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 إن احلؿد هلل كحؿده, وكستعقـف, وكستغػره, وكعقذ باهلل مـ رشور

أكػسـا ومـ شقئات أظامفـا, مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف, ومـ يضؾؾ ؾال 

 اوأصفد أن حمؿدً  وحده ٓ رشيؽ فف, هادي فف, وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل,

 ملسو هيلع هللا ىلص. ظبده ورشقفف 

ُؼوا اهلل ا اقَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ ْسؾُِؿونَ  ﴿َيا َأُّيه ﴾ َحقَّ ُتَؼاتِِه َوالَ ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأكُتم مه

 [.202]آل ظؿران:

ْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا  ن كَّ ُؽُم اقَِّذي َخَؾَؼُؽم مِّ ُؼوْا َربَّ ا اقـَّاُس اتَّ َ ﴿َيا َأُّيه

ُؼوْا اهلل اقَِّذي َتَساءُقوَن بِِه  َزْوَجَفا َوَبثَّ ِمـُْفََم ِرَجاالً َفثِرًا َوكَِساء َواتَّ

ـِقبًا﴾ َفاَن َعَؾْقُؽمْ  َواألَْرَحاَم إِنَّ اهلل   [.2]افـساء َر

ُؼوا اهلل ا اقَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َ ْوالً َسِديدًا ُيْصؾِْح َقُؽْم َأْعََمَقُؽْم  ﴿َيا َأُّيه ـَ وُقوا  ـُ َو

َوَرُسوَقُه َؿَؼْد َؿاَز َؿْوزًا َعظِقًَم﴾  َوَيْغِػْر َقُؽْم ُذُكوَبُؽْم َوَمن ُيطِْع اهلل

  [.72 - 70]إحزاب

 أما بعد:

حمؿد صذ اهلل  يهد يوخر اهلد ,خر احلديث ـالم اهللاظؾؿقا أن 

 ,وـؾ بدظة ضالفة ,وـؾ حمدثف بدظة ,ورش إمقر حمدثاهتا ,ظؾقف وشؾؿ
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 وـؾ ضالفة ذم افـار. 

ـَ َمافٍِؽ  ذم صحقحف ظـ مام افبخاريأخرج اإلا اقـاس: أُّي ,  َظْقَف ْب

ـْ َأَدٍم, َؿاَل: َأَتْقُت افـَّبِلَّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ  َؿ ذِم َؽْزَوِة َتُبقَك َوُهَق ذِم ُؿبٍَّة ِم

اَعِة: َمْوِِت، ُثمَّ َؿْتُح َبْقِت اَدْؼِدِس، ُثمَّ ُمْوَتاٌن َؾَؼاَل:  اْعُدْد ِستًّا َبْػَ َيَدِي اقسَّ

ُجُل مِ  اَئَة َيْلُخُذ ؿِقُؽْم َفُؼَعاِص اقَغـَِم، ُثمَّ اْستَِػاَضُة اَداِل َحتَّى ُيْعَطى اقرَّ

ِديـَاٍر َؿَقَظله َساِخًطا، ُثمَّ ؿِْتـٌَة الَ َيْبَؼى َبْقٌت ِمَن اقَعَرِب إاِلَّ َدَخَؾْتُه، ُثمَّ ُهْدَكٌة 

َت  َت َثََمكَِػ َؾاَيًة، ََتْ َتُؽوُن َبْقـَُؽْم َوَبْػَ َبـِي األَْصَػِر، َؿَقْغِدُروَن َؿَقْلُتوَكُؽْم ََتْ

  .َأْقًػاُفلِّ َؾاَيٍة اْثـَا َعَؽَ 

 ,شتًا مـ أرشاط افساظة هذا احلديث ؾذـر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم

افعالمة افثافثة افتل ذـرها ذم هذا  :ومـ هذه إرشاط وافعالمات

أي : قتانومعـك مُ . ُثمَّ ُمْوَتاٌن َيْلُخُذ ؿِقُؽْم َفُؼَعاِص اقَغـَمِ  ؼال:ؾ ,احلديث

ؾقؽؿ ـُؼعاص افغـؿ, وُؿعاص  يلخذ متالحؼ, ومقت صديد ,مقت ـثر

تؿقت ظذ يشء ؾافغـؿ: هق داء ومرض ُيصقب افغـؿ ؾقسقؾ مـ أكقؾفا 

  ؾجلة. إثره
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ؾلخز افـبل ظؾقف افصالة وافسالم أكف يػشق ذم افـاس مقت صديد متؽاثر  

أو يشء يسقؾ  ,شعالأو  ,زـامإما  ,ـافداء افذي يصقب افغـؿ ,متالحؼ

  ادػاجئ. دقت افؽثريؽقن ظذ إثِره ا ,مـ إكقف

افعؾامء هذا احلديث ظذ ما وؿع مـ افطاظقن ذم زمـ ظؿر ريض محؾ وؿد 

ـر ذم احلديث بعد ؾتح ٕكف ذُ  ,افذي ُيسؿك بطاظقن َظَؿقاس ,اهلل ظـف

ذم افعام  ,بعد ؾتح بقت ادؼدسضاظقن َظَؿقاس  وـان بقت ادؼدس,

خالؾة ظؿر  ذم ,افثامـ ظؼ مـ هجرة افرشقل ظؾقف افصالة وافسالم

 افتابعغ ومـ أهؾ تؾؽ افبؾدانومات ؾقف مـ افصحابة و ,ريض اهلل ظـف

  أكاس ـثر.

َظَؿقاس ؿرية ذم افشام ذم ؾؾسطغ, ومات ذم هذا افطاظقن أـثر مـ و

ومعاذ  ,ـان ؾقفؿ مـ افصحابة أبق ظبقدة بـ اجلراح ,مخسة وظؼيـ أفػاً 

 . , وؽرهؿورشحبقؾ بـ حسـةبـ جبؾ وبعض أهؾ بقتف, 
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وفقس معـك هذا احلديث أن هذا ادقت افشديد هق ما حصؾ ذم ذفؽ  

 ,وٓ تزال بؼقة مـف باؿقة ذم ذفؽ افزمـ بؾ حصؾ افطاظقن ,افزمان ؾؼط

ـِ ظـ  ؾػل افصحقحغصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ, ـام أخز افـبل  َزْيٍد:  ُأَشاَمَة ْب

َر افَقَجَع َؾَؼاَل: َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ  َأنَّ َرُشقَل اهلل ـَ ِرْجٌز، َأْو َعَذاٌب، »َؿ َذ

َب بِِه َبْعُض األَُمِم، ُثمَّ َبِؼَي ِمـُْه َبِؼقٌَّة، َؿَقْذَهُب اق َة َوَيْلِِت األُْخَرى، ـُعذِّ َؿرَّ

