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 بسؿ اّٰلله افرمحـ افرحقؿ

 هذه كصقحة ؿقؿة ممثرة ٕهؾ جزر افؼؿر

حق اسحسـات مـ وهل بعـقان : ]ما هل إظامل افتل مت

 صحقػتؽ[

أفؼاها ؾضقؾة افشقخ افقاظظ افـبقؾ: أبق افقامن ظدكان بـ حسغ 

 .ادصؼري حػظف اّٰلله ورؾع ؿدره

 تػريغ افـصقحة مـ هـا :

  



 1 أعامل متحو احلسـات      

 
 بسؿ اّٰلله افرمحـ افرحقؿ

َـّ ظؾقـا وهداكا هلذا وما ــا فـفتدي فقٓ أن   اسحؿد ّٰلله افذي م

  هداكا اّٰلله.

َـّ اّٰلله ظؾق ـا بـعؿة اإلشالم ؾجعؾـا مسؾؿغ واختصـا هبذا م

افدكقا ـؾفا بام ؾقفا ٓ  بؾ ،كعؿةافػضؾ افعظقؿ افذي ٓ تؼقم فف 

  تؼقم هلذه افـعؿة افعظقؿة َواّٰلله ادستعان.

ػظ ديـف وحي رسادسؾؿ إٓ أن حياؾظ ظذ ظؿؾف وحي ظذؾام بؼل 

 .افصاسحاتاسحسـات و

  فا حبط ظؿؾؽ وافعقاذ باّٰلله.ؾفـاك مـ إظامل ما إذا ظؿؾت

 .اا مـثقرً إذا ظؿؾتفا ؾسد ظؿؾؽ ووؾ ظؿؾؽ وصار هباءً 

حمؿد رشقل اّٰلله يصع  : ٓ إفف إٓ اّٰلله افعبد ؿقلاسحسـات مثؾ 

 ويصقم ويزـل إذا اشتطاع وحيج إذا اشتطاع. 

ذـر اّٰلله وـؾ ذفؽ أظامل صاسحة يؼرأ افؼرآن يصؾ افرحؿ وهؽذا 

  ؽتب ذم رصقد حسـاتؽ بنذن اّٰلله شبحاكف وتعاػ.هذه حسـات تُ 
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 ؾؿـ إظامل ما يػسد هذه افصاسحات وحُيبط افعؿؾ افطقب. 

جيب ظذ ادسؾؿ أن حياؾظ ظذ حسـاتف وأن حيذر مـ أشباب 

اخلقبة واخلنان، ٕكؽ يا ظبد اّٰلل تتعب ربام شـغ ظديدة 

 وظؿرك تؼضقف ظؼات افسـغ. 

ات مـ حغ افبؾقغ، ـام ؿال افـبل صذ وافؼؾؿ يؽتب فؽ اسحسـ

بِلِّ َحتَّك َيْبُؾَغ(  ـِ افصَّ ـْ َثاَلَثٍة َوَظ اّٰلله ظؾقف وشؾؿ: )ُرؾَِع اْفَؼَؾُؿ َظ

ؾنذا بؾغ افقفد وافبـت وؿع افؼؾؿ ظؾقف، يؽتب اسحسـات 

وافسقئات، ؾنذا ـتب اسحسـات وحاؾظ اإلكسان ظذ هذا افؽتاب 

  اّٰلله يؾؼك اّٰلله هبا.وحاؾظ ظذ هذه اسحسـات بنذن 

وإذا ـان ؿد وّقعفا ؾنكف خين ويبقء باخلنان ويعذب ذم 

 افـران. 

ربام يعؿؾ حتك يؽقن ظؿره شتغ شـة ثؿ يعؿؾ ظؿال واحدا 

 يؿحق مجقع حسـاتف، ؾفؾ تريد هذا يا مسؾؿ؟!
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ؾقا أهيا ادسؾؿ! حاؾظ ظذ أظامفؽ افصاسحة ؾفل رصقدك وهل 

أمرك إن جئت يقم افؼقامة هبا دخؾت رأس مافؽ وهل ظصؿة 

  اجلـة وإن جئت بدون ظؿؾ صافح دخؾت افـار.
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اُكقا َيْعَؿُؾقَن( ـَ قا سَحَبَِط َظـُْفْؿ َما  ـُ ]شقرة  ؿال شبحاكف: )َوَفْق َأْْشَ

 [88إكعام:

ـْ َؿْبؾَِؽ َفئِ و ـَ ِم ِذي ـْ ؿال اّٰلله شبحاكف: )َوَفَؼْد ُأوِحَل إَِفْقَؽ َوإَِػ افَّ

َـّ َظَؿُؾَؽ( ]شقرة افزمر: َت َفَقْحَبَط ـْ  [65َأْْشَ

وـؾ افعؿؾ افصافح حؼ ّٰلله شبحاكف وتعاػ افعبادة ّٰلله ؿال 

( ـؾ أمة بعث اّٰلله ؾقفؿ  ًٓ ٍة َرُشق ؾِّ ُأمَّ ـُ شبحاكف: )َوَفَؼْد َبَعْثـَا ذِم 

  . رشقٓ، يدظقن فؾتقحقد

َتـُِبقا افطَّاُؽقَت( ]شقرة ؿال شبحاكف: )َأِن اْظُبُدوا اّٰللََّ َواْج 

 [36افـحؾ:

ُه( ٍف َؽْرُ ـْ إَِفَٰ  .وؿال )اْظُبُدوا اّٰللََّ َما َفُؽْؿ ِم

 
 الشبب األوه

 الشزك باهلل أو الزياء 
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 .افؼك باّٰلله  لظظؿ أشباب حبط افعؿؾ وؾساد افعؿؾ افصافح:ؾ

 .أو افرياء

أو إرادة افديـا بافعؿؾ افصافح، إرادة ؽر اّٰلله بافعؿؾ افصافح،  

 افصاسحة ظبادة وافعبادة ٓ تصؾح إٓ فف واّٰلله تعاػ جعؾ إظامل

بقـام أظامل افدكقا جيقز أكؽ تذهب تشتغؾ تريد افدكقا يعـل تصؾح 

إلكسان بقتا تريد مـ وراءه مـػعة أو مصؾحة أو تريد مـ وراءه 

  مآ. ٓ بلس، هذا ظؿؾ دكققي.

