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  المتقاعسين أعذار

الرحيم الرحمن الله بسم

 المتقاعسين أعذار
اليحي إبراهيم بن د. يحي تصنيف 

المرسسسلين أشرف على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
 وبعد: أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا

ًا أكتب أن أريد هنا لست ً فأضُع بحث ًا، فصول ًا وأبواب ًا وأطر وحسسدود
ًا أتناول أن أريد وإنما للبحث، ًا موضوع ًا عملي فسسي نلحظه ما كثير

منه يشكو وقد مستوياتهم، مختلف على المسلمين من جمع حياةا
بسسأنه آخآسسُر فريسسٌق يتصسسور وقسسد الخآسسر، البعسسض به يحس ول البعض،
ٌةا ِنسسه الشسسيطان تسسدليِس بسسسبب صسسحيٌة ظسساهر لسسن ولهسسذا لسسه؛ وتزيي
ووروِد وتقسسسيماته، الفتور تعريف أو التقاعس تعريف عن أتحدث
قسسد فهسسذا النبويسسة، والحسساديث القرآنية اليات من كثير في لفظه
عسن كتبسسوا أنهسسم كمسا العلسسم، وطلبسة العلمسساء مسن جمسسع فيسه كتب

ومتابعسسُة سسسبُر هسسو حديثي وإنما وعلجه، وأسبابه، الفتور، مظاهر
أمسسر متابعسسة عسسن الطريسسق ثنايسسا فسسي يتسسساقطون للذين وملحظة

فقط، الن نعيشها التي الفترةا هذه في فيها، والمشاركِة الدعوةا
ويعذرون ومقبولة وجيهٌة أعذارهم أن ويرون لنفسهم، ويبررون

وجل. عز الله يدي بين بها
أشك ول والحدس، المتابعة على مبنيٌة جمعتها التي العذار فهذه

ُء فاتني قد أنه أولئك عاقت التي والعلل السباب من الكثير الشي
 الطريق. متابعة عن النفَر

ُيجُموا يقفون الذين أولئك هذا حديثي في أقصد ولست أنفسهم ِل
نسسوع عسسن القيم ابن قال كما أنفسهم، ويحاسبوا للعمل، ويعدوها

فهسسذا للسسسير ويعسسدها نفسسسه ليجُسسم الذي: يقف وهو الواقفين من
ُتُه ًةا عمسسل لكسسل فسسإن الوقفسسُة تضره ول سيٌر وقف شسسرةٍا ولكسسل شسسر

.1 فترةا
ِبي َعْن أ

َةا َ ْيَر ِبسسّي َعِن ُهَر ّن ِإّن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى ال ُكسسّل َقسساَل:  ِل
ًةا، َشْيٍء ُكسسّل ِشّر ِل ًةا، ِشسسّرةٍا َو ْتسسَر ِإْن َف ُبَها َكسساَن َفسس َد َصسساِح ّد َوَقسساَرَب َسسس

ُه، ِإْن َفاْرُجو ْيِه ُأِشيَر َو َل ِبِع ِإ َلَصا ُه َفل ِبا ّدو ُبسسو َقاَل َتُع َذا َأ ِعيَسسسى: َهسس
َذا ِمْن َغِريٌب َصِحيٌح َحَسٌن َحِديٌث ْلَوْجِه َه 2.ا
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ْبِد عن أحمد روى ّلِه َع ّلِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َعْمٍرو ْبِن ال اللسسه صلى ال
ُكّل عليه ِل ٌةا، َعَمٍل وسلم:  ُكّل ِشّر ِل ٌةا، ِشّرةٍا َو ْتَر َنْت َفَمْن َف ُتسسُه َكسسا ْتَر َف
َلى ِتي ِإ ّن ْد ُس َلَح، َفَق َنْت َوَمْن َأْف َلى َكا ْيِر ِإ ِلَك َغ ْد َذ َلَك َفَق 3.َه

.6473 ح أحمد مسند-   3
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القاعدين: أو المتقاعسين أعذار
ولسسم المر: تأخآر عن الرجل العروس: يقال: تقاعس تاج في قال

4.فيه يقدما

5.خآلف إلى ورجع العرب: تقاعس: تأخآر لسان في وقال

تختلسسف كسسثيرةا أعسسذار الخيسسر طسسرق عسسن المتقاعسسسين للقاعسسدين
 أبرزها: ومن والحوال والبلدان الفراد باخآتلف

عظمي ورق سني أحدهم: كبر يقول كأن السن بكبر التعلُل - 1
ُد يعتريهسسا السسدعوةا أن الخأ هسسذا ويتصسسور قدمت، ما ويكفي التقاعسس

الجُنة، ونهايتها ساريٌة القافلَة أن علم المعاش! أما على والحالُة
ٌةا سسّن ليسس وأنسه إليسه، يلتفست فل عنها تقاعد فإن للعمسل محسدد

الصالح.
الحسسسن  قسسالن}اليقيسس يأتيسسك حسستى ربسسك واعبسسد{تعسسالى:  قسسال

 الموت. دون الصالح العمل في أجل للعبد الله يجُعل البصري: لم
لرسسسول قال ورقة عنها: أن الله رضي عائشة عن الصحيحين في
ْكنِي وسسسلم: وإن عليسسه اللسسه صسسلى الله ْدِر ًا أنصسسْرَك يوُمسسك ُيسس نصسسر

ًا ًا فيهسسا يكون أن تمنى وقد بصره، وذهاب سنه كبر مع مؤزر جسسذع
ًا ُه أكبَر نفُعُه فيكون قوي  أكثَر. وأثُر
َةا قرأ النصاري طلحة أبا أنس: أن وعن على أتى فلما براءةا، سور
ْنِفسسُروا اليسسة: { هسسذه ًا ا ِثَقسسالً} قسسال: أرى خِآَفافسس ّبنسسا َو وجسسل عسسز ر

ًا سيستنفرنا ًا، شيوخآ بنوه: يرحمك فقال بني، أي جهزوني وشباب
مسسات، حسستى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول مع غزوت قد الله
عنسسه، اللسسه رضسسي عمر ومع مات، حتى عنه الله رضي بكر أبي ومع

له يجُدوا فلم فمات، البحر فركب فجُهزوه فأبى عنك، نغزو فنحن
ًةا 6.فيها فدفنوه يتغير فلم أياما سبعِة بعد إل فيها يدفنونه جزير

لهسسل يصسسلُح ل السسدنيا فسسي الراحسسة الشسسافعي: طلسسُب المسساما قسسال
َدهم فإن المروءات، 7.زمان كل في تعبانا يزْل لم أح

قسسال: اللسسه، صسسفوةا من ليكون المسلم سبيل عن الزهاد أحد سئل
8.الطاعة في المجُهود وأعطى الراحة، خآلع إذا

قدما أول قال: عند الراحة؟ طعم العبد يجُد أحمد: متى للماما قيل
9.الجُنة في يضعها

ومسسا الربعيسسن، بعسسد إل يبعثوا لم أنهم نجُد النبياء سير في ونظرةا
عنسسه اللسسه رضي الخطاب بن وعمر الموت، حتى دعوتهم في زالوا
ليواصسسُل إنه بل العمل عن ينقطع لم ذلك ومع الموت، ورأى طعن

4   -4/319.
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َلُه ًا، يثعُب وجرُحُه المسلمين صالح في عم مجُلسسس اخآتسسار فقسسد دمسس
عنهسسم وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول توفي ممن الشورى

 السبال. من رأى ما عليه فأنكر لزيارته الشاب ذلك وجاءه راض،
ل فقسسال: السسذي الحياء ميت عن عنه الله رضي حذيفة وقد: سئل

10.بقلبه ول بلسانه ول بيده المنكر ينكر

ُيذِهُب الرزق طلب في ينشغُل والبعُض - 2 ويتعلُل ِفيه وقته جّل و
وأن لسسه، مكفسسوٌل رزقسسه أن الولد. ونسسسي وحاجسسِة اليسسد ذات بقلة
السسدعوةا مسسن المة وسلَف والتابعين الصحابَة يمنع لم الرزق طلَب

 والصلحا. الخير طرق في والمساهمة
أنسسه ُروعسسي فسسي نفسسَث القدِس روحَا وسلم: إن عليه الله صلى قال
فسسي وأجملسسوا اللسسه فسساتقوا رزَقهسسا، تستكمَل حتى نفٌس تموَت لن

ُء يحملنكسسم ول الطلب، اللسسه، بمعصسسية تطلبسسوه أن السسرزق اسسستبطا
حبسسان وابسسن مسساجه ابسسن رواه بطسساعته إل ينسساُل ل اللسسه عنسسد ما فإن

ابسسن عن والحاكم حذيفة، عن والبزار جابر، عن نعيم وأبو والحاكم
11أمامة. أبي عن نعيم وأبو مسعود،

قسسوله: فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي القيم: جمسسع ابن قال
ونعيِمهسسا والخآسسرةا الدنيا مصالِح الطلببين في وأجملوا الله فاتقوا

ِتها، وتسسرك والبسسدن القلسسب وراحسسة اللسسه بتقسسوى ينسساُل مسسا إن ولسسذا
فسسي والشسسقاء والكسسد والعنسساء، والتعسسب الشديد والحرص الهتماما

فسساز اللسسه اتقسسى فمن الطلب، في بالجمال ينال إنما الدنيا، طلب
الدنيا نكد من استراحا الطلب في أجمل ومن ونعيمها، الخآرةا بلذةا

12.المستعان فالله وهمومها،

يسمع من الخلق ذا في كان لواسنفسه على الدنيا نادت قد
عسسسيجُم ما فرقت وجامٍعهسأهسلك بالعيش واثق كم

أن فيسسه يوضسسع لمسسا المحل قبول في القيم: فائدةا: لبد ابن وقال
من بتفريغه مشروٌط فيه يوضُع لما المحل فقبوُل ضده، من يفرغ

فسسي هسسو فكسسذلك والعيسسان السسذوات فسسي أنسسه كمسسا وهسسذا ضسسده،
ًا القلسسب كان فإذا والرادات، العتقادات ًا بالباطسسل ممتلئسس اعتقسساد

ِتِه الحق لعتقاِد فيه يبق لم ومحبة إذا اللسان أن كما موضع، ومحب
ينفعسسه بمسسا النطق من صاحبه يتمكن لم ينفع ل بما بالتكلم اشتغل

اشتغلت إذا الجُوارحا وكذلك بالباطل، النطق من لسانه فرغ إذا إل
ُلها يمكن لم الطاعة بغير ضسسدها، مسسن فرغهسسا إذا إل بالطاعسسة َشسسغ

إليسه والشسوق وإرادتسه اللسه غيسر بمحبسة المشسغول القلب فكذلك

.)2/311( الدين علوم إحياء-   10
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ُلُه يمكن ل به، والنس إلسسى والشسسوق وحبسسه وإرادته الله بمحبة شغ
13.بغيره تعلقه من بتفريغه إل لقائه

قسسال: سسسمعت جعفسسر حسسدثنا سيار حدثنا أبي الله: حدثني عبد قال
ًا مسسن الخآسسرةا هسسم يخسسرج كسسذلك للسسدنيا تحسسزن مسسا يقول: بقدر مالك

14.قلبك من الدنيا هم يخرج كذلك للخآرةا تحزن ما وبقدر قلبك،

ُيسسوٍت تعالى: {ِفسسي وقال َكَر ُتْرَفسسَع َأْن اللسسُه َأِذَن ِب ْذ ُيسس اْسسسُمُه ِفيَهسسا َو
ّبُح ُدّو ِفيَها َلُه ُيَس ْلِهيِهْم ل َرِجاٌل َوالَصاِل ِبالُغ ٌةا ُت ْيسسٌع َول ِتجَُسساَر َعسسْن َب

