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الحؿد هلل والصالة والسالم عؾك رسقل اهلل ،وعؾك آلف وصحبف ،ومـ است َّـ بسـتف واهتددى ددهدف إلدك
هقم الدهـ .أما بعد:
قَالَ املُصنِف :$

اب
َب ُ

ِ
الـج َّـ َة بِ َغ ْقرِ ِح َس ٍ
اب
َم ْن َح َّؼ َق الت َّْوحقدَ َد َخ َل َ

ِ ِ
ِ
َان ُأم ًة َقاكِتًا لِ َّؾ ِه حـِق ًػا و َلم ي ُ ِ
ِ
قن﴾ [الـحل .]021:
ك م َن ا ْل ُؿ ْشرِك َ
َ
قم ك َ َّ
َو َق ْول اهلل َت َعا َلى﴿ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ ْ َ
ِ
ُون﴾ [الؿممـون .]95 :
ين ُه ْم بِ َر ِّب ِف ْم ال ُي ْشرِك َ
﴿وا َّلذ َ
وقوله تعالىَ :
ِ ِ
وعن حصق ِن ب ِن عب ِد الـرحـؿ ِن َق َالُ :كـ ُ ِ
َب ا َّل ِذي ﭐ ْك َؼ َّ
ـَّ
ْت عـْدَ َسعقد ْب ِن ُج َب ْقرٍَ ،ف َؼ َالَ :أ ُّي ُؽ ْم َر َأى الؽ َْوك َ
َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َّ ْ َ
ال َب ِ
ْتَ ،ق َ
ـت:
ت؟ُ ،ق ْؾ ُ
ـالَ :ف َؿـا ٍَـ َـ ْع َ
ُـن فِـي ٍَ َـو ٍةَٰ َو َلؽِـِّـي ُل ِـدا ُ
تَ :أكَاُ ،ث َّم ُق ْؾ ُ
ار َحةَ؟َ ،ف ُؼ ْؾ ُ
ـم َأك ْ
تَ :أ َمـا إِكِّـي َل ْ
لش ْعبِ ُّيَ ،ق َ
تَ :ح ِد ٌ
ك َع َؾى َذ لِ َ
تَ ،ق َالَ :ف َؿا َح َؿ َؾ َ
يث َحدَّ َثـَا ُه ا َّ
ـتَ :حـدَّ َثـَا
ـالَ :و َمـا َحـدَّ َثؽ ُْم؟ُ ،ق ْؾ ُ
ك؟ُ ،ق ْؾ ُ
ﭐ ْر َت َؼ ْق ُ
بَٰ َأ َّكه َق َالَ « :ال ر ْقق َة إِ َّال ِمن عق ٍن َأو حؿ ٍة»َ ،ق َالَ :قدْ َأحسن م ِن ﭐ ْكتَفـى إِ َلـى مـا س ِ
ـؿ َ َٰ
َ
َع ْن ُب َر ْيدَ َة ﭐ ْب ِن ُ
الـح َص ْق ِ ُ
َ َ
ْ َ َ َ
ْ َْ ْ ُ َ
ُ َ
ِ
ـمَ ،ف َر َأ ْي ُ ِ
َو َلؽِ ْن َحدَّ َثـَا ﭐ ْب ُن َع َّب ٍ
ـي
اسَ ،ع ِن الـَّبِ ِّي ﷺ َأ َّك ُه َق َالُ « :عرِ َض ْ
ـي َو َم َعـ ُه َّ
ت َع َؾ َّي األُ َم ُ
الـر ْه ََُ ،والـَّب َّ
ـت الـَّب َّ
ِ
ِ ِ
ْت َأك َُّف ْم ُأ َّمتِيَ ،ف ِؼ َ
قل لِـيَ :هـ َذا
قمَ ،ف َظـَـ ُ
الر ُج َو ِنَ ،والـَّبِ َّي َو َل ْق َس َم َع ُه َأ َحدٌ  ،إِ ْذ ُرف َ لي َس َوا ٌد َعظ ٌ
الر ُج ُل َو َّ
َو َم َع ُه َّ
ِ
الــجـَّ َة بِ َغ ْقـرِ
قمَ ،ف ِؼ َ
قل لِيَ :ه ِذ ِه ُأ َّمت َ
ـم َسـ ْب ُع َ
ون َأ ْل ًػـا َيـدْ ُخ ُؾو َن َ
ُـكَ ،و َم َع ُف ْ
وسى َو َق ْو ُم ُهَ ،فـَ َظ ْر ُت َفنِ َذا َس َوا ٌد َعظ ٌ
ُم َ
ِ
اب َو َال َع َذ ٍ
ِح َس ٍ
ـكَ ،ف َؼ َ
َّـاس فِـي ُأو َلفِ َ
ـَّ َفـدَ َخ َل َمـ ِْز َلـ ُهَ ،فخَ َ
اب»ُ ،ث َّم ك ََف َ
ين
ـم ا َّلـذ َ
ـال الـ ُ
ـال َب ْع ُض ُـف ْمَ :ف َؾ َع َّؾ ُف ُ
حبوا رس َ ِ
ِ
ِ
ين ُولِدُ وا فِي ِ
ـم ُي ْشــرِكُوا بـاهلل ِ َئـ ْقفًاَ ،و َذك َُـروا
ول اهلل ﷺ َ ،و َق َال َب ْع ُض ُف ْمَ :ف َؾ َع َّؾ ُف ُم ا َّلذ َ
اإل ْس َـو ِم َف َؾ ْ
ٍَ ُ َ ُ
َأ ْئقاءَ ،فخَ رج ع َؾق ِفم رس ُ ِ
ِ
ون،
ونَ ،و َال َي َت َط َّق ُـر َ
ونَ ،و َال َي ْؽت َُـو َ
ين َال َي ْسـت َْر ُق َ
ول اهلل ﷺ َف َل ْخ َب ُرو ُهَ ،ف َؼ َالُ « :ه ُم ا َّلـذ َ
َ َ
َ َ َ ْ ْ َ ُ
ـن ِم ْح َص ٍ
ـول اهللَِٰ ﭐ ْد ُع اهللَ َأ ْن َي ْج َع َؾـِـي ِمــ ُْف ْمَ ،ف َؼ َ
ـالَ :يـا َر ُس َ
ـنَٰ َف َؼ َ
ون»َ ،ف َؼا َم ُعؽ َ
ـال:
َو َع َؾى َر ِّب ِف ْم َيت ََو َّك ُؾ َ
َّائـ ُة ْب ُ
ك بِ َفا ُعؽ َ
آخ ُرَ ،ف َؼ َال :ﭐ ْد ُع اهللَ َأ ْن َي ْج َع َؾـِي ِمـ ُْف ْمَ ،ف َؼ َالَ « :س َب َؼ َ
َّائ ُة».
ْت ِمـ ُْف ْم»ُ ،ث َّم َقا َم َر ُج ٌل َ
« َأك َ
│
قال الشارح وفقه اهلل:
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قالؒ

