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حماصبة اليفط

احلؿدمٓمربماظعادلني،ماظؼائؾميفمطؿابهفماظعيؼهيم م{ؼَهاممأَؼٗفَهامماظَّهِِؼـَممآعَـُهقامماتٖؼُهقامماظؾَّهفَمم
المإظهفَممإٔالَّم
وَظْؿَـِظُرِمغَػْسْمعَامضَدٖعَتِمظِغَدٍموَاتٖؼُقاماظؾَّفَمإٔنٖماظؾَّفَمخَؾِريْمبِؿَهاممتَعِؿَؾُهقنَم}،موأَذهفدُممأنِم َ
آُموحدَهُمالمذَرؼؽَمظَفُ،موأَذفدُمأنٖمدقِّدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردقظُفُ،ماظؾَّفُؿٖمصَؾِّمودؾِّؿِم
وبارٔكْمسؾَقفموسؾَكمآظِفِموصقؾِفِ،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبإحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔ،موبعد:م م
ممممممممصؾؼد مخؾؼ مآ ماخلؾؼ محبؽؿؿف ،موأدؾغ مسؾقفؿ مغعؿف مزاػرة موبارـة ،موضؿـ مهلؿم
أرزاضفؿ ،موأغيل مإظقفؿ ماظؽؿب ،موأردؾ مإظقفؿ ماظردؾ ،موجعؾ معدة متؽؾقػفؿ ميف ماظدغقام
باغؿفاء مأسؿارػؿ ،موجعؾ مجياءػؿ مسؾك مإحلاغفؿ ميف ماظدغقا مخؾقدّا مدائؿّا ميف مجـةم
سرضفاماظلؿقاتمواألرض،ممحقثمعامالمسنيمرأت،موالمأذنممسعت،موالمخطرمسؾكمضؾبم
بشرم.
ممممممممواألؼام ممتر مإثر ماألؼام ،مواألذفر مجتري موراء ماظشفقر ،مواظلـقن متؿؾقػا ماظلـقن،م
صؿـؼضل ماألسؿار ،موتػـك ماألجقال مجقؾًا مبعد مجقؾ ،موؼؼػ ماإلغلان مبني مؼدي مآ م(سيم
وجؾ) مظؾقلاب مواظلؤال مسـ ماظؼؾقؾ مواظؽـري ،مواظصغريمواظؽؾري،مواظـؼريمواظؼطؿري ،محقثم
ؼؼقل ماحلؼ مدؾقاغف {وَوُضِعَ ماظْؽِؿَابُ مصَؿَرَى ماظْؿُفِرٔعِنيَ معُشِػِؼِنيَ معِؿٖا مصِقفِ موَؼَؼُقظُقنَم
ؼَاوَؼِؾَؿَـَامعَالٔمػََِاماظْؽِؿَابِمظَامؼُغَادِرُمصَغِريَةًموَظَامطَؾِريَةًمإٔظَّامأَحِصَاػَاموَوَجَدُوامعَامسَؿِؾُقامحَاضِرّام
وَظَامؼَظْؾِؿُمرَبٗؽَمأَحَدّا}،موؼؼقلمدؾقاغفمسؾكمظلانمظؼؿانم(سؾقفماظلالم)مالبـفم {ؼَابُـَلٖم
إٔغٖفَامإٔنِمتَؽُمعِـِؼَالَمحَؾٖةٍمعِـِمخَرِدَلٕمصََؿؽُـِمصِلمصَكِرَةٍمأَوِمصِلماظلٖؿَاوَاتِمأَوِمصِلماظْأَرِضٔم
ؼَأْتِمبِفَاماظؾَّفُمإٔنٖماظؾَّفَمظَطِقػْمخَؾِريْ} م صؽقػمؼػرحُممبرورماألسقاممعَـمؼقعُفمؼفدممذفرَه،م
