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 افثبات وأشبابف. -95

 اخلىبة إوػ 

ـْ ُيْوِِْؾ َؾالَ َهاِدَي إ ـْ ََيِْدِه الِلُ َؾالَ ُمِوؾَّ َفُف، َوَم ُُْٔف، َم
ًِ ْسَت َٕ ُدُه َو َّ ْح َٕ َد لِلِِ  ّْ نَّ اْْلَ

ًدا َظْبُدُه وَ  َّّ يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَ ُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ َٓ    َرُشقُفُف.َفُف، َوَأْص

 أما بًد. 

ذقا الِلََّ َحذؼَّ  َُ ـَ مَمُْذقا اتَّ ذِذي َا افَّ ؾاتَقا الِل أَيا ادٗمْقن ـام أمرـؿ ربُُّؿ ؾَال: ﴿َيا َأَيُّ

قَن﴾ ُّ
ُتْؿ ُمْسِِ ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ اتِِف َوٓ ََتُقُت ََ واظِّقا أَيا ادٗمْقن أن ؿِقَب افًبذاِد بذغ ، ُت

ـِ  يكُؾٓا ـٔػ صاَء، ؾًـ ظبد الِل بذـ ظّذرو بذـ افًذاص  أصبًغ مـ أصابِع افرمح

ََ ننوي »: يَذقل صذ الِل ظِٔف وشِؿريض الِل ظْٓام ؿال: شًّت رشقل الِل  إن قلوو

، موم قوا :  ََ آدَم كلَّها نني أصبعنِي من أصانِع الرمحِن كقْلٍب واحٍد، يرصفه حوُث شوا

ْف قلوَننا عذ صاعتِك َِ رصِّ صذذ الِل ظِٔذف ؿد ؿال افْبذلُّ ، و«اللهم مرصَف القلو

ُِِّب ؿِقِب افًبذاد:  وشِؿ َلقلوُب انوِن آدَم أشودن اىقًنوا  مون الِقوْدِ  إ ا »مبًْٔا صدَة تَ

 ، وؿد ؿٔؾ:  «اجتمعت غلواىا  

 ()وٓ افَِب إٓ إٔف يتَِب    وما شّل اإلٕسان إٓ فَِْْسِٔفِ 

                                 

 .201( شقرة مل ظّران: )

  (.1592( أخرجف مسِؿ ))

 ( مـ حديث ادَداد بـ أشقد ريض الِل ظْف.13302( أخرجف أمحد ))

 (.213( زهر إـؿ يف إمثال و اْلُؿ ))
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ؾُؿ مـ روضٍة أمَسْت وزهُرها  ومهداُق هذا ـِف ُمناهٌد مِّقٌس يف واؿِع افْاِس،

يإٌع ظّذٌٔؿ أصذبحت وزهُرهذا يذابٌس هنذٌٔؿ، ؾبْٔذا تذرى افرجذَؾ مذـ أهذؾ اخلذر 

وافهالح، ومـ أرباِب افتَك وافٍالِح ؿُِبف بىاظِة ربف مؼٌق شٌِٔؿ، إذا بف إََِب ظذ 

ْْٔا ترى افرجَؾ مـ أهؾ اخلْا وافٍسذا ف ؾسَك افىاظَة وتَاظس ظـ اهلدى، وَب ِٓ ِد أو وج

ؿُِبف بًّهِٔة الِلِ ميٌِؿ شٌَٔؿ إذا بف أؿبَؾ ظذ افىاظذِة واإلحسذاِن وشذِؽ افٍُِر واإلْلاِد 

 شبَٔؾ افتَك واإليامِن. 

 أَيا اإلخقة ادٗمْقن.

