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الفصل األول : الغيبة و النميمة

: مفيػـ الغيبة وحكسيا 7-1الجرس 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 

سا عمَّستشا وِزْدنا ِعمسًا، وَأِرنا الحق حقًا واْرزقشا اتِّباعو، وأِرنا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا واْنفعشا بِ 

الباشل باِشبًل وارُزقشا اْجتشابو، واْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، وأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ.

ـُ الُفداؽ : الغيبُة ماِئَجُة شعاـ الكالب وإدا

الدابقة أف أُعالج مػضػع الغضبة الحؼ بجأُتو في الخصبة، في ػف، وعجت في خصبة الجسعة أييا األخػة السؤمش

َمة. َضًة ُمَفرَّ دروس يـػ األحج ُمعاَلَجًة ُمَتأنِّ

الحقضقة أفَّ ُخصبة الُجسعة تْختّز باإليجاز، بضشسا 

ُدروس الِعْمع تْختزُّ بالتفاصضل، والُسدمسػف كسا 

عضجوف عغ الكبائخ مغ تَخْوف في األعّع األغمب ب

َقْتٍل، أو ُشْخب خسٍخ، أو ِزنى، لِكّشيع يقعػف في 

مػِبقاٍت كبلمضَّة كثضخة تْحُجُبيع عغ هللا عد وجل، 
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فالَسْعِرَضة تْحُجب عغ هللا تعالى صغضخًة كانت أو كبضخة، وال تْشَدػا أفَّ اإلْصخار عمى الَسْعِرَضة الرغضخة يْجعميا 

كسا ذكْخت في الُخصبة أفَّ العبادة لضذ في أداء الرمػات َفَحْدب وِصضاـ رمزاف، ولكغَّ كبضخة، والدمف الرالح 

 العبادة الَحقَّة في َضْبط المِّداف وَضْبُصُو يْحتاُج إلى إرادٍة َقِػيَّة.

قاؿ  فاإلنداف يْدتْخِسل في الحجيث عغ ُعضػب الشاس ونقاِئِرِيع، وفزاِئِحيع، ومداِوِئيع، وفي ىحا الحجيث كسا

ـُ الُفداؽ، ومغ أْعساؿ أْىل الُفجػر.   العمساء ُمْتَعٌة اجتساعضة، لحلظ قالػا: الغضبُة ماِئَجُة شعاـ الكبلب، وإدا

 البيتاف و الغيبة :

 عمى ُكلٍّ نحغ في تفاصضل دقضقة عغ الغضبة، ويشبغي لمسؤمغ أف يقف َمْػِقَف دقضقًا: 

ُخؾَ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ  َْ ُ َوَرُسػُلُو َأْعَمُعل َ اَؿ: ُِ   َىمَّّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َأَُْجُروَف َما اْلِغيَبُة َ اُلػا ّللاَّ

اَف ِفيِو َما َُُقػُؿ َفَقِج اْغَتْبتَ  اَف ِفي َأِخي َما َأُ ػُؿ َ اَؿ ِإْف ََ ِإْف َلْع َيُكْغ ِفيِو َفَقْج ُو وَ َأَخاَؾ ِبَسا َيْكَخُه ِ يَل َأَفَخَأْيَت ِإْف ََ

 َبَيتَُّو((

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

البيتاف أف تقػؿ عمى أخضظ شضئًا لضذ فضو، أما 

الغضبة فأف تقػؿ عشو شضئًا ىػ فضو، ىحا تعخيف 

الغضبة مغ ِقَبِل الشبي عمضو الربلة والدبلـ، شْبعًا 

ضبة في ِذْكُخَؾ أخاؾ بسا يْكخه سػاٌء أكانت ىحه الغ

بجِنِو، أو ديشو، أو ُدنضاه، أو نفدو، أو ُخُمِقو، أو 

مالو، أو ولجه، أو َزْوجتو ووالجه، أو َثْػِبِو، أو ِمْذَضِتِو، 

أو َحَخَكِتِو، أو َعبػِسِو وشبلقتِو، أو غضخ ذلظ مسا 
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 يتعمَُّق بو، ُكلُّ ىحه السػضػعات ُمَتَعمَِّقة بالغضبة.

ِمدانظ، أو َكَتْبَتُو ِبَضِجؾ، أو َرَمْدَت إلضو، أو أَشْخَت إلضو ِبَعْضِشظ، أو َيِجؾ، أو رأِسظ، أو نحػ شيٌء آخخ: سػاٌء َذَكْخَتُو بِ 

 ذلظ؛ تْمسضحًا كاف أو تْرخيحًا َفُكلُّ ىحا مغ الغضبة.

 ففي الَبَجف كأف تقػؿ: فبلف أْعخج، وىحا أْعَسر، وذاؾ قرضخ، وفبلف شػيل، واآلخخ شجيج الدْسخة؛ ىحه غضبة

يغ كأف تقػؿ: فاسق، وسارؽ، وكاذب، وضالع، وُمتياِوف بالرمػات، لضذ بارًا بػاِلَجْيو؛ ىحه في  الَبَجف، وفي الجِّ

، ويشاـ في غضخ َوْقِتو، وفي والجه كأف تقػؿ: والُجه  يغ، وفي الجنضا كأف تقػؿ: ىحا قمضل األدب وكثضخ األكل والشـػ الجِّ

شْ  عة، وفي الُخمق كأف تقػؿ: ُمَتَكبِّخ وُمخائي وجبار..إلخ، وفي الثػب وِسُخ الثَّْػب ِزْنجي، أو تْحتِقُخ والجه بالرَّ

 وشػيل الكّع. 

 الغيبة مغ أْوسع السعاىي التي يْقتِخُفيا الشاس :

أييا األخػة، الغضبة مغ أْوسع السعاصي التي يْقتِخُفيا الشاس وىع ال يْذعخوف في مجالِدِيع، وسَفِخِىع، وِلقاءاِتِيع، 

ووالِئِسِيع، وأْعخاِسِيع، وفي أْحداِنِيع، فساداـ ىحا المِّداف يْشَيُر أْعخاض الشاس َفُيػ واِقٌع ِبغضَبٍة كبضخة، والغضبة كسا 

 تْعمسػف مغ الكباِئخ. 

ُخَؾ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ: َأَُْجُروَف َما اْلِغيبَ  َْ ُ َوَرُسػُلُو َأْعَمُعل َ اَؿ ُِ ُة؟ َ اُلػا ّللاَّ

اَف ِفيِو َما َُُقػُؿ َفَقِج اْغَتْبتَ  اَف ِفي َأِخي َما َأُ ػُؿ َ اَؿ ِإْف ََ ُو َوِإْف َلْع َيُكْغ ِفيِو َفَقْج َأَخاَؾ ِبَسا َيْكَخُه ِ يَل َأَفَخَأْيَت ِإْف ََ

 َبَيتَُّو((

 َة []مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيخَ 
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 و : 

اَف ِمْغ َأْىَحاِب اْبِغ َمْدُعػٍد َعْغ َعاِئَذَة َ اَلْت َحَكْيُت ِلمشَِّبيِّ َىمَّّ المَّيع َعمَ  الا ))َعْغ َأِبي ُحَحْيَفَة َوََ ُُ ْيِو َوَسمََّع َر

َحا َ اَلْت َفُقْمُت َيا رَ  َحا َوََ الا َوَأفَّ ِلي ََ ُُ ِني َأنِّي َحَكْيُت َر ُسػَؿ ّللاَِّ ِإفَّ َىِفيََّة اْمَخَأٌة َوَ اَلْت ِبَيِجَىا َىَكَحا َفَقاَؿ َما َيُدخُّ

ِت ِبَيا َماَء اْلَبْحِخ َلُسِدَج(( ُْ ِت ِبَكِمَسٍة َلْػ َمَد ُْ  َكَأنََّيا َُْعِشي َ ِريَخةا َفَقاَؿ َلَقْج َمَد

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ححيفة [

َت أنت؟! قاؿ الحدغ: "ِذْكُخ الغضخ ثبلثة: الغضبة والبيتاف واإلْفظ، فيي قرضخة وُكلُّ مغ يخاىَا يخاىا قرضخة فساذا فَعمْ 

وُكلّّ في كتاب هللا عد وجل، فالغضبة أف تقػؿ ما فضو، والبيتاف أف تقػؿ ما لضذ فضو، واإلْفظ أف تقػؿ ما بَمَغَظ 

 عشو". 

قالػا عغ الدضَِّجة عاِئَذة ما قالػا؛ فإْف َنَقْمَت  فإف َنَقْمَت ما بمَغَظ عشو فيحا إْفٌظ، وحجيث اإلْفظ مْعخوٌؼ َلَجْيكع حضشسا

ما ُذِكَخ لظ فيحا إْفٌظ، وإْف نقْمَت ما في اإلنداف فيحه غضبة، وإْف نقْمَت ما لضذ فضو فيحا ُبْيتاف؛ ِذْكُخ الغضخ ثبلثة: 

ف أف تقػؿ ما لضذ فضو، "الغضبة والبيتاف واإلْفظ، وُكلّّ في كتاب هللا عد وجل، فالغضبة أف تقػؿ ما فضو، والبيتا

واإلْفظ أف تقػؿ ما بَمَغَظ عشو"، وذكخ ابغ سضخيغ رُجبًل فقاؿ: ذاؾ الخُجل األْسػد، ثعَّ قاؿ: أْستْغفخ هللا إنَّي أراني 

ػر! قج اْغَتْبُتو، وذكخ ابغ سضخيغ إبخاىضع بغ أْدىع فَػَضَع َيَجُه عمى َعْضِشِو ولع يُقل أْعَػر، بل أشار وخاؼ أْف يقػؿ أعْ 

 َفُكمسا اْشَتجَّ َخْػُفظ مغ هللا كمسا كشت وقافًا في األْمخ والشَّْيي، وكاف لظ مكاٌف عشج هللا كبضخ، قاؿ تعالى: 

شَّاٍت َوَنَيٍخ ﴾ َُ  ﴿ ِإفَّ اْلُستَِّقيَغ ِفي 

 [ 45] سػرة القسخ: 
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خ هللا ِشفاء لو وِلَسغ َحْػَلُو : َْ  مغ ضبط لدانو و اشتغل بحَخ هللا َاف ُِ

ْعػة إلى هللا، وِذْكخ ما في كتاب َص  قػني أييا األخػة، اإلنداف إذا َضَبَط ِلدانو، و اْشتغل ِبِحْكخ هللا عد وجل والجَّ جِّ

هللا وُسشَِّة رسػؿ هللا مغ فزاِئل، وما عشج الرحابة مغ الكخامات، كاف ِذْكخ هللا ِشفاُء لو وِلَسغ َحْػَلُو، أما إذا 

ِحْكخ الشاس داٌء لو وِلَسغ َحْػَلُو، اْشَتَغل ِبِحْكخ الشاس فَ 

وىػ َقْػُؿ سضِّجنا عسخ: "ذكخ هللا شفاء وذكخ الشاس 

داء"، ُكلُّ إنداٍف ال بج لو مغ ِلقاءات ِشْئت أـ أَبْضَت، 

أْحَبْبت أـ كِخْىَت، أْعَجَبَظ أـ لع ُيْعِجْبظ، فأنت 

ُمْزصّخ أف تْمتقي مع أْصِجقاِئظ، ومع جضخانظ، 

مبلِئظ، وأْقِخباِئظ في ولضَسٍة، أو َسْيَخٍة، أو وإْخػانظ، وزُ 

ْفدظ: ماذا ِلقاٍء، أو تْيِشَئٍة، أو ُنْدَىٍة، أو تْعِدَيٍة، وفي َحْفَمٍة، أو عْقج ِقخاف؛ فالمِّقاء َحْتسي، َفَقْبَل أْف تْجُخل ُقْل في نَ 

ْىغ، ىضئ في نْفِدَظ آيًة أو حجيثًا أو قِ  ًة أو شضئًا عغ أْصحاب رسػؿ هللا، الُسِيّع أقػؿ؟! ال تْجخل وأنت خالي الحِّ رَّ

َقْػُؿ سضِِّجنا شيٌء ُيَقخُِّبيع إلى هللا، واْذُكْخُه ِبُمْصٍف وأَدٍب وِحْكَسٍة وتداُمٍح فإف رأْيَت الُػجػَه قج أْشَخَقْت وتألََّقْت فيحا ىػ 

 عسخ: "ذكخ هللا شفاء وذكخ الشاس داء".

يا قالت: "ال يْغتاَبغَّ أحجكع أحجًا فإني قمُت الْمخأٍة وأنا عشج رسػؿ هللا صمى أييا األخػة، عغ عائذة رضي هللا عش

هللا عمضو وسمَّع: إفَّ ىحه َلَصػيَمُة الَّحْيل، فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع: ِاْلفطي اْلفطي فَمَفْطُت مْزغة َلْحٍع"؛ 

َتًة، كسا قاؿ ف ي َوْقٍت آخخ:" َتَخمَّل فقاؿ: ومعَّ أَتَخمَّل يا رسػؿ هللا صمى هللا عمضو أْؼ كأنَّيا أكَمْت لْحَع ُأْخِتيا مضِّ

 وسمَّع ولع آكل المَّْحع؟! فقاؿ: لقج أكمَت لْحَع أخضظ"، َتَخمَّْل.
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 الغيبة ال ُْقَتِرُخ عمّ المِّداف فقط :

ْكخ بالمِّداِف ُمَحخَّـ، ولكغ ىشاؾ أييا األخػة، مغ دقاِئِق ىحا السػضػع أفَّ الغضبة ال تْقَتِرُخ عمى المِّداف، فال حِّ

وىشاؾ التَّْعخيس، وىشاؾ التَّْرخيح، وىشاؾ الَقْػؿ، 

اإلشارة، فإذا أشار الػاحج عمى اآلخخ بأنَُّو بخضل؛ 

أحضانًا ِبَذَفَتْضِو، وأْحضانًا يَحخُِّؾ رأَسُو، وأْحضانًا يْخفُع 

، َعْضَشْضو، ُكلُّ ىحا عشج هللا غضبة، كبلـٌ، وإشارةٌ 

وتْرخيٌح، وَقْػٌؿ، وَغْسٌد، وتْحخيظ َشَفَتْضغ، وَعْضشضغ، 

ورأس؛ ىحا ُكمُُّو يْجُخُل تحت الغضبة، فإذا أرْدُتع مْجتسعًا 

ُؽ ِوْحَجَة ىحا الَجَدج، وإذا  ُمتساِسكًا كالُبْشضاِف السْخصػص، وكالَجَدِج الػاحج ابتعجوا عغ الغضبة، فالغضبة ىي التي ُتَسدِّ

َبب ىػ الغضبة، َذَكْخُت َمخًَّة أفَّ ُأناسًا شضِّبضغ كانػا  أردتع ُمْجتسعاً  ُمتباِغزًا تدػد فضو العجاوة والحَدُج واألْحقاد، فالدَّ

ـَ سْبعة عذَخ عامًا، فَدَأؿ بْعُزيع بْعزًا ما ِسخُّ ىحا التْػفضق واالْسِتْسخار  يْمتقػف كلَّ ثبلثاٍء مثبًل؛ ىحا المِّقاء دا

ْيسػمة؟  فقاؿ أحجىع: ألفَّ ىحه السجالذ خاِلَضٌة مغ الغضبة، ولػ كاف فضيا غضبة الْنَقَصَعْت مشُح أَمٍج شػيل.  وِتمظ الجَّ

الدضَِّجة عاِئَذُة رضي هللا عشيا قالْت: "دَخَمْت عمْضشا اْمخأٌة فمسا ولَّْت أْوَمْأُت ِبَضجؼ إنَّيا قرضخة، فقاؿ عمضو الربلة 

 والدبلـ: ِاْغتْبتضيا".
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مغ ذلظ السحاكاة أو التَّْسثضل كأف يْسِذَي اإلْنداُف ُمتعاِرجًا، يتَرشَُّع الَعَخج كي يْبُجَو ُمتعاِرجًا، أو كسا يْسذي قاؿ: و 

أو يْزحظ أو يْجمذ أو يَتَحخَّؾ، فإذا َقمَّْجَت إْندانًا مغ أجل أْف يْزحظ الشاس عمضو فيحه مغ أَشجِّ أنػاع الغضبة، 

ِحظ وأْحضانًا ىشاؾ كتابات؛ قالػا: القمُع أحُج المِّداَنْضغ.وىشاؾ غضبة بالكتابة، والخَّ   ْسع، ىشاؾ ُرسـػ تْبَعُث عمى الزَّ

خ األسساء واألْشخاص : َْ  إْىالح االعِػُاج يكػف دوف ُِ

والدبلـ؟  كسا َفَعَل الشبي عمضو الربلة  إال أفَّ اإلنداَف أْحضانًا يْزصّخ إلى أْف ُيْرمَح ُعضػَب الُسْجتسع، كضف يْفَعل؟

ـٍ يْفعمػف كحا  ـٍ يْفَعمػف كحا وكحا"، فالحؼ َفَعل واِحج، فمسا قاؿ: ما باؿ أْقػا كاف يْرَعُج الِسْشبخ ويقػؿ: "ما باؿ أْقػا

وكحا؛ ىي إشاَرٌة لصضفة دوف تْعضضغ ودوف َتْدِسَضة، ولع يْفَزح لكشَُّو ذكخ َعْضبًا ُمْشَتِذخًا في الُسْجتسع؛ لسا كشُت داِخبًل 

ضـػ كاف ثمٌَّة مغ إْخػانشا ُيرمػف داِخَل السْدِجج، وأُْغِمَق الصخيق إلى الباب، فالحؼ صمى وكاف آخخىع يْشبغي أْف ال

ُيَرمي في َصفٍّ آخخ، ىل ُيْعَقل أربع ركعات الِعذاء تقصع الصخيق ِنياِئضًا عغ الَحَخـ، فيحه نْقصة دقضقة قبل أْف 

داَءؿ ىل ىحا الصخيق وحضٌج لمَحَخـ؟ فبل يشبغي أف نقف فضو وأف نجع شخيقًا، فبل ُيرمي السْخء ويْمحق باإلماـ؛ أْف يت

 بج مغ إْصبلح االعِػجاج دوف ِذْكخ األسساء واألْشخاص، إنسا نكتفي ِبِحْكخ الحاالت ووْصف الِعبلج ليا.

 شخؽ أخخى لمغيبة :

ضبة، مَثبًل فسغ الغضبة أْف ُيْحكخ إنداٌف عشجؾ فَتقػؿ: اآلف ىشاؾ أسالضب َذِكضَّة يفعميا اإلنداف ويطّغ أنَُّو نجا مغ الغ

الحسج هلل الحؼ عافانا مغ الُبْخل، معشى ذلظ أنَُّو بخضل! شْبعًا ىحه إشارة إلى أنَُّو بخضل وىي غضبة، ومخًَّة قمت: 

ْمَت: الحسج هلل الحؼ الحسج هلل الحؼ عافانا مغ أْكل أمػاؿ الشاس بالباشل، أيزًا ىحه غضبة، وُذِكَخ إنداٌف ثالث فقُ 

عافانا مغ الخياء والشفاؽ ىحه كحلظ غضبة، وىحه الغضبة ُمزاعفة اإلثع ألنَّظ اْنَتَقْرَت أخاؾ وأْثَشْضَت عمى نْفِدظ وقج 

 ال تكػف كحلظ، فرار ىشاؾ اْفِتخار واْسِتْعبلء وانِتقاص ألخضظ.
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قـػ ِبَسْجح مغ يخيج اْغِتضابو فضقػؿ: ما أحدغ أْحػاؿ فبلف، وىشاؾ شخيقة أخخػ لمغضبة، وذلظ ِبَسْجح َزْيج أو ُعَبْضج، وي

فْعُمُو كحا وعباَدُتُو كحا، فالحاضخوف يقػلػف َعْكذ ذلظ، إْذ أنَُّو يْعمع أفَّ لو نقاِئز، وىؤالء الحيغ معو ال يْدكتػف 

؛ فبلف ىكحا ال حػؿ وال قػَّة إال عمضيا، فحضشسا تْسجح ىحا اإلنداف تْدتثضخ مػضػع الغضبة عشجىع، فَضْغتابػنو َفُتْجَىر

 باهلل، وُكلُّ ىحا ِبدَبِب َمْجِحظ لو، وىػ مغ الغضبة.

وكحا مغ الغضبة اإلْصغاُء إلى الغضبة، ما َتَكمَّْسَت وال كمسة لسا كشت في السْجمذ فاغتضَب إنداٌف أمامظ، وأنت 

في َغْدوة تبػؾ سأؿ الشاس عمضو الربلة والدبلـ ُمْشِرت وُمدتْستع وُتتاِبُع ىحا الحجيث، وىػ أْيزًا مغ الغبضة، ف

فقاؿ: وهللا يا رسػؿ هللا ما  -وأُضشُّو سعج بغ أبي وقاص  -عغ َرُجٍل فقالػا: "إنَُّو مشافق، فقاـ أحج الرحابة الكخاـ 

تْمقى َعُجوًِّا ما تَخمَّفػا عشظ!"  عِمْسشا عشو إال خضخًا، إفَّ ُأناسًا َتَخمَّفػا عشظ لْدشا بأَشجَّ ُحبًا لظ مشيع، ولػ َعِمسػا أنَّظَ 

فاْبَتَدَع الشبي صمى هللا عمضو وسمَّع اْبِتدامَة الِغْبصة ورأػ ىحا الَعَسَل شضِّبًا، فالداكت في السجْمذ الحؼ ُيْغَتُب فضو 

 إنداف شخيٌظ في إثع الغضبة.

ُو أمامظ لكاف ىشاؾ خبلؼ بضغ العمساء أنَُّو يسكغ أف تكػف الغضبة في َشْخٍز أمامظ؟ فأغْ  َمُب الطغِّ ال، لػ أنِّ

االْنِتقاُص مشو َمَدبًَّة أو َشْتسًا، فالغضبة في األْصل أف تحُكَخ اإلنداف في َغْضَبِتو، لحلظ قالػا: االْجِتخاء عمى الشاس 

 في غْضَبِتِيع كالَتَدلُِّف إلضيع ِبَحْزَخِتيع، كبلىسا َضْعٌف وُجْبٌغ ودناَءة وصغار.

 ػع أنَُّو ما َكِخْىَت أف ُتػاِجَو بو أخاؾ في َحْزَخِتِو َفُيَػ غضبة.ُمَمخَّز السػض
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 ُحْكع الغيبة :

ْخع الحشضف؛ إنَّيا حخاـٌ بالكتاب والدشَّة وإْجساع ُعمساء األمَّة، وأِدلَُّة التَّْحخيع  أييا األخػة، أما ُحْكع الغضبة في الذَّ

مى أنَّيا مغ الكباِئخ ال مغ الرغاِئخ، فأْكُل الَسْضَتِة ألْضَدْت كبضخة وُمَحخََّمٌة في كثضخة ججًا، فقج َنَقَل الُقْخشبي اإلْجساع ع

ـ، أما الغضبة فأف تأكل َمة وكحا الِخْشديخ والجَّ  اإلْسبلـ؟! وأْكُل المَّْحع السضِّت ألضذ محخمًا في اإلسبلـ؟ فالَسْضَتُة ُمَحخَّ

يقػؿ أحجىع: إفَّ ىحه الَسْعِرَضة ُمشَتِذَخة وواِسَعُة االنِتذار وَبْمػػ عامَّة،  َلْحَع أخضظ َمْضتًا فيي مغ الكباِئخ، لكغ قج

والشاس ُكمُّيع كحلظ فشقػؿ: إفَّ اْنِتذار ىحه السْعِرَضة وعسػميا عمى الشاس ال ُيْمغي أنَّيا كبضخة، فالسعاصي الكبضخة 

 ى أفَّ اإلْصخار عمى الغضبة كبضخة مغ دوف اْرِتضاب.كبضخة َقمَّْت أو اتََّدَعْت، أما عمساء السدمسضغ فسْجِسعػف عم

العمساء قالػا: كسا أفَّ ىشاؾ ُكْفخ دوف ُكْفخ، كحلظ ىشاؾ غضبة دوف غضبة، كأف تْشَتِقَج بْضتًا صغضخًا، وىحا المَّْػف غضخ 

ه أقّل مغ أْف تْغتاب عالسًا ُمشاِسب، فإذا كاف الذيء ُمَتَعمِّقًا بالثَّْػب أو السشدؿ وال يْصَعُغ في َشْخز صاِحِبو ىح

 يشتِفُع الشاس مشو، فإذا اْغَتْبَتُو مغ دوف بضَِّشة فقج َصَخْفَت الشاس عشو، أو َىَدْزَت مكانتُو عشجىع، فأَشجُّ أنػاع الغضبة أفْ 

 يتألَُّع كثضخًا، فيحا ىػ تْغتاَب َرُجبًل ُيْجخؼ هللا عمى َيِجِه الخضخ، وأَقمُّيا أف تغتاب شضئًا مغ حاجات إْنداٍف لػ َبَمَغُو ال

 التْفخيق بضغ الغضبة الكبضخة واألقّل مشيا.

 شاِئَفة مغ أحاديث رسػؿ هللا ُتَعمَُّق بالغيبة :

أييا األخػة، نحغ اآلف أماـ شاِئَفٍة مغ أحاديث رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع ُكمُّيا تتَعمَُّق بالغضبة، فالحجيث 

ؿ:   األوَّ

لُّ السدمع ع  مّ السدمع حخاـ دمو ومالو وِعْخُضو (()) َُ

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة[
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ّـِ في اإلنداف، فأكثخ الش اس َفَجُمُو حخاـٌ أْف تْقُتَمُو، ومالُو حخاـٌ أف تأكل مالو بالباشل، أما ِعْخُضُو فَسْػِشُغ السْجح والَح

كشَُّو مػضع السجح والحـّ فحخاـٌ أف تْقُتَمُو، وحخاـٌ أف تأكل إذا قالػا كِمَسُة ِعْخض يتَػىَّسػف أّنُو شيٌء ُمَتَعمٌِّق بالسخأة، ول

مالو بالباشل، وحخاـٌ أف تْغتابُو؛ ُكلُّ السدمع عمى الُسْدمع حخاـ مالو ودمو وِعْخُضُو، وقج َذَكْخُت في الخْصبة حجيثًا 

 شخيفًا: 

َثُيع فمع يْكِحْبيعل ووَعَجُىع  ُسَمْت ُمخوَءُُُول وضَيَخْت )) مغ عامل الشاس فمع يْطمْسُيعل وَحجَّ فمع ُيْخِمْفُيعل فُيَػ مسغ ََ

ُُول وَحُخَمت غيَبُتو(( َبْت ُأُخػَّ َُ  عجالُتول وَو

 ] مدشج الذياب عغ عمي بغ أبي شالب[

ُتع إلى عقضَجُتُو صحضحٌة وُيَؤدؼ العبادات، وال ُيْعَخُؼ أنَُّو ضمع وال كحب وال خاف، فيحا اإلنداف حخاـٌ أف تْغتاَبُو، أَرأيْ 

ْسذ وىػ في صحضح ُمْدمع؛ وَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ  ؿ واِضٌح ُوضػح الذَّ  ىحا الحجيث األوَّ

 َعَمْضِو َوَسمََّع: 

ُذػال َواَل ََُباَغُزػال َواَل ََُجاَبُخوال َواَل َيِبْع َبْعُزُكْع  َُ ػُنػا ِعَباَد ّللاَِّ ِإْخَػاناال ))اَل ََُحاَسُجوال َواَل ََُشا َعَمّ َبْيِع َبْعٍسل َوَُ

ِِ اْمِخٍئ ِمَغ اْلُسْدِمُع َأُخػ اْلُسْدِمِع اَل َيْطِمُسُو َواَل َيْخُحُلُو َواَل َيْحِقُخُه التَّْقَػى َىاُىَشا َوُيِذيُخ ِإَلّ َىْجِرِه ثَ  اَلَث َمخَّاٍت ِبَحْد

خِّ َأْف َيْحِقَخ َأَخاُه الْ  ـٌ َدُمُو َوَماُلُو َوِعْخُضُو((الذَّ لُّ اْلُسْدِمِع َعَمّ اْلُسْدِمِع َحَخا  ُسْدِمَع َُ

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة[
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 الحجيث الثاني: 

ُدػا َواَل ََُحاَسُجوا َواَل َُجَ  ُدػا َواَل ََُجدَّ ػُنػا اَبُخوا وَ ))ِإيَّاُكْع َوالطَّغَّ َفِإفَّ الطَّغَّ َأْكَحُب اْلَحِجيِث َواَل ََُحدَّ اَل ََُباَغُزػا َوَُ

 ِعَباَد ّللاَِّ ِإْخَػاناا ((

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

 شبعًا ال تباَغزػا أؼ ال تعسمػا عسبًل ُيَؤدؼ ِبُكع إلى أْف تْبُغزػا بعزكع بْعزًا.

 الحجيث الثالث: 

 َحقٍّ (())ِإفَّ ِمْغ َأْرَبّ الخَِّبا ااِلْسِتَصاَلَة ِفي ِعْخِض اْلُسْدِمِع ِبَغْيِخ 

 ]أبػ داود َعْغ َسِعضِج ْبِغ َزْيٍج [

ُمْدِمٌع مغ أىل الِقْبمة وُيَرمي، وُمْدمع يْذيج أف ال إلو إال هللا وأفَّ دمحمًا رسػؿ هللا، وأدػ زكاة مالو، وَغسَّ بَرَخُه، 

مخغ مدمع، ثعَّ قخأ رسػؿ هللا وأدَّػ العبادات، وعقضَجُتُو صحضحة، قاؿ: فإفَّ مغ أربى الخبا عشج هللا اْسِتْحبلؿ ِعْخض ا

 صمى هللا عمضو وسمَّع قػلو: "والحيغ يؤذوف السؤمشضغ والسؤمشات ِبَغْضخ ما اْكَتَدبػا...".

 الحجيث الخابع: 

َحا َ اَؿ َغْيُخ  )) َعْغ َأِبي ُحَحْيَفَة َعْغ َعاِئَذَة َ اَلْت: ُ ْمُت ِلمشَِّبيِّ َىمَّّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َحْدُبَظ ِمْغ َىِفيَّةَ  َحا َوََ ََ

ْتُو َ اَلْت َوَحَكْيُت  َُ ْت ِبَساِء اْلَبْحِخ َلَسَد َُ ِمَسةا َلْػ ُمِد ٍد َُْعِشي َ ِريَخةال َفَقاَؿ: َلَقْج ُ ْمِت ََ ُِّ ُمَدجَّ َلُو ِإْنَداناا َفَقاَؿ َما ُأِح

َحا (( َحا َوََ  َأنِّي َحَكْيُت ِإْنَداناا َوَأفَّ ِلي ََ

 ْغ عائذة[]أبػ داود عَ 

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

12 

 

فسا قالْت إال أنَّيا قرضخة، كشت أَُعمُِّق عمى ىحا الحجيث: أفَّ بعس السضاه الساِلَحِة التي تربُّ في البحخ مغ الُسُجف 

الُكْبخػ في العالع قج تدضخ خسدضغ كضمػمتخًا والػاِضح أنَّيا مضاٌه َسْػداء، ومع ذلظ الَبْحخ ماُؤُه شاِىخ، ألع يقل سّضجنا 

ما َسِسْعٌت  -مغ ىحه الثبلثة -هللا عشو: "ثبلثٌة أنا فضِيغَّ رجل وفضسا ِسػػ ذلظ فأنا واحٌج مغ الشاس سْعج رضي

 حجيثًا مغ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع إال َعِمْسُت أنَُّو حقّّ مغ هللا تعالى"، حضشسا قاؿ عمضو الربلة الدبلـ: 

 ّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ: ِإفَّ اْلَعْبَج َلَيَتَكمَُّع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ ِرْضَػاِف ّللاَِّ اَل ُيْمِقي َلَيا َباالا )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َىمَّ 

اٍت َوِإفَّ اْلَعْبَج َلَيَتَكمَُّع ِباْلَكِمَسِة ِمْغ َسَخِط ّللاَِّ اَل ُيْمِقي َلَيا َباالا  َُ ُ ِبَيا َدَر َيشََّع ((يَ  َيْخَفُعُو ّللاَّ َُ  ْيِػي ِبَيا ِفي 

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

 و : 

ـٍ  َلُيْع َأْضَفاٌر ِمْغ ُنَحاٍس ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َ اَؿ: َ اؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع: َلسَّا ُعِخَج ِبي َمَخْرُت ِبَقْػ

ػَىُيْع َوُىُجوَرُىْع َفقُ  ُُ ْبِخيُل َ اَؿ َىُؤاَلِء الَِّحيَغ َيْأُكُمػَف ُلُحػـَ الشَّاِس َوَيَقُعػَف ِفي َيْخُسُذػَف ُو ُِ ْمُت َمْغ َىُؤاَلِء َيا 

 َأْعَخاِضِيْع((

 ]أبػ داود َعْغ أنذ[

 يـػ القضامة أضافخ مغ ُنحاس يْخسذػف بيا ُوجػىيع وُصجورىع. 

َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ ِإفَّ ِمْغ َأْرَبّ الخَِّبا ااِلْسِتَصاَلَة ِفي ِعْخِض اْلُسْدِمِع ِبَغْيِخ ))َعْغ َسِعيِج ْبِغ َزْيٍج َعِغ الشَِّبيِّ َىمَّّ ّللاَّ 

 َحقٍّ ((

 ]أبػ داود َعْغ َسِعضِج ْبِغ َزْيٍج[
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 ُحقػؽ الِعباد َمْبِشيٌَّة عمّ الُسذاَحَحة وُحقػؽ هللا َمْبِشيٌَّة عمّ الُسداَمَحة :

 رضي هللا عشيسا قاال: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعغ جابخ وأبي سعضج الخجرؼ 

 )) إياكع والغيبة فإنَّيا شّخ مغ الدنا ((

ُحقػؽ الِعباد َمْبِشضٌَّة عمى الُسذاَحَحة بضشسا ُحقػؽ هللا 

عد وجل َمْبِشضٌَّة عمى الُسداَمَحة، أقػؿ لكع صخاَحًة: 

ؼ إفَّ الحؼ وقع في الغضبة عمضو أْف يحىب إلى الح

اْغتاَبُو وأف يصمب مشو الدساح والَعْفَػ، واألْولى أف 

يحكخ قشاعَتُو الججيجة في الحيغ قاؿ فضيع ما قاؿ حتى 

يْغفخ هللا لو، لساذا قاؿ هللا تعالى في آيات عجيجة:" 

 الى: ِلَضْغِفَخ هللا لكع"؟ ألضذ هللا كخيسًا وواِسَع الَسْغِفَخة؟ ما الحؼ نْفَيُسُو مغ ىحه اآلية؟ قاؿ تع

ُُُنػِبُكْع ﴾  ﴿ َيْغِفْخ َلُكْع ِمْغ 

 [5] سػرة نػح: 

أؼ ىػ يغفخ لكع ُذنػَبكع التي بضشكع وبْضَشُو، أما التي بْضَشُكع وبضغ العباد فبل ُتْغَفخ إال بالُسدامحة، َوْىٌع كبضخ بضغ 

وْىٌع ما قالُو العمساء، ُعْجَت مغ الحنػب َكَضْػـ الشاس أنَُّيع إذا َذَىبػا إلى َبضِت هللا الحخاـ ُغِفَخْت ليع ُكلَّ الحنػب، ىحا 

َوَلَجْتظ ُأمُّظ أْؼ التي بضشظ وبضغ هللا أما الحنػب التي بضشظ وبضغ العباد فبل ُتْغَفخ إال باألداء أو الُسداَمَحة، أْنَفَق مغ 

ـَ حضاتو في سبضل ِتو، وِخْبَخِتو، وجاِىِو، أما ىحا الحؼ َقجَّ هللا ومات في السْعَخَكة شيضجًا؛ ىل  مالو، ووْقِتِو، وِصحَّ

ـ حضاتظ التي ال تسمظ غضخىا؛ والجػد بالشَّْفذ أقرى غاية  ىشاؾ عَسٌل يفػقو؟ أْعَطُع َعَسٍل عمى اإلشبلؽ أْف ُتقجِّ

ْيغ فبل ُيْغَفُخ لو، كاف عمضو الربلة والدبلـ إذا مات أح يضج ُكلُّ الحنػب إال الجَّ ج أْصحابو الجػد، ومع ذلظ ُيْغَفُخ لمذَّ
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ـَ حضاتو   يدأؿ: أَعَمْضِو َدْيغ؟ فإْف قالػا: نعع قاؿ: َصمػا عمى صاِحِبكع، وإْف قالػا: ال، صمى عمضو، ىحا َشيضج َقجَّ

ْيغ.   وروَحُو في سبضل هللا ومع ذلظ ال ُيْغَفُخ لو الجَّ

ـَ لو يـػ القيامة ِلَيأكمُو :  مغ أكل لْحع أخيو غيبةا ُ جِّ

 بي ىخيخة رضي هللا عشو قاَؿ: قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: وفي حجيٍث آخخ عغ أ

ْمُو َمْيتاا َسا أَكْمَتُو حياا((  )) مغ أكل لْحَع أخيو في الجنيا َ خَِّب إليو يـػ القيامة فُيقاؿ لو َُ

 ] السعجع األوسط عغ أبي ىخيخة[

ـَ لو يـػ القضامة ِلَضأكمُو وقج َتغضََّخْت   معاِلُع َوْجِيِو وَفِدَع مغ ىحه األْكمة، و:  فسغ أكل لْحع أخضو غضبًة ُقجِّ

َِ َفْزُل َضْيٍخ َفقَ  اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضي ّللاَّ َعْشَيا َأنَُّو اْعَتلَّ َبِعيٌخ ِلَرِفيََّة ِبْشِت ُحَييٍّ َوِعْشَج َزْيَش

: َأْعِصيَيا َبِعيخا  َِ َِ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ِلَدْيَش ال َفَقاَلْت: َأَنا ُأْعِصي ُِْمَظ اْلَيُيػِديََّة؟ َفَغِز

ـَ َوَبْعَس َىَفٍخ(( ِة َواْلُسَحخَّ ا اْلِحجَّ َُ  َوَسمََّع َفَيَجَخَىا 

 ]أبػ داود َعْغ عائذة[

َخ الشبي عمضو الربلة والدبلـ َزْوَجَتُو َصِفضَّة شيخ ذؼ فإذا أَعْبَت إندانًا أْسػدًا وقمَت لو كمسة تْجَخُحُو، فقج َىجَ 

ة ومحخَّـ وصفخ ِلَقْػِليا َأأُْعصي تمظ الضيػِديَّة؟   الِحجَّ

ا َ ْػـٌ َشَطَخ ِفي الشَّ ))َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َ اَؿ َلْيَمَة ُأْسِخَي ِبَشِبيِّ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َدَخَل اْلَجشََّة... َ اَؿ فَ  َُ اِر َفِإ

ْبِخيُل َ اَؿ َىُؤاَلِء الَِّحيَغ َيْأُكُمػَف ُلُحػـَ الشَّاِس...(( ُِ  َيْأُكُمػَف اْلِجَيَف َفَقاَؿ َمْغ َىُؤاَلِء َيا 

 ]أحسج َعْغ ابغ عباس[
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 ديغ اإلنداف في الُسعاممة :

اديث ويشبغي أف تْحفطػه يقػؿ عمضو وفي حجيث آخخ عغ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع؛ وىػ مغ أَدؽِّ األح

 الربلة والدبلـ: 

اْلُسْفِمُذ ِفيَشا َمْغ اَل  )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ: َأَُْجُروَف َما اْلُسْفِمُذ؟ َ اُلػا:

ـٍ َوَزَكاٍة َوَيْأُِي َ ْج َشَتَع َىَحا َوَ َحَؼ ِدْرَىَع َلُو َواَل َمَتاَعل َفَقاَؿ: ِإفَّ اْلُسْفمِ  َذ ِمْغ ُأمَِّتي َيْأُِي َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِبَراَلٍة َوِىَيا

ـَ َىَحا َوَضَخَب َىَحا َفُيْعَصّ َىَحا ِمْغ َحَدَشاُِِو َوَىَحا ِمْغ َحَدَشاُِِو َفِإفْ  ُُُو َ ْبَل  َفِشَيْت َحَدَشاَىَحا َوَأَكَل َماَؿ َىَحا َوَسَفَظ َد

 َأْف ُيْقَزّ َما َعَمْيِو ُأِخَح ِمْغ َخَصاَياُىْع َفُصِخَحْت َعَمْيِو ُثعَّ ُشِخَح ِفي الشَّاِر ((

 ]مدمع َعْغ أبي ىخيخة[

مغ ىحا الخجل؟ ُيَرمي ويرـػ وُيؤدؼ زكاة مالو ولكشَُّو يْذتع ويْغتاب ويأكل ماؿ الشاس بالباشل، لحلظ ِمَحظُّ ديغ 

 ُسعاممة فَعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا َقاَؿ َقاؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع َعَمْضِو َوَسمََّع: اإلنداف في ال

ـِ الرَّ  ا َرُسػُؿ ّللاَِّ َوِإَ ا ُ َوَأفَّ ُمَحسَّجا ـُ َعَمّ َخْسٍذ َشَياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَّ ْساَل َكاِة َواْلَحجِّ اَلِة َوِإيَتاِء ا))ُبِشَي اإلِْ لدَّ

ـِ َرَمَزاَف((  َوَىْػ

 ] البخارؼ َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َرِضي َّللاَّ َعْشيَسا [

فُيَػ َمبشي عمى َخْسٍذ، أما أْف يكػف اإلسبلـ ىحه الَخْسذ فسا قاؿ عمضو الربلة والدبلـ ىكحا، فُيَػ أْخبلٌؽ وِصْجٌؽ 

أْف نرمي ونرـػ وُنَدكي ونْعَتِسخ ثعَّ نُغّر، ونْحمف بالباشل، وأمانة ووَرٌع وِعفَّة وشجاعة وَكَخـ وإْخبلص، أما 

ونْغتاب، ونْذُتع، ونأكل أمػاؿ الشاس بالباشل، ونْحتاؿ، فَمْضَذ ىحا ىػ الُسْدمع، أؼ إذا أردتع أْف تزعػا َيَجكع عمى 

 لدبلـ: ُجْخح الُسْدمسضغ فيحا ىػ الحجيث الحؼ يشبغي أْف تْحفطػُه جسضعًا يقػؿ عمضو الربلة وا
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ُأمَِّتي َيْأُِي َيْػـَ اْلِقَياَمِة  )) َأَُْجُروَف َما اْلُسْفِمُذ َ اُلػا اْلُسْفِمُذ ِفيَشا َمْغ اَل ِدْرَىَع َلُو َواَل َمَتاَع َفَقاَؿ ِإفَّ اْلُسْفِمَذ ِمغْ 

ـٍ َوَزَكاٍة َوَيْأُِي َ ْج َشَتَع َىَحا َوَ َحَؼ َىَحا َوَأَكَل مَ  ـَ َىَحا َوَضَخَب َىَحا َفُيْعَصّ َىَحا ِمْغ ِبَراَلٍة َوِىَيا اَؿ َىَحا َوَسَفَظ َد

ُصِخَحْت َعَمْيِو ُثعَّ ُشِخَح َحَدَشاُِِو َوَىَحا ِمْغ َحَدَشاُِِو َفِإْف َفِشَيْت َحَدَشاُُُو َ ْبَل َأْف ُيْقَزّ َما َعَمْيِو ُأِخَح ِمْغ َخَصاَياُىْع فَ 

 ِفي الشَّاِر ((

 خة[]مدمع َعْغ أبي ىخي

والشبي عمضو الربلة والدبلـ ال يشصق عغ الَيػػ إْف ىػ إال َوْحٌي يػحى، كبلـُ الشبي َوْحٌي غضخ َمْكحوب، وُكلُّ 

يغ صبلٌة وِصضاـٌ فقط وَحجّّ وزكاة ولضذ اْسِتقاَمة وال  إنداف اْسَتَخفَّ ِبيحا الحجيث ولع يْعبأ وأَصخَّ عمى أفَّ الجِّ

 ي كْدب الساؿ، وال في إْنفاقو، فقج َكحَّب الشبي عمضو الربلة والدبلـ. ضْبصًا لمِّداف، وال ضْبصًا ف

 الغيبة والشسيسة يُحصاف اإليساف :

 َعْغ َسْيِل ْبِغ ُمَعاِذ ْبِغ َأَنٍذ اْلُجَيِشيِّ َعْغ َأِبضِو َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْضِو َوَسمََّع قاؿ: 

َيشََّع َوَمْغ َرَمّ ُمْدِمساا )) َمْغ َحَسّ ُمْؤِمشاا ِمْغ ُمَشافِ  َُ ُ َمَمكاا َيْحِسي َلْحَسُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِمْغ َناِر  ٍق ُأَراُه َ اَؿ َبَعَث ّللاَّ

َيشََّع َحتَّّ َيْخُخَج ِمسَّا َ اَؿ (( َُ ْدِخ  ُِ ُ َعَمّ   ِبَذْيٍء ُيِخيُج َشْيَشُو ِبِو َحَبَدُو ّللاَّ

 اِذ ْبِغ َأَنٍذ اْلُجَيِشيِّ َعْغ َأِبضِو []أبػ داود َعْغ َسْيِل ْبِغ ُمعَ 

وَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ َقاؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو 

 َوَسمََّع: 
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باا ِبَيا َنْفُدُو ُمْحَتِدباا َوَسِسَع َوَأشَ  ى َزَكاَة َماِلِو َشيِّ اَع َفَمُو اْلَجشَُّة َأْو َدَخَل اْلَجشََّة ))َمْغ َلِقَي ّللاََّ اَل ُيْذِخُؾ ِبِو َشْيئاا َوَأدَّ

ُِ ُمْؤِمٍغ أَ  لَّ َوَ ْتُل الشَّْفِذ ِبَغْيِخ َحقٍّ َأْو َنْي َُ ْخُؾ ِباَّللَِّ َعدَّ َو اَرٌة الذِّ فَّ ِو اْلِفَخاُر َيْػـَ الدَّْحِف َأْو َوَخْسٌذ َلْيَذ َلُيغَّ ََ

 ِخ َحقٍّ ((َيِسيٌغ َىاِبَخٌة َيْقَتِصُع ِبَيا َماالا ِبَغيْ 

 ]أحسج َعْغ أبي ىخيخة[

ىحه الَخْسُذ لضذ ليّغ كفارة، لساذا؟ الدؤاؿ الجقضق أفَّ اإلنداف إذا حمف يسضشًا ثعَّ حشث بو ىشاؾ كفارة، بإْمكانو أْف 

ٍع، فيحه يْصِعَع عذخة مداكضغ، أو يرـػ ثبلثة أياـ، أما إذا حمف يسضشًا غسػسًا أماـ قاض ِلَضْقَتِصَع بو ماؿ امخغ ُمْدمِ 

الضسضغ الَغسػس لضذ ليا كفارة، لساذا؟ ألنَّيا ُتْخخُج صاِحَبيا مغ اإلْسبلـ، وتْغِسُذ صاِحَبيا في الشار، َفِسْغ ىحه 

َسُو.  الَخْسذ التي لضذ كفارة أف تْبَيَت مؤمشًا بخيئًا وصاِدقًا تخيج أْف ُتَحصِّ

 ى هللا عمضو وسمَّع يقػؿ: وعغ عثساف بغ عفاف رضي هللا عشو قاؿ: سسعُت رسػؿ هللا صم

َجخة(( -أي يقصُع -)) الغيبة والشسيسة ُحتاف اإليساف َسا يْعُزج  الخاعي الذَّ

 ] األصبياني عغ عثساف بغ عفاف[

 فإيسانظ يحىب بالغضبة والشسضسة.

 مغ يرل إلّ مكاسِ الجنيا ِبَشْيِر أْعخاض الشاس لو عحاٌب شجيج : 

َثُيْع َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى المَّيع َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: أييا األخػة، روػ أحسج َأفَّ اْلسُ   ْدَتْػِرَد َحجَّ

يَ  َُ لَّ ُيْصِعُسُو ِمْثَمَيا ِمْغ  َُ ٍل ُمْدِمٍع َأْكَمةا َوَ اَؿ َمخَّةا ُأْكَمةا َفِإفَّ ّللاََّ َعدَّ َو ُُ ٍل ُمْدِمٍع ))َمْغ َأَكَل ِبَخ ُُ شََّع َوَمِغ اْكَتَدّ ِبَخ

ـَ ُسْسَعٍة َفِإفَّ ّللاََّ  َثْػباا ٍل ُمْدِمٍع َمَقا ُُ ـَ ِبَخ َيشََّع َوَمْغ َ ا َُ لَّ َيْكُدػُه ِمْثَمُو ِمْغ  َُ ـَ َفِإفَّ ّللاََّ َعدَّ َو لَّ َيُقػـُ ِبِو َمَقا َُ  َعدَّ َو

 ُسْسَعٍة َيْػـَ اْلِقَياَمِة ((

 ]أحسج َعْغ السدتػرد[
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ض فبلف، فيحا الصعاـ يأكُمُو في َجَيشَّع، وأْحضانًا تْغتاُب إندانًا َفُتْكـخ ِبَثْػٍب أحضانًا ُتْجعى إلى ولضسة َلضْشَيَر ِعخْ 

تمبُدو! فيحا الثْػب ُيْكداه في َجَيشَّع، فاإلنداف الحؼ يِرُل إلى مكاسب الجنضا ِبَشْيِر أْعخاض الشاس، ويبشي مْجَجُه 

 عمى اآلخخيغ لو عحاٌب شجيج.

شجه َمْطَمَسٌة ألخضو مغ ماٍؿ أو ِعْخٍض َفْمَضأِتِو ْلَضْدَتِحمَّيا مشو في الجنضا قبل أْف ُيؤخَح والجقضق مغ ىحا أفَّ مغ كانت ع

 ولضذ عشجه ِدْرَىٌع وال ديشار، فإْف كانت لو َحَدشاٌت ُأِخَح مغ حَدشاِتِو فُأْعِصَضيا ىحا، وإال ُأِخَح مغ سضِّئات ىحا فُأْلِقيَ 

ؼ فاْسَتِحلَّ ىحا الحق في الجنضا قبل يـػ القضامة، فبل يعضُبظ أْف تأتي إلنداف قج عمضو، فإذا عمضظ حقّّ مالي أو مْعشػ 

 اْغَتْبَتُو وأْف تصمب مشو الدساح وأف تحُكَخُه ِبَخْضخ في الحيغ َذَكْخَتُيع عشجه بالذّخ.

 َمْضِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: وَعْغ َأِبي ُعَبْضَجَة ْبِغ اْلَجخَّاِح َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى المَّيع عَ 

شٌَّة َما َلْع َيْخِخْ َيا َ اَؿ َأبػ مَحسَّج َيْعِشي ِباْلِغيَبِة (( ُُ ْػـُ   ))الرَّ

 ]أبػ داود َعْغ َأِبي ُعَبْضَجَة ْبِغ اْلَجخَّاِح [

 َضْبُط المِّداف أحج أْركاف االْسِتقامة :

، وىػ ال يشصق عغ الَيػػ، فاإلنداف عشجما يزبط وهللا إفَّ ىحه األحاديث ُمخضفة، ىحا كبلـُ الشبي وكبل ُمُو حقّّ

ِلدانو إلى أْقرى الحجود ُيحاوؿ أْف ُيَصبِّق في كبلمو مشيج رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع َفُضْفِمْح ويْذُعخ ِبُقْخِبِو مغ 

 ِبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: هللا وِبإْقبالو عمضو، وِسخُّ إْقبالظ عمى هللا اْستقامُتظ، فَعْغ ُمَعاٍذ َعِغ الشَّ 

َيشََّع ِإالَّ َحَراِئُج َأْلِدَشِتِيْع(( َُ ُِّ الشَّاَس َعَمّ َمَشاِخِخِىْع ِفي   ))َثِكَمْتَظ ُأمَُّظ َوَىْل َيُك

 ]أحسج َعْغ ُمَعاٍذ[

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

19 

 شيٌء آخخ وىػ أفَّ الشبي عمضو الربلة والدبلـ قاؿ : 

ٌل اْلَجشَّ )) اَل َيْدَتِقيُع ِإي ُُ َة اَل َيْأَمُغ َساُف َعْبٍج َحتَّّ َيْدَتِقيَع َ ْمُبُو َواَل َيْدَتِقيُع َ ْمُبُو َحتَّّ َيْدَتِقيَع ِلَداُنُو َواَل َيْجُخُل َر

اُرُه َبَػاِئَقُو(( َُ 

 ] رواه أحسج عغ أنذ بغ مالظ [

في اإلْحضاء ذكخ ثبلثة َعَذخ َعْضبًا مغ ُعضػب المِّداف، فراَر َضْبُط المِّداف أحج أْركاف االْسِتقامة، واإلماـ الغدالي 

يا الغضبة، فاْجمذ في بْضِتظ واْذُكخ ربَّظ وال تقع في أْعخاض الشاس، فإفَّ هللا سبحانو وتعالى ُيحاِسُبظ عمى  ومغ أَىسِّ

مساء والخصباء َفَضْشَيذػف ىحا ِحدابًا عدضخًا، وَذَكْخُت لكع مغ قبل: مسا ُيْغخؼ الشاس في مجاِلِديع الحجيث عغ الع

أْعخاَضُيع، وىحا مغ أكبخ الكباِئخ، َفُكلُّ إنداف أْجخػ هللا عمى َيَجْيو الخضخ فبل يشبغي أْف تْصَعغ فضو وَتُيدَّ مكانُو، 

ندانًا فيحا َعَسٌل ال ُيْخضي هللا، فأْدنى الغضبة أْف تقػؿ: ىحا المَّْػف غضخ ُمشاسب، أما أَشجُّ أنػاع الغضبة أف تشاؿ إ

أْجخػ هللا عمى يجيو الخضخ، فأنت إذًا مغ ُقصاع الصخيق حضشسا تْقصُع الصخيق إلى هللا، الحؼ ُيْفِدج عبلقة ُمَتَعِمٍع 

 ِبُسَعمِّع وعبلقة َشْضٍخ ِبِتْمسضح فيػ مغ قصاع الصخيق.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : أضخار الغيبة 7-2الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ الحس

ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا واْنفعشا ِبسا عمَّستشا وِزْدنا ِعمسًا، وَأِرنا الحق حقًا واْرزقشا اتِّباعو، وأِرن

قشا اْجتشابو، واْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو وأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل وارزُ 

 الرالحضغ. 

 الغيبة مغ أكبخ الكباِئخ فيْي َُُفكَِّظ الُسْجَتَسع اإلْسالمي :

 .أييا األخػة الكخاـ، ال زلشا في مػضػع الغضبة 

ساء والغضبة كسا تعمسػف مغ الكبائخ بل إّف بعس العم

يقػؿ: إنَّيا مغ أكبخ الكباِئخ، والغضبة ُيْسكغ أْف ُتَفكَِّظ 

الُسْجَتَسع اإلْسبلمي، وُيْسكغ أْف ُتْزِعَفُو، وُيْسكغ أف 

ُتَذْخذَمُو، وىي السْعِرَضة الُسَتَفِذضَّة بضغ السدمسضغ وىع 

ال يْذعخوف، فمحلظ كاف اإلْلحاح عمى ىحا السػضػع 

قاِدَمْضغ إْف شاء هللا مغ  في ىحا الجرس، وفي َدْرَسْضغ

 أجل أْف نْدتأَصل إف شاء هللا تعالى في السْجتسع السدمع ُكلُّ ما يْجعل في َوْحَجِتو مدقًا.

 

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

21 

عبج هللا بغ عسخ نطخ إلى الكْعبة فقاؿ: "ما أْعَطَسِظ وما أْعَطَع ُحْخَمَتِظ ولكغَّ السؤمغ أعَطَع ُحْخَمًة عشج هللا مشظ"، 

عمى مؤمغ، وعمى َوِليٍّ مغ أْولضاء هللا ِلَضْشَيَذُو ببل حّق وببل َسبب ومػجب، ىحا لو عشج هللا إْثٌع  فيحا الحؼ يْجَتِخغ 

 كبضخ.

قاؿ: ُرِوَؼ أفَّ َرُجَمْضغ قاِعَجيغ عشج باب مغ أبػاب 

السْدجج َفَسخَّ بيسا رجل َفَػَقعا فضو أْؼ ناال مشو أْؼ 

مع الشاس، َفحاؾ في  اْغتاباه، ثعَّ دخل الخَُّجَمْضغ َفَرمَّضا

ابغ عصاء هللا  -أْنُفِديسا ما قاال فَأتضا عصاًء 

فَدأالُه فأمخاىسا أْف ُيعضجا الُػضػء  -الْدَكْشجرؼ 

ضاـ إْف كانا  والربلة، وأَمَخُىسا أْف يْقِزضا الرِّ

اإلنداف ُيَرمي وَيْغتاب، صاِئَسْضغ، ما قضسُة العبادات؟ العبادات مغ أْجل أْف تْدسػ، ومغ أجل أف تْدتقضع، فإذا كاف 

وُيَرمي وَيْكِحب، ويرـػ ويْفعل ما ال ُيْخضي هللا عد وجل، فسا قضسُة العبادات؟! إنَّيا شخيٌق ِلُدُسػِّ اإلنداف إلى 

ليسا أف ُيعضجا  -وىػ مغ العمساء الكبار الحؼ لو الِحَكُع العصاِئضَّة  -هللا عد وجل، قاؿ ابغ عصاء هللا الْدَكْشجرؼ 

ضاـ إْف كانا صاِئَسْضغ. الُػضػ   ء والربلة وأَمَخُىسا أْف يْقِزضا الرِّ

َمف الرالح في مػضػع الغيبة :  شاِئَفة مغ أْ ػاؿ الدَّ

َمف الرالح في مػضػع الغضبة:  شْبعًا أنا أَضُع بضغ أيجيكع في ىحا الجْرس شاِئَفًة مغ أْقػاؿ الدَّ

سػاٌء كشت جالدًا مع  -َمْجِمٍذ فإفَّ الخْحسَة مْرخوَفٌة عغ أىمو" فقج قاؿ حاكع األَصّع: "ثبلث ِخراؿ إذا ُكغَّ في 

أْىِمظ أو أْصِجقائظ أو جضخانظ أو ُشَخكاِئظ في َعْقج ِقخاف أو ُنْدَىة أو َسَفٍخ أو َحْفمة أو زيارة مخيس أؼُّ ِلقاٍء بذخؼ 

تحىب عاِئَمٌة إلى ُنْدىة فإذا بيع يْخجعػف  : ما معشى ُصِخَفْت عشو الخحسة؟ يقػؿ لظ: ما سخرنا وتزاَيْقشا، فأْحضاناً -



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

22 

مختمفضغ في أمخىع، ".....ِذْكُخ الجنضا والػقضَعُة بضغ 

ِحظ"،   الشاس وَكْثَخُة الزَّ

ىحه ُكمُّيا َتْرخؼ الخحسة عغ الَسْجمذ، ُكلّّ مشا لو 

َمْجمذ في األسبػع مع أْىمو وأوالده في َسْيخة أو زيارة 

ء إذا ُذِكَخْت في الَسْجمذ أو ولضسة، ىشاؾ ثبلثة أشضا

صَخَفت الخحسة؛ شْبعًا ىحا مأخػٌذ مغ َقْػؿ الشبي عمضو 

 َؿ: الربلة والدبلـ: َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َوَأِبي َسِعضٍج َيْذَيَجاِف ِبِو َعَمى الشَِّبيِّ َصمَّى المَّيع َعَمْضِو َوَسمََّع َقا

ا َيْحُكُخوَف ّللاََّ  َمَذ َ ْػـٌ َمْجِمدا َُ َكَخُىُع ّللاَُّ ))َما  ِكيَشُة َوَُ ْحَسُة َوََُشدََّلْت َعَمْيِيُع الدَّ ْتُيُع الخَّ ْتُيُع اْلَساَلِئَكُة َوََُغذَّ   ِفيِو ِإالَّ َحفَّ

 ِفيَسْغ ِعْشَجُه ((

 ]ابغ ماجو عغ أبي ىخيخة[

لسبلِئَكة، وَذَكَخُىع هللا فضسغ عشجه، فيحا ثبلثة عصاءات مغ هللا: َغِذَضْتُيع الخَّْحسة، وندَلْت عمضيع الدكضشة، وَحفَّْتُيع ا

كبلـ الحاكع األصّع: "ثبلث ِخراؿ إذا ُكغَّ في َمْجِمٍذ فإفَّ الخْحسَة مْرخوَفٌة عغ أىمو: ِذْكُخ الجنضا والػقضعة بضغ 

ِحظ".   الشاس والزَّ

 االبتعاد عغ َُخ أْىل السعاىي والسػِبقات في السجالذ :

العالع الجمضل عبج هللا بغ الُسبارؾ يقػؿ: "ال َتْحُكخ أْىل األْىػاء والِبَجع ِبُدػٍء إال ِلَسْغ  ىشاؾ نقصة دقضقة أشار إلضيا

لجْرس؛ ُيَبمِّغػا ليع ذلظ َلَعمَُّيع يْشَدِجخوف و إال ال فاِئَجة ِلِحْكِخىع عشج مغ ال ُيَبمُِّغيع"، ىحه نقصة مغ أَىعِّ الشِّقاط في ا

 كضف؟!
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انظ وليع باٌع في التِّجارة، وكاف أْحضانًا تْجمذ مع إْخػ 

ىشاؾ تاِجخ كحاب، ونراب، وُمْحتاؿ، فإذا أنت 

َحَكْضَت عشو وقج َتِحلُّ الَغْضبة عشو، ماذا َفَعْمَت ِبَشْفِدظ 

 أنت؟ أنت َعَخْضَت عمى الحاِضخيغ إْندانًا ساِقصًا 

واإلنداُف الداِقط مغ الِقَضع والسبادغ ُيذضُع في الَجْمَدة 

اض، فاإلنداف إذا َمَدَظ باقة أْزىار شيء وإذا االْنِقب

َمَدظ جضفة كاف شضئًا آخخ، فالباقة ُتْشِعُر والجضفة ُتْشِتُغ، َفَشحُغ إذا تكمَّْسشا عغ أْىل الجنضا، وعغ الُسْشَحِخفضغ، 

ْغُيع أحجًا، فساذا اسَتَفْجنا مغ والستكبِّخيغ، والفداؽ، وأْىل السعاصي، وَذَكْخنا ُعْجوانيع، وِخفََّتيع، وحقاَرَتيع، ولع ُيَبمِّ 

ِقَرِرِيع؟ َعكَّْخنا ُنفػَسشا، فإذا لع يكغ ىشاؾ َىَجٌؼ واِضح فبل تْحُكْخىع، كسا أنَُّو بِحْكخ الرالحضغ تتَعصَُّخ السجالذ 

ُذ السجاِلذ، ُجمػُسَظ مع إْخػانظ تْذعخ ِبُدُسّػ وسخور واْنِجفاع إلى شا عة هللا، فإياؾ أف َفِبِحْكخ الُسْشَحِخفضغ تتَشجَّ

تحكخ المئضع في الَسْجمذ، وىشاؾ نزّّ مغ الشبي عمضو الربلة والدبلـ لسا جاء ِعْكِخمة ُمْدمسًا فقاؿ عمضو الربلة 

مغ أبػُه؟! أبػ جْيل! أْعجػ أْعجاء  -والدبلـ قبل أف يأتي ِعكخمة: "لقج جاَءكع ِعْكخمة ُمْدمسًا فإياكع أف َتُدبػا أباه

يغ َسبَّ الَسضِّت ُيْؤذؼ الحّي وال يْبُمُغ الَسضِّت"، فبل فاِئَجة، إذًا ىشاؾ قاِعَجة إذا َجَمْدَت مْجِمدًا مع أْشخاص ال فإفَّ  -الجِّ

ة غضبة ليع، الحجيث عغ الُّمْؤـ والِخفَّة والجناءة والمُّْؤـ واالْسِتْعبلء والتشاقس ُيَعكِّخ الَسْجمذ كسا أفَّ األعساؿ الُبصػِلضَّ 

َحُتيا عمى ُكلِّ الجاِلدضغ َفَضْشَتِعُر َقْمُبيع، كحلظ األعساؿ الدضِّئة تْشِتُغ راِئَحُتيا عمى ُكلِّ الحاِضخيغ َفَتَتَعكَُّخ تفػُح رائِ 

فبل بّج مغ  -وعمى مغ يْدَتِحقػف الغضبة  -قمػبيع، فإذا اْنَعَجَمْت الفاِئَجة فبل داعي، فإذا أرْدَت الكبلـ عمى الشاس 
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ة واِقعي؛ ما معشى واِقعي؟ أؼ أْعصاؾ أْبَذع صػرة عغ أف يكػف مغ فاِئج ة وِحكسة، أحضانًا يقػؿ لظ: كاتب ِقرَّ

 .اإلنداف مغ ِخضانة َزْوِجضَّة، وَسِخَقة، واْحِتضاؿ، وضُّْمع، فيحا قج َعكَّخ لظ َقْمَبظ، نحغ ُنخيج واِقعًا ِمثالضًا تْشَيُس بشا

خْ  ع فخؽ كبضخ ججًا؛ قمُت َمخًَّة: الفخؽ بضغ القانػف والذَّ

فالقانػف كمسا َىَبَط ُمدتػػ اإلنداف َىَبَط معو، فيشاؾ 

َمْذخوع قانػف الْعتبار ِزنا السحاِرـ لضذ زنا!! أما 

ْخُع َفَضْخَفُعَظ إلى ُمْدتػاه َفُيَػ ِبَسكاٍف عاٍؿ وما عمضظ  الذَّ

 إال أْف تِرَل إلضو قاؿ تعالى: 

َعْمَشا ِمْشُكْع ِشْخَعةا  َُ ا ﴾ ﴿ ِلُكلٍّ  ُا  َوِمْشَيا

 [54] سػرة السائجة: 

السػِبقات، فالشْقصة الجقضقة يا أخػانشا ِبُكلِّ ِلقاءاِتظ العاِئِمضَّة واألَخِػيَّة والَعَسِمضَّة وِبُكلِّ مشاسبة ال تْحكخ أْىل السعاصي و 

ُو ال فاِئَجَة مغ ذلظ إْشبلقًا، فإذا كاف ال تْحكخ معاصضِيع ودناَءَتيع وِخفََّتيع وشخيق َكْدِبيع لمساؿ فيحا ُيَعكُِّخؾ، كسا أنَّ 

 ىشاؾ أَمٌل بالتْبمضغ صاَر ىشاؾ ىَجٌؼ أما دوف َىَجؼ فقج َعكَّْخَت نْفدظ وما اْسَتَفْجَت شضئًا. 

 االبتعاد عغ الغيبة َيال يزيع عسل اإلنداف سجى يـػ القيامة :

ْػـَ في َحخٍّ شجيج، أو َتْخَؾ غضبة الشاس فكاف : "َعَخْضُت عمى نْفدي -وكبلُمُو واِقعي  -يقػؿ أحُج العمساء  َمخًَّة الرَّ

ْػـ أْىَػَف عمضيا مغ ذلظ".  الرَّ

ؤوا فإفَّ بعَس ما تتَكمَّسػف بو  عبج هللا بغ مْدعػد رضي هللا عشو كاف إذا َمخَّ عمى َقْػـٍ يْغتابػف يقػؿ: "قػمػا َفَتَػضَّ

 ربسا كاف أَشجَّ مغ الَحَجث".
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لُسْعَتِسخ رحسو هللا تعالى يقػؿ: "ال تشالػا مغ الدمصاف إذا ضمع بل أْكِثخوا لو االْسِتْغفار فإنَُّو ما كاف مْشرػر بغ ا

َضَمَسكع إال ِبُحنػِبُكع"، مخًَّة سألػا الشسخود مغ أنت؟ فأجاب إجاَبًة بمضغة: "أنا غزب الخب"، فاإلنداف عشجما يغزب 

 َب أرَسل َتْضسػرَلْشظ، لحلظ ورد في الحجيث القجسي:يرضح يزخب الباب ِبَضَجْيو، واإللو إذا غِز 

ْلُت قمػب السمػؾ عمضيع بالخأفة  " أنا ممظ السمػؾ ومالظ الُسمػؾ، ُقمػب الُسمػِؾ ِبَضجؼ، فإْف العباد أشاعػني َحػَّ

ْخط والشِّْقسة، فبل تْذُغمػا أ ْلُت قمػب السمػؾ عمضيع بالدُّ ْنُفَدكع ِبَدبِّ الُسمػؾ واْدعػا والخحسة، وإْف العباُد َعَرْػني َحػَّ

 ليع بالربلح، فإفَّ صبلحيع ِبَربلِحكع". 

أنا أضخب لكع مَثبًل: َلَجْيَظ َمَحّل ِتجارؼ، وكمسا َدَخَل 

زبػٌف تتَّقي هللا في ىحا الدبػف، وأنَُّو ال بّج مغ إْعصاِئِو 

ُو، أنت َفكِّخ تْفكضخًا مْشِصِقضًا ى حا ِبزاعة َجضَِّجة وال َتُغذُّ

اإللو العطضع الحؼ يخاؾ كضف تشرُح عباده، وكضف 

ُتْحدُغ إلضيع، في البضع والذخاء، وال تكحب عمضيع، وال 

تَجلُِّذ عمضيع، بل تشفُعُيع بيحا البْضع، ىل ُيْعَقل ِليحا 

ل ُمَػضَّف، تكمََّع عشو اإللو العطضع أف ُيْخِسل إلضظ ُمَػضَّف َيتَِّيُسظ ِبُتْيسة باشمة؟ لشا أٌخ يبضُع بعس الحاجات َفَجخَ 

أحج الدبائغ كبلمًا أْحخج الُسػضَّف؛ ىحا أحدغ إنداف ُمدتقضع، وأْسعاره مْعقػلة، وُيْخجع الِبزاعة، َفَشْسَشَع الُسَػّضف 

 وقاؿ: الدبلـ عمضكع قاؿ تعالى: 

ُ ِلْمَكاِفِخيَغ َعَمّ اْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيالا ﴾  ﴿ َوَلْغ َيْجَعَل ّللاَّ

 [ 151اء: ] سػرة الشد

 ىحه اآلية مغ هللا تعالى، أما إذا كاف الغّر والتْجلضذ والكحب فقج جَعْمَت ليع ألف سبضل وسبضل.
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قاؿ سعضج بغ الُجبضخ رحسو هللا تعالى: "إفَّ العْبج 

َلَضْعَسل الحدشات الكثضخة فبل يخاىا في صحاِئِفو يـػ 

أيغ األْعساؿ الصضِّبة مغ َصَجقات وزيارة  -القضامة

َفَضقػؿ يا رّب: أيغ حدشاتي؟! فضقػؿ لو:  -لَسْخضى؟ا

 َذَىَبْت باْغِتضاِبظ الشاس وىع ال يْعمسػف".

 

وىحه ُشْخَفٌة ولكغ ليا معشى، فقج ناـَ شقضق البْمخي رحسو هللا تعالى لضمًة عغ ِوْرِدِه فعاَتَبْتُو اْمخأُتو فقاؿ: ال ُتعاتبضشي 

مساء بْمخ وُزىاِدىا ُيَرمػف لي ويقػمػف ويْفعمػف، فقالت: وكضف؟! قاؿ: يبضُت أف ِنْسُت عشو ىحه المضمة فإفَّ غالب ع

أحجىع ُيرمي شػاؿ المضل، وُيْربح صاِئسًا شػاؿ الشيار ثّع يشاؿ مغ ِعْخض شقضق الَبْمخي ويأكل لْحَسُو َفَتكػف 

 َدشاِتيع.َحَدشاُتيع ُكمُّيا لي، فإذا ناؿ الشاس مغ اإلنداف وىػ بخؼٌء وُمدتقضع يأُخُح حَ 

إْذ كاف  -ذكخ لي َمخًَّة صجيق فقاؿ: مخًَّة أمَّْشُت سضارة الػقػد ووصمُت إلضيا بعج َنَفٍذ شػيل وَفِخْحُت عشجىا بحلظ 

وبعج ساَعَتْضغ أراد أْف يْذعل الِسجفأة فمع يِجْج شضئًا، لساذا؟! لقج كانت َحَشِفضَّة الُسدتػدع مْفتػحة  -عشجه ُمْدَتْػدع 

َذَىبت في الحساـ، َخضَبُة األَمل، َفَخدارة خسدة آالؼ ال ُتْحَتَسل، فكحلظ يـػ القضامة خدارة أعساؿ صالحة َفُكمُّيا 

مغ أجل ِاْغِتضاب ُفبلف وفبلف ودوف دلضل، فقط مغ أجل التَّْدِمَضة فاِكَيُة الذتاء غضبة الشاس، فأْنَرُح نْفدي وأْخػاني 

  أال ُيزضَِّع أحجنا عسمو الرالح ُسجًػ.
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 الُجْخأُة عمّ الشاس في َغْيَبِتِيع َالتََّدلُِّف إلييع ِبَحْزَخُِيع :

كشت أقػؿ كمسة: الُجْخأُة عمى الشاس في َغْضَبِتِيع كالتََّدلُِّف إلضيع ِبَحْزَخِتيع كبلىسا عبلمة الُجْبغ والرغار، فالجباف 

ْخز و ىػ حاضخ وفي غضبِتِو يُحّمُو.  يسجح الذَّ

ظ بغ ديشار: "كفى بالسْخء إْثسًا أال يقػؿ اإلماـ مال

يكػف صالحًا ثعَّ يْجِمُذ في السجالذ ويقُع في ِعْخض 

ْمَت لؤلمَّة؟ فيحا ألََّف  الرالحضغ"، مغ أنت؟! وماذا َقجَّ

َذ معاِىج، ودعا إلى هللا، لِكشََّظ أنت ال  ُمَؤلَّفات وأسَّ

ـ شضئًا إْشبلقًا، َفَكْضف تخيج لِ  َشْفِدظ َعَسَل لظ، ولع ُتَقجِّ

ـ بأؼِّ َعَسٍل إلى هللا؟ بل تشاؿ مغ ِعْمِع ىؤالء  ولع تتَقجَّ

ومغ صبلح ىؤالء، إذا ناؿ امخؤ مغ واِحٍج نّج لو فيحا مْقبػؿ؛ عالُع ِلعاِلٍع، وُمْرمح ِلُسْرمح، أما الخالي مغ ىحه 

ب نْفدو َوِصضًا وقاِضضًا وحاكسًا عمى ىؤالء الربلح والعم ساء في السجالذ، فاإلماـ مالظ بغ األمػر فضقـػ وُيَشرِّ

 ديشار يقػؿ: "كفى بالسخء أال يكػف صالحًا ثعَّ يْجِمُذ في السجالذ ويقُع في ِعْخض الرالحضغ".

 وىضب بغ الػرد رحسو هللا تعالى يقػؿ:" وهللا َلَتْخؾ الغضبة عشجؼ أحبُّ إلّي مغ الّترجؽ ِبَجَبٍل مغ ذىب ".

َجقة َسْيمة عمضو، أما الغضبة فَتْخُكيا َصْعب، فيػ ال يدتصضع َضْبط أحضانًا اإلنداف إذا كاف حجسو ا لسالي كبضخ فالرَّ

 المَّداف بل تخاه ُيْفذي غمضمو بالتكّمع عغ أْعخاض الشاس بالدػء؛ ُتَيٌع مغ دوف دلضل.

: يا أخي مالظ وِلُحنػب وكاف عبج العديد رحسو هللا تعالى إذا بمغو أفَّ أحجًا اْغتاَبُو يحىب إلضو إلى داره، ويقػؿ لو

 عبج العديد تَتَحسَُّميا؟ فيحا كبلـٌ لصضٌف مشو رحسو هللا.
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وقاؿ أحج الرالحضغ: إنَّسا ُأْكثخ مغ األعساؿ الرالحة في بعس األوقات ِلَضرضخ معي شيء يـػ القضامة، أُْعصي 

الُو الرالَحة يْبجو وكأفَّ عمضو ُديػنًا كبضخة ُخَرسائي الحيغ ليع عميَّ َتِبَعة مغ ماٍؿ أو ِعْخض فإذا أكثخ اإلنداف أْعس

يـػ القضامة، فإذا كاف يْغتاب الشاس في حضاتو فسا عمضو إال أْف ُيْكثخ مغ األعساؿ الرالحة حتى يحىب ِقْدع مشيا 

 وفاًء ِلُجيػف سابقة، وقع في أْعخاض الشاس.

  ىشاؾ حجيث رواه سّضجنا جابخ بغ عبج هللا رِضَي هللا عشيسا َقاؿ:

يَفٍة ُمْشِتَشٍة َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َى  ُِ شَّا َمَع الشَِّبيِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َفاْرََُفَعْت ِريُح  مَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع )) َُ

يُح َىِحِه ِريُح الَِّحيَغ َيْغَتاُبػَف اْلُسْؤِمِشيَغ((  َأَُْجُروَف َما َىِحِه الخِّ

 خ بغ عبج هللا رِضَي هللا عشيسا[]أحسج عغ جاب

ْيٍج وُمتابعة وُمخاَ َبة داِئَسة : ُُ  ضبط المداف و العيغ يْحتاُج إلّ 

وقج قضل ِلَبْعس الُحكساء: ما الحكسة في أفَّ ريح الغضبة ونْتِشيا كانت تتبضَُّغ عمى َعْيج رسػؿ هللا صمى هللا عمضو 

فَّ الغضبة كُثَخت وسمَّع وال تتَبضَُّغ في يػمشا ىحا؟! قاؿ: أل

في يػمشا ىحا فاْمَتؤَلت األنػؼ مشيا فمع تتَبضَّغ الخاحة، 

مثاؿ ذلظ رجل دخل إلى دار الجباغ ال يدتصضع 

ة الخاِئَحة فضيا   .القخب مشيا مغ ِشجَّ

أما أْىل ىحه الجار يأكمػف الصعاـ ويْذخبػف وال 

ػف ِبيحه الخاِئَحة ألنَُّيع اْمَتؤلْت ُأنػُفيع م شيا، فإذا ُيِحدُّ

شاَعْت الغضبة وكثخْت صاَرْت مألػفة، أما عمى عْيج رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع فقج َىبَّْت ريٌح مْشِتَشة، فيحه 

مْذكمة أْف تأَتِمَف االْنِحخاؼ حتى يرضخ ُجْدءًا مغ الحضاة، يْخووف أفَّ صاحب الصاحػف ألَف َصْػَتيا متى يْدَتْضِقع؟ 
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 ُتيا يْجعػ إلى الشـػ أما إذا َتَػقََّفْت فضْدتْضقع.إذا َتَػقََّفْت؛ َصػْ 

بعس العمساء يقػؿ: "ألْف أَدع الغضبة أَحبُّ إليَّ مغ أف تكػف لي الجنضا وما فضيا مشح ُخِمْقُت إلى أْف تْفشى فأْجَعُميا 

ـَ هللا تعالى أَحبُّ إليَّ مغ أف تكػف لي الجنض ا وما فضيا فأْجَعُميا في سبضل في سبضل هللا، وألْف أغسَّ برخؼ عسا َحخَّ

 هللا تعالى"، ثعَّ تبل قػلو تعالى: 

ا ﴾ ِْ َبْعُزُكْع َبْعزا  ﴿ َواَل َيْغَت

 [11] سػرة الحجخات: 

مسكغ أْف ُتْشِفَق ألف مْمضػف، ولكغَّ َضْبَط المِّداف ال تْقجُر عمضو، وكحا َضْبط العضغ ومغ دوف مبالغة فإفَّ َضْبَصيسا 

إلى هللا، َفُيَػ يْحتاُج إلى ُجْيٍج وُمتابعة، وإلى ُمخاَقَبة داِئَسة، وإلى ِحداٍب عدضخ، َضْبُط المِّداف  ىػ الحؼ يْخقى بظ

 وَضْبُط الَعْضغ، فإذا صار فضيسا َتَفمُّت كاف لمُسْدَتْػدع َفْتَحة ميسا َوَضْعَت في ىحا الُسْدَتْػَدع ُألػؼ المَّْضخات فمغ تخػ 

 فضو شضئًا.

لُحَدْضغ رحسو هللا تعالى: كشت جالدًا عشج ابغ معاِوَية َفَسخَّ رُجل َفِشْمُت مشو فقاؿ: اْسُكت، ثعَّ قاؿ قاؿ سفضاف بغ ا

؟ قمُت: ال، فقاؿ: ىل َغَدْوَت التْخؾ؟ قمُت: ال، فقاؿ لي: فِمَع سِمع الخـو وَسِمَع مشظ   لي: يا سفضاف ىل َغَدْوَت الخـو

 ع؟ قاؿ: فسا ُعْجُت إلى ىحا أَبجًا. التُّْخؾ ولع يدَمع مشظ أخػؾ الُسْدمِ 

 الَتَجخُّل اإليجابي :

بلقُو بالسشاسبة: الشاس أْذكضاء، ومغ َضشَُّيع أْغِبضاُء َفُيَػ الَغِبيُّ َوْحَجُه، ال تْبشي َمْجَجَؾ عمى أفَّ فبلنًا ال ديغ لو، وأخْ 

ل وكساؿ؛ وىػ ُأْسمػب راؽ ججًا، َفِعَػَض أْف سضَِّئة، واآلخخ مالُو حخاـ، فأنت ما عمضظ إال أف ُتْطيخ ما لظ مغ َفْز 

ُع غضخؼ حتى أْضيخ!!  ـ أبشي، واْسُسُو الَتَجخُّل اإليجابي، وأَدُع الشاس ىع الحيغ ُيػاِزنػف، ُأَحصِّ  أَُىجِّ

كشت ال  قاؿ أحج الحكساء: " إذا َضُعْفَت عغ ثبلث َفَعَمْضَظ ِبثبلث؛ إْف َضُعْفَت عغ الخضخ فَأْمِدظ عغ الَذّخ، وإفْ 
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تْدتصضع أف تشفَع الشاس فَأْمِدظ عشيع ُضخَّؾ، وإف كشت ال تْدتصضُع أْف ترـػ فبل تأكل ُلحـػ الشاس"، فيحه ثبلثة 

 أشضاء.

ـَ ُجمداء مغ السبلِئَكة، فإذا َذَكَخ أحجىع أخاُه بالَخْضخ قالْت السبلِئَكة لو:  وُذِكَخ عغ ُمجاِىج أنَُّو قاؿ: "إفَّ البغ آَد

، وإذا َذَكَخ أحجىع أخاه ِبُدػء قالْت السبلِئَكة: يا بغ آَدـ َكَذْفَت الَسْدتػر، ِاْرِجع إلى َنْفِدظ واْحَسِج هللا الحؼ ولظ مْثمو

ستَخ عمضظ َعْػَرَتظ"، فاهلل تعالى مغ أْسساِئِو الُحْدشى الدتار، فالُسْدمع يْغمُب عمضو الربلح والَتَدتُّخ، َفُكلُّ مغ 

بغي أْف تْغتاَبُو، شْبعًا الحؼ يَتَحجَّث عغ السػِبقات ُمْفَتِخخًا فيحا ال غضبة لو، أما الحؼ فاَتْتُو صبلُة اتَّرف بيحا فبل يشْ 

 الَفْجخ في َوْقِتيا أو شاَعة، فسا داـ يَتَدتَّخ فبل يشبغي أف تْغتابُو.

ْبعي رحسو هللا تعالى، قاؿ: كشت في  روػ خالج الخَّ

 -أؼ اْغتابػه  -بًل السْدجج الجامعي فتشاَولػا َرجُ 

َفَشَيْضُتيع عغ ذلظ َفَكفػا وأخُحوا في َغْضِخه ثعَّ عادوا إلضو، 

َفَجَخْمُت معيع في شيء مغ أْمخه، فخأْيُت في تمظ المضمة 

في السشاـ كأني أتاني َرُجٌل أْسػد شػيل ومعو َشَبق 

عمضو ِقْصعٌة مغ لْحِع ِخْشديخ فقاؿ لي: ُكْل، قمُت: آُكُل 

ُو في َفسي حتى لْحَع ِخشْ  ديد! وهللا لغ آُكَمُو فاْنَتَيَخني اْنِتيارًا شجيجًا وقاؿ: قج أَكْمَت ما ىػ أَشجُّ مشو، َفَجَعَل َيُجسُّ

 اْسَتْضَقْطُت مغ مشامي، فوهللا لقج َمَكْثُت ثبلثضغ يػمًا ما أَكْمُت شعامًا إال َوَجْجُت َشْعَع ذلظ المَّْحع في فسي! 

يُح عغ ُيْخوػ عغ سضِّجنا ع ضدى وهللا أعمع أنَُّو قاؿ ألْصحاِبو: "أَرأْيُتع لػ أنَّكع أَتْضُتع عمى َرُجٍل ناِئع، وقج َكَذَفْت الخِّ

بعس َعْػَرِتو؛ أكشتع تْدتخوف عمضو؟ قالػا: نعع، قاؿ: بل تْكِذفػف الَبِقضَّة، قالػا: سبحاف هللا وكضف؟! فقاؿ: ألضذ 

 كخونو باألْسػأ فأنتع تْكِذفػف َبِقضَّة الثَّْػب" ؛ ىحا تْذبضو سّضجنا عضدى عمضو الدبلـ.ُيْحَكُخ عشجكع الخجل بالدػء َفَتحْ 

كاف مغ أَشجِّ الشاس َزْجخًا لمُسْغتابضغ وقج دعاُه أحجىع  -مغ كبار الرالحضغ، وَمْجفػٌف ِبَجْبمة  -إبخاىضع بغ األْدَىع 
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ػف َرُجبًل فقاؿ إبخاىضع بغ أْدَىع، إفَّ الحيغ كانػا قْبمشا كانػا يأكمػف َمخًَّة إلى الصعاـ، فمسا َقَعجوا لمصعاـ جعمػا يْغتاب

 الخْبد قبل المَّْحع، وأنتع َبَجأُتع بالمَّْحع قبل الخبد، ثعَّ خخج ولع يأكل لو شعامًا.

ـُ كبلب الش  اس، ومدابل األْتِقضاء".وقاؿ بعس الحكساء: "الغضبة فاِكَيُة الُقخاء، وِضضاَفُة الفاسقضغ، ومخاِتُع الشِّداء، وإدا

ب يا مغ تْغتاُب الشاس َبِخْمَت ِلُجْنضاؾ عمى أْصِجقاِئظ، وَسَخْػت بآخختظ  وإلبخاىضع ابغ أْدَىع كبلـٌ راِئع، يقػؿ: "يا ُمَكحِّ

ِئو عمى أعجاِئظ، فسا أنت بسا َبِخْمَت بو مْعحور، وال أنت بسا َسَخْػَت بو مْحسػد"، اإلنداف الُسْغتاب يْدخػ بأْعجا

 آلِخَخِتو. 

خىا : َْ  إف َاف ىشاؾ فائجة مغ َُخ أخصاء اآلخخيغ فال بج مغ ُِ

شبعًا تْشذأ أسِئمة كثضخة، وأصبح األمخ َضضِّقًا لكغ ىشاؾ ثبلثة أبػاب، ال بّج مغ أف تقػؿ الحق ولػ كاف ُمخًا، فيشاؾ 

َذْكٍل عاـ، حضغ ال تكػف الفاِئَجة مغ ِذْكخ حاالت ال بج مغ أف تقػؿ الحق ولػ كاف ُمخًا، أما أنا اآلف أَتَكمَّع بِ 

األْخصاء، فضجب أال تْحكخىا، أما إذا كاف ىشاؾ فاِئَجة؛ مثل أْف َيُغّر أحجىع اآلخخ، وُيَزمِّل اإلنداف، ىشا ال بج مغ 

مػ  ىا إلى أْف ِذْكخىا، وىي مغ الغضبة، وسػؼ نأتي باألحاديث الجالة عمى ذلظ، واألسئمة التي في أْذىاِنُكع اآلف أجِّ

 يشتيي مػضػع الغضبة ُكمَِّضًة.

عغ أبي ُأمامة الباىمي رضي هللا عشو قاؿ:" إفَّ العبج 

َلُضْعصى كتابو يـػ الِقضامة َفَضخػ فضو َحَدشاٍت لع يكغ 

َعِسَميا فضقػؿ: يا رب! مغ أيغ لي ىحا؟ فضقػؿ: ىحا 

 مسا اْغتابظ الشاس وأنت ال تْذعخ".
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شاٌب مغ الَعْرخ العباسي يْبجو أنَُّو ُمْخِمز وشمضق المِّداف والشاس أَحبُّػه، وأْقَبَل الشاس عمضو،  َمخًَّة كاف ىشاؾ عالعٌ 

: يا وأْصَبَحْت لو َشْعِبضَّة بالتْعبضخ الجارج، فاْغتاظ أْنجاُدُه وأَكَل قمَبُيع الَحَدج، َفَجعمػا يشالػف مشو، فجاَءُه رجل فقاؿ لو

ظ مغ َكْثخة ما يقػلو الشاس عمضظ، فقاؿ لو: وىل َسِسْعَت مشي شضئًا عشيع؟! فقاؿ: ال فبلف، وهللا إنَّي أْشفق عمض

 قاؿ: َعَمْضِيع فأْشِفق، فأنت ما عمضظ إال أف تكػف الصَّخؼ األْقػػ.

ىع َكْذفًا ِلَسعاِيب الشاس فإفَّ لمشاس مَ  عاِيب أنت أَحقُّ وقاؿ أحج الُسمػؾ ِلَػَلِجِه: "ِلَضُكغ أْبَغُس َرِعضََّتظ عمضظ أَشجَّ

 ِبَكْذِفيا، وأنت تْحُكع ِبسا َضَيَخ لظ وهللا يْحُكع بسا غاب عشظ، واْكَخه لمشاس ما تْكخه ِلَشْفِدظ، واْسُتخ العْػرة يْدتخ هللا

 عمضظ ما ُتِحبُّ َسْتخه".