ًؾدؿ
َت َعالكُ ( :
باب من ح َّؼق التوحقد) أي ح َّؼؼدف تحؼق ًؼدا واً ًقدا ُمقاب ًؼدا لؿدا جدال بدف المدر ْ ،

ِ
هؿاك َُف ْؿ بِ ُظ ْؾ ٍؿ﴾ [إكعدام ]28:أي بمدركً ،دال ُهؾبسدف
ُهؾبسف بمرك ،كؿا قال اهلل ﴿ :۵ا َّلذه َـ آ َمـُقا َو َل ْؿ َه ْؾبِ ُسقا إِ َ
وحدد
بالمرك حؼؼف ً
كامال عؾك أحسـ وجفً ،فمٓل هدخؾقن الجـة بغقر حساب ،وهذا ٓ هعـل أن كؾ مـ َّ
اهلل هدخؾ الجـة بغقر حساب ،وإكؿا مـ أتك بالتقحقد مـ كؾ وجقهف ،كؿا يف حدهث السبعقـ أل ًػاً« :دنمؿ
استقًقا التقحقد» عؼقد ًة واعتؿا ًدا وعبادةًً ،ؽاكقا ُمؽؿؾدقـ التقحقدد مدـ جؿقدع جقاكبدفً ،ؽداكقا هعتؿددون
عؾك اهلل يف جؾب الـػدع ودًدع ال در ولدؿ هؾجإدقا إلدك قدر اهللً ،فدمٓل هددخؾقن الجـدة بغقدر حسداب وٓ
ٍ
بملل مـ الدـؼص ًقدف هددخؾ الجـدة بغقدر حسداب ٓ ،ذاك ٓ
عذاب ،ولقس معـاه أن مـ أتك بالتقحقد ولق
هخؾد يف الـار ،وأما الذي هدخؾ الجـة بغقر حسداب ًفدق كامدؾ التقحقدد الدذي أتدك بدف مدـ كدؾ وجدف ولدؿ
هحصؾ عـده ًقف كؼص.

