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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 ( 2)   رمضان شهر الصرب: الدرس السادس
 

 تكلمنا مع حضراتكم يف اللقاء املاضي عن النوع األول من أنواع الصرب وهو ) الصرب على الطاعة (.
يقىنر  املعصىنية؛ ؛ ويف احلقيقة كٌل منا يتمىن  أ     ( الصرب عن املعصية) واليوم نلتقي مع النوع الثاين من أنواع الصرب وهو 

 ويف هذا اللقاء نقف معكم مع الوسائل العشرة املعينة على الصرب عن املعصية وهذه الوسائل تتمثل فيما يلى: 
وأ َّ هللا إمنىنىنا حرَّم ىنىنا ونىنىنى عن ىنىنا محىنىنيانةن ولايىنىنةن عىنىنن الىنىن      رذالتهييوأل ءهتا،ييو ألاملدصييةاأل:ألِعْ يي األالدِييِقألْحاييِْ ألالوسيية األاىل  أل
ىنىنىنا يضىنىنىنرلهم وهىنىنىنذا الرىنىنىن و  ِمىنىنىنل العا ىنىنىنل علىنىنىنى ترك ىنىنىنا ولىنىنىنو موالرذائىنىنىنلم كمىنىنىنا َ ح  يىنيَعلَّىنىنىنَّح علي ىنىنىنا وعيىنىنىنٌ   ِمىنىنىني الوالىنىنىن ي الشىنىنىنعيَّ ولىنىنىن ه عمَّ

 ؛ فعلى اإلنرا  أ  يكو  و افان عن  ح ود هللا حىت لو م يعلم علة التحرمي واملنع .ابلعذا 
َِّّ  ؛َعىنىننح َأِ  َىَنعحَل ىنىنَة ف ََّّ  َعىنىنىننح َُسيىنىنوِل ا ََ فىنىنىنرَاِئَ  فىنىنىنعَ تيَضىنىنيَِعيوَها م َوَحىنىنىن َّ حيىنىن يودنا فىنىنىنعَ تىنعحتىنىن يوَها م َوَحىنىنىنرََّم  ىنىنىناَل : ِ ِإ َّ ا  تىنَعىنىناَ  فىنىنىنىنَر

َ ىنىنا ِ . ىنىنَيا   م فىنىنعَ تىن حَحثيىنىنوا َعنىنح ىنىنةن ِ كيىنىنمح م َ،ىنىنالحَ ِنرح ىنىنَياَء َُلح َتِ كيوَهىنىنا م َوَسىنىنَكَأ َعىنىننح َأشح ىنىنَياَء فىنىنعَ تىننىنح ) الطىنىنرباين واحلىنىناكم و ىنىنال عنىنىن  َأشح
ُجال الصحيحمي: اهليث  (. ُجال  

إليىنىن  ومقامىنىن  عليىنىن م وأنَّىنىن   ىنىنرأع منىنىن  ومرىنىنمعم وكىنىنا   هللا َ  مىنىنىت علىنىنم  ن ىنىنرِ فىنىنَّ َّ الع ىنىن ؛ :ألاحلةييوااأل ييسألحألسييِ ون االثونةييألالوسيية ا
ََ ملراِخِط . ُ َ  أ  يتعرَّ إ  نىن  مىنن  ال أ ىنو ااىناد: أوحىنى هللا تعىنا  ” و   جاء يف جامع العلوم واحلكم َحِييًّا استحيا من 

ُاكىنىنم فىنىن نتم مشىنىنركو   م  األن يىنىناءم  ىنىنل لقومىنىناب: مىنىنا ابلكىنىنم ترىنىننو  الىنىنذنو  مىنىنن خلقىنىني وت  رونىنىنا  . إ  كنىنىنتم تىنىنرو  أين   أ
ُاكم فلم جتعلوين أهو  الناظرين إليكم.!!  ”وإ  كنتم ترو  أين أ

 بخ وتأل لكسألقلألع ّيألرقة…..ألإذاأل وألخ وتألالقهرأليو وألفالألتحلأل           ال أح هم:
أل النفسألءاعةاألإ ألالدصةونأل……أل إذاألخ وتألْريِاأليفألظ يييييييييييييماأل             و ال آخر :

ألإنألالذيألخ قألالظالمأليراين…..ألفوست ةيأل سألنظرألاإلل أل قلألهلوألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل
فمىنا أذنىنو ع ىنٌ  ذن ىنا إ   الىنأ عنىن  نعمىنة  ؛فىنَّ َّ الىنذنو  تليىنلي الىننََِعم  :أل راعوةاألنَِدِميِ ألع ةيوأل إانيون ألإلةيو االثولثالوسة األ

