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بصر النيب صلى هللا عليه وسلم
لىيـو ومـى  ،نقتـن
أيها اإلخوة املؤمنون ..مازلنا يف رحـا فـتاا املفـطت فـى
لىيو ومى  ،وقـد ولـدأ أن
منها التوائد يف هذا الشهر املبارك ،شهر مولد املفطت فى
نتحــد لــح حـواص املفــطت لىيــو الفــاة وال ــام ،وحتــدانا لــح حامــة ال ــمع ،واحلــدي
اليوم إن شاء

تبارك وتعاىل لح حامة البفر ،وليين املفطت فى

وقــد ــاء يف فــتة املف ــطت فــى

لىيو ومى .

لىي ــو ومــى ابدئ ذي ب ــدء ،أنــو (ك ااأد ج عا ا

العينان) والــدلج يف العينـن :شــدة مـواد احلدقــة مـع شــدة بيـاا البيــاا ،والعـن لىــو مــح
بيــاا وم ـواد ،ولىنــيف يف ذلــا مدالبــة لطيتــة م ـرأة ــاءا تشــت زو هــا ،فقــال ــا النــيف
لىيو الفـاة وال ـام( :أذلـا الـذي يف لينيـو بيـاا؟) قالـ ::و  ،مـا يف لينيـو بيـاا
رم ــول ! .ق ــال :بى ـ  ،إن يف ليني ــو بيا ــا .فر ع ــ :إىل البي ــ ،:فج ــاء زو ه ــا يف امل ــاء،
فجعى :حتدق يف لينيـو ،فقـال ـا :مـا شـكنا؟ فكخهتـو ا ـه ،قالـ ::خر ـ :إىل رمـول
أش ــت يا ،ف ــكخه أن يف ليني ــا بيا ــا! .ق ــال ــا :ويى ــا! وه ــو لى ــو الع ــن م ــح بي ــاا
لىيــو ومــى مــببا يف اإلفــاف فيمــا بــن
وم ـواد؟! ف انــ :تىــا املدالبــة مــح النــيف فــى
الزو ن .فالعن لىو مح بياا ومواد ،واجلمال يف العن شدة مواد العن مع شدة بياا
العن.
وقــد وفــا النــيف لىيــو الفــاة وال ــام أبنــو نــان أح ــح النــاص لىـ اإل ــاق ،وفــا
النــيف لىيــو الفــاة وال ــام ،نمــا قــال مــيدأ لىـ ر ـ
بعده مثله) فهـو ألـو خىـق

تعــاىل لنــو( :مااأ يج ا

لااه و

لىـ اإل ـاق ،و شـا أن لـال العيـون مـح ألفـ فـتاا

أو مفاهر اجلمال ،والعر تعىن بوفا العيـون ألن أول مـا يىقـاك مـح الر ـو لينـا  ،مث بعـد
ذلا و هو ،فاجلمال جيتمع يف الو و ،ولال الو و جيتمع يف العينن ،ولذلا يقول الناص يف
األمثــال العاميــة( :العــن م رفــة ال ــام) فــإذا تو هــ :إىل ر ــو ،أول مــا تنفــر إليــو تنفــر إىل
ليني ــو ،وت ــزل الع ــر يف العي ــون ق ــد ا وح ــديثا ،فجم ــع تب ــارك وتع ــاىل لنبي ــو لىي ــو الف ــاة
وال ام لال العينن وقوة اإلبفار ،وهذا أول وفا :الدلج.

والوفا الثا  :أنـو لىيـو الفـاة وال ـام (كاأد ج اكل العان) والشـ و يف العـن ف ـر
بتت ـ يح :مح ــرة قىيى ــة يف أ ـرال العين ــن ل ــالي هــذا البي ــاا م ــح رفيــو .ه ــذا ه ــو التت ـ
األول ،وهـ ــو يزيـ ــد العـ ــن لـ ــا  .والتت ـ ـ الثـ ــا أن الش ـ ـ و يف العـ ــن املفـ ــدر :الش ـ ـ و،
والفــتة :أش ـ و] إمنــا هــو ــول شــق العــن ،وهــو مــح فــتاا اجلمــال ،بــدل أن ت ــون العــن
مــدورة ودودبــة ،ي ــون شــق العــن مــح هــة اليمــن ومــح هــة الي ــار ــويا ،وه ــذا نانــ:
لىيو ومى .
لينا املفطت فى
وفا لىيو الفاة وال ام أنو (كأد جسو احلد ة) وفا النيف لىيـو الفـاة وال ـام

