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بشه اهلل الرمحن الرحيه

تقديه
احلؿدددد هلل واف دددالة وافًدددالم ظدددذ رشدددقل اهلل صدددذ اهلل ظؾقدددف و فدددف وشدددؾؿ أمدددو
بعدُ ..
ؾفددذا تػريد ٌ
دغ فؾخطٌددي إُ َ
دل حمؿددد ش فػضددقؾي
وػ مددـ شؾً دؾي خطددى «أخددالق افـٌد ّ
افشددقخ د /حمؿددد افدبقزدد حػظددف اهلل تعددوػ ُؿؿـددو برػريغفددو رؽٌدد ًي ِمـددو يف تقًددر وصددقل

ادعدددوين افعوفقدددي واددددقاظظ اإليةكقد ِ
ددي افردددل احردددق ْتة ذدددذه اخلطٌددد ُي افؼ ّقؿدددي إلخقاكـدددو ضؾٌدددي
افعؾؿ.
وذذه افًؾًؾي افطقٌي وادؿقزة ترؽقن مـ إحدَ ى ظؼ خطٌي ذح ؾقفو ؾضقؾ ُي افشقخ
أخالق مـْ َر ٍ
ٍ
وتعوفٍ
ـوشى
ؼوة مـ ُخؾؼ افـٌل اد طػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ف ُر
حػظف اهلل ظد َة
َ
َ
ُ
َ
ُ
افرلد مـ
حول ادممـغ افقق َم ومو ّؾرضقا ؾقف مـ أخالق افـٌّقة وفرؽقن تؾؽ
إخالق حمؾ ِ
ِؿٌؾ ادممـغ يف ـؾ زمون ومؽون .
ٍ
بؿؽددون بخ ددقص ذددذا افرػريددغ ْ
أن ُكـ ٌِدد َف أن ؾضددقؾي افشددقخ حػظددف
ومددـ إةقددي
كظددرا ٓكشدددغوفف افشددديد يف افػددسة إخددرة فددذفؽ أضؾؼـدددو
وي ّذ ْبددف
ً
اهلل تعددوػ ي ُيراج ْعددف ُ
ظؾقف ك ْع ًَ "مًقدة".
وـدددون مـف ـدددو يف ذدددذا افرػريدددغ ذدددق تػريدددغ اخلطٌدددي تػري ًغدددو حرؾقدددو ثدددؿ مراجعدددي
أخطددوا افرػريددغ ومعو رفددو فغقيددو وشددةظقو ..إفددخ ثددؿ تددذيى افرػريددغ حرددك ُكحددوؾظ ظددذ

()1

فالشرةع هلذه افًؾًؾي افطقٌي:
http://debiessy.awardspace.com/general/akhlak.htm
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أشددؾقب
حددقل
َ
ظٌددورات ؾضددقؾي افشددقخ ـددة ذددل ظددذ ؿدددر اإلمؽددون ويف كػددس افقؿددً ُك ّ
اخلطٌددي مدددـ اف دددقرة ادًددؿقظي إػ اف دددقرة ادؼدددرواة ـددة ذدددق مرعدددور ظؾقددف بدددغ أذدددؾ
وجقزا مع وٌطفو.
جيو
ً
ّ
افػـ ثؿ ختريٍ إحوديٌ ختر ً
وصددحي ؾضددقؾي افشددقخ حػظددف اهلل تعددوػ وأن
وكًددلل اهلل تعددوػ أن ُيٌددورك يف وؿددً
ّ
ُيقن د فددف مراجع د َي ذددذه اخلطٌددي وأن ُيضددقػ إفقفددو مددـ إوددوؾوتف افؼ ّقؿددي حرددك ي دزداد ويددزداد
ددوع إخقاكـدددو دددذا افؼدددح ادٌدددورك ـدددة كًدددل ُفف تعدددوػ أن يـػدددع دددذه افرشدددوفي ممف َػفدددو
اكرػد ُ
وافـوطر ؾقفو وـؾ َم ْـ صورك يف كؼذو ابرغوا وجف اهلل تعوػ.
َ
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إن احلؿددد هلل كحؿددده وكًددرعقـف وكًددرغػره وكعددقذ بددوهلل مددـ ذور أكػًددـو ومددـ
شددقتوت أظةفـددو مددـ يددده اهلل ؾددال مضددؾ فددف ومددـ يضددؾؾ ؾددال ذددودي فددف وأصددفد أن
ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدً ا ظٌده ورشقفف.
﴿ [ ﴾           ل ظؿددددددددددددددددددددددددددددددددران:

.]102
﴿            
               

[ ﴾افـًوا.]1 :
﴿            

[ ﴾          إحزاب.]71 70 :
أمو بعد
ؾددنن أصدددق احلددديٌ ـرددوب اهلل تعددوػ وخددر اهلدددي ذدددي حمؿددد صددذ اهلل ظؾقددف
و فددف وشددؾؿ وذ إمددقر حمدددثوتو وـددؾ حمدثددي بدظددي وـددؾ بدظددي وددالفي وـددؾ
وددالفي يف افـدددور .افؾفدددؿ صد ِ
ددؾ ظدددذ شددقدكو حمؿدددد افـٌدددل وأزواجدددف أمفدددوت اددددممـغ
وذريرف وأذؾ بقرف ـة صؾقً ظذ ل إبراذقؿ إكؽ محقد جمقد.
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ومدددو زفـدددو ـدددة تدددذـرون يف ؿضدددويو آحرػدددوا بؿ دددلا افـٌدددل ^ إػ ذدددذا افعدددوي
دٌى شددعودتؿ يف إوػ وأخددرة .وؿددد ذـركددو ؾددقة شددٌؼ مددو يرعؾددؼ بددف ^
فقؽددقن شد َ
يف افؼددر ن افؽددريؿ مددـ مدددح اهلل فددف وثـددوا اهلل جددؾ وظددال ظؾقددف؛ وذددق افؼًددؿ إول
وافؼًدددؿ افثدددوين ـدددون يف ْ
افرل ِي ْقددددات اإلهلقدددي فؾـٌدددل ^ وـدددون افثوفدددٌ يف ر ٍا مدددـ
حؼقؿدددف :مدددـ حمٌردددف وضوظردددف وتدددقؿره واحسامدددف وتعزيدددزه وإجالفدددف ^ و ثد ِ
ددور
ذددذه احلؼددقق يعـددل مػددردات ذددذه احلؼددقق يف خموضٌرددف ويف افرحدددث إفقددف ويف شددةع
ـالمف ويف اتٌوع شـرف وافرزام ذديف ...إػ ؽر ذفؽ.
وأذكددو إػ ذفددؽ ـؾددف هي ًع دو فـًددرلكػ افؽددالم ؾددقة ي كرحدددث ؾقددف مددـ ؿٌددؾ :وذددق
ادرعؾددؼ بلخالؿددف وظٌوداتددف افرددل جيددى أن يددرؿ هلددو ُ
افـٌددل
أذددؾ اإليددةن وأن يؽددقن
ّ
ددقتؿ وؿددددوتؿ إػ اهلل تٌدددورك وتعدددوػ .وـدددة
^  -ـدددة ذـركدددو يف حؼقؿدددف  -ذدددق أشد َ
ذـركددو ٓ جي دد حددالو َة اإليددةن م دـ ي يددر كػًددف يف م ْؾ د ِ
ؽ افـٌددل ^ يعـددل ٓ خيددرج ظددـ
ُ
َ ْ َ
مؾؽدددف يف را« :ثَََلث مَََن كَََُن قَََ وجَََد بَََن حَََلوة اليَََ ن :أن يؽَََُون اهللُ
ور ُسَََو ُل ُ أحَََب إلقَََ مَََا سَََو ُاها»
()1

يعـدددل ٓ :جيدددد اددددر ُا حدددالو َة اإليدددةن إٓ أن

ددحقح ْقفة مدددـ روايدددي أكدددس بدددـ موفدددؽ ر
ددؾؿ ( )67يف صد
َ
أخرجدددف اإلمومدددون افٌخد ّ
ددوري ( )06ومًد ٌ

اهلل

ظـددف مرؾق ًظددو ولددوم فػددظ احلددديٌ ظـددد اإلمددوم مًددؾؿ فؾػو دددة« :ثََلث مََن ُكََن ق َ وجََد بََن حََلوة الي َ ن :مََن
كَََان اهللُ ور ُسَََو ُل ُ أحَََب إلقَََ مَََا سَََو ُاها ،وأن ُُيَََب ادَََرُي ّب ُُي ّالَََِ ُ إّب هلل ،وأن يؽَََرأ أن ي ُعَََود ك الؽُػَََر نعَََد أن
أكؼذ ُأ اهللُ مـ ُ ك يؽر ُأ أن ُيؼذف ك الـارش.
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َ
احلدددوـؿ ظؾقدددف يف تكدددؾوتف وأؿقافدددف وأؾعوفدددف ويف طددددوذره
افـٌدددل ^ ذدددق
يؽدددقن
َ
ّ
وبوضـددف واظرؼوداتددف وظٌوداتددف وشددؾقـف ويف ـددؾ مددو يرعؾددؼ ب ؿقددع حوفددف ـددة ؿددول
تعددددددددددددددوػ:

﴿[ ﴾        إكعددددددددددددددوم]162 :

وٓ

يؽقن ذفؽ إٓ بوتٌوع افـٌل ^ وحمٌرف.
وكٌرددددئ افقدددقم صدددق ًتو مدددـ أخالؿدددف ^ افردددل كحردددوج إفقفدددو وذدددل  -يعـدددل ذدددذه
إخددالق افرددل كػرددرهب ددو كًددرعقد ددو ذددذه افؼضددويو مددـ أخددالق افـٌددل ^ « -قضََقة
احلؾَََا والعػَََو واللَََػ وال ؿَََلش يف أحقافدددف ادُؼد ِ
ددؾي ^ وذدددذا افًدددٌى إول:
ّال
فقًددرعقد ادممـددقن ذددذه افددذـريوت مددع أخددالق افـٌددل ^ مددـ كوحقددي ومددـ كوحقددي
ثوكقددي أكـددو ُــددو كؼددح اشددؿ اهلل تعددوػ «احلؾددقؿش يف درس افثالثددوا وؿددد أخركددو أخددالق
افـٌدددل ^ ادرعؾؼدددي بدددد«احلؾدددقؿش فقؽدددقن َ ِحم ّؾفدددو يدددقم ا ؿعدددي حردددك تؽدددقن مؾر دددؼ ًي
بوحرػو ـو بوفـٌل ^.
فذفؽ ـون اخرقور ذذا ادقوقع افققم وذق ِ
احلؾؿ يعـلِ :حؾؿ افـٌل ^.
ُ
واكظددر إػ ذددذا اخلُؾددؼ واكظددر إػ أخالؿـددو فددسى افػددورق افشوشددع بددغ مددو كحددـ ؾقددف
أكػً دفؿ يف ذددذه
ومددو يـٌغددل أن كؽددقن ظؾقددف مددـ أخددالق افـٌددل ^ فق وذددد افـددوس َ
افًددددرة افعطددددرة  -شد ِ
دددرة افـٌددددل ^  -ظددددذ أن يرخؾؼددددقا بلخالؿددددف وأن ير ددددػقا
ٍ
وفقؾددي
ب ددػوتف وأن جيوذدددوا أكػًددفؿ ظددذ ذفددؽ ـؾددف ؾؾددـ يًددرطقع أحدددٌ بددغ يددق ٍم
أن يرخؾددؼ ددذه إخددالق أو بخؾد ٍدؼ مـفددو وإك َ

َي ادجا ََدة افرددل يـٌغددل أن يضددع

افـددوس ك دددى أظقدددـفؿ افـٌدددل ^ ُأ ْشددد َق ًة و ُؿدددْ و ًة ثدددؿ لدددووفقا بعدددد ذفدددؽ يف افرشدددٌف
ُ
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ددذه اف ددػوت وأن جيوذدددوا أكػًددفؿ ظؾقفددو وأن يؽددقن ةفددؿ أن ي ددؾقا إػ ذفددؽ
ؾؽؾدددة وصدددؾقا إػ خؾدددؼ مدددـ أخدددالق افـٌدددل ^ يؽقكدددقن ؿدددد أخدددذوا بحظفدددؿ مدددـ
اََػات اهلل تََِارك
أعظََا مََن جتسََدت قََ
صددػوت اهلل تعددوػ افرددل أذكددو إفقفددو؛ إذ
ُ
ُ
ََي ^ ..إ ْذ مدددو أمدددر اهللُ تعدددوػ بد ٍ
ددلمر أو
وتعَََا وأخَََذ ن ظَََ األعظَََا مـفَََا َََو الـَِ ّال
ٍ
بخ ُؾ ٍ
ٍ
ُ
قس ؾقفددو صددؾقات
بعؿددؾ إٓ وـددون
ددػي أو
ددؼ أو ب
افـٌددل ^ ادؼددد َم ؾقفددو وافددر َ
ّ
اهلل وشدددالمف ظؾقدددف ..إذ ٓ يؽدددقن ؿددددو ًة فؾٌؼددد أ عدددغ إٓ أن يؽدددقن ظدددذ أحًدددـ
ادؼربددي هلل جددؾ وظددال وافرددل ذ دل مددـ صددػوت اهلل تعددوػ افرددل أمددر اهلل تعددوػ
اف ددػوت ِ
و ظٌو َده.