ُجعىنىنأح إليىنىن  أو مثل ىنىنام وإ ح أمحىنىنرَّ م ترجىنىنعح إليىنىن م و  تىنىنلال الىنىنذنو  تليىنىنل عنىنىن   ُاجىنىنَع  مىنىنن هللا برىنىنو ذلىنىناب الىنىنذنو؛ فىنىنَّ ح ر  و
 و   أحرن القائل :  نعمة حىت ترل   النََِعَم كلَّ ام 

ألناوَبألتازِيلاألالنَِّد أْلِإَذاألكاْنَتأليفألنِْدَمٍاألفَوْرَعَهوأل...ألفَِإنَّألالذ أل
ألاْلِدَِوِءألَسرِيعاألالنَِّح أْل ألاْلِدَِوأل...ألِءألفَيَرب  ألَ ااْطَهوألِْطَوَعِاألَربِّ

 واباملة فَّ َّ املعامحي  ُ النعمم أتكلي ا كما أتكلي الناُي احلَطَوم عياذا ابهلل من  وال نعمت  وحتَول عافيت .
ألحأل خشةااألعحوْ االراْدألوسة اال هذا إمنا يث أ  تص يق  يف َوعحِ ِه ووعي هم واإلمياِ     و كتا ىن  و رسىنول م وهىنذا م و :ألخوفا

َ ِمىنىننح ِع ىنىنادِ  َّّ َِحَشىنىنى ا ىَنىنا  [م 28 :ِه الحعيَلَمىنىناءي] افىنىنا رالرىنىن وي يقىنىنَوع ابلعلىنىنم واليقىنىنفم ويضىنىنعيفي  َضىنىنعحِع مام  ىنىنال هللا تعىنىنا : َّللِإمنَّ
ِ. و ال  ع  الرلف: ِكعى خبشية هللا علمنام وا ،نا  ُ ابهلل ج عن
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فعىنىنن إ  الصىنىنحا ة كيىنىنف كىنىنا  خشىنىنوع م وخشىنىنيت م هلل ومىنىنع ذلىنىناب ِىنىنافو  مىنىنن عىنىن م   ىنىنول العمىنىنل؛  –يىنىنرلكم هللا  –ان ىنىنروا 
ُسىنىنول هللا  –ُضىنىني هللا عن ىنىنا  –عائشىنىنة  تيىنىنوَ  َمىنىنا آتىنىنىنوحا -محىنىنلى هللا عليىنىن  وسىنىنلم- الىنىنأ: سىنىن لأ  عىنىنن هىنىنذه ا يىنىنة: َّللَوالَّىنىنِذيَن يىنيمح

    ا نىنة الصىن يَّ! ولكىنن م الىنذين يصىنومو  “( أهم الذين يشر و  اخلمىنر ويرىنر و  !  ىنال: 60املممنو : وَّ ىنيليوُبييمح َوِجَلٌة] )
ُعو  يف اخلىنىنالا . النمىنىنذو واحلىنىناكم ومحىنىنحح  ”) ويصىنىنَلو  ويتصىنىن  و م وهىنىنم ِىنىنافو  أ    يق ىنىنل مىنىنن مم أولرىنىناب الىنىنذين يرىنىنا

شىنى أ  شى أ    يق ىنل منىن م يتصىن خي ِو شىنى أ    يكتىنو لىن   ووافق  الذه ( م ف و يعطي ِو تىنرد عليىن م يصىنوم ويقىنوم ِو
ُان دو  خشية أو خوف وهللا املرتعا  . األجر !!  وحنن أنيت العواحش واملنكرا  ج رة نا

وهىنىني أ ىنىنوع األسىنىن ا  يف الصىنىنرب عىنىنن االعتىنىن  ومعامحىنىني ؛ فىنىنَّ َّ اطىنىنوَّ ِلَمىنىننح  ىنىنول مطيىنىنعيم وكلمىنىنا ؛  :ألحمِيياألحااخلو نييألوسيية اال
ُي املعصىنىنيةي واملوالعىنىنةي مىنىنن ضىنىنعف اط َّىنىنِة  ىنىنِوَو سىنىنلطا ي اط  َّىنىنِة يف القلىنىنو كىنىنا  ا تضىنىناايه للطَّاَعىنىنِة وتىنىنرو املوالعىنىنة أ ىنىنوعم وإمنىنىنا تصىنىن ي

