
!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]١ !]<ÌÌÌÈééé}<‡⁄<^”fff÷÷÷!]<ÌÌÌÈÈééé}}}<‡⁄<^”fff÷÷÷]]١١١١١١١

<‡⁄<^”f÷]<‡⁄<^”f÷]
!]<ÌÈé}!]<ÌÈé}



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷] ٢

ŽÚflfl ğÜfl‘ Ž‡€a

 ، هُ ــرُ ــغــفِ ــســتَ نَ ــيــنُــهُ وَ ــعِ ــســتَ نَ هُ وَ ــدُ ــحــمَ ــهِ نَ ــمــدَ لِــلَّ إِنَّ الــحَ
الِنَا،  أَعمَ يِّئَاتِ  سَ ن  مِ وَ نَا  سِ أَنفُ ورِ  رُ شُ ن  مِ هِ  بِاللَّ وذُ  نَعُ وَ
ــادِيَ  هَ ــالَ  فَ يُضلِل  ــن  مَ وَ  ، ــهُ لَ لَّ  ضِ مُ ــالَ  فَ هُ  هِ اللَّ هدِ يَ ــن  مَ
 ، ــهُ يــكَ لَ ــرِ هُ الَ شَ حــدَ ، وَ ــهَ إِالَّ اللَّهُ ــدُ أَن الَ إِلَ أَشــهَ ، وَ ــهُ لَ

. هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بدُ ا عَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ أَشهَ وَ
 ، كِتَابُ اللَّهِ يـــثِ  ـــدِ الـــحَ قَ  أَصــــــدَ ـــــإِنَّ  فَ  : ـــعـــدُ بَ ـــــا  مَّ أَ
ـــــورِ  ـــــرَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ ــــديُ مُ ـــديِ هَ ـــنَ الـــهَ أَحـــسَ وَ
 ، ةٌ لَ الَ ضَ ةٍ  بِدعَ ــلَّ  كُ وَ  ، ةٌ بِدعَ ةٍ  ثَ حدَ مُ ــلَّ  كُ وَ ا،  هَ اتُ ثَ حدَ مُ

. ةٍ فِي النَّارِ لَ الَ لَّ ضَ كُ وَ
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 ، ــــوبِ نُ ــــنَ الــــذُّ ـــاسُ مِ ـــشَ الـــنَّ ـــوحَ ـــدِ اســـتَ ـــقَ : فَ ــــعــــدُ بَ وَ
ا،  هَ اءَ بُكَ وَ ا  هَ وعَ مُ دُ يُونَ  العُ نَعتِ  فَمَ  ، لُوبُ القُ تِ  قَسَ وَ
 ، مَ اللَّهُ حِ نْ رَ انِ إِالَّ مَ يمَ ةَ اإلِ وَ الَ لُوبُ حَ تِ القُ مَ رِ حُ وَ
رٌ  ـــنْـــذِ مُ ، وَ ــيــرٍ ــطِ ــلٍ خَ ــلَ ــــؤذِنٌ بِــخَ ا مُ ــــذَ هَ ـــم. وَ ــا هُ ــيــلٌ مَ ــلِ قَ وَ

. بِيلٍ وَ رٍّ  بِشَ
بِـــي  ــةِ أَ ــمَ ــرجَ ــثِــيــر۴ٍ فِـــي تَ ــظُ ابـــنُ كَ ــافِ ــــرَ الــحَ كَ ذَ
 : ــالَ ـــهُ قَ نَّ (١) أَ ــةِ ــايَ ــهَ الــنِّ ــةِ وَ ايَ انِـــيِّ فِــي الــبِــدَ ارَ ــانَ الـــدَّ ــيــمَ ــلَ سُ
ــن  ــاءِ مِ ــكَ ـــركُ الــبُ نِ تَ ـــذالَ ـــمُ الـــخِ ـــلَ عَ ، وَ ــمٌ ــلَ ـــيءٍ عَ ــلِّ شَ لِــكُ

. هِِ شيَةِ اللَّ خَ
ــةَ  ــصــلَ هِ الــخَ ـــــــذِ ـــهُ هَ ـــبَ ـــلَ ـــبـــدَ سَ ــــهُ الـــعَ لَ الــــلَّ ــــذَ ا خَ ــــــــإِذَ فَ
لبَ  القَ أَنَّ  علُومٌ  مَ وَ  ، لبُهُ قَ ا  قَسَ هُ  لَ ذَ خَ ا  إِذَ وَ  ، ةَ كَ بَارَ المُ
ـــالَ  ـــا، فَ مـــعُ فِـــيـــهَ ــــــفَّ الـــدَّ جَ ـــيـــنُ وَ ـــتِ الـــعَ ـــطَ ـــحَ ـــا قَ ـــسَ ا قَ إِذَ
ــا  مَ وَ  . عٍ ــرُّ ــضَ تَ وَ ــةٍ  ــابَ نَ ِ إلِ الَ  وَ  ، شيَةٍ لِخَ الَ  وَ كــرٍ  لِــذِ رُ  مِ نهَ تَ

(٢٦٧/١٠) [طبعة دار أم القر - القاهرة].  (١)
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. ولٌ خذُ وَ مَ هُ ، فَ لِكَ انَ كذَ كَ

يــثٌ  ــدِ حَ  ، هِِ شيَةِ اللَّ خَ ــن  مِ ــاءِ  ــكَ الــبُ ـــنِ  عَ يــثُ  ــدِ الــحَ
يبٌ  رِ غَ وَ  ، دَ يُوجَ الَ  أَن  ــكَ  أَوشَ يزٌ  زِ عَ  ، يــبٌ ــرِ غَ وَ يزٌ  زِ عَ
ـــلَّ  ـــعَ لَ وَ  ، ـــعَ ـــدمَ تَ أَن  ــيــنَ  الــعَ ــلَّ  ــعَ ــلَ فَ  . فَ ـــعـــرَ يُ الَ  أَنْ  ــــادَ  كَ
 ، ــاتُ ــمَ حَ لُ الــرَّ ــنَــزَّ ــتَ ــنَــاكَ تَ ــهُ . فَ ــعَ ــخــشَ يَ قَّ وَ ـــرِ لبَ أَن يَ القَ

 ! اتُ جَ رَ عُ الدَّ تُرفَ ، وَ نَاتُ سَ تُكتَبُ الحَ وَ
هِ بِّ فوَ رَ ي عَ اجِ الرَّ

هبِي(١) نِ وَ سَ ادِي بنُ حَ بدُ الهَ عَ
*   *   *

بيروت - لبنان. ص.ب ١٣/٦٠٩٣ شوران.  (١)
هاتف ٠٣/٦٢٦٧٨٧ - فاكس ٠١/٧٩١٠٥١.
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ـــــــــــــالَ  : قَ ـــــــــــــــــــــــالَ ةَگ قَ يــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــرَ بِــــــــــــــــــــي هُ ـــــــــــــن أَ عَ
ــومَ  يَ ــهِ  ــلِّ ظِ فـِـي  هُ  مُ اللَّ هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبــعَ «سَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
ــــــلٌ  جُ رَ «وَ  :- ــم  ــيــنِــهِ بَ ــــنْ  مِ كــــــرَ  ذَ وَ  -  « ــــهُ ظِــــلُّ إِالَّ  ــــلَّ  ظِ الَ 

.(١)« ينَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا  خَ هَ  رَ اللَّ كَ ذَ
 ، ـــوعِ ـــشُ بَ لِـــلـــخُ قــــــــرَ ــــونُ أَ ــــكُ ــيًـــا يَ ـــالـِ ـــــهِ خَ ذِكـــــرُ الـــــلَّ وَ
ـــى  أَصـــفَ ، وَ ـــــاءِ يَ ـــــنِ الـــــرِّ ـــــدَ عَ بـــــعَ أَ ، وَ ــــوعِ مُ ـــــبَ لِــــلــــدُّ ـــــلَ أَجْ وَ

رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).  (١)
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إِلَى اللَّهِڬ،  إِالَّ  ــاتٌ  ــفَ الــتِ ــيــهِ  فِ ـــونُ  ـــكُ يَ الَ  وَ  ، لِــلــنَّــفــسِ

. وفِهِ خَ هِ وَ شيَةِ اللَّ نْ خَ ينَئِذٍ مِ اءُ حِ ونُ البُكَ يَكُ وَ
 ، ــلــبِ ةِ الــقَ ـــســـوَ ـــى قَ ـــاةٌ إِلَ ـــدعَ ةَ مَ ــوَ ــلْ نَّ الــخَ لِــــكَ بِــــأَ ذَ
ــانُ  نــسَ ــدَ اإلِ ــاهَ ــا جَ ا مَ ــــإِذَ ، فَ ــةِ ــيَ ــعــصِ ــى الــمَ ــلَ ةِ عَ ـــرأَ الـــجُ وَ
 ، ــيــنَــاهُ عَ ــتْ  ــاضَ فَ هِ  ةَ اللَّ ظَمَ عَ ــرَ  ــشــعَ اســتَ وَ ــا،  فِــيــهَ ــهُ  ــفــسَ نَ
ــومَ  يَ نِ  حمَ الرَّ ــرشِ  عَ ظِــلِّ  تَحتَ  ــونَ  ــكُ يَ أَن  قَّ  فَاستَحَ

. هُ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّ
ا  ــذَ هَ  :« ــاهُ ــيــنَ عَ ــتْ  ــاضَ ــفَ فَ ــالِــيًــا  خَ هَ  رَ اللَّ كَ ذَ ــــلٌ  جُ رَ «وَ
 ، ـــرِ ـــرِّ األَكـــبَ ــــومَ الـــحَ ـــرشِ يَ ـــلِّ الـــعَ ــلٌّ بِـــظِ ــظِ ــســتَ ــــرُ مُ اكِ الــــذَّ

. وقِفِ م فِي المَ تْهُ رَ هَ مسِ قَد صَ رِّ الشَّ النَّاسُ فِي حَ وَ
، الَ  ــهِ ــالــلَّ ـــوتَ بِ ـــلَ خَ كَ وَ حـــدِ ــا لِـــوَ ــومً ـــفـــتَ يَ قَ ــالَّ وَ ــهَ فَ
نَّتَهُ  مِ هُ وَ تَ قُدرَ هِ وَ ةَ اللَّ ظَمَ رتَ عَ كَّ تَذَ ، فَ علَمُ بِكَ إِالَّ اللَّهُ يَ
 ، ــوبِــكَ نُ ذُ ةَ  ــثــرَ كَ وَ كَ  يرَ تَقصِ تَ  ـــرْ كَّ ـــذَ تَ وَ  ، ــتَــهُ نِــعــمَ وَ يْكَ  لَ عَ
لَى  ــةُ عَ ــعَ مْ ــتِ الــدَّ ــالَ سَ نُ وَ ــدَ ــرَّ الــبَ ــعَ اقــشَ لبُ وَ ــقَ القَ ــفَ ــخَ فَ
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هُ  مُ اللَّ يظِلُّهُ يــنَ  ــذِ الَّ ةِ  بعَ السَّ ــنَ  مِ نتَ  كُ ا  بَّمَ رُ فَ  ، يــنِ ــدَّ الــخَ

. هِ فِي ظِلِّ
بِظِلِّ  نَستَظِلُّ  نَا  لَّ عَ لَ  ، وعِ مُ الدُّ وَ اءِ  البُكَ إِلَى  بِنَا  يَّا  هَ
النَّاسُ  قُ  عرَ يَ ي  ــذِ الَّ اليَومُ  لِــكَ  ذَ  : ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ رشِ  العَ

