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 هذا الكتاب

تهدف هذه الرواية إلى بيان أثر االختيار اإلنساني للخطيئة 

فيماا يصلااا  لام س  سالم ومالا وسلاااا تعع وهي تلكر     ل  

ة، جبتلكير رسزي    طريق سااامم سمتلئاة بكا  أنماق الالر والصاا

يراها المؤلف ااا تلميذ الس ا ااا فتفمر في ناسم ألمان اللراق  م  

 سر  ل ، وسدى انسجاسم سع الر مة واللدالة اإللهيةعع

لك  سللم السااا ا، و كر ساا يرسااالم لتلميذه س  المساااا   

يكره  لام  لى أن لا  ساا  لااا  سه  السااامم س  مالا هم ثمر  

 اختياراتهمع

ب أه  السمم  لى التخلص ثم يأخذ بيده إلى سدرسة تدر

س  اآلثاا التي  الت بينهم وبي  تنز  الكرلات  ليهمعع وهناك 

يلرف تلميذ الس ا، وأه  السمم، سكت سا    بهم س  سصق 

 عومالا
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 الملدسة

تهدف هذه الرواية إلى بيان أثر االختيار اإلنساني للخطيئة فيما يصل  لم س  سالم 

 سمم سمتلئة بك  أنماق الالر طريق ومالا وسلا تعع وهي تلكر     ل  بتلكير رسزي   

سدى ر  ل ، وألمان اللراق  م  سيراها المؤلف ا تلميذ الس ا ا فتفمر في ناسم والصاجة، 

 انسجاسم سع الر مة واللدالة اإللهيةعع

لك  سللم الس ا، و كر سا يرسلم لتلميذه س  المسا   يكره  لم  لى أن ل  سا  ل  

 سه  السمم س  مالا هم ثمر  اختياراتهمع

ثم يأخذ بيده إلى سدرسة تدرب أه  السمم  لى التخلص س  اآلثاا التي  الت بينهم 

س   سكت سا    بهم ، ليهمعع وهناك يلرف تلميذ الس ا، وأه  السمم وبي  تنز  الكرلات

 سصق ومالاع

وفي الرواية استلراض سسهات الذنمب والخطايا أصملها وفرو ها، وبيان أسكابها، 

 في طمس الاطر  اإلنسانيةع ودورها ومثارها

هر ، طوفيها استلراض لكم لكير س  النلمص الملدسة س  اللرمن الكريم والسنة الم

الملدر اسو  واسساسي تل  النلمص  با تكارعع  و ماقكها  م  أنماق الخطايا والذنمب

لتلرف  لى الصليلة اإلنسانية وسنهج تطهيرها، وإ اد  صياغتها لتتناست سع الجكلة التي ل

 طكلها اللم  ليهاع

ء االلتااء بإيراد النلمص    إ طاس  هذه الرواية وقد  اولنا في ألفر المصا  

تمضيصات  ليهاعع  ل  أن النص الملدم في تلمرنا ألكر س  أن ياسر أو يمضح أو يليد 

 بأي قيدع

وقد التاينا في سصا  لفير  لذل  بذلر الخطايا دون  لر تااصي  التخلص سنها، سنا 
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خللنا لذل  رسا   خاصة س  هذه السلسلة، باإلضافة إلى أن غرض هذه الرواية هم بيان 

لى الكرلة والرزمعع و ل  و ده لاف لكفير س  النام في التناير  نها، والتمبة مثار الذنمب  

 سنهاع

النلمص الملدسة الكفير  إلى الصليلة التي تهدف إليها هذه الرواية،  توقد أشار

 ﴾َياَسِة َأْ َمىَوَسْ  َأْ َرَض َ ْ  ِ ْلِري َفإِنَّ َلُم َسِليَشًة َضنًْكا َوَنْصُشُرُه َيْمَا اْللِ ﴿وسنها قملم تلالى: 

، فإن هذه اآلية الكريمة تشير إلى دور اإل راض     لر اللم ا والذي هم سكت [730]طم: 

 ل  الذنمب والملاصي ا في تصلق الضن  والضيق  لى المليشةع

َلْما َلَاَتْصنَا َ َلْيِهْم َبَرَلاٍت ﴿وسفلها قملم تلالى:   ِسَ  الَوَلْم َأنَّ َأْهَ  اْلُلَرى مَسنُما َواتَّ
ِ
َماء سَّ

ُبما َفَأَخْذَناُهْم بَِما َلاُنما َيْكِسُكمَن   [38]اس راف:  ﴾َواْسَْرِض َوَلِكْ  َلذَّ

 ليم الس ا أنم في د متم للمسم رب  االستغاار بزياد   نمحوهكذا أخكر اللم تلالى    

ُم َلاَن غَ ﴿: الرزم وتنز  الكرلات ُكْم إِنَّ اًرا )َفُلْلُت اْسَتْغِاُروا َربَّ َماَء َ َلْيُكْم  (73اَّ ُيْرِسِ  السَّ

]نمح:  ﴾( 73( َوُيْمِدْدُلْم بَِأْسَماٍ  َوَبنِيَ  َوَيْجَلْ  َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَلْ  َلُكْم َأْنَهاًرا )77ِسْدَراًرا )

73-73 ] 

ُكمْ ﴿:  ليم الس ا الذي قا  سخاطكا للمسم همدوسفلم  مُبما ُثمَّ تُ  َوَياَقْمِا اْسَتْغِاُروا َربَّ

ْما ُسْجِرِسي َ  تُِكْم َواَل َتَتَملَّ ً  إَِلى ُقمَّ َماَء َ َلْيُكْم ِسْدَراًرا َوَيِزْدُلْم ُقمَّ  [53]همد:  ﴾إَِلْيِم ُيْرِسِ  السَّ

ونصت أن نشير هنا إلى هذا ليس بلممسم، فلد يكتلي اللم  كاده اللالصي  بما شاء 

  أنم قيوقد ورد في الصديث ليجل  اسسم  بهم، وويرفع درجاتهمعع  موليف شاء ليطهره

 نكياء ثم اسسف  فاسسف  يكتلىاس: ): يا رسم  اللم، أي النام أشد ب ء؟ قا لرسم  اللم 

الرج   لى  ست دينم فإن لان دينم صلكا اشتد ب ؤه وإن لان في دينم رقة ابت ه اللم  لى 
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   (1)لى اسرض وسا  ليم خطيئة( ست دينم فما يكرح الك ء باللكد  تى يمشي  

 ماغيرهوو]ابتساسة اسني [ وقد وضصنا سن   ل  وقمانينم في لتابنا ]أسرار اسقدار[ 

  س  هذه السلسلةع

 

                                         
 أ مد والكخاري واب  ساجة والترسذي واب   كان والصالمعرواه   (1)
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 الكداية

ظة اسياا  يا  اليلفي تل  لست أدري ه  لان  ل  يلظة أو سناساعع فلد اختلطت  لي 

ستيلظت أو  اد إلي و يي ر ت إلى ل  نص بصيا  اس  اعع لك  الذي أدريم أنني بلد أن ا

سملتم، أو فكر  سجلتها، أبصث     ليلتها وسلداقهاعع وقد وجدتها جميلا لما رأيتها 

وسملتها لم تزد  رفا، ولم تنلصعع ولهذا ر ت أسج  هذه اس داث بالدقة التي رأيتها 

 فيهاعع  سالم تنتالمن بها لما انتالتع

، هاسمقبعع فلد سررت  س  قريتي اللغير  المتماضلة، ووبداية  كايتي تنطلق سني

ير  س  أنما ا لفأ اني فرأيت الكفير س  المظاهر التي سككت لي اسسى واسلمعع وجللتني 

 اللراقع 

و ندسا سرت في الطريق الخالي، وأنا  ا د إلى بيتي صادفت  ل  السمم اللجيت 

مالا وسالم سككم سا نلترفم س  اآلثاا  ل  سا نلانيم س الذي بلرني اللم س  خ لم إلى أن 

 والذنمب التي نشلر بها أو ال نشلرع

سا أصابني في سمم قريتي س  أصابني اللجيت السمم  ل  في بداية دخملي إلى 

ع فلد لانت السمم سمتلئة شصا وفلراعع ولانت أرضها سملمء  باسوساخ علماس

 عع   يا  أه  السمم إلى جصيمع ولانت سماؤها سملمء  بدخان أسمد يصيعواللا ورات

ع ب  لدت ع ندسا شاهدت هذا المشهد المؤلم استألت ناسي باال تراض واللراق

 ع وهذا الالرعع أنز   ليهم س  برلات  سا يرفع  نهم هذا الهم الذي يليشمنمعأصيح: يا رب

رفع ع وارفع    اسرض سا    بها س  رجسعع واعالذي يلانمنمعع وارفع    السماء سمادها

 ع ع   أه  هذا السمم سا نز  بهم س  سصق

وقا :  ،سا التم  هذا الصديث في ناسي  تى ربت رج  ا يكدو  ليم الغنى ا  لى لتاي
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 أال ترى هؤالء الصملى والمغالي ؟

 ع عقلت: ب  الالراء والمسالي 

 ععقا : لم لم يكمنما  ملى وسغالي  سا لانما فلراء وال سسالي 

ع ع ديم الر مة والمروء عع أهكذا يتلاس  اسغنياء سع الالراء؟قلت: أرى أن  اسرؤ 

 وبما س  اللم  لي  س  لرسم؟ ،أبهذا االزدراء تلاسلهم بد  أن تلاسلهم باإل سان

ذا ع إن هعع فمجدتهم ال يستصلمن إال هذا الجزاء الذي يليشمنمعقا : للد جربت  ل 

صنلة  نمبهم وصدى سا في نامسهم س  الماقع المؤلم الذي تراه ليس إال جرير  مثاسهم و

ع ولم أنهم أوقاما تل  المصرلات التي ال تلدر إال االثم لصس  عألمان اإلثم والغماية

 ولصلت بدلم الكرلاتع ،وارتاع المصق    سلاشهم ، الهم

لمد سللم الذي  تفرأيت فيم سا لنت أرى في أولياء اللم اللالصي   ،تمسمت في الرج 

 أن  س  أصصاب سللم الس اع: ال ش  لم فللت م لي،الس ا أن يرسله

قا : وس  أنا  تى ألمن صا كمعع أنا لست سمى تلميذ بسي  س  ت سيذهعع أو  كد 

  لير س   كيدهع

 قلت: فه  ل  رسالة سنم لي، فلد اشتلت إلى رسا لم و ديفم؟

ع عمأهل سع طمي  ا ديفقا : أج  عع رسالتي ل  هي قلتي سع هذا السممعع فإن لي 

 عيخلص ناس  س  اللراق إال  ديفي  نمع فل  عسأ دث   نم

ع ف  أرى سكانا أصلح لما أريد عثم قا : أسا المكان ،نظر إلى المكان الذي نلف فيم

 ع عأن أ دث   نم س  هذه السمم

 ع ف  يلح أن أسمع  ديفا ال سند لم؟عقلت: س  أنت أوال
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ع وقد  كانا اللم ع(7)دي فيض اللم )سصسنا(عع سماني والس  أه  لاشانعقا : أنا س  

ع وفي عع وقد بدأت   قتي بهذه السمم في يما ال يختلف    يمسنا هذاعس  فضلم الكفير

 عع ا  ال تختلف     النا هذه

وأنا أ تلر س  اسلم سطلت سنم أن يمد السمم بما  كاه اللم  ، هكت  ينها إلى والدي

 ع عوفلرهم و جزهمفيخرج أهلم س  فاقتهم  ،س  فضلم

 ع فصزنتعولكنم قا  لي: للد رأيت صمرتهم الظاهر  ،وقد استجاب والدي لطلكي

ع فإنم عع فلساك تتصرك إلص  هاعع و اولت أن تغيرهاعع فه  رأيت صمرتهم الكاطنةع ليها

 ع عال يللح ظاهر باطنم خراب

 قلت: سا تللد؟

ع ف  يمك  أن تستلر بأ د عمالثمقا : ه  نميت فيهم س  المكارا التي تمسح  نهم ال

 ع وفي صدره وقلكم و ليلتم س  الفلابي  والصيات سا يظ  ينهشم ويلت  فيم الصيا ؟ع ا 

ع ولكني سع  ل  أستطيع بك  يلي  أن أجزا بأن صمرتهم عقلت: أنى لي أن أفل   ل 

 لى  ع ول  أخافعالكاطنة س  أ س  اللمرعع ولذل  فل  أخاف س  بماطنهم  لى ظماهرهم

 ع عسكارسهم س  مثاسهم

ع وهم عع سأ طي  سكلغا سصترسا س  الما عقا  لي والدي: سنرى ،بلد أن قلت هذا

ع ب  علاف سن يصم  سمقهم ا لم أ سنما استخداسم ا إلى سمم صالصة سمتلئة بك  الكرلات

                                         
 ،(اه 7333 -؟  7338بم إلى الل سة سصس  ب  سرتضى ب  فيض اللم سصممد الكاشي ا أو الكاشاني أو اللاشاني ا )أشير    (7)

أ لتت أبي ع قرعو رف جده بايض اللم وبالايضعع وينلت بالمتألم الصكيم ،ع ويلرف با )الايض(عوهم س   لماء االساسية الككار

بلضها  ،سلناا 83س  )تلرفاتم وتظرفاتم( لما يلم  صا ت الروضاتعع لم نصم   اسد الغزالي وتأثر بم وسل  سنهجم في لفير

 ،جا (و)سنهاج الن ،س  لتكم )اللافي في تاسير ل ا اللم المافي( و)االصاى( في سجلداتعع وألفرها تلليلات ورسا  عع 

لتت اسخ مع وال يخاى سر اختيارنا ع وهم لتاب س  أسهات عع وقد اخترناه سج  لتابم هذاعو)الصلا ق في سصاس  االخ م(

 لم في هذا المص ع
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 إن المشارم والمغارب ستاد إليهم طلكا لما  ندهمعع ولك  قك  أن تسلمهم الما   ذرهم

جلس  لى  ع و لرهم بما ورد في الصديث س  أن رسم  اللم عس  اآلفات والممبلات

سا يخرج اللم لكم س  زهر   ،أخمف سا أخاف  ليكم): فلا  لهم ،و ملم أصصابمالمنكر 

 ،قالما : يا رسم  اللم (برلات اسرض)قالما : وسا زهر  الدنيا يا رسم  اللم ؟ قا  :  ،(الدنيا

ال يأتي  ،ال يأتي الخير إال بالخير ،الخير إال بالخير يال يأت)بالشر؟ قا  : وه  يأتي الخير 

 تى إ ا  ،فإنها تأل  ،إال مللة الخضر ،أو يلم ،إن ل  سا أنكت الربيع يلت  ،الخير إال بالخير

إن  ،ثم  ادت فأللت ،وثلطت ،وبالت ،ثم اجترت ،استلكلت الشمس ،استدث خاصرتاها

وس  أخذه  ،فنلم الملمنة هم ،ووضلم في  لم ،فم  أخذه بصلم ،هذا الما  خضر   لم 

 (7)(لان لالذي يأل  وال يشكع ،بغير  لم

 ع عع سأؤدي ل  سا تطلكم سنيعقلت: ال  لي  يا والدي

ثم أسر ت إلى أه  السمم أفرم  ليهم س  اسسما  سا  ساه يصم   الهم  ،قلت هذا

 ع عتصي  بهم وبها ويكدلها وينزق  نهم و نها تل  الكالبة التي

ع نسيت أن أخكرهم عوقد نسيت في غمر   ل  الكرا اللظيم لرسا ألرا وأجدى 

ع وبتل  الصلمن اللمية التي تصمي نامسهم س  عوبصديث رسم  اللم  ،بمصية والدي

 ع عشر اسسما  التي تصملها أيديهم

  ة التي سألتع سني لم أل  أود أن أفسد تل  الارعع أو تلمدت أن أنساهعنسيت  ل 

ع ولم أل  أود في ناس المقت أن عوهي ترس  إليهم اسسما  لالريح المرسلة ،أقطار ناسي

 ع عع فلد لان دور الكريم أرفع  ندي س  دور الما ظ المللمعأسف  دور الما ظ والمللم

 ع علك  فر تي لم تستمر طمي 

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع    (7)
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و اد أه  السمم ع عفما هي إال أياا وأشهر وسنمات  تى  ادت السمم إلى  الها

ع ولأن تل  اسسما  التي استألت بها جيمبهم وسخازنهم لم تك  إال  لما عإلى  الهم

 ع عاستيلظما سنم  لى  يا  النكد التي ألامها وألاتهم

 ع فلهذا أراك ناقما سنهم؟عقلت: أهذه هي  كايت  سع أه  هذه السمم

ع ب  أتيتهم سصلح عهم ناقماع وأنا لم متعع  كايتي سع أه  هذه السمم أطم عقا : ال

ن ع وسا لاعع فما لان لت سيذ الس ا أن يصملما نلمةعالخطأ الذي وقلت فيم المر  الماضية

 ع وسا لان لت سيذ الس ا أن يللدوا    إص حععلت سيذ الس ا أن يسكتما    خطأ

 قلت: فلد أتيتهم بالمما ظ بد  اسسما ؟

 ع  عرأيت أن الما  ال يصميم شيء لما تصميم المما ظع فلد عقا : تستطيع أن تلم   ل 

ع عقلت: ولك  المما ظ سر ان سا تصاصرها جنمد الغالة التي يمدها الشيطان بمدده

 ويرتاع    الناس أثرهاع ،فيرتاع    الللمب تأثيرها

ع فالمما ظ وسيلة س  المسا   التي يتم بها عقا : ولذل  لم مت بالمما ظ و دها

س  أ ظم اسخطاء أن يلتلر اللاق  في  ربم سع الشيطان والناس  لى بلض ع وعاإلص ح

 ع فيؤتى س  قك  غيرهاععالمسا  

 قلت: فكم أتيت إ ن؟

قا : للد بدأت ا بملمنة والدي ا بإ لاء اللل  واآلثاا التي  ملت السمم إلى هذه 

 ع ف  يمك  أن يداوي الطكيت سريضا ال يلرف سرضمععالصا 

 ل  التي وجدتها بأه  هذه السمم؟قلت: فما الل

 ع عقا : سكع

 ع عع إنهم أصصاء إ نعقلت: فل 

 ع وتلمج ل  سلماععع وتاسد ل  صالحعقا : ل   لة سنها لافية سن تخرب ل   يا 
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 قلت: فه   دثتني  نهاع

 قا : سأ دث  أوال    الدلي  الذي دلني  ليهاع

 ععقلت: للد  لرت لي أنم والدك

 س  أن يلرف سف  هذاع قا : والدي أضلف

 قلت: فم  هم إ ن؟

 ع عقا : اللم

 قلت: اللم!؟

ع عع هم الذي أخكرنا  نهاعوهم اللليم بما خلق ،ع اللم الذي خلق اإلنسانعقا : أج 

إن  ل  ا وللم المف  اس لى ا سف  اللانع الذي يخكرك    اآلفات التي قد تنز  بالجهاز 

 هاعالذي با م ل عع لتأخذ ا تياطات  نصم

ع وأنم ال يللح  الم عوهكذا فإن اللم الصكيم أخكرنا أن باإلنسان مثاا ظاهر  وباطنة

ْثَم َسُيْجَزْوَن بَِما ع قا  تلالى :﴿ عإال بترلها ِذيَ  َيْكِسُكمَن اْسِ ْثِم َوَباطِنَُم إِنَّ الَّ َوَ ُروا َظاِهَر اْسِ

 (733َلاُنما َيْلَتِرُفمَن( )اسنلاا:

 ع فكيف لشات غممضها؟عسجملة قلت: هذه اآلية

جميلا  ع وقد ربطهاعقا : للد أخكرنا اللرمن الكريم    اللل  التي تنخر  ليلة اإلنسان

 ع عباإلنسان

ُم فلا  :﴿  ،أخكرنا    لاره ويأسم ْنَساَن ِسنَّا َرْ َمًة ُثمَّ َنَزْ نَاَها ِسنُْم إِنَّ
َوَلِئْ  َأَ ْقنَا اْسِ

رُّ َفَيُؤوٌم وقا  :﴿  ،(3:)همد﴾  َلَيُؤوٌم َلُامرٌ  ُم الشَّ  اْلَخْيِر َوإِْن َسسَّ
ِ
ْنَساُن ِسْ  ُدَ اء ال َيْسَأُا اْسِ

 (03َقنُمٌط( )فللت:

ارٌ فلا  :﴿  ،وأخكرنا    ظلمم الممزوج بكاره ْنَساَن َلَظُلمٌا َلاَّ  ( 30:)ابراهيم ﴾إِنَّ اْسِ

ا َ رَ فلا  :﴿  ،وأخكرنا    ظلمم الممزوج بجهلم َماَواِت إِنَّ ْضنَا اْسََساَنَة َ َلى السَّ
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ُم َلاَن َظُلمسًا َج  ْنَساُن إِنَّ  ﴾ُهمالً َواْسَْرِض َواْلِجَكاِ  َفَأَبْيَ  َأْن َيْصِمْلنََها َوَأْشَاْلَ  ِسنَْها َوَ َمَلَها اْسِ

 ( 33اس زاب:)

ْنَساَن ِسْ  ُنْطَاٍة َفإَِ ا فلا  :﴿  ،وأخكرنا    خلمستم  ﴾ُهَم َخِليٌم ُسكِي ٌ َخَلَق اْسِ

 (0النص :)

ْنَساُن فلا  :﴿  ،وأخكرنا     جلتم رِّ ُدَ اَءُه بِاْلَخْيِر َوَلاَن اْسِ ْنَساُن بِالشَّ
َوَيْدُق اْسِ

ْنَساُن ِسْ  َ َجٍ  َسُأِريُكْم مَياتِي َف  َتْسَتْلِجُلمنِ  وقا :﴿  ،(77االسراء:) ﴾َ ُجمالً   ﴾ُخِلَق اْسِ

 (33االنكياء:)

ُقْ  َلْم َأْنُتْم َتْمِلُكمَن َخَزاِ َ  َرْ َمِة َربِّي إِ ًا َسَْسَسْكُتْم َخْشَيَة فلا  :﴿  ،أخكرنا    بخلمو 

ْنَساُن َقُتمراً  ْنَااِم َوَلاَن اْسِ  ( 733االسراء:) ﴾اْسِ

ْفنَا فِي َهَذا اْلُلْرمِن لِلنَّاِم ِسْ  ُل ِّ فلا  :﴿ ،وأخكرنا    جدلم َسَفٍ  َوَلاَن َوَلَلْد َصرَّ

 َجَدالً 
ٍ
ْنَساُن َأْلَفَر َشْيء  (50الكهف:) ﴾اْسِ

ْنَساَن ُخِلَق َهُلم اً فلا  :﴿  ،وأخكرنا    هللم  (73الملارج:) ﴾إِنَّ اْسِ

 ع أخكرنا ربنا     ليلتنا و ليلة اللاات التي تمتلئ بها  واتناععوهكذا

 ععقلت: للد أثار في ل س  هذا زوابع س  الشكهات

 ع أنت تتلجت ليف يخلق اللم لا نا بم ل  هذه الشرور واآلثااععأ لم  ل  قا :

 ع فه  بصفت في جماب  ل ؟عقلت: لم تلدو سا في ناسي

ع و ل  لم يصتج سني إال بلض التدبر عقا : للد أخكرنا اللرمن الكريم بالجماب

 الكسي ع

 قلت: أي ؟

ِ َكِة إِنِّي َجاِ ٌ  فِي اْسَْرِض َخِليَاًة َقاُلما َوإِْ  َقاَ  َربَُّ  لِْلَم قا : في قملم تلالى :﴿ 

ُم َلَ  َقاَ  إِنِّي َأ ْ  َساَء َوَنْصُ  ُنَسكُِّح بَِصْمِدَك َوُنَلدِّ ُم َسا لَ َأَتْجَلُ  فِيَها َسْ  ُيْاِسُد فِيَها َوَيْسِاُ  الدِّ
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 ععنزه اإلنسان س  مثااع فاي هذه اآلية إخكار إلهي    سر سا يكتع(33الكلر :) ﴾ال َتْلَلُممنَ 

 ع وسا  الدساء؟عولهذا  ندسا  لر اللم للم  كة الخ فة  لروا اإلثم

 ع فما   قة الخ فة بالاساد وسا  الدساء؟عقلت: للد ظللت ستلجكا س  هذا

ي أن تكمن ع واالختيار يلتضعع والصرية تلتضي االختيارعقا : الخ فة تلتضي الصرية

ع ول   ل  يلتضي أن يكمن في اإلنسان سي  عوسك  ستنم ة ،هناك فرص سختلاة ستلدد 

ستساو لك  الطرم ولك  االتجاهات  تى يصدد بلد  ل  الخيار الذي يتناست سلم وسع 

 طكيلتم و زيمتم وإرادتمع

ْنَساَن ِسْ  ُنْطَاٍة َأْسَشاٍج للد  لر اللم  ل  فلا   ند  ديفم    اإلنسان :﴿  ا َخَلْلنَا اإْلِ إِنَّ

ا َلُامًرا )3ِليِم َفَجَلْلنَاُه َسِميًلا َبِليًرا )َنْكتَ  ا َشاِلًرا َوإِسَّ كِيَ  إِسَّ ا َهَدْينَاُه السَّ  ﴾ )اإلنسان((3( إِنَّ

ا أن السمع ع فكمعانظر ليف رب  اللم تلالى بي  السمع والكلر وبي  الهداية والض  

 ع عقي اللمى واللطا فع فهكذا باعوالكلر يتيصان لنا أن نستلملهما في الخير والشر

 قلت: ألهذا ناخ في اإلنسان ل  تل  اآلثاا؟

ع فاللم عع ال با تكار  ليلة الصا عقا : نص  نلكر  نها باآلثاا با تكار اختيار اإلنسان

ع وس  الخير سا عع ب  هم يخلق الخيرع(7)الصكيم الر يم ال يخلق الشر المجرد    ل  خير

 ع سع أنم في أص عا سا يتسنم ويلكح غير صالح لألل ع لما أن س  الطلاعيتصم  إلى شر

 طكيلتم طيت وصالحع

 ع ولم أفهم تسنم اإلنسانععقلت: فهمت تسنم الطلاا

 قا : أليس الطلاا يتسنم بالغالة  نم؟

ع فلندسا نغا     الطلاا سد  س  الزسان نكتشف أنم قد عقلت: تستطيع أن تلم   ل 

                                         
 (رسا   الس ا لرنا هذه المسألة بتالي  في رسالة )أسرار اسقدار( س  سلسلة )   (7)
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 تسنم وتغيرع

للما غا     النظر في  ليلتم وتلميمها وربطها بملدرها  ععقا : فكذل  اإلنسان

 ،ع للد أشار اللرمن الكريم إلى  ل عوانصرفت بم بلد  ل  ،اس لى للما تمكنت اآلفات سنم

َم َفَأْنَساُهْم َأْنُاَسُهْم ُأوَلِئَ  ُهُم اْلَااِسُلمَن )فلا  :﴿  ِذيَ  َنُسما اللَّ  ﴾ )الصشر((73َواَل َتُكمُنما َلالَّ

 ع ال    اإلنسان لناسمععقلت: ولك  اآلية تتصدث    نسيان اللم والغالة  نم

ليلة ع إن  عع وهم ال يذلر ربم وال يلرفمعقا : ال يمك  إلنسان أن يذلر ناسم أو يلرفها

 اإلنسان ال يمك  أن تتجلى لإلنسان إال  ندسا يتل  بربمع

 ع أتلجتعم ناسا شصيصةع لكني أتلجت ليف يخلق اللعقلت: ألاد أفهم سا تلم 

حَّ للملم تلالى :﴿  ع وغيرها س  اآليات التي تذلر ع(738:)النساء ﴾َوُأْ ِضَرِت اْسَْنُاُس الشُّ

 الخراب الذي يمأل أ مام اإلنسانع

 ع عقا : هم ليس خرابا باللمر  التي تتلمرها

 قلت: فما هم إ ن؟

ث سارقة في أرض الناس بصي ع نلم هيعع وسماد خااعقا : تستطيع أن تلم : إنم لكنات

ع عع ولكنها في الصليلة إن وجدت أيد ساهر  وسهندسي  خكراءعيهيأ لم  يراها بأنم يرى خرابا

 فستتصم  تل  اللكنات إلى  مران ليس سفلم  مرانع

 قلت: ه  لي بمفا  يمضح لي هذا؟

 قا : أنت تلجكت س  أن تاطر الناس  لى الشح؟

 يتلجت س   ل عع والك  عع  ل  صصيحعقلت: أج 

قا : ه  ترى أن  يا  اإلنسان يمك  أن تستمرعع ولصضارتم يمك  أن تلماعع ولمظياة 

 الخ فة فيم يمك  أن تؤدى س  غير أن تكمن فيم هذه الخللة؟

 ع وخلت  ضارتم سنم للاش اإلنسان إنساناععقلت: لم خلت  يا  اإلنسان س  الشح
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ع والذي هم لكنة س  عا الشح الاطريع أسعع السلكيعقا :  ل  هم الشح المنصرف

 ع عع فإن نز م س  اإلنسان ل  يكليم إنساناعلكنات اإلنسان

فلا : أليس الشح هم الصرص  لى  ،فمجدني ال أزا   لى هيئتي لم أقتنع ،نظر إلي

 سا تملكم س  أشياء؟

 ع فالشصيح هم الذي يكخ  بمالمععقلت: بلى

 ع عالشح أخطر س  أن ينصلر في الما ع عقا : الكخ  بالما  فرق س  فروق الشح

 ععقلت: صصيح سا تلم 

ع وهم شح يمظف لكنات اإلنسان لتخدا الملالح عقا : نص  نرى الشح السلكي

 الخاصة ولم  لى  ساب الملالح اللاسةع

 قلت: فه  هناك شح إيجابي؟ 

ي ع وفعع وهم شح يمظف لكنات اإلنسان وطاقاتم لتخدا الملالح الخاصةعقا : أج 

الح ع ف  يمك  للملعع ب  إنم يخدا الملالح اللاسةعاس المقت ال تضر بالملالح اللاسةن

 اللاسة أن تلما إال بالملالح الخاصةع

 قلت: لم أفهمع

ع وشصما عقا : أرأيت لم أن ل  النام  رصما  لى سا  ندهم س  سا  وصصة و افية

 لخاصة واللاسة؟ع أليس في  ل  اجتماق للملالح اعع فلم يد مها لآلفاتعبها

 ععع سيكمن المجتمع  ينها سجتملا قميا صصيصا سليما س  اآلفاتعقلت: بلى

ع لكلض عع وهم يصض  لى هذا الشح اإليجابيعقا : ولهذا قا  رسم  اللم 

هم  الة خير س  أن تذر ،إن  أن تذر ورثت  أغنياء ،أو لفير ،الفلث والفلث لكيرصصابتم : )

تجل  فى   تى سا ،إال أجرت بها ،تكتغى بها وجم اللم ،ناق نالةوإن  ل  ت ،يتكاامن النام
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 (7)(فى اسرأت 

 ع لك  هناك مثاسا أخرى قد ال ينطكق  ليها سا تلم ععقلت: و يت هذا في الشح

 ع عقا : للها ينطكق  ليها سا أقم 

 ع ال ينطكق  ليم سا تلم ععقلت: الجد  سف 

 ع عقا : لمال الجد  سا قاست لألفكار سمم

 قلت: والكار!؟

 ع عقا : لمال الكار سا  رفنا قيمة اختيار المؤس  لإليمان

 قلت: والظلم!؟

 ع عقا : الظالم هم الذي انصرف بممازي  اللدالة في ناسم    وجهتها

 ع لكنم هم الذي انصرف بها؟عقلت: فالممازي  صصيصة

ع فم  علطلااع إن سف   ل  سف  الملح يكمن في اعع وهكذا في ل  اسسمرعقا : أج 

 ع وس  وضع بغير قدر استضر بم واستضر بطلاسمععوضلم بلدر انتاع بم وانتاع بطلاسم

ع ولكني ل  أترل   تى تصدثني    هذه اآلثاا عع فكمرك في عقلت: للد و يت اآلن

 ع و   التريام الذي قدست بم لل جهاععع و     قتها بهذه السممعع     ليلتهاعالسكلة

فأسست سدرسة  ،ع للد وفلني اللمعيما لهذه السمم إال سج  هذاقا : سا جئت ال

ع وجللتها عوقد جئت لها بالللماء س  ل   دب وصمب ،تطهيرية في سدخ  هذه السمم

 أقساسا بصست اآلثاا التي التي يمك  أن يلع فيها اإلنسانع

 قلت: فم  تريد أن يتتلمذ فيها؟

 ؟سيذ تل  المدرسةع أه  هذه السمم هم ت عقا : أه  هذه السمم

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع   (7)
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وقلت: ه  تريد س  هؤالء أن يترلما سلايشهم وأرزاقهم وقمت أوالدهم  ،ابتسمت

 ع ال ش  أنهم ل  يلكلماععليتتلمذوا في سدرست 

 قا : سأستغ  مثاسهم للمصم  إلى طهارتهمع

 ع سا تلم ؟عقلت:  جكا

 قا : ألم أ لر ل  شح اإلنسان و رصم وأنانيتم؟

 ععقلت: بلى

 طرم أبمابهم س  هذه النما يعقا : فسأ

 قلت: ليف؟

 ع وسترى الكيفععع وال تستلج عقا : اصكر

*** 

 ثم طلت س  بلض س  لان سلم بأن يكاشر المهمة التي للام بهاع ،قا   ل  

ع إن سصس  ب  فيض عوراح ينادي في أه  السمم: يا أه  السمم ،قاا  ل  الرج 

 اللم يريد أن يصدثكمع

 ع عع ثم سر ان سا اجتملما  ملناعيمرنت جميع المجمه إل

ال  ع فلذل عوقا : الش  أنكم تلرفمنني ،بلد أن اجتملما قاا سصس  ب  فيض اللم

 أ تاج أن أ رفكم بناسيع

ع عع للد سكق ل  أن قدست في يما س  اسياا بلض اإل سانعقا  وا د سنهم: أج 

 ع وأنست  الشياطي  أن تذلرناععولكن  سر ان سا غالت  نا

 ع فأرزام أوالدنا تنتظرناعع  مخر: هات سا جئت س  أجلمقا

ف   ،فاترلم لناس  ،ع أسا إن جئتنا بالك اعفأسرق بم ،قا  مخر: إن لنت جئت بالما 

 يمكننا أن نطلم أوالدنا ل ساع
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 ولان ل سا وقصا ألد لي سا  لره سصس  ب  فيض اللمع ،تكلم ألفر س  لان  اضرا

قا  سصس : تريفما يا أه  هذه  ،م الممتلئة بالكذاء  والمقا ةهبلد أن انتهما س  للمات

 ععع إنم ل اعع ولكنم ليس ل سا سجرداعع نلم أنا أتيتكم بالك اعالسمم الكراا

ع عع هيا بنا نناض  نمعع وال شيء غير الك اعوقا : الك ا هم الك ا ،قاطلم بلضهم

 ع عللد لنت أ لم أني أضيع وقتي بالجلمم إليم

 ع عفارتاع الضجيج ،دد مخر ناس سا ردده اسو ر

فلد أسر س  سلم بأن يسملما الصاضري  رني  الدراهم  ،لك  سصسنا لان في غاية الذلاء

ع فما إن سملمها  تى استألت السمم بلمت  ميق قطلم سصس  بلملم: للد عوالدنانير

 ع عجئتكم بهذه أيضا

ع فطالما عم قا  بلضهم: هاتهاع ثعواستألوا بخشمق  ظيم ،سا  للاب الصاضري 

 رأيناك سصسناع

 قا  مخر: ب  أنت اإل سان  ينمع

 قا  مخر: لم أن الدنيا للها لانت في لا  لجدت بهاع

 ع عقا  مخر: ال أظ  س  قا  هذه اسبيات إال يللدك

 ثم راح ينشد: 

    ً ااااااااااااتراه إ ا سا جئَتم ستهلِّ 

 مُرو  غيرُ  لّام في يك  لم ولم

 نا ُلمْ  أنت الذي لطيمت لأنَّ   

 ااااااامسا لا اللمَ  فليتَِّق  بها لجاد  

 قا  مخر: وسفلم س  قا :

   أقم  لمرتاااد الناادى  نااد سااالاا 

   للرضااام وقاء الاادنيااا جلا  فتى

   لااام جمد أسمالاام خااذلاات فالام

 تموصاا  سال  بجدوى تمساا   

 م دات قك  الملروف بها فأسدى  

  ياتم شااطر يرجمه س  للاساام  
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   لمال  قسم اللمر في يجز لم وإن

 بربااااام لار غير س  بها وجاد

  ساااناتم س  أ طاااه لاام وجاااز  

 وص تااااام صمسم في وأشرلم  

 ع عع فهذه المر  ل  أ طيكم الما  دون أن مخذ  شيئاعقاطلهم سصس  بلملم: سه 

 ع أ طنا الما  فل عععقا  وا د سنا: خذ سنا ل  شيء

ع وسأ طيكم بدلها س  الما  سا عنكم إال بلض أوقاتكمقا  سصس : ل  مخذ س

فسأ طيم س  فض  اللم الذي س  بم  لينا سا  ،ع ولك  س  نجح سنكم فيما أطلكم سنمعيكايكم

 يجللم أغنى أه  هذه السممع

 قالما: لم ناهم سا تريده سناع

بي  مروقد سألتها بالللماء وال ،قا : للد أنشأت سدرسة تربمية في سدخ  هذه السمم

طاق ع ولكنم إن استعع وجللت لك  س  يدخ  لتل  المدرسة سرتكا يكايم لملاشمعوالمدربي 

فسأ طيم س  الما  سا يستطيع أن يتصم  بم إلى غني س   ،ويتدرب  ليها ،أن يهضم دروسها

 أغنياء هذه المدينةعع فه  ترالم تلكلمن؟

 ع وس  ال يلك ععصا ما جميلا بلمت وا د: أج 

 ع ولك  سا تريد بالتدرب  ليها؟عسنهم: نلرف المراد س  هضم الدرومقا  وا د 

 ع وبالتصديد تكدأ دراستكمعقا  سصس : أنتم تدرسمن في هذه المدرسة في اللكاح

 ع وبلد أن تنتهما س  دروسكم تلمدون إلى سمقكم لتطكلما ل  سا درستممهععس  طلمق الاجر

 ير المتامم؟قا  الرج : ولك  ليف تميز المتامم سنا س  غ

 ع وسيروا سدىعع سأرس  سراقكي  يطمفمن  ليكم ل   ي عقا  سصس : سا أيسر  ل 

ع وقد  لرت لكم أن س  نجح في التدرب  ليها عتاا لكم سع الدروم التي درستممها

 سأ طيم س  الما  سا يمل  بم هذه السمم جميلاع

 ع وقالما: فمتى نكدأ دراستنا؟عسا  للابهم جميلا
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 فسيلتكر بالنسكة لي غير سمافق  لى ،ع ول  س  تغيتعس  فجر يما الغدقا  سصس : 

 اللرض الذي قدستمع

 قا  رج  سنهم: أ مق س  غاب    سف  هذا اللرضع

 فل  أناا اللي  جميلاع ،قا  مخر: أسا أنا

ف  أ ت أن يسكلني إليم  ،سبيت هناك ،فسأ هت إلى باب المدرسة ،قا  مخر: أسا أنا

 ع عأ د

والار ة بادية  لى وجمههم التي  ،ردد الجميع سا ردده هؤالءعع ثم انلرفماوهكذا 

 لانت سمتلئة لالبة ويأساع
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 ا الجصمد أوال

اس داد فامجئت ب ،ع وفي فجر اليما التالي سرت إلى المدرسةعانلرفت إلى بيتي

 ع عالها لة س  النام س  سختلف اس مار تنتظر  ند بابها

نها ع لك  قسم سعا : لدينا سكلة أقساا في هذه المدرسةوق ،فتح  ليهم سصس  الكاب

 ع ولك  قسم سنها أستا ه الخكير الذي للف بمععدروسم الخاصة بم

 قالما: فما هم اللسم اسو ؟

ع وهم رج  قدير ع(7)(أبم بكر الخرا طيع وأستا لم فيم هم )عقا : هم قسم )الجصمد(

كارا سسنها لتاب سماه ) اسخ م،بية وع وقد ألف لتكا في الترعخكير بالناس وأسرارها

ع فاجلسما ع(وسذسمسها وطرا ق سكروهها اسخ مسساوىء وسنها ) ،(وسلاليها اسخ م

 وسلمه سا بدا لكمعع وبلدها  مدوا إلى سمقكم لتطكلما سا درستممهع ،إليم

سنا أن  ع ثم طلتعع وقد استلكلنا بك  أدبع هكنا إلى الخرا طي في اللسم الخاص بم

 ع عنجلس

وملم بلملم: لنكدأ  وقد بدأ  ديفم بلد  مد اللم والل   والس ا  لى نكيم  ،فجلسنا

ع إنم عوتار ت  نم الذنمب ،ع إنم اإلثم الذي تأسست سنم اآلثااعدروسنا باإلثم اسو 

 ع فم  استأل قلكم بجصمد سماله لم ين  في  ياتم خيرا وال برلة وال فض ععالجصمد

من الكريم إلى ارتكاط هذا اإلثم باإلنسان في سماضع لفير  س  اللرمن للد أشار اللر

ج الذي منهالولأنم ينكهنا إلى هذا الم ش الخطير الذي يريد أن ينصرف بصياتنا     ،الكريم

 ع عأراده اللم لنا

سأقرأ  ليكم سا ورد في اللرمن الكريم س   ل  لتتلرف  لى استمن اآلثم الذي 

                                         
 ووفاتم في سدينة يافاع ،  بالسطي س  أه  الساسر، س   ااظ الصديثه(  333 - 303أبم بكر الخرا طي الساسري ) (7)
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 ع عأو س   يث ال يشلر ،س   يث يشلريصترم بم اإلنسان 

للد  لر اللم تلالى سر ة سي  اإلنسان إلى الكار والجصمد والغالة بمجرد أن يارج 

ُه فلا  :﴿  ،اللم  نم ا َلَشْانَا َ نُْم ُضرَّ رُّ َدَ اَنا لَِجنْكِِم َأْو َقاِ دًا َأْو َقاِ مًا َفَلمَّ ْنَساَن الضُّ
َوإَِ ا َسسَّ اْسِ

َ  لِْلُمْسِرفِيَ  َسا َلاُنما َيْلَمُلمنَ َسرَّ َلأَ  ُم َلَذلَِ  ُزيِّ ع وقا  ع(73)يمنس:﴾  ْن َلْم َيْدُ نَا إَِلى ُضرٍّ َسسَّ

َلُم نِْلَمًة ِسنُْم َنِسَي َسا َلاَن َيْد ُ :﴿  ُم ُسنِيكًا إَِلْيِم ُثمَّ إَِ ا َخمَّ ْنَساَن ُضرٌّ َدَ ا َربَّ
  ْ م إَِلْيِم سِ َوإَِ ا َسسَّ اْسِ

ِم َأْنَدادًا لُِيِض َّ َ ْ  َسكِيِلِم ُقْ  َتَمتَّْع بُِكْاِرَك َقِليً  إِنََّ  ِسْ  َأْصَصاِب النَّارِ   ﴾َقْكُ  َوَجَلَ  لِلَّ

َما ُأوتِيتُ ع وقا :﴿ ع(8الزسر:) ْلنَاُه نِْلَمًة ِسنَّا َقاَ  إِنَّ ْنَساَن ُضرٌّ َدَ اَنا ُثمَّ إَِ ا َخمَّ
 ُم َ َلىَفإَِ ا َسسَّ اْسِ

ْنَساِن ع وقا  :﴿ ع(03الزسر:) ﴾ِ ْلٍم َبْ  ِهَي فِْتنٌَة َوَلِك َّ َأْلَفَرُهْم ال َيْلَلُممنَ  َوإَِ ا َأْنَلْمنَا َ َلى اْسِ

 َ ِريضٍ 
ٍ
رُّ َفُذو ُدَ اء ُم الشَّ ُكُم ع وقا  :﴿ ع(57فللت:) ﴾َأْ َرَض َوَنَأى بَِجانِكِِم َوإَِ ا َسسَّ َوإَِ ا َسسَّ

رُّ  ْنَساُن َلُامراً  الضُّ اُلْم إَِلى اْلَكرِّ َأْ َرْضُتْم َوَلاَن اْسِ ا َنجَّ اُه َفَلمَّ  ﴾ فِي اْلَكْصِر َض َّ َسْ  َتْدُ مَن إال إِيَّ

 (83)االسراء:

ع إن أوهاسم تلمر لم أنم يمف   لى عانظروا اللمر  التي يمفلها اإلنسان بهذا الجصمد

 اللم ويخادق اللم ويصتا   ليمع

َوَلِئْ  َأَ ْقنَا فلا  :﴿  ،يأم اإلنسان ولاره في  ا  الضرراللرمن الكريم  لر ا هكذو

ُم َلَيُؤوٌم َلُامرٌ  ْنَساَن ِسنَّا َرْ َمًة ُثمَّ َنَزْ نَاَها ِسنُْم إِنَّ
َوإَِ ا َأْنَلْمنَا َ َلى ع وقا  :﴿ ع(3همد:) ﴾اْسِ

ْنَساِن َأْ َرَض َوَنَأى بَِجانِكِِم َوإَِ ا سَ  رُّ َلاَن َيُؤوساً اْسِ ُم الشَّ َفإِْن عع وقا  :﴿ (83االسراء:) ﴾سَّ

ْنَساَن ِسنَّا رَ  ا إَِ ا َأَ ْقنَا اْسِ ِرَح ْ َمًة فَ َأْ َرُضما َفَما َأْرَسْلنَاَك َ َلْيِهْم َ ِايظًا إِْن َ َلْيَ  إال اْلَك ُغ َوإِنَّ

َسْت َأيْ  ْنَساَن َلُامرٌ بَِها َوإِْن ُتِلْكُهْم َسيَِّئٌة بَِما َقدَّ  (08)الشمرى:﴾  ِديِهْم َفإِنَّ اْسِ

فلا  ا وهم يستلرض نلم اللم  ، لر جصمد اإلنسان وغالتم    فض  ربم  ليمهكذا و

 َساًء َفَأْخَرَج بِِم ِسَ   لى  كاده ا :﴿ 
ِ
َماء َماَواِت َواْسَْرَض َوَأْنَزَ  ِسَ  السَّ ِذي َخَلَق السَّ ُم الَّ اللَّ

َر َلُكُم اْسَْنَهاَر )الفََّمَراِت  َر َلُكُم اْلُاْلَ  لَِتْجِرَي فِي اْلَكْصِر بَِأْسِرِه َوَسخَّ ( 33ِرْزًقا َلُكْم َوَسخَّ
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ْيَ  َوالنََّهاَر ) َر َلُكُم اللَّ ْمَس َواْلَلَمَر َداِ َكْيِ  َوَسخَّ َر َلُكُم الشَّ َومَتاُلْم ِسْ  ُل ِّ َسا َسَأْلُتُممُه  (33َوَسخَّ

ارٌ َوإِْن  ْنَساَن َلَظُلمٌا َلاَّ وا نِْلَمَت اللَِّم ال ُتْصُلمَها إِنَّ اْسِ َأَلْم ع وقا  :﴿ عبراهيم(إ)﴾ (30)َتُلدُّ

َماَء َأْن تَ  َر َلُكْم َسا فِي اْسَْرِض َواْلُاْلَ  َتْجِري فِي اْلَكْصِر بَِأْسِرِه َوُيْمِسُ  السَّ َم َسخَّ َلَع َتَر َأنَّ اللَّ

َم بِالنَّاِم َلَرُءوٌف َرِ يٌم ) َ َلى اْسَْرضِ  ِذي َأْ َياُلْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ 85إال بِإِْ نِِم إِنَّ اللَّ ( َوُهَم الَّ

ْنَساَن َلَكُامٌر )  ﴾ )الصج( (88ُيْصِييُكْم إِنَّ اإْلِ

فإن اللم يلف اإلنسان بالكار الشديد المكي  الذي ال فمقم لار وال سفلم  ،ولهذا للم

ْنَساُن َسا َأْلَاَرهُ قا  تلالى :﴿  ،جصمد  (73 كس:) ﴾ُقتَِ  اْسِ

قا  رج  س  الصاضري :  رفنا سا ورد في اللرمن س  الصديث    لار اإلنسان 

 وجصمدهعع ولك  ليف  رفت أن هذا هم سكدأ اآلثاا وأصلها الذي تتارق سنم ؟

ع عالشخلية ع لل  أهمها تجربتيعقا  الخرا طي: للد  رفت  ل  س  سلادر لفير 

ع وقد عللد س  اللم  لي فألرست بلض المصتاجي  في بلض اسسمام بما رفع فلره وفاقتم

ع عع وبلد أن ارتالت  نم قيمد الالرعلان أو  سا واجهني بم بلد أن س  اللم  ليم س  خيره سا س 

طر خع ب  فل  سا هم فمم  ل  سما ال يعو لت  ليم تكاشير الغنى أن قاب  إ ساني باإلساء 

  لى با عع

 قلنا: سا فل ؟

ع فلذل  راح يستلم  ل  المسا   عقا  الخرا طي: للد تلمر أن غناي سنافس لغناه

 ع عليصطمني لتلمره أنم ال يمك  أن يكنى بنيانم سع بنياني

ع فلد لان لي س  اإليمان اللظيم سا جللني أدرك أن النلمة علم أتلجت س  سلملم هذا

 عسر ان سا تغادر س  جصدها

 قلنا: فكيف أيلنت بهذا؟

 ،وأ مى ،وأقرق ،ث ثة نار في بني إسرا ي  أبرصأن  قا : للد أخكرنا رسم  اللم 
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فلا  : أي  شيء أ ت الي ؟ قا  :  ،سلكا فأتى االبرص فكلث ،للم  زوج  أن يكتليهمأراد 

 ،وأ طي لمنا  سنا وجلد  سنا ،فمسصم فذهت ،قد قذرني النام ،لمن  س  وجلد  س 

  عفلا  : يكارك ل  فيها ،فأ طي ناقة  شراء ،لا  : أي الما  أ ت الي  ؟ قا  : االب ف

قد  ،ويذهت هذا  ني ،فلا  : أي  شيء أ ت الي  ؟ قا  شلر  س  ،وأتى االقرق

فلا  : فأي الما  أ ت الي  ؟ قا  :  ،فمسصم فذهت وأ طي شلرا  سنا ،قذرني النام

 ع: يكارك ل  فيهاوقا   ،فأ طاه بلر   اس  ،الكلر

بلر بم أف ،يرد اللم إلي بلري ،فلا  : أي  شيء أ ت الي  ؟ قا  ،وأتى اال مى

فلا  : فأي الما  أ ت الي  ؟ قا  : الغنم فا طاه شا   ،فمسصم فرد اللم إليم بلره ،النام

 عوالدا

س  ولهذا واد  ،ولهذا واد س  الكلر ،فكان لهذا واد س  االب  ،وولد هذا ،نتج هذانأف

 ،ي سارهتلطلت بم الصكا  ف ،ثم إنم أتي االبرص في صمرتم وهيئتم فلا  : رج  سسكي  ،غنم

 والجلد الصس  والما  ،أسأل  بالذي أ طاك اللمن الصس  ،ف  ب غ اليما إال باللم ثم ب 

ألم تك   ،فلا  لم : لأني أ رف  ،فلا  لم : إن الصلمم لفير  ،بليرا أتكلغ  ليم في ساري

لنت  فلا  : إن ،فلا  : للد ورثت لكابر    لابر ،فأ طاك اللم ،يلذرك النام فليراأبرص 

 علا با فليرك اللم إلى سا لنت

فلا  لم : سف  سا قا  لهذا ورد  ليم سف  سا رد  ليم  ،وأتى االقرق في صمرتم وهيئتم

 عفلا  لم : إن لنت لا با فليرك اللم إلى سا لنت ،هذا

واب  سكي  وتلطلت بي الصكا  في  ،فلا  رج  سسكي  ،وأتى اال مى في صمرتم

ثم ب  أسأل  بالذي رد  لي  بلرك شا  أتكلغ بها في  ،ف  ب غ اليما إال باللم ،ساري

ليما ا فم اللم ال أجهدك ،فخذ سا شئت ،وفليرا ،فلا  : قد لنت أ مى فرد اللم بلري ،ساري

 وسخ   لى ،م فلد رضي اللم  ن أسس  سال  فانما ابتليت)بشيء أخذتم للم فلا  : 
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 (7)(صا كي 

ع فايم اآليات الكفير  الدالة  لى  ماقت جصمد عب  أخكرنا قك   ل  اللرمن الكريم

 ع عالنلمة

بلد أن جصدوا  ،اسملما لهذه اآليات وهي تتصدث    قما سفلنا أصابهم اللم بلذابم

ِهْم َوَ َلْما  َوتِْلَ  قا  تلالى سخكرا    قما  اد:﴿  ،اللم وجصدوا مياتم  اٌد َجَصُدوا باِلياِت َربِّ

َكُلما َأْسَر ُل ِّ َجكَّاٍر َ نِيٍد ) ْنيا َلْلنًَة َوَيْمَا اْلِلياَسِة َأال إِنَّ  ادًا  (53ُرُسَلُم َواتَّ َوُأْتكُِلما فِي هِذِه الدُّ

ُهْم َأال ُبْلدًا لِلاٍد َقْمِا ُهمٍد )  ﴾ )همد((83َلَاُروا َربَّ

ويذلر  ،قا  تلالى يذلر  ل  ،اد بسكت جصمدهم هم سا  ل  لغيرهموسا  ل  لل 

ُسُ  ِسْ   (73َفإِْن َأْ َرُضما َفُلْ  َأْنَذْرُتُكْم صاِ َلًة ِسْفَ  صاِ َلِة  اٍد َوَثُممَد )بم :﴿  إِْ  جاَءْتُهُم الرُّ

َم قاُلم ا بِما ُأْرِسْلُتْم بِمِ َبْيِ  َأْيِديِهْم َوِسْ  َخْلِاِهْم َأالَّ َتْلُكُدوا إاِلَّ اللَّ نا َسَْنَزَ  َس ِ َكًة َفإِنَّ  ا َلْم شاَء َربُّ

ً  َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ  (70لافُِروَن ) ا  اٌد َفاْسَتْكَكُروا فِي اْسَْرِض بَِغْيِر اْلَصقِّ َوقاُلما َسْ  َأَشدُّ ِسنَّا ُقمَّ َفَأسَّ

ِذي َخَلَلُهْم ُهَم َأَشدُّ ِسنْهُ  َم الَّ ً  َولاُنما باِلياتِنا َيْجَصُدوَن )اللَّ َفَأْرَسْلنا َ َلْيِهْم ِريصًا  (75ْم ُقمَّ

ْنيا َوَلَلذاُب اآْلِخَر ِ َأْخزى َوُهْم  اٍا َنِصساٍت لِنُِذيَلُهْم َ ذاَب اْلِخْزِي فِي اْلَصيا ِ الدُّ َصْرَصراً فِي َأيَّ

ا َثُممُد َفَهَدْيناُهْم فَ  (78ال ُينَْلُروَن ) اْسَتَصكُّما اْلَلمى َ َلى اْلُهدى َفَأَخَذْتُهْم صاِ َلُة اْلَلذاِب َوَأسَّ

   ﴾ )فللت((73اْلُهمِن بِما لاُنما َيْكِسُكمَن )

اْ ُلْر َأخا  اٍد إِْ  َأْنَذَر َقْمَسُم بِاْسَْ لاِف َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِسْ  َبْيِ  َيَدْيِم َوِسْ  وقا  :﴿ وَ 

َم إِنِّي َأخاُف َ َلْيُكْم َ ذاَب َيْمٍا َ ِظيٍم )َخْلِاِم َأالَّ َتْلكُ  قاُلما َأِجْئَتنا لَِتْأفَِكنا َ ْ   (37ُدوا إاِلَّ اللَّ

اِدِقيَ  ) ُغُكْم سا ُأْرِسْلُت  (33ملَِهتِنا َفْأتِنا بِما َتِلُدنا إِْن ُلنَْت ِسَ  اللَّ ِم َوُأَبلِّ َما اْلِلْلُم ِ نَْد اللَّ قاَ  إِنَّ

ا َرَأْوُه  اِرضًا ُسْسَتْلكَِ  َأْوِدَيتِِهْم قاُلما هذا  اِرٌض  (33نِّي َأراُلْم َقْمسًا َتْجَهُلمَن )بِِم َولكِ  َفَلمَّ

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع    (7)
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 بَِأْسِر َربِّها َفَأْصَكُصما  (30ُسْمطُِرنا َبْ  ُهَم َسا اْسَتْلَجْلُتْم بِِم ِريٌح فِيها َ ذاٌب َألِيٌم )
ٍ
ُر ُل َّ َشْيء ُتَدسِّ

نَّاُلْم فِيِم 35َسساِلنُُهْم َلذلَِ  َنْجِزي اْلَلْمَا اْلُمْجِرِسيَ  ) ال ُيرى إاِلَّ  نَّاُهْم فِيما إِْن َسكَّ ( َوَلَلْد َسكَّ

 َش  َوَجَلْلنا َلُهْم َسْملاً َوَأْبلاراً َوَأْفِئَدً  َفما َأْغنى َ نُْهْم َسْمُلُهْم َوال َأْبلاُرُهْم َوال َأْفِئَدُتُهْم ِس ْ 
ٍ
ْيء

ِم َو اَم بِِهْم سا لاُنما بِِم َيْسَتْهِزُؤَن )إِْ  لانُ   ﴾ )اس لاف((38ما َيْجَصُدوَن باِلياِت اللَّ

ُكْم وقا  :﴿  َلَلْد َلاَن لَِسَكإٍ فِي َسْسَكنِِهْم مَيٌة َجنََّتاِن َ ْ  َيِميٍ  َوِشَماٍ  ُلُلما ِسْ  ِرْزِم َربِّ

ْلنَاُهْم 75ٌر )َواْشُكُروا َلُم َبْلَدٌ  َطيَِّكٌة َوَربٌّ َغُام ( َفَأْ َرُضما َفَأْرَسْلنَا َ َلْيِهْم َسْيَ  اْلَلِرِا َوَبدَّ

 ِسْ  ِسْدٍر َقِليٍ  )
ٍ
( َ لَِ  َجَزْينَاُهْم بَِما َلَاُروا 78بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِ  َ َواَتْي ُأُلٍ  َخْمٍ  َوَأْثٍ  َوَشْيء

ْرَنا ( َوَجلَ 73َوَهْ  ُنَجاِزي إاِلَّ اْلَكُامَر ) تِي َباَرْلنَا فِيَها ُقًرى َظاِهَرً  َوَقدَّ ْلنَا َبْينَُهْم َوَبْيَ  اْلُلَرى الَّ

اًسا مِسنِيَ  ) ْيَر ِسيُروا فِيَها َلَيالَِي َوَأيَّ نَا َباِ ْد َبْيَ  َأْسَااِرَنا َوَظَلُمما َأْنُاَسُهْم 78فِيَها السَّ ( َفَلاُلما َربَّ

ٍم إِنَّ فِي َ لَِ  آَلَياٍت لُِك ِّ َصكَّاٍر َشُكمٍر )َفَجَلْلنَاُهْم َأَ اِديَث  ْقنَاُهْم ُل َّ ُسَمزَّ ( َوَلَلْد 73َوَسزَّ

َكُلمُه إاِلَّ َفِريًلا ِسَ  اْلُمْؤِسنِيَ  ) َم َ َلْيِهْم إِْبِليُس َظنَُّم َفاتَّ ( َوَسا َلاَن َلُم َ َلْيِهْم ِسْ  ُسْلَطاٍن 33َصدَّ

 َ ِايٌظ )إاِلَّ لِنَْلَلَم َسْ  
ٍ
ْ  ُهَم ِسنَْها فِي َش ٍّ َوَربَُّ  َ َلى ُل ِّ َشْيء  ﴾ )سكأ((37ُيْؤِسُ  بِاآْلِخَرِ  ِسمَّ

 :اإل راض

 هم سر سا  ل  لسكأ س  المهال ع اإل راضقا  رج  سنا: للد ا تكرت هذه اآليات 

 عمع فاإل راض هم اللمر  الكشلة التي ينم بها الجصمد    ناسعقا  الخرا طي: أج 

 قا  الرج : فما صمر اإل راض التي يظهر بها؟

 عع(7)ع وقد أشار اللرمن إلى سجاسلهاعقا  الخرا طي: لفير  جدا

                                         
قا  تلالى :﴿ َوَأْ ِرْض  ،: سنها اإل راض    المشرلي  والجاهلي  لر اللرمن الكريم في الملاب  صمرا سصممد  لإل راض (7)

وَك َشْيئًا )وقا  :﴿ َوإِْن ُتْلِرْض َ نُْهْم َفَلْ  َيُض  ،(﴾ )اسنلاا(738َ ِ  اْلُمْشِرلِيَ  ) ِذيَ  َيْلَلُم  ،(﴾ )الما د (03رُّ وقا  :﴿ ُأولِئَ  الَّ

 (﴾ )اس راف(733وقا  :﴿ ُخِذ اْلَلْاَم َوْأُسْر بِاْلُلْرِف َوَأْ ِرْض َ ِ  اْلجاِهلِيَ  ) ،(﴾ )النساء(83اللَُّم سا فِي ُقُلمبِِهْم َفَأْ ِرْض َ نُْهْم )

 (﴾ )الللص(55:﴿ َوإِ ا َسِمُلما اللَّْغَم َأْ َرُضما َ نُْم )وسنها اإل راض    الّلغم: قا  تلالى 
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َفَأْ َرُضما َفَأْرَسْلنا :﴿  قا  تلالىلما  ،اإل راض    الّطا ات والّسهم  نهافم   ل  