ىشاؾ َشْخز شبضَعُتُو ُمَذكِّظ، داِئسًا يْشتِقج، ميسا بجا 

وميسا بجا ُمْخِمرًا ُيَذكِّظ  الَعَسُل عطضسًا ُيَذكُِّظ فضو،

فضو، وميسا بجا عطضسًا ُيَقمِّل مشو، فيحا َشْبع، ُيديء 

الّطغَّ بالشاس وكأنَُّو ىػ الشاس جسضعًا، فيحا إنداف 

يْدمظ سبضل الذضصاف وىػ ُيْزِعُف الِيَسع، وُيَثبِّط 

العداِئع، وُيَقمِّل مغ أَىِسضَّة العسل، فاإلنداف َقِػؼّّ ِبأخضو، 

ية ججًا، وأْخبلِقضَّة ججًا، فاْححر مغ فمػ  ََ ُعُو، ىشاؾ مػاقف لصضفة ججًا، وَذؾِّ رأػ مشو عَسبًل شضِّبًا وأْثشى عمضو ُيَذجِّ

يغ؛ ىحا ىػ الشََّسط الذضصاني، قاؿ تعالى:   تْثبضط الِيَسع، ىشاؾ مغ ُيَخػِّؼ مغ الجِّ

ُؼ َأْوِلَياَءُه  ْيَصاُف ُيَخػِّ ِلُكُع الذَّ َُ ْشُتْع ُمْؤِمِشيَغ ﴾﴿ ِإنََّسا   َفاَل ََُخاُفػُىْع َوَخاُفػِف ِإْف َُ

 [ 174] سػرة آؿ عسخاف: 
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ؼ وَيِعُج بالَفْقخ، والبصػلة كسا قاؿ تعالى أال نخاؼ الذضصاف بل نخاؼ هللا إْف كشا مؤمشضغ.  فالذضصاف ُيَخػِّ

َشيع كسا يْتَبُع الحباب السػاِضَع الفاِسَجة، يقػؿ عمّي بغ أبي شالب: "األْشخار يتَِّبعػف مداوغ الشاس ويتخكػف محاسِ 

سػنيا".   َمَحمُّيع َمَحلَّ األْخصاء والُعضػب ثعَّ ُيَزخِّ

 ُأمَّة الشبي َمْعرػَمٌة ِبَسْجسػِعيا بيشسا الشبي مْعرػـٌ ِبُسْفَخِده :

ضَّة مغ ُكلِّ إنداف َفُتِحبُّيع ُكمَُّيع، أييا األخػة، إفَّ أسمػب الَعْضر مع الشاس ىػ أْنَجُح األسالضب، ُخْح الشػاحي اإليجابِ 

لصضف الُعْذخة، أْخبلقو عالَضة، وىادغ، فإذا كاف أْعَجَب مشو ُخُمقًا فأْثِغ عمضو، وتعامل معو مغ ىحه اإليجاِبضَّة، إْف 

مضو الربلة والدبلـ أرْدَت ُنْرَحُو فاْنَرْحُو عمى اْنِفخاد دوف أف يكػف في قمِبَظ شضئًا ِتجاَىُو، ألفَّ ُأمَّة الشبي ع

ْغ نْفَدظ فقج كاف الشبي عمضو  َمْعرػَمٌة ِبَسْجسػِعيا، بضشسا الشبي عمضو الربلة والدبلـ مْعرػـٌ ِبُسْفَخِده، فأنت َوشِّ

الربلة والدبلـ ُيرمي مع أْصحاِبِو َفَجَخَل رجل ِلَضْمَحَق مع الشبي رْكَعة الربلة األولى َفَخَكس وأْحجث ضجضجًا 

مغ الربلة، فالشبي عمضو الربلة والدبلـ  فمسا انتيى

سضُِّج الحكساء والُسَخبِّضغ فقاؿ لو: "يا أخي، زادؾ هللا 

َخ عمضو الربلة والدبلـ ىحا  ِحْخصًا، وال تعج"، َفدَّ

ػت بالِحْخص   .الخَّْكس وىحا الرَّ
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َتِسَذ لو ُعْحرًا؟ ِاْلَتِسذ ألخضظ العْحر ولػ كاف ال تدتصضع أْف ُتْسِخَر ألخضظ السؤمغ أْعسالُو الدضِّئة، أال ُيْسِكغ أْف تمْ 

سبعضغ َمخَّة، َفُكلّّ مشا لو نػاح إيجاِبضَّة، فالسؤمغ يأخح الشػاحي اإليجاِبضَّة داِئسًا، أما الفاسق والعاصي وشْضصاني 

ْعف، فاإلنداف إما أف يكػف رحساني الِسداج، وإما أف يكػف شضصاني الِسداج، فالخْحساني  الشَّْدعة فضأخح نػاحي الزَّ

ُسيا، َفُكغ مع الشػاحي اإليجاِبضَّة. ْمِبضَّة وُيَزخِّ ضيا، أما الذضصاني فضأخح الشػاحي الدَّ  يأخح ِنقاط الخضخ وُيَشسِّ

 يقػؿ ابغ السبارؾ: "لػ كشت ُمْغتابًا الْغَتْبُت واِلَجّؼ ألنَّيسا أَحقُّ ِبَحَدشاتي مغ غضِخىسا".

 تعالى قاؿ لو رجل: إنَّظ الَحدغ البرخؼ رحسو هللا

تْغتاُبشي؟ فقاؿ لو: ومغ أنت وما َقْجُرَؾ عشجؼ حتى 

! أؼ أنت أْصغخ مغ  ُأَحكَِّسظ في َحدشاتي يـػ القضامة

 أف أْغتاَبَظ.

يقػؿ سضِّجنا عسخ بغ الخصاب: "عمضكع ِبِحْكخ هللا فإنَُّو 

 ِشفاء، وإياكع وِذْكخ الشاس فإنَُّو داء".

َدغ البْرخؼ: "ابغ آدـ لغ ُترضب حقضقة اإليساف حتى ال تعضب الشاس ِبَعْضٍب ىػ فضظ، وحتى تْبجأ ويقػؿ اإلماـ الحَ 

ِة نْفِدظ، وأَحبُّ العباد مغ كاف ىكحا".  ِبَربلح ذلظ الَعْضب َفُتْرِمَحُو، فإذا َفَعْمَت ذلظ كاف ُشْغُمَظ في خاصَّ

مف الرالح وىع مف الرالح: "أْدركشا الدَّ ْػـ وال في الربلة، ولكغ في الَكفِّ  يقػؿ أحج الدَّ ال َيَخْوف الِعبادة في الرَّ

 عغ أْعخاض الشاس". 

 تجج َمْجمدًا مسمػءًا بالخحسة والبخكة فإذا دخمت الغضبة والشسضسة َذَىبت البخكة.

 

 

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

35 

بْعس الُػحػش  ويقػؿ سّضجنا الُحَدضغ: "وهللا َلْمغضبة أسخع في ديغ الخجل السؤمغ مغ األكمة في الجدج"، كضف أفَّ 

 تأكل المَّْحع، فالغضبة تأكل ديغ الخَُّجل كسا تأكل بعس الُػحػش الجضفة. 

 الغيبة حجاب بيغ العبج و ربو :

أييا األخػة الكخاـ، إذا أِلف الػاحج الغضبة وصارْت شضئًا شبضِعضًا في ُكلِّ األْحػاؿ، فمػ َذَىْبَت ِلَصبضب، وقمَت لو: 

: ال يْفيع شضئًا ودجاؿ فيحه غضبة، وكحا التجار؛ ىحه ُمْذِكمة فالغضبة ِحجاب بضشظ وبضغ َذْىبت عشج فبلف، وقاؿ لظ

هللا، وكحا إْشبلؽ البرخ، فاإلنداف عمضو أال ُيَزضَِّع عسَمُو الرالح ِبَعَجـ َضْبط المِّداف، وأْرجػ هللا سبحانو وتعالى 

َبْضِتظ جشَّة ِبِحْكخ هللا، وكحا مغ حجيثظ ومجالَدِتظ، َفِحْكخ هللا  أْف ُتَتْخَجع ىحه األقػاؿ والجروس إلى ُسمػؾ، ِاْجَعل مغ

 ِشفاء، وِذْكخ الشاس داء.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : حكع سساع الغيبة 7-3الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ  الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع

ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا واْنفعشا ِبسا عمَّستشا وِزْدنا ِعمسًا، وَأِرنا الحق حقًا واْرزقشا اتِّباعو، وأِرن

ستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل وارُزقشا اْجتشابو، واْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، وأْدِخمشا بخحْ 

 الرالحضغ. 

 ُمخيز لسا سبق :

ْرس الثالث، فالغضبة كسا تْعمسػف مغ أكبخ الكباِئخ، بل إفَّ  أييا األخػة الكخاـ، ال زلشا في مػضػع الغضبة، وأُضشُّو الجَّ

ْثشا في ُدروٍس الحؼ ُيْحبط عسل الُسْدمع مغ دوف أف يْذعخ ىحا السخُض االْجتساعي الُسَتَفذي بضغ الشاس، فِمحلظ َتَحجَّ 

ساِبَقة عغ مْعشى الغضبة، وعغ شاِئَفة مغ اآليات واألحاديث الُسَتَعمَِّقة بالغضبة، ثعَّ ذكخنا أقػاؿ العمساء األجبلء عغ 

 مػضػع الغضبة، وىا نحغ اآلف نشَتِقُل إلى فْقخٍة ُأْخخػ في مػضػع الغضبة بالحات أال وىي ُحْكع سساع الغضبة.

ؼ هللا عد وجل، واْسَتَقخَّ اإليساف الُسدمع بعج أْف عخ 

في قمبو ال شيء يْذَغُمُو كأف يْعخؼ حكع ُكلِّ شيء، 

ألفَّ اإلنداف ال تتَػلَّج في نْفِدو الخَّْغبة في الَتَقخُّب إلى 

هللا عد وجل إال إذا عخفو، أما إذا عخفُو في المَّْحطة 

التي أْدرؾ شَخفًا مغ كساؿ هللا عد وجل، ومغ جسالو، 

أْسساِئِو الحدشى يْذعخ ِبَخْغبٍة جاِمَحٍة لمَتَقخُّب ومغ 
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ْخعي في ؿ أف يْعِخَؼ الُحْكَع الذَّ  إلضو، كضف يتَقخَُّب إلضو؟! ِبَتْصبضق أْحكامِو، لحلظ السؤمغ ُشْغُمُو الذاِغل وَىسُُّو األوَّ

غ ِلَصَمِب الِعْمع، والسَضسا الِعْمع أؼِّ مػضػٍع مغ مػضػعات حضاِتِو، ولعلَّ ىحا ىػ الباعث الحثضث الحؼ يْجفُع السؤم

ْخعي، والُحْكع الذْخعي، والَسْػِقُف الحؼ ُيْخضي هللا عد وجل.  الذَّ

امة في تفكضظ  ْثشا عغ الغضبة، وعغ ُخصػَرِتيا في حضاة السْجتسع، وعغ اآلثار الزاّرة اليجَّ ْرس الضـػ بعج أْف َتَحجَّ فالجَّ

شا إلى األدلَّة في تْحخيسيا مغ الكتاب والدشَّة، والتَحجُّث عغ شاِئَفة مغ العمساء العبلقات االْجِتساِعضَّة، وتَصخَّقْ 

 والرحابة الِكخاـ وأْقػاليع فضيا، نشَتِقُل الضْػـ إلى ُحْكِع سساِع الغضبة. 

 حكع سساع الغيبة :

 ػ ُْحكيخ الُسَتَكمِّع أفَّ ىحه غيبة وَمْعِرَية إْف لع يَخف َضخراا ضاِىخاا : 1

أس مغ أف نْقخأ الُحْكع ِقخاَءًة تْفرضِمضَّة ِلَشِقَف عشج دقاِئِقيا، يقػؿ اإلماـ الشَّػوؼ رحسو هللا تعالى: إفَّ الغضبة كسا ال ب

ـُ عمى الداِمِع اْسِتساُعيا وإْقخاُرىا  ـُ عمى الُسْغتاب ِذْكُخىا ُيَحخَّ ويجب عمى  -أؼ ُحْكُع الُسْدَتِسع َكُحْكِع الُسْغتاب -ُيَحخَّ

غ َسِسَع إْندانًا يبِجُأ ِبغضَبٍة ُمَحخَّمة أف يْشياُه إْف لع م

ُؿ شيء عمضظ أف تْشياُه يا  يخف َضخرًا ضاِىخًا، فأوَّ

أخي الكخيع ىحه غضبة أْرجػ هللا سبحانو وتعالى أف 

ؿ عسل تْحكضخ الُسَتَكمِّع أفَّ  يْحِسضشا وَيْحِسَضظ مشيا، فأوَّ

َضخرًا ضاِىخًا، ألنَّظ ىحه غضبة وَمْعِرَضة، إْف لع يَخف 

قج تكػف في َمْجمذ وال تْدتصضع أف تقػؿ لمُسَتَكمِّع ىحه 

َخُه، أو أْف يْدُجَخُه َوَجَب عمضو  غضبة، لكشَّظ إف اْسَتَصْعَت يشبغي أف تشيى الستكمِّع، فإْف خاَفُو ولع يْدَتِصع أْف ُيَحكِّ
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 .اإلْنكار ِبَقْمِبو 

الغضبة ِبَقْمِبظ إال إذا َعَجْدَت عمى أْف ُتْشِكَخىا ِبِمداِنظ؛ في جمدة وفي َسْيخة واْجِتساع إذًا ال يقبل هللا مشظ أْف ُتْشكخ 

وفي ندىة وولضسة ولقاء ونْجوة، وفي أؼِّ مكاف كشت، ومع أؼٍّ شئت، فأنت َكُسْدمع إذا كشت في َمْػِشغ وبجأ أحجىع 

ُتشِكخ ِبِمداِنظ أف تقػؿ لو: ُيْخجى أْف َتُكّف عغ ىحا السػضػع  يْغتاب اآلخخ فأنت أحُج َرُجَمْضغ: إما أنََّظ تْدتصضع أفْ 

عغ ىحا السػضػع، أـ َصو بالمغة معشاىا  -اسُكت -إذا كاف أكبخ مشظ، وإذا كاف أصغخ مشظ تقػؿ لو: َصْو 

مغ َفْػَقُو، ُاْسُكت عغ أؼِّ مػضػع، فاإلنداف داِئسًا ال يْخمػ أف يكػف مع مغ دونو، أو مع مغ في ُمْدتػاه، أو مع 

فإذا كشت مع مغ دونظ قل لو: ُاْسكت، فقج كاف أحج العمساء األِجبلء في الذاـ ما إْف يَتَكمَّع كمسة إنداف حتى يقػؿ 

لو: اسُكت يا أبي وال يقػؿ غضخىا، وإذا كاف ىشاؾ مغ ُمْدتػاؾ َفُقْل لو: يا أخي ُيْخجى أف ُنَغضَِّخ ىحا الحجيث ألفَّ 

غ لجيشا قاِعَجة في الببلغة: أنت ُتخاِشُب مغ دونظ باألمخ، ومغ في ُمْدتػاؾ بالخجاء، ومغ في ىحه ُمخالفة، ونح

فػقظ بالجعاء، فاإلنداف ِبَحَدب ِحْكستو، فإذا أْعصى الُسَجرِّس أمخًا ِلُصبلِبو كاف َزْجخًا وَنْيضًا، أما إْف كشت تخاُؼ 

 بْصَذُو فعشجىا ُتْشِكُخ ِبَقْمِبظ.

 ِاْحِتجاُاا أو ُخْفَيةا : ػ مفار ة السجمذ 2

الحكع الذْخعي الثاني: يشبغي أف ُتفارؽ الَسْجمذ إف َتَسكَّْشَت مغ ُمفاَرَقِتو فإما أف تْشَدِحب ِاْحِتجاجًا، وإما أْف تْشَدِحب 

الْنِدحاب مغ ُخْفَضًة، ِبَحَدِب الَسْجمذ ومغ فضو، وَحْدَب مكاَنِتظ بالَسْجمذ، عمى ُكلٍّ اإلنكار بالمِّداف أو القمب وا

ْخع الحشضف إذا ما ُشِخَع ِلغضَبٍة أمامظ، قاؿ: ْخعي الحؼ ُيْمِدُمظ بو الذَّ  الَسْجمذ إف َقَجْرت عمى ذلظ، و الَسْػِقُف الذَّ
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فإف َقَجَر عمى اإلنكار بِمدانو، أو عمى َقْصِع الغضبة ِبَكبلـٍ آخخ َلِدَمُو ذلظ فإف لع يْفعل فقج عرى هللا، ىحا ىػ 

ْخعي، وىػ ما يشبغي أف نفعمو جسضعًا، فإف رأْيَت أَحَجُىع باَشخ الحجيث عغ إنداٍف آخخ فإما أف تْدُجَخُه، الُحْكع ا لذَّ

وإما أْف تْمِفَت نَطَخُه، وإما أْف ُتْشِكَخ ِبَقْمِبظ، وإما أف 

 .تْشَدِحَب اْحِتجاجًا أو اْنِدحابًا 

جاجًا كأف فاإلنداف أْحضانًا ألسباب ماِديَّة يْشَدِحُب اْحتِ 

يقػؿ: إذا لع ُتَعضِّشػا ُفبلنًا أْنَدِحب أنا، َفِسغ أْجل الجنضا 

اإلنداف أْحضانًا يْشَدِحب ومغ أجل اآلخخة يشبغي أف 

يشَدِحب ِاْحِتجاجًا، أْحضانًا يكػف أٌخ كبضخ معو أخػات 

ي ىحا الحجيث الَقِحر، قاؿ: بشات وبجأت الغضبة؛ أنت أخػىع الكبضخ واألخ الكبضخ والج ال يشبغي أف تْجمذ معيع ف

فإف قاؿ ِبِمدانو ُاْسُكت وىػ يْذَتيي ِبَقْمِبو اْسِتْسخاُره، فقج قاؿ اإلماـ أبػ حامج الغدالي ىحا ِنفاٌؽ ال ُيْخِخُجُو مغ 

ع، اإلسبلـ، وىحه غضبة الَقْمب فأنت أْحَبْبت الحجيث ألنَّو جحاب وفضو الفزضحة، وداِئسًا أخبار الشاس، وخفايا حضاتي

وما تشصػؼ عمضيع ُبضػَتيع يتمحَُّذ بيا الشاس، ويسمؤوف ِبيا َوْقت الفخاغ، وال بّج مغ كخاِىضِّة ألفَّ الشبي عمضو الربلة 

 والدبلـ يقػؿ: 

 )) ال يؤمغ أحجَع حتّ يكػف ىػاه ُبعاا لسا ُئت بو ((

 ]البغػؼ في شخح الدشة عغ عبج هللا بغ عسخو[

 أف نقف قمضبًل عشج ىحه الشُّْقصة.والحقضقة أنَّشا نْحتاُج ىشا 
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 سسػ الشْفذ يؤدي إلّ َخه السْعِرَية:

ْخع  ْخع، وأْحضانًا يْذعخ أنَُّو بعضٌج عغ ُمْدتػػ الذَّ  .أْحضانًا اإلنداف يْذُعخ بأنَُّو في ُمْدتػػ الذَّ

فإْف َشَعَخ أنَُّو بعضج فيحه إشارة غضخ جضَِّجة، َفُيَػ يْذَتيي 

 يْعري َخْػفًا َفَػْعُضُو وإْدراُكُو الَسْعِرَضة لكغ ال

وَسْضَصَخُتُو َتْسَشُعُو أف يْعري، ولكغ عْقمو الباشغ في 

نْفِدضَِّتو ُتِحبُّ الَسْعِرَضة، فيحه مْذكمة وبادرة غضخ 

شضَِّبة، ودلضل أنَّظ في َمْخَحَمِة ِجياد الشَّْفذ والَيػػ، 

ْخع، فأنت تْقَيخُ  نْفَدَظ وال  وأنََّظ لْدَت في ُمْدتػػ الذَّ

تْشقاُد ليا، لكغ حضشسا تْدسػ نْفدظ َفَتْكَخُه السْعِرَضة 

والغضبة والشسضسة والُفْحر مغ الكبلـ وسساع الِغشاء 

فيحه وهللا بادرة شضَِّبة، معشى ذلظ أفَّ اإلنداف اْرَتقى 

ْخع إلى ُمْدتػػ   .الذَّ

قج يخػ اإلنداف بالسشاـ أشضاًء كثضخة ججًا يخػ أنَُّو 

ي هللا، ويْخَتِكُب الفاِحَذة فُيَػ ال ُيحاَسب، ولكشَّيا يْعر

بادرة غضخ شضَِّبة، ىػ في واٍد ونْفُدُو في واٍد آخخ، أما 

حضشسا يخػ نْفَدُو في السشاـ يْقخأ القخآف، أو ُيَرمي أو يدور الشبي العجناف، فيحه بادرة شضَِّبة ججًا، أفَّ َعْقَمَظ الباِشغ 

 في وادؼ اإليساف.
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انًا يدألشي أخػة كثضخوف في ىحا السْػضػع أنَُّو تأتضشا َخػاِشخ ُمْدِعَجة ونتألَُّع ججًا، ماذا نْفعل؟ الجػاب: أنَّظ إْف أْحض

تألَّْسَت فيي لْضَدْت مشظ بل مغ الذضصاف، ولػ أنَّيا مشظ َلَقِبْمَتيا واْرَتْحَت ليا، فالذيء الحؼ تْختاُح لو ىػ مشظ، 

ُز  حضاتظ فمضذ مشظ، َفُكلُّ َوْسَػَسٍة تزضُق بيا اْسَتْبِذخ أنَّيا لْضَدت مشظ، لحلظ قاؿ عمضو الربلة والذيء الحؼ ُيَشغِّ

 والدبلـ: 

ـِ َرُسػ َسَقا َعَمْيِو ِؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ))َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َ اَؿ َخَصَبَشا ُعَسُخ ِباْلَجاِبَيِة َفَقاَؿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنِّي ُ ْسُت ِفيُكْع ََ

َئُتُو َفَحِلُكُع اْلُسْؤِمُغ(( ُُْو َحَدَشُتُو َوَساَءُُْو َسيِّ  َوَسمََّع ِفيَشا َفَقاَؿ... َمْغ َسخَّ

 ]التخمحؼ عغ اْبِغ ُعَسَخ [

 مغ اضصّخ إلّ الُسقاـ في َمْجمذ غيبة وَعَجد عغ اإلنكار ِبمدانو فميتذاغل عشو : 

متى ْاضصّخ اإلنداف إلى الُسقاـ في ذلظ الَسْجمذ الحؼ فضو الغضبة، وَعَجد عشجنا اآلف حالة ولِكشَّيا نادرة، قاؿ: و 

عغ اإلنكار ِبمدانو، أو أْنَكَخ فمع ُيْقبل مشو، ولع يتَسكَّغ مغ ُمفارقة ىحا الَسْجمذ ِبَصخيَقٍة أو ُأْخخػ َحُخـَ عمضو 

ْػَنُو بالتذاغل، كأف يشطخ إلى الُذباؾ، وأف االْستساع واإلْصغاُء لمغضبة، ىشاؾ أْشخاص يْحَتجػف عمى كبلـٍ ال يْخَض 

 يْشطخ لمداعة معشى ىحا أفَّ كبلمظ ما أْعَجَبشي، قاؿ تعالى: 

َ َيْشُرْخُكْع ﴾  ﴿ ِإْف َُْشُرُخوا ّللاَّ

 [ 7] سػرة دمحم: 
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فيحا األخضخ إنكار إال أنَُّو مغ نػٍع ثاف، قاؿ: بل عمضو 

ْمِبو، أو ُيَفكِّخ ِبأْمخ أْف يحكخ هللا ِبِمدانو وقمبو، أو ِبقَ 

آخخ عغ اْستساِعيا، وال يُزخُّه بعج ذلظ الدساع مغ 

غضخ اْسِتساٍع أو إْصغاٍء في ىحه الحالة الَسحكػرة ىحا 

كبلـ اإلماـ الشػوؼ، وىػ مغ كبار الفقياء ولو ُكُتب 

بالفقو الذافعي ُتعجُّ مغ ِقَسِع ُكُتب الفقو َكُسْغشي 

ذلظ مغ الُسفارقة وىع ُمْدَتسخوف في الغضبة وَنْحِػىا َوَجَب عمضو الُسفارقة، فإذا َفَعَل ُكلُّ الُسْحتاج، فإف أْمكغ بعج 

، ولع تْدَتِجب ولع ُتَحسِّذ،  واِحٍج مشا ىحا، ُيربُح الُسغتاب َيُعّج لؤللف كي يْغتاب، فإذا أْضَيْخَت إْنكارَؾ وَسَكتَّ

ف لظ الِحداب، وَيُعجُّوف لمسئة قبل أف ُيَفكِّخوا أْف يْغتابػا أمامظ، أَما وفاَرْقَت الَسْجمذ، َفُكلُّ مغ َحْػَلظ يْحِدبػ 

تْخضى أنت إذا كشت في َمْجمذ أف يقصع الشاس َغضَبَتُيع ِبُػجػِدؾ؟ ما عبلمة أْولضاء هللا؟ قاؿ: عبلمة أْولضاء ُأمَّتي 

ْخعي مع ُوجػده، فأنت َكُسؤمغ لظ  الحيغ إذا ُرؤوا ُذِكَخ هللا ِبِيع، فاإلنداف كمسا كاف أكثخ ورعًا كمسا َفخض الُحْكع الذَّ

ىْضَبة فبل أَحَج يْجخؤ أف يْعري هللا أمامظ، والسؤمغ ُيمقي أمامو َىْضبة بَحْضث ال يْدتصضع أحج أف يَتَكمَّع أمامو؛ ىحه 

سبحاف هللا لسا يْعري مغ ِنَعِع هللا عد وجل، وكمسا كاف اإلنداف أكثخ شاَعًة هلل عد وجل كمسا كاف أكثخ َىْضَبًة، 

 اإلنداف في الِدّخ وُيصضُع هللا في الَعَمغ يْشدُع هللا َىْضَبَتُو! مغ َعرى هللا في الِدخِّ ندع هللا عشو الَيْضَبة ومغ ىاب هللا

 ة. ىاَبُو ُكلُّ شيء، ومغ لع َيَيْبُو أىاَبُو مغ ُكلِّ شيء، فأحج مكافآت السؤمغ الرادؽ أْف ُيْمِبُدُو هللا الَيْضبَ 
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 الخػض باآليات :

 حتى بالبْضت قاؿ تعالى: 

ا َرَأْيَت الَِّحيَغ َيُخػُضػَف ِفي َآَياَُِشا َفَأْعِخْض َعْشُيْع َحتَّّ َيُخػُضػا ِفي َحِجيٍث َغْيخِِه َوِإمَّا ُيشْ  َُ ْيَصاُف َفاَل ﴿ َوِإ ِدَيشََّظ الذَّ

ـِ الطَّاِلِسيغَ  ْكَخى َمَع اْلَقْػ  ﴾ َُْقُعْج َبْعَج الحِّ

 [ 84] سػرة األنعاـ: 

 كمسة يخػض تعشي حخكة َعْذػاِئضَّة وشاِئَذة، قاؿ تعالى: 

شَّا َنُخػُض َمَع اْلَخاِئِزيَغ ﴾  ﴿ َوَُ

 [ 54] سػرة السجثخ: 

 فإذا اْنَصَخَح مػضػع ديشي ُكلُّ واِحٍج أْدلى ِبَخأؼ إال أفَّ اآلراء ُمْزِحَكة: 

 حتّ يكػف لكع عشُج ؟!يقػلػف ىحا عشجنا غيخ ُاِئد فسغ أنتع 

*** 

ما َمَحمُّظ مغ اإلْعخاب ؟ أنت ُمَذخِّع أو ُمْجَتِيج أو 

فقضو أو عالع؟ أنت إنداٌف عادؼ وأقّل مغ عادؼ، 

يق عمى ُعُمػِّ َقْجره قاؿ: إنسا أنا ُمتَِّبع  فيحا سّضجنا الِرجِّ

ولْدُت ِبُسْبتِجع، وىحا الشبي الكخيع يقػؿ كسا قاؿ 

 تعالى: 

 ُع ِإالَّ َما ُيػَحّ ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإالَّ َنِحيٌخ ُمِبيٌغ ﴾﴿ َأَُّبِ 

 [9] سػرة األحقاؼ: 
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تجج مػضػعًا خصضخًا يتَكمَّع فضو ويخػض فضو إنداٌف جاِىل، ثقاَفُتُو َمْحجودة، يقػؿ لظ: ىحا األمخ لضذ ىحا ىػ 

 غ أنت ؟!! ىحا ىػ الَخْػض باآليات، قاؿ تعالى: زمانُو، وأنت تقػؿ لو شيٌء ُمَحخَّـ يقػؿ: ال داعي ِلَتْحخيِسِو! م

ا َرَأْيَت الَِّحيَغ َيُخػُضػَف ِفي َآَياَُِشا َفَأْعِخْض َعْشُيْع َحتَّّ َيُخػُضػا ِفي َحِجيٍث َغْيخِِه َوِإمَّا ُيشْ  َُ ْيَصاُف َفاَل ﴿ َوِإ ِدَيشََّظ الذَّ

ـِ الطَّاِلِسيغَ  ْكَخى َمَع اْلَقْػ  ﴾ َُْقُعْج َبْعَج الحِّ

 [ 84] سػرة األنعاـ: 

العمساء قاسػا عمى ىحه اآلية أنَُّو ال يجػز أف ُتتاِبع َمْجمذ ُيْدَتيدُأ بآيات هللا، أو َمْجمذ فضو َخْػض، وإْدالء فج، 

 وبْحث َسْصحي. 

 الحكسة َمْغ مشعيا أىميا فقج ضمسيع :

ف رأس ما َعطََّسُو في َعْضشي ِصَغُخ الجنضا لحلظ قاؿ أحج اأُلدباء: لي صجيق كاف مغ أْعطع الشاس في َعْضشي، وكا

في َعْضَشْضو، فقج كاف خاِرجًا عغ سْمصاف بْصِشو فبل يْذتيي ما ال يجج وال ُيْكِثُخ إذا َوَجج، وكاف خاِرجًا عغ ُسْمصاف 

ضًا فِيسًا وُشيػدًا ُعجواًل، الَجيالة فبل يتَكمَّع بسا ال يْعمع، وال ُيسارؼ فضسا عِمَع، وكاف ال ُيْجلي ِبَخأٍؼ إال إذا رأػ قاِض 

َغْضخ أْىِميا فإذا لع يخ اإلنداف الػاعي الفيضع ال يتكمَّع، ألفَّ الِحْكَسة إْف َمَشْعَتيا أْىميا فقج َضَمْسَتُيع، أما إْف َتَكمَّْسَت بيا لِ 

 فقج َضَمْسَتيا إذًا كسا قاؿ تعالى: 

ا َرَأْيَت الَِّحيَغ َيُخػُضػَف ِفي َآَياُِ  َُ ْيَصاُف َفاَل ﴿ َوِإ َشا َفَأْعِخْض َعْشُيْع َحتَّّ َيُخػُضػا ِفي َحِجيٍث َغْيخِِه َوِإمَّا ُيْشِدَيشََّظ الذَّ

ـِ الطَّاِلِسيَغ ﴾ ْكَخى َمَع اْلَقْػ  َُْقُعْج َبْعَج الحِّ

 [ 84] سػرة األنعاـ: 
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اإلماـ الُجَشْضج سِئَل مخًَّة مغ َوِليُّ هللا؟ وكأنَُّو َفِيع مغ 

ِئل أفَّ الػلّي الحؼ يْسذي عمى َوْجو الساء، أو الدا

الحؼ يصضخ في اليػاء؛ فقاؿ: لضذ الػلّي الحؼ يْسذي 

عمى َوْجو الساء، وال الحؼ يصضخ في الَيػاء، ولِكغَّ 

الَػِليَّ ُكلَّ الَػِلّي الحؼ َيِجُجؾ حضث أَمَخؾ، ويْفَتِقُجَؾ 

حضث نياؾ، أيغ أنت في ىحا الػقت؟ صاِئع وفي 

 جج وفي َمْجمذ الِعْمع.السدْ 

ُرِوَؼ عغ إبخاىضع بغ األْدَىع رحسو هللا تعالى أنَُّو ُدِعَي إلى ولضسة َفَحَزخ َفَحكخوا َرُجبًل لع يأِت فقالػا: إنَُّو ثقضل، 

، َفَيل ُيْعَقل فقاؿ إبخاىضع: أنا فعمُت ىحا ِبَشْفدي حْضث َحَزْخُت َمْػِضعًا ُيْغتاُب فضو الشاس َفَخَخَج ولع يأكل ثبلثة أياـ

ِعضًا أّنُو يْبتغي  أْف ُيْجعى اإلنداف إلى ولضسة ويْخخج مشيا اْحِتجاجًا، الُسْذكمة أْف ُيْعرى هللا أمامشا ونْدُكت، ُمجَّ

 الدبلمة، فيحا إْنداٌف ماِئع أؼ أّنُو يأخح أؼَّ َشْكل، 

أما اإلنداف الرمب فمُو َشْكل وَشْخِرضََّتُو، أما 

 مع أؼِّ ُمْجَتسع. السشافق فضشَدِجع

ورأػ عسُخ َعْسخًا بغ ُعبْضج مػاله مع َرُجٍل وىػ يقُع 

َشدِّه ُأُذَنظ عغ اْسِتساع  في آخخ فقاؿ لو: "َوْيَحَظ 

الَخَشة كسا ُتَشدِّه ِلدانظ عغ الشُّْصق بيا فالُسدَتِسُع 

ا رأيكع فضسغ معو كضٌذ أْسػد ومعو ُقسامة فإذا شخيظ القاِئل، إنسا نطخ إلى َشخِّ ما في ِوعاِئو فَأْفَخَغُو في ِوعاِئظ"، م

بو يزُعيا في حقضبة إنداٍف مغ السارة! ىحا عسل قبضح وَىَسجي وغضخ أْخبلقي، كحلظ ىحا الحؼ يتكمَّع بالغضبة أْفَخَغ 
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ْت كمسُة سفضٍو في فضِو َلَدِعَج بيا ر  ىا كسا َشِقَي بيا ُقسامة ِبِػعاء نطضف، فالُسْدَتِسع شخيُكُو في اإلثع قاؿ: لػ ُردَّ ادُّ

قاِئُميا، فإْسكات اإلنداف الدفضو وعجـُ الدساح لو بالشُّْصق فضيا بخكة، لحلظ قالػا: مغ َسِسَع غضبة ُمْدِمٍع فعمضو أف 

ىا ويْدُجَخ قاِئَميا، وَذَكْخُت لكع ساِبقًا أفَّ الشبي عمضو الربلة والدبلـ يقػؿ: "مغ عامل الشاس فمع يْطمسيع وَحجَّ  َثيع يُخدَّ

فمع يكحبيع " فأنت لظ حقّّ عمى إْخػانظ، ما ُدْمَت لع تْعِز هللا َجْيخًا يغمُب عمضظ الحضاء والتََّدتُّخ وُتؤدؼ الرمػات 

الَخْسذ، ولضذ في حضاِتَظ َمْعِرَضة ضاِىَخة، وكبلمظ صاِدؽ، وتفي بو، وال تشافق فأنت إنداٌف لظ ُحْخَمة عشج 

في َحقَِّظ كمسة َتَسّذ ِبَذْخِرَضِتظ فإذا اإلنداف غاب عغ ُمْجَتسع وىػ ُمْصسئّغ أّف َغْضَبَتُو  إْخػانظ، والُحْخَمة أال ُيقاؿ

َمْحفػضة فيحا شيٌء جضِّج، نحغ اآلف نخيج مغ إْخػانشا الكخاـ َتْخَجَسة ىحه األْحكاـ، فبل تْدَسح إلنداٍف أف يتكمَّع أمامظ 

 بالغضبة.

خ    ائميا :مغ سسع غيبة مدمع فميخدىا و ليُد

ىا ويْدجخ قاِئَميا، فإف لع يْشَدِجخ بالكبلـ َزَجَخُه بالَضج، فإف لع  يْدتِصع بالضج وال إذًا يشبغي ِلَسغ َسِسَع غضبة ُمْدمٍع أف يُخدَّ

 بالمِّداف فارؽ ذلظ الَسْجمذ، فعغ أبي الجْرداء رضي هللا عشو قاؿ: قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

ِيِو الشَّاَر َيْػـَ  ))َمْغ َردَّ َعْغ ِعْخضِ  ُْ ُ َعْغ َو َأِخيِو َردَّ ّللاَّ

اْلِقَياَمِة َ اَؿ َوِفي اْلَباب َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َيِديَج َ اَؿ َأبػ 

 ِعيَدّ َىَحا َحِجيٌث َحَدٌغ ((

ْرَداِء [  ]التخمحؼ َعْغ َأِبي الجَّ

وهللا ال أجسل وال أْوفى مغ مؤمغ ُيجاِفع عغ مؤمغ في 

هللا ما َعِمْسشا عمضو إال خضخًا، وال أْسَسُح لظ أْف َغْضَبِتو؛ و

تْشَتِقَز مغ قضَسِتو إنَُّو أخي حقًا، وىحا ىػ السجتسع 
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الُستساِسظ ُمْجَتَسع كالُبْشضاف الَسْخصػص َيُذجُّ بعزُو بْعزًا، وُمْجتسع كالجَدِج الػاحج إذا اْشتكى مشو ُعْزٌػ تجاعى لو 

يخ والحسى.   ساِئُخ الجدج بالدَّ

 مغ دافع عغ أخيو سخخ هللا لو مغ يجافع عشو :

 وعغ جابخ بغ عبج هللا وأبي شْمحة رضي هللا عشيع قاال: قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

لَّ الَّ َخحَ ))َما ِمِغ اْمِخٍئ َيْخُحُؿ اْمَخأا ُمْدِمساا ِعْشَج َمْػِشٍغ ُُْشَتَيُظ ِفيِو ُحْخَمُتُو َوُيْشَتَقُز ِفيِو ِمْغ ِعْخِضِو إِ  َُ ُ َعدَّ َو َلُو ّللاَّ

ُِّ ِفيِو ُنْرَخَُُو َوَما ِمِغ اْمِخٍئ َيْشُرُخ اْمَخأا ُمْدِمساا ِفي َمْػِشٍغ ُيْشَتَقُز ِفيِو ِمْغ ِعْخِض  ِو َوُيْشَتَيُظ ِفيِو ِمْغ ِفي َمْػِشٍغ ُيِح

ُِّ ِفيِو ُنْرَخَُُو (( ُ ِفي َمْػِشٍغ ُيِح  ُحْخَمِتِو ِإالَّ َنَرَخُه ّللاَّ

ِ َوَأَبي َشْمَحَة ْبَغ َسْيٍل اأْلَْنَراِريَّْضِغ []  أحسج عغ َجاِبَخ ْبَغ َعْبِج َّللاَّ

بًل قج يكػف اإلنداُف َقِػيًا، وَمْخَكُدُه َقِػيًا، وىشاؾ بالجاِئَخة ُمَػضَّف مؤمغ َشْخٌز ىاَجَسُو واْنَتَقَز مشو، واتََّيَسُو مثَ 

نطضف ضشًا مشو أنَُّو ُيَقػؼ َمْخَكده، فيَػ يْصعغ ِبيحا السؤمغ الُسدتقضع والشَّديو حتى بأمانِتِو، والقػؼ يعمع ِعمع يقضغ أنَُّو 

 يْطيخ أنَُّو إنداف ِبػاد آخخ: 

لَّ الَّ َخَحَلُو ))َما ِمِغ اْمِخٍئ َيْخُحُؿ اْمَخأا ُمْدِمساا ِعْشَج َمْػِشٍغ ُُْشَتَيُظ ِفيِو ُحْخَمُتُو َوُيْشَتَقُز ِفيِو ِمْغ ِعْخِضِو إِ  َُ ُ َعدَّ َو ّللاَّ

ُِّ ِفيِو ُنْرَخَُُو َوَما ِمِغ اْمِخٍئ َيْشُرُخ اْمَخأا ُمْدِمساا ِفي َمْػِشٍغ ُيْشَتَقُز ِفيِو ِمْغ ِعْخِض  ِو َوُيْشَتَيُظ ِفيِو ِمْغ ِفي َمْػِشٍغ ُيِح

ُِّ ِفيِو ُنْرَخَُُو (( ُ ِفي َمْػِشٍغ ُيِح  ُحْخَمِتِو ِإالَّ َنَرَخُه ّللاَّ
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ا تجيُغ ُتجاف، "ما ذكخني عبجؼ في نْفدو إال ذكْخُتو كس

في نْفدي، وما ذكخني في مؤل إال َذَكْخُتو في مؤل خضخ 

ُخ مغ ُيجاِفُع  مشو" ُتجاِفُع عغ أخضظ، فاهلل عد وجل ُيَدخِّ

عشظ، وىشاؾ ِقرز كثضخة؛ َمْػِقف دقضق أثشاء 

داٍف يِقُف التَّْعجيبلت والتَّْقضضع ُيْحَكُخ اسُع فبلف فإذا بِإنْ 

وقج يكػُف فاِجخًا َفُضْثشي عمضظ ثشاًء عِصخًا وُيَقضِّع وُيَؤكِّج 

َرة، السؤمغ الُسْدتقضع ُيَدِخُخ هللا لو اإلنداف  ة ُمَتَكخِّ َخُه، ىحه ِقرَّ َخُه؟! هللا ىػ الحؼ َسخَّ الَقِػّؼ ويأتي بالجلضل، َفَسغ َسخَّ

ة لُضجاِفُع عشو بِ   َغْضَبِتو، وبو يتغضَّخ َمْجخػ السػضػع ُكمُّو ىحا معشى قػؿ هللا عد وجل: وشمضق الّمداف وَقِػّؼ الحجَّ

ُفػٍر ﴾ لَّ َخػَّاٍف ََ َُ ُِّ َ ُيَجاِفُع َعِغ الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإفَّ ّللاََّ اَل ُيِح  ﴿ ِإفَّ ّللاَّ

 [84] سػرة الحج : 

ثشي أٌخ قاؿ: كاف لي لحا قضل: "ىع في مداِجِجىع وهللا في حػاِئِجيع"، وال يػجج مؤمغ صادِ  ُخ هللا لو، َحجَّ ؽ إال وُيَضدِّ

مػا اْسِتْجعاءات كالعادة، و كاف ىشاؾ َشْخز لو َتْعِدَية ِبَبْضٍت قخيٍب  دْرُس ِعْمٍع ُمتػاِضع، ولي ُخرـػ كثضخوف َقجَّ

كاف عشج إنداف مدؤوؿ  مغ الَسْدجج، بعجما عدػ دخل َفَرمى فػجج ىشاؾ دْرسًا َفَدِسَعو َفُدخَّ بو، في الضـػ الثاني

َخُه هللا ِلِخْجَمِتو، وهللا يخمق لظ جػًا ُيخيُحظ وُيجاِفُع عشظ، والُكلُّ ُيْثشي  َفَحَكخ لو ما سِسع مغ أَدٍب وفراحة، َفَدخَّ

 عمضظ، واإلنداف يْبمغ درجة مغ نْرخ هللا لو أفَّ اإلنداف إذا تصاوؿ عمضو َسَقط: 

 ْْ أُاح ليا ِلداَف حدػػػػػػدِ  َيتوإُا أراد هللا نْذَخ فزيَمٍة ُشػِ 

ُِ ُعخؼ العػد  لػال اْشِتعاؿ الشار فيسػا ُاَوَرْت ما َاف ُيْعخُؼ شي

*** 
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ل يحِ أف نجافع عغ بعزشا و نكػف َتمة واحجة :  هللا عد ُو

 الحجيث دقضق: 

لَّ ))َما ِمِغ اْمِخٍئ َيْخُحُؿ اْمَخأا ُمْدِمساا ِعْشَج َمْػِشٍغ ُُْشَتَيُظ ِفيِو ُحْخمَ  َُ ُ َعدَّ َو ُتُو َوُيْشَتَقُز ِفيِو ِمْغ ِعْخِضِو ِإالَّ َخَحَلُو ّللاَّ

ُِّ ِفيِو ُنْرَخَُُو َوَما ِمِغ اْمِخٍئ َيْشُرُخ اْمَخأا ُمْدِمساا ِفي َمْػِشٍغ ُيْشَتَقُز ِفيِو ِمْغ ِعْخِض  ِو َوُيْشَتَيُظ ِفيِو ِمْغ ِفي َمْػِشٍغ ُيِح

ُِّ ِفيِو ُنْرَخَُُو ((ُحْخَمِتِو ِإالَّ َنَرَخُه ّللاَُّ    ِفي َمْػِشٍغ ُيِح

ِضعاُؼ الشفػس تججىع ُيَذْسِذسػف، يدألظ ماذا ُيْخضي ىحا القػؼ السْجح أـ الحـّ؟! فإذا كاف يخضي ىحا القػّؼ الحـّ 

ْعف الشَّْفدي والُسضػَعة. ـّ، وإذا كاف يخضضِو أف يْسجح تججه يْسجح؛ ىحا ىػ الشِّفاؽ والزَّ  تججه يُح

قػلػف أفَّ معاِوَية بغ أبي سفضاف جسع ُوجػَه الَقْػـ ِلَضأخح البْضعة البشو يديج َفُكمُّيع أْثشى عمى يديج، وَبِقَي األْحَشُف ي

ساِكتًا، َفُدكػُتُو أْرَبَظ الَسْجِمذ فقاؿ: ما لظ ساِكٌت يا أْحَشف؟ فقاؿ: أخاؼ هللا إْف كَحْبُت، وأخاُفُكع إْف َصَجْقُت، 

 أبمَغ مغ َتْرخيح. فكاف تْمسضحاً 

 وَعْغ َسْيِل ْبِغ ُمَعاِذ ْبِغ َأَنٍذ اْلُجَيِشيِّ َعْغ َأِبضِو َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

ُ َمَمكاا َيْحِسي َلْحَسُو َيْػـَ اْلِقَياَمِة ِمغْ  َيشََّع َوَمْغ َرَمّ ُمْدِمساا  ))َمْغ َحَسّ ُمْؤِمشاا ِمْغ ُمَشاِفٍق ُأَراُه َ اَؿ َبَعَث ّللاَّ َُ َناِر 

َيشََّع َحتَّّ َيْخُخَج ِمسَّا َ اَؿ (( َُ ْدِخ  ُِ ُ َعَمّ   ِبَذْيٍء ُيِخيُج َشْيَشُو ِبِو َحَبَدُو ّللاَّ

 ]أحسج َعْغ َسْيِل ْبِغ ُمَعاِذ ْبِغ َأَنٍذ اْلُجَيِشيِّ َعْغ َأِبضِو [

 ِبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَلت: وَعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َيِديَج َعِغ الشَّ 

ا َعَمّ ّللاَِّ َأْف ُيْعِتَقُو ِمَغ الشَّاِر(( اَف َحقِّ  ))َمْغ َُبَّ َعْغ َلْحِع َأِخيِو ِباْلِغيَبِة ََ

 ]أحسج َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َيِديَج [



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

50 

َذبَّ أْؼ دافَع، فاهلل إذًا ُيِحبُّ أف ُيجاِفَع بْعُزشا عغ 

، وأف ُنِحبَّ بْعَزشا، وأف نكػف ُكْتَمة واِحَجة، وأف اآلخخ

نتعاوف، ونْعفػ عغ بْعِزشا، ونْمَتِسذ ِلَبْعِزشا الُعْحر، 

 و نكػف أمَّة ُمتعاِوَنة وُمتساِسَكة.

 وعغ أنِذ بغ مالٍظ قاَؿ قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

ِل ناِىخاال ل وأنت في مأل َفُكغ لمخُُ ُُ خاا(( )) إُا ُوِ َع في الخَّ ُِ ـِ زا  ولمَقْػ

 ] الجر السشثػر عغ أنِذ بغ مالٍظ [

وعغ الحدغ البرخؼ رحسو هللا تعالى قاؿ: "إفَّ عاِئح بغ عسخو كاف مغ أْصحاب رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع، 

الخِّعاء الحصسة فإياؾ أف  فجخل عمى ُعَبْضج هللا بغ زياد فقاؿ: أْؼ بشي إني سسعُت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: إفَّ شخّ 

ؿ لو عاِئح: وىل كانت ليع تكػف مشيع، فقاؿ لو ُعَبضج هللا: ِاْجمذ فإنَّسا أنت مغ ِنخالة أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فقا

 ؟! إنسا كانت الشِّخالة بعجىع وفي َغْضِخىع!" لقج دافع عغ أْصحاب رسػؿ هللا. ِنخالة

ؿَّ ِعْشَجُه ُمْؤمِ  لَّ َعَمّ ُرُءوِس اْلَخاَلِئِق َيْػـَ ))َمْغ ُأُِ َُ ُ َعدَّ َو لَُّو ّللاَّ َُ ٌغ َفَمْع َيْشُرْخُه َوُىَػ َ اِدٌر َعَمّ َأْف َيْشُرَخُه َأ

 اْلِقَياَمِة((

 ]أحسج َعْغ َأِبي ُأَماَمَة ْبِغ َسْيِل ْبِغ ُحَشْضٍف َعْغ َأِبضِو [
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 غيبة الكافخ :

الكافخ، فقاؿ: ىي في حقِّ الُسْدِمع َمْحجػرة ِلَثبلث ِعَمل، أما الكافخ والسمحج وعباد  اإلماـ الغدالي ُسِئَل عغ غضبة

الرشع أوَّاًل في اْغِتضابو إيحاٌء لو؛ مغ أيغ ُأِخَح ىحا الحكع؟! لسا جاء ِعْكِخَمة بغ أبي َجْيل ُمدمسًا، وكاف مغ كبار 

ِعْكِخَمة ُمْدِمسًا فإياكع أف تُدبػا أباه، فإفَّ ذَـّ السضِِّت ُيؤذؼ  كفار قخير الُسعاِنجيغ فقاؿ عمضو الربلة والدبلـ: جاَءكع

الحّي، وال يْبُمُغ الَسضِّت؛ أحضانًا يكػف ألحجىع والج غضخ ممَتِدـ فإذا ِبَبْعِزيع يقػؿ: أبػؾ كافخ وغضخ ُمْمَتِدـ! ىحا 

الكبلـ فضو َسحاجة وفزاضة ومغ الحؼ أمخؾ أْف ُتَقضَِّع 

ماـ الغدالي قاؿ: "مححورة ِلَثبلث ِعمل أباه؟! لحلظ اإل

أوَّاًل: ِعمَُّة اإليحاء، والثاِنَضة: تْشقضُز َخْمِق هللا تعالى 

 .وتزضضع الػقت بسا ال يْعشي" 

شبعًا لػ ُسِئْمَت عغ الدواج مغ ذريتو أو مجاورتو أو 

نبضُعُو حضشيا َتَكمَّع، أما الكبلـ ببل سؤاؿ وال فاِئَجة فبل 

قى مغ ذلظ، وأف يكػف َوْقُتَظ أْثسغ، وأْذواقظ أْرقى مغ أف تخػض في نقاِئز الكفار وُسقػشيع، بج أف تكػف أرْ 

 -تزضضع الػقت فضسا ال يْعشي  -تقتزي التحخيع، والثاِنَضة تْقتزي الكخاىة، والثالثة  -وىي اإليحاء  -فاألولى 

َتُو، فبل تْقتزي ِخبلؼ األولى، أما الِحمي فكالُسدمسضغ ألنَُّو سكغ معيع  ودفع الِجْدَية، وما عمضيع إال أْف يْحفطػا ِذمَّ

ْخع عَرَع ِعْخَضُو ومالو ودمُو، والشبي عمضو الربلة والدبلـ قاؿ:   يجػز إيحاؤه بالغضبة ألفَّ الذَّ

 )) مغ آُى ُمياا فقج آُاني ((

 ] الخصضب عغ ابغ مدعػد[
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 وقج ُرِوَؼ عغ الشبي عمضو الربلة والدبلـ قاؿ: 

 غ َسسََّع ييػِدياا أو َنْرخاِنياا فمو الشار (()) م

 ] ابغ حباف عغ أبي مػسى[

: يجب عمى اإلنداف أف ُيَشدَِّه ِلدانو عغ الغضبة لكل مدمع أو غضخه.  َسسََّعُو أْؼ َشَتَسُو وأىانو، عمى ُكلٍّ

لِعْمع فمغ يكػف لو حجيٌث آخخ غضخ الحقضقة التي أَودُّ أف أَضَعيا بضغ أْيجيكع أفَّ اإلنداف عشجما يكػف فاِرغًا مغ ا

الغضبة، أما اإلنداف السآلف فمو ألف مػضػع ومػضػع يْصخحو في الَجْمَدة، ولو أْجسل السػضػعات التي تْمِفُت 

ْحخ، فاإلنداف الفارغ والتافو  نَطخ الشاس إلى هللا، ومػضػعات ُتَؤثِّخ في أْعساؽ ُوْججانيع وتْفَعُل فضيع ِفْعل الدِّ

 ىحا الحؼ ُيْسزي الػقت بالغضبة والشسضسة.والجاىل 

 ُفذي الغيبة بيغ السدمسيغ :

أييا األخػة، ىحا السػضػع؛ حكع سساع الغضبة، 

وسػؼ ُنتاِبُع ىحا الجرس وبِقَي عمضشا األسباب الباِعَثة 

عمى الغضبة، وِعبلج الغضبة، وتْحخيع غضبة القمب، 

، ولعمي واألسباب الُسبضحة لمغضبة، والتػبة مغ الغضبة

ضًا بضغ  ُأِلحُّ عمى ىحا السػضػع ألنَّشي َوَجْجتو ُمَتَفذِّ

 السدمسضغ، مسا يْجعل تفتضت ِوْحَجِتيع وتْسديَقيا، 
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وَيْجَعُميع ِمَدقًا وشخاِذمة، وىػ الحؼ يجعل أْعجاَءىع يْدتصضمػف عمضيع، أما إذا كانػا ُمتعاِونضغ وُمَتكاثفضغ، يْحسي 

 ىػ الحؼ ُيْخضي هللا عد وجل.أحجىع ِعْخض أخضو فيحا 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ث الغيبة: بػاع 7-4الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 

شا ما يْشفعشا واْنفعشا ِبسا عمَّستشا وِزْدنا ِعمسًا، وَأِرنا الحق حقًا واْرزقشا اتِّباعو، وأِرنا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّس

الباشل باِشبًل وارُزقشا اْجتشابو، واْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، وأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ. 

 المِّداف يجعميع ُمَتَفخِّ يغ :مخالفة الشاس مشيج هللا في مػضػع َضْبط 

 .أييا األخػة السؤمشػف، الزلشا في مػضػع الغضبة 

َخة، ولكشَُّو يتَػىَُّع أفَّ الكباِئخ ى ي وقج بضَّْشُت لكع مغ قبُل أفَّ السؤمغ يعخؼ أفَّ ىشاؾ في اإلْسبلـ كبائخ، وأنَّيا ُمَجمِّ

ِخقة وُشْخب الخْسخ، وقج يغضبُ  عشو أفَّ  الَقْتل والدنا والدَّ

ُؽ ِوْحجة السدمسضغ،  الغضبة مغ الكبائخ، فمحلظ الحؼ ُيَسدِّ

وُيَفتُِّتيع، وُيمقي بضشيع العجاوة والبْغزاء، وُيَذْخِذُميع، 

ويجعميع ُمَتَفخِّقضغ ومتشاحخيغ، ُمخالَفتيع ِلَسْشيج ربِّيع في 

مػضػع َضْبط المِّداف، قاؿ: اْسَتْحضػا مغ هللا حقَّ 

ْثتكع الحضاء، فقاؿ: أ ف تحفطػا الخأس وما وعى..." َحجَّ

مغ قبل عغ تعخيف الغضبة وعغ حكسيا، وعغ اآليات واألحاديث واألقػاؿ الجالة عمى تْحخيسيا، وَوَصْمشا إلى 

 مػضػٍع دقضق ىػ األسباب الباِعَثة عمى الغضبة. 
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 بػاعث الغيبة لْيَدْت رحساِنيَّة إنسا َشْيصاِنيَّة :

، أما ىحا الحؼ يتجاَىل ما يْجخؼ في نْفِدو فيػ إْنداٌف غاِفل، ىشاؾ بػاِعث تْبعُث اإلنداف السؤمغ برضٌخ ِبَشفِدو

عمى الغضبة، وىحه البػاعث لْضَدْت رحساِنضَّة إنسا َشْضصاِنضَّة، َفُكمُّكع يعمع أفَّ اإلنداف إما أف يتحخَّؾ ِوفق ىجػ هللا، 

غ السؤمشضغ العجاوة والبْغزاء، أال تحكخوف َقْػؿ الشبي عمضو وإما عمى وْسَػَسة الذضصاف، فيػ يخيج أف ُيمقي بض

 الربلة والدبلـ: 

 )) إف الذيصاف  ج يئذ أف يعبج في أرضكع ((

 ] التخغضب والتخىضب عغ سمضساف بغ عسخو عغ أبضو[

وذلظ بعج مجيء الشبي عمضو الربلة والدبلـ إلى 

 الجديخة العخبّضة، لع يعج ىشاؾ عبادة أْصشاـ: 

 .....ولكغ رضي فيسا دوف ُلظ(())..

 ىشاؾ روايتاف األولى: 

 ))....مسا ُحقخوف مغ أعسالكع ((

 والخواية الثاِنَضة أنَُّو: 

 ))......َوَلِكْغ ِفي التَّْحِخيِر َبْيَشُيْع((

 ]رواه مدمع عغ َجاِبٍخ [
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يع العجاوة والبْغزاء وأف ُيمِقَي فضيع الخػؼ، قاؿ ألفَّ التَّْحخير بضغ السؤمشضغ َىعُّ الذْضصاف، وألنَُّو يخيج أف يػِقَع بضش

 تعالى: 

ْيَصاُف ِإالَّ ُغُخوراا ﴾  ﴿ َيِعُجُىْع َوُيَسشِّيِيْع َوَما َيِعُجُىُع الذَّ

 [111] سػرة الشداء: 

 بػاعث الغيبة :

 ػ ُذفي الغيظ : 1

ذضصاف، لحلظ مغ بػاِعث الغضبة أفَّ أييا األخػة، اإلنداف إما أف يتحخَّؾ ِوفق ىجػ هللا، وإما عمى وْسَػَسة ال

اإلنداف أْحضانًا بضشو وبضغ إنداٍف آخخ إساءة، َيُخّد عمى ىحه اإلساءة بالغضبة، ويْذفي غمضَمُو بيا، أما السؤمغ فَضْذكػ 

تطخ مشيع يْخِجُميع وال يشْ  -دقِّقػا في ىحا الكبلـ  -َىسَُّو وُحْدَنُو إلى هللا، والسؤمغ إذا عاَمَل الشاس ِبإْخبلٍص 

 .السكافأة 

ألفَّ الشبي عمضو الربلة والدبلـ يقػؿ: "ِاصشع 

السعخوؼ مع أْىمو ومع غضخ أْىمو" فإذَا َخَجْمَت إندانًا 

ثعَّ أساء إلضظ فَحَقْجَت عمضو، وتألَّْسَت مشو أَشّج األلع، 

فمَعلَّ ىحا أفَّ العسل لضذ فضو إْخبلص، فالعسل 

ي أو الدمبي، وال جداء السخمز ال ييسُّو الخّد اإليجاب

 وال شكػرًا، قاؿ تعالى: 

َداءا َواَل ُشُكػراا ﴾ َُ ِو ّللاَِّ اَل ُنِخيُج ِمْشُكْع  ُْ  ﴿ ِإنََّسا ُنْصِعُسُكْع ِلَػ

 [9] سػرة اإلنداف: 
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 وقاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَما أِلََحٍج ِعْشَجُه ِمْغ ِنْعَسٍة ُُْجَدى ﴾

 [19] سػرة المضل: 

ُؿ باِعث مغ بػاعث ا  لغضبة أنَّيا َتذفي الَغْضع، لكّغ هللا سبحانو وتعالى أْثشى عمى الكاِضسضغ الَغْضع، قاؿ تعالى:أوَّ

ُِّ اْلُسْحِدِشيَغ ﴾ ُ ُيِح  ﴿ َواْلَكاِضِسيَغ اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَغ َعِغ الشَّاِس َوّللاَّ

 [ 185] سػرة آؿ عسخاف: 

أما السؤمغ فبل يْغتاظ إنسا يتغاضى  -ىحا عشج أْىل الجنضا  -ج دفضغ أييا األخػة، ىحا الَغْضع إف َكَبّتو انقمب إلى ِحقْ 

وال يْغَزب ألنَُّو ُمْخمز: إليي أنت مْقرػدؼ وِرضاؾ َمْصمػبي، فيؤالء الشاس الحيغ أْحَدْشَت إلضيع إف عخفػا أو لع 

وا، ال شأف لظ ِبيع، أنت  وا أو لع َيُخدُّ روا، ردُّ روا أو لع ُيَقجِّ شأُنَظ مع هللا، وعسُمَظ تْبتغي بو َوْجَو هللا عد يْعخفػا، َقجَّ

وجل، لحلظ الَغْضع ال يتأتى إال إذا أْحَدْشَت إلضيع بالحات وَندضَت هللا عد وجل فإْف ردوا ردًا سضِّئًا أْضسْخَت الغْضع، 

 ة.فإذا اْسَتَسخَّ الغضْع اْنَقَمَب إلى ِحْقٍج دفضغ وىػ داِئسًا ُيَخدُّ عمضو بالغضبة والشسضس

 أساس الَغْيظ َضْعف في اإلْخالص :

ىشاؾ نْقصة دقضقة ججًا، وىي أفَّ الحضاء فزضمة، 

 .والحضاء مغ اإليساف، وأحضانًا الخجل رذيمة

قج يكػف اإلنداف مع رفاقو وأْصجقاِئو ِبَسْجمذ َفُضْصخح 

مػضػع ُيغتاب فضو إنداف، فبل يحب أْف يخخج عغ 

ة لمسشاقذة السجسػع أو يخالفيع، ولضدْت لو قجر 

واالْعِتخاض والسشاقذة، ويْدتحي ويْخجل، فيحا الخجل 
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رذيمة، الحضاء مغ اإليساف ولكغ أْف تْخجل في شاعة هللا فمضَدْت ىحه فزضمة، فإذا َسَكّت أنت وىحا وذاؾ، وأْصبح 

ؾ في هللا َلْػَمُة الِئع، البحؼء ىػ الُستكمِّع وىػ الصاعغ فأنت أَعْشَتُو عمى الغضبة، لحلظ ال تْعبأ ِبأحج، وال تأخحْ 

 فالسؤمغ لضذ داِئسًا ُمداِيخ! لو مػاقف يقػؿ: ىحا ال أْفَعُمُو، ويقـػ مغ الَسْجمذ، قاؿ تعالى: 

اِمُع اْلُسَشافِ  َُ  َ ُاا ِمْثُمُيْع ِإفَّ ّللاَّ َيشََّع ِقيَغ َواْلكَ ﴿ َفاَل َُْقُعُجوا َمَعُيْع َحتَّّ َيُخػُضػا ِفي َحِجيٍث َغْيخِِه ِإنَُّكْع ِإ َُ اِفِخيَغ ِفي 

ِسيعاا ﴾ َُ 

 [151] سػرة الشداء: 

ْعُف فضو ُيدبُِّب الَغْضع، والَغْضع الُسْدَتِسّخ  ؿ ِشفاُء الَغْضع، والَغْضع أساسو َضْعف في اإلْخبلص، فالزَّ فالباعث األوَّ

 َؾ مشو باْغِتضابو.يشقمب إلى ِحْقٍج دفضغ، والغضبة اْنِتقاـٌ مغ إنداٍف أساء إلضظ تْذفي غمضمظ وِحْقجَ 

 ػ ُمػافقة األْ خاف : 2

الباعث الثاني عمى الغضبة: ُمػافقة األْقخاف، أْؼ 

تْدتحي وتْخجل أْف ُتْدِكَتُيع، وأف تْشياىع عغ ىحا 

ىع، وأف تْعَتِخَضيع، لحلظ  السشكخ، وأف تػِقَفيع عغ حجِّ

الشاس السشقصعػف عغ هللا عد وجل يتفكَّيػف ِبأعخاض 

ذػَنيا، وكأفَّ أْعخاض الشاس َكؤٌل ُمذاٌع الشاس، ويْشيَ 

يأكمُو مغ يأكمو، فالُسجاممة والُسجاىشة والخجل أال تقف 

ِىع، قمُت لكع: كاف العمساء األِجبلء إذا َتَكمَّع الػاحج في َحْزَخِتيع كمسة عغ إنداٍف  َمْػِقفًا ُصمبًا وتػِقَفيع عشج َحجِّ

ة بضغ السدمسضغ. يقػلػف: يا أبي اْسُكت، َفَشحغ نْحتاج إل  ى ىحا االْلِتداـ حتى تْبقى الَسَػدَّ
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 ػ البجء ِبَسغ لو َعَمْيظ حّق : 3

خ إنداف في حقِّ آخخ، وىحا اإلنداف عمضو حّق  أْحضانًا تكػف الغضبة فضسا ُيَدسضِو السحجثػف ُىجػمًا ِدفاعضًا، فقج ُيَقرِّ

ذا َتَكمََّع أْسَقَط ِمْرجاِقضََّتُو، ىحا أيزًا باِعث مغ بػاعث الغضبة، فؤلف ال يْفَزَحُو بضغ الشاس يْبجأ ىػ بالصَّْعغ فضو، فإ

تبجأ ِبَسغ لو َعَمْضظ حّق وىحه مبلحطة واِضَحة، وىي أفَّ اإلنداف قبل أف يْعتجؼ، أو قبل أف يأخح ما لضذ لو، أو 

مشيع ومغ ِصْجِقيع، وأمانتيع، حتى قبل أف يْستشع عغ َدْفع الحق الحؼ عمضو ُيياِجُع أْصحاب الحّق؛ يْغتاُبيع ويشاؿ 

إذا شالبػه وأرادوا أف يأخحوا َحقَّيع مشو َسَقَصت شيادتيع وِمْرجاِقضَِّتيع، فيحا باعث ثالث مغ بػاعث الغضبة، كل 

 واحج ِبِحْكسة مغ هللا عد وجل بالغٍة بالغة جعمو برضخًا عمى نْفِدو، قاؿ تعالى: 

ْنَداُف َعَمّ َنْفِدِو   َبِريَخٌة ﴾﴿ َبِل اإلِْ

 [15] سػرة القضامة: 

 مغ سشغ هللا في خمقو أنو يْدسح لإلنداف أف يْفعل ما يذاء إلّ حيٍغ ثعَّ يْكِذُفُو :

 أييا األخػة الكخاـ، أنت ال تْدتصضع أف ُتخادَع هللا أبجًا قاؿ تعالى: 

ا  َ  َُ َداَلّ ُيَخاُءوَف الشَّاَس َواَل َيْحُكُخوَف ّللاََّ ﴿ ِإفَّ اْلُسَشاِفِقيَغ ُيَخاِدُعػَف ّللاََّ َوُىَػ َخاِدُعُيْع َوِإ اَلِة َ اُمػا َُ اُمػا ِإَلّ الرَّ

 ِإالَّ َ ِميالا ﴾

 [151] سػرة الشداء: 

 وأنت ال تدتصضع أف تخجع نْفدظ أبجًا قاؿ تعالى: 

ْنَداُف َعَمّ َنْفِدِو َبِريَخٌة ﴾  ﴿ َبِل اإلِْ

 [15] سػرة القضامة: 
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ف تخجع ُأناسًا بعس الػقت، أو بل إنَّظ تدتصضع أ

تدتصضع أف تخجع واحجًا شػؿ الػقت، أـ أف تخجع 

الشاس شػؿ الػقت فيحا ُمْدتحضل، إذًا ىشاؾ ثبلث 

ؿ ُمْدتحضل: أْف تخجع هللا، والثاني: أف  ُمْدتحضبلت، أوَّ

تخجع نْفَدظ، والثالث: أف تخجع الشاس كمَّيع شػؿ 

ضًا ألفَّ الخجيعة الػقت، واإلنداف حضشسا يخجع يكػف َغبِ 

 تْشقمب عمضو، قاؿ تعالى: 

ُ َخْيُخ اْلَساِكِخيَغ ﴾  ﴿ َوَيْسُكُخوَف َوَيْسُكُخ ّللاَُّ َوّللاَّ

 [81] سػرة األنفاؿ: 

 وقاؿ تعالى: 

ْيجاا ﴾  ﴿ ِإنَُّيْع َيِكيُجوَف ََ

 [14] سػرة الصارؽ: 

 ويشقزػف عيج هللا، ويشتِكثػف قاؿ تعالى: 

خاا َعِطيساا ﴾﴿ َفَسْغ َنَكَث َفإِ  ُْ  نََّسا َيْشُكُث َعَمّ َنْفِدِو َوَمْغ َأْوَفّ ِبَسا َعاَىَج َعَمْيُو ّللاََّ َفَدُيْؤُِيِو َأ

 [11] سػرة الفتح: 

إذًا ىشا أعساؿ كثضخة تْفعميا ولكشَّيا تعػد عمى صاِحِبيا بالَذّخ فيحا الباعث ىػ اْستخجاـ الغضبة َكُيجـػ ِدفاعي، لكغَّ 

 وىػ الحؼ ُيِحقُّ الحّق، وربشا عد وجل كسا قاؿ:  اسسو الحق،

َساِء ِإَلٌو َوِفي اأْلَْرِض ِإَلٌو َوُىَػ اْلَحِكيُع اْلَعِميُع ﴾  ﴿ َوُىَػ الَِّحي ِفي الدَّ

 [45] سػرة الدخخؼ: 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

61 

حاِدٍث اتُِّيَع بو ولكغ مغ سشغ هللا تعالى في خمقو أف يْدسح ِلُكلٍّ أف يْفعل ما يذاء إلى حضٍغ ثعَّ يْكِذُفُو، كع مغ 

 بخؼء وبعجىا أْضيخ هللا الحق فاْنَكَذَفْت الحقضقة. 

 ػ أف ُيْشَدِ لإلنداف شيء زوراا واْفِتخاءا : 4

ومغ بػاعث الغضبة أف ُيْشَدب لئلنداف شيء زورًا واْفِتخاًء، َفَضْحكخ الحؼ فعمو حقضقًة، ويشاؿ اآلخخيغ بالغضبة وىػ ال 

فاع عغ الشْفذ يْذعخ، وىي حالة في َزْحَسة  .الجِّ

يشفي عمى نفدو ىحا العسل ويقػؿ الحؼ وقع ىػ كحا 

وكحا، وىػ ال يْذعخ، ويكػف قج أْوَقع نفدو في 

السْعِرَضة دوف أف يْجرؼ، لكغ كسا قمُت لكع في دْرٍس 

سابق، في آخخ أْبحاث الغضبة إف شاء هللا تعالى 

سػؼ نتعخَُّض إلى الحاالت التي يجػز فضيا أف 

ب، كالٌسْبَتِجع وأنت مْطمـػ فبلبّج مغ أف تطيخ تْغتا

 أماـ القاضي ضبلمتظ، قاؿ تعالى: 

ُ َسِسيعاا َعِميساا ﴾ اَف ّللاَّ ػِء ِمَغ اْلَقْػِؿ ِإالَّ َمْغ ُضِمَع َوََ ُ اْلَجْيَخ ِبالدُّ ُِّ ّللاَّ  ﴿ اَل ُيِح

 [154] سػرة الشداء: 

يْبشي مْججًا عمى أْنقاض اآلخخيغ، و يْبشي مكاَنًة عمى تْشقضز ىشاؾ أْشخاص أييا األخػة عشجىع مخٌض نْفدي وىػ 

أخخػ، و يختفع ويْعمػ مع تْحصضع اآلخخيغ، فيحا َمْػِقف ال أْخبلقي، فأنت لظ أف تختفع ِلِعْمٍع أو عسٍل أو ِبَفزضمٍة أو 

في شيء، لحلظ ُخْح ىحه عصاٍء أو إْنفاٍؽ، أما أف تْصعغ كي تخفع شأَنَظ وحَجَؾ فمْضَذ ىحا مغ أْخبلؽ السؤمغ 

القاعجة: ال تبشي َمْجَجَؾ عمى أْنقاض اآلخخيغ، وال تْبشي ِغشاؾ عمى إْفقاِرِىع، وال تْبشي أْمَشَظ عمى إخاَفِتِيع، وال تْبشي 
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 حضاَتَظ عمى َمْػِتيع. 

 ػ الحدج : 5

ثعَّ إفَّ الحدج مغ أكبخ بػاعث الغضبة، وقج َذَكْخُت لكع 

لمسؤمغ مغ مؤمغ يْحُدُجُه، ومغ مغ قبُل أنَُّو البّج 

مشافٍق ُيْبِغُزُو، ومغ كاِفٍخ ُيقاِتُمو، ومغ نْفِذ تخديو، 

ومغ شضصاف ُيْغخيو، فالَحَدج مػجػد، قمُت لكع ساِبقًا: 

إفَّ الحَدج َتَسشي زواؿ الشِّْعَسة عغ أخضظ ِلَترضخ إلضظ؛ 

 .ىحه َدَرجة 

ظ دوف أف تِرَل إلضظ، وَمْخَتَبة أخخػ أكثخ مشيا سػءًا أف تعسل عمى وىشاؾ درجة أسَػأ تسشِّي زواؿ الشِّْعسة عغ أخض

ىع وىي أف  إزالة الشِّْعسة عغ أخضظ ِبِكتاب أو ِوشاية تْقخيخ، فيحه الجرجات مغ الدضئ إلى األْسػأ، ولكغ الحخكة أَشجُّ

الَحَدج، والحقضقة الَحَدج ِحضادؼ تكتب وأف ُتطيخ القػَّة عمى أخضظ مغ أجل أف ُيَحصَّع، فيحه أْسػأ حالٍة مغ حاالت 

وبجيُمُو الَغْضخة، فاهلل عد وجل ما َركََّب في اإلنداف خرضرًة إال مغ أجل أف يْخقى بيا إلى هللا، فاهلل عد وجل في 

اإلنداف ما ُيَدسى بالغضخة فإذا كشت ال تْحفع كتاب هللا وآخخ يْحفطو أال تغاُر مشو؟ وإف كاف ُيرمي ِقضاـ المضل 

ال ُترمي أال تغاُر مشو؟ وإف كاف ُمَتَفقِّيًا بأحكاـ الذخيعة وأنت لْدَت كحلظ أال تغار مشو؟ فاهلل عد وجل مغ وأنت 

أْجل أف نتشافذ ونتدابق أْوَدَع فضشا ىحه الخرضرة وليا اْسِتعساؿ َمْذكػر وَمْحسػد وَمْقبػؿ في الَخْضخات، الحدج 

 خة أصبح ِغْبَصة، السؤمغ يْغبط أخاه السؤمغ، وهللا عد وجل قاؿ: نْفُدو إذا اْنَربَّ عمى أمٍخ مغ أمػر اآلخ

ِلَظ َفْمَيَتَشاَفِذ اْلُسَتَشاِفُدػَف ﴾ َُ  ﴿ ِخَتاُمُو ِمْدٌظ َوِفي 

 [18] سػرة السصففضغ: 
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 وقاؿ: 

 ﴿ ِلِسْثِل َىَحا َفْمَيْعَسِل اْلَعاِمُمػَف ﴾

 [81] سػرة الرافات: 

ة في  ة التشافِدضَّة فاهلل عد وجل لع يػِدع خاصَّ اإلنداف وَركََّبُو عمضيا إال ِلرالِح إيسانو، والكافخ يْدتْخجـ ىحه الخاصَّ

 َفَضْحُدج ويْغتاب، فالَحَدج في الجنضا والغْبصة لآلخخة.

 الشفاؽ و اإليساف :

 وسػؼ أضع بضغ أيجيكع أييا األخػة ِمْقضاسًا دقضقًا ججًا، فاهلل عد وجل وَصَف السشافقضغ فقاؿ: 

  َفِخُحػَف ﴾ْف ُُِرْبَظ َحَدَشٌة َُُدْؤُىْع َوِإْف ُُِرْبَظ ُمِريَبٌة َيُقػُلػا َ ْج َأَخْحَنا َأْمَخَنا ِمْغ َ ْبُل َوَيَتَػلَّْػا َوُىعْ ﴿ إِ 

 [41] سػرة التػبة: 

فاإلنداف إذا أصاب السؤمغ خضخ مغ الجنضا أو اآلخخة 

د بأف تِرَف  نْفَدَظ وَشَعْخَت ِبزضٍق وأَلَع ال تَتَخدَّ

بالشِّفاؽ، َوَشِيج هللا فإفَّ الِسْقضاس السقابل إذا أصاب 

أخاؾ خضخ مغ الجنضا و اآلخخة ناؿ شيادة، أو تدوَّج 

اْمخأًة صالَحة، أو اْشتخػ بْضتًا، أو تألَّق اْسُسو في 

السْجتسع وناؿ السشاصب، وُسِخْرَت بو، وَفِخْحَت فبل 

د بأْف تِرَف نْفَدظ باإليساف،   إْذ السؤمغ ال يتألَّع ِبَخْضٍخ أصاب أخاه قاؿ تعالى: تتَخدَّ

 ُىْع َفِخُحػَف ﴾﴿ ِإْف ُُِرْبَظ َحَدَشٌة َُُدْؤُىْع َوِإْف ُُِرْبَظ ُمِريَبٌة َيُقػُلػا َ ْج َأَخْحَنا َأْمَخَنا ِمْغ َ ْبُل َوَيَتَػلَّْػا وَ 

 [41] سػرة التػبة: 
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 فيحا ِمْقضاس دقضق وألفَّ هللا تعالى قاؿ: 

ٍِ َسِميٍع ﴾ َ ِبَقْم  ﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماٌؿ َواَل َبُشػَف * ِإالَّ َمْغ َأَُّ ّللاَّ

 [49-44] سػرة الذعخاء:

وقاؿ عسخ: تعاَىج َقْمَبظ؛ راِقْب نْفَدَظ وسخيَخَتظ ونػاياؾ ومذاِعَخؾ وُشسػحاِتظ واْفَحْريا وِقْديا بالحّق، فالَحَدُج إذًا 

فة ؟! ال، ىع ُنْخبة الُسْجتسع، وُمَتَسضِّدوف ىػ الحؼ يْجَفُع إلى ال غضبة، أَيمضق بضغ السؤمشضغ أف تشصبق عمضيع ىحه الرِّ

بأْخبلقِيع، وُسُسِػ ُنفػِسيع، وشيارة أْفِئَجِتيع؛ ىحه عبلماتيع لحلظ ال تجج عالسًا ُمْخِمرًا وصاِدقًا مع هللا إال ويْعِخُؼ 

 َمُيع. ُحقػؽ اآلخخيغ وقضسة أْخػانو الجعاة وَفْز 

 أنػاع الجعػة :

 .كشت أْذُكُخ لكع ساِبقًا أفَّ ىشاؾ َدْعػٌة إلى هللا 

وأفَّ ىشاؾ َدْعَػًة إلى الحات ُمَغمََّفة ِبَجْعَػٍة إلى هللا، 

ْعػة إلى هللا االتباع، قاؿ تعالى:   َفِسغ لػاـز الجَّ

 ﴾ِحيٌخ ُمِبيغٌ ا َأَنا ِإالَّ نَ ﴿ ِإْف َأَُِّبُع ِإالَّ َما ُيػَحّ ِإَليَّ َومَ 

 [9] سػرة األحقاؼ: 

ْعػة  إنسا أنا ُمتَِّبٌع وَلْدُت ِبُسْبَتِجع، ومغ خراِئز الجَّ

إلى الحات االْبِتجاع، تأتي ِبَججيج ِلُضذضخ إلضظ الشاس 

ِبَبشاِنيع، كي تَتَسضَّد عشيع، كشت أقػؿ لكع أنت اْذكخ 

ق َفْيَسَظ لو واَشْخحو، وال تأتي بالغخاِئب غضخ الرحضحة فإنَّيا ُتَفخُِّؽ الُسْدمسضغ، ال  الحجيث الرحضح الَسْعخوؼ وَعسِّ

د نْفَدَظ الجلضل.  تْعَتِسج حجيثًا مػضػعًا وال ضعضفًا وال َقْػاًل غضخ ُمْدَشج، ألنَُّو لػال الجلضل َلقاؿ مغ شاء ما شاء، َعػِّ
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  اا :عالمة الُستَِّبع ِلَخسػؿ هللا أنَُّو ال يأُي ِبَذْيٍء مغ عشجه إْشال

 أييا األخػة آيات دقضقة ججًا قج تغضب عغ السدمسضغ، يقػؿ هللا عد وجل: 

يَغ ﴾﴿ ُ ْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلّ ّللاَِّ َعَمّ َبِريَخٍة َأَنا َوَمِغ اََُّبَعِشي َوُسْبَحاَف ّللاَِّ َوَما َأَنا ِمَغ الْ   ُسْذِخَِ

 [114] سػرة يػسف: 

نا آتضيع بالجلضل والتعمضل، فعبلمة الُستَِّبع ِلَخسػؿ هللا أنَُّو ال يأتي ِبَذْيٍء مغ عشجه ما معشى عمى برضخة؟! أؼ أ

ْعػة إلى هللا مغ لػاِزِميا االتباع، وال تكغ مع اآلراء الزعضفة، وال مع الِقمَّة الشاِدرة، كغ مع ُجْسيػر  إْشبلقًا فالجَّ

 عمضو وسمَّع مْعرػَمٌة ِبَسْجسػِعيا، بضشسا الشبي صمى هللا عمضو العمساء ومجسػع السؤمشضغ، ألفَّ أمَّة الشبي صمى هللا

وسمَّع مْعرػـٌ ِبُسْفَخِده، كسا أفَّ مغ لػاـز الجعػة إلى الحات الصَّْعغ في اآلخخيغ حَدجًا مغ عشج أْنُفِديع والتشافذ، 

 ق ال بّج مغ أف تكػف واِضَحة.ومغ لػاـز الجعػة إلى هللا التعاوف واالْعِتخاؼ ِبَفْزل اآلخخيغ، فيحه حقائِ 

 االْخِتالؼ بيغ السؤمشيغ :

أييا األخػة، ىشاؾ آيات كثضخة ججًا ُتذضخ إلى ىحا االْخِتبلؼ بضغ السؤمشضغ، أوَّاًل كسا تْعمسػف أفَّ ىشاؾ اْخِتبلٌؼ 

ؿ شبضعي؛ َنْقُز ا لسْعمػمات ُتػِقُعشا في أساسو الَجْيل، وىشاؾ اْخِتبلؼ أساسو الحَدج، وآخخ أساسو التشافذ، فاألوَّ

 االْخِتبلؼ، االْخِتبلؼ الثاني أساسو الَحَدج قاؿ تعالى: 

اَءُىُع اْلِعْمُع ﴾ َُ ُ ػا ِإالَّ ِمْغ َبْعِج َما   ﴿ َوَما ََُفخَّ

 [15] سػرة الذػرػ: 
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ما االْخِتبلؼ الثالث؟ أساسو التشافذ واالْجِتياد، 

ؿ شب ضعي، فشحغ فالثالث َمْحسػد والثاني مسقػت واألوَّ

ضْعف معمػماتشا، أما إذا رأْيَت الُحْكع  ََ قج نختمف ِؿ

ْخعي، والجلضل القػؼ انتيى االْخِتبلؼ، وقج نْختمف  الذَّ

ْكخ أما شمُب الِعْمع؟  ونحغ في الحق جسضعًا، يا تخػ الحِّ

يا تخػ تألضف القمػب أـ تألضف الكتب؟ يا تخػ نْذخ 

ْعػة عمى ِنصاٍؽ واِسع أـ َجْعُميا عمى ِنصاٍؽ َضضِّق؟ يا تخػ حْفع القخآف أـ َفْيُسو؟ االْشتغاؿ بالفقو أـ بالتْفدضخ؟  الجَّ

قج نختمف ونحغ في الحّق جسضعًا، ىحا اْخِتبلؼ تشافذ وىػ َمْذكػر، وقج نختمف ِلَزْعف مْعمػماتشا، فيحا اْخِتبلؼ 

ْخعي، أما االخِتبل خ والحؼ ُيَسدُِّؽ اْخِتبلؼ األمَّة فيػ َجْيل وىػ شبضعي وُيَحلُّ ِبَسْعِخَفة الُحْكع الذَّ ؼ الخصضخ الُسَجمِّ

 اْخِتبلؼ الَحَدج والَبْغي، قاؿ تعالى: 

اَءُىُع اْلِعْمُع َبْغياا ﴾ َُ  ﴿ َوَما اْخَتَمَف الَِّحيَغ ُأوُُػا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْغ َبْعِج َما 

 [ 19] سػرة آؿ عسخاف: 

 وىشاؾ آية أخخػ: 

ا ِمْغ ِعْشجِ   َأْنُفِدِيْع﴾ ﴿َحَدجا
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 ػ المَِّعِ والَيْدؿ بْحكخ ُعيػب الشاس وَسَقصاُِيع ومذاِعخُىع وما إلّ ُلظ : 6

إذًا الباعث الخامذ مغ بػاعث الغضبة الحدج، أحضانًا تجج إندانًا لو ُدعابة ومِخح، ويتكمَّع في السْجمذ كثضخًا، وُيِحبُّ 

َثيع عغ َزْيٍج أو أف يْمِفَت نطخ الشاس إلضو، وأف ُيْزِحَكيع، وأ ف يْسؤل قمَبُيع ُسخورًا، وأف يْسؤل وْقتيع َشَخبًا، وأف ُيَحجِّ

ُعَبْضج وىػ في حجيثو ِبَقْجر َتْدِمَضِتيع وإْمتاِعيع يْشَيُر أْعخاض الشاس وىػ ال يْذعخ، ىحا باعث َعَخِضي؛ المَِّعب 

 ِعَخُىع وما إلى ذلظ، ىحا الباعث الدادس.والَيْدؿ وىػ في ىحه الحالة يْحكخ ُعضػب الشاس وَسَقصاِتيع ومذا

وىشاؾ إْنداٌف ُمَتَكبِّخ، وال يْجخل الجشَّة مغ كاف في 

قمبو مثقاؿ ذرَّة مغ ِكْبخ، والستَكبِّخ مخيس، لساذا ىػ 

مخيس؟ ال يْحتسل أف يخػ إندانًا فػقو، ىشاؾ نداٌء 

كثضخات َوَقْعَغ في ىحا السخض الخصضخ، وىشاؾ رجاؿ 

أف يخػ أحجًا فػقو، يتألَّع، ماذا يْعسل؟  ال يْحَتِسل

يْصَعغ، كشت في َجْمَدة قبل أياـ، وذكْخُت َرُجبًل أعمُع 

ْعػة وما إْف َذَكْخُتو حتى ىجع الحاِضخوف عمضو ىجػمًا عشضفًا، سبحاف هللا! آَلَسيع أف  عشو الربلح والشجاح في الجَّ

 صضخ.يكػف أحٌج أعمع مشيع، ىحه مذكمة كبضخة ومخض نْفدي خ

أييا األخػة: أْمخاض الَجَدج ميسا كانت كبضخة تْشتيي عشج السػت، ولكغَّ أْمخاض الشَّْفذ تْشتيي عشج السػت وإلى أَبِج 

ومات تخمز مغ ىحا السخض، أما إذا كاف في القمب  -ُعزاؿ -اآلبجيغ، فإف أصضب اإلنداف بسخض خبضث 

و أَثَخة، فيحا السخض الخبضث الحؼ ُيِمعُّ بالقمب تبجأ أْخصاره عشج السػت، ففي ِكْبخ وَحَدج وَرْغَبة باالْسِتْعبلء و أناِنضَّة 

يا الجنضا الشاس ِنضاـ ولكغ إذا ماتػا انَتَبيػا، فالُسَتَكبِّخ إذا قاؿ الشاس: فبلف ُمَػفَّق في التِّجارة يقػؿ لظ: ِبزاَعُتُو ُكمُّ 

اؿ، وإف كاف باألعساؿ الرالحة يقػؿ: هللا أعمع ِبِشضَِّتو، ىل أنت الػحضج  فاِسَجة، وإف كاف في الِعْمع، يقػؿ: فبلف دجَّ
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 الُسْخمز والعالع والفاِىع؟ ىحا مخض خصضخ، ال يْحَتِسل أحجًا فْػَقُو، ال يْدسح وال يْقبل، ويْصعغ َفْػرًا. 

 ػ الكبخ : 7

ْخِخَية واالْسِتْيداء أساسو الِكْبخ في المَِّعب  والَيْدؿ وإْضحاؾ الشاس، وأف يْخَفَع نْفَدُو عمى شْبعًا نحغ قمشا: ىشاؾ الدُّ

أْنقاض اآلخخيغ، ىشاؾ بػاعث كثضخة ولكغ أنا أرػ أفَّ مغ أْخصخ ىحه البػاِعث ىحا الباعث الِكْبخ، قاؿ عمضو 

 الربلة والدبلـ فضسا يخويو عغ ربِّو: 

ا ِمْشُيَسا َ َحْفُتُو ِفي الشَّاِر(())اْلِكْبِخَياُء ِرَداِئي َواْلَعَطَسُة ِإَزاِري َفَسْغ َناَزَعِشي وَ   اِحجا

 ]أبػ داود عغ أبي ىخيخة[

لحلظ قاؿ لو: الميعَّ اْرحسشي ومحسَّجًا وال تْخَحع معشا 

ْخَت واِسعًا، األْصل  أحجًا، فقاؿ لو: يا أخي لقج تَحجَّ

أْف يكػف الشاس ُكمُّيع عمى الحّق، يجب أف تخػ آالؼ 

اممضغ، أما أف تْعَتِقج أفَّ الجعاة الرادقضغ، والعمساء الع

الحّق فقط مع ُفبلف، وِبيحا السْدجج، وىحا البمج، ىشاؾ 

عالع جمضل لو كمسة دقضقة ججًا: الحقُّ ال يْدتصضع أحٌج 

أف يْحَتِكَخُه، ال جساعة، وال شخيقة، وال شاِئَفة، وال أمَّة، وال جضل، وال بمج، وال قْصخ، هللا ىػ الحق، ففي كلِّ مكاف 

د عمى الَكْثخة ال عمى الِقمَّة، تجج ِبِسْرخ عمساء أِجبلء، وكحا بأؼِّ بمج عخبي وأّؼ ىشاؾ  أْىل الحق، وِبُكلِّ بمٍج، َتَعػَّ

بمج مدمع، وهللا عد وجل يػّزع ىؤالء الجعاة إلضو تػزيعًا جْغخافضًا وزمشضًا حكضسًا، ألع تْدسعػا حجيث الشبي عمضو 

 َخَة ِفضَسا أَْعَمُع َعْغ َرُسػِؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: الربلة والدبلـ َعْغ َأِبي ُىَخيْ 
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ُد َلَيا ِديَشَيا(( لِّ ِماَئِة َسَشٍة َمْغ ُيَججِّ َ َيْبَعُث ِلَيِحِه اأْلُمَِّة َعَمّ َرْأِس َُ  ))ِإفَّ ّللاَّ

 ]أبػ داود عغ أبي ىخيخة[

ػف الغبار، وُيديمػف التَّْدويخ أْحضانًا، فاهلل عد وجل يَػزِّع ىؤالء في شتى َفِسغ حضٍغ آلخخ تجج عمساء كبار يْسدح

ِبقاع األرض، وفي كلِّ مكاٍف وزماف، فأْعَتِقج أفَّ الخضخ يجب أْف يكػف عامًا، أما أف تْعتقج أنَّظ وْحجؾ عمى الحق 

 وما سػاؾ باشل فيحا مخض ُعزاؿ يْبجأ أثخُه بعج السػت. 