 .هوسلطاِنام َوفىنرحخٌي  َف من َ حِملي  على ترو معصية سيَِِ ه خوفي  من َسوحِ ِ  وعقو ِت م و َف من  ِملي  على ذلاب ح ل  لريَِ ِ 
َّّي َ،عيوٌُ َُِحيمٌ   يلح  ال تعا : َّلل  َّّي َويىَنغحِعرح َلكيمح ذينيوَ كيمح َوا ََّّ فَاتَِّ عيوين  يحِ  حكيمي ا تيمح حتِي لوَ  ا  .(31آل عمرا : ) ] ِإ ح كينىنح

ُحم هللا اإلمام الشافعي حيث يقول:  ألهذاألحموٌلأليفألالحةوسألْقيعاألألتَيْدِصيألاإِلل ألَ أْنَتألتاْظِهراألااَّ األو
ِ َوألَصوِءقوألىَلطَْدَت األألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل أل اِطةعاألألألألألألَلْوألكوَنألاا ب  ألِلَمْسألُيِا ألإنَّألاْلماِ بَّ
ألاليينفسأل هكو هييواالنوءسييألوسيية اال  ُِهام  :ألَشييَرفا وفضىنىنل ا وأنىَنَعت ىنىنا وليىنَّتي ىنىنا أ  اتىنىناَُ األسىنىن اَ  الىنىنض حتطلَ ىنىنا وَتَضىنىنعي مىنىنن  ىنىن 

 وتروَِو  ين ا و َف الرعلة. واع  منللَت ا وحتقَِريهام 
عليىنىناب  عىنىنا  األمىنىنىنُو وكرائم ىنىنام واتىنىنىنَِّ ”  ىنىنال مالىنىنىناب: فين غىنىني علىنىنى اإلنرىنىنىنا  أ  ير ىنىنى  نعرىنىنىن  إ  معىنىنا  األمىنىنُو واألخىنىنىنعخي؛ 

م ويكره سعراف ا. ُو للقاضي عياَ(”) ُذائل ا وما سفَّ من ا؛ فَّ َّ هللا تعا   ول معا  األمُو  ترتيو امل ا
وي غ  أمححا  اهلمم ال نيرة ؛ فعن س ل  ىنن سىنع  الرىناع و  ؛حان  وتعا   و محاحو اهلمة العاليةلذلاب فَّ  هللا س 

ُسىنىنىنىنول هللا محىنىنىنىنلى هللا عليىنىنىنىن  وسىنىنىنىنلم :  احلىنىنىنىناكم « ) إ  هللا عىنىنىنىنل وجىنىنىنىنل  ىنىنىنىنو معىنىنىنىنا  األمىنىنىنىنُو م ويكىنىنىنىنره سعرىنىنىنىناف ا »  ىنىنىنىنال :  ىنىنىنىنال 
 .( رن  مححيحوالطرباين 

تصىنف  كىنلَِ خلىنَّ .يىنل. ومىنن دنىنأ هتىن م و غىنأ نعرىن م اتصىنف فمىنن علىنأ هتىن م وخشىنعأ نعرىن م ا” ا ن القىنيم: يقول 
ُذيل.  )العوائ ( .”  كلَِ خلَّ 

ُاء كىنل  عىنَّ؛  خىنال  كىنل   ىنل عليىناب أ  تشىن  خطام ىنا وتوج  ىنا إ فعلياب أخي الصائم أ    تطلَّ لنعراب العنا  تل ىنث و
َمَ  *َونىَنعحس  َوَما َسوَّاَها َّلل ؛ َواَها فََ هلح  (.10 – 7. ) الشمس ]َوَ  ح َخاَ  َمنح َدسَّاَها *فىنحَلَح َمنح  َكَّاَها َ  ح أَ  *َ ا فيجيوََُها َوتىنقح
َّّي َعَليحىنِ  َوَسىنلَّمَ : َعنح حيَذيىنحَعَة  َالَ و  َِّّ مَحىنلَّى ا َرىننَّا ؛ َ  َتكيونيىنوا ِإمََّعىنةن  :ِ ىناَل َُسيىنولي ا َرىنَن النَّىناأي َأحح َوِإ ح ظََلميىنوا ؛ تىنقيوليىنوَ  ِإ ح َأحح