والؿؼصقد مـ ققلف( :بِ َغ ْقرِ ِح َس ٍ
عدذاب كؿدا يف حددهث عا مدة
الؿحاسبة
ٌ
اب)؛ أي :بغقر عذابٕ ،ن ُ
رضل اهلل عـفا قالت :إن الـبل ♀ قالَ « :مـ كققش الحساب ُع ِّذب» .أي مـ ُسإؾ ما ًعدؾ ومدا
ٍ
ٍ
دققؼة أو جؾقؾةً ،نكدف ُهسدلل عـفدا
لحظة يف حقاتف
تركً ،نكف ًقف كق عذاب؛ ٕكف ُهقؾب مـف أن هستح ر كؾ
دذاب ،هعددرت الـدداس ذلددؽ مددـ امتحاكددات الؿدددارس
وعؿددا كددان مـددف ًقفددا مددـ عؿددؾ ،وهددذا ٓيددؽ أكددف عد ٌ
والجامعددات ،وهعرًقكددف مددـ تحؼقددؼ ا
المددرل عـدددما هقؾبددقن معؾقمددات عددـ بعددض أجددزال الققددت ،أو يف
آختبار ُهقؾب معؾقمات عـ بعض أجزال ما ورد يف الؽتاب أو الدرسً ،تجد الؿدرل هجدد ممدؼةً ،ؽقدػ
بؿـ ُهسلل عـ كؾ تػاصقؾ حقاتدف ،ولدذلؽ مدـ كدققش الحسداب يف رواهدةُ « :عدذب» ويف رواهدة« :هؾدؽ»،
لؽـ أولإؽ الذهـ أتقا بؽؿآت التقحقد ًؾؿ تتعؾؼ قؾقدؿ بغقر اهلل ،هدمٓل هددخؾقن الجـدة بغقدر حسداب
وٓ عذاب ،لؿ تتعؾؼ قؾقدؿ بغقر اهلل مـ ٍ
وجف مـ القجقهً ،فمٓل ٓ ُهحاسبقن ،وإكؿا هدخؾقن مبايرة.
وأما مـ أتك بالتقحقد عؾك بعض الـؼص عـدهً ،نكف ٓ هخؾد ال ؿاكة يف الـار.
ِ
َان ُأم ًة َقاكِتًا لِ َّؾ ِه حـِق ًػا و َلم ي ُ ِ
ِ
قن﴾ [الـحل .)]021:
ك م َن ا ْل ُؿ ْشرِك َ
َ
قم ك َ َّ
قال﴿( :إِ َّن إِ ْب َراه َ
َ ْ َ
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ِ
اهقم) قد ُذكر يف ٍ
عدد مدـ الؼدرآن يف ٍ
َّ
كرقدر مدـ الؿقاضدع بلكدف كدان أ َّمدة ،وأكدف كدان
(إن) تقكقدهة ،و(إِ ْب َر َ
مسؾؿا ولؿ هؽ مـ الؿمركقـ ،وقد أمر اهلل  ۵كبقف محؿدً ♀ بلن هتبع مؾدة أبقدف إبدراهقؿ،
حـق ًػا
ً
ِ
ِ
ِ
قؿ َحـِق ًػا َو َما ك َ
َدان مِد َـ ا ْل ُؿ ْم ِدركِق َـ﴾ [الـحدؾ ..]381:وهؽدذا
ًؼال اهلل ُ ﴿ :۵ث َّؿ َأ ْو َح ْقـَا إِ َل ْق َؽ َأن ا َّتبِ ْع م َّؾ َة إِ ْب َراه َ
جؿقع الـَّاس أن هتبعقا مؾة إبراهقؿ ،كؿا قال ربـا َ ﴿ :۵و َما َج َع َؾ َع َؾ ْق ُؽ ْؿ ًِدل الددِّ ِ
هـ مِد ْـ َح َدرجٍ مِ َّؾد َة
أمر اهلل
َ
ِ
قؿ ُه َق َس َّؿاك ُُؿ ا ْل ُؿ ْسؾِؿق َـ مِد ْـ َق ْبد ُؾ﴾ [الحدجً ، ]82:دنبراهقؿ كدان أمدة ،و(األمـة) كؾؿد ٌة تدلع عؾدك
َأبِق ُؽ ْؿ إِ ْب َراه َ
معاين ،إمة جؿاعات مـ الـاس ،و(األمة) الؼدوة ،و(إ َّمة) اإلمام ،وكؾ هذه اجتؿعدت يف إبدراهقؿً ،نكدف
ٍ
سؾؿ إٓ هق وزوجدف سدارة ،وابدـ أخقدف لدقلً ،قاجدف إبدراهقؿ أهدؾ الؽػدر مدـ مؾد ٍؾ
كان يف وقت لؿ هؽـ ُم ٌ
يتك ،وأولفؿ ققمف وأبقهً ،نمؿ واجفقه ،وأه ً ا ألؼقه يف الـار ،وأرادوا بف كقددً اً ،جعؾفدؿ اهلل إخسدرهـ،
َان ُأم ًة َقاكِتًا) الؼـقت :إصؾ ًقف طقل الؼقام ،كؿا قدال اهلل ﴿ :۵حداًِ ُظقا َع َؾدك الصد َؾق ِ
ات
َّ َ
َ
ًؾذلؽ قال( :ك َ َّ
والص ِ
طدقهال ،ولدذا كدان الـبدل ♀
ً
الة ا ْل ُق ْس َقك َو ُقق ُمقا ل ِ َّؾ ِف َقاكِتِق َـ﴾ [البؼدرة ،]812:أي ققمقا ققا ًما
َ َّ
هستحب طقل الؼقام يف الصالة ،قدد ثبدت عدـ ابدـ مسدعقد رضدل اهلل عـدف أكدف قدال« :صدؾقت خؾدػ الـبدل
♀ لقؾ ًة ًاستػتح البؼرةً ،ؼؾت :هؼػ عـدد الؿا دةً ،ؿ دك حتدك أتؿفداً ،اسدتػتح الـسدال حتدك
ٍ
ركعة واحدة.
أتؿفا ،ثؿ استػتح آل عؿران حتك أتؿفا» ،كؾ ذلؽ يف
وكان ُهققؾ صالة الػجر ،وكان يف بعض إحقان ُهققدؾ الؿغدربٕ ،ن طدقل الؼقدام يف الصدالة خاصد ًة
أمر ُهحبف اهلل ٕ ،۵ن ًقدف مـاجداة اهلل  ۵بؽالمدف قدرالة الؼدرآن وتددبره ،ولفدذا ُسدؿل إبدراهقؿ
صالة الؾقؾ ٌ
(قاكتًا) ،ومـ معاين الؼـقت :الخمق  ،ومـ معاكقفا :مداومة ال َّقاعة ،وإتبا القاعة بالقاعدة ،ولدذا جدال يف
عدد مـ العبادات استحباب اإلتبا  ،قال« :مـ صام رم ان وأتبعف ٍ
ٍ
ست مـ يقال» ،ولذلؽ كرى أكدف بعدد
الؿحرم الذي كؿا قال عـف الـبل ♀« :أً ؾ الصدقام بعدد رم دان يدفر اهلل
الحج هلع يفر اهلل ُ
الؿحرم» وآكد ما هؽقن استحبا ًبا صقم العايرً ،جال إتبا ًعا لؾحج ،وهؽذا.
ِ
الحـػ هق ُ
والحـقػٌ :
مقؾ باطـ الؼدم ،هذا الؿقؾ الذي يف باطـ الؼددم ُهسدؿك
أصؾ يف َ
(﴿ َحـق ًػا ﴾)َ ،
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ُ
الؿقدؾ هدق الؿقاًؼدة لؾصدرال الؿسدتؼقؿ ،والصدرال
َحـَػٕ ،ن الحـػ إصؾ ًقدف الؿقدؾً ،ؽقدػ هؽدقن
تؼقؿ ٓ مقؾ ًقف وٓ عقج.
الؿستؼقؿ عؾك وصػف مس ٌ
قالقا :لؿا كان أهؾ المرك متؽاثرون مال عـفؿ إبدراهقؿ عدـ طدرهؼفؿ إلدك طرهدؼ التقحقدد ًُؽدان هدذا
مقال حـق ًػدا بؿعـدك :مدا ًال عدـ ُطدرش المدرك ،ولدقس الؿؼصدقد بدف الؿقدؾ
الؿقؾ استؼامة وبؼل عؾك وصػف ً
الحؼقؼل بؿعـك آعقجاج ،ولؽـف آكحرات عـ ُطرش المرك إلك طرهؼ التقحقدد ،ولفدذا قدالَ ﴿( :حـِق ًػـا
ك ِمن ا ْلؿ ْشرِكِقن﴾) ،ثؿ قالَ ﴿ :ياكِرا َِٕ ْكع ِؿ ِف اج َتباه و َهدَ اه إِ َلك ِصر ٍ
ال ُم ْست َِؼ ٍ
قؿ﴾ [الـحؾ .]383:يف آهدة
ْ َ ُ َ ُ
ُ
َ
َ
ً
َو َل ْم َي ُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َان ُأم ًة َقاكِتًا ل ِ َّؾ ِف حـِق ًػا و َلدؿ ه ُ ِ
ِ
اج َت َبدا ُه َو َهددَ ا ُه إِ َلدك
دؽ مد َـ ا ْل ُؿ ْم ِدركق َـ * َيداك ًرا َٕ ْك ُعؿدف ْ
َ
َ ْ َ
قؿ ك َ َّ
الـحؾ﴿ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
ِصر ٍ
ال ُم ْست َِؼ ٍ
قؿ﴾ [الـحؾ. ]383-381:
َ
ثبقت ورسقخ ،وهذا معـك ما هت ؿـف كؾؿة (أمة).
ًفذا هق تحؼقؼ التقحقد
ٌ
ِ
تبع لؾقاعة تؾق القاعة.
( َقاكتًا) مداو ًما عؾك القاعة تؾق القاعة ُم ٌ
( َحـِق ًػا) ما ًال عـ كؾ المرك ولق بؼل وحده.
ِ
(﴿و َلم ي ُ ِ
قن﴾) ،لؿ هؽـ مـفؿ ُممركًا ولؿ هؽـ مـفؿ راضد ًقا بؿدا هدؿ عؾقدف ُمخال ًقدا لفدؿ
ك م َن ا ْل ُؿ ْشرِك َ
َ ْ َ
دون إكؽار ،لؿ هؽـ إبراهقؿ هؽذا ،بؾ أكؽر عؾقفؿ بؾساكف وأكؽر بقده حقـ حقؿ إصـام.
ِ
ُون﴾ [الؿممــون  ،)]95 :اكظدر صدػات
ـم بِ َـر ِّب ِف ْم ال ُي ْشـرِك َ
﴿وا َّلذ َ
قال :وقال تعالك يف آهة الؿممـقنَ ( :
ين ُه ْ
ِ
ُون﴾) ثدؿ عددد صدػات الؿدممـقـ قبدؾ
ـم بِ َـر ِّب ِف ْم ال ُي ْشـرِك َ
﴿وا َّلـذ َ
الؿممـقـ يف سقرة الؿممـقن ،قالَ ( :
ين ُه ْ
ذلؽ.
دار َلفدؿ ًِدل ا ْل َخقدر ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ثؿ قال ▐َ ﴿ :أ َه ْح َس ُب َ
ات َبدؾ ٓ
َْ
قن َأك ََّؿا كُؿدا ُه ْؿ بِدف مد ْـ َمدال َو َبـدق َـ * ك َُس ِ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ون﴾ [الؿممـدقن ،]55-55:ثؿ قال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذه َـ ُه ْؿ مِ ْـ َخ ْم َق ِة َر ِّب ِف ْؿ ُم ْم ِػ ُؼ َ
َه ْم ُع ُر َ
دؿ
دؿ بَِ َهدات َر ِّب ِف ْ
قن * َوا َّلدذه َـ ُه ْ
ُه ْممِـ َ
ُقن﴾ [الؿممـدقن ]52:هؿ مممـقن ،طقب هـاك مممـقن هخؾققن اإلهؿان بالمدرك ،أمدا هدمٓل ٓ ،مدع أكدف
ِ
ِ
ِ
ِ
دؿ ُه ْممِـُد َ
دؿ ُه ْممِـُد َ
دقن﴾
دؿ بَِ َهددات َر ِّب ِفد ْ
دقن﴾ [الؿممـددقن ]52:قددالَ ﴿ :وا َّلددذه َـ ُهد ْ
دؿ بَِ َهددات َر ِّب ِفد ْ
قددالَ ﴿ :وا َّلددذه َـ ُهد ْ
[الؿممـدقن ،]52:هعبدوكف وحده سبحاكف وٓ هصرًقن يق ًإا مـ العبادة لغقره دش أو ع ُظدؿ هدذا الغقدر ،وكدذلؽ
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تؾؽ العبادة حتك لق كاكت دققؼة صغقرة كؿا هراها الـاسً ،نكف ٓ معصقة تؽقن صغقرة مع اإلصدرار عؾقفدا
كؿا ققؾ( :ال ٍغقر َة م اإلٍرار وال كبقرة م االستغػار).
آستغػار هؿحق الذكقب ،واإلصرار ُهعظؿ الذكقب ،ولفذا قال ابـ مسعقد رضل اهلل عـف وقدال قدره:
«ٓ تـظدر إلددك صددغر الؿعصدقة ،ولؽددـ اكظددر إلدك مددـ عصددقت» ،وابدـ مسددعقد هؼددقل« :الؿدممـ هددرى ذكبددف
كال اظؾة»؛ أي :كالجبؾ عؾك رأسف ،والؿـاًؼ هرى ذكبف كلكؿا ُذبابة وقعت عؾك أكػف ًؼال دا هؽذا.
ًفق ٓ هستمعر عظؿ َة مـ عصاهً ،فق هـظر عؾك أكف صغقرة ،وصدش الماعر إذ هؼقل:
ِّ
دددددددددؾ الددددددددددذكقب صددددددددددغقرها
خد

