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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة  والالالةع ى الي  الملد امل  ال ني وى الي 

 آله وصحبه أمجعني.. وبعد:
فهذه ر الة نفملالة لإلماع ابن القالمل  اوزيةالة يالدة  بمالل مالال   أ  

ض رًا وأث ًا  03ةق أها وةدقق النظ  فملها حملث ذك  ابن القمل  أكث  من 
 ي ى ي الق ب والبد  واجملتمع.قبملًحا ل ذنزب واملعاص

وقالالالالالد رأ  بار ابالالالالالن  ألمهالالالالالة ل نسالالالالال  تقملالالالالالة هالالالالالذه ال  الالالالالالة أ   قالالالالالزع 
بطبعها ونس ها حىت ةالتفملد منها كل مال  . ندىز هللا أ  جيعل ذلال  
يف مالالالزايةن أىمالنالالالا ةالالالزع ل ةنفالالالع مالالالا  ول بنالالالز   ل مالالالن أ الالالي هللا بق الالالب 

   مل .
 قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا:

اىتمالالدوا ى الالي ر الالة هللا وىفالالزه وك مالاله ف الالملعزا  –اوهالالا  وكثالالم مالالن 
أمالالال ه و،ملالالالها ونالالالالزا أنالالاله  الالالدةد العقالالالابا وأنالالاله ل ةالالال ب ب  الالاله ىالالالن القالالالزع 
اجملالالالال مني ا ومالالالالن اىتمالالالالد ى الالالالي العفالالالالز مالالالالع ا صالالالال ار ى الالالالي الالالالالذنب فهالالالالز  

 كاملعاند.
وقا  معال و:: ريالا ل ل  الة مالن ل  طملعاله مالن ااالذل  واحلمالق ا 

ع ى ًزا من  يف الدنملا بال قة ثةثة براهال  وقا  بعض الع ماء: من قط
فالالة  الال من أ   مالالالز  ىقزبتالاله يف احن الالال   ى الالي لالالز هالالالذاا وقملالالل ل حالالالالن 
ن ال طزةل البماء فقا : أ ا: أ  ةطال ح  يف النالار ول ةبالاو. و ال   
ريالالل احلالالالنا فقالالا  ةالالا أبالالا  الالعملد: كملالالأ نصالالنع ونالالالالة أقالالزاع  زفزنالالا 

ت   صالالالحب أقزاًمالالالا  زفزنالالال  حالالالىت  مالالالاب ق زبنالالالا  نقطالالالع  فقالالالا : وهللا 
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حىت  درل أمًنا  م ل  من أ   صحب أقزاًما ةؤمنزن  حىت   حق  
 املخاو:.

* وقالالالالد ثبالالالالي يف الصالالالالحملحني مالالالالن حالالالالدةث أ الالالالامة بالالالالن يةالالالالد قالالالالا : 
القيامة فيلقى يف النار  جياء بالرجل يوم»ةقالز :  مسعي ر ز  هللا 

يطاو  باه ف ، بطنه يف الناار مماا يادور ارماار برحاا  قطابأفتتدلق 
أصاااب أ أت ن اان نامراااا باااملعرو   اأهاال النااار فيقولااوف: يااا فاا ف ماا

اا عن املن رأ فيقول: منت آمرمم بااملعرو  و  آنياه وأكاامم اوننه
 «.عن املن ر وآنيه

 * وذكالال  ا مالالاع أ الالد مالالن حالالدق أ: رافالالع قالالا : مالال  ر الالز  هللا 
  »قالالالا : فظننالالالي أنالالاله ة ةالالالد . « أ  لااا  أ  لااا »بالالالالبقملع فقالالالا : 

رع فااد   ، ول اان هااربا قااب فاا ف بعًتااه آاااعي ا ل  آل فاا ف ف اال  اار 
 «.لها من اارًاآلف م

ياتنى باااعم أهال »: * ويف صحملح مال   قا : قا  ر ز  هللا 
مث يقااال: لااه: يااا اباان الاادايا ماان أهاال النااار فيناا ص يف النااار صاا  ة. 