َنا َرَن النَّاأي أَ ح حتيحِرنيوا وَ  ؛ ظََلمح  ِ. ) النمذو وحرن  (. َوِإ ح َأَساءيوا َفَع َت حِلميوا؛ َلِكنح َو َِنيوا أَنىنحعيَركيمح ِإ ح َأحح
فىناعلم أ  مىنا أنىنأ فيىن  مىنن ضىنيَّ يف  الد ي ألْنيوِاألعوقِياألاملدصيةا أل قيِ ألأورهيوأل النيررألالنوشيياأل نهيو:أل:االنيوْدألوسية اال

إ  للحرىنىننة ِ ومىنا أ.ىنل مقولىنىنة ع ىن  هللا  ىنىنن ع ىناأ: ومىنىنَر ؛ سىن    كثىنرة املعامحىنىني وظلمىنة القلىنىنو؛ الىنر خي ؛ وهىنم وحىنىنل  وفقىنر 
ُا يف القلو م وسعة يف الر خي م و ىنوة يف ال ىن   م وة ىنة يف  لىنو  اخللىنَّ م وإ  للرىنيرة سىنوادا يف الوجىن   ضياءن يف الوج  م ونو

 ) ال اء وال واء   ن القيم (ِ و غضة يف  لو  اخللَّ .  م وظلمة يف القرب والقلو م ووهنا يف ال    م ونقصا يف الر خي م
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؛ واباملىنىنة فىنىناملُ املعصىنىنية الق يحىنىنة أكثىنىنر مىنىنن أ   ىنىنيا ُبىنىنا الع ىنىن  علمىنىنانم وآملُ الطاعىنىنة احلرىنىننة أكثىنىنر مىنىنن أ   ىنىنيا ُبىنىنا علمىنىنان 
 .نيا وا خرة بذافاله ىف معصيت فوال ال نيا وا خرة بذافاله ىف  اعة هللام وشر ال 

 .وعلم   ررعة انتقال م وأن  كمرافر دخل  رية وهو ملمع على اخلروج من ا :ألقصرألاىل ل االثو نألوسة اال
 وكما جاء يف األَر: اعمل ل نياو ك ناب تعيش أ  ان م واعمل  خرتاب ك ناب متو  ، ان .

اُ الىنىن نيا   ىنىنال احلرىنىنن: نِعَمىنىنأ الىنىن َّاُ كانىنىنأ للمىنىنممن؛ وذلىنىناب ألنىنىن  عِمىنىنل في ىنىنا  لىنىنيعن وأخىنىنذ من ىنىنا  اده إ  اانَّىنىن ةم و رَرىنىنأ الىنىن َّ
 كانأ للكافر واملنافَّ؛ وذلاب ألن  أضاع في ا ليالي م وأخذ من ا  اَده إ  الناُ.

أل ق ألهللأل اعملألخريألهاء…………ألتز ءأل سأل دوشوألل مدوء
ألفإنألاملولألجيمعألل نفوء……………. الألجتمعأل سألالقنةوألكثرياأًل

ألهل ألهاءأل أنتألْغريألهاءأل؟…………..أترضىألأنألتكونألرفةقألقوم
ُسولنا محلى هللا علي  وسلم وتصىنويره للىن نيافعليكم أ  تتلودوا للقاء هللا؛   نتم ا   مرافرو  إ  هللا؛ف م فَعىنِن ولنا الق وة يف 

ىنىنَو َعلىنىنى َحِصىنىنال   ىنىن ح أََىنَّىنىن َّّي َعَليحىنىنِ  َوَسىنىنلََّم َدَخىنىنَل َعَليحىنىنِ  عيَمىنىنري َوهي َِّّ مَحىنىنلَّى ا َِّّ لىنىنوح َر يف جَ ا حىنىنِن َع َّىنىناأ  أَ َّ َُسيىنىنوَل ا نح ىنىنِ  فىنَقىنىناَل: َ  نىَنىنِ َّ ا
َىنىنىنَر ِمىنىننح َهىنىنَذا  ىنىنا أَوح َ  ِفرَاشن ىنىنذح نىنحَيا ِإ َّ َكرَاكىنىنو  َسىنىناَُ يف  ااَّ نىنحَيا َمىنىنا َمثَلىنىني َوَمثىنىنلي الىنىن ل َّّي َعَليحىنىنِ  َوَسىنىنلََّم : َمىنىنا ِ  َولِلىنىن ل يىنىنىنوحم  فىنَقىنىناَل مَحىنىنلَّى ا