وكبقرهددددددددددددددددددا ذاك التاؼددددددددددددددددددك

واصدددددددـع كؿددددددداش ًدددددددقش أر

المددددددددقك هحددددددددذر مددددددددا َهددددددددرى

َّ
تحؼددددددددددددددددددرن صددددددددددددددددددغقر ًة
ٓ

إن الجبددددددددددال مددددددددددـ الحصددددددددددك

ًال هجقز لؾؿسؾؿ أن هـظر إلك الؿعصقة عؾك أما صغقرةً ،دنن هدذه الصدغا ر قدد حدذركاها رسدقل اهلل
♀ ًؼال« :إهاكؿ ومح ِّؼرات الذكقب» هعـل التدل هراهدا الـداس حؼقدرة بسدققة ،قدالً« :دنمـ مدا
اجتؿعـ عؾك امرئ إٓ أهؾؽـف»ٕ ،ما تتؽاثر ،ثؿ هستؿرئ اإلكسان ارتؽاب الصغا رً ،دقش عـدده الؽبدا ر،
وتستفقهف ًقلتقفا حتك هـتفل بف إمر إلك المرك -عقا ًذا باهلل -اإلكسان إذا استؿرأ الدذكقب ولدؿ هخدش اهلل
ً ۵قفا هستجرهف المققان حتك هجعؾف هخق