وذَفِرُهمؼفدممدـؿَف،مودـؿُفمت فدممسُؿرَه؟!مطقػمؼػرحمعَـمؼؼقدُهمسُؿرُهمإظَكمأجؾِف،موحقاتُفم م
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إديمعقتِف؟معاملمؼؽـمذظؽمبطاسةمآموسؿارةماظؽقنم م
وطؾٗمؼقممعضكمؼُدغلمعـماألجؾ

مممممممممممممإغامظَـػرَحُمباألؼاممغؼطعُفا

***

صاسؿؾِمظـػلؽمضؾؾمادلقتمجمؿفداً

***ممممممممصإمناماظربحمواخللرانميفماظعؿؾ م

ضَالَ مسَؾِلٗ مبِـُ مأَبِل مرَاظِبٍ م«ارِتَقَؾَتِ ماظدٗغِقَا معُدِبِرَةً ،موَارِتَقَؾَتِ ماآلخِرَةُ معُؼْؾِؾَةً ،موَِظؽُؾِّم
وَاحِدَةٍمعِـِفُؿَامبَـُقنَ،مصَؽُقغُقامعِـِمأَبِـَاءِماآلخِرَةِ،موَالَمتَؽُقغُقامعِـِمأَبِـَاءِماظدٗغِقَا ،مصَإٔنٖماظقَقِمَم
سَؿَؾْموَالَمحِلَابَ،موَشَدّامحِلَابْموَالَمسَؿَؾْ».م م
ممممممممإنماظعاضؾمعـمأدركمبعنيماظؾصريةمأغفمالمؼـفقف معـمحلابمآميفماآلخرةم مإالم
ظيوممودوامماحملادؾة مظـػلف،م موصدقمادلراضؾة مٓم(سيموجؾ)ميفماظدغقا،مصؿـمحادبم
غػلفميفماظدغقا،مخػمؼقم ماظؼقاعةمحلابُف،موحَلُـمعـؼؾؾف،موعـمأػؿؾماحملادؾةمرمبام
داعتمحلراتف ،موخابموخلر ،م مضالموػبمبـمعـؾف م" محؼمسؾك ماظعاضؾمأنمالمؼُشغؾم
سـمأربعمداسات،مداسةمؼـاجكمصقفامربف،موداسةمحيادبمصقفامغػلف،موداسةمؼػضلمصقفام
إديمإخقاغفماظِؼـمخيربوغفمبعققبف،موؼصدضقغفمسؾكمغػلف،موداسةمخيؾقمبنيمغػلفموبنيم
ظِاتفامصقؿامحيؾموالمحيرم،مصإنمػِهماظلاسةمسقنمسؾكماظلاساتموإذياممظؾؼقة"،موطانم
سؿرم(رضلمآمسـف)مؼؼقل م(حَادِؾُقامأَغِػُ َلؽُؿِمضَؾِؾَمأَنِمتُقَادَؾُقا،موَزٔغُقامأَغِػُ َلؽُؿِمضَؾِؾَمأَنِم
تُقزَغُقا،موَتَفَفٖيُوامظِؾْعَرِضٔماألَطْؾَرٔ،موَإٔغٖؿَامؼَكِػٗماظْقِلَابُمؼَقِعَؽٍِِمسَؾَكمعَـِمحَادَبَمغَػْلَفُمصِلم
اظدٗغِقَا) .م
مممممممممممعيى حماصبة اليفط:مأالمؼُؼدممادلؽؾػمسؾكمضقلمأومصعؾمضؾؾمأنمؼلألمغػلفم
ػؾمػقمعؾاح،مأو محراممأومعؽروه؟محؿكمالمؼؼعميفمعغؾٓؿفمؼقمماظؼقاعة،مصإنمصاتفمذظؽم
ظعِرمعا،مصعؾقفمأنمجيعؾمظـػلفمداسةمعـمظقؾمأومغفارمحيادبمصقفامغػلفمسؾكمعامضدٓممعـم
