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احلؿد هلل الذي ٓ يتؽؾ ظذ ظػقه ورمحتف إٓ الراجقن، وٓ حيذُر شقَء 

غضبِف وشطقتِف إٓ اخلائػقن، الذي اشتدرج ظبادَه مـ حقُث ٓ يعؾؿقن، 

وشؾَط ظؾقفؿ الشفقاِت، وأمرهؿ بسِك ما يشتفقن، وابتالهؿ بالغضب، 

. وكؾػَفُؿ كَظَؿ الغقَظ فقام يغضبقن

أمحُده شبحاكف وأصؽُره ظذ جزيِؾ كعامئف وشابِغ ظطائف، وأصفد أن ٓ إلف 

إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ لف يف ُألقهقتف وربقبقتف، ويف أشامئف وصػاتف تؼدس 

لقس كؿثؾف يشٌء وهق  )وتـزه ظـ إصباه وإكداد وإمثال والـظائر

 رشقُلف الذي يسُر حتت و، وأصفد أن  حمؿدًا ظبُده () (السؿقع البصر

وظذ آلف وأصحابف إئؿة ادفديني صالة ، صذ اهلل ظؾقف لقاِئِف الـبققن

يقازي ظددها ظدد ما كان مـ خؾؼ اهلل، وما شقؽقن وحيظك بزكتفا 

 .إولقن وأِخُرون وشؾؿ تسؾقام كثرا إىل يقم الديـ 

 فُلوصقؽؿ أهيا الـاُس وكػيس بتؼقى اهلل ظز وجؾ ففل الدواُء أما بعد

يا  )لداء الغضِب ، ورفعٌة لؾصاحلني حتك اتصػقا باحلؾِؿ وترِك الغضَب 

. ( )(أهيا الذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼاتف و ٓ متقتـ إٓ وأكتؿ مسؾؿقن

                                                           

 .11:شقرة الشقرى، آية ()

 .102:شقرة آل ظؿران، آية ((
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 إن  الغضب صعؾُة كاٍر ُاقتبست مـ كاِر اهلل ادققدِة التل :أيها املؤمنىن 

 وإهنا دستؽـٌة يف ضِل الػماِد اشتؽـاَن اجلؿِر حتت ،تطؾع ظذ إففدةِ 

 ترصفاِِتؿ وُقبِح فِْعؾِفؿ، 
ِ
الرماِد، ويستخرجفاالسػفاُء واجلفاُل بسقء

 
ِ
 وَجفِؾ ،فقؼُػ العؼالُء والعؾامُء بِحؾِؿفؿ وظػِقِهؿ أمام َشِػِف السػفاء

اجلُفاِل الذيـ حُياولقن جعَؾ احلؾقَؿ حراكا، ولؽـ اهلل أكعَؿ بُِخؾؼ احِلؾِؿ  

ظؾقفؿ، فَحؾُِؿقا وصزوا وتصزوا، واتصػقا باحِلؾؿ، وتذكروا ققل اهلل 

، () (والؽاطؿني الغقظ والعافني ظـ الـاس واهلل حيب ادحسـني): تعاىل

ٓيماخذكؿ اهلل بالؾغقيف )وحؾِؿقا وتصزوا؛ ٕن احِلؾَؿ صػُة الرمحـ 

 واظؾؿقا)،()(أيامكؽؿ ولؽـ يماخذكؿ بامكسبت قؾقبؽؿ واهلل غػقرحؾقؿ

 ()(أن اهلل غػقرحؾقؿ أن اهلل يعؾؿ مايف أكػسؽؿ فاحذروه واظؾؿقا

 .()(ولؼدظػااهلل ظـفؿ إن اهلل غػقرحؾقؿ)

 إن احلؾؿ صػة إكبقاء ففذا إبراهقؿ ظؾقف السالم  وصػف :أيها الناس

وماكان اشتغػارإبراهقؿ ٕبقف  ): اهلل ظز وجؾَأواٌه حؾِقٌؿ  فؼال : اهللُ بلكَّنفُ 

إٓظـ مقظدة وظدها إياه فؾام تبني لف أكف ظدوهلل تزأمـف إن إبراهقؿ ٕواه 

                                                           

