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ال ُتِخل بموعدك مع الناس هرًبا من الواقع، تستطيع أن ال ُتِخل بموعدك مع الناس هرًبا من الواقع، تستطيع أن 
تهرب لحظة ولكنك لن تستطيع أن تختبئ مدى الحياة, 

فالهروب من الواقع ال ينهي مشكلة.فالهروب من الواقع ال ينهي مشكلة.
‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ، َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل َأْسَتِقيُم  َثُه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاَّ ِ، َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل َأْسَتِقيُم َعْن َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َأنَّ َأَبا َفاِطَمَة، َحدَّ َثُه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاَّ َعْن َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َأنَّ َأَبا َفاِطَمَة، َحدَّ

ُ ِبَها  ِ َسْجَدًة ِإالَّ َرَفَعَك اهللاَّ ُجوِد؛ َفِإنََّك َال َتْسُجُد ِهللاَّ َعَلْيِه َوَأْعَمُلُه، َقاَل: «َعَلْيَك ِبالسُّ
ِ، َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل َأْسَتِقيُم  َثُه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاَّ َعْن َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َأنَّ َأَبا َفاِطَمَة، َحدَّ

ُ ِبَها  ِ َسْجَدًة ِإالَّ َرَفَعَك اهللاَّ ُجوِد؛ َفِإنََّك َال َتْسُجُد ِهللاَّ َعَلْيِه َوَأْعَمُلُه، َقاَل: «َعَلْيَك ِبالسُّ
ِ، َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل َأْسَتِقيُم  َثُه َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاَّ َعْن َكِثيِر ْبِن ُمرََّة، َأنَّ َأَبا َفاِطَمَة، َحدَّ

َدَرَجًة، َوَحطَّ ِبَها َعْنَك َخِطيَئًة».َدَرَجًة، َوَحطَّ ِبَها َعْنَك َخِطيَئًة».
ُ ِبَها  ِ َسْجَدًة ِإالَّ َرَفَعَك اهللاَّ ُجوِد؛ َفِإنََّك َال َتْسُجُد ِهللاَّ َعَلْيِه َوَأْعَمُلُه، َقاَل: «َعَلْيَك ِبالسُّ

َدَرَجًة، َوَحطَّ ِبَها َعْنَك َخِطيَئًة».
ُ ِبَها  ِ َسْجَدًة ِإالَّ َرَفَعَك اهللاَّ ُجوِد؛ َفِإنََّك َال َتْسُجُد ِهللاَّ َعَلْيِه َوَأْعَمُلُه، َقاَل: «َعَلْيَك ِبالسُّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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إن الحمد هللا نحمده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، 
ومن ســيئات أعمالنا، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وإمام المرسلين، 
ســيدنا ونبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم 

بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد:
فنحن أحــوج ما نكون لالهتمــام بالتخصص والمتخصصين مــن أبناء أمتنا 
العربية واإلســالمية، نشــجعهم ونهتم بهم وننميهم؛ ليكونــوا أداة فاعلة 

متميزة في تطور المجتمع وتقدمه وتفوقه، بأقل كلفة وأقصر وقت.
لقد حرص النبي صلى اهللا عليه وســلم على إظهــار المتخصصين ومدحهم 
ِتــي َأُبو َبْكٍر،  ِتي ِبُأمَّ ِ صلى اهللا عليه وســلم: «َأْرَحــُم ُأمَّ حيــث قال َرُســول اهللاَّ
لقد حرص النبي صلى اهللا عليه وســلم على إظهــار المتخصصين ومدحهم 
ِتــي َأُبو َبْكٍر،  ِتي ِبُأمَّ ِ صلى اهللا عليه وســلم: «َأْرَحــُم ُأمَّ حيــث قال َرُســول اهللاَّ
لقد حرص النبي صلى اهللا عليه وســلم على إظهــار المتخصصين ومدحهم 

ُ ُعَمُر، َوَأْصَدُقُهْم َحَيــاًء ُعْثَماُن، َوَأْقَضاُهْم َعِليُّ ْبُن َأِبي  ُهْم ِفي ِديِن اهللاَّ َوَأَشــدُّ
ِتــي َأُبو َبْكٍر،  ِتي ِبُأمَّ ِ صلى اهللا عليه وســلم: «َأْرَحــُم ُأمَّ حيــث قال َرُســول اهللاَّ
ُ ُعَمُر، َوَأْصَدُقُهْم َحَيــاًء ُعْثَماُن، َوَأْقَضاُهْم َعِليُّ ْبُن َأِبي  ُهْم ِفي ِديِن اهللاَّ َوَأَشــدُّ
ِتــي َأُبو َبْكٍر،  ِتي ِبُأمَّ ِ صلى اهللا عليه وســلم: «َأْرَحــُم ُأمَّ حيــث قال َرُســول اهللاَّ

ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َوَأْعَلُمُهْم ِباْلَحَالِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن  َطاِلٍب، َوَأْقَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللاَّ
ُ ُعَمُر، َوَأْصَدُقُهْم َحَيــاًء ُعْثَماُن، َوَأْقَضاُهْم َعِليُّ ْبُن َأِبي  ُهْم ِفي ِديِن اهللاَّ َوَأَشــدُّ
ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َوَأْعَلُمُهْم ِباْلَحَالِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن  َطاِلٍب، َوَأْقَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللاَّ
ُ ُعَمُر، َوَأْصَدُقُهْم َحَيــاًء ُعْثَماُن، َوَأْقَضاُهْم َعِليُّ ْبُن َأِبي  ُهْم ِفي ِديِن اهللاَّ َوَأَشــدُّ

ِة َأُبو  ــةٍ َأِميًنا، َوَأِميُن َهِذِه اْألُمَّ َجَبــٍل، َوَأْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ ُأمَّ
ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َوَأْعَلُمُهْم ِباْلَحَالِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن  َطاِلٍب، َوَأْقَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللاَّ
ِة َأُبو  ــةٍ َأِميًنا، َوَأِميُن َهِذِه اْألُمَّ َجَبــٍل، َوَأْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ ُأمَّ
ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، َوَأْعَلُمُهْم ِباْلَحَالِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن  َطاِلٍب، َوَأْقَرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهللاَّ

ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح». 
ِة َأُبو  ــةٍ َأِميًنا، َوَأِميُن َهِذِه اْألُمَّ َجَبــٍل، َوَأْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ ُأمَّ

ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح». 
ِة َأُبو  ــةٍ َأِميًنا، َوَأِميُن َهِذِه اْألُمَّ َجَبــٍل، َوَأْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثاِبٍت، َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ ُأمَّ

ووضــع ابن حبان للحديث عنواًنا بقوله: "ِذْكُر اْإلِْخَباِر َعِن اْلَقْصِد ِبالتَّْخِصيِص 
ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح». 

ووضــع ابن حبان للحديث عنواًنا بقوله: "ِذْكُر اْإلِْخَباِر َعِن اْلَقْصِد ِبالتَّْخِصيِص 
ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح». 

ِفي اْلَفِضيَلِة ِألَْقَواٍم ِبَأْعَياِنِهْم". 
ووضــع ابن حبان للحديث عنواًنا بقوله: "ِذْكُر اْإلِْخَباِر َعِن اْلَقْصِد ِبالتَّْخِصيِص 

ِفي اْلَفِضيَلِة ِألَْقَواٍم ِبَأْعَياِنِهْم". 
ووضــع ابن حبان للحديث عنواًنا بقوله: "ِذْكُر اْإلِْخَباِر َعِن اْلَقْصِد ِبالتَّْخِصيِص 

وقال أنس رضي اهللا عنه: إنَّ َأْهَل اْلَيَمِن َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 
ِفي اْلَفِضيَلِة ِألَْقَواٍم ِبَأْعَياِنِهْم". 

وقال أنس رضي اهللا عنه: إنَّ َأْهَل اْلَيَمِن َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 
ِفي اْلَفِضيَلِة ِألَْقَواٍم ِبَأْعَياِنِهْم". 

نََّة َواْإلِْسَالَم َقاَل َفَأَخَذ ِبَيِد َأِبي ُعَبْيَدَة  وسلم َفَقاُلوا: اْبَعْث َمَعَنا َرُجًال ُيَعلِّْمَنا السُّ
وقال أنس رضي اهللا عنه: إنَّ َأْهَل اْلَيَمِن َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 
نََّة َواْإلِْسَالَم َقاَل َفَأَخَذ ِبَيِد َأِبي ُعَبْيَدَة  وسلم َفَقاُلوا: اْبَعْث َمَعَنا َرُجًال ُيَعلِّْمَنا السُّ
وقال أنس رضي اهللا عنه: إنَّ َأْهَل اْلَيَمِن َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 

