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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ن أ مٍر لكَ  ،جعحًا ل مر املؤمن)جاء يف اًعحيح من حدير ظِية ريض هللا ؾيَ أ ن اًييب ملسو هيلع هللا ىلص كال:      ا 

ن ،ٌلمؤمن ّلَ ا   َلحدٍ  ذاك ًويس ،خري ن ،هل اً خري  فاكن صىر رّساء   أ ظاتخَ ا   اً خري  فاكن ظرب رَضاء   أ ظاتخَ وا 

 .(1)(هل

َما ِهـٌم مذواظةل أ و اتخالء نثري، فاملسمل مؽ احلاًني املسمل يف ُذٍ ادلهيا تني أ مرين كال سٌلحة املفيت:     مؽ  –: ا 

، متر احملن واًفنت ، - اًرضاء ظاجرًا ومؽ اًرساء صاهراً  ًوِذا ّل هتمَ ال مور، فِو مؤمن تلضاء هللا وكدٍر

مياهَ جيـهل اثتخ ؛واملعائة ًىٌَ اثتت ظاجر هلل يف رَضائَ صاهٌر هلل يف رخائَ، فاًضىر ، ؿىل أ مٍر واحض اً ل ن ا 

ماهل ومرض جسدٍ ما هيمَ يشء؛ ل هَ تني أ مرين: صىر  ويـيش معمئيًا، ًو كيَ  واًعرب جـالٍ يـيش سـيداً 

 .، فلِذا املؤمن أ مٍر خرٌي لكَوظرب

ية اذلل واًِوان، فال ظرب وّل ، ادلهيا ثـجحَ ويراُا مزنهل، واًحالء يسلعَ وجيـهل يف كاأ َما كري املؤمن فال    

    .وهللا املس خـان ،صىر

ّل ٌلمؤمن، فلضاء هللا هل لكَ خريٌ      ذا ظرب ؿىل  فاملؤمن مذللة تني مزنةل اًعرب واًضىر ًويس ُذا ا  ا 

 .(اًعرب واًضىر)ًِذين ال مرين  مىروُِا وصىر حملحوهبا، تي املخب مي يرى أ ن ادلين لكَ راجؽٌ 

ن يف ذكل ل اي)كال ثـاىل:      (ت ًلك ظحار صىورا 
(2). 

(اّل ميان هعفان: هعف ظرٍب، وهعف صىر)كال تـغ اًسلف: و     
(3). 

 :واًعرب ؿىل زالزة أ كسام 

 ظرب اًـحد ؿىل ظاؿة هللا س ححاهَ حىت يفـلِا، ففـي اًعاؿة حيخاج ًعرب ومعاجرة وجماُدة. اًلسم ال ول:    

ن اًيفس ودواؾهيا وحزين اًض يعان وكرانء  اًلسم اًثاين:     ظرب اًـحد ؿىل ما هنى  هللا ؾيَ حىت ّل يفـهل، فا 

 اًسوء ثب مٍر ابملـعية وجترئَ ؿلهيا، وحبسة كوة ظرٍب يىون حرنَ ًِا.

     

                                                           

  (.9999(، رقم )9995 /4أخرجو مسلم يف "صحيحو" ) (1)

  (.33سورة الشورى ) (9)

(، والبيهقي يف "شعب اإلميان" 18واخلرائطي يف "فضيلة الشكر" ) (،159أخرجو الشهاب يف "مسنده" ) (3)
 (. 695(، مجيعهم من طريق يزيد بن أابن الرقاشي، وضعفو األلباين يف "السلسلة الصحيحة" )9715)
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ّل ظديق)كال تـغ اًسلف:      (أ ؾٌلل اًرب يفـلِا اًربُّ واًفاجر، وّل يلدر ؿىل حرك املـايص ا 
(1). 

عاؿة هلل، فِذٍ كد يلوى ؿلهيا اّل وسان، فـي اًل ن فـي ال وامر وحرك اًيوايه ًيس نكال سٌلحة املفيت:     

ثيعلق من املـعية يه اًضاكة؛ ل ن املـعية  ركحىرث مهنا، ًىن فـي اًعاؿة كد يلوى اّل وسان ؿلهيا وكد ي  

ما يعرب ؿىل اًضِوة، كد  ت ؿليَ جتـهلاًضِوا ةوس يعر  َ،كلحف وييص وادلهيا ثزتين هل  ،صِوات وص هبات

 يعرب ؿىل اًعاؿة ًىٌَ ّل يعرب ؿىل املـعية، وهللا املس خـان.