ُُ فذف   وتٍْىُر مْف ؿِقب إتَٔاء وتْهذد
ِ
ر هذا إمِر َفَتىُر فف أفباُب افًَالء ُـّ إن تذ

، ـٔػ ٓ واخل
ِ
َّٔبٌة وافًاؿبُة مستقرٌة، والِل ؽافب ظذ أمره وافْبذل أـباُد إوفٔاء اَتُة مٌ

فوالذي ال إله غره إن أحَدكم َلوعمُل نعمِل أهِل اجلنوة » ؿد ؿال: صذ الِل ظِٔف وشِؿ

َُ فوعموُل نعمول أهوِل النواِ   ُُ علووه الكتوا حتى ما يكون نونه ونونها إال   اٌع فوسوب

 ل وٓ ؿقة إٓ بالِل افًع افًئؿ. ، ؾالِل ادستًان، وٓ حق«فودخلها

ؾٔا ظباَد الِل، ظُِٔؿ أن جتتٓدوا يف أخِذ أشباِب افثبذاِت، وأن تتٍذقا  ذا ظِذاًم بذٖن 

ـُ الِلِ  ادَاَم ِجدُّ خىٌر، وافْتائُج ٓ ختافُػ مَدماِِتا، وادسبباُت مربقضٌة بٖشباِ ا، وشْ

  تبدياًل. ثابتٌة ٓ تتٌُر، شُْة الِل، وفـ جتد فسْة الِل

 أَيا ادٗمْقن.

ـُ  إْٕا يف هذه افًهقِر أحقُج ما ُٕقُن إػ مًرؾِة أشباِب افثباِت وإخذِذ  ذا، ؾذافٍت

                                 

 ( مـ حديث ظبد الِل بـ مسًقد ريض الِل ظْف.1523(، ومسِؿ )5952( أخرجف افبخاري ))
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وافَِقُب ضًٌٍٔة وادًذُغ ؿِٔذٌؾ وافْذاُع ظزيذٌز، وؿذد  ،تسى بافنبٓاِت وافنٓقاِت 

ُِِّب أهؾ مخر افزماِن فُثرِة  صذ الِل ظِٔف وشِؿأخز افْبل  افٍتـ ؾَذال: ظـ رسظِة تَ

اعِة فِتنا  كِقَطِع اللوِل ادظلِم، يصبُح الرجُل فوها مؤمنا  ويميس كافرا ، » إن نني يدِي السَّ

«ويميس مؤمنا  ويصبح كافرا  
()

 .  

ُر بًَض أشباِب افثباِت، ظسك الِل أن يًٍْْا  ا  ـُ فُؾ واحٍد مُْؿ أَيا اْلارضون أذ

 وأن يثبتْا بافَقل افثابت. 

يـ وافتَك: افنذًقُر بذافٍَِر إػ ؾّـ أشباِب  حهقل افثباِت ظذ اْلؼِّ واهلدى وافدِّ

تثبِٔت الِلِ تًاػ، وذفؽ إٔف فٔس بْا ؽْك ظـ تثبٔتِف ضرؾَة ظٍغ، ؾذ٘ن   يثبتْذا الِلُ، وإٓ 

ذف وأـذرَمٓؿ ظِٔذف:  َِ زافت شامُء إيامِْٕا وأرُضف ظـ مُاهنا، وؿد ؿال خماضبذًا خذَر خِ

ْٔئًا َؿِِذٔاًل﴾﴿َوَفْقٓ َأْن َثبَّ  ْؿ َص ِٓ ْٔ ـُ إَِف ـَ ْدَت َتْر
ْد ـِ ََ ْتَْاَك َف

()

وؿذال تًذاػ: ﴿إْذ ُيذقِحل ، 

ـَ مَمُْقا﴾ ِذي ْؿ َؾَثبُِّتقا افَّ ُُ ًَ ِة َأِّنِّ َم َُ َربَُّؽ إَِػ اداَْلِئ
()

 صذذ الِل ظِٔذف وشذِؿوـان ٕبْٔذا  

َِ »يُثذُر مذـ ؿقفذف:  «ال ومرصوِف القلوو
()

ذُد أةٔذَة ا  ِـّ شتنذًاِر هذذا إمذذِر ممذا يٗ

 واشتحواِره. 

                                 

 .ريض الِل ظْف  ( مـ حديث أيب هريرة 313ف مسِؿ )( أخرجف أخرج)

 . 42( شقرة اإلرساء: )

 . 21( شقرة إٍٕال: )

 ، وحسْف إفباِّن.ريض الِل ظْف  ( مـ حديث ظبد الِل بـ ظّر 1051( أخرجف ابـ ماجف ))
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ؿال ظز وجؾ: ﴿ُيَثبِّذُت ،ومـ أشباِب افثباِت ظذ اخلِر وافهالح:اإليامن بالِل تًاػ 

ِخَرة﴾ ْٔ َٔا َويِف ا ْٕ َٔاِة افدُّ ْقِل افثَّابِِت يِف اْْلَ ََ ـَ مَمُْقا بِاْف ِذي الِلُ افَّ
()

 . 