فؽـ أكؽ تصع تريد مـ وراء ظؿؾؽ ثـاء افـاس أو جزاءا أو 

 صؽقرا. 

 تصقم تريد أن يؼقل افـاس هذا صائؿ.  أو أكؽ

 أو أكؽ حتج تريد مـ افـاس أن يؼقفقا يا حاج ؾالن. 

أو أكؽ تتصدق تريد مـ افـاس أن يؼقفقا هذا ـريؿ: هذا شبب 

سحبط ظؿؾؽ، هذا ٓ جيقز، ؿال اّٰلله شبحاكف: )َوَفَؼْد ُأوِحَل إَِفْقَؽ 
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ـْ  ـْ َأْْشَ ـْ َؿْبؾَِؽ َفِئ ـَ ِم ِذي َـّ َظَؿُؾَؽ( ]شقرة َوإَِػ افَّ َت َفَقْحَبَط

 [65افزمر:

ل ظذ افـبل صذ اّٰلله ظؾقف وشؾؿ وظذ مـ ؿبؾف مـ  هذا حؽؿ إهلَٰ

قا سَحَبَِط َظـُْفْؿ َما  ـُ إكبقاء وـؾ افـاس، ؿال شبحاكف: )َوَفْق َأْْشَ

اُكقا َيْعَؿُؾقَن(  [88]شقرة إكعام: ـَ

 قا يعؿؾقنحتك إكبقاء فق أْشـقا سحبط ظـفؿ ما ـاك

وهؽذا افؼك باّٰلله حُيبط اجلؿقع إظامل فق أكؽ تصع وتصقم 

وتعبد اّٰلله خمؾصا فقجف اّٰلله، فؽـؽ رأس افسـة تذهب تذبح فؾقيل 

 افػالين، أو رأس افسـة ذم يقم تسجد فؼز ويل أو كبل. 

 ـؾ ظؿؾؽ افصافح ذهب هباءا مـثقرا

ـؾ ظؿؾؽ  وفق أكؽ رأس افسـة تذهب وتدظقا ؿزا يعتز

 افصافح ذهب هباءا مـثقرا، ٕكؽ أْشـت باّٰلله. 

 شقاءا أْشـت باّٰلله ذم ظؿؾؽ افصافح ـافرياء ؾنكف حيبطف. 
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أو ذم بؼقة أكقاع افؼك مـ افذبح فغر اّٰلله افـذر فغر اّٰلله أو دظاء 

 ؽر اّٰلله. 

تؼد أو تؼقل: إذا جاءتؽ مصقبة يا وفقاه! يا ظؾّقاه! يا ُحَسقـاه! وتع

أكف شقـػعؽ، هذا ْشك باّٰلله ٓ أكف ُيؽتب شقئة ؾؼط ، بؾ يؿحق 

  مجقع اسحسـات.

إذا ؾحؼؼ افتقحقد يا ظبد اّٰلله وٓ دمعؾ ظؿؾؽ افصافح إٓ ّٰلله وٓ 

 تدع إٓ اّٰلله وٓ دمعؾ كذرك إٓ ّٰلله. 
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ـْ » ؿال: ظائشة ريض اّٰلله ظـفا أن افـبل  ظـ َم

 متػؼ ظؾقف . « َأْمِرَكا َهَذا َما َفْقَس ؾِقِف َؾُفَق َرد  َأْحَدَث ذِم 

ـْ َظِؿَؾ َظَؿاًل َفْقَس َظَؾْقِف َأْمُرَكا َؾُفَق َرد  » وؿال  «.َم

 رواه مسؾؿ.

 أن يؽقن ظؿؾؽ ظذ ؽر شـة،  مـ أشباب حبط افعؿؾ:و 

وافعؿؾ افصافح ـافتسبقح ، خؾصت ؾقفأؾافعؿؾ مردود وفق 

ؿرآن وافصالة ٓبد أن يؽقن خافصا فقجف اّٰلله  وؿراءة وافتؽبر

  وأن يؽقن ظذ افسـة.

 .إذا ـان خافصا فقجف اّٰلله وفقس ظذ شـة رشقل اّٰلله ٓ يؼبؾف اّٰلله

 الشبب الثاني

 ة الشنةالبدعة وخمالف
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ؿثال فق أؿقل فؽؿ ـؾ يقم بعد افظفر كصع مجاظة رـعتغ دائام، ؾ

هذه شـة أهؾ هذه افؼرية كجعؾ هذه شـة، هؾ جيقز؟ مع أهنا 

  الة.ظبادة وص

اكظر إػ ادسؾؿغ دا ـان ـؾ واحد يبتدع ذم ديـ اّٰلله ـقػ 

  تػرؿقا.

بعد افصالة ذم بعض افبؾدان يصقحقن ـؾفؿ صقتا مجاظقا: مثاًل 

  افؾفؿ صؾ ظذ حمؿد وظذ آفف حمؿد.. ـؾفؿ.