م! انِهِ فِيهِ إِلَى آذَ
 : ــالَ قَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ  ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ أَبِـــي  ــن  عَ
ـــم  ـــهُ قُ ـــرَ ــــبَ عَ ــــذهَ ـــى يَ ـــتَّ ـــةِ حَ ـــامَ ـــيَ ــــــومَ الـــقِ ــــاسُ يَ قُ الــــنَّ ــــعــــرَ «يَ
ــغَ  ــلُ ــبْ ــتَّــى يَ ــم حَ ــهُ ــمُ ــلــجِ يُ ـــــــا، وَ اعً ــيــنَ ذِرَ ــبــعِ فِـــي األَرضِ سَ

م»(١). انَهُ آذَ
ــعــتُ  ــمِ : سَ ـــالَ دِگ قَ ادِ بــنِ األَســـــوَ ــقــدَ ـــنِ الــمِ عَ وَ
ـــدرِ  قَ ــى  ــلَ عَ الـــنَّـــاسُ  ــونُ  ــيَــكُ «فَ  : ـــولُ ـــقُ يَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
 ، عبَيهِ كَ إِلَــى  ــونُ  ــكُ يَ ــنْ  مَ م  نْهُ مِ فَ  . قِ ــرَ الــعَ فِــي  م  الـِهِ أَعمَ
إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ م  نهُ مِ وَ  ، كبَتَيهِ رُ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ م  نْهُ مِ وَ

رواه البخاري (٦٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣).  (١)
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ا»(١). امً قُ إِلـجَ رَ هُ العَ مُ لجِ نْ يُ م مَ نهُ مِ ، وَ يهِ قوَ حَ

ــمَ  ــظَ فَ عِ ــــــرَ ، عَ ةَ ــــورَ ــــذكُ ـــةَ الــــمَ ـــالَ ــــلَ الـــحَ مَّ ــــأَ ــــــنْ تَ مَ وَ
ا. فِيهَ ولِ  الهَ

ا  ــدً ــاهِ ــلُ جَ ــعــمَ ــيــفِ يَ ــصــلِ الــصَّ ــانَ فِــي فَ نــسَ إِنَّ اإلِ وَ
 . ــةِ ــخــتَــلِــفَ يــدِ الــمُ ــبــرِ ــلِ الــتَّ ــائِ سَ ــوَ ــرَّ بِ ــبَ الــحَ ــذهِ ــى أَن يُ ــلَ عَ
رِّ  الحَ لـِـكَ  ذَ ــنْ  مِ هُ  نَفسَ ــيَ  ــقِ يَ أَنْ  لَى  عَ لُ  يَعمَ الَ  يفَ  فَكَ
ــانِ  نــسَ ـــنَ اإلِ ــغُ مِ ــلُ ــبْ ي يَ ـــذِ ، الَّ ــثِــيــرِ قِ الــكَ ـــرَ الـــعَ ــيــبِ وَ هِ الــرَّ
ا  ذَ نــيَــا لـِهَ ــرُ فِــي الــدُّ ــكِّ ــفَ ــيــفَ الَ يُ كَ ؟! وَ ــلِــهِ ــمَ رِ عَ ـــدْ ــلَــى قَ عَ

؟! يدِ دِ رِّ الشَّ ومَ الحَ لِلظِّلِّ يَ ، وَ ظِيمِ اليَومِ العَ
Nč Ş!a Ûfl€čg@ čfib fl‡«fl̨ a@ ğk flyflc@Âčfl@Zčč Ş!a čÚflÓí flÅ@Âčfl@ŽıbflÿŽj€a@Ml

«لَيْسَ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ امَةَگ:  أُمَ أَبِي  نْ  عَ
ةٌ  ــطْــرَ قَ  : ــــنِ يْ ــــرَ ثَ أَ وَ ــنِ  ــيْ تَ ــرَ ــطْ قَ ـــنْ  مِ هِ  إِلَى اللَّ ــــبَّ  أَحَ ءٌ  ــــيْ شَ
فِــي  اقُ  ــــرَ ــــهَ تُ مٍ  دَ ةُ  ــــرَ ــــطْ قَ وَ  ، هِ يَةِ اللَّ شْ خَ فِـــي  ــــــوعٍ  مُ دُ ــــنْ  مِ

رواه مسلم (٢٨٦٤).  (١)
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ــرٌ  ثَ أَ وَ  ، هِ بِيلِ اللَّ سَ فِــي  ــرٌ  ــأَثَ فَ  : انِ ـــرَ األَثَ ــا  مَّ أَ وَ  . هِ بِيلِ اللَّ سَ

.(١)« هِ ائِضِ اللَّ رَ نْ فَ ةٍ مِ يضَ رِ فِي فَ
الَى.  عَ تَ هِ  إِلَى اللَّ وعِ  مُ الدُّ ــبُّ  أَحَ ينَ  ائِفِ الخَ ــوعُ  مُ دُ
 ، لُوبِ القُ وحَ  رُ تُحيِي  وَ  ، نُوبِ الذُّ مرَ  جَ ىءُ  تُطْفِ يَ  فَهِ
لَى  عَ اتِكَ  لَوَ خَ فِي  ابْكِ  فَ  . طلُوبِ المَ إِلَى  لُكَ  تُوصِ وَ

. كَ امِ آثَ وَ نُوبِكَ  ذُ
ZÛfliÏ Žü@čÒflä flv flë@ ğ› čƒči@ čfi fl̋ƒčnçč̋ č€@ ćkflj flç@čč Ş!a čÚflÓí flÅ@Âčfl@ŽıbflÿŽj€a@Mx

ــــهِملسو هيلع هللا ىلص:  ــــولُ الــــلَّ سُ ـــــالَ رَ : قَ ــــــالَ ــــانَگ قَ ــــوبَ ــــنْ ثَ عَ
لَى  عَ بَكَى  وَ  ، يتُهُ بَ ــهُ  ــعَ سِ وَ وَ  ، هُ انَ لِسَ لَكَ  مَ ن  لـِمَ «طُوبَى 

.(٢)« طِيئَتِهِ خَ
«صحيح  في  األلباني۴  وحسنه   ،(١٦٦٩) الترمذي  رواه   (١)

سنن الترمذي» (٢/ ٢٤٢) [طبعة مكتبة المعارف].
و«الصغير» (٢١٢).  في «األوســط» (٢٣٤٠)،  الطبراني  رواه   (٢)
وحــســنــه األلـــبـــانـــي۴ فـــي «صــحــيــح الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب» 

.(٢٧٤٠)
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ــى  ـكَ بَ وَ  ، هِ يطـِ فـرِ تَ ــلَــى  عَ ـومـًا  يَ ـــــاحَ  نَ لـِمـَنْ  ــوبَــى  ــطُ فَ
هُ  ــرَ ــمُ عُ ــي  ــيَــقــضِ فَ  . ــــــــاهُ ـــــايَ ــطَ خَ ـــــن  مِ نـَـى  جَ ـــــد  قَ ـا  لـِمَ ـوفــًا  خَ
ا  مَ لَى  عَ ا  نَادِمً ؛  اتِهِ وَ فَ هَ اكِبٍ  سَ معٍ  بِدَ اكِيًا؛  بَ ا  رً ستَغفِ مُ
 ، هُ ابَ ذَ ى عَ يَخشَ ، وَ هِ بِّ ةَ رَ حمَ و رَ ؛ يَرجُ صيَانِهِ نْ عِ انَ مِ كَ
وزَ  يَفُ فَ  ، يِّئَاتِهِ سَ ا  بِهَ رَ  فِّ لِيُكَ  ، نَاتِ سَ الحَ ــنَ  مِ ا  ثِرً تَكْ سْ مُ

. انِهِ ضوَ رِ وَ نَّتِهِ  جَ وَ هِ  ةِ اللَّ حمَ بِرَ

 ، ــبِــيــرِ ــــوزِ الــكَ الــــفَ ، وَ يـــلِ ـــزِ ابِ الـــجَ ـــوَ ـــالـــثَّ ــــهُ بِ ــى لَ ــوبَ ــطُ فَ
 : لِــكَ ذَ ةِ  ملَ جُ ــنْ  مِ وَ  ، لِيمِ السَّ يشِ  العَ وَ  ، يمِ قِ المُ يمِ  النَّعِ وَ
درِيِّگ:  يدٍ الخُ عِ ن أَبِي سَ اءَ عَ ا جَ مَ ةُ طُوبَى، كَ رَ جَ شَ
 ! هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ : يَ ــلٌ جُ هُ رَ الَ لَ هُ قَ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: أَنَّ سُ ن رَ عَ
 ، ــنَــةٍ ــةِ سَ ــئَ ةَ مِ ــيــرَ ــسِ ــنَّــةِ مَ ةٌ فِــي الــجَ ــرَ ــجَ : «شَ ـــالَ ــى؟ قَ ــوبَ ــا طُ مَ

ا»(١). هَ امِ نْ أَكمَ جُ مِ نَّةِ تَخرُ ثِيَابُ أَهلِ الجَ
في  األلــبــانــي۴  لــغــيــره  وحــســنــه  حــبــان (٧٤١٣)،  ابـــن  رواه   (١)

«صحيح موارد الظمآن» (٢٢٢٣).
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ــلَــى  عَ  ، هِِ شيَةِ اللَّ خَ ــن  مِ ــتْ  ــكَ بَ ــيــنٌ  عَ ي  ــوِ ــســتَ تَ ــل  هَ
مِ  األَفالَ لَى  عَ ةً  رَ اهِ سَ اتَتْ  بَ ينٌ  عَ وَ  ، يَةِ اضِ المَ نُوبِ  الذُّ
ي  ــســتَــوِ ــا الَ يَ ــمَ ؛ كَ ــانِ يَ ــوِ ــســتَ ! الَ يَ ــهِ الــلَّ ــالَّ وَ ؟ كَ ــةِ ــابِــطَ الــهَ

. النَّارُ اءُ وَ الـمَ ، وَ مُ الظَّالَ يَاءُ وَ الضِّ ، وَ ارُ النَّهَ اللَّيلُ وَ
ـــــومِ  ــــبــــلَ يَ ، قَ ـــــاتُ ـــــعَ مَ ــــهُ الـــــدَّ ــــتْ ــــفَ ــــعَ ـــن أَسْ ـــمَ ـــا لِــــ ـــنِـــيـــئً هَ
ـــبـــلَ  ، قَ ــــاءَ ــــكَ ــــلَ الــــبُ ــــجَّ ــــعَ ـــن تَ ـــمَ ـــا لِــــ ـــيـــئً ـــنِ هَ ، وَ اتِ ـــــرَ ـــــسَ الـــــحَ

. اءِ قَ ومِ اللِّ اتِ يَ رَ سَ حَ
ZčÒb flvŞ‰‹č€@ ćkflj flç@čč Ş!a čÚflÓí flÅ@Âčfl@ŽıbflÿŽj€a@MÖ

ـــا  : يَ ــــــتُ ــــــلْ : قُ ـــــــــالَ ــــــرٍگ قَ ــــــامِ ـــــــنِ عَ ــــةَ بْ ــــبَ ــــقْ ـــــــنْ عُ عَ
ـــكَ  ـــيْ ـــلَ ـــــكْ عَ ـــــسِ مْ : «أَ ـــــــالَ ــــاةُ؟ قَ ــــجَ ــــا الــــنَّ ، مَ ـــــهِ ـــــولَ الـــــلَّ سُ رَ

.(١)« طِيئَتِكَ لَى خَ ابْكِ عَ ، وَ يْتُكَ عْكَ بَ لْيَسَ ، وَ انَكَ لِسَ
ــنَــا  ــهــمُ ــنْ فَ ــكُ ــيَ ــلْ . فَ ـــاةِ ـــبَ الـــنَّـــجَ ـــلَ ـــومِ طَ ــــمُّ الـــقَ ــــانَ هَ كَ
رواه الترمذي (٢٤٠٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح   (١)

سنن الترمذي» (٢/ ٥٦٧).
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. نَّةَ لَ الجَ نُدخَ ، وَ نِ النَّارِ حَ عَ حزَ : أَن نُزَ اةِ لِلنَّجَ

 }  |  {  z  y﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــــالَ  قَ
~ ے ¡¢﴾ [آل عمران: ١٨٥].

