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 ٱ ٻ ٻ

  

 مكدمة

ء وَذَرا، ٓ َيٖمٞم٥م قمـ سمٍِمه  احلٛمُد هللِ اًمذي أٟمِم٠َم وسَمَرا، وظمٚمَؼ اعم٤مَء واًمثَّرى، وأسْمَدَع يمؾَّ َرْ

امء،  ًَّ صٖمػُم اًمٜمَّْٛمؾ ذم اًمٚمٞمؾ إَِذا َهى، وٓ َيْٕمُزُب قمـ قمٚمٛمف ُمث٘م٤مُل ذرٍة ذم إرض وَٓ ذم اًم

 ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں ژ 

 .[٧ – ٦]ضف:  ژڻ        ڻ  ڻ  

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل اعمٓمَّٚمِع قمغم فم٤مِهر إُْمِر وُمٙمٜمقٟمِف، اًمٕم٤ممل سمنِّ اًمٕمٌِد وضمٝمرِه وفمٜمقٟمِف،

ٓ خيٗمك قمغم ؾمٛمِٕمف ظمٗملُّ إٟملِم، وٓ يٕمُزب قمـ سمٍِمه طمريم٤مُت اجلٜملِم، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا 

يمام ذم احلدي٨م احلًـ:  قمٌده ورؾمقًمف اًمذي أوص٤مٟم٤م سمٛمراىم٦ٌم اهلل ذم اًمن واًمٕمٚمـ ، وم٘م٤مل 

ٜم٦ََم ََتُحَٝم٤م، وظَم٤مًمِِؼ اًمٜم٤َّمَس  ًَ ٞمَِّئ٦َم احلَ ًَّ ِؼ اهلل طَمٞمُثاَم يُمٜم٧َْم، وَأشْمٌِِع اًم ـٍ  اشمَّ ًَ ٿ  ژ .  سمُِخُٚمٍؼ طَم

ٱ  ژ  [2٠١]آل ظؿران:  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ   [2]افـًوء:  ژٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

﮳﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ﮲     

 [.٧2 – ٧٠]إحزاب:  ژ﮺   ﮻  ﮼ ﮽   

وذ إُمقر  وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وظمػم اهلدي هدي حمٛمد  أمو بعد:

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م، ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر. 



 3 تحذيرات من ذنوب اخللواتلا    

ومٝمذه ؾمٓمقر يمتٌتٝم٤م، وأطمرف رىمٛمتٝم٤م، ويمراؾم٦م مجٕمتٝم٤م، شمٚمٌٞم٦م ًمرهم٦ٌم سمٕمض اعمحٌلم،  وبعد:

واؾمتج٤مسم٦م عمِمقرة سمٕمض اًمٓم٤مًمٌلم، طمٞم٨م وىمد ـمٚم٥م ُمٜمل سمٕمض اإلظمقة اًمٗمْمالء أن أيمت٥م 

ُمذيمرة ويمٚمامت، ذم اًمتحذير ُمـ ذٟمقب اخلٚمقات، ُمت٠معم٤ًم حل٤مل يمثػم ُمـ اعمٜمتًٌلم ًمالؾمت٘م٤مُم٦م 

اًمِمٞمٓم٤من، وم٠موىمٕمٝمؿ ذم اخلٚمقات ذم ُمٕمّمٞم٦م اًمرمحـ ، وهمػمهؿ: اًمذيـ اؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ 

وم٤مؾمتحًٜم٧م رأيف ، وىمٌٚم٧م ُمِمقرشمف ، واهمتٜمٛم٧م اًمٗمرص٦م ٕؾمجؾ زم وًمٖمػمي ُمققمٔم٦م ذم هذا 

)اًم٤ٌمب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أهمٗمٚمف ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس
2

، وأمهٚمف يمثػم ُمـ اخلٚمؼ، ومٕمًك أن دمد هذه  (

ُمتٕمٓمِم٦م ُمتٚمٝمٗم٦م، ومتٜمتٗمع هبذه  إطمرف آذاٟم٤م ص٤مهمٞم٦م وأومئدة ُمتٓمٚمٕم٦م وٟمٗمقؾم٤ًم ُمتِمقىم٦م وىمٚمقسم٤مً 

 . اًمًٓمقر، وشمراىم٥م ظم٤مًم٘مٝم٤م اًمٕم٤ممل سمذات اًمّمدور، وُم٤م ذًمؽ قمغم اهلل سمٕمزيز

 أن ذٟمقب اخلٚمقات حتّمد احلًٜم٤مت ودمٚم٥م اًمًٞمئ٤مت. ثؿ فتعؾؿ أخل ادًؾؿ:

 ذٟمقب اخلٚمقات ُمـ أقمٔمؿ اعمقسم٘م٤مت وُمـ أؿمد اعمٝمٚمٙم٤مت . 

 أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب آٟمتٙم٤مؾم٤مت. ذٟمقب اخلٚمقات شمقًمد اهلٛمقم واحلنات سمؾ هل ُمـ 

ذٟمقب اخلٚمقات هل شمٚمؽ أوم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م خيتٚمقن  

وطمج٧ٌم قمٜمٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ٓ ي٤ٌمًمقن سمٜمٔمر اهلل قمز وضمؾ إًمٞمٝمؿ ، وم٢مذا هم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ إٟمٔم٤مر ، 

أطمدًا مل جيدوا  نوٟمٔمروا ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِمامل ، وٟمٔمروا أُم٤مُمٝمؿ وظمٚمٗمٝمؿ ،وم٢مإسمّم٤مر، 

ژ  ،مل جيدوا أطمدًا ُمـ اًمٜم٤مس قمّمقا رب اًمٜم٤مس نإوُمـ اخلٚمؼ قمّمقا رب اخلٚمؼ، 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   

 .[ 2٠٨]افـًوء:  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

                                        
َِوُم  ((2  بؽن افػوء: اجلامظي. افِػ
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-ومٞم٤م ُمرشمٙم٤ًٌم ًمٚمذٟمقب واعمٕم٤ميص سمٕمٞمدًا قمـ أقملم اًمٜم٤مس ،  أيـ اهلل؟! أيـ اهلل؟! ُم٤م أٟم٧م  

إٓ أطمد رضمٚملم: إن يمٜم٧م فمٜمٜم٧م أن اهلل ٓ يراك وم٘مد يمٗمرت، وإن يمٜم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف يراك  -واهلل

 ومٙمٞمػ دمؽمئ قمٚمٞمف، ودمٕمٚمف أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ .

ذم اًمٗمٚمقات هؾ ؾم٠مًم٧م ٟمٗمًؽ هذا ي٤م ُمٜمتٝمٙم٤ًم طمرُم٤مت اهلل ذم اًمٔمٚمامت ذم اخلٚمقات  

 ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ژ  أيـ اهلل؟!اًم١ًمال وأٟم٧م َت٤مرس اعمٕمّمٞم٦م، 

 [.2١]ادؾؽ: 

ي٤م ُمـ شمٕمّمقن اهلل ذم اخلٚمقات واًمٔمالم ، ي٤م ُمـ شمًٝمرون قمغم احل٥م واًمٖمرام، واًمٕمِمؼ  

ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  ژ واهلٞم٤مم، أٓ شمراىمٌقن اهلل اًمذي يرايمؿ ويٕمٚمؿ هيمؿ وٟمجقايمؿ 

 .[2١]ادؾؽ:  ژ پ    پ   پ  ڀ   ڀ  

ي٤م ُمـ شم٘مْمقن اًمٚمٞم٤مزم اًمٖم٤مؾم٘م٤مت، واًم٤ًمقم٤مت اعمٔمٚمامت، ذم اإلوم٤ًمد واعمٝم٤مشمٗم٤مت، 

واًمرؾم٤مئؾ واعمٙم٤معم٤مت ُمع اًمٜم٤ًمء إضمٜمٌٞم٤مت، أٓ شمراىمٌقن اهلل، أٓ شمت٘مقن يقُم٤ًم شمرضمٕمقن ومٞمف 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ژ يدي اهلل، إمم اهلل، أٓ خت٤مومقن اًمٗمْمٞمح٦م همدًا سملم 

 [ .2٩]آكػطور:   ژ﮲  ﮳  ﮴   

ي٤م ُمـ شمٕميص اهلل ذم اخلٚمقات شمذيمر ُمـ يرى ويًٛمع دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ذم اًمّمخرة 

 اًمّمامء ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمامء .

ِر رو  ِْ  وَيرَرى ُظرُروَ  كَِقوضِفرو َ َك

  

ررؾِ   يِف  واُدرر يف َ لِْؾررَؽ افِعَظرروِم افـّ

ڑ      ڑ  ک    ک  ک  ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ژژ  

[ 2٠ - ٩]افرظد:  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  

ررْ رِ َوُ ررَق افيفررِيي َيررَرى َدبِقررَى افررَير   َِ افظُُّؾرراَمِت َؾررْقَ  ُ ررؿ  اف يف

ْخَػررروِت  ِ َْ ْفرررِر َوا َْ  َوَشررروِمٌع فِْؾ

 

رررْؿِعِف افقاشرررع ف  رررقات ًَ  بِ

 بِررراَم َبرررَدا َوَمرررو َخِػرررلْ وِظؾُؿرررُف  

 

ِػرررل ِع  َواْ َ  َأَحررروَط ِظْؾررراًم بِررروجْلَ
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وم٢مذا أهمٚم٘م٧م قمغم ٟمٗمًؽ اًم٤ٌمب، وووٕم٧م قمغم اًمٜمقاومذ اًمًت٤مئر واحلج٤مب، وهم٧ٌم قمـ أقملم 

ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ اًمٜم٤مفمريـ ُمـ إظمقان وأصح٤مب، ومتذيمر ُمـ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م 

ەئ  ەئ    ژ [  ١١٠ – ١2٨]افشعراء:  ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت   

پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 .[٦٠ – ٩٩]إكعوم:  ژٹ        ٹ  ٹ  

شمٕميص اهلل ذم اخلٚمقات شمذيمر اعم٤ًمءًم٦م سملم يدي اهلل ، وشمذيمر يقُم٤ًم شمٜمنم ومٞمف صح٤مئػ ي٤م ُمـ  

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ژ  إقمامل ، ومآظمذ يمت٤مسمف سمٞمٛمٞمٜمف وآظمذ يمت٤مسمف سم٤مًمِمامل.

 ژۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ ﮲  ﮳    ﮴  

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ   [2١ - 2١]اَهاء: 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ژ   ,[١٩]افؽفػ:  ژڱ  ڱ  

ڎ  ژ   [١٧]إكٌقوء:  ژڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  

]افزفزفي:  ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   

٨ – ٧]. 

شمذيمر ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي شمٌغم ومٞمف اًمنائر، وخيرج اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌقرهؿ ًمٚمجزاء واحل٤ًمب  

 ويٕمٞمد اهلل اخلٚمؼ يمام سمدأهؿ.

ررَراٍد ُمـَْتشرر َْ ـَ  رْ رُِؽررْرًٓ ُحَػرروًة 

 

 رْ رَِيُؼقُل ُذو اْفُؽْػرَراِن َذا َيرْقٌم َظًر 

ْؾرررُؼ فَِقررْقِم اْفَػْ رررؾِ    َوُُيَْؿررُع اْ َ

 

ررررْػِع   ًُّ ْؿ َواف ُ  ََجِررررقُعُفْؿ ُظْؾررررِقاُّ

ْطرررُى    َِ َمْقؿِرررٍػ َُيِرررؾُّ ؾِقرررِف اْ َ

 

رررْقُل بِرررِف َواْفَؽرررْرُب    َوَيْعُظرررُؿ اْوَ
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روِب رَوُأْحِض  ًَ

 ُروا  فِْؾَعرْرِض َواْحِ

     

ررروِب   ًَ َْك ْٕ رررُؼ ا
ُِ َِ ًْ َظ  َواْكَؼَطَعررر

َْ ررَقالِ   ْٕ وُُِى ا َِ ًْ َشرر  َواْرَلَؽَؿرر

 

َِ اْدََؼررررولِ   ٌَؾِقررررُغ  ررررَؿ اْف َْ  َواْكَع

ررررقُه فِْؾَؼقُّررررقمِ   ُُ  اْفُق
ًِ  َوَظـَرررر

 

ـْ ِذي افظُّْؾرِؿ فِْؾَؿْظُؾرقمِ    َواْؿُتصيف ِم

ـَررررودِ   ُْ  َوَشرررروَوِت اْدُُؾررررقُج فِْ َ

 

َْصرررَفودِ   ْٕ رررلَء بِوْفؽَِتررروِب َوا ُِ  َو

ررَقاِرُح َوَصررِفَدِت   َْظَضرروُء َواجْلَ ْٕ  ا

 

ررْقَءآُت َواْفَػَضرروُُِ    يًف  َوَبررَدِت اف

ًْ ُ ـَوفِرررَؽ افًرررر   َراُِرْ ريفَواْبُتؾَِقررر

 

رراَمُِرْ   َِ افضيف  َواْكَؽَشررَػ اْدَْ ِػررلُّ 

َْظررراَملِ رَِوُكشررر  ْٕ وُُِػ ا َِ  َرْت َ ررر

 

رررراَملِ    ُلْمَخررررُي بِرررروْفَقِؿِغ َوافش 

ـْ َيْلُخرررُي   َررر
 بِررروْفَقِؿغِ ُضرررقَبك دِ

 

رررقٍر ِظرررغِ رْـَِتوَبرررُف ُبشررر  ُِ  َرى بِ

رررراَملِ    َواْفَقْيررررُؾ فِْمِخررررِي بِوفش 

 

رررقِؿ َ ررروِ    ِِ َْ  َوَراَء َطْفرررٍر فِْؾ

  َٓ َِ ُطْؾررَؿ َو ررِط َؾرر ًْ  َواْفررَقْزُن بِوْفِؼ

 

  َِ ررَقى َمررو َظِؿرر ًِ ٌْررٌد بِ  ُيْمَخررُي َظ

 

 

 

 

رررٍ  ِمقَزاُكرررفُ  ُِ ٌَرررْغَ َكررروٍج َرا  َؾ

 

 َأْوَبَؼرررررُف ُظْدَواُكرررررفُ َوُمْؼرررررِرٍ   

أهي٤م اعمذٟم٥م ذم اخلٚمقات: إن هم٧ٌم قمـ أٟمٔم٤مر اًمٜم٤مس ومٚمـ شمٖمٞم٥م قمـ ٟمٔمر اهلل، إن هم٧ٌم قمـ   

 .[2١]افعؾؼ:  ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ رؤي٦م اًمٜم٤مس ومٚمـ شمٖمٞم٥م قمـ رؤي٦م اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ إن هم٧ٌم قمـ قمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٚمـ شمٖمٞم٥م قمـ قمٚمؿ اهلل 

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ    ڀڀ

 ژڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ٱ  ٻ  ٻ  ژ   ,[2٩]ؽوؾر:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ   ،[7]اعمج٤مدًم٦م: 

ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ     ٿ  ٿ  ٹ    ٹ          ٻ  ٻ  پ  پ  پپ

 .[2٨ – 2٦]  :  ژٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ إن هم٧ٌم قمـ ؾمٛمع اًمٜم٤مس ومٚمـ شمٖمٞم٥م قمـ ؾمٛمع اهلل 

 .[2]ادْودفي:  ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
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ومٞم٤م أهي٤م اعمًٚمؿ :طم٤مومِْظ قمغم ٟمٔمرك ومال شمٜمٔمر إمم حمّرم، وطم٤مومظ قمغم ؾمٛمٕمؽ ومال شمًٛمع  

]اَهاء:  ژېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی      ی  ی  جئ   ژ حمّرًُم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وٓ شمٜمٔمر إمم صٖمر اعمٕمّمٞم٦م وحت٥ًم إُمر هٞمٜم٤ًم،  ،طم٤مومظ قمغم ضمقارطمؽ ومال شمٗمٕمؾ حمّرًُم٤م [.١٦

ضمؾ وقمال  واشّمِؼ ُمٕم٤ميص اهلل ذم اخلٚمقات، وم٢من اًمِم٤مهد هق احل٤ميمؿوًمٙمـ اٟمٔمر إمم ُمـ شمٕميص، 

 [.62إٟمٕم٤مم:  ] ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ وهق أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم ،

هذا قمٛمؾ سمنمي ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م واًمزًمؾ وهق ضمٝمد اعم٘مؾ أؾمٝمٛم٧م ومٞمف سمٕمٛمؾ  وأخرًا أؿقل:

 :ىم٤مل احلريري وأىمقل يمام  افتِييرات مـ ذكقب ا ؾقاتُمتقاوع، وأؾمٛمٞمتف 

رررديف اَ َؾرررِ ًُ ًٌرررو َؾ  وإْن ََتِرررْد َظق

 

َٓ َظْقررَى ؾِقررِف َوَظررِ  ـْ  ررؾيف َمرر َْ  َؾ

 رسمٜم٤م شم٘مٌؾ ُمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، وشم٥م قمٚمٞمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ. 

 يرررررو رب أكرررررً رُررررروُل

 

 وؾقرررررؽ حًرررررـً طـرررررل 

 يرررررو رب ؾررررروؽػر ذكرررررقي 

 

 وظررررروؾـل واظرررررػ ظـرررررل 

 افعػررررررق مـررررررؽ إوررررررل 

 

 وافرررريكى ؿررررد ُرررروء مـررررل 

 وافظررررررـ ؾقررررررؽ َجقررررررؾ 

 

 حؼررررررؼ بِؼررررررؽ طـررررررل 

ٜمَك وختومًو :  ًْ ِصَٗم٤مشمِِف اًْمُٕمغَم أن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل و أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم سم٠َمؾْماَمِئِف احْلُ

َوَأرضُمق َأْن َيُٙمقَن  هَذا اًْمٙمَِت٤مُب ؾَم٤مئًِ٘م٤م ًمٚمُٛمْٕمَتٜمِل سمِِف إمِم ، ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف ،إن ريب ًمًٛمٞمع اًمدقم٤مء

 ُِمٜمُْف َأْن َيْدقُمقَ 
ٍ
٤ٌَمِئِح واعْمُْٝمٚمَِٙم٤مِت. وَأَٟم٤م ؾَم٤مِئٌؾ أظًم٤م اْٟمَتٗمَع سمٌِمء ـْ أْٟمقاِع اًْمَ٘م اِت طَم٤مضمًزا ًَمُف قَم  اخْلَػْمَ

٤ٌَمسمِٜم٤َم، وَ  ، َوَُمَِم٤مخيل، َوؾَم٤مِئِر َأطْم ٚمِِٛملَم أمْجَِٕملَم. وقَمغَم اهللِ اًمَٙمريِؿ اقْمتاِمدي، زِم ، َوًمَِقاًمَِديَّ ًْ اعمُ
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َة إَِّٓ سم٤ِمهللِ اًْمَٕمِزيِز  َوإًَِمْٞمِف شَمْٗمقييض َواؾْمتِٜم٤َمدي، َوطَمًٌَِل اهللُ َوٟمِْٕمَؿ اًمَقيمِٞمُؾ، َوَٓ طَمْقَل َوَٓ ىُمقَّ

)احْلَٙمِٞمؿِ 
2

).  

 . ر (2٩/١/2١١٠بتلري  )  حرر ,ظػو اهلل ظـف ـتٌف : َجقؾ بـ مًعد ادؾقؽل

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .(٩ت افػِؾ )ص:  ريوض اف وحغ ((2
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 متَيد

ي٘م٤مل: ظَمال اعمٙم٤مُن واًمٌمُء خَيُْٚمق ظُمُٚمّقًا وظَمالًء وَأظْمغَم  ،اخلٚمقات مجع ظمٚمقةلعريػ ا ؾقات: 

ـَ إَرض: ىَمراٌر ظم٤مٍل.    َء ومِٞمِف، َوُهَق ظم٤مٍل. واخلاَلُء ُِم َٓ َرْ ـْ ومِٞمِف َأطمد َو  إِذا مَلْ َيُٙم

َء ومِٞمِف. وَأظْمغَم اعْمََٙم٤مَن: ضَمَٕمَٚمُف ظَم٤مًمًِٞم٤م. وَأظْماله: َوضَمَدُه يَمَذًمَِؽ.  َوَُمَٙم٤منٌ  َٓ َرْ َٓ َأطمد سمِِف َو ظَمالء: 

 وَأظْمَٚمْٞم٧م، َأي: ظَمَٚمْقت.

َٓ ُيزاطَمُؿ ومِٞمِف.   وظَمال اًمرضمُؾ وَأظْمغَم: َوىَمَع ذِم َُمْقِوٍع ظم٤مٍل 

ـَ إَرض. وَأًْمٗمَ  ـَ إَرضواخلاَلُء، ََمُْدوٌد: اًمؼَماُز ُِم  ُِم
ٍ
سم٠َمرض ظم٤مًمٞم٦ٍم.  :َأي ،ٞم٧ُم وُماَلًٟم٤م سمَخالء

اُر ظَمالًء إِذا مَلْ َيٌَْؼ ومِٞمَٝم٤م َأطَمٌد .  وظَمَٚم٧م اًمدَّ

غ ًَمُف. ْد سمِِف وشَمَٗمرَّ  َوُيَ٘م٤مُل: َأظْمِؾ َأُْمَرَك واظْمُؾ سم٠َمُْمِرك َأي شَمَٗمرَّ

ۅ  ۉ  ۉ  ژ  ٤مَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم:وظَمال اًمرضمُؾ سمّم٤مطِمٌف وإًَِمٞمْف وَُمَٕمف: اضْمتََٛمَع َُمَٕمُف ذِم ظَمْٚمقة. ىمَ 

 .[2١]افٌؼرة:  ژې 

ضُمِؾ: اظْمُؾ َُمٕمل طَمتَّك ُأيَمٚمَِّٛمؽ ضُمُؾ ًمِٚمرَّ ـْ َُمِٕمل ظَم٤مًمًِٞم٤م.  :َأي ،َوَيُ٘مقُل اًمرَّ  يُم

ْؤَي٤م:  )َأًَمٞمَْس يُمٚمُُّٙمؿ َيرى اًمَ٘مَٛمر خُمْٚمِٞم٤ًم سمِِف؟َوذِم طَمِدي٨ِم اًمرُّ
2

ُيَ٘م٤مُل: ظَمَٚمقُت سمِِف َوَُمَٕمُف وإًِمٞمف   ( 

ِف، يَمَ٘مْقًمِِف: : وَأظْمَٚمْٞم٧م سمِِف إِذا اْٟمَٗمَرْدُت سمِِف، َأي ًِ )َٓ شُمْم٤مُرون ذِم ُرْؤَيتف يُمٚمُّٙمؿ َيَراُه ُُمٜمَْٗمِرًدا ًمِٜمَْٗم
١

  ) 

(
١

 . وهذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد،  سمٕمقن اهلل اعمٚمؽ اعمٕمٌقد.( 

                                        
ـْ َأِي َرِزيـ افُعؼقع 2٨٠) (وابـ موُف١٧١2(.أخرُف أبق داود )(2  إفٌوين. وحًـف افعِمي( َظ

ْدِري  2٨١( ومًؾؿ )٧١١٩أخرُف افٌ وري ) ((١  . ( مـ حديٌ َأِي َشِعقٍد اْ ُ

 .(١١٨/ 2١) فًون افعرب((١
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 ذكس اهلل يف اخللوات 

إن  ذيمر اهلل ذم اخلٚمقات ، وظمِمٞمتف ذم اًمن واجلٚمقات ، ومْمٚمف قمٔمٞمؿ ،وٟمٗمٕمف قمٛمٞمؿ ،سمؾإن   

)ذًمؽ ُمـ اخلّم٤مل اعمقضم٦ٌم ًمٚمٔمالل ،يمام ذم اًمّمحٞمحلم 
2

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة   ( ـِ اًمٜمٌَِّكِّ   قَم قَم

ِف َيْقَم َٓ فمِؾَّ إَِّٓ فمِٚمُُّف اإلِ  ىَم٤مَل   ٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمُؿ اهللَُّ رِم فمِٚمِّ ٤ٌَمَدِة اهللَِّ ؾَم َُم٤مُم اًْمَٕم٤مِدُل َوؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم سمِِٕم

ىَم٤م قَمَٚمْٞمِف َورَ  ٤م رِم اهللَِّ اضْمَتَٛمَٕم٤م قَمَٚمْٞمِف َوشَمَٗمرَّ ٤مسمَّ ٤مضِمِد َوَرضُماَلِن حَتَ ًَ ٌُُف ُُمَٕمٚمٌَّؼ رِم اعْمَ ضُمٌؾ َدقَمتُْف َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم

َق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م طَمتَّك َٓ  اُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل وَمَ٘م٤مَل إِٟمِّك َأظَم٤مُف اهللَّ ، َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ

ومٗمل هذا احلدي٨م: ومْمؾ  .شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف  َُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُُف  َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اهللََّ ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمُه 

ـْ ظَمِْمَٞم٦ِم اهللَِّ شَمٕمَ   ُِم
ِ
ٌَُٙم٤مء ِّ اًمذيمر واًمدقم٤مء ذم اخلٚمقات ،وومِٞمِف وَمِْمٞمَٚم٦ُم اًْم ٤ممَم َووَمْْمُؾ ـَم٤مقَم٦ِم اًمنِّ

ِلُّ  ظْماَلِص ومِٞمَٝم٤م، َوظَمصَّ اًمٜمٌَّ ْٛمَٕم٦ِم  ًمَِٙماَمِل اإْلِ ًُّ  َواًم
ِ
َي٤مء ـْ اًمرِّ ُف َأسْمَٕمُد ُِم اخْل٤َمزِمَ سمَِذًمَِؽ ٕٟمَّ

ـْ ِذيْمِر اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َواؾْمتِِْمَٕم٤مِر ظَمِْم  يْمِر وَماَم يَم٤مَن ذِم طَم٤مِل اخْلَْٚمَقِة ُِم ٞمَتِِف طَمتَّك شَمِٗمٞمَض َوـَمَٚم٥ِم اًمذِّ

ُه. وىمد روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ) َٓ َيُِمقسُمُف هَمػْمُ ُف ظَم٤مًمٌِص هللَِِّ شَمَٕم٤ممَم  ـْ 10560قَمْٞمٜم٤َمُه وَم٢مِٟمَّ ( قَم

ـِ اًمٜمٌَِّلِّ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـْ ظَمِْمٞم٦َِم اهللِ، طَمتَّك َيُٕمقَد  ىَم٤مَل:  ، قَم َٓ َيٚم٩ُِم اًمٜم٤َّمَر َأطَمٌد سَمَٙمك ُِم

ِع  ْ ـُ ذِم اًميَّ ٌَ .ومٝمذا َرضُمؾ خيِمك اهلل ذِم هه، ويراىمٌف ذِم ظمٚمقشمف، وأومْمُؾ إقمامل ظمِمٞم٦م اًمٚمَّ

اهلل ذِم اًمن واًمٕمالٟمٞم٦م، وظمِمٞم٦م اهلل ذِم اًمن إٟمام شمّمدر قَمـ ىمقة إيامن وجم٤مهدٍة ًمٚمٜمٗمس 

وم٢من اهلقى يدقمق ذِم اخلٚمقة إمم اعمٕم٤ميص، وهلذا ىمٞمؾ: إن ُمـ أقمز إؿمٞم٤مء اًمقرع ذِم  واهلقى،

 اخلٚمقة.

                                        
 (.2٠١2( ومًؾؿ )2١١١( أخرُف افٌ وري )(2
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وذيمر اهلل يِمٛمؾ ذيمر قمٔمٛمتف وسمٓمِمف واٟمت٘م٤مُمف وقم٘م٤مسمف: واًمٌٙم٤مء اًمٜم٤مرء قَمـ َهَذا ُهَق سمٙم٤مء 

اخلقف، ويِمٛمؾ ذيمر مج٤مًمف ويمامًمف وسمره وًمٓمٗمف ويمراُمتف ٕوًمٞم٤مئف سم٠مٟمقاع اًمؼم وإًمٓم٤مف، ٓ 

 ام سمرؤيتف ذِم اجلٜم٦م، واًمٌٙم٤مء اًمٜم٤مرء قَمـ َهَذا ُهَق سمٙم٤مء اًمِمقق. ؾمٞم

: َرضُمؾ ذيمر أن اهلل َُمَٕمُف طمٞمثام يَم٤مَن، ومتذيمر ُمٕمٞمتف وىمرسمف واـمالقمف  -أيْم٤ًم  -ويدظمؾ  ذِم ذًمؽ

)قَمٚمٞمِف طمٞم٨م يَم٤مَن يٌٙمل طمٞم٤مء ُِمٜمُْف، َوُهَق ُمـ ٟمقع اخلقف أيْم٤ًم 
2

) . 

اخلٚمقات ُمٔمٜم٦م اًمدقمقات واًمٚمٞم٤مزم أقمدت ًمذًمؽ، وُمـ أطمًـ اخلٚمقات ظمٚمقات اًمٚمٞمؾ، ٕن 

طمٞم٨م يًٙمـ اخلٚمؼ ويٜمٛمحل قمـ اًم٘مٚمقب ذيمرهؿ، ويّمٗمق ًمذيمر اهلل شمٕم٤ممم ىمٚم٥م اًمداقمل، 

ومٛمثؾ هذا اًمدقم٤مء هق اعمرضمق آؾمتج٤مسم٦م ٓ ُم٤م يّمدر قمـ همٗمٚم٦م اًم٘مٚمقب قمٜمد شمزاطمؿ 

 إؿمٖم٤مل. 

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل :

ام أشرررٌؾً ظرررزي  إذا  ْرررع افـرررقيف

 

 بقتررًو و ررق مررـ أفطررػ افشررعروأكشرردت  

 نان أن فقوفقررروً رأفرررقس مرررـ ا ررر 

 

 متررر بررِ خررر و ًررى مررـ ظؿررري 

ـْ َأيِب ُأَُم٤مَُم٦َم 108) قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م( واًمٜم٤ًمئل ذم 3499وىمد روى اًمؽمُمذي)   ( قَم

 َأؾْمَٛمُع 
ِ
قَم٤مء )، ىَم٤مَل: ىِمٞمَؾ َي٤م َرؾُمقَل اهللِ: َأيُّ اًمدُّ

١
ْٞمِؾ أظِمرِ  ؟ ىَم٤مَل:(  )ضَمْقَف اًمٚمَّ

١
، َوُدسُمَر  (

َٚمَقاِت اعْمَْٙمتُقسَم٤مِت   .اًمّمَّ

                                        
 (.٩٠/ ٦) ؾت  افٌوري ٓبـ رُى( 2١١/ ٧) رشح افـقوي ظذ مًؾؿ( ,١٧١/ ٧) ادـتؼك رشح ادقضل(  اكظر:(2

وَبِي.(١ َُ ِ َْ اَمِع َأْو َأْؿَرُب إَِػ ا يًف  (  َأْي: َأْوَؾُؼ إَِػ اف

ِخُر, ؾَ (١ ْٔ ْقِؾ ا ْقُ  افؾيف َُ ْقِؾ إَِذا ُأْضؾَِؼ, َؾودَُْراُد بِِف َوَشُطُف, َوإِْن ؿِقَؾ:  ْقَ  افؾيف َُ ودَُْراُد َوَشُط افـ ْ ِػ افَّيفويِن, َوُ َق ( َوَؿْد ؿِقَؾ: إِنيف 

ُدُس ا ًُّ . اف لُّ
َوِ ِ َْ ًُ افيفِيي َوَرَد ؾِقِف افـُُّزوُل ا ْقِؾ, َوُ َق اْفَقْؿ ـْ َأْشَداِس افؾيف وِمُس ِم / ١ت إركموط ) ُومع افعؾقم واحؽؿْ َ

2١٩.) 
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ف، ووم٘مد اًمٕمالئؼ واًمٕمقائؼ، ويمذًمؽ أدسم٤مر  وإٟمام يم٤من ضمقف اًمٚمٞمؾ أىمرب ًمإلضم٤مسم٦م ًمٙمامل اًمتقضمُّ

اًمّمٚمقات: ٕن اًمّمالة ُمٜم٤مضم٤مة اًمٕمٌد ًمرسمف، وحمؾ ُم٠ًمًمتف ُمـ ومْمٚمف، وسمٕمد َت٤مم اًمٕمٛمؾ، ئمٝمر 

 إُمؾ.

٦مَ 3560ي )وأظمرج اًمؽمُمذ ًَ ٌَ ُف ؾَمِٛمَع اًمٜمٌَِّلَّ ( قمـ قَمْٛمرو سْمـ قَم َأىْمَرُب »، َيُ٘مقُل: ، َأٟمَّ

ـْ َيْذيُمُر اهللََّ ذِم  ٞمِْؾ أظِمِر، وَم٢مِْن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم َأْن شَمُٙمقَن َِمَّ ـَ اًمَٕمٌِْد ذِم ضَمْقِف اًمٚمَّ بُّ ُِم  َُم٤م َيُٙمقُن اًمرَّ

ـْ  ٤مقَم٦ِم وَمُٙم ًَّ  ش.شمِْٚمَؽ اًم

  ومْمؾ اًمذيمر، وأن اًمدقم٤مء ذم اًمٚمٞمؾ ُمًتج٤مب ،طمٞم٨م اًمًٙمقن ومدًم٧م هذه إطم٤مدي٨م قمغم

واهلدوء واًمٜم٤مس ٟم٤مئٛمقن : إٓ قملم سم٤مشم٧م شمٓمٚمع إمم اًمًامء وشمتٗمٙمر ذم ظمٚمؼ اًمًاموات 

وإرض، يتٕم٤مفمؿ اخل٤مًمؼ ذم ذًمؽ اًم٘مٚم٥م، وشمِمتد احل٤مضم٦م إمم رمح٦م اهلل:  ومٞمٛمد يديف ُمٜم٤مضمٞم٤ًم 

 رسمف أن يٜمجٞمف سمرمحتف ويتٖمٛمده سمٛمٖمٗمرشمف.

ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  ژ  ك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمغم اعمًتٖمٗمريـ سم٤مٕؾمح٤مر :وم٘م٤مل:وىمد أصمٜم

  [.2٨ – 2٧]افياريوت:  ژگ  گ  گ  گ      ڳ  

ومٝمؿ إي٘م٤مظ ذم ضمٜمح اًمٚمٞمؾ اًمذي يٚمػ اًمٜم٤مس ُمـ طمقهلؿ وم٢مذا هؿ ٟم٤مئٛمقن ، اعمتقضمٝمقن إمم 

)رهبؿ سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر وآؾمؽمطم٤مم ٓ يٓمٕمٛمقن اًمٙمرى
2

ىمٚمٞماًل،وٓ هيجٕمقن ذم ًمٞمٚمٝمؿ إٓ إٓ (  

يًػمًا، ومتتج٤مرم ضمٜمقهبؿ قمـ اعمْم٤مضمع: ًمٞم٠مٟمًقا سمرهبؿ وهق يٜمزل ذم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر ًمٞمٗمتح 

ًمٚمداقملم أسمقاب اإلضم٤مسم٦م،وًمٚم٤ًمئٚملم ظمزائـ اًمًاموات وإرض ،وًمٚمٛمًتٖمٗمريـ ؾم٤مسمغ 

  رمحتف،وًمٚمت٤مئٌلم سم٤مب اًمتقسم٦م قمغم ُمٍماقمٞمف.

                                        
 بػتِتغ: افـُّعوس وَمٌودئ افـقم. افَؽَرى(  (2
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)ذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ يمام ذم اًمّمحٞمحلم وىمد ضم٤مء اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمدقم٤مء واًم
2

ُمـ طمدي٨م َأيِب  ( 

ْٟمٞم٤َم،  ، ىَم٤مَل: َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ   ُهَرْيَرةَ   اًمدُّ
ِ
اَمء ًَّ ٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم يمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم إمَِم اًم ٜم٤َم شَم َيٜمِْزُل َرسمُّ

ـْ َيْدقُمقِِن وَم٠َمؾْمَتِجٞم٥َم  ْٞمِؾ أظِمِر، َي٘مقُل َُم ـْ  طِملَم َيٌَْ٘مك صُمُٚم٨ُم اًمٚمَّ ٠َمًُمٜمِل وَم٠ُمقْمٓمَِٞمُف، َُم ًْ ـْ َي ًَمُف، َُم

تَْٖمِٗمُرِِن وَم٠َمهْمِٗمَر ًَمُف؟ ًْ ). ورى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف َي
١

ـْ ضَم٤مسمِرٍ  (  ،  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قَم

ْٟمٞمَ »ىَم٤مَل:  ـْ َأُْمِر اًمدُّ ا ُِم ٠َمُل اهللََّ ظَمػْمً ًْ ٚمٌِؿ َي ًْ ٤مقَم٦ًم َٓ ُيَقاومُِ٘مَٝم٤م َرضُمٌؾ ُُم ًَ ْٞمِؾ ًَم ٤م َوأظِمَرِة إَِّٓ إِنَّ رِم اًمٚمَّ

٤مُه َوَذًمَِؽ يُمؾَّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم  ـُ ش. َأقْمَٓم٤مُه إِيَّ ضَم٤مسَم٦ِم ذِم يُمؾِّ ًَمْٞمَٚم٦ٍم َوَيتََْمٛمَّ وذم هذا احلدي٨م إصِْم٤ٌَمُت ؾَم٤مقَم٦ِم اإْلِ

ٞمِْؾ َرضَم٤مَء ُُمَّم٤مَدوَمتَِٝم٤م.  ذِم مَجِٞمِع ؾَم٤مقَم٤مِت اًمٚمَّ
ِ
قَم٤مء  احْل٨َمَّ قَمغَم اًمدُّ

ًتح٥م اًمدقم٤مء ذم مجٞمع ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ يمٚمف ،رضم٤مء أن يّم٤مدف واًمٚمٞمؾ يمٚمف ُمٔمٜم٦م اإلضم٤مسم٦م :ومٞم 

 ؾم٤مقم٦م اإلضم٤مسم٦م.

ًمٙمـ ضمقف اًمٚمٞمؾ أظمر اًمدقم٤مء ومٞمف أومْمؾ وأرضمك :يمام دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م

(: واًمذي خيتؿ 68)ص اًمدقم٤مء اعم٠مصمقر وآداسمف وًمذًمؽ ىم٤مل أسمق سمٙمراًمٓمرـمقر ذم   

)سمف اًم٤ٌمب:أٟمف ًمٞمس سمٗم٘مٞمف ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف إمم اهلل طم٤مضم٦م صمؿ ٟم٤مم قمٜمٝم٤م ذم إؾمح٤مر 
١

) . 

 ورطمؿ اهلل اًمٕمالُم٦م احلٙمٛمل إذ ي٘مقل:

 َِ ـْ َخررْرِ اْدَرر  َوَؿررْد َرَوى افَّ َؼرروُت َظرر

 

  َِ رررررؾيف َوَظررررر َُ رررررُف َظرررررزيف َو  بَِلكيف

َِخرررِر َيـْرررِزُل   ْٕ ْقرررِؾ ا ٌِ افؾيف  َِ ُثُؾررر

 

ـْ َلوُِرررٍى َؾُقْؼٌِرررُؾ    َيُؼرررقُل َ رررْؾ ِمررر

ـْ ُمًرر   لٍء َضوفِررٍى فِْؾَؿْغِػررَرهْ رَِ ررْؾ ِمرر

 

ًِ فِْؾَؿْعررررِيَرهْ   ررررِرياًم َؿرررروبِ ـَ  َُيِررررْد 

 
                                        

 (.٧٩٨( ومًؾؿ )٧١٩١( أخرُف افٌ وري  )(2

 (.2٦٦( )٧٩٧( أخرُف: مًؾؿ )(١

 (.١/٩١١فؾشق  اوِ ) هبْي افـوطريـ(  (١
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اِت َواْفَػَضررررروُِْؾ  ْرَ ُـّ بِررررروْ َ  َيُؿررررر

 

رررروُِْؾ   يًف ررررُسُ اْفَعْقررررَى َوُيْعطِررررل اف ًْ َوَي
(
2
) 

واًمٜمٝم٤مر، واًمن واًمٕمالٟمٞم٦م ذم اخلٚمقات واًمٗمٚمقات ، ومٕمغم اًمٕمٌد أن جي٠مر إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٚمٞمؾ  

وأن جيقد سم٤مًمٕمؼمات ويًٞمؾ اًمدُمقع ذم اخلٚمقات واجلٚمقات، وًمٞمٕمٚمؿ أن اهلل ؾمٛمٞمع ىمري٥م 

 جمٞم٥م اًمدقمقات.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .شؾؿ افق قل إػ ظؾؿ إ قل( اكظر:أرُقزة (2
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 وجوب مساقبة اهلل

٦ٌَُم اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم ذِم يُمؾ َُم٤م َي٠ْمِِت َوَُم٤م ـْ  جَي٥ُِم قَمغَم يُمؾ ُُمَٙمٚمٍَّػ ُُمَراىَم ئُقٌل قَم ًْ ُف َُم ِٕ َٟمَّ ـَ إْ ُُُمقِر،  َيَدُع ُِم

ٌؾ قَمَٚمْٞمِف، ىَم٤مل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم: جَّ ًَ ِٕ َنَّ َُم٤م َيّْمُدُر قَمٜمُْف ُُم ڤ  ڤ  ژ  َذًمَِؽ َوحُم٤َمؾَم٥ٌم قَمَٚمْٞمِف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، َو

 [2]افـًوء:  ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ ٹ ٹ وَ  [2٨] :  ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    

٦ٌَُم احْلَؼِّ قَمغَم َدَوامِ  : َأوْمَْمؾ اًمٓم٤َّمقَم٤مِت ُُمَراىَم
ٍ
ـُ قَمَٓم٤مء ٦ٌَُم اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم َأوْمَْمؾ اًمٓم٤َّمقَم٤مِت، ىَم٤مل اسْم  َوُُمَراىَم

)إْ َْوىَم٤مِت 
2

). 

ـْ َُمٜم٤َمِزِل:  421ص ُمدارج اًم٤ًمًمٙملمذم  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ : َوُِم

٦ٌَم. ىَم٤مَل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم:  [٩]افػو ي:  ژٿ  ٹ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ژ َُمٜمِْزًَم٦ُم اعْمَُراىَم

 ٩١]إحزاب:  ژک  ک  ک  ک      گ  گ     ژ ٹ ٹ  . وَ [ ١١٩]افٌؼرة:   ژڳ  ڳڱ  

 ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ  ، َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: [١]احديد:   ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: [  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ، َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: [ ١٨]افطقر:  ژمئ  ىئيئ  ژ ، َوىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم: [ 2١]افعؾؼ: 

َي٤مِت.[ 2٩]ؽوؾر:   ژڃ  ڃ  ڃ    ْٔ ـَ ا  . إمَِم هَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم

يَؾ  ُف َوذِم طَمِدي٨ِم ضِمؼْمِ ٤مِن؟ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف:  ؾَم٠َمَل اًمٜمٌَِّلَّ »: َأٟمَّ ًَ طْم ـِ اإْلِ يَم٠َمٟمََّؽ َأْن شَمْٕمٌَُد اهللََّ قَم

ُف َيَراكَ  ،شَمَراهُ  ـْ شَمَراُه وَم٢مِٟمَّ  . وَم٢مِْن مَلْ شَمُٙم

ٌَْح٤مَٟمُف َوشَمَٕم٤ممَم قَمغَم فَم٤مِهرِ  ٜمِِف سم٤ِمـمِّاَلِع احْلَؼِّ ؾُم ٌِْد، َوشَمَٞم٘مُّ ٦ٌَُم شَمْٕمِريُٗمَٝم٤م: َدَواُم قِمْٚمِؿ اًْمَٕم ِه َوسَم٤مـمِٜمِِف. اعْمَُراىَم

ٌَْح٤مَٟمُف َرىِمٞم٥ٌم قَمَٚمْٞمِف، َٟم٤مفمٌِر وَم٤مؾْمتَداَُمُتُف هِلََذا اًْمِٕمْٚمِؿ َواًْمٞمَِ٘ملِم  ٦ٌَُم َوِهَل صَمَٛمَرُة قِمْٚمِٛمِف سم٠َِمنَّ اهللََّ ؾُم ِهَل اعْمَُراىَم

 ،َوُهَق ُُمٓمَّٚمٌِع قَمغَم قَمَٛمٚمِِف يُمؾَّ َوىْم٧ٍم َويُمؾَّ حَلَْٔم٦ٍم، َويُمؾَّ َٟمَٗمٍس َويُمؾَّ ـَمْروَم٦ِم قَملْمٍ  ،إًَِمْٞمِف، ؾَم٤مُِمٌع ًمَِ٘مْقًمِفِ 

                                        
 .(١١٧/ ١٦ادقشقظي افػؼفقي افؽقيتقي )( (2
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ـْ َهَذا  ـْ طَم٤مِل َأْهِؾ اًْمٌَِداَي٤مِت َواًْمَٖم٤مومُِؾ قَم ؟ وَمَٙمْٞمَػ سمَِح٤مِل ،  سمَِٛمْٕمِزٍل قَم ـَ وَمَٙمْٞمَػ سمَِح٤مِل اعْمُِريِدي

 اًْمَٕم٤مِروملَِم؟ .