ُِف وأصحاُبف بافتثبٔت هق  افذي يرشخ يف افَِذب ويْىذؼ بذف واإليامن افذي ُوظَد أه

افِسان وتهدؿف اجلقارح وإرـان ؾِٔس اإليامن بافتحع وٓ بافتّْل وفُـ ما وؿذر 

ـِ وادْنِط وادُره هذق  ؿف افًُّؾ، ؾآفتزام افهادق يف افياهِر وافباض يف افَِب وصدَّ

ُْؿ ؾَ ،أظيُؿ أشباب افتثبِٔت ظذ افهاْلات  ُِقا َما ُيقَظُيقَن بِِف ؿال الِل تًاػ: ﴿َوَفْق َأهنَّ ًَ

اَن َخْرًا هَلُْؿ َوَأَصدَّ َتْثبِٔتًا﴾ َُ َف
()

، ؾادثابرة ظذ افىاظِة ادداوِم ظِٔٓا ادبتٌك وجُف الِل  ا 

ؾِٓا.   مقظقٌد ظِٔٓا باخلِر وافتثبِٔت مـ الِلِ مَِِب افَِقِب ومكِّ

هذا وـبِر  صذٌِرهاوافذٕقِب ومـ أشباِب افثباِت ظذ افىاظِة واخلِر: ترُك ادًايص 

 صذ الِل ظِٔف وشِؿٓا، ؾ٘ن افذٕقَب مـ أشباِب زيِغ افَِقِب، ؾَد ؿال ها وباضِْ رِ طاه

ال يزين الزاين حوني يوزين  » ؾٔام أخرجف افبخاري ومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض الِل ظْف:

َُ اخلموَر حوني  وهو مؤمٌن، وال يرسُق السا ُق حوني يرسوُق وهوو موؤمٌن، وال ياو

«ياهُبا وهو مؤمنٌ 
()

. 

صذ الِل ظِٔذف ؿال: ؿال رشقل الِل  ريض الِل ظْف  وأما افهٌائُر ؾًـ شِٓؾ بـ شًٍد 

ََ  ا نعوود »:وشِؿ ََ  ا نعود وجوا ، كقوم ىزلوا نطَن واٍد، فجا َِ إياكم وحمقراِت الذىو

                                 

 . 14( شقرة إبراهٔؿ: )

 . 55( شقرة افْساء: )

 ( .122(، ومسِؿ )9290( أخرجف افبخاري ))
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َِ متى يؤخوُذ هبوا صواحُبه ا وجاَ  ا نعود حتى أىضجوا ُخبزََتم، وإن حمقراِت الذىو

«َتلُكه 
()

 . 

 َخذذذذذؾِّ افذذذذذذٕقَب صذذذذذٌَرها

 واصذذذذذْْع ـذذذذذامٍش ؾذذذذذقَق أر

 ٓ تَذذذذذذذذرنَّ  صذٌذذذذذذذذذرةً 
0 

 وـبَرهذذذذذذذذذذذا ذاك افتَذذذذذذذذذذذك 

 ِض افنذذذذذقِك مذذذذذذُر مذذذذذا يذذذذذرى

 ()إن اجلبذذذذذذاَل مذذذذذذـ اْللذذذذذذ
0 

ومـ أشباب افثبات ظذ اإلشالم واإليامن: اإلؿبذاُل ظذذ ـتذاِب الِلِ تذالوًة وتًِذاًم 

أخَز بٖٕف إٔزل هذا افُتاب ادجٔد تثبٔتًا فِّٗمْغ وهدايذًة  ؾ٘ن الِل ،وظّاًل وتدبرًا 

ـَ مَمُْقا  ِذي َُٔثبَِّت افَّ
َؽ بِاْْلَؼِّ فِ ـْ َربِّ ُدِس ِم َُ َفُف ُروُح اْف زَّ َٕ هلؿ وبؼى، ؿال الِل تًاػ: ﴿ُؿْؾ 