 ظرب اًـحد ؿىل ما يعيحَ تلري اخذياٍر من املعائة، ويه هوؿان: اًلسم اًثاًر:    

ؿلهيا، ل ن اًـحد  هوع ّل اخذيار ٌلخلق فيَ، اكل مراض واملعائة اًسٌلوية، فِذٍ يسِي اًعرب اًيوع ال ول:    

ما اضعرارًا أ و اخذياراً.  يضِد فهيا كضاء هللا وكدٍر وأ هَ ّل مدخي ٌلياس فهيا، فيعرب ا 

ىل اًضىر      ذا أ راد هللا تـحدٍ خريًا فذح هللا ؿىل كلحَ ابب اًفىرة يف فوائدُا، فييخلي من اًعرب ؿلهيا ا  تي ا 

 ًِا واًرضا هبا.

ذا اًيوع يعـة اًعرب ؿليَ جدًا، ما حيعي هل من أ   اًيوع اًثاين:     ذى اًياس يف ماهل أ و ؾرضَ أ و هفسَ، ُو

 ل ن اًيفس جسدضـر املؤذي ًِا ويه حىٍر اًللحة، فذعلة الاهخلام.

ذا اًيوع من اًعرب ّل يلدر ؿليَ     ّل ال هخياء واًعديلون ُو ظىل هللا ومن سار ؿىل درهبم، فلد اكن اًييب  ا 

ذا أ ذي كال:  ؿليَ وسمل (يرمح هللا موىس، ًلد أ ذي تب نرث من ُذا فعرب)ا 
، وأ خرب ؾن هيب من ال هخياء رضتَ (2)

(اٌلِم اقفر ًلويم فا هنم ّل يـلمون)كومَ جفـي يلول: 
 .(4)، ووكؽ هل ملسو هيلع هللا ىلص جفـي يلول مثي ذكل(3)

 ّل يـلمون. جفمؽ يف ُذا زالزة أ مور: اًـفو ؾهنم، والاس خلفار هلم، والاؾخذار هلم تب هنم    

اٌلِم اقفر ًلويم )كال: مفسح ادلم ؾن وهجَ و وهرست رابؾيخَ  ملسو هيلع هللا ىلص كال سٌلحة املفيت: يف أ حد صق رأ سَ    

 ، اٌلِم ظًل ؿىل هحيٌا دمحم. (فا هنم ّل يـلمون

                                                           

(، وابن اجلوزي يف "صفة الصفوة" 11/197ىو قول لعبدهللا بن سهل التسرتي، ذكره عنو أبو نعيم يف "احللية" ) (1)
(4/64.)  

(، برقم 739 /9(، وأخرجو مسلم يف "صحيحو" )6336(، رقم )8/73أخرجو البخاري يف "صحيحو" ) (9)
  (، كالمها من حديث عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر.1169)

 برقم ،(1417 /3" )صحيحو" يف مسلم وأخرجو ،(3477) رقم(، 175 /4" )صحيحو" يف البخاري أخرجو (3)
 .عبدهللا بن مسعود هنع هللا يضر حديث من كالمها ،(1799)

  ( من رواية الزىري عن سهل بن سعد.5694أخرجو الطرباين يف "ادلعجم الكبري" ) (4)
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 :ؿاكدة اًعرب ؿىل أ ذى اخللق 

ذا اًيوع من اًعرب      اًيص واًِدى واًرسور وال من وزايدة يف حمحة  ؿاكدخَ –اًعرب ؿىل أ ذى اخللق  –ُو

وجـليا مهنم أ مئة هيدون تب مران ملا ظربوا واكهوا تئاايثيا )هللا وحمحة اًياس هل، وزايدة يف اًـمل، وًِذا كال ثـاىل: 

(يوكٌون
(1). 

ذا ظاحة اًعرب كوة اًيلني حرىق اًـحد يف دجات اًسـادة وذكل فضي هللا يؤثيَ من يضاء      وهللا ذو فا 

 .ادلين يف اّل مامة ثيال واًيلني فداًعرب، اًفضي اًـؼمي

ّل اذلين ظربوا )كال ثـاىل:      ذا اذلي تيٌم وتيٌَ ؿداوة ك هَ ويل محمي * وما يللاُا ا  ادفؽ ابًيت يه أ حسن فا 

ّل ذو حغ ؾؼمي (وما يللاُا ا 
(2). 