َُاَح َوتىنرََكَ ا  ُ  ُثيَّ  َتَ لَّ حَتحَأ َشَجرَة  َساَعةن ِمنح َنَا  .  [ أل  والطرباين واحلاكم ومححح ” ا مَحاِئف  فَاسح
يف هذا احل يث حياة اإلنرا  يف هذه احلياة ال نيا  ثل العىننة الىنض يرىننيح  -محلى هللا علي  وآل  وسلم -محوَُّ الرسول ق ف

ُحلة  ويلة ل م وهي ُنة  طول الرحلة نعر ا. - ع شاب -في ا املرافر حتأ ظلَِ شجرة يف  ا مقا  ضريلة ج ًّ
ألهاٍءأللكلأل نوفرأِل الألْاقَّأل سأل……….سِة اَوأليفألالقنةوألسِةلاأل نوفٍرأل

ُحلىنىنة سىنىنعره؛  ُنىنىنة ابملىنىن ة الىنىنض  تاج ىنىنا لقطىنىنع  فاملىنىن ة الىنىنض ميكث ىنىنا املرىنىنافر حتىنىنأ ظىنىنلَِ الشىنىنجرة   ترىنىناوو إ  مقىنىن اُنا ضىنىنريعن مقا
ُسىنىنىنول هللا ُنىنىنىنة ابحليىنىنىناة  -محىنىنىنلى هللا عليىنىنىن  وآلىنىنىن  وسىنىنىنلم -وهىنىنىنذا التصىنىنىنوير مىنىنىنن ِ  ىنىنىنل    يعطينىنىنىنا ممشىنىنىنرنا  ِقَصىنىنىنر مىنىنىن ة هىنىنىنذا احليىنىنىناة مقا

ُاىنىنىنام وأ  علىنىنىنى اإلنرىنىنىنا  أ َّ يعالهىنىنىنا األ  يىنىنىنة يف الىنىنىن  اُ ا خىنىنىنرة فحرىنىنىنوم وإمنىنىنىنا يعطينىنىنىنا ممشىنىنىنرنا حىنىنىنول تعاهىنىنىنة هىنىنىنذه احليىنىنىناة وحقا
 اهتمامنا ابلغنا إ  ابملق اُ الذو  تاج  لل قاء في ا.

نم ولىنىنيس النىنىناأ منىنىنذ خلقىنىنوا م يلالىنىنوا مرىنىنافري:  –ُلىنىن  هللا  –فاإلنرىنىنا  يف هىنىنذه احليىنىناة الىنىن نيا كمثىنىنل املرىنىنافر يقىنىنول ا ىنىنن القىنىنيم 
ُحىناهلم إ  يف اانىنة أو يف النىناُ. والعا ىنل يعلىنم أ  الرىنعر م ىنمل علىنى املشىنَقة وُكىنو  األخطىناُم ومىنن اطىنال عىنادة أ   هلم حا 

ُاحةم إمنا ذلاب  ع  انت اء الرعر. ) العوائ  (  يطلو في  نعيم ولَذة و
ُاا وتشىنيي ها مىنع أنىنا فانيىنة ؛ وأهلنىنا  نيىنا  ا خىنرة وتركنىنا  نيانىنا هىناو  خىنرااب ؛ لىنذلاب  إننا نتم   نيا  ال نيا والتلود هلا وعما

نكره املو ؛ كما س ل سىنليما   ىنن ع ىن امللاب أاب حىنا م اللاهىن   ىنائعن:   أاب حىنا م مالنىنا نكىنره املىنو   !  ىنال : ألنكىنم خىنر تم 
 !!!ا خرة م وعمرمت ال نيا فكرهتم أ  تنتقلوا من العمرا  إ  اخلرا !.  ال : أمح أ   أاب حا م

ُضىنىنى خالقىنىن    ىنىنل أ  يلقىنىناهم واسىنىنتع  للمىنىنو    ىنىنل أ    فالعا ىنىنل مىنىنن تىنىنرو الىنىن نيا   ىنىنل أ  تنكىنىن م و ىنىن   ىنىنربه   ىنىنل أ  يرىنىنكن م وأ
 يصل م وأكثر من ذكر هللا ول ه وشكره .
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ا فَّ   وة الىن اعى إ  املعامحىنى إمنىن :ألجمونِاألالفنولألىفأل طدم أل  شْر أل   ِن أل  نو  أل اجتموع ألابلنوس االتوسدألوسة اال
ُان علىنىنى  تنشىنىن ي مىنىنن هىنىنذه العضىنىنع م فَّنىنىنا تطلىنىنو هلىنىنا مصىنىنرفان فيضىنىنيَّ علي ىنىنا امل ىنىناح فتتعىنىن اه إ  احلىنىنرام. ومىنىنن أع ىنىنم األشىنىنياء ضىنىنر