 ﴾ )سكأ((78ع )عَ َلْيِهْم َسْيَ  اْلَلِراِ 

َفما َلُهْم َ ِ  التَّْذِلَرِ  :﴿  قا  تلالىلما  ،ما ظ والتأثر بهاسماق الماإل راض    وسنها 

 (المدثر﴾ )(30ُسْلِرِضيَ  )

اْقَتَرَب لِلنَّاِم :﴿  تلالىلما قا   ،اللم للكاده  سابتذلر اإل راض    وسنها 

 )اسنكياء(﴾ (7ِ ساُبُهْم َوُهْم فِي َغْاَلٍة ُسْلِرُضمَن )

ليمتلئ اإلنسان بدلم بالغالة التي تؤهلم لك  أنماق  ،اإل راض     لر الّلموسنها 

 (طم﴾ )(730َوَسْ  َأْ َرَض َ ْ  ِ ْلِري َفإِنَّ َلُم َسِليَشًة َضنْكًا ):﴿  قا  تلالىلما  ،اللذاب

ْ  َولَ :﴿  قا  تلالىلما  ،وتكلرها ميات الّلم في الكمنالنظر إلى اإل راض    وسنها  َأيِّ

ماوا وَن َ َلْيها َوُهْم َ نْها ُسْلِرُضمَن )ِسْ  مَيٍة فِي السَّ  (يمسف﴾ )(735ِت َواْسَْرِض َيُمرُّ

ع َبْ  َأْلَفُرُهْم ال ع:﴿ قا  تلالىلما  ،اإل راض    الصّق و دا اإل  ان لموسنها 

 (اسنكياء﴾ )(30َيْلَلُممَن اْلَصقَّ َفُهْم ُسْلِرُضمَن )

َأْنُتْم َ نُْم  (83) ُقْ  ُهَم َنَكٌأ َ ظِيمٌ :﴿  اإل راض    النّكإ اللظيم قا  تلالىوسنها 

 (ص﴾ )(88ُسْلِرُضمَن)

َوإِْ  َأَخْذنا :﴿  قا  تلالى ،وسنها اإل راض    المفاء بلهمد اللم التي أخذها  لى  كاده

َم َوبِاْلمالَِدْيِ  إِْ سانًا َوِ ي اْلُلْربى َوا اْلَمساِليِ  ْلَيتاسى وَ ِسيفاَم َبنِي إِْسراِ يَ  ال َتْلُكُدوَن إاِلَّ اللَّ

ْيُتْم إاِلَّ َقِليً  ِسنُْكْم َوَأْنُتْم سُ  لاَ  ُثمَّ َتَملَّ ْلِرُضمَن َوُقمُلما لِلنَّاِم ُ ْسنًا َوَأِقيُمما اللَّ َ  َومُتما الزَّ

ياِرُلْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْم َوإِْ  َأَخْذنا ِسيفاَقُكْم ال َتْسِاُكمَن ِدساَءُلْم َوال ُتْخِرُجمَن َأْنُاَسُكْم ِسْ  دِ  (83)

 َتْلُتُلمَن َأْنُاَسُكْم َوُتْخِرُجمَن َفِريلًا ِسنُْكْم ِسْ  ِدياِرِهْم  (80َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن )
ِ
ُثمَّ َأْنُتْم هُؤالء

ٌا  ْثِم َواْلُلْدواِن َوإِْن َيْأُتمُلْم ُأسارى ُتااُدوُهْم َوُهَم ُسَصرَّ َ َلْيُكْم إِْخراُجُهْم َتظاَهُروَن َ َلْيِهْم بِاإْلِ

 َأَفُتْؤِسنُمَن بَِكْلِض اْلِكتاِب َوَتْكُاُروَن بَِكْلٍض َفما َجزاُء َسْ  َيْاَلُ   لَِ  ِسنُْكْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي اْلَصيا ِ 
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ا َتْلَمُلمنَ  ُم بِغافٍِ  َ مَّ وَن إِلى َأَشدِّ اْلَلذاِب َوَسا اللَّ ْنيا َوَيْمَا اْلِلياَسِة ُيَردُّ ِذيَ   (85) الدُّ ُأولِئَ  الَّ

ُف َ نُْهُم اْلَلذاُب َوال ُهْم ُينَْلُروَن ) ْنيا بِاآْلِخَرِ  َف  ُيَخاَّ  (الكلر )﴾ (88اْشَتَرُوا اْلَصياَ  الدُّ

 فما  لمبتم؟ ،قا  الرج :  رفنا صمر اإل راض

ع وأولها وأخطرها  دا سكاال  اللم عقا  الخرا طي: للد  لرتها النلمص الملدسة

فاللم الغني الكريم ال يضره جصمد الجا دي  لما ال تنالم طا ة  ،تلالى بم  أ رض  نم

َوإِْن لاَن َلُكَر َ َلْيَ  إِْ راُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْلَت َأْن َتْكَتِغَي َنَالاً فِي اْسَْرِض قا  تلالى :﴿  ،الطا لي 

 َفَتْأتَِيُهْم باِلَيٍة َوَلمْ 
ِ
ماء ُم َلَجَمَلُهْم َ َلى اْلُهدى َف  َتُكمَن َّ ِسَ  اْلجاِهِليَ   َأْو ُسلَّمًا فِي السَّ شاَء اللَّ

ِذيَ  ال َيْلِلُلمَن )وقا :﴿  ،(اسنلاا)﴾ (35) مُّ اْلُكْكُم الَّ ِم اللُّ َوابِّ ِ نَْد اللَّ َوَلْم  (33إِنَّ َشرَّ الدَّ

ُم فِيِهْم َخْيرًا َسَْسَمَلُهْم َوَلْم َأْسَملَ  ْما َوُهْم ُسْلِرُضمَن )َ ِلَم اللَّ ِذيَ  مَسنُما  (33ُهْم َلَتَملَّ َها الَّ يا َأيُّ

 َوَقْلكِ 
ِ
َم َيُصمُ  َبْيَ  اْلَمْرء ُسمِ  إِ ا َد اُلْم لِما ُيْصِييُكْم َواْ َلُمما َأنَّ اللَّ ِم َولِلرَّ ُم إَِلْيِم مِ اْسَتِجيُكما لِلَّ  َوَأنَّ

ُلما فِْتنًَة  (30ُتْصَشُروَن ) َم َشِديُد اْلِللاِب َواتَّ ًة َواْ َلُمما َأنَّ اللَّ ِذيَ  َظَلُمما ِسنُْكْم َخاصَّ ال ُتِليَك َّ الَّ

 (اسناا )﴾ (35)

في المسجد والنّام سلم إ  أقك   اجالس  رسم  الّلملان بينما وفي الصديث أنم 

فأّسا  ،م فمقاا  لى رسم  اللّ  ،و هت وا د ،فأقك  اثنان إلى رسم  الّلم  ،ث ثة نار

وأّسا الّفالث فأدبر  ،وأّسا اآلخر فجلس خلاهم ،أ دهما فرأى فرجة في الصللة فجلس فيها

قا : )أال أخكرلم    النّار الّف ثة؟ أّسا أ دهم فالوى إلى  ،فلّما فرغ رسم  الّلم ع  اهكاع

  (7)م(ض فأ رض الّلم  نوأّسا اآلخر فأ ر ،وأّسا اآلخر فاستصيا فاستصيا الّلم سنم ،الّلم فالواه الّلم

 :الض  

ع إنم ال ش  سيلع في عقا  رج  س  الصاضري : فكيف يهتدي س  أ رض اللم  نم؟

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)
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 هاوية الض  ع

ع عوقع تصت اسم اللم المض  ،ع فم  لم يتنلم باسم اللم الهاديعقا  الخرا طي: أج 

 وللم س  أبماب اإلض   سا يلد  أبماب هدايتمع

 اتح اللم أبمابا لإلض  ؟قا  الرج : ولك  ليف ي

وجل  لها صاات س  تمفرت فيم استصق  ،قا  الخرا طي: إن اللم تلالى خلق الجنة

فالهداية الغالية التي هي ساتاح الجنة لها  ،ع وهكذاعوس  لم تتمفر فيم دخ  النار ،دخملها

 وس  لم يظار بها وقع في أسر اإلض   الذي هم ساتاح ،صاات س  ظار بها  لت  ليم

 لجميع أبماب جهنمع 

أو س   ،قا  الرج : ولك  اللرمن الكريم  لر أن اإلض   يلع س  الشيطان لإلنسان

ِم َوسا ُأْنِزَ  فهم يلم :﴿  ،اإلنسان لإلنسان ُقْ  يا َأْهَ  اْلِكتاِب َهْ  َتنِْلُممَن ِسنَّا إاِلَّ َأْن مَسنَّا بِاللَّ

ِم 53َأْلَفَرُلْم فاِسُلمَن ) إَِلْينا َوسا ُأْنِزَ  ِسْ  َقْكُ  َوَأنَّ  ( ُقْ  َهْ  ُأَنكُِّئُكْم بَِشرٍّ ِسْ   لَِ  َسُفمَبًة ِ نَْد اللَّ

ُم َوَغِضَت َ َلْيِم َوَجَلَ  ِسنُْهُم اْلِلَرَدَ  َواْلَخناِزيَر َوَ َكَد الطَّاُغمَت ُأولِئَ  َشرٌّ َسكا نًا َسْ  َلَلنَُم اللَّ

كِ   السَّ
ِ
ُقْ  يا َأْهَ  اْلِكتاِب ال َتْغُلما فِي ِدينُِكْم َغْيَر وفيم:﴿  ،)الما د (﴾ (83يِ  )َوَأَض ُّ َ ْ  َسماء

كِيِ  )  السَّ
ِ
﴾ (33اْلَصقِّ َوال َتتَّكُِلما َأْهماَء َقْمٍا َقْد َضلُّما ِسْ  َقْكُ  َوَأَضلُّما َلفِيرًا َوَضلُّما َ ْ  َسماء

الِ وفيم:﴿  ،)الما د ( ُسمِ  َسكِيً  َوَيْمَا َيَلضُّ الظَّ َخْذُت َسَع الرَّ ُم َ لى َيَدْيِم َيُلمُ  يا َلْيَتنِي اتَّ

ِخْذ ُف نًا َخِليً  )33) ْلِر َبْلَد إِْ  جاَءنِي َولاَن 38( يا َوْيَلتى َلْيَتنِي َلْم َأتَّ نِي َ ِ  الذِّ ( َلَلْد َأَضلَّ

ْيطاُن لإِْلِْنساِن َخُذواًل )  )الارقان(﴾ (33الشَّ

ع عرا طي: إن الرزم الذي يأتي  س  اإلنسان ال يلني أن اإلنسان هم الرزامقا  الخ

 ع عوالشااء الذي يأتي   لى يد اإلنسان ال يلني أنم الطكيت

 قا  الرج : سا تلني بذل ؟

قا  الخرا طي: للم تلالى س  س س  اسسكاب التي تلتضيها الصكمة سا ينصجت بم 
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 ويلرف بم اللارفمنع ،الغافلمن

 الرج : فه  في اللرمن سا يد   لى أن اللم هم الذي  اقت الجا دي  باإلض  ؟قا  

نَا  ﴿:فلا  ،ع فلد أخكر اللم تلالى    سمسى عقا  الخرا طي: أج  َوَقاَ  ُسمَسى َربَّ

نَا لُِيِضلُّ  ْنَيا َربَّ نَا اْطمِ إِنََّ  مَتْيَت فِْرَ ْمَن َوَسأَلَُه ِزينًَة َوَأْسَماالً فِي اْلَصَيا ِ الدُّ ْس َ َلى ما َ ْ  َسكِيِلَ  َربَّ

 ( 88َأْسَمالِِهْم َواْشُدْد َ َلى ُقُلمبِِهْم َف  ُيْؤِسنُما َ تَّى َيَرُوا اْلَلَذاَب اْسَلِيَم﴾ )يمنس:

 ، لى فر من وسلئم بلد أن استناذ ل  المسا   لد متهم فهذا د اء س  سمسى 

 لى تلالى لما قا   ،الجهد اللظيم الذي بذلم لى قمسم بلد  ل   وهم يشكم د اء نمح 

َوال َتِزِد الظَّالِِميَ  إِالَّ  ﴿:تلالىوقا   ،(30:َوال َتِزِد الظَّالِِميَ  إاِلَّ َض الً ﴾ )نمح ﴿لسانم:

 (38:َتَكارًا﴾ )نمح

فلا  :﴿ َوإَِ ا َسا ُأْنِزَلْت  ،وسماقاهم س  اللرمن الكريم المنافلي وأخكر اللم تلالى    

ُهْم قَ  ُم ُقُلمَبُهْم بَِأنَّ ٌا ال مْ ُسمَرٌ  َنَظَر َبْلُضُهْم إَِلى َبْلٍض َهْ  َيَراُلْم ِسْ  َأَ ٍد ُثمَّ اْنَلَرُفما َصَرَف اللَّ

 ( 733َيْاَلُهمَن﴾ )التمبة:

فهؤالء المنافلمن النلرافهم    اللرمن الكريم ونامرهم سنم  اسلهم اللم تلالى  لى 

 ،سن التكليف يتطلت الطما ية واالختيار ،ف قلمبهم    الصقفلر ،سلتضى طكيلتهم

ُم  ﴿تلالى:وسف   ل  قملم  ،فلذل  س  رغت    الصق رغت الصق  نم ا َزاُغما َأَزاَغ اللَّ َفَلمَّ

 (5:ُقُلمَبُهْم ﴾ )اللف

 :الكذب

واإل راض يؤدي  ،قا  رج  س  الصاضري : و ينا أن الجصمد يؤدي إلى اإل راض

 ع فإلى سا يؤدي الض  ؟عإلى الض  

ع فم  ض     الصق ال ش  أنم عقا  الخرا طي: يؤدي إلى الكذب والتكذيت

 ع وس  لذب بالصق الش  أنم سيكذب  ليمععسيكذب بم
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ذِ فلا :﴿  ،للد  لر اللم تلالى أن س  صاات الضالي  التكذيت باليات اللم يَ  َلَاُروا َوالَّ

ُبما باِلياتِنا ُأولِئَ  َأْصص  )الكلر (﴾ (33اُب النَّاِر ُهْم فِيها خالُِدوَن )َوَلذَّ

 قا  الرج : فما  اقكة الكذابي  المكذبي ؟

ِذيَ  َلَاُروا َلْ  ُتْغنَِي َ نُْهْم َأْسماُلُهْم فلا :﴿  ،قا  الخرا طي: للد  لرها اللم تلالى إِنَّ الَّ

ِم َشْيئًا َوُأولِئَ  ُهْم َوُقمُد  ِذيَ  ِسْ  َقْكِلِهْم 73النَّاِر )َوال َأْوالُدُهْم ِسَ  اللَّ ( َلَدْأِب مِ  فِْرَ ْمَن َوالَّ

ُم َشِديُد اْلِللاِب ) ُم بُِذُنمبِِهْم َواللَّ ُبما باِلياتِنا َفَأَخَذُهُم اللَّ َقْد وقا :﴿  ،)م   مران(﴾ (77َلذَّ

بِيَ  )َخَلْت ِسْ  َقْكِلُكْم ُسنٌَ  َفِسيُروا فِي اْسَْرِض َفاْنُظروا َلْيَف لاَن  )م  ﴾ (733 اِقَكُة اْلُمَكذِّ

الِصاِت َلُهْم َسْغِاَرٌ  َوَأْجٌر َ ظِيٌم )وقا :﴿  ، مران( ِذيَ  مَسنُما َوَ ِمُلما اللَّ ُم الَّ ( 3َوَ َد اللَّ

ُبما باِلياتِنا ُأولِئَ  َأْصصاُب اْلَجِصيِم ) ِذيَ  َلَاُروا َوَلذَّ ْم َوسا َتْأتِيهِ وقا :﴿  ،)الما د (﴾ (73َوالَّ

ِهْم إاِلَّ لاُنما َ نْها ُسْلِرِضيَ  ) ا جاَءُهْم َفَسْمَف َيْأتِيِهْم  (0ِسْ  مَيٍة ِسْ  مياِت َربِّ ُبما بِاْلَصقِّ َلمَّ َفَلْد َلذَّ

ِريَ  َوُسنْذِ وقا :﴿  ،)اسنلاا(﴾ (5َأْنكاُء سا لاُنما بِِم َيْسَتْهِزُؤَن )  ِري َ َوسا ُنْرِسُ  اْلُمْرَسِليَ  إاِلَّ ُسَكشِّ

ُهُم اْلَلذاُب  (08َفَمْ  مَسَ  َوَأْصَلَح َف  َخْمٌف َ َلْيِهْم َوال ُهْم َيْصَزُنمَن ) ُبما باِلياتِنا َيَمسُّ ِذيَ  َلذَّ َوالَّ

 )اسنلاا(﴾ (03بِما لاُنما َيْاُسُلمَن )

وإّن  ،فإّن الّلدم يهدي إلى الكرّ  ، ليكم بالّلدم): وفي الصديث قا  رسم  اللم 

وسا يزا  الّرج  يلدم ويتصّرى الّلدم  ّتى يكتت  ند الّلم صّديلاع  ،يهدي إلى الجنّة الكرّ 

وسا يزا   ،وإّن الاجمر يهدي إلى النّار ،فإّن الكذب يهدي إلى الاجمر ،وإّيالم والكذب

  (7)الّرج  يكذب ويتصّرى الكذب  ّتى يكتت  ند الّلم لّذابا(

اللياسة وال يزّليهم وال ينظر إليهم ولهم  ذاب أليم:  قا : )ث ثة ال يكّلمهم الّلم يماو

  (3)و ا   سستككر( ،وسل  لّذاب ،شيخ زان

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه سسلمع (3)
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  (7)قا : )ال تكذبما  لّي؛ فإّنم س  لذب  لّي فليلج النّار(و

تمع وس  اس ،ول  يال  ،بصلم لم يره لّلف أن يللد بي  شليرتي  (3))س  تصّلموقا :

وس  صّمر  ،يما اللياسة (3)ياّرون سنم صّت في أ نم اآلن إلى  ديث قما وهم لم لارهمن أو 

  (0)صمر   ّذب ولّلف أن يناخ فيها وليس بنافخ(

 قا  الرج : ولكنا قد نضطر أ يانا إلى الكذب؟

: )ليس الكّذاب اّلذي يللح بي  النّام قا  الخرا طي: إن لان س  باب قملم 

)أربع س  لّ  فيم لان سنافلا ان س  باب قملم ع وإن لعفنلم (8)خيرا أو يلم  خيرا( (5)فينمي

 ،وس  لانت فيم خللة سنهّ  لانت فيم خللة س  النّاام  ّتى يد ها: إ ا ا تم  خان ،خاللا

 ف ع  (3)وإ ا خاصم فجر(  ،وإ ا  اهد غدر ،وإ ا  ّدث لذب

 قا  الرج : سا تلني؟

فكّ  سللمد سصممد  ،صدالك ا وسيلة إلى الملاقا  الخرا طي: للد  لر الللماء أن 

ّم إن لان ث ،وإن لم يك  تصليلم إاّل بالكذب ،يمك  تصليلم بغير الكذب يصرا الكذب فيم

فإ ا  عوإن لان واجكا لان الكذب واجكاع ،تصلي   ل  المللمد سكا ا لان الكذب سكا ا

ذب كوسئ  إنسان  نم وجت ال ،وأخاى سالم ،أو أخذ سالم ،اختاى سسلم س  ظالم يريد قتلم

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 س  تصلم: تكلف الصلمع (3)

 اآلن : الرصاص المذابع (3)

 رواه الكخاريع (0)

 الخيرع فينمي: أي يكلغ  لى وجم االص ح وطلت (5)

 رواه الكخاري وسسلمع (8)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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 ع(7)بإخاا م

 ع فما   ج الكذب؟عقا  الرج : و يت هذا

 قا  الخرا طي: ال يمك  سلرفة الل ج قك  سلرفة الدوا ي واسسكابع

 وسا أسكابم؟ ،قا  الرج : فما دوا ي الكذب

فيرى الكّذاب أّن  ،جت ب النّاع واستدفاق الّضّر : سنها الكذب ال(3)قا  الخرا طي

 واستشاافا للّطمعع ،ص لناسم فيم اغترارا بالخدقفيرّخ  ،الكذب أسلم وأغنم

ال ف  يجد صدقا يلذب و ،ول سم سستظرفا ،يؤثر أن يكمن  ديفم سستلذباوسنها أنم 

 وال طرا ام سلجز ع ،فيستصلي الكذب اّلذي ليست غرا زه سلمز  ، ديفا يستظرف

لام وي ،يمأن يللد بالكذب الّتشّاي س   دّوه فيسمم بلكا ح يختر ها  لوسنها 

 باضا ح ينسكها إليمع

 ،فلار الكذب لم  اد  ،أن تكمن دوا ي الكذب قد ترادفت  ليم  ّتى ألاهاوسنها 

  عوناسم إليم سنلاد 

ّكم فهم يتش ،و ل  أّن الكا ب يرى لم فض   لى المخكر بما أ لمم ، ّت الّترّأموسنها 

 باللالم الااض  في  ل ع

 الل ج؟ فما ،قا  الرج :  رفنا الدوا ي

 ع و  ج الدوا ي بالتخلي  نهاععقا  الخرا طي:   ج الداء بملاوستم

 :الخداق

 قا  رج  س  الصاضري : فما الهاوية التي يؤدي إليها الكذب؟

ع فالكا ب يتلمر أن لم عقا  الخرا طي: أخطر هاوية يؤدي إليها الكذب هي الخداق

                                         
 ع053رياض اللالصي :  (7)

 ع358أدب الدنيا والدي :  (3)
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 لارط لذبهم -   المنافلي  تمهمهم  اللدر   لى قلت الصلا قعع ولذل   لر اللم تلالى

ِذيَ  مَسنُما َوسا َيْخَدُ مَن إِالَّ قا  تلالى :﴿  ،أنهم يخاد منم - لى اللم  َم َوالَّ ُيخاِدُ مَن اللَّ

َم َوُهَم خاِدُ ُهْم َوإِ ا وقا :﴿  ،﴾ )الكلر ((3َأْنُاَسُهْم َوسا َيْشُلُروَن ) إِنَّ اْلُمنافِِليَ  ُيخاِدُ مَن اللَّ

َم إاِلَّ َقِليً  ق  ،(النساء) ﴾703) اُسما إَِلى اللَّ ِ  قاُسما ُلسالى ُيراُؤَن النَّاَم َوال َيْذُلُروَن اللَّ

َدَك بِنَْلِرِه َوبِاْلُمْؤِسنِيَ  )وقا  :﴿  ِذي َأيَّ ُم ُهَم الَّ ﴾ (83َوإِْن ُيِريُدوا َأْن َيْخَدُ مَك َفإِنَّ َ ْسَكَ  اللَّ

 (اسناا )

  (7)لئيم( والااجر خّت  ،لريم : )المؤس  غرّ قا  رسم  اللم  في الصديث

 قا  الرج : فما صمر الخداق؟

 ع عفهي تشم  جميع سنا ي الصيا  ،ع ال يمك   لرهاعقا  الخرا طي: لفير 

 لنستد  بما  لرت  لى سا لم تذلرع ،قا  الرج : ال سناص ل  س   لر بلضها لنا

: )ال يتلّلى الّرلكان فلا  ،بلض صمر الخداق قا  الخرا طي: للد  لر رسم  اللم 

وال تلّروا  ،وال يكع  اضر لكاد ،(3)وال يكع بلضكم  لى بيع بلض وال تناجشما ،(3)لكيع

بلد أن يصلكها فإن رضيها  ،فم  ابتا ها بلد  ل  فهم بخير النّظري عع (0)اإلب  والغنم

 (5)وصا ا س  تمر( ،وإن سخطها رّدها ،أسسكها

 ثة ال يكّلمهم الّلم يما اللياسة وال ينظر إليهم وال يزّليهم ولهم  ذاب أليم: )ثوقا : 

                                         
 رواه أبم داود والترسذي والصالمع (7)

لملس اال يتلّلى الرلكان لكيع: هم أن يتللى الصضري الكدوي قك  وصملم إلى الكلدع ويخكره سا سلم لذبا ليشتري سنم سللتم ب (3)

 وأق  س  ثم  المف ع

 التناجش: االستفار  أي يفير رغكة النام فيها ويرفع ثمنهاع (3)

ال تلروا اإلب  والغنم: س  التلرية وهي الجمع أي ال تجملما اللك  في ضر ها  ند إراد  بيلها  تى يلظم ضر ها فيظ   (0)

 المشتري أن لفر  لكنها  اد  لها سستمر ع

 رواه الكخاريع (5)
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رج   لى فض  ساء بالا   يمنلم س  اب  الّسكي ع ورج  بايع رج  بسللة بلد الللر فصلف 

 ،ورج  بايع إساسا ال يكايلم إاّل لدنيا ،وهم  لى غير  ل  ،لم بالّلم سخذها بكذا ولذا فلّدقم

 (7)وإن لم يلطم سنها لم يف( ،اه سنها وفىفإن أ ط

 :الغش

 ع فه  هناك هاوية غيرها؟عقا  رج  س  الصاضري :و ينا هذا

َوْيٌ  فلا :﴿  ،ع للد  لر اللم الغاشي عالغشع هناك هاوية عقا  الخرا طي: أج 

ِايَ  ) ِذيَ  إَِ ا اْلتاُلما َ َلى النَّاِم َيْسَتْمُفمَن )7لِْلُمَطاِّ إِ ا لاُلمُهْم َأْو َوَزُنمُهْم ُيْخِسُروَن ( وَ 3( الَّ

 (المطااي ) ﴾ (3)

فلا : )يطلع  ليكم اآلن  ،   أنس قا : لنّا جلمسا  ند رسم  الّلم وفي الصديث 

فلا :  ؟: فما بلغ ب  سا قا  رسم  الّلم  الصديث وفيم ععس  هذا الاّج رج  س  أه  الجنّة

فلّما وّليت د اني فلا : سا هم إاّل سا رأيت غير أّني  ،مسا هم إاّل سا رأيتع قا : فانلرفت  ن

وال أ سده  لى خير أ طاه الّلم إّياهع فلا   ،ال أجد في ناسي  لى أ د س  المسلمي  غّشا

  (3)وهي اّلتي ال نطيق( ،فهذه اّلتي بلغت ب ) كد الّلم: 

ا ت ا هذا يا ص لى صكر  طلاا فأدخ  يده فيها فنالت أصابلم بل ع فلا : )س سّر و

الّطلاا؟( قا : أصابتم الّسماء يا رسم  الّلمع قا : )أف  جللتم فمم الّطلاا لي يراه النّام؟ 

 (3)س  غّش فليس سنّي(

يممت يما يممت وهم غاّش لر ّيتم إاّل  ّرا  ،: )سا س   كد يستر يم الّلم ر ّيةوقا  

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه أ مدع (3)

 رواه سسلمع (3)
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  (7)الّلم  ليم الجنّة(

هاد  و لمم المالدي  وش ،لككا ر؟ )ث ثا(: اإلشراك بالّلم: )أال أنكئكم بألكر ا قا و

سّتكئا فجلسع فما زا  يكّررها  ّتى قلنا ليتم   ولان رسم  الّلم ،الّزور )أو قم  الّزور(

  (3)سكت(

  ات يما في خطكتم: )أال إّن رّبي أسرني أن أ ّلمكم سا جهلتم سّما  ّلمني وقا  

   ع وإّني خللت  كادي  نااء لّلهمع وإّنهم أتتهم  ،يمسي هذاع لّ  سا  نصلتم  كدا

وأسرتهم أن يشرلما بي سا لم  ،و ّرست  ليهم سا أ للت لهم ،الّشياطي  فاجتالتهم    دينهم

إاّل بلايا س  أه   ،أنّز  بم سلطاناع وإّن الّلم نظر إلى أه  اسرض فملتهم  ربهم و جمهم

تلرؤه  (3)وأنزلت  لي  لتابا ال يغسلم الماء ،تلي ب وقا : إّنما بلفت  سبتلي  وأب ،الكتاب

 فيد مه خكز ع (0)نا ما ويلظانع وإّن الّلم أسرني أن أ ّرم قريشاع فللت: رّب إ ا يفلغما رأسي

وابلث جيشا  ،وأناق فسنناق  لي  (5)قا : استخرجهم لما استخرجمكع واغزهم نغزك

: وأه  الجنّة ث ثة:  و سلطان سلس  وقات  بم  أطا   س   لاكع قا  نكلث خمسة سفلمع

ستلّدم سمّفقع ورج  رقيق الللت لكّ   ي قربى وسسلمع و ايف ستلّاف  و  يا ع قا : 

اّلذي  هم فيكم تكلا ال يتكلمن أه  وال ساالع  ،وأه  النّار خمسة: الّضليف اّلذي ال زبر لم

يلكح وال يمسي إاّل وهم والخا   اّلذي ال يخاى لم طمع وإن دّم إاّل خانمع ورج  ال 

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 ب  يكلى  لى سمر الزسانع ،لتابا ال يغسلم الماء: سلناه سصامظ في اللدور ال يتطرم إليم الذهاب (3)

 أي يكسرع ،إ ا يفلغما رأسي: أي يشدخمه ويشجمه لما يشدخ الخكز (0)

 نغزك: أي نلين ع (5)
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  (3)(الاّصاش(7)والّشنظير)يخاد      أهل  وسال ع و لر الكخ  أو الكذب 

 ع (3)أن تتلّلى الّسلع  ّتى تكلغ اسسمامنهى  رسم  الّلم أن وفي الصديث 

وال  ،شماوال تناج ،: )ال يتلّلى الّرلكان لكيع وال يكع بلضكم  لى بيع بلض قا و

بلد أن  ،وال تلّروا اإلب  والغنمع فم  ابتا ها بلد  ل  فهم بخير النّظري  ،يكع  اضر لكاد

  (0)يصلكها فإن رضيها أسسكها وإن سخطها رّدها وصا ا س  تمر(

 :االفتراء

 ع فه  هناك هاوية غيرها؟عقا  رج  س  الصاضري :و ينا هذا

 ،أه  هذه الهاويةع للد  لر اللم تلالى عاالفتراءع هناك هاوية عقا  الخرا طي: أج 

ِم لَِيْصُكَم َبْينَُهْم ُثمَّ َيَتمَ فلا :﴿  ِذيَ  ُأوُتما َنِليكاً ِسَ  اْلِكتاِب ُيْدَ ْمَن إِلى ِلتاِب اللَّ ى لَّ َأَلْم َتَر إَِلى الَّ

نَا النَّاُر إاِلَّ َأيَّ  (33َفِريٌق ِسنُْهْم َوُهْم ُسْلِرُضمَن ) ُهْم  لَِ  بَِأنَُّهْم قاُلما َلْ  َتَمسَّ اسًا َسْلُدوداٍت َوَغرَّ

ُم ِسْ  َبِصيَرٍ  َوال ساِ َكٍة وقا :﴿  ،)م   مران(﴾ (30فِي ِدينِِهْم سا لاُنما َيْاَتُروَن ) سا َجَلَ  اللَّ

ِم اْلَكِذَب َوَأْلَفُرُهْم ال َيْلِلُلمنَ  ِذيَ  َلَاُروا َيْاَتُروَن َ َلى اللَّ  َوال َوِصيَلٍة َوال  اٍا َولِك َّ الَّ

َا َأِا اْسُْنَفَيْيِ  وقا :﴿  ،)الما د (﴾ (733) َلَرْيِ  َ رَّ بِِ  اْثنَْيِ  َوِسَ  اْلَكَلِر اْثنَْيِ  ُقْ  ملذَّ َوِسَ  اإْلِ

ُم بِهذا َفَمْ  َأْظَلُم ِسمَّ  اُلُم اللَّ ا اْشَتَمَلْت َ َلْيِم َأْر اُا اْسُْنَفَيْيِ  َأْا ُلنُْتْم ُشَهداَء إِْ  َوصَّ رى اْفتَ   ِ َأسَّ

َم ال َيْهِدي اْلَلْمَا الظَّالِِميَ  ) ِم َلِذبًا لُِيِض َّ النَّاَم بَِغْيِر ِ ْلٍم إِنَّ اللَّ  ،)اسنلاا(﴾ (700َ َلى اللَّ

ِم َوُأولِئَ  ُهُم اْلكاِ ُبمَن )وقا :﴿  ِذيَ  ال ُيْؤِسنُمَن باِلياِت اللَّ ﴾ (735إِنَّما َيْاَتِري اْلَكِذَب الَّ

 )النص (

                                         
 وهم السيء الخلقع ،الشنظير: فسره في الصديث بأنم الاصاش (7)

 رواه سسلمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (0)
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 ،ألكر الظلم افتراء الكذب  لى الّلم و لى النكيي  و لى اللالصي خكر تلالى أن وأ

َ  ﴿ :فلا  َا إِْسراِ يُ  َ لى َنْاِسِم ِسْ  َقْكِ  َأْن ُتنَزَّ ُل ُّ الطَّلاِا لاَن ِ  ا لَِكنِي إِْسراِ يَ  إاِلَّ سا َ رَّ

ِم اْلَكِذَب 33ُلنُْتْم صاِدِقيَ  ) التَّْمراُ  ُقْ  َفْأُتما بِالتَّْمراِ  َفاْتُلمها إِنْ  ِسْ  َبْلِد  ( َفَمِ  اْفَترى َ َلى اللَّ

َم ال َيْغِاُر َأْن ُيْشَرَك بِِم َوَيْغِاُر وقا :﴿  ،)م   مران(﴾ (30)  لَِ  َفُأولِئَ  ُهُم الظَّالُِممنَ  إِنَّ اللَّ

ِم َفَلِد ا مَن 08ْفَترى إِْثمًا َ ظِيمًا )سا ُدوَن  لَِ  لَِمْ  َيشاُء َوَسْ  ُيْشِرْك بِاللَّ ِذيَ  ُيَزلُّ ( َأَلْم َتَر إَِلى الَّ

ي َسْ  َيشاُء َوال ُيْظَلُممَن َفتِيً  ) ُم ُيَزلِّ ِم اْلَكِذَب 03َأْنُاَسُهْم َبِ  اللَّ ( اْنُظْر َلْيَف َيْاَتُروَن َ َلى اللَّ

َب َوَسْ  وقا :﴿  ،)النساء(﴾ (53َوَلاى بِِم إِْثمًا ُسكِينًا ) ِم َلِذبًا َأْو َلذَّ ِ  اْفَترى َ َلى اللَّ َأْظَلُم ِسمَّ

ُم ال ُيْاِلُح الظَّالُِممَن )  )اسنلاا(﴾ (37باِلياتِِم إِنَّ

 ،لرج  هاجى رج  ،: )إّن أ ظم النّام فريةفلا  ،    ظم جرا الماتري  وأخكر 

: )إّن س  أ ظم الارى أن ا وق ،(3)أّسم( (7)وزّنى ،ورج  انتاى س  أبيم ،فهجا اللكيلة بأسرها

 ،(3)سا لم يل (  أو يلم   لى رسم  الّلم ،أو يري  ينم سا لم تره ،يّد ى الّرج  إلى غير أبيم

وس  اّد ى قمسا ليس لم  ،إاّل لار بالّلم -وهم يللمم -)ليس س  رج  اّد ى لغير أبيم وقا :

بصلم لم يره لّلف أن يللد بي  س  تصّلم ): وقا  ،(0)فيهم نست فليتكّما سللده س  النّار(

وس  استمع إلى  ديث قما وهم لم لارهمن أو ياّرون سنم صّت في  ،ول  يال  ،شليرتي 

 (5)وليس بنافخ( ،وس  صّمر صمر   ّذب ولّلف أن يناخ فيها ،أ نم اآلن  يما اللياسة

 :الغدر

                                         
 زّنى أّسم: رساها بالزناع (7)

 رواه اب  ساجم والكخاري في اسدب الماردع (3)

 رواه الكخاريع (3)

 رواه الكخاريع (0)

 واه الكخاريعر (5)
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 ع فه  هناك هاوية غيرها؟عقا  رج  س  الصاضري :و ينا هذا

 ،الغدر س  صاات المنافلي  ع للد ا تكر عالغدرع هناك هاوية عي: أج قا  الخرا ط

وس  لانت فيم خللة سنهّ  لانت فيم خللة س   ،: )أربع س  لّ  فيم لان سنافلا خاللافلا 

  (7)وإ ا خاصم فجر( ،وإ ا  اهد غدر ،وإ ا  ّدث لذب ،النّاام  ّتى يد ها: إ ا ا تم  خان

ورج   ،أنا خلمهم يما اللياسة: رج  أ طى بي ثّم غدر : )قا  الّلم: ث ثةوقا  

  (3)ورج  استأجر أجيرا فاستمفى سنم ولم يلطم أجره( ،باق  ّرا فأل  ثمنم

قا : )لكّ  غادر لماء يما اللياسة يرفع لم بلدر غدرهع أال وال غادر أ ظم غدرا س  و

  (3)أسير  اّسة(

  (0)م  لماء غدر يما اللياسة(قا : )س  أّس  رج   لى دسم فلتلم فإّنم يصو

أو أخذ سنم شيئا بغير طيت  ،أو لّلام فمم طاقتم ،قا : )أال س  ظلم سلاهدا أو انتللمو

  (5)ناس فأنا  جيجم يما اللياسة(

قا : )أال س  قت  ناسا سلاهدا لم  ّسة الّلم و ّسة رسملم فلد أخار بذّسة الّلم ف  يرح و

  (8)د س  سسير  سكلي  خرياا(وإّن ريصها ليمج ،را صة الجنّة

قا   مران: ال أدري أ لر  -( ثّم اّلذي  يلمنهم ،ثّم اّلذي  يلمنهم ،قا : )خيرلم قرنيو

ويشهدون وال  ،إّن بلدلم قمسا يخمنمن وال يؤتمنمن -بلد قرني  أو ث ثة  النّكّي 

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه الكخاريع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه أ مد والطكراني ورجالم ثلاتع (0)

 رواه أبم داودع (5)

 وهذا لاظ الترسذيع ،والترسذي ،رواه الكخاري (8)
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   (3)(7)ويظهر فيهم الّسم  ،وينذرون وال يامن ،يستشهدون

المطّيكي  سع  ممستي وأنا غ ا فما أ ّت أّن لي  مر النّلم وأّني  قا : شهدت  لفو

وال  لف في  ،: )لم يلت اإلس ا  لاا إاّل زاده شّد أنكفم( قا  الّزهرّي قا  رسم  الّلم 

  (3)بي  قريش واسنلار(  اإلس ا( وقد أّلف رسم  الّلم

صّلها  ّتى ينلضي أسدها أو وال ي ،قا : )س  لان بينم وبي  قما  هد ف  يشّد  لد و

 (0)ينكذ إليهم  لى سماء(

هم و ،ويجير  ليهم أقلاهم ،قا : )المسلممن تتكافأ دساؤهم: يسلى بذّستهم أدناهمو

ال يلت  سؤس   ،وستسّر هم  لى قا دهم ،يرّد سشّدهم  لى سضلاهم ،يد  لى س  سماهم

  (5)وال  و  هد في  هده( ،بكافر

  (8)نكفها للي الّلم وليست سلم يمينم( قا : )س  أ طى بيلة ثمّ و

وس  قات   ،(3)وفارم الجما ة فمات سات سيتة جاهلّية ،قا : )س  خرج س  الّطا ةو

 ،أو يد م إلى  لكةع أو ينلر  لكة فلت  فلتلة جاهلّية ،يغضت لللكة (8)تصت راية  ّمّية

 ، ياي لذي  هد  هدهوال ،وس  خرج  لى أّستي يضرب بّرها وفاجرها وال يتصاش  س  سؤسنها

  (3)فليس سنّي ولست سنم(

                                         
 وقي : المراد يظهر فيهم لفر  الما عوهي أسكاب السم ع  ،يظهر فيهم الّسم : أي يصكمن التمسع في المالل  والمشارب (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه أ مدع (3)

 رواه سسلمع (0)

 رواه أبم داودع (5)

 رواه الطكراني بسند جيدع (8)

 سيتة جاهلية: أي  لى صاة سمتهم س   يث هم فمضى ال إساا لهمع (3)

  مية: هي اسسر اس مى ال يستكي  وجهمع  (8)

 رواه سسلمع (3)
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أوصاه في خاّصتم بتلمى الّلم  ،إ ا أّسر أسيرا  لى جيش أو سرّية  ان رسم  الّلمول

وس  سلم س  المسلمي  خيراع ثّم قا : )اغزوا باسم الّلم في سكي  الّلمع قاتلما س  لار بالّلمع 

  (7)وال تلتلما وليدا( ،وال تمّفلما ،وال تغدروا ،اغزوا وال تغّلما

سهاجر  الكصر قا : )أال تصّدثمني      جابرقا : لّما رجلت إلى رسم  الّلمو

سّرت  ،بأ اجيت سا رأيتم بأرض الصكشة؟( قا  فتية سنهم: بلى يا رسم  الّلم! بينا نص  جلمم

 دى إبنا  جمز س   جا ز رهابينهم تصم   لى رأسها قّلة س  ساءع فمّرت باتى سنهمع فجل  

 ثّم دفلها: فخّرت  لى رلكتيهاع فانكسرت قّلتهاع فلّما ارتالت التاتت إليم ،يديم بي  لتايها

وتكّلمت  ،وجمع اسّولي  واآلخري  ،يا غدر إ ا وضع الّلم الكرسّي  ،فلالت: سمف تللم

 نده غداع قا : يلم   ،فسمف تللم ليف أسري وأسرك ،اسيدي واسرج  بما لانما يكسكمن

  (3): )صدقتع صدقتع ليف يلّدم الّلم أّسة ال يؤخذ لضلياهم س  شديدهم(الّلم رسم  

*** 

 ،بلينا سع الخرا طي أياسا سلدودات يللمنا فيها أسرار الجصمد وأرلانم ومثاره

 ع عويستلم  في التناير  نم ل  سا متاه اللم س  الللم والصكمة

 ،د أن يكلغهم إياهم ويدربهم  ليموبلد أن رأى أن المصيطي  بم قد فلهما  نم سا أرا

 س  أقساا المدرسةع طلت سنهم أن يسيروا لللسم الفاني

                                         
 رواه سسلمع (7)

 رواه اب  ساجة وأبم يللي ولم شاهد  ند الكزار والكيهلي في السن  واب   كانع (3)
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 ا اسناثانيا 

وبلد أن رأيت تأثير التلاليم التي بفها  ،بلد أن انتهينا س  الدراسة في اللسم اسو 

م ولان اسمم )قس ،الخرا طي في نامم الساسلي ععسرت سع أه  السمم إلى اللسم الفاني

 اسخ مسلناات في  –لسميم  –وأن لم  ،(7)أبم بكر اآلجريشيخم هم  وقد  رفنا أن ،اسنا(

لتاب أه  الكر )و ،(أدب الناس)و ،(أخ م الللماء)و ،(أخ م  ملة اللرمنسنها )

 عوغيرها لفير ،(لتاب التهجد)و ،(لتاب التمبة)و ،(والتلمى

 للسم الفانيوسر لمنم هم ا ،وقد سألنا اآلجري    سر تسمية هذا اللسم بهذا االسم

ع وإن أو  عفلا : إن أو  سا يتلف بم س  جصد سماله هم تضخم أناه ،التالي للسم الجصمد

 للمة ينطق بها س  نسي اللم هي للمة أناعع 

ه  ترى عع فهي أو  لاظة يلكر بها اإلنسان    ناسم أناقا  لم بلض الصاضري : ولك  

 اإلنسان مثما بنطلم بها؟

ويستلملها لما  ،لمجرد التلرف والتلريف )أنا(   يلم الخلق سقا  اآلجري: في 

يستلم  جميع الضما ر سناللة وستللة ال يشلر بالتغاير بينها وال يلتلد أن أنا أفض  س  

 أو أنا خير س  هم أو همع ،أنت

 ء يلملها س ،ويخضع بها رقاب غيره ،وفي الخلق س  يستلملها لأدا  يمصم بها غيره

أو  ،وأن يسملما ويطيلما ،يم بمجرد نطلم بها أن يسجد لها الخلقويتلمر أنها لاف ،فيم

 يسكصما ويككرواع

                                         
نسكتم إلى مجر )س   ،وهم فليم شافلي سصدث ،ها( 383أبم بكر اآلجري )ت  ،أشير بم إلى سصمد ب  الصسي  ب   كد اللم (7)

ترناه في اسخ م اخ لفير سؤلاات لم  وتمفي فيهاع ،فتنس  ،إلى سكة ثم انتل  333قك  سنة  ،و دث بكغداد ،قرى بغداد( ولد فيها

سنها )أخ م  ملة اللرمن( و)أخ م الللماء( و)التارد واللزلة( و) س  الخلق( و)الشكهات( و)تغير االزسنة(  ،هنا سجلها

 ان(سا ورد في ليلة النلف س  شلكو)النليصة( و)لتاب االربلي   ديفا( و)لتاب الشريلة( و)الغرباء( و)فرض طلت الللم( و)
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 قا  الرج : فما الارم بي  اسو  والفاني؟

ووا د س   دد ضخم  ،وفرد في سجممق ،اسو  يشلر أنم جزء س  ل قا  اآلجري: 

هم  وأنم ،موغيره فروق لخدست ،أسا الفاني فيلتلد أنم هم الك  ،يتشك  سنم بنيان الكمن

وأنم هم الما د وغيره أصاار    يساره و يمينم يتشك   ،المجممق وغيره شتات يتم دون فيم

 سنم  ددهع

وينمصي في  ،وبك  سمجاتها ،ويسمع اسصمات جميلا ،اسو  يرى ناسم وغيره

 ،مأسا الفاني ف  يرى إال ناس ،ويصكهم ويتاا   في  ياتم سلهم ،اآلخري  لما ينمصمن فيم

وال يلرف اللار وجمده  ،يسمع إال  سم أوس   ضكطت سمجاتم بصست ترددات  سم وال

 سن اللار غيرهع

ولم تهرب الطيمر س   ،ولم يتصرك لم النسيم،اسو  إ ا سشى لم تشلر بم اسرض

 أسا الفاني فتندك ،أولارها وال النم  إلى قراها ولم تهتز صاصة الماء وهم يطاللها بمجنتم

 ،وتار النسمر س  قمم الجكا  إن نظر إليها ،ويتخلخ  السصاب س  فمقم ،اسرض س  تصتم

 وترتاع أسماج الكصار إن طاللها بلاصتم لاللمر يمدها ويسصكهاع

 قا  الرج : فاسنا اآلثمة هي اسنا الفانية إ ن؟

 ثم يايض  جكها لكرا  لى ،ع إنها اسنا التي تمتلئ  جكا بناسهاعقا  اآلجري: أج 

 غيرهاع

  ع  لعإبليسوسابلها  ع وأولهاعد ضرب اللرمن الكريم النما ج    هذه اسنا اآلثمةلل

َسا َسنََلَ  َأالَّ َتْسُجَد إِْ  َأَسْرُتَ  َقاَ  فلندسا قا  اللم لم :﴿  ،آلداالذي رفض طا ة اللم بالسجمد 

 (73 راف:اس)﴾ ٍ َأَنا َخْيٌر ِسنُْم َخَلْلَتنِي ِسْ  َناٍر َوَخَلْلَتُم ِسْ  طِي 

 ،وبدأ االنالا     الكمن المتكاس  المتمازن ،وس   ل  الصي  بدأ التلاظم بالذات

وورث خلق لفير س  بني مدا هذه الكلمة وتلاظمما بها وتاهما وأسسما الملابد والللمر 
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وشيدوا التماثي  ونشروا صمرهم في   ،سن الدساء اإللهية تسري في  روقهم ،لتلكد  واتهم

ا وقطلم ،وقتلما ل   بابة تط  أثناء  ديفهم ،و للمها  لى جميع الجدران ل  المص ت

وا دور اسس  المختلاة لتلما بما يجت في  لهم س  أوأنش ، كا  ل  س  رفع صمتم أساسهم

 تشرياات وتلظيمات وتكجي تع

ِذي َ اجَّ إِْبَراِهيَم فِي﴿ وسنهم  ععواللرمن الكريم يلص  لينا س  أنكاء هؤالء ِم َأنْ  الَّ  َربِّ

ِذي ُيْصِيي َوُيِميُت َقاَ  َأَنا ُأْ ِيي َوُأِسيُت َقاَ  إِْبرَ  َي الَّ ُم اْلُمْلَ  إِْ  َقاَ  إِْبَراِهيُم َربِّ ُم َفإِنَّ اِهيمَتاُه اللَّ

ِذي َلَاَر َوا ْمِس ِسَ  اْلَمْشِرِم َفْأِت بَِها ِسَ  اْلَمْغِرِب َفُكِهَت الَّ َم َيْأتِي بِالشَّ ُم اَل َيْهِدي اْلَلمْ اللَّ َا للَّ

 (الكلر )﴾ ( 358الظَّالِِميَ  )

إلى السذاجة التي يلع فيها هؤالء المتلاظمي  بأناسهم  ي   اواللرمن الكريم يشير بهذ

يلدقمن أنهم ا  ليلة ا ملهة سا داا المل  بأيديهم ورقاب الخلق بي  أيديهم يلتلمن س  

 عوال سصاسكة يشاءون ويصيمن س  يريدون بدون سلارضة

 ،وهذا التلاظم يصجت    أ ينهم سظاهر الللمر الكفير  التي تصي  بجميع  واتهم

سنم لان يظ  أن ألمهيتم أسر بديهي ال يناقش  ولهذا قك  هذا المل  المناظر  سع إبراهيم 

بالشمس يد   لى أنم لم يك  يراها  وتلمير دهشتم و يرتم  ندسا واجهم إبراهيم  ،فيم

ح وال يرى غيره إال أصاارا يلكامن  لى التسكي ،اها سا ر النام سنم لان سشغمال بناسملما ير

 لمع

واللرمن الكريم يذلر نمم جا مخر لتلاظم اسنا يال  في  لره تالي  لم يصظ بم اسم 

هذا و ،هم فر من  يث  لر اسمم في اللرمن الكريم في سكلة وستي  سمضلا ،لافر غيره

 ،م ناس صاات النمم ج السابق إال أن اللرمن الكريم ياسر سكت سرضمالنمم ج تنطكق  لي

ُهْم َلاُنما َقْمًسا َفاِسِليَ  )تلالى :﴿ وينص  ليم في قملم  ﴾ ( 50َفاْسَتَخفَّ َقْمَسُم َفَأَطاُ مُه إِنَّ

 (الزخرف)
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وطا تهم المطللة لم وقابليتهم سلمهيتم هي التي جللتم  مفاسق قمسم وخاة  لمله

ولهذا لان يليح فيهم دا ما بخطكة وا د  تكاي سكررا  ، ليلة أنم إلم ينكغي أن يلكديلدم 

ُكُم اْسَْ َلى )ع ع:﴿ سي أسر يلدره هي  (الناز ات)﴾ (30َأَنا َربُّ

يد مه إلى اللم ويلرفم بأنم رسم  رب اللالمي  تلجت أن  و ندسا جاءه سمسى 

 (الشلراء)﴾ (33اْلَلاَلِميَ  )َوَسا َربُّ ع ع:﴿يكمن هناك إلم غيره فسألم

ل  الصجج نهض فر من يليح في قمسم وهم يتلمر أن  و ندسا أراهم سمسى 

َها اْلَمأَلُ َسا :﴿  للماتم و دها تكاي لتلرير سا يلم  ونسف جميع سلجزات سمسى  َيا َأيُّ

ِلُع إَِلى إَِلِم َ ِلْمُت َلُكْم ِسْ  إَِلٍم َغْيِري َفَأْوِقْد لِي َيا َهاَساُن َ َلى الطِّ  يِ  َفاْجَلْ  لِي َصْرً ا َلَللِّي َأطَّ

وهذه هي السذاجة التي يتصلى بها ل   ،(الللص)﴾ (38ُسمَسى َوإِنِّي َسَُظنُُّم ِسَ  اْلَكاِ بِيَ  )

 عس  يلظم أناه ويمصم غيره

للد لان يتلمر أنم إن وجد إلم مخر فل  يلدو لمنم صا ت سرير سف  سريره أو تاج 

سفلما تتلمر الخ  ق جميلا س  أصصاب المل  المنصرفة ملهتها  ندسا تطكلها  ،  تاجمسف

بطابع اللمسية واللرقية واسرض وتغرم ربها في سستنللات س  اسساطير لتلكد  اتها س  

 وتنز  ربها س   لياء وجمده ليرفع رايتها ويليح بشلاراتها وياكر بتاكيرهاع ،خ   ربها

هم و ،ريم أسلمب هؤالء المتلاظمي  سع ل  س  يليم  ليهم الصجةويلمر اللرمن الك

وهم سا صاح بم فر من في  ،في سختلف فترات التاريخ وإن تلددت أشكالم وا دأسلمب 

َخْذَت إَِلًها َغْيِري َسَْجَلَلنََّ  ِسَ  اْلَمْسُجمنِيَ  ):﴿   وجم سمسى ﴾ (33َقاَ  َلِئِ  اتَّ

َ ُرونِي َأْقُتْ  ُسمَسى :﴿ مأل س  قمسم ناصصا في غاية التماضع ثم يتمجم إلى ال ،(الشلراء)

َ  ِدينَُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر فِي اْسَْرِض اْلَاَساَد ) ُم إِنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكدِّ والاساد  ،(غافر)﴾ (38َوْلَيْدُق َربَّ

 الذي يلنيم فر من هنا هم أن يتصم  غيره أرقاسا ويلير هم جزءا س  ل ع

لرمن الكريم يخكرنا بذل  التهديد وسصاولة تنايذه ليكي  سذاجة التاكير الناتج    وال
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كر والذي يصم  بينم وبي  الل  ،لس   ل  المتلاظم الذي ال يرى غيره وال يستايد س  غيره

 ع لى أي سناظر  أو التناز  للكم  أي   جة

رمن الكريم الكاار ولهذا نرى في جميع سماط  الصمار بي  المؤسني  وغيرهم في الل

 فإبراهيم  ،يلطلمن الصمار بإثار  الشغت والتهديد باللت  والرجم أو بممارسة اللت  ناسم

َأَراِغٌت َأْنَت َ ْ  ملَِهتِي َيا إِْبَراِهيُم َلِئْ  :﴿  يلطع  ماره الرقيق سع والده بهذا التهديد الخطير

والرج  الذي جاء قمسم يسلى في سمر   ،(سريم)﴾ ( 08ا )َلْم َتنَْتِم َسَْرُجَمنََّ  َواْهُجْرنِي َسِليا 

  م  فر من وسؤس ،يس يلطع  ماره بلتلم ليستأنف اللرمن الكريم  لر تتمة  ديفم بلد سمتم

ُم َس تلالى :﴿ لما قا   ،يشير إلى سصاولة قتلم قطع  ماره الطمي  الكليغ بما يَِّئاِت َسا َفَمَقاُه اللَّ

 (غافر)﴾ (05فِْرَ ْمَن ُسمُء اْلَلَذاِب ) َسَكُروا َوَ اَم باِل ِ 

واللرمن الكريم يكي  أن  ل  التيم بالذات قد ال يكمن بسكت سل   ريض أو  رش 

تلالى قا  ما ل ،ب  قد يتيم اإلنسان بكستان يملكم يمصم س  خ لم غيره ويتلاظم  ليهم ، ظيم

ِم َوُهَم ُيَصاِوُرُه َأَنا َأْلَفُر ِسنَْ  َسااًل َوَأَ زُّ َنَاًرا َوَلاَن َلُم َثَمٌر َفَلاَ  لَِلاِ كِ :﴿     صا ت الجنتي 

 (الكهف)﴾ (30)

ب  قد يلم  هذا الضمير الكسطاء س  الخدا والسلا  لملارف بسيطة يللممنها أو 

ِذي َنَجا ِسنُْهَما :﴿ في السج      أ د صا كي يمسف تلالى يد منها لما قا   َوَقاَ  الَّ

َلَر َبلْ  ٍة َأَنا ُأَنكُِّئُكْم بَِتْأِويِلِم َفَأْرِسُلمِن )َوادَّ ولهذا أنكر  ليم الصس   ،(يمسف)﴾ (05َد ُأسَّ

ب  في اللرمن الكريم سا يشير إلى هذا اإلنكار  ندسا  ،وقا : ليف ينكئهم الللج؟! ،الكلري

 فم  اللؤا نسيان نكي  رف صديليتم وإ سانم ،أن يذلره  ند ربم فنسي طلت سنم يمسف 

 وبشره بنجاتمع

ولهذا نرى أن ل  س  قا  أنا في اللرمن الكريم س  الكار  يلملها ستلاظما سهما اختلف 

 عنمق تلاظمم
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 ع ب  إنعقا  رج  س  الصاضري : ولك  اللرمن يذلر أن المؤسني  يلملمن هذه الكلمة

ُقْ  اَل َأْسِلُ  :﴿  ع ألم تسمع قملم تلالى سخاطكا رسملم عاللم تلالى يأسر رسملم بأن يلملها

ُم َوَلْم ُلنُْت َأْ َلُم اْلَغْيَت اَلْسَتْكَفْرُت ِسَ  اْلَخْيِر َوَسا ا إاِلَّ َسا َشاَء اللَّ نَِي سَ  لِنَْاِسي َنْاًلا َواَل َضرا سَّ

مُء إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر لَِلْمٍا ُيْؤِسنُمَن )  (اس راف)﴾ (788السُّ

ن يناي اد اء أي سلكية في هذه اآلية الكريمة أ تلالى يأسر نكيم  اللمقا  اآلجري: إن 

 ،يتويناي  نم اد اء الغ ،لناع يجلكم لناسم أو ضر يمنلها سنم إال بما يسره اللم لم س  قمى

 ﴾  إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر لَِلْمٍا ُيْؤِسنُمنَ :﴿  ويأسره أن يلم  في تماضع

أسا اللم و ،ية أخرى أن يخكرهم بأنم بشر سفلهم متاه اللم الرسالةيأسره في موبمف   ل  

وأن للاء اللم سرتك  بأ مالهم التم يدية المصضة ليناي  نهم أي ظ  في نسكة  ،تلالى فما د

َما َأَنا َبَشٌر ِسْفُلُكْم ُيمَ ى إَِليَّ تلالى :﴿ قا   اسلمهية لم لما نسكها النلارى للمسيح  ُقْ  إِنَّ

ِم َفْلَيْلَمْ  َ َمً  َصالًِصا َواَل ُيْشِرْك بِِلَكاَدِ  رَ َأنَّ  مِ َما إَِلُهُكْم إَِلٌم َواِ ٌد َفَمْ  َلاَن َيْرُجم لَِلاَء َربِّ  َأَ ًدا بِّ

 (الكهف)﴾ (773)

أن يلم  هذه الكلمات التي تايض بالتماضع للما  تا    منكياللم تلالى وقد أسر 

الرفيع يستد ي إنزا  س  كة أويستد ي خطابا سكاشرا س  اللم ستككري  يتلمرون أن سلاسهم 

ِذيَ  اَل َيْرُجمَن لَِلاَءَنا َلْماَل ُأْنِزَ  َ َلْينَا اْلَمَ ِ َكُة َأْو تلالى :﴿ قا   ،ب  رؤية سكاشر  لم َوَقاَ  الَّ

ا َلكِي نَا َلَلِد اْسَتْكَكُروا فِي َأْنُاِسِهْم َوَ َتْما ُ ُتما  (الارقان)﴾ (37ًرا )َنَرى َربَّ

ْ َمُ  َأَنْسُجُد :﴿  في تلاظم إ ا أسرهم بالسجمد للر م  ولانما يلملمن لم  َوَسا الرَّ

 (الارقان)﴾ (83لَِما َتْأُسُرَنا َوَزاَدُهْم ُنُامًرا )

 :اللجت

ع فصدثنا    اللنم اسو  س  عع وو ينا خطمرتمعقا  رج  س  الصاضري : و ينا هذا
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 ع(7)ل  الذي سميتم اللجتع  عأصناا اسنا

ُم فلا  :﴿  ،قا  اآلجري: اللجت هم  ل  اللنم الذي  لره اللم تلالى َلَلْد َنَلَرُلُم اللَّ

ْسَْرُض افِي َسماِطَ  َلفِيَر ٍ َوَيْمَا ُ نَْيٍ  إِْ  َأْ َجَكْتُكْم َلْفَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِ  َ نُْكْم َشْيئاً َوضاَقْت َ َلْيُكُم 

ْيُتْم ُسْدبِِريَ  )بِما َرُ كَ   )التمبة(﴾ (35ْت ُثمَّ َولَّ

ْرنا فلا :﴿  ،و لر نمم جا مخر لم ِلْلَتا اْلَجنََّتْيِ  مَتْت ُأُلَلها َوَلْم َتْظِلْم ِسنُْم َشْيئًا َوَفجَّ

 (30سااًل َوَأَ زُّ َنَارًا ) َولاَن َلُم َثَمٌر َفلاَ  لِلاِ كِِم َوُهَم ُيصاِوُرُه َأَنا َأْلَفُر ِسنَْ   (33ِخ َلُهما َنَهرًا )

اَ َة قاِ َمًة َوَلِئْ   (35َوَدَخَ  َجنََّتُم َوُهَم ظالٌِم لِنَْاِسِم قاَ  سا َأُظ ُّ َأْن َتكِيَد هِذِه َأَبدًا ) َوسا َأُظ ُّ السَّ

 )الكهف(﴾ (38ُرِدْدُت إِلى َربِّي َسَِجَدنَّ َخْيرًا ِسنْها ُسنَْلَلكًا )

َم َقْد فلا :﴿  ،مو لر نمم جا مخر ل قاَ  إِنَّما ُأوتِيُتُم َ لى ِ ْلٍم ِ نِْدي َأَوَلْم َيْلَلْم َأنَّ اللَّ

ً  َوَأْلَفُر َجْملًا َوال ُيْسَئُ  َ ْ  ُ ُنمبِِهُم الْ  ُمْجِرُسمَن َأْهَلَ  ِسْ  َقْكِلِم ِسَ  اْلُلُروِن َسْ  ُهَم َأَشدُّ ِسنُْم ُقمَّ