 : ائِلِ رُّ القَ هِ دَ لِلَّ وَ
هُ عِدُ تُسْ ــاهُ  نــيَ دُ ي  الَّـــذِ عِيدُ  السَّ لَيسَ 

الــنَّــارِ ــنَ  مِ و  نجُ يَ ي  الَّـــذِ عِيدَ  السَّ إِنَّ 
ــــــوعُ  مُ يـــــــــنَ الــــــدُّ ـــــا، أَ ـــــايَ ـــــطَ ــــــبَ الـــــخَ ــــــاحِ ــــــا صَ ــــا يَ ــــيَّ ــــهَ فَ
ــوبِ  نُ ـــنَ الــذُّ ــي ابـــكِ مِ ــاصِ ــعَ ــيــرَ الــمَ ـــا أَسِ يَ ؟! وَ ـــةُ يَ ـــارِ الـــجَ

؟! يَةِ اضِ المَ
: الَ نَ مَن قَ د أَحسَ قَ لَ وَ

ــهُ لُ ــالَ ــلَّ جَ ــهَ جَ ى الــلَّ ــانَ يَخشَ ــنْ كَ اتِمَ ــوَ ــلَ اتِ فِـــي الــخَ ـــرَ ـــبَ ــكــثِــرِ الـــعَ ــلــيُ فَ
ـــــا ـــــكَ الـــــبُ ــــــرِ وَ كُّ ــــــذَ ـــــعـــــدَ الــــــتَّ ـــــهُ بَ ـــــلَّ ـــــعَ ـــــلَ فَ

ــاتِ ــنَ ــسَ اتُ بِــالــحَ ـــرَ ـــبَ ــــهُ الـــعَ ـــتْ لَ لَ ـــدِّ بُ
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هِ ـــورِ ـــنـــشُ مَ ـــن  عَ ارُ  األَوزَ ـــفُ  ـــفَّ ـــخَ تُ وَ

اتِ رَ سَ وقِفِ الحَ مَ ابِ وَ سَ ومَ الحِ يَ
نبًا:  ذَ هِ  نَفسِ ــن  مِ لِمَ  عَ سلِمٍ  مُ ــلِّ  كُ لَى  عَ ــبُ  اجِ ــالــوَ فَ
 ، هُ ــوالَ مَ كِتَابِهِ  ن  مِ وهُ  يَمحُ اهُ  سَ عَ يهِ  لَ عَ اءَ  البُكَ يُكثِرَ  أَن 
ــنَّــانُ  ــوَ الـــــمَ ــهُ ، فَ ــاهُ ــنَ ــد جَ ــا قَ ــهُ مَ ــرُ لَ ــغــفِ يَ ــيــهِ وَ ــلَ ــلُ عَ ــضَّ ــفَ ــتَ يَ وَ

. ظِيمُ العَ لُ  ضِّ تَفَ الـمُ  ، يمُ رِ الكَ
  : ائِلِ رُّ القَ هِ دَ لِلَّ وَ

ةٍ برَ نُوبَ بِعَ وَ الذُّ لْ لَكَ أَنْ تَمحُ هَ فَ
ــــا مً ــــدُّ ــــنَ تَ ةً وَ ــــســــرَ ـــا حَ ـــيـــهَ ـــلَ ــي عَ ـــبـــكـِ تَ وَ

 ، امِ األَعـــــوَ ــورِ وَ ــهُ ــا فـِـي الــشُّ ــبــنَ نَ ذْ ــا أَ ــى مَ ــلَ ــلــنَــبــكِ عَ فَ
ا  مَ ، وَ امِ جرَ اإلِ ا وَ طَايَ نَ الخَ ، مِ امِ األَيَّ اتِ وَ اعَ فِي السَّ وَ

. مِ الَّ لِكِ العَ وقِ الـمَ قُ اءِ حُ ن أَدَ نَا فِيهِ مِ طْ رَّ فَ
ــنْ  ــمَ مِ ــعــلَ : أَن يَ ــلِ جُ ــائِــبِ لِــلــرَّ ــصَ ــمِ الـــــمَ ــــنْ أَعــظَ مِ وَ
بَالِي.  يُ الَ  وَ بكِي  يَ الَ  مَّ  ثُ يطًا،  تَفرِ وَ بَل  ا،  يرً تَقصِ هِ  نَفسِ
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: ائِلُ الَ القَ ا قَ مَ هُ كَ الُ حَ وَ

ـــنٍ ـــطْ ـــبَ ا لِ ـــــهـــــرً ــــــا ظَ ــــــبً ائِ ـــــكُ دَ ـــــحَ ـــــضْ تَ وَ
ــــوبُ ــــتُ ـــــالَ تَ ــــتَ فَ ــــلْ ــــمِ ـــــا عَ ــــــرُ مَ كُ ــــــذْ تَ وَ

NčâbŞ‰€a@Ûfl‹ fl«@ č·Ì čäzŞn€a@ člbfljçflc@ žÂčfl@ččč Ş!a čÚflÓí flÅ@Âčfl@ŽıbflÿŽj€aMÍ

ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ةَگ  يرَ رَ هُ أَبِي  ن  عَ
ودَ  عُ يَ تَّى  حَ هِ  شيَةِ اللَّ خَ ــن  مِ بَكَى  ــلٌ  جُ رَ الــنَّــارَ  لِجُ  يَ «الَ 
هِ  بِيلِ اللَّ سَ فِــي  ــارٌ  ــبَ غُ ــعُ  ــجــتَــمِ يَ الَ  وَ  ، ــرعِ الــضَّ فِــي  ــبَــنُ  الــلَّ

.(١)« نَّمَ هَ انُ جَ خَ دُ وَ
. لُ ، أَي: الَ يَدخُ لُوجِ نَ الوُ » مِ لِجُ : «الَ يَ هُ ولُ قَ

ن  ا مِ ـــذَ » هَ ــرعِ ــبَــنُ فِــي الــضَّ ــودَ الــلَّ ــعُ ــتَّــى يَ : «حَ ــهُ ــولُ قَ
 k j ﴿ :ــى ــالَ ــعَ ــولِــهِ تَ ــقَ ، كَ ــالِ ــحَ ـــابِ الــتَّــعــلِــيــقِ بِــالـــــمُ بَ
ــودَ  ــعُ يَ ـــنْ  لَ أَي:   .[٤٠ [األعـــــراف:   ﴾po  n  m  l

رواه الترمذي (١٦٣٣)، وصححه األلباني۴ في «صحيح   (١)
سنن الترمذي» (٢٢٧/٢).



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]١٥
رعِ - أَيِ الثَّديِ -. ا فِي الضَّ بَدً بَنُ أَ اللَّ

ا  ــــإِذَ . فَ ــيــمٌ ــسِ ـــطـــبٌ جَ خَ ــيــمٌ وَ ــظِ ــــأنٌ عَ ـــهِ شَ الـــلَّ ا وَ ــــذَ هَ
ـــتِ  ـــيَ ـــحِ ، مُ ـــــوبُ ـــــلُ ـــــتِ الـــــقُ ـــــعَ ـــــشَ خَ ، وَ ـــــــوعُ مُ تِ الـــــــدُّ ـــــــــرَ جَ
ـــرَ  يـــسَّ ، وَ ــــوبَ ــــرغُ ــــمَ الـــــ ـــنَـــى وَ ــــتَ الـــــــمُ ــــغْ ــــلَ بَ ، وَ ــــــوبُ نُ الــــــذُّ

. يُوبِ مُ الغُ الَّ ابَكَ عَ سَ حِ
ـــــعـــــتُ  ـــــمِ : سَ ـــــــــــــــــالَ ـــــــــــاسٍک قَ ـــــــــــبَّ ــــــــــــــنِ ابــــــــــــنِ عَ وعَ
 : ــارُ الــنَّ ــا  ــمَ ــهُ ــسُّ ــمَ تَ الَ  ــانِ  ــيــنَ «عَ  : ـــولُ ـــقُ يَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
فِي  سُ  ــحــرُ تَ بَاتَت  ــيــنٌ  عَ وَ  ، هِِ شيَةِ اللَّ خَ ــن  مِ بَكَت  ينٌ  عَ

.(١)« هِ بِيلِ اللَّ سَ
 : ائِلِ رُّ القَ هِ دَ لِلَّ وَ

تْ مَ رِّ حُ هِِ  شيَةِ اللَّ خَ مِن  تْ  بَكَ ينٌ  عَ دِفَ دَّ سَ يثِ المُ دِ لَى النَّارِ فِي نَصِّ الحَ عَ

رواه الترمذي (١٦٣٩)، وصححه األلباني۴ في «صحيح   (١)
سنن الترمذي» (٢٣٠/٢). 



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷] ١٦

@čıbflÿŽj€a@Ûfl€čg@ Ž›Óčj Şé€a

č Ş!a čÚflÓí flÅ@Âčfl

Z čpÏ fl‡�€a@ Žä◊čá@MQ

ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ةَگ  رَ يْ رَ هُ أَبِي  نْ  عَ
.(١) تَ وْ ـمَ نِي: الْ عْ » يَ اتِ اذِمِ اللَّذَّ رَ هَ وا ذِكْ ثِرُ «أَكْ

ــيــنِ  مــــعِ الــعَ ونَ دَ ـــولُ دُ ـــحُ ـــتِـــي تَ ــــيَ الَّ اتُ هِ ــــذَّ الــــلَّ وَ
ا  رً ستَشعِ مُ ؛  ــوتِ الــمَ كــرِ  ذِ ــن  مِ كــثِــرْ  ــأَ فَ  ، ــلــبِ الــقَ ـــزنِ  حُ وَ
؛  ـــيـــرِ ـــصِ ــــــوءَ الـــمَ ــــا سُ فً ــــوِّ ــــخَ ــــتَ ، مُ الٍ هــــــــــوَ ـــــنْ أَ هُ مِ ـــــعـــــدَ ـــــا بَ مَ
لَى  عَ ــيــرٌ  ــيَــسِ لَ ـــهُ  إِنَّ وَ  ، شيَةِ اللَّهِ خَ ــن  مِ ــاءِ  بِــالــبُــكَ ــظَــى  لِــتَــحْ
«صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وقـــال   ،(٢٣٠٧) الــتــرمــذي  رواه   (١)

سنن الترمذي» (٢/ ٥٢٦): «حسن صحيح».





