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جالله اهللاجلَّ وعد ما عرف قد المستقيم
أنــواع مــن لــه الطائعين إلــيــه المتقربين عــبــاده
والــفــضــل الــعــظــيــم والــخــيــر والـــجـــزاء الـــثـــواب
يــجــعــلــه مـــــا واآلخــــــــــــرة، الــــدنــــيــــا فـــــي الـــعـــمـــيـــم
الخير فعل فــي مــســارعــاً للعبادة محباً دائــمــاً
نــدائــه وتــلــبــيــة جــاللــه جـــلَّ اهللا إلـــى والــتــقــرب

العبادات. بهذه متلذذاً وتعالى تبارك
واألنــــــس الــــدنــــيــــا فـــــي بــــالــــعــــبــــادة والــــتــــلــــذذ
الدنيا جنة هــو سبحانه ومناجاته اهللا بطاعة
وتــلــمــيــذه تــيــمــيــة ابـــن اإلســــالم شــيــخ ذكـــر كــمــا
فــقــالــوا:  الـــعـــلـــمـــاء، مـــن وغــيــرهــمــا الــقــيــم ابــــن
يدخل لن يدخلها لم من جنة الدنيا في (إن
قـــالـــوا:  الـــدنـــيـــا؟ جــنــة هـــي اآلخـــــــرة). مـــا جــنــة
ومــنــاجــاتــه اهللا بــطــاعــة واألنــــس الــعــبــادة، لـــذة
ألهل إال يكون ال جالله. وهــذا جلَّ وذكــره

تعالى. اهللا دين على االستقامة
يكاد ال أحدهم فتجد المستقيمين غير أما

بها. يتلذذ وال فيها يطمئن وال بعبادة يأنس

�������﴿ تـــــعـــــالـــــى:  اهللا يـــــقـــــول
مــن كـــــم [الـــــــرعـــــــد].   ﴾�������
يــطــمــئــن وال مـــســـاء صـــبـــاح اهللا يذكر إنـــســـان
بــاهللا، والــعــيــاذ ــه وغــمّ ــه هــمّ زاد ربــمــا بــل قلبه
وحـــضـــور ولــــــذة بـــخـــشـــوع اهللا يـــذكـــر ال ألنـــــه
عــرف الـــــذي الــمــســتــقــيــم اإلنـــســـان أمــــا قـــلـــب،
يخلف، ال اهللا وعد فإن جالله جلَّ اهللا حق
بطاعته ويأنس اهللا بذكر قلبه يطمئن فتجده
عــنــهــا:  اهللا يـــقـــول مـــثـــالً ســـبـــحـــانـــه. فـــالـــصـــالة
 .[ :البقرة] ﴾������﴿
 «      » :ويقولملسو هيلع هللا ىلص
وقـــــــالملسو هيلع هللا ىلص:   .[() داود  أبــــــو [رواه
» [رواه    »
يجدها ال األشياء هــذه  .[() النسائي 
يـــتـــلـــذذون الــــذيــــن فـــهـــم االســـتـــقـــامـــة أهـــــل إال
وتسبيح وقــــراءة وذكـــر صــالة مــن اهللا بــطــاعــة
على بــهــا ويــســتــعــيــنــون ذلـــك وغــيــر واســتــغــفــار
كثرت إذا فتجده المستقيم غير أمــا دنياهم،



  

فــي يـــخـــشـــع ال أو الـــــصـــــالة!!  نـــســـي أشـــغـــالـــه
بــاهللا نــعــوذ ومــشــاهــد، واضـــح صــالتــه! وهـــذا
اإلنسان كان القلبوالغفلة. فكلما قسوة من
كان كلما جالله جلَّ اهللا دين على مستقيماً
كلما معصيته، عن بطيئًا اهللا طاعة في سريعاً
ولفعل جالله جلَّ اهللا نداء لتلبية يطرب كان
في مــســابــقــاً مــســارعــاً دائـــمـــاً وتـــجـــده أوامــــــره،

يتحايل. وال يتلكأ ال ومبادراً ذلك
يستثقل فتجده المستقيم غير اإلنسان أما
وال أمـــراً يمتثل يــكــاد وال والــطــاعــة الــعــبــادة
إلى منزعجاً متضايقاً متبرماً إال شيئاً يفعل
بين شــتــان بــاهللا. ولــذلــك والــعــيــاذ ذلــك غــيــر
هي؟ ما فيها:  فتلكؤوا بقرة بذبح أمروا من
﴿�������﴾ [الــبــقــرة:  لــونــهــا؟ مــا
ولده!  بذبح أمر من وبين بينهم ]. شتان
جــلَّ اهللا ألمـــر لــالمــتــثــال فــبــادر كــبــده وفــلــذة

