 توطئة..
احلند هلل ّحدِ ّالصالٗ ّالسالو عل ٙمً ال ىيب بعدِ ّعل ٙآلُ
ّصحبُ ،أما بعد :فإٌَ مما ٓتفّطَسُ لُ قلبُ املؤمًِ ّتتحسسُ لُ ىفسُُ،
أٌ ٓس ٚكجريّا مً اخللق قد شُغلْا عَنَا ٍُُٔؤّا لُّ ،تَيافسْا فٔنا
ُّعِدّا بُّ ،ضاعتِ عيَه أكجسُ أىفاسَه فٔنا ال ىفعَ فُٔ ،خاصً٘
إذا ّافق ٍرا الْصفُ املسٓسُ حَالَ ثُلٍ٘ ممً ُٓيسبٌْ إىل اخلري،
ُّٓسج ٙميَه الصَالحُ ّاإلِصالحُ ،الَرًٓ ُٓيتظس ميَه اللجري
ّاللجري ،قَالَ اليَبُِٕ صَلَ ٙاهللُ عَلَُِِٔ َّسَلَهَِ ” :ىعِنَتَاٌِ مَغِبٌُْْ فَِِٔنَا
كجِريْ مًَِ اليَاسِ :الصِحَُ٘ َّالفَسَاغُ ” [زّاِ البدازٖ (.])9745
َ

قاٍ ايػٖٝذ ايعّالَٖ ١عبد ايعصٜص بٔ باش -زمح٘ اهلل  -تعًٝكّا عًٖ ٢را
احلدٜح ايععْ ” :ِٝعِٖ ،را حدٜح صخٝذ ٜك ٍٛايٓيب -صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚضًِ ِ ْٔ ” :-ع َُتَإٔ َػِبُ ْٕٛفٔ َُِٗٔ ٝا نَجِٔٝسْ ََٔٔ ايَٓٓاعٔ ايّصِخََٚ ،ُ١ايفَسَاغُ” ٜ ،عين
نجريْ َٔ ايٖٓاع تطٝع ص ٖختُ٘ٚ ،فساغ٘ بػري فا٥د ،٠صخٔٝذُ اجلطَِ ،عاف ٢يف
بدْ٘ٚ ،عٓد ٙفساغْٚ ،يهِٔ ال َٜطتعٌُُ ذيو فُٝا ٜٓفع٘ٚ ،فُٝا ٜكسِب٘ َٔ اهلل،
ٚفُٝا ٜٓفع٘ يف ايدْٗٝا ،فٗرا َػب ْٕٛيف ٖاتني ايِٓعُتنيٚ ،إُْٖا ٜٓبػ ٞيًُؤَٔ
إٔ ٜطتػٌٖ ٖر ٙايِٓعُ ١فُٝا ٜسض ٞاهللٚ ،فُٝا ٜٓفع٘ نايتِجازٚ ،٠أْٛاع ايهطب

ّٖالنَُ٘ خطسإْ عع ِْٝال َٜطُذُ مبجً٘ إالٖ أجٌٗ ايٖٓاع ٚأمحكِٗ ٚأقًِٗٗ عكًّا،

 َٔ َِٗٓٚفتذَ يف تًو ايػبهاتٔ دلُٛعاتٕ ٚحطاباتٕ الِٖ هلِ فٗٝا إال

ٚإمنا ٜعٗس ي٘ حكٝكٖ ١را اخلطسإ  ّٜٛايتػابٔ ََِّٜٛ { :تَجٔدُ نٌُٗ َْفِظٕ ََا

اجلٔداٍ ـ ٚي ٛبايبَاطٌٔ ـ ظاِْني أِْٖٗ بريو أٌْٖ يًٖٓعَس ٚاملُٓاظَسٚ ،٠ايرٖنأ٤

َع ًَُٔتِ َِٔٔ خَِٝسٕ َُ ِخطَساّ َََٚا َع ًَُٔتِ َٔٔ ضَُ ٕ٤ٛتَٛدٗ َي ِٛإَٔٓ بَََٗٓ ِٝا َٚبََ َُِ٘ٓٝأََداّ بَعٔٝداّ}

ٚاملُطاجًَٚ ،ٔ١ا عًِ ٖؤال ٤أِْٖٗ نطابك ِٗٝيٝطٛا يريو أّٖال ،فبطببِٗ

(آٍ عُسإ “ )63 :رإغاث ١ايًٗفإ (ص<;)د.