ْكِر ِما اللِه ِذ ِإَقسا َتساِء الّصسسلةِا َو ِإي َكسساةِا َو ّلسُب َيْوًمسا َيَخسساُفوَن الّز َتَق ِفيسِه َت
ُلوُب ْبَصاُر} الُق َل  .َوا

3 - ُةا فيذهُب بالوظيفة النشغال  ل بسسأنه ويعتذر فيها، وقته َزهر
ُلُه داما ما خآير في يشارَك أن يستطيع َتسسُه يجُيسسر أو هكسسذا، عم وظيف
ُبها شسسيئا يقدما ل وهو بذلك، نفسه ويخادع الدعوةا إطار في ويحس

الوظيفسسة أن ولشسسك المنكسسر، عسسن النهي ول بالمعروف المر من
بسسن سفيان قال ذلك، في ووظفها استغلها إن الدعوةا وسائل من

الناس، وبين بينه ما الله الله: أصلح وبين بينه ما أصلح عيينة: من
15.دنياه أمر الله كفاه لخآرته عمل ومن

السسساعة إلسسى بعيسساداتهم يعملسسون السسذين مسسن الطبسساء لحسسد قلسست
لمريسسض: هسسل يومسسا قلت هل لدينك؟ قدمت ذا عصرا: ما الخامسة

علسسى تحسسافظ هسسل الظسساهرةا؟ بمعاصسسيه ذكرتسسه الصلةا؟ تؤدي أنت
ممن الشفاء تطلب الله. كيف إنه المعافي؟ الشافي من الوراد؟

 .بالمعاصي؟ تبارزه
أن بإمكسسانه أنسسه تصسسور ومسسا غفلة، من انتبه الطبيب الخأ هذا فكأن
 البساطة. بهذه الخير في ويساهم دينه يخدما

4 - وتغيسسر الوسسسائُل وتجُسسددت القطسساُر، فسساته بسسأنه البعض يقول 
 الظروف! هذه في العمَل يحسن ل وأصبح الزماُن،

وتجُمسسِد الحسسساس، وتبلسسِد بالمسسسؤوليِة، الشسسعوِر لضسسعِف وهسسذا
تغلسسي المسسؤمنين صسسدور قسسال: إن دينسسار بسسن مالسسك الحماس. عسسن

تعالى والله الفجُور، بأعمال تغلي الفجُار صدور وإن البر، بأعمال
16.الله رحمكم همومكم ما فانظروا همومكم يرى

 دينه. يخدما كيف لعرف للخآرةا هم فيه أو يغلي هذا قلب كان ولو
المتقاعسين من كثير بها يتعلل للخآرين: هذه المجُال إفساحا - 5

الخيسسر، طسسرِق فسسي عقبًة هو أصبح حتى ازدحامٌا، فيه المجُال وكأن
والوظيفسسة الرزق طلب في للخآرين المجُاَل أفسَح الخَأ هذا وليت
َتُه ينتظرون الناس من قطاراٌت عليها والتي  .تشغر! وظيف
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ِلَك تعالى: {َوِفي قال َناَفِس َذ َت َي ْل َناِفُسوَن}، َف َت سسسبحانه: وقال الُم
َلى َوَساِرُعوا{ ُكْم ِمْن َمْغِفَرةٍا ِإ ّب ّنٍة َر َلْرُض الّسسسَماَواُت َعْرُضَها َوَج َوا

ّدْت ّتِقيَن}، ُأِع ِئسسَك وصسف فسسي سسسبحانه وقسسال ِللُم َل ُأْو المسسؤمنين: {
ْيَراِت ِفي ُيَساِرُعوَن ِبُقوَن}. َلَها َوُهْم الَخ  َسا

ًا يحاول عنه الله رضي عمر وكان رضسسي بكسسر أبسسي مسسسابقة جاهسسد
 الخير. في عنه الله
ِتسسه تيمية: فمجُمسسوُع ابن السلما شيخ قال اللسسه رسسسول ( يعنسسي أم

ولهسسذا اللسسه، إلسسى الدعوةا في مقاَمه تقومُا)  وسلم عليه الله صلى
ُته قاطعسسًة، حجُسسًة إجمسساُعهم كسسان وإذا ضسسللة، علسسى تجُتمسسُع ل فسسأم

 رسوله. وإلى الله إلى فيه تنازعوا ما ردوا شيء في تنازعوا
عليسسه يقدُر بما الدعوةا من يقومَا أن عليه يجُب المِة من واحٍد وكّل

عجُسسز: لسسم ومسسا عنسسه، غيره: سقط به قاما فما غيُره، به يقم لم إذا
 به. يطالب

ولهسسذا بسسه، يقومَا أن فعليه عليه، قادٌر وهو غيُره به يقم لم ما وأما
تقسسسطِت وقسسد ذاك، علسسى يجُسسب ل بمسسا يقسسوما أن هسسذا علسسى يجُسسب

ُةا فقسسد أخآسسرى، غيسسره وبحسسسب تسسارةا ذلسسك بحسب المة على الدعو
وهسسذا واجسسب، ظاهر عمل إلى وهذا الواجب، اعتقاد إلى هذا يدعو
تسسارةا، الوجسسوب فسي يكسسون السسدعوةا فتنسسوُع واجب، باطن عمل إلى

 أخآرى. الوقوع وفي
َةا أن بهذا تبين وقد لكنهسسا مسسسلم، كسسل علسسى تجُسسُب اللسسه إلى الدعو

مسسا ذلسسك مسسن المعيسسِن الرجسسل على يجُب وإنما الكفاية، على فرٌض
والنهي بالمعروف المر شأن وهذا غيره، به يقم لم إذا عليه يقدر
اللسسه، سسسبيل فسسي والجُهسساِد الرسسسول، به جاء ما وتبليِغ المنكر، عن

 والقرآن. اليمان وتعليم
عسسن ونهسسٌي بسسالمعروف أمسسٌر َنفَسسسها السسدعوةا أن بسسذلك تسسبين وقسسد

هسسو وذلسسك إليه، دعا لما مقتٍض مستدٍع طالٌب الداعي فإن المنكر،
ٌء به، المأموِر الفعل طلب هو المر إذ به، المر ٌء لسه واستدعا ودعسسا
بسسسبيله، أمسسر فهسسو سسسبيله، إلسسى اللسسه: السسدعاء إلسسى فالسسدعاء إليه،

ُله ُتُه أخآبَر، فيما تصديُقه وسبي 17.أمر فيما وطاع

6 - ُء والُخطسسط، البرامج بعدما التعذر  العلمسساء علسسى اللسسوما وإلقسسا
 شيء. كل منهم وينتظر ذلك في والمشايخ

ًا يضسسَع أن يفكسسُر ول ِطسسِه فسسي خآطسسة أو برنامجُسس السسذي الصسسغيِر محي
البرنامسسج ينتظسسر فيجُلسسس وظيفتسسه، موقسسع أو حيسسه فسسي يعايشسسه
ًا يبنسسي أن أراد لو بينما بزعمه، ًا لسسذلك لعمسسل بيتسس ل تجُريبسسة خآططسس
ًا منهسسم تنتظسسر ل الخسساملون قيسسل: الجُالسسسون وقد تحصى، أفكسسار
ذلسسك ظسسن ومسسن الدعويسسة، والوسسسائل الساليب تطوير في جديدةا

.166-15/165 الفتاوى-   17
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السسدعوةا هسسّم يعيسسُش ل السسذي إن والحلما، الوهاما على اعتمد فقد
تطويرهسسا فسسي أفكسساٌر عليسسه تسسرد أن محسسال عليهسسا ويستيقُظ وينامُا

 كالمستأجرةا. الثكلى : ليست شأنها من والرفع
7 - ًا، يلقسسي أن يحسسسن ل هسسذا بسسأن الخآرين بنقد النشغال  درسسس

علسسى يشسسرف أن يصسسلح ل وفلن مقسسالً، يكتسسب أن يعسسرف ل وذاك
 عمل... الخ.

قسسِد وجسسدهم لمسسا هؤلء مثل أناٍس وصف في البصري الحسن قال
ووجسسدوا العبسسادةا ملسسوا هسسؤلء يتحسسدثون: إن المسسسجُد في اجتمعوا

مزيسسد: بن الوليد وقال فتحدثوا، ورُعهم وقّل عليهم أسهَل الكلمَا
ًا، ويعمسسُل قليلً، يقسسوُل المسسؤمَن يقول: إن الوزاعي سمعت كسسثير

ًا، يتكلُم المنافَق وإن ً ويعمُل كثير 18.قليل

قسسال: المسسروءةا؟ أعسسداء العجُاج: مسسا بِن لرؤبَة البكرّي النسابُة قال
ًا رأوا السسسوء: إن عسّم بنسسو قسال: تخبرني، رأوا وان سسستروه، حسسن

ًا 19.أذاعوه سيئ

 البغدادي: زنجُي ابن قال
لكي فيه، عيب للمن العيوَب يبغون الناس في يمشون

العطُب يستشرَف
لم وإن أذاعوا شرا علموا وإن يخفوه، الخيَر يعلموا إن

20.كذبوا يعلموا

ًا: التهويسسُل المسسرض هسسذا أعراض ومن واسسستعمال والمبالغسسُة، أيضسس
21الَغير. صغائِر عن للتفتيش المكبرةِا العدسِة

ُدكم عنه: يبصر الله رضي هريرةا أبو قال َةا أح أخآيه، عين في القذا
22.نفسه عين في الجُذَع أو الجُذَل وينسى

ذرسسسسستع ل ذرسسبالع وغيرك أتسسسسأس ما إذا نفسك ذرسوتع
رسسسستبص ل الجُذع ينكسع وفيذىسسسسسالق منه العين في وتبصر
وهو عينيك قذى ويخفىذىسالق صاحبك عين في ترى وكيف

يمسسسعظ
ليس وأنه بهم، النفس وتعليُل المتقاعسِة الشخصياِت إبراُز - 8

َد  المجُال. هذا في الوحي
َده يسسدفن بسسأنه الخأ هسسذا ونسسسي وحسسده القيامسسة يسسوما ويبعسسُث وحسس

َيسسْومَا وحسسده، اللسسه يدي بين وسيقُف ْنَفسسُع ل فيومئسسذ: { ِلِميَن َي ّظسسا ال
ُتُهْم} نسي تعسسالى الله لما مسابقة. وقد مضمار في أنه هذا َمْعِذَر

.)7/125( النبلء أعلم سير-   18
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وطبسسع الخوالسسف مسسع يكونسسوا بأن رضوا{سبحانه:  فقال القاعدين
 }.قلوبهم على
سسسنًة عشسسرين صحبته أحمد: ولقد الماما عن الحربي إبراهيم قال

ًا ًء صيف ًا وشتا ًا وحر ً وبرد ًا، وليل وهسسو إل يسسوما في لقيته فما ونهار
ٌد 23.بالمس عليه زائ

اللسسُه يطاُع ساعة في التيمي سليمان أتينا سلمة: ما بن حماد قال
ًا، وجدناه إل فيها ًا، وجسسدناه صسسلةٍا سسساعِة فسسي كان إن مطيع مصسسلي
ًا، إمسسا وجدناه صلةا ساعُة تكن لم وإن ًا أو متوضسسئ ًا، عائسسد أو مريضسس