َغ﴾ ِّ ْسذِِ ُّ ِْ
ى فِ َوُهدًى َوُبْؼَ

()

ُٔؿ ؾُتذاب الِل هذق اْلبذُؾ ادتذُغ وافكذاُط ادسذتَ، 

َؾ.  ِّ َؽ بف وظ  وافؤاُء ادبُغ دـ َتسَّ

ـِ مـ مُذِر الِلِ، ؾذ٘ن الِل و  شذبحإف ومـ أشباب افثبات ظذ افهاْلات: ظدُم إم

َّٓ   تًاػ ذَر الِلِ إِ ُْ ـُ َم َم ْٖ َر الِلِ َؾال َيذ ُْ َِٖمُْقا َم ر ظباَده مَُره، ؾَال ظز وجؾ: ﴿َأَؾ ؿد حذَّ

وَن﴾ ْقُم اخْلَارِسُ ََ اْف
()

الِل تًاػ طٓقَر ادتَغ ادحسْغ، وؽٍذؾ  وؿد ؿىع خقُف مُرِ ، 

ظْف افيادقن ادسٔئقن، ـٖهنؿ أخذوا مـ الِلِ اجلِِٔؾ تقؿًٔذًا بإمذان، ؿذال الِل تًذاػ: 

                                 

 (.24251وصححف اهلٔثّل يف جمّع افزوائد ) ،(3514( أخرجف أمحد ))

 .29ديقان ابـ ادًتز ص ( )

 . 201( شقرة افْحؾ: )

 . 55( شقرة إظراف: )
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ُذْؿ بِذذَ  ْؿ َأَيُّ ُٓ ِْ ذقَن   َشذ ُّ ُُ ْؿ دََا َتْ ُُ َٔاَمِة إِنَّ َف
َِ ٌة إَِػ َيْقِم اْف ٌَ َْْٔا َبافِ َِ ْؿ َأْياَمٌن َظ ُُ  فَِؽ ﴿َأْم َف

َزِظٌٔؿ﴾
()

 . 

 َأتاَك تقؿُٔع أمـ إٔت َتُِف  يا ممًْا مَع ؿبِح افًٍِؾ مْف َأَهْؾ 

َُ هقى ف  مجًت صٔئغ أمًْا واتبا ُُ  ِتِِ
ِ
 هذا وإحداةا يف ادْرء

أما ادحسْقن مـ افسِِػ واخلِِػ ؾًذ جالفِة أؿذداِرهؿ وظّذِؼ إيامهِنذؿ ورشذقِخ 

ـِ أظامهلؿ، ؾَد شُِقا درَب اد ٓؿ وحس ِّ خاوِف، خياؾقن شَِب اإليامِن وإسذالَخ ظِ

 افَِِب مـ تُِٔؿ افقحلِّ وافَرمِن حتك صاح حاِدَيؿ يَقل: 

 فًذ شبِٔؾ افًٍِق وافٌٍرانِ     والِلِ ما أخنك افذٕذقَب ؾ٘هنا

 تُِٔؿ هذا افقحِل وافَرمنِ                              فُْام أخنك إسالَخ افَِِب مـ

ُد ؾٕ٘ذؽ ظذذ  ؾاْلذَر اْلذَر مـ ُسذؽ يذسدَّ ٍَ َٕ ـِ وافرـقِن إػ افٍِْس، ؾٕ٘ف مادام  إم

مَِذب -شذبحإف وتًذاػ -إن افًبد إذا ظِذؿ أن الِل "خىٍر، ؿال ابـ افَٔؿ رمحف الِل: 

افَِقب وإٔف مقل بغ ادرء وؿِبف وإٔف تًاػ ـؾ يقم هق يف صٍٖن يًٍؾ ما يناء ومُؿ 

ويرؾع مـ يناء وخيٍض مـ ينذاء ؾذام ،مـ يناء  وإٔف َيدي مـ يناء ويوؾ ،ما يريد

الِل ظذذ ظبذاده  وؿد أثْك،يّٗمْف أن يَِب الِل ؿِبف ومقل بْٔف وبْٔف ويزيٌف بًد إؿامتف 