٦ٌََم: مَلْ َيِّمْؾ إمَِم اًْمَٙمِْمِػ  :ىَم٤مَل اجْلَِريِريُّ  ْؿ سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم اًمتَّْ٘مَقى َواعْمَُراىَم ـْ مَلْ ُُيَٙمِّ َُم

 ٤مَهَدةِ َواعْمَُِم 

ـْ َراىَم٥َم اهللََّ ذِم ظَمَقاـمِِرِه، قَمَّمَٛمُف ذِم طَمَريَم٤مِت ضَمَقاِرطِمِف.  َوىِمٞمَؾ: َُم

ٌَْٕمِْمِٝمْؿ: 
ـْ َُمَراشمَِع اهْلََٚمَٙم٦ِم؟ وَمَ٘م٤مَل: إَِذا قَمٚمَِؿ َأنَّ قَمَٚمْٞمِف َوىِمٞمَؾ ًمِ اقِمل هَمٜمََٛمُف سمَِٕمَّم٤مُه قَم َُمَتك هَيُشُّ اًمرَّ

٤ًٌم.  َرىِمٞم

ـْ َوىَم٤مَل اجْلُٜمَْٞمُد:  . َُم َٓ هَمػْمَ ِف  ـْ َرسمِّ َؼ ذِم اعْمَُراىَم٦ٌَِم ظَم٤مَف قَمغَم وَمَقاِت حَلَْٔم٦ٍم ُِم ٘مَّ  حَتَ

َر اهللَُّ.َوىَم٤مَل ُذو اًمٜمُّقِن:  َؿ اهللَُّ، َوشَمّْمِٖمػُم َُم٤م َصٖمَّ ٦ٌَِم إِيَث٤مُر َُم٤م َأْٟمَزَل اهللَُّ، َوشَمْٕمٔمِٞمُؿ َُم٤م قَمٔمَّ  قَماَلَُم٦ُم اعْمَُراىَم

كُ َوىِمٞمَؾ:  ضَم٤مُء ُُيَرِّ يَؽ إمَِم ـَمِريِؼ  اًمرَّ ٦ٌَُم شُم١َمدِّ ـِ اعْمََٕم٤ميِص، َواعمَُْراىَم ٌِْٕمُد قَم إمَِم اًمٓم٤َّمقَم٦ِم، َواخْلَْقُف ُي

 احْلََ٘م٤مِئِؼ.

٦ٌَُم ُُمَراقَم٤مُة اًْمَ٘مْٚم٥ِم عماَُِلطَمَٔم٦ِم احْلَؼِّ َُمَع يُمؾِّ ظَمْٓمَرٍة َوظُمْٓمَقٍة.َوىِمٞمَؾ:   اعمَُْراىَم

 : ٦ٌََم هللَِِّ، َوَأْن َيُٙمقَن اًْمِٕمْٚمُؿ َأُْمُرَٟم٤م َهَذا ُمَ َوىَم٤مَل اجْلَِريِريُّ َؽ اعْمَُراىَم ًَ : َأْن شُمْٚمِزَم َٟمْٗم ٌْٜمِلٌّ قَمغَم وَمّْمَٚملْمِ

 قَمغَم فَم٤مِهِرَك ىَم٤مِئاًم.

اُص:  .َوىَم٤مَل إسِْمَراِهٞمُؿ اخْلَقَّ ِّ َواًْمَٕماَلٟمَِٞم٦ِم هللَِِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ ٦ٌَُم ظُمُٚمقُص اًمنِّ  اعْمَُراىَم

٦ٌَُم، َوؾِمَٞم٤مؾَم٦ُم قَمَٛمٚمِِف َأوْمَْمُؾ َُم٤م ُيٚمْ َوىِمٞمَؾ:  ٦ٌَُم َواعْمَُراىَم ُف ذِم َهِذِه اًمٓمَِّريِؼ: اعمَُْح٤مؾَم ًَ ٤مُن َٟمْٗم ًَ ْٟم ِزُم اإْلِ

 سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ.

 : ٤مسُمقِريِّ ًَ يَِب قُمْثاَمَن اًمٜمَّْٞم ِٕ َؽ َوىَم٤مَل َأسُمق طَمْٗمٍص  ًِ ـْ َواقِمًٔم٤م ًمَِ٘مْٚمٌَِؽ َوَٟمْٗم ٧َم ًمِٚمٜم٤َّمِس وَمُٙم ًْ  ،إَِذا ضَمَٚم

ٟمََّؽ اضْمتاَِمقُمُٝمْؿ قَمَٚمْٞمَؽ  َٓ َيُٖمرَّ ٌُقَن فَم٤مِهَركَ  ،َو ُْؿ ُيَراىِم  َواهللَُّ ُيَراىِم٥ُم سَم٤مـمِٜمََؽ. ،وَم٢مَِّنَّ

ْٗمٔمَِٝم٤م ذِم طَمَريَم٤مِت  ٥ٌٌَم حِلِ ٦ٌََم اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم ذِم اخْلََقاـمِِر: ؾَم ِريِؼ جُمِْٛمُٕمقَن قَمغَم َأنَّ ُُمَراىَم  َوَأْرسَم٤مُب اًمٓمَّ

َقاِهِر. وَمٛمَ  ِه َوقَماَلٟمَِٞمتِِف.اًمٔمَّ ِه، طَمِٗمَٔمُف اهللَُّ ذِم طَمَريَم٤مشمِِف ذِم ِهِّ  ـْ َراىَم٥َم اهللََّ ذِم ِهِّ
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ـْ قَمَ٘مَؾ َهِذهِ  ِٛمٞمِع، اًْمٌَِّمػِم، وَمَٛم ًَّ ىِمٞم٥ِم، احْلَِٗمٞمِظ، اًْمَٕمٚمِٞمِؿ، اًم ٌُُّد سم٤ِمؾْمِٛمِف اًمرَّ ٦ٌَُم ِهَل اًمتََّٕم  َواعْمَُراىَم

ٌََّد سمُِٛمْ٘مَتَْم  ؾَْماَمَء، َوشَمَٕم ْٕ ٦ٌَُم. َواهللَُّ َأقْمَٚمُؿ. اهـ ا  ٤مَه٤م: طَمَّمَٚم٧ْم ًَمُف اعمَُْراىَم

(  اًمرىمٞم٥م واًمِمٝمٞمد ُمـ أؾمامئف 207)ص:  شمٗمًػم أؾمامء اهلل احلًٜمكذم : ىم٤مل اًمًٕمدي 

احلًٜمك ومه٤م ُمؽمادوم٤من، ويمالمه٤م يدل قمغم إطم٤مـم٦م ؾمٛمع اهلل سم٤معمًٛمققم٤مت وسمٍمه 

ٞم٦م، وهق اًمرىمٞم٥م قمغم ُم٤م دار ذم اخلقاـمر، سم٤معمٌٍمات، وقمٚمٛمف سمجٛمٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت اجلٚمّٞم٦م واخلٗم

 وُم٤م حتريم٧م سمف اًمٚمقاطمظ، وُمـ سم٤مب أومم إومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة سم٤مٕريم٤من.

واًمرىمٞم٥م اعمٓمٚمع قمغم ُم٤م أيمٜمتف اًمّمدور، اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ ٟمٗمس سمام يم٧ًٌم، اًمذي طمٗمظ 

 اعمخٚمقىم٤مت وأضمراه٤م قمغم أطمًـ ٟمٔم٤مم وأيمٛمؾ شمدسمػم.

وهلذا    ژڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ژ ٹ ٹ و   ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

يم٤مٟم٧م اعمراىم٦ٌم اًمتل هل ُمـ أقمغم أقمامل اًم٘مٚمقب هل اًمتٕمٌد هلل سم٤مؾمٛمف اًمرىمٞم٥م اًمِمٝمٞمد، ومٛمتك 

قمٚمؿ اًمٕمٌد أن طمريم٤مشمف اًمٔم٤مهرة، واًم٤ٌمـمٜم٦م ىمد أطم٤مط اهلل سمٕمٚمٛمٝم٤م، واؾمتحي هذا اًمٕمٚمؿ ذم يمؾ 

يٌٖمْمف اهلل، وطمٗمظ فم٤مهره أطمقاًمف، أوضم٥م ًمف ذًمؽ طمراؾم٦م سم٤مـمٜم٦م قمـ يمؾ ومٙمر، وه٤مضمس 

قمـ يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ يًخط اهلل وشمٕمٌد سمٛم٘م٤مم اإلطم٤ًمن ومٕمٌد اهلل يم٠مٟمف يراه، وم٢من مل يٙمـ يراه 

 وم٢مٟمف يراه .اهـ

ژ ن اهلل أقمد عمـ راىمٌف وظمِمٞمف أضمرًا قمٔمٞماًم وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: أواقمٚمؿ أظمل اعمًٚمؿ : 

ٿٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

حئ   ژ وظمص ُمـ ظمِمٞمف ذم اًمٖمٞم٥م واًمن وم٘م٤مل:  [٨]افٌقـي: ژٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹ   

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   

 [. ١٩ - ١2]  :  ژيث  حج  مج   جحمح  جخ  حخ  مخ     جس  حس  خس  مس  حص  



 18                                                                                                                                التحذيرات من ذنوب اخللوات
 

ذم ارشمٙم٤مب  أُم٤م أوًمئؽ اًمذيـ ظمػ ىمدر اهلل ذم ىمٚمقهبؿ ووٕمػ ي٘مٞمٜمٝمؿ وإيامَّنؿ وم٤ًمرقمقا

اعمقسم٘م٤مت واًمتقرط ذم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ذم أوىم٤مت اخلٚمقات ومل يرقمقا طمؼ رب إرض 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  واًمًاموات ومٜمذيمرهؿ سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :

  [.2٠٨] افـًوء:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  

ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپژ وسم٘مقل  اهلل 

 – 2٦]  :   ژٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

2٨.] 

َٝم٤مَدةِ :  و يم٤من ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌل   )َأؾْم٠َمًُمَؽ ظَمِْمَٞمتََؽ ذِم اًْمَٖمٞم٥ِْم َواًمِمَّ
2

، . وم٠ميمثر أظمل ُمـ  (

أـمٞم٥م احلٞم٤مة سمٓم٤مقم٦م اهلل ، وُم٤م أًمذه٤م سمٛمراىم٦ٌم اهلل،  هذا اًمدقم٤مء واؾمتٕمـ سم٤مهلل ضمؾ وقمال ، ومام

وشم٠مُمؾ وص٤مي٤م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وأىمقاهلؿ ذم هذا اًم٤ٌمب اًمٕمٔمٞمؿ ، شمرى ُم٤م يثٚم٩م اًمّمدور،ويٜمػم 

 اًمٕم٘مقل، ويذيمرك سم٤مهلل ،ودوٟمؽ هذه أصم٤مر قمًك أن دمد ومٞمٝم٤م سمٖمٞمتؽ ، وشمٜمػم ًمؽ درسمؽ.

قمـ شمٗمًػمه٤م وم٘م٤مل: يمـ أسمدا يم٠مّٟمؽ شمرى راىم٥م اهلل شمٕم٤ممم، وم٠ًمًمف ًمرضمؾ:  ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك 

 اهلل قمّز وضمّؾ.

قمٚمٞمؽ سم٤معمراىم٦ٌم َمّـ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م، وقمٚمٞمؽ سم٤مًمّرضم٤مء َمّـ يٛمٚمؽ وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمّثقرّي: 

 اًمقوم٤مء.

سمؿ أؾمتٕملم قمغم همّض اًمٌٍم؟ وم٘م٤مل: سمٕمٚمٛمؽ أّن ٟمٔمر اًمٜم٤ّمفمر إًمٞمؽ أؾمٌؼ ىم٤مل رضمؾ ًمٚمجٜمٞمد: 

 ُمـ ٟمٔمرك إمم اعمٜمٔمقر إًمٞمف.

                                        
  ( أخرُف أمحد وافـًوُل ظـ ظامر بـ يوه و ِِف إفٌوين .(2
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قمٔمٜمل، وم٘م٤مل: ًمئـ يمٜم٧م إذا قمّمٞم٧م ظم٤مًمٞم٤م فمٜمٜم٧م أّٟمف  محٞمد اًمّٓمقيؾ ًمًٚمٞمامن سمـ قمكّم:ىم٤مل 

ـّ أّٟمف ٓ يراك ومٚم٘مد يمٗمرت  )يراك ًم٘مد اضمؽمأت قمغم أُمر قمٔمٞمؿ، وًمئـ يمٜم٧م شمٔم
2

). 

أىمرب إمم قمٌده ُمـ طمٌؾ اًمقريد. ًمٙمٜمّف قم٤مُمؾ اًمٕمٌد  -احلّؼ قمّز وضمّؾ :  ىم٤مل اسمـ اجلقزّي 

١مال ًمف. وم٘مٚمقب ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٖم٤مئ٥م قمٜمف اًمٌٕمٞمد ُمٜم ًّ ف، وم٠مُمر سم٘مّمد ٟمّٞمتف، ورومع اًمٞمديـ إًمٞمف، واًم

اجلّٝم٤مل شمًتِمٕمر اًمٌٕمد، وًمذًمؽ شم٘مع ُمٜمٝمؿ اعمٕم٤ميص، إذ ًمق حتّ٘م٘م٧م ُمراىمٌتٝمؿ ًمٚمح٤مض اًمٜم٤ّمفمر 

واعمتٞمّ٘مٔمقن قمٚمٛمقا ىمرسمف ومحيهتؿ اعمراىم٦ٌم، ويمٗمتٝمؿ قمـ  ،ًمٙمّٗمقا إيمّػ قمـ اخلٓم٤مي٤م

 آٟم٤ًٌمط.

 :ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ ىمٓمرّي اًم٘مراـمٞمّز 

 حًررررررٌل بعؾؿررررررل إن كػررررررع

 

ّٓ َ افّطؿررررررع   مررررررو افررررررّيّل إ

 مرررررررـ راؿرررررررى اهلل كرررررررزع 

 

 ظررررـ شررررقء مررررو ـررررون  ررررـع 

ومراىم٥م اهلل واقمٚمؿ أن اهلل قمالم ، ومٛمراىم٦ٌم اهلل طمّمـ طمّملم سمٞمٜمؽ وسملم اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب  

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ ٹ ٹ   اًمٖمٞمقب

 .[٧٨] افتقبي:   ژې  ې  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ٹ ٹ  و

ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ ﮵   

﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺    ﮻  ﮼ ﮽  ﮾   ﮿﯀  ﯁                        

 .[  22٧ - 22٦]ادوُدة:   ژ                 

                                        
 (.١١٧٠/ ٨) كية افـعقؿ( (2
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ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ژٹ ٹ   و

 .[2١ – 2١] ادؾؽ:  ژٺ  ٿ     ٿ  
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 مً السجولة والفتوة مساقبة اهلل يف اخللوات

اًمّرضمقًم٦م ذم أفمٝمر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م شمٕمٜمل اشّمّم٤مف اإلٟم٤ًمن سمام يقصػ سمف اًمّرضم٤مل قم٤مدة ُمـ ٟمحق حتّٛمؾ 

ڱ  ژ إقم٤ٌمء اًمثّ٘م٤مل وُمـ أسمرز ذًمؽ حتّٛمؾ اًمّرؾمؾ اًمٙمرام ٕقم٤ٌمء اًمّرؾم٤مًم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وُمـ ذًمؽ صدق اًمّرضمؾ ومٞمام قم٤مهد قمٚمٞمف [ ٧] إكٌقوء:    ژڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  

، وُمٜمٝم٤م طم٥ّم [ ١١]إحزاب:   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ٱ ژ ٹ ٹ 

، وُمٜمٝم٤م أّن اًمّرضمؾ ٓ  [2٠٨]افتقبي:   ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ژ ٹ ٹ اًمّتٓمّٝمر 

ٱ  ٻ  ژ  شمِمٖمٚمف اًمٕمقارض قمـ ذيمر اهلل واًمٕمٛمؾ ًممظمرة، ُمّمداق ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:

قمغم ذًمؽ هق ُمـ يتحّٛمؾ ، وم٤مًمّرضمؾ احلّؼ  [١٧]افـقر:   ژٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  

)إقم٤ٌمء ويٜمٝمض هب٤م ويّمدق اًمٕمٝمد وُي٥ّم اًمتّٓمّٝمر وٓ شمِمٖمٚمف ؾمٗم٤مؾمػ إُمقر قمـ ُمٕم٤مًمٞمٝم٤م
2

) 

، وُمـ أقمغم صٗم٤مت اًمرضمقًم٦م اإليامن سم٤مهلل واخلقف ُمـ قمذاب اهلل واًمّمدق ُمع اهلل، وىمد 

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة  ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم  ـِ اًمٜمٌَِّكِّ   قَم ِف َيْقَم  ىَم٤مَل  قَم ُٝمُؿ اهللَُّ رِم فمِٚمِّ ٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُّ ؾَم

٤مضِمدِ  ًَ ٌُُف ُُمَٕمٚمٌَّؼ رِم اعمَْ ٤ٌَمَدِة اهللَِّ َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم ُف اإِلَُم٤مُم اًْمَٕم٤مِدُل َوؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم سمِِٕم  َوَرضُمالَِن َٓ فمِؾَّ إَِّٓ فمِٚمُّ

ىَم٤م قَمَٚمْٞمِف َورَ  ٤م رِم اهللَِّ اضْمتََٛمَٕم٤م قَمَٚمْٞمِف َوشَمَٗمرَّ ٤مسمَّ ضُمٌؾ َدقَمتُْف اُْمَرَأٌة َذاُت َُمٜمِّْم٥ٍم َومَج٤َمٍل وَمَ٘م٤مَل إِٟمِّك حَتَ

َق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠َمظْمَٗم٤مَه٤م طَمتَّك َٓ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف  َُم٤م شُمٜمِْٗمُؼ َيِٛمٞمٜمُُف  َوَرضُمٌؾ َذيَمَر  ،َأظَم٤مُف اهللََّ  َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ

)اهللََّ ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمُه 
١

). 

                                        
 (.١٠١١/ ٩) كية افـعقؿ( (2

 (.2٠١2( ومًؾؿ )2١١١افٌ وري )( أخرُف (١
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وَمِْمٞمَٚم٦م ذيمر اهلل ذِم اخلٚمقات َُمَع  -ومٞمف -( : و180/ 5) قمٛمدة اًم٘م٤مريذم  ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل 

 ومٞمْم٤من اًمدُمع ُمـ قَمْٞمٜمَْٞمِف.

أن ُمـ اًمًٌٕم٦م اًمذيـ ئمٚمٝمؿ اهلل ذم فمٚمف يقم ٓ فمؾ  إٓ فمٚمف رضمؾ ذيمر اهلل ومت٠مُمؾ رقم٤مك اهلل :

هل ظم٤مًمٞم٤ًم ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه ، ورضمؾ دقمتف اُمرأة ذات طمًـ ومج٤مل وم٘م٤مل إِن أظم٤مف اهلل، ومٝمذه 

 اًمرضمقًم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يٕمٚمؿ قمٜمده٤م اًمرضم٤مل، وخُيْؼَم قمٜمده٤م إسمٓم٤مل.

وم٤مًمرضم٤مل وإسمٓم٤مل هؿ اًمذيـ يٙمٌحقن ؿمٝمقاهتؿ وي٘مقُمقن سمٓم٤مقم٦م رهبؿ وٓ ي٘مدُمقن ؿمٞمئ٤م 

مئ  ىئ  يئ  ژ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وىمد أصمٜمك اهلل قمز وضمؾ قمغم ُمـ هذا ؿم٠مٟمف وم٘م٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ىت  يت    جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت   

پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

]افـقر:  ژٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ  ڄ  

تِل    ژٻ      ژ  وَمَ٘مْقًُمُف:    [١٨ - ١٦ ٤مُِمَٞم٦ِم، َوٟمِٞم٤َّمهِتِْؿ َوقَمَزاِئِٛمِٝمُؿ اًْمَٕم٤مًمِٞم٦َِم، اًمَّ ًَّ ومِٞمِف إؿِْمَٕم٤مٌر هِبَِٛمِٛمِٝمُؿ اًم

٤ٌَمَدشمِِف َوؿُمْٙمِرِه،  ـُ قِم
تِل ِهَل سُمُٞمقُت اهللَِّ ذِم َأْرِوِف، َوَُمَقاـمِ ٤مضِمِد، اًمَّ ًَ را ًمِْٚمَٛم هِب٤َم َص٤مُروا قُمامَّ

]إحزاب:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ژ َٕم٤ممَم: َوشَمْقطِمٞمِدِه َوشَمٜمِْزهيِِف، يَماَم ىَم٤مَل شمَ 

١١.   ] 

ـَ ُيَّمٚمُّقَن ذِم َهِذِه : ىم٤مل اًمٓمؼمي ِذي ضَم٤مَل اًمَّ  اًمرِّ
ِ
ء َٓ َٓ َيِْمَٖمُؾ َه١ُم ي٘مقُل شَمَٕم٤ممَم ِذيْمُرُه: 

ـْ ِذيْمِر اهللَِّ ومِٞمَٝم٤م َوإىَِم٤مِم  تِل َأِذَن اهللَُّ َأْن شُمْروَمَع قَم ٤مضِمِد اًمَّ ًَ َٓ سَمْٞمٌع.اعْمَ ٤مَرٌة َو اَلِة، دِمَ  اًمّمَّ

أي: يًٌح ومٞمٝم٤م اهلل، رضم٤مل، وأي: رضم٤مل، ًمٞمًقا َمـ ي١مصمر قمغم رسمف دٟمٞم٤م، :وىم٤مل اًمًٕمدي 

وهذا يِمٛمؾ يمؾ  ژٻ  ٻ  ٻ    ژ ذات ًمذات، وٓ دم٤مرة وُمٙم٤مؾم٥م، ُمِمٖمٚم٦م قمٜمف، 

ُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم،   ژٻ  پ          ژ شمٙم٥ًم ي٘مّمد سمف اًمٕمقض، ومٞمٙمقن ىمقًمف: 

ًمٙمثرة آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٌٞمع قمغم همػمه، ومٝم١مٓء اًمرضم٤مل، وإن ادمروا، وسم٤مقمقا، واؿمؽموا، وم٢من 
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پ  پ  ڀ      ژ ًمٙمٜمف ٓ شمٚمٝمٞمٝمؿ شمٚمؽ، سم٠من ي٘مدُمقه٤م وي١مصمروه٤م قمغم  :ذًمؽ، ٓ حمذور ومٞمف

ومام طم٤مل  سمؾ ضمٕمٚمقا ـم٤مقم٦م اهلل وقم٤ٌمدشمف هم٤مي٦م ُمرادهؿ، وَّن٤مي٦م ُم٘مّمدهؿ، ژڀ     ڀ   ڀٺ 

 سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝم٤م رومْمقه.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ   ژسم٤مُب اًمتج٤مرِة ذم اًمؼَمِّ وىمقًمِِف:    ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري

وىم٤مل ىَمَت٤مدُة: يم٤مَن اًم٘مقُم يَت٤ٌمَيٕمقَن وَيتَِّجُروَن، وًمٙمِٜمَُّٝمؿ إذا ٟم٤مهَبُؿ طمؼٌّ ُمـ طم٘مقِق اهللِ:  ژپ  پ 

وُه إمم اهللِ. مل شُمْٚمِٝمِٝمؿ دِم٤مرٌة وٓ سَمٞمٌْع قمـ ذيمرِ   اهللِ، طمتك ُي١َمدُّ

 : وي٘مقل اسمـ اًمقردي

 والررررررؼ اهلل ؾتؼررررررقى اهلل مررررررو

 

 ُرروورت ؿؾررى امرررئ إّٓ و ررؾ 

  ًِ  فرررقس مرررـ يؼطرررع ضرؿرررًو بطررر

 

 إكررررام مررررـ يتؼررررل اهلل افٌطررررؾ 

 

 

 

ٟمٌٞمف إُملم، وشمٙمقن سم٤مًمتٛمًؽ ـم٤مقم٦م وم٤مًمرضمقًم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م شمٙمقن ذم ـم٤مقم٦م اهلل رب اًمٕم٤معملم و

ومٕمٚم٧م ذًمؽ وم٠مٟم٧م ُمـ اًمرضم٤مل اعمخٚمّملم وإسمٓم٤مل اعمت٘ملم. واًمرضمقًم٦م  هبذا اًمديـ ،وم٢من

 احل٘مٞم٘مٞم٦م شمٙمقن سمت٘مقى اهلل ذم اًمن واًمٕمٚمـ واًمٌٕمد قمـ اًمٗمقاطمش ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ.
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 تكوى اهلل يف اخللوات واجللوات 

ُِمذيُّ  )ذم ؾمٜمٜمف روى اًمؽمِّ
2

ٌٍَؾ  ( ـْ َأيب َذرٍّ وُمٕم٤مِذ سمـ ضَم اشمَِّؼ ىم٤مل:  أنَّ َرؾمقَل اهللِ : قَم

ـٍ  ًَ ٜم٦ََم ََتُحَٝم٤م، وظَم٤مًمِِؼ اًمٜم٤َّمَس سمُِخُٚمٍؼ طَم ًَ ٞمَِّئ٦َم احلَ ًَّ  . اهلل طَمٞمثاَُم يُمٜم٧َْم، وَأشْمٌِِع اًم

: ومٝمذه اًمقصٞم٦م وصٞم٦ٌم قمٔمٞمٛم٦ٌم ضم٤مُمٕم٦م  ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم  ىم٤مل اسمـ رضم٥م  

ده أْن يت٘مقه طمؼَّ شم٘م٤مشمف، واًمت٘مقى وصٞم٦ُم اهلل حل٘مقق اهلل وطم٘مقق قم٤ٌمده، وم٢منَّ طمؼَّ اهلل قمغم قم٤ٌم

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ ًمألّوًملم وأظمريـ. ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [.2١2فـًوء: ا] ژہ  ھھ  

ُمٜمف، ومت٘مقى اًمٕمٌد ًمرسمف  أْن جيٕمؾ اًمٕمٌُد سمٞمٜمَف وسملَم ُم٤م خي٤موُمف وُيذره وىم٤مي٦ًم شم٘مٞمفوأصُؾ اًمتّ٘مقى  : 

أْن جيٕمؾ سمٞمٜمف وسملَم ُم٤م خيِم٤مه ُمـ رسمف ُمـ همْمٌف وؾمخٓمف وقم٘م٤مسمف وىم٤مي٦ًم شم٘مٞمف ُمـ ذًمؽ وهق 

 ومٕمُؾ ـم٤مقمتف واضمتٜم٤مُب ُمٕم٤مصٞمف.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ژ  قمز وضمؾ   ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: -وشم٤مرة شُمْم٤مُف اًمت٘مقى إمم اؾمؿ اهللِ 

ٿ  ٹٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ  ، وىمقًمف: ژٹ  ٹ  

، -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -، وم٢مذا أوٞمٗم٧م اًمت٘مقى إًمٞمف  ژٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

وم٤معمٕمٜمك: اشم٘مقا ؾمخٓمف وهمْمٌف، وهق أقمٔمؿ ُم٤م يت٘مك، وقمـ ذًمؽ يٜمِم٠م قم٘م٤مسمف اًمدٟمٞمقي 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ژٹ    ٹ  ٹٹ  ژ وإظمروي، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف أهؾ أْن خُيِمك وهُي٤مب وجُيؾَّ وُيَٕمٔمََّؿ ذم صدوِر قم٤ٌمده طمتَّك  ژڈ   ڈ   

ةِ   واًمٕمٔمٛم٦م وىمقَّ
ِ
ف ُمـ اإلضمالِل واإليمراِم، وصٗم٤مِت اًمٙمؼمي٤مء يٕمٌدوه وُيٓمٞمٕمقه، عم٤م يًتح٘مُّ

                                        
 .و ق حديٌ  ِق  (2٩٨٧) افسميي: أخرُف  ((2
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ِة اًم٠ٌمس  وشم٤مرًة شُمْم٤مُف اًمت٘مقى إمم قم٘م٤مب اهلل وإمم ُمٙم٤مٟمف، يم٤مًمٜم٤مر، أو إمم ، اًمٌٓمش، وؿِمدَّ

] آل ظؿران:   ژېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ژ م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: زُم٤مٟمف، يمٞمق

]افٌؼرة:   ژی   ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب   ژ  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[ 2١2

ٴۇ  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[١٨2] افٌؼرة:    ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [,١١

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ژ ٹ ٹ ،و  [٩] ادْودفي:   ژۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ۉ  

ويدظمؾ ذم اًمت٘مقى اًمٙم٤مُمٚم٦م ومٕمُؾ اًمقاضم٤ٌمت، وشمرُك اعمحرُم٤مت  [.١٨] افٌؼرة:  ژېئ  

واًمِمٌٝم٤مت، ورسمام َدظَمَؾ ومٞمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ومٕمُؾ اعمٜمدوسم٤مت، وشمرُك اعمٙمروه٤مت، وهل أقمغم 

)درضم٤مت اًمت٘مقى 
2

 .اهـ(.

 أدهؿ سمـ إسمراهٞمؿ إمم ضم٤مء رضمالً  أن اًمتقاسملم يمت٤مسمف ذم اعم٘مدد  ىمداُم٦م اسمـ أورد وىمد

 وُمًتٜم٘مذاً  زاضمراً  هل٤م يٙمقن ُم٤م قمكم وم٤مقمرض ،ٟمٗمز قمغم ُمنف إِن! إؾمح٤مق أسم٤م ي٤م: ًمف وم٘م٤مل

 .ًم٘مٚمٌل

 .ًمذة شمقسم٘مؽ ومل ُمٕمّمٞم٦م شميك مل قمٚمٞمٝم٤م وىمدرت ظمّم٤مل مخس ىمٌٚم٧م إن: ىم٤مل

 !.إؾمح٤مق أسم٤م ي٤م ه٤مت :ىم٤مل

 .رزىمف شم٠ميمؾ ومال - وضمؾ قمز - اهلل شمٕميص أن أردت وم٢مذا :إومم أُم٤م :ىم٤مل

 .رزىمف؟ ُمـ إرض ذم ُم٤م ويمؾ آيمؾ أيـ ومٛمـ :ىم٤مل

 .ٞمف؟وشمٕمّم رزىمف شم٠ميمؾ أن أومٞمحًـ! هذا ي٤م :ًمف ىم٤مل

 !.اًمث٤مٟمٞم٦م ه٤مت ،ٓ :ىم٤مل

                                        
 (.١٦٨/ ١ت مو ر افػِؾ ) ُومع افعؾقم واحؽؿَ  ((2
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! إومم ُمـ أقمٔمؿ هذه: اًمرضمؾ ىم٤مل ،سمالده ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمًٙمـ ومال شمٕمّمٞمف أن أردت وإذا :ىم٤مل

 شم٠ميمؾ أن أومٞمحًـ! هذا ي٤م: ىم٤مل أؾمٙمـ؟ وم٠ميـ ًمف سمٞمٜمٝمام وُم٤م واعمٖمرب اعمنمق يم٤من إذا! هذا ي٤م

 .وشمٕمّمٞمف؟ سمالده وشمًٙمـ رزىمف

 .اًمث٤مًمث٦م ه٤مت ،ٓ: ىم٤مل

 ًمف ُم٤ٌمرزاً  ومٞمف يراك ٓ ُمقوٕم٤مً  وم٤مٟمٔمر سمالده وذم رزىمف حت٧م وأٟم٧م شمٕمّمٞمف أن أردت إذا :ىم٤مل

 .اًمنائر؟ ذم ُم٤م قمغم ُمٓمٚمع وهق هذا يمٞمػ! إسمراهٞمؿ ي٤م: ىم٤مل .ومٞمف وم٤مقمّمف

 دم٤مهره ُم٤م ويرى يراك وهق وشمٕمّمٞمف سمالده وشمًٙمـ رزىمف شم٠ميمؾ أن أومٞمحًـ! هذا ي٤م :ىم٤مل

 !.سمف؟

 .اًمراسمٕم٦م ه٤مت ،ٓ :ىم٤مل

 ،ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦م أشمقب طمتك أظمرِن: ًمف وم٘مؾ روطمؽ ًمٞم٘مٌض اعمقت ُمٚمؽ ضم٤مءك إذا :ىم٤مل

 .ُمٜمل ي٘مٌؾ ٓ: ىم٤مل .ص٤محل٤مً  قمٛمالً  هلل وأقمٛمؾ

 ًمف يٙمـ مل ضم٤مء إذا أٟمف وشمٕمٚمؿ ًمتتقب اعمقت قمٜمؽ شمدومع أن شم٘مدر مل إذا وم٠مٟم٧م! هذا ي٤م :ىم٤مل

 !.اخلالص؟ وضمف شمرضمق ومٙمٞمػ شم٠مظمػم

 .اخل٤مُم٦ًم ه٤مت: ىم٤مل

 .ُمٕمٝمؿ شمذه٥م ومال اًمٜم٤مر إمم ًمٞم٠مظمذوٟمؽ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمزسم٤مٟمٞم٦م ضم٤مءشمؽ إذا: ىم٤مل

 .ُمٜمل ي٘مٌٚمقن وٓ يدقمقٟمٜمل ٓ: ىم٤مل

 !.إذا؟ اًمٜمج٤مة شمرضمق ومٙمٞمػ: ىم٤مل

 .إًمٞمف وأشمقب اهلل أؾمتٖمٗمر أٟم٤م ،طمًٌل! إسمراهٞمؿ ي٤م: ًمف ىم٤مل
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)سمٞمٜمٝمام اعمقت ومرق طمتك اًمٕم٤ٌمدة ذم وًمزُمف
2

) . 

 ويٜمًقن اًمٜم٤مس خيِمقن اًمٕم٤ٌمد، رب ويٜمًقن اًمٕم٤ٌمد يراىمٌقن َمـ شمٙمقن أن ٤م اًمٕمٌد:أهي ٤مطمذروم

 .ؿم٠مٟمف قمٚمق ُمع اخل٤مًمؼ ٜمٔمرسم ويًتخٗمقن هقاٟمف قمغم اعمخٚمقق ٟمٔمر يًتٕمٔمٛمقن، اًمٜم٤مس رب

 ُمٙم٤من وأي وؾمامؤه، اهلل أرض إٓ ،شمٔمٚمؽ ؾمامء وأي ،ٚمؽ٘مِ شمُ  أرض أي اهلل، شمٕميص ُمـ ومٞم٤م

 ىمٚمٌؽ ذم ًمف وم٤مضمٕمؾ يراك، شمٕم٤ممم ومٝمق إًمٞمؽ ويٜمٔمر قمٚمٞمؽ ويٓمٚمع اهلل يراك أن ُمـ ُيٛمٞمؽ

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ  :هل٤م وم٘مؾ اعمٕمّمٞم٦م هذه يم٤مٟم٧م أي٤مً  سم٤معمٕمّمٞم٦م ٟمٗمًؽ طمدصمتؽ وإذا وىم٤مرًا،

 .[2١] افعؾؼ:  ژ

 إًمف شمٕميص طمتك اعمًٙملم أهي٤م أٟم٧م ُمـ! أٟم٧م؟ ُمـ شمذيمر اهلل شمٕميص أن ىمٌؾ: احلٌٞم٥م أظمل

 وٓ ٟمٗمٕم٤مً  ًمٜمٗمًؽ َتٚمؽ ٓ اًمذي اًمْمٕمٞمػ أهي٤م أٟم٧م ُمـ! اًمٕم٤معملم؟ ورب وأظمريـ إوًملم

 يمؾ وُمألت رء، يمؾ ًمف ظمْمع اًمذي اًمٕمزيز اًم٘مقي شمٕميص طمتك ـمقًٓ  وٓ طمقًٓ  وٓ ضاً 

 هق وُمـ أٟم٧م ُمـ شمذيمر ىمدرشمف، رء سمٙمؾ وأطم٤مـم٧م ُمٚمٙمف، رء يمؾ وىمٝمر قمٔمٛمتف، رء

 يٕمٔمؿ ىمٚمٌؽ ذم اهلل ىمدر يٕمٔمؿ ُم٤م وسم٘مدر! إًمٞمف؟ حمت٤مج وم٘مػم وأٟم٧م شمٕمّمٞمف اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ

 ژ  ۅڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋٹ ٹ ژ  ،قمٜمده ُمٙم٤مٟمؽ

) [30:احل٩م]
١

). 

 وىمٚم٦م وطم٘م٤مرهت٤م اًمدٟمٞم٤م هذه ذم شمتٗمٙمر أن وضمؾ قمز اهلل شمٕميص أن ىمٌؾ قمٚمٞمؽ: احلٌٞم٥م أظمل

 وهؿ وقمِم٤مىمٝم٤م أهٚمٝم٤م ذم وشمتٗمٙمر.  اٟم٘مْم٤مَّن٤م وهقم٦م ، ذيم٤مئٝم٤م وظم٦ًم ضمٗم٤مئٝم٤م ويمثرة ووم٤مئٝم٤م

                                        
 (.١٦٨/ ١ت مو ر افػِؾ ) ُومع افعؾقم واحؽؿَ  ((2

 .(2٠2/ ١) وأداب وافرؿوُؼ افز د َ ا طوب ؾ ؾ ((١
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 ىمٚمٞمالً  وأوحٙمتٝمؿ ، اًمنماب ُمر وأذاىمتٝمؿ ، اًمٕمذاب سم٠مٟمقاع قمذسمتٝمؿ ىمد ، طمقهل٤م سقمك

 . وـمقيالً  يمثػماً  وأسمٙمتٝمؿ

 احل٘مٞم٘مٞم٦م احلٞم٤مة هل وأَّن٤م ودواُمٝم٤م أظمرة ذم شمتٗمٙمر أن وضمؾ قمز اهلل شمٕميص أن ىمٌؾ قمٚمٞمؽ*  

 .اًمًػم وُمٜمتٝمك اًمرطم٤مل وحمط اًم٘مرار دار وهل

 ىمٕمره٤م وسمٕمد واوٓمراُمٝم٤م وشمقىمده٤م اًمٜم٤مر ذم شمتٗمٙمر أن وضمؾ قمز اهلل شمٕميص أن ىمٌؾ قمٚمٞمؽ *

 قمغم احلٛمٞمؿ ذم وهؿ أهٚمٝم٤م ذم شمتٗمٙمر أن قمٚمٞمؽ. .. أهٚمٝم٤م قمذاب وقمٔمٞمؿ طمره٤م وؿمدة

 . يًجرون يم٤محلٓم٥م اًمٜم٤مر وذم يًحٌقن وضمقهٝمؿ

 ٓ َم٤م ومٞمٝم٤م ـم٤مقمتف ٕهؾ اهلل أقمد وُم٤م اجلٜم٦م ذم شمتٗمٙمر أن وضمؾ قمز اهلل شمٕميص أن ىمٌؾ قمٚمٞمؽ *

 أٟمقاع سم٠مقمغم اًمٙمٗمٞمؾ اعمٗمّمؾ اًمٜمٕمٞمؿ ُمـ سمنم ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر وٓ ؾمٛمٕم٧م أذن وٓ رأت قملم

 ومٞمٝم٤م يٗمرط ٓ واًمتل ، واًمنور واًمٌٝمج٦م ، واًمّمقر واعمالسمس واعمِم٤مرب اعمٓم٤مقمؿ ُمـ اًمٚمذة

 . حمروم إٟم٤ًمن إٓ

 ؾمٜم٦م، صمامٟملم ، ؾمٜم٦م ؾمتلم ، اًمدٟمٞم٤م هذه ذم ؾمتٕمٞمش يمؿ شمذيمر ، اهلل شمٕميص أن ىمٌؾ احلٌٞم٥م: أظمل

 . سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ اجلحٞمؿ ٟم٤مر أو اًمٜمٕمٞمؿ ضمٜم٤مت سمٕمده ُمرت صمؿ ؟ ُم٤مذا صمؿ.  ؾمٜم٦م أًمػ ، ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م

 وُم٤م إًمٞمؽ اًمٓمريؼ ذم ومٝمق همػمك إمم شمٕمداك يمام اعمقت ُمٚمؽ أن اًمٞم٘ملم طمؼ شمٞم٘مـ :احلٌٞم٥م أظمل

 وٓ أهؾ وٓ أُمقال ٓ ىمؼمك ذم ومريداً  وطمٞمداً  ومتّمٌح حلٔم٤مت أو أي٤مم أو أقمقام إٓ هل

 . وٖمٓمتف وؿمدة ُمٓمٚمٕمف وهقل ، ووطمِمتف ووٞم٘مف ، ووطمدشمف اًم٘مؼم فمٚمٛم٦م ومتذيمر أصح٤مب

 سمٜمٞمؽ ُمـ شمتؼمأ وقمٜمدُم٤م رقم٤ٌمً  اًم٘مٚمقب َتتغمء قمٜمدُم٤م ، اهلل قمغم اًمٕمرض يقم ٤مُم٦ماًم٘مٞم يقم شمذيمر

 شمقوع يقم شمذيمر ، وإهقال اعمقاىمػ شمٚمؽ شمذيمر ، وأظمٞمؽ وص٤مطمٌتؽ وأسمٞمؽ وأُمؽ

 إذا شمذيمر ، ظمٚمؾ ُمـ قمٛمٚمؽ ذم ويمؿ زًمؾ ُمـ يمت٤مسمؽ ذم يمؿ ، اًمّمحػ وشمتٓم٤مير اعمقازيـ

 وىمٗم٧م ، قمٜمف ومتّمد ويدقمقك ، ُمٜمف هترب يمٜم٧م اًمذي اعمٌلم احلؼ اعمٚمؽ يدي سملم وىمٗم٧م

 ي٠ًمًمؽ طملم اهلل دمٞم٥م ًم٤ًمن وم٠ٌمي ، أطمّمتٝم٤م إٓ يمٌػمة وٓ صٖمػمة شمٖم٤مدر ٓ صحٞمٗم٦م وسمٞمدك
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 ، إًمٞمف شمٜمٔمر قملم وسم٠مي ، يديف سملم شم٘مػ ىمدم وسم٠مي ، وُم٤مًمؽ وقمٛمٚمؽ وؿم٤ٌمسمؽ قمٛمرك قمـ

 أهقن ضمٕمٚمتٜمل ، إًمٞمؽ سمٜمٔمري اؾمتخٗمٗم٧م:  قمٌدي ًمؽ ي٘مقل قمٜمدُم٤م قمٚمٞمف دمٞم٥م ىمٚم٥م وسم٠مي

 !؟.  قمٚمٞمؽ أٟمٕمؿ وأٟم٤م شمٕمّمٜمل ومٚمامذا ، قمٚمٞمؽ أٟمٕمؿ أمل ، إًمٞمؽ أطمًـ أمل ، إًمٞمؽ اًمٜم٤مفمريـ

 ًمتٗمقز اًمنيٕم٦م اًمٚمحٔم٤مت وهذه ، اًم٘مٚمٞمٚم٦م إي٤مم هذه اهلل ـم٤مقم٦م قمغم شمّمؼم أومال :احلٌٞم٥م أظمل

 . اعم٘مٞمؿ سم٤مًمٜمٕمٞمؿ وشمتٛمتع. اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمٜمٕمٞمؿ وشمتٛمتع اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمٗمقز ذًمؽ سمٕمد

 طمٞم٤مهتؿ ومٙم٤مٟم٧م ، ؾمدى وشمريمقا قمٌث٤مً  ظمٚم٘مقا ىمد أَّنؿ اقمت٘مدوا أٟم٤مؾم٤مً  هٜم٤مك إن :احلٌٞم٥م أظمل

 سمّم٤مئرهؿ ، اهلدى ؾمامع قمـ وىمرٌ  آذاَّنؿ وذم ، اًمٖمِم٤موة أسمّم٤مرهؿ شمٕمٚمقا ، وًمٕم٤ٌمً  هلقاً 

 رء يمؾ جم٤مًمًٝمؿ ذم دمد ، ُمٕمٛمٞم٦م وأومئدهتؿ ُمتحجرة أقمٞمٜمٝمؿ ، ُمٜمٙمقؿم٦م وىمٚمقهبؿ ، ُمٓمٛمقؾم٦م

 ومٚمؿ دقم٤مهؿ ، ىمٌْمتف وذم يديف وسملم قمٌٞمده وهؿ اهلل ُمـ هرسمقا.  اهلل وذيمر اًم٘مرآن إٓ

 ،!  ه١مٓء ـُمِ  قمج٤ٌمً  ومٞم٤م. . .  وأهقائٝمؿ وًمرهم٤ٌمهتؿ اًمِمٞمٓم٤من ًمٜمداء واؾمتج٤مسمقا ًمف يًتجٞمٌقا

ۆئ    ۆئ   ژ !  ؟. . . قم٘مقهلؿ ذه٧ٌم أيـ!  اًمرمحـ دقمقة ويؽميمقن اًمِمٞمٓم٤من دقمقة يٚمٌقن يمٞمػ

 هبؿ اهلل ومٕمٚمف اًمذي ُم٤م [ ١٦احٍ: ] ژۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی   

 أهمر!  ؟ وأضم٤ًمُمٝمؿ أُمقاهلؿ ذم يٕم٤مومٝمؿ أمل يرزىمٝمؿ أمل خيٚم٘مٝمؿ أمل!  ؟ يٓمٞمٕمقه ومل قمّمقه طمتك

 اعمٕم٤ميص قمغم وهؿ اعمقت ي٠مشمٞمٝمؿ أن خي٤مومقا أمل!  ؟ اًمٙمريؿ يمرم أهمرهؿ!  ؟ احلٚمٞمؿ طمٚمؿ ه١مٓء

إظرا : ] ژڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ژ  ! ؟ قم٤ميمٗمقن

 عم٤م واقمٛمؾ قمٜمٝمؿ سمٜمٗمًؽ وشمرومع!  ه١مٓء ُمـ شمٙمقن أن احلذر يمؾ احلٌٞم٥م أظمل وم٠مطمذر .[ ٩٩

ڄ   ڄ  ڄ  ژ ٹ ٹ :  شمٕم٤ممم ىم٤مل.  قمٔمٞمؿ ُٕمر ظمٚم٘م٧م ىمد واهلل ٟمؽوم٢م ًمف ظمٚم٘م٧م

 [ .٩٦افياريوت: ] ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

 فررف ؾطـررً فررق ٕمررر  قِررقج ؿررد

 

 اوؿرؾ مع لرظك أن بـػًؽ ؾوربل 
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 أهقآً  أُم٤مُمؽ إن ، اًمًٕمػم اشمؼ ، اًمٜم٤مر واشمؼ رسمؽ إمم قمد! !  اهلل شمٕميص ُمـ ي٤م :احلٌٞم٥م أظمل

 اًمذي واهلل ، ه٤مئالت وأُمقراً  وطمٞم٤مت صمٕم٤مسملم أُم٤مُمؽ إن ، قمذاسم٤مً  أو ٟمٕمٞمامً  أُم٤مُمؽ إن ، وصٕم٤مسم٤مً 

 ، اًمت٤مومٝم٤مت وإُمقر واعمًٚمًالت إهم٤مِن شمٜمٗمٕمؽ ًمـ ، اًمْمحٙم٤مت شمٜمٗمٕمؽ ًمـ هق إٓ إًمف ٓ

 اإلظمقان يٜمٗمٕمؽ ًمـ ، وإوٓد إهؾ يٜمٗمٕمؽ ًمـ ، واعمجالت اًمّمحػ شمٜمٗمٕمؽ  ًمـ

)اًمّم٤محل٤مت وإقمامل احلًٜم٤مت إٓ شمٜمٗمٕمؽ ًمـ ، وإصح٤مب
2

) . 

