

ظ
الحؿد هلل أحؿده سبحاكف بؿحامده التل هق لفا أهؾ ،وصؾك اهلل وسؾؿ
طؾك خاتؿ رسؾف وأكبقائف ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
أوَّاَّةؿدَّ :

فنن كالم السؾػ الصالح طظقؿ الربكة :يحقم طؾك صفارة الؼؾقب وزكاة

الـػقس وصالح إطؿال وتصحقح اإليؿان :وذلؽ لعؿؼ طؾقمفؿ وقؾة
تؽؾػفؿ وكؿال بصائرهؿ وجؿقؾ كصحفؿ.
ويف هذا الؿجؿقع تطقاف مع جؿؾة مـ أثار الؿروية طـفؿ ،متب ًعا كؾ أثر
ٍ
وطؾؿا مسد ًدا ووط ًظا
بتعؾقؼ مختصر :لـؼتبس مـفا هد ًيا قاصدً ا ومسؾ ًؽا رشقدً ا
ً
وكصحا بال ًغا ،ومـ و ِّفؼ لسؾقك هنجفؿ كان طؾك الجا َّدة ،ومـ كان طؾك
ممثرا
ً
ً

آثارهؿ ففق طؾك الطريؼ ،رزقـا اهلل حسـ آئتساء هبؿ وسؾقك مـفجفؿ ولزوم
غرزهؿ ،إكف سؿقع مجقب.

1

وصيثَّجاوؿث
إلل بالعؾؿ ك ِّؾف .فؽتب إلقف :إنََّّ
كتب رجؾ إلك ابـ طؿر ب أن اكتب َّ

العؾؿ َّكثقرَّ،ولؽـَّإنَّاستطعتَّأنَّتؾؼكَّاهللَّخػقػَّالظفرَّمـَّدماءَّالـاسَّ،
َّٓزمإَّمرَّجؿاطتفؿَّ،
خؿقصَّالبطـَّمـَّأمقالفؿَّ،كافََّّالؾسانَّطـَّأطراضفؿًَّ ،
فافعؾ« .سير أعالم الىبالء» للزهبي (.)612/5
اهلل أكرب! كؾؿات يسقرة إٓ أكّفا َح َق ْت جؿاع حؼقق العباد ،وما أكثر
التػريط فقفآ ،سقؿا طـدما تشرئب الػتـ أطاذكا اهلل.
2

اإلقتالَّىلعَّاملدةرة
قال طؾل بـ أبل صالب ت« :ارتحؾتَّالدَّكقاَّمدبر ًَّةَّ،وارتحؾتَّأخرةَّ
أبـاءَّ
أخرةَّ،وَّٓتؽقكقاَّمـَّ َِّ
َِّ
َّأبـاءَّ
قنَّ،فؽقكقاَّمـ َِّ
واحدةَّمـفؿاَّ َّّبـَُّ ََّ
ٍَّ
مؼبؾ ًَّةَّ،ولؽؾََّّ
وَّٓطؿؾ»« .صحيح البخاسي»
ٌ َّ
اَّحسابَّ
ٌ َّ
ًَّ
وَّٓحسابَّ،وغد
طؿؾَّ
الدكقا؛َّفننََّّالقق ََّمَّ ٌ َّ
كبل حذيث (.)2116
مـ كالم طؾل ت هذا أخذ بعض الحؽؿاء قق َلف« :الدكقا مدبرة وأخرة
فعجب لؿـ ُيؼبؾ طؾك الؿدبرة و ُيدبر طـ الؿؼبؾة»« .فتح الباري»
مؼبؾة،
ٌ

(.)236/11

3

امـدمَّامـدـرام
طـ جـدب بـ طبد اهلل ت قال« :إنَّ َّأول َّما َّيـتـ َّمـ َّاإلكسان َّبطـفَّ،

حالَّبقـفَّوبقـَّالجـةَّ
فؿـَّاستطاعَّأََّّٓيلكؾَّإَّٓصق ًباَّفؾقػعؾَّ،ومـَّاستطاعَّأَّٓ ََُّّي ََّ

بؿؾءَّك ّػفَّمـَّدمَّأهراقفَّ،فؾقػعؾ» .سواه البخاسي (.)6156

والؽػ طـ الدِّ ماء ،وهل إكؿا
الحض طؾك أكؾ الحالل
وصقة طظقؿة يف
ِّ
ّ
تـػع إذا صادفت قؾ ًبا صاد ًقا متحر ًيا لؾخقر متجر ًدا طـ الفقى ،ولذا لؿا كان
مـ أوصاهؿ بخالف ذلؽ لؿ يـتػعقا بقصقتف ،بؾ خرجقا وأطؿؾقا السقػ
يف الؿسؾؿقـ وقتؾقا الرجال وإصػال وطظؿ البالء هبؿ ،واهلل الؿستعان.
4

األاغيلط
طـ إوزاطل  قال« :إذاَّأرادَّاهللَّأنَّيحرمَّطبدهَّبركةَّالعؾؿَّألؼكَّ
طؾكَّلساكفَّإغالقط»« .جامع بيان العلم وفضله» البن عبذ البر (.)1806
الؿراد بإغالقطُ :ش َّذاذ الؿسائؾ وصعاهبا طؾك وجف التعـت والتؽؾػ،
وسقء الؼصد بإسئؾة مؿا يثقر الشؽقك ،فقؽثر الجدل وتزيد الخصقمات،
هؿتف طؾك تتبع شقا ِّذ الؿسائؾ ،ولؿ تؽـ لف هؿة يف الػفؿ طـ اهلل
ومـ قصر َّ
ورسقلف كػس الؿراد وطؾؿ حدود ما شرع الؿثؿر لؾعؿؾ ،فؼد أضاع وقتف
وحرم بركة العؾؿ.

5

ّ
اتلُيـؤَّمـرمضـان
طـ جابر بـ طبد اهلل ب قال« :إذا َّصؿتَّ ،فؾقصؿ َّسؿعؽ َّوبصركَّ
ولساكؽَّطـَّالؽذبَّوالؿآثؿَّ،ودعَّأذىَّالخادمَّ،ولقؽـَّطؾقؽَّوقار َّوسؽقـةٌَّ
ٌ
يقمَّصقامؽَّ،وَّٓتجعؾَّيقمَّفطركَّويقمَّصقامؽَّسقا ًَّء»« .اإلاصىف» البن أبي شيبت

(.)0768
هذه صقرة مشرقة مـ صقر التفقم لرمضان ،وذلؽ َّ
أن الصقام إكؿا شرع
لتفذيب الـػقس ،وتزكقة الؼؾقب ،وتحؼقؼ التؼقى ،ومجاكبة أثام ،وإصالح
ٌ
جؿقؾ بؿـ أقبؾ طؾقف هذا الشفر الؿبارك
الؼؾقب وإلسـ والجقارح ،فؽؿ هق
أن ُي ْح ِسـ التفقم لقغـؿ خقراتف.
أطاكـا اهلل أجؿعقـ طؾك حػظ صقامـا وتؽؿقؾف ،بصقام جقارحـا طـ الؽذب
والؿلثؿ ،وبؾزوم السؽقـة والققار ،و َأ َّٓ يؽقن يقم فطركا ويقم صقامـا سقاء.
6

األدب
قال طبد اهلل بـ الؿبارك« :كادَّإدبَّأنَّيؽقنَّثؾثلَّالديـ»« .صفت الصفىة»

البن الجىصي (.)115/1
إكّؿا كان إدب هبذه الؿؽاكةٕ :كّف ُخ ُؾ ٌؼ طظقؿ يؽقن يف العبد ،فقحؿؾف
طؾك فعؾ ما يحؿد مِ َـ إققال وإطؿال ،فؿا استجؾبت الخقرات بؿثؾف،

وما استدفعت الشـرور بؿثؾف ،يؼقد صاحبف إلك ّ
كؾ فضقؾة وخقر ،ويحجزه
طـ ّ
وشر ،وهق طـقان فالحف وسبقؾ سعادتف يف دكقاه وأخراه.
كؾ سقء ّ
7

زيادةَّاإليىانَّوًقصاًٍ
طـ طؿقر بـ حبقب الخطؿل ت قال« :اإليؿانَّيزيدَّويـؼصَّ،فؼقؾَّ:
فؿاَّزيادتف؟َّوماَّكؼصاكف؟َّقالَّ:إذاَّذكركاَّربـاَّوخشقـاهَّ،فذلؽَّزيادتفَّ،وإذاَّغػؾـاَّ
وكسقـاَّوضقعـاَّ،فذلؽَّكؼصاكف» .سواه ابن أبي شيبه في «ؤلايمان» (.)11
أٓ ما أحقج العبد إلك أن يعرف إسباب التل يزيد هبا إيؿاكف لقؾزمفا
ويحافظ طؾقفا ،وأن يعرف إسباب التل يـؼص هبا اإليؿان لقجاكبفا ويحاذر
مـ القققع فقفا :حػ ًظا لديـف ورطاية إليؿاكف.
8

االشخخفافَّةانلاس
طـ ابـ الؿبارك قال« :مـَّاستخػَّبالعؾؿاءَّذهبتَّآخرتفَّ،ومـَّاستخػَّ
بإمراءَّذهبتَّدكقاهَّ،ومـَّاستخػَّباإلخقانَّذهبتَّمروءتف»« .سير أعالم الىبالء»

(.)165/15
الـظر إلك الـاس بعقـ آستخػاف ضرب مـ ضروب الؽرب والخقالء،
والعاقؾ ٓ يستخػػ بلحد ،ومـ كان مستخػا بالـاس ،ففذه طؼباه.

9

رمحاءَّةيٌُه
ذكرتَّرجل َّبسقء َّطـدَّإياس َّبـَّمعاويةَّ،
ً َّ
طـ سػقان بـ حسقـ قال« :
َّفالسـدَّوالفـدَّوالترك؟َّ
فـظرَّيفَّوجفلَّ،وقالَّ:أغزوتَّالروم؟َّقؾتَّ،َّٓ:قالّ :
َّوالسـد َّوالفـد َّوالتَّركَّ ،ولؿ َّيسؾؿ َّمـؽَّ
قؾتَّ ،َّٓ :قالَّ :أفتسؾؿ َّمـؽ َّالروم ّ
أخقكَّالؿسؾؿ؟!َّقالَّ:فؾؿَّأطدَّبعدها»« .البذايت والنهايت» البن هثير (.)161 /18
هذا مـ فطـتف وجؿقؾ كصحف ،ولربؿا كان بعض الـاس أقسك مـ ذلؽ
«يؼتؾقن أهؾ اإلسالم ،ويدَ ُطقن أهؾ إوثان» ،وقد وصػ اهلل الؿممـقـ بؼقلف:
﴿ ﭗﭘﭙﭚﭛ﴾ [الػتح ،]29 :وققلف ﴿:ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ﴾

[الؿائدة.]54 :
11

اتلىاسَّاملؿاذير
قال أبق قالبة طبد اهلل بـ زيد الجرمل« :إذاَّبؾغؽَّطـَّأخقؽَّشلءَّتؽرهفَّ،
َّطذراَّفؼؾَّيفَّكػسؽّ :
َّطذراَّ
َّلعؾَّٕخل ًَّ
فالتؿسَّلفَّالعذرَّجفدك؛َّفننَّلؿَّتجدَّلف ًَّ
َّٓأطؾؿف»« .الحليت» ألبي وعيم (.)605 /6
فرق بقـ َمـ يبذل جفده يف التؿاس العذر ٕخقف ،ومـ يختؾؼ إكاذيب

ويحؿؾ ققل أخقف أو فع َؾ ُف ما ٓ يحتؿؾ.
ويػرتي التفؿ
ّ

11

ويَّشغلَّؾيًَّفصٍَّةؿيبَّاآلخريي
الؽقاء ،أكّف قال لؾربقع بـ خثقؿ :ما كراك تعقب
طـ طبد اهلل بـ محؿد بـ ّ
فلتػرغَّمـَّ
ٍَّ
َّالؽقاء!َّماَّأكاَّطـَّكػسل
أحدً ا وٓ تذ ّمف ،فؼال« :ويؾؽَّياَّبـ ّ
َّبراضّ َّ،
ذكبلَّإلكَّحديثَّالـاسَّ،إن َّالـاسَّخافقاَّاهللَّتعالكَّطؾكَّذكقبَّالـاسَّوأمـقهَّ
ّ
طؾكَّكػقسفؿ»« .الحليت» ألبي وعيم (.)118/6
حؼا فؽؿ مـ أكاس تػرغقا لعققب أخريـ ،وكسقا طققب أكػسفؿ مـ
اجبات وارتؽاب لؿـفق ٍ
ٍ
ات.
ترك ل ِ َق
َّ
12

أييَّةنغج؟
مػؽرا :أيـَّبؾغت؟َّقالَّ:
قال طبد اهلل بـ الؿبارك لبعض أصحابف ،وقد رآه
ً
الصراط« .مفخاح داس السعادة» البن الليم (.)108/1
أفؽاره
الصراط :خق ًفا وإشػا ًقا ،و َم ْـ
شتان بقـ َم ْـ
أفؽاره تصؾ بف إلك ِّ
ُ
ُ

ً
سػقٓ وإغرا ًقا.
تسبح يف أوحال الذكقب ومفاوي الؿعاصل

13

ُّ
الصٌثَّشفيٌثَّانلجاة
ـَّتخ ّؾػَّ
وم َّْ
ـَّركبفاَّكجاََّ َّ،
َّم َّْ
سػقـةَّكقح ََّ
قال مالؽ بـ أكس « :السـّةَّ
ٍ
طـفاَّغرق»« .رم الكالم» للهشوي (.)161/1
كان طؾؿاء السؾػ  يؼقلقن :آطتصام بالسـة كجاة ،فؽقػ ُترجك
كجاة َم ْـ تخؾػ طـ سبقؾ الـجاة وأخذ يف سبؾ الفؾؽة ،وما أجؿؾ هذا التشبقف
لؾسـة بالسػقـة!
14

معفَّاهلل
طـ طقن بـ طبد اهلل  قال :هؾَّسؿعتؿَّبؿعاتبةَّأحسـَّمـَّهذا؟َّبدأَّ
بالعػقَّقبؾَّالؿعاتبةَّ ،فؼالَّ﴿َّ:ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ َّ[التقبة« .]34َّ:جفسير

ابن أبي حاجم» (.)18865
هذا مـ لطػ اهلل تعالك بـبقف محؿد ﷺ وتؽريؿف إياه ،فلطؾؿف بعػقه طـف
قبؾ إخباره بخطل آجتفاد يف اإلذن لبعض الؿـافؼقـ بلن يتخؾػقا طـ الخروج
معف يف غزوة تبقك.