اْتػست ايػب٘ٚ ،تػًػًت ايػهٛىٚ ،زاجت ايبدعٚ ،أصبذ ألٌٖٔ ايباطٌ صٛتْ

● ٚقاٍ اإلَاّ املٛفٖلُ ذلُٖدْ ايطفٖازٜين -طٝب اهلل زٚح٘  -يف ٚصٖٝت٘“ :
فاغتِٓ زمحو اهلل حٝاتو ايٖٓفٝطٚ ،١احتفغ بأٚقاتو ايعصٜصٚ ،٠اعًِ إٔ
َدٖ ٠حٝاتٔو ذلدٚدٚ ،ْ٠أْفاضو َعدٚد ،ْ٠فهٌٗ ْفظٕ ٜٓكص ب٘ جصَٓ ٤و،
ٚايعُس نً٘ قّصريٚ ،ايباق ٖٛ َ٘ٓ ٞايٝطريٚ ،نٌ جص َ٘ٓ ٕ٤جٖٛسْ ْ٠فٝط ْ١ال
عدٍ هلاٚ ،ال خًُف َٓٗا ،فإٕٖ بٗر ٙاحلٝا ٠ايٝطري ٠خًٛدُ األبد يف ايٖٓع ،ِٝأٚ
ايعراب األيٚ ،ِٝإذا عاديتَ ٖر ٙاحلٝا ٠خبًٛد األبد عًُتَ إٖٔ نٌٖ َْفَظٕ ٜعدٍُ
أنجس َٔ أيف أيف أيف عاّ يف ْع ِٝال خّطس ي٘ ،أ ٚخّالف ذيوَٚ ،ا نإ ٖهرا
فّال ق ١ُٝي٘ .فّال ُتطَِٝع جٛاٖسَ عُُسىَ ايٖٓفٝط ١بػري عٌُٕٚ ،ال ترٖبَٗا بػري
عٛضٕٚ ،اجتٗد إٔ ال خيًَْ ٛفظْ َٔ أْفاضو إالٖ يف َعٌَُٔ طاع ٕ١أ ٚقسب ٕ١تتكسب
بٗا .فإْٖو ي ٛناْت َعو جٖٛس َٔ ْ٠جٛاٖس ايدْٗٝا يَطَاَ٤ىَ ذٖابٗا فهٝف
تُفَ ِسطُ يف ضاعاتو ٚأٚقاتوٚ ،نٝف ال حتصٕ عً ٢عُُسى ايرٖاٖب بػري

احلّالٍٚ ،االضتهجاز َٔ ايّصٖٚ ّٛايّصّٖالٚ ،٠ايرِنس ٚايّطٖاعاتٚ ،عٝاد ٠املسض،٢

عٛض” .رغرا ٤األيباب غسح َٓع ١َٛاآلداب ()684 /5د

ٖرا َٔ ٚج ٙٛاخلري “ ،،،راملٛقع ايسمسٞد

●●● َهُٔ ايداٚ ،٤طسٜل ايدٚا..٤

ٚاألَس باملعسٚف ٚايٖٓٗ ٞعٔ املٓهسٚ ،ايدٖع ٠ٛإىل اهلل -عصٖ ٚجٌٖ  -إىل غري

أَالَ ٚإٕٖ َُٖٔا غَاع يف ٖرا ايصَٖإ ،اْتػاز آالت قتٌ األٚقات ٚايفتو ب٘،
●●● ٚيألضف!..

ٚخاصََُٔ ١ا عسف مبا ُٜطُ ٢مبٛاقع ايتٖٛاصٌ االجتُاع( ٞنايفٝظ بٛى،

ٚإٕٖ مما نإ ضببّا يف تفاقِ ٖرا األَسٚ ،اغِتدادٔ خّطب٘ ،تَ ُٓهُبُ ايهجري عٔ

ٚتٜٛرتٚ ،اتطابٚ ،،غريٖا) حٝح أضخت ٖر َٔ ٙأضَسِ ايٛضا ٌ٥عً ٢غباب

طسٜل أضّالفِٗ ايٖر ٜٔزمسٛا هلِ ايٖٓٗج ايٛاضذ يًطري يف ٖرا احلٝاٚ ٔ٠ايٖٓجأ٠

املطًُني حايّا َٚآيّا ،يتُٜٗٗٛا ايهبريٚ ،غسِٖا املطتّطري خاص ١عً ٢ايدٖع٠ٛ

َٔ فٔـتَـٓٔٗا.