ومٞم٤م أهي٤م اًمٕم٤ميص! شمذيمر رىم٤مسم٦م اهلل ي٤م ُمرشمٙم٥م اعمٕم٤ميص خمتٗمًٞم٤م قمـ أقملم اخلٚمؼ: أيـ اهلل؟! أيـ    

إٓ أطمد رضمٚملم: إن يمٜم٧م فمٜمٜم٧م أن اهلل ٓ يراك وم٘مد يمٗمرت، وإن  -واهلل-ُم٤م أٟم٧م    اهلل؟!

ڤ  ڤ  ژ يمٜم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف يراك ومٙمٞمػ دمؽمئ قمٚمٞمف، ودمٕمٚمف أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ 

 [ .2٠٨]افـًوء:  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ 

يدظمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس هم٤مسم٦م ُمٚمتٗم٦م أؿمج٤مره٤م ٓ شمٙم٤مد شمرى اًمِمٛمس ُمٕمٝم٤م، صمؿ ي٘مقل: ًمق قمٛمٚم٧م 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ  ُمـ يراِن؟ ومٞمًٛمع ه٤مشمًٗم٤م سمّمقت يٛمأل اًمٖم٤مسم٦م وي٘مقل: -أن-اعمٕمّمٞم٦م 

 سمغم واهلل! [2١]ادؾؽ:   ژٺ  ٿ     ٿ  

ي٤م ُمٜمتٝمًٙم٤م طمرُم٤مت اهلل ذم اًمٔمٚمامت ذم اخلٚمقات ذم اًمٗمٚمقات، سمٕمٞمًدا قمـ أقملم اعمخٚمقىم٤مت: أيـ 

ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  اهلل؟! هؾ ؾم٠مًم٧م ٟمٗمًؽ هذا   اًم١ًمال، أيـ اهلل، 

إمم ُمـ يٛمأل قمٞمٜمف وأذٟمف  [١١٠ – ١2٨] افشعراء:    چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ  

  اًمٚمٞمؾ أظمر، يٛمأل ذًمؽ سمٛمٕم٤ميص اهلل: أيـ اهلل؟!ويْمٞمع وىمتف، طمتك ذم صمٚم٨م 

إن قملم اهلل شمالطم٘مؽ أيٜمام ذه٧ٌم، وذم أي ُمٙم٤من طمٚمٚم٧م: ذم فمالم اًمٚمٞمؾ وراء ومٞم٤م أهي٤م اعم١مُمـ: 

  اجلدران وراء احلٞمٓم٤من ذم اخلٚمقات ذم اًمٗمٚمقات، وًمق يمٜم٧م ذم داظمؾ صخقر صؿ.

                                        
 .(٨٠٨/ ١) احديٌ أ ؾ مؾتؼك أرصقػ ((2
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 ؾ ررػ مررقٓج َ ا ؾررقات وأُررلر

 

  إفقرررررف بوكتِوبرررررؽ وابتفوفرررررؽ 

 وراؿررررى أمررررره َ ـررررؾ حررررول 

 

 يػررررج َ افؼقومررري ورررقؼ حوفرررؽ 

 وٓ َتررررـ  إػ افع ررررقون لرررردؾع 

 

 إػ فقرررؾ مرررـ إحرررزان حوفرررؽ 

 وؿول آخر: 

 مررررررـ ظومررررررؾ اهلل بتؼررررررقاه

 

  وـرررررون َ ا ؾرررررقات  شررررروه 

 مرررـ فييررري ادـرررك وً شرررؼوه ـلشررر 

 

 يغـقرررررف ظرررررـ فرررررية دكقررررروه 

 وومؼ اهلل اجلٛمٞمع ًمٙمؾ ُم٤م ُي٥م ويرى. 
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 مً حفغ اهلل يف اخللوات حفعُ اهلل يف الفلوات 

) ضم٤مُمٕمفروى اًمؽمُمذي ذم  
2

ـِ قم٤ٌمٍس  ( يقًُم٤م،  ، ىَم٤مَل: يمٜم٧م ظمٚمػ اًمٜمٌَّّل  قمـ اسم

٤مَهَؽ، إَِذا وَمَ٘م٤مَل:  َي٤م هُمالُم، إِنِّ أقمّٚمُٛمَؽ يَمٚماَِمٍت: اطْمَٗمِظ اهللَ َُيَْٗمْٔمَؽ  ، اطْمَٗمِظ اهللَ دَمِْدُه دُمَ

٦َم ًَمْق اضْمَتَٛمَٕم٧ْم قَمغَم َأْن ؾَم٠مًْم٧َم  ـْ سم٤ِمهللِ، َواقْمَٚمْؿ: َأنَّ إُُمَّ وَم٤مؾْم٠َمِل اهللَ، وإَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم وَم٤مؾْمَتِٕم

 ْ  مَل
ٍ
وَك سمٌَِمء  ىَمْد يَمَتٌُف اهللُ ًَمَؽ، َوإِن اضمتََٛمُٕمقا قَمغَم َأْن َيُيُّ

ٍ
ْ َيٜمَْٗمُٕمقَك إَّٓ سمٌَِمء  مَل

ٍ
 َيٜمَْٗمُٕمقَك سمٌَِمء

وَك إَّٓ  حُػ  َيُيُّ ٧ِم اًمّمُّ ٌَُف اهللُ قَمَٚمْٞمَؽ، ُرومَِٕم٧ِم إىَْمالَُم َوضَمٗمَّ  ىَمْد يَمَت
ٍ
)سمٌَِمء

١
 )   . 

 َيْٕمِرومَؽ ذم »وذم رواي٦م همػِم اًمؽمُمذي: 
ِ
ظَم٤مء ْف إمَِم اهللِ  ذم اًمرَّ اطْمَٗمِظ اهلل دَمِْدُه َأَُم٤مَُمَؽ، شَمٕمرَّ

ـْ ًمُِٞمِّمٞم ْ َيُٙم ِة، َواقْمَٚمْؿ: أنَّ َُم٤م َأظْمَٓم٠مَك مَل دَّ ـْ ًمُِٞمْخٓمَِئَؽ، َواقْمَٚمْؿ: أنَّ اًمِمِّ ْ َيُٙم ٌَؽ، َوَُم٤م َأَص٤مسَمَؽ مَل

ا ، َوَأنَّ اًمَٗمَرَج َُمَع اًمَٙمْرِب، َوَأنَّ َُمَع اًمُٕمْنِ ُيْنً ؼْمِ  ش.اًمٜمٍَّْمَ َُمَع اًمّمَّ

يٕمٜمل:  اطمٗمِظ اهلل :وم٘مقًمف  ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿذم  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م 

، وٟمقاهَٞمف، وطمٗمُظ ذًمؽ: هق اًمقىمقُف قمٜمَد أواُمره اطمٗمظ طمدوَده، وطم٘مقىَمف، وأواُمَره

سم٤مُٓمتث٤مل، وقمٜمد ٟمقاهٞمف سم٤مٓضمتٜم٤مِب، وقمٜمَد طمدوده، ومال يتج٤موُز ُم٤م أُمر سمف، وأذن ومٞمف إمم ُم٤م 

ـَ احل٤مومٔملم حلدود اهلل اًمذيـ ُمدطمٝمُؿ اهلل ذم يمت٤مسمف، وىم٤مل   -َّنك قمٜمف، ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ، ومٝمق ُِم

خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  ژ : -قمز وضمؾ 

. وومن احلٗمٞمظ ه٤مهٜم٤م سم٤محل٤مومظ ٕواُمِر اهلل، وسم٤محل٤مومظ ًمذٟمقسمف ًمٞمتقب  [ ١١ - ١١]  :   ژحج  

 ُمٜمٝم٤م.

                                        
 .(١٠٧/ 2(. وأخرج افؾػظ افَّوين: أمحد ) ١٩2٦أخرُف: افسميي )( (2

/ 2)  دفقؾ افػوحغأي ؾرغ مـ إمر وُّػً ـتوبتف, ــويي ظـ لؼدم ـتوبي ادؼودير ـؾفو وافػراغ مـفو مـ أمد بعقد.  ( (١

١٨٨.) 
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يٕمٜمل: أنَّ ُمـ طمٗمَظ طمدود اهلل، وراقمك طم٘مقىَمف، طمٗمٔمف اهلل، وم٢منَّ   ُيٗمٔمؽ:  وىمقًمف 

، وىم٤مل:   [ ١٠] افٌؼرة:  ژڃ    ڃ  چ  ڃ  ژ اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

) [ ٧] حمؿد:  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  ، وىم٤مل: [ 2٩١]افٌؼرة:  ژى   ائ  ژ 
2

. وُمٕمٜمك   ( 

هذا : أن ُمـ طمٗمظ طمدود اهلل، وراقمك طم٘مقىمف طمٗمٔمف اهلل، ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ أوم٤مت 

 واعمٙمروه٤مت، وذم أظمرة ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مقسم٤مت، ضمزاء ووم٤مىم٤ًم.

 ديـ اهلل طمٗمٔمف اهلل.ومٙمٚمام طمٗمظ اإلٟم٤ًمن 

 وطمٗمظ اهلل ًمٕمٌده احل٤مومظ ًمديٜمف، يٙمقن ذم أُمريـ:

طمٗمظ اهلل ًمٚمٕمٌد ذم ديٜمف وإيامٟمف، ومٞمحٗمٔمف ذم طمٞم٤مشمف ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اعمْمٚم٦م، وُمـ إول: 

 اًمِمٝمقات اعمحّرُم٦م، وُيٗمظ قمٚمٞمف ديٜمف قمٜمد ُمقشمف، ومٞمتقوّم٤مه قمغم اإليامن.

ن ُيٗمظ اهلل قمٌده ُمـ اًمزيغ واًمْمالل: ، وهق أقمٔمٛمٝمام وأذومٝمام، وهق أهذا هق إُمر إول

 ٕن اإلٟم٤ًمن يمٚمام اهتدى زاده اهلل هدى، ويمٚمام وؾ ازداد والًٓ.

طمٗمظ اهلل ًمٚمٕمٌد ذم ُمّم٤مًمح دٟمٞم٤مه، يمحٗمٔمف ذم سمدٟمف ووًمده وأهٚمف وُم٤مًمف، وُمـ طمٗمظ اهلل اًمث٤مِن: 

شمف ذم ص٤ٌمه وىمقشمف طمٗمٔمف اهلل ذم طم٤مل يمؼمه ووٕمػ ىمقشمف، وُمتّٕمف سمًٛمٕمف وسمٍمه وطمقًمف وىمق

 وقم٘مٚمف.

 إذن ُمـ طمٗمظ طمدود اهلل طمٗمٔمف اهلل ذم ديٜمف، وذم سمدٟمف ووًمده وأهٚمف وُم٤مًمف. 

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن ُيٗمظ طمدود اهلل وديٜمف وذقمف،  وأن ُي٤مومظ قمغم هذا اًمدقم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ذم 

ـَ قُمَٛمَر  ُمًٜمدهاًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء ، وهق ُم٤م رواه أمحد ذم  ٌَْد اهللِ سْم ـْ  قمـ  قَم ْ َيُٙم ىم٤مل: مَل

قَمَقاِت طِملَم ُيّْمٌُِح َوطِملَم ُيْٛمِز:   قُل اهللِ َرؾُم   اًمدَّ
ِ
ء َٓ اًمٚمُٝمؿَّ إِِنِّ َأؾْم٠َمًُمَؽ اًْمَٕم٤مومَِٞم٦َم  َيَدُع َه١ُم

                                        
 ( ٩١٩/ ١ت مو ر افػِؾ ) ُومع افعؾقم واحؽؿ( (2



 34                                                                                                                                التحذيرات من ذنوب اخللوات
 

ظِمَرِة، اًمٚمُٝمؿَّ إِِنِّ َأؾْم٠َمًُمَؽ اًْمَٕمْٗمَق َواًْمَٕم٤مومَِٞم٦َم ذِم ِديٜمِل َوُدْٟمَٞم٤مَي َوَأْهكِم َوَُم٤مزِم، ا ْٔ ْٟمَٞم٤م َوا ًمٚمُٝمؿَّ ذِم اًمدُّ

ـْ  اؾْمؽُمْ  ـْ َيِٛمٞمٜمِل، َوقَم ـْ ظَمْٚمِٗمل، َوقَم ، َوُِم ـْ سَملْمِ َيَديَّ ـْ َرْوقَم٤مِِت، اًمٚمُٝمؿَّ اطْمَٗمْٔمٜمِل ُِم قَمْقَراِِت، َوآُِم

تِل  ـْ حَتْ ـْ وَمْقىِمل، َوَأقُمقُذ سمَِٕمَٔمَٛمتَِؽ َأْن ُأهْمَت٤مَل ُِم َػ  ؿِماَمزِم، َوُِم ًْ ): ىَم٤مَل َويمِٞمع: َيْٕمٜمِل اخْلَ
2

). 

ُٕمقدٍ  اعمًتدركوضم٤مء قمٜمد احل٤ميمؿ ذم  ًْ ـْ َرؾُمقِل اهللَِّ  قمـ اسْمـ َُم ُف يَم٤مَن    ، قَم َأٟمَّ

ؾْماَلِم »َيْدقُمق:  ؾْماَلِم ىَم٤مقِمًدا، َواطْمَٗمْٔمٜمِل سم٤ِمإْلِ ؾْماَلِم ىَم٤مِئاًم، َواطْمَٗمْٔمٜمِل سم٤ِمإْلِ اًمٚمَُّٝمؿَّ اطْمَٗمْٔمٜمِل سم٤ِمإْلِ

ا طَم٤مؾِمًدا، َواًمٚمَُّٝمؿَّ إِ  َٓ شُمِْمِٛم٧ْم يِب قَمُدوًّ ـْ يُمؾِّ ظَمػْمٍ ظَمَزاِئٜمُُف سمَِٞمِدَك، َوَأقُمقُذ َراىِمًدا، َو ِنِّ َأؾْم٠َمًُمَؽ ُِم

ـْ يُمؾِّ َذٍّ ظَمَزاِئٜمُُف سمَِٞمِدكَ  )سمَِؽ ُِم
١

 ش. (

وأقمٔمٛمٝم٤م شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم  ،ومٕمغم اًمٕمٌد أن ي٠مظمذ  سم٠مؾم٤ٌمب طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمف وُيرص قمٚمٞمٝم٤م

، إدقمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م  وومٕمؾ ُم٤م ُيٌف واضمتٜم٤مب ُم٤م يًخٓمف وُمـ ذًمؽ اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمثؾ هذه

وأذيم٤مر اًمّم٤ٌمح واعم٤ًمء ًمٞمحٔمك اًمٕمٌد ُمـ رسمف سمحٗمظ ديٜمف وإيامٟمف ُمـ اًمِمٌٝم٤مت اعمردي٦م 

واًمٌدع اعمْمٚم٦م واًمِمٝمقات اعمحرُم٦م وسمحٗمظ ديٜمف قمٜمد ُمقشمف ومٞمتقوم٤مه قمغم اإلؾمالم يمام ُئمك 

ع وٓ طم٤مومظ ًمٚمٕم٤ٌمد ذم ديٜمف ودٟمٞم٤مه ومجٞم ،ُمـ رسمف سمحٗمظ دٟمٞم٤مه وسمدٟمف ووًمده وُم٤مًمف وذريتف

گ      گ  گ گ     ژ  [٦١]يقشػ: ژ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ژؿم١موٟمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم 

وُمـ ختغم اهلل قمـ طمٗمٔمف وم٢مٟمف ه٤مًمؽ و٤مئع وٓ طم٤مومظ ًمف ُمـ  [ ٩٧]  قد:  ژڳ  ڳ   ڳ  

سمٕمد اهلل وقمغم طم٥ًم ُم٤م قمٜمد اًمٕمٌد ُمـ اإليامن واًمٞم٘ملم واًمتقيمؾ  يٙمقن طمٗمظ اهلل ًمف وشمٙمقن 

) [١٨]احٍ:  ژی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ  ژ ٹ ٹ ُمداومٕم٦م اهلل قمٜمف سمٚمٓمٗمف 
١

) . 

                                        
 ( و ق  ِق . ١٨٧2(وابـ موُف)٩٠٧١( وأبقداود )١٧٨٩رواه أمحد)( (2

 (.2٩١٠( وحًـف إفٌوين َ اف ِقِي )٩١١(وابـ حٌون )٩١٩/  2رواه احوـؿ )( (١

 (.2٠/١١١) مـِي افعِم( (١
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 .سمام ُيٗمظ سمف قم٤ٌمده اًمّم٤محللم ٟم٠ًمل اهلل أن ُيٗمٔمٜم٤م سمحٗمٔمف وهق ظمػم احل٤مومٔملم وأن ُيٗمٔمٜم٤م 
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 تفشري بعض اآليات حبفغ اهلل يف اخللوات 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

ٱ  ٻ   ژىمقًمف شمٕم٤ممم:  [٦١ - ٦١] يقكس:  ژڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

، يٕمٜمل: اعم١مُمٜملم، وي٘م٤مل: أطم٤ٌمء اهلل، وهؿ محٚم٦م اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ. وي٘م٤مل: اًمَّذيـ   ژ ٻ  ٻ

ٟمقب ذم اخلٚمقات، ويٕمٚمٛمقن أّن اهلل شمٕم٤ممم ُُمَٓمٚمٌِّع قمٚمٞمٝمؿ.    جيتٜمٌقن اًمذُّ

٤مك:  حَّ ٓ يٕمٜمل: اعمخٚمّملم هلل، َٓ ظَمْقٌف قَمَٚمٞمِْٝمْؿ يٕمٜمل:    ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ژوىم٤مل اًمْمَّ

َزُٟمقَن طملم زومرت ضمٝمٜمَّؿ. خي٤مومقن ُمـ  أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َوٓ ُهْؿ َُيْ

ىمقا  يٕمٜمل:  ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ژصمؿَّ ٟمٕمتٝمؿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  وا وصدَّ أىمرُّ

)سمقطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ويتّ٘مقن اًمنّمك واًمٗمقاطمش 
2

 ) . 

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ژ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج   جحمح  جخ  حخ  مخ     جس  حس  خس  مس  حص  

ىمرسم٧م وأدٟمٞم٧م يٕمٜمل:  ژحئ   مئژ ىمقًمف قمز وضمؾ:  [ ١٩ - ١2]  :   ژمص  جض  حض   

 اًمذيـ يت٘مقن اًمنمك واًمٙم٤ٌمئر، وي٘م٤مل زيٜم٧م اجلٜم٦م. ژ ىئژ اجلٜم٦م 

يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م ىمٌؾ دظمقهل٤م، وي٘م٤مل هَمػْمَ سَمِٕمٞمٍد، يٕمٜمل: يٕمٜمل:  ژ يئ  جبژ صمؿ ىم٤مل قمز وضمؾ: 

أي: ُم٘مٌؾ  ژيب  جت  حت     ژذم اًمدٟمٞم٤م  ژخب  مب  ىب  ژ دظمقهلؿ همػم سمٕمٞمد، ومٞم٘م٤مل هلؿ 

 .إمم ـم٤مقم٦م اهلل، طمٗمٞمظ ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم ذم اخلٚمقات وهمػمه٤م، وي٘م٤مل: إواب احلٗمٞمظ 

                                        
 (.2١١/ ١لػًر افًؿرؿـدي )( (2
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 ٞمد سمـ قمٛمػم ُمثؾ هذا .إذا ذيمر ظمٓم٤مي٤مه اؾمتٖمٗمر ُمٜمٝم٤م، وروى جم٤مهد قمـ قمٌ

يٕمٜمل: خي٤مف اهلل قمز وضمؾ، ومٞمٕمٛمؾ سمام أُمره اهلل،  ژ مت  ىت  يت  جث ژوىمقًمف قمز وضمؾ: 

)يٕمٜمل: ُم٘مٌاًل إمم ـم٤مقم٦م اهلل خمٚمّم٤ًم  ژ مث  ىث   يث ژواٟمتٝمك قمام َّن٤مه، وهق ذم همٞم٥م ُمٜمف 
2

) 

. 

 . [2١]ادؾؽ:  ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب    حب   ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 ژ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ژی  ی  جئ  حئ    ژ وصػ  اهلل شمٕم٤ممم أهؾ اإليامن، وهؿ  

اًمذي أظمؼموا سمف ُمـ احلنم واًمٍماط  ژحئ  ژ أطمدمه٤م:ُيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم،  ژحئ 

 واعمٞمزان واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ومآُمٜمقا سمذًمؽ، وظمِمقا رهبؿ ومٞمف، وٟمح٤م إمم هذا ىمت٤مدة .

ذم ظمٚمقاهتؿ، وُمٜمف شم٘مقل  :اًمٜم٤مس، أي أَّنؿ خيِمقن رهبؿ إذا هم٤مسمقا قمـ أقملمواعمٕمٜمك اًمث٤مِن: 

ٓ يي، وم٤معمٕمٜمك يٕمٛمٚمقن سمح٥ًم اخلِمٞم٦م ذم صالهتؿ  :اًمٕمرب: ومالن ؾم٤ممل اًمٖمٞم٥م، أي

ُمدح واًمث٤مِن: ُمدح سم٤مإلظمالص واإليامن، إول: وقم٤ٌمداهتؿ، واٟمٗمرادهؿ، وم٤مٓطمتامل 

)سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م ذم اخلٚمقات، وذًمؽ أطمرى أن يٕمٛمٚمقه٤م قمالٟمٞم٦م
١

). 

ـْ ژی  جئ  حئ      ژ  ىمقًمف شمٕم٤ممم :وىم٤مل ذم اًمٌحر اعمحٞمط :  وا سمِِف ُِم ِذي ُأظْمؼِمُ : َأِي: اًمَّ

ـْ َأقْملُمِ اًمٜم٤َّمِس، َأْي ذِم ظَمَٚمَقاهِتِْؿ، يَمَ٘مْقًمِِف:  َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اهللََّ َأُْمِر اعْمََٕم٤مِد َوَأطْمَقاًمِِف، َأْو هَم٤مِئٌلَِم قَم

)ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمهُ 
١

) . 

                                        
 .(١١٧/ ١لػًر افًؿرؿـدي )( (2

 (.١١٠/ ٩) لػًر ابـ ظطقي( (١

 .(١١٩/ 2٠َ افتػًر ) افٌِر ادِقط( (١
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ـْ ِذيْمِر  ژی  ی  جئ  حئ     ی ژىَمْقًُمُف: : ىم٤مل اًمِمقيم٤مِن  ٌَْح٤مَٟمُف ُِم عَم٤َّم وَمَرَغ ؾُم

ـَ اًْمَٗم٤مقِمِؾ َأِو اعمَْْٗمُٕمقِل، َأْي: هَم٤مِئٌلَِم  ژحئ      ژ َأطْمَقاِل َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر َذيَمَر َأْهَؾ اجْلَٜم٦َِّم، َو  طَم٤مٌل ُِم

ـْ  ْ َيَرْوُه وَمُٞم١ْمُِمٜمُقَن سمِِف ظَمْقوًم٤م ُِم ُْؿ خَيَِْمْقَن قَمَذاسَمُف َومَل ٤ًٌم قَمٜمُْٝمْؿ، َواعْمَْٕمٜمَك: َأَّنَّ قَمَذاسمِِف، قَمٜمُْف، َأْو هَم٤مِئ

ـْ َأقْملُمِ اًمٜم٤َّمِس طَم٤مَل يَمقْ  ژی  ی  جئ      ژ َوجَيُقُز َأْن َيُٙمقَن اعْمَْٕمٜمَك:  َِّنِْؿ هَم٤مِئٌلَِم قَم

ْٟمَٞم٤م، َوُهقَ  ُْؿ ذِم اًمدُّ ََّنَّ
ِٕ ٤ًٌم قَمٜمُْٝمْؿ   إِٟمَّاَم َوَذًمَِؽ ذِم ظَمَٚمَقاهِتِْؿ، َأِو اعْمَُراُد سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم يَمْقُن اًْمَٕمَذاِب هَم٤مِئ

ٌٌَِٞم٦ًَّم هَلُْؿ ُمَ  ٤ٌَمُء قَمغَم َهَذا ؾَم ْٖمِٗمَرٌة قَمٔمِٞمَٛم٦ٌم َيْٖمِٗمُر اهللَُّ هِب٤َم ُذُٟمقهَبُْؿ َوَأضْمٌر َيُٙمقُن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَمتَُٙمقُن اًْم

َي٦ِم ىَمْقًُمُف:  ْٔ ) [١١ : ] ژمت  ىت  يت  جث  ژ يَمٌػٌِم َوُهَق اجْلَٜم٦َُّم، َوُِمْثُؾ َهِذِه ا
2

وقمغم هذا  . (

 ومٞمف ىمقٓن: ژی  ی  جئ  حئ     ی ژوم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

أي: خيِمقن رهبؿ وهؿ ٓ يروٟمف. واًم٘مقل اًمث٤مِن: أي: خيِمقن رهبؿ وهؿ اًم٘مقل إول:  

همٞم٥م قمـ أقملم اًمٜم٤مس، وهؿ ذم اخلٚمقات واًمٗمٚمقات ُمٜمٗمردون سمٕمٞمدون قمـ اًمٜم٤مس، ومػماىمٌقن 

اهلل ذم اًمن ويراىمٌقن اهلل ذم اًمٕمٚمـ، ومال يراءون اًمٜم٤مس وئمٝمرون أُم٤مُمٝمؿ إقمامل اًمّم٤محل٦م، 

 إٟمام ههؿ وقمالٟمٞمتٝمؿ ؾمقاء.

]  ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ژ ؾ هذه أي٦م  ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمث 

أي: خيَِمقَٟمف شمٕم٤ممم هم٤مئٌلَم قمـ قمذاسمِف أو قمـ اًمٜم٤َّمِس ذم ظمٚمقاهِتؿ أو خيَِمقن قمذاسَمف  [2٨ؾوضر: 

)وهق هم٤مئ٥ٌم قمٜمٝمؿ
١

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ژ  . وُمثٚمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:(

 .[  ١٩] إكٌقوء:   ژک  گ  

                                        
 .(١2١/ ٩فؾشقـوين ) ؾت  افؼدير( (2

 .(2١٩/ ٧) لػًر أي افًعقد( (١
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ژ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ىم٤مل اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم 

ا   ژک  گ   ٤م ظمِمٞم٦م اهللَِّ ذم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدِة وم٤معمٕمٜملُّ هبام: أن اًمٕمٌَد خْيَِمك اهللَّ هًّ وم٠مُمَّ

ذم اًمٕمالٟمٞم٦ِم وذم اًمِمٝم٤مدِة، وًمٙمـ  وقمالٟمٞم٦ًم وفم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، وم٢مّن أيمثر اًمٜم٤مِس يرى أٟمف خيَِمك اهللَّ 

 اًمِم٠مَن ذم ظمِمٞم٦م اهللَّ ذم اًمٖمٞم٥ِم إذا هم٤مَب قمـ أقملِم اًمٜم٤مِس.

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ژ وىمد ُمدَح اهللَّ ُمـ خي٤مومُف سم٤مًمٖمٞم٥ِم ىم٤مَل شمٕم٤ممم: 

وىم٤مل  [ ١١]  :   ژمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج  ژ  ، وىم٤مل:  ژک  گ  

 [.٩١] ادوُدة:  ژھ     ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ شمٕم٤ممم: 

يم٤من و[...2١] ادؾؽ:  ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب           حب   ژ وىم٤مل: 

دٟم٤م اهللَّ وإي٤ميُمؿ ذم احلراِم زه٤مدَة ُمـ ىمدَر قمٚمٞمِف ذم اخلٚمقِة  سمٕمُض اًمًٚمِػ ي٘مقل إلظمقاٟمِِف: زهَّ

 ومٕمٚمَِؿ أنَّ اهللَّ يراُه ومؽميَمُف.

ُمـ شمرَك ُم٤م اؿمَتٝمك ُمـ  ًمٞمَس اخل٤مئُػ ُمـ سمٙمك وقمٍم قمٞمٜمٞمف، إٟمَّام اخل٤مئُػ وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

ا سمٞمٜمف وسمٞمٜمف، وُمـ شمرَك  احلراِم إذا ىمدَر قمٚمٞمف، وُمـ هٜم٤م قَمُٔمَؿ صمقاب ُمـ أـم٤معَ  اهللََّ، هًّ

ا.  اعمحرُم٤مِت اًمتل ي٘مدُر قمٚمٞمٝم٤م هًّ

 وادقُى  شقِي اهلليف َ افن وافعِكقِي أمقٌر.

 ىمقُة اإليامِن سمققمِدِه ووقمٞمِدِه قمغم اعمٕم٤ميِص.ُمٜمٝم٤م: 

ِة سمٓمِِمِف واٟمت٘م٤مُِمِف وىمقشمِِف وىمٝمره، وذًمؽ يقضم٥ُم ًمٚمٕمٌدِ  اًمٜمٔمرُ وُمٜمٝم٤م:   ذم ؿمدَّ

ـَ آدَم، هؾ ًمَؽ ـم٤مىم٦ًم سمٛمح٤مرسم٦ِم اهللَّ، وم٢منَّ ُمـ قمَّم٤مُه  : اسم ـُ شمرَك اًمتٕمرِض عمخ٤مًمٗمتِِف، يمام ىم٤مل احلً

 وم٘مْد طم٤مرسَمُف.

٤م.وىم٤مل سمٕمُْمٝمؿ:  ٧ٌُْم ُمـ وٕمٞمٍػ يٕميِص ىمقيًّ  قمِج

 ف ؿم٤مهٌد ورىمٞم٥ٌم قمغم ىمٚمقِب قم٤ٌمِدهِ ىمقُة اعمراىم٦ٌِم ًمف، واًمٕمٚمُؿ سم٠مٟمَّ وُمٜمٝم٤م: 
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ؿ وأٟمَّف ُمع قم٤ٌمده طمٞم٨ُم يم٤مُٟمقا، يمام دل اًم٘مرآُن قمغم ذًمَؽ ذم ُمقاوعَ  ڦ   ژ  يم٘مقًمِِف شمٕم٤ممم:، وأقمامهِلِ

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ژ  وىمقًمف شمٕم٤ممم: [ .٧] ادْودفي:   ژڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئی

 .[ ٦2] يقكس:   ژيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث             مث  ىث   

ژ  وىمقًمف شمٕم٤ممم: .[٧ادْودفي:  ] ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ژ وىمقًمف: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   

)أي٦م [ 2٠٨افـًوء: ]   ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
2

 . اهـ  سم٤مظمتّم٤مر   (

ذِم  [ 2٩١] افٌؼرة:   ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  

٤ٌَمَراٌت.  َي٦ِم قِم ْٔ  َهِذِه ا

ُومَم:  ْٕ  اْذيُمُروِِن سمَِٓم٤مقَمتِل َأْذيُمْريُمْؿ سمَِرمْحَتِل. ا

٤مِن َوُهَق سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم ىَمْقًمِِف: اًمث٤َّمٟمَِٞم٦ُم:  ًَ طْم ضَم٤مسَم٦ِم َواإْلِ  . [٦٠]ؽوؾر:  ژٺ  ٺ  ٺٿ   ژ اْذيُمُروِِن سم٤ِمإْلِ

ٚمٍِؿ ىَم٤مَل:  ًْ َأَُمَر اخْلَْٚمَؼ سم٠َِمْن َيْذيُمُروُه َراهِمٌلَِم َراِهٌلَِم، َوَراضِملَم ظَم٤مئِِٗملَم َوخُيْٚمُِّمقا َوُهَق ىَمْقُل َأيِب ُُم

طْم  ٤ٌَمَدشمِِف َوُرسُمقسمِٞمَّتِِف َذيَمَرُهْؿ سم٤ِمإْلِ ظْماَلِص ذِم قِم ، وَم٢مَِذا ُهْؿ َذيَمُروُه سم٤ِمإْلِ
ِ
يَم٤مء َ ـِ اًمنمُّ يْمَر ًَمُف قَم ٤مِن اًمذِّ ًَ

مْح٦َِم َواًمٜمِّْٕمَٛم٦ِم ذِم  ضِمَٚم٦ِم.  َواًمرَّ ْٔ  اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦ِم َوا

 َواًمٜمِّْٕمَٛم٦ِم. اًمث٤َّمًمَِث٦ُم: 
ِ
 َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم َأْذيُمْريُمْؿ سم٤ِمًمثَّٜم٤َمء

ِ
 اْذيُمُروِِن سم٤ِمًمثَّٜم٤َمء

اسمَِٕم٦ُم:  ظِمَرِة. اًمرَّ ْٔ ْٟمَٞم٤م َأْذيُمْريُمْؿ ذِم ا  اْذيُمُروِِن ذِم اًمدُّ

 

                                        
 .(٧٠١/ 2) احـٌع رُى ابـ لػًر ((2
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٦ُم:  ًَ  اًْمَٗمَٚمَقاِت. اْذيُمُروِِن ذِم اخْلََٚمَقاِت َأْذيُمْريُمْؿ ذِم اخْل٤َمُِم

٤مِدؾَم٦ُم:  ًَّ .اًم
ِ
ٌَاَلء  َأْذيُمْريُمْؿ ذِم اًْم

ِ
ظَم٤مء )  اْذيُمُروِِن ذِم اًمرَّ

2
). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 .(2١١/ ١) لػًر افرازي( (2
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 خصية اهلل يف اخللوات مً أسباب املغفسة وتفسيج اللسبات   

 [.2١]ادؾؽ: ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب           حب   ٹ ٹ ژ 

ـِ  َيُ٘مقُل : ىم٤مل اسمـ يمثػم  ٤ًٌم قَم ِف ومِٞماَم سَمْٞمٜمَُف َوسَمْٞمٜمَُف إَِذا يَم٤مَن هَم٤مِئ ـْ خَي٤َمُف َُمَ٘م٤مَم َرسمِّ ا قَمٛمَّ شَمَٕم٤ممَم خُمؼِْمً

َٓ َيَراُه َأطَمٌد إٓ اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ًمف ُمٖمٗمرة  ـِ اعْمََٕم٤ميِص َوَيُ٘مقُم سم٤ِمًمٓم٤َّمقَم٤مِت طَمْٞم٨ُم  اًمٜم٤َّمِس، وَمَٞمٜمَْٙمػُّ قَم

 ُف َوجُي٤َمَزى سم٤ِمًمثََّقاِب اجْلَِزيِؾ.شمٙمٗمر قَمٜمُْف ُذُٟمقسمَ  :أي ،وأضمر يمٌػم

ومٛمـ ظمٌم اهلل وراىمٌف ذم اخلٚمقات واجلٚمقات همٗمر اهلل ًمف اًمذٟمقب واًمًٞمئ٤مت ، وومرج قمٜمف 

، اهلٛمقم واًمٙمرسم٤مت، ٤مومِِٕملِّ ـِ اًمِمَّ ُف ىَم٤مَل:َوَِم٤َّم ُيْرَوى قَم  ، َأٟمَّ

 َ ررزا ََجررقِ َمررو أؿررَرَب افَػرُررو

 

ُُمرررق  ْٕ َِ ا ررروَمرررـ َراَؿرررى اهلليفَ  َْ  ِر َك

َْ َيـَْؾررررف أَذى   َمررررـ َ ررررَد  اهلليفَ 

 

ررو  َُ ٌُ َر رروه َيؽررقن َحقرر َُ  َوَمررـ َر

)وىمد ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم 
2

ـِ قمٛمَر سمـ اخلٓم٤مِب  ( ، ىَم٤مَل: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل  قمـ قمٌِد اهلل سم

ٌَْٚمُٙمْؿ طَمتَّك آَواُهُؿ اعَمٌٞم٧ُم إمِم هَم٤مٍر وَمَدظمُٚمقُه، »ي٘مقل:   ـْ يَم٤مَن ىَم اٟمَٓمَٚمَؼ صَمالصَم٦ُم َٟمَٗمٍر  َِمَّ

ْخَرِة  ـْ هِذِه اًمّمَّ ُف َٓ ُيٜمِْجٞمُٙمْؿ ُِم ْت قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًمَٖم٤مَر، وَم٘م٤مًُمقا: إِٟمَّ دَّ ًَ ٌَِؾ وَم ـَ اجلَ وم٤مْٟمَحدَرْت َصْخَرٌة ُِم

 سمَّم٤مًمِِح أقْماَمًمُِٙمْؿ.إَِّٓ َأْن شَمْدقُمقا اهللَ 

)اًمٚمَُّٝمؿَّ يَم٤مَن زِم َأسَمقاِن ؿَمْٞمَخ٤مِن يمٌػماِن، ويُمٜم٧ُْم ٓ أهْمٌُِؼ ىَم٤مَل رضمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ: 
١

ٌَْٚمُٝماَم أْهاًل وَٓ  ( ىَم

، وَمٜم٠ََمى  ًٓ )ُم٤م
١

٧ٌُْم هَلاَُم هَمٌُقىَمُٝماَم  ( َجِر َيْقًُم٤م ومٚمؿ َأِرْح قَمَٚمْٞمٝماَم طَمتَّك َٟم٤مَُم٤م، وَمَحَٚم يِب ـَمَٚم٥م اًمِمَّ

ٌَْث٧ُم  ، وَمَٚم ًٓ ٌَْٚمُٝماَم أْهاًل أو ُم٤م واًْمَ٘مَدُح قَمغَم  -وَمَقضَمْدهُتُام َٟم٤مِئَٛملِم، وَمَٙمِرْه٧ُم َأْن ُأوىِمَٔمُٝماَم َوَأْن أهْمٌَِؼ ىَم

                                        
 (.2٠٠( )١٧١١(, ومًؾؿ  )١١2٩أخرُف: افٌ وري  ) ((2

: أي مو ــً أؿدم ظؾقفام أحًدا َ رشب ك قٌفام مـ افؾٌـ افيي يؼبوكف. وافغٌق  رشب آخر افـفور مؼوبؾ ٓ أؽٌؼ ((١

 اف ٌقح. 

