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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرْورِ  ِمنْ  بِاللِ  َونَ ُعْوذُ  ،َوَنْستَ ْغِفرُهُ -تَ َعاَل -ََنَْمُدهُ  ،للِ  اْلَْْمدُ  إن  

 ِإَلوَ  َل  َأنْ  َوَأْشَهدُ  َلُو، َىاِديَ  َفَل  ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلُو، ُمِضل   َفَل  اللُ  يَ ْهِدهِ  ِمنَ  أَْعَمالَِنا، َسيَِّئاتِ 

ًدا نَبي  َنا َأن   َوَأْشَهدُ  َلُو، َشرِْيكَ  َل  َوْحَدهُ  اللُ  َل إِ   َوَعَلى َعَلْيو الل َصل ى-َوَرُسْوُلوُ  َعْبُدهُ  ُمَُم 

 .-وَسل م َوَصْحِبوِ  آلِوِ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ

 .چعمران آلچ چڦڦ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ

 .چنساءالچ چڦڦ ڤ

  ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ

  .چاألحزابچچ﮼﮽
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ــــــــــــــــــــــــد أما  :بعــــــــــــــــــــــــــ

رَ  اْلل ِو، ِكَتابُ  اْلَِْدْيثِ  َأْصَدقَ  فَِإن   دٍ  َىْديُ  اْْلَْديِ  َوَخي ْ  َعَلْيوِ  اْلل وُ  َصل ىَ -ُمَُم 

 ِفْ  َضَلَلةٌ  وَُكل   َضَلَلٌة، ِبْدَعةٍ  وَُكل   ِبْدَعٌة، ُُمَْدثَةٍ  وَُكل   ُُمَْدثَاتُ َها، اأْلُُمورَ  َوَشرِّ  ،-َوَسل مَ 
 .اْلن ارِ 

 :بعــــــــــــــــــدو 

 ف اللقاء، ىذا ولكم لنا ىيئ أن وليًل  هنارًا وتكرارًا، مرارًا الل َنمد: األحبة أيها
 .-تعال الل شاء إن-املبارك سددامل ىذا ف املبارك، البلد ىذا

 القائمُت جيزي وأن وأعمالنا، أوقاتنا ف ولكم لنا يبارك أن-وعل جل-الل ونسأل

 واإلخوة ،(البواقي أم) ولية ووايل ،(البواقي أم) ب        ِ  ومديريتها الدينية الشؤون وزارة من

 .وأوفاه اجلزاء خَت مجيًعا الكرام

 زائدة، ُمبة: يعٍت فهذه يقال، كما خيتطفوين أن: ىنا اإلخوة رغبة عن وأمَّا

 ف نفسو الشعور حقيقة أبادْلم وأنا نعم، عندىا، نقف ول جاءت، كما منرىا: ويعٍت
 .-السنة على واْلريصُت واحملبُت العلم طلبة-واألبناء باإلخوة اعتزازي

 عبد بن ُممد: املتقُت وإمام املرسلُت سيد لواء ربت مجيًعا جيمعنا أن الل نسأل

 .-عليو وبركاتو ورمحتو وسلمو الل صلوات-الل

 التقوى حقيقة: )عنواهنا عن، عبارة ىي الكليمة أو احملاضرة ىذه: األحبة أيها

 املعٌت يعرف ل لعلو من ا كثَت-التقوى: أعٍت-العظيمة الكلمة ىذه ،(تطبيقها وأثر
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 األول ف-الل شاء إن-نفع من عليو يعود وما ربقيقها أثر يعرف ل وبالتايل ْلا، اْلقيقي

 .واآلخرة

 .كثَتة؟ آيات ف هبا-وعل جل-الل أَمرَنَا اليت التقوى ىذه ىي ما

 .چالبقرةچچکک ک... چ: -وع            ل جل-قولو ف

 چڦ...ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ: -وعل جل-وقولو

 .چعمران آلچ

 .؟چ...ڤ ٹ ...چ: قولو ف چ...ٹ ...چ كلمة دللة فما

  ڤ ڤ  ٹ...چ: فيها-وعل جل–الل قال اليت التقوى ىي وما

 .؟چالبقرةچچ  ڄ  ...ڤ  ڤ

 ڇڍ ڇ ڇ ڇ...چ: عنها-وعل جل–الل قال اليت التقوى ىي ما

 .؟چاألعرافچچڈ...

 ف أىلها من إل العمل قبول-وتعال سبحانو-وقصر حصر اليت التقوى ىي ما

 .؟چاملائدةچچڱں ڱ ڱ ڱ ڳ... چ: -عله ف جل-قولو

  ڤ  ڤ ڤ ڤچ: أىلها حق ف-وعل جل–الل قال اليت التقوى ىي ما

 .؟چالقمرچچڄڃ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ
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 چ...پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ چ: -وعل جل-وقال

 .اآليات چالنبأچ

   گ  ک  ک چ: -وتعال سبحانو وعز جل-الل قال اليت التقوى ىي ما

    ں    ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ

 .؟چمرميچچ ڻ ڻ  ڻ  ڻ

ــــــــــــــــــــــــــوى؟ ىذه ىي ما  .التقـــــــــــ

رة حاث ة، آمرة، الكرمي القرآن ف كثَتة، آيات ف  وعدت التقوى، ترك من ُمذِّ

 .التقوى؟ ىذه حقيقة ىي فما العميم، والنفع الكثَت اخلَت أىلها

 الناس من وكثَت ،(!اهلل تقا: )الناس من ألحد أو ألخيو يقول من ا كثَتًا ولعل

 .كذلك؟ أليس ،(!اهلل اتق: )كلمة يكثرون

 من السلف تعامل وكيف ،حقيقتها؟ وما ؟،الكلمــــــــــــــــــــــــــة ىذه معنى فما