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أضقالموأصعال،مصإنموجدمخريّامحَؿِدَمآم(سيٓموجؾٓ)مودأظفماظؿقصقؼموادليؼد،موإنموجدم
شري مذظؽ مصؾقلؿدرك معا مطان معـف معـ متؼصري ،مؼؼقل مادلاوردي ميف متعرؼػف مظؾؿقادؾة م
"ػلمأنمؼؿصػّحماإلغلانميفمظقؾفمعامصدرمعـمأصعالمغفاره،مصإنمطانمحمؿقداًمأعضاهم
وأتؾعفممبامذاطؾفموضاػاه،موإنمطانمعِعقعاًمادؿدرطفمإنمأعؽـ،مواغؿفكمسـمعـؾفميفم
ادللؿؼؾؾ ".وضال ماحلارث ماحملاديب م"ػل ماظؿـؾٓت ميف مذيقع ماألحقال مضؾؾ ماظػعؾم
واظرتكمعـماظعَؼدمباظضؿري،مأوماظػعؾمباجلارحة ،محؿكمؼؿؾقٓـمظفمعامؼػعؾموعامؼرتك،مصإنم
تؾقٓـمظفمعامطرهمآم(سيموجؾ) مجاغَؾَفمبعَؼدمضؿريمضؾؾف،موطػٓمجقارحفمسؿٓامطرػفمآم
(سيموجؾ)،موعَـَعمغػلفمعـماإلعلاكمسـمتركماظػرض،مودارعمإديمأدائف" .م
مممممممملقد أمز اهلل (عشّ وجلّ) عبادة بالواو

مع أىفضَه وافة صاداة ،وحماصبتَا

على ما ادمت بني يدي اهلل (عش وجل)،مصؼالمتعادي {ؼَا مأَؼٗفَا ماظَِِّؼـَ مآعَـُقا ماتٖؼُقا ماظؾَّفَم

وَظْؿَـِظُرِ مغَػْسْ معَا مضَدٖعَتِ مظِغَدٍ موَاتٖؼُقا ماظؾَّفَ مإٔنٖ ماظؾَّفَ مخَؾِريْ مبِؿَا متَعِؿَؾُقنَ} ،مأي مظقـظرمأحدطؿم
أيٖمذلءمضدم؟مسؿؾًامصاحلًامؼـفقف؟مأممراحلًامؼقبؼف؟،مطؿامأضلؿمدؾقاغفموتعاديمباظـػسم
اظيتمحتادبمغػلفا،موتؾقعفا؛مإطراعّامهلا ،مصؼالمتعادي {ظَامأُضْلِؿُ مبِقَقِمٔ ماظْؼِقَاعَةِ*وَظَا مأُضْلِؿُم
بِاظـٖػْسٔ ماظؾَّقٖاعَةِ}،ضال ماظػراء مظقس معـ مغػس مبرة موال مصاجرة مإال موػل متؾقم مغػلفا م،إنم
طاغتمسؿؾتمخريامضاظت مػالمازددت،موإنمسؿؾتمذرامضاظت مؼامظقؿين مملمأصعؾ.موضالم
احللـماظؾصري مػلماظـػسمادلؤعـة،مصإنمادلؤعـمهموآمهمعامتراهمإالمؼؾقممغػلف،معام
أردتمبؽالعل؟معامأردتمبأطؾيت؟موإنماظػاجرمميضلمضدعّامالمحيادبمغػلفموالمؼعاتؾفا،م م
وإنماظغاصؾمالمؼؾقيمسؾكمأيمذلءمصعؾم،موالمؼؽرتثممباماطؿلبمأوممماماطؿلبم.م
كنا أٌ حماصبة اليفط مً ٍدي الييب(صلى اهلل عليُ وصله) م ،محــا مسؾقف م(صؾك مآم
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سؾقف مودؾؿ) محقث مضال م(اظؽَقِّسُ معَـِ مدَانَ مغَػْلَفُ موَسَؿِؾَ مظِؿَا مبَعِدَ مادلَقِتِ ،موَاظعَاجِيُ معَـِم