أبنـو (كأد مشرب العن بمار ) واملشـر لنـد العـر هـو الـذي ـالي بيا ـو محـرة ،ولـذلا
وفــا

ــد النــيف لىيــو الفــاة وال ــام أبنــو نــان مشـراب ،أي :نــان بيا ــو بيا ــا فيــو محــرة

لطيتــة ت ـ أو تزيــو ش ـدة البـهـق يف البيــاا .ولــذلا وفــا النــيف لىيــو الفــاة وال ــام( :مل
كن ابألمهق) الشديد اليباا دا الذي تنبو لنو العن ،وهذا هو املراد يف فتة العن هبـذ
احلمرة الي ة ،اليت نانـ :يف العـن ل ـ يعتـدل ذلـا البيـاا ،فـا ي ـون بيا ـا مـؤذ ـر
لــح احلــد املعتــاد ،ألن يف نــو لــون مــح األل ـوان حــدا معتــادا يبى ـ فيــو در ــة احل ــح ،في ـدخو
ال رور لى الناظريح ،وحـدا آخـر يف أقفـا ي ـوء العـن ويـدخو لىـ الـنتا ا ـ وال ـ لنـد
النفر.
والع ــن ت م ــو -أيه ــا اإلخ ــوة -إ مب ــا هب ــيي هب ــا ،فمم ــا هب ــيي ابلع ــن :األه ــدا ،
ي موهنا( :الرموش) ،أهدا العـن قـد عىهـا تبـارك وتعـاىل وقايـة لىعـن مـح ال بـار ،وقايـة
لىعــن مــح احلش ـراا الــيت ــح أن تقــع لى ـ العــن ،نمــا عىهــا تبــارك وتعــاىل ز دة يف
اجلم ــال .ول ــال الع ــن نم ــا تعرف ــون بط ــول األه ــدا  ،ول ــذلا يش ــت و الن ــاء بتـ ـزين الع ــن
ابألشــياء الف ــنالية ،وينتق ــون يف ذلــا األم ـوال ،وه ــذا يــا ينب ـ البح ـ فيــو ل ــح األح ــام
الشرلية ،ألن وفو الشعر بشعر آخر جيوز ،و جيـوز ترنيـه هـذ احلوا ـه ا فـطنالية،
و جيــوز ترنيــه هــذ األشــتار ا فــطنالية ،فينب ـ البحـ يف هــذ األح ــام ،وقــد لعــح
تبارك وتعاىل الوافىة وامل توفىة ،والنامشة واملتـنمشة ،نما اء يف حدي النيف لىيو الفاة
وال ام املتتق لىيو لند البخاري وم ى  ،فتعو ذلا مح ال بـائر .وفـا النـيف لىيـو الفـاة
وال ام أبنو (كأد جهدب األ فأي) وا د  :املفدر ،والفتة :أهد  .وا د يف األشتار

تبارك وتعـاىل

ول األشتار ،ف ان :أشتار لينيو -أي :رموش لينيو -ويىة خىقة خىقو
هبا.
مث مح بعد ذلا ،عو تبارك وتعاىل زينة العينـن حتـ :اجلبـن احلـا بن ،وتعرفـون نـ
يشــت و الن ــاء بزينــة احلوا ــه ،ونيــا ت ـ ا األح ـوال مــح لفــر وزمــان إىل لفــر وزمــان،
نانــ :الن ــاء تــدحح قــد ا بعف ـ احلوا ــه و ى ـظ احلوا ــه ،فت ـ ا األح ـوال ،وفــارا
الن اء اآلن يرققح احلوا ه ،أو يزلح احلوا ه و ططح م اهنا خطا ابلرموم واأللوان ،وهـذا
يا جيوز شرلا ،جيوز شرلا إزالة احلوا ه ومنش ذلا الشعر ،و جيـوز رمـ ذلـا ا ـي
ابأللوان ،فينب التنبو ذا احل الشرل .
لىيو ومى ناأ اتمن نـامىن ،يفـح اإلن ـان أهنمـا قـد اقـ أ،
حا با املفطت فى
ل ح يف قـرن ،فى ي وأ متفىن لند األنا ،وإمنا نان نو حا ه يبتدئ مح م انـو مث
ينته يف قوص بديع ليو ،ه ذا خىقو

تبارك وتعـاىل( ،جزج احلواجا ) هـذا هـو الـز ج،

الــز ج يف احلوا ــه تقــوص احلوا ــه مــح ا ىقــة ،ونانــ :حوا ــه املفــطت لىيــو الفــاة
وال ام (ساواب يف غا

ارد) أي :اتمـة ،ل ـح يف ـ قــرن ألن ذلـا هب ـح لنـد النفـر

يف مراتــه اجلمــال ،وال ــاب  :ال امــو ،والــدروت ال ــاب اا :الــدروت الــيت ت ط ـ اجل ـ نىــو.