 .234:شقرة آل ظؿران، آية ()

 .225: شقرة البؼرة، آية ((

 .235: شقرة البؼرة، آية ((

 .155:شقرة آل ظؿران، آية ((
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قالقا يا صعقب  ) : قال اهلل تعاىلوصعقب جاء وصػف بلكف  حؾقؿٌ  ()(حؾقؿ

أصالتؽ تلمرك أن كسك ما يعبد آباؤكا أو أن كػعؾ يف أمقالـا ما كشما إكؽ 

، ولؼد حثـا كبقـا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ احِلؾِؿ  ()(ٕكت احلؾقُؿ الرصقد

 إن ": ورّغبـا فقف، فؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ٕصج ظبد الؼقس

يا : داود قال ،  ويف رواية أيب() "احلؾؿ، وإكاة : فقؽ خصؾتني حيبفام اهلل

« بؾ اهلل جبؾؽ ظؾقفام»: رشقل اهلل أكا أختؾؼ هبام أم اهلل جبؾـل ظؾقفام؟ قال

، ويف رواية ()احلؿد هلل الذي جبؾـل ظذ خؾتني حيبفام اهلل ورشقلف: قال

أقديام :  قؾت" احلؾؿ، واحلقاء ": ما مها؟ قال: اإلمام أمحد يف ادسـد  قؾت

احلؿد هلل الذي جبؾـل ظذ :  قؾت" بؾ قديام ": كان يفَّن أم حديثا؟ قال

،وظـ ظبد اهلل بـ رسجس ادُزين، أن الـبل صذ اهلل ( )(خؾتني  حيبفام

                                                           

 .114:شقرة التقبة، آية ((

 .87:شقرة هقد، آية ((

صحقح 17رواه مسؾؿ   باب إمر باإليامن باهلل ورشقلف، ورشائع الديـ، والدظاء إلقف حديث رقؿ ((

 / 4شــ السمذي 2011، و رواه السمذي  باب ما جاء يف التلين والعجؾة حديث رقؿ 48 / 1مسؾؿ 

. صحقح  : [حؽؿ إلباين]366

حسـ : قال إلباين  (357 / 4)شــ أيب داود 5225رواه أبقداود باب يف قبؾة الرجؾ  حديث رقؿ ((

 .دون ذكر الرجؾني

 .361 / 29 مسـد أمحد 17828رواه أمحد حديث وفد ظبد الؼقس حديث رقؿ  ((
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السؿت احلسـ، والتمدة وآقتصاد جزء مـ أربعة »: ظؾقف وشؾؿ قال

. ()«  وظرشيـ جزءا مـ الـبقة

رفِؼ؛ لـػقز بالدرجات العالقة، فعـ أيب الملِ وبالِح  ظؾقـا :أيها املسلمني

مـ أظطل حظف مـ الرفؼ »: الدرداء، ظـ الـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ قال

فؼد أظطل حظف مـ اخلر، ومـ ُحرم حظف مـ الرفؼ فؼد ُحرم حظف مـ 

 .()« اخلر

 بلن كظؿ الغقظ صػٌة محقدٌة مـ ُوفَِؼ هلا ُرِزق اخلَر يا عباد اهللولـعؾؿ 

ـْ َأبِقِف، َأنَّن َرُشقَل اهللَّنِ َصذَّن اهللُ َظَؾْقِف  ـِ َأَكٍس، َظ ـِ ُمَعاِذ ْب كَؾف، فعـ َشْفِؾ ْب

ـْ َكَظَؿ َغْقًظا َوُهَق َقاِدٌر َظَذ َأْن ُيـِْػَذُه، َدَظاُه اهللَّنُ َظَذ »: َوَشؾَّنَؿ، َقاَل  َم

ُه يِف َأيَرِّي احْلُقِر َصاءَ  َ وظـ ابـ . ()« ُرُءوِس اخْلاََلِئِؼ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َحتَّنك ُ َرَرِّي