ِة».  َفَقاَل: «َهَذا َأِميُن َهِذِه اْألُمَّ
نََّة َواْإلِْسَالَم َقاَل َفَأَخَذ ِبَيِد َأِبي ُعَبْيَدَة  وسلم َفَقاُلوا: اْبَعْث َمَعَنا َرُجًال ُيَعلِّْمَنا السُّ

ِة».  َفَقاَل: «َهَذا َأِميُن َهِذِه اْألُمَّ
نََّة َواْإلِْسَالَم َقاَل َفَأَخَذ ِبَيِد َأِبي ُعَبْيَدَة  وسلم َفَقاُلوا: اْبَعْث َمَعَنا َرُجًال ُيَعلِّْمَنا السُّ

َرَكًة  َفُة َوِإْن َكاَنْت ُمْشــتَ يقول ابن حجر: "َواْألَِميُن ُهَو الثَِّقُة الرَِّضيُّ َوَهِذِه الصِّ
ِة».  َفَقاَل: «َهَذا َأِميُن َهِذِه اْألُمَّ

َرَكًة  َفُة َوِإْن َكاَنْت ُمْشــتَ يقول ابن حجر: "َواْألَِميُن ُهَو الثَِّقُة الرَِّضيُّ َوَهِذِه الصِّ
ِة».  َفَقاَل: «َهَذا َأِميُن َهِذِه اْألُمَّ

َياَق ُيْشِعُر ِبَأنَّ َلُه َمِزيًدا ِفي َذِلَك". َبْيَنُه َوَبْيَن َغْيِرِه َلِكنَّ السِّ
َرَكًة  َفُة َوِإْن َكاَنْت ُمْشــتَ يقول ابن حجر: "َواْألَِميُن ُهَو الثَِّقُة الرَِّضيُّ َوَهِذِه الصِّ

َياَق ُيْشِعُر ِبَأنَّ َلُه َمِزيًدا ِفي َذِلَك". َبْيَنُه َوَبْيَن َغْيِرِه َلِكنَّ السِّ
َرَكًة  َفُة َوِإْن َكاَنْت ُمْشــتَ يقول ابن حجر: "َواْألَِميُن ُهَو الثَِّقُة الرَِّضيُّ َوَهِذِه الصِّ

قال ابن حجر: "َوَصحَّ َعْن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل: َمْن َأَراَد اْلِفْقَه َفْلَيْأِت ُمَعاًذا". 
َياَق ُيْشِعُر ِبَأنَّ َلُه َمِزيًدا ِفي َذِلَك". َبْيَنُه َوَبْيَن َغْيِرِه َلِكنَّ السِّ

قال ابن حجر: "َوَصحَّ َعْن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل: َمْن َأَراَد اْلِفْقَه َفْلَيْأِت ُمَعاًذا". 
َياَق ُيْشِعُر ِبَأنَّ َلُه َمِزيًدا ِفي َذِلَك". َبْيَنُه َوَبْيَن َغْيِرِه َلِكنَّ السِّ

قــال ابن عبد البر: "َفَجَعَل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َخْصَلًة َأْفــَرَدُه ِبَها َلْم َيْلَحْقُه ِفيَها 
قال ابن حجر: "َوَصحَّ َعْن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل: َمْن َأَراَد اْلِفْقَه َفْلَيْأِت ُمَعاًذا". 

قــال ابن عبد البر: "َفَجَعَل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َخْصَلًة َأْفــَرَدُه ِبَها َلْم َيْلَحْقُه ِفيَها 
قال ابن حجر: "َوَصحَّ َعْن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل: َمْن َأَراَد اْلِفْقَه َفْلَيْأِت ُمَعاًذا". 

َصاِحُبُه". 
قــال ابن عبد البر: "َفَجَعَل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َخْصَلًة َأْفــَرَدُه ِبَها َلْم َيْلَحْقُه ِفيَها 

َصاِحُبُه". 
قــال ابن عبد البر: "َفَجَعَل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َخْصَلًة َأْفــَرَدُه ِبَها َلْم َيْلَحْقُه ِفيَها 