يف المرك -عقا ًذا باهلل.-

ِ
تدابعل مدـ أتبدا التدابعقـ ،وهدق مدـ تالمقدذ تالمقدذ
الـرحؿن) ،وهدق
ثؿ أورد حدهث ( ُح َص ْق ِن ْب ِن َع ْبد َّ
ٌ
الصحابة ،تالمقذ تالمقذ الصحابة ُهسؿقن أتبا التابعقـٕ ،كف مات عام ما ة وسدتة وثالثدقـ ،وهدق ُحصدقـ
بـ عبد الرحؿـ السؾؿل الحارث.
ْت ِعـْدَ س ِع ِ
ِ
تدابعل
قد ْب ِن ُج َب ْقرٍ) سعقد بـ جبقر مدـ التدابعقـ،
الرحؿن َق َالُ :كـ ُ
َ
قالَ ( :عن ُح َص ْق ِن ْب ِن َع ْبد َّ
ٌ
ٍ
خؿدس
وهق مـ أصحاب ابـ مسعقد وتالمذة ابـ عباس ،إما ٌم ًؼق ٌف قتؾف الحجاج بدـ هقسدػ الرؼػدل سدـة
وتسعقـ وكان دون الخؿسقـ سـة.
ْت ِعـْدَ س ِع ِ
قد ْب ِن ُج َب ْقرٍ)ٕ ،ن حصقـ مـ تالمذة سدعقد بدـ جبقدر ،وسدعقد بدـ جبقدر مدـ
قالَ ( :ق َالُ :كـ ُ
َ
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ـع ِ
ْـت ِعـْـدَ س ِ
قد ْب ِ
تالمذة ابـ عباسً ،قؼقلَ :ق َ
ـن ُج َب ْقـرٍ) هعـدل يف ح ْؾؼتدف ،أو ُزرتدف كؿدا هدزور التؾؿقدذ
ـالُ :كـ ُ
َ
يقخف هعقده وهسلل عـف .قالَ ( :ف َؼ َالَ :أ ُّي ُؽ ْم) وهذا الخقاب لؾجؿاعة هدل عؾك أن ققلدف( :كُـدت) هعـدل يف
ِ ِ
حؾؼة الدرس ،قالَ :ق َالُ :كـ ُ ِ
َب)ً ،ؾق كاكدت الزهدارة خاصدة
ْت عـْدَ َسعقد ْب ِن ُج َب ْقرٍ ،فؼالُّ :أيؽم َر َأى الؽ َْوك َ
ولؿ هؽـ معف أحد لؼال :هؾ رأهت الؽقكب ،لؽـف قال« :أ اهؽؿ» ٕمؿ كاكقا جؿ ًعا ،وقدد هؽدقن أمدؿ زاروه
جؿ ًعا مـ التالمذة ،وإرجح أكف هؽقن يف الدرس ،والعؾؿ عـد اهلل.
َب ا َّل ِذي ﭐ ْك َؼ ََّّ ال َب ِ
ار َحـةَ؟) اكؼدض سدؼط ،والؽقكدب الؿؼصدقد بدف :المدفاب.
قالُّ ( :أيؽم َر َأى الؽ َْوك َ
تَ :أكَا) أن السمال كان عـ الؽقكب ،لؽـ تحقل الؿسار إلك مسارهـ:
قالَ ( :ف ُؼ ْؾ ُ
ٍ
إيدارة يف ذلدؽ ،لؽدـ جدقاب حصدقـ
لؿاذا سلل سعقد بـ جبقر عـ الؽقكب لدؿ هدرد يف الحددهث أي
ٍ
حصدقـ لؾجدقاب ،إلدك تعداطل ،وهدذا مدـ
صرت سعقد بـ جبقر عـ سبب طرحف السمال إلك سبب طرح
دقة العؾؿال ومـ حصاًتفؿٕ ،كف اهدة مدا هؽدقن مدـ جدقاب أو مدـ سدمال سدعقد عدـ رؤهدة الؽقكدب أكدف
يفاب ُهرسؾف اهلل عؾك مسققل السؿع مـ الجـ ٓ أزهد ،لؽـ جقاب حصقـ ًقف لػتد ٌة عؼدهدة،
ُهخربهؿ أكف
ٌ
لذلؽ تققػ عـدها سعقد ولؿ هجزهدا إلدك سدمالف هدق « :أ اهؽدؿ رأى الؽقكدب» وإكؿدا تققدػ عـدد جدقاب
حصقـ.
تَ :أ َما إِكِّي) هذه هسؿقما جؿؾة اعقاضقة ٓ دخدؾ لفدا
تَ :أكَا) هعـل رأهت الؽقكبُ ( ،ث َّم ُق ْؾ ُ
قالَ ( :ف ُؼ ْؾ ُ
ٓ بالسمال وٓ بالجقاب الذي ُهرهد سعقد التعؾقؼ عؾقف ولؿ هعؾؼ سعقد عؾك هذه الجؿؾة عؾك صددر هدذه
الجؿؾة حقث قالَ ( :أ َما إِكِّي َل ْم َأك ُْن فِي ٍَ َو ٍة) هذا الجزل مـ جؿؾة الجقاب هدذا اعقاضدل ،والؿدراد مدـ
إهراده صرت الـػس عـ آ قار أراد أٓ هظـ الـاس أكف كان قا ًؿا ُهصؾل الؾقؾً ،قرـقن عؾقف ،وكلكدف أظفدر
أمر مفؿ هغقب عـ ٍ
كرقدر مدـ الـداس القدقم ،وكرقدر مدـ الـداس القدقم
عؿؾف الخػل الذي بقـف وبقـ اهلل ،وهذا ٌ
ً
أعؿآ هتؼربقن دا إلدك اهلل ٓ هعؾدؿ ددا أحددٌ إٓ اهلل ،ثدؿ ُهحددثقن الـداس عـفدا ،هدمٓل هقيدؽ أن
هعؿؾقن
هخسروا أجر تؾؽ إعؿال ،وهقيؽ المققان أن هستعؿؾفا ضدهؿ لقحؿؾفؿ عؾك ال ُعجدب وعؾدك الرهدال،
ُـن فِـي
لذلؽ أراد صرت الرهال
ـم َأك ْ
وصرت تصدقره عـدد السدامعقـ أكدف ُهرهدد أن ُهرا دلً ،ؼدالَ ( :أ َمـا إِكِّـي َل ْ
ْ
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ْت) ،ولعؾدف كدان ُهصدؾل
ٍَ َو ٍة) ،إذا لؿ هؽـ يف صدالة لؿداذا كدان مسدتقؼ ًظان بدقـ العؾدة قدالَ ( :و َلؽِـِّـي ُل ِـدا ُ
ًؾد تف عؼرب ،لؽـ هؼقل :لؿا رأهت الؽقكب يف تؾؽ الؾحظة كـت قد أمقت صدالع وكـدت أعدالج هدذه
ُـن فِـي
ـم َأك ْ
الؾد ة ًرأهت الؽقكب ،هذا محتؿؾ ،وإٓ ًؿرؾ ُحصقـ ٓ ُهظـ بف أكف ٓ ُهصؾل الؾقؾ ،قدالَ ( :ل ْ
ٍَ َو ٍة) يف تؾؽ الؾحظة التل رأهت ًقفا الؽقكب ،لؽـف سبب يف اسدتقؼاظف ربؿدا كدان الصدالة صدالة الؾقدؾ،
لؽـ لق أراد أن هدًع عـ كػسف ً
أوٓ :ال ُعجب ،وثاك ًقا :سقل ظـ السامعقـ لف.
ْت) ،هـا سدعقد بدـ جبقدر ذهدب إلدك هدذا الؿـحدك العؼددي أن الدذي لدؿ ُهعالجدف
ًؼالَ ( :و َلؽِـِّي ُل ِدا ُ
ُحصقـٕ ،ن ُحصقـ أتك دذه الجؿؾة أو أتك بلمرهـ عؼدهقـ:
األول :عالجف بـػسف ،وهق خمقة الرهال ،وقدال« :أمدا إين لدؿ أكدـ يف صدالة» هدذا عالجدف اكتفدك ،لؽدـ
سدؾقؿا ًؼدال:
تقجقفدا
ْت) ،هـا هدخؾ مؾحظ عؼدي أراد سعقدٌ أن هقجفدؽ
الراين ،وهق ققلفَ ( :و َلؽِـِّي ُل ِدا ُ
ً
ً
ت؟) ،ولد ُغ السؿقات إما أن ُهعالج بقرهؼ إدوهة والعؼاققر ،وإما أن ُهعالج بالرققة.
( َق َالَ :ف َؿا ٍَـَ ْع َ
طؾبدت الرققدة ،وقدد هددخؾ أه ً دا ًقفدا أكدف
ت) ققلف( :ارتؼقت) قد هددخؾ يف معـاهدا
ت :ﭐ ْر َت َؼ ْق ُ
قالُ ( :ق ْؾ ُ
ُ
رقك كػسف ،وهذا هق إقرب وإرجح.
ـك َع َؾـى َذلِ َ
ثؿ قالَ ( :ف َؿـا َح َؿ َؾ َ
ـك؟) هعـدل مدا حؿؾدؽ عؾدك أن تقؾدب الرققدة ،أو ترقدل كػسدؽن قدال:
( َح ِد ٌ
يث َحدَّ َثـَا ُه ا َّ
تابعل كبقر مـ كبار التابعقـ ،واسؿف عامر بـ يراحقؾ الفؿداين.
لش ْعبِ ُّي) والمعبل
ٌ
الـح َص ْق ِ
ب) و ُبرهدة -ولقس َبرهدة -عـدكا َبرهدد وعـددكا
( َق َالَ :و َما َحدَّ َثؽ ُْم؟ ُق ْؾ ُ
تَ :حدَّ َثـَا َع ْن ُب َر ْيدَ َة ا ْب ِن ُ
ُبرهدة ُمذكره مػتقح أولف ،وممكرف م ؿقم أولف ( َبرهد) و ُبرهدة ،قال :وهق ُبرهدة بـ الحصدقب بدـ الحدارث
إسؾؿل ،وهق صحابل رضل اهلل عـف قال :حدثـا عـ ُبرهدة بـ الحصدقب ( َأكَّـ ُه َق َ
ـالَ « :ال ُر ْق َقـ َة») وهدذا لدف
ٌ
ُحؽؿ الرًع؛ ٕن هذا كال ٌم ٓ ُهؼال مـ تؾؼال الصحابل ،وإكؿا ما سؿعف مدـ الـبدل ♀ٕ ،ن هدذا
تمرهع ،قالَ «( :ال ُر ْق َق َة») هعـل تـػع ،أو إن كاكت الرققة تـػعً ،فل أكرر ما تـػع مـ ٍ
عقـ أو ُحؿة.
والعقـ إصدابة العدقـ ،ولدقس بال درورة أن تؽدقن حسددٕ ،ن الـداس تغؾدط يف بداب العدقـً ،دتظـ أن
ُ
خبقث الـػس ،والعقـ قد تؼع مدـ ط ِّقدب الدـػس عـدد
العق َـ ٓ تلع إٓ مـ حاسد ،وهذا خقلٕ ،ن الحاسد
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أن هغ ُػؾ عـ التقجقف الـبقي الذي عؾؿـاه الـبدل ♀ حدقـ قدال يف حددهث سدفؾ بدـ ُحـقدػ لؿدا
قال لصاحبف« :استُرين حتك أ تسؾ» ًؾؿا رأى صاحبف جؾده كقػ هق أبقض قال :وٓ جؾد ُمخبلةً ،صددش
مـ ِ
ًقرهً ،دُ عل الـبل ♀ إلك ذلؽ ًلتاه ًرقاه ًؼدال الـبدل ♀« :مدال أحددكؿ هعؿدد
والؿخرج مـ العقـ ًؼال ♀« :إذا رأى أحدكؿ مدا ُهعجبدف،
الؿخؾص ُ
إلك أخقف ًقؼتؾف» ،ثؿ ذكر َ
ًؾ ُقربِّك» ،ومعـك ُهربك إرجح مـ أققال أهؾ العؾؿ أن هؼقل« :الؾفؿ بدارك» ،ولدقس كؿدا هؼدقل العامدة :مدا
إخبدار ،وتبدارك اهلل تـزهد ٌف
يال اهللً ،نن ما يال اهلل إخبار ،و ُه قػ بع فؿ ما يال اهلل تبدارك اهلل ،ومدا يدال اهلل
ٌ
وتؼدهس ،وأما الؾفؿ بارك ًفل دعال ،وهق الؿقؾقب.
ٍ
ِ
والحؿة :هق سؿ بعض الحمرات كدالعؼرب ومرقال ُتفدا ،هدل أيدفر مدا هؽدقن
قال( :م ْن َع ْق ٍن َأ ْو ُح َؿة) ُ
مملؿدا ،لؽـدف قدر قاتدؾ ،وأمدا
سؿفا ً
سؿ ،وقد هؽقن ا
مـ العؼرب ،ولؽـ هـاك بعض الحمرات تؾدغ ولفا ٌ
ُسؿ العؼرب ًفق قاتؾ؛ ٕكف ُهجقب الجفاز العصبل ً ُقعقؾف.
ثؿ قال سعقد بـ جبقر لحصقـَ ( :قدْ َأحسن م ِن ﭐ ْكتَفى إِ َلى ما س ِ
ـؿ َ ) جؿؾدة مفؿدة جددً ا لقالدب العؾدؿ،
َ
َ َ
ْ َ َ َ
ِ
كصدا مدـ كتداب اهلل أو مدـ حددهث رسدقل اهلل ♀ ،أو مدـ
هعـل َعؿؾ دذا الذي سؿعف ،إن كدان ً
ققل الخؾػال الرايدهـ ،أو مـ ققل الصحابة ولؿ ُهعار