ًا َنازةا، مشيع ًا أو لسجَُ أن يحسسسن ل أنسسه نرى وكنا المسجُد، في قاعد
24.الله يعصي

قسسّط سسساعٌة تمسسر لسسم التيمي سليمان الحميد: أن عبد بن جرير ذكر
َق إل عليه ٌء، يكن لم فإن بشيء، تصد 25.ركعتين صلى شي

9 - ِما، أو النقِد من المرهفُة الحساسيُة  ُد ل فسسالبعض اللسسو أن يريسس
َد، أو يحاسَب، أو يلمَا العمسسل، عن وانقطَع تأثَر ذلك واجه فإذا ينتق
ٍما إلسى وصسل أنسه أو يحسسُن، ل بسأنه بالحبساِط بالشعور إما ل مقسا

َد، أن ينبغي ُه. يوجُهُه كيف فلن مثَل أن أو ينتق ُد  وينتق
ًا الله قال: رحم حيث عنه الله رضي عمر من هذا وأين أهسدى امرء
 عيوبنا!. إلينا
الزاهسسد العالم، التابعي الراشد، الخليفة س العزيز عبد بن عمر وهذا

َةا مزاحسسم: إن لمسسوله يقول س القرشي الماما التقي، جعلسسوا السسول
سسسمعت فسسإن نفسسسي، على عيني أجعلك وأنا العواما، على العيوَن

ُأ كلمًة مني ً أو عنها، بي َترب ّبه، ل فعل وانهنسسي عنسسده، فعظنسسي تح
26عنه

ُةا المسسؤمن أن لصاحبه: بلغنسسي سعد بن بلل قال فهسسل أخآيسسه، مسسرآ
ًا؟ أمري من تستريُب 27شيئ

ُه ما لي مهران: قولوا بن ميمون قال الرجسسَل لن وجهي، في أكر
 . يكره ما وجهه في له يقوَل حتى أخآاه ينصُح ل

َء رأيسسه إلسسى يضسسيَف أن العاقسسِل حسسق السسسلف: مسسن بعسسض قسسال آرا
ِلِه إلى ويجُمَع العلماء، ّذ فسالرأي الحكماء، عقوَل عق زّل، ربمسا الفس
ُد والعقل  ضل. ربما الفر

10 - ُلهسسم يذكُر ل أنه بسبب أناٌس يتساقط قد  ُه أو عم أو بسسه ينسسو
َلهم وكأن عليه، يحمدون ٌد هنسسا يقسسول: ليسسس كسسأن للنسساس، عم أحسس

.140ص الجوزي لبن أحمد مناقب ،11 أحمد للمام الزهد كتاب-   23
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َد يقدُر عنسسدنا ومسسا العسساملين، يحسسترمُا أو النتسساج، في ينظر أو الجُهو
َلهم!! الناَس ينزُل أحد  مناز

وجسسُه به يراد ل ما قال: كل حيث الله رحمه خآيثم بن الربيع وصدق
28.الله: يضمحل

ُق ابن وقال علسسى يسسدّل وجسسد أين مناٌر الطلب في الجُوزي: والصد
29.يخلص لم من يتعثُر وإنما الجُادةا

يخطيسك ل القلسسب عمسسل بل اللسسسان غلما: فقُه الجُيلني: يا وقال
ًةا، الحق إلى 30.القلب سيُر السيُر خآطو

ّنَمسسا قال ِإ ُكسسْم تعسسالى: {  ْطِعُم ُد ل اللسسِه ِلسسَوْجِه ُن ُكسسْم ُنِريسس ْن ًء ِم َول َجسسَزا
ُكوًرا  } ُش

أمير العزيز: يا عبد بن لعمر قال: قيل أيوب عن زيد بن حماد روى
ًا، الله قضى فإن المدينَة، أتيت لو المؤمنين موضسسع في دفنت موت

لن قال: والله وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع الرابع القبر
أرانسسي أنسسي قلبي من يعلَم أن من إلي أحّب النار بغير اللُه يعذبني

ً لذلك 31.أهل

11 - ًا ينسساجي بأن التناجي في الطاقة تفريُغ  شسسيَخه بسسأن شخصسس
َده ليس أو مؤهلً، ليس َد ل أو التطور، تواكُب برامُج عن عنسسده، جديسس
ُبُه وافقه فإذا ذلسسك بمثسسل فيحسسدثه آخآسسر إلسسى انتقسسل ذلك على صاح

 الحديث.
ُد حمله وإنما يقترحها، برامُج ول يطرُحها بدائل عنده وليس الحسسس

أن يريسسد ل أو والظهسسور، الرياسسسة حسسّب أو العمسسل، مسسن السسسآمُة أو
 وحده. القافلة عن ينقطَع

ًا رأيت البغدادي: ما السقطي السري قال ول للعمال، أحبَط شيئ
َد ول للحسسزان، أدومَا ول العبسسد، هلك فسسي أسسسرَع ول للقلوب، أفس
قلسسة مسسن والرياسسسة والعجُسسب الرياء لمحبة ألزمَا ول للمقت، أقرَب

32.الناس عيوب في ونظِرِه لنفسه، العبِد معرفة

ٌةا أو لسان، التالية: فلتُة السباب يتعدى ل القلوب وتنافر لسسم هفو
 متوهم. ظّن أو تغتفر،

ًا، والحكمسسة الشسسرع، قواعد الله: من رحمه القيم ابن قال أن أيضسس
ُته كثرت من ظسساهٌر، تسسأثيٌر السسسلما فسسي لسسه وكان وعظمت، حسنا

عسسن يعفسسى ل مسسا عنسسه وعفسسى لغيره، يحتمل ل ما منه يحتمل فإنه
الخبسسث، يحمسسل لسسم قلتين بلغ إذا والماء خآبث، المعصية فإن غيره،
 خآبث. أدنى يحتمل ل فإنه القليل، الماِء بخلف
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لعسسل يسسدريك لعمر: وما وسلم عليه الله صلى النبي قول هذا ومن
لكسسم، غفسسرت فقد شئتم ما فقال: اعملوا بدر أهل على اطلع الله

عليسسه َجسسّس مسسن قتسسل من وسلم عليه الله صلى له المانع هو وهذا
صسسلى فسسأخآبر العظيسسم، السسذنب ذلك مثل وارتكب المسلمين وعلى

ًا، شسسهد أنسسه وسلم عليه الله ِتِه مقتضسسى أن علسسى فسسدل بسسدر عقسسوب
ِم، المشسسهد مسسن لسسه مسسا عليسسه أثِرِه ترتِب من منع لكن قائٌم، العظيسس

مسسن لسسه مسسا جنسسب فسسي مغتفسسرةا العظيمسسة السسسقطة تلسسك فسسوقعت
الصسسدقة علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي حض ولما الحسنات،

ضسر قسال: مسا العظيمسَة الصدقَة تلك عنه الله رضي عثمان فأخآرج
اللسسه صسسلى للنسسبي تطأطسسأ لما لطلحة وقال بعدها، عمل ما عثماَن

طلحسسة الصسسخرةا: أوجسسب إلسسى ظهسسره علسسى صسسعد حتى وسلم عليه
) 1/176( السعادةا دار مفتاحا

تلفسسى قسد مسسيء مسسن وكسم ومحسسٍن مسسيء مسسن إل الناس وما
 فأحسنا

 فقط الحسنى له ومن قط ساء ما الذي من
ّلها سجُاياه ترضا الذي ذا من َء كفى ك ً المر ُبه تعد أن نبل  معاي
في يوما كّل المذواق، هيئة على الخيرية العمال في التنقُل - 12

ًا، العمَل ذاك يمدحا وطريقٌة، منهٌج يوما كل وله عمل، ينتقل ثم حين
ًا غيره إلى َد مقدم ًا عليه الجُدي ل لنسسه يسقط الخآيِر وفي آخآر، حين

ٌء يرضيه والفضسسَل يناسسسبه مسسا أخآسسذ ميدان! ولو كّل جرب وقد شي
ًا لنال حقه في ًا، خآيسسر ينبغسسي أمسٌر القيسسم: وهاهنسسا ابسسن قسسال كسسثير

ّيُن العمَل يكون قد أنه له: وهو التفطُن حسسق فسسي منسسه أفضَل المع
شسسيء ببسسذل تسسسمُح ل ونفُسه كثيٌر ماٌل له بلغ الذي فالغني غيره،

ُته منه نافلة، النهار وصياما الليل قياما من له أفضُل وإيثاُره فصدق
َتُه: وقسسوُفُه العسسدّو يهاب الذي الشديد والشجُاع الصسسف فسسي سسسطو

ُه ساعة، ُد َء وجهسسا والصسسدقة والصسسوما الحسسج مسسن أفضسسُل اللسسه أعسسدا
 والتطوع.

َق والحسسراما، والحلل السسسنة، عسسرف قسسد الذي والعالُم الخيسسر وطسسر
ُتُه من أفضُل دينهم في ونصحهم وتعليُمهم للناس والشر: مخالط

 والتسبيح القرآن وقراءةا للصلةا وقته وتفريغ اعتزاله
سسساعًة عبسساده: جلوُسسسُه بيسسن للحكم الله نصبه قد الذي المر وولّي
ِما وإنصاِف المظالم في للنظر الحسسدود وإقامِة الظالم من المظلو
غيسسره، مسن سسسنين عبسسادةا مسن أفضسُل المبطل وقمِع المحّق ونصِر
ُةا عليه غلبت ومن ذكسسر مسسن وأفضسسُل أنفسسُع له فصومه النساء شهو
33.وصدقته غيره

 والقدراِت: الطاقاِت تفاوَت يوضح الصالح السلف من مثاٌل وهذا

93/  القيم لبن الصابرين عدة-   33
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رجسل أعلسم إلسى ينظسر أن سسره قسال: مسن اللسه عبسد بسن بكر عن
ومسسن منه، أعلَم أدركنا فما الحسن إلى فلينظر زمانه في أدركناه

ابسسن إلسسى فلينظر زمانه في أدركناه رجل أورع إلى ينظَر أن سره
ًا، الحلل بعَض ليدُع إنه سيرين أعبسسد إلسسى ينظسسر أن سره ومن تأثم

أعبسسد أدركنا فما البناني ثابت إلى فلينظر زمانه في أدركناه رجل
34.المعمعاني اليوما ليظل ( إنه منه

ًا طرفيه بين ما الطويل ومسسن )، وقسسدمه جبهتسسه بين ما يروحا صائم
يسسؤدي أن وأجسسدِر زمانه في أدركناه رجل أحفظ إلى ينظر أن سره

35.قتادةا إلى فلينظر سمع كما الحديَث

عبد بن عمر قال الفكار أو الجُماعات أو الشيوخأ بين التنقل - 13
فيمسسّل التنقسسل أكسثر للخصسومات عرضسسة دينسه جعسل العزيز: ومسن

وأفكسساره آرائه في واضطراب بشكوك يصاُب أو كله، الخيَر فيترُك
 حوله. من كل في يشك فيصبح وتوجهاته،

الدنيا خآيري من النسان على يعود فيما سليم منهج على فالثباُت
 والحيرةا. والتنقِل والتغيِر التردد من النساَن يقي والخآرةا

نبيهصسسلى وسسسنة اللسسه بكتسساب ومتمسٌك الحّق على أنك علمت فإذا
مخالفسسُة فليضسسيرك الصسسالح السلف لمنهج ومتبٌع وسلم عليه الله