ما مـ جرظٍة أظظُؿ أجرًا »: قال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ظؿر، قال

. ()« ظـد اهلل، مـ جرظِة غقٍظ كظؿفا ظبد ابتغاء وجف اهلل

                                                           

حؽؿ ] ، و 366 / 4)شــ السمذي 2010رواه السمذي باب ما جاء يف التلين والعجؾة  حديث رقؿ ((

 .حسـ : [إلباين

 ، 367 / 4 شــ السمذي ت صاكر 2013رواه السمذي باب ما جاء يف الرفؼ حديث رقؿ((

 .صحقح : [حؽؿ إلباين] 

 [حؽؿ إلباين]، 1400 / 2 شــ ابـ ماجف 4186رواه ابـ ماجف  باب احلؾؿ  حديث رقؿ  ((

. حسـ

رشح حمؿد فماد ظبد ]، 1401 / 2 شــ ابـ ماجف 4189رواه ابـ ماجف باب احلؾؿ  حديث رقؿ  ((

 .صحقح[حؽؿ إلباين]يف الزوائد إشـاده صحقح وجالف ثؼات،[الباقل
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 ظؾقـا الصز ظـد الغضب وضبط الـػس، وظدم :أيها املتقىن 

حرس، تاإلشتعجال والترصف وكحـ يف صدة الغضب؛ لؽل ٓ كـدم ون

قال رشقل اهلل صذ اهلل : أكف قال- ريض اهلل ظـف- فعـ أكس بـ مالؽ

التلين مـ اهلل، والعجؾة مـ الشقطان، وما أحد أكثر معاذير »: ظؾقف وشؾؿ

 .()« مـ اهلل، وما مـ يشء أحب إىل اهلل مـ احلؾؿ

 إن احلؾؿ مقزة وصػُة لؾعؼالء والعؾامء والؼادة، ولقس :أيها اإلخىة

 إفعال ، وقالقا بقصػ لؾسػفاء واجلفال، ففمٓء شؾػؽؿ شطروا أروع

ـَ   قدم»: قال ظـفام، اهلل ريض ظباس فعـ ابـ.  الؽالم ظـ احلؾؿ أحس

 مـ وكان ققس، بـ احلر أخقف ابـ ظذ فـزل حذيػة بـ حصـ بـ ظققـة

 ومشاورتف، ظؿر جمالس أصحاب الؼراء وكان ظؿر، يدكقفؿ الذيـ الـػر

 وجف لؽ هؾ أخل، ابـ يا: أخقف ٓبـ ظققـة فؼال ، «صباكا أو كاكقا كفقٓ

 ابـ قال ظؾقف، لؽ شلشتلذن: قال ظؾقف، يل فاشتلذن إمر، هذا ظـد

 يا هل: قال ظؾقف دخؾ فؾام ، «ظؿر لف فلذن لعققـة احلر فاشتلذن»: ظباس

                                                           

وذكره  . (118/ 3)رواه أبق يعذ ورواتف رواة الصحقح : ذكره ادـذري يف السغقب والسهقب وقال((

رواه أبق يؾعك ورجالف رجال الصحقح، ولف صاهد مـ : وقال (19/ 8)« جمؿع الزوائد»اهلقثؿل يف 

شؾسؾةإحاديث 1795  حسـ :قال إلباين . (2012)حديث شفؾ بـ شعد ظـد السمذي رقؿ 

  . (404 / 4)الصحقحةويشءمـ فؼففاوفقائدها 
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 ظؿر فغضب بالعدل، بقــا حتؽؿ وٓ اجلزل تعطقـا ما فقاهلل اخلطاب، ابـ

 لـبقف قال تعاىل اهلل إن ادممـني، أمر يا: احلر لف فؼال بف، يققع أن هؿ حتك

 {اجلاهؾني ظـ وأظرض بالعرف وأمر العػق خذ}: وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ

 حني ظؿر جاوزها ما واهلل »اجلاهؾني، مـ هذا وإن ، [199: إظراف]