ُ،ةم  ل إ  م يشغل ا  ا ينعع ا شغلت   ا يضره و    .  الع    طالت  وفرا، م فَّ  النعس   تقع  فا
َّّي  ىنىنىنىنىنحَّةي َوالحَعىنىنىنىنىنرَا ي “ َعَليحىنىنىنىنىنِ  َوَسىنىنىنىنىنلََّم  ىنىنىنىنىناَل: فَعىنىنىنىنىننح ا حىنىنىنىنىنِن َع َّىنىنىنىنىناأ  أَ َّ النَّىنىنىنىنىنِ َّ مَحىنىنىنىنىنلَّى ا ” نِعحَمتىنىنىنىنىناِ  َمغح يىنىنىنىنىنوٌ  ِفيِ َمىنىنىنىنىنا َكثىنىنىنىنىناٌل ِمىنىنىنىنىننح النَّىنىنىنىنىناِأم الصَِ

ُو [ . يقول ا ن حجر:  إ  أ  الىنذو يوفىنَّ لىنذلاب  ليىنل. و ىنال ا ىنن ااىنو و:  ىن  ” كثىنال مىنن النىناأ”  أشاُ  قول  ” اال وا
ل  ابملعىنىنا م و ىنىن  يكىنىنو  مرىنىنتغنيا و  يكىنىنو  محىنىنحيحام فىنىنَّذا اجتمعىنىنا فغلىنىنو يكىنىنو  اإلنرىنىنا  محىنىنحيحا و  يكىنىنو  متعر،ىنىنا لشىنىنغ

ُو(.”)علي  الكرل عن الطاعة ف و املغ و .  فتح ال ا
   ل أ  نن م و  ينعع الن م !!وحنن يف هذا الش ر العضيل ف يا نشغل أو اتنا ابلطاعة والعمل الصاحل النافع 

فصىنرب الع ىن  عىنن املعامحىنى إمنىنا هىنو  هيو:ألوِيوتألشي رةألاإل يونألىفألالح يب ك ألأللوسيوللهليذ ألاألااجلو ديألي:أل هيةالدوشيرألألوسة اال
برو  وة إميان م فكلما كا  إميان  أ وع كا  محربه أمَت وإذا ضعف اإلميا  ضعف الصربم فَّ  مىنن ابشىنر  ل ىن  اإلميىنا   قيىنام 

ُايت  ل م وحترمي  ملا حرم علي م و غض  ل م ومقت  لعاعل  وابشر  ل   اإلمي ا  ابلثوا  والعقا  واانة والناُم وامتنىنع هللا علي  و
 من أ    يعمل  وجو هذا العلم.

ومىنىنن ظىنىنن أنىنىن  يقىنىنوع علىنىنى تىنىنرو املوالعىنىنا  واملعامحىنىنى  ىنىن و  اإلميىنىنا  الراسىنىن  الثا ىنىنأ فقىنىن  ،لىنىنام فىنىنَّذا  ىنىنوع سىنىنراج اإلميىنىنا  ىف 
ُجائ م سرع ذلاب النُو إ  األعضىناءم  ُه ىف أ وان عىنث إلي ىنام ف سىنرعأ اإلجا ىنة القلوم وَأضاَء  ج ات  كل ا   م وأشرخي نو

ُهىنىنة  ىنىنل تعىنىنرح   عوتىنىن  حىنىنف يىنىن عوهام كمىنىنا يعىنىنرح الرجىنىنل  ىنىن عوة  لىنىن اعى اإلميىنىنا م وانقىنىناد  لىنىن   ائعىنىنة مذللىنىنة ،ىنىنال متثا لىنىنة و  كا
ح ي ىنىن  اطرىنىنن إليىنىن  إ  ةىنىنل كرامتىنىن . ف ىنىنو كىنىنل و ىنىنأ ين ىنىنو داعيىنىن م ويت هىنىنو ملوافاتىنىن . وهللا ِىنىنت   رلتىنىن  مىنىنن َيشىنىناءيم وهللا ذو 