معنى احلِلْه

و ِ
احل ْؾ دؿ :ذددق افر َع ّؼ د ُؾ وإكددو ُة وافسيد ُ
دٌ وظددد ُم اف َع َ ؾددي يف افعؼقبددي دددـ أشددوا إفقددف
أو ددددـ َبددددَ َر مـدددف يف حؼدددف ر ٌا وظدددد ُم افًددد َػ ِف وافطددد ْقش يف تكدددؾوت اددددرا يعـدددل
أشددٌوب افغضددى وأشددٌوب
مؾخ ددفو :أن ادددرا ي ددقٌف افثٌددوت وافقؿددور ظـدددمو تددلي
ُ
دوس بوفعؼقبددي بددؾ يسيددٌ؛ ٓ يعوجددؾ
دى وٓ يعوجددؾ افـد َ
معوجؾددي افعؼقبددي ؾددال يغضد ُ
َ
افرطدددوول بوفرطدددوول وٓ افًدددخري َي بوفًدددخريي وٓ َؿ ْطددد َع
افشدددرقؿ َي بوفشدددرقؿي وٓ
افددرح ِؿ بؼط د ِع افددرحؿ ...وٓ ؽددر ذفددؽ ددو شـشددر إػ را مددـ تػوصددقؾف يف أخالؿـددو
افققم وإكة ذق افسيٌ وترك ادعوجؾي بوفعؼقبي.
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أمثلةٌ من حلْه النيب 
وـددون ذفدددؽ احلؾددؿ ذدددق ُخؾ َؼددف صدددذ اهلل ظؾقددف و فدددف وشددؾؿ وشـيدددب إمثؾدددي
هي ًعدو فـٌددغ ذددذه ادًددلفي حرددك يؽددقن ادددرا ظددذ ب ِقـَد ٍي مددـ أ ْمدره وـددذفؽ ظددذ بقـددي مددـ
أخالؿدددف  -افًدددومع واددددرؽؾؿ  -تؾدددؽ إخدددالق افًدددقتي افردددل كحقوذدددو افقدددقم وٓ
ظالؿي هلو بوفـٌل ^.


املثلُ األول :حِلْنُه مع األعرابي
دب ذددذا ادثددؾ ً
أوٓ فقًددرػرهب افـددوس بددف وذددق حددديٌ إظددراي .وذاك ادَثد ُدؾ
وكيد ُ
دفقر تعرؾددف افـددوس ومددـ صدددة ظرؾددون افـددوس فددف صددور ادثددؾ بوفـًددٌي إفددقفؿ صددق ًتو
مشد ٌ
دولُ « :ــْد ُ ِ
دـ موفِد ٍ
دع رشد ِ
دذٓ ٓ جديددد ؾقددف! ؾع د ْـ َأ َكد ِ
دؽ َ ؿد َ
مٌرد ً
دقل اهللِ
دً َأ ْمق د َمد َ َ ُ
دس ْبد ِ َ
دددذه بِ ِردا ِ ِ
دددقظ ا ِ ِ
^ و َظ َؾق ِ
دددف ِرداا َك دددر ِ ِ
دددف َج ٌْ َ
دددذ ًة
اي َؾ َ ٌَ َ ُ َ
دددر ِ ّ
َ ْ
حلوصددد َقي َؾ َل ْد َرـَددد ُف َأ ْظ َ
اين َؽؾ ُ َ
َ ٌ ْ َ ّ
دقل اهلل ^ و َؿدددْ َأثددر ْت ِ ددو ح ِ
َصد ِدديدَ ًةَ .ك َظددر ُت إِ َػ َص د ْػ َح ِي ُظـُد ِدؼ رشد ِ
وص د َق ُي افد ِدر َد ِاا ِم د ْـ
َ َ
َ
َ
َ ُ
ْ

ددً إِ َفق ِ
ِ ِ
ِصددد ِة جٌ َذتِ ِ
ددولَ « :يددو ُحمَؿدددُ ! مددر ِِل ِمدد ْـ م ِ
ددفُ .ثددؿ َؿ َ
ددف
ددول اهللِ افددذي ظـْدددَ َكشَ .ؾوف َر َػ َ ْ
َ ْ
َ
ُ ْ
دح َؽ ُثددؿ َأمددر َف دف بِع َطد ٍ
دقل اهلل ^ َؾ َضد ِ
َر ُشد ُ
دوا!ش( .)1وتلمد ْدؾ يف احلددديٌ افًددوبؼ ـقددػ
َ َ ُ َ
ي افـٌددل ^ مددـ ردا ددف  -وـددون رداؤه ^ ؽؾق ًظ دو ؾددلثر يف ظـؼددف
جددذب ذفددؽ إظددرا ّ
( )1رواه بـحددددقه اإلمددددوم افٌخددددوري يف صددددحقحف ( )5809واإلمددددوم مًددددؾؿ ( )1075يف صددددحقحف ويف روايد ٍ
دددي
ُ
ُ
أخددرى ظـددد مًدددؾؿ َؿ َ
ََي اهلل ^ ِف ك َََر األعََرا ي »َ .و ِيف روايدددي أخددرى ظـدددده
ددولُ « :ثَََا جََِذ ُأ إلقََ جَََِذ َة رجََِ كِ ّال
الََز ُد ،وح ََْ نؼقََت حاتََق ُ ُ ِف ُعـََُر ر ُسََول اهلل ^» .وؿقفددف «جََِذأ» أيَ :
جذبددف
ً
أيضددو « :جاذنََ ُ ح ََْ اك ََر ُ
يعـل :مده كحقه.
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افـٌددل صددؾقات اهلل وشددالمف ظؾقددف
افؼدديػ صددذ اهلل ظؾقددف و فددف وشددؾؿ -ؾؾددؿ َيدد ِز ِد
ّ

ظدددذ أن َتًٌدددؿ وأظطدددوه ^! .ويف روايد ٍ
ددي ْ -
ددل ^َ« :
َ
إن صدددح ًْ  -يؼدددقل فدددف افـٌد ّ
ّب وأس َ غػ ُر اهللّ ،ب أْحَ َُل لَََ ح ََْ تؼقََدكْ مََن جََِذتَ ال ََْ جََِذتـْ» يعـددل ـددلن
َ
ظطقددؽ مددـ مددول اهلل افددذي فددقس مددوِل وٓ
صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ يؼددقل :كعددؿ .أكددو ُأ
ِ
ص مـدددؽ؟ يعـدددل:
مدددول أي ؾودَددد ُول َمددد ُول اهللِ « َوإِكددد َة َأ َكدددو َؿوشددد ٌؿش وفؽدددـ :ذدددؾ ُي ْؼددد َر ّ
ؾعؾدددً ي؟ ؾؼدددول إظدددرايَ « :واهللِ َٓ َأ ِؿقددددُ ـ ََفوش ومدددع ذفدددؽ
أأؿدددرص مـدددؽ ـدددة
َ
وددحؽ رشددقل اهلل صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ وأمددر فددف بعطددوا دددوذا؟ ٕ ّكددف صددذ اهلل ظؾقددف
ِ
ِ
ِ
ددرش( !)2صدددذ اهلل ظؾقدددف و فدددف
وشدددؾؿ «َٓ َيددددْ َؾ ُع بِوفًددد ِق َتي افًددد ِق َت َي َو َفؽددد ْـ َي ْع ُػدددق َو َي ْغػد ُ
وشؾؿ.

ي أبددق داود ( )4775وشددؽً ظـفددو وبـحقذددو
( )1أخددرج ذددذه افروايددي افرددل ُضؾِددى ؾقفددو افؼددق ُد مددـ إظددرا ِ
افـًدددو ّل ( )4476ويف شدددـدةو ُحم َؿددددُ ْبد ِ
ددـ ِذد َ
ددال ٍل ؿدددول يف ح ِؼدددف ابددد ُـ مػؾدددهب يف أداب افؼدددظقيَ ( :وث َؼددد ُف ا ْبددد ُـ
ون َو َؿ َول َأ ُبق َحوتِ ٍؿ َف ْق َس بِ َؿ ْش ُف ٍ
قر) اذد فذفؽ ُصدِ رت افروايي أظاله بؼقل ؾضقؾي افشقخْ " :
ِحٌ َ
صح ًْ".
إن ّ
اهلل ظددـفة مقؿق ًؾددو ظؾقددف ولددو ُم

( )2ذددذه ا ؿؾددي أخرجفددو افٌخددوري ( )2125ظددـ ظٌددد اهلل بددـ ظؿددرو ر
كددص احلددديٌ فؾػو دددة :ظ دـ ظ َطد ِ
دـ َي ًَد ٍ
دـ ا ْف َعد ِ
دً َظ ٌْدددَ اهللِ ْب د َـ ظ َْؿد ِدرو ْبد ِ
دوا ْبد ِ
دور َؿد َ
دً:
دوص  -ر اهلل ظددـفة ُ -ؿ ْؾد ُ
دولَ « :ف ِؼقد ُ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ددق َراة بِدد ٌَ ْع ِ
ددق َراةَ .ؿ َ
ض صدد َػرف يف ا ْف ُؼ ْددر نَ :يددو
ددولَ :أ َج ْددؾ َواهللِ إِكدد ُف دَ ْق ُصددق ٌ يف افر ْ
ددزين َظدد ْـ صدد َػي َر ُشددقل اهللِ ^ يف افر ْ
َأ ْخ ِ ْ
ِ
دً َظ ٌْد ِددي َو َر ُشد ِ
دل إِكددو َأ ْر َش د ْؾـ َ
دقِل َشددؿ ْق ُر َؽ ادُر ََق ِـد َدؾ َف د ْق َس بِ َػددظ
ؼددا َو َكد ِدذ ًيرا َو ِحد ْدرزً ا ف ِ ُ ِم ِقددغَ َأ ْكد َ
َأ ّ َيددو افـٌِد ّ
َوك َصددوذدً ا َو ُم ٌَ ِ ً
وب يف إَشددق ِاق وَٓ يدددْ َؾع بِوفًددقت َِي افًددق َت َي و َفؽِددـ يع ُػددق ويغ ِْػددر و َفددـ ي ْؼٌِ َضددف اهللُ حرددك ي ِؼددقؿ بِ ِ
وَٓ ؽَؾِ ٍ
ددقظ َوَٓ َشددخ ٍ
ددف
ُ
ْ َْ ََ ُ َ ْ َ
ِ َ
ِ
َ َ ُ
ْ َ
َ
ُ َ
ادِْؾ َي ا ْف َع ْق َجو َا؛ بِ َل ْن َي ُؼق ُفقا َٓ إِ َف َف إِٓ اهللُ َو َي ْػر َُهب ِ َو َأ ْظ ُقـًو ُظ ْؿ ًقو َو َذاكًو ُصة َو ُؿ ُؾق ًبو ُؽ ْؾ ًػوش.
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وذددذا ذدددق ادددددخؾ افدددذي يـٌغدددل أن يرعؾؿدددف اددددرا :أن افـٌدددل ^ ـدددون ٓ ُيؽدددوؾئ
افًددقت َي بوفًددقتي؛ ـقددػ يؽددوؾئ افًددقتي بوفًددقتي وذددق صددوحى اخل ُؾ دؼ افعظددقؿ؟! ـقددػ
ادرؾددددددقثغ افشددددددرومغ ادرطددددددووفغ
ادؼكدددددديـ
يـددددددزل إػ مًددددددرقى ادًُددددددقتغ
ّ
ِ
افًددوخريـ؟! ...ـقددػ يـددزل إػ مًددرقاذؿ وذددق افـٌددل ^ افددذي ؿددد أتددك هلدددايرفؿ
وأتدددك إلرصدددودذؿ وأتدددك فرعؾدددقؿفؿ وف خدددذ بليدددديؿ إػ أشدددٌوب ك دددوتؿ؟ ـقدددػ
بح َ دد ِزذؿ
يرخؾددؼ ددذه إخددالق وذددق
افددرحقؿ ددؿ؛ افددراو ُ ددؿ؛ افددذي يلخددذ ُ
ُ
ظدددـ افـدددور وذدددؿ َي َر َػؾ ُردددقن مـدددف؟! ـدددذفؽ جيدددى أن يؽدددقن أتٌو ُظدددف ^ ٓ َحدددظ
ٕكػًدددفؿ يف معدددومؾرفؿ هلل تعدددوػ أي ٓ :يغضدددٌقن ٕكػًدددفؿ؛ فدددذفؽ ؿدددول تعدددوػ:
﴿[ ﴾           فؼدددددددددددددددددددددددةن]17 :

وي

ِ
َ
يؼدددؾ ْ « :
شدددخروا مـددددؽ
صدددرؿقك ؾوصدددد ُرؿفؿ ..وإن ؿدددوضعقك ؾؼددددوضعفؿ ..وإن
وإن

ددقل اهللِ -صددذ اهلل ظؾقدددف وشددؾؿ « : -مََلذ كؿلََل ر ُج ْ
ددول َر ُش ُ
ددول َؿ َ
ددر َة َؿ َ
ََارا ،ؾَََ
ََل اسََ وقد ك َ
( )1ظددـ َأبِددك ُذ َر ْي َ
أضَََاُيت مَََا حوََََا جعَََل الػَََر ُ
اي ال َََْ ك الـَََار يؼعَََن قفَََا ،وجعَََل ُي ُجَََ ُز ُ ن ،ويغؾِـَََ ُ ،
اش و َََذأ الَََدو ّال
قَََ ؼ ؿن قفَََا! قَََال َََذلؽُا مَََلذ ومَََل ُؾؽُا :أكَََا ذخَََذ ن ُ جَََزكُا عَََن الـَََارُ " :ؾَََا عَََن الـَََارُ ..ؾَََا عَََن
الـَََار "..غؾ َََُِوكْ؛ تؼ ُؿَََون قفَََا! ش.

