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@ @

òßČ‡�Ôß@ @

  . الذي بنعمته تتم الصاحلاتاحلمد هللا
كنت أتصفّح بعض األوراق القدمية من التراث وغريه،        

فرت على هذه الوريقات اليت كتبها الشيخ احلاج إبراهيم         ظف
  .)1(''العصر'' خبطّه تفسريا لسورة ]رمحه اهللا[ابن بيحمان الثميين 

السورة من وقد خصها الشيخ بالتعليق ملا تشتمل عليه 
 معتوجيهات إهلية للمسلمني كي ال يشملهم اخلسران الذي ي

  .بين آدم إالّ من استثناهم اهللا
  :واحلق أنّ السورة من جوامع الكلم مع قصرها

فيها الدعوة إىل منهجية إسالمية تضمن ملن يـسري          -

  .حسب مقتضاها سالمة الدين والدنيا
                                                 

ن ملزمة مجع فيها املؤلّف رمحه اهللا مجلـة  والنسخة املعتمدة من مكتبة االستقامة وكانت ضم - 1
  .من آثاره نثرا وشعرا خبطّه الذي ميتاز بالوضوح والسالمة من األخطاء
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اليت كتبها الشيخ ِلم ال نعمل لنشر هذه الوريقات : فقلت
وإخراِجها للناس لعلّهم يستفيدون منها، وتكون هلم عونا على 
الثبات على النهج الصحيح والطريق السوي يف زمان كثرت فيه 

  .الدعوات وتعددت اآلراء واختلفت املقاصد واالتجاهات
زمان أصبح فيه سكان األرض على اختالف مشارم 

بيت واحٍد كلّ واحد منهم حياول ومذاهبهم كأنهم يسكنون يف 
نعإليه أخاه باليت هي أحسن، أو باليت هي أخشن وأر أن جير.  

  .ال نستريح من فتنة رأٍْي حتى تنجر إىل فتنة أخرى
فلعلّ القارئ جيد فيها ما ينري له السبيل وينقذه من احلرية           

  .أو الذوبان
ء النهج  نعم لقد كتبها الشيخ على ج خيالف بعض الشي        

الذي يسري عليه الدعاة واملرشدون يف وقتنا احلاضر، وطريقتـهم          
  .يف طرح املشاكل ووصف األدواء والدعوة إىل سواء السبيل

ولكن مع ذلك إنين على يقني من أنّ القارئ البصري جيد فيها 
  .ما ينري له السبيل وينقذه من الشك واختالف اآلراء وتعدد السبل
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ائما نور يهدي اهللا به الناس وخيرجهم فالقرآن الكرمي د
حممد به من الظلمات إىل النور وسيبقى احلصن احلصني ألمة 

  . وإن اختلفت طريقة تناوله وبيانه للناس وتعددت مناهجه،�
  .واهللا من وراء القصد
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„î“Ûbi@Ñí‹ÈnÛa   

يخ ال أجد أخصر وال أوىف مما ورد عنه وللتعريف بالش
  .)1(يف معجم أعالم اإلباضية

إبراهيم بن بيحمان بن أيب حممد بن عبد اهللا بن عبد 
من  ).م1817/هـ1232: ت(العزيز الثميين اليسجين 

علماء بين يزقن البارزين، أخذ العلم عن خاله الشيخ عبد 
يب وعن الشيخ أ) م1808/هـ1223: ت(العزيز الثميين 

  ).م1787/هـ1202: ت(زكرياء حيي بن صاحل األفضلي 
وهو من أنصار النهضة اإلسـالمية احلديثة والدعاة هلـا         
باخلطب والوعظ واإلرشاد، فكان ينتقل بـني مــدن وادي          

  .ميزاب يدعو إىل العلم وحيارب اجلهل والبدع
له تالميذ كثريون وكانت له ِصالَت كثرية بعلماء اجلزائر 

مان، فكان يراسل اإلمام سليمان بن عبد اهللا إمام واملغرب وع

                                                 
  . م1999 الصادر من مجعية التراث سنة 16: ، رقم22، ص2ج: معجم أعالم اإلباضية - 1
 



‹—ÈÛa@ñŠì�@��Ðm@ @

 

v 

سلطنة عمان، كما أنّ له مراسالت إىل البايات والدايات األتراك 
  ...باسم جملس عمي سعيد الذي كان كاتب تقاريره

وهو شاعر أيضا متتاز قصائده بقيمتها التارخيية وإن مل 
ه مؤلّفات ل. يرق إىل مستوى الشعر اجليد من الناحية األدبية

  :عديدة نذكر منها
  .تفسري آيات النور من سورة النور، خمطوط. 1
  .تفسري سورة الفاحتة، خمطوط. 2
  .تفسري سورة العصر، وهو بني يديك. 3
  .حاشية على تفسري البيضاوي، خمطوط غري تام. 4
  .شرح موازين القسط أليب مهدي عيسى بن إمساعيل، خمطوط. 5
  .ونظما، خمطوطالرحلة احلجازية نثرا . 6
  .شرح جمموعة من األحاديث، خمطوط. 7
  . تلخيص عقائد الوهبية يف نكتة توحيد خالق الربية، خمطوط.8

وكان ميلك مكتبة ثرية من نفيس املخطوطات انتقلت 
@.انتهى. بعد وفاته إىل حفيده عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم @
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  صلّى اهللا على سيدنا وموالنا حممد 
 وآله وصحبه وسلّم تسليما

@ @

ÑÛû¾a@òß‡ÔßZ@ @

 والعاقبةُ للمتقني فال عدوانَ إالَّ      ،احلمد هللا رب العاملني   
 والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممـد        ،على الظّاملني 

وعلى آله الطّاهرين وأصحابه الطيـبني      خامت األنبياء واملرسلني    
   . تقي إىل يوم الدين وعلى كلّ بار،وأزواجه أمهات املؤمنني

 به كتاب اهللا سـبحانه      طَاحوبعد فَلَما رأَيت إىل ما أ     
 واحتوى عليـه مـن مغيبـاِت        ،من علوم اَألولني واآلخرين   

وما حتت الثّرى   ،  السماوات واألرضني وعجائب املخلوقات   
ـ  وما   ،وبدائِع املصنوعات  مـن اآليـات    [فُِق األعلَـى    األب

ـلني         .]الباِهراِت ـاء واملرس  ،وإىل بدِئ اخللق وأمساء مشاهري األنبي
وشـأن  ،  واملالئكة الربرة الكرام، وأخبار األمم السالفة األقـدِمني       
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موالنا حممد عليه الصالة والسالم ومجيع أخبـاره وغزواتـه          
حياته وبعد مماته،   وشأن أمِته يف    ،  لألنام من ابتدائه إىل انتهائه    

وعالمِة الساعة، وأخبار الربزخ ويوم القيامة، والبعث واحلشر        
 وأمهات التوحيد واملواعظ واألمثال، واألخبار    ،  واجلنة والنار 

فكيف ال وهو    لَِبيبلوصفه  فإذا هو شيء عِجيب ال يحيط       
 �ن حِكيٍم حِميد  ـِزيلٌ مِ ـتن�رقانٌ مرتَّل   ـرآن مفَصل وفُ  ـق
ال غَايةَ   نزل به الروح األمني على قلب رسوٍل مجيدٍ        ]42:فصلت[

 ،نبيه وألعجاِئِبه، وال ايةَ ِلغراِئبه، وال يحيطُ مبا فيه إالّ خاِلقُه    
ما فَرطْنا ِفـي  � :عليه ربه كما قال سبحانه  يف غري ما استنار     
  .]38:األنعام[ �الِكتاب ِمن شيء

 قد أحاطت ببعِض    سوره سورة من أقصر     أنّ )1( يل ابد
ما ذكر من غرائبه، وهي سورة العصر ملن تأمل مـا فيهـا             

بدوت    قَابكِْشف النلتعِليٍق ي اجحتفيها وتفَكَّر، ت ظرهن نأمعو ر
 وجوِه مخدراِتها ويِزيلُ احلجاب عن أبكَـاِر مهماِتهـا          نع

                                                 
  ).فَلَما: (جواب لـ قوله -1
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املوضوعة  روأكْمام الزه  داف الدر صأَ'' :تهومعِضالَِتها فسمي 
  )1(''على سورة العصِر

ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم والعصِر ِإنَّ اِالنسانَ لَِفي        �
         ا ِبـاحلَقواصوتاِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم ٍر إالَّ الِذينسخ

  .�وتواصوا ِبالصبِر
ِبـسِم اِهللا الـرحمِن      (فيه مستعينا باهللا سبحانه   فقلت  

املعدن املصون  ''وقد أشبعنا الكالم على البسملة يف       ). الرِحيِم
وهذه السورة مكّية مـن     . فعليك به )2(''على الكرت املدفون  

 سورة اليت أنزلَت على سيدنا وموالنـا        )3(اخلمسة والثّمانني 
 وما بقي لكمال عدا وهـي       حممد عليه الصالة والسالم ا،    

  . مبدينته�مائة وأربع عشرة سورة نزلت عليه 
 قسم عظيم مختص باهللا      فهذا �والعصِر� :تعاىلقوله  

                                                 
  .وتصرفنا يف العنوان باالختصار منه -1
  ).مخ( وريقات للشيخ يف تفسري سورة الفاحتة -2
  . موقوفا عن ابن عباس.17:رقم. باب يف ذكر القرآن) 3(حسب رواية الربيع يف مسنده  -3
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أراد تعِظيم مخلُوٍق من خملوقاته     إذا   �تعاىل دون غِريه، ألنه     
مبعىن عصِر النبوِة ملا يوِقعه فيـه مـن         ،  أقسم به تنويها بشأنه   

 اليت ال تتناهى، كعصر     ، واخلوارِق الغريبةِ  ،اجيب البديعةِ األع
 ،�نبينا حممد عليه الصالة والسالم وغريه كسيدنا موسى         

  .حتى قيل إنّ عصاه بلغت ألف معجزة
ـ  العصر لشرفها على غريها، وكو     ِةالَص ]املراد[أو   ه ِن

  لى اُألموِر الِعظَاِم واملالئكـة      اوقتاِس عاِع النالكـرام   جِتم 
  .عليهم الصالة والسالم

 من ابتداء الدنيا إىل ،أو مطلق العصر أي الدهر
 يغِني فَِقريا ويفِْقر ،فإنه تعاىل كلّ يوم هو يف شأن، انتهائها

ا، ويِعز ذَليالً ويِذلُّ عِزيزا، ويصحح سِقيما ويسِقم صِحيحا، يغَِن
ِميت حيتا، وغريويذلك من أفعاله اجلليلةا وحييي مي .  

وحيتمل أن يكون على حذف مضاف أي ورب العصر، وعليه          
  ، وقد أكثر اهللا سبحانه مبثل هذا يف كتابه، فيكون أقسم بذاته تعاىل

هـذا يف    :]ما جيوز للمخلوق أن حيلف به     [. 1
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شأن اخلالق وأما املخلوق فال حيلف إالّ باهللا، وال جيـوز لـه           
من كَانَ حاِلفًا فَلْيحِلف باِهللا     «:صالة والسالم بغريه، لقوله عليه ال   

» ِليصمت أو
كواهللا وتاهللا وربـك ورب      .، وال حتلفوا إالّ باهللا    )1(

  . مييناىالكعبة وعظمته وقدرته، وأيم اهللا وعهده، وميثاقُه إن نو
وعلى احلانِث بعـد الـيمني       :]كفّارة اليمني [. 2

فَكَفَّارته ِاطْعـام عـشرِة     � �  املعقود بذلك ما ذكره اهللا    
ساِكني79:املائدة[.  اآلية�م[.  
الَ �اهللا  وال ميني يف لغو كما قال        :]ني اللّغو مي[. 3

وهل هو   ،]225:البقـرة [. اآلية�يواِخذُكُم اُهللا ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم    
ما صدر يف حال غضب أو نسيان، أو خطـأ، أو هـزٍل أو              

  . خالف؟ أو خصومٍة أو كالٍم ساِقٍطمعصيٍة
                                                 

. 2533:رقـم ...باب كيـف يـستحلف    ) 26.(رواه البخاري يف كتاب الشهادات     -1
مـن  . 1646:باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل رقم       ) 1(ومسلم يف كتاب األميان     

أنه أدرك عمر بن اخلطاب يف ركـب وعمـر          : حديث ابن عمر وأول احلديث عنده     
 ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن      �أال إنّ اهللا    «:  � حيلف بأبيه فناداهم رسول اهللا    

  .»ليصمتكان حالفا فليحلف باهللا أو 
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وحلق به ما كان بغري اهللا حنو وحق الكعبِة، وجربيل،          
 فـالٍن لنـهي     وحممٍد، وحياِتك، وأبيك، ورأِسـك، ورأسِ     