15

ّ
وؿاجلثَّانليـث
بَّ
َّطالجتَّشقئًاَّأشدََّّطؾلََّّمـَّكقَّتلَّ،إكّفاَّ ََّت ََّؼؾَّ ُ َّ
ُ َّ
طـ سػقان الثقري ،قال« :ما
طؾلَّ»« .الجامع ألخالق الشاوي وآداب السامع» للخطيب البغذادي (.)600/6
الصقارف
كثرة تؼؾب الـقة سببف كثرة ما َي ْغشك الؼؾب ،ويفجؿ طؾقف مـ َّ
ٍ
ٍ
وطـاية وإٓ ططب وهؾؽ ،واهلل الحافظ.
مالحظة
والصقا َّد ،مؿا يتطؾب دوا َم
16

امؿتادةَّةغريَّؾنه
قال طؿر بـ طبد العزيز « :مـَّطؿؾَّبغقرَّطؾ ٍؿ َّكانَّماَّيػسدَّأكثرَّ
مؿاَّيصؾح»« .الضهذ» لإلمام أحمذ (.)881/1
ّ
والضالٓت يف الؿجتؿعات
صدق  ،وهؾ فشت البدع وإهقاء ّ
ّإٓ بسبب اشتغال كثقر مـ الـّاس بالعبادة بال طؾؿ وٓ هدى.
17

ُ ْ
ؾج ُبَّاملرءَّةؿنىٍ
طـ مسروق  قال« :بحسبَّالؿرء َّمـَّالجفؾَّأنَّيعجبَّبعؾؿفَّ،
وبحسبفَّمـَّالعؾؿَّأنَّيخشكَّال ّؾف»« .مصىف ابن أبي شيبت» (.)185/18

ب
رأس العؾؿ خشقة اهلل فنن لؿ تقجد فؿا َث َّؿ طؾؿ ،فنن اكضؿ إلك هذا ُط ْج ٌ
مـ الؿرء بعؾؿف ،ففذا استحؽام الداء الذي ترامك بصاحبف إلك الفالك والعطب.
18

داعءَّجاوؽ
فؿ َّإكّلَّأسللؽَّإيؿا ًَّكاَّ
طـ معاوية بـ قرة قال :كان أبق الدرداء يؼقل« :ال ّؾ ّ

َّأن َّمـ َّاإليؿان َّإيؿا ًَّكاَّ
َّوطؾؿا َّكاف ًَّعاَّ ،و ًَّ
ًَّ
دائؿا،
ًَّ
هديا َّققَّ ًَّؿا» .قال معاوية« :فـرى ّ

ؿ»« .ؤلايمان» البن
َّهدياَّلقسَّبؼ ّق ٍَّ
َّطؾؿآََّّيـػعَّ،ومـَّالفدي ًَّ
لقسَّبدائ ٍؿَّ،ومـَّالعؾؿ ًَّ

أبي شيبت (.)182

هذا دطاء طظقؿ جامع ُي ْم َثر طـ أبل الدرداء ت ،وكػك بتعؾقؼ تؾؿقذه

معاوية :تبقاكًا لف.

19

حكتريةَّاإلخرام
طـ سعقد بـ الؿسقب قال« :ماَّفاتتـلَّالتؽبقرةَّإولكَّمـذَّخؿسقـَّسـةَّ،
وماَّكظرتَّيفَّ ََّق ََّػاَّرجؾَّيفَّالصلةَّمـذَّخؿسقـَّسـة»« .حليت ألاولياء» ألبي وعيم
(.)128/6
هذا شلن السؾػ مع تؽبقرة اإلحرام ،ولؿ يـظر يف َق َػا رجؾ يف صالتف صقؾة
هذه الؿدة :لؿحافظتف طؾك الصػ إول ،فؽقػ شلكـا مع هذه التؽبقرة؟!

21

وُنكخان
قط».
بَّ،وال َُّؼـَُّ َُّ
ج ُ َّ
طـ طبد اهلل بـ مسعقد ت قال« :اثـتانَّمفؾؽتانَّ:ال َُّع َّْ
«حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)670/6
وجف الجؿع بقـفؿا يف اإلهالك ّ
أن الؼاكط ٓ يطؾب السعادة :لشدة قـقصف،
أيضا :لظـف أكّف قد ضػر هبا ،واجتؿعت فقف مقجباهتا.
والؿعجب ٓ يطؾبفا ً
21

شيفَّهلَّؾيٌان
طـ ابـ سقريـ قال :ققؾ لسعد بـ أبل وقاص :أٓ تؼاتؾ ،فنكؽ مـ أهؾ
الشقرى ،وأكت أحؼ هبذا إمر مـ غقرك؟ قالَّٓ :أقاتؾَّحتكَّيلتقينَّبسقػَّلفَّ
طقـانَّولسانَّوشػتانَّيعرفَّالؽافرَّمـَّالؿممـَّ،قدَّجاهدتَّوأكاَّأطرفَّالجفادَّ،
َّخقراَّمـل .سواه الحاهم في «اإلاسخذسن» (.)0868
َّرجل ًَّ
َّأكجعَّبـػسلَّإنَّكان ً َّ
َُّ
وٓ
قال ذلؽ ت وهق مـ العشرة الؿبشريـ بالجـة :خق ًفا طؾك كػسف أن
فلي جرم يصـعف مـ يرمل بالؼذائػ الثؼقؾة وسط الـساء
يصقب د ًما حرا ًماّ ،
وإصػال فرتاق دماء وتزهؼ أرواح .واهلل الؿستعان.

22

النصانَّأوريَّابلدن
َّواحداَّ
ًَّ
مـَّالبر
قال الؿبارك بـ فضالة طـ يقكس بـ طبقدَّٓ« :تجدَّشق ًَّئا َّ
ّ
يتبعفَّالبرَّك ّؾفَّغقرَّالؾسان؛َّفن ّكؽَّتجدَّالرجؾَّيؽثرَّالصقامَّ،ويػطرَّطؾكَّالحرامَّ،
ويؼقم َّالؾقؾ َّويشفد َّالزور َّبالـفار َّ-وذكر أشقاء كحق هذا -ولؽـ َّٓ َّتجدهَّ َّ
َّأبدا»« .حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)68/8
َّٓيتؽ ّؾؿَّإَّٓبحؼََّّ،فقخالػَّذلؽَّطؿؾف ًَّ
أي ّ
أن مـ و ّفؼف اهلل ﻷ فصان لساكف كاكت هذه الصقاكة لؾسان سب ًبا لصقاكة
الجقارح ك ّؾفا ،كؿا يف الحديث« :إذا أصبح ابـ آدمّ ،
فنن إطضاء ك َّؾفا
ُت َؽ ِّػر الؾسان ،فتؼقل :اتؼ اهلل فقـا ،فنكّؿا كحـ بؽِ ،
فنن استؼؿت استؼؿـا ،وإن
ُ
ا ْط َق َج ْجت اطقججـا».
23

رجاءَّاملغفرةَّلندجاج
ٍ
جاث
قال طبد اهلل بـ الؿبارك« :جئت إلك سػقان الثقري طشقة طرفة ،وهق
إلل ،فؼال :ماَّشلكؽ؟ فؼؾت :مـ
طؾك ركبتقف وطقـاه هتؿالن فبؽقت ،فالتػت َّ
أسقأ هذا الجؿع ً
َّأن َّاهلل ََّّ َّٓ ۵يغػر َّلفؿ» .سواه ابن
حآ؟ قال :الذي َّيظـ ّ
أبي الذهيا في «حسن الظن با ّلل» (ص.)76:

خقرا ،فاغػر لحجاج
الؾفؿ يا ربـا أكت الغػقر الرحقؿ ،وٓ كظ ّـ بؽ إٓ ً

بقتؽ الحرام ،وتجاوز طـفؿ يا ربـا ما اقرتفقه مـ الذكقب وأثام ،وردهؿ
إلك أوصاهنؿ كققم ولدهتؿ أمفاهتؿ ،وقد فازوا بالصػح والغػران.

24

اخلِفَّويَّشنبَّاتلِخيد
طـ مجقب بـ مقسك إصبفاين قال :كـت طديؾ سػقان الثقري إلك مؽة،
فؽان يؽثر البؽاء ،فؼؾت لف :يا أبا طبد اهلل ،بؽاؤك هذا خق ًفا مـ الذكقب؟
قال :فلخذ طق ًدا مـ الؿحؿؾ ،فرمك بف ،وقال« :لذكقبلَّأهقنَّطؾلَّمـَّهذاَّ،
ولؽـلَّأخافَّأنَّأسؾبَّالتقحقد»« .أخباس أصبهان» ألبي وعيم سكم.)1768( :
التقحقد أغؾك شلء وأكػسف يف هذه الدكقا ،ولئـ كان أرباب كـقز الدكقا
يخافقن طؾقفا الضقاع والسؾبّ ،
فنن خقف أهؾ التقحقد طؾك تقحقدهؿ أطظؿ
السؾب
مـ ذلؽ وأشد ،ولئـ كان خقف أرباب الدكقا َي ْع ُظ ُؿ طـدما يؽثر َّ
والـفبّ ،
فنن خقف أهؾ التقحقد يزداد طـدما تؽثر الػتـ والصقارف والصقا ّد،
وما أكثرها يف هذا الزمان ،فالؾفؿ سؾؿ سؾؿ.
25

مزامحثَّالرجال
طـ مـبقذ بـ أبل سؾقؿان ،طـ أمف أهنا كاكت طـد طائشة زوج الـبل ﷺ أم
الؿممـقـ فدخؾت طؾقفا مقٓة لفا فؼالت لفا :يا أم الؿممـقـ صػت بالبقت
سب ًعا واستؾؿت الركـ مرتقـ أو ثال ًثا فؼالت لفا طائشة لَّٓ« :آجركَّاهللَّ،
ت»« .مسىذ الشافعي» (.)285
تَّ ََّو ََّم ََّر َّْر ِ َّ
جركَّاهللَّ،تدافعقـَّالرجالَّ،أَّٓ ََّكبَّ َّْر ِ َّ
َّٓآ َِّ
دت يف اإلكؽار مع ّ
أن الدافع لفذه الؿزاحؿة
أكؽر ْت طؾقفا ل وشدَّ ْ
َ

الرغبة يف الخقر والحرص طؾك تؼبقؾ الحجر إسقد ،فؽقػ الشلن بؿـ يزاحؿـ

وحرصا طؾك إثارة الشفقات ،وه ّـ بلهبك الزيـة وتؿام
الشر
ً
الرجال رغبة يف ِّ
التجؿؾ والتعطر.

26
ّ ّ
ؾنـَِّاهلىـث
َّ
طؾقفؿَّأمرَّ
إن َّالـاسَّلقَّكاكقاَّإذاَّ ََّك َُّب ََّر َّ
قال طؿر بـ طبد العزيز ّ « :
ٌ

َّديـَّوَّٓدكقا»« .حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)00/1
تركقه؛َّماَّقام ٌ

ولذا يـبغل لؾؿرء أن تؽقن صؿقحاتف طالقة وهؿتف كبقرة مجاف ًقا لؾتقاين
وخقرا مؿا يرجق.
والؽسؾ ققي الثؼة باهلل يف أن يبؾغف ما يرجق
ً
27

أَلَّامقـرآن
ؾ َّبفَّ ،فاتخذ َّالـاس َّقراءتفَّ
قال الػضقؾ « :إكؿا َّكزل َّالؼرآن ََّّلِ َُّق َّْع ََّؿ َ َّ

طؿل»« .أخالق حملت اللشآن» لآلجشي (.)80
ً َّ

فلهؾ الؼرآن هؿ العالؿقن بف والعامؾقن بؿا فقف ٓ ،بؿجرد إقامة الحروف،
فػل «صحقح مسؾؿ» ( )805طـ الـقاس بـ سؿعان ت قال :سؿعت
الـبل ﷺ ،يؼقل« :يمتك بالؼرآن يقم الؼقامة وأهؾف الذيـ كاكقا يعؿؾقن بف تؼدمف

سقرة البؼرة ،وآل طؿران» ،وهق مػسر لؿا رواه ابـ ماجة ( )215طـ أكس بـ
مالؽ قال :قال رسقل اهلل ﷺّ « :
إن هلل أهؾقـ مـ الـاس» قالقا :يا رسقل اهلل،
َم ْـ هؿ؟ قال« :هؿ أهؾ الؼرآن ،أهؾ اهلل وخاصتف».