 ،الؿفؿ أكف مـ اكتفك إلك ما سؿع ًعؿؾ بف هعـدل

سؿع مؿا هؽقن مـ القحلً ،فذا أحسـ.
ِ
ـن) لالسدتدراك ،قدؾ هدذا الدذي أكدت سدؿعتف ،لؽدـ كحدـ سدؿعـا قدر ذلدؽ ،قدال:
ثؿ بقـ قدالَ ( :ولؽ ْ
( َحدَّ َثـَا ﭐ ْب ُن َع َّب ٍ
اس) ما الذي سؿعف حصقـن أكف ٓ بلس بالرققة أكف قالُ ٓ« :رققة إٓ مدـ عدقـ أو ُحؿدة» أكدف
ٓ بلس بالرققة حتك ولق تقؾبفا مـ الغقر ،إٓ أكَّفا مع أما جا زة إذا ُطؾبت مـ الغقر مـعت مـ هدذا الػ دؾ
الذي سقذكره ،لؽـفا ٓ ُتخرج صاحبفا مـ التقحقد ،وإكؿا ُتـؼص مـ التقحقدٕ ،كف ًقدف يدل ٌل مدـ التع اؾدؼ
بغقر اهلل.
قال ( :و َلؽِن َحدَّ َثـَا ﭐ ْب ُن َع َّب ٍ
ت َع َؾ َّي األُ َم ُم») هذا العدر
اس َع ِن الـَّبِ ِّي ﷺ َأ َّك ُه َق َالُ « :عرِ َض ْ