ا آدم هل رأيت خري ا قطأ  هل مر ب  اعيم قطأ فيقول؛   وهللا يا
ااا يف الاادايا ماان أهاال ا نااة فيناا ص يف  رب. ويااتنى با ااد الناااا بتآ 
اا قاطأ هال مار  ا نة ص  ة ، فيقال له: يا ابن آدم ، هل رأيت بتآ 
ب   د  قطأ فيقول:   وهللا ياا رب ماا مارؤ باتا قاط و  رأيات 

 «. د  قط
لف أول »ةقالز :  * ويف صحملح مال   قالا : مسعالي ر الز  هللا 

م القيامااة ث ثااة: رجاال اآتيتااهد فااا  بااه فعرفااه الناااا يق ااى فيااه يااو 
فقال ما عملت فيهاأ قال قانلت في  حا  قتلات،  ، اعمه فعرفها
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 أمار باه فسا   مث ، قال مرببت ول ن ليقاال هاو جارفء فقاد قيال
علاااى وجهاااه حااا  ألقاااي يف الناااار، ورجااال نعلااام العلااام وعلماااه وقااارأ 

هاااأ قااال بااه فعرفااه اعمااه فعرفهااا فقااال مااا عملاات في ف، فااا آالقاار
نعلماات فياا  العلاام وعلمتااه وقاارأآ فياا  القاارآف، فقااال: ماارببت 
ول ن  نعلمت ليقال هو عات، وقد قيل، وقرأآ القرآف ليقال هو 
قارئ، فقد قيل، مث أمر به فس   على وجهه ح  ألقي يف الناار، 

فاا  باه  ،  عليه رققاه وأعطاا  مان أصانا  املاال ملاهورجل وآع هللا
ال: مااا عملاات فيهاااأ فقااال: مااا نرماات ماان فعرفااه اعمااه فعرفهااا فقاا

قال: مرببت ول ن  افقت فيها ل . أافق فيها ل  أآ يل حت  أف 
فعلاات ليقااال هااو جااواد، فقااد قياال، مث أماار بااه فساا   علااى وجهااه 

فهاات ء أول خلااق هللا نسااعر  اام  -حاا  ألقااي يف النااار ويف لفاا : 
 «.يوم القيامة –النار 

يعطاااي الع اااد مااان الااادايا  لذا رأيااات هللا عااا  وجااال»: * وقالالا  
مث  الالة قزلالالاله ىالالأل ويالالالل:  «علااى معاصاايه ماااا  اا  فت اااا هااو اآاااتدرا 

 ْم أَبْاااَواَب م اال ب َ ااْيء  َحاا َّ لبَذا ااا َاس ااوا َمااا ذ م باار وا ببااهب فَاَتْ نَااا َعلَااْيهب فَاَلمَّ
َا أ ون وا َأَخرْباَاه ْم بَاْ َتة  فَتبَذا ه ْم م ْ لبس وفَ   .َفربح وا ِبب

لالالال أ  ذا رأةالالي هللا ىالالأل ويالالل ةتالالابع ى ملالال  نعمالاله * وقالالا  بعالالض ا
وأنالالي مقالالمل  ى الالي معاصالالمله فاحالالذره فدرالالا هالالز ا الالتدرا  منالاله ةالالالتدري  

ااَد   َ ََعْلنَااا لبَمااْن به.وقالالد قالالا   عالالا :  َولَااْوَ  َأْف َي  ااوَف النَّاااا  أ مَّااة  َواحب
ااْن َف َّااة  َوَمَعااارب َ  َهااا َيْهَهاار وَف    َيْ ف اار  ببااالرَّمْحَنب لب ا ي ااوسببْم آ ااق ف ا مب َعَلياْ

ااا  َهااا يَاتَّ بو ااوَف   َوق ْخر ف ااا َولبْف م اال  َذلبااَ  َلمَّ َولب ا ي ااوسببْم أَبْاَواب ااا َوآ اار ر ا َعَلياْ
َر   عبْنَد رَب بَ  لبْلم تَّقبيَ  اْاَيا َواآْلَخب  .َمَتاع  اْرََيا ب الد 
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ْاَساااف  فََامَّااا اإْلب وقالد رب  الالبحانه ى الالي مالالن ةظالالن هالالذا الظالن بقزلالاله: 
لبَذا َمااا ابْاااَتَ    رَب ااه  فََاْمَرَمااه  َواَاعََّمااه  فَايَاق ااول  َرؤ ب َأْمااَرَمنب   َوَأمَّااا لبَذا َمااا 

أي لالمل  كالل مالن  ابْاَتَ    فَاَقَدَر َعَلْياهب ربْققَاه  فَايَاق اول  َرؤ ب َأَهااَانب   َما َّ 
ه نعمتالالاله وو الالالعي ى ملالالاله ريقالالاله أكالالالز  قالالالد أك متالالالها ولالالالمل  كالالالل مالالالن ابت ملتالالال

وضالالملقي ى ملالاله ريقالاله أكالالز  قالالد أهنتالالها بالالل أبت الالي هالالذا بالالالنع  وأكالال ع هالالذا 
 بالبتةء.