 كلى: َبُعد. ((١
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ٌَْٞم٦ُم َيَتَْم٤مهَمْقنَ أٟمَتٔمُِر اؾْمتِٞمَ٘م٤مفَمٝمُ  -َيِدي  )ام طَمتَّك سَمِرَق اًمَٗمْجُر واًمّمِّ
2

، وم٤مؾْمَتْٞمَ٘مَٔم٤م  ( قِمٜمَْد ىَمَدُملَّ

ـْ هِذِه  ـُ ومِٞمِف ُِم ْج قَمٜم٤ّم َُم٤م َٟمْح ٌُقىَمُٝمام. اًمٚمَُّٝمؿَّ إْن يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم ذًمَِؽ اسمِتَِٖم٤مء َوضْمِٝمَؽ وَمَٗمرِّ سم٤م هَم وَمنَمِ

َتٓمٞمٕمُ  ًْ ْخَرِة، وم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ْم ؿَمْٞمًئ٤م ٓ َي  قَن اخلُروَج ُِمٜمُْف.اًمّمَّ

ٌُّٝم٤م  -اًمٚمَُّٝمؿَّ إٟمَُّف يم٤مَٟم٧ْم زِمَ اسْمٜم٦َُم قَمّؿ، يَم٤مَٟم٧ْم َأطَم٥مَّ اًمٜم٤ّمِس إزمَّ ىَم٤مَل أظمر:  وذم رواي٦م: يُمٜم٧ُْم ُأطِم

ضَم٤مُل اًمٜم٤ًمَء  َٝم٤م  -يم٠َمؿَمدِّ َُم٤م ُُي٥ِمُّ اًمرِّ ًِ )وم٠َمَرْدهُت٤َم قَمغَم َٟمْٗم
١

ـَ وم٤مُْمَتٜمََٕم٧ْم ُمٜمِّل طَمتَّك َأعم٧ََّْم هب٤م ؾَم  ( ٜم٦ٌَم ُِم

َٝم٤م وَمٗمَٕمَٚم٧ْم، طَمتَّ  ًِ َ سَمْٞمٜمل َوسَملْمَ َٟمْٗم ـَ َوُمئ٦َم ديٜم٤َمٍر قَمغَم َأْن خُتَكمِّ ي ٜملَِم وَمَج٤مءشْمٜمِل وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتَٝم٤م قِمنْمِ ًِّ ك اًم

ِؼ اهللَ َوَٓ شَمُٗمضَّ اخل٤َمشَمؿَ ىم٤مًم٧ْم: وذم رواي٦م: وَمَٚمامَّ ىَمَٕمْدُت سَملَم ِرضْمَٚمْٞمَٝم٤م،  -إَِذا ىَمَدْرُت قَمَٚمْٞمَٝم٤م  إّٓ  اشمَّ

ِف  )سمَِح٘مِّ
١

ِذي أقْمَٓمٞمُتٝم٤م. اًمٚمَُّٝمؿَّ إْن ( َه٥َم اًمَّ وْم٧ُم قَمٜمَْٝم٤م َوهَل َأطَم٥مُّ اًمٜم٤َّمِس إزمَّ َوشَمَريْم٧ُم اًمذَّ ، وَم٤مٟمٍَمَ

ُْؿ ٓ  ْخَرُة، هَمػْمَ َأَّنَّ ـُ ومٞمِف، وم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ِم اًمّمَّ يُمٜم٧ُْم وَمَٕمْٚم٧ُم ذًمَِؽ اسْمتِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وم٤موْمُرْج قَمٜم٤َّم َُم٤م َٟمْح

َتٓمِ  ًْ  ٞمُٕمقَن اخلُُروَج ُِمٜمَْٝم٤م.َي

ِذي ًَمُف َوىَم٤مَل اًمث٤َّمًم٨ُِم:  اًمٚمَُّٝمؿَّ اؾْمَت٠ْمضَمْرُت ُأضَمَراَء وَأقْمَٓمٞمُْتُٝمْؿ أضْمَرُهْؿ همػَم َرضُمؾ واطمٍد شَمَرَك اًمَّ

ْرُت أضْمَرُه طَمتَّك يَمثَُرْت ُِمٜمُف إُْمَقاُل، وَمَج٤مءِِن سَمٕمَد طِملٍم، وَم٘م٤مَل: َي٤م قمٌَد اهللِ، َأدِّ  إزَِمَّ  َوَذه٥َم، وَمثٛمَّ

ىمٞمِؼ،  ٌََ٘مِر واًْمَٖمٜمَِؿ واًمرَّ ـَ اإلسمِؾ َواًم ـْ أضْمِرَك: ُِم َي٤م قمٌَد اهللِ،  وم٘م٤مَل:أضْمِري، وَمُ٘مْٚم٧ُم: يُمؾُّ َُم٤م شَمَرى ُِم

ٚمُٝمؿَّ إ ْك ُِمٜمُف ؿَمٞمًئ٤م. اًمَّ ُف وم٤مؾْمَت٤مىَمُف وَمَٚمْؿ يؽْمُ َتْٝمِزىْء يب! وَمُ٘مْٚم٧ُم: َٓ أؾْمَتْٝمِزئ سمَِؽ، وَم٠َمظَمَذُه يُمٚمَّ ًْ ْن َٓ شَم

ْخَرُة وَمَخَرضُمقا  ـُ ومِٞمِف، وم٤مْٟمَٗمَرضَم٧ِم اًمّمَّ يُمٜم٧ُم وَمَٕمْٚم٧ُم ذًمَِؽ اسمِتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ وم٤موْمُرْج قَمٜم٤َّم َُم٤م َٟمح

 ش.َيْٛمُِمقنَ 

                                        
 أي: يت وحيقن ويٌؽقن. ((2

 ــويي ظـ اجلامع. ((١

 افػض: افؽن وافػت , وا ولؿ ــويي ظـ افػرج وظيرة افٌؽورة, وحؼف افتزويٍ ادؼوع.   ((١
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ومٛمراىم٦ٌم اهلل ذم اخلٚمقات ُمـ أؾم٤ٌمب شمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت ،سمؾ وُمـ أؾم٤ٌمب ُمٖمٗمرة اًمذٟمقب 

يئ          ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئژ  :واًمًٞمئ٤مت وشم٠مُمؾ ىمقل اهلل اًمٕمكم اًمٙمٌػم

أن اإليامن واخلِمٞم٦م ؾم٥ٌم ذم ُمٖمٗمرة  اًمٙمريٛم٦م وم٘مد أوم٤مدت هذه أي٦م [2١] ادؾؽ:   ژجب     

 اًمذٟمقب، وؾم٥ٌم أيْم٤ًم ذم إصم٤ٌمت إضمقر اًمٙمٌػمة.

وهم٤مسم٧م قمٜمؽ  ،اًم٤ٌمب وأؾمدًم٧م قمغم ٟم٤مومذشمؽ اًمًت٤مر قمغم ٟمٗمًؽإذا أهمٚم٘م٧م ومٞم٤م أظمل اعمًٚمؿ : 

ـْ ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م، شمذيمر ُمـ يرى ويًٛمع دسمٞم٥م اًمٜمٛمٚم٦م اًمًقداء ذم  أقملم اًمٌنم، ومتذيمر َُم

 اًمّمخرة اًمّمامء ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمامء .

ـَوَحفرو َُ ٌَُعرقِض  ـْ َيرَرى َمرديف اف  َيو َمر

 

ٌَِفرررقِؿ إْفَقرررؾِ   ْقرررِؾ اف  َ ُطْؾَؿرررِي افؾيف

ِر ررو  ِْ  وَيررَرى ُظررُروَ  كَِقوضِفررو َ َك

 

رررؾِ   يِف  واُدررر يف َ لِْؾرررَؽ افِعَظررروِم افـّ

ـْ َؾَرضولِرررفِ   ٌْرررٍد لررروَب ِمررر  اْؽِػرررْر فِع

 

ِل    مررروِن إويف  مرررو ـررروَن ِمـْرررُف َ افزيف

ٟم٠ًمل اهلل أن يتقب قمٚمٞمٜم٤م، وأن يٖمٗمر ذٟمقسمٜم٤م، وأن يًؽم قمٞمقسمٜم٤م، إٟمف ظمػم ُم٠مُمقل، وأيمرم  

 ُم١ًمول .
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 احلياء وصياىة اخللوات

، قمـ  ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ قمٛمران سمـ طمّملم احلٞم٤مء ُمـ اهلل ُم٤مٟمع ُمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل  

 .احلٞم٤مء ظمػٌم يمٚمُّف ، وذم رواي٦ٍم عمًٚمؿ ىم٤مل:  احلٞم٤مُء ٓ ي٠مِت إَّٓ سمخػمٍ  ىم٤مل:  اًمٜمٌَّلِّ 

  واقمٚمؿ أن احلٞم٤مء ذم اإلٟم٤ًمن ىمد يٙمقن ُمـ صمالصم٦م أوضمف:ىم٤مل اعم٤موردي:  -

  شمٕم٤ممم ومٞمٙمقن سم٤مُمتث٤مل أواُمره واًمٙمػ قمـ زواضمره.طمٞم٤مؤه ُمـ اهللأطمده٤م:  -

 طمٞم٤مؤه ُمـ اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن سمٙمػ إذى وشمرك اعمج٤مهرة سم٤مًم٘مٌٞمح.واًمث٤مِن:  -

 .ومٞمٙمقن سم٤مًمٕمٗم٦م وصٞم٤مٟم٦م اخلٚمقات ،طمٞم٤مؤه ُمـ ٟمٗمًف واًمث٤مًم٨م: -

ومٛمتك يمٛمؾ طمٞم٤مء اإلٟم٤ًمن ُمـ وضمقهف اًمثالصم٦م، وم٘مد يمٛمٚم٧م ومٞمف أؾم٤ٌمب اخلػم، واٟمتٗم٧م قمٜمف  -

 وص٤مر سم٤مًمٗمْمؾ ُمِمٝمقرا، وسم٤مجلٛمٞمؾ ُمذيمقرا. اهـ سمتٍمف يًػم أؾم٤ٌمب اًمنم،

قمـ اإلطم٤ًمِن، وم٘م٤مَل اًمٜمٌلُّ  ؾم٠مَل اًمٜمٌلَّ وىمد صم٧ٌَم ذم  صحٞمح ُمًٚمؿ  أن ضمؼميَؾ 

ـْ شمراُه وم٢مٟمُف يراَك  :    . اإلطم٤ًمُن: أْن شمٕمٌَد اهللََّ يم٠مٟمَؽ شمراُه، وم٢من مل شمٙم

ٗم٦م، وهق اؾمتحْم٤مُر ىُمرسمِِف، وأٟمَّف سملَم يديف   وومٞمف دًمٞمؾ قمغم أنَّ اًمٕمٌَد يٕمٌُُد اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذه اًمّمِّ

 يم٠مٟمَّف يراُه، وذًمؽ ُيقضم٥ُم اخلِمٞم٦َم واخلقَف واهلٞم٦ٌَم واًمتَّٕمٔمٞمَؿ.

ـْ قَمٚمَِؿ أنَّ اهلل يراه طمٞم٨م يم٤من، وأٟمَّف  وهذا هق اًم٥ًٌُم اعمقضم٥م خلِمٞم٦م اهلل ذم اًمن، وم٢منَّ َُم

ه وقمالٟمٞمتف، واؾمتحي ذًمؽ ذم ظمٚمقاشمف، أوضم٥م ًمف ذًمؽ  ُُمٓمَّٚمٌع قمغم سم٤مـمٜمف وفم٤مهره، وهِّ

. ِّ  شمرَك اعمٕم٤ميص ذم اًمنِّ

ومٛمـ قمٌد اهلل قمغم اؾمتحْم٤مر ىمرسمف وُمِم٤مهدشمف سم٘مٚمٌف، أو قمغم اؾمتحْم٤مر ىمرب اهلل ُمٜمف  -

م، واـمالقمف قمٚمٞمف، وم٘مد طمًـ إؾمالُمف، وًمزم ُمـ ذًمؽ أْن يؽمك يمؾ ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمف ذم اإلؾمال

ُد ُمـ هذيـ اعم٘م٤مُملم آؾمتحٞم٤مُء ُمـ اهلل وشمرك يمؾِّ ُم٤م ُيًتحٞمك  ويِمتٖمؾ سمام يٕمٜمٞمف ومٞمف، وم٢مٟمَّف يتقًمَّ

 ُمٜمف.
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)وذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي -
2

ُٕمقدٍ   ( ًْ ـِ َُم ـْ قَمٌِْد اهللَِّ سْم اؾْمَتْحُٞمقا : » ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم

 
ِ
ـَ اهللَِّ طَمؼَّ احلََٞم٤مء تَْحِٞمل َواحلَْٛمُد هللَِِّ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل: ىُمْٚمٜم٤َم: يَ ش. ُِم ًْ ٤م َٟم ًَمْٞمَس َذاَك، »٤م َرؾُمقَل اهللَِّ إِٟمَّ

ْأَس َوَُم٤م َوقَمك َٗمَظ اًمرَّ  َأْن حَتْ
ِ
ـَ اهللَِّ طَمؼَّ احلََٞم٤مء ؾْمتِْحَٞم٤مَء ُِم ِٓ َـّ ا

)َوًَمٙمِ
١

ـَ َوَُم٤م طَمَقى،  ( ٌَْٓم ، َواًم

ـْ َأَراَد أظِمَرةَ  ـَ اهللَِّ  َوًْمَتْذيُمِر اعَمْقَت َواًمٌغَِم، َوَُم ـْ وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ وَمَ٘مْد اؾْمَتْحٞم٤َم ُِم ْٟمَٞم٤م، وَمَٛم شَمَرَك ِزيٜم٦ََم اًمدُّ

 
ِ
 شطَمؼَّ احلََٞم٤مء

 اؾمتحل ُمـ اهلل قمغم ىمدر ىمرسمف ُمٜمؽ، وظَمِػ اهلل قمغم ىمدر ىمدرشمف قمٚمٞمؽ.ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:  -

 ؽ.إذا شمٙمٚمٛم٧َم وم٤مْذيُمر ؾَمٛمَع اهللِ ًمؽ، وإذا ؾمٙم٧مَّ وم٤مذيمر ٟمٔمره إًمٞموىم٤مل سمٕمُض اًمٕم٤مروملم:  -

 أٓ شمًتحل ُمـ اهلل أن يراك وأٟم٧م شمٕمّمٞمف. ومٞم٤م أظمل اعمًٚمؿ: 

 أن يرى ىمٚمٌؽ ُمِمٖمقٓ قمٜمف وأٟم٧م واىمػ سملم يديف ذم اًمّمالة.أٓ شمًتحل ُمـ اهلل  -

 أن شم٘مقل ىمقٓ وًمٞمس ذم ىمٚمٌؽ أي ُمراىم٦ٌم هلل ومٞمف.أٓ شمًتحل ُمـ اهلل  -

 إلظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم. ويمراهٞم٦مً  ٤مً أن يرى ذم ىمٚمٌؽ سمٖمْمأٓ شمًتحل ُمـ اهلل  -

 أن يرى ذم ىمٚمٌؽ شمٕمٔمٞمؿ اعمخٚمقىملم أيمثر ُمـ اخل٤مًمؼ.أٓ شمًتحل ُمـ اهلل  -

 أْن شمٕمٛمَؾ ذم اًمنِّ ؿمٞمئ٤ًم شمًتحٞمل ُمٜمف ذم اًمٕمالٟمٞم٦م.أٓ شمًتحل ُمـ اهلل  -

 سم٠من يٙمقن فم٤مهرك ظمالف سم٤مـمٜمؽ.أٓ شمًتحل ُمـ اهلل  -

                                        
 ( وحًـف إفٌوين.١١٩٨أخرُف افسميي ) ((2

, أي: َجعف مـ افؼقى وإظضوء مـ افعغ وإذن وافؾًون, ؾِ يًتعؿؾ  يه إصقوء ؾقام ٓ يرى بف َوَمو َوَظك  ؿقفف:  ((١

 اهلل.

 مـ اشتعاموو َ ادعويص., أي: مو حػظف افٌطـ وَجعف, ومو يت ؾ بف مـ افػرج وافرُؾغ وافقديـ وافؼؾى   َوَمو َحَقىؿقفف :

 افًـدي. ف, بؽن افٌوء: أي:  رورلف لرابًو بعد ادقت. ؿوفوافٌِذؿقفف : 
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هؾ ُمـ ؾم٤مئؾ وم٠مقمٓمٞمف، هؾ ًمٚمٞمؾ قمٜمدُم٤م يٜم٤مديؽ ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اأٓ شمًتحل ُمـ اهلل  -

 وأٟم٧م ُمٕمتٙمػ قمغم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ؟. ُمـ ُمًتٖمٗمر وم٠مهمٗمر ًمف ... 

امك يٜمِمد: ًَّ ـُ اًم  يم٤من اسم

ل ِِ ْكِى أمررو َلًررَت ـَ افررييف  يررو ُمرردِم

 

 واهلل َ اَ ْؾرررررررَقِة َثوكِقَؽرررررررو 

ررررَؽ إْمَفوُفررررفُ   ـْ َرب  َج ِمرررر  َؽررررريف

 

ُه ضرررررقَل َمًررررروِويَؽو   وشرررررْسُ

 يًؽمٟم٤م سمًؽمه اجلٛمٞمؾ، وأن هيديٜم٤م ؾمقاَء اًمًٌٞمؾ .ٟم٠ًمل اهلل أن  
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 العفاف يف اخللوات 

اًمٕم٤ٌمدات وُمـ أقمٔمؿ اًم٘مرسم٤مت، وهق دًمٞمؾ اإليامن اًمّم٤مدق  ّؾ اًمٕمٗم٤مف ذم اخلٚمقات ُمـ أضَم 

واًم٘مٚم٥م اخل٤مؿمع، وصدق اًمرىم٤مسم٦م ًمٚمرىمٞم٥م اًمٙمٌػم اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم، ومٝمذا ٟمٌل 

عم٤م دقمتف اُمرأة اًمٕمزيز إمم ٟمٗمًٝم٤م  وهق ذم قمٜمٗمقان ؿم٤ٌمسمف، وذم ىمٛم٦م ٟمْمجف اهلل يقؾمػ 

ٚمٞمف وشمؼمز إًمٞمف ، سم٠مهبك طُمٚم٦َّم، ُمتٕمٓمرة، ُمتٌٝمرضم٦م، ُمٌدي٦م عمٗم٤مشمٜمٝم٤م، ىمد همٚمَّ٘م٧م إسمقاب، قمخترج 

، وم٘م٤مًم٧م:  ِـّ ٺ  ٺٺ   ژ سخ سمٛمٚمئ ومٛمف  ژڀ  ڀڀ     ژ وَدقَمْتُف سمٍميح اًمٕم٤ٌمرة ومل شُمٙم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ ٹ ٹ  . ژ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ      

پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

فِ  [١١]يقشػ:  ژ  ًِ ـْ َٟمْٗم تِل يَم٤مَن ُيقؾُمُػ ذِم سَمْٞمتَِٝم٤م قَم َأْن  أي: َوَراَوَدِت اُْمَرَأُة اًْمَٕمِزيِز َوِهَل اًمَّ

ٌَّتُْف  ٤َم َأطَم َٚم٧ْم ُيَقاىِمَٕمَٝم٤م ، َوَذًمَِؽ َأَّنَّ ٛمَّ ٤مِئِف، وَمَحَٛمَٚمَٝم٤م َذًمَِؽ قَمغَم َأْن دَمَ ٜمِِف َوهَبَ ًْ ٤ًٌّم ؿَمِديًدا جِلاََمًمِِف َوطُم طُم

َٝم٤م،  ًِ سَْمَقاَب، َوَدقَمْتُف إمَِم َٟمْٗم ْٕ َ٘م٧ْم قَمَٚمْٞمِف ا هٚمؿ وأىمٌؾ  :أي ژڀ  ڀ  ڀڀ      ژ ًَمُف، َوهَمٚمَّ

ـْ ذًمؽ أؿمد آُمتٜم٤مع، و  أقمقذ سم٤مهلل وأؾمتجػم سمف َم٤م  :أي ژٺ  ٺ  ٺٺ      ژ وشمٕم٤مل، وَم٤مُْمَتٜمََع ُِم

دقمقشمٜمل إًمٞمف ، وُم٤م زال يقؾمػ يٛمتٜمع ُمـ شمٚمؽ اًمٗم٤مطمِم٦م أؿمد اإلُمتٜم٤مع ويٗمر ومرارًا ُمٜمٝم٤م وهل 

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ژ ٹ ٹ  شمالطم٘مف ًمت٘ميض طم٤مضمتٝم٤م ُمٜمف اًمتل راودشمف قمٚمٞمٝم٤م

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  

ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ    ڱ  ڱ  ڱ  ں

﮺  ﮻    ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲          ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸    ﮹ 

 - ١٩] يقشػ:   ژ﮼  ﮽  ﮾ ﮿  ﯀  ﯁                                        

اَم طِملمَ  [ ١٨ ـْ طَم٤مهِلِ ؼِمُ شَمَٕم٤ممَم قَم ٤ٌَمِب، ُيقؾُمُػ  وذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م خُيْ تٌََِ٘م٤مِن إمَِم اًْم ًْ ظَمَرضَم٤م َي

ـْ  َٙم٧ْم سمَِ٘مِٛمٞمِّمِف ُِم ًَ  َذًمَِؽ، وَم٠َمُْم
ِ
ٌَْٞم٧ِم، وَمَٚمِحَ٘مْتُف ذِم َأصْمٜم٤َمء ضِمَع إمَِم اًْم ٌُُف ًمػَِمْ  َوَراِئِف  َه٤مِرٌب، َواعْمَْرَأُة شَمْٓمُٚم
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ُف ؾَمَ٘مَط قَمٜمُْف، َواؾْمَتَٛمرَّ  ا وَمٔمِٞمًٕم٤م، ُيَ٘م٤مُل: إِٟمَّ شمف  ىَمدًّ ٤ًٌم، َوِهَل ذِم إصِْمِرِه، وَم٠َمًْمَٗمٞم٤َم  وَمَ٘مدَّ ُيقؾُمُػ َه٤مِرسًم٤م َذاِه

قِمٜمَْد اًْم٤ٌَمِب، وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ ظَمَرضَم٧ْم َِم٤َّم ِهَل ومِٞمِف سمَِٛمْٙمِرَه٤م َويَمْٞمِدَه٤م، َوىَم٤مًَم٧ْم -َوُهَق َزْوضُمَٝم٤م -ؾَمٞمَِّدَه٤م 

َٚم٦ًم َوىَم٤مِذوَم٦ًم ُيقؾُمَػ سَمَداَئَٝم٤م:    ژَأْي: وَم٤مطِمَِم٦ًم،  ژگ  گ  گ     ک  ک  کژ  ًمَِزْوضِمَٝم٤م ُُمَتٜمَّمِّ

ٌََس،  ژگ        ڳ  ڳ    سًم٤م ؿَمِديًدا ُُمقضِمًٕم٤م. وَمِٕمٜمَْد  ژڳ   ڳ   ڱ      ژَأْي: ُُيْ َب َضْ َأْي: ُيْيَ

ا َص٤مِدىًم٤م  َذًمَِؽ اْٟمَتٍَمَ ُيقؾُمُػ،  َٞم٤مَٟم٦ِم، َوىَم٤مَل سَم٤مرًّ ـَ اخْلِ َأ َِم٤َّم َرَُمْتُف سمِِف ُِم ، َوشَمؼْمَّ ڱ   ژ، سم٤ِمحْلَؼِّ

ْت ىَمِٛمٞمَّمُف،  ژ  ں  ں  ڻڻ      ِذسُمُف إًَِمْٞمَٝم٤م طَمتَّك ىَمدَّ ٌََٕمْتُف دَمْ ٤َم اشمَّ ڻ  ڻ  ۀ       ژَوَذيَمَر َأَّنَّ

اُِمِف،  ژہ  ہ  ھ  ھ      ۀ  ہ  ہ   ـْ ىُمدَّ َأْي: ذِم ىَمْقهِل٤َم إِٟمَُّف  ژھ    ژَأْي: ُِم

ُف َيُٙمقُن عَم٤َّم دَ  َٟمَّ ِٕ َٝم٤م،  ًِ ْت ىَمِٛمٞمَّمُف، وَمَٞمِّمحُّ َأَراَدَه٤م قَمغَم َٟمْٗم قَم٤مَه٤م َوَأسَم٧ْم قَمَٚمْٞمِف َدوَمَٕمْتُف ذِم َصْدِرِه، وَمَ٘مدَّ

َوَذًمَِؽ َيُٙمقُن يَماَم َوىَمَع  ژۓ ﮲           ﮳  ﮴ ﮵   ﮶   ﮷ ﮸     ﮹ ﮺       ژَُم٤م ىَم٤مًَم٧ْم: 

دَّ  ـْ َوَرائِِف ًمؽَِمُ َٙم٧ْم سمَِ٘مِٛمٞمِّمِف ُِم ًَ ٌَْتُف َأُْم ـْ َوَراِئِف.عَم٤َّم َهَرَب ُِمٜمَْٝم٤م، َوشَمَٓمٚمَّ ْت ىَمِٛمٞمَّمُف ُِم  ُه إًَِمٞمَْٝم٤م، وَمَ٘مدَّ

ظمؼم اهلل قمٜمٝم٤م أوُم٤م زاًم٧م اُمرأة اًمٕمزيز شمراود يقؾمػ وشمتققمده طمٞمٜمام اُمتٜمع ومل جيٌٝم٤م ًمذًمؽ يمام 

شَمُ٘مقُل:  ,[١١]يقشػ:    ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ژ   :سم٘مقًمف

ـْ طَم٤مضَمتِل إًَِمْٞمِف  ْ ُيَٓم٤مِوقْمٜمِل قَمغَم َُم٤م َأْدقُمقُه إًَِمْٞمِف ُِم ـْ مَل َـّ ذِم   ژ   ڌ ژَوًَمِئ ًَ ٌَ شَمُ٘مقُل: ًَمٞمُْح

َِهٞمٜمَٜمَُّف. َٕ ، َو ـِ ْج ًِّ ٦ِم سم٤ِمحْلٌَِْس َواًم ًمَّ َٖم٤مِر َواًمذِّ ـْ َأْهِؾ اًمّمَّ ، َوًَمٞمَُٙمقًٟم٤م ُِم ـِ ْج ًِّ  اًم

، َوىَم٤مَل:قؾُمُػ، وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ اؾْمَتَٕم٤مَذ يُ  َـّ َـّ َويَمْٞمِدِه ِه ـْ َذِّ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ژ  ، ُِم

ـَ اًْمَٗم٤مطِمَِم٦ِم، ىم٤مل يقؾمػ[  ١١]  يقشػ:  ژک     کک   : ي٤م رب، احلٌس ذم  َأْي: ُِم

گ  ژ  اًمًجـ أطم٥مُّ إزمَّ َم٤م يدقمقٟمٜمل إًمٞمف ُمـ ُمٕمّمٞمتؽ، ويراودٟمٜمل قمٚمٞمف ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م،

ـْ  [ ١١يقشػ: ]   ژگ  گ  گ        ڳ  ڳ      ْٚمَتٜمِل إمَِم َٟمْٗمِز، وَمَٚمْٞمَس زِم ُِم َأْي: إِْن َويمَّ

َتَٕم٤مُن َوقَمَٚمٞمَْؽ  ًْ شمَِؽ، َأْٟم٧َم اعْمُ َّٓ سمَِحْقًمَِؽ َوىُمقَّ َٓ َٟمْٗمًٕم٤م إِ ا َو َٓ َأَُمٚمُِؽ هَل٤َم ُضًّ َٟمْٗمِز ىُمْدَرٌة، َو
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ڻ      ۀ  ۀ       ہ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻژ اًمتُّْٙماَلُن، وَماَل شَمٙمِْٚمٜمِل إمَِم َٟمْٗمِز. 

، قَمَّمٛمف اهللَُّ قِمّْمَٛم٦ًم قَمٔمِٞمَٛم٦ًم، َومَح٤َمُه وَم٤مُْمَتٜمََع ُمٜمٝم٤م َوَذًمَِؽ َأنَّ ُيقؾُمَػ  [ ١١] يقشػ:   ژہ  

٤ٌَمسمِِف  ُف َُمَع ؿَم أؿمد آُمتٜم٤مع، واظمت٤مر اًمًجـ قَمغَم َذًمَِؽ، َوَهَذا ذِم هَم٤مَي٦ِم َُمَ٘م٤مَُم٤مِت اًْمَٙماَمِل: َأٟمَّ

، َوِهَل َُمَع َهَذا ذِم هَم٤مَي٦ِم اجْلاََمِل َواعْم٤َمِل، َومَج٤َمًمِِف َويَماَم  ًمِِف شَمْدقُمقُه ؾَمٞمَِّدشُمُف، َوِهَل اُْمَرَأُة قَمِزيِز ُِمٍْمَ

ـَ اهللَِّ َوَرضَم٤مَء صَمَقاسمِِف. ـَ قَمغَم َذًمَِؽ، ظَمْقوًم٤م ُِم ْج ًِّ َت٤مُر اًم ـْ َذًمَِؽ، َوخَيْ َي٤مؾَم٦ِم َوَيْٛمَتٜمُِع ُِم  َواًمرِّ

٧ٌََم ذِم  ِحٞمَحلْمِ َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َوهِلََذا صَم َّٓ ىَم٤مَل:  اًمّمَّ َٓ فمِؾَّ إِ ِف َيْقَم  ٌَْٕم٦ٌم ُئمِٚمُُّٝمُؿ اهللَُّ ذِم فمِٚمِّ ؾم

ِجِد  إَِذا ظَمَرَج ُِمٜمْ  ًْ ٌُُف ُُمَٕمٚمٌَّؼ سم٤ِمعْمَ ٤ٌَمَدِة اهللَِّ  َوَرضُمٌؾ ىَمْٚم ُف: إَُِم٤مٌم قَم٤مِدٌل، َوؿَم٤مبٌّ َٟمَِم٠َم ذِم قِم ُف طَمتَّك فمِٚمُّ

ُق سمَِّمَدىَم٦ٍم وَم٠َمظْمٗمَ َيُٕمقَد  ىَم٤م  قَمَٚمْٞمِف، َوَرضُمٌؾ شَمَّمدَّ ٤م ذِم اهللَِّ اضْمتََٛمَٕم٤م قَمَٚمٞمِْف َواوْمؽَمَ ٤مسمَّ ٤مَه٤م إًَِمْٞمِف، َوَرضُماَلِن حَتَ

َٓ شَمْٕمَٚمَؿ ؿِماَمًُمُف َُم٤م َأْٟمَٗمَ٘م٧ْم َيِٛمٞمٜمُُف، َوَرضُمٌؾ َذيَمَر اهللََّ ظَم٤مًمًِٞم٤م وَمَٗم٤مَو٧ْم قَمْٞمٜم٤َمُه، َوَرضُمٌؾ َدقَمتْ  ُف طَمتَّك 

) اُْمَرَأٌة َذاُت مَج٤َمٍل َوَُمٜمِّْم٥ٍم، وَمَ٘م٤مَل: إِِنِّ َأظَم٤مُف اهللََّ
2

 ) . 

ُتقُر ، وهُمٚمِّ٘م٧ْم إسمقاُب ، وم٤مقمٚمؿ أن اهلل يراك،  ًُّ وم٤مطمذر أن شم٘مع ومٞمام وم٢مَِذا ُأْرظِمَٞم٧م قَمٚمِٞمؽ اًم

يِب وُمـ أروع إُمثٚم٦م ذم اًمٕمٗم٤مف وُمراىم٦ٌم اهلل ذم اخلٚمقات ،ُم٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أَ َّن٤مك، 

ـِ اًمٜمٌَِّلِّ  ُهَرْيَرَة  ْ » ، ىَم٤مَل: ، قَم ك: صَمالصَم٦مٌ  إَّٓ  اعَمْٝمدِ  ذم َيَتَٙمٚمَّؿْ  مَل ًَ ـُ  قِمٞم  ، َُمْرَيؿَ  اسْم

َذَ  قَم٤مسمًِدا، َرضُماًل  ضُمَرْي٩ٌم  َويَم٤منَ  ضُمَرْي٩ٍم، َوَص٤مطِم٥ُم  فُ  وَم٠َمشَمْتفُ  ومِٞمَٝم٤م، وَمَٙم٤منَ  َصْقَُمَٕم٦مً  وَم٤مختَّ  َوُهقَ  ُأُمُّ

، ل َربِّ  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ضُمَرْي٩ُم، َي٤م: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ُيَّمكمِّ ٌََؾ  َوَصالِِت  ُأُمِّ وَم٧ْم  َصالشمِفِ  قَمغَم  وَم٠َمىْم  يَم٤منَ  وَمَٚمامَّ . وَم٤مْٟمٍَمَ

ـَ  ، َوُهقَ  أشَمْتفُ  اًمَٖمدِ  ُِم ل َربِّ  أْي : وَمَ٘م٤مَل  ضُمَرْي٩ُم، َي٤م: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ُيَّمكمِّ ٌََؾ  َوَصالِِت، أُمِّ  قَمغَم  وَم٠مىْم

ـْ  يَم٤منَ  وَمَٚمامَّ  َصالشمِِف، ، َوُهقَ  أشَمْتفُ  اًمَٖمدِ  ُِم  َوَصالِِت، أُمِّل َربِّ  أْي : وَمَ٘م٤مَل  ضُمَرْي٩ُم، َي٤م: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ُيَّمكمِّ

ٌََؾ  ٤مِت  ُوضُمقهِ  إمَِم  َيٜمُْٔمرَ  طَمتَّك َُتِْتفُ  َٓ  اًمٚمَُّٝمؿَّ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  َصاَلشمِِف، قَمغَم  وَم٠مىْم ًَ  سَمٜمُق وَمَتَذايَمرَ . اعُمقُِم

                                        
 اكظر لػًر ابـ ـَّر وافطزي وافؼرضٌل ظـد أيي افؽريؿي. ((2
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٤ٌَمَدشَمُف، ضُمَرجْي٤ًم إْهاِئٞمؾ ٜمَِٝم٤م، ُيَتَٛمثَُّؾ  سَمِٖملٌّ  اُْمَرأةٌ  َويَم٤مَٟم٧ِم  َوقِم ًْ  ٕوَْمتِٜمَٜمَُّف، ؿِمْئُتؿْ  إنْ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  سمُح

َو٧ْم  ـْ  وَم٠َمُْمَٙمٜمَْتفُ  َصْقَُمَٕمتِِف، إمَِم  َي٠مِوي يَم٤منَ  َراقِمًٞم٤م وَم٠مشَم٧ْم  إًَِمٞمَْٝم٤م، َيْٚمَتِٗم٧ْم  وَمَٚمؿْ  ًَمُف، وَمَتَٕمرَّ َٝم٤م ُِم ًِ  َٟمْٗم

ـْ  ُهقَ : ىَم٤مًَم٧ْم  َوًَمَدْت، وَمَٚمامَّ  وَمَحَٛمَٚم٧ْم، قَمَٚمْٞمَٝم٤م، وَمقىَمعَ   َوَهَدُُمقا وَم٤مؾْمَتٜمَْزًُمقهُ  وَم٠مشَمْقهُ  ضُمري٩م، ُِم

سُمقَٟمُف، َوضَمَٕمُٚمقا َصْقَُمَٕمَتُف، ٌَِٖملِّ  هبِذهِ  َزَٟمْٞم٧َم : ىَم٤مًُمقا ؿَم٠مُٟمُٙمْؿ؟ َُم٤م: وَمَ٘م٤مَل  َيْيِ : ىَم٤مَل . ُِمٜمَْؽ  وَمَقًَمَدْت  اًم

ـَ  ؟ أْي ٌلُّ ، طَمتَّك َدقُمقِن: وَمَ٘م٤مَل  سمِفِ  وَمَج٤مُؤوا اًمّمَّ ٌلَّ  أشَمك اْٟمٍَمَف  وَمَٚمامَّ  وَمَّمغمَّ  أَصكمِّ ـَ  اًمّمَّ  ذم وَمَٓمٕم

ـْ  هُمالمُ  َي٤م: َوىم٤مَل  سَمْٓمٜمِِف، اقِمل، وُمالنٌ : ىَم٤مَل  أسُمقَك؟ َُم ٌَُٚمقا اًمرَّ ٌُِّٚمقَٟمفُ  ضُمَرْي٩ٍم  قَمغَم  وَم٠َمىْم ُحقنَ  ُيَ٘م ًَّ  َوَيتََٛم

ٌْٜمِل: َوىَم٤مًُمقا سمِِف، ـْ  َصْقَُمَٕمتََؽ  ًَمَؽ  َٟم ـْ  أقِمٞمُدوَه٤م َٓ،: ىَم٤مَل . َذَه٥م ُِم . وَمَٗمٕمُٚمقا يَم٤مَٟم٧ْم، يَماَم  ـملِمٍ  ُِم

ـْ  َيْرَوعُ  َصٌِلٌّ  وسَمٞمٜم٤َم فِ  ُم ٦مٍ  قَمغَم  َرايم٥ٌِم  َرضُمٌؾ  وَمَٛمرَّ  ُأُمِّ ٜم٦ٍَم، َوؿَم٤مَرةٍ  وَم٤مِرَه٦مٍ  َداسمَّ ًَ فُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  طَم  اًمٚمَُّٝمؿَّ : ُأُمُّ

كَ  َهَذا، ُِمثَْؾ  اسْمٜمِل اضْمَٕمؾ ٌََؾ  اًمثَّْدَي  وَمؽَمَ َٕمْٚمٜمِل َٓ  اًمٚمَُّٝمؿَّ : وَمَ٘م٤مَل  إًَِمٞمِْف، وَمٜمََٔمرَ  إًَِمْٞمفِ  َوأىْم  صُمؿَّ  ُِمْثَٚمُف، دَمْ

ٌََؾ  ٌَِٕمفِ  اْرشمَْم٤مقَمفُ  َُيْٙمِل َوُهقَ   اهلل َرؾُمقل إمَِم  أْٟمُٔمرُ  وَمَٙم٠مِنِّ  ،شَيرشَمِْمعُ  وَمَجَٕمَؾ  صَمْديف قَمغَم  أىْم  سم٠ِمْص

٤ٌَّمسَم٦مِ  ًَّ َٝم٤م، وَمَجَٕمَؾ  ومِٞمف، ذم اًم وا: »ىَم٤مَل  َيُٛمّمُّ سُمقََّن٤َم، َوُهؿ سمَِج٤مِرَي٦مٍ  َوَُمرُّ  َزَٟمٞم٧ِْم : وَيُ٘مقًُمقنَ  َيْيِ

ىْم٧ِم، ٌَِل : شَمُ٘مقُل  َوِهَل  َهَ ًْ فُ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم . اًمَقيمِٞمُؾ  وٟمِْٕمؿَ  اهللُ طَم  وَمؽَمكَ  ُِمْثَٚمَٝم٤م، اسْمٜمِل دَمَْٕمؾ َٓ  اًمٚمَُّٝمؿَّ : أُمُّ

َو٤معَ   َرضُمٌؾ  َُمرَّ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  احلَدي٨َم، شَمَراضَمَٕم٤م وَمُٝمٜم٤َمًمَِؽ  ُمْثَٚمَٝم٤م، اضْمَٕمْٚمٜمِل اًمٚمَُّٝمؿَّ : وَمَ٘م٤مَل  إًَِمْٞمَٝم٤م، وَٟمَٔمرَ  اًمرَّ

ـُ  ًَ َٕمْٚمٜمِل َٓ  اًمٚمَُّٝمؿَّ : وَمُ٘مْٚم٧َم  ُِمْثَٚمُف، اسْمٜمِل اضْمَٕمْؾ  اًمٚمَُّٝمؿَّ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  اهلَٞمَْئ٦ِم، طَم وا ُِمثَْٚمُف، دَمْ  هبِذهِ  َوَُمرُّ

سُمقََّن٤َم َوُهؿْ  إَُم٦مِ  ىْم٧ِم، َزَٟمْٞم٧ِم : َوَيُ٘مقًُمقنَ  َيْيِ َٕمؾِ  َٓ  اًمٚمَُّٝمؿَّ : وم٘مٚم٧ُم  َهَ : وَمُ٘مْٚم٧َم  ُِمْثَٚمَٝم٤م، اسْمٜمِل دَمْ

ضُمؾ ذًمؽ إنَّ : ىَم٤مَل ! ُِمْثَٚمَٝم٤م؟ اضْمَٕمْٚمٜمِل اًمٚمَُّٝمؿَّ  ٤ٌَّمًرا، يَم٤منَ  اًمرَّ َٕمْٚمٜمِل ٓ اًمٚمَُّٝمؿَّ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  ضَم  َوإنَّ  ُِمْثَٚمُف، دَمْ

ْ  َزَٟمٞم٧ِْم،: َيُ٘مقًُمقنَ  هِذهِ  ْ  َوَهىْم٧ِم، شَمْزنِ  َومَل ْق، َومَل  ش .ُِمْثَٚمَٝم٤م اضْمَٕمْٚمٜمِل اًمٚمَُّٝمؿَّ : وَمُ٘مْٚم٧ُم  شَمْنِ

ـِ قُمَٛمَر   ِلِّ  وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسْم ـِ اًمٜمٌَّ ظَمَرَج صَمالَصَم٦ٌم َيْٛمُِمقَن وَم٠َمَص٤مهَبُُؿ  ، ىَم٤مَل:  ، قَم

ٌٍَؾ وَم٤مْٟمَحٓم٧َّْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ صْخَرةٌ  ٌَْٕمٍض: اْدقُمقا  ،اعْمََٓمُر وَمَدظَمُٚمقا ذِم هَم٤مٍر ذِم ضَم
ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ

َوىَم٤مَل أظَمُر: اًمٚمُٝمؿَّ إِْن يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُؿ َأِنِّ يُمٜم٧ُْم  ...احلدي٨م، وومٞمف: اهللَ سم٠َِموْمَْمِؾ قَمَٛمٍؾ قِمَٛمْٚمتُُٛمقهُ 

٤مَء  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َٓ  ًَ ضُمُؾ اًمٜمِّ ل، يَم٠َمؿَمدِّ َُم٤م ُُي٥ِمُّ اًمرَّ ـْ سَمٜم٤َمِت قَمٛمِّ  شَمٜم٤َمُل َذًمَِؽ ُِمٜمَْٝم٤م، طَمتَّك ُأطِم٥مُّ اُْمَرَأًة ُِم
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ِؼ اهللَ َٕمٞم٧ُْم ومِٞمَٝم٤م طَمتَّك مَجَْٕمُتَٝم٤م وَمَٚمامَّ ىَمَٕمْدُت سَملْمَ ِرضْمَٚمْٞمَٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ِم: اشمَّ ًَ ، َوَٓ شُمْٕمٓمَِٞمَٝم٤م َُم٤مَئ٦َم ِديٜم٤َمٍر وَم

وَمَٕمْٚم٧ُم َذًمَِؽ اسْمتَِٖم٤مَء َوضْمِٝمَؽ، شَمُٗمضَّ اخْل٤َمشَمَؿ إَِّٓ سمَِحِ٘مِف وَمُ٘مْٛم٧ُم، َوشَمَريْمُتَٝم٤م وَم٢مِْن يُمٜم٧َْم شَمْٕمَٚمُؿ َأِنِّ 

. وهذا احلدي٨م ومٞمف احلض قمغم ... احلدي٨موَم٤موْمُرْج قَمٜم٤َّم وُمْرضَم٦ًم ىَم٤مَل: وَمَٗمَرَج قَمٜمُْٝمُؿ اًمثُُّٚمثَلْمِ 

 اًمٕمٗم٤مف واإلٟمٙمٗم٤مف قمـ اًمٗم٤مطمِم٦م ٓ ؾمٞمام سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م واًمتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م.