أخرجدددف افٌخدددوري ( )6483ومًدددؾؿ ( )2284يف صدددحقحقفة ويف

روايدددي دًدددؾؿ ( ..« : )2285وأكَََا ذخَََذ ن ُ جَََزكُا عَََن الـَََار ،وأكَََ ُا تػؾ َََُون مَََن يَََد ش  .فغدددي احلدددديٌ:
دددقنش :أي َت ْؼر ِ
ِ
«بِ ُح َ د ِ
دددل َم ْع َؼدددددُ ْ ِ
َح ُؿد َ
اإلزَ ِارَ « .ت َؼح ُؿد َ
دددقن ؾقفددددو .ويف ذددددذا
دددز ُـ ْؿش« :احلُ َ ددددزُ ش ددددع ُح ْ ددددزَ ة؛ َوذد َ
افددددؿ َث ِؾ صددد ٌّف افـٌدددل صدددذ اهلل ظؾقدددف وشدددؾؿ تًدددو ُؿ َط ا فؾددد َي وادخدددوفػغ بؿعوصدددقفؿ وصد ِ
ددفقاتؿ يف كدددور أخدددرة
ّ
َ
ِ
ِ
مددع مـعددف هلددؿ!  -برًددو ُؿط افػددراش يف كددور افدددكقو؛ هلددقاه ووددعػ لققددزه وظدددم
وحرصددفؿ ظددذ افقؿددقع ؾقفددو َ -
ددؿ ي يددددخ ْؾفو بدددؾ طدددـ أن ودددقا افـدددور يرلدددف مدددـ طدددالم افؾقدددؾ؛ ؾؽدددذا
ددر افـدددور وهلقٌفدددو وفدددق ظؾد َ
درايردددف بحد ّ
افعددوي :يظددـ أن ادعددوي ُترلددف؛ ؾقرع د ُدؾ فددذ َة شد ٍ
دوظي بد ُدذ ِل إبددد اكظددر  -برك د  :ؾددقض افؼدددير دحؿددد ظٌددد
افرؤو ادـووي رمحف اهلل تعوػ (ت 1029 :أو 1030ذد).
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ِ
َ
ؾددددوحرمفؿ ..وإن رضبددددقك ؾددددورض ؿ...ش ٓ! ي
ؾوشددددخ ْر مددددـفؿ ..وإن حرمددددقك
تؽددـ ذددذه دظددق ًة إذن وي تؽددـ ذددذه أخال ًؿددو يعـددل ذددؾ جددوا افـٌددل صددذ اهلل ظؾقددف
وشدددؾؿ فـرعدددورك وفـرشدددوتؿ وفـرؼدددوضع وفـرددددابر وفـرٌدددوؽض؟!! ـدددال؛ فقًدددً تؾدددؽ
َ
أخددالق افـٌددل ^ وإكددة إخددالق ـددة يؼددقل ظٌددد اهلل بددـ ظؿددرو ر
«ّب يََد ُِ السََ ّقئة نالسََ ّقئة»

اهلل ظددـفة:

مددع ِظ ْؾؿـددو أن ِ
احلؾددؿ ٓ يؽددقن إٓ مددع افؼدددرة يعـددل

مددع ؿدددرة افـٌددل ^ ول ّؽـددف مددـ أن يددرد افًددقتي بوفًددقتي وأن يؼوبددؾ افًددقتي بوفًددقتي

وفؽدددـ ي يؽدددـ ذفدددؽ خؾ َؼدددف صدددؾقات اهلل وشدددالمف ظؾقدددف؛ فدددذفؽ تؼدددقل افًدددقدة
ظو شددي ر

اهلل ظـفدددو« :ومَََا اكَََ ؼا ر ُسَ ُ
ََول اهلل  لـػسَََ إّب أن تُـ فََََ ُحرمَََ ُة اهلل

عََز وجََلش  .يعـددل :ـددون ٓ يغضددى فـػًددف صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ ؾددنذا اك ُر ِفددؽ
ر ٌا مـ ُحرموت اهلل تعوػ ي يؼؿ فغضٌف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ر ٌا.
ددـػس إمدددورة بوفًدددقا افردددل
ةدددف ذدددذه افد َ
واددددرا اددددممـ ـدددذفؽ يـٌغدددل أٓ يؽدددقن ّ
تددددظقه إػ أن يشددد ُرؿ وأن يؼوبدددؾ افًدددقتي بوفًدددقتي .مردددك يرػدددر ؿؾٌدددف إ ًذا فمخدددرة؟!
حلو؟ ومرددك
وذددذا افشد ُ
ة د َؽ أن يؽددقن صددو ً
دخص افددذي ؿددد أشددوا إفقددؽ؛ مرددك يؽددقن ّ
ةؽ أن ُت َع ِؾ َؿف أخرة؟ ومرك يؽقن ةؽ أن تلخذ بقده إػ اهلل تعوػ؟
يؽقن ّ
ددلمقر أن تؽدددقن ُمرٌِ ًعدددو فؾـٌدددل ^ يف أن تلخدددذ بقدددد افـدددوس إػ اهلل تعدددوػ ٓ
أكدددً مد ٌ
أن تعد ِ
ددورـفؿ وأن تشدددولفؿ وأن تؼدددوبؾفؿ افًدددقتي بوفًدددقتي وأن تػعدددؾ ؾدددقفؿ مدددو ؾعؾدددقا

( )1شٌؼ خترجيف ؿري ًٌو.
( )2رواه اإلموم افٌخوري ( )3560بـحقه واإلموم مًؾؿ ( )2327مـ حديٌ ظو شي ر
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ؾقددؽ! مرددك يرٌؼددك يف ؿؾٌددؽ ر ٌا هلل تعددوػ؟ مرددك يرٌؼددك يف ؿؾٌددؽ را تعؿددؾ بددف هلل
تعوػ؟!
ددر إفقدددؽ :إذا ي تدددرؿؽـ مدددـ مؼوبؾدددي افًدددقتي بوفًدددقتي َخز ْكددد ًَ ـد ّ
ددؾ ذفدددؽ يف
واكظد ْ
واكرظددرت افؾحظددي افرددل تـددرؼؿ ؾقفددو وترشددػك ؾقفددو وتددرى ؾقفددو يق ًمددو شددق ًتو
ؿؾٌددؽ
َ
إلخقاكددؽ افددذيـ َذ ْوك أو افددذيـ ؾعؾددقا بددؽ صددق ًتو تؽرذددف أو ؿددومقا ِوددد َك بقددا
ؾددؿ إػ احلؼددد وت ددٌهب امددر ًأ ؿددد امددر
ٓ لًددـقن ؾقددف إفقددؽ .ويـرؼددؾ بعددد ذفددؽ احل ُ
ؿؾ ٌُ دف بوحلؼددد ..امددر ؿؾٌددف بوكرظددور آكرؼددوم ..امددر ؿؾٌددف بوفرشددػل ...أك دك يؽددقن ذددذا
ددؾقة يـػدددع افعٌددددَ
افؼؾد ُ
ددى ؿؾ ًٌدددو شد ً

ظـدددد اهلل تعدددوػ        ﴿ :

[ ﴾   افشددددعراا .]89 88 :فددددذفؽ ؿوفددددً افًددددقدة ظو شددددي ر اهلل ظـفددددو« :
ِ
دددقل اهللِ ^ َصدددق ًتو َؿ ّ ِ ِ
ودمدددو إِٓ َأ ْن ُجي ِ
رض َب َر ُش ُ
وذددددَ ِيف
ْ
َ
دددر َأ ًة َو َٓ َخ ً
دددط بِ َقدددده َو َٓ ا ْم َ
« َمدددو َ َ
ِ ِ
ِ ِ
دؽ َر ٌا ِم د ْـ َحمَد ِ
ِ ِ ِ
َشددٌِ ِ
ر ٌا َؿد ّ
دور ِم
دط َؾ َقـْ درَؼ َؿ م د ْـ َصددوحٌِف إٓ َأ ْن ُيـْر ََفد َ ْ
قؾ اهللِ َو َمددو كقد َدؾ مـْ د ُف َ ْ
اهللِ َؾ َقـْر َِؼ َؿ هللِ َظز َو َجؾش .

ؽددرذؿ ِ -مددـ خددروجفؿ
واكظددر إػ مددو يػعددؾ ادممـددقن افقددقم َ -د ْظدد َؽ ددو يػعددؾ ُ
ـدددة يؼقفدددقن ظدددـ أظ دددو ؿ وظدددـ أضدددقارذؿ وأن يدددردوا افًدددقتي بوفًدددقتي .فدددذفؽ
ـددون ذددذا إمد ُدر يف حددديٌ افـٌددل ^ افددذي ذـركددو ف ددة جٌددذه إظددراي ذددذه ا ٌددذة
يعـددلَ :م ًَ د َؽ ُف مددـ ردا ددف افؼدديػ ^ وصددد ُه صددد ًة صددديد ًة أثددرت يف ظـؼددف افؼدديػ
^ وؿولَ «« :يو ُحمَؿدُ ! مر ِِل ِم ْـ م ِ
ول اهللِ اف ِذي ِظـْدَ َكش ؾقرًٌؿ افـٌل ^!
َ
ُْ
( )1أخرجف اإلموم مًؾؿ ( )2328يف صحقحف.

02

ؾضقؾي افشقخ د .حمؿد افدبقز /شؾًؾي أخالق افـٌل حمؿد ُ / خ ُؾؼ ِ
احل ْؾؿ  /اإلصدار رؿؿ 1.0 :مسودة

وفددق ُؾ ِعد َدؾ مثد ُدؾ ذفددؽ يف أحد ٍدد مـّددو – كحددـ ادًددوـغ افددذيـ فددقس هلددؿ را ُيد ْدذـَر ٓ
يف افدددكقو وٓ يف أخددرة  -فؼددول« :فددـ أظطقددؽ صددق ًتو وشددلؾعؾ بددؽ وبلبقددؽش! وفددـ
تـرفدددل ذدددذه ادًدددلفي ظدددذ خدددر يف يقمفدددو بدددؾ تـرفدددل إػ مدددو تعؾؿدددقن مدددـ تؾدددؽ
إخالق افًقتي وافعقاؿى افقخقؿي افرل ٓ يرخقؾ ادر ُا أن ي ؾ و إػ ذفؽ!!