ا َؿاَل َيْ  َع ِِبَ ـَ ُرْج َؿَؿْن َسِؿَع بِِه بَِلْرٍض َؿاَل ُيْؼِدَمنَّ َعَؾْقِه، َوَمْن َفاَن بَِلْرٍض َو

  .«ؿَِراًرا ِمـْهُ 

ب بف مـ ـان ؾفق  يليت ذم افـاس ما صاء  ,مـف بؼقة تبؼقو ـا,ؿبؾظذاب ُظذَّ

  , وهؽذا.اهلل تعاػ أن يليت ثؿ يذهب ويـؼطع

ـؾ  ,مقت ظامحيصؾ بف هق ـؾ مرض  :افطاظقنيرى بعض افعؾامء أن و

وؿد وؿعت افطقاظغ  ,مرض يؽقن بسببف مقت صديد متؽاثر متالحؼ

ؾلوهلا ذم تاريخ اإلشالم ضاظقن َظَؿقاس افذي ـان ذم  , مر إزمانظذ

ثؿ بعده ضاظقن اجلارف افذي مات ؾقف أـثر مـ  , خالؾة ظؿر
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 حتك ـان يؿقت ذم افبؾد افقاحدمتعددة ضقاظغ ثؿ بعدها  ,شبعغ أفػاً  

حتك ذـر ادمرخقن أكف ـان يؿقت  ,أـثر مـ ظؼة آٓف ذم افققم افقاحد

افطقاظغ ذم بالد مك وافؼاهرة ما ُيؼارب ظؼيـ أفػًا ذم افققم ذم بعض 

 ؼزواخلؿسغ ذم افافثالثغ وإربعغ  دؾـقنحتك ـاكقا ي ,افقاحد

  .افقاحد

وهق  ,أيامـا هذهذم ومـ ذفؽ ما كسؿع ظـف  ,ثؿ ـذفؽ وؿعت افطقاظغ

ثؿ وؿع ذم بالد  ,افذي وؿع ذم بالد افؽاؾريـ فوروكاما يسؿك 

  .سؾؿغاد

ويـبغل أن ُيعؾؿ أن افطاظقن ـام هق ظذاب ظذ افؽاؾريـ هق رمحة 

جاء ذم صحقح  ,ؾفذا افبالء وإن وؿع ؾفق رمحة بادممـغ ,بادممـغ

ـْ َظاِئَشَة, َزْوِج افـَّبِلِّ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ افبخاري  َا  ,ريض اهلل ظـفا َظ َأَّنَّ

َها: َصذَّ  َشَلَفْت َرُشقَل اهلل اُظقِن, َؾَلْخَزَ ـِ افطَّ َؿ َظ ُه َفاَن » اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ َأكَّ

ًة قِْؾُؿْمِمـَِػ، َؿَؾْقَس ِمْن َعْبٍد  َعَذ َمْن َيَشاُء، َؿَجَعَؾُه اهلل َعَذاًبا َيْبَعُثُه اهلل َرْْحَ
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ُه َقْن ُيِصقَبُه إاِلَّ َما َيَؼُع اقطَّاُعوُن، َؿَقْؿُؽُث ِِف َبَؾِدِه َصابًِرا ُُمَْتِسًبا ، َيْعؾَ   ُم َأكَّ

ِفقدِ  َفَتَب اهلل   «.َقُه، إاِلَّ َفاَن َقُه ِمْثُل َأْجِر اقشَّ

ابِِر ذِم  :ي رمحف اهلل ظذ هذا احلديثب افبخارقَّ بَ  َباُب َأْجِر افصَّ

ـْ ُيِصقَبـَا إِ  باب :ب ظؾقف بابًا آخرقَّ وبَ , افطَّاُظقنِ  َتَب اهللُؿْؾ َف ـَ  َّٓ َما 

  .َفـَا

 ؾؾقس مـ ظبد يؼع ذم ,ؾفق ظذاب ظذ افؽاؾريـ وهق رمحة بادممـغ

حُمتسبًا فألجر مـ  ,يصز ظذ هذا افبالء ,افطاظقن ؾقؿؽث ذم بؾده صابراً 

 فف إٓ يعؾؿ أكف فـ يصقبف إٓ ما ـتب اهلل مممـًا بؼضاء اهلل وؿدره ,اهلل تعاػ

  .ـان فف مثؾ أجر صفقدأـرمف اهلل و

ـِ َمافٍِؽ َريِضَ اهلل اء ذم افصحقحغوج ـْ َأَكِس ْب ـِ افـَّبِلِّ َصذَّ اهللُ  َظ َظـُْف, َظ

  .«اقطَّاُعوُن َشَفاَدٌة قُِؽلِّ ُمْسؾِمٍ »َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َؿاَل: 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ  افبخاريوبـحقه ذم صحقح مسؾؿ وجاء ذم صحقح  ,  َظ

َؿ: َؿاَل: َؿاَل َرُشقُل اهللِ َصذَّ  ِفقَد ؿِقُؽْم؟» اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ وَن اقشَّ  «َما َتُعده
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ـْ ُؿتَِؾ ذِم َشبِقِؾ اهللِ َؾُفَق َصِفقٌد, َؿاَل:  إِنَّ ُشَفَداَء » َؿاُفقا: َيا َرُشقَل اهللِ, َم

تِي إًِذا َقَؼؾِقٌل  ـْ ُهْؿ َيا َرُشقَل اهللِ؟ َؿاَل:، «ُأمَّ تَِل ِِف َس » َؿاُفقا: َؾَؿ ـُ بِقِل اهللِ َمْن 

َؿُفَو َشِفقٌد، َوَمْن َماَت ِِف َسبِقِل اهللِ َؿُفَو َشِفقٌد، َوَمْن َماَت ِِف اقطَّاُعوِن َؿُفَو 

 «. َشِفقٌد، َوَمْن َماَت ِِف اْقَبْطِن َؿُفَو َشِفقٌد، َواْقَغِريُق َشِفقٌد 

وظذاب  ,رمحة مـ اهلل جؾ وظال بادسؾؿغ ,مسؾؿ ؾؾافطاظقن صفادة فؽ

 هلل تعاػ بف مـ صاء مـ افؽاؾريـ .يعذب ا

ؿع بؼدر اأن افعباد يقؿـقن أن ـؾ يشء و :أوالً  ,ومما يـبغل دماه هذا ادرض

 ،قَبٍة إاِلَّ بِنِْذِن اهللَما َأَصاَب ِمْن ُمِص  , ؿال اهلل تعاػ:اهلل جؾ وظال

ْل َقْن ُيِصقَبـَا إاِلَّ َما وؿال: ِل  ا َوَعَذ اهللُهَو َمْواَلكَ  َقـَا َفَتَب اهللـُ َؿْؾَقَتَوفَّ

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصقَبٍة ِِف اأْلَْرِض َواَل ِِف َأْكُػِسُؽْم إاِلَّ وؿال:  ،ُؿْمِمـُونَ ـاقْ 