 .العظيمة؟ الكلمة ىذه مع والتابعين الكرام الصحب

 :-الجميع وفي فيكم اهلل بارك-أقول

 للديوش القواد أحد-األشعث بن الرمحن دعب-األشعث ابن فتنة وقعت َلم ا

ه قد الرجل ىذا الثقفي، يوسف بن اْلداج يتبعون كانوا الذين  على اْلداج ول 

 .ذلك غَت إل البلد وفتح لقتالو-الكافر-الًتك ملك رتبيل لقتال وأرسلو سدستان،



ة|  6 ح ف  ص
 

 

 بُت-وبغضاء شحناء، اْلداج وبُت بينو األشعث بن الرمحن عبد أن: المهم

 ف املسلمُت خليفة أنظار عن يبعده أن أراد بغضو شدة من اْلداج وكان ،-ثنُتال
 لآلخر، يتحُت منهما وكلٌ  سدستان إل فأبعده ،-مروان بن امللك عبد-الوقت ذلك

 من الدرجة ىذه إل بقتلو ىم   إل   يوًما اْلداج ير مل-األشعث ابن-يوًما يره فلم

 .الشحناء

 القارص الشتاء فيها أدركو البلدان من بلدة ف بقي السَت الرمحن عبد بدأ فَلم ا

 الشتاء انقضاء حُت إل البقاء ناأرد أن ا ْلداجا إل وأرسل فتحوىا، أن بعد فيها فبقوا

 باجلنب ويصفو يوخبو اْلداج إليو فأرسل واجلهاد، السَت مواصلة على اجلنود يتقوى

 فوافق ممدوحة، ول لئقة غَت عبارات :يعٍت ف وكذا وكذا كذا وأنو والضعف، واخلور

 باللوم األشعث ابن إل الكتابات وىذه الرسائل ىذه اْلداج وتابع الشحناء ذلك

 .فيو والكلم منو للنيل سبيًل  ووجد

 فلم ،...(أمركم فانظروا وكذا كذا يقول اْلداج إن: )...خطيًبا الجند في فقال

 اْلداج خلعوا عليهم، أمَتًا كان فإنو اْلداج، وخلعوا اْلداج كلم القوم يرتضِ 

 اْلداج إل ورجع انقلبف البلد وفتح لقتالو رتبيل إل األشعث ابن يتدو أن وبدل

 .اْلداج لقتال

 والد فيهم خيطب يوًما وكان قالوا، الطريق وىم اْلداج، لقتال مجيًعا فخرجوا

 :الق ومما فيهم خطب الرمحن، عبد البن واسم األشعث، بن ُممد األشعث ابن

 بن امللك عبد فخلعوا ،...(اْلداج ول   من خنلع أن بد فل اْلداج خلعنا أن ا دبا)...
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 شهَتة كثَتة معارك بينهم ودارت قتالو، إل ماذا؟، إل فتوجهوا ج،اْلدا  وخلعوا مروان

 اْلداج، بو ظفر النزالت تلك آخر ف أنو إل األشعث، لبن أكثرىا ف الغلبة كانت

 .عليو وانتصر نعم

 من مجع األشعث ابن مع فيها شارك قد: -فيكم اهلل بارك-الفتنة وىذه

 بتسلطو، األحبة أيها معروف يوسف بن اْلداج ألن العلم، وأىل والصاْلُت الصلحاء

 .للدماء وسفكو وجربوتو،

 بالناس وفعل وقتها، عن الصلة يؤخر أن اجلمعة وقت ف يتحُت كان بل

 وكيت، َكْيت ُممد بأمة فعلت قد إنك ىذا يا: رجل لو قال قد إنو حىت األفاعيل،

 من نقمة أنا إمنا نعم،: )...قال داىية، عظيم جواب وىو الرجل ىذا جواب إل فانظروا

 تركتم ما ُممد شريعة من وتركتم أحدثتم ما الل دين ف أحدثتم َلم ا عليكم، الل نقم

 ...(.عليكم الل سل طٍت)... راألم يكون ىكذا ،...(عليكم الل سل طٍت

 ،!...(ىذا يا: )...لو فقال الحجاج على يدعو رجًل  سيرين ابن اإلمام وسمع
 للحداج يأخذ عدل حكم الل إن! ىذا يا: )...لو قال شيبة، أيب ابن مصنف ف كما

 بن اْلداج األفاعيل فعل ،...(تظلم فل اْلداج، من ظلم ممن يأخذ كما ظلمو ممن

: ومنهم الناس سادات وقتل ،-وسلم وآلو عليو الل صلى-ُممد بأمة قفيالث يوسف

 أمره استفحل وَلم ا ،والصلحاء األئمة من وغَته ،(-عنو ورضي الل رمحو-جبَت بن سعيد)

 من؟، قتال ف أعٍت، األشعث ابن مع العلماء وبعض معو، الصاْلُت بعض خرج

 .اْلداج
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 كما معك الناس يقاتل أن أردت إذا.: )..األشعث لبن قيل أن كان: ولهذا

 اْلسن معك فأخرج)... اجلمل، يوم: يعٍت...( عائشة ىودج حول الصحابة قاتل

 ...(.البصري

 وأسوة، قدوة، وىو الناس، ف البصري حسن اإلمام منزلة: اإلخوة أيها معلوم

 الناس لثقة...( اْلسن معك فأخرج اْلداج معك ويقاتلوا الناس خيرج أن أردت إذا)...