 طم٤مضم٦م:  ذموىمد يمت٥م سمٕمْمٝمؿ إمم صديؼ ًمف اهّتٛمف سمٖمالم سمٕمثف إًمٞمف 

يـف ؾرررقَؿـ   أبرررو بؽرررٍر َأَشرررْلَت افظيفررر

              

قيفُتف افتيفَؿـُّرررررُع واِ رررررُِ    ِْ  َشررررر

ًَ ظؾقررف َ اَ َؾررقاِت مـررل        و ِخْػرر

 

 و ْ َلررررُؽ بقـَـررررو حرررروٌل ُ رررروُ   

ررٌو مرو فررقَس ُُيػررك    َػرْقُت مررـ اف   َُ 

   

ًُ مررـ اَوررقى مررو ٓ ُيعرروُ     و ِظْػرر

 

 

ًُ بُِؼررررٌِ  ؾِْعررررٍؾ   ْؿرررر َ َْ  ؾؾررررق أين 

 

)فرررَدى اَؽػررروِء أيَؼَظـرررل افَعػررروُ     
2
)  

 

 

 

٠مًُمَؽ ٟم إّٟم٤م اًمٚمَُّٝمؿَّ   .واًمِٖمٜمَك واًمَٕمَٗم٤مَف، واًمتَُّ٘مك، اهلَُدى، ًْ

 

  

 

 

 

 

 

 

                                        
 .( 2٩١/ 2٩) مًوفؽ إب ور َ مموفؽ إم ور ((2
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 مياجاة الصاحلني زبَه يف اخللوات

، وذروة اعمتٚمذذيـ سمٛمٜمج٤مة اهلل رب  ُذوَن سمِِٛمْثِؾ اخْلَْٚمَقِة سمُِٛمٜم٤َمضَم٤مِة اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َذ اعْمَُتَٚمذِّ َُم٤م شَمَٚمذَّ

اًمٕم٤معملم، هق ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿ ، قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ ، ؾمقاء ىمٌؾ اًمٜمٌقة أو سمٕمده٤م 

)ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلموم٘مد 
2

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ( ُل َُم٤م سُمِدَئ سمِِف َرؾُمقُل اهللَِّ قَم ـَ   ، ىَم٤مًَم٧ْم: َأوَّ ُِم

 ٌِّ ٌِْح، صُمؿَّ طُم َّٓ ضَم٤مَءْت ُِمْثَؾ وَمَٚمِؼ اًمّمُّ َٓ َيَرى ُرْؤَي٤م إِ ٤مِدىَم٦ُم ذِم اًمٜمَّْقِم، وَمَٙم٤مَن  ْؤَي٤م اًمّمَّ ٥َم اًْمَقطْمِل اًمرُّ

 َيَتَحٜم٨َُّم ومِٞم
ٍ
ُٚمق سمَِٖم٤مِر طِمَراء َٞم٤مزِمَ َذَواِت اًْمَٕمَدِد  -ِف إًَِمْٞمِف اخْلاََلُء، َويَم٤مَن خَيْ ٌُُّد اًمٚمَّ ٌَْؾ َأْن  -َوُهَق اًمتََّٕم ىَم

َد عمِِْثٚمَِٝم٤م طَمتَّك ضَم٤مَءُه احْلَ  َد ًمَِذًمَِؽ، صُمؿَّ َيْرضِمَع إمَِم ظَمِدجَي٦َم. وَمَٞمَتَزوَّ ؼُّ َوُهَق ذِم َيٜمِْزَع إمَِم َأْهٚمِِف، َوَيَتَزوَّ

، وَمَج٤مَءُه اعْمََٚمُؽ وَمَ٘م٤مَل: 
ٍ
ٜمِل طَمتَّك سَمَٚمَغ  . ىَم٤مَل:  َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرئٍ اىْمَرْأ. وَمَ٘م٤مَل: هَم٤مِر طِمَراء وَم٠َمظَمَذِِن وَمَٖمٓمَّ

ٜمِل اًمث٤َّمٟمَِٞم٦َم، طَمتَّ  ك سَمَٚمَغ ُِمٜمِّل اجْلَْٝمُد، صُمؿَّ َأْرؾَمَٚمٜمِل، وَمَ٘م٤مَل: اىْمَرْأ وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ، وَم٠َمظَمَذِِن وَمَٖمٓمَّ

ٜمِل اًمث٤َّمًمِث٦ََم، طَمتَّك سَمَٚمَغ ذِم اجْلَْٝمِد، صُمؿَّ َأْرؾَمَٚمٜمِل ، وَمَ٘م٤مَل: اىْمَرْأ. وَمُ٘مْٚم٧ُم: َُم٤م َأَٟم٤م سمَِ٘م٤مِرٍئ. وَم٠َمظَمَذِِن وَمَٖمٓمَّ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ ُِمٜمِّل اجْلَْٝمُد، صُمؿَّ َأْرؾَمَٚمٜمِل، وَمَ٘م٤مَل: 

َع هِب٤َم َرؾُمقُل اهللَِّ . وَمَرضَم [ ٩ - 2]افعؾؼ:  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

ُٚمقِِن َيْرضُمُػ وُم١َماُدُه، وَمَدظَمَؾ قَمغَم ظَمِدجَي٦َم، وَمَ٘م٤مَل:  ُٚمقِِن َزُمِّ ْوُع،  َزُمِّ ُٚمقُه طَمتَّك َذَه٥َم قَمٜمُْف اًمرَّ وَمَزُمَّ

َه٤م:  ، َواهللَِّ  ًَمَ٘مْد ظَمِِمٞم٧ُم قَمغَم َٟمْٗمِز وَمَ٘م٤مَل خِلَِدجَي٦َم َوَأظْمؼَمَ َٓ خُيِْزيَؽ اهللَُّ وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ظَمِدجَي٦ُم: يَمالَّ

٥ُم اعْمَْٕمُدوَم َوشَمْ٘مِري  ًِ ، َوشَمْٙم ِٛمُؾ اًْمَٙمؾَّ طِمَؿ، َوشَمّْمُدُق احْلَِدي٨َم، َوحَتْ َأسَمًدا، إِٟمََّؽ ًَمتَِّمُؾ اًمرَّ

ـِ قَمؿِّ  ـِ َٟمْقوَمٍؾ، اسْم ِٕمٞمَػ، َوشُمِٕملُم قَمغَم َٟمَقائ٥ِِم احْلَؼِّ صُمؿَّ اْٟمَٓمَٚمَ٘م٧ْم سمِِف ظَمِدجَي٦ُم إمَِم َوَرىَم٦َم سْم ظَمِدجَي٦َم.  اًمْمَّ

هُ  ـَ َأظِمل َُم٤مَذا شَمَرى؟ وَم٠َمظْمؼَمَ ـِ َأظِمٞمَؽ. وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َوَرىَم٦ُم: َي٤م اسْم ـِ اسْم ـَ قَمؿِّ اؾْمَٛمْع ُِم  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًَمُف: َي٤م اسْم

َي٤م ظَمؼَمَ َُم٤م َرَأى. وَمَ٘م٤مَل َوَرىَم٦ُم: َهَذا ُهَق اًمٜم٤َّمُُمقُس اًمَِّذي َأْٟمَزَل اهللَُّ قَمغَم ُُمقؾَمك،  َرؾُمقُل اهللَِّ 

                                        
 (.2٦٠( ومًؾؿ )١أخرُف افٌ وري) ((2
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َأَو خُمِْرضِملَّ : ًَمْٞمَتٜمِل ومِٞمَٝم٤م ضَمَذقًم٤م َي٤م ًَمْٞمتَٜمِل َأيُمقُن طَمٞم٤ًّم إِْذ خُيِْرضُمَؽ ىَمْقُُمَؽ. وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ 

َك  ُهْؿ؟ َّٓ قُمقِدَي، َوإِْن ُيْدِريْمٜمِل َيْقُُمَؽ َأْٟمٍُمُ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ: مَلْ َي٠ْمِت َرضُمٌؾ ىَمطُّ سمِِٛمْثِؾ َُم٤م ضِمئ٧َْم سمِِف إِ

َ َووَمؽَمَ اًْمَقطْمُل. ًرا. صُمؿَّ مَلْ َيٜمَِْم٥ْم َوَرىَم٦ُم َأْن شُمَقذمِّ ا ُُم١َمزَّ  َٟمٍْمً

ُّ ومِٞمِف: َأنَّ 23/ 1)ومتح اًم٤ٌمريذم ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  : اخْلَْٚمَقُة ، َواًمنِّ ( : َواخْلاََلُء سم٤ِمعْمَدِّ

ُف ًَمُف.  اخْلَْٚمَقَة وَمَراُغ اًْمَ٘مْٚم٥ِم عم٤َِم َيَتَقضمَّ

 (: صُمؿَّ طَم٥ٌََّم اهللَُّ إًَِمْٞمِف 76/ 1) زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمدذم  اسمـ اًم٘مٞمؿ وىم٤مل احل٤مومظ

ِف، َويَم٤مَن خَيُْٚمق سمِـ  ٌَُّد ًمَِرسمِّ   اخْلَْٚمَقَة َواًمتََّٕم
ٍ
َْم٧ْم  هَم٤مِر طِمَراء َٞم٤مزِمَ َذَواِت اًْمَٕمَدِد، َوسُمٖمِّ ٌَُّد ومِٞمِف اًمٚمَّ َيتََٕم

ـُ ىمَ  َْوصَم٤مُن َوِدي ْٕ ـْ َذًمَِؽ.إًَِمْٞمِف ا ٌء َأسْمَٖمَض إًَِمْٞمِف ُِم ـْ َرْ  ْقُِمِف، وَمَٚمْؿ َيُٙم

 :ؾمٚمؿ اًمقصقلوىم٤مل اًمٕمالُم٦م طم٤مومظ احلٙمٛمل ذم ُمٜمٔمقُمتف اًم٘مٞمٛم٦م 

ـْ َ وِصرررررؿٍ  رررررٌد ِمررررر  َكٌِقُّـَرررررو حُمَؿيف

 

بِقِ  ُدوَن َصررررؽم َيـَْتِؿررررل   إَِػ افررررييف

 َأْرَشررررررَؾُف اهلليفُ إَِفْقـَررررررو ُمْرِصررررررَدا 

 

 فِْؾَعرررررروَدَِغ َوُ ررررررَدىَوَرمْحَررررررًي  

ررررررَرهْ   ررررررَي اْدَُطفيف  َمْقفِررررررُدُه بَِؿؽيف

 

َرهْ   ٌَررررررَي اْدُـَررررررقيف َرُلررررررُف فَِطْق ْْ  ِ 

 َبْعرررَد َأْرَبِعرررَغ َبرررَدَأ اْفرررَقْحُل بِرررفِ  

 

رررررفِ    ُثرررررؿيف َدَظرررررو إَِػ َشرررررٌِقِؾ َرب 

ٌُررُدوا  َررو افـيفرروُس اْظ رر ِشررـَِغ َأاُّ  َظْؼَ

 

ررررو َلَعرررروَػ َصررررْلُكُف   ررررُدواَربًّ  َوَوح 

َِ َؽررروِر ِحرررَرا  ٌْرررَؾ َذاَج  ررروَن َؿ ـَ  َو

 

ـِ اْفرررَقَرى  رررِف َظررر ِر َرب  ـْ ُؾرررق بِرررِي ْ َ 

، قَمغَم قَم٤مئَِِم٦َم   ـُ قُمَٛمػْمٍ ٌَٞمُْد سْم ، ىَم٤مَل: َدظَمْٚم٧ُم َأَٟم٤م َوقُم
ٍ
ـْ قَمَٓم٤مء  وروى اسمـ طم٤ٌمن سمًٜمده قَم

ْف يَماَم ىَم٤مَل  : ىَمْد آَن ًَمَؽ َأْن شَمُزوَرَٟم٤م، ومَ٘م٤مَل: َأىُمقُل َي٤م ُأُمَّ ـِ قُمَٛمػْمٍ ٌَٞمِْد سْم ُل: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم ًمُِٕم َوَّ ْٕ ٤ًٌّم شَمْزَدْد ا ُزْر هِم

ـْ َرـَم٤مَٟمتُِٙمْؿ َهِذِه  ٤ًٌّم، ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َدقُمقَٟم٤م ُِم )طُم
2

يٜم٤َم سم٠َِمقْمَج٥ِم َرْ ( : َأظْمؼِمِ ـُ قُمَٛمػْمٍ  َرَأْيتِِف ، ىَم٤مَل اسْم
ٍ
ء

                                        
اَم ُ َق ُمقاَوعي َبْغَ   ((2 ْؿُفقُر, َوإِكيف َٓ َيْػفؿف اجْلُ ٌم  َِ ـَ  : ـُ اُض َ َ و, وافسيف

ْنِ ـَ اِء َو َضوَكُي بَِػْتِ  افريف و افريف وَظٍي, َواْفَعَرُب َ ُص هِبَ ـَْغِ َأْو ََجَ اْث

ِؿ. افـفويي مودة )رضـ(. َْ ًٌو ـَِم اْفَع
 َؽوفِ
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ـْ  َرؾُمقِل اهللَِّ  َٞم٤مزِم، ىَم٤مَل: ُِم ـَ اًمٚمَّ َٙمَت٧ْم صُمؿَّ ىَم٤مًَم٧ْم: عَم٤َّم يَم٤مَن ًَمٞمَْٚم٦ٌم ُِم ًَ َي٤م قَم٤مئَِِم٦ُم َذِريٜمِل »، ىَم٤مَل: وَم

ْٞمَٚم٦َم ًمَِريبِّ  ٌَُّد اًمٚمَّ َك، ىَم٤مًَم٧ْم: ومَ ش َأشَمَٕم طُِم٥مُّ ىُمْرسَمَؽ، َوُأطِم٥مُّ َُم٤م َهَّ َٕ َر، صُمؿَّ ىُمْٚم٧ُم: َواهللَِّ إِِنِّ  َ٘م٤مَم وَمَتَٓمٝمَّ

ٌْٙمِل طَمتَّك سَمؾَّ  ، ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَٚمْؿ َيَزْل َيٌْٙمِل طَمتَّك سَمؾَّ طِمْجَرُه، ىَم٤مًَم٧ْم: صُمؿَّ سَمَٙمك وَمَٚمْؿ َيَزْل َي  ىَم٤مَم ُيَّمكمِّ

َْرَض، وَمَج٤مَء سماَِلٌل ُي١ْمِذُٟمفُ  ْٕ ٌْٙمِل طَمتَّك سَمؾَّ ا اَلِة، وَمَٚمامَّ َرآُه  حِلَْٞمَتُف، ىَم٤مًَم٧ْم: صُمؿَّ سَمَٙمك وَمَٚمْؿ َيَزْل َي سم٤ِمًمّمَّ

َر؟، ىَم٤مَل:  َم َوَُم٤م شَم٠َمظمَّ ٌْٙمِل، ىَم٤مَل: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ، مِلَ شَمٌْٙمِل َوىَمْد هَمَٗمَر اهللَُّ ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مدَّ َأوَماَل َأيُمقُن »َي

ْ يَ  ـْ ىَمَرَأَه٤م َومَل ْٞمَٚم٦َم آَي٦ٌم، َوْيٌؾ عمَِ ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا، ًَمَ٘مْد َٟمَزًَم٧ْم قَمكَمَّ اًمٚمَّ ْر ومِٞمَٝم٤م قَم ڈ  ژ      ژ  ژ تََٗمٙمَّ

َٝم٤مش   ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ   َي٦َم يُمٚمَّ ْٔ ]آل  ا

) [2٩٠ظؿران: 
2

) . 

َر ىَمَدَُم٤مُه،  ، ىم٤مًم٧م: يَم٤مَن اًمٜمٌلُّ وذم اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م  ْٞمِؾ طَمتَّك شَمتَٗمٓمَّ ـَ اًمٚمَّ َي٘مقُم ُِم

َر؟ ىَم٤مَل:  ـْ َذْٟمٌَِؽ َوَُم٤م شَم٠مظمَّ َم ُِم َ شَمّْمٜمَُع َهَذا، َي٤م َرؾُمقَل اهلل، َوىَمْد هُمِٗمَر ًَمَؽ َُم٤م شَمَ٘مدَّ وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: مِل

ًٌْدا ؿَمُٙمقًرا!»  ش. أوَماَل أيُمقُن قَم

٤معمٜم٤مضم٤مت ، واإليمث٤مر ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت واًمٕم٤ٌمدات ، ومٞم٤م أهي٤م اًمٕمٌد اعمًٚمؿ اهمتٜمؿ إوىم٤مت سم٤مًمتٚمذذ سم

وم٢من اًمًٕم٤مدة يمؾ اًمًٕم٤مدة ذم اًم٘مرب ُمـ رب إرض واًمًاموات ، أٓ: وم٤مؾمتٌ٘مقا اخلػمات ، 

وؿمٛمروا قمـ ؾم٤مقمد اجلد ىمٌؾ ومقات إوان ، واؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل ومٝمق ظمػم ُمـ وومؼ وأقم٤من، وهق 

 ؾمٌح٤مٟمف اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف اًمتٙمالن.

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:

       ؾررررررروؽـؿ افعؿرررررررر وبرررررررودر

                                    

 بررررررروفتؼك ؿٌرررررررؾ ادرررررررامت 

 

 

                     واضؾررررررى افغػررررررران ممررررررـ 

 

 لرَترررررررل مـرررررررف اوٌررررررروت  

 

 

 

 

                                        
 ( و ق َ اف ِق  ادًـد.١١٠/ ١« )افتعؾقؼ افرؽقى»(, ٦٨« )اف ِقِي»حًـف إفٌوين اكظر  ((2
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 ثرررررررؿ كرررررررود َ افرررررررديوُل

 

 يوجمقرررررررررررى افررررررررررردظقات 

               اظرررررػ ظـرررررو يرررررو رحرررررقاًم  

 

 وأؿؾـررررررررررررو افعَّرررررررررررررات 

 

 وأؿؾـو افعَّرات

 

 

 :آظمر وىم٤مل

 امـرررع ُػقكرررؽ أن لررريو  مـومرررو

 

 واْذِر افرردمقع ظررذ ا رردود شررْومو 

 واظؾرررؿ بلكرررؽ مقرررً وحموشرررى 

 

 يررو مررـ ظررذ شرر ط اجلؾقررؾ أؿومررو 

 هلل ؿرررررقم أخؾ رررررقا َ حٌرررررف 

 

امو  رررفؿ خرررديف  ؾررررى هبرررؿ واخت يف

 ؿرررقم إذا ُرررـ افظرررِم ظؾرررقفؿ 

 

 برررولقا  ـوفرررؽ شرررْدًا وؿقومرررو 

 مخص افٌطرقن مرـ افتعػرػ ورؿراً  

 

 يعرؾررقن شررقى احررِل ضعومررو ٓ 

 :وىم٤مل آظمر 

 رت ظقـوي أَجرؾ مرـ ؾترك  رومو أب 

 

  ررررو  مؼرررروم اهلل َ ا ؾررررقات 

وقمزشمؽ وضمالًمؽ ُم٤م أردت سمٛمٕمّمٞمتؽ خم٤مًمٗمتؽ، ويم٤من سمٕمض اًمّم٤محللم ي٘مقل ذم ُمٜم٤مضم٤مشمف:  

وُم٤م قمّمٞم٧م إذ قمّمٞمتؽ وأٟم٤م سمٛمٙم٤مٟمؽ ضم٤مهؾ، وٓ ًمٕم٘مقسمتؽ ُمتٕمرض، وٓ ُمًتخػ سم٠مُمرك، 

وًمٙمـ ؾمقًم٧م زم ٟمٗمز وأقم٤مٟمتٜمل قمٚمٞمٝم٤م ؿم٘م٤موِت، وهمرِن ؾمؽمك اعمرظمك قمكم، قمّمٞمتؽ 

سمجٝمكم، وظم٤مًمٗمتؽ سمًٗمٝمل، وم٤مٔن ُمـ يٜم٘مذِن ُمـ قمذاسمؽ، واقمتّمؿ سمحٌؾ ُمـ ، إن ىمٓمٕم٧م 

 ؽ قمٜمل.طمٌٚم

ومقا أؾمٗم٤مه.. ووا أؾمٗم٤مه ُمـ اًمذٟمقب، همدًا سملم يديؽ إذا ىمٞمؾ ًمٚمٛمخٗملم ضمقزوا ُمع اعمخٗملم، 

وًمٚمٛمث٘مٚملم طمٓمقا، أُمع اعمث٘مٚملم أطمط أم ُمع اعمخٗملم أضمقز، ويمٚمام يمؼم ؾمٜمل يمثرت ذٟمقيب، 

ويمٚمام ـم٤مل قمٛمري قمٔمٛم٧م اعمٕم٤ميص، ومٙمؿ أصمقب ويمؿ أقمقد؟ أُم٤م آن زم أن اؾمتحل ُمـ 

 ٜمك ؿمٕمر:وىمٞمؾ ذم اعمٕمريب؟!! 

 يررو ظظررقؿ اجلررِل أكررً مررِذي

 

 حرررغ أحقرررك وؽرررويتل دعرررودي 

 بررؽ أرُررق افـْرروة مررـ ـررؾ ـرررب 

 

 ؾرررورحؿ افقرررقم ظرررزي وشرررفودي 
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 لرفًررً أدري مرروذا  رروول كػًرر

 

)مـ ؾًرود يرو مـؼريي مرـ ؾًرودي 
2
) 

ي٘مقل ذم ُمٜم٤مضم٤مشمف:  ىمد يمؼم ؾمٜمل، ووٕمػ ضمًٛمل،. ووهـ ويم٤من أسمق قمٌٞمدة اخلقاص  

 وأٟمِمد ي٘مقل:اًمٕمٔمؿ ُمٜمل وم٤مقمت٘مٜمل . 

 ضررول اصررتقوؿل وضررول َ افرُررو ؾؽررري

 

 وافؾقرؾ مروض وْ يؼرض برف وضرري 

 اهلل أظؾرررررؿ أين ٓ أحرررررى بؼرررررو 

 

 ريرَ  يه افردار ؾروكؼؾـل إػ حضر 

قمج٧ٌم عمـ يٕمٚمؿ أن اجلٜم٦م شمزيـ ومقىمف، واًمٜم٤مر شميم حتتف، يمٞمػ  :  ىم٤مل أمحد سمـ طمرب  

 يٜم٤مم سمٞمٜمٝمام .

 وىمٞمؾ ذم اعمٕمٜمك ؿمٕمر:

 يررررو ـَّررررر افرؿررررود وافغػررررِت

 

 راترـَّررررة افـرررقم لرررقرث احًررر 

 

 

 إن َ افؼرررررز إذ كزفرررررً إفقرررررف

 

 فرؿررررودًا يطررررقل بعررررد ادررررامت 

 
 أأمـرررً افٌَّررروت مرررـ مؾرررؽ ادرررق

 

 
)ت أم أكررررودي مـررررود بوفٌقـرررروت 

١
) 

 

 

  

  

 

 
                                        

 (.٨١)ص:  افز ر افػوُ  َ ذـر مـ لـزه ظـ افيكقب وافؼٌوُ  ((2

 (.222)ص: افز ر افػوُ   ((١
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 املدلصوٌ وحبَه  لعنل اخللوات 

اعمخٚمّمقن أطمرص قمغم إظمٗم٤مء ص٤مًمح أقمامهلؿ ُمـ همػمهؿ قمغم يمتامن ذٟمقهبؿ: رضم٤مء أن يٜم٤مهلؿ 

، وىمد يم٤من ذًمؽ هدي٤ًم سمٞمِّٜم٤ًم ش  إن اهلل ُي٥م اًمٕمٌد اًمت٘مل اًمٖمٜمل اخلٗمل»اخلػم اًمقارد ذم احلدي٨م: 

يم٤مٟمقا يًتحٌقن أن يٙمقن »ًمٚمًٚمػ اًمّم٤مًمح، وؾمٛمت٤ًم فم٤مهرًا هلؿ، وُمـ ذًمؽ: ىمقل اخلريٌل: 

، وىمقل أيقب اًمًختٞم٤مِن: ش ٞمئ٦م ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح، ٓ شمٕمٚمؿ سمف زوضمتف وٓ همػمه٤مًمٚمرضمؾ ظمٌ

ايمتؿ طمًٜم٤مشمؽ »، وىمقل ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر: ش واهلل ُم٤م صدق قمٌد إٓ هه أٓ ُيِْمَٕمر سمٛمٙم٤مٟمف»

 .ش أؿمد َم٤م شمٙمتؿ ؾمٞمئ٤مشمؽ

َأمْخِؾ ذيمرك، وـمٞم٥ِّم ُمٓمٕمٛمؽ، ٓ جيد طمالوة أظمرة رضمؾ ُي٥م ذم »وىمقل سمنم احل٤مذم: 

  .ش اًمدٟمٞم٤م أن يٕمرومف اًمٜم٤مس

 .شُمـ أطم٥م اهلل أطم٥م أن ٓ يٕمرومف اًمٜم٤مس»وىمقل حمٛمد سمـ اًمٕمالء: 

 ش .وددت أن اخلٚمؼ يتٕمٚمٛمقن هذا اًمٕمٚمؿ، وٓ يٜم٥ًم إزمَّ ُمٜمف رء»وىمقل اًمِم٤مومٕمل:  

لم ؾمٜم٦م وىم٤مم ًمٞمٚمٝم٤م، يم٤من يٌٙمل ومت٘مقل ًمف أُمف: ي٤م ص٤مم أرسمٕم»، وُم٤م ورد أن ُمٜمّمقر اًمًٚمٛمل   

سمٜمل ىمتٚم٧م ىمتٞماًل؟! ومٞم٘مقل: أٟم٤م أقمٚمؿ سمام صٜمٕم٧م سمٜمٗمز، وم٢مذا يم٤من اًمّمٌح يمحؾ قمٞمٜمٞمف، ودهـ 

ص٤مم أرسمٕملم ؾمٜم٦م ٓ يٕمٚمؿ »، وأن داود سمـ أيب هٜمد ش  رأؾمف، وسمرق ؿمٗمتٞمف، وظمرج إمم اًمٜم٤مس

سمف ذم اًمٓمريؼ، ويرضمع قمِمٞم٤ًم ومٞمٗمٓمر سمف أهٚمف، ويم٤من ظمرازًا ُيٛمؾ همداءه ُمـ قمٜمدهؿ، ومٞمتّمدق 

، ويم٤من زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم يٜمٗمؼ قمغم أهؾ ُمئ٦م سمٞم٧م ذم اعمديٜم٦م، ي٠مشمٞمٝمؿ ذم ش ُمٕمٝمؿ

اًمٚمٞمؾ سم٤مًمٓمٕم٤مم، وٓ يٕمرومقن َُمـ أِت سمف، طمتك ُم٤مت ومٗم٘مدوا ذًمؽ: ومٕمرومقا أن ذًمؽ ُمٜمف، 

أظمؼمشمٜمل هي٦م »ٞم٤من: ووضمدوا ذم فمٝمره أصمرًا ُمـ ٟم٘مؾ اًمٓمٕم٤مم إمم سمٞمقت إراُمؾ  ، وىم٤مل ؾمٗم

اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ىم٤مًم٧م: يم٤من قمٛمؾ اًمرسمٞمع يمٚمف هًا، إن يم٤من ًمٞمجلء اًمرضمؾ وىمد ٟمنم 

إن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٌٙمل قمنميـ ؾمٜم٦م واُمرأشمف »وىم٤مل حمٛمد سمـ واؾمع: ش  اعمّمحػ ومٞمٖمٓمٞمف سمثقسمف



 59 تحذيرات من ذنوب اخللواتلا    

 ، ويم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك يْمع اًمٚمث٤مم قمغم وضمٝمف قمٜمد اًم٘مت٤مل ًمئال ُيٕمرف، ىم٤مل أمحد:ش  ُمٕمف ٓ شمٕمٚمؿ

 ش.ُم٤م رومع اهلل اسمـ اعم٤ٌمرك إٓ سمخٌٞمئ٦م يم٤مٟم٧م ًمف»

وهذا اإلظمٗم٤مء إٟمام هق عم٤م ُينمع إظمٗم٤مؤه ُمـ اًمٕمٛمؾ، وذًمؽ خمّمقص سم٤مًمٜمقاومؾ دون 

 اًمٗمرائض، واؾمتثٜمك أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ ُمـ ي٘متدي اًمٜم٤مس سمف: إذ اإلسمداء ذم طم٘مف أْومم.

ون ذم يم٤من اسمـ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد ومج٤مقم٦م ُمـ اًمًٚمػ يتٝمجد»: ىم٤مل اًمٓمؼمي 

ُم٤ًمضمدهؿ، ويتٔم٤مهرون سمٛمح٤مؾمـ أقمامهلؿ: ًمُٞم٘متدى هبؿ، ىم٤مل: ومٛمـ يم٤من إُم٤مُم٤ًم ُيًتـ سمٕمٛمٚمف، 

 ش .قم٤معم٤ًم سمام هلل قمٚمٞمف، ىم٤مهرًا ًمِمٞمٓم٤مٟمف: اؾمتقى ُم٤م فمٝمر ُمـ قمٛمٚمف وُم٤م ظمٗمل: ًمّمح٦م ىمّمده

أن اعمخٚمص هيرشمف أطمًـ ُمـ قمالٟمٞمتف: وم٤معمخٚمص ًمٞمس ُمـ ئمٝمر واقمٚمؿ أظمل اًمٙمريؿ:  

ام قمغم ٟمٗمًف ُي٤مؾمٌٝم٤م: يم٠مٟمف أسمدًا اًمتٜمًؽ أُم٤مم اًمٜم٤م س صمؿ يزء ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل، سمؾ هق ىمقَّ

يرى اهلل، ومٝمق ُمراىم٥م ًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم هه وقمالٟمٞمتف، ٓ روهم٤من ذم اؾمت٘م٤مُمتف، وهذه ُمـ أقمٔمؿ 

، ومّمٗمتف يمام ذيمر ش أومْمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ُمراىم٦ٌم احلؼ قمغم دوام إوىم٤مت»ىمرسم٤مشمف، ىم٤مل اسمـ قمٓم٤مء: 

  [ .٦١]افػرؿون:  ۉ  ۉ   ۋ   ۅ  ۅ   ژ اهلل: 

، ومٝمق أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ ش  هذا ًمٞمٚمٝمؿ إذا ظمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم رهبؿ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم»ىم٤مل احلًـ:  

ًمٜم٤م طم٤مهلؿ،  ظمالل أوًمئؽ اًمذيـ وٕمػ إظمالصٝمؿ، وىمّٚم٧م ُمراىمٌتٝمؿ، َمـ طمٙمك اًمٜمٌل 

٤ٌَمِل هِت٤َمَُم٦َم سمِٞمًْم٤م » وم٘م٤مل:  ٜم٤َمٍت َأُْمَث٤مِل ضِم ًَ تِل َي٠ْمشُمقَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سمَِح ـْ ُأُمَّ َـّ َأىْمَقاًُم٤م ُِم ٕقَْمَٚمَٛم

٤ٌَمًء َُمٜمُْثقًرا ِٝمْؿ ًمَ  وَمَٞمْجَٕمُٚمَٝم٤م اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َه ٜم٤َم َأْن َٓ ىَم٤مَل صَمْقسَم٤مُن: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم، ضَمٚمِّ

ـُ َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:  ٞمِْؾ يَماَم َٟمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمْؿ َوَٟمْح ـَ اًمٚمَّ ـْ ضِمْٚمَدشمُِٙمْؿ َوَي٠ْمظُمُذوَن ُِم ُْؿ إظِْمَقاُٟمُٙمْؿ َوُِم َأَُم٤م إَِّنَّ

احلرُم٤مت وم٢مشمٞم٤من اعمٕم٤ميص واٟمتٝم٤مك ش. شَم٠ْمظُمُذوَن َوًَمٙمِٜمَُّٝمْؿ َأىْمَقاٌم إَِذا ظَمَٚمْقا سمَِٛمَح٤مِرِم اهللَِّ اْٟمَتَٝمُٙمقَه٤م 

اًمنائر »وًمذا ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ: ذم اًمن قمٛمؾ ُمِملم، وًمٞمس ُمـ أظمالق اعمخٚمّملم، 

َـّ هلل شمٕم٤ممم سَمَقاٍد، اًمتٛمًقا دواءهـ صمؿ ي٘مقل: وُم٤م  اًمنائر.. اًمالِت ختٗملم ُمـ اًمٜم٤مس وه
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ًمئـ يمٜم٧م إذا قمّمٞم٧م اهلل ظم٤مًمٞم٤ًم » وىم٤مل محٞمد اًمٓمقيؾ:، ش  دواؤهـ إٓ أن شمتقب صمؿ ٓ شمٕمقد

 .ش أٟمف يراك ًم٘مد اضمؽمأت قمغم أُمر قمٔمٞمؿ، وًمئـ يمٜم٧م شمٔمـ أٟمف ٓ يراك ومٚم٘مد يمٗمرتفمٜمٜم٧م 

ـْ هق »وىم٤مل اسمـ إقمرايب:  أظمن اخل٤مهيـ ُمـ أسمدى ًمٚمٜم٤مس ص٤مًمح أقمامًمف، وسم٤مرز سم٤مًم٘مٌٞمح َُم

 ش . أىمرب إًمٞمف ُمـ طمٌؾ اًمقريد

ُمـ  قمـ ضمٝم٤مد اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك : ظمرج وم٤مرسوىم٤مل احلًـ سمـ اًمرسمٞمع 

اعمًٚمٛملم ُمٚمثؿ وم٘متؾ وم٤مرؾم٤ًم ُمـ اًمٕمدو ، يم٤من ومٕمؾ سم٤معمًٚمٛملم ، ومٙمؼم ًمف اعمًٚمٛمقن، ومدظمؾ ذم 

همامر اًمٜم٤مس ومل يٕمرومف أطمد، ومتتٌٕمتف طمتك ؾم٠مًمتف سم٤مهلل أن يرومع ًمث٤مُمف، ومٕمرومتف وم٘مٚم٧م: أظمٗمٞم٧م 

 ٟمٗمًؽ ُمع هذا اًمٗمتح اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ينه اهلل قمغم يدك؟ وم٘م٤مل اًمذي ومٕمٚم٧م ًمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمف .

ٟمف اًمت٠مريخ ذم ذًمؽ ىمّم٦م ص٤مطم٥م اًمٜم٘م٥م. وًمٕم  ؾ ُمـ أروع ُم٤م دوَّ

ٌِْد اعْمَٚمِِؽ طِمّْمٜم٤ًم، َوَأَص٤مهَبُْؿ ومِٞمِف قمٞمقن إظم٤ٌمرذم يمت٤مسمف  ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: ـُ قَم َٚمَٛم٦ُم سْم ًْ :   طَم٤مَسَ َُم

َٚمُف َأطَمٌد، وَمَج٤مَء وَماَم َدظَم       -أي صم٘م٥م ذم احل٤مئط  -ضَمْٝمٌد قَمٔمِٞمٌؿ، وَمٜمََدَب اًمٜم٤َّمَس إمَِم َٟمْ٘م٥ٍم ُِمٜمُْف،   

ـَ َص٤مطِم٥ُم اًمٜمَّْ٘م٥ِم؟ وَماَم  َٚمَٛم٦َم: َأْي ًْ ـَ اجْلُٜمِْد وَمَدظَمَٚمُف، وَمَٗمَتَح اهللُ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، وَمٜم٤َمَدى ُُمٜم٤َمِدي َُم َرضُمٌؾ ُِم

اسمَِٕم٦ِم َرضُمٌؾ، وَمَ٘م٤مَل: أَ  شَملْمِ َأْو صَمالصًم٤م َأْو َأْرسَمًٕم٤م، وَمَج٤مَء ذِم اًمرَّ َُِمػُم ضَم٤مَء َأطَمٌد طَمتَّك َٟم٤مَدى َُمرَّ ْٕ ٤َم ا َٟم٤م َأهيُّ

ُدوا اؾْمِٛمل ذِم َصِحٞمَٗم٦ٍم، قِّ ًَ أي ٓ شمٙمتٌقا ذم صحٞمٗم٦م  -َص٤مطِم٥ُم اًمٜمَّْ٘م٥ِم، آظُمُذ قُمُٝمقًدا صَمالصًم٤م: ٓ شُم

َٚمَٛم٦ُم: ىَمْد وَمَٕمْٚمٜم٤َم   -إمم اخلٚمٞمٗم٦م  ًْ ـْ َأُْمِري. ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َُم ، َوٓ شَمِْمَٖمُٚمقِِن قَم
ٍ
ء َوٓ شَم٠ْمُُمُروا زِم سمٌَِمْ

َٚمَٛم٦ُم سَمْٕمَد َذًمَِؽ َيُ٘مقُل ذِم ُدسُمِر َصالشمِِف: َذًمِ  ًْ َؽ سمَِؽ. ىَم٤مَل: وَمَٖم٤مَب سَمْٕمَد َذًمَِؽ: وَمَٚمْؿ ُيَر. ىَم٤مَل: وَمَٙم٤مَن َُم

) اًمٚمُٝمؿَّ اضْمَٕمْٚمٜمِل َُمَع َص٤مطِم٥ِم اًمٜمَّْ٘م٥ِم، 
2

). 

                                        
 (.١٦/ 2٨١) جمؾي افٌقون ((2
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وهق يِمػم إمم قم٤مىم٦ٌم اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم : وم٢مٟمام ىمدر   وُم٤م أمجؾ ىمقل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

اهلل ًمٚمٕم٤ٌمد قمغم ىمدر اًمٜمٞم٤مت، ومٛمـ َت٧م ٟمٞمتف شمؿ قمقن اهلل ًمف، وُمـ ىمٍمت ٟمٞمتف ىمٍم قمقن  قمقن

. ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ، وأن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمذيـ اهلل ًمف

 .يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف ، إٟمف هق اًمؼم اًمرطمٞمؿ 
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 أٍل العله واملساقبة 

قَْماَمَل سم٤ِمًمٜمِّٞم٤َّمِت ،  َصٞمِْد اخْل٤َمـمِرِ ذِم :   ىَم٤مَل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي ْٕ : َي٤م ىَمْقِم ىَمْد قَمٚمِْٛمتُْؿ َأنَّ ا

ُْؿ  [ ١] افزمر: ژڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  :َوىَمْد وَمِٝمْٛمُتْؿ ىَمْقًمف شَمَٕم٤ممَم  َٚمِػ َأَّنَّ ًَّ ـْ اًم .َوىَمْد ؾَمِٛمْٕمُتْؿ قَم

َم اًمٜمِّٞم٦َُّم َوشَمِّمحَّ ، َأَيْذَه٥ُم َزَُم٤مُٟمُٙمْؿ َي٤م وُمَ٘مَٝم٤مُء ذِم  َٓ َيُ٘مقًُمقَن طَمتَّك شَمَتَ٘مدَّ َٓ ُيَٕمٚمُِّٛمقَن َو اجْلََدِل يَم٤مُٟمقا 

َٞم٤مِح ، َوشَمْرشَمِٗمُع َأْصَقاشُمُٙمْؿ قِمٜمَْد اضْمتاَِمِع اًْمَٕمَقاّم شَمْ٘مِّم  ٦ٌََم ، صُمؿَّ ُيْ٘مِدُم َأطَمُديُمْؿ قَمغَم َواًمّمِّ ُدوَن اعْمَُٖم٤مًَم

ُف َيْٕمٚمَ  ـَ إٟمَّ ِدي َٚمُػ َيَتَداوَمُٕمقََّن٤َم ، َوَي٤م َُمْٕمنَمَ اعْمَُتَزهِّ ًَّ ـْ َأْهٚمَِٝم٤م ، َوىَمْد يَم٤مَن اًم َّ اًْمَٗمْتَقى َوًَمْٞمَس ُِم ُؿ اًمنِّ

٤ٌَمؾِمُٙمْؿ َوَأْٟمتُ 
ٌَُٙم٤مَء َوَُم٤م خَيَْٗمك ، َأشُمْٔمِٝمُروَن اًْمَٗمْ٘مَر ذِم ًمِ َع َواًْم ْؿ شَمِْمَتُٝمقَن ؿَمَٝمَقاٍت ، َوشُمْٔمِٝمُروَن اًمتََّخِمُّ

ـَ َيْْمَحُؽ َوُيَ٘مْٝمِ٘مُف ، وَم٢مَِذا ظَماَل سَمَٙمك وَم٠َميْمَثَر َوىَم٤مَل  ـُ ؾِمػِمي ذِم اجْلََٚمَقاِت ُدوَن اخْلََٚمَقاِت ، يَم٤مَن اسْم

 ؽ .ؾُمْٗمَٞم٤مَن ًمَِّم٤مطِمٌِِف : َُم٤م َأْوىَمَحؽ شُمَّمكمِّ َواًمٜم٤َّمُس َيَرْوٟمَ 

رو ـَ هِبَ ٍة َمرو َظرَرْؾ َِ ٌَوَء َؾر
 َأْؾِدي طِ

 

قررِى   ُِ َقا ٌَْغ اْحَ َٓ َ رر ِم َو َِ )َمضررَغ اْفَؽرر
2

) 

 

 

 َٓ ُدوِر ، َوِهَل اًمٜمِّٞم٤َّمُت َواًْمَٕمَ٘م٤مِئُد ، وَم٤مجْلََزاُء قَمَٚمْٞمِٝماَم  ُؾ َُم٤م ذِم اًمّمُّ ـْ َيْقَم ُُيَّمَّ قَمغَم آٍه ًمِْٚمُٛمَراِئل ُِم

َقاِهِر ، وَم٠َمومِٞمُ٘مقا ِة . اًمٔمَّ ـْ َزًَمٚمُِٙمْؿ َواؾْمَتِ٘مٞمُٛمقا قَمغَم اجْل٤َمدَّ ـْ ؾَمْٙمَرشمُِٙمْؿ ، َوشُمقسُمقا ُِم  ُِم

]اًمزُمر:  ژىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  مب  ىب   ژ 

وُم٤م أطمقج ـمالب اًمٕمٚمؿ إمم اإلظمالص هلل و ُمراىم٦ٌم اهلل قمز وضمؾ وىمراءة اًمٙمت٥م اعمٕمٞمٜم٦م .[ 56

اخلّم٤مل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٓ ؾمٞمام  ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي يٕمج٥م ومٞمف اًمٓم٤مًم٥م هلؿ قمغم اًمتحكم هبذه 

                                        
    يا افٌقً مـ صعر ادتـٌل , وبعده: ((2

ـَ  َبرررررَرْزنَ  وٓ مِ  ِمررررر  موَُِؾررررريً  اَحررررراميف

 

يـف   ُفررررر ـُ  افَعراؿِْقرررررِى  َ رررررِؼْقِِت  َأْوَرا

 

 

 بغ ل ؾ افتل افعضؾي: وافعرؿقب وافت ـقع, اجلِء: واف ؼؾ إبوكي, دون لرديده: افؽِم ومضغ افز, صوء مـ معروؾي: افظٌوء

 معشقؿوت ؾِة, طٌوء بـػيس أؾدي: إظراب كًوء لػضقؾ مـ ؿدمف مو كِق ظذ ظراؿقى , ؾقؼقل واجلؿع افؼدم, وآخر افًو 

 معوين رشحاكظر  .ظـف ٓشتغـوُفـ احقاُقى,  ٌغ يتؽؾػـ وٓ ؾقف, فػ وحتفـ افؽِم يؿضغـ ٓ احًـ, متؽومِت افدل,

 .(٧٧/ 2) افَّوين افًػر - اَؾؾقع ٓبـ ادتـٌل صعر
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سمٜمٗمًف إذا أشم٘مـ ُم٠ًمًم٦م همري٦ٌم أو ُم٠ًمًم٦م همٗمؾ قمٜمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٠مظمذ يذيمره٤م ذم يمؾ 

جمٚمس ُمٕمج٤ًٌم سمٜمٗمًف وإؿم٤مرة اًمٖمقهم٤مء ُمـ اًمّمٖم٤مر إًمٞمف سم٤مًمٌٜم٤من ومتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م شمتٌع هذه 

ٗمؾ قمـ ىمٚمٌف وطم٘مٞم٘م٦م ٟمٗمًف وظم٤مص٦م ذم أُمقر اعم٤ًمئؾ وإؿمٖم٤مل قم٤مُم٦م اًمٓمٚم٦ٌم هب٤م ، وُمع ذًمؽ هم

اخلٚمقات وُمراىم٦ٌم رب إرض واًمًٛمقات ، وم٤ٌمهلل قمٚمٞمؽ ُم٤م اًمٗم٤مئدة إذا ىمٞمؾ ومالن قم٤ممل 

اًمقىم٧م أو طم٤مومظ اًمٕمٍم أو أؾمت٤مذ اًمٕمٚمؾ، واًم٘مٚم٥م ظم٤مل ُمـ اخلِمٞم٦م واًمٕملم ُمتحجرة ُمـ 

ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  اًم٘مًقة ، وُمع هذا ٟمجد سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمؿ َمـ أوِت طمٔم٤ًم ىمٚمٞمال ووم٘مٝم٤ًم يًػماً 

)اًمٜمٗمس، يًتٜمٙمػ ويًتٙمؼم قمغم يمت٥م اًمرىم٤مق وُمقاقمظ اًم٤ًٌمق إمم ضمٜم٤مت اخلٚمد واًمده٤مق
2

) 

ويرى هذه اًمٙمت٥م ًمٓم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ًمٞمس قمٜمدهؿ اًمٕمٚمؿ اًمٙمثػم، سمؾ رسمام ٓ يرى 

اًمدروس اًمتل ومٞمٝم٤م اًمرىم٤مق ُمٝمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمـ وصؾ هذا اًمٕمٚمؿ ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ُمتٜم٤مؾمٞم٤ًم طم٤مل 

ُمع أصح٤مسمف ذم هذا اًمِم٠من ، ويمت٥م ودواويـ اًمًٜم٦م زاظمرة سمذًمؽ ، وشمت٤مسمع أئٛم٦م  اًمرؾمقل 

٦م أمجع قمغم اًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م يم٤مًمٌخ٤مري وأمحد وأيب داود وويمٞمع وهٜم٤مد واسمـ اًمٕمٚمقم ُمـ هذه إُم

اعم٤ٌمرك واًمٌٞمٝم٘مل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ واًمًٕمدي واسمـ سم٤مز رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع وىمد يم٤مٟمقا قمغم 

ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُمـ قمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ وقمٚمؾ إطم٤مدي٨م ، سمٞمٜمام اًمٌٕمض ذم هذا اًمقىم٧م ًمٞمس 

وطم٥م اًمِمٝمرة ومٜم٠ًمل اهلل قمٚماًم ٟم٤مومٕم٤ًم وقمٛماًل ص٤محل٤ًم وإِن  طمٔمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ ىمٚم٦م اًمٕمٛمؾ

أٟمّمح ٟمٗمز وإظمقاِن سم٤مًمرضمقع إمم اًمرؾم٤مئؾ اًمتل أًمٗم٧م ذم اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ وُمـ أمهٝم٤م 

وهمػمه٤م يمثػم ًمٞمس هذا جم٤مل  سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمِن  يمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

 ذيمره٤م.