َأَها أي: ؿد ـتبفا اهلل ِِف فَِتاٍب  ْبِل َأْن َكْزَ ـَ أي: مـ ؿبؾ أن كخؾؼ  ِمْن 

  .َيِسرٌ  إِنَّ َذقَِك َعَذ اهلل ؾقؼةاخل
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وأن  ,ؾعذ افعبد أن يممـ بؼدر اهلل ؿع بؼدر اهلل جؾ وظال,ايشء وؾؽؾ  

ب بف مـ صاء  ,وأن يعؾؿ أن هلل تعاػ ؾقف احلؽؿة افبافغة ,يرىض بذفؽ يعذِّ

إػ  بذفؽ ويدظقهؿ ,مـ افؽاؾريـ ويرحؿ بف مـ صاء مـ ادممـغ

  .وافتقبة إفقف شبحاكف وتعاػ ,افرجقع إفقف

ومـ أشباب وؿقع  ,ومشقئتف ؾذفؽ فف أشباب أيضاً وـام أكف واؿع بؼدر اهلل 

افطقاظغ ـثرة افػقاحش واكتشارها ذم أوشاط افـاس ؾنن ذفؽ يمدي إػ 

ـا صذ اهلل ظؾقف خز بف كبقـام أ ,واكتشار إمراض ادفؾؽة ,ؾشق افطقاظغ

ـْ َظْبِد اهلل وؽره فؾػل شــ ابـ ماج  وشؾؿ, ـِ ُظَؿرَ  َظ  , َؿاَل: َأْؿَبَؾ  ْب

ُؿَفاِجِريَن ََخٌْس ـَيا َمْعَؽَ اقْ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ, َؾَؼاَل:  َظَؾْقـَا َرُشقُل اهلل

، َوَأُعوُذ بِاهللإَِذا اْبُتؾِقتُ  ،  ْم ِِبِنَّ طه ـَ ْوٍم  ـَ ْ َتْظَفِر اْقَػاِحَشُة ِِف  : ََل َأْن ُتْدِرُفوُهنَّ

ا، إاِلَّ َؿَشا ؿِق ْ َتُؽْن َمَضْت ِِف َحتَّى ُيْعؾِـُوا ِِبَ ِفُم اقطَّاُعوُن، َواأْلَْوَجاُع اقَّتِي ََل

  ..... َأْساَلؿِِفُم اقَِّذيَن َمَضْوا
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ؾقاحش وادراد هبا هـا  ,حبَ ؼْ تَ ْس ش ويُ حَ ػْ تَ ْس وافػاحشة: اشؿ فؽؾ ذكب يُ  

مـ أشباب ؾشق هذه  ؾاكتشار ذفؽ, مـ افزكا وافؾقاط وكحقها افػروج

دَّ اهلل افعباد بذفؽ إفقف,  ,وهذه آبتالءات ,ضوهذه إمرا ,افطقاظغ فَِرُ

 تعاػ افعباد ظذ ظجزهؿ اهلل فقـبِّ وفقسـقا هذه افذكقب وافػقاحش, وفِ 

 ,تفؼتعاػ ؾقفا ظظقؿ ؿدرتف وظجز خؾق ؾفذه إمراض يبغ اهلل ؿ,وضعػف

أرظب  ,وؾروس صغر ,ؾفذا مرض يسر ,هللاؾاخلؾقؼة ظاجزة أمام ؿدرة 

 مـف, وا ذم خقف وؿؾؼ صديدراصو ,وؿّضت مضاجعفؿ ٕجؾف ,افعامل

رؽؿ حداثة ظؾقمفؿ  ,اهتؿ ومعؾقماهتؿ وخزاهتؿـَّيرؽؿ تطقر مادِّ 

ظجزوا ظـ مؼاومة هذا افبالء افقسر افذي ـتبف اهلل ومع ذفؽ  ,وتؼـقاهتؿ

فتعؾؿ أن اهلل جؾ وظال ظذ ـؾ يشء ؿدير, ومفام بؾغ افعباد مـ  ,شبحاكف

ؾنن ظؾؿفؿ  ,ومفام وصؾقا إفقف مـ افعؾقم ,ومفام بؾغقا مـ افذـاء ,افؼدرة

  .ؿ ضعقػة أمام ؿدرة اهلل جؾ وظالمؼدرهتو ,ؿارص
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مـ افدول افؽزى تعؾـ ظجزها دماه هذا ادرض افذي  هلممـ  ٌل وَ دُ فذه ؾ 

وخمؾقق ضعقػ مـ خمؾقؿات اهلل جؾ  ,وهق يشء يسر ,ـتبف اهلل شبحاكف

 . ُم ُجـُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو َوَما ِهَي إاِلَّ ِذْفَرى قِْؾَبَؽِ َوَما َيْعؾَ  :وظال

ؾال ذم بؾد  إذا وؿع ,أيضًا مما يـبغل أن ُيعؾؿ أن هذا افبالء وهذا ادرض

مـ هؽذا أن خيرج مـ ذفؽ افبؾد ؾِرارًا مـف, و ـ هق ذم ذفؽ افبؾدجيقز د

ؾؼد جاء ذم  ,شؿع بف ؿد وؿع ذم بؾد ؾال جيقز أن يدخؾ ذفؽ افبؾد

 وـانؾتف افصحقحغ أن ظؿر ريض اهلل ظـف ذهب زائرًا إػ افشام أيام خال

ؾتؾؼاه أبق ظبقدة بـ  ,َظَؿقاس , افذي يسؿك بطاظقنطاظقنافوؿع ؾقفا ؿد 

ومـ معف مـ إجـاد وإمراء وأخزوه أن  أمر افشام  اجلراح

وؿد وؿع يدخؾ افشام هؾ افـاس   ؾاشتشار ظؿر ,افطاظقن ؿد وؿع

مـ مشقخة  مـ أـثر احلارضيـ, ؽاكت ادشقرةؾ ,ؾقفا افطاظقن أو يرجع

اء افـاس ومعؽ فمعؽ وج :ؿافقا وؽرهؿ, ؿريش ممـ أشؾؿ يقم افػتح

ؾـََرى َأْن َتْرِجَع بِافـَّاِس َوَٓ  ,بؼقة أصحاب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
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, َؾـَاَدى ظُ  
ِ
َؿُر ذِم افـَّاِس: إِِّنِّ ُمَصبٌِّح َظَذ َطْفٍر ُتْؼِدَمُفْؿ َظَذ َهَذا افَقَباء

. ؾَؼاَل َأُبقُظَبْقَدَة -أي إِّن مساؾر وراجع إػ ادديـة صباحا–َؾَلْصبُِحقا َظَؾْقِف 

ـْ َؿَدِر اهلل اِح: َأؾَِراًرا ِم ـُ اجلَرَّ َك َؿاهَلَا َيا َأَبا ُظَبْقَدَة؟ ْب َكَعْؿ ؟ َؾَؼاَل ُظَؿُر: َفْق َؽْرُ