28

ايلقني
َّأنَّالقؼقـَّاستؼرَّيفَّالؼؾبَّ،كؿاَّيـبغلَّلطارَّ
قال سػقان الثقري « :لق ّ
فرحاَّوحزًَّكاَّوشق ًَّقاَّإلكَّالجـةَّأوَّخق ًَّفاَّمـَّالـار»« .حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)16/6
ًَّ
القؼقـ روح إطؿال وطؿقدها و ُلبفا ،ومـزلتف مـ اإليؿان مـزلة الروح
مـ الجسد ،رزقـا اهلل القؼقـ ،وجعؾـا مـ أهؾف بؿـّف وكرمف.
29

ُ ْ
ْ
بَّ
ِْبَّوامؿج ِ
امفرقَّةنيَّالك ِ
قال أبق وهب الؿروزي :سللت ابـ الؿبارك :ما الؽرب؟ قال« :أنَّتزدريَّ
الـاس» .فسللتف طـ ال ُع ْج ِ
أنَّترىَّأن َّطـدكَّشقئًاَّلقسَّطـدَّغقركَّ،
ب؟ قال« :
ّ
ب»« .سير أعالم الىبالء» للزهبي (.)875/15
ج ِ َّ
َّٓأطؾؿَّيفَّالؿصؾقـَّشق ًئاَّشرَّاَّمـَّال َُّع َّْ

كالهؿا مـ أدواء الؼؾقب إٓ ّ
أن الؽرب يستدطل متؽربًا طؾقف يرى كػسف فققف
اسرتواح لؾـػس وركقن إلك رؤيتفا ،وٓ يستدطل
وأطؾك مـف ،بقـؿا ال ُع ْجب
ٌ
غقر الؿعجب بف ،بؾ لق لؿ يؽـ إٓ وحده ُتصقر أن يؽقن معج ًبا وٓ يتصقر أن
ب يػضل إلك التؽرب ،والتؽرب ٓ يؽقن إٓ طـ ُط ْج ٍ
ب:
يؽقن متؽربًا .وال ُع ْج ُ
إذ هق أثر مـ آثاره.

31

خصـيَّامؿىـل
قال الحسـ البصري « :إنََّّالؿممـَّأحسـَّال ّظـََّّبربَّفَّ،فلحسـَّالعؿؾَّ،
وإنََّّالؿـافؼَّأساءَّال ّظـََّّبربَّفَّ،فلساءَّالعؿؾ»« .حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)111/6
الؿػرط محسـًا الظـ بربف !! وهق طـ ر ِّبف ومقٓه شار ٌد،
كقػ يؽقن الؿضقع ِّ
معرض ،بؾ محسـ الظـ
وطـ صاطتف مبتعدٌ  ،وطـ أبقاب رحؿتف ومغػرتف
ٌ
بربف حؼا هق مـ طرف ربف بصػات كؿالف ،وكعقت جاللف ،وكرمف وإحساكف،
وجقده وامتـاكف ،ورحؿتف وغػراكف ،وطرف كػسف بتػريطفا وتؼصقرها ،فلخذ
يجاهدها لتستؼقؿ طؾك الطاطة وتحسـ العؿؾ.
31

َِانَّادلًيـا
السجقدَّهلل».
طـ مسروق  قال« :ماَّمـَّالدَّكقاَّشل ٌء َّآسكَّطؾقفَّإَّٓ َّ ّ
«مصىف ابن أبي شيبت» (.)82818
ٓ يؼقل هذا إٓ مـ طرف حؼارة الدكقا وهقاهنا ،وأ َّما مـ لؿ يعرف ذلؽ،
فن َّكف ٓ يلسك طؾك شلء إٓ طؾقفا.

32

صالةَّاجلىاؾث
طـ سعقد بـ الؿسقب  قال« :ما َّفاتتـل َّالصلة َّيف َّالجؿاطة َّمـذَّ
أربعقـَّسـ ًَّة»« .حليت ألاولياء» (.)126/6
وكثقر مـ الـاس تػقتف صالة الجؿاطة يف الققم القاحد وإسبقع القاحد
أكثر مـ مرة :فليـ هؿ مـ السؾػ؟!
33

اتلؿاػه
كػسكَّطظقؿاَّ
قال طتبة بـ غزوان ت يف تعقذه« :أطقذَّباهللَّأنَّأكقنَّيفَّ
ً
صغقرا»« .صحيح مسلم» (.)6265
وطـدَّاهللَّ
ً
لقحذر العبد أن يتعاضؿ يف كػسف ،ويعجب بحالف وطؿؾف ،ويغػؾ طـ
تعظقؿ س ّقده ومقٓه ،وتعظقؿ شعائره ،فقؽقن مـ الخاسريـ ،وما أشبف
الؿتعاضؿ بالػؼاطة تـتػخ طؾك سطح الؿاء ،كالؼارورة الؿستديرة ،ثؿ تـػؼئ
سري ًعا.

34

صالحَّاملؿخقد
قال يحقك بـ طقن :دخؾت مع سحـقن طؾك ابـ الؼصار وهق مريض،
ألستَّ
َ َّ
فؼال :ماَّهذاَّالؼؾؼ؟ قال لف :الؿقت والؼدوم طؾك اهلل .قال لف سحـقن:
اَّبالرسؾَّوالبعثَّوالحسابَّ،والجـةَّوالـارَّ،وأن َّأفضؾَّهذهَّإمةَّأبقَّ
مصدَّ ًق
ّ
َّاهللَّي ََّرىَّيقمَّالؼقامةَّ،وأ ّكفَّ
َُّ
طؿرَّ،والؼرآنَّكلمَّاهللَّغقرَّمخؾققَّ،وأن
بؽرَّثؿَّ
ّ
طؾكَّالعرشَّاستقىَّ،وَّٓتخرجَّطؾكَّإئؿةَّبالسقػَّ،وإنَّجاروا .قال :إي

واهلل .فؼال :متَّإذاَّشئتَّ،متَّإذاَّشئت« .سير أعالم الىبالء» (.)21/68
مدار إمر طؾك صحة الؿعتؼد وسالمتف :فبصحتف صالح ديـ الـاس
ودكقاهؿ ،وبػساده فساد أمر الـاس يف ديـفؿ ودكقاهؿ ،وطـد حضقر إجؾ
ٓ مؽـة مـ العؿؾ إٓ الؿقت طؾك الؿعتؼد الصحقح لؿـ كان مـ أهؾف.
35

صالحَّالِاليات
َّرجؾَّ
َّبفـ ٌ َّ
قال الزهري« :ماَّرأيتَّكالققمَّوَّٓسؿعتَّبفَّكلربعَّكؾؿاتَّتؽؾؿ ّ
فؼقؾَّلفَّ:وماَّهـ؟َّقالَّ:قالَّلفَّرجؾَّ:ياَّأمقرَّ
آك ًػاَّطـدَّهشامَّبـَّطبدَّالؿؾؽَّ ،
ّ
ٍ
َّفقفـَّصلحَّمؾؽؽَّواستؼامةَّرطقتؽَّقالَّ:
الؿممـقـَّ،احػظَّطـلَّأربعَّكؾؿات ّ
َّقالََّّٓ:تعدنَّطدةًََّّٓتثؼَّمـَّكػسؽَّبنكجازهاَّ،وَّٓيغركّؽَّالؿرتؼكَّوإنَّ
هاتفـ
ّ
ّ
ؼ َّالعقاقبَّ،
اَّ،واطؾؿَّأن َّلألطؿالَّجزا ًء َّفاتَّ ِ َّ
َّإذاَّكانَّالؿـحدرَّو َّْط ًر
ََّ
ً َّ
كانَّسفل
ّ
وأنَّلألمقرَّبغتاتَّ،فؽـَّطؾكَّحذر»« .سوضت العلالء» البن حبان (ص.)625:
ّ

لقت ّ
كؾ مـ ولل مـ أمر الؿسؾؿقـ وٓية صغقرة أو كبقرة يعل هذه إمقر
إربع ويحؼؼفا لقستؼقؿ لف إمر ولقسؾؿ مـ التبعة.
36

اتلٌُئثَّةاملِلِد
طـ حؿاد بـ زيد قال :كان أيقب إذا هـل رج ًال بؿقلقد قال« :جعؾفَّاهللَّ
َّمحؿ ٍدَّﷺ»« .الذعاء» للطبراوي (.)715
َّأمة ّ
مبار ًكاَّطؾقؽَّوطؾك ّ
دطقة طظقؿة يحسـ الدطاء هبا طـد التفـئة بالؿقلقد بدل تؽ ّؾػ كؾؿات
قد تؽقن خاصئة ،ويف «الدطاء» لؾطرباين طـ السري بـ يحقكّ ،
رجال مؿـ
أن ً
كان يجالس الحسـ ُول ِدَ لف ابـ ففـله رجؾ فؼال :لقفـؽ الػارس ،فؼال الحسـ:
وما يدريؽ أكّف فارس ،لع ّؾف كجار لع ّؾف خقاط ،قال :فؽقػ أققل؟ قال :قؾ:
محؿ ٍد ﷺ».
«جعؾف اهلل مباركًا طؾقؽ ،وطؾك أ ّمة ّ
37
َ ّ
الصؿيدَّويَّاحؿغَّةغريه
قال ُم َط ِّرف« :الؾفؿَّإينَّأطقذَّبؽَّ..أنَّيؽقنَّأحدٌ َّأسعدَّبؿاَّطؾؿتـلَّمـلَّ،
وأطقذَّبؽَّأنَّأكقنَّطبرةَّلغقري»« .الضهذ» لإلمام أحمذ (.)1816
دطقة طظقؿة وصػفا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف «مجؿقع فتاويف»

( )307/14بلكّفا «مـ أحسـ الدطاء» .ومـ لؿ يعؿؾ بعؾؿف ودطا الـاس إلقف
كاكقا أسعد بعؾؿف مـف ،ومـ لؿ يعترب بحال غقره مـ الؿػرصقـ الذيـ سبؼقه
كان لؿـ بعده طربة.

38

ادلاعءَّاما َّاخلري
قال مطرف بـ طبد اهلل بـ ِّ
الش ِّخقر« :تذكرتَّماَّجؿاعَّالخقرَّ،فنذاَّالخقرَّ
كثقر؛َّالصقمَّوالصلةَّ،وإذاَّهقَّيفَّيدَّاهللَّﻷَّ،وإذاَّأكتََّّٓتؼدرَّطؾكَّماَّيفَّيدَّاهللَّ
ٌ
ﻷَّإَّٓأنَّتسللفَّ،فقعطقؽَّ،فنذاَّجؿاعَّالخقرَّالدطاء»« .الضهذ» لإلمام أحمذ (.)1888
الدطاء أساس الخقرات ومػتاح الػضائؾ والؿؽرماتٕ :ن إمقر ك َّؾفا
خػضا ورف ًعا ،طزا وذٓ ،فؿـ ُو ِّف َؼ لؾدطاء ،فؼد كال
بقد اهلل :ططا ًء ومـ ًعا،
ً
مػتاح الخقر ،قال اإلمام ابـ الؼقؿ  يف كتابف «الػقائد» (ص:)128-127:
ٍ
كؾ ٍ
«أساس ّ
خقر أن تعؾؿ ّ
حقـئذ
أن ما شاء اهلل كان ،وما لؿ يشل لؿ يؽـ ،فتق ّؼـ
وتتضرع إلقف أ َّٓ يؼطعفا طـؽّ ،
ّ
وأن
أن الحسـات مـ كعؿف ،فتشؽره طؾقفا،
ّ
الس ّقئات مـ خذٓكف وطؼقبتف ،فتبتفؾ إلقف أن يحقل بقـؽ وبقـفا ،وٓ يؽِؾؽ
يف فعؾ الحسـات وترك الس ّقئات إلك كػسؽ ،وقد أجؿع العارفقن طؾك ّ
أن
كؾ ٍ
خقر ،فلصؾف بتقفقؼ اهلل لؾعبدّ ،
ّ
شر فلصؾف خذٓكف لعبده ،وأجؿعقا
وكؾ ٍّ
ّ
أن التقفقؼ أ َّٓ يؽؾؽ اهلل إلك كػسؽ ،وأ ّن الخذٓن هق أن يخؾل بقـؽ وبقـ
كؾ ٍ
كػسؽ ،فنذا كان ّ
خقر ،فلصؾف التقفقؼ ،وهق بقد اهلل ٓ بقد العبد :فؿػتاحف
الدطاء وآفتؼار وصدق ال ّؾجل والرغبة والرهبة إلقف ،فؿتك أططك العبد هذا
الؿػتاح ،فؼد أراد أن ُي ْػ َتح لف ،ومتك أض ّؾف طـ الؿػتاح َب ِؼ َل باب الخقر ُم ْر َت ًجا
دوكف ...وما ُأتِ َل َم ْـ ُأتِ َل إِ َّٓ مِ ْـ ِق َبؾ إضاطة الشؽر وإهؿال آفتؼار والدطاء،
وٓ َض ِػ َر َم ْـ َض ِػ َر -بؿشقئة اهلل وطقكفَّ -إٓ بؼقامف بالشؽر ،وصدق آفتؼار
والدطاء ».