ٚاالضتكاَ.١

●●● ٚإيٝو بعض ايٖٓفا٥ظ ٚايدُٓزز ايٖيت جادت بٗا قسحي ١بَعطِٗ فّصاغٖٛا
يف قايب ايّٓصٝخٚ ١ايتٛج..٘ٝ
● قاٍ اإلَاّ ابٔ ايك- ِٝزمح٘ اهلل تعاىل  ” :-فهٌ َْفَظ َٔ أْفاعٕ
ايعُُس جٖٛسْ ْ٠فٝط ْ١ال حغٖ هلا ،ميهٔ إٔ ٜػرت ٣بٗا نٓصْ َٔ ايهٓٛش ال ٜتٓاٖ٢
ْع ُ٘ٝأَبَدَ اآلباد! ،فإضاعٖ ١ر ٙاألْفاع ،أ ٚاغرتا ٤صاحبٗا بٗا َا جيًب

فُِٓٗ َٔ ٜكطُ ٕٛايطٖاعات! أَاّ ايػٖاغات ظاِْني أِْٗ قد أصبخٛا دعأَ ّ٠
دعا ٠اإلضّالَّٚ ،ا عًِ ٖؤال ٤إٔ يًدٖع ٠ٛغُسٚطّا  َٔٚ-أُِٖٗا اي ٔعًُِِ -
ٚأٚيٜٛات  َٔٚ-أُِٖٗا اي َعٌَُُ ٚ -هلَا أًٖٗا املد ٖتّصُ ٕٛبٔٗا ايعامل ٕٛباملّصاحل
ٚاملفاضد ٚمبا ٜٓفع مما ٜطس ،فٗرا َٜٓػُس حدٜجّا ضعٝفّا ٚذاىَ ٜٓػس قاعدّ٠
باطًٚ ،ّ١اآلخس ٜسٚجُ يطًع ١ناضد َٔ(..٠غري إٔ ٜػعس يفسط جًٗ٘)..