املثالُ الثاني :حِلْنُه ^ مع املنافقني
وإن ـوكدددً ذدددذه معومؾردددف ^ يف مدددول اهلل افدددذي فدددقس مو َفدددف ^ ـدددون ـدددذفؽ يف
معومؾرف مع ادًؾؿغ ^ بؾ وـون يف معومؾرف مع ادـوؾؼغ ـذفؽ.
واكظددر إػ معومؾرددف مددع ادـددوؾؼغ :ـددون ظٌددد اهلل بددـ ُأي بددـ شددؾقل رأس ادـددوؾؼغ
يف ادديـددي وـددوكقا َي ُعدّ وكددف ف ِ َرـْ ِ ددقٌف َمؾِؽًددو ظؾددقفؿ ؿٌددؾ جمددلا افـٌددل ^ إػ ادديـددي
ؾؾددة جددوا افـٌددل صددؾقات اهلل وشددالمف ظؾقددف اكرفددك ذددذا افعفدددُ  .ي يددممـ ظٌدددُ اهلل بددـ
ُأي  -وإن ـدددون ُي ِ
رأس ادـدددوؾؼغ وـدددون يؽقدددد فؾـٌدددل ^
دددر اإلشدددالم  -وـدددون َ
ظف ُ
جفدددر ًة وها وـدددون ابـدددف ظٌددددُ اهلل بدددـ ظٌد ِ
ددد اهلل مدددـ ذؾدددوا اف دددحوبي وـدددون مدددـ
أحوشـفؿ .
ـددددون ظٌددددد اهلل بددددـ ُأي كزفددددً ؾقددددف أيددددي يف ؿقفددددف تعددددوػ   ﴿ :

[ ﴾   ادـددددوؾؼقن .]8 :حقددددٌ ـددددوكقا يف ؽد ٍ
دددوري
دددزوة
وتالحددددك أك د ّ
َ
مددع مفددوجري وذددذا كددودى ظ دذ َح ِق دف وذددذا كددودى ظ دذ َح ِقددف .ؿددول ظٌددد اهلل بددـ أي:

03

ؾضقؾي افشقخ د .حمؿد افدبقز /ذح اشؿ اهلل تعوػ افرزاق  /تػريغ افدرس افثوين  /اإلصدار رؿؿ 1.0 :مًقدة

ٍ
ددؽ َي ْل ُـ ْؾ َ
ددؿ ْـ َـ ْؾ ٌَ َ
ددؽَ .فدد ِت ْـ َر َج ْعـَددو إِ َػ
«مددو َم َث ُؾـددو و َم َثدد ُؾ حمؿددد إٓ ـددة ؿددول افؼو ددؾَ « :ش ِ
ادَ ِديـَدددد ِي َف ُق ْخدددد ِر َجـ إَ َظدددد ّز ِمـْ َفددددو إَ َذلش؛ يؼد ُ
دددزش ظددددذ َك ْػ ًِددددف
ي« :إظد ّ
دددقل ابددددـ ُأ ّ
و« ّ
رضب ظـؼدددفش أو
ددز َخ ْؾدددؼ اهلل ^! -ؾقؼدددقل ظؿدددر َ « :د ْظـِدددل أ
إذلش ظدددذ أظد ّ
ُ
ِ
دب ظـ َؼ دف شددعدُ بددـ ظٌددودة أو واحددد مددـ ؿٌقؾرددفش .ؾقؼددقل افـٌددل ^ « :دع َ ُ ؛ ّب
«فقيد ْ
ي د ُ
اس أن ُمؿدَ ا يؼ ُُل أا ان ُ » !!
ث الـ ُ
دل ^ بددرؽؿ ذفددؽ حرددك هنددوه اهللُ جددؾ وظددال ظ دذ أن
بددؾ ف ددة مددوت صددذ ظؾقددف افـٌد ّ
ي

دددع ظدددذ ذدددمٓا ادـدددوؾؼغ ـدددة ؿدددول         ﴿ :

[ ﴾     افرقبي.]84 :
فذفؽ وجدكو ذذا ادعـك مـ معوين احلؾؿ!

ددؿـ ـؾٌدددؽ يلـؾدددؽ"
ددؾؿ ( )2584بـحقذدددو دون ؿقفدددف "شد ِ
( )1ذدددذه افؼ دددي أخرجفدددو افٌخدددوري ( )4907ومًد ٌ
وكددص روايددي احلددديٌ ـومؾددي ظـددد
ؾفددل مددـ مرشددؾ ؿرددودة ـددة ؿددول احلددوؾظ ابددـ ح ددر رمحددف اهلل تعددوػ يف افػددرهب
ّ
ٍ
ِ
ددؾ ِمددد َـ ادُْ َفد ِ
ددع َر ُجد ٌ
افٌخدددوريَ :ؿد َ
ددوج ِري َـ َر ُجددد ً
ال ِمددد َـ
ددول َجدددوبِ ُر ْبددد ُـ َظ ٌْدددد اهللِ  -رى اهلل ظدددـفة ُــدددو ِغ َؽدددزَ اة َؾؽ ًََد َ
ددوج ِر ّىَ :يدددو َف ْؾؿ َفد ِ
ددول ادُْ َفد ِ
ددور ّىَ :يدددو َف َ ْك َ د ِ
ددول إَ ْك َ د ِ
إَ ْك َ د ِ
ددور ! َو َؿد َ
ددور َؾ َؼد َ
ددوج ِري َـ ! َؾ ًَدددؿ َع َفو اهللُ َر ُشدددق َف ُف صدددذ اهلل
ُ
ددؾ ِمدد َـ ادُْ َف ِ
ددول إَ ْك َ ِ
ال ِمدد َـ إَ ْك َ ِ
ددور َؾ َؼ َ
ددع َر ُج ٌ
ظؾقددف وشددؾؿ َؿ َ
ددوج ِري َـ َر ُجدد ً
ددور ّىَ :يددو
ددول« :مََا ََذا؟! ش َ .ؾ َؼددو ُفقا ـ ًََ َ
ددوج ِر ّىَ :يو َف ْؾؿ َفد ِ
ددول ادُْ َفد ِ
َف َ ْك َ د ِ
ددك صدددذ اهلل ظؾقدددف وشدددؾؿ « د ُعو َََا؛ نَّنَََا ُمـ ـَََة ش َ .ؿد َ
ددوج ِري َـ َ .ؾ َؼد َ
ددور َ .و َؿد َ
ددول
ددول افـٌِد ّ
ُ
جددوبِر وـَو َكد ِ
دً إَ ْك َ ددور ِحددغَ َؿد ِددم افـٌِددك صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ َأ ْـ َثددر ُثددؿ َـ ُثددر ادُْ َفد ِ
ون َب ْعدددُ َؾ َؼد َ
دوج ُر َ
دول َظ ٌْدددُ اهلل ْب د ُـ
َ ٌ َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُأبددكَ :أو َؿدددْ َؾع ُؾددقا ! واهللِ! َفددتِـ رجعـَددو إِ َػ ادَْ ِديـ ِ
َددي َف ُق ْخ ِ
اخلط ِ
ددر َجـ إَ َظددزّ ِمـ َْفددو إَ َذل َ .ؾ َؼ َ
ددوب رى اهلل
ددول ُظ َؿ ُددر ْبدد ُـ ْ َ
ْ َ َ ْ
َ
َ
َ
َ
دقل اهلل َأ ْ ِ
رض ْب ُظـُد َدؼ َذد َدذا ادُْـَددوؾِ ِؼ؟َ .ؿد َ
ظـددفَ :دظْـِددك َيددو َر ُشد َ
دك صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ « :دع َ ُ ؛ ّب ي ََد ُ
َاس
ث الـَ ُ
دول افـٌِد ّ

أن ُمؿدَ ا يؼ ُُل أا ان ُ ش.
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ِ
دودرا ظددذ أن تـرف دل حقددو ُة ذفددؽ ادـد ِ
دوؾؼ
دودرا ظددذ أن يقاج َف دف وؿد ً
دل ^ ؿد ً
وـددون افـٌد ّ
ٍ
ٍ
ً
واحدددة مددـ ذددذه افؽؾددةت وفؽددـ افـٌددل ^
ـؾؿددي
وظؼددال وواؿ ًعددو بًددٌى
ذ ًظددو
أحؾؿ مـ ذفؽ ..وأـر َم مـ ذفؽ ..وأجؾ مـ ذفؽ.
ـون
َ
ي
ز ^ ظؾقدددف :ـدددون ظٌدددد اهلل بدددـ ُأ ّ
ددر مدددـ ذفدددؽ إػ افـٌدددل وي ددد ُ
وـدددون ُيزدددا أـثد َ
يؽددقن يف جمؾد ٍ
دوره ـددة ـددون يرـددى مددـ تقاوددعف صددؾقات
دس ويددلي افـٌددل ^ راـ ًٌ دو محد َ
يَ « :أ ِخدددر ظـدددو َكددد َر َـ محدددوركش
اهلل وشدددالمف ظؾقدددف ؾؽدددون يؼدددقل فدددف ظٌدددد اهلل بدددـ ُأ ّ
يؼدددقل ذفدددؽ فؾـٌدددل ^!! ومدددو ـدددون ^ فِددد َ ُرد ذفدددؽ؛ ٕكدددف ي يؽدددـ فقدددلي فِدددرد ظدددذ
ِ
قعؾؿفؿ..
افـددددوس ويشدددد ُرؿفؿ ويشددددرؿقه ويؼددددوضعفؿ ويؼددددوضعقه ٓ .ؿددددد أتددددك فدددد َ
ددؼ أخدددرة..
فرصددددذؿ ..فربدددقفؿ ..فقلخدددذ بليدددديؿ إػ اهلل تعدددوػ ..فدددقعؾؿفؿ ضريد َ

ددص روايدددي احلدددديٌ ـومؾدددي ظـدددد
ددؾؿ ( )1799بـحقذدددو وكد ّ
( )1ذدددذه افؼ دددي أخرجفدددو افٌخدددوري ( )2691ومًد ٌ
ددولِ « :ؿ َ ِ
افٌخددوريَ :أن َأكًَدد ًو  -رى اهلل ظـددف– َؿ َ
ددً َظ ٌْدددَ اهللِ ْبدد َـ ُأ َبددك؟ .
ددق َأ َت ْق َ
ددك صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿَ :ف ْ
قددؾ فؾـٌِ ِ
ِ
ِ
قن َي ْؿ ُش َ
ددى ِمحَددور ًا َؾددو ْك َط َؾ َؼ ادُْ ًْددؾِ ُؿ َ
ددك َأ ْر ٌض َشددٌِ َخ ٌي
ددك صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ َو َرـ َ
ددقن َم َعدد ُف َو ْذ َ
َؾددو ْك َط َؾ َؼ إِ َف ْقددف افـٌِ ّ
دول َر ُجد ٌدؾ ِمد َـ إَ ْك َ د ِ
محد ِ
دور َك شَ .ؾ َؼد َ
دك صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ َؾ َؼد َ
دول « :إِ َف ْقد َ
دور
دؽ َظـِددك َواهللِ َف َؼدددْ َذاكِددك َكد ْر ُـ ِ َ
َؾ َؾددة َأ َتددو ُه افـٌِد ّ
ِ
ِم دـ ُْفؿَ :واهللِ َِحلددةر رشد ِ
دى ِرل د ًو ِمـْد َ
دى ف ِ َع ٌْد ِدد اهللِ َر ُجد ٌدؾ ِم د ْـ َؿ ْق ِمد ِدف َؾ َش در ََة
دؽ ! َؾغَضد َ
دقل اهللِ صددذ اهلل ظؾق دف وشددؾؿ َأ ْض َقد ُ
َ ُ َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ددى ف ُؽ ِ
ددحو ُب ُف َؾؽ َ
ددً {وإن
رض ٌب بِو ْ َ ِريددد َوإَ ْيدددى َوافـِ َعددول َؾ ٌَ َؾ َغـَددو َأهنَددو ُأك ِْز َف ْ
ددؾ َواحددد مددـ ُْف َة َأ ْص َ
َؾغَض َ
َددون َب ْقددـ َُف َة َ ْ
طائػ ان من ادُممـني اق ُؾوا لاؾ ُ وا نقـ ُف }ش.