 إنو حىت ،-الل رمحو-يأىب وىو وقسرًا، عنوة واقتيد اْلسن لإلمام فديء اْلسن، باإلمام

 ونزلوا الفتنة، ىذه ف الدخول من ليفلت النهر إل بنفسو َقَذفَ  مقتاًدا كان َلم ا

 .سعد ابن طبقات ف كما-الل رمحو-فأخرجوه

 وفقد ،أمم فيها وقتلت أنفس، فيها ذىبت اليت العمياء الفتنة ىذه: الشاىد

 ف ذبد ولذلك اخللق، من كثَت فيها فقد ،(دجيل ليلة) تسم ى ليلة الليايل تلك آخر
 تلك ف ىو مات عنو يدرى ل ُفِقْد، ،(دجيل ليلة ُفِقد  : )يقال األئمة بعض تراجم

 .يُدرى ل بعدىا؟، مات أم السنة

 ،-ورمحو أبيو عن تعال الل رضي-مسعود بن الل عبد بن عبيدة أبو: ىؤالء ومن
 .العلماء من وغَتىم

 اْلق تداخل ومن الفتتان، من األحبة أيها القتال ف ما ومعلوم الفتنة، ىذه

 ڳ گ گ گ گچ: يقول-وعل جل-الل وْلذا بالباطل،

 .چالبقرةچچڳڱ ڳڳ
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 شراحيل بن عامر اإلمام: الوقت ذلك في األشعث ابن مع خرج ِممَّن  

 .واستغفر-وعل جل-الل إل ورجع وأناب تاب ولكنو الشهَت، عيبالش اإلمام الشعيب،

 ابن مع خنرج والعام ة، الناس تاىت خرجوا، والعلماء الصلحاء من القوم فهؤلء

 من النصوص عليو َدل تْ  دبا معو نتعامل ىل ،!اْلداج؟ جور على نصرب أم ،!األشعث؟

 !.نفعل؟ ماذا ،!ل؟ أم األئمة جور على الصرب

 الل رضي-عمر بن الل عبد أن: المؤمنين تنفع والذكرى ُأذَكِّرُ  المقام ىذا في

 ماذا ،...(ليزيد بويع قد إن و: )...لو قيل َلم ا شيبة، أيب ابن مصنف ف كما-عنهما تعال

 الشرعي التعامل ىو ىذا ،...(صربنا شًرا كان وإنْ  َشَكْرنَا، خَتًا كان إنْ : )...قال قال؟،

 .وحيف وظلم جور فيهم الذين الولة مع

 الذي األثر وىذا ،(حبيب بن طلق) يسم ى رجل إل الناس جاءت: المهم

 ف الس رِي بن وىن اد الزىد، كتاب ف املبارك بن الل عبد اإلمام أخرجو قد سأذكره
 لو، اإلديان كتاب وف املصنف، ف-مجيًعا ورمحهم الل رمحو-شيبة أيب وابن أيًضا، الزىد

 .صحيح بسند اْللية ف نعيم أبو ذاوك

ا أنو)...  فتنة وقعت َلم ا)... فيها، اللفظ ىكذا...( األشعث ابن فتنة وقعت َلم 

 أطفئوىا: ْلم يقول فكان نفعل؟، ماذا: لطلق وقالوا الناس جاءه األشعث ابن

: رواية وف ،...(أطفئوىا: )...-رواية ف-لفظ ف ،...(بالتقوى ادفعوىا)... أو ،...(بالتقوى

 ...(.ادفعوىا)...
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 ومشت واشتعلت زادت ُتطفئ مل إذا ألهنا وإطفاء، دفع إل ربتاج الفنت وىكذا

 !.قُِتلْ  لِ مَ  املقتول ول ،!قَ َتلْ  لِ مَ  القاتل يدري فل الناس، ف

 اجلواب، هبذا عليهم أكثر كأنو ،...(بالتقوى أطفئوىا)... أو...( ادفعوىا: )...قال

 فما علينا أكثرت قد إًذا ،...(التقوى لنا ِصفْ : )...لو قالوا عليهم، كرر أن بعد لو فقالوا

 عمل: التقوى)... حقيقتها، ىو وىذا ،...(التقوى: )...-الل رمحو-قال التقوى؟، ىي

 من نور على الل، معصية ترك: والتقوى الل، ثواب ترجو الل، من نور على الل، بطاعة

 ...(.الل عقاب خمافة الل،

: والتقوى الل، ثواب ترجو الل من نور على الل، بطاعة عمل: التقوى ىي ىذه

 .-الل رمحو-نصحهم ىكذا الل، عقاب خمافة الل، من نور على الل، معصية ترك

 قال ،-التقوى َحدِّ  أو التقوى، حقيقة وبيان التقوى، تعريف ف أعٍت-اْلَْد   ىذا

 ما أحسن اْلَْد   ىذا: )...قال ،(التبوكية الرسالة: )كتابو ف-الل رمحو-القيم ابن اإلمام فيو

 .خبَت مثل ينبئك ول ،...(التقوى َحدِّ  ف قيل

 الل رمحة-اخْلِرِّْيت العارف-الل رمحو-القيم ابن كاإلمام خبَت مثل ينبئك ول: أقول

 التقوى دِّ حَ  ف العبارات ،...(قيل ما أحسن)... اجلامع الوصف هبذا وصفها ،-عليو

 .العبارات تلك أحسن ىذا أن   إل   عديدة،

: آية عند تفسَته ف كثَت ابن املفسر اإلمام: أيًضا ال َحدَّ  ىذه ذكر وقد

 .لو مقررًا ،چالبقرةچچک ک  ک...چ
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 ترمجة ف النبلء أعلم سَت ف-عليو الل رمحة-الذىيب اْلافظ: أيًضا وذكرىا

: قال وأوجزىا، فيها أبدع العبارة، ف يعٍت...( وأوجز عأبد : )...-الل رمحو-فقال طلق،

 إل ذلك ينفع ول واإلتباع، العلم من بِت ََروٍ  إل   عمل ول بعمل، إل   تقوى فل)...

