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من ههننم معانعالف الهننا قهنة اثليلننر عني ةسننلا ا يدنر ان موا منل ننوقا الينع
قشبكلف التعاصي االاتدلاة ق اثعاااف اليت تكنعن

عن من

ننلل

اثنعاااف الهكر ننر

الهضنلييلف كنعن هي نل ةسنلا لليدنر ا يدنر ميلك نل اؤننم

قهة هعاف التصو ق ،ةسلا التصو ق.
م ها م منلزل اإلميلن انو هللا -سبحلنه قتعلىل -التصو ق ،هصني اإلمينلن الل نر هنع التصنو ق ،قذ نر هللا -سنبحلنه
للصننو قصن َّنو بننه"
قتعننلىل -التصننو ق معاانع عن من اللننر ن من ننل نعل اثننق -تبننلاو قتعننلىل" :-قالَّننيج اننلِ ب ِ
الزمر ،33:الحظ هن معاعع الرسللر له وقا حعل معاعع التصو ق.
عال هقليمنل الرسني قابنبينلِ مجينه م بللصنو النيج هنع النعحة ،ق نوةي
ببعنل ةن ا
"قالَّيج الِ ب ِ
للصو " ،وةي هنيا ا
هيه اؤصلحعن الي

لعمعن ملل ابنبيلِ دل لل النن -صنل هللا الينه قسنلم" :-إن العلدنلِ قاةنر ابنبينلِ" صنححه
تلعن الصو .

ابلبلين ،ق وةي هيه العلدلِ قاؤصلحعن الي
للصنو قص َّنو بنه" ،هكنعن اإلنسنلن َصن ِو بن معا من الرنر عر قمعنلين من الرنر عر قمعنلين من
مث لل" :قالَّنيج انلِ ب ِ
ال هللا قاسعله هيه ترهع اإلنسلن منزلر ،قهللا -سبحلنه قتعلىلَُ -ي ِي م العبو هن صو .
ع م النلس اآلن تواقلعن

للس م لل

اثعاا الهكرج قصعالني اثعاا الهكنرج قشنبكلف التعاصني تنواقلعن

مسليي شراير َص ِو هبل اإلنسلن تنلا مث َكن ِيب هبنل تنلا ق عتربهنل مسن لر هكر نر ،سندع ل هحيلنانل هنيا حنراو هكنرج هق
سجلل هكرج ،خيسر اإلنسلن التصو ق قتتوهعا منزلته انو هللا -سبحلنه قتعلىل -ق عترب اؤس لر حراو هكرج.
للصو قص َّو به ۙ هَقلنٰهك َه َم ال َدتَّن َلعن" ،ق لعل اثق -تبنلاو قتعنلىل -ؤنل ذ نر اؤنعف
هللا تعلىل لعل" :قالَّيج الِ ب ِ
قاالنتلنلل للننواا اآلةننر نلل اثننق -تبننلاو قتعننلىلَّ " :-نال إذا بنل ننا التنَّرا ننة * ق ينني من ۙ اا * قظن َّ هننَّنهَ الهننرا َ *
للس ننل * إ ٰىل ابِننك نعمه نني الدس ننل َ * ه ننال ص ن َّنو قال صن نلَّ ٰ " الليلم ننر ،31:26:ه نني ر هللا -س ننبحلنه
الس ننل َ ب َّ
قالتن َّه ننا َّ
قتعلىل -هيا ابمر اليج هق ع هنيا الهر نق

هنيه العلعبنر الع يدنر ق هنيا العنياب ق هنيه اعسنلا الع يدنر هننه منل

صو .
اليع حن نل الانر رسنر التصنو ق ،رسنر منزلنر التصنو ق ،همنعا نلن اإلنسنلن عتلنو هبنل ،همنعا من الرنر عر
ق منزلر السنر النبع ر ق منزلر الصحلبر ق هحكل اؤره ق هحكل اجل ل مث رسر ع اا م التصو ق
اليج سدعنه اليع حراو هكرج قسجلل هكرج ،هللا تعلىل لعل" :هال ص َّو قال صلَّ ٰ ".
خسارة التصديق