َد إِْذ َهَدْيَتَْا﴾ادٗمْغ بَقفف: ًْ ُِقَبَْا َب َْا ٓ ُتِزْغ ُؿ ؾِقٓ خقف اإلزاؽة دا شٖفقه أن  ،﴿َربَّ

 . ()"ٓ يزيغ ؿِق ؿ

                                 

 . 20- 35( شقرة افَِؿ: )

 (. 232( ضريؼ اهلجرتغ وباب افسًادتغ ))
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شباِب افثبات ظذ اهلدى واْلؼ: شٗاُل الِلِ افتثبَٔت، ؾ٘ن الِل هق افذي يثبِّتذؽ ومـ أ

َٔا َويِف  ْٕ َٔذاِة افذدُّ ْقِل افثَّابِذِت يِف اْْلَ ََ ـَ مَمُْقا بِذاْف ِذي وَيديؽ، ؿال الِل تًاػ: ﴿ُيَثبُِّت الِلُ افَّ

ُؾ الِلُ ًَ ٍْ ِخَرِة َوُيِوؾُّ الِلُ افيَّادَِِغ َوَي ْٔ اُء﴾ َما َيَن ا
()

، ؾْٖلُّقا ظذ الِلِ تًذاػ بافسذٗال أن 

يربَط ظذذ ؿِذقبُِؿ ويثبذَتُؿ ظذذ ديذُِْؿ، ؾذافَِقُب ضذًٌٍٔة وافنذبٓاُت خىَّاؾذٌة، 

مؽ مـ ادٗمْغ أشقٌة حسٌْة، ؾ٘ن مذـ  وافنٔىاُن ؿاظٌد فؽ بادرصاِد، وفؽ ؾّٔـ تَدَّ

َد إِْذ َهذَديْ  ًْ ُِقَبَْا َب َْا ٓ ُتِزْغ ُؿ ْٕذَت دظائٓؿ: ﴿َربَّ َّٕذَؽ َأ َْٕؽ َرمْحَذًة إِ ـْ َفذُد َتَْا َوَهذْب َفَْذا ِمذ

اُب﴾ اْفَقهَّ
()

َْْٔذا َصذْزًا َوَثبِّذْت َأْؿذَداَمَْا  َِ َْذا َأْؾذِرْغ َظ ، وما ذـره الِلُ تًذاػ ظذْٓؿ: ﴿َربَّ

﴾ ـَ اؾِِري َُ ْقِم اْف ََ َٕا َظَذ اْف ُْٕكْ َوا
()

 افْبلِّ 
ِ
يوا »:صذ الِل ظِٔف وشِؿ، وؿد ـان أـثَر دظاء

َِ مبت قلبي عذ دينِك «مقلَب القلو
()

 . 


 

                                 

 . 14( شقرة إبراهٔؿ: )

 . 3( شقرة مل ظّران: )

 . 190رة افبَرة: ( شق)

 (، وصححف. 2515(، واْلاـؿ )3222( أخرجف افسمذي ))
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 اخلىبة افثإٔة

اْلُّد لِلِ مَِِب افَِقِب وإبهاِر، ومثبِِّت ظباِدِه ادتَغ إبراِر يف افدٕٔا وأخرِة، 

ِّْٔا ُمٍّد ادخت  اِر، وظذ مفف وأصحابف إضٓار. داِر افَراِر، وأصع وأشِؿ ظذ ٕب

 أما بًد  

ـِ الِلِ افقاحِد افدياِن، وُٕك أوفٔاِئف ادتَذغ ؾّـ أشبا ِب افثباِت ظذ اإليامِن: ُٕك دي

ْؿ﴾ ُُ ْؿ َوُيَثبِّذْت َأْؿذَداَم ـُ ذ ذوا الِلَ َيُْْكْ وحزبِف ادٍِحغ، ؿال الِل تًاػ: ﴿إِْن َتُْْكُ
()

 ،

، وٓ تَػ ها حدٌّ ـِ الِل تًاػ وأوفٔائف يُقن بىرائَؼ ظديدٍة ٓ مدُّ ظْد رشٍؿ،  وُٕك دي