أَتِؾَعَمغَػْلَفُمػَقَاػَاموَتَؿَـٖكمسَؾَكماظؾَّفِ)،موسـمابـمسؿر م(رضلمآمسـفؿا)مضال مطـتمععم
ردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)،مصفاءهمرجؾمعـماألغصار،مصلؾّؿمسؾكماظـيبم(صؾكم
آمسؾقفمودؾؿ)،مثؿمضال مؼامردقلمآمأيمادلؤعـنيمأصضؾ؟ .مضال م(أَحِلَـُفُؿِمخُؾُؼًا).م
ضال مصأي مادلؤعـني مأطقس؟ .مضال م(أَطْـَرُػُؿِ مظِؾْؿَقِتِ م ِذطْرّا ،موَأَحِلَـُفُؿِ مظِؿَا مبَعِدَهُم
ادِؿِعِدَادّا،مأُوظَؽِؽَماظْ َأطْقَاسُ)،موطؿامحــامسؾقفم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مبؼقظفم،مطانمضائؿّام
بفمبػعؾفم،مصعـمسؼؾةمبـماحلارثم(رضلمآمسـف)مضال مصؾقتمععماظـيبم(صؾكمآمسؾقفم
ودؾؿ)اظعصر،مصؾؿامدؾّؿمضاممعلرسّامدخؾمسؾكمبعضمغلائف،مثؿمخرجمورأىمعاميفموجقهم
اظؼقم معـ متعفؾفؿ مظلرسؿف ،مصؼال م(ذَطَرِتُ موَأَغَا مصِل ماظصٖالَةِ متِؾِرّا مسِـِدَغَا ،مصَؽَرٔػِتُ مأَنِم
ؼُؿِلِلَمهمأَوِمؼَؾِقتَمسِـِدَغَامهمصَأَعَرِتُمبِؼِلِؿَؿِفِ)م .م
ممممممممممولقد كاٌ الصحابة والتابعوٌ (رضواٌ اهلل عليَه أمجعني) يتحلوٌ بَذا اخللق

العظيه ،مصؼدمطاغقامحمادؾنيمألغػلفؿ،موطاغقامحيـقنمبعضفؿمبعضّا مسؾكماالظؿياممبف،م
صعـ محـظؾة ماألدقدي م(رضل مآ مسـف) مضال مظؼقين مأبق مبؽر ،مصؼال مطقػ مأغت؟ مؼام
حـظؾة مضال مضؾت مغاصؼ محـظؾة ،مضال مدؾقان مآ معا متؼقل؟ .مضال مضؾت مغؽقن مسـدم
ردقل مآ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) ،مؼِطرغا مباظـار مواجلـة ،محؿك مطأغا مرأي مسني ،مصإذام
خرجـامعـمسـدمردقلمآم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)،مساصلـاماألزواجمواألوالدمواظضقعات،م
صـلقـا مطـريّا .مضال مأبق مبؽر مصق مآ مإغا مظـؾؼك معـؾ مػِا .مصاغطؾؼت مأغا موأبق مبؽر ،محؿكم
دخؾـا مسؾك مردقل مآ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) ،مضؾت مغاصؼ محـظؾة ،مؼا مردقل مآ مصؼالم
ردقل مآ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م(وَعَا مذَاكَ؟) .مضؾت مؼا مردقل مآ مغؽقن مسـدك،م