[الــصــافــات].   ﴾���� � �����﴿ جــاللــه: 
االســتــقــامــة وهـــــذا!!! فــأهــل هـــذا بــيــن شــتــان
وديدنهم شعارهم جالله جلَّ اهللا دين على
وقــد [طــه]  ﴿���������ے﴾ 
انقياداً الطاعة يفعل الذي إن العلماء:  قال
أفــضــل صـــــدره، بــهــا مــنــشــرحــاً لـــهـــا، ومــحــبــة
نفسه، يعالج وهو بمشقة يفعلها الــذي من

من أفــضــل الصحابةژ عمل كــان ولــهــذا
محبة فــي الــكــمــال بــلــغــوا قــد ألنــهــم غــيــرهــم
إلـــى بــــاإلضــــافــــة فـــيـــهـــا والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة الــــعــــبــــادة

الصحبة.  شرف
العبادة يحب المسلم تجعل فاالستقامة
على بها القيام على فيعان ويألفها بها ويتلذذ
اهللا: (وال رحمه القيم ابــن قــال حــال.  أكمل
ويحبها ويــألــفــهــا الــطــاعــة يــعــانــي الــعــبــد يــــزال
برحمته جالله جلَّ اهللا يرسل حتى ويؤثرها
وتــحــرضــه اً، أزّ إلـــيـــهـــا ه تـــــــؤزّ الـــمـــالئـــكـــة إلـــيـــه
إليها، ومجلسه فــراشــه عــن وتزعجه عليها،
ويؤثرها ويحبها المعاصي يــألــف يـــزال وال
ه فــــتــــؤزّ الـــشـــيـــاطـــيـــن عـــلـــيـــه اهللا يــــــرســــــل حــــتــــى
بالمدد الطاعة جند  قــوّ فـــاألول  . اً أزّ إليها
جند  قــــوّ وهــــذا أعـــوانـــه، أكــبــر مــن فـــصـــاروا
عــلــيــه).  أعــــوانــــاً فــــصــــاروا بـــالـــمـــدد الــمــعــصــيــة
أحدهم كان فقد الصالح، سلفنا اهللا ورحــم
ولذة اإليمان حالوة من يجد ما واصفاً يقول
في الجنة أهل كان واألنسباهللا: (إن العبادة

طيب). عيش لفي إنهم الحال، هذا مثل
بعبادته يــأنــس ــن مــمّ يجعلنا أن اهللا نــســأل

بذكره. ويطمئن



 

يمرّ أن ألحد يسمح ال بأن المصلي النبيملسو هيلع هللا ىلص أوصى
      » :فقال سترته وبين بينه
          
اهللا رحمه النووي وقال  .[() مسلم  [رواه  .«
السترة في مسلم: (والحكمة صحيح على شرحه في تعالى
تمنعُ بقربه....  يجتاز من ومنع وراءه ا عمَّ البصر كفّ

صالته). والتعرضإلفساد المرور الشيطان
UÑÅë’\;Ì÷¡;ÓÖâË’\;Ì÷¡;Ì ⁄Ë’\;ÅË’\;√îÂ

اليمنى يده (وضع الصالة  في قام إذا النبيملسو هيلع هللا ىلص كان
و(كان  .[() مسلم  صحيح [انظر  (اليسر على
يشدُّ ثم اليسر اليد على اليمنى يده يضع اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول

 .[() داود أبو الصالة) [رواه في وهو علىصدره بينهما
     » اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رسول وقال
       
اإلمام وسئل  .[() الجامع  صحيح [انظر  «
إحداهما اليدين بوضع المراد عن تعالى اهللا رحمه أحمد
العزيز).  يدي بين ذلّ (هو فقال:  القيام حال األخر على
في الحكمة العلماء:  (قال تعالى:  اهللا رحمه حجر ابن قال
العبث من أمنع وهو الذليل السائل صفة أنها الهيئة هذه

الخشوع).  إلى وأقرب
UÄÊqâ’\;√îÊŸ;Ì’b;Öæ ’\

اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عنها (كان اهللا رضي عائشة عن ورد لِما
إذا أما األرض).  نحو ببصره ورمى رأسه طأطأ صلى إذا
يحركها، وهو المشيرة إصبعه إلى ينظر فإنه للتشهد جلس
التي بإصبعه جلسللتشهد (يشير إذا كان عنهملسو هيلع هللا ىلصأنه جاء لِما