ف هللا يعطي من  ا  ومان ل»قالا :  * ويف يامع الرتمذي أنه 
 «.    ، و  يعطي اإلمياف ل  من   

 رب مالتدر  بنع  هللا ى مله وهز ل ةع ال »* وقا  بعض الال أ: 
غالال ور بالالالرت هللا مورب  ا ل ةع الال ورب مفتالالز  بثنالالاء النالالا  ى ملالاله وهالالز  ا

 «.ى مله وهز ل ةع  
فممالالالا ةنبغالالالي أ  ةع الالال  أ  الالالالذنزب واملعاصالالالي   الالال ا ول  الالال  أ  
ضالال رها يف الق الالزب ك الال ر الالالالمزع يف اتبالالدا  ى الالي ا الالتة: بريا الالا 
يف ال الالالالالالال ر. وهالالالالالالالل يف الالالالالالالالدنملا واحن الالالالالالال    الالالالالالال  وباء  ل  الالالالالالالببه الالالالالالالالذنزب 

 واملعاصي .
ة بار ال الالالالذ  والنعالالالالمل  والبهنالالالالة فمالالالالا الالالالالذي ا الالالال   اتبالالالالزةن مالالالالن اونالالالال

والالالال ور    بار احنلع واتحالالالألا  واملصالالا ب  ومالالالا الالالذي أ الالال    ب الالالمل  
مالالالن م مالالالز  الالالالالماء وطالالال به ولعنالالاله ومالالالالا االالالاه ه وباطنالالاله  ومالالالا الالالالذي 
أغ ق أهل اترض ك ه  حالىت ىالة املالاء فالزق ر و  اوبالا ا ومالا الالذي 

ياله اترض    ط ال ةح العقمل  ى ي قالزع ىالاب حالىت ألقالته  مالز ي ى الي و 
ا مال   ى ملاله مالن بةالاره  وحال وثه  ك ،  أىناي خنل  اوةالة وبمال   مال

ىهالال  وبوا الال  حالالىت صالالاروا ىالال   ل مالال     ةالالزع القملامالالة  ومالالا الالالذي و ر وي 
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أر الالل ى الالي قالالزع صالالزب الصالالملحة حالالىت قطعالالي ق الالز   يف أيالالزافه  ومالالا زا 
ىالالن آ الال ه   ومالالا الالالذي رفالالع قالال   ال زطملالالة حالالىت مسعالالي املة مالالة نبالالا   

مث ق بهالالا ى الالمله  فنعالالل ىالملهالالا  الالاف ها ا فالال ه مه  مجملًعالالا مث كة الال  ا 
أ الالبعه  حنالالار  مالالن  الالنملل أمط هالالا ى الالمله ا فنمالالع ى الالمله  مالالن العقزبالالة 
ما مل جيمعه ى ي أمالة غالمه . و  الزا،  أمثا الاا ومالا هالي مالن الظالاملني 
ببعملد  وما الذي أر ل ى ي قزع  عملب  حاب العالذاب كالظ اللا ملالا 

مله  نالالارًا   ظالالي  ومالالا الالالذي أغالال ق ف ىالالز  صالالار فالالزق ر و الاله  أمطالال  ى الال
وقزمالالالالالاله يف البحالالالالالال  مث نق الالالالالالي أرواحهالالالالالال     يهالالالالالالن  فاتيالالالالالالالاب ل غالالالالالال ق 
واتروا  ل حالالال ق  ومالالالا الالالالذي  الالالالأ بقالالالارو  وباره ومالالالاله وأه الالاله  ومالالالا 
الذي أه   الق و  من بعالد نالز  بال نزال العقزبالا  وبم هالا  الدممًا  ومالا 

ىالالن آ الال ه   بالصالالملحة حالالىت  الالدوا « ةالال »الالالذي أه الال  قالالزع صالالاحب 
وما الذي بعث ى ي ب     ا ملل قزًما أوو ب    دةد فنا زا  الة  
الالالالدةار ا وقت الالالزا ال يالالالا  و الالالبزا الالالالذراري والنالالالالاء وأح قالالالزا الالالالدةار و،بالالالزا 
اتمالزا  ا مث بعالثه  ى المله  مال   ثانملالة ا فال ه مزا مالا قالدروا ى ملاله ا و ال وا 