 إل اجتناهبا يفتقر املعاصي إذ الفقو بنور للمعاصي تارك فلن ليقال ل لل، بإخلص

 فقد الوصية ىذه على داوم فمن بًتكها، يمدحل ل الل من خوفًا الًتك ويكون معرفتها،

 ...(.فاز

 بأن وتقريرىم-الل رمحهم-واعًتافهم طلق، مقالة حول األئمة مقالت بعض ىذه

 .التقوى َحدِّ  بيان ف وأحسنو وأنفعو الكلم وأوجز أبدع من الكلم ىذا

 ٹ ٹ ...چ: قولو ف چ...ٹ ...چ كلمة دللة لتعرف معناىا إل نأيت

 .چعمران آلچچڦ...ڤ ٹ

 ...(.الل بطاعة عمل التقوى: )...-اهلل رحمو-يقول

 عمل)... جمردة، أقوال ليست باألعمال اإلتيان على تشتمل التقوى: نإذ

 .الل من يقربك عمل إن  َما ،!عمل أي العمل ليس ،...(الل بطاعة

 فرًضا الل من تقربك اليت األعمال مجيع فيو تدخل ،...(الل بطاعة: )...قولو

 احملتاجُت ومساعدة وزكاة، وصلة، صدقات، من والنوافل فالفرائض نفًل، أم كانت

 ماذا؟، ربت يدخل ىذا كل واخلَت، العلم ونشر وتدريسو، القرآن وتعليم ذلك، وغَت

 اليت والنوافل الفرائض جلميع شامل...( الل طاعة)... فلفظ ،...(الل بطاعة عمل)...

 .-عله ف جل-الل من تقربك
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 ،...(الل من نور على الل بطاعة عمل: )...يقول العمل وىذا عمل، التقوى: نإذ
 على مبٍت بو تقوم الذي العمل ىذا أن   أي العلم،: ىنا بالنور املراد ىنا؟، بالنور املراد ما

 .علم

 ڦ ڦ ڤ ڤچ: يقول-عله ف جل-الل

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچچ چ ڃ ڃ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڍڌ  ڍ

 کگ کک ڑک ڑ ژ

 العمل: يعٍت بالعلم، ىنا فالنور ،چاملائدةچچڳ ڳ گ گ

 .علم على قائم

 .العمل صحة ف شرط العلم أن   على: العلم أىل َنصَّ  ولهذا

 مث ،...(والعمل القول قبل العلم باب: )...الصحيح في البخاري اإلمام قال

 جث يت ىت مت خت حت جت يبچ: -تعال-الل قول ذكر

 ...(.والعمل القول قبل بالعلم فبدأ: )...قال ،چُممدچچجخ...

َا علم أي ليس ،!ىنا انتبو والعلم علٍم، على مبٍتٌ  أو مبعثو العمل: نإذ  ىو إمن 

 وآلو عليو الل صلى-الل رسول يِّ  فِ  من خرج الذي الوحيُت، على املبٍت الصحيح العلم
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-چالندمچچٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺچ اْلوى عن ينطق ل والذي ،-وسلم

 .-والسلم الصلة يوعل

 ىذا إل   نور ل الطريق، لك ينَت والذي اْلُمْنِدي، العلم ىو ىذا العلم، ىو ىذا

 .هبذا ثق الطريق، ىذا إل   طريق ول النور،

 ،چالنورچچڤ...ٿٿ ٿ ٺ...چ: -عله في جل-اهلل يقول

 إل نور فل ،چالشورىچچڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ...چ: ويقول

 .الطريق ىذا إل طريق ول النور، ىذا

 الوحيُت، على املبٍت الصحيح العلم ىو ىذا؟، علمٍ  أي: األحبة أيها فالعلم

 حديث ف-وسلم وآلو عليو الل صلى-النيب قال كما أىلو، بقبض يقبض العلم وىذا

 انِْتزَاًعا اْلِعْلمَ  يَ ْقِبضُ  َل  اللَ  ِإن  : )الصحيحُت ف املخرج العاص بن عمرو بن الل عبد

ُركْ  ملَْ  ِإَذا َحىت   اْلُعَلَماِء، ِبَقْبضِ  اْلِعْلمَ  يَ ْقِبضُ  َوَلِكنْ  الن اِس، ِمنَ  زُِعوُ يَ ْنتَ   ازب َذَ  َعاِلًما، يَ ت ْ

اًل، ُرُءوًسا الن اسُ  ( َوَأَضل وا َفَضل وا ِعْلمٍ  ِبَغَْتِ )... ،!انتبو يفيت...( ِعْلمٍ  ِبَغَْتِ  َفَأف ْتَ ْوا َفُسِئُلوا ُجه 

 .الوحيُت على املبٍت العلم ىو: اْلُمْنِدي فالعلم الل،ب والعياذ

 أعلى: )...قال الفوائد، كتابو في-عليو اهلل رحمة-القيم ابن اإلمام يقول

 الل صلى-رسولو وعن الل عن والفهم والسنة، الكتاب علم طلب العلم طلب ف اْلمم

 ...(.اْلُمنَ ز ل حدود وعلم ،املراد نفس-وسلم عليو
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 بذلك مأمور ألنك...( والسنة الكتاب علم طلب العلم طلب ف اْلمم أعلى)...