ِ
ِ
ددً تِ ْؾد َ
ددؽ ِصددد َػي
ددل ْإَ ْرض افرِدددل َٓ ُتـٌِْدددً َوـَو َكد ْ
ؿدددول احلدددوؾظ يف افػدددرهبَ « :أ ْر ٌض َشدددٌِ َخ ٌي ش َأ ْي َذات شددد ٌَوخ َوذد َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ي إِ ْذ ت ََلذى بِو ْف ُغ ٌَ ِ
ْإَ ْرض افرِل َمر ِ َ و َصذ اهلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ إِ ْذ َذ َ
ور .
اك َو َذـ ََر َذف َؽ فؾر ْقضتَي ف َؼ ْق ِل َظ ٌْد اهلل ْبـ ُأ َ ّ
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فقخدددرجفؿ مدددـ حظدددقع افدددـػس وظٌدددودة افشدددقطون وظٌدددودة اهلدددقى إػ ظٌدددودة اهلل
تعوػ ..ف ُق َع ٌِدَ ُذؿ هلل جؾ وظال.
اكظددر! فددق ؿقددؾ ٕحدددكو « ِ
أخددر ظـددو َك د َر َـ محددورك أيددو افددذفقؾش أو ـددذا وـددذا ددو يؼددول
ِ
كػًددف بلكددف
كػًددف أن يًددؽً وإٓ حدثرْددف ُ
ي يؽددـ ف َق ًْدد ُؽ ًَ أحدددٌ ومددو ـوكددً تسـددف ُ
شدددقؼول ظؾقدددف «:إكدددف ؿدددد اشدددرعٌطقه وٓ ـرامدددي ظـدددده وإكدددف ؿدددد صدددور ؾدددقفؿ مثدددول
ددرت
دغ و ُأذد ْ
افًددخريي ومثددول آشددرفزاا وؿؾددي افؼقؿددي ...وـددذا وـددذاش وأكددف ؿددد ُأذد َ
ـرام ُرددف ..إػ خددر مددو كًددؿع مددـ ذددذه إفػددوع افرددل ٓ ؿقؿددي هلددو يف أخددرة؛ إذ ـددة
ؿول تعوػ:

﴿[ ﴾      احلٍ.]18 :

ِ
دوس  -افددذيـ ٓ
ومددو ـددون أحدددٌ أـددر َم ظددذ اهلل تعددوػ مددـ افـٌددل ^ حرددك َي ددظل افـد ُ
ؿقؿددي هلددؿ افقددقم مددـ أمثوفـددو ٕ -كػًددفؿ افؽرامدد َي وافعددزة وظدددم ادفوكددي وآكرؼدددوم
َ
أؾضددؾ مددـ أحددد؛ ؾددنذا ؿو َض َع َ
ددؽ
ٕكػًددفؿ وأكددف فددقس أحدددٌ أحًدد َـ مددـ أحددد وٓ
َ
صددرؿؽ ؾوصدد ُر ْؿف ..ثددؿ يؼددقل فددف :أي أؾعددؾ فددؽ ـددذا وـددذا؟! ..وفددـ
ؿوضِ ْعدد ُف ..وإذا
أؾعددؾ فددؽ ـددذا وـددذا وفددـ أظطقددؽ ـددذا ..إفددخ! وذددذه إخددالق افًددقتي جيددى أن
يرػؽددر ؾقفددو ادممـددقن افقددقم فد َددة يـٌغددل أن كعؾؿددف يف هنويددي افؽددالم مددـ خطددقرة ذددذا
افزدددا افدددذي ؿدددد َظطدددؾ ظدددذ افـدددوس ؿؾدددق َ ؿ وأظةهلدددؿ هلل تعدددوػ وصدددقش
اخلُؾدددؼ ِ
افـددوس وإذا حدددث ِمددـ بعضددفؿ مددو يؿؽددـ أن
إخالصددفؿ هلل جددؾ وظددال ؾ َقر ددو َدق
ُ
َ
لدددث يف افدددكقو مددـ أخد ٍ
دالق شددقتي ؾرـؼؾددى ذددذه إُخددقة  -افرددل ـوكددً يف طوذرذددو
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هلل  -تـؼؾددددى فغددددر اهلل وتـؼؾددددى ؽضدددد ًٌو فؾددددـػس وتـؼؾددددى إػ ؿطقعددددي وبغضددددوا
وصحـوا وخذ مـ ذفؽ مو صتً.



إىل متى حيله املرء؟
ل ُؾدددؿ ادددرا؟ إػ مرددك يرًددع خؾؼدددف
ؿددد يؼددقل افؼو ددؾ بعدددد ذددذا افؽددالم :إػ مرددك َ ْ
وصدره هلذا افؽالم؟ إػ مرك يؽقن ذفؽ؟
ـددون افـٌددل ^ صددديد احلؾددؿ وي يددم َث ْر ظـددف ^ ذػددقة يف ذددذه ادًددلفي وي ُلػددظ
ظـددف َذفددي ؾقفددو ^ْ .
احلؾددقؿ
ؽضددى احلؾددقؿش؛ يعـددل:
وإن ـددون يؼددقل افؼو ددؾ« :اتدد ِؼ
َ
ُ
ِ
دل ^
ؾؿ دف اكػ د َدر وؾعد َدؾ مددو ؾعد َدؾ!! فؽددـ افـٌد ّ
ل ُؾ دؿ ول ُؾ دؿ ول ُؾ دؿ ؾددنذا مددو اكرفددك ح ُ
ظددذ ظؽددس ذفددؽ؛ ي يؽددـ ـددذفؽ أبدددً ا صددؾقات اهلل وشددالمف ظؾقددف؛ بددؾ ـددون ـددة
جوا يف افؼ ص افروِل:


القصةةة األوىل :سةةع ُة ولةةح ُل ِح ْل ِنةةه ةةلى اهلل عليةةه وسةةله مةةع اليهةةحل ال ة
حلحل األجل
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زا مددـ أحٌددور افقفددقد ؾلخددذ زيدددٌ افـٌددل ^ مددـ
جددوا زيدددُ بددـ شددعـي وـددون حدد ً
تالبقٌددف يعـددل :أمًددؽ بؿالبًددف ـ ِؾفددو ^ وذددق جيذبددف ويؼددقل فددف« :إكؽددؿ يددو بـددل
ظٌدددد ادطؾدددى أصدددحوب م ْطدددؾش وـدددون ؿدددد اشدددردان مـدددف افـٌدددل ^ صدددق ًتو وي يد ِ
ددلت
ّ
ُ ُ
دً شددداد افددد ْيـ يعـددل :جددوا ذددذا افقفددقدي ؿٌددؾ ثالثددي أيددو ٍم مددـ َد ْيـددف فقؼددقل فددف:
وؿد ُ
أيـ َد ْيـل؟! وإكؽؿ ؿقم ُم ْطؾ! وأخذ جيذب افـٌل ^ ويلخذ برالبقٌف ـة يؼول.
أحددقج
افـٌددل ^ :يددو ظؿددر! ــددو  -يعـددل كحددـ وذددق -
ظؿددر فقؼرؾددف ؾؼددول
وجددوا
َ
ّ
ُ
إػ ؽددر ذفددؽ مـددؽ يعـددل :ــددو يف احرقددوج إػ ؽددر ذفددؽ اخلُ ُؾددؼ مـددؽ« :أن تددلمرين
بحًددـ افؼضددوا وأن تددلمره بحًددـ افرؼددو

ش أن تددلمرين أكددو بحًددـ افؼضددوا يف أن

أظطقددف حؼددف وأن تددلمره ذددق بددلن ُلًددـ افرؼددو َ أي ظـدددمو يطؾددى حؼددف ٓ يطؾٌددف
أجؾِ دؽ ثد ٌ
دالثش يعـددل :بؼ دل
دقدي« :بؼ دل مددـ ْ
دل ^ فؾقفد ّ
ظددذ ذددذا افـحددق .و ؿددول افـٌد ّ
ثالثددي أيددوم ظددذ َد ْيـددؽ «وؿددد َت َع ْؾ د ًَش وفددقس ذددذا مددـ حؼددؽ ..ثددؿ ؿددول فعؿددر :
« ِ
ظؿددر  .يؼددقل
أوؾددفش يعـددل :أن ُيقؾِ َقددف ديـَددف وأن يزيددده ثالثددغ صددو ًظو دِددو روظددف
ُ
وح ًُدد َـ إشددال ُمف وـددون مددـ
زيددد؛ ذددذا احلددز مددـ أحٌددور افقفددقد وؿددد أشددؾؿ بعدددُ َ
ِ
مددوٓ ومددوت ِ
ِ
وأـثددرذؿ ً
مرج َعدد ُف مددـ تٌددقك مددع افـٌددل ^
أظؾؿفددؿ
اهلل بددـ شددالم« :فؼددد بؼددل يف افـٌددل ^ َخ دد ِ
ؾرون ي أحتؼؼفددة مددـ كٌقتددف صددؾقات اهلل
ْ
ِ
ؾؿف جف َؾف وأكف ٓ يزيده ُ
جفؾ ا وذؾ إٓ ِح ًؾةش .
وشالمف ظؾقف :أكف يًٌؼ ح ُ
يؼددقل فعٌددد

ز رمحفددة اهلل تعددوػ ويف اإلصددوبي أكددف «صددفدَ
( )1اكظددر تر َرددف يف اإلصددوبي ٓبددـ ح ددر وآشددرقعوب ٓبددـ ظٌددد اف د ّ
افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مشوذدَ ـثر ًةش ر
مع ّ

اهلل ظـف.

وؽددره ؿددول احلددوؾظ يف اإلصددوبي مددو حوصددؾف :روى
( )2أخددرج ذددذه افؼ ددي ابدد ُـ حٌددون يف صددحقحف ()524/1
ُ
ِ
افطددزاين وابدد ُـ حٌددون واحلددوـؿ وأبددق افشددقخ يف ـرددوب
إشددالمف  -أي إشددالم زيددد بددـ شددعـي ر اهلل ظـددف-
ؿ دد َي
ُ

=
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دوس ـرامرددف؟ وإػ مرددك يٌؼددك
دددـ يًددلل :إػ مرددك لؾددؿ ادددرا؟ وإػ مرددك يـرفددؽ افـد ُ
ذفقال مفو ًكو؟ ِ
ً
افذفي يف مع قي اهلل وافعزة يف ضوظرف .
فدددذفؽ يؼدددقل ذـدددو يف ذدددذه افروايدددي« :خ دددؾرون ي أحتؼؼفدددة مـدددف ^ :أكدددف يًدددٌؼ
حؾؿددف جف َؾددفش يعـددل :إن َج ِفددؾ ظؾقددف جوذددؾ أو صددرؿف أو َج ٌَدد َذ ُه أو أشددوا إفقددف ذددذه
ُ
حؾؿف جف َؾف.
اإلشواة افرل أشواذو إفقف يًٌؼ ُ
يرًٌؿ ^ ويؼقل فعؿر« :ــو أحقج إػ ؽر ذفؽ مـؽش.
وـددون يؿؽددـ أن يددسك ظؿد َدر فقػعددؾ بددف مددو ؾعددؾ؛ إذ فددقس مددـ حؼددف ذفددؽ وأكددف فددق
دى ظؿددر هلل تعددوػ يف َحم ِؾد ِدف وـددون ِم دـ ح ِؼ دف أن يػعددؾ ذفددؽ
ؾعددؾ بددف ذفددؽ ـددون ؽضد ُ
ددر  ذدددق افدددذي
ومدددع ذفدددؽ يؼدددقل ^« :أن تدددلمرين ُ
بحًدددـ افؼضدددواش يعـدددل :ظؿد ُ
يلمر افـٌل ^ بحًـ افؼضوا! وأن يلمر ذذا افقفقدي بحًـ افرؼو

.

َََذأ اخللَََؾة األُو ال َََي كَََان يِ َََث عـفَََا زيَََد رهلل اهلل عـَََ  :أكَََ يسَََِر
حؾؿددف ـددة كحددـ أن! ثددؿ بعددد ذفددؽ يعرددذر ادع َرد ِدذر
حؾؿ َ جفؾ َ  ٓ ،أن يًددٌؼ جف ُؾددف َ
ُ
=

«أخدددالق افـٌدددل صدددذ اهلل ظؾقدددف و فدددف وشدددؾؿش  ..ورجد ُ
ددول اإلشدددـود مق َث ُؼدددقن وؿدددد سح افقفقدددد ؾقدددف بوفرحدددديٌ
ومددداره ظددذ حمؿددد بددـ أي افنددي افددراوي فددف ظددـ افقفقددد؛ وث َؼ دف ابدد ُـ معددغ وفقـددف أبددق حددوتؿ وؿددول بددـ ظدددي:
خمركا.
(حمؿد ـثر افغؾط) واهلل أظؾؿ .اكرفك
ً
( ( )1اخلَ ْ ددد َؾي ) ُخ ُؾددد ٌؼ يف اإلكًدددون يؽدددقن ؾضدددقؾ ًي أو رذيؾددد ًي و يف احلدددديٌ « :ـوكدددً ؾقدددف خ دددؾي مدددـ خ دددول
افـػوقش اكرفك مـ «ادع ؿ افقشقطش.
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ِمـددو يؼددقل« :معددذر ًة فؼددد خرجددً ظددـ صددعقري ؾؼددد ؾعددؾ ي وؾعددؾ ..إفددخش ..ـددال؛
حؾؿدددف يعـدددل ٓ :يًدددٌؼ ر ّده
ددل ^ ـدددذفؽ؛ بدددؾ ـدددون ٓ يًدددٌؼ جف ُؾدددف َ
ي يؽدددـ افـٌد ّ
شػوذ َي افـوس.
واخللََؾة اللاكقََة :أك َ ّب تزيََدأ سََػا ُة السََػق وّب يزيََدأ جفَ َُل اجلا ََل إّب حؾ َ َ ..
^ .فدددقس ـدددة ذدددل حدددول أحد ِ
دددكو افقدددقم :أكدددف ي دددز وي دددز ول ُؾدددؿ ول ُؾدددؿ ..ثدددؿ
يـػ ددر ـ دال؛ ـددون صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ ٓ يزيددده ذفددؽ إٓ حؾد ًدة؛ ـؾددة ازداد ظؾقددف
افًددػق ُف شدددػوذ ًي ازداد ظؾقددف صدددذ اهلل ظؾقدددف وشددؾؿ ِحؾد ًددة ..ـؾددة ازداد ظؾقدددف شدددػوذ ًي
حؾددة .وي ُيدد ْم َثر ظـددف وي لػددظ فددف ^ ٓ َذفددي وٓ ذػددقة َو َؿددع يف خددال
ازداد ظؾقددف ً
مو ذـركو مـ ذذا اخلؾؼ افعظقؿ؛ ^ .