 اًعرب ؿىل أ ذى اخللق  –ـني اًـحد ؿىل ُذا اًيوع من اًعرب أ مور ث-:  

 ويـني اًـحد ؿىل ُذا اًعرب ؿدة أ ص ياء:     

ّل  أ حدُا:     رادهتم، فال يخحرك يشء يف اًـامل ا  أ ن يضِد اًـحد أ ن هللا ُو خاًق أ فـال اًـحاد وحراكهتم وا 

ىل فـلِم تم جسرتحي من اهلم  ذهَ ومض يئذَ، فاًـحاد أ ةل فاهؼر ا ىل من سلعِم ؿليم وّل ثيؼر ا   واًلم.اب 

ذا فىرت يف هفسم       من هجةوؿلمت أ ن ُذا اًدسليط  ،ظدكت حلاً كال سٌلحة املفيت: هللا أ نرب، ا 

ىل أ هفس يا ًٌسة خعب ان ا ىل كريانف ًىن هلفي ؾن ُذا  ،ذهوتم ّلَ  ،وّل ىرجؽ ا  ًو فىران يف ذهوتيا وؾيوتيا  وا 

مَ كد يلفي كلة  ،وأ خعائيا وثلعريان ًـلميا أ هيا من ُذا أ وثيٌا ا ترتك اًـحد ؾن ُذا اًيشء فيـمي املـعية ا 

ذا أ ظاتخَ املعيحة أ َن وظاح ورصخ  ،ويًىس ويسِويلفي ؾن ُذا اًيشء  ،مب مور أ و فـي مهنى  وّل يفىر مث ا 

ا ،ي وؿال هل حمكةهللا ج ،من أ ين ُأيت  .فب حيااًن يـجي اًـلوتة وأ حيااًن يؤخُر

اٌلِم أ ؾيا ؿىل كلوتيا  ،وادلهيا وصِواهتا ،ونرثة يف املـايص وثيوؾِا ،اًخوحيد هلط :وسخة قفةل اًياس    

وسب ل هللا أ ن يـامليا  ،أ كواًيا وأ ؾٌلًيا حمسوتة ؿلييا وحمعاة ؿلييا وس يوكف ؿلهيا يوم اًليامة ،وأ ظلح أ حواًيا

     .تـفٍو

منا سلعِم ؿليَ تذهحَ، نٌل كال ثـاىل:  اًثاين:     وما أ ظاجمك من معيحة فامب )أ ن يضِد اًـحد ذهوتَ، وأ ن هللا ا 

(هسخت أ يديمك ويـفوا ؾن نثري
(1). 

                                                           

   (.94سورة السجدة ) (1)

  (.35 - 34) فصلت سورة (9)
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ذا ؿمل ُذا اص خلي ابًخوتة والاس خلفار من اذلهوب اًيت سلعِم هللا  ؿليَ ثسخهبا ؾن ذهمم واًوكيـة فهيم.      فا 

ّل ذهحَ) كال ؿًل ريض هللا ؾيَ:     ّل رتَ، وّل خيافن ؾحٌد ا  (ّل يرجون ؾحٌد ا 
(2). 

ّل)وروي ؾن كري واحد من اًسلف أ هَ كال:      ّلَ تخوتة َما ىزل تالء ا  ( تذهة، وّل رفؽ ا 
(3). 

 وجزاء سيئٍة سيئةٌ )وظرب، نٌل كال ثـاىل:  اذلي وؿدٍ هللا ملن ؾفااًثواب  حسن أ ن يضِد اًـحد اًثاًر:    

هَ ّل حية اًؼاملني (مثلِا مفن ؾفا وأ ظلح فب جٍر ؿىل هللا ا 
(4). 

 ان ل كسام اًياس يف ملاتةل ال ذى:يف ُذٍ الآية تيسٌلحة املفيت: كال     

 .(مثلِا سيئةٌ  سيئةٍ  وجزاء): حلَ تلدر يب خذ ملذعد -1

  .(مفن ؾفا وأ ظلح فب جٍر ؿىل هللا)حمسن يـفو ويرتك حلَ:  -2

هَ): حلَ فوق يب خذ ػامل -3  .(اًؼاملني حية ّل ا 

ًِيلم من وجة أ ج     ّل من ؾفاويضِد هداء امليادي يوم اًليامة: أ ّل  ذا (5)وأ ظلح ٍر ؿىل هللا، فال يلوم ا  ، ُو

    جر اًـؼمي يضيؽ ابّلهخلام والاسديفاء وحيعي ابًعرب واًـفو.ل  ا

رادة  وتَ أ يضًا يسمل اًللةابًـفو واًعفح حتعي سالمة اًللة  اًراتؽ:     من اًلش واًلي وظلة الاهخلام وا 

وهللا حية )أ هفؽ ٌلـحد من امليفـة اًيت حتعي هل ابّلهخلام، ويىون تذكل حمس يًا  واًعفح اًرش، وحالوة اًـفو

(احملس يني
(6). 