تذهب ؿرية ثاكقة أو بؾدا آخر ، ـؾفؿ يؼقفقن: شبحان اّٰلله واسحؿد 

وتذهب بؾدا آخر إذا هبؿ ـؾفؿ  قت مجاظلّٰلله واّٰلله أـز، بص

  يلتقن بقرد آخر.

هذه ـؾفا بدع شببت افتػرؿة وؾرؿقا ادسؾؿغ وابتدظقا ذم 

  افديـ.

وتذهب بؾدا آخر إذا هبؿ يؼقل: أحدهؿ شبحان اّٰلله وهؿ 
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يسبحقن ثؿ يؼقل: اسحؿد ّٰلله وهؿ حيؿدون، اّٰلله أـز، افػاحتة ثؿ 

  ؿد.بعد ذفؽ: افؾفؿ صؾ ظذ حم

هؾ افديـ هذا؟ هذا هق هذا ديـ حمؿد صذ اّٰلله ظؾقف وشؾؿ ذم 

ـؾ بؾد ذم أؿطار إرض هلؿ بدظة ـؾ أكاس هلؿ ورد وصالة 

   واذان ودظقة

 هذا فقس ديـ حمؿد، ديـ حمؿد واحد ذم افقؿـ وؽره. 

صالة واحدة وتسبقح واحد وـقػقة واحدة ذم افسعقدية وافقؿـ 

ريؽا اؾريؼقا ذم اشسافقا ذم اهلـد ذم ـذفؽ ذم مرص ـذفؽ ذم أم

 افصغ ـؾفا صالة واحدة تسبقح واحد ؿراءة واحدة أذان واحد.

ذم إذان زادوا: حل ظذ خر افعؿؾ، وذم إيران: أصفد وافشقعة 

  أن ظؾقا ويل اّٰلله، هؾ هذا أذان حمؿد صذ اّٰلله ظؾقف وشؾؿ؟

 فذه افبدع. ؾ 

 أوٓ : ُتػرق ادسؾؿغ. 

 اإلشالم. وتشقه 
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 وأيضًا دمعؾ افعؿؾ مردودا ٓ يؼبؾف اّٰلله. 

  .ؾاّٰلله ٓ يؼبؾ ظؿال مل يؼظف حمؿد 

داذا أرشؾ اّٰلله حمؿدا، أرشؾف إفقـا ـل يعؾؿـا ـقػ كصع وـقػ 

كصقم وؿد ؿال رشقل اّٰلل صذ اّٰلل ظؾقف وشؾؿ )خذوا ظـل 

 مـاشؽؽؿ(. 

 .وؿال )صؾقا ـام رأيتؿقين أصع(

ذم ظبادة مـ افعبادات ٓ  حمؿدًا ؾؿـ خافػ 

  يؼبؾ اّٰلله مـف.

ؾحاؾظ ظذ ظؿؾؽ بافسـة، ظؿؾ ؿؾقؾ ظذ افسـة خر مـ ظؿؾ 

  ـثر ظذ بدظة.
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اَلِة اْفُقْشَطكَٰ  ؿال   َؾَقاِت َوافصَّ اّٰلله تعاػ:)َحاؾُِظقا َظَذ افصَّ

 [238]شقرة افبؼرة: َوُؿقُمقا ّٰللَِِّ َؿاكِتَِغ(

ترك صالة افعرص،  تؾؽ إظامل افتل حتبط افصاسحات:ومـ 

ـام روى افبخاري ومسؾؿ ظـ ابـ  يؼقل افـبل 

ـْ َتَرَك َصاَلَة اْفَعرْصِ َؾَؼْد َحبَِط َظَؿُؾفُ »ظؿر ريض اّٰلله ظـفام:   «.َم

اَم »وذم حديث بريدة ريض اّٰلله ظـف:  ـْ َؾاَتْتُف َصاَلُة اْفَعرْصِ َؾَؽَلكَّ َم

 رواه افبخاري. «َؾُف َوَماَففُ ُوتَِر َأهْ 

سك صالة افعرص يؽقن شببًا سحبط مجقع إظامل ظقاذا باّٰلله، ؾ

ؾحاؾظ ظذ هذه افصالة وظذ مجقع افصؾقات ٕن مـ ترك 

 الشبب الثالث

 تزك الصالة وصالة العصز
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افصالة ـػر إذا ترـت افصالة متعؿدا ـػرت وإن ـػرت حبط 

  ظؿؾؽ.

ؾادحاؾظة ظذ افصالة حماؾظة ظذ إظامل افصاسحة ـؾفا، 

فصالة افقشطك هل افعرص خصفا ٕن ؾضؾفا ظظقؿ وهؽذا وا

بؼقة افصؾقات، ـام ؿال افـبل صذ اّٰلله ظؾقف وشؾؿ: )إِنَّ َبْغَ 

اَلِة(. ِك َواْفُؽْػِر َتْرَك افصَّ ْ ُجِؾ َوَبْغَ افؼِّ   افرَّ
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 ومـ حمبطات افعؿؾ: 

، وافُعجب، وافغرور بافعؿؾ افصافح ـّ  اد

ا الَِّذيَن آَمـُوا ﴿افـاس، ؿال اّٰلله شبحاكف:  تتصدق ثؿ متـ ظذ َ َيا َأُّيه

 [264]شقرة افبؼرة: ﴾ََل ُتْبطُِؾوا َصَدَقاتُِؽْم بِاْدَنِّ َواْْلََذى  

  ال متـ ظذ افـاس أكا أظطقتؽؿ أكا أصؾحت أكا ظؾؿت.ؾ

 ُقْل  ۖ  َيُؿـهوَن َعَؾْقَك َأْن َأْسَؾُؿوا ﴿وٓ متـ ظذ اّٰلله بافعؿؾ افصافح 

 ﴾لِْْلِياَمنِ  َهَداُكمْ  َأنْ  َعَؾْقُؽمْ  َيُؿنه  اَّللَُّ َبلِ  إِْسََلَمُؽمْ  َعَلَّ  مَتُـهوا ََل 

 [17]شقرة اسحجرات:

ؾؿـ افذي وؾؼؽ فؾصالة إٓ اّٰلل ٓ ؿقتؽ وٓ ذـائؽ وٓ 

 حرصؽ وؾؼؽ فؾصالة. 