 چڦ...ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺچ

 .چاألعرافچ

 تعبدون؟، كنتم ماذا: سيسأل الكل اثنُت، أمرين عن سيسألون العباد وكل

 .املرسلُت؟ أجبتم وماذا

-لل ةوالعبودي التوحيد بتحقيق ىو تعبدون؟، كنتم ماذا: جوابو منهما فاألول
 .لل العبودية ربقيق: جوابو ،-عله ف جل

 وصحبو آلو وعلى عليو الل صلى-الل لرسول اإلتباع ذبريد ربقيق: جوابو والثاني

 .-وسلم

 كتبو من مواضع ف-الل رمحو-القيم ابن اإلمام عليو نص قد ذكرتو الذي وىذا

 .حق وىو وغَتىا، اإلسلمية اجليوش واجتماع املعاد زاد مقدمة ف كما

 وعن الل عن والفهم والسنة، الكتاب علم طلب العلم طلب ف اْلمم أعلى)...

 زيد فهم ول فهمي ول فهمك املراد ليس ،...(املراد نفس-وسلم عليو الل صلى-رسولو

 الل صلى-الل رسول ومراد الل مراد الل رسول وعن الل عن تفهم أن الناس، من عمر ول

 .بصَتة على الل لتعبد ،-وسلم عليو

 فل الصاحل، األمة وسلف الكرام، الصحب موافقة: الفهم ىذا على ويدلك

 .املراد نفس ورسولو الل عن والفهم أقواْلم، عن ول أفهامهم عن زبرج
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 جل-الل ألن َم؟،لِ  حدود، ْلا األمور ىناك ،...(اْلُمن َز ل حدود وعلم: )...قال ثم

  ڑ...چو ،چالبقرةچچىئ...ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ... چ: يقول-وعل

  ڦ...چ: -وعل جل-ويقول ،چالبقرةچچڱ...ک ک ک ک

 .چالطلقچچڇ...ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 أن لك جيوز ل أو زبوض أن لك جيوز ،!تقف أين ،...(اْلُمن َز ل حدود وعلم)...

 !.زبوض

 ويغرون ويتكلمون يفتون الذين كثرة من: تسمعون وما األحبة أيها ترون وما

 كل غَتىا، أو النًتنت ف الكتابات نعم، بعض، ف أو لفضائياتا بعض ف الناس

 دبا يهذي منهم كثَت فيهذي ،!اْلُمنَ ز ل حدود يعرف ل منهم كثَت الواحد يعرف ل ىذا

 أليس ذلك، غَت إل والقتتال والبغضاء والشحناء واحملن الفنت ف الناس ويوقع يدري ل

 .شاىد خَت الواقع حيتاج ل رونت أنتم انظروا إخوتاه؟، يا كذلك ذلك

 .الل ثواب ترجو الل من نور على الل بطاعة عمل: التقوى إًذا

 أنو: بدليل املتقُت من فلنًا إن   والل ديدح، ل: العمل ىذا على لك الباعث

 تفعلو ل أنت ىذا قو ام، صو ام صاحل رجل وَكذا وكذا الضيف، ويقرئ الطعام، يطعم

 .الوزر وبقي-بالل والعياذ-األجر ذىب مث قيل قد الناس؟، ليمدحك علتف أنت ،!للناس

 وجو إل   القرىب وهبذه العمل هبذا ترجو ل أنك: الحقيقة على لك فالباعث

 العمل من-وتعال سبحانو-حيبو دبا إليو تتقرب أن بذلك تريد وإمنا ،-عله ف جل-الل

 وأنو باْلسٌت الرجل ذكر أن بعد مافي تبًعا ذلك جاء لو ،!لكن لتمدح ل الصاحل،
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 ول األمر عنده يستوي ،!َذم وه أمّْ  الناس مدحو قعد، وما األمر عنده قام فما ُمسن

 .بالكثرة ول بالقلة ل يكًتث

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆچ حق، ميزان واملدح الكثرة يوًما تكن فلم

 .چاألنعامچچەئ... ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ،چيوسفچچحتخت جت يب ىب مب خبچ
 .املؤمن بشرى عاجل فتلك تبًعا ذلك جاء إن ولكن

-الل رمحو-كلمو إل وانظر اإلخلص، ىو: العمل على الحقيقي الباعث إًذا

 إذا والعمل صحيح؟، لل، بإخلص علم على مبٍت عمل: األول شقها ف التقوى ،

 .اخللق سيد تتبع ؟،-والسلم الصلة عليو-اخللق سيد بإتباع ول   هبواك تقوم ىل بو تقوم

 .واإلتباع اإلخلص: العبادة ركٍت األول التعريف ىذا ف لك مجع: نإذ

 املعصية، ترك...( ترك)... ،...(الل معصية ترك والتقوى: )...-اهلل رحمو-قال ثم

 فقط الفسق ىو ىنا باملعصية املراد ليس ،...(الل معصية ترك)... املعاصي، عن البتعاد

 .اللفظ ىذا ف اخلد املعاصي ربت يدخل ما كل الفسوق، أو

 يليو مث عظيمة، ةمعصي بو والكفر-وعز جل-بالل الشرك املعاصي وأعظم

 الفسوق أنواع مجيع مث   ،-وسلم عليو الل صلى-الل رسول ىدي وخمالفة البتداع

 .األخرى
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 بدعًة، أو شرًكا، أو كفرًا، ىذه، املعاصي مجيع ،...(الل معصية ترك: )...فقولو

 .ودفعها تركها على نفسك وذباىد رباول ،تًتكها فسًقا أو

 نعيم أبو أخرجو ،-اهلل رحمو-مهران بن ميمون لإلمام عظيمة كلمة وىناك

: -الل رمحو-قال واْلكم، العلوم جامع ف-الل رمحو-رجب ابن اْلافظ وذكره اْللية، ف

يق إل عليها يقوى فل املعصية ترك وأم ا والفاجر، اْلبَ ر   يعملها اْلربْ  أعمال)...  ...(.صدِّ

 على َنن: مثًل  بذلك أضرب ولعلو ،...(والفاجر اْلبَ ر   يعملها اْلربْ  أعمال)...