ْنيا يا َلْيَت َلنا ِسْفَ  سا ُأوتَِي قاُروُن ( َفَخَرَج َ لى َقْمِسِم 38) ِذيَ  ُيِريُدوَن اْلَصياَ  الدُّ فِي ِزينَتِِم قاَ  الَّ

ُم َلُذو َ ظٍّ َ ظِيٍم )  )الللص(﴾ (33إِنَّ

ِذيَ  َلَاُروا ِسْ  َأْهِ  اْلِكتاِب ِسْ  فلا :﴿:﴿  ،و لر سال  أسره في الدنيا ِذي َأْخَرَج الَّ ُهَم الَّ

مُ ِدياِرِهْم  ِم َفَأتاُهُم اللَّ ُهْم سانَِلُتُهْم ُ ُلمُنُهْم ِسَ  اللَّ ِ  اْلَصْشِر سا َظنَنُْتْم َأْن َيْخُرُجما َوَظنُّما َأنَّ  ِسَوَّ

ْ َت ُيْخِرُبمَن ُبُيمَتُهْم بَِأْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِسنِي   َ ِسْ  َ ْيُث َلْم َيْصَتِسُكما َوَقَذَف فِي ُقُلمبِِهُم الرُّ

 )الصشر(﴾ (3اْ َتكُِروا يا ُأولِي اْسَْبلاِر )فَ 

ِذيَ   (733ُقْ  َهْ  ُننَكُِّئُكْم بِاْسَْخَسِريَ  َأْ مااًل )فلا :﴿  ،و لر سال  أسره في اآلخر  الَّ

ُهْم ُيْصِسنُمَن ُصنْلًا ) ْنيا َوُهْم َيْصَسُكمَن َأنَّ ِذيَ  َلَاُروا ُأولِئَ  الَّ  (730َض َّ َسْلُيُهْم فِي اْلَصياِ  الدُّ

ِهْم َولِلاِ ِم َفَصكَِطْت َأْ ماُلُهْم َف  ُنِليُم َلُهْم َيْمَا اْلِلياَسِة َوْزنًا )  لَِ  َجزاُؤُهْم  (735باِلياِت َربِّ

                                         
  رف اللجت بأنم: )استلظاا النّلمة والّرلمن إليها سع نسيان إضافتها إلى المنلم  ّز وجّ (  (7)
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َخُذوا مياتِي َوُرُسِلي ُهُزوًا )  )الكهف(﴾ (738َجَهنَُّم بِما َلَاُروا َواتَّ

م لم تذنكما لخشيت  ليكم سا هم ألكر : )لفلا  ،وهم اللنم الذي  لره رسم  اللم 

  (7)اللجت( ،سنم

فهم  ،إ  خسف الّلم بم ،(3)سرّج  جّمتم ،: )بينما رج  يمشي في  ّلة تلجكم ناسموقا 

  (0)إلى يما اللياسة( (3)يتجلج 

فلندسا سئ      ، جابا س  الصجت الصا لة بي  الللم  وقكم  الصق ب  ا تكره 

هَ قملم تلالى :﴿  ُلْم َسْ  َض َّ إَِ ا اْهَتَدْيُتْم يا َأيُّ ِذيَ  مَسنُما َ َلْيُكْم َأْنُاَسُكْم ال َيُضرُّ  :لما د )ا﴾ ا الَّ

وهمى  ، ّتى إ ا رأيت شّصا سطا ا ،وتناهما    المنكر ،قا : )ب  ا تمروا بملروف (735

 ،مااّ للودق  ن  ا -يلني بناس  -وإ جاب لّ   ي رأي برأيم فللي  ،ودنيا سؤثر  ،سّتكلا

لللاس  فيهم سف  أجر  ،سف  قكض  لى الجمر (5)الّلكر فيم ،فإّن س  ورا كم أّياا الّلكر

  (8)خمسي  رج  يلملمن سف   ملم(

 ولكنا لم نلرف المصذر سنمعع فما اللجت؟ ،قلنا:  رفنا التصذير

السرور والارح بالناس وبما يلدر  نها س  أقما  أو : اللجت هم (3)قا  اآلجري

سماء ألانت هذه اسقما  وتل   ،ا  س  غير تلد أو تجاوز إلى اآلخري  س  النامأ م

                                         
 رواه الكزار بإسناد جيدع (7)

 الجمم: هي سجتمع الشلر إ ا تدلى س  الرأم إلى المنككي ع (3)

والمراد أنم ينز  في اسرض سضطربا  ،ويندفع س  شق إلى شق ،التجلج  هم أن يسمخ في اسرض سع اضطراب شديد (3)

 ستدافلاع

 رواه الكخاريع (0)

 فيم: أي في  ل  المقت وتل  اسيااع (5)

 واب  ساجةع ،واللاظ لم ،رواه أبم داود (8)

 للدلتمر السيد سصمد نمحع ،س  سراجلنا في هذا المطلت لتاب )مفات  لى الطريق( (3)
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فإن لان هناك تلد أو تجاوز إلى اآلخري  عع سصممد  أو غير سصممد  ،اس ما  خيرًا أو شراً 

وإن لان هناك عع استلغار سا يلدر  نهم فهم الغرور أو شد  اإل جاب وأس  النام با تلار 

اآلخري  س  النام با تلارهم في أشخاصهم و واتهم والترفع  ليهم فهم تلد أو تجاوز إلى 

 عالتككر أو شد  اإل جاب

 قا  الرج : فلد م  أسر الككر إلى اللجت؟

 ععع فلمال اللجت سا لان الككرعقا  اآلجري: أج 

 قا  الرج : فصدثنا    الكذور التي تنكت شجر  اللجت في الناسع

لد ع فعالتي يربى اإلنسان  ليهاالنشأ  اسولى هم تل  قا  اآلجري: الش  أن أولها 

بي  أبمي  يلمس سنهما أو س  أ دهما  ت المصمد  ودواا تزلية الناس اإلنسان ينشأ 

وبمرور  ،واالستللاء  لى النلح واإلرشاد ونصم  ل  س  سظاهر اإل جاب فيصاليهما

 عإ ا أنلذه اللم سنم إال الزس  يتأثر بهما ويلكح اإل جاب بالناس جزء س  شخليتم

ا وأنه  ، ل  أن اإلنسان إ ا غا  أو جه   ليلة ناسم ععالجه  بصليلة الناس وسنها

ير فتل  ،وأن سردها أن تللى في التراب ،وأن النلص دا مًا طكيلتها وسمتها ،س  ساء سهي 

ما خطر ربإ ا غا  اإلنسان أو جه   ل  للم   ععتنار س  را صتها جميع الكا نات  ،جياة سنتنة

هذا هم السر  ولل ع ويلمى الشيطان فيم هذا الخاطر  تى يلير سلجكًا بناسمع  ،بكالم أنم شئ

 ونهايةع   ،في  ديث اللرمن و السنة المتكرر     ليلة الناس اإلنسانية بدءاً 

 ل  أن اإلنسان شديد المصالا  والتأثر بلا كم ال ع عبأناسهمالملجكي  صصكة  وسنها

هذا اللا ت قمى الشخلية  ا خكر  ودارية بالصيا  ولان الملصمب غاف   سيما إ ا لان

فإن  ،فإ ا لان اللا ت سلابا بداء اإل جاب ، لى سجيتم يتأثر بك  سا يللى  ليم و ليم

 ع دواه تل  إلى قرينم فيلير سفلم

 إ ا  كاه اللم نلمة س  سا ع فم  النام س  عالمقمف  ند النلمة ونسيان المنلم وسنها
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نلمة ونسى المنلم وتصت تأثير بريق المماهت الأو  لم أو قم  أو جاه أو نصمه وقف  ند 

وال يزا  هذا ع عالكراسةوسلطانها تصدثم ناسم أنم سا أصابتم هذه النلمة إال لما لديم س  

الصديث يلح  ليم  تى يرى أنم بلغ الغابة أو المنتهي ويسر ويارح بناسم وبما يلدر  نها 

 عاط ولم لان ب

 ل  ع عاإلطراء والمدح في المجم دون سرا ا  لآلداب الشر ية المتلللة بذل  وسنها

أن هناك فريلا س  النام إ ا أطرى أو سدح في وجهة دون تليد باآلداب الشر ية في هذا 

ت إال سا سد  إن : يلم  لمخاطر  -لجهلم بمكا د الشيطان  -اإلطراء و ل  المدح ا تراه 

وسا يزا  هذا الخاطر ي  لم ويلح  ليم  تى يلاب باإل جاب ع عمماهتس  ال لما تمل 

 ع عبالناس

م  رسأن فاي الصديث  ،ولهذا ورد في النلمص الملدسة النهي    المدح في المجم

  (7)(إ ا رأيتم المدا ي  فا فما في وجمههم التراب)قا :  اللم 

فلا :  ،يم في المد ةسمع رج  يفني  لى رج  ويطر وفي  ديث مخر أن النكي 

   (3)(ظهر الرج  -أو قطلتم  -أهلكتم )

 ؟فما الفمار التي تنتجها هذه الشجر  المنتنةقا  الرج : 

 ع علفير  جدا هي الفمار المسممسة التي تنتجها تل  الكذر  الخكيفةقا  اآلجري: 

ا س  ل  أن الملجت بناسم لفيراً  ععالمقمق في شراك الغرور والتككرهم  أولها لل 

مرور الزس  وب ععالتاتيش والمصاسكةدفتر ويلغيها س   ،يؤدى بم اإل جاب إلى أن يهم  ناسم

أو  ،و ل  هم الغرور ،ويتصم  إلى ا تلار واستلغار سا يلدر    اآلخري   ،يستاص  الداء

 و ل  هم التككرع ،وا تلارهم في  واتهم وأشخاصهم ،يتصم  إلى الترفع    اآلخري 

                                         
 رواه سسلمع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)



54 

 

 ل  أن الملجت بناسم لفيرًا سا ينتهي بم ع عن س  التمفيق اإللهيالصرسا وسنها

ويلتمد  ليها في ل  شئ ناسيًا أو ستناسيًا خاللم وصانلم   ،اإل جاب إلى أن يلف  ند  اتم

وسف  هذا يكمن ساللم الخذالن و دا  ،وسدبر أسره والمنلم  ليم بسا ر النلم الظاهر  و الكاطنة

مفيق إال أنم ال يمنح التبسضت سنة اللم تلالى سن   ،ي ل  سا يدق  سا يأتي وفلالتمفيق في 

ارك تك ،ب  ولجأوا بكليتهم إليم ،واستخرجما سنها  ظ الشيطان ،لم  تجردوا س   واتهم

في لتابم تلالى لما قا    ،وقضما  ياتهم في طا تم وخدستم  ،اسمم وتلاظمت مالؤه

ِذيَ  َجاَهُدوا فِينَا لَ :﴿ الكريم َم َلَمَع اْلُمْصِسنِيَ  )َوالَّ  ،﴾ )اللنككمت((83نَْهِدَينَُّهْم ُسُكَلنَا َوإِنَّ اللَّ

إ ا ف  ،وسا يزا   كدي يتلرب إلى بالنماف   تى أ كمع عالصديث اللدسي:)ولما ورد في 

ورجلم التي   ،أ ككتم لنت سملم الذي يسمع بم وبلره الذي يكلر بم ويده التي يكطش بها

  (7)ولئ  استلا  بي س يذنم(  ،سألني س طينموإن   ،يمشى بها

 ل  أن الملجت بناسم لفيرًا سا يهم  ع عاالنهيار في أوقات المص  و الشدا دوسنها  

وسف  هذا ينهار ويضلف سع أو  شد  أو سصنة يتلرض  ،ناسم س  التزلية والتزود بزاد الطريق

َم َسَع نَّ ا:﴿ ِلما قا  تلالى  ،الشد  سنم لم يتلرف  لى اللم في الرخاء  تى يلرفم في  ،لها للَّ

ِذيَ  ُهْم ُسْصِسنُمَن ) َلْما َوالَّ ِذيَ  اتَّ َم َلَمَع اْلُمْصِسنِيَ  ع عوقا  :﴿ ،﴾ )النص ((738الَّ َوإِنَّ اللَّ

تلرف إلى اللم في الرخاء يلرف    ،ا اظ اللم تجده أساس :)  وقا   ،﴾ )اللنككمت((83)

 (3)ع(عفي الشد 

ض ناسم بلنيلم هذا   ععالنامر س  اآلخري  اوسنه  ل  أن الملجت بناسم قد  رَّ

فترى   ،يمضع لم الكغض في اسرضثم  ،بغضم اللم أبغضم أه  السمماتأوس   ،لكغض اللم لم

  اللم ع للد أخكر رسمعب  وال سماق صمتم ،ويكرهمنم وال يطيلمن رؤيتم  ،النام ينارون سنم

                                         
 عرواه الكخاري وغيره (7)

 رواه أ مدع (3)
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 قا :   ،د ا جكري  فلا  : إني أ ت ف نًا فأ كَّم  ،م إ ا أ ت  كداً :) إن اللفلا  ،   هذا

  ،ثم ينادى في السماء فيلم  : إن اللم يصت ف نًا فأ كمه فيصكم أه  السماء  ،فيصكم جكري 

وإ ا أبغض  كدًا د ا جكري  فيلم  : إني أبغض ف نًا   ،قا  : ثم يمضع لم اللكم  في اسرض

قا    ،مهإن اللم يكغض ف نًا فأبغض  ،ثم ينادى في أه  السماء  ،جكري  قا  فيكغضم  ،فأبغْضم

   (7): فيكغضمنم ثم تمضع لم الكغضاء في اسرض(

ض  ععالللاب أو االنتلاا اإللهي  اجً  أو مج ً  وسنها  ل  أن الملجت بناسم قد  رَّ

لق والتمزم ناسم بهذا الخلق إلى الللاب واالنتلاا اإللهي  اجً  بأن يلاب بالل

أو مجً  بأن يلذب في النار سع   ،وغيرها س  ألمان الللمبات اللاجلة واالضطراب الناسي

بينما رج   فلا  :) ،بي  هذي  النم ي  س  الللمبات ع للد جمع رسم  اللم عالملذبي 

تم  ،يمشى في  لة تلجكم ناسم سرجِّ  جمَّ
  (3)إ  خسف اللم بم فهم يتجلج  إلى يما اللياسة( (3)

 ع فما المنشار الذي نلطع بم جذور هذه الشجر ؟عقا  الرج : و ينا هذا

وإنما تمجم بذورها التمجيم اللصيح لتنتج الفمار  ،قا  اآلجري: هذه الشجر  ال تلطع

 اللصيصةع

 ع وليف تمجم؟عفكم تمجم؟قا  الرج : 

جت بناسم أن الملفإ ا  لم   ،مصليلة ناسلدا مًا تذلر اإلنسان أولها قا  اآلجري: 

د خللت س  فل ،ناسم التي بي  جنكيم لمال سا فيها س  الناخة اإللهية سا لانت تساوى شيئاً 

وسترد إلى هذا التراب   ،ثم س  ساء سهي  يأنف الناظر إليم س  رؤيتم  ،قدااتراب تدوسم اس

 اد  تصم  وهي بي  الكدء واإل  ،يار الخلق للهم س  را صتها  ،فتلير جياة سنتنة  ،سر  أخرى

                                         
 رواه سسلمع (7)

 إ  الجمة س  شلر الرأم سا سل   لى المنككي ع ،سرج  جمتم : أي سسرح سا سل   لى المنككي  س  شلر رأسم (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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وال تستريح وال تهدأ إال إ ا تخللت س  هذه   ،في بطنها الاض ت  ات الروا ح الكريهة

 الاض تع

واقت ق داء   ،وردها    غيها  ،ن سف  هذا التذلر يسا د لفيرًا في ردق الناسإ

 ب  و مايتها س  التمرط فيم سر  أخرىع  ،اإل جاب سنها

هذه المسيلة  ي  سمع سلجكًا بناسم قا ً  :) النظر إلى  اللالصي وقد لات أ د 

ياة وستلير ج ،ذر سللد لنت نطاة   ،نلم : أ رف س  أنت)فرد  ليم بلملم:  (أتلرف س  أنا؟

 وأنت بي  هذا و اك تصم  اللذر (  ،قذر 

 فلا : ،وأ س  ،وقد  لر بلض الشلراء هذا الملنى

   ياا سظهر الككر إ جاابا بلااامرتم

ام فّكر لم    بطمنهم في يماااف النااّ

   سكرسة الّرأم سف  مدا اب  في ه 

   ساااه  ريصها وأ ن يساااي  أنف

 غدا الّتراب وسألم  الّتراب ب  يا

 تفرياات الاانّت  فااإنّ  خاا ك انااظاار  

 يتش وال شّكان الككر اساتشالر سا  

 سضروب اسقذار س  بخمس وهم  

ة واللي     سللمب والّفغر سرفضاااااّ

 ااااروبوسشااا سألم  فإّن  أقلر  

 ع فه  هناك بلسم غيره؟عقا  مخر:  لمنا هذا

 رف الملجت بناسم أن الدنيا عع فإ ا  ليلة الدنيا واآلخر ع تذلر عقا  اآلجري: أج 

وأنها هي   ،وأن اآلخر  هي الكاقية  ،فإنها إلى زوا الدنيا  وأنم سهما طا   مر ،سزر ة لآلخر 

  قك  ،ويلما  مج ناسم  ،لمميلد  س  سل ش  سإ ا  رف هذه الصلا ق فإنم ال ععدار اللرار

 ويامت اسوانع   ،وقك  أن تضيع الارصة  ،أن تنتهي الصيا 

 قا  مخر: فما غيره؟

لما قا   ،ل  الجهاتوتصي  بم س    ،نلم التي تغمر اإلنسانقا  اآلجري: تذلر ال

ِم اَل ُتْصُلمَها إِنَّ ال:﴿ تلالى وا نِْلَمَة اللَّ َم َلَغُامٌر َرِ يٌم )َوإِْن َتُلدُّ وقا  تلالى  ،﴾ )النص ((78لَّ
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َماَواِت َوَسا فِي اْسَْرِض َوَأْسَكَغ َ َلْيُكْم نَِلَمُم َظاِهَر ً :﴿  َر َلُكْم َسا فِي السَّ َم َسخَّ  َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اللَّ

 ﴾ )للمان((33)ع عَوَباطِنَةً 

  ،و اجتم إلى اللم دا ماً   ،هإن هذا التذلر س  شأنم أن يشلر اإلنسان بضلام وفلر

 ب  ويليم أن يكتلى بم سر  أخرىع  ،وبالتالي يطهر ناسم س  داء اإل جاب

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

فإن  ل    ،س  شدا د وأهما والتاكر في الممت وسا بلده س  سناز  قا  اآلجري: 

ع ن لم قلت أو أللى السملم  لا  ،ب  وتصلينها ضده  ،لاي  باقت ق اإل جاب س  الناس

 وهم شهيدع

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

دواا و ،وسنة النكي تلالى دواا االستماق أو النظر في لتاب اللم قا  اآلجري: 

فإن   ،السيما تل  التي تدور  م   ل  الناس وطريق الخ ص سنها  ، ضمر سجالس الللم

 ب  وصيانتهاع ،ير الناسأسفا  هذه المجالس لفيرًا سا تلي   لى تطه

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

  ،ط ق  لى أ ما  المرضى وأصصاب اللاهات ب  و الممتىاالقا  اآلجري: 

 ثم زيار  اللكمر بي  الصي  والصي  والتاكر في ،السيما في وقت غسلهم وتكاينهم ودفنهم

يصملم  لى اقت ق اللجت و  ،فإن  ل  يصرك اإلنسان س  داخلم  ،أ ما  أهلها وسليرهم

 عونصمه س  ل  اللل  واسسراض الناسية أو الللكية

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

ا لكلض المماقف التي تلت  لكرياءهاآلخر تلريض الناس بي  الصي  وقا  اآلجري: 

لأن يلما صا كها بخدسة إخمانم الذي  هم أدنى سنم في   ،وتضلها في سمضلها اللصيح

 و م  أستلتم بناسمع  ،أو أن يلما بشراء طلاسم س  السمم  ،ةالمرتك
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 :الككر

 ع  ل عقا  رج  س  الصاضري : و ينا هذا فصدثنا    اللنم الفاني س  أصناا اسنا

 الذي سميتم الككرع

إ جابم بناسم بلمر  تجللم يصتلر اآلخري  اإلنسان التككر هم إظهار : (7)قا  اآلجري

 عاتهم ويترفع    قكم  الصق سنهمفي أناسهم وينا  س   و

 قا  الرج : فارح اإلنسان المجرد بما  نده ليس لكرا؟

ع وقد ورد في الصديث    رسم  عولكنم قد يلير  جكا ،قا  اآلجري: هم ليس لكرا

لا  رج  : إن الرج  ف ،(:) ال يدج  الجنة س  لان في قلكم سفلا   ر  س  لكرأنم قا  اللم 

الككر بطر ع عن اللم جمي  يصت الجما )إقا :  ؟سنا ونللم  سنةيصت أن يكمن ثمبم  

  (0)( (3)وغم  النام (3)الصق

 قا  الرج : أليس التككر هم اللز ؟

 النَّاِم َوِس َ :﴿ وهي التي أشار إليها قملم تلالى ،قا  اآلجري: التككر هم اللز  بالكاط 

ْنَيا  َم َ َلى َسا فِي َقْلكِِم َوُهَم َأَلدُّ اْلِخَلاِا )َسْ  ُيْلِجُكَ  َقْمُلُم فِي اْلَصَياِ  الدُّ ( َوإَِ ا 330َوُيْشِهُد اللَّ

ُم اَل ُيِصتُّ اْلَاَساَد ) ( َوإَِ ا 335َتَملَّى َسَلى فِي اْسَْرِض لُِيْاِسَد فِيَها َوُيْهِلَ  اْلَصْرَث َوالنَّْسَ  َواللَّ

َم َأَخَذْتُم اْلِلزَّ ُ  ِق اللَّ ْثِم َفَصْسُكُم َجَهنَُّم َوَلكِْئَس اْلِمَهاُد ) ِقيَ  َلُم اتَّ وقملم  ،﴾ )الكلر ((338بِاإْلِ

َ  َفإِنَّ اْلِلزَّ تلالى :﴿  ِذيَ  َيتَِّخُذوَن اْلَكافِِريَ  َأْولَِياَء ِسْ  ُدوِن اْلُمْؤِسنِيَ  َأَيْكَتُغمَن ِ نَْدُهُم اْلِلزَّ َ  الَّ

ِم َجِميًلا )  ﴾ )النساء((733لِلَّ

                                         
 مر السيد سصمد نمحعللدلت ،س  سراجلنا في هذا المطلت لتاب )مفات  لى الطريق( (7)

 بطر الصق: إنكار الصق ودفلم ترفلًا وتجكرًاع (3)

 غم  النام: ا تلارهمع (3)

 رواه سسلمع (0)
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 َسْ  َلاَن ُيِريدُ :﴿ ع وهي اللز  التي أشار إليها قملم تلالىعكمن هناك  ز  بالصقوقد ت

ِذي َ  الُِح َيْرَفُلُم َوالَّ يُِّت َواْلَلَمُ  اللَّ ُ  َجِميًلا إَِلْيِم َيْلَلُد اْلَكِلُم الطَّ ِم اْلِلزَّ َ  َفِللَّ وَن َيْمُكرُ  اْلِلزَّ

يَِّئاِت َلُهْم َ َذاٌب َشِديٌد وَ   ﴾ )فاطر((73َسْكُر ُأوَلِئَ  ُهَم َيُكمُر )السَّ

ِذيَ  َيُلمُلمَن اَل ُتنِْاُلما َ َلى َسْ  ِ نَْد َرُسمِ  وقد جمع اللم بينهما في قملم تلالى :﴿  ُهُم الَّ

َماَواِت َواْسَْرِض َوَلِك َّ اْلُمنَافِِليَ  اَل َيْالَ  ِم َخَزاِ ُ  السَّ ما َولِلَّ ِم َ تَّى َينَْاضُّ ( َيُلمُلمَن 3ُهمَن )اللَّ

ُ  َولَِرُسملِِم َولِْلُمؤْ  ِم اْلِلزَّ ِسنِيَ  َوَلِك َّ َلِئْ  َرَجْلنَا إَِلى اْلَمِدينَِة َلُيْخِرَج َّ اْسََ زُّ ِسنَْها اْسََ  َّ َولِلَّ

 ﴾ )المنافلمن((8اْلُمنَافِِليَ  اَل َيْلَلُممَن )

 ؟لككرالكذور التي تنكت سنها شجر  اقا  الرج : فما 

ع عقا  اآلجري: جميع الكذور التي تنكت سنها شجر  اللجت تنكت سنها شجر  الككر

 ععفليس الككر إال ثمر  س  ثمار اللجت

 ع وهذا يلني أن للككر سياهم الخاصة التي تسليمععقا  الرج : ولك  الككر غير اللجت

 ع عقا  اآلجري: صدقت

 الككر س  نامسناعقا  الرج : فا لر لنا سنها سا نلرف بم سنابع 

 ععاخت   سلايير التااض   ند النامقا  اآلجري: س   ل  

 ع وسا   قتم بالككر؟عقا  الرج : ستى يكمن  ل 

الجه  في النام إلى  د اخت   الليم أو سلايير قا  اآلجري: يصل   ل  إ ا ساد 

ليدًا    أو ب ويلدسمنم  تى لم لان  اصياً  ،فتراهم ياضلمن صا ت الدنيا ،التااض   ندهم

في المقت الذي يصتلرون فيم الكا س المسكي  الذي أدارت الدنيا ظهرها لم  تى وإن  ،اللم

ي ويتجلى هذا التأثر فع عيتأثر بمقد في هذا الجم يليش وس   ،اللم لان طا لًا سلتزسًا بهدى

 ا تلار اآلخري  و الترفع  ليهمع

ُهْم بِِم ِسْ  َساٍ  :﴿  فلا ،إلى هذا الكا ثالكريم وقد ألمح اللرمن  َما ُنِمدُّ َأَيْصَسُكمَن َأنَّ
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َوَقاُلما َنْصُ   :﴿وقا  ،)سريم( ﴾(58( ُنَساِرُق َلُهْم فِي اْلَخْيَراِت َبْ  اَل َيْشُلُروَن )55َوَبنِيَ  )

بِيَ  ) ْزَم لَِمْ  َيَشاُء َوَيْلِدُر َوَلِك َّ ( ُقْ  إِنَّ َربِّي َيْكُسُ  35َأْلَفُر َأْسَمااًل َوَأْواَلًدا َوَسا َنْصُ  بُِمَلذَّ الرِّ

ُبُكْم ِ نَْدَنا ُزْلَاى إاِلَّ َسْ  مَسَ  38َأْلَفَر النَّاِم اَل َيْلَلُممَن ) تِي ُتَلرِّ ( َوَسا َأْسَماُلُكْم َواَل َأْواَلُدُلْم بِالَّ

ْلِف بَِما َ ِمُلما وَ   ﴾ )سكأ((33ُهْم فِي اْلُغُرَفاِت مِسُنمَن )َوَ ِمَ  َصالًِصا َفُأوَلِئَ  َلُهْم َجَزاُء الضِّ

سصصابم: سا تلملمن في هذا  فلا  ،سر  لى رج    في الصديث أنمقد روي و

وإن شاع أن  ،هذا  ري إن خطت أن يخطت ،الرج ؟ قالما: نلم  هم س  أشرف النام

سا تلملمن : فلا  النكي  ،وسرَّ رج  مخر ،فسكت النكي  ،وإن قا  أن يسمع للملم ،يشاع

هذا  ري إن خطت لم  ،هذا س  فلراء المسلمي  ،في هذا؟ قالما : نلم  واللم يا رسم  اللم

)لهذا خير س  س ء اسرض  :فلا  النكي  ،وإن قا  ال يسمع للملم ،وإن شاع ال يشاع ،ينكح

  (7)هذا( سف 

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

 ،نسيان المنلمسع اآلخري  بما رزقم نلمة لم س  المتككر سا رزقم السلارنة قا  اآلجري: 

لاللصة  ،بنلم يصرا سنها اآلخري  -لصكمة يللمها  - ل  أن س  النام س  يصكمه اللم 

يأخذ و ،وتصت تأثير هذه النلم ينسى المنلمع عوالملد والما  والجاه والللم و س  الصديث

ع و ينئٍذ يصتلرهم ويزدريهم ويض ،افي الممازنة بي  نلمتم ونلمة اآلخري  فيراهم دونم فيه

 وهذا هم التككرعع عس  شأنهم

وقد لات اللرمن الكريم النظر إلى هذا السكت س  خ    ديفم    قلة صا ت 

َواْضِرْب َلُهْم َسَفً  َرُجَلْيِ  َجَلْلنَا ِسََ ِدِهَما َجنََّتْيِ  ِسْ  َأْ نَاٍب َوَ َاْانَاُهَما :﴿ الجنتي  فلا 

ْرَنا ِخَ َلُهَما 33َوَجَلْلنَا َبْينَُهَما َزْرً ا )بِنَْخٍ   ( ِلْلَتا اْلَجنََّتْيِ  مَتْت ُأُلَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِسنُْم َشْيًئا َوَفجَّ

                                         
 رواه اب  ساجةع (7)



61 

 

﴾ (30( َوَلاَن َلُم َثَمٌر َفَلاَ  لَِلاِ كِِم َوُهَم ُيَصاِوُرُه َأَنا َأْلَفُر ِسنَْ  َسااًل َوَأَ زُّ َنَاًرا )33َنَهًرا )

 )الكهف(

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

 ععظ  دواا النلمة و دا التصم   نها قا  اآلجري:

 قا  الرج : سا سلنى هذا؟

ثيرها وتصت تأ ،الدنيانلم بلض النام قد تأتيم النلمة س  قا  اآلجري: أنتم ترون أن 

لالي كر أو الترفع أو التوينتهي بم هذا الظ  إلى التك ،وبريلها يظ  دواسها أو  دا التصم   نها

( َوَسا َأُظ ُّ 35َسا َأُظ ُّ َأْن َتكِيَد َهِذِه َأَبًدا ):﴿عع لما قا  صا ت الجنتي  للا كم ، لى  كاد اللم

اَ َة َقاِ َمًة َوَلِئْ  ُرِدْدُت إَِلى َربِّي َسَِجَدنَّ َخْيًرا ِسنَْها ُسنَْلَلًكا ) ولما قا  اللم  ،﴾ )الكهف((38السَّ

اَ َة :﴿ نسان   اإل ْتُم َلَيُلمَل َّ َهَذا لِي َوَسا َأُظ ُّ السَّ اَء َسسَّ َوَلِئْ  َأَ ْقنَاُه َرْ َمًة ِسنَّا ِسْ  َبْلِد َضرَّ

 ﴾ )فللت((53) ععَقاِ َمًة َوَلِئْ  ُرِجْلُت إَِلى َربِّي إِنَّ لِي ِ نَْدُه َلْلُصْسنَى

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

ع وقد عع فكلض النام يتيح اللم لم س  الارص سا يسكق بم غيرهعسكققا  اآلجري: ال

 نظر  ازدراء وا تلارعوالنظر إليم ال  ق ازدراء إلى يجره النظر إلى سكلم 

ال قيمة لم إال و ،إلى هذا السكت  ي  بي  أن السكق ال يلتكراللم تلالى النظر وقد لات 

 الْ :﴿ فلا  ،إ ا لان سلم اللدم
ِ
ِذيَ  ُأْخِرُجما ِسْ  ِدَياِرِهْم َوَأْسَمالِِهْم َيْكَتُغمَن لِْلُاَلَراء ُمَهاِجِريَ  الَّ

اِدُقمَن ) َم َوَرُسمَلُم ُأوَلِئَ  ُهُم اللَّ ِم َوِرْضَماًنا َوَينُْلُروَن اللَّ اَر 8َفْضً  ِسَ  اللَّ ُءوا الدَّ ِذيَ  َتَكمَّ ( َوالَّ

يَماَن ِسْ  َقْكِلِهْم ُيِصكُّمَن سَ  ا ُأوُتما َواإْلِ ْ  َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َ اَجًة ِسمَّ

ُروَن َ َلى َأْنُاِسِهْم َوَلْم َلاَن بِِهْم َخَلاَصٌة َوَسْ  ُيمَم ُشحَّ َنْاِسِم َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْاِلُصمَن )
( 3َوُيْؤثِ

ِذيَ  َجاُءوا ِسْ  َبْلِدِهْم َيُلمُلمَن َربَّ  يَماِن َواَل َتْجَلْ  فِي َوالَّ ِذيَ  َسَكُلمَنا بِاإْلِ ْخَمانِنَا الَّ نَا اْغِاْر َلنَا َوإِلِ

نَا إِنََّ  َرُءوٌف َرِ يٌم ) ِذيَ  مَسنُما َربَّ  ﴾ )الصشر((73ُقُلمبِنَا ِغ ا لِلَّ
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لية ب  ضم إليم اسسكاب الصلي ،انظروا ليف لم يلتكر اللم سجرد السكق سزية وفض 

لاض  و س  الللة باللم وسلرفة ا ،الهجر  والنلر  واتكاق سكي  المؤسني وسنها  ، للتاضي

 عوغيرهالذويم 

 ع فما غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

للة م  غا     اآلثار الضار  لع فعالغالة    اآلثار المترتكة  لى التككرقا  اآلجري: 

مات وال يشلر بذل  إال بلد ف ،سموتتمك  س  نا فإنم يلاب بها ،أو مفة س  اآلفات ،س  اللل 

 اسوانع

 والم بس التي ،ع فصدثنا    اسلمان التي يظهر بها المتككرعقا  رج : و ينا هذا

 يلكسهاع

ي  وفل   ل  تال ،قا  اآلجري: للد  لر اللم تلالى سظاهر الككر وألمانم وألكستم

 طمي  سصذرا سنم:

َثانَِي ﴿ :قا  تلالى ،لنق وتللير الخداالختيا  في المشية سع لي صاصة الوس   ل  

ْنَيا ِخْزٌي َوُنِذيُلُم َيْمَا اْلِلَياَسِة َ َذاَب اْلَصِريِق ) ِم َلُم فِي الدُّ ﴾ (3ِ ْطِاِم لُِيِض َّ َ ْ  َسكِيِ  اللَّ

َك لِلنَّاِم َواَل َتْمِش فِي اْسَْرِض َسَرً ا إِنَّ اللَّ ﴿  وقا : ،)الصج( ْر َخدَّ َم اَل ُيِصتُّ ُل َّ َواَل ُتَللِّ

( َواْقِلْد فِي َسْشِيَ  َواْغُضْض ِسْ  َصْمتَِ  إِنَّ َأْنَكَر اْسَْصَماِت َلَلْمُت 78ُسْخَتاٍ  َفُخمٍر )

ُم اَل وقا  :﴿  ،﴾ )للمان((73اْلَصِميِر ) لَِكْيَ  َتْأَسْما َ َلى َسا َفاَتُكْم َواَل َتْاَرُ ما بَِما مَتاُلْم َواللَّ

 ﴾ )الصديد((33ُل َّ ُسْخَتاٍ  َفُخمٍر )ُيِصتُّ 

نكاف واالست ،الارصة سع رفض النليصةلم اإلفساد في اسرض  ندسا تتاح وس   ل  

َم َ َلى َسا فِي :﴿ قا  تلالى ،   الصق ْنَيا َوُيْشِهُد اللَّ َوِسَ  النَّاِم َسْ  ُيْلِجُكَ  َقْمُلُم فِي اْلَصَياِ  الدُّ

( َوإَِ ا َتَملَّى َسَلى فِي اْسَْرِض لُِيْاِسَد فِيَها َوُيْهِلَ  اْلَصْرَث َوالنَّْسَ  330اْلِخَلاِا ) َقْلكِِم َوُهَم َأَلدُّ 

ُم اَل ُيِصتُّ اْلَاَساَد ) ْثِم َفَصْسُكُم َجَهنَُّم َوَلكِْئَس 335َواللَّ ُ  بِاإْلِ َم َأَخَذْتُم اْلِلزَّ ِق اللَّ ( َوإَِ ا ِقيَ  َلُم اتَّ
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 ﴾ )الكلر ((338)اْلِمَهاُد 

)إن اللم  ز وج  قا :  وفي الصديث    رسم  اللم  ،التللر في الصديثوس   ل  

أال : ) وقا   ،(7)تخل  الكلر  بلسانها( لما ،يكغض الكليغ س  الرجا  الذي يتخل  بلسانم

 (3)هم الفرثارون المتشدقمنعع( أنكئكم بشرارلم؟

دا إ ا ق وأن يمفلما لم قياساً  ،سلى هم إليهموال ي ،سصكة أن يسلى النام إليموس   ل  

:) س  أ ت أن يمتف  لم الرجا  قياسًا فليتكمأ  قا  رسم  اللم في الصديث و ،أو سر بهم

  (3)سللده س  النار(

 ع فصدثنا    الفمار التي تفمرها شجر  الككر المسممسةععقا  مخر: و ينا هذا

 كاد  بترفلم وتلاليم  لى -المتككر ع فعتكارالصرسان س  النظر واال قا  اآلجري: أولها 

وسف  هذا البد لم س   ،قد ا تدى س   يث يدرى أو ال يدرى  لى سلاا اسلمهية -اللم 

فتراه يمر  لى ميات اللم المكفمثة في الناس  ،الصرسان س  النظر واال تكارها وأول ، لمبات

َماَواِت َواْسَْرِض َوَلَأيِّ :﴿ قا  تلالى ،وهم في إ راض تاا  نها ،والكمن ْ  ِسْ  مَيٍة فِي السَّ

وَن َ َلْيَها َوُهْم َ نَْها ُسْلِرُضمَن )  ﴾ )يمسف((735َيُمرُّ

ليمًا سنم سيكلى س ،وس   را النظر واال تكار لانت  اقكتم الكمار و الخسران المكي 

ذِ َسَأْصرِ :﴿ فلا  ،ع للد  لر اللم  ل عغارقاً في أو الم ، لى  يمبم وأخطا م يَ  ُف َ ْ  مَياتَِي الَّ

ْش   اَل َيتَِّخُذوُه دِ َيَتَككَُّروَن فِي اْسَْرِض بَِغْيِر اْلَصقِّ َوإِْن َيَرْوا ُل َّ مَيٍة اَل ُيْؤِسنُما بَِها َوإِْن َيَرْوا َسكِيَ  الرُّ

ُهْم لَ  ُبما باِلَياتِنَا َوَلاُنما َ نَْها َغافِِليَسكِيً  َوإِْن َيَرْوا َسكِيَ  اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسكِيً  َ لَِ  بَِأنَّ َ  ذَّ

 ﴾ )اس راف((708)

                                         
 رواه أ مد وأبم داود والترسذيع (7)

 رواه أ مدع (3)

 رواه أبم داودع (3)
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 ع فه  هناك غيرها؟عو رفنا خطرها ،قا  مخر:  رفنا هذه الفمر 

شكا ًا إ -المتككر يصت ع فعالللق واالضطراب الناسيع هناك ثمر  عقا  اآلجري: أج 

 ز  وسن أ ،ما دوسًا في رلابموأن يكمن ،لرغكة الترفع والتلالي أن يصنى النام رؤوسهم لم

كمن ت ،فإنم يلاب بخيكة أس  ،ب  ليسما سستلدي  لم أص ً  ،النام ولراسهم يأبمن  ل 

هذا فضً     أن اشتغا  هذا المتككر بناسم يجللم في  ، اقكتها الللق واالضطراب الناسي

لللق واالضطراب و ل  لم  ماقت أدناها في هذه الدنيا ا ،إ راض تاا    سلرفة اللم و لره

 الناسيع

َوَسْ  َأْ َرَض َ ْ  ِ ْلِري َفإِنَّ َلُم َسِليَشًة َضنًْكا َوَنْصُشُرُه َيْمَا  :﴿فلا  ،للد  لر اللم  ل 

( َقاَ  َلَذلَِ  َأَتْتَ  735( َقاَ  َربِّ لَِم َ َشْرَتنِي َأْ َمى َوَقْد ُلنُْت َبِليًرا )730اْلِلَياَسِة َأْ َمى )

ِم َيْسُلْكُم وقا  :﴿  ،﴾ )طم((738نَِسيَتَها َوَلَذلَِ  اْلَيْمَا ُتنَْسى )مَياُتنَا فَ  َوَسْ  ُيْلِرْض َ ْ  ِ ْلِر َربِّ

 )الج (  ﴾ (73َ َذاًبا َصَلًدا )

 ع فه  هناك غيرها؟عو رفنا خطرها ،قا  مخر:  رفنا هذه الفمر 

  أن التككر لظنم أنم  لع عالم زسة للليمب والنلا صع هناك ثمر  عقا  اآلجري: أج 

وال  ،فيللح سا هم في  اجة سنها إلى إص ح ،بلغ الكما  في ل  شئ ال ياتش في ناسم

وسف  هذا يكلى غارقًا في  يمبم  ،يلك  لذل  نلصًا أو تمجيهًا أو إرشادًا س  اآلخري 

ْ  َهْ  قُ  :﴿قا  تلالى ،ويدخ  النار سع الداخلي  ،س زسًا لها إلى أن تنلضي الصيا  ،ونلا لم

ْنَيا َوُهْم َيْصَسُكمَن َأنَُّهْم 733ُننَكُِّئُكْم بِاْسَْخَسِريَ  َأْ َمااًل ) ِذيَ  َض َّ َسْلُيُهْم فِي اْلَصَياِ  الدُّ ( الَّ

 ﴾ )الكهف((730ُيْصِسنُمَن ُصنًْلا )

 ع فه  هناك غيرها؟عو رفنا خطرها ،قا  مخر:  رفنا هذه الفمر 

بتككره لتدي ع  ل  أن المتككر يعالصرسان س  الجنةثمر   ع هناكعقا  اآلجري: أج 

ستنتهي بم الصيا  وسا  ل  ولذل   ،ويظ  سليمًا  لى  يمبم ور ا لم ، لى سلاا اسلمهية
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 وس   را الجنة دخ  النارع ،فيصرا الجنة ،خيرًا يستصق بم ثماباً 

لالى خللم اللم توقد استأل اللرمن الكريم باآليات التي تلرر اللذاب الشديد الذي 

 :﴿ قا  تلالى ،للمتككري 
ِ
ماء ُبما باِلياتِنا َواْسَتْكَكُروا َ نْها ال ُتَاتَُّح َلُهْم َأْبماُب السَّ ِذيَ  َلذَّ إِنَّ الَّ

ْ  ( َلُهْم سِ 03َوال َيْدُخُلمَن اْلَجنََّة َ تَّى َيِلَج اْلَجَمُ  فِي َسمِّ اْلِخياِط َوَلذلَِ  َنْجِزي اْلُمْجِرِسيَ  )

َوقاَ  وقا :﴿  ،)اس راف(﴾ (07َجَهنََّم ِسهاٌد َوِسْ  َفْمِقِهْم َغماٍش َوَلذلَِ  َنْجِزي الظَّالِِميَ  )

ِذيَ  َيْسَتْككُِروَن َ ْ  ِ كاَدتِي َسَيْدُخُلمَن َجَهنََّم داِخِريَ   ُكُم اْدُ منِي َأْسَتِجْت َلُكْم إِنَّ الَّ َربُّ

 ()غافر﴾ (83)

 اديث النكمية الكفير  سخكر     المي ت الشديد  التي تنتظر اسوسف   ل  وردت 

: )يلم  الّلم سكصانم: الككرياء فاي الصديث قا   ،المتككري  جزاء وفاقا  لى تككرهم

  (7)واللظمة إزاريع س  ناز ني وا دا سنهما ألليتم في جهنّم( ،ردا ي

ّكارون والمتكّكرونع وقالت : )ا تّجت النّار والجنّة فلالت هذه: يدخلني الجوقا  

)أنت  ذابي أ ّذب ب  س   يدخلني الّضلااء والمسالي ع فلا  الّلم  ّز وجّ  لهذه: هذه:

  (3))أنت ر متي أر م ب  س  أشاء(ع ولكّ  وا د  سنكما سلؤها( :أشاء( وقا  لهذه

  (3)(ار: )س  لان في قلكم سفلا   ّكة س  خرد  س  لكر لّكم الّلم لمجهم في النّ وقا  

لم  ،: )لّ  ضليف ستضّلفقا   ،قالما: بلى ،(قا : )أال أخكرلم بأه  الجنّة؟و

 (0)ثّم قا : )أال أخكرلم بأه  النّار؟( قالما: بلىع قا : )لّ   تّ   ،(أقسم  لى الّلم سبّره

                                         
 رواه سسلم واب  ساجة واللاظ لمع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه أ مد والكيهلى س  طريلم بإسناد صصيحع (3)

 اللت : الجافى الشديد الخلمسةع (0)
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  (3)سستككر( (7)جّماظ

وإّن  ،أخ قا)إّن س  أ ّككم إلّي وأقربكم سنّي سجلسا يما اللياسة أ اسنكم  قا :و

قالما:  ،أبغضكم إلّي وأبلدلم سنّي سجلسا يما اللياسة الّفرثارون والمتشّدقمن والمتايهلمن(

  (3)يا رسم  الّلم قد  لمنا الّفرثارون والمتشّدقمنع فما المتايهلمن؟ قا : )المتكّكرون(

يم: هم  ذاب ألقا : )ث ثة ال يكّلمهم الّلم يما اللياسة وال يزّليهم وال ينظر إليهم ولو

  (0)و ا   سستككر( ،وسل  لّذاب ،شيخ زان

قا : )ال يدخ  الجنّة س  لان في قلكم سفلا   ّر  س  لكر(ع قا  رج : إّن الّرج  يصّت و

 (5)إّن الّلم جمي  يصّت الجما ع الككر بطر الصّق )أن يكمن ثمبم  سنا ونللم  سنةع قا : 

  (3)(8)وغم  النّام

  (8)والغلم  والّدي  دخ  الجنّة( ،ريء س  الككرقا : )س  سات وهم بو

)يصشر المتكّكرون يما اللياسة أسفا  الّذّر في صمر الّرجا  يغشاهم الّذّ  س   قا :و

لّ  سكان فيساقمن إلى سج  في جهنّم يسّمى بملس تللمهم نار اسنيار يسلمن س   لار  

  (3)أه  النّار طينة الخكا (

                                         
 الجماظ: الجممق المنمقع وقي  المختا  فى سشيتمع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 وقا : هذا  ديث  س  غريتع ،رواه الترسذى (3)

 رواه سسلمع (0)

 بطر الصق: هم دفلم وإنكاره ترفلا وتجكراع (5)

 م  النام وغملهم: ا تلارهمعغ (8)

 رواه سسلمع (3)

 والصالم وقا : هذا  ديث صصيح  لى شرط الشيخي ع ،واب  ساجم ،رواه أ مد والترسذى واللاظ لم (8)

 وقا : هذا  ديث  س  صصيحع ،رواه الترسذى (3)
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والّطل   ،: الاخر في اس ساب(7)أسر الجاهلّية ال يترلمنه ّ  )أربع في أّستي س  قا :و

تلاا  ،)النّا صة إ ا لم تتت قك  سمتها وقا : ،والنّيا ة( ،واالستسلاء بالنّجما ،في اسنساب

  (3)يما اللياسة و ليها سربا  س  قطران ودرق س  جرب(

خ والّشي ،ير المختا والال ،الكّياق الصّ ف  ّز وجّ : -)أربلة يكغضهم الّلم قا :و

  (3)واإلساا الجا ر( ،الّزاني

)بينما رج  يتكخترع يمشي في برديم قد أ جكتم ناسم فخسف الّلم بم اسرضع  قا :و

  (0)فهم يتجلج  فيها إلى يما اللياسة(

فيليكم سا  ، ّتى يكتت في الجّكاري  (5)يذهت بناسم )ال يزا  الّرج  قا :و

  (8)أصابهم(

يما اللياسة لها  ينان تكلران وأ نان تسملان ولسان  (3)نق س  النّار)تخرج   قا :و

 ،وبكّ  س  د ا سع الّلم إلها مخر ،يلم : إّني وّللت بف ثة: بكّ  جّكار  نيد ،ينطق

  (8)وبالملّمري (

 ،وقد سألتنا سخافة سنهاعع فه  هناك غيرها ،و رفنا خطرها ،قا  مخر:  رفنا هذه الفمر 

 خاف س  الفمرات اللاجلة ألفر س  خمفم س  الفمرات اآلجلة؟فإن هناك س  ي

                                         
 فللتم أخرىع ،ال يترلمنه : أي ل  التركع إن ترلتم طا اة (7)

 رواه سسلمع (3)

 النسا ى واب   كانع رواه (3)

 رواه الكخارى وسسلمع (0)

 يذهت بناسم: أى يترفع ويتككرع (5)

 رواه الترسذى وقا :  س ع (8)

 أي قطلة س  النارع -بضمتي  - نق (3)

 ورواه الطكرانى بإسنادي  روا  أ دهما روا  اللصيحع ،رواه الترسذى واللاظ لم وقا : هذا  ديث  س  صصيح غريت (8)
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 ع عع هناك ثمرات لفير   اجلة تفمرها ثمر  الككرعقا  اآلجري: أج 

 ل  ع عوالمصكي  الذي  قد يستلي  بهم  لى دنياهللة اسنلار بسنها أن المتككر يكتلى 

ونظر إليها س  دون  ،وخاض لها الجناح ،أن الللمب جكلت  لى  ت س  أالن لها الجانت

 ب  ،فإنها تكغضم وتنار سنم ،أسا س  ترفع  ليها وا تلرها أو ازدراها ونا  سنها ،ال س    ٍ 

ة ووقمق الارق ،وتكمن اللاقكة خماء  ات اليد س  اسنلار س  نا ية ،وتصاو  االبتلاد  نم

 والتمزم بي  س  هم نلير وظهير بالال  س  نا ية أخرىع

َوإَِ ا  ﴿:وهم يتصدث    المنافلي  فلا  ،ريم النظر إلى هذا اسثروقد لات اللرمن الك

وَن َوُهْم ُسْسَتْككِرُ  ْوا ُرُءوَسُهْم َوَرَأْيَتُهْم َيُلدُّ ِم َلمَّ ﴾ (5وَن )ِقيَ  َلُهْم َتَلاَلْما َيْسَتْغِاْر َلُكْم َرُسمُ  اللَّ

 )المنافلمن(

الصق سضت أنم ال يلطى  منم نة س ل  أن ع عس  اللمن اإللهيالمتككر  رسان وسنها 

رت والمتككرون قما لك ،هاوتأييده إال لم  هضمما نامسهم  تى استخرجما  ظ الشيطان سن

:﴿ ذاقا  تلالى يشير إلى ه ،ف   ق لم في  من أو تأييد إلهي ،صاتم وس  لانت هذه ،نامسهم

ٌة َفاتَّ  ُم بَِكْدٍر َوَأْنُتْم َأِ لَّ َم َلَللَُّكْم َتْشُكُروَن )َوَلَلْد َنَلَرُلُم اللَّ  ﴾ )م   مران((733ُلما اللَّ

بصالهم التي لانما  ليها س  المسكنة والتماضع للمؤسني  نلره اللم رب  انظروا ليف 

 ولأن هذه الصا  إ ا انلدست أو غابت غاب سلها اللمن والتأييدع ،وهضم الناس

ونتخلص بم  ،بم هذا الداء ع فصدثنا    التريام الذي نداويعقا  مخر: و ينا ل  هذا

 س  هذه الكذر  الخكيفةع

صفما ع ابعليف لانما؟ وإلى أي شئ صاروا؟ ،في أخكار المتككري قا  اآلجري: انظروا 

سا ر الطغا  وأبى ب  خلف و أبى جه و قارونو هاسانوفر من والنمرود    أخكار 

لى ف الناس ويصملها  فإن  ل  سما يخم ،في ل  الللمر والكيئات ،والجكاري  والمجرسي 

ولتت  ي وسنة النكتلالى ولتاب اللم  ،خشية أن تلير إلى ناس الملير ،التمبة واإلق ق



69 

 

  لى  ل ع كمالتراجم والتاريخ خير سا يلين

 ع فه  س    ج غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

لير ا التذفلل  هذ ،باللماقت واآلثار المترتكة  لى التككرقا  اآلجري:  لروا نامسكم 

وتتدارك أسرها قك  ضياق اللمر وفمات  ،ويصملها  لى أن تتمب ،س  داخلهانامسكم يصرك 

 اسوانع

 ع فه  س    ج غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

الجنا ز وشيلما  ،المصتضري  وأه  الك ء شاهدواو ،المرضىقا  اآلجري:  مدوا 

 عاإلخكات والتماضعويليدلم إلى  ،كمس  داخلكم فلل   ل  يصرل ،اللكمروزوروا 

 ع فه  س    ج غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

المتماضلي  وصا كما بدلهم  ،س  صصكة المتككري قا  اآلجري: انسلخما 

  وقد لان س  سنة رسم ،كمفربما تلكس هذه اللصكة بمرور اسياا شلا ها  لي ،المخكتي 

 وسؤاللتهم وسشاربتهمع ب  ،و وى اللاهات سنهم ،سجالسة ضلاف النام وفلرا هم اللم 

 ع فه  س    ج غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

وفي ل  النلم التي تصي  بم س  أ  ه  ،وفي الكمن ،في الناسقا  اآلجري: تاكروا 

وليف تكمن  الم لم  ،وبأي شئ استصلم اللكاد ،َس  سلدر  ل  للم وس  سمسكم ،إلى أدناه

الة ال سصيصرك الناس سفإن  ل  التاكر  ععسلكت سنم نلمة وا د  فضً     باقي النلم

 إن لم تكادر بالتمبة والرجمق إلى ربهاع ،ويجللها تشلر بخطر سا هي فيم

صضمر سجالس الللم التي يلما  ليها  لماء ثلات واستلينما  لى هذا التاكر ب

فإن هذه المجالس ال تزا  بالللمب  تى ترم  ،السيما سجالس التذلير والتزلية ،نابهمن

 لي  وتلمد إليها الصيا  س  جديدعوت

 ع فه  س    ج غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا
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الناس  لى سمارسة بلض اس ما  التي يتأفف سنها لفير س  قا  اآلجري: ا ملما 

لأن يلما المتككر بشراء طلاسم وشرابم وسا ر سا يلزسم  ،النام سمارسة  اتية سا داست سشرو ة

ان  لى نصم سا ل ، تى لم لان لم خادا ،شي بم بي  النامو الم ويصرص  لى  ملم ،بناسم

ها والرجمق بها إلى سيرت ،فإن هذا يسا د لفيرًا في تهذيت الناس وتأديكها ،يلنع النكي 

 بليدًا    أي التماء أو ا مجاجع ،اسولى الاطرية

 ع فه  س    ج غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

لى خدودلم   ماب  ضل ،بسخرية أو استهزاءم قا  اآلجري: ا تذروا لم  تطاولتم  لي

تلييره  صنع أبم  ر سع ب   لما  اب  ليم النكي التراب  ساه يلام  نكمعع اصنلما سا 

 بسماد أسمع

*** 

ا ويستلم  في التناير  نه ،بلينا سع اآلجري أياسا سلدودات يللمنا فيها أسراض اسنا

ن رأى أن المصيطي  بم قد فلهما  نم سا أراد أن ع وبلد أعل  سا متاه اللم س  الللم والصكمة

  طلت سنهم أن يسيروا لللسم الفالثع ،يكلغهم إياهم ويدربهم  ليم
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 ا الشصناءثالفا 

ها وبلد أن رأيت تأثير التلاليم التي بف ،بلد أن انتهينا س  الدراسة في اللسم الفاني

ولان اسمم )قسم  ،لفالثسرت سع أه  السمم إلى اللسم ا ،اآلجري في نامم الساسلي 

ع و لمنا أن لم لزس  م ع(7)وقد  رفنا أن شيخم هم  لي ب  الصسي  المسلمدي ،الشصناء(

وقد أضاف إلى  ل   لمم  اسخ م،س  الللماء س  الملناات سا أثكت بم تضللم في  لما 

 اسةع وقد رشصم ل   ل  سن يتملى ر عبالتاريخ وأ ما  اسسم وسا سر بها س  قم  وضلف

 التدريس في هذا اللسم الخطير س  هذه المدرسةع

بلد أن دخلنا اللسم تلجكنا س  تل  الملاسلة الطيكة التي قابلنا بها المسلمدي  تى أن 

ع فأنت أستا  في الصت والممد  ال في عأ دنا قا  لم: للد ظلم  س  وضل  في هذا اللسم

 الشصناء والكغضاءع

الصت والممد  وال يلدرهما  ق قدرهما إال س  وقا : ال يلرف  ،ابتسم المسلمدي

 ،ع وأنا قد اخترت هذا اللسم سني جلت الك دع رف الشصناء والكغضاء وصلي بنارهما

                                         
خرج سنة  ،ها( المؤرخ الككير308ا  335الكغدادي ) ،أبم الصس  الُهَذلي ،م إلى  لي ب  الصسي  ب   لي المسلمديأشير ب (7)

 ،و اداتها ،و لا دها ،طاف بها في الك د النا ية المختلاة واهتّم بدراسة أ ما  االَُ سم ،وقاا بر لٍة واسلة ،ها( س  بغداد337)

 وسماطنهاع

وستكّلمًا  ارفًا بالالساةعع ولان لم اضط ٌق في االَدب و لم النجما  ،وفليهًا ُساتيًا ُأصملياً  ،جغرافّيًا ساهراً و ،ولان سَمرخًا بار اً 

 لما ينّم     ل  سلنّااتم الكفير  المتنم ةع ،واالَخ م والسياسة واالَنساب

الزاهي في  ،نظم االَدّلة في ُأصم  المّلة ،الماجت في الاروض اللمازب ،س  سلنّااتم: سروج الذهت وسلادن الجمهر وااِلشراف

 ،نةوااِلبانة في ُأصم  الديا ،والهداية إلى تصليق المالية ،االستكلار في ااِلساسة ،الملاالت في ُأصم  الديانات ،ُأصم  الدي 

 وأخكار ،الف الدهمرو خا ر الللما وسا لان في س ،والاهرست في الرجا  ،وسّرالصيا  في االَخ م ،وطّت النامم ،واالَد ية

وتاّرقهم في  و دا ق االَ هان في  لر م  سصّمد  ،وفنمن الملارف وسا جرى في الدهمر السمالف ،االَُ سم س  اللرب واللجم

 وغير  ل ع ،الكلدان
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فمجدتها جميلا تنطلق س  جمر   ،وبصفت    أسرار اللراق ،وطات دفاتر المؤرخي 

 أصصابهاع وأو  سا تكدأ بم في إ راقها قلمب ،الشصناء التي ال تلرف إال اإل رام

 قلنا ستلجكي : قلمب أصصابها!؟

 ع فما الصريق الخارجي إال شللة س   ل  الصريق الداخليععقا  المسلمدي: أج 

و   سشللها في قلمب  ،ع فصدثنا    أسرار هذه الصرا قعقلنا: للد سألتنا باللجت

 أصصابهاع

 ،اسمال يكلر إال نع و رفتم أن اسناني عقا  المسلمدي: للد  رفتم طغيان اسنا و تمها

 وال يصت أن يكلر إال ناسمع

 قلنا: للد تللمنا  لما  ل  س  اآلجريع

ع فلذل  عقا : فذل  الطغيان الذي تمتلئ بم اسنا يمقد نار الشصناء في قلت صا كها

ندسا تشتل  ع و عع فإن أبلر خيرا في غيره راح يشل  فيم نيران قلكمعتراه ال يريد الخير إال لم

 أ بللت صا كهاعالنار تكد

 قلنا: نراك تمسئ إلى الصسد والصلدع

تمها ع ولكنها في  عع فالصسد والصلد هي النيران التي تريد أن تلتهم الصيا عقا : أج 

 ال تلتهم إال قلت صا كهاع

 قلنا: فلم لم يسم هذا اللسم باسم الصلد والصسد؟

ع فالللت عارهوشللتان س  ن ،قا : سن الصسد والصلد ثمرتان س  ثمار الكغض

 ع عالممتلئ بالشصناء والكغضاء هم الذي يم ي للا كم باليات الصلد والصسد

 ولأنها تدلنا  لى ،للد رأيت النلمص الملدسة تنص  لى  ل  في سماضع لفير 

 ع ف  يمك  أن تلالج اآلثاا إال س  سنابلهاععالكصث    المنكع الذي تنكع سنم اآلثاا

قا   ،يصذر أولياءه س  قلمب أ دا هم الممتلئة بالكغض وهم ،اسملما إلى اللم تلالى
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وا سا َ نِتُّْم َقْد َبَدِت تلالى:﴿  ِذيَ  مَسنُما ال َتتَِّخُذوا بِطاَنًة ِسْ  ُدونُِكْم ال َيْأُلمَنُكْم َخكااًل َودُّ َها الَّ  يا َأيُّ

( 778) يَّنَّا َلُكُم اآْلياِت إِْن ُلنُْتْم َتْلِلُلمنَ اْلَكْغضاُء ِسْ  َأْفماِهِهْم َوسا ُتْخِاي ُصُدوُرُهْم َأْلَكُر َقْد بَ 

ِم َوإِ ا َلُلمُلْم قاُلما مَسنَّا َوإِ   ُتِصكُّمَنُهْم َوال ُيِصكُّمَنُكْم َوُتْؤِسنُمَن بِاْلِكتاِب ُللِّ
ِ
ا َخَلْما  ها َأْنُتْم ُأوالء

ما َ َلْيُكُم اْسَناِسَ  ِسَ  اْلَغْيِظ ُقْ  ُسمُتما بِغَ  ُدوِر )َ ضُّ َم َ ِليٌم بِذاِت اللُّ ( إِْن 773ْيظُِكْم إِنَّ اللَّ

ُلْم َليْ  ُدُهْم َتْمَسْسُكْم َ َسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِلْكُكْم َسيَِّئٌة َيْاَرُ ما بِها َوإِْن َتْلكُِروا َوَتتَُّلما ال َيُضرُّ