  .ولزم به استغفار فحسب .الشارع عنه
واحلنث يف اليمني أفضل من      :]احلنث أفضل [. 4

حيث قال عنـد     � التمادي عليه حلديث أيب بكر الصديق     
ها أَفْـضل    غَير ت علَى يِمٍني فَرأَي   فِلحأَالَ  «نزول آية التكفري    

»هن ِمريو خـِمنها ِإالَّ كَفَّرته وأَتيت ِبما ه
 لعبد �وقوله ، )1(

ذَا حلَفْت علَى يِمٍني فَرأَيت غَيره خيرا ِمنـه         ِإ« :اهللا بن مسرة  
نع فكَفِّره،هِمن ريخ وا هِايِت ِبمو «

)2(.  
فإن كان على واجب    ،   عليه فولُوخيتلف باختالف أحوال احملْ   
                                                 

ال يواخـذكم اهللا بـاللّغو يف       �:رواه البخاري يف كتاب األميان والنذور باب قول اهللا         -1
 ومسلم يف كتاب األميان باب ندب من حلـف          6249: ورقم 2964: رقم �أميانكم

من حـديث أيب موسـى      . 1649:رقم... أن يأيت الذي هو خري     فرأى غريها خريا منها   ميينا  
  .األشعري

ال يواخـذكم اهللا بـاللّغو يف       �:رواه البخاري يف كتاب األميان والنذور باب قول اهللا         -2
ــانكم ــم�أميـ ــم6248: رقـ ــارود يف  . 6343: ورقـ ــن جـ وابـ

  .من حديث عبد الرمحان بن مسرة. 929:،رقم233،ص1ج:املنتقى
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  .ب واحلِنثُ معصِيةٌوترك حمرم فيمينه طاعةٌ والتماِدي عليِه واِج
واحلنث مكروه،  ،  نس والتمادي ح  أو مندوب فطاعةٌ  

  ،أو على عكسه فبعكسه
وجتزئ هذه الكفّـارة     : ؟]رةمىت خترج الكفّا  [. 5

 فهل تسقط   ، وال جتِزي قبل ميٍني اتفاقًا     ،بعد حنث وميني اتفاقًا   
عليه قبل احلنث أو بعده؟ قياسا على تقِدِمي الواِجـِب قبـلَ            
الوقِت كالزكاِة مراعاةً لصالح الفِقِري، ومحالً على الظِّهـاِر         

  . قوالن؟ للحديث املتقدم،الَو أَ،بنص شارع
 وبـضمتني الـدهر،     ،ر مثلّثٌ عصوال :]غةـل[. 6

  واليوم واللّيلة، والعشي ِمالحاِر  رشس، والغداة، واحلـبس   م، 
  . واملنع، والعطية،والرهط والعشرية

 واملرأةُ بلغت شبابا وأدركت     ،وأَعصر دخل يف العصرِ   
بلوغًا ودخلت يف حيض، ورهقت عشرين سنة، أو ولدت أو          

  . فطمثتبيت ساعةًحِبست يف حبس 
وعصري العنب وغريه ما يستخرج منه ليؤولَ إىل شيء آخر          
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  .واملعصرات السحاب، وأُعِصروا أُمِطروا .كخلٍّ
           ـب ا أو اليت فيها نار أويح تثري سحابالر ارصواإلع

  .من األرض حنو السماِء كعمود أو اليت فيها الغبار الشديد
  أن ي ارواالعتصإنس غ انٌ بطَعاٍم فيعتِصر مباٍء قلـيالً      ص

 .ِمعصر أي احلسب والنـسب    ـورجل كَِرمي ال   .قليالً ليسيغه 
وعصر رعِلهِ    الزنبس امأكم صاٍر مـن      . نبتوجاؤوا على إع

  .لة من عبد القيسيوبنوا أَعصٍر قَِب .الدهِر أي ِحني
فاقا ورفع  من األحرف الناِسخة إىل نصِب األوِل ات�ِإنَّ�و

   عكس ،ا على الف  ) كَان( الثاين على األصحـتنِبيه   رعية، حـرف
  . وكثريا ما يتلقّى ا القَسم مبالَغة يف التأكيِد،ونصٍبتوكيٍد 

  :وتكسر يف مواضع عديدة :]مواضع الكسر[
ِإنا أَنزلْناه ِفـي لَيلَـِة      �يف ابتداء كالم بكثرة حقيقة، حنو        •

   .]1:الفتح[�ِإنا فَتحنا لَك فَتحا مِبينا�و ]1:القدر[�القَدِر
•  ا حنو أو حكم: �    قاِهللا ح دعأَالَ ِإنَّ  � و ]55:يـونس [�أَالَ ِإنَّ و

الَ � و ]62:يـونس [�أَوِلياَء اِهللا الَ خوف علَيِهم والَهم يحزنونَ      
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لُهقَو كِزنحيِممةَ ِهللا جا ِإنَّ الِعز65:يونس[�يع[.  
والقُرآِن احلَِكـيِم   �وجواب قسم بكثري كما هنا، وحنو        •

 جعلْنـاه مِبِني ِإنا   لْوالِكتاِب ا �،  ]1:يس[�مرسِلنيلِْإنك لَِمن ا  
  .]2:الزخرف[�انا عرِبيا قُرَء

، ]14:يـس [�قَالُوا ِإنا ِإلَيكُم مرسلُونَ   فَ� ،وحمكي بقول حنو   •
  .]81:هود[�لُوا يا لُوطُ ِإنا رسلُ ربكوقَا�
واُهللا يعلَم ِإنك لَرسـولُه     � :وبعد عامل معلّق بالالّم حنو     •

 دهشونَنَّ الِْإواُهللا يلَكَاِذب اِفِقنين1:املنافقون[�م[.  
  . ]76:القصص[�ما ِإنَّ مفَاِتحهوآتيناه ِمن الكُنوِز � :ويف بدإ صلة حنو •
 جلست حيث إنّ زيدا عاِلم، وِإذْ حنـو         :وبعد حيثُ حنو   •

  .جئتك ِإذْ ِإنك كِرمي
َهللا يفِْصلُ بينهم يـوم     اِإنَّ  � :ويف خرب عن اسم ذات حنو      •

  .]17:احلج[�الِقيامِة إنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء شِهيد
  . مررت برجل إنه عاقل: حنوفٍةصو •
  .]5:األنفال[�موِمِنني لَكَاِرهونَنَّ فَِريقًا ِمن الْوِإ� : حنووحاٍل •
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سم إنّ منصوب معرف بأل ا: اإلنسان� ِالنسانَِإنَّ ا�
 مبعىن ماهيـة كلّيـةٌ      ،كلّ إنسان   أو اِالسِتغراقية أي   ،اِجلنسية

  ، مركّبةٌ من احليوانية والناطقية
  :]منطقيات[

إما نفس   هايات املنحصرة يف اخلمسة ألن    وهي من الكلّ  
  : أو عارضا خارجا عنها،تماِم املاِهيِة أو جزء منها داخال فيها

ـ   ،نسان يسمى نوع األنواع كاإل    فاألول  ي وهو كلّ
 متفقني يف احلقيقة يف جواب ما هو؟ حتى ،مقول على كثريين

  .لو سئل عنها لقيلَ يف جواِبها حيوانٌ ناِطق أي مدرك
 إما أن يكون مساِويا ِلتلك املاهيـِة فيـسمى          والثاين

 يماطق ،زا هلا فَصال موهو كلّي مقول على شـيء يف        ، كالن 
 ،جواب أي شيء هو؟ أو أعم منه فيسمى جنسا هلا كاحليوان          

   احلقيقة يف جواب ما هو؟يفوهو كلّي مقول على كثريين خمتلفني 
  كُلِّـي  نسان وهو  لإل ضحك كال ما خاص إ والثالث

 كاملشي لـه    أو عام ،  دق على حقيقة واحدة   صا ،خارج عنها 



‹—ÈÛa@ñŠì�@��Ðm@ @

 

11 

  ،ولغريِه، وهو كُلّي صاِدق على أفْراد املَاِهية الواحدة وغريها
 إىل ما فوقَها وهـو      مثّ هذه األجناس تعتبر متصاِعدةً    

   ،اجلوهر املُسمى جبنس العاِلي
زنتإىل لةًوم   اِفل املُسا بينهما وسـائطٌ       السا ذُِكر، ومى مبم

  .حبسِب االعِتباِر، ولكلّ منها حكم خيصه
           ،موع من حيـث هـووإنّ الكلّ هو احلكم على ا

   ،واجلُزُء ما تركّب منه ومن غريه الكُلُّ
ِرِه مـن وقـوع           والكلّيتصو هو الذي ال مينع نفس 

  . واجلزِئي هو الذي مينع ذلك،الشركة ِفيِه
 واجلُزِئيةُ هو احلكم    ،والكلّيةُ هو احلُكْم على كلّ فَردٍ     

  .على بعض األفراِد دون بعٍض
   .وحملّ بسط الكالم يف هذا املقام كتب املعقُول

واإلنـسانُ واإلنـس    : ]�االنسان� معاين   غةـل[
للمرأة إنسانٌ وإنسانةٌ كما     ]ويقال[،   أَبصر سِنِبمعىن البشر وأَ  

  : مجزو الرجزقال من
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���������������������א����  �������������������������� 
  :نسانُ العيِن مثال يف سواِدها كقول صِبيٍة من كامل الرجزِإو
  

������� !���"��#��$�1�א����0/��ذ���-,�+*!(�)�  !(�)����'�����&�%��$�&���2�3 

��4�5���א�!��%9�و���3��8*�7!()�وא� �
 ما أقبل   : ومن القَوسِ  ، اَأليسر من كُلِّ شيء    :واإلنسي

  . وأرض مل تزرع، رأس جبل:واإلنسان. عليك
  وابن إنِسك كوإنس:  كتاصوخ كِفيوس من   . صواألن 

وما يف الديار أِنيس    ،   الديك : ِضد العقُور، واألنيس   :الكالب
أحدأي .  

   صحاِبي مشهور،� خادم رسول اهللا ]اسم[ :وأنس
 أبصره وعِلمه،   :وأَنس الشيء .  ضد الوحشة  :واُألنسة

   . ِمسعه والصوت،وأحس بِه
 جار  �ِفي خسرٍ �و ، والالّم لتأكيد اخلرب   �لَِفي خسرٍ �

  ، متعلِّق مبحذوف وجوبا خرب إنَّ،وجمرور
يف اجلـنس   نّ هذا   إ : بتنكٍري للتعظيِم أعين   �سٍرخ�و
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عدم ِربٍح وتضِليِل سعٍي، ونقصاِن ِتجارٍة، وتضييِع رأس املاِل         
   فكيف حيصلُ له ربح بعده؟،الذي فُِطر عليه أوال

وقد سافر بال زاٍد وال بضاعة مع اختالل حاٍل، وفقد          
  ، وسلُوك يف طِريق ضاللة،ِهداية

با حيث  ولقد ضرب اهللا سبحانه هلذا اجلنس مثال عجي       
 ]17:البقـرة [�..مثَلُهم كَمثَِل الِذي ِاستوقَد نارا    � :قال يف شأنه  

اخلُسرانُ هو  خِسر الدنيا واآلِخرة ذَِلك     �إىل آخر اآليات و   
خفَى علَى مـن          . ]11:احلج[�املُِبنيكَّب ما ال ياز املُروفيه من ا

  .لِّسانذاق حالَوةَ البياِن ولَو بطَرف ال
 )1(واَألصلُ،  �ِإالَّ الِذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاتِ    �و

 وهو  ،هو إخراج البعض الواقع بعدها    و ، أدوات االستثْناءِ  ]يف[
  . الذي قبلها وهو املستثىن منه،املستثىن من العموم

 املوصوالِت اِالسِمية املفتقرة إىل ِصـلٍَة        من �ينِذال�و
  . األصح على�الَِّإ�بـوعاِئٍد منصوب 

                                                 
  ).إالّ(تثناء استعمال األداة أي األصل يف االس -1
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 أي أقَروا بألسنِتهم، وصدقُوا بتوحِيد ربهم ورسالة        �آمنوا�و
ه وحقيمة ما جاء به مننبيه، واعتقدوا ذلك يف قلوعند رب ،  

يزيد بزيـادة الطّاعـة ويـنقص       ) أي اإلميان (وهو  
 وِإذَا�: كما نص اهللا سبحانه عليه يف كتابه بقولـه         ،بنقصاا

تتِليع اتآي ِهملَيهتادا زانم ِإمي2:األنفال[�ه[ .  
ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخـشوهم فَـزادهم         �و
  .  ]173:آل عمران[�ِإميانا

 الِذين آمنوا   دِليستيِقن الِذين أُوتوا الِكتاب ويزدا    �و
   . ]31:املدثر[�ِإميانا

  . ]17:حممد[�ا زادهم هدىوالِذين اهتدو�
اِإلميانُ «: ويف أحادِيث من قوله عليه الصالة والسالم      

            ـاهِإالَّ اهللا، وأَدن ةُ أَن الَ ِإلَهادهش الَهًءا أَعزونَ جعبسو فين
»واحلَياُء شعبةُ اِإلمياِن، ِإماطَةُ اَألذَى ِمن الطَِّريِق

)1(.  