رواية (وأشار إليها) وفي ببصره ويرمي القبلة إلى اإلبهام تلي
صالة صفة كتاب إشارته). [انظر بصره يجاوز ولم بالسبابة

اهللا]. رحمه األلباني النبيملسو هيلع هللا ىلصللشيخ
Ï’_âŸ

ما وهو:  المصلين بعض أذهان في يدور سؤال وهنا
قد المرء وأن خصوصاً الصالة في العينين إغماض حكم

ذلك؟ فعل إذا الخشوع من يحسبمزيد
النبيملسو هيلع هللا ىلص.  عن الواردة ذلكمخالفللسنة والجواب: أن
وإلى السجود موضع إلى النظر تسنة اإلغماضيفوّ أن كما
للعالمة المكان ولنفسح للفارس الميدان ولندع اإلصبع. 
قال ويجلّيه، األمر يبيِّن اهللا رحمه القيم ابن اهللا عبد أبي
عينيه تغميض هديهملسو هيلع هللا ىلص من يكن (ولم تعالى:  اهللا رحمه
إلى ببصره يومئ التشهد في كان أنه م تقدّ وقد الصالة، في
على يدلّ إشارته... وقد بصره يُجاوز وال الدعاء في إصبعه
رأ لما العنقود ليتناول الكسوف صالة في يده مدّ ذلك
وصاحب فيها الهرة وصاحبة النار رؤيته وكذلك الجنة،
أن أرادت التي للبهيمة مدافعته حديث وكذلك المحجن،
الجاريتين، بين وحجزه والجارية الغالم ه وردّ يديه بين تمرّ
وهو عليه سلّم من على باإلشارة السالم وكذلكأحاديثردّ
وكذلكحديث يراه، من إلى يشير كان إنما فإنه الصالة، في
عين. فهذه ذلكرؤية وكان فخنقه فأخذه له ضالشيطان تعرّ
يكن لم بأنه العلم مجموعها من يُستفاد وغيرها األحاديث
المعاد (/)] بتصرف. الصالة). [زاد في يغمضعينيه
أعلم واهللا الصالة في الخشوع أسباب من بعض هذا
أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد على وسلم اللهم وصلِّ
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الحسنة، والموعظة الرسولملسو هيلع هللا ىلصوأصحابهژبالحكمة عليه كان ما إلى الدعوة هي :
إليه. تدعو بما العمل النفسعلى مجاهدة مع أحسن، هي بالتي والجدال

الدائمة]. [اللجنة

ZÏ¡]⁄q’\Â;Ï â’\;◊·^;€·; Ÿ  :
سواها. إلى يلتفتوا ولم عليها، واجتمعوا بالسنة كوا تمسَّ الذين هم :

اهللا]. يرحمه عثيمين ابن [الشيخ

Z\Ñ]—;!\;ÿá›^;]Ÿ;ÖË∆d;‡Ê⁄“uÁ; ÁÉ’\;‹]“u’\; ćÅ¬Á̌;◊· :
فمنهم وأعمالهم، بحسباعتقاداتهم تختلفأحكامهم اهللاأقسام، أنزل ما بغير الحكام :

يكفر. ال من ومنهم بذلك، يكفر من
اهللا]. يرحمه باز ابن الشيخ [سماحة

Z‰Êu›Â;óÁÖ⁄hÂ;äÁÑÅh; Ÿ;ÈËΩÊ’\;]‚÷⁄¡;Ô\Ä¯;Î ĆÅi¬⁄’\;Î^Ö⁄’\;€“t;]Ÿ :
الضرورية حاجاتها لقضائها النهار في زوجها لوفاة ة المعتدّ المرأة خروج من بأس ال :
تدريس من منها المطلوب عملها لتأدية خروجها ذلك ومن غيرها، بها يقوم ال الالتي
في متجنبة بالرجال، له تعلّق ال مما بالنساء المختصة األعمال من ونحوه وتمريض

ذلك. ونحو الزينة ولباس الطيب، ذلك
[سماحةالشيخمحمدبنإبراهيميرحمهاهللا].