39

اخلصِوات
مـَّجعؾَّديـفَّغرضاَّلؾخصقماتَّأكثرَّ
ً َّ
قال طؿر بـ طبد العزيز « :
التّـ ّؼؾ»« .سنن الذاسمي» (.)818
كؿ مـ إكسان خاصر بديـف ،وٓسقؿا مع يسر التقاصؾ طرب وسائؾ آتصال
الحديثة ،ودخؾ بال بصقرة يف خصقمات وجدل طؼقؿ ،لؿ تثؿر إٓ قسقة
الؼؾقب ،وضعػ الديـ ،و َذهاب الحقاء ،وكثرة التـؼؾ مـ فؽر إلك آخر،
رأي إلك ٍ
ومـ ٍ
رأي.
41
ْ
اجلُادَّةالَّؾِنه
قال الؿروذي « :ققؾَّٕبلَّطبدَّاهللَّأحؿدَّبـَّحـبؾٌ َّ:
رجؾَّلفَّخؿسؿائةَّ
قالَّ:إذاَّكانَّجاهلَّ
دره ٍؿَّترىَّأنَّيصرففَّيفَّالغزوَّوالجفادَّأوَّيطؾبَّالعؾؿ؟َّ
ً
َّإلل»« .آلاداب الششعيت» البن مفلح (.)18/6
َّأحب َّّ
يطؾبَّالعؾؿ ّ
شاب مـ شباب إمة ،اكدفع بال طؾؿ وراء ما يظـف جفا ًدا وكصر ًة
كؿ مـ ٍّ
لؾديـ ،فؽان ما ترتب طؾك فعؾف مـ الػساد أطظؿ مؿا كان يظـ أكّف سقحؼؼف
ٕمتف ،ولق جؾس يطؾب العؾؿ طؾك أهؾف وحؿؾتف ٕبصر وسؾؿ.

41
ُّ
امـشـُـرة
اَّجالساَّمعَّالؼقمَّ،فقرىَّ
إنَّكانَّالرجؾَّلقؽقنَّفؼقف
قال الحسـ « :
ً
ً
وماَّبفَّمـَّطل َّإَّٓكراهقةَّأنَّيشتفر»« .الضهذ» ألحمذ بن
َِّ
بفَّطقاَّ ،
بعضَّالؼقمَّأنَّ َّ َِّ
حىبل (.)1155
جالسا مع الؼقم ،فقتؽؾؿ بال طؾؿ ،وما بف
جاهال
ً
وإن كان الرجؾ لقؽقن
ً

مـ رغبة إٓ أن يشتفر.

42

األخالقَّمِاَب
طـ طبداهلل بـ مسعقد ت قال« :إنَّ َّاهللَّتعالكَّقسؿَّبقـؽؿَّأخلقؽؿَّ،

كؿاَّقسؿَّبقـؽؿَّأرزاقؽؿ» .سواه البخاسي في «ألادب اإلافشد» (.)665
وتػض ٌؾ .فالذي يعطل إرزاق هق
هبات مـ اهلل ،وقسؿ ٌة مـف،
فإخالق
ٌ
ّ
الذي يعطل إخالق ،قال ابـ الؼقؿ  يف «الػروسقة» (صّ « )499:
فنن
إخالق مقاهب يفب اهلل مـفا ما يشاء لؿـ يشاء» :ولفذا كؿا أكّف مطؾقب
يف باب اكتساب الرزق أمران ٓبد مـفؿا:
إول :الؾجقء إلك اهلل  والتقكؾ طؾقف.
والثاين :السعل يف صؾب الرزق مـ وجقهف الؿشروطة الؿباحة.
فؽذلؽ يف باب إخالق مطؾقب الؾجقء إلك اهلل بالؿ ّـ بإخالق الػاضؾة
وأداب الؽريؿة ،مع السعل ومجاهدة الـػس طؾك تحؼقؼفا ،وباهلل وحده التقفقؼ.

43

أذـرَّامـ ِؿـنـه
قال سػقان بـ طققـة« :إذاَّكانَّكفاريَّكفارَّسػقفَّ،ولقؾلَّلقؾَّجاهؾَّ،فؿاَّ
أصـعَّبالعؾؿَّالذيَّكتبت؟»« .أخالق العلماء» لآلجشي (.)11
هذه مقطظة طظقؿة جدير بطالب العؾؿ أن يتـبف لفا ،وقد كان مـ شلن
السؾػ َّ 
أن العؾؿ يظفر طؾقفؿ يف طبادهتؿ وأخالقفؿ ومعامالهتؿ :كؿا
قال الحسـ البصري « :كان الرجؾ إذا صؾب العؾؿ لؿ يؾبث أن ُيرى
ذلؽ يف بصره وتخشعف ولساكف ويده وصالتف وزهده» .رواه الدارمل (.)385

44
ّ
امؽَّاملالَّويَّخنـٍ
قال سعقد بـ الؿسقبَّٓ« :خقرَّفقؿـََّّٓيريدَّجؿعَّالؿالَّمـَّحؾَّفَّ،يؽػََّّ
بف َّوجففَّطـَّالـاسَّ،ويصؾَّبفَّرحؿفَّ،ويعطلَّمـفَّحؼف»« .إصالح اإلاال» البن أبي

الذهيا (.)58
هذا الـصح الب ِّقـ يتضؿـ التحذير مـ مسؾؽقـ ذمقؿقـ :وهؿا :جؿع الؿال
طاصال
ً
مـ غقر ح ِّؾف مـ خالل الطرائؼ الؿحرمة لتحصقؾ الؿال ،وبؼاء الؿرء
ٓ يعؿؾ ،فقصبح طالة طؾك غقره.

45

األخالقَّوٌائح
إن َّهذهَّإخلقَّمـائحَّيؿـحفاَّاهللَّﻷَّ
قال صاوس بـ كقسان ّ « :
ٍ
َّصالحا»« .مكاسم
َّخقراَّمـحفَّمـفاَّخؾ ًؼا
ََّم َّْ
ً
ـَّيشاءَّمـَّطبادهَّ،فنذاَّأرادَّاهللَّﻷَّبعبد ً
ألاخالق» البن أبي الذهيا (.)86
بؿحاب اهلل مستعقـًا بف وحده راج ًقا
فالؿق ِّفؼ َم ْـ يجاهد كػسف طؾك الؼقام
ِّ
مؾتؿسا أن يؿـحف مـ مـائح رفده ومقاهب بِ َّره ٓ ،يلتك بالحسـات
مدَّ ه وطقكف
ً
إٓ هق ،وٓ يدفع السقئات إٓ هق ،يفدي ٕحسـ إخالق ٓ ،يفدي ٕحسـفا
إٓ هق ،ويصرف طـف سقئفا ٓ يصرف طـف سقئفا إٓ هق.
46

مِجتاتَّاحلىدَّؾٌدَّاملصيتث
قال شريح الؼاضل « :إ ّكلَّٕصابَّبالؿصقبةَّ،فلحؿدَّاهللَّطؾقفاَّأربعَّ
اتَّ،أحؿده؛ َّإذَّلؿَّتؽـَّأطظؿَّمؿَّاَّهلَّ،وأحؿده؛ َّإذَّرزقـلَّالصَّبرَّطؾقفاَّ،
مرَّ ٍ َّ
وأحؿده؛ َّإذ َّوفَّؼـل َّللسترجاع َّلؿا َّأرجق َّفقف َّمـ َّالثَّقابَّ ،وأحؿده؛ َّإذ َّلؿَّ
يجعؾفاَّيفَّديـل»« .شعب ؤلايمان» للبيهلي (.)7586
مـ و ِّفؼ طـد الؿصقبة لتحؼقؼ هذه الؿعاين ،وحؿد اهلل طؾقفا كاكت مصقبتف
خقرا وبركة طؾقف ،والؿممـ أمره كؾف خقر.
ً

47

أخذَّامؿنهَّؾيَّاألكاةر
سئؾ اإلمام أحؿد  طـ رجؾ يؼقؿ ببؾده ويـزل يف الحديث درجة
ب َّالعؾؿَّهؽذاَّماتَّالعؾؿَّ،إكَّؿاَّيمخذَّ
ب َّالعؾؿَّهؽذاَّ،لقَّ َُّص َِّؾ َ َّ
ط ََّؾ ُ َّ
لقسَّي َّْ
َُّ
قال« :
العؾؿَّطـَّإكابر»« .طبلاث الحىابلت» (.)170/1
إذا كان كزول درجة يف الحديث مـ أسباب مقت العؾؿ ،فلي شلء تؽقن
طؾقم مـ يـتؼصقن العؾؿاء إكابر ويشتؿقهنؿ.
48

ةذاَّوبذا
طـ أحؿد بـ بشر بـ سعقد الؽـدي قال :سللتَّأباَّطبدَّاهللَّأحؿد َّبـَّ
حـبؾَّقؾتٌ :
َّرجؾَّقرأَّالؼرآنَّوحػظفَّ،وهقَّيؽتبَّالحديثَّيختؾػَّإلكَّالؿسجدَّ
ويؼرأ َّويؼرئ َّويػقتف َّالحديث َّأن َّيطؾبفَّ ،فنن َّصؾب َّالحديث َّفاتف َّالؿسجدَّ،
وإنَّقصدَّالؿسجدَّفاتفَّصؾبَّالحديثَّ،فؿاَّتلمره؟َّقال« :بذاَّوبذا» ،فلطدتَّطؾقفَّ
َّكؾَّذلؽَّيجقبـلَّجقا ًباَّواحدً اَّ«بذاَّوبذا»« .طبلاث الحىابلت» (.)68/1
َّمراراَّ ّ ،
الؼقل ً
أي َّ
أن مـ أكرب الؿعقكة لطالب العؾؿ يف التحصقؾ تـظقؿ وقتف يف الطؾب،
يػقت شق ًئا طؾك حساب شلء.
فال ّ

49

امؿاقـل
قال سػقان بـ طققـة « :لقسَّالعاقؾَّا ّلذيَّيعرفَّالخقر ّ
َّولؽـَّ
َّّ
َّوالش ّرَّ،

العاقؾَّا ّلذيَّيعرفَّالخقرَّفقتَّبعفَّ ،ويعرفَّالشَّرَّ َّفقتجـّبف»« .العلل وفضله» البن

أبي الذهيا (.)52
وذلؽ َّ
أن مؼصقد العؾؿ العؿؾ ،وإٓ فؿا فائدة العؾؿ إذا ترك العؿؾ.
51

قعؽَّاتلىيىث
ٍ
َّرقبة».
ًَّطـَّإكسانَّ،كانَّكعدل ٍَّ
قال سعقد بـ جبقر « :مـَّقطعَّتؿقؿة
«اإلاصىف» البن أبي شيبت (.)68168
هذا مـ حسـ فؼفف َّ ،
فنن خالص الؿرء مـ الشرك أطظؿ مـ
خالصف مـ ِّ
الرق.
51

امؿاةدَّاجلاَلَّوامؿالهَّامفاجر
طـ سػقان الثقري  قال :يؼالََّ « :تعقَّذواَّباهللَّمـَّفتـةَّالعابدَّالجاهؾَّ،
فننَّفتـتفؿاَّفتـةٌَّلؽؾََّّمػتقن»« .أخالق العلماء» لآلجشي (.)28
وفتـةَّالعالؿَّالػاجرّ َّ،

قال ابـ الؼقؿ َّ « :
فنن الـاس إ َّكؿا يؼتدون بعؾؿائفؿ وط َّبادهؿ :فنذا
طؿت الؿصقبة هبؿا وطظؿت الػتـة طؾك
كان العؾؿاء فجر ًة والع َّباد جفؾ ًةّ :
الخاصة والعامة»« .مػتاح دار السعادة» ٓبـ الؼقؿ (.)160/1
52

انلُِضَّلصالةَّاجلىاؾث
طـ طبد اهلل بـ ط ّباس ب قال« :يؽرهَّأنَّيؼقمَّالرَّجؾَّإلكَّالصَّلةَّوهقَّ
اجلَّ
كسلنَّ،ولؽـَّيؼقمَّإلقفاَّ ََّص َّْؾؼَّالقجفَّ،طظقؿَّالرَّغبةَّ،شديدَّالػرحَّ،فنكَّف ََُّّيـََّ َِّ
اهلل َّﻷَّ ،وإنَّ َّاهلل َّﻷ َّأمامف َّيغػر َّلف َّويجقبف َّإذا َّدطاهَّ ،ويتؾق َّهذه َّأية﴿َّ :ﭾ
ّ
ّ
والترهيب» للىام ّ
الس ّىت
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﴾ َّ[سقرةَّالـساء« .»]231َّ:الترغيب

ألاصبهاوي (.)1781
الصالة
الـفقض لصالة الجؿاطة بؽس ٍؾ :راجع لضعػ معرفة الؼؾب بؼقؿة َّ
ومؽاكتفا ،ولق طرفت الؼؾقب مؽاكتفا لذهب طـفا هذا القهاء والػتقر وال َّتقاين
والؽسؾ.
53