 غ يجفعو لمػ ػع في الغيبة :ػ استغخاب السؤم 8

ة فتقػؿ: ال ُيْعقل ىحا! مدتحضل! تشكخىا وتحكخ صاحبيا  أحضانًا ىشاؾ بػاعث خفضفة لكشيا خصضخة، فأنت تْدسع ِقرَّ

وأنت ال تْجرؼ، فإذا وقع السؤمغ ِبَخصٍخ كبضخ اْذىب إلضو واْنَرْحُو، وُخْح بَضِجه إلى هللا، فأنت اْستغخابظ ودافعظ 

 ي الغضبة، ىحا أيزًا مغ دوافع الغضبة.أْوَقَعَظ ف

 ػِ باِعث الخحسة الداُج : 9

وأحضانًا ِبباِعث الخحسة الداذج تقػؿ: فبلف فعل كحا وكحا، وجخػ في بْضتو كحا وكحا، َوَزْوجُتو فعَمْت كحا وكحا، 

َفَقة والخحسة وَقَع في الغضبة  ؛ أنا أْعصضُكع ُمْشَدلقات الغضبة.وأْوالده فعمػا معو كحا وكحا، فيحا ِبجافع الِحْخص والذَّ

الحنب ُشْؤـٌ عمى غضخ صاِحِبو، إف َذَكَخُه فقج اْغتابو، وإْف عضََّخُه اْبُتمي بو وإف َرِضَضُو شارَكُو في اإلثع، وأنت في 

 مػقع الغضخة تشاؿ مغ أخضظ وأنت ال تْذعخ. 
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ْمِبيَّة :عمّ اإلنداف أف يْكِذَف األْشياء الَجيِّجة و يتغاضّ عغ األْشيا  ء الدَّ

أييا األخػة، لقج قمت: إف سضجنا عسخًا نطخ إلى الكْعبة فقاؿ: "ما أَشجَّ حْخَمَتظ عشج هللا، ولكغَّ السؤمغ أَشجُّ حْخَمًة 

عشج هللا مشظ"، فالسؤمغ غاؿ عمى هللا، أوَّاًل: مغ أْكَخـَ أخاه السؤمغ فكأنَّسا أْكَخـَ ربَُّو، والسؤمغ يْغمب عمضو الربلح 

د نْفَدظ أف تْكِذَف األْشضاء الَجضِّجة، وتتغاضى عغ  ، أنت َعػِّ والتَّدتُّخ، وال يػجج مؤمغ في مصمق الكساؿ ومْعرـػ

ْمبضات، فقج دخل أحج الرحابة إلى السْدجج ِلَضْمحق  ْمِبضَّة، ىحا ُخُمق نبضل ججًا، ُكلّّ مشا لو اإليجابضات والدَّ األْشضاء الدَّ

ة، فمسا اْنتيْت الربلة قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: "زادؾ هللا  الخْكعة مع الشبي عمضو الربلة والدبلـ فأحَجث َضجَّ

ِحْخصًا وال تُعْج"! َفدخ ىحا الرشضع مغ الرحابي ِحْخصًا مشو، ال يػجج إنداف خاؿ مغ الفزاِئل، فاْجَعل َىسَّظ 

ة لِ  دضِّجنا عضدى أنَُّو كاف مع الحػاريضغ مخوا في كْذَف الفزائل واإليجابضات السزضئة والبخاقة، ذكخُت لكع ِقرَّ

فقالػا: ما أْنَتَغ ريَحيا! فقاؿ عضدى: بل ما  -وأحضاًنا الجضفة تكاد ُتْخخج السْخء مغ جْمِجه  -الصخيق عمى جضفة َنِتَشة 

َخة التي مؤلْت األفق بخاِئَحِتيا الشَِّتَشة ال تس مظ شضئًا إيجابضًا إال أْسشانيا أَشجَّ بضاض أْسشانيا، بيحه الجضفة الُسَتَفدِّ

البْضزاء، وىحه مبلحطة ُمِيسَّة لمُسَخبِّضغ، إذا كشت معمِّسًا أو أبًا أو صاحب َمَحّل أو مجيخ ُمْدَتْذفى، ىؤالء الحيغ ىع 

ؽ ِبَعَسمِ  د دونظ ما ليع مضِّدات؟ ىشاؾ َشْخز َىسُُّو الػحضج البْحث عغ الُعضػب؛ تأخَّْخت! لكشو أمضغ وُمَتَفػِّ و، فأنت َعػِّ

 نْفَدظ أْف تْكِذَف ِبُكلِّ إنداٍف فزاِئل وأف ُتْثشي عمضو بيا، تججُه أَحبَّظ وأْقبل عمضظ، يا معاذ وهللا إنِّي أُلِحبُّظ! نِبيّّ 

نِبيّّ ُمَخسل وّسضُِّج األنبضاء يقػؿ ىحا الكبلـ، وأنت يا خالج َسْضف مغ سضػؼ هللا، أبػ ُعَبْضجة أمضغ ىحه اأُلمَّة، لػ كاف 

ْسع والَبرخ، أبػ بكٍخ ما ساءني قّط؛ َزوَّجشي ابشتو وأْعصاني مالو،  بْعجؼ لكاف عسخ أو بْكخ، وعسخ مشِّي ِبَسكانة الدَّ

فاْعِخفػا لو ذلظ، ما شَمَعْت شْسٌذ بعج َنِبيٍّ أْفزل مغ أبي بْكخ، معشى ذلظ أفَّ الشبي عمضو الربلة والدبلـ كاف 

مغ َحْػَلُو لِكشَُّو ما فَعَل ىحا، ولكْغ أْبَخزىع، فأنت حتى ُيِحبُّظ هللا وُيِحبَّظ الشاس ِاْجَعل َىسَّظ  بإمكانو أف ُيَعتَِّع عمى

َكْذف الفزاِئل، وَكْذف السضدات واإليجابضات، فبل يػجج السشعجـ مشيا، إذا كشت معمِّسًا وكاف عشجؾ شالٌب مجتِيج 
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خ فتقػؿ لو: أنا ُمْعَجٌب بَػضاِئِفظ، فأْحضانًا األب لو حخكٌة زاِئَجة تقػؿ ىل: أنا أْعجبشي مشظ ا ْجِتياُدؾ، واآلخخ يتأخَّ

تججُه داِئسًا يْشَتِقُج أبشاءُه وكأفَّ ىحا االبغ ال مضَِّدة لو شضَِّبة؛ أحج السمػؾ وكاف اسسو ابغ عباد ممظ مغ ممػؾ األْنجلذ 

يُح خصػشًا ُمتػازَية فقاؿ: وكاف شاِعخًا فكاف يْسذي ِبَقْرِخه، وكانت ىشاؾ ِبْخَكة َفخَ   َسع عمضيا الخِّ

يُح عمّ الساء زرد  ندج الخِّ

ولع يْدتِصع إْكساؿ البضت، كانت ىشاؾ جاِرَية فقالْت 

 لو: 

َسج َُ  يا لو ِدْرعاا مشيعاا لػ 

فاْلَتَفَت إلضيا وأْعَجَبُو ِشْعُخىا ولعمَُّو أْعَجَبُو جساليا 

لقْرخ، وأْكَخَميا إْكخامًا َفَتَدوََّجيا، فأْصَبَحْت سضَِّجة ا

مشَقِصَع الشطضخ، حتى إنَّيا َمخًَّة تَسشَّْت أْف تعضر حضاَتيا 

ضغ َفجوسي عمضو، ثعَّ إفَّ أحج ُممػؾ شساؿ  القجيسة فجاَءىا بالِسْدظ والَعْشبخ وَجَبَميسا بساء الَػْرد وقاؿ: ىحا ىػ الصِّ

ْجغ، فداء حاؿ ابغ إْفخيقضا ابغ تاْشفضغ َردَّ ىجسات اإلسباف، وأخح مم ػؾ األْنجلذ واْعَتَقَميع جسضعًا، وأْوَدَعُيع في الدِّ

ْجغ وأْصَبَح شْخرًا عاِديًا تقػؿ لو ىحه الدْوَجة التي كانت جاِرَية: ما رأْيُت مشظ  عباد واْفَتَقخ، َفَبْعَج أف خخج مغ الدِّ

ضغ! ُاْنطخ إلى اإلجابة، َعػِّ  ْد نْفَدظ أف تحكخ اإليجابضات والفزائل، َفِعَػض الشْقج خضخًا قّط يقػؿ ليا: وال يْػـَ الصِّ

اْذكخ اإليجابضات، حضشيا ُيِحبُّظ أْوالدؾ وزْوَجُتظ، لكغَّ اإلنداف يْبحث عغ الشقاِئز واألْخصاء والتْقرضخ، فالسؤمغ 

 يْدَعُج وُيْدِعُج إذا َوَقَف ىحا الَسْػِقَف اإليجابي. 
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 جابّية والفزاِئل ويْشُذْخىا وال يْشذخ األْخصاء :عمّ اإلنداف أف يكذف الشػاحي اإلي

الشبي عمضو الربلة والدبلـ كاف يْكِذف ألْصحابو الَسضِّدات، فيحا حاِشب بغ بْمَتَعة اْرَتَكب ِخضانًة ُعْطسى، في أؼِّ 

ًا إلى ُقَخْير يقػؿ فضو: إفَّ َعْيٍج، وفي أؼِّ ُقْصٍخ، وفي أؼِّ نطاـ، وفي أؼِّ بمٍج وَعْرخ ُعقػَبُتيا اإلْعجاـ، أْرَسل كتاب

محسَّجًا َسَضْغدوكع َفُخحوا ِحْحَركع، وىػ مغ أْصحاب رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع، فالشبي صمى هللا عمضو وسمَّع 

ة والسجيشة ِلَجْمب ىحا الكتاب فػججه في رأْس   جاَءُه الَػْحي، ذكخ لو ما َحَجث، فأْرَسل سضِّجنا عمّي إلى مكاٍف بضغ مكَّ

اْمخأٍة َوَضَعْتُو في َضفضَخِتيا، ُقِخأ الكتاب ىكحا: مغ حاشب بغ َبْمَتَعة إلى أْىل ُقَخير إفَّ محسَّجًا َسَضْغدوكع َفُخحوا 

ِحْحَرُكع، فأتى بو الشبي عمضو الربلة والدبلـ: وقاؿ بو: ما ىحا يا حاشب! قاؿ وهللا يا رسػؿ هللا ما َكَفْخُت وما 

َأَرْدُت بو أف يكػف لي شأٍف عشج ُقَخْير أْحسي بو أْىمي ومالي، ماذا فعل رسػؿ هللا؟! سّضجنا عسخ  اْرَتَجْدُت! ولِكّششي

قاؿ لو: َدْعشي أْضِخُب ُعُشَق ىحا السشافق، فقاؿ: ال يا 

عسخ إنَُّو َشِيَج بْجرًا، لقج كانت لُو ساِبَقة، وىي التي 

هللا: تْذَفُع لو، َأَرأْيُتع اإلنراؼ، وقاؿ حضشيا رسػؿ 

قػه! وال تقػلػا فضو إال خضخًا  ْقُتُو َفَرجِّ  إنِّي َصجَّ

قاؿ عمساء الدضخة َنَطخ عسخ بغ الخصاب إلى الحَّْنب 

فخآُه ِخضاَنًة ُعْطسى لِكغَّ الشبي َنَطخ إلى صاِحب الحَّْنب 

ّي الجمضل صار مغ الُسَقخَّبضغ إلى فخأػ ىحا الحَّْنب َلْحَطة َضْعٍف شاِرئة فأْنَيَزُو، وَيْخوؼ التاريخ أفَّ ىحا الرحابِ 

الشبي صمى هللا عمضو وسمَّع، والجلضل أنَُّو أْرَسَمُو مشجوبًا َشْخِرضًا إلى أحج الُسمػؾ، ُكْغ ىكحا، اْكِذف الشػاحي 

ًا عمضشا أف اإليجابّضة والفزاِئل واْنُذْخىا وال تْشذخ األْخصاء، ىحه ىي ِصفات السؤمغ، إذا أرْدُتع أْف ُيِحبَّشا هللا جسضع

 نكػف ُكْتَمة واِحَجة، وُأْسَخة واِحَجة، وىكحا َوَصف الشبي صمى هللا عمضو وَسمَّع السؤمشضغ فقاؿ: 
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ا اْشَتَكّ ِمْشُو ُعْزػٌ  َُ ِىْع َوََُخاُحِسِيْع َوََُعاُشِفِيْع َمَثُل اْلَجَدِج الػاحج ِإ   ََُجاَعّ َلُو َساِئخُ )) َمَثُل اْلُسْؤِمِشيَغ ِفي ََُػادِّ

َيِخ َواْلُحسَّّ ((  اْلَجَدِج ِبالدَّ

 ] متفق عمضو َعْغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذضٍخ [

وكالُبشضاف الَسْخصػص َيُذجُّ بعُزو بْعزًا، ِاْبحث عغ نقاط الخضخ في إخػانظ فالحبابة تقع عمى الذيء الَسْكخوه أما 

 إذا كاف السكاف نطضفًا فبل تجج الحباب. 

 أف يغزِ اإلنداف  َفَيَقُع في الشاس مغ دوف أف يْذُعخ:مغ أَخفِّ أنػاع الغيبة 

أْحضانًا اإلنداف، وىحا مغ أَخفِّ أنػاع الغضبة يْغزُب هلل تعالى، ويغار عمى َشْخع هللا َفَضَقُع في الشاس مغ دوف أف 

 يْذُعخ.

ُرِوؼ عغ عامخ بغ واِثَمة رضي هللا عشو، قاؿ: إفَّ 

الشبي عمضو الربلة  رجبًل مخَّ عمى َقْػـٍ في حضاة

والدبلـ َفَدمََّع عمضيع، َفَخدوا عمضو الدبلـ، فمسا جاَوَزُىع 

قاؿ واِحٌج مشيع: يا رسػؿ هللا إنَّي أَلُْبِغُس ىحا في هللا 

تعالى! فقاؿ أْىل الَسْجمذ: َلِبْئذ ما قمَت وهللا، وهللا 

ىسا، أما إذا كاف يُيسَُّظ األْمخ َفُكْغ وسضصًا لمخضخ وأْصِمح أحضانًا يكػف بضغ أخػيغ مذكمة ال ييسُّظ أْمخ  -َلُشَشبِّئشَُّو 

ثعَّ قالػا: يا فبلف، ُقْع فأْدِرْكُو وأْخِبْخُه بسا قاؿ الخجل عشو، فأْدَرَكُو رسػليع فأْخبَخُه، فأتى الخجل رسػؿ هللا  -بضشيسا 

لقج قمُت ذلظ، فقاؿ الشبي عمضو الربلة  وقاؿ لو: أنا أْبُغزو! وحكى لو ما قاؿ َفَجعاُه الشبي وسألو فقاؿ الخجل:

والدبلـ: وِلَع ُتْبِغُزُو؟ فقاؿ: أنا جارُه، وأنا ِبو خبضخ، وهللا ما رأْيُتُو ُيَرمي صبلًة قّط إال ىحه الَسْكتػبة، فقاؿ 

ْخُتيا عغ َوْقِتيا؟ وىل أَسأُت الُػضػء ليا؟ أو الخكػع والدج ػد؟ فدأَلُو الخجل: َسْمُو يا رسػؿ هللا؛ ىل رآني أخَّ
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ْيخ الحؼ َيُرػُمو البّخ والفاِجخ،  فقاؿ:ال، بل يفعل ُكلَّ ىحا، ثّع قاؿ لو: وهللا ما رأْيُتُو يرػـُ شْيخًا قّط إال ىحا الذَّ

فدألو الشبي، فقاؿ: سْمُو يا رسػؿ هللا ىل رآني قّط أْفَصْخُت فضو أو أْنَقْرُت مغ َحقِّو شضئًا؟ فدأَلُو فقاؿ: ال، فقاؿ: 

ييا البّخ والفاجخ، وهللا  يا رسػؿ هللا ما رأيُتُو ُيْعصي ساِئبًل وال ِمْدكضشًا، وال شضئًا في سبضل هللا إال ىحه الدكاة التي ُيَؤدِّ

فقاؿ: سْمُو يا رسػؿ هللا؛ ىل رآني َنقْرُت مشيا أو لع أعصيا شاِلَبيا؟ فقاؿ: ال، فقاؿ عمضو الربلة والدبلـ: ُقْع 

أْحضانًا اإلنداف يزُع نْفَدُو َوِصضًا عمى الشاس وىػ ال يْذعخ، مغ أنت؟ إنداٌف أدَّػ الرمػات،  َفَمَعمَُّو خضٌخ مشظ!

وصاـ رمزاف، وحّج البضت، وأدَّػ زكاة مالو، واْسَتقاـ عمى أْمخه، وبْضُتُو إْسبلمي وكحا عَسُمو، فإذا كشت أنت ُتَرمي 

قت فػؽ الدكاة، لكغ ال تتَِّيع ِقضاـ المضل، َفَيشضئًا لظ، لضذ مْعشى ىحا أْف تكػف  أنت ىالٌظ وىػ ناٍج، وكحا إْف َتَرجَّ

ح! لحلظ ورد عغ الشبي الكخيع:   الحؼ أدَّػ زكاة مالِو بالذُّ

اة مالو ((  )) بخئ مغ الذح مغ أدى َز

 ]أخخجو الصبخاني عغ جابخ بغ عبج هللا [

 االبتعاد عغ البجع :

، وَلَعلَّ في الجْرس القادـ إف شاء هللا نشَتِقل إل ة َسِسْعُتيا ىحا الضـػ ى ِعبلج الغضبة، وَلِكشَّشي َسَأْخِتُع ىحا الجْرس ِبِقرَّ

 في ِرواَيِتيا لكع نْفعًا كبضخًا:

ًة مغ عمى ِمْشبخ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع، فقاؿ:  -جداىع هللا عشا ُكلَّ خضخ -أحُج ُخصباء ِدَمْذق  روػ ِقرَّ

الِغشى جاء ىحا الخصضب شاِكضًا فقاؿ لو: أنا ِاْشَتَخْيُت ىحا الجّش مغ أْجل أف أرػ الربلة في رُجٌل مغ أْىل الضدار و 

ه َغضََّخ الَكْعَبة، يْدَيُخ مع أْوالده وَزْوَجِتو، يْبجو أثشاء تْقمضب الَسَحصات َضَيَخ مْشطخًا ُمْشَحّصًا، فاألب ِلِحْخِصِو عمى أْوالدِ 

ـَ الَعذاء، وآَووا إلى الَسَحصََّة َفْػرًا، لِكغَّ ا ْيخة حتى اْنَتَيت، وتشاَوَؿ الجسضُع شعا بشُو حفع رْقَع الَسَحصَّة، فتاَبَع الدَّ

 .فخاِشِيع 
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في البضت األب واألـ واالبشتاف و الػلجاف وىع في ِسغِّ 

الذباب، بعج أف آوػ الػالجاف إلى الِفخاش قاـ الذاب 

َحصَّة، َوَقمََّب السحصات حتى وَصل إلى ىحه السَ 

ِاْسَتْضَقع األب في المضل عمى أنضغ، فقاـ مغ الِفخاش 

ِلَضخػ، فإذا ِبُكِل ابغ عمى ابْشِتو! ىحا الكبلـ َذَكَخُه 

صاِحب الُسْذكمة، فضا أييا األخػة الكخاـ قبل أْف 

حػف، وقبل أف نقػؿ: نخيُج أف نخػ فضيا الربلة في الَكْعَبة، ليا آثار خصضخة جج ًا، قج يْسخُض نْذتخؼ ىحه الرُّ

اإلنداف وىػ لضذ عار، وقج يْفَتِقخ، وقج يدكغ في بضٍت لضذ بجّضج، لكغ ُمرضبًة َكَيحه ال تْعِجُليا ُمرضَبة؛ أْف يْدني 

ة يقضشًا أفَّ ىحا الحؼ َوَقَعْت  ة َوَقَعت وُأْلِقَضت ِمغ عمى الِسْشَبخ، والحؼ يديُج ىحه الِقرَّ  معوابُشُو باْبَشِتو! فيحه الِقرَّ

ة ىػ الحؼ َحّجَث ىحا الخصضب بيا.  الِقرَّ

ُد حضاتشا، فالحؼ ُيخيُج ِرضا هللا عد وجل، وُأْسَخة ُمتساِسَكة  حػف تَعجُّ أكبخ َخَصٍخ ُيَيجِّ أييا األخػة، إفَّ ىحه الرُّ

ِبْجعة، والَقْػؿ الحؼ يقاؿ: أريج أف وُمشزِبَصة وشاِىخة فْمَضْبَتِعج عغ ىحه الِبَجع، شػبى ِلَسغ َوِسَعْتُو الدشَّة ولع تْدَتْيِػِه ال

ثػني عغ  أرػ الربلة في الكْعبة، ىحا كبلـٌ باِشل، َفُيَػ يخيُج أف يخػ ىحه الَسَحصات ال أف يخػ الَكْعبة، وهللا َحجَّ

ْحغ ويْتُخُؾ الربلة، ويْديَ  تضغ ال َيَجُع الربلة في الَسْدجج، فإذا بو يْذتخؼ ىحا الرَّ خ إلى َرُجل في الخامدة والدِّ

ُخ اإلنداف، والذيء اآلخخ أنَّظ إْف كشَت ِمسَّغ َلَجْيِو َزْوجة فاْبُشَظ  ـُ وال ُيرمي الَفْجخ، فيي ُتَفجِّ الداعة الخامدة، ويشا

ة حتى تكػف  ال َزْوَجة لو! وكحا ابشُتظ، وقج ال يجج إال أْختو، وحالة اليضجاف غضخ مْعقػلة إْشبلقًا، َذَكْخُت ىحه الِقرَّ

 ة، قاؿ لو: يا رسػؿ هللا ِعطشي وال ُتِصل فقاؿ: َمْػِعطَ 

 ))  ل: آَمْشُت با ثع استقع ((

 ]مدمع عغ سفضاف بغ عبج هللا الثقفي [
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ْخع، َفَدْػَؼ ُتػاِجُيظ ُمْذِكبلت كبضخة ججًا، فاإلنداف ال يْصَسِئّغ إال إذا كاف في ِضّل هللا، ومتى  إذا لع ُيْعِجْبظ الذَّ

لى؟! إذا كاف ُمْدتقضسًا عمى أْمِخه، فالبضُت الصاىخ الحؼ ُيْتمى فضو القخآف الكخيع، وُتَصبَّق فضو الدشَّة يكػف في ِضمِّو تعا

ر بالثََّسغ ـُ فضو الرمػات الَخْسدة، واألب مع أْوالده وَزْوَجِتو بالشُّْرح واإلْرشاد، فيحا البْضت ال ُيَقجَّ ، الُسَصيَّخة، وُتقا

انب ىحه األْجِيَدة؟ فقمُت: ال! لضذ َلَجْييع ما تقػؿ، وقج َذَكْخُت لكع ِقَررًا ُمتذاِبَية سألشي إنداف وقاؿ: ىل لؤلج

ساِبقًا، وحتى ال يغضُب عمى ِذْىِشكع ُأْجِخَيت ُمقابمة في أْمخيكا وتَبضَّغ أفَّ ُكّل مئة حادث لمدنا ُيقابُمُو ثبلثة وثبلثضغ 

 واْبَشِتو، فَأَحُج أْسباِبيا ىحه اإلثارة الذجيجة. حادث ِزنا َمَحاِرـ؛ بضغ األخ وُأْخِتو، واألب

 والحسج  رب العالسيغ 
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 :عالج الغيبة 7-5الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ 

حكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا واْنفعشا ِبسا عمَّستشا وِزْدنا ِعمسًا، وَأِرنا الحق حقًا واْرزقشا اتِّباعو، وأِرنا أنت العمضع ال

الباشل باِشبًل وارُزقشا اْجتشابو، واْجعمشا مسغ يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو وأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ. 

 في أف مغ سسع حجيثاا عغ رسػؿ هللا فيػ مغ ِعْشج هللا : حقيقة اإليساف ُتَسثَّل

أييا األخػة الكخاـ، ال زلشا في مػضػع الغضبة، وقج َوَصمشا إلى َفْرل ججيج مغ ُفرػؿ ىحا السػضػع، أال وىػ 

 ِعبلج الغضبة.

حقضقة إيسانظ تتَسثَّل  أييا األخػة، قبل أف نْسزي في الحجيث عغ ِعبلج الغضبة، يْشبغي أف تْعمسػا ِعْمع الضقضغ أفَّ 

في أنَّظ إذا َسِسْعَت حجيثًا عغ رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسمَّع في الرحاح أو ُمتَّفق عمضو َفَضشبغي أْف تْعمع ِعْمع 

 يقضغ أفَّ ىحا مغ ِعْشج هللا، وأنَُّو َوْحٌي يػحى، فالشبي عمضو الربلة والدبلـ حضشسا يقػؿ فضسا ثبت عغ أبي ىخيخة: 

اَنْت َلُو َمْطَمَسٌة أِلَِخيِو ِمْغ ِعْخِضِو َأْو َشْيٍء َفْمَيَتَحمَّْمُو ِمْشُو اْلَيْػـَ َ ْبَل َأاَل َيُكػَف ِديَشاٌر  ))َمغْ  اَف َلُو ََ َواَل ِدْرَىٌع ِإْف ََ

َئاِت َىاِحِبِو َفُحِسَل َعَمْيِو((َعَسٌل َىاِلٌح ُأِخَح ِمْشُو ِبَقْجِر َمْطَمَسِتِو َوِإْف َلْع َُُكْغ َلُو َحَدَشاٌت ُأِخَح ِمْغ سَ   يِّ

 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة[
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ّـِ في اإلنداف، وَقْػلو:  الِعْخض َمْػِشغ الَسْجح والَح

فْمَضْدَتِحمَّيا أْؼ يْعَتِحر، أو ُيَؤدؼ الحّق، وىحا الحجيث 

َوَرد في الرحاح وىػ ُمتََّفٌق عمضو، فحضشسا تْعَتِقُج 

قاِدَؾ ِبُػجػِدؾ أفَّ أخاؾ إف كاف لُو اْعِتقادًا جاِزمًا كاْعتِ 

َحقّّ عشجؾ مغ ماؿ أو ِعْخض إْف لع تْدَتِحمَُّو في 

الجنضا مشو ِبُسداَمَحة أو أداٍء َفَدْػَؼ يأُخح مغ َحَدشاِتظ 

ر َشْخراً  أراد  يْػـ الِقضامة، فإف لع تكغ لظ َحَدشات َشَخح مغ سضِّئاتو، ىحا كبلـُ الشبي عمضو الربلة والدبلـ، َتَرػَّ

أف يْبشي بْضتًا، فاْشَتخػ أْرضًا وَبِقَي في ُمعاَمَمة الخُّْخَرة سشة، ثعَّ َحَفخ األساس وأنذأ الَيْضكل في سشة وِنْرف، ثعَّ 

ر حاؿ ىحا اإلنداف إذا جاءُه َرُجٌل َقػّؼ وأَخح مشو البْضَت  بشى الُججراف وكدا وأْنياُه ِخبلؿ ثبلث سشػات، َتَرػَّ

 ُيْحَتَسل، فأنت في الجنضا تْفعل الَحدشات، وتأتي الَسْدجج مع أذاف الَفْجخ، وُتْشِفق مغ مالظ، وتَتعمَُّع كاِمبًل! شيٌء ال

القخآف وُتَعمُِّسو، وتأمُخ بالَسعخوؼ وتْشيى عغ السشكخ، ثّع يأتي إنداف تَتَحجَّث عشظ بالغضبة فضأخح ُكلَّ ىحه الَحدشات 

، كبلـ الشبي عمضو الربلة والدبلـ حّق، وداِئسًا وأبجًا ُأَذكِّخكع ِبَقػؿ سضِّجنا سْعج بغ ىشضئًا مخيئًا، ىل ىحا ُيْحَتسل؟! ال

أبي وقاص رضي هللا عشو: "ثبلَثٌة أنا ِفضِيّغ رجل، وفضسا سػػ ذلظ فأنا واِحٌج مغ الشاس، ما َسِسْعُت حجيثًا مغ 

 تعالى"، عامَُّة السدمسضغ وُرواد السداجج وإخػانشا رسػؿ هللا صمى هللا عمضو وسّمع إال عِمْسُت أنَُّو حقّّ مغ هللا

الحاِضخوف، الَقْتل فضيع ُمْدتحضل وكحا الدنا والَخْسخ، ولكغ غضخ الُسْدتحضل الغضبة، فيحه ىي السشصقة التي ُيْسكغ أف 

 يقَع بيا اإلنداف.
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و شخب الخْسخ، أو الدنا، إال أنَُّو قخيٌب كلَّ ِنْعَسٌة ُكْبخػ أفَّ السؤمغ السدتقضع بعضٌج كّل البْعج عغ َسْفظ الجماء، أ

يخات فبلف فَعل وذاؾ تخؾ، وىحا يصعُغ بِعْمسو وأخبلقو وإيسانو! لحلظ أييا األخػة  القخب مغ الغضبة، فػاِكو بعج الدَّ

ػؿ هللا ىحا الحجيث الُستَّفق عمضو، وإذا قمشا متَّفق عمضو َفُيَػ مغ أْعمى درجات الحجيث عمى اإلشبلؽ، وحجيث رس

عمى اإلْشبلؽ َوْحٌي يػحى، غضخ َمْتمػ، والَػْحُي َوْحضاف: َوْحٌي َمْتمػ ووْحٌي غضخ َمْتُمػٍّ وىػ الحجيث الرحضح، وىل 

قػف أفَّ الحؼ َيُخدَّ َحْخفًا مغ كبلـ هللا يْكفخ، كسا أفَّ الحؼ َيُخّد حجيثًا صحضحًا متػاِتخًا يْكفخ.   ُتَرجِّ

 عميو مغ َديغ :عمّ اإلنداف أف يؤدي ما 

 إذًا عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أّف الشبي عمضو الربلة والدبلـ قاؿ: 

اَنْت َلُو َمْطَمَسٌة أِلَِخيِو ِمْغ ِعْخِضِو َأْو َشْيٍء َفْمَيَتَحمَّْمُو ِمْشُو اْلَيْػـَ َ ْبَل َأاَل َيُكػَف دِ  اَف َلُو ))َمْغ ََ يَشاٌر َواَل ِدْرَىٌع ِإْف ََ

َئاِت َىاِحِبِو َفُحِسَل َعَمْيِو((َعَسٌل َىالِ   ٌح ُأِخَح ِمْشُو ِبَقْجِر َمْطَمَسِتِو َوِإْف َلْع َُُكْغ َلُو َحَدَشاٌت ُأِخَح ِمْغ َسيِّ

 ]البخارؼ عغ أبي ىخيخة[

ىا لو فِيَي مْطَمسة،  فإْف َأَخْحَت مشو مئة أْلف ولع ُتَؤدِّ

ع َىعَّ وقج َذَكخُت لكع أفَّ الشبي صمى هللا عمضو وَسمَّ 

ِلُضَرِمَي عمى أحج أْصحابو الَسْػتى فدأؿ أََعَمْضِو َدْيغ؟ 

فقالػا: نعع عمضو ِدْرىساف، فقاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

َصمػا عمى صاِحِبكع، فقاـ ابغ مدعػد وقاؿ: يا رسػؿ 

هللا عميَّ َدْيُشو، حضشيا صمَّى عمضو الشبي عمضو الربلة 

ة  ْيغ؟! قاؿ: ال، وفي الضـػ الثالث: والدبلـ وَتِتسَُّة ىحه القرَّ أنَُّو في الضـػ التالي سأؿ الشبي ابغ مْدعػد أَدَفْعَت الجَّ

ْيغ؟ فقاؿ: ال، سأؿ الشبي عمضو الربلة والدبلـ ابغ مْدعػد  سأؿ الشبي عمضو الربلة والدبلـ ابغ مْدعػد أَدَفْعَت الجَّ
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ْيغ؟ قاؿ: نعع، فقاؿ عمضو الربلة والدبل ـ: اآلف اْبَتَخد ِجْمُجه، فاْسَتْشَبط العمساء أفَّ الَسضِّت الحؼ ُيْزَسُغ أَدَفْعَت الجَّ

ـَ حضاتو فبل  ـ الساؿ والبضْت أما أْف ُيَقجِّ ْيغ، فاإلنداف ُيَقجِّ ْيغ بل ِبأداء الجَّ أْعَتِقج َدْيُشو، ال يْشجػ مغ العحاب ِبَزساف الجَّ

ْفذ أْقرى غاية الجػد، أحجىع مات َشيضجًا فقالػا: يا رسػؿ هللا أفَّ ىشاؾ عصاًء عمى اإلْشبلؽ مثمو، والجػد بالشَّ 

ْيغ! َفَصَمَب أْصحابُو وقاؿ: ُيْغَفُخ لم يضِج ُكلُّ الحَّْنب؟ قاؿ: نعع، فجاء ِجْبخيل فقاؿ: يا محسَّج إال الجَّ يضج ُكلُّ َأُيْغَفُخ لمذَّ ذَّ

ْيغ.   َذْنب إال الجَّ

 ة و ُحقػؽ الِعباد َمْبِشيٌَّة عمّ الُسذاَحَحة :حقػؽ هللا َمْبِشيٌَّة عمّ الُسداَمحَ 

أييا األخػة، ىشاؾ َوْىٌع خصضخ بضغ عامَّة الُسْدمسضغ وىػ أفَّ اإلنداف إذا أدَّػ الحّج َسَقَصت عشو الحنػب، وعاد َكَضْػـَ 

 َوَلجْتُو ُأمُّو، فيحا الكبلـ صحضح وغضخ صحضح! 

باد ال تْدقط صحضح فضسا بضشظ وبضغ هللا لِكغَّ حقػؽ الع

ال بالحج، وال بالعْسخة، وال بالذيادة في سبضل هللا، 

حقػؽ العباد تْدقط باألداء أو الُسداَمَحة، وال تْشدى 

أبجًا أفَّ حقػؽ هللا َمْبِشضٌَّة عمى الُسداَمَحة، بضشسا ُحقػؽ 

الِعباد َمْبِشضٌَّة عمى الُسذاَحَحة، وهللا سبحانو وتعالى ال 

 لع ُتَؤّد الفخيزة! يْقبل ناِفَمًة ما 

 )) ُْخُؾ دانق مغ حخاـ خيخ مغ ثسانيغ حجة بعج اإلسالـ ((

 ] ورد في األثخ [

 )) يا سعج أشِ مصعسظ ُكغ مدتجاب الجعػة ((

 ]أخخجو الصبخاني عغ عبج هللا بغ عباس [
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ـٌل َوَمْمَبُدوُ  ـٌل َوَمْذَخُبُو َحَخا ل َوَمْصَعُسُو َحَخا ل َيا َربِّ ـِل َفَأنَّّ ُيْدَتَجاُب ِلَحِلَظ ؟ (( )) ...ل َيا َربِّ ـٌل َوُغِحَي ِباْلَحَخا  َحَخا

 ]مدمع والتخمحؼ عغ أبي ىخيخة [

َمة، أييا األخػة، ىحا الحجيث أساسي، حجيث ُيَعجُّ أْصبًل في مػضػع الغضبة، حاوؿ أف تْزبط ِلدانظ  ىحه ُمَقجِّ

َطٍة تخيُج أف ُتَرمي َقْمُبَظ َسُضْقِبُل عمى هللا، فالكبائخ نطضٌف ُأسبػعًا، فتخػ أف الصخيق إلى هللا سالظ، في أؼِّ َلحْ 

مشيا، والحجيث عشيا َمْزَضعة لمػقت، أنا أماـ أخػة في الَسْدجج؛ الحجيث عغ الَقْتل والدنا وشخب الَخْسخ لضذ واِردًا 

 عشج ُرواد السداجج إشبلقًا، لكغَّ الحؼ يِخد ىػ َضْبط المِّداف. 

 معالجة الغيبة :

أييا األخػة الكخاـ، كضف ُتعالج الغضبة؟! قاؿ اإلماـ الغدالي رحسو هللا تعالى، وىػ مغ أْبخع مغ عالج ىحا 

ؿ كتاب في ِعْمع الشَّْفذ اإلسبلمي، وىحا اإلماـ لو َجْػالت في حقضقة الشَّْفذ  يغ أوَّ السػضػع، ُيَعجُّ إْحضاء عمـػ الجِّ

معالَجِتيا، فيحا الَفْرل َمأخػذ مغ ُكتب اإلماـ الغدالي، يقػؿ: إّف مداوغ وشبضَعِتيا، وفي أْحػاليا وُسُسػِّىا و 

األخبلؽ ُتعالج بالِعْمع والعَسل، تتَعمَّع ثعَّ تَتَجرَّب، وبالسشاسبة يسكغ لئلنداف أال يْحزخ مجالذ العمع ويكػف ُمَتَمبِّدًا 

ْغط، ويسكغ ِبأْلف َمْعِرَضة وَمْعِرَضة، ويقػؿ لظ: أنا لع أْفَعل شضئًا، ى َخ ليا؛ مشيا الزَّ شاؾ بعس األْمخاض ال ُمَؤشِّ

ْغط األعطع ثساف وِعذخيغ، الشِّطامي اثشا َعَذخ، ثعَّ ال تْذعخ ِبَذيء، اثشاف وعذخوف معشاىا َخثخة  أف يكػف الزَّ

َبِكضَّة، فارتفاع الّزغط خصضخ ججًا، ومع ذلظ ال ي ماغ، أو فْقج َبَرخ، أو اْنِدضاخ بالذِّ خ، فإذا كاف بالجِّ كػف لو ُمَؤشِّ

يْحتاج إلى ِمْقضاس َضْغط، وكحا َمْجمذ الِعمع، في الحقضقة   ضغط اإلنداف مختفعًا َكْضف ُيعالجو إف لع يْعمع بو؟

ْغط تْعِخُؼ بو إف كشت ُمْدتقضسًا أو مْشَحخفًا، وىل مالظ حبلؿ أو حخاـ؟ وعسمظ ُمْدتقضع أو غضخ ُمْدتقضع؟  ِمْقضاس الزَّ

أو ُمديء؟ الذيء الُسْجِىر أنظ تجج الشاس يْخَتِكبػف الكبائخ، يأكمػف أمػاليع بالباشل، ويشَغِسدػف في  ُمْحِدغ

َمة، وُيَرمػف! ويقػؿ لظ: ماذا َفَعْمت؟! ُكلُّ الشاس ىكحا، َفَسجاِلُذ الِعْمع ُمِيسَُّتيا تْعخيُفظ بالشَّْفذ ، أيغ الَسمحات الُسَحخَّ
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يغ؟ أنت مع السُ  خيغ أو مع الُسْقَتِرجيغ أو الداِبقضغ أو مع الطالسضغ ألْنفِديع ال أنت مغ الجِّ ْدتقضسضغ أو الُسَقرِّ

 َسَسح هللا، أيغ أنت؟! 

ؿ َمْخحمة في َحلِّ الُسْذكمة أف  لحلظ العمساء قالػا: أوَّ

تْعمَع أنَّيا ُمْذِكَمة، أحضانًا بعس األْوراـ ُمعاَلَجُتيا َسْيمة 

 يْعمع أنَّيا َوَرـ حتى َتِرل ججًا، إال أّف اإلنداف ال

لمحْروة، اآلف كع َوصمشا في دروس الغضبة أضّغ خْسدة 

دروس، وكميا أحاديث، فاإلنداف إذا َعِمَع أنَُّو َسْػؼ 

يَتَكمَّع بالغضبة أو َسَضْدَسُعيا و َيِقف ىحه ُبصػلة، لضذ 

ْخبضِّضغ الِكبار الحيغ رِبحػا الحْخب العالِسضَّة قاؿ كمسة مغ يْقصع الصخؽ بصبًل إنسا مغ يتَّق هللا الَبَصل، أحج الداسة الغَ 

ْسذ  -دقضقة ججًا: َمَمْكشا العالع  ولع نْسِمظ أْنفدشا، أما الُسْدمع فقج  -وكانػا يقػلػف ال تغضب عغ ىحه الَسْسَمكة الذَّ

َمَمظ نْفَدو، فالحؼ يْسمُظ نْفَدُو ىػ الَبَصل لضذ مغ 

 تَّق هللا الَبَصل. يْقصع الصخؽ بصبًل إنسا مغ ي

نحغ اآلف نأخح ُرَخز الغضبة، إْذ ىشاؾ غضبة واِجَبة، 

ع بيا لكي ال ُيداء  لِكشَّشي ال أحّب أف أَتَػسَّ

اْسِتْخجاميا، ونحغ اآلف نْبقى في معالع الغضبة 

الػاِضحة، فحضشسا تْغتاب َزْيجًا يجب أف تْعمع ِعْمَع يقضغ 

ع تكغ لظ َحَدشات أفَّ َزْيجًا سضأخح َحَدشاتظ، وإف ل

َسَضْصخُح عمضظ سضِّئاتو! وفي األحاديث الذخيفة الرحضحة حجيث آخخ ال يِقّل عغ ىحا الحجيث قاؿ عمضو الربلة 

 والدبلـ: 
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مَِّتي َيْأُِي َيْػـَ اْلِقَياَمِة أُ ))َأَُْجُروَف َما اْلُسْفِمُذ َ اُلػا اْلُسْفِمُذ ِفيَشا َمْغ اَل ِدْرَىَع َلُو َواَل َمَتاَع َفَقاَؿ ِإفَّ اْلُسْفِمَذ ِمْغ 

ـَ َىَحا َوَضَخَب ىَ  ـٍ َوَزَكاٍة َوَيْأُِي َ ْج َشَتَع َىَحا َوَ َحَؼ َىَحا َوَأَكَل َماَؿ َىَحا َوَسَفَظ َد َحا َفُيْعَصّ َىَحا ِمْغ ِبَراَلٍة َوِىَيا

َأْف ُيْقَزّ َما َعَمْيِو ُأِخَح ِمْغ َخَصاَياُىْع َفُصِخَحْت َعَمْيِو ُثعَّ ُشِخَح  َحَدَشاُِِو َوَىَحا ِمْغ َحَدَشاُِِو َفِإْف َفِشَيْت َحَدَشاُُُو َ ْبلَ 

 ِفي الشَّاِر ((

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة[

 ُمْذكمة الُسْدمسيغ أفَّ إْسالَمَيع شعاِئخي وليذ ُعاُممياا :

رـػ ويحّج ويجفع الدكاة وما ِسػػ ذلظ فيػ ُمْذكمة الُسْدمسضغ أفَّ إْسبلَمَيع شعاِئخؼ ولضذ تعاُممضًا! َفُيَػ ُيرمي وي

ؿ  في َبْحبػَحة، يْغتاب، وفي َدْخِمِو ُشْبية، واْخِتبلط، واْحِتفاالت، وُندىات، وفي َبْضِعيع وِشخاِئيع، وتِجُجُه ُيرمي في أوَّ

ؿ مغ فزضمة، قاؿ عمضو الربلة والدبلـ:   َصّف، وتْعمسػف ما لمَرفِّ األوَّ

ِؿ ُثعَّ َلْع َيِجُجوا ِإالَّ َأْف َيْدَتِيُسػا َعَمْيِو اَلْسَتَيُسػا َوَلْػ َيْعمَ ))َلْػ َيْعَمُع الشَّا فِّ اأْلَوَّ ُسػَف َما ِفي ُس َما ِفي الشَِّجاِء َوالرَّ

َُْػُىَسا َوَلْػ َحْبػاا(( ْبِح أَلَ  التَّْيِجيِخ اَلْسَتَبُقػا ِإَلْيِو َوَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َوالرُّ

 ] مالظ عغ أبي ىخيخة[

أما في الَسْصعع فتججه يبضُع الَخْسخ، َمْصَعع خْسذ 

، فإذا قمشا لو حخاـ قاؿ: ال ُأبالي، فإذا كاف كحلظ  ُنجـػ

فبل مْعشى ِلَربلتو في الَرفِّ األّوؿ! وىحا صاِحب 

َمْدبح ُمْختمط، وأقاـَ صاِحُبو َمْػِلجًا، ودعا بعس 

وعمى َفْزمو وَتْقػاه وعمى  الُسَتَكمِّسضغ وأْثَشػا عمضو

صبلِحِو والَسْدبح ُمْخَتَمط، وأْحضانًا ُيْجعى الشاس إلى 
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ْعػػ الصَّضِّبػف لمصَّضِّبات!!! فيحا  ُعْخس في بْعس الفشادؽ، وُيَػزَّع الَخْسخ، ويؤتى بالخاِقرات، وعمى ِبصاقة الجَّ

ة، وىحا السْجتسع اإل يغ شعائخ فقط! ِعبادات َجْػفاء ال التشاقس الُسخيع، وىحه الُسفارقة الحادَّ سبلمي، إذًا َبِقَي الجِّ

خ، قاؿ تعالى:  ـ وال تَؤخِّ  ُتَقجِّ

َيَػاِت َفَدْػَؼ َيْمَقْػَف َغيِّا ﴾ اَلَة َواََُّبُعػا الذَّ  ﴿ َفَخَمَف ِمْغ َبْعِجِىْع َخْمٌف َأَضاُعػا الرَّ

 [49] سػرة مخيع: 

 واالْسِتقامة قْبميا، كسا ال يْخفى عمضكع أفَّ الُسْدمسضغ َلقػا ىحا الَغّي.ما أضاعػا أداَءىا بل أضاعػا ُخذػَعيا، 

فإذا سألظ إْنداف وقاؿ لظ: أحبُّ أف ُأَزوَِّج فبلنًا ُأْختي، وأنت تعخؼ عشو الَكِحب واالنحخاؼ، وال ُيرمي، فيحا 

ُيَرمي ويْكحب ونراب! وإنداٌف يْشذخ  مػضػع ثاف، إْذ يجب عمضظ أف تقػؿ لو: إياؾ أف ُتَدوَِّجُو ُأْخَتظ َفُيَػ ال

ِفْكخًا فاِسجًا وُمْبَتِجعًا، فإذا سألػؾ ال تقل: ُكلُّ الشاس خضخ وَبَخَكة، ىحا كبلـ َدَجل، ُقْل لو: فبلف ُمْشَحِخُؼ العقضَجة 

ْرس القادـ إف شاء هللا نأتي عمضيا، أما  اإلنداف الحؼ ُيرمي ويْعتِقُج كحا وكحا، فيحه لْضَدت غضبة إْشبلقًا، وفي الجَّ

وصاِئع وكانت عقضَجُتو صحضحة، وكاف صاِحب غَمط واْسَتحى بو، ويْغمب عمضو الحضاء والتََّدتُّخ، وال أحَج سألظ 

 عشو، فيحا ال يجػز لظ أف تْصعغ بو، وىشا الُسْذِكمة! 

 ُُعالج الغيبة بيقيغ اإلنداف أفَّ حدشاُو ستتالشّ يـػ الِقيامة :

اـ، إفَّ مداوغ األْخبلؽ ُتعالج بالِعْمع أييا األخػة الكخ 

والَعَسل، ولجيشا ِعبلج عاـّ وعشجنا ِعبلج خاص، وفي 

ْرس الساضي َذكْخُت بػاِعث الغضبة، َفشحغ لجيشا  الجَّ

ِعبلج عاـّ أوَّاًل وبعج ذلظ ِعبلج ِلُكلِّ باِعث مغ 

 .بػاِعث الغضبة 
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لِقضامة، لظ في الَسْدجج َعْذخ سشػات، وتْجفع زكاة ماِلظ، وتغسُّ لكغ أْكبخ ِعبلج أف َتْخَدخ َحدشاتظ ُكمَّيا يـػ ا

بة، وَدْخمظ حبلؿ، ىحه ُكمُّيا حدشات، َفَيل ُيْعَقل أف ُتَزضِّعيا ُكمَّيا مغ أجل َسْيخة تتَدمى  َبَرَخؾ، وَزْوَجُتظ ُمَحجَّ

: ومغ أنت حتى أْغتابظ فُأَحكَِّسَظ في فضيا بالغضبة؟! قاؿ أحجىع لمَحَدغ الَبْرخؼ: قج اْغَتْبتشي، فقاؿ لو الَحدغ

ا لع حدشاتي يـػ الِقضامة، لػ ُكشُت ُمْغتابًا أحجًا الْغَتْبُت واِلَجّؼ، أما إذا أخحوا َحَدشاتي فيحه َقِزضَّة داِخِمضَّة، شْبعًا إذ

ْرس؛ ُتعالج يكغ لو َحدشات َفَيحه ُمْذِكمة أخخػ، َفَفْػؽ ىحه الُسْذكمة تأتي لظ ُمْذِكمة أْخخػ، ىحه أىَ  ّع نْقصة بالجَّ

الغضبة ِبَضقضِشَظ أفَّ حدشاتظ تتبلشى يـػ الِقضامة َفُكلُّ مغ اْغَتْبتُو يأخح مغ َحدشاتظ، فإف لع تكغ لظ حدشات يْصخح 

عمضظ مغ سضِّئاتو، وتحكخوا َمَثَل البضت الحؼ أَعجَّ لو صاحبو ثبلث سشػات وِنْرف مغ ِشخاء األرض إلى اْستثسار 

إلى حْفخ األساس إلى بشاء الَيْضكل إلى ِكْدػة البضت وإلى تْديضِشو، ثعَّ يأتي إنداف ويأخحه مشظ ُعْشَػًة، بعس  الخْخرة

مو عمى ُمػاشغ مغ ىحه  الببلد كانت اإلقامات فضيا َصْعَبة وَمخًَّة َصَجَر قانػف؛ ُكلُّ إنداف يْسِمظ َمَحبًل َيجب أف ُيدجِّ

ْولة، فأحجىع اْنَتقى إند ل باسِسو الَسَحّل، وفي الَغج ذىب فإذا بو يجج أفَّ السفتاح َتَغضَّخ، وقاؿ لو الجَّ انًا صاِلحًا، وَسجَّ

ل باسسو: لضذ لجْيظ شيٌء عشجنا، أربعػف أو خْسدػف ممضػف َذَىَبْت في ثاِنَضة، فيحا ُيْسكغ أف ُترضَبُو َجْمَصة،  الُسَدجَّ

 فبل َتِجُج شضئًا! ألنَّظ كشت ُمْغتابًا، ولع تتخؾ واِحجًا إال اْغَتْبَتو. وكحا يـػ القضامة َتبحث عغ الَحدشات أيغ ىي؟ 

ـّ خاِلَقُو : َـّ َخْمق آَدميٍّ فكأّنسا يُح  مغ ُ

 الحجيث الرحضح اآلخخ، يقػؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

 )) شػبّ لسغ شغمو عيبو عغ عيػب الشاس ((

 [  غ]الجيمسي في مدغ الفخدوس عغ أنذ ترحضح الدضػشي: حد
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َشخُّ الشاس مغ َلع يكغ صالحًا ثّع يَقُع في الرالحضغ، 

َـّ َخْمق  ىل أنت كامل؟ اآلف نبجأ الكبلـ عمى مغ َذ

إنداف، قاؿ عشو: قرضخ، إذًا ىل ىػ الحؼ خمق 

ـّ  َـّ َخْمَق آَدِميٍّ فكأنَّسا يُح نْفدو؟! العمساء قالػا: مغ َذ

و، فقاؿ ىحا خاِلَقُو، قاؿ أحجىع ِلَخجل: يا قبضح الَػجْ 

َشُو! فأَشجُّ شيء  الخَّجل: ما كاف َخْمق َوْجيي إَليَّ فُأحدِّ

ـّ إندانًا ِبَخْمِقو، الدضَِّجة عاِئَذة الصاىخة والسَصيَّخة، والحؼ كاف الشبي صمى هللا عمضو وسمَّع ُيِحبُّيا، وبشت  أف َتُح

جيق تَكمََّست عغ ضّختيا فقالت: قرضخة، فقاؿ عمضو الربلة وا لدبلـ: "يا عاِئَذة لقج قمِت كمسًة لػ ُمِدَجْت ِبِسضاه الرِّ

ْػداء مغ كْبخػ الُسجف، خسدػف كضمػمتخًا  الَبْحخ َلَسَدَجْتو!" مضاه البْحخ تْجخؼ فضيا األنيار، أو تْجخؼ فضيا السضاه الدَّ

ة أيغ ترُب مضاىيا؟! في الَبْحخ، خصًا أسػد بالبْحخ، ومع ذلظ البْحخ شاِىٌخ ماُؤه في الفقو، َفُكلُّ الُسجف الداِحِمضَّ 

ومع ذلظ فيػ ال يْشجذ أما كِمَسُة قرضخة فقج قاؿ ليا الشبي عمضو الربلة والدبلـ: "يا عاِئَذة! لقج قمِت كمسًة لػ 

َبب اإلْجسالي، ولجيشا فضو حجيث أساسي إْف اْعَتَقْجَتُو تسامًا حاِفع ع مى ُمِدَجت بسضاه البْحخ ألْفَدَجْتُو!" فيحا الدَّ

 َحَدشاِتظ، وإياؾ أف ُتْصخح عمضظ سضِّئات غضخؾ.

 الفخؽ بيغ الشرح و الغيبة :

أما إف كانت ىشاؾ ضخورة وُرْخرة فيحا مػضػع ثاف، فأْحضانًا تكػف شاِئَعة بضغ الشاس، جاء إلنداف خاشب، 

الَخْسخ وسارؽ وُمذاِغب،  فضقػؿ لظ: ىل تْعصضو اْبَشَتظ؟ فتقػؿ: نعع، وتقػؿ: ُكلُّ الشاس خضخ وبخكة! وحالو شْخب

 تّجعي أنظ ال تِحّب أف تْغتاب أحجًا!
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فيشا ال بّج مغ الغضبة، وال بّج مغ إْنقاذ أخضظ مغ 

الزخر، وإال أنت آِثع، فالَسْرمحة تْقزي ذلظ، وال 

تْخذى، وكل ىحا في ُحجود َضضَِّقة ججًا، فإذا جاَءؾ 

بضج مغ يْدألظ عغ َزْيج أنَّو خصب ُأْختُو، وىحا عغ عُ 

أف يذاركو في عسمو وأنت تْعمع أنَُّو سارؽ، حضشئٍح ال 

تقل: ُكلُّ الشاس أْحدغ مّشي، أما إذا قمت: فبلف سارؽ 

ْيخ إال مخَّة، وربسا  فاْححر مشو فأنت ىشا ناِصح ولْدَت مْغتابًا، إال أّف ىحا السػضػع َضضِّق فقج ال تْحتاجو بالذَّ

شة! أما الحؼ حالو الغضبة في ا يخات والشْدىات؛ مغ فبلف إلى فبلف، سبحاف هللا اإلنداف إذا شمب الِعْمع تكػف بالدَّ لدَّ

لو حقاِئق وأْفكار ومْعمػمات وأحاديث شخيفة وتْفدضخ آيات ومػاقف صحابة تججه يْسؤل بيا فخاَغُو، تججه يتَكمَّع عغ 

 عمضو وسمَّع، وعغ مػاقف الرحابة، أْسساء هللا الُحْدشى، وعغ صفاتو، وآياتو، وعطستو، وعغ رسػؿ هللا صمى هللا

 وسضختيع، و األْحكاـ الفْقِيضَّة. 

ل :  اإلكثار مغ َُخ هللا عد ُو

 قاؿ تعالى: 

ْبِخ ﴾ اِلَحاِت َوََُػاَىْػا ِباْلَحقِّ َوََُػاَىْػا ِبالرَّ  ﴿ ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

 [ 8] سػرة العرخ: 
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كاف الشجاة، فأنت إذا سِسْعَت التػاصي بالحق أحج أرْ 

 آية، والشبي عمضو الربلة والدبلـ قاؿ: 

ُثػا َعْغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َواَل  ))َبمُِّغػا َعشِّي َوَلْػ آَيةا َوَحجِّ

ا َفْمَيَتبَ  جا َحَب َعَميَّ ُمَتَعسِّ ػَّْأ َمْقَعَجُه ِمَغ َحَخَج َوَمْغ ََ

 ((الشَّارِ 

  ْبِغ َعْسٍخو[] البخارؼ عغ َعْغ َعْبِج َّللاَِّ 

أتسشى عمى ُكّل أٍخ أف يحسل َدْفتخًا صغضخًا، يْكتب فضو مثبًل خصب الجسعة، أو باقي الجروس، فإف ُدِعَي لمغجاء، و 

خ، فاالْستعانة  ـ وال يؤخِّ تكمع ىحا الحجيث وىحه اآلية، يكػف قج َجَعل مغ نْفدو داِعَضة، أما الكبلـ الفارغ فيػ ال ُيَقجِّ

ا ُيعضشظ عمى شاعة هللا، والسْجمذ الخالي مغ الغضبة ِذْكٌخ هلل، ما ذكخني عْبجؼ في َمْجمذ إال ذكختو في ِبَجْفتخ كيح

َمْجمذ خضخ مشو، ُيثشى عمضظ أعمى ثشاء، ويكػف اسسظ في أعمى َمْجمذ، ويتكمَّع الشاس في شساِئمظ وحالظ عادؼ 

  ججًا، فعمى اإلنداف أف ُيكِثخ مغ ِذْكخ هللا، قاؿ تعالى:

ُكْخُكْع َواْشُكُخوا ِلي َواَل َُْكُفُخوِني ﴾ ُْ ُكُخوِني َأ ُْ  ﴿ َفا

 [ 141] سػرة البقخة: 

 في بعس الببلد ىشاؾ َلْػحات: ال تْشدى ِذْكخ هللا، ىحا شيٌء جسضل، ِذْكخ هللا ِشفاء لمقمب، قاؿ تعالى: 

ِخ ّللّاِ َُْصَسِئغُّ اْلُقُمػُب ﴾ َْ  ﴿ َأاَل ِبِح

 [14] سػرة الخعج: 
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 بػاعث الغيبة :

 ػ ُذفي الغيظ : 1

"وقاؿ: إفَّ القمػب لتْرجأ، قضل: وما صجؤىا يا رسػؿ 

ؿ باِعث لمغضبة ىػ الَغَزب،  هللا؟ قاؿ: ذكخ هللا " أوَّ

َفَغَزُبظ مغ َزْيٍج، تخيُج أف تْذِفَي غمضمظ مشو ِبأف 

َأِبضِو  تْغتابُو، فَعْغ َسْيِل اْبِغ ُمَعاِذ ْبِغ َأَنٍذ اْلُجَيِشيِّ َعغْ 

 َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

 

ُ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َعَمّ ُرُءوِس اْلَخاَلِئِق َحتَّ  َطَع َغْيطاا َوُىَػ َيْدَتِصيُع َأْف ُيَشفَِّحُه َدَعاُه ّللاَّ ّ ُيَخيَِّخُه ِفي َأيِّ اْلُحػِر ))َمْغ ََ

 َشاَء ((

 ْبِغ ُمَعاِذ ْبِغ َأَنٍذ اْلُجَيِشيِّ َعْغ َأِبضِو [ ] التخمحؼ َعْغ َسْيلِ 

 فإذا َتَكمََّع عمضظ اْمخٌؤ أشضاء قبضَحة وأنت تْعمع عشو أمػرًا قبضَحة ججًا، ثعَّ َسَكتَّ عشج ِذْكخه فيحه ُبصػلة، قاؿ: 

ُ َيْػـَ الْ  َطَع َغْيطاا َوُىَػ َيْدَتِصيُع َأْف ُيَشفَِّحُه َدَعاُه ّللاَّ ِقَياَمِة َعَمّ ُرُءوِس اْلَخاَلِئِق َحتَّّ ُيَخيَِّخُه ِفي َأيِّ اْلُحػِر ))َمْغ ََ

 َشاَء ((

 ] التخمحؼ َعْغ َسْيِل ْبِغ ُمَعاِذ ْبِغ َأَنٍذ اْلُجَيِشيِّ َعْغ َأِبضِو [

اف األمخ وفي بعس األحاديث القْجِسضَّة: "ابغ آدـ ُاذكخني حضغ َتْغزب أْذكخؾ حضغ أْغَزبظ"، إذا َغِزَب هللا ك

َي ُبْخج الخوس؟ خسدػف ألف رأٍس ُقِصَعت  عطضسًا، ُسِئل َتْضسػرلشظ: مغ أنت؟ فقاؿ: أنا َغْزَب الخّب! لساذا ُسسِّ

وُجِسَعت وُمثَِّمت َكُبْخج!! ىحه ىي سبب التَّْدِسضَّة، فإذا َغِزَب اإلنداف َفَعْمضو أف يْكِطَع َغْضطو، حتى إذا َغِزَب هللا 
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 . مغ الخبلئق َنجاه

 ػ ُمػافقة األْ خاف : 2

الباعث الثاني ُمػاَفَقة األْقخاف وُمجاراتيع، فيل ِرضاُء أْقخانظ وُمجاراِتيع أْغمى عمضظ مغ إْرضاء هللا عد وجل؟ فإذا 

ِعضًا أّف الجسضع يْغتاب فيحه اسسيا ُمجاراة األقخاف، فيل ُيْعقل أف يكػف حضاؤؾ مغ حػلظ أشّج مغ  اْغتاب السْخء ُمجَّ

 ِئظ مغ هللا؟! وإْرضاء مغ حْػلظ أكبخ مغ إرضاء هللا؟! إذًا أنت لْدت مؤمشًا. حضا

 ػ البجء ِبَسغ لو َعَمْيظ حّق : 3

أما تْشديُو الشَّْفذ ِبِشْدبة الخضانة إلى الغْضخ، فأحضانًا يْخفع السْخء أْمخ الغضبة عغ نفدو عمى أْنقاض اآلخخيغ، َفَسثبًل 

لظ: أيُّيع َوَصَف لظ ىحا الجواء؟ يْبشي مكانتو عمى أْنقاض ُزَمبلِئو، وىكحا إف كاف  عمى ُمْدتػػ شبضب تدوره يقػؿ

ُمحاِمضًا، أو تاِجخًا، تججه يقػؿ لظ: مغ قاؿ لظ ىحه 

 أْصِمضَّة؟ 

ظ! فيػ ِبيحا  ىػ الحؼ قاؿ لظ ىحه أْصِمضَّة، لقج َغذَّ

حج إال  َعخََّض نْفدو ِلَدَخِط هللا ، أنت َعَمْػَت ِبَشَطخ الدُّ

أنَّظ سقْصت مغ نطخ هللا، فيحا ىػ الباعث الثالث، 

ؿ إْمزاء الغزب، والثاني ُمػافقة األْقخاف  الباعث األوَّ

و هللا أحّق أف تْدتحي مشو وأف ُتْخِضَضُو، والثالث: أف تْخفع نْفدظ عمى أْنقاض اآلخخيغ، وأَلف تْدقط مغ َعْضغ هللا 

 ، قاؿ تعالى: أْىػف مغ أف تْدقط مغ الدساء إلى األرض
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 ﴿ َفَحِبَصْت َأْعَساُلُيْع َفاَل ُنِقيُع َلُيْع َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوْزناا ﴾

 [114] سػرة الكيف: 

 وقاؿ تعالى: 

الَّ ِإنَُّيْع َعْغ َربِِّيْع َيْػَمِئٍح َلَسْحُجػُبػَف ﴾ ََ ﴿ 

 [14] سػرة السصففضغ: 

و إلضظ ُتْيس ة، فتقػؿ: فبلف وفبلف قج فعميا! فيل إذا فعل فبلف مغ الشاس شضئًا ليع صغاٌر عشج هللا، أْحضانًا ُتَػجَّ

تتَِّبُعو؟ ِاتِّداع ُرْقعة الَسْعِرَضة ىل يْشفي كْػنيا مْعِرَضة؟! أكثخ الشداء اآلف تقػؿ لظ: ىكحا السػضة! فإذا كاف أكثخ 

ِرَضة؟ ميسا اتََّدعْت ُرْقعتيا َتَطّل كحلظ، الشداء يْختجيَغ ِثضابًا فاِضَحة، وساروا فضيا بالصخقات، ىل يْشفي كْػنيا معْ 

وىل ىؤالء ُقْجوة وُمَذخِّعػف؟ تججه ساقصًا وعاصضًا، َفُيَػ حتى ُيجافع عغ نْفدو يقػؿ: فبلف فعل ىكحا! وتقػؿ لو: 

ؿ صف ويفعل ىحا! يْحكخ قػاِئع ِبأْسساء الُعراة َفُيَػ ا  ْغتاَبيع وال ىحه العبلقة َرَبػيَّة، يقػؿ لظ: فبلف ُيرمي ِبأوَّ

 يْذعخ ِبحالِو. 

 ػ أف ُيْشَدِ لإلنداف شيء زوراا واْفِتخاءا : 4

أْحضانًا ُيباىي اإلنداف ِبحالِو عغ شخيق الُسػازنة، أنا فعْمت وفبلف لع يْفعل، وأنا عسمُت وفبلف لع يْعسل، يقػؿ أحج 

 األدباء كمسة: 

يا ر رت الفزيمة ُيػػيا  ْا بفزميا فانكذفت عػُر

*** 
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خوف وضاِئعػف، عشج ما تقػؿ: أنا فعْمُت والشاس ُمَقرِّ

وأنا لْدُت غاِفبًل، ولْدُت ضاِئعًا، فعشجما تْحكع عمى 

الشاس وكأنَّظ َوِصّي عمضيع، وتبخغ نْفَدظ، فيحا َعْضُغ 

الشَّْقز، مَجحػا سّضجنا الرجيق فساذا قاؿ؟ قاؿ َقْػاًل 

، وأنا أعمع يأخح باألْلباب: الميّع أنت أْعمع ِبَشْفدي مشِّي

ِبَشْفدي مشيع، المَّيع اْجعمشي خضخًا مسا يقػلػف، واْغفخ 

لي ما ال يْعمسػف، وال تؤاِخْحني بسا يقػلػف، ىحا كبلمو رضي هللا عشو، فبلٌف مغ الشاس قاؿ لظ: أنت جضِّج َفُقل: 

 الميّع اْجعمشي عشج حْدغ َضشِّظ وىحا فْزل هللا، تػاَضع: 

 جارة النْت فرار َمَقخُّىا في األْعُيغِ فاْنطخ إلّ األكحاؿ وىي حِ 

*** 

الُكْحل َحَجخ مْصحػف، أيْغ َيَزعػه؟! بالُعضػف، ألنَُّو َلضِّغ، قاؿ أحجىع لآلخخ: ما تْفدضخ ىحه اآلية: فحكى لو تْفدضخًا 

 راِئعًا َسِسَعُو، فقاؿ ِزْدني فقاؿ لو: ىحا فػؽ ُمْدتػاؾ فطاضات وُرعػنات وِكْبخ ال ُيْحَتَسل. 

 ػ الحدج : 5

أما الحؼ َيْغتاُب ِبجاِفِع الَحَدج فقج َوَقع في َمْعِرَضَتْضغ؛ َمْعِرَضة الغضبة وَمْعِرَضة الحدج وىي ُمَخكََّبة، يقػلػف: معو 

 َقْخَحة وَجْمصة! فأْدِوَية الَقْخحة تزّخ القمب، وأْدِوَية الَجْمصة تزّخ الَسِعَجة، غضبة عمى حدج: 
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 َأَُْجري عمّ َمغ أسْأَت األدب؟ جاا  ل ِلَسغ بات لي حاِس 

ُْ لع َُْخَض ِلسا َوَىػػػػِ أسْأَت عمّ هللا في ِفْعمو  إ

*** 

ىشاؾ كمسات يتجاوليا العامَّة وىي ُكْفخ، يقػلػف: هللا ُيْصعع مغ ال أسشاف لو، فيحا مْعشاه أفَّ هللا تعالى لْضذ حكضسًا، 

مشيا باثشتي عذخة سشة، فقاؿ أحجىع: لػ أنَُّو أخح ِتْمظ! فاإلنداف الحؼ  أحجىع لو َزْوجة َتَػفَّْت وكاف ليا أْخت أكبخ

َيْعتِخض عمى قزاء هللا عد وجل وَقَجِره جاِىل ال يْعخؼ شضئًا، ُكلُّ شيٍء وقع أراده هللا، وُكلُّ شيء أراده هللا وقع، 

قة ُمَتَعمَِّقة بالخضخ الُسْصمق، أحج السخات كشت راكبًا وإرادة هللا عد وجل ُمَتَعمَِّقة بالِحْكسة الُسْصمقة، وِحْكَسُتو الُسْصم

 بدضارة عامَّة كاف مْكتػبًا فضيا: 

بِ  ممظ السمػؾ إُا وىِ فال ُدأَلغَّ عغ الدَّ

*** 

 فقمُت ىحا غمط، والرػاب: 

ػبِ  ممظ السمػؾ إُا وىِ ُ ْع َفاْسأَلغَّ عغ الدَّ

 هللا ُيْعصي مػغ يذاء َفِقػْف عمّ َحػجِّ اأَلَدب

*** 
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فالحؼ أْعصاُه ُيْعصضظ، ُكمُّكع مغ آدـ، وآدـ مغ ُتخاب، 

وهللا ذو الفْزل العطضع، إذا كانت ىشاؾ وضضفة 

وأخحىا إنداف انتيى األمخ، ىحا عشج البذخ أما عشج 

خالق البذخ ففْزُمُو واِسع، يسكغ أف يكػف ُكلَّ واِحٍج 

 مشكع مغ أكبخ السؤمشضغ، فاهلل مػجػد، وإلو الرحابة

ىػ إليشا، وُكلُّ َعْرخ فضو أبػاب الخضخ والعسل 

ْعػة، فاهلل تعالى فْزمو واِسع، وأحضانًا تجج مغ لو َضْعف في عْقمو وأكثخ شيء الُسَعمِّسضغ إف كاف  الرالح والجَّ

ُسو ِلِعْذخيغ سشة قاِدَمة  .الصالب ضعضفًا تجج الُسَعمِّع يتكمَّع معو كمسات قبضحة ججًا، ُيَحصِّ

ْفل وهللا ىش اؾ أشفاؿ مداكضغ َمْحجودو التَّْفكضخ، مغ بضغ خسدضغ شالبًا تجج الُسَعمِّع ُيَػبُِّخو وُيَقبُِّحو، فإذا بيحا الصِّ

يْبقى خسدًا وعذخيغ سشة ُمَعقَّجًا بالِعْمع، أما الُسَعمِّع الحكضع والسؤمغ الخحضع إف وجج شالبًا ضعضفًا بالخياضضات ُيْعصضِو 

ُيجضُب عشو: فضقػؿ: بارؾ هللا بظ، أنت َجضِّج، وَيْخقى بو َدَرَجة درجة، فمػ فخْضشا أنَّظ أب وسألظ سؤااًل سْيبًل ججًا 

ابشظ سؤااًل سخضفًا وكاف أماـ إْخػتو، َفَزِحْكت مغ 

ْيخة بالتََّيكع فيل تعخؼ أفَّ  ىحا الدؤاؿ وأْمَزْضَت الدَّ

ابشظ ىحا لغ يْدألظ وال سؤااًل ِبَحضاتظ، َقَصْعَت 

بلقة الِعْمِسضَّة بضشظ وبضشو، إْف ُكْشَت ُمَخبِّضًا ِفْعبًل ميسا الع

كاف الدؤاؿ َسخضفًا ُتجضُب عشو باْىِتساـ، يا ُبشّي لضذ 

العاُر أف تْجيل إنسا العار أف تْبقى جاِىبًل، َفُكمُّشا 

ع الش اس ِلُدؤالظ وال تْدخخ مشيع، وال ُوِلْجنا عمى الَجْيل، ولضذ العار أف تخصئ إنسا العار أف تْبقى ُمْخِصئًا، َشجِّ
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ْخه أماـ الشاس، فقج قاؿ الشبي: "ال ُتَحسِّخوا الُػجػه"، أحضانًا تدأؿ فبلنًا سؤااًل َفَضْخَتبظ،  ع الجاىل، وال ُتَرغِّ ُتَحصِّ

 ماـ هللا.والَسْػقف أف ُتجضَب عشو ُمباَشَخًة أنت حتى ال ُتْخِبْكُو، أَرْدَت أف ُتْخِدَيُو أماـ الشاس َفَخديَت أ

 ػ الغزِ : 6

َعْضَت أنَّظ َغِزْبَت، واْغَتْبَت َزْيجًا أو ُعَبْضجًا، فسا عشج هللا ال ُيشاؿ ِبَسْعِرضَِّتو، وهللا ال ُيَتَقخَّب  إلضو بالَسْعِرَضة، أما إف ادَّ

 .إنسا بالصاعة، يسكغ أف تْشَرَحُو أماـ السؤل فبل يجػز ىحا، إذا أَرْدَت الشُّْرح هلل 

كغ عمى اْنِفخاد أما في الَعَمغ فيػ فزضحة، فْمضَ 

وبالسشاسبة قالػا: إف كاف أحجىع حجيَث عْيٍج 

باإلسبلـ، َفُيَػ ال يْعخؼ السئات مغ القزايا 

ْخز عجـ ُمزاَيَقِتو  َمة، فالػاجب مع ىحا الذَّ الُسَحخَّ

إنسا االتِّداع معو، وُيْدتعسل معو أسمػب الَتَجرُّج وإال 

حجىع: أْسمع خْسَدٌة مغ الُسخاِىقضغ َحصَّْسَتو، قاؿ أ

خ كي يْخَتِتشػا!! فيحا ما َوجج في اإلسبلـ إال التَّْصيضخ.  فأخحىع ُمباَشَخًة عشج الُسَصيِّ
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قاؿ: إّف الغزب هلل تعالى ال ُيجضُد لظ أف تْغتاب أحجًا، وأْحضانًا التََّعجُّب كأف تْعجب كضف فعل ُفبلٌف كحا؟!! كحلظ 

يػِقع في الَسْعِرَضة فمػال ىحا التعّجب لسا كانت ىحه الَسْعِرَضة، ىحه معالجة بػاعث الغضبة، أما أكبخ  ىحا التعجُّب

ما يْسشُعظ مغ الغضبة أف تػِقغ أّف الحؼ َسَتْغتاُبو سَضأخح جسضَع حدشاتظ، إما أف ُتْصخح عمضظ الدضِّئات أو تؤخح مشظ 

لفاجخ فيحا مػضػع ثاف، فالحؼ يَتَحجَّث عغ نْفدو ِبُكّل ما فعل مغ الحدشات إذا اْغَتْبت السؤمشضغ، أما َغضبُة ا

ْشف. ْرس القادـ نتَحجَّث عغ ىحا الرِّ  السعاصي فيحا مػضػع ثاف، وفي الجَّ

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : ُْحخيع الغيبة بالقمِ 7-6لجرس ا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الدبلـ عمى سّضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمَّْستشا إنظ الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة و 

ا أنت العمضع الحكضع، الميع عمِّسشا ما يْشفعشا واْنفعشا ِبسا عمَّستشا وِزْدنا ِعمسًا، وَأِرنا الحق حقًا واْرزقشا اتِّباعو، وأِرن

يْدتسعػف القػؿ َفَضتَِّبعػف أْحدشو، وأْدِخمشا بخْحستظ في عبادؾ الباشل باِشبًل وارُزقشا اْجتشابو، واْجعمشا مسغ 

 الرالحضغ.

 الفخؽ بيغ سػء الطّغ وبيغ الطّغ الحي ُأِمْخنا أْف نُطشَُّو :

أييا األخػة السؤمشػف، الزلشا في مػضػع الغضبة، ونحغ في الجرس الدادس ولعمَُّو األخضخ، وفقخة الضـػ ىي تْحخيع 

 الغضبة بالقمب.

ؿ العمساء: إفَّ سػء الطّغ حخاـ مثل سػء الَقْػؿ، فسا الحؼ ُيَفخِّؽ بضغ سػء الطّغ وبضغ الطّغ الحؼ ُأِمْخنا أْف نُطشَُّو؟ قا

 ورد أف: الحـد سػء الطغ وسػء الطغ ِعْرسة: 

 )) احتخسػا مغ الشاس بدػء الطغ ((

 ]الصبخاني عغ أنذ بغ مالظ[

  عمضو وسمَّع وبضغ أفَّ غضبة القمب ىي سػء الطّغ؟فكضف ُنَػفِّق بضغ الحؼ ورد عشو صمى هللا

العمساء َفخَّقػا تْفخيقًا دقضقًا؛ إذا كاف لضذ ىشاؾ دلضل إْشبلقًا فيحا سػء الطّغ الُسَحخَّـ، أما إذا كاف ىشاؾ دلضل فيحا 

عْقج بالَسْحكسة لساذا؟ ألنَّو سػء الطّغ الحؼ ُأِمْخَت بو، أحضانًا يتَيخَّب مشظ إنداف كي ُيَػقِّع لظ إيراؿ، وَعْقج، و 

أْصبح ىشاؾ دلضل عمى سػء ِنضَِّتو، َفُدػء َضشَِّظ بو أصبح مْقبػاًل، سػء الطّغ ِعْرسة، ِاْحَتِخس مغ الشاس مغ سػء 
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الطّغ مغ الحؼ ال تْعخفو إْشبلقًا، أما إذا كاف ىشاؾ معخفة ودلضل ُمخيب فإفَّ ىحا الجلضل أخخج الطّغ مغ الدػء، أما 

ـَ عمضظ أْف إذا  ـَ الجلضل وكانت ىشاؾ مْعخفة وُوضػح ثعَّ ُتديء الطّغ بو فيحه غضبة القمب، فكأنَّسا هللا تعالى َحخَّ انَعَج

ـَ عمضظ أْف ُتَحِجث نْفدظ عغ مداوغ أخضظ، والجلضل القخآني قػلو  َث غضخؾ ِبِمدانظ عغ مداوغ الغضخ، َحخَّ ُتحجِّ

 تعالى: 

ِثيخاا ِمَغ الطَّغِّ ِإفَّ َبْعَس الطَّغِّ ِإْثٌع ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَ  َتِشُبػا ََ ُْ  َمُشػا ا

 [ 11] سػرة الحجخات: 

 َقاَؿ َأُبػ ُىَخْيَخَة َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَّ َعَمْضِو َوَسمََّع: 

ُدػا َواَل َُحَ  ُل ))ِإيَّاُكْع َوالطَّغَّ َفِإفَّ الطَّغَّ َأْكَحُب اْلَحِجيِث َواَل ََُجدَّ ُُ ُِ الخَّ ػُنػا ِإْخَػاناا َواَل َيْخُص ُدػا َواَل ََُباَغُزػا َوَُ دَّ

 َعَمّ ِخْصَبِة َأِخيِو َحتَّّ َيْشِكَح َأْو َيْتُخَؾ ((

 ] البخارؼ عغ أبي ىخيخة [

 أخصخ شيء أف يتخح اإلنداف  خاراا متدخعاا مغ دوف ُحقق :

لكغ أقػؿ لظ ىحا القػؿ: إذا كاف لظ أخ صجيق 

ّب وشاىخ ونقّي وتِقّي تْعِخُفُو مْعِخَفًة يقضِشضَّة، وتْعِخُؼ وُمحِ 

مجاخمو ومخارجو، وتْعخؼ البئخ، وما تحت البئخ، ثّع 

جاءؾ رجل ُمْفتخ وفاسق وقاؿ لظ عشو كحا وكحا؛ 

كبلمًا سضِّئًا، فأنت كبلـ ىحا الفاسق لع ُيَحخِّؾ َشْعَخًة في 

 لػ أفَّ كبلـ إنداف ِبَحقِّ إنداف غضََّخ قْمَبظ فإذا لِقضَتُو كاف سبلُمَظ جافًا،  َجَدِجؾ، دوف أف تْدَتْػِضح وتتأكَّج، لكغ
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نَُّو وكشت تدوره ُكلَّ أسبػٍع َفَقَصْعَتُو ألفَّ فبلنًا وفبلنًا َتَكمََّع عشو كحا وكحا فأنت اآلف َوَقْعَت في إْثع، ما ىحا اإلثع؟! أ

َعِميٍّ رضي هللا عشو: "ال أْصِخـُ أخًا قبل أف أُعاِتَبُو" وِلَقػؿ هللا عد قضل لظ عغ أخضظ ولع تَتَحقَّق، لحلظ ورد عغ 

 وجل: 

اَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَبٍأ َفَتَبيَُّشػا َأْف ُُِريُبػا َ ْػماا ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبحُ  َُ  ػا َعَمّ َما َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإْف 

 [ 8: ] سػرة الحجخات

 البياف يْصخد الذيصاف :

السػضػع َشْصخاف: غضبُة القمب أف ُتديء الطّغ ِبأخضظ، فإذا كاف ىشاؾ دلضل كاف ىشاؾ تحقضق، أما إذا اْنَعَجـ 

الجلضل أصبح سػء ضّغ وحتى لػ كاف ىشاؾ دلضل، فيشاؾ عشج السشاشقة دلضل غضخ كاؼ فإذا كاف كحلظ َفَضِجُب 

ؾ إنداف ِبَذيء ولع ُيَشفِّْحُه فيل إْخبلؼ الػْعج كاؼ لمصَّْعغ بو؟ قج يكػف ىشاؾ أْمخ قاىخ، عمضظ أف تتَحقَّق، لػ وَعجَ 

ـُ ُحزػرِه في الػْقت غضخ السشاسب غضخ كاؼ ولضذ معشى ذلظ أنَُّو ُمْخِمٌف ِلمَػْعج، إلى  وحادث بالبضت خصضخ، فَعَج

 أف تْدألو.

أت عشجه ف أعصاني ِبْذكضخ مكتػب عمضو اسع الفشجؽ ماذا يْخصخ ِببالظ؟ وكضف وَصل َمخًَّة ُزْرت أخًا كخيسًا، َفَتَػضَّ

ـُ ُكلَّ ما عشجىا مغ مشاِشف وبذاكضخ  ة إلى أف قاؿ لي أحج األخػة الكخاـ ىحه الفشادؽ ُتَقجِّ إلضو؟ َبِقَي ىحا في قمبي ُمجَّ

ـَ لي  ىحا البْذكضخ أال يشبغي أف يقػؿ لي ىحا الكبلـ؟ ِلُسَػضَّفضيا ُكلَّ عاـ؛ وىػ يْعسل في الفشجؽ، إذًا ىحا الحؼ َقجَّ

ـٌ أف تحِسَل  ـٌ أف تغتاب، ُمَحخَّ لئبل يجعمشي ُأسيء الطّغ بو، األمخ دقضق ججًا، فالبضاف يْصخد الذضصاف، فكسا أنَُّو ُمَحخَّ

 الشاس عمى أف يْغتابػؾ، َرِحَع هللا عْبجًا َجبَّ الغضبة عغ نفِدو.
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 مضو الربلة والدبلـ ِلَرحاِبَضْضغ مخَّا بو وكانت معو َصِفضَّة وىػ سضِّج الخمق وحبضب الخمق: وأْصل ىحا َقْػؿ الشبي ع

َُْيُتُو َأُزوُرُه َلْيالا  ا َفَأ اَف َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ُمْعَتِكفا ْثُتُو َوُ ْسُت َفاْنَقَمْبُت َفقَ )) َعْغ َىِفيََّة َ اَلْت ََ ـَ َفَحجَّ ا

اَلِف ِمَغ اأْلَْنَراِر َفَمسَّا َرَأَيا  ُُ اَف َمْدَكُشَيا ِفي َداِر ُأَساَمَة ْبِغ َزْيٍج َفَسخَّ َر الشَِّبيَّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َمِعي ِلَيْقِمَبِشي َوََ

ِإنََّيا َىِفيَُّة ِبْشُت ُحَييٍّ َ ااَل ُسْبَحاَف ّللاَِّ َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ َوَسمََّع َأْسَخَعا َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َعَمّ ِرْسِمُكَسا 

ا َأْو َ اؿَ  ـِ َفَخِذيُت َأْف َيْقِحَؼ ِفي ُ ُمػِبُكَسا َشْيئا ْنَداِف َمْجَخى الجَّ ْيَصاَف َيْجِخي ِمَغ اإلِْ   َشخِّا ((َ اَؿ ِإفَّ الذَّ

 ] أبػ داود َعْغ َصِفضََّة [

ح داِئس ًا األمخ الحؼ أنت عمضو، فإذا كشت في َمَحلٍّ ِتجارؼ وجاَءْتظ ُأْختظ، شْبعًا أْىبًل وَسْيبًل فإذا كاف معظ َوضِّ

 أٌخ َبضِّغ لو مغ ىي، وإال أنت آِثع، مسا تْجعمو ُيديء الطّغ بظ. 

ة :  ُحخيع وضع الشاس في السػاقف الحُخ

ـٌ أف اآلف مػضػع ثاف؛ كسا أنَّو ُمحخَّـ عمضظ أف تْغتاب َفيُ  ـٌ عمضظ أف تجعل الشاس في َمْػِقف الحخج، ُمَحخَّ َػ ُمَحخَّ

، فقاؿ  تزع نْفدظ مْػِضَع التُّْيسة، والشبي قاؿ: "الجيالة تُْفزي إلى السشازَعة"، إنداف عشجه جار يبضع ُغَخؼ نـػ

ؿ أسبػع وعذخة آالؼ ثاني أسبػع، إلى أف وصل  لو: غخفة الشـػ ىحه لي، َفَبَعَث لو بيا، َبَعَث لو خْسدة آالؼ أوَّ

السْبمغ إلى سبعضغ ألفًا، فقاؿ لو صاحبيا: ىحه سعخىا مئة وسبعػف ألفًا! فقاؿ لو الجار ِلَع لْع تُقل لي؟! فقاؿ لو: ما 

ع الِقصار  سألتشي! وىحا كاف بِقصار فصمب مغ أحجىع الُجمػس مكاف حقضبة َفَخَفس الجالذ بإْصخار ثعَّ جاء ُمَشطِّ

إلى تْػقضف القصار، ثعَّ لسا سألػا عغ الحقضبة ِلَسغ ىي فأجابيع إنداف كاف جالذ أمامو فقاؿ: ىي ووصل األْمخ 

 لي! فقالػا لو: لَع لْع َتُقل؟ فقاؿ: ما سألتسػني، فعمى اإلنداف أف يكػف دقضقًا فالبضاف يْصخد الذضصاف . 
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َثْت ِبِو أَ  َ ََُجاَوَز َعْغ ُأمَِّتي َما َحجَّ ا َشمَّقَ ))ِإفَّ ّللاَّ َُ ِفي َنْفِدِو َفَمْيَذ  ْنُفَدَيا َما َلْع َُْعَسْل َأْو ََُتَكمَّْع َ اَؿ َ َتاَدُة ِإ

 ((ِبَذْيءٍ 

 ] ابغ ماجو عغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

فقبل ىحا ُكلُّ  ىحه ُرْخرة مغ هللا تعالى َفَخػاِشُخؾ ُكمُّيا َمْعُفػّّ عشيا، أما إْف َتَكمَّْست أو َتَحخَّْكت َفُكلُّ ىحا ُمَدجَّل،

َلت إلى كبلـٍ أو ِفْعٍل،  شيء َمْعُفػّّ عشو، لكغ لي نرضحة ِلَسغ َتِخد عمى نْفدو خػاشخ قبضحة إْف لع يْقَسْعيا ُربَّسا َتَحػَّ

 لكغ ىحه الخػاشخ إف رضضَت بيا وتاَبْعَت الحجيث معيا ربَّسا اْنَقَمبت إلى عسل، أو إلى كبلـ. 