                                                 
  . من حديث أيب هريرة35:كتاب اإلميان، باب بيان عدد شعب اإلميان، رقم: رواه مسلم -1



‹—ÈÛa@ñŠì�@��Ðm@ @

 

15 

»ف اِإلمياِنالصبر ِنص«و
   والسماحةُ ِمن اِإلمياِن، )1(

 يِقولَوانُ الِصدِزنَ ِإميِبِه � و حجِة لَرِذِه اُألماِن هِبِإمي،  
ِزيد ِبعبٍد حتى يدِخلَه اجلنةَ، وينقص ِمنه حتى        يوالَ يزالُ   

ارالن ورثهي.  
  ان إميانٌ بتنكري، وأنه يقال لكلّ خصلة من خصال اإلمي

 فال يطلق إالّ على مجيـع        الدين ]فهو[وأما التعريف   
كْفُر باِالمياِن فَقَد حـِبطَ     ومن ي � : لقوله تعاىل  خصال الدين، 

لُهم5:املائدة[،�ع[  
، واعلم أنّ الدين واإلميان واإلسالم خمتلفة املفهوم لغة       

 كقوله  ،ارة عن التصديق  عب: الثاينو،   مبعىن اجلزاء  :األولفإنّ  
،  ]17:يوسـف [�وما أَنت ِبموِمٍن لَنا ولَو كُنا صـاِدِقني       �: تعاىل

  ،  عبارة عن اإلذعان واالنقياد:الثالثو
ومتحدةُ املَأصدِق شرعا إذ ال يوجد واِحـد بـدون          

  .�اآلخر لقوله 
                                                 

  .رواه البيهقي يف شعب اإلميان، وأبو نعيم يف احللية عن ابن مسعود -1
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ا وجـدنا   موِمِنني فَم ِمن الْ  فَأَخرجنا من كَانَ ِفيها   �
ِإن كُنـتم   �و ، ]35،36:الـذاريات [�مسِلِمنيِفيها غَير بيٍت ِمن الْ    

ِلِمنيسم مكَّلُوا ِإن كُنتوِه تلَيم باِهللا فَعنت84:يونس[�آم[ .  
كما يف حديث عمـر بـن       : �وما جاء يف حديثه     

  : حيث قال�اخلطّاب 
 ذَات يـوٍم ِإذْ طَلَـع       �بينما نحن ِعند رسوِل اِهللا      «

       عاِد الشوس ِديداِب شاِض الثِّييب ِديدلٌ شجا رنلَيى   ِر  عـرالَ ي
    عال يفَِر والس ِه أَثَرلَيـع ِمن ـِرفُه ـا أَح    لُوسج هامأَم لَسفَج د

  : فَقَالَ لَهاملُتعلِِّم ِمن العاِلِم واِضعا كَفَّيِه علَى فَِخذَيِه
؟ فَقَالَ لَـه علَيـِه      الَمـأَخِبرِني عِن اِإلس  يا محمد   

الَمالسالَةُ والص:  
أَن تشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وأَنَّ محمدا رسـولُ اِهللا،            

 وتصوم شهر رمضانَ، وتحـج    وتِقيم الصالةَ وتؤِتي الزكَاةَ     
  ،البيت ِإِن استطَعت ِإلَيِه سِبيالً

صدقْت، فَتعجبنا ِمن قَوِلِه صـدقْت يـسأَلُه    : لهفَقَال  
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قُهدصيو ، اِن؟مثّ قَالَ لَهن اإلِيمفَأَخِبرِني ع  
أَن تؤِمن باِهللا ومالَِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه واليـوِم        « :قَالَ

  ،» قَال صدقت،، وبالقَدِر خِريِه وشرِهاآلِخر
  فأخِبرين عِن اِإلحساِن؟ 

  ،»أَن تعبد اَهللا كَأنك تراه فَِإن لَم تكُن تراه فَإنه يراك« :قَال
  قال فَأخِبرين عن الساعة؟مثّ 
ئُك املَسؤولُ عنها ِبأَعلَم ِمن الساِئِل، لِكن سأُنِبما  :قَال
  .اخل…ِبأَشراِطها 

يا عمـر أتـدري مـِن    « : فقال،مليافلبث مثّ انطلق  
  الساِئلَ ؟ قَالَ اُهللا ورسوله أَعلَم،

»كُم أمر ِديِنكُميلُ أتاكُم ِليعلِّمقَالَ ذَِلك ِجِرب
)1(.  

  :وهذا معىن قول ربنا
   ، ]85:آل عمران[�بلَ ِمنه فَلَن يقْومن يبتِغ غَير اِالسالَِم دِينا�

  . ]19:آل عمران[�ِإنَّ الدين ِعند اِهللا اِالسالَم�و
                                                 

  . من حديث عمر بن اخلطاب8:رواه مسلم يف كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان، رقم -1
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  ]:مفهـوم اإلميان[
 إىل أنّ اإلميان مركّب مـن       ]رمحهـم اهللا  [ وذهب أصحابنا 

  ،وتصديق بلسان، واعتقاد جبنان وعمل بأركان إقرار
فال يستحق عندهم اسم املؤمن إالّ املُوفِّي بـدين اهللا          

الفعل  ليتضح الفرق بني ]وذلك[املُمتثِل ألوامره اتنب لنواهيه 
منـه  م منه ملن قام به إالّ إن تكرر         ـسوالوصف إذ ال يصاغ اال    

  .حدث عليه ما ينافيه ومل ي، واستمر عليه،ذلك مرارا عديدة
 ئط ال يقال له خا    ثوبا واحدا يف عمره   أال ترى من خاط     

وكذا من بىن بيتا أو     ،  لعدم تكرره، وإنما يقال له خاط فحسب      
ٍن صاغ خامتا أو ارتكب كبرية أو ضيع فريضة ال يقال له بـا            

  .وال صاِئغ وال مِؤمن لعدم وفائه بدين اهللا سبحانه
وإىل ما ذكر أشار الناِظم بدر الدين أبو نصر فتح بن           

  :نوح يف منظومتِه من الطَِّويل
��������	
�������ن���������א����	�و�א���� ����
����� ��!!"#�$���!�%�&#�'(� ,�+)*��ل)�

ـ   ) ذلك(ويدلّ على    ن اآليـات القرآنيـة     ما ذكر م
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واألحاديث النبوية وما سيأيت يف شأن املؤمنني الكاملني إميانا         
  : ما أعده هلم عليه كقوله تعاىلم ووإسالَما والتنِويه 

  .]2:األنفال[� قُلُوبهمِإنما املُوِمنونَ الذِين ِإذَا ذُِكر اُهللا وِجلَت�
 � صالَِتِهم خاِشعونَ    يِذين هم فِ  قَد اَفْلَح املُوِمنون ال   �و

  ،]1:املؤمنون[
 �وِمنم وهاِت واِلحالص ل ِمنمعي نم112:طه[�و[  
ِإالَّ من آمن وعِملَ صاِلحا فَأُولِئك لَهـم جـزاء          �

  ،]37:سبأ[�الضعِف ِبما عِملُوا
�ج ا فَلَهاِلحِملَ صعو نن آما مأَمىوناءُ احلُس88:الكهف[�ز[، 
�         ـملَه اِت فأُولَِئكاِلحِملَ الصع ا قَدوِمناِتِه مي نمو

  ،]75:طه[�الدرجات العلَى
�     ـملَه ـتاِت كَاناِلحِملُوا الصعوا ونآم ِإنَّ الِذين

  ،]107:الكهف[�جنات الِفردوِس نزالً
   الة والساِني    «: الموقوله عليه الصِني الززالَ ي)  ِحـني

وهو مؤِمن، والَ يشِرب اخلَمر ِحني يـشِربها وهـو          ) يزِني
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         ـؤِمنم ـووه ِرقسي ِحني اِرقالس سِرقؤِمن، والَ يم«
)1( .

»لَيس املُؤِمن من يِبيت شبعانا وجاره جاِئع«و
)2(.  

اِنه ولَم يؤِمن ِبقَلِبِه أالَ الَ تـؤذُوا        س ِبلِ يا معشر من آمن   «و
ومن اتبع عورة أِخيِه اتبع اُهللا عورته،       ،  املُؤِمنني، والَ تتِبعوا عوراِتِهم   

»ومن اتبع اُهللا عورته فَضحه على رؤوِس األشهاِد
)3(.  

  

وغري ذلـك مـن     : ]التنديد برأي املرجئة  . [10
ِضيه العقلُ       النقتم على ما يِميل إلَيِه    صوص الواردة يف شأوي ،والطَّبع

 معِضيه السم اهللا وأعمى        ،  ويرتحهت إليه املرِجئةُ قبِخالفا ملا ذهب
  .أبصارهم، من أنَّ اإلميان بِسيطٌ إقرار باللِّساِن فَحسب

علُوا ثَمنى جِفي ذلك حت وا احلَداوزلقد جِة اليت واجلَن 
هي عند اهللا تعاىل غاليةَ الثَّمِن مجرد النطِق بالـشهادتِني وإن           

  ، عِملوا ما عِملوا من املعاِصي
وحلّوا بذِلك ِعقَال املَنِهيات واملنكَـراِت، وعطَّلـوا        

                                                           
  . عن أيب هريرة2475:رقم. كتاب املظامل، باب النهي: رواه البخاري -1
  .''ملؤمنليس با'':  بلفظ167،ص4رواه احلاكم يف املستدرك ج -2
  . من حديث أيب برزة األسلمي4880:رواه أبو داود يف كتاب األدب، باب يف الغيبة، رقم -3
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 ، وأباحوا املُحرمات وهدموا الدين بعـد أَساِسـها        رالزواج
 وحدوده بعد بنياِنها وأبطَلـوا التكِليـف        ونقَضوا عهود اهللاِ  
 واِحلساب العقلُ باسِتحالَِته ِمـن       ،  والِعقاب كَما حأَساغُوا مو

  ، اجتماع الضديِن وصاروا كالِمِح السراِب
 حيـث   �ولقد كفانا مؤنتهم سيدنا وموالنا حممد       

 يهود هِذه األمـة،     املُرِجئةُ«: قال ِفيهم وِفي إخواِنهم القدريةُ    
طَاِئفَتان من أمِتي ملعونتـاِن علـى       «و،  »والقدِريةُ مجوسها 
  ِبين بِعنياِن سـة واملُرِجئـةُ     «و،  » قَبِلي ِلسن اُهللا القَدِريلَع« ،

»طَاِئفتاِن من أُمِتي الَ تنالُهم شفَاعِتي     «و
. فحسبهم ذلك ،  )1(

 وذَِلك جـزاُء    نهما ِفي الناِر خاِلديِن ِفيها    كَانَ عاِقبتهما أَّ  فَ�
17:احلشر[�الظَّاِلِمني[.  