َطُٛعْ..فّال ِٖ اضتفادٚا (أٚيّا) مما ٜٓػسٚ ،ال بًػٛا د ٜٔاهلل بأَاْ..١
ٚآخسٚ( ٕٚيِٝطُٛا بآخسِٖ ال نجٖسِٖ اهلل) البُدٖ إٔ ْرنسُِٖ ،ق ّْٛخاضٛا يف
ايفنت ٚايدَِاٚ ،٤غَجٖعُٛا األغَُاز ٚايدُٖٖاْ ،٤رٚمُ اي ّٛٝبطببِٗ ّٜٚالت
ايدَازٚ ،اهلل املطتعإ ٚال حٚ ٍٛال ق ٠ٛإال باهلل..
● قاٍ ايػٝذ ايعّالَ ١ذلُد ْاصس ايد ٜٔاأليباْ- ٞزمح٘ اهلل  -يف
َعسض بٝإ ٖرا اخلًٌ ٚنٝف ١ٝتّصخٝخ٘ ” :أْا أق :ٍٛإٕ ايدٖع ٠ٛايطًٖف ١ٖٝاآلٕ
ـ َع األضف ـ يف إضِّطسابٕٚ ،أَعصُٚا ايطٖبب يف ذيو؛ إي ٞتَطسعٔ نجريٕ َٔ ايػٖباب
املطًِ؛ يف ادعا ٤ايعًِ ،فٜٗ ٛتجسأ عً :ٞاإلفتاٚ ،٤ايتٖخسٚ ،ِٜايتٖخً ٌٝقبٌ
إٔ ٜعسف ،بعطِٗ ـ نُا مسعٓا ـ ال حيطٔ إٔ ٜكسأ آ َٔ ١ٜايكسإٓ؛ ٚي ٛأْٗا
أَاَ٘ يف املّصخف ايهس ،ِٜفطّالّ عٔ أْ٘ نجريّا َا ًٜخٔ يف قسا ٠٤حدٜح
ايسٖضُ ٍٛـ صً ٞاهلل عًٚ ٘ٝضًِٖ ـ فّٝصدم عً ٘ٝاملجٌ املعسٚف؛ يف بعض ايبّالد *
ترٖٜب قبٌ إٔ ٜتخّصسّ * أ ٟايعٓب؛ حُٓٝا ٜبدأ ّٜصري حبّا أخطسٖٚ ،را ٖٛ
احلّصسّ؛ ٜٚه ٕٛحاَطّا جدّا فٗ ٛقبٌ إٔ ٜتخّصسّ؛ جعٌ ْفط٘ نايصٖبٝب!! أٟ
نايعٓب ايرَْ ٟطٔجَ ٚصُٖٝسَ ذبٝبّاٚ ،يريو فسنٛب نجرئ َٔ ٖؤال ٤ايَٓٓاع زؤٚضِٗ
ٚتطسعِٗ يف ادعا ٤ايعًِ ٚايهتاب١؛  ِٖٚمل ميػٛا بعد إيَٓ ٞتّصف طسٜل
ايعًِ؛ ٖ ٛاير ٟجعٌ ايٖرٜٓ ٜٔتُ ٕٛإي ٞايدع ٠ٛايطًف ١ٝاآلٕ ـ َع األضف ـ
غٝعّا ٚأحصابّا.
ٚيريو عّالجُ٘ ايٛحٝدُ؛ بإٔ ٜتٖكٖ ٞؤال ٔ٤املُطًُ ٕٛزبِٗ ـ عص ٚجٌ ـ ٚإٔ ٜعسفٛا
أْ٘ يٝظ يهٌ َٔ بدأ يف طًب ايعًِ؛ إٔ ٜتّصدٖز يف اإلفتا ٤ـ يف ايتٖخس،ِٜ
ٚايتٖخً ٌٝـ ٚيف تّصخٝذ احلدٜح ٚتطعٝف٘؛ إال بعد عُسٕ طٌٕٜٛ؛ ٜتُسعُ يف
ٖرا اي ُعُُسٔ عًَ ٢عسف :١نٝف ٜه ٕٛاإلفتاٚ ،٤نٝف ٜه ٕٛاالضتٓباط َٔ
ايهتاب ٚايطٓ .”١راألجٛب ١األيباْ ١ٝعً ٢األض ١ً٦ايهٜٛت١ٝد

● قاٍ اإلََاّ َايوْ -زمح٘ اهلل تعاىل  ” :-أخربْ ٞزَجٌُْ أْ٘ دخٌ عً٢
زبٝع ،َ١فكاٍََ ”:ا ٜبهٝوَ ؟ ٚازتاعَ يبها ،! ٔ٘٥فكاٍ ي٘ :أدخًتِ عًٝو َّصٝب ْ١؟

فكاٍ :الٚ ،يهِٔ ا ِضتُفيتٖ َٔ ال عًِ ي٘ٚ ،ظٗس يف اإلضّالّ أَس عع.“ !!ِٝ
●●● احلـــٌ
فٗرّْٔ ٙصٝخ ْ١خايّص ْ١إىل قًٛبٔ َٔ تبًػُِٗنًُاتُٓا ايكً ،ُ١ًٝتُٛبٛا إىل زبِهِ،
ٚعٛدُٚا إىل زُغدٔنِٚ ،تفكٖٗٛا يف دٜٔٓهِٚ ،حاضبٛا أْفطهِ ،نَ ٞتّصٔذٖ طاعتهِ
ملٛالنُِٚ ،تهْٛٛا َٔ أَسنِ عً ٢بّصري..٠
عًََ ٢بّصٔريٜٛ( }ٕ٠ضف)43; :
قاٍ تعاىل{:قٌُِ ٖرٔ ٔٙضَبٔ ًٞٔٝأدعُٛا إيَ ٢اهللٔ َ

● عٔ َعاذ بٔ جبٌ  -زض ٞاهلل عٓ٘  -قاٍ ”:يٝظ حتطٓس أٌٖ اجلٓٓ ١إيٓا
عً ٢ضاعَ ١سٓت بِٗ مل ٜرنسٚا اهلل  -عصٓ ٚجٌٓ