(بينهمأ عرق ديه الغض ) أي :يتفان ،نان لو لرق يدر ال ضه :أي ىؤ ابلدم إذا
ضــه النــيف لىي ــو الفــاة وال ــام ،وم ــا نــان ي ضــه لنت ــو ،وإمنــا نــان ي ض ــه ه ،وإذا
ضـه ه يقـ ل ضــبو شـ ء ،فــإذا ضــه ه امحــر و هــو وانتتخــ :أودا ــو ،أي :امــت ا
لــروق الــدم يف رقبتــو ويف و هــو لىيــو الفــاة وال ــام ،وامــت ذلــا العــرق الــذي يف منتفــا
اجلبن فوق األنا.
مث اء يف فتة النيف لىيو الفاة وال ام أنو ولد أنحو العينن ،يقول ميدأ ابر بح
سـرة ر ـ

تعــاىل لنــو( :وكنا ا ا رتاارل اليااه لا  :جكحاال العيناان ،ولاايأب حكحاال)

ويقـرأ احلــدي ( :وننــ :إذا نفــرا إليــو قىــ ::أنحــو العينــن ،ولــيا أبنحــو) ال حــو لــال
وزينة ودواء وشتاء ،وهو مح ال نح النبوية اليت مات :أو أميت ،:وبقي :لىن اء دون الر ال،
وقــد ــاءا األحادي ـ املت ـواترة يف احل ـ لى ـ امــتعمال ال حــو ،يقــول النــيف لىيــو الفــاة
وال ــام( :اكتحلااوا اب ااد ،فإرااه لااو ال صاار و ن ا الشااعر) ويقــول النــيف لىيــو الفــاة

وال ام( :اد خ جكحألكم ا د) ويقول النيف لىيو الفاة وال ام( :ا ا اكتحل جحدكم
فليااو ر) ونــان ي تحــو لىيــو الفــاة وال ــام تش ـريعا لى ــنة النبويــة ،ل ــح نــان لىيــو الفــاة
وال ام يفهر مو ع ال حـو يف تنيـو ب ـ نحـو ،ألنـو ولـد لىيـو الفـاة وال ـام أنحـا،
ف ــا لج ــه و ــرو أن عى ــو تب ــارك وتع ــاىل أيه ــا اإلخ ــوة خـ ـ خى ــق  .ويق ــول بعـ ـ

الف ــحابة يف وف ــا الن ــيف لىي ــو الف ــاة وال ــام يف لب ــارة أدرة (وك ااأد يف ج اافأيه وطا اف)
لىيــو