ذ مغ ثسخات سػء ال  طّغ :الَتَجدُّ

ذ، قاؿ تعالى:   ومغ ثسخات سػء الطّغ الَتَجدُّ

ُدػا﴾  ﴿ َواَل ََُجدَّ

 [11] سػرة الحجخات: 

ذ تَتبُّع األْخبار الدضِّئة بضشسا  وفي المَُّغة العخبضَّة الَتَجدُّ

ذ تتبُّع األخبار الصضَِّبة، قاؿ تعالى:   الَتَحدُّ

ُدػا ِمْغ ُيػُسفَ  َىُبػا َفَتَحدَّ ُْ  ﴾﴿ َياَبِشيَّ ا

 [ 47] سػرة يػسف: 

فإذا وَقْعت مع إنداف في سػء ضّغ ال تَتَحقَّق مغ ُشخؽ ُمْمَتِػية، ِاْذىب إلضو ُمباشَخًة وُقل لو: بمغشي كحا وكحا، فسا 

 حقضقة األمخ؟ فالصُّخؽ الُسدتقضسة ىي أْقرخ الصُّخؽ، أما غضخىا فُتَدبِّب العجاوات، وُتَخخِّب العبلقات. 
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 لمغيبة :األسباب الُسبيحة 

اآلف نشتقل إلى مػضػع في الغضبة ُمِيّع ججًا، أال وىػ األسباب الُسبضحة لمغضبة، ولكغ الحؼ أتسشاه أال تكػف ىحه 

ِعضًا أنَّظ ُتياِجع ُمْبتِجعًا، فانتَ  ِبيػا األسباب َمصَّاِشضَّة، فيحه األسباب إذا َمَصْصتيا ُيسكغ أف ُتغصي ُكلَّ أنػاع الغضبة، ُمجَّ

ه الخَُّخز وىحه األسباب يشبغي أف تأخحوا بيا ِبَحَحٍر شجيج، وقج وردت في ُأصػؿ الِفْقو؛ الزخورة ُتَقجَّر فإفَّ ىح

ِبَقَجِرىا فإذا كاف اإلنداُف ماِشضًا بالرْحخاء وقج غمب عمضو أنَُّو َمضٌِّت جػعًا ال َمَحالة، فإذا كانت خْسَذ لْقضسات َتُدّج 

يجػز أف يأكل ِسّت؛ وىحا الصبضب ُمباٌح لو أف يخػ ِجْدع السخأة؛ ىحا صحضح ولكغ  َرَمَقُو، وتبعجه عغ السػت فبل

ُمباٌح لو أف يخػ َمْػِضَع الِعمَّة فقط، يأتي ِبِخداء كبضخ فضو َفْتحة وَيَزُعيا عمى السخيزة، ثعَّ يدأؿ أيغ األلع؟ فمضذ 

ر ِبَقَجِرىا.  لو الحق أف يشطخ إلى مكاٍف آخخ؛ الزخورة ُتَقجَّ

َمة فإنَّيا ُتباُح في أْحػاٍؿ لمَسْرمحة العامَّة، ُكمُّكع يْعمع أفَّ الذخيعُة مْرمحٌة ُكمُّياق ، اؿ: إفَّ الغضبة وإف كانت ُمَحخَّ

َمة عمى مْرمحة األْفخاد، ِلحلظ الفقياء اْسِتشادًا إلى أِدلَّة قْصِعضَّ  ازوا ة أجورْحسٌة، وعْجؿ، َفَسْرَمَحُة عامَِّة الُسْدمسضغ ُمَقجَّ

 ِستَّ حاالٍت لمغضبة. 
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ُْ يجػز لمَسْطمـػ أف يَتَطمَّع لمقاضي : 1  ػ الَتَطمُّع إ

ُؿ شيء قاؿ: يجػز الَتَطمُّع في باب التَطمُّع، إْذ يجػز لمَسْطمـػ أف يَتَطمَّع لمقاضي، فإذا سألظ القاضي ماذا فعل  أوَّ

، بْضتظلظ؟ ال تقل لو: أخاُؼ أف أْغَتاَبُو!! اْغِترب 

أكل مالظ، فاُلَتَطمِّع يجػز لو أف يَتَطمَّع لمقاضي مسَّغ 

لو ِواليٌة، ولو ُقْجرٌة عمى إْنراِفِو، إال أنَُّو ال تَتكمَّع في 

مػضػع الطُّمع إال ِلَسغ لو الدْمصة كالقاضي َمَثبًل، 

فضقػؿ: فبلف َضَمسشي وفعل بي كحا وكحا أو نحػ ذلظ، 

بو قج أقاـ إذاعة عمى ما أْحضانًا ُيْطَمُع اإلنداف فإذا 

َحَجث لو، ال يْتخؾ واحجًا إال ويحكي لو، ىشاؾ َفْخؽ بضغ الَتَطمُّع وبضغ التَّْذيضخ ! فْخٌؽ بضغ أف تقػؿ فبلف َضَمسشي 

 وبضغ أف تْفَزَحُو بضغ الشاس.

 ػ االستعانة عمّ ُْغييخ ُمْشكخ : 2

نداف ِبَسكاف ُمَعضَّغ ُيديء إساءة ُمَعضَّشة، فإذا َسَكتَّ فاإلساءة الذيء الثاني: أف تْدتعضغ عمى تْغضضخ ُمْشكخ، أْحضانًا إ

في اْسِتسخار، وُمتشاِمَضة، وُمتفاقَسة، وُتْؤدؼ جسضع الُسْدمسضغ، فأنت إْف َذَىْبت ِلَسغ ِبَضِجه تْقػيُسو وقمَت لو: فبلف يفعل 

ؽ في مع الشاس كحا وكحا، وهللا جاَءتشي ِرسالة مغ ُأْخٍت كخيسة: أفَّ شبض بًا في بَمٍج عخبي أنَُّو اْشُتِيَخ عشو أنَُّو ُمَتَفػِّ

ْوجة فإنَُّو يقـػ باالعِتجاء  عمضيا، ُمعالَجِة الُعْقع عشج الشِّداء، ثعَّ َتَبضَّغ أفَّ ىحا الصبضب إذا أْيَقَغ أفَّ الِعمَّة مغ الدَّ

ػف اْمخأة شاِىَخة وتْحىب مغ بَمٍج إلى بمٍج كي ُتعاِلج نْفَديا فجاَءْتشي ورقة، وىحا أْمٌخ مسا يْشبغي أْف نْعِخَفُو، أْحضانًا تك

ْوج أفَّ ىحا االبغ مشو، إْنداٌف مثل  عشج شبضب ُمْخَتّز بالُعْقع، فإذا ىػ يْدتْخِجـ الفاِحَذة مغ أجل أف تِمج، ويطّغ الدَّ
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ُخ بو وُيْحَكخ اسسُو، ألفَّ ىحه جخيسة، وبالسشاسبة السج الذ باألمانة إال مْجِمدًا انُتِيَكت فضِو ُحْخمة ىحا يشبغي أْف ُيَذيَّ

ماء فيحا الَسْجمذ ال أمانة فضو، ويشبغي أف تْشقل ِلَسغ ِبَضِجه  هللا عد وجل؛ َمْجمذ فضو انِتياؾ لؤلعخاض واألمػاؿ والجِّ

لسْشكخ ُمتفاِقسًا فضجب األْمخ ما قضل في ىحا السْجمذ، إذًا األْمخ الثاني االْسِتعانة عمى تْغضضخ الُسْشكخ فإذا كاف ا

ًا يػَضع التْبمضغ، أْحضانًا تجج مْعَسبًل يَزُع مػاد سضَِّئة أْصِبَغة ِببلط ِلَدكاِكخ، إْذ األْصِبَغة الِغحاِئضَّة ُمْشَعِجمة!! وأْحضان

قة لو بالغضبة في ىحه المُّحـػ الُسَرشََّعة أْشضاء ُمَحخَّمة، فإف َعِمْسَت ِبيحا وجب عمضظ التْبمضغ، وىحا شيء ال عبل

َمة عمى مْرمحة فْخد ُمشحِخؼ، وىشاؾ أشخاص أيشسا وججوا خخوفًا مضِّتًا مغ يـػ  إْشبلقًا، َمْرَمَحُة الُسْدمسضغ ُمَقجَّ

 َيْفُخمػنو ثعَّ يْجعمػنو َصفاِئح لؤلْكل، فإذا َعِمْست وجب التْبمضغ.

أحُج أْخػانشا قاؿ لي: ىشاؾ معاِمل لمصحضشة َيَزعػف 

ة ِججًا مغ أجْل أف َيْبَضسَّ لػنيا، فإذا اْبَضسَّ مػاد خصخ 

زاد ِسْعُخىا! فيحه األمػر ال غضبة فضيا عمى اإلشبلؽ، 

ِصَحة الُسدمسضغ أمانة في أْعشاؽ ُكّل مدمع، وىحه 

ػديـػ  ة اسسيا بشدوات الرُّ السػاد الحاِفَطة تحػؼ مادَّ

َمْدسػٌح بيا واحج باأللف، َيَزعػف أحضانًا خسدة 

ِاْحِتضاشًا كي إذا ُردَّت ُتباع، وىشاؾ مػاد ُمَخْخِشَشة، ومػاد ليا تخاكسات في الِجْدع، فإذا الػاحج لع َيَخِف هللا  باأللف

عد وجل فعل العجضب! فالبشج الثاني االسِتعانة عمى تْغضضخ السشكخ، ومغ باب اإلْنراؼ أصبح لجيشا ِجيات َرْسِسضَّة 

ْسع األْحسخ، وُيَذيَّخ  ليا ُمػاَصفات دقضقة لمرشاعات، فأؼّ  َعضَِّشة ُمخالفة ليحه السػاصفات فيحا الَسَحّل ُيْخَتع بالذَّ

ُة السدمسضغ أمانة في َيِج الَسدؤولضغ، فيحه الِجَية القاِئَسة بالتَّْذيضخ ِبيؤالء لْضدت ُمختكبة لمغضبة إنسا  بالجخيجة، َفِرحَّ

 الػاجب.
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ِجخ ُلحػمًا ال ُتْصَعع إال لمكبلب، جسع كبلبًا وِقصصًا ووَضَعيا بآلة ِبِجْمجىا في بَمٍج عخبي ال أذكخ اْسسو، اْشتخػ تا

أفَّ ىحا الجاىل اْسَتْػرد البزاعة  -وىي فزضحة ليحا البمج العخبي  -وَشْعخىا وَرْوِثيا، ثعَّ وضعيا في ُعمب بمغشي 

، ودقضقًا، فإذا كاف ُكلُّ مػاشغ كحلظ فالباشل وغضََّخ المُّراقة ووَضَعيا لمبذخ! فبلبّج عمى اإلنداف أف يكػف َيِقطاً 

ْشف  يزضق، شْبعًا ِوْفق الذْخع والقانػف واألصػؿ، فأنت ال تْدسح ألؼٍّ كاف أف ُيَخِخب اآلخخيغ، فاإلببلغ بيحا الرِّ

 ؤذؼ أحجًا. لضذ غضبة، ولضذ ذنبًا، إنسا الشرضحة واألمانة، إْذ ىشاؾ مفيـػ ساذج؛ َدْعشي وشأنيع، أنا ال أحبُّ أْف أ

 ػ االْسِتفتاء : 3

الذيء الثالث: االْسِتفتاء، فالُسدتْفتي يشبغي أف يدأؿ الُسْفتي عغ كل حالٍة، فبلف يفعل معي كحا وكحا، وىحا 

اغَتَرب َمَحمي التِّجارؼ، وذاؾ مَشَعشي مغ حقِّي، 

فإذا كاف ىحا ضمسًا صار األمخ َدْعػػ، أما إذا كاف 

لكّغ اإلماـ الشػوؼ رحسو هللا  َفْتػػ فرار اْستْفتاًء،

ل أف تقػؿ: يا سضِّجنا الُسْفتي ما تقػؿ في َرُجٍل  َفزَّ

اْغَتَرب دارًا لْضَدت لو؟ فالقاضي غضخ الُسْفتي، 

عاء َشْخري  فالقاضي يجب أف ُيرِجر ُحكسًا في ادِّ

لحلظ أْكَسُل َفْتػػ أف تقػؿ: ما تقػؿ فضسغ  واسع وخانة َوَىِػيَّة وَمْحزخ، لكغ الُسْفتي ال عبلقة لو ِبَسْعِخَفة األْسساء،

 َفَعَل كحا وكحا؟ 

وىشاؾ نقصة ثانضة وىي أفَّ اإلنداف إذا اْرَتَكَب حساقة في بْضِتو، وحمف بالصبلؽ ألسباب تاِفَية، فيل الزـٌ عمضو أف 

سدألة يا سضِّجؼ؟ فاهلل تعالى يْفزح نْفدُو أماـ الُسْفتي؟ لو أف يقػؿ: لي صجيٌق َفَعَل كحا وكحا، ما تقػؿ في ىحه ال

ْتخ، وكحا إذا غمط اإلنداف فسا عمضو أْف يْفزَح نْفدو فمظ أف تدأؿ الُسْفتي مغ دوف ِذْكخ األْسساء، لِكغَّ  ُيِحبُّ الدِّ
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 الشبي الكخيع أجاز ىحا الشَّْػع مغ الغضبة، وىي الغضبة عشج االْسِتفتاء. 

 ُِ عمّ االْغتخار بو َضَخٌر َبيخ :ُححيخ السدمسيغ مغ االْغِتخار بإنداف يتخَُّ 

يغ،  ر السدمسضغ مغ االْغِتخار بإنداف ُمَعضَّغ، إنداٌف ُيَخوِّج ِفْكخًا ُمْشَحِخفًا، ولضذ لو أْصل مغ الجِّ اآلف، لظ أف ُتَححِّ

َسُو أحٌج مغ قبل، ويفَيُسو وَيجَّعي أنَُّو يْفيع ِكتاب هللا فْيسًا َعْرخيًا، وىػ في الحقضقة يفيُسُو فْيسًا مْقمػبًا، وما َفيِ 

بحضث يْجعل ىحا الكتاب الُسَقجَّس يتساشى مع السفيـػ العْرخؼ اإلباحي، والعشػاف بخاؽ، يقػؿ لظ: أنا ال أحبُّ أف 

أْغتاب أحجًا! بل اْغتابُو ونبِِّو الشاس عمضو، جاء رجل مغ ببلد الغْخب بعج أف أْسمع وكاف حجيث َعْيٍج باإلسبلـ، 

ـ لو كتاب القخآف وقخاءتو الُسعاِصَخة، وىػ ِكتاب  فاْسَتْشَرحَ  ـَ لو كتابًا ُيعضُشو عمى َفْيع ديشو، فإذا بو ُيَقجَّ أحجًا أف ُيَقجِّ

ُمَجمِّخ في الجيغ والعقضجة، فإذا كاف الكتاب ُمْشَحخفًا، وفضو َقْمب لمسفاىضع، وَتْدويخ لمحقاِئق، فيحه لضَدْت غضبة، لظ أف 

الْغِتخار بإنداف ُمَعضَّغ يتختَُّب عمى االْغتخار بو َضَخٌر كبضخ بالعقضجة، فالتَّْححيخ ىشا ضخورٌة تححر السدمسضغ مغ ا

 وواجب.

اع وكحاب وُمتََّيع، ىحه لْضدت غضبة، ىحا  أْحضانًا حجيث مػضػع يخوج بضغ الشاس، ُقْل لو: راوؼ ىحا الحجيث وضَّ

يغ.  ىػ الجِّ

يغ نْقٌل فأْخصخ ما في ُة الشَّْقل،  بسا أّف الجِّ الشَّْقل ِصحَّ

ر، وأنَُّو  يػد، شاىج زور وُمَدوِّ فمظ أف تْجخح الخواة والذُّ

لع يكغ وْقَت الحاِدَثة ويْحِمُف عمى كتاب هللا أنَّو 

 حَزَخىا وتعمع عشو ذلظ فقْل عشو إنَّو شاىج زور.

بضٌت ال أساس لو، ُمَبمٌَّغ صاحبو أف ُيْخِمَضُو ِلِعمَّة 

ل فَضِجب أف تْشرحو، إنداف  الخصخ، جاء شار ُمَغفَّ
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ر لمِعْمع وتْعمضسو وىػ ال يْعمع شضئًا، ولمَفْتػػ وىػ ال يْعمع، فضجب أف ُتَبمِّغ عشو، ألفَّ َفْتَػَتُو ِجْدخ إلى َجيَ  شَّع، َيَتَرجَّ

عابة: ُكلُّ معرضة ليا َفْتػػ، ال تْغتّخ بالفتػػ فقج أْودع هللا ف ضظ ُمفتضًا صغضخًا قاؿ عمضو لي كمسة أقػليا مغ باب الجُّ

 الربلة والدبلـ لػابرة: 

ْثِع؟ َ اَؿ ُ ْمُت: َنَعْعل َ اَؿ: َفَجَسَع َأَىاِبَعُو َفَزَخَب ِبَيا َىْجَرُه َوَ ا ْئَت َُْدَأُؿ َعِغ اْلِبخِّ َواإلِْ ُِ َؿ: اْسَتْفِت َنْفَدَظ )) 

َد ِفي اْسَتْفِت َ ْمَبَظ َيا َواِبَرُة َثاَلثاا اْلِبخُّ َما اشْ  ْثُع َما َحاَؾ ِفي الشَّْفِذ َوََُخدَّ ُِ َواإلِْ َسَأنَّْت ِإَلْيِو الشَّْفُذ َواْشَسَأفَّ ِإَلْيِو اْلَقْم

ْجِر َوِإْف َأْفَتاَؾ الشَّاُس َوَأْفَتْػَؾ ((  الرَّ

 ]الجارمي َعْغ َواِبَرَة ْبِغ َمْعَبٍج اأْلََسِجؼِّ [

، وتدأؿ الجالؿ، فسا بالظ مغ أجل ديشظ والحضاة األبِجيَّة، ىل تْقبل ِبيحه فأنت مغ أجل بضٍت كي تبضَعُو تَتَحقَّق

! ىحه ىي الدحاجة! اْسَتْفِت قمبظ وإف  الفتػػ؟ لدَت مْقَتِشعًا، يقػؿ لظ: ىشاؾ فتػػ، وأنا سأْلُتو وىػ الحؼ قاؿ ىكحا

رجل يْحتّل مْشربًا عالضًا في ىحا البمج،  أْفتاؾ الشاس وأْفَتْػؾ، أحج العمساء كاف ِبَبمٍج عخبي إسبلمي وكاف في بضت

وىػ عمى ِفخاش السػت، فْجأًة رفع يَجْيو إلى الدساء وقاؿ: يا رّب إنِّي أْبخُأ إلضظ ِمغ ُكلِّ َفْتػػ أْفَتْضُتيا في تثسضخ 

سػت، وقاؿ الساؿ، والشاس سسعػا الفتػػ وعسمػا بيا وغاب عشيع أّف الحؼ أْفتى بحلظ تبخَّأ مشيا وىػ عمى ِفخاش ال

، فإذا أحّب أال ُيرمي  العمساء: ىشاؾ َفْتػػ وىشاؾ َتْقػػ، في بعس الببلد يزُع في َجْضِبِو عجدًا مغ أسشاف الثـػ

يغ.  الجسعة يزع في فسو سّشًا، مغ أكل الثـػ فبل يقخبغَّ ُمَربلنا!! معو َفْتػػ !! َتْدويخ الجِّ

قائق، ودخل في األْمخ ما لضذ أْىبًل، وَضلَّ السدمسضغ قاؿ: ىحه نرضحة واجبٌة لمسدمسضغ، وإال ضاعْت الح

يغ ال تػجج ُمجاممة وغضبة، لكغ لضذ لظ الحّق أْف تتَكمَّع كبلمًا مغ دوف دلضل، ولضذ  وأضمػا، في أمػر العقضجة والجِّ

 لظ حق أف ُتعاِلج مػضػعًا خصضخًا مع أْشخاص ال َيْعشضيع ىحا األْمخ.
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 لسشكخ :ػ شمِ اإلعانة في إزالة ا 4

ىشاؾ بشج آخخ وىػ مغ اْستذاَرؾ في ُمراَىَخة أو ُمذاركة أو إيجاع ماؿ أو معاممٍة، فإذا شخؽ بابظ إنداف وقاؿ 

لظ: فبلف خصب اِبشتي ىل أُْعصضو؟ وكشت تعخؼ أفَّ ىحا الخاشب سضئ وال ديغ لو، وقػلو كحب فساذا تقػؿ لو؟! 

ج أسبػع يقػؿ الخاشب: ما رأيكع؟ فضقػؿ األب: وهللا سألشا فبلنًا وقاؿ: ال، وهللا ىػ لضذ أْىبًل لمدواج باْبَشِتظ، بع

وهللا أنت ال تشفع!! ىحه ُتَدبِّب ُمْذكبلت وعجاوات، وأمػرًا غضخ مْعقػلة، قاؿ لي أٌخ يْعسل في الساِلضَّة: جاَءتشي 

ـِ َبضاناً  ْكػػ الثاِنَضة والثالثة وشكاوػ َشْكػػ عمى إنداف ُمَتَيخِّب مغ الزخيبة، وىحا اإلنداف شبضعي ومَقجِّ ، فإذا بالذَّ

ال ُتَعّج وال ُتْحرى! بعجىا اْضصّخ أف يْعسل َكْذفًا فمع يِجج شضئًا، بعجىا وججوا أّف الُسْذتكى عمضو ُسئل عغ تْدويج 

. ُكلَّ ما في األمخ أنَّو ابشة الُسذتكي فقاؿ: لْضدت كحلظ! فالَكْضج بجأ بإخبار الساِلضَّة أفَّ فبلنًا لو ِبزاعة ُمَيخَّبة و..

قاؿ في ابشتو أنيا لضدت كْفئًا وَبِقَضْت العجاوة سشة وِنْرف تْقخيبًا! فسغ اْستذاَرؾ في ُمراَىَخة أو ُمذاركة أو إيجاع 

خ بالحؼ نَرَحظ، وما عمضظ إال أف ُتْعصي ُعْحرًا مقبػاًل؛ لضَدْت   ماؿ أو معاممٍة، وأخحت الجػاب سمبضًا فضجب أال ُتَذيِّ

قػف أفَّ اْمخأةً  راِغَبة ابشتي بالدواج وما شابو ذلظ، ىشاؾ حساقات ُتْخَتكب ُتَدبِّب عجاوات وخخاب ُبضػت، ىل ُتَرجِّ

ُسئَمْت عغ قخيٍب ليا فِسغ أجل جػابيا الدمبي ُشمَِّقت!! انتَقَع مشيا زْوجيا، وىحا ِمغ ُحْسق الداِئل وُلؤَمُو، أنت 

اْمخأة، فأنا ُأَدقُِّق عمى ىحا: مغ اْستذاَرؾ في ُمراَىَخة أو ُمذاركة أو إيجاع ماؿ أو معاممٍة َشخَّْدت ُأسخة وَخخَّْبت بضت 

بب حضغ الخَّْفس، ألفَّ ىحا َمْجمذ أمانة.  وأخْحت جػابًا َسْمبضًا فبل يشبغي أف تحكخ الدَّ
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 سألت اْمخأة الشبي عمضو الربلة والدبلـ فقالت: 

ْيٍع خَ  َُ ْيٍع َفاَل َيَزُع َعَراُه َعْغ َعاُِِقِو َوأَ ))معاوية َوَأَبا  َُ مَّا َصَباِني َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َأمَّا َأُبػ 

ُ ِفيِو َخْيخاا ُمَعاِوَيُة َفُرْعُمػٌؾ اَل َماَؿ َلُو اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبَغ َزْيٍج َفَكِخْىُتُو ُثعَّ َ اَؿ اْنِكِحي ُأَساَمَة َفَشَكْحُتوُ   َفَجَعَل ّللاَّ

 َواْغَتَبْصُت ((

 ]مدمع َعْغ َفاِشَسَة ِبْشِت َقْضٍذ[

ْخب، قاؿ: ومغ ىحا إْف رأيت مغ يْذتخؼ ِسْمَعًة فضيا عضبًا وَجَب عمضظ بضاف ىحا الَعْضب لمُسْذتخؼ  نبََّييا أنو ُيْكثخ الزَّ

يغ.إف لع يْعِخْفُو، يقػؿ لظ: فَقْجُت البضع! ال، ىحا ى  ػ الجِّ

َرُه، وىحه ُكمُّيا ُد عمى ُمبتِجٍع أو فاِسق يأخح عشو الِعْمع، فضْشبغي أف ُتَشبَِّيُو وأف ُتَححِّ مغ  وإذا رأيَت ُمَتَفقِّيًا يتخدَّ

الشرضحة، فقج ذكخ لي البارحة إنداف أفَّ إماـ مْدجج يْدكغ في بْضت في الَسْدجج وال ُيرمي الفْجخ، وال السغخب وال 

، فيل ُيْعقل أف ُيدكت عمى ىحا؟ يجب أف تْحكخ، فالحؼ يأكل أمػاؿ الشاس بالباشل ويْكحب عمضيع يجب الِعذاء

 التْبمضغ عمضو.

اآلف لجيشا سؤاؿ دقضق: قاؿ لظ إنداف أريج أف ُأشارؾ فبلنًا فسا قْػلظ؟ فتقػؿ ىػ: قمضل األمانة، ثعَّ ىػ قرضخ! 

تْحكخ مغ الُعضػب ما ال عبلقة لو بالدؤاؿ، ولو َزْوجة سضَِّئة و... ما  سبحاف هللا: ما َدْخل الِقَرخ بالسػضػع؟! ال

 دْخل ىحا السػضػع ِبالخػض في الكبلـ الباشل؟ يجب أف ُتجضب ِبَقْجر الدؤاؿ، دوف ِزيادة. 
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 ػ الفاُخ و السجاىخ بفدقو : 5

غ في الصخيق ِبخَ  َمزاف، فالفاِجخ ال غضبة لو، وكحا الفاسق الذيء الخامذ: أف يكػف ىحا الحؼ تْغتابو فاِجخًا، ُيَجخِّ

سضِّئ ججًا؛ في َتْخويج الباشل، ويعسل في الجعارة والشػادؼ المضمضَّة، الحؼ ُيْطِيُخ ِفْدقو، إنداف يْعسل في َعَسل 

ة بالِجْشذ فيحا ال غضبة لو إْشبلقًا، إْذ الِحبخ ُيَؤثِّخ بالثَّْػب األْبضس، أما الثػب الحؼ بِقَي َسَشَتْضغ لع  وُمِيسَُّتُو خاصَّ

ُيْغدل فيحا تأثضخ آخخ عمضو، َفَسغ كاف ُمجاِىخًا 

ِبِفْدِقو أو ِبْجَعِتو فبل غضبة لو، لحلظ مغ الحؼ يشبغي 

أال تْغتابو؟ الحؼ إذا عرى هللا تعالى تَدتَّخ، معشى 

ذلظ أنَُّو يْعمع أنَُّو عمى الِعْرضاف، ولَعمَُّو يتػب، فبل 

نداف غضخ الشاِضج ال َوَسط لو، فإذا تْفَزْحُو، ثعَّ اإل

َكِخه إندانًا َقَصَعُو ُمباَشَخًة، َغِمط وأصبح سضِّئ الخمق 

نت وال أمانة لو، واتََّيْسَتُو بأمانتو وأْخبلقو؛ فيحا العسل غضخ الِئق، إْذ الَسْػضػِعضَّة قضسة أْخبلِقضَّة، وقضسة ِعْمِسضَّة، فأ

الديادة، ىشاؾ َمْػقف لمشبي عمضو الربلة والدبلـ يأخح باألْلباب وىػ يْدَتْعخض داِئسًا اْذكخ الذيء ِبَحْجسو دوف 

أْسخػ الُسْذخكضغ ِبَبْجر، فإذا ىػ أماـ ِصْيخه مع الُسْذخكضغ جاء ِلُضحارب ويْقتل، فشطخ إلضو فقاؿ: "وهللا ما َذَمْسشاُه 

ُمْذخؾ وُيحارب رسػؿ هللا ووالج زْوَجِتو، وإذا اْستصاع ِصْيخًا"، فقج كاف َمْػضػِعضًا صمى هللا عمضو وسمَّع، مع أنَُّو 

َقَتمو! ألضذ كحلظ؟ فالشبي عمضو الربلة والدبلـ كاف ُمْشِرفًا، فحتى لػ َذَكْخت إندانًا ِلَزخورة َشْخِعضَّة فاْبَق في 

 ُحجود الدؤاؿ، وال ُتباِلغ، ألفَّ الُسبالغ جاِىل داِئسًا.
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  عشو قاؿ: عغ عبج هللا بغ مْدعػٍد رضي هللا

ُو  ُْ ٌل ِإفَّ َىِحِه َلِقْدَسٌة َما ُأِريَج ِبَيا َو ُُ ا َفَقاَؿ َر ّللاَِّ َفَأَُْيُت الشَِّبيَّ َىمَّّ المَّيع ))َ َدَع الشَِّبيُّ َىمَّّ ّللاَّ َعَمْيِو َوَسمََّع َ ْدسا

َِ ِفي َِ َحتَّّ َرَأْيُت اْلَغَز َي ِبَأْكَثَخ ِمْغ َىَحا  َعَمْيِو َوَسمََّع َفَأْخَبْخُُُو َفَغِز ِيِو ُثعَّ َ اَؿ َيْخَحُع ّللاََّ ُمػَسّ َ ْج ُأوُِ ُْ َو

 َفَرَبَخ((

 ]البخارؼ عغ عبج هللا ابغ مْدعػٍد رضي هللا عشو[

 و َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْرَقَع َقاَؿ ُكْشُت ِفي َغَداٍة َفَدِسْعُت َعْبَج َّللاَِّ ْبَغ ُأَبيٍّ َيُقػُؿ: 

غَّ اأْلََعدُّ ))اَل ُُْشِفُقػ  ْعَشا ِمْغ ِعْشِجِه َلُيْخِخَُ َُ ػا ِمْغ َحْػِلِو َوَلِئْغ َر  ِمْشَيا اأْلََُؿَّ ا َعَمّ َمْغ ِعْشَج َرُسػِؿ ّللاَِّ َحتَّّ َيْشَفزُّ

ِلَظ ِلَعسِّي َأْو ِلُعَسَخ َفَحَكَخُه ِلمشَِّبيِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َفَجَعاِني فَ  َُ ْثُتُو َفَأْرَسَل َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َفَحَكْخُت  َحجَّ

َ ُو  َعَمْيِو َوَسمََّع ِإَلّ َعْبجِ ّللاَِّ ْبِغ ُأَبيٍّ َوَأْىَحاِبِو َفَحَمُفػا َما َ اُلػا َفَكحََّبِشي َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َوَىجَّ

حََّبَظ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َفَأَىاَبِشي َىعّّ َلْع ُيِرْبِشي مِ  ْثُمُو َ طُّ َفَجَمْدُت ِفي اْلَبْيِت َفَقاَؿ ِلي َعسِّي َما َأَرْدَت ِإَلّ َأْف ََ

اَءَؾ اْلُسَشاِفُقػَف ( َفَبَعَث ِإَليَّ الشَِّبيُّ َىمَّ  َُ ا  َُ ُ ََُعاَلّ ) ِإ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقَخَأ َفَقاَؿ  ّ المَّيعَعَمْيِو َوَسمََّع َوَمَقَتَظ َفَأْنَدَؿ ّللاَّ

َ َظ َيا َزْيُج ((  ِإفَّ ّللاََّ َ ْج َىجَّ

 ]البخارؼ َعْغ َزْيِج ْبِغ َأْرَقَع [

 فاهلل أْثبت أنَّيع قالػا ذلظ، وقاؿ عمضو الربلة والدبلـ: "أَتْخَعػف عغ ِذْكخ الفاجخ؟ اذكخوه حتى يعخفو الشاس" 
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 ػ األسساء ال غيبة فييا : 6

آخخ شيء بالغضبة، إنداف مْعخوؼ اسُسُو األْعسر، واألْعخج، واألصّع، واألْعسى، والجاِحع، واألْحَجب، ىحه ُكمُّيا 

! لحلظ أحج الذعخاء جَسَع ىحه الجواعي   فبل تقل: ال أقػؿ ألنَّيا غضبة  أْسساء، وال غضبة فضيا، فإذا قمت: ما اسع فبلف؟

 وقاؿ: 

ُـّ ليذ ِبغيبٍة في ِستَّ  رالَح  ػػٍة ُمَتَطمٍِّع وُمَعخٍِّؼ وُمَحػػػحِّ

 وِلُسْطِيٍخ فْدقاا وُمْدَتْفٍت ومغ شمِ اإلعانة في إزالة السشكخ

*** 

لكغ الخجاء أييا األخػة، ىحه األعحار التي ُشِخَعت لمغضبة ال تْجعمػىا َمصَّاِشضَّة إنَّسا ِبَقَجِرىا، وعشج الزخورة، وَقْجر 

َعيا ألؼٍّ كاف ِلَسغ يْعمع وال يْعمع، وِلَسغ ِبضِجه األْمخ ومغ لضذ ِبَضِجه، وِلَسغ الدؤاؿ، وِلَسغ ِبَضجِه األ ْمخ، أما أف ُتَػسِّ

يْدتفضج ومغ ال يْدتفضج، فيحا لضذ في الِحكسة مغ شيء، فيحه األعحار الِدتَّ أو الخَُّخز الِدتَّة التي ُأبضَحْت لمغضبة 

َد  ة، في الصاِئخة ىشاؾ ِمْصخقة صغضخة أنَُّو إذا كاف ىشاؾ يشبغي أف نتَقضَّج بيا، وأف نَتَذجَّ في اْسِتْعساليا، وحضغ الِذجَّ

خصخ ِاْكدخ الدجاج! فيل ُيْعقل إف وَجْجت االزدحاـ عمى الباب تْكِدخ الدجاج! ىحه مػضػعة لمصػارغ كالحخيق، 

 السْعشي باألمخ.كحلظ الغضبة ُتْدتْخجـ عشج الزخورة الُقْرػػ وبالقْجر السشاسب، ومع الخجل 
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التػبة مغ الغضبة، الغضبة أييا األخػة مغ حقػؽ العباد، وحقػؽ العباد َمْبِشضَُّة عمى الُسذاححة، وحقػؽ هللا تعالى 

َمْبِشضَّة عمى السدامحة، فبل ُتقبُل َتْػَبُتظ مغ الغضبة إال إذا ساَمَحَظ الحؼ اْغَتْبَتُو، فإف كشت جالدًا ِبَسْجمذ وتكمَّْست 

غ إنداف ِبكبلـ ال أْصل لو فيحا الُبْيتاف أما الغضبة فمُو أْصل، ال ُتْقبُل تػبة الُبْيتاف إال أْف تْخجع إلى القْػـ أنفِديع ع

وأْف تحكخ ليع أفَّ ما َذَكْخَتُو غضخ صحضح، وأنَّظ كشت ُمْفتِخيًا، أما الُسغتاب فَضْكفي أف تحكخ ما قمَت فضو وأف تصمب 

 بة مغ ىحا الِفْعل وعجـ الخجػع إلضيا وإْصبلح ما مزى، وإذا لع ُيداِمْحظ فيحه ُمْذِكمة.مشو الَعْفػ، والتػ 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : آثار الشسيسة 7-7الجرس 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لشا إال ما عمستشا  الحسج هلل رب العالسضغ، و الربلة و الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع

إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا و انفعشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا، و أرنا الحق حقًا و ارزقشا اتباعو، 

و أرنا الباشل باشبًل و ارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، و أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ.

 الشسيسة :

أييا األخػة السؤمشػف، نحغ في مػضػعات متدمدمة ىي تخبضة األوالد في اإلسبلـ، ولكغ أردت أف أقصع ىحه 

السػضػعات الستدمدمة ألعالج مػضػعًا شارئًا، وقج يكػف ىحا السػضػع مغ أخصخ السػضػعات عمى الحضاة 

 االجتساعضة بضغ السؤمشضغ.

كضف أف قصخات مغ حسس يسكغ أف تفدج كسضات 

بضخة مغ المبغ أو الحمضب، كضف أف نقاشًا مغ الشفط ك

يسكغ أف تفدج كسضات كبضخة مغ أفزل أنػاع األغحية، 

كحلظ الشسضسة يسكغ أف تفدج مجتسعًا بأكسمو، والػاحج 

أحضانًا يقػؿ لظ: أنا ال أفعل الكبائخ، لع أكحب ولع 

 يحا العسل يػجب لو الشار.أسخؽ، ولع ولع... لكشو كاف يشقل كبلمًا مغ إنداف إلنداف فإذا ب
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أخػانشا الكخاـ: ال يػجج مجاؿ إشبلقًا لمسبالغة، الذخع ال يػجج فضو مبالغة، كبلـ الشبي عمضو الربلة والدبلـ حّق 

مغ عشج هللا تعالى، فأنا اآلف سأسػؽ لكع بعس اآليات واألحاديث التي وردت في مػضػع الشسضسة، مسكغ إنداف 

اف، وقج يجفع بيؤالء جسضعًا إلى أشج أنػاع العجاوة والبغزاء، وقج يجفع بيع إلى التقاشع واحج يفدج عبلقة ألف إند

والتجابخ، لحلظ عطع الحنب بعطع آثاره، والشسضسة ليا آثار ال تعج وال تحرى، سأريكع في ىحا الجرس نساذج مغ 

حجودة لع يكغ بضشيع نسضسٌة وال مػاقف الرحابة والتابعضغ والعمساء في ىحا السػضػع، ولػ ترػرنا أف جساعًة م

 غضبة لكانػا متساسكضغ متعاونضغ كأنيع صفًا واحجًا. 

 مغ يسذي بالشسيسة أ خب إلّ أف يكػف مغ الدنا :

 أواًل هللا سبحانو وتعالى حضشسا قاؿ: 

اٍء ِبَشِسيٍع ﴾  ﴿ َىسَّاٍز َمذَّ

 [11] سػرة القمع:

 الدنضع ىػ الجعي، ومعشى الجعي ولج الدنا، أؼ هللا

عد وجل جعل الحؼ يسذي بالشسضسة أقخب إلى أف 

 يكػف مغ الدنا، آية ثانضة قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوْيٌل ِلُكلِّ ُىَسَدٍة ُلَسَدٍة ﴾

 [ 1] سػرة اليسدة: 
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 اليسدة ىػ الشساـ، وقاؿ تعالى حضشسا تحجث عغ أبي ليب: 

َِّ * َما َأْغَشّ َعْشُو َمالُ  ٍِ َوَُ ِِ * ﴿ َُبَّْت َيَجا َأِبي َلَي ُُُو َحسَّاَلَة اْلَحَص ٍِ * َواْمَخَأ اَت َلَي َُ َِ *َسَيْرَمّ َناراا  َد ُو َوَما ََ

يِجَىا َحْبٌل ِمْغ َمَدٍج ﴾ ُِ  ِفي 

 [ 4-1] سػرة السدج: 

 أؼ كانت أـ جسضل تسذي بالشسضسة وكأنيا تحسل حصبًا يحخؽ الشاس، وقاؿ تعالى: 

َفخُ  ُ َمَثالا ِلمَِّحيَغ ََ اَنَتا َُْحَت َعْبَجْيِغ ِمْغ ِعَباِدَنا َىاِلَحْيِغ َفَخاَنَتاُىَسا َفَمْع ُيْغِشَيا﴿ َضَخَب ّللاَّ  وا ِاْمَخَأَة ُنػٍح َواْمَخَأَة ُلػٍط ََ

اِخِميَغ ﴾  َعْشُيَسا ِمَغ ّللاَِّ َشْيئاا َوِ يَل اْدُخاَل الشَّاَر َمَع الجَّ

 [ 11] سػرة التحخيع: 

 غ، وامخأة نػح تخبخ أنو مجشػف. قضل كانت امخأة لػط تخبخ بالزضفض

 أحاديث في الشسيسة :

وهللا ىحا الحجيث أييا األخػة لػ اإلنداف صجؽ أنو مغ عشج رسػؿ هللا الجتشب الشسضسة، والشبي عمضو  -قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

مى أنػاع الربلة والدبلـ ال يشصق عغ اليػػ، ىشاؾ حجيث متفق عمضو وإذا قمت لكع: متفق عمضو أؼ ىػ مغ أع

 : -األحاديث عمى اإلشبلؽ، أؼ اتفق عمضو اإلماـ البخارؼ ومدمع 

الا َيُشعُّ اْلَحِجيَث َفَقاَؿ ُحَحْيَفُة: َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَُّ  ُُ  َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: ال )) َعْغ ُحَحْيَفَة َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ َر

 (( َيْجُخُل اْلَجشََّة َنسَّاـٌ 

 ]مدمع َعْغ ُحَحْيَفَة [
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ولػ صمى، ولػ صاـ، ولػ حج، ولػ أدػ زكاة مالو، 

 ولػ زعع أنو مدمع، ال يجخل الجشة، وفي حجيث آخخ: 

الا  ُُ شَّا َمَع ُحَحْيَفَة َفِقيَل َلُو ِإفَّ َر ـٍ َ اَؿ: َُ )) َعْغ َىسَّا

ُة: َسِسْعُت َيْخَفُع اْلَحِجيَث ِإَلّ ُعْثَساَف َفَقاَؿ َلُو ُحَحْيفَ 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: ال َيْجُخُل اْلَجشََّة  الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ

 َ تَّاٌت ((

ـٍ [ ا  ]متفق عمضو َعْغ َىسَّ

 والقتات ىػ الشساـ، وعغ أبي ىخيخة: 

أبغزكع  -إف أبغَزكع إلّ هللِا ))أحبُّكع إلّ هللِا أحاسُشكع أخال اال الُسَػشَّئػف َأْكشافاال الحيغ َيْأَلُفػف وُيْؤَلفػفل و 

اؤوف بالشسيسة الُسَفخُِّ ػف بيغ اإلخػاف الُسْمَتِسُدػف ليع الَعَثَخاِت(( -عمّ اإلشالؽ اسع ُفزيل   الَسذَّ

 ] الخصضب عغ أنذ[

 و: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ: ِإفَّ ِمْغ َأَحبُِّكعْ  اِبٍخ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َُ ا َيْػـَ اْلِقَياَمِة  )) َعْغ  ِإَليَّ َوَأْ َخِبُكْع ِمشِّي َمْجِمدا

ا َيْػـَ اْلِقَياَمِة الثَّْخَثاُروَف َوالْ  ُ ػَف َواْلُسَتَفْيِيُقػَف َ اُلػا َيا َأَحاِسَشُكْع َأْخال اا َوِإفَّ َأْبَغَزُكْع ِإَليَّ َوَأْبَعَجُكْع ِمشِّي َمْجِمدا ُسَتَذجِّ

ُ ػَف َفَسا اْلُسَتَفْيِيُقػَف؟ َ اَؿ اْلُسَتَكبُِّخوَف((َرُسػَؿ ّللاَِّ َ ْج   َعِمْسَشا الثَّْخَثاُروَف َواْلُسَتَذجِّ

 ]التخمحؼ َعْغ َجاِبٍخ [
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 أنا ال أشخح أنا أسسعكع آيات القخآف الكخيع وأحاديث الخسػؿ عمضو الربلة والدبلـ. 

ع؟ السذاؤوف بالشسيسةل السفدجوف بيغ  ع بذخاَر  األحبةل والباغػف لمبخآء الَعَشت(())أال أخبَخ

 ] أحسج عغ َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َيِديَج[

 وقاؿ أبػ ذر قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

 )) مغ أشاع عمّ مدمع َمسةا ليذيشو بيا بغيخ حق شانو هللا بيا في الشار يـػ القيامة((

 ] الصبخاني عغ أبي ذر[

 و: 

ْع  ْع َأَحاِسُشُكْع َأْخال اا (())َأال ُأَنبُِّئُكْع ِبِذَخاِرَُ ُئُكْع ِبِخَياِرَُ ُ ػَفل َأال ُأَنبِّ  َفَقاَؿ: ُىُع الثَّْخَثاُروَف اْلُسَتَذجِّ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 و: 

ُ َعَمْيِو َوَسمَّ  ْع؟ َ اُلػا: َبَمّل )) َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َيِديَج اأْلَْنَراِريَِّة َ اَلْت َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َع َأال ُأْخِبُخُكْع ِبِخَياِرَُ

ْع؟ َ اُلػا: َبَمّل َ اَؿ:  ُ ََُعاَلّل َأال ُأْخِبُخُكْع ِبِذَخاِرَُ ُُِكَخ ّللاَّ ا ُرُءوا  َُ َفِذَخاُرُكُع اْلُسْفِدُجوَف َبْيَغ َ اَؿ: َفِخَياُرُكِع الَِّحيَغ ِإ

اُءوَف ِبالشَِّسيَسِة   اْلَباُغػَف اْلُبَخآَء اْلَعَشَت ((األِحبَِّة اْلَسذَّ

 ]أحسج َعْغ َأْسَساَء ِبْشِت َيِديَج اأْلَْنَراِريَِّة [

 كالـ اإلنداف ُدء مغ عسمو :

أخػانشا الكخاـ قبل أف تتمفع بكمسة يجب أف تعمع أف كبلمظ مغ عسمظ، ولضذ كبلمًا، ىحا عسل، ألف كمسة ربسا 

 ، ال تشدػا أف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: فدخت عبلقة، كمسة ربسا أفدجت بضغ محبضغ
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اَت َبْيِشُكْع َوأَ  َُ ُسػِؿ َفاَُُّقػا ّللاََّ َوَأْىِمُحػا  ْشُتْع ﴿ َيْدَأُلػَنَظ َعِغ اأْلَْنَفاِؿ ُ ِل اأْلَْنَفاُؿ َّللَِّ َوالخَّ ِشيُعػا ّللاََّ َوَرُسػَلُو ِإْف َُ

 ُمْؤِمِشيَغ ﴾

 [1] سػرة األنفاؿ: 

 الشبي عمضو الربلة والدبلـ يقػؿ: وال تشدػا أف 

)) َدبَّ ِإَلْيُكْع َداُء األَمِع َ ْبَمُكُع اْلَحَدُج َواْلَبْغَزاُء 

َعِخ  يِغ ال َحاِلَقُة الذَّ َواْلَبْغَزاُء ِىَي اْلَحاِلَقُة َحاِلَقُة الجِّ

َوالَِّحي َنْفُذ ُمَحسٍَّج ِبَيِجِه ال ُُْؤِمُشػا َحتَّّ ََُحابُّػا َأَفال 

ا َفَعْمُتُسػُه ََُحاَبْبُتعْ ُأنَ  َُ ُئُكْع ِبَذْيٍء ِإ الـَ  بِّ َأْفُذػا الدَّ

 ((َبْيَشُكعْ 

ُ َعْشُو [ ـِ َرِضي َّللاَّ َبْضِخ ْبِغ اْلَعػَّا  ]أحسج َعِغ الدُّ

يشتيي الجيغ كمو، مجتسع ببل ديغ إذا كاف يػجج نسضسة، رغع الربلة والرـػ والحج والدكاة، تحكخ ىحا السثل حمة 

 نقصتاف مغ الحسس يفخط كمو، أغمى شبخة ضع بيا نقصتضغ مغ الكاز تخمضيا، ىكحا الشسضسة ال تبقي شضئًا.  حمضب

ل َمسةا وىػ بيا بخيء ليذيشو بيا في الجنيا َاف حقاا عمّ هللا أف يحيبو بيا يـػ  ل أشاع عمّ ُر )) أيسا ُر

 القيامة بالشار((

 ] ابغ أبي الجنضا عغ أبي الجرداء[

 الربلة والدبلـ أيزًا:  وقاؿ عمضو

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َيُقػُؿ َمْغ َشِيَج َعَمّ ُمْدِمٍع شَ  َياَدةا َلْيَذ َلَيا ِبَأْىٍل ))عغ َأِبي ُىَخْيَخَة َ اَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

 َفْمَيَتَبػَّْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشَّاِر ((

 ]أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [
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 ثانضة: كبلمظ جدء مغ عسمظ:  مخة

ُِّ الشَّاَس َعَمّ َمَشاِخِخىِ  ُُ َوَىْل َيُك  ْع ِإال َحَراِئُج َأْلِدَشِتِيْع (())... َوِإنَّا َلُشَؤاَخُح ِبَسا َنَتَكمَُّع ِبِو َ اَؿ: َثِكَمْتَظ ُأمَُّظ ُمَعا

 ]أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 ال يدتقيع إيساف عبج حتّ يدتقيع  مبو :

ال يدتقضع إيساف عبج حتى يدتقضع قمبو، وال يدتقضع قمبو 

حتى يدتقضع لدانو، إنداف يتكمع عمى كضفو، جمذ في 

 جمدة يقػؿ: ىكحا قاؿ عشظ فبلف، رأسًا العخػ 

انفرست، دخل الحقج، البغزاء، كسا قاؿ هللا عد 

 وجل يرف أىل الكفخ: 

 

ِسيعاا ِإالَّ ِفي ُ خا  َُ ِسيعاا َوُ ُمػُبُيْع َشتَّّ ﴿ اَل ُيَقاُُِمػَنُكْع  َُ ُجٍر َبْأُسُيْع َبْيَشُيْع َشِجيٌج َُْحَدُبُيْع  ُُ َشٍة َأْو ِمْغ َوَراِء  ى ُمَحرَّ

ِلَظ ِبَأنَُّيْع َ ْػـٌ اَل َيْعِقُمػَف ﴾ َُ 

 [15] سػرة الحذخ:

بضششا، هللا عد  أؼ ىل مّخ عمى السدمسضغ وقت ىع في تسدؽ وتشاحخ وعجاوة وبغزاء كيحا الػقت العرضب؟ بأسشا

 وجل وصف السؤمشضغ: 
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ا  جا اِر ُرَحَساُء َبْيَشُيْع ََُخاُىْع ُركَّعاا ُسجَّ اُء َعَمّ اْلُكفَّ َيْبَتُغػَف َفْزالا ِمَغ ّللاَِّ ﴿ ُمَحسٌَّج َرُسػُؿ ّللاَِّ َوالَِّحيَغ َمَعُو َأِشجَّ

ُجػدِ  ػِىِيْع ِمْغ َأَثِخ الدُّ ُُ َدْرٍع َأْخَخَج َشْصَأُه  َوِرْضَػاناا ِسيَساُىْع ِفي ُو ْنِجيِل ََ ِلَظ َمَثُمُيْع ِفي التَّْػَراِة َوَمَثُمُيْع ِفي اإلِْ َُ

ُ الَِّحيَغ  اَر َوَعَج ّللاَّ رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِيُع اْلُكفَّ ُِ الدُّ اِلَحاِت ِمشْ َفَآَزَرُه َفاْسَتْغَمَظ َفاْسَتَػى َعَمّ ُسػِ ِو ُيْعِج ُيْع َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

خاا َعِطيساا ﴾ ُْ  َمْغِفَخةا َوَأ

 [ 19] سػرة الفتح: 

نحغ بالعكذ أشجاء عمى بعزشا رحساء مع أعجائشا، بدبب الشسضسة، وهللا ال أبالغ وأنا متأكج أنو كسا قاؿ عمضو 

 الربلة والدبلـ والحجيث صحضح: 

َخاَيا َأْرَبُع ِما َحاَبِة َأْرَبَعٌة َوَخْيُخ الدَّ ا ِمْغ ِ مٍَّة (()) َخْيُخ الرَّ َِ اْثَشا َعَذَخ َأْلفا  َئٍة َوَخْيُخ اْلُجُيػِش َأْرَبَعُة آالٍؼ َوَلْغ ُيْغَم

 ]التخمحؼ َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس[

 الشسيسة ُفتت السجتسع و ُزعفو :

ما قػلكع أف نقػؿ في جساعة تعضر في شخؼ الجديخة، ال أقػؿ الضسغ ألف فضيا مذكمة، في شخؼ الجديخة نقػؿ: 

حه الجساعة القبمضة الستػاضعة الستفمتة سػؼ تدتػلي عمى العالع الغخبي بأكسمو، ىحا الكبلـ مدتحضل، الحؼ يقػؿ ى

 .ىحا الكبلـ يعج مختل العقل 

ىحا الحؼ حرل في عيج أصحاب رسػؿ هللا صمى 

هللا عمضو وسمع حضشسا عخفػا هللا، وحضشسا استقامػا عمى 

زًا، كانػا كالبشضاف أمخ هللا، وحضشسا أحّب بعزيع بع

السخصػص، لحلظ دولتاف كبضختاف عسبلقتاف جبارتاف 

 في األرض تياوت تحت أقجاميع، قاؿ تعالى: 
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َ َيْشُرْخُكْع َوُيَثبِّْت َأْ َجاَمُكْع ﴾  ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإْف َُْشُرُخوا ّللاَّ

 [ 7] سػرة دمحم: 

مدتػػ األمة، وعمى مدتػػ الذعب، و عمى مدتػػ الفئات، وعمى  الشسضسة تفتت، مجتسع فارط، عجاء عمى

مدتػػ األسخ، وعمى مدتػػ األسخة الػاحجة، البضت الػاحج قاؿ عشظ كحا ولكغ أنا دافعت عشظ، وىػ كاذب ما 

دافع عشظ، لكغ نقمت لي ىحا الكبلـ كي تشفرع عخػ السحبة بضشي وبضغ أخي، ويقاؿ إف ثمث عحاب القبخ مغ 

 . الشسضسة

)) عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا  اؿ: إف هللا لسا خمق الجشة  اؿ ليا: ُكمسيل  الت سعج مغ دخمشيل فقاؿ 

اللي ال يجخل فيِظ ثسانية نفخ مغ الشاس: ال يدكشِظ مجمغ خسخل وال مرخ عمّ الدنال وال  ي ُو الجبار هلالج لج: وعُد

حا ثع وال ديػسل وال مخشثل وال  اشع رحعل  -أي نساـ - تات  وال الحي يقػؿ: عمّي عيج هللا إف لع أفعل َحا َو

 (( -الحي يخمف بعيجه-لع يِف بعيجه 

 ] الغدالي عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا [

 باب التػبة مفتػح إلّ يـػ القيامة :

 اآلف أخبار أؼ لضذ في مدتػػ األحاديث، ولكغ يػجج مشيا مغدػ، قاؿ: إف بشي إسخائضل أصابيع قحط، فاستدقى

مػسى قػمو مخات عجة فسا سقػا، فأوحى هللا تعالى إلضو أف يا مػسى لغ أستجضب لظ ولسغ معظ ألف فضكع نسامًا 

والقرة ليا تتسة، ثع أندؿ هللا السصخ فتعجب سضجنا مػسى وقاؿ لو: يا مػسى  -نساـ واحج يسشع رحسة الدساء  -

وأفزحو وىػ تائب!! انتيى، باب التػبة مفتػح  لقج تاب، قاؿ: مغ ىػ يا رب؟ قاؿ: عجبت لظ أستخه وىػ عاصٍ 

 إلى يـػ القضامة.
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ىحه مقجمة اآليات واألحاديث الستفق عمضيا والرحضحة وبعس األحاديث األقل صحة كميا تخىب اإلنداف مغ 

 الشسضسة.

 ُعخيفات الشسيسة :

عمى مغ يشع قػؿ الغضخ في  بقي أف نعّخؼ الشسضسة التعخيف الجقضق، وىحا التعخيف دقضق ججًا، الشسضسة: تصمق

السقػؿ فضو، معشى يشع أؼ يشقل قػؿ الغضخ إلى السقػؿ فضو، كأف تقػؿ: إف فبلنًا كاف يتكمع فضظ كحا وكحا، قبل أف 

تقػؿ ىحا الكبلـ اعمع أنظ وقعت في كبضخة، اعمع أنظ وقعت في كبضخة تػجب الشار، اعمع أنظ وقعت في كبضخة 

 اعة السؤمشة.تػجب أو تدتمـد أف تفتت الجس

اآلف نتابع تعخيفات الشسضسة حجىا كذف ما يكخه كذفو، إذا كذفت سخًا ىحا الكذف يكخه ذلظ أحج الصخفضغ فيحه 

نسضسة، أحضانًا الحؼ نقمت لو الكبلـ قج ال يتألع والحؼ نقمت عشو الكبلـ قج يتألع، فأنت نساـ، لضذ الذخط أف يتألع 

ه مغ نقمت عشو الكبلـ فيػ نسضسة، الحؼ نقمت عشو والحؼ نقمت إلضو إذا تألسا مغ نقمت لو الكبلـ، ال إذا تألع وكخ 

جسضعًا، فيحا العسل نسضسة، وإذا تألع أحجىسا فيحا العسل نسضسة، وإذا لع يكخه ىحا العسل ال الحؼ نقمت عشو وال الحؼ 

بأ، قػؼ ججًا، وقج يكػف نقمت إلضو ولكغ شخز ثالث كخه ذلظ فيحه نسضسة، أؼ قج يكػف الحؼ نقمت عشو ال يع

الحؼ نقمت عشو ال يعبأ، والحؼ نقمت إلضو ال ييتع، لكغ إندانًا حداسًا  -متسدح  -الحؼ نقمت إلضو ال ييسو 

أخبلقضًا رأػ في ىحا العسل وقضعة، دناءة، فتألع رجل ثالث قاؿ فيحه نسضسة، إذا كذفت شضئًا كخىو واحج أو اثشاف أو 

 ثبلثة فيي نسضسة.
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الكذف بالقػؿ أو بالكتابة، أحضانًا رسالة، أحضانًا اتراؿ ىاتفي يمغي زواجًا، أحضانًا رسالة مجيػلة التػقضع اآلف 

تفدخ خصبة، أو بالخمد، أو باإليساء، ما فعل شضئًا لكغ حخؾ بجلتو، ىحه نسضسة، إما بالقػؿ أو بالكتابة أو بالخمد 

فبلف فعل كحا غّضخ مفتاح البضت، ألنو يخاؼ مشظ، ىحا ما قاؿ شضئًا  أو باإليساء، اآلف نقمت إما أعسااًل أو أقػااًل،

سػػ أنو غّضخ السفتاح، ىحه أعساؿ، األقػاؿ: قاؿ عشظ كحا أو لع يعسل ولع يتكمع لكغ ذكخت عضبًا في إنداف خمقضًا 

 ففدخت عبلقًة بضغ اثشضغ، أو عضبًا أو نقرًا بالسشقػؿ عشو. 

 حقيقة الشسيسة :

إفذاء الدخ وىتظ الدتخ عسا يكخه كذفو، إال في حالتضغ الشسضسة معفػ عشيا إذا كاف في حكاية ىحا  حقضقة الشسضسة

الكبلـ فائجٌة لسدمع، أو دفع لسعرضة، السػضػع خصضخ مػضػع زواج، لػ فخضشا رجبًل قاؿ: أنا سػؼ أتدوجيا 

ىحا الدواج السؤقت زواج زنا، شيخيغ فقط وعشجما أسافخ سػؼ أشمقيا، والجساعة صجقػه وىحا ترخيح رسسي، و 

 إذا كاف سضحجث ضخرًا كبضخًا بسدمع فأنت عشجئح لدت نسامًا إذا فضو فائجة لسدمع.

مثبًل شخاكة، أحج الذخيكضغ تكمع بإنداف ال يتػقع أف 

يرل الكبلـ لمذخيظ الثاني، أنا بعج أف آخح السرمحة 

مشو سأضعو خارج السحل، ألف السحل باسسي ولضذ 

ا نساـ صار؟ إذا الكبلـ وصّمو مخاعاة ليحا باسسو، ىح

السدمع البخؼء الصاىخ صار مػضػعًا ثانضًا، ولكغ أنا 

أفزل اإلنداف ال يدتعسل الخخز، ألف الخخز 

 أحضانًا تكػف غضخ واضحة، وأحضانًا أخخػ تكػف الخخز فضيا شبية، فأنت خح األحػط.
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والد حسل كضدًا أسػد مستمئًا بالشقػد وأخفاه أثشاء الػفاة، لػ فخضشا رجبًل يخفي ماؿ مػرث، خسدة أوالد وأحج األ

 أنت شاىجتو ويػجج خسدة أخػة في البضت ىحه مػضػع فضو أكل حقػؽ وفضو ضمع.

إذًا االستثشاء ما كاف في حكاية الذيء فائجة لسدمع أو دفع لسعرضة ،شبعًا الغمػؿ أف تأخح الساؿ كمو ىحا غمػؿ، 

قػؿ اإلماـ الغدالي في اإلحضاء: "إف الباعث عمى الشسضسة أحضانًا أف تخيج الدػء لمسحكي وىحه معرضة كبضخة ججًا، ي

عشو أو أف تطيخ الحب لمسحكي لو"، إما أف تخيج الدػء لسغ نقمت عشو، أو أف تخيج الخضخ لسغ نقمت إلضو، أو أف 

تخيج أف تديء لسغ نقمت عشو،  تتدمى بالػقضعة بضغ االثشضغ، ىحا عسل شضصاني يبتغى بو وجو الذضصاف، إما أف

وإما أف تخيج أف تطيخ حبظ لسغ نقمت إلضو، أو أف تخيج أف تخػ بأـ عضشظ ما يجخؼ بضشيسا وكضف تشفرع ىحه 

 العبلقة. 

 السػقف الذخعي الحي يجِ أف يأخحه اإلنداف حياؿ الشساـ :

 ػ أال يرج و : 1

عمع، تشتسي إلى مدجج، جاء إنداف وقاؿ لظ: إف اآلف أىع ما في الجرس ىحه الشقصة؛ أنت شاب مؤمغ شالب 

فبلنًا تكمع عمضظ كحا، أنت ما السػقف الذخعي الحؼ يجب أف تأخحه؟ قاؿ: أواًل مغ قضل لو إف فبلنًا قاؿ فضظ كحا، 

أو فعل في حقظ كحا، أو ىػ يجبخ في إفداد أمخؾ، أو في مساألة عجوؾ، أو تقبضح حالظ، أو ما يجخؼ مجخػ 

مضو ستة أمػر، ستة واجبات عمى مغ قاؿ لو إنداف: فبلف تكمع عشظ كحا وكحا، األوؿ أال يرجقو ألف ىحا، قاؿ: فع

 الشساـ فاسق وىػ مخدود الذيادة لقػلو تعالى: 
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ا ِبَجَياَلٍة َفُتْر  اَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَبٍأ َفَتَبيَُّشػا َأْف ُُِريُبػا َ ْػما َُ  ِبُحػا َعَمّ َما َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإْف 

 [ 8] سػرة الحجخات: 

 أواًل: أال ترجقو ألنو كحاب. 

 ػ أف يشياه عغ ُلظ ويشرحو : 2

 ثانضًا: أف يشياه عغ ذلظ، ويشرح لو، ويقبح فعمو، قاؿ تعالى: 

اَلَة َوْأُمْخ ِباْلَسْعُخوِؼ َواْنَو َعِغ اْلُسْشكَ  ِلَظ ِمْغ َعْدـِ اأْلُُمػِر ﴾﴿ َيا ُبَشيَّ َأِ ِع الرَّ َُ  ِخ َواْىِبْخ َعَمّ َما َأَىاَبَظ ِإفَّ 

 [ 17] سػرة لقساف: 

يا فبلف ما كاف يشبغي أف تقػؿ ىحا الكبلـ ولػ وقع، إنظ أصبحت نسامًا، والشساـ ال يجخل الجشة، ال يشبغي أف 

 ترجقو ألنو كحاب بشز القخآف الكخيع.  تدكت مغ نقل لظ كبلمًا عغ شخز قاؿ فضظ ىحا الكبلـ يشبغي أواًل أال

 ػ أف يبغزو في هللا ُعالّ : 3

ثالثًا: أف يبغزو في هللا تعالى، يجب أال تحبو، ىحا يحزخ لي أخبارًا إذًا أشجعو، يجب أف أبغزو في هللا تعالى 

وأنت أحببتو  فإنو بغضس عشج هللا تعالى، ويجب أف تبغس مغ يبغزو هللا تعالى، إذا إنداف نقل إلضظ كبلماً 

واعتبختو مغ شخفظ، مغ أتباعظ، ىحا مخبخ، إف اعتبختو ذلظ فأنت خالفت سشة الشبي عمضو الربلة والدبلـ، 

 يشبغي أف تبغزو في هللا ألف السؤمغ يبغس مغ يبغزو هللا، وىحا بغضس عشج هللا. 
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 ػ أف يطغ بأخيو خيخاا : 4

 بلـ سػءًا لقػلو تعالى: رابعًا: أال تطغ في أخضظ الحؼ نقل عشو ىحا الك

ُدػا َواَل َيغْ  ِثيخاا ِمَغ الطَّغِّ ِإفَّ َبْعَس الطَّغِّ ِإْثٌع َواَل ََُجدَّ َتِشُبػا ََ ُْ ُِّ ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ا ا َأُيِح ِْ َبْعُزُكْع َبْعزا َت

 ػا ّللاََّ ِإفَّ ّللاََّ َُػَّاٌب َرِحيٌع﴾َأَحُجُكْع َأْف َيْأُكَل َلْحَع َأِخيِو َمْيتاا َفَكِخْىُتُسػُه َواَُّقُ 

 [ 11] سػرة الحجخات: 

 ػ أال يحسمو ُلظ عمّ التجدذ : 5

 خامدًا: أال يحسمظ ما حكى لظ ىحا اإلنداف عمى التجدذ والبحث، لتتحقق اتباعًا لقػلو تعالى: 

اَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَبٍأ َفَتَبيَّ  َُ  ُشػا َأْف ُُِريُبػا َ ْػماا ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبُحػا َعَمّ َما َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإْف 

 [8] سػرة الحجخات :

 يقػؿ لظ: أنا أتتبع األمخ، ال تتبع األمخ، أرح نفدظ وأرح غضخؾ.

 ػ أال يخضّ لشفدو ما نيّ الشساـ عشو : 6

حكي نسضستو، وتقػؿ: فبلف قج حكى لي كحا وكحا فتكػف الدادس: أال تخضى لشفدظ ما نيضت الشساـ عشو، وال ت

 نسامًا ومغتابًا، وقج تكػف قج أتضت ما عشو نيضت.

ست حاالت؛ أواًل: أال ترجقو، ثانضًا: أف تشياه، ثالثًا: أف تبغزو، رابعًا: أف تطغ بأخضظ خضخًا، خامدًا: أال يحسمظ 

 .ىحا القػؿ عمى التجدذ، سادسًا: أال تفعل ما نيضت عشو

 ستة واجبات ديشضة مجعسة باآليات القخآنضة يجب أف تفعميا إذا استػقفظ إنداف وقاؿ لظ: فبلف قاؿ عشظ كحا وكحا. 
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 ُفتت السجتسع مغ الشسيسة :

سضجنا عسخ بغ عبج العديد رضي هللا عشو دخل عمضو رجل، فحكخ لو عغ رجل شضئًا، فقاؿ لو عسخ: "إف شئت 

 فأنت مغ أىل ىحه اآلية نطخنا في أمخؾ فإف كشت كاذبًا 

اَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَبٍأ ﴾ َُ  ﴿ ِإْف 

 وإف كشت صادقًا فأنت مغ أىل ىحه اآلية: 

اٍء ِبَشِسيٍع ﴾  ﴿ َىسَّاٍز َمذَّ

 وإف شئت عفػنا عشظ، فقاؿ: العفػ يا أمضخ السؤمشضغ ال أعػد إلضو أبجًا".

 -، قاؿ لو الحكضع: قج أبصأت في الديارة حكضع مغ الحكاـ زاره بعس أخػانو فأخبخه بخبخ عغ بعس أصجقائو

لكغ بيحه الديارة ارتكبت ثبلث جشايات، بغزت أخي إلي، وشغمت قمبي الفارغ، واتيست  -تأخخت حتى زرتشي

نفدظ األمضشة، أؼ وضعت نفدظ في مػضع تيسة، وشغمت قمبي، وبغزتشي بأخي، بعج انتطار ىحه الديارة 

 تختكب ىحه الجشايات الثبلثة.

ف بغ عبج السمظ كاف مخة جالدًا وعشجه الدىخؼ فجاءه رجل فقاؿ لو سمضساف: بمغشي إنظ وقعت فّي وقمت كحا سمضسا

وكحا، فقاؿ الخجل: ما فعمت وال قمت، فقاؿ سمضساف: إف الحؼ أخبخني صادؽ، فقاؿ لو الدىخؼ: ال يكػف الشساـ 

 صادقًا، فقاؿ سمضساف: صجقت، ثع قاؿ لمخجل: اذىب بدبلـ.

رضي هللا عشو يقػؿ: "مغ نّع إلضظ نّع عمضظ"، الذيء الغخيب إنداف يتػدد لظ ويقػؿ لظ فبلف قاؿ عشظ الحكع 

كحا، وفبلف قاؿ عشظ كحا، وأنا وهللا ما ىاف عمّي، ولضذ لو الحق أف يقػؿ ىحا الكبلـ، فأنت تسضل نحػه، هللا 

خؼ الثاني ويقػؿ كبلمًا معاكدًا، قاؿ: يخضى عمضظ، وهللا أنا أحبظ يا فبلف، صار ىشاؾ غدؿ، يحىب إلى الص
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ىحه إشارة إلى أف الشساـ يشبغي أف يبغس وأال يثق بقػلو، وال برجاقتو، صجقػني زواج يفدج يشتيي بالصبلؽ، 

 شخكة تشتيي بالفدخ، أسخة تشتيي بالعجاوة والبغزاء، شيء خصضخ ججًا أف السجتسع يتفتت مغ الشسضسة. 

 اماا :أألـ أنػاع الرجؽ أف ُكػف نس

 اآلف بعس اآليات الكخيسة: 

ِبيُل َعَمّ الَِّحيَغ َيْطِمُسػَف الشَّاَس َوَيْبُغػَف ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِخ اْلَحقِّ ُأوَلِئَظ َلُيْع َعَحا  ٌب َأِليٌع ﴾﴿ ِإنََّسا الدَّ

 [51] سػرة الذػرػ : 

عمساء التفدضخ قالػا: الشساـ مشيع، يبغػف في األرض 

 وف، وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: بغضخ الحق، يعتج

ََُف َعَمّ  الا اْسَتْأ ُُ ُ َعْشَيا َأفَّ َر ))َعْغ َعاِئَذَة َرِضي ّللاَّ

 ُ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ الشَِّبيُّ َىمَّّ ّللاَّ الشَِّبيِّ َىمَّّ ّللاَّ

ِو َعَمْيِو َوَسمََّع ِبْئَذ َأُخػ اْلَعِذيَخِة َفَمسَّا َدَخَل اْنَبَدَط ِإَليْ 

مََّسُو َفَمسَّا َخَخَج  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َوََ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

ََُف ُ ْمَت ِبْئَذ َأُخػ اْلَعِذيَخِة َفَمسَّا َدَخَل اْنَبَدْصَت ِإَلْيِو َفَقاَؿ:  ُِّ ُ ْمُت َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ َلسَّا اْسَتْأ َيا َعاِئَذُة ِإفَّ ّللاََّ ال ُيِح

َثَشا َشِخيٌظ َعِغ اأْلَْعَسِر َعْغ مُ  اْلَفاِحَر  َثَشا َأْسَػُد ْبُغ َعاِمٍخ َحجَّ َثَشا َعبَّاٌس اْلَعْشَبِخيُّ َحجَّ َر َحجَّ َجاِىٍج َعْغ اْلُسَتَفحِّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيا َعاِئَذُة  ِة َ اَلْت: َفَقاَؿ َُْعِشي الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ ِإفَّ ِمْغ ِشَخاِر الشَّاِس الَِّحيَغ َعاِئَذَة ِفي َىِحِه اْلِقرَّ

َقاَء َأْلِدَشِتِيْع ((  ُيْكَخُمػَف اُِّ

ُ َعْشَيا[  ]متفق عمضو َعْغ َعاِئَذَة َرِضي َّللاَّ
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 والشساـ مشيع، وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُ َعَمْيوِ  َبْيَخ ْبَغ ُمْصِعٍع َأْخَبَخُه َأنَُّو َسِسَع الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ ُُ  َوَسمََّع َيُقػُؿ ال َيْجُخُل اْلَجشََّة َ اِشٌع (( ))عغ 

 ]متفق عمضو عغ ُجَبْضَخ ْبَغ ُمْصِعٍع [

 قضل: وما القاشع؟ قاؿ: قصع بضغ الشاس، والشساـ مشيع.

وعغ عمي رضي هللا عشو أف رجبًل سعى إلضو بخجل فقاؿ: "يا ىحا ندأؿ عسا قمت فإف كشت صادقًا مقتشاؾ، وإف 

 شاؾ، وإف شئت أف نقضمظ أقمشاؾ، فقاؿ: أقمشي يا أمضخ السؤمشضغ".كشت كاذبًا عاقب

فقاؿ: كثخة الكبلـ، وإفذاء الدخ،  -تدؿ قجمو فضيا -قضل لسحسج بغ كعب القخضي: أؼ خراؿ السؤمغ أوقع لو؟ 

 وقبػؿ قػؿ كل أحج.

اء الشسضسة فقاؿ: ما تقبل أؼ قػؿ، تفذي أؼ سخ، وكثخة الكبلـ، مغ كثخ كبلمو كثخ خصؤه، ذكخ عشج بعس الحكس

ضشكع بقـػ يحسج الرجؽ مغ كل شائفٍة مغ الشاس إال مشيع الشساـ قج يكػف صادقًا وفعبًل الكبلـ قالو فبلف، ولكغ 

أألـ أنػاع الرجؽ أف تكػف نسامًا، فبلف قاؿ ىحا الكبلـ، أنت ما كحبت، أنت نقمت ما قاؿ فبلف في فبلف، فيحا 

 ا السػشغ، أنا ال أقػؿ لظ اكحب ال، أقػؿ لظ اسكت. أألـ أنػاع الرجؽ أف ترجؽ في ىح

 الدعاية و اإلُازة :

قاؿ مرعب بغ الدبضخ: نحغ نخػ أف قبػؿ الدعاية شخ مغ الدعاية ألف الدعاية داللة والقبػؿ إجازة، ما ىي 

لكغ األوؿ  الدعاية؟ ىي الشسضسة نفديا، لكغ إذا كانػا شخرضغ متكافئضغ، صجيقضغ، شخيكضغ، أخػيغ، ىحه نسضسة،

مػضف، والثاني مجيخ عاـ، فأنت نقمت لمسجيخ العاـ ىحا يتكمع عمضكع سضجؼ، يقػؿ: أنت ال تفيع شضئًا، والحؼ قبمظ 

أفزل مشظ، وأماـ الشاس تكمع ىكحا وأنا لع ييغ عمّي، ىحه سعاية نقمت كبلمًا إلى شخز أقػػ مغ األوؿ، قاؿ: 
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اللة والقبػؿ إجازة، ولضذ مغ دّؿ عمى شيء فأخبخ بو كسغ قبمو قبػؿ الدعاية شخ مغ الدعاية ألف الدعاية د

 وأجازه، فاتقػا الداعي ولػ كاف صادقًا في قػلو، لئضسًا في صجقو حضث لع يحفع الحخمة، ولع يدتخ العػرة.

شيع، يقاؿ إف أحج الرالحضغ دخل عمى أحج الخمفاء وقاؿ: يا أمضخ السؤمشضغ إنو قج اكتشفظ رجاؿ ابتاعػا دنضاؾ بجي

ورضاؾ بدخط ربيع، خافػؾ في هللا ولع يخافػا هللا فضظ، فبل تأمشيع عمى ما ائتسشظ هللا عمضو، وال ترغ إلضيع فضسا 

استحفطظ هللا إياه، فإنيع لع يألػا في األمة خدفًا، وفي األمانة تزضضعًا، واألعخاض قصعًا وانتياكًا، وأجل وسائميع 

خمػا، ولضدػا مدؤولضغ عسا أجخمت، فبل ترمح دنضاؾ بفداد آخختظ، فإف الغضبة والػقضعة، وأنت مدؤوؿ عسا أج

 أعطع الشاس غبشًا مغ باع آخختو بجنضا غضخه.

رجل قاؿ لعسخو بغ عبضج: إف فبلنًا ال يداؿ يحكخؾ بقررو بالذخ، فقاؿ لو عسخو: يا ىحا ما راعضت حق مجالدة 

تشي عغ أخي ما أكخه، ولكغ أعمع أف السػت يعسشا، وأف الخجل، حضث نقمت إلضشا حجيثو، وال أديت حقي حضث أعمس

 القبخ يزسشا، وأف القضامة تجسعشا، وهللا سبحانو وتعالى يحكع بضششا وىػ خضخ الحاكسضغ.

أؼ هللا عد وجل مصمع وىػ خضخ الحاكسضغ، فالسػت يجسعشا، والسػت يزسشا، والقضامة نشتيي إلضيا، وهللا يجسع 

و نسضسة فكتب مغ تمقى الكتاب عمى ضيخه ىحا الجػاب، قاؿ: "الدعاية قبضحة وإف كانت بضششا، رجل رفع كتابًا فض

صحضحة، فإف كشت أجخيتيا مجخػ الشرِح فخدخانظ فضيا أفزل مغ الخبح، ومعاذ هللا أف نقبل ميتػكًا في مدتػر، 

إف هللا أعمع بالغضب، السضت ولػال أنظ في خدارة شضبتظ لقابمشاؾ بسا يقتزي فعمظ بسثمظ، فتػقى يا ممعػف العضب ف

 رحسو هللا، والضتضع جبخه هللا، والساؿ ثسخه هللا، والداعي لعشو هللا"، الشسضسة ىي في أكل ماؿ يتضع.

سضجنا لقساف كاف مغ الحكساء، وهللا عد وجل ذكخ بعس حكسو في القخآف الكخيع، قاؿ: "يا بشي أوصضظ بخبلؿ 

َقَظ لمقخيب ولمبعضج، وأمدظ جيمظ عغ الكخيع والمئضع، واحفع أخػانظ و صل إف تسدكت بيا لع تدؿ سضجًا: أبدط ُخمُ 

أقاربظ، وأمشيع مغ قبػؿ قػؿ ساٍع، أو سساع باٍغ يخيج إفداد ما بضشظ وبضشيع ويخـو خجاعظ، ولضكغ أخػانظ مغ إف 

 فارقتيع وفارقػؾ لع تعبيع ولع يعضبػؾ". 
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 البػاعث عمّ الشسيسة :

مى الشسضسة، قاؿ: الكحب، والحدج، والشفاؽ، وىي أساس الحؿ، وقاؿ بعزيع: لػ صّح ما الحقضقة اآلف البػاعث ع

نقمو الشساـ إلضظ لكاف ىػ السجتخأ بالذتع عمضظ، والسشقػؿ عشو أولى بحمسظ ألنو لع يقابمظ بذيء، السشقػؿ عشو 

ألف  -األوؿ أولى بحمسظ  -أولى بحمسظ استحى مشظ وتكمع بغضابظ، أما ىحا فشقل لظ الكبلـ مباشخًة وىػ أولى 

 الثاني شتسظ وىػ ال يذعخ.

الحقضقة يػجج قرة يخوييا أكثخ العمساء عغ الشساـ، إنداف اشتخػ عبجًا وقاؿ لمسذتخؼ: عبج رخضز قػؼ البشضة 

وشاب لكشو رخضز ججًا، ما ىػ عضبو؟ فقاؿ لو: نساـ، قاؿ: ال يػجج مذكمة واشتخاه، مكث ىحا الغبلـ أيامًا ثع قاؿ 

دوجة مػاله: إف سضجؼ ال يحبظ وىػ يخيج أف يتدخػ عمضظ فخحؼ السػس واحمقي مغ شعخ قفاه عشج نػمو شعخات ل

حتى أسحخه بيا وأصخؼ عشو ىحه التي أحبيا فضحبظ عشجئح، ثع قاؿ لمدوج: إف امخأتظ اتخحت خمضبًل، وتخيج أف 

س فطغ أنيا تخيج أف تقتمو فقاـ إلضيا وقتميا، تقتمظ، فتشاـو ليا حتى تعخؼ ذلظ، فتشاـو ليا فجاءت السخأة بالسػ 

فجاء أىل السخأة فقتمػا الدوج، ووقع القتاؿ بضغ القبضمتضغ، فشدأؿ هللا حدغ التػفضق، ىحه القرة نادرة وغخيبة، وهللا 

دشة تقع، ىشاؾ مغ يختكب جخيسة أحضانًا بكمسة، فأرجػ هللا سبحانو وتعالى أف أكػف قج نقمت لكع ما في الكتاب وال

والتعخيف الجقضق الجقضق لمشسضسة، والبػاعث، واألخصار، وكضف أف مجتسعًا بأكسمو يسكغ أف يتفتت ويتذخذـ ويفدج 

وتتقصع العبلقة بضغ أبشائو عغ شخيق الشسضسة، شبعًا ىحا الكبلـ مػجو لعامة السؤمشضغ، أما شبلب العمع رواد 

 وأولى أف يتسدكػا بيحا.  السدجج الحيغ يشتسػف ألىل اإليساف فيؤالء أولى بيع
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 التساسظ والسحبة أُسل شيء بالسؤمشيغ :

لي عشجكع رجاء أؼ إنداف قاؿ لظ عمة إنداف أنو قاؿ عشظ كحا كسا قمت قبل قمضل ىشاؾ ست حاالت: أواًل: أال 

القػؿ عمى ترجقو، ثانضًا: أف تشياه، ثالثًا: أف تبغزو، رابعًا: أف تطغ بأخضظ خضخًا، خامدًا: أال يحسمظ ىحا 

 التجدذ، سادسًا: أال تفعل ما نيضت عشو.

ونحغ عشجما نجامل بعزشا نيمظ، أؼ أبذع صفة 

-تعمسشاىا عغ األجانب السجاممة، بالتعبضخ العادؼ 

ال تحدف أحجًا أنت، ال ىحا مػقف  -أعصضو َجَسُمو 

لئضع، يشبغي أف تقف مػقفًا عشضفًا، اسكت، كاف أحج 

جر الجيغ رحسو هللا ال العمساء الرالحضغ الذضخ ب

يجخؤ إنداف أف يتكمع إنداف أمامو، اسكت يابا َأضَمع 

 قمبشا، امر.

أجسل شيء بالسؤمشضغ التساسظ والسحبة، كاف الشبي عمضو الربلة والدبلـ يقػؿ: "أحب أف أخخج ألصحابي وأنا 

 سمضع الرجر عشيع".
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قة شضبة ومػدة، وىػ يتألق في نطخه، واألستاذ يتألق في أحضانًا يكػف إنداف لو صمة شضبة مع أستاذه، ويػجج عبل

نطخ تمسضحه، ويػجج محبة ووفاء ومػدة، يأتي إنداف ُيدػد صحضفة ىحا التمسضح عشج أستاذه، في بضتو ىكحا يفعل، 

يأكل ماؿ الشاس، يكػف شالب العمع متألقًا فضخبػ نػره، فالشبي الكخيع كاف يقػؿ: "أحب أف أخخج ألصحابي وأنا 

سمضع الرجر عمضيع"، فالحؼ أرجػه إنداف تكمع كمسة يشبغي أف تدكتو إال في حاالت نادرة ججًا وخصضخة، ىحه فضيا 

 مرمحة عامة، أو نفع لسدمع، أو دفع ضخ.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الفرل الثاني : الكبائخ

 ( : الدحخ 7 - 1الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا،  الحسج هلل رب

إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا و أرنا الحق حقًا و ارزقشا إتباعو، وأرنا 

تسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يد

 الرالحضغ. 

 الكبائخ :

أييا األخػة الكخاـ ؛ نػىت في درس سابق أنو يشبغي أف نمع بسػضػع الكبائخ ، والكبائخ جسع كبضخة والكبضخة 

خ والرغائخ يبقى ميمكة، والرغائخ يسكغ أف نتػب مشيا ، ويسكغ أف يتػب مشيا اإلنداف حضشسا يفخؽ بضغ الكبائ

 في بحبػحة ما اجتشب الكبائخ، لقػؿ هللا عد وجل: 

ِخيساا ﴾ َئاُُِكْع َوُنْجِخْمُكْع ُمْجَخالا ََ َباِئَخ َما ُُْشَيْػَف َعْشُو ُنَكفِّْخ َعْشُكْع َسيِّ  ﴿ِإْف َُْجَتِشُبػا ََ

 [ 81] سػرة الشداء اآلية : 

 يزسجىا وبعج حضغ تذفى . اإلنداف أحضانًا يجوس عمى قصعة زجاج تجخح قجمو،

 أما إذاوقف عمى قشبمة ىحه القشبمة تفجخه وتيمكو .
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يػجج معاصي في اإلسبلـ كالقشابل تفجخ صاحبيا، ىي الكبائخ، فاإلنداف في بحبػحة وفي يدخ، والتػبة سيمة 

 وسخيعة ما اجتشب الكبائخ.

 مثاؿ :

مى يسضغ الصخيق واٍد سحضق، إذا انحخؼ السقػد ذكخت مخًة مثبًل أف إندانًا يخكب سضارة عمى شخيق عخيس وع

سشتستخ واحج ىحا االنحخاؼ إصبلحو سيل ججًا بزغصة بدضصة عمى السقػد يعػد إلى شخيقو الدػؼ ، أما لػ أف 

 ىحا االنحخاؼ استسخ فبلبج مغ أف يدقط بالػادؼ .

 الكبضخة حخؼ السقػد تدعضغ درجة فجأًة ندؿ في الػادؼ .

 واحجة. الرغضخة حخفو درجة 

 الفكخة األولّ :

 ىحه الجرجة إذا ثبت عمضيا واستسخ عمضيا ندؿ في الػادؼ كأنو فعل الكبضخة ، مغ ىشا قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

 )) ال ىغيخة مع اإلىخار ((

 ]الحجيث مخفػع ضعفو ابغ رجب في جامع العمـػ والحكع [

 إذا ثبت السقػد درجة واحجة عمى الضسضغ إلى الػادؼ . 

 )) وال َبيخة مع االستغفار ((

 ]الحجيث مخفػع ضعفو ابغ رجب في جامع العمـػ والحكع [
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 لػ أف سائق ابشو إلى جانبو وأمدظ بالسقػد وحخفو فجأًة والدائق يقع وواعي يعضجه فجأًة إلى السدار الرحضح .

شيا، الرغضخة مغ الديل أف فالسذكمة الرغضخة مغ الديل أف تدتغفخ هللا مشيا، الرغضخة مغ الديل أف تتػب م

 تتجاوزىا، والكبضخة مجمخة وميمكة. 

 الفكخة الثانية :

أف الرغائخ إذا أصخرت عمضيا انقمبت إلى كبائخ، وأف الكبائخ إذا انتبيت إلضيا سخيعًا وتبت مشيا تػبًة نرػحة 

 انقمبت إلى صغائخ .

 ما الرغائخ وما الكبائخ ؟

خ ، الشظ أف كل واحج مشكع دوف استثشاء يعمع أف القتل مغ الكبائخ، وأف بقي أف نعخؼ ما الرغائخ وما الكبائ

الدنا مغ الكبائخ، وأف شخب الخسخ مغ الكبائخ، وأف الذخؾ مغ الكبائخ، ولكغ أردت مغ ىحا الجرس أف أضع 

يبالي  أيجيكع عمى كبائخ تطشػىا صغائخ، أف أضع أيجيكع عمى كبائخ تتػىسػف أنيا صغائخ، فالسدمع أحضانًا ال

 بفعميا فإذا ىي تجمخه.

 قج يدأؿ سائل كضف عخؼ العمساء الرغائخ مغ الكبائخ ؟ 

العمساء وضعػا ضػابط دقضقة ججًا، مغ ىحه الزػابط أف الشبي عمضو الربلة والدبلـ إذا قاؿ لعغ هللا مغ فعل كحا 

 فالمعغ يقتزي أف يكػف الحنب الحؼ لعغ عمضو اإلنداف مغ الكبائخ .

  عمى إنداف فعل كحا وكحا، الغزب يؤدؼ براحبو إلى الكبائخ .كمسة غزب هللا

 الشيي مع الجـد ، مغ فعل شضئًا نيى الشبي عشو بجـد فراحبو يقتخؼ الكبائخ .
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 لػ أف الشبي عمضو الربلة والدبلـ قاؿ: لضذ مشا مغ فعل كحا، نفى عشو انتساءه لئلسبلـ ىحا أيزًا مغ الكبائخ .

عمساء صضغ األمخ والشيي وصضغ التعشضف، والتػبضخ، والتحقضخ التي وردت في الدشة ىشاؾ ضػابط ضبصيا ال

 السصيخة ىي التي صشفت ىحه األشضاء مع الكبائخ.

 مغ الكبائخ : الدحخ .