 -فٗٝا “.رايٛابٌ ايّصٝب (<)8د

● قاٍ ابٔ ايك- ِٝزمح٘ اهلل  “ :-إضاع ١ايٛقت أغد َٔ املٛت ألٕ
”

رايفٛا٥د (ص )77د

●●● ٚقاٍ بعطِٗ ُٜٛبذُ ْفط٘ ٚحيجٗا عً ٢حفغ ايٛقت:

ٚنُْٛٛا فُّطٓاَ ٤مبا ُٜدّطَطُ َيهُِٚ ،عًَ ٢عًِٕ ٚدزا ٕ١ٜمبا ُٜساد بٔهِ ،فاحفعٛا

ََا باٍُ قًَِبَوَ قَ ِد أيِٗا ُٙعاجً٘

عًٝهِ أٚقاتهِٚ ،اغتػًٛا مبا ٜٓفعهِٚ ،أقبًٛا عً ٢أْفطهِٚ ،دعٛا األَٛز

َٜا غَافّٔالّ َٚاملٓاٜا غٔريُ غافًٕ١

ف اَسئٕ عَِٓ٘ تَػَا ُفًُُ٘
ٌَٖ زَدٖ َحتِ َ

دُِْ َٝاَى ٚايٖٓفِظُ ٚايػّٖٝطإُ قَدِ َّْصَبُٛا

و احلَبَا ٌٔ٥فَاِْعُسُ ََٔ تكا ٔتًُُ٘
يَ َ

● ٚقاٍ أبُ ٛعبٝدٕ -زمح٘ اهلل  ” :-دخًٓا عً ٢ذلُدٕ بٔ ضٛقَ ،َ١قاٍ :أالَ

َٜا عَاملاّ حُبٗ٘ دُِْٝاُٜ ُٙرًُُٖ٘

عٔ زُغِدَٔ ٙفِٗ ٛبَايتٖخكٔٝل جا ًُُٖٔ٘

أح ِدثُهِ حبدٜحٕ يعًٖ٘ ٜٓفعهِ؟ فإْٖ٘ ْفعين ،قاٍ يٓا عّطا ْ٤بٔ أب ٞزَباَحٕٜ ” :ا

أُعِّط ِٝتَ ًَُِ َه ّا فَطُظِ ََا أَ ِْتَ َا ٔيهُُ٘

َِٔ يَِ َٜطُظِ َُ ًِهَ ُ٘ فاملًُوُ قَا ٔتًُُ٘

ابٔ أخ ٞإٕٖ َِٔ نَإَ قبًهِ ناْٛا ٜهسُُٖ ٕٛفطُ ٍَٛايهّالّٚ ،ناْٛا َٜعدُٗ ٕٚفطٍُٛ

َٚبَا ٔد ٔز اي ُعُِ َس فَايطٖاعَاتُ تَ َِٓٗبُُ٘

َََٚا اْ ِكطَ ٢بَعطُ٘ يَِ َٜبِلَ نَا ًَُُٔ٘

ايهّالّ َا عدا نتاب اهلل تعاىل إٔ ُٜكسأ ،أ ٚأَسّا مبعسٚفٕ أّْٝٗ ٚا عٔ َُٓهَسٕ ،أٚ