والو ـا هــو ــول األشــتار ،وهــذ فــتة أدرة ــاءا يف فائــو املفــطت فــى
ومى .
هــذ ه ـ ا ىقــة ،ابه لىــي الــذي يــرذ ر ــا هبــذا اجلمــال أ يت ــزل فيــو؟ الــذي يــرذ
ر ــا هب ــذا ال م ــال وه ــذا احل ـ ـح ،أ ي ــو إلي ــو بقىب ــو وو ه ــو؟ أ ي ـ ـر برؤيت ــو؟ أ يتتـ ـ
مبحامــنو؟ أ يتبعــو مــح م ــان إىل م ــان؟ ذنــرأ ل ـ قفــة نفــر بــح احلجــا الــذي نــان مــح
ألو الر ال يف لفر  ،ونان :الن اء يتت بو ،فنتا مـيدأ لمـر مـح املدينـة املنـورة! أخر ـو
فتت ــان الن ــاء ب ــو إىل م ــان يعرف ــو في ــو أح ــد! ف ــإذا لرفن ــا ل ــال املف ــطت لىي ــو الف ــاة
وال ام أفا جيه لىينا أن نتعىق بو؟!.
وأأ أقــول هــذا ملــح هبــه التعىــق ابملفــاهر ا ار يــة ،النــاص لى ـ مراتــه ،مــح النــاص مــح
يتعىــق ابحل مــة واملنطــق والتفــاحة والش ـريعة وا ىــق .مــح النــاص مــح يتعىــق اب ــدذ واليقــن
لىيــو ومــى  ،و جيــد
واإل ــان واإلخــا  .ومــح ىــه ذلــا و ــد لنــد رمــول فــى
خ ا منو لنـد مـوا  .ل ـح مـح النـاص مـح يتعىـق امـال الفـورة ،يقـا لنـد املفـاهر ا ار يـة،
تبــارك وتعــاىل نبيــا إ وبعثــو يف أهب ـ
وهــذا شــكن لامــة النــاص ،فمــح أ ــو ذلــا مــا بع ـ
تبارك وتعاىل نبينا لىيو الفاة وال ام فجعىـو أح ـح النـاص وألـو
آ ا اجلمال ،وبع
الن ــاص ،ألن رم ــالتو ابقي ــة إىل ي ــوم القيام ــة ،يض ــرأ أنن ــا ن ــر لىي ــو الف ــاة وال ــام ،ألن
الوفا نقو ابلتواتر أيها اإلخوة،
وإذا تر ا ال ف ى =ألأص رأو ابألبفار
إذا أخ ـها اآلن لــح يثــو أو يثىــة أو ر ــو قيــو لــا إن لالــو يف هــذا العفــر بــديع ،لامــة
النــاص مــح أهــو الــدنيا ي ــعون إىل النفــر إىل ذلــا الر ــو أو إىل تىــا امل ـرأة ،وإن نــان النفــر
حراما إىل الن اء األ نبياا احملارم ،لامة الناص إذا سع أو هوي لا خارقا بديعا هبه

لىيـو ومـى وح ـنو؟! ،أفـا يـدلوك
النفر إليـو ،ف يـا إذا سعـ :امـال املفـطت فـى
لىيــو ومــى  ،والبحـ لــح فــتاتو وفائىــو لاقتــداء بــو وا ت ــاء
ذلــا إىل التعىــق بــو فــى
ب ــو؟! وت ــرون م ــا هب ــد يف ب ــاد الش ــرق وال ــر م ــح افتت ــان الش ــبا ابملش ــاه م ــح املمثى ــن
وامل نـن ،وقـ الشـعر لىـ ريقـة تىـا القفــة ،ولـبا الثيـا لىـ ريقـة تىـا الثيـا  ،ومــا
أريــد أن أذنــر األســاء فهــذا املقــام أ ــو وأسـ وألفـ مــح أذنــر فيــو أســاء نتــار مالــن ،أو
أســاء أأص اتفهــن ،ل ــح هــذا حــال النــاص يف الشــرق وال ــر  ،وهــذا حــال شــبا امل ــىمن،
وخبافة يف بع هذ األحياء ،الـيت يتتـ النـاص فيهـا ابلثقافـاا ال ربيـة ،يـ ك لنـا ر العـزة
مــبحانو وتعــاىل و هــا مــح و ــو ال مــال إ ولعــو يف النــيف لىيــو الفــاة وال ــام ،و ي ــادر
ف ة و نب ة مح أوفال احل ح واجلمال إ وآاتها نبينا لىيو الفاة وال ام ،فينب لتـا
أن نتتخر أبنـو رمـول إلينـا ،وينب ـ أن ن ـعد أبنـو لىيـو الفـاة وال ـام هـو حبيبنـا ونبينـا
وشتيعنا وقدوتنا وأموتنا ،فىنت زل امالو لىيو الفاة وال ام ،ولنتت مبحامنو لىيو الفـاة
و لجه يف ذلا.
وال ام ،رو و
هذ خىقة العن أيها اإلخوة ،أما بعد ذلا :احلامـة الـيت و ـع :يف تىـا العـن ،ي يـه
لح بع الناص قوة بفر النيف لىيو الفاة وال ام ،وما آات تبارك وتعـاىل مـح معجـزاا
هذا نىو يف بي :بديع:
يف بفر  ،ميزتو لح مائر البشر ،وأأ أ
ومد بشر (ل ح اتبع )..وليا نالبشر=بو هو قوتة والناص ناحلجر
لــو أردأ أن تقــارن بش ـريتنا ببش ـرية املفــطت لىيــو الفــاة وال ــام ،لرأينــا التــرق بيننــا وبينــو
نــالترق فيمــا بــن الثــرذ والثــر  ،نــالترق فيمــا بــن احلجــر والــذهه والــدر واليــاقوا واجلــوهر،
اإلن ــان الواحــد منــا يــرذ بعينــن أمامــو لنــد تو ــو البفــر إىل الش ـ ء ،يــرذ الش ـ ء يف زاويــة
وــددة ،ل ــح النــيف لىيــو الفــاة وال ــام آات تبــارك وتعــاىل القــدرة لىـ اإلبفــار يف ليــع
اجلهاا ،وهذا ال ـام لـيا ب ريـه لـح نتـه الفـحاف ،فتـ البخـاري وم ـى لـح أي هريـرة
ر