وقال ابن حجر: "َخصَّ النَِّبيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُكلَّ َواِحٍد ِمَن اْلِكَباِر ِبَفِضيَلٍة 
َوَوَصَفُه ِبَها َفَأْشــَعَر ِبَقْدٍر َزاِئٍد ِفيَها َعَلى َغْيــِرِه َكاْلَحَياِء ِلُعْثَماَن َواْلَقَضاِء ِلَعِليٍّ 
وقال ابن حجر: "َخصَّ النَِّبيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُكلَّ َواِحٍد ِمَن اْلِكَباِر ِبَفِضيَلٍة 
َوَوَصَفُه ِبَها َفَأْشــَعَر ِبَقْدٍر َزاِئٍد ِفيَها َعَلى َغْيــِرِه َكاْلَحَياِء ِلُعْثَماَن َواْلَقَضاِء ِلَعِليٍّ 
وقال ابن حجر: "َخصَّ النَِّبيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُكلَّ َواِحٍد ِمَن اْلِكَباِر ِبَفِضيَلٍة 

َوَنْحِو َذِلَك". 
َوَوَصَفُه ِبَها َفَأْشــَعَر ِبَقْدٍر َزاِئٍد ِفيَها َعَلى َغْيــِرِه َكاْلَحَياِء ِلُعْثَماَن َواْلَقَضاِء ِلَعِليٍّ 

َوَنْحِو َذِلَك". 
َوَوَصَفُه ِبَها َفَأْشــَعَر ِبَقْدٍر َزاِئٍد ِفيَها َعَلى َغْيــِرِه َكاْلَحَياِء ِلُعْثَماَن َواْلَقَضاِء ِلَعِليٍّ 

َحاَبِة اْلَمْذُكوِريَن،  ويقول الشوكاني: "ِفيِه َدِليٌل َعَلى َفِضيَلِة ُكلِّ َواِحٍد ِمْن الصَّ
َوَنْحِو َذِلَك". 

َحاَبِة اْلَمْذُكوِريَن،  ويقول الشوكاني: "ِفيِه َدِليٌل َعَلى َفِضيَلِة ُكلِّ َواِحٍد ِمْن الصَّ
َوَنْحِو َذِلَك". 

َوِإنَّ َزْيــَد ْبــَن َثاِبٍت َأْعَلُمُهــْم ِباْلَفَراِئِض َفَيُكــوُن الرُُّجوُع إَلْيِه ِعْنــَد اِالْخِتَالِف 
َحاَبِة اْلَمْذُكوِريَن،  ويقول الشوكاني: "ِفيِه َدِليٌل َعَلى َفِضيَلِة ُكلِّ َواِحٍد ِمْن الصَّ
َوِإنَّ َزْيــَد ْبــَن َثاِبٍت َأْعَلُمُهــْم ِباْلَفَراِئِض َفَيُكــوُن الرُُّجوُع إَلْيِه ِعْنــَد اِالْخِتَالِف 
َحاَبِة اْلَمْذُكوِريَن،  ويقول الشوكاني: "ِفيِه َدِليٌل َعَلى َفِضيَلِة ُكلِّ َواِحٍد ِمْن الصَّ

ًما َعَلى َأْقَواِل َســاِئِر  ِفيَهــا َأْوَلى ِمــْن الرُُّجوِع إَلى َغْيِرِه، َوَيُكوُن َقْوُلُه ِفيَها ُمَقدَّ
َوِإنَّ َزْيــَد ْبــَن َثاِبٍت َأْعَلُمُهــْم ِباْلَفَراِئِض َفَيُكــوُن الرُُّجوُع إَلْيِه ِعْنــَد اِالْخِتَالِف 
ًما َعَلى َأْقَواِل َســاِئِر  ِفيَهــا َأْوَلى ِمــْن الرُُّجوِع إَلى َغْيِرِه، َوَيُكوُن َقْوُلُه ِفيَها ُمَقدَّ
َوِإنَّ َزْيــَد ْبــَن َثاِبٍت َأْعَلُمُهــْم ِباْلَفَراِئِض َفَيُكــوُن الرُُّجوُع إَلْيِه ِعْنــَد اِالْخِتَالِف 

اِفِعيُّ ِفي اْلَفَراِئِض".  َحاَبِة، َوِلَهَذا اْعَتَمَدُه الشَّ الصَّ
ًما َعَلى َأْقَواِل َســاِئِر  ِفيَهــا َأْوَلى ِمــْن الرُُّجوِع إَلى َغْيِرِه، َوَيُكوُن َقْوُلُه ِفيَها ُمَقدَّ

اِفِعيُّ ِفي اْلَفَراِئِض".  َحاَبِة، َوِلَهَذا اْعَتَمَدُه الشَّ الصَّ
ًما َعَلى َأْقَواِل َســاِئِر  ِفيَهــا َأْوَلى ِمــْن الرُُّجوِع إَلى َغْيِرِه، َوَيُكوُن َقْوُلُه ِفيَها ُمَقدَّ