ـْ َؿَدرِ  َكِػر   اَن َفَؽ إِبٌِؾ َهَبَطْت َواِدًيا َفُف إَِػ َؿَدِر اهلل اهلل ِم ـَ , َأَرَأْيَت َفْق 

ا َخِصَبٌة, َوإُْخَرى َجْدَبٌة, َأَفْقَس إِْن َرَظْقَت اخلَْصَبَة  ُظْدَوَتاِن, إِْحَداُُهَ

؟ َؿاَل: َؾَجاَء َظْبُد َدِر اهلل, َوإِْن َرَظْقَت اجلَْدَبَة َرَظْقَتَفا بِؼَ َرَظْقَتَفا بَِؼَدِر اهلل

ـُ َظْقٍف  ـِ ْب مْحَ اَن ُمَتَغقًِّبا ذِم َبْعِض َحاَجتِِف  -افرَّ ـَ َؾَؼاَل: إِنَّ ِظـِْدي ذِم  -َو

إَِذا َسِؿْعُتْم بِِه »َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َيُؼقُل:  َهَذا ِظْؾاًم, َشِؿْعُت َرُشقَل اهلل

ُرُجوا ؿَِراًرا ِمـْهُ  بَِلْرٍض َؿاَل َتْؼَدُموا ا َؿاَل ََتْ َع بَِلْرٍض َوَأْكُتْم ِِبَ ـَ  .«َعَؾْقِه، َوإَِذا َو

َف. اهلل َؿاَل: َؾَحِؿدَ    ُظَؿُر ُثؿَّ اْكَكَ

ـِ  ظـ وبـحق ذفؽ ذم افصحقحغ : َؿاَل َرُشقُل اهللِ ؿال  َزْيدٍ  ُأَشاَمَة ْب

اِئقَل َأْو اقطَّاُعوُن ِرْج »َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ:  ٌز َأْو َعَذاٌب ُأْرِسَل َعَذ َبـِي إِْْسَ
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َع   ـَ ْبَؾُؽْم، َؿنَِذا َسِؿْعُتْم بِِه بَِلْرٍض، َؿاَل َتْؼَدُموا َعَؾْقِه، َوإَِذا َو ـَ َعَذ َمْن َفاَن 

ُرُجوا ؿَِراًرا ِمـْهُ  ا، َؿاَل ََتْ   «.بَِلْرٍض َوَأْكُتْم ِِبَ

 بؾ ,وؿع ؾقف هذا افقباءادسؾؿغ إذا مـ بؾدان ؾال جيقز افػرار مـ بؾد 

ـام  وحيتسب ما حيصؾ فف ؾقف ويرىض بذفؽ,ويصز يؾزم اإلكسان بؾده 

َقْقَس ِمْن َعْبٍد َيَؼُع اقطَّاُعوُن، َؿَقْؿُؽُث ِِف »افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ؿال 

ُه َقْن ُيِصقَبُه إاِلَّ مَ  َقُه، إاِلَّ َفاَن َقُه ِمْثُل  ا َفَتَب اهللَبَؾِدِه َصابًِرا ُُمَْتِسًبا ، َيْعَؾُم َأكَّ

ِفقدِ    «.َأْجِر اقشَّ

وفق مرض أهؾ افبؾد ـؾفؿ ؾؾـ ؾال يصقب اإلكسان إٓ ما ـتبف اهلل فف, 

 ,أؿقل ما شؿعتؿ ذفؽ,ؽ قؾظيصقبؽ افقباء إٓ إذا ـتب اهلل تعاػ 

 واحلؿد هلل رب افعادغ.
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 ,وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف ,احلؿد هلل رب افعادغ 

 آفف وصحبف وشؾؿ وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ

 .تسؾقاًم ـثراً 

افرجقع إػ اهلل شبحاكف  :إن مما  يـبغل أيًضا دماه هذا افقباءأُّيا اقـاس:  

, ؾنن هذا مـ آشتؽاكة واإلكابة هلل جؾ وظالوع ض  افتَّ و ,افتقبةو ,وتعاػ

َوَقَؼْد َأَخْذَكاُهْم ؿال اهلل تعاػ:  مراد اهلل تعاػ مـ تؼدير هذه آبتالءات,

ُعونَ بِاْقَعَذاِب َؿََم اْسَتَؽاُكوا قِ  ِْم َوَما َيَتََضَّ  ؾذمَّ اهلل همٓء افؽاؾريـ ،َرِبِّ

ـا   .ومل يتضظقا إفقف ,ؾؿ يستؽقـقا هللؾكزل هبؿ افعذاب  فـؿَّ

ؾقجب ظذ ادسؾؿغ أن  ,مـ ؾفق مستؽغ مـؼاد هلل جؾ وظالوأما ادم

 ات,الءتبتعاػ ُيـِزل هذا آاهلل ؾنن  :وأن يتقبقا ,يرجعقا إػ اهلل تعاػ

ؿال اهلل  ,وأن يتضظقا ,وأن يراجعقا إفقف ,ٕجؾ أن يستؽغ افعباد

ْبؾَِك َؿَلَخْذكَ  شبحاكف: ـَ َّ َوَقَؼْد َأْرَسْؾـَا إَِؼ ُأَمٍم ِمْن  اِء اُهْم بِاْقَبْلَساِء َواقَضَّ
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ُعونَ   ُفْم َيَتََضَّ افضاء افتل تصقب وهذا هق افؼصد مـ افبلشاء   َقَعؾَّ

َسْت  ,افعباد فعؾفؿ يتضظقن ـَ ُعوا َوَقؽِْن  َؿَؾْواَل إِْذ َجاَءُهْم َبْلُسـَا َتََضَّ

قْ  ُم اقشَّ َن ََلُ ْم َوَزيَّ ُؾوُِبُ ؾعذ افعباد أن يتقبقا إػ اهلل  نَ َطاُن َما َفاُكوا َيْعَؿُؾوـُ

يرجع جؾ أن ؾنن هذا افبالء ـتبف اهلل تعاػ ٕ :وأن يرجعقا إفقف ,تعاػ

َظَفَر اْقَػَساُد ِِف اْقَزِّ َواْقَبْحِر بََِم َفَسَبْت َأْيِدي  , ـام ؿال تعاػ:افعباد إفقف

ُفْم َيْرِجُعونَ اقـَّاِس قُِقِذيَؼُفْم َبْعَض اقَِّذي عَ  فعّؾفؿ يرجعقن إػ  ِؿُؾوا َقَعؾَّ