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تِطرغا مباظـار مواجلـة ،محؿك مطأغا مرأي مسني ،مصإذا مخرجـا معـ مسـدك ،مساصلـا ماألزواجم
واألوالد مواظضقعات ،مغلقـا مطـريّا مصؼال مردقل مآ م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) موَاظَِِّي مغَػْلِلم
اظِطْرٔ ،مظَصَاصَقَ ِؿؽُؿُ ماظْؿَؾَائِؽَةُ مسَؾَكم
بِقَدِهِ مإٔنِ مظَقِ متَدُوعُقنَ مسَؾَك معَا مَتؽُقغُقنَ مسِـِدِي ،موَصِل م ِّ
ذؽُؿِموَصِلمرُرُ ِضؽُؿِ،موََظؽِـِمؼَامحَـِظَؾَةُمدَاسَةًموَدَاسَةً)ثالثمعراتم.مصفِهمحمادؾةمإجيابقةمم
صُرُ ِ
ظؾـػس ،مودعلمصادقمحلػظماظؼؾبموطؿالماإلميان .مضالماحللـ ماظؾصري مرحؿمآم
سؾداًموضػمسـدمػؿف(مأيمسيعفمسؾكمأداءماظػعؾ)،مصإنمطانمٓمعضك،موإنمطانمظغريهم
تأخرم.مضالمآمتعادي {ضُؾِمإٔنِمتُكِػُقامعَامصِلمصُدُو ٔرطُؿِمأَوِمتُؾِدُوهُمؼَعِؾَؿِفُماظؾَّفُموَؼَعِؾَؿُمعَامصِلم
اظلٖؿَاوَاتِموَعَامصِلماظْأَرِضٔموَاظؾَّفُ مسَؾَكمطُؾِّمذَلِءٍمضَدِؼرْ*ؼَقِمَمتَفِدُمطُؾٗ مغَػْسٕمعَا مسَؿِؾَتِمعِـِم
خَقِرٕ معُقِضَرّا موَعَا مسَؿِؾَتِ معِـِ مدُقءٍ متَقَدٗ مظَقِ مأَنٖ مبَقِـَفَا موَبَقِـَفُ مأَعَدّا مبَعِقدّا موَؼُقَِِّ ُرطُؿُ ماظؾَّفُ مغَ ْػلَفُم
َؾؿُفُم
وَاظؾَّفُ مرَءُوفْ مبِاظْعِؾَادِ}.و مضَالَمرَدُقلُماظؾَّفِمصَؾَّكمآُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ معَامعِ ِـؽُؿِمأَحَدْمإٔظَّامدَ ُقؽ ِّ
رَبٗفُمظَقِسَمبَقِـَفُموَبَقِـَفُمتُرِجُؿَانْ،مصَقَـِظُرُمأَؼِؿَـَمعِـِفُمصَالَمؼَرَىمإٔظَّامعَامضَدٖمَمعِـِمسَؿَؾِفِ،موَؼَـِظُرُمأَذِأَمَم
عِـِفُمصَالَمؼَرَىمإٔظَّامعَا م ضَدٖمَ،موَؼَـِظُرُمبَقِـَمؼَدَؼِفِمصَالَمؼَرَىمإٔظَّاماظـٖارَمتِؾْؼَاءَموَجِفٔفِ،مصَاتٖؼُقاماظـٖارَموَظَقِم
بِشِؼِّ متَؿِرَةٍ م" م ،موسـ مععاذ مبـ مجؾؾ م(رضل مآ مسـف) ،مأن مردقل مآ م(صؾك مآ مسؾقفم
ودؾؿ)مضال (ظَامتَيُولُمضَدَعَامسَؾِدٍمعِـِمبَقِـٔمؼَدَئماظؾَّفِ مسَيٖموَجَؾٖمحَؿٖكمؼُلِأَلَمسَـِمأَرِبَعٕ،مسَـِم
سُؿِرٔهِ مصِقؿَا مأَصْـَاهُ ،موَسَـِ مجَلَدِهِ مصِقؿَا مأَبِؾَاهُ ،موَسَـِ مسِؾْؿِفِ معَا مسَؿِؾَ مبِفِ ،موَسَـِ معَاظِفِ معِـِ مأَؼِـَم