لعقزبالالا  مالال   مالالا ى الالزا  تبالالماا ومالالا الالالذي  الال ط ى الالمله  أنالالزال العالالذاب وا
القتالالالالل والالالالالالا و الالالال اب الالالالالبةب ومالالالال    الالالالزر امل الالالالزل ومالالالال   والالالالالخه  قالالالال ب  

ْم لبَ  و نالالاية ا وآ الال  ذلالال  أقالالال  الالال ب  بالالارل و عالالا :  ًَنَّ َعلَااْيهب َعاا لََي اْ
 .يَاْومب اْلقبَياَمةب َمْن َيس وم ه ْم آ وَء اْلَعرَبابب 

 * ويف يالالامع الرتمالالذي مالالن حالالدةث أ: ه ةالال   قالالا : قالالا  ر الالز  هللا
  « خيااار  يف آخااار ال مااااف قاااوم خيتلاااوف الااادايا بالااادين ويل ساااوف

للنااااا مساااون ال ااااف مااان اللاااي، ألسااانتهم أحلاااى مااان السااا ر ، 
 يوقلو م قلاوب الاربباب ، يقاول هللا عا  وجال: أؤ ن اموفأ أم علا
 .«جتمبوفأ فيب حلفت، ألبعًن على أولو  فتنة ندع ارليم حرياا ا
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دةث يعفالال  بالالن عمالالد ىالالن أبملالاله ىالالن * وذكالال  ابالالن أ: الالالدنملا مالالن حالال

يده قا : قا  ى ي: )ة يت ى ي النا  يمالا  ل ةبقالي مالن ا  الةع  ل 
امسه ا ول مالن القال آ   ل رمساله ا مالالايده  ةزماالذ ىالام   وهالي  ال اب 
من ا د . ى ما ه     من حتالي أب  الالالماءا مالنه    يالي الفتنالة 

 وفمله   عزب(.
لالال  ن بالالن ىبالالد هللا * وذكالال  مالالن حالالدق مسالالال بالالن حالال ب ىالالن ىبالالد ا

بالالن مالالالعزب ىالالن أبملالاله: ) ذا اهالال  ال بالالا والألنالالا يف ق ةالالة أذ  هللا ىالالأل ويالالل 
) ذا أاهالالالالالال  النالالالالالالا  الع الالالالالال  ا وضالالالالالالملعزا  ( ويف م ا الالالالالالملل احلالالالالالالالن: ةكهالالالالالا

 -العمالالاللا وحتالالالابزا باتلالالالالن او باغ الالالزا بالالالالق زب ا و قالالالاطعزا اترحالالالاع 
 لعنه  هللا ىأل ويل ىند ذل  ف صمه  وأىمي أبصاره (.

 نن ابن ماية من حالدةث ىبالد هللا بالن ىمال  بالن ااطالاب:   * ويف
ف قبالل ى ملنالا  كني ىا   ىس   رهط من املهاي ةن ىنالد ر الز  هللا 

يا معيتار املهااجرين،  اص خناال أعاوذ »ر ز  هللا  بزيهه فقالا : 
مااا رهاارآ الفاحيتااة يف قااوم حاا  أعلنااوا  ااا ل  باااأ أف ناادرموهن. 

ت ن اان يف أآاا فهم الااربين م ااوا، ابتلااوا بااالطواعي واألوجاااع الاا  
و ااااد  املتواااااة وجااااور  بالساااانياقاااام قااااوم امل يااااال ل  ابتلااااوا  و 

الساالطاف. ومااا منااع قااوم قمااا  أمااوام ل  منعااوا القطاار ماان السااماء 
ولااو  ال هااابم ت ميطااروا، و  خفاار قااوم العهااد ل  آاالط هللا علاايهم 

مال أبماتهم عدوا من غاريهم فاخاربوا بعاا ماا يف أياديهم، وماا ت نع
 «.ِبا أا ل هللا من متابه ل  جعل هللا باآهم بينهم

لف ماان ماااف قاا ل م ماااف لذا »: * ويف املالالالند قالالا  ر الالز  هللا 
قااال يااا هااربا انااق  عااربير انعماال العاماال فاايهم باجطيوااة جاااء  الناااهي 
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ملاااه و ااااربه ماااااه ت يااار  علاااى هللا. فاااتذا مااااف مااان ال اااد جالساااه ووا 
ى هللا ع  وجل ذل  مانهم ضارب بقلاوب باألمص ، فلما رأ خطيوة