ّل أ ورزَ اخلامس:     ذا ؾفا أ ن يـمل اًـحد أ هَ ما اهخلم أ حد كط ًيفسَ ا  أ ؾٍز هللا  ذكل ذًّل جيدٍ يف هفسَ، فا 

ّل ؾزاً )ـاىل، فف  اًعحيح ث (ما زاد هللا ؾحدًا تـفو ا 
ًيي يف اًحاظن ومن ؾفا ذؼاُر ، فامليخلم ؾزيز يف اً(7)

 .ؾّز يف اًؼاُر واًحاظن ظفحو 

                                                                                                                                                                      

 (.31) شورىال سورة (1)

عكرمة موىل ابن عباس عن علي عن احلكم بن أابن عن  (91131أخرجو مبعناه معمر بن راشد يف "جامعو" ) (9)
 رضي هللا عنهما، ولو طرق أخرى.

 من طريق معمر بن راشد. (9718(، رقم )7/194أخرجو البيهقي يف "شعب اإلميان" ) (3)

 (.41) شورىال سورة (4)

  (، من حديث عمران بن حصني هنع هللا يضر.7151(، رقم )594 /9أخرجو البيهقي يف "شعب اإلميان" ) (5)

  (.134) آل عمران سورة (6)

 .أيب ىريرة هنع هللا يضر حديث من ،(9588) رقم ،(4/9111" )صحيحو" يف مسلم أخرجو (7)
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(وملن اهخص تـد ػلمَ فب ًوئم ما ؿلهيم من سخيي)كال سٌلحة املفيت: كال ثـاىل:     
كرر اجن حميية أ ن من  ،(1)

ن اكن  ن حروِا هلل زادٍ هللا ؾزًا، فِو جائٌز أ ن يب خذ حلَ ًىن اًـفو جائزاً ّل يعري ا ىل ؾزاهخص ًيفسَ وا  ، وا 

 ّل س امي وأ ن اذلي يـخاد الاهخلام ًيفسَ ّلتد أ ن يلؽ يف اًؼمل ويخـدى.ا والآخرة، ، اًـفو مٌفـخَ يف ادلهيأ مكي

هللا ؾيَ، ومن قفر هلم قفر هللا هل، فاجلزاء من جًس اًـمي، ويىف   من ؾفا ؾن اًياس ؾفااًسادس:     

 اًـاكي ُذٍ اًفائدة.

َ ما ّل ميىن من اص خلي ابّلهخلام وظلة امللاتةل ضاع ؿليَ اًزمان وثفرق ؿليَ كلحَ وفاثَ من معاحلاًساتؽ:     

ذا ؾفا  الاهخلام.وظفح فّرغ كلحَ وجسمَ ملعاحلَ اًيت يه أ مه ؾيدٍ من  اس خدرانَ، فا 

ناًثامن:      و خري خلق  كط، هخص ًيفسَرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ا من اًس ية حرك الاهخلام حلؼوظ اًيفس، فا  ُو

، وأ ذاٍ أ ذًى هلل، ويخـلق تَ حلوق ادلين، وهفسَ أ رشف اًيفوس وأ زاكُا وأ حلِا جلك هللا وأ هرهمم ؿىل هللا

ُو أ ؿمل هبا ومبا فهيا من اًرشور واًـيوب، تي اًـارف ّل جساوي  خلق مجيي، فىيف يًذلم أ حدان ًيفسَ اًيت

 هفسَ ؾيدٍ أ ن يًذلم ًِا.

ذا ظرب، وحمحة هللا هل ورضاٍ، ومن اكن هللا مـَ دفؽ ؾيَ من ال ذى ما اًخاسؽ:      أ ن يضِد مـية هللا مـَ ا 

ن هللا مؽ اًعاجرين)ّل يدفـَ ؾيَ أ حٌد من اخللق، كال ثـاىل:  (واظربوا ا 
(وهللا حية اًعاجرين)، وكال: (2)

(3). 