اطْؿَلَؾَفُ،موَصِقؿَامأَغِػَؼَفُ) .م
أاول اولي ٍذا وأصتغفز اهلل لي ولكه
*
*
*
مممممممممم م
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احلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،م وصالةمودالعّامسؾكمخامتمأغؾقائفموردؾفمدقدغامحمؿدم(صؾكم
آمسؾقفمودؾؿ)،موسؾكمآظفموصقؾفمأذيعني.مم م
مممإخقة ماإلدالم ماتؼقامآم(سيموجؾ)م،مواسؾؿقامأغؽؿمعقضقصقنمبنيمؼدؼف،موعـمسؾؿم
أغف معقضقف ،مسؾؿ مأغف معلؽقل ،موعـ مسؾؿ مأغف معلؽقل ،مصؾقعدٓ مظؾلؤال مأعام مآ مجقابّا،م
واسؾؿقامأنمعـمحادبمغػلفميفماظدغقامخػٓمسؾقفماحللابمأعاممآم(سيموجؾ)ميفم
اآلخرة،موإٌ مً مثزات حماصبة اليفط :مأنمؼعؾؿماظعؾد محفؿمجتارتفمععمربف،موؼؿؾنيم
ظفمرحبفمعـمخلارتف،مصإنمطانمشاصؾًامصؾادرمبؿعفقؾماظؿقبةماظصادضةم؛ماشؿـاعّامظؼقلماظـيبم
(صؾكمآمسؾقف) م(إٔنٖمآَمسَيٖموَجَؾٖمؼَؾِلُطُمؼَدَهُمبِاظؾَّقِؾٔمظِقَؿُقبَمعُلِلءُماظـٖفَارٔ،موَؼَؾِلُطُمؼَدَهُم
بِاظـٖفَارٔ مظِقَؿُقبَ معُلِلءُ ماظؾَّقِؾٔ ،محَؿٖك متَطْؾُعَ ماظشٖؿِسُ معِـِ معَغِرٔبِفَا).ومً مثزاتَا متيطقةم
اظـػس موتطفريػا معـ مطؾ ماألعراض مواألدران ،مصقؿقؼؼ مظؾعؾد ماظػالح مواظـفاح ،مضالم
تعادي  ﴿:ضَدِ مأَصْؾَحَ معَـِ مزَطَّاػَا * وَضَدِ مخَابَ معَـِ مدَدٖاػَا ﴾.ومً مثزاتَا ماظؿغقري محنقم
األصضؾمواألحلـ؛مصالمخريمصقؿـمالمؼلؿػقدمعـمعاضقفموؼؿداركمأخطاءه،مضالمتعادي :
﴿ وَاظَِِّؼـَمإٔذَامصَعَؾُقامصَاحِشَةًمأَوِمزَؾَؿُقامأَغِػُلَفُؿِم َذطَرُواماظؾَّفَمصَادِؿَغِػَرُوامظُِِغُقبِفٔؿِموَعَـِمؼَغِػِرُم
اظِٗغُقبَمإٔظَّاماظؾَّفُموَظَؿِمؼُصِرٗوامسَؾَكمعَامصَعَؾُقاموَػُؿِمؼَعِؾَؿُقنَ ﴾ ،صالمؼؽقنماإلضالعمسـماظِغبم
يفمادللؿؼؾؾمإالممبقادؾةماظـػسموتؼقميفامواألخِمبيعاعفامإديمعرضاةمآم(سيموجؾ) .م
إذامعَامخؾقتماظدػرمؼقعامصالمتؼؾم...مخؾقتموظؽـمضؾمسؾلمرضقب م
والمحتلنبماظؾَّفمؼغػؾمداسةمممممممم...ممموالمأنمعَامخيػكمسَؾَقِفِمؼغقب م
"اللَه آت ىفوصيا تقواٍا ،وسكَا أىت خري مً سكاٍا ،أىت وليُ