بع ااهم علااى بعااا مث لعاانهم علااى لساااف ا اايهم داود وعيسااى باان 
مرمي ذل  ِبا عنوا ومااوا يعتدوف. والربف افص حممد بياد  لتاامرف 
بااااملعرو  ، ولتنهااااوف عاااان املن اااار ، ولتاخاااربف علااااى يااااد الساااافيه ، 

أو لي اااربن هللا بقلاااوب بع ااا م علاااى  ولتاطرااااه علاااى اراااق أطااار ا ،
 «.بعا مث يلعن م مما لعنهم

* ونظ  بعض أنبملاء ب    ال ا ملل    مالا ةصالنع  ال  رتنصال  فقالا : 
)والالالالا كالالالالالبي أةالالالالدةنا  الالالال طي ى ملنالالالالا مالالالالن ل ةع فالالالال  ول ة  نالالالالا(. وقالالالالا  
رتنص  لدانملا : ما الذي   ط  ى الي قزمال   قالا : )ىظال   طملاتال  

 وا   قزمي أنفاله (.
ا مالالالاع أ الالالد ىالالالن ىمالالال  بالالالن ااطالالالاب:  ز الالال  القالالال   أ   * وذكالالال 

ختالالال ب وهالالالي ىالالالام    قالالالا   ذا ىالالالة فنارهالالالا ى الالالي أب ارهالالالا و الالالاب القبمل الالالة 
 منافقزها.

قالالالالالالا :  * وذكالالالالالال  اتوياىالالالالالالي ىالالالالالالن حالالالالالالالا  بالالالالالالن ىطملالالالالالالة أ  النالالالالالالا 
آايههر  اارار أما  علااى خيارهاا حاا  يساتففي املااتمن فايهم ممااا »

 «.يستففي املنافق فينا
املذمزمالة امل ال   بالق الب والبالد  يف  ار الق ي ةوللمعاصي من اآلث

 الدنملا واحن    ما ل ةع مه  ل هللا.
ا فالالالالد  الع الالالال  نالالالالزر ةقذفالالالاله هللا يف الق الالالالبا فمنهااااا: حرماااااف العلاااام
 واملعصملة  طفئ ذل  النزر.
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ويف املالند )   العبد لملحال ع الال يق بالالذنب  ومنها: حرماف الرقق.

 ةصملبه(.
ق بالالاله ل ةزاي،الالالا ول ةقار،الالالا لالالالذ   ومنهالالالا: وحسالالالة جيالالالدها العاصالالالي يف

أصالالالًة ولالالالز ايتمعالالالي لالالاله لالالالذا  الالالالدنملا ب  الالال ها مل  الالالأ بت الالال  الزحسالالالة. 
 وهذا أم  ل حي  به  ل من يف ق به حملا ا وما و   وبملي  ةةع.

ل  الملما أهالل ااالم ومنها: الوحيتة ال  حتنل بيناه وباي النااا 
بني ام أ ه وولده منه . و قز  هذه الزحسة حىت  التحم  فتقع بملنه و 

وأقاربالالالاله وبملنالالالاله وبالالالالني نفالالالالاله فالالالالرتاه مالتزحًسالالالالا مالالالالن نفالالالالاله. وقالالالالا  بعالالالالض 
 الال أ    تىصي هللا ف ر  ذل  يف   ق بابيت وام أيت.

 ومنها: نعسري أمور .
حيالال   الالا كمالالا حيالال  بظ مالالة  ومنهااا: رلمااة جياادها يف قل ااه حقيقااة

 ال ملل البهمل .
 ومنها: أف املعاصي نوهن القل  وال دف.

 : أف املعاصي نقنر العمر ومت ق برمته.ومنها
وةزلالالد بع الالها بعً الالا حالالىت ةعالالأل  ومنهااا: أف املعاصااي ناا رع أمًااااا

ى الالالي العبالالالد مفارقتهالالالا وااالالال و  منهالالالا كمالالالا قالالالا  بعالالالض الالالالال أ:    مالالالن 
 ىقزبة الالملاة الالملاة بعدها و   من ثزاب احلالنة احلالنة بعدها.