َيتثَّاهلل
قال الػضقؾ بـ طقاض « :إكَّؿاَّيفابؽَّالخؾؼَّطؾكَّقدرَّهقبتؽَّهلل».
«حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)118/0

كظقر هذا ققل بعض السؾػ« :مـ خاف اهلل خافف كؾ شلء ،ومـ لؿ يخػ
اهلل أخافف مـ ِّ
كؾ شلء»« .بدائع الػقائد» ٓبـ الؼقؿ (.)470/2
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ّ
وفخاحَّاجلٌـث
ققؾ لقهب بـ مـ ّب ٍف :ألقس ٓ إلف َّإٓ اهلل مػتاح الجـَّة؟ قال :بؾكَّولؽـَّ
َّلفَّأسـان َّفتحَّلؽَّ ،وإَّٓ َّلؿَّيػتحَّ
ٌَّ
تاح َّإَّٓ َّ
لفَّأسـانَّ ،فننَّجئتَّبؿػتاحٍ
ٌ
لقسَّمػ ٌ
لؽ .سواه البخاسي في «صحيحه» حعليلا ( ،)1686ووصله في «الخاسيخ الكبير» (.)621
قال ابـ الؼقؿ  يف «كقك َّقتف» تحت «فصؾ يف مػتاح باب الجـّة»:
هــذا وفــتح البــاب لــقس بـــؿؿؽـ

إٓ بؿػتـــــــاح طؾــــــــك أســــــــا ٍن

مػتاحــف بشــفادة اإلخــالص وال ّتـــ

ـــــقحقد تؾــــؽ شــــفادة اإليؿــــان

أســـاكف إطؿــال وهــل شــرائع الـــ

ــــــنسالم والؿػتـــــاح بإســــــان
مــــ حـــؾ إشـ ٍ
ــؽال لـــذي طرفـــان

ٓ تؾغـــقـ هـــذا الؿثـــال فؽــــؿ بـــف
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اجلنيس
قال سػقان « :لقسَّشل ٌَّءَّأبؾغَّيفَّفسادَّرجؾَّوصلحفَّمـَّصاحب».
«ؤلاباهت» البن بطت (.)581
وذلؽ َّ
أن صباع اإلكسان مجبقل ٌة طؾك آقتداء والتشبف بؿـ يؼارن ،فؿجالسة

صالب العؾؿ تحرك يف الـػس الحرص طؾك صؾب العؾؿ ،ومجالسة الزهاد
تزهد يف الدكقا ،ومجالسة الؿبتدطة وأهؾ إهقاء تردي يف مفاوي البدع،
ومجالسة الحريص طؾك الدكقا تحرك يف الـػس الحرص طؾك الدكقا ،وهؽذا:
ُ
والخ َؾ َطاء مـ يؽقن لف يف خؾطتفؿ خقر
ولفذا لزم الؿرء أن يختار مـ ال ُؼ َركاء

وكػع ،وأن يحذر أشد الحذر مـ ُق َركاء السقء ،والتقفقؼ لصحبة الجؾقس الصالح
معدو ٌد يف أطظؿ الـعؿ.
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امؿنىاء
طـ أبل الؿؾقح ،قال :سؿعت مقؿقكًا ،يؼقل« :العؾؿاء َّهؿ َّضا ّلتل َّيفَّ َّ
كؾَّ َّ ٍ
بؾدةَّ،وهؿَّبغقتلَّ،ووجدتَّصلحَّقؾبلَّيفَّمجالسةَّالعؾؿاء»« .الحليت»
ألبي وعيم (.)05/1

ما أجؾفا مـ كعؿة أن يقفؼ الؿسؾؿ لؿجالسة ٍ
ف كبقف،
ف ربف ،و َط ِر َ
طالؿ َط ِر َ

ف أوامر اهلل وحدوده ،وم َّقز بقـ ما يحبف اهلل ويرضاه وبقـ ما يؽرهف ويلباه،
و َط ِر َ
ففق يعؿؾ بلمر اهلل فقؿا يليت ويذر ،فؽؿ لف مـ إثر الؿبارك طؾك جؾسائف.
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إظفاءَّامفخٌثَّالَّإيقادَا
الزبقر فؼآّ :
إن الـّاس صـعقا،
طـ ابـ طؿر ب أتاه رجالن يف فتـة ابـ ّ

ـلَّأنَّ
ّبل ﷺ فؿا يؿـعؽ أن تخرج؟! فؼال :يؿـع
ّ
وأكت ابـ طؿر وصاحب الـ ّ

اهللَّحرمَّدمَّأخل .فؼآ :ألؿ يؼؾ اهلل ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [البؼرة]193 :؟!
ّ
فؼال :قاتؾـاَّحتّكَّلؿَّتؽـَّفتـ ٌة َّوكانَّالدّ يـَّل ّؾفَّ،وأكتؿَّتريدونَّأنَّتؼاتؾقاَّح ّتكَّ
تؽقنَّفتـةٌَّويؽقنَّالدّ يـَّلغقرَّال ّؾف .سواه البخاسي (.)1518
سبحان ال ّؾف! كؿ هق الػرق شاسع بقـ َم ْـ قتالف :لقؽقن الديـ ك ّؾف ل ّؾف،
وبقـ َم ْـ قتالف ل ِ َت َؼع الػتـة بقـ الؿسؾؿقـ ويحؿؾ السقػ ،ويضرب بعضفؿ رقاب
بعض :فتضعػ هقبتفؿ وتذهب ريحفؿ ويتسؾط طؾقفؿ طدوهؿ ،ويؽقن الديـ
لغقر ال ّؾف ،أطاذكا اهلل والؿسؾؿقـ مـ الػتـ ،فنكّفا طؿقاء صؿاء بؽؿاء.
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خقيقثَّاتلقِى
ٌ
اَّكاكتَّفتـةَّابـَّإشعثَّقالَّصؾؼَّ:
طـ بؽر بـ طبد اهلل  قال« :لؿَّ
َّبؽرَّ:أجؿؾَّلـاَّالتَّؼقىَّ،قالَّ:التَّؼقى ٌ
َّطؿؾَّبطاطةَّاهللَّ،طؾكَّ
اتّؼقهاَّبالتَّؼقىَّ،قال ٌ
ٍ
ٍ
ؼقىَّتركَّمعصقةَّاهللَّطؾكَّكقرَّمـَّاهللَّ،خقػةَّ
كقرَّمـَّاهللَّ،رجاءَّرحؿةَّاهللَّ،والتَّ
طؼابَّاهلل»« .الضهذ» الين اإلاباسن (.)1818
ِ
هذا مـ أحسـ ما ققؾ يف حد ال َّتؼقى وبقان حؼقؼتفا .وقد جؿع فقف 
بقـ أمريـ مبدأ ال َّتؼقى وغايتفإ :ن كؾ طؿؾ يتؼرب بف إلك اهلل  ٓ بد
لف مـ مبدأ وٓ بد لف مـ غاية :أما مبدؤه وهق أساسف الذي طؾقف يؼقم ،ففق
اإليؿان ،وإلقف اإلشارة يف ققلف « :طؾك ٍ
كقر مـ اهلل» ،وأما غايتف فـقؾ
ثقاب اهلل والػقز برضاه  ،والـجاة مـ طؼابف ،وإلقف اإلشارة يف ققلف
« :رجاء ثقاب اهلل» ،وققلف« :خقػة طؼاب اهلل».
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رأسَّاملال
قال الحسـ البصري « :رأس َّمال َّالؿممـ َّديـفَّ ،حقثؿا َّزالَّ َّ
زالَّديـفَّمعفََّّٓ،يخؾَّػف َّيفَّالرَّحالَّ،وَّٓيلتؿـَّطؾقفَّالرَّجال»« .ؤلاباهت الكبري»
البن بطت (.)505
مـ ض َّقع رأس الؿال كقػ يطؿع يف الربح :فؿـ الؿحال بؼاء الربح بال
رأس مال ،فنضاطتف خسران وحسرة وكدامة ،وحػظف ربح وسعادة يف الدكقا
ٌ
مـشغؾ بإرباح الؿتقهؿة طـ رأس الؿال.
وكثقر مـ الخؾؼ
وأخرة،
ٌ
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حؿدادَّانلِّؿه
سالم بـ أبل مطقع ،قال :أتقـا سعقد بـ إياس الجريري ،وكان مـ
طـ َّ
مشايخ أهؾ البصرة ،وكان قدم مـ الحج ،فجعؾ يؼقل« :أبلكاَّاهللَّيفَّسػركاَّ
كذاَّ ،وأبلكاَّيفَّسػركاَّكذاَّ،ثؿَّ َّقالَّ:كانَّيؼالَّ :إنَّ َّتعدادَّالـَّعؿَّمـَّالشَّؽر».
«الحليت» ألبي وعيم (.)688/2
كثقر مـ الـَّاس يـشغؾ بعد الحج بذكر الؿصاطب والؿتاطب والؿشاق
ٌ
طـ تعداد الـِّعؿ.
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كىاَّحدييَّحدان
طـ يحقك بـ سعقد  قال« :بؾغـاَّأكَّفَّمـَّأهانَّذا ٍ
َّشقبةَّلؿَّيؿتَّحتكَّ
يبعثَّاهللَّطؾقفَّمـَّيفقـَّشقبفَّإذاَّشاب»« .العمش والشيب» البن أبي الذهيا (.)1818
خاصة وطـاية كبقرة :طـاية َبدَ كِ َّقة
كثقر مـ كبار السـ يحتاجقن إلك رطاية َّ
وطـاية كػسقة وطـاية اجتؿاطقة ،وكؿا يديـ الؿرء يدان ،فؿـ كان طار ًفا بحؼقق
همٓء ممد ًيا لقاجباهتؿ ،فنن اهلل ﻷ يؼ ِّقض لف يف كربه مـ يؼقم بحؼققف وواجباتف،
ومفؿال لقاجباهتؿ أو
ً
وطؾك العؽس مـ ذلؽ مـ كان مض ِّق ًعا حؼقق همٓء
مسق ًئا إلقفؿِّ ،
فنن اهلل يؼقض لف يف كربه مـ يعامؾف بذلؽ.
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خصنخان
طـ يحقك بـ أبل كثقر  قال« :خصؾتانَّإذاَّرأيتفؿاَّيفَّالرجؾَّفاطؾؿَّ
ساكفَّ،يحافظَّطؾكَّصلتف»« .الصمت»
َّحابسا ََّّلِ َِّؾ َ َّ
َّخقرَّمـفؿاَّ:إنَّكان ً
أنََّّماَّوراءهؿا ٌ
البن أبي الذهيا (.)521
حػظ الؾسان وحبسف وصقاكتف يعد حػ ًظا لؾجقارح ك ِّؾفإ :كّفا لف تبع،
ومزدجرا لف
والؿحافظة طؾك الصالة تعد معقك ًة لؾعبد طؾك الخقرات ك ِّؾفا
ً
طـ الشرور وأثام.
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ويَّماكرمَّاألخالق
طـ ثابت بـ طبقد  قال« :ماَّرأيتَّأحدً اَّأجؾَّ َّإذاَّجؾسَّمعَّالؼقمَّ،
َّثابت»« .ألادب اإلافشد» للبخاسي (.)602
وَّٓأفؽفَّيفَّبقتفَّ،مـَّزيدَّبـ ٍ َّ
هذا مـ مؽارم إخالق :أن يؽقن اإلكسان ذا لطػ يف البقت وتقدد ودطابة
ومماكسة لألهؾ وإوٓدٕ :ن البقت غال ًبا يدخؾف صاحبف ،وهق مؽدود ومتعب
مـ العؿؾ وآختالط بالـاس ،وآحتؽاك هبؿ ،وإغؾب يف حال كثقر مـ
الـاس أكف إذا دخؾ بقتف ،فنكف يبحث طـ الراحة والسؽقن ،وٓ يريد أن يسؿع
فضال أن يؽقن طـده كشاط لقريح َمـ حقلف
ً
صق ًتا أو أن يتحدث مع أحد،

ويالصػفؿ ،فنذا ا َّتسع صدر الؿرء وطظؿت أخالقف وحسـت طـد دخقلف لؾبقت،
فنكف يستقطب أوٓده وأهؾ بقتف بؿالصػتف ومماكستف لفؿ وجؿقؾ خؾؼف.
64

املؤويَّامؽَّةنيَّإخصانَّوشفقث
طـ الحسـ البصري  قالَّ « :إِنََّّالؿممـَّجؿعَّإحساكًاَّوشػؼةًَّ،و َّإِنََّّ
الؿـافؼَّجؿعَّإساءةًَّوأمـًا»« .الضهذ» البن اإلاباسن (.)705
ولـعترب يف هذا الباب بحال الصحابة ي خقر هذه إمة .قال ابـ الؼقؿ
« :مـ تلمؾ أحقال الصحابة ي وجدهؿ يف غاية العؿؾ مع غاية
الخقف ،وكحـ جؿعـا بقـ التؼصقر ،بؾ التػريط وإمـ ،ففذا الصديؼ ت