 .() «اهلل كتاب ظـد وقافا وكان ظؾقف، تالها

ـُ العؾَؿ ِحؾُؿ »: و قال الشعبل()«احلؾؿ كـز مقفر»:  قال رشيح َزيَّن

ما ُجعَؾ العؾُؿ أو ما مُحَؾ العؾُؿ يف مثؾ »: وظـ ضاوس، قال، ()«أهؾف

شؿعت أبا إدريس اخلقٓين : وظـ ربقعة بـ يزيد قال، ()«جراِب ِحؾؿٍ 

وإكام يؿتؾخ ظروٌة ، شؿعت أن لإلشالم ُظرا يتعؾؼ الـاس هبا  »0: يؼقل

، ()«وآخر ما يؿتؾخ مـفا الصالة، فلول ما يؿتؾخ مـفا احِلؾُؿ ، ظروٌة 

حتك إن لؾُحؿِؼ ظذ ، إن لؽؾ يشء دولة »: وظـ حمؿد بـ إصعث قال

                                                           

 حديث " [199: إظراف] {خذ العػق وأمر بالعرف وأظرض ظـ اجلاهؾني}رواه البخاري باب  ()

 .60 / 6  صحقح البخاري 4642رقؿ 

 .237 / 5مصـػ ابـ أيب صقبة 25620رواه  ابـ صقبة ما قالقا يف احلؾؿ وما ذكر فقفرقؿ   ((

 .238 / 5 مصـػ ابـ أيب صقبة 25621رواه ابـ صقبة ما قالقا يف احلؾؿ وما ذكر فقفرقؿ   ((

 .238 / 5 مصـػ ابـ أيب صقبة 25623رواه ابـ صقبة ما قالقا يف احلؾؿ وما ذكر فقفرقؿ  ((

 174رواه ابـ وضاح الؼرضبل  باب يف كؼض ظرى اإلشالم ودفـ الديـ وإطفار البدع حديث رقؿ ((

 .127 / 2البدع ٓبـ وضاح 
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تقدد الـاس واشتعطاففؿ كصػ )، و  قال شؾقامن بـ يسار()«احلؾِؿ دولةً 

زيـُة الؽفؾ . قال ظبد ادؾؽ بـ مروان: و ظـ اددائـل؛ قال، ( )(احلؾؿ 

وجدت احلؾؿ أكرص يل مـ : قال إحـػو.()العؾؿ، وحسُبُف احلؾؿ

ٕن : احلؾؿ أرفع مـ العؼؾ قال: ظـ ضؿرة، ظـ رجاء قال، و ()الرجال

 .()"اهلل ظز وجؾ تسؿك بف 

 حقاَء مـ قد تعرُف كثرَة تػضؾف وجزيَؾ مقاهبِِف وظرَف يا أخيشتحقف  اف

 مـف بعفده والعجَز ظـ الؼقام بلداء 
ِ
مـ كػسف التؼصر يف صؽره وقؾَة القفاء

  . ِحؾِؿفما لزمف مـ حؼف ثؿ ٓ يتعرف مـ خالؼف إٓ مجقَؾ شِسه وظظقؿ

/ وكتبه
شعد بـ ظبداهلل السز . د

 30/1/1437اخلؿقس

                                                           

البدع ٓبـ وضاح 209فقام يدال الـاس بعضفؿ مـ بعض والبؼاع حديث رقؿ : رواه ابـ وضاح باب((

2 / 146. 

مـ باب ما يستحب لؾؿرء مـ التحبب إىل خقار الـاس  (هـ327: ادتقىف)رواه اخلرائطل السامري ((

 (202: ص) ادـتؼك مـ كتاب مؽارم إخالق ومعالقفا 486واشتجالب مقداِتؿ  حديث  رقؿ 

 .462 / 4  (1677) ادجالسة وجقاهر العؾؿ  أثر رقؿ((

 .27 / 5ادجالسة وجقاهر العؾؿ 1821((

: ص) الزهد ٕمحد بـ حـبؾ 1267رواه اإلمام أمحد أخبار مالؽ بـ ظبد اهلل اخلثعؿل رمحف اهلل  رقؿ ((

186). 