 يتغمدنا وأن الكرمي، الشهر ىذا وإياكم يبلغنا أن الل نسأل رمضان وأبواب أعتاب

 .-وعز جل سبحانو-منتو وكرمي فضلو بواسع وإياكم

 ف كذلك؟، أليس اخلَت أىل يتسارع باركامل الشهر وىذا املبارك، الوقت ىذا ف
 الناس يعان خَت ىذا ،خَت وىذا للناس اإلحسان وجوه بذل ف اإلنفاق، ف اإلطعام،

 .عليو وحيث ون عليو

 ذلك يعٍت ل ،...(والفاجر اْلب َر   يعملها اْلربْ  أعمال: )...تقريب ىذا انظر لكن

ار وحيسنون يتصدقون الذين كل أن    ،-خلدي ف دار وما املعٌت، ىذا من اللب أعوذ-فد 
 بالعمل الل إل التقرب أراد ممن وغَتىم الصاْلون يستوي الشهر ىذا ف أن   املراد إمنا

 .الصاحل

 جياىد أنْ  إل حيتاج ،...(صدِّيق إل عليها يقوى فل املعصية ترك وأم ا: )...قال

 وتنكشف، حقيقتها على النفس تظهر اخللوات تلك فعند خل، ما إذا وخاص ةً  نفسو

 أو استحى، الناس أمام ظهر إذا لكنو اخلفاء ف األعمال بعض اإلنسان يعمل قد
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 خل إذا الناس بعض يكون قد الل دبحارم خل إذا ولكنو ذلك، وَنو رَبَف ظ أو احتاط،

 .انتهكها الل دبحارم

 َرِقي                بُ  َعَلي   ُقلْ  ولِكنْ  َخَلْوتَ          تَ ُقلْ  فل يْوماً  الّدىرَ  خلْوتَ  ما إذا

 فل تذكره أن منو وأحسن لل ذكر الطاعة فعل: )...السلف بعض قال وكما

 ...(.املعصية على تقدم

 فصدقو الل صدق ،...(صدِّيق إل عليها يقوى فل: )...يقول المعصية ترك أمَّا

 ف اجتهد خل إذا ما بل بها،وغل عليها وانتصر جهادىا ف فأفلح نفسو جاىد الل،
 ف يعملها ل اليت الظاىر، ف ماذا؟، ف يعملها ل اليت الطاعات بأنواع إليو التقرب
 .الظاىر

 فيها وجوىهم: يعٍت...( رجاًل  نرى لنا ما: )...المبارك بن اهلل عبد لإلمام قيل

 ڑ  ڑچ أهنم َوُىمْ  ،...(نوره من الل فألبسهم الل بنور َخَلْوا أولئك: )...قال نور،

 .چالذارياتچچڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .اهلل؟ عبد يا فهمت

 جهاد، إل ربتاج ،...(صدِّيق إل عليها يقوى فل املعصية ترك وأم ا: )...قال

 إل ماذا؟، إل ربتاج النفس إجلام، إل وربتاج تواقة، راغبة، بالسوء املارة والنفس

 .وىامت ساحت تركتها إن م اأ إليك، انقادت روضتها فإذا ترويض،
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 عنها يقال اليت وىي اخليل، أىل عند معلوم: األحبة أيها معلوم والترويض

 للسباقات تركب اليت اخليول بعض واحدة، رتبة على ليست اخليل ،اْلُمَضم رة اخليل

 العربات ذبر اليت خبلف ذلك، غَت إل متناسق وجسدىا قوامها أن   ذبد ذلك وغَت

 إل خيلٍ  أو فَ َرسٍ  تعويد أرادوا ما فإذا زبتلف، وبنيتها شكلها اْلقول ف وتعمل

 .يروضوهنا السباق مضمار

 ويروضوهنا والشراب، الطعام عنها دينعون نعم، ُمل ف إدخاْلا: ىو والترويض

 الرياضة، يقال كما الركض على ويدربوهنا وقدر، حبذرٍ  والشراب والطعام املاء يعطوهنا

 اقعدي قامت، قومي: ْلا قال لو ملروضها، تنقاد-حُت بعد-ذلك بعد فتدد والسرعة،

 .وقفت ِقِفي ركضت، اركضي قعدت،

 اْلرام الشريعة، بلدام أجلمها روِّضها، الًتويض، ىذا إل ربتاج النفس ىكذا

 نعم والطاعة اللذة، ستدد ،-بالل والعياذ-إليو تتوق نفسك كانت ولو عنو أمسك

 ...ٻچ: يقول-وعل جل-الل ألن هبا القيام إل املبادرة لإ وحثها إليها عدِّلها

 .وضح؟ چاْلديدچچے ...گچ و ،چعمران آلچچ ڀ

 ىو ىنا النور ،...(الل من نور على الل معصية ترك)...: الًتك: األحبة أيها إذن

 احملر مة األمور بعض يفعل قد الناس بعض: مثالو علم، على مبٍت الًتك ىناك، النور

 .ىذا معروف كذلك؟، أليس ُمر مة أهنا يعرف ل وىو ،صحيح؟
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 أهنا-يظن-يرى الناس بعض يفعلها قد املالية املعاملت بعض: أكثر بُ رِّ قَـ أُ 