َم بِما َيْلَمُلمَن ُسِصي ٌ   ()م   مران﴾ (733) َشْيئًا إِنَّ اللَّ

ِسَ  وَ فلا  سشيرا إلى  ل  بصا  النلارى:﴿  ،وأخكر    سر الارقة بي  أتكاق المل 

ُروا بِِم َفَأْغَرْينا َبْينَُهُم اْلَلداَو َ  ا ُ لِّ ِذيَ  قاُلما إِنَّا َنلارى َأَخْذنا ِسيفاَقُهْم َفنَُسما َ ظاا ِسمَّ اْلَكْغضاَء وَ  الَّ

ُم بِما لاُنما َيْلنَُلمَن )إِلى َيْمِا اْلِلياَسِة َوَسْمَف ُينَ   )الما د (﴾ (70كُِّئُهُم اللَّ

ِم َسْغُلمَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِلنُما وقا  سشيرا إلى  ل  بصا  اليهمد:﴿  َوقاَلِت اْلَيُهمُد َيُد اللَّ

َ  ُطْغيانًا ُهْم سا ُأْنِزَ  إَِلْيَ  ِسْ  َربِّ بِما قاُلما َبْ  َيداُه َسْكُسمَطتاِن ُينِْاُق َلْيَف َيشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َلفِيرًا ِسنْ 

ُم َوُلْارًا َوَأْلَلْينا َبْينَُهُم اْلَلداَوَ  َواْلَكْغضاَء إِلى َيْمِا اْلِلياَسِة ُللَّما َأْوَقُدوا نارًا لِْلَصْرِب َأْطاَ  َأَها اللَّ

 )الما د (﴾ (80يَ  )َوَيْسَلْمَن فِي اْسَْرِض َفسادًا َواللَُّم ال ُيِصتُّ اْلُمْاِسدِ 

و لر أن س  اللل  التي  رست بسككها بلض المصرسات هي سا تكفم في قلمب أصصابها 

قا   ،وهم يد   لى أن سد سنافذ الكغضاء سللد سهم س  سلاصد الشريلة ،س  بغضاء

َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْسَْنلاُب َواْسَ تلالى:﴿  ِذيَ  مَسنُما إِنَّ َها الَّ ْيطاِن يا َأيُّ ْزالُا ِرْجٌس ِسْ  َ َمِ  الشَّ

ُكْم ُتْاِلُصمَن ) ْيطاُن َأْن ُيمِقَع َبْينَُكُم اْلَلداَوَ  َواْلَكْغضاَء فِي اْلَخْمِر 33َفاْجَتنُِكمُه َلَللَّ ( إِنَّما ُيِريُد الشَّ

ِم َوَ ِ  اللَّ ِ  َفَهْ  َأْنُتمْ  ُلْم َ ْ  ِ ْلِر اللَّ َم َوَأطِيُلما 37ُسنَْتُهمَن ) َواْلَمْيِسِر َوَيُلدَّ ( َوَأطِيُلما اللَّ

ْيُتْم َفاْ َلُمما َأنَّما َ لى َرُسملِنَا اْلَك ُغ اْلُمكِيُ  ) ُسمَ  َواْ َذُروا َفإِْن َتَملَّ  )الما د (﴾ (33الرَّ

 ،ت  ليمول  سا يترت ،فلد ورد في التمجيهات النكمية الكفير  النهي    الكغض ،ولهذا

 ،ولمنما  كاد الّلم إخمانا ،وال تدابروا ،وال تصاسدوا ،: )ال تكاغضماقا   ،ليمأو يمص  إ
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  (7)وال يصّ  لمسلم أن يهجر أخاه فمم ث ثة أّياا(

أّي قما أنتم؟( قا   كد الّر م  ب   مف:  ،قا : )إ ا فتصت  ليكم فارم والّرواو

ثّم  ،ثّم تتصاسدون ،تتنافسمن: )أو غير  ل  ع قا  رسم  الّلم (3)نلم  لما أسرنا الّلم

هم ثّم تنطللمن في سسالي  المهاجري  فتجللمن بلض ،أو نصم  ل  ،ثّم تتكاغضمن ،تتدابرون

  (3) لى رقاب بلض(

 ،قا : )دّب إليكم داء اسسم: الصسد والكغضاءع هي الصاللةع ال أقم : تصلق الّشلرو

 ،صاّبماوال تؤسنما  ّتى ت ،ة  ّتى تؤسنماواّلذي ناسي بيده ال تدخلما الجنّ  ،ولك  تصلق الّدي 

 (0)أف  أنّكئكم بما يفكت  الم لكم؟ أفشما الّس ا بينكم(

)اسشر  فلالما: يا رسم  الّلم وسا داء اسسم؟ قا : ،: )سيليت أّستي داء اسسموقا 

  (8)في الّدنيا والّتكاغض والّتصاسد  ّتى يكمن الكغي(  (5)والكطر والّتكاثر والّتناجش

 ،اوال تسلمما  ّتى تصاّبم ،)واّلذي ناسي بيده ال تدخلما الجنّة  ّتى تسلمماوقا : 

ولك   ،ال أقم  لكم تصلق الّشلر ،فإّنها هي الصاللة ،وإّيالم والكغضة ،وأفشما الّس ا تصاّبما

  (3)تصلق الّدي (

 :الصسد

                                         
 عرواه أ مد والكزار وأبم يللى في الككير (7)

 م المزيد س  فضلمعونسأل ،نلم  لما أسرنا الّلم: سلناه نصمده ونشكره (3)

 رواه سسلمع (3)

 والكيهلي وغيرهمعرواه الترسذي والكزار  (0)

 والتناجش هم أن يزيد الرج  ثم  السللة وهم ال يريد شراءهاع ،والكطر: هم الطغيان في النلمة ،اسشر: المرح وقي : هم الكطر (5)

 رواه الصالم وقا : صصيح اإلسنادع (8)

 وأبم داود واب  ساجة في اسدبعرواه سسلم  (3)
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و دثنا     ،(7)ع  دثنا    الصسدعفصدثنا    فر ها اسو  ،قلنا:  رفنا أص  النار

 الصسمدع

 ،قا : الصسد هم النار التي تختلر هدف صا كها في الصيا  في أن يرى النلم تسلت

 والك يا تنز ع

والمكتلى الذي ال يصت  ،والصسمد هم المريض الذي ال يصت أن يرى غير المرضى

 أن يرى إال أه  الك ءع

 ،نا  س  الم  كة إاّل للنة وبغضاوال ي ،ال ينا  س  المجالس إاّل سذّسة و اّل وهم الذي 

وال ينا   ند الممقف  ،وال ينا   ند النزق إاّل شّد  وهمال ،وال ينا  س  الخلق إاّل جز ا وغّما

 إاّل فضيصة ونكاالع

 عوقلت ها م ،وهّم الزا ،ناس دا مع فهم في عوهم الظالم الذي يشكم المظلمسي 

 فلا : ،وهم الذي وصام الشا ر

   ّظلما في لربإّن الصسمد ال

 نااااااااس  لى دا م ناس  ا

 سظلمسااا يراه س  يخااالاام  

 سكتمسا لان سا سنها يظهر  

 فلا : ،وهم الذي وصام اآلخر

   إّني سر م  اسدي س   ّر سا

 امفليمنها بي الّلم صنيع نظروا

 اسوغار س  صاادورهم ضااّمت  

 النااااااااااار في وقلمبهم جنّة في  

  د بنا س  المصف إلى التصليقعع فما  ليلة الصسد؟قا  رج  سنا: 

                                         
وقا  الجا ظ: )الصسد: هم التأّلم بما يراه اإلنسان  ، رفم الجرجانّي بلملم: )الصسد تمنّي زوا  نلمة المصسمد إلى الصاسد( (7)

 لماوردّي:وقا  ا ،وهم خلق سكروه وقكيح بكّ  أ د( ،واالجتهاد في إ داا  ل  الغير سا هم لم ،لغيره وسا يجده فيم س  الاضا  

 ،وقا  المناوّي: )الصسد: تمنّي زوا  نلمة    سستصّق لها ،) ليلة الصسد: شّد  اسسى  لى الخيرات تكمن للنّام اسفاض (

 ،وقا  الراغت: )الصسد تمنّي زوا  نلمة س  سستصّق لها ،وقي : هم ظلم  ي النلمة بتمنّي زوالها  نم وصيرورتها إلى الصاسد(

 سلي في إزالتها(ورّبما لان سع  ل  
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فإ ا أنلم اللم  ، لى نلمة: ا لم أن الصسد ال يكمن إال (7)وقا  ،التات المسلمدي إليم

وهذه  ، لى أخي  بنلمة فل  فيها  التان: إ داهما: أن تكره تل  النلمة وتصت زوالها

 (والها    المنلم  ليملراهة النلمة و ت ز)فالصسد  ده  عالصالة تسمى  سدًاع

ولك  تشتهي لناس   ،الصالة الفانية: أن ال تصت زوالها وال تكره وجمدها ودواسهاو

ج في ع وال  رعب  قد تسمى  سدا ،وقد تختص باسم المنافسة ،وهذه تسمى غكطة عسفلهاع

ساال  رج  متاه الّلم ال  سد إاّل في اثنتي ::) ع فاي الصديث قا  رسم  اللم عالتسمية بهذا

 (3)ورج  متاه الّلم  كمة فهم يلضي بها ويلّلمها( ،فسّلطم  لى هلكتم في الصّق 

 قا  الرج : فاسولى هي الصسد؟ 

فاجر أو لافر  هانلمة أصابلراهيت  لإال  ، راا بك   ا ع وهم عقا  المسلمدي: أج 

اهت  لها رف  يضرك ل ،قخليستلي  بها  لى تهييج الاتنة وإفساد  ات الكي  وإيذاء الل

م ول ،فإن  ال تصت زوالها س   يث هي نلمة ب  س   يث هي ملة الاساد ،وسصكت  لزوالها

 عأسنت فساده لم يغم  بنلمتم

 وإن ،المصسمد يصت زوا  النلمة   ع فمنهم س  عإنا نرى الصسد  سختلاي قا  مخر: 

  رغكتم سف ،ل  النلمةيصت زوا  النلمة إليم لرغكتم في تعع وسنهم س  لان  ل  ال ينتل  إليم

وسطلمبم تل  النلمة  ،في دار  سنة أو والية نافذ  أو سلة نالها غيره وهم يصت أن تكمن لم

اسم لن النلمة ال يشتهي  ي ع وسنهم س  عوسكروهم فلد النلمة ال تنلم غيره بها ،ال زوالها  نم

  ع وسنهم سبينهماعفإن  جز    سفلها أ ت زوالها ليً  يظهر التااوت  ،ب  يشتهي سفلها

 فإن لم تصل  ف  يصت زوالها  نمع النلمة يشتهي لناسم سف 

 فه  لهؤالء جميلا  كم وا د؟

                                         
 س  )إ ياء  لما الدي ( بتلرفع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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ع فممازي  اللم اللادلة تأبى إال أن تارم بي  الجرا م ف  عقا  المسلمدي: سلا  اللم

 وال تضع الدقيق سع الجلي ع ،تضع الككير  سع اللغير 

    لرت؟قا  الرج : فما الارم بي  س

فإن لم تصل  ف   النلمة يشتهي لناسم سف وهم س   ،قا  المسلمدي: أسا اسخير

هم و ،فلد  لرت لكم أنم أولى باسم المنافسة سنم باسم الصسد ،المنلم  ليم يصت زوالها   

 عالدي شؤون وسندوب إليم في  ،الدنيافي شؤون سلام  نم 

 ،والفالث سذسما وغير سذسما ،يوهم الصاسد الصليل ،فهم أخكفهم ،وأسا اسو 

 عوالفاني أخف س  الفالث

 ؟المقمد الذي يمد نار الصسد بما يشللها أو يزيدها اشتلاال: فما (7)قا  مخر

قا  المسلمدي: سكلة س   طت جهنم النامم هي التي تمقد نيران الصسد في 

 الللمبع

 ؟أوالهاقا  الرج : فما 

فإن س  م اه  ،اشتلاال الصسدوقمد ذا أشد وه ععاللداو  والكغضاءقا  المسلمدي: 

شخص وخالام في غرض بمجم س  المجمه أبغضم قلكم وغضت  ليم ورسخ في ناسم 

أن  فإن  جز المكغض    أن يتشاى بناسم أ ت ،ع والصلد يلتضي التشاي واالنتلااعالصلد

 دو   ابتوربما يصي   ل   لى لراسة ناسم  ند اللم تلالى فمهما أص ،يتشاى سنم الزسان

وسهما أصابتم نلمة ساءه  ،بلية فرح بها وظنها سكافأ  لم س  جهة اللم  لى بغضم وأنها سجلم

وربما يخطر لم أنم ال سنزلة لم  ند اللم  يث لم ينتلم لم س   دوه الذي  ، ل  سنم ضد سراده

 م اه ب  أنلم  ليمع 

                                         
 رجلنا في التلرف  لى أسكاب الصسد إلى اإل ياء سع التلرف الذي ألاناه في هذه السلسلةع (7)
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 ة التلى أن ال يكغي وأنوغاي ،وبالجملة فالصسد يلزا الكغض واللداو  وال ياارقهما

 ،سمك  فهذا غير ،فأسا أن يكغض إنسانًا ثم يستمي  ند سسرتم وسساءتم ،يكره  ل  س  ناسم

مُلْم َوإَِ ا َللُ ع ع:﴿وهذا سما وصف اللم تلالى الكاار بم أ ني الصسد باللداو  إ  قا  اللم تلالى 

ما َ َلْيُكُم اْسَ  َم َ ِليٌم بَِذاِت َقاُلما مَسنَّا َوإَِ ا َخَلْما َ ضُّ َناِسَ  ِسَ  اْلَغْيِظ ُقْ  ُسمُتما بَِغْيظُِكْم إِنَّ اللَّ

ُدوِر ) ِذيَ  مَسنُما اَل َتتَِّخُذوا بَِطاَنًة ِسْ  ُدونُِكْم اَل :﴿ قا  و ،﴾ )م   مران((773اللُّ َها الَّ ا َأيُّ

وا َسا َ نِتُّْم َقْد َبَدِت اْلَكْغَض  اُء ِسْ  َأْفَماِهِهْم َوَسا ُتْخِاي ُصُدوُرُهْم َأْلَكُر َقْد َبيَّنَّا َيْأُلمَنُكْم َخَكااًل َودُّ

والصسد بسكت الكغض ربما ياضي إلى  ،﴾ )م   مران((778َلُكُم اآْلَياِت إِْن ُلنُْتْم َتْلِلُلمَن )

التنازق والتلات  واستغرام اللمر في إزالة النلمة بالصي  والسلاية وهت  الستر وسا يجري 

 هعسجرا

 ؟الفانيةقا  الرج : فما 

 ع فإ ا أصاب بلضعوهم أن يفل   ليم أن يترفع  ليم غيره ععالتلززقا  المسلمدي: 

 وهم ال يطيق تككره وال تسمح ناسم با تما  ،أسفالم والية أو  لمًا أو ساالً خاف أن يتككر  ليم

ضي إنم قد رف ،وليس س  غرضم أن يتككر ب  غرضم أن يدفع لكره ،صلام وتااخره  ليم

 ولك  ال يرضى بالترفع  ليمع ،بمساواتم سف ً 

 ؟الفالفةقا  الرج : فما 

وهم أن يكمن في طكلم أن يتككر  ليم ويستلغره ويستخدسم  ععالككرقا  المسلمدي: 

 فإ ا نا  نلمة خاف أن ال يصتم  تككره ويترفع ،ويتمقع سنم االنلياد لم والمتابلة في أغراضم

ما يتشمف إلى سساواتم أو إلى أن يرتاع  ليم فيلمد ستككراً بلد أن لان ستككرًا أو رب ،   ستابلتم

لما  كى اللم تلالى  نهم  وس  التككر والتلزز لان  سد ألفر الكاار لرسم  اللم  ع ليمع

َ  َهَذا اْلُلْرمُن َ َلى َرُجٍ  ِسَ  اْلَلْرَيَتْيِ  َ ظِ قا  تلالى :﴿  ، ل  ﴾ (37يٍم )َوَقاُلما َلْماَل ُنزِّ

 َس َّ :﴿ وقا  تلالى يلف قم  قريش  ،)الزخرف(
ِ
َوَلَذلَِ  َفَتنَّا َبْلَضُهْم بَِكْلٍض لَِيُلمُلما َأَهُؤاَلء
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اِلِريَ  ) ُم بَِأْ َلَم بِالشَّ ُم َ َلْيِهْم ِسْ  َبْينِنَا َأَلْيَس اللَّ  ﴾ )اسنلاا((53اللَّ

 ؟الرابلةقا  الرج : فما 

هم سنكيا لما أخكر اللم تلالى    اسسم السالاة إ  قالما  ،التلجتقا  المسلمدي: 

 إِْن َأْنُتْم إاِلَّ َتْكِذُبمَن )ع ع:﴿
ٍ
ْ َمُ  ِسْ  َشْيء  ،﴾ )يس((75َسا َأْنُتْم إاِلَّ َبَشٌر ِسْفُلنَا َوَسا َأْنَزَ  الرَّ

َسا َهَذا ع عوقالما :﴿ ،﴾ )المؤسنمن((03) َأُنْؤِسُ  لَِكَشَرْيِ  ِسْفِلنَا َوَقْمُسُهَما َلنَا َ ابُِدونَ وقالما:﴿ 

ا َتْشَرُبمَن ) ا َتْأُلُلمَن ِسنُْم َوَيْشَرُب ِسمَّ ( َوَلِئْ  َأَطْلُتْم َبَشًرا ِسْفَلُكْم إِنَُّكْم 33إاِلَّ َبَشٌر ِسْفُلُكْم َيْأُلُ  ِسمَّ

 ﴾ )المؤسنمن((30إًِ ا َلَخاِسُروَن )

أن يامز برتكة الرسالة والم ي واللرب س  س   انظروا ليف تلجت هؤالء الجا دون

وأ كما زوا  النكم   نهم جز ًا أن ياض   ليهم س  هم  ،اللم تلالى بشر سفلهم فصسدوهم

ال    قلد تككر وطلت رياسة وتلدا  داو  أو سكت مخر س  سا ر  ،سفلهم في الخللة

ُم َبَشًرا َرُسماًل ع ع:﴿قالما ستلجكي  ب   ،اسسكاب   ﴾ )اإلسراء((30 )َأَبَلَث اللَّ

 ؟الخاسسةقا  الرج : فما 

و ل  يختص بمتزا مي   لى سللمد  ،الخمف س  فمت الملاصدقا  المسلمدي: 

س  و ،فإن لان وا د يصسد صا كم في ل  نلمة تكمن  منًا لم في االناراد بمللمده ،وا د

ا م في التزوتصاسد اسخم   ،هذا الجنس تصاسد الضرات في التزا م  لى سلاصد الزوجية

اسد ولذل  تص ، لى ني  المنزلة في قلت اسبمي  للتمص  بم إلى سلاصد الكراسة والما 

 لذل  تصاسد الما ظي ب   ،التلميذي  سستا  وا د  لى ني  المرتكة س  قلت اسستا 

ولذل   ،المتزا مي   لى أه  بلد  وا د  إ ا لان غرضهما ني  الما  باللكم   ندهم

ة إ  يطلت ل  وا د سنزل ،  المتزا مي   لى طا اة س  المتالهم سصلمري تصاسد اللالمي

 في قلمبهم للتمص  بهم إلى أغراض لمع

 ؟السادسةقا  الرج : فما 
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 ل  و ع ت الرياسة وطلت الجاه لناسم س  غير تمص  إلى سللمدع قا  المسلمدي:

ازه  ليم  ت الفناء واست لالرج  الذي يريد أن يكمن  ديم النظير في ف  س  الانمن إ ا غلت

ع بنظير فإنم لم سم ،الارح بما يمدح بم س  أنم وا د الدهر وفريد الللر في فنم وأنم ال نظير لم

لم في أقلى اللالم لساءه  ل  وأ ت سمتم أو زوا  النلمة  نم التي بها يشارلم المنزلة س  

سما يتارد هم بم ويارح بسكت شجا ة أو  لم أو  كاد  أو صنا ة أو جما  أو ثرو  أو غير  ل  

 تاردهع 

ولم يؤسنما بم  سلرفة رسم  اللم الذي  أنكروا  لماء اليهمد وس  هذا الكاب أتي 

 أن تكط  رياستهم واستتكا هم سهما نسخ  لمهمعسخافة 

 ؟السابلةقا  الرج : فما 

تغ  شفإن  تجد س  ال ي ،خكث الناس وشصها بالخير للكاد اللم تلالىقا  المسلمدي: 

برياسة وتككر وال طلت سا  إ ا وصف  نده  س   ا   كد س   كاد اللم تلالى فيما أنلم اللم 

وإ ا وصف لم اضطراب أسمر النام وإدبارهم وفمات سلاصدهم  ،بم  ليم يشق  ل   ليم

فهم أبدًا يصت اإلدبار لغيره ويكخ  بنلمة اللم  لى  كاده لأنهم  ،وتنغص  يشهم فرح بم

   سلكم وخزانتمع يأخذون  ل  س

 ،هذا ليس لم سكت ظاهر إال خكث في الناس ور الة في الطكع  ليم وقلت الجكلةو

وسلالجتم شديد  سن الصسد الفابت بسا ر اسسكاب أسكابم  ارضة يتلمر زوالها فيطمع في 

 وهذا خكث في الجكلة ال    سكت  ارض فتلسر إزالتم إ  يستصي  في اللاد  إزالتمع  ،إزالتها

م المرهفما الماء الذي يطائ ناره؟ وسا  ،ا  مخر:  رفنا الصطت الذي يمقد نار الصسدق

 ؟الذي يلالج بم المريض المصترم بنار الصسد

 ع عقا  المسلمدي: سراهم لفير 

 قا  الرج : فا لر لنا سنها سا  سانا ننتاع بمع



81 

 

التم د س   ع فتنتل  بالصسعأن يمجم الصسد التمجيم السليم أولهاقا  المسلمدي: 

ع وتنتل  س  سصكة زوا  النلمة    غيرك إلى سصكة أن تكمن ل  عاسولى إلى  التم الفانية

 ع عالنلم التي تنز   لى غيرك

ع وللها سما د ت النلمص عإن  ل  يجرك إلى المنافسة والتسابق والمسار ة

( َتْلِرُف 33َلى اْسََراِ ِ  َينُْظُروَن )(  َ 33إِنَّ اْسَْبَراَر َلِاي َنِليٍم )قا   تلالى :﴿  ،الملدسة إليم

( ِخَتاُسُم ِسْسٌ  َوفِي َ لَِ  35( ُيْسَلْمَن ِسْ  َرِ يٍق َسْخُتمٍا )30فِي ُوُجمِهِهْم َنْضَرَ  النَِّليِم )

 ﴾ )المطااي ((38َفْلَيَتنَاَفِس اْلُمَتنَافُِسمَن )

سما التي ال يلح أن يتنافانظروا ليف وجم اللرمن المتنافسي  إلى المجهة اللصيصة 

ولأنها تلم  لهم: وجهما تنافسكم  ،ع للد وردت هذه اآليات في سمر  المطااي عإال فيها

  لى الدنيا وتسار كم إليها إلى  ل  النليم المليم الذي ال يتنلم بم إال المتلمنع

ُكْم َر َسابُِلما إَِلى َسْغاِ قا  تلالى :﴿  ،وفي مية أخرى يلكر    المنافسة بالسكام ٍ  ِسْ  َربِّ

ِم يُ  ِم َوُرُسِلِم َ لَِ  َفْضُ  اللَّ ِذيَ  مَسنُما بِاللَّ ْت لِلَّ  َواْسَْرِض ُأِ دَّ
ِ
َماء يِم ْؤتِ َوَجنٍَّة َ ْرُضَها َلَلْرِض السَّ

ُم ُ و اْلَاْضِ  اْلَلظِيِم ) ع للد وردت هذه اآلية الكريمة  لت ع﴾ )الصديد((37َسْ  َيَشاُء َواللَّ

ْنَيا َلِلٌت َوَلْهٌم َوِزينٌَة َوَتَااُخٌر َبْينَُكْم ع قا  تلالى فيها :﴿ عيلة الدنيا لر  ل َما اْلَصَياُ  الدُّ اْ َلُمما َأنَّ

ا اَر َنَكاُتُم ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُسْلَارا مُن مَّ َيكُ ثُ  َوَتَكاُثٌر فِي اْسَْسَماِ  َواْسَْواَلِد َلَمَفِ  َغْيٍث َأْ َجَت اْلُكاَّ

ْنَيا إاِلَّ َسَتاُق الْ  ِم َوِرْضَماٌن َوَسا اْلَصَياُ  الدُّ ُغُروِر ُ َطاًسا َوفِي اآْلِخَرِ  َ َذاٌب َشِديٌد َوَسْغِاَرٌ  ِسَ  اللَّ

ولأنها تمجم المتصاسدي  المستغرقي  الدنيا إلى المجهة الصليلية التي  ،﴾ )الصديد((33)

 ال يلح أن يمجم التنافس إلى غيرهاع

إّنما الّدنيا سربلة نار:  كد رزقم الّلم ساال و لما :) في الصديث قا  رسم  اللم و

قم الّلم فهذا بأفض  المناز ع و كد رز ،ويللم لّلم فيم  ّلا ،ويل  فيم ر مم ،فهم يّتلي فيم رّبم

 فهم صادم النّّية يلم : لم أّن لي ساال للملت بلم  ف ن فهم نّيتم ، لما ولم يرزقم ساال
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 فهم يخك  في سالم بغير  لم ال يّتلي فيم ،فأجرهما سماءع و كد رزقم الّلم ساال ولم يرزقم  لما

ّلم ساال و كد لم يرزقم ال ،فهذا بأخكث المناز  ،وال يللم لّلم فيم  ّلا ،وال يل  فيم ر مم ،رّبم

  (7)(ءفمزرهما سما ،وال  لما فهم يلم : لم أّن لي ساال للملت بلم  ف ن فهم نّيتم

 (3)فلالما :  هت أه  الدثمر ،أن فلراء المهاجري  أتما رسم  اللم وفي الصديث 

لمسمن وي ،فلالما : يللمن لما نللي ،فلا :)وسا  اك ؟( ،والنليم المليم ،بالدرجات الللى

:) أف  أ لمكم فلا  رسم  اللم  ،ويلتلمن وال نلتق ،ويتلدقمن وال نتلدم ،لما نلما

نع وال يكمن أ د أفض  سنكم إال س  ص ،وتسكلمن بم س  بلدلم ،بم س  سكلكمشيئا تدرلمن 

بر ل  د ،)تسكصمن وتككرون وتصمدون قا : ،قالما : بلى يا رسم  اللم ،سف  سا صنلتم؟(

فلالما : سمع إخماننا  ،فرجع فلراء المهاجري  إلى رسم  اللم  ،ص   ث ثا وث ثي  سر (

  (3): ) ل  فض  اللم يؤتيم س  يشاء(للما سفلم؟ فلا  رسم  اللم فا ،أه  اسسما  بما فللنا

 ؟فه  س    ج غيرهع عقا  مخر:  رفنا هذا

 ع فإن الل جعقا  المسلمدي: بما أن السكت اسلكر للصسد هم المزا مة  لى الدنيا

سا أ ،الدنيا هي التي تضيق  لى المتزا مي ع  ل  أن عاسلكر للصسد هم الترفع    الدنيا

سلرفة اللم تلالى  توإنما سفا  اآلخر  نلمة الللم ف  جرا س  يص ،اآلخر  ف  ضيق فيها

وسلرفة صااتم وس  كتم وأنكيا م وسلكمت سمماتم وأرضم لم يصسد غيره إ ا  رف  ل  

ب  المللما الما د يللمم ألف ألف  الم ويارح  ،سن الملرفة ال تضيق  لى اللارفي  ،أيضاً 

  اسنس ب  يصل  بكفر  اللارفي  زياد ،وال تنلص لذ  وا د بسكت غيره ،تذ بمبملرفتم ويل

 وثمر  االستااد  واإلفاد ع 

                                         
 واب  ساجةع -وهذا لاظم  -رواه أ مد والترسذي وقا :  ديث  س  صصيح (7)

 الدثمر: اسسما  الكفير ع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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سن سللدهم سلرفة اللم تلالى  ،سصاسد اللادقي  فلذل  ال يكمن بي   لماء الدي  

وغرضهم المنزلة  ند اللم وال ضيق أيضًا فيما  ند اللم تلالى  ،وهم بصر واسع ال ضيق فيم

وال يضيق  ،سن أج  سا  ند اللم سكصانم س  النليم لذ  للا م وليس فيها سمانلة وسزا مة

 بلض الناظري   لى بلض ب  يزيد اسنس بكفرتهمع 

نلم إ ا قلد الللماء بالللم الما  والجاه تصاسدوا سن الما  أ يان وأجساا إ ا 

لمب وسهما استأل قلت وسلنى الجاه سل  الل ،وقلت في يد وا د خلت  نها يد اآلخر

شخص بتلظيم  الم انلرف    تلظيم اآلخر أو نلص  نم ال سصالة: فيكمن  ل  سككًا 

وإ ا استأل قلت بالارح بملرفة اللم تلالى لم يمنع  ل  أن يمتلئ قلت غيره بها  ،للمصاسد 

 وأن يارح بذل ع 

م ليد اسخرى والللوالارم بي  الللم والما  أن الما  ال يص  في يد سا لم يرتص     ا

والما  أجساا  ،في قلت اللالم سستلر ويص  في قلت غيره بتلليمم س  غير أن يرتص  س  قلكم

والللم  ،فلم سل  اإلنسان جميع في اسرض لم يكق بلده سا  يمتلكم غيره ،وأ يان ولها نهاية

مت أرضم وسلك فم   مد ناسم الاكر في ج   اللم و ظمتم ،ال نهاية لم وال يتلمر استيلابم

ف  يكمن في  ،ولم يك  سمنم ًا سنم وال سزا مًا فيم ،وسما م صار  ل  ألذ  نده س  ل  نليم

قلكم  سد س د س  الخلق سن غيره أيضًا لم  رف سف  سلرفتم لم ينلص س  لذتم ب  زادت 

  سفتكمن لذ  هؤالء في سطاللة  جا ت الملكمت  لى الدواا أ ظم س  لذ   ،لذتم بمؤانستم

 فإن نليم اللارف وجنتم سلرفتم التي هي ،الجنة وبساتينها باللي  الظاهر  ينظر إلى أشجار

يأس  زوالها وهم أبدًا يجني ثمارها؛ فهم برو م وقلكم سغتذ باالهة  لمم وهي  ،صاة  اتم

فهم وإن غمض اللي  الظاهر  فرو م أبدًا  ،فالهة غير سلطم ة وال سمنم ة ب  قطمفها دانية

فإن فرض لفر  في اللارفي  لم يكمنما ستصاسدي  ب  لانما  ،في جنة  الية ورياض زاهر  ترتع

َوَنَزْ نَا َسا فِي ُصُدوِرِهْم ِسْ  ِغ ٍّ إِْخَماًنا َ َلى ُسُرٍر ُسَتَلابِِليَ  :﴿ لما قا  فيهم رب اللالمي  
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 ،شاف الغطاءفما ا يظ  بهم  ند انك ،فهذا  الهم وهم بلد في الدنيا ،﴾ )الصجر((03)

سشاهد  المصكمب في الللكى؟ فإ ن ال يتلمر أن يكمن في الجنة سصاسد  وال أن يكمن و

رفة وال تنا  إال بمل ،سن الجنة ال سضايلة فيها وال سزا مة ،بي  أه  الدنيا في الجنة سصاسد 

سد في لصفأه  الجنة بالضرور  برءاء س  ا ،اللم تلالى التي ال سزا مة فيها في الدنيا أيضاً 

 عب  الصسد س  صاات المكلدي     سلة  ليي  إلى سضيق سجي  ،الدنيا واآلخر  جميلاً 

 ؟س    ج غيرهع فه  عقا  مخر: و ينا هذا

 ،الصسد ضرر في الدنيا والدي ع فم   لم  لم اليلي  أن عقا  المسلمدي: الللم النافع

 سهما  رف هذا    عبم فيهماع وأنم ال ضرر فيم  لى المصسمد في الدنيا والدي  ب  ينتاع

 بلير  فارم الصسد ال سصالةع 

 ع فكيف يكمن الصسد ضررا  لي في الدي  والدينا؟عقا  الرج : فسر لي هذا

أسا لمنم ضررًا  لي  في الدي  فهم أن  بالصسد سخطت قضاء اللم قا  المسلمدي: 

 ،سلكم بخاي  كمتم و دلم الذي أقاسم في ،ولرهت نلمتم التي قسمها بي   كاده ،تلالى

 ،ع وهذه جناية  لى  دقة التم يد وقذى في  ي  اإليمانعفاستنكرت  ل  واستكشلتم

وناهي  بهما جناية  لى الدي ع وقد انضاف إلى  ل  أن  غششت رجً  س  المؤسني  

ارلت إبليس وش ،وفارقت أولياء اللم وأنكياءه في  كهم الخير للكاده تلالى ،وترلت نليصتم

وهذه خكا ث في الللت تأل   علكاار في سصكتهم للمؤسني  الك يا وزوا  النلمعوسا ر ا

 وتمصمها لما يمصم اللي  النهارع ، سنات الللت لما تأل  النار الصطت

وال  ،وأسا لمنم ضررًا  لي  في الدنيا فهم أن  تتألم بصسدك في الدنيا أو تتلذب بم

لذب ف  تزا  تت ،تلالى    نلم يايضها  ليهمتزا  في لمد وغم إ  أ داؤك ال يخليهم اللم 

يق فتكلى سغممسًا سصروسًا ستشلت الللت ض ،بك  نلمة تراها وتتألم بك  بلية تنلرف  ليهم

فلد لنت تريد المصنة للدوك  ،اللدر قد نز  ب  سا يشتهيم اس داء ل  وتشتهيم س دا  
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 لنلمة    المصسمد بصسدكع وسع هذا ف  تزو  ا ،فتنجزت في الصا  سصنت  وغم  نلداً 

 ع ولك  ليف ينتاع المصسمد بصسدي لم في الدنيا والدي ؟عقا  الرج : و يت هذا

أسا سنالتم في الدي : فهم أنم سظلما س  جهت  ال سيما إ ا أخرج  قا  المسلمدي: 

هديها فهذه هدايا ت ،الصسد إلى اللم  والال  بالغيكة واللدح فيم وهت  ستره و لره سساويم

أن  بذل  تهدي إليم  سنات   تى تللاه يما اللياسة سالسًا سصروسًا    النلمة لما أي إليم؛ 

فكأن  أردت زوا  النلمة  نم فلم تز ع نلم لان  ليم نلمة إ   ، رست في الدنيا    النلمة

وفل  للصسنات فنللتها إليم فأضات إليم نلمة إلى نلمة وأضات إلى ناس  شلاو  إلى 

 شلاو ع

سنالتم في الدنيا فهم أن أهم أغراض الخلق سساء  اس داء وغمهم وشلاوتهم  وأسا

وغاية أساني أ دا    ،وال  ذاب أشد سما أنت فيم س  ألم الصسد ،ولمنهم سلذبي  سغممسي 

 ،أن يكمنما في نلمة وأن تكمن في غم و سر  بسككهم وقد فللت بناس  سا هم سرادهم

تهي أن تطم   يات  ولك  في  ذاب الصسد لتنظر ولذل  ال يشتهي  دوك سمت  ب  يش

 إلى نلمة اللم  ليم فيتلطع قلك   سدًاع ولذل  قي :

   ال سات أ داؤك ب  خلدوا

 نلمااة  لى سصسمداً  زلت ال

 يكمد الذي في  يروا  تى  

 يصسااااااااد س  الكاس  فإنما  

 ؟  ج غيرهع فه  س  عقا  مخر: و ينا هذا

 ع علم  النافعالقا  المسلمدي: 

 قا  الرج : سا سرادك بذل ؟

 ع عقا  المسلمدي: أنتم تللممن أن الصسد يكلف صا كم أقماال وأفلاال

 ع وإال لما  رفنا  سد الصسمدععقا  الرج : أج 

ا س نليضقا  المسلمدي: فاللم  النافع بناء  لى هذا هم أن الصاسد يكلف ناسم 
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د  لى اللدح في سصسمده للف لسانم المدح لم فإن  ملم الصس ،تطلكم ناسم س  اس ما 

إن بلفم و ععوإن  ملم  لى التككر  ليم ألزا ناسم التماضع لم واال تذار إليم ععوالفناء  ليم

فمهما فل   ل     تكلف و رفم  ، لى لف اإلنلاا  ليم ألزا ناسم الزياد  في اإلنلاا  ليم

وتملد س   ل  الممافلة  ،اسد فأ كموسهما ظهر  كم  اد الص ،المصسمد طاب قلكم وأ كم

سن التماضع والفناء والمدح وإظهار السرور بالنلمة يستجلت قلت  ،التي تلطع ساد  الصسد

ان يلمد ثم  ل  اإل س ،المنلم  ليم ويسترقم ويستلطام ويصملم  لى سلابلة  ل  باإل سان

طان لم: نم     ل  قم  الشيإلى اسو  فيطيت قلكم ويلكر سا تكلام أوالً: طكلًا مخر وال يلد

لم تماضلت وأثنيت  ليم  مل  اللدو  لى اللجز أو  لى الناام أو الخمف وأن  ل  سذلة 

ر  تكسر سم -تكلااً لانت أو طكلاً  -و ل  س  خداق الشيطان وسكايده ب  المجاسلة  ،وسهانة

الللمب  ستريحوبذل  ت ،اللداو  س  الجانكي وتل  سرغمبها وتلمد الللت التاللف والتصاب

 س  ألم الصسد وغم التكاغضع

 ع ولكني أراه شديد المرار ععقا  الرج : سا أج  هذا الدواء

فم  لم يلكر  لى سرار   عولك  الناع في الدواء المرعع عقا  المسلمدي: نلم هم سر

 عالدواء لم ينل    و  الشااء

 فه  تدلنا  لى سا يخاف سرارتم؟قا  الرج : 

لم  الرغكة في ثماب الرضا بنما تهمن سرار  هذا الدواء بلم  الللم وإقا  المسلمدي: 

 عبلضاء اللم تلالى و ت سا أ كم

 :الصلد

 ع(7)الصلدع  دثنا    عفصدثنا    الارق الفاني ،قلنا:  رفنا الارق اسو 

                                         
وتصليلم: أّن الغضت إ ا لزا لظمم للجز    التشّاي في الصا  رجع إلى  ، رفم الجرجانّي بلملم: الصلد: هم طلت االنتلاا (7)

 (35وقي : هم سمء الظّ  في الللت  لى الخ  ق سج  اللداو  )التلرياات ص  ،الكاط  وا تل  فيم فلار  لدا
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   صا كم الغضت إ ا لزا لظمم للجز ع فعقا : الصلد جمر  س  جمر الغضت

 على الكاط  وا تل  فيم فلار  لداً التشاي في الصا  رجع إ

 فما نيرانم التي تايض  نم؟ ،قا  الرج :  رفنا وقمده

 سنهاع قا  المسلمدي: سأ لر لكم سكلة

 قا  الرج : فما أولهاع

المصلمد  تمنى زوا  النلمة   تأن    لى يصملع فالصلد عالصسدقا  المسلمدي: 

 لت بمعفتغتم بنلمة إن أصابها وتسر بمليكة إن نز ، ليم

 قا  الرج : فما الفانية؟

 ءع فتشمت بما أصابم س  الك  ،أن تزيد  لى إضمار الصسد في الكاط  قا  المسلمدي:

 قا  الرج : فما الفالفة؟

 أن تهجره وتلارسم وتنلطع  نم وإن طلك  وأقك   لي ع  قا  المسلمدي:

 قا  الرج : فما الرابلة؟

 لمع أن تلرض  نم استلغارًا  قا  المسلمدي:

 قا  الرج : فما الخاسسة؟

أن تتكلم فيم بما ال يص  س  لذب وغيكة وإفشاء سر وهت  ستر  قا  المسلمدي:

 وغيرهع 

 قا  الرج : فما السادسة؟

 إيذاؤه بالضرب وسا يؤلم بدنمع  قا  المسلمدي:

 قا  الرج : فما السابلة؟

ظلمةع ول   ل  أن تمنلم  لم س  قضاء دي  أو صلة ر م أو رد س قا  المسلمدي:

  رااع
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قا  الرج : أرى أن الصلد هم أا الك ياعع وهم لالصسد نار تأل  صا كها قك  أن تل  

 ب  قد ال تل  إلى غيرهع ،إلى غيره

وال أقّر للينم س  أن  ،وال أطرد لهممسم ،ليس أروح للمرءع فعقا  المسلمدي: أج 

 إ ا رأى نلمة تنسام س د ، لادوثمران اس ،سكّرأ س  وساوم الضغينة ،يليش سليم الللت

وإ ا رأى أ ى يلصق أ دا س  خلق الّلم  ،وفلر  كاده إليها ،وأ ّس فض  الّلم فيها ،رضي بها

الّلم و    راضيا    ،وبذل  يصيا ناصع اللاصة ،ورجا الّلم أن ياّرج لربم ويغار  نكم ،رثى لم

 ،فساد الللت بالّضغا   داء  ضا  ل  أّن  ،سستريح الناس س  نز ات الصلد اس مى ،الصيا 

 لما يتسّرب السا   س  اإلناء المفلماع ،وسا أسرق أن يتسّرب اإليمان س  الللت المغشمش

 ،إّن الشيطان رّبما  جز أن يجل  س  الرج  اللاق   ابد صنمثم قا :  ،ثم سكت قلي 

لمكا د  بينم وبي  وهم الصريص  لى إغماء اإلنسان وإيراده المهال  ل  يلجز    ا -ولكنّم

وهم يصتا  لذل  بإيلاد نار  ، ّتى يجه   لمقم أشّد سّما يجهلها المثنّي المخّرف ،رّبم

فإ ا اشتللت استمتع الشيطان برؤيتها وهي تصرم  اضر النام  ،اللداو  في الللمب

ر ف ل  أّن الشّر إ ا تمّك  س  اسفئد  الصاقد  تنا ،وتلتهم    لهم وفضا لهم ،وسستلكلهم

 ،يلطلمن فيها سا أسر الّلم بم أن يمص  ،وّدها وارتّد النام إلى  ا  س  اللسم  واللناد

 وياسدون في اسرضع

 لى  فاالفتراء ،إّن الصلد هم الملدر الدفي  لكفير س  الر ا   اّلتي رّهت سنها اإلس ا

 ا الغيكة فهي ستنّاسأسّ  ،وقد  ّدها اإلس ا س  أقكح الزور ،اسبرياء جريمة يدفع إليها الصلد

وس  لمازا الصلد سمء الظّ  وتتّكع  ،وصدر فلير إلى الر مة واللااء ، لد سكظما

ره وقد ل ،أو خلا لهم الكدنّية أو الناسّية ،وتليير النام بلاهاتهم ،واللمز ،اللمرات

 اإلس ا  ل  لّلم لراهية شديد ع

هم ينظرون إلى الدنيا سنّ  ،إّن جمهمر الصاقدي  تغلي سراج  الصلد في أناسهم
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وهذه هي الطاّسة اّلتي ال تدق  ،واستألت بم ألّف أخرى ،فيجدون سا تمنّمه سناسهم قد فاتهم

اّلذي رأى أّن الصظم  اّلتي لان يتشّهاها قد  -وهم بذل  يكمنمن خلااء إبليس ،لهم قرارا

غليان الشيطانّي هم وهذا ال ،فاللى أاّل يترك أ دا يستمتع بها بلدسا  رسها - هكت إلى مدا

ولان  ،اليد لليلي ،فيلكصمن واهني اللزا ،اّلذي يضطرا في نامم الصاقدي  وياسد قلمبهم

 ،وأن يجتهدوا  ّتى ينالما سا نالم غيرهم ،اسجدر بهم أن يتصّملما إلى رّبهم يسألمنم س  فضلم

سع اسخذ  والتطّلع إلى فض  الّلم  ّز وجّ   ،إ  خزا نم سكصانم ليست  كرا  لى أ د

وشّتان  ،باسسكاب هي اللم  الم يد المشروق  ند سا يرى أ د فض  الّلم ينز  بشخص سلّي 

 ع(7)سا بي  الصسد والغكطة أو بي  الطممح والصلد

ونص  نكصث    الماء الذي  ،ب  رأيناها بأا أ يننا ،قا  مخر:  رفنا نيران الصلد

 يطائهاع

 وسنكع النار يكلث بلهكمع ،قا  المسلمدي: ال يمك  أن تطاأ النار

 قا  الرج : فما سنكع النار؟ وليف نطائم؟

 قا  المسلمدي: اليمك  أن تطائما نيران الغضت سا لم تمنلما المقمد  نمع

 قا  الرج : فما المقمد الذي يهيج الغضت؟

الزهمر واللجت والمزاح والهز  والهزء ع سنم عقا  المسلمدي: وقمد الغضت لفير

جميلا وهي  ععممارا  والمضاد  والغدر وشد  الصرص  لى فضم  الما  والجاهوالتليير وال

  هاعأخ م سذسمسة وال خ ص س  الغضت سع بلا

 قا  الرج : فكيف نلت  نار الشر التي تنكع سنها؟

وتميت اللجت بملرفت  عع الزهم بالتماضعقا  المسلمدي: تستطيع أن تميت 

                                         
 عع733 -33م للشيخ سصمد الغزالي ص انظر: خلق المسل (7)
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إ  النام يجملهم في االنتساب أب وا د؛  ،دكوتزي  الاخر بأن  س  جنس  ك ععبناس 

وإنما اختلاما في الاض  أشتاتاً فكنم مدا جنس وا د وإنما الاخر بالاضا  ؛ والاخر واللجت 

لم ف ،فإ ا لم تخ   نها ف  فض  ل   لى غيرك ،والككر ألكر الر ا   وهي أصلها ورأسها

 اء الظاهر  والكاطنة؟ تاتخر وأنت س  جنس  كدك س   يث الكنية والنست واس ض

وأسا المزاح فتزيلم بالتشاغ  بالمهمات الدينية التي تستم ت اللمر وتاض   نم إ ا 

  رفت  ل ع 

 وأسا الهزء فتزيلم بالتكرا    إيذاء النام وبليانة الناس    أن يستهزأ ب ع 

 وأسا التليير فالصذر    اللم  اللكيح وصيانة الناس    سر الجمابع 

الصرص  لى سزايا الليش فتزا  باللنا ة بلدر الضرور  طلكًا للز االستغناء وأسا شد  

 وترفلًا       الصاجةع

 قا  الرج : فكيف نستلم  هذه المصاات؟

وصاة س  هذه  اسخ مهذه ك  خلق س  ع فعقا  المسلمدي: بالرياضة والمجاهد 

ة يرجع إلى سلرفو اص  رياضتها  ،اللاات ياتلر في   جم إلى رياضة وتصم  سشلة

ثم المماظكة  لى سكاشر  أضدادها سد   تى  ،غما لها لترغت الناس  نها وتنار    قكصها

فإ ا انمصت    الناس فلد زلت وتطهرت    هذه الر ا    ،تلير سألمفة هينة  لى الناس

 ع (7)وتخللت    الغضت الذي يتملد سنها

 ؟ء سهدئ للغضت في  ا  ثمرانمفه  س  دواع عقا  مخر: للد  رفنا   ج أص  الداء

  وأطاأت ناره قك ،ستة  لما إن  لمها الغاضت قتلت غضكم في سهدهقا  المسلمدي: 

 عأن تصرقم

                                         
 عي هذه السلسلة في سصا  سختلاةفالتااصي  المرتكطة بكياية الرياضة نظر ا (7)
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 ؟أولهاقا  الرج : فما 

فض  لظم الغيظ واللام والصلم المراد  في يتاكر في اسخكار قا  المسلمدي: أن 

اا ثماب الكظم    التشاي واالنتل فتمنلم شد  الصرص  لى ،فيرغت في ثمابم، واال تما 

قا  سال  ب  أوم اب  الصدثان: غضت  مر  لى رج  وأسر بضربم  وينطائ  نم غيظم

﴾ (733ُخِذ اْلَلْاَم َوْأُسْر بِاْلُلْرِف َوَأْ ِرْض َ ِ  اْلَجاِهِليَ  ):﴿ يا أسير المؤسني   :فللت

﴾ (733اْلُلْرِف َوَأْ ِرْض َ ِ  اْلَجاِهِليَ  )ُخِذ اْلَلْاَم َوْأُسْر بِ :﴿ فكان  مر يلم  ،)اس راف(

أسر  مر ب   كد سف   ل  ع وعولان وقافًا  ند لتاب اللم ،فكان يتأس  في اآلية ،)اس راف(

ُم ُيِصتُّ :﴿ اللزيز بضرب رج  ثم قرأ قملم تلالى  يَ  َ ِ  النَّاِم َواللَّ
َواْلَكاظِِميَ  اْلَغْيَظ َواْلَلافِ

 خ   نمع :فلا  لغ سم ،﴾ )م   مران((730اْلُمْصِسنِيَ  )

 ؟الفانيقا  الرج : فما 

ى قدر  اللم  لفي ناسم: )أن يخمف ناسم بللاب اللم وهم أن يلم  قا  المسلمدي: 

فلم أسضيت غضكي  ليم لم مس  أن يمضي اللم غضكم  ،أ ظم س  قدرتي  لى هذا اإلنسان

قا  تلالى في بلض الكتت اللديمة: يا اب  مدا فلد  ، لي يما اللياسة أ مج سا ألمن إلى اللام

سا لان في بني  :وقي  ،ا لرني  ي  تغضت أ لرك  ي  أغضت ف  أسصل  فيم  أسصق

إسرا ي  سل  إال وسلم  كيم إ ا غضت أ طاه صصياة فيها: ار م المسكي  واخش الممت 

 (فكان يلرؤها  تى يسك  غضكم ،وا لر اآلخر 

 لث؟الفاقا  الرج : فما 

أن يصذر ناسم  اقكة اللداو  واالنتلاا وتشمر اللدو لملابلتم والسلي ا  المسلمدي: ق

في هدا أغراضم والشماتة بملا كم وهم ال يخلم    الملا ت فيخمف ناسم بلماقت 

 ،ع وهذا يرجع إلى تسلي  شهم   لى غضتعالغضت في الدنيا إن لان ال يخاف س  اآلخر 

سنم ستردد  لى  ظمظم اللاجلة يلدا بلضها  ،ثماب  ليموليس هذا س  أ ما  اآلخر  وال 
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ال أن يكمن سصذوره أن تتشمش  ليم في الدنيا فراغتم للللم واللم  وسا يلينم إ ، لى بلض

  لى اآلخر  فيكمن سفابًا  ليمع

 ؟الرابعقا  الرج : فما 

لة اأن يتاكر في قكح صمرتم  ند الغضت بأن يتذلر صمر  غيره في  قا  المسلمدي: 

 ،ويتاكر في قكح الغضت في ناسم وسشابهة صا كم للكلت الضاري والسكع اللادي ،الغضت

ناسم  ويخير ،وسشابهة الصليم الهادئ التارك للغضت لألنكياء واسولياء والللماء والصكماء

بي  أن يتشكم بالك ب والسكاق وأر ا  النام وبي  أن يتشكم بالللماء واسنكياء في  ادتهم 

 ناسم إلى  ت االقتداء بهؤالء إن لان قد بلي سلم سسكة س   ل علتمي  

 ؟الخاسسقا  الرج : فما 

 ،أن يتاكر في السكت الذي يد مه إلى اإلنتلاا ويمنلم س  لظم الغيظقا  المسلمدي: 

وال بد وأن يكمن لم سكت سف  قم  الشيطان لم: إن هذا يصم  سن   لى اللجز وصغر الناس 

تلير  ليراً في أ ي  النام! فيلم  لناسم: سا أ جك ! تأناي  س  اال تما  والذلة والمهانة و

اآلن وال تأناي  س  خزي يما اللياسة واالفتضاح إ ا أخذ هذا بيدك وانتلم سن ؟ وتصذري  

س  أن تلغري في أ ي  النام وال تصذري  س  أن تلغري  ند اللم والم  كة والنكيي ؟ 

فما لم وللنام؟ و   س   ،و ل  يلظمم  ند اللم ،كظمم للمفمهما لظم الغيظ فينكغي أن ي

أف  يصت أن يكمن هم اللا م إ ا نمدي يما  ،ظلمم يما اللياسة أشد س   لم لم انتلم اآلن

ف  يلما إال س   اا؟ فهذا وأسفالم س  سلارف اإليمان ينكغي  ،اللياسة: ليلم س  أجره  لى اللم

 أن يكرره  لى قلكمع

 ؟السادمما قا  الرج : ف

أن يللم أن غضكم س  تلجكم س  جريان الشيء  لى وفق سراد اللم ال قا  المسلمدي: 

فكيف يلم  سرادي أولى س  سراد اللم؟ ويمش  أن يكمن غضت اللم  ليم  ، لى وفق سراده
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 أ ظم س  غضكمع

*** 

اير نويستلم  في الت ،بلينا سع المسلمدي أياسا سلدودات يللمنا فيها أسراض الشصناء

ع وبلد أن رأى أن المصيطي  بم قد فلهما  نم سا أراد ع نها ل  سا متاه اللم س  الللم والصكمة

 طلت سنهم أن يسيروا لللسم الرابعع ،أن يكلغهم إياهم ويدربهم  ليم
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 ا اللؤارابلا 

فها وبلد أن رأيت تأثير التلاليم التي ب ،بلد أن انتهينا س  الدراسة في اللسم الفالث

م ولان اسمم )قس ،سرت سع أه  السمم إلى اللسم الرابع ،دي في نامم الساسلي المسلم

ع وقد  رفنا أنم لأصصابم س  ع(7)أبم  كد الّلم الصليميوقد  رفنا أن شيخم هم  ،اللؤا(

 ،(المنهاج في شلت اإليمانو لمنا أنم صنف فيم لتابم ) اسخ م،اسساتذ   الم س   لماء 

التمسع في اسه  بسا رمه س  اشتغا  جمهمر النام    الللما يام وقد  لر أنم د اه لتأل

عع  والتغاف     درج اآلخر ،والتهافت في الصراا والص   والتنافس في رتت الدنيا ،والما 

وا تكر أن سنكع  ل  ل  هم لؤا الناس وخستهاعع وقد رشصم هذا االلتشاف سن يؤه  

 للتدريس في هذا اللسمع

سم استلكلنا بلملم: أه  بأصصاب الهمم اللالية سم  ترقما    درك  ندسا دخلنا الل

 الكهيمية ستطللي  إلى  ليلة اإلنسان الساسيةع

 وقسم يدرم فيم؟ ،قلنا: س  اللجت أن يختار سفل  اللؤا  لما يللمم

ع فلد رأيت أن اللا ق اسلكر المانع س  عقا : إنما اخترت هذا اللسم نلصا للكاد اللم

هم اللؤا والخسة وصغر الناس و لارتهاعع وقد مليت  لى ناسي أن أ ذر سنم سا ل  لما  

  ييتع

وأ كم  ،أفلح الالصاء فرسم  اللم  ، لى لما اللئيم اللد وجدت الك  سطكل

 (3)والااجر خّت لئيم( ،)المؤس  غّر لريم: فلا  ،ا تكر اللؤا صاة الااجر ،الصكماء

                                         
 ،ونشأ بكخارى ،جانها( ولد بجر 033ا  338الشافلي ) ،أبم  كد الّلم الصليمي ،أشير بم الصسي  ب  الصس  ب  سصمد ب   ليم (7)

 تلّدا في المذهت  تى صار شيخ الشافلية بما وراء النهرع ،وولي اللضاء

 رواه أبم داود والترسذي وغيرهماع (3)
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ّم ث ،قا :  اجة الكريم إلى الّلئيم ،ذي ال يندس قي  لكلض الصكماء: سا الجرح الّ و

قا : وقمف الّشريف بكاب الّدنيء ثّم ال يؤ ن  ،قي : فما اّلذي هم أشّد سنم ،يرّده بغير قضا ها

 لمع

 قا  الّشا ر:و

 إ ا أنت ألرست الكريم سلكتم  وإن أنت ألرست الّلئيم تمّردا

 قا  مخر:و

   أ ااّت بنّيتي ووددت أّني

   ولك  غرضا ضهابغ وسالي

 ااملئياااا إلى تلير أن سخافة

 صدل جمف في بنّيتي دفنت  

 لديب فتضااايع سيتتي سخافة  

 ّديج ويشي  والدي فياضح  

 ع ولم لان بهذه اللمر ؟ع؟(7)قلنا: فما اللؤا

 ،قا : اللؤا هم نزو  اإلنسان س  المص  الرفيع الذي أقاسم اللم فيم إلى أسا  سافلي 

 ثم هم في نزولم ال يلع إال  لى ،ى بهمتم إلى الملالي ينز  بها إلى المنصدراتفكد  أن يرق

 وال يجد رفيلا لم إال الخنازير والسكاقع ،الخنافس والجر ان

اسلمان و ،فه  فللت لنا سظاهر اللؤا التي بها يظهر ،قلنا: للد سألت نامسنا تلززا

 التي لها يلكسع

المدرسة بك  س  فيها وبك  سا فيها أن تصلي خ   ع ف  تستطيع هذه عقا : هي لفير 

 فهم يتلمن لما تتلمن الصرباءع ،اللئيم

 ع لنستد  بما تذلره  لى سا لم تذلرهععقلنا: فا لر لنا بلضها

                                         
يلم  اب  فارم: )الّ ا واسلف والميم  ،وهم سأخم  س  ساّد  )  أا( اّلتي تدّ   لى  ل  ،الّلؤا: شّح النّاس ودناء  اسص  (7)

فم  الّفاني: الّلؤا: يلملمن: إّن الّلئيم الّشصيح المهي  النّاس الّدنّي  ،الّتاام واالجتماق واآلخر: خلق رديءأص ن: أ دهما: ا

 (338/ 5اسص  )الملاييس:
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 :الاصش

 قا : س  المظاهر التي يظهر بها اللئيم الاصشعع فاللئيم ال تجدونم إال فا شا سليتاع

 قلنا: س  الاا ش المليت؟

عع ويجل  اّلذي يتكّلف سّت النّام ويتلّمده ،لم ال و الاصش والخنا س  هم  قا :

  ل  وسيلتم للسيطر   ليهمع

 قلنا: بئس الرج  همع

وبكيان الللاب الذي أ لم اللم بم  ،قا : ولذل  وردت النلمص بتصذير المؤسني  سنم

  رسم  الّلماستأ ن  لى فاي الصديث أن رج   ،لتمأل النامم رهكة س  سلمك سكيلم

لت ق ،فلّما دخ  أالن لم الك اع قلت: يا رسم  الّلم ،بئس أخم اللشير ( ،فلا : )ا ذنما لم

  (7)اّتلاء فصشم( اّلذي قلت ثّم ألنت لم الك اع قا : )إّن شّر النّام س  ترلم النّام

نكم ولل ، ليكم فلالت  ا شة: ،فلالما: الّساا  ليكم  أّن يهمد أتما النّكّي وروي 

وإّياك واللنف والاصش(  ، لي  بالّرفق ،وغضت الّلم  ليكمع قا : )سه  يا  ا شة ،الّلم

 ،رددت  ليهم فيستجاب لي فيهم ،قالت: أو لم تسمع سا قالماع قا : )أو لم تسملي سا قلت

  (3)وال يستجاب لهم فّي(

 ،أ ّق بم سنهم : والّلم يا رسم  الّلم لغير هؤالء لانفلي  لم ،قسم قسما وروي أنم 

  (3)فلست بكاخ ( ،قا : )إّنهم خّيروني أن يسألمني بالاصش أو يكّخلمني

فإّن الّلم ال  ،وإّيالم والاصش ،الّظلم ظلمات يما اللياسة: )وفي  ديث مخر قا 

يلة أسرهم باللط ،فإّن الّشّح أهل  س  لان قكلكم ،وإّيالم والّشّح  ،يصّت الاصش وال الّتاّصش

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه سسلمع (3)
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   (7)ع(عوأسرهم بالاجمر فاجروا ،سرهم بالكخ  فكخلماوأ ،فلطلما

 ،س  أج   ل  سدح ناسم ،- ّز وجّ   -)ليس أ د أ ّت إليم المدح س  الّلم: وقا  

  (3)ع(عس  أج   ل   ّرا الاما ش ،وليس أ د أغير س  الّلم

  (3)وال الكذيء( ،وال الاا ش ،وال الّلّلان ،بالّطّلان : )ليس المؤس وقا 

  (0)وسا لان الصياء في شيء إاّل زانم( ،)سا لان الاصش في شيء إاّل شانم :وقا 

والجااء في  ،س  الجااء (5)والكذاء ،واإليمان في الجنّة ،: )الصياء س  اإليمانوقا 

  (8)النّار(

 :الكذاء 

 ع فا لر لنا صاة أخرى س  صاات اللئيمععقلنا: و ينا هذا

 ع(3)الكذاء قا : س  صاات اللئيم 

 لنا: سا الكذاء ؟ق

 ِسَ  اْلَلْمِ  إاِلَّ فلا :﴿  ،قا : هي تل  التي نهى اللم  نها
ِ
مء ُم اْلَجْهَر بِالسُّ ال ُيِصتُّ اللَّ

ُم َسِميلًا َ ِليمًا )  )النساء(﴾ (708َسْ  ُظِلَم َولاَن اللَّ

ْمَنُم بَِأْلِسنَتُِكْم َوتَ و اتت  تابا شديدا س  وقع فيها فلا : ﴿  ماِهُكْم سا ُلمُلمَن بَِأفْ إِْ  َتَللَّ

                                         
 رواه أبم داود وأ مدع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 وقا :  ديث  س  غريتع ،والترسذي رواه أ مد (3)