يؼقل« :وددت أين شعرة يف جـب ٍ
ٍ
مممـ» ،ذكره أحؿد طـف .وذكر طـف
طبد
أور َدين الؿقارد» ،وكان يبؽل
ً
أيضا أكف كان يؿسؽ بؾساكف ويؼقل« :هذا الذي َ
كثقرا ،ويؼقل« :ابؽقا ،فنن لؿ تبؽقا ،فتباكقا» ،وكان إذا قام إلك الصالة ،كلكف
ً
ٍ
بطائر فؼؾبف ثؿ قال« :ما صقد مـ صقد ،وٓ قطعت
طق ٌد مـ خشقة اهلل ﻷ .و ُأتِ َل
شجرة مـ شجرة ،إٓ بؿا ضقعت مـ التسبقح»  ،فؾؿا احتضر ،قال لعائشة:
يا بـقة ،إين أصبت مـ مال الؿسؾؿقـ هذه العباءة وهذه الحالب وهذا العبد،
فلسرطل بف إلك ابـ الخطاب ،وقال :واهلل لقددت أين كـت هذه الشجرة
تمكؾ وتعضد« .»...الداء والدواء» ٓبـ الؼقؿ (ص.)93:
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امؿنهَّوايلقني
ٍ
الخراز  قال« :العؾؿَّ:ماَّاستعؿؾؽَّ،والقؼقـَّ:ماَّحؿؾؽ».
طـ أبل سعقد َّ
«اكخضاء العلم العمل» للخطيب البغذادي (.)82
هذا وصػ جؿقؾ لؾعؾؿ الـافع والقؼقـ الصادق :فالعؾؿ :ما استعؿؾؽ
يف الطاطة والعـاية بالعبادة ،والقؼقـ :ما حؿؾؽ يف سقرك إلك اهلل ،فؾقٓ القؼقـ
ما سار راكب إلك اهلل.
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املشاورة
قال الحسـ البصري َّٓ« :يـدمَّمـَّشاورَّمرشدً ا»« .سوضت العلالء»
البن حبان (ص.)178 :
كدم مـ استشار ،ولقس كؾ ٍ
ِ
أهال أن
أحد ً
الؿشاورة رشدٌ وسدا ٌد ،وما َ

ُيس َتشار ،وإكؿا إهؾ لذلؽ الراشد الؿرشد ،وكؿ َت َق َّرط أققام يف مسالؽ
ٓ تحؿد بسبب مشاورهتؿ مـ لقس بلهؾ.
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إكرامَّانلفسَّوإَاًخُا
طـ يحقك بـ أبل كثقر  قال« :كانَّيؼالَّ :ماَّأكرمَّالعبادَّأكػسفؿَّ
بؿثؾَّصاطةَّاهللَّوَّٓأهانَّالعبادَّأكػسفؿَّبؿثؾَّمعصقةَّاهللَّﻷ»« .محاسبت الىفس»
البن أبي الذهيا (.)70
الـاس مع أكػسفؿ بقـ ُم ْؽ ِر ٍم لـػسف ومفقـ :فؿـ جاهد كػسف طؾك العبادة
والطاطة ،فؼد أكرم كػسف وزكاها ،ومـ غؿسفا يف الذكقب وأثام ،فؼد أهاهنا
و َد َّساها.
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خياًثَّالصنعان
سَّابـَّسقريـَّ
َّح َّبِ َ َّ
طـ طبد الحؿقد بـ طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ يسار قال« :لؿا َُّ
يفَّالسجـَّقالَّلفَّالسَّجَّانَّ:إذاَّكانَّالؾقؾَّ ،فاذهبَّإلكَّأهؾؽَّ ،فنذاَّأصبحتَّ
فتعالَّ،فؼالَّابـَّسقريـََّّٓ:واهلل؛ََّّٓأطقـؽَّطؾكَّخقاكةَّالسؾطان»« .جاسيخ بغذاد»
َ َّ
للخطيب البغذادي (.)881/5
شتان بقـ هذا الؿـفج الؿبارك الؼائؿ طؾك الدِّ ياكة والقفاء والقرع ،وبقـ
ّم ْـ ٓ ُيبالل بشلء إٓ ما ُأ ْش ِر َب مـ هقاه.
69

ويَّجِاَرَّالالكم
طـ طؾل بـ أبل صالب ت قالَّ ٓ« :يرجق َّطبدٌ َّإَّٓ َّربَّفَّ ،وٓ َّيخافـََّّ َّ
إََّّٓذكبف»« .ؤلايمان » للعذوي (.)17
هذه الؽؾؿة -كؿا قال ابـ تقؿقة  يف قاطدة يف الصرب ( -)95مـ
كصرا أو رز ًقا مـ غقر اهلل
جقاهر الؽالم ومـ أحسـف وأبؾغف وأتؿف ،فؿـ رجا ً
خذلف اهلل ،والرجاء يؽقن لؾخقر ،والخقف يؽقن مـ الشر ،والعبد إكؿا يصقبف
الشر بسبب ذكقبف ،وٓ يجتؿع هذان القصػان إٓ ٍ
لعبد مقفؼ لـقؾ ما يرجق
ّ
شاب
بل ﷺ دخؾ طؾك ٍّ
وإمـة مؿا يحذر :فػل الرتمذي طـ أكس ت «أن الـَّ َّ
وهق يف الؿقت ،فؼال« :كقػ تجدك؟» ،قال :واهلل يا رسقل اهلل ،إ ِّكل أرجق اهلل،

أخاف ُذكقبل ،فؼال رسقل اهلل ﷺ ٓ« :يجتؿعان يف قؾب ٍ
طبد يف مثؾ هذا
وإ ِّكل
ُ
مؿا يخاف».
الؿقصـ َّإٓ أططاه اهلل ما يرجق وآمـف َّ
71

اشخداللَّالصيف
طـ أبل قالبة  قال« :ماَّابتدعَّالرجؾَّبدط ًَّةَّ ،إَّٓاستحؾَّ َّالسقػ».
«الششيعت» لآلجشي (.)185
أي أن هذا آستحالل لؾسقػ ُم َتق ِّلدٌ طـ البدطة ،وأشد أهؾ البدع يف

وشرهؿ طؾك إمة ٓ يعؾؿ مداه إٓ اهلل ،بؾ -كؿا قال
هذا الباب الروافضّ ،
كؾ ٍ
إن أصؾ ّ
ابـ تقؿقة َّ « :-
فتـة وبؾ َّق ٍة هؿ الشقعة ،ومـ اكضقى إلقفؿ،
وكثقر مـ السققف التل ُس َّؾت يف اإلسالم إكؿا كاكت مـ جفتفؿ» ،أي :ابتدا ًءا
ٌ

أو تسب ًبا ،وشاهد إمر ضاهر يف زماكـا  ،كػك اهلل الؿسؾؿقـ شرهؿ.
71

خنهَّاةيَّؾِن
كانَّطبدَّاهللَّبـَّطقنََّّٓيغضبَّ،فنذاَّأغضبفَّرجؾَّ،قالَّ:باركَّاهللَّفقؽ.
«حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)87/8
لقتـا كعترب مؼاركة بحالـا ومؼالـا طـد الغضب ،يدطق هبذه الدطقة العظقؿة
لؿـ أغضبف ،فؿاذا كان يؼقل إ ًذا حال ارتقاحف واكبساصف ،إكّفا الؼقة والشدة
أن يؿؾؽ كػسف هؽذا طـد غضبف.

72
َ
ـُ ُّ
ـِر
امـخ
أققاماَّ ،كاكقا َّيف َّسػرَّ ،فؾؿا َّارتحؾقا َّقالقاَّ:
طـ سؾقؿان بـ يسار« :أنَّ َّ ً

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ َّ[الزخرفَّ.]24:
قالَّ:ومـَّالؼقم ٌ
َّم َّْؼ َّرِ ًَّكاَّ،قالَّ:
ازمَّ،فؼالَّ:أماَّأكاَّ،فؼدَّأمسقتَّلفذه َُّ
ٌَّر َِّ
َّرجؾَّلفَّكاقة ََّ
فؿضتَّبفََّ َّ،ف ََّدقَّتَّطـؼف»« .العلىباث» البن أبي الذهيا (.)812

الرازم» :التل ٓ تتحرك هزآ ،و « ُم ْؼ ِر ًكا لفا» أي :مطق ًؼا لضبطفا.
و« َّ
كثقر مـ الشباب -أصؾحفؿ اهلل وهداهؿ -يعتؿد طؾك مفارتف يف ققادة
ٌ
متفق ًرا فقؾؼك حتػف.
مطقؼ لضبطفا ،ثؿ يـطؾؼ هبا
السقارة ويرى أكف
ٌ
مغرورا ِّ
ً
فقا أيفا الشاب َس ِّؿ اهلل إذا أردت الركقب واحؿده إذا استقيت طؾك الؿؼعد،
ثؿ قؾ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾

[الزخرف ،]13:واحذر الغرور وال َّتفقر.
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غالءَّاألشؿار
ققؾ ٕبل حازم سؾؿة بـ ديـار  :يا أبا حاز ٍم! أما ترى قد غال
السعر ،فؼال« :وماَّيغؿَّؽؿَّمـ َّذلؽ؟ َّإنَّ َّالذيَّيرزقـاَّيفَّالرَّخصَّهقَّالذيَّ
ِّ
يرزقـاَّيفَّالغلء»« .حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)687/8

فؾقػقض
تؽػؾ سبحاكف برزق العباد ،فؿا مِ ْـ دابة إٓ طؾك اهلل رزقفا،
ِّ
العبد أمره إلك الرزاق و ْل َق ْب َت ِغ طـده الرزق ،ولقعؾؿ أكف لـ تؿقت كػس حتك
تستتؿ رزقفا ،وٓ يغتؿ إٓ طـد اكخرام الديـ.
74

اتلىايلَّوؽَّأَلَّابلاظل
ياَّأباَّسعقدَّأخبرينَّطـَّرجؾَّ
ٍَّ
قال طبد القاحد بـ زيد لؾحسـ البصري« :
لؿَّيشفدَّفتـةَّابـَّالؿفؾبَّبـَّأبلَّصػرةَّإَّٓ َّأكَّفَّطاونَّبؾساكفَّورضلَّبؼؾبف،
فؼال الحسـ :ياَّابـَّأخلَّكؿَّيدَّطؼرتَّالـاقة؟ قؾت :يدَّواحدة ،قال :ألقسَّ
القِفؿ؟»« .الضهذ» ألحمذ (.)1222
َّوتؿ َّ
قدَّهؾؽَّالؼقمَّجؿق ًعاَّبرضاهؿ ََّ
بؾساكف أو
قد ٓ يشارك الؿرء أهؾ الباصؾ يف باصؾفؿ لؽـ ِّيميد فعالفؿ َّ
يرضك بؼؾبف طـ مـؽرهؿ ،فقؽقن معفؿ.
75

ّ
ةدَّامؿنه
قال طبداهلل بـ الؿبارك َّٓ« :أطؾؿَّبعدَّالـبقةَّدرجةَّأفضؾَّمـَّبثَّ
العؾؿ»« .تهزيب الكمال» (.)68/12
هـق ًئا ٕهؾ العؾؿ الساطقـ يف بثف وكشره يف إمة هذا الشرف العظقؿ ،رفع
اهلل قدرهؿ ورزقـا حبفؿ ومعرفة قدرهؿ وحسـ اإلفادة مـ طؾقمفؿ.