!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]١٧
. يهِ لَ عَ هُ  هُ اللَّ رَ يَسَّ مَن 

ـــــعَ  ـــــتُ مَ ـــــنْ : كُ ــــــــــالَ ــــــــــهُ قَ نَّ ــــــرَک أَ ــــــمَ ــــــــنِ عُ ــــــــــنِ ابْ عَ وَ
لَّمَ  فَسَ  ، ــارِ ــصَ األَنْ ــنَ  مِ ــلٌ  جُ رَ هُ  ــاءَ ــجَ فَ ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ
، أَيُّ  ـــــهِ ـــــولَ الـــــلَّ سُ ــــا رَ : يَ ـــــــالَ ـــــمَّ قَ ملسو هيلع هللا ىلص، ثُ ــــيِّ ــــبِ ــــى الــــنَّ ــــلَ عَ
 : ـــالَ ــا» قَ ــقً ــلُ ــمْ خُ ــنُــهُ ــسَ : «أَحْ ــــالَ ؟ قَ ـــلُ ـــضَ فْ ــنِــيــنَ أَ مِ ــؤْ ـــــمُ الْ
تِ  ــوْ ــمَ ــلْ ـــمْ لِ هُ ـــرُ ـــثَ كْ : «أَ ــــالَ ؟ قَ ـــسُ ـــيَ كْ ــنِــيــنَ أَ مِ ــؤْ ـــــمُ ــــأَيُّ الْ فَ
ــكَ  ـــئـِ ولَ ا، أُ ادً ــــدَ ــــعْ ــــتِ هُ اسْ ــــدَ ــــعْ ــا بَ ــــمَ ـــمْ لـِ ـــهُ ـــنُ ـــسَ أَحْ ا، وَ ـــــــرً ذِكْ

.(١)« يَاسُ األَكْ
ــــــالَ  : قَ ــــــــــالَ ـــــهِک قَ ـــــدِ الـــــلَّ ـــــبْ ـــــــنِ عَ ــــــرِ بْ ــــــابِ ــــــــــنْ جَ عَ وَ

عٌ ...»(٢). زَ تَ فَ وْ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  «إِنَّ الـْمَ سُ رَ
هِ،  ارِ لَى استِذكَ نبِيهٌ عَ وَ تَ هُ ، وَ نهُ مِ يهِ وَ عُ إِلَ فزَ أَي: يُ

. هِ إِعظَامِ وَ
في «صحيح  األلباني۴  وحسنه  ماجه (٤٢٥٩)،  ابن  رواه   (١)

سنن ابن ماجه» (٣٤٥٤) [طبعة مكتبة المعارف].
رواه مسلم (٩٦٠). وللحديث مناسبة.  (٢)



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷] ١٨

ZčâÏŽjŽ‘€a@ŽÒflâbflÌčã@MR

ــــــــــالَ  : قَ ــــــــــــــــالَ گ قَ ـــــــــــالِـــــــــــكٍ ــــــــــــــــسِ بــــــــــنِ مَ نَ ــــــــــــنْ أَ عَ
 ، بُورِ القُ ةِ  ـــارَ يَ زِ ــن  عَ م  يتُكُ هَ نَ ــنــتُ  «كُ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
 ، ــيــنَ ـــعُ الــعَ ـــدمِ تُ ، وَ ــلــبَ قُّ الــقَ ــــرِ ــا تُ ــهَ ــإِنَّ ــــا؛ فَ وهَ ورُ ــــزُ أَالَ فَ

ا»(١). جرً ولُوا هُ قُ ، والَ تَ ةَ رَ رُ اآلخِ كِّ تُذَ وَ
ــا،  ـــانُ بِــهَ نـــسَ ــلَ اإلِ ــمِ ا عَ ــةٌ إِذَ ــظِــيــمَ ــةٌ عَ ــظَ ــوعِ هِ مَ ـــذِ ـــهَ فَ
 ، ــنِــيــبٍ ـــعٍ مُ ـــامِ ـــن سَ ــل مِ ــهَ . فَ ـــهُ الُ ــتْ أَحـــوَ ــحَ ــلَ صَ ــهُ وَ ــتْ ــعَ ــفَ نَ

؟! يبُ يَستَجِ ةِ  يحَ لِلنَّصِ  ، لِيمٍ حَ اهٍ  أَوَّ وَ
ةِ  ارَ يَ قتٌ لِزِ ي وَ ندِ : لَيسَ عِ ولَ قُ يدُ أَنْ تَ رِ لَّكَ تُ عَ لَ وَ
 : ــكَ ــثــلَ ـــوا مِ ـــانُ ــورِ كَ ــبُ ـــابَ الــقُ ــــأَنَّ أَصـــحَ ــمْ بِ ــاعــلَ ، فَ ــبُــورِ الــقُ
فَاعتَبِرْ  م.  ـهُ الَ أَشغَ وا  نْهُ يُ ــم  لَ وَ ــوا  ــاتُ مَ وَ  ، ةٌ ثِيرَ كَ م  ـهُ الُ أَعمَ
 ، دَكَ دَّ سَ اكَ وَ عَ رَ ، وَ ظَكَ فِ حَ هُ وَ انَكَ اللَّ . أَعَ مِ الَ ا الكَ ذَ بِهَ
وصـــحـــحـــه   ،(١٣٩٣ رقـــــــــم   ٣٧٦/١) الـــــحـــــاكـــــم  أخـــــــرجـــــــه   (١)

األلباني۴ في «صحيح الجامع» (٤٥٨٤).



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]١٩
. نكَ يَ عَ ضِ رَ ، وَ بَّكَ أَحَ اكَ وَ دَ هَ ، وَ اكَ فَ كَ كَ وَ دَ أَيَّ وَ

Z čpÏ fl‡€a@ flÜž»fli@bflfl@ čfiaflÏ žÁfldči@ Žäşÿfl–Şn€a@MS

رُ  أَذكُ سَ ــدا،  جِ ةٌ  ثِيرَ كَ الِ  جَ المَ ا  ذَ هَ فِي  وصُ  النُّصُ
: ذِكرَ ةً وَ ظَ لِيلَ عِ القَ

ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ عَ رَ نَّا مَ : كُ الَ اءِگ قَ بَرَ نِ الْ ١- عَ
بَلَّ  تَّى  حَ ى  بَكَ فَ  ، بْرِ قَ الْ يرِ  فِ شَ لَى  عَ لَسَ  فَجَ ةٍ،  نَازَ جِ فِي 

وا» (١). دُّ أَعِ ا فَ ذَ ثْلِ هَ انِي! لـِمِ وَ ا إِخْ : « يَ الَ مَّ قَ ، ثُ الثَّرَ
ولِ  هَ ن  مِ عُ  تَدمَ لَ ينَ  العَ إِنَّ  وَ  ، عُ يَخشَ لَ لبَ  القَ إِنَّ 

 . يبِ صِ وقِفِ العَ ا المَ ذَ هَ
ـــــهُ  ـــــوعُ مُ ـــــلَّ دُ ـــــبُ ــــى تَ ــــتَّ ـــبـــكِـــي حَ ــــــهِملسو هيلع هللا ىلص يَ ــــــولُ الــــــلَّ سُ رَ
بُ  ا يَجِ ــاذَ ــمَ ـــي! فَ مِّ أُ ــوَ وَ بِــي هُ ــوَ بِــأَ ــن هُ ــوَ مَ هُ ، وَ ــرَ الــثَّ

؟! دٍ أَحَ لَى  عَ يَخفَى  الَ  نَا  الُ حَ وَ  ، لَ نَفعَ أَن  ينَا  لَ عَ
في «صحيح  األلباني۴  وحسنه  ماجه (٤١٩٥)،  ابن  رواه   (١)

سنن ابن ماجه» (٣٤٠٢).



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷] ٢٠
ـــهُ  ـــنَ مَّ ـــــد أَ قَ ـــبـــكِـــي، وَ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص يَ ــــولُ الــــلَّ سُ ـــــانَ رَ ا كَ ـــــــإِذَ فَ
ــســنِ  حُ ــنَّــةِ وَ هُ بِــالــجَ ـــــدَ عَ وَ ، وَ ابِ ـــذَ لِــيــمِ الـــعَ ـــنْ أَ ــارُ مِ ــبَّ الــجَ
ــن  ـــيـــفَ بِــمَ كَ ؟ وَ ــيــنِ ــاكِ ــسَ ــا الــمَ ــالِــنَ ــأَمــثَ ــيــفَ بِ ــكَ ، فَ ـــآبِ الـــمَ
 ، ــابَ ــتَ الــكِ ــنَّــةَ وَ ــفَ الــسُّ ــالَ خَ ، وَ ابَ ـــوَ الـــصَّ ــقَّ وَ كَ الــحَ ـــرَ تَ

؟! ابِ هَّ لِكِ الوَ يَةِ المَ عصِ هُ فِي مَ رَ مُ أَفنَى عُ وَ
تِ  ثُرَ كَ  ، ةٌ فِيرَ وَ ةٌ  يضَ رِ عَ ــالُ  اآلمَ وَ  ، ةٌ ثِيرَ كَ نُوبُ  الذُّ
 ، الِ صَ الخِ يلُ  مِ جَ رَ  ثَ اندَ وَ  . الُ األَعمَ لَّتِ  قَ وَ  ، الُ األَقــوَ

. لِ الَ ن ذِي الجَ نَا مِ وفُ لَّ خَ حَ اضمَ وَ
 ، ــنَّــةِ ــنْ أَهـــلِ الــجَ ــنَــا مِ نَّ ــأَ كَ ــتُــبْ وَ ــم نَ ــلَ ــةَ فَ ينَا الــتَّــوبَ نَسِ
ذِكرِ  ن  عَ لنَا  فَ غَ وَ  ، ــوبِ نُ الــذُّ ظَائِمُ  عَ ا  لَتهَ أَثقَ نَا  اتِقُ وَ عَ وَ

ملسو هيلع هللا ىلص. لَم يَغفَلْ ، وَ ةِ يَامَ القِ برِ وَ القَ وتِ وَ المَ
دُّ  يَستَعِ  ، كُ نَضحَ ــحــنُ  نَ وَ بكِي  يَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
ــرُ  ــذكُ ـــحـــنُ الَ نَ نَ ، وَ ـــكَ لـِ اءَ ذَ رَ ـــا وَ مَ ، وَ ــبــرِ الــقَ ــوتِ وَ لِــلــمَ
ئَةَ  مِ الــيَــومِ  فِــي  رُ  يَستَغفِ  ، لِيالً قَ إِالَّ  كــرِ  الــذِّ دَ  ــرَّ ــجَ مُ لِــكَ  ذَ
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 ، ازِ التِّلفَ ةِ  دَ اهَ شَ لـِمُ يــالً  ــوِ طَ قــتًــا  وَ ي  نَقضِ ــحــنُ  نَ وَ ةٍ،  ـــرَّ مَ
، إِالَّ  رُ اللَّهَ الَ نَستَغفِ ، وَ اتٍ اعَ اتِفِ سَ لَى الهَ لَّمُ عَ تَكَ نَ وَ

مَ اللَّهُڬ. حِ نْ رَ مَ
: ائِلُ نَ القَ د أَحسَ قَ لَ وَ

ـــكِ ـــابْ ـــــــيَّ فَ ـــاءِ أُخَ مِ الـــبُـــكَ ـــــــدَ ـــى عَ ـــلَ عَ
هِ نـــــــتَ الَ أَ ـــاةِ وَ ـــيَ  الـــحَ وَ ـــــــدْ ـــا جَ ـــمَ فَ