 ,ؾاهلل يبتع افعباد فقتقبقا إفقف ,فعّؾفؿ يتقبقن إػ اهلل جؾ وظال ,اهلل شبحاكف

, ؾنذا تابقا ورجعقا إفقف رؾع ظـفؿ ذفؽ ٕن هذا هق افؼصد فرجعقا إفقف

ُ َما  إِنَّ اهلل مـ افبالء ـام أخزكا ربـا بذفؽ وا َما  بَِؼْوٍم َحتَّىاَل ُيَغرِّ ُ ُيَغرِّ

فؿ بافتقبة ؾؾـ يغر اهلل أمرًا أصاب ؿقم حتك يغروا ما بلكػس بَِلْكُػِسِفمْ 

 .وآشتؽاكة واإلكابة

وافؽػر  ,مـ افؼك باهلل ,غ أن يبتعدوا ظـ معصقة اهللواجب ظذ ادسؾؿ

 ـظ ,وهؽذا يبتعدوا ظـ ادـؽرات وادحرماتبديـف, وآشتفزاء  ,بف
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 ,افػقاحش رتؽابظـ ا ,ظـ ادعامؾة بافربا وادخدرات, رشب اخلؿقر 

ـثر  نؽالق أماــ افزكك وافدظارة وافػقاحش افتل ؾشت ذمب ويؼقمقا

ا حرم اهلل مـ واجب ظذ ادسؾؿغ أن جيتـبقا موهؽذا بالد ادسؾؿغ,  مـ

ه افغػؾة ظـ ضاظة اهلل وظبادتف وذـر افتل تمدي إػافؾعب و آٓت افؾفق

وهؽذا واجب ظؾقفؿ أن يبتعدوا ظـ افؼتؾ بغر حؼ وشػؽ  ,جؾ وظال

مة ادعصقمة, وي تعدوا ظـ افظؾؿ وشؾب إمقال بافدماء ادحرَّ

وادؿتؾؽات وأخذها بغر حؼ, وهذا يبتعدوا ظـ افرصقة واحلؽؿ بغر ما 

ؾذفؽ هق أكزل اهلل, وهؽذا يبتعدوا ظـ ـؾ ذكب ومعصقة هلل ظز وجؾ, 

ذفؽ هق شبقؾ  ,رمحة اهللوكزول  رؾع افبالء ذفؽ هق شبقؾ ,ةشبقؾ افـجا

 .افتغقر مـ اهلل جؾ وظال إػ إحسـ

 وحػظ وشالمة, هؽذا ظذ افعباد أن يتحصـقا بذـر اهلل ؾذـر اهلل حتصغ

 أو بلذـار افـقم ,أو بلذـار افصباح وادساء ,بؼراءة افؼرآن ـان شقاء

ادؼوظة افتل تعتزا حصـا  ذـارأو بغرها مـ إ خقل واخلروج,دواف
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اَن, َؿاَل:  فؾؿسؾؿ, حصقـا  ـِ َظػَّ ـِ ُظْثاَمَن ْب ـْ َأَباَن ْب جاء ذم شــ افسمذي َظ

اَن, َيُؼقُل: َؿاَل َرُشقُل اهلل ـَ َظػَّ َما َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ:  َصذَّ اهلل َشِؿْعُت ُظْثاَمَن ْب

اقَِّذي اَل َيَُضه َمَع  َوَمَساِء ُفلِّ َقْقَؾٍة: بِْسِم اهلل ِمْن َعْبٍد َيُؼوُل ِِف َصَباِح ُفلِّ َيْومٍ 

اٍت،  ِؿقُع اقَعؾِقُم َثاَلَث َمرَّ ََمِء، َوُهَو اقسَّ ٌء ِِف األَْرِض َواَل ِِف اقسَّ اْسِؿِه ََشْ

ءٌ  ُه ََشْ ُجُؾ َيـُْظرُ  .َؿَقَُضَّ اَن َأَباُن, َؿْد َأَصاَبُف َضَرُف َؾافٍِج, َؾَجَعَؾ افرَّ ـَ إَِفْقِف,  َو

ْثُتَؽ, َوَفؽِـِّل مَلْ َأُؿْؾُف َيْقَمِئٍذ »َؾَؼاَل َفُف َأَباُن:  اَم َحدَّ ـَ َما َتـُْظُر؟ َأَما إِنَّ احلَِديَث 

ث هبأبان بـ ظثامن بـ ظػان أي أن  .«َظَعَّ َؿَدَرهُ  فُِقْؿِِضَ اهلل ذا حغ حدَّ

شؿع مـف  افذيؾجعؾ  ,احلديث ـان ؿد أصابف افػافج وهق مرض ـافشؾؾ

: ـقػ حتدثـا هبذا احلديث وؿد عـلي متعجبا, يـظر إفقفهذا احلديث 

ٓ تعجب ؾنن احلديث ـام حدثتؽ, : فف ؾؼال ,هذا ادرضمـ أصابؽ 

مـ ادرض,  ـل مل أؿؾ هذا افدظاء ذم يقم مـ إيام  ؾـزل ِب ما ترىوفؽ

  .أصابف ضرف مـ مرض افػافجحغ مل يؼؾ هذا افذـر افعظقؿ  أي
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ـِ ُخَبْقٍب  َظْبِد اهللظـ افسمذي وافـسائل  ؽذا ذم شــوه  , َؿاَل:  ْب

َظَؾْقِف  َصذَّ اهلل َخَرْجـَا ذِم َفْقَؾٍة َمطَِرٍة َوُطْؾَؿٍة َصِديَدٍة َكْطُؾُب َرُشقَل اهلل

ُتُف, َؾَؼاَل:  ـْ ْل »َوَشؾََّؿ ُيَصعِّ َفـَا, َؿاَل: َؾَلْدَر ْل »َؿاَل:  َؾَؾْؿ َأُؿْؾ َصْقًئا, ُثؿَّ  «ـُ  ،«ـُ

ْل »َؾَؾْؿ َأُؿْؾ َصْقًئا, َؿاَل:  ْل ُهَو اهللَؾُؼْؾُت, َما َأُؿقُل؟ َؿاَل:  ،«ـُ َأَحٌد،  ـُ

ءٍ ـَواق اٍت َتْؽِػقَك ِمْن ُفلِّ ََشْ َذَتْػِ ِحَػ َُتِِْس َوُتْصبُِح َثاَلَث َمرَّ  .ُؿَعوِّ

  .ـ ؿاهلا مقؿـًا هباد ,ـؾ رشو ,ـؾ بالءتؽػقؽ 

ـْ َأِِب َمْسُعقٍد افبدري َريِضَ اهللقحغ افصحوذم  َظـُْف, َؿاَل: َؿاَل افـَّبِل   َظ

َرَأ بِاْْلَيَتْػِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اقَبَؼَرِة ِِف َقْقَؾٍة »َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ:  ـَ َمْن 

  .رشوـؾ رضر  : أي تؽػقفـػتاهومعـك  «.َفَػَتاهُ 

ـِ ســ ظـ وذم مسـد اإلمام أمحد وبعض اف : مَلْ ؿال  ُظَؿرَ  َظْبَد اهللِ ْب

َظَقاِت ِحَغ ُيْصبُِح   افدَّ
ِ
ء َٓ َؿ َيَدُع َهُم ـْ َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ َيُؽ