اختؾدػ ًقدف
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العؾؿال :هؾ هق عر ٌ رآه الـبل ♀ هؼظةً ،أو عر ٌ رآه مـا ًمان
عدر ٌ هؼظد ًة وكدان ذلدؽ لقؾدة اإلسدرال ،لؿدا كدان يف السدؿال أراه اهلل
كرقر مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف ْ
ذهب ٌ
إمؿ ،كؾ ٍ
عدر ٌ كدان هؼظد ًة يف رحؾدة اإلسدرال
عدر ٌ مـدامل ،لؽدـ إرجدح أكدف ْ
كبل معف أمتف ،وققؾ :إكف ْ
والؿعراج حقـ ُعرج بف إلك السؿال.
َ
الـر ُج َو ِنَ ،والـَّبِ َّ َ
كبدل معدف
قالَ ( :ف َر َأ ْي ُ
الر ُج ُـل َو َّ
الر ْه ََُ ،والـَّبِ َّي َو َم َع ُه َّ
ت الـَّبِ َّي َو َم َع ُه َّ
ـي َولـ ْق َس َم َعـ ُه أ َحـدٌ ) ٌ
كبدل مدـ أكبقدال اهلل لدؿ هتبعدف ُأرسدؾ إلدك ققمدف،
رهط ،والرهط جؿاع ٌة دون العمرةُ ،هؼال لفؿ :رهط ،وهذا ٌ
وكبدل لدؿ
وكبدل رجدؾ واحدد،
وكبل آخر لؿ هستجب لف وهممـ بف إٓ رجدالن
ٌ
ٌ
لؽـ لؿ هستجب لف إٓ رهطٌ ،
هممـ بف وبرسالتف أحدٌ  ،وهذا ًقف تقؿق ٌـ وتسؾقة لقالب العؾدؿ والداعقدة إلدك اهلل أٓ هفدتؿ بحجدؿ التدابعقـ
حاضدر ،إن
لف ،أو الؿؼبؾقـ عؾك دعقتف ٓ هفتؿٕ ،ن بعض الـاس ه ع ير ًطا يف الؿؽدان الدذي هدلع إلقدف ل ُق
ْ
ٍ
لمدخص
لؿ هؽـ الحاضرون دذا العدد ُهؾغل ،وهذا ٓيؽ أكف خقل ،والصدقاب :أن ُتبؾدغ رسدالة اهلل ولدق
واحد ،و ُتبؾغ رسالة وٓ هتتؿ بؿـ َقبِؾ ومـ لؿ هؼبدؾ ،كؿدا قدال اهلل َ ﴿ :۵ومدا َع َؾدك الرس ِ
دقل إِ َّٓ ا ْلد َبال ُغ﴾
َّ ُ
َ
[الـقر.]55:
ِ
ِ ِ
وصدػ ُوصدػت بدف الجؿاعدة الفا ؾدة مدـ الـداسٕ ،مدؿ إذا
السدقاد
ٌ
ـقم») ّ
قال«( :إِ ْذ ُرف َ لي َس َـوا ٌد َعظ ٌ
اجتؿعقا جؿق ًعا يف مؽان ،وتالصدؼت أجسدادهؿ ،صدار الؿـظدر كلكدف ققعدة سدقاد سدقاد يدعقرهؿ ،سدقاد
رؤوسفؿً ،ؾذلؽ ُسؿل سقا ًدا ،تسؿقة مجازهة.
ِ
قم) هعـل عدده ها ؾ قال :إن اهلل وعده أن كصػ أهؾ الجـة مـ أمتف ،كصػ أهدؾ الجـدة مدـ
قالَ ( :عظ ٌ
أمة محؿد ها ربل لؽ الػ ؾ ،الؾفؿ ٓ تحرمـا أن كؽقن مـفؿ.
قالَ ( :ف ِؼ َ ِ
وسى َو َق ْو ُم ُه) اهلل أكرب عؾك أمؿ آذوه ،وكذبقه إٓ أن مـفؿ سقا ٌد عظقؿ آمـدقا بدف،
قل ليَ :ه َذا ُم َ
وهددمٓل الددذهـ لددؿ ُهغقددروا و ُهبدددلقاً ،فددؿ سددقا ٌد عظددقؿ ،وهددمٓل اكتفددك آخددرهؿ قبددؾ مبعددث محؿددد
♀ً ،ؾؿا ُبعث الـبل محؿد ♀ كان لزا ًما عؾك كؾ أحد أن هددخؾ يف دهـدفً ،ؾدق بؼدل
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عؾك دهـ مقسك ما كػعف ،كؿا قدال ♀« :والدذي كػسدل بقدده ٓ هسدؿع بدل أحددٌ مدـ هدذه إمدة
هفقد ًها كان أو كصراك ًقا ،ثؿ ٓ هممـ بدل إٓ أدخؾدف اهلل الـدار» .ققلدف« :مدـ هدذه إمدة» أي أمدة الددعقةٕ ،ن
إمددة إمددا أن تؽددقن أمددة دعددقة ،أو أمددة إجابددة ،وأمددة الدددعقة ه دل كددؾ أحد ٍدد ُوجددد ح ًقددا ُمـددذ مبعددث الـبددل
♀ إلك ققام الساعة.
و ُأمة اإلجابة :هل كؾ مـ قبؾ دعقة الـبل ♀ وآمـ بف.
ِ
قم») هعـل أعظؿ مدـ إول ،هـداك قدال« :إذ ُرًدع لدل سدقا ٌد عظدقؿ» وهـدا
قالَ ( :فـَ َظ ْر ُت َفنِ َذا َس َوا ٌد َعظ ٌ
ِ
عظقؿ بؿعـدك أعظدؿ همدفد لدف حددهث آخدر :أن كصدػ
قم») هذا هدل عؾك أن ُهـا أي
ٌ
قالَ «( :فنِ َذا َس َوا ٌد َعظ ٌ
أهؾ الجـة مـ أمة محؿد ♀ ،ثؿ كصػفا أخر مـ بؼقة إمؿ.
ـاب َو َال َع َـذ ٍ
الــجـَّ َة بِ َغ ْقـرِ ِح َس ٍ
قالَ ( :ف ِؼ َ
قل لِيَ « :ه ِذ ِه ُأ َّمت َ
اب») سدبعقن
ون َأ ْل ًػا َيـدْ ُخ ُؾ َ
ُكَ ،و َم َع ُف ْم َس ْب ُع َ
ون َ
أل ًػا يف ٍ
أمة تعدا ُدها عظقؿ ،قد هؼقل قا ؾ :هذا عد ٌد هسقر ،لؽ ْـ قد صحت رواهات أخرى أمؿ سدبعقن أل ًػدا
ومع كؾ و ٍ
احد مـفؿ سبعقن أل ًػاً ،قؽقن العدد كبقر ،سبعقن ألػ وهلع أه ً دا مدع كدؾ واحدد سدبعقـ أل ًػدا،
كؿا يف بعض الرواهات ،وهق ٍ
بسـد صحقح قالُ «( :ث َّم ك ََف ََّ») أي الـبل ♀ بعد أن حدثفؿ عدـ
َّاس فِي ُأو َلفِ َ
هذا الذي رأى يف اإلسرال دخؾ مـزلف بعد أن حدثفؿ ،قال ابـ عباسَ «( :فخَ َ
ك») هعـدل
ال الـ ُ
ـال بع ُضـفمَ :ف َؾع َّؾفـم ا َّلـ ِذين ٍ ِ
ـح ُبوا َر ُس َ
ـول اهلل ِ ﷺ) ٕن
َ َ
أخذوا هتؽؾؿقن هعـدل هحزكدقن َمدـ هدمٓلن ( َف َؼ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ
ِ
ين ُولِدُ وا فِي ِ
اإل ْس َو ِم َف َؾ ْم ُي ْشـرِكُوا باهلل ِ َئ ْقفًا) هعـل لؿ
الصحبة لفا ً ٌؾ عظقؿَ ( ،و َق َال َب ْع ُض ُف ْمَ :ف َؾ َع َّؾ ُف ُم ا َّلذ َ
ٌ
يدرك ،وذكدروا أيدقال قدد تؽدقن هدل إسدباب يف أمدؿ هددخؾقن الجـدة بغقدر حسداب وٓ
هسبؼ إسدالمفؿ
عذاب.
قالَ ( :فخَ َر َج َع َؾ ْق ِف ْم َر ُس ُ
ول اهلل ِ ﷺ) أي عؾقفؿ وهؿ جؾقس هتؽؾؿدقن ( َف َـل ْخ َب ُرو ُه) يف بعدض الرواهدات
أكف سللفؿ ما هذا الذي تخقضقن ًقفن ًلخربوهً ،ؼال ُمجق ًبا عـ أولإؽ الذهـ هدخؾقن الجـة بغقر حسداب
ِ
ون») «ٓ هسقققن» السدقـ هـدا لؾقؾدب أي ٓ
ين َال َي ْست َْر ُق َ
وٓ عذاب ًؼال ُمبقـًا أوصاًفؿَ ( :ف َؼ َالُ « :ه ُم ا َّلذ َ
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هقؾبددقن الرققددة ،السددقـ يف لغددة العددرب إذا تؼدددمت الػعددؾ أًدادت القؾددب ،كؿددا قددال اهلل  ۵عددـ هقسددػ:
﴿ ًَاس َتعصؿ﴾ أي طؾب العصؿة ،وهـا قال ٓ« :هسدق ُققن» أي ٓ هقؾبدقن مدـ ٍ
أحدد أن هدرققفؿ ،ولدقس يف
ْ ْ َ َ
ذلؽ ُحرمة ،لؽ ْـ إذا صرب عؾك كػسف وصرب عؾك قدره ،وابتفؾ إلك اهلل ودعاه ،ورقك كػسدفً ،نكَّدف ٓ هخدرج
مـ هذه الػإة السبعقـ ألػ ،ولؽـَّف إذا لؿ هحتؿؾ وطؾدب مدـ ٍ
أحدد أن هرققدفً ،نكدف ٓ هخدرج مدـ التقحقدد،
لؽـف ٓ هدخؾ يف هذه ِ
الػرقة.
بقؾدب وٓ ِ
ٍ
بـػس ِدف ٓ ،هؼبدؾ الؽدل
الؽدل ًؾدقس مدـ أعؿدال هدذه القا ػدة ٓ
ون») أمدا
قالَ «( :و َال َي ْؽت َُو َ
ا
ما ًقا ،ولقس هق بحرام ،كؼقلف ♀« :المدػال يف ثالثدة :يف يدرطة محجدؿ ،ويدربة عسدؾ ،وكقدة
كار ،وأكره ٕمتل كقة الـار» ،لقس حرا ًما ،لؽـف آخر العالج ال َؽ ْل.
ون») التق اقر ٓ هق هتققر وٓ ُهتققر لفٕ ،ن يف الحدهث« :لقس مـَّدا مدـ تققدر أو ُتققدر
قالَ «( :و َال َي َت َط َّق ُر َ
َلف» هعـل هقؾب مـ أحد أن هتق َّقر لف ،أو إذا ُتققر لف هعؿؾ بذلؽ ،التققر هق التماؤمُ ،أطؾؼ عؾقف تق اقدرٕ ،ن
لسػر أو ٍ
ٍ
ٕمر مـ إمدقر ًقدرى الققدر ًقزجدر،
عامة تماؤم أهؾ الجاهؾقة كان بالققر هخرج الرجؾ مـ بقتف
ً
يدؿآ قدال :هدذا
كػرت
خقر أقبؾـا عؾقف ،وإذا
ْ
هزجر الصقت حتك تـػر ،ثؿ هـظرً ،نذا كػرت هؿقـًا قال :هذا ٌ
ير ًقرجع ٓ هؿ ل ًقف.
ٌ
ون») أي هتقكؾقن يف الؿر
والقصػ الؿ اد لفذه كؾفا قالَ «( :و َع َؾى َر ِّب ِف ْم َيت ََو َّك ُؾ َ