يبرز هذا الحديث عظمة النبي صلى اهللا عليه وسلم في بيان بعض األوصاف 
والتخصصات التي تميز بها بعض الصحابة عن بعض، وال يعني هذا الوصف 

للصحابي أن غيره معدومة فيه هذه الصفة.
فــإذا أردت أكثــر الصحابة رحمة ورأفــة بهذه األمة فهو أبو بكــر الذي تميز 
بالعطــف والرحمة والليــن، وأقواهم صرامة وأصلبهم شــكيمة في دين اهللا 
عمــر لغلبة ســلطان الجالل على قلبــه، وأصدقهم حياء مــن اهللا ومن الخلق 
عثمان بن عفان، ولشدة حيائه كانت تستحي منه مالئكة الرحمن، وأعرفهم 
بالقضاء بأحكام الشــرع علي رضي اهللا عنــه، وأعلمهم بقراءة القرآن أبي بن 
كعب وذلك بالنســبة لجماعة مخصوصة أو في وقت مــن األوقات، وأكثرهم 
معرفة بعلم الفرائض وهو مسائل المواريث زيد بن ثابت، وأعلمهم بما يحل 
ويحرم من األحكام معاذ بن جبل، وأشدهم محافظة على األمانة وتباعًدا عن 

مواقع الخيانة أبو عبيدة عامر بن الجراح.
وقد مدح النبي صلى اهللا عليه وســلم أبا موســى األشعري بجمال صوته في 
قراءة القرآن, حيث َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم ِألَِبي ُموَســى: «َلْو 
وقد مدح النبي صلى اهللا عليه وســلم أبا موســى األشعري بجمال صوته في 
قراءة القرآن, حيث َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم ِألَِبي ُموَســى: «َلْو 
وقد مدح النبي صلى اهللا عليه وســلم أبا موســى األشعري بجمال صوته في 

َرَأْيَتِني َوَأَنا َأْسَتِمُع ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُوَد». 
قراءة القرآن, حيث َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم ِألَِبي ُموَســى: «َلْو 

َرَأْيَتِني َوَأَنا َأْسَتِمُع ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُوَد». 
قراءة القرآن, حيث َقاَل َرُســوُل اِهللا صلى اهللا عليه وســلم ِألَِبي ُموَســى: «َلْو 

ْوِت ِبالِقَراَءِة ِلْلُقْرآِن".  وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: "َباُب ُحْسِن الصَّ
َرَأْيَتِني َوَأَنا َأْسَتِمُع ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُوَد». 

ْوِت ِبالِقَراَءِة ِلْلُقْرآِن".  وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: "َباُب ُحْسِن الصَّ
َرَأْيَتِني َوَأَنا َأْسَتِمُع ِلِقَراَءِتَك اْلَباِرَحَة، َلَقْد ُأوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُوَد». 

للموضوع تتمة 
والحمد هللا رب العالمينوالحمد هللا رب العالمين
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هذا حديث عظيم يضرب فيه النبي صلى اهللا عليه 
وســلم مثًال رائًعــا في دعوته الناس إلى اإلســالم 
هذا حديث عظيم يضرب فيه النبي صلى اهللا عليه 
وســلم مثًال رائًعــا في دعوته الناس إلى اإلســالم 
هذا حديث عظيم يضرب فيه النبي صلى اهللا عليه 

المنقذ لهم من النار ومثل ما زينت لهم أنفســهم 
من الوقوع في المحرمات, كمثل رجل استوقد ناًرا, 
فجعــل الفراش والــدواب من البعــوض والجندب 
والبرغــش وغيــر ذلــك تقع فــي النار؛ طلًبــا منها 
للضوء, فعندما ترى الســراج بالليل تظن أنها في 
بيت مظلم وأن السراج كوة في البيت المظلم, وال 
تزال تطلب الضوء وترمي بنفســها إلى الكّوة فإذا 

جاوزتهــا ورأت الظالم ظنت أنهــا لم تصب الكّوة 
ولم تقصدها على الســداد فتعود إليها مرة أخرى 

حتى تحترق.
قــال الغزالــي: ولعلــك تظــن أن هــذا لنقصانها 
وجهلها فاعلم أن جهل اإلنسان أعظم من جهلها 
بل صورة اإلنسان في االنكباب على الشهوات في 
التهافت فال يزال يرمي بنفسه فيها إلى أن ينغمس 
فيهــا ويهلك هالًكا مؤبًدا فليت جهل اآلدمي كان 
التهافت فال يزال يرمي بنفسه فيها إلى أن ينغمس 
فيهــا ويهلك هالًكا مؤبًدا فليت جهل اآلدمي كان 
التهافت فال يزال يرمي بنفسه فيها إلى أن ينغمس 