اللنر ن
هيا
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بنني هحيلناننل اصنني السننبر ر من بعن اؤصننو ني ،لعلننعا هنننا مصننو هلؤسننليي هننيه عن هحيلناننل لعلننعا هنننا مصننو
هلؤسننليي تننرى هن هللا -سننبحلنه قتعننلىل -سننيي ر هننيا اؤر ن و اآلةننر  ،دننل ننلل اثننق -تبننلاو قتعننلىل" :-ه نبنني
نعل هإنَّنك لدن ال َدصن ِو ني" الصنلهلف،52:50:
ني ِمننن َ م إ ِين نلن َ نر م * ن َل َ
بنع َ
ض َ م الن ٰ بنعن نتسنلِلَعن * نلل لي م

ضن َ م
هنا مصو هيا لن لعل له الونيل ،هع ؤل قصي إىل اآلةر هنر إننه منل كنع نال هنيا اجللهني" ،ه نبني بنع َ
عل هإنَّك لد ال َدص ِنو ني" ،لنعل لنه هننا
ال ٰ بنع نتسلِلَعن * لل لي مي ِمنن َ م إ ِين لن َ ر م " لن َ صلحب " ن َل َ
مصو هلؤسليي هيه قلك قهلل اثدو صو ا ،الحظ منزلر التصو ق انو هللا -سبحلنه قتعلىل.-
اليننع حنن نعننلين من ةسننلير هليلننر ان موا

التصننو ق ،التصننو ق الننيج سن هع هللا بننه النننلس ننع الليلمننر ،رهننع هللا هبننيا

التصو ق ،التصو ق اليج سيبسر به ع م النلس إذا ةسرقا هيا التصو ق ،قلألسف هن هيه ابمنعا تَنلنبَّ ب لبسنر
قهغطينر غللبانل سند اثنراو الهكنرج هق السنجلل الهكنرج هق نللشنلف هكر نر ،عن ال تترننيف مسنليي اعنال قحنننع
ذلك قلك لألسف اللضير ابسلسير هنننل رسنر الينع ادنل من هادنو النجنل نع الليلمنر ،عن من الننلس تنوهعا

ميزان هللا -سبحلنه قتعلىل -خبسلاته للتصو ق.
النيت تكنعن

هليلك ل هةة الكرمي هَقصة نهسة قهَقصيك هنك إذا كعا معي هيه اجملنلل  ،حضنرف معني هنيه اجملنلل
هي ننل حننعاااف مسننليي ننل َّل اليننه تننلب هللا قسنننر الن ن -صننل هللا اليننه قسننلم -هنصننحك هال ختسننر التصننو ق،
للصنو قص َّنو بنه ۙ هَقل نٰهك َه َنم ال َدتَّن َلنعن" الزمنر ،33:قتني ر نعل
قتي ر نعل اثق -تبنلاو قتعنلىل" :-قالَّنيج انلِ ب ِ
اثننق -تبننلاو قتعننلىل" :-هننال صن َّنو قال صنلَّ ٰ " ،قتنني ر ننعل اثننق -تبننلاو قتعننلىل -ن سننبر من اؤصننو ني" :ه نبنني
ض َ م ال ٰ بنع
بنع َ

عل هإنَّك لد ال َدص ِو ني".
نتسلِلَعن * لل لي مي ِمنن َ م إ ِين لن َ ر م * ن َل َ

ضننل هننيه السننجلالف الننيت تننوقا اليننع قهننة من ها نم هبننعاب الهننا قتسننلهي هي ننل عن من النننلس حتننا
قهنيه ابمننعا ه ا

انعي اهل هق

هغلهر هكر ر معلصر معي نعهلم هحيلنال هننل ال هَغلنق اللنة ،هننل ها نو هن هسنتدع إىل اينع ابهكنلا ،إمينلين لني
هم
رل تزلزل ،هنل ال هةل م ا ح هج ههكلا او نو  ،قحننع هنيه الرنعلااف النيت ختنوع اثليلنر عن اا من الننلس هيبسنر

هابن ننل ا يدن ننر حلل ن ننل ةن ننالل الهن ننق السن ننلبلر قهن ننة اإلمين ننلن قالتصن ننو ق قالتنَّل ن ن ُّرب إىل هللا بللتصن ننو ق ،التنَّلن ن ُّنرب إىل هللا
بللتصو ق ،العرقج

قمن

موااج اإلميلن بللتصو ق خيسرهل

معي هيه اؤسليي اللة سدع ل اليع سجلالف هكر ر.