 إل ْلا تركو فيحتاج صحيح؟، ذلك وغَت مشبوىة أو ُمر مة، حقيقتها ف وىي جائزة،

 .علم إل ماذا؟، إل حيتاج املنهي ْلذا تركو إًذا يعلم، أن إل ماذا؟،

 ،...(معرفتها إل اجتناهبا يفتقر املعاصي إذ: )...-اهلل رحمو-الذىبي قال ولهذا
 يقول أو يرتكب الناس بعض ،!فعًل  أو قوًل  كانت سواءً  معصية أهنا أنت تدري ما

 .معلوم مشاىد أمر فهذا ،!ُمر م أنو يدري ول ُمرًما قوًل 

 .علم على مبٍت كُ اْلت  رْ  ىناك، النور ىو ىنا النور: إذن

 وأنت إل   املعصية ىذه أو املنكر ىذا تركت ما ،...(الل عقاب خمافة: )...قال

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ -سبحانو-ألنو ،-عله ف جل-الل خائف

 ىو ىي؟، ما چ...ڄ ڄ...چ و ،-وعز جل-چغافرچچڃڃ

 .-وعل جل-يعلمها ىذا ىكذا، العُت ربريك

  ڻ ں...چ -وعز جل-فهو ،مجيًعا اخللق صدور زبفي ما ويعلم بل

 چڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچو ،چطوچچڻڻ

 .چغافرچ

 .عظيمة دللة فيها  چڻڻ ڻ ں ...چ: -تعال-قولو دللة بل
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 ف ىنا السِّر معٌت ما: أقول أنا السِّر؟، معٌت ما ،-الل رمحو-القيم ابن اإلمام قال

 كان ما بالسرّ  املراد: قائل يقول قد ؟،چڻ ڻ  ڻ ں ...چ: -تعال-قولو

 .انتشر خلص سرًا كان ما ذاع مث   اثنُت بُت األمر كان إذا ألنو السُِّر، ىذا اثنُت بُت

 املعٌت إل انظر ؟،چڻ ڻ ڻ ں ...چ: -تعال-قولو معٌت فما

 .العظيمة اآلية ىذه ف الدقيق

 املرء بو حد ثَ  ما ىو: ىنا بالسِّرِ  املراد: )...-اهلل رحمو-القيم ابن اإلمام يقول

 حد ثَ  ما: ىو چڻ ...ڻ ں ...چ: قولو ف السِّرُ  ،...(شفتاه بو تنطق ملو  نفسو

 .نفسك رَبدِّثُ  أنت نفسو، بو املرء

  ں ...چ الس رِ  من وأخفى ،!بو َتَكل مَ  ما ،...(شفتاه بو تنطق ومل: )...قال

 أن   يعلم-وتعال سبحانو-أنو أي: )...قال السِّرِ  من وأخفى: أي  چڻڻ ڻ

ثها مل بعد وىو وكذا، بكذا نفسو ثسيحد   عبده   ں ...چ: قولو دللة فهذا ،!حيدِّ

 .چڻ ڻ  ڻ

 .-عله ف جل-الس رِ  من وأخفى: أي چڻ ڻ  ڻ  ں ...چ

ْد، أنْ -عله ف جل-اإللو ىذا يستحق أل  ف-وتعال سبحانو-جُيَر د وأن يُ َوح 
 بُت فيط رحوا العبيد؟، لو َيِذل  و  الرقاب؟، لو زبضع وأن ،!لو؟ العبودية ذبريد العبودية؟،

 .؟-وتعال سبحانو وعل، جل-عليو مقبلُت تائبُت مستغفرين إليو منيبُت يديو
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 .األحبة أيها التقوى حقيقة ىذه

 مبٍت -والًتك العمل-العلم وىذا للمنهيات، وترك بالطاعات، عمل التقوى: إذن

 .التقوى معٌت ىو ىذا أو تقوىال معٌت ىذه لل، وإخلص الل لرسول بإتباع علم، على

 .اآلن؟ معناىا عرفتم

 ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿچ: -تعال-قولو دللة عرفتم: إذن

 .چ...ٹ ...چ كلمة دللة ىذه ،چعمران آلچچڦ...ڤ

 :مراتب ثلث األحبة أيها التقوى

 اآلثام عن واجلوارح القلب محية: )...القيم ابن اإلمام قال كما: األولى المرتبة

 .األول الرتبة ماذا؟، ىذه ،...(ِصَورَِىا ميعجب واحملرمات

 أمر ىذا تقل ل ،...(املكروىات عن محيتها: )...-الل رمحو-يقول: الثانية المرتبة

 تقاتو؟، حق الل اتقوا الذين املتقُت من تكون أن تريد أل، ،!بأس ف ما: يعٍت مكروه

 ،چالقمرچچڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ: -وعل جل-الل وعدىم الذين
 .املراتب ىذه ف وارتقي داوم الذين؟،...الذين

 ...(.املكروىات عن محيتها: )...قال

 وما الفضول عن محيتها ،...(يعٍت ل وما الفضول عن اْلمية: الثالثة: )...قال ثم

 عافاك نفسك، تقحم ل يعنيك ل ما! اترك يعنيك، ل فيما نفسك تقحم ل يعٍت، ل

 .الل فامحد املعافاة، ىعل الل فامحد الل
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 .الثلث؟ والرتب الثلث الحميات بهذه قام من نتيجة ما