 الشبب الزابع

 املن والعجب بالعىن
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  ؾفق اّٰلله هق افذي هداك ووؾؼؽ فؾصالة.

تغس ظذ افـاس ومتـ ظذ إذا ؾال داظل أن ُتعجب بـػسؽ و

  افـاس هذا ـؾف مـ حمبطات افعؿؾ افصافح.
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 أيضا مـ ادحبطات افتليل ظذ اّٰلل وافؼقل ظؾقف بال ظؾؿ. 

ـْ ُجـَْدٍب، َأنَّ َرُشقَل اّٰللِ 2621مسؾؿ ) روى ( َظ

 َث َأنَّ َرُجًَل َقاَل: َواَّلِل ََل َيْغِػُر اَّللُ لُِػََلٍن،  » ، َحدَّ

إِنَّ اَّللَ َتَعاََل َقاَل: َمْن َذا الَِّذي َيَتَلَلَّ َعَلَّ َأْن ََل َأْغِػَر لُِػََلٍن، َفإِِّنِّ وَ 

  «. َقْد َغَػْرُت لُِػََلٍن، َوَأْحَبْطُت َعَؿَؾَك 

كان رجَلن  "أبق داود وؽره ظـ أيب هريرة ريض اّٰلل ظـف  وروى

خر جمتفد يف يف بـي إرسائقل متآخقني، فؽان أحدمها يذكب واآل

العبادة، فؽان ادجتفد َل يزال يرى اآلخر عذ الذكب، فقؼول: 

أقرص، فوجده يوما عذ ذكب، فؼال: له أقرص. فؼال خؾـي وريب، 

 الشبب اخلاوص

 التألي عمى اهلل والكذب عميه
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أبعثت عل رققبا؟ فؼال: واَّلل َل يغػر اَّلل لك، وَل يدخؾك اجلـة. 

فؼبضت أرواحفام، فاجتؿعا عـد رب العادني، فؼال هلذا ادجتفد: 

 عادا، أو كـت عذ ما يف يدي قادرا؟ فؼال لؾؿذكب: أكـت يب

 «.اذهب فادخل اجلـة، وقال لآلخر: اذهبوا به إَل الـار

رواه افبغقي وؽره ظـ ظؽرمة، ؿال: دخؾت مسجد ادديـة، و

ؾـاداين صقخ ؿال: يا يامين تعال. وما أظرؾف، ؿال: ٓ تؼقفـ 

اجلـة، ؿؾت: ومـ فرجؾ: واّٰلل ٓ يغػر اّٰلل فؽ أبدا، وٓ يدخؾؽ 

أكت يرمحؽ اّٰلل؟ ؿال: أبق هريرة. ؾؼؾت: إن هذه ـؾؿة يؼقهلا 

أحدكا فبعض أهؾف إذا ؽضب، أو فزوجتف، أو خلادمف، ؾؼال: ؾنين 

إن رجؾغ ـاكا ذم  "يؼقل:  شؿعت رشقل اّٰلل 

بـل إهائقؾ متحابغ، أحدمها جمتفد ذم افعبادة، وأخر ـلكف 

ظام أكت ؾقف، ؿال: ؾقؼقل: خؾـل  يؼقل مذكب، ؾجعؾ يؼقل أؿرص

وريب، أبعثت ظع رؿقبا؟ ؿال: ؾقاّٰلل ٓ يغػر اّٰلل فؽ، وٓ يدخؾؽ 

اجلـة أبدا، ؿال: ؾبعث اّٰلل إفقفام مؾؽا ؾؼبض أرواحفام، ؾاجتؿعا 
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ظـده، ؾؼال فؾؿذكب: ادخؾ اجلـة برمحتل. وؿال فمخر: أتستطقع 

اذهبقا بف إػ أن حتظر ظذ ظبدي رمحتل؟ ؿال: ٓ يا رب ؿال: 

. ؿال أبق هريرة: ))وافذي كػيس بقده تؽؾؿ بؽؾؿة أوبؼت "افـار 

 .يعـل أهؾؽت "أوبؼت"دكقاه وآخرتف(( . 

 . هذه إحاديث بقان خطر افؾسانوذم

يا رشقل اّٰلل، وإكا دماخذون بام كتؽؾؿ  "وذم حديث معاذ ؿؾت: 

عذ ثؽؾتك أمك يا معاذ، وهل يؽب الـاس يف الـار  "بف؟ ؿال 

 . «؟ وجوهفم، أو قال: عذ مـاخرهم إَل حصائد ألسـتفم

( ، 2616افسمذي: اإليامن ) 2 رواه افسمذي وؽره وصححف.