 دلة وا ملُ (.  ن القيم مع ت عيم ا ابأل) هذه الوسائل العشرة مقت رة من كتا   ريَّ اهلجرتف  الع يم.العضل 
محا ران عن املعامحي واطرما ؛ وأ  تذل نعراب وتق رها عن فعل املنكىنرا ؛ إنىناب إذا  فعلياب أخي الصائم أ  تعمل جاه ان 

اب أجىنر سرىنف مىنن محىنحا ة النىن  العىن    محىنلى هللا عليىن  فرىنيكو  لىن –من فنت ومغىنر     يا  ابمع ما  –فعلأ ذلاب 
ُاءكىنم أ م الصىنرب م املتمرىناب فىني ن يومرىنذ  ثىنل » نىن  محىنلى هللا عليىن  وسىنلم  ىنال : العن عت ىنة  ىنن ،ىنلوا  م أ  فوسلم ؛  إ  و

 ا :   نىن  هللا م أوم  ىنالو «   م  ىنل مىننكم » مىنن م    ىنال :  م  الوا :   ن  هللا م أو« ما أنتم علي  ل  ك جر سرف منكم 
ُ عىنىنا«   م  ىنىنل مىنىننكم » مىنىنن م    ىنىنال :  ُوايىنىنة  ىنىنل دة: ِ إنكىنىنم جتىنىن و  علىنىنى اخلىنىنال أعىنىنوا  وهىنىنم و   َىنىنعم مىنىنرا  م أو أ .ِ ويف 

 جي و  ِ ) أ و داود وا ن ماج  واحلاكم ومححح  والطرباين واللعظ ل  (.
ِرىني  ِيىنِ هِ َوالَّىنذِ  و   استشكل هىنذا احلىن يث مىنع  ولىن  محىنلى هللا عليىن  وسىنلم: ِ لىنوح أَ َّ َأَحىن َكيمح أَنىنحَعىنََّ ِمثحىنَل أيحيىن   َذَه نىنا َمىنا  ؛و نىَنعح

ََُو مي َّ َأَحِ ِهمح َوَ  َنِصيَع ي  ؛ و،ال ذلاب من األحاديث الض تىن ل علىنى فضىنل الصىنحا ة وعلىنو منىنللت م؛  ِ.ِ )متعَّ علي (.  أَدح
ُجت م يف  العضل والرفعة. وأ  املت خرين م ما  لغوا من العمل م يصلوا إ  د

فقىن  يعمىنل  عىنىن  املتىن خرين مىنن األمىنىنة  . وأجىنر الصىنىنح ة؛ أجىنر العمىنل  :أ  األجىنر أجىنىنرا و ىن  تكلىنم العلمىناء يف ذلىنىناب فقىنالوا: 
ولكىنىنن م    ؛أعمىنىنا ن أجرهىنىنا أكىنىنرب مىنىنن أجىنىنر مىنىنن عمىنىنل مثل ىنىنا مىنىنن  عىنىن  الصىنىنحا ة لقلىنىنة النامحىنىنر وضىنىنعف املعىنىنف والعتنىنىنة والىنىن عء

  علي  وسلم ولقائ  .ي لغو  أجر محح ة الن  محلى هللا
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ح يث ِ للعامل مىنن م أجىنر سرىنف مىننكم ِ :   يىن ل علىنى أفضىنلية ،ىنال الصىنحا ة علىنى الصىنحا ة   ال احلافظ ا ن حجر :
 أل  جمرد   دة األجر   يرتللم َ و  األفضلية .

شىنىناه  النىنىن  محىنىنلى هللا عليىنىن   وأيضىنىنان : فىنىناألجر إمنىنىنا يقىنىنع تعاضىنىنل  ابلنرىنىن ة إ  مىنىنا مياَلىنىن  يف ذلىنىناب العمىنىنل م ف مىنىنا مىنىنا فىنىنا   ىنىن  َمىنىنن
ُو ِ  وسلم ِمن   دة فضيلة املشاه ة فع يع ل  في ا أح  .  .ف  ذه الطريَّ ميكن أتويل األحاديث املتق مة . ِ فتح ال ا

أو :  –مىنىنن احلرىنىننا  مىنىنا يكىنىنو  للعامىنىنل مىنىنن م  -أو : للمتىنىن خرين  –و ىنىن  يكىنىنو  هلىنىنم ِ  ُلىنىن  هللا :اإلمىنىنام ا ىنىنن تيميىنىنة و ىنىنال 
ُجعن يعمل ىنا يف ذلىناب اللمىنا  ؛ ألنىنم كىنانوا جيىن و  مىنن يعيىنن م علىنى ذلىناب م وهىنم ء املتىن خرو   -من الصحا ة  أجر سرف 