 العبد تعطي األول: )...قال األول، الرتبة...( فاألول: )...-اهلل رحمو-يقول

 .واآلثام احملرمات عن وجوارحك قلبك محيت إن ،...(حياتو

 عن محاىا ماذا؟، كتر  ما إذا ،...(وقوتو صحتو تفيد: والثانية: )...قال ثم

 .املكروىات

 إذا ؟،األحبة أيها عرفتم ،...(وهبدتو وفرحو سروره تكسبو: والثالثة: )...قال

 .املراد املعٌت ىذا على ووقفت الدقيقة املعاين ىذه الصاحل املؤمن العبد أيها عرفت

 .املراد يفتك مل التقوى حقيقة عرفت إذا: أقول 

 يفتك مل التقوى مراد على وقفت إذا: )...-اهلل رحمو-القيم ابن اإلمام يقول

 يفتك مل)... التقوى، من املراد: يعٍت...( التقوى مراد على وقفت إذا)... ،...(املراد

 .بو أتيت قد أنت إذ ،...(املراد

 كذلك؟، أليس ومعاشو حياتو ف ألمور يتعرض من ا الواحد: األحبة أيها

 كلو ذلك مع-وعز جل-الل من وحيتاج يوفقو، وأن يسدده وأن يعينو أن الل من ويطلب

 .عونو ف يكون أن

 العلوم جامع ف-الل رمحو-رجب ابن اإلمام قاْلا :غالية نفيسة كلمة وىنا

 باللطف الل عاملو رخاءه حال ف بالتقوى الل عامل من: )...-الل رمحو-قال واْلكم،

 ,...(شدتو حال ف حال



ة|  24 ح ف  ص
 

 واألمن والراحة السعة حال ف ،...(رخاءه الح ف بالتقوى الل عامل من)...

 الل عاملو رخاءه حال ف بالتقوى الل عامل من)... والصحة،-اْلمد ولل-واألمان

 .بك نزلت ما إذا الشَِّدة حال ف-وعل جل-بو يلطف بأن ،...(باللطف

 العبد النوازل، وأحكام األوامر أحكام بُت متقلب: األحبة أيها فالعبد

 أن الل ونسأل نعمة وف رخاء ف كانوا ،!وتأمل حولك البلد بعض إل انظر ،!متقلب

 .الغم ة ُممد أمة وعن عنهم يكشف وأن يزيل

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ األوامر أحكام بُت يتقلب العبد

 ں ڱ ڱ ڱچ ،چالنساءچچۆ...ں ں

 أحكام وتنهاك، تأمرك كثَتة وأحاديث آيات ذلك غَت إل ،چالبقرةچچڻ...

 .األوامر

 وأحكام األوامر أحكام بُت متقلب: )...القيم ابن اإلمام يقول العبد

 .أو...أو...أو...أو فاقة أو مرض من نازلة بك تنزل ،...(النوازل

 يعينو أن إل-وتعال سبحانو-الل إل مضطر بل ُمتاج فهو: )...-اهلل رحمو-يقول

 ىذه أفعل أنا ،!بنفسي أستطيع أنا: تقول ل أنت صحيح؟، ،...(األوامر بأحكام للقيام

 .ديكن ل أبًدا تستطيع، ل الل أعانك ما إذا أل، ،!واألوامر كلها األشياء

 يعينك التوفيق، ىو ىذا عليها، الل يعينك وأن الطاعة تعلم أن: فالتوفيق

 .يفعلون ما لكن صحيح؟، هبا يسمعون الطاعات يعرفون الناس بعض عليها،
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 .توفيق إل حيتاج فالعبد يعمل، ومل علم أن التوفيق قلة من ىذا: لو نقول

 ف)... الل من العون إل...( الل يعينو أن إل مضطر بل ُمتاج فالعبد: )...قال
 أحكام ف بو يلطف أن ف إليو، وُمتاج إليو، ومفتقر األوامر، بأحكام القيام

  ڀچ كذلك؟، أليس والسلمة اللطف الل من تطلب نازلة بك نزلت إذا ،...(النوازل

 .؟-سبحانو-چامللكچچٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ

 ف بو اللطف يكون األوامر بأحكام العبد قيام قدر فعلى: )...-اهلل رحمو-يقول

...  ۀہ  ۀ ڻ ڻ ڻچ! انتبو ،!الل عبد يا فانتبو ،...(النوازل أحكام

 الل جعلنا-وسلم عليو الل صلى-واءهل ربت ربشر أن تريد ،چاإلسراءچچۓ

 ول بذلك،-وعز جل-بالل واستعن األوامر، أحكام تطبيق إل فسارع منهم وإياكم

 ف-وعز جل-الل واتق زباذل، ماذا؟، غَت من الطاعات على وأقدم تسوِّف، ول تؤجل،
-سبحانو-عليو ملحاًحا يكون أن العبد من حيب-وعز جل-فالل وعلنيتك، سرِّك

 .الدعاءب

: شيبة أبي البن المصنف في كما-اهلل رحمو-البصري الحسن اإلمام يقول

 يعلم املؤمن أن: -الل رمحو-يريد ،...(لسانو ف املنافق وعلم عملو، ف املؤمن علم)...

 .يعمل فلم علم من الل ذم   وْلذا يعمل، ول يعلم املنافق بعض أم ا فيعمل،

 يبارك وأن الصاْلُت، املتقُت، من وإياكم وجعلٍت بالتقوى، وإياكم الل زودين 

 مباركُت وإياكم جيعلٍت أن-وعل جل-ونسألو وأوقاتنا، وأعمارنا أعمالنا ف ولكم لنا

 .كرمي جواد إنو كن ا، أينما
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 .وسلم وصحبو آلو وعلى الل رسول على وبارك وسلم الل وصلى

 اْلداد فضل بن مندد عبيدة أبو: بتفريغو قام

 .الشريفة النبوية للهدرة 2341/ شعبان/ 7: املوافق ةاجلمع

       

   

    

     