 ابتلء. عنه وليوقُفك فتنٌة، مسيرك عن يضعفك غيرك, ول
14 - ُتسسُه المخلسسوقين. فتتحسسول من والهلع الخوف  وخآسسوُفُه مراقب

حركسسٍة أو عمل كّل في الشيطان له ويوسوس الخلق، إلى ورجاؤه
ٌذ بأنه الصسسالحة، العمسسال مسسن كسسثيرا فيترك عليه، ومؤدٌب به مؤاخآ

ذلسسك، علسسى نفُسسسه فتتطبسسُع المنكر؛ عن والنهِي بالمعروف والمِر
ًا!! الله ذات في وجُهه يتمعر ل حتى  أبد
ّنَما قال ِإ ُكسسُم تعالى: {  ِل َطاُن َذ ْي ُه ُيَخسسّوُف الّشسس َء َيسسا ِل َتَخسساُفوُهْم َفل َأْو

ُتْم ِإْن َوخَآاُفوِن ْن ِنيَن ُك  } ُمْؤِم
ُد شهد : ومتى القيم ابن قال َته أن العب ّلهسسا العباد ونواصي ناصي ك
يرجهسسم ولم ذلك بعد يخفهم لم يشاء كيف يصرفهم وحده الله بيد

مربسسوبين، مقهسسورين عبيسسد منزلة بل المالكين، منزلة ينزلهم ولم
نفسسسه شسسهد فمسسن غيُرهم، لهم والمدبر سواهم، فيهم المتصرُف

ُه صار المشهد بهذا ًا ربه إلى وضرورته فقُر ًا وصف مسستى لسسه، لزمسس
َلسسُه يعلسسق ولم إليهم، يفتقر لم كذلك الناَس شهد ُه أم َء بهسسم، ورجسسا

ُه فاستقاما ُد ُلُه توحسي ُتُه، وتسسوك لقومسسسه: هسسسود قسسال ولهسسذا وعبسسودي
ّني ِإ ْلُت {  ّك َلى َتَو ّبي اللِه َع ُكْم َر ّب ّبٍة ِمْن َما َوَر ٌذ ُهَو ِإل َدا ِتَها آخِآ َي َناِص ِب

ّبي ِإّن َلى َر ٍم ِصَراٍط َع َتِقي 36}.ُمْس

ًا كان وقد الحلية من القوسين بين وما الحر الشديد-   34 . بالصل. ع بياض
.433/  أحمد للمام الزهد كتاب-   35
.35 ص الفوائد-   36
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ِتَك من إن يسسسخُط مسسا ترى أن الله، عن وإعراِضك نفسك، عن غفل
ًا عنسسه، تنهسسى ول فيسسه تأمَر ول فتتجُاوزه، اللَه يملسسك ل ممسسن خآوفسس

ًا لنفسه ًا ول ضر 37.نفع

ُةاسالسع اوسقال وفي ولسسخمسال وفي كونسسالس في اد
الجُمود

ريسدسسوالط المهاجسر  عيُشل لسسسسساله بين العيش في

سوسخآط وفي دعسسةفي بسسسالرك خآلف المشي في
وئيسد

ردود ول تسراضساع فسسلسالسسيق كمسا تقسول أن في

ُةاسقلت: الحي ودسسسالهم ول كوُنسالس ل رُكسسسالتح هي ا

ُذ ل  عسببسالمتسسسا التلسسذذ يسوهس بسالرقسود التلسسذ

ذود؟سسسسي ل رسسسح وأياضسسسالحي عن تذود أن يسه

دسسسصدي اءسسم نسم الذلأَسسسسسك بأن ّسستح أن هي

15 - ُبُه تعالى: فيقّل بالله الصلة ضعُف  الصسياما نوافسل مسسن نصي
ُه قل فإذا والصدقة، والصلةا ُد العمل، من تعطل وقوده وانتهى زا

أنفسسسهم تربيسسة علسسى الناس أحرص من الصالح السلف كان ولهذا
 الطاعات. من التزود على
اللسسه يذكر مصله، في يثبت الوزاعي مسلم: رأيت بن الوليد قال
َيهم، كان ذلك السلف: أن عن ويخبرنا الشمس تطلع حتى فإذا هد

اللسسه، ذكسسر فسسي فأفاضسسوا بعض، إلى بعضهم قاما الشمس، طلعت
38.دينه في والتفقه

ومائسسة، خآمسسسين سنة الوزاعي مع ربيعة: حجُجُنا بن ضمرةا وقال
ًا رأيتسسه فما كسسان قسسط، نهسسار ول ليسسل فسسي المحمسسل فسسي مضسسطجُع

39.القتب إلى استند النوما غلبه فإذا يصلي،

قال: رأيت المنذر بن بشر الجُوهري: حدثنا سعيد بن إبراهيم قال
40.الخشوع من أعمى كأنه الوزاعي

.44/  القيم لبن الكافي الجواب-   37
.)7/114( النبلء أعلم سير-   38
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.)7/119( النبلء أعلم سير-   40
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ًا صلةا الليل يحيي وكان َلسسُه، تسسدخآل أمسسه وكسسانت وبكسساء، وقرآنسس منز
ُد ًا فتجُده مصله، موضَع وتتفق 41الليل. في دموعه من رطب

ُلني، الليسسل فسسي لدخآل المنكدر: إني ابن قال حيسسن فأصسسبُح فيهسسو
42.أربي منه قضيت وما أصبُح

َةا ثمانَي عطاء جريج: صحبت ابن وعن كسسبر بعدما وكان سنة، عشر
ل قسسائم وهو البقرةا من آية مائتي فيقرأ الصلةا إلى يقوما وضعف

43.يتحرك ول شيء منه يزول

يبسسل حسستى يبكسسي خآيثسسم بسسن الربيسسع قال: كان ذعلوق بن نسير عن
َتُه ًا أدركنا فيقول: دموعه من لحي ًا جنوبهم في كنا قوم 44.لصوص

16 - ًا الزواُج  بعسسد يعدد من أو الزواج عن تأخآر لمن يقع ما وكثير
 الدعوةا. عن الشهوةِا بلذةا فينشغُل تؤذيه، زوجة

ًا قسسال: وسسسمعت جعفر عن فيسستزوج أحسسدهم يقسسول: ينطلسسق مالكسس
الحسسرما ديباجسسُة مالسسك زمسسان فسسي يقسسال قال: وكان الحرما، ديباجَة
َةا وخآاتوَن الناس، أجمُل فقد جارية إلى ينطلق أو الروما، ملك امرأ

ُةا كأنها حتى وترفوها أبواها سمتها بقلبسسه فتأخآسسذ فيتزوجهسسا، زبسسد
ًا تريدين؟ شيء لها: أي فيقول شسسيء وأي حسني، فتقول: خآمار

ذلسسك ديسسَن واللسسه مالسسك: فتمسسرط قسسال وكذا، فتقول: كذا تريدين؟
45.فيؤجر فيكسوها ضعيفًة يتيمًة يتزوج أن ويدع القارئ

17 - حّقسسه حسسّق ذي كسسل وإعطاء العبادةِا جوانب في التوازِن عدما 
ًا، عليسسك لنفسسسك وسسسلم: إن عليه الله صلى قال كما ولهلسسك حقسس

ًا، عليك ًا، عليك ولزورك حق فينشسسغل حقسسه حسسق ذي كل فأعط حق
يغفسسُل أو عليسسه، الواجبسسات بعسسَض وينسسسى وطرقسسه، الخير بجُوانب

 بال. لها يلقي ل أو يهملها، أو عنها،
ًا مثل نفسه يرى وفجُأةا أو الرحسساما، وصسسلة الوالدين بر في مفرط

ًا نفسه يرى بسستربيتهم يقسسم لسسم وأنه وأهله، ولده جانب في مفرط
علسسى ذلسسك فيحٍمسسُل المسسور مسسن ذلك غير أو المطلوب، الوجه على

ِلِه  ويتركها. فيفتر بالدعوةا انشغا
ذي كل وأعطى والمستحبات، الواجبات بين وازَن الخَأ هذا أن ولو
َبُه، حقه حق َلُه. الخير طرِق من شيئا ترك ما ونصي  وأهم
18 - ُلُه  وطاقسساته وتكسسوينه شخصسسيته مسسع يتلءمُا ل عمل في دخآو

التغيير. يحاول ول العمل، فيدع بإحباط فيصاب فيفشُل وقدراته،
 يحسنه ما امرئ كل عنه: قيمُة الله رضي طالب أبي بن علي قال

.)7/120(  النبلء أعلم سير-   41
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.449  ـ448/  أحمد للمام الزهد كتاب-   45



2
3

  المتقاعسين أعذار

الطاقسسات فسسي متبسساينين سسس عنهسسم اللسسه رضسسي الصسسحابة كسسان وقسسد
منهسسم أحسسد رؤي ومسسا يحسسسنه، السسذي بالعمسسل أخآذ وكل والقدرات،

َبسسي، وأقرؤكسسم المسسسلول، اللسسه سسسيف فخالسسد العمل، عن عاطلً ُأ

 جبل. بن معاذ والحراما بالحلل وأعلمكم
حسستى الدعوةا، في المؤثرين أكبر من س عنه الله رضي س ذر أبو وهذا

أخآسسبره كمسسا للمارةا يصلح ل ذلك ومع يديه، على غفار جّل أسلمت
 وسلم. عليه الله صلى الله رسول

19 - ً يريد  غيسسُر العمسسل وهسسذا وتخيلته، خآواطره مع يتوافق عمل
ُتسسُه تطسسبيقه. فتتحسسول ممكسسن غيسسُر أو واقعسسه، فسسي متمثسسل نظرا

ُه منسسه يطلسسب مسسن كل عند بها ويعتذر مثالية، خآيالت إلى وخآواطُر
 إصلحا. أو خآير، في يشارك أن

ًا بعبد الله أراد مسعود: إذا ابن وقال عمسسا سؤاله وجعل سدده خآير
ّلمه يعينه 46.ينفعه فيما وع

يعنيسسك ل مسسا بسسترك يعنيسسك ما اطلب بني بنه: يا ل علي بن زيد قال
ًا يعنيك ل ما تركك في فإنه علسسى تقسسدما أنك واعلم يعنيك، لما درك

ًا تلقاه ما فآثر أخآرت ما على تقدما ولست قدمت ما ل مسا علسى غد
ًا تراه 47.أبد

ُء الثمرةا استعجُاُل - 20  الطريق: واستبطا
أينمسسا محبسسوبه مسسرادات مسسع يسسذهب تعسسالى، للسسه وقسسف أنسسه ونسسسي
ًا، لهسسا يبتغي ل ركائبها توجهت ًا، منهسسا ينتظسسر ول أجسسر قسسالت ذكسسر
قسسد العزيز: كسسان عبد بن عمَر زوَجها تصف الملك عبد بنت فاطمة

ًء أمسى إذا فكان ذهنه، ولمورهم نفَسُه، للمسلمين فرغ لم مسا
48.بليلته يوَمُه وصل يومه حوائج من فيه يفرغ

لنسسا تفرغت القدامىلعمر: لو العزيز عبد بن عمر أصحاب بعض قال
49.الله عند إل فراغ فل الفراغ ذهب الفراغ؟ فقال: وأين

َةا، السسدباهي: لزمَا أحمد بن محمد عن قالوا السسدائم والعمسسَل العبسساد
وينصسسُح السسدين، فسسي الخيسسر.. صسسلٌب فسسي أوقسساته واستغرق والجُد،