 

املسلمني فتح U‹;QNN;1⁄ieà; Ÿ;LO;X;;z·LM;fpÑ; Ÿ;O
فتح لــه تــمَّ أن بعد الــولــيــد، بــن خــالــد بــقــيــادة األنــبــار ملدينة
معركة بعد فتحها توىل فارسالتي جبهة وذلكيف احلرية،

الردة. حروب يف الياممة
بن عبيدة أيب بقيادة املسلمني نــجــاح Uz·LO ;fpÑ ; Ÿ ;LQ
بعدحصار دمشق، الوليديففتحمدينة بن وخالد اجلراح،
من يمنع مل ذلك ولكن املدينة، عن الروم فيه دافع شديد
احلصار، يف خالد اشتد أن بعد الصلح، وطلبهم سقوطها

 �الصلح إىل عبيدة أبو فأجاهبم
نــشــوب U‹ ;QNQ ;äŞâ≈^ ; Ÿ ;LM ;X ; ;z· ;LP ;fpÑ ; Ÿ ;P

الوليد"  بــن "خالد بــقــيــادة املسلمني بــني الــريمــوك مــعــركــة
مــعــركــة كـــانـــت وقـــــد الـــــريمـــــوك.  وادي يف الـــــــروم ومجــــــوع
أن النرص هذا آثار من وكان املسلمون، فيها انترص هائلة

الشام. بالد يف اإلسالمية الفتوح استقرتحركة
عــمّ املــطــلــب عــبــد بــن الــعــبــاس وفاة U ;z·;NM;fpÑ; Ÿ;LM
الــعــقــبــة، بــيــعــة الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلصيف جــانــب إىل وقـــف الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص،
عليه اهللا صىل النبي وكان مكة، فتح قبل املدينة إىل وجاء
حكمت التي العباسية الدولة تنسب وإليه حيرتمه، وسلم
اجلــلــيــل الــصــحــايب والــــد وهــــو قـــــرون، مخــســة عـــن يــزيــد مـــا

عباس. بن اهللا عبد
"طارق نـــزول U‹;RLL;◊ÁÖdb ; Ÿ;MR;X; ;z·TM;fpÑ; Ÿ;P
بعد طارق"  "جبل باسمه املعروفة اهلضبة عىل زياد"  بن
تــمَّ أن بــعــد لفتحها األنـــدلـــس إىل املــتــوســط الــبــحــر عــبــوره
بن طارق متكن وقد "سبتة".  "يلويان" حاكم مع االتفاق
فتح نتاملسلمنيمن مكّ انتصاراتعظيمة حتقيق من زياد

األندلس. بالد
بــن عـــمـــر األمــــــــوي اخلـــلـــيـــفـــة وفــــــــاة U;zzz·LKL;fzzpÑ; zzŸMO
وهو الــراشــديــن، اخلــلــفــاء بخامس املــعــروف العزيز، عبد
وشهدت األموية، الدولة خلفاء سلسلة يف الثامن اخلليفة
العدل ساد حيث عصورها؛ أزهى خالفته فرتة يف الدولة

� والرخــاء النـاسباألمـن ونَعِم واملســاواة،

عيسىحممد أيب املحدثالكبري وفاة U;z·;MRT;fpÑ; Ÿ;LN
ترمذ إىل نسبة بالرتمذي، املــعــروف ســورة، بن عيسى بن
وتفرغ رضيـــراً، ولــد بلخ، قــرب بلدة وهــي هبــا، ولــد التي
اشتهر معروفاً، حافظاً صار حتى العلم لطلب صغره منذ
الكتب أحــد الــرتمــذي؛ سنن أو الصحيح اجلــامــع بكتابه

النبوي. احلديث يف املعروفة الستة
املسلمني بني محص معركة نشوب U;z·;QSK;fpÑ; Ÿ;LO
بــقــيــادة مـــرصوالـــتـــتـــار ســلــطــان قــــــالوون املـــنـــصـــور بـــقـــيـــادة
انــتــصــاراً املــعــركــة هــذه يف املسلمون انــتــرص وقــد منكومتر،
وانحصار املــغــول ردع الــنــرصعــن هــذا أثــمــر وقــد هــائــالً،

دولتهم. 
التي بـــريوت مدينة املسلمون فتح U ;z·QTK ;fpÑ ; Ÿ ;MM
قد املـــــرصي اجلـــيـــش وكـــــان الــصــلــيــبــيــني، قــبــضــة يف كـــانـــت
الوجود نهياً مُ قـــالوون، خليل األرشف بقيادة عكا فتح
اجليش قـــام عــكــا ســقــوط وبــعــد متـــامـــاً، الــشــام يف الصليبي