تعاىل لنو قال :قال رمول

فى

لىيو ومى ( :هل رود ليت ههنأ؟ فاوهللا

مأ خيفى علي يكوعكم و سجو كم ،اين ألياكم من وياء ظهار)) ونـكن النـيف لىيـو الفـاة
وال ام فار نىو ألينا ،ف ذ مح أمـام ويـرذ مـح خىتـو ،تبـارك وتعـاىل عـو قـوة اإلبفـار
ابلعن ،ل ح لو أراد تبارك وتعاىل أن جيعو قوة اإلبفار يف اليد لقدر لى ذلا ،قدرة

وامــعة ،وهــذا مــح املم نــاا ،نعـ مــبه الرؤيــة إمنــا هــو العــن ،ل ــح املبفــر يف العــن إمنــا هــو
الــروف ،واملــدرك يف اإلن ــان إمنــا هــو الــروف ،والــدليو لى ـ ذلــا أن اإلن ــان إذا مــاا بقيــ:
د نمـا هـو،
لينا نما مها ،و يرذ شيئا ،وبقي :أذأ نما مها ،و ي مع شيئا ،وبق
و هبا بش ء.
فاملدرك يف اإلن ان إمنا هو الروف ،فإذا أراد تبارك وتعاىل خىق قـوة اإلبفـار يف لضـو
آخر خىقو ،نما حد ل يدأ موم ملا عو تبارك وتعاىل يد بيضاء فكأرا لـو ،ونمـا
لىي ــو وم ــى  ،مل ــا خر ــا م ــح لن ــد لىي ــو
ح ــد ذل ــا ل ــبع أف ــحا رم ــول ف ــى
الفاة وال ام ،ف ان ل و واحد منهما يف يد مفباف يض ء لو ،مث اف قا ففـارا يـد نـو
منهما مفباحا يض ء لو.
لذلا رابة أن جند األحادي الفحيحة تدل لى أن النيف لىيو الفاة وال ام قـد
آات مــح خفــائ البفــر مــا يؤتــو أحــدا مــح العــاملن ،فمــح ذلــا الرؤيــة مــح اجلهــاا
ليعــا ،أي أنــو نــان يــرذ لىيــو الفــاة وال ــام مــح خىتــو ،والعىمــاء يف تت ـ هــذا احلــدي
يقولــون :ه ـ رؤيــة حقيقيــة ألنــو لىيــو الفــاة وال ــام قــال( :إ ألران ـ مــح وراء ظهــري)
لىيــو ومــى يىقـ ال ــام لىـ لواهنــو ،ولــو أراد أن املائ ــة لــه مبــا
ورمــول فــى
يتعو أفحابو مح خىتو لند امل ـابقة ابلرنـوت وال ـجود أو أنـو ـه بـذلا لقـال( :إ ألخـه
مبا تتعىون) .بو قال( :إ ألران ) وهـذا الىتـظ هبتمـو التكويـو ،ويف بعـ ألتـاا البخـاري

أيضا أن النيف لىيو الفاة وال ام قال( :اين أليى من خلفي كمأ جيى من جماأمي) ف ـاوذ
فيما بن الرؤيتن ،إ ألرذ مح خىت نما مح أرذ مح أمام  ،حنح نرذ مـح األمـام ،ورمـول
لىيو ومى يرذ مح ا ىا نما يرذ مح األمام ،فقـوة اإلبفـار لنـد مـح ا ىـا
فى
نقوة اإلبفار لند مح األمام.
مث ـاء يف حـدي آخـر أيضــا لـح ابـح لبـاص ر ـ
ال ــد ئو وح ــنو اإلم ــام ال ــيو