ِ
زا
ظددر أخددل افؽددريؿ ـقددػ ـوكددً ذوتددون ا َ
خل ددؾرون شددٌ ًٌو إلشددالم ذددذا اف ددحوي ا ؾقددؾ افددذي ـددون حدد ً
( )1واك ْ
ددؾؿ ومدددو أحقجـدددو افقدددقم فؾرحؼدددؼ د ِ
ددوتغ اخلَ دددؾرغ دظدددق ًة إػ اهلل تعدددوػ ـدددة ـدددون ذفدددؽ حدددول افـٌدددل
يقديدددو ؾلشد َ
اد طػك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.
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القصةةة الثانيةةة :سةةعةُ ولةةحلُ حِلْنِةةه ةةلى اهلل عليةةه وسةةله مةةع ا ةةا جي ال ة

ةةال للةةنيب

"اعدِلِ ..فإنّم مل تعدِل"
ددـ َظٌد ِ
ددون َر ُشد ُ
ددد اهللِ ر اهلل ظدددـفة َؿد َ
ددولَ :ـد َ
ددقل اهللِ صدددذ اهلل ظؾقدددف
َظددد ْـ َجدددوبِ ِر ْبد ِ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ددق ِغ ِح ْ د ِ
ددول َر ُجد ٌ
ددر بِدددال ٍَل َؾ َؼد َ
ددؾ:
ددز َوا ْف َغـَدددو َؿ َو ُذد َ
وشدددؾؿ بِو ِْ عرا َكدددي َو ُذد َ
ددؿ اف ِرد ْ َ
ددق َي ْؼًد ُ
دؽ َي ْ َت ْعد ِدد ْل" َ .ؾ َؼد َ
"ا ْظد ِدد ْل َيددو ُحمَؿدددُ َؾنِكد َ
دول «ويؾَََ ،ومََن يعََد ُل نعََد إذا ع أعََدل؟!
دقل اهللِ َحرددك َأ ْ ِ
دول َر ُشد ُ
رض َب ُظـُد َدؼ َذد َدذا ا ْدُـَددوؾِ ِؼ؟ َؾ َؼد َ
دول ُظ َؿد ُدرَ :د ْظـِددك َيددو َر ُشد َ
ش َ .ؾ َؼد َ
دقل
اي – َأ ْوُ :أاَََق ْ
اهللِ صدددذ اهلل ظؾقدددف وشدددؾؿ «إن َََذا ك أاَََ ْ
اي  -لَََ ُ يؼَََر ُُيون
ال ُؼرذن ّب ُُياو ُز تراقق ُفا ،يؿ ُر ُقون من الدّ ين ك يؿ ُر ُق السف ُا من الرمقة ش .
وؾدددقة يدددع كع ّؾدددؼ ظدددذ بعدددض أفػدددوع روايدددوت ذدددذا احلدددديٌ حقدددٌ أن فؾحدددديٌ
روايوت ـثقمة:
ددض افغـدددو ؿ« :
ي ا ِ ؾدددػ فقؼدددقل فؾـٌدددل وذدددق َي ْؼ ًِدددؿ بعد َ
جدددوا ذفدددؽ إظدددرا ّ
ا ْظ ِد ْل َيو ُحمَؿدُ َ ..ؾنِك َؽ َي ْ َت ْع ِد ْل ش.

( )1أخرجدددف ابدددـ موجدددف يف ُشدددـَـ ِف ( )172وصدددححف افشدددقخ إفٌدددوين يف صدددحقهب ابدددـ موجدددف ( )142وذدددذا
ٌ
أفػوع وروايوت ـثرة؛ شقلي ذـ ُْر بعضفو إن صوا اهلل تعوػ يف افؼح أظاله.
احلديٌ يف اخلقارج وفف
اخلقي ِ ِ
ددق َر ُج ٌ
ددؾ ِمدد ْـ َبـِدددك َلِددق ٍؿش ـددة يف روايددي صددحقهب افٌخددوري ( )3610وصدددحقهب
كددة َ -و ْذ َ
( )2وذددقُ « :ذو ْ ُ َ ْ َ
مًؾؿ ( )1064مـ روايي أي شعقد اخلُدري ر

اهلل ظـف.
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ددل ^ ظدددذ أن ؿدددول« :ويؾََََ  ،ومَََن يعَََد ُل إذا ع أعَََدل! قَََد خَََِت
ي يدددزد افـٌد ّ
ددت أكدددً ـدددذفؽ َأ ّ َيدددو
ددً وخند َ
ددً أكد َ
وخِسَََت إن ع أ ُكَََن أعَََد ُل ش يعـدددل خٌد َ
ٍ
َددديو بِؿددـ َٓ يع ِ
ِ
ِ ِ ِ
روايددي أخددرى
دددل ويف
افرددوبِ ُع إِ َذا ُــ ُ
ْددً َٓ َأ ْظدددل فؽ َْقكددؽ تَوبِ ًعددو َو ُم ْؼر ً َ ْ َ ْ
دت
َت وخِسَ ُ
أيضددو ..« :خَِ ُ
دً أكددو وخند ُ
َت » ..برددوا ادددرؽ ِؾؿ ادضددؿقمي يعـددل :خٌد ُ
ً
وأخنددد ^ .وذدددق – أي ؿق ُفدددف صدددذ اهلل ظؾقدددف وشدددؾؿ
ددى
يعـدددل  :إذا ي أظددددل أخقد ُ
ُ
خنددت" -معؾدد ٌؼ بعدددم افعدددل؛ وذددق مع ددقم مـددف صددذ اهلل ظؾقددف
خٌددً و
ذاك "
ُ
ُ
وشدددؾؿ  .وؿق ُفدددف «ويؾََََ ،ومَََن يعَََد ُل نعَََد إذا ع أعَََدل؟!» يعـدددلَ :مددد ْـ ْأو َػ
افـوس يف افدكقو بوفعدل مـّل؟!
ويف روايد ٍدي ؿددول فددف« :وُي ََ؛ ؿ َن يعَ ُ
ل دؽش ذددذه ـؾؿ د ٌي
َدل إذا ع أعََدل؟!ش َ « :و ْ َ
س ّحؿ يعـددل ظددذ شددٌقؾ افددسحؿ ؽددر «ويؾددؽش افرددل ظددذ شددٌقؾ اهل َ َؾؽددي.
تؼددول فؾدد َ
ؾددد«ويؾددؽش ظددذ شددٌقؾ اهلؾؽددي و«ولددؽش ذددذه ظددذ شددٌقؾ افرمحددي .يعـددل :يددسحؿ بددف
فؾددف ثددؿ يرصددده إػ احلددؼ يف ذددذه ادًددلفي فقؼددقل فددف« :مددـ يعدددل إذا ي أظدددل؟!
دت إذن إذا ي أظدددلش .بددؾ ذ دق شددقد وفددد دم يف ـددؾ أخالؿددف ^ وفددـ
دً وخند ُ
خٌد ُ
يزيده ذفؽ ظذ أن ؿول« :إذا ي أظدل مـ ُ
يعدل؟ش ^.
( )1اكظر روايي :صحقهب افٌخوري ()3610
( )2أصددور اإلمددوم افـددقوي يف ذح مًددؾؿ إػ تؾددؽ افددرواي َرغ يف ذح ذفددؽ احلددديٌ ؾؼددولُ « :ر ِو َي بِ َػددر ِْهب افرددوا ِيف
ِ
ددؿ ِف َة ؾِد ِ
ددف ُر َ .و َاهللُ َأ ْظ َؾدددؿ.ش اكرفدددك بوخر دددور ذح حدددديٌ رؿدددؿ
ند َ
( ِخ ٌْد َ
ددقف َة َ ..وا ْف َػدددرْهب َأ ْصد َ
ددتُ ) َوبِ َضد ِ
ددًُ َو َخ ْ
(.)1063
( )3أخرجفو احلؿقدي يف مًـده (.)1322
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ِ
ؿددقل خوفددد بددـ افقفقددد
وي يؽددـ ذفددؽ مثددور رد مـددف صددذ اهلل ظؾقددف وشددؾؿ بددرؽؿ
« :دظـل أرضب ظـؼفش ؿول^ٓ« :ش .
ِ
وهل دذا احلددديٌ ضد ٌ
دؿ وشددع َي صدددر افـٌددل ^ وظدددم
دقل فؽددـ ادفددؿ ـقددػ رأيـددو حؾد َ
ر ِد اإلشواة و ُخ ُؾ َؼف ادؼ ^.
مع ادـوؾؼغ وافقفقد وادًؾؿغ واخلقارج وؽر ذفؽ .



حم ةُ اهلل و سحلِه لُق احلِله
وـدددون حؾؿدددف ^ مدددـ اف دددػوت افردددل ؿدددد مدددـ اهلل تعدددوػ ظؾقدددف بدددف؛ إذ احلؾدددؿ مدددـ
اف دددػوت افردددل لٌفدددو اهلل تعدددوػ حقدددٌ يؼدددقل افـٌدددل ^ ف ِ َ َصدددٍ َظٌد ِ
ددد ا ْف َؼددد ْق ِ
س « إن
ِ ْ
قََََ خلَََؾ ني ُُيَََِف اهللُ؛ احلؾَََا واألكَََا ُة ش ويف روايد ٍ
ددي أن إصدددٍ َؿد َ
ددولَ « :يدددو
ّال ُ
ُ
دقل اهلل! َأ َكددو َأ َختَؾد ُدؼ ِ ِد َدة َأ ِم اهللُ َج ٌَ َؾـِددك َظ َؾ د ْق ِف َة؟ش َؿد َ
َر ُشد َ
دول« :نََل اهللُ جِؾَََ عؾََقف ش .

( )1ؿددول افـددقوي يف ذح مًددؾؿَ « :ؿ ْقفددف َ " :ؾ َؼد َ
اخلطددوب َ :دظْـِددل َيددو َر ُشددقل اهلل َؾ َل ْؿ ُرددؾ َذد َدذا ادُْـَددوؾِؼ؟"،
دول ُظ َؿددر ْبددـ ْ َ
ددؾ و ِ
َو ِيف ِر َوا َيددوت ُأ َخددرَ ":أن َخوفِددد ْبددـ ا ْف َقفِقددد اِ ْشددر َْل َذ َن ِيف َؿرْؾددف" َفدد ْق َس ؾِ ِ
ددورض َب ْ
احددد ِمددـ ُْف َة اِ ْشددر َْل َذ َن
ددؾ ُـ ّ َ
ددقف َة َت َع ُ
ؾِ ِ
قفش اكرفك ذح حديٌ رؿؿ (.)1063
ٍ
ظٌوس ر
( )2أخرجف مًؾؿ يف صحقحف ( )25مـ حديٌ ابـ
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احلؿدددددُ هللِ افد ِ
دددذ َخؾ َرد ْ ِ
َؿ َ
دددذى َج ٌَ َؾـِددددك َظد َ
دددغ ُلِدددد ٌّ ُف َة اهللُ َو َر ُشددددق ُف ُفش ؛ ؾفوتددددون
دددولْ َ ْ «:
َخ دددؾرون لدددٌفة اهلل ورشدددقفف ^ فدددذفؽ ظـددددمو كشدددر إػ ذدددذا افًدددمال وذدددق :إػ
مرك لؾؿ ادرا؟ وجدكو افـٌل ^ ٓ يزيده ُ
حؾة.
جفؾ ا وذؾ إٓ ً