عؾك اهلل عؾدك أن

قـ﴾ [المعرالً ، ]21:ال هقؾبدقن مدـ ٍ
همػقفؿ ،كؿا قال اهلل َ ﴿ :۵وإِ َذا َم ِر ْض ُت ًَ ُف َق َه ْم ِػ ِ
أحدد أن هدرققفؿ ،وٓ
هؽتددقون لدددًع الؿددر

 ،وإكؿددا هتقكؾددقن عؾددك ردددؿ ،وٓ هتققددرون يف إدراك الخقددر أو دًددع ال ا ددرٓ ،

هتمالمقن.
قالَ ( :ف َؼا َم ُعؽ َ
صحابل مـ بـدل أسدد ُهؼدال لدف :عؽايدة بدـ محصدـ بدـ حرثدان
َّائ ُة ْب ُن ِم ْح َص ٍن) وهق
ٌ
إسدي وهق مـ أهؾ بدر ،مـ السابؼقـ إلك اإلسالم ،و ُقتؾ يف قتال أهؾ الردة مع خالدد بدـ القلقدد رضدل
اهلل عـف وأرضاه ،وهق مع أكَّف يف هذا الحدهث جزم لف الـبل ♀ بلكدف مدـ أهدؾ الجـدة ،إٓ أكدف لدؿ
هقك العؿؾ حتك لقس العؿؾ السفؾ الذي هستققعف كؾ أحد ،بؾ الؼتال يف سبقؾ اهلل مدع أن الجـدة ُضدؿـت
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لف ،وهذا ًقف ر ٌد عؾك أولإؽ الذهـ هزعؿقن أن العؿؾ ٓ هؾزم مـ آ َمـ.
قالَ ( :ف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
ْـت ِمــ ُْف ْم») قدال
ْـت ِمــ ُْف ْم») .ققلدفَ «( :أك َ
ول اهللَِٰ ﭐ ْد ُع اهللَ َأ ْن َي ْج َع َؾـِي ِمـ ُْف ْمَ ،ف َؼ َالَ « :أك َ
ِ
العؾؿال :إمدا هدق يدػاعة مدـ الـبدل ♀ لدفَّ ،
باسدؿ ِف أن
والمدػاعة ٓ ُتدرد ،وإمدا أن الدقحل جداله
ٌ
ضدؿان أن عؽايدة بدـ
محصـ مـفؿً ،اخربه الـبل ♀ أكف مـفؿ ،وكدال إمدرهـ ًقدف
ع َّؽاية بـ َ
محصـ هدخؾ الجـة بغقدر حسداب وٓ عدذاب ،لؽـدف مدع هدذه ال دؿاكة لدؿ هدقك العؿدؾ ،كؿدا قدال الـبدل
يؽقرا».
♀« :أًال أكقن عبدً ا
ً
آخ ُر) أن الـاس لؿا رأوا الـبل ♀ قال ذلدؽ طؿعدقا ًؼدام ٌ
رجدؾ آخدر ،لؽدـ
( ُث َّم َقا َم َر ُج ٌل َ
ققؾ :أكف كان مـ الؿـاًؼقـ ،وٓ دلقؾ عؾك أكف كان مـ الؿـداًؼقـ ،قدالَ ( :ف َؼ َ
ـال :ﭐ ْد ُع اهللَ َأ ْن َي ْج َع َؾـِـي ِمــ ُْف ْم،
ك بِ َفا ُعؽ َ
َف َؼا َلَ « :س َب َؼ َ
َّائ ُة») ،هعـل دذا القؾب أي إلك هذا الؿـؼبة وهذه الؿرتبة العظقؿة العالقة.
أن عؽاسة مؿـ استؽؿؾقا التقحقد مـ كؾ ٍ
وهذا ًقف َّ
وجف.
كسلل اهلل  ۵أن هجعؾـا مـ الذهـ استؽؿؾقا التقحقد ،وهرضقن اهلل  ،۵وٓ هدلتقن مدا هدـؼص اإلهؿدان
وٓ ُهبقؾ التقحقد.
واهلل تعالك أعؾؿ.
وٍؾى اهلل وسؾم وبارك عؾى كبقـا محؿد وعؾى آله وٍحبه