ّد إنسان: عرف رآه وإذا الخآوان، 50.وجهه في الجُ

كسسان نفسسسك؟ تتعسسب كسسم له: إلى وقال باذل من غافل تعجُب ولما
ًا الباذل جواب ًا: راحتها سريع 51.أريد حاسم

وفي العليا المثل وفي المنى في قالوا: تماديت لهم عجُبت
الصعب المرتقى

.419 / 1 البانة-   46
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ليس رىسث في حبا ستبذرماسسإن يراعك تجُهد ول فاقصر
بالخصب

من ارسوالثم حبي سأبذر شيمتي اليأس فما مهلً، لهم: فقلت
ربسسال

ذنبي؟ فما المجُيب السمع دسأج ولمداسسسجاه الرسالة بلغت أنا إذا
21 - الشسسيطان يصسسارع العاملين: فيبقسسى الخآيار عن النفصاُل 

ُةا والنفسسُس الهوى عليه فيجُتمع وحده، والشسسيطاُن بالسسسوء المسسار
وسسسلم: إنمسسا عليسسه اللسسه صسسلى قسسوله في السر وهذا يغلبوه، حتى
 والنسائي. داود وأبو أحمد رواه القاصية الذئُب يأكل
ًا إخآوانهم على يراهنون ل الصالح السلف كان وقد وصسسل حتى أبد
 وعظمها. أهميتها في بالصلةا يقرنوهم أن المُر بهم
ٌء الدنيا في بقي قال: ما واسع بن محمد عن ّذ شي َةا إل به أل الصل

52.الخآوان ولقيا جماعة

تصسسيب لسسك ثلٌث: أخٌأ إل العيش من يبق البصري: لم الحسن وقال
ًا، عشرته من عيش من وكفاٌف قومك، الطريق عن زغت فإن خآير

ٌةا تبعسسة، فيسسه عليسسك لحسسد ليسسس سسسهَوها، ُتكفسسى جمسسع فسسي وصسسل
53أجَرها وتستوجب

ٌةا، المسسؤمن: هسسو عسسن البصسسري الحسن قال ل مسسا منسسه رأى إن مسسرآ
54.والعلنية السر في وحاطه ووجهه، وقومه يعجُبه: سدده

بمرآةا إل نفسها ترى ولونأى دنا ما منها تنظر فالعين
دينسسه، فسسي لسسه بنصسسيحة أخآسساه وصسسل العزيز: مسسن عبد بن عمر قال

55حقه... واجَب وأدى صلته، أحسن فقد دنياه، صلحا في له ونظر

ًا نصسسحت اللسسه: مسسا رحمه الشافعي قال ُتسسُه إل منسسي فقبسسل أحسسد هب
ّتُه، واعتقسسدت ّد ول مسسود عينسسي مسسن سسسقط إل النصسسَح علسسي أحسسد ر

ُتُه  . ورفض
يحبسسون ول النصسسح في يرغبون ل بأنهم الزيغ أهل الله وصف وقد
ِكْن تعالى: { قال أهله َل ّبوَن ل َو ّناِصِحيَن ُتِح  } ال
َء عاتب ما ُء كنفسه الكريَم المر الصالح الجُليس يصلحه والمر
ٌةا الدعوةا مجُالت بأن العقيم التفكير - 22 وقد محدد برقم محدود

ّلها، أغلقت بأسسساليَب التفكيَر يحاول ول فيفتُر يحسنها، ل أنه أو ك
 فيتركها. يستصعبها أو جديدةٍا،

ًا أن ظن ومن ًا المخلوقين من أحد يغلسسق أن يستطيع كان من كائن
الله قدر وما السوء ظن بالله ظن فقد الدعوةا وسبل منافذ جميع

ُدوَن قسسال قسسدره، حق ُيِريسس ْطِفسسُؤا تعسسالى: {  ُي َأْفَواِهِهْم اللسسِه ُنسسوَر ِل ِبسس
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َبى ْأ َي ِتّم َأْن ِإل اللُه َو ُه ُي َلْو ُنوَر َه َو َكاِفُروَن َكِر القيسسم: ابسسن قسسال }، ال
ظسسن فقسسد تامسسة إدالًة السلما أهل على الكفر أهِل إدالَة ظن ومن
مسسذ أقسسواما الصسسفوةا الجُسسوزي: ومسسن ابسسن قسسال السسسوء، ظسسن بالله

ٌد فهمهم وقفوا، ما سلكوا ومذ ناموا، ما تيقظوا ّق، صعو كلما وتر
ًا عبروا 56.فاستغفروا فيه كانوا ما نقَص رأوا مقام

عبسسد بن عمر إلى مهران بن ميمون قال: كتب البربري هارون عن
- النسساس بيسسن أقضسسي أن كلفتنسسي رقيسسق، كسسبير شسسيخ العزيز: إني

أكلفسسك لم إني إليه: - فكتب بالجُزيرةا والقضاء الخراج على وكان
ّنيك، ما فسسإذا لسسك، اسسستبان بمسسا واقسسض الخراج، من الطيَب ِاجب ُيع

ّبس ٌء، عليك َل عليهسسم كسسبر إذا كان لو الناس فإن إلي، فارفعه شي
57.دنيا ول دين يقم لم تركوه، أمٌر

أن ويتصور الدعوةا، وطرق مجُالت بعض تفكيره على تسيطر وقد
السسدعوةا أن يرى بها! كمن إل تكون ل إليه والدعوةا الدين هذا نشر
ونسسسي وكتسساب، شسسريط نشسسر أو والدروس، المحاضرات، في هي

الطيبسسة، والكلمسسة الحسسسنة، بالقسسدوةا السسدعوةا مثسسل الخآرى الطرق
وتسسوجيههم الرحسسم وصسسلة المنكسسر، عسسن والنهي بالمعروف والمر

 الخ. معاملتهم وحسن للناس والتلطف ونصحهم،
يخطط يعرفه: فل ل بواقع والصطداما البلدان بين التنقل - 23

َنسسُه يعمسسل ول الجُديسسد، المسسوطن فسسي للعمسسل الوسسسائل فسسي ذه
بسسسبب يعرُفسسه السسذي غيسسر بوضع يوما أول من فيصطدمُا المناسبة،

ِته، البلد فهم في تقصيِره فيصسساب أهلسسه، وتقاليِد عاداِت أو وأنظم
 العمل. ويدُع بإحباط

بحجُة فيه والسكن إليه الوصول في ويستميت معين ببلد يتعلُق أو
 فيه. أمثاله جلوَس يستحّق ل فيه الذي البلد أن أو أفضل، أنه

نشسسر مسسن فيهسسا يتمكن التي وبلده أرُضه وداعية، عامٌل أنه ونسي
فقسسد النسسور، إلسسى الظلمات من فيها وإخآراجهم الناس، بين دعوته
ُد يكون ً بنفسه بل ًا المفضسسول لكسسن غيره، على فاضل يكسسون أحيانسس

 الحيثية. لهذه للمسلم منه أفضَل
أن مسسن إلسسى أحسسب اللسسه سبيل في ليلة أرابط هريرةا: لن أبو قال

 . السود الحجُر عند القدر ليلة أقوما
أرٌض إنسسسان كل حق في الرض أفضل كان تيمية: ولهذا ابن قال

ول الحسسوال، باخآتلف يختلف وهذا ورسوله، لله أطوَع فيها يكون
الفضسسُل يكسسون وإنما أفضَل فيها النسان مقامُا يكون أرض تتعين

والخضسسوع والخشسسوع والطاعسسة التقوى بحسب إنسان كل حق في
الرض إلسسى سسسلمان: هلسسم إلسسى السسدرداء أبسسو كتسسب وقد والحضور،

.355 ص: الخاطر صيد-   56
.74\ 5 النبلء أعلم سير-   57
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ًا، تقسدس ل الرض سسلمان: إن إليسه المقدسة! فكتسب وإنمسا أحسد
بين آخآى قد وسلم عليه الله صلى النبي وكان عمله، العبد يقدس
فسي السدرداء أبسي مسن أفقسه سسلمان وكسان الدرداء، وأبي سلمان
58.هذا جملتها من أشياء

ويقول: بها، ويرابي الشيطان فيستثمرها معصية في يقع - 24
ْدُعو كيف فل كسسذا، وعملسست كسسذا فسسي وقعت وأنت تعالى الله إلى ت
معصسسيته إلسسى فيضسسيف والطاعسسة العمسسل عسسن يقعده حتى به يزال

 الخير. أعمال عن القعود وهي أخآرى معصية
 السيئات. يذهبن الحسنات أن الكريم أخآونا ونسي

علم في فاقه قد قرينه أن رأى القران: فإذا بين المنافسة - 25
سسسبيل فسسي معسسه يمشسسي أن وكره نفسه، في ذلك تعاظم عمل أو

وفلن، فلن مسسن أقسسل يقسسال: إنسسه أن علسسى القعسسود واخآتار واحد،
 . لنفسه يحب ما لخآيه يحب حتى أحدكم يؤمن ونسي: ل

26 - ًا يتبسسوأ لسسم أنسسه يرى والعلو: فحين الرياسة حب  فسسي مركسسز
ًا يكون أن يتعاظُم الدعوةا، ًا أنفسسًة لغيسسره تابع ًا، وترفعسس وفسسي وكسسبر
ْبسسِن َعسسِن والسسدارمي والترمسسذي أحمد رواه الذي الحديث ْبسسِن َكْعسسِب ا

ِلٍك ْنَصاِرّي َما َل ِبيِه َعْن ا أ
وسسسلم: عليسسه الله صلى َرُسوُل َقاَل: َقاَل َ

َباِن َما ْئ ِئَعاِن ِذ ٍم ِفي ُأْرِسل َجا َن َد َغ َأْفَس ْلَمسْرِء ِحسْرِص ِمْن َلَها ِب َلسى ا َع
ْلَماِل ِنِه َوالّشَرِف ا 59.ِلِدي

النسساس ذكسسر أحب إل الرياسة أحد أحب عياض: ما بن الفضيل قال
ًا الناُس يذكَر أن ويكره بالكمال، هو ليتميز والعيوب بالنقائص أحد

ّدع فقد الرياسة عشق ومن بخير، عنده 60.صلحه من ُتو

ًا أكون العنبري: لن الحسن بن الله عبيد قال الحق: أحسسّب في ذنب
ًا أكون أن من إلي 61.الباطل في رأس

ذلسسك في له فقيل السنة، خآالفت له أقوال عن رجع حين ذلك قال
 القوال. تلك على كنت لما السابقة مكانتك في تعد لم وأنك

27 - سسسنوات، لبضع ذلك غير أو بيت بناء أو علمي، لعمل التفرغ 
ُد ُبه ويضعف حماُسه، فيخم ًا وينسسسى السسدعوةا، مسسع تجُسساو مسسن كسسثير

المسسور عليسسه فتعظم وأحواٌل، أعماٌل ويستجُد والفكار، الساليب
ًا الظل في يعيش أن ويفضل الوحسسدةا ويسسألف الضسسواء، عسسن بعيسسد

 والنزواء.
َلَم َعْن داود وأبو الترمذي روى ِبي َأْس أ

ِبسسّي ِعْمَراَن َ ّتجُِي ّنسسا َقسساَل: ال ُك
َنِة ِما ِبَمِدي َأخْآَرُجوا الّرو َنا َف ْي َل ِظيًما َصّفا ِإ ِما، ِمَن َع ْيِهسسْم َفَخسَرَج السّرو َل ِإ