 واب  ساجةع ،رواه الترسذى وقا   ديث  س  (0)

 الكذاء: الاصش في الك اع (5)

 رواه الترسذي وقا : هذا  ديث  س  صصيحع (8)

واللكح في  شوقا  المناوّي: )الكذاء هم الاص ، رفها الغزالّي بلملم: )هي الّتلكير    اسسمر المستلكصة باللكارات الّلريصة( (3)

 وإن لان الك ا صدقا( ،المنطق
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ِم َ ظِيٌم ) َوَلْم ال إِْ  َسِمْلُتُممُه ُقْلُتْم سا َيُكمُن  (75َلْيَس َلُكْم بِِم ِ ْلٌم َوَتْصَسُكمَنُم َهيِّنًا َوُهَم ِ نَْد اللَّ

َم بِهذا ُسْكصاَنَ  هذا ُبْهتاٌن َ ظِيٌم )  )النمر(﴾ (78َلنا َأْن َنَتَكلَّ

ًة َ َلْيُكْم َفإِ ا جاَء اْلَخْمُف َرَأْيَتُهْم َينُْظُروَن فلا :﴿  ،نافلي وا تكر أهلها س  الم َأِشصَّ

ِذي ُيْغشى َ َلْيِم ِسَ  اْلَمْمِت َفإِ ا َ َهَت اْلَخْمُف َسَلُلمُلْم بَِأْلِسنٍَة ِ دادٍ   إَِلْيَ  َتُدوُر َأْ ُينُُهْم َلالَّ

ًة َ َلى اْلَخْيِر ُأولِئَ  َلْم ُيْؤسِ  ِم َيِسيرًا )َأِشصَّ ُم َأْ ماَلُهْم َولاَن  لَِ  َ َلى اللَّ ﴾ (73نُما َفَأْ َكَ  اللَّ

 وقا :﴿  ،)اس زاب(
ِ
مء إِْن َيْفَلُامُلْم َيُكمُنما َلُكْم َأْ داًء َوَيْكُسُطما إَِلْيُكْم َأْيِدَيُهْم َوَأْلِسنََتُهْم بِالسُّ

وا َلْم َتْكُاُروَن )  )الممتصنة(﴾ (3َوَودُّ

: )إّن أنسابكم هذه ليست بسكاب  لى فلا  ،س  المقمق فيها سم  اللم و ذر ر

ليس س د فض  إاّل بالّدي  أو  م  صالحع  ،طّف الّلاق لم تملؤوه ،وإّنما أنتم ولد مدا ،أ د

  (7) ست الّرج  أن يكمن فا شا بذّيا بخي  جكانا(

 رج  وقع في أب لللّكام أّنم قا : إنّ     اب   ّكامفاي الصديث  ،وا تكرها س  اللؤا

أال إّن الكذاء  ،فتؤ وا أ ياءنا ،: )ال تسّكما أسماتنافلا  النّكّي  ،لان في الجاهلّية فلطمم

  (3)لؤا(

 (3)الصياء واللّي شلكتان س  اإليمان والكذاء والكيانفلا : ) ،ب  ا تكرها س  الناام

  (0)شلكتان س  شلت النّاام(

والكذاء  ،واإليمان في الجنّة ،لا : )الصياء س  اإليمانف ،ب   ذر أصصابها س  النار

  (5)والجااء في النّار( ،س  الجااء

                                         
 رواه أ مد والطكراني وفيم اب  لهيلة وبلية رجالم وثلماع (7)

 رواه النسا ي بإسناد صصيحع (3)

 أو المراد بم المكالغة في اإليضاح  تى ينتهي إلى  د التكلفع ،المراد بالكيان: لشف سا ال يجمز لشام (3)

 الم وصصصم  لى شرطهماعوالص ،رواه الترسذي و سنم (0)

 والصالم وقا : صصيح  لى شرط سسلمع ،رواه الترسذي وقا :  س  صصيح (5)
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)ليس المؤس  بالّطّلان وال الّلّلان  :لا ف ،ب  بي  أن الكذيء ال يستصق اسم اإليمان

 (7)وال الاا ش وال الكذيء(

ة س  خلق اللياس سا شيء أثل  في سيزان المؤس  يمافلا : ) ،ب  بي  بغض اللم للكذيء

  (3)وإّن الّلم ليكغض الاا ش الكذيء( ، س 

 ع فما الكذاء ؟عقلنا: للد سألتنا بالمخافة

قا : هي سسار ة اللسان الذي هم الملكر    اإلنسان إلى الك ا اللكيح الشنيع الذي 

 ترتلد لم قلمب اللالصي ع

 قا  رج  سنا: فهي سا نلكر  نم بالسكابع

ّلم أّن رسم  ال ،   جابرع فاي الصديث علان السكاب لما ال يلل ع  تى لم عقا : أج 

،  ؟( قالت: الصّمى ال بارك (3)دخ   لى أّا الّسا ت فلا : )سال  يا أّا الّسا ت تزفزفي

فإّنها تذهت خطايا بني مدا لما يذهت الكير خكث  ،)ال تسّكي الصّمى فلا : ،الّلم فيها

  (0)الصديد(

وإّنم  ،فإّنها سأسمر  ،: )ال تللنهافلا  النّكّي  ،ى  هد النّكّي  ل ،الّريحرج  لل  و

  (5)س  لل  شيئا ليس لم بأه  رجلت الّللنة  ليم(

فلا : يا رسم  الّلم: أخكرنا    الهجر  إلي    جاء أ رابّي جريء إلى رسم  الّلمو

ا : فسكت  نم يسيرا أا إ ا سّت انلطلت؟ ق ،أا إلى أرض سللمسة ،أو للما خاّصة ،أينما لنت

قا : ها هم  ا يا رسم  الّلمع قا : )الهجر  أن تهجر الاما ش سا ظهر  (ثّم قا : )أي  الّسا  ؟

                                         
 رواه الترسذي وقا :  س  غريتع وأ مد والصالم وصصصمع (7)

 وقا :  س  صصيحع ،رواه الترسذي (3)

 تزفزفي : يلني تتصرلي   رلة شديد  وترتلدي ع (3)

 رواه سسلمع (0)

 والترسذي  وقا :  س  غريتعرواه أبم داود  (5)
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 (7)(ثّم أنت سهاجر وإن سّت بالصضر ،وتؤتي الّزلا  ،وتليم الّل   ،سنها وسا بط 

فسّكمه  ،رج  إلى  ّي س  أ ياء اللرب  بلث رسم  الّلم قا :    أبي برز و

 ،أتيت (3): )لم أّن أه   مانفأخكرهع فلا  رسم  الّلم   فجاء إلى رسم  الّلم ،وضربمه

  (3)وال ضربمك( سا سّكمك

  (0): )إّن الّلّلاني  ال يكمنمن شهداء وال شالاء يما اللياسة(وقا  

فليل : إّني  ،وإن اسرؤ قاتلم أو شاتمم ،ف  يرفث وال يجه  ،: )الّلياا جنّةوقا 

يترك  ،واّلذي ناسي بيده لخلمف فم الّلا م أطيت  ند الّلم س  ريح المس  -سّرتي  -صا م

  (5)والصسنة بلشر أسفالها( ،الّلياا لي وأنا أجزي بم ،طلاسم وشرابم وشهمتم س  أجلي

و ليم برد و لى غ سم سفلمع  (8)قا : سررنا بأبي  ّر بالّربذ     الملرور ب  سميدو

 ،فلا : إّنم لان بيني وبي  رج  س  إخماني ل ا ،جملت بينهما لانت  ّلة فللنا: يا أبا  ّر لم

فلا : )يا أبا  ّر  ،فلليت النّكّي  ،فشكاني إلى النّكّي  ،فلّيرتم بأّسم ،ولانت أّسم أ جمّية

 ،س  سّت الّرجا  سّكما أباه وأّسمع قا : )يا أبا  رّ  ،في  جاهلّية( قلت: يا رسم  الّلم إّن  اسرؤ

 ،فأطلممهم سّما تأللمن ،هم إخمانكم جللهم الّلم تصت أيديكم ،ّن  اسرؤ في  جاهلّيةإ

  (3)وال تكّلامهم سا يغلكهم فإن لّلاتممهم فأ ينمهم( ،وألكسمهم سّما تلكسمن

وه  يشتم الّرج   ،)س  الككا ر شتم الّرج  والديم(ع قالما: يا رسم  الّلم: وقا  

                                         
 رواه أ مدع (7)

 وهي اآلن في سلطنة  مانع ، مان: سدينة بالكصري  (3)

 رواه سسلمع (3)

 رواه سسلمع (0)

 رواه الكخاري وسسلمع (5)

 وهم في شما  المدينة ناي إليم أبم  ر وتمفي ودف  فيمع ،الربذ : سمضع بالكادية بينم وبي  المدينة ث ث سرا   (8)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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  (7)ا الّرج  فيسّت أباه ويسّت أّسم فيسّت أّسم(يسّت أب ،والديم؟ قا : )نلم

ال يلم  شيئا إاّل صدروا  ،رأيت رج  يلدر النّام    رأيم قا : ،   جابر ب  سليمو

 -سّرتي  -ع قلت:  لي  الّس ا يا رسم  الّلمقلت: س  هذا؟ قالما )هذا( رسم  الّلم  ، نم

صّية المّيت ق : الّس ا  لي ( قا : قلت: قا : )ال تل   لي  الّس ا! فإّن  لي  الّس ا ت

وإن  ،؟ قا : )أنا رسم  الّلم اّلذي إ ا أصاب  ضّر فد متم لشام  ن أنت رسم  الّلم 

وإ ا لنت بأرض قاراء أو ف   فضّلت را لت  فد متم  ،أصاب   اا سنة فد متم أنكتها ل 

ال و ،ما سككت بلده  ّرا وال  كدا)ال تسّكّ  أ دا( قا : ف قا : ،قلت: ا هد إلّي  ،رّدها  لي 

وأن تكّلم أخاك وأنت سنكس  إليم  ،قا : )وال تصلرّن شيئا س  الملروف ،بليرا وال شا 

إّياك و ،فإن أبيت فإلى الكلكي  ،وارفع إزارك إلى نلف الّسام ،وجه  إّن  ل  س  الملروف

وإن اسرؤ شتم  و ّيرك بما  ،وإّن الّلم ال يصّت المخيلة ،وإسكا  اإلزار فإّنها س  المخيلة

  (3)فإّنما وبا   ل   ليم( ،يللم في  ف  تلّيره بما تللم فيم

 ع فا لر لنا اسرض التي تنكت فيها لئ  نسير إليهاععقا  الرج : و ينا خطمر  الكذاء 

 عالخكث والّلؤاقا : أرضها هي أرض 

 قا  الرج : أقلد الكا ث  ليهاع

وإّسا اال تياد الصاص  س  سخالطة الاّسام وأه   ،اإليذاءالكا ث  ليها إّسا قلد قا : 

 عالخكث والّلؤا سّن س   ادتهم الّسّتع

 قا  الرج : فه  فللت لنا سا نالم بم  ليلة الكذاء ع

هذه  فإّن الّتلريح في سف  ،في لّ   ا  تخاى ويستصيا سنهاالكذاء   يمك   لرقا : 

ي   يدخ  في  لر الليمب اّلتي يستصيا سنها ف  ينكغولذلعع الصا  فصش وينكغي الكناية  نها

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه أبم داودع (3)
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 ع(7)أن يلّكر  نها بلريح الّلاظ

 :النجمى

 ع فا لر لنا صاة أخرى س  صاات اللئيمععقلنا: و ينا هذا

 عالنجمىقا : س  صاات اللئيم 

 قلنا: سا النجمى؟

 ْجماُهْم إاِلَّ َسْ  َأَسَر ال َخْيَر فِي َلفِيٍر ِسْ  نَ قا : هي تل  التي أشار  ليها قملم تلالى:﴿ 

ِم َفَسْمَف ُنْؤتِيِم  بَِلَدَقٍة َأْو َسْلُروٍف َأْو إِْص ٍح َبْيَ  النَّاِم َوَسْ  َيْاَلْ   لَِ  اْبتِغاَء َسْرضاِت اللَّ

ِذي َ وقملم:﴿  ،النساء(﴾ )(770َأْجرًا َ ظِيمًا ) ال  َوإِ ا َقَرْأَت اْلُلْرمَن َجَلْلنا َبْينََ  َوَبْيَ  الَّ

( َوَجَلْلنا َ لى ُقُلمبِِهْم َأِلنًَّة َأْن َيْاَلُهمُه َوفِي م انِِهْم َوْقرًا 05ُيْؤِسنُمَن بِاآْلِخَرِ  ِ جابًا َسْسُتمرًا )

ْما َ لى َأْدباِرِهْم ُنُامرًا ) بِِم  ( َنْصُ  َأْ َلُم بِما َيْسَتِمُلمنَ 08َوإِ ا َ َلْرَت َربََّ  فِي اْلُلْرمِن َوْ َدُه َولَّ

﴾ (03إِْ  َيْسَتِمُلمَن إَِلْيَ  َوإِْ  ُهْم َنْجمى إِْ  َيُلمُ  الظَّالُِممَن إِْن َتتَّكُِلمَن إاِلَّ َرُجً  َسْسُصمرًا )

 )اإلسراء(

: )إ ا لنتم ث ثة ف  يتناجى اثنان دون اآلخر  ّتى تختلطما فلا  ،ونهى  نها 

  (3)بالنّام س  أج  أّن  ل  يصزنم(

وال يليم الّرج  أخاه س  سجلسم ثّم  ،ال يتناجى اثنان دون صا كهماقا : )و

  (3)يجلس(

والّلم يكره أ ى  ،: )ال يتناجى اثنان دون الّفالث؛ فإّن  ل  يؤ ي المؤس وقا 

                                         
 اإل ياء بتلرفع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه أ مدع (3)
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  (7)المؤس (

  (3)قا : )ال يتساّر اثنان دون الّفالث(و

 يللمن فيمعع ب  قد نرى اللالصي  عع ولك  الك  يلع فيمعقلنا: و ينا هذا

فإن لان أسرا بملروف أو نهيا     ،باخت ف اسسر المتناجى فيمقا : النجمى تختلف 

س  فل   ل  س  انلداا الخيرّية  - ّز وجّ   -وقد استفنى المملى ،فهذا ال شيء فيم ،سنكر

َلَدَقٍة َأْو َسْلُروٍف َأْو ال َخْيَر فِي َلفِيٍر ِسْ  َنْجماُهْم إاِلَّ َسْ  َأَسَر بِ :﴿  الغالكة  لى النّجمى فلا 

 (النساء﴾ )(770إِْص ٍح َبْيَ  النَّاِم )

وفيما  دا  ل  فالّتساّر خلمصا في وجمد اآلخري  أسر سذسما يسّم  بم الّشيطان 

ِذيَ  ُنُهما َ ِ  النَّْجمى ُثمَّ َيُلمُدوَن لِمقا  تلالى :﴿  ،ليلع سمء الّظّ  بي  النّام  اَأَلْم َتَر إَِلى الَّ

ُسمِ  َوإِ ا جاُؤَك َ يَّْمَك بِما َلْم ُيَصيَِّ  بِ  ْثِم َواْلُلْدواِن َوَسْلِلَيِة الرَّ ُم مِ ُنُهما َ نُْم َوَيَتناَجْمَن بِاإْلِ  اللَّ

ُم بِما َنُلمُ  َ ْسُكُهْم َجَهنَُّم َيْلَلْمَنها َفكِْئَس الْ  ُبنَا اللَّ ﴾ (8ِليُر )مَ َوَيُلمُلمَن فِي َأْنُاِسِهْم َلْم ال ُيَلذِّ

 عوقد نزلت هذه اآليات في اليهمد والمنافلي  ،(المجادلة)

ناهيا    تلالى  وقد اشتملت مية أخرى  لى المصممد والمذسما س  الّتناجي فلا 

ِذيَ  مَسنُما إِ ا َتناَجْيُتْم َف  َتَتناَجْما بِاإْلِ :﴿ الّتناجي المذسما ومسرا بالّتناجي المصممد  َها الَّ ِم ثْ يا َأيُّ

ِذي إَِلْيِم ُتْصَشُروَن ) َم الَّ ُلما اللَّ ُسمِ  َوَتناَجْما بِاْلكِرِّ َوالتَّْلمى َواتَّ ﴾ (3َواْلُلْدواِن َوَسْلِلَيِة الرَّ

 (المجادلة)

 :اإلسراف

 ع فا لر لنا صاة أخرى س  صاات اللئيمععقلنا: و ينا هذا

 عاإلسرافقا : س  صاات اللئيم 

                                         
 رواه أبم يللى والطكراني في اسوس ع (7)

 رواه أ مدع (3)
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 قلنا: في الطلاا؟

 ،ذاع ولهعوالتلدي قد يصل  في أي شيء ،ع فاإلسراف هم التلديعقا : في ل  شيء

ْ  ِسْ  َنكِيٍّ قاَتَ  َسَلُم قا  تلالى:﴿  ،فإن المؤسني  يستغارون س  اإلسراف في ل  أسر َوَلَأيِّ

ِم َوسا َضُلُاما َوَسا يُّمَن َلفِيٌر َفما َوَهنُما لِما َأصاَبُهْم فِي َسكِيِ  اللَّ ُم ُيِصتُّ  ِربِّ اْسَتكاُنما َواللَّ

ابِِريَ  ) نَا اْغِاْر َلنا ُ ُنمَبنا َوإِْسراَفنا فِي َأْسِرنا َوَثكِّْت  (708اللَّ َوسا لاَن َقْمَلُهْم إاِلَّ َأْن قاُلما َربَّ

ْنيا َوُ   (703َأْقداَسنا َواْنُلْرنا َ َلى اْلَلْمِا اْلكافِِريَ  ) ُم َثماَب الدُّ ْسَ  َثماِب اآْلِخَرِ  َفالتاُهُم اللَّ

ُم ُيِصتُّ اْلُمْصِسنِيَ  )  )م   مران(﴾ (708َواللَّ

ِذيَ  َأْسَرُفما َ لى َأْنُاِسِهْم ال َتْلنَُطما وقا  تلالى يكي   مما اإلسراف:﴿  ُقْ  يا ِ كاِدَي الَّ

ُم ُهَم الْ  ُنمَب َجِميلًا إِنَّ َم َيْغِاُر الذُّ ِم إِنَّ اللَّ ِ يُم )ِسْ  َرْ َمِة اللَّ  )الزسر(﴾ ((53َغُامُر الرَّ

 َواْبَتُلما اْلَيتاسى َ تَّى إِ ا َبَلُغما النِّكاَح َفإِنْ فلا :﴿  ،اإلسراف في الما و لر اللم تلالى 

نِياا لاَن غَ  مَنْسُتْم ِسنُْهْم ُرْشدًا َفاْدَفُلما إَِلْيِهْم َأْسماَلُهْم َوال َتْأُلُلمها إِْسرافًا َوبِدارًا َأْن َيْكَكُروا َوَس ْ 

ِهْم َوَلاى يْ َفْلَيْسَتْلِاْف َوَسْ  لاَن َفِليرًا َفْلَيْأُلْ  بِاْلَمْلُروِف َفإِ ا َدَفْلُتْم إَِلْيِهْم َأْسماَلُهْم َفَأْشِهُدوا َ لَ 

ِم َ ِسيكًا )  )النساء(﴾ ( 8بِاللَّ

ِذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َسْلرُ فلا :﴿  ،و لره في أرزام أخرى وشاٍت َوَغْيَر َسْلُروشاٍت َوُهَم الَّ

اَن ُسَتشابِهًا َوَغْيَر ُسَتشابٍِم ُلُلما ِسْ  َثَمِرهِ  سَّ ْيُتمَن َوالرُّ ْرَق ُسْخَتِلاًا ُأُلُلُم َوالزَّ إِ ا َأْثَمَر  َوالنَّْخَ  َوالزَّ

ُم َيْمَا َ لاِدِه َوال ُتْسِرُفما إِنَُّم ال ُيِصتُّ اْلُمْسِرفِيَ  )  )اسنلاا( ﴾(707َومُتما َ لَّ

يا َبنِي مَدَا ُخُذوا ِزينََتُكْم ِ نَْد ُل ِّ َسْسِجٍد َوُلُلما فلا :﴿  ،و لره في اسل  والشرب

 )اس راف(﴾ (37َواْشَرُبما َوال ُتْسِرُفما إِنَُّم ال ُيِصتُّ اْلُمْسِرفِيَ  )

َا اللَّمُ فلا :﴿  ،و لره في اللت  تِي َ رَّ ْظُلمسًا إاِلَّ بِاْلَصقِّ َوَسْ  ُقتَِ  سَ  َوال َتْلُتُلما النَّْاَس الَّ

ُم لاَن َسنُْلمرًا )  )اإلسراء(﴾ (33َفَلْد َجَلْلنا لَِملِيِِّم ُسْلطانًا َف  ُيْسِرْف فِي اْلَلْتِ  إِنَّ

ُم َسْ  َقَتَ  َنْاسًا بَِغيْ فلا :﴿  ،و لره في الكار  رِ ِسْ  َأْجِ   لَِ  َلَتْكنا َ لى َبنِي إِْسراِ يَ  َأنَّ
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َنْاٍس َأْو َفساٍد فِي اْسَْرِض َفَكَأنَّما َقَتَ  النَّاَم َجِميلًا َوَسْ  َأْ ياها َفَكَأنَّما َأْ َيا النَّاَم َجِميلًا 

﴾ (33َوَلَلْد جاَءْتُهْم ُرُسُلنا بِاْلَكيِّناِت ُثمَّ إِنَّ َلفِيرًا ِسنُْهْم َبْلَد  لَِ  فِي اْسَْرِض َلُمْسِرُفمَن )

  ()الما د

َوُلمطًا إِْ  قاَ  لَِلْمِسِم َأَتْأُتمَن اْلااِ َشَة سا َسَكَلُكْم بِها فلا :﴿  ،و لره في أنماق الشذو 

 َبْ  َأْنُتْم َقْمٌا ُسْسِرُفمَن 83ِسْ  َأَ ٍد ِسَ  اْللاَلِميَ  )
ِ
جاَ  َشْهَمً  ِسْ  ُدوِن النِّساء ُكْم َلَتْأُتمَن الرِّ ( إِنَّ

ُروَن ) ( َوسا لاَن َجماَب 87) ُهْم ُأناٌم َيَتَطهَّ ( 83َقْمِسِم إاِلَّ َأْن قاُلما َأْخِرُجمُهْم ِسْ  َقْرَيتُِكْم إِنَّ

َوَأْسَطْرنا َ َلْيِهْم َسَطرًا َفاْنُظْر َلْيَف لاَن  اِقَكُة  (83َفَأْنَجْيناُه َوَأْهَلُم إاِلَّ اْسَرَأَتُم لاَنْت ِسَ  اْلغابِِريَ  )

 )اس راف(﴾ (80اْلُمْجِرِسيَ  )

)للما وتلّدقما والكسما في غير إسراف فلا :  ،في أسمر لفير  و لره رسم  اللم 

وسنلا  ،ووأد الكنات ، ّرا  ليكم  لمم اسّسهات - ّز وجّ   -: )إّن الّلموقا  ،(7)وال سخيلة(

يرضى  قا : )إّن الّلمو ،(3)وإضا ة الما ( ،ولفر  الّسؤا  ،ولره لكم ث ثا: قي  وقا  ،وهات

تلمما بصك  وأن تل ،فيرضى لكم أن تلكدوه وال تشرلما بم شيئا ،لكم ث ثا ويكره لكم ث ثا

  (3)ولفر  الّسؤا  وإضا ة الما ( ،ويكره لكم قي  وقا  ،الّلم جميلا وال تاّرقما

فإّن  كاد  ،والّتنّلم كلّما بلفم إلى اليم : )إّيا ،   سلا  أّنم قا : قا  رسم  الّلم و

  (0)م ليسما بالمتنّلمي (اللّ 

فأراه المضمء ث ثا ث ثا ثّم قا : )هكذا  ،يسألم    المضمء  جاء أ رابّي إلى النّكّي و

  (5)فلد أساء وتلّدى وظلم( ،المضمءع فم  زاد  لى هذا

                                         
 رواه النسا ي واب  ساجةع (7)

 عرواه أ مد والطكراني في اسوس  ورجالم رجا  اللصيح (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه أ مد والكيهلي وروا  أ مد ثلاتع (0)

 وأبم داود واب  ساجةع ،رواه النسا ي واللاظ لم (5)
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  (7)والكافر يأل  في سكلة أسلاء( ،: )المؤس  يأل  في سلى وا دوقا  

فإن لان  ،بصست اب  مدا أل ت يلم  صلكم ،س  بط  قا : )سا سأل مدسّي و اء شّراو

  (3)وثلث لناسم( ،وثلث لشرابم ،ففلث لطلاسم ،ال سصالة

 :المجاهر 

 ع فا لر لنا صاة أخرى س  صاات اللئيمععقلنا: و ينا هذا

 قا : س  صاات اللئيم المجاهر ع

 قلنا: سا المجاهر ؟

 ِسَ  اْلَلْمِ  إاِلَّ َسْ  ال ُيصِ قا : تل  التي أشار إليها قملم تلالى:﴿ 
ِ
مء ُم اْلَجْهَر بِالسُّ تُّ اللَّ

ُم َسِميلاً َ ِليماً ) َي اْلَاماِ َش سا َظَهَر وقملم:﴿  ،(النساء)﴾ (778ُظِلَم َولاَن اللَّ َا َربِّ ُقْ  إِنَّما َ رَّ

ْثَم َواْلَكْغَي بَِغْيِر اْلَصقِّ َوَأْن ُتْشِرُلما بِ  ْ  بِِم ُسْلطانًا َوَأْن َتُلمُلمِسنْها َوسا َبَطَ  َواإْلِ ِم سا َلْم ُينَزِّ ا اللَّ

ِم سا ال َتْلَلُممَن ) ِذيَ  ُيِصكُّمَن َأْن َتِشيَع اْلااِ َشُة فِي وقملم:﴿  ،)اس راف(﴾ (33َ َلى اللَّ إِنَّ الَّ

ُم َيْلَلمُ  ْنيا َواآْلِخَرِ  َواللَّ ِذيَ  مَسنُما َلُهْم َ ذاٌب َألِيٌم فِي الدُّ  (النمر)﴾ (73َوَأْنُتْم ال َتْلَلُممَن ) الَّ

وإّن س   ،لّ  أّستي سلافى إاّل المجاهري ): فلا  ،وبي   ظم جرسها ،ونهى  نها 

ثّم يلكح وقد ستره الّلم فيلم : يا ف ن  ملت  ،المجاهر  أن يلم  الّرج  بالّلي   م 

  (3)م  نم(ويلكح يكشف ستر اللّ  ،وقد بات يستره رّبم ،الكار ة لذا ولذا

  (0)قا : )سا ظهر في قما الّربا والّزنا إاّل أ ّلما بأناسهم  لاب الّلم(و

 ،قلت: يا رسم  الّلم ،:)يكمن في مخر هذه اسّسة خسف وسسخ وقذف(ع قالتوقا 

                                         
 رواه الكخاريع (7)

 وقا :  س  صصيحع واب  ساجة والصالم وصصصمع واب   كانع ،رواه الترسذي واللاظ لم (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 وبلضم  ند أبي داودع ،ادودرواه أ مد وأبم  (0)



107 

 

  (7)أنهل  وفينا الّلالصمن؟ قا : )نلم إ ا ظهر الخكث(

قا : وال تلما  ،لمتاّصشأو يكغض الاا ش وا ،: )إّن الّلم ال يصّت الاصشوقا 

و ّتى يؤتم   ،وسمء المجاور  ،وقطيلة الّر م ،الّسا ة  ّتى يظهر الاصش والّتاا ش

وهم لما بي   ، رضم وطملم وا د ،وقا : أال إّن سم دلم  مضي ،ويخّمن اسسي  ،الخا  

  شرب س ،شرابم أشّد بياضا س  الاّضة ،فيم سف  النّجما أباريق ،وهم سسير  شهر ،أيلة وسّكة

  (3)سنم سشربا لم يظمأ بلده أبدا(

 ا تنص هذه النلمص الملدسة؟قلنا: فل 

 قا : تنص  لى ث ثة أنماق س  المجاهر  اللئيمةع

 قلنا: فما أولها؟

واّلذي يال   ععلما يال  المّجان والمستهترون بصدود الّلم ،إظهار الملليةقا : 

 ،واآلخر: تلّكسم بال  المّجان ،ار الملليةالمللية جهارا يرتكت سصذوري : اسّو : إظه

 سذسما شر ا و رفاع المجمنو

 قلنا: فما الفاني؟

لأن يصّدث بها تااخرا أو  ،إظهار سا ستر الّلم  لى اللكد س  فللم الملليةقا : 

 وهؤالء هم اّلذي  ال يتمّتلمن بملافا  الّلم  ّز وجّ ع ،استهتارا بستر الّلم تلالى

 ؟قلنا: فما الفالث

 بلضا بالّتصّدث بالملاصيعس  سجاهر  بلضهم الاّسام قا : سا ياللم 

 :النجاسة

 ع فا لر لنا صاة أخرى س  صاات اللئيمععقلنا: و ينا هذا

                                         
 وقا : هذا  ديث غريتع ،رواه الترسذي (7)

 رواه أ مدع (3)
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 ع(7)النجاسةقا : س  صاات اللئيم 

 نتنة؟فنغلق أنمفنا س  را صتها الم ،أو نشمها ،قلنا: أتل  التي نراها بأ يننا فنستلذرها

ع را صتها ال تطيلها عع وهناك أنماق أخرى ال ترونهاعس  أنماق النجاسةقا :  ل  نمق 

 السممات واسرضع

 قلنا: فما هي هذه الرا صة؟

َما اْلُمْشِرُلمَن َنَجٌس َف  قا : تل  التي أشار إليها قملم تلالى:﴿  ِذيَ  مَسنُما إِنَّ َها الَّ يا َأيُّ

ُم ِسْ  َفْضِلِم إِْن شاَء َيْلَرُبما اْلَمْسِجَد اْلَصراَا َبْلَد  اسِ  ِهْم هذا َوإِْن ِخْاُتْم َ ْيَلًة َفَسْمَف ُيْغنِيُكُم اللَّ

َم َ ِليٌم َ ِكيٌم ) ُم َأْن َيْهِدَيُم َيْشَرْح َصْدَرُه لإِْلِْس ِا وقملم:﴿  ،)التمبة(﴾ (38إِنَّ اللَّ َفَمْ  ُيِرِد اللَّ

ُم َيْجَلْ  َصْدَرهُ  ْجَس  َوَسْ  ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ ُم الرِّ  َلذلَِ  َيْجَلُ  اللَّ
ِ
ماء ُد فِي السَّ لَّ َضيِّلاً َ َرجاً َلَأنَّما َيلَّ

ِذيَ  ال ُيْؤِسنُمَن ) ْجَز َفاْهُجْر )وقملم:﴿  ،(اسنلاا)﴾ (735َ َلى الَّ  )المدثر(﴾ (5َوالرُّ

 ،: )الّلهّم ل  الصمد س ء الّسماء وس ء اسرض ندسا قا  في د ا م وأشار إليها 

وس ء سا شئت س  شيء بلدع الّلهّم طّهرني بالّفلج والكرد والماء الكاردع الّلهّم طّهرني س  

  (3)الّذنمب ونّلني سنها لما ينّلى الّفمب اسبيض س  المسخ(

يم )أرأيتم لم أّن نهرا بكاب أ دلم يغتس  فو ندسا قا  سكينا تأثير الل   في الطهار : 

سف   )فذل  لي س  درنم؟( قالما: ال يكلي س  درنم شيئاع قا :لّ  يما خمسا سا تلم   ل  يك

  (3)الّللمات الخمس يمصم الّلم بم الخطايا(

 شطرالطهمر فلا  :) ، ندسا ا تكر الطهار  نلف اإليمان وأشار إليم قملم 

                                         
 (53/ 7النّجاسة: هي المستلذر اّلذي يطلت سكا دتم والكلد سنم بصيث ال يلمس وال يشّم وال يرى )إغاثة اللهاان:  (7)

 رواه أ مد وسسلمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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  (7)(اإليمان

ع فكيف يكمن الطهمر الذي هم إفاضة الماء  لى بلض عقا  رج  سنا: فسر لنا هذا

 مارح نلف اإليمان؟الج

ع والطهار  أ ظم س  أن تنصلر في ع ل  هيهات أن يللد رسم  اللم  : (3)قا 

ع وهي في ل  سص  نلف سا عال يمك  أن تتصلق س  دونها ،الطهار  لها أربع سراتتع ع ل 

 جاء اإلس ا للد م  إليمع

 ؟أوالهاقلنا: فما 

ع وهي س  سهمات ع تتطهير الظاهر    اس داث و   اسخكاث والاضقا : 

   جابر أّنم قا : أتانا رسم  الّلم وقد ورد في الصديث  ،المسلم إال نظياا يكمنف   ،الدي 

 فلا : )أسا لان يجد هذا سا يسّك  بم شلره؟( ورأى  ،فرأى رج  شلفا قد تاّرم شلره

  (3))أسا لان هذا يجد ساء يغس  بم ثمبم؟( رج  مخر و ليم ثياب وسخةع فلا :

 لى قكري  فلا : )إّنهما يلّذبان وسا يلّذبان  قا : سّر رسم  الّلم     اب   ّكامو

بلسيت  ثّم د ا ،(وأّسا هذا فإّنم لان يمشي بالنّميمة ،في لكير: أّسا هذا فكان ال يستنزه س  بملم

 للّلم يخّاف  نهما سا)و لى هذا وا دا ثّم قا :  ،رطت فشّلم باثني  فغرم  لى هذا وا دا

  (0)لم ييكسا(

وسج  هذه الطهار  وضع الالهاء الاروق الالهية الكفير  المكنية  لى سا ورد في 

 وللها تهدف إلى تخليص المسلم س  اللؤا المرتك  بهذا الجانتع ،النلمص الملدسة

                                         
 عرواه سسلم (7)

 ر: اإل ياءعانظ (3)

 رواه أبم داود والنسا ي والصالمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (0)
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 قلنا: فما الفانية؟

ر ع ف  يمك  سي ساء في الدنيا أن يطهعتطهير الجمارح    الجرا م واآلثااقا : 

 الجمارح المتسخة بالظلم واإلثم والجريمةع

 قلنا: فما الفالفة؟

 عالمذسمسة والر ا   المملمتة اسخ متطهير الللت    قا : 

 قلنا: فما الرابلة؟

 عوهي طهار  اسنكياء واللديلي ع ع ما سمى اللم تلالىالروح تطهير قا : 

 أل  الصراا:

 صاات اللئيمعع فا لر لنا صاة أخرى س  عقلنا: و ينا هذا

و دا تاريلم بي  الص    ،وتلذ ه بالصراا ،قا : س  صاات اللئيم أللم للصراا

 والصرااع

ع عقا  رج  سنا: أتللد تل  المطلمسات التي وردت النلمص الملدسة بتصريمها

َا َوَلْصَم اْلِخنِْزيِر وَ لما في قملم تلالى:﴿  َا َ َلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ِم َفمَ إِنَّما َ رَّ ِ  سا ُأِه َّ بِِم لَِغْيِر اللَّ

َم َغُامٌر َرِ يٌم ) َسْت  وقملم:﴿ ،)الكلر (﴾ ( 733اْضُطرَّ َغْيَر باٍغ َوال  اٍد َف  إِْثَم َ َلْيِم إِنَّ اللَّ ُ رِّ

ِم بِِم َواْلُمنْ  ُا َوَلْصُم اْلِخنِْزيِر َوسا ُأِه َّ لَِغْيِر اللَّ َيُة َ َلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ َخنَِلُة َواْلَمْمُقمَ ُ  َواْلُمَتَردِّ

ْيُتْم َوسا ُ بَِح َ َلى النُُّلِت َوَأْن َتْسَتْلِسُمما بِاْسَْزالِا  لِ  ُكُع إاِلَّ سا َ لَّ يَصُة َوسا َأَلَ  السَّ
ُكْم َوالنَّطِ

 وغيرها س  اآليات الكريمةع ،)الما د (﴾ (3)ع عفِْسٌق 

 ع عغيرها لفير وهناك ،قا : تل  بلض المصرسات

 قا  الرج : ال أ ست المصرسات إال سا  لرتع

 قا : للد  لر اللم سصرسات أخرى ال تل     الميتة والخنزيرع

 قا  الرج : أتللد أنم يمك  أن يأل  اإلنسان خكزا أو فالهة ويكمن مل  للصراا؟
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ا نَُكْم بِاْلكاطِِ  َوُتْدُلما بِهَوال َتْأُلُلما َأْسماَلُكْم َبيْ فلا :﴿  ،ع للد  لر اللم  ل عقا : أج 

ْثِم َوَأْنُتْم َتْلَلُممَن ) اِا لَِتْأُلُلما َفِريلًا ِسْ  َأْسماِ  النَّاِم بِاإْلِ وقا :﴿  ،)الكلر (﴾ (788إَِلى اْلُصكَّ

يِِّت َوال َتْأُلُلما َأْسمالَ  ُلما اْلَخكِيَث بِالطَّ ُم لاَن ُهْم إِلى َأْسمالُِكْم إِنَّ َومُتما اْلَيتاسى َأْسماَلُهْم َوال َتَتَكدَّ

ِذيَ  مَسنُما ال َتْأُلُلما َأْسماَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلكاطِِ  إاِلَّ وقا :﴿  ،)النساء(﴾ (3ُ مبًا َلكِيرًا ) َها الَّ يا َأيُّ

َم لاَن بِكُ   )النساء(﴾ (33ْم َرِ يمًا )َأْن َتُكمَن تِجاَرً  َ ْ  َتراٍض ِسنُْكْم َوال َتْلُتُلما َأْنُاَسُكْم إِنَّ اللَّ

)ليأتيّ   لى النّام زسان ال يكالي المرء بما أخذ قا :  وفي الصديث    رسم  اللم 

  (7)أس  الص   أا س   راا( ،الما 

وإّن الّلم أسر المؤسني  بما أسر بم  ،)يا أّيها النّام! إّن الّلم طّيت ال يلك  إاّل طّيكا: قا و

يِّكاِت َواْ َمُلما صالِصًا إِنِّي بِما َتْلَمُلمَن َ ِليٌم يا أَ :﴿  فلا  ،المرسلي  ُسُ  ُلُلما ِسَ  الطَّ َها الرُّ يُّ

ِذيَ  مَسنُما ُلُلما ِسْ  َطيِّكاِت سا َرَزْقناُلْم ):﴿  وقا  ،(المؤسنمن﴾ )(57) َها الَّ ﴾ (733يا َأيُّ

الّسماءع يا رّب! يا رّب!  ثّم  لر الّرج  يطي  الّسار أشلث أغكر يمّد يديم إلى ،(الكلر )

 (3)فأّنى يستجاب لذل ؟( ،وغذي بالصراا ،وسلكسم  راا ،وسشربم  راا ،وسطلمم  راا

 ،يا رسم  الّلم وسا هّ ؟ قا : )الّشرك بالّلم قالما: ،: )اجتنكما الّسكع الممبلات(وقا 

مّلي يما والتّ  ،ا  اليتيموأل  س ،وأل  الّربا ،وقت  النّاس اّلتي  ّرا الّلم إاّل بالصّق  ،والّسصر

  (3)وقذف المصلنات المؤسنات الغاف ت( ،الّز ف

  (0)فلهم النّار يما اللياسة( ،: )إّن رجاال يتخّمضمن في سا  الّلم بغير  ّق وقا 

وللّ  بلضكم أن يكمن ألص  بصّجتم س   ،وإّنكم تختلممن إلّي  ،: )إّنما أنا بشروقا 

                                         
 رواه الكخاريع (7)

 رواه سسلمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه الكخاريع (0)
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ّنما أقطع فإ ،فم  قضيت لم س   ّق أخيم شيئا ف  يأخذه ،بلض فأقضي لم  لى نصم سا أسمع

  (7)لم قطلة س  النّار(

)أ يذك بالّلم يا للت ب   جر  س  :  قا : قا  لي رسم  الّلم    للت ب   جر و

فم  غشي أبمابهم فلّدقهم في لذبهم وأ انهم  لى ظلمهم فليس سنّي  ،أسراء يكمنمن بلدي

أبمابهم أولم يغش فلم يلّدقهم في لذبهم ولم  وس  غشي ،ولست سنم وال يرد  لّي الصمض

يا للت ب   جر ! الّل   ع وسيرد  لّي الصمضع ،يلنهم  لى ظلمهم فهم سنّي وأنا سنم

ت ب  يا لل ،والّلما جنّة  لينةع والّلدقة تطاىء الخطيئة لما يطاىء الماء النّار ،برهان

  (3)ت النّار أولى بم( جر ! إّنم ال يربم لصم نكت س  سصت إاّل لان

 ،   وا   ب   جرأّنم قا : جاء رج  س   ضرسمت ورج  س  لند  إلى النّكّي و

إّن هذا قد غلكني  لى أرض لانت سبيع فلا  الكندّي: هي  ،فلا  الصضرسّي: يا رسم  الّلم

 للصضرسّي )أل  بّينة؟( قا :  أرضي في يدي أزر ها ليس لم فيها  ّقع فلا  رسم  الّلم

ليس و ،)فل  يمينم(ع قا : يا رسم  الّلم إّن الّرج  فاجر ال يكالي  لى سا  لف  ليم الع قا :

لّما أدبر:   فلا  رسم  الّلم ،يتمّرق س  شيءع فلا  )ليس ل  سنم إاّل  ل ( فانطلق ليصلف

  (3)ليلليّ  الّلم وهم  نم سلرض( ،)أسا لئ   لف  لى سالم ليأللم ظلما

أّيها النّام إاّل سا يخرج الّلم  ،)ال والّلم! سا أخشى  ليكم فلا : رسم  اللم خطت و

: لكم س  زهر  الّدنيا( فلا  رج : يا رسم  الّلم! أيأتي الخير بالّشّر؟ فلمت رسم  الّلم 

 سا ةع ثّم قا  )ليف قلت؟( قا : قلت: يا رسم  الّلم! أيأتي الخير بالّشّر؟ فلا  لم رسم  الّلم

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 د ولم يخرجاهعوالنسا ي والصالم وقا : هذا  ديث صصيح اإلسنا ،رواه الترسذي وقا : هذا  ديث  س  غريت (3)

 رواه سسلمع (3)
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  أو يلّمع إاّل  (7)أو خير هم؟ إّن لّ  سا ينكت الّربيع يلت   كطا ،ال يأتي إاّل بخير)إّن الخير

أو بالتع ثّم  (3)مللة الخضرع أللت  ّتى إ ا استألت خاصرتاها استلكلت الّشمسع ثلطت

فلادت فأللتع فم  يأخذ ساال بصّلم يكارك لم فيمع وس  يأخذ ساال بغير  ّلم فمفلم  ،اجتّرت

  (3)يأل  وال يشكع(لمف  اّلذي 

يلم  وهم بمّكة  اا الاتح: )إّن الّلم ورسملم  ّرا      جابر أّنم سمع رسم  الّلمو

فلي : يا رسم  الّلم أرأيت شصما الميتة فإّنم يطلى  ،(بيع الخمر والميتة والخنزير واسصناا

ثّم قا   ،(اا ر ،هم ،ال)فلا :  ،بها النّام (0)ويستلكح ،ويده  بها الجلمد ،بها الّسا 

ثّم با مه  ،(5)إّن الّلم لّما  ّرا شصمسها جملمه ،قات  الّلم اليهمد) ند  ل :   رسم  الّلم

  (8)فأللما ثمنم(

*** 

اير ويستلم  في التن ،   اللؤا وأهلم ابلينا سع الصليمي أياسا سلدودات يخكرنا فيه

مصيطي  بم قد فلهما  نم سا أراد ع وبلد أن رأى أن الع نم ل  سا متاه اللم س  الللم والصكمة

 طلت سنهم أن يسيروا لللسم الخاسسع  ،أن يكلغهم إياهم ويدربهم  ليم

                                         
  كطت: الصك  أن تأل  الماشية فتكفر  تى تنتاخ بطمنهاع (7)

 قا  اب  اسثير: وألفر سا يلا  لإلب  والكلر والايلةع ،ثلطت: الفل  الرقيق س  الرجيع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 يستلكح بها النّام: أي يمقدون بها سلابيصهمع (0)

 أ ابمه واستخرجما دهنمعجملمه: أي  (5)

 رواه الكخاريع (8)
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 كخ ا الخاسسا 

ها وبلد أن رأيت تأثير التلاليم التي بف ،بلد أن انتهينا س  الدراسة في اللسم الرابع

م اسمم )قسولان  ،سرت سع أه  السمم إلى اللسم الخاسس ،الصليمي في نامم الساسلي 

 ع(7)الجا ظ  مرو ب  بصروقد  رفنا أن شيخم هم أديت اسدباء  ،الكخ (

 ،فلد استلكلنا في هذا اللسم بطلاا لم نذم سفلم في  ياتنا ،و لى خ ف سا لنا نتمقع

وقد سألم بلضنا  ينها ستهكما: للد لان  ،ولان المشرف  لى اإلطلاا هم الجا ظ ناسم

 تت    الكخ ء لتابم الملروفعوقد ل ،سمي  سشهمرا بالكخ 

فهم أولى باسم )الملتلدي ( سنم باسم  ،ع للد أساء النام فهم لتابمعقا  الجا ظ: ال

 ع عو ل  ليس س  الكخ  في شيء ، ل  أنم وضع فيم مداب تدبير المليشة ،)الكخ ء(

 اوهم س  السلمى التي تلمد الللماء أن يزينم ،نلم للد خل  فيم بلض نكات الكخ ء

 بها لتكهم ليرغكما اللار ي  في قراءتهاع

 ع أليسا شيئا وا دا؟عالارم بي  التدبير والكخ قا  رج  سنا: وسا 

 ،ع نلم قد يتالان في بلض اللمر والمظاهرعع شتان بينهماع: ال(3)قا  الجا ظ

الذي هم س   -كما أن التماضع ف ،ولكنهما يختلاان اخت فا شديدا س   يث الصليلة

                                         
ها( أشهر أدباء اللرني  الفاني والفالث الهجريي  355 -ها 753أشير بم إلى  فمان  مرو ب  بصر الملروف بالجا ظ ) (7)

 ،كيلةطفكان سلًما بجميع سلارف  لره س  لغة وشلر وأخكار و لم ل ا وتاسير و ،وأوسلهم ثلافةع وقد جمع بي  الللم واسدب

م الشهير وقد اخترناه هنا سج  لتابعع ب  لان رأم طا اة س  الملتزلة  رفت بالجا ظية نسكة إليم ،وقد لان لاتكًا ستكلًما سلتزلًيا

وهم لتاب صّمر فيم الكخ ء وتلمراتهم وساتنطمي  ليم س  سخرية ال  ٍة بسلملهمع واتخذ س  الللص وصنا ة  ،)الكخ ء(

ستهكما بالكخ ء وبالسااتهمع ووفر لهذه الللص سلالم تمهم بماقليتها سمف ً في أشكا  اإلسناد  ،ذا الكتاباسخكار وسيلة في ه

باإلضافة إلى استلما  اللغة المصكية  ،وأسماء سدن وقرى وطما ف لانت سلروفة في  لره ،وتصديد أسماء لشخليات واقلية

 ة(في  مار شخلياتمع )انظر: الممسم ة اللربية اللالمي

 نللنا الملاني المارد  هنا في الارم بي  االقتلاد والخسة س  اللملة التاسلة  شر س  لليات رسا   النمر للنمرسيع (3)
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الامذسمسة سع أنم يشابهم  الف سلنًى التذلَ  الذي هم س  اسخ ميخ -المصممد   اسخ م

ميد  ياخالف سلنًى التكّكر الذي هم س  صن المقار الذي هم س  الخلا  الأولما  ،صمر 

 اسخ مفكذا الاصا  في االقتلاد الذي هم س  ع السيئة سع أنم يشابهم صمر ع اسخ م

س  المصاور التي يدور  ليها نظاا الصكمة اإللهية المهيم   لى ب  هم  ،النكمية الساسية

ب   عالخسة التي هي سزيج س  السااهة والكخ  والجشع والصرصعبال   قة لم أبدًا  ،الكمن

 الّ  ل  التشابم الظاهريع إ ،ليست هناك س  رابطة بينهما قطلاً 

  ع فلد  لمنا أنعا الكرافكيف ألرستنا بهذ ،قا  الرج : فما دست تلتلد هذا اال تلاد

 أنت الذي أنالت  ليمع

 ععوسا أنا إال واسطة ،قا  الجا ظ: ب  اللم هم الذي أناق  ليكم

 قا  الرج : أليس سا فللتم أسرافا؟

 سضيافم؟ قا  الجا ظ: أال تلرف سا قدا إبراهيم 

َء بِِلْجٍ  َسِميٍ  َفَراَغ إَِلى َأْهِلِم َفَجافلا  :﴿  ،ع للد  لر اللم  ل عقا  الرج : بلى

 ﴾ )الذاريات((38)

 فما صنلت أنا بجنت سا صنع الخلي ؟ ،قا  الجا ظ: سا دست قد  لرت  ل 

 قلنا: فصدثنا    سر اختيارك لهذا اللسم لتدرم فيم دون سا ر اسقسااع

يها رأيت للكخ  ف ،ثم سن  تأسلتها ،قا  الجا ظ: للد هداني إلى  ل  أوال واقع  شتم

 ر في هدا الناس وهدا المجتملات ب  هدا اسسمع أثره الخطي

فمجدتها تلرر هذه  ،وقد قلدت النلمص الملدسة ستألد س  سدى صصة التشافي

 ب  تضع لها س  اسهمية فمم سا التشاتمع ،الصليلة

 : )اّتلما الّظلم؛ فإّن الّظلميذلر سدى تأثير الكخ  في تاك  المجتملات للد قا  

 ملهم  لى أن ساكما  ،فإّن الّشّح أهل  س  لان قكلكم ،واّتلما الّشّح  ،ظلمات يما اللياسة
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  (7)دساءهم واستصّلما سصارسهم(

ويللى  ،موينلص اللل ،: )يتلارب الّزسانيكي  الل قة بي  الكخ  وسا  الدساء قا و

 (3))اللت  اللت ( ويكفر الهرج( قالما: وسا الهرج؟ قا : ،الّشّح 

 ،يل  بم بخلم إلى أن يكخ  بأيسر اسشياء  لى لسانم لالس اب  رأيت أن الكخي  قد 

)إّن أ جز النّام س   جز    : ع فاي الصديث قا  رسم  اللم عولالل    لى النكي 

  (3)وأبخ  النّام س  بخ  بالّس ا( ،الّد اء

وشّق وإّنم قد م اني  ،(0)فلا : إّن لا ن في  ا طي  ذقا ،ّن رج  أتى النّكّي وروي أ

 ،فلا : )بلني  ذق  اّلذي في  ا   ف ن( قا : ال ، لّي سكان  ذقم فأرس  إليم النّكّي 

: )سا رأيت )فكلنيم بلذم في الجنّة( قا : الع فلا  النّكّي  قا : )فهكم لي( قا : الع قا :

  (5)اّلذي هم أبخ  سن  إاّل اّلذي يكخ  بالّس ا(

  (8)لم يلّ   لّي(: )الكخي  س   لرت  نده ثّم قا  و

 :الم يد الشديد للكخ ء ينذرهم المغكة التي يمقلهم فيها بخلهمفلد ورد  ،ولذل 

قا   ،فاي اللرمن الكريم وجدت هذه اآليات التي تخاطت الكخ ء لتمأل قلمبهم ر كا

ُم ِسْ  َفْضِلِم ُهَم تلالى:﴿  ِذيَ  َيْكَخُلمَن بِما متاُهُم اللَّ َخْيرًا َلُهْم َبْ  ُهَم َشرٌّ َلُهْم َوال َيْصَسَك َّ الَّ

ُم بِما َتْلَمُلمَن َخكِي ماواِت َواْسَْرِض َواللَّ ِم ِسيراُث السَّ ُقمَن سا َبِخُلما بِِم َيْمَا اْلِلياَسِة َولِلَّ  رٌ َسُيَطمَّ

ِذيَ  َيْكَخُلمَن َوَيْأُسُروَن النَّاَم بِاْلُكْخِ  َوَيْكتُ وقا :﴿  ،)م   مران(﴾ (783) ُممَن سا متاُهُم الَّ

                                         
 رواه سسلمع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 ورواه أبم يللى سمقمفا ورجالم رجا  اللصيحع ،رواه الطكراني في الد اء (3)

 والصا  : الكستانع ،واللرجمن: اللمد اسصار الذي يصم  الشماريخ ،اريخ الرطتاللذم: اللرجمن بما فيم س  شم (0)

 رواه أ مد والكزارع (5)

 وقا : هذا  ديث صصيح اإلسناد ولم يخرجاهع ،والصالم ،وقا : هذا  ديث  س  صصيح غريت ،رواه أ مد والترسذي (8)



117 

 

ُم ِسْ  َفْضِلِم َوَأْ َتْدنا لِْلكافِِريَ  َ ذابًا ُسِهينًا ) ِذيَ  ُينِْاُلمَن َأْسماَلُهْم ِر اَء النَّاِم َوال  (33اللَّ َوالَّ

ْيطاُن َلُم َقِرينًا َفساَء َقِرينًا ) ِم َوال بِاْلَيْمِا اآْلِخِر َوَسْ  َيُكِ  الشَّ َوسا  ا َ َلْيِهْم َلْم  (38ُيْؤِسنُمَن بِاللَّ

ُم بِِهْم َ ِليمًا ) ُم َولاَن اللَّ ا َرَزَقُهُم اللَّ ِم َواْلَيْمِا اآْلِخِر َوَأْنَاُلما ِسمَّ  ،)النساء(﴾ (33مَسنُما بِاللَّ

اوقا :﴿  َق َّ َوَلنَُكمَن َّ ِسَ  اللَّ دَّ َم َلِئْ  متانا ِسْ  َفْضِلِم َلنَلَّ ا  (35لِِصيَ  )َوِسنُْهْم َسْ   اَهَد اللَّ َفَلمَّ

ْما َوُهْم ُسْلِرُضمَن ) َفَأْ َلَكُهْم نِااقاً فِي ُقُلمبِِهْم إِلى َيْمِا َيْلَلْمَنُم  (38متاُهْم ِسْ  َفْضِلِم َبِخُلما بِِم َوَتَملَّ

َم سا َوَ ُدوُه َوبِما لاُنما َيْكِذُبمَن ) ُهْم َوَنْجماُهْم َأَلْم َيْلَلُمما َأنَّ اللَّ  (33بِما َأْخَلُاما اللَّ َم َيْلَلُم ِسرَّ

ُا اْلُغُيمِب ) َم َ  َّ ْنيا َلِلٌت َوَلْهٌم َوإِْن ُتْؤِسنُما وقا :﴿  ،)التمبة(﴾ (38َوَأنَّ اللَّ َما اْلَصياُ  الدُّ إِنَّ

ُكْم َتْكَخُلما َوُيْخِرْج ( إِْن َيْسَئْلُكُممها َفُيْصاِ 38َوَتتَُّلما ُيْؤتُِكْم ُأُجمَرُلْم َوال َيْسَئْلُكْم َأْسماَلُكْم )

ِم َفِمنُْكْم َسْ  َيْكَخُ  َوَسْ  َيْكَخْ  َفإِنَّما  (33َأْضغاَنُكْم )  ُتْدَ ْمَن لُِتنِْاُلما فِي َسكِيِ  اللَّ
ِ
ها َأْنُتْم هُؤالء

ْما َيْسَتكْ  ُم اْلَغنِيُّ َوَأْنُتُم اْلُاَلراُء َوإِْن َتَتَملَّ ُنما َأْسفاَلُكْم ِدْ  َقْمسًا َغْيَرُلْم ُثمَّ ال َيُكمَيْكَخُ  َ ْ  َنْاِسِم َواللَّ

َم ُهَم وقا :﴿  ،)سصمد(﴾ (38) ِذيَ  َيْكَخُلمَن َوَيْأُسُروَن النَّاَم بِاْلُكْخِ  َوَسْ  َيَتَم َّ َفإِنَّ اللَّ الَّ

ْيِ  إِ ا َيْغشى )وقا :﴿  ،)الصديد(﴾ (30اْلَغنِيُّ اْلَصِميُد ) َوسا  (3إِ ا َتَجلَّى ) ( َوالنَّهارِ 7َواللَّ

َلَر َواْسُْنفى ) ا َسْ  َأْ طى َواتَّلى ) (0إِنَّ َسْلَيُكْم َلَشتَّى ) (3َخَلَق الذَّ َم بِاْلُصْسنى  (5َفَأسَّ َوَصدَّ

ُرُه لِْلُيْسرى ) (8) ا َسْ  َبِخَ  َواْسَتْغنى ) (3َفَسنَُيسِّ َب بِاْلُصْسنى ) (8َوَأسَّ ُرهُ  (3َوَلذَّ  َفَسنَُيسِّ

 )اللي (﴾ (73لِْلُلْسرى )

وفي لتت الصديث وجدت اس اديث الكفير  التي تؤلد وتال  سا ورد في اللرمن 

: )لّما خلق الّلم جنّة  دن خلق فيها سا قا   ،الكريم س  أنماق اللذاب التي تلصق الكخ ء

فلح قد أ فلالت: ،ثّم قا  لها: تكّلمي ،قلت بشر وال خطر  لى ،وال أ ن سملت ،ال  ي  رأت

  (7)قا : و ّزتي ال يجاورني في  بخي ( ،المؤسنمن

                                         
 ورواه اب  أبي الدنيا في صاة الجنةعواسوس  بإسنادي  أ دهما جيد  ،رواه الطكراني في الككير (7)
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: )سا س   ي ر م يأتي  ا ر مم فيسألم فض  أ طاه الّلم إّياه فيكخ   ليم إاّل قا  و

  (7)فيطّمم بها( ،شجاق أخرج الّلم لم يما اللياسة س  جهنّم  ّية يلا  لها:

جل  لم طمقا في  نلم شجاق أقرق قا : )سا س  رج  لم سا  ال يؤّدي  ّق سالم إاّل و

ِذيَ  :﴿  - ّز وجّ   -ثّم قرأ سلداقم س  لتاب الّلم ،وهم ياّر سنم وهم يتكلم َوال َيْصَسَك َّ الَّ

ُقمَن سا َبِخُلما بِِم َيمْ  ُم ِسْ  َفْضِلِم ُهَم َخْيرًا َلُهْم َبْ  ُهَم َشرٌّ َلُهْم َسُيَطمَّ ِلياَسِة َا الْ َيْكَخُلمَن بِما متاُهُم اللَّ

  (3)﴾ )م   مران((783)

قا : )سف  الكخي  والمناق لمف  رجلي   ليهما جّكتان س   ديد س  ثدّيهما إلى و

أو وفرت  لى جلده  ّتى تخاي بنانم وتلام  ،؛ فأّسا المناق ف  يناق إاّل سكغت(3)تراقيهما

  (0)ّتسع(فهم يمّسلها وال ت ،أثرهع وأّسا الكخي  ف  يريد أن يناق شيئا إاّل لزقت لّ   للة سكانها

فيلم  أ دهما: الّلهّم أ   سنالا  ،قا : )سا س  يما يلكح اللكاد فيم إاّل سلكان ينزالنو

  (5)ويلم  اآلخر: الّلهّم أ   سمسكا تلاا( ،خلاا

وال ظهرت الاا شة في قما قّ   ،قا : )سا نلض قما اللهد قّ  إاّل لان اللت  بينهمو

 (8)وال سنع قما الّزلا  إاّل  كس الّلم  نهم اللطر( ، ليهم الممت -ّز وجّ    -ااّل سّل  الّلم

 وال يجتمع ،قا : )ال يجتمع غكار في سكي  الّلم ودخان جهنّم في جمف  كد أبداو

 (3)واإليمان في قلت  كد أبدا( الّشّح 

                                         
 رواه الطكراني في اسوس  والككير وإسناده جيدع (7)

 رواه النسا ي واب  ساجةع (3)

 والترقمتان: اللظمان المشرفان بي  ثغر  النصر واللاتقع -باتح التاء -تراقيهما: جمع ترقم  (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (0)

 رواه الكخاري وسسلمع (5)

 وقا : صصيح  لى شرط سسلمع ،اه الكيهلي والصالم واللاظ لمرو (8)

 رواه النسا يع (3)
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 رلد يلدف ،ع فلد اختل   لينا اسسرع د الكخ ع ولك  سا عقا  رج  سنا: و ينا هذا

 ،كخ ليس هذا س  ال :ويلم  مخرون ،فل  س  إنسان فيختلف فيم النام فيلم  قما: هذا بخ 

فإن لان  ،سا س  إنسان إال ويجد س  ناسم  كًا للما  وسجلم يصاظ الما  ويمسكمثم إنم 

يلير بإسساك الما  بخيً  فإ ا ال ينا  أ د    الكخ ع وإ ا لان اإلسساك سطللًا ال يمجت 

ال سلنى للكخ  إال اإلسساك فما الكخ  الذي يمجت اله ك؟ وسا  د السخاء الذي و ،الكخ 

 ؟ (7)يستصق بم الكلد صاة السخاو  وثمابها

ويمك   ،ص  م لصاجات الخلقهي الما  لصكمة قا  الجا ظ: للد خلق اللم 

 ويمك  بذلم باللرف إلى سا ال يصس  اللرف ،إسسالم    اللرف إلى سا خلق لللرف إليم

 ويكذ   يث يجت ،وهم أن يصاظ  يث يجت الصاظ ،ويمك  التلرف فيم باللد  ،إليم

 الكذ ع

ا وس  وبينهم ،والكذ   يث يجت اإلسساك تكذير ،فاإلسساك  يث يجت الكذ  بخ 

إال  وهم المصممد وينكغي أن يكمن السخاء والجمد  كار   نم؛ إ  لم يؤسر رسم  اللم 

َواَل َتْجَلْ  َيَدَك َسْغُلمَلًة إَِلى ُ نُِلَ  َواَل َتْكُسْطَها ُل َّ اْلَكْسِ  لم :﴿  فلد قا  اللم تلالى ،بالسخاء

ِذيَ  إَِ ا َأْنَاُلما َلْم ُيْسِرُفما َوَلْم َيْلُتُروا :﴿ وقا   ،﴾ )اإلسراء((33َفَتْلُلَد َسُلمًسا َسْصُسمًرا ) َوالَّ

فالجمد وس  بي  اإلسراف واإلقتار وبي  الكس   ،﴾ )الارقان((83َوَلاَن َبْيَ  َ لَِ  َقَماًسا )

وال يكاي أن يال   ل  بجمار م سا لم  ،وهم أن يلدر بذلم وإسسالم بلدر الماجت ،واللكض

يك  قلكم طيكاً بم غير سنازق لم فيمع فإن بذ  في سص  وجمب الكذ  وناسم تناز م وهم يلابرها 

ا  م   قة سع الما  إال س   يث يراد المب  ينكغي أن ال يكمن لللك ،فهم ستسخ وليس بسخي

 لم وهم صرفم إلى سا يجت صرفم إليمع

                                         
 هذه المسألة والجماب  ليها نللناه بتلرف س  اإل ياءع (7)
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قا  الرج : فلد م  اسسر إلى أن الجمد الذي هم نليض الكخ  سرتك  بملرفة 

 فما الذي يجت بذلم؟ع عالماجت

 عع(7)وواجت بالمروء  واللاد  ،إن الماجت قسمان: واجت بالشرق قا  الجا ظ:

فإن سنع وا دًا سنهما فهم  ، يمنع واجت الشرق وال واجت المروء والسخي هم الذي ال

ولك  الذي يمنع واجت الشرق أبخ  لالذي يمنع أداء الزلا  ويمنع  يالم وأهلم  ،بخي 

أو الذي يتيمم  ،وإنما يتسخى بالتكلف ،فإنم بخي  بالطكع ،أو يؤديها ولكنم يشق  ليم ،النالة

 فهذا للم بخ ع ،أو س  وسطم ،ن يلطي س  أطيت سالمالخكيث س  سالم وال يطيت قلكم أ

كاح واستل ،فإن  ل  سستلكح ،وأسا واجت المروء  فهم ترك المضايلة واالستللاء

فم  لفر سالم استلكح سنم ساال يستلكح سع  ،اس ما  واسشخاصاخت ف لف بت ل  يخ

 عغيره

يمنع إسا بصكم الشرق الكخي  هم الذي يمنع  يث ينكغي أن ال قا  الرج :  رفنا أن 

 ؟فه  ورد سا يد   لى التصديد في هذاع عع ولك   ل  يصتاج إلى تصديدعوإسا بصكم المروء 

د لإن لنتم س  أرباب اإلشار ، فسأقص  ليكم قلة تمضح لكم هذا، فقا  الجا ظ: 

روي    بلض المتلكدات أنها وقات  لى  يان ب  ه   وهم جالس سع أصصابم فلالت: 

 -وأشاروا إلى  يان ب  ه    -فيكم س  أسألم    سسألة؟ فلالما لها: سلي  ما شئت ه  

قالت: هذا السخاء في الدنيا فما  ،فلالت: سا السخاء  ندلم؟ قالما: اللطاء والكذ  واإليفار

تريدون قالت: ف ،السخاء في الدي ؟ قالما: أن نلكد اللم سكصانم سخية بها أناسنا غير سكرهة

 ،قالت ولم؟ قالما سن اللم تلالى و دنا بالصسنة  شر أسفالم ،أجرًا؟ قالما: نلم لى  ل  

 :سكصان اللم! فإ ا أ طيتم وا د  وأخذتم  شر  فكأي شيء تسخيتم  ليم؟ قالما لها :قالت

                                         
 تصدثنا بتالي     هذا النمق س  الماجكات في رسالة ) دالة لللالمي (ع (7)
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السخاء  ندي أن تلكدوا اللم ستنلمي  ستلذ ي  بطا تم  :فما السخاء  ندك ير م  اللم؟ قالت

تريدون  لى  ل  أجرًا  تى يكمن سماللم يال  بكم سا يشاء! أال تستصيمن غير لارهي  وال 

 س  اللم أن يطلع  لى قلمبكم فيللم سنها أنكم تريدون شيئًا بشيء؟ إن هذا في الدنيا للكيح! 