 ومن ظدق يف ظلة يشء من ال ص ياء تذل من اًعرب يف حتعيهل تلدر ظدكَ يف ظلحَ.    

ال ًوون اكهوا يرهحون اًححار يف اًسفن اًرشاؾية اًلدمية ويخـرضون ل مواج اًححار  كال سٌلحة املفيت:    

 اظدمه.ويخـرضون ٌلرساق وكعاع اًعريق حىت يحلف اًخجار مل

ىل مىة جفاءمه ال ؾراب وجردومه من زياهبم و      كدميًا أ ػيَ يف اًلرن اًخاسؽ جح املرشكيون من اًـراق ا 

 وأ مواهلم فدخلوا مىة ؾراة.

مياهَ وسمل من اًيلط، وهللا  :اًـارش     ذا ظرب اًـحد ؿىل أ ذية اخللق زاد ا  اًعرب داخي يف مسم  اّل ميان، فا 

 يدافؽ ؾن اذلين ءامٌوا.

يف اًعرب ؿىل أ ذى اخللق كِر ٌليفس وكلحة ًِا، مفىت اكهت اًيفس ملِورة مـَ مللوتة مل  احلادي ؾرش:    

ذا اكن مٌخصًا ًِا. ًلائَ يف املِاكل، وؾىسَ ا   ثعمؽ يف اسرتكاكَ وا 
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ىل هفسَ، فب ين مناًثاين ؾرش:      انرصٍ  أ ن يـمل اًـحد أ ن هللا انرصٍ وّل تد، ومن اهخص ًيفسَ ولكَ هللا ا 

 .-أ جعز اًيارصين  –ا ىل من انرصٍ هفسَ  –خري اًيارصين  –هللا 

، كال ثـاىل: اًثاًر ؾرش:      آذاٍ يوجة رجوع خعمَ ؾن ػلمَ وهدامذَ واؾخذاٍر ادفؽ )أ ن ظرٍب ؿىل من أ

ذا اذلي تيٌم وتيٌَ ؿداوة ك هَ ويل محمي (ابًيت يه أ حسن فا 
(1). 

ذااهخلام اًـحد ًيفسَ اًراتؽ ؾرش:      أ من من ُذا اًرضر، واًـاكي وظفح  ؾفا موجة ًزايدة رش خعمَ، فا 

جعز ظاحدَ ؾن دفـَ، ومك ذُحت  ّل خيخار أ ؾؼم اًرضرين تدفؽ أ دانٌُل، ومك كد جلة الاهخلام وامللاتةل من رشٍّ 

 املؼلوم ًحليت ؿليَ. سات وأ موال ًو ؾفاهفوس وراي

ن اًلضة كد خيرج تعاحدَ اخلامس ؾرش:      ا ىل حد ّل من اؾخاد الاهخلام ًيفسَ ّل تد أ ن يلؽ يف اًؼمل، فا 

 يـلي ما يلول وما يفـي، فييللة من مؼلوم يًذؼر اًيص ا ىل ػامٍل يًذؼر اًـلوتة.

ذا ؾفا وظرب اكن ذكل موجدًا ذلل ؿدٍو اًسادس ؾرش:      أ ن ؾفٍو وظرٍب من أ نرب اجليد هل ؿىل خعمَ، فا 

ذا اهخلم زال ذكل لكَ.وخو  ن سىت ُو، فا  ن اًياس ّل يسىذون ؾن خعمَ وا   فَ وخضيذَ مٌَ ومن اًياس، فا 

ذا ؾفا ؾن خعمَ اسدضـرت هفس خعمَ أ هَ فوكَ وأ هَ كد رحب ؿليَ، فال يزال يرى اًساتؽ ؾرش:      أ هَ ا 

 هفسَ دوهَ، ونف  هبذا فضاًل ورشفًا ٌلـفو.

ذا ؾفا وظفح اًثامن ؾرش:      اكهت ُذٍ حس ية، واحلس ية ثودل هل ال خرى، فال حزال حس ياثَ يف مزيد، أ هَ ا 

ذا اهخلم واهخص ًيفسَ زال ذكل.  فا 

   وامحلد هلل اذلي تيـمخَ ثمت اًعاحلات.    

   

 ُػػ 1431/  3/  12 ًيةل امخلس هللا حبمد مت

ا – اًرايض – تيجد    واًس ية ابًخوحيد هللا أ ؾُز

 احملمودي ظربي ؾحداًرمحن أ تو: نخحَ

s.m.a.m3000@gmail.com  
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