                                        
 و وؾقي, وموء د و  ـَّر .: افد و  يؼول ـلس د و  مسظي ممتؾِي ومتتوبعي ظذ صوربقفو ادعْؿ افقشقطَ ؿول  ((2
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ْيٍح اعَمَٕم٤مومِِرّي ىَم٤مَل ذم شمر اًمًػمذم  وُم٤م أطمًـ ُم٤م ذيمره اًمذهٌل  ـِ سمـ ُذَ مْحَ ٌْد اًمرَّ مج٦م قَم

ْيٍح  ، ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم قِمٜمَْد َأيِب ُذَ ٤ٌَمَدَة اعَمَٕم٤مومِِريُّ ـُ قُم ُد سم صَمٜمِل حُمَٛمَّ ِؾ: طَمدَّ ـُ اعُمَتَقيمِّ وَمَٙمُثَرِت   َه٤مٟمُِئ سم

٤مِئُؾ، وَمَ٘م٤مَل: ىَمْد َدِرَٟم٧ْم ىُمُٚمْقسُمُٙمؿ، وَمُ٘مْقُُمقا إمَِم ظَم٤مًمِِد  ًَ ، اؾْمَتِ٘مٚمُّقا ىُمُٚمْقسَمُٙمؿ، اعَم ـِ مُحَْٞمٍد اعَمْٝمِريِّ سم

دَ  رُّ اًمّمَّ َه٤مَدَة، َودَمُ ٤ٌَمَدَة، َوشُمقِرُث اًمزَّ ُد اًمِٕم دِّ ٤َم دُمَ ىَم٤مِئَؼ، وَم٢مَِّنَّ هَم٤مئ٥َِم َواًمرَّ اىَم٦َم، َوشَمَٕمٚمَُّٛمقا َهِذِه اًمرَّ

٤َم ذِم هَمػْمِ َُم٤م َٟمَزَل شُمَ٘مزِّ اًمَ٘مٚمْ  ٤مئَِؾ، وَم٢مَِّنَّ ًَ  ٥َم، َوشُمقِرُث اًمَٕمَداَوَة.َوَأىِمٚمُّقا اعَم

٤مئُِؾ إُُصْقِل، َوًمَقاِزُم اًمَٙماَلِم ذِم  -َواهللِ-)اًمذهٌل ( َصَدَق ىُمْٚم٧ُم:  ًَ ُـّ إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم َُم وَماَم اًمٔمَّ

ـِ إََوائِؾِ  ـْ شَمِْمٙمِٞمَٙم٤مِت اعمَٜمٓمِِؼ، َوىَمَقاقِمِد احِلْٙمَٛم٦ِم، َوِدْي ؟ وَمَٙمٞمَْػ إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم ُِم  ؟!ُُمَٕم٤مَرَو٦ِم اًمٜمَّصِّ

٦ِم  ٤مِديَّ َ ـْ طَمَ٘م٤مئِؼ )آحتِّ )ومَٙمْٞمَػ إَِذا يَم٤مَٟم٧ْم ُِم
2

ٌِْٕمْٞمٜمِٞم٦َِّم ( ًَّ )( ، َوَزْٟمَدىَم٦ِم )اًم
١

ٜمِٞم٦َِّم (
٤ٌَمـمِ )( ، َوَُمَرِق )اًم

١
)  )

 ؟!

َة إَِّٓ سم٤ِمهللِ.  اُه، آَُمٜم٧ُْم سم٤ِمهللِ، َوَٓ ىُمقَّ ٦َم َٟم٤مِسَ  وَمَقاهُمرسَمَت٤مُه، َوَي٤م ىِمٚمَّ

                                        
و ؿ افييـ يؼقفقن بقحدة افقُقد, و ق مي ى بوضؾ, يعري افؼوُؾ بف مـ اَشِم, ٕكف يعد اهلل وافقُقد صقِو واحدا  ((2

 وأن اهلل مقُقد َ ـؾ مقُقد, وأن مو كًِف وكشفده  ق اهلل َ  قرة افعوْ ـام ؿول:

 كِرررـ ادظرررو ر وادعٌرررقد طو ركرررو

 

 ظرغ افؽرقن ؾروظتزواومظفر افؽرقن  

 وفًرررررً أظٌرررررده إٓ ب رررررقرلف 

 

 ؼرفرررف افررريي َ ضقرررف افٌرررؾفرررق اَ 

  

 ٦٦٩قي: ؾرؿي كًًٌ إػ رُقًفو: ظٌد احؼ بـ إبرا قؿ بـ حمؿد بـ كك بـ شٌعغ آصٌقع ادريس, ادتقىف شـي )ـافًٌعق ((١

  ر( , و ق مـ افؼوُؾغ بقحدة افقُقد.

 ابـ شٌعغ مـ وِقة إػ ؿريى افظفر, و ق يند ـِمو لعؼؾ مػردالف وٓ لعؼؾ مرـٌولف.ؿول ابـ دؿقؼ افعقد: ُؾًً مع 

 افٌوضـقي: دظقة طفرت أوٓ َ زمون ادلمقن, واكتؼت َ زمون ادعت ؿ.  ((١

ؿ, وْ وذـر أ ِوب افتقاري  أن افييـ ووعقا أشوس ديـ افٌوضـقي ـوكقا مـ أوٓد ادْقس, وـوكقا موُؾغ إػ ديـ أشِؾف

ُينوا ظذ إطفوره  خقؾو مـ شقق  ادًؾؿغ, ومـفؿ: مقؿقن بـ دي ون ادعرو  بوفؼداح, وحمؿد بـ احًغ ادؾؼى بدكدان, 

 ثؿ محدان ؿرمط وأبق شعقد اجلـوي.
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)وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه همرسم٦م اًمذهٌل ذم وىمتف ومٙمٞمػ سمقىمتٜم٤م؟ وم٤مهلل اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمف اًمتٙمالن 
2

) . 

وم٘م٤مل  جمٛمقع رؾم٤مئٚمفه٤مهٜم٤م ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم يمام ذم  إيرادهوَم٤م يًتحًـ 

: وم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع هق ُم٤م سم٤مذ اًم٘مٚم٥م وم٠موىمر ومٞمف ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وقمٔمٛمتف، وظمِمٞمتف 

ف وحمٌتف، وُمتك ؾمٙمٜم٧م هذه إؿمٞم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م ظمِمع ومخِمٕم٧م اجلقارح وإضمالًمف، وشمٕمٔمٞمٛم

  يمٚمٝم٤م شمًٌٕم٤م خلِمققمف.

) صحٞمح ُمًٚمؿوذم
١

َٓ َيٜمَْٗمُع،  اًمٚمُٝمؿَّ أّٟمف يم٤من ي٘مقل:  قمـ اًمٜمٌل  ( ـْ قِمْٚمٍؿ  إِِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

َٓ خَيَِْمعُ  ـْ ىَمْٚم٥ٍم  ًمٚم٘مٚم٥م ومٝمق قمٚمؿ وهذا يدل قمغم أن اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يقضم٥م اخلِمقع  .َوُِم

 همػم ٟم٤مومع.

٠َمُل اهللَ قِمْٚماًم َٟم٤مومًِٕم٤م: وروي قمٜمف  ًْ )  أّٟمُف يَم٤مَن َي
١

). 

َٓ َيٜمَْٗمعُ »وذم طمدي٨م آظمر ىم٤مل:  ـْ قِمْٚمٍؿ  ُذوا سم٤ِمهللَِّ ُِم )ش ؾَمُٚمقا اهللََّ قِمْٚماًم َٟم٤مومًِٕم٤م، َوشَمَٕمقَّ
١

). 

 وأُم٤م اًمٕمٚمؿ اًمذي قمغم اًمٚم٤ًمن ومٝمق طمج٦م اهلل قمغم اسمـ آدم.

٦ٌم ًَمَؽ َأْو قَمَٚمٞمَؽ : اًمٜمٌل يمام ىم٤مل  ) واًمُ٘مْرآُن طُمجَّ
٩

). 

                                        
 (.٩٩٧١/ 2( , أرصقػ مؾتؼك أ ؾ احديٌ )2٨١/ ٧ط افرشوفي )شر أظِم افـٌِء  ((2

ـِ  َزْيدِ ( مـ حديٌ ١٧١١برؿؿ ) ( (١  . َأْرَؿَؿ, ْب

. وفف ( مـ حديٌ أم شؾؿي ٩١٩( , وابـ موُف )2٠١) ظؿؾ افققم وافؾقؾي(, وافـًوُل َ ١٦٩١2أخرُف أمحد  ) ( (١

 (.١١٩٨) ادشؽوة(, 2٩/ 2) اف ِقِيضر  وصقا د أخرى, اكظر: 

 ( وحًـف إفٌوين.١٨١١أخرُف ابـ موُف ) ( (١

َْصَعِري  ١١١أخرُف مًؾؿ ) ( (٩ ْٕ  .( َظـ َأِي َموفٍِؽ ا
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وم٢مذا ذه٥م ُمـ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ سم٘مل اًمٔم٤مهر قمغم إًمًٜم٦م طمج٦م، صمؿ يذه٥م هذا اًمٕمٚمؿ 

اًمذي هق طمج٦م سمذه٤مب محٚمتف، وٓ يٌ٘مك ُمـ اًمديـ إٓ اؾمٛمف ومٞمٌ٘مك اًم٘مرآن ذم اعمّم٤مطمػ صمؿ 

 وٓ ذم اًم٘مٚمقب رء.يني سمف ذم آظمر اًمزُم٤من ومال يٌ٘مك ُمٜمف ذم اعمّم٤مطمػ 

 اًمٕمٚمؿ إمِم سم٤مـمـ وفم٤مهر، وم٤مًم٤ٌمـمـ: ُم٤م سم٤مذ اًم٘مٚمقب وم٠مصمٛمر 
ِ
َؿ ُمـ اًمُٕمَٚماَمء ًَّ َؿ ُمـ ىَم ًَّ وُمـ هٜم٤م ىَم

 هل٤م اخلِمٞم٦م واخلِمقع، واًمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل، واعمح٦ٌم وإٟمس واًمِمقق.

 ُم٤م يم٤من قمغم اًمٚم٤ًمن، ومٌف شم٘مقم طمج٦م اهلل قمغم قم٤ٌمده.واًمٔم٤مهر: 

ؾْماَلِم حقل:ويمت٥م وه٥م سمـ ُمٜمٌف إمم ُمٙم ـْ قِمْٚمِؿ اإْلِ ٧ٌَْم سماَِم فَمَٝمَر ًَمَؽ ُِم إِٟمََّؽ اُْمُرٌؤ ىَمْد َأَص

ؾْماَلِم حَم٦ًٌََّم َوُزًْمَٗمك ـْ قِمْٚمِؿ اإْلِ ـَ ُِم وًم٤م وَم٤مـْمُٚم٥ْم سماَِم سَمَٓم  .َذَ

وًم٤م،  دوذم رواي٦م أظمرى أّٟمف يمت٥م إًمٞمف: إِّٟمؽ ىم سمٚمْٖم٧م سمَِٔم٤مِهِر قِمْٚمِٛمَؽ قِمٜمَْد اًمٜم٤ّمِس ُمٜمِْزًم٦ًم وَذَ

ظُْمرىومَ  ْٕ ـِ قِمْٚمِٛمؽ قِمٜمْد اهللِ َُمٜمِْزًم٦ًم وُزًْمَٗمك، واقْمٚمْؿ أن إطِْمدى اعْمٜمِْزًمتلْمِ ََتْٜمُع ا  .٤مـْمُٚم٥ْم سم٤ٌِمـمِ

وم٠مؿم٤مر وه٥م سمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر إمم قمٚمؿ اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم، واحلالل واحلرام، واًم٘مّمص 

 واًمققمظ وهق ُم٤م ئمٝمر قمغم اًمٚم٤ًمن.

ف قمٜمدهؿ، ومحذره ُمـ اًمقىمقف قمٜمد وهذا اًمٕمٚمؿ يقضم٥م ًمّم٤مطمٌف حم٦ٌم اًمٜم٤مس ًمف، وشم٘مدُم

ذًمؽ، واًمريمقن إًمٞمف وآًمتٗم٤مت إمم شمٕمٔمٞمؿ اًمٜم٤مس وحمٌتٝمؿ: وم٢من ُمـ وىمػ ُمع ذًمؽ وم٘مد 

 اٟم٘مٓمع قمـ اهلل واٟمحج٥م سمٜمٔمره إمم اخلٚمؼ قمـ احلؼ.

وأؿم٤مر سمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ إمم اًمٕمٚمؿ اًمذي ي٤ٌمذ اًم٘مٚمقب، ومٞمحدث هل٤م اخلِمٞم٦م واإلضمالل 

 ٦ٌم ُمـ اهلل واًم٘مرب ُمٜمف واًمزًمٗمك ًمديف.واًمتٕمٔمٞمؿ، وأُمره أن يٓمٚم٥م هبذا اعمح

 ويم٤من يمثػم ُمـ اًمًٚمػ يمًٗمٞم٤من اًمثقري وهمػمه ي٘مًٛمقن اًمٕمٚمامء صمالصم٦م أىم٤ًمم:

 قَم٤ممِلٌ سم٤ِمهللِ َوقَم٤ممِل سم٠ِمُْمِر اهللِ. *
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ويِمػمون سمذًمؽ إمم ُمـ مجع سملم هذيـ اًمٕمٚمٛملم اعمِم٤مر إًمٞمٝمام اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ، وه١مٓء 

]وم٤مـمر:  ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ژ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أذف اًمٕمٚمامء، وهؿ اعمٛمدوطمقن

28.] 

 [ 107]اإلهاء: ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  ژ وىمقًمف: 

 [.109]اإلهاء:  ژڎ   ڎ  ژ إمم ىمقًمف: 

ـّ اًْمِٕمْٚمَؿ اخْلَِْمٞم٦ُم.
واي٦ِم وًَمٙمِ  وىم٤مل يمثػم ُمـ اًمًٚمػ: ًَمٞمَْس اًْمِٕمْٚمُؿ يَمثَْرَة اًمرِّ

 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يمٗمك سمِخِْمٞم٦ِم اهللِ قِمْٚماًم، ويمٗمك سم٤ِمٓهْمؽِماِر سم٤ِمهللِ ضمْٝماًل.

 وي٘مقًمقن أيًْم٤م: قَم٤ممِلٌ سم٤ِمهللِ ًَمٞمَْس سمِٕم٤مملٍ سم٠ِمُْمِر اهللِ. *

 وهؿ أصح٤مب اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ اًمذي خيِمقن اهلل، وًمٞمس هلؿ اشم٤ًمع ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر.

 سمَِٕم٤ممِلٍ سم٤ِمهللِ.وي٘مقًمقن: قَم٤ممِلٌ سم٠َِمُْمِر اهللِ ًَمْٞمَس  *

وهؿ أصح٤مب اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر اًمذيـ ٓ ٟمٗم٤مذ هلؿ ذم اًمٕم٤ممل اًم٤ٌمـمـ، وًمٞمس هلؿ ظمِمٞم٦م وٓ 

 ظمِمقع، وه١مٓء ُمذُمقُمقن قمٜمد اًمًٚمػ.

 ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: َهَذا ُهَق اًمَٕم٤ممِلُ اًمَٗم٤مضِمُر.

ئح٦م، وه١مٓء اًمذيـ وىمٗمقا ُمع فم٤مهر اًمٕمٚمؿ ومل يّمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع إمم ىمٚمقهبؿ وٓ ؿمٛمقا ًمف را

همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمٗمٚم٦م واًم٘مًقة، واإلقمراض قمـ أظمرة واًمتٜم٤مومس ذم اًمدٟمٞم٤م، وحم٦ٌم اًمٕمٚمق ومٞمٝم٤م 

 واًمت٘مدم سملم أهٚمٝم٤م.

وىمد ُمٜمٕمقا إطم٤ًمن اًمٔمـ سمٛمـ وصؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع إمم ىمٚمٌف، ومال ُيٌقَّنؿ وٓ جي٤مًمًقَّنؿ، 

اًمقصقل  ورسمام ذُمقهؿ وىم٤مًمقا: ًمٞمًقا سمٕمٚمامء، وهذا ُمـ ظمداع اًمِمٞمٓم٤من وهمروره، ًمٞمحرُمٝمؿ

 إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي ُمدطمف اهلل ورؾمقًمف، وؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م.
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وهلذا يم٤من قمٚمامء اًمدٟمٞم٤م يٌٖمْمقن قمٚمامء أظمرة، ويًٕمقن ذم أذاهؿ ضمٝمدهؿ، يمام ؾمٕمقا ذم 

أذى ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ وؾمٗمٞم٤من وُم٤مًمؽ وأمحد، وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم، 

وقمٚمامء اًمًقء ومٞمٝمؿ ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقد، وهؿ أقمداء  وذًمؽ ٕن قمٚمامء أظمرة ظمٚمٗم٤مء اًمرؾمؾ،

اًمرؾمؾ وىمتٚم٦م إٟمٌٞم٤مء وُمـ ي٠مُمر سم٤مًم٘مًط ُمـ اًمٜم٤مس، وهؿ أؿمد اًمٜم٤مس قمداوة وطمًًدا 

ًمٚمٛم١مُمٜملم، وًمِمدة حمٌتٝمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م ٓ يٕمٔمٛمقن قمٚماًم وٓ ديٜم٤ًم، وإٟمام يٕمٔمٛمقن اعم٤مل واجل٤مه 

 واًمت٘مدم قمٜمد اعمٚمقك.

 : إنَّ ًَمَؽ ِديٜم٤ًم وإِنَّ ًَمَؽ ومِْ٘مًٝم٤م.يمام ىم٤مل سمٕمض اًمقزراء ًمٚمحج٤مج سمـ أرـم٤مة

وًم٤م وإِنَّ ًَمَؽ ىَمْدًرا.  وم٘م٤مل احلج٤مج: َأوَمالَ شَمُ٘مقُل إِنَّ ًَمَؽ َذَ

ويمثػم َمـ يدقمك اًم٤ٌمـمـ ويتٙمٚمؿ ومٞمف وي٘متٍم قمٚمٞمف يذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر، اًمذي هق اًمنمائع 

ِمقر، وإطمٙم٤مم، واحلالل واحلرام ويٓمٕمـ ذم أهٚمف وي٘مقًمقن: هؿ حمجقسمقن وأصح٤مب ىم

وهذا يقضم٥م اًم٘مدح ذم اًمنميٕم٦م، وإقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل ضم٤مءت اًمرؾمؾ سم٤محل٨م قمٚمٞمٝم٤م 

 وآقمتٜم٤مء هب٤م.

ورسمام اٟمحؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ، وادقمك أَّن٤م ًمٚمٕم٤مُم٦م، وأُم٤م ُمـ وصؾ ومال طم٤مضم٦م ًمف إًمٞمٝم٤م، 

 وصٚمقا وًمٙمـ إمم ؾَمَ٘مَر. :وأَّن٤م طمج٤مب ًمف، وه١مٓء يمام ىم٤مل اجلٜمٞمد وهمػمه ُمـ اًمٕم٤مروملم

ُمـ أقمٔمؿ ظمداع اًمِمٞمٓم٤من وهمروره هل١مٓء، مل يزل يتالقم٥م هبؿ طمتك أظمرضمٝمؿ قمـ  وهذا

 اإلؾمالم.

وُمٜمٝمؿ ُمـ ئمـ أن هذا اًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ ٓ ُيتََٚمَ٘مك ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌقة، وٓ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

وإٟمام يتٚم٘مك ُمـ اخلقاـمر واإلهل٤مُم٤مت واًمٙمِمقوم٤مت، وم٠مؾم٤مءوا اًمٔمـ سم٤مًمنميٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، طمٞم٨م 

شم٠مت هبذا اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمذي يقضم٥م صالح اًم٘مٚمقب وىمرهب٤م ُمـ قمالم اًمٖمٞمقب، فمٜمقا أَّن٤م مل 

ذم هذا اًم٤ٌمب سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، واًمتٙمٚمؿ ومٞمف سمٛمجرد  وأوضم٥م هلؿ اإلقمراض قمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

 أراء واخلقاـمر، ومْمٚمقا وأوٚمقا.
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ومٔمٝمر هبذا أن أيمٛمؾ اًمٕمٚمامء وأومْمٚمٝمؿ: اًمٕمٚمامء سم٤مهلل وسم٠مُمره اًمذيـ مجٕمقا سملم اًمٕمٚمٛملم 

وقمروقا يمالم اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٚمٛملم ُمًٕم٤م  -أقمٜمل: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م-وشمٚم٘مقمه٤م ُمًٕم٤م ُمـ اًمقطمٞملم 

 قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومام واومؼ ىمٌٚمقه، وُم٤م ظم٤مًمػ ردوه.

٤م، وه١مٓء  وه١مٓء ظمالص٦م اخلٚمؼ، وهؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد اًمرؾمؾ، وهؿ ظمٚمٗم٤مء اًمرؾمؾ طم٘مًّ

ذ، وأيب اًمدرداء، وؾمٚمامن، واسمـ ُمًٕمقد واسمـ يمثػم ذم اًمّمح٤مسم٦م، يم٤مخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، وُمٕم٤م

 قمٛمر، واسمـ قم٤ٌمس وهمػمهؿ.

س، وجم٤مهد، وؾمٕمٞمد وويمذًمؽ ومٞمٛمـ سمٕمدهؿ يم٤محلًـ، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وقمٓم٤مء، وـم٤مو

 سمـ ضمٌػم، واًمٜمخٕمل، وُيٞمك سمـ أيب يمثػم.

 وومٞمٛمـ سمٕمدهؿ يم٤مًمثقري، وإوزاقمل، وأمحد، وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم.

: اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم، يِمػم إمم أَّّنؿ اًمرسم٤مٟمٞمقن --أيب ـم٤مًم٥م  وىمد ؾمامهؿ قمكم سمـ

، وُُمتٕمٚمٌِّؿ قمغم وم٘م٤مل: ، اعمٛمدوطمقن ذم همػم ُمقوع ُمـ يمت٤مب اهلل  ٌ رسّم٤مِِنٌّ اًمٜم٤ّمُس صمالصم٦ٌم: قم٤ممِل

٩ٌم ِرقم٤مٌع ...  )ؾمٌِٞمِؾ ٟمج٤مٍة، َومَهَ
2

). 

 

  

 

 

                                        
 (.١٩١-١٨٩/ ١) جمؿقع رشوُؾ ابـ رُى ( (2
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 ىداء ملً يعَس اخلري والصالح يف العاٍس دوٌ الباطً 

وُمـ هٜم٤م أـمٚمؼ اًمٜمداء، عمـ أراد اًمريمقب ذم ىم٤مومٚم٦م اًمًٕمداء ،ويًٚمؽ ـمريؼ إشم٘مٞم٤مء ،ويٜمٝم٩م 

َّن٩م إظمٗمٞم٤مء إزيمٞم٤مء ، وم٠مىمقل: ي٤م ُمـ ظمٚم٘مؽ اهلل ًمٕم٤ٌمدشمف وأُمرك سمٓم٤مقمتف ، أيـ أٟم٧م ُمـ 

اًمٕم٤ٌمدة ، وأيـ أٟم٧م ُمـ ُمراىم٦ٌم اهلل ،ي٤م ُمـ ئمٝمر اخلػم واًمّمالح ذم اًمٔم٤مهر دون اًم٤ٌمـمـ، 

سم٤مخلػم وهق سمٛمٕمزل قمٜمف، ويٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمنم وهق ىمري٥م ُمٜمف، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل  وي٠مُمر اًمٜم٤مس

 ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے      ژ   اهلل شَمَٕم٤ممَم: 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ژ ، أُم٤م ىمرأت ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: [44]اًمٌ٘مرة: 

، وشم٠مُمؾ قم٘مقسم٦م ُمـ أُمر [3 - 2]اًمّمػ:  ژۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

)سمٛمٕمروف أو َّنك قمـ ُمٜمٙمر وظم٤مًمػ ىمقًُمف ومٕمَٚمف، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم 
2

 زيدقمـ أؾم٤مُم٦م سمـ (

ضُمِؾ َيْقَم اًم٘مَٞم٤مَُم٦ِم وَمُٞمْٚمَ٘مك ذم اًمٜم٤َّمِر، »ي٘مقل:   ، ىَم٤مَل: ؾمٛمٕم٧م َرؾُمقل اهلل ُي١ْمشَمك سم٤مًمرَّ

)وَمَتٜمَْدًمُِؼ أىْمَت٤مُب 
١

طَمك، وَمٞمَْجَتِٛمُع إًَِمٞمْف أْهُؾ اًمٜم٤َّمِر،  (  سَمْٓمٜمِِف وَمٞمُدوُر هِب٤َم يَماَم َيُدوُر احِلاَمُر ذم اًمرَّ

ـِ اعُمٜمَْٙمِر؟ وَمٞمُ٘مقُل: سَمغَم، يُمٜم٧ُْم آُُمُر  وَمَٞمُ٘مقًُمقَن: َي٤م وُمالُن، َُم٤م ًَمَؽ؟ َأمَلْ شَمُؽ شَم٠مُُمُر سم٤معمْٕمُروِف َوشمٜمَٝمك قَم

ـِ اعُمٜمَْٙمِر َوآشمِٞمفِ سم٤ِمعَمْٕمُروِف َوٓ آشمِٞمِف، وأَّْنَك   ش. قَم

)وروى ُمًٚمؿ  
١

إنَّ َأوَل اًمٜم٤َّمِس »ي٘مقل:  ، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم رؾمقل اهلل  قمـ َأيب هريرة  (

وَمُف ٟمِْٕمَٛمَتُف، وَمَٕمَروَمَٝم٤م، ىَم٤مَل: وَماَم قَمِٛمٚمْ  ٧َم ومِٞمَٝم٤م؟ ُيْ٘م٣َم َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمَٚمْٞمِف َرضُمٌؾ اؾْمُتِْمِٝمَد، وَم٠ُمِِتَ سمِِف، وَمَٕمرَّ

                                        
 .(٩2( )١٩٨٩(, ومًؾؿ )١١٦٧أخرُف: افٌ وري )( (2

 إمعوُء, واحد و ؿِْتٌى.«: إَْؿَتوُب »ُ َق بوفداِل ادفؿؾِي, ومعـوه َ ُرُج. َو « َلـْدفُِؼ »ؿقفف: ( (١

 (.2٩١( )2٩٠٩مًؾؿ )أخرُف:  ((١
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)َل: ىَم٤مشَمْٚم٧ُم ومِٞمَؽ طَمتَّك اؾْمُتِْمِٝمْدُت. ىَم٤مَل: يَمَذسْم٧َم، َوًَمٙمِٜمََّؽ ىَم٤مشَمْٚم٧َم َْٕن ُيَ٘م٤مَل: ضَمِريٌء ىَم٤م
2

! وَمَ٘مْد ( 

َٛمُف، َوىَمرَ  ِح٥َم قَمغَم َوضْمِٝمِف طَمتَّك ُأًْمِ٘مَل ذم اًمٜم٤َّمِر. َوَرضُمٌؾ شَمَٕمٚمََّؿ اًمِٕمْٚمَؿ َوقَمٚمَّ ًُ َأ ىِمٞمَؾ، صُمؿَّ ُأُِمَر سمِِف وَم

ْٛمتُُف، اًمُ٘مرآَن، ومَ  وَمُف ٟمَِٕمَٛمُف وَمَٕمَروَمَٝم٤م. ىَم٤مَل: وَماَم قَمِٛمْٚم٧َم ومِٞمَٝم٤م؟ ىَم٤مَل: شَمَٕمٚمَّْٛم٧ُم اًمِٕمْٚمَؿ َوقَمٚمَّ ٠ُمِِتَ سمِِف وَمَٕمرَّ

َوىَمَرأُت ومِٞمَؽ اًمُ٘مرآَن، ىَم٤مَل: يَمَذسْم٧َم، َوًمٙمِٜمََّؽ شَمَٕمٚمَّْٛم٧َم ًمُِٞمَ٘م٤مَل: قَم٤ممِلٌ! َوىَمَرأَت اًمُ٘مْرآَن ًمِٞمَُ٘م٤مَل: ُهَق 

َع اهللُ قَمَٚمْٞمِف،  ىَم٤مِرٌئ: وَمَ٘مدْ  ِح٥َم قَمغَم َوضْمِٝمِف طَمتَّك ُأًْمِ٘مَل ذم اًمٜم٤َّمِر. َوَرضُمٌؾ َوؾمَّ ًُ ىِمٞمَؾ، صُمؿَّ ُأُِمَر سمِِف وَم

وَمُف ٟمَِٕمَٛمُف، وَمَٕمَروَمَٝم٤م. ىَم٤مَل: وَماَم قَمِٛمْٚم٧َم ومِٞمَٝم٤م؟ ىَم٤مَل: َُم٤م  ـْ أْصٜم٤َمِف اعَم٤مِل، وَم٠ُمِِتَ سمِِف وَمَٕمرَّ َوأقْمٓم٤مُه ُِم

ـْ ؾَمٌٞمؾٍ  حُت٥ِمُّ َأْن ُيٜمَْٗمَؼ ومِٞمَٝم٤م إَِّٓ أْٟمَٗمْ٘م٧ُم ومِٞمَٝم٤م ًَمَؽ. ىَم٤مَل: يَمَذسْم٧َم، وًمٙمِٜمََّؽ وَمَٕمْٚم٧َم ًمِٞمَُ٘م٤مَل:  شَمَريْم٧ُم ُِم

ِح٥َم قَمغَم َوضْمِٝمِف طَمتَّك ُأًْمِ٘مَل ذم اًمٜم٤َّمرِ  ًُ  ش. ضَمَقاٌد! وَمَ٘مْد ىِمٞمَؾ، صُمؿَّ ُأُِمَر سمِِف وَم

س ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦م ُم٤م وم٤مٟمٔمر إمم ظمٓمر اًمٕمٚمؿ سمٖمػم قمٛمؾ، ومٙمؾ قمٚمؿ ٓ يٗمٞمد قمٛمال ًمٞم

يدل اًمٌت٦م قمغم اؾمتح٤ًمٟمف، ومام ىمٞمٛم٦م قمٚمٍؿ ٓ يقرصمٜم٤م اخلِمٞم٦م ُمـ اهلل ضمّؾ وقمال؟، ُم٤م ىمٞمٛم٦م قمٚمؿ ٓ 

يقرصمٜم٤م اًمٓم٤مقم٦م؟ ُم٤م ىمٞمٛم٦م قمٚمؿ ٓ يدومٕمٜم٤م دومًٕم٤م إمم اًم٘مرب ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم؟ ىم٤مل اهلل ضمّؾ 

 . [28]وم٤مـمر:    ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ژ  وقمال : 

وم٤مًم٘مْمٞم٦م أظمل اًمٙمريؿ ًمٞم٧ًم ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ومجٕمف ومح٥ًم، وإٟمام ذم أن ٟمحقل هذا اًمٕمٚمؿ 

 اًمنمقمل ذم طمٞم٤مشمٜم٤م إمم واىمع، وإمم ُمٜمٝم٩م قمٛمكم .

َؾ »: ىم٤مل قَمكِمُّ سْمـ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  َّٓ اْرحَتَ )َهَتَػ اًْمِٕمْٚمُؿ سم٤ِمًْمَٕمَٛمِؾ، وَم٢مِْن َأضَم٤مسَمُف، َوإِ
١

 .ش (

 وأٟمِمدوا : 

رررو  هُ يرررو أاُّ رررُؿ َؽرررْرَ رررُؾ اُدَعؾ  ُُ  افريف

 

رررَؽ ـررروَن ذا افتعؾرررقؿُ    ًِ ِّ فِـَْػ  َ ررر

                                         
ِريءٌ »( (2 وٌع َحوِذٌ .« َُ َْ  بػت  اجلقؿ وـن افراء وادد: أْي ُص

 .(١٩فؾ طقى افٌغدادي )ص:  اؿتضوء افعؾؿ افعؿؾ( (١
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ؼوِم َوِذي  ً واَء فِيي اف ـَك لِ ُػ افديف ًَ َشرررؼقؿُ   افضيف  ـرررْقام َيِ ررر ُّ برررِف وأكررر

صررروِد ُظؼقَفـرررو   َوَكرررراَج ُلْ رررؾُِ  بوفريف

 

صرروِد َظررديؿُ   ـَ افريف ًَ ِمرر  أَبرردًا َوأكرر

ررَؽ ؾو َفررو   ًِ ـْ َؽق فرروَؾوْبررَدأ بـَػ  ظرر

 

ًَ َحؽررقؿُ   ًْ َظـررُف َؾلكرر  ؾررنذا اكتَفرر

َتررَدى  ٌَررُؾ مررو لؼررقُل وُاْ  ؾُفـرروَج ُيؼ

 

 بررروفؼقِل ِمـرررَؽ َوَيـَْػرررُع افتيفعؾرررقؿُ  

ـْ ُخُؾرررٍؼ َو لرررلي ِمََّؾرررفُ    ٓ َلـْرررَف َظررر

 

ًَ َظظرررقؿُ    ظررروٌر َظؾْقرررَؽ إذا َؾَعؾررر

:ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٓ شمٜمٗمع اعمققمٔم٦م إٓ إذا ظمرضم٧م  ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ذم  ىم٤مل اسمـ رضم٥م 

ُمـ اًم٘مٚم٥م وم٢مَّن٤م شمّمؾ إمم اًم٘مٚم٥م وم٠مُم٤م إذا ظمرضم٧م ُمـ اًمٚم٤ًمن وم٢مَّن٤م شمدظمؾ ُمـ إذن صمؿ خترج 

٦م وضمف اهلل زًم٧م ُمققمٔمتف قمـ تىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: إن اًمٕم٤ممل إذا مل يرد سمٛمققمٔم .ُمـ إظمرى

 جم٤مًمًف: اًم٘مٚمقب يمام يزل اًم٘مٓمر قمـ اًمّمٗم٤م، يم٤من ُيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ يٜمِمد ذم

 مررررقاظظ افررررقاظظ فررررـ لؼررررٌِ

 

 حتررررررك يعقفررررررو ؿؾٌررررررف أوٓ 

 يررو ؿررقم مررـ أطؾررؿ مررـ واظررظ 

 

 ؿرررد خررروفػ مرررو ؿوفرررف َ ادرررِ 

 

 

 

 أطفررررر بررررغ افـرررروس إحًرررروكف

 

 وبرررررورز افررررررمحـ درررررو خرررررِ 

 اًمٕم٤ممل اًمذي ٓ يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف يمٛمثؾ اعمّم٤ٌمح ييضء ًمٚمٜم٤مس وُيرق ٟمٗمًف   

 ىم٤مل أسمق اًمٕمت٤مهٞم٦م:

 ؾلؾدلرررف رررً ؽررررج بررروفعؿك وبّ 

 

 را وأكرررً حمًرررـ فعرررامجرب ررر 

 وؾتقؾررري اد رررٌوح  رررر  كػًرررفو 

 

 لء ف ظشررك وأكررً ـررياجرولضرر 

)اعمقاقمظ دري٤مق اًمذٟمقب: ومال يٜمٌٖمل أن يً٘مل اًمدري٤مق 
2

 غيدإٓ ـمٌٞم٥م طم٤مذق ُمٕم٤مرم وم٠مُم٤م ًم (

 .اهلقى ومٝمق إمم ذب اًمدري٤مق أطمقج ُمـ أن يً٘مٞمف ًمٖمػمه

اًمٜم٤مس ومٕمظ ٟمٗمًؽ وم٢من اشمٕمٔم٧م وإٓ وم٤مؾمتحل ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًم٤ًمًمٗم٦م: إذا أردت أن شمٕمظ 

 ُمٜمل:

                                        
اِل َأْيًضو.  ((2 ٌب. َوُيَؼوُل بِوفديف ِغ, َوُ َق ُمَعريف ُِ َْدِوَيِي َوادََْعو ْٕ ـَ ا ؿ ِم يًف َيو : َمو ُيًتعؿؾ فَِدْؾِع اف ْ  افـفويي, مودة )لر (.افس 
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 وؽررر لؼررل يررلمر افـرروس برروفتؼك

 

 ضٌقررى يررداوي افـرروس و ررق شررؼقؿ 

 عم٤م ضمٚمس قمٌد اًمقاطمد سمـ زيد ًمٚمققمظ أشمتف اُمرأة ُمـ اًمّم٤محل٤مت وم٠مٟمِمدشمف: 

 يررررو واظظررررو ؿرررروم ٓحتًرررروب

 

 يزُررررر ؿقمررررو ظررررـ افرررريكقب 

 لـفررررك وأكررررً ادريررررى حؼررررو 

 

  رررريا مررررـ ادـؽررررر افعْقررررى 

 

 

 فرررق ــرررً أ رررؾًِ ؿٌرررؾ  ررريا

 

 ظقٌررررؽ أو لٌررررً مررررـ ؿريررررى 

 ـررررون دررررو ؿؾررررً يررررو حٌقٌررررل 

 

 مقؿررررع  ررررد  مررررـ افؼؾررررقب 

 لـفررررك ظررررـ افغررررل وافررررتامدي 

 

 وأكرررررً َ افـفرررررل ـودريرررررى 

ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس: أريد ، عم٤م طم٤مؾم٥م اعمت٘مقن أٟمٗمًٝمؿ ظم٤مومقا ُمـ قم٤مىم٦ٌم اًمققمظ واًمتذيمػم  

اسمـ قم٤ٌمس: إن مل ختش أن شمٗمْمحؽ هذه أي٤مت  أن آُمر سم٤معمٕمروف وأَّنك قمـ اعمٜمٙمر وم٘م٤مل ًمف

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ     ژ ٹ   اًمثالث وم٤مومٕمؾ وإٓ وم٤مسمدأ سمٜمٗمًؽ صمؿ شمال: ىمقًمف

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  [١١]افٌؼرة:  ژ

 وىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ؿمٕمٞم٥م  [١, ١]اف ػ:   ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

  [٨٨] قد:   ژى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ژ : 

يم٤مٟمقا يٙمرهقن اًم٘مّمص هلذه أي٤مت اًمثالث ىمٞمؾ عمٓمرف: أٓ شمٕمظ : ىم٤مل اًمٜمخٕمل

شم٘مدم سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ًمٞمّمكم سم٤مًمٜم٤مس إُم٤مُم٤م  ،أصح٤مسمؽ؟ ىم٤مل: أيمره أن أىمقل ُم٤م ٓ أومٕمؾ

وم٤مًمتٗم٧م إمم اعم٠مُمقُملم يٕمدل اًمّمٗمقف وىم٤مل: اؾمتقوا ومٖمٌم قمٚمٞمف ومًئؾ قمـ ؾم٥ٌم ذًمؽ 

وم٘م٤مل: عم٤م ىمٚم٧م هلؿ اؾمت٘مٞمٛمقا ومٙمرت ذم ٟمٗمز وم٘مٚم٧م هل٤م وم٠مٟم٧م هؾ اؾمت٘مٛم٧م ُمع اهلل ـمروم٦م 

 .؟قملم

ررؾُّ  َمررو ـْ  ـُ واء َوَ ررَػ  َمرر  افررديف

 يًرررررررررررررررررررررررررتعِؿُؾف

 

ؾُّ  وٓ  ـْ  ـُ  ُلَؼك ذو افتَُّؼك َوَ َػ  َم

 

 

 ًُ  ُلًؼررك ذو ـررلين   حتيفررك افُتَؼررك َوَ رْػ

 

ٌَررُؼ  ثِقرروي ِمررـ اَ َطويررو وِريررُ     َلْع
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وُمع هذا يمٚمف ومال سمد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمققمظ واًمتذيمػم وًمق 

ٕطمد  أطمد ٕٟمف ٓ قمّمٛم٦م مل يٕمظ إٓ ُمٕمّمقم ُمـ اًمزًمؾ مل يٕمظ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل 

 سمٕمده:

 فِـ ْ يعظ افعو غ مرـ  رق مريكى

 

)ؾؿررـ يعررظ افعو ررغ بعررد حمؿررد   
2
) 

 
 اهـ .

إن ُمـ إُمقر اًمٕمجٞم٦ٌم ،وإؿمٞم٤مء اًمٖمري٦ٌم، أن ي٘مػ اًمرضمؾ واقمٔم٤م ٟم٤مصح٤م آُمرًا قم٤ٌمد اهلل 

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:سمت٘مقى اهلل ، وهق سمٕمٞمد قمـ شم٘مقى اهلل وُمراىم٦ٌم اًمرىمٞم٥م ضمؾ ضمالًمف، 

 افـرروس برروفتؼكظٌْرً فشررق  يررلمر 

 

 ومو راؿرى افررمحـ يقًمرو ومرو الؼرك 

إن اًمٕم٤ممل إذا مل يٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف زًم٧م ُمققمٔمتف قمـ يم٤من ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل :  

اًم٘مٚمقب يمام يزل اًم٘مٓمر قمـ اًمّمٗم٤م.، أي يمام يزل اعم٤مء قمـ احلجر إُمٚمس، يمؿ ُمـ ُمذيمر سم٤مهلل 

قمغم اهلل، ويمؿ ُمـ شم٤مٍل ًمٙمت٤مب اهلل وهق  ضَمِريءٌ وهق ٟم٤مٍس ًمف، ويمؿ ُمـ خمقف ُمـ اهلل وهق 

ُمٜمًٚمخ قمـ آي٤مت اهلل، ويمؿ ُمـ ُم٘مرب إمم اهلل وهق سمٕمٞمد قمـ اهلل، اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م اًمّمدق 

 واإلظمالص ذم إىمقال وإقمامل وإطمقال.

)ُم٤م اًمزهد؟ ىم٤مل أُم٤م إٟمف ًمٞمس شمِمٕمٞم٨م اًمٚمِّٛم٦م ىمٞمؾ ًمٚمزهري: 
١

)وٓ ىمِمػ اهلٞمئ٦م(  
2

، وًمٙمٜمف سف (

امك: اًمزاهد: هق اًمذي إذا أص٤مب اًمدٟمٞم٤م مل يٗمرح، وإذا  اًمٜمٗمس قمـ ًَّ اًمِمٝمقة. وىم٤مل اسمـ اًم

 أص٤مسمتف مل ُيزن، يْمحؽ ذم اعمال، ويٌٙمل ذم اخلال، أي قمٜمد ذيمر اهلل ذم اخلٚمقة.