ـــــيـــــنٍ نِ ــــــــالَ أَ ــــــاةِ بِ ــــــيَ ــــــمُ الــــــحَ ــــــعْ ــــــــــا طَ مَ آهِوَ وَ مــــــــــــــعٍ  دَ بِــــــــــــالَ  ـــــــا  نـــــــيَ الـــــــدُّ ــــــــــــــا  مَ وَ
ــوبُ  ــلُ هِ الــقُ ــــذِ يـــنَ هَ ــن أَ ــكِ لَ ، وَ ــاءُ ــكَ ــنَــا الــبُ ـــقَّ لَ ــد حُ ــقَ لَ
ـاءِ  ــنـَ ـالــغِ ـــتْ بـِ ـــلَ ـــغِ ــا شُ ـــــمَ ــالَ ؟! طَ ــــــيَ يـــــنَ هِ ـــبـــكِـــي؟ أَ ـــي تَ ـــتِ الَّ

. مِ األَفالَ ةِ  دَ اهَ شَ مُ وَ
ــا  ــمً ائِ يَ دَ ــجــرِ يٌّ أَن تَ ــرِ ــحَ ، لَ ــهُ ــالُ ا حَ ـــذَ ـــانَ هَ ـــن كَ مَ وَ

. هُ وعُ جُ ى هُ جَ لَّ فِي الدُّ قِ يقٌ أَنْ يَ قِ حَ ، وَ هُ وعُ مُ دُ
 : ائِلِ رُّ القَ هِ دَ لِلَّ وَ
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ينَاهُ عَ يلِ  بِاللَّ ــرتْ  ــهِ سَ نْ  لـِمَ ــوبَــى  طُ

هُ ـــــوالَ ــــبِّ مَ ــــنْ حُ ـــقٍ مِ ـــلَ ــــــاتَ فِـــي قَ بَ وَ
ـــــهِ يـــــطِ ـــــفـــــرِ ـــــــى تَ ـــــــلَ ــــــــا عَ ــــــــومً ـــــــــــــــــاحَ يَ نَ وَ

ــاهُ ــايَ ــطَ ــــنْ خَ ــنَــى مِ ـــد جَ ــا قَ ـــــمَ ـــا لِ ـــوفً خَ
ـــــانَ  : كَ ــــــــالَ ــــانَ قَ ــــمَ ــــثْ ـــــى عُ لَ ـــــوْ ــــىءٍ مَ ـــــانـِ ـــــن هَ ٢- عَ   
ــلَّ  ــبُ ــتَّــى يَ ــى حَ ــكَ ، بَ ـــرٍ ـــبْ ــى قَ ــلَ ـــــفَ عَ قَ ا وَ ـــانُگ إِذَ ـــمَ ـــثْ عُ
ــكِــي،  ــبْ ـــالَ تَ ــارُ فَ الـــنـَّ ـةُ وَ ــنـَّ ــجَ ـــرُ الْ كَ ـــذْ : تُ ــــهُ ــيــلَ لَ ــقِ ، فَ ــهُ ــتَ ــيَ لِــحْ
 : ــالَ قَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ إِنَّ   : ــالَ ــقَ فَ ا؟!  ـــذَ هَ ــنْ  مِ ــبْــكِــي  تَ وَ
هُ  دَ عْ بَ ا  مَ فَ نْهُ  مِ ا  نَجَ إِنْ  فَ ةِ،  ــرَ اآلخِ لِ  نَازِ مَ لُ  أَوَّ بْرَ  الْقَ «إِنَّ 
 .« ــهُ ــنْ ـــدُّ مِ هُ أَشَ ــدَ ــعْ ــا بَ ــمَ ، فَ ــهُ ــنْ ــجُ مِ ــنْ ـــمْ يَ إِنْ لَ ، وَ ــهُ ــنْ ــرُ مِ ــسَ يْ أَ
 ، ــطُّ ا قَ ــنْــظَــرً ـــتُ مَ يْ أَ ــا رَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ ـــالَ رَ قَ : وَ ــالَ قَ

.(١)«! نْهُ ظَعُ مِ فْ بْرُ أَ الْقَ إِالَّ وَ
«صحيح  في  األلباني۴  وحسنه   ،(٢٣٠٨) الترمذي  رواه   (١)

سنن الترمذي» (٥٢٧/٢).
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ي  ــــذِ ــــــهُ األَمـــــرُ الَّ َنَّ ـــانَ ألِ ـــمَ ـــثْ ـــيـــرُ عُ غَ ـــانُ وَ ـــمَ ـــثْ ـــى عُ ـــكَ بَ
ا  ــــذَ هَ . وَ ـــيـــهِ ـــهُ إِلَ ـــلُّ ـــامُ كُ ـــمَ هـــتِ فُ االِ ـــصـــرَ يُ ، وَ ــيــهِ ــلَ ــى عَ ــبــكَ يُ
اتِ  ــبَــرَ ـــــالَ عَ أَسَ ، وَ ــيــنَ ــفِ ــائِ ــوبَ الــخَ ــلُ ــعَ قُ ــطَ ي قَ ــــذِ ـــوَ الَّ هُ
ـــا  ـــهَ يُّ ـــهْ أَ ـــبَّ ـــنَ ـــتَ . فَ يــــنَ ــــابِــــدِ ــــالِــــيَ الــــعَ ــــيَ ـــــرَ لَ أَســـــهَ ، وَ ـــيـــنَ ـــبِ ـــائِ الـــتَّ

! افِلِينَ ةِ الغَ قدَ ن رَ سكِينُ مِ المِ
فَنَ  دَ ومَ  يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ أَنَّ  بَّاسٍک:  عَ ابنِ  نِ  عَ  -٣
ا  : «لَــو نَجَ ــالَ هِ قَ ــبــرِ لَى قَ ــدٌ عَ ــاعِ ــوَ قَ هُ ــاذٍ، وَ ــعَ عدَ بــنَ مُ سَ
مَّ  ضُ لَقَد  وَ اذٍ،  عَ مُ بنُ  عدُ  سَ ا  لَنَجَ ؛  برِ القَ فِتنَةِ  مِن  ــدٌ  أَحَ

.(١)« نهُ يَ عَ خِ مَّ رُ ، ثُ ةً مَّ ضَ
؟ برِ ةِ القَ مَّ لنَا لِضَ عَ ا فَ اذَ مَ

؟ دقٍ ةَ بِصِ ادَ هَ هَ الشَّ لنَا اللَّ أَ ل سَ هَ
نَتِنَا؟ أَلسِ فِي  هَ  ينَا اللَّ قَ اتَّ لِ  هَ

بمجموع  األلباني۴  وصححه  الطبراني (١٠٨٢٧)،  رواه   (١)
طرقه وشواهده في «الصحيحة» (١٦٩٥).
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؟ وعٍ شُ ينَا بِخُ لَّ صَ ل  هَ

؟ اتِ مَ رَّ حَ المُ اجتَنَبنَا  لِ  هَ
؟ بَاتِ اجِ علِ الوَ ينَا لِفِ عَ ل سَ هَ

هُ  يــــدَ ــــنَــــزِ ــــودِ، فَ ــــجُ ــــي الــــسُّ ـــبـــرِ فِ ــــةَ الـــقَ ــــمَّ ـــرْ ضَ ـــذكُ ـــلـــنَ فَ
.(١) االً ابتِهَ وَ ا  عً رُّ تَضَ وَ اءً  عَ دُ وَ ا  تَسبِيحً

ـــــــــــالَ  قَ  : ــــــــــــــــــالَ قَ ــــــــيــــــــدٍگ  ــــــــعِ سَ بِــــــــــــــــي  أَ ـــــــــــــنْ  عَ  -٤
نِ  ــــرْ ــــقَ ــــبُ الْ ــــاحِ صَ ــــمُ وَ ــــعَ نْ ــــفَ أَ ــــيْ ـــــهِملسو هيلع هللا ىلص: «كَ ـــــولُ الـــــلَّ سُ رَ
خِ  بِالنَّفْ ــرُ  مَ ــؤْ يُ ــتَــى  مَ نَ  ذْ اإلِ ــعَ  ــمَ ــتَ اسْ وَ  ، نَ ـــرْ ـــقَ الْ ــمَ  ــقَ ــتَ الْ ــدِ  قَ
ــــــابِ  ــــــحَ ــــى أَصْ ــــلَ ـــــلَ عَ ـــــقُ ــــــــكَ ثَ لـِ ــــــأَنَّ ذَ ــــــكَ ؟!» فَ ـــــخُ ـــــفُ ـــــنْ ـــــيَ فَ
ــمَ  نِــعْ وَ هُ  بُنَا اللَّ سْ حَ ـــوا:  ـــولُ «قُ  : ــمْ ــهُ لـــَ ــالَ  ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــبِــيِّ الــنَّ

نَا»(٢). لْ كَّ تَوَ هِ  لَى اللَّ عَ  ، كِيلُ الْوَ
«سعد بن معاذ» (ص٤٥)، للشيخ حسين العوايشة حفظه اللَّه.  (١)
رواه الترمذي (٢٤٣١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح   (٢)

سنن الترمذي» (٢/ ٥٧٨).
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بُ  احِ صَ ، وَ أُ لِي بَالٌ هدَ يَ ، وَ يشٌ طِيبُ لِي عَ يفَ يَ كَ
ــــوَ  هُ نَ - وَ ــــرْ ــــقَ ـــمَ الْ ـــقَ ـــتَ ــــدِ الْ ـــيـــلُ - قَ افِ ــــــوَ إِســـرَ هُ نِ - وَ ــــرْ ــــقَ الْ

؟! خُ يَنْفُ خِ فَ رُ بِالنَّفْ مَ ؤْ تَى يُ ، مَ معَ أصغَى السَّ ورُ -؛ وَ الصُّ
ــــــــــــــالَ  قَ ــــــــــــــت:  ــــــــــــــالَ قَ ـــــــــــــةَڤ  ـــــــــــــشَ ـــــــــــــائِ عَ ـــــــــــــــــنْ  عَ  -٥
الَتْ  قَ  « الً رْ غُ اةً  رَ عُ اةً  فَ حُ ونَ  رُ شَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: «تُحْ سُ رَ
اءُ  النِّسَ وَ الُ  جَ الرِّ  ، ولَ اللَّهِ سُ رَ ا  يَ  : لتُ قُ فَ ةُڤ:  ائِشَ عَ
ــنْ  ـــدُّ مِ ــــرُ أَشَ َمْ : «األْ ــالَ ــقَ ؟! فَ ــضٍ ــعْ ــى بَ مْ إِلَ هُ ضُ ــرُ بَعْ ــنْــظُ يَ

.(١)« اكِ مْ ذَ هُ مَّ هِ أَنْ يُ
ـــــالَ  قَ ـــــت:  ـــــالَ قَ ــــيِّملسو هيلع هللا ىلص  ــــبِ الــــنَّ وجِ  زَ ةَ  ــــــــــودَ سَ ـــــن  عَ  -٦
 ، ــــرالً غُ اةً  ــــــرَ عُ ـــاةً  ـــفَ حُ ـــاسُ  الـــنَّ ــثُ  ــبــعَ «يُ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
ا  : يَ الَت: قُلتُ » قَ نِ ةَ األُذُ حمَ غُ شَ بلُ يَ ، وَ قُ رَ مُ العَ هُ مُ يُلجِ
 : الَ ؟! قَ نَا إِلَى بَعضٍ رُ بَعضُ نظُ ! يَ اهُ تَ وءَ اسَ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ رَ

 Ì﴿ :ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص سُ ــالَ رَ تَ » وَ لِــكَ ن ذَ غِلَ النَّاسُ عَ «شُ
رواه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩).  (١)



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷] ٢٦
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í

Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٧](١).
ــــرالً بِــالَ  غُ ، وَ اةً بِـــالَ ثِـــيَـــابٍ ـــــرَ عُ ، وَ ـــالٍ ــاةً بِـــالَ نِـــعَ ــفَ حُ

ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: سُ قَ رَ دَ صَ . وَ تَانٍ خِ
.« اكِ مْ ذَ هُ مَّ هِ نْ أَنْ يُ دُّ مِ رُ أَشَ َمْ «األْ

 ، اءِ الُ إِلَى النِّسَ جَ رَ الرِّ نظُ نْ أَن يَ دُّ مِ  إِنَّ األَمرَ أَشَ
األُمُّ  تَسأَلَ  أَن  نْ  مِ أَعظَمُ  ــهُ  إِنَّ  ، الِ جَ الرِّ إِلَى  اءُ  النِّسَ وِ  أَ
 ، ــةٌ ــفَ اجِ ــوبٌ وَ ــلُ ــنَــاكَ قُ ، هُ بِــيــهِ ــن أَ بـــنُ عَ االِ ــا، وَ هَ ــدِ لَ ــن وَ عَ

. ةٌ عَ اشِ خَ ارٌ  أَبصَ وَ
ـــــعَ  ــــا مَ ـــــنـَّ : كُ ــــــــــــالَ ةَگ قَ ــــــــــرَ يْ ــــــــــرَ ــــــــــي هُ بِ ــــــــنْ أَ ٧- عَ
يئًا  شَ ــعَ  ــمِ سَ ــعــنِــي:  (يَ ــةً  ــبَ جْ وَ ــعَ  ــمِ سَ إِذْ  ولِ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
 : ـــالَ ا؟» قَ ــــذَ ــا هَ ونَ مَ رُ ـــــدْ ملسو هيلع هللا ىلص: «تَ ــبِــيُّ ــالَ الــنَّ ــقَ )؛ فَ ــطَ ــقَ سَ
لغيره  وحسنه   ،(٣٨٩٨ رقــم   ٥١٥  -  ٥١٤  /٢) الحاكم  رواه   (١)

األلباني۴ في «الصحيحة» (٣٤٦٩).
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ـــيَ بِــهِ  مِ ــرٌ رُ ــجَ ا حَ ـــذَ ــالَ «هَ . قَ ــمُ ــلَ ــهُ أَعْ ــولُ سُ رَ هُ وَ نَا: اللَّ لْ قُ
ــارِ  ي فِــي الــنَّ ــوِ ــهْ ــوَ يَ ــهُ ــا، فَ يــفً ــرِ ــيــنَ خَ ــعِ ــبْ ــذُ سَ ــنْ ــارِ مُ فِــي الــنَّ

ا» (١). هَ رِ عْ ى إِلَى قَ تَهَ تَّى انْ ، حَ اآلنَ
ةِ  يَامَ ومَ القِ ُ يَ تُمألَ سَ هِ - وَ يَاذُ بِاللَّ العِ ا - وَ هَ ا قَعرُ ذَ هَ
نــيَــا،  هِ الــدُّ ــــذِ ــم فِــي هَ ــهُ ــسَ ــوا أَنــفُ ــعُ ــيَّ يـــنَ ضَ ـــذِ ــلــقِ الَّ ـــنَ الــخَ مِ
ــوتُ  ـــمُ الــمَ ـــهُ ـــمَ اهَ دَ ـــم، وَ ـــهُ ـــاتَ أَوقَ ـــم وَ هُ ـــارَ ــوا أَعـــمَ ــيَّــعُ ضَ وَ
 ، الــنَّــارِ هِ  ـــذِ هَ ــى  إِلَ لُونَ  يَصِ سَ ادٍ،  اســتِــعــدَ يرِ  غَ لَى  عَ ــم  هُ وَ

ا. بُهَ طَ حَ قُودُ النَّارِ وَ وَ هِ - وَ يَاذُ بِاللَّ العِ ا - وَ انُهَ كَّ م سُ هُ وَ
؛  ظِيمٍ ــرٍ عَ ــطَ ــلَــى خَ ــوَ عَ ــهُ ، فَ ــانٍ ــلُّ إِنــسَ ـــانُ كُ نـــسَ اإلِ وَ
ـــنَ  ـــيـــنَ أَو مِ ـــاجِ ـــــنَ الـــنَّ ــــونُ مِ ــــكُ ــــل يَ ي: هَ ـــــــدرِ ـــــــهُ الَ يَ َنَّ ألِ
ــى  ــلَ ــــنُ عَ ــــأمَ يَ ــــانُ وَ نــــسَ ــنُّ اإلِ ــئِ ــطــمَ ــيــفَ يَ ــكَ ؟ فَ ــيــنَ ــالِــكِ الــهَ
هُ  قُّ فَحَ و؟  نجُ يَ الَ  أَو  و  نجُ يَ ل  هَ ي:  يَدرِ الَ  وَ  هُ وَ  ، هِ نَفسِ
أَن  وَ  ، ارٌ ــــــرَ قَ ــهِ  بـِ ــرَّ  ــقِ ــســتَ يَ الَ  وَ  ، ـــاءِ ـــكَ الـــبُ ـــنَ  مِ ــرَ  ــفــتُ يَ الَ  أَن 

رواه مسلم (٢٨٤٤).  (١)
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. رِ طَ ا الخَ ذَ ضٌ لـِهَ رَّ عَ هُ مُ َنَّ ، ألِ رٍ ذَ لَى حَ ونَ عَ يَكُ

: الَ نْ قَ نَ مَ سَ د أَحْ قَ لَ وَ
م أَعينُهُ العِلمِ  َهلِ  ألِ تْ  رَّ قَ يفَ  فَكَ

وا عُ جَ يذَ النَّومِ أَو هَ وا لَذِ تَلَذُّ أوِ اسْ
ــم هُ رُ ــذِ ــنْ ــةً يُ نِــيَ ــالَ ا عَ ــهــرً ـــوتُ جَ الـــمَ وَ

وا عُ مِ اعٌ لَقَد سَ ومِ أَسمَ انَ لِلقَ لَو كَ
ــــا هَ دُ ــــورِ ـــــدَّ مَ ـــةٌ الَ بُ ـــيَ ـــاحِ ـــــارُ ضَ الـــــنَّ وَ

عُ قَ نْ يَ مَ و وَ نجُ نْ يَ ونَ مَ رُ ــدْ لَيسَ يَ وَ
 : ــــالَ قَ -گ  ـــودٍ  ـــســـعُ مَ ابــــنِ   - هِ  بدِ اللَّ عَ ـــن  عَ  -٨
ــا  ـــــهَ ـــذٍ لَ ـــئِ ـــومَ ـــنَّـــمَ يَ ـــهَ ـــى بِـــجَ ـــؤتَ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص: «يُ ــــولُ الــــلَّ سُ ـــــالَ رَ قَ
لَكٍ  مَ أَلفَ  بعُونَ  سَ ــامٍ  مَ زِ لِّ  كُ عَ  مَ  ، مــامٍ زِ أَلفَ  بعُونَ  سَ

ا»(١). هَ ونَ رُّ يَجُ
 ، ــطُ ــربَ يُ ــدُّ وَ ــشَ ؛ أَي: يُ ــيءُ ــهِ الــشَّ مُّ بِ ـــزَ ــا يُ : مَ ــامُ مَ الــزِّ وَ

رواه مسلم (٢٨٤٢).  (١)
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ــن  ـــمـــنَـــعُ مِ ـــا تَ ـــهَ ـــمُ بِ ـــنَّ ـــهَ ــــاقُ جَ ــــسَ ــــتِــــي تُ ـــــــــةُ الَّ مَّ هِ األَزِ ــــــــذِ هَ وَ
ــا إِالَّ  ــنْــهَ جُ مِ ــخــرُ ــالَ يَ ، فَ ــرِ ــحــشَ ــلَــى أَهـــلِ الــمَ ــا عَ ــهَ وجِ ــرُ خُ

. هُ هُ أَخذَ اءَ اللَّ تْ بِأَخذِ مَن شَ رَ تِي أُمِ األَعنَاقُ الَّ
هَ  نَسأَلُ اللَّ  . ـارِ الــنـَّ هِ  ـــذِ هَ ــةِ  ــمَ ــظَ عَ ــى  ــلَ عَ لُّ  ـــدُ يَ ا  ــــذَ هَ وَ
 . اليَومِ لِكَ  ذَ ولِ  هَ ن  مِ وَ ا،  نْهَ مِ ينَ  سلِمِ المُ وَ نَا  يذَ عِ يُ أَن 
لَى أَنَّ األَمرَ  لُّ عَ دُ ، يَ ةِ ئِكَ الَ نَ المَ بِيرُ مِ دُ الكَ دَ ا العَ ذَ فَهَ

. يمٌ سِ جَ رَ  طَ الخَ وَ ظِيمٌ  عَ
ظِيمَ  العَ  ، يثَ دِ الحَ ا  ذَ هَ لُ  جُ الرَّ ا  هَ يُّ أَ تَ  عْ مِ سَ ا  إِذَ فَ
ــهُ  ــيــرُ لَ ــطِ ي تَ ــــذِ ، الَّ هُ ــــــرُ ثَ ، األَلِـــيـــمَ أَ هُ ـــرُ ـــطَ ــبِــيــرَ خَ ، الــكَ هُ ـــؤُ ـــبَ نَ
لِـــهِ  ـــوْ ــــنْ هَ عُ مِ ــــزَ ــــجْ تَ ، وَ ـــولُ ـــقُ ــــهُ الـــعُ ـــيـــرُ لَ ـــحِ تَ ، وَ ـــوبُ ـــلُ الـــقُ
مِ  ــــزَ الْ ، وَ ــيــنَ ـــــمِ ــالَ ــهِ الــعَ ـــ كَ إِلَ ـــوالَ ــمْ بِـــمَ ــتَــصِ ــاعْ ، فَ ــوسُ ــفُ الــنُّ
ــيــلِ  ـــــاءَ الــلَّ ، آنَ ـــاءِ الـــبُـــكَ ــــالِ وَ ــــتِــــهَ بْ االِ عِ وَ ـــرُّ ـــضَ ـــابَ بِـــالـــتَّ الـــبَ
الَ  هُ  إِنَّ فَ  ، لِينَ بْتَهِ المُ ينَ  عِ رِّ تَضَ المُ عَ  مَ ارِ  النَّهَ افَ  ــرَ أَطْ وَ

. هِ ةِ اللَّ حمَ نَ النَّارِ إِالَّ بِرَ اةَ مِ نَجَ
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ــتُ  ــعْ ــمِ ـــــالَ سَ ـــيـــرٍک قَ ـــشِ ــــنِ بَ ـــانِ بْ ـــمَ ــــنِ الـــنُّـــعْ ٩- عَ
 ، ــارَ الــنَّ ـــمُ  ـــكُ تُ رْ ـــذَ نْ «أَ  : ــالَ  ــقَ فَ ــبُ  ــطُ ــخْ يَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
ــا،  ــهَ ــولُ ــقُ الَ يَ ــا زَ ــمَ » فَ ـــمُ الــنَّــارَ ـــكُ تُ رْ ـــذَ نْ ، أَ ـــمُ الــنَّــارَ ـــكُ تُ رْ ـــذَ نْ أَ
 ، ــوقِ ـــلُ الــسُّ هُ أَهْ عَ مِ ا لَسَ ــذَ ــي هَ ــامِ ــقَ ــانَ فِــي مَ ــوْ كَ ــتَّــى لَ حَ