فايم؟  :أتصسكمن أن السخاء في الدرهم والدينار فل ؟ قي  :وقالت بلض المتلكدات

 السخاء  ندي في المهجع  :قالت

السخاء في الدي  أن تسخم بناس  تتلاها للم  ز وج  ويسخم قلك   :وقا  المصاسكي

وال تريد بذل  ثمابًا  اج ً وال  ،بكذ  سهجكت  وإهرام دس  للم تلالى بسما ة س  غير إلراه

وإن لنت غير سستغ     الفماب ولك  يغلت  لى ظن   س  لما  السخاء بترك  ،مج ً 

 ى يكمن سمالك هم الذي يال  ل  سا ال تصس  أن تختار لناس ع ت ،االختيار  لى اللم

 سى اللم أن  الجذور التي ينكت سنها الكخ ع فصدثنا    عقا  رج  سنا: و ينا هذا

 يمفلنا الستئلالهاع

وقد  لر اللم تلالى أن اإلنسان  ندسا  ع ت الما عقا : الجذر اسلكر للكخ  هم 

( َواَل 73َل َّ َبْ  اَل ُتْكِرُسمَن اْلَيتِيَم )قا  تلالى :﴿  ،يتخلى     ليلتم يلير  اشلا للما 

مَن َ َلى َطَلاِا اْلِمْسِكيِ  ) ا )78َتَصاضُّ ا 73( َوَتْأُلُلمَن التَُّراَث َأْلً  َلما ( َوُتِصكُّمَن اْلَماَ  ُ كاا َجما

 ﴾ )الاجر((33)

 ؟فكيف يستأص   ت الما  س  الللتقلنا: 

فم  المصا   ،ا  هم المسيلة التي تلضى بها الصما ج والضروراتقا : بما أن الم

 ،سنم ال يمك  االستغناء    الصاجات والضرورات ،استئلا   كم س  الللت استئلاال لليا

حَّ ع عقا  تلالى :﴿ ،ولهذا أخكر اللرمن    فطرية بخ  اإلنسان ع عَوُأْ ِضَرِت اْسَْنُاُس الشُّ

 ﴾ )النساء((738)

 وتصلينم س  أوزار الكخ ؟ ،م  اسسر إلى تمجيم هذا الصتقلنا: فلد 
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 ع عقا : أج 

 قلنا: فكيف يكمن  ل ؟

لفر  التأس  في اسخكار المارد  في  ا الكخ  وسدح ع سنها عقا : لذل  وسا   لفير 

 السخاء وسا تم د اللم بم  لى الكخ  س  الللاب اللظيمع 

 ع فه  س    ج غيره؟عنا بم رهكةقا  رج  سنا: للد  لرت لنا س   ل  سا سألت

س   فإنم سا ،لفر  التأس  في أ ما  الكخ ء ونار  الطكع  نهم واستلكا هم لمقا : 

ستفل  فيللم أنم س ،ويستفل  ل  بخي  س  أصصابم ،بخي  إال ويستلكح الكخ  س  غيره

 وسستلذر في قلمب النام سف  سا ر الكخ ء في قلكمع 

   س    ج غيره؟ع فهعقا  مخر: و ينا هذا

 ع عولما ا خلق ،في سلاصد الما الكخي  يتاكر قا : 

 ع فه  س    ج غيره؟عقا  مخر: و ينا هذا

أن أجابت ناسم لكذ  الما  إن ع و ليم عقا : يجاهد ناسم  لى بذ  الما  سا أطام

 فإن الشيطان يلده الالر ويخمفم ويلده  نمع ،يجيت الخاطر اسو  وال يتمقف

أن أبا الصس  الكمشنجي لان  ات يما في الخ ء فد ا تلميذًا لم ي في هذا وقد رو

فلا : ه  صكرت  تى تخرج؟ قا : لم مس   لى  ،وقا : انزق  ني اللميص وادفلم إلى ف ن

 لي بذلم!  رولان قد ،ناسي أن تتغير

 ع وقد  لرت أن الكريم هم الذي يتكرا    طيت ناس؟عقا  الرج : أليس هذا تكلاا

  تزو  صاة الكخ  إال بالكذ  تكلااً لما ال يزو  ع فعقا : في الل ج ال بد س  التكلف

اللشق إال بماارقة الملشمم بالسار    سستلره؛  تى إ ا سافر وفارم تكلاًا وصكر  نم سد  

ب  لم  ،فكذل  الذي يريد   ج الكخ  ينكغي أن ياارم الما  تكلاًا بأن يكذلم ،تسلى  نم قلكم

 في الماء لان أولى بم س  إسسالم إياه سع الصت لمع  رساه
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أن يخدق ناسم بصس  االسم التي  لرها  لماؤنا في  ل  وس  لطا ف الصي  

 ،فيكذ   لى قلد الرياء  تى تسمح ناسم بالكذ  طملًا في  شمة الجمد ،واالشتهار بالسخاء

 لى    ينلطف بلد  ل ولك ،فيكمن قد أزا     ناسم خكث الكخ  والتست بها خكث الرياء

ما يسلي ل ،ويكمن طلت االسم لالتسلية للناس  ند فطاسها    الما  ،الرياء ويزيلم بل جم

لينا      ولك  ،اللكي  ند الاطاا    الفدي بالللت بالللافير وغيرها ال ليخلى والللت

 عثم ينل   نم إلى غيره ،الفدي إليم

ى بلض لما تسل  الشهم   لى فكذل  هذه اللاات الخكيفة يسل  بلضها  ل

 عويسل  الغضت  لى الشهم  وتكسر ر منتها بم ،الغضت وتكسر سمرتم بها

أن  اهوسنع اللمت  نع عهذه اللاات الخكيفة سنع اللمت   باإلضافة إلى هذا ينكغي 

 عوإ ا خملات خمدت اللاات وساتتع ،فإنها تلتضي ال سصالة أ ماالً  ،ال يلم  بملتضاها

فإ ا سنع سلتضاه وبذ  الما  سع الجهد سر  بلد أخرى  ،يلتضي إسساك الما  - سف -الكخ  ف

 عساتت صاة الكخ  وصار الكذ  طكلًا وسل  التلت فيم

*** 

ناير ويستلم  في الت ،بلينا سع الجا ظ أياسا سلدودات يصدثنا فيها    سرض )الكخ (

لمصيطي  بم قد فلهما  نم سا أراد ع وبلد أن رأى أن اع نم ل  سا متاه اللم س  الللم والصكمة

 طلت سنهم أن يسيروا لللسم السادمع  ،أن يكلغهم إياهم ويدربهم  ليم
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 ا الاصشاء سادسا

ها وبلد أن رأيت تأثير التلاليم التي بف ،بلد أن انتهينا س  الدراسة في اللسم الخاسس

ن اسمم )قسم ولا ،سرت سع أه  السمم إلى اللسم السادم ،الجا ظ في نامم الساسلي 

عع و رفنا أنم (7)اب   زاوقد  رفنا أن شيخم رج  قدا س  اسندلس لان اسمم  ،الاصشاء(

ع وأنم قدا ليلضي سا بلي س   مره في تل  عاسخ مصا ت خكر  طميلة في الللما و

 المدرسة ناصصا للكاد اللم وسصذرا لهم سغكة الاما ش والمنكراتع

لملم: ال يمك  للللت المدنس بدنس الشهمات أن  ندسا دخلنا المدرسة استلكلنا ب

 ع إنم يلير لالكهيمة ال هم لم إال إرواء غلي  شهماتمععيالم  ليلة اإلنسان

 قلنا: فما السكي  للطع جذور الشهمات التي تجر إلى الاما ش؟

قا : للد وجدت س  خ   استلرا ي للنلمص الملدسة وللشريلة الصكيمة التي 

كاده أن اللاة غرفة س  غرف الكراسة اإلنسانية لها أربلة أبماب س  دخلها أنزلها اللم  لى  

 ا تلم بللمة اللم و اظ بصاظ اللمع

قلنا: قك  أن تصدثنا  نها  دثنا    السكت الذي جلل  تختار هذا اللسم دون سا ر 

 اسقسااع

ي ف فرأيت أن الاما ش هي السكت اسلكر ،وسكرت أغمارها ،قا : للد تأسلت الصيا 

وتصطم  ،ب  رأيتها الجرثمسة الككرى التي تنكت ل  أنماق الكاران ،ل  خراب يص  باللمران

 جميع بنيان اإلنسانع

                                         
 058ا  380الاارسي االَص  ) ،أبم سصمد االَندلسي اللرطكي ،أشير بم إلى  لي ب  أ مد ب  سليد ب   زا االَسمي بالمالء  (7)

ج المذهت الظاهري سنها: )أسماء  ،لم رسا   لفير  وناشره في الغرب بلد انصساره    الشرمع ،والمصاسي  نم ،وسنّلصم ،ها( سروِّ

 وقد اخترناه هنا سج  الرسالتي  اسخيرتي ع ،و)طمم الصماسة( ،و)سداوا  النامم( ،و)ااِلساسة( ،و)الغناء الملهي( ،الخلااء(
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 ع عفمجدتها تؤلد لي سا التشاتم ،ثم  هكت بلدها إلى النلمص الملدسة أتأسلها

ع ب  عللد وجدت اللرمن يذلر الللمبات المشدد  المرتكطة بالماقلي  في الاما ش

ُسمَرٌ  َأْنَزْلناها َوَفَرْضناها َوَأْنَزْلنا فِيها قا  تلالى:﴿  ،ا تنهانا أن تأخذنا بهم رأفة ور مةوجدته

ُروَن ) ُكْم َتَذلَّ انِي َفاْجِلُدوا ُل َّ واِ ٍد ِسنُْهما ِساَ َة َجْلَدٍ  َوال 7مياٍت َبيِّناٍت َلَللَّ انَِيُة َوالزَّ ( الزَّ

ِم َواْلَيْمِا اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َ ذاَبُهما طاِ َاٌة ِسَ  َتْأُخْذُلْم بِِهما َرْأَفٌة فِ  ِم إِْن ُلنُْتْم ُتْؤِسنُمَن بِاللَّ ي ِديِ  اللَّ

َا 3اْلُمْؤِسنِيَ  ) انَِيُة ال َينِْكُصها إاِلَّ زاٍن َأْو ُسْشِرٌك َوُ رِّ انِي ال َينِْكُح إاِلَّ زانَِيًة َأْو ُسْشِرَلًة َوالزَّ ( الزَّ

ِذيَ  َيْرُسمَن اْلُمْصَلناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتما بَِأْرَبَلِة ُشَهداَء َفاْجِلُدوُهْم 3َ َلى اْلُمْؤِسنِيَ  ) لَِ   ( َوالَّ

ِذيَ  تاُبما ِسْ  َبْلِد 0َثمانِيَ  َجْلَدً  َوال َتْلَكُلما َلُهْم َشهاَدً  َأَبدًا َوُأولِئَ  ُهُم اْلااِسُلمَن ) ( إاِلَّ الَّ

َم َغُامٌر َرِ يٌم ) لَِ  َوأَ   (النمر)﴾ (5ْصَلُصما َفإِنَّ اللَّ

قا  تلالى:﴿  ،ووجدتم يجل  س  أسهات صاات المؤسني  ابتلادهم    الاما ش

ُم إاِلَّ بِاْلَصقِّ َوال  َا اللَّ تِي َ رَّ ِم إِلهًا مَخَر َوال َيْلُتُلمَن النَّْاَس الَّ ِذيَ  ال َيْدُ مَن َسَع اللَّ َوَسْ   منَ َيْزنُ َوالَّ

( إاِلَّ َسْ  تاَب 83( ُيضاَ ْف َلُم اْلَلذاُب َيْمَا اْلِلياَسِة َوَيْخُلْد فِيِم ُسهانًا )88َيْاَلْ   لَِ  َيْلَق َأثاسًا )

ُم َغُامراً َرِ يماً ) ُم َسيِّئاتِِهْم َ َسناٍت َولاَن اللَّ ُ  اللَّ ﴾ (33َومَسَ  َوَ ِمَ  َ َمً  صالِصاً َفُأْولِئَ  ُيَكدِّ

 (الارقان)

أصصابم بيلتهم  لى  ووجدتم يخكر أن س  بنمد الكيلة التي لان يكابع بها رسم  اللم 

َها النَّكِيُّ إِ ا جاَءَك اْلُمْؤِسناُت ُيكاِيْلنََ  َ لى َأْن ال قا  تلالى:﴿  ،االبتلاد    الاما ش يا َأيُّ

ِم َشْيئاً َوال َيْسِرْقَ  َوال َيْزنِي ْيَ  َأْيِديِه َّ َ  َوال َيْلُتْلَ  َأْوالَدُه َّ َوال َيْأتِيَ  بُِكْهتاٍن َيْاَتِرينَُم بَ ُيْشِرْلَ  بِاللَّ

َم َغُامٌر َرِ يٌم ) َم إِنَّ اللَّ ﴾ (73َوَأْرُجِلِه َّ َوال َيْلِلينََ  فِي َسْلُروٍف َفكاِيْلُه َّ َواْسَتْغِاْر َلُه َّ اللَّ

 (الممتصنة)

لتلما وال ت ،: )أبايلكم  لى أن ال تشرلما بالّلم شيئابلملم أصصابميكايع  ولان 

وال تشربما سسكراع فم  فل  س   ،وال تسرقما ،وال تزنما ،النّاس اّلتي  ّرا الّلم إاّل بالصّق 
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وس   -ّ   ّز وج -وس  ستر الّلم  ليم فصسابم  لى الّلم ، ل  شيئا فأقيم  ليم  ّده فهم لّاار 

  (7) لى الّلم الجنّة( لم يال  س   ل  شيئا ضمنت لم

 ،ويشرب الخمر ،ويفكت الجه  ،س  أشراط الّسا ة أن يرفع الللمأن ) وأخكر 

  (3)ويظهر الّزنا(

: )ث ثة ال يكّلمهم الّلم يما اللياسة وال يزّليهمع وال ينظر إليهم ولهم  ذاب وقا  

 (3)و ا   سستككر( ،وسل  لّذاب ،أليم: شيخ زان

وث ثة يكغضهم الّلم: فأّسا اّلذي  يصّكهم الّلم: فرج  أتى قمسا  ،الّلم قا : )ث ثة يصّكهمو

ّرا ال فتخّلف رج  بأ لابهم فأ طاه س ،فسألهم بالّلم ولم يسألهم بلرابة بينم وبينهم فمنلمه

وقما ساروا ليلتهم  ّتى إ ا لان النّما أ ّت إليهم سّما  ،يللم بلطّيتم إاّل الّلم واّلذي أ طاه

فلاا أ دهم يتمّللني ويتلم مياتيع ورج  لان في سرّية  ،نزلما فمضلما رؤوسهم يلد  بم

فللي اللدّو فهزسما وأقك  بلدره  ّتى يلت  أو ياتح لمع والّف ثة اّلذي  يكغضهم الّلم: الّشيخ 

  (0)والغنّي الّظلما( ،والالير المختا  ،الّزاني

فإ ا  ،ال ينخساان لممت أ د وال لصياتمقا : )إّن الّشمس واللمر ميتان س  ميات الّلم و

وتلّدقماع ثّم قا : يا أّسة سصّمدع والّلم سا س  أ د أغير  ،رأيتم  ل  فاد ما الّلم ولّكروا وصّلما

لككيتم و ،س  الّلم أن يزني  كده أو تزني أستمع يا أّسة سصّمدع لم تللممن سا أ لم لضصكتم قلي 

  (5)لفيرا(

مر نزق الّلم سنم اإليمان لما يخلع اإلنسان اللميص س  قا : )س  زنى وشرب الخو

                                         
 رواه الطكراني في اسوس  ورجالم سمثلمنع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه سسلمع (3)

 والنسا يع ،رواه الترسذي واللاظ لم وقا : هذا  ديث صصيح (0)

 رواه الكخاري وسسلمع (5)
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  (7)رأسم(

  فإ ا فشا فيهم ولد الّزنا فأوش ،)ال تزا  أّستي بخير سا لم ياش فيهم ولد الّزنا :قا و

  (3)أن يلّمهم الّلم بلذاب(

 وأّني رسم  الّلم إاّل بإ دى ،قا : )ال يصّ  دا اسرىء سسلم يشهد أن ال إلم إاّل الّلمو

  (3)والماارم لدينم الّتارك للجما ة( ،والّفّيت الّزاني ،ث ث: النّاس بالنّاس

وال يشرب الخمر  ي  يشربها وهم  ،قا : )ال يزني الّزاني  ي  يزني وهم سؤس و

وال ينتهت نهكة  ات شرف يرفع النّام  ،وال يسرم الّسارم  ي  يسرم وهم سؤس  ،سؤس 

  (0)وهم سؤس (إليم أبلارهم فيها  ي  ينتهكها 

  (8)وال اللا   المزهّم( ،الّزاني (5)قا : )ال ينظر الّلم  ّز وجّ  إلى اسشيم و

وسا س  رج  س   ،قا : ) رسة نساء المجاهدي   لى اللا دي  لصرسة أّسهاتهمو

يأخذ ف ،فيخمنم فيهم إاّل وقف لم يما اللياسة ،أهلم اللا دي  يخلف رج  س  المجاهدي  في

  (3)شاءع فما ظنّكم؟( س   ملم سا

 ي  نزلت مية الم  نة: )أّيما اسرأ  أدخلت  لى قما رج  ليس سنهم فليست وقا  

وأّيما رج  جصد ولده وهم ينظر إليم ا تجت الّلم  ،وال يدخلها الّلم جنّتم ،س  الّلم في شيء

                                         
 رواه الصالم  لى شرط سسلمع (7)

 رواه أ مد وإسناده  س  وسفلم  ند أبي يللىع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (0)

 ( اسشيم : تلغير أشم  وهم س  اختل  شلر رأسم اسسمد باسبيضع و ل  في س  الشيخمخةع(5)

 رواه الطكراني ورواتم ثلاتع (8)

 رواه سسلمع (3)
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  (7)وفضصم  لى رؤوم اسّولي  واآلخري  يما اللياسة( ، ّز وجّ  سنم

رسم  الّلم: ستى نترك اسسر بالملروف والنّهي    المنكر؟ قا : )إ ا ظهر قي  يا و

وسا ظهر في اسسم قكلنا؟ قا : )المل  في  ،فيكم سا ظهر في اسسم قكلكم( قلنا: يا رسم  الّلم

 (5)(0)والللم في ر التكم ،(3)والاا شة في لكارلم (3)صغارلم

ا بأشّح سنّي  ليهّ  يما سملتهّ  س  فما أن ،قا : إّنما هي أربع    سلمة ب  قيسو

وال تزنما  ،وال تلتلما النّاس اّلتي  ّرا الّلم إاّل بالصّق  ،أال ال تشرلما بالّلم شيئا ،رسم  الّلم 

  (8)وال تسرقما(

سصصابم: )سا تلملمن في الّزنا؟(   أّنم قا : قا  رسم  الّلم    الملداد ب  اسسمدو

  ورسملم فهم  راا إلى يما اللياسةع فلا  رسم  الّلم - ّز وجّ   -قالما:  راا  ّرسم الّلم

  (3)سصصابم: )سن يزني الّرج  بلشر نسم  أيسر  ليم س  أن يزني باسرأ  جاره(

 ديفا ال يصّدثكم بم غيري قا : )س    أّنم قا : سملت س  رسم  الّلم    أنسو

 ،ويلّ  الّرجا  ،ويشرب الخمر ،الّزناويظهر  ،ويلّ  الللم ،أشراط الّسا ة أن يظهر الجه 

  (8)وتكفر النّساء  ّتى يكمن لخمسي  اسرأ  قّيمهّ  رج  وا د(

فلا : )يا سلشر المهاجري        كد الّلم ب   مر قا : أقك   لينا رسم  الّلمو

                                         
 وقا : صصيحع ،رواه النسا ي وأبم داود والدارسي والصالم (7)

 أو ضلافهم  ل ع ،غير سجربي  لألسمر ،في صغارلم: أي إن الملمك يكمنمن صغار النام سنا (3)

 في لكارلم: الملنى أن الاا شة وهي الزنا تنتشر وتاشم إلى أن تمجد في الككار أيضاع (3)

 للم في الاسامعوالللم في ر التكم: إ ا لان ال (0)

 رواه أ مد واب  ساجةع (5)

 رواه الطكراني في الككير ورجالم ثلاتع (8)

 رواه أ مد ورواتم ثلات والطكراني في الككير واسوس ع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (8)
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ا يللنم  ّتى ،وأ م  بالّلم أن تدرلمهّ : لم تظهر الاا شة في قما ق ّ  ،خمس إ ا ابتليتم به ّ 

م ول ،بها إاّل فشا فيهم الّطا من واسوجاق اّلتي لم تك  سضت في أس فهم اّلذي  سضما

لم و ،وجمر الّسلطان  ليهم ،إاّل أخذوا بالّسني  وشّد  المؤونة ،ينللما المكيا  والميزان

 ولم ينلضما  هد ،ولمال الكها م لم يمطروا ،يمنلما زلا  أسمالهم إاّل سنلما اللطر س  الّسماء

وسا لم  ،إاّل سّل  الّلم  ليهم  دّوا س  غيرهم فأخذوا بلض سا في أيديهم ،الّلم و هد رسملم

  (7)إاّل جل  الّلم بأسهم بينهم( ،ويتخّيروا سّما أنز  الّلم ،تصكم أ ّمتهم بكتاب الّلم

وقد ورد سع هذا النلمص نلمص لفير  تد   لى الللمبات اللدرية التي قدرها اللم 

قا   ،وس   ل  أن سا ورد س  أن الزاني ال تاتح لم أبماب السماء ،لي  في الاما ش لى الماق

 :(   تاتح أبماب السماء نلف اللي  فينادي سناد ه  س  داق فيستجاب لم ؟ ه  س  سا

فيلطى ؟ ه  س  سكروب فيارج  نم ؟ ف  يكلى سسلم يد م د م  إال استجاب اللم  ز وج  

 (3)ا أو  شارا(لم إال زانية تسلى بارجه

 ،(3)إن الزنا  تشتل  وجمههم نارا(): قا   ،وسم د الزاني نار يلتهت بها وجهم

ياني رأيت الليلة رجلي  أت)يلف بلض الللاب الذي يتلذب بم الزنا  في الكرزخ : وقا  

فأخرجاني إلى أرض سلدسة(ا فذلر الصديث إلى أن قا  ا :)فانطللنا إلى نلت سف  التنمر 

يق وأسالم واسع يتمقد تصتم نار فإ ا ارتالت ارتالما  تى لادوا أن يخرجما وإ ا أ  ه ض

فانطللنا إلى سف  ): وفي رواية قا   ،(0)وفيها رجا  ونساء  را ( ،خمدت رجلما فيها 

 قا  فاطللنا فيم فإ ا فيم رجا  ،قا  فأ ست أنم لان يلم  فإ ا فيم لغ  وأصمات  ،التنمر 

                                         
 رواه اب  ساجة والصالمع (7)

 أ مد والطكراني واللاظ لمع   (3)

 الطكرانيع   (3)

 الكخاريع   (0)
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أي  -م يأتيهم لهت س  أسا  سنهم فإ ا أتاهم  ل  اللهت  ضمضما ونساء  را  وإ ا ه

وفي مخره :)وأسا الرجا  والنساء اللرا  الذي  هم في سف  بناء التنمر فإنهم  ،صا ما(الصديث

 الزنا  والزواني(

لان جالسًا في بلض  سمسى في الكتت السابلة أن  -سع هذا للم  –وقد رأيت 

 ،س و ليم برنس يتلمن فيم ألمانًا؛ فلما دنا سنم خلع الكرنس فمضلمسجالسم إ ا أقك  إليم إبلي

ا : ال فل ،فلا  لم سمسى س  أنت؟ فلا : أنا إبليس ،ثم أتاه فلا : الس ا  لي  يا سمسى

 قا : فما الذي ، ياك اللم سا جاء ب ؟ قا : جئت أسلم  لي  لمنزلت  س  اللم وسكانت  سنم

م قلمب بني مدا قا : فما الذي إ ا صنلم اإلنسان رأيت  لي ؟ قا : برنس أختطف ب

خ  وأ ذرك ث ثًا: ال ت ،استصم ت  ليم قا : إ ا أ جكتم ناسم واستكفر  ملم ونسي  نمبم

باسرأ  ال تص  ل  فإن سا خ  رج  باسرأ  ال تص  لم إال لنت صا كم دون أصصابي  تى 

سا  وال تخرج  صدقة إال أسضيتها فإنم ،بم وال تلاهد اللم  هدًا إال وفيت ،أفتنم بها وأفتنها بم

أخرج رج  صدقة فلم يمضها إال لنت صا كم دون أصصابي  تى أ م  بينم وبي  المفاء 

 بهاع ثم ولى وهم يلم :  لم سمسى سا يصذر بم بني مداع 

قا : سا بلث اللم نكيًا فيما خ  إال لم ييأم إبليس أن أنم بلضهم     دثني الفلا  و

وسا بالمدينة بيت أدخلم إال بيتي وبيت ابنتي  ،نساء وال شيء أخمف  ندي سنه يهلكم بال

 أغتس  فيم يما الجملة ثم أروحع 

: إن الشيطان يلم  للمرأ  أنت نلف جندي وأنت سهمي الذي و دثني مخر قا 

وأنت سمضع سري وأنت رسملي في  اجتيع فنلف جنده الشهم   ،أرسي بم ف  أخطئ

 ونلف جنده الغضتع

 فنص  نللم سا تجره الاما ش  لى ،ع وال نصست أننا نخالا  فيمعقلنا: و ينا سا  لرتم

ع فصدثنا    تل  الغرفة الكريمة التي نصاظ بها عب   لى المجتملات واسسم ،أصصابم
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 و دثنا    أبمابها اسربعع ،لراستنا

 عةو اظ الكيئ ،و اظ اللرض ،و اظ الكلر ،قا : أبمابها هي تيسير الزواج

 :تيسير الزواج

 ع  دثنا    تيسير الزواجععقلنا: فصدثنا    الكاب اسو 

فلا :)يا سلشر الشكاب  ،   هذا الكاب س  أبماب اللاة قا : للد  كر رسم  اللم 

ع فلليم وس  لم يستط ،وأ ل  للارج ،فإنم أغض للكلر ،فليتزوج ،س  استطاق سنكم الكاء 

 ،ث ثة  ق  لى اللم  منهم: المجاهد في سكي  اللم): وقا   ،(7)باللما فإنم لم وجاء(

 (3)(والنالح الذي يريد اللااف ،والمكاتت الذي يريد اسداء

 ،وقد أشار اللرمن الكريم إلى ا تكار الزواج هم السكي  الم يد للتصلي  س  الشهمات

يَ  ُهْم ذِ قا  تلالى :﴿ َوالَّ  ،فلذل  ا تكر س  صرف شهمتم بغير سكي  الزواج س  الملتدي 

فلا :﴿ إالَّ َ َلى َأْزَواِجِهْم َأْو َسا َسَلَكْت  ،ثم استفنى ،(5لُِاُروِجِهْم َ افُِظمَن ﴾ )المؤسنمن:

ُهْم َغْيُر َسُلمِسيَ  ﴾ )المؤسنمن: والذي  قد  اظما فروجهم س  الصراا ف  )أي  ،(8َأْيَماُنُهْم َفإِنَّ

و أ ،ال يلربمن سمى أزواجهم التي أ لها الّلم لهم ،يللمن فيما نهاهم الّلم  نم س  زنا ولماط

فلد  ،(وس  تلاطى سا أ لم الّلم لم ف  لما  ليم وال  رج ،سا سلكت أيمانهم س  السراري

 وهي في  كم الزوجةع ،استفنت اآلية س   اظ الارج  اظم    الزوجة أو سل  اليمي 

ُم ﴿ َوْلَيْسَتْلِاْف الَّ :وأشار إليم لذل  قملم تلالى ِذيَ  اَل َيِجُدوَن نَِكاً ا َ تَّى ُيْغنَِيُهْم اللَّ

 فالنص ظاهر في أن س  سلاصد الزواج االستلاافع ،(33ِسْ  َفْضِلِم ﴾)النمر: 

ولكنا نسأل     سلنى  ،قا  رج  سنا: نص  ال نش  في دور الزواج في تصلي  اللاة

 ع سا تريد بم؟ع)تيسير الزواج(

                                         
 واه الكخاري وسسلمع ر  (7)

 وقا : هذا  ديث  س ع  ،رواه النسا ي والترسذي  (3)
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فإنها قد  ،يمة جاءت لتصاظ اإلنسان س  شهمات ناسمقا : بما أن الشريلة الصك

 شر ت التشريلات الكفير  التي تيسر هذا الكاب اللظيم س  أبماب اللاةع

وس   ل  أن اللم تلالى أسر اللم الجما ة المسلمة أن تلي  س  يلف الما  في طريلهم 

الِِصيَ  ِسْ  ِ َكاِدُلْم َوإَِساِ ُكْم ﴿ َوَأنِكُصما اْسََياَسى ِسنُْكْم وَ :قا  تلالى ،إلى النكاح الص   اللَّ

ُم َواِسٌع َ ِليٌم﴾)النمر: ُم ِسْ  َفْضِلِم َواللَّ (واسياسى هم الذي  ال 33إِْن َيُكمُنما ُفَلَراَء ُيْغنِِهْم اللَّ

والمراد بهم في هذه اآلية اس رار دون الرقيق سنم أفردهم  ،أزواج لهم رجاال لانما أو نساء

الِِصيَ  ِسْ  ِ َكاِدُلْم َوإَِساِ ُكْم﴾:تلالىفي قملم   ﴿ َواللَّ

وس   ل  نهى اللم  ض  المرأ  وسنلها س  الزواج إن تلدا لها الكفء الذي ترغت 

لْ  ،ف  يص   ضلها  نم  تى لم لان قد سكق لم إيذاءها بالط م ،فيم ُتُم قا  تلالى:﴿ َوإَِ ا َطلَّ

َف  َتْلُضُلمُه َّ َأْن َينِْكْصَ  َأْزَواَجُه َّ إَِ ا َتَراَضْما َبْينَُهْم بِاْلَمْلُروِف َ لَِ  النَِّساَء َفَكَلْغَ  َأَجَلُه َّ 

ُم َيْلَلمُ  ِم َواْلَيْمِا اآْلِخِر َ لُِكْم َأْزَلى َلُكْم َوَأْطَهُر َواللَّ   َوَأْنُتْم الُيمَ ُظ بِِم َسْ  َلاَن ِسنُْكْم ُيْؤِسُ  بِاللَّ

قا  اب   كام: نزلت هذه اآلية في الرج  يطلق اسرأتم طللة أو  ،(333لكلر :َتْلَلُممَن()ا

طللتي  فتنلضي  دتها ثم يكدوا لم أن يتزوجها وأن يراجلها وتريد المرأ   ل  فيمنلها 

 عوالذي قالم ظاهر س  اآلية ،أولياؤها س   ل  فنهى الّلم أن يمنلمها

زوجها طملا في سالها أ وفي  دا  وسف  نهي اللض     المطلق  ض  المتمفى  نها

ِذيَ  مَسنُما ال َيِص ُّ َلُكْم َأْن َتِرُثما  قا  تلالى:﴿ ،خروجها س  أسر  الزوج بلد وفاتم َها الَّ َيا َأيُّ

نٍَة َوَ اِشُروُه َّ يِّ النَِّساَء َلْرهًا َوال َتْلُضُلمُه َّ لَِتْذَهُكما بَِكْلِض َسا مَتْيُتُممُه َّ إاِلَّ َأْن َيْأتِيَ  بَِااِ َشٍة ُسكَ 

ُم فِيِم َخْيرًا َلفِيرًا()النساء:  (73بِاْلَمْلُروِف َفإِْن َلِرْهُتُممُه َّ َفَلَسى َأْن َتْكَرُهما َشْيئًا َوَيْجَلَ  اللَّ

 قا  ،وسف   ل  نهى     ض  أي اسرأ     الزواج بم  تتصلق فيم شرا   الكااء 

 :( فأنكصمه إن ال تاللمه تك  فتنة في اسرض وفساد إ ا أتالم س  ترضمن دينم وخللم

قا  :)إ ا جاءلم س  ترضمن دينم وخللم  ،وإن لان فيم( ،قالما :)يا رسم  اللم ،لكير(
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 ع (7)فأنكصمه(ث ث سرات

فاي  ،وسف   ل  سا ورد في النلمص الكفير  س  تيسير رسما الزواج س  المهر وغيره

 (3)أيسره  صداقا(:)أ ظم النساء برلة   قا    الصديث

ْج ولم بخاَتم س   ديد) لرج : وقا      (3)(تزوَّ

 ععع وس  الرجا  س  ال تصلنم زوجتم لشيء يليكهاعقا  رج  سنا: و ينا سا  لرت

 أو قد تطلقع ،أو قد ترس  ،وس  النساء س  يليكها اللنس وال تظار بالرج 

 فايم تأسي  ،الزوجات قا  اب   زا: للد  لت الشريلة هذه الملضلة بإبا ة تلدد

ع فكد  أن يلع في الاا شة سع التي تاقت إليها ناسم عوفيم تصلي  للرجا  ،لزواج النساء

 يتزوج بهاع 

 : اظ الكلر

 ع  دثنا     اظ الكلرععع فصدثنا    الفانيعقلنا:  رفنا الكاب اسو 

 الّشا ر:قا : لللكم سملتم بلم  

   ولنت ستى أرسلت طرف  را دا

 قاااااااادر أنت لّلم ال ّلذيا رأيت

 رالمناظ أتلكت  يمساا لللكا   

 رصاب أنت بلضم    وال  ليم  

 وهم يلم : ،وقد سملنا الشا ر اآلخر ،أج  :رج  سناقا  

   لساااكت لللكي نظر  لتساااّره

 الهمى س  أشدّ  شيء بي سرّ  سا

 ووباااال شااالم  فكاااناات  يني  

 وتلالى الهمى خلق س  سكصان  

 وهم يردد: ،سملنا مخرو قا  مخر:

                                         
 رواه الترسذي وقا   س  غريتع   (7)

 رواه اب   كان والصالم والكيهليع   (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)



134 

 

 فما تألف اللينان فالللت يألف  ألم تر أّن اللي  للللت را د 

 وهم ينشد: ،وسملنا مخر قا  مخر:

   لااّ  الصمادث سكااداهااا س  النّظر

   هاصا ك قلت في فتكت نظر  لم

   ياالّلكهااا  ااياا   ا داا سااا الامارء

 سهجتاااااااااااام ضرّ  سا سللتم يسرّ 

رر سسااتلااغر  س النّار وسلظم    الشااّ

هاااا فتاا     وتر وال قمم ب  الساااّ

 الخطر  لى سمقمف اللي  أ ي  في  

 الّضاااااارر بلده بسرور سر كا ال  

ما ِسْ  َأْبَلاِرِهْم فلا  :﴿  ،قا  اب   زا: وقك   ل  أسرنا ربنا ُقْ  لِْلُمْؤِسنِيَ  َيُغضُّ

َم َخكِيٌر بَِما َيْلنَُلمَن ) َوَيْصَاُظما ُفُروَجُهْم َ لَِ  َأْزَلى َلُهْم إِنَّ  ( َوُقْ  لِْلُمْؤِسنَاِت َيْغُضْضَ  33اللَّ

َلى  َّ  َ ِسْ  َأْبَلاِرِه َّ َوَيْصَاْظَ  ُفُروَجُه َّ َواَل ُيْكِديَ  ِزينََتُه َّ إاِلَّ َسا َظَهَر ِسنَْها َوْلَيْضِرْبَ  بُِخُمِرهِ 

 ُبُلمَلتِِه َّ ُجُيمبِِه َّ َواَل ُيْكِديَ  ِزينََتُه َّ إِ 
ِ
 ُبُلمَلتِِه َّ َأْو َأْبنَاِ ِه َّ َأْو َأْبنَاء

ِ
الَّ لُِكُلمَلتِِه َّ َأْو مَباِ ِه َّ َأْو مَباء

ْيِر غَ  ِو التَّابِِلي َ َأْو إِْخَمانِِه َّ َأْو َبنِي إِْخَمانِِه َّ َأْو َبنِي َأَخَماتِِه َّ َأْو نَِساِ ِه َّ َأْو َسا َسَلَكْت َأْيَماُنُه َّ أَ 

 َواَل َيْضِرْبَ  بَِأرْ 
ِ
ِذيَ  َلْم َيْظَهُروا َ َلى َ ْمَراِت النَِّساء ْاِ  الَّ َجاِ  َأِو الطِّ ْرَبِة ِسَ  الرِّ ِلِه َّ ُج ُأولِي اإْلِ

ُكْم  َم اْلُمْؤِسنُمَن َلَللَّ ِم َجِميًلا َأيُّ ﴾ (37ُتْاِلُصمَن )لُِيْلَلَم َسا ُيْخِايَ  ِسْ  ِزينَتِِه َّ َوُتمُبما إَِلى اللَّ

 )النمر(

فإّن ل   ،: )ال تتكع النّظر  النّظر  قملم ورد في نظر الرجا  للنساءوفي الصديث 

  (7)وليست ل  اآلخر ( ،اسولى

 ع(3)   نظر  الاجاء  فأسرني أن أصرف بلري  قا : سألت رسم  الّلم ،   جريرو

  ب   ّكام يما النّصر خلام الاض      كد الّلم ب   ّكام قا : أردف رسم  الّلمو

وأقكلت اسرأ   ،للنّام ياتيهم  فمقف النّكّي  ،ولان الاض  رج  وضيئا ، لى  جز را لتم

                                         
 وقا :  س  غريتع ،رواه أ مد وأبم داود والترسذي (7)

 رواه سسلمع (3)
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 فالتات ،فطاق الاض  ينظر إليها وأ جكم  سنها  س  خفلم وضيئة تستاتي رسم  الّلم

يها نّظر إلوالاض  ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذق  الاض  فلد  وجهم    ال  النّكّي 

تطيع أدرلت أبي شيخا لكيرا ال يس ،فلالت: يا رسم  الّلم؛ إّن فريضة الّلم في الصّج  لى  كاده

  (7)يلضي  نم أن أ ّج  نم؟ قا : )نلم( فه  ،أن يستمي  لى الّرا لة

 قالت: ،وسيممنة  أّا سلمة قالت: لنت  ند رسم  الّلم دثت  وفي خلمص النساء

اب  أّا سكتما فدخ   ليم و ل  بلد سا أسرنا بالصجابع فلا  رسم  الّلم فكينا نص   نده أقك  

: )فللت: يا رسم  الّلم؛ أليس هم أ مى ال يكلرنا وال يلرفنا؟ فلا  رسم   ،)ا تجكا سنم

  (3))أفلمياوان أنتما؟ ألستما تكلرانم( :الّلم 

ال  بلره  يثوسج   اظ الكلر وردت اس اديث الكفير  تتشدد  لى ل  س  أطلق 

 (3): )س  اّطلع في بيت قما بغير إ نهم فلد  ّ  لهم أن يالؤا  ينم( قا  ،يص  لم إط قم

وسع رسم       سه  ب  سلد قا : إّن رج  اّطلع س  جصر في باب رسم  الّلمو

: )لم أ لم أّن  تنظر طلنت بم في فلا  رسم  الّلم  ،يرّج  بم رأسم (0)سدرى  الّلم

  (5)ما جل  الّلم اإل ن س  أج  الكلر(إنّ  ، ين 

فلاا إليم بمشلص أو   أّن رج  اّطلع س  بلض  جر النّكّي     أنس ب  سال و

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه أبم داودع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 المدرى:  ديد  تشكم المش ع (0)

 رواه الكخاري وسسلمع (5)
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  (3)ليطلنم( (3)يختلم  فكأّني أنظر إلى رسم  الّلم (7)سشاقص

 فكيف ضيلتم  لينا ل  هذا التضييق؟ ،قا  رج  سنا: للد لنا نرى أسر الكلر هي 

 قا : أتدري سم أتي المجنمن؟و ،ابتسم اب   زا

 قا  الرج : أتللد سجنمن ليلى؟

 قا  اب   زا: أج ع

 ع فلمال أنم أرس  طرفم سا أصابم الجنمنععقا  الرج : ال ش  أن لكلره دورا في  ل 

النّظر يمّلد المصّكة فتكدأ   قة يتلّلق بها الللت ع عقا  اب   زا: فلد أجكت    سؤالي

ى فتلير غراسا يلزا ثّم تلم ،ى فتلير صكابة ينلّت إليم الللت بكّلّيتمثّم تلم ،بالمنظمر إليم

ثّم  ،ثّم تلمى فيلير  شلا وهم الصّت المارط ،الللت للزوا الغريم اّلذي ال ياارم غريمم

ير ثّم يلمى فيل ،يلمى فيلير شغاا وهم الصّت اّلذي قد وص  إلى شغاف الللت وداخلم

ناية النّظر وهذا لّلم ج ،لت  كدا لم  ال يللح أن يكمن هم  كدا لمتتّيما وهم الّتلّكد فيلير الل

  الّطرف فيتظّلم س ،وسسجمنا بلد أن لان سطللا ،فصينئذ يلير الللت أسيرا بلد أن لان سلكا

   (0)(أنا را دك ورسمل  وأنت بلفتني) والّطرف يلم : ،ويشكمه

  اظ اللرض:

 ع  دثنا     اظ اللرضععفالثع فصدثنا    العقلنا:  رفنا الكاب الفاني

قا : لم تكتف الشريلة الصكيمة بأن تصاظ أبلار المؤسني     المناظر التي قد 

ب  را ت تغرم الغير  في نامم جميع أبناء المجتمع ليصمما  ،تجرهم إلى الاصشاء

                                         
 المشاقص: جمع سشلص وهم نل   ريض السهمع (7)

 يختلم: أي يراوغم ويستغالمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 ( بتلرفع03/ 7إغاثة اللهاان ) (0)
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 ع عأ راضهم س  اللكث بها

لذي ينتظر وسخكر     اللذاب الشديد ا ،(7)فلد وردت اس اديث  اسة للدياثة

إليهم يما اللياسة: اللاّم  - ّز وجّ   -: )ث ثة ال ينظر الّلمفاي الصديث قا   ،الديمث

والمدس   ،اللاّم لمالديم والّدّيمثع وث ثة ال يدخلمن الجنّة: ،والمرأ  المترّجلة ،لمالديم

  (3)والمنّان بما أ طى( ، لى الخمر

مص فلد وردت النل  ،اب  الشر يةوفي سلاب   ل  سد ت الغير  المنضكطة بالضم

اثة وتكي  في ناس المقت خطمر  سمت الللت والدي ،الكفير  تكي  فض  غير  الرج   لى أهلم

 التي تجل  الرج  ال يكالي بلرضمع

ب   لى إيمان  ،أن هذه الغير  الشر ية دلي  لما   لى رجملة الرج  وقد بي  

  قا  ،تلالىهذا بمصف س  أوصاف اللم ب  ا تكر المؤس  ستخللا بالتخلق ب ،المؤس 

   (3):)المؤس  يغار واللم يغار وس  غير  اللم أن يأتي المؤس  شيئا  را اللم(

واإلنسان الكاس  وخير أنمم ج    الرجملة  ،   ناسم وهم اسسم  الصسنة وأخكر 

 ،لاحغير سسلد ب   كاد : لم رأيت رج  سع اسرأتي لضربتم بالسيف الكاسلة  ندسا قا  لم 

  (0) (أتلجكمن س  غير  سلد سنا أغير سنم واللم أغير سني)فلا :  فكلغ  ل  النكي 

ب  يجت أن  ،ال ينكغي أن تشت  فتخرج إلى الصراا -سع هذا  –ولك  هذه الغير  

تل  الضماب   وقد جمع  ،تنضك  لما تنضك  جميع سلملات المسلم بالضماب  الشر ية

وس  الخي ء سا يصت  ،وسنها سا يكغض اللم ،ير  سا يصت اللم  ز وج :)إن س  الغفي قملم 

                                         
 وقي : هم اّلذي ال غير  لم  لى أهلمع ،أي يستصسنم  لى أهلم ،اّلذي يلّر الخكث في أهلموهم  ،الّدياثة فل  الّدّيمث (7)

 عرواه النسا ي (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (0)
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وأسا  ،فأسا الغير  التي يصت اللم فالغير  في الريكة،اللم  ز وج  وسنها سا يكغض اللم  ز وج 

واالختيا  الذي يصت اللم  ز وج  اختيا   ،فالغير  في غير ريكة الغير  التي يكغض اللم

واالختيا  الذي يكغض اللم  ز وج  الخي ء في  ، ند اللدقةالرج  بناسم  ند اللتا  و

   (7)الكاط (

  اظ الكيئة:

 ع  دثنا     اظ الكيئةععقلنا:  رفنا الكاب الفالثعع فصدثنا    الرابع

ب  وضلت  ،قا : لم تكتف الشريلة بما بفتم في نامم النام س  تمجيهات

 ع عالمقمق ضصايا الاما ش التشريلات المتشدد  التي تصاظ أبناء المجتمع س 

قا   ،وس   ل  النهي    الظهمر بالمظاهر السافر  التي قد تصرك النامم الضلياة

َوُقْ  لِْلُمْؤِسنَاِت َيْغُضْضَ  ِسْ  َأْبَلاِرِه َّ َوَيْصَاْظَ  تلالى يكي  ضماب  الزينة الشر ية :﴿ 

َهَر ِسنَْها َوْلَيْضِرْبَ  بُِخُمِرِه َّ َ َلى ُجُيمبِِه َّ َواَل ُيْكِديَ  ُفُروَجُه َّ َواَل ُيْكِديَ  ِزينََتُه َّ إاِلَّ َسا ظَ 

 ُبُلمَلتِ 
ِ
 ُبُلمَلتِِه َّ َأْو َأْبنَاِ ِه َّ َأْو َأْبنَاء

ِ
نِِه َّ َأْو َبنِي ِه َّ َأْو إِْخَماِزينََتُه َّ إاِلَّ لُِكُلمَلتِِه َّ َأْو مَباِ ِه َّ َأْو مَباء

ْرَبِة ِسَ  إِْخَمانِِه َّ أَ  ْو َبنِي َأَخَماتِِه َّ َأْو نَِساِ ِه َّ َأْو َسا َسَلَكْت َأْيَماُنُه َّ َأِو التَّابِِليَ  َغْيِر ُأولِي اإْلِ

 َواَل َيْضِرْبَ  بَِأْرُجِلِه َّ لُِيْلَلَم سَ 
ِ
ِذيَ  َلْم َيْظَهُروا َ َلى َ ْمَراِت النَِّساء ْاِ  الَّ َجاِ  َأِو الطِّ ِايَ  خْ ا يُ الرِّ

ُكْم ُتْاِلُصمَن ) َم اْلُمْؤِسنُمَن َلَللَّ ِم َجِميًلا َأيُّ  ﴾ )النمر((37ِسْ  ِزينَتِِه َّ َوُتمُبما إَِلى اللَّ

 اْلُمْؤِسنِيَ  ُيْدنِيَ   وقا  في اسسر بالصجاب :﴿
ِ
َها النَّكِيُّ ُقْ  ِسَْزَواِجَ  َوَبنَاتَِ  َونَِساء َيا َأيُّ

ُم َغُامًرا َرِ يًما )َ َلْيِه َّ ِسْ  َجَ بِ  ﴾ (53يكِِه َّ َ لَِ  َأْدَنى َأْن ُيْلَرْفَ  َفَ  ُيْؤَ ْيَ  َوَلاَن اللَّ

 )اس زاب(

يا نِساَء النَّكِيِّ َلْسُت َّ َلَأَ ٍد ِسَ  وقا  ناهيا    ل  خضمق قد يطمع الللمب المريضة:﴿ 

                                         
 رواه أبم داود والنسا ي واب   يان والدارسي والكيهليع (7)
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َلْيُت َّ َف  َتْخَضْلَ  بِاْلَلْم ِ   إِِن اتَّ
ِ
ِذي فِي َقْلكِِم َسَرٌض َوُقْلَ  َقْماًل َسْلُروفًا ) النِّساء  (33َفَيْطَمَع الَّ

لاَ  َوَأطِلْ  َج اْلجاِهِليَِّة اْسُولى َوَأِقْمَ  اللَّ َ  َومتِيَ  الزَّ ْجَ  َتَكرُّ َم  َ َوَقْرَن فِي ُبُيمتُِك َّ َوال َتَكرَّ  اللَّ

ُم لُِيْذِهَت  َرُلْم َتْطِهيرًا )َوَرُسمَلُم إِنَّما ُيِريُد اللَّ ْجَس َأْهَ  اْلَكْيِت َوُيَطهِّ َواْ ُلْرَن سا  (33َ نُْكُم الرِّ

َم لاَن َلطِياًا َخكِيرًا ) ِم َواْلِصْكَمِة إِنَّ اللَّ  (اس زاب)﴾ (30ُيْتلى فِي ُبُيمتُِك َّ ِسْ  مياِت اللَّ

س   ل  و ،وتال  في لياية تنايذها ،ووردت اس اديث الكفير  تؤلد هذه الملاني

وأسة أو  كد  ،رج  فارم الجما ة و لى إساسم وسات  اصيا : )ث ثة ال تسأ   نهم:قملم 

 عواسرأ  غاب  نها زوجها قد لااها سؤنة الّدنيا فتكّرجت بلدهع ف  تسأ   نهمع ،أبق فمات

 ،اللّز فإّن رداءه الككرياء وإزاره  ،رداءه - ّز وجّ   -رج  نازق الّلم ،وث ثة ال تسأ   نهم

  (7)واللنمط س  ر مة الّلم( ،ورج  شّ  في أسر الّلم

  (3)(زانية: )إ ا استلطرت المرأ  فمّرت  لى اللما ليجدوا ريصها فهي وقا  

  (3): )أّيما اسرأ  أصابت بخمرا ف  تشهد سلناه اللشاء اآلخر (وقا 

أسنمة  لى رؤوسهّ  ل (0)قا : )سيكمن في مخر أّستي نساء لاسيات  ارياتو

  (8)فإّنهّ  سللمنات( ،اللنمه ّ  ،(5)الكخت

قا : )صناان س  أه  النّار لم أرهماع قما سلهم سياط لأ ناب الكلر يضربمن بها و

                                         
 رواه أ مد والصالم وقا : صصيح  لى شرط الشيخي ع (7)

 وقا : صصيح اإلسنادع ،وقا :  س  صصيحع والصالم ،رواه أبم داود والنسا ي والترسذي (3)

 رواه أبم داود والنسا يع (3)

من وقي  سلناه: تلكس ثمبا رقيلا يلف ل ،لاسيات  اريات: يلني تستر بلض بدنها وتكشف بلضم إظهارا لجمالها ونصمه (0)

 بدنهاع

ها وسلنى رؤوسه  لأسنمة الكخت أي يككرن ،ب  الخراسانية سنها تنتج س  بي   ربية وفالجالكخت: للمة سلربة وسلناها اإل (5)

 ويلظمنها بلف  لابة أو  ماسة وغيرهاع

 رواه الطكراني في اللغيرع (8)
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رؤوسهّ  لأسنمة الكخت الما لةع ال  ،سمي ت سا  ت ،ونساء لاسيات  اريات ،النّام

  (7)ا ولذا(يدخل  الجنّة وال يجدن ريصهاع وإّن ريصها ليمجد س  سسير  لذ

تكايلم  لى اإلس ا فلا : )أبايل   لى أن ال تشرلي   إلى رسم  الّلماسرأ  جاءت و

  يدي  وال تأتي بكهتان تاترينم بي ،وال تلتلي ولدك ،وال تزني ،وال تسرقي ،بالّلم شيئا

   (3)وال تنم ي وال تكّرجي تكّرج الجاهلّية اسولى( ،ورجلي 

*** 

 ويستلم  في ،ا سلدودات يصدثنا فيها    سرض )الاصشاء(بلينا سع اب   زا أياس

ع وبلد أن رأى أن المصيطي  بم قد فلهما  نم سا عالتناير  نم ل  سا متاه اللم س  الللم والصكمة

 طلت سنهم أن يسيروا لللسم السابعع  ،أراد أن يكلغهم إياهم ويدربهم  ليم

                                         
 رواه سسلمع (7)

 ونصمه  ند النسا ي والترسذي وقا :  ديث  س  صصيحعع ،رواه أ مد (3)
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 ا اللدوان سابلا

فها وبلد أن رأيت تأثير التلاليم التي ب ،للسم السادمبلد أن انتهينا س  الدراسة في ا

ولان اسمم )قسم  ،سرت سع أه  السمم إلى اللسم السابع ،اب   زا في نامم الساسلي 

لم وقد  لمنا أن  ،(7)(أبم الصس  الماورديوقد  رفنا أن شيخم رج  يلا  لم ) ،اللدوان(

تسهي  )و ،(نليصة الملمك)و ،( أدب الدنيا والدي)سف   اسخ ملتابات سهمة في  لم 

 (النظر وتلجي  الظار

اط وقد أ  ،وقد صادف دخملنا  ليم أن رأيناه في غرفة سظلمة ال نكاد نرى فيها شيئا

ولأنهم يكلرونم وال  ،واستغرقما في  ديفم استغراقا تاسا ،بم جمع قد أغللما أ ينهم

 ععبدخملنا ولذل  لم ياطما لك  تل  الجلكة التي أ دثناها ،يسملمنم

 ،خطرهرأيتم هملم والميزان وسررتم  لى لد : ل(3)وسما ال أزا  أ لره س   ديفم قملم 

( 8َفَمْ  َثُلَلْت َسَماِزينُُم َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْاِلُصمَن )﴿  ،وأن اس ي  شاخلة إلى لسان الميزان

ِذيَ  َخِسُروا َأْناُ  ْت َسَماِزينُُم َفُأوَلِئَ  الَّ  ،﴾ )اس راف((3َسُهْم بَِما َلاُنما باِلَياتِنَا َيْظِلُممَن )َوَسْ  َخاَّ

ِذيَ  733َثُلَلْت َسَماِزينُُم َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْاِلُصمَن )ع عوس  :﴿ ْت َسَماِزينُُم َفُأوَلِئَ  الَّ ( َوَسْ  َخاَّ

﴾ (730لنَّاُر َوُهْم فِيَها َلالُِصمَن )( َتْلَاُح ُوُجمَهُهُم ا733َخِسُروا َأْنُاَسُهْم فِي َجَهنََّم َخالُِدوَن )

ْت َسَماِزينُُم )3( َفُهَم فِي ِ يَشٍة َراِضَيٍة )8َسْ  َثُلَلْت َسَماِزينُُم )و﴿  ،)المؤسنمن( ا َسْ  َخاَّ ( 8( َوَأسَّ

                                         
الُمَلّلت با )أقضى  ،ها( 053ا  380الماَوْردي ) ،أبي الصس  الكلري ثم الكغدادي ،   كيتأشير بم إلى  لي ب  سصمد ب (7)

وللماوردي سلنّاات في الالم واالَ ُصم   ،ولان س  وجمه فلهاء الشافلية ،ثم سك  بغداد ،ولي اللضاء بكلدان شّتى ،اللضا (

أدب  ،نكّم أ  ا ال ،سختلر في الالم ،االقناق ، كاا السلطانيةاالَ  ،النكت في تاسير اللرمن ،سنها: الصاوي ،والتاسير واالَدب

 وقد اخترناه هنا سج  لتكم في اسخ م التي  لرناها في المت ع ،الدنيا والدي 

وقد نللناها هنا بالتلرف الذي  ، لر أبم  اسد الغزالي هذه المم ظة المطملة في لتاب  لر الممت س  إ ياء  لما الدي  (3)

 ي هذه السلسلةعألاناه ف
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ُم َهاِوَيٌة )  ﴾ )اللار ة((77( َناٌر َ اِسَيٌة )73( َوَسا َأْدَراَك َسا ِهَيْم )3َفُأسُّ

إال س   است فى الدنيا الدقيق الميزان  ل  أنم ال ينجم س  خطر  د هذاما بلوا لم

وإنما  سابم لناسم أن  ،ناسم ووزن فيها بميزان الشرق أ مالم وأقمالم وخطراتم ولصظاتم

م ويتدارك سا فرط س  تلليره فى فرا ض الل ،يتمب    ل  سللية قك  الممت تمبة نلم ا

ويستص  ل  س  تلرض لم بلسانم ويده وسمء ظنم بللكم  ،ويرد المظالم  كة بلد  كة ،تلالى

  عوبطيت قلمبهم  تى يممت ولم يكق  ليم سظلمة وال فريضة

 أسا إن سملت لم ناسم اسسار  بالسمء ،يدخ  الجنة بغير  سابفإنم  ،فم  فل  هذا

 ،ميتوهذا يلكض  لى ناص ،فهذا يأخذ بيدهفإن خلماءه سيصيطمن بم  ،مات قك  رد المظالمف

وهذا  ،وهذا يلم  استهزأت بى ،وهذا يلم  شتمتنى ،هذا يلم  ظلمتنى ،وهذا يتللق بلككم

  وهذا يلم ،وهذا يلم  جاورتنى فأسأت جمارى ،نىؤيلم   لرتنى فى الغيكة بما يسم

وهذا يلم   ،وهذا يلم  بايلتنى فغكنتنى وأخايت  نى  يت سللت  ، اسلتنى فغششتنى

  وهذا يلم ،يلم  رأيتنى سصتاجا ولنت غنيا فما أطلمتنى وهذا ،لذبت فى سلر ستا  

 عوجدتنى سظلمسا ولنت قادرا  لى دفع الظلم  نى فداهنت الظالم وسا را يتنى

 ،وأ كمما فى ت بيك  أيديهم ،نشت الخلماء في  سخالكهمأا أنت لذل  وقد مفكين

فى  درهم أو جالستم وأنت سكهمت ستصير س  لفرتهم  تى لم يكق فى  مرك أ د  اسلتم  لى

ت    وقد ضلا ،سجلس إال وقد استصق  لي  سظلمة بغيكة أو خيانة أو نظر بلي  استصلار

وسددت  نق الرجاء إلى سيدك وسمالك لللم يخلل  س  أيديهم إ  قرق سمل   ،سلاوستهم

َم َسِريُع اْلَيْمَا ُتْجَزى ُل ُّ َنْاٍس بَِما َلَسَكْت اَل ُظْلَم الْ :﴿ نداء الجكار ج  ج لم  َيْمَا إِنَّ اللَّ