فسغ ىحه الكبائخ مثبًل، مدمسػف كثضخوف يمجئػف إلى شضػخ في مػضػع الدحخ ويتػىسػف أف فبلف يفظ الدحخ 

ضغ، وفبلف يػفق بضغ السخء وزوجو ويتشاسػف القخآف الكخيع وآياتو الرخيحة، وحجيث وفبلف يقي مغ عحاب مع

 رسػؿ هللا واستشباشاتو الػاضحة، هللا هلالج لج يقػؿ: 

َفُخوا يُ  َياِشيَغ ََ َفَخ ُسَمْيَساُف َوَلِكغَّ الذَّ َياِشيُغ َعَمّ ُمْمِظ ُسَمْيَساَف َوَما ََ ْحَخ َعمِّ ﴿َواََُّبُعػا َما َُْتُمػ الذَّ ُسػَف الشَّاَس الدِّ

ُغ ِفْتَشٌة َفاَل َُْكُفْخ َفَيَتَعمَُّسػَف َوَما ُأْنِدَؿ َعَمّ اْلَسَمَكْيِغ ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعمَِّساِف ِمْغ َأَحٍج َحتَّّ َيُقػاَل ِإنََّسا َنحْ 

ِو  ُِ ِف ّللاَِّ َوَيَتَعمَُّسػَف َما َيُزخُُّىْع َواَل ِمْشُيَسا َما ُيَفخُِّ ػَف ِبِو َبْيَغ اْلَسْخِء َوَزْو ُْ يَغ ِبِو ِمْغ َأَحٍج ِإالَّ ِبِإ َوَما ُىْع ِبَزارِّ

اُنػا َيْعَمُسػَف﴾َيْشَفُعُيْع َوَلَقْج َعِمُسػا َلَسِغ اْشَتَخاُه َما َلُو ِفي اآْلَِخَخِة ِمْغ َخاَلٍؽ َوَلِبْئَذ َما َشَخْوا ِبِو َأْنُفَديُ   ْع َلْػ ََ

 [ 111] سػرة البقخة اآلية : 

 والدحخ كسا تعمسػف تعاوف مع الجغ، الشبي عمضو الربلة والدبلـ فضسا روؼ عشو يقػؿ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َمْغ َعَقَج ُعْقَجةا ُثعَّ َنَفَث ِفي َسَحَخ  َيا َفَقْج َسَحَخ َوَمغْ ))َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َ اَؿ: َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

َل ِإَلْيِو(( ا ُوَِ  َفَقْج َأْشَخَؾ َوَمْغ ََُعمََّق َشْيئا

 ]أخخجيالشدائي [
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فأؼ تعاوف بضغ اإلنداف وبضغ الجغ ىػ سحخ، والدحخ كفخ، والتعاوف ىجفو الػحضج إضبللة البذخ، والجلضل قاؿ 

 تعالى: 

َياِشيُغ َعَمّ ُمْمِظ ُسَمْيَسافَ  ْحَخ  ﴿َواََُّبُعػا َما َُْتُمػ الذَّ َفُخوا ُيَعمُِّسػَف الشَّاَس الدِّ َياِشيَغ ََ َفَخ ُسَمْيَساُف َوَلِكغَّ الذَّ َوَما ََ

ػَف ُغ ِفْتَشٌة َفاَل َُْكُفْخ َفَيَتَعمَّسُ َوَما ُأْنِدَؿ َعَمّ اْلَسَمَكْيِغ ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعمَِّساِف ِمْغ َأَحٍج َحتَّّ َيُقػاَل ِإنََّسا َنحْ 

ِف ّللاَِّ وَ  ُْ يَغ ِبِو ِمْغ َأَحٍج ِإالَّ ِبِإ ِو َوَما ُىْع ِبَزارِّ ُِ َيَتَعمَُّسػَف َما َيُزخُُّىْع َواَل ِمْشُيَسا َما ُيَفخُِّ ػَف ِبِو َبْيَغ اْلَسْخِء َوَزْو

اُنػا َيْعَمُسػَف ﴾َيْشَفُعُيْع َوَلَقْج َعِمُسػا َلَسِغ اْشَتَخاُه َما َلُو ِفي اآْلَِخَخِة ِمْغ َخاَلٍؽ وَ   َلِبْئَذ َما َشَخْوا ِبِو َأْنُفَدُيْع َلْػ ََ

 [ 111] سػرة البقخة اآلية : 

 هللا عد وجل في كتابو الكخيع وىػ الرادؽ، وىػ القػؼ يقػؿ لظ: 

ْيَصاِف َنْدٌغ َفاْسَتِعْح ِباَّللَِّ ِإنَُّو َسِسيٌع َعِميٌع ﴾  ﴿َوِإمَّا َيْشَدَغشََّظ ِمَغ الذَّ

 [ 111رة األعخاؼ اآلية : ] سػ 

 الذضصاف وصفو هللا بأنو خشاس: 

ِفي ُىُجوِر  ﴿ُ ْل َأُعػُُ ِبَخبِّ الشَّاِس * َمِمِظ الشَّاِس * ِإَلِو الشَّاِس * ِمْغ َشخِّ اْلَػْسَػاِس اْلَخشَّاِس * الَِّحي ُيَػْسِػُس 

 الشَّاِس * ِمَغ اْلِجشَِّة َوالشَّاِس﴾

 [ 8-1] سػرة الشاس اآليات : 
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 وهللا عد وجل قاؿ في آيات كثضخة: 

ُمػَف ﴾  ﴿ِإنَُّو َلْيَذ َلُو ُسْمَصاٌف َعَمّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعَمّ َربِِّيْع َيَتَػََّ

 [ 99] سػرة الشحل اآلية : 

 ﴿ِإفَّ ِعَباِدي َلْيَذ َلَظ َعَمْيِيْع ُسْمَصاٌف ِإالَّ َمِغ اََُّبَعَظ ِمَغ اْلَغاِويَغ ﴾

 [ 51حجخ اآلية : ] سػرة ال

ْيَصاُف َلسَّا ُ ِزَي اأْلَْمُخ ِإفَّ ّللاََّ َوَعَجُكْع َوْعَج اْلَحقِّ َوَوَعْجُُُكْع َفَأْخَمْفُتُكْع َوَما  اَف ِلي َعَمْيُكْع ِمْغ ُسْمَصاٍف ِإالَّ ﴿َوَ اَؿ الذَّ ََ

ُمػُمػِني َوُلػُمػا َأْنفُ  َفْخُت ِبَسا َأْف َدَعْػُُُكْع َفاْسَتَجْبُتْع ِلي َفاَل َُ ي ََ َدُكْع َما َأَنا ِبُسْرِخِخُكْع َوَما َأْنُتْع ِبُسْرِخِخيَّ ِإنِّ

اِلَحا شَّاٍت َُْجِخي ِمْغ َُْحِتَيا َأْشَخْكُتُسػِف ِمْغ َ ْبُل ِإفَّ الطَّاِلِسيَغ َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع * َوُأْدِخَل الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ َُ ِت 

ِف َربِِّيْع َُِحيَُّتُيْع ِفيَيا َساَلـٌ ﴾ اأْلَْنَيارُ  ُْ  َخاِلِجيَغ ِفيَيا ِبِإ

 [ 18-11] سػرة إبخاىضع اآليات : 

ربشا عد وجل يخبخنا بآيات قصعضة الجاللة، واضحٍة وضػح الذسذ، أف الذضاشضغ كميا وعمى رأسيع إبمضذ لضذ 

 لو عمى أؼ إنداف خمقو هللا سمصاف، قاؿ تعالى: 

َدُبػا َوَلَقْج َعفَ ﴿ِإفَّ الَّحِ  ْيَصاُف ِبَبْعِس َما ََ ُ َعْشُيْع ِإفَّ ّللاََّ يَغ ََُػلَّْػا ِمْشُكْع َيْػـَ اْلَتَقّ اْلَجْسَعاِف ِإنََّسا اْسَتَدلَُّيُع الذَّ ا ّللاَّ

 َغُفػٌر َحِميٌع ﴾

 [ 144] سػرة آؿ عسخاف اآلية : 
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 االعتقاد الخاشئ يؤدي براحبو لمكفخ .

إذا اعتقج خبلؼ ذلظ أف فبلف الذضصاف مدمط عمضو، والجغ يتحكسػف بو ىحا اعتقاد خبلؼ القخآف فاإلنداف 

الكخيع، يػجج نقصة ميسة ججًا قج ال تأتي عمى أذىانكع، مغ اعتقج خبلؼ القخآف الكخيع فقج كفخ، كأنو رد آية 

 قخآنضة، مغ رد آية ولػ كمسًة فضيا فقج كفخ.

 ي ، عسمي ، بػاح ، كفخ دوف كفخ .أنػاع الكفخ : اعتقادؼ ، قػل

والكفخ كسا تعمسػف يػجج عشجنا كفخ اعتقادؼ، وكفخ قػلي، وكفخ عسمي، كفخ بػاح، كفخ دوف كفخ، إذا اإلنداف 

 قػؿ هللا عد وجل: 

ِلَظ َأْزَكّ َلُيْع ِإفَّ ّللاََّ  َُ ُيْع  َُ ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع َوَيْحَفُطػا ُفُخو   َخِبيٌخ ِبَسا َيْرَشُعػَف ﴾﴿ُ ْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

 [ 81] سػرة الشػر اآلية : 

لع يعبأ بو إذا قاؿ ىحه اآلية حق وأنا مقرخ، نقػؿ أنت عاصي، أما إذا قاؿ ىحا الذيء غضخ معقػؿ، أيغ أذىب 

 بعضػني، ىحا الكبلـ لضذ ليحا الدماف، مع أف هللا عد وجل يقػؿ: 

ُ َنْفداا ِإالَّ  َدَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَدَبْت َربََّشا اَل َُُؤاِخْحَنا ِإْف َنِديَشا َأْو َأْخَصْأَنا َربََّشا ﴿اَل ُيَكمُِّف ّللاَّ َواَل  ُوْسَعَيا َلَيا َما ََ

َسا َحَسْمَتُو َعَمّ الَِّحيَغ ِمْغ َ ْبِمَشا َربََّشا َوالَ  ْمَشا َما اَل َشاَ َة َلَشا ِبِو َواْعُف َعشَّا َواْغِفْخ َلَشا  َُْحِسْل َعَمْيَشا ِإْىخاا ََ َُُحسِّ

ـِ اْلَكاِفِخيَغ ﴾ َنا َفاْنُرْخَنا َعَمّ اْلَقْػ  َواْرَحْسَشا َأْنَت َمْػاَل

 [ 148] سػرة البقخة اآلية : 

 ال نصضق، يقػؿ الميمظ : يعشي إذا أنت قمت ىحا الكبلـ لضذ ليحا الدماف كأنظ اتيست هللا عد وجل أنو كمفشا ما 

ُ َنْفداا ِإالَّ ُوْسَعَيا َلَيا ﴾  ﴿اَل ُيَكمُِّف ّللاَّ
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 ويقػؿ : 

ػا ِمْغ َأْبَراِرِىْع ﴾  ﴿ُ ْل ِلْمُسْؤِمِشيَغ َيُغزُّ

فإذا قمت اآلية حق وأنا مقرخ أنت عاص ال سسح هللا، أما إذا قمت ىحه اآلية غضخ واقعضة ال يسكغ أف تصبق، 

عت بالكفخ، ولكغ لضذ كفخًا بػجػد هللا ، كفخ في ىحا الحكع الذخعي ، ىحا سساه الشبي كفخ دوف دوف أف تذعخ وق

 كفخ، لكشو كفخ.

 يػجج عشجنا كفخ اعتقادؼ، وكفخ قػلي، وكفخ عسمي.

مغ سحخ فقج كفخ، مغ تعاوف مع الجغ، مغ صجؽ أف الجغ تفعل شضئًا ، تػفق بضغ زوجضغ، تفخؽ بضغ زوجضغ، 

 جارؼ ، تحبط عسبًل معضشًا .تػفق في عسل ت

 مغ اعتقج ىحا فقج كفخ اعتقاديًا.

 مغ تعامل مع الجغ كفخ عسمضًا .

 مغ قاؿ بيحا كفخ قػلضًا .

مػضػع الدحخ، مػضػع الجغ ، االعتقاد بأف الجغ يفعمػف ويتخكػف، يقخبػف يبعجوف، يحفطػف وال يحفطػف، 

حلظ عج الدحخ مغ الكبائخ، وقج قاؿ هللا عد وجل عغ ىاروت يػفقػف وال يػفقػف، االعتقاد بيحا نػع مغ الكفخ، ل

 وماروت، قاؿ تعالى: 
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َفُخوا يُ  َياِشيَغ ََ َفَخ ُسَمْيَساُف َوَلِكغَّ الذَّ َياِشيُغ َعَمّ ُمْمِظ ُسَمْيَساَف َوَما ََ ْحَخ ﴿َواََُّبُعػا َما َُْتُمػ الذَّ َعمُِّسػَف الشَّاَس الدِّ

َفَيَتَعمَُّسػَف  َمَكْيِغ ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعمَِّساِف ِمْغ َأَحٍج َحتَّّ َيُقػاَل ِإنََّسا َنْحُغ ِفْتَشٌة َفاَل َُْكُفخْ َوَما ُأْنِدَؿ َعَمّ اْلسَ 

يَغ ِبِو ِمْغ َأَحٍج ِإالَّ ِبِإُْ  ِو َوَما ُىْع ِبَزارِّ ُِ ِف ّللاَِّ َوَيَتَعمَُّسػَف َما َيُزخُُّىْع َواَل ِمْشُيَسا َما ُيَفخُِّ ػَف ِبِو َبْيَغ اْلَسْخِء َوَزْو

اُنػا َيْعَمُسػَف﴾َيْشَفُعُيْع َوَلَقْج َعِمُسػا َلَسِغ اْشَتَخاُه َما َلُو ِفي اآْلَِخَخِة ِمْغ َخاَلٍؽ َوَلِبْئَذ َما َشَخْوا ِبِو َأْنُفَديُ   ْع َلْػ ََ

 [ 111] سػرة البقخة اآلية : 

ى أف مػضػع الجغ والتعاوف مع الجغ، ومػضػع الدحخ، ىجفو اإلفداد ال اإلصبلح، كأف هللا عد وجل أشار إل

ىجفو التفخيق بضغ الدوجضغ ال التػفضق بضشيسا، ىجؼ اإلبعاد عغ هللا ال التقخيب، ال ترجؽ أف تعاونًا ما بضغ الجغ 

ج كفخ ، اآلية التي ترف واإلنذ يسكغ أف يكػف لمخضخ إنو لمذخ مغ ىشا قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: مغ سحخ فق

ىاروت وماروت وكضف أف ىحيغ السمكضغ تعجبا مغ اإلنداف كضف يعري ربو ، فأراد هللا أف يؤدبيسا فأودع فضيسا 

شيػات اإلنداف وأشمقيسا إلى األرض ففعبل كل السعاصي واآلثاـ وعخبجا وشخبا وزنضا، حتى يعخفا أف اإلنداف 

 مغ أوجو التفاسضخ أنو :  معحور، ىحه القرة ال أصل ليا إشبلقاً 

 ﴿َوَما ُأْنِدَؿ َعَمّ اْلَسَمَكْيِغ ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت ﴾

 [ 111] سػرة البقخة اآلية : 

يعشي ىحه القرة التي يخوييا بشي إسخائضل في كتبيع ال أصل ليا وال وجػد ليا وىحه السا لضدت مرجرية وإنسا 

 كج ىحا السعشى، قاؿ تعالى: ىي ما نافضة، وتفاسضخ دقضقة ججًا تؤ 
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َفُخوا يُ  َياِشيَغ ََ َفَخ ُسَمْيَساُف َوَلِكغَّ الذَّ َياِشيُغ َعَمّ ُمْمِظ ُسَمْيَساَف َوَما ََ ْحَخ ﴿َواََُّبُعػا َما َُْتُمػ الذَّ َعمُِّسػَف الشَّاَس الدِّ

ُيَعمَِّساِف ِمْغ َأَحٍج َحتَّّ َيُقػاَل ِإنََّسا َنْحُغ ِفْتَشٌة َفاَل َُْكُفْخ َفَيَتَعمَُّسػَف َوَما ُأْنِدَؿ َعَمّ اْلَسَمَكْيِغ ِبَباِبَل َىاُروَت َوَماُروَت َوَما 

ِف ّللاَِّ وَ  ُْ يَغ ِبِو ِمْغ َأَحٍج ِإالَّ ِبِإ ِو َوَما ُىْع ِبَزارِّ ُِ اَل َيَتَعمَُّسػَف َما َيُزخُُّىْع وَ ِمْشُيَسا َما ُيَفخُِّ ػَف ِبِو َبْيَغ اْلَسْخِء َوَزْو

اُنػا َيْعَمُسػَف ﴾َيْشَفُعُيْع َوَلَقْج َعِمُسػا َلَسِغ اْشَتَخاُه َما َلُو ِفي اآْلَِخَخِة ِمْغ َخاَلٍؽ َوَلِبْئَذ َما َشَخْوا ِبِو َأْنُفَديُ   ْع َلْػ ََ

 [ 111] سػرة البقخة اآلية : 

خػ خمقًا كثضخًا مغ الزبلؿ ىحه قرة مغ صشع خضالكع ال أصل ليا، قاؿ صاحب ىحا الكتاب كتاب الكبائخ ن

 يجخمػف بالدحخ ويطشػنو حخامًا فقط وما يذعخوف أنو الكفخ لحلظ:

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َواْلَحَدِغ َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

َفَخ  َ ُو ِبَسا َيُقػُؿ َفَقْج ََ اِىشاا َأْو َعخَّافاا َفَرجَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع (()) َمْغ َأَُّ ََ  ِبَسا ُأْنِدَؿ َعَمّ ُمَحسٍَّج َىمَّّ ّللاَّ

 ]رواه االماـ احسج في مدشجه وصححو جسع مغ األئسة [

 مََّع َقاَؿ: َعْغ َصِفضََّة َعْغ َبْعِس َأْزَواِج الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوَسمََّع َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوسَ 

َ ُو ِبَسا َيُقػُؿ َلْع ُُْقَبْل َلُو َىالٌة َأْرَبِعيَغ َيْػماا ((  )) َمْغ َأَُّ َعخَّافاا َفَرجَّ

 ]أخخجيسدمع[

اآلف يػجج أوقات لمتدمضة بضغ الشاس يقخؤوف فشجاف القيػة، ىحا حخاـ، يػجج رجل يحبظ ثع أمامظ مصب عاشفي، 

 ثع... كمو كبلـ فارغ، ال يعمع الغضب إال هللا .

 

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

145 

 الغيِ .

 إليشا يقػؿ لمشبي قل ليع ال أعمع الغضب. 

َِ اَلْسَتْكَثْخُت مِ  ْشُت َأْعَمُع اْلَغْي ُ َوَلْػ َُ ػُء ﴿ُ ْل اَل َأْمِمُظ ِلَشْفِدي َنْفعاا َواَل َضّخاا ِإالَّ َما َشاَء ّللاَّ ِشَي الدُّ َغ اْلَخْيِخ َوَما َمدَّ

 ـٍ ُيْؤِمُشػَف ﴾ِإْف َأَنا ِإالَّ َنِحيٌخ َوَبِذيٌخ ِلَقػْ 

 [ 144] سػرة األعخاؼ اآلية : 

أراد هللا عد وجل أف يعصضشا درسًا ال يشدى جاء وفج إلى الشبي عمضو الربلة والدبلـ يصمبػف مشو سبعضغ قارغ 

 قخآف لضعمسػا أقػاميع، والشبي صجقيع ال يعمع إال أف يعمع الشبي ال يعمع الغضب، ال يعمع بحاتو إال أف يعمسو هللا،

ىؤالء أخحوا الدبعضغ قارئًا وذبحػىع في الصخيق، لساذا سسح هللا بيحا ؟ لضكػف درسًا ال يشدى إلى يـػ القضامة، ما 

مغ إنداف عمى وجو األرض ولػ كاف نبضًا، ولػ كاف رسػاًل، ولػ كاف سضج الخسل أف يعمع الغضب، هللا عد وجل قج 

، وعغ عبلمات آخخ الدماف ذكخىا الشبي لضذ مغ عشجه ال مغ يعمسو، ىشاؾ أحاديث كثضخة ججًا عغ أشخاط الداعة

اجتياده، ال مغ تػقعو، ال مغ رؤيتو ولكغ مغ عشج هللا خالقو، فاإلنداف ال يعمع إال أف يعمسو هللا ىحه عقضجة 

 السدمع، قاؿ تعالى: 

َِ َواَل   َأُ ػُؿ َلُكْع ِإنِّي َمَمٌظ ِإْف َأَُِّبُع ِإالَّ َما ُيػَحّ ِإَليَّ ُ ْل َىْل ﴿ُ ْل اَل َأُ ػُؿ َلُكْع ِعْشِجي َخَداِئُغ ّللاَِّ َواَل َأْعَمُع اْلَغْي

 َيْدَتِػي اأْلَْعَسّ َواْلَبِريُخ َأَفاَل ََُتَفكَُّخوَف ﴾

 [ 41] سػرة األتعاـ اآلية : 

و ال يسمظ لشفدو نفعًا وال الشبي عمضو الربلة والدبلـ ال يعمع الغضب وال يسمظ لشا نفعًا وال ضخًا، واألبمغ مغ ذلظ أن

ضخًا، فإذا كاف ال يسمظ لشفدو نفعًا وال ضخًا، مغ باب أولى أف ال يسمظ لشا نفعًا وال ضخا، ويػجج أوضح حجيث 

قالو الشبي عمضو الربلة والدبلـ حضشسا كاف عشج أصحابو الحيغ تػفاىع هللا عد وجل أبي الدائب، سسع امخأة تقػؿ 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

146 

ج أكخمظ هللا، ىحا سساه العمساء التآلي عمى هللا، فقاؿ عمضو الربلة والدبلـ: وما أدراِؾ أف ىشضئًا لظ أبا الدائب لق

هللا أكخمو، قػلي أرجػ هللا أف يكخمو، وأنا نبي مخسل ال أدرؼ ما يفعل بي وال بكع ، أنا شبعًا ال أتكمع مغ ىػاء، 

الدحخ لفة حسخاء، خزخاء، ىحا كمو غضخ  أنا يػمضًا عذخات األخػة يدألػنشي عغ مػضػع الدحخ يػجج شضخ يفظ

 وارد ال أممظ إال قػلو تعالى: 

ْيَصاِف َنْدٌغ َفاْسَتِعْح ِباَّللَِّ ِإنَُّو َسِسيٌع َعِميٌع ﴾  ﴿َوِإمَّا َيْشَدَغشََّظ ِمَغ الذَّ

 [ 111] سػرة األعخاؼ اآلية : 

 الذضصاف مػجػد، إبمضذ، والذضاشضغ مػجػدة ىحا إيسانشا، قاؿ تعالى: 

ػَف َعَمْيُكْع َآَياُِي َوُيْشِحُروَنُكْع ِلَقاءَ  ُكْع ُرُسٌل ِمْشُكْع َيُقرُّ ْنِذ َأَلْع َيْأُِ َيْػِمُكْع َىَحا َ اُلػا َشِيْجَنا َعَمّ  ﴿َيا َمْعَذَخ اْلِجغِّ َواإلِْ

ْنَيا َوَشِيُجوا َعَمّ َأْنُفِدِيْع َأنَُّيْع  ُيُع اْلَحَياُة الجُّ ُْ اِفِخيَغ ﴾َأْنُفِدَشا َوَغخَّ اُنػا ََ ََ 

 [ 181] سػرة األنعاـ اآلية : 

إال أف الذضصاف ال يسمظ عمى اإلنداف سمصانًا، ودائسًا أذكخ ىحه القرة السزحكة، إنداف وقع في حفخة مضاه 

سػداء وذىب لضذتكي عمى إنداف فقاؿ لو: السحقق دفعظ، قاؿ لو: ال، أمدظ بظ و وضعظ، قاؿ: ال، ىجدؾ قاؿ 

 تذتكي عمضو قاؿ: قاؿ لي اندؿ فشدلت، قاؿ تعالى:  لو: ال، كضف

ْيَصاُف َلسَّا ُ ِزَي اأْلَْمُخ ِإفَّ ّللاََّ َوَعَجُكْع َوْعَج اْلَحقِّ َوَوَعْجُُُكْع َفَأْخَمْفُتُكْع َوَما  اَف ِلي َعَمْيُكْع ِمْغ ُسْمَصاٍف ِإالَّ ﴿َوَ اَؿ الذَّ ََ

َفْخُت ِبَسا َأْف َدَعْػُُُكْع َفاْسَتَجْبُتْع ِلي فَ  ي ََ ُمػُمػِني َوُلػُمػا َأْنُفَدُكْع َما َأَنا ِبُسْرِخِخُكْع َوَما َأْنُتْع ِبُسْرِخِخيَّ ِإنِّ اَل َُ

 َأْشَخْكُتُسػِف ِمْغ َ ْبُل ِإفَّ الطَّاِلِسيَغ َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ﴾

 [ 11] سػرة إبخاىضع اآلية : 
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 يػجج إال هللا وهللا أمخه واضح األبمغ مغ ذلظ ىل يػجج إنداف أعطع ىحه العقضجة الػاضحة تجعل اإلنداف عسمي ال

مغ رسػؿ هللا ؟ ال، ومع ذلظ لػ أنو بحكاء مشو وبخاعة مشو، وقػة في اإلقشاع وشبلقة في المداف استصعت أف تشدع 

ة والدبلـ مشو حكسًا لرالحظ ولدت عمى حق ال تشجػ مغ عحاب هللا، الشبي نفدو، سضج الخمق، قاؿ عمضو الربل

 في الحجيث الرحضح: 

ِتِو ِمْغ َبْعٍس َفَسْغ َ َزْيُت َلُو ِبَحقِّ َأِخيوِ  ا ِبَقْػِلِو َفِإنََّسا َأْ َصُع  )) ِإنَُّكْع َُْخَتِرُسػَف ِإَليَّ َوَلَعلَّ َبْعَزُكْع َأْلَحُغ ِبُحجَّ َشْيئا

 َلُو ِ ْصَعةا ِمَغ الشَّاِر َفال َيْأُخْحَىا((

ُ َعْشَيا[]أخخجيالبخارؼ، ّـِ َسَمَسَة َرِضي َّللاَّ  ومدمع َعْغ ُأ

بالسعشى الجارج عبلقتظ مع مغ ؟ مع هللا عد وجل ىػ الحؼ يعمع كل شيء، بيحه الصخيقة تدتقضع، ىشاؾ أشخاص 

يعتقجوف بأولضاء،، ىحا الػلي ال يسمظ لشفدو نفعًا وال ضخًا نحبو، نكبخه، نجّمو، نتسشى أف نكػف عمى قجمو، ولكغ ال 

نعتقج أنو يشفعشا أو يزخنا الشافع والزار ىػ هللا، السعصي والزار ىػ هللا، الخافع والخافس ىػ هللا، السعد والسحؿ 

 ىػ هللا، القابس والباسط ىػ هللا ىحا ىػ التػحضج.

 ما معشّ العجواف عمّ هللا ؟ .

  َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ : َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَُّ َعْشُو َعِغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ 

ْحُخ َوَ تْ  ْخُؾ ِباَّللَِّ َوالدِّ ْبَع اْلُسػِبَقاِتل َ اُلػا: َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ َوَما ُىغَّ َ اَؿ الذِّ َتِشُبػا الدَّ ُْ ُ ِإال )) ا ـَ ّللاَّ ُل الشَّْفِذ الَِّتي َحخَّ

 التََّػلِّي َيْػـَ الدَّْحِف َوَ ْحُؼ اْلُسْحَرَشاِت اْلُسْؤِمَشاِت اْلَغاِفالِت ((ِباْلَحقِّ َوَأْكُل الخَِّبا َوَأْكُل َماِؿ اْلَيِتيِع وَ 

 ]أخخجيالبخاريػمدمسػأبػداودوالشدائي [
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 َعْغ ُجْشُجٍب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوَسمََّع: 

ْيِف (( اِحِخ َضْخَبٌة ِبالدَّ  )) َحجُّ الدَّ

 حؼ[]أخخجيالتخم

ىحا عجواف عمى الجيغ، والحقضقة ما أكثخ ما يعتجؼ عمى الجيغ، نذخ فكخ مشاىس لمجيغ ىحا كالدحخ تسامًا، 

يعشي أنت حضشسا تقشع الشاس بحقضقة خبلؼ الجيغ ىحا كالدحخ عجواف عمى الجيغ، ألف اإلنداف إف صحت عقضجتو 

ل حج الدخقة قصع الضج، وحج شخب الخسخ صح عسمو، أما إذا فدجت عقضجتو فدج عسمو، فكضف أف اإلنداف جع

الجمج ، وحج الدنا الجمج أو الخجع، كحلظ جعل لمعجواف عمى الجيغ حجًا، ألنو حضشسا يتضيػا الشاس ويزمػا و يشحخفػا 

 في عقضجتيع يقع في مصب كبضخ وييمكػف أنفديع وىع ال يذعخوف.

ج مغ أف تقجـ فتاة لشيخ الشضل كي يبقى فائزًا عمضيع القرة التي تعخفػنيا جسضعًا، كاف أىل مرخ يعتقجوف أنو الب

بالخضخات، فكانػا يختاروف أجسل فتاة ويمقػنيا في الشضل لضبقى خضخه عسضسًا بمغ سضجنا عسخ ذلظ شبعًا أرسل كتاب 

إلى نيخ الشضل وقاؿ لو: مغ عسخ بغ الخصاب إلى نيخ الشضل إف كشت تجخؼ مغ عشجؾ فبل تجخؼ وإف كاف هللا ىػ 

حؼ يجخيظ فافعل ما شئت، ال أذكخ نز الحجيث إال أنو أخبخ الشاس أف ىحا مغ فزل هللا ال عبلقة لو ال

بالدحخ، وإال اآلف كتػا لو ماء وممح، الخقع ثبلثة عذخ، يـػ األربعاء، ال يػجج يـػ وال رقع وال إنداف، ىحا كمو مغ 

 كخيع يػجج تفدضخ، قاؿ تعالى: أنػاع الكحب واالفتخاء والججل والديغ، نحغ يػجج عشجنا قخآف

ُخُه ِلْمُيْدَخى * َوَأمَّا َمْغ َبِخَل َواْسَتْغَشّ * َؽ ِباْلُحْدَشّ * َفَدُشَيدِّ حََّب ِباْلُحْدَشّ *  ﴿َفَأمَّا َمْغ َأْعَصّ َواََُّقّ * َوَىجَّ َوََ

ُخُه ِلْمُعْدَخى ﴾  َفَدُشَيدِّ

 [ 11-4] سػرة المضل اآليات : 
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ة قانػف التضدضخ، أعصى بشى حضاتو عمى العصاء، واتقى أف يعري هللا، وصجؽ بيحا الجيغ ىحه اآلية الكخيس

العطضع، يعشي آمغ واستقاـ وعسل صالحًا، شبعًا لساذا العبلج ؟ كفخ، وعرى، واستغشى، شبعًا العخب في 

مغ ىشا جاء التصضخ، الجاىمضة كاف إذا شار شائخ عغ يسضشيع يتفاءلػف، وإذا شار الصائخ عغ شساليع يتذاءمػف، 

 قاؿ تعالى: 

شَُّكْع ِمشَّا َعَحاٌب َأِليٌع ﴾ َسشَُّكْسَػَلَيَسدَّ ُُ  ﴿َ اُلػا ِإنَّا ََُصيَّْخَنا ِبُكْع َلِئْغ َلْع َُْشَتُيػا َلَشْخ

 [ 14] سػرة يذ اآلية : 

 أؼ تذاـؤ بكع، وهللا عد وجل أخبخىع أف شائخىع عشجىع، خضخؾ مشظ وشخؾ مشظ .

زارني وحجثشي حجيث، قمت لو ىحا الكبلـ أنو تسمظ كضمػ معجف وىػ ذىب وضشو الشاس معجنًا  مغ يػمضغ أخ

 خدضدًا مغ الخابح ؟ أنت، عشجؾ معجف خدضذ أوىست الشاس أنو معجف ثسضغ، مغ الخاسخ ؟ أنت .

مشو بشػاياه عبلقتظ مع نفدظ ولسا اإلنداف يػحج يشتيي مغ الشاس عبلقتو مع ذاتو، خضخه مشو، وشخه مشو، خضخه 

الصضبة واستقامتو عمى أمخ هللا، وبأعسالو الرالحة يدتحق كل فزل وإكخاـ، وحضشسا يشػؼ الدػء ويشحخؼ عغ 

مشيج هللا ويبخل بسا أعصاه هللا يدتحق كل تأديب وعقاب، الخضخ لضذ مغ أحج مشظ، مغ ىشا قضل ال يخافغ العبج 

 ة الجرجة ىكحا خصخ في بالي، قاؿ تعالى: إال ذنبو وال يخجػف إال ربو ، مخة فدخت آية بالغ

ـٍ َحتَّّ ُيَغيُِّخوا َما ِبَأْنُفِدِيْع ﴿َلُو ُمَعقَِّباٌت ِمْغ َبْيِغ َيَجْيِو َوِمْغ َخْمِفِو َيْحَفُطػَنُو ِمْغ َأْمِخ ّللاَِّ ِإفَّ ّللاََّ اَل ُيَغيُِّخ َما ِبقَ  ْػ

ـٍ ُسػءاا َفاَل مَ  ُ ِبَقْػ ا َأَراَد ّللاَّ َُ  َخدَّ َلُو َوَما َلُيْع ِمْغ ُدوِنِو ِمْغ َواٍؿ ﴾َوِإ

 [ 11] سػرة الخعج اآلية : 
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قمت لو لخجل: مختاح، قاؿ: نعع، قمت لو: ال تغضخ هللا ال يغضخ، وإذا كشت مدعػج، غضخ لضغضخ، ىحا ممخز 

متعب مغ قزضة تب السمخز، إذا كشت بخاحة هللا عد وجل ال يغضخ إال إذا غضخت فبل تغضخ ال يغضخ، وإذا كشت 

 إلى هللا عد وجل.

وهللا أييا األخػة: مئات القرز رجل عشجه شفل بجأ بسخض ضسػر العزبلت، ذىب أوؿ شفل والثاني فكخ 

يػجج عشجه مذكمة كبضخة في عسمو، عسمو مبشي عمى إيحاء اآلخخيغ تخؾ عسمو إلى عسل آخخ يػجج فضو أيزًا 

ل شأنًا، فمسا انتقل إلى عسل آخخ هللا عد وجل شفى لو الػلج السراب، مذكمة، تخكو إلى عسل ثالث أقل دخبًل وأق

ماذا يفعل هللا بعحابكع، اإلنداف ال يكػف ساذجًا، هللا عد وجل غشي عغ تعحيبشا، غشي عغ تعحيبشا غشي عغ أف 

في كل جخيسة أنا  نخاؼ، عغ أف نفتقخ، ابحث يػجج عمة دائسًا وأبجًا أخػانا باألمغ الجشائي يقػلػا ابحث عغ السخأة 

 أقػؿ لكع ابحث عغ السعرضة كمسا عانضت مغ مذكمة ابحث عغ السعرضة ألف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ُ َشاِكخاا َعِميساا ﴾ اَف ّللاَّ ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُُْع َوَآَمْشُتْع َوََ  ﴿َما َيْفَعُل ّللاَّ

 [ 157] سػرة الشداء اآلية : 

 ُمػَسى َأفَّ الشَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: َعْغ َحِجيِث َأِبي 

ْحِخ َوَمْغ َماَت ُمْجِمشاا ِلْمَخسْ  ٌؽ ِبالدِّ لَّ )) َثالَثٌة ال َيْجُخُمػَف اْلَجشََّة ُمْجِمُغ َخْسٍخ َوَ اِشُع َرِحٍع َوُمَرجِّ َُ ُ َعدَّ َو ِخ َسَقاُه ّللاَّ

ِيْع((ِمْغ َنْيِخ اْلُغػَشِة ِ يَل وَ  ي َأْىَل الشَّاِر ِريُح ُفُخوُِ  َما َنْيُخ اْلُغػَشِة َ اَؿ َنْيٌخ َيْجِخي ِمْغ ُفُخوِج اْلُسػِمَداِت ُيْؤُِ

 ]أخخجيأبػيعمصػالصبخانضفضالسعجسالكبضخواإلمامأحسجفضسدشجه [
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َؽ بالدحخ ال يجخل الجشة، نحغ عشجنا ديغ، قخآف  كبلـ خالق األكػاف ىل لضذ الداحخ، الداحخ قصعًا أما مغ َصجَّ

مغ السعقػؿ أف ترجؽ إندانًا بذيء خبلؼ القخآف، أنا مخة أقخأ بالرحف عغ شخرضات في العالع الغخبي كبضخة 

ججًا يمجؤوف إلى عخافضغ كي يصسئشػف عمى مشاصبيع في مدتقبميع، العجضب أف يكػف اإلنداف في أعمى الجرجات 

ة لضذ ليا أساس مغ الرحة، يػجج شخرضات كبضخة ججًا مغ حضغ ومعو أعمى الجرجات يمجأ إلى أسالضب خخافض

آلخخ يقمق، ما تفدضخ ذلظ ؟ تفدضخ ذلظ سيل ججًا اإلنداف ضعضف خمق اإلنداف ضعضف، متى يصسئغ ؟ إذا 

 اترل باهلل، قاؿ تعالى: 

َُا َمدَّ  ُدوعاا * َوِإ َُ خُّ  ُو الذَّ ا َمدَّ َُ ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعاا * ِإ  ُو اْلَخْيُخ َمُشػعاا * ِإالَّ اْلُسَرمِّيَغ *﴾﴿ِإفَّ اإلِْ

 [ 11-19] سػرة السعارج اآليات : 

السترل باهلل لضذ عشجه ىمع وال خػؼ وال جدع، كبلـ واضح كالذسذ إال السرمضغ، إنداف لضذ لو صمة باهلل 

 ميسا كاف كبضخًا يخاؼ، ألف هللا عد وجل قاؿ: 

فَ  ػا َوَضشُّػا َأنَُّيْع َماِنَعتُ ﴿ُىَػ الَِّحي َأْخَخَج الَِّحيَغ ََ ُُ ِؿ اْلَحْذِخ َما َضَشْشُتْع َأْف َيْخُخ ُيْع ُخوا ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْغ ِدَياِرِىْع أِلَوَّ

َِ ُيْخِخُبػَف ُبيُ  ُ ِمْغ َحْيُث َلْع َيْحَتِدُبػا َوَ َحَؼ ِفي ُ ُمػِبِيُع الخُّْع ػَُُيْع ِبَأْيِجيِيْع َوَأْيِجي ُحُرػُنُيْع ِمَغ ّللاَِّ َفَأَُاُىُع ّللاَّ

 اْلُسْؤِمِشيَغ َفاْعَتِبُخوا َيا ُأوِلي اأْلَْبَراِر ﴾

 [ 1] سػرة الحذخ اآلية : 

الباء باء الدبب، بدبب شخكيع قحؼ هللا في قمبيع الخعب، فاإلنداف الخائف ماذا يفعل إما أف يمجأ إلى أقػػ 

مجأ إلى سحخة وإلى كياف وإلى عخافضغ وإلى مشجسضغ وإلى فمكضضغ، األقػياء وىػ هللا عد وجل فضصسئشو، وإما أف ي

اآلف بأوؿ العاـ يقػؿ لظ السشجع الفبلني الفمكي الفبلني يتشبأ بعاـ كحا، ىحا الفمكي الحؼ يتشبأ أنو عاـ ستة 
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ب ال وتدعضغ يػجج خضخات حخوب، مذكبلت، انيضار دوؿ، إنذاء دوؿ، ىحا كبلـ ال يتأتى لمرحة بدبب ألف الغض

يعمسو إف هللا، مغ كاف ُيرجؽ قبل عذخ سشػات أف الجية الذخقضة العتضجة القػية أف تشيار مغ الجاخل، مخة كشت 

في مكاف يػجج مجبلت ػ عخبي ػ قجيسة ججًا، أشالعيا أقخأ أشضاء شيء كبضخ قمعة كبضخة كضف ىحه القمعة تجاعت 

يار مغ خارجيا، أف تأتضيا قػة مشافدة ال مغ الجاخل وسقصت بأسباب مغ داخميا ال مغ خارجيا السفخوض أف تش

تياوت، ال يعمع الغضب إال هللا، لحلظ إذا اإلنداف قخأ صحفًا قجيسة ليا متعة بالغة يخػ كضف األمػر تصػرت، شيء 

 كاف لو قػة كبضخة ثع تبلشت قضستو.

َأِة َعْبِج َّللاَِّ َعْغ َعْبِج َّللاَِّ َقاَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوَسمََّع َعِغ اْبِغ َأِخي َزْيَشَب اْمَخَأِة َعْبِج َّللاَِّ َعْغ َزْيَشَب اْمخَ 

 َيُقػُؿ: 

َ ّ َوالتََّساِئَع َوالتَِّػَلَة ِشْخٌؾ((  )) ِإفَّ الخُّ

 ]أخخجيأبػداود [

 العخب في الجاىمضة يزعػف سػار في ساؽ الغبلـ لئبل يسػت، فقاؿ الذاعخ: 

 وإذا السشضة أنذبت أضفارىا ألفضت كل تسضسٍة ال تشفع شبعًا الذاعخ رد عمى بضت قاؿ لو:

جذع لمذامتيغ أريػػيع أني بغيِ الجىخ ال أُزعزع   ُو

 وإُا السشية أنذبت أضفارىا ألفيت َل ُسيسٍة ال ُشفػػػع
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فارغ ىحه تسائع، التسائع ال اآلف يزعػف حجوة حراف، أو ححاء صغضخ، أو يخسسػف سيع وقمب، ىحا كمو كبلـ 

تقجـ وال تؤخخ، والخقى حجاب إذا يػجج قخآف كخيع ال يػجج مذكمة، أما غضخ قخآف كخيع مخبعات ومدتصضبلت 

، ىحا كمو سحبات.  وكبلـ غضخ مفيـػ

تخاؼ مغ  أييا األخػة الكخاـ ؛ الحجيث الجامع السانع السػجد البمضغ، كسا ورد باألثخ : ال يخافغ العبج إال ذنبو، ال

سحخ، وال جغ، وال كيانة، ال تخذى إال ذنبظ ألف الحنب ىػ الحؼ يجمب السرائب، ال يخافغ العبج إال ذنبو وإذا 

 وقع في مذكمة ال يخجػف إال ربو، ىحا حجيث جامع مانع مػجد بمضغ، يػجج بو أكثخ العبلجات.

 األبخاج .

 خاج ؟ أيزًا هللا عد وجل قاؿ: أييا األخػة سألشي بعزيع مغ صمب الجرس، ما مػضػع األب

اِت اْلُبُخوِج ﴾ َُ َساِء   ﴿َوالدَّ

 [ 1] سػرة البخوج اآلية : 

األرض في دورتيا حػؿ الذسذ تقصع في الثانضة الػاحجة ثبلثضغ كضمػ متخًا ثبلثضغ كضمػ متخ ضخب ستضغ في 

، ضخب ثبلث مائة وخ سدة وستضغ يػمًا في الجقضقة، ضخب ستضغ في الداعة، ضخب أربع وعذخوف في الضـػ

الدشة تعخؼ األرض كع تقصع مغ مدافة حػؿ الذسذ في العاـ، تجور حػؿ الذسذ وفي أثشاء دورانيا تسخ 

 بسجخات ىحه السجخات سساىا القخآف أبخاجًا، اثشا عذخ بخجًا، قاؿ تعالى: 

اِت اْلُبُخوِج ﴾ َُ َساِء   ﴿َوالدَّ

 [ 1] سػرة البخوج اآلية : 
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بضغ ىحه األبخاج بخج العقخب وىحه البخج فضو نجع متألق صغضخ أحسخ اسسو قمب العقخب يتدع ذكخت كثضخًا أف مغ 

لمذسذ واألرض مع السدافة بضشيسا، شبعًا بضغ الذسذ واألرض مائة وستة وخسدضغ ممضػف كضمػ متخ، يقصعيا 

زػء في ثانضة واحجة، الزػء في ثساني دقائق، بضغ األرض والقسخ ثبلث مائة وستضغ ألف كضمػ متخ، يقصعيا ال

والسخكبة التي انصمقت إلى القسخ كمفت مخكبة أبػلػ أربع وعذخيغ ألف ممضػف دوالر، حتى قصعشا في الفزاء 

الخارجي ثانضة ضػئضة واحجة وقمشا غدونا الفزاء، انطخ إلى الػقاحة، لمػصػؿ إلى الذسذ ثساف دقائق والجقضقة 

وثسانضغ ثانضة بضغ الذسذ واألرض، مائة وستة وخسدضغ ممضػف كضمػ  ستضغ ثانضة، ستضغ ضخب ثسانضة، أربع مائة

 متخ، والذسذ أكبخ مغ األرض بسمضػف وثبلث مائة مخة، قاؿ تعالى:

اِت اْلُبُخوِج ﴾ َُ َساِء   ﴿َوالدَّ

 [ 1] سػرة البخوج اآلية : 

ت كانػف األوؿ إذًا بخج نحغ فيسشاىا فيع آخخ، بخج العقخب، و بخج الثػر... وكل إنداف لو بخج أنت متى ولج

 التضذ، ىحا البخج كحا وكحا يػجج أمامظ عجو، ىحا كمو لضذ لو أصل اركمػه بأقجامكع، لضذ إال هللا قاؿ تعالى: 

ُؿ َعَمْيِيُع اْلَساَلِئَكُة َأالَّ ََُخاُفػا َواَل َُحْ  ُ ُثعَّ اْسَتَقاُمػا ََُتَشدَّ ْشُتْع َدنُ ﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َ اُلػا َربَُّشا ّللاَّ ػا َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَِّتي َُ

 ُُػَعُجوَف ﴾

 [ 81] سػرة فرمت اآلية : 

ىحا ىػ الجيغ شيء مخيح أمخؾ بضج الخالق، بضجه كل شيء خمرت مغ الػىع مغ القمق، أسخ يقػلػف ألقػا لو ماء، 

دواج إذا بشي عمى شاعة هللا ال ال يحبيا كبلـ لضذ لو أصل ال يػجج ماء، وال يػجج إال هللا عد وجل، شبعًا ال

يحبيا اإلنداف، أنا أقػؿ بالتعبضخ العامي إذا الدواج مبشي عمى معرضة هللا يميع الدوجضغ الحضػنة، يختكبػف 

حساقات مع بعزيع لضذ ليا نياية، ألف الدواج بشي عمى معرضة، أما إذا بشي الدواج عمى شاعة هللا تػلى هللا 
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 وجضغ.مغ عمضائو التػفضق بضغ الد 

قمت لكع مخة فشجؽ كبضخ في دمذق أراد أف يكـخ مغ أجخػ فضو عقػد زواج وىحه العقػد كمفت عذخيغ ممضػف 

أحجث عقج ستضغ ممضػف، عسمػا إحراء في ستة أشيخ تع في ىحا الفشجؽ الكبضخ ستة عذخ عقج قخاف، فكخة لسعت 

ا كي نكخميع، بحثػا عشيا ثبلثة عذخ زواج في ذىغ مجيخ الفشجؽ أف نجسع األزواج الحؼ جخت العقػد في فشجقش

مغ ىحه الدتة عذخ قج انتيت إلى الصبلؽ، وثبلثة زيجات في شخيقيا إلى الصبلؽ، ألف إذا بشي الدواج عمى 

معرضة تػلى الذضصاف التفخيق بضغ الدوجضغ ال تحتاج القزضة إلى سحخ، وإذا بشي الدواج عمى شاعة تػلى هللا 

نت ألغي الدحخ والتذاـؤ وألغي كل ما يقػلو العػاـ والجيبلء مغ خخافات ال أصل ليا ، التػفضق بضغ الدوجضغ، أ

 ديششا ديغ عمع .

نحغ معشا كتاب مشيج واضح مغ اعتقج بخبلؼ القخآف فقج كفخ، كبلـ دقضق، التذاـؤ مسشػع، التصضخ مسشػع، أف 

لبضعة لع تتع مسشػع ، لضذ ليا عبلقة، أياـ تعتقج بخقع مؤذؼ مسشػع، بضـػ مؤذؼ مسشػع ، بإنداف دخل إلى محمظ ا

يتيسػف ىحه الدوجة أف قجميا لضذ بخضخ لضذ ليا عبلقة، إذا الدوج يختكب معاصي يأكل مااًل حخامًا، هللا دمخه 

الدوجة لضذ ليا عبلقة بالسػضػع تتيع الدوجة أحضانًا، ىحا كمو خخافات، الجيغ جاء لضحافع عمى العقػؿ مغ 

ات والتقالضج أحضانًا تعضج ىحه الخخافات إلى عقػؿ الشاس، وهللا عد وجل يخزقشا أف نعػد إلى أصػؿ الخخافات، العاد

 الجيغ، وإلى جػىخه .

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص صارت معو ، سضج الخسل سضج الخمق تػفي ابشو يـػ وفاة ابشو الذسذ كدفت، واضحة ىحه كدفت مغ 

ع أصحابو قاؿ: أييا الشاس إف الذسذ والقسخ آيتاف ال يشبغي أف تشكدفا أجل مػت إبخاىضع بمغو الشبي ىحا، جس

 لسػت واحج مغ خمقو .
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جج في السجيشة أنػار شيء ال أنا كشت في العسخة الدشة الساضضة وأنا بسكة سسعت عغ السجيشة أخبار أنو يػ 

، في أحج األياـ كشت بضغ  ، تجمضات روحانضات ، األنػار تذع إلى قبة الدساء، أنا ال أدرؼ ماذا أقػؿيرجؽ

السغخب والعذاء في الداحة األولى ىشا يعقج درس لعالع جمضل مغ كبار عمساء الدشة ، جمدت مدتسعًا درس رائع 

بعج أف انتيى الجرس قاؿ : حجثشي أمضخ السجيشة السشػرة أف ىشاؾ أشعة لضدر قج صشعت فػؽ القبة الشبػية كي 

لسكاف القبخ الشبػؼ، مػضػع أشعة لضدر سسعشاىا في مكة أنػار وتجمضات  تخشج الشاس عمى بعج مئتي كضمػ متخ

الشاس يخغبػف الخخافات، اإلنداف يدتقضع يخػ كل الخضخ باستقامتو، يختكب معرضة يخػ كل الذخ، ال يخافغ العبج 

 عد وجل خمق إال ذنبو وال يخجػف إال ربو، السؤمغ عقمو عمسي، كل إنداف يعتقج بالخخافات يػجج بعقمو خمل، هللا

الكػف وفق أنطسة دقضقة، ويسكغ أف ترل إلضو وأف تحوب في محبتو ال مغ خبلؿ خخؽ العادات، ال مغ خبلؿ 

القػاعج الثابتة والقػانضغ الستأصمة، فيحا اإلسبلـ ديغ عمع ال ديغ خخافة، ال تعتقج بالخخافات وال بالكخامات أنا آمغ 

دت لمشذخ، إذا هللا عد وجل أحب أف يذعخؾ أنو يحبظ فخخؽ لظ بعس بيحه الكخامات لكغ ال أروييا ألنو لض

العادات لظ وحجؾ، أما إذا ذكختيا لمشاس أنت تجاوزت حجؾ أدخمت الشاس بستاىات، أنا أعتقج بالكخامات وال 

ة، أروييا، ولكغ كجعػة عامة ال يػجج إال الكتاب والدشة أما إذا هللا عد وجل حفع لظ مالظ بصخيقة غضخ مألػف

أليسظ شيء لرالحظ أليسظ بعسل شضب، تستشع عغ شيء، ىحه كخامة، وعشجما هللا عد وجل يتػالؾ تػلضًا مباشخًا 

ىحه كخامة، أياـ أخ يجخل إلى السدجج يػجج عشجه مػضػع دقضق ججًا يقػؿ: كأنو أنا قمت لظ ىحا السػضػع وأنت 

 يدػؽ الجرس إلى مػضػع يخيجه ىحا الخجل ىحه كخامة تجضبشي عمضو، أنا ال يػجج عشجؼ عمع ولكغ هللا يميع، وهللا

ليحا الخجل، أنا يا عبجؼ استسعت إلى حاجتظ وىحا ىػ الجػاب، ىحه مسكغ أف تكػف ولكغ ىحه لضذ خاضعة 

 لمشذخ، السعجدات خاضعة لمشذخ ألف هللا قاؿ لو أضيخىا، قاؿ تعالى: 

ا ِىَي َبْيَزاُء ِلمشَّاِضخِ  َُ  يَغ ﴾﴿َوَنَدَع َيَجُه َفِإ

 [ 114] سػرة الذعخاء اآلية : 
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هللا عد وجل أمخ أنبضاءه أف يطيخوا معجداتيع، ولع يدسح ألولضائو أف يتاجخوا بكخاماتيع، الكخامة بضشظ وبضغ هللا، 

بل إف كبار العارفضغ باهلل يخجمػف مغ كخاماتيع وال يطيخونيا أبجًا وقج سخرت وأنا أشالع بعس سضخة بعس 

 ألع أشج األلع مسغ يحكخ لمشاس كخاماتو، ماذا قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص دققػا: األولضاء كاف يت

ُ َوَرُسػُلُو (( ُُِحبُّػَف َأْف ُيَكحََّب ّللاَّ ُثػا الشَّاَس ِبَسا َيْعِخُفػَف َأ  ))َوَ اَؿ َعِميّّ َحجِّ

 ]أخخجيالبخارؼ[

 الخاُسة .

والجه أصضب بسخض عزاؿ قبل الفحز بذيخيغ، مغ شجة  أختع الجرس بيحه السبلحطة، افتخض شالب بكالػريا

وفاء الصالب لػالجه، مغ شجة حخصو عمى إرضاء والجه تخؾ الجراسة واعتشى بػالجه، قبل أسبػعضغ هللا شفى الػالج، 

فعكف ىحا الصالب البار عمى القخاءة، إذا هللا عد وجل أليسو األماكغ الحداسة بالسشاىج، ىشا قخأ أوؿ الكتاب، 

شا نرف الكتاب، وىشا آخخ الكتاب، فجاءت األسئمة كأنو يتػقعيا فشجح، ىحه ألضدت كخامة نعع ىحه كخامة وى

الشظ، ىل ىحه الخواية تخوػ لمصبلب، مسشػع روايتيا ال يجرسػف، ىحه خخبصة كبضخة ججًا، وىي مسكغ أف تقع، وال 

هللا عد وجل يخخؽ العادات، هللا عد وجل ال  يسكغ أف تخوػ ىحه في ما بضغ الصالب وهللا هللا أكخمو بالشجاح،

يسكغ ما يذعخؾ أنو يحبظ يشجضظ مغ مأزؽ، مغ مصب، يرخؼ عشظ شخ كبضخ، باإللياـ، قاؿ لي شخز دفعت 

مبمغًا كبضخًا هلل ثاني سشة يػجج عشجؼ عسمضة تجارية انقباض غضخ معقػؿ، حدب العقل يجب أف أعقج الرفقة، ال 

يج، ثع اكتذف أنو لػ عقجت ىحه الرفقة لكانت نيايتو بيا، هللا صخفيا عشو، أنت يػجج انذخاح ضضق نفدي شج

أنفقت مبمغًا كبضخًا لعسل إسبلمي، إلعسار مدجج، هللا عد وجل صخؼ عشظ خدارة كبضخة، ىحه كخامة، ىحه ال 

فقج كفخنا، الجلضل تخوػ وال تشكخ، كل إنداف يعخؼ كضف هللا أكخمو ، لحلظ الكخامات نؤمغ بيا وإف لع نؤمغ بيا 

أىل الكيف كع سشة عاشػا ؟ ثبلث مائة سشة، ىل يدتصضع أحج أف يشكخىا، الدضجة مخيع كضف أنجبت ببل زوج 
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 وىي لضدت نبضة. 

إال أنو الشقصة األخضخة أنا لدت مكمفًا وال مؤاخحًا أف أصجؽ كخامة لضذ فضيا نز صحضح، إذا ال يػجج فضيا نز 

ي حق أف ال أصجؽ ولدت آثع أما إذا فضيا نز صحضح وما صجقت كفخت، إف لع أنا حخ أصجؽ أو ال أصجؽ ول

ترجؽ أف الدضج السدضح جاء مغ الدضجة مخيع ببل أب أنت كحبت القخآف الكخيع، وىحه كخامة لمدضجة مخيع ولساذا 

ضاء رجاؿ كميع ، قمشا كخامة ألنيا لضدت نبضة، لػ كانت نبضة لكانت معجدة ولكغ ال يػجج عشجنا في اإلسبلـ األنب

أىل الكيف ألع يبقػا في كيفيع ثبلث مائة عاـ، ىحا خبلؼ األمػر الصبضعضة، ىحه كخامة إذا أنكختيا فقج كفخت، 

ولكغ لضذ مكمفًا أف ترجؽ كخامة ال يػجج فضيا نز صحضح أنت حخ ترجؽ أو ال ترجؽ، يػجج أشضاء غضخ 

أححر أخػانا الكخاـ مغ رواية الكخامات دعيا بضشظ وبضغ هللا،  معقػلة إذا تػسعشا بيا انتيى الجيغ صار خخافات أنت

 يػجج دروس مبشضة عمى الكخامات.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 ( : الطمع 7 - 2الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لشا إال ما عمستشا،  الحسج هلل رب العالسضغ، و الربلة و الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع

إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا و انفعشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا، و أرنا الحق حقًا و ارزقشا اتباعو، 

و أرنا الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، و أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ.

 الطمع :

أف الكبائخ السذيػرة  -سمدمة دروس الكبائخ -ييا األخػة الكخاـ، قمت لكع قبل أف أبجأ ىحه الدمدمة مغ الجروس أ

معخوفة، القتل، الدنا، شخب الخسخ، شيادة الدور، عقػؽ الػالجيغ، إال أف العمساء جسعػا في بعس الكتب ما يديج 

 ئخ التي ال يطغ أنيا كبائخ تشبضيًا لذأنيا ولخصػرتيا.عغ سبعضغ كبضخة، أردت مغ ىحه الدمدمة أف أعالج الكبا

الضـػ الكبضخة الطمع، أحضانًا اإلنداف دوف أف يقرج يطمع، والسجاالت التي يسكغ أف يطمع اإلنداف فضيا كبضخة ججًا، 

ذفى يذاىج بجءًا مغ األب في بضتو، األـ أحضانًا تفزل ابشة عغ ابشة، أحضانًا اإلنداف يكػف مػضفًا بدضصًا في مدت

حالة صعبة ججًا، حالة إسعافضة يقدػ قدػة بالغة مع ىحا السخيس، أحضانًا في دوائخ كثضخة ججًا، وانصبلقًا مغ قػؿ 

 الشبي عمضو الربلة والدبلـ:
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لُ  ُُ ـُ َراٍع َوُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َوالخَّ مُُّكْع َراٍع َوَمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َفاإلَما ِفي َأْىِمِو َراٍع َوُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ  )) َُ

ـُ ِفي َماِؿ َسيِِّجهِ  َيا َراِعَيٌة َوِىَي َمْدُئػَلٌة َعْغ َرِعيَِّتَيا َواْلَخاِد ُِ  َراٍع َوُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َواْلَسْخَأُة ِفي َبْيِت َزْو

ُل  َرِعيَِّتِو َ اَؿ َفَدِسْعُت َىُؤالِء ِمْغ َرُسػِؿ ّللاَِّ  ُُ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َوالخَّ ُِ الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َوَأْحِد َىمَّّ ّللاَّ

مُُّكْع َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو ((  ِفي َماِؿ َأِبيِو َراٍع َوُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َفُكمُُّكْع َراٍع َوَُ

ُ َعْشُيَسا[] متفق عمضو َعْغ َعْبِج َّللاَِّ    ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَّ

فالحؼ يطمع الشاس، أحضانًا معمع في مجرسة، مػضف في دائخة، شبضب في مدتذفى، أحضانًا مػضف في السالضة، أخ 

مغ أخػانشا معو جػاز سفخ تاجخ سافخ إلى بمج أجشبي، أقاـ سبع سشػات، وعسل مػضفًا ىشاؾ، ثع جاء إلى الذاـ 

خة ثانضة، يػجج عمضو ضخيبة كبضخة ججًا ألف جػازه تاجخ، عجوه ىشاؾ تاجخًا، يػجج عمضو خسدسئة وأراد أف يحىب م

ألف ال يسمظ مشيسا شيء إشبلقًا، يػجج أخ مغ أخػانشا في السالضة أنا قابمتو تفيع السػضػع وساعجه، قمت: ىحا 

لذيخية حتى الذضكات التي كاف السػضف الحؼ فخض عمضو جاءه بالػثائق، باإليراالت، أيغ يعسل، رواتبو ا

يقبزيا، ولع يقشع، يػجج ضمع، اإلنداف إذا كاف يعسل تاجخًا ال يػجج مانع بل ىػ عسل مػضفًا، ىحا السػضف 

، ويرمي، ويدكي، لكغ إندانًا مسكغ أف تأخح مغ مالو الحبلؿ، أف تبضعو بضتو لتأخح الزخيبة مشو، وأنت  يرـػ

، كاف مػضفًا وجاءؾ بكل الػثائق، نحغ نخيج السػضف البدضط الحؼ يجمذ خمف لضذ مقتشعًا أنو كاف تاجخًا ىشاؾ

الصاولة بالسالضة، بالتأمضشات، بالتسػيغ أحضانًا، يعخؼ ثسغ الدػؽ ويخيج أف يبضع بدعخ معقػؿ، غضخ أف عشجؾ في 

 المػائح القجيسة وججت فخقًا في الدعخ كتبتو مخالفة، ضمع الشاس مخضف ججًا مغ الكبائخ. 
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 ضمع الشاس مغ الكبائخ :

أردت أف أجعل مغ ىحا الجرس ليؤالء الحيغ يعسمػف في السدتذفضات، في السجارس، في السرحات، في دوائخ 

الجولة، في الجسخؾ، بالسالضة، بالتأمضشات، في أؼ قدع مغ أقداـ الجولة، أحضانًا دوف أف يبالي يػقع ضمسًا شجيجًا 

 ًا كبضخًا، لحلظ األحاديث واآليات الستعمقة بالطمع شيء ال يرجؽ، قاؿ تعالى: ججًا، مغ دوف أف يبالي يػقع حخج

ِبيُل َعَمّ الَِّحيَغ َيْطِمُسػَف الشَّاَس َوَيْبُغػَف ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِخ اْلَحقِّ ُأْوَلِئَظ َلُيْع َعحَ   اٌب َأِليٌع ﴾﴿ ِإنََّسا الدَّ

 [51] سػرة الذػرػ : 

بقسة العسل يأمخ مػضفضو بإيحاء الشاس، ىحه مدتحضمة، أما السػضف السشحخؼ فشفدو  ال يػجج إنداف بأؼ وزارة

يؤذؼ الشاس، رأس العسل ال يأمخ بإيحاء الشاس وال يسشعظ أف تحدغ إلضيع إال أف ىحا الترخؼ ترخؼ فخدؼ، 

، غضخ مباؿ، فإذا هللا عد و جل كخمو بعسل وراء شاولة ىحا الحؼ  أماـ الصاولة سمػؾ فخدؼ شائر غضخ ممتـد

إنداف لو مرالحو، ولو كخامتو، ولو أحاسضدو، ولو مذاعخه، ولو مرالحو، فإذا ضمستو فاهلل سبحانو وتعالى ربسا 

 فعل بظ ما ال تحتسمو.

حجثشي أخ مشح أربعضغ سشة، باخخة حجاج واآلف ال يػجج بػاخخ حجاج، رجل البذ مشذفة وجالذ في الباخخة 

وبعت كحا، وكاف مػضف مالضة، سجل عمضيع كميع، عاد إلى الذاـ أحزخىع واحجًا حػلو تجار، أنا اشتخيت كحا 

، كضف أحزختيع؟  واحجًا، أنت في الحج وتخكب باخخة ومحـخ

أحضانًا يكػف اإلنداف بعسل بدضط لكغ يسكغ أف تؤذؼ كثضخًا، يجب أف تشرف، تخػ قاضضًا يقػؿ لظ: عشجؼ ستة 

ا أف تكػف قاضضًا عاداًل أو اتخؾ الػضضفة، أما ال تقخأ الجعػػ وال تجقق آالؼ دعػػ، أنت ال يػجج عشجؾ خضار إم

فضيا، أربع سشػات ثبلثة مبليضغ وّقعشا، ىحا لو أسخة أربع سشػات حخمتو مغ زوجتو وأوالده، وأربعة مبليضغ بضعتو 

 بو. بضتو حتى ال تجقق في الجعػػ، ىحا الجرس مػجو إلى كل إنداف لو عسل مسكغ أف يؤذؼ الشاس 
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 ممعػف مغ ىجـ بشياف هللا :

هللا عد وجل كبضخ وعشجه أمخاض وبضمة، خبضثة، أوراـ، أمخاض بالقمب، خثخة بالجماغ، يػجج شمل، تذسع بالكبج، 

فذل كمػؼ، كميع عباده، مخة قاؿ لي شخز أصضب بسخض: أنا عمى شاولة العسمضات ناجضت هللا قمت: يا رب إف 

ما الحؼ أعمسو أنشي لع أوذ أحجًا مغ عبادؾ خبلؿ أربعضغ عامًا، وإف كشت كحلظ كشت آذيت أحج عبادؾ فأمتشي، أ

 فاشفشي، فاهلل سبحانو وتعالى شفاه.

مػضف، ىحا الحؼ أمامظ إنداف، بشضاف هللا، وممعػف مغ ىجـ بشضاف هللا، ال تخضفو، ال تأخح لو مالو، أنا أعخؼ 

ضارة قجيسة، قضسة السجسػع ممضػف ونرف ضخيبتو ستسئة شخرًا تخؾ محبًل صغضخًا تػفي وعشجه خسدة أوالد وس

وخسدضغ ألفًا، ىحا لضذ معقػاًل، أمػاؿ أيتاـ، أنا مذكمتي مع الحؼ قّضع، ىحا إنداف عشجه أوالد وعشجه أسخة، هللا 

يحاسب حدابًا شجيجًا، فإذا أنت استمست عسبًل بالسالضة، تسػيغ، جسارؾ، يجب أف تخحع الشاس، كغ مشرفًا أقل 

شيء ال أحج يسشعظ أف تكػف مشرفًا، ال تحتج بغضخؾ أبجًا، ال يػجج إنداف أعمى مشظ يسشعظ أف تكػف مشرفًا أو 

يؤاخحؾ إذا عجلت، بالعكذ تعمػ في نطخ الشاس وفي نطخ رؤسائظ، ىحا إنداف، األصل أف نفيع روح القانػف 

 ولضذ شكمضات القانػف، فمحلظ قاؿ تعالى: 

ِبيلُ   َعَمّ الَِّحيَغ َيْطِمُسػَف الشَّاَس َوَيْبُغػَف ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِخ اْلَحقِّ ُأْوَلِئَظ َلُيْع َعَحاٌب َأِليٌع ﴾ ﴿ ِإنََّسا الدَّ

 [51] سػرة الذػرػ : 

أنت انطخ األعمى تخػ عشجه رقضًا، فيسًا، واقعضة، أما ىحا الرغضخ الحؼ ال يرجؽ نفدو أنو يدتصضع أف يؤذؼ 

نا حجثشي أخ بالحجاز بسػسع الحج الذجيج شخز يػجج عشجه زريبة حضػانات، سقفيا تشظ، الشاس حتى يؤذييع، أ

ترػر زريبة حضػانات بسكة سقفيا تشظ، استقبل فضيا حجاجًا، الحخ ىشاؾ ست وخسدػف، نحغ باألربعضغ خخجشا 

ىل مكة قاؿ لي: مغ جمجنا، بدتضغ يػمًا لع نتحسل األربعضغ، ىشاؾ ست وخسدػف فضيا حجاج، روػ لي رجل مغ أ 
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بعج شيخ أصابو سخشاف جمج ومات بو، هللا كبضخ، كل إنداف قجرتو عمى األذػ كبضخة، أوؿ ولج معتػه، والثاني، 

 والثالث، والخابع، هللا عد وجل أحضانًا يبصر بصذًا ال يحتسمو إنداف، قاؿ تعالى: 

 ﴿ِإفَّ َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج﴾

 [11]سػرة البخوج:

وحججت وزكضت، مغ الكبائخ أف تؤذؼ الشاس، مغ الكبائخ أف تدمبيع ماليع، مغ الكبائخ أف لػ صمضت وصست 

 تجخل الخوع عمى قمػبيع، اإلنداف بشضاف هللا وممعػف مغ ىجـ بشضاف هللا، قاؿ تعالى: 

اُنػا اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكٍخ َفَعُمػُه ﴾ ََ ﴿ 

 [ 79] سػرة السائجة: 

 يتو :كل إنداف مدؤوؿ عغ رع

سضجنا عسخ لسا تػلى الخبلفة قضل لو: إف الشاس ىابػا شجتظ فبكى وقاؿ: وهللا لػ يعمع الشاس ما في قمبي مغ 

الخحسة ألخحوا عباءتي ىحه، ولكغ ىحا األمخ ال يشاسبو إال كسا تخػ، مخًة قاؿ: أييا الشاس كشت سضف رسػؿ هللا 

ض، الحسج هلل عمى ىحا كثضخًا، وأنا بو أسعج، ثع حجثيع عغ السدمػؿ فكاف يغسجني إذا شاء حتى تػفي وىػ عشي را

سضجنا الرجيق، إلى آخخه ثع قاؿ: "أييا الشاس اعمسػا أف ىحه الذجة قج أضعفت، وإنسا تكػف عمى أىل البغي 

والعجواف، وإنسا أىل التقػػ والعفاؼ فأنا ألضغ ليع مغ أنفديع، وسأضع خجؼ ليع لضصؤوه بأقجاميع، أييا الشاس: 

لكع عمّي خسذ خراؿ خحوني بيغ، لكع عمي أال آخح مغ أمػالكع شضئًا إال بحقو، وأال أنفقو إال بحقو، ولكع عمي 

أف أزيج عصاياكع إف شاء هللا تعالى، ولكع عمّي أال أجسخكع في البعػث، وإذا غبتع في البعػث فأنا أبػ العضاؿ حتى 

 تخجعػا".
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 تقخقخ فػ هللا لغ تحوؽ المحع حتى يذبع مشو صبضة السدمسضغ"، وقاؿ مخًة وقاؿ لبصشو مخة: "قخقخ أييا البصغ أو ال

قاؿ: "بئذ الخمضفة أنا إذا أكمت أشضبيا وأكل الشاس  -سشاـ الشاقة وأشضب ما فضيا -وقج وضع لو شعاـ أمامو

 سخ"، وقاؿ تعالى: كخاديديا"، وكاف يقػؿ: "لػ تعثخت بغمة في العخاؽ لحاسبشي هللا عشيا لع ترمح ليا الصخيق يا ع

اُنػا اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكٍخ َفَعُمػُه ﴾ ََ ﴿ 

 [ 79] سػرة السائجة: 

 والحجيث الرحضح الحؼ أخخجو البخارؼ: 

ُل ِفي َأْىِمِو رَ  ُُ ـُ َراٍع َوُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َوالخَّ َوُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو  اعٍ ))ُكمُُّكْع َراٍع َوَمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َفاإلَما

ِجِه َراٍع َوىُ  ـُ ِفي َماِؿ َسيِّ َيا َراِعَيٌة َوِىَي َمْدُئػَلٌة َعْغ َرِعيَِّتَيا َواْلَخاِد ُِ َػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َ اَؿ َواْلَسْخَأُة ِفي َبْيِت َزْو

ُ َعمَ  ُل ِفي َماِؿ َأِبيِو َفَدِسْعُت َىُؤالِء ِمْغ َرُسػِؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ُُ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َوالخَّ ُِ الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ ْيِو َوَسمََّع َوَأْحِد

مُُّكْع َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو ((  َراٍع َوُىَػ َمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو َفُكمُُّكْع َراٍع َوَُ

ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِض  ُ َعْشُيَسا[] متفق عمضو َعْغ َعْبِج َّللاَّ  َي َّللاَّ

معمع بسجرسة صف أوؿ ابتجائي، عشجه ثبلثة وثبلثػف شالبًا، قاؿ لو شالب: أستاذ ىحا ضخبشي، فزخبو وقاؿ لو: 

اذىب عشي، أنت ضخبت السزخوب ضخب مغ رفضقو ومشظ، ىحا صغضخ ال يعمع، ال لضذ صغضخًا، صار عشجه 

السعمع يزخب الكل، ىحا كاتب وضضفتو، ال الكل، اآلف عقجة نفدضة، شعخ بالطمع مغ معمسو، أحضانًا يغزب 

 غزب. 

مُُّكْع َراٍع َوَمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو ... (( َُ (( 

ُ َعْشُيَسا[ ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَّ  ] متفق عمضو َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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 الطمع ضمسات يـػ القيامة :

، ىل مغ السعقػؿ أف تزع ىحا اإلنداف في عجرا دخمت إلى السحل ورأيت ثػبًا سقصت تدعضختو عمى األرض

شيخيغ إذا التدعضخة سقصت عمى األرض؟ تاجخ وعشجه امخأة وأوالد، يسكغ أف تدقط التدعضخة وأنت تتسدظ بيا، هللا 

كبضخ، القانػف معظ والتسػيغ ضخورؼ ألف هللا يحع بالدمصاف ما ال يحعو بالقخآف، أنا أقػؿ لكع أحضانًا الذجة رحسة، 

اؾ أشخاص أعمع عمع الضقضغ يأتػف بالجواب السضتة ويبضعػنيا لمشاس شعامًا، يخكب سضارتو أيغ يػجج غشسة ىش

مجىػسة يأخحىا ويعسميا صفضحة ويبضعيا لمشاس، ىحا يخيج تسػيشًا؟ وهللا يحتاج إلى تسػيغ، يسكغ أف تزع صباغ 

الدكاكخ، ىؤالء أوالدنا مسكغ بزاعة  الببلط في الدكاكخ، ضبصت معامل سكاكخ يزعػف صباغًا صشاعضًا في

 مشتو مفعػليا نيائضًا تعسل ليا لراقات ججيجة وتبضعيا عمى أنيا مدتػردة حجيثًا.

أنا قمت مخة ألحج مػضفي التسػيغ: ىضئ لكل ضبط جػابًا إلى هللا تعالى ولضذ معشى ىحا أنظ مكتف الضجيغ، ال، 

، مػاد مشتيضة السفعػؿ، حاسبو، وحدابو نػع مغ الجيغ، قاؿ إذا إنداف يديء يصعسشا مػاد سامة، مػاد مدخششة

 تعالى: 

ْمَجٍة َواَل َُْأُخْحُكْع ِبِيَسا َرْأَفٌة ِفي ِديغِ  َُ لَّ َواِحٍج ِمْشُيَسا ِماَئَة  ِمُجوا َُ ُْ شُتْع ُُْؤِمُشػَف ِباَّللَِّ  ﴿ الدَّاِنَيُة َوالدَّاِني َفا ّللاَِّ ِإْف َُ

ـِ اآْلِخِخ َولْ   َيْذَيْج َعَحاَبُيَسا َشاِئَفٌة ِمْغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾َواْلَيْػ

 [ 1] سػرة الشػر : 

 أما إذا رجل مطمـػ فاهلل يحاسبظ أنت، هللا كبضخ، وقج قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

شَ  ـٍ َوَ ْج َحدَّ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِبَصَعا ـٌ ))َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َ اَؿ َمخَّ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ا َشَعا َُ ُو َىاِحُبُو َفَأْدَخَل َيَجُه ِفيِو َفِإ

َشا َفَمْيَذ ِمشَّا ((  َرِديٌء َفَقاَؿ ِبْع َىَحا َعَمّ ِحَجٍة َوَىَحا َعَمّ ِحَجٍة َفَسْغ َغذَّ

 ]أحسج َعِغ اْبِغ ُعَسَخ[
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غ أمة دمحم، ىحا أحج لساذا الغر مغ الكبائخ؟ ألف الشبي عمضو الربلة والدبلـ نفى أف يكػف الحؼ يغر الشاس م

 أدلة أنيا كبضخة، والطمع ضمسات يـػ القضامة. 

 ُعجيل العحاب لمباغي و العاؽ :

مّخ معي باألحاديث أف ىشاؾ ذنػبًا كبضخة ججًا يؤخخ هللا حدابيا إلى يـػ القضامة إال البغي والعقػؽ، فاهلل سبحانو 

 وتعالى يعجل لراحبيسا العحاب في الجنضا قبل اآلخخة: 

َيا َفُيَػ ِفي الشَّاِر (( ))  َأيَُّسا َراٍع اْسُتْخِعَي َرِعيَّةا َفَغذَّ

 ]متفق عمضو َعْغ َمْعِقِل ْبِغ َيَداٍر [

أحضانًا دخل لعشجؾ مخيس، الصبضب مغ رعاياه السخضى، السيشجس مغ رعايا أصحاب السذاريع، مسكغ أف يػافق 

ء ماؿ، رجل دفع ثسغ بضت، البشاء يجب أف يخمى، مغ السيشجس أف يدحب الحجيج بعج الرب، قبل الرب، البشا

أجل أف يػفخ الستعيج خسدضغ ألفًا ىجـ بشاء بأكسمو، ما ىػ الدبب؟ السيشجس لو رعايا، السعمع لو رعايا، يسكغ أال 

يعمع شبلبو، تشذأ مذكبلت في البضػت، مّل والسعاش قمضل، السعاش قمضل استقضل أو عّمع بزسضخ، ال أحج يجبخؾ 

 تعمع عمى قجر السعاش ىحه ما قاليا أحج: أف 

مُُّكْع َراٍع َوَمْدُئػٌؿ َعْغ َرِعيَِّتِو ... (( َُ (( 

ُ َعْشُيَسا[ ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَّ  ] متفق عمضو َعْغ َعْبِج َّللاَّ

و ال يسكغ أف وأقػؿ ىحا الكبلـ مخًة ثانضة: الحيغ في السكاف األعمى ال يسكغ أف يأمخوؾ في إيحاء الشاس، كسا أن

يسشعػؾ أف تكػف مشرفًا ومخمرًا، بالعكذ تخقى عشجىع وتدداد مكانتظ، الخصأ مغ الرغار، مغ ىؤالء الحيغ 

 يطمسػف الشاس بغضخ الحق. 
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ُثَظ )) فَعِغ اْلَحَدِغ َأفَّ ُعَبْيَج ّللاَِّ ْبَغ ِزَياٍد َعاَد َمْعِقَل ْبَغ َيَداٍر ِفي َمَخِضِو الَِّحي َماَت ِفيِو َفَقا َؿ َلُو: َمْعِقٌل ِإنِّي ُمَحجِّ

ُ َعَمْيِو َوَسمَّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َسِسْعُت الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ َع َيُقػُؿ: َما ِمْغ َعْبٍج َحِجيثاا َسِسْعُتُو ِمْغ َرُسػِؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

ُ َرِعيَّةا َفَمْع َيُحْصَيا ِبَشِريَحٍة ِإال   َلْع َيِجْج َراِئَحَة اْلَجشَِّة ((اْسَتْخَعاُه ّللاَّ

 ]متفق عمضو َعْغ الحدغ[

 الجيغ الشريحة :

مخة أخ مغ أخػانشا، شبضب زارنا يـػ الجسعة، حجثشي عغ قرز مؤلسة ججًا، أف إندانًا شبضبًا تػىع أف في الثجؼ 

مى شاب جضج ججًا، فمسا يػجج سخشاف فاستأصمو، وبعج أف استأصمو كاف ال يػجج فضو شيء، الفتاة معقػد قخانيا ع

استؤصل ثجييا وأيزًا الذاب عشجه وجية نطخ فدخ العقج، أؼ الفتاة تجمخت وثجييا ال يػجج فضو شيء إشبلقًا، 

ذكخ لي قرتضغ أو ثبلث، وقاؿ لي: أنا أرجػؾ إذا كاف أخ مغ أخػانظ يحتاج إلى عسمضة تحتاج إلى استئراؿ ال 

تى يربح تػاتخ، سبحاف هللا بعج فتخة أخ مغ أخػانشا ابشتو صار معيا تقبل إال بعج مذاورة شبضبضغ أو ثبلث ح

إشكاؿ في كمضتيا، ذىب إلى شبضب قاؿ لو: تحتاج إلى استئراؿ فػرؼ وإال تتػقف الثانضة، جاء واستذارني، قمت 

شا عجة لو: ال، اذىب إلى الصبضب الفبلني وأنا أعمسو يخاؼ هللا، فقاؿ لو: ال يػجج حاجة ألف ندتأصميا، مع

أشيخ، جاءني مخة بػقت غضخ مشاسب مغ شجة فخحو قاؿ لي: بعج ثسانضة عذخ يػمًا الكمضة األولى التي كشا 

سشدتأصميا عسمت، واآلف ابشتو سمضسة، لػ أخحنا رأؼ الصبضب األوؿ واألوؿ جخاح شبعًا، أما بالعالع كمو فالحؼ 

كػف ىشاؾ مرمحة، ىحا الصبضب الجخاح استأصميا يقخر العسمضة ىػ الصبضب الجاخمي ولضذ الجخاح، حتى ال ي

 بخبع ساعة واستخاح، والبشت التي عصبت!!
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فقزضة الجيغ، أنا ال أفيع الجيغ في السداجج، الجيغ في السدتذفى، في الدػؽ، في السكتب التجارؼ، في مكتب 

 : السحامي، مكتب الصبضب، ىحا ىػ الجيغ، فإذا إنداف ما نرح لضذ مدمسًا، الشبي قاؿ

يُغ الشَِّريَحُة َثالَث ِمَخاٍتل َ اُلػا: َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ ِلَسْغ؟ َ اَؿ َّللَِّ َوِلِكَتاِبِو َوألِئسَِّة اْلُسدْ   ِمِسيَغ َوَعامَِّتِيْع (()) الجِّ

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

مغ شجة فخحو وقاؿ لي: عسمت تعخيف جامع مانع مػجد، الجيغ الشرضحة، سبحاف هللا جاءني بػقت غضخ مشاسب 

 الكمضة الثانضة، وكاف سضدتأصميا. 

 محاسبة اإلنداف عمّ أعسالو محاسبة شجيجة :

، ترمي، تحج، تدكي، تعسل عسختضغ أو ثبلث، وتعتبخ نفدظ صاحب ديغ مغ  درسشا الضـػ كبائخ أؼ ترـػ

ضفة أنت مدتمسيا، شبضب، ميشجس، الصخاز األوؿ، وأنت في عسل أحضانًا بالسالضة، بالتسػيغ، بالجسارؾ، بػض

مسخض، أحضانًا غمصة يحىب السخيس، مسكغ أف تشجح عسمضة قمب و يسػت السخيس مغ التزسضج، مغ تزسضج 

 الجخح صار معو إنتاف، اإلنداف يحاسب عمى أخصائو، قاؿ تعالى: 

لَّ  ُمػا َوآَثاَرُىْع َوَُ ُِ َما َ جَّ ـٍ ُمِبيٍغ﴾ ﴿ ِإنَّا َنْحُغ ُنْحِي اْلَسْػَُّ َوَنْكُت  َشْيٍء أْحَرْيَشاُه ِفي ِإَما

 [11] سػرة يذ: 

 صار كل عسل تحاسب عشو حدابًا شجيجًا، قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُ َرِعيَّةا...((  )) َما ِمْغ َعْبٍج اْسَتْخَعاُه ّللاَّ

 ]متفق عمضو َعْغ الحدغ[
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اه، رعضة السحامي مػكمػه، وضع ثقتو فضظ، وشمبت أتعابًا شبعًا وضحشا رعضة السعمع شبلبو، رعضة الصبضب مخض

مقجمة ثبلثسئة ألف، وأنت ال عمضظ، اذىب ونع، والسحامي ناـ، ما تابع أمخه، ما قخأ السحكخة، ما راجع القػانضغ، 

صجر الحكع ضجه، أنت أخحت ثبلثسئة ألف مقابل ماذا؟ ما اىتسست، أما السػكل فبل يدتصضع أف يكذف الحقضقة، 

خرسظ اتفق مع الثاني، ويقػؿ لمسػكل: خرسظ كبضخ ججًا دفع أكثخ مشظ، ويتيع غضخه، مسكغ أف تقشع الشاس 

كميع لكغ هللا ال تخفى عمضو الحقضقة، يػجج مثل فخندي: يسكغ أف تخجع كل الشاس لبعس الػقت، ويسكغ أف 

ضل، أما هللا عد وجل فبل يسكغ أف تخجع بعس الشاس لكل الػقت، أما أف تخجع كل الشاس لكل الػقت فيحا مدتح

تخجعو لثانضة واحجة ألنظ مكذػؼ أمامو، الجيغ بعسمظ، الجيغ ببضعظ وشخائظ، يسكغ أف تبضع دواء مشتيي 

السفعػؿ، عشج التاريخ تخػ الػرقة مسدقة، والجواء قج بضع، أنا كشت أضغ أف الجواء إذا كاف مشتيي السفعػؿ ال يشفع، 

أذػ كبضخًا ججًا، ألف ىحه السػاد تفككت، وعشجما تفككت أصبحت مػاد ذات فعالضة  اكتذف مشح سشة أنو يؤذؼ

أخخػ سمبضة، فأنا أعخؼ شخرًا كاد ييمظ مغ دواء مشتو مفعػلو، فمسا سألشا الػضع غضخ شبضعي، أخح دواء 

بضب فقاؿ: الجواء مزادًا لبللتياب مشتو مفعػلو، اشتخاه وعشج التاريخ محكػؾ، إقضاءات شيء غضخ معقػؿ، سألشا ش

السشتيي السفعػؿ مؤذؼ ججًا، إذا كاف عشجؾ ىحا الجواء وبعتو إلى إنداف، صبلتظ لضذ ليا قضسة، أنت بعت ديشظ 

 لع تبع دواء، بعت ديشظ كمو ولع تبع دواء، بعت ديشظ بخسدضغ لضخة، اتمفيا بضجؾ وهللا يعػض. 

ُ َرِعيَّةا فَ   َمْع َيُحْصَيا ِبَشِريَحٍة ِإال َلْع َيِجْج َراِئَحَة اْلَجشَِّة (()) َما ِمْغ َعْبٍج اْسَتْخَعاُه ّللاَّ

 ]متفق عمضو َعْغ الحدغ[
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 وفي رواية أخخػ: 

ي  َ اَؿ َمْعِقٌل ِإنِّ ))َعِغ اْلَحَدِغ َ اَؿ: َعاَد ُعَبْيُج ّللاَِّ ْبُغ ِزَياٍد َمْعِقَل ْبَغ َيَداٍر اْلُسدِنيَّ ِفي َمَخِضِو الَِّحي َماَت ِفيوِ 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َلْػ َعِمْسُت َأفَّ ِلي َحَياةا َما حَ  ُثَظ َحِجيثاا َسِسْعُتُو ِمْغ َرُسػِؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ْثُتَظ ِإنِّي َسِسْعُت َرُسػَؿ ُمَحجِّ جَّ

ُ َرِعيَّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: َما ِمْغ َعْبٍج َيْدَتْخِعيِو ّللاَّ ـَ ّللاَُّ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ةا َيُسػُت َيْػـَ َيُسػُت َوُىَػ َغاشّّ ِلَخِعيَِّتِو ِإال َحخَّ

 َعَمْيِو اْلَجشََّة ((

 ]متفق عمضو َعْغ الحدغ[

 الكبائخ ُمغي العبادات و الجياد :

، بمغ مغ الكبائخ أف تطمع الشاس، والكبائخ تمغي العبادات، الجلضل، إنداف ارتكب كبضخة في عيج الرحابة الخاشجيغ

ذلظ الدضجة عائذة قالت: قػلػا لو: إنو أبصل جياده مع رسػؿ هللا، الكبائخ تمغي العبادات وتمغي الجياد، والجياد 

ذروة سشاـ اإلسبلـ، فالعبادات مغ باب أولى، ال تبع ديشظ بسئة لضخة، بعخض مغ الجنضا قمضل، وهللا السؤمغ ال يبضع 

 إني أخاؼ هللا رب العالسضغ، السذكمة أخػانشا الكخاـ أنو يػجج ميغ ديشو وال بسئة ألف ممضػف، يقػؿ: معاذ هللا

خصضخة ججًا، والسذكمة األخخػ أف ىحه السيغ أصحابيع مػثػقػف، وبإمكانيع أف يجسعػا أمػااًل شائمة، وأال يشفعػا 

 تقامتو صارخة، عسمو بضغ. أحجًا إف لع يؤذوا، وىحه مذكمة كبضخة، نحغ نخيج مدمسًا ممتدمًا، مدمسًا إيسانو صارخ، اس

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ: َنعَ  َِالُىَسا َعِغ الشَِّبيِّ َىمَّّ ّللاَّ ْعل َ اَؿ: َما ِمْغ َأِميِخ )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َ اَؿ: َأِبي ُ ْمُت ِلَيْحَيّ 

 ْلَعْجُؿ َأْو ُيػِبُقُو اْلَجْػُر ((َعَذَخٍة ِإال ُيْؤَُّ ِبِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة َمْغُمػالا ال َيُفكُُّو ِإال ا

 ]أحسج َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

171 

 

أؼ يأتي أؼ إنداف وّكل عمى عذخة أشخاص تؤتى يجاه مغمػلتضغ يـػ القضامة، أشمقو عجلو أو أوبقو جػره، يقػؿ 

، صار لو ست لي أحضانًا شالب: لع أنجح أوؿ دورة، وثاني دورة، وثالث دورة، شمب مشي شضئًا لع أؤمغ لو إياه

سشػات، يعمق عمى مادة واحجة، ىحا لضذ عذخة بل خسدسئة شالب، إذا اإلنداف ما عخؼ هللا عد وجل يطغ أف 

 إيحاء الشاس شيء سيل، يطغ أف ابتداز أمػاليع شيء سيل، يطشو ذكاء، أما ىػ فدػؼ يحاسب حدابًا عدضخًا. 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: المَُّيعَّ َمْغ َرَفَق ِبُأمَِّتي َفاْرُفْق ِبِو َوَمْغ َشقَّ َعَمْيِيْع ))َعْغ َعاِئَذَة َ اَلْت: َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّ  ّ ّللاَّ

 َفُذقَّ َعَمْيِو ((

 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

 اإلنداف مؤاخح و محاسِ وحجه :

وقعت العضشة مغ ىشاؾ قرة وقعت مغ أخصخ القرز رجل شظ بابشتو وخاؼ أف تكػف حامبًل فعسل ليا تحمضبًل، 

يج السػضف وكدخت، خاؼ مغ الصبضب فكتب: التحمضل إيجابي، فجاء مداًء فقاؿ لو: مبخوؾ ابشتظ حامل، فحبحيا 

مداًء، كاف مغ السسكغ أف تقػؿ لو: انكدخت العضشة أحزخ عضشة ثانضة، وىحا أفزل و لػ تأخخ التحمضل يػمًا 

 ثانضًا: 

 َفاْرُفْق ِبِو َوَمْغ َشقَّ َعَمْيِيْع َفُذقَّ َعَمْيِو (( )) المَُّيعَّ َمْغ َرَفَق ِبُأمَِّتي

 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

 أحضانًا يكػف البج مغ قانػف دقضق، ىحا القانػف يشفحه الرغار تشفضحًا ما أراده واضع القانػف.
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غ سشة، اشتخاه مع أختو أؼ أحج أخػانشا لو ثبلثة عذخ أخًا، يدكغ في بضت والجه اشتخاه بسالو عّجًا ونقجًا، مغ عذخي

مع عستو، العسة تعسل بالسحاماة، والبضت كاف ثسشو خسدسئة ألف وأصبح ثسشو ثسانضة عذخ ممضػنًا، البضت كاف 

لجسعضة تعاونضة، واألب لع يخصخ في بالو أف يصمب مغ أختو وصبًل، البضت باسسيا وىػ دافع نرف ثسشو مغ 

العسة رأت أف البضت ليا بالصابػ، فقالت لو: سػؼ أعصضظ ممضػف لضخة  عذخيغ سشة، وعشجه أربعة عذخ ولجًا، ىحه

وتخخج مغ ىحا البضت، فقاؿ ليا: أيغ أذىب و عشجؼ أربعة عذخ ولجًا؟ فقالت لو: ىحا الحاضخ أنا أستصضع أف 

ممضػنًا،  أخخجظ، الشتضجة لع يخض أف يأخح ممضػف لضخة ويخخج، ىػ دفع مئتضغ وخسدضغ ألفًا اآلف ثسشو ثسانضة عذخ

والعسة عانذ لضذ ليا أحج، بعج أخح ورد بأسمػب ماكخ أخخجتو مغ البضت وىحا األخ أحج أخػانشا، وأنا مع القرة 

، تػزعػا األوالد بضغ بضت الجج والبضت لجج األب، واألثاث وضع في مدتػدعات، واألسخة تذخدت، أؼ  يـػ بضـػ

جًا والبج مغ أف يشتقع، األخ الكخيع أخبخني بعج شيخ أف عستو مأساة كبضخة ججًا، وأنا قمت: هللا عد وجل كبضخ ج

مرابة بسخض الدخشاف في أمعائيا، وأنا أعخؼ أف ىحا السخض يسكغ أف يسج سشتضغ، بعج شيخ أخبخني أف 

 عستو تػفضت، أخػىا عاد إلى البضت كامبًل، خبلؿ شيخيغ انتيت فاستحقت لعشة هللا والسبلئكة والشاس أجسعضغ.