.(١) يهِ لَ جْ نْدَ رِ يْهِ عِ لَ انَتْ عَ ةٌ كَ يصَ مِ طَتْ خَ قَ تَّى سَ حَ وَ
ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ  ةَگ:  يـــرَ ـــرَ هُ أَبِـــي  ــن  عَ  -١٠
نَّمَ»  هَ ــارِ جَ ــن نَ ا مِ ـــزءً بعِينَ جُ ــن سَ ــزءٌ مِ ــم جُ كُ ــارُ : «نَ ـــالَ قَ
لَتْ  : «فُضِّ الَ ؟! قَ افِيَةً كَ انَت لَ ، إِن كَ ولَ اللَّهِ سُ : يا رَ قِيلَ

ا»(٢). هَ رِّ ثلُ حَ نَّ مِ لُّهُ ا، كُ زءً تِّينَ جُ سِ ةٍ وَ نَّ بِتِسعَ يهِ لَ عَ
النَّارِ  نَ  مِ ودِ  جُ الوُ فِي  ا  مَ لُّ  كُ عَ  مِ جُ لَو  ــهُ  نَّ أَ عنِي:  يَ
نَّمَ  هَ اءِ جَ ن أَجزَ ا مِ زءً انَت جُ ، لكَ مَ نُو آدَ ا بَ هَ وقِدُ تِي يُ الَّ
قِدَ  فَوُ نيَا،  الدُّ طَبُ  حَ عَ  مِ جُ لَو  هُ  نَّ أَ  : هُ يَانُ بَ وَ ةِ،  ورَ ذكُ المَ
التعليق  في  األلباني۴  وصححه   ،(٢٨١٢) الدارمي  رواه   (١)

على «هداية الرواة» (٥/ ٢٣١).
رواه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣).  (٢)
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اءِ  أَجزَ نْ  مِ دُ  احِ الوَ زءُ  الجُ انَ  كَ لَ ا؛  نَارً ارَ  صَ تَّى  حَ هُ  لُّ كُ

نيَا. ارِ الدُّ رِّ نَ ن حَ دَّ مِ ، أَشَ نَّمَ هَ ارِ جَ نَ
رْ  بَادِ فَ  ، تَقوَ الَ  النَّارِ  لَى  عَ يًا!  اصِ عَ ا  يَ نتَ  كُ ا  إِذَ فَ
ا فِي  ا، فَمَ ائِمً نبِكَ دَ نْ أَجلِ ذَ ا مِ فً نُحْ أَسَ ، وَ ةِ إِلَى التَّوبَ

. كوَ شَ ا وَ احً غنِي نَوَ دٍ يُ غَ
 : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ ةَگ:  ــرَ يْ ــرَ هُ أَبِي  نْ  عَ  -١١
 ، ونَ يــدُ ــزِ وْ يَ ] أَ ـــفٍ لْ ــئَــةُ [أَ دِ مِ جِ سْ ا الـْمَ ــذَ ــانَ فِــي هَ «لَــو كَ
 ، هُ سُ فَ نَ ابَ  أَصَ فَ سَ  تَنَفَّ فَ  ، النَّارِ  [ ــلِ [أَهْ نْ  مِ لٌ  جُ رَ فِيهِ  وَ

.(١)« نْ فِيهِ مَ دُ وَ جِ سْ قَ الـْمَ تَرَ حْ الَ
 : امِ كــرَ اإلِ وَ لِ  الَ الجَ ا  ذَ  ، يُّومَ القَ يَّ  الحَ هَ  نَسأَلُ اللَّ
هِ  ــــودِ جُ ـــهِ وَ مِ ـــرَ كَ ــنِّــهِ وَ ، بِــمَ ــارِ ــنَ الــنَّ ـــم مِ ـــاكُ إِيَّ ــا وَ نَ ــيــرَ ــجِ أَن يُ

. يبٌ جِ يعٌ مُ مِ هُ سَ . إِنَّ انِهِ إِحسَ وَ
يعلى (٦٦٧٠)  وأبـــو  الــزخــار» (٩٦٢٣)،  الــبــزار «الــبــحــر  رواه   (١)
- والـــلـــفـــظ لـــه -. وصــحــحــه األلـــبـــانـــي۴ فـــي «الــصــحــيــحــة» 

.(٢٥٠٩)
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Z čäşi flÜŞn€bči@ čÊeäŽ‘€a@ŽÒflıa flä č”@MT

ـــالَ لِي  : قَ ــــالَ ــودٍ -گ قَ ــســعُ هِ - ابـــنِ مَ بدِ اللَّ ــن عَ عَ
ــيْــكَ  ــلَ عَ ، وَ ــكَ ــيْ ــلَ أُ عَ : آقــــرَ ــلــتُ » قُ ـــيَّ ـــلَ أْ عَ ــبِــيُّملسو هيلع هللا ىلص: «اقـــــرَ الــنَّ
أتُ  رَ قَ ي»؛ فَ يرِ هُ مِن غَ عَ بُّ أَن أَسمَ إِنِّي أُحِ : «فَ الَ ؟! قَ لَ أُنزِ

 Y X W﴿  : لَغتُ بَ تَّى  حَ اءِ،  النِّسَ ةَ  ـــورَ سُ يهِ  لَ عَ
 b  a  ̀  _  ̂  ]  \  [  Z

.(١) انِ فَ ينَاهُ تَذرِ ا عَ إِذَ »، فَ كْ : «أَمسِ الَ c﴾ [النساء]، قَ
ــهِ  ــفــسِ ـــلَ لِــنَ ـــثَّ ــــــهُ مَ َنَّ ا، ألِ ـــــذَ ـــنـــدَ هَ ـــىملسو هيلع هللا ىلص عِ ـــكَ ــــا بَ ــــمَ إِنَّ وَ
الِ  الحَ ةَ  ـــدَّ شِ وَ  ، ةَ ظِيمَ العَ يبَةَ  هِ الرَّ ةِ  يَامَ القِ ــومِ  يَ الَ  ـــوَ أَهْ
 ، بِهِ انِ  يمَ اإلِ وَ هِ  يقِ بِتَصدِ تِهِ  ُمَّ ألِ تِهِ  ادَ هَ شَ إِلَى  هُ  لَ يَةَ  اعِ الدَّ
وقِفِ  المَ ــولِ  طُ ن  مِ م  هُ يحَ لِيُرِ م  ـهُ لَ ةَ  اعَ فَ الشَّ ــهُ  الَ ــؤَ سُ وَ

. زنُ الحُ اءِ وَ هُ طُولُ البُكَ قُّ لَ ا أَمرٌ يَحِ ذَ هَ ، وَ الِهِ وَ أَهْ وَ
ـــا  نَ ـــرِ أَظـــهُ ـــيـــنَ  بَ ــى  ــتــلَ يُ هِ  كِتَابَ اللَّ إِنَّ   : هِ بَادَ اللَّ عِ

رواه البخاري (٤٥٨٢)، ومسلم (٨٠٠).  (١)
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ــلٍ  ــبَ ـــى جَ ـــلَ لَ عَ نــــــزِ ـــو أُ ي لَ ـــــذِ ـــرآنُ الَّ ـــــوَ الـــقُ هُ . وَ ـــعُ ـــســـمَ يُ وَ
 ! عُ يَخشَ قَلبٌ  فَالَ  ا،  ذَ هَ عَ  مَ وَ  . عُ دَّ تَصَ يَ ا  عً اشِ خَ أيتَهُ  رَ لَ

. عُ ينٌ تَدمَ الَ عَ وَ
  ^   ]   \    [   Z   Y﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ هُ  الَ اللَّ قَ
̀  ed     c  b  a﴾ [الحشر: ٢١].   _

 ، ــةُ ــلــبَ ةُ الــصَّ ـــارَ ـــجَ ـــــيَ الـــحِ هِ ـــبَـــالِ وَ ــــالُ الـــجِ هِ حَ ـــذِ ـــهَ فَ
ا  هَ بِّ رَ لِ  ــالَ جَ ــن  مِ ــا  ــهَ كُ كــدُ ــدَ تَ وَ ا،  شيَتُهَ خَ وَ ا  تُهَ قَّ رِ هِ  ـــذِ هَ وَ

. شيَتِهِ خَ وَ تِهِ  ظَمَ عَ وَ
ــن  ـــى مِ قـــسَ ـــت أَ ـــانَ ، كَ ـــحـــمٍ ــةِ لَ ــضــغَ ـــن مُ ــا مِ ــبً ــجَ ــيَــا عَ فَ
، فَالَ  هِ بَطشِ بَّارِ وَ ةِ الجَ طوَ ن سَ فُ مِ وَّ ! تُخَ بَالِ هِ الجِ ذِ هَ
ا،  لَيهَ عَ تلَى  تُ هِ  اتِ اللَّ آيَ عُ  تَسمَ وَ  ، عُ تَرتَدِ الَ  وَ ي  وِ تَرعَ

. نِيبُ الَ تُ عُ وَ الَ تَخشَ لِينُ وَ ، فَالَ تَ بُّ رُ الرَّ يُذكَ وَ
نِبْ  يُ ــم  لَ وَ  ، لبَهُ قَ ارِ  الــدَّ هِ  ــذِ هَ فِي  هِ  لِلَّ لِنْ  يُ لَم  ن  فَمَ
تَّعْ  ليَتَمَ فَ ؛  شيَتِهِ خَ ــن  مِ ــاءِ  الــبُــكَ وَ بِّهِ  بِحُ ــهُ  بْ ــذِ يُ ــم  لَ وَ  ، ــيــهِ إِلَ
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الـِمِ  عَ إِلَى  دُّ  يُرَ سَ وَ  ، األَعظَمَ يِّنَ  لَ الـمُ هُ  امَ أَمَ إِنَّ  فَ  ، لِيالً قَ

! علَمُ يَ  وَ يَرَ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ يبِ وَ الغَ
ZÔč◊bfljŞn€a@MU

ـــةِ  لَ ـــنـــزِ الـــمَ فِـــــي  ــــاءِ  ــــكَ الــــبُ دُونَ  ـــبَـــاكِـــيَ  الـــتَّ أَنَّ  ــــمْ  اعــــلَ
تَبَاكِيَ  المُ َنَّ  ألِ لِــكَ  ذَ وَ  ، اءِ البُكَ بِيلُ  سَ كِنَّهُ  لَ وَ  ، بَةِ رتَ المَ وَ
يقِ  ونَ لِتَحقِ عَ ن يَسْ مَّ مِ ا، وَ بُهَ اسِ يُحَ هُ وَ دُ نَفسَ اهِ ن يُجَ مَّ مِ

   p ﴿  : ــــولُ ــــقُ يَ ــهُ  ــانَ ــبــحَ سُ ــــهُ  الــــلَّ وَ اةِ اللَّهِڬ،  رضَ مَ
ut  s  r  q﴾ [العنكبوت: ٦٩].

هِ  بدِ اللَّ عَ ـــى  إِلَ لَسنَا  جَ  : ـــالَ قَ ةَ  لَيكَ مُ بِـــي  أَ ابــنِ  ــنِ  عَ
وا  دُ إِنْ لَم تَجِ وا ، فَ : ابْكُ الَ قَ ، فَ جرِ و فِي الحِ مرٍ ابنِ عَ
ــم  كُ ــدُ ــى أَحَ ــلَّ ــصَ ، لَ ــلــمَ ــونَ الــعِ ــمُ ــعــلَ ــو تَ ا؛ لَ ــوْ ــاكَ ــبَ ــتَ ــاءً فَ ــكَ بُ

.(١) هُ وتُ طِعَ صَ نقَ تَّى يَ ى حَ بَكَ لَ ، وَ هُ رَ ظَهرُ سِ نكَ تَّى يَ حَ
ا  رواه الحاكم (٥٧٨/٤ - ٥٧٩ رقم ٨٧٢٣)، وصححه موقوفً  (١)

األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٣٢٨).