تتذلر و ،وتمق  ناس  بالكمار ،فلند  ل  ينخلع قلك  س  الهيكة ،﴾ )غافر((73اْلِصَساِب )

ا َيْلَمُ  :﴿ سا أنذرك اللم تلالى  لى لسان رسملم  يث قا   َم َغافًِ  َ مَّ َواَل َتْصَسَك َّ اللَّ

ُرُهْم لَِيْمٍا  َما ُيَؤخِّ ( ُسْهطِِليَ  ُسْلنِِلي ُرُءوِسِهْم اَل َيْرَتدُّ 03َتْشَخُص فِيِم اْسَْبَلاُر )الظَّالُِممَن إِنَّ
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نَا 03إَِلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَماٌء ) ِذيَ  َظَلُمما َربَّ ( َوَأْنِذِر النَّاَم َيْمَا َيْأتِيِهُم اْلَلَذاُب َفَيُلمُ  الَّ

ْرَنا إَِلى َأَجٍ  َقِريٍت ُنجِ  ُسَ  َأَوَلْم َتُكمُنما َأْقَسْمُتْم ِسْ  َقْكُ  َسا َلُكْم ِسْ  َأخِّ ْت َدْ َمَتَ  َوَنتَّكِِع الرُّ

ِذيَ  َظَلُمما َأْنُاَسُهْم َوَتَكيََّ  َلُكْم َلْيَف َفَلْلنَا بِِهْم َوَضَرْبنَا َلُكُم 00َزَواٍ  ) ( َوَسَكنُْتْم فِي َسَساِلِ  الَّ

ِم َسْكُرُهْم َوإِْن َلاَن َسْكُرُهْم لَِتُزوَ  ِسنُْم اْلِجَكاُ  ( َوَقْد 05اْسَْسَفاَ  ) َسَكُروا َسْكَرُهْم َوِ نَْد اللَّ

  ﴾ )إبراهيم((08)

وسا أشد  ،ناول  أسمالهمت راض النام وأفما أشد فر   اليما بتمضمض  ب 

 وأنت ، سرات  فى  ل  اليما إ ا وقف رب   لى بساط اللد  وشمفهت بخطاب السياسة

فلند  ل  تؤخذ  سنات   ،سالس فلير  اجز سهي  ال تلدر  لى أن ترد  لا أو تظهر  ذرا

 عوتنل  إلى خلما    مضا     لمقهم ،التى تلكت فيها  مرك

 )أتدرون سا المالس؟(قا :  ،وهم يصدثنا     ل  اليما اسملما إلى رسم  اللم 

إّن المالس س  يأتي يما اللياسة بل   ) قالما: المالس فينا س  ال درهم لم وال ستاقع فلا :

وضرب  ،وسا  دا هذا ،وأل  سا  هذا ،وقذف هذا ،ويأتي وقد شتم هذا ،وصياا وزلا 

فإن فنيت  سناتم قك  أن يلضى سا  ليم أخذ  ،فيلطى هذا س   سناتم وهذا س   سناتم ،هذا

  (7)ثّم طرح في النّار( ،فطر ت  ليم ،س  خطاياهم

فى سف  هذا اليما إ  ليس يسلم ل   سنة س  مفات الرياء وسكايد فانظر إلى سليكت  

   لى لسان  س  غيكة المسلمي فإن سلمت  سنة وا د  فى ل  سد  طميلة ابتدرها ،الشيطان

فكيف بكلية السيئات س  أل  الصراا والشكهات والتللير فى  ،سا يستمفى جميع  سنات 

دث  يما يلتص فيم للجماء س  اللرناء فلد وليف ترجم الخ ص س  المظالم في  ،الطا ات

ال  :لتق (يا أبا  ر أتدرى فيم ينتطصان: )نتطصان فلا ترأى شاتي   أن رسم  اللم أبم  ر 

                                         
 رواه سسلمع (7)
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  (7)(وسيلضى بينهما يما اللياسة ،ولك  اللم يدرى) :قا 

فتلم   ،يا سسكي  فى يما ترى صصيات  خالية     سنات طا  فيها تلك فكيف ب  

ا  فى وترى صصيات  سشصمنة بسيئات ط ،فيلا  نللت إلى صصياة خلما   ،ىأي   سنات

 فتلم  يا رب هذه سيئات سا قارفتها ،واشتد بسكت الكف  نها  ناؤك ،اللكر  نها نلك 

فيلا  هذه سيئات اللما الذي  اغتكتهم وشتمتهم وقلدتهم بالسمء وظلمتهم فى المكايلة  ،ق 

  عوالمذالر  والمدارسة وسا ر أصناف الملاسلةوالمجاور  والمخاطكة والمناظر  

 ،إن الشيطان قد يئس أن تلكد اسصناا بأرض اللربقا : )  دث رسم  اللم  

فاتلما الظلم سا  ،بالمصلرات وهى الممبلات ،ولك  سيرضى سنكم بما هم دون  ل 

فما  ،ينجينمسفإن اللكد ليجىء يما اللياسة بأسفا  الجكا  س  الطا ات فيرى أنه   ،استطلتم

زا  فما ي ،اسح س   سناتم :فيلم  ،رب إن ف نا ظلمنى بمظلمة :يزا   كد يجىء فيلم 

وإن سف   ل  سف  سار نزلما با   س  اسرض ليس  ،لذل   تى ال يكلى س   سناتم شىء

ولذل   ،(3)(سلهم  طت فتارم اللما فصطكما فلم يلكفما أن أ ظمما نارهم وصنلما سا أرادوا

 عبالذنم

ُهْم َسيُِّتمَن ):﴿ ولما نز  قملم تلالى  ُكْم 33إِنََّ  َسيٌِّت َوإِنَّ ُكْم َيْمَا اْلِلَياَسِة ِ نَْد َربِّ ( ُثمَّ إِنَّ

يا رسم  اللم أيكرر  لينا سا لان بيننا فى الدنيا سع  :قا  الزبير ،﴾ )الزسر((37َتْخَتِلُممَن )

  (3)(ؤدوا إلى ل   ى  ق  لمنلم ليكررن  ليكم  تى ت: )قا  ،خماص الذنمب

ى وال    للمة  ت ،وال يتجاوز فيم    لطمة ،فأ ظم بشد  يما ال يساسح فيم بخطم 

                                         
 رواه أ مدع (7)

وأو  الصديث رواه سسلم سختلرا س   ديث جابر: )إن الشيطان قد أيس  ،رواه أ مد والكيهلى فى الشلت دون  لر المف  (3)

 أن يلكده المللمن فى جزير  اللرب ولك  فى التصريش بينهم(

 وقا   س  صصيحع رواه أ مد واللاظ لم والترسذى س   ديث الزبير (3)
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 ،(يصشر اللم اللكاد  را  غكرا بهماقا : ) رسم  اللم  دث  ،ينتلم للمظلما س  الظالم

ما ل ثم يناديهم ربهم تلالى بلمت يسملم س  بلد ،ليس سلهم شىء) :قا  ؟سا بهماقي : 

وس د  ،ال ينكغى س د س  أه  الجنة أن يدخ  الجنة ،أنا المل  أنا الديان :يسملم س  قرب

وال س د س  أه  النار أن يدخ  النار وس د س   ،س  أه  النار  ليم سظلمة  تى أقتلم سنم

 وإنما نأتي اللم  ز و ج  ،وليفقي :  ( تى اللطمة ،أه  الجنة  نده سظلمة  تى أقتلم سنم

  (7)(بالصسنات والسيئات) :فلا  ؟ را  غكرا بهما

ق وتضيي ،والتلرض س راضهم ،فاتلما اللم  كاد اللم وسظالم اللكاد بأخذ أسمالهم

 ،فإن سا بي  اللكد وبي  اللم خاصة فالمغار  إليم أسرق ،قلمبهم وإساء  الخلق فى سلاشرتهم

  أرباب المظالم فليكفر س  وس  اجتملت  ليم سظالم وقد تاب  نها و سر  ليم استص 

ويسر بكلض الصسنات بينم وبي  اللم بكما  اإلخ ص بصيث ال  ، سناتم ليما الللاص

فينا  بم لطام الذى ادخره س كابم  ،يطلع  ليم إال اللم فلساه يلربم  ل  إلى اللم تلالى

 عالمؤسني  فى دفع سظالم اللكاد  نهم

 أو تلطف ل   تى  اا  ن  ،المظالم فتاكر اآلن فى ناس  إن خلت صصيات    

لي  وقد خلع   ،وأيلنت بسلاد  اسبد ليف يكمن سرورك فى سنلرف  س  سال  الاضاء

 ل   و ند ،وبنليم ال يدور بصماشيم الاناء ،و دت بسلاد  ليس بلدها شلاء ،خللة الرضا

 عكدروابيض وجه  واستنار وأشرم لما يشرم اللمر ليلة ال ،طار قلك  سرورا وفر ا

لنليم ونضر  نسيم ا ،فتمهم تكخترك بي  الخ  ق رافلا رأس  خاليا    اسوزار ظهرك

وخلق اسولي  واآلخري  ينظرون إلي  وإلى  ال   ،وبرد الرضا يتألس س  جكين 

والم  كة يمشمن بي  يدي  وس  خلا  وينادون  لى  ،ويغكطمن  فى  سن  وجمال 

                                         
 رواه أ مد بإسناد  س ع (7)
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ضى اللم  نم وأرضاه وقد سلد سلاد  ال يشلى بلدها رءوم اسشهاد هذا ف ن ب  ف ن ر

أفترى أن هذا المنلت ليس بأ ظم س  المكانة التى تنالها فى قلمب الخلق فى الدنيا  ،أبدا

تمس  ب  النسكة لم إليم ف ،فإن لنت تللم أنم خير سنم ،بريا   وسداهنت  وتلنل  وتزين 

للادقة فى سلاسلت  سع اللم فل  تدرك  ل  إلى إدراك هذه الرتكة باإلخ ص اللافى والنية ا

  عإال بم

بأن خرج س  صصيات  جريمة لنت تصسكها هينة  ،والليا  باللم ،وإن تك  اسخرى

ال أتلك  سن   ، لي  للنتى يا  كد السمء) :وهى  ند اللم  ظيمة فملت  سجلها فلا 

 ،ة لغضت اللم تلالىثم تغضت الم  ك ،ف  تسمع هذا النداء إال ويسمد وجه  ،( كادت 

كت و ند  ل  تنفا  إلي  الزبانية وقد غض ،(و لي  للنتنا وللنة الخ  ق أجملي : )فيلملمن

فأخذوا بناصيت   ،فأقدست  لي  باظاظتها وز ارتها وصمرها المنكر  ،لغضت خاللها

يسصكمن   لى وجه   لى سأل الخلق وهم ينظرون إلى اسمداد وجه  وإلى ظهمر 

ا ال تدق اليما ثكمرا وا دا وادق ثكمر) :وهم يلملمن ل  ،تنادى بالمي  والفكمروأنت  ،خزي 

م لشف اللم    فضا صم وسخازيم وللن هذا ف ن ب  ف ن) :وتنادى الم  كة ويلملمن ،(لفيرا

فشلى شلاو  ال يسلد بلدها أبدا وربما يكمن  ل  بذنت أ نكتم خاية س   كاد  ،بلكا ح سساويم

 (للمكانة فى قلمبهم أو خمفا س  االفتضاح  ندهماللم أو طلكا 

فما أ ظم جهل  إ  تصترز    االفتضاح  ند طا اة يسير  س   كاد اللم في الدنيا  

ثم ال تخشى س  االفتضاح اللظيم فى  ل  المأل اللظيم سع التلرض لسخ  اللم  ،المنلرضة

 عو لابم اسليم والسيام بأيدى الزبانية إلى سماء الجصيم

*** 

سا إن وص  الماوردي س   ديفم إلى هذا الممضع  تى ارتمى جميع أصصابي س  

ع عوقا : سر كا بكم ،ع فالتات إلينا الماورديعأه  السمم  لى اسرض يككمن ويلرخمن
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 ملكمعفإني لم أفط  لدخ ،ع ا ذروني إن لم أستلكلكم بما يليق بكمعللد لنت في انتظارلم

سنا  وأ يت ،فلد  رلت سنا سا لان سالنا ،لك  لناقا  رج  سنا: لاى بمم ظت  سست

ع وقد جئناك للل  تدلنا  لى الطريق الذي نتطهر بم س  اآلثاا التي همت بصياتنا عسا لان سيتا

 إلى درك الجصيمع

 ععقا  مخر: للد  رفنا س  هذه المدرسة الطيكة أن ل  سا    بنا ثمار لكذور  نمبنا

 سا يطهرنا س  اللدوان الذي سأل  ياتنا ظلماتعقا  مخر: فللمنا س   لما قسم  

فلا :  ، ل  ع للد  لر رسم  اللم عع فليس لاللدوان ظلمةعقا  الماوردي: صدقتم

 ،أسرهم بالّظلم فظلمما وأسرهم باللطيلة فلطلما ،إّيالم والّشّح فإّنم أهل  س  لان قكلكم)

 وإّيالم والاصش ،ظلمات يما اللياسةفإّن الّظلم  ،وإّيالم والّظلم ،وأسرهم بالاجمر فاجروا

مي  أّي المسل ،فلاا إليم رج  فلا : يا رسم  الّلم ،فإّن الّلم ال يصّت الاصش وال الّتاّصش(

 (7)أفض ؟ قا : )س  سلم المسلممن س  لسانم ويده(

قا  رج  سنا: للد  لمنا أصصاب  س  اسساتذ  أصم  اآلثاا التي تنكني  ليها 

 اللدوان؟ ع فما أصم عفرو ها

ع وس  وقع في عع س  وقع فيها جميلا لان  اتيا جكارا ظالماعقا  الماوردي: سكلة

 بلضها لان لم س  اإلثم بلدر سا لم سنهاع

 قا  الرج : فما هي؟

ع للد ورد في الصديث أن رسم  اللم عقا  الماوردي: سأجللكم أنتم الذي  تكتشامنها

 أّي يما هذا؟( قالما: يما  رااع قا : )فأّي  ،ها النّامفلا : )يا أيّ  ،خطت النّام يما النّصر

بلد هذا؟( قالما: بلد  رااع قا : )فأّي شهر هذا؟( قالما: شهر  رااع قا : )فإّن دساءلم 

                                         
 رواه أ مد وأبم داودع (7)
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في شهرلم هذا(ع  ،بلدلم هذا في ،وأسمالكم وأ راضكم  ليكم  راا لصرسة يمسكم هذا

   بّلغت؟ الّلهّم ه  بّلغت؟(فلا : )الّلهّم ه ،فأ ادها سراراع ثّم رفع رأسم

ال  ،إّنها لمصّيتم إلى أّستم فليكّلغ الّشاهد الغا ت ،قا  اب   ّكام: )فم اّلذي ناسي بيده

  (7)ترجلما بلدي لّاارا يضرب بلضكم رقاب بلض(

 وقا : سا هي أصم  اللدوان التي  لرها رسم  اللم  ،التات الماوردي إلى الجمع

 في هذا الصديث؟

و لى  ،اال تداء  لى الدساء ع فلد  لر رسم  اللم عسنا:  ل  واضحقا  رج  

 و لى اس راضع ،اسسما 

﴾ (73َسنَّاٍق لِْلَخْيِر ُسْلَتٍد َأثِيٍم )قا  الماوردي: وورد في سمر  الللم قملم تلالى :﴿ 

 ﴾ )الما من( (3َوَيْمنَُلمَن اْلَماُ مَن )وفي سمر  الما من:﴿  ،(الللم)

 ع عهاتان اآليتان تذلران اال تداء بالمنعقا  الرج : 

ولكنم يمنل  سالم سع أن   ،ع فلد ال يلتدي الظالم  لى سال عقا  الماوردي: صدقت

 سصتاج إليمعع وهم ال يختلف    سا ر أنماق اال تداءع

 ع فما الخاسس؟عقا  الرج :  رفنا الرابع

يخذ  سسلما في سمط  سا س  اسرئ  :) قا  الماوردي: للد ورد في الصديث قملم 

وسا  ،ينتلص فيم س   رضم وينته  فيم س   رستم إاّل خذلم الّلم في سمط  يصّت فيم نلرتم

س  اسرئ ينلر سسلما في سمط  ينتلص فيم س   رضم وينته  فيم س   رستم إاّل نلره الّلم 

  (3)في سمط  يصّت فيم نلرتم(

 قا  الرج : هذا الصديث يذلر اال تداء بالخذالنع

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه أبم داود والطكراني في اسوس  واسناده  س ع (3)
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ولكنم يصرس  س   ،ع فلد ال يلتدي الظالم  لى ناس عقا  الماوردي: صدقت

 ويكمن بذل   منا سنهم  لي ع ،فيمك  أ داءك سن  ،نلرتم

 ع فما السادم؟عقا  الرج :  رفنا الخاسس

المسلم أخم المسلم ال يظلمم وال : )قا  الماوردي: للد ورد في الصديث قملم 

ناعويشير إلى صدره ث ث سّراتع بصست اسرىء س  الّشّر أن يخذلم وال يصلرهع الّتلمى هاه

 (7)يصلر أخاه المسلمع لّ  المسلم  لى المسلم  رااع دسم وسالم و رضم(

 قا  الرج : هذا الصديث يضيف إلى سا سكق اال تلارع

ولكنم يضل  في سلة  ،ع فلد ال يلتدي الظالم  لى  رض عقا  الماوردي: أج 

 ب  يصتلرك ويسخر سن ع ،ف  يهتم ب  ،سهم تم

 ع فما السابع؟عقا  الرج :  رفنا السادم

فإن التليا  ،ال تصّ  الهجر  فمم ث ثة أّياا: )قا  الماوردي: للد نص  ليم قملم 

 ،وباء بم اآلخر ،وإن لم يرّد برىء هذا س  اإلثم ،فسّلم أ دهما فرّد اآلخر اشترلا في اسجر

  (3)لان في الجنّة(وإن ساتا وهما ستهاجران ال يجتم

 ع عقا  الرج : هذا الصديث يضيف إلى سا سكق الهجر

 قا  الماوردي: وبهذا تكتم  السكع التي يجتمع فيها جميع اللدوانع 

 ع فصدثنا    تااصيلهاععقلنا:  رفنا اسصم 

 الدساء:

 قا  الماوردي: بم تريدون أن أبدأ؟

 وان  دواناعع ف  ش  أنها أ ظم اللدعقلنا:  دثنا    الدساء

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه الطكراني في اسوس  والصالم واللاظ لم وقا : صصيح اإلسنادع (3)
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أّو  سا يلضى بي  النّام : )ع وقد ورد في الصديث قملم عقا  الماوردي: صدقتم

  (3)ل  يزا  المؤس  في فسصة س  دينم سا لم يلت دسا  راسا(): وقا  ،(7)في الّدساء(

 ع لم لان اسسر لذل ؟عقلنا: لم؟

وقد  ،لمن س  هدسمفاإلنسان بنيان اللم سل ،قا  الماوردي: لكراسة اإلنسان  ند اللم

)يا سلشر س  قد  المنكر فنادى بلمت رفيع فلا :صلد   رسم  الّلمروي في الصديث أن 

كلما وال تتّ  ،وال تلّيروهم ،أسلم بلسانم ولم ياض اإليمان إلى قلكم ال تؤ وا المسلمي 

م ياضصم ولم توس  تتّكع الّلم  مر ،فإّنم س  تتّكع  مر  أخيم المسلم تتّكع الّلم  مرتم ، مراتهم

فلا : سا أ ظم ! وأ ظم  ،في جمف ر لم قا : ونظر اب   مر يمسا إلى الكيت أو إلى الكلكة

  (3)والمؤس  أ ظم  رسة  ند الّلم سن ( ، رست 

  (0)لزوا  الّدنيا أهمن  ند الّلم س  قت  رج  سسلم(: )  قا وفي  ديث مخر 

اللم بأنم جا   في اسرض خلياة:﴿  فإن أو  سا  لرتم الم  كة  ندسا أخكرها ،ولهذا

ُم َلَ  َقاَ  إِنِّ  َساَء َوَنْصُ  ُنَسكُِّح بَِصْمِدَك َوُنَلدِّ ي َقاُلما َأَتْجَلُ  فِيَها َسْ  ُيْاِسُد فِيَها َوَيْسِاُ  الدِّ

 ﴾ )الكلر ((33َأْ َلُم َسا اَل َتْلَلُممَن )

َوسا لاَن لُِمْؤِسٍ  َأْن َيْلُتَ  ﴿ وس  الم يد المارد في قت  الناس بغير  ق قملم تلالى:

َمٌة إِلى َأْهِلِم إاِلَّ  ُقمُسْؤِسنًا إاِلَّ َخَطًأ َوَسْ  َقَتَ  ُسْؤِسنًا َخَطًأ َفَتْصِريُر َرَقَكٍة ُسْؤِسنٍَة َوِدَيٌة ُسَسلَّ دَّ ا  َأْن َيلَّ

ٍة ُسْؤِسنٍَة َوإِْن لاَن ِسْ  َقْمٍا َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِسيفاٌم َفإِْن لاَن ِسْ  َقْمٍا َ ُدوٍّ َلُكْم َوُهَم ُسْؤِسٌ  َفَتْصِريُر َرَقكَ 

َمٌة إِلى َأْهِلمِ  ِم  َفِدَيٌة ُسَسلَّ َوَتْصِريُر َرَقَكٍة ُسْؤِسنٍَة َفَمْ  َلْم َيِجْد َفِلياُا َشْهَرْيِ  ُسَتتابَِلْيِ  َتْمَبًة ِسَ  اللَّ

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه الكخاريع (3)

 رواه الترسذيع (3)

 رواه النسا يع (0)
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ُم َ ِليمًا َ ِكيمًا ) ُم َوسَ  (33َولاَن اللَّ دًا َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خالِدًا فِيها َوَغِضَت اللَّ ْ  َيْلُتْ  ُسْؤِسنًا ُسَتَلمِّ

ِذيَ  َقَتُلما َأْوالَدُهْم وقملم:﴿  ،﴾ )النساء((33َ َلْيِم َوَلَلنَُم َوَأَ دَّ َلُم َ ذابًا َ ظِيمًا ) َقْد َخِسَر الَّ

ُسما سا َرَزَقُهمُ  ِم َقْد َضلُّما َوسا لاُنما ُسْهَتِديَ  ) َسَاهًا بَِغْيِر ِ ْلٍم َوَ رَّ ُم اْفتِراًء َ َلى اللَّ ﴾ (703اللَّ

 )اسنلاا(

ِم إِلهًا مَخَر فلا :﴿  ،ب  قد قرن اللم قت  الناس بالشرك باللم ِذيَ  ال َيْدُ مَن َسَع اللَّ َوالَّ

ُم إاِلَّ بِاْلَصقِّ َوال َا اللَّ تِي َ رَّ ﴾ (88 َيْزُنمَن َوَسْ  َيْاَلْ   لَِ  َيْلَق َأثاسًا )َوال َيْلُتُلمَن النَّْاَس الَّ

 )الارقان(

 قا  ،والنهي    قت  الناس وصية س  المصايا الككرى المارد  في سمر  اسنلاا

ُكْم َ َلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُلما بِِم َشْيئًا َوبِاْلمالَِدْيِ  إِْ ساناً تلالى:﴿  َا َربُّ ال َتْلُتُلما وَ  ُقْ  َتلاَلْما َأْتُ  سا َ رَّ

اُهْم َوال َتْلَرُبما اْلَاماِ َش سا َظَهَر ِسنْها َوسا َبَطَ  َوال َتلْ  ُلما تُ َأْوالَدُلْم ِسْ  إِْس ٍم َنْصُ  َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ

ُكْم َتْلِلُلمَن ) اُلْم بِِم َلَللَّ ُم إاِلَّ بِاْلَصقِّ  لُِكْم َوصَّ َا اللَّ تِي َ رَّ  ﴾ )اسنلاا((757النَّْاَس الَّ

ال وَ قا  تلالى:﴿  ،وسف   ل  هم وصية س  المصايا الككرى المارد  في سمر  اإلسراء

اُلْم إِنَّ َقْتَلُهْم لاَن ِخْطًأ َلكِيرًا ) ( َوال َتْلَرُبما 37َتْلُتُلما َأْوالَدُلْم َخْشَيَة إِْس ٍم َنْصُ  َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ

ُم لاَن فاِ َشًة َوس نى إِنَّ ُم إاِلَّ بِاْلَصقِّ َوَسْ  ُقتَِ  33اَء َسكِيً  )الزِّ َا اللَّ تِي َ رَّ ( َوال َتْلُتُلما النَّْاَس الَّ

ُم لاَن َسنُْلمرًا )  ﴾ )اإلسراء( (33َسْظُلمسًا َفَلْد َجَلْلنا لَِملِيِِّم ُسْلطانًا َف  ُيْسِرْف فِي اْلَلْتِ  إِنَّ

 قا   ،ب  قد قرنها بالشرك باللم ،الككا رأن قت  الناس لكير  س  ألكر  وقد أخكر 

هاد  أو قا  وش -وقم  الّزور ،و لمم المالدي  ،وقت  النّاس ،ألكر الككا ر اإلشراك بالّلم): 

  (7)(-الّزور

 ،(3)وقتالم لار( ،سكاب المسلم فسمم:) لا  ف ،وفي  ديث مخر ا تكر قتالم لارا

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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  (7)س   م   لينا الّس ح فليس سنّا()قا : و

ت  يجيء الملتم  باللافلا : ) ،   الشد  التي يلانيها اللات  يما اللياسة وأخكر 

يما اللياسة ناصيتم ورأسم بيدهع وأوداجم تشخت دسا يلم : يا رّب قتلني هذا  ّتى يدنيم س  

 (3)(اللرش

 ع ال تاريق بي  ناس وناس:عقا : ل  قت  سصرا

دت النلمص المتشدد  في تصريم قت  ولهذا ور ،فأو  ناس سصرسة هي ناس صا كها

بها في بطنم في نار جهنّم  (3)فصديدتم في يده يتمّجأ س  قت  ناسم بصديد : )قا   ،الناس

وس  شرب سّما فلت  ناسم فهم يتصّساه في نار جهنّم خالدا سخّلدا  ،خالدا سخّلدا فيها أبدا

  (0)(جهنّم خالدا سخّلدا فيها أبدا فيها أبداع وس  ترّدى س  جك  فلت  ناسم فهم يترّدى في نار

ليم  ّرست   ،فلا  الّلم: بدرني  كدي بناسم ،لان برج  جراح فلت  ناسم)قا : و

  (5)الجنّة(

لّ   نت  سى :) وقد ورد في الصديث قملم  ،وس  النامم المصرسة ناس المؤس 

  (8)أو سؤس  قت  سؤسنا ستلّمدا( ،إاّل س  سات سشرلا ،الّلم أن يغاره

فاي الصديث  ،   قتلم  تى المؤس  الذي أسلم تلية تصت السيف نهى رسم  اللم 

إن لليت لافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالّسيف فلطلها ثّم  ،   الملداد أّنم قا : يا رسم  الّلم

قا : يا  ،(ال تلتلم) :مقتلم بلد أن قالها؟ قا  رسم  الّلم  ،ال  بشجر  وقا : أسلمت لّلم

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه أ مدع (3)

 و كار  الكخاري يجأ بها أي يطل  أيضا واسص  في يجأ يمجأع ،يتمجأ: أي يطل  وهي رواية سسلم (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (0)

 رواه الكخاري وسسلمع (5)

 رواه الكخاريع (8)
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إّنم فإن قتلتم ف ،ال)فإّنم طرح إ دى يدّي ثّم قا   ل  بلد سا قطلها مقتلم؟ قا :  ،رسم  الّلم

 (7)وأنت بمنزلتم قك  أن يلم  للمتم اّلتي قا ( ،بمنزلت  قك  أن تلتلم

فإّنم  ،س  أّس  رج   لى دسم فلتلم:)  قا   ،ناس الملاهدوس  النامم المصرسة 

  (3)يصم  لماء غدر يما اللياسة(

س  قت  ناسا سلاهدا لم يرح را صة الجنّةع وإّن ريصها ليمجد س  سسير  أربلي  ): قا و

  (3) اسا(

كد  فاي الصديث     ،س  النامم المصرسة نامم الصيمانات إ ا قتلت لغير غرضب  

ذنا فأخ ،فرأينا  ّمر  سلها فرخان ،فانطلق لصاجتم ،في سار : لنا سع النكي قا اللم ب   مر 

س  فجع هذه بملدها؟ :) فلما جاء رسم  اللم قا  ،اءت الصمر  فجللت تلرشفج ،فرخيها

 (ردوا ولدها إليها

وقد جللما للا ت الطير ل   ،طيرا ًأو دجاجةيتراسمن أنم سّر باتيان س  قريش و نم 

فلا  اب   مر: س  فل  هذا؟ لل  اللم س  فل   ،فلما رأوا اب   مر تارقما ،خاطئة س  نكلهم

 ع(0)لل  س  اتخذ شيئا ًفيم الروح غرضا م  اللم إن رس ،هذا

 اسسما :

 ع  دثنا    اللدوان  لى اسسما ععع فصدثنا    الفانيعقلنا:  رفنا اسو 

ان وبي ،قا  الماوردي: للد ورد في النلمص الملدسة الكفير  تلظيم  رسة اسسما 

 أنها ال تل      رسة الناممع

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه اب  ساجةع (3)

 رواه الكخاريع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع  (0)
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 قلنا: لم لان اسسر لذل ؟

 لما قا  ،فالما  هم قماا الصيا  ،سنم ال يمك  أن تستليم الصيا  س  دون أسما  قا :

ُم َلُكْم ِقَياًسا َواْرُزُقمُهْم فِيَها َواْلُسمُهْم 0)تلالى :﴿  تِي َجَلَ  اللَّ َاَهاَء َأْسَماَلُكُم الَّ ( َواَل ُتْؤُتما السُّ

 ﴾ )النساء((5َوُقمُلما َلُهْم َقْماًل َسْلُروًفا )

 لذل  فإن سلت الما  يكاد يكمن سلكا للصيا  ناسهاعو

 ع فصدثنا    الاروق المرتكطة بهذاععقلنا: و ينا هذا

وفي الشريلة المنكنية  ليها  رسة ل  أخذ  ،قا : للد ورد في النلمص الملدسة

 وس  غير الطرم المشرو ة التي أ ن اللم فيهاعع ،سسما  النام س  غير رضا سنهم

 الطرم؟قلنا: سا هذه 

 قا : لفير  ال يمك   لرها في هذا المجلسع

 قلنا: فا لر لنا س  أسفلتها سا نستد  بم  لى غيرهاع

ب  قد نص اللرمن  لى أن  ،فلد ورد التشديد فيها ،(7)السرقة -سف  -قا : س   ل  

اِرَقُة َفاْقَطُلما َأْيِديَ قا  تلالى:﴿  ،سرتككها يلاقت بلطع يده اِرُم َوالسَّ َلَسكا  ُهما َجزاًء بِماَوالسَّ

ُم َ ِزيٌز َ ِكيٌم ) ِم َواللَّ َم َيُتمُب َ َلْيِم إِنَّ  (38َنكااًل ِسَ  اللَّ َفَمْ  تاَب ِسْ  َبْلِد ُظْلِمِم َوَأْصَلَح َفإِنَّ اللَّ

َم َغُامٌر َرِ يٌم )  )الما د (﴾ (33اللَّ

المكايلة  لى  دا أصصابم  ولان س  نلمص المكايلة التي يكايع بها رسم  اللم 

ِم َشْيئًا قا  تلالى:﴿  ،السرقة َها النَّكِيُّ إِ ا جاَءَك اْلُمْؤِسناُت ُيكاِيْلنََ  َ لى َأْن ال ُيْشِرْلَ  بِاللَّ يا َأيُّ

 َّ َوَأْرُجِلِه َّ َوال هِ َوال َيْسِرْقَ  َوال َيْزنِيَ  َوال َيْلُتْلَ  َأْوالَدُه َّ َوال َيْأتِيَ  بُِكْهتاٍن َيْاَتِرينَُم َبْيَ  َأْيِدي

َم َغُامٌر َرِ يٌم ) َم إِنَّ اللَّ  )الممتصنة(﴾  (73َيْلِلينََ  فِي َسْلُروٍف َفكاِيْلُه َّ َواْسَتْغِاْر َلُه َّ اللَّ

                                         
 سكق  لر تلرياها وأنما ها والصد المرتك  بها في رسالة ) دالة لللالمي ( س  هذه السلسلةع (7)
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 ع فا لر لنا غيرهععقلنا: و ينا هذا

ع ولذل  ورد في النلمص تصريم عع فهم نمق مخر س  أنماق السرقةع(7)التسم قا : 

: )ال تزا  المسألة بأ دلم  ّتى ،فاي الصديث قا   ،ولغير اللاجز ،ا  لغير المصتاجالسؤ

  (3)وليس في وجهم سز ة لصم( ،يللى الّلم

 ،نفترّده الّللمة والّللمتا ،: )ليس المسكي  بهذا الّطّماف اّلذي يطمف  لى النّاموقا 

وال  ،قا : )اّلذي ال يجد غنى يغنيم والّتمر  والّتمرتان(ع قالما: فما المسكي  يا رسم  الّلم؟

  (3)وال يسأ  النّام شيئا( ،ياط  لم فيتلّدم  ليم

: )س  يكا  لي أن ال يسأ  النّام شيئا وأتكّا  لم قا : قا  رسم  الّلم     ثمبانو

 (0)بالجنّة؟( فلا  ثمبان: أناع فكان ال يسأ  أ دا شيئا(

أسألم فيهاع   فأتيت رسم  الّلم ،(5)   قكيلة ب  سخارم قا : تصّملت  مالةو

فلا : )أقم  ّتى تأتينا الّلدقة فنأسر ل  بها( قا : ثّم قا : )يا قكيلة! إّن المسألة ال تصّ  إاّل 

س د ث ثة: رج  تصّم   مالة فصّلت لم المسألة  ّتى يليكها ثّم يمس ع ورج  أصابتم 

 س   يشع ورج  أصابتم فاقة  ّتى جا صة اجتا ت سالم فصّلت لم المسألة  ّتى يليت قماسا

س  قمسم: للد أصابت ف نا فاقةع فصّلت لم المسألة  ّتى يليت  يلم  ث ثة س   وي الصجا

  (8)يا قكيلة سصتا يأللها صا كها سصتا( ،قماسا س   يش فما سماهّ  س  المسألة

                                         
والمتسّم : الّشخص اّلذي يتلّيش س  التّسّم  ويجل  سنم  رفة لم  ،الّطرم اللاّسة الّتسّم : طلت الّلدقة س  اسفراد في (7)

 ( للدلتمر أ مد زلي بدوي(33وسلدرا و يدا للّرزم )سلجم سلطلصات الللما االجتما ية )

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه أ مد وأبم داودع (0)

 لدية والغراسة التي يصملها اإلنسان بسكت الللح بي  النامعالصمالة باتح الصاء: ا (5)

 رواه سسلمع (8)
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وأ ّدثكم يلم : )ث ث أقسم  ليهّ    ّنم سمع رسم  الّلمأ    أبي لكشة اسنمارّي و

وال ظلم  كد سظلمة فلكر  ليها إاّل زاده  ، ديفا فا اظمه( قا : )سا نلص سا   كد س  صدقة

ه: إّنما وأ ّدثكم  ديفا فا اظم ،وال فتح  كد باب سسألة إاّل فتح الّلم  ليم باب فلر ،الّلم  ّزا

لم لّلم فيم فيم ر مم ويل ويل  ،الّدنيا سربلة نار:  كد رزقم الّلم ساال و لما فهم يّتلي فيم رّبم

فهذا بأفض  المناز ع و كد رزقم الّلم  لما ولم يرزقم ساال فهم صادم النّّية يلم : لم أّن  ، ّلا

لي ساال للملت بلم  ف ن فهم نّيتم فأجرهما سماءع و كد رزقم الّلم ساال ولم يرزقم  لما فهم 

فهذا  ،وال يللم لّلم فيم  ّلا ،م ر ممال يّتلي فيم رّبم وال يل  في يخك  في سالم بغير  لم:

و كد لم يرزقم الّلم ساال وال  لما فهم يلم : لم أّن لي ساال للملت فيم بلم   ،بأخكث المناز 

  (7)سماء( ف نع فهم نّيتم فمزرهما

ثّم سألتم  ،ثّم سألتم فأ طاني ،فأ طاني  قا : سألت النّكّي      كيم ب   زااو

فم  أخذه بطيت ناس بمرك لم فيم وس  أخذه  ،هذا الما  خضر   لم  ثّم قا : )إنّ  ،فأ طاني

واليد اللليا خير س  اليد  ،لم يكارك فيم ولان لاّلذي يأل  وال يشكع (3)ناس بإشراف

  (3)الّسالى(

فللت:  ،يلمدني  اا  ّجة المداق س  وجع اشتّد بي     سلد قا : لان رسم  الّلمو

: )ال(ع أفأتلّدم بفلفي سالي؟ قا  ،وال يرثني إاّل ابنة لي ،نا  و سا إّني قد بلغ بي س  المجع وأ

ورثت   رع إّن  أن تذ-أو لفير -والّفلث لكير ،ثّم قا : )الّفلث فللت: بالّشطر؟ فلا : )ال(ع

وإّن  ل  تناق نالة تكتغي بها وجم الّلم إاّل  ،(0)أغنياء خير س  أن تذرهم  الة يتكّاامن النّام

                                         
 رواه الترسذي وقا :  ديث  س  صصيحع (7)

 بإشراف ناس: أي بتطلع وطمعع (3)

 رواه سسلمع (3)

 يتكاامن النام: أي يسألمن النام بمد ألاهم اليهمع (0)
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  (7) ّتى سا تجل  في في اسرأت (أجرت بها  

تسلة أو ثمانية أو سكلةع فلا : )أال       مف ب  سال  قا : لنّا  ند رسم  الّلمو

تكايلمن رسم  الّلم؟( ولنّا  ديث  هد بكيلةع فللنا: قد بايلناك يا رسم  الّلم ثّم قا : )أال 

 م؟( قا :قا : )أال تكايلمن رسم  اللّ تكايلمن رسم  الّلم؟( فللنا: قد بايلناك يا رسم  الّلمع ثّم 

فكسطنا أيدينا وقلنا: قد بايلناك يا رسم  الّلم! فل ا نكايل ؟ قا : ) لى أن تلكدوا الّلم وال 

 ،يئاوال تسألما النّام ش ،وتطيلما )وأسّر للمة خاّية( ،الّللمات الخمس ،تشرلما بم شيئا

  (3)ا يسأ  أ دا يناولم إّياه(فم ،فللد رأيت بلض أولئ  النّار يسل  سمط أ دهم

 ؟فلم تشددت الشريلة سع المتسملي  هذا التشددقلنا: 

 ال يناّ     ث ثة أسمر سصّرسة: قا  الماوردي: سن المتسم  

و لر لللمر نلمة الّلم  ،إ  الّسؤا  إظهار للالر ،إظهار الّشكمى س  الّلم تلالىأولها: 

 تلالى  نم وهم  ي  الّشكمىع

غير وليس للمؤس  أن يذّ  ناسم ل ،لّسا   ناسم لغير الّلم تلالىاأّن فيم إ ال   ي:الّفانو

ف  ينكغي  ،فأّسا سا ر الخلق فإّنهم  كاد أسفالم عفإّن فيم  ّزهع ،ب   ليم أن يذّ  ناسم لمماله ،الّلم

 وفي الّسؤا   ّ  للّسا   باإلضافة إلى إيذاء المسئم ع ،أن يذّ  لهم إاّل لضرور 

سّنم رّبما ال تسمح ناسم بالكذ      ،أّنم ال يناّ     إيذاء المسئم  غالكا :الثالفّ و

ا وإن سنع رّبما استصي ،أو رياء فهم  راا  لى اآلخذ ،فإن بذ   ياء س  الّسا   ،طيت قلت سنم

وفي المنع  ،فاي الكذ  نللان سالم ،إ  يرى ناسم في صمر  الكخ ء ،وتأّ ى في ناسم بالمنع

واإليذاء  راا إاّل  ،والّسا   هم الّسكت في اإليذاء ،ول هما سؤ يان ،جاهمنللان 

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)

 رواه سسلمع (3)
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 ع(7)بضرور 

 ع فا لر لنا غيرهععقلنا: و ينا هذا

ع ولهذا ععع فإن فيها استي ء  لى  لمم اآلخري  بطرم غير سشرو ةالرشم قا : 

نَُكْم َتْأُلُلما َأْسماَلُكْم َبيْ َوال قا  تلالى:﴿  ،ا تكرها اللرمن الكريم س  أل  أسما  النام بالكاط 

ْثِم َوَأْنُتْم َتْلَلُممنَ  اِا لَِتْأُلُلما َفِريلًا ِسْ  َأْسماِ  النَّاِم بِاإْلِ  ﴾ (788) بِاْلكاطِِ  َوُتْدُلما بِها إَِلى اْلُصكَّ

ال تدلما بأسمالكم إلى الصّكاا: أي ال تلانلمهم بها وال ترشمهم ليلتطلما لكم أي  ،(الكلر )

 ع ّلا لغيرلم وأنتم تللممن أّن  ل  ال يصّ  لكم

  (3): )الّراشي والمرتشي في النّار(وفي الصديث قا  

وسا س  قما يظهر فيهم الّرشا  (3))سا س  قما يظهر فيهم الّربا إاّل أخذوا بالّسنة وقا :

 (0)إاّل أخذوا بالّر ت(

إن ف ،ما جيء بم سغلملة يدهأو بما لره ،)س  ولي  شر  فصكم بينهم بما أ ّكماوقا : 

مع و ابى في ،وإن  كم بغير سا أنز  الّلم وارتشى ،ولم يصف فّ  الّلم  نم ،ولم يرتش ، د 

  (5)فلم يكلغ قلرها خمسما ة  اا( ،شّدت يساره إلى يمينم ثّم رسي بم في جهنّم

يما س  ظفلد أتى بابا   ،فلكلها ،فأهدى لم هدّية  ليها ،: )س  شاع سخيم بشاا ةوقا 

  (8)أبماب الّربا(

                                         
  لما الدي عإ ياء  (7)

 رواه الطكراني في الككير ورجالم ثلاتع (3)

 الّسنة: اللص  والجدبع (3)

 رواه أ مدع (0)

 رواه الصالم والطكراني في اسوس  والككير ورجالم ثلاتع (5)

 رواه أبم داودع (8)
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 ع(7)الّراشي والمرتشي  قا : لل  رسم  الّلم     كد الّلم ب   مروو

رج  س  اسسد يلا  لم اب       أبي  ميد الّسا دّي قا : استلم  رسم  الّلمو

فصمد  ، لى المنكر  رسم  الّلم فلّما قدا قا : هذا لكم وهذا أهدي ليع قا : فلاا ،الّلتكّية

)سا با   اس  أبلفم فيلم : هذا لكم وهذا أهدي لي! أف  قلد في بيت  م وأثنى  ليمع وقا :اللّ 

كم ال ينا  أ د سن ،أبيم أو في بيت أّسم  ّتى ينظر أيهدى إليم أا ال؟ واّلذي ناس سصّمد بيده

ا  و شأ ،أو بلر  لها خمار ،بلير لم رغاء ،سنها شيئا إاّل جاء بم يما اللياسة يصملم  لى  نلم

  (3)تيلر(ع ثّم رفع يديم  ّتى رأينا  ارتي إبطيمع ثّم قا : )الّلهّم ه  بّلغت؟( سّرتي (

 ع فا لر لنا غيرهععقلنا: و ينا هذا

 ،يضيق  لى النام بأن يخزن السلع الضرورية ليرفع أسلارهاهم أن ع وعاال تكارقا : 

 :ر با تكاره الذي أداه إليم جشلمسكينا جريمة المصتك وقد قا   ،فإ ا سا ارتالت با ها لهم

  (3))ال يصتكر إاّل خاطىء(

  (0): )س  ا تكر  لى المسلمي  طلاسا ضربم الّلم بالجذاا واإلف م(وقا 

 ،فلد بريء س  الّلم تلالى وبريء الّلم تلالى سنم ،: )س  ا تكر طلاسا أربلي  ليلةوقا 

  (5)م  ّسم الّلم تلالى(وأّيما أه   رصة أصكح فيهم اسرؤ جا ع فلد بر ت سنه

 ع فا لر لنا غيرهععقلنا: و ينا هذا

واإلنلاص واإلخسار  ،هم االستيااء س  النّام  ند الكي  أو المزنع وعالتطايفقا : 

ويلصق بالمزن والكي  سا أشكههما س  الملاييس والملايير اّلتي  ع ند الكي  أو المزن لهمع

                                         
 وقا :  ديث  س ع ،والترسذي ،رواه أبم داود (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه سسلمع (3)

 رواه أ مد واب  ساجةع (0)

 رواه أ مدع (5)
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 عيتلاس  بها النّام

ِايَ  )قا  تلالى:﴿  ،ديد لم  يلع في هذاوقد ورد الم يد الش ِذيَ  إَِ ا  (7َوْيٌ  لِْلُمَطاِّ الَّ

ُهْم  (3َوإِ ا لاُلمُهْم َأْو َوَزُنمُهْم ُيْخِسُروَن ) (3اْلتاُلما َ َلى النَّاِم َيْسَتْمُفمَن ) َأال َيُظ ُّ ُأولِئَ  َأنَّ

 (المطااي )﴾ (8نَّاُم لَِربِّ اْللاَلِميَ  )َيْمَا َيُلمُا ال (5لَِيْمٍا َ ظِيٍم ) (0َسْكُلمُثمَن )

ب  إن اللم تلالى أخكر أنم أرس  رسمال س  رس  اللم الكراا ج  رسالتم النهي    

ا َوإِلى َسْدَيَ  َأخاُهْم ُشَلْيكًا قاَ  يا َقْمِا اْ ُكُدوقا  تلالى:﴿  ،التطايف في الممازي  واللكث بها

َم سا َلُكْم ِسْ  إِلٍم َغيْ  ُكْم َفَأْوُفما اْلَكْيَ  َواْلِميزاَن َوال َتْكَخُسما النَّاَم اللَّ ُرُه َقْد جاَءْتُكْم َبيِّنٌَة ِسْ  َربِّ

﴾ (85َأْشياَءُهْم َوال ُتْاِسُدوا فِي اْسَْرِض َبْلَد إِْص ِ ها  لُِكْم َخْيٌر َلُكْم إِْن ُلنُْتْم ُسْؤِسنِيَ  )

َب َأْصصاُب اوقا :﴿  ،)اس راف( إِْ  قاَ  َلُهْم ُشَلْيٌت َأال َتتَُّلمَن  (738ْسَْيَكِة اْلُمْرَسِليَ  )َلذَّ

َم َوَأطِيُلمِن ) (738إِنِّي َلُكْم َرُسمٌ  َأِسيٌ  ) (733) ُلما اللَّ َوسا َأْسَئُلُكْم َ َلْيِم ِسْ  َأْجٍر  (733َفاتَّ

﴾ (787َكْيَ  َوال َتُكمُنما ِسَ  اْلُمْخِسِريَ  )َأْوُفما الْ  (783إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َ لى َربِّ اْللاَلِميَ  )

 )الشلراء(

 ع عقا  رج  سنا: للد ظللت ستلجكا فتر  س  هذا

 ع والعع فالكمن الذي خللم اللم قا م  لى سمازي  دقيلةعقا  الماوردي: ال تتلجت

﴿ ى :قا  تلال ،يمك  أن يستليم وال أن يستليم أي شيء فيم س  دون ر اية تل  الممازي 

ماَء َرَفَلها َوَوَضَع اْلِميزاَن ) َوَأِقيُمما اْلَمْزَن بِاْلِلْسِ  َوال  (8َأالَّ َتْطَغْما فِي اْلِميزاِن ) (3َوالسَّ

 )الر م (﴾ (3ُتْخِسُروا اْلِميزاَن )

 فسيخدق في جميع الممازي ع ،وس  تللم أن يخدق في سمازي  الطلاا

  المطااي  الذي  اختلت  ندهم    الم يد الشديد الذي ينا ولهذا أخكر 

قي : يا رسم  الّلم وسا خمس بخمس؟ قا : سا نلض قما  ،: )خمس بخمسفلا  ،الممازي 

وال  ،وسا  كمما بغير سا أنز  الّلم إاّل فشا فيهم الممت ،اللهد إاّل سّل  الّلم  ليهم  دّوهم
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وأخذوا  ،س  نهم النّكاتوال طّااما المكيا  إاّل  ك ،سنلما الّزلا  إاّل  كس  نهم اللطر

  (7)بالّسني (

  (3)قا : )إ ا وزنتم فأرجصما(و

أصصاب الكي  والمزن: )إّنكم قد وّليتم أسرا فيم هلكت اسسم الّسالاة سخاطكا قا  و

  (3)قكلكم(

 ع فا لر لنا غيرهععقلنا: و ينا هذا

ّن الّظّ  ألذب )إّيالم والّظّ  فإ عع  ل  الذي ورد في قملم الّتناجشقا  الماوردي: 

ا  كاد ولمنم ،وال تدابروا ،وال تكاغضما ،وال تصاسدوا ،وال تجّسسما وال تناجشما ،الصديث

  (0)الّلم إخمانا(

وال  ،اجشماوال تن ،وال يكع بلضكم  لى بيع بلض ،ال يتلّلى الّرلكان لكيع): وقملم 

د  ل  فهم بخير النّظري  بلد فم  ابتا ها بل ،(8)وال تلّروا اإلب  والغنم ،(5)بيع  اضر لكاد

  (3)وإن سخطها رّدها وصا ا س  تمر( ،فإن رضيها أسسكها ،أن يصلكها

 قلنا: سا التناجش؟

                                         
 رواه الطكراني في الككيرع (7)

 رواه اب  ساجةع (3)

وقا : هذا  ديث صصيح اإلسناد ولم يخرجاهع وقا  الترسذي: روي بإسناد صصيح    اب   كام  ،رواه الترسذي والصالم (3)

 سمقمفاع

 رواه الكخاري وسسلمع (0)

يجمز  ل  و ،أي يتلاضى أجر  سنم ليكيع لم بضا تم ،صضر( للكادي )سال  الكادية( سمساراأي ال يكمن الصاضر )سال  ال (5)

 إ ا لان الكيع بدون أجر ع س  باب النليصةع

والملنى: ال تجملما اللك  في ضر ها  ند إراد  بيلها  تى يلظم ضر ها  ،ال تلروا اإلب  والغنم: س  التلرية وهي الجمع (8)

 لكنها  اد  لهاع فيظ  المشتري أن لفر 

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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أن يشترك النّاجش ع سنها ع لرها الللماء  صمر  ديد   قا  الماوردي: للتناجش

 ع والكا ع للّسللة في خداق المشتري بأن يتماطأ ل هما  لى  ل ع

إلغراء بدون  لم الكا ع بأن يتطّمق النّاجش س  تللاء ناسم برفع ثم  أن يلع اوسنها 

 ع الّسللةع

ورّبما  ،اناراد الكا ع بلملّية اإلغراء بأن يز م أّنم اشترى بألفر سّما اشتراها بموسنها 

  عوقد يلع  ل  سنم بأن يخكر بأّنم أ طي في الّسللة سا لم يل ع ، لف  لى  ل  ليغّر المشتري

ن يأتي شخص إلى ولّي أسر فتا  وقد  ضر س  يخطكها فيذلر سهرا أ لى ليغّر أوسنها 

 عأو يذّسهاع ،بذل  الخاطت

 و ل  ،أو يذّسها لي ال تناق  لى صا كها ،أن يمدح شخص سللة سا لي تكاقوسنها 

 علما في اإل  نات المغرضة اّلتي ال تّتاق سع الماقع

 ع فا لر لنا غيرهععقلنا: و ينا هذا

عع  ل  الذي ورد النهي المشدد  نم في قملم تلالى:﴿ (7)الميسرالماوردي: قا  

ما هِ َيْسَئُلمَنَ  َ ِ  اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْ  فِيِهما إِْثٌم َلكِيٌر َوَسنافُِع لِلنَّاِم َوإِْثُمُهما َأْلَكُر ِسْ  َنْالِ 

ُروَن )َوَيْسَئُلمَنَ  سا ا ُينِْاُلمَن ُقِ  اْلَلْاَم َلذلَِ  يُ  ُكْم َتَتَاكَّ ُم َلُكُم اآْلياِت َلَللَّ ﴾ (373َكيُِّ  اللَّ

َما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْسَْنلاُب َواْسَْزالُا ِرْجٌس ِسْ  وقملم:﴿  ،)الكلر ( ِذيَ  مَسنُما إِنَّ َها الَّ يا َأيُّ

ُكْم ُتْاِلُصمَن ) ْيطاِن َفاْجَتنُِكمُه َلَللَّ ْيطاُن َأْن ُيمِقَع َبْينَُكُم اْلَلداَوَ  إِنَّم (33َ َمِ  الشَّ ا ُيِريُد الشَّ

ِم َوَ ِ  اللَّ ِ  َفَهْ  َأْنُتْم ُسنَْتُهمَن ) ُلْم َ ْ  ِ ْلِر اللَّ ﴾ (37َواْلَكْغضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُلدَّ

 )الما د (

                                         
 أو سا ،أو الصلى ،أو الجمز ،أو الكيض ،أو الكلاب ،سف  النّرد والّشطرنج أو الالمص ،الميسر: هم اللمار بأّي نمق لان (7)

 (88وهم س  أل  أسما  النّام بالكاط  )الككا ر للذهكى:  ، ل 
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الممسمستان  (7): )إّيالم وهاتان الكلكتانوقد ورد تصريمم بك  أنما م في قملم 

  (3)الّلتان تزجران زجرا؛ فإّنها سيسر اللجم(

ّسا فرم فأ ،وفرم للّشيطان ،وفرم لإلنسان ،)الخي  ث ثة: فارم للّر م وقملم: 

وأّسا فرم  ،فاّلذي يرتك  في سكي  الّلم  ّز وجّ  فللام وبملم وروثم و لر سا شاء الّلم ،الّر م 

وأّسا فرم اإلنسان فالارم يرتكطها اإلنسان يلتمس  ، الّشيطان فاّلذي يلاسر  ليم ويراه

  (3)فهي ستر س  فلر( ،بطنها

)سف  اّلذي يللت بالنّرد ثّم يلما فيلّلي سف  اّلذي يتمّضأ بالليح ودا الخنزير وقملم: 

 (0)ثّم يلما فيلّلي(

 قا فليل : ال إلم إاّل الّلمع وس   ،والّ ت واللّزى )س   لف فلا  في  لام:وقملم: 

  (5)للا كم: تلا  أقاسرك فليتلّدم(

  (8))س  للت بالنّردشير فكأّنما صكغ يده في لصم خنزير ودسم(وقملم: 

 ع فا لر لنا غيرهععقلنا: و ينا هذا

ع قا  تلالى:﴿ عع  ل  الذي  ذرت سنم سلادرنا الملدسة أشد التصذيرعالرباقا : 

با ال َيُلمُسمَن إِ  ِذيَ  َيْأُلُلمَن الرِّ ُهْم قاُلما الَّ ْيطاُن ِسَ  اْلَمسِّ  لَِ  بَِأنَّ ِذي َيَتَخكَُّطُم الشَّ الَّ َلما َيُلمُا الَّ

ِم َفاْنتَ  با َفَمْ  جاَءُه َسْمِ َظٌة ِسْ  َربِّ َا الرِّ ُم اْلَكْيَع َوَ رَّ با َوَأَ  َّ اللَّ َما اْلَكْيُع ِسْفُ  الرِّ ُم سا َسَلَف هى َفلَ إِنَّ

با 335ِم َوَسْ   اَد َفُأولِئَ  َأْصصاُب النَّاِر ُهْم فِيها خالُِدوَن )َوَأْسُرُه إَِلى اللَّ  ُم الرِّ ( َيْمَصُق اللَّ

                                         
 فلمص النردعالكلكتان سفنى للكة وهي الما د س   (7)

 رواه أ مد والطكراني ورجا  الطكراني رجا  اللصيحع (3)

 رواه أ مد ورجالم ثلاتع (3)

 رواه أ مد وأبم يللى وزاد )ال تلك  ص تم( والطكرانيع (0)

 رواه الكخاري وسسلمع (5)

 رواه سسلمع (8)
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اٍر َأثِيٍم ) ُم ال ُيِصتُّ ُل َّ َلاَّ َدقاِت َواللَّ  )الكلر (﴾ ( 338َوُيْربِي اللَّ

َبما َأْضلافًا ُسضاوقا :﴿  ِذيَ  مَسنُما ال َتْأُلُلما الرِّ َها الَّ ُكْم ُتْاِلصُ يا َأيُّ َم َلَللَّ ُلما اللَّ مَن َ َاًة َواتَّ

ْت لِْلكافِِريَ  )733) تِي ُأِ دَّ ُلما النَّاَر الَّ ُكْم ُتْرَ ُممَن 737( َواتَّ ُسمَ  َلَللَّ َم َوالرَّ يُلما اللَّ
( َوَأطِ

 )م   مران(﴾ (733)

كُِظْلٍم فَ لى:﴿ قا  تلا ،وأخكر اللم تلالى أنم لخطمرتم لان سصرسا في الديانات السابلة

ِم َلفِيرًا ) ِهْم َ ْ  َسكِيِ  اللَّ ْسنا َ َلْيِهْم َطيِّكاٍت ُأِ لَّْت َلُهْم َوبَِلدِّ ِذيَ  هاُدوا َ رَّ  (783ِسَ  الَّ

َبما َوَقْد ُنُهما َ نُْم َوَأْلِلِهْم َأْسماَ  النَّاِم بِاْلكاطِِ  َوَأْ َتْدنا لِْلكافِِريَ  ِسنْهُ  يمًا ْم َ ذابًا َألِ َوَأْخِذِهُم الرِّ

 )النساء(﴾ (787)

  الّربا : )يأتي ملفلا  ،   الشد  التي تنتظر المرابي  في الدنيا واآلخر  وقد أخكر 

ِذي ﴿ ثّم قرأ: ،يما اللياسة سخّك  يجّر شّليم با ال َيُلمُسمَن إاِلَّ َلما َيُلمُا الَّ ِذيَ  َيْأُلُلمَن الرِّ الَّ

ْيطانُ   (7))الكلر (﴾ (335) ععِسَ  اْلَمسِّ  َيَتَخكَُّطُم الشَّ

قا  فيم: )سا ظهر في قما الّزنا والّربا إاّل    لر  ديفا    النّكّي أنم     اب  سسلمدو

 (3)أ ّلما بأناسهم  ذاب الّلم(

  (3): )سا أ د ألفر س  الّربا إاّل لان  اقكة أسره إلى قّلة(  قا و

قا :  ب  سسلمدفل  ا ،سع المرابي  ل  س  رابى أو تلاس  وقد لل  رسم  اللم 

ي والو ،والماشمة والمستمشمة للصس  ،ولاتكاه إ ا  لمما بم ،وشاهداه ،)مل  الّربا وسمللم

  )(0)سللمنمن  لى لسان سصّمد  ،والمرتّد أ رابّيا بلد الهجر  ،الّلدقة

                                         
    كامعونصمه  ند اب  أبي  اتم    اب ،رواه الطكراني واسصكهاني س   ديث أنس (7)

 ورواه الصالم وصصصمع ،رواه أبم يللى بإسناد جيد (3)

 والصالم وقا : صصيح اإلسنادع ،رواه اب  ساجم (3)

 واب   كان في صصيصيهماع ،واب  خزيمة ،وأبم يللى ،رواه أ مد (0)
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ا : هم وق ،وشاهديم ،ولاتكم ،وسمللم ،مل  الّربا  لل  رسم  الّلم قا :    جابرو

 (7)سماء(

 :اس راض

 ع فصدثنا    الفالثعع  دثنا    اللدوان  لى اس راضععقلنا:  رفنا الفاني

ع عقا  الماوردي: لم يشتد دي  س  اسديان اشتداد اإلس ا في بيان  رسة اس راض

  (3))إّن س  أربى الّربا االستطالة في  رض المسلم بغير  ّق(:  قا  

ررت بلما لهم أظاار س  نصام يخمشمن وجمههم )لّما  رج بي سوقا : 

ويللمن  ،هؤالء اّلذي  يأللمن لصما النّام)فللت: س  هؤالء يا جكري ؟ قا :  ،(وصدورهم

  (3)في أ راضهم(

بلث الّلم سلكا يصمي لصمم يما اللياسة س  نار  س   مى سؤسنا س  سنافقوقا : )

م الّلم  لى جسر جهنّم  ّتى يخرج سّما بم  كس (0)وس  رسى سسلما بشيء يريد شينم ،جهنّم

  (5)قا (

 ،ب  إن اللم تلالى رتت الللمبات المشدد   لى س  استطا   لى أ راض المسلمي 

ِذيَ  َيْرُسمَن اْلُمْصَلناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتما بَِأْرَبَلِة ُشَهداَء قا  تلالى:﴿  ،فلذفهم س  غير بينة َوالَّ

ِذيَ  تاُبما  (0َدً  َوال َتْلَكُلما َلُهْم َشهاَدً  َأَبدًا َوُأولِئَ  ُهُم اْلااِسُلمَن )َفاْجِلُدوُهْم َثمانِيَ  َجلْ  إاِلَّ الَّ