لا  عان أكاا ن اعا الق –ومنها: وهو من أخوفهاا علاى الع اد 
فتقالالالز   راب  املعصالالالملة و  الالالعأ  راب  التزبالالالة  الالالملًاا فسالالالملًاا    أ  لرادناااه 

  نال ا من ق به  راب  التزبة بالم ملة.
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فالالة ومنهااا: أف ينساال  ماان القلاا  اآااتق احها فتنااري لااه عاااد ، 

  التقبح من نفاله ر ةة النا  له ول كةمه  فمله.
 فهااي مااريا  عاان أمااة ماان يومنهااا: أف ماال معنااية ماان املعاصاا

األماام الاا  أهل هااا هللا عاا  وجاال، فاللوطيااة مااريا  عاان قااوم لااو . 
 وقزمها وهمذا. والعلو يف األرض والفساد مريا  عن فرعوف

ومنهااا: أف املعنااية آاا   اااواف الع ااد علااى ربااه وآااقوطه ماان 
. قا  احلالن البص ي: هانزا ى مله فعصزه ولز ىألوا ى مله لعصالمه  عينه

مه أحالدا قالا  هللا  عالا  يف  الزر  احلال : و ذا ها  العبد ى ي هللا مل ةم  
  اااْن م ْ اااربم ااانب امَّ  َفَماااا لَاااه  مب و   ىظمهالالال  النالالالا  يف الظالالالاه   َوَماااْن ي هب

 حلايته   لمله  أو  زفًا من   ه  فه  يف ق ز   أحق   يء وأهزنه.
 ومنهااااا: أف الع ااااد   ياااا ال يرن اااا  الاااارباوب حاااا  سااااوف عليااااه

 .و صغ  يف ق به وذل  ىةمة ا ةل
ومنهاااا: أف غاااري  مااان النااااا والااادواب يعاااود علياااه  اااتم ذا اااه 

 فملحرتق هز وغمه بسؤع الذنزب والظ  .
فالالد  العالالأل كالالل العالالأل يف طاىالالة هللا  ومنهااا: أف املعنااية نااور  الااربل
َمااْن َماااَف ي ربيااد  اْلعباا ََّ  َفلبلَّااهب اْلعباا َّ    عالالا ا قالالا   عالالا  يف  الالزر  فالالاط : 

يع ااا اىالالة هللا فدنالاله ل جيالالدها  ل يف طاىتالاله. وكالالا  . أي: ف ملط بهالالا بطَجَب
 من بىاء بعض الال أ: ال ه  اىأل  بطاىت  ول  ذل  وعصملت .

قا  احلالن البص ي:  ،  و   طقطقالي  ال  البغالا  وق نالي  ال  
فالالد  ذ  املعصالالملة ل ةفالالارق ق الالز  ا أن هللا  ل أ  ةالالذ  مالالن  –الالال اذةن 
 ىصاه.
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فد  ل عقل نزرًا واملعصالملة  طفالئ  ومنها: أ  املعاصي  فالد العقل ا

 نزر العقل.
فمالا   ومنها: أف الرباوب لذا ن اثرآ ط ع على قلا  صااح ها

مالالن الغالالاف ني كالال  قالالا  بعالالض الالالال أ يف قزلالاله  عالالا  يف  الالزر  املطففالالني: 
 ََم َّ َبْل رَاَف َعَلى قا ل و ببْم َما َماا وا َيْ سب  وف. 

فالالالد  هللا   ب اااةودعاااو  امل ومنهاااا: حرمااااف دعاااو  رآاااول هللا 
الَّارببيَن  بحانه أم  نبمله أ  ةالتغف  ل مالؤمنني واملؤمنالا  وقالا   عالا : 

ن ااااوَف ببااااهب  َْماااادب َر  ببااااْم َويا ْتمب َْ َوَمااااْن َحْولَااااه  ي َساااا  ب  وَف  ب ل ااااوَف اْلَعااااْر َ ْمب
اْعَت م الَّ َ اْيء  َرمْحَاة  َوعبلْ  اا فَااْغفبْر َوَيْستَاْ فبر وَف لبلَّرببيَن َآَمن وا رَباََّنا َوآب م 

ْله اْم  ايمب   رَباَّنَاا َوَأْدخب اْم َعارَباَب ا َْ ب لبلَّرببيَن نَاب وا َواناَّ َاع اوا َآا بيَلَ  َوقبهب
ااااْم  هب ْم َوَأْقَواجب ااااْن َآبَاااااببهب َجنَّاااااآب َعااااْدف  الَّاااا ب َوَعااااْدنَاه ْم َوَمااااْن َصااااَلَز مب

 .هبم  السَّي بَواآب َوذ ر بيَّاسببْم لباََّ  أَْاَت اْلَع بي   اْرَ بيم    َوقب 
وهالالز أصالالل   ومنهااا: ذهاااب ارياااء الااربف هااو ماااد  اريااا  للقلاا 

أنالاله  كالالل  الالما وذهابالاله ذهالالاب كالالل  الالم ب مجعالاله. ويف الصالالحملح ىنالاله 
م الن او   لف مماا أدر  النااا مان ما»وقا : « ارياء خري مله»قا : 

 «.األو  لذا ت نستز فاصنع ما  وت
و  العأ م الرب جل ج لاه ومنها: أكا ن عا يف القل  نعهي

وقاره يف ق ب العبد ول بد  اء أع أن. ولز متمن وقار هللا وىظمته يف 
 ق ب العبد ملا جت أ ى ي معاصمله.