وإىل اِدام بنيان املرجئة وإبطَاِل مذهبهم أشار الناظم        
  :يف منظومته النوِنية من الطّويِل بقوله ]رمحه اهللا[ ]أبو نصر[

4�!�����3د)وא�ز)0�!��/).א�-)���(��	��7��0�	��6*�5�  א���!�5+�8�9
	�א�;�:�<�=�>���?��@� 

                                                           
  .''صنفان'':  بلفظ806:رقم. ما جاء يف احلجة على القدرية:  رواه الربيع-1
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وإنّ الناس عندنا ثالثـة  : ]الناس على ثالثة  [. 11
  .كرهمِذ قد تقدم :صنف ،أصناف

 وخمـالفون إيـاهم وهـم       ، مضادون هلـم   :صنفو
  ،املنافقون، الذين آمنوا بألسنتهم ومل تؤمن قلوم

   ،الكافرون كفر نفاق الضالون الفاسقون ارمون
كـام التوحيـد    مـن أح  ما علينا   هلم ما لنا وعليهم     

ـ  ،يهملحة وموارثة ومدافنة والصالة معهم وع     ككمنا وع دم 
قتلهم وسأمواهلم ذراريهم وغنيمِةِيب .   
خبلقه، وهـم   ٍو له    جاحد هللا سبحانه أو مسا     :صنفو

املشركون الذين حلّ قتلهم وسيب ذريام وغنيمة أمـواهلم،         
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  . التوحيدرثهم وذبيحتهم وغري ذلك من أحكامإوحرم نكاحهم و
فهذه ثالث منازل على ما أشار إليها ربنا سـبحانه          

ِإنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء     �: بقوله من أول سورة البقرة إىل قوله      
  ،]19-1:البقرة[�قَِدير

ِليعذِّب اُهللا املُناِفِقني واملُناِفقَاِت واملُـشِرِكني      �: وقوله
وِمِنني واملُوِمناِت وكَـانَ اُهللا      اُهللا على املُ   بواملُشِركَاِت ويتو 

ويف هذا املقام كالم طويل فلرياجع       .]73:األحزاب[�غَفُورا رِحيما 
  .يف الكتب املبسوطة

 معطوف على ما قبله عطف      �وعِملُوا الصاِلحاتِ �
  ، واِمسِهمسبب على سببه، وفَرٍع على أَصِله

مبعنـى   مجع صاحلة بتعريف اجلنِس      �الصاِلحاِت�و
اِخلصال اليت فيها مراعاة حق اهللا تعاىل، من امتثـال أواِمـره            

  .واجتناب نواهيه ِسرا وعالَنية
     للمستثىن الواقِع بعد رباملـأخوذ مـن     �إالَّ�ولنض 

  : ِمثاال بديعا،العموم الذي يف املستثىن منه
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ا أَراد  وهو أنّ املرَء يف مساِعيِه ومكَاِسِبه الدنيِويـة إذ        
 فِإنه خيتار ِلنفسه زادا قويـا       ]مثال[سفَر التجارِة وطَلَب ربٍح     

رابا صِحيحة ونعالً جِديـدا     لِذيذًا من أَطيب عيِشه، ويهيئ قِ     
مِتينا وجِميع ما يفتِقر إليِه ليقطَع املَفَاِوز البِعيدة، وِجماالً قوية          

  ون آِمنا مطمئنا يف مجيع ما حيمله عليها،ساِلمةَ املَِنت ِليكُ
وحيمل مجيع ما عنده من السوالع النفيسة سلعةً بعـد          
ِسلعة، فال يترك وراءه حني قصد ما ذُِكر أقَلّ ِسلعة ظَن ِفيها            

ا ا رحباًء لذِلكمإالّ وحيِملُها معه رج،  
        ا   فَإذَا قَفلَ ِلبلَِدِه من بعد غيوبته ساِلما ومل ميسه سوء م

 يف جتارته، ورأس مالـه      حيف طريقه وال آفة يف سبيله وال رب       
  .فذلك هو الربح العظيم والفوز الكرميواقف مع ِصحة بدنه 

  فَلَـأَن ،فإذا كان ما ذكر يف األمور الدنيوية كـذلك    
  ،يكُونَ يف األمور األخروية من باب األوىل

مره على فطرة   ف األول من الثالثة يف أول أ      ننّ الص إو
 التكليف ويبلغ أوان اإلدراك فيجب      حداإلسالم حتى يصل    
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عليه ِحينِئٍذ بعد زاد التقوى أن يقر بتوِحيد خاِلقه، ومعرفـة           
صاِنعه، وما اشتمل على التوِحيد من ِخصاِله اليت هـي مـن            

  ،أنفس سوالعه، مع أول بلوغه
ة كصالٍة  مثّ يتقدم لسلعة بعد سلع     :]ركن الصالة [
من نيٍة وتطهِري بدٍن وحمٍل ولباٍس بطهور موجود  قبلها بشروط

ور بعد شـروع بـأقوال      بدٍل مع عدمه وقيام عذر، ومش      وأ
وأفعال خمصوصة، من مفروضاِتها ومسنوناِتها وسائر وظائفها       

  .إحرام إىل تسليم تحِليٍلومن تكبري 
جـود  وزكاة يف نوع معلوم مع و     : ]ركن الزكاة [

  ،شرط وارِتفَاع مانٍع
]اك عن مفطر :]مياركن الصة وإمسم نيوصوم شهر بتقد،  
  ، وحج بيت ملستطيع :]بقية األركان والشروط[

وأمر بعرف كـإخالص    ،  وجهاد عدو ظاهر وباطن   
  الة ،  )1(تعمل ووظائف ميد عليه الصوصالة على موالنا حمم

                                                           
  .املراد القيام حبقوق موتى املسلمني من غسل وكفن وصالة عليه  -1
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   مرة،]ولو[ والسالم
، وطاعـة والـد   ،  يبعاستغفار من   وتوبة من ذنب و   

  ، ونصيحة مسلم، وإحسان قريب وجار
  ، عن كلّ حمرم عاقٍلوصون كلّ جارحة بالٍغ

ذلك من واجب ومندوب أكيٍد وغري أكيـد        وغري  ،
وتأسغري خمصوص به، مباح يف ٍع مبشر   
يا بتحرمي كشرك باهللا    :  عن نكر قدر طاقة وإن بقلب      وإم

 سبحانه مخصلة توحيـد مـن      إنكاِرِبأو  ،   جحدا  أو اواةًس 
  ، وثواٍب وعقاٍب وحساٍب وبعٍث،رسولوكتاب 

 ، غري اهللا مقامه يف اختـراع أو نـسبته ملخلـوق           وإقامةُ
بوداٍع لعبادة نفسه، إليه بطاعة وإىل اهللا تعاىل مبعصيةوالتقر .  

قْويرمنه ما ركب مبخلوق من هلع وجزع، وعدم         ب 
  ،نهثقة مبا يف يد اهللا سبحا

 وحترمي حالل وغـري     ، خلف كتحليل حرام   أو نفاق 
  ،ذلك مما اتخذه أهل البدع ديانةً
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 كترك واجب دون توحيد، مثل مـا تقـدم          أو خيانةٌ 
م كقتل نفس وزىن بشخصوارتكابيمةً وإنْ، حمر ،  

وأخذُ مال بتعِدية وشربة مخر، وقَذف حمصٍن، وشهادة        
  ،، وخيانةٌمةٌ ومني وغيبةٌ وكذب،زور، وكتماا
ظرض إليه،  لعورة بالغ،والنومتعر  

  :]حد العورة[
 فإنها   خبالف امرأةٍ  ،وهي من سرة رجل لركبة كأمة     

     كلّها عورة ما خال وجهها ويدرعية    ،هايب األحكام الشلترت 
  ،عليهما إن كان، ال لشهوة

وملسب أجنبية وإن من فوق ثوبِند ،  
 جبور، وميني    وحكم لم وظ ،وقطيعة رحم وعقوق والد   

 سلعة بيمني، وسوءُ   غموس، وتزيني  مبـسلم   ظن ،  وسـحر ، 
أَ من رمحة، ووإياسمناِهللا،ذاِب ع   

  ، يف غري مباح ورغبةٌ،رث على وجه غري شرعيإ وقسمةُ
ومحية وغضب، وحسد وكرب وعب ورياء، ومكر وحقدج،  
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وبيعمحام بال إزار ودخولُ حر .  
سـبحانه نكـاال يف      ]علَيها[   كبرية أوجب اهللا   وكلُّ

  أو صغريةٌ  ، وعقابا يف اآلخرة، فهي إىل سبعمائة أقرب       ،الدنيا
  ، فإنّ هاتني ال تغفران إالّ بتوبة مع شروط،مِصر عليها

وأما املطلقة فمغفورة باجتناب كبرية وعمل طاعـة،        
  .واختلف فيها

 شـديد   ثالثها أنها موجودة غري معلومة، أو كراهـةٌ       
 كنسيان فضل أو    ، رديء والسؤال عن مغم أو غريها      كإنفاق

  ، فهذا وأمثاله من األعمال الصاحلات،شرب قائم
  :]حكْم من يعمل الصاحلات والسيئات معا[

: واختلف يف عامل احلسنات والسيئات كما قال تعاىل       
 تِإنَّ احلَسنا � و ]102:التوبة[�آخر سيئًا وخلَطُوا عمالً صاِلحا    �

  .]114:هود[�يذِهنب السيئاِت
  ،فقيل املدار على اخلامتة

  ،وقيل إنها حتصى عليه حتى ميوت فأيهما أكثر جوزي به
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   كلّما عمل حسنة حمتها سيئة بعدها،:وقيل
   ، دليللٍّ إنه إذا تاب رد إليه ثواب حسناِته ولكُ:لـوقي
على صغرية   واملصر   ، لكبرية  واملرتكب ٍةيضِر لفَ كارتوال

حيبط اهللا عمله، وجيعله هباء منثورا وال يقبل اهللا منه صرفا وال 
  ،عدال ما مل يتب

 �بدليل أنّ إبليس اللّعني ملّا أىب من السجود آلدم          
 ، عمله طَبحوأصر عليه أبلسه اهللا سبحانه من رمحته، ولعنه وأَ        

بعد أن عبد اهللا ووحدوأطاعه مثانني ألف سنةه ،  
 ملّا ارتكب معصية وأسرع إىل التوبـة        �آدم  وأنّ  

 ،وبادر إىل اإلنابة بعد االعتراف باخلطيئة تاب اهللا موالنا عليه         
اب الره هو التويِحإنم،  

فلو أصر على ذلك الستحق من اهللا ما استحق منـه           
  ،إبليس اللّعني

 ،�وانظر إىل أصحاب السبت وطالوت وقوم موسى        
 على ما أخرب    م فيهِ ار وما ص  ، ومل ينتهوا  ِهللا ا يه ارتكبوا ن  حني
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  ،اهللا عنهم
    ا يدلّ على ذلك قولهالم   وممالة والساُء « : عليه الصيالر

»يحِبطُ العملَ كَما يحِبطُه الشرك ِباهللاِ     
يِجيُء أَقْوام يوم   « و )1(

هامة، وهم يصلُّونَ    ت ِل ِجبا الِقيامِة ومعهم ِمن احلَسناِت أَمثَالُ    
    هذُونَ وأْخيونَ وجحيونَ وومصيكُّون وزويِل، لَِكن    ناللَّي ا ِمن

 ملَ تكن هلم سـريرة      ِإذْ،  ِإذَا الَحت لَهم شهوات وثَبوا ِإلَيها     
»فصيرهم اهللا إىل النار

)2(.  
 :]املسلمنيحكم املرتكب للكبائر من [

ة واملضيع لفريضة يسمى عندنا موحدا منافقا واملرتكب لكبري
ِنفاٍقاكَاِفر كُفر ،االا ضاصيرك  فَاسقًا عا بارئًا من الشجِرمم، 

ا بني  النفاق والعصيان، مذبذبِةيلْ ِحبمِسواإلميان ووانعرى من 
ذَبذَِبني بين ذَِلك الَ م� : كما قال اهللا العظيم،هؤالء وهؤالء

نكُم والَ ما هم م�و ]143:النساء[�لَى هؤالَء والَ ِإلَى هؤالَِءِإ
 ]14:اادلة[�يحِلفُونَ علَى الكَِذِب وهم يعلَمونَ وِمنهم

                                                           
  . ''...الرياء'' بلفظ 66: والكفر رقم ذكر الشرك10 ورواه الربيع باب -1
  .، من حديث جابر مرسال963:، رقم4 ورواه الربيع ج-2
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نكُم ولَِكنهم قَوم يحِلفُونَ باِهللا إنهم لَِمنكُم وما هم مو�و
  ،]56:التوبة[�قُونريفْ

 ع من كُن ِفيِه أَو واِحدة فَهو منـاِفق        أَرب«: �وقال  
      نسِلم مم هأَن معزو املَّى وصإنْ صِإذَا     وو ثَ كَذَبدحِإذَا ت 

       رفَج ماصِإذَا خو ،لَفأَخ دعِإذَا وانَ، وخ ِمنأُؤت«
الَ أَ«و. )1(

إنّ املُناِفق ِإذَا قَـالَ الَ       ق؟أُخِبركُم ِبفَصِل ما بين املُؤِمن واملُنافِ     
وأَم هه وفَرجطنب همإالَّ اهللا فَه إلهِبخالَِفِهر اه، واملُؤِمننيد «

)2(.  
لفـه  أيه  أ ر لَمعأَ، و لُوالعمل الفع  :]معاين العمل [

تعمله، عمل به  واس، لٌِم وع وع ذو عمـل   ولٌم ،   أو مطبـوع  
  ،اةش وبنوا العمل املُ،أيديِهم العاملُون ب والعملَةُ،عليه

 وللجمـل   ،ام د : الربق لَِم وع ،النجبية  الناقة :ةُلَميعوالْ
  ،عرابا من اإل يف الشيء أحدث فيه نوعيعمل، والشيُء