احلِلْهُ ومقاومةُ نزغ الشيطان
وؿدددد بقـدددً أيدددوت افؽدددريةت ذدددذا ادعـدددك وذدددق أكدددف شدددقلي افشدددقطون وشدددرـز
افددـػس فؾؿددرا :ـقددػ يددسك حؼددف؟ وـقددػ ٓ يددرد اإلشددواة بوإلشددواة؟ وـقددػ ٓ يددرد
افشدددرقؿي بوفشدددرقؿي؟ وـقدددػ يرغدددوى؟ وـقدددػ يدددـؼص مدددـ ـرامرد ِ
ددف؟ وـقدددػ ُيؼدددول
ُ
ظؾقددف ُمفددون ٓ يًددووي صددق ًتو؟ وأكددف صددور « َم ْؾ َط َشدد ًيش َ
فؾخ ْؾددؼ وأكددف شددق يددرةدى
افـوس يف أن ُيًقتقا إفقف ...وـذا وـذا.
ُ
دولَ :يددو َر ُشد َ
ال َؿد َ
واكظددر إػ ذددذا احلددديٌَ :ظ د ْـ َأبِددك ُذ َر ْيد َدر َة َ أن َر ُج د ً
دقل اهلل! إِن ِػ
جي َف ُؾ َ
َؿ َرا َبدد ًي؛ َأ ِصدد ُؾ ُف ْؿ َو َي ْؼ َط ُعددقكِك َو ُأ ْح ًِدد ُـ إِ َفدد ْق ِف ْؿ َو ُي ًِددق ُت َ
ددقن
ددؿ َظددـ ُْف ْؿ َو َ ْ
قن إِ َػ َو َأ ْح ُؾ ُ
ددذ؟ َؾ َؼد َ
َظد َ
ددول« :لَََئن كُـَََت كَََ ُقؾَََت ؽَََلك تُسَََ ّالػ ُف ُا ادَََلش أي تضدددع يف أؾدددقاذفؿ
دور ادرٌؼ دل مددـ افـددور واإليؼددود « .وّب يََز ُال معَََ مََن اهلل فََر عؾََقفا مََا
افرمددو َد احلد َ
ُدمت عذ ذلَش
( )1أخددرج ذددذه افروايدد َي أبددق داود ( )5225مددـ روايددي اف ددحوي زارع بددـ ظددومر ر
ِ
إصٍ وصححفو إفٌوين يف صحقهب أي داود.
وؾد ظٌد افؼقس افذي ؿدم ظذ افـٌل  مع
ّ
مًؾؿ يف صحقحف ()2558
( )2أخرجف
ٌ
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ؾفدددذا افدددذي يؼدددقل شق دددر «مؾطشددديش وتضدددقع ـرامردددف وشدددقرةدى افـدددوس فدددق
حؾدددؿ ظؾدددقفؿ اكظدددر مدددوذا ؿدددول ^ « :وّب يَََز ُال معََََ مَََن اهلل فَََر عؾَََقفا ش أي
ددً ظدددذ ذدددذه إخدددالق ؾدددنن اهلل تعدددوػ ذدددق
ك دددر ظؾدددقفؿ يعـدددل :أكدددؽ ضوددددو ــد َ
ِ
دوس َك ؾددنن اهلل تعددوػ ذددق طفددرك ..ذددق مميدددك ؾؽقددػ بؿددـ يميددده ر ّب دف ويـكدده
كد ُ
كػً دف؟! ْ
إن ترـددف اهلل تعددوػ فـػًددف َخ َذ َف د ُف وإن تددقػ
ـؿ دـ يـك د َ
كك ده َ
ربددف أيؽددقن ُ
كدد ُه َ
ؾددل ْـ ِر ْم بددف مددـ امددر ٍئ ؿددد امددر ـرامدد ًي مددـ اهلل وظـويدد ًي مددـ اهلل تعددوػ
ذددق َ ك ْ َ
وككا مـ اهلل تعوػ وتليقدً ا مـ اهلل تعوػ ضودو ـون ظذ ذذا احلول!
ً
جوفًددو وأبددق بؽددر  وصددخص يًددى أبددو بؽددر وأبددق بؽددر شددوـً
ـددون افـٌددل ^
ً
ُ
افرجددؾ يف ِشددٌوب أي بؽددر رد ظؾقددف أبددق بؽددر! ؾؼددوم افـٌددل ^
 حرددك إذا أضددول
مغضدد ًٌو .ؿددول فددف أبددق بؽددر « :بددلي أكددً وأمددل يددو رشددقل اهلل!ش .ؿددول افـٌددل ^:
َ
«قََق

اهلل تعََا لَََ مؾ َؽََا مََا يََزال يََرد  -أو ّب يََزال يََرد  -عـَََ ،ح ََْ إذا رددت

كـت أجؾس إذا جاُي ال قطانش.
عن كػسَ ذ ب ادؾَ وجاُي ال قطان ،وما ُ
ذـر ْتد ُف أيددوت وذددق أكددف مددو مددـ يددي مددـ
وذددذا ادعـددك افددذي ذـد َدره احلددديٌ إخددر َ
يددوت افدددؾع بوحلًددـي إٓ وشددقلي افـددز مددـ افشددقطون فقؿـددع ذفددؽ

ؿددول تعددوػ﴿ :

               
[ ﴾ؾ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؾً          ﴿ ،]34:
[ ﴾ؾ ؾً.]37:
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ذذه أيي إوػ..
وأيددددددي افثوكقددددددي          ﴿ :
[ ﴾       إظرا .]200:

وأيدددي افثوفثدددي افردددل ٓ رابدددع هلدددو يف شدددقوق ذدددذه أيدددوت   ﴿ :
               
[ ﴾   ادممـقن.]98 - 96 :

وادعـدددك يف ذدددذه أيدددوت أكدددف فددددة ؿدددول تعدددوػ      ﴿ :

 ﴾  ي يؼدددؾ« :ادؾدددع بوحلًدددـيش ؾؼدددط وـدددون شدددقوق أيدددوت ـدددذفؽٓ :
تًدددرقي احلًدددـي وٓ افًدددقتي ادؾدددع بحًدددـيٓ .

إكدددة ؿدددول﴾   ﴿ :

يعـدددل" :ادؾدددع بلحًدددـ احلًدددـي" ،حردددك ْ
ددً ترخقدددؾ أكدددف شددد ُرفون ـرام ُرددد َؽ
وإن ــد َ
وشدددرؽقن « َم ْؾ َطشددديش ـدددة ُيؼدددول

ؾدددنن اهلل تعدددوػ ؿدددول    ﴿ :

.﴾  
بدددؾ ؿدددول﴿ :

 .﴾  وفدددـ

ؾؾدددؿ يؼدددؾ فدددف« :ادؾدددع بوحلًدددـيش ؾؼدددط
يسـدددؽ تػعدددؾ ذفدددؽ اثـد ِ
ُ
ست
ددـػس وشدددقـز فدددؽ بلكدددؽ ؿدددد
ددون:
َ
افشدددقطون وافد ُ
ُمفو ًك دو ..وـرامرددؽ ..واظرٌددورك ..وجيددى أن تددرد ..وأكددف فددقس أحدددٌ أؾضددؾ مددـ أحددد
ولرؾدددئ كػًدددؽ ؽق ً
ظدددو وـؿددددً ا ...إذا بدددوهلل تعدددوػ يؼدددقل   ﴿ :
﴾

ُ
يعـدددل يـزؽد َ
ددقطون حردددك ٓ تددددؾع افًدددقت َي بوحلًدددـي وأٓ تددددؾع افًدددقت َي
ددؽ افشد

بلحًددددددـ احلًددددددـي
﴾ 

ؿددددددول تعددددددوػ         ﴿ :

اشددرعذ بددوهلل! وـددة ؿددول يف أيرَدد ِ
ْ
غ إوػ وافثوكقددي أمددو أيددي افثوفثددي
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ؾؼددددددددددددول               ﴿ :

[ ﴾       ادممـقن.]98 - 96 :
فذفؽ ـون ذذا ادعـك وذق أكف ٓ يزيده ُ
حؾة.
جفؾ ا وذؾ ظؾقف إٓ ً
فددذفؽ ـددون يـٌغددل وجيددى ظددذ أذددؾ اإليددةن أن يرػؽددروا يف ذددذه إخددالق افًددقتي
افردددل ذدددل مردذدددو إػ افدددـػس ومردذدددو إػ افشدددقطون ومردذدددو إػ اهلدددقى؛ فدددقس
مردذو إػ أخالق افـٌل ^ وإػ صػوت احلؼ « احلؾقؿش.
ست إػ ذددذه احلددول افرددل ٓ حتؾددؿ ؾقفددو ظددذ افـددوس
واظؾددؿ أكددف ـددذفؽ إذا مددو
َ
ؾنكددؽ معددرض أن ختددرج ظددـ حؾددؿ اهلل تعددوػ وأن يعوؿٌددؽ اهلل تعددوػ وأن ِ
يعوجؾددؽ
بوفعؼقبددي .ؾددوهلل تعددوػ لؾددؿ ظددذ خؾؼددف :يؽػددرون بددف وجيعؾددقن فددف كدددا ويـددودون فددف
ِ
ددذارا هلدددؿ
وفددددً ا  ومدددع ذفدددؽ ُي ْغـدددقفؿ ويدددرزؿفؿ حؾد ًددة دددؿ يـرظدددر تدددقبرفؿ أو إظد ً
فرـؼطع ُح ُرفؿ أو حلؽؿ ٍي مـ ِح َؽ ِؿف افٌوفغي !
وادًدددؾؿقن ؾدددقة بقدددـفؿ يـٌغدددل أن ُلؼؼدددقا ذدددذا يعـدددل لؼؼدددقا ذدددذا اخلُ ُؾددد َؼ حردددك
خيرجددقا مددـ ظٌددودة أكػًددفؿ ومددـ ؽضددٌفؿ هلددو ومددـ اكرؼددومفؿ هلددو ومددـ ضددوظرفؿ
ِ
وكزؽف ..خيرجقا مـ ـؾ ذفؽ فقرخؾؼقا بخؾؼ افـٌل ^.
فؾشقطون
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ال يلحن الصالح ُ إلَا باحلِله
حلو
واظؾددؿ ذددذا ادعـددك :أكددف ٓ يرػددؼ ظددد ُم احلؾدد ِؿ واف
ُ
ددالح ؾددال يؽددقن ادددرا صددو ً
حؾددقة .واكظددر إػ ذددذه أيددي افرددل تٌددغ ذددذا ادعـددك ـددة ؿددول تعددوػ دددو
إٓ أن يؽددقن
ً
دددراذقؿ ربددددف جددددؾ وظددددال يؼددددقل       ﴿ :
َد َظددددك إبد
ُ
[ ﴾اف

وؾوت.]101 100 :

ؾؾددة دظددو أن يرزؿددف اهلل تعددوػ وفدددً ا صددوحلًو ـوكددً إجوبددي اهلل تعددوػ ْ
أن َر َز َؿدد ُف وفدددً ا
ددقة وـلكدددف ٓ يؽدددقن اف دددالح إٓ بدددوحلؾؿ وأن أظظدددؿ مد ِ
ددلثر اف دددالح أن يؽدددقن
حؾد ً
حلو ؾؽقددػ
ادددر ُا
حلو أمددو َمددـ ي يؽددـ صددو ً
حؾددقة؛ إذ مددو لؾددؿ ادددرا إٓ أن يؽددقن صددو ً
ً
حؾددقة؟ و َمددـ يرٌددع كَدد ْز َ افشددقطون واهلددقى وـرامددي افددـػس وافدددكقو وخموفػددي
يؽددقن
ً
ُخ ُؾدددؼ افـٌدددل ^ أكدددك يددددخؾ إػ معـدددك اف دددالح؟! أو أكدددك يؽدددقن يف حقدددز احلُؾدددةا
إصددٍ ر
افـٌددل ^ ـددة ذـركددو يف حددديٌ
افددذيـ أحددٌفؿ اهللُ تعددوػ وأحددٌفؿ
ِ
ّ

اهلل

ظـف.



كيف يَصري املرءُ حلينّا؟
حؾدددقة وذدددق ٓ يًدددرطقع أن ي دددز ظدددذ أخدددالق افـدددوس
ـقدددػ ي دددر اددددرا
ً
وأظ دددوبف تـفدددور وٓ يًدددرطقع أن ي دددز ظدددذ أن ُيشدددرؿ أو أن ُيدددون أو أن ُت دددوب
ـرامرددف بقددا ٓ .بددد أن يددرد وأن يرٌددع افشددقطون وأن يلخددذ بـددز افشددقطون ..ـقددػ
حؾقة؟!
يؽقن ً

28

ؾضقؾي افشقخ د .حمؿد افدبقز /شؾًؾي أخالق افـٌل حمؿد ُ / خ ُؾؼ ِ
احل ْؾؿ  /اإلصدار رؿؿ 1.0 :مسودة

افـٌل ^« :إك احلؾ ُا نال ّالؾا ش
يؼقل ّ
«إكددة ِ
احل ْؾدد ُؿ بددوفرحؾؿش يعـددل :أن جيوذددد ادددرا كػًددف ظددذ أن يعوذددد اهللَ تعددوػ ظددذ
إػ خر احلديٌ.