  ( .5/237، 5/231( ، وأمحد )3973وابـ ماجف: افػتـ )

ؿال ٕخقف: صّؾ، أو اظبد اّٰلله اظؿؾ ـذا، ؾلخقه ـان  ذاؾف

 .ّٰلله فؽمستؿرا ظذ معاصقف ؾؼال: واّٰلله ٓ يغػر ا

 ُظجب بـػسف واؽس بعؿؾف وطـ أن اّٰلله تعاػ شقعؿؾ ما يؼقل 

 وأكف ٓ يغػر دـ ظىص.
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ػ ظع( أيضا هذا مـ أشباب حبط لؾؼال اّٰلله تعاػ:)مـ ذافذي يت  

فذي  يل ظذ اّٰلله، أكؽ تؼقل ظذ اّٰلله بال ظؾؿ )مـ ذالافعؿؾ افت

 .: )أحبطت ظؿؾؽ(أوػ ظع، ؿد ؽػرت فف وأدخؾتؽ افـار( ليت

  ن اّٰلله! داذا ٕكف ؿال: واّٰلله ٓ يغػر اّٰلله فؽ.يا شبحا 

حتك فق صؾقت وصؿت ٓ تؼؾ ؾحاؾظ ظذ ظؿؾؽ أهيا ادسؾؿ ، 

 يا ؾالن ما شقغػر اّٰلله فؽ. 

يا ؾالن داذا ما تؽقن مثع وٓ متـ ظذ افـاس بعطقتؽ وٓ متـ 

 ظذ اّٰلله بصالتؽ. 

 اهلداية مـ اّٰلله شبحاكف وتعاػ.ؾ

مـ اّٰلله حتك فق ــت صاسحًا مـ أظبد افـاس اظؾؿ أن اّٰلله  آختقار

هق افذي شفؾ فؽ ضريؼ اخلر اّٰلله هق افذي شفؾ فؽ ضريؼ 

اجلـة اّٰلله هق افذي شفؾ فؽ افصالة وؽرك مسؽغ ما يستطقع 

  يسبح، واّٰلله بعضفؿ ؿؾـا فف شبِّح واّٰلله ما اشتطعت،
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ؿد زفتف ؾفق يريد أن يسبح وما  وافسبب أن هـاك ذكقب ومعايص

 يستطقع أن يؼقل شبحان اّٰلله شبحان اّٰلله. 

إذا ؿال شبحان اّٰلله افشقطان يؾفقف وذكقبف تصده مع أكف ٓ ظؿؾ فف 

 جافس ذم افبقت. 

  .افصافح افعؿؾ ظـ تصده ذكقب هـاك وافسبب 

فـصقحتي إلخواِّن باحلػاظ عذ العؿل الصالح باَلخَلص َّلله 

سـة رسول اَّلله ولو كان العؿل قؾقَل عذ إخَلص وسـة  واتباع

فاَّلله سبحاكه وتعاَل يؼبل هذا العؿل بادحافظة عذ صَلة العرص 

  وبؼقة الصؾوات بعدم ادن عذ الـاس والتليل عذ اَّلله.
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أيضًا مـ ادحبطات ما ثبت ذم حديث ثقبان ريض اّٰلله ظـف ٓ 

  أكسك أن أؾقدـؿ بف.

ـِ افـَّبِلِّ ( 4245)ســ ذم اف وهق ظـد ابـ ماجف ـْ َثْقَباَن، َظ َظ

 :ُف َؿاَل تِي َيْلُتوَن َيْوَم »، َأكَّ َْلَْعَؾَؿنَّ َأْقَواًما ِمْن ُأمَّ

اَمَة بِقًضا، َفَقْجَعُؾَفا اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ  اْلِؼَقاَمِة بَِحَسـَاٍت َأْمَثاِل ِجَباِل ِِتَ

ِفْؿ َفـَا َأْن « َمـُْثوًرا َهَباءً  ، َؿاَل َثْقَباُن: َيا َرُشقَل اّٰللَِّ ِصْػُفْؿ َفـَا، َجؾِّ

َٓ َكْعَؾُؿ، َؿاَل:  ـُ  ُْم إِْخَواُكُؽْم، َوِمْن »َٓ َكُؽقَن ِمـُْفْؿ، َوَكْح َأَما إَِّنَّ

ْقِل َكاَم َتْلُخُذوَن، َوَلؽِـَُّفْم  َأْقَواٌم إَِذا ِجْؾَدتُِؽْم، َوَيْلُخُذوَن ِمَن الؾَّ

وهو يف الصحيح املسند مما ليس يف  .«َخَؾْوا بَِؿَحاِرِم اَّللَِّ اْكَتَفُؽوَها

 الصحيحني لإلمام الوادعي رمحه اهلل.

 الشبب الشادض

 االستهانة بنظز اخلالق عز وجن
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تِل، َيْلُتقَن َيْقَم ؿال افـبل  ـْ ُأمَّ َـّ َأْؿَقاًما ِم َْظَؾَؿ َٕ ( :

 ا(. اْفِؼَقاَمِة بَِحَسـَاٍت َأْمَثاِل ِجَباِل ِِتَاَمَة، بِقًض 

هلؿ  ة حمؿد أكاس مـ أم «حسـات» تلمؾ ذم ؿقفف:

حسـات مثؾ جبال ِتامة بقض صاسحة خافصة ّٰلله ظذ شـة رشقل 

ؿقام فقؾ صقام هنار دظقة إػ اّٰلله ؿراءة مـ اّٰلله وهل أظامل ـبرة 

 ؿرآن ذـر. 