   وبنو عاملة بن سٍإ  بحمن اليمنِ  ي ، والع السرقة أو   ةُلَم 
      راب ما فيه اللّنبويـوم   والعـسل،    اخليانة، واملعمول من الش

                                                           
  . من حديث ابن عمرو34:  رواه البخاري يف كتاب اإلميان، باب عالمة املنافق رقم-1
  .، من حديث جابر مرسال925:، رقم4ج: مسنده ورواه الربيع يف -2
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  .اليعملة من أيام العرب
وضده والصالح والصلوح الطّاعة     :]معاين الصالح [

 والصلح الـسلم    ، وأصلحه وإليه أحسن   ،احلح وص لْ وص ،الفساد
  ، واملصلحة واحدة املصاحل، وصالح مكة،واسم مجاعة
� وا باحلَقواصتلُهـم       �وى بعضهم بعضا أوأي أَوص 

همهم الحقَ هم سابقُ آِخر، حاضر  دنا    ،همهم غائبمن لدن سي 
  ، إىل اَألبد�حممد 

  ، أي الثّابت عند اهللا الذي ال يصح إنكاره�باحلَق�و
  ،ويف نفس األمر من اعتقاد صحيح وعمل صريح

 عطـف   ،معطوف على ما قبله    �تواصوا�ـمتعلّق ب 
   ، فإنّ ما تفيده هذه تفيده األوىل،هترادف تأكيدا يف مبالَغِت

 :ه الوصية احلقّية أشار اهللا سـبحانه بقولـه        وإىل هذ 
�      ابوا الِكتأُوت ا الِذيننيصو لَقَدو ِلكُمـا و ِمن قَبِإيأِن  كُم 

وا اتقُوا اَهللا حـق     ـيا أَيها الِذين آمن   � و ]131:النساء[�اتقوا اهللاَ 
م مأَنتإالَّ و نوتمالَ تقَاِتِه وونت102: عمرانآل[�سِلم[،  
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وقوله عليه الصالة والسالم ملّا حان وقت رحيله مـن          
 وأوصاهم بوصـية  ]ارضي اهللا عنه[الدنيا مجع أصحابه ببيت عائشة   

 ومن  ، وحذَّرهم من عذاب اهللا سبحانه     ،عجيبة وموعظة بليغة  
هاهم، وأن ال يعلوا علـى      م ون هرم بعده وأَ  ثُحدتالفتنة اليت   
ِتلك الـدار اآلِخـرة     � :الده، كما قال تعاىل   ِبه يف   اهللا وعبادِ 

ــو ــدون عل ــِذين الَ يِري ــها لل ــي االَرِض والَ نجعل ا ِف
  .]60:الزمر[�أَلَيس ِفي جهنم مثوى للمتكَبرين� و]83:القصص[�فَسادا

أيها الناس ِإني لَـست أَخـشى علَـيكُم أَنْ          «: وقال
 عِركُوا بشوا         ،ِديتنافَـستا أَن تنيالد لَيكُم ِمنى عشلَِكن أَخو 

 ضِربا فَيـن         ِفيهم لَكا ههلَكُوا كَمبعٍض فَت كُم ِرقَابعضب 
 فَوالِذي نفِسي ِبيِدِه ِإني قَد أُعِطيت خزاِئن الدنيا         ،كَانَ قَبلكُم 

 ، كَاِئن ِفيها ِإىل يوِم الِقيامـة      ما هو ورِفعت ِإيلَّ أَنظُر ِإلَيها ولِ    
 خيره  داإنّ عب « مثّ قال    »وقَد نظَرت ِمن مقَاِمي هذَا ِلحوِضي     

رِة الدنيا وبني ما ِعنـده      ـربه بني أَن يؤِتيه ما يشاء ِمن زه       
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هما ِعند ارفَاخت«
)1(.  

ـ   بكاء شديد  �فبكى أبو بكر الصديق      م ا لكونه أعل
وقاله له يا رسول اهللا فَديناك بأنفُِسنا وأموالنا        . الناس مبقاصده 

  ،وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا
فتعجبوا من قوله، وقالوا انظـروا إىل هـذا الـشيخ           

 يف الثّناء عليه مبا ال يقع فيه اخـتالف يف           �وكالمه فشرع   
   .خالفته بعده فتحقّقوا فراقه

اِس بالًَء اَألنِبياُء ثُـم الـِذين       ِإنَّ ِمن أَشد الن   «: وقال
يلُونهم ثُم الِذين يلُونهم، ومازالَت أُكْلَةُ خيبر تعاِودِني، فَهذَا         

  .أَوانُ انِقطَاِع أَبهري
ل         أَيهوِتي، وم ِبمعتزكُم جكُم أَننِني علَغب قَد اسا النه

  ،بِلي؟ ِفيمن أُرِسلَ ِإليِهم حتى أُخلَّد ِفيكُممخلَّد من كَانَ قَ
أَالَ ِإني الَِحق ِبربي وأَنتم الَِحقُونَ ِبـه، فَأُوِصـيكُم          

والعصر ِإنّ اِالنسانَ   � ،وأُوِصيِهم ِفيما بينهم  ِباملُهاِجِرين خريا   

                                                           
   .345صالسرية النبوية، :  انظر الندوي-1
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  ،�…لِفي خسٍر
والَ يحِملَنكُم ِاسِتبطَاُء أَمٍر    وِإنَّ اُألمور تجِري ِبِإذِْن اِهللا      

             وِقـباِنـِه عـلَ أَويٍء قَبلَ ِبـشجعن تعِجيِلِه فَِإنَّ ملَى تع
  ،فعليك يف شرح ديباجة الدليل. )1( إىل آخر احلديث»...ِبِحرماِنِه

وهذا احلديث هو الذي أجلَأين لشرح السورة وكذا ما 
  ،تح األكرب، ويوم الف)2(قاله يف حجة الوداع

أال إنّ كالم املرء كلّه عليه ال له إالّ من          «: �وله  قو
» اهللا تعاىلركَأمر مبعروف أو ى عن منكر أو ذَ

)3(.  
الَ خري ِفي كَِثٍري ِمن نجواهم ِإالَّ       �: كما قال سبحانه  

 ومـن   ،من أَمر ِبصدقٍَة أَو معروٍف أَو ِإصالٍَح بين النـاسِ         
ا            يـروِتيـِه أَجن فوـاِت اِهللا فَـسضراَء مابِتغ لْ ذَِلكفْع

  .]113:النساء[�عِظيما

                                                           

  .448ص، �حممد رسول اهللا :  انظر حممد رضا-1
  . 259، ص14هشام، ج انظر السرية النبوية البن -2
  . من حديث أم حبيبة2525:لترمذي يف كتاب الزهد، باب حفظ اللّسان، رقما رواه -3
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 يف هذه اآلية كالما حسنا يف األمثال )1(توقد ذكر
   .املضروبة فهو بعينه مثل ما يف السورة املذكورة

ت الضمة على الياء    لَِقثْوا است ي تواص هصلأ �وتواصوا�
 وواو اجلماعة فحـذفت      ساكنان ياء الكلمة    فالتقى ،فحذفت

 ، فحركت الصاد حبركة جتانس الواو     ، لكوا جزء كلمة   ،الياء
  .وهي الضمة وفيه طريقة أخرى

 أو  ، أوصى بعضهم بعضا   ،�أَتواصوا ِبهِ �: قولُه تعاىل و
  ، همآِخروأوهلم 

ـ   ،  وأوصاه ووصاه عِهد إليهِ    بـه  ىوالوصـية املوص ، 
ي واملُوِص املُوالوصيويوصيكم اهللا يفرض عليكم،ىوص .  
] اسم من أمساء اهللا      : ]معاين احلق أو صفة   �واحلق 

 املوتو ي، املقتض  واألمر ، والقرآنُ ، الباطل  وضد ،من صفاته 
واحلزم،األمر وحقيقةُ، احلقوق وواحد ،  

طَقَوس لَ ع ى حق  ـ  رأسه و ـ  ِطس ه، وحجـلُ  اقالر  

                                                           
   .لعلّه يشري إىل حاشيته على البيضاوي عند تفسريه هلذه اآلية -1
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جاعفيهاكامال ]كان[ والش .  
،  والقيامة ألنّ فيها حواق األمور     ،واحلاقّة النازلة الثّابتة  

 ِحقهملكلّ قوم عملُأو ي،   
     ه على احلـققَّه غَلبقَّه وأحيءَ  ،وحبـه   والـشأوج ، 

والطّريق   ركب وسطه، وفالن  ا ضربه       رأسه أو حـق يف حاق 
  ه للنقرة اليت يف رأسه، ِفِتكَ

وجب ووقع  واألمر   ه   وحقّ ، بال شكقتهتقَّنيا  توفالن ،
به جدير، أتيته وهو حقيق   

م  وكذا سـالّ   تمر، احلقيق    وبنات ،واحلقيقة ضد ااز  
 قتله عبد اهللا بن عتيكا بأمر رسـول         ،بن أيب احلقيق اليهودي   

  .)1( وله قصة عجيبة�اهللا 
 ورأس  ، وبيـت العنكبـوت    ، واملرأة ،واحلقّة الداهية 

 الذي فيه عظـم الفخـذ، ورأس العـضد، واألرض           لوركا
  .املستديرة أو املطمئنة

                                                           
  .300، ص3جبن هشام،  راجع السرية النبوية ال-1
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 واحملق من   ، بالكسر من اإلبل الداخل يف الرابعة      قواِحل
صنيالكالم الرسج ومن الثياب احملكمالن ،  

صـححه،    اخلَبـر  ق وتحقَّ ،صامـواالحتقاق االختِ 
اقّه خاصمهوح،  

 معطوف على ما قبلـه عطـف        �وتواصوا ِبالصبرِ �
  م، على عاصخا

وحقيقتـه هـو قُـوة      ،  والصرب لغة هو مطلق احلَبسِ    
ها عن أداء   لَمح وت ،نفسانية توِجب كف النفس عن احملرمات     

  ،ها عن جزع عند نزول البلياتسب وح،الواجبات
فعة حملّه أشار ربنا إليـه      ولعظم موقعه ونباهة شأنه ورِ    

  : من كتابه حيث قال]آية[  به يف نيف وسبعنيونوه
  
  :]اآليات[

واستِعينوا بالصِرب والصالَة وِإنها لَكَِبريةٌ ِإالَّ علَـى        �
45:البقرة[�اخلَاِشِعني[،  
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يا أَيها الِذين آمنوا استِعينوا بالصِرب والـصالَة ِإنَّ         �
اِبِرينالص ع153:البقرة[�اَهللا م[،  

اجلُوِع ونقٍص ِمـن    وولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن اخلَوِف     �
االَمواِل واالَنفُِس والثَّمراِت وبشِر الـصاِبِرين الـِذين ِإذَا         
أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ أُولئك علَيِهم          

رِهم وبِمن ر اتلَوونصداملُهت مه ة وأولِئك155:البقرة[�مح[،  
واملُوفُونَ ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدوا والـصاِبِرين ِفـي        �

  ،]177:البقرة[� وِحني البأِْسالبأْساِء والضراِء
�اِبرينالص عاُهللا م66:األنفال[�و[،  
�واِبِرينالص ِحب146:آل عمران[�اهللا ي[،  
تقُوا فَـِإنَّ ذَِلـك ِمـن عـزِم         ـتصِبروا وت وِإن  �
  ،]186:آل عمران[�االُمور

�آم ا الذِينها أَياِبطُواـيروا واِبرصوا وِبروا اص200:آل عمران[�ن[،  
�ري لَكُمأَووا خِبرصِحيم،ن تر 25:النساء[� واُهللا غَفُور[، 
�الَقَوم قَى ِلوسِهِمو ِعينوا وا ِباِهللاستاصِبر128:األعراف[�و[،  
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  ،]46:األنفال[� ِبروا ِإنَّ اَهللا مع الصاِبِرينصوا�
  ،]11:هود[�ِإالَّ الِذين صبروا وعِملُوا الصاِلحات�
�      رِني ِإسلَى بى عاحلُسن كبةُ ركَِلم تمتا  آوِئيلَ ِبم
  ،]136:األعراف[�صبروا

�واصِبرِسِننياملُح رأَج ِضيع115:هود[� فَِإنَّ اَهللا الَ ي[،  
  ،]22:الرعد[�والِذين صبروا ابِتغاَء وجِه ربِهم�
  ،]24:الرعد[�سالَم علَيكُم ِبما صبرتم فَِنعم عقْبى الداِر�
  ،]42:النحل[�الِذين صبروا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ�
�ولَنِزيجم بِ    نهروا أَجربص أَ الِذينسوا    ِنحا كَـانم 
  ،]96:النحل[�يعملُونَ
�ثُم            ـوا ثُـما فُِتنِد معب وا ِمنراجللِذين ه كبِإنَّ ر