ـِ الِل  ـِ الِلِ،ؾافدظقة إػ الِلِ بجِّٔع صَقِرها ٌٕك فدي وافًّذؾ  ،وضُِب افًِؿ ٌٕك فدي

وافذرد ظذذ  ،وجٓاد افٍُار وادْاؾَغ وافًهاة ٕك فذديـ الِل ،بافًِؿ ٕك فديـ الِل

وافبذل يف شذبٔؾ الِل واإلٍٕذاق يف ،خهقم اإلشالم وـنػ خمىىاِتؿ ٕك فديـ الِل 

وافذب ظـ أهؾ افًِؿ وافذدظقة وأهذؾ اخلذر وافهذحقة ،افز ٕك فديـ الِل وجقه 

وضرائؼ ٕك ديذـ الِل وأوفٔائذف ـثذرة جًِْذا الِل وإيذاـؿ مذْٓؿ مذـ  ،ٕك فديـ الِل

اتؼ افْار وفق "ؾَاظدة افىريؼ ،وٓ تَرن مـ هذه إظامل صٔئًا  ،أوفٔائف وإٔهار ديْف

 : ؿال ابـ افَٔؿ رمحف الِل."بنؼ َترة 

ـِ ؾرٌض ٓزمٌ   ٓ فٍُِايِة بؾ ظذ إظٔانِ   هذا وُٕك افدي

ٍَٔد وإما بافِساِن ؾ٘ن َظَجزْ  ظاء بجْانِ   بِ ف وافدُّ   ()َت ؾبافتقجُّ

                                 

 . 4( شقرة ُمّد: )

 (.359( افَهٔدة افْقٕٔة ))
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 وافذدظاِة 
ِ
ُُ إػ أهِؾ اْلؼِّ وافتَك مـ افًِذامء ومـ أشباب افثبات ظذ اهلدى: افرجق

ذ، ؾذاؾزُ إفذٔٓؿ ظْذد تذقا   افذيـ هؿ أوتاُد إرِض ومٍذاتُٔح اخلذِر ومٌذافُٔؼ  افؼِّ

ؿذال  ،افنبٓاِت وتًاؿِب افنٓقاِت، ؿبؾ أن تْنَب أطٍاُرها يف ؿِبِؽ ؾتقرُدك ادٓافَؽ 

وـْا إذا اصتدَّ بْا اخلقُف وشذاءت "حاـًٔا ظـ ٍٕسف وأصحابف: -رمحف الِل -ابـ افَٔؿ 

ـَ تّٔ :أي؛ -بْا افيْقن وضاؿت بْا إرُض أتْٔاه  ؾذام  -ٔة رمحذف الِل صَٔخ اإلشالِم اب

هق إٓ أن ٕراه وٕسَّع ـالَمف ؾٔذهب ذفؽ ـِف ظْذا ويَِْذب إؼذاحًا وؿذقة وئَْذًا 

 . ()"وضّْٖٕٔة

ومـ أشباب افثبات ظذ اْلؼِّ وافتَك: افهُز ظذ افىاظاِت وافهُز ظذـ ادًذايص، 

َّٔف بافه ِز، ؾَال: ﴿َواْصِزْ ؾٕ٘ف فـ مهَؾ افًبُد اخلراِت إٓ  ذا، وؿد أمر الِل تًاػ ٕب

ْؿ  ُٓ َْْٔذاَك َظذْْ ذُد َظ ًْ ُف َوٓ َت َٓ ِقِّ ُيِريُدوَن َوْج ًَ َداِة َواْف ٌَ ُْؿ بِاْف ـَ َيْدُظقَن َر َّ ِذي َسَؽ َمَع افَّ ٍْ َٕ

َٔا﴾ُتِريُد ِزيََْة  ْٕ َٔاِة افدُّ اْْلَ
()

َ  »: صذ الِل ظِٔف وشِؿ، وؿد ؿال افْبل  وموا أعطوي أحوٌد عطوا

«الصِز  خرا  وأوسَع من
()

 . 