ِلِميَن ِمَن ْلُمْس ُلُهْم ا ْث َثسسُر َأْو ِم ْك َلسسى َأ َبسسُة ِمْصسسَر َأْهسسِل َوَع َعسساِمٍر ْبسسُن ُعْق

.283/ 18 تيمية ابن فتاوي مجموع-   58
.2614 ح الدارمي سنن ،2298 ح الترمذي سنن ،15224 ح أحمد مسند-   59
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َلى ْلجََُماَعِة َوَع َلُة ا ْيٍد، ْبُن َفَضا َب ِلِميَن ِمسسَن َرُجٌل َفَحَمَل ُع ْلُمْسسس َلسسى ا َع
ِما َصّف ّتى الّرو ّنسساُس َفَصسساحَا ِفيِهْم َدخَآَل َح ْبَحاَن ال ُلوا: ُسسس ّلسسِه َوَقسسا ال

ْلِقي ْيِه ُي َد َي َلى ِب َكِة، ِإ ُل ّتْه ُبو َفَقامَا ال ّيوَب َأ ْنَصاِرّي َأ َل َيسسا ا ّيَهسسا َفَقسساَل:  َأ

ّناُس ُكْم ال ّن ُلوَن ِإ َأّو َت َيَة َهِذِه َت َذا ال ْأِويَل، َه ّت ّنَما ال ِإ َلْت َو ْنِز َيسسَة َهِذِه ُأ ال
َنا ْنَصاِر، َمْعَشَر ِفي َْل ّلسسُه َأَعسسّز َلّمسسا ا ِلْسسسَلمَا ال ُثسسَر ا َك ُه َو َفَقسساَل َناِصسسُرو

َنا َبْعسٍض َبْعُض ّلسِه َرُسسوِل ُدوَن ِسسّرا ِل ِإّن عليسه اللسه صسلى ال وسسلم: 
َنا َل ْد َأْمَوا ِإّن َضاَعْت، َق ّلَه َو ْد ال ِلْسسسَلمَا َأَعسسّز َق ُثسسَر ا َك ُه، َو َلسسْو َناِصسسُرو َف
َنا َنا ِفي َأَقْم ِل َنا َأْمَوا َلْح َأْص ْنَهسسا، َضسساَع َمسسا َف ْنَزَل ِم َأ ّلسسُه َفسس َلسسى ال ّيسسِه َع ِب َن
ّد وسلم عليه الله صلى َنا َيُر ْي َل ْنِفُقوا َما َع َأ َنا: { َو ْل ِبيِل ِفي ُق ّلِه َس ال

ْلُقسسوا َول ُكْم ُت ْيسِدي َأ َلسى ِب َكسسِة ِإ ُل ّتْه َنِت ال َكسا َكسُة } َف ُل ّتْه ِلَقاَمسَة ال َلسسى ا َع
َلْمَواِل ِإْصلِحَها ا َنا َو َك َتْر ْلَغْزَو، َو ُبسسو َزاَل َفَما ا ّيسسوَب َأ ِفسسي َشاخِآًصسسا َأ

ِبيِل ّلِه َس ّتى ال َأْرِض ُدِفَن َح ِما ِب 62.الّرو

28 - ينتظسسر عصسسيبة، وأحسسوال طارئة، ظروف بسبب العمل ترك 
تجُليسسة أن وينسسسى الغربسسة، كشسسف ويأمسسل الفرج، ويرقب تجُليتها،

ُكشفت كيف يتفكر ولم والنوما، والخمول بالكسل تتأتى ل الغربة
الصسسحابة مسسن وغيرهمسسا وعمسسر بكسسر أبسسو جلسسس هسسل الولى الغربة

 كشفوها. حتى وساق قدما على قاموا أما كشفها ينتظرون
أو المنكسسر، رأى إذا النسساس مسسن تيمية: كسسثير ابن السلما شيخ قال
أهسسل ينسسوحا كمسسا ونسساحا وكسسّل جسسزع السسسلما، أحسسوال مسسن كثير تغير

والتوكسسل بالصسسبر مسسأمور هسسو بسسل هسسذا، عسسن منهسسي وهو المصائب
والذين اتقوا الذين مع بالله يؤمن وأن السلما، دين على والثبات

بسسذنوبه فهسسو يصسسيبه مسسا وأن للتقسسوى، العاقبسسة وأن محسنون، هم
ربسسه بحمسسد وليسسسبح لسسذنبه، وليسسستغفر حسسق، الله وعد إن فليصبر،
 والبكار... بالعشي

ًا يعود وسلم: ثم عليه الله صلى وقوله مسا : أعظسم بسدأ كمسا غريبس
تعسسالى: { َمسسْن قسسال وقسسد عنسسه، فيه الداخآلون ارتد إذا غربته تكون
ّد َت ُكْم َيْر ْن ِنِه َعْن ِم ِتي َفَسْوَف ِدي ْأ ٍما اللُه َي ّبُهسْم ِبَقسْو َنُه ُيِح ّبسو ُيِح ّلسٍة َو َأِذ

َلى ِنيَن َع َلى َأِعّزةٍا الُمْؤِم َكاِفِريَن َع ُدوَن ال ِبيِل ِفسسي ُيجَُاِه َول اللسسِه َسسس
ٍم َلْوَمَة َيَخاُفوَن ِئ  أولئك. عنه ارتد إذا يقيمونه } فهؤلء ل
ًا بدأ وكذلك فسسي يتغسسرب فهكسسذا انتشسسر، حتى يقوى يزل ولم غريب

كمسسا وجسسل عز الله يقيَمه حتى يظهر ثم والزمنة المكنة من كثير
ِلَي لما العزيز عبد بن عمر كان علسسى السسسلما مسسن كثير تغرب قد َو
فأظهر الخمر، تحريم يعرف ل من منهم كان حتى الناس من كثير
ًا كان ما السلما في به الله 63.غريب

.2151 ح داود أبي سنن ،2898 ح الترمذي سنن-   62
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ابسسن إيمانه. يقول ويضعف ينزل وقوفه في بأنه الخأ هذا علم وما
إلسسى يسسدعو الصسسحيح السسوقت إضاعة والقصد: أن الله: رحمه القيم
فسسإذا الكمسسال، درجسسات على مترق حفظه صاحب إذ النقيصة، درك

لسسم فسسإن النقص، من درجات إلى ينزل بل موضعه يقف لم أضاعه
إلسسى واقف: فإما ل سائر فالعبد بد، ول متأخآر فهو تقدما في يكن
 وراء. إلى وإما أماما إلى إما أسفل، إلى وإما فوق

مراحل إل هو ما ألبتة، وقوف الشريعة في ول الطبيعة في وليس
ومبطسسئ فمسسسرع النسسار، إلسسى أو الجُنسسة إلسسى طسسي أسسسرع تطسسوى

يتخسسالفون وإنمسسا البتة، واقف الطريق في وليس ومتأخآر ومتقدما
تعسسالى: ((إنهسسا قسسال والبطسسء،كمسسا السرعة وفي المسير جهة فى

)) ولم يتأخآر أو يتقدما أن منكم شاء لمن للبشر نذيرا الكبر لحدى
غيسسر إلى لسالك طريق ول والنار الجُنة بين منزل ل إذ واقفا يذكر

متأخآر فهو الصالحة العمال هذه إلى يتقدما لم فمن البتة الدارين
64السيئة. بالعمال تلك إلى

29 - ِته على خآشَي  َد ففضسسَل ومركسسِزه، جسساِهه أو وظيف عسسن البعسس
ٌةا، الفسسترةا أن الشسسيطان لسسه وسسسّول العمسسل، مسسن هسسذا وأن قصسسير

علسسى المحافظسسة إلسسى وعملسسه تفكيسسُره فتحسسول السليم، التخطيط
ِبسسي َعسسْن أحمد الماما روى ومكانته، مركزه أ

ْدِرّي َسسسِعيٍد َ ْلُخسس َقسساَل: ا
ّلِه َرُسوُل َقاَل َأل عليه الله صلى ال َنَعسسّن ل وسلم:  ُكْم َيْم َد َبسسُة َأَحسس َرْه

ّناِس َذا ِبَحّق َيُقوَل َأْن ال ُه ِإ ُه، َأْو َرآ َد ّنُه َشِه ِإ َول َأَجسسٍل ِمسسْن ُيَقّرُب ل َف
ُد َباِع ّكَر َأْو ِبَحّق َيُقوَل َأْن ِرْزٍق ِمْن ُي َذ ٍم ُي ِظي 65.ِبَع

في وبخاصة قلبه في الشبهات إلقاء من الشيطان تمكن -  30
وسسسد لتقويمهسسا ل حسسساباته مراجعسسة فسسي فيبسسدأ الفتسسن، وقسست

غيسسر مسسن لسسديه القناعسسات لتبسسدل وإنما الحراسة، ويقظة الثغرات،
 صريح. صحيح دليل
عنسسه الله رضي اليمان بن حذيفة الفتن خآبير خآشيه الذي هو وهذا
قسسال: عنه: أوصني، الله رضي النصاري مسعود أبو له قال حينما

كنسست مسسا وتنكسسَر تنكسسر كنسست مسسا تعسسرَف أن الضسسللِة حّق الضللَة إن
66.واحد الله ديَن فإن الدين في والتلوَن وإياك تعرف،

عنسسه: اللسسه رضسسي حسساتم بسسن عسسدي قال: قال سيرين بن محمد عن
كنتم ما وتنكروا تنكرون كنتم ما تعرفوا لم ما بخير تزالوا لن إنكم

67.خآائف غيَر بينكم يتكلم عالمكم داما وما تعرفون،

.267\1 السالكين مدارج-   64
11048 ح أحمد مسند-   65
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شسسك مسسن السسدين فسسي التلسسون يسسرون كسسانوا النخعسسي إبراهيسسم وعن
68.الله في القلوب

69.الدين في التنقل العضال مالك: الداء وقال

من كم ندري العمل: ول وترك ومل فتعب نفسه وجاهد كابد - 31
الكريم! الخأ هذا فيها وكابد جاهد العقود

ْد { تعالى: والسلما. قال الصلةا عليهم النبياء سير يقرأ ألم َلَقس َو
َنا ْل َلى ُنوًحا َأْرَس ِبسسَث َقْوِمِه ِإ َل ْلسسَف ِفيِهسسْم َف َنٍة َأ َعاًمسسا خَآْمِسسسيَن ِإل َسسس

َذُهُم َأخَآ ّطوَفاُن َف ِلُموَن َوُهْم ال } َظا
وإلسسى بسسل الخآسسرةا، والدار الله إلى النفوذ وطالب القيم: ابن قال
ًا يكون بحيث ورئاسة، وصناعة علم كل بسسه مقتسسدى ذلسسك فسسي رأس

ًا يكسسون أن يحتسساج فيسه، ًا، شسجُاع ًا مقسسدام غيسسَر وهمسسه، علسسى حاكمسس
ًا تخيلسه، سسلطاِن تحت مقهوٍر ي زاهسد مطلسوبه، سسوى مسا كسل ف
ًا ًا إليسسه، تسسوجه لمسسا عاشسسق والطسسرِق إليسسه، الوصسسول بطريسسق عارفسس

مطلسسوبه عسسن يثنيسسه ل الجُسسأش، ثسسابَت الهمة، مقدامَا عنه، القواطِع
مسسع مائسسل غير الفكر، دائَم السكون، كثيَر عاذل، عذل ول لئم لومُا
ًا الذما، ألم ول المدحا لذةا ل معسسونته، أسباب من إليه يحتاج بما قائم