الشام.  يف الصليبية املعاقل بقية بفتح املرصي
اجليش عــىل ينترص العثامين اجليش U ;z· ;LMTO;fpÑ; Ÿ;T
إطـــار يف الــبــلــقــان مــنــطــقــة يف "بلونة"  مــعــركــة يف الــــــرويس
،“٩٣ بـــ“حرب عرفت التي العثامنية � الروسية احلــرب
قتيل.  ٢٨٠٠ من أكثر املعركة هذه خرسالروسيف وقد
عصابات U‹ ;LTOS ; ;ÊÁ]Ÿ ; ; Ÿ ;LK ;X ;z·LNQR ;fpÑ ; Ÿ ;M
وشترين البدو) واألرغون اليهود من اهلاجاناة (عصابات
حــيــثدامهــت الــقــدس، قــضــاء يــاســني ديـــر تــرتــكــبجمـــزرة
ياسني،ورشعتبقتلكلمن دير قرية فجراً الثانية الساعة
داخل القنابل إلقاء تمَّ ثم أسلحتهم. ومن مرمى يف وقع
الذين املدنيني عــدد وبلغ فيها، مــن عــىل لتدمريها املــنــازل
والنساء الــشــيــوخ مــن معظمهم شــهــيــداً، ٣٦٠ فيها قتلوا

األطالل. سو منها يبقَ ومل القرية ودمرت واألطفال،
الداعية وفــاة U‹ ;MKKP;äŞâ≈^;S ;X;z·LOMQ;fpÑ; Ÿ ;N
عاماً ٨٧ يناهز عمر عــن ديـــدات أمحــد الشيخ اإلســالمــي
رمضان من ديداتيف (٢٢ أفريقيا. ولد جنوب يف بمنزله
ســـورات مقاطعة يف ١٩١٨م)  يــولــيــو مــن ١ ١٣٣٦هـــــ = 
بمناظراته اشــتــهــر أفــريــقــيــا، جــنــوب إىل انــتــقــل ثــم اهلــنــديــة،
من الكثريين وأعــاد الكثريون، بسببها أسلم التي الدينية
بنياإلسالم كتبه: االختيار أهم من املرتدينعناإلسالم،
والــقــرآن اهللا؟، كــالم املــقــدس الــكــتــاب وهــل واملسيحية،

املعجزات. معجزة



  

عــــبــــاده، بــــه وجـــــــلَّ ـــــزَّ
ع اهللا يــخــتــبــر اضـــيـــة،

مـــ ســــنّــــة الــــبــــالء

���������������	�
﴿ به، ويربيهم

�� ��� �� �������������������

����������������������

الــمــشــركــون لـــه جــمــع
فــ إبـــراهـــيـــم، خــلــيــلــه

وجــــلَّ عـــزَّ اهللا ابــتــلــى
�﴾ [الـــبـــقـــرة]. 

 «   » :بــ فاعتصم منجنيق،
بال فيها ورموه النار،

وأوقدوا الحطب

اهللا ويبتليه [األنــبــيــاء].   ﴾��������������	﴿ الــوحــي:  بــريــد جــابــه
فــأ

��������﴿ واالحتساب والصبر
باهللا فاستعان ماعيل،

إس ولــده بذبح وجــلَّ
عزَّ

بتلى ويُ [الصافات].   ﴾����	�
﴿ الوحي:  بريد أجابه
[الصافات].   ﴾�

وظلمة الليل، ظلمة
الظلمة، شديد حبسٍ في ويكون حوت،

ال فيلتقمه السالم، يه
عل ونس يُ

بطن في اهللا عبد من
أول ويكون منحة، ى

إلــ محنته ل فيحوّ ت،
الــحــو بطن وظلمة ر،

البح

﴾��������������	�
بـــ : ﴿�� اهللا إلى ويتوسل ،
الحوت

��ے﴾�������������﴿ اهللا فأجابه [األنبياء]. 

أيوب: ﴿�������������� لنبيه اهللا تالءَ
اب القرآن علينا [األنبياء]. ويقصُّ

�������������������������������

ويباع ، الجبِّ في ف
يوس اهللا نبي لقى �����������﴾ [األنبياء]. ويُ

خرجإلىالملكوزيراً
ج رَ الفَ أوان وآن ب،

واحتس صبر ولما ويدخلالسجن،
بثمنبخس،

رضي خديجة زوجــه
و طالب أبو عمه ت

يمو البالء، من أنواعٍ
نبيناملسو هيلع هللا ىلصب بتلى للمال. ويُ

بالحجارة الطائف سفهاء ويرشقه
الظروف، أحلك في

يناصرانه كانا اللذان
عنها، اهللا

وكان رباعيته، تكسر
و وجهه، يشج أحد،

غزوة وفي شريفتين،
ال قدميه من الدم سيل

في

نار. وهكذا.. ابتُلي بيته في يوقد ال
و وهالل وهالل الل

ه المنورة بالمدينة ه
علي يمر

حتى وولــده وماله له
أه في والمؤمنة ؤمن

بالم البالء يزال وال
الصالحون، اهللا عباد

   
     » و خطيئة من عليه ما

و اهللا يلقى
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