ومنهااا: أكااا نسااتدعي اسااياف هللا لع ااد  ونرمااه وبليتااه بينااه وبااي 
ا وهنالال  ا الةل الالذي ل ة يالي معاله االا  قالا   عالا : افسه و ايطااه
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لَّرببيَن َآَمن وا اناَّق وا امََّ َوْلتَاْنه اْر اَاْفاصم َماا قَادََّمْت لب َاد  َواناَّق اوا يَا أَيا َها ا
َااااااا نَاْعَمل ااااااوَف   َوَ  َن  وا ااااااوا َمالَّاااااارببيَن َاس ااااااوا امََّ  امََّ لبفَّ امََّ َخ بااااااريم ِبب

ق وفَ   .فَاَْاَساه ْم أَاْاف َسه ْم أ ولَوبَ  ه م  اْلَفاآب
فمالا يالالي ىالن العبالد نعمالة  ل  لنعم وحتل الانقمومنها: أكا ن يل ا

بالالالالبب ذنالالالبا ول ح الالالي بالالاله نقمالالالة  ل بالالالذنب كمالالالا قالالالا  ى الالالي بالالالن أ: 
: مالا نالأل  بالةء  ل بالذنبا ول رفالع بالةء  ل بتزبالة. وقالد قالا  طالب 
اايَ ة  فَ بَمااا َمَسااَ ْت أَيْاادبي  ْم َويَاْعف ااو َعااْن   عالالا :  ااْن م نب َوَمااا َأَصاااَب  ْم مب
 .َمًبري  

   م ضالالاله  نهاااا: أكاااا ننااار  القلااا  عااان صااا ته واآاااتقامتهوم
وال افالالالاله فالالالالة ةالالالالألا  م ةً الالالالا مع الالالالزًل ل ةنتفالالالالع باتغذةالالالالة الالالالاليت  الالالالا حملا الالالاله 
وصةحه فد    ثم الذنزب يف الق زب كت ثم اتم اض يف اتبدا . بل 
الالالالالذنزب أمالالالال اض الق الالالالزب وبا هالالالالا ول بواء  الالالالا  ل   كهالالالالا. وقالالالالد أمجالالالالع 

أ  الق الالالزب ل  عطالالالي مناهالالالا حالالالىت  صالالالل    مزلهالالالاا الالالالالا  و     هللا 
ول  صالالل    مزلهالالا حالالىت  مالالز  صالالحملحة  الال ملمة ول  مالالز  صالالحملحة 
 الالالال ملمة حالالالالىت ةنق الالالالب با هالالالالا فملصالالالالم بواءهالالالالاا ول ةصالالالالح  الالالالا ذلالالالال   ل 
وخالفة هزاهاا وهزاها م ضها و فا ها خمالفتالها فالد  ا التحم  املال ض 

  كانالالالي اونالالالة مالالال واه  قتالالالل أو كالالالابا وكمالالالا أ  مالالالن ،الالالي نفالالالاله ىالالالن ا الالالز 
كالالذل  ةمالالز  ق بالاله يف هالالذه الالالدار يف ينالالة ىاي الالة ل ةسالالبه نعالالمل  أه هالالا 
البتةا بل التفاو  الذي بني النعملمني كالتفاو  الالذي بالني نعالمل  الالدنملا 
واحن الالال  . وهالالالذا أمالالال  ل ةصالالالدق بالالاله  ل مالالالن با الالال  ق بالالاله هالالالذا وهالالالذا. ول 

ااااَر َلفباااي لبفَّ اأْلَبْااااَراَر َلفباااي اَعبااايحتالالالالب أ  قزلالالاله  عالالالا :  م    َولبفَّ اْلف جَّ
ااايم   مقصالالالزر ى الالالي نعالالالمل  احن الالال   ويحملمهالالالا فقالالالط بالالالل يف بورهالالال   َج ب
كالالذل : أىالال  بار الالالدنملا وبار الالال يل وبار القالال ار. فهالالؤلء يف   –الثةثالالة 
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نعمل  وهؤلء يف يحمل ا وهل النعمل   ل نعمل  الق ب  وهل العالذاب  ل 