َم َغُامٌر َرِ يٌم ) ِذيَ  َيْرُسمَن َأْزواَجُهْم َوَلْم َيُكْ  َلُهْم  (5ِسْ  َبْلِد  لَِ  َوَأْصَلُصما َفإِنَّ اللَّ َوالَّ

                                         
 رواه سسلمع (7)

 رواه أ مد وأبم داودع (3)

 رواه أ مد وأبم داودع (3)

 شينم: أي  يكم و ّسمع (0)

 رواه أبم داودع (5)
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اِدِقيَ  )ُشَهداُء إاِلَّ َأْنُاُسُهْم فَ  ُم َلِمَ  اللَّ ِم إِنَّ َواْلخاِسَسُة َأنَّ  (8َشهاَدُ  َأَ ِدِهْم َأْرَبُع َشهاداٍت بِاللَّ

ِم َ َلْيِم إِْن لاَن ِسَ  اْلكاِ بِيَ  ) ُم  (3َلْلنََت اللَّ ِم إِنَّ َوَيْدَرُؤا َ نَْها اْلَلذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشهاداٍت بِاللَّ

اِدِقيَ  ) (8يَ  )َلِمَ  اْلكاِ بِ  ِم َ َلْيها إِْن لاَن ِسَ  اللَّ  ﴾ )النمر((3َواْلخاِسَسَة َأنَّ َغَضَت اللَّ

هذا في الللمبات التشريلية أسا الللمبات الملدر   ليهم س  اللم في الدنيا واآلخر  

ِذيَ  َيْرسُ فلد نص  ليم قملم تلالى :﴿  ،سما ال يستطيع الصكاا إيلاف تنايذه َن مإِنَّ الَّ

ْنيا َواآْلِخَرِ  َوَلُهْم َ ذاٌب َ ظِيٌم ) َيْمَا َتْشَهُد  (33اْلُمْصَلناِت اْلغافِ ِت اْلُمْؤِسناِت ُلِلنُما فِي الدُّ

ُم ِدينَُهُم اْلصَ  (30َ َلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم بِما لاُنما َيْلَمُلمَن ) يِهُم اللَّ قَّ َيْمَسِئٍذ ُيَمفِّ

َم ُهَم اْلَصقُّ اْلُمكِيُ  )  ﴾ )النمر((35َوَيْلَلُممَن َأنَّ اللَّ

اجتنكما الّسكع :) فاي الصديث قا   ،اللدح في اس راض س  ألكر الككا ر وا تكر 

 ّرا  وقت  النّاس اّلتي ،والّسصر ،الّشرك بالّلم)يا رسم  الّلم وسا هّ ؟ قا :  قي : ،(الممبلات

وقذف المصلنات  ،والّتمّلي يما الّز ف ،وأل  الّربا ،وأل  سا  اليتيم ،الّلم إاّل بالصّق 

   (7)(الغاف ت المؤسنات

أّن فاي الصديث  ،أن  رسة اس راض سلرر  في جميع ديانات رس  اللم وأخكر 

يهمدّيي  قا  أ دهما للا كم: ا هت بنا إلى هذا النّكّي نسألم فلا : ال تل  نكّي؛ فإّنم إن سملها 

َوَلَلْد مَتْينَا ُسمَسى تلالى :﴿  فسأاله    قم  الّلم فأتيا النّكّي  ،تلم  نكّي لانت لم أربلة أ ي 

ُصمًرا ْس تِْسَع مَياٍت َبيِّنَاٍت َفاْسَأْ  َبنِي إِْسَراِ يَ  إِْ  َجاَءُهْم َفَلاَ  َلُم فِْرَ ْمُن إِنِّي َسَُظنَُّ  َيا ُسمَسى سَ 

اس وال تلتلما النّ  ،وال تزنما ،ال تشرلما بالّلم شيئا:) رسم  الّلم  فلا  ،﴾ )اإلسراء((737)

 ،لموال تمشما بكريء إلى  ي سلطان فيلت ،وال تسصروا ،وال تسرقما ،اّلتي  ّرا الّلم إاّل بالصّق 

شّ  شلكة: و ليكم يا سلشر  ،وال تاّروا س  الّز ف ،وال تلذفما سصلنة ،وال تأللما الّربا

                                         
 رواه الكخاري وسسلمع (7)
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فما )نشهد أّن  نكّيع قا :  فلّك  يديم ورجليم وقاال: ،(ال تلدوا في الّسكتاليهمد خاّصة 

وإّنا نخاف إن أسلمنا  ،أن ال يزا  في  ّرّيتم نكّي  ،قاال: إّن داود د ا الّلم (يمنلكما أن تسلما؟

 (7)أن تلتلنا اليهمد(

 ،اض رإنها بينت  رسة ل  سا يؤدي إلى الت  ت باسع ب  عولم تكتف الشريلة بهذا

 عوشهاد  الزورعع وغيرها لفير ،والكهتان ،والغيكة ،والتجسس ،فصرست سمء الظ 

 ع(3)سمء الظ ع  دثنا    عأولهاقلنا: فصدثنا    

وهم الخطم  اسولى التي يخطمها س  يريد  ،هم بداية الشر سمء الظ قا  الماوردي: 

ى قا  تلال ،رتكطة باس راضولذل   لره اللرمن في أو  المصرسات الم ،أن ينته  اس راض

ُسما َوال َيْغَتْت :﴿  ِذيَ  مَسنُما اْجَتنُِكما َلفِيرًا ِسَ  الظَّ ِّ إِنَّ َبْلَض الظَّ ِّ إِْثٌم َوال َتَجسَّ َها الَّ يا َأيُّ

ُلم اٌب رَ َبْلُضُكْم َبْلضاً َأُيِصتُّ َأَ ُدُلْم َأْن َيْأُلَ  َلْصَم َأِخيِم َسْيتاً َفَكِرْهُتُممُه َواتَّ َم َتمَّ َم إِنَّ اللَّ ِ يٌم ا اللَّ

 (الصجرات)﴾ (73)

وال  ،وال تجّسسما ،فإّن الّظّ  ألذب الصديث ،: )إّيالم والّظ ّ وسف   ل  قا  

  (3)نا(ولمنما  كاد الّلم إخما ،وال تدابروا ،وال تكاغضما ،وال تصاسدوا ،وال تنافسما ،تصّسسما

 ،والتجسس يد مه إلى الغيكة ،ى التجسسفالظ  السيء هم الذي يدفع صا كم إل

وينكت  ،وهكذا يؤدي الشر بلضم إلى بلض ،والغيكة قد يكالغ فيها فتتصم  إلى بهتان أو إف 

 بلضم بلضاع 

 عالتّجّسسع  دثنا    عالفانيع فصدثنا    عقلنا:  رفنا اسو 

ريد س  ي وهم الخطم  التي يخطمها ،قا  الماوردي: التجسس هم الخطم  الفانية للشر

                                         
 وقا :  س  صصيحع ،رواه أ مد والترسذي (7)

 سمء الّظّ : هم ا تلاد جانت الّشّر وترجيصم  لى جانت الخير فيما يصتم  اسسري  سلاع (3)

 رواه سسلمع (3)
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 ولذل   لره اللرمن قك   لره للغيكةع ،أن ينته  اس راض

 ،)يا سلشر س  مس  بلسانم ولم يدخ  اإليمان قلكمفلا :  ، نم نهيا شديد وقد نهى 

وس  يّتكع الّلم  ،وال تّتكلما  مراتهم فإّنم س  اّتكع  مراتهم يّتكع الّلم  مرتم ،ال تغتابما المسلمي 

 (7)م( مرتم ياضصم في بيت

: فلا  ،بالنهي فلد خلهم رسم  اللم  ،وبما أن اسسراء يتلرضمن لم ألفر س  غيرهم

  (3))إّن اسسير إ ا ابتغى الّريكة في النّام أفسدهم(

 عالغيكةع  دثنا    عالفالثع فصدثنا    عقلنا:  رفنا الفاني

مغتاب لم بم القا  الماوردي: أال يكايكم في التصذير سنها  ل  التشكيم الذي شكم ال

ُسما َوال  ي  قا :﴿  ِذيَ  مَسنُما اْجَتنُِكما َلفِيرًا ِسَ  الظَّ ِّ إِنَّ َبْلَض الظَّ ِّ إِْثٌم َوال َتَجسَّ َها الَّ يا َأيُّ

ُلما اللَّ  اٌب َم إِنَّ اَيْغَتْت َبْلُضُكْم َبْلضًا َأُيِصتُّ َأَ ُدُلْم َأْن َيْأُلَ  َلْصَم َأِخيِم َسْيتاً َفَكِرْهُتُممُه َواتَّ َم َتمَّ للَّ

 (الصجرات)﴾ (73َرِ يٌم )

: )س  أل  لصم أخيم في الّدنيا قّرب لم يما اللياسة فيلا  لم للم وفي الصديث قا  

 (3)سيتا لما أللتم  ّيا فيأللم ويكلح ويليح(

وال  ،ال تغتابما المسلمي  ،: )يا سلشر س  مس  بلسانم ولم يدخ  اإليمان في قلكموقا 

م في وس  يّتكع الّلم  مرتم ياضص ،فإّنم س  اّتكع  مراتهم يّتكع الّلم  مرتم ،ّكلما  مراتهمتت

 (0)بيتم(

قا : )لّما  رج بي سررت بلما لهم أظاار س  نصام يخمشمن وجمههم و

                                         
 رواه أبم داودع (7)

 رواه أبم داودع (3)

 قا  اب   جر: سنده  س ع (3)

 أبم داودع رواه (0)
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فللت: س  هؤالء يا جكري ؟ قا : هؤالء اّلذي  يأللمن لصما النّام ويللمن في  ،وصدورهم

  (7)أ راضهم(

وس  لسي ثمبا  ،: )س  أل  برج  سسلم أللة فإّن الّلم يطلمم سفلها س  جهنّموقا 

وس  قاا برج  سلاا سملة ورياء فإّن الّلم يلما  ،برج  سسلم فإّن الّلم يكسمه سفلم س  جهنّم

  (3)بم سلاا سملة ورياء يما اللياسة(

: )أتدرون لّلم فلا  رسم  ا ،فارتالت ريح سنتنة     جابر قا : لنّا سع النّكّي و

  (3)سا هذه الّريح؟ هذه ريح اّلذي  يغتابمن المؤسني (

بلكري  فلا : )إّنهما ليلّذبان وسا يلّذبان في لكيرع أّسا أ دهما فيلّذب   سّر النّكّي و

 (0)(في الكم  وأّسا اآلخر فيلّذب في الغيكة

فلا :  -ير تلني قل - سك  س  صاّية لذا ولذا  قالت: قلت للنّكّي      ا شةو

فلا : )سا أ ّت  ،)للد قلت للمة لم سزجت بماء الكصر لمزجتم(ع قالت: و كيت لم إنسانا

  (5)أّني  كيت إنسانا وأّن لي لذا ولذا(

 ؟ دهاع ولكنا لم نلرف عوالللمبة المرتكطة بها ،قلنا:  رفنا خطمر  الغيكة

الما: الّلم ورسملم : )أتدرون سا الغيكة؟( ق ي  قا  قا : للد  دها رسم  اللم 

أرأيت إن لان في أخي سا أقم ؟ قا : )إن لان فيم  أ لمع قا : ) لرك أخاك بما يكره( قي :

  (8)فلد اغتكتمع وإن لم يك  فيم فلد بهّتم( ،سا تلم 

                                         
 رواه أ مدع (7)

 وقا : صصيح اإلسناد ولم يخرجاهع ،رواه أ مد وأبم داود والصالم (3)

 رواه أ مد واب  أبي الدنيا وروا  أ مد ثلاتع (3)

 رواه أ مد والطكراني بإسناد صصيحع (0)

 رواه أ مدع (5)

 رواه سسلمع (8)
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ع فسيسطمن ويظلممن س  غير عع فهنيئا للظالمي عقا  رج  سنا: سا داا اسسر لما تلم 

 أن ينتلدهم أ دع

 وأنت تللم أنم ال تلدم أسة ال ينتلد فيها ظلمتها؟ ،ردي: ليف تلم   ل قا  الماو

 قا  الرج : ولك   ل  غيكة لما  لرتع

ع وهم النام اللاديمن الكسطاء الذي  ال ضرر سنهم  لى عقا  الماوردي: للغيكة سجالها

 أ د س  النامعع أسا س  تلدى وظلم ف  غيكة فيمع

 إ ن؟ الغيكةسستفنيات س  قا  الرج : فهناك 

 ع وقد  لر الللماء ستة سنهاععقا  الماوردي: أج 

 قا  الرج : فما هي؟

فيجمز للمظلما أن يتظّلم إلى الّسلطان واللاضي  ،المتظّلم أولهاقا  الماوردي: 

 فيلم : ظلمني ف ن بكذاع ،أو قدر   لى إنلافم س  ظالمم ،وغيرهما سّم  لم والية

جم فيلم  لم  ير ،ورّد اللاصي إلى الّلماب ،المنكر لى تغيير  االستلانة وثانيها

ويكمن سللمده الّتمّص   ،فازجره  نم ونصم  ل  ،قدرتم  لى إزالة المنكر: ف ن يلم  لذا

 فإن لم يللد  ل  لان  راساع ،إلى إزالة المنكر

فه   ،كذاأو ف ن ب ،أو زوجي ،أو أخي ،فيلم  للماتي: ظلمني أبي ،االستاتاء وثالفها

ز فهذا جا  ،ودفع الّظلم؟ ونصم  ل  ،وتصلي   ّلي ،وسا طريلي في الخ ص سنم  ل ؟ لم

لان س   ،أو زوج ،ولكّ  اس مط واسفض  أن يلم : سا تلم  في رج  أو شخص ،للصاجة

 فالّتليي  جا زع ،وسع  ل  ،أسره لذا؟ فإّنم يصل  بم الغرض س  غير تليي 

 ل  جرح المجرو ي  س  الّروا  وس   ،نليصتهمتصذير المسلمي  س  الّشّر وورابلها 

وسنها: المشاور  في سلاهر  ع ب  واجت للصاجةع ،و ل  جا ز بإجماق المسلمي  ،والّشهمد

ويجت  لى المشاور  ،أو سجاورتم ،أو غير  ل  ،أو سلاسلتم ،أو إيدا م ،أو سشارلتم ،إنسان
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 ععلنّليصةب  يذلر المساوىء اّلتي فيم بنّية ا ،أن ال يخاي  الم

 ،وسلادر  النّام ،لالمجاهر بشرب الخمر أن يكمن سجاهرا باسلم أو بد تم وخاسسها

 ،فيجمز  لره بما يجاهر بم ،وتمّلي اسسمر الكاطلة ،وجكاية اسسما  ظلما ،وأخذ المكس

 إاّل أن يكمن لجمازه سكت مخر سّما  لرناهع ،ويصرا  لره بغيره س  الليمب

 ،ا لان اإلنسان سلروفا بللت؛ لاس مش واس رج واسصمّ فإ  ،الّتلريف وسادسها

وغيرهم جاز تلرياهم بذل ؛ ويصرا إط قم  لى جهة النّلص؛ ولم  ،واس مى؛ واس م 

 أسك  تلريام بغير  ل  لان أولىع

فهذه سّتة أسكاب  لرها الللماء وألفرها سجمع  ليم؛ ودال لها س  اس اديث 

 ع(7)الّلصيصة سشهمر 

 ع(3)الكهتانع  دثنا    عالرابعرفنا الفالثعع فصدثنا    قلنا:  

َوإِْن َأَرْدُتُم اْستِْكداَ  َزْوٍج َسكاَن َزْوٍج فلا :﴿  ،قا  الماوردي: للد  لره اللم تلالى

َوَلْيَف َتْأُخُذوَنُم  (33) َومَتْيُتْم إِْ داُه َّ ِقنْطارًا َف  َتْأُخُذوا ِسنُْم َشْيئًا َأَتْأُخُذوَنُم ُبْهتانًا َوإِْثمًا ُسكِيناً 

َوَسْ  وقا :﴿  ،)النساء(﴾ (37َوَقْد َأْفضى َبْلُضُكْم إِلى َبْلٍض َوَأَخْذَن ِسنُْكْم ِسيفاقًا َغِليظًا )

ُم َ ِليمًا َ ِكيمًا ) َوَسْ  َيْكِسْت َخطِيَئًة َأْو  (777َيْكِسْت إِْثمًا َفإِنَّما َيْكِسُكُم َ لى َنْاِسِم َولاَن اللَّ

ِذيَ  ُيْؤُ وَن وقا :﴿  ،)النساء(﴾ (773إِْثمًا ُثمَّ َيْرِا بِِم َبِريئًا َفَلِد اْ َتَمَ  ُبْهتانًا َوإِْثمًا ُسكِينًا ) إِنَّ الَّ

ْنيا َواآْلِخَرِ  َوَأَ دَّ َلُهْم َ ذابًا ُسِهينًا ) ُم فِي الدُّ َم َوَرُسمَلُم َلَلنَُهُم اللَّ ِذيَ  ُيْؤُ ونَ  (53اللَّ  َوالَّ

 )اس زاب(﴾ (58اْلُمْؤِسنِيَ  َواْلُمْؤِسناِت بَِغْيِر َسا اْلَتَسُكما َفَلِد اْ َتَمُلما ُبْهتانًا َوإِْثمًا ُسكِينًا )

                                         
 (ع380 -383انظر: الزواجر الب   جر الهيفمي ) (7)

كشف  ند ثّم ين ،وسّمي بذل  سّنم يكهت أي يسكت لتخّي  صّصتم ،لكهتان: لذب يكهت ساسلم ويدهشم ويصيّره لاظا تما (3)

وقي : لّ  سا يكهت لم اإلنسان س   نت وغيره )انظر:  ،وإ ا لان بصضر  الملم  فيم لان افتراء ،وهم أفصش س  الكذب ،التّأّس 

 (785/ 7النهاية في غريت الصديث واسثر:
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ِم َوَقْتِلِهُم ﴿  :، فلا  م  سكلنا س  اسسم وأخكر َفكِما َنْلِضِهْم ِسيفاَقُهْم َوُلْاِرِهْم باِلياِت اللَّ

ُم َ َلْيها بُِكْاِرِهْم َف  ُيْؤِسنُمَن إاِلَّ َقِليً  ) اْسَْنكِياَء بَِغْيِر َ قٍّ  ( 755َوَقْملِِهْم ُقُلمُبنا ُغْلٌف َبْ  َطَكَع اللَّ

 )النساء(﴾ (758َوبُِكْاِرِهْم َوَقْملِِهْم َ لى َسْرَيَم ُبْهتانًا َ ظِيمًا )

ِم َ َلْيُكْم وَ وقا   ما وقع في  ادثة اإلف :﴿  ْنيا َواآْلِخَرِ  َوَلْم ال َفْضُ  اللَّ َرْ َمُتُم فِي الدُّ

ُكْم فِيما َأَفْضُتْم فِيِم َ ذاٌب َ ظِيٌم ) ْمَنُم بَِأْلِسنَتُِكْم َوَتُلمُلمَن بَِأْفماِهُكْم سا َلْيَس  (70َلَمسَّ إِْ  َتَللَّ

ِم َ ظِيٌم ) إِْ  َسِمْلُتُممُه ُقْلُتْم سا َيُكمُن َلنا َأْن  َوَلْم ال (75َلُكْم بِِم ِ ْلٌم َوَتْصَسُكمَنُم َهيِّنًا َوُهَم ِ نَْد اللَّ

َم بِهذا ُسْكصاَنَ  هذا ُبْهتاٌن َ ظِيٌم )  )النمر(﴾ (78َنَتَكلَّ

 قلنا: أليس الكهتان هم الكذب  لى اآلخري ؟

)إن لان فيم سا تلم  فلد بذل  فلا :  ع وقد  رفم رسم  اللم عقا  الماوردي: أج 

  (7)لد بهّتم(ف ،اغتكتمع وإن لم يك  فيم

 ،فلا : )إّن في  س   يسى سف   قا : د اني رسم  الّلم     لّي ب  أبي طالتو

 وأ ّكتم النّلارى  ّتى أنزلمه بالمنز  اّلذي ليس بم( أال وإّنم ،أبغضتم يهمد  ّتى بهتما أّسم

إّني  أال ،وسكغض يصملم شنالني  لى أن يكهتني ،سصّت يلّرظني بما ليس فّي  ،يهل  فّي اثنان

فما أسرتكم  ،سا استطلت  ولكنّي أ م  بكتاب الّلم وسنّة نكّيم ،وال يم ى إلّي  ،لست بنكّي 

  (3)س  طا ة الّلم فصّق  ليكم طا تي فيما أ ككتم ولرهتم(

م )س   لر اسرأ بشيء ليس فيم ليليكم بفلا :  ،    لمبة س  يلع في الكهتان وأخكر 

 (3)تي بنااد سا قا  فيم( كسم الّلم في نار جهنّم  ّتى يأ

                                         
 رواه سسلمع (7)

 رواه أ مدع (3)

 رواه الطكراني بإسناد جيدع (3)
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 ع(7)شهاد  الزورعع  دثنا    الخاسسقلنا:  رفنا الرابععع فصدثنا    

ولذل  قرنها اللم  ،قا  الماوردي: شهاد  الزور هي قمة الخكا ث المرتكطة باس راض

ِم َفُهَم َخْيٌر َلُم ِ نْدَ فلا  :﴿  ،تلالى بالشرك بم ِم َوُأِ لَّْت َلُكُم   لَِ  َوَسْ  ُيَلظِّْم ُ ُرساِت اللَّ َربِّ

وِر ) ْجَس ِسَ  اْسَْوثاِن َواْجَتنُِكما َقْمَ  الزُّ ِم  (33اْسَْنلاُا إاِلَّ سا ُيْتلى َ َلْيُكْم َفاْجَتنُِكما الرِّ ُ نَااَء لِلَّ

 َفَتْخَطُامُ 
ِ
ماء ِم َفَكَأنَّما َخرَّ ِسَ  السَّ يُح  َغْيَر ُسْشِرِليَ  بِِم َوَسْ  ُيْشِرْك بِاللَّ ْيُر َأْو َتْهِمي بِِم الرِّ  فِي الطَّ

 (الصج)﴾ (37َسكاٍن َسِصيٍق )

الى قا  تل ،وأخكر تلالى أن شرك المشرلي  بلد أن اتضصت لهم الصلا ق شهاد  زور

ِذيَ  َلَاُروا إِْن َهذا إاِلَّ إِْفٌ  اْفَتراُه َوَأ اَنُم َ َلْيِم َقْمٌا مَخُروَن َفَلْد جاُؤ ظُ :﴿  ْلمًا َوُزورًا َوقاَ  الَّ

 (الارقان) ﴾ (0)

ِذيَ  قا  تلالى :﴿  ،ولذل  فإن س  صاات المؤسني  اسساسية  دا شهاد  الزور َوالَّ

وا ِلراسًا ) ْغِم َسرُّ وا بِاللَّ وَر َوإِ ا َسرُّ  (الارقان)﴾ (33ال َيْشَهُدوَن الزُّ

  الما: بلى يا رسم: )أال أنكئكم بألكر الككا ر )ث ثا(؟( ققا  النّكّي وفي الصديث 

 : أال وقم  الّزور(ع-فلا  ،وجلس ولان سّتكئا -و لمم المالدي  ،الّلمع قا : )اإلشراك بالّلم

  (3)قا : فما زا  يكّررها  ّتى قلنا: ليتم سكت(

  (3))س  لم يدق قم  الّزور واللم  بم فليس لّلم  اجة في أن يدق طلاسم وشرابم( :قا و

رسم  الّلم أقم : إّن زوجي أ طاني سا لم يلطني؟ فلا   أّن اسرأ  قالت: ياوروي 

  (0): )المتشّكع بما لم يل  ل بس ثمبي زور(رسم  الّلم 

                                         
 رفها اللرطكّي بلملم: )شهاد  الّزور هي الّشهاد  بالكذب ليتمّص  بها إلى الكاط  س  إت ف ناس أو أخذ سا  أو تصلي   راا  (7)

 أو تصريم    (

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 رواه الكخاريع (3)

 وسسلمع رواه الكخاري (0)
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 دلت شهاد  الّزور إشرالا بالّلم( ثّم  ،قاا خطيكا فلا : )أّيها النّام  أّن النّكّي  وروي

ْجَس ِسَ  اْسَْوثاِن وَ :﴿  قرأ رسم  الّلم  وِر )َفاْجَتنُِكما الرِّ    (7)﴾ )الصج((33اْجَتنُِكما َقْمَ  الزُّ

قا  رج  سنا: لم  ظي التصذير س  شهاد  الزور ل  هذا االهتماا س  التمجيهات 

 اللرمنية والنكمية؟

وسلينة لللضاء  ،سص  في الّشهاد  أن تكمن سندا لجانت الصّق قا  الماوردي: سن 

فيظلممن أو  ،نصرف بهم أهماؤهم وشهماتهموالصكم  لى الجنا  اّلذي  ت ، لى إقاسة اللد 

ندا فكانت س ،فإ ا تصّملت الّشهاد     وظياتها ،أو يأللمن أسما  النّام بالكاط  ،يكغمن

فإّنها  ،استنادا إلى سا تضّمنتم س  إثكات ، ّتى يصكم بغير الصّق  ،وسضّللة لللضاء ،للكاط 

 تصم   ينئذ إثم جريمتي  لكريي  في من وا دع

 اسولى:  دا تأديتها وظياتها الّطكيلّية اسولىع الجريمة

ستلان بها وي ،ويظلم فيها الكرمء ،تهضم فيها الصلمم ،الجريمة الّفانية: قياسها بجريمة

 ع(3) لى اإلثم والكغي واللدوان

 المنع:

 ع فصدثنا    الرابععع  دثنا    اللدوان بالمنعععقلنا:  رفنا الفالث

إلى هذا الرل  س  أرلان اللدوان في قملم:)  سم  اللم قا  الماوردي: للد أشار ر

أيما أه   رصة وقملم:)  ،(3)(سا مس  بي س  بات شكلان وجاره جا ع إلى جنكم وهم يللم بم

  (0)بات فيهم اسرؤ جا ع فلد بر ت سنهم  سة اللم و سة رسملم(

                                         
 رواه أبم داود والترسذي واب  ساجةع (7)

 ع508/ 7اسخ م اإلس سية للميداني: (3)

 والطكراني في الككير    أنسع ،الكزار  (3)

 سسلم    اب   مرع  (0)
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لى أن   ب  نص اللرمن الكريم  لى هذا الرل  في سماضع سختلاة بليغ سشدد  تد 

ف  يلح أن يممت  ،وإنما هم واجت س  واجكات الدي  ،اسسر ليس سملمال لرغكات النام

 ولم دفلما الزلا ع ،النام جم ا في ناس المقت الذي تمتلئ يم خزا   الكفيري 

 ،وسا الزلا  إال وسيلة لذل  ،فالماجت هم إغناء المصتاجي  بأدنى سا يجت إغناؤهم بم

 تكف وجت في أسما  الجميع سا يكايهمع وإن لم ،إن لات فكها

َما ُل ُّ َنْاٍس بِ قا  تلالى :﴿  ،واللرمن الكريم يصض  لى هذا ويلرح بم ويشير إليم

( َ ِ  اْلُمْجِرِسيَ  03( فِي َجنَّاٍت َيَتَساَءُلمَن )33( إاِلَّ َأْصَصاَب اْلَيِميِ  )38َلَسَكْت َرِهينٌَة )

يَ  )03) ( َسا َسَلَكُكْم فِي َسَلرَ 07) ( َوَلْم َنُ  ُنْطِلُم اْلِمْسِكيَ  03( َقاُلما َلْم َنُ  ِسَ  اْلُمَللِّ

يِ  )05( َوُلنَّا َنُخمُض َسَع اْلَخاِ ِضيَ  )00) ُب بَِيْمِا الدِّ ( َ تَّى َأَتاَنا اْلَيِليُ  08( َوُلنَّا ُنَكذِّ

 المدثر( )﴾ (03)

ب   ، م التي تسكت الدخم  في جهنمفلد ا تكر تلالى  دا إطلاا المسالي  س  الجرا

اع ثم يتم دون بلدا ن ،ثم تلدا  لى التكذيت بالدي  ،تلرن هذه الجريمة بترك الل  

 الشافلي  فيهمع

ب  لم يلف اللرمن الكريم س  هذا الماجت  تى اللاسة س  النام الذي  ال يملكمن سا 

 ليشم  هذا اسسر ، لى اإلطلااب  أسر بالصض  ،سنم لم يأسر باإلطلاا فل  ،يطلممن غيرهم

مَن َ َلى َطَلاِا اْلِمْسِكيِ  73َل َّ َبْ  اَل ُتْكِرُسمَن اْلَيتِيَم )قا  تلالى :﴿  ،الجميع ( َواَل َتَصاضُّ

ا )78) ا )73( َوَتْأُلُلمَن التَُّراَث َأْلً  َلما  الاجر( )﴾ (33( َوُتِصكُّمَن اْلَماَ  ُ كاا َجما

( ُثمَّ اْلَجِصيَم 33ُخُذوُه َفُغلُّمُه )سمقاا س  سماقف اللياسة الشديد  :﴿ وقا  تلالى يذلر 

ِم اْلَلظِيِم 33( ُثمَّ فِي ِسْلِسَلٍة َ ْرُ َها َسْكُلمَن ِ َراً ا َفاْسُلُكمُه )37َصلُّمُه ) ُم َلاَن اَل ُيْؤِسُ  بِاللَّ ( إِنَّ

( َواَل َطَلاٌا إاِلَّ 35َفَلْيَس َلُم اْلَيْمَا َهاُهنَا َ ِميٌم )( 30( َواَل َيُصضُّ َ َلى َطَلاِا اْلِمْسِكيِ  )33)

 الصاقة()﴾ (33( اَل َيْأُلُلُم إاِلَّ اْلَخاطُِئمَن )38ِسْ  ِغْسِليٍ  )
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ب  نجد هذا في سمر  لاسلة تكاد تكمن خاصة بهذا الجانت يلتكر س  ال يصض  لى 

يِ  )َأَرَأيْ قا  تلالى:﴿  ،طلاا المسكي  سكذبا بالدي  ُب بِالدِّ ِذي ُيَكذِّ ِذي َيُدقُّ 7َت الَّ ( َفَذلَِ  الَّ

ِذيَ  ُهْم َ ْ  َصَ تِِهْم 0( َفَمْيٌ  لِْلُمَللِّيَ  )3( َواَل َيُصضُّ َ َلى َطَلاِا اْلِمْسِكيِ  )3اْلَيتِيَم ) ( الَّ

ِذيَ  ُهْم ُيَراُءوَن )5َساُهمَن )  )الما من(﴾ (3( َوَيْمنَُلمَن اْلَماُ مَن )8( الَّ

 الخذالن:

 ع(7)ع  دثنا    اللدوان بالخذالنعع فصدثنا    الخاسسعقلنا:  رفنا الرابع

َوإِْ  فلا :﴿  ،قا  الماوردي: للد أشار اللم تلالى إلى هذا الرل  س  أرلان اللدوان

ُم َسِميٌع  َ  ُئ اْلُمْؤِسنِيَ  َسلاِ َد لِْلِلتاِ  َواللَّ ْت طاِ َاتاِن  (737ِليٌم )َغَدْوَت ِسْ  َأْهِلَ  ُتَكمِّ إِْ  َهمَّ

ِ  اْلُمْؤِسنُمَن ) ِم َفْلَيَتَملَّ ُم َولِيُُّهما َوَ َلى اللَّ  وقا :﴿  ،)م   مران(﴾ (733ِسنُْكْم َأْن َتْاَش  َواللَّ

مَنُهْم بِإِْ نِِم َ تَّى إِ ا َفِشْلُتْم َوَتناَز ْ  ُم َوْ َدُه إِْ  َتُصسُّ  ِسْ  ُتْم فِي اْسَْسِر َوَ َلْيُتمْ َوَلَلْد َصَدَقُكُم اللَّ

ْنيا َوِسنُْكْم َسْ  ُيِريُد اآْلِخَرَ  ُثمَّ َصَرَفُكْم َ نُْهمْ  ْكَتِلَيُكْم لِيَ  َبْلِد سا َأراُلْم سا ُتِصكُّمَن ِسنُْكْم َسْ  ُيِريُد الدُّ

ُم ُ و َفْضٍ  َ َلى اْلُمْؤِسنِيَ  ) ِذيَ  وقا :﴿  ،   مران()م ﴾ (753َوَلَلْد َ اا َ نُْكْم َواللَّ َها الَّ يا َأيُّ

اَقْلُتْم إَِلى اْسَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَصياِ  الدُّ  ِم اثَّ يا ِسَ  نْ مَسنُما سا َلُكْم إِ ا ِقيَ  َلُكُم اْنِاُروا فِي َسكِيِ  اللَّ

ْنيا فِي اآْلِخَرِ  إاِلَّ َقِليٌ  ) ِذيَ   وقا :﴿  ،(تمبةال)﴾ (38اآْلِخَرِ  َفما َستاُق اْلَصياِ  الدُّ َأَلْم َتَر إَِلى الَّ

ِذيَ  َلَاُروا ِسْ  َأْهِ  اْلِكتاِب َلِئْ  ُأْخِرْجُتْم َلنَْخُرَج َّ َسَلُكْم َوال نُ  ْخمانِِهُم الَّ طِيُع ناَفُلما َيُلمُلمَن إِلِ

ُم َيْشَهُد إِ  ُهْم َلكاِ ُبمَن )فِيُكْم َأَ دًا َأَبدًا َوإِْن ُقمتِْلُتْم َلنَنُْلَرنَُّكْم َواللَّ ( َلِئْ  ُأْخِرُجما ال 77نَّ

 َيْخُرُجمَن َسَلُهْم َوَلِئْ  ُقمتُِلما ال َينُْلُروَنُهْم َوَلِئْ  َنَلُروُهْم َلُيَملُّ َّ اْسَْدباَر ُثمَّ ال ُينَْلُرونَ 

 (الصشر)﴾ (73)

م في: )سا س  اسرئ يخذ  سسلما في سمط  ينتلص إليم في قملم وأشار رسم  اللم 

                                         
 (700الخذالن: ترك النّلر  سّم  يظّ  بم أن ينلر )الماردات  (7)
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وسا س  اسرئ  ،س   رضم وينته  فيم س   رستم إاّل خذلم الّلم في سمط  يصّت فيم نلرتم

ينلر سسلما في سمط  ينتلص فيم س   رضم وينته  فيم س   رستم إاّل نلره الّلم في سمط  

  (7)يصّت فيم نلرتم(

ذا ننلره ه ،يا رسم  الّلم : )انلر أخاك ظالما أو سظلمسا( قالما:وأشار إليم في قملم

  (3)قا : )تأخذ فمم يديم( سظلمسا فكيف ننلره ظالما؟

 ّز  -: )س  أ ّ   نده سؤس  فلم ينلره وهم قادر  لى أن ينلره أ ّلم الّلموفي قملم

  (3) لى رؤوم الخ  ق يما اللياسة( -وجّ  

با وس  لسي ثم ،)س  أل  برج  سسلم أللة فإّن الّلم يطلمم سفلها في جهنّم وفي قملم:

ما فإّن الّلم يل ،وس  قاا برج  سلاا سملة ورياء ،برج  سسلم فإّن الّلم يكسمه سفلم س  جهنّم

  (0)بم سلاا سملة ورياء يما اللياسة(

وس  لان في  اجة أخيم لان  ،المسلم أخم المسلم ال يظلمم وال يسلمم)وفي قملم: 

س  ستر و ،س  لربات يما اللياسةوس  فّرج    سسلم لربة فّرج الّلم  نم لربة  ،الّلم في  اجتم

  (5)سسلما ستره الّلم يما اللياسة(

 قا  رج  سنا: فهذا يد   لى وجمب نلر  المؤس  في ل  المصا ؟

ع فالتناصر رل  س  اسرلان الككرى التي يلما  ليها بنيان عقا  الماوردي: أج 

ِذيَ  مَسنُما َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا إِنَّ الَّ  :﴿المجتمع المسلمعع وقد أشار إلى هذا الرل  قملم تلالى

ِذيَ  مَوْوا َوَنَلُروا ُأوَلِئَ  َبْلُضُهْم َأْولَِياُء َبْلٍض َوالَّ  ِم َوالَّ ِذيَ  بَِأْسَمالِِهْم َوَأْنُاِسِهْم فِي َسكِيِ  اللَّ

                                         
 س عرواه أبم داود والطكراني في اسوس  واسناده   (7)

 عرواه الكخاري (3)

 وبلية رجالم ثلاتع ،وفيم ضلف ،رواه أ مد والطكراني وفيم اب  لهيلة وهم  س  الصديث (3)

 رواه أ مد وأبم داودع (0)

 رواه الكخاري وسسلمع (5)
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 َ تَّى ُيَهاِجرُ 
ٍ
يِ  مَسنُما َوَلْم ُيَهاِجُروا َسا َلُكْم ِسْ  َواَلَيتِِهْم ِسْ  َشْيء وا َوإِِن اْسَتنَْلُروُلْم فِي الدِّ

ُم بَِما َتْلَمُلمَن َبِليٌر   (33ناا :س)  ﴾َفَلَلْيُكُم النَّْلُر إاِلَّ َ َلى َقْمٍا َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِسيَفاٌم َواللَّ

 ف  يلح أن ينلم ،فاي هذه اآلية الكريمة  ض  لى نلر المؤسني  بلضهم بلضا

 لمقت الذي يلاب إخمانم بك  أنماق الك ءعالمسلم باسس  في ا

ر قا  تلالى في تكري ،وسج  تصليق هذا الرل  شرق اإلس ا الجهاد في سكي  اللم

َوَسا َلُكْم ال ُتَلاتُِلمَن  :﴿اسسر بالجهاد سع لمنم إزهاقا لألرواح التي جاءت الشريلة لصاظها

ِم َواْلُمْسَتْضَلِايَ  ِسَ  الرِّ  نَا َأْخِرْجنَا ِسْ  َهِذِه فِي َسكِيِ  اللَّ ِذيَ  َيُلمُلمَن َربَّ  َواْلِمْلَداِن الَّ
ِ
َجاِ  َوالنَِّساء

 (﴾) النساء( 35) اْلَلْرَيِة الظَّالِِم َأْهُلَها َواْجَلْ  َلنَا ِسْ  َلُدْنَ  َولِّيًا َواْجَلْ  َلنَا ِسْ  َلُدْنَ  َنِليرا

ها تنطلق س  أن الغرض س  اللتا  في ولل ،وقد ورد هذا التكرير في سماضع سختلاة

وإنما المللد سنم نلر   ،اإلس ا ليس المللمد سنم التمسع وال االستلمار والسيطر 

َم َ َلى َنْلِرِهْم  :﴿قا  تلالى ،المستضلاي  ِذيَ  ُيَلاَتُلمَن بَِأنَُّهْم ُظِلُمما َوإِنَّ اللَّ ُأِ َن لِلَّ

ِذيَ  ُيَلاتُِلمَنُكْم َوال َتْلَتُدوا إِنَّ  :﴿وقا  تلالى ،(﴾ )الصج(33)َلَلِديرٌ  ِم الَّ َوَقاتُِلما فِي َسكِيِ  اللَّ

ْهِر اْلَصَراِا ِقَتاٍ  فِيِم  :﴿وقالتلالى ،الكلر ()(﴾ 733اللََّم ال ُيِصتُّ اْلُمْلَتِديَ  ) َيْسَألمَنَ  َ ِ  الشَّ

ِم َولُ  ْاٌر بِِم َواْلَمْسِجِد اْلَصَراِا َوإِْخَراُج َأْهِلِم ِسنُْم َأْلَكُر ِ نَْد ُقْ  ِقَتاٌ  فِيِم َلكِيٌر َوَصدٌّ َ ْ  َسكِيِ  اللَّ

ِم َواْلِاْتنَُة َأْلَكُر ِسَ  اْلَلْتِ  َوال َيَزاُلمَن ُيَلاتُِلمَنُكْم َ تَّى َيُردُّوُلْم َ ْ  ِدينُِكْم إِِن اْسَتطَ  اُ ما َوَسْ  اللَّ

ْنَيا َواآْلِخَرِ  َوُأوَلِئَ  َيْرَتِدْد ِسنُْكْم َ ْ  ِدينِِم َفيَ  ُمْت َوُهَم َلافٌِر َفُأوَلِئَ  َ كَِطْت َأْ َماُلُهْم فِي الدُّ

 (﴾) الكلر (  373) َأْصَصاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

 اال تلار:

 ع(7)ع فصدثنا    السادمعع  دثنا    اللدوان باال تلارعقلنا:  رفنا الخاسس

                                         
 اال تلار: هم أن يستلغر شخص شخلا مخر أو سا يلدر  نم س  سلروف يسديم أو هدّية يلطيهاع (7)



179 

 

يجل  الملتدي ينظر إلى  الخطير ، وهم ار سرض س  اسسراضقا  الماوردي: اال تل

وقد  لره اللم    أصناف س  النام جللهم  ،غيره لما ينظر إلى الخنافس والكلمض

ِذيَ  َلَاُروا ِسْ  َقْمِسِم سا َنراَك قا  تلالى:﴿  ،يستللمن  لى الرس  وأتكاق الرس  َفلاَ  اْلَمأَلُ الَّ

ْأِي َوسا َنرى َلُكْم َ َلْينا ِسْ  َفْضٍ  إاِلَّ َبَشرًا ِسْفَلنا وَ  ِذيَ  ُهْم َأراِ ُلنا باِدَي الرَّ َكَلَ  إاِلَّ الَّ سا َنراَك اتَّ

َكَلَ  اْسَْرَ ُلمَن )وقا :﴿  ،(همد)﴾ (33َبْ  َنُظنُُّكْم لاِ بِيَ  ) ( قاَ  َوسا 777قاُلما َأُنْؤِسُ  َلَ  َواتَّ

( َوسا َأَنا بِطاِرِد 773( إِْن ِ ساُبُهْم إاِلَّ َ لى َربِّي َلْم َتْشُلُروَن )773ِ ْلِمي بِما لاُنما َيْلَمُلمَن )

 )الشلراء(﴾ (775( إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر ُسكِيٌ  )770اْلُمْؤِسنِيَ  )

ِم َوال وقد أجاب الرس  أقماسهم المزدري  بلملهم:﴿  َوال َأُقمُ  َلُكْم ِ نِْدي َخزاِ ُ  اللَّ

ُم َأْ َلُم ا ُم َخْيرًا اللَّ ِذيَ  َتْزَدِري َأْ ُينُُكْم َلْ  ُيْؤتَِيُهُم اللَّ ْ َلُم أَ ْلَغْيَت َوال َأُقمُ  إِنِّي َسَلٌ  َوال َأُقمُ  لِلَّ

 (همد)﴾ (37بِما فِي َأْنُاِسِهْم إِنِّي إِ ًا َلِمَ  الظَّالِِميَ  )

: )ال تصاسدوا قا   ،اسسملما نهي  نم قكلها سا ر  ،فلد نهيت هذه اسسة  نم ،ولهذا

اد الّلم ولمنما  ك ،وال يكع بلضكم  لى بيع بلض ،وال تناجشما وال تكاغضما وال تدابروا

الّتلمى هاهنا( ويشير إلى  ،وال يصلره ،وال يخذلم ،إخماناع المسلم أخم المسلم ال يظلمم

مسلم  لى المسلم لّ  ال ،صدره ث ث سّرات )بصست اسرىء س  الّشّر أن يصلر أخاه المسلم

  (7)دسم وسالم و رضم( ، راا

   (3): )س  سّمع النّام بلملم سّمع الّلم بم ساسع خللم وصّغره و ّلره(وقا 

  (3)ال تصلرّن جار  لجارتها ولم فرس  شا ( ،: )يا نساء المسلماتوقا 

                                         
 رواه سسلمع (7)

 رواه الطكراني في الككير بأسانيد أ دها صصيح ولذا الكيهليع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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  (7): )إّن س  أربى الّرباء االستطالة في  رض المسلم بغير الصّق(وقا 

فجاء أبم  لي  بنلف  ،(3)سسلمد الكدرّي قا : لّما أسرنا بالّلدقة لنّا نتصاس    أبي و

وسا فل  هذا  ،فلا  المنافلمن: إّن الّلم لغنّي    صدقة هذا ،وجاء إنسان بألفر سنم ،صاق

ِذيَ  َيْلِمُزوَن اْلُمطَّمِّ :﴿  فنزلت ،اآلخر إاّل ر اء ِ يَ  الَّ ِذيَ  َيْلِمُزوَن اْلُمطَّمِّ ِ يَ  ِسَ  اْلُمْؤِسنِيَ  الَّ

ُم ِسنُْهْم َوَلُهْم َ َذاٌب  ِذيَ  اَل َيِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِسنُْهْم َسِخَر اللَّ َدَقاِت َوالَّ فِي اللَّ

   (3))التمبة(﴾ (33َألِيٌم )

ع وهم نمق س  عاالستهزاءوس  هذا الكاب سا ورد في النلمص الملدسة س  النهي    

قا   ،وقد  لر اللم تلالى أنم صاة أ داء الرس  التي قابلما بها أقماسهم ، تلار الخاياال

ِذيَ  َلَاُروا ُثمَّ َأَخْذُتُهْم َفَكْيَف لاَن ِ لاِب تلالى:﴿  َوَلَلِد اْسُتْهِزَئ بُِرُسٍ  ِسْ  َقْكِلَ  َفَأْسَلْيُت لِلَّ

  (الر د)﴾ (33)

لِيَ  )َوَلَلْد َأْرَسْلنا ِسْ  َقكْ وقا :﴿  ( َوسا َيْأتِيِهْم ِسْ  َرُسمٍ  إاِلَّ لاُنما 73ِلَ  فِي ِشَيِع اْسَوَّ

 (الصجر)﴾ (77بِِم َيْسَتْهِزُؤَن )

َ  َ َلْيِهْم ُسمَرٌ  ُتنَكُِّئُهْم بِما فلا :﴿  ،وأخكر أنم صاة المنافلي  َيْصَذُر اْلُمنافُِلمَن َأْن ُتنَزَّ

َم ُسْخِرٌج سا َتْصَذُروَن ) فِي ُقُلمبِِهْم ُقِ  اْسَتْهِزُؤا ( َوَلِئْ  َسَأْلَتُهْم َلَيُلمُل َّ إِنَّما ُلنَّا َنُخمُض 80إِنَّ اللَّ

ِم َومياتِِم َوَرُسملِِم ُلنُْتْم َتْسَتْهِزُؤَن ) ( ال َتْلَتِذُروا َقْد َلَاْرُتْم َبْلَد إِيمانُِكْم إِْن 85َوَنْلَلُت ُقْ  َأبِاللَّ

ُهْم لاُنما ُسْجِرِسيَ  ) َنْلُف َ ْ  طاِ َاةٍ  ْب طاِ َاًة بَِأنَّ  )التمبة(﴾ (88ِسنُْكْم ُنَلذِّ

َوِسَ  النَّاِم َسْ  َيْشَتِري َلْهَم اْلَصِديِث لُِيِض َّ َ ْ  قا  تلالى:﴿  ،وأخكر أنم صاة الغافلي 

ِم بَِغْيِر ِ ْلٍم َوَيتَِّخَذها ُهُزوًا ُأولِئَ  َلُهْم َ ذاٌب ُسهِ  ( َوإِ ا ُتْتلى َ َلْيِم مياُتنا َولَّى 8يٌ  )َسكِيِ  اللَّ

                                         
 رواه أ مد وأبم داودع (7)

 نتصاس : أي يصم  بلضنا لكلض باسجر ع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)
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ْرُه بَِلذاٍب َألِيٍم )  (للمان)﴾ (3ُسْسَتْككِرًا َلَأْن َلْم َيْسَمْلها َلَأنَّ فِي ُأُ َنْيِم َوْقرًا َفَكشِّ

 ،أو سجاراتهم في سلملهم ،وقد نهي المؤسنمن لذل  س  صصكة هؤالء المستهز ي 

َها الَّ قا  تلالى:﴿  ِذيَ  ُأوُتما يا َأيُّ َخُذوا ِدينَُكْم ُهُزوًا َوَلِلكًا ِسَ  الَّ ِذيَ  اتَّ ِذيَ  مَسنُما ال َتتَِّخُذوا الَّ

َم إِْن ُلنُْتْم ُسْؤِسنِيَ  ) ُلما اللَّ اَر َأْولِياَء َواتَّ ( َوإِ ا ناَدْيُتْم إَِلى اللَّ ِ  53اْلِكتاَب ِسْ  َقْكِلُكْم َواْلُكاَّ

ُهْم َقْمٌا ال َيْلِلُلمَن )اتََّخُذوها ُهُزوًا   (الما د )﴾ (58َوَلِلكًا  لَِ  بَِأنَّ

فلا   ،وقد أخكر اللم تلالى    الجزاء الذي ينتظر المستهز ي  سهما اختلف صناهم

ساُلْم ( َوِقيَ  اْلَيْمَا َننْ 33َوَبدا َلُهْم َسيِّئاُت سا َ ِمُلما َو اَم بِِهْم سا لاُنما بِِم َيْسَتْهِزُؤَن )تلالى:﴿ 

َخْذُتْم  (30َلما َنِسيُتْم لِلاَء َيْمِسُكْم هذا َوَسْأواُلُم النَّاُر َوسا َلُكْم ِسْ  ناِصِريَ  ) ُكُم اتَّ  لُِكْم بَِأنَّ

ْنيا َفاْلَيْمَا ال ُيْخَرُجمَن ِسنْها َوال ُهْم ُيْسَتْلَتُكمَن ) ْتُكُم اْلَصياُ  الدُّ ِم ُهُزوًا َوَغرَّ ِم َفلِ  (35مياِت اللَّ لَّ

ماواِت َوَربِّ اْسَْرِض َربِّ اْللاَلِميَ  ) ماواِت  (38اْلَصْمُد َربِّ السَّ َوَلُم اْلِكْكِرياُء فِي السَّ

 )الجاثية(﴾ (33َواْسَْرِض َوُهَم اْلَلِزيُز اْلَصِكيُم )

ِذيَ  َض َّ َسْليُ 733ُقْ  َهْ  ُننَكُِّئُكْم بِاْسَْخَسِريَ  َأْ مااًل )وقا :﴿  ْنيا ( الَّ ُهْم فِي اْلَصياِ  الدُّ

ُهْم ُيْصِسنُمَن ُصنْلًا ) ِهْم َولِلاِ ِم َفَصكَِطْت 730َوُهْم َيْصَسُكمَن َأنَّ ِذيَ  َلَاُروا باِلياِت َربِّ ( ُأولِئَ  الَّ

َخُذوا مياتِي (  لَِ  َجزاُؤُهْم َجَهنَُّم بِما َلَارُ 735َأْ ماُلُهْم َف  ُنِليُم َلُهْم َيْمَا اْلِلياَسِة َوْزنًا ) وا َواتَّ

 (الكهف)﴾ (738َوُرُسِلي ُهُزوًا )

ع وهي الارح ع(7) الشماتةوس  هذا الكاب سا ورد في النلمص الملدسة س  النهي    

ْمَسْسُكْم إِْن تَ فلا :﴿  ،وقد ا تكر اللم  ل  صاة المنافلي  ،بما يليت الغير س  الملا ت

َم َ َسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِلْكُكْم َس  ُلْم َلْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ اللَّ يَِّئٌة َيْاَرُ ما بِها َوإِْن َتْلكُِروا َوَتتَُّلما ال َيُضرُّ

 (م   مران)﴾ (733بِما َيْلَمُلمَن ُسِصيٌ  )

                                         
رطكّي: الّشماتة: الّسرور بما يليت أخاك وقا  الل ،(333قا  الّراغت: الّشماتة الارح بكلّية س  تلاديم ويلادي  )الماردات:  (7)

 (337/ 3س  الملا ت في الّدي  والّدنيا )الجاسع س كاا اللرمن )
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 إِْن ُتِلْكَ  َ َسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِلْكَ  ُسِليَكٌة َيُلمُلما َقْد َأَخْذنا َأْسَرنا ِسْ  َقْكُ  وقا :﴿ 

ْما َوُهْم َفِرُ مَن ) ِ   (53َوَيَتَملَّ ِم َفْلَيَتَملَّ ُم َلنا ُهَم َسْمالنا َوَ َلى اللَّ ُقْ  َلْ  ُيِليَكنا إاِلَّ سا َلَتَت اللَّ

 (التمبة)﴾ (57اْلُمْؤِسنُمَن )

وشماتة  ،وسمء اللضاء ،ودرك الّشلاء ،يتلّم  س  جهد الك ء  لان النّكّي و

 ع(7)اس داء

 فسألتم    ،قا : رأيت أبا  ّر و ليم  ّلة و لى غ سم سفلها ،رور ب  سميد   الملو

 قا : فأتى الّرج  النّكّي  ،فلّيره بأّسم ،قا : فذلر أّنم ساّب رج   لى  هد رسم  الّلم   ل ؟

 فلا  النّكّي  ،فذلر  ل  لمإخمانكم وخملكم جللهم الّلم  ،: )إّن  اسرؤ في  جاهلّية

ال و ،وليلكسم سّما يلكس ،م  لان أخمه تصت يديم فليطلمم سّما يأل ف ،تصت أيديكم

  (3)فإن لّلاتممهم فأ ينمهم  ليم( ،تكّلامهم سا يغلكهم

لا : )ال تظهر الّشماتة سخي  ف ،   الللمبة التي تنتظر الشاستي  وقد أخكر 

  (3)فير مم الّلم ويكتلي (

 الهجر:

 ابععع  دثنا    اللدوان بالهجرعع فصدثنا    السعقلنا:  رفنا السادم

 ،و دا اهتماسم بم أو  رصم  ليم ،قا  الماوردي: الهجر هم سلاطلة المسلم سخيم

فاي الصديث قا   ،وهم س  أ ظم المصرسات لما تد   لى  ل  النلمص الملدسة الكفير 

شرك ي ويما الخميسع فيغار لكّ   كد ال ،: )تاتح أبماب الجنّة يما االثني رسم  اللم 

بالّلم شيئا إاّل رج  لانت بينم وبي  أخيم شصناءع فيلا : أنظروا هذي   ّتى يلطلصاع أنظروا 

                                         
 زدت أنا وا د  ال أدري أّيتهّ  هي( ،رواه الكخاري وسسلمعع قا  سايان )راوي الصديث(: )الصديث ث ث (7)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 صصصمعو ،رواه أ مد وأبم داود والصالم (3)
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  (7)أنظروا هذي   ّتى يلطلصا( هذي   ّتى يلطلصاع

فإن التليا فسّلم أ دهما فرّد اآلخر اشترلا في  ،قا : )ال تصّ  الهجر  فمم ث ثة أّيااو

وإن ساتا وهما ستهاجران ال يجتملان  ،وباء بم اآلخر ،اإلثموإن لم يرّد برىء هذا س   ،اسجر

  (3)في الجنّة(

يلتليان فيلرض هذا ويلرض  ،قا : )ال يصّ  لرج  أن يهجر أخاه فمم ث ث ليا و

  (3)وخيرهما اّلذي يكدأ بالّس ا( ،هذا

 افإّنهما نالكان    الصّق س ،قا : )ال يصّ  لمسلم أن يهجر سسلما فمم ث ث ليا و

م وإن سّلم فلم يلك  ورّد  لي ،داسا  لى صراسهما وأّولهما فيئا يكمن سكلم بالايء لّاار  لم

فإن ساتا  لى صراسهما لم يدخ  الجنّة  ،ورّد  لى اآلخر الّشيطان ،س سم رّدت  ليم الم  كة

  (0)جميلا أبدا(

دخ   ،اتفم  هجر فمم ث ث فم ،)ال يصّ  لمسلم أن يهجر أخاه فمم ث ث :قا و

  (5)النّار(

فإ ا لليم سّلم  ليم ث ث سرار لّ   ،قا : )ال يكمن لمسلم أن يهجر سسلما فمم ث ثةو

  (8)فلد باء بإثمم( ، ل  ال يرّد  ليم

 ت وس  تا ،فم  سستغار فيغار لم قا : )تلرض اس ما  يما االثني  والخميس:و

                                         
 رواه سسلمع (7)

 رواه الطكراني في اسوس  والصالم واللاظ لم وقا : صصيح اإلسنادع (3)

 رواه الكخاري وسسلمع (3)

 وأبم يللى والطكراني واب   كان في صصيصم  ،رواه أ مد (0)

 رواه أبم داودع (5)

 رواه أبم داودع (8)
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  (7)ما(فيتاب  ليم ويرّد أه  الّضغا   بضغا نهم  ّتى يتمب

  (3)فهم لسا  دسم( ،: )س  هجر أخاه سنةوقا 

سا  ّق زوجة أ دنا  ليم؟ قا : )أن  ،قا : قلت: يا رسم  الّلم    سلاوية اللشيرّي و

 وال تهجر إاّل في ،وال تلّكح ،وتكسمها إ ا التسيت وال تضرب المجم ،تطلمها إ ا طلمت

  (3)الكيت(

                                         
 رواه الطكراني في اسوس ع (7)

 رواه أبم داودع (3)

 رواه أبم داود واب   كان في صصيصمع (3)
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 الخاتمة

ويستلم  في  ،ات يصدثنا فيها    سرض )اللدوان(بلينا سع الماوردي أياسا سلدود

ع وبلد أن رأى أن المصيطي  بم قد فلهما  نم سا عالتناير  نم ل  سا متاه اللم س  الللم والصكمة

 ع عطلت سنا أن نسير إلى صا ت المدرسة في سا تها ،أراد أن يكلغهم إياهم ويدربهم  ليم

 ع عوهناك رأيت س  اللجت سا لم أل  أتلمره

فير  وبجنكم صرر ل ،جالسا  لى لرسي سصس  ب  فيض اللملد لان صا ت المدرسة ل

 ععس  الما 

ع عفسمقكم ينتظرلم ،ع ل  أطي   ليكم الصديثع ندسا اجتملنا إليم قا : سر كا بكم

 ولهذا سأ ج  بإخكارلم بنتيجة المسابلةع

ا من  ددال ألتمكم أني في بداية المسابلة لنت أتلمر أن الاا زي  سنكم سيك

ع و ددت الصد اسدنى س  اإلجابة عع وقد وضلت لذل  الصد اسدنى س  اسسئلةعسصدودا

 عع ليها

ع فلد لانت تللني س  المراقكين  الذي أرسلهم ل   ي  علكني التشات  ظم خطئي

 ع عفي صاة زبا   وسشتري  س  اسخكار سا سأل قلكي سرورا

ع فاقكلمه سني فهم عالما  سا و دتكم بمفلد جملتكم اليما سوزق  ليكم س   ،ولهذا

 ع ع لكم

 ،فنادى  ليم ،ثم طلت س  بلض سرافليم أن ينادي  لى رج  س  أه  السمم ،قا   ل 

ب  صاح بلم : للد تللمنا في هذه المدرسة  ،واللجت أنم رفض أخذ الما  ،و ضر الرج 

وأن نلنع بما متانا اللم س   ،وتللمنا أن نلتمد  لى سا أ طانا اللم س  اللمى ، رسة المسألة

ع وفمم  ل  تللمنا س  السلمك الرفيع سا سينزق س  سمقنا  لة الصزن التي لان عفضلم
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 يلكسهاع

ع للد التشانا السكت اسلكر الذي لان يكم  وراء فلرنا وفلر عقا  مخر: صدقت

 ععسمقنا

لمدد نت هي اولا ،قا  مخر: للد  رفنا المصرلات الخكيفة التي لانت تمدنا بالر يلة

 وسصق  ياتناع ،الذي أسد بم سصق السمم

قا  مخر: ليت  بد  أن تمدنا بما سددتنا بم س  فضل  السابق سددتنا بالنلح والملرفة 

 وال يصمي الكرلة لالنليصةع ،وال يصمي الصيا  لالملرفة ،ع ف  يصمي الما  لالللمعوالللم

ع ونص  ال نطلت سن  سمى عا هم أ ظمع للد سننت  لينا بمعقا  مخر: سا ا نريد بالما 

 ع عأن تأ ن لنا في أن نكلى ت سيذ لهذه المدرسة وسساتذتها الككار

قا  مخر: ب  نطلت سن  أن تأ ن لنا لنسير في الكلدان لنكشر بها وبالتلاليم الساسية التي 

 تد م إليهاع

لمضمخة بلد أن سمع سصس  هذه الكلمات اللذبة التي تامهت بها تل  اسلسنة ا

كني ع ولعوأسأ  اللم أن يكارك لكم في  ياتكم ،قا : شكرا  لى هذه الكلمات ،بلطر اإليمان

 ع ب  سأترلم لهذه المدرسة ولك  س  يتتلمذ فيهاععسع  ل  ل  أ مد بهذا الما  إلى بيتي
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 هذا الكتاب

تهدف هذه الرواية إلى بيان أثر االختيار اإلنساني للخطيئة فيما يصل  لم س  سالم 

 سمم سمتلئة بك  أنماق الالر طريق ومالا وسلا تعع وهي تلكر     ل  بتلكير رسزي   

سدى ر  ل ، وألمان اللراق  م  سيراها المؤلف ا تلميذ الس ا ا فتفمر في ناسم والصاجة، 

 انسجاسم سع الر مة واللدالة اإللهيةعع

لك  سللم الس ا، و كر سا يرسلم لتلميذه س  المسا   يكره  لم  لى أن ل  سا  ل  

 سه  السمم س  مالا هم ثمر  اختياراتهمع

ثم يأخذ بيده إلى سدرسة تدرب أه  السمم  لى التخلص س  اآلثاا التي  الت بينهم 

س   سكت سا    بهم ، ليهمعع وهناك يلرف تلميذ الس ا، وأه  السمم وبي  تنز  الكرلات

 سصق ومالاع
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