ْكَقا َواْْلِخَرِة، اقؾُفمَّ إِِّنِّ َوِحَغ ُيْؿِِس:  اقؾُفمَّ إِِّنِّ َأْسَلُقَك اْقَعاؿَِقَة ِِف اقده
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قسلل اهلل ؾ .....اْقَعْػَو َواْقَعاؿَِقَة ِِف ِديـِي َوُدْكَقاَي َوَأْهِغ َوَماِل َأْسَلُقَك  

  .افعاؾقة ذم ديـف ودكقاه وأهؾف ومافف

مـ إوبئة,  وهؽذا ـان افـبل ظؾقف افصالة وافسالم يستعقذ باهلل

ـْ َأَكسٍ وإشؼام افسقئة, وإدواء ادـؽرة, ؾػل شــ أِب داود  , َأنَّ  َظ

اَن َيُؼقُل: ا ـَ َؿ  ُفمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اقَزَِص، »فـَّبِلَّ َصذَّ َظَؾْقِف َوَشؾَّ اقؾَّ

وذم صحقح ابـ حبان ، «ُجَذاِم، َوِمْن َسقِِّئ اأْلَْسَؼامِ ـُجـُوِن، َواقْ ـَواقْ 

ـِ َمافٍِؽ مو ـْ ُؿْطَبَة ْب , َؿاَل:  ستدرك احلاـؿ وؽرُها بسـد صحقح َظ

اَن َرُش  َؿ َيُؼقُل: ـَ اقؾُفمَّ َجـِّْبـِي ُمـَْؽَراِت »قُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ

إدواء أي: إمراض ادـؽرة  «.اأْلَْخاَلِق، َواأْلَْعََمِل، َواأْلَْهَواِء، َواأْلْدَواءِ 

ـان افـبل  , وادـؽرة أيضا بؿعـك افشديدة ادستعصقة,افتل فقست معروؾة

  .سالم يستعقذ باهلل مـ ذفؽالة وافظؾقف افص

  .اهلل ودظاؤه حَصاكة مـ هذا افقباء ومـ ـؾ وباء ـرُ ؾذِ 
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خمافطة افبعد ظـ ة ـقَّ ِحسِّ ـإشباب اف ا يتحصـ بف ادسؾؿوهؽذا مم 

 : َؿاَل َرُشقُل اهللؿال  ُهَرْيَرةَ ػل صحقح افبخاري ظـ أِب ؾ ,ادريض

وذم  .«َؿْجُذوِم َفََم َتِػره ِمَن األََسدِ ـِمَن اقَوؿِرَّ »َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ: 

يدِ صحقح مسؾؿ ظـ  ِ اَن ذِم َوْؾِد َثِؼقٍػ َرُجٌؾ بـ شقيد افؼَّ ـَ , َؿاَل: 

ْد َباَيْعـَاَك َؿاْرِجعْ » :ََمُْذوٌم, َؾَلْرَشَؾ إَِفْقِف افـَّبِل  َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  ـَ ا   .«إِكَّ

: َؿاَل افـَّبِل  َصذَّ اهللُ ؿال  ُهَرْيَرةَ غ ظـ أِب جاء ذم افصحقح وهؽذا

اُدْؿِرض هق صاحب اإلبؾ و .«الَ ُيوِرَدنَّ ُُمِْرٌض َعَذ ُمِصح  »َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ: 

ادراض واُدِصح هق صاحب اإلبؾ افصحاح, ؾؿعـك احلديث ٓ يقرد 

  .صاحب اإلبؾ ادراض إبؾف ظذ إبؾ صاحب اإلبؾ افصحاح

ذا أيضًا مـ إشباب افؼظقة افتل ُيعؿؾ هبا ذم مقاجفة ادرض وافبالء ؾف

ؾؿـ إشباب افؼظقة  ,افذي يـتؼ ويؽقن مـ أشباب اكتشاره اخِلؾطة

أصار إػ هذا رشقل اهلل  وهؽذاأن ُيعزل ادريض وأن ٓ خيافط إصحاء, 

ج  ِـ  َظْبدِ ظـ ذم افصحقحغ  ذم احلديث ادخرَّ ـِ ْب مْحَ وأشامة  َظْقٍف  افرَّ
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ُتْم إَِذا َسِؿعْ »: ؿال َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  َرُشقَل اهلل أن بـ زيد  

ُرُجوا  اقطاعونبِ  ا َؿاَل ََتْ َع بَِلْرٍض َوَأْكُتْم ِِبَ ـَ بَِلْرٍض َؿاَل َتْؼَدُموا َعَؾْقِه، َوإَِذا َو

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ؾفذا أيضا مـ باب افقؿاية, َأَمَر افـبل ، «ؿَِراًرا ِمـْهُ 

ادريض أن ٓ خيرج مـ بؾده حتك ٓ يـؼؾ افقباء إػ ؽره مـ افبؾدان, 

وَأَمَر مـ ـان خارج ذفؽ افبؾد أن ٓ يدخؾ إفقف حتك ٓ يصقبف مـ ذفؽ 

 افقباء.

ؾنن معـك  ،ال عدوى :ا ؿقل افـبل ظؾقف افصالة وافسالموٓ يـاذم هذ

أهؾ افعدوى بـػسفا ـام ـان يعتؼده أي: ٓ تـتؼؾ  ال عدوى:  ؿقفف

 .وفؽـ تـتؼؾ بؼدر اهلل ,اجلاهؾقة

وهؽذا مـ إشباب احلسقة ما يؼقم بف افـاس مـ تعؼقؿ أو تـظقػ أو  

  , هذا أيضا شبب مـ إشباب.كحق ذفؽ مما يروكف كاؾعاً 
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هـاك أشباب أظظؿ مـفا وهل افتحّصـ بذـر و ,فؽـ هذه أشباب حسقة 