70.التعب وراحته الصبُر شعاره المعارضاُت، تستفزه

71.استقامت حتى سنة أربعين نفسي المنكدر: كابدت ابن قال

يقسسول: كابسسدت البنسساني ثسسابت السسسلما شسسيخ القسسدوةا الماما وهذا
72.سنة عشرين بها وتنعمت سنة، عشرين الصلةا

خآسسثيم بسسن الربيع أرى فلن: ما قال: قال إبراهيم بن منصور روى
قسسال: بعضسسهم وعسسن تصعد، بكلمة إل سنة عشرين منذ بكلما تكلم

ًا عشرين الربيع صحبت 73.تعاب كلمة منه سمعت ما عام

بسسن اللسسه عبسسد ثسسابت بسسن زيد بعد عندنا الناس إماما مالك: كان قال
74.الناس يفتي سنة ستين مكث عمر،

الظهسسر لصسسلةا المسسؤذن أذن يزيد: مسسا بن ربيعة القدوةا الماما قال
ًا أكسسون أن إل المسسسجُد فسسي وأنسسا إل سسسنة أربعيسسن منسسذ أو مريضسس

ًا 75.مسافر

كسسان ) لنه له: ( الصفي يقال الحسن بن بشر الثقة المحدث كان
76.سنة خآمسين البصرةا مسجُد في الول الصف يلزما

.505 / 2 البانة-   68
.605 / 2 البانة-   69
.19/  الفوائد في القيم لبن-   70
.)5/355( النبلء أعلم سير-   71
.)5/224( النبلء أعلم سير )،2/321( الولياء حلية-   72
.259\ 4 النبلء أعلم سير-   73
.)3/221(  النبلء أعلم سير-   74
.)5/240( النبلء أعلم سير-   75
.1/447 التهذيب تهذيب-   76
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الصسسلةا فسسي سسسهوه عسسدما سبب عن الحمصي عبيد بن لكثير وقيل
باب من دخآلت فقال: ما كاملة سنة ستين حمص أهل أما وقد قط،

77.الله غير نفسي وفي قط المسجُد

سسسنة عشرين صحبته : ولقد أحمد الماما عن الحربي إبراهيم قال
ًا ًء صيف ًا وشتا ًا وحر ً وبرد ًا وليل وهسسو إل يسسوما في لقيته فما ونهار
78.بالمس عليه زائد

وأنسسا العلسسم علسسى حرصي من لجد عقيل: إني بن الوفاء أبو وقال
 . سنة عشرين ابن وأنا أجده كنت مما أشد الثمانين عشر في
فيه تعب طريق والطريق، أنت أين العزما مخنث القيم: يا ابن قال
للذبسسح واضسسطجُع الخليسسل، النسسار فسسي ورمسسي نوحا، لجله وناحا آدما،

سنين، بضع السجُن في ولبث بخس، بثمن يوسُف وبيع إسماعيل،
ُد وذبح زكريا، بالمنشار ونشر الضسسّر وقاسسسى يحيى، الحصوُر السي
عيسسسى، السسوحش مسسع وسسسار داود، بكسساء المقسسدار على وزاد أيوب،
أنت تزهى وسلم، عليه الله صلى محمد الذى وأنواع الفقر وعالج
 79.واللعب باللهو

32 - معسساص، عنسسدي وليسسس الخآيسسار، من أنا لله يقول: الحمد قد 
هسسذا تزكيسسة مسسن هسسل أعجُسسب مم أدري ول دعاةا!! الناس كل وليس

ِم الخِأ ليسسس السسدعوةا فسسي التقصسسير بأن جهله من أما لنفسه، الكري
 المعاصي! من

بسسل الظسساهرةا، المحرمسسات ترك بمجُرد الدين القيم: ليس ابن قال
ّيانيَن وأكسسثُر للسسه، المحبوبة بالوامر ذلك مع بالقياما يعبسسأون ل السسد

ُد وأمسسا النسساس، عمسسومُا فيسسه شسساركهم بمسسا إل منهسسا والمسسر الجُهسسا
وعبسساده، ورسسسوله للسسه والنصسسيحة المنكسسر، عن والنهي بالمعروف

ببالهم تخطر ل الواجبات فهذه وكتابه، ودينه ورسوله الله ونصرةا
ً فعلها، يريدوا أن عن فضلً النسساس وأقسسل يفعلوها، أن عن وفضل
ًا، فسسي زهسسد وإن الواجبسساِت، هسسذه تسسرك الله: مسسن إلى وأمقتهم دين

للسسه ويمعسسره وجُهسسه ُيحمسسُر مسسن منهسسم ترى أن وقّل جميِعها، الدنيا
الكبسسائر وأصسسحاُب دينسسه، نصرةا في عرضه ويبذل لحرماته، ويغضب
80.هؤلء من الله عند حال أحسن

ُكْم قال ْي َل ُكْم تعالى: { َع ْنُفَسسس ُكْم ل َأ َذا َضسسّل َمسسْن َيُضسسّر ُتْم ِإ ْي َد َتسس } اْه
اللسسه أطيسسع إذا الهتسسداء يتسسم تيميسسة: وإنمسسا ابسسن السلما شيخ قال

فوائسسد اليسسة فسسي ولكسسن وغيرهما، والنهي المر من الواجب وأدي
 عظيمة:

.424\8  السابق المصدر-   77
.140ص الجوزي لبن أحمد مناقب ،11 أحمد للمام الزهد كتاب-   78
.56 ص: الفوائد-   79
.121 / الصابرين عدة-   80
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لسسن فسإنهم والمنسسافقين، الكفسسار مسن المسؤمُن يخاَف ل أحدها: أن
ًا. كان إذا يضروه  مهتدي

َيهم فسسإن عليهسسم، يجُسسزَع ول عليهسسم يحسسزَن ل الثسساني: أن ل معاصسس
المعنيسسان وهسسذان عبسسث، يضسسر ل ما على والحزُن اهتدى، إذا تضره

ِبْر في مذكوران ْبُرَك َوَما قوله: { َواْص ْيِهسسْم َتْحَزْن َول ِباللِه ِإل َص َل َع
ْيٍق ِفي َتُك َول ُكُروَن ِمّما َض  }. َيْم

السلطان من أوتوه ما إلى عينه يمد ول إليهم، يركن ل الثالث: أن
ّدّن كقسسوله: { ل والشهوات، والمال ْيسسَك َتُمسس َن ْي َلسسى َع َنسسا َمسسا ِإ ّتْع ِبسسِه َم
ْنُهْم َأْزَواًجا ْيِهْم َتْحَزْن َول ِم َل والرغبسسة عليهم الحزن عن فنهاه }، َع

فسسي منهسسم والرهبسسة عليهم الحزن عن ونهاه آية، في عندهم فيما
ًا إما ومنهم، عليهم يتألُم قد النسان فإن آية، ًا. وإما راغب  راهب

في المشروع على بزيادةا المعاصي أهل على يعتدي ل الرابع: أن
لمن يقال بل عقوبتهم، أو هجُرهم، أو نهيهم أو ذمهم، أو بغضهم
كمسسا اهتسديت، إذا ضسل مسسن يضسّرك ل نفسسسك عليهم: عليك اعتدى

ُكْم قال: { َول ّن َنآُن َيجُِْرَم ٍما َش ُلوا وقسسال: { } اليسسة، َقسسْو ِت ِفسسي َوَقسسا
ِبيِل ّلِذيَن اللِه َس ُكْم ا َن ُلو ِت ُدوا َول ُيَقا َت َتسسِديَن ُيِحّب ل اللَه ِإّن َتْع }، الُمْع

ِإِن ْنتَهْوا وقال:{ َف ْدَواَن َفل ا َلسى ِإل ُعس ِلِميَن َع ّظسا ًا فسإن }، ال كسثير
بظلسسم، وإمسسا بجُهسسل إما الله حدود يعتدون قد الناهين المرين من

الكفسسار علسسى النكسساُر ذلسسك فسسي وسواء فيه، التثبت يجُب باب وهذا
 والعاصين. الفاسقين والمنافقين

العلم من المشروع، الوجه على والنهي بالمر يقوما الخامس: أن
فسسإن القصسسد، السسسبيل وسسسلوك القصسسد، وحسن والصبر، والرفق،

ُكسسْم فسسي داخآسسٌل ذلسسك ْي َل ُكْم قسسوله: { َع ْنُفَسسس َذا وفسسي }، َأ ِإ قسسوله: { 
ُتْم ْي َد َت  }. اْه
بسسالمر مسسأمور هسسو لمسسن اليسسة مسسن تسسستفاد أوجسسه خآمسسسة فهسسذه

 وهو: الخآر، المعنى وفيها المنكر عن والنهي بالمعروف
ًا نفسه مصلحة على المرء السادس: إقبال وإعراضسسه وعملً، علمسس

المسسرء إسسسلما حسسسن الشسسريعة: مسسن صاحب قال كما يعنيه، ل عما
إليسسه بسسالمرء ليسسس فيمسسا الفضسسول كسسثرةا سيما ول يعنيه ل ما تركه
أو لحسسسد التكلسسم كسسان إن ولسيما ودنياه، غيره دين أمر من حاجة

 رئاسة.
أكسسثر وما عابٌث، سفيٌه وإما ظالٌم، معتٍد إما فصاحبه العمل وكذلك

عسسن والنهسسي بسسالمعروف المسر بصسسورةا ذلسك الشسيطان يصسسور مسا
 والعدوان. الظلم باب من ويكون الله سبيل في والجُهاد المنكر
إذا وأنسست للمسسرء، الشسسياء أنفسسع مسسن المسسور هسسذه في الية فتأمُل
وعبادهسا المسة: علماؤهسا هسذه بيسن الخآتلف مسن يقسع مسا تأملت

البغسسي هو الذي الضرب هذا من أكثره وجدت ورؤساؤها وأمراؤها
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محنسسة فسسي المسسستنة على الجُهمية بغت كما تأويل، بغير أو بتأويل
علسسى الرافضسسة بغسست وكمسسا وغيسسره، أحمد محنة والقرآن، الصفات
بيتسسه، وأهسسل علسسي على الناصبة بغت وكما متعددةا، مرات المستنة

المسسستنة بعسسض يبغي وكما المنزهة، على المشبهة تبغي قد وكما
أمسسر مسسا علسسى بزيسسادةا المبتدعة من نوع على وإما بعضهم على إما

َنا في المذكور السراف وهو به، الله ّب َنا اْغِفْر قولهم: { َر َنسسا َل َب ُنو ُذ
َنا ِإْسَراَف َنا ِفي َو  }. َأْمِر

فيمسسا أو الحق، من به أمروا فيما آخآرين تقصير العدوان هذا وإزاء
المسسور هذه في المنكر عن والنهي بالمعروف، المر من به أمروا
اعترض إل بأمر الله أمر ما السلف: بعض قال ما أحسن فما كلها،

 . تقصيّر أو ظفر: غلّو بأيهما يبالي ل بأمرين فيه الشيطان
السسبر علسسى العانسسة تسسارُك بسسإزائه والعسسدوان الثسسم علسسى فسسالمعين

تسسارُك بسسإزائه عنهسسا منهسسّي وزيسسادةٍا بسسه المسسأمور وفاعسسل والتقسسوى،
المسسستقيم الصسسراط يهسسدينا واللسسه به، المأمور وبعِض عنه المنهي

81.بالله إل قوةا ول حول ول

33 - العمسسل مجُسسال وأنهسسا المجُتمسسع مسسن شسسريحة علسسى يركسسز قد 
ديننا أن وينسى ويأس، بإحباط ويصاب معها التعاون في فيفشل