كجهــل الفراش فإنها باغترارهــا بظاهر الضوء إن 

احترقت تخلصت في الحال واآلدمي يبقى في النار 
ُ َعَلْيِه  أبد اآلباد، ولذلك كان رســول اهللا -َصلَّى اهللاَّ
احترقت تخلصت في الحال واآلدمي يبقى في النار 
ُ َعَلْيِه  أبد اآلباد، ولذلك كان رســول اهللا -َصلَّى اهللاَّ
احترقت تخلصت في الحال واآلدمي يبقى في النار 

َوَســلََّم- يقول: "إنكم تتهافتون فــي النار تهافت 
الفــراش وأنــا آخذ بحجزكــم" وقال تعالــى: {يوم 
يكــون الناس كالفــراش المبثــوث} [القارعة: 4] 
فشــبههم بالفراش في الكثرة واالنتشار والضعف 
والذلــة والتطاير إلــى الداعي مــن كل جانب كما 

يتطاير الفراش.
واهللا تعالى أعلى وأعلم

حاِبيُّ أبو َذّر الغفاري الصَّ
َرِضَي اهللا َعْنُه

حاِبيُّ أبو َذّر الغفاري الصَّ
َرِضَي اهللا َعْنُه

حاِبيُّ أبو َذّر الغفاري الصَّ َأَمَنُة اُألمَّة
 . . 



أبو َذّر الغفاري، مختلف في اســمه واســم أبيه اختالًفا كثيًرا، والمشــهور 
جندب بن جنادة.

أســلم َرِضَي اهللا َعْنُه بمكة أول اإلسالم وأظهر إسالمه فآذته قريش أذًى 
َم: (اْرِجْع ِإَلــى َقْوِمَك َفَأْخِبْرُهْم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ شــديًدا، َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
أســلم َرِضَي اهللا َعْنُه بمكة أول اإلسالم وأظهر إسالمه فآذته قريش أذًى 
َم: (اْرِجْع ِإَلــى َقْوِمَك َفَأْخِبْرُهْم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ شــديًدا، َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
أســلم َرِضَي اهللا َعْنُه بمكة أول اإلسالم وأظهر إسالمه فآذته قريش أذًى 

َحتَّى َيْأِتَيَك َأْمِري، َقاَل: َوالَِّذي َنْفِســي ِبَيِدِه َألَْصُرَخنَّ ِبَها َبْيَن َظْهَراَنْيِهْم 
َم: (اْرِجْع ِإَلــى َقْوِمَك َفَأْخِبْرُهْم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ شــديًدا، َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َحتَّى َيْأِتَيَك َأْمِري، َقاَل: َوالَِّذي َنْفِســي ِبَيِدِه َألَْصُرَخنَّ ِبَها َبْيَن َظْهَراَنْيِهْم 
َم: (اْرِجْع ِإَلــى َقْوِمَك َفَأْخِبْرُهْم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ شــديًدا، َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ

ُ َوَأنَّ  َفَخَرَج َحتَّى َأَتى اْلَمْســِجَد َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه َأْشــَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ
َحتَّى َيْأِتَيَك َأْمِري، َقاَل: َوالَِّذي َنْفِســي ِبَيِدِه َألَْصُرَخنَّ ِبَها َبْيَن َظْهَراَنْيِهْم 
ُ َوَأنَّ  َفَخَرَج َحتَّى َأَتى اْلَمْســِجَد َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه َأْشــَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ
َحتَّى َيْأِتَيَك َأْمِري، َقاَل: َوالَِّذي َنْفِســي ِبَيِدِه َألَْصُرَخنَّ ِبَها َبْيَن َظْهَراَنْيِهْم 

ِ، ُثمَّ َقاَم اْلَقْوُم َفَضَرُبوُه َحتَّــى َأْضَجُعوُه، َوَأَتى اْلَعبَّاُس  ًدا َرُســوُل اهللاَّ ُمَحمَّ
ُ َوَأنَّ  َفَخَرَج َحتَّى َأَتى اْلَمْســِجَد َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه َأْشــَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ
ِ، ُثمَّ َقاَم اْلَقْوُم َفَضَرُبوُه َحتَّــى َأْضَجُعوُه، َوَأَتى اْلَعبَّاُس  ًدا َرُســوُل اهللاَّ ُمَحمَّ
ُ َوَأنَّ  َفَخَرَج َحتَّى َأَتى اْلَمْســِجَد َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه َأْشــَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ

َفَأَكبَّ َعَلْيِه، َقاَل: َوْيَلُكْم َأَلْســُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّه ِمْن ِغَفاٍر َوَأنَّ َطِريَق ِتَجاِرُكْم 
ِ، ُثمَّ َقاَم اْلَقْوُم َفَضَرُبوُه َحتَّــى َأْضَجُعوُه، َوَأَتى اْلَعبَّاُس  ًدا َرُســوُل اهللاَّ ُمَحمَّ
َفَأَكبَّ َعَلْيِه، َقاَل: َوْيَلُكْم َأَلْســُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّه ِمْن ِغَفاٍر َوَأنَّ َطِريَق ِتَجاِرُكْم 
ِ، ُثمَّ َقاَم اْلَقْوُم َفَضَرُبوُه َحتَّــى َأْضَجُعوُه، َوَأَتى اْلَعبَّاُس  ًدا َرُســوُل اهللاَّ ُمَحمَّ

ــْأِم َفَأْنَقَذُه ِمْنُهْم، ُثمَّ َعــاَد ِمْن اْلَغِد ِلِمْثِلَها َفَضَرُبــوُه َوَثاُروا ِإَلْيِه  ِإَلى الشَّ
َفَأَكبَّ َعَلْيِه، َقاَل: َوْيَلُكْم َأَلْســُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّه ِمْن ِغَفاٍر َوَأنَّ َطِريَق ِتَجاِرُكْم 
ــْأِم َفَأْنَقَذُه ِمْنُهْم، ُثمَّ َعــاَد ِمْن اْلَغِد ِلِمْثِلَها َفَضَرُبــوُه َوَثاُروا ِإَلْيِه  ِإَلى الشَّ
َفَأَكبَّ َعَلْيِه، َقاَل: َوْيَلُكْم َأَلْســُتْم َتْعَلُموَن َأنَُّه ِمْن ِغَفاٍر َوَأنَّ َطِريَق ِتَجاِرُكْم 

َفَأَكبَّ اْلَعبَّاُس َعَلْيِه) "رواه البخاري.
ــْأِم َفَأْنَقَذُه ِمْنُهْم، ُثمَّ َعــاَد ِمْن اْلَغِد ِلِمْثِلَها َفَضَرُبــوُه َوَثاُروا ِإَلْيِه  ِإَلى الشَّ

َفَأَكبَّ اْلَعبَّاُس َعَلْيِه) "رواه البخاري.
ــْأِم َفَأْنَقَذُه ِمْنُهْم، ُثمَّ َعــاَد ِمْن اْلَغِد ِلِمْثِلَها َفَضَرُبــوُه َوَثاُروا ِإَلْيِه  ِإَلى الشَّ

ُ َعَلْيِه  طلب َرِضَي اهللا َعْنُه اإلمارة فأشفق عليه النبي َصلَّى اهللاَّ  
َفَأَكبَّ اْلَعبَّاُس َعَلْيِه) "رواه البخاري.

ُ َعَلْيِه  طلب َرِضَي اهللا َعْنُه اإلمارة فأشفق عليه النبي َصلَّى اهللاَّ  
َفَأَكبَّ اْلَعبَّاُس َعَلْيِه) "رواه البخاري.

ْعِمُلِني، َقاَل: َفَضَرَب ِبَيِدِه  ِ َأَال َتْســتَ َوَســلََّم، قال َأبو َذرٍّ: (ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَّ
َعَلى َمْنِكِبي، ُثمَّ َقاَل: َيا َأَبا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإنََّها َأَماَنُة، َوِإنََّها َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ْعِمُلِني، َقاَل: َفَضَرَب ِبَيِدِه  ِ َأَال َتْســتَ َوَســلََّم، قال َأبو َذرٍّ: (ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَّ
َعَلى َمْنِكِبي، ُثمَّ َقاَل: َيا َأَبا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإنََّها َأَماَنُة، َوِإنََّها َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ْعِمُلِني، َقاَل: َفَضَرَب ِبَيِدِه  ِ َأَال َتْســتَ َوَســلََّم، قال َأبو َذرٍّ: (ُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَّ

ى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها) "رواه مســلم"،  َها َوَأدَّ ِخــْزٌي َوَنَداَمــٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقِّ
َعَلى َمْنِكِبي، ُثمَّ َقاَل: َيا َأَبا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإنََّها َأَماَنُة، َوِإنََّها َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها) "رواه مســلم"،  َها َوَأدَّ ِخــْزٌي َوَنَداَمــٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقِّ
َعَلى َمْنِكِبي، ُثمَّ َقاَل: َيا َأَبا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف، َوِإنََّها َأَماَنُة، َوِإنََّها َيْوَم اْلِقَياَمِة 

وهذا الحديث كما قال اإلمام النووي: "َأْصل َعِظيم ِفي ِاْجِتَناب اْلِوَالَيات، َال 
ى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها) "رواه مســلم"،  َها َوَأدَّ ِخــْزٌي َوَنَداَمــٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقِّ
وهذا الحديث كما قال اإلمام النووي: "َأْصل َعِظيم ِفي ِاْجِتَناب اْلِوَالَيات، َال 
ى الَِّذي َعَلْيِه ِفيَها) "رواه مســلم"،  َها َوَأدَّ ِخــْزٌي َوَنَداَمــٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقِّ

ِسيََّما ِلَمْن َكاَن ِفيِه َضْعف َعْن اْلِقَيام ِبَوَظاِئِف ِتْلَك اْلِوَالَية".
وهذا الحديث كما قال اإلمام النووي: "َأْصل َعِظيم ِفي ِاْجِتَناب اْلِوَالَيات، َال 

ِسيََّما ِلَمْن َكاَن ِفيِه َضْعف َعْن اْلِقَيام ِبَوَظاِئِف ِتْلَك اْلِوَالَية".
وهذا الحديث كما قال اإلمام النووي: "َأْصل َعِظيم ِفي ِاْجِتَناب اْلِوَالَيات، َال 

كان َرِضــَي اهللا َعْنُه زاهًدا صادًقا مشــهوًرا، شــهد له النبي   
ِسيََّما ِلَمْن َكاَن ِفيِه َضْعف َعْن اْلِقَيام ِبَوَظاِئِف ِتْلَك اْلِوَالَية".

كان َرِضــَي اهللا َعْنُه زاهًدا صادًقا مشــهوًرا، شــهد له النبي   
ِسيََّما ِلَمْن َكاَن ِفيِه َضْعف َعْن اْلِقَيام ِبَوَظاِئِف ِتْلَك اْلِوَالَية".

َم بذلك، فقال: (َما َأَقلَّْت اْلَغْبَراُء- أي حملت األرض-،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اهللاَّ
كان َرِضــَي اهللا َعْنُه زاهًدا صادًقا مشــهوًرا، شــهد له النبي   
َم بذلك، فقال: (َما َأَقلَّْت اْلَغْبَراُء- أي حملت األرض-،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اهللاَّ
كان َرِضــَي اهللا َعْنُه زاهًدا صادًقا مشــهوًرا، شــهد له النبي   

َوَال َأَظلَّْت اْلَخْضَراُء- أي السماء-، ِمْن َرُجٍل َأْصَدَق َلْهَجًة- أي لساًنا ِمْن َأِبي 
َم بذلك، فقال: (َما َأَقلَّْت اْلَغْبَراُء- أي حملت األرض-،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اهللاَّ
َوَال َأَظلَّْت اْلَخْضَراُء- أي السماء-، ِمْن َرُجٍل َأْصَدَق َلْهَجًة- أي لساًنا ِمْن َأِبي 
َم بذلك، فقال: (َما َأَقلَّْت اْلَغْبَراُء- أي حملت األرض-،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َصلَّى اهللاَّ

َذرٍّ) (حديث صحيح، رواه ابن ماجه).
َوَال َأَظلَّْت اْلَخْضَراُء- أي السماء-، ِمْن َرُجٍل َأْصَدَق َلْهَجًة- أي لساًنا ِمْن َأِبي 

َذرٍّ) (حديث صحيح، رواه ابن ماجه).
َوَال َأَظلَّْت اْلَخْضَراُء- أي السماء-، ِمْن َرُجٍل َأْصَدَق َلْهَجًة- أي لساًنا ِمْن َأِبي 

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن أبي َذّر وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 
َذرٍّ) (حديث صحيح، رواه ابن ماجه).

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن أبي َذّر وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 
َذرٍّ) (حديث صحيح، رواه ابن ماجه).

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن أبي َذّر وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 

والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن أبي َذّر وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم 