م جي وا َمن يعين م على ذلاب لكن تضعيف األجر هلم يف أمُو م يضعف للصحا ة   يلىنلم أ  يكونىنوا أفضىنل مىنن الصىنحا ة 
ة مىنىنن اإلميىنىنا  واا ىنىناد ومعىنىناداة أهىنىنل األَُ يف مىنىنوا ة فىنىنَّ  الىنىنذو سىنىن َّ إليىنىن  الصىنىنحا  ؛و  يكىنىنو  فاضىنىنل م كعاضىنىنل الصىنىنحا ة

ُه وتنتشىنىنر د ئىنىنل  الرسىنىنول وتصىنىن يق  و اعتىنىن  فيمىنىنا ِىنىنرب  ىنىن  ويوج ىنىن    ىنىنل أ  تنتشىنىنر دعوتىنىن  وت  ىنىنر كلمتىنىن  وتكثىنىنر أعوانىنىن  وأنصىنىنا
يف مثىنل تلىناب احلىنال أمىنر ن وت   ل مع  لة املممنف وكثرة الكافرين واملنافقف وإنعاخي املممنف أمواهلم يف س يل هللا ا تغاء وج ىن  

ما  قي  صل مثل  ألح  كمىنا يف الصىنحيحف عنىن  محىنلى هللا عليىن  وسىنلم ِ   ترىن وا أمحىنحا  فوالىنذو نعرىني  يىن ه لىنو أنعىنَّ 
 .أح كم مثل أح  ذه ا ما  لغ م َّ أح هم و  نصيع  ِ . ِ جمموع العتاوع ِ 

 عمال وهذا ما انعرد    الصحا ة.أما الصح ة فع تع هلا أ؛ أ  املضاععة تكو  لألعمال  واخلعمحة:
فكلمىنىنا كثىنىنر  الشىنىن وا  والعىنىننت وتغلىنىنو الع ىنىن  علي ىنىنا  وأ  األجىنىنر مضىنىناعف مىنىنع كثىنىنرة العىنىننت والشىنىن وا  الىنىنض نعىنىنيش في ىنىنا ا  ؛ 

.  امرىنىنلم[”  الع ىنىنادة يف اهلىنىنرج ك جىنىنرة إ َّ  “: محىنىنلى هللا عليىنىن  وسىنىنلمكلمىنىنا كىنىنا  أكثىنىنر أجىنىنران عنىنىن  هللام يىنىن ل علىنىنى ذلىنىناب  ولىنىن  
املراد ابهلرج هنا العتنة واخىنتع  أمىنُو النىناأ م وسىن و كثىنرة فضىنل الع ىنادة فيىن  أ  النىناأ يغعلىنو  عن ىنا ” لنووو:  ال اإلمام ا

 .”م ويشتغلو  عن ا م و  يتعر  هلا إ  أفراد 
 . وي ل على ذلاب  ول : ِ إنكم جت و  على اخلال أعوا  وهم و  جي و  ِ

َّّي َعَليحىنِ  : َعىننح أَنىَنِس  حىنِن َمالىناب   ىنالَ نت والشىن وا ؛ فف نيران لكل من يصرب عن املعامحي وسا هىنذه العىن َِّّ مَحىنلَّى ا  ىناَل َُسيىنولي ا
رِ  :ِ َوَسلَّمَ  َمح  ِ . ) أل  والنمذو (.ََيحيت َعَلى النَّاِأ َ َماٌ  الصَّاِ ري ِفيِ مح َعَلى ِديِنِ  َكالحَقاِ ِ  َعَلى ااح

ُ   ........إ؛ ؛ وكلمىنا فنحن يف هذا اللما  حتيا  نا أعوا  امل عامحي والش وا ؛ من ال   والنأ والعيس والنرىناء العىنا
يف وسىنىنا هىنىنذه الشىنىن وا ؛ تضىنىناعف لىنىن  األجىنىنر حىنىنىت يصىنىنل إ  أجىنىنر سرىنىنف مىنىنن ومحىنىنرب عىنىنن املعامحىنىني مترىنىناب اإلنرىنىنا    ينىنىن  

 مححا ة الن  محلى هللا علي  وسلم!!
   ذلاب والقادُ علي  ؛؛؛؛؛؛إن  و عن املعامحي الصرب من أهل يكت نا عن ه أس ل هللا أ  
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