كع درسشا الضـػ عغ الطمع، وكل إنداف بسػقع معضغ يدتصضع أف يطمع، وال أحج يجبخؾ عمى الطمع، ىحه أقػؿ ل 

دعيا في ذىشظ، الحؼ أعمى مشظ لغ يدتصضعػا أف يجبخوؾ عمى الطمع بالعكذ ولغ يسشعػؾ مغ العجؿ، فأنت 

إلى ابشظ مغ أيغ السعمع؟  مؤاخح وحجؾ، ومحاسب وحجؾ، وىحه األمة نحغ كمشا مغ ىحه األمة، إذا معمع أساء

مشظ وفضظ، إذا السيشجس أساء، إذا الصبضب أساء، مغ ىع؟ نحغ، الجيغ يخدع اإلنداف عغ الطمع، لحلظ الطمع مغ 

 أكبخ الكبائخ. 
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 الطمع يمغي َل عبادات اإلنداف :

بلـ قػلػا لفبلف إنو الطمع يسكغ أف يمغي كل عباداتظ، بل إف كشت مجاىجًا في سبضل هللا والجياد ذروة سشاـ اإلس

أبصل جياده في سبضل هللا، قبل أف تطمع إندانًا، قبل أف تأخح مااًل أكثخ مسا يجب، قبل أف يجلذ اإلنداف، قبل 

 أف يغر، يعج اإلنداف إلى السمضػف، ألف هللا عد وجل سضحاسب حدابًا عدضخًا. 

 َعَمْيِيْع َفُذقَّ َعَمْيِو (( ))المَُّيعَّ َمْغ َرَفَق ِبُأمَِّتي َفاْرُفْق ِبِو َوَمْغ َشقَّ 

 ]مدمع َعْغ َعاِئَذَة[

ـٌ َعاِدٌؿ َوإِ  ا ِإَما لَّ َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوَأْ َخَبُيْع ِمْشُو َمْجِمدا َُ َِّ الشَّاِس ِإَلّ ّللاَِّ َعدَّ َو فَّ َأْبَغَس الشَّاِس ِإَلّ ّللاَِّ َيْػـَ ))ِإفَّ َأَح

ُه َعَحابا  اِئٌخ ((اْلِقَياَمِة َوَأَشجَّ َُ ـٌ   ا ِإَما

 ]أحسج َعْغ َأِبي َسِعضٍج[

ألنو اتقػا دعػة السطمـػ ولػ كاف كافخًا فإنو لضذ بضشو وبضغ هللا حجاب، لضذ بضغ الكافخ السطمـػ وبضغ هللا حجاب، 

، قبل أف تطمع إندانًا عج إلى السمضػف، وراقب هللا  وفي رواية: دعاؤه يرعج إلى الدساء كالذخارة، دعاء مطمـػ

 سبحانو وتعالى، أنت في قبزتو وأنت في يجه.

يػجج إنداف مؤذ أذػ غضخ معقػؿ، والشاس كميع يذتكػف مشو، فجأًة لع يؤذ أحجًا، انقمب مائة وثسانضغ درجة، 

الشاس عجبػا أشج العجب، فتبضغ ليع أف أوؿ ولج لو والثاني والثالث والخابع معتػىػف، فكل ىحا الساؿ الحؼ حّرمو 

 أماـ أربعة أوالد معتػىضغ، ثع تاب إلى هللا تػبًة نرػحة:  ما قضستو

ُ َأْف َيبْ  َعَث َعَمْيُكْع ِعَقاباا ِمْغ ِعْشِجِه ُثعَّ ))َوالَِّحي َنْفِدي ِبَيِجِه َلَتْأُمُخفَّ ِباْلَسْعُخوِؼ َوَلَتْشَيُػفَّ َعْغ اْلُسْشَكِخ َأْو َلُيػِشَكغَّ ّللاَّ

ُِ َلُكْع((َلَتْجُعشَُّو َفاَل َيْدَتجِ   ي

 ]أحسج َعْغ ُحَحْيَفَة ْبِغ اْلَضَساِف [
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 معشى ىحا أنو إذا لع يكغ ىشاؾ استجابة ألنو لضذ ىشاؾ أمخ بالسعخوؼ وال نيي عغ السشكخ. 

 )) َمْغ َأْحَجَث ِفي َأْمِخَنا َىَحا َما َلْيَذ ِفيِو َفُيَػ َردّّ ((

ُ َعْشيَ   ا[] متفق عمضو َعْغ َعاِئَذَة َرِضَي َّللاَّ

أؼ مخدود عمضو، أؼ كل شيء ما فعمو الشبي وال فعمو أصحاب الشبي ولضذ معو دلضل مغ الكتاب والدشة إنسا ىػ 

 بجعة. 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ ِفي ُخْصَبِتِو َيحْ  اَف َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ اِبِخ ْبِغ َعْبِج ّللاَِّ َ اَؿ: ََ َُ ي َعَمْيِو ِبَسا َسُج ّللاََّ َوُيْثشِ )) َعْغ 

ُ َفال ُمِزلَّ َلُو َوَمْغ ُيْزِمْمُو َفال َىاِدَي َلُو ِإفَّ َأْىَجَؽ اْلَحجِ  َتاُب ّللاَِّ َوَأْحَدَغ ُىَػ َأْىُمُو ُثعَّ َيُقػُؿ َمْغ َيْيِجِه ّللاَّ َِ يِث 

لُّ ُمْحَجَثٍة ِبجْ  لُّ َضالَلٍة ِفي الشَّاِر ((اْلَيْجِي َىْجُي ُمَحسٍَّج َوَشخُّ األُمػِر ُمْحَجَثاَُُيا َوَُ لُّ ِبْجَعٍة َضاَلَلٌة َوَُ  َعٌة َوَُ

]ِ  ]مدمع َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

ُ َمْغ ال َيْخَحُع الشَّاَس((  ))ال َيْخَحُع ّللاَّ

]ِ  ]متفق عمضو َعْغ َجِخيِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

 مغ ال يخحع ال ُيخحع :

بًا يخحع الشاس، شبضب إسعاؼ مع الشاس دائسًا، ويػجج شبضب آخخ يشتطخ ىشاؾ مآس ال تعج، أحضانًا تخػ شبض

 ساعة فضسػت السخيس، يجمذ ويقخأ جخيجة ويذخب الذاؼ ندؿ فػججه مضتًا، يتحاسب أشج الحداب. 
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َثِشي اْبُغ َأِبي َمْخَيَع َأفَّ اْلَقاِسَع ْبَغ ُمَخْيِسَخَة َأخْ  َثَشا َيْحَيّ ْبُغ َحْسَدَة َحجَّ َبَخُه َأفَّ َأَبا َمْخَيَع األْزِديَّ َأْخَبَخُه َ اَؿ: َدَخْمُت ))َحجَّ

ِمَسٌة َُُقػُلَيا اْلَعَخُب َفُقْمُت َحِجيثاا َسِسْعتُ  ُو ُأْخِبُخَؾ ِبِو َسِسْعُت َرُسػَؿ َعَمّ ُمَعاِوَيَةل َفَقاَؿ: َما َأْنَعَسَشا ِبَظ َأَبا ُفالٍف َوِىَي ََ

ُ َعَميْ  ِتِيْع َوخَ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َُ َِ ُدوَف َحا لَّ َشْيئاا ِمْغ َأْمِخ اْلُسْدِمِسيَغ َفاْحَتَج َُ ُ َعدَّ َو مَِّتِيْع ِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: َمْغ َوالُه ّللاَّ

الا َعَمّ َحَػاِئِج الشَّ  ُُ ِتِو َوَخمَِّتِو َوَفْقخِِه َ اَؿ َفَجَعَل َر َُ ُ َعْشُو ُدوَف َحا َِ ّللاَّ  اِس ((َوَفْقِخِىُع اْحَتَج

 ]أبػ داود َعْغ يحضى بغ حسدة[

يػجج أخ لو عسل بجائخة عمضيا شمب شجيج، زرتو مخة الباب مفتػح، مغ كاف يحزخ إلى عشجه يعسل تختضبًا، البجء 

عشجه وىػ يحػؿ السػضفضغ، ال يدتصضع مػضف أف يؤخخ ويساشل، يجخل إلى عشجه يػقع ويأخح تاريخ الػرقة، رأيت 

وخجمة لمشاس غضخ معقػلة، دائخة حداسة، مئات كل يـػ يجخمػف لعشجه، والباب مفتػح ما مشو إنرافًا عجضبًا 

احتجب عمى أحج، يػجج مػضفػف ليع خجمات كثضخة، ويخحسػف الشاس، ويشرفػف الشاس، ويحدشػف إلى الشاس، 

 ويخأفػف بيع، ويمفتػف نطخىع إلى األخصار، ىحا إنداف هللا عد وجل يخحسو. 

ِتِيْع َوَخمَِّتِيْع َوَفْقِخِىُع اْحَتجَ ))....َمْغ َوال َُ َِ ُدوَف َحا لَّ َشْيئاا ِمْغ َأْمِخ اْلُسْدِمِسيَغ َفاْحَتَج َُ ُ َعدَّ َو ُ َعْشُو ُه ّللاَّ َِ ّللاَّ

ِتِو َوَخمَِّتِو َوَفْقخِِه ..(( َُ  ُدوَف َحا

 ]أبػ داود َعْغ يحضى بغ حسدة[

 ضل إال ضمو. واإلماـ العادؿ يطمو هللا في ضمو يـػ ال 

الِؿ ّللاَِّ  ُْ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِإفَّ ِمْغ ِإ ْيَبِة )) َعْغ َأِبي ُمػَسّ األْشَعِخيِّ َ اَؿ: َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ي الذَّ ـَ ُِ ِإْكَخا

ي ا ـَ ُِ ْمَصاِف اْلُسْقِدِط ((اْلُسْدِمِع َوَحاِمِل اْلُقْخآِف َغْيِخ اْلَغاِلي ِفيِو َواْلَجاِفي َعْشُو َوِإْكَخا  لدُّ

 ]أبػ داود َعْغ َأِبي ُمػَسى األْشَعِخؼِّ [

إذا إماـ عادؿ، مشرف، يقع، يخعى مرالح الشاس، يخعى أمخىع، يخعى مرالحيع، إذا أنت احتخمتو احتخامًا 

 زائجًا، احتخامظ لو مغ إجبلؿ هللا، شجعو. 
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 كل إنداف راع و مدؤوؿ عغ رعيتو :

عسل، خسدة آالؼ شخز تابع أضابضخىع، وأمػرىع، السطمـػ أنرفو، ىحا أخخجو، عسل لضبًل حجثشي أخ كاف لو 

نيارًا، ىحا شخيق الجشة، ال تخمػ الجنضا مغ أناس صالحضغ، يخافػف هللا، يخحسػف الشاس، يشرفػنيع، يتخفعػف عغ 

 أكل الساؿ الحخاـ: 

ْيَبةِ  ي الذَّ ـَ ُِ الِؿ ّللاَِّ ِإْكَخا ُْ ْمَصاِف  ))ِإفَّ ِمْغ ِإ ي الدُّ ـَ ُِ اْلُسْدِمِع َوَحاِمِل اْلُقْخآِف َغْيِخ اْلَغاِلي ِفيِو َواْلَجاِفي َعْشُو َوِإْكَخا

 اْلُسْقِدِط ((

 ]أبػ داود َعْغ َأِبي ُمػَسى األْشَعِخؼِّ [

ْحَسِغ عَ  ْمَتا َيَجْيِو َيِسيٌغ الَِّحيَغ َيْعِجُلػَف ِفي )) ِإفَّ اْلُسْقِدِصيَغ ِعْشَج ّللاَِّ َعَمّ َمَشاِبَخ ِمْغ ُنػٍر َعْغ َيِسيِغ الخَّ لَّ َوَِ َُ دَّ َو

 ُحْكِسِيْع َوَأْىِميِيْع َوَما َوُلػا ((

ِ ْبِغ َعْسٍخو[  ]مدمع َعْغ َعْبِج َّللاَّ

ا َ اَؿ: ُا يٌع َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َأفَّ ُمَعا َبٍل َ اَؿ َأُبػ َبْكٍخ ُربََّسا َ اَؿ َوَِ َُ ُ َعَمْيِو  ))َعْغ ُمَعاُِ ْبِغ  َبَعَثِشي َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

ُ َوَأنِّ  ي َرُسػُؿ ّللاَِّ َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا َوَسمََّع َ اَؿ ِإنََّظ َُْأُِي َ ْػماا ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب َفاْدُعُيْع ِإَلّ َشَياَدِة َأْف ال ِإَلَو ِإال ّللاَّ

َ ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأفَّ ّللاََّ ا ـٍ َوَلْيَمٍة َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفَأْعِمْسُيْع َأفَّ ّللاَّ لِّ َيْػ ْفَتَخَض َعَمْيِيْع َخْسَذ َىَمَػاٍت ِفي َُ

َخاِئَع َأْمَػاِلِيْع َواَُِّق َدْعَػَة اَؾ وَ اْفَتَخَض َعَمْيِيْع َىَجَ ةا ُُْؤَخُح ِمْغ َأْغِشَياِئِيْع َفُتَخدُّ ِفي ُفَقَخاِئِيْع َفِإْف ُىْع َأَشاُعػا ِلَحِلَظ َفِإيَّ  ََ

 اْلَسْطُمػـِ َفِإنَُّو َلْيَذ َبْيَشَيا َوَبْيَغ ّللاَِّ ِحَجاٌب ((

 ]متفق عمضو َعْغ ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل [

أحضانًا يكػف رجل فقضخ ججًا، مكمف بسيسة خارج القصخ، يحزخ معو كضمػاف مغ السػز ألوالده عشجما كاف السػز 

، فتؤخح مشو ويجفع غخامة، فقضخ مشتػؼ اشتيى ألوالده كضمػ مػز دعو وشأنو، أحضانًا يػجج قدػة بالغة وىحا مسشػعاً 

 مغ قدػة القمب، قاؿ تعالى: 
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اُر اآْلَِخَخُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّحيَغ اَل ُيِخيُجوَف ُعُمّػاا ِفي اأْلَْرِض َواَل َفَداداا ﴾  ﴿ ُِْمَظ الجَّ

 [48]سػرة القرز:

ا الضـػ في الكبائخ، والطمع مغ الكبائخ، وكل واحج مشا راع، ومدؤوؿ عغ رعضتو، أنا ال أصجؽ أحجًا مغ درسش

الحاضخيغ إال وىػ راع، في كل ىحه الببلد إال وىػ راع، الدوجة راعضة في بضت زوجيا ومدؤولة عغ رعضتيا، 

ظ زبائشظ، وإف كشت شبضبًا فسخضاؾ، الخادـ راع في ماؿ سضجه ومدؤوؿ عغ رعضتو، وسع، إف كشت تاجخًا فخعضت

وإف كشت محامضًا فسػكمضظ، وإف كشت ميشجسًا فالحيغ يعسمػف معظ، وإف كشت مػضفًا فسغ دونظ، وإف كشت مػضفًا 

بالتسػيغ فالتجار الحيغ أمامظ، السديء حاسبو، والسطمـػ أنرفو، وهللا كبضخ، وكميع عباده، وهللا يػجج عشجه أشضاء 

 جػابًا عغ كل عسل ىحا الكبلـ الجقضق، والطمع ضمسات يـػ القضامة . مخضفة، وىضئ هلل 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ؾ َثالُث َدَعَػاٍت ُمْدَتَجاَباٌت ال  َشظَّ ِفيِيغَّ َدْعَػُة )) َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َ اَؿ: َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

 َػُة اْلَػاِلِج َعَمّ َوَلِجِه ((اْلَسْطُمػـِ َوَدْعَػُة اْلُسَداِفِخ َوَدعْ 

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 السدتقيع يجافع هللا عشو و يحفطو :

مغ الكبائخ التي ال يشتبو الشاس إلضيا الطمع، أو أف تؤذؼ مغ وكميع هللا إلضظ، مغ جعمظ هللا قّضسًا عمضيع، وكل 

إذا كاف البضس فاسجًا يبضعو، وقعت فأرة في تشكة إنداف راع، سساف صغضخ، ىل يػجج أصغخ مغ ىحا العسل؟ 

الديت، ىحا خاف رعضتو، قاؿ لو زبػف: أعصشي أوقضتضغ مغ الديت البمجؼ، ىحا الديت سعخه مختفع والفأرة نجدة، 

 فيحا الدساف خاف األمانة.

، هللا يحسضو، إذا اإلنداف بالسشاسبة ودققػا في ىحا الكبلـ، ال يػجج إنداف يخاؼ مغ هللا وحجه هللا يخػفو مغ إنداف

 فعل شضئًا وما خاؼ مغ هللا يجعمو ذلضبًل أماـ إنداف آخخ أقػػ مشو ويخضفو.
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قاؿ لي رجل: ركبي تقرف عشجما دخل مػضف التسػيغ، هللا يعمع ماذا يفعل مع الشاس، أما إذا رجل مع هللا ما 

خمػا لعشجه، يػجج عشجه امخأة قالت ليع: لع تججوا سػػ ىحا أذػ أحجًا أبجًا فمغ يزخه هللا أبجًا، بمغشي مخة أف إندانًا د

الخجل، ىحا الخجل صادؽ أمضغ يخجـ الشاس، استحى ىحا السػضف وخخج، يسكغ إذا كاف الخجل مدتقضسًا هللا يجافع 

 عشو، ويحفطو، ويخفع لو مكانتو. 

 مغ خاؼ هللا و اه هللا َل مخيف :

هللا وحجه ال يسكغ أف يخضفظ مغ أحج، ويجعمظ عديدًا، أما إذا بضشظ وبضشو  الشقصة الجقضقة بالجرس إذا أنت خفت مغ

 لع تخف مشو، آذيت لو عباده، يػقفظ مػقفًا ذلضبًل أماـ أحقخ إنداف، فتتحلل لو وىػ ال يتحكع بظ، قاؿ تعالى: 

اَف َلُكْع َفْتٌح ِمْغ ّللاَِّ َ اُلػا أَ  ٌِ َ اُلػا َأَلْع َنْدَتْحِػُْ ﴿ الَِّحيَغ َيَتَخبَُّرػَف ِبُكْع َفِإْف ََ اَف ِلْمَكاِفِخيَغ َنِري َلْع َنُكْغ َمَعُكْع َوِإْف ََ

ُ ِلْمكَ  ُ َيْحُكُع َبْيَشُكْع َيْػـَ اْلِقَياَمِة َوَلْغ َيْجَعَل ّللاَّ  اِفِخيَغ َعَمّ اْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيالا ﴾َعَمْيُكْع َوَنْسَشْعُكْع ِمْغ اْلُسْؤِمِشيَغ َفاَّللَّ

 [151رة الشداء:]سػ 

 اإلنداف يتقي هللا، ال يغر الشاس، هللا ىػ الخزاؽ، قاؿ تعالى: 

ُُو اْلُقػَِّة اْلَسِتيُغ ﴾ زَّاُؽ   ﴿ ِإفَّ ّللاََّ ُىَػ الخَّ

 [44]سػرة الحاريات:

أخ مغ أخػانشا قاؿ لي: نرف غمتي مغ الجخاف، وىحه القرة مغ عذخيغ سشة أو قبل خسذ عذخة سشة، قمت 

تبع دخانًا لضذ لظ مرمحة، فقاؿ لي: نرف غمتي مشو، قمت لو: ال تبعو، تػقف عغ بضع الجخاف قاؿ لي: لو: ال 

ما شاء هللا اشتخيت أوؿ محل والثاني، واألمػر كميا مباحة وحبلؿ، وهللا أكخمشي وصحتي جضجة، أما عشجما 

وال تكغ سببًا في إيحاء الشاس ضحى، نرف الغمة مغ الجخاف تأتي، وقمت لو: تػقف عغ بضع الجخاف وال تخف 

 فأكخمو هللا.
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أنا اآلف أرتاح أؼ إنداف يعمغ عغ الجخاف يجفع مئة ألف غخامة، إذا إنداف كتب: عشجنا دخاف، خػلف بخسدة 

وعذخيغ ألفًا، ىحه نعسة كبضخة، ىحا الجخاف يؤذؼ الشاس، تػقف عغ بضع الجخاف، وهللا أعصاه وأكخمو بسحمضغ مقابل 

مغ الشاس كانػا يبضعػف الخسخ في مصاعسيع، تخكػا الخسخ تزاعفت غمتيع، وأناس بالعكذ تخكػا  بعزيع، كثضخ

الخسخ خبلؿ ستة أياـ الغمة نقرت، ثع أعاد الخسخ وبعج اثشي عذخ يػمًا مات، مات متمبدًا بجخيسة بضع الخسخ 

 في محمو. 

 الجيغ استقامة و خػؼ مغ هللا :

هللا، فإذا خذضت هللا وقاؾ هللا مغ كل مخضف، وال تأخحؾ باهلل لػمة الئع،  ممخز الجرس ال تخف وال تخر إال

 والطمع مغ الكبائخ، وكل إنداف واله هللا عسبًل أو مشربًا كل مػضف يدتصضع أف يؤذؼ الشاس. 

 اسسعػا ىحه الكمسة، كل مػضف واله هللا أمخ مجسػعة مغ الشاس، يجب أف ييضئ هلل جػابًا عغ كل شيء يفعمو، هلل

ولضذ لعبج هللا، ألنو يػجج قبخ، وحداب، وأنكخ ونكضخ، لساذا فعمت كحا؟ أما إذا إنداف مديء يؤذؼ السدمسضغ، 

يؤذييع في غحائيع، أنا الضـػ قخأت في الجخيجة شضئًا مؤلسًا ججًا، نيخ ماؤه أسػد المػف، كل األسضقة عمضو، وىحا 

نذ، ىحه كميا أمخاض، ال يخافػف مغ هللا، ىحه مضاه سػداء الشيخ تدقى بو مدارع كثضخة ججًا، كميا خذ، وبقجو 

البج مغ أف نبتعج عغ سقي السدروعات بيا، واآلف ثبت أف السدروعات تتأثخ بيحه السػاد، أنت مػاشغ بخؼء 

، مسشػع استضخاده، وإذا كاف ىشاؾ صضجلضة  تحتاج إلى بقجونذ، ىحه أمخاض ولضدت بقجونذ، عشجنا اليخمػف محـخ

تبضع ىخمػنًا تغمق فػرًا، ومع ذلظ يحزخونو تيخيبًا ويزعػنو لمبشجورة لتكبخ، ىحه ميخمشة وىي مػاد زراعضة 

مدخششة، فإذا كاف الخجل ال ييسو مرالح الشاس، ال ييسو كخامة الشاس، ىحا يجب أف يحاسب حدابًا دقضقًا، 

تقػف الرغضخة، ىحه ال يػجج فضيا القزضة قزضة دقضقة، الجيغ استقامة، خػؼ مغ هللا عد وجل، يػجج أناس يش

 ىخمػف، أما الكبضخة ففضيا ىخمػف، واليخمػف مادة مسشػعة.
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آلف صجر قخار مخيح ججًا: أؼ مادة مدتػردة غضخ مدسػح استعساليا ببمج السشذأ مسشػع استضخادىا، األجانب ال ا

غ اآلف مغ فزل هللا ال يسكغ تبخؤونيع يبضعػف مػاد سامة، مػاد مدخششة، ولكغ عشجىع مسشػع استعساليا، نح

 استضخادىا إال بذيادة أنو مدسػح استعساليا في بمج السشذأ، وإال صحة الشاس غالضة ججًا. 

 كل إنداف مؤُسغ عسا ُحت يجه :

درسشا الضـػ مغ الكبائخ، الطمع، وال يػجج واحج مشا إال ولو رعضة، فإذا نرحيا أنقحه هللا، وإذا غذيا أتمفو هللا، بجءًا 

غ معمع ابتجائي، مجيخ مدتذفى، شبضب، ميشجس، تاجخ، مػضف تسػيغ، مالضة، مػضف جسخؾ، مػضف تأمضشات م

اجتساعضة، قاؿ لي رجل: كل البزاعة وششضة، أخحوىا حتى يرجر إفخاجيا تحتاج إلى ثسانضة أشيخ، ىحا 

بزاعة لضدت مدتػردة، السػضف ما أنرفو، ىػ لع يتمَق مغ رئضدو أف يطمع، ىحا مغ عشجه وسضحاسب، ىحا ال

 وأبخز لو الفػاتضخ كميا، فقاؿ لو: تحل ىحه في السحكسة الجسخكضة، هللا كبضخ.

الحؼ أتسشاه عمضكع إف كاف لكع أعساؿ متعمقة بالسػاششضغ أنرفػىع، وارحسػىع يخحسكع هللا، وال يػجج أحج عمى 

ة، أقل راع األب، عشجؾ ثبلثة أوالد وزوجة اإلشبلؽ إال ولو عبلقة مع الشاس، ال يػجج أحج إال وتحت يجيو رعض

ىل يػجج أقل مغ ىحا؟ أنت راع، أقل راع خادـ في محل تجارؼ، يأتي يفتحو صباحًا بسفخده يدتصضع أف يدخقو، 

ىػ مؤتسغ عمضو، ال يػجج إنداف ميسا قّل شأنو إال وىػ راع، وتحت يجه رعضة، فإف نرحيا أكخمو هللا، وإف غذيا 

 أتمفو هللا.

 سج  رب العالسيغ والح
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 ( :  صيعة الخحع 7 - 3الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ال عمع لشا إال ما عمستشا  الحسج هلل رب العالسضغ، و الربلة و الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع

إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا و انفعشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا، و أرنا الحق حقًا و ارزقشا اتباعو، 

و أرنا الباشل باشبًل و ارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، و أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ. 

 فت الشطخ إلّ الكبائخ التي يتػىسيا الشاس ىغائخ :ل

أييا األخػة الكخاـ، بجأنا مغ درسضغ سابقضغ بسػضػع الكبائخ، وذكخت لكع أف الكبائخ السألػفة كالقتل والدنا والدخقة 

خ ىحه يعخفيا جسضع السدمسضغ، لكغ أردنا في ىحا الجرس أف نمفت الشطخ إلى الكبائخ التي يتػىسيا الشاس صغائ

وىي كبائخ، ماذا تشفعظ صبلتظ وصضامظ وحجظ وزكاتظ إف كشت تختكب الكبائخ وأنت ال تجرؼ؟ الذيء الحؼ ال 

يرجؽ أف معطع السدمسضغ يختكبػف الكبائخ وىع ال يذعخوف، وبارتكابيع ىحه الكبائخ يقع حجاب كثضف بضشيع وبضغ 

إلنداف إذا امتشع عغ زيارة أقخبائو قج وقع في كبضخة ربيع، فيل ترجقػف مثبًل أف قصضعة الخحع مثبًل مغ الكبائخ، ا

وىػ ال يجرؼ، إال أف ىشاؾ تحفطًا البج مغ التشػيو بو، شبعًا دع خضخًا عمضو الذخ يخبػ، درء السفاسج مقجـ عمى 

 جمب السشافع، إذا كاف في ىحه الديارة مفدجة، أو اختبلط، أو غضبة، أو نسضسة، أو سخخية، أو استيداء، ىحا لضذ

مغ صمة الخحع في شيء، أما لظ خالة أو عسة أو لظ أخت أو بشت في شخؼ السجيشة أنت بعضج عشيا، ولدت 

عغ قرج ولػ زرتيا لع يشذأ أؼ مخالفة  -بشت، أخت، خالة، عسة  -متفخغًا لديارتيا، إذا قصعت ىحه السخأة 

  لمذخع فقج وقعت في كبضخة، ربشا سبحانو وتعالى في القخآف الكخيع يقػؿ:
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َيا َوَبثَّ ِمْشيُ  َُ ِثيخاا َوِنَداءا ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس اَُُّقػا َربَُّكْع الَِّحي َخَمَقُكْع ِمْغ َنْفٍذ َواِحَجٍة َوَخَمَق ِمْشَيا َزْو االا ََ َُ َسا ِر

اَف َعَمْيُكْع َر ِ  ََ َ ـَ ِإفَّ ّللاَّ  يباا ﴾َواَُُّقػا ّللاََّ الَِّحي ََُتَداَءُلػَف ِبِو َواأْلَْرَحا

 [ 1] سػرة الشداء : 

أؼ اتقػا األرحاـ أف تقصعػىا، ولقج ذكخت لكع مغ 

قبل أف صمة الخحع ال كسا يتػىع الشاس قزضة زيارة، 

ىي تبجأ بديارة وتسخ بتفقج األحػاؿ، وقج تحتاج ىحه 

الديارة مع تفقج األحػاؿ إلى معػنة ثع ترل إلى 

، أؼ أعطع الجعػة إلى هللا، ثع تشتيي باليجػ إلى هللا

إنداف ذلظ الحؼ ال يشدى أىمو وأقاربو، إذا عخؼ هللا 

عد وجل واترل بو وسعج بقخبو ال يشدى الحيغ حػلو، ال يشدى الحيغ ربػه، ال يشدى الحيغ تعبػا حتى أصبح بيحا 

يشتيي ىحا الػضع، فمحلظ صمة الخحع تبجأ بالديارة وتسخ بتفقج األحػاؿ، وقج يحتاج ىحا التفقج إلى مداعجة، ثع 

بالجعػة إلى هللا عد وجل، فإذا استصعت مغ خبلؿ صمة الخحع أف تأخح بضج أقاربظ إلى هللا عد وجل، وأف تجليع 

 عمضو، وأف تحسميع عمى شاعتو، فقج حققت مغ ىحه العبادة أعمى غاياتظ، قاؿ تعالى: 

ُ َفَأَىسَُّيْع َوَأْعَسّ  ﴿ َفَيْل َعَدْيُتْع ِإْف ََُػلَّْيُتْع َأْف ُُْفِدُجوا ِفي اأْلَْرضِ  ُعػا َأْرَحاَمُكْع*ُأْوَلِئَظ الَِّحيَغ َلَعَشُيْع ّللاَّ َوَُُقصِّ

 َأْبَراَرُىْع ﴾

 [ 18-11] سػرة دمحم: 
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 مغ الكبائخ :

 ػ  صيعة الخحع : 1

 قصضعة الخحع تدتحق لعشة هللا عد وجل، لحلظ صشفيا العمساء مغ الكبائخ، أما الحجيث الرحضح الحؼ أخخجو

 اإلماـ أحسج واإلماـ البخارؼ: 

 ))ال َيْجُخُل اْلَجشََّة َ اِشُع َرِحٍع ((

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع عغ جبضخ بغ مصعع[

استثشضت الرمة التي يبشى عمضيا فداد، أما إذا زاؿ الفداد ولع ترل رحسظ، ولضذ ىشاؾ عحر فقج وقعت في 

ل االجتساعي األسخؼ، والسجتسع مجسػعة أسخ، فإذا كل كبضخة، يبجو أف اإلسبلـ نطع الحضاة عمى أساس التكاف

 أسخة تفقجت أقخباءىا، رعت شؤونيع، تفقجت أحػاليع، مجت ليع يج السداعجة، أخحت بضجىع إلى هللا.

سسعت عغ بعس األبشضة في السضدات، بشاء مغ شػابق عجيجة، سكاف ىحا البشاء عمى تفاىع جضج فضسا بضشيع، ليع 

ي األسبػع، فاتفقػا عمى أف يحىبػا جسضعًا إلى مدجج واحج يـػ الجسعة، واتفقػا أف يديخوا جمدة كل يـػ معضغ ف

في كل أسبػع يػمًا، وأف يجعػ بعس الجعاة لضمقي عمضيع بعس السػاعع، ىحا تعاوف، تعاوف عمى أمخ الجيغ، فإذا 

السؤمغ؟ ىؤالء الحيغ حػلظ مغ كاف الجار الغخيب يتعاوف مع جاره عمى أمخ صبلح الجنضا وصبلح اآلخخة فكضف ب

ليع غضخؾ؟ الشاس جسضعًا أنت ليع وغضخؾ ليع، يػجج إنداف في الصخيق أنت لو وغضخؾ لو وألف إنداف لو، أما 

أقخباؤؾ فسا ليع أحج إال أنت، فكل أسخة إذا تفقجت أفخادىا وعشاصخىا، التفقج يبجأ بالديارة، ثع بالسداعجة، ثع 

 نكػف قج حققشا مغ صمة الخحع الغاية التي أرادىا هللا عد وجل، ويقػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: بالجعػة إلى هللا عد وجل، 
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ـِ اآلِخخِ  اَف ُيْؤِمُغ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ ـِ اآلِخِخ َفْمُيْكِخـْ َضْيَفُو َوَمْغ ََ اَف ُيْؤِمُغ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ اَف  ))َمْغ ََ َفْمَيِرْل َرِحَسُو َوَمْغ ََ

ـِ اآلِخِخ َفْمَيُقْل َخْيخاا َأْو ِلَيْرُسْت ((ُيْؤمِ   ُغ ِباَّللَِّ َواْلَيْػ

ُ َعْشُو[  ] متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ

 اتفق عمى ىحا الحجيث اإلماـ البخارؼ ومدمع.

 لػاـز اإليساف :

ـز اإليساف اإلحداف إلى األىل، ىحا مغ لػاـز اإليساف صمة الخحع، مغ لػاـز اإليساف اإلحداف إلى الجار، مغ لػا

ىػ الجيغ، قصضعة الخحع كبضخة، أحضانًا اإلنداف ييتجؼ إلى هللا، لو أصجقاء مؤمشػف يشزع إلضيع انزسامًا كمضًا 

ويشدى أىمو، قج ال يعجبو أىمو، ولكغ خح بضجىع، انرحيع، فكخ في شخيقٍة تيجييع إلى هللا عد وجل، فكخ في 

 ًة ديشضة، أنت مكمف بيع، وفي حجيث آخخ: أسمػٍب تمقي فضيع صحػ 

ـُ اْلَعاِئِح ِمَغ اْلقَ  ِحُع َفَقاَلْت: َىَحا َمَقا ا َفَخَغ ِمْشُيْع َ اَمِت الخَّ َُ ِصيَعِةل َ اَؿ: َنَعْع َأَما َُْخَضْيَغ ))ِإفَّ ّللاََّ َخَمَق اْلَخْمَق َحتَّّ ِإ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع اْ َخُءوا َأْف َأِىَل َمْغ َوَىَمِظ َوَأْ َصَع َمْغ َ َصَعِظ  َ اَلْت: َبَمّل َ اَؿ: َفَحاِؾ َلِظل ُثعَّ َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

ُعػا َأْرَحاَمُكْع ُأوَلِئَظ الَّحِ  َفَأَىسَُّيْع  يَغ َلَعَشُيُع ّللاَُّ ِإْف ِشْئُتْع ) َفَيْل َعَدْيُتْع ِإْف ََُػلَّْيُتْع َأْف ُُْفِدُجوا ِفي األْرِض َوَُُقصِّ

ـْ َعَمّ ُ ُمػٍب َأْ َفاُلَيا ( ((  َوَأْعَسّ َأْبَراَرُىْع َأَفال َيَتَجبَُّخوَف اْلُقْخآَف َأ

ُ َعْشُو[  ] البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضي َّللاَّ
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 فزل هللا أعساؿ ىالحة أو َدِ رزؽ :

 لحلظ مّخ معشا في درس الجسعة، قػلو تعالى: 

ا ُ ِزَيْت  َُ ِثيخاا َلَعمَُّكْع ُُْفِمُحػَف ﴾ ﴿ َفِإ ََ َ ُكُخوا ّللاَّ ُْ اَلُة َفانَتِذُخوا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغػا ِمْغ َفْزِل ّللاَِّ َوا  الرَّ

 [11] سػرة الجسعة : 

أؼ بعج صبلة الجسعة إذا اإلنداف عشجه قائسة أقخباء، أختو، بشت أختو، خالتو، عستو، أقخباء زوجتو، لضعسل ليع 

دورية، ىحا يـػ عصمة، ىحا مغ لػاـز صبلة الجسعة وابتغػا مغ فزل هللا، وفزل هللا إما أعساؿ صالحة،  زيارات

 أو كدب الخزؽ في الجنضا وكبلىسا مغ فزل هللا عد وجل، وفي حجيث آخخ أخخجو اإلماـ البخارؼ: 

َِّ َأْف ُيْبَدَط َلُو ِفي ِرْزِ ِو َوُيْشَدَأ َلُو ِفي َأَثخِهِ   َفْمَيِرْل َرِحَسُو (( ))َمْغ َأَح

 ]البخارؼ َعِغ اْبِغ ِشَياٍب[

ماذا قاؿ عمضو الربلة والدبلـ؟ خضخكع مغ شاؿ عسخه وحدغ عسمو، مغ أراد أف يصػؿ عسخه وأف يحدغ عسمو 

 فمضرل رحسو.

إخبلص الحقضقة اإلنداف يتػىع أف الرمة زيارة، كسا قمت قبل قمضل ىشاؾ ىجؼ كبضخ مغ الديارة، أحضانًا نرضحة ب

تفعل فعل الدحخ، أحضانًا مبلحطة تبجييا، أحضانًا تبحث البشة أختظ عغ زوج صالح ييجييا إلى هللا، فيحه األسخة 

وما فضيا مغ تقػػ وصبلح في صحضفتظ، وعشجما اإلنداف يقتصع مغ وقتو وقتًا لديارة أقخبائو، يرميع، يجبخ 

سا يدورىا أخػىا تفتخخ بو أماـ زوجيا، ويذعخ زوجيا أف بخاشخىع، يكػف قج قاـ بعسل عطضع، أحضانًا األخت حضش

ليحه الدوجة أقخباء يحخصػف عمى صمتيا، وليا عشجىع شأف كبضخ، أما إذا زّوج أختو ولع يفكخ إشبلقًا في أف 

 يدورىا ىحا وقع في كبضخة دوف أف يذعخ، قصضعة الخحع كبضخة، وفي حجيٍث آخخ: 
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ِحُع ُمَعمََّقٌة ِباْلَعخْ  ُ (())الخَّ ُ َوَمْغ َ َصَعِشي َ َصَعُو ّللاَّ  ِش َُُقػُؿ َمْغ َوَىَمِشي َوَىَمُو ّللاَّ

 ]متفق عمضو َعْغ َعاِئَذَة[

 ندتشبط مغ ىحا أف قصضعة الخحع مغ الكبائخ. 

 كيفية ُرشيف العمساء القصيعة مغ الكبائخ : 

 كضف صشف العمساء القصضعة مغ الكبائخ؟ ألف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ُ َفَأَىسَُّيْع َوَأْعَسّ َأْبَراَرُىْع ﴾  ﴿ ُأْوَلِئَظ الَِّحيَغ َلَعَشُيْع ّللاَّ

 [ 18] سػرة دمحم : 

شبعًا أؼ إنداف يرمي، ويذيج أف ال إلو إال هللا وأف دمحمًا رسػؿ هللا، ويقضع الربلة، ويؤتي الدكاة، ويرـػ 

ؼ حجة؟ ما الجلضل عمى أف قصضعتظ لو مغصاة في رمزاف، ويحج البضت، فيػ مدمع، كضف تقصعو؟ بأؼ دعػة؟ بأ

 الذخع؟ أما أف يقػؿ لظ أحج: ال تدر فبلنًا فيحا كبلـ خبلؼ الذخع.

 وفي رواية أخخػ ليحا الحجيث: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ َ اَؿ: ّللاَُّ  ْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ َ اَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ْحَسُغ َوِىَي )) َعْغ َعْبِج الخَّ  َأَنا الخَّ

ِحُع َشَقْقُت َلَيا اْسساا ِمِغ اْسِسي َمْغ َوَىَمَيا َوَىْمُتُو َوَمْغ َ َصَعَيا َبَتتُُّو ((  الخَّ

 ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ [

عمى مبمغ بدضط، أنا مخة ذكخت قرة مؤثخة، إنداف زار أختو وججىا عمى خبلؼ مع زوجيا شجيج، والخبلؼ 

تصالبو بسبمٍغ كل شيخ مغ أجل لباس األوالد وىػ يستشع ألف دخمو محجود، ىحا األخ لضذ غشضًا لكغ يدتصضع أف 

يؤمغ ىحا السبمغ ألختو، فقاؿ: دعػا ىحه الخرػمة، السبمغ خحيو مشي كل شيخ، يقػؿ لي ىحا األخ: عمى ستة 

ابة عغ زوجيا، أؼ تػفضقًا بضشيسا، بعج ستة أشيخ شمبت أختو أف أشيخ أوؿ الذيخ أقجـ ليا ىحا السبمغ البدضط نض
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يجخؼ ليع درسًا أسبػعضًا، أختو وبشاتيا، بجأ يعصضيع درسًا بدضصًا، آية وحجيثًا وحكسًا فقيضًا وقرة مغ الرحابة، 

ب مؤمشضغ، ىحا الجرس استسخ فتخة وانتيى أف كل بشات أختو قج تحجبغ، ثع استصاع أف يدوج ثبلثًا مشيغ مغ شبا

ىحا السبمغ البدضط الحؼ حّل فضو مذكمة انتيى إلى إحضاء أسخ، انتيى إلى ىجاية، أربع فتضات كغ سافخات تحجبغ 

وسخف في شخيق الحق بدبب ىحه الديارة التي أعقبتيا مداعجة ثع أعقبتيا ىجاية، ىحا الحؼ أريجه، الذيء الحؼ 

أخػتي الحكػر، أخػاتي اإلناث، خاالتي، عساتي، أقخبائي، يجب أف يبقى في ذىشي أنشي مكمف أف أرعى أىمي، 

أزورىع زيارات دورية، أتفقج أحػاليع، إذا كانػا بحاجة إلى مداعجة أساعجىع، ثع انرحيع وأدليع عمى هللا، مسكغ 

كغ اآلف أف تعصضيع شخيصًا يدتسعػف إلضو، مسكغ أف تجعػىع إلى السدجج، أف تعسل ليع درسًا، ىحا الحؼ أقػلو لض

 في ذىغ كل مشا، أف قصضعة رحع كبضخة مغ الكبائخ، مغ قػلو تعالى: 

ُ َفَأَىسَُّيْع َوَأْعَسّ َأْبَراَرُىْع ﴾  ﴿ ُأْوَلِئَظ الَِّحيَغ َلَعَشُيْع ّللاَّ

 [ 18] سػرة دمحم : 

برمة الخحع ورأيتع األحاديث الرحضحة، حجيث اإلماـ البخارؼ، والحجيث الستفق عمضو، وكل األحاديث التي تأمخ 

 أحاديث مغ أعمى مدتػيات الرحة. 
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 ُػعج هللا  اشع الخحع بالمعشة :

 في قػلو تعالى: 

﴿ َوالَِّحيَغ َيشُقُزػَف َعْيَج ّللاَِّ ِمْغ َبْعِج ِميَثاِ ِو 

ُ ِبِو َأْف ُيػَىَل َوُيْفِدُجوَف ِفي  َوَيْقَصُعػَف َما َأَمَخ ّللاَّ

اِر ﴾اأْلَْرِض ُأْوَلِئَظ َلُيُع المَّ   ْعَشُة َوَلُيْع ُسػُء الجَّ

 [ 14] سػرة الخعج: 

يقصعػف ما أمخ هللا بو أف يػصل، أمخ هللا أف ترل 

 رحسظ فإذا قصعتيا لظ المعشة، وفي الحجيث القجسي: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيقُ  ْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ َ اَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ْحَسُغ َوِىَي )) َعْغ َعْبِج الخَّ ُ: َأَنا الخَّ ػُؿ َ اَؿ ّللاَّ

ِحُع َشَقْقُت َلَيا اْسساا ِمِغ اْسِسي َمْغ َوَىَمَيا َوَىْمُتُو َوَمْغ َ َصَعَيا َبَتتُُّو ((  الخَّ

 ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ [

 وفي حجيث آخخ وأخضخ عغ ابغ عباس: 

 )) بمػا أرحامكع ولػ بالدالـ ((

 البدار عغ ابغ عباس [ ]

ولػ اتراؿ ىاتفي، لظ خالة أو أخت وال يػجج وقت تدورىا اترل بيا، كضف الرحة بخضخ؟ نحغ مذتاقػف لِظ، 

الدبلـ عمضكع، خسذ كمسات صمة رحع، أحضانًا الخسالة أو االتراؿ الياتفي، أحضانًا يشػب مشاب الرمة، لكغ 

 ى هللا، لكغ أدناىا: بمػا أرحامكع ولػ بالدبلـ.أعبلىا الرمة والتفقج والسداعجة والجعػة إل
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 ػ الشسيسة : 2

 الذيء الثاني أيزًا مغ الكبائخ قصضعة الخحع، والكبضخة األخخػ ىي الشسضسة، قاؿ تعالى: 

اٍء ِبَشِسيٍع﴾ ٍؼ َمِييٍغ*َىسَّاٍز َمذَّ لَّ َحالَّ  ﴿ َواَل ُُِصْع َُ

 [ 11-11] سػرة القمع: 

ا أَ ﴿ َياَأيَُّيا الَِّحيَغ  ِْ َبْعُزُكْع َبْعزا ُدػا َواَل َيْغَت ِثيخاا ِمْغ الطَّغِّ ِإفَّ َبْعَس الطَّغِّ ِإْثٌع َواَل ََُجدَّ َتِشُبػا ََ ُْ ُِّ آَمُشػا ا ُيِح

 َأَحُجُكْع َأْف َيْأُكَل َلْحَع َأِخيِو َمْيتاا َفَكِخْىُتُسػُه َواَُُّقػا ّللاََّ ِإفَّ ّللاََّ َُػَّاٌب َرِحيٌع﴾

 [ 11-11الحجخات: ] سػرة 

 يقػؿ عمضو الربلة والدبلـ في الحجيث الستفق عمضو: 

الا َيُشعُّ اْلَحِجيَث َفَقاَؿ ُحَحْيَفُة َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَُّ  ُُ  َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: ال َيْجُخُل ))َعْغ ُحَحْيَفَة َأنَُّو َبَمَغُو َأفَّ َر

 اْلَجشََّة َنسَّاـ ((

 متفق عمضو َعْغ ُحَحْيَفَة[]

 الشسيسة ُفتت العال ات و ُجمخىا :

أنا قمت لكع أوؿ الجرس: نتػىع أف الدخقة، والخسخ، والقتل، والذخؾ مغ الكبائخ، والتػلي يـػ الدحف، لكغ الشسضسة 

 وقصضعة الخحع أيزًا ىحه مغ الكبائخ: 

ِبيٍخ َأمَّا )) َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس َ اَؿ: َمخَّ الشَِّبيُّ َىمَّّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ِبَقْبَخْيِغ َفَقاَؿ ِإنَُّيَسا َلُيَعحََّباِف َوَما ُيَعحََّباِف ِفي ََ ّللاَّ

ِخيَجةا َرْشبَ  َُ َيا ِنْر َأَحُجُىَسا َفَكاَف ال َيْدَتِتُخ ِمَغ اْلَبْػِؿ َوَأمَّا اآلَخُخ َفَكاَف َيْسِذي ِبالشَِّسيَسِة ُثعَّ َأَخَح  َفْيِغ َفَغَخَز ِفي ةا َفَذقَّ

ُف َعْشُيَسا َما َلْع َيْيبَ   َدا ((ُكلِّ َ ْبٍخ َواِحَجةال َ اُلػا: َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ ِلَع َفَعْمَت َىَحا؟ َ اَؿ: َلَعمَُّو ُيَخفِّ

 ]متفق عمضو َعِغ اْبِغ َعبَّاٍس [
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يعحباف مغ الشسضسة، فبلف قاؿ عشظ كحا وفبلف قاؿ 

ت، وأصبح الذخخ قػيًا، عشظ كحا، تفتتت العبلقا

وأصبح السجتسع متفككًا، وقج قاؿ عمضو الربلة 

 والدبلـ في الحجيث الرحضح: 

َيْيِغ الَِّحي َيْأُِي َىُؤالِء  ُْ ُُو اْلَػ ))ِمْغ َشخِّ الشَّاِس 

ٍو (( ُْ ٍو َوَىُؤالِء ِبَػ ُْ  ِبَػ

 ]متفق عمضو َعِغ أبي ىخيخة [

كي يعخؼ ما الحؼ يخضي ىؤالء، وما الحؼ يخضي ىؤالء، فإذا تكمع ىحا شيء مشتذخ بذكل واسع ججًا، اإلنداف ذ

ليؤالء لسا يخضضيع وذـ ىؤالء فمسا التقى باألوائل أرضاىع وذـ اآلخخيغ وقع في شخ عسمو، وىػ أنو صار ذا 

 وجيضغ وأنو يختكب كبضخة ىي الشسضسة. 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع ال ُيَبمُِّغِشي َأَحٌج َعْغ َأَحٍج ِمْغ َأْىَحاِبي َشْيئاا ))َعْغ َعْبِج ّللاَِّ ْبِغ َمْدُعػٍد َ اَؿ: َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ   َىمَّّ ّللاَّ

ْجِر(( ُِّ َأْف َأْخُخَج ِإَلْيِيْع َوَأَنا َسِميُع الرَّ ي ُأِح  َفِإنِّ

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد[  ]التخمحؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

أشخاص مخترػف بقصضعة ىحه العبلقات، يقصعػف ىحه  أحضانًا يكػف ىشاؾ عبلقة متضشة بضغ شخرضغ، يػجج

العبلقات الػشضجة، قاؿ عشظ كحا، كشا في مجمذ فػرد ذكخؾ فسط شفتضو، كشا في مجمذ فجاء ذكخؾ فمع يثِغ 

 عمضظ بل شعغ بظ، ىحا كمو يشتيي باإلنداف إلى الػقػع بالكبائخ.
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 ب القبخ"، وفي قػلو تعالى:وعغ كعب قاؿ: "اتقػا الشسضسة فإف صاحبيا ال يدتخيح مغ عحا

ُُُو َحسَّ  *َواْمَخَأ ٍِ اَت َلَي َُ *َسَيْرَمّ َناراا  َِ َد *َما َأْغَشّ َعْشُو َماُلُو َوَما ََ َِّ ٍِ َوَُ *ِفي ﴿ َُبَّْت َيَجا َأِبي َلَي ِِ اَلَة اْلَحَص

يِجَىا َحْبٌل ِمْغ َمَدٍج﴾ ُِ 

 [ 4-1] سػرة السدج: 

 سة وقصضعة الخحع مغ الكبائخ.حسالة الحصب أؼ تسذي بالشسضسة، الشسض

 ػ التصفيف بالكيل والسيداف : 3

 التصفضف بالكضل والسضداف، قاؿ تعالى:  -أنا أنتقي مغ الكبائخ التي يطشيا الشاس صغائخ -ومغ الكبائخ أيزًا 

اُلػ  ا ََ َُ ا اْكَتاُلػا َعَمّ الشَّاِس َيْدَتْػُفػَف*َوِإ َُ ُىْع َأْو َوَزُنػُىْع ُيْخِدُخوَف*َأاَل َيُطغُّ ُأوَلِئَظ َأنَُّيْع ﴿ َوْيٌل ِلْمُسَصفِِّفيَغ*الَِّحيَغ ِإ

ـٍ َعِطيٍع*َيْػـَ َيُقػـُ الشَّاُس ِلَخبِّ اْلَعاَلِسيَغ ﴾  َمْبُعػُثػَف*ِلَيْػ

 [ 8-1] سػرة السصففضغ: 

قاؿ بعس العمساء: التصفضف نػع مغ الدخقة والخضانة، 

جخح عجالة وأكل الساؿ بالباشل، والتصفضف بتسخة ت

اإلنداف، إذا وزنتع فأرجحػا، فالبزائع التي تباع 

باألشػؿ إذا قاس الثػب لضبضعو شجه، وإذا قاسو 

لضذتخيو أرخى الثػب وجعمو خط مشحغ، ىحا مصفف، 

في الػزف يبضع شضئًا ثسضشًا ججًا يػزف معو الكختػف، 

ال يداوؼ كضمػ القيػة، سعخ األكضاس خسدضغ أحضانًا الذاؼ والقيػة يزعيا بكضذ وزنو ثقضل، كضمػ األكضاس ىحا 

 لضخة، والقيػة بثبلثسئة وخسدضغ، عشجما تدف ىحه األشضاء الغالضة بعبػات ليا وزف بكػف قج شففت، قاؿ تعالى: 
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اُلػُىْع َأْو َوَزُنػىُ  ا ََ َُ ا اْكَتاُلػا َعَمّ الشَّاِس َيْدَتْػُفػَف*َوِإ َُ ْع ُيْخِدُخوَف*َأاَل َيُطغُّ ُأوَلِئَظ َأنَُّيْع ﴿ َوْيٌل ِلْمُسَصفِِّفيَغ*الَِّحيَغ ِإ

ـٍ َعِطيٍع*َيْػـَ َيُقػـُ الشَّاُس ِلَخبِّ اْلَعاَلِسيَغ ﴾  َمْبُعػُثػَف*ِلَيْػ

 [ 8-1] سػرة السصففضغ: 

ثع أحضانًا يمقي البزاعة بالكفة إلقاًء شجيجًا ثع يحسميا ويقػؿ لظ: تفزل أنت أعصضتيا وزنًا مع دفع، الكفة رجحت، 

أمدظ بقصعة المحع وقجميا لظ، ىحا ال يجػز، أحضانًا مخوحة عشجما يأتي ىػاءىا إلى الكفة يزع لظ الػزف، ىػاء 

السخوحة الزاغط يخجح الػزف، أيزًا تصفضف باألشػاؿ، بالسكايضل، باألوزاف، بصخيقة البضع، ىحا كمو يجخل في 

، وأكل الساؿ بالباشل، والتصفضف بتسخة واحجة يجخح ذلظ، العمساء قالػا: التصفضف ضخب مغ الدخقة، والخضانة

 العجالة. 

 ػ األمغ مغ مكخ هللا : 4

اآلف يػجج شيء قج ال ترجقػنو، األمغ مغ مكخ هللا مغ الكبائخ، أؼ مقضع عمى معاص وىػ مختاح ججًا، يأمغ 

 مكخ هللا، قاؿ تعالى: 

  ِإالَّ اْلَقْػـُ اْلَخاِسُخوَف ﴾﴿َأَفَأِمُشػا َمْكَخ ّللاَِّ َفاَل َيْأَمُغ َمْكَخ ّللاَِّ 

 [99] سػرة األعخاؼ: 

يػجج في الجخل شبية، تخؾ لمرمػات، إشبلؽ لمبرخ، جمدات مختمصة، كبلـ باشل، غضبة، نسضسة، لعب نخد إلى 

 الداعة الػاحجة مداًء، تشاوؿ الجخاف، ال يػجج عشجه مذكمة مختاح، ىحه الخاحة تعشي أنو يأمغ مكخ هللا، كأف هللا

عد وجل لغ يعاقبو، أو لغ يؤدبو، أو لغ يدػؽ لو بعس الذجائج، ال يخاؼ هللا عد وجل، فخأس الحكسة مخافة 

 هللا، األمغ مغ مكخ هللا مغ الكبائخ، قاؿ تعالى: 
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ا َفِخُحػا ِبَسا َُ لِّ َشْيٍء َحتَّّ ِإ ُُكُِّخوا ِبِو َفَتْحَشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب َُ ا ُىْع ُأوُُػا َأَخْحَناُىْع بَ  ﴿ َفَمسَّا َنُدػا َما  َُ ْغَتةا َفِإ

 ﴾ُمْبِمُدػفَ 

 [55] سػرة األنعاـ: 

قاؿ لو: يجب أف ترل إلى الذاـ بعج ساعتضغ وعذخ دقائق، معو أرقى سضارة، بعج دقائق كاف قصعتضغ، تخؾ ألفي 

بعج ساعة؟ مغ  ممضػف، فبل يأمغ مكخ هللا إال القـػ الخاسخوف، عمى أؼ شيء مدتشج؟ مغ يزسغ أف نعضر

يزسغ أال تشسػ في جدسشا نسػًا عذػائضًا بعس الخبليا؟ مغ يزسغ أف نرل إلى بضػتشا؟ مغ يزسغ إذا نسشا أف 

 ندتضقع وإذا استضقطشا أف نشاـ؟ فكل إنداف يأمغ مكخ هللا يختكب كبضخة، معشى ىحا أنو ال يتػب، قاؿ تعالى: 

ُُكُِّخوا ِبِو َفَتحْ  ا َفِخُحػا ِبَسا ُأوُُػا َأَخْحَناُىْع بَ ﴿ َفَمسَّا َنُدػا َما  َُ لِّ َشْيٍء َحتَّّ ِإ ا ُىْع َشا َعَمْيِيْع َأْبَػاَب َُ َُ ْغَتةا َفِإ

 ﴾ُمْبِمُدػفَ 

 [55] سػرة األنعاـ: 

ْنَيا َواْشَسَأنُّػا ِبَيا َوالَِّحيَغ ُىعْ  ػَف ِلَقاَءَنا َوَرُضػا ِباْلَحَياِة الجُّ ُُ َعْغ آَياَُِشا َغاِفُمػَف*ُأْوَلِئَظ َمْأَواُىْع  ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ اَل َيْخ

اُنػا َيْكِدُبػَف ﴾  الشَّاُر ِبَسا ََ

 [4-7] سػرة يػنذ:

األمغ مغ مكخ هللا مغ الكبائخ، أف تكػف مصسئشًا ولدت مدتقضسًا، أف تكػف مصسئشًا ولدت عمى حق، وفي رقبتظ 

 شخد، وقج قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: حقػؽ لع تؤدىا، وأنت قاشع رحع، وتارؾ صبلة، وتمعب بال

َِ ِبالشَّْخَدِشيِخ َفَكَأنََّسا َغَسَذ َيَجُه ِفي َلْحِع ِخْشِديٍخ َوَدِمِو ((  ))َمْغ َلِع

 ]مدمع َعْغ ُسَمْضَساَف ْبِغ ُبَخْيَجَة َعْغ َأِبضِو [

 مغ مكخ هللا.  أف تقضع عمى السعاصي وأف تأمغ عقاب هللا عد وجل ىحا اسسو في كتاب الكبائخ األمغ
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 ػ القشػط مغ روح هللا : 5

تقشط مغ نرخ هللا، يػجج شخز تزعف معشػياتو إلى أف يػجج عشجنا مغ ىحه الكبائخ أف تقشط مغ روح هللا، 

درجة أنو يقع، ال يػجج عشجه أمل أف يشرخه هللا، 

اإللو ال يػجج عشجه مرمحة أف يعحبظ، يػجج مذكمة 

ارة فتػقفت، يجمذ ابحث عشيا، إذا إنداف ركب سض

ويزخب نفدو، يفتح غصاء السحخؾ ويبحث عغ 

الخصأ، ابحث عغ الخصأ، عغ السعرضة، الشقصة 

الجقضقة إذا اإلنداف رأػ األمػر ضجه، كمسا فتح باب 

يغمق، معشى ىحا أنو يػجج عشجه عمة كبضخة، ابحث عشيا عػضًا مغ أف تبخؾ، وتزعف ىستظ، وتضأس مغ روح 

 عمى أف ترمح ما اختل مغ سمػكظ، يقػؿ هللا عد وجل: هللا، يجب أف تعسل 

ُدػا ِمْغ ُيػُسَف َوَأِخيِو َواَل َُْيَئُدػا ِمْغ َرْوِح ّللاَِّ ِإنَُّو اَل َيْيَئُذ ِمْغ َروْ  َىُبػا َفَتَحدَّ ُْ ِح ّللاَِّ ِإالَّ اْلَقْػـُ ﴿َياَبِشيَّ ا

 الَكاِفُخوَف﴾

 [47] سػرة يػسف: 

 ُؿ اْلَغْيَث ِمْغ َبْعِج َما َ َشُصػا َوَيشُذُخ َرْحَسَتُو َوُىَػ اْلَػِليُّ اْلَحِسيُج﴾﴿َوُىَػ الَِّحي ُيَشدِّ 

 [14] سػرة الذػرػ: 

مخة التقضت مع أخ ىػ عزػ في حػض دمذق، ذكخ كبلمًا لع يدتصع أحج مغ الحاضخيغ الػقػؼ مشو، بأف 

، والبج أف يخحل عشيا أىميا، ومعو أدلة، ىػ مدتػػ السضاه الجػفضة انخفس إلى درجة أف الذاـ ميجدة بالجفاؼ

شبضب، ومثقف ثقافة عالضة ججًا، وعزػ في لجشة حػض دمذق، مدتػػ السضاه الجػفضة ىبط ىبػشًا مخضفًا، ويبجو 

أف األمخ استقخ ىكحا ونحغ انتقل خط الجفاؼ إلضشا، وال يػجج أمل، في العاـ الحؼ يمضو كانت ندب األمصار 
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ضستخًا في دمذق، أما السعجؿ الدشػؼ فسئتاف واثشا عذخ، ىبط ثبلثسئة وخسدضغ ممضستخًا، أكثخ ثبلثسئة وخسدضغ مم

مغ أربعضغ نبعًا تفجخت كانت قج جفت مغ ثبلثضغ عامًا، مضاه مشضغ وصمت إلى بخزة، عضغ الراحب عاد وانفجخ، 

ىحا الضأس؟ انتيى قاؿ  شيء مخضف ىحا لع يكغ في حدبانو، وجاءت سشػات والحسج هلل خضخ، عمى كلٍّ أيغ

 تعالى: 

ُدػا ِمْغ ُيػُسَف َوَأِخيِو َواَل َُْيَئُدػا ِمْغ َرْوِح ّللاَِّ ِإنَُّو اَل َيْيَئُذ ِمْغ َروْ  َىُبػا َفَتَحدَّ ُْ ِح ّللاَِّ ِإالَّ اْلَقْػـُ ﴿َياَبِشيَّ ا

 الَكاِفُخوَف﴾

 [47] سػرة يػسف: 

 الفخج بعج الزضق، مغ الزعف قػة، مغ الفقخ غشًى، قاؿ تعالى:  هللا عد وجل يخمق الفخج مغ بعج الذجة، يخمق

َ َيْغِفُخ الحُّ  ِسيعاا ِإنَُّو ُىَػ اْلَغُفػُر ﴿ ُ ْل َيا ِعَباِدَي الَِّحيَغ َأْسَخُفػا َعَمّ َأْنُفِدِيْع اَل َُْقَشُصػا ِمْغ َرْحَسِة ّللاَِّ ِإفَّ ّللاَّ َُ ُنػَب 

ِحيُع ﴾  الخَّ

 [ 48] سػرة الدمخ: 

 يػجج نيي، قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

لَّ (( َُ  ))ال َيُسػَُغَّ َأَحُجُكْع ِإال َوُىَػ ُيْحِدُغ الطَّغَّ ِباَّللَِّ َعدَّ َو

ِ األْنَراِرؼِّ [  ]مدمع َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

رار القشػط مغ أؼ اجتيج في معخفة هللا إلى أف ترل إلى اإليساف الرحضح الحؼ قػامو حدغ الطغ باهلل، ف

 رحسة هللا مغ الكبائخ، واألمغ مغ مكخ هللا مغ الكبائخ، وقصضعة الخحع مغ الكبائخ، والشسضسة مغ الكبائخ. 
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 ػ َفخاف الشعسة : 6

أما اآلف يػجج كبضخة مغ الرعب ججًا أف تخصخ في باؿ أحجكع، إنداف خجمظ ولع تحدغ إلضو، ولع تعخؼ قضسة 

 ىحه كبضخة؟ نعع كبضخة، قاؿ تعالى: خجمتو، ولع تذكخه عمى عسمو، 

 ﴿ َأْف اْشُكْخ ِلي َوِلَػاِلَجْيَظ ِإَليَّ اْلَسِريُخ ﴾

 [15] سػرة لقساف: 

 ))َمْغ ال َيْذُكُخ الشَّاَس ال َيْذُكُخ ّللاََّ ((

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 إنداف أسجػ لو معخوفًا فمع يذكخه، تشكخ لو. 

 فمسا اشتج ساعجه رماني أعمسو الخمػاية َل يـػ

ع عمستو نطع القػافي فمسػا  اؿ  افيةا ىجػاني  َو

*** 

ىشا يػجج إساءة، رجل أسجػ لظ معخوفًا يجب أال تشدى ىحا السعخوؼ، يجب أف تخد عمضو بسعخوؼ مثمو، يجب 

ئخ عجوا سبعضغ أف ترست أما أف تديء فيحا مغ الكبائخ، كفخاف الشعسة مغ الكبائخ، لحلظ العمساء بسقايضذ الكبا

كبضخة، إذا جسعشا اآليات التي فضيا لعغ، أولئظ لعشيع هللا، أولئظ غزب هللا عمضيع، التي فضيا غزب، التي فضيا 

 لضذ مشا، ىحا ال يشتسي إلى السدمسضغ، التي فضيا عقاب شجيج، تػعج بعقاب شجيج، التي فضيا دخػؿ الشار. 

َبِت اْمَخَأٌة ِفي ِىخٍَّة َحَبَدتْ  ُ َأْعَمُع ال َأْنِت َأْشَعْسِتَيا َوال ))ُعحِّ ا َفَجَخَمْت ِفيَيا الشَّاَر َ اَؿ َفَقاَؿ َوّللاَّ ػعا ُُ َيا َحتَّّ َماَُْت 

 َسَقْيِتَيا ِحيَغ َحَبْدِتيَيا َوال َأْنِت َأْرَسْمِتَيا َفَأَكَمْت ِمْغ َخَذاِش األْرِض ((

ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضي ُ َعْشُيَسا [ ]متفق عمضو َعْغ َعْبِج َّللاَّ  َّللاَّ
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ىحه كبضخة تدتػجب الشار، أنت اعخؼ القػاعج، كل سمػؾ تػعج هللا صاحبو بالشار فيػ كبضخة، كل عسل تػعج هللا 

 صاحبو بالمعغ ىػ كبضخة، بالغزب ىػ كبضخة. 

 شكخ الشعسة يكػف يالسجازاة أو الجعاء :

 ة أو بالجعاء، قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: قاؿ بعس الدمف: كفخاف الشعسة مغ الكبائخ، وشكخىا بالسجازا 

يُخوُه َومَ  ُِ َُ ِباَّللَِّ َفَأِعيُحوُه َوَمْغ َسَأَلُكْع ِباَّللَِّ َفَأْعُصػُه َوَمِغ اْسَتَجاَر ِباَّللَِّ َفَأ ْغ آَُّ ِإَلْيُكْع َمْعُخوفاا َفَكاِفُئػُه ))َمِغ اْسَتَعا

ُُُسػُه ((َفِإْف َلْع َُِجُجوا َفاْدُعػا َلُو َحتَّّ َُعْ  اَفْأ  َمُسػا َأْف َ ْج ََ

 ]الشدائي َعِغ اْبِغ ُعَسَخ [

إما أف تخد عمى العسل الرالح بعسل صالح، إما أف 

تخد عمى اليجية بيجية مثميا وإما أف تجعػ لو حتى 

تعمع أنظ كافأتو، أما إنداف قجـ لظ خجمة، فضجب أف 

تقجـ لو خجمة، مخة كشت أصمي الفجخ في جامع 

اف يػجج درس كسا ىػ في الشابمدي، دخمت العفضف ك

إلى البضت بعج الجرس وأداء الربلة ما إف استمقضت 

إال قخع الجخس، قمت: مغ ىحا الحؼ جاء بيحا الػقت؟ وقت غضخ مألػؼ فخخجت ألتفقج الحؼ شخؽ الباب فإذا 

ني، فأنا قمت لو: شكخًا شفل صغضخ قاؿ: ندضت السفاتضح عمى الباب، وججت لفتة لصضفة أنو وجج السفاتضح وأخبخ 

ودخمت إلى البضت ما إف أضجعت مخًة أخخػ قمت ما معشى كمسة شكخًا ليحا الصفل الرغضخ؟ ىحا كبلـ ال معشى 

لو، فبحثت عغ بعس األشضاء المصضفة في البضت وتبعتو وكاف قج وصل إلى نياية الذارع وقجمت لو ىجيًة أعبخ 
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 مى الباب. بيا عغ أنو لفت نطخ إنداف يػجج مفاتضح ع

اَفأْ   ُُُسػُه (()) ... َوَمْغ آَُّ ِإَلْيُكْع َمْعُخوفاا َفَكاِفُئػُه َفِإْف َلْع َُِجُجوا َفاْدُعػا َلُو َحتَّّ َُْعَمُسػا َأْف َ ْج ََ

 ]الشدائي َعِغ اْبِغ ُعَسَخ [

ميا، خجمظ خجمة اخجمو أقل شيء أشكخه عمضو، أقل شيء قل لو: شكخًا أكخمتشا، واألبمغ أف تخد عمضو اليجية بسث

 خجمة، قجـ لظ ىجية قجـ لو ىجية، الشبي قاؿ: 

اَرٌة ِلَجاَرَُِيا َوَلْػ ِشقَّ ِفْخِسِغ َشاةٍ  َُ ْجِر َوال َُْحِقَخفَّ  ُِ َوَحَخ الرَّ  (( ))ََُياَدْوا َفِإفَّ اْلَيِجيََّة ُُْحِى

 ]متفق عمضو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

لو ويقجـ لظ، تعضشو ويعضشظ، ىحا فعل فضو مذاركة، فمحلظ اإلنداف إذا شكخنا  التيادؼ فعل فضو مذاركة، تقجـ

بعزشا دائسًا السعخوؼ يشسػ، أما إذا ما شكخنا بعزشا فالسعخوؼ يسػت، رجل يخكب حرانًا في الرحخاء رأػ 

كاف  -الخضل شخرًا فقضخًا ببل ححاء ببل نعل، ورماؿ الرحخاء محخقة، دعاه إلى ركػب الخضل، ما إف اعتمى ضيخ

حتى دفع صاحبيا نحػ األرض، وعجا بيا ال يمػؼ عمى شيء، قاؿ لو صاحب الفخس: يا  -أحج لرػص الخضل

، ولكغ إياؾ أف يذضع ىحا الخبخ في الرحخاء فتحىب  ىحا لقج تشازلت لظ عغ الفخس ولغ أسأؿ عشيا بعج الضـػ

 السخوءة، وبحىابيا يحىب أجسل ما فضيا.

الثاني خجمة وشكخه شكخ حقضقي، وإذا كاف قادرًا رّد ىحه الخجمة بخجمة مذابية، ورّد نحغ إذا كل واحج خجـ 

اليجية بيجية تتشامى العبلقات وتستغ العبلقات، أما إذا قجمت لظ خجمة ولع تتشازؿ أف تذكخ صاحبيا عمضيا 

حؼ تقجـ لو خجمة فبل عجدتيا فخضًا يؤدػ إلضظ فبعج حضغ تتقصع الربلت، ويتفتت السجتسع، مشع الساعػف ىػ ال

يخد عمضيا، واآلف الشاس تشكخوا لمخضخ بدبب الجحػد عشج بعزيع، يخيج أف يجىغ بضتو استعار بضت جاره وقاؿ لو: 

عذخة أياـ، ىحه الدشة رقع خسذ عذخة وىع بالسحاكع، استعار البضت عذخة أياـ، فتسمكو واعتبخ نفدو مدتأجخًا 
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ألف بضت في الذاـ مغمقضغ، ال يػجج عشجنا أزمة سكغ ولكغ أزمة إسكاف، وقاؿ لو: ىحه السحاكع، يػجج سبعسئة 

سبعسئة ألف بضت، إحراء دقضق كميا عمى السفتاح مغمقة، ولػ قجمت بضتًا إلى إنداف تسمكو وانتيى األمخ ال يػجج 

ه اإلساءة عيج، أحضانًا تجج شخرًا في الصخيق ال تخكبو معظ تخاؼ، قج يكػف معو حذضر، قج يكػف مدضئًا، ىح

تخػ الدضارات فارغة، فمحلظ مشع الساعػف، وعشجما اإلنداف يتشكخ لرانعي الخضخ يكػف قج قصع الخضخ في 

السجتسع، والحقضقة نحغ يجب أف نعػد إلى ىحه الدشة، أما أف يكػف كفخاف الشعسة مغ الكبائخ، إنداف خجمظ، 

سا يجخؼ في السجتسع مغ الجحػد وتشكخ الجسضل رعاؾ، قجـ لظ شضئًا، نرحظ تديء إلضو، وهللا أسسع قررًا ع

شيء ال يرجؽ، أف اإلنداف وصل إلى ىحا السدتػػ، باعظ بزاعة وخفس لظ بثسشيا ودّيشظ إياىا وخبخت عشو 

ىل ىحا معقػؿ؟ أحضانًا تخػ مػضفًا بسحل رعاه رعاية شػيمة وقجـ لو أشضاء كثضخة، اشتكى عمضو وأوقعو بستاىة ال 

ذا انقصع عغ هللا عد وجل يربح وحذًا، حدو متمبج ال يػجج عشجه إحداس بالعسل الرالح أبجًا، تشتيي، اإلنداف إ

مع أف السؤمغ مأمػر، اصشع السعخوؼ مع أىمو ومع غضخ أىمو، إف أصبت أىمو أصبت أىمو وإف لع ترب أىمو 

 فأنت أىمو. 

 ػ ُخؾ ىالة الجسعة : 7

 ائخ: آخخ كبضخة ىػ الحؼ يتخؾ صبلة الجسعة مغ الكب

ـٍ َيَتَخمَُّفػَف َعِغ اْلُجُسَعِة َلقَ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ: ِلَقْػ الا ُيَرمِّي )) َعْغ َعْبِج ّللاَِّ َأفَّ الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ ُُ ْج َىَسْسُت َأْف آُمَخ َر

اٍؿ َيَتَخمَُّفػَف َعِغ اْلُجُسَعِة ُبُيػَُُيعْ  َُ َؽ َعَمّ ِر  (( ِبالشَّاِس ُثعَّ ُأَحخِّ

] ِ  ]مدمع َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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أكبخ شيء أف تحخؽ لو بضتو، أو تيجـ لو بضتو، ىشاؾ أناس ييجمػف البضػت، أما ىشا فالشبي قاؿ: ىسست أف أحخؽ 

 بضػت الستخمفضغ عغ صبلة الجسعة ألف ىحه عبادة تعمسضة، وفي حجيث آخخ يقػؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ َعَمّ َأْعَػاِد مِ  ))عغ َعْبَج ّللاَِّ ْبَغ ُعَسخَ  َثاُه َأنَُّيَسا َسِسَعا َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ْشَبخِِه: َوَأَبا ُىَخْيَخَة َحجَّ

ُ َعَمّ ُ ُمػِبِيْع ُثعَّ َلَيُكػُنغَّ مِ  ـٌ َعْغ َوْدِعِيُع اْلُجُسَعاِت َأْو َلَيْخِتَسغَّ ّللاَّ  َغ اْلَغاِفِميَغ ((َلَيْشَتِيَيغَّ َأْ َػا

ِ ْبَغ ُعَسَخ َوَأَبي ُىَخْيَخَة [  ]مدمع عغ َعْبَج َّللاَّ

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َمْغ َُخَ  اَنْت َلُو ُىْحَبٌة َعِغ الشَِّبيِّ َىمَّّ ّللاَّ ْسِخيِّ َوََ َسٍع ََُياُوناا ِبَيا )) َعْغ َأِبي اْلَجْعِج الزَّ ُُ َؾ َثالَث 

ُ َعمَ   ّ َ ْمِبِو ((َشَبَع ّللاَّ

ْسِخؼِّ [  ]الشدائي َعْغ َأِبي اْلَجْعِج الزَّ

واألحاديث الستعمقة بربلة الجسعة تديج عغ مئتي حجيث وكميا في الرحاح، وذكخت ىحا يـػ الجسعة في درس 

 الجسعة. 

 ُمخيز لسا سبق :

 نسخ سخيعًا عمى ىحه الكبائخ، تخؾ صبلة الجسعة مغ الكبائخ، قاؿ تعالى: 

ِخ ّللاَِّ ﴾﴿ َيا أَ  َْ ـِ اْلُجُسَعِة َفاْسَعْػا ِإَلّ ُِ اَلِة ِمْغ َيْػ ا ُنػِدَي ِلمرَّ َُ  يَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإ

 [ 9] سػرة الجسعة: 

وذكخ هللا ىشا ىػ الخصبة كسا قاؿ معطع السفدخيغ، التصفضف مغ الكبائخ، الػزف، الكضل، السداحة، العجد مغ 

غ الكبائخ، كفخ الشعسة، عجـ شكخ الشاس مغ الكبائخ، أشضاء دقضقة ججًا، الشسضسة مغ الكبائخ، الضأس مغ روح هللا م

الكبائخ، قصضعة الخحع مغ الكبائخ، يػجج في األسػاؽ كتاب الكبائخ فضو سبعضغ كبضخة، وكميا باألدلة الرحضحة 
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  عد وجل يقػؿ: باآليات، واألحاديث، فاإلنداف إذا اجتشب الكبائخ فيػ في بحبػحة مغ أمخ ديشو، وهللا

ِخيساا ﴾ َئاُُِكْع َوُنْجِخْمُكْع ُمْجَخالا ََ َباِئَخ َما ُُْشَيْػَف َعْشُو ُنَكفِّْخ َعْشُكْع َسيِّ  ﴿ ِإْف َُْجَتِشُبػا ََ

 [81] سػرة الشداء: 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 أف يكػف مغ الكبائخ( : ما يحتسل  7 - 4الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، و الربلة و الدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا، 

عشا بسا عمستشا و زدنا عمسًا، و أرنا الحق حقًا و ارزقشا اتباعو، إنظ أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا و انف

و أرنا الباشل باشبًل و ارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، و أدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ. 

 فرل ُامع لسا يحتسل أف يكػف مغ الكبائخ :

 ػ مغ لع يحِ ألخيو ما يحِ لشفدو : 1

ييا األخػة الكخاـ، بجأنا قبل درسضغ بالحجيث عغ الكبائخ، وقج أردت أف أجعل مغ الكبائخ الحؼ يطشيا الشاس أ

صغائخ مػضػعًا لمجرس، وفي ىحا الجرس نشتقل إلى فرل مغ فرػؿ كتاب الكبائخ الحؼ أّلفو اإلماـ الحىبي، 

أف يكػف مغ الكبائخ، اعتسادًا عمى ما ىحا الفرل جعمو آخخ فرل في الكتاب، وسساه: فرل جامع لسا يحتسل 

 في الشز مغ كمسات معضشة يسكغ أف ترشف ىحا العسل مع الكبائخ، فقج قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

ُِّ لشفدو (( َِّ ألخيو ما ُيِح  )) ال ُيؤِمُغ أحُجُكْع حتَّّ ُيِح

 ] متفق عمضو عغ أنذ [

ة والدبلـ يشفي اإليساف عغ مغ ال يحب ألخضو ما يحب إف أردت أف تجعل ىحا مغ الكبائخ الشبي عمضو الربل

لشفدو، وإف أردت أال تجعل ىحا مغ الكبائخ تقػؿ: يشفي الشبي عمضو الربلة والدبلـ اإليساف الكامل، و األرجح أف 

 السؤمغ الحق يحب ألخضو ما يحب لشفدو وفي زيادة ليحا الحجيث، ويكخه ليا ما يكخه لشفدو، فيحه عبلمة اإليساف،



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

203 

أؼ أخػؾ هللا أكخمو بذخاء بضت، وشخاء البضت محبب لمشفذ، بدواج ناجح محبب لمشفذ، فإذا أحببت أو إذا فخحت 

 لو كسا لػ أف ىحا الذيء لظ فيحه عبلمة إيسانظ. 

 ػ مغ لع يحِ رسػؿ هللا أكثخ مغ أي شيء : 2

 يسكغ أف يػرط، وال يسكغ أف يدمع لحلظ السؤمغ ال يسكغ أف يغجر، وال يسكغ أف يػىع، وال يسكغ أف يخجع، وال

غضخه إلى ضالع ألنو ال يحب ىحا لشفدو، ىل ىشاؾ مغ عبلقة بالسجتسع أرقى مغ أف يحب كل فخد مغ أفخاد 

السجتسع ألخضو ما يحب لشفدو وأف يكخه ليا ما يكخه لشفدو؟، لعسخؼ ىحا أعطع شيء في اإليساف، لحلظ بعس 

 حب لشفدو ومغ ال يكخه ليا ما يكخه لشفدو فمضذ مؤمشًا. العمساء قاؿ: مغ لع يحب ألخضو ما ي

َسِعيَغ (( ُْ َِّ ِإَلْيِو ِمْغ َواِلِجِه َوَوَلِجِه َوالشَّاِس َأ  ))ال ُيْؤِمُغ َأَحُجُكْع َحتَّّ َأُكػَف َأَح

 ] متفق عمضو عغ أنذ [

، لع تَخ مغ كبخ قمبو ورحستو وعجلو كضف؟ أنت لع تمتِق بالشبي، لع تذاىج شمعتو البيضة، لع ترِغ إلى حجيثو العحب

الذيء الكثضخ، ولكغ معشى ىحا الحجيث أف الحؼ يؤثخ أىمو عمى تصبضق سشة رسػؿ هللا في أىمو، والحؼ يؤثخ ولجه 

عمى تصبضق سشة رسػؿ هللا في ولجه، والحؼ يؤثخ نفدو، يعصضيا ىػاىا وال يتبع سشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والحؼ يؤثخ 

 الشاس وال يؤثخ رضا رسػؿ هللا عمضو الربلة والدبلـ قاؿ: ىحا لضذ مؤمشًا. رضا

معشى ذلظ ندتشبط أف كل حجيٍث مرجٍر بقػلو عمضو الربلة والدبلـ ال يؤمغ أحجكع أنو مغ فعل ىحا فيػ مغ 

 ع. الكبائخ، مثبًل: وهللا ما آمغ، وهللا ما آمغ، وهللا ما آمغ مغ بات شبعاف وجاره جائع وىػ يعم
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 ػ مغ ال يأمغ ُاره بػائقو : 3

 قضدػا عمى ىحا الحجيث ذاؾ الحجيث. 

اَؾ َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ؟ َ اَؿ: اْلَجارُ  َُ اُرُه َبَػاِئَقُو َ اُلػا  ))َوّللاَِّ ال ُيْؤِمُغ َوّللاَِّ ال ُيْؤِمُغ َوّللاَِّ ال ُيْؤِمُغل َ اُلػا َوَما  َُ ال َيْأَمُغ 

 َما َبَػاِئُقُو َ اَؿ َشخُُّه ((َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ وَ 

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة[

أعخؼ رجبًل يدكغ في شابق أرضي، ىحا الصابق األرضي معو وجضبة كبضخة ججًا، لكغ مغ الجاخل ال مغ الخارج، 

أؼ البشاء عمى الصخيق، الصابق األرضي لو وجضبة كبضخة ججًا مغ الجاخل، وفػؽ ىحا الصابق أربعة شػابق، 

صابق األرضي في وجضبتو أنذأ البشو غخفًة لضتدوج فضيا، لػ أنيا مشعت الذسذ عغ أحٍج، أو مشعت صاحب ال

لكاف لضذ مؤمشًا، أما آخخ مغ يدكغ في الصابق الخابع لسا رأػ جاره  -الشطخ -اليػاء عغ أحج، أو مشعت الزضاء

و الشكضخ، أؼ أحضانًا تخػ ضسغ البضػت قج أقاـ ججاريغ عمى ججاريغ أساسضضغ لضدوج ابشو في ىحه الغخفة أقاـ عمض

 الذكاوػ، ىؤالء ىع السدمسػف، الحؼ ال يأمغ جاره بػائقو لضذ مدمسًا، الحؼ ال يأمغ جاره بػائقو لضذ مؤمشًا.

إذًا لشتعمع أف كل حجيث شخيف مرجر بقػلو ملسو هيلع هللا ىلص: ال يؤمغ أحجكع أو وهللا ما آمغ، لشتعمع مغ يفعل ما نيى عشو  

 لشبي، أو مغ يتخؾ ما أمخ بو الشبي، فقج وقع في كبضخة وىػ ال يذعخ. ا

اَؾ َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ َ اَؿ اْلَجاُر ال َُ اُرُه َبَػاِئَقُو َ اُلػا َيا ))َوّللاَِّ ال ُيْؤِمُغ َوّللاَِّ ال ُيْؤِمُغ َوّللاَِّ ال ُيْؤِمُغل َ اُلػا َوَما  َُ  َيْأَمُغ 

 َػاِئُقُو َ اَؿ َشخُُّه ((َرُسػَؿ ّللاَِّ َوَما بَ 

 ] مدمع عغ أبي ىخيخة[
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اإلماـ الحىبي عشػف ىحا الفرل األخضخ: ما يحتسل أنو مغ الكبائخ، إذا لع يحب اإلنداف ألخضو ما يحب لشفدو، 

 أو إف لع يكغ الشبي أحّب إلضو مغ نفدو وولجه والشاس أجسعضغ، أو مغ لع يكغ ىػاه تبعًا لسا جاء بو الشبي، أو مغ

 ال يأمغ جاره بػائقو في رأؼ العمساء لضذ مؤمشًا بل وقع في كبضخة. 

 ػ مغ رأى مشكخاا ولع يغيخه : 4

 و: 

ا ٌل َفَقاَؿ ِإنََّسا ََ ُُ ـَ َر ـِ اْلِعيِج َفَقا الِة ِفي َيْػ َِ َمْخَواُف َ ْبَل الرَّ الُة َ ْبَل )) َعْغ َشاِرِؽ ْبِغ ِشَياٍب َ اَؿ: َخَص َنِت الرَّ

ـَ َأُبػ َسِعيٍج اْلُخْجِريُّ َفَقاَؿ َأمَّا َىَحا َفَقْج َ َزّ َما َعَمْيِو سَ اْلُخْصبَ  ِلَظ َيا َأَبا ُفالٍف َفَقا َُ ِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَِّ ِةل َفَقاَؿ ََُخى 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ: َمْغ َرَأى ُمْشَكخاا َفْمُيَغيِّْخُه ِبَيِجِه َفِإْف َلْع َيْدتَ  ِلَظ َىمَّّ ّللاَّ ِصْع َفِبِمَداِنِو َفِإْف َلْع َيْدَتِصْع َفِبَقْمِبِو َوَُ

 َأْضَعُف اإليَساِف ((

 ] متفق عمضو َعْغ َشاِرِؽ ْبِغ ِشَياٍب [

مغ لع يشكخ ىحا السشكخ ال بمدانو وال بضجه وال بقمبو، ماذا؟ وقع في الكبضخة، أؼ إذا رأيت مشكخًا ولع تشو عغ ىحا 

بقمبظ وال بضجؾ فقج انتفى عشظ اإليساف، لحلظ لػ كاف اإلنداف صالحًا إف لع يشكخ السشكخ قج  السشكخ، ال بمدانظ وال

 ييمكو هللا عد وجل لقػؿ هللا عد وجل: 

اَف َربَُّظ ِلُيْيِمَظ اْلُقَخى ِبُطْمٍع َوَأْىُمَيا ُمْرِمُحػَف ﴾  ﴿ َوَما ََ

 [ 117] سػرة ىػد: 

ييمكيع هللا عد وجل، أما الحيغ يرمحػف الشاس فيؤالء في بحبػحة  ما قاؿ صالحػف، الرالحػف غضخ السرمحػف 

 مغ أف ييمكػا. 
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 اليالؾ عا بة مغ لع يشكخ السشكخ :

ىشاؾ حجيث لسدمع ىؤالء الحيغ يفعمػف السشكخات والدضئات والسعاصي، ىؤالء مغ جاىجىع بضجه فيػ مؤمغ، ومغ 

، لضذ وراء ذلظ مغ اإليساف حبة خخدؿ، أؼ إذا لع يشكخ جاىجىع بمدانو فيػ مؤمغ، ومغ جاىجه بقمبو فيػ مؤمغ

 قمبو وال بمدانو وال بضجه لضذ في قمبو مغ اإليساف حبة خخدؿ.

وقج ورد في بعس األحاديث أف هللا جّل جبللو حضشسا أمخ بإىبلؾ قخيٍة أرسل مبلئكة العحاب فقالػا: يا رب إف 

نفعل ذلظ يا رب؟ قاؿ: ألنو لع يكغ يتسعخ وجيو حضشسا يخػ  فضيا رجبًل صالحًا؟ قاؿ: بو فابجؤوا، عجبػا كضف

مشكخًا، معطع الشاس تخاه يرمي الفجخ في السدجج، ناعع، لصضف، وبضتو ال يػجج فضو انزباط، يقػؿ: ال عبلقة 

 لي، ما ىحه الكمسة؟ أنت األب، أنت السشفق.