                                        
 .(2٧)ص:  فطوُػ ادعور ( (2

١) ) َ َ يف
ِٕ ًْ بَِيفَِؽ,  َق ِي, ُشؿ  ؿيف ْأِس: ُدوَن اجْلُ ـْ َصعر افريف ي ِم ؿيف ي ؿوفف َ افـفويي .افؾ  ٌَغ, َؾنَِذا َزاَدْت َؾِفَل اجُلؿيف

 و َأديفً بودَـْؽِ

 :وَ كظؿ مَّؾٌ ؿطرب 

رريْ  رروَن َمررو ِي دَيفررْي, ُمررْي َصرروَب َصررْعُر افؾ ؿيف ـَ  َو

 

ـْ َكَ ررِى    َوَمررو َبِؼررل ِ  دُيفررْي َوَٓ َبِؼررل ِمرر
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وم٤مهلل اهلل ذم ُمراىم٦ٌم اهلل ذم اخلٚمقات واحلذر احلذر ُمـ اٟمتٝم٤مك  احلرُم٤مت ذم اخلٚمقات 

ـْ أقمرض قمـ آؾمتئٜم٤مس سمذيمره اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمف واجلٚمقات واإلقمراض قمـ ذيمر اهلل   ، ومَٛم

وؾم٤موُس اًمِمٞمٓم٤من وهقاضمُس اًمٜمَّٗمس سمام يقضِم٥م ًمف وطمِم٦َم اًمْمٛمػم ، واٟمًداد أسمقاب اًمراطم٦م 

 واًمًٌط .

 ُم٤م  :وي٘م٤مل
ِ
ـِ اًمًقء ـْ أقمرض قمـ ِذيْمِر اهلل ذم اخلٚمقِة ىَمٞمََّض اهللَُّ ًمف ذم اًمٔم٤مهر ُمـ اًم٘مري َُم

ٌَْض اًم٘م  ٚمقِب واؾمتٞماَلَء اًمقطمِم٦م .شمقضِم٥ُم رؤيُتف ًمف ىَم

وًمٞمٕمٚمؿ اخلٓمٞم٥م أٟمف ُمٝمام سمٚمٖم٧م ومّم٤مطمتف، ودمغم سمٞم٤مٟمف، وُمٝمام سمٚمغ ُمـ ىمقة اإلًم٘م٤مء، وٟمّم٤مقم٦م 

إؾمٚمقب وم٢مٟمف ًمـ يًتٓمٞمع أن ي٘مٜمع أطمًدا سمٗمٙمره، أو أن يًتٛمٞمؾ اًم٘مٚمقب ًمدقمقشمف ُم٤م مل يٙمـ 

 خمٚمًّم٤م ذم دقمقشمف، ٟم٘مًٞم٤م ذم ؾمػمشمف.

همٛمز اًمٜم٤مس سمف ذم ؾمٚمقيمف، ومٚمٞمقـمـ ٟمٗمًف قمغم ذًمؽ، سمؾ إٟمف ُمع ذًمؽ ٓ يًتٓمٞمع أن يًٚمؿ ُمـ 

ه، ًمٙمـ اًمٜم٤مس جيٚمًقن ذم ظمٓمٌتف ضمٚمقس اعمحٙمقُملم  ويمؿ رأيٜم٤م وؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ ظمٓمٞم٥م ُمٗمقَّ

فمٚماًم ويم٠مَّنؿ يًتٛمٕمقن إمم ىم٤مض فم٤ممل يتٚمق قمٚمٞمٝمؿ ىمرار احلٙمؿ، ويمؿ رأيٜم٤م يمذًمؽ ُمـ ظمٓم٤ٌمء 

ُمٕمٚمقم، ومٚمٞمس يتٛمٜمك احلْمقر ًمق أن ظمٓم٦ٌم أطمدهؿ َتتد ؾم٤مقم٤مت، وهذا رء ُمِم٤مهد 

إؾمٚمقب وطمده أو اًمٌالهم٦م واًمٗمّم٤مطم٦م وطمده٤م هل اًمتل دمذب ىمٚمقب اًمٜم٤مس وحتٌٌٝمؿ ذم 

 اخلٓمٞم٥م أو اًمداقمٞم٦م.

                                                                                                   
ٌَْلِس, َواْفَؽً  ْأسِ ِر َصْعُر رْبِوْفَػْتِ  َخْق  اْف  افريف

 

ؿ  ََجُْع افـيفروِس َمرو َبرْغَ َصرْقٍ  َوَ رٌِلْ    َوافضيف

  

ػ: أي لورٌج فؾـظوؾي  افـفويي( ؿول ابـ إثر َ (2 ٌؾ ُمَتَؼش  ُُ ٌْس افَعْقش. وؿد َؿِشػ َيْؼَشػ. ور مودة )ؿشػ( :افَؼَشػ: ُي

ف. ؾُّ  وافسيف
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وًمـ يًتٓمٞمع اخلٓمٞم٥م أن ي٘مػ ص٤مدقًم٤م سم٤محلؼ، واصمً٘م٤م َم٤م ي٘مقل، وهق يٕمٚمؿ أن اًمٕمٞمقن شمٖمٛمزه، 

 واًم٘مٚمقب َت٘متف، وأٟمف ُمٚمقث اًمًػمة، همػم ٟم٘مل اًمذيؾ.

 إًمٞمف رؤوؾمٝمؿ، ويرُمقن إًمٞمف سم٠مسمّم٤مرهؿ ي٘مقًمقن سمٚم٤ًمن طم٤مهلؿ: ومٙم٠من اًمٜم٤مس وهؿ يٜمٖمْمقن

 يرررو أارررو افرُرررُؾ ادعؾرررُؿ ؽرررَره

 

رررؽ ـرررون ذا افتعؾرررقؿُ   ًِ ِّ فـػ   ررر

 ل رُػ افردواَء فريي افًرؼوم وذي افضررـك 

 

 ـرررقام ي رررّ  برررف وأكرررً شرررؼقؿُ  

 

 

 

 وكرررراج ُلْ رررؾُِ  بوفرصررروِد ظؼقَفـرررو

 

ًَ ِمرررـ افرصررروِد ظؼرررقؿُ    أبرررًدا وأكررر

 ظرررـ ُخُؾرررٍؼ وَلرررلِيَ ِمََّؾرررفٓ َلـْرررَف  

 

ًَ ظظرررقؿُ    ظررروٌر ظؾقرررؽ إذا ؾعؾررر

واقمٚمؿ أن اًمٙمالم إذا مل خيرج ُمـ اًم٘مٚم٥م مل يّمؾ إمم اًم٘مٚم٥م، ومٙمؾ ظمٓمٞم٥م وواقمظ ٓ يٙمقن   

 قمٚمٞمف ؾمٞمام اًمّمالح ىَمّؾ أن يٜمٗمع اهلل سمف.

ًَ ُمرتيفَفاًم  ِْ ٌَ  يو َواِظَظ افـيفروِس َؿرْد َأْ ر

 

ًَ ِمررـُْفْؿ ُأُمررقًرا   ٌْرر ًَ لللِقفرروإْذ ِظ  أْكرر

 

 

ـْ ُظرْري َوَظقْرُلرفُ   ـوْدُْؾٌِِس افََّرْقَب ِمر

 

 فِؾـيفرررروِس بوِدَيررررٌي مررررو إْن ُيقاِراررررو 

ْثررؿ َبْعررَد افّشرر  َِ  ْرِج َكْعَؾُؿررفُ رِوَأْظَظررُؿ ا

 

ـْ َمًرروواو  ررؾ  َكْػررٍس َظام ررو َظرر ـُ  َ 

ٌِْ رر   ُر وروُصررْغُؾفو بُِعقررقِب افـيفرروِس ُل

 

 
ٌِْكُ ا )ْفَعْقَى افيفريي ؾقفرو ِمـُْفْؿ َوٓ ُل

2
) 

 
 : ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

 يررو واظررظ افـرروس ظرراّم أكررً ؾوظؾررف

             

 يررو مررـ يعررّد ظؾقررف افعؿررر برروفـػس 

 

 

 احػررظ فشررقٌؽ مررـ ظقررى يدّكًررف               

 

 إن افٌقرروض ؿؾقررؾ احؿررؾ فؾرردكس 

 

 

 

 ـِومرررؾ فَّقررروب افـررروس يغًرررؾفو                

 

 وافررـْسوثقبررف ؽررور  َ افرررُس  

 

 

 

 لٌغررل افـْرروة وْ لًررؾؽ ضريؼتفررو

              

 إن افًررػقـي ٓ َتررري ظررذ افقررٌس 

 

 

وم٤مطمذر  أهي٤م اعمًٚمؿ وأهي٤م اًمداقمٞم٦م إمم اهلل أن شمٙمقن يم٤مًمٗمتٞمٚم٦م شُميِضُء همػمه٤م وحترق ٟمٗمًٝم٤م 

ومٖمػمه٤م يٜمتٗمع هب٤م وهل ٓ شمٜمتٗمع سمٜمٗمًٝم٤م سمؾ شمْمٛمحؾ وشمٜمتٝمل وحترق ٟمٗمًٝم٤م،  وىمد روى 

                                        
 (.٦١)ص:  دفقؾ افقاظظ إػ أدفي ادقاظظ( (2
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)اًمٌٖمدادياخلٓمٞم٥م 
2

ٌِْد اهللَِّ  ( ـِ قَم ـْ ضُمٜمُْدِب سْم َُمَثُؾ اًْمَٕم٤ممِلِ : » ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قَم

فُ  ًَ ِرُق َٟمْٗم اِج ُييِضُء ًمِٚمٜم٤َّمِس َوَُيْ َ ُف يَمَٛمَثِؾ اًمنِّ ًَ ك َٟمْٗم ًَ ِذي ُيَٕمٚمُِّؿ اًمٜم٤َّمَس اخْلػَْمَ َوَيٜمْ )اًمَّ
١

 .ش(

ـْ َأيِب سَمْرَزَة  ِذي ُيَٕمٚمُِّؿ اًمٜم٤َّمَس اخْلػَْمَ : » ، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  وروى أيْم٤ًم ، قَم َُمَثُؾ اًمَّ

ُف ُِمْثُؾ اًْمَٗمتِٞمَٚم٦مِ  ًَ ك َٟمْٗم ًَ )َوَيٜمْ
١

َٝم٤م ( ًَ ِرُق َٟمْٗم )شُميِضُء ًمِٚمٜم٤َّمِس َوحَتْ
١

 ش. (

. وم٘مد ؿمٌف اًمداقمٞم٦م ومت٠مُمؾ هذا اًمتِمٌٞمف ُم٤م أروقمف وُم٤م أسمٚمٖمف، َمـ أوِت ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ 

س اخلػم اًمذي مل يًتٗمد ُمـ قمٚمٛمف ومل يًتٜمر سمٜمقره سم٤مًمناج شم٤مرة وسم٤مًمٗمتٞمٚم٦م شم٤مرة وُمٕمٚمؿ اًمٜم٤م

 أظمرى.

وم٤مطمذر يمؾ احلذر أن شمٙمقن ُمـ هذا اًمّمٜمػ اعمحروم واقمٚمؿ أٟمؽ ُمًئقل قمـ قمٚمٛمؽ اًمذي 

شمٕمٚمٛمتف ، هؾ قمٛمٚم٧م سمف وقمٚمٛمتف، وم٘مد روى اًمؽمُمذي قمـ َأيب سمرزة  َٟمْْمَٚم٦م سمـ قمٌٞمد إؾمٚمٛمل 

ـْ قُمُٛمِرِه ومِٞمَؿ : » اهلل  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل   ٠َمَل قَم ًْ ٌٍْد َيقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم طَمتَّك ُي َٓ شَمُزوُل ىَمَدَُم٤م قَم

ِٛمِف ومِٞمَؿ  ًْ ـْ ضِم ٌَُف؟ َوومِٞمَؿ أْٟمَٗمَ٘مُف؟ َوقَم ًَ ـَ ايْمتَ ـْ َأْي ـْ َُم٤مًمِِف ُِم ـْ قِمٚمِٛمِف ومِٞمَؿ وَمَٕمَؾ ومِٞمِف؟ َوقَم أومٜم٤َمُه؟ َوقَم

 شَأسمالُه؟

قاسم٤م، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مٜم٤م واعمًٚمٛملم عم٤م ُيٌف وم٠مقمد ًمٚم١ًمال ضمقاسم٤م، وًمٚمجقاب ص

ويرو٤مه، وأن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وأن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمٕمٛمؾ سمام قمٚمٛمٜم٤م، وأن يت٘مٌؾ 

 ُمٜم٤م، وأن يٕم٤مُمٚمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف سمٚمٓمٗمف ويمرُمف، وإطم٤ًمٟمف، إٟمف هق اًمؼم اًمرطمٞمؿ.

                                        
 (.١٩فؾ طقى افٌغدادي )ص:  اؿتضوء افعؾؿ افعؿؾ ((2

 (.١٩فؾٌغدادي) اؿتضوء افعؾؿ افعؿؾ و ِِف افعِمي إفٌوين َ  ؼقؼ( (١

 افػتقؾي : ا قط افيي ييضء بف اد ٌوح. ((١

 و ِِف افعِمي إفٌوين أيضًو.( (١
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 ال يلنل التزيني العاٍس إال بتزيني الباطً 

 اًم٤ٌمـمـ سم٤مًمتقسم٦م واإلٟم٤مسم٦م لم اًمٔم٤مهر إٓ سمتزيلموٓ يٙمٛمؾ اًمتزي:  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م 

إمم اهلل شمٕم٤ممم ، وشمٓمٝمػمه ُمـ أدٟم٤مس اًمذٟمقب وأوو٤مره٤م وم٢من زيٜم٦م اًمٔم٤مهر ُمع ظمراب اًم٤ٌمـمـ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ژ   ٓ شمٖمٜمل ؿمٞمئ٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 . [١٦]إظرا :   ژڇ  ڇ  ڇڍ  

 إذا ادرررء ْ يؾررٌس ثقوبررو مررـ افتؼررك

 

 لؼؾرررى ظريوكرررو وإن ـرررون ـوشرررقو 

ٓ يّمٚمح عمٜم٤مضم٤مة اعمٚمؽ ذم اخلٚمقات إٓ ُمـ زيـ فم٤مهره وسم٤مـمٜمف وـمٝمرمه٤م ظمّمقص٤م عمٚمؽ  

اعمٚمقك اًمذي يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك وهق ٓ يٜمٔمر إمم صقريمؿ وإٟمام يٜمٔمر إمم ىمٚمقسمٙمؿ وأقمامًمٙمؿ 

)ٚم٤ٌمس وسم٤مـمٜمف سمٚم٤ٌمس اًمت٘مقى ومٛمـ وىمػ سملم يديف ومٚمٞمزيـ ًمف فم٤مهره سم٤مًم
2

 ). 

)وىمد ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ
١

ـِ صخٍر    (  ـِ سم ـْ أيب هريرَة قمٌِد اًمرمح ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل  قم

٤مُِمُٙمْؿ، وٓ إمِم ُصَقِريمْؿ، َوًَمٙمـ يٜمُْٔمُر إمم ىُمُٚمقسمِٙمْؿ : » اهلل  ًَ إنَّ اهلل ٓ يٜمُْٔمُر إمِم أضْم

 ش.وأقمامًمٙمؿ

ـ ًمف صقرٌة طمًٜم٦ٌم، أو ُم٤مٌل، أو ضم٤مٌه، أو ري٤مؾم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م، ىمٚمٌف وطمٞمٜمئذ، وم٘مد يٙمقُن يمثػٌم َمَّ 

ـَ اًمتَّ٘مقى، ومٞمٙمقن أيمرَم  ٌُف َمٚمقءًا ُِم ظمراسم٤ًم ُمـ اًمت٘مقى، ويٙمقن ُمـ ًمٞمس ًمف رء ُمـ ذًمؽ ىمٚم

)اًمّمحٞمحلم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم، سمؾ ذًمؽ هق إيمثر وىمققم٤ًم، يمام ذم 
١

قمـ طم٤مرصم٦َم سمـ وه٥ٍم   (  

                                        
 (.2٨٩ٓبـ رُى )ص:  فطوُػ ادعور  ((2

 (.١١)( ١٩٦١أخرُف: مًؾؿ )((١

 (.١٨٩١( , و مًؾؿ )١٩2٨أخرُف افٌ وري ) ((١
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ٍػ، ًمق أىمًؿ قمغم  ىم٤مل:  ، قمـ اًمٜمٌَّلِّ   يمؿ سم٠مهؾ اجلٜم٦َِّم: يمؾُّ وٕمٞمػ ُمتْمٕمَّ أٓ ُأظمؼِمُ

اٍظ ُُمًتٙمؼِمٍ  ُه، أٓ أظمؼميمؿ سم٠مهؾ اًمٜم٤َّمِر: يمؾُّ قُمُتؾٍّ ضَمقَّ   . اهلل ٕسمرَّ

وإن قمجٌل ٓ يٙم٤مد يٜمتٝمل ُمـ أٟم٤مس هيتٛمقن سمتزيلم اًمٔم٤مهر وهيٛمٚمقن شمزيلم اًم٤ٌمـمـ سمؾ 

 وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىم٤مل:ٕم٤ميص ،ويٚمٓمخقٟمف سم٠موؾم٤مخ اًمذٟمقب وَدَرِن اعم

 ظٌْررررً دررررـ ثقبررررف ٓمررررع

    

 وفؽررررررـ ؿؾٌررررررف ـوفػِؿرررررري 

ومٞمٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن إن يتزيـ فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم ،وأمجؾ ًم٤ٌمس يتزيـ سمف اًمٜم٤مس هق شم٘مقى اهلل قمز  

 وضمؾ

 ن أهبك مـ افتؼركومو فٌس اَكًو

 

 

         

 وإن  ق ؽروػ َ حًرون ادِبرس 

 

 

 ؾررنن افتؼررك فؾؿرررِء زاد ورؾعرري 

                   

 وخررر وررقوٍء َ طررِم احـررودس 

 

 

  ٟم٠ًمل اهلل أن جيٛمٚمٜم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.
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 اخللوة عً الياس ال سينا أياو الفنت 

إٟمٜم٤م ذم زُم٤من اظمتٚمط ومٞمف احل٤مسمؾ سم٤مًمٜم٤مسمؾ واحلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ، ىمؾ ومٞمف اخلػم وإظمٞم٤مر، ويمثر ومٞمف 

اًمنم وإذار ، وم٤مًمًٕمٞمد ُمـ ضمٜم٥م ٟمٗمًف اًمٗمتـ ، وأىمٌؾ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ذم اًمن واًمٕمٚمـ ، 

وطم٤مومظ قمغم ديٜمف ُمـ ضمٚم٤ًمء اًمًقء ، وًمق أدى ذًمؽ إمم اخلٚمقة واًمٕمزًم٦م، وم٤مًمديـ رأس ُم٤مل 

ال يْمٞمٕمف سمّمح٦ٌم إظمدان واخلالن، اًمذيـ يدقمقٟمف إمم اهلقى واهلقان، واًمٌٕمد اإلٟم٤ًمن ،وم

قمـ ذيٕم٦م اًمرمحـ، وي٠مُمروٟمف سم٤مشم٤ٌمع ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من، وم٤مًمٌٕمد قمـ ه١مٓء همٜمٞمٛم٦م، واًمًالُم٦م 

)ٓ يٕمدهل٤م رء، وىمد  ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم 
2

ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرضُمٌؾ: قمـ َأيب ؾمٕمٞمد اخلدري  (

ِف َوَُم٤مًمِِف ذم ؾَمٌٞمِؾ اهللِ»َي٤م رؾمقَل اهلل؟ ىَم٤مَل: أيُّ اًمٜم٤َّمِس أوْمَْمُؾ  ًِ ـٌ جُم٤َمِهٌد سمِٜمَْٗم ؟ ش ُُم١ْمُِم ـْ ىَم٤مَل: صُمؿَّ َُم

فُ »ىَم٤مَل:  ٌُُد َرسمَّ َٕم٤مِب َيْٕم ـَ اًمِمِّ  ش .صُمؿَّ َرضُمٌؾ ُُمْٕمتَِزٌل ذِم ؿِمْٕم٥ٍم ُِم

هِ »وذم رواي٦م:  ـْ َذِّ  ش . َيتَِّ٘مل اهللَ، َوَيَدُع اًمٜم٤َّمَس ُِم

ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ »: ومْمؾ اًمٕمزًم٦م قمٜمد ظمقف اًمٗمتٜم٦م، وٓ يٜم٤مومٞمف طمدي٨م: وذم هذا احلدي٨م

 وٟمحقه، َٕن هذا خيتٚمػ سمح٥ًم إوىم٤مت، وإؿمخ٤مص، وإطمقال.ش . اًم٘مرآن وقمٚمَّٛمف

)وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف 
١

ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾمقل اهلل    ُمـ طمدي٨م َأيب ؾمٕمٞمد اخلدري (

 « : ًْ ٤ٌَمِل ُيقؿِمُؽ أْن َيُٙمقَن ظَمػْمَ َُم٤مِل اعُم )ٚمِِؿ هَمٜمٌَؿ َيتٌَُّع هِب٤َم ؿَمَٕمَػ اجِل
١

، َوَُمقاىمَع اًْمَ٘مْٓمر َيِٗمرُّ (

ـِ  ـَ اًمِٗمَت  ش . سمِديٜمِِف ُِم

 وذم هذا احلدي٨م: أيًْم٤م دًمٞمٌؾ قمغم ومْمٞمٚم٦م اًمٕمزًم٦م عمـ ظم٤مف قمغم ديٜمف.

                                        
 (.2١١( )2٨٨٨(, ومًؾؿ )١٧٨٦أخرُف: افٌ وري ) ((2

 (.2٩أخرُف: افٌ وري ) ((١

ٌَولِ » ((١ ََِ و.« : َصَعُػ اجِل   أْظ
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)وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف
2

ـُ َأيِب َوىم٤َّمٍص ذِم إِ  ( سمِٚمِِف، قمـ قَم٤مُِمر سْمـ ؾَمْٕمٍد، ىَم٤مَل: يَم٤مَن ؾَمْٕمُد سْم

ايم٥ِِم، وَمٜمََزَل وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: أَ  ـْ َذِّ َهَذا اًمرَّ َٟمَزًْم٧َم وَمَج٤مَءُه اسْمٜمُُف قُمَٛمُر، وَمَٚمامَّ َرآُه ؾَمْٕمٌد ىَم٤مَل: َأقُمقُذ سم٤ِمهللِ ُِم

َب ؾَمْٕمٌد ذِم َصْدِرِه، ومَ  َ٘م٤مَل: ذِم إسِمِٚمَِؽ َوهَمٜمَِٛمَؽ، َوشَمَريْم٧َم اًمٜم٤َّمَس َيَتٜم٤َمَزقُمقَن اعْمُْٚمَؽ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ؟ وَمَيَ

، اخْلَِٗملَّ »، َيُ٘مقُل:  اؾْمُٙم٧ْم، ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ  ، اًْمَٖمٜمِلَّ  ش.إِنَّ اهللَ ُُي٥ِمُّ اًْمَٕمٌَْد اًمتَِّ٘ملَّ

وىمد اسمتٕمد اإلُم٤مم اًمقزير قمـ اًمٜم٤مس طمتك قمـ أهٚمف: وُم٤مل إمم اًمزهد واًمقرع، واؿمتٖمؾ 

) سم٤مًمذيمر واًمٕم٤ٌمدة ،وُمالزُم٦م اخلٚمقات وإُم٤ميمـ اخل٤مًمٞم٦م، يمٛمًجد وه٥م 
١

، وُمًجد ُٟمُ٘مؿ، (

وُمًجد اًمروي٦م، وُمًجد إظمي، وذم اعمٜم٤مزل اًمٕم٤مًمٞم٦م قمغم ؾمٓمح اجل٤مُمع يٜم٘مٓمُِع ذم سمٕمض 

: رضم٥م وؿمٕم٤ٌمن ورُمْم٤من، ويٕمتِذُر قمـ ُمقاوم٘م٦م أهٚمف وأرطم٤مُمف، هذه إُم٤ميمـ صمالصم٦م أؿمٝمر

 وي٠ًمهلؿ إؾم٘م٤مط احلؼ ُمـ اًمزي٤مرة وقمـ همػمه.

وأىم٤مم سمٕمَض اًمقىم٧م ذم رأس  يمام يم٤من يذه٥م إمم اعمٗم٤موز، وؿِمٕم٤مف اجل٤ٌمل، وسمٓمقن إودي٦م،

)ىُمٚم٦م سمٜمل ُمًٚمؿ 
١

ر( ووصػ طم٤مًمف سم٘مقًمف: (  )ضمٌؾ ؾَمَحٛمَّ

رر ًُّ قـررًو بَِطررْقٍد مُتْطِررُر اف
ِِ ُى ُدوكررفُ َؾ ِْ 

 

رُ    أصررررؿيف مـقررررٍػ برررروفَغامِم ُمررررَمزيف

 

 

رررفُ  ـِ َواٍد ـلكيف  َوِحقـرررًو بشرررْعِى َبْطررر

 

 ل بررف افطيفررْرُ ل ررػرُ رَِحَشررو ؿؾررؿ مُتًْرر 

ٌُررقَم َوافَؼَطررو  ررِف اف
ررووُر َ أَرُوُِ َُ  ُأ

 

ررررَدرُ   ُْ راُُتررررو فِؾَؿررررْرء أوػ وأ ِْ  َؾ

 ُ ـَوفِررَؽ يْ ررُػق   ِمررـ افعررقِش ِوْرُدهُ  

 

رُ وإٓ    َؾرررِقْرُد افَعرررْقِش َرْكرررُؼ ُمَؽرررديف

  ًْ ررَدَب ُْ ًْ َثررؿيف ادراظررل وأ رر ًَ  ؾررنن َيٌِ

 

َِ وافعؾررؿ وافررديـ أْخَضرر   رُ رؾررروُض افُعرر

 وٓ َظرررور أن يـْرررق ـرررريٌؿ بـػًرررف 

 

يـف ظررورًا ظْررُزُه حررغ ُيـ رر   رروَفؽِرر

                                         
 (.22( )١٩٦٩أخرُف: مًؾؿ ) ((2

 مًْد و ى بـ مـٌف َ افعريض إظذ ُـقب بوب افقؿـ.( (١

ؾِؿ مـ أظامل يريؿ ومو يزال َ أظذ  يا اجلٌؾ بؼقي مًْد يدظك مدرشي ابـ افقزير كًٌي إفقف. ٌُؾ مشفقر َ( (١ ًْ  ظزفي بـل ِم
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ٌُفُ  ِْ َر اد ترروُر ؿررٌع َو رر َُ  َؾَؼررْد َ ررو

 

عَػررررُ   َُ  وؾرررريف إػ أرض افـْررروّف 

 

 

 

يّمػ طم٤مًمتف ه٤مئاًم ذم ضم٤ٌمل قم٤مًمٞم٦م، وسمقاد ظم٤مًمٞم٦م وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ ومٝمق ذم هذه إسمٞم٤مت  

 أُمًؽ سم٘مٚمٛمف ُيداومع قمـ احلؼ ُمٜمِمدًا ذم طمزن وأمل وشمقضمع:

وهق يّمػ اٟم٘مٓم٤مقمف قمـ اًمٜم٤مس: إٟمف سمٕمَد هذا أىمٌؾ قمغم اًمٕم٤ٌمدة، وَتِمٞمخ ي٘مقل اًمِمقيم٤مِن 

ػ قمغم ُم٤م وشمقطمش ذم اًمٗمٚمقات، واٟم٘مٓمع قمـ اًمٜم٤مس، ومل يٌ ؼ ًمف ؿمٖمٚم٦م سمٖمػم ذًمؽ، وشم٠مؾمَّ

ُم٣م ُمـ قمٛمره ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مرك اًمتل ضمرت سمٞمٜمَف وسملَم ُمٕم٤مسيف ُمع أٟمف ذم مجٞمٕمٝم٤م ُمِمٖمقل 

سم٤مًمتّمٜمٞمػ، واًمتدريس، واًمذب قمـ اًمًٜم٦م واًمدومع قمـ أقمراض أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء، وأوم٤موؾ 

أرض مل ي٠مًمػ إُم٦م، واعمٜم٤موٚم٦م ٕهؾ اًمٌدع، وٟمنم قمٚمؿ احلدي٨م وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ذم 

أهُٚمٝم٤م ذًمؽ ٓ ؾمٞمام ذم شمٚمؽ إي٤مم، ومٚمف أضمُر اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، وأضمُر اعمج٤مهديـ اعمجتٝمديـ : 

وًمٙمٜمف ذاق طمالوة اًمٕم٤ٌمدة وـمٕمؿ ًمذة آٟم٘مٓم٤مع إمم ضمٜم٤مب احلؼ ومّمٖمر ذم قمٞمٜمٞمف ُم٤م ؾمقى 

)ذًمؽ 
2

)  

َِ َخَؾرررَقاُِتِؿْ  َْبرررَراِر  ْٕ  َيرررو ُمرررْمكَِس ا

 

  ًْ ـْ َحطيفرر اُل  َيررو َخررْرَ َمرر  بِررِف افـُّررزيف

ًعررو  ُّْ َٓ َيـَرروُل َلَػ يٌفررَؽ  ـْ َكرروَل ُح  َمرر

 

 اْفَؼْؾرررررُى َيْعَؾرررررُؿ َأنيف ذاج حُمَررررروُل  

َٓ : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم   ـِ ُِمْٖمَقٍل َوُهَق ضَم٤مًمٌِس ذِم سَمْٞمتِِف َوطْمَدُه: َأ ىِمٞمَؾ عم٤َِمًمِِؽ سْم

ٍد خَيُْٚمق ذِم سَمْٞمتِِف َوَيُ٘مقُل:  تَْقطِمُش َُمَع اهللَِّ َأطَمٌد؟ . َويَم٤مَن طَمٌِٞم٥ٌم َأسُمق حُمَٛمَّ ًْ تَْقطِمُش؟ وَمَ٘م٤مَل: َوَي ًْ شَم

ْت قَمْٞمٜمُُف،  ـْ مَلْ شَمَ٘مرَّ قَمٞمْٜمُُف سمَِؽ، وَماَل ىَمرَّ ـْ مَلْ َي٠ْمَٟمْس سمَِؽ، وَماَل ُأْٟمَس. َوىَم٤مَل هَمْزَواُن: إِِنِّ َأَص٧ٌُْم َُم َوَُم

ُذوَن سمِِٛمثْ  َذ اعمَُْتَٚمذِّ ٤مٍر: َُم٤م شَمَٚمذَّ ًَ ـُ َي ٚمُِؿ سْم ًْ ـْ ًَمَدْيِف طَم٤مضَمتِل. َوىَم٤مَل ُُم ٦ِم َُم ًَ ِؾ َراطَم٦َم ىَمْٚمٌِل ذِم جُم٤َمًَم

. َوىمَ  ـْ سَم٤ميِب َأسَمًدا اخْلَْٚمَقِة سمُِٛمٜم٤َمضَم٤مِة اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َٓ اجْلاََمقَم٦ُم، َُم٤م ظَمَرضْم٧ُم ُِم ٚمٌِؿ اًْمَٕم٤مسمُِد: ًَمْق ًْ ٤مَل ُُم

                                        
( ت ٦٧/ 2) افعقا ؿ وافؼقا ؿ َ افيب ظـ شـي أي افؼوشؿ ٕمحد بـ ظٌد اهلل افقزير ,وافػضوُؾ  ( اكظر ـتوب(2

 صعقى إركموط.



 83 تحذيرات من ذنوب اخللواتلا    

ـَ اخْلَْٚمَقِة سمُِٛمٜم٤َمضَم٤مِة ؾَمٞمِّدِ  ْٟمَٞم٤م َأطْمغَم ُِم ًة ذِم اًمدُّ َٓ طَمتَّك َأُُمقَت، َوىَم٤مَل: َُم٤م جَيُِد اعمُْٓمِٞمُٕمقَن هللَِِّ ًَمذَّ ِهْؿ، َو

ـْ قمَ  ظِمَرِة ُِم ْٔ ٥ُم هَلُْؿ ذِم ا ًَ ـَ اًمٜمََّٔمِر إًَِمْٞمِف، َأطْم ٔمِٞمِؿ اًمثََّقاِب َأيْمؼَمَ ذِم ُصُدوِرِهْؿ َوَأًَمذَّ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ ُِم

تَ  ًْ َرضَم٤مِت َأْن شَمٜمَْ٘مٓمَِع إمَِم َرسمَِّؽ، َوشَم ـِ َأْدَهَؿ، ىَم٤مَل: َأقْمغَم اًمدَّ ـْ إسِْمَراِهٞمَؿ سْم ٠ْمٟمَِس صُمؿَّ هُمٌِمَ قَمَٚمْٞمِف. َوقَم

ٌََؽ، َوشَمْرؾَمَخ إًَِمْٞمِف سمَِ٘مْٚمٌَِؽ َوقَمْ٘مٚمَِؽ  َّٓ َذْٟم َٓ خَت٤َمَف إِ َّٓ َرسمََّؽ َو َٓ شَمْرضُمَق إِ َومَجِٞمِع ضَمَقاِرطِمَؽ طَمتَّك 

َٓ شُم١ْمصمَِر قَمَٚمْٞمَٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م، وَم٢مَِذا يُمٜم٧َْم يَمَذًمَِؽ مَلْ شُم٤ٌَمِل ذِم سَمرٍّ يُمٜم٧َْم، َأْو ذِم  ٌَُّتُف ذِم ىَمْٚمٌَِؽ طَمتَّك   سَمْحٍر، َأْو حَمَ

٤ٌَمِرِد، َوؿَمْقَق  ذِم ؾَمْٝمٍؾ، َأوْ   اًْم
ِ
ْٛمآِن إمَِم اعْم٤َمء  احْلٌَِٞم٥ِم ؿَمْقَق اًمٔمَّ

ِ
ٌٍَؾ، َويَم٤مَن ؿَمْقىُمَؽ إمَِم ًمَِ٘م٤مء ذِم ضَم

 اًْمٕمَ 
ِ
ـَ اعْم٤َمء ِؾ َوَأطْمغَم ُِم ًَ ـَ اًْمَٕم َٕم٤مِم اًمٓمَّٞم٥ِِّم، َوَيُٙمقُن ِذيْمُر اهللَِّ قِمٜمَْدَك َأطْمغَم ُِم ْذِب اجْل٤َمِئِع إمَِم اًمٓمَّ

٤مذِم قِمٜمْدَ  ٤مئِِػ  اًمّمَّ )اًْمَٕمْٓمَِم٤مِن ذِم اًْمٞمَْقِم اًمّمَّ
2

ـْ يُمؾِّ ؿَم٤مهِمٍؾ َيِْمَٖمُؾ ( تَْقطِمُِمقَن ُِم ًْ . واعْمُِحٌُّقَن َي

ـَ اخْلَْٚمَقِة سمَِحٌِٞمٌِِٝمْؿ. َء َأطَم٥مَّ إًَِمٞمِْٝمْؿ ُِم يْمِر، وَماَل َرْ ـِ اًمذِّ  قَم

ًْ َكْػًرررر رررر ًَ  لرِل بِـَْػًرررررَِأَك

 

َِ اْفَقْحررررَدِة ُأْكًرررر   لرَِؾِفررررَل 

 

 

ي َوإَِذا ًْ َؽرررررررررْرِ رررررررر ًَ  آَك

 

 لرَِؾرررررَلَحؼُّ افـيفررررروِس َكْػًررررر 

ك  َِ رررررَد افـيفررررروُس َؾَلْوررررر ًَ  َؾ

 

رررررـْسِ   ُِ ـْ رَش   رررررُفْؿ ِمررررر ًُ ـْ ُِ 

يٓف   ًَ إِ ٌَْقرررررررررررر ًُ اْف  َؾَؾِزْمرررررررررررر

 

ْؿرررررررِس   )ِظـْرررررررَد َلرررررررْلِذيـِل ِ َ
١
) 

وًم٘مد يم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ ُيٌقن اًمٕم٤ٌمدات ذم اخلٚمقات، واإليمث٤مر ُمـ اًم٘مرب واًمٓم٤مقم٤مت،   

، ي٘مقل قمٜمف  ويتٚمذذون سمذًمؽ ، وُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء إضمالء ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ؾْماَلِم  ُمدارج اًم٤ًمًمٙملمذم  شمٚمٛمٞمذه اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  صَمٜمِل سَمْٕمُض َأىَم٤مِرِب ؿَمٞمِْخ اإْلِ طَمدَّ

ـِ شَمٞمْ  ِة َُم٤م  ِٛمَٞم٦َم اسْم ـِ اًمٜم٤َّمِس، ًمُِ٘مقَّ  خَيُْٚمق قَم
ِ
ْحَراء ىَم٤مَل: يَم٤مَن ذِم سمَِداَي٦ِم َأُْمِرِه خَيُْرُج َأطْمَٞم٤مًٟم٤م إمَِم اًمّمَّ

                                        
 .٨١ص ُومع افعؾقم واحؽؿ( (2

 .(١٠فؾ طوي )ص:  افعزفي ( (١
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َٕمَداءَ  َس اًمّمُّ )َيِرُد قَمَٚمْٞمِف. وَمَتٌِْٕمتُُف َيْقًُم٤م وَمَٚمامَّ َأْصَحَر شَمٜمَٗمَّ
2
٤مقِمِر ( َق َوهُ  -. صُمؿَّ ضَمَٕمَؾ َيَتَٛمثَُّؾ سمَِ٘مْقِل اًمِمَّ

ـْ ىَمِّمٞمَدشمِِف اًمٓمَِّقيَٚم٦ِم   :-عمَِْجٜمُقِن ًَمْٞمغَم ُِم

ـِرررل ٌُُقرررقِت َفَعؾيف ـْ َبرررْغِ اْف  َوَأْخرررُرُج ِمررر

 

رر   ً ُث َظـْررَؽ افررـيفْػَس بِوف )ر  َخوفًِقررورُأَحررد 
١
) 

ويم٤مٟم٧م يمٚمٛمتف اعمِمٝمقرة: ُم٤م يّمٜمع أقمدائل يب؟!! أٟم٤م ضمٜمتل وسمًت٤مِن ذم صدري أّٟمك رطم٧م،   

)أٟم٤م طمٌز ظمٚمقة، وىمتكم ؿمٝم٤مدة، وإظمراضمل ُمـ سمٚمدي ؾمٞم٤مطم٦مومٝمل ُمٕمل ٓ شمٗم٤مرىمٜمل، 
١

).  

وٓ ؿمؽ أن اًمٕمزًم٦م ومٞمٝم٤م ُمّم٤مًمح يمثػمة ُمـ اًمتٗمرغ ًمٚمٕم٤ٌمدة ،واًمًالُم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص احل٤مصٚم٦م 

سم٤معمخ٤مًمٓم٦م : يم٤مًمري٤مء واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م وٟمحق ذًمؽ ، ويمذًمؽ خم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس واًمّمؼم قمغم 

وإٟم٤ًمن يٜمٔمر ذم ذًمؽ ُم٤م هق أصٚمح ًمف وأٟمٗمع أذاهؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أُمر ديٜمٝمؿ ومٞمف ظمػم قمٔمٞمؿ ، 

. 