، َفَقْجَعُؾَفا اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َهَباًء َمـُْثوًرا: )ؿال افـبل 

َٓ َكُؽقَن ؿَ  ِفْؿ َفـَا : َأْن  اَل َثْقَباُن : َيا َرُشقَل اّٰللَِّ، ِصْػُفْؿ َفـَا، َجؾِّ

َٓ َكْعَؾُؿ. َؿاَل :  ـُ  ُْم إِْخَواُكُؽْم َوِمْن ِجْؾَدتُِؽمْ »ِمـُْفْؿ َوَكْح  «َأَما إَِّنَّ

َوَيْلُخُذوَن ِمَن »أي: مسؾؿقن وربام أهنؿ صاسحقن يؼرؤون افؼرآن 

ْقِل كَ  اَم َتْلُخُذوَن، َوَلؽِـَُّفْم َأْقَواٌم إَِذا َخَؾْوا بَِؿَحاِرِم اَّللَِّ الؾَّ

  (.اْكَتَفُؽوَها

 ا. ا مـثقرً إذا هذا شبب ظظقؿ مـ أشباب جعؾ إظامل ـؾفا هباءً 
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ذم هذا افعؿؾ هق آشتخػاف بـظر اّٰلله شبحاكف  واخلؾؾ وافن

 وتعاػ. 

  اشتفاكقا بـظر اّٰلله تعاػ. 

 م افـاس صاسحقن. ؾفؿ أما

 وأمام افـاس يصؾقن. 

وأمام افـاس صائؿقن يصقمقن معفؿ وفؽـفؿ إذا خؾقا وحدهؿ 

  وأؽؾؼقا إبقاب إذا هبؿ يـتفؽقن حمارم اّٰلله ويعصقن اّٰلله.

داذا تعظؿ كظر افـاس وتستحل مـ افـاس وٓ تستحل مـ اّٰلله 

امفؽ ظقاذا ؾاشتفاكتؽ بـظر اّٰلله ظز وجؾ فؽ شبب سحبط مجقع أظ

  باّٰلله ،كسلل اّٰلله افعاؾقة.

ؾؿـ افـاس مـ يصع ويصقم وفؽـ إذا جاء وحده ذم افبقت  

 وأؽؾؼ بابف إذا بف يشاهد ذم افتؾػاز وافعاريات. 

إذا جاءت زوجتف تريد تدخؾ ظـده خياف يتغر وجفف يرجػ 

 ؿؾبف يغؾؼ ادعصقة. 
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 بؾ وإذا دخؾت ابـتف افصغرة. 

ة تريد تدخؾ يغؾؼ وإذا جاء وفده افصغر يريد باّٰلله ظؾقؽ صغر

 .أن يرى اجلقال حيرؾف

 يستحل مـ افقفد افصغر. 

َيْسَتْخُػوَن ِمَن الـَّاِس وأما اّٰلله شبحاكف ما يستحل، ؿال شبحاكف:)

َوََل َيْسَتْخُػوَن ِمَن اَّللَِّ َوُهَو َمَعُفْم إِْذ ُيَبقُِّتوَن َما ََل َيْرََض  ِمَن 

 [108]شقرة افـساء: (اْلَؼْولِ 

ؾقا ظبد اّٰلله اجعؾ اّٰلله ظز وجؾ أظظؿ ذم ؿؾبؽ اجعؾف أظظؿ 

  افـاطريـ إفقؽ.
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ـِ َمافٍِؽ َريِضَ اّٰللَُّ 3613افبخاري ) روى ـْ َأَكِس ْب (  َظ

ـَ َؿْقٍس، َؾَؼاَل   ل َظـُْف، َأنَّ افـَّبِ  ، اْؾتََؼَد َثابَِت ْب

، َأَكا َأْظَؾُؿ َفَؽ ِظْؾَؿُف، َؾَلَتاُه َؾَقَجَدُه َرُجٌؾ: َيا َرُشقَل اّٰللَِّ

 ، ًسا َرْأَشُف، َؾَؼاَل: َما َصْلُكَؽ؟ َؾَؼاَل: َْش  َجافًِسا ذِم َبْقتِِف، ُمـَؽِّ

اَن َيْرَؾُع َصْقَتُف َؾْقَق َصْقِت افـَّبِلِّ  ، َؾَؼْد  ـَ

ـْ َأْهِؾ افـَّاِر، َؾَلَتك افرَّ  ُه َأكَُّف َحبَِط َظَؿُؾُف، َوُهَق ِم ُجُؾ َؾَلْخَزَ

َة أِخَرَة  ـُ َأَكٍس: َؾَرَجَع ادَرَّ َذا، َؾَؼاَل ُمقَشك ْب ـَ َذا َو ـَ َؿاَل 

اْذَهْب إَِلْقِه، َفُؼْل َلُه: إِكََّك َلْسَت ِمْن »بِبَِشاَرٍة َظظِقَؿٍة، َؾَؼاَل: 

 ورواه مسؾؿ. «َأْهِل الـَّاِر، َولَؽِْن ِمْن َأْهِل اجَلـَّةِ 

 الشبب الشابع

 رفع الصوت فوق قوله 
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ـِ َأيِب ُمَؾْقَؽَة، َأنَّ  (4367) (168/ 5افبخاري ) وروى ـِ اْب َظ

ُهْؿ:  ، َأْخَزَ َبْرِ ـَ افزُّ ـْ َبـِل مَتِقٍؿ َظَذ »َظْبَد اّٰللَِّ ْب ٌب ِم ـْ ُف َؿِدَم َر َأكَّ

ـِ  افـَّبِلِّ  ـَ َمْعَبِد ْب ِر افَؼْعَؼاَع ْب َؾَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: َأمِّ

ـَ َحابٍِس، َؿاَل َأُبق َبْؽٍر: َما  ُزَراَرَة، َؿاَل ُظَؿُر: َبْؾ  ِر إَْؿَرَع ْب َأمِّ

َّٓ ِخاَلذِم، َؿاَل ُظَؿُر: َما َأَرْدُت ِخاَلَؾَؽ، َؾَتاَمَرَيا َحتَّك  َأَرْدَت إِ