دٌى مددـ أشددٌوب افغددقظ وافغضددى ومعوجؾددي افعؼقبددي وظدددم افسيددٌ
أكددف ـؾددة َبدددَ َر شد ٌ
دقش وافًد ِ
وافطد ِ
دػف أن جيوذددد كػًددف ظددذ َـ د ْرؿ ذفددؽ هلل تعددوػ وأن يقؿددػ كػًددف وأن
ُي ْؾ ِ ؿفدددو بؾ دددوم افؼدددع وأن يدددرعؾؿ ؿدددقل افـٌدددل ^ّ « :ب تغضَََب ّ ..ب تغضَََب..
ّب تغضَََب ش وأن يًدددرعؿؾ حقـتد ٍ
ددذ ـدددؾ مدددو يؽدددقن مدددـ أشدددٌوب َمـْدددع افغضدددى
ومددـ أشددٌوب افدددؾوع ظددـ افددـػس وآكرؼددوم هلددو وأن ُل ِؾددؿ كػًددف وـؾددة أشددوا إفقددف
ِ
ِ ِ ِ
إرصددوده ومددـ
تًٌددؿف و
أحدددٌ يرلشددك بددوفـٌل ^ ـددة رأيـددو مددـ ؿقفددف وؾ ْعؾددف ومددـ ّ
ِ
تعؾقؿف وإبعود افشقطون.
دل ^ ٓ صددؽ أكددف أظددذ َخ ْؾد ِدؼ اهلل تعددوػ يف ذددذه احلوفددي ٕكددف ـددة ؿددول ادددقػ:
وافـٌد ّ
س ُك احلؾدددددؿ ورد افًدددددقتي بوفًدددددقتي
﴿[ ﴾     اإلهاا .]65 :ؾددددد َ ْ
ومؽوؾددلة افؼدد بوفؼدد إكددة ـددؾ ذفددؽ مددر ّده فـددز افشددقطون واتٌددوع افددـػس وفددقس
كػًدددف بوفطوظدددي؛ إذ ذدددق صدددوحى افدددـػس
ذفدددؽ فؾـٌدددل ^ ؾفدددق أول َمددد ْـ تدددلمره ُ
ادطؿتـي ^ وإذ ذق ـذفؽ ٓ يلمره افشقطون ؾؾقس فف ظؾقف شٌقؾ.
وحًدددـف إفٌدددوين يف
ددى افٌغددددادي يف تدددوريخ بغدددداد بدددوب افدددزاي ِذـدددر مدددـ اشدددؿف «شدددعدش
( )1أخرجدددف اخلطقد ُ
ّ
صحقهب ا ومع ()2328
ال َؿد َ
ددر َة  -رى اهلل ظـدددف َ -أن َر ُجددد ً
ددول
( )2أخرجددف افٌخدددوري ( )6116يف صدددحقحف وفػ ُظدددف ظـددددهَ :ظدد ْـ َأبِدددك ُذ َر ْيد َ
فِؾـٌِ ِك صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ :أ ْو ِصـِك َ .ؿ َول «ّب تغضبش َ .ؾ َرد َد ِم َرار ًا َؿ َول «ّب تغضبش .

29

ؾضقؾي افشقخ د .حمؿد افدبقز /ذح اشؿ اهلل تعوػ افرزاق  /تػريغ افدرس افثوين  /اإلصدار رؿؿ 1.0 :مًقدة

وأذدددؾ اإليدددةن مطدددوفٌقن ـدددذفؽ بدددوفرح ّؾؿ وبؿ وذددددة افدددـػس ظؾقدددف وشقًدددؼط
يف آمرحددددون إول وافثددددوين وافثوفددددٌ وفؽددددـ ٓ بددددد أن ُجيوذددددد وأن ُيثددددوبر وأن
كػًددف وحرددك يًددرؼقؿ فددف ُخ ُؾؼددف وحرددك
ُيعددوؾر  -ـددة يؼقفددقن  -حرددك تًددرؼقؿ فددف ُ
يؽدددقن ؿدددد أخدددذ بحظدددف مدددـ ذدددذا آشدددؿ ادؼددد مدددـ أشدددةا اهلل تعدددوػ «احلؾدددقؿش
وأخددذ ـددذفؽ بحظددف مددـ مروبع دي افـٌددل ^ وحمٌرددف وأن يعؾددؿ مددو أذكددو بددف يف هنويددي
حلو إٓ أن يؽددقن
افؼددقل أكددف ٓ يًددرؼقؿ اف ددالح مددع ظدددم احلؾددؿ وأكددف ٓ يؽددقن صددو ً
حؾقة.
ً
كػًددف درجدد ًي درجدد ًي وإن رأى
واحلؾددؿ ذددذا
ٌ
درجددوت لددوول ادددرا أن جيوذددد ؾقددف َ
وإخالصدددو وإؿٌد ً
ددوٓ ظؾقدددف وحمٌددد ًي ف دددػوت افدددرب وتعؾ ًؼدددو دددو
اهلل تعدددوػ مـدددف صدددد ًؿو
ً
واتٌدددوع َذدْ يدددف ^ يف افعنددد وافقنددد وافدددد َؿـْ َشط
وحمٌددد ًي فؾـٌدددل ^ وافردددزا َم ُشدددـرف
َ
وافددد َؿ ْؽره؛ أي ؾددقة ُلددى ادددر ُا ويؽددره ؾددنن اهلل تٌددورك وتعددوػ يػددرهب ظؾقددف وإن اهلل
تٌدددورك يؼدددح فدددف صددددره خوصدددي إذا وؿدددػ يريدددع إػ اهلل تعدددوػ أن يرزؿدددف ذدددذا
اخلُؾددؼ ..إذا مددو وؿددػ هلل تعددوػ يشددؽق كػًددف فربددف ددو ذددق ؾقددف مددـ شددقا إخددالق
و دددو ذدددق ؾقدددف مدددـ بعد ِ
ددده ظدددـ حمٌدددي افـٌدددل ^ وافرخؾدددؼ ب دددػوتف احلؿقددددة وصدددة ؾف
ُ
احلًددددـي ^ ـددددة ؿددددول تعددددوػ           ﴿ :
[ ﴾    إحزاب.]21:

فددقس فؽددؾ أحددد إ ًذا ذددذه افؼدددوة وفددقس فؽددؾ أحددد ذددذه إشددقة وإكددة ذددل دددـ
ـثددرا .وأكددً ٓ تددرى فـػًددؽ أن تؽددقن
ـددون يرجددق اهلل وافقددقم أخددر وذـددر اهلل
ً
أؿدددؾ مدددـ ذفدددؽ وأكدددً ٓ تدددرى فـػًدددؽ أٓ تؽدددقن مدددـ ذدددمٓا بخروجدددؽ ظدددـ
لشقؽ بوفـٌل ^ واؿردا ؽ بف.
َت ِ
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فدددذفؽ ـوكدددً ذدددذه افؼضدددقي دددو جيدددى أن تشدددقع بدددغ أذدددؾ اإليدددةن وأن يٌدددداوا يف
افرحؼددؼ ددو ؾ َؿددـ ـددون بقـددف وبددغ أخقددف مظؾؿ د ٌي يف مثددؾ ذفددؽ أن يرحؾؾددف افقددقم ـددة
ؿددول افـٌددل ^ ؿٌددؾ أن ٓ يؽددقن ديـددور وٓ درذددؿ أن يرحؾؾددف افقددقم فرؽددقن بدايددي فددف
يف ذددذا افرخؾ دؼ ددذا اخلؾددؼ حرددك تشددقع رمحددي اهلل تعددوػ بددغ ادددممـغ ويرتػددع ذفددؽ
افدددٌالا افـدددوزل افدددذي ؿدددد كدددزل بًدددٌى أخالؿفدددؿ و ُشدددؾقـفؿ وبًدددٌى ُبعددددذؿ
دٌى افددذي يرؾددع اهلل ددؿ ذددذا افددٌال َا؛ ؾ دٌِ َؿ ْـ يرؾددع
و َتػددريطفؿ وإذا ي يؽقكددقا ذددؿ افًد َ
اهللُ تعدددوػ ذدددذا افدددٌال َا افـدددوزل؟! ومدددـ افدددذي يرحؿد ُ
ددؾ ذدددذه ادًدددتقفق َي؟ إكدددة ذدددل
مًدددتقفقي اددددممـغ ادرؼدددغ .ؾد ْ
ددنن ؾرضدددقا ؾقفدددو ؾرضدددقا يف حدددؼ أكػًدددفؿ ..ويف حدددؼ
رشدددقهلؿ ..ويف حدددؼ ر دددؿ ..ويف حدددؼ بؼقدددي إخدددقاهنؿ ويـرظدددرون  -وافعقدددوذ بدددوهلل
تعوػ  -أن َلِؾ ؿ مو حؾ بغرذؿ.
أحقجـددو افقددقم إػ ذددذا اخلُؾددؼ ف َر ِحددؾ بددف
ادًددورظي إذن يف افرخ ّؾددؼ بددوحلؾؿ؛ إ ْذ مددو
َ
افرمحددد ُي ويرتػدددع بدددف افشدددؼوق وتدددزول بدددف افٌغضدددوا وافؼطقعدددي وفقدددزول بدددف احلؼدددد
ؿؾددقب افـددوس حددغ ٓ َي ْؼدد ِدرون أن يددردوا اف ددوع بوف ددوع
وافغددؾ افددذي لرؾددئ بددف
ُ
واف ددوع بوف ددوظغ وأن يؽددقن هلددؿ  -ـددة أذكددو  -افؼدددوة احلًددـي يف افـٌددل صددذ
اهلل ظؾقف و فف وشؾؿ!


وكخ ا بذا احلديث:
جددلا إػ افـٌددل ^ بددلي شددػقون يف ؽ دزوة افػددرهب ُؿ دٌِ َض ظددذ أي شددػقون وج دلا بددف
إػ افـٌددل ^ وـددون أبددق شددػقون ر ددقس ؿددريش وذددق افددذي حددزب إحددزاب فؾـٌددل
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^ وـدددون شدددٌ ًٌو يف ؿردددؾ محدددزة أشدددد اهلل تعدددوػ وؿدددد ُم ِثد َ
ددؾ بدددف وؿردددؾ شدددٌعقن مدددـ
ادًدددؾؿغ بًدددٌٌف و ُم ِثد َ
ددؾ دددؿ و ُؿ ِطعدددً ذاهندددؿ و كدددوؾفؿ رودددقان اهلل ظؾدددقفؿ و َؾ َعددد َؾ
و َؾ َعدد َؾ أبددق شددػقون حرددك جددلا بددف فؾـٌددل ^ و َمدد ْـ ِم ْث ُؾددف وفددقس فددف ظفددد وٓ أمددون
دقرا ومددع ذفددؽ يؼددقل فددف افـٌددل ^ يف ؽويددي احلؾددؿ« :أمََا ذن لَََ يََا
حؼقد ٌدؼ أن ُيؼرددؾ ؾد ً
أنََا سََػقان أن ت ََفد أن ّب إل َ إّب اهلل وأن مؿََدَ ا رسََول اهلل؟ش .مددو ـددون أؽـددوذؿ ظددـ
أي شددػقون ومددؾا إرض مددـ أي شددػقون وتـرفددل ؿ ددي أبددك شددػقون بددة ـددون ؾقفددو
مددـ إيددذاا وتعددذيى وم ددو ى وؿرددول وـددذا وـددذا وـددذا! ويؼددقل أبددق شددػقون افؽؾؿددي
أح َؾ َؿ َؽ َو َأـ َْر َم َؽ َو َأ ْو َص َؾ َؽ!ش ^.
ادشفقرة« :بِ َل ِي َأك َ
ًْ َو ُأ ِمل؛ َمو ْ
ؿددول ^« :أمددو ن فددؽ أن تشددفد أن ٓ إفددف إٓ اهلل؟ش ؿددول« :كعددؿ أصددفد أن ٓ إفددف
إٓ اهللش .ؿددول« :أمددو ن فددؽ أن تشددفد أين رشددقل اهلل؟ش .ؿددول« :يف افددـػس مددـ ذفددؽ
راش.
اكظر إفقف يف مقؿػ يؼقل« :يف افـػس مـ ذفؽ راش!
اكظددر ْإػ ِحؾؿددف ^ ب درؽؿ ـد ِدؾ ذفددؽ حرددك ؿددول أبددق شددػقون  -افددذي ؿه د أؽؾددى
ظؿدددره يؼوتدددؾ افـٌدددل ^ حردددك ؾدددرهب مؽدددي« : -بِ َ
أح َؾ َؿ َ
دددؽ
دددل ِي َأك َ
ْدددً َو ُأ ِمدددل؛ َمدددو ْ
َ
َو َأـ َْر َم َؽ َو َأ ْو َص َؾ َؽ!ش
ِ
يرلشددك بددف ادددر ُا ادًددؾؿ حرددك فددق
دؿ! وذددق مددو يـٌغددل أن ّ
ـددون ^ مفددة ُؾعد َدؾ ؾقددف لؾد ُ
امددر ادددرا ؽق ًظددو ووددق ًؼو وـؿدددً ا ..ؾفددذا ذددق آمرحددون افددذي إمددو أن ُي ْظ ِف در ؾقددف ادددر ُا
( )1أخرجددف افطددزاين بـحددقه يف افؽٌددر وؿددول اهلقثؿددل يف اد ؿددع« :رجوفددف رجددول اف ددحقهبش وأخرجددف أيضددو
صححف احلوؾظ يف ادطوفى افعوفقي ()418/4
افطحووي يف مشؽؾ أثور
وصححف ـة ّ
ّ
ّ
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بخؾؼددف أو أن ُي ِ
حمٌ َر دف فؾـٌددل ^ وخت ّؾؼددف ُ
ظف در أكددف ٓ يددزال يرٌددع كددز َ افشددقطون واتٌددوع
افـػس واهلقى و ٓ يدؾع افًقتي بوحلًـي .
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