  ،]110:النحل[� ِإنَّ ربك ِمن بعِدها لَغفُور رِحيمجاهدوا وصبروا
�  م فَعاقَبتِإن عم ِبِه      ووِقبتا عوا ِبِمثِل ملَِئاِقبم  ورتبن ص

  ،]126:النحل[�هو خري للصاِبِرينلَ
  ،]127:النحل[�واصِبر وما صبرك إالَّ باِهللا�
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ني الِذين ِإذَا ذُِكر اُهللا وِجلَت قُلـوبهم        ِتوبشِر املُخبِ �
  ،]35:احلج[�والصاِبرين على ما أَصابهم

  ،]111:املؤمنون[�ما صبرواِبهم اليوم تجزيِإني �
  ،]75:الفرقان[�أُولِئك يجزونَ الغرفَةَ ِبما صبروا�
ـ � ــك يوتـ ــرهم نَ أَوأُولِئ ِن جيتــر ــا م ِبم

  ،]54:القصص[�صبروا
ـ   � ـا لـ ــدونَ بِأَمرِنـ ــةً يه م أَميـاه ما ـوجعلْنـ

  ،]24:السجدة[�صبروا
  ،]10:الزمر[�ِإنما يوفَّى الصابرون أَجرهم ِبغِري ِحساب�
�لَو  ــك ــر ِإنَّ ذَِل ــبر وغَفَ ــن ص ِم لَمــز ع ــن ِم

  ،]43:ىالشور[�االُموِر
مجاِهــِدين ِمــنكُم ولَنبلُــونكُم حتــى نعلَــم الْ�

اِبِريند[�والص31:حمم[،  
وغريها . ]12:اإلنسان[�وجزاهم ِبما صبروا جنةً وحِريرا    �

  .من اآليات إىل متام عدا
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  : ]األحاديث[
  أحاديث نبوية حنو قوله    يفوكذا ما أشار إىل فضيلته      

 عليه الص المـالة والس: » مب  ـِإذَا جاُهللا س ه األَ ـعانحِلنيو 
ِخِرين يوم الِقيامِة، فَيناِدي مناٍد أَين الصاِبرونَ؟ ِليـدخلُوا         واآل

  اجلَنة ِبغِري ِحساب،
 فَيقُولُونَ لَهم من أَنـتم؟      ،فَيقُومون فَتتلَقَّاهم املَالَِئكَةُ  

 حنونَقَالُوا ناِبركُم؟ ،الصربا كَان صمقَالُوا و   
قَالُوا صبرنا على طَاعِة ربنا حتى أَديناها وعلى تـرِك          

    لَى ذَِلكا عفَّانوى تتِتِه حعِصيـةَ     ،ملُوا اجلَنم ادخقُولُونَ لَهفَي ، 
»سالَم علَيكُم ِبما صبرتم فَِنعم عقْبى الداِر

)1(.  
 ِفي بدِنه أو ةًِإذَا وجهت ِإىل عبِدي مِصيب« :وقال تعاىل

 ثُم استقبلَِني ِبصٍرب جِميٍل استحيت ِمنه يـوم         ِ،مالِه أو أوالده  

                                                 
  .265،ص3ج: اجليطايل، قناطر اخلريات -1
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»أَنِصب لَه ِميزانا أو أَنشر لَه ِديواناأن الِقيامِة 
)1(،   

ة شجرة يقال هلا البلوى      إ«ويؤتى بأهلها يـوم     ف ،نّ يف اجلن
القيامة فال يرفع هلم ديوان وال ينصب ميزان ويصب عليهم األجر           

  .» � ِبغِري ِحساب يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهمِإنما�فقرأ صبا صبا 
نّ الرجل إذا دخل قربه قامت الصالة عـن ميينـه           إو

 والزكاة عن مشاله والرب يظلُّه والصرب خلفه فيقـول دونكـم          
 وإالّ فأنـا    ،صاحيب إن استطعتم دفع العذاب عنـه فـافعلوا        

  .»ك عنهلأكفيكم ذ
من أُعِطي فَشكر وابتلي فصرب وظُِلم فغفَر فأولِئك هلُـم          «و

»من وهم مهتدوناأل
»يف الصرب على ما تكره خري كثري«و، )2(

) 3(،  
 على البالء    الصرب ،من رزق ثالثة رِزق خري الدارين     «و

                                                 
رواه القضاعي والديلمي واحلكيم الترمـذي عـن   :  وقال.16ص: املناوي، اإلحتافات السنية  -1

  .أنس
  .284ص،10ج:  أورده اهليثمي يف جممع الزوائد-2
 أخرجه الترمذي من حديث ابن      :وقال العراقي . 59،ص4ج:  الغزايل يف اإلحياء    أورده -3

  .''اعبد اهللا على الرضا واليقني ويف الصرب على ما تكره خري كثري''عباس بلفظ 
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  ،» يف الضراء بالقضاء والدعاُءوالرضاُء
ومن أعطي  ،   ما أوتيتم اليقني وعزمية الصرب     من أقلّ «و

 تـصربوا   نْوَأل،  حظًا ِمنه مل يبال من قيام لَيل وال صيام ار         
 واحد ِمـنكم    ي كُلُّ ِن إيلّ من أن يوافي    حبعلى ما أنتم عليه أَ    

»مبثِل ِمجيعكم
)1(،  

»   رعة غيٍظ كَ    إىل اهللا من   ما من جرعة أحبج تهـا  م
» على مصيبة  ٍرب ص وجرعِة

من اهللا سبحانه     وإنّ املعونة تأيت   ،)2(
   ،على قدر املؤونة

»الصرب على قدر املـصيبة    «و
لـم   والـصرب واحلِ   ،)3(

                                                 
  .58،ص4 ج: الغزايل، إحياء علوم الدين-1
ىل ما مـن قطـرة أحب إ    '': وزيـادة. 335،ص1ج:  روى حنوه ابن املبارك يف الزهد      -2

مـن  '' � من قطرة دمٍع مع خشية اهللا، أو قطرة دم أهريقت يف سـبيل اهللا                �اهللا  
والغـزايل يف   . كما روى شطره األول البخـاري يف األدب املفـرد         . حديث احلسن 

  . من حديث ابن عمر133ص،4ج: اإلحياء
. مع زيادة من كالم جعفر بن حممـد       . 195،ص3ج: أبو نعيم يف حلية األولياء     أورده   -3

واهللا مرتل الصرب على  ...الصالة قربان كلّ تقي، واحلج جهاد كلّ ضعيف       '': أوله قوله و
قدر املصيبة، ومرتل الرزق على قدر املؤونة ومن قدر معيشته رزقـه اهللا تعاىل، ومن = 

  .''بذّر معيشته حرمه اهللا تعاىل
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  ،والسخاء من أخالق األنبياء
  :على نبينا وعليه قالاهللا وأنّ موسى صلوات 

         ة أحبمرتلة من منازل اجلن أي إليك قـال  يا رب :
: ومـن يـسكُنها يـا رب؟ قـال        : ، قال »دِسقُحظرية ال «
  :فهم لنا يا موالنا قالِص، قال ف»أَصحاب العزاِئِم«

هم الِذين ِإذَا ابتليتهم صبروا، وِإذَا أَنعمت علـيِهم         «
»شكَروا، وِإذا أَصبتهم ِاسترجعوا

)1(،  
تسلما ألمر اهللا ومتوكّال    وال يكمل إميان عبد حتى يكون مس      

  ،ا على بالئه وراضيا بقضائه وصابر،عليه
ه ـد اهللا وشكر، وإذا أصابتـري محـنّ املؤمن إذا أصابه خإو«
  ،»د وصرب، فهو مأجور حتى اللّقمة يرفعها لِفيهـمصيبة مح

 وعلـى   ، اهللا بثالث مائة درجة    طاعةوأنّ الصرب على    
يته بتسع مائة درجة، مـا      مصيبته بستمائة درجة، وعلى معص    

                                                 
فال يقدر عليـه     :وعلّق عليه بقوله  . 394، ص 2ج أورده الزرعي يف مدارج السالكني،       -1

إالّ أرباب العزائم الذين ال تستفزهم السراء فتغلب شكرهم وال تـضعفهم الـضراء              
    .فتغلب صربهم كما قيل
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  .بني الدرجتني كما بني السماء واألرض
ى إنـي   ـيا عيـس  « :�سى  يوقال اهللا سبحانه لع   

ـ      من بعدك أمةً   باعثٌ حبم ما يـ  ـ إن أصا دوا اهللا  ـون مح
وا وصربوا من غري    ـصام ما يكرهون اجتنب   وشكروه، وإن أَ  

مـن  قال أعطهم   ؟  وكيف هذا يا رب   «قال  ،  »لمعلم وال حِ  
»علمي وحلمي

)1(.  
من استـسلم لقـضائي     «: وأول ما كتب يف اللّوح    

  ، ايقًدوشكر لنعمائي وصرب على بالئي كتبته ِص
ومن مل يستسلم لقضائي ومل يشكر لنعمائي ومل يصرب         

 ، ومن فـوق أرضـي     ، مسائي  من حتتِ  جريخعلى بالئي فلْ  
  ا غريي،  إهلًرينظُفلْ

الّ بصربكم علـى مـا      وإنكم ال تدركون ما حتبون إ     

                                                 
: وأبـو الـدرداء وأبـو نعـيم يف احلليـة          . 190،ص7ج: رواه البيهقي يف الشعب    -1

. رواه احلاكم : وقال. 140،ص4ج: واملنذري يف الترغيب والترهيب   . 227،ص1ج
  .صحيح على شرط مسلم: وقال
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»تكرهون
)1(،   

وإنه مر ذات يوم بالبقيع على امرأة جاثية بقرب تبكي          
، فقالت له يا عبـد      »اتقي اهللا واصربي  اهللا  يا أمة   «: فقال هلا 

يا أمة اهللا اتقي    «: اهللا أنا احلراء الثّكلى فرجعت للبكاء، فقال      
 ،رتينا عـذ   مصاب  يا عبد اهللا لو كنت     :فقالت،  »اهللا واصربي 

 قد مسعت   :فقالت يا عبد اهللا   ،  »اتقي اهللا واصربي  « :فقال هلا 
وعلـى أثـره    ،   فمضى عليه الصالة والسالم    ،وانصرف عني 

   : فقال،رجل فوقف عليها
 : قال يل  :قالت له   الذّاهب؟  ذلك الرجلُ  ماذا قال لكِ  

   :قال،  ال: قالت؟ هل عرفتيه:فقال هلا، كذا وكذا
 وهـي   ،فوثبت بسرعة إليه  ،  �هللا   ذلك رسول ا   ،وحيِك

  ،  ما عرفتك،أنا أصرب يا رسول اهللا، أنا أصرب يا رسول اهللا :تقول
   الة والسرب عنـد      « :المـفقال عليه الصمـا الـصإن

                                                 
إني أنا اهللا ال '': من حديث ابن عباس وأوله. 298،ص19ج: ذكره القرطيب يف تفسريه -1

  .بدون ذكر اجلملة األخرية'' ...إله إالّ أنا
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»الصدمة األوىل
)1(.  

وت هلا ثالثة أوالد إالّ كانوا      ـرأة منكن مي  ـا من ِام  ـوم«
   ان يا نـيب اهللا؟     ـن واث ،دةـ واح :التـ فق ،ارـهلا حجابا من الن

»انن واث:قال
)2(.   

     هوقالت أم يا رسـول اهللا    «: وأتت إليه أخرى بصيب
ـ  قد احتظرت حب   : فقال هلا  ا،أدع اَهللا له لقد دفنت ثالثً       ٍراظ

»شديد من النار
)3(.   