تعـاىل لنهمـا أخر ـو البيهقـ يف

ق ــال( :كا اأد يس ااول هللا ص االى هللا علي ااه وس االم اارى يف

التلمااة كمااأ اارى يف النهااأي يف الضااوء) و ــو آخــر مــح ــو قــوة البفــر لنــد النــيف فــى
لىيــو ومــى  ،نــان يــرذ يف الفىمــة نمــا يــرذ يف النهــار يف الضــوء ،هــذ هـ املعجــزة ،هــذا هــو
ال مــال مــح تبــارك وتعــاىل الــذي نمــو بــو نبيــو لىيــو الفــاة وال ــام ،ولــذلا روذ اإلمــام

القا ـ ليــاا يف نتابــو (الشــتا بتعريــا حقــوق املفــطت ) أن النــيف لىيــو الفــاة وال ــام

(كااأد اارى يف الثاارع جحااد عشاار مااأ) وروذ اإلمــام ال ــهيى يف (الــروا األنـا) أن النــيف
لىيــو الفــاة وال ــام (كااأد اارى حن عينيااه يف الثاارع ام ا عشاار مااأ) يف وقــ :تعجــز فيــو
لي ـون البشــر لــح إدراك ذلــا ،بــو هــذا يــا ي تشــتو إ لىمــاء التىــا بعــد اخ ـ ات املنــاظ
(التيىي ـ وابا) الوامــعة الدقيقــة ،ذاا العدمــاا الطويىــة املقربــة ،ل ــح النــيف لىيــو الفــاة
وال ام نان يرذ ذلا.
هــذا بع ـ مــا ــح أن جنمعــو يف بيــان وفــا ليــين النــيف لىيــو الفــاة وال ــام وق ـوة
اإلبفار لند  ،هذا وفـتو لىيـو الفـاة وال ـام ،وفـتو يزيـدأ تعىقـا بـو ،اآلن نريـد التخىـق،
لىيــو ومــى يف اإلبفــار والرؤيــة؟ جنــد يف ذلــا فــتة
نيــا نتخىــق أبد املفــطت فــى
نفــر النــيف لىيــو الفــاة وال ــام ..العينــان ..اإلبفــار ..اآلن النفــر ..نيــا نــان ينفــر النــيف
لىيو الفاة وال ام بعينيو؟..
تعرفــون النــاص يعــابون يف نــو لفــر ويف ن ـو زمــان ب ثــرة حرنــة العــن ،ومــح قوالــد لى ـ
الترامــة أن نثــرة حرنــة العــن تــدل لى ـ امل ــر وا ديعــة ،وأن ابــاا حرنــة العــن يــدل لى ـ
احل مة والتؤدة والروية ،اء يف فتة النيف لىيو الفاة وال ام يف حدي هند ابح أي هالـة
وهــو حــدي شــه أخر ــو اإلمــام ال مــذي يف فائىــو (كااأد عليااه الصااا وال ااان خااأف

الطار ) أي :ي ـ
األدابء:

بفــر

لـح احملرمــاا فح ـه وإمنـا لــح املباحـاا نــذلا ،يقـول أحــد

ونن :إذا أرمى :رفا رائدا=لعينـيا يوما أتعبتا املناظر
رأي :الذي نىو أن :قادر=لىيو و لح بعضو أن :فابر
رفـا إذا
إرمال الطرل :جمرد التر ـة يف الطريـق والنفـر ينـا وي ـارا ،األد أن لتـ
نن :متش يف الطريق ،انفر لند مو ع قدميا ،هذا نان حال الفاحلن قد ا ،ويروذ لح
مــيدأ لبــد بــح املبــارك أنــو نــان يقــول( :نــان ال ــىا ي رهــون فضــول النفــر نمــا نــانوا
ي رهون فضـول ال ـام) أي :ال ـام الـذي ائـو حتتـو ،ال ـام الـذي فائـدة منـو ،ت ىـ
ابحل مة ،ت ى ابلفوا  ،ت ى مبا يعنيا يف أمور دينا ودنياك ،وانفر أيضا إىل ما يعنيا،
نــان لبــد بــح املبــارك شـ مــع ر ــو ،فـرأذ ذلــا الر ــو دارا ح ــنة ،فجعــو ينفــر إليهــا،