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]٣٥
اءِ -:  اعَ البُكَ هِ أَنــوَ يِّم۴ِ - بَعدَ ذِكرِ الَ ابنُ القَ قَ
ــوَ  هُ وَ التَّبَاكِي،  وَ  هُ فَ ا،  لَّفً تَكَ مُ ى  عً تَدْ سْ مُ نْهُ  مِ ــانَ  كَ ــا  مَ «وَ
لَبَ  تَجْ سْ يُ أَنْ   : ودُ مُ حْ الـْمَ فَ ؛  ومٌ مُ ذْ مَ وَ ودٌ  مُ حْ مَ  : انِ عَ نَوْ
 ، ــةِ ــعَ ــمْ الــسُّ وَ ــاءِ  يَ ـلــرِّ لـِ الَ   ، يَةِ اللَّهِ شْ لِخَ وَ  ، ــبِ ــلْ ــقَ الْ ـــةِ  قَّ لِـــرِ
ـــالَ  ـــــدْ قَ قَ . وَ ـــقِ ـــلْ ـــخَ ـــــلِ الْ َجْ ــبَ ألِ ــلَ ــتَ ــجْ : أَنْ يُ ـــومُ مُ ـــذْ ـــمَ ــــ الْ وَ
آهُ  رَ ـــــــدْ  قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ـــيِّ ـــبِ لِـــلـــنَّ ــــابِ [گ]  ــــطَّ ــــخَ الْ ـــــنُ  بْ ــــرُ  ــــمَ عُ
 : ــتُ ــلْ : «قُ رٍ ــــدْ  بَ ــــارَ ــــأْنِ أَسَ ــرٍ فِــي شَ ــكْ ــــو بَ بُ أَ ـــوَ وَ ــبْــكِــي هُ يَ
ـــتَ  نْ أَ ــكِــي  ــبْ تَ ءٍ  ـــــيْ شَ أَيِّ  ـــنْ  مِ نِـــي  ـــبِـــرْ أَخْ  ، ولَ اللَّهِ سُ رَ ـــا  يَ
دْ  أَجِ مْ  إِنْ لَ وَ  ، يْتُ بَكَ اءً  بُكَ تُ  ــدْ جَ وَ إِنْ  فَ ؟!  بُكَ احِ صَ وَ

لَيهِملسو هيلع هللا ىلص»(٢). نكِرْ عَ لَم يُ ا»(١). وَ مَ ائِكُ يْتُ لِبُكَ بَاكَ اءً تَ بُكَ

، فَابكِ  نَّةَ الجَ اةَ وَ نتَ النَّجَ مِ ل ضَ : هَ بِيبَ ي الحَ أَخِ
ــبــلَ أَن  ؛ قَ ـــاكَ نـــيَ ــيــهِ فِــي دُ ــلَ ــرُ عَ ــؤجَ ــاءً تُ ــكَ ، بُ ـــوعَ اآلنَ مُ الـــدُّ

رواه مسلم (١٧٦٣).  (١)
«زاد المعاد» (١٨٥/١).  (٢)
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؟! اكَ ابَ فِي أُخرَ الَ ثَوَ ، وَ اءً الَ أَجرَ لَكَ فِيهِ تَبكِيَ بُكَ

  [﴿ : ـــهِ لـِ ــــوْ ـــــــن۴ٍ فِــــي قَ ي زِ ـــــي رَ بِ ــــنْ أَ عَ
 : هُ ولُ اللَّ قُ يَ  : ــــــالَ قَ ٨٢]؛  [الــــتــــوبــــة:   ﴾^   ]   \
وا  ارُ ا صَ إِذَ وا؛ فَ اؤُ ا شَ ا مَ وا فِيهَ كُ حَ يَضْ لْ ، فَ لِيلٌ يَا قَ نْ الدُّ

.(١) ثِيرُ كَ لِكَ الْ ، فَذَ طِعُ نْقَ اءً الَ يَ ا بُكَ وْ ةِ، بَكَ رَ إِلَى اآلخِ
 ، ـــيـــفٌ ـــعِ ـــكَ ضَ ـــانُ ـــإِيـــمَ ؛ فَ ــــاكَ ــــبَ ــــتَ ـــبـــكِ أَو تَ ــــم تَ ـــــإِن لَ فَ
رٍ  طَ خَ لَى  عَ نــتَ  أَ وَ  ، نكَ مِ ا  هَ ذَ أخَ مَ تْ  ــذَ أَخَ قَد  نيَا  الدُّ وَ
 ، اتِ مَ المَ بلَ  قَ يَاةَ  الحَ اغتَنِمِ  وَ  ، إِلَى اللَّهِ رَّ  فِ فَ  ، ظِيمٍ عَ
 ، ـــةِ قَ ـــادِ ــــةِ الـــصَّ ــــابَ نَ اإلِ ، وَ ـــوحِ ــةِ الـــنَّـــصُ ــــى الــتَّــوبَ عْ إِلَ ــــــارِ سَ وَ

. ةِ الـِحَ الصَّ الِ  األَعمَ وَ
*   *   *

 ٢٠٢ جرير (١٠/  وابــن   ،(٤١٨ شيبة (١٣/  أبــي  ابــن  أخرجه   (١)
و٢٠٣) بسند صحيح.
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čıbflÿŽj€a@ č‚ flÜ fl«@ Žlbfljçflc

čč Ş!a čÚflÓí flÅ@Âčfl

ـنُّ  مُ يَ ةٍ  نِعـمَ عُ  أَروَ الَى،  عَ هِ تَ أَجـلِ اللَّ نْ  مِ ـوعُ  مُ الدُّ
ومُ  حـرُ المَ ـبَادِهِ، وَ ن عِ ـاءُ مِ شَ ـن يَ لَى مَ الَى عَ عَ هُ تَ ا اللَّ بِهَ
ةٌ  مَ الَ لِكَ عَ ـذَ فَ  ، مـعِ بِالـدَّ تَنَدَّ  تَ لـَم  وَ  ، ـينُهُ عَ ـطَتْ  قَحَ مَن 
بدٌ  عَ بَ  ـــرِ ضُ ــا  مَ وَ  . هِ اللَّ بـِ ـــــيَــاذُ  الــعِ وَ ـلبِ  القَ ةِ  ــســوَ قَ ــلَــى  عَ
 . هِ نِ اللَّ ــعــدِ عَ الــبُ ـــــلــبِ وَ ةِ الــقَ ــســوَ ــن قَ ــمَ مِ ــةٍ أَعــظَ ــوبَ ــقُ بِــعُ
لُوبِ  القُ دُ  أَبعَ  . يَةِ اسِ القَ لُوبِ  القُ ــةِ  ابَ ذَ ِ إلِ النَّارُ  تِ  لِقَ خُ

ي. اسِ القَ لبُ  القَ هِ  نَ اللَّ مِ
ـــــهِڬ .  ةُ ذِكـــــرِ الـــــلَّ ــــثــــرَ ـــلـــبِ كَ ةِ الـــقَ ــــســــوَ جُ قَ ـــــــــالَ عِ وَ
الَى.  عَ هِ تَ كرِ اللَّ لبِهِ بِذِ ةَ قَ يَ قَسوَ اوِ دَ بدِ أَنْ يُ يَنبَغِي لِلعَ فَ
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ثلِ ذِكرِ اللَّهِڬ. لُوبِ بِمِ ةُ القُ ا أُذِيبَتْ قَسوَ فَمَ

  ¥   ¤   £   ¢   ¡ ﴿ے   ــى:  ــالَ ــعَ تَ هُ  الَ اللَّ قَ
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لَى  عَ رَ  ـــدِ قَ ــنْ  مَ أَنَّ  ــى  إِلَ ةٌ  ــــارَ إِشَ يهِ  فِ فَ ÇÆ﴾ [الــحــديــد]، 
رٌ  ـــادِ ــوَ قَ ــهُ ، فَ ــرِ ــطْ ــلِ الــقَ ابِ ــوَ ــا بِ ــوتِــهَ ــعــدَ مَ ــاءِ األَرضِ بَ إِحــيَ

. كرِ يَةِ بِالذِّ اسِ يتَةِ القَ لُوبِ المَ لَى إِحيَاءِ القُ عَ
أَنْ   ، ــطــرِ ـالــقَ بـِ ــةَ  ــيــتَ الــمَ األَرضَ  أَحـــيَـــى  ــــنْ  مَ ـــى  ـــسَ عَ

.(١) كرِ بِالذِّ يتَةَ  المَ لُوبَ  القُ يُحيِيَ 
 : ائِلِ رُّ القَ هِ دَ للَّ وَ

ــا ــمَ ــوبِ كَ ــلُ ـــاةُ الــقُ ـــيَ ــيــهِ حَ ــــرُ فِ كْ الــــذِّ وَ
طَرُ المَ ــتِ  مــاتَ ــا  مَ ا  إِذَ دَ  الــبِــالَ يِي  يُحْ

«لطائف المعارف» (ص٥٤٤).  (١)



!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]٣٩

ŽÚ fl‡čmb flÇ€a

لُوبِنَا؟! ةِ قُ سوَ ينَا لِقَ الَّ بَكَ : هَ تَامِ فِي الخِ وَ
نَا؟! مُ هَ يَرحَ لَّ اللَّ عَ هِ لَ يْنَا لِلَّ الَّ بَكَ هَ

؟! نَ النَّارِ ا مِ وفً يْنَا خَ الَّ بَكَ هَ
؟! ةِ اتِمَ وءِ الخَ ن سُ ا مِ وفً يْنَا خَ الَّ بَكَ هَ

يِّنَةً  لَ ــةً  ــلَ جِ وَ نَا  لُوبَ قُ لَ  يَجعَ أَن  الَى  عَ تَ هَ  نَسأَلُ اللَّ وَ
. شيَتِهِ ن خَ ةً مِ عَ امِ أَعيُنَنَا دَ ، وَ ةً قِيقَ رَ

ــــى  ـــهُ إِلَ ـــعُ ـــرفَ نِـــــيِّگ: يَ ـــــوالَ ـــةَ الـــــخَ ـــبَ ـــنَ بِــــــي عِ ــــن أَ عَ
آنِيَةُ  وَ  ، األَرضِ أَهلِ  مِن  آنِيَةً  هِ  لِلَّ : «إِنَّ  الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ





!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷]!]<ÌÈé}<‡⁄<^”f÷] ٤٠
ا  ليَنُهَ أَ ــيــهِ  إِلَ ــا  ــبُّــهَ أَحَ وَ  ، ينَ الـِحِ الصَّ ــادِهِ  ــبَ عِ ــوبُ  ــلُ قُ ــم  ــكُ بِّ رَ

ا»(١). هَ قُّ أَرَ وَ
ةِ  لِيلَ ةِ الجَ صلَ هِ الخَ ذِ ولَ هَ هُ حَ معُ رَ جَ يَسَّ ا تَ ا مَ ذَ هَ
هِ  لِلَّ مدُ  الحَ أَنِ  انَا  عوَ دَ رُ  آخِ وَ  . أنِ الشَّ ةِ  ظِيمَ العَ  ، درِ القَ

. ينَ ـمِ الَ العَ بِّ  رَ
*   *   *

ه   إسنادَ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٨٤٠)، وقوَّ  (١)
مةُ األلباني۴ في «الصحيحة» (١٦٩١). العالَّ