ف ُمرٌّ مذاؿُتف
ِّ َسؾِ        ؾافهُز مثُؾ اش ًَ  فُـ ظقاؿُبف أحذ مـ اف

ـِ وافهالِح: ـثرةُ ُ ذـِر الِل تًاػ، ـٔذػ ٓ وؿذد ؿذال:  ومـ أشباِب افثباِت ظذ افدي

                                 

 (. 54( افقابؾ افهٔب ))

 . 13( شقرة افُٓػ: )

 . ريض الِل ظْف  ( مـ حديث أيب شًٔد اخلدري 2345( أخرجف افبخاري ))
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ُِقُب﴾ َُ ُـّ اْف ِئ َّ ِر الِلَِّ َتْى ـْ ﴿َأٓ بِِذ
()

ه مَثُل الذي يذكُر » :صذ الِل ظِٔف وشِؿوؿال  ،  نَّ

«والذي ال يذكر  نَّه مَثُل احليِّ وادوِت 
()

وؿد أمر الِلُ تًاػ ظباَده باإلـثاِر مـ ذـذِره  ؟!

ذَرًة َوَأِصذٔاًل   ُهذَق  ُْ ثِذرا   َوَشذبُِّحقُه ُب ـَ رًا  ـْ ُروا الِلَ ِذ ـُ ـَ مَمُْقا اْذ ِذي َا افَّ ؾَال: ﴿َيا َأَيُّ

ُتذُف فِ  َُ ْؿ َوَمالِئ ُُ ْٔ َِ ِذي ُيَهعِّ َظ ِمَِْغ افَّ ْٗ ذاَن بِذادُْ ـَ ُِذاَمِت إَِػ افُّْذقِر َو ـَ افيُّ ْؿ ِمذ ُُ ُْٔخذِرَج

َرِحٔاًم﴾
()

ؾذـُر الِلِ ـثرًا وتسبُٔحف ـثرًا شبٌب فهالتِف شبحإف وصالِة مالئُتِف افتل ، 

ذؿ مذاذا ُحرمذقا مذـ  خيرج  ا افًبُد مـ افيِامِت إػ افْقر ؾٔاحرسَة افٌاؾِغ ظذـ ر ِّ

 إحسإِف. خِره وؾوِِف و

ومـ أشباب افثباِت ظذ اْلؼ واهلدى: ترُك افيِِؿ، ؾذافيِؿ ظاؿبُتذف وخّٔذٌة، وؿذد 

جًؾ الِل افتثبَٔت ٕهَٔب ادٗمْغ واإلضالَل حظَّ افيادغ، ؾَال جؾ ذـذره: ﴿ُيَثبِّذُت 

ـَ  ِذي ِخَرةِ الِلُ افَّ ْٔ َٔا َويِف ا ْٕ َٔاِة افدُّ ْقِل افثَّابِِت يِف اْْلَ ََ ُؾ الِلُ َمذا  مَمُْقا بِاْف ًَ ٍْ َوُيِوؾُّ الِلُ افيَّادَِِغ َوَي

َيَناُء﴾
()

 . 

ؾاتَقا افيَِؿ أَيا ادٗمْقن، اتَقا طَِؿ إٍِٔسذُؿ بادًذايص وافذذٕقِب، واتَذقا طِذَؿ 

أهُِِٔؿ بافتٍريِط يف حَقِؿٓؿ وافتؤِٔع هلؿ، واتَقا طَِؿ مـ اشسظاـؿ الِلُ إياهؿ مذـ 

 طِامٌت يقَم افَٔامة. افًامِل وٕحقهؿ، ؾ٘ن افيَِؿ 

                                 

 . 13( شقرة افرظد: )

 . ريض الِل ظْف  ( مـ حديث أيب مقشك إصًري 9513فبخاري )( أخرجف ا)

 . 23-22( شقرة إحزاب: )

 . 14( شقرة إبراهٔؿ: )
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ـِ وافتَك، مـ أَخَذ  ا ؾَذد أخذَذ  ي هذه بًُض أشباب افثباِت ظذ اْلؼِّ واهلدى وافدِّ

 بحظٍّ واؾٍر ووؿاه الِلُ شقَء افًاؿبة وادآل. 

افِٓؿ أحسـ ظاؿبتْا يف إمقر ـِٓا. افِٓذؿ يذا مَِذب افَِذقب ثبذت ؿِقبْذا ظذذ 

 ضاظتؽ. 


 

 