بح املبارك رأمو وقال( :إمنا لو ذلا الر و دار لتنفـر إليهـا) هـذا مـح فضـول

فكدار لبد
النفر.
لىيـو ومـى يف
وحدي التضو بح العبـاص يف ذلـا شـه  ،ملـا نـان ردل النـيف فـى
فتح م ة ،واحلدي يف الفحيحن ،عو ينفر ينا ،فكدار النيف لىيو الفاة وال ام و هـو
إىل الي ــار ،وهــذا أفــىو يف نــام

تبــارك وتعــاىل  :اال للماانمنن اغضااوا ماان جبصااأيهم

وَيفتا ااوا ف ا ااروجهم ..الن ــور ]30،و ا اال للمنمنا ااأل اغضضا اان ما اان جبصا ااأيهن وَيفتا اان

فا ااروجهن..

الن ــور]31،

ـ

البف ــر هن ــا أيا مقي ــدا ب ـ ـ

البف ــر ل ــح الن ــاء يف ح ــق

الر ــال ،و ل ــح الر ــال يف ح ــق الن ــاء ،وإمن ــا ــاء لام ــا ،م ــا ق ــال تب ــارك وتع ــاىل :ق ــو
لىمــؤمنن ي ض ـوا أبفــاره لــح الن ــاء .ومــا قــال مــبحانو وتعــاىل :وقــو لىمؤمنــاا ي ضضــح
البفر لح نو ما ائو حتتو ،ومح ذلا لى مـبيو
أبفارهح لح الر ال .وإمنا املراد
املثال :النفـر يف هـذا الفـندوق العجيـه (التىتـاز) ،هـذا الفـندوق الـذي أيتيـا اآلن ابلفـور
التامــدة وا الــة ،وأيتيــا ب ــو أمــبا الت ــاد ،النفــر فيــو فضــول ائــو حتتــو ،النفــر يف
وا هــاا احملــاا ،إذا ت ــح تعــرل مــا تريــد شـراء  ،جمــرد التر ــة والنفــر يــدلوك إىل إ ــالة
املــال ،ويــدلوك إىل ا فتتــان ،هــذا معــىن أن ترمــو رفــا رائــدا ،يــرود لــا املنــاظر يــا تقــدر
لىيو ،و تفه لنو مح أمبا املعفية.
ف ان النيف لىيو الفـاة وال ـام خـاف الطـرل ،إذا مشـ الواحـد منـا ينب ـ أن شـ
خ ــاف الط ــرل ،نن ــا ن ــمع ل ــح بع ـ الف ــاحلن ق ــد ا ،وأأ أح ــه أن أم ــرد ل ـ قف ـ
الفاحلن ،حىت يعرل اإلن ان حالو ملا يقارن بينـو وبـن ر ـو لـاش قبـو ن ـن مـنة أو قبـو
أربعن منة ،أأ نن :أمشـ مـع والـدي رمحـو تعـاىل فمـا رأيتـو يومـا يىتتـ :ينـا و ي ـارا،
و يرفـع رأمــو ،وإمنــا تـ رأمـو ،وينفــر لنــد مو ــع قدميــو ،ونـان أحــد نبــار أوليــاء الشــام،
وهــو الشــيي ش ـريا اليعقــوي -وهــو ل ـ والــدي رمحــو  -ونــان إمــام املال يــة يف ــامع بــين
أمية ،وأحد نبار العىماء ،مرة مح املراا قتو لو ولد ،فدخو إىل احمل مة لي قي حقـو ،فىـبا
هــذ القىن ــوة وأرخاهــا لى ـ و هــو ،فقيــو لــو :فعىــ :ذلــا؟ قــال :أريــد أن أرذ قاتــو
ولــدي ،حــىت إذا رأيتــو يف الطريــق أميــز مــح بــن النــاص ،و أحــزن و أ ــد لىيــو ،لتــا لنــو
وأمقي حقو ،و يعرل و هو ،و يرد أن يـر ! .وحـداوأ أيضـا أن الشـيي بـدر الـديح احل ـين