 بعينها. لطبقة ول غيرها دون لمجُموعة ليس
إلسسى ومآلهسسا ناقصسسة تعتبر المجُتمع من شريحة تهمل دعوةا أي إن

طبقسات جميسع باحتوائهسسا السلمية الدعوةا تميزت وقد النحسار،
المسسلم المجُتمسع فسي فليسس طاقسات، جميع وتوظيِف المجُتمع،

 كان. مهما مركون أو مبعد أو مهمٌل عنصٌر
جميسسع وتوظيسسف للجُميسسع مخسساطبته وعالميته الدين كمال من وإن

 والشكال: والهيئات للصور اعتبار فل المة أفراد
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسال: سسسمعت وهسسب بن حارثة عن

َتَضسسّعف، ضسسعيف كسسل الجُنسسة؟ بأهسسل أخآبركم يقول: أل وسلم لسسو ُم
ُتسسل كسسل النسسار؟ بأهسسل أخآسسبركم أل لبسسره، الله على أقسم جسسّواظ ُع

 82.عليه متفق مستكبر
قسسال: إنسسه وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول عن هريرةا أبي وعن
جنسساحا اللسسه عنسسد ليسسزن القيامسسة يوما السمين العظيم الرجل ليأتي

83.عليه متفق بعوضة

اللسسه صسسلى اللسسه رسول قال: قال عنه الله رضي هريرةا أبي وعن
اللسسه علسسى أقسسسم لسسو بسسالبواب مسسدفوٍع أشسسعَث وسسسلم: رب عليسسه
84.لبره

.483-480 / 14 تيمية ابن فتاوي مجموع-   81
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ّنُه الّساِعِدّي َسْعٍد ْبِن َسْهِل وَعْن َلسسى َرُجسسٌل َمّر َقاَل َأ ّلسسِه َرُسسسوِل َع ال
ُه لَرُجٍل َفَقاَل وسلم عليه الله صلى َد ْن ِلٍس ِع ُيسسَك َمسسا َجا ْأ َذا ِفسسي َر َهسس
ّناِس َأْشَراِف ِمْن َرُجٌل َفَقاَل َذا ال ّلِه َه َطسسَب ِإْن َحسسِرّي َوال َكسسَح َأْن خَآ ْن ُي

ِإْن َكَت َقاَل ُيَشّفَع َأْن َشَفَع َو ّلسسِه َرُسسسوُل َفَسسس ّلى ال ّلهسسم َصسس ْيسسِه ال َل َع
ّلَم ّلسسِه َرُسسسوُل َلسسُه َفَقسساَل آخَآسسُر َرُجٌل َمّر ُثّم َوَس ّلى ال ّلهسسم َصسس ْيسسِه ال َل َع
ّلَم ُيَك َما َوَس ْأ َذا ِفي َر ّلِه َرُسوَل َيا َفَقاَل َه َذا ال ُفَقسسَراِء ِمسسْن َرُجسسٌل َهسس

ِلِميَن ْلُمْس َذا ا َطسسَب ِإْن َحِرّي َه َكسسَح َل َأْن خَآ ْن ِإْن ُي ُيَشسسّفَع َل َأْن َشسسَفَع َو
ِإْن ِلِه ُيْسَمَع َل َأْن َقاَل َو ّلسسِه َرُسسسوُل َفَقسساَل ِلَقسسْو عليسسه اللسسه صسسلى ال

َذا وسلم ْيٌر َه َْلْرِض ِمْلِء ِمْن خَآ ْثَل ا َذا ِم 85.َه

الجُميع على - واجب الكفاية فرض - أي الشاطبي: يقال: أنه قال
بمصسسلحة قيسسامٌا الفسسرِض بسسذلك القيسساما لن التجُسسوز، مسسن وجه على

قسسادر هسسو فبعضسسهم الجُملسسة، علسسى بسسسدها مطلوبسسون فهم عامة،
يقسسدروا لسسم وإن والبسساقون لهسسا، أهل كان من وذلك مباشرةا عليها
ًا كان فمن القادرين، إقامة على قادرون عليها الوليسسة علسسى قادر
وهسسو آخآر، بأمر مطلوب عليها يقدر ل ومن بإقامتها، مطلوٌب فهو

مطلسسوب إذن فالقسسادر بهسسا، القياما على وإجباُره القادر ذلك إقامُة
ل إذ القسسادر، ذلسسك بتقسسديم مطلسسوب القسسادر وغيسسر الفرض، بإقامة
إل السواجب يتسم ل ما باب من بالقامة، إل القادر قياما إلى يتوصل

86.به

فرأى الشر من كثير واستحكاما وانتشاره الفساد كثرةا رأى - 34
ُكهم. الناس اعتزاُل الفضَل أن  وتر
التسسابعي لنسسا التبعسسة: يسسروي وتسسرك الخلسسق عسسن العزلسسة أسسسهل مسسا

ً الشسسعبي: أن عسسامر النبيسسل الفقيسسه الكسسوفي، مسسن خآرجسسوا رجسسال
ًا ونزلوا الكوفة، مسسسعود، بسسن اللسسه عبسسد ذلسسك فبلسسغ يتعبدون، قريب
مسسا علسسى حملكسسم لهسسم: مسسا فقسسال إليهم، بمجُيئه ففرحوا فأتاهم،
عبسسد نتعبد. فقسسال الناس غمار من نخرج أن أحببنا قالوا: صنعتم؟
وما العدو؟ يقاتل كان فمن فعلتم ما مثل فعلوا الناس أن الله: لو

87.ترجعوا حتى ببارحا أنا

قد الخفافيش، مقاما في الزهاد الحقيقة الجُوزي: وعلى ابن قال
تمنسع لسم إذا حسسنة حالسة وهي الناس، عن بالعزلة أنفسهم دفنوا

حالسسُة أنهسسا إل مريسسض، وعيسسادةا جنسسازةا واتبسساع جماعسسة من خآير، من
مقامسسات وهسسذه ويعلمسسون، يتعلمسسون فهسسم الشجُعان الجُبناء. فأما

88.السلما عليهم النبياء

والذكارا الوراد واستمرءوا راهب عزلُة الدين بأن حسبوا
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ًا اراسكف ببعضه القلوب وأرى هسببعض يؤمنون أراهم عجُب
ًا يزال ول كان والدين اراسسسواستغف لله ونوافسلًفرائض
والشسرارا الشسر تبيد سانوفر وصمصاما ميدان والدين
ًا ل بالعسدل قائم ربك باسم حكم والدين استهتارا ول جور
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الخاتمة
 وبعد: الله رسول على والسلما والصلةا لله الحمد

والمسسر تعسسالى اللسسه إلسسى السسدعوةا أهميسسة يسسدرك الجُميسسع فلعسسل
المجُتمسع عامسة علسى والحتسساب المنكسر، عن والنهي بالمعروف

 وإداراته. أجهزته جميع وعلى وطبقاته، أصنافه مختلف على
المسسسلم علسسى وأن بحسبه، كل الجُميع مسئولية للدين العمل وأن

المسسساهمة الخصسسوص وجه على العلم وطالب والداعية عاما بوجه
 حياضه. عن والذب إليه والدعوةا السلما خآدمة في الفعلية
الخيسسر إلسسى يتقسسدما إمسسا الحيسساةا هسسذه فسسي أنسسه مسسسلم كسسل وليعلسسم

وقسسوف هنسساك فليسسس والنقصسسان، المعصية نحو يتأخآر أو واليمان
من يقظا وليكن ويحاسبها، نفسه إنسان كل فليراقب واستراحة،

 يشعر. ل وهو النقص دركات إلى ينحدر أن
ومروجسسوا الباطسسل أهل يغلبنكم ل والدعوةا العلم أهل يا ألله فالله

أهليكسم علسى حستى غلبسوكم وتكاسلتم تخاذلتم إن فإنكم الفساد،
وترجون تألمون كما يألمون فإنهم تألمون تكونوا (( إن وأولدكم،

 )) يرجون ل ما الله من
مسسن نصسسيبك ومسسا الخيسسر مسسن رصسسيدك مسسا الكريسسم أخآسسي فسسانظر

النبيسساء يقودهسسا الستي القافلسة تلسك فسي سسهمك ومسا الحتساب،
كيسسف الجُنسسة، فسي رحسسالهم حطسسوا وقد السلما عليهم والمرسلون

تفريطسسك بسسسبب طريقهسسم عسسن وتبعسسد عنهسسم، تسسؤخآر أن ترضسسى
 وإهمالك!

والنهسسي بسسالمعروف والمسسر اللسسه إلى الدعوةا الله: إن وفقك أخآي
كتسساب مسسن آيسسة عسسرف من الكل، وفريضة الجُميع واجب المنكر عن
رسسسول حسسديث مسسن حديثا تعلم من يعلمها، أن عليه حق تعالى الله
مسسسألة فقسسه مسسن إبلغسسه، عليسسه وجسسب وسسسلم عليه الله صلى الله

 منها. يستفيد من إلى إيصالها فعليه
تبكي لماذا سهمك؟ وقع فأين وطرقها الدعوةا وسائل تعددت لقد

السسوعظ مسسن منها كثير خآل الرواد! لماذا قلة من المساجد من كثير
النسساس معلسسم إلسسى وتحسسن الجُهسسل تشكو والهجُر القرى والرشاد؟

 بحجُة! لله قائم من منها كثير تخلو والمجُلت الخير! الصحف
مسسن وأكبر أناس، يحتكرها أن من أعظم تعالى الله إلى الدعوةا إن
تتلسسى آيسسة السسدعوةا محسسدودةا، ومناسسسبات خآاصسسة بمواسسسم تحسسد أن

تحسسرر، وخآطبسسة يصسسنف، وكتسساب يلقسسى، ودرس يسسروى، وحسسديث
تهسسدى، ونصسسيحة يسسوزع، وشسسريط تنشسسر، ومجُلسسة تسسؤثر، وموعظسسة

وأمسسر ينشسسر، نسسافع وعلسسم ينفسسق، حلل مسسن ومسسال تحفسسظ، وأذكار
 والمعوزين. للفقراء وتفقد للجُيران، وإحسان وبر، وصلة ونهي،
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طرق في التنافس والتنافس المسابقة والمسابقة البدار فالبدار
ِبسسي َعسسْن مسسسلم روى الحق، وسبل الخير أ

َةا َ ْيسسَر ّلسسِه َرُسسسوَل َأّن ُهَر ال
َْلْعَمسساِل َبسساِدُروا َقسساَل وسسسلم عليسسه الله صلى ًنسسا ِبا َت َطسسِع ِف ْيسسِل َكِق ّل ال

ِم ِل ْظ ْلُم ِبُح ا ًنا الّرُجُل ُيْص ُيْمِسي ُمْؤِم ًنا ُيْمِسي َأْو َكاِفًرا َو ِبُح ُمْؤِم ُيْص َو
ِبيُع َكاِفًرا َنُه َي َيا ِمْن ِبَعَرٍض ِدي ْن ّد 89.ال

دينسسه ينصسسر أن العليسسا وصسسفاته الحسنى بأسمائه تعالى الله أسأل
أمرا المة لهذه يبرما وأن كلمته يعلي وأن أنصاره، من يجُعلنا وأن

فيسسه ويسسؤمر معصسسيته، أهسسل فيه ويذل طاعته، أهل فيه يعز رشيدا
نبينسسا علسسى وبارك وسلم المنكر. وصلى عن فيه وينهى المعروف

محمد.
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