76

ظنبَّامؿنهَّجُادَّ َّ
احَّإلكَّالعؾؿَّلقسَّبجفادَّ،
ٍَّ
مـَّرأىَّالغدوَّوالرو
قال أبق الدرداء ت« :
ّ
فؼدَّكؼصَّطؼؾفَّورأيف»« .جامع بيان العلم وفضله» البن عبذ البر (.)112
ومـ جاهد بال ٍ
طؾؿ ،فال طؼؾ لف :كؿا هل حال حدثاء إسـان ،سػفاء
إحالم ،الذيـ يؼتؾقن أهؾ اإلسالم ،ويدطقن أهؾ إوثان.
77

أويلاءَّاهلل َّ
قال الشافعل « :إنَّلؿَّيؽـَّالػؼفاءَّأولقاءَّاهللَّيفَّأخرةَّ،فؿاَّهللَّولل».
«الفليه واإلاخفله» للخطيب البغذادي (.)180
أي أهؾ العؾؿ والبصقرة باهلل وشرطف العالؿقن العامؾقن ،وحسب الؿرء
يف معرفة صػاهتؿ ما ذكره اهلل تعالك مـ صػاهتؿ يف طدد مـ سقر الؼرآن ،وما
ذكره الرسقل  وٓ سقؿا يف حديث إولقاء الؿشفقر ،فالؿتصػقن
الػجة ،الؿـازطقن الرب فقؿا اختص بف:
هبا هؿ أول َّقاء اهلل ٓ ،أهؾ الدطاوى َّ
اقتـاصا لدكقا الـاس ،وطؾقا يف إرض وفسا ًدا.
ً
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إضاؾثَّامؿنه َّ
أققاما َّابتغقا َّالعبادة َّوأضاطقا َّالعؾؿَّ ،فخرجقاَّ
قال مالؽ « :إنَّ َّ ً
طؾكَّأمَّة َّمحؿدَّﷺ َّبلسقاففؿَّ،ولقَّابتغقاَّالعؾؿَّلحجزهؿَّطـَّذلؽ»« .مفخاح

داس السعادة» (.)117/1
ولذا كاكت الخطقة إولك طـد رؤوس الخقارج مع مـ أرادوا إيؼاطف يف
حبائؾفؿ إبعاده طـ أهؾ العؾؿ وحؿؾتف.
79

اتلفرغَّمؿيِبَّانلاس َّ
ماَّأحسبَّأحداَّتػرَّغَّلعققبَّالـاسَّإََّّٓ
ًَّ
قال طقن بـ طبد اهلل « :
َّغػؾةَّغػؾفاَّطـَّكػسف»« .الصمت» البن أبي الذهيا (.)170
مـ ٍَّ
صدق  ،فؿـ الـاس مـ يبصر الؼذى يف طقـ أخقف ويـسك الجذع
يف طقـقف ،فربؿا أصبح ،وقد فاتتف صالة الػجر مع الجؿاطة وٓ َه َّؿ لف إٓ تتبع
طققب الـاس.
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ادلاعءَّلِيلَّاألمر َّ
طـ طبد الصؿد بـ يزيد البغدادي قال :سؿعت الػضقؾ بـ طقاض،
للَّدطقةَّمستجابةَّماَّصقَّ َّْر َُّت ََّفاَّإَّٓيفَّاإلمام ،ققؾ لف :وكقػ ذلؽ
َ َّ
يؼقل« :لقَّأنََّّ
متكَّماَّصقَّ َّْر َُّت ََّفاَّيفَّكػسلَّلؿَّتجزينَّ،ومتكَّصقرتفاَّيفَّاإلمامَّ
َ َّ
يا أبا طؾل؟ قال:
فصلحَّاإلمام؛ َّصلحَّالعبادَّوالبلد ،ققؾ :وكقػ ذلؽ يا أبا طؾل ،فسر لـا
هذا؟ قال :أما َّصلح َّالبلدَّ ،فنذا َّأمـ َّالـاس َّضؾؿ َّاإلمام َّ ََّطؿَّروا َّالخراباتَّ
وكزلقاَّإرضَّ،وأماَّالعبادَّفقـظرَّإلكَّققمَّمـَّأهؾَّالجفؾَّ،فقؼقلَّ:قدَّشغؾفؿَّ
فقجؿعفؿَّيفَّدارَّ
ٍَّ
صؾبَّالؿعقشةَّطـَّصؾبَّماَّيـػعفؿَّمـَّتعؾؿَّالؼرآنَّوغقرهَّ ،
ؽَّو ََّطؾَّ ََّؿَّهمٓءَّأمرَّ
ح َ َّ
ص َِّؾ ََّ
خؿسقـَّخؿسقـَّأقؾََّّأوَّأكثرَّيؼقلَّلؾرجؾَّ:لؽَّما ََُّّي ْ َّ
مـَّفقفؿَّمؿاَّي ََّزكَّلَّإرضَّ،فردَّهَّطؾقفؿَّ.قالَّ:
َُّ
ديـفؿَّ،واكظرَّماَّأخرجَّاهللَّﻷَّ
فؽانَّصلحَّالعبادَّوالبلد»َ ،ف َؼ َّبؾ اب ُـ الؿبارك جبفتف ،وقال :يا معؾؿ الخقر

َم ْـ ُيحسـ هذا غقرك؟! «حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)71/0
لقتـا كقفؼ لفذا اإلحسان العظقؿ وكـصح لقٓة أمركا بالدطاء لفؿ باجتفاد
صالح لؾعباد والبالد ،الؾفؿ وفؼ وٓة أمركا
الح ُفؿ
ٌ
وصدق وإلحاحَ ،ف َص ُ
لؽؾ خقر.

81

فالنَّواَّفيٍَّخري َّ
َّيؼقلـَّ:
َّّ
طـ طقن بـ طبد اهلل  قال« :إذاَّأزرىَّأحدكؿَّطؾكَّكػسفَّ،فل
خقرَّ ،فننَّ َّفقـا َّالتَّقحقدَّ ،ولؽـ َّلقؼؾَّ :قد َّخشقت َّأن َّيفؾؽـل َّما َّيفَّ َّمـَّ
ما َّيف َّ ٌ
الشرَّ»« .شعب ؤلايمان» للبيهلي (.)6157
وكثقرا ما يجري هذا الؼقل
ومـ باب أولك َّأٓ يؼقل ذلؽ طـد إزرائف بغقره،
ً
طؾك ألسـة الـاس طـد إزرائفؿ بشخص ،بؾ بعضفؿ يؼسؿ :واهلل فالن ما فقف خقر.
82

أًجَّيفَّاألوٌيث َّ
طـ إبراهقؿ التقؿل « :مثؾتَّكػسلَّيفَّالجـةَّآكؾَّثؿارهاَّ،وأشربَّ
مـَّأكفارهاَّ،وأطاكؼَّأبؽارهاَّ،ثؿَّمثؾتَّكػسلَّيفَّالـارَّآكؾَّمـَّزقَّقمفاَّ،وأشربَّ
مـَّصديدهاَّ،وأطالجَّسلسؾفاَّوأغللفا؛َّفؼؾتَّلـػسلَّ:أيَّكػسلَّ،أيََّّشلءَّ
َّصالحا َّقالَّ :قؾتَّ :فلكت َّيفَّ
ًَّ
تريديـ؟ َّقالتَّ :أريد َّأن َّأردَّ َّإلك َّالدَّكقا َّفلطؿؾ
إمـقةَّفاطؿؾل»« .محاسبت الىفس» البن أبي الذهيا (.)18
ِ
وأصر َها طؾك الحؼ ،وكؿ يف الغػؾة
كؿ يف تذكر الؿآل مـ أثر يف َز ِّم الـػس
طـف مـ أثر يف اكػالهتا واكسقاقفا وراء الؿؾذات الػاكقة.
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خقيقثَّاملدتثَّيفَّاهلل َّ
طـ يحقك بـ معاذ الرازي ت قال« :حؼقؼةَّالؿحبةَّأكفآََّّتزيدَّبالبرَّ،
وَّٓتـؼصَّبالجػاء» الضهذ والشكائم للخطيب البغذادي (.)61
أي ٓ :يزيدها أن يحسـ إلقؽ مـ أحببتف يف اهلل ،أو أن يـػعؽ بشلء مـ
مصالح الدكقا ،وٓ يـؼصفا حصقل جػقة مـف أو تؼصقر أو كحق ذلؽٕ :ن
لصا ،فال يتلثر بالحظقظ الدكققية
الحب لقس ٕجؾ هذا ،وإكؿا هق هلل خا ً
كؼصا ،بخالف الؿحبة الؿشقبة بإغراض الدكققية :فنهنا تـؼطع طـد
زيادة أو ً
حدوث الغرض أو طـد القلس مـف.
84

ذالثَّخصال َّ
ٍ
َّخقراَّ،جعؾَّ
طـ محؿد بـ كعب الؼرضل  قال« :إذاَّأرادَّاهللَّبعبد ً
ٍ
كقاَّ،وبصراَّبعققبف»« .الضهذ»
َّ:فؼفاَّيفَّالدَّيـَّ،وزهاد ًة َّيفَّالدَّ
فقفَّثلثَّخصال ً
ً
البن اإلاباسن (.)606
أما الػؼف يف الديـ ،ففق باب الخقر ومدخؾف ،وأما الزهادة يف الدكقا ،فػقفا
السالمة مـ الؼقاصع طـ الخقر والشقاغؾ طـ تحصقؾف ،وأما التبصر بعققب
الـػس ،فبقابة التقبة ،وسبقؾ إَ ْوبة إلك صريؼ الخقر.
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وؾغَّاألةٌاء َّ
ٍ
َّكرجؾ َّقال َّٓبـف َّوهق َّيعظفَّ َّ:
طـ طدِّ ي بـ أرصاة  قال« :كقكقا
ياَّبـلَّ َّأوصقؽَّأَّٓ َّتصؾَّلَّصل ًة َّإَّٓ َّضــتَّأكَّؽََّّٓتصؾَّلَّبعدهاَّغقرهاَّحتَّكَّ
َّبـلَّكعؿؾَّطؿؾَّرجؾقـَّكلكَّفؿاَّقدَّ ََّو ََّقػاَّطؾكَّالـَّارَّثؿََّّسلَّٓالؽرَّة».
تؿقتَّ،وتعال ّ
«ؤلاباهت» البن بطت (.)81

ما أحقج إبـاء لؿثؾ هذا القطظ الؿمثر والتذكقر الؿققظ ٓسقؿا مع كثرة
الؿؾفقات والػتـ.
86

ًؿىثَّالصالوثَّويَّفكرَّاخلِارج َّ
طـ أبل العالقة الرياحل  قال« :إنََّّطؾلََّّلـعؿتقـَّماَّأدريَّأيَّتفؿاَّأطظؿَّ
أنَّهداينَّاهللَّلإلسلمَّ،ولؿَّيجعؾـلَّحروريا» «مصىف عبذ الشصاق» (.)10226
حؼ طؾك ِّ
كؾ َم ْـ طافاه اهلل مِ ْـ فؽر الخقارج ،أن يحؿد اهلل طؾك هذه
الـعؿة العظقؿة ٓ :سقؿا طـدما يرى يف قديؿ الزمان وحديثف جرأهتؿ العظقؿة
طؾك تؽػقر الؿسؾؿقـ وسػؽ دمائفؿ.
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الِشادةَّواإلاعقثَّؾيَّالصالة َّ
طـ مجزأة بـ زاهر إسؾؿل ،طـَّرجؾَّمـَّأصحابَّالشجرةَّاسؿف ََُّّأهبانَّ
ابـَّأوسَّ،وكانَّاشتؽكَّركبتفَّ،وكانَّإذاَّسجدَّجعؾَّتحتَّركبتفَّوساد ًَّة .سواه

البخاسي (.)1161
لقخػ إلؿ ،فتعقـف طؾك الخشقع يف
يضع ت القسادة تحت ركبتف،
َّ
ِ
بحال َم ْـ كاكت القسادة كػسفا هل الؿعققة لف طـ الصالة.
صالتف ،وقارن ذلؽ
88

لِاطَّامؿني َّ
طـ بؼقة بـ القلقد طـ القضقـ طـ بعض الؿشقخة قال« :كانَّيؽرهَّأنَّ
يحدََّّالـَّظرَّإلكَّالغلمَّإمردَّالجؿقؾَّالقجف»« .السنن الكبري» للبيهلي (.)18526
الز َكا كؿا َق َّس َؿف الرسقل ﷺ،
قال الشقخ ابـ طثقؿقـ « :واطؾؿ أن ِّ

أيضا زكا العقـ ،ولقاط
وكذلؽ ال ِّؾقاط
أكقاع :زكا الػرج ،ولقاط الػرج ،وفقف ً
ٌ
الرجؾ،
العقـ ،وفقف ً
أيضا زكا إذن ،ولقاط إذن ،وزكا القد ،ولقاط القد ،وزكا ِّ

الرجؾ ،يعـل ٓ :تظـ أن ال ِّؾقاط خاص بػعؾ الػرج ،بؾ حتك العقـ
ولقاط ِّ
لق أن أحدً ا تؾذذ بالـَّظر إلك ٍ
فعال
أمرد قؾـا :هذا الرجؾ تؾقط بف ،لؽـ تؾقط بف ً

كظرا ،ولذلؽ يجب الحذر مـ هذا إمر ،حتك َّ
إن الـَّقوي وجؿاطة
كظرا؟ ً
أو ً
مـ أهؾ العؾؿ قالقا :إكف ٓ يجقز الـظر مطؾ ًؼا إلك إَ ِ
مرد الحسـ :إلحا ًقا لف

بالؿرأة ،ولؽـ الصقاب أكف يجقز َّ
إٓ مع التؾذذ بذلؽ ،ففذا حرام»« .تػسقر
سقرة الػرقان» (ص.)158:
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مِقداتَّامفنت َّ
ايقعَّ َُّب ََّذ ًراَّ،فننََّّمـَّ
َّم ََّذ ََّ
ج ًل ََّ
طـ طؾل بـ أبل صالب ت قالَّٓ« :تؽقكقاَّ َُّط ُ َّ
ًَّر َُّدحا»« .ألادب اإلافشد» للبخاسي (.)866
ؿاحؾة َُّ
َّوأمقرا ََُّّم ََّت َِّ
ؽ َِّؾ ًحا،
ورائؽؿَّبل ًءَّمبرَّ ًحا ََُّّم َّْ
ً
َّ
حذر ت مـ أمقر ثالثة يتقرط فقفا كثقر مـ الـاس طـد الػتـ ،فتققدها
وتػضل إلك تزايدها وتػاقؿفا:
إول :آكدفاع والتفقر والعجؾة وطدم التلمؾ يف طقاقب إمقر ،والعجؾة
ً
طجقٓ يف أمقره مـدف ًعا يف تصرفاتف ،فن َّكف ٓ يلمـ طؾك
ٓ تليت بخقر ،ومـ كان
كػسف مـ الزلؾ وآكحراف.
الثاين :إشاطة الؽالم دون تثبت ودون رو َّية ،والتسرع لـشر إمقر مـ حقـ
سؿاطفا قبؾ التحؼؼ مـ صحتفا ،فقخرب هبا ويػشقفا ويـشرها ،وقد ٓ يؽقن
لفا صحة ،ولق صحت ،فالقاجب التلمؾ قبؾ كؼؾفا ،هؾ يف كؼؾفا مصؾحة،
فقؼدم طؾقف اإلكسان؟ أم ٓ ،فقحجؿ طـف؟
الثالث :إشعال كار الػتـة وزرع بذور الشر بالـؿقؿة واإلفساد بقـ الـاس،
وإذكاء مقجبات ال ُػرقة والتطاحـ ،والعداوة بقـ الؿسؾؿقـ.
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املزيانَّاألكْب َّ
طـ سػقان بـ طققـة  ،أكف كان يؼقل« :إنََّّرسقلَّاهللَّﷺَّهقَّالؿقزانَّ
إكبرَّ،فعؾقفَّتعرضَّإشقاءَّ،طؾكَّخَُّ َُّؾ َِّؼ َِّفَّوسقرتفَّوهديفَّ،فؿاَّوافؼفاَّ،ففقَّالحؼَّ،
وماَّخالػفاَّ،ففقَّالباصؾ»« .الجامع ألخالق الشاوي وآداب السامع» للخطيب البغذادي (.)0
وبـحقه ققل ابـ الؼقؿ « :ففق الؿقزان الراجح الذي طؾك أخالقف
وأققالف وأطؿالف تقزن إخالق وإققال وإطؿال ،وال ُػرقان الؿبقـ الذي
باتباطف يتؿقز أهؾ الفدى مِ ْـ أهؾ الضالل»« .إطالم الؿققعقـ» (.)4/1
91