 ,اإلكابةو إفقف, افرجقعو  اهلل,افتقبة إػوـذفؽ  ئف,ظادو تف,بطاظو ,اهلل

  .سحتك يرؾع اهلل تعاػ هذا افبالء ظـ افـا ,آشتؽاكةو ,افتضعو

ـثرة وبؾدان ٓ يؽقن ظظقام ـقػ  ,قاهلل إكف بالء صديد وأمر ظظقؿؾ

أفقس هذا  ,ٓ ُيصذ ذم مسجد مـ مساجدها ,ل ُأؽؾؼت ؾقفا ادساجدوَ دُ و

وأن إشقاق  ,فؽ أن تتخقؾ أهيا ادسؾؿ أن ادساجد ُمغؾؼة ,مـ افبالء

 ,صديد ءٌ ؟! بالهذابالء  أي   ,وأن اجتامظات افـاس خافقة مػؼقدة ,ؾةمعطَّ 

  .ظظقؿ بالءٌ 

 ,إػ اهلل اقتقبقؾ ,ؼظقةيسؾؽقا ذم ذفؽ افطرق افجيب ظذ افعباد أن 

أماــ  ,افػسادأن يزيؾقا أماــ وهؽذا ظؾقفؿ  ,ايستؽقـقإفقف و ايتضظقو

  .بؾدان ادسؾؿغ ـثر مـ ذم ـُثرْت  افتل ,أماــ ادـؽرات ,افؼ

كسلل اهلل جؾ وظال بلشامئف احلسـك وصػاتف افعذ أن يعقــا ظذ ذـره 

  .وصؽره وحسـ ظبادتف
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وشقء  ,إظداء ةوصامت ,افشؼاء كِ رَ ودَ  ,افؾفؿ إّكا كعقذ بؽ مـ جفد افبالء 

 .افؼضاء

  .خالق وإظامل وإهقاء وإدواءمـؽرات إ اَجـِّْبـافؾفؿ  

  . افقباء وافبالء يا رب افعادغافؾفؿ جـبـا وجـب بالدكا وبالد ادسؾؿغ

ورمحة بادممـغ, افؾفؿ ظّذب  ,افؾفؿ اجعؾ هذا افقباء ظذبًا ظذ افؽاؾريـ

  .مـغادمِ  كظداء ديـؽ, افؾفؿ ارحؿ ظبادبف أ

  .مفاتـا وجلؿقع ادسؾؿغافؾفؿ اؽػر فـا ؤبائـا وأ

  واحلؿد هلل رب افعادغ .
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ذم بقان تلثر افطاظات وٓ شقام افصدؿات ذم رؾع  ,هذا ادؾحؼ ؾقف ؾائدة

 وصػاء إمراض. ,افبالء

تِل (: 22-4/20ذم زاد ادعاد ) ؿال ابـ افؼقؿ  َْدِوَيِة افَّ ْٕ ـَ ا َبْؾ َهاُهـَا ِم

َمْ  ْٕ ـَ ا ْ َتِصْؾ إَِفْقَفا َتْشِػل ِم , َومَل
ِ
َضِبَّاء ْٕ ابِِر ا ـَ ْ هَيَْتِد إَِفْقَفا ُظُؼقُل َأ َراِض َما مَل

ْؿ َوَأْؿِقَسُتُفؿْ  اِرهُبُ ِة  ,ُظُؾقُمُفْؿ َودَمَ وَحاكِقَِّة, َوُؿقَّ َْدِوَيِة اْفَؼْؾبِقَِّة, َوافر  ْٕ ـَ ا ِم

ِؾ ظَ اْفَؼْؾِب َواْظتاَِمِدِه َظَذ اهلل ـ  ْكطَِراِح , َوافتََّق ِٓ  إَفْقِف, َوا
ِ
ْفتَِجاء ِٓ َؾْقِف, َوا

 
ِ
َظاء َدَؿِة, َوافد  ِؾ َفُف, َوافصَّ َساِر َبْغَ َيْدِيِف, َوافتََّذف 

ْكؽِ ِٓ َوافتَّْقَبِة,  َوا

ْحَساِن إَِػ اخْلَْؾِؼ, َوإَِؽاَثِة افْ  ْشتِْغَػاِر, َواإْلِ ِٓ ـِ ـَوا َؿْؾُفقِف, َوافتَّْػِريِج َظ

َُمُؿ َظَذ اْختاَِلِف َأْدَياَِّنَا َؿْؽُروِب ـافْ  ْٕ َبْتَفا ا َْدِوَيَة َؿْد َجرَّ ْٕ , َؾنِنَّ َهِذِه ا

َٓ َيِصُؾ إَِفْقِف ِظْؾُؿ َأْظَؾِؿ   َما 
ِ
َػاء ـَ افتَّْلثِِر ذِم افشِّ َفا, َؾَقَجُدوا هَلَا ِم

َوِمَؾؾِ

َٓ ِؿَقاُشفُ  ِرَبُتُف, َو َٓ دَمْ , َو
ِ
َضِبَّاء ْٕ ـْ َهَذا ُأُمقًرا َوَؿْد َجرَّ , ا َكا ِم ـُ َوَؽْرُ ْبـَا َكْح

قَّةُ  سِّ
َْدِوَيُة احْلِ ْٕ َٓ َتْػَعُؾ ا ثَِرًة, َوَرَأْيـَاَها َتْػَعُؾ َما   اكتفك. .ـَ

قِّب ص) وؿال ابـ افؼقؿ  ؾنن فؾصدؿة تلثرًا (: 32أيضا ذم افقابؾ افصَّ

 بؾ مـ ـاؾر, وفق ـاكت مـ ؾاجر أو مـ طامل ,ظجقبًا ذم دؾع أكقاع افبالء
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ؾنن اهلل تعاػ يدؾع هبا ظـف أكقاظًا مـ افبالء, وهذا أمر معؾقم ظـد افـاس  

 بقه.رَّ ون بف َّٕنؿ َج ؼر  خاصتفؿ وظامتفؿ, وأهؾ إرض ـؾفؿ مُ 

(: أمر افـبل صذ اهلل ظؾقف 3/525ذم ؾقض افؼدير )  وؿال ادـاوي

ؼقة أخقاهتا مـ افُؼَرِب, ف هبا ظذ بوكبَّ  (,2)وشؾؿ بؿداواة ادرىض بافصدؿة

ُؼقن ؾقجدوا ـنؽاثة مؾفقف, وإؽاثة مؽروب, وؿد جرَّ  ب ذفؽ ادقؾَّ

 .إدوية افروحاكقة تػعؾ ما ٓ تػعؾف إدوية احلسقة

ـْ إِْبَراِهقَؿ افـخعل (3282) وذم ـتاب صعب اإليامن فؾبقفؼل    َظ

ـِ  َدَؿَة َتْدَؾُع َظ اُكقا َيَرْوَن َأنَّ افصَّ ـَ ُجِؾ افظَّ  َؿاَل:   ُؾقِم. افرَّ

اُكقا  (3082)وأخرجف افبقفؼل أيضا ذم افشعب  ـَ مـ ضريؼ أخرى بؾػظ: 

ُجَؾ افظَّ   َدَؾَع َظـْفُ َيَرْوَن َأنَّ افرَّ
ٍ
ء َق بَِقْ  .ُؾقَم إَِذا َتَصدَّ

 وؿد وؿعت وؿائع ـثرة تميد ما شبؼ وتدل ظؾقف ؾؿـ ذفؽ: ـؾت:

                                                        