واحلالالالالأل  وضالالالالملق ىالالالالذاب الق الالالالب  وأي ىالالالالذاب أ الالالالد مالالالالن ااالالالالز: وا الالالال  
الصالالدر و ى اضالاله ىالالن هللا والالالدار احن الال   و ع قالاله بغالالم هللا وانقطاىالاله ىالالن 
هللا  بمالالل واب منالاله  الالعبةا وكالالل  الاليء  ع الالق بالاله وأحبالاله مالالن بو  هللا فدنالاله 
ةالالالزمه  الالزء العالالذابا فمالالل مالالن أحالالب  الالملًاا غالالم هللا ىالالذب بالاله ثالالةق 
م ا : م   يف هذه الدار فهز ةعذب به قبل حصزله حىت حيصلا فدذا 
حصالالالل ىالالالذب بالالاله حالالالا  حصالالالزله بالالالااز: مالالالن  الالال به وفزا الالاله والتنغالالالمل  
والتنمملالالد ى ملالاله وأنالالزال املعارضالالا ا فالالدذا  الال به ا الالتد ىذابالاله ى ملالالها فهالالذه 
ثةثالالة أنالالزال مالالن العالالذاب يف هالالذه الالالدارا وأمالالا يف الالال يل فعالالذاب ةقارنالاله 
أمل الف اق الذي ل ة يالي ىالزبها وأمل فالزا  مالا فا اله مالن النعالمل  العظالمل  

دها وأمل احلنالالالالالالاب ىالالالالالالن هللاا وأمل احلالالالالالالال   الالالالالالاليت  قطالالالالالالع با الالالالالالتغاله ب الالالالالال
اتكباب. فا   والغ  واحلال   واحلالأل   عمالل يف نفز اله  نظالم مالا  عمالل 
ا الالزاع والدةالالدا  يف أبالالدا،  ا بالالل ىم هالالا يف النفالالز  با الال  مالالالتم  حالالىت 
ة بهالالالا هللا    أيالالالالابها ا فحملناالالالذ ةنتقالالالل العالالالذاب    نالالالزل هالالالز أبهالالالي 

  مالالالالن ةالالال ق  ق بالالالاله ط بالالالالا وف ًحالالالا وأناًلالالالالا ب بالالالاله وأمالالال . فالالالال ةن هالالالالذا مالالالن نعالالالالمل
وا الالالتملاقًا  لملالالاله وار ملاًحالالالا يبالالاله وطم نملنالالالة بالالالذك ه  حالالالىت ةقالالالز  بع الالاله  يف 
حا  نألىه : واط بالاه. وةقالز  احن ال : مالالاكني أهالل الالدنملا   يالزا منهالا 
وما ذاقزا لذةذ العملش فملها وما ذاقزا أطملب ما فملها. وةقز  احن ال : لالز 

مالالا لالالن فملالاله والالالدونا ى ملالاله بالالالالملز:. وةقالالز   ى الال  امل الالزل وأبنالالاء امل الالزل
احن الال :    يف الالالالدنملا ينالالة مالالالن مل ةالالد  ها مل ةالالالد ل ينالالة احن الالال  . فملالالالا 
من بال حظه الغاو ب ر  الثمن؛ وغنب كل الغنب يف هالذا العقالد وهالز 
ة   أنه قد غنبا  ذا مل  من ل      بقملمة الال عة فا ال   املقالزمنيا 

مسالرتةهاا وصنهالا ينالة املال و ا والالالفم  فملا ىنًبا من ب اىة معال ا هللا
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الالالالذي يالالال   ى الالالي ةالالالده ىقالالالد التبالالالاةع وضالالالمن الالالالثمن ىالالالن املسالالالرتي هالالالز 
 ا وقد بعتها بغاةة ا زا !! ال  ز  

قال اء  هالذه ال  الالة  ياحن  وقالد أ،ملال –أةهالا القالارا العألةالأل  –وبعد 
 الال مها    ق ةبالال  أو صالالدةق  لملق أهالالا ا وأىالالد طباىتهالالا    ا الالتطعي 

 أك  ىدب من النا  لملمز  اتي  م اىًفا. وويىها ى ي
 واحلمد هلل رب العاملني ا والصة  والالةع ى ي  ملد امل   ني.

 
* * * 