لسعسل إال مخة واحجة عشجما اشتخيت ىحه قاؿ لي رجل: مشح ثبلثضغ سشة ما خخجت خارج دمذق، مغ البضت إلى ا

الدضارة مغ البلذقضة، يعسل لضبًل نيارًا ومغ أجل ترخيف اإلنتاج يحتاج إلى جيج كبضخ ججًا، وأىمو يختعػف 

ويسخحػف ويفعمػف ما يذتيػف وال يختجعػف، ىػ يعسل لضقجـ ليع مادة الذيػات، لضقجـ ليع ما يعضشيع عمى 

 السعاصي واآلثاـ فمحلظ: 

ِتِو َحَػاِريُّػَف َوَأْىَحاٌب َيْأُخُحوَف ) اَف َلُو ِمْغ ُأمَّ ُ ِفي ُأمٍَّة َ ْبِمي ِإال ََ ِبُدشَِّتِو َوَيْقَتُجوَف ِبَأْمخِِه ُثعَّ ) َما ِمْغ َنِبيٍّ َبَعَثُو ّللاَّ

اَىَجُىْع ِبَيِجِه َفُيَػ ُمْؤِمٌغ َوَمْغ ِإنََّيا َُْخُمُف ِمْغ َبْعِجِىْع ُخُمػٌؼ َيُقػُلػَف َما ال َيْفَعُمػَف َوَيْفَعُمػَف مَ  َُ ا ال ُيْؤَمُخوَف َفَسْغ 

ِلَظ ِمَغ اإليَساِف  َُ اَىَجُىْع ِبَقْمِبِو َفُيَػ ُمْؤِمٌغ َوَلْيَذ َوَراَء  َُ اَىَجُىْع ِبِمَداِنِو َفُيَػ ُمْؤِمٌغ َوَمْغ   َحبَُّة َخْخَدٍؿ ((َُ

ِ ْبِغ َمْدُعػٍد[  ]مدمع عغ َعْبِج َّللاَّ
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تقػؿ: لضذ لي عبلقة، أوالد أخضظ، بشات أخضظ، بشاتظ، بشات أختظ، جضخانظ، زمضمظ في العسل، إذا أنت قمت:  أف

لضذ لي دخل، وسبلمتظ يا رأسي، وعمضظ مغ نفدظ، السشكخ يدتذخؼ، والفداد يتدع، دوائخ الباشل تتدع إلى أف 

 جوائخ الحق تتدع لتحاصخ دوائخ الباشل.تحاصخ دوائخ الحق، أما إذا وجج أمخ بالسعخوؼ ونيي عغ السشكخ ف

أييا األخػة الكخاـ، قج تعجبػف أف التػاصي بالحق لضذ مغ أجل تشسضة الحق بل مغ أجل الحفاظ عمى وجػد 

الحق، أحضانًا يقػؿ لظ: نكػف أو ال نكػف، قزضة وجػد أو عجـ وجػد، قزضة مرضخ، فاإلنداف حضشسا يشدحب 

ي عغ السشكخ وال يشكخ السشكخ ال بضجه وال بمدانو وال بقمبو لضعمع أنو ارتكب كبضخًة، مغ ساحة األمخ بالسعخوؼ والشي

 ولضذ في قمبو مثقاؿ حبة مغ خخدؿ مغ إيساف. 

 ػ َمْغ َأَعاف عَمّ ضمع : 5

 الزلشا في باب ما يحتسل أنو مغ الكبائخ. 

 َلْع َيَدْؿ ِفي َسَخِط ّللاَِّ َحتَّّ َيْشِدَع (( ))َمْغ َأَعاَف َعَمّ ُخُرػَمٍة ِبُطْمٍع َأْو ُيِعيُغ َعَمّ ُضْمعٍ 

 ]أحسج عغ اْبِغ ُعَسخ[

أخ محاـ دخل بجعػػ لضدت محقة، و وضف عمسو وفيسو لمقػانضغ وشبلقة لدانو وفراحتو في الجفاع عغ باشل، 

يػجج أو في دحس حق، ىل يرجؽ ىحا األخ السحامي أنو وقع في سخط هللا وىػ ال يذعخ؟ واالمتحاف صعب، 

دعػػ يجفع السػكل خسدسئة ألف عمى حداب األتعاب، وقج تكػف ىحه الجعػػ لضدت محقة، فالسحامي السؤمغ 

 يقػؿ: هللا الغشي معاذ هللا أف أدافع عغ باشل، معاذ هللا أف أدحس الحق. 

 ّللاَِّ َحتَّّ َيْشِدَع (( )) َمْغ َأَعاَف َعَمّ ُخُرػَمٍة ِبُطْمٍع َأْو ُيِعيُغ َعَمّ ُضْمٍع َلْع َيَدْؿ ِفي َسَخطِ 

 ]أحسج عغ اْبِغ ُعَسَخ[
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القاضي شخيح لو ابغ وقج وقع في خرػمة مع بعس إخػانو، فجاء أباه وعخض عمضو القزضة، وقاؿ: ىحه ىي 

القزضة فإف كشت محقًا فمشخفعيا إلضظ، وإف لع أكغ محقًا فدأعصضيع حقيع مغ دوف أف نتخاصع عشجؾ، وهللا كبلـ 

يعخض عمى أبضو القاضي، فمسا استسع إلضو قاؿ: أنت محق ارفعيا إلي، فمسا رفعيا إلضو حكع عمضو  مشصقي، ابغ

لرالح خرػمو، قاؿ: يا أبت ألع أستذخؾ؟ قاؿ: بمى ولكشي خفت أال تعصضيع حقيع كسا يشبغي فأردت أف تخفعيا 

 إلّي ألعصضيع حقيع كسا يشبغي. 

يا : 6  ػ مغ خبِ امخأةا عمّ زُو

 ف مغ خبب امخأًة عمى زوجيا. ىل ترجقػ 

ُو َفَمْيَذ ِمشَّا (( َتُو َأْو َمْسُمػََ َُ َِ َعَمّ اْمِخٍئ َزْو  )) َلْيَذ ِمشَّا َمْغ َحَمَف ِباألَماَنِة َوَمْغ َخبَّ

ِ ْبِغ ُبَخْيَجَة َعْغ َأِبضِو [  ]أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَّ

أؼ كبلـ يحكخ عمى أذف امخأة لتشفخ مغ زوجيا، أو  ماذا قجـ لظ عمى الػالدة؟ معشى ىحا أنو ال يعخؼ قضستظ،

لتدىج في عصائو، أو لتمتفت إلى غضخه، الحؼ تكمع ىحا الكبلـ وقع في كبضخة وىػ ال يجرؼ، أحضانًا مغ باب التدمضة 

والسداح يشتقج ىحا البضت، ساحة البضت، مػقع البضت، يشتقج ىحا الصعاـ، ىحا شعامكع؟ ىحا غحاؤكع؟ ماذا يفعل 

جيا؟ ىحا الحؼ يخبب امخأة عمى زوجيا أو عبج عمى سضجه وقع في كبضخة وىػ ال يذعخ، الشبي عمضو الربلة زو 

 والدبلـ كاف يحدغ الحدغ ويرػبو، ويػىغ القبضح ويزعفو.
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 ػ مغ مات وليذ عميو إماـ ُساعة : 7

 ومغ األعساؿ التي يسكغ أف تكػف مغ الكبضخة. 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: َمْغ َماَت َوَلْيدَ )) َعْغ َعْبِج ّللاَِّ اْبِغ عَ  ْت اِمٍخ َيْعِشي اْبَغ َرِبيَعَة َعْغ َأِبيِو َ اَؿ: َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

َ ََُباَرَؾ َوَُ  اِىِميَّةا َفِإْف َخَمَعَيا ِمْغ َبْعِج َعْقِجَىا ِفي ُعُشِقِو َلِقَي ّللاَّ َُ ٌة َأال ال عَ َعَمْيِو َشاَعٌة َماَت ِميَتةا  اَلّ َوَلْيَدْت َلُو ُحجَّ

ْيَصاَف َمَع اْلػَ  ْيَصاُف ِإال َمْحَخـٍ َفِإفَّ الذَّ ٌل ِباْمَخَأٍة ال َُِحلُّ َلُو َفِإفَّ َثاِلَثُيَسا الذَّ ُُ اِحِج َوُىَػ ِمَغ االْثَشْيِغ َأْبَعُج َمْغ َيْخُمَػفَّ َر

ُُْو َحَدَشُتُو َفيُ  َئُتُو َوَسخَّ ُو َسيِّ  َػ ُمْؤِمٌغ ((َساَءُْ

ِ اْبِغ َعاِمٍخ َيْعِشي اْبَغ َرِبضَعَة َعْغ َأِبضِو[  ]أحسج َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 أؼ لضذ لو مخجع يخجع إلضو، بالتعبضخ العامي يزخب مغ رأسو، يػجج مخجع هللا سبحانو وتعالى قاؿ: 

ْشُتْع اَل َُْعَمُسػَف ﴾ ْكِخ ِإْف َُ  ﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ

 الشحل [] سػرة 

 ﴿ َفاْسَأْؿ ِبِو َخِبيخاا ﴾

 [49] سػرة الفخقاف: 

 والشبي يقػؿ: 

 )) ما خاب مغ استخارل وال نجـ مغ استذارل وال َعاَؿ َمِغ اْ َتَرَج ((

 ]أخخجو الصبخاني عغ أنذ بغ مالظ [

 وقاؿ تعالى: 

ػُنػا َمَع الرَّ   اِدِ يَغ ﴾﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اَُُّقػا ّللاََّ َوَُ

 [ 119] سػرة التػبة: 
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 وقػلو: 

َيُو َواَل َُْعُج َعْيَشاَؾ عَ  ُْ ْشُيْع ُُِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة ﴿َواْىِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َو

ْنَيا َواَل ُُِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َ ْمَبُو َعغْ  اَف َأْمُخُه ُفُخشاا ﴾ الجُّ ِخَنا َواََُّبَع َىَػاُه َوََ َْ ُِ 

 [ 14] سػرة الكيف: 

ْنَيا َمْعخُ  اَىَجاَؾ َعمّ َأْف ُُْذِخَؾ ِبي َما َلْيَذ َلَظ ِبِو ِعْمٌع َفاَل ُُِصْعُيَسا َوَىاِحْبُيَسا ِفي الجُّ َُ وفاا َواَُِّبْع َسِبيَل َمْغ ﴿ َوِإْف 

شُتْع َُْعَسُمػَف﴾َأَناَب ِإَليَّ ُثعَّ ِإلَ  ُعُكْع َفُأَنبُِّئُكْع ِبَسا َُ  يَّ َمْخُِ

 [ 14] سػرة لقساف : 

كع آية؟ اتقػا هللا وكػنػا مع الرادقضغ، أؼ لغ تدتصضعػا أف تتقػا هللا إال إف كشتع مع الرادقضغ، أنتع بحاجة إلى 

سع فاسج، متحمل، متفمت، ىحا بضئة، إلى مجتسع مؤمغ يعضشكع عمى شاعة هللا، أما إذا إنداف جمذ مع مجت

السجتسع يجحبو إلى معرضة، مغ لػاـز اإليساف أف تغضخ كل الحيغ يمفتػنظ عغ هللا، أف تغضخ ىؤالء إلى أصجقاء 

 مؤمشضغ يعضشػؾ عمى شاعة هللا، ويحكخونظ إذا ندضت، ويعضشػؾ إف أردت. 

 ما خاب مغ استذار :

ع يكغ لو مدتذار، لضذ لو مشيل عمسي يشيل مشو، لضذ لو مرجر اإلنداف عشجما ال يكػف لو مخجع يخجع إلضو، ل

ديشي يعػد إلضو، ىحا اإلنداف ضائع، وىحا اإلنداف يفتي بعقمو السحجود وثقافتو السحجودة، ويفتي وىػ ال يجرؼ أنو 

شي، لو يتبع ىػاه، ويفتي دوف ضابط، ويفتي دوف دلضل، دوف شيء مػثق، أما الحؼ لو مخجع، لو إماـ، لو مشيل دي

 إنداف يثق بعمسو وأخبلقو، يدألو مغ حضغ آلخخ، ىحا ما خاب مغ استذار، ىحا يصبق قػلو تعالى:

اِدِ يَغ﴾ ػُنػا َمَع الرَّ  ﴿ َياَأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا اَُُّقػا ّللاََّ َوَُ

 [ 119] سػرة التػبة : 
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فػائج أف تشزع تحت مجسػع السؤمشضغ، فػائج ال قج نقػؿ: ىشاؾ فػائج لبلجتساع، فػائج أف تكػف مع جساعة مؤمشة، 

تعج وال تحرى، ألف السؤمغ يأنذ بأخضو السؤمغ، واألخ السؤمغ يقػؼ أخاه السؤمغ، واألخ السؤمغ يذج أخاه 

السؤمغ إلى شاعة هللا، يربخه إذا أصابتو مرضبة، يخفع معشػياتو إذا انيارت، يجسعو إذا تذتت، يػصمو إذا 

 جخ، يأخح بضجه إذا قعج، ىحا ىػ السؤمغ، فالجساعة رحسة.انقصع، يربخه إذا ض

 الجساعة رحسة :

أكاد أقػؿ: إف أثسغ شيء عمى اإلشبلؽ أخ مؤمغ صادؽ، تخػ عبلقات رائعة ججًا، أدب، ومحبة، وتزحضة، 

وفجاء، ونرح، وتعاوف، وتحابب، وتجاور، وتباذؿ، شيء جسضل، وصجقػا أف السؤمغ يشصمق مغ شعار: لدت 

في الحضاة أييا السؤمغ، أنت ضسغ جساعة، أنت ضسغ أسخة، وفعبًل أحضانًا أعطع السذكبلت تشحل مع  وحجؾ

 السؤمشضغ، أحضانًا التعاوف يمقي في قمب السؤمغ راحة ما بعجىا راحة. 

 ػ أف يأكل اإلنداف بسدمع : 8

 وفي حجيث مخضف ججًا: 

  ِبَيا ُأْكَمةا ِمَغ الشَّاِر ...(()) َمْغ َأَكَل ِبُسْدِمٍع ُأْكَمةا ل َأْشَعَسُو ّللاَُّ 

 ]الدىج والخقائق البغ السبارؾ إسشاده مترل رجالو ثقات عغ الحدغ [

أؼ بحثت عغ مذكمة وججتيا عشج مدمع، وأخبخت عشو أعصػؾ ثمث السرالحة مبمغ جضج، أنت بشضت ىحا السبمغ 

بًا ذكضًا، مغ أكل بسدمع مغ أجل أف يأكل عمى حداب أسخة، عمى تفمضذ إنداف، ىشاؾ أشخاص يخوف أف ىحا كد

أشضب الصعاـ، مغ أجل أف يدكغ أجسل البضػت، بشى مالو عمى إيحاء اآلخخيغ، وعمى إدخاؿ الخعب عمى قمػبيع، 

ال تبشي رزقظ عمى إيحاء الشاس، أعخؼ رجبًل شابًا ناشئًا فتح مذغل قساش، اشتخػ صفقة قساش مغ بائع، الفاتػرة 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

212 

ا لظ مختضغ ثبلث، فجأة جاؤوا الجسارؾ، أوؿ ما نذأ كمفػه بغخامة فػؽ شاقتو أصضب بسخض لضدت مذكمة أرسمي

الرخع، ثع اكتذف أف الحؼ باعو القساش ىػ الحؼ بمغ عشو لضأخح ثمث السرالحة، قبزيا بالضـػ نفدو، ألع يأكل 

اـ عمى أنقاض مدمع، أو عمى ىحا اإلنداف بيحا السدمع أكمًة؟ الػيل لو، وىحا يفعمو أناس كثضخوف يأكمػف الصع

 أنقاض مؤمغ، أو بساؿ مدمع. 

ُ ِبِو َثْػباا ِمَغ الشَّاِر ...((  )) ...َوَمْغ َلِبَذ ِبَأِخيِو اْلُسْدِمِع َثْػباا ل َأْلَبَدُو ّللاَّ

 ]الدىج والخقائق البغ السبارؾ إسشاده مترل رجالو ثقات عغ الحدغ [

عمى أنقاضيع ومالو عمى إفقارىع ال يجرؼ أنو سػؼ يبصر بو بصذًة اإلنداف الحؼ يؤذؼ الشاس ويبشي مججه 

 كبضخة، ألف هللا عد وجل يقػؿ: 

 ﴿ِإفَّ َبْصَر َربَِّظ َلَذِجيٌج﴾

 [11]سػرة البخوج:

مخة قمت لخجل ىػ في مػقع بإمكانو أف يؤذؼ الشاس، قمت لو: هللا عشجه مخض سخشاف، تذسع كبج، فذل كمػؼ، 

أليسشي ستة أمخاض أو سبعة كل مخض ييج الجباؿ، ىؤالء كميع عباد هللا وسضدألظ هللا عغ كل خثخة بالجماغ، هللا 

 ما تفعمو بيع، فاتق هللا وىضئ لخبظ جػابًا عغ كل ما تفعمو مع الشاس. 

ُ ِبَيا ُأْكَمةا ِمَغ الشَّاِر ل َوَمْغ َلِبَذ ِبَأ ُ ِبِو َثْػباا ِمَغ )) َمْغ َأَكَل ِبُسْدِمٍع ُأْكَمةا ل َأْشَعَسُو ّللاَّ ِخيِو اْلُسْدِمِع َثْػباا ل َأْلَبَدُو ّللاَّ

 الشَّاِر ...((

 ]الدىج والخقائق البغ السبارؾ إسشاده مترل رجالو ثقات عغ الحدغ [

أؼ إذا أنت وججت ثػبًا رخضرًا ججًا وجسضبًل ججًا ثع عمست أنو مدخوؽ ىل بإمكانظ أف تذتخيو؟ مدتحضل، إذا 

ر ضمسًا ىل بإمكانظ أف تذتخيو؟ فبل تأكل بسدمع أكمًة وال تكتدي بسدمع كدػًة لئبل تأكل مغ نار عمست أنو مراد
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 جيشع أو تكدى مغ نار جيشع.

ال تبشي ثخوتظ عمى أنقاض اآلخخيغ، اثشاف ال تقخبيسا، اإلشخاؾ باهلل واإلضخار بالشاس، أنت في بحبػحة مادمت 

  واإلضخار بالشاس.مبتعجًا عغ ىحيغ الذضئضغ، اإلشخاؾ باهلل

أحضانًا إنداف يدتغل جيل الشاس، يبتدىع وىع ال يذعخوف، العسمضة فػرية وىػ يدتصضع أف يعضر ثبلثضغ عامًا ببل 

ىحه العسمضة، شخياف واحج مدجود ال يػجج حاجة إلى ىحه العسمضة، عذخ سشػات يعضر بأنذط حالة و إذا شخياف 

رجر يأخح مئتضغ وخسدضغ ألفًا، ألع يأكل بيحا السدمع أكمًة؟ ألع يبغ ثخوة مغ خسدة مدجود، إذا فتح القمب وشق ال

 عمى أنقاض ىحا السدمع؟. 

 ػ مغ ىجخ أخاه سشة : 9

 ىل ترجقػف أنو مغ ىجخ أخاه سشة فيػ كدفظ دمو: 

َدْفِظ َدِمِو ((  ))َمْغ َىَجَخ َأَخاُه َسَشةا َفُيَػ ََ

َمِسيِّ [  ]أحسج َعْغ َأِبي ِخَخاٍش الدُّ

مغ الكبائخ، نحغ في باب مغ أىع أبػاب الكبائخ لئلماـ الحىبي آخخ باب ما يحتسل أف يكػف مغ الكبائخ، مغ 

ىجخ أخاه سشًة فيػ كدفظ دمو، مغ أكل بسدمع أكمة أشعسو هللا بيا أكمة مغ نار يـػ القضامة، مغ مات ولضذ 

غ خبب امخأة عمى زوجيا أو عبجًا عمى سضجه عمضو إماـ جساعة فإف مػتتو مػتة جاىمضة، أذكخكع باألحاديث، م

 فمضذ مشا. 
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 ػ السكخ و الخجيعة : 11

 السكخ والخجيعة في الشار، السكخ مغ الكبائخ والخجيعة مغ الكبائخ.

 ػ مغ لع يحج بيت هللا وىػ مدتصيع : 11

 رجل صحضح البجف مضدػر الحاؿ ال يحج، قاؿ تعالى:

ـُ إِ  َشاٌت َمَقا اَف آِمشاا َوَّللَِّ َعَمّ الشَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْغ اْسَتَصاَع ِإَلْيِو َسِبيالا َوَمْغ ﴿ِفيِو آَياٌت َبيِّ ْبَخاِىيَع َوَمْغ َدَخَمُو ََ

 َكَفَخ َفِإفَّ ّللاََّ َغِشيّّ َعْغ اْلَعاَلِسيَغ ﴾

 [97]سػرة آؿ عسخاف:

بقػؿ هللا تعالى وهلل عمى الشاس حج البضت؟ بعج ىحا يقػؿ هللا: ومغ كفخ، ما معشى ومغ كفخ؟ ما عبلقة مغ كفخ 

أؼ مغ لع يحج بضت هللا وىػ مدتصضع في بجنو ومالو فقج كفخ بيحا الفخض، الحؼ ال يحج وقع في كبضخة وىػ ال 

يجرؼ، شبعًا إذا اإلنداف حج حجة الفخيزة ىشاؾ أولػيات، يقػؿ: لعل تدويج ابشي أولى مغ حجي حجًة نافمة، 

 مسضغ أولى مغ حجي حجًة نافمة.لعل حل مذكبلت السد

يقػؿ سضجنا عسخ: لقج ىسست أف أبعث رجااًل إلى ىحه األمرار فضشطخوا كل مغ يحج مسغ كانت لو استصاعة 

فضزخب عمضو الجدية، معشى ىحا أنو لضذ مدمسًا، ىحا كافخ عمضو جدية، ما ىع بسدمسضغ، ما ىع بسدمسضغ، ما ىع 

 بسدمسضغ، ىكحا قاؿ سضجنا عسخ. 
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 ػ التفخيق بيغ الػالجة و ولجىا : 12

ىل ترجقػف أف مغ الكبائخ أف تفخؽ بضغ والجة وولجىا، عشجه أـ لضذ لو غضخىا ولضدت ليا غضخه، ال ندوج الفتاة 

إال في بضت مدتقل، لػ أف أمًا ليا أوالد وبشات وزوج ال يػجج مانع، ىحا مغ حقكع، لكغ الذاب مستاز ججًا، 

أخبلقيا عالضة ججًا، ال يسكغ إال أف نفخؽ بضغ والجة وولجىا، إذا يػجج مذكبلت ال تحتسل ويدكغ عشج أمو، واألـ 

ىحا مػضػع آخخ، وىشاؾ أميات عاقبلت معتجالت، ولكغ لسجخد أنيا أمو ال ندسح البشتشا أف تدكغ معو، ىحا 

 تفخيق بضغ والجة وولجىا، لعغ هللا مغ فّخؽ بضغ والجة وولجىا. 

َؽ بَ  ُ َبْيَشُو َوَبْيَغ َأِحبَِّتِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة (()) َمْغ َفخَّ َؽ ّللاَّ  ْيَغ َواِلَجٍة َوَوَلِجَىا َفخَّ

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َأيُّػَب [

وإذا اإلنداف فّخؽ بضغ الدوج وزوجتو، يحىب حتى يدتخزؽ في بمج خمضجي إذا ما كاف راتبو ستة آالؼ درىع أؼ 

لو أف يحزخ زوجتو معو، زوجتو بالسذخؽ وىػ في السغخب، وىحا بمج إسبلمي، فخقشا  ثسانػف ألفًا تقخيبًا ال يدسح

بضغ الدوج وزوجتو، ماذا يفعل الذضصاف؟ الدوجة األصل أف تكػف مع زوجيا ىكحا سشة هللا في خمقو، والدوج مع 

يدسح لو أف يأتي زوجتو، فأؼ نطاـ يفخؽ بضغ زوجة وزوجيا قاس ججًا، البج مغ أف يكػف راتبو ستة آالؼ كي 

بدوجتو، ىػ أحج عذخ شيخًا ببل زوجة وىي أحج عذخ شيخًا ببل زوج، يزعف االنزباط، زوجيا بعضج عشيا 

 ألشيخ شػيمة ججًا، فخقشا بضغ زوجة وزوجيا أو بضغ أـ وابشيا، ىحا مغ الكبائخ.

 يجسخ في البعػث أحج فػؽ أربعة سضجنا عسخ مخة سسع أنضغ امخأة تذكػ الػحجة وزوجيا بالجياد، فأرسل تعسضسًا أال

أشيخ ميسا كاف الجياد عطضسًا، الجياد في نذخ اإلسبلـ، صضانة أسخة مقجـ عمى الجياد، ىحه زوجتو لضذ ليا 

أحج غضخه، أحضانًا األب بشدوة يحجد ابشتو عشجه ويقػؿ: نخيج أف نخبضو، ألسباب تافية، ىحا فخؽ بضغ زوجة و 

 حضانًا، لضذ مشا مغ فخؽ. زوجيا، فخؽ بضغ أـ و ولجىا أ
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ُ َبْيَشُو َوَبْيَغ َأِحبَِّتِو َيْػـَ اْلِقَياَمِة (( َؽ ّللاَّ َؽ َبْيَغ َواِلَجٍة َوَوَلِجَىا َفخَّ  ))َمْغ َفخَّ

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َأيُّػَب [

 ػ َمْغ َفخَّ ِمْغ ميخاث َوارثو :  13

 ومغ الكبائخ: 

ُ ِميَخاَثُو ِمَغ اْلَجشَِّة َيْػـَ اْلِقَياَمِة (( ))َمْغ َفخَّ ِمْغ ِميَخاِث َواِرِثوِ   َ َصَع ّللاَّ

 ]ابغ ماجو َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ [

وىػ عمى فخاش السػت شمقيا ال لذيء إال لضيخب مغ مضخاثيا، عذت معيا خسدًا وثبلثضغ سشة، كشت في جامع 

وجي خسدًا وثبلثضغ سشة اآلف شمقشي، بعزيع الصاغػسضة مغ شيخ جاءت امخأة محجبة قالت لي: أنا أعضر مع ز 

 يصمقيا لضفخ مغ مضخاثيا. 

َل َلَيْعَسُل َواْلَسْخَأُة ِبَصاَعِة ّللاَِّ ِستِّيَغ َسَشةا ُثعَّ َيْحُزُخُىَسا اْلَسْػُت َفُيَزارَّاِف ِفي ُُ ُِ َلُيَسا الشَّاُر  )) ِإفَّ الخَّ اْلَػِىيَِّة َفَتِج

ِلَظ اْلَفػْ َ اَؿ َوَ َخَأ َعَميَّ َأبُ  َُ ُز ػ ُىَخْيَخَة ِمْغ َىا ُىَشا ) ِمْغ َبْعِج َوِىيٍَّة ُيػَىّ ِبَيا َأْو َدْيٍغ َغْيَخ ُمَزارٍّ ( َحتَّّ َبَمَغ ) 

 اْلَعِطيُع ( ((

 ]التخمحؼ َعْغ أبي ىخيخة[

، عشجه خسذ بشات وهللا أييا األخػة، ما أكثخ ما يقع السدمسػف بيحا، البشات حارميع، تخؾ عذخوف ممضػف دوالر

وصبي، أخح الػلج وكالة مغ كل أخػتو البشات ولع يعصيع شضئًا بتػجضو مغ والجه قبل أف يسػت، قج يعبج اإلنداف 

ربو ستضغ سشًة قبل أف يسػت يخالف مشيج هللا في السضخاث فتجب لو الشار، ىل أنت أحكع مغ هللا عد وجل؟ 

 أعصيع كسا تعصي الغبلـ، قاؿ تعالى: 
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غَّ ِنَداءا َفْػَؽ اْثَشَتْيِغ َفَمُيغَّ ُثُمثَ ﴿ُيػِىي ْع ِلمحََّكِخ ِمْثُل َحظِّ اأْلُنَثَيْيِغ َفِإْف َُ َُ ُ ِفي َأْواَلِد اَنْت َواِحَجةا ُكْع ّللاَّ ا َما ََُخَؾ َوِإْف ََ

افَ  ُجُس ِمسَّا ََُخَؾ ِإْف ََ ِو  َفَمَيا الشِّْرُف َوأِلََبَػْيِو ِلُكلِّ َواِحٍج ِمْشُيَسا الدُّ َلُو َوَلٌج َفِإْف َلْع َيُكْغ َلُو َوَلٌج َوَوِرَثُو َأَبَػاُه َفأِلُمِّ

ْع َوَأْبشَ  ُجُس ِمْغ َبْعِج َوِىيٍَّة ُيػِىي ِبَيا َأْو َدْيٍغ آَباُؤَُ ِو الدُّ اَف َلُو ِإْخَػٌة َفأِلُمِّ ْع اَل َُْجُروَف َأيُُّيْع َأْ َخُب الثُُّمُث َفِإْف ََ اُؤَُ

اَف َعِميساا َحِكيساا ﴾َلُكْع َنْفعا  ََ َ  ا َفِخيَزةا ِمْغ ّللاَِّ ِإفَّ ّللاَّ

 [11]سػرة الشداء: 

أنت أحكع؟ يجب أف يبقى الساؿ في بضت فبلف، لػ أعصضشا البشات تػزع الساؿ بضغ بقضة األسخ، يجب أف يبقى 

 الساؿ في بضتشا، ىحه آية أـ حجيث؟ ىحا كبلـ الذضصاف فمحلظ: 

 ُُ ُِ َلُيَسا َل َلَيْعَسُل َواْلَسْخَأُة ِبَصاَعِة ّللاَِّ ِستِّيَغ َسَشةا ُثعَّ َيْحُزُخُىَسا اْلَسْػُت َفُيَزارَّاِف ِفي اْلَػِى )) ِإفَّ الخَّ يَِّة َفَتِج

 ((...الشَّارُ 

 ]التخمحؼ َعْغ أبي ىخيخة[

: والجؼ لو دكاف كتب ثمثيا إلى إحجػ بشاتو، قمت لو: كع بشت يػ  جج عشجه؟ لساذا خّز ىحه الفتاة قاؿ لي أخ الضـػ

وحجىا بثمث ىحا السحل؟ قاؿ: ألنيا عػراء، فقجت إحجػ عضشضيا في سغ مبكخة، قمت لو: وهللا معو حق ىحا لضذ 

ضمسًا ىحا مغ الحكسة، ماداـ أعصاىا في حضاتو فيحه أغمب الطغ قّمسا تتدوج، لضذ ليا أحج والثبلثة متدوجات، 

أوالدؾ استثشاًء لكغ البج مغ أف يكػف معظ حجة هلل عد وجل، شيء معقػؿ، وقج مسكغ أف تيب في حضاتظ ألحج 

 قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َيِديُل َعَميَّ لُ   َعاُبَيا َفَدِسْعُتُو َيُقػُؿ ِإفَّ ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َ اَؿ: ِإنِّي َلَتْحَت َناَ ِة َرُسػِؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

ُو َأال ال َوِىيََّة ِلَػاِرٍث (( ي َحقٍّ َحقَّ لَّ ُِ َ َ ْج َأْعَصّ َُ  ّللاَّ

 ]ابغ ماجو َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ [
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 الػارث ال وصضة لو، كمسة ال يؤمغ، لضذ مشا، وهللا ما آمغ، ىحه كميا كبائخ، كل ىحه األحاديث تذعخ أنيا كبضخة. 

 ػ الفحر والبحاءة : 14

لكبائخ إف هللا يبغس الفاحر البحؼء، كضفسا تكمع يجج كبلمو، أؼ كمسة تخاه غسد، وىسد، وتأوه، مغ كمسات ا

وركد عمى بعس الحخوؼ، وأشار بضجه، ىحا الفاحر البحؼء إف هللا يبغزو، الفحر والبحاءة مغ الكفخ، قاؿ عمضو 

 الربلة والدبلـ: 

 )) يا بشيتيل إف ىحه الثياب ُرف حجع عطامظ ((

 والصبخاني عغ أسامة بغ زيج[] أحسج 

 كمسة عطاـ تغخؼ؟ ال، و لكغ أؼ كمسة أخخػ تثضخ الذيػة.

تو : 15 ل يشذخ سّخ زُو  ػ ُر

 ىل ترجقػف أنو مغ الكبائخ: 

َل ُيْفِزي ِإَلّ اْمَخَأُِِو َوُُْفِزي  ُُ  ِإَلْيِو ُثعَّ َيْشُذُخ ِسخََّىا (())ِإفَّ ِمْغ َأَشخِّ الشَّاِس ِعْشَج ّللاَِّ َمْشِدَلةا َيْػـَ اْلِقَياَمِة الخَّ

 ]مدمع َعْغ أبي سعضج الخجرؼ[

دائسًا يغسد ويمسد ماذا حرل البارحة؟ عسمتع قضاـ لضل؟ ما ىحا الكبلـ الفارغ؟ كل إنداف يفزي إلى امخأتو 

 القضامة.وتفزي إلضو ثع يشذخ سخىا ماذا قاؿ عشو الشبي عمضو الربلة والدبلـ؟ إف مغ شخ الشاس عشج هللا يـػ 
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 ػ مغ أُّ حائزاا أو امخأة في دبخىا : 16

 ومغ الكبائخ أنو: 

 ُ َفَخ ِبَسا ُأْنِدَؿ َعَمّ ُمَحسٍَّج َىمَّّ ّللاَّ اِىشاا َفَقْج ََ ا َأِو اْمَخَأةا ِفي ُدُبِخَىا َأْو ََ  َعَمْيِو َوَسمََّع (())َمْغ َأَُّ َحاِئزا

 ]التخمحؼ َعْغ أبي ىخيخة[

اشمع عمضظ بغضخ أذف فزخبتو بحراة ففقأت عضشو ما كاف عمضظ جشاح، أؼ التمرز والشطخ  قاؿ: لػ أف رجبلً 

إلى بضػت الجضخاف مغ عمى الدصػح أحضانًا، مغ خبلؿ الشػافح، ستار زائح قمضبًل نطخ إلى ما وراء الدتار، شخؽ 

اب، اقتحاـ الشطخ ىحا الباب و وقف وجو الباب، األدب أف تعصي ضيخؾ إلى الباب، لضشطخ فجأًة مغ خمف الب

 أيزًا مسا نيى عشو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 ػ الغمػ بالّجيغ : 17

انتيت الربلة رجل صاح بأعمى  -فضسا أذكخ قرة مغ اثشتي عذخة سشة -والغمػ مغ الكبائخ، مخة كشا نرمي 

قمشدػات عمى رؤوسكع، خضخ إف صػتو: إف صبلتكع جسضعًا باشمة، أعػذ باهلل، فقمشا: لساذا؟ قاؿ: ألنو ال يػجج 

شاء هللا، لكغ أنا يػجج عشجؼ شاقضة، غمػ في الجيغ، قزضة مغ فخوع الجيغ يكبخىا ويجعميا الجيغ كمو، ىحا مغ 

 الكبائخ.

يػجج رجل جاءني يبكي، قاؿ لو إماـ السدجج: يػجج بالفاتحة أربع عذخة شجة، فعبًل يػجج كحلظ، مغ فاتتو شجة 

، فػجج نفدو صبلتو كميا باشمة لع يزبط الذجة، معشى ىحا أف صبلتو باشمة كميا، ىحا غمػ واحجة فربلتو باشمة

 في الجيغ.
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أحج خصباء السداجج مشح أسبػعضغ أو ثبلثة ذكخ آيات الخبا، شيء جسضل ججًا وذكخ أحاديث الخبا، وقاؿ: انتبيػا 

أكل الخبا، أعػذ باهلل، يجًا بضج وسػاًء يا أخػاف الحؼ يرخؼ مئة لضخة بأربع قصع كل قصعة خسذ وعذخوف فقج 

 بدػاء، أعصضت أنت قصعة واحجة وأخحت أربع، لضذ سػاء بدػاء.

أوقع الشاس كميع بالخبا، الغمػ بالجيغ مغ الكبائخ، القزضة كسا تخيج؟ ىحه القصعة مكتػب عمضيا مئة، األربع قصع 

 بسئة، ألضدػا سػاء بدػاء؟ يداووف مئة، العسمة الػرقضة سشج، إيراؿ، سشج بسئة وأربعة 

يِغ(( اَف َ ْبَمُكْع اْلُغُمػُّ ِفي الجِّ يِغ َفِإنََّسا َأْىَمَظ َمْغ ََ  ))....ِإيَّاُكْع َواْلُغُمػَّ ِفي الجِّ

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي اْلَعاِلَضِة [

 ػ مغ لع يرجؽ مغ حمف باأليساف السغمطة : 18

الا َيْحِمُف ِبَأِبيِو َفَقاَؿ ال َُْحِمُفػا ِبآَباِئُكْع َمْغ َحَمَف ِباَّللَِّ )) َعِغ اْبِغ ُعَسَخ َ اَؿ: َسِسَع الشَّبِ  ُُ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َر يُّ َىمَّّ ّللاَّ

 َفْمَيْرُجْؽ َوَمْغ ُحِمَف َلُو ِباَّللَِّ َفْمَيْخَض َوَمْغ َلْع َيْخَض ِباَّللَِّ َفَمْيَذ ِمَغ ّللاَِّ ((

 [ ]متفق عمضو َعِغ اْبِغ ُعَسخَ 

رجل حمف لظ باأليساف السغمطة و وضع يجه عمى كتاب هللا ولع تخض أنت لدت مدمسًا، إنداف مدمع أمامظ 

 حمف لظ باهلل و وضع يجه عمى كتابو ولع تقبل، فرل دقضق ججًا.

 ػ مغ ضيع مغ يقػت :  19

 و: 

َفّ ِباْلَسْخِء ِإْثساا َأْف ُيَزيَِّع َمْغ َيُقػُت (()) َعْغ َعْبِج ّللاَِّ ْبِغ َعْسٍخو َ اَؿ: َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ  ُ َعَمْيِو َوَسمََّع: ََ  ّللاَّ

ِ ْبِغ َعْسٍخو [  ]أبػ داود َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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يقػؿ لظ: يا أخي أخخج قبل أف يدتضقطػا وأعػد وىع نائسػف، أكل درجة أولى، البخاد مستمئ، تخبضتيع، وصبلتيع، 

 هلل، واألخح بضجىع إلى هللا ورسػلو الشبي ما نفى عشو أنو يصعسيع. واستقامتيع، ومعخفتيع با

ا َأْف ُيَزيَِّع َمْغ َيُقػُت (( َفّ ِباْلَسْخِء ِإْثسا ََ ..(( 

ِ ْبِغ َعْسٍخو [  ]أبػ داود َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 يصعسيع، الشبي أثبت لو أنو يصعسيع ما أنكخ عمضو ولكغ ضضعيع في ديشيع. 

ثَ ))َعْغ َأِبي ُعثْ  ِِ اْلَسْخِء ِمَغ اْلَكِحِب َأْف ُيَحجِّ ُ َعْشُو ِبَحْد ِبُكلِّ َما  َساَف الشَّْيِجيِّ َ اَؿ: َ اَؿ ُعَسُخ ْبُغ اْلَخصَّاِب َرِضي ّللاَّ

 َسِسَع ((

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُعْثَساَف الشَّْيِجؼِّ [

 ػ أف يحجث اإلنداف ما سسع دوف ُحقق : 21

ة شاعت مغ دوف تحقق، مغ دوف دلضل، مغ دوف تبرخ، إنداف نقميا وىػ ال ىشاؾ حاالت شبلؽ أساسيا قر

 يعمع، ونقميا لمدوج وىػ ال يعمع، شمق امخأتو، لحلظ قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

َث ِبُكلِّ َما َسِسَع (( ِِ اْلَسْخِء ِمَغ اْلَكِحِب َأْف ُيَحجِّ  )).. ِبَحْد

 []مدمع َعْغ َأِبي ُعْثَساَف الشَّْيِجؼِّ 

 

 

 

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

222 

 ػ الطمع : 21

 ومغ الكبائخ الطمع، قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ: اَُُّقػا الطُّْمَع َفِإفَّ  اِبِخ ْبِغ َعْبِج ّللاَِّ َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ َُ الطُّْمَع ُضُمَساٌت َيْػـَ اْلِقَياَمِة ))َعْغ 

حَّ َفِإفَّ ال اَف َ ْبَمُكْع َحَسَمُيْع َعَمّ َأْف َسَفُكػا ِدَماَءُىْع َواْسَتَحمُّػا َمَحاِرَمُيْع ((َواَُُّقػا الذُّ حَّ َأْىَمَظ َمْغ ََ  ذُّ

] ِ  ]مدمع َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاَّ

 ػ الحدج : 22

 والحدج أيزًا مغ الكبائخ، قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

َِ (()) ِإيَّاُكْع َواْلَحَدَج َفِإفَّ الْ  َِ َأْو َ اَؿ اْلُعْذ َسا َُْأُكُل الشَّاُر اْلَحَص  َحَدَج َيْأُكُل اْلَحَدَشاِت ََ

 ]أبػ داود َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 ػ التباغس : 23

ا فَ  َُ الـَ ))ال َُْجُخُمػَف اْلَجشََّة َحتَّّ ُُْؤِمُشػا َوال ُُْؤِمُشػا َحتَّّ ََُحابُّػا َأَوال َأُدلُُّكْع َعَمّ َشْيٍء ِإ َعْمُتُسػُه ََُحاَبْبُتْع َأْفُذػا الدَّ

 َبْيَشُكْع ((

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة [

 معشى التباغس مغ الكبائخ.

خض سخيع، التباغس مغ الكبائخ، والحدج مغ الكبائخ، والطمع مغ الكبائخ، والذح والطمع مغ الكبائخ، وأف ع

ػت مغ الكبائخ، ومغ لع يخض لسغ حمف لو باهلل، والغمػ في تحجث بكل ما سسعت مغ الكبائخ، وأف تزضع مغ تق

الجيغ، والتمرز عمى بضػت السدمسضغ وتتبع عػراتيع مغ الكبائخ، ومغ أتى حائزًا أو امخأة في دبخىا مغ 
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الكبائخ، ورجل يشذخ سخ زوجتو يفزي إلضيا وتفزي إلضو ويشذخ سخىا مغ الكبائخ، والفحر والبحاءة والسدح 

لكبائخ، أف تػصي لػارث مغ الكبائخ، أف تزار بالػصضة مغ الكبائخ، أف تفخ مغ مضخاث زوجتظ الجشدي مغ ا

فتصمقيا مغ الكبائخ، أف تفخؽ بضغ والجة و ولجىا مغ الكبائخ، أف يأكل اإلنداف بسدمع مغ الكبائخ، ومغ خبب امخأة 

الكبائخ، ومغ رأػ مشكخًا ولع عمى زوجيا وعبج عمى سضجه مغ الكبائخ، ومغ أعاف عمى خرػمة بغضخ حق مغ 

يغضخه ال بضجه وال بمدانو وال بقمبو مغ الكبائخ، ومغ ال يأمغ جاره بػائقو فقج وقع في الكبائخ، ومغ لع يكغ ىػاه تبعًا 

لسا جاء بو الشبي فقج وقع في الكبائخ، ومغ لع يحب رسػؿ هللا أكثخ مسا يحب أىمو وولجه ومالو والشاس أجسعضغ 

كبائخ، ومغ لع يحب ألخضو ما يحب لشفدو مغ الكبائخ، وىحا الفرل الحؼ عقجه اإلماـ الحىبي في فقج وقع في ال

آخخ كتاب الكبائخ وسساه: "فرل جامع لسا يحتسل أف يكػف مغ الكبائخ" يجب أف نأخح عمسًا بيحه الشقاط الجقضقة 

 أكبخ الكبائخ. ججًا التي يفعميا معطع السدمسضغ وال يشتبيػا أنيا مغ الكبائخ، بل إنيا

 والحسج  رب العالسيغ 
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ات الكحب وأنػاعو 7 - 5الجرس )   ( : دُر

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سضجنا دمحم ا

أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

ي عبادؾ الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ ف

 الرالحضغ. 

 الكحب ُنِ مغ أخصخ الحنػب :

أييا األخػة السؤمشػف، الحنػب أنػاع مشّػعة؛ مشيا ما ىػ مغ الكبائخ، ومشيا ما ىػ مغ الرغائخ، ولكغ في حجيث 

جامع مانع يبضِّغ الشبيُّ عمضو الربلة و الدبلـ أف ىشاؾ ذنًبا يشتيي براحبو إلى الشار، وأف ىشاؾ عسبًل رابحًا 

شتيي براحبو إلى الجشة، إًذا ىحاف السػقفاف خصخاف ججًا؛ مػقف يأخحؾ إلى الجشة، ومػقف يأخحؾ إلى الشار، ي

 يقػؿ عمضو الربلة و الدبلـ: 

َل َلَيْرُجُؽ َحتَّّ َيُكػفَ  ُُ ْجَؽ َيْيِجي ِإَلّ اْلِبخِّ َوِإفَّ اْلِبخَّ َيْيِجي ِإَلّ اْلَجشَِّة َوِإفَّ الخَّ ا َوِإفَّ اْلَكِحَب َيْيِجي  ِى ))ِإفَّ الرِّ يقا جِّ

حَّا َِ ِعْشَج ّللاَِّ ََ َل َلَيْكِحُب َحتَّّ ُيْكَت ُُ  باا ((ِإَلّ اْلُفُجػِر َوِإفَّ اْلُفُجػَر َيْيِجي ِإَلّ الشَّاِر َوِإفَّ الخَّ

ُ َعْشُو[ ِ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضَي َّللاَّ  ]البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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مغ أخصخ الحنػب، بل إف إًذا قزضُة الكحب ذنب 

 الشبي عمضو الربلة و الدبلـ يقػؿ: 

مَِّيا ِإالَّ اْلِخَياَنَة  ))ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمّ اْلِخاَلِؿ َُ

 َواْلَكِحَب((

 ]أحسج َعْغ َأِبي ُأَماَمَة[

 

ابعو اجتساعي ومؤمشًا أْؼ تجج مؤمشًا مشصػيًا ومؤمشًا مشفتحًا، مؤمشًا يحب الحخكة ومؤمشًا يحب االستقخار، مؤمشًا ش

شابعو انعدالي، مؤمشًا أنضق ججًا و مؤمشًا أقلُّ أناقة، مؤمشًا عربّي السداج ومؤمشًا وديعًا، ىشاؾ شباع ال تعّج و ال 

 تحرى كميا عمى العضغ و الخأس: 

مَِّيا ِإالَّ اْلِخَياَنَة َواْلَكِحَب((  ))ُيْصَبُع اْلُسْؤِمُغ َعَمّ اْلِخاَلِؿ َُ

 ت الصباع ال تتشاقس مع اإليساف، ولكغ الكحب وحجه يمغي اإليساف، والخضانة، لحلظ: ىشاؾ عذخا

َل َلَيْرُجُؽ َحتَّّ َيُكػفَ  ُُ ْجَؽ َيْيِجي ِإَلّ اْلِبخِّ َوِإفَّ اْلِبخَّ َيْيِجي ِإَلّ اْلَجشَِّة َوِإفَّ الخَّ ا َوِإفَّ اْلَكِحَب َيْيِجي ))ِإفَّ الرِّ يقا  ِىجِّ

حَّاباا (( ِإَلّ اْلُفُجػرِ  َِ ِعْشَج ّللاَِّ ََ َل َلَيْكِحُب َحتَّّ ُيْكَت ُُ  َوِإفَّ اْلُفُجػَر َيْيِجي ِإَلّ الشَّاِر َوِإفَّ الخَّ

ُ َعْشُو[ ِ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضَي َّللاَّ  ]البخارؼَ ْف َعْبِج َّللاَّ
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 أخصخ أنػاع الكحب أف ُكحب عمّ هللا :

 اع الكحب مغ دوف استثشاء أف تكحب عمى هللا، يقػؿ هللا عد وجل: اآلف الكحب نفدو كع درجة؟ لعل أخصخ أنػ 

ِحباا ﴾  ﴿ َوَمْغ َأْضَمُع ِمسَِّغ اْفَتَخى َعَمّ ّللاَِّ ََ

 [14]سػرة ىػد :

وفي آية أخخػ ربشا سبحانو و تعالى رّتب الحنػب والسعاصي تختضبًا تراعجيًِّا، فحكخ الفحذاء والسشكخ، وذكخ 

 الذخؾ، وذكخ الكفخ، وجعل في رأس ىحه الكبائخ:  البغي والعجواف، وذكخ

 ﴿ َوَأْف َُُقػُلػا َعَمّ ّللاَِّ َما اَل َُْعَمُسػَف ﴾

 [ 189] سػرة البقخة:

اإلماـ الغدالي رحسو هللا يقػؿ: "ألف يختكب العػاـ الكبائخ أىػف أف يقػلػا عمى هللا ما ال يعمسػف"، أوؿ نقصة في 

 ، و أشّج أنػاع الكحب، وأفعُل أنػاع الكحب في صاحبو ىػ أف تكحب عمى هللا. ىحا الجرس؛ أخصخ أنػاع الكحب

 مخاُِ الكحب :

الكحب عمى هللا مخاتب، وأشجُّ ىحه األخصاء أف تّجعي الشبػة، ىشاؾ مغ ادعى الشبػة، مدضمسة الكحاب اّدعى الشبػة، 

شضئًا، فقصع رأسو، وسأؿ الثاني أتذيج قبس عمى صحابضضغ قاؿ ألحجىسا: أتذيج أني رسػؿ هللا؟ قاؿ: ما سسعت 

أني رسػؿ هللا؟ قاؿ: نعع، قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: "أما األوؿ فقج أعد ديغ هللا فأعده هللا، وأما الثاني فقج قِبل 

رخرة هللا" ، ما ىحا الجيغ؟ لظ أف تأخح بالخخز، ولظ أف تأخح بالعدائع، و كل شيء لو أجخ، أما األوؿ فقج 

، وأما الثاني فقج قِبل رخرة هللا، إًذا أشج أنػاع الكحب أف يّجعي اإلنداف الشبػة، و قج اّدعاىا بعزيع، أعد ديغ هللا

 مع أف الشبي عمضو الربلة و الدبلـ قاؿ: 
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ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َخَخَج ِإَلّ َُُبػَؾ َوا َُُخمُِّفِشي )) َعْغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َو َّاٍص َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ ْسَتْخَمَف َعِميِّا َفَقاَؿ َأ

ْبَياِف َوالشَِّداِء َ اَؿ َأاَل َُْخَضّ َأْف َُُكػَف ِمشِّي ِبَسْشِدَلِة َىاُروَف ِمْغ ُمػَسّ ِإالَّ َأنَُّو َلْيَذ   َنِبيّّ َبْعِجي (( ِفي الرِّ

 ]البخارؼ َعْغ َسْعِج ْبِغ َأِبي َوقَّاٍص[

 مقاـ الشبػة مغمق:

ْيَصاِف ِإنَُّو َلُكْع َعُجوّّ مُ ﴿ َياَأيُّ  باا َواَل َُتَِّبُعػا ُخُصَػاِت الذَّ ُمػا ِمسَّا ِفي اأْلَْرِض َحاَلالا َشيِّ ِبيٌغ*ِإنََّسا َيْأُمُخُكْع َيا الشَّاُس َُ

ػِء َواْلَفْحَذاِء َوَأْف َُُقػُلػا َعَمّ ّللاَِّ َما اَل َُْعَمُسػَف ﴾  ِبالدُّ

 [189-184] سػرة البقخة:

 أىل الحَخ :

د نفَدظ أف تقػؿ: ال أعمع، ال أدرؼ، سأسأؿ، قاؿ تعالى:   أخػانشا الكخاـ؛ عػِّ

ْشُتْع اَل َُْعَمُسػَف ﴾ ْكِخ ِإْف َُ  ﴿ َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ

 [58] سػرة الشحل:

لحؼ فيع كبلـ هللا، مغ ىع أىل الحكخ؟ أىل الػحي، أؼ أىل القخآف وأىل الدشة، الػحي سساه هللا في القخآف ذكخًا، فا

و يفيع حجيث رسػؿ هللا، و يعخؼ األحكاـ الذخعضة، ىحا مغ أىل الحكخ، فاسألػا أىل الحكخ، لضذ عارًا أف تقػؿ: 

ال أدرؼ، العار أف تقػؿ و أنت ال تجرؼ، أنا أقػؿ لكع ىحه الكمسة، لضذ العار أف تكػف جاىبًل، العار أف تبقى 

ر أف تبقى مخصئًا، اإلماـ أحسج بغ حشبل جاءه وفج مغ السغخب وضل يسذي جاىبًل، لضذ العار أف تخصئ، العا

إلى أف وصل إلضو أشيخًا عجة، معو ثبلثػف سؤااًل، أجاب عغ سبعة عذخ سؤااًل فمسا قضل لو: و الباقي؟ قاؿ: ال 

ال يجرؼ، و أنت  أدرؼ، قالػا: اإلماـ أحسج بغ حشبل ال يجرؼ!! قاؿ ليع: قػلػا لسغ بعثيع: اإلماـ أحسج بغ حشبل
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 في أعمى درجة مغ درجات العمع تقػؿ: ال أدرؼ، أف تقػؿ عمى هللا ما ال تعمع ىحا أكبخ ذنب عمى اإلشبلؽ. 

 أف ُقػؿ عمّ هللا ما ال ُعمع أكبخ ُنِ عمّ اإلشالؽ :

متو ممضػف مخة أخػانشا الكخاـ، أرجػ أف يّتزح ىحا أمامكع، عشجؾ مضداف، الكفة األولى راجحة مئة غخاـ، لػ استخج

الػزنات كميا غمط، الخصأ في السضداف ال ُيرّحح، أما لػ وزنت وزنة وتػىست أنيا كضمػ و ىي نرف كضمػ فيحا 

خصأ في الػزف، ال يتكخر، مخة واحجة، احفطػا ىحه القاعجة: " الخصأ في الػزف ال يتكخر، بضشسا الخصأ في السضداف 

فأنت عسمت خمبًل في مضداف إنداف، لػ قمت لو فخضًا حجيثًا مغ دوف ال ُيرحح " إف قمت عمى هللا ما ال تعمع 

 شخح، مغ دوف تعمضل، مغ دوف أسباب ورود، مغ دوف رأؼ العمساء: 

 ))َشَفاَعِتي أِلَْىِل اْلَكَباِئِخ ِمْغ ُأمَِّتي((

 ]التخمحؼ َعْغ َأَنٍذ[

وهللا عسل مخيح، افعل الكبائخ ما تخيج، ألنظ إف 

بيُّ لظ، فأف تقػؿ عمى هللا ما ال تعمع فعمتيا شفع الش

ىحا ذنب عطضع، مثبًل يقػلػف: اإلنداف إذا حجَّ بضت 

هللا الحخاـ غفخ هللا لو ما تقجـ مغ ذنبو و ما تأخخ، 

يأكل الساؿ الحخاـ، و يشيب األمػاؿ، يعتجؼ عمى 

أعخاض الشاس، يغر السدمسضغ، ثع يحىب إلى الحج، 

ـ ولجتو أمُّو، الحقضقة خبلؼ ذلظ، الحنػب التي غفخىا هللا لظ ما كانت بضشظ و بضغ ويعػد كسا أوىسو الجاىمػف كضػ 

هللا فقط، أما التي بضشظ وبضغ العباد ال ُتغفخ إال باألداء أو السدامحة، قبل أف تقػؿ عمى هللا ما ال تعمع عج 

كتبو مع األشقضاء دوف أف يجرؼ، و  لمسمضػف، قبل أف تػىع إندانًا أف ذنبو مغفػر، قبل أف تػىع إندانًا أف القَجر
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دوف أف يعمع، ىحا حجيث يا أخي، ىكحا سسعت، أنت ماذا فعمت في ىحا اإلنداف؟ حصَّستو، لضذ ىشاؾ عقضجة 

تذلُّ باإلنداف كالجبخ، انتيى، بخؽ، ِلع العسل؟ كل شيء مشتو قبل أف تػلج، لػ ارتكب اإلنداف الكبائخ أىػف مغ 

 هللا يقػؿ:  أف يقػؿ ىحا لمشاس، مع أف

َُرٍَّة َشّخاا َيَخُه ﴾ َُرٍَّة َخْيخاا َيَخُه * َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ   ﴿ َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ 

 [ 4-7] سػرة الدلدلة: 

 و قاؿ: 

 ﴿َواَل ُُْطَمُسػَف َفِتيالا ﴾

 [77]سػرة الشداء:

 و ال قصسضخ. 

 ﴿ َواَل ُيْطَمُسػَف َنِقيخاا ﴾

 [115]سػرة الشداء: 

 و قاؿ: 

 ﴿ اَل ُضْمَع اْلَيْػـَ ﴾

 [17]سػرة غافخ: 

َفّ ِبَشا َحاِسِبيَغ ﴾ َُْيَشا ِبَيا َوََ اَف ِمْثَقاَؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ َأ  ﴿ َوِإْف ََ

 [ 57] سػرة األنبضاء: 

 ﴿ َوَىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفػَر ﴾

 [17]سػرة سبأ: 
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 كبلـ رائع ججًا، يقػؿ لظ: كل شيء مشتو.

عشجؼ كتاب مخصػط أوؿ صفحة: " الميع إفَّ حدشاتي وإّف سضئاتي مغ قزائظ"، لضذ لو عبلقة، كل سضئاتي مخة 

يقػؿ لظ: شاسات معجودة في أماكغ محجودة "، ىحا  -والعضاذ باهلل  -أنت كتبتيا عمّي، وىشاؾ أفكار عشج العػاـ 

ػبة؟ معقػؿ كل شيء مشتو وهللُا عد وجل يخسل األنبضاء و كتبو هللا شقضًا، وىحا كتبو هللا سعضجًا، ِلَع العسل، وِلع الت

   الخسل؟

 عقيجة الجبخ ُقزي عمّ اإلنداف و ُجمخه :

 ، قاؿ: إف هللا أخػانشا الكخاـ، ما مغ عقضجة تذلُّ اإلنداف كعقضجة الجبخ، وهللا ىحه العقضجة شائعة، أقضسػا عمضو الحجَّ

ر أف أشخب الخسخ  يا أمضخ السؤمشضغ، فقاؿ: أقضسػا عمضو الحّج مختضغ، مخة ألنو شخب كتب عمّي ذلظ، هللا قجَّ

الخسخ، و مخة ألنو افتخػ عمى هللا، قاؿ لو: ويحظ 

يا ىحا إف قزاء هللا لع يخخجظ مغ االختضار إلى 

االضصخار، إًذا أعطع كحب عمى اإلشبلؽ أف تكحب 

عمى هللا، و أعطع كحب عمى هللا أف تجَّعي الشبػة، 

ثانضة أف تػىسيع بعقضجة غضخ صحضحة، فالجرجة ال

الثالثة أف تحمِّل أو تحخِّـ، ىشاؾ أناس لع يتبحخوا في 

العمع تذجد ببل معشى، كمو حخاـ، لػ اتبعت فتاواه لتػقفت الحضاة، وىشاؾ أناس كمو حبلؿ، أنت مذخِّع، أنا أحضانا 

ليا مغ مجسع فقيي، بيحه البداشة أقػؿ  أخ يدألشي: أستاذ حخاـ أـ حبلؿ؟ ما ىحا الدؤاؿ!! ىحه القزضة ال بج

لظ: حبلؿ أو حخاـ، شبعا الخسخ حخاـ، البضشات واضحة، الحبلؿ البضِّغ واضح، والحخاـ البضِّغ واضح، لكغ بضشيسا 
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 مذتبيات كثضخة، فبل تصسع أف تأخح جػابًا مغ إنداف وِرع حخاـ أو حبلؿ، ماذا يقػؿ هللا عد وجل؟ 

ـٌ ِلَتْفَتُخوا َعَمّ ّللاَِّ اْلَكِحَب ِإفَّ الَِّحيَغ َيْفَتُخوفَ ﴿ َواَل َُُقػُلػا ِلَسا   َعَمّ ّللاَِّ َُِرُف َأْلِدَشُتُكُع اْلَكِحَب َىَحا َحاَلٌؿ َوَىَحا َحَخا

 اْلَكِحَب اَل ُيْفِمُحػَف ﴾

 [118]سػرة الشحل: 

 اإلنداف مخيَّخ :

وجل برفات ال تمضق بو، أف تخػض في العقائج ببل  أوؿ درجة أف تّجعي الشبػة، و ثاني درجة أف ترف هللا عد

عمع، البارحة سألشي أخ فقاؿ: كضف هللا عد وجل ال يقع شيٌء في ممكو إال بإرادتو؟ ىشاؾ زنا، وىشاؾ سخقة، و 

ىشاؾ مػبقات، وىشاؾ حخوب، قمت لو: العمساء لخَّرػا ىحا بثبلث كمسات: " أراد ولع يأمخ، أراد و لع يخَض "، 

وجل خمق اإلنداف مخضَّخًا، لػ أنو اختار أف يأكل مااًل حخامًا فاهلُل نبَّيو، عسل لو دعػة بضانضة، جسعو هللا عد 

بو تأديبًا تخبػيًا،  بإنداف، أسسعو خصبة، اشمع عمى كتاب، حزخ درس عمع، مرخّّ عمى أف يأخح الساؿ الحخاـ، أدَّ

بعج اإلصخار تشصمق إلضيا، يدسح هللُا لظ، فسعشى أراد  فاهلل عد وجل خمقظ مخضخًا، فإذا أنت أصخرت عمى مخالفة،

 أؼ سسح لظ بعج إصخارؾ، ولع يأمخ ولع يخض. 
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 بصػلة اإلنداف أف يعصي الخخرة وىػ واثق مغ الجليل :

الحؼ يحمل ما ىػ حخاـ، البصػلة أف تعصي الخخرة و أنت بالسشاسبة إثُع الحؼ يحـخ ما ىػ حبلؿ ال يقل عغ إثع 

جلضل، أما بيحه البداشة حبلؿ و حخاـ فاهلل عد وجل وصف ىؤالء بأنيع قـػ ال يفقيػف، الحجيث واثق مغ ال

 السذيػر والحؼ تعخفػنو جسضعًا: 

ـُ َبيٌِّغ َوَبْيَشُيَسا ُمَذبََّياٌت اَل  ))اْلَحاَلُؿ َبيٌِّغ َواْلَحَخا

ِثيٌخ ِمْغ الشَّاِس َفَسْغ اََُّقّ اْلُسَذبََّياِت  َيْعَمُسَيا ََ

َخاٍع ا ُبَياِت ََ ْسَتْبَخَأ ِلِجيِشِو َوِعْخِضِو َوَمْغ َوَ َع ِفي الذُّ

َيْخَعّ َحْػَؿ اْلِحَسّ ُيػِشُظ َأْف ُيَػاِ َعُو َأاَل َوِإفَّ ِلُكلِّ 

َمِمٍظ ِحساّ َأاَل ِإفَّ ِحَسّ ّللاَِّ ِفي َأْرِضِو َمَحاِرُمُو َأاَل 

ا َىَمَحْت  َُ ُِ (( َوِإفَّ ِفي اْلَجَدِج ُمْزَغةا ِإ مُُّو َأاَل َوِىَي اْلَقْم ا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج َُ َُ مُُّو َوِإ  َىَمَح اْلَجَدُج َُ

 ]البخارؼ َعِغ الشُّْعَساِف ْبِغ َبِذضٍخ[

كشت وصفت ىحا الحجيث و شخحتو بسثل، نيخ عسضق مخضف لو شاشئ زلق مائل وشاشئ مدتػ جاؼ، البضشات 

ؼ، و الذبيات أف تدضخ عمى الذاشئ السائل الدلق، فيشاؾ احتساؿ كبضخ أْف أف تدضخ عمى الذاشئ السدتػؼ الجا

 تقع في الشيخ.

مثل آخخ؛ تضار ثسانضة آالؼ فػلت، ىحا لو حخارة، في مشصقة ثسانضة أمتار مغ الجيتضغ يجحب، فاإلعبلف يكػف: " 

ؾ تضار، وىشاؾ مشصقة خصخة، مسشػع االقتخاب مغ التضار " ولضذ " مسشػع السّذ " ال بج مغ مشصقة خصخة، ىشا

وىشاؾ مشصقة آمشة، فالحبلؿ والحخاـ في السشصقة اآلمشة، أما الذبيات ففي السشاشق الخصخة، فمحلظ السؤمغ دائسا 

يجع بضشو وبضغ السعاصي ىامر أماف، الدنا معرضة كبضخة ججًا، ما الحؼ قبميا؟ االختبلط، ما الحؼ قبميا؟ إشبلؽ 
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جات، فالسؤمغ الرادؽ يبتعج عغ البرخ، ما الحؼ قبميا؟ ص حبة األراذؿ، ما الحؼ قبميا؟ الخمػة، ىحه كميا مسيِّ

 أسباب السعرضة، و يّجع بضشو وبضغ السعرضة ىامر أماف.

 إحالة هللا السدمسيغ إلّ الكتاب و الدشة :

 بالسشاسبة، لسا ربشا عد وجل يقػؿ: 

ُسػَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِخ ِمْشكُ   ْع ﴾﴿ َوَأِشيُعػا الخَّ

 [49]سػرة الشداء: 

شبعًا هللا عد وجل في قخآنو، والخسػؿ في سشتو، أولػ 

األمخ ىع األمخاء والعمساء، العمساء يعمسػف األمخ و 

األمخاء يشفحونو، وبالسشاسبة إف مغ إجبلؿ هللا أف تجل 

حاكسًا عاداًل، و حامبًل لكتاب هللا، و شضخًا شاب في 

مًا في الدغ اإلسبلـ، مغ إكخاـ هللا أْف تج لَّ رجبًل متقجِّ

 شاب في اإلسبلـ، أو أمضخًا عاداًل، أو حامبًل لكتاب هللا: 

ْيَبِة اْلُسْدِمِع َوَحاِمِل اْلُقْخآِف َغْيِخ اْلَغاِلي ِفيِو َواْلَجاِفي  ي الذَّ ـَ ُِ اَلِؿ ّللاَِّ ِإْكَخا ُْ ْمَصاِف ))ِإفَّ ِمْغ ِإ ي الدُّ ـَ ُِ َعْشُو َوِإْكَخا

 (( اْلُسْقِدطِ 

]  ]أبػ داود َعْغ َأِبي ُمػَسى اأْلَْشَعِخؼِّ

 فػػ: 

ُسػَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِخ ِمْشُكْع ﴾  ﴿ َوَأِشيُعػا الخَّ

 [49]سػرة الشداء: 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

234 

 أولػ األمخ ىع العمساء و األمخاء، األمخاء يشفحوف، و العمساء يعمسػف، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َفِإْف ََُشاَزْعُتْع ِفي َشْيٍء ﴾

 [49 ]سػرة الشداء:

 تشازعتع مع مغ؟ مع عمسائكع، أو مع أمخائكع، القزضة حبلؿ أـ حخاـ؟ قاؿ: 

 ﴿ َفِإْف ََُشاَزْعُتْع ِفي َشْيٍء ﴾

 [49]سػرة الشداء: 

هللا عد وجل أحاَلشا إلى الكتاب و الدشة، ىل ترجقػف؟ و ىل يقبل العقل أف يحضمظ خالق الكػف إلى مخجعضغ ثع 

مدتحضل، وألف ألف مدتحضل أاّل تجج في كتاب هللا و سشة نبضو ما يغصي حاجة !    ال تجج فضيسا ما تبتغي؟

 السدمسضغ إلى يـػ القضامة. 

 اإلسالـ مشيج َامل لكّل زماف ومكاف :

خوف، قبل أسابضع تقخيبًا ُعِقج في الذاـ مؤتسخ فقيي،  لكغ الحؼ أقػلو أف العمة في السدمسضغ، السدمسػف مقرِّ

ضيا، حزختو فحسمت انصباعًا  مغ ىحا السؤتسخ أف كل قزضة يعاني مشيا السدمسػف الضـػ ىشاؾ حكع شخعي يغصِّ

لكغ العّمة فضشا ال في اإلسبلـ، كمكع يعمع أف التأمضغ حخاـ، التأمضغ أف نأخح مبمغًا مغ إنداف مغ دوف معاوضة، 

، إنظ تذتخؼ األمغ إذا صار معو حادث نرمح لو، لع يحجث لضذ لو شيء، عشجنا دفع عذخة آالؼ ببل مقابل

 مسغ ال يسمكو، التأمضغ التجارؼ حخاـ مئة بالسئة، لكغ هللا عد وجل قاؿ: 

ُسػِؿ ﴾ وُه ِإَلّ ّللاَِّ َوالخَّ  ﴿ َفِإْف ََُشاَزْعُتْع ِفي َشْيٍء َفُخدُّ

 [49]سػرة الشداء: 
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 تشازعتع التأمضغ التعاوني لضذ حبلاًل، و لضذ مباحًا، بل مشجوبًا إلضو: 

ـَ ِديشاا ﴾﴿ اْلَيػْ  ْساَل َُْسْسُت َعَمْيُكْع ِنْعَسِتي َوَرِضيُت َلُكُع اإلِْ  ـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع َوَأ

 [ 8] سػرة السائجة: 

وىحا أرقى أنػاع التأمضغ، مئة شبضب، مئة تاجخ، مئة مدتػِرد، ألف، خسدة آالؼ، حخفة واحجة، يجفع كل إنداف 

داف أصضب في مالو مغ ىؤالء أعزاء الرشجوؽ يأخح تعػيزًا لو كافضًا، ال في صشجوؽ مبمغًا مغ الساؿ، أؼ إن

يػجج أؼ إنداف أصضب السبمغ ألصحابو، إما أف يدتثسخ، وإما أف يعػد ألصحابو، لضذ ىشاؾ أيسغ مغ ىحا، 

 حقَّقشا ىجؼ التأمضغ مئة بالسئة، وما وقعشا في الحخاـ أبجًا.

يكا يسكغ لمسخيس أف يقضع دعػػ عمى شبضب فضجفع لو خسدضغ ممضػف حجثشي أخػاف مقضسػف في أمخيكا، في أمخ 

دوالر، كل شيء حّرمو الصبضب في ثبلثضغ سشة مسكغ أف يجفعو بحكع محكسة لسخيس، فبل بج أف يؤمَّغ الصبضب، 

فضجفع ممضػني لضخة في الدشة، إف لع يخصئ ذىب كل ما دفعو، فدسعت عغ بعس األخػة السؤمشضغ أنيع عسمػا 

ؽ تأمضغ تعاوني، ووضع كل واحج مثبًل ممضػني لضخة في ىحا الرشجوؽ، وىع مئة شبضب، مئة في ممضػني صشجو 

لضخة، مئتا ممضػف، أّؼ شبضب وقع في مذكمة مع مخيس، و عمضو مبمغ يأخحه مغ ىحا الرشجوؽ، قاؿ لي: ىشاؾ 

ػّزع، و قذ عمى ىحا كل شيء، سشة و ال شبضب أخصأ، فالسئتا ممضػف ألصحابيا، إما أف تدتثسخ، و إما أف ت

يسكغ أف يكػف بشظ إسبلمي، تأمضغ إسبلمي، و عسػلة إسبلمضة، واستثسار خارجي، و تجارؼ، كل شيء مسكغ، 

 و لكغ الشاس يخفزػف اإلسبلـ، أما ىػ فسشيج كامل لكل زماف ولكل مكاف.

مو أجخ، وإذا أصاب فمو أجخاف، ما ىحه لئلماـ الذافعي كمسة؛ لكغ اإلنداف إذا كاف إيسانو قػيًا و اجتيج فأخصأ ف

الخخرة؟ إذا اجتيجت مخمرًا فأخصأت فمظ أجخ، و إف أصبت فمظ أجخاف، أحج الرحابة سئل عغ قزضة، ما 

بمغو حكع شخعي، و قاؿ: ال أعمع فضيا سشة وإنسا أقػؿ بخأيي، فإف كاف صػابًا فسغ هللا، وإف كاف غضخ صػاب 
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زضة الحكع الذخعي ىحا يحتاج إلى تأف: " أجخأكع عمى الفتضا أجخأكع عمى فسشي ومغ الذضصاف، أدب رفضع، فق

 الشار " أكثخ الشاس يقػلػف: ضعيا في رقبتي، َمغ أنت؟ 

اِئٍد َفَسْغ َأْنُتُع َحتَّّ َيُكػَف َلُكْع ِعْشجُ  َُ  َيُقػُلػَف ِعْشَجَنا َىَحا َغْيُخ 

*** 

 أنػاع الكحب وأخصاره :

عاء الشبػة، ثاني نػع أف تػىع الشاَس برفة هلل عد وجل، برفة ال تمضق اآلف ىشاؾ نػع مغ الكحب،  أوؿ الكحب ادِّ

بو، والثالثة أف تّجعي أف ىحا حبلؿ وىػ حخاـ، أو أّف ىحا حخاـ وىػ حبلؿ، الخابعة أف تكحب عمى السؤمشضغ، كفى 

 بيا خضانة أف تحجث أخاؾ بحجيث ىػ لظ بو مرجؽ، وأنت لو بو كاذب.

ذىبشا نعجُّ أخصار الكحب، لػججنا أف كل مرائبشا و كل مذكبلتشا أساسيا الكحب، تقػؿ ما ال تعتقج،  يا أخػاف لػ

وتفعل ما ال تقػؿ، ىحا كحب سمػكي، نحغ لئبل تتػىسػا أف كل إنداف حكى شضئا غمصًا كّحاب، ال، الحؼ يقػؿ ما 

، وىػ ال يرمي، و ال يعتقج ىحا كّحاب، إنداف غشي مغ األسخة زارؾ، أىبًل و سيبًل، ت شّػر البضت، عشجنا عضج الضـػ

قج يكػف ماُلو حخامًا، األوالد وججوا أباىع قج احتخمو كثضخًا احتخامًا غضخ معقػؿ، فأنت حضشسا تقػؿ ما ال تعتقج، أو 

 حضشسا تقػؿ ما ال تفعل ىحا نػع مغ الكحب، أوؿ كحب اعتقادؼ، و الثاني عسمي، القزضة خصضخة ججًا، َعْغ َعْبجِ 

 َّللاَِّ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َعْغ الشَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوَسمََّع َقاَؿ: 

َل َلَيْرُجُؽ َحتَّّ َيُكػفَ  ُُ ْجَؽ َيْيِجي ِإَلّ اْلِبخِّ َوِإفَّ اْلِبخَّ َيْيِجي ِإَلّ اْلَجشَِّة َوِإفَّ الخَّ ا َوِإفَّ اْلَكحِ ))ِإفَّ الرِّ يقا َب َيْيِجي  ِىجِّ

حَّا َِ ِعْشَج ّللاَِّ ََ َل َلَيْكِحُب َحتَّّ ُيْكَت ُُ  باا ((ِإَلّ اْلُفُجػِر َوِإفَّ اْلُفُجػَر َيْيِجي ِإَلّ الشَّاِر َوِإفَّ الخَّ

ُ َعْشُو[ ِ ْبِغ َمْدُعػٍد َرِضَي َّللاَّ  ]البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ
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 فالكحب مغ أخصخ الحنػب.

 لسؤمشيغ أف ُكفِّخ مؤمشاا :أخصخ أنػاع الكحب عمّ ا

اآلف نزخب أمثمة؛ أخصخ أنػاع الكحب عمى السؤمشضغ 

أف تكفِّخ مؤمشًا، وهللِا ما أكثخ ىحا، قمت لراحبظ: 

كافخ، كافخ أؼ أخخجتو مغ الجيغ، ىشاؾ قػاعج ميّحبة 

ججًا، نحغ ال نكفِّخ بالتعضضغ، ال يسكغ أف تقػؿ: فبلف 

ىحا فقج كفخ، مغ  كافخ، و لكغ ماذا تقػؿ؟ مغ قاؿ

اّدعى كحا فقج كفخ، مغ قاؿ: الربلة ال قضسة ليا فقج 

كفخ، ال نكفِّخ بالتعضضغ أبجًا، لضذ مدسػحا لظ أف تقػؿ: فبلف كافخ، وال فبلف مذخؾ، ىحا لضذ مغ شأف اإلنداف 

 أبجًا، ىحا مغ شأف هللا وحجه: 

َفّ ِبَخبَِّظ ِبُحُنػِب ِعَباِدِه َخِبيخاا َبِريخاا   ﴾ ﴿ َوََ

 [17]سػرة اإلسخاء:

ال نكفخ بالتعضضغ، فبل تدمدل أف تّجعي الشبػة، أف تػىع الشاَس برفات هلل ال تمضق بو ىحه الثانضة، وأف تحمِّل أو 

 تحخِّـ.

اآلف أف تكحب عمى السؤمشضغ، و مغ الكحب عمى السؤمشضغ أف تتيسيع بالكفخ أو بالذخؾ أو بالفدػؽ و العرضاف، 

 كفخ:  مغ كّفخ مؤمشًا فقج
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ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َأيُّ  ُ َعْشُيَسا َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ اِفُخ ))َعْغ َعْبِج ّللاَِّ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي ّللاَّ ٍل َ اَؿ أِلَِخيِو َيا ََ ُُ َسا َر

 َفَقْج َباَء ِبَيا َأَحُجُىَسا ((

ِ ْبِغ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ    َعْشُيَسا[]البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

ومغ كفخ مدمسًا فقج كفخ، ىحا كمو مغ الكحب عمى السؤمشضغ، القاعجة؛ نحغ نكفِّخ بالتعضضغ، أنا ال أقػؿ: ىؤالء 

 كفار، وال فبلف كافخ، مغ قاؿ كحا فقج كفخ، ومغ أنكخ ىحا فقج كفخ. 

 ما َلُّ مغ و ع في الكفخ و ع الكفُخ عميو :

السخُء في الكفخ وال يقع عمضو الكفُخ، حالة غخيبة ججًا، ىحا البجوؼ الحؼ ركب ناقتو  عشجنا حالة رائعة ججًا؛ قج يقع

و عمضيا شعامو و شخابو وزاده، أراد أف يدتخيح قمضبًل، أفاؽ فمع يخ الشاقة، أيقغ باليبلؾ، فبكى حتى أخحتو ِسشة 

، استضقع رأػ الشاقة، مغ شجة فخحو قاؿ: يا ربي أنا ربظ و أنت عب جؼ، ىحا لضذ كفخًا، ىل وقع الكفُخ مغ الشـػ

عمضو؟ ال وهللِا، إف هللا ال يؤاخحه بيحا الخصأ، ما كلُّ مغ وقع في الكفخ وقع الكفُخ عمضو، ىشاؾ أناس متدخعػف، 

أخي ىحا الذيء األكفخ، َمغ أنت؟ ىحا سمصاف العارفضغ، ببداشة تكفِّخ، ىشاؾ في كتبو زنجقة، أنا معو، مع 

ت عمضو، عشجنا ىؤالء، لكغ أنا لي  رأؼ بالسػضػع، ما كل ما قخأتو في كتاب ما ُكتب بضج صاحبو، قج تكػف ُدسَّ

احتساؿ أنو ُدّس عمضو الذيُء الكثضُخ، أحج العمساء قخأ في كتاب أشضاَء فضيا زنجقة، ذىب إلى مكة السكخمة و بثَّ 

لكتاب بخط يَج الحؼ يجَّعي أنو كافخ، شكػاه لعاِلع جمضل ىشاؾ، قاؿ: دخمت إلى مكتبتي و أخخجت ندخة مغ ىحا ا

فقخأت الكتاب فمع أجج فضو شضئًا مسا ُكتب، ىحا بخط يجه، أوؿ احتساؿ أف ىحا الحؼ تكفِّخه، ىحا الكبلـ لضذ مشدػبًا 

إلضو، ندبتو إلضو غضخ صحضحة، فيحا احتساؿ، الثاني أنو قاؿ ىحا الكبلـ وقرج معشى ما أراد السعشى الحؼ أنت 

 لكشو أخصأ.  فيستو مشو،
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ُ َوَرُسػُلُو (( ُُِحبُّػَف َأْف ُيَكحََّب ّللاَّ ُثػا الشَّاَس ِبَسا َيْعِخُفػَف َأ : َحجِّ  ))َ َ اَؿ َعِميّّ

 ]البخارؼ عغ عمي[

ػا تحت وسادة اإلماـ أحسج بغ حشبل عقائج زائغة، ُألِّف كتاب ال  إًذا يسكغ أف يكػف ىحا الكبلـ مجسػسًا عمضو، دسُّ

خصاء أبي حشضفة، ُألِّف كتاب ما كتبو الذعخاني أصبًل، فقبل أف تكفخ، , قبل أف تذخؽ، و قبل أف أصل لو في أ

ق، لعل ىحا الكبلـ الحؼ قالو السؤلف لضذ مغ عشجه، ما قالو ىػ، ُدّس عمضو، االحتساؿ الثاني أنو قالو و قرج  تفدِّ

رج السعشى الحؼ أنكختو عمضو لكشو تخاجع عشو بعج معشى بعضجًا، ىشاؾ أمثمة كثضخة، االحتساؿ الثالث أنو قالو، وق

حضغ، و تاب عشو، ىحه الثالثة، الخابعة أنو قاؿ ىحا السعشى و قرج السعشى الحؼ أزعجظ، و لع يتخاجع عشو، إًذا 

أخصأ، و عشجنا إنداف واحج ال يخصئ ىػ رسػؿ هللا، كل إنداف يؤخح مشو و ُيخدُّ عمضو إال صاحب ىحه القبة 

أرأيت ىحا السشيج؟ ما قالو، قالو ما أراد ىحا السعشى، أراد ىحا السعشى ثع تخاجع عشو و تاب مشو، أراد الخزخاء، 

ىحا السعشى و لع يتخاجع، ىحا مشيج، أما أف كل إنداف وججت في كتابو كمسة لع تعجبظ فتكفِّخه، ىحا مػقف غضخ 

 أخبلقي وغضخ عمسي، ىحا مغ الكحب عمى السؤمشضغ. 

 مغي السدؤولية :التػحيج ال ي

ًا، لػ أنظ اتيستو بالدخقة، أو اّتيستو بالدنا، و كاف  شبعا ىشاؾ كحب لضذ ككل كحب، أحضانًا ىشاؾ كحب يػجب حجِّ

ضعضفًا، و كاف الصخؼ الثاني قػيًِّا ألوجبت الحجَّ عمضو، إًذا حتى الكحب عمى السؤمشضغ درجات، أخصخ ىحا الكحب 

ًا، لحلظ قالػا: ق  حؼ محرشة ييجـ عسل مئة سشة.كحب يػجب حجِّ

اآلف عشجنا صجؽ و لكشو كبضخ، الغضبة، الغضبة أف تقػؿ عمى أخضظ كبلمًا يشصبق عمضو، لكغ ىحا الكبلـ لسا ذكختو 

 لمشاس وقعَت في الغضبة، فالغضبة صجؽ ُيعّج كبضخة: 
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ُ َوَرُسػُلُو َأْعَمُعل َ اَؿ:  اَف ِفي َأِخي َما َأُ ػُؿ ))َأَُْجُروَف َما اْلِغيَبُة؟ َ اُلػا: ّللاَّ ُخَؾ َأَخاَؾ ِبَسا َيْكَخُه ِ يَل َأَفَخَأْيَت ِإْف ََ َْ ُِ

اَف ِفيِو َما َُُقػُؿ َفَقْج اْغَتْبَتُو َوِإْف َلْع َيُكْغ ِفيِو َفَقْج َبَيتَُّو ((  َ اَؿ ِإْف ََ

 ]مدمع َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ج بيتو، أنت قمت صجقًا لكشو غضبة، وإف لع يكغ فضو فق

 ىحا بيتاف.

بالسشاسبة أييا األخػة نحغ أحضانًا عشجنا شيء أنا 

أسسضو تزمضبًل، تختكب خصأ فتعدوه لمقزاء والقجر، 

شبضب في اإلسعاؼ جالذ مع مسخضة، جاء مخيس 

خصضخ، قاؿ ليع: انتطخوا، فسات، ماذا يقػؿ الصبضب؟ 

 ضة، احفطػا ىحه القاعجة، والجلضل: انتيى أجمو، ال، أنت ما أسعفتو، التػحضج ال يمغي السدؤول

ْفِظ ُعْرَبٌة ِمْشُكْع اَل َُْحَدُبػُه َشّخاا َلُكْع َبْل ُىَػ َخْيٌخ ﴾ اُءوا ِباإلِْ َُ  ﴿ ِإفَّ الَِّحيَغ 

 [ 11] سػرة الشػر: 

 اإلفظ خضخ تػحضجًا، إذًا مدؤولضة: 

ْبَخُه ِمْشُيْع َلُو َعَحاٌب َعِطيٌع ﴾ َِ  ﴿ َوالَِّحي ََُػلَّّ 

 [ 11سػرة الشػر: ] 

مخيس أىسمو الصبضب يحاسب حدابًا عدضخًا، أما أنو مات قزاء و قجر، فيحا مػضػع ثاف، لحلظ التػحضج ال يمغي 

ًا، أو يدبب لو مذكمة سػؼ يحاسب عمضيا حدابًا  السدؤولضة، فكل إنداف يفعل شضئًا مع أخضو قج يدبِّب لو حجِّ

 عدضخًا.
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 مشيا :كل َحبة ُقػد اإلنداف إلّ أكبخ 

ديشامضكضا، يكحب كحبة بدضصة،  –بالتعبضخ غضخ العخبي  -أخػانشا الكخاـ، آخخ نقصة في الجرس أف اإلنداف لضذ 

الكحبة الثانضة أكبخ، والثالثة أكبخ، فاإلنداف قج يكحب عمى إنداف، ثع يكحب عمى رسػؿ هللا، عشجنا كحب عمى 

 الشبي، أف تخوؼ حجيثًا غضخ صحضح: 

ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َمْغ َُعَ  )) َ اَؿ َأَنٌذ  ِثيخاا َأفَّ الشَِّبيَّ َىمَّّ ّللاَّ َثُكْع َحِجيثاا ََ ِحباا َفْمَيَتَبػَّْأ ِإنَُّو َلَيْسَشُعِشي َأْف ُأَحجِّ سََّج َعَميَّ ََ

 َمْقَعَجُه ِمْغ الشَّاِر ((

 ]متفق عمضو عغ عبج العديد[

ِحٌب َفُيَػ َأَحُج ))َعْغ اْلُسِغيَخِة ْبِغ ُشْعَبَة َ ا َث َعشِّي ِبَحِجيٍث ُيَخى َأنَُّو ََ ُ َعَمْيِو َوَسمََّع َمْغ َحجَّ َؿ َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ ّللاَّ

ِبيَغ ((  اْلَكاُِ

 ]مدمع َعْغ اْلُسِغضَخِة ْبِغ ُشْعَبَة[

ع، أف تقػؿ: ىحا حبلؿ، و ىحا السػضػع لصضف ججًا، الكحب عمى هللا، اّدعاء الشبػة، أف تقػؿ عمى هللا ما ال تعم

حخاـ، ثع الكحب عمى رسػؿ هللا، أف تخوؼ حجيثًا مػضػعًا و أنت تعمع، أو أف تخوؼ حجيثًا مػضػعًا وأنت ال 

، أو أف تذػِّه سسعتيع، ثع الغضبة ثع الشسضسة، أما الحؼ يحرل أف  تعمع، ثع الكحب عمى السؤمشضغ أْف تػقعيع في حجٍّ

 خ، حتى تقػدؾ إلى الكحب عمى هللا.كل كحبة تقػدؾ إلى أكب
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حّجثشي أٌخ عالع مغ عمساء الذاـ، قاؿ لي: وهللِا حزخُت نداعًا أحج شضػخ األزىخ حزخه شخرضًِّا، وىػ عمى فخاش 

السػت، أقدع لي أف ىحا الذضخ رفع يجيو ىكحا، و قاؿ: يا رب أنا بخؼء مغ كل فتػػ أفتضتيا في البشػؾ، معشى 

عمع، و بالسشاسبة قج تفتي وأنت ال تعمع، ىحا خصأ كبضخ، أما الجخيسة بخبلؼ ما تعمع فأف ذلظ أفتى بخبلؼ ما ي

 تفتي وأنت ال تعمع، مؤاخٌح مؤاخحًة كبضخًة، أما أف تفتي بخبلؼ ما تعمع فيحا ذنب عطضع.

 لحنب العطضع.أخػانشا الكخاـ، الكحب مغ أكبخ الكبائخ، فأرجػ هللا سبحانو وتعالى أف يحسضشا و إياكع مغ ىحا ا

 والحسج  رب العالسيغ 
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 1( :الكبائخ الباششة 7 - 6الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ ا

أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا بسا يشفعشا وانفعشا بسا عمستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا 

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ. 

 الكبائخ الباششة :

أييا األخػة الكخاـ، في ذىشي مػضػعات كثضخة ليحا الجرس، ولكغ اختخت لكع مػضػعًا أرجػ هللا سبحانو وتعالى 

 أف تزعػا أيجيكع عمى حقضقة الجيغ، ذلظ أف مػضػع درس الجسعة حػؿ قػلو تعالى: 

َباِئَخ َما ُُْشَيْػَف َعْشُو  ِخيساا ﴾﴿ ِإْف َُْجَتِشُبػا ََ َئاُُِكْع َوُنْجِخْمُكْع ُمْجَخالا ََ  ُنَكفِّْخ َعْشُكْع َسيِّ

 [ 81] سػرة الشداء : 

وقج تحجثت عغ بعس الكبائخ، والكبائخ التي تحجثت عشيا واضحة جمضة لكل السدمسضغ، ولكغ الذيء الخصضخ 

قضع عمضيا إال أف يكػف عمى قمبو لضدت الكبائخ الطاىخة ألنيا معخوفة وضاىخة، وألف اإلنداف ال يقػػ عمى أف ي

 راـ، لكغ الكبائخ الخصضخة ىي كبائخ القمب سساىا العمساء الكبائخ الباششة.