اَم، َؾـََزَل ذِم َذفَِؽ:  ـَ آَمـُقا َٓ ﴿اْرَتَػَعْت َأْصَقاُِتُ ِذي َا افَّ َيا َأهيُّ

ُمقا  «.تَّك اْكَؼَضْت [ َح 1]اسحجرات:  ﴾ُتَؼدِّ

 ( 1921) ( 461/ 3أحاد وادثاين )ذم ابـ أيب ظاصؿ وروى 

ُثـِل  ـْ حُيَدِّ  اخْلَُراَشايِنِّ َؿاَل: َؿِدْمُت اْدَِديـََة َؾَسَلْفُت َظؿَّ
ٍ
ـْ َظَطاء َظ

ٍس َؾَلْرَصُدويِن إَِػ  اْبـَتِِف َؾَسَلْفُتَفا  ـِ َصامَّ ـِ َؿْقِس ْب بَِحِديِث َثابِِت ْب

اَفْت: َشِؿْعُت َأيِب َيُؼقُل: َدَّا َأْكَزَل اّٰللَُّ َتَعاَػ َظَذ َرُشقفِِف َظَؾْقِف َؾؼَ 

اَلُم  ؾَّ خُمَْتاٍل َؾُخقرٍ }افسَّ ـُ َٓ حُيِبُّ  ْت 18]فؼامن:  {إِنَّ اّٰللََّ  [ اْصَتدَّ

َؼ َباَبُف َوَضِػَؼ َيْبؽِل َؾُلْخِزَ َرُشقُل اّٰللَِّ َصذَّ   اّٰللُ َظَؾْقِف َظَذ َثابٍِت َوَؽؾَّ
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ُزَ َظَؾْقِف ِمـَْفا َؾَؼاَل: َأَكا َرُجٌؾ  ـَ ُه باَِم  َؿ َؾَلْرَشَؾ إَِفْقِف َؾَسَلَفُف َؾَلْخَزَ َوَشؾَّ

إِكََّؽ َفْسَت ِمـُْفْؿ َبْؾ »ُأِحبُّ اجْلاََمَل َوُأِحبُّ َأْن َأْشَقَد َؿْقِمل َؿاَل: 

َؿاَفْت: « . ُؾَؽ اّٰللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ اجْلَـَّةَ َتِعقُش بَِخْرٍ َومَتُقُت بَِخْرٍ َوُيْدِخ 

اَلُم  ـَ }َؾَؾامَّ َأْكَزَل اّٰللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ َظَذ َرُشقفِِف َظَؾْقِف افسَّ ِذي َا افَّ َيا َأهيُّ

ُؼقا اّٰللََّ إِنَّ اّٰللََّ َشِؿقٌع  ُمقا َبْغَ َيَدِي اّٰللَِّ َوَرُشقفِِف َواتَّ َٓ ُتَؼدِّ آَمـُقا 

َٓ َتْرَؾُعقا َأْصَقاَتُؽْؿ َؾْقَق َصْقِت افـَّبِلِّ  َظؾِقؿٌ  ـَ آَمـُقا  ِذي َا افَّ َيا َأهيُّ

بَِط َأْظاَمُفُؽْؿ  َجْفِر َبْعِضُؽْؿ فَِبْعٍض َأْن حَتْ ـَ َفُروا َفُف بِاْفَؼْقِل  َٓ دَمْ َو

َٓ َتْشُعُرونَ  بِلُّ [ َؾَعِؿَؾ ِمْثَؾ َذفَِؽ َؾُلْخِزَ افـَّ 2]اسحجرات:  {َوَأْكُتْؿ 

ْقِت  ُف ُجَفْرُ افصَّ ُزَ َظَؾْقِف ِمـَْفا َؾنِكَّ ـَ ُه باَِم  َؿ َؾَلْخَزَ َصذَّ اّٰللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ

ـْ َحبَِط َظَؿُؾُف، َؾَؼاَل افـَّبِلُّ َصذَّ اّٰللُ َظَؾْقِف  َّ ُف َأْن َيُؽقَن ِِم ُف َيَتَخقَّ َوَأكَّ

قُش بَِخْرٍ َوُتْؼَتُؾ َصِفقًدا َوُيْدِخُؾَؽ إِكََّؽ َفْسَت ِمـُْفْؿ َبْؾ َتعِ »َوَشؾََّؿ: 

َؾَؾامَّ اْشَتـَْػَر َأُبق َبْؽٍر َريِضَ اّٰللَُّ َظـُْف ادُْْسؾِِؿَغ « . اّٰللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ اجْلَـَّةَ 

ـُ َؿْقٍس  اِب َشاَر َثابُِت ْب ِة َواْفَقاَمَمِة َوُمَسْقؾَِؿَة اْفَؽذَّ دَّ إَِػ َأْهِؾ افرِّ

ـْ َش  اَر، َؾَؾامَّ َفُؼقا ُمَسْقؾَِؿَة َوَبـِل َحـِقَػَة َهَزُمقا اْدُْسؾِِؿَغ َثاَلَث ؾِقَؿ
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ـَّا  ـُ ٌ َمْقَػ َأيِب ُحَذْيَػَة: َما َهَؽَذا  ـُ َؿْقٍس َوَشامِل اٍت َؾَؼاَل َثابُِت ْب َمرَّ

َكْ  ُكَؼاتُِؾ َمَع َرُشقِل اّٰللَِّ  ِٕ ُػِسِفاَم ُحْػَرًة َؾَدَخاَل ، َؾَحَػَرا 