ا ننلف اهلبننعحت الننيت حتصنني معنني هننيه النللشننلف الننيت تكننعن غللباننل الن غن الننم -اثن  ،اليننع عن من النننلس

َصلب حب  ،تيك لنعل قهللا عن هننل اآلن هننل شبصنيمل منل ه عنر منل تللينا بر نو إلكنققين من شنبلب بعضن م مبتعن

بعض م

السعع ر لعل لك قهللا هنل حلير

خسارة التصديق

هيه اؤس لر ،مسليي لن صو هبل مسليي م اإلميلن بلهلل من اإلمينلن
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برسننعل هللا من اإلميننلن منزلننر الصننحلبر ب حكننل اؤنره منزلننر العلدننلِ مسننليي عن من
قإ ش استهوف إذن م الوةعل

ج لننعل هنننل هي ننل حننلير ،بيننب

هيه اؤسليي إال هنك بل ا اث

بي بلغ اثلل ببعض م هن سلك مسلك الهالسهر ،وملِ الهالسهر لنعا ع دعن اث ق لنعا نرقن اثن ها نم اانرا
نرققن هحل ن هن الن ن -صننل هللا اليننه قس نلم -س ن ل هللا هن كننعن
م ن اليل نني بنني ننلن بعض ن م متصننعهر الهالسننهر ن َ
متح اا هيه.

اآلن الن -صل هللا اليه قسلم-

الصنحيح انلِه ارب ني قهسننو ا بتينه إىل ا بتينه قسن له ان اإلسنال قهالبنه النن

صننل هللا اليننه قسننلم -بلبا ننلن اعدسننر ،قس ن له ا ن اإلميننلن -ها ننم منننه -قهالبننه الن ن -صننل هللا اليننه قسننلم-بلبا لن الستر ،مث س ل الن -صل هللا اليه قسلم -ا اإلحسلن ،اعله هع اإلسال  ،عن

نل الانر هنع الصنال

قالصيل قالز ل قاثيف ،قهع اإلميلن بلهلل قالكتب قاؤاليكر قالرسي قاللوا.
" لل :مل اإلحسلن لل :هن تعبو هللا نك تراه هإن مل تك تراه هإنه راو" صنحيح الببنلاج ،غل نر اليلنني هن تعبنو هللا
نك تراه.
هننيا اثننعاا اجلرباييلننة ا دننوج اعنني الن ن -صننل هللا اليننه قسننلم -منزلننر اليلننني م ن منننلزل اإلميننلن ها ننم مراتننب
الو قكلهل اإلحسلن ،قاليع هَنلس ع دعن اث .
قاثننق -تبننلاو قتعننلىل -لننعل" :قنَننر ُّ الن ٰ هاللبنننل بنعننو إذ هننوانل اللَّننهَ للَّننيج اسنتن عتهَ َّ
ني ابا حي ننران لننهَ
الرننيلب َ
ب العننللدني" ابنعننل  ،71:بننلهلل
هصننح م
لب واَعنننهَ إىل اهلنَنوى ايتنننل ۙ َنني إ َّن َهننوى اللَّننه َهننع اهل نَو ٰى ۙ قهَمرنننل لنَسننلم لننر ِ
اليكم ل إةعان همل تكرا هيا اؤر و همل لن هنلس ال هوى هللا مث َا ُّقا حيلاى قهلم هصنحلب نواع م إىل اهلنوى

قلك اهلوى هوى هللا..

دل لل اثق -تبلاو قتعلىل" :-قم َر اللَّنهَ هتننتهَ هنل لك لنهَ من اللَّننه شنيهال ۙ هَقل نٰهك الَّني مل َنر اللَّننهَ هن َط ِ نر
َنلَننعبن َ م" اؤليننو " ،41:قم ن نَنر اللَّننهَ هتننتننهَ هنلن لننك لننهَ م ن اللَّننه شننيهال" ،مننل ه عننر مننل اه ننا ر ننب هق صننلحب هَننا،
حرصا اليه قت ؤا له قحزنا له قههو ته قهقؤا لبع النلهبني م بلبنر العلنم لعلنه ت ن قمنع ذلنك "قمن َنر اللَّننهَ
هتننتهَ هنل لك لهَ م اللَّنه شيهال ۙ هَقلنٰهك الَّي مل َر اللَّنهَ هن َط ِ ر َنلَعبن َ م" ،نععذ بلهلل م هيا اثنلل قهسن ل هللا لننل

قلكم السالمر.
مت حبدو هللا

شلهوقا الواس للنرر ال النا

سم تهر غ الواقس

منتو لف الطر ق إىل هللا قتهضلعا هنل:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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