، »ومن دفَن ثَالَثًا فَصبر واحتسب وجبت لَه اجلَنـةُ        «
                                                 

ومسلم يف كتاب اجلنائز باب     . 1323:رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، باب زيارة القبور، رقم         -1
  . من حديث أنس مع اختالف يف النص926:دمة األوىل، رقمالصرب على املصيبة عند الص

من حديث أيب سعيد اخلدري، وأول احلديث       . 132، ص 7ج: رواه البيهقي يف الشعب    -2
يا رسول اهللا ذهب الرجال حبـديثك       :  فقالت  �اهللا  جاءت امرأة إىل رسول     '': قوله

رواه البخاري يف   : وقال'' ...فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلّمنا مما علّمك اهللا          
ومسلم . 6880:رقم...  أمته من الرجال والنساء     �كتاب اجلنائز باب تعليم النيب      

من حـديث   . 2633:باب فضل من ميـوت له ولد فيحتسبه رقم       . يف كتاب اجلنائز  
  .أيب سعيد اخلدري

 من حديث أيب .2636:رقم. رواه مسلم يف كتاب اجلنائز باب فضل من ميوت له ولد فيحتسب    -3
  .من حديث أيب هريرة. 132،ص7ج: والبيهقي يف الشعب. هريرة مع اختالف يف اللّفظ
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وواحـد،  : واثنان، فقالـت  : نان؟ قال واث:  له أم أمين   فقالت
 الِذي نفِسي ِبيِدِه إنَّ السقطَ ليجر     و«،   وواحد :فسكت مثّ قال  

»]احتسبته ِإذَا[ أمه ِبسرِرهِِ ِإلَى اجلَنة
)1(.  

 عدب ِفي أَطفَاِل املُسِلِمني وِديِة نامالِقي وموِإذَا كَانَ ي
أَِن امضوا زمرا ِإلَى اجلَنِة، فَيقُولُونَ يا خروِجِهم ِمن قُبوِرِهم 

ب ِثفَي، ربنا وواِلدينا؟ فَيقُولُ الرب سبحانه وواِلديكُم معكُم
كُلٌّ إلَى واِلديِه فَيأْخذُونَ ِبأَيِديِهم فَيدِخلُونهم اجلَنةَ فَهم 

»ٍذ ِمن أَوالَِدكُم ِفي بيوِتكُمأَعرف ِبآباِئِهم وأُمهاِتِهم يومِئ
)2(.  

أدخـل ذراري   «: �وأنّ اهللا تعاىل يقول جلربيـل       
املسلمني اجلنةَ فيسوقهم وهم يصيحون كاخلرفان ألمهاِتهـا،        

  : فيقول اهللا له وهو أعلم م
                                                 

رواه أمحد : وقال.  من حديث معاذ57،ص3ج: والترهيبأورده املنذري يف الترغيب   -1
ما من مسلم يتوفّى هلمـا      '': وأول احلديث . 22143: رقم 241،ص5ج: يف مسنده 

وقـال رواه   . من حـديث معـاذ    '' ...جلنة بفضل رمحته إيامها   ثالثة إالّ أدخلهما اهللا ا    
  .299:رقم. 145،ص20ج:الكبريالطرباين يف 

وكأنّ صبيانا  '': بلفظ. 56،ص5ج: أورده اخلطيب البغدادي يف تارخيه مبا يقارب معنى        -2
  .اخل''...يأخذون بأيدي آبائهم فيدخلوم اجلنة



‹—ÈÛa@ñŠì�@��Ðm@

 

50 

فيقول يـا رب أرادوا آبـاءهم        ؟»ما هلم يا جربيل   «
   : فيقول،وأمهام

  .» ضلي ورمحيتأدخلهم جبميعهم جنيت بف
 ذراري أمة حممد عليه الصالة والسالم       �وجيمع اهللا   

    ِلطَّيف حياض حتت العرش فيمـايل  « : فيقول هلـم   ، عليهم ع
يا ربنا اآلباء واألمهات    « :؟ فيقولون »أراكم رافعي رؤوسكم  

فيوحي إليهم أن   ،  »يف عطَش شديد، وحنن على هذه احلياض      
دد جنوم السماء عليها مثّ خلّلوا      اغرفوا منها يف هذه األواين ع     
   .هذه الصفوف إليهم فاسقوهم

يف، فقال  تو من أصحابه يف ابنه       رجالً �وإنه عزى   
          عزي شيخ كبري وكان ابين هذا أجفقال ،  ينله يا رسول اهللا إن

أيسرك أن يتلقّاك بكـأس مـن       « :له عليه الصالة والسالم   
اُهللا لك به وِلكُلّ «: ؟ قال؟ فقال من يل بذلك يا نيب اهللا     »اجلنة

   .»مسلم مات له ولد يف اإلسالم
قد احتشرته مالئكـة     من أميت    ورأيت البارحة رجال  (
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  ، العذاب فجاءه وضوءه فاستنقذه منهم
    يت قد خميزانـه فثقَّ   وآخر من أم 1(فراطـه ألـه   ف(، 

ه فارس تقاتـل يف     ائ من م   إيلَّ مه بني يدي أحب    أُقَّد طٌولسقْ
  ، يل اهللاسب

ه حتى إذا استوى    أحسن اهللا نبات  مولود   يولد يل    نْوأل«
» إيلّ من الدنيا وما فيها أحب اُهللاهبضقَ

) 2(.  
وما قدم الرجل شيئا بني يديه أقرب إليه وال أعظـم           

ـ   ،  ها من ولد ميوت قبلَ    أجر نني يكفلـهم   ـوإنّ أوالد املؤم
  . حتى يردهم آلبائهم�إبراهيم 

متام رضاعك يا ابـين يف      « :بنه إبراهيم  ال �وقال  
  ،، فإنه مات وهو ابن ستة عشر شهرا»اجلنة

                                                 
1- ٍط وهو من مات :  أفْراطُهمجع فَرِركدمن األوالد ومل ي.    
من حديث مسلم اخلوالين وأبو الفـرج يف        . 158،ص1ج: أورده ابن املبارك يف الزهد     -2

  .213،ص4ج: صفة الصفوة
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رة ترضع  ـوإنّ يف اجلنة شجرا هلا ضروع كضروع بق       
 وال   وال عليهم حـساب    ،الصبيان، وحاضنهم خليل الرمحان   

تى م وقد اشتد عليهم حر املوقف فيقـول اهللا          ؤوي،  سؤال
  . عرشيحتوهم تلُِّظأَ

 فقال لـه    �وكان ألنصاري ابن يروح معه لرسول اهللا        
  : نعم يا رسول اهللا، فقال له: أجزعت عليه؟ قال له:وهو يف مرضه

أو ترضى أن يكون مع ابين يالعبه حتت عرش ربـي؟           
وقد أمر باالسترجاع عند املـصبية      ،  ) بلى يا رسول اهللا    :قال

  :حيث قال
  ، اآلية�وبشِر الصاِبِرين الِذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ�

بن وال خيفى ما فيها من الفوائد كما قال سيدنا عمر           
 ونعمـت   )الصلوات والرمحة ( :ِنعم العدالَنْ « : �اخلطّاب  

» )االهتداء( :الِعالوة
)1(.  

                                                           
: والزرعي يف إغاثة اللّهفان، كما ذكـره الغـزايل يف اإلحيـاء           . 221،ص2ج: رواه البيهقي يف الشعب    -1

  .من حديث عمر بن اخلطاب. 62،ص4ج
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وما استرجع أحد بعد املصيبة وإن تقادم عهدها ولـو          
ـ    لَ له أجرها مث   �بعد أربعني سنة إالّ جدد اهللا         ه ما كان لَ

  ، يوم أصيب
قد مسعت من رسـول      :ا أنها قالت  �وعن أم سلمة    

  :  الصالة والسالماهللا عليه
اللـهم   :ترجع وقَـالَ  سما من عبد تِصيبه مِصيبةٌ فَا     «

ِني اللهم أَِجرِني ِفي مِصيبِتي واخلف     ِعندك احتسبت مِصيبِتي،  
»خريا ِمنها لَه لَف اُهللاخأَخريا ِمنها إالَّ 

)2(.  
»     تصيباُهللا م ربا جهِعند عرجن ِاستم و أهـاه   حقبن عس

اهرضا ياِلحلَفًا صخ لَ لَهعوج«
) 3( ،  

  وقَد أُعطِيت هِذِه األمةَ شيئًا مل يعطه لغريهم عند نزوهلا وهو 
  ،»هللا وإنا إليه راجعونإنا «

                                                           
، 118،ص7ج:  والبيهقي يف الـشعب    918:رواه مسلم يف كتاب اجلنائز باب ما يقال عند املصيبة رقم           -2

  .من حديث أم سلمة. ''اللّهم عندك أحتسب مصيبيت'': بدون ذكر. 9697:مرق
، 255،ص12ج: رواه الطرباين يف الكـبري    : وقال. 173،ص4ج: أورده املنذري يف الترغيب والترهيب     -3

  . من حديث ابن عباس13027:رقم
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قبضتم  :وإذا مات ولد العبد قال اهللا سبحانه ملالئكته
    ماذا قال حينئذ؟فيقول، ولد عبدي ومثرة فؤاده؟ فيقولون نعم

   :فيقول،  محدك واسترجع:فيقولون
» لعبدي يا مالئكيت بيتا يف اجلنة ومسوه بيت احلمداابنو

) 4( .  
   .ولنقتصر على ما ذكر من األحاديث النبوية فإنّ فيه كفاية

ل اهللا أ ا هذه السورة، ونستلْيخامتة مستطرفة ذَ
  .ن اخلامتةسا وحهلَضفَ

                                                           
، 415،ص4 ج :وأمحـد يف مـسنده    . 1021:رقـم . رواه الترمذي يف باب فضل املصيبة إذا احتسبت        -4

من حـديث  . 28،ص1ج:وابن املبارك يف الزهد   . 119،ص7ج: ، والبيهقي يف الشعب   19740:رقم
  .أيب موسى األشعري
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1 .c@òČ—ÓÜ�@Čâáî  
منها ما وقع ألم سليم زوجة ذلك األنصاري املذكور،         

 ومن قصتهما أنّ ابنهما املتوفّى بعد خروج        ،وامسه أبو طلحة  
 :فقالت أمه ملن كـان معهـا       أبيه من داره لبعض حوائجه،    

فلما رجع قـال  ، إياكم أن ختربوا أبا طلحة به حتى أُخِبره أنا     
 فقربت إليه   ،ن مما كان به   كيف حال ابين؟ قالت له خبري، سك      

عشاءه فأكل وشرب، فزينت له بزينة أحسن مما كانت تزينها          
  :مثّ قالت له، قبل ذلك، فأصاب منها ما أصاب من قضاء وطره

ن استودع أحد عنـدك وديعـة       أيا أبا طلحة أرأيت     
   فرجع إليها بعد مدة وطلبها منك أمتنعه منها أم ال؟

  من وديعته؟  ال، وكيف أمنعه :قال هلا
ة ي يا أبا طلحة إنّ ابنك عمرية كان عندنا عار         :فقالت

فحمد اهللا واسترجع، وقال أنـا أحـق         من اهللا تعاىل فقبضه،   
  فقام واغتسل وصلّى ركعتني، ، منك بالصرب اجلميل

، فقص عليه ِقصتهما   �فلما أصبح قدم لرسول اهللا      
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 ،ووقعتكماليلتكما  بارك اهللا يف    : فقال له عليه الصالة والسالم    
  .احلمد هللا الذي جعل يف أميت مثل صابرة بين إسرائيل

  

2 .Ýîöa‹�g@�i@ñ‹ib–@òČ—Ó  
 فـأمر   ،ومن خربها أنها ولدت من زوجها غالمـني       

وانطلـق   بطعام لضيافة الناس ففعلته، واجتمعوا إليه بـداره       
الغلمان يلعبان حتى سقطا يف بئر بداره، فأدخلتهما يف بيت          

  فقامت صابرة حمتسبة يف شؤون الضيافة،، غطّتهما بثوبمنها و
    وج أين ابنفقال هلا الزما يف البيت،    :؟ فقالت له  ايه 

 أيـن   :مثّ قال هلا  ،  فتطيبت بطيب حسن فتعرضت له فواقعها     
ابناي؟ فقالت إنهما يف البيت فنادامهـا فخرجـا سـاعيني،          

  ، �يامها اهللا صابرة سبحان اهللا؟ لقد كانا ميتني فأح: فقالت
áîÜ�@Čâc@ò—Ó@¶g@ÊìuŠ  

مثّ ولدت أم سليم ولدا فحملته مع زوجهـا بـست           
حممد عليه الصالة والسالم فمضغها وحنكه ـا        مترات لسيدنا   
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فبورك فيه حتى ولد عدة ذكور حفظ منهم سبعة         ،  ومساه عبد اهللا  
  .)5(هلَّكتاب اهللا كُ

  

3 .Šbäí†@åi@ÙÛbß@òČ—Ó  
 ملالك بن دينار زاهد األمة، بعد أن كان         ومنها ما وقع  

بتوبـة   ]علَيه[شرِطيا شرابا للخمور، فَمن اهللا سبحانه وتعاىل        
   ،نصوح حتى بلغ مرتلة عظيمة

ومن قصته أنه اشترى جارية نفيسة فولدت منه بنتـا          
  ،شغفته حبا، فماتت بعد متام سنتني