ـَ  ـَ اْدُْسؾِِؿَغ َثابَِت ْب ؾِقِف َؾَؼاتاَِل َحتَّك ُؿتاَِل، َؿاَفْت: َوَرَأى َرُجٌؾ ِم

َْمِس َمرَّ يِب  ْٕ َؿْقٍس َريِضَ اّٰللَُّ َظـُْف ذِم َمـَاِمِف َؾَؼاَل: إيِنِّ َدَّا ُؿتِْؾُت بِا

ـَ اْدُْسؾِِؿَغ َؾاْكَتَزَع مِ  ـِّل ِدْرًظا َكِػقَسًة َوَمـِْزُفُف َأْؿىَص َرُجٌؾ ِم

ْرَع  َػك َظَذ افدِّ ـْ َفُف َوَؿْد َأ اْفَعْسَؽِر، َوِظـَْد َمـِْزفِِف َؾَرٌس َيِسُر ذِم َضقَّ

َمِة َرْحاًل َؾْلِت َخافًِدا َؾْؾَقْبَعْث إَِػ ِدْرِظل  ُبْرَمًة َوَجَعَؾ َؾْقَق اْفُزْ

َؿ َؾْؾَقْلُخْذَها َؾنَِذا َؿِدمْ  َت َظَذ َخؾِقَػِة َرُشقِل اّٰللَِّ َصذَّ اّٰللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ

ـْ َرِؿقِؼل  َذا َوُؾاَلٌن ِم ـَ ـَ اْدَاِل  َذا َويِل ِم ـَ ـِ  ْي ـَ افدَّ َؾَلْظؾِْؿُف َأنَّ َظَعَّ ِم

اَك َأْن َتُؼقَل َهَذا ُحُؾٌؿ َؾُتِضقَعُف، َؾَلَتك َخافًِدا َؾَبَعَث إَِػ  َظتِقٌؼ َوإِيَّ

ُه ا َر َوَؿِدَم َظَذ َأيِب َبْؽٍر َريِضَ اّٰللَُّ َظـُْف َؾَلْخَزَ ـَ اَم َذ ـَ ْرِع َؾَقَجَدَها  فدِّ

َٓ ُيْعَؾُؿ َأنَّ َأَحًدا َجاَزْت  َؾَلْكَػَذ َأُبق َبْؽٍر َريِضَ اّٰللَُّ َظـُْف َوِصقََّتُف َو

ـَ َؿْقٍس َريِضَ اّٰللَُّ َّٓ َثابَِت ْب  «. َظـْفُ َوِصقَُّتُف َبْعَد َمْقتِِف إِ
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فاحذر يامن ترفع صوتك فوق سـة رسول اَّلل 

  ويامن تؼدم رأيك عذ قول رسول اَّلل

  ويا من تؼدم قول شقخك وعادك عذ

أن حيبط اَّلل عؿؾك  حديث رسول اَّلل 

وأكت َل تشعر بل قد تظن  أكك عذ حق وذكاء أو 

 .فطـة وزكاء
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فـا وكسلفف افعاؾقة وافسالمة وأن يصؾح أظامو قػكسلل اّٰلله افع

شبحاكف أن يثبتـا ظذ اإلشالم حتك ادامت وكسلفف شبحاكف أن 

حيػظ ظؾقـا ديــا وأظامفـا افصاسحة وأن حيسـ فـا اخلتام حسـ 

اخلامتة أن متقت وأكت حماؾظ ظذ اإلشالم وظذ افسـة وظذ 

 ، واسحؿد ّٰلله.إظامل افصاسحة 

_________________________ 

 كسلل اّٰلله ظز وجؾ أن يـػعـا بام شؿعـا وأن يرزؿـا ظؾام يـػعـا.

ياَلْكؽِل أصؾح اّٰلله  ؾّرؽفا افػؼر إػ اّٰللّ ِ ْيـ افنِّ ـُ َكرْصٌ افدِّ ْب

 هيرتف ورزؿف افعؾؿ افـاؾع.

كؽا هـ ذم بالد هيال 1440مجادى إوػ  28ذم فقؾة يقم إحد 

 أظاذكا اّٰلله وإياـؿ مـ افؽػر وافضالل

 واسحؿد ّٰلله افذي بـعؿتف تتؿ افصاسحات.
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 من كالم السلف
 

الدنَا دار من ال  :ؿال ظبد اّٰلل ابـ مسعقد ريض اّٰلل ظـف 

ظدة  ....دار لى ً مال من ال مال لى ً هلا جينع من ال عقل لى

 258 صافصابريـ 

 دٍنى املسله مال رأس": اّٰلل فرمح افبرصي اسحسـ ؿال •
 "الرجال علَى ٍأمتن ًال الرحال يف خيلفى فال

ال ٍكٌن الرجل فقَوا كامل الفقى حتى  :ؿال وهب بـ مـبف
ٍعد البالء نعنة ً ٍعد الرخاء مصَبة ،ً ذلك أن صاحب 

. ظدة البالء ٍنتظر الرخاء ،ًصاحب الرخاء ٍنتظر البالء

 111 صافصابريـ 
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املؤدي لألمانة مع خمالفة هٌاي  :م ابـ تقؿقةؿال صقخ اإلشال
ٍثبتى اهلل ًحيفظى اهلل يف أهلى ً يف مالى بعدي ً املتبع هلٌاي 

 .بالعكس

 [17 ]صافسقاشة افؼظقة 

إذا أنت صلَت مل ال جتلس معنا ؟ قال : ؿقؾ ٓبـ ادبارك : 
أجلس مع الصحابة ًالتابعني أنظر يف كتبوه ًآثارهه ، فنا 

  (.8/398افسر ) . أنته تغتابٌن الناس أصنع معكه ؟

 