َ ََ ُ
قرأةَّامقرآن َّ
اسَّطؼقَّٓ
ً َّ
طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿقر  قال« :كانَّيؼالَّ:إنَّ َّأبؼكَّالـَّ

ََّق ََّر ََّأ َُّةَّالؼرآن»« .اإلاصىف» البن أبي شيبت (.)88566

أي أهنؿ إن فسح اهلل يف آجالفؿ وأصال يف أطؿارهؿ ٓ يصقبفؿ ما يصقب
طامة الـاس مِـ َخر ٍ
ف كؿا قال الشعبل « :مـ قرأ الؼرآن لؿ يخرف».
ْ َ
رواه ابـ أبل الدكقا يف «العؿر والشقب» (.)79
ففـق ًئا ل ِ َؿ ْـ أكرمف اهلل بلن كان مـ َق َر َأ ِة الؼرآن.
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شرتَّاهلل َّ
قال طبد اهلل بـ شقذب « :اجتؿعَّقق ٌم َّفتذاكرواَّأيَّ َّالـَّعؿَّأفضؾ؟َّ
ٍ
فؼال ٌ
َّبعضَّ،قالَّ:فقرونَّأنََّّققلَّذلؽَّأرجح».
َّرجؾَّ:ماَّسترَّاهللَّبفَّبعضـاَّطـ
«حليت ألاولياء» ألبي وعيم (.)181/2

السرت لباكت طققب وتبدَّ ت ذكقب ،لؽـ
أٓ ما أج َّؾفا مـ كعؿة ،ولق ُك ِش َ
ػ ِّ

كسلل الذي سرتها أن يغػرها إ َّكف س ِّتقر غػقر.
93

جالءَّامقنِب َّ
قال أبق الدرداء ت« :إنَّ َّلؽؾَّ َّ ٍ
شلء َّجل ًءَّ ،وإنَّ َّجلء َّالؼؾقب َّذكرَّ َّ
اهللَّﻷ»« .شعب ؤلايمان» للبيهلي (.)568
قال ابـ الؼقؿ « :وٓ ريب َّ
أن الؼؾب يصدأ كؿا يصدأ الـحاس
والػضة وغقرهؿا ،وجالؤه ِّ
بالذكر ،فنكف يجؾقه حتك يدطف كالؿرآة البقضاء،
فنذا ترك الذكر صدئ ،فنذا ذكر جاله»« .القابؾ الصقب» (ص.)92 :

94

ِّ
اتلؼّنَّ َّ
قال طبد اهلل بـ مسعقد ت« :ماَّيزالَّالؿسروقَّمـفَّيتظـَّكَّحتَّكَّيصقرَّ

أطظؿَّمـَّالسَّارق» « .ألادب اإلافشد» للبخاسي (.)607

ال َّتظـِّل إطؿال الظـ ،أصؾفا ال َّتظــ أبدلت الـقن إخقرة يا ًء ،أي :أكف إذا

متاع يبدأ يعؿؾ فؽره يف الظـقن« :أطتؼد أكف فالن ،بؾ إكف فالن ،كعؿ
ُس ِر َق مـف ٌ
لؼد رأيت فال ًكا يف ذلؽ الؿؽان» ،ثؿ يدخؾ يف هتؿ ِ
وغق َبة ووققعة وكؿقؿة
إثؿا مـ إثؿ السارق .وقؾ مثؾ ذلؽ
وآثام طظقؿة ،حتك إن حالف لتصبح أطظؿ ً
يف سائر إخطاء والؿخالػات .وطؾك سبقؾ الؿثال :قد يصاب الؿر ُء بال َع ْق ِـ
فقتضرر ،إما يف بدكف أو يف بعض مؿتؾؽاتف ،فقبدأ يف هذه الظـقن والتفؿ« :إكف
ٍ
فالن كذا» ،ويخقض يف أطراض إخقاكف
فالن ،بؾ هق فالن ،إكـل أطرف مـ
ودطاوى زائػة ٓ تؼقم طؾك دلقؾ ،يخقض يف أطراضفؿ
هتؿا باصؾة
َ
فقػرتض ً
طظقؿا :فتؽقن حالف أشدَّ ً
حآ مـ العائـ الذي
ِغق َب ًة وكؿقؿ ًة واستطال ًة وأ ًذى
ً
حسده أو أصابف بالعقـ.
95

ةئسَّاخلاظبَّأًج َّ
مر طؿر بـ طبد العزيز  برج ٍؾ ويف يده حصاة يؾعب هبا ،وهق يؼقل:
َّ
قر ِ
الح ِ
الع ِ
قـ ،فؿال إلقف طؿر فؼال« :بئسَّالخاصبَّأكتَّ،
الؾفؿ َز ِّوجـل مـ ُ
أَّٓألؼقتَّالحصاةَّ،وأخؾصتَّإلكَّاهللَّالدَّطاء؟»« .الحليت» ألبي وعيم (.)660/5

لؽـ استجدَّ يف زماكـا هذا حصاة مـ لقن آخر يف أيدي الـاس يف غالب
أوقاهتؿ ،شغؾت الؼؾقب أكثر مـ إيدي بركام كبقر مـ ال َّؾفق وال َّؾعب ،فؾؿ
ّت ُعدْ ُت ْحسـ الدطاء والتضرع والسمال ،ولفمٓء يجدر أن يؼال« :أٓ أغؾؼت
الج َّق َال و َأ ْخ َؾ ْصت هلل السمال».
َ
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صيامَّاعشِراء َّ
كان محؿد بـ شفاب الزهري  يف سػر فصام يقم طاشقراء ،فؼقؾ لف:
تصقم يقم طاشقراء يف السػر ،وأكت تػطر يف رمضان؟ فؼال« :إنَّ َّرمضانَّلفَّ
َِّطدَّةٌَّمـَّأيَّامٍَّأخرَّ،وإنََّّطاشقراءَّتػقت»« .شعب ؤلايمان» للبيهلي (.)8510
هذا مـ شدة حرصفؿ طؾك هذا الؿقاسؿ الؿباركةَ ،غـَّ َؿـَا اهلل أجؿعقـ
خقراهتا وبركاهتا.
97
َ ْ ُ
جربجَّلصاين َّ
كان صاوس  يعتذر مـ صقل السؽقت ويؼقل« :إينَّجربتَّلساينَّ،
َّراضعا»« .الصمت» البن أبي الذهيا (.)76
َّلئقؿا ً َّ
فقجدتف ًَّ
يجرب لساكف يجدْ ُه هبذا
يؼال لؽؾ لئقؿ إذا َتل َّكدَ لممف :لئقؿ
ٌ
راضع ،و َم ْـ ِّ
خقرا أو لقصؿت.
القصػ أو أشدَّ  ،ومـ كان يممـ باهلل والققم أخر ،فؾقؼؾ ً
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األخذَّؾيَّاألكاةر َّ
قال طبد اهلل بـ مسعقد تَّٓ« :يزالَّالـَّاسَّبخقرٍ َّماَّأتاهؿَّالعؾؿَّمـَّ
َّ،و َِّمـَّأكابرهؿَّ،فنذاَّجاءَّالعؾؿَّمـَّقبؾَّأصاغرهؿَّ ،فذاكَّ
أصحابَّمحؿَّ ٍد َّﷺ ََّ
حقـَّهؾؽقا»« .اإلاعجم الكبير» للطبراوي (.) 0518
قال ابـ قتقبة « :سئؾت طـ ققلف ٓ« :يزال الـَّاس بخقر ما أخذوا
العؾؿ طـ أكابرهؿ» يريد ٓ :يزال الـَّاس بخقر ما كان طؾؿاؤهؿ الؿشايخ
ٕن الشقخ قد زالت طـف متعة الشباب ِ
ولؿ يؽـ طؾؿاؤهؿ إحداثَّ :
وحدَّ تف
وطجؾتف وسػفف ،واستصحب التجربة والخربة ،فال يدخؾ طؾقف يف طؾؿف
الشبفة ،وٓ يغؾب طؾقف الفقى ،وٓ يؿقؾ بف الطؿع ،وٓ يستزلف الشقطان
ا ستزٓل الحدث ،ومع السـ الققار والجاللة والفقبة ،والحدث قد تدخؾ
طؾقف هذا إمقر التل ُأمِـت طؾك الشقخ ،فنذا دخؾت طؾقف ،وأفتك هؾؽ وأهؾؽ».
«كصقحة أهؾ الحديث» لؾبغدادي (.)8
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امغٌاءَّينتجَّانلفاق َّ
قال طبد اهلل بـ مسعقد ت« :الغـاء َّيـبت َّالـَّػاق َّيف َّالؼؾب»« .سنن

أبي داود» (.)1766

وجف إكباتف لؾـػاق يف الؼؾب ما يؾل ِّ
صا مـ «إغاثة الؾفػان» ()214/1
مؾخ ً
ٓبـ الؼقؿ:
 -1أكف ُيؾفل الؼؾب ويصده طـ ففؿ الؼرآن وتدبره ،والعؿؾ بؿا فقف.
 -2أن اإليؿان ققل وطؿؾ :ققل بالحؼ وطؿؾ بالطاطة ،وهذا يـبت طؾك
الذكر ،وتالوة الؼرآن ،والـػاق ققل الباصؾ وطؿؾ البغل ،وهذا يـبت طؾك
الغـاء.
 -3أن مـ طالمات الـػاق :قؾة ذكر اهلل ،والؽسؾ طـد الؼقام إلك الصالة،
وكؼر الصالة َّ
وص ُػف.
وقؾ أن تجد مػتق ًكا بالغـاء إٓ وهذا ْ
حس ُـ
 -4أن الـِّػاق ممسس طؾك الؽذب ،والغـاء مـ أكذب الشعر ،فنكف ُي ِّ
الؼبقح ويزيـف ويلمر بف ،ويؼبح الحسـ ويزهد فقف ،وذلؽ طقـ الـػاق.
 -5أن الـػاق غش ومؽر وخداع والغـاء ممسس طؾك ذلؽ.
 -6أن الؿـافؼ يػسد مـ حقث يظـ أكف يصؾح كؿا أخرب اهلل سبحاكف بذلؽ
طـ الؿـافؼقـ وصاحب السؿاع يػسد قؾبف وحالف مـ حقث يظـ أكف يصؾحف.
 -7أن الغـاء يػسد الؼؾب ،وإذا فسد الؼؾب :هاج فقف الـػاق.
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جزاكَّاهلل ً
َّخريا
قال طؿر بـ الخطاب ت« :لقَّيعؾؿَّأحدكؿَّماَّلفَّيفَّققلفَّٕخقفَّ:جزاكَّ
َّلبعض»« .اإلاصىف» البن أبي شيبت (.)62517
ٍَّ
خقرإَّ،كثرَّمـفاَّبعضؽؿ
اهللَّ ً
ما أطظؿ هذه الؽؾؿة وأبؾغفا يف الثـاء طؾك أهؾ الؿعروف واإلحسان:
لؿا فقفا مـ اطرتاف بالتؼصقر ،وطجز طـ الجزاء ،وتػقيض الجزاء إلك اهلل:
لقجزيفؿ أوىف الجزاء وأتؿف ،كؿا قال بعضفؿ :إذا َق ُصرت يداك بالؿؽافلة،
فؾقطؾ لساكؽ بالشؽر والدطاء بالجزاء إوىف.

جزى اهلل سؾ َػـا الصالح طـّا خقرا ،ورز َقـا حسـ آئتِس ِ
اء هبِ ْؿ ،وألح َؼـا
ُ َ
َ
ً
ُ

غػر لـا أجؿعقـ.
ب ّ
الصالحقـ مـ طباده ،و َ
آخر هذا الؿجؿقع ،وباهلل وحده التقفقؼ ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك طبده
ورسقلف محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ.
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