نـصف  فلما كان ذات ليلة وكانت ليلة مجعة مـن          
 رأى رؤية هائلة كأنّ القيامة قد قامـت، ونفـخ يف            ،شعبان

  ،الصور، وبعث من يف القبور، وأنا معهم
  ]قـال [فإذا بتنني عظيم ورائي فاغرا فـاه، يريـدين          

                                                           
 لعلّها أم أنس بن مالك امرأة أيب طلحة زيد بن سهل األنصاري، وامسها سهلة أو رميلة بنت ملحان بـن                     -5

ولدت له عبد اهللا بن أيب طلحة والد إسـحاق         خالد اخلزرجية النجارية، ولدت له غالما مات صغريا مثّ          
  .190، ص1ج: انظر الساملي. الفقيه الثقة
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 كـبري   يتقفمررت على شيخ    ،  فهربت منه، وهو على أثري    
   فسلّمت عليه وسألته أن جيريين منه، ،طيب الرائحة

ة يل على ذلك، لضعف حايل، فبكـى         ال قو  :فقال يل 
  ا منه،صلَخ م أسرع لعلّ اهللا يقيض لك: فقال يل،بكاء شديدا

طَّلَعت على طبقات النريان فكدت أن أسقط فيها،        اف
  ، رجع فإنك لست من أهلهااوالتنني من ورائي، فصاح يل صائح 

 فدلّين  ،فاطمأنت نفسي لكالمه ورجعت لذلك الشيخ     
ي فإنّ فيه ودائع املسلمني لعلّك جتـد فيهـا          على جبل أمام  

  وديعتك ختلّصك منه،
فلما دىن منه نادى مناد افتحوا هلذا البائس الكميـد          

   ،، وارفعوا عنهما احلجاب لعلّه جيد وديعة تجريه من عدوهبنيالبا
ا بعد   علي فوج  نيفأشرفت فإذا بأطفال املسلمني مشرف    

  ، فوج والتنني قريب إيلّ
 فمدت  ؟ واهللا يب أ : فقالت ،رفت ابنيت علي باكية   مثّ أش 

أبـت  يا   : وقعدت يف حجري وقالت    ،بيدها إيلّ فتعلّقت ا   
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لَم ياِن للِذين آمنوا أَنْ تخـشع قُلُـوبهم ِمـن ِذكـِر             أَ�
 هل تعرفون   : فقلت يا بنيت   ،فبكيت بكاء شديدا   ]16:احلديد[�اِهللا

  القرآن؟ فقالت حنن أعرف به منكم، 
 عملـك القبـيح     :ين عن التنني؟ فقالت   يفأخرب ]قلت[

  قويته فأراد أن يسقطك يف النار، 
 قال فمـا    ،وعن الشيخ؟ قالت عملك الصاحل أضعفته     

تصنعون ذا اجلبل؟ قالت حنن أطفال املسلمني قد أسكننا اهللا          
  نتظر قدومكم علينا، فنشفع فيكم، نإىل قيام الساعة، سبحانه فيه 

عا مرعوبا مما رأيته، ورجعت إىل اهللا سبحانه        ِزففانتبهت  
   .فهذا سبب توبيت

@ @

õbÇ†@ @
اللهم يا ربنا يا سيدنا يا موالنا تب علينا إنك أنـت            

  .التواب الرحيم
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نّ يف  إ: ومنها أنّ أعرابية وقفت على قرب أبيها وقالت       
من مصيبتكةً أسو�ن فقدك، ويف رسول اهللا ما اهللا عوض .  

  اللهم          ا إىل ما يف يدك، يا جـوفقري كعبد اد نزل ِبك
 واسـتغىن بفـضله     ،وأنت يا رب خري من نزل بك املؤملون       

ى عبدك  ريكن قِ ون، اللهم فلْ  ون ووجل يف سعة رمحته املذنب     لّاملِق
منك رمحتكةَ وشهادِت جنك.   

  

4 .àîÛa@òČ—Óäòî  
 مال   نزل بامرأة ذات   ،ومنها أنّ بعض املسافرين لليمن    

 فأقام عندها ما شـاء اهللا       ،ق حسان لُ وأوالد وعبيد وخ   ،كثري
  ، حتى قضى حوائجه

نعم كلّما قدمت إىل    : ألك حاجة؟ قالت له   : فقال هلا 
        ِحهذا البلد فانزل بنا، وليس لك إالّ ما تفغـاب   ه وترضاه ب ،

  ،عنها أعواما
 وقد ذهـب    ،مثّ رجع إليها فوجدها ضاحكة مسرورة     
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  ،  فيها اليت كانت ساكنةً،ها وباعت مرتهلاها وعبيدها وأوالدمالُ
يا أمة اهللا تضحكني مع ما نزل بك مـن           : هلا فقلت 

  الفاقة واحلاجة؟ 
عمة يل أحـزان     كنت يف حالة الن    :فقالت يا عبد اهللا   

ا ك شكر  فأنا اليوم أضح   ، إنها من قلّة الشكر    : فقلت ،كثرية
  .هللا سبحانه على ما أعطاين من الصرب

  

5 .ÂbiČ‹Ûa@kyb–@òČ—Ó  
ومنها أنّ بعض احلكماء خرج للرباط فـإذا برجـل          

   : وهو يقول، يف بيته، يداه ورجالهشلَّت قد ،أعمى
  ي أمحـدك    ـالله،  دي وموالي ـلك احلمد سيإن م

ري ممن  ـمحدا يوايف نعمك ويكايف مزيدك، إذ فضلتين على كث        
  ، خلقت تفضيال

على  رمحك اهللا    : فقال له  ،مفسلّم عليه ورد عليه السال    
  أي نعمة حتمده أو على أي فضيلة من فضائله تشكره؟ 
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بقى يل، فواهللا لو أنّ اهللا أمر       أ قد ترى ما     سيلَأو: قال
اجلبال فدمرتين، والبحار فأغرقتين واألرض فخسفت يب مـا         

  ، ا ويف شأنه إالّ شكرا حبازددت فيه إالّ
هـدين  اان يل ابن يتع   إنّ يل حاجة عندك ك    : وقال يل 

أوقات الصالة، ويطعمين عند إفطاري، وقد فقدته منذ أمس         
  فانظر هل حتسه يل؟ 

فخرجت يف طلبه حتى صرت بني كثبان الرمال فإذا بسبع          
إنا هللا وإنا إليه راجعون، كيف أقول هلذا        : فترس ابنه يأكله، فقلت   ا

   :ت لهالشيخ؟ فجئته فسلّمت عليه ورد علي السالم فقل
 ، وأقرب مرتلة إليه   �رمحك اهللا أنت أكرم على اهللا       

    اهللا أيوب عليه الصالة والسالم؟ُءأو نيب
 اهللا أيوب أعظم وأكرم مرتلة مني، وقد        ءبل نيب : فقال

 ،ابتاله اهللا سبحانه فصرب صربا مجيال حتـى فـرج اهللا عنـه    
ـ         إنّ  : وقلت ه ابنك الذي أخربتين به وسألتين عنه قـد افترس

   :ال فق فيه،كرج أ�السبع، فأعظم اهللا 
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احلمد هللا الذي مل جيعل يف قليب حسرة مـن الـدنيا،            
 إنا هللا وإنا إليه     :فقلت فشهق شهقة فسقط ميتا على وجهه،     

من يعينين عليه، وال حول     ومنفرد  راجعون وكيف أعمل؟ وإني     
  .وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم

 بركب يريدون الرباط، فأشرت     فبينما أنا كذلك فإذا   
     ى وقفوا عليما أنت وهـذا؟    :  فقالوا ،إليهم، وأقبلوا إيلّ حت

  فأخربم بقصيت، 
ة بالقوقال هذا أبو    ه،  فكشف بعضهم عن وجهه فعرف    

وقد أبتلي ذا البالء منذ أربع عشرة سنة، واعتكف يف هذا           
صيك  اللهم ال ختلف بعدي ذرية تع      :املوضع، وكثريا ما يقول   

   ،فتدخله النار
       متاه يف أثواب كانت عنده، وتقـدفأعانوين وكفن 

بـه   اسنوجلست على قربه أُ   فصلّيت عليه ودفناه يف موضعه،    
  ، ةن إىل أن مضى من اللّيل ساعة، فأخذتين ِس،أقرأ القرآن

      يف روضة   فرأيت صاحيب يف أحسن صورة وأمجل زي 
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 ألـست   :قلت لـه  خضراء عليه ثياب خضر، يتلو القرآن، ف      
  صاحبنا؟ وما صيرك إىل ما أرى؟ 

 يف درجة   � اعلم أني وردت مع الصابرين هللا        :فقال
  . وانتبهت،ال ينالوها إالّ بالصرب على البالء والشكر عند الرخاء

  

�Č—Ûa@Ýöb›Ï@ @
ومنها أنّ بعضهم رأى فقريا مبكّة طائفا بالبيت فأخرج         

بالغد فعل مثل ذلـك،      فلما كان    ،عة فنظر فيها  قمن جيبه ر  
   ،فتباعد قليال وخر ميتا

واصِبر وما صـربك    �،عة فإذا فيها  قـ الر رجتـفأخ
فـإنّ  ،  �ِم ربك فَِإنك ِبأَعيِننـا    ـواصِبر ِلحك �،  �إالَّ ِباهللاِ 

الصرب مطية ال تكبو، وسيف ال ينبو، وزين العقل وجوهره،          
 كـلّ   فتاحمعنوان الفرج، و  ن  ـحو يف املِ  ـوه،  هوخري كلُّ 
 الظن باهللا تعـاىل،     وفيه حسن ،  وز الرب ـ من كن  زنخري، وكَ 

  . للبدنوراحةٌ
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6 .í‹’@òČ—Ó|   
ومنها أنّ شريح القاضي مات ابن له فجهزه وصـلّى          

، عليه، ودفنه ومل يشعر به أحد، وجلس للقضاء مـن الغـد           
فقـال   ،فجاءه الناس على حسب العادة يعودونه وسألوه عنه       

   ،اآلن فقد األنني والوجع فظن الناس أنه عويف فسروا بذلك
فتعجبوا منه وكان   ،  �ل احتسبناه يف جنب اهللا      افق

   ، مرات اهللا عليها أربعإني ُألصاب باملصيبة فأمحد :يقول
  ،  إذ مل تكن أعظم منهامحدا

  ،ومحدا رزقين الصرب عليها
   ، فيه من الثّواب اجلزيلومحدا وفّقين لالسترجاع ملا أرجو

  .ومحدا مل جيعلها يف ديين
   واصطرب وصابر وتصابر، تصبروصرب وصبر و: ]غةـل[

ِبوالصم القوم، الكفيلُريواجلبل، ومتقد ،  
الكثيفة أو املتراكمة بعضها فوق      ضاء، أو يوالسحابة الب 

  ، بعض، والقطعة الواقعة منها
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مع من غري كيل، والطّعـام       من الطّعام ما ج    ةُرِبالصو
  .املنخول، واحلجارة الغليظة، واألرض ذات خصب

والصديد وقطعة حديدبارة الربد الش،   
وأمديد صبور الداهية، واحلرواحلرب الش  ،  

ِبوالصرب، واملـصابرة         روالص شجر يقال له املر   ـرثَم
  شجرة حامضة،

  ر والرأس، والذّنب، وأبو صبرية طائر أمحر البطن أسود الظّه
  ، واللّنب اشتدت محوضته إىل املرارة

ِبالصاحلليم الذي ال يعاِقب من عصاه بـل يعفـو           ري 
  ، ويصفح عنه

 أجرأهم   أي �فَما أَصبرهم علَى النارِ   �: وقوله تعاىل 
   ،أعلَمهم بعمل أهلها وأ

وما أحسن قول بعضهم من     ،  وشهر الصرب أي الصوم   
  :ملجمزو الكا

��������������א������א	�����و�� � � � ����������������������� �
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��� �!�����"#��������$�� � � � ������)���'�����#�&��#%אو �
)������+�����א!�*����"����� � � � �)�,����-.�/�0��ٍ���� ����&�23�� �

�)���4�����56��������7�����8��9���� � � � �������א>�;:���;���%�������=� �
  

 أخر ما قصدته وهللا احلمد على إمتام مـا          وليكن هذا 
 ل به علينا من نعم       أردته، محدويكافئ مـا    ها يوايف ما تفض ،
  .  إفضالهيِدِز، ومآالئهأسبله من 

 وتفضل علينا يا ذا اجلود      ،اللهم يا موالنا وفّقنا ملا حتبه وترضاه      
  .ني بالعفو اجلميل والصفح اجلليل برمحتك يا أرحم الرامح،واإلحسان

�7#;@�0وא?3�<�����A�?�����:1224��.� �

�  
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