 

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

244 

 حخؽ السخاحل :

 ولكغ قبل أف أمزي في الحجيث عغ ىحه الكبائخ الباششة وىي خصضخة ججًا ألف هللا سبحانو وتعالى يقػؿ: 

ٍِ َسِميٍع ﴾﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماٌؿ َواَل َبُشػَف * إِ  َ ِبَقْم  الَّ َمْغ َأَُّ ّللاَّ

 [49-44] سػرة الذعخاء:

لكغ تجخبة صغضخة عايشتيا، ىحه التجخبة تعشي حخؽ 

السخاحل، بالشطاـ التعمضسي الذيادة الثانػية في ببلدنا 

البج ليا مغ اثشتي عذخة سشة مغ األوؿ حتى الحادؼ 

تفػقػف عذخ ثع البكالػريا، في ببلد أخخػ الصبلب الس

ججًا قج يخترخ ليع عاـ أو عاماف، الذيادة الجامعضة 

في بعس الببلد يسكغ أف تشاليا في ثبلث سشػات، 

لكغ في الجيغ شضئًا آخخ، شيء اسسو كمسا كشت صادقًا أكثخ كمسا قصعت مخاحل إلى هللا أكثخ، والحالة الحادة 

 جيق قاؿ: التي ال ترجؽ أف ساحخًا جاء لضخد سحخ سضجنا مػسى فإذا ىػ ص

َعغَّ َأْيجِ  ْحَخ َفأَلَُ صِّ ََُف َلُكْع ِإنَُّو َلَكِبيُخُكُع الَِّحي َعمََّسُكُع الدِّ َمُكْع ِمْغ ِخاَلٍؼ َوأَلَُىمَِّبشَُّكْع ﴿ َ اَؿ َآَمْشُتْع َلُو َ ْبَل َأْف َآ ُُ َيُكْع َوَأْر

ُحوِع الشَّْخِل َوَلَتْعَمُسغَّ َأيَُّشا َأَشجُّ َعَحاباا وَ  ُُ َشاِت َوالَِّحي َفَصَخَنا َفاْ ِس ِفي  اَءَنا ِمَغ اْلَبيِّ َُ َأْبَقّ * َ اُلػا َلْغ ُنْؤِثَخَؾ َعَمّ َما 

ْنَيا ﴾  َما َأْنَت َ اٍض ِإنََّسا َُْقِزي َىِحِه اْلَحَياَة الجُّ

 [71-71] سػرة شو:

قصعيا مخحمة مخحمة إذا ىي مسكغ إنداف أف يرجؽ مع هللا صجقًا مغ مدتػػ عاؿ، السخاحل التي كاف يسكغ أف ي

 تحخؽ إذا ىػ في الرف األوؿ، ىحا الكبلـ مدتػحى مغ قػؿ الشبي عمضو الربلة والدبلـ: 
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َل َلَيْرُجُؽ َحتَّّ َيُكػفَ  ُُ ْجَؽ َيْيِجي ِإَلّ اْلِبخِّ َوِإفَّ اْلِبخَّ َيْيِجي ِإَلّ اْلَجشَِّة َوِإفَّ الخَّ ا َوِإفَّ اْلَكحِ ))ِإفَّ الرِّ يقا َب َيْيِجي  ِىجِّ

حَّا َِ ِعْشَج ّللاَِّ ََ َل َلَيْكِحُب َحتَّّ ُيْكَت ُُ  باا ((ِإَلّ اْلُفُجػِر َوِإفَّ اْلُفُجػَر َيْيِجي ِإَلّ الشَّاِر َوِإفَّ الخَّ

ِ َرِضي المَّيع َعْشيع[  ]البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 الػىػؿ إلّ هللا :

إلى هللا، أنت بسحاكسة بدضصة حضشسا تخػ أف هللا مػجػد، وأف كأنشي أريج في ىحا الجرس أف أتحجث عغ الػصػؿ 

األمخ كمو بضجه، وأف أقػػ األقػياء وأضعف الزعفاء بضجه، وأف كل مغ حػلظ بضجه، وأف كل الحؼ تخذى مشو أو 

 تخاؼ عمضو بضجه، حضشسا تػحج وصمت إلى هللا، فإذا وصمت إلى هللا عبجتو، كضف تعبجه؟ يميسظ رشجؾ. 

ْجَؽ َيْيِجي ...(( ))...فَّ   الرِّ

ِ َرِضي المَّيع َعْشيع[  ]البخارؼ َعْغ َعْبِج َّللاَّ

يسكغ أف تجقق وتفكخ وتبحث وتتعخؼ إلى هللا، ىحا الرحابي الحؼ كاف زعضسًا مغ زعساء الذخؾ نعضع بغ مدعػد 

ف لحطة تأمل قاؿ: يا نعضع إنظ رجل زعضع غصفاف جاء لضقاتل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، وىػ في خضستو في معدكخ السذخكضغ وق

عاقل لساذا جئت إلى ىشا؟ أجئت تقاتل ىحا الخجل الرالح؟ أسفظ دمًا؟ انتيظ عخضًا؟ أكل مااًل؟ أيغ عقمظ يا 

نعضع؟ أيمضق بظ أف تقاتل ىحا الخجل؟ دقائق فػقف واتجو لسعدكخ الشبي، ودخل السعدكخ، ودخل عمى الشبي عمضو 

ع؟ قاؿ: نعع نعضع، قاؿ: ما الحؼ جاء بظ إلضشا؟ قاؿ: جئت مدمسًا، لحطة تفكضخ صادقة الربلة والدبلـ قاؿ: نعض

تشقمظ إلى اإليساف، وإذا نقمت إلى اإليساف وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ تميع رشجؾ، تربح مفتضًا، يكذف هللا عغ 

أف األمخ كمو بضجه، ال أدرؼ ما برضختظ، يخيظ الحق حقًا والباشل باشبًل، يخيظ أنو فعاؿ، وأنو إلو في األرض، و 

أقػؿ! السدمسػف كثخ لكغ انتساءىع لمجيغ انتساء شكمي، لكغ لػ عخفػا هللا وتػكمػا عمضو وأشاعػه وركمػا الجنضا 

 بأقجاميع لكانػا أقػػ أمة في األرض وهللا أييا األخػة وليابيع أعجاءىع. 
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 الرجؽ مع هللا :

ة وحج وزكاة؟ اخترخ الجيغ لعبادات تؤدػ شكمضًا، لحلظ هللا عد كضف انتيى عمع الشاس أف الجيغ صـػ وصبل

وجل ال كسا نتػقع ال يشرخنا، وال يعبأ بجعائشا، وال باستغاثتشا، لكغ حجبًا كثضفة بضششا وبضشو، أما لػ أيقشت بسغادرة 

لذقي مغ خدخ اآلخخة، الجنضا، وأف ىحه الجنضا زائمة، وأف اآلخخة ىي الباقضة، وأف الدعضج مغ كدب اآلخخة، وأف ا

تكػف مع هللا في حاؿ آخخ، فمحلظ أييا األخػة: ال أقػؿ لظ جخب ألف هللا ال يجخب، لكغ حاوؿ أف تكػف صادقًا 

 مع هللا، وانطخ كضف أنظ تمقى مغ هللا معاممة لع تكغ في الحدباف.

لة واحجة: فتاة في لشجف دعضت قخأت البارحة قرة مغ مػقع معمػماتي إياكع أف تقتجوا بيحه القرة، لكغ ليا دال

لديخة، يبجو أنيا ممتدمة، ولضذ عشجىا سضارة، لبت الجعػة وأخحىا الػقت بعج الداعة الثانضة عذخة، وىي تعمع عمع 

الضقضغ أف الستخو الحؼ تحت األرض بعج الداعة الثانضة عذخة لػ أف فتاة وحجىا ىشاؾ مجخمػف وخصخ عمى 

فمع تجج أحجًا إال رجبًل واحجًا يبجو أنو مجـخ لع يسديا بدػء، ركبت وعادت  حضاتيا، لكغ الػقت أخحىا، ندلت

لبضتيا، في الضـػ التالي تقخأ في الرحضفة أنو بعج دقضقتضغ مغ مغادرتيا الستخو ىحا السجـخ قتل فتاة أخخػ فرار 

ىا ورأت رجبًل دعت عشجىا رغبة جامحة أف تمتقي بيحا السجـخ ولػ في الدجغ والتقت بو، ىي عشجما ندلت وحج

ربيا أف يحسضيا، سألتو كشت قبل دقضقتضغ لَع لع تقتمشي؟ قاؿ: معظ رجبلف ضخساف خفت مشيسا، أنا صجقت ىحه 

 القرة! هللا عد وجل يحفطظ بسمضار أسمػب، فإذا كاف هللا معظ فسغ عمضظ؟ وإذا كاف عمضظ فسغ معظ؟ 

ضقة، الجيغ كمو أف ترل إلى هللا وتتعامل معو برجؽ أتسشى في ىحا الجرس أف أستصضع أف أقخب لكع ىحه الحق

 وتخافو.
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حجثشي أخ عغ أسالضب كدب الساؿ الحخاـ ال تعج وال تحرى، وال يسكغ أف يكػف مجانًا في األرض مغ يفعل ىحا، 

أحج، شخؽ سالكة وآمشة ومحكسة وال تكذف لكغ هللا وحجه يعمع، فالحؼ يخاؼ هللا فضسا بضشو وبضشو لغ يخضفو هللا مغ 

 والحؼ يخذى هللا في سخه لغ يكذفو ألحج.

ِّ و مشاُاة : ة و ح  اإليساف حَخ

كبضخة ججًا، لكغ بعس التجار القجماء ليع بعس مخة ثانضة: أعضج لكع بعس األمثمة: التجارة فضيا حخكة 

السرصمحات يقػؿ: )مثل مصحشة الجغ( )بالشياية ال 

ذج يػجج ربح لكغ يػجج ازدحاـ ( فالجيغ فضو نسا

سمػؾ كبضخة ججًا، أيغ كشتع؟ في الجامع، عشجنا 

حزخة وذكخ ودرس وسيخة ورحمة كمو مطيخ 

إسبلمي، مطاىخ الجيغ كثضخة ججًا، يػجج صـػ وحج 

وزكاة وجسعضات خضخية وبشاء مداجج، إف لع ترل 

الرحبة معو، فمغ  إلى هللا، وإف لع تتعامل معو تعامبًل مباشخًا، وإف لع تحؽ شعع القخب مشو، وإف لع تحؽ أنذ

 يفضجؾ شيء.

قاؿ: يا مػسى أما عمست أنشي جمضذ مغ ذكخني، وحضثسا التسدشي عبجؼ وججني، أنا ال أفيع مؤمغ يؤدؼ 

 العبادات أداء شكمضًا، أنا ال أفيع السؤمغ يتعامل مع الجيغ كتعاممو مع أشضاء جامجة، اإليساف حخكة وحب ومشاجاة.

بمتي قاؿ: جئت مغ عشج شبضب نفدي لتػؼ، وىحا الصبضب لضذ مدمسًا شكػت ال أندى مخة جاءني رجل وشمب مقا

لو مذكمتي الشفدضة فالحؼ صعقشي أنو أرشجني إلى أف أصصمح مع هللا، قاؿ: مذكمتظ عشجؾ شعػر أف هللا مشدعج 

ىل مشظ، وال حل إال أف تشاجضو، وتخاشبو، وتمتحق بخجل مؤمغ يعاونظ عمى أمخ ديشظ، فجاء لعشجؼ، أتسشى 
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يػجج ىكحا عبلقة مع هللا؟ ىل يػجج مشاجاة؟ استغفار و بكاء بضغ يجؼ حزختو؟ تسخيغ الػجو بأعتابو؟ ىل تذعخ 

 أنظ غشي إذا كشت مع هللا؟ آمغ؟ مصسئغ؟ السدتقبل لرالحظ؟ هللا لغ يتخمى عشظ إنظ بعضغ هللا. 

 السؤمغ آمغ يخى أف هللا معو :

ىحه تصغى عمى كل مذكبلت السجتسع، ففي السجتسع انضة ميسة ججًا، أييا األخػة، ىحه السذاعخ مذاعخ إيس

مذكبلت ال تعج وال تحرى، مرادر الخػؼ كبضخة، 

تدسعػف األخبار دائسًا ىشاؾ تيجيج، واحتساؿ قرف 

مفاجئ، ورفع أسعار، ونقز مػاد، مرادر الخػؼ 

ال تعج وال تحرى، لكغ السؤمغ آمغ ويخػ أف هللا 

 معو.

ة، وال أعخؼ كضف أعبخ عغ ىحه الزلت في السقجم

! ىل وصمت إلى هللا؟ ىل بضشظ وبضشو خط مفتػح؟ ىل بإمكانظ أف تشاجضو؟ لغ تدتصضع مشاجاتو إال إف كشت  الفكخة

مصضعًا لو، ىل بإمكانظ أف تذعخ بصعع الربلة بضغ يجيو؟ ىل بإمكانظ أف تذعخ أنو يحسضظ ويحفطظ ويػفقظ وأف 

ى هللا قج تخدخ الجنضا كميا لكشظ ترل إلى هللا فتخبح كل شيء، وقج تخبح الجنضا السدتقبل لرالحظ؟ بالػصػؿ إل

 كميا لكشظ لع ترل إلى هللا فتخدخ كل شيء.

تارة تأتضشي مذاعخ أف اإلسبلـ بدضط ججًا ونحغ عقجناه، تفتح كتاب عقضجة تجج مثل الرخػر، تفتح كتاب فقو 

 اء وفبلف قاؿ والسحىب الفبلني في الشياية ال تفيع شضئًا.قجيع القزضة محجودة بقجر ما يػجج اتجاىات وآر 

القزضة بدضصة ونحغ في أمذ الحاجة لتبدضط ىحا الجيغ، ىحا الحؼ تتمسح عمى يج شضخ تقمضجؼ أسمع حجيثًا أبقاه 

ستة أشيخ في أنػاع السضاه، يعضر في عرخ فضو مضاه نطضفة في السػاسضخ، والبضػت نطضفة وشاىخة، ستة أشيخ في 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

249 

أنػاع السضاه! حتى خخج مغ جمجه وارتّج عمى عقبضو، التقى بعالع آخخ قاؿ لو: الساء الحؼ تذخبو تػضأ مشو، أنا مغ 

 أنرار التبدضط وأف ندتيمظ عسخنا لسا ىػ ثسضغ بعسل صالح وقخب مغ هللا. 

 الجيغ معخفة با و عسل ىالح و استقامة :

كمسات؛ معخفة هللا واالتراؿ بو، والعسل الرالح، واالستقامة عمى  أييا األخػة: أكاد أف أجسع الجيغ كمو بأربع

أمخه، االستقامة سمبضة أف تدتقضع عمى أمخه، وتعسل عسبًل صالحًا إيجابضًا، وتترل بو، ولغ تجج في الجيغ شضئًا 

معشا  آخخ، تعخفو تدتقضع عمى أمخه، تحدغ إلى عباده، تترل بو، فتدعج في الجنضا واآلخخة، وهللا عد وجل

 ويشتطخنا. 

)) لػ يعمع السعخضػف انتطاري ليعل وشػ ي إلّ ُخؾ معاىييعل لتقصعت أوىاليع مغ حبيل ولساُػا شػ اا 

 إلّيل ىحه إرادُي بالسعخضيغ فكيف بالسقبميغ؟ ((

 ]ورد في األثخ[

فالصخيق مفتػح، وحضشسا يعصي يجىر، لكغ أعطع 

ع، أف عصاء تأخحه مغ هللا أف يعمسظ ما لع تكغ تعم

يمقي في قمبظ الدكضشة، أف تحفظ السبلئكة، أف يحكخؾ 

هللا عشجه، إنداف تحكخه كل مغ سسع ذكخه يمعشو، 

وإنداف تحكخه في مجمذ فضتعصخ بو السجمذ، شتاف 

 بضغ السؤمغ وغضخ السؤمغ. 

اَف َفاِسقاا اَل َيْدَتُػوَف ﴾ َسْغ ََ اَف ُمْؤِمشاا ََ  ﴿ َأَفَسْغ ََ

 [14] سػرة الدججة: 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

250 

ا أخػاف، أتسشى لكع ما أتسشاه لشفدي وأنا مقرخ، لكغ أنرحكع وأنرح نفدي ألع يئغ أف نجمذ مع أنفدشا جمدة ي

صجؽ وأف نشاجي ربشا ونعاىجه عمى شاعتو ونخجـ السدمسضغ حتى نذعخ أنشا في أماف وشسأنضشة؟ فيحا حاؿ 

 مطاىخ إسبلمضة لكغ ال يػجج اتراؿ.السدمع، يػجج نذاط لكغ ال يػجج إنتاج، حخكة لكغ ال يػجج ربح، يػجج 

 هللا قػانضشو ثابتة، ولػ كشا كسا يخيج هللا وهللا الحؼ ال إلو إال ىػ لػججنا مغ معاممتو العجب العجاب.

 الكبائخ الباششة :

 ػ  دػة القمِ : 1

الباششة قدػة القمب،  بكثضخ مغ الكبائخ الطاىخة، أولى ىحه الكبائخفأنا قجمت ليحا الجرس أف الكبائخ الباششة أخصخ 

ال يخحع وال يتألع لفقضخ وال لسخيس وال مشكػب 

ويعضر لشفدو، قدػة القمب عبلمة البعج عغ هللا، ىحه 

كبضخة مغ كبائخ الجيغ لكشيا باششة، ال يخحع، والشبي 

 عمضو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

ْحَسِغ َأفَّ َأَبا ىُ  َثَشا َأُبػ َسَمَسَة ْبُغ َعْبِجالخَّ َخْيَخَة ))َحجَّ

َل َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع  َرِضي المَّيع َعْشيع َ اَؿ َ بَّ

َعَمْيِو َوَسمََّع اْلَحَدَغ ْبَغ َعِميٍّ َوِعْشَجُه اأْلَْ َخُع ْبُغ 

ْمُت ِمْشُيْع َأحَ  ا َفَقاَؿ اأْلَْ َخُع ِإفَّ ِلي َعَذَخةا ِمَغ اْلَػَلِج َما َ بَّ اِلدا َُ ا َفَشَطَخ ِإَلْيِو َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َحاِبٍذ التَِّسيِسيُّ  جا

 َعَمْيِو َوَسمََّع ُثعَّ َ اَؿ َمْغ اَل َيْخَحُع اَل ُيْخَحُع ((

 ]البخارؼ عغ َأُبي َسَمَسَة ْبُغ َعْبِج الخَّْحَسِغ[
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أكشافيعل وال ُصمبػه مغ  ))عغ عمي  اؿ:  اؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"اشمبػا السعخوؼ مغ رحساء أمتي ُعيذػا في

القاسية  مػبيعل فإف المعشة ُشدؿ عمييعل يا عمي إف هللا خمق السعخوؼ وخمق لو أىالل فحببو إلييع وحبِ 

و الساء في األرض الججبة لتحيا بو ويحيا بو أىميال إف أىل السعخوؼ  و إلييع شالبو َسا ُو إلييع فعالول وُو

 (في الجنيا ىع أىل السعخوؼ في اآلخخة(

 ]الحاكع وصححو وضعفو الحىبي عغ عمي[

  دػة القمِ عالمة البعج واالنقصاع عغ هللا :

وحجؾ؟ أف أف تأكل وحجؾ؟ أف تتشعع وحجؾ ويكػف معظ ماؿ اآلف أعصضكع نقاط لمبحث ىل قمبظ قاس؟ ىل تحب 

 تكػف في بحبػحة وحجؾ أـ أنظ تتألع أللع السدمسضغ؟ تخحسيع؟ تذفق عمضيع؟ وتخفف عشيع؟

نقصة لمبحث: إذا القمب فضو رحسة ىحه وهللا بذارة 

أنظ مػصػؿ باهلل، وأنظ وصمت إلضو بذكل أو 

 بآخخ.

قدػة القمب عبلمة البعج واالنقصاع عغ هللا عد 

 وجل، وهللا عد وجل قاؿ: 

ِخ ّللاَِّ ﴾ َْ  ﴿ َفَػْيٌل ِلْمَقاِسَيِة ُ ُمػُبُيْع ِمْغ ُِ

 [ 11] سػرة الدمخ: 

 ىحه نقصة.
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 اف نعسة السحدغ :ػ َفخ  2

الشقصة الثانضة: كفخاف نعسة السحدغ ىحه كبضخة، يػجج أشخاص يحدغ أخبلقو لضرل ليجفو، فإذا وصل ليجفو 

 أعخض عغ الحؼ أحدغ إلضو كسا قاؿ بعس الذعخاء: 

 فمسا اشتج ساعجه رماني أعمسو الخماية َل يػـػ

 وَع عمستو نطع القػافي فمسا  اؿ  افيػة ىجاني

*** 

 ييا األخػة: السؤمغ الرادؽ مغ يفعل معو معخوفًا ال يشداه حتى السػت.وهللا أ

يػجج قرتضغ: قرة سسعتيا قبل خسدضغ عامًا كاف بالقمعة ضابط شاب، وأبػه مداعج، شاءت الطخوؼ أف يكػف 

ف األب مداعجًا تحت إمخة ابشو حدب الشطاـ العدكخؼ، االبغ ضابط واألب مداعج، فكاف ىحا السداعج يقجـ الر

 البشو صباحًا و وراءه ستسئة إنداف، فضأتي ابشو ويقّبل يجه أماـ كل ىؤالء تػقضخًا لػالجه.

وكع مغ قرة سسعتسػىا: إنداف مغ بضئة متػاضعة ججًا تألق نجسو وصار بسكانة عمضة، فجاء أصجقاؤه ولسحػا 

 الضقضغ أنظ مختكب كبضخة عشج هللا. أباه فقاؿ: خادـ عشجنا، استحضا بأبضو، فحضشسا تكفخ الشعسة يجب أف تعمع عمع 

 أكبخ ُخيسة أف ُتمقّ خجمة وُخد عمييا بإساءة :

: الكبائخ الباششة، الطاىخة ضاىخة واسسيا واضح، شخب الخسخ كبضخة، ضاىخة الدنا، الدخقة، القتل، الفخار  درس الضـػ

ائخ الباششة قمب قاس مثل الرخخ مغ الدحف، أكل الخبا، ىحه كميا كبائخ ضاىخة معخوفة، لكغ السذكمة ىحه الكب

ال يمضغ، إنداف يدتغل ضعف إنداف، يكمفو مغ األعساؿ ما ال يصضق، اثشتا عذخة ساعة، خسذ عذخة ساعة، ثع 

يعصضو مبمغًا ال يكفضو ثبلثة أياـ، ال يخحسو، مسكغ صاحب العسل يشفق بالضـػ الػاحج ما يعصضو لسػضفو في 
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 ي قمب قاس.شيخيغ، ماداـ بحاجة يدتغل حاجتو ف

 أييا األخػة، يقػؿ عمضو الربلة والدبلـ انصبلقًا مغ الكبضخة الثانضة: 

يا وىي ال ُدتغشي عشو((  ))ال يشطخ هللا إلّ امخأة ال ُذكخ زُو

 ]البدار والحاكع وصححو عغ ابغ عسخو[

ي إيحائو وإزعاجو كع مغ امخأة زوجيا محدغ يقجـ ليا الصعاـ والذخاب والسأوػ والسعاممة الصضبة وىي تتفشغ ف

 وإقبلؽ راحتو، قاؿ: مثل ىحه السخأة ال يشطخ هللا إلضيا.

 وفي حجيث آخخ: 

 ))َمْغ اَل َيْذُكُخ الشَّاَس اَل َيْذُكُخ ّللاََّ ((

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

نداف شضئًا إال يؤلسشي أشج األلع أنشي حضشسا كشت في ببلد الغخب عشجىع عادات رائعة، ال يسكغ أف يقجـ لظ إ

 تذكخه إما بيجية أو باتراؿ ىاتفي أو بديارة، حضشسا يعطع أىل السعخوؼ، ماذا قاؿ هللا عد وجل؟ قاؿ: 

 ﴿ َوَيْسَشُعػَف اْلَساُعػَف ﴾

 [7] سػرة الساعػف:
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 مغ ال يذكخ الشاس ال يذكخ هللا :

الشاس يخد عمى اإلحداف بإساءة يدىج  بإساءة، ىحا الحؼأكبخ جخيسة بحق السجتسع أف تتمقى خجمة وتخد عمضيا 

 بالسعخوؼ، وكع إنداف أقدع أيسانًا مغّمطة أال يقجـ خجمة إلنداف أساء لو؟

مخة كشت أصمي الفجخ في جامع العفضف، الفزل 

هلل عد وجل بقضت سبع سشػات أصمي فضو، كاف 

درس الفجخ فجخمت إلى البضت ما إف استمقضت عمى 

اءني بيحه الداعة؟ الفخاش حتى شخؽ الباب، مغ ج

الداعة الخامدة والشرف فتحت الباب فإذا شفل 

صغضخ نبيشي أنشي ندضت السفاتضح عمى الباب قمت 

لو: شكخًا، شكختو ودخمت إلى البضت، بعج أف دخمت ماذا تعشي كمسة شكخًا؟ ال تعشي شضئًا ! فبحثت عغ شيء 

حتى قجمت لو بعس الحمػػ، شفل بخؼء وجج مفاتضح  أقجمو ليع كالحمػػ، وكاف قج أسخع وهللا تبعتو آلخخ الذارع

 لػ سحبيع تشذأ ممضػف مذكمة، فصخؽ الباب ونبيشي، فحاوؿ أف تذجع عمى السعخوؼ.

الشبي الكخيع كسا تخوؼ الكتب إنداف ندع مغ عمى ثػبو ريذة فخفع يجيو وقاؿ: جداؾ هللا خضخًا، إنداف قجـ لظ 

مخمرًا، فيحا الحؼ يكفخ الشعسة صجقػني وال أبالغ مقصػع عغ هللا عد  خجمة، أو كاف وفضًا معظ، أو بذػشًا، أو

وجل، ال يػجج عشجه إحداس أبجًا، وتجج أحضانًا تقجـ خضخًا إلنداف ال يقجر بثسغ يجيخ لظ ضيخه ويتشكخ ليحا الخضخ، 

ل ما شئت كسا تجيغ ىحه كبضخة باششة ومغ أكبخ الكبائخ، البخ ال يبمى، والحنب ال يشدى، والجياف ال يسػت، اعس

 تجاف. 
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 ))َمْغ اَل َيْذُكُخ الشَّاَس اَل َيْذُكُخ ّللاََّ ((

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 أؼ إنداف قجـ لظ خجمة اشكخه عمضيا، ورد عمضو بخجمة، قجـ لظ ىجية رّد عمضو بيجية، قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

 ُِ اَرٌة ِلَجاَرَُِيا َوَلْػ ِشقَّ ِفْخِسِغ َشاٍة (( ))ََُياَدْوا َفِإفَّ اْلَيِجيََّة ُُْحِى َُ ْجِر َواَل َُْحِقَخفَّ   َوَحَخ الرَّ

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 لحلظ قاؿ عمضو الربلة والدبلـ: 

َُ ِباَّللَِّ َفَأِعيُحوُه َوَمْغ َسَأَلُكْع ِباَّللَِّ َفَأْعُصػُه َوَمِغ اْسَتَجاَر ِباَّللَِّ  يُخوُه َوَمْغ آَُّ ِإَلْيُكْع َمْعُخوفاا َفَكاِفُئػُه ))َمِغ اْسَتَعا ُِ  َفَأ

ُُُسػُه(( اَفْأ  َفِإْف َلْع َُِجُجوا َفاْدُعػا َلُو َحتَّّ َُْعَمُسػا َأْف َ ْج ََ

 ]الشدائي َعْغ ابغ عسخ[

ئح تقػؿ لو: جداؾ متى تقػؿ إلنداف خجمظ خجمة كبضخة جداؾ هللا خضخًا؟ إف لع يكغ بإمكانظ أف تقجـ لو شضئًا، عشج

هللا عشي كل خضخ، أما إذا كاف باإلمكاف أف تخد عمى خجمتو بخجمة مقابمة وعمى ىجيتو بيجية مقابمة فبل يشبغي أف 

 تكتفي بكمسة جداؾ هللا خضخًا. 

ُُُسػُه(())... َوَمْغ آَُّ ِإَلْيُكْع َمْعُخوفاا َفَكاِفُئػُه َفِإْف َلْع َُِجُجوا َفاْدُعػا َلُو َحتَّّ َُْعَمسُ  اَفْأ  ػا َأْف َ ْج ََ

 ]الشدائي َعْغ ابغ عسخ[

َج َفْمَيْجِد ِبِو َوَمغْ  َُ اِبٍخ َعِغ الشَِّبيِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َمْغ ُأْعِصَي َعَصاءا َفَػ َُ َلْع َيِجْج َفْمُيْثِغ َفِإفَّ  )) َعْغ 

َتَع َفَقجْ  اَلِبِذ َثْػَبْي ُزوٍر (( َمْغ َأْثَشّ َفَقْج َشَكَخ َوَمْغ ََ اَف ََ َفَخ َوَمْغ ََُحمَّّ ِبَسا َلْع ُيْعَصُو ََ ََ 

 ]التخمحؼ َعْغ َجاِبٍخ [

 نّػه بفزل فبلف، نّػه أف ىحا العصاء مغ فبلف، وأنشي بفزل خجمة ىحا اإلنداف أكخمشي هللا بالحؼ أنا فضو.
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 ػ حِ الطمسة و بغس الرالحيغ : 3

ف: حضشسا تحب الفدقة أو الطمسة وتبغس الرالحضغ، مؤشخات خصضخة، أوؿ مؤشخ قدػة كبضخة ثالثة وقج تدتغخبػ 

القمب، ثاني مؤشخ كفخاف الشعسة، السؤشخ الثالث أف تحب الفدقة، وأغمب الطغ الفدقة أغشضاء، ويقجمػف لظ 

شجىع، تأتضو شعامًا شضبًا، وتتحقق مرالحظ معيع، فإف كشت تحبيع وتبغس السؤمشضغ الفقخاء الحيغ ال شيء ع

دعػة مغ غشي يكػف أوؿ الحزػر، متعصخ، ومختج مبلبذ ثسضشة، دعػة لصخؼ السجيشة وهللا ال يػجج وقت أرجػ 

 أال تؤاخحني.

كشت أقػؿ: تمبضة دعػة األغشضاء مغ الجنضا، وتمبضة دعػة الفقخاء مغ عسل اآلخخة، لػ دعضت إلى كخاع بالغسضع 

 لسجيشة( لػ دعضت لكخاع بالغسضع ألجبت.ألجبت، كخاع )عطسة( بالغسضع )ضاىخ ا

 فمحلظ محبة الطمسة أو الفدقة وبغس الرالحضغ كبضخة مغ الكبائخ الباششة: 

لَّ َمْغ لَ ))َعْغ َعاِئَذَة َأفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َ اَؿ َثاَلٌث َأْحِمُف َعَمْيِيغَّ اَل َيْجَعُل ّللاَُّ  َُ ُو َسْيٌع  َعدَّ َو

َكاُة َواَل َيَتَػلَّ  ْػـُ َوالدَّ اَلُة َوالرَّ ـِ َثاَلَثٌة الرَّ ْساَل َسْغ اَل َسْيَع َلُو َفَأْسُيُع اإلِْ ـِ ََ ْساَل ْنَيا ِفي اإلِْ ا ِفي الجُّ لَّ َعْبجا َُ ُ َعدَّ َو ّ ّللاَّ

ٌل َ ْػماا ِإالَّ  ُُ ُِّ َر ْػُت َأْف اَل َفُيَػلِّيِو َغْيَخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة َواَل ُيِح َُ لَّ َمَعُيْع َوالخَّاِبَعُة َلْػ َحَمْفُت َعَمْيَيا َر َُ ُ َعدَّ َو َعَمُو ّللاَّ َُ  

ْنَيا ِإالَّ َسَتَخُه َيْػـَ اْلِقَياَمِة(( ا ِفي الجُّ لَّ َعْبجا َُ ُ َعدَّ َو  آَثَع اَل َيْدُتُخ ّللاَّ

 ]أحسج َعْغ عائذة [

معيع، ادعو لجامع يشدعج، لفشجؽ مدخور سارح، ىحا مكاف فدق وفجػر، لػ إنداف أحب الطمسة أو الفدقة حذخ 

حفمة ال يػجج فضيا اختبلط ال يخحب بالفكخة جضجًا، إذا كاف ىشاؾ اختبلط مدخور ججًا بالجعػة، فاإلنداف حضشسا 

 يحب قػمًا ضمسة فدقة ويبغس الرالحضغ يحذخ معيع. 
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 الػالء و البخاء :

البخاء أف تػالي السؤمشضغ ولػ كانػا فقخاء وضعفاء، وتتبخأ مغ الكفار والسذخكضغ ولػ كانػا لحلظ أييا األخػة، الػالء و 

أقػياء وأغشضاء، والحجيث الذيضخ: "الذخؾ أخفى مغ دبضب الشسمة الدسخاء عمى الرخخة الرساء في المضمة الطمساء، 

يغ إال الحب في هللا والبغس وأدناه أف تحب عمى شيء مغ الجػر وأف تبغس عمى شيء مغ العجؿ"، وىل الج

 في هللا؟ 

ُ َوَيْغِفْخ َلُكْع ﴾ َ َفاَُِّبُعػِني ُيْحِبْبُكُع ّللاَّ ْشُتْع ُُِحبُّػَف ّللاَّ  ﴿ ُ ْل ِإْف َُ

 [ 81] سػرة آؿ عسخاف: 

أنا أعصضكع مؤشخات خصضخة، حضشسا تحب فاسقًا غشضًا، 

 أو ضالسًا قػيًا، حضشسا تبغس مؤمشًا ضعضفًا أو مؤمشاً 

فقضخًا فيحه عبلمة خصضخة، تخشج إلى أنظ تختكب كبضخة 

 مغ كبائخ القمػب. 

ِْ ِإالَّ ُمْؤِمشاا َواَل َيْأُكْل َشَعاَمَظ ِإالَّ َُِقيّّ ((  )) اَل َُُراِح

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج [

بلقات عسل مدسػح اجعل أخػانظ مؤمشضغ، أصجقاءؾ مؤمشضغ، ال تقضع عبلقة حسضسة مع غضخ السؤمشضغ، يػجج ع

 بيا، أما عبلقة حسضسة مع السؤمشضغ: 

ِْ ِإالَّ ُمْؤِمشاا َواَل َيْأُكْل َشَعاَمَظ ِإالَّ َُِقيّّ ((  )) اَل َُُراِح

 ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضٍج [
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شخفة: كاف ىشاؾ شعاـ أسبػعي بسخكد عسمي، كل جسعة يػجج شعاـ فصػر وىشاؾ رجل خصضب مدجج ومؤمغ 

لشا شعامًا نفضدًا ججًا، و ىشاؾ إنداف عمساني عمق عمى الصعاـ أنظ يمدمظ تقشضغ، اعتبخه غشى، قمت  دعانا وقجـ

 لو: يا أستاذ فبلف ألع يشياؾ الشبي أف تعـد ىحه الشسخ؟ فقاؿ: 

ِْ ِإالَّ ُمْؤِمشاا َواَل َيْأُكْل َشَعاَمَظ ِإالَّ َُِقيّّ ((  ))اَل َُُراِح

 [ ]التخمحؼ َعْغ َأِبي َسِعضجٍ 

 إذا مؤمغ دخل لبضتظ يفخح لظ، ال يحدجؾ.

 الحدج مغ ىفات السشافقيغ :

وهللا أييا األخػة، أكاد أقػؿ لكع ىحا السقضاس عبلمة 

إيسانظ، إذا اغتشى أخػؾ تفخح لو، كأنظ أنت اغتشضت، 

اشتخػ بضتًا تفخح لو، تدوج تفخح لو، أخح شيادة تفخح 

قػة لظ،  لو، عبلمة إيسانظ تحب السؤمشضغ، وقػتيع

عشجؼ قاعجة: الكل لػاحج، والػاحج لمكل، ىحا اإليساف، 

 أما الحدج والعضاذ باهلل فيحا مغ صفات السشافقضغ. 

اَءُُْيُع اْلَبيَِّشاُت َبْغياا َبْيَشُيْع ﴾ َُ  ﴿ َوَما اْخَتَمَف ِفيِو ِإالَّ الَِّحيَغ ُأوُُػُه ِمْغ َبْعِج َما 

 [ 19] سػرة آؿ عسخاف: 

 ىشاؾ حجيث خصضخ ججًا:  حدجًا بضشيع،

 ))السخء مع مغ أحِ وإف لع يعسل بعسميع((

 ]ورد في األثخ[
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 امخأة لػط ىل كانت شاذة؟ ال، لضذ مغ صالحيا أف تكػف كحلظ، ألنيا أحبت قػميا الذاذيغ عحبت معيع: 

 ))السخء مع مغ أحِ وإف لع يعسل بعسميع((

 يػجج آية دقضقة ججًا: 

ةا َوالدَّاِنَيُة اَل َيْشِكُحَيا ِإالَّ َزاٍف ﴾﴿ الدَّاِني اَل َيْشِكُح   إالَّ َزاِنَيةا َأْو ُمْذِخََ

 [ 8] سػرة الشػر : 

بالسشصق أال تجج إندانًا لو تجارب سابقة ثع تدوج امخأة لضذ ليا تجارب سابقة؟ أيغ اآلية؟ كل إنداف زاف تدوج 

نضًا؟ ال، معشى اآلية: إذا عمست أنو زاف ورضضت بو امخأة فيي زانضة؟ مدتحضل، وكل إندانة زانضة تدوجت شابًا زا

ألنو غشي فيي في حكع الدانضة، ألنيا رضضت أف تتدوج مغ زاف، وإذا عمع أنيا زانضة لكشيا جسضمة فآثخ جساليا 

 عمى عفتيا ورضي أف يتدوج مشيا فيػ في حكع الداني. 

 ))السخء مع مغ أحِ وإف لع يعسل بعسميع((

 ]ورد في األثخ[

 جيث الحؼ تعخفػنو جسضعًا: والح

َِّ ِإَلْيِو ِمسَّا ِسَػاُىَسا  ُ َوَرُسػُلُو َأَح يَساِف َأْف َيُكػَف ّللاَّ َج َحاَلَوَة اإلِْ َُ غَّ ِفيِو َو َِّ اْلَسْخَء اَل ُيِحبُُّو )) َثاَلٌث َمْغ َُ َوَأْف ُيِح

َسا يَ   ْكَخُه َأْف ُيْقَحَؼ ِفي الشَّاِر ((ِإالَّ َّللَِّ َوَأْف َيْكَخَه َأْف َيُعػَد ِفي اْلُكْفِخ ََ

 ]البخارؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َرِضي المَّيع َعْشيع[
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 أمخاض القمِ و الجدج :

أييا األخػة الكخاـ، رجائي لكع وأرجػ نفدي أف نتعاىج قمػبشا،أمخاض القمب خصضخة قج ال تحذ بيا وأنت في الجنضا، 

يسا تكغ وبضمة تشتيي عشج السػت، أمخاض القمب تبجأ بعج السػت، لحلظ أما عشج السػت فسيمكة، أمخاض الجدج م

 ىحه أقػػ آية: 

ٍِ َسِميٍع ﴾ َ ِبَقْم  ﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماٌؿ َواَل َبُشػَف * ِإالَّ َمْغ َأَُّ ّللاَّ

 [49-44] سػرة الذعخاء:

 قمبظ الدمضع أكبخ إنجاز لظ في الجنضا أف تأتي ربظ بقمب سمضع. 

ِخيٍخ َأفَّ ُعَسَخ ْبَغ اْلَخصَّاِب َ اَؿ َ اَؿ الشَِّبيُّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمَّ  ))َعغْ  َُ َع ِإفَّ ِمْغ ِعَباِد َأِبي ُزْرَعَة ْبِغ َعْسِخو اْبِغ 

َيَجاُء َيْػـَ  ا َما ُىْع ِبَأْنِبَياَء َواَل ُشَيَجاَء َيْغِبُصُيُع اأْلَْنِبَياُء َوالذُّ اْلِقَياَمِة ِبَسَكاِنِيْع ِمَغ ّللاَِّ ََُعاَلّ َ اُلػا َيا  ّللاَِّ أَلَُناسا

ـٍ َبْيَشُيْع َواَل أَ  ْمَػاٍؿ َيَتَعاَشْػَنَيا َفَوّللاَِّ ِإفَّ َرُسػَؿ ّللاَِّ ُُْخِبُخَنا َمْغ ُىْع َ اَؿ ُىْع َ ْػـٌ ََُحابُّػا ِبُخوِح ّللاَِّ َعَمّ َغْيِخ َأْرَحا

ػَىُيْع َلُشػٌر َوِإنَّ  ُُ ا َحِدَف الشَّاُس َوَ َخَأ َىِحِه اآْلَيَة ) َأاَل ُو َُ ا َخاَؼ الشَّاُس َواَل َيْحَدُنػَف ِإ َُ ِإفَّ  ُيْع َعَمّ ُنػٍر اَل َيَخاُفػَف ِإ

 َأْوِلَياَء ّللاَِّ اَل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َواَل ُىْع َيْحَدُنػَف ( ((

 يٍخ[]أبي داود َعْغ َأِبي ُزْرَعَة ْبِغ َعْسِخو اْبِغ َجخِ 

اَعِة َفَقاَؿ  الا َسَأَؿ الشَِّبيَّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َعِغ الدَّ ُُ اَعُة َ اَؿ ))َعْغ َأَنٍذ َرِضي المَّيع َعْشيع َأفَّ َر َمَتّ الدَّ

ُِّ ّللاََّ َوَرُسػَلُو َىمَّّ المَّيع َعمَ  ي ُأِح ا َأْعَجْدَت َلَيا َ اَؿ اَل َشْيَء ِإالَّ َأنِّ َُ ْيِو َوَسمََّع َفَقاَؿ َأْنَت َمَع َمْغ َأْحَبْبَت َ اَؿ َوَما

 (َأَنٌذ َفَسا َفِخْحَشا ِبَذْيٍء َفَخَحَشا ِبَقْػِؿ الشَِّبيِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َأْنَت َمَع َمْغ َأْحَبْبَت (

 ]البخارؼ َعْغ َأَنٍذ َرِضي المَّيع َعْشيع[
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حجث أثشى عمى أىل الكفخ، غضخ نطاـ وتختضب وفيع وعمع ودقة بالسػاعضج وإتقاف يػجج إنداف يكخه أمتو، كمسا ت

بالعسل، األمػر كميا واضحة، اإلنداف حخ، كخامتو مػفػرة، يتعامى عغ شضػع الجخيسة، واالنحبلؿ األخبلقي، 

شصقضًا وكغ والفداد االجتساعي، ىحا ال يخاه، أيشسا جمذ يثشي عمضيع، ويحتقخ أمتو، يػجج أخصاء لكغ كغ م

 مػضػعضًا، إف تكمست عغ مضدة ليع وقج تكػف صحضحة تكمع عغ سضئة ليع. 

 ضياع ىيبة األمة اإلسالمية لزعفيا :

قخأت قبل فتخة في مػقع معمػماتي: سفضخ أمخيكا بخومانضا بالزبط في بػخارست يػجج تقالضج لصضفة أف الدفضخ قبل 

لخارجضة، والقرة قخيبة مشح أشيخ أقضع لو حفل، وكاف عمى رأس أف يغادر بمجىع يقاـ لو حفل وداع في وزارة ا

الحفل وزيخ الخارجضة، وىحا االحتفاؿ مختمط، كل إنداف مجعػ مع زوجتو، فالدفضخ العتضج جاء مع شخيكو 

الجشدي، ىحا شاذ، جاء مع رجل ىحه زوجتو، ىحا سضسثل أمة؟ دولة عطسى؟ أال تحتقخ ىحه األمة وتذعخ أف ىحه 

 اقصة مغ عضغ هللا؟األمة س

إذا ذىبت إلى بمجة في أمخيكا اسسيا ساف فخاندضدكػ، خسدة وسبعػف بالسئة مغ سكانيا شاذوف، نداء مع نداء، 

ورجاؿ مع رجاؿ، زرتيا لع ألسح فضيا شفبًل إال قبل الدفخ بخسذ دقائق، ال يػجج شخؽ سالكة لئلنجاب، أال 

يقػؿ: أنا شاذ جشدضًا بسؤتسخ صحفي؟ ووزيخ إيصالي قاليا أيزًا، تحتقخ ىحه األمة؟ ! أال تحتقخ وزيخ بخيصاني 

أال تحتقخ ممكة بخيصانضة التي ماتت بحادث و قبل أف تسػت قالت: زنضت سبع مخات مع فبلف وفبلف بسؤتسخ 

صحفي شاىجه أحج عذخ ممضػف إنداف! ىحه أمة؟ لكغ نحغ ضعاؼ، ضعفشا أضاع ىضبتشا، لكغ عشجنا وحي 

 عطضع.الدساء، وديغ 

فأتسشى إذا سافخ إنداف وتكمع عغ مضدة ومعيا سضئة، وإف تكمست عغ سضئة ىشا معيا مضدة، أخػانشا جسضعكع جداكع 

 هللا خضخًا كمكع تحىبػف ألعسالكع مصسئشضغ لدوجاتكع، ألضدت ىحه نعسة كبضخة؟
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نحغ ال يػجج عشجنا ىحه الشدبة،  سألت سؤااًل بأمخيكا إذا اختخنا مئة بضت كع بضت فضو خضانة؟ قاؿ: سبعػف بالسئة،

 قج تكػف الشدبة واحجًا باأللف، تقخيبًا األمػر واضحة يػجج انزباط اجتساعي.

إنداف كاف بفخندا وجج شابًا واقفًا عمى نيخ الدضغ يحب أف يتجرب بالفخندي معو، فقاؿ لو: لساذا تقف ىشا؟ قاؿ: 

أف أقتل والجؼ، قاؿ: لساذا؟ قاؿ: ألف ىشاؾ فتاة أحبيا  أنا متألع، ما الحؼ يؤلسظ؟ والجؼ، ماذا تتسشى؟ قاؿ:

وأخحىا مشي، الحع األب عشجنا ىسو أوالده وتدويجيع وأعساليع وتأمضغ أمػرىع، نحغ يػجج عشجنا مضدات كبضخة ججًا 

يا أخػاف، وهللا بعجما أسسع ما يجخؼ مغ ضمع، وقيخ، وعجواف، وانتياؾ أعخاض، وقتل، وىجـ بضػت، وغصخسة 

خ، وقمب الحقائق، والكضل بسمضػف مكضاؿ، وهللا أتسشى خضسة فضيا إنداف صادؽ، بضت لبغ فضو إنداف بقمبو وكب

رحسة، اإلنداف إذا مات عشجىع كع ثسشو؟ عذخة مبليضغ دوالر، خسدسئة ممضػف لضخة سػرية، الصائخة التي وقعت 

حا أف اإلنداف عشجىع قضستو كع؟ عذخة مبليضغ واتيست فضيا لضبضا سضجفعػف ممضاريغ وسبعسئة ممضػف دوالر! معشى ى

دوالر، ىؤالء الحيغ يسػتػف في فمدصضغ كع ثسشيع؟ نخجػ أف تكػف الجشة ليع، لكغ في مجتسع الطمع والعشرخية 

 ومجتسع القيخ ال ثسغ لو، قتل إنداف سيل ججًا ويقتمػنظ ببل سبب. 

 الكبائخ الباششة خصيخة ُجاا :

لجرس ثبلث كمسات: القدػة أخػانشا الكخاـ: ممخز ا

وكفخة الشعسة ومحبة الفدقة والطمسة، ىحه كبائخ باششة 

تحجبظ عغ هللا عد وجل، الكبائخ الطاىخة معخوفة 

أنيا ضاىخة، أما الباششة فخصضخة ججًا، ىحه تيمظ 

اإلنداف، وأنا أتسشى أف تشتبيػا إلى الكبائخ الباششة 

ا إلى أبج ىحه يبجأ مفعػليا بعج السػت، وتيمظ صاحبي
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اآلبجيغ، أما الكبائخ الطاىخة فضديل التػبة مشيا ألنيا ضاىخة، فقدػة القمب دلضل االنقصاع عغ هللا، وكفخاف الشعسة 

 بعج عغ الػفاء، الشبي الكخيع عشجما فتح مكة بمجه، قمق األنرار لعمظ تدتقخ فضيا، قاؿ: 

 ....(())...َفاْلَسْحَيا َمْحَياُكْع َواْلَسَساُت َمَساُُُكعْ 

 ] أحسج عغ عبج هللا بغ رباح [

ومات في السجيشة ودفغ ىشاؾ، وفاء الشبي ال حجود لو، فإذا إنداف أكخمظ بذيء، دلظ عمى هللا، خجمظ خجمة 

، والذيء الثالث يجب أف تحب السؤمشضغ أما أف تحب الفدقة والطالسضغ وأف تختاح  تتشكخ لو؟ ىحا مشتيى المـؤ

ع وتبغس السؤمشضغ فيحا انتساء إلى الكفار، لكغ ال يعشي أف الكفار ال مضدات ليع، لكغ معيع وفي أماكشيع ونجواتي

 إذا ذكخت مضدة اذكخ سضئة ليع، وإف ذكخت سضئة لقػمظ اذكخ مضدة ليع.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 أولياء هللاأُية -2( : الكبائخ الباششة 7 - 7الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحسج هلل رب العالسضغ، والربلة والدبلـ عمى سضجنا دمحم الرادؽ الػعج األمضغ، الميع ال عمع لشا إال ما عمستشا إنظ 

ستشا وزدنا عمسًا، وأرنا الحق حقًا وارزقشا اتباعو، وأرنا أنت العمضع الحكضع، الميع عمسشا بسا يشفعشا، وانفعشا بسا عم

الباشل باشبًل وارزقشا اجتشابو، واجعمشا مسغ يدتسعػف القػؿ فضتبعػف أحدشو، وأدخمشا بخحستظ في عبادؾ 

 الرالحضغ. 

 خصػرة الكبائخ الباششة :

وبضشت في وقتو أف خصػرة الكبائخ  أييا األخػة الكخاـ، في الجرس الساضي كاف السػضػع حػؿ الكبائخ الباششة،

الباششة أف اإلنداف ال يتػب مشيا، بضشسا الكبائخ الطاىخة صارخة، فإذا تاب مشيا نجا، أما الكبائخ الباششة فكبائخ 

 نفدضة متجاخمة مع الصباع، فإذا تمبدت بإنداف أىمكتو، ولعل قػؿ هللا عد وجل: 

ٍِ َسِميٍع ﴾ ﴿ َيْػـَ اَل َيْشَفُع َماٌؿ َواَل َبُشػَف* َ ِبَقْم  ِإالَّ َمْغ َأَُّ ّللاَّ

 [ 49-44] سػرة الذعخاء : 

أؼ قمب سمع مغ الكبائخ الباششة، وقج ذكخت لكع أف الخط العخيس مغ السدمسضغ في األعع األغمب في ببلد 

تػىسػىا صغائخ، اإلسبلـ ال يدخقػف، وال يقتمػف، وال يذخبػف الخسخ، وال يدنػف، لكغ الحؼ أىمكيع الرغائخ التي 

 فسع تػىسيع أنيا صغائخ وأصّخوا عمضيا انقمبت إلى كبائخ، ولعل في قػؿ الشبي عمضو الربلة والدبلـ: 

 ))إف الذيصاف يئذ أف يعبج في أرضكع ولكغ رضي فيسا دوف ُلظ مسا ُحقخوف مغ أعسالكع((

 ]ورد في األثخ[
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 ُمخيز لسا سبق :

خيع مغ أدؽ ما يسكغ أف يقاؿ في ىحا السػضػع أف أية معرضة إذا اآلف الجرس لضذ عغ الرغائخ، كتعمضق س

رافقيا شعػر الخػؼ مغ هللا، شعػر بالشجـ، ورافقيا استغفار، وإقبلع مباشخ، وتخقب، أؼ ذنب رافقتو ىحه األحػاؿ 

يا، وأقاـ انقمب إلى صغضخة، وأية مخالفة إذا رافقتيا إىساؿ، تبجح، افتخار، إذا استسخأىا اإلنداف، وأصّخ عمض

 عمضيا، وافتخخ بيا، ميسا يكغ الحنب شفضفًا يشقمب إلى كبضخة، وىحا معشى قػؿ الشبي عمضو الربلة والدبلـ: 

 )) ال ىغيخة مع اإلىخارل وال َبيخة مع االستغفار ((

 ] رواه ابغ السشحر والجيمسي عغ ابغ عباس [

قمب، قمب ال يخحع وال يعبأ بسغ حػلو، مرمحتو وقج ذكخت في الجرس الساضي أف مغ الكبائخ الباششة قدػة ال

يعبجىا مغ دوف هللا، ىسو شعامو، وشخابو، وأسختو، وبضتو، ىحا نسػذج كثضخ ججًا في السدمسضغ ال يخحع، ىحا 

 اإلنداف دوف أف يجرؼ وقع في كبضخة تحجبو عغ هللا، ألف هللا عد وجل يقػؿ في الحجيث القجسي: 

 خمقيل والخاحسػف يخحسيع هللا(()) إف أردُع رحستي فارحسػا 

وتحجثت أيزًا عغ الكبائخ الباششة كالكبضخة أف تحب الفدقة والطالسضغ ىحه مغ الكبائخ، يػجج تشاغع ومرالح 

 مذتخكة وقضع مذتخكة، ال يسكغ أف أحّب إندانًا إال عمى قجر كبضخ مغ القػاسع السذتخكة بضشي و بضشو.

ساعات ال تذعخ بالػقت أبجًا، الدبب؟ ألنظ تحبو، ولساذا أحببتو؟ ألف راقب نفدظ قج تجمذ مع إنداف عذخ 

ىشاؾ قػاسع مذتخكة كثضخة ججًا بضشظ وبضشو، ترػر إندانًا عفضف المداف لػ جمذ مع إنداف وتحجث بصخفة جشدضة 

خفضغ، لحلظ قحرة، ال يدتصضع أف يبقى معو وال دقضقة، متى يكػف االندجاـ؟ عشج كثخة القػاسع السذتخكة بضغ الص

لساذا السؤمغ يحب السؤمغ؟ لػجػد القػاسع السذتخكة كالعفة، وضبط المداف، ومحبة هللا، والخػؼ مغ هللا، 

واالنزباط، كبلـ كثخت القػاسع السذتخكة بضشظ وبضغ أخضظ أحببتو كثضخًا، وأقست معو ساعات شػيمة دوف أف 
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احجة، ال يػجج شيء قج يجسعظ معو، لحلظ فضسا ورد تذعخ بالػقت، وقج ال تدتصضع أف تجمذ مع إنداف دقضقة و 

 عغ الشبي: "رب أخ لظ لع تمجه أمظ".

قج تجمذ مع إنداف لضذ بضشظ وبضشو رحسة، وال مرمحة مذتخكة، وال مكاف واحج، وال زماف واحج، وال لغة 

خسذ دقائق،  مذتخكة، تخاه أقخب إلضظ مغ أخضظ الشدبي، وقج ال تدتصضع أف تجمذ مع أخضظ مغ أمظ وأبضظ

اإليساف شيء والكفخ شيء، اإليساف مشطػمة كاممة مغ القضع، والكفخ ممتو واحجة، وتحجثت أيزًا في الجرس 

 الدابق عغ كبضخة مغ الكبائخ كفخاف الشعسة إنداف أسجػ لظ معخوفًا.

 فمسا اشتج ساعجه رماني  أعمسو الخماية َل يػـػ

 جانػيفمسا  اؿ  افية ىػ وَع عمستو نطع القػافي 

*** 

 إنداف قجـ لظ معخوفًا كاف سببًا بإكخامظ وىجايتظ يشبغي أف يكػف والؤؾ لسغ تست ىجايتظ عمى يجه.

لحلظ أييا األخػة، الػفاء مغ أخّز خرائز السؤمغ، أنا أقػؿ لكع ىحه الكمسة: السؤمغ الرادؽ إذا فعل معو  

لي معخوفًا ال أنداه ما حضضت، والسشافق ميسا  معخوؼ ال يشداه حتى السػت، ويتكمع بو، لظ فزل عمّي، أسجيت

تمقى مغ الشعع يقابميا باإلساءة، ىحه السػضػعات الثبلث التي تحجثت عشيا في الجرس الساضي: محبة الطمسة 

 والفدقة، وكفخاف الشعسة، وقدػة القمب.

 ت: لع أر مشظ خضخًا قط. أحضانًا تجج ىحا في الشداء إف أحدشت إلى إحجاىغ الجىخ كمو ثع رأت مشظ شضئًا قال
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 مغ الكبائخ الباششة أُية أولياء هللا : 

الكبضخة الخابعة: أذية أولضاء هللا، قبل كل شيء مغ ىػ الػلي؟ يجب أف نفيع معشى الػلي مغ خبلؿ القخآف فقط، 

بئًا عمى بالعقل الباشغ عشج عػاـ السدمسضغ يترػروف أف الػلي إنداف ثضابو رثة، سائح بحب هللا، ال يعسل ع

 اآلخخيغ، ىحا السفيـػ خصأ مئة بالسئة. 

اُنػا َيتَُّقػَف ﴾  ﴿ َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَء ّللاَِّ اَل َخْػٌؼ َعَمْيِيْع َواَل ُىْع َيْحَدُنػَف* الَِّحيَغ َآَمُشػا َوََ

 [ 88-81] سػرة يػنذ: 

الجقضق، ويشبغي أف يكػف كل السؤمشضغ  لسجخد أف تؤمغ باهلل، وأف تتقي أف تعرضو، فأنت ولي هللا، ىحا السعشى

أولضاء هللا، كمسة ولي إنداف تخؾ الجنضا وزىج، أو تػكل عمى هللا، بالسفيـػ الداذج تػاكل، سضجنا عسخ سئل مغ ىػ 

الستػكل؟ قاؿ: الحؼ ألقى حبة في األرض ثع تػكل عمى هللا، ولع يخد عغ رسػؿ هللا إشبلقًا أنو دعا هللا مغ دوف 

 السدمسضغ الضـػ يا رب شتت شسميع، ودمخىع، وعمضظ بيع، فإنيع ال يعجدونظ هللا قاؿ: عسل، كذأف 

وا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُ ػٍَّة ﴾  ﴿ َوَأِعجُّ

 [81] سػرة األنفاؿ: 

 يجب أف تعسل.

 حاُة السدمسيغ إلّ عسل ال إلّ  ػؿ :

ىي األولى في دمذق، جسعضة حفع الشعسة،  ذكخت لكع قبل درسضغ: تمقضت دعػة لحزػر حفل افتتاح جسعضة

أترػر حتى أخحوا التخخضز البج مغ سشضغ، واشتخوا البشاء، وىضئػا األدوات، واألجيدة، ووضفػا السػضفضغ، جيج 

استغخؽ سشػات وسشػات، تّػج بكمسة واحجة: تّع افتتاح جسعضة حفع الشعسة، أية ولضسة في دمذق يأتي فخيق عسل 

، ويػزع بػجبات وعمب فخدية كبضخ يأخح ىحا الص عاـ إلى مصابخ نطامضة يحفع ويدترمح، تزاؼ لو المحـػ
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وزوجضة وجساعضة، لصبلب العمع، لمجسعضات الخضخية، لمفقخاء السدمسضغ، ىحا عسل نحغ اآلف أييا األخػة بحاجة 

 لعسل، اعسل برست وقل أنا فعمت كحا كي نزعظ عمى رؤوسشا، أما القػؿ فسّل الشاس مشو.

يحه الكبضخة الخابعة ىي أذية أولضاء هللا، تعخفو مؤمشًا بخيئًا نضتو شضبة لكغ قج يػسػس لظ الذضصاف أف تػقع بو ىل ف

 تجرؼ أنظ ارتكبت كبضخة مغ أكبخ الكبائخ؟ 

أنت بالشطاـ السجني ىل تتصاوؿ عمى إنداف يختجؼ ثضابًا رسسضة؟ تتيضب لو؟ خمفو الجولة كميا! فكضف إذا تجخأت 

هللا وآذيت ولضًا مغ أولضائو؟؟ وتعمع أنت عمع الضقضغ أنو بخؼء، ثع يخمي بو بخيئًا، كثضخ مغ األعساؿ مغ ىحا عمى 

 القبضل يفعميا السدمسػف وىع ال يشتبيػف أنيع يختكبػف كبضخة مغ أكبخ الكبائخ، اآلف دققػا في اآليات: 

 ِبَغْيِخ َما اْكَتَدُبػا ﴾﴿ َوالَِّحيَغ ُيْؤُُوَف اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت 

 [44] سػرة األحداب: 

 مؤمغ بخؼء لكغ تسكشت مشو بسادة في القانػف مثبًل فبصذت بو، وأنت تطغ أنظ فعمت شضئًا قاؿ: 

 ُمِبيشاا ﴾﴿ َوالَِّحيَغ ُيْؤُُوَف اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت ِبَغْيِخ َما اْكَتَدُبػا َفَقِج اْحَتَسُمػا ُبْيَتاناا َوِإْثساا 

 [44] سػرة األحداب: 

 مؤمغ شاىخ صادؽ مدتقضع نضتو شضبة تػقع بو؟ تجمخه؟ تتسكغ مشو؟ إنظ ارتكبت كبضخة مغ أكبخ الكبائخ. 

 مغ عالمة إيسانظ أف ُتػاضع لمسؤمشيغ :

أنت يا  شيء آخخ: ما قػلكع في ىحه اآلية؟ هللا جّل جبللو يخاشب سضج الخمق وحبضب الحق قسة البذخ يقػؿ لو:

 دمحم: 

َشاَحَظ ِلَسِغ اََُّبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾ َُ  ﴿ َواْخِفْس 

 [114] سػرة الذعخاء: 
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 أقػؿ لكع أييا األخػة: مغ عبلمة إيسانظ أنظ تتػاضع لمسؤمشضغ، وقج يكػف السؤمغ حاجب عشجؾ. 

َشاَحَظ ِلَسِغ اََُّبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾ َُ  ﴿ َواْخِفْس 

 [114لذعخاء: ] سػرة ا

 قج تكػف في أعمى مشرب وعشجؾ مؤمغ بأدنى مشرب ىحا مؤمغ. 

ي ِشسْ  ْع ِمْغ َأْشَعَث َأْغَبَخ ُِ َخْيِغ اَل ُيْؤَبُو َلُو َلْػ ))َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َ اَؿ َ اَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع ََ

 (( َأْ َدَع َعَمّ ّللاَِّ أَلََبخَّهُ 

 ]لتخمحؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

مغ أشج ما يذج الشاس إلى الشبي أنو مغ رآه بجيية ىابو، ومغ عاممو أحبو، متػاضع قخيب مغ الشاس، يقػؿ 

 العطساء: لػ جمذ معيع الصفل الرغضخ لطشيع أصجقاءه! العطضع قخيب مغ كل الشاس مغ الرغضخ والكبضخ.

سابضع عغ سضجنا جابخ: شاب فقضخ ججًا استذيج أبػه في معخكة، وتخؾ لو أخػة، بشات أرأيتع إلى قرة رويتيا قبل أ

كثضخات، تدوج امخأة تجسعيع، وكاف مع الشبي في غدوة ذات الخقاع، فالشبي مغ حخصو عمى أصحابو كاف في 

ضفة، فالشبي مؤخخة الخكب إلى أف أدركو جابخ، فالشبي داعبو قاؿ لو: يا جابخ: مالظ تأخخت؟ قاؿ: ناقتي ضع

أناخيا ثع وكدىا وقخأ عمضيا شضئًا فأصبحت تدابق ناقة الشبي، قاؿ: يا جابخ أتبضعشي ىحه الشاقة؟ قاؿ: بل أىبظ 

إياىا! قاؿ: ال، أتبضعشي إياىًا بضعًا؟ قاؿ: أبضعظ إياىا، قاؿ: كع تجفع ثسشيا يا رسػؿ هللا؟ قاؿ: درىع، قاؿ: إذًا 

قاؿ: درىساف، قاؿ: يغبششي، شاب صغضخ يجاعبو الشبي بسداومة حػؿ ناقة إلى يغبششي رسػؿ هللا، معقػؿ درىع؟ 

أف اتفقا عمى أوقضة مغ الحىب، قاؿ: اشتخيتيا، قاؿ: يا جابخ أتدوجت؟ قاؿ: نعع، قاؿ: بكخًا أو ثضبًا؟ قاؿ: ثضبًا، لَع 

أة تجسعيع، فأقخه الشبي عمى لع تتدوج بكخًا؟ قاؿ: تػفي أبي في معخكة سابقة وتخؾ لي أخػات كثضخات تدوجت امخ 

ذلظ، قاؿ: إذا وصمشا إلى ضاىخ السجيشة ائسخ أىمظ أف يشفزػا نسارؽ البضت، قاؿ: لضذ عشجؼ نسارؽ يا رسػؿ 

هللا، أنا فقضخ، قاؿ: إف شاء هللا سضكػف لظ نسارؽ، ىحا قسة البذخ، يؤانذ شاب فقضخ، صغضخ، آندو في ناقتو، 
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زوجتو، وأوالده، فالشتضجة عشجما وصل الشبي لمسجيشة أعمع جابخ زوجتو أنو سضبضع وساومو عمضيا، وسألو عغ بضتو، و 

ناقتو لخسػؿ هللا، الدوجة السؤمشة قالت: سسعًا وشاعة، فأناخيا أماـ السدجج الشبػؼ، فالشبي سأؿ لسغ ىحه الشاقة؟ 

بأسمػب لصضف مغ زكاة مالو،  قاؿ: ىحه ناقة جابخ، قاؿ الشبي: ىي لظ ويا ببلؿ أعصو ثسشيا! يدتشبط أنو أعصاه

 انتبو! ىي لظ ويا ببلؿ أعصو ثسشيا! اشتخاىا مشو ثع وىبيا لو. 

َشاَحَظ ِلَسِغ اََُّبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾ َُ  ﴿ َواْخِفْس 

 [114] سػرة الذعخاء: 

 السؤمشػف َالبشياف السخىػص :

 هللا عد وجل يخاشب سضج الخمق وحبضب الحق يقػؿ لو: 

َشاَحَظ ِلَسِغ اََُّبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾﴿ َواْخفِ  َُ  ْس 

 [114] سػرة الذعخاء: 

تػاضع لسغ تتعمع مشو، وتػاضع لسغ تعمسو، بعس السجرسضغ أصمحيع هللا يدأؿ شالبًا سؤااًل يربػف عمضو 

يجب أف  سخخيتيع، مغ شجة خجل الصالب ال يدأؿ أؼ سؤاؿ، أقػؿ لئلخػة السجرسضغ ميسا يكغ الدؤاؿ سخضفاً 

 تدتسع إلضو بأدب، وتخبخ رفاقو بأف رفضقكع معو حق، ىحا سؤاؿ يخصخ بالباؿ.

يخووف أف ممكًا مغ ممػؾ السدمسضغ كاف ذكضًا ججًا تػفي قبل فتخة، عشجه شضػخ القبائل دعاىع لصعاـ، يػجج وعاء 

فذخب مشيا، فجسضع الحاضخيغ  فضو ماء لغدضل العشب مع الفػاكو، ويػجج زبادؼ، فأحج شضػخ القبائل ضشيا لمذخب

مغ شضػخ القبائل ابتدسػا سخخية مغ ىحا الحؼ شخب مغ الػعاء السعج لغدضل العشب، فجاء السمظ وشخب مغ ىحا 

الػعاء، فتعجب الجسضع! ال يػجج أجسل مغ إنداف يحتـخ اآلخخيغ، يخعى حقػقيع، ال يدخخ وال يدتعمي عمضيع، 
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 فاهلل عد وجل خاشب سضج الخمق قاؿ: 

َشاَحَظ ِلَسِغ اََُّبَعَظ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾ َُ  ﴿ َواْخِفْس 

 [114] سػرة الذعخاء: 

لػ عشجؾ حاجب اسألو عغ صحتو وصحة أوالده، كضف أحػالظ يا بشي؟ ىل يمدمظ شيء؟ أنت غاؿ عمّي، تعصضو 

 انتعاشًا لذيخيغ، وساعجه، السؤمشػف كالبشضاف السخصػص يذج بعزو بعزًا. 

 ِ الحياة وهللا ُعالّ ىيأ لو الجشة :اإلنداف يح

مغ أىاف لي ولضا فقج بارزني بالسحاربة، وما تخددت في شيء أنا فاعمو تخددؼ في قبس روح عبجؼ السؤمغ، يكخه 

السػت وأنا أكخه مداءتو وال بج لو مشو، وما تقخب إلي عبجؼ السؤمغ بسثل أداء ما افتخضت عمضو، هللا يتخدد تخدد 

 يحب أف يسػت شأف أؼ إنداف، اإلنداف يحب الحضاة، وهللا عد وجل ىضأ ليحا السؤمغ جشة رحسة، السؤمغ ال

عخضيا الدسػات واألرض، ىضأ لو حضاة ال تعب فضيا، وال قمق، وال ىع، و ال حدف، و ال فقخ، و ال مخض، وال 

ا تذاء، فضيا ما ال عضغ مذكمة في البضت، و ال زوجة متعبة، وال ولج عاؽ، وال جار متعب، ىضأ لظ جشة فضيا م

رأت، وال أذف سسعت، وال خصخ عمى قمب بذخ، وأراد أف يكخمظ بيا، أنت تخاؼ مغ السػت هللا يقػؿ في الحجيث 

 القجسي: 

ِدي َعْغ َنْفِذ اْلُسْؤِمِغ َيْكَخُه اْلَسْػَت َوَأَنا َأْكَخُه مَ  ْدُت َعْغ َشْيٍء َأَنا َفاِعُمُو ََُخدُّ  اَءَُُو ((دَ ))... َوَما ََُخدَّ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

لحلظ إذا تػفى هللا عد وجل رجبًل عمى اإليساف ىحه الجنضا شمقيا بالثبلث، سضجنا عمي قاؿ لمجنضا: "شمقتظ بالثبلث، 

 غخؼ غضخؼ"، هللا عد وجل يقػؿ: 
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نَُّكْع ِباَّللَِّ  ْنَيا َواَل َيُغخَّ نَُّكُع اْلَحَياُة الجُّ   اْلَغُخوُر ﴾﴿ َفاَل َُُغخَّ

 [4] سػرة فاشخ: 

مغ أىاف لي ولضا فقج بارزني بالسحاربة، وما تخددت في شيء أنا فاعمو تخددؼ في قبس روح عبجؼ السؤمغ، يكخه 

 السػت وأنا أكخه مداءتو وال بج لو مشو. وما تقخب إلي عبجؼ السؤمغ بسثل أداء ما افتخضت عمضو.

الفخائس تكغ أعبج الشاس، شبق األمخ والشيي تكغ أعبج الشاس، وما تقخب إلّي اتق السحاـر تكغ أعبج الشاس، أدِّ 

 عبجؼ السؤمغ بسثل أداء ما افتخضت عمضو. 

 مغ ضحظ آخخاا ضحظ َثيخاا :

أخػانشا الكخاـ، كمكع يعمع الصفل حضشسا يػلج كل مغ حػلو يزحظ وىػ يبكي وحجه، فإذا جاء األجل كل مغ حػؿ 

ف األب مثالضًا محدشًا كل مغ حػلو يبكي، أما بالعكذ إف قاؿ الصبضب عخضضة، ىػ ال يخيج اإلنداف يبكي، إذا كا

عخضضة يخيج أف يشتيي مشو، رجل تػفت زوجتو، بالجشازة يبجو أنيع اقتخبػا مغ عامػد كيخباء تػتخ عاؿ، ىي 

، بعج عجة سشة ماتت مغسى عمضيا صار معيا تأثخًا فرحت، تحخؾ غصاء الشعر وإذا لضذ بيا شيء، فعادوا بيا

فأثشاء الجشازة مخوا أماـ عامػد الكيخباء فقاؿ ليع: ابتعجوا ابتعجوا! خاؼ أف تعػد مخة ثانضة، فإذا كاف األب محدشًا 

 أغمب الطغ كل مغ حػلو يبكي.

ذاىب وهللا إنداف تخؾ مبليضغ مسمضشة شاىجوا ابشو بعج أياـ مغ وفاة أبضو، سئل االبغ إلى أيغ أنت ذاىب؟ قاؿ: 

 ألسكخ عمى روح أبي! 
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 ودخل ىػ بسالو الشار". -ورثػا الساؿ حبلاًل  -ورد في بعس األحاديث: "أنجـ الشاس غشي دخل ورثتو بسالو الجشة

فأغمب الطغ إذا كاف األب مثالضًا كل مغ حػلو يبكي، فإذا كاف بصبًل يزحظ وحجه والبصػلة مغ يزحظ آخخًا، 

كثضخًا، لكغ مغ ضحظ آخخًا ضحظ كثضخًا، واترمت نعع الجنضا بشعع اآلخخة: "مغ  مغ ضحظ أواًل ضحظ قمضبًل وبكى

أىاف لي ولضا فقج بارزني بالسحاربة، وما تخددت في شيء أنا فاعمو تخددؼ في قبس روح عبجؼ السؤمغ، يكخه 

 ضو".السػت وأنا أكخه مداءتو وال بج لو مشو. وما تقخب إلّي عبجؼ السؤمغ بسثل أداء ما افتخضت عم

سسعت عغ رئضذ وزارة سابق زاره أستاذه في التعمضع، أستاذ الجيانة رجل صالح وهللا أعجبشي مػقفو ندؿ معو إلى 

 مجخل البشاء، وفتح لو باب الدضارة بشفدو أماـ الشاس جسضعًا، ىحا إنداف يعخؼ قضسة العمع.

ضذ الجولة، يقجـ السعمع عمى رئضذ الجولة سسعت في بعس الببلد في أوروبا لػ كاف ىشاؾ احتفاؿ يزع معمسًا ورئ

 ألف ىحا يبشي األجضاؿ، لحلظ تػقضخ العمساء مغ إيساف اإلنداف.

 مغ َاف هللا عميو فسغ معو ؟

 وفي حجيث آخخ: 

َب ِإَليَّ َعْبِجي ِبَذْيءٍ  ْنُتُو ِباْلَحْخِب َوَما ََُقخَّ َُ َِّ ِإَليَّ ِمسَّا اْفَتَخْضُت َعَمْيِو  ))ِإفَّ ّللاََّ َ اَؿ َمْغ َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْج آ َأَح

ْشُت َسْسَعُو الَِّحي َيْدسَ  ا َأْحَبْبُتُو َُ َُ ُب ِإَليَّ ِبالشََّػاِفِل َحتَّّ ُأِحبَُّو َفِإ ُع ِبِو َوَبَرَخُه الَِّحي ُيْبِرُخ ِبِو َوَما َيَداُؿ َعْبِجي َيَتَقخَّ

َمُو ا ُْ ْدُت َعْغ َوَيَجُه الَِّتي َيْبِصُر ِبَيا َوِر ِني أَلُِعيَحنَُّو َوَما ََُخدَّ َُ لَِّتي َيْسِذي ِبَيا َوِإْف َسَأَلِشي أَلُْعِصَيشَُّو َوَلِئِغ اْسَتَعا

ِدي َعْغ َنْفِذ اْلُسْؤِمِغ َيْكَخُه اْلَسْػَت َوَأَنا َأْكَخُه َمَداَءَُُو ((  َشْيٍء َأَنا َفاِعُمُو ََُخدُّ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 



 كتاب األخالق المذمومة لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

274 

 أعمستو بالحخب، يا فبلف سػؼ أحاربظ، مغ؟ هللا هلالج لج، دائسًا ىحه اآلية تثضخ الحضخة. 

 ﴿ ِإْف َُُتػَبا ِإَلّ ّللاَِّ َفَقْج َىَغْت ُ ُمػُبُكَسا ﴾

 [5] سػرة التحخيع: 

 عمى حفرة وعائذة. 

ْبِخيُل وَ  ُِ ِلَظ َضِييٌخ ﴾﴿ َوِإْف ََُطاَىَخا َعَمْيِو َفِإفَّ ّللاََّ ُىَػ َمْػاَلُه َو َُ  َىاِلُح اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلَساَلِئَكُة َبْعَج 

 [5] سػرة التحخيع: 

 معقػؿ! امخأتاف! اإللو العطضع. 

ِلَظ َضِييٌخ ﴾ َُ ْبِخيُل َوَىاِلُح اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلَساَلِئَكُة َبْعَج  ُِ  ﴿ َفِإفَّ ّللاََّ ُىَػ َمْػاَلُه َو

 [5] سػرة التحخيع: 

نتقجتا الشطاـ، استشفار القػػ الجػية والبحخية والبخية معقػؿ! قاؿ العمساء: إذا أردت أف تعادؼ الحق اعمع امخأتاف ا

مغ ىػ الصخؼ اآلخخ، إنو هللا، وإذا كاف هللا عمضظ فسغ معظ؟ هللا يقرع قرسًا، ىحا الحؼ اقتخح أف تزخب 

قبل شيخ فضسا أعمع دخل لسذفى في أمخيكا  الكعبة في مػسع الحج انتقامًا مغ اليجسات عمى السخكد التجارؼ 

 مذمػاًل شمبًل كامبًل! 

َِّ ِإَليَّ ِمسَّا اْفتَ  َب ِإَليَّ َعْبِجي ِبَذْيٍء َأَح ْنُتُو ِباْلَحْخِب َوَما ََُقخَّ َُ َخْضُت َعَمْيِو َوَما َيَداُؿ ))َمْغ َعاَدى ِلي َوِليِّا َفَقْج آ

ُب ِإَليَّ ِبالشََّػافِ  ْشُت َسْسَعُو .... ((َعْبِجي َيَتَقخَّ ا َأْحَبْبُتُو َُ َُ  ِل َحتَّّ ُأِحبَُّو َفِإ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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 السؤمغ ال يحدج ألنو مخمػؽ لعسل ىالح :

كضف يكػف هللا سسعظ؟ إذا أحبظ هللا ال تدتسع إال وفق مشيج هللا، ال تدتسع لقرة غضخ صحضحة ألنظ ال تقبميا 

 مًا ال يمضق بظ، وال كبلمًا فضو كفخ وال فحر وال خخافة، عشجؾ مضداف دقضق. أساسًا، ال تقبل كبل

ْشُت َسْسَعُو الَِّحي َيْدَسُع ِبِو ... (( َُ ...(( 

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 كثضخًا مغ الكبلـ غضخ الرحضح قج يكػف غضخ عفضف وغضخ صحضح وغضخ الئق، فالسؤمغ عشجه مضداف. 

ْشتُ   َسْسَعُو الَِّحي َيْدَسُع ِبِو َوَبَرَخُه الَِّحي ُيْبِرُخ ِبِو ... (( ))... َُ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

 إذا رأػ بضتًا ال يقػؿ يا لضت لي ىحا البضت، ال. 

ْنَيا َيا َلْيَت َلشَ  ا ِمْثَل َما ُأوَُِي َ اُروُف ِإنَُّو َلُحو َحظٍّ َعِطيٍع ﴿ َفَخَخَج َعَمّ َ ْػِمِو ِفي ِزيَشِتِو َ اَؿ الَِّحيَغ ُيِخيُجوَف اْلَحَياَة الجُّ

ا ﴾  * َوَ اَؿ الَِّحيَغ ُأوُُػا اْلِعْمَع َوْيَمُكْع َثَػاُب ّللاَِّ َخْيٌخ ِلَسْغ َآَمَغ َوَعِسَل َىاِلحا

 [41-79] سػرة القرز: 

نو مخمػؽ لعسل صالح، قج يكػف مع فكمسة يا لضت لي ىحا البضت أو الدضارة أو السشرب ىحا ال يفعمو السؤمغ أل

 ىحا السشرب انحخاؼ، قج يكػف مع ىحا البضت كدب ماؿ حخاـ. 

ْشُت َسْسَعُو الَِّحي َيْدَسُع ِبِو َوَبَرَخُه الَِّحي ُيْبِرُخ ِبِو ... (( َُ ...(( 

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ْشُت َسْسَعُو الَِّحي َيْدَسُع ِبِو َوَبَرَخهُ   الَِّحي ُيْبِرُخ ِبِو َوَيَجُه الَِّتي َيْبِصُر ... (( ))... َُ

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[
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ال يزخب إال بالحق، َوِرْجَمُو الَِّتي َيْسِذي ِبَيا ال يحىب إال إلى مجمذ عمع، أو إصبلح بضغ اثشضغ، أو لديارة 

 أقارب، أو صمة رحع. 

َُِني أَلُِعيَحنَُّو ...(())... َوِإْف َسَأَلِشي أَلُْعِصَيشَُّو   َوَلِئِغ اْسَتَعا

 ]البخارؼ َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة[

ػع إلّ الحق فزيمة :  الُخ

 حكاية قرضخة ججًا: 

ٍِ َوِباَلٍؿ فِ  َقاُلػا َوّللاَِّ ي َنَفٍخ فَ )) َعْغ ُمَعاِوَيَة ْبِغ ُ خََّة َعْغ َعاِئِح ْبِغ َعْسٍخو َأفَّ َأَبا ُسْفَياَف َأَُّ َعَمّ َسْمَساَف َوُىَيْي

ِجِىْع َفَأَُّ الشَِّبيَّ َما َأَخَحْت ُسُيػُؼ ّللاَِّ ِمْغ ُعُشِق َعُجوِّ ّللاَِّ َمْأَخَحَىا َ اَؿ َفَقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ َأَُُقػُلػَف َىَحا ِلَذْيِخ  ُ  َخْيٍر َوَسيِّ

ْشَت َأْغَزْبَتُيْع َلَقْج َأْغَزْبَت َربََّظ َفَأَُاُىْع َأُبػ  َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َفَأْخَبَخُه َفَقاَؿ َيا َأَبا َبْكخٍ  َلَعمََّظ َأْغَزْبَتُيْع َلِئْغ َُ

ُ َلَظ َيا َأِخي ((  َبْكٍخ َفَقاَؿ َيا ِإْخَػَُاْه َأْغَزْبُتُكْع َ اُلػا اَل َيْغِفُخ ّللاَّ

 ] مدمع َعْغ َعاِئِح ْبِغ َعْسٍخو[

يضب وببلؿ رضي هللا عشيع في نفخ فقالػا: َما َأَخَحْت ُسُضػُؼ َّللاَِّ ِمْغ ُعُشِق َعُجوِّ إف أبا سفضاف أتى عمى سمساف وص

َّللاَِّ َمْأَخَحَىا، يبجو أف أبا سفضاف قبل أف يدمع عشجما كاف مذخكًا جاء مخ ة إلى السجيشة كي يتػسط الشبي عمضو 

سمساف: َما َأَخَحْت ُسُضػُؼ َّللاَِّ ِمْغ ُعُشِق َعُجوِّ الربلة والدبلـ أف يمغي بشػد صمح الحجيبضة، فقاؿ ببلؿ وصيضب و 

ٍر َّللاَِّ َمْأَخَحَىا. أؼ لع تدتػفي حقيا مشو، ألنو إذ ذاؾ كاف عمى كفخه. َفَقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ: َأَتُقػُلػَف َىَحا ِلَذْضِخ ُقَخيْ 

 لو ىحا الكبلـ، اجتيج سضجنا الرجيق. َوَسضِِّجِىْع؟ سضجنا الرجيق وجية نطخه أف ىحا زعضع قخير فضشبغي أال يقاؿ 

 (( )) ...َفَأَُّ الشَِّبيَّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َفَأْخَبَخُه َفَقاَؿ َيا َأَبا َبْكٍخ َلَعمََّظ َأْغَزْبَتُيْع ...

 ] مدمع َعْغ َعاِئِح ْبِغ َعْسٍخو[
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؟ وكع حاربيع وائتسخ عمضيع؟ ىع متألسػف، سضجنا الشبي مغ زاوية ثانضة، ىؤالء الرحابة كع نكل بيع أبػ سفضاف

الرجيق مغ زاوية ثانضة، فالسؤمشػف يختمفػف لكغ اختبلفيع اختبلؼ محسػد، ىحا مغ زاوية وىحا مغ زاوية، سضجنا 

الرجيق وجج أف ىحا زعضع قخير يشبغي أال يقاؿ لو ىحا الكبلـ، فمعل الكبلـ المصضف يؤثخ في قمبو، ىحا مشيج 

 جيق، سضجنا ببلؿ وصيضب وسمساف رأوا عجو هللا عد وجل: سضجنا الر

ْشَت َأْغَزْبَتُيْع َلَقْج َأْغَزْبَت َربََّظ ... ((  )) ... َفَقاَؿ َيا َأَبا َبْكٍخ َلَعمََّظ َأْغَزْبَتُيْع َلِئْغ َُ

 ] مدمع َعْغ َعاِئِح ْبِغ َعْسٍخو[

 كع ىػ السؤمغ غاؿ عمى هللا. 

ُبَخْت ِخَياَنةا َأْف َُُحجِّ ))َعْغ ُسْفَياَف ْبِغ  َث َأِسيٍج اْلَحْزَخِميِّ َ اَؿ َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَِّ َىمَّّ المَّيع َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُؿ ََ

ٌب (( اُِ ٌؽ َوَأْنَت َلُو ِبِو ََ  َأَخاَؾ َحِجيثاا ُىَػ َلَظ ِبِو ُمَرجِّ

]  ]أبي داود َعْغ ُسْفَضاَف ْبِغ َأِسضٍج اْلَحْزَخِميِّ

تدتشرحو أرشجؾ لذيء غضخ صحضح لسرمحتو، ىحه خضانة عمى مدتػػ، لػ استشرحظ شار قاؿ: اختخ لي لػنًا 

ًَ ال يباع معظ كاسج وتخبخه بأنو أجسل لػف وهللا خشتو، حتى أف تخؾ الدبلـ عمى األعسى  مشاسبًا فاختخت لو لػنَا

 خضانة.

 تخؾ الدبلـ عمى األعسى خضانة.  يكػف ىشاؾ إنداف ضخيخ مؤمغ يسذي قل لو: الدبلـ عمضكع.

ْشَت َأْغَزْبَتُيْع َلَقْج َأْغَزْبَت َربََّظ َفَأَُاُىْع أَ   ُبػ َبْكٍخ...(()) ... َفَقاَؿ َيا َأَبا َبْكٍخ َلَعمََّظ َأْغَزْبَتُيْع َلِئْغ َُ

 ] مدمع َعْغ َعاِئِح ْبِغ َعْسٍخو[

 الحع الخجػع إلى الحق رضي هللا عشو: 

ُ َلَظ َيا َأِخي (()) ... َفَقا  َؿ َيا ِإْخَػَُاْه َأْغَزْبُتُكْع َ اُلػا اَل َيْغِفُخ ّللاَّ

 ] مدمع َعْغ َعاِئِح ْبِغ َعْسٍخو[
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 سضجنا الرجيق وىػ الخجل األوؿ بعج رسػؿ هللا ذىب إلى فقخاء السؤمشضغ يدتخضضيع أَْغَزْبُتُكْع؟ َقاُلػا: اَل.

ل :  لكل إنداف مكانة عشج هللا عد ُو

كفار قخير زعساء وأقػياء وأغشضاء نخبة السجتسع السخسمي، لسا التقػا الشبي عمضو الربلة والدبلـ قالػا: ىؤالء فقخاء 

 مغ عامة الشاس مغ دىسائيع اشخدىع، فإف نفػسشا تأنف أف نجالديع، وألف شخدتيع لشؤمشغ بظ، فجاء قػلو تعالى: 

َيُو ﴾﴿ َواَل َُْصُخِد الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَّيُ  ُْ  ْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َو

 [41] سػرة األنعاـ: 

 وجاء قػلو تعالى: 

َيُو َواَل َُْعُج َعْيَشاَؾ  ُْ َعْشُيْع ُُِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة ﴿ َواْىِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َو

اَف َأْمُخُه ُفُخشاا ﴾الجُّ  ِخَنا َواََُّبَع َىَػاُه َوََ َْ  ْنَيا َواَل ُُِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َ ْمَبُو َعْغ ُِ

 [14] سػرة الكيف: 

وهللا أييا األخػة: أحضانًا أدعى إلى عقج قخاف بأشخاؼ السجيشة أو بخيف دمذق والسكاف متػاضع ججًا، مكاف 

غ الذاؼ، وهللا قج يحجث تجّل وسخور ال تججه في أضخع صالة في بالصخيق، والزضافة متػاضعة، كأس م

دمذق، الشبي الكخيع عمسشا أف نكػف مع السداكضغ، الميع احذخني مع السداكضغ، ىؤالء الحيغ يبجوف أماـ الشاس 

 مغ الصبقة الجنضا في السجتسع قج يكػنػف عشج هللا مغ الصبقة العمضا، لحلظ: 

ْع ِمْغ َأْشَعَث َأغْ  ي ِشْسَخْيِغ اَل ُيْؤَبُو َلُو َلْػ َأْ َدَع َعَمّ ّللاَِّ أَلََبخَُّه (()) ََ  َبَخ ُِ

 ] التخمحؼ َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ[

 ال تعخؼ كل إنداف مكانتو عشج هللا عد وجل. 
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 افتقار اإلنداف إلّ هللا :

 شبعًا بالسعشى الجقضق حضشسا قاؿ هللا عد وجل: 

 َأْنُتُع اْلُفَقَخاُء ِإَلّ ّللاَِّ ﴾ ﴿ َيا َأيَُّيا الشَّاُس 

 [14] سػرة فاشخ: 

ىحا السعشى الجقضق نحغ جسضعًا مفتقخوف إلى هللا، إنداف معو مئات السبليضغ قصخ شخيانو التاجي ميع ججًا، نسػ 

مغ خبلياه ميسة، سضػلة الجـ في عخوقو ميع، فاإلنداف تحت رحسة حاالت دقضقة ججًا لػ اضصخبت لكاف اإلنداف 

 اليالكضغ بمحطة ترجر الشعػة.

قاؿ بعس العمساء: إف لحـػ العمساء مدسػمة وعادة هللا في ىتظ مشتقريع معمػمة، إذا كاف اإلنداف يشتفع الشاس 

بو وأنت تطشو صالحًا في عقضجتو وسمػكو ال تبحث وال تشقل شضئًا لدت واثقًا مشو، حجيث اإلفظ الدضجة عائذة 

العالسة التقضة اتيست بأثسغ ما تسمكو امخأة ىحا تعمضع لشا، قج يتيع البخؼء وقج يكػف اإلنداف الدوجة الصاىخة الشقضة 

 بخيئًا ويتيع فأنت ال تتدخع: 

ا ِبَجَياَلٍة َفُتْرِبحُ  اَءُكْع َفاِسٌق ِبَشَبٍأ َفَتَبيَُّشػا َأْف ُُِريُبػا َ ْػما َُ  َفَعْمُتْع َناِدِميَغ ﴾ػا َعَمّ َما ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا ِإْف 

 [8] سػرة الحجخات: 

الكبضخة الخابعة أذية أولضاء هللا، والػلي الحؼ آمغ باهلل، واتقى أف يعرضو، ىحا ولي فقبل أف تتيع وتتجاوز وتػقع 

 قػتظ بإنداف ضعضف لكشو مؤمغ انتبو ىحه مغ أكبخ الكبائخ أف تؤذؼ أولضاء هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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