ٚيَِٝظَ َِٜٓفَعُ بع َد املَٛتٔ عَضٗ َٜدٕ

ت أَْا ًَُُٔ٘
َٔٔ َْادّٕٔ َ َٚي َ ٛاِْ َبتٖ ِ

تّٓطل يف حاجتو يف َعٝػتٔو ايٖيت ال بد يو َٓٗا ،أتٓهسٕٚ؟! {ٚإٕ عًٝهِ

َٜا َُ ِطُٔ َٔ اجلٔطِِٔ َُ ِدتَازاّ ََآ ٔنًَُ٘

َٖ ِِٕٛعًََٝو فَإٔ ٖٕ ايدَٗ ٚد آَ ٔنًُُ٘

حلافعني ،نساَا ناتبني} (االْفّطاز{ )44 :عٔ ايُٝني ٚعٔ ايػُاٍ قعٝدَ ،ا

ت آَخرُُٙ
ظ فٔ َُِٝا أَِْ َ
ب ايٖٓفِ َ
َٚحَا َض ٔ

ب اير ٟتُعََِ ِٞٔٝطا ًُُٔ٘٥
قَبِ ٌَ احلٔطَا ٔ

ًٜفغ َٔ ق ٍٛإال يد ٜ٘زقٝب عتٝد} (م )4: :أَا ِ ٜطتَخ ٞأحدُنِ يُْ ٛػست

ب اجلٖا ٔٙنَِ َٜ ِٞطُُ ٛبٔدََ ِٚيتُ٘
َٜا طَائ َ

َعًََ ٢جُٗ ٍٕٛبٔدُِْٝاُّٜ ُٙطاُ ٔٚيـُ٘

عً ٘ٝصخٝفت٘ اييت أَّالٖا صَ ِدزَ ْٗاز ٙأنجسُ َا فٗٝا يٝظَ َٔ أَسٔ دٚ ٜ٘ٔٓال

ط اَسؤْ عَصاّ عًَََْ ٢فَس
ٌَِٖ َْاٍَ قَ ِ

عَُ ٢تَعَا ًَُُٔ٘
إٔالٖ بٔايِٓعَ ِٔ ايعُ ِ

دَُْٝا ” ٙرحً ١ٝاألٚيٝا)647 /6( ٤د.

ا ِعٌَُِ بٔ ٔع ًِِٕ َٚعَإٌَٔ بٔ٘ٔ ايتٗكًََٔ ٢هاّ

َٜفٛزُ بٔايِٓعَ ِٔ ايعُعَُُ ٢عا ًَُُٕ٘

● ٜك ٍٛاحلطٔ ايبّصس ٟزمح٘ اهلل“ :أدزنت أقٛاَاّ ناْٛا عً ٢أٚقاتِٗ أغد

إٕ تُ ِبتَ جَادَ ٚإ ِٕ أَحِطَٓتَ شَادَ َٚإِٕ

صًُُ٘
ت أَِٚالَىَ َعِسُ ٚفاّ َُٜٛا ٔ
أَعِ َسضِ َ

َٓهِ حسصاّ عً ٢دزاُٖهِ ٚدْاْرينِ“ رغسح ايطٓ)588/47( ١د.

ت فٔ َُِٝا أَِْتَ قَا ًُُٔ٘٥
َٜا عَبِدُ ُجِ ٖٛد َ

َفٌَِٗ تُجُ ِٛد فٔ َُِٝا أَ ِْتَ عَا ًَُُٔ٘

● ٚقاٍ ابٔ َطعٛد زض ٞاهلل عَٓ٘ ” :ا ْدَت عً ٢غْ ٤ٞدَ ٞعً ّٕٜٛ ٢غسبت

فَاي َكَٚ ٍُِٛايفٔعٌِ َعِس ُٚضَإ َِٔٓوَ عًََ٢

َِٔ َٜفِّصٔ ٌُ اجلدٖ َُٖٔا أَ ِْتَ َٖاشٔيُُ٘

مشط٘ ْكص ف ٘ٝأجًٚ ٞمل ٜصد ف ٘ٝعًُ.“ ٞ

الَ تَسضَ بٔايكَ ٍٔ ٛدُ َٕ ٚايفٔعٌِٔ َِٓكَبّ١

ظ احلَغٔ َْاشٔيُُ٘
فإ ٖٕ ذَاىَ خَطُٔ ِٝ

فَازِجَع إٔيَ ٢اهللٔ َعُٖا فَاتَ َٔٔ شَيٌَٕ

َٚا َِْٗضِ ٔي ُتّصًِذَ َِٔٓ٘ ََا ُٜكا ٔبًُُ٘

َٚازِبَ ِذ أَٚاخٔسَ ُعُِسٕ الَ بَكَا َ٤يَُ٘

فَكَد تَ َكطٖتِ بٔدُطِسا ٕٕ أََٚا ًُُٔ٘٥

●

قاٍ ايفط “:ٌٝأعسف َٔ ٜعد نّالَ٘ َٔ اجلُع ١إىل اجلُع ” ١ريّطا٥ف املعسف

()584د

● نإ اخلً ٌٝبٔ أمحد ايفساٖٝدٜ ٟك ” :ٍٛأثكٌ ايطاعات عً ٖٞضاع ١آنٌ
فٗٝا “
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ت آ ٔجًُُ٘
َٔ ِٔ أَ ٔس دُْٝا ٙحَتٖ ٢فَا َ
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