احملد األنه ،ملا قيو لو :بدأا الن اء لر ب حجا  ،أىب أن ر يف الطريـق ،مـا نـان
شـ إ مــح دار احلــدي يف (العفــرونية) إىل بيتــو يف حـ (النــوفرة) أول حـ (النقاشــاا)،
وما نان ر خار هذا احلـ  ،ملـا قيـو لـو أن الن ـاء بـدأن ـر ح مـافراا ،هتيبـا مـح الوقـوت
لىيو ومى .
يف املعفية ،واقتداء ابلنيف فى
يق ــول هن ــد ب ــح أي هال ــة يف ف ــتتو لىي ــو الف ــاة وال ــام( :خ ــاف الط ــرل ،نف ــر إىل
األرا أ ــول م ــح نف ــر إىل ال ــماء) نف ــر إىل األرا توا ــعا ألن النف ــر إىل ال ــماء في ــو
ت ه ،وفيو رفع رأص ( ،و نفـر املاحفـة) أي :هبـدق يف الشـ ء ،بـو ياحـظ ماحفـة،
واملاحفــة إمنــا ه ـ النفــر بىحــظ العــن ،وهــو ــرل العــن أو شــق الع ـن .هــذا مــا ينب ـ أن
ن ــتتيد -أيهــا اإلخــوة -إذا أردأ ا قتــداء ابلنــيف لىيــو الفــاة وال ــام يف فــتتو وحوامــو،
لنــدما نــذنر لينيــو الش ـريتتن ،ولــال هتــن العينــن ،ولنــدما نــذنر قــوة بفــر لىيــو الفــاة
وال ام ،ولندما نذنر أدبو يف النفر ،وأدبو يف املاحفـة ،وأدبـو يف ختـ الطـرل ،وأدبـو يف
ا لتبــار والتت ــر ،هــذا مــا ينب ـ أن نىتتــ :إليــو -أيهــا اإلخــوة ..-تت ـر يف آ ا تبــارك
وتعاىل ،انفر يف املفحا ،انفر فيما يهما مح أمور دينا ودنياك.
هن

تبارك وتعاىل نبيو لىيو الفاة وال ـام فقـال :و َتادد عيانايا ا ماأ متاعناأ

به جزواجأ لمناهم ..و ]131،إذا نان النيف فى

لىيو ومى قد هن لح ذلا ،فما ابلنا

حنــح -أيهــا اإلخــوة-؟! أ ينب ـ لنــا أن نتنبــو إىل أن ت ـ الطــرل ون ضــو لــح النفــر يف
تب ــارك وتع ــاىل الن ــاص م ــح زين ــة وم ــال و ــارة وبن ــاء ودور واي ــا
أحـ ـوال الن ــاص وم ــا آتـ ـ
تبارك وتعاىل الناص ،وأن تتطىع إليو .ولذلا
ومرانه؟! ينب لا أن تنفر إىل ما آت
فإنو لىيو الفاة وال ـام بـن ذلـا يف حـدي آخـر ،ملـا هنـ لىيـو الفـاة وال ـام أن ينفـر
الر ــو يف أم ــور ال ــدنيا إىل م ــح فوق ــو ،وأم ــر أن ننف ــر إىل م ــح ه ــو دونن ــا يف أم ــور ال ــدنيا ،ألن
اإلن ان يتعه إذا أدام النفر إىل األ نياء ،ويريد أن يف مثىه  ،ينفـر إىل أفـحا القفـور
ف يد أن يبين قفرا نكفحا القفور ،ينفر إىل أفحا ال ياراا التارهة ف يـد أن يشـ ي
ميارة نكفحا ال ياراا التارهة ،وهذ ه أمبا اإلفاماا ،وهذ ه أمبا الديون
يف اجليــو اجلديــد مــح التجــار الشــبا يف هــذا العفــر ،الــذيح يريــدون أن ي ــى وا يف التجــارة

م ىا أفحا املاين ،يريد أن ي ون لو بيوم واحد قفر ودار وميارة فارهة! ملاذا؟ ..ألنـو
ينفر إىل .
رف ــا ل ــح احلـ ـرام فح ــه ،ب ــو ل ــح املب ــاف
رف ــا أيه ــا األ امل ــؤمح ،ـ ـ
ــ
نــذلا ،ـ الطــرل لــح احلـرام وا ــه شــرلا ،و ـ الطــرل لــح املبــاف يقيــا مــح الوقــوت
فيمــا يتعبــا يف أمــور الــديح والــدنيا ،ن ــكل تبــارك وتعــاىل أن يرزقنــا ا قتــداء ابلنــيف لىيــو
الفـاة وال ــام يف أحوالــو وأخاقــة ،وأن يرزقنــا التعىــق امالـو ونمالــو وآدابــو ،إنــو سيــع قريــه
جميه ،أقول قويل هذا وأمت تر يل ول  ،فامت ترو  ،فيا فوز امل ت تريح...