وي ظـ ؿؾت: وهق حديث ضعقػ رُ  .داووا مرضافم باقصدـة :إػ حديث ( يشر (2

مـ ضرق ـؾفا صديدة افضعػ, وأحسـ ما ذم افباب مرشؾ ظـ  مجاظة مـ افصحابة 

 . احلسـ افبكي
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 : ( ؿال 3209)( 5/69: )ذم ـتاب صعب اإليامن فؾبقفؼل ما جاء  

ـُ َظْبِد اهللِ افْ  ُد ْب َثـَا َأُبق َبْؽٍر حُمَؿَّ َكا َأُبق َظْبِد اهللِ احْلَاؾُِظ, َحدَّ ُل ـَأْخَزَ ُؿَعدِّ

اِح, َؿاَل: َشِؿْعُت  ـُ اجْلَرَّ َثـَا َحاتُِؿ ْب ـُ َظْبَداَن, َحدَّ ل  ْب َثـَا َمؽِّ , َحدَّ اْدَْرَوِزي 

ـَ احْلَ  ـَ افْ َظِعَّ ْب ـِ َصِؼقٍؼ, َؿاَل: َشِؿْعُت اْب ـِ ْب ُؿَباَرِك, َوَشَلَفُف َرُجٌؾ: َيا َأَبا ـَس

َبتِل ُمـُْذ َشْبِع ِشـَِغ, َوَؿْد َظاجَلُْت بَِلْكقاِع  ـْ , ُؿْرَحٌة َخَرَجْت ذِم ُر ـِ مْحَ َظْبِد افرَّ

بَّاَء َؾَؾْؿ َأْكَتِػُع بِِف, َؿاَل: 
َضِ ْٕ َتاُج اْفِعاَلِج, َوَشَلْفُت ا اْذَهْب َؾاْكُظْر َمْقِضًعا حَيْ

, َوُيْؿِسُؽ ـافـَّاُس إَِػ افْ   ؾاْحُػْر ُهـَاَك بِْئًرا, َؾنِِّنِّ َأْرُجق َأْن َتـُْبَع ُهـَاَك َظْغٌ
ِ
اَمء

مُ  َئ  .َظـَْؽ افدَّ ُجُؾ َؾَزِ   .َؾَػَعَؾ افرَّ

ك ِحَؽاَيُة ُؿْرَحِة َصْقِخـَا احْلَاـِِؿ َأِِب َوذِم َهَذا اْدَْعـَ  :َؿاَل اْفَبْقَفِؼل  َريِضَ اهللُ َظـْفُ 

ُف َؿِرَح َوْجُفُف َوَظاجَلَُف بَِلْكقاِع افْ  ُؿَعاجَلَِة َؾَؾْؿ َيْذَهْب ـَظْبِد اهللِ َرمِحَُف اهللُ, َؾنِكَّ

اُبقِِّنَّ  َماَم َأَبا ُظْثاَمَن افصَّ
ُْشتاَذ اإْلِ ْٕ ـْ َشـٍَة, َؾَسَلَل ا َأْن َيْدُظق  َوَبِؼَل ؾِقِف َؿِريًبا ِم

اَكِت  ـَ َثَر افـَّاُس ذم افتَّْلِمِغ, َؾَؾامَّ  ـْ َفُف ذِم ََمْؾِِسِف َيْقَم اجْلُُؿَعِة َؾَدَظا َفُف, َوَأ

ُْخَرى َأْفَؼِت اْمَرَأٌة ذِم افْ  ْٕ َا َظاَدْت إَِػ َبْقتَِفا, ـاجْلُُؿَعُة ا ِس ُرْؿَعًة بَِلَّنَّ
َؿْجؾِ

 فِ 
ِ
َظاء ْقَؾَة, َؾَرَأْت ذِم َمـَاِمَفا َواْجَتَفَدْت ذِم افد  ْؾَحاـِِؿ َأِِب َظْبِد اهللِ تِْؾَؽ افؾَّ

ُع  َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلل َِِب َظْبِد اهللِ: ُيقشِّ
ِٕ ُف َيُؼقُل هَلَا: ُؿقُفقا  َلكَّ ـَ َؿ  َظَؾْقِف َوَشؾَّ
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ـِِؿ أَ ـاَمَء َظَذ افْ ـافْ   ْؿَعِة إَِػ احْلَا ِِب َظْبِد اهللِ َؾَلَمَر بِِسَؼاَيِة ُؿْسؾِِؿَغ, َؾِجْئُت بافر 

 َأَمَر بَِصبِّ افْ ـافْ 
ِ
ـَ اْفبِـَاء  ُبـَِقْت َظَذ َباِب َداِرِه َوِحَغ َؾَرُؽقا ِم

ِ
 ؾِقَفا ـاَمء

ِ
اَمء

ِب َؾاَم َمرَّ َظَؾْقِف ـذِم افْ  )يعـل افثؾج( َوُضِرَح اجْلََؿدَ  ْ , َوَأَخَذ افـَّاُس ذِم افؼ 
ِ
اَمء

ـِ َما ُأْشُبقٌع َحتَّ  َػاُء, َوَزاَفْت تِْؾَؽ اْفُؼُروُح, َوَظاَد َوْجُفُف إَِػ َأْحَس ك َطَفَر افشِّ

اَن, َوَظاَش َبْعَد َذفَِؽ ِشـَِغ.  ـَ

َؾِػل ـِ  :ؿال  (827) وذم معجؿ افسػر ِٕب ضاهر افسِّ َشِؿعت َأَبا احْلََس

ـَ َظِعٍّ اْفَؽاتَِب  ـَ َأِِب َبْؽٍر َأمْحََد ْب َؿْقـَِزيَّ بِِدَمْشَؼ َيُؼقُل َشِؿعت َأَبا ـافْ  َظِعَّ ْب

َبْؽٍر اخْلَبَّاِزيَّ بِـَْقَساُبقَر َيُؼقُل َمِرْضُت َمَرًضا َخطًرا َؾَرآِِّن َجاٌر ِِل َصافٌِح 

ْؿ  :َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  َصذَّ اهلل َؾَؼاَل اْشَتْعِؿْؾ َؿْقَل َرُشقُل اهلل ـُ َداُووا َمْرَضا

َدَؿةِ  ـَ  بِافصَّ ـَ ػً قَص اَن اْفَقْؿُت َو ثًِرا َواْجَتَؿَع مَجَاَظٌة ِم ـَ ْيُت بِطِّقًخا  ا َؾاْصَسَ

ُؾقا َوَرَؾُعقا َأْيِدهَيُْؿ إَِػ اهلل ـَ ْبَقاِن َؾَل  َوافصِّ
ِ
  اْفُػَؼَراء

ِ
َػاء َظزَّ َوَجؾَّ َوَدَظْقا ِِل بِافشِّ

ؾِّ َظاؾَِقٍة  َؾَقاهلل ـُ َّٓ َوَأَكا ذِم  ـَ اهللَما َأْصَبْحُت إِ  .َتَباَرَك َوَتَعاَػ  ِم

 

 

 