 ( سمًٜمد صححف اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمِن 388)اعمٗمرد إدبذم  وىمد روى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري

ـِ  ـِ  قَم ـِ   قُمَٛمرَ  اسْم ـُ : ىَم٤مَل   اًمٜمٌَِّلِّ  قَم ِذي اعم١ُمُم  ظَمػمٌ  َأذاُهؿ قَمغم وَيّمؼمُ  اًمٜم٤َّمس خُي٤مًمطُ  اًمَّ

ِذي ُِمـ  .أَذاُهؿ قَمغم َيّمؼمُ  وٓ اًمٜم٤َّمَس  خُي٤مًمِطُ  َٓ  اًمَّ

و٤مسمط اًمٕمزًم٦م : ويم٠مٟمف ٓ يراه٤م سمّمٗم٦م دائٛم٦م ، وإٟمام ىمّمده   وىمد سملم اإلُم٤مم اخلٓم٤ميب

 قمـ آٟم٘م٤ٌمضي٤م يقٟمس  اإلىمالل ُمـ اعمخ٤مًمٓم٦م، وىمد ذيمر ىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمّم٤مطمٌف :

 .واعمٜمًٌط اعمٜم٘مٌض سملم ومٙمـ، اًمًقء ًم٘مرٟم٤مء جمٚم٦ٌم اًمٞمٝمؿ وآٟم٤ًٌمط، ًمٚمٕمداوة ُمٙم٦ًٌم اًمٜم٤مس

                                        
و لـّػسأي: ( (2 ًً ًِ  كَػ  .وآضؿِـون بوفراحي أحّس  ,لَعى أو  ؿم  مـ ضقي

 (.٦2/ ١)مدارج افًوفؽغ بغ مـوزل إيوج كعٌد وإيوج كًتعغ  ( (١

 (.١٨)ص:  افقابؾ اف قى مـ افؽؾؿ افطقى ( (١
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ـُ  َأيْمَثؿُ  ىَم٤مَل و ٤ٌَمُض  :َصْٞمِٗملٍّ  سْم ْٟمِ٘م ِٓ ـِ  ا ٦ٌَمٌ  اًمٜم٤َّمسِ  قَم ًَ ٦ٌَمٌ  َوَُمْٕمِروَمُتُٝمؿْ  ًمِْٚمَٕمَداَوةِ  َُمْٙم ًَ ِـ  َُمْٙم  ًمَِ٘مِري

 
ِ
قء ًُّ ـْ : اًم ُُُمقرِ  ظَمػْمَ  وَم٢مِنَّ  َواعْمَُ٘م٤مِرِب، اعْمُٜمَْ٘مٌِضِ  سَملْمَ  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  وَمُٙم ْٕ  ذِم  َزْيدٍ  َأسُمق َوَأْٟمَِمدَ . َأْوؾَم٤مـُمَٝم٤م ا

 :اعْمَْٕمٜمَك َهَذا

ًَ  َمو إَِذا ُْكسِ  افـيفوَس  َظَؿْؿ ْٕ ْ  بِو  َلَزْل  َْ

 

 

ررَتِػقًدا ُشررقءٍ  فَِ رروِحِى   ًْ ٌَو ُم وِشرر ـَ  َو

ـْ  َيْرُمررقجَ  ُلْؼِ ررِفؿْ  َوإِنْ    ُبْغَضرريٍ  َشررْفؿِ  َظرر

 

ـْ   ًَ  إِنْ  َخؾًِطو َؾُؽ ِْ ـْ  َأوْ  ِص ر ٌَرو ـُ
 جُمَوكِ

  َِ َٓ  ِمررـُْفؿْ  َلررْدُكَقن َؾرر  ُلْؼِ ررَقـيفُفؿْ  َو

 

 ُمَؼوِرَبرررو َذاجَ  َبرررْغَ  َأْمرررًرا َوَفؽِرررـ 

٤م:وىم٤مل اخلٓم٤ميب   سَْمَدانِ  قُمْزًَم٦مُ  َوَأُمَّ ْٕ تِل اجْلاََمقَم٦مِ  َوُُمَٗم٤مَرىَم٦مُ  ا ـْ  وَم٢مِنَّ  اًْمَٕمَقامُّ  ِهَل  اًمَّ  َأنْ  طُمْٙمِٛمَٝم٤م ُِم

 اعْمُُدنِ  ذِم  اًمٜم٤َّمسِ  اضْمتاَِمعِ  ذِم  اًْمَٗم٤مِئَدةِ  قِمَٔمؿَ  َأنَّ  َوَذًمَِؽ  اعْمَّْمَٚمَح٦مِ  َُمعَ  َوضَم٤مِرَي٦مً  ًمِْٚمَح٤مضَم٦مِ  شَم٤مسمِٕم٦مً  شَمُٙمقنَ 

٤مُوِرِهؿْ  َُْمَّم٤مرِ  ذِم  َودَمَ ْٕ اَم  ا  َٓ  َُمَّم٤محِلُُٝمؿْ  يَم٤مَٟم٧ْم  إِذْ  ومِٞمَٝم٤م َوَيتََقاَزُروا وَمَٞمَتَٕم٤مَوُٟمقا َيَتَْم٤موَمُروا َأنْ  ُهقَ  إِٟمَّ

َّٓ  شَمْٙمُٛمُؾ  َّٓ  شَمْزيُمق َٓ  ؿْ َوَُمَٕم٤مِيُِمٝمُ  سمِفِ  إِ ٤منِ  وَمَٕمغَم . قَمَٚمْٞمفِ  إِ ًَ ْٟم َؾ  َأنْ  اإْلِ فِ  طَم٤مَل  َيَت٠َمُمَّ ًِ  َأي٦َّمِ  ذِم  وَمَٞمٜمُْٔمرَ  َٟمْٗم

ٌََ٘م٦مٍ  ٦مِ  َوذِم  ُِمٜمُْٝمؿْ  َيَ٘معُ  ـَم ٦ٌَمٍ  َأيَّ ـْ  َيٜمَْح٤مزُ  ضَمٜمَ  فَمْٝمَراَِنِ  سَملْمَ  اعْمََ٘م٤ممَ  شَمْ٘متَِْمٞمفِ  َأطْمَقاًُمفُ  يَم٤مَٟم٧ْم  وَم٢مِنْ  مُجَْٚمتِِٝمؿْ  ُِم

٦مِ  ـْ  َيْٚمَزُُمفُ  عم٤َِم اًْمَٕم٤مُمَّ تِل اعمِْْٝمٜم٦َمِ  إِْصاَلِح  ُِم َٓ  قَمٜمَْٝم٤م سمِفِ  ًَمفُ  هُمٜمْٞم٦َمَ  َٓ  اًمَّ ا جَيِدُ  َو ـَ  سُمدًّ ؾْمتَِٕم٤مَٟم٦مِ  ُِم ِٓ  ومِٞمَٝم٤م هِبِؿْ  ا

 َٓ ارِ  ذِم  عمَُِٗم٤مَرىَمتِِٝمؿْ  َوضْمفَ  َو ٤ٌَمقَمَدهِتِؿْ  اًمدَّ ـِ  ذِم  َوُُم َٙم ًَّ َقارِ  اًم فُ  َواجْلِ رَ  َذًمَِؽ  وَمَٕمَؾ  إَِذا وَم٢مِٟمَّ  سمَِقطْمَدشمِفَ  شَمَيَّ

ـْ  َوَأَضَّ  ـْ  َوَراَءهُ  سمَِٛم شمِفِ  َأْهٚمِفِ  ُِم فُ  يَم٤مَٟم٧ْم  َوإِنْ . َوُأْهَ ًُ َٝم٤م َٟمْٗم ٦مً  سمُِٙمٚمِّ تَِ٘مٚمَّ ًْ  َوَذِويفِ  َذاشمِفِ  ذِم  َوطَم٤مًُمفُ  ُُم

ظْمتَِٞم٤مرُ  ُُمَتاَمؾِمَٙم٦مً  ِٓ َُم٤منِ  َهَذا ذِم  ًَمفُ  وَم٤م ِٝمؿْ  َرىَم٦مُ َوُُمَٗم٤م اًمٜم٤َّمسِ  اقْمتَِزاُل  اًمزَّ اَلَُم٦مَ  وَم٢مِنَّ  قَمَقاُمِّ ًَّ  ذِم  اًم

ٌَتِِٝمؿْ  اطَم٦مَ  جُم٤َمَٟم ٤ٌَمقُمدِ  ذِم  َواًمرَّ ٜم٤َم. ُِمٜمُْٝمؿْ  اًمتَّ ًْ تِل اًْمُٕمْزًَم٦مِ  هِبَِذهِ  اهللَُّ، َرمِحََؽ  ُٟمِريُد، َوًَم  َٟمْخَت٤مُرَه٤م اًمَّ

٤ٌَمَداِت  ذِم  طُمُ٘مقىِمِٝمؿْ  َوشَمْركَ  َواجْلُُٛمَٕم٤مِت  اجْلاََمقَم٤مِت  ذِم  اًمٜم٤َّمسِ  ُُمَٗم٤مَرىَم٦مَ  اَلمِ  َوإوِْمَِم٤مءَ  اًْمِٕم ًَّ  َوَردَّ  اًم

ـْ  جُمَْراَه٤م ضَمَرى َوَُم٤م اًمتَِّحٞم٤َّمِت  ٦ٌَمِ  احْلُُ٘مقِق  َوفَم٤مِئِػ  ُِم ـِ  َوَوَو٤مئِعِ  هَلُؿْ  اًْمَقاضِم ٜمَ ًُّ  َواًْمَٕم٤مَداِت  اًم

ٜم٦َمِ  ًَ َتْح ًْ ٤َم سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ومِٞماَم  اعْمُ تَْثٜم٤َمةٌ  وَم٢مَِّنَّ ًْ اِئٓمَِٝم٤م ُُم ٌُٚمَِٝم٤م قَمغَم  ضَم٤مِرَي٦مٌ  سمنَِمَ ْ  َُم٤م ؾُم  ؿُمْٖمؾٍ  طَم٤مِئُؾ  ُدوََّن٤َم َُيُْؾ  مَل

 َٓ ٦ٌَمِ  وُمُْمقلِ  شَمْركَ  سم٤ِمًْمُٕمْزًَم٦مِ  ُٟمِريدُ  إِٟمَّاَم . قُمْذرٍ  َُم٤مٟمِعُ  قَمٜمَْٝم٤م َيْٛمٜمَعُ  َو ْح َي٤مَدةِ  َوَٟمٌْذَ  اًمّمُّ  َوطَمطَّ  ُِمٜمَْٝم٤م اًمزِّ
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تِل اًْمِٕماَلَوةِ  ـْ  وَم٢مِنَّ  إًَِمٞمَْٝم٤م سمَِؽ  طَم٤مضَم٦مَ  َٓ  اًمَّ ؾْمتِْٙمَث٤مرِ  اًمٜم٤َّمسِ  ُصْح٦ٌَمِ  ذِم  ىضَمرَ  َُم ِٓ ـْ  َوا  َُمْٕمِروَمتِِٝمؿْ  ُِم

ىْمتَِّم٤مدِ  َوشَمْركُ  اًْمَٕم٤مَداِت  َوإًِْمُػ  اًمٜمُُّٗمقِس، ؿَمَٖمُػ  إًَِمْٞمفِ  َيْدقُمق َُم٤م قَمغَم  ِٓ ىْمتَِّم٤مرِ  ومِٞمَٝم٤م ا ِٓ ِذي َوا  اًمَّ

َّٓ  ضَمِديًرا يَم٤منَ  إًَِمٞمْفِ  احْل٤َمضَم٦مُ  شَمَدقُمقهُ  َٛمَدهُ  َأ تَْقظَمؿَ  َوَأنْ  هِمٌُّفُ  َُيْ ًْ ٌَُتفُ  شُم  َذًمَِؽ  ذِم  ؾَمٌِٞمُٚمفُ  َويَم٤منَ  قَم٤مىِم

ـْ  ؾَمٌِٞمَؾ  َٕم٤ممَ  َيَتٜم٤َمَوُل  َُم  ُيْٚمٌِثُفُ  َٓ  َذًمَِؽ  وَم٢مِنَّ  طَم٤مضَمتِفِ  ىَمْدرِ  وَمْقَق  ُِمٜمْفُ  َوَي٠ْمظُمذُ  ضُمققِمفِ  َأَوانِ  هَمػْمِ  ذِم  اًمٓمَّ

ـْ  َوًَمٞمَْس  ُُمتْٚمَِٗم٦مٍ  َوَأؾْمَ٘م٤ممٍ  ُُمْدٟمَِٗم٦مٍ  َأُْمَراضٍ  ذِم  َيَ٘معَ  َأنْ  ـْ  قَمٚمِؿَ  َُم َٓ  ضَمِٝمَؾ  يَمَٛم ـْ  َو َب  َُم ـَ  ضَمرَّ  َواُْمَتَح

ـْ    َأيِب  َدرُّ  َوهللَِِّ. َوظَم٤مـَمرَ  سَم٤مَدهَ  يَمَٛم
ِ
ْرَداء ) شَمْ٘مُٚمفْ  ُأظْمؼُمْ  اًمٜم٤َّمَس  َوضَمْدُت : َيُ٘مقُل  طَمْٞم٨ُم   اًمدَّ

2
) .  

ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإّي٤ميمؿ َمّـ ىمدر ىمدره، وم٘مٌؾ أُمره، وأدام ذم اخلٚمقات ذيمره، وضمٕمؾ شم٘مقى قم٤ممل  

 اخلٗمّٞم٤مت ذظمره، إن ريب ًمًٛمٞمع اًمدقم٤مء. 

 

  

  

 

 

 

 

                                        
وؿقفف : )بوده( أي: ؾوُل إمر , وؿقفف: )أخز لؼؾف(  .ؿقفف )افعِوة ( بوفؽن أي: افزيودة وؿقفف : )ؽٌف( أي: ظوؿٌتف وآخره  ((2

فؾ طوي  افعزفيافؼذ : افٌغض , وادعـك : ُرب افـوس , ؾنكؽ إذا ُربتفؿ ؿؾقتفؿ ولرـتفؿ , دو يظفر مـ بقاضـفؿ . 

 (.2٠/١٨2) مـِي افعِم( ٩٩-٩٨ص)
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ـُ سمـ رزقش : اعَمْدظَمؾِ »ذم  ىم٤مل اسمـ احل٤مجِّ  : وأٟم٤م ُأوصٞمَؽ سم٠من -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ىم٤مل َيَٛم

ٌِْحَٝم٤م، وَمَٞمْدقُمقَك  شُمٓمِٞمَؾ اًمٜمٔمَر ذم ُِمْرآِة اًمِٗمْٙمَرِة َُمَع يمثرِة اخلََٚمَقاِت، طَمتَّك ُيِرَيَؽ ؿَملْمَ اعَمْٕمِّمَٞم٦ِم َوىُم

)َذًمَِؽ اًمٜمََّٔمُر إمم شَمريمٝم٤م
2

). 

ي٤م أظمل، قمالُم٦ُم اعَمَح٦ٌَِّم ـمٚم٥ُم اخلَْٚمَقِة سم٤محلٌٞم٥ِم، وسمٞمداُء ش : اعمُٜمْتََخ٥ِم »ذم   وىم٤مل اسمـ اجلقزي

ًة َأْن َيٓمَّٚمَِع اًمٖمػُم قمٚمٞمٝمؿ ضَمك هَمػْمَ  -اًمٚمَّٞمؾ ومٚمقاُت اخلٚمقات، عَم٤َّم ؾمؽموا ىمٞم٤مَم اًمٚمٞمؾ ذم فمالم اًمدُّ

عَم٤َّم َصَٗم٧ْم ، [ 2٧]افًْدة:  ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ژ ، -ؾمؽمهؿ ؾمٌح٤مٟمف سمًؽمٍ 

ضَمك، وٟم٤مدى أذان اًمقص٤مل: أىمؿ ومالٟم٤م، وأٟمؿ ومالٟم٤م ظمرضم٧م سم٤مٕؾمامء اجلرائد  -ظمٚمقاُت اًمدُّ

ووم٤مز إطم٤ٌمُب سم٤مًمٗمقائد، وأٟم٧م هم٤مومؾ راىمد. آِه ًمق يمٜم٧َم ُمٕمٝمؿ! أؾمٗم٤ًم ًمؽ! ًمق رأيتٝمؿ 

يْم٥ِم  يِ٘ملَم ذم أول اًم٘مقم، وؿم٤مهدَت ؾَم٤مىَم٦َم اعمًتٖمٗمريـ ذم اًمرَّ دِّ ، ٕسمٍمَت ـمالئَِع اًمّمِّ

وؾَمِٛمْٕم٧َم اؾمتٖم٤مصم٦م اعُمِحٌِّلَم ذم وؾمط اًمٚمٞمؾ، ًمق رأيتٝمؿ ي٤م هم٤مومؾ، وىمد دارت يم١موس اعمٜم٤مضم٤مة 

شمٕمرومٝمؿ  ،سملم ُمزاهر اًمتالوات، وم٠مؾمَٙمَرْت ىَمْٚم٥َم اًمقاضمِد، ورىمٛم٧م ذم ُمّم٤مطمػ اًمقضمٜم٤مت

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ سمًٞمامهؿ، ي٤م ـمقيَؾ اًمٜمقم، وم٤مشمتؽ ُِمْدطَم٦ُم: 

ڀ  ژ ، َوطُمِرُْم٧َم ُِمٜمَْح٦َم  [2٦ة: ]افًْد ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

، ي٤م  [2٧]آل ظؿران:  ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٌِٞمَح٦َم خمزوٟم٦ًم حت٧َم اًمٕمرش، هَت٥ُمُّ قمٜمد إؾمح٤مر، ومتحٛمؾ  ك اًمّمَّ ٛمَّ ًَ هذا، إنَّ هللَّ شمٕم٤ممم رُي٤ًم شُم

٤ٌَّمِر، اٟمتٝمك.  اًمدقم٤مء وإٟملم وآؾمتٖمٗم٤مر إمم طمية اًمٕمزيز اجلَ

                                        
 .(٧١/ ١ٓبـ احوج ) اددخؾ ((2
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اًمٜم٤مس ذم اًمٕمّمقر إول يقافمٌقن قمغم اًمٕم٤ٌمدات، وي١مشمقن ُم٤م آشمقا  ًم٘مد يم٤منومٞم٤م أظمل اًمٙمريؿ: 

وىمٚمقهبؿ وضمٚم٦م أَّنؿ إمم رهبؿ راضمٕمقن، خي٤مومقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ، وهؿ ـمقل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ذم 

ذم اًمت٘مقى واحلذر ُمـ اًمِمٌٝم٤مت، واًمِمٝمقات، ويٌٙمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ ذم  تٝمدونـم٤مقم٦م اهلل، جي

آُمٜملم ُمنوريـ ُمٓمٛمئٜملم همػم ظم٤مئٗملم. ُمع  اخلٚمؼ يمثػمًا ُمـ اخلٚمقات وأُم٤م أن ومؽمى

إيم٤ٌمهبؿ قمغم اعمٕم٤ميص واَّناميمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وإقمراوٝمؿ قمـ اهلل شمٕم٤ممم. زاقمٛملم أَّنؿ واصم٘مقن 

سمٙمرم اهلل شمٕم٤ممم وومْمٚمف، راضمقن ًمٕمٗمقه وُمٖمٗمرشمف. يم٠مَّنؿ يزقمٛمقن أَّنؿ قمرومقا ُمـ ومْمٚمف 

ن هذا إُمر يدرك سم٤معمٜمك ، ويمرُمف ُم٤م مل يٕمرومف إٟمٌٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ اًمّم٤محلقن. وم٢من يم٤م

)سم٤مهلقيٜم٤مويٜم٤مل 
2

 .، ومٕمغم ُم٤مذا يم٤من سمٙم٤مء أوًمئؽ وظمقومٝمؿ وطمزَّنؿ؟(

  ومٚمق رأي٧م سمٙم٤مءهؿ ذم اخلٚمقات .. وقمٜمد شمالوة اًمًقر وأي٤مت 

 ًرات ـًمًٛمٕم٧م ًمّمدورهؿ أٟم٤مت .. ورأي٧م ذم وضمقهٝمؿ طم 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ 

 .[2٧- 2٦] افًْدة:  ژہ   ھ  ھ            ھ  ھ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

 

  

  

 

 

                                        
 اوقيـو:  ل ادق بٌطء. ((2
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 التحريسات مً  ذىوب اخللوات

اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ُيذر ُمـ ذٟمقب اخلٚمقات ، وم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد ذم ُمـ يًتخٗمل سمذٟمٌف ُمـ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ اًمٜم٤مس، وٓ يًتخٗمل ُمـ اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[ 2٠٨افـًوء:  ]  ژڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ُمـ طمدي٨م  ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمفُمـ ذٟمقب اخلٚمقة واًمن، يمام ضم٤مء ذم  وىمد طمذر اًمٜمٌل 

ـِ اًمٜمٌَِّلِّ  صَمْقسَم٤مَن  ُف ىَم٤مَل:  قَم ٜم٤َمٍت  َأٟمَّ ًَ تِل َي٠ْمشُمقَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سمَِح ـْ ُأُمَّ َـّ َأىْمَقاًُم٤م ُِم ٕقَْمَٚمَٛم

٤ٌَمًء َُمٜمُْثقًرا ٤ٌَمِل هِت٤َمَُم٦َم سمِٞمًْم٤م وَمَٞمْجَٕمُٚمَٝم٤م اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َه ىَم٤مَل صَمْقسَم٤مُن: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ ِصْٗمُٝمْؿ  َأُْمَث٤مِل ضِم

ِٝمْؿ ًَمٜم٤َم َأْن َٓ َٟمُٙمقنَ  ـُ َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ، ىَم٤مَل:  ًَمٜم٤َم، ضَمٚمِّ ـْ ضِمْٚمَدشمُِٙمْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ َوَٟمْح ُْؿ إظِْمَقاُٟمُٙمْؿ َوُِم َأَُم٤م إَِّنَّ

ْٞمِؾ يَماَم شَم٠ْمظُمُذوَن َوًَمٙمِٜمَُّٝمْؿ َأىْمَقاٌم إَِذا ظَمَٚمْقا سمَِٛمَح٤مِرِم اهللَِّ اْٟمَتَٝمُٙمقَه٤م ـَ اًمٚمَّ )َوَي٠ْمظُمُذوَن ُِم
2

). 

ُمـ ه١مٓء اعمحروُملم اًمذيـ يم٤من طمٔمٝمؿ ُمـ  أن شمٙمقن واطمداً أشمرى ًمٜمٗمًؽ ي٤م رقم٤مك اهلل 

 أقمامهلؿ اًمتٕم٥م واعمِم٘م٦م، وأظمرون ذم ومْم٤مئؾ اهلل يت٘مٚمٌقن، وُمـ قمٔمٞمؿ ُم٤م أقمده يٜمٝمٚمقن .

ُمـ اًمذٟمقب اًمتل ىمد يًتّمٖمره٤م سمٕمض اًمٜم٤مس: إـمالق اًمٌٍم ذم احلرام يمٛمِم٤مهدة هذا وإن 

٤ٌمٓة ذم ـمرق وقمدم اعم ،واًمٜمٛمٞمٛم٦م ،واًمٖمٞم٦ٌم ،واًمٙمذب، إومالم واعمًٚمًالت وهمػمه٤م

 اًمٙم٥ًم واًمتج٤مرة.

ويمذًمؽ حتّمؾ ذٟمقب اخلٚمقات إذا هم٤مب اإلٟم٤ًمن قمـ اًمرىمٞم٥م اًمٌنمي، إُم٤م ذم ظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م 

أو شمرك واضم٥م، ًمٙمقن اًمٜم٤مس ٓ يروٟمف، أو َم٤مرؾم٦م اعمحرُم٤مت اخلٗمٞم٦م اًمتل يًتحل ُمـ أن يراه 

٤م: ًمٙمقَّن٤م اسمتٕمدت اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، يم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمالىم٤مت اعمحرُم٦م، وٟمزع اعمرأة طمج٤مهب٤م طملم ؾمٗمره

                                        
 (.2٨٩برؿؿ ) اف ِق  ادًـدو ق َ   ِق  ابـ موُف( , و ِِف إفٌوين َ ١١١٩رواه ابـ موُف )((2
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، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤ميص اًمتل يامرؾمٝم٤م اإلٟم٤ًمن إذا هم٤مب قمـ أقملم قمـ جمتٛمٕمٝم٤م وسمالده٤م

 اًمٜم٤مفمريـ.

وم٢مي٤مك إي٤مك أن يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ، خت٤مًمػ أواُمره، وشمًتجٞم٥م ًمٚمِمٞمٓم٤من 

 اًمرضمٞمؿ ودواقمٞمف.

... إن  صدي٘م٤م ًمف ذم اًمنإي٤مك أن شمٙمقن قمدوًا إلسمٚمٞمس ذم اًمٕمالٟمٞم٦م :  ي٘مقل ؾمحٜمقن  

هذه اًمذٟمقب اًمتل شمٙمقن ذم اخلٚمقات ُمـ أقمٔمؿ اعمٝمٚمٙم٤مت، وهل حمرىم٦ٌم ًمٚمحًٜم٤مت، وؾم٥ٌم 

 .ًمًقء اخل٤مَت٦م 

وم٘مد شمٙمقن شمٚمؽ اهلٗمقات اعمخٗمٞم٦م ؾم٤ًٌٌم ًمتٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م هب٤م طمتك ٓ ي٘مقى وم٤مطمذر أهي٤م اعمًٚمؿ : 

 .قمغم ُمٗم٤مرىمتٝم٤م ومٞمختؿ ًمف هب٤م ومٞمٜمدم وٓت ؾم٤مقم٦م ُمٜمدم 

ظم٤مَت٦م اًمًقء شمٙمقن سم٥ًٌم دؾمٞم٦ًم سم٤مـمٜم٦م ًمٚمٕمٌد ٓ يٓمٚمع  :  رضم٥م احلٜمٌكم ي٘مقل اسمـ 

 . قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس

وم٤مهلل اهلل سم٢مصالح اخلٚمقات، واًمّمدق ُمع رب اًمؼمي٤مت، ًمٜمجد سمذًمؽ اًمٚمذة ذم اعمٜم٤مضم٤مة، 

 واإلضم٤مسم٦م ًمٚمدقمقات.
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 الواجب على العاصي يف اخللوات

وضمدير سمؽ ي٤م ُمـ شم٘مؽمف اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، أن شمتخذ إٟمف حلري سمؽ أهي٤م اًمٕمٌد اًمٕم٤ميص، 

 إًمٞمف ،ؾم٤مئالً ُمٜمف 
ِ
اخلٚمقة ويمرًا ًمٚمذيمر واًمدقم٤مء ،واًمتقسم٦م اًمّم٤مدىم٦م، وحمراسم٤ًم عمٜم٤مضم٤مة اهلل واًمٚمجقء

أن يتقب قمٚمٞمؽ ،وأن يٕمٗمق قمٜمؽ ،ُمتذيمرًا ُمرور اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم، واًمِمٝمقر وإقمقام، ُُمتٞم٘مٔم٤ًم 

ٌَْؾ اًمٜمُّْ٘مٚم٦م، ُمٖمتٜماًم ٕوىم٤مشمؽ ذم هذه اعُمْٝمَٚم٦م،قم٤معم٤م سم٘مٍم ُمـ َرىَمَدات اًمٖمٗمٚم٦م،ُُمتَزودًا ُمـ  اًمتَّْ٘مَقى ىَم

٤مقَم٦َم آشمَِٞم٦ٌم ٓسمد ُمـ وىمققمٝم٤م ًَّ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ژ   احلٞم٤مة، ُمتٞم٘مٜم٤ًم سم٠من اعمقت آت ،وأنَّ اًم

اجلٛمٞمع إمم اهلل  ُمـ اخلػم واًمنم، وأن ُمرد [ 2٩]ضف:  ژٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

﮴     ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓژ   . [ 2٩]آكػطور:  ژۓ  ﮲ ﮳   

 ًمٞمٚمؽ ـمقيؾ ومال شم٘مٍمه سمٛمٜم٤مُمؽ،وَّن٤مرك ٟم٘مل ومال شمدٟمًف سمآصم٤مُمؽ.ىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: 

٤مٌم، إَِذا َُمرَّ َيْقٌم َٟمَ٘مَص سَمْٕمُْمَؽ.وىَم٤مَل سَمْٕمُض اًمًٚمػ: اَم َأْٟم٧َم َأيَّ ـَ آَدَم إِٟمَّ  ي٤م اسْم

 َوَأْٟمَِمَد سمٕمْمٝمؿ ذم هذا اعمٕمٜمك ؿمٕمرًا وم٘م٤مل:

ُة أيررررروٍم جمؿعررررريٍ   اْدَرررررْرُء ِظرررررديف

 

وُمررررُف َكَؼَ ررررو  ًْ َأييف رررراَم َكَؼَ رررر ؾيف ـُ  َو

ررررو  ـَررررو بعررررقٍش َأْو َيَؾرررريُّ هِبَ  َؾَؽْقررررَػ َاْ

 

وَن ُيْؿً  ـَ ـْ  ْ َر ُمـَْتِؼَ رورَِم ل افرديف ِِ  ل َوُيْضر

َترفُ   َُ ْرِص َحو ْ َيـَرْؾ بِروْحِ َْ ْؿ ضوفرٍى   ـَ

 

ُه َظْػررًقا َوَمررو   ررو َؽررْرُ  َحِرَ رروَوَكوَوَ

  : ـُ ًَ اَم َأْٟم٧َم َوىَم٤مَل احْلَ ـَ آَدَم إِٟمَّ ٤مٌم جَمُْٛمققَم٦ٌم، يُمٚمَّاَم َُم٣َم َيْقٌم َُم٣َم سَمْٕمُْمِؽ. َوىَم٤مَل: اسْم اَم َأْٟم٧م َأيَّ إِٟمَّ

ٚماَِمٟمَِؽ إِ  ًْ ٞمُْؾ إمَِم اًمٜمََّٝم٤مِر، طَمتَّك ُي ْٞمِؾ، َواًمٚمَّ ٞمَّتَلْمِ ُيقِوَٕم٤مٟمَِؽ، ُيقِوُٕمَؽ اًمٜمََّٝم٤مُر إمَِم اًمٚمَّ
مَم سَملْمَ َُمٓمِ

ظِمَرِة، ومَ  ْٔ ْٟمَٞم٤م شُمْٓمَقى ا ـَ آَدَم ظَمَٓمًرا، َوىَم٤مَل: اعْمَْقُت َُمْٕمُ٘مقٌد ذِم َٟمَقاِصٞمُٙمْؿ َواًمدُّ ـْ َأقْمَٔمُؿ ُِمٜمَْؽ َي٤ماسْم َٛم

ْٞمُؾ َواًمٜمََّٝم٤مُر َُمَراطِمُؾ َيٜمِْزهُل٤َم اًمٜم٤َّمُس َُمْرطَمَٚم٦ًم َُمْرطَم  اَم اًمٚمَّ : إِٟمَّ ـْ َوَرائُِٙمْؿ. ىَم٤مَل َداُوُد اًمٓم٤َّمئِلُّ َٚم٦ًم طَمتَّك ُِم

َم ذِم يُمؾِّ َُمْرطَمَٚم٦ٍم َزاًدا عم٤َِم سَملْمَ َيَدهْي٤َمَيٜمَْتٝمِ  ، َل َذًمَِؽ هِبِْؿ إمَِم آظِمِر ؾَمَٗمِرِهْؿ، وَم٢مِِن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم َأْن شُمَ٘مدِّ
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َٗمِرَك،  ًَ
ِ ْد ًم ـْ َذًمَِؽ، وَمَتَزوَّ َُْمُر َأقْمَجُؾ ُِم ْٕ ـْ ىَمِري٥ٍم َُم٤م ُهَق، َوا َٗمِر قَم ًَّ وَم٤موْمَٕمْؾ، وَم٢مِنَّ اْٟمِ٘مَٓم٤مَع اًم

َُْمِر ىَمْد سَمَٖمتَؽ. َواىْمضِ  ْٕ ـْ َأُْمِرَك، وَمَٙم٠َمٟمََّؽ سم٤ِم  َُم٤م َأْٟم٧َم ىَم٤مٍض ُِم

٤مُق   ًَ ، شُم ػْمِ ًَّ ٞمَُّؾ ًَمَؽ َأٟمََّؽ ُُمِ٘مٞمٌؿ، سَمْؾ َأْٟم٧َم َدائ٥ُِم اًم َٚمِػ إمَِم َأٍخ ًَمُف: َي٤م َأظِمل خُيَ ًَّ َويَمَت٥َم سَمْٕمُض اًم

ٌف إًَِمْٞمَؽ،  ـْ قُمْٛمِرَك، َُمَع َذًمَِؽ ؾَمْقىًم٤م طَمثِٞمًث٤م، اعْمَْقُت َُمَقضمَّ ـْ َوَراِئَؽ، َوَُم٤م َُم٣َم ُِم ْٟمَٞم٤م شُمْٓمَقى ُِم َواًمدُّ

. ـِ  وَمَٚمْٞمَس سمَِٙم٤مرٍّ قَمَٚمْٞمَؽ طمتك َيُٙمرَّ قمٚمٞمؽ  َيْقُم اًمتََّٖم٤مسُم

ررروؾِرٍ  ًَ ْكَقو َشرررٌِقُؾ ُم َِ افررردُّ  َشرررٌِقُؾَؽ 

 

ررروؾِرِ   ًَ ـْ َزاٍد فُِؽرررؾ  ُم َٓ ُبرررديف ِمررر  َو

ـْ مَحْررِؾ   رروِن ِمرر ًَ ْك ِ ِْ
َٓ ُبررديف فِ ةٍ َو  ُظررديف

 

َٓ ِشررقيفاَم إِْن َخرروَ  َ ررْقَفَي َؿرروِ رِ    َو

  :
ِ
ـْ َيْقُُمُف هَيِْدُم ؿَمْٝمَرُه، َوؿَمْٝمُرُه هَيِْدُم ؾَمٜمََتُف، َوؾَمٜمَُتُف هَتِْدُم ىَم٤مَل سَمْٕمُض احْلَُٙماَمء ْٟمَٞم٤م َُم يَمْٞمَػ َيْٗمَرُح سم٤ِمًمدُّ

ـْ َيُ٘مقُدُه قُمْٛمُرُه إمَِم َأضْمٚمِ  ـُ ِف، َوشَمُ٘مقُدُه طَمَٞم٤مشُمُف إمَِم َُمْقشمِِف. قُمْٛمَرُه، يَمْٞمَػ َيْٗمَرُح َُم َوىَم٤مَل اًْمُٗمَْمْٞمُؾ سْم

ػُم إمَِم َرسمَِّؽ قِمَٞم٤مٍض ًمَِرضُمٍؾ:  ًِ يَمْؿ َأشَم٧ْم قَمَٚمٞمَْؽ؟ ىَم٤مَل: ؾِمتُّقَن ؾَمٜم٦ًَم، ىَم٤مَل: وَم٠َمْٟم٧َم ُُمٜمُْذ ؾِمتِّلَم ؾَمٜم٦ًَم شَم

ضُمُؾ: إِٟم٤َّم هللَِِّ َوإِٟمَّ  ٌُْٚمَغ، وَمَ٘م٤مَل اًمرَّ ػَمُه وَمَ٘م٤مَل اًْمُٗمَْمٞمُْؾ: ٤م إًَِمْٞمِف َراضِمُٕمقَن، ُيقؿِمُؽ َأْن شَم ًِ َأشَمْٕمِرُف شَمْٗم

ُف إًَِمٞمِْف َراضِمٌع، وَمْٚمَٞمْٕمٚمَ  ٌٌْد، َوَأٟمَّ ُف هللَِِّ قَم ـْ قَمٚمَِؿ َأٟمَّ ٌٌْد َوإًَِمٞمِْف َراضِمٌع، وَمَٛم ُف َُمْقىُمقٌف، شَمُ٘مقُل: َأَٟم٤م هللَِِّ قَم ْؿ َأٟمَّ

فُ  ـْ قَمٚمَِؿ َأٟمَّ ُئقٌل، َوَُم ًْ ُف َُم ُف َُمْقىُمقٌف، وَمْٚمَٞمْٕمَٚمْؿ َأٟمَّ ـْ قَمٚمَِؿ َأٟمَّ ١َماِل ضَمَقاسًم٤م،  َوُِم ًُّ ُئقٌل، وَمْٚمُٞمِٕمدَّ ًمِٚم ًْ َُم

ـُ ومِٞماَم سَمِ٘مَل ُيْٖمَٗمُر ًَمَؽ َُم٤م َُم٣َم،
ًِ

ػَمٌة، ىَم٤مَل: َُم٤م ِهَل؟ ىَم٤مَل: حُتْ ًِ ٞمَٚم٦ُم؟ ىَم٤مَل َي ضُمُؾ: وَماَم احْلِ  وَمَ٘م٤مَل اًمرَّ

 َذا اعْمَْٕمٜمَك َيُ٘مقُل سَمْٕمُْمُٝمْؿ:َوذِم هَ وَم٢مِٟمََّؽ إِْن َأؾَم٠ْمَت ومِٞماَم سَمِ٘مَل، ُأظِمْذَت سماَِم َُم٣َم َوسماَِم سَمِ٘مَل، 

رريٍ  يْف  َوإِنيف اْمررَرًأ َؿررْد َشرروَر ِشررت َغ ِح

 

ـْ َوْرِدِه فَِؼِريررررُى    إَِػ َمـَْفررررٍؾ ِمرررر

 

 

:  ىَم٤مَل 
ِ
، سَمْٕمُض احْلَُٙماَمء ْ َيِنْ ٤مُم َُمَٓم٤مَي٤مُه، ؾَم٤مَرْت سمِِف َوإِْن مَل َيَّ ْٕ َٞم٤مزِم َوا ـْ يَم٤مَٟم٧ِم اًمٚمَّ َوذِم َهَذا ىَم٤مَل َُم

 سَمْٕمُْمُٝمْؿ:

يٓف َمَراِحرررُؾ  ررروُم إِ َييف ْٕ  َوَمرررو َ رررِيِه ا

 

رررو َداٍع إَِػ اْدَرررْقِت َؿوِ رررُد   ٌُّ هِبَ ررر  حَيُ

  ًَ ْؾررر ٍء َفرررْق َلَلميف رررُى َفْ َْ َرررو َوَأْظ  َأ يف

 

ررروؾُِر َؿوِظرررُد   ًَ  َمـَررروِزُل ُلْطرررَقى َواْدُ

 َوىَم٤مَل آظَمُر: 
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ـْ َ َروٍر َيُؼقُدَ رورَِأَيو َوْيَ  َكْػً  ل ِم

 

رررَؽِر ادَْرررْقَلك َوَفْقرررٍؾ َيرررُيوُدَ و  ًْ )إَِػ َظ
2
) 

 ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري إذ ي٘مقل: 

 اْؽترررـِْؿ َ افَػرررراِغ َؾْضرررَؾ ُرـرررقعٍ 

 

رررك َأْن َيُؽرررقَن َمقُلرررَؽ َبْغَتررريْ   ًَ  َؾَع

ـْ َؽرْرِ ُشرْؼؿٍ   ًَ ِمر ْقٍ  َرَأْير
ِِ ؿ َ ر  ـَ

 

رررُف اف رررِقُِي َؾْؾَتررريْ   ًُ ًْ َكْػ ٌَررر  َذَ 

 
 

 يمؿ ُم٤مت ُمـ أىمراٟمٙمؿ وختٚمٗمتؿ؟!ومٞم٤م أسمٜم٤مء اًمٕمنميـ!  •

 أصٌتؿ سم٤مًمِم٤ٌمب قمغم ىمرب ُمـ اًمٕمٝمد ومام شم٠مؾمٗمتؿ؟وي٤م أسمٜم٤مء اًمثالصملم!  •

 ذه٥م اًمّم٤ٌم وأٟمتؿ قمغم اًمٚمٝمق ىمد قمٙمٗمتؿ!!وي٤م أسمٜم٤مء إرسمٕملم!  •

 شمٜمّمٗمتؿ اعم٤مئ٦م وُم٤م أٟمّمٗمتؿ!!أٟمتؿ زرع ىمد دٟم٤م طمّم٤مده، ًم٘مد  وي٤م أسمٜم٤مء اخلٛمًلم!  •

 أٟمتؿ قمغم ُمٕمؽمك اعمٜم٤مي٤م ىمد أذومتؿ، أشمٚمٝمقن وشمٚمٕمٌقن؟ ًم٘مد أهومتؿ!!ٜم٤مء اًمًتلم! وي٤م أسم •

 ُم٤مذا ىمدُمتؿ وأظمرشمؿ؟وي٤م أسمٜم٤مء اًمًٌٕملم ، •

 ٓ قمذر ًمٙمؿ.وي٤م أسمٜم٤مء اًمثامٟملم، •

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم  َٚم٧ِم أظِمَرُة ُُمْ٘مٌَِٚم٦ًم، »: ىَم٤مَل قَمكِمُّ سْم ْٟمَٞم٤م ُُمْدسمَِرًة، َواْرحَتَ َٚم٧ِم اًمدُّ َوًمُِٙمؾِّ َواطِمَدٍة اْرحَتَ

ْٟمَٞم٤م، وَم٢مِنَّ اًمٞمَْقَم قَمَٛمٌؾ َوَٓ   اًمدُّ
ِ
ـْ َأسْمٜم٤َمء  أظِمَرِة، َوَٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم

ِ
ـْ َأسْمٜم٤َمء  ُِمٜمُْٝماَم سَمٜمُقَن، وَمُٙمقُٟمقا ُِم

٤مٌب َوَٓ قَمَٛمٌؾ  ًَ ٤مَب، َوهَمًدا طِم ًَ )طِم
١

 ش (

 ك افعؿررررر وؾرررروترؿررررد مضرررر

     

 يررررررررو أشررررررررر افغػررررررررِت 

 

 

 حّ ررررررؾ افررررررزاد وبررررررودر

     

 قاترررررررررؾ افػرررررًو ؿٌرررررررمنظ 

 

 

 ؾررررررنػ ـررررررؿ ذا افتعررررررومل

    

 وترررررررقر واوِرررررررررـ أمررررررظ 

 

 

     وإػ ـررررررؿ أكررررررً ؽررررررور  

 

 وترررررررررور افظؾؿررررررررررررررَ بِ 

 

 

 

                                        
 (.١٨١/ ١(  ُومع افعؾقم واحؽؿ ت إركموط )(2

 افرؿوُؼ بوب َ إمؾ وضقفف.( رواه افٌ وري َ  ِقِف معؾؼًو َ ـتوب (١
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   ْ يؾررررررـ ؿؾٌررررررؽ أ ررررررِ 

 

 وتررررررررررررر وافعظرررررررربوفزواُ 

 

 

    بقررررررـام اَكًررررررون يًررررررلل

 

 وتررررررؾ مررررررف ؿقررررررـ أخقرررررظ 

 

 

 

    ولرررررررررررررا ؿ محؾررررررررررررقه

 

 قاترررررررررررررررري فؾػؾرررررررررهظ 

 

 

   أ ؾرررررررف يٌؽرررررررقا ظؾقرررررررف 

 

 راتررررررررررررررررة بوفعٌررررررررحً 

 

 

   أيرررـ مرررـ ؿرررد ـرررون يػ رررر 

 

 وتررررررروؾـررررررود اف رررررررررربوجلق 

 

 

 

 

   وفررررررررف مررررررررول ُزيررررررررؾ 

 

 وتررررررررررررررول افراشقررررررررـوجلٌ 

 

 

   شرررررور ظـفرررررو رؽرررررؿ أكرررررػ 

 

 وتررررررررررررررقر ادقحشرررررررررفؾؼٌ 

 

 

    ـرررؿ هبرررو مرررـ ضرررقل مؽرررٌ

 

 راترررررررروم كوخرررررررـ ظظرررررم 

 

 

    ؾرررررروؽـؿ افعؿررررررر وبررررررودر

 

 وترررررررررؾ ادؿررررررك ؿٌررررررربوفتؼ 

 

 

    واضؾررررررى افغػررررررران ممررررررـ 

 

 وت رررررررررف اوٌرررررل مـررررررررررلرَت 

 

 

 

     ثرررررررؿ كرررررررود َ افرررررررديوُل 

 

 قاترررررررررررررررقى افدظرررروجمرررري 

 

 

     اظرررررػ ظـرررررو يرررررو رحرررررقامً 

 

 راترررررررررررررررررو افعَّررررررررروأؿؾـ 

 

 

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م ظمِمٞمتف ذم اًمن واًمٕمٚمـ ،وأن يٕمٞمذٟم٤م ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر 

 ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ.
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 أمل يعله بأٌ اهلل يسى

 قمج٤ًٌم هلذا اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ اًمٕم٤ميص يمٞمػ يتجرؤ قمغم اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص 

 أْ يررررردر أن اهلل يعؾرررررؿ ُفرررررره

 

 ويعؾرررؿ مرررو  ػقرررف َ ا ؾرررقات 

٥ِم َذًمَِؽ    ًَ ـْ ُهَداُه َوَواَلًمِِف، وَمُٞمَج٤مِزيِف قَمغَم طَم ْ َيْٕمَٚمْؿ سم٠َِمنَّ اهللََّ َيرى، َوَيٓمَّٚمُِع قَمغَم َأطْمَقاًمِِف ُِم ، َأمَل

 َوقِمٞمٌد ؿمديد وهتديد أيمٞمد.َوَهَذا 

: يرى [ 2١] افعؾؼ:  ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ  ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚماًم ورؤي٦م، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يرى يمؾ رء ُمٝمام ظمٗمل ودق، ويٕمٚمؿ يمؾ رء 

ُمٝمام سمٕمد، وُمٝمام يمثر أو ىمؾ، ومٞمٕمٚمؿ أُمر واًمٜم٤مهل ويٕمٚمؿ اعمّمكم واًم٤ًمضمد، ويٕمٚمؿ ُمـ ـمٖمك، 

وُمـ ظمْمع هلل قمز وضمؾ، وؾمٞمج٤مزي يمؾ إٟم٤ًمن سمٕمٛمٚمف، واعم٘مّمقد ُمـ هذا هتديد اًمذي يٜمٝمك 

وسمٞم٤من أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ سمح٤مًمف، وطم٤مل ُمـ يٜمٝم٤مه، وؾمٞمج٤مزي يمالًّ ُمٜمٝمام سمام قمٌدًا إذا صغم، 

قمـ اًمّمالة، يٕمٜمل أمل يٕمٚمؿ  يًتحؼ. ومٝمذا هتديد هلذا اًمرضمؾ اًمذي يم٤من يٜمٝمك رؾمقل اهلل 

هذا اًمرضمؾ أن اهلل شمٕم٤ممم يراه ويٕمٚمٛمف، وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم حمٞمط سمٕمٛمٚمف، ومٞمج٤مزيف قمٚمٞمف إُم٤م ذم 

)دٟمٞم٤م وأظمرة اًمدٟمٞم٤م، وإُم٤م ذم اًم
2

 ).  

ہ  ھ   ژ ُمرة سم٠مومٕم٤مًمف ومٞم٘مقل:  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ٌمده خيّقفىم٤مل سمٕمض اًمٕم٤مروملم : 

﮼      ﮽   ﮺﮻  ھ   ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ﮹   

، وُمرة  [ ١١] فؼامن:    ژ﮾   ﮿﯀  ﯁                   

ۆئ  ۈئ  ژ وُمرة سمذاشمف ومٞم٘مقل:  [2١] افعؾؼ:   ژۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ژ   سمّمٗم٤مشمف ومٞم٘مقل:

 . [١٨] آل ظؿران:  ژۈئېئ  

                                        
  (.١٦١: ُزء ظؿ )ص: لػًر افعَّقؿغ ((2
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ُمـ إقمامل اًمتل ٓ ُيٌٝم٤م اهلل ضمؾ وقمال وم٘م٤مل قمز  اًمتٝمديد واًمققمٞمد عمـ قمٛمؾ قمٛمالً وًم٘مد ضم٤مء 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  ائ     ژ ُمـ ىم٤مئؾ 

 .[2٠٩]افتقبي:   ژەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ  

ٍد ىم٤مل اًمٓمؼمي:  وُمقا ًَمَؽ  ژ ۋژ :  َيُ٘مقُل شَمَٕم٤ممَم ِذيْمُرُه ًمِٜمٌَِٞمِِّف حُمَٛمَّ ـَ اقْمؽَمَ ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ ُد هِل١َُم َي٤م حُمَٛمَّ

َٝم٤مِد َُمَٕمَؽ:  ـِ اجْلِ ـَ اعْمَُتَخٚمِِّٗملَم قَم    ژ ۅ  ژسمُِذُٟمقهِبِْؿ ُِم
ِ
ـْ ـَم٤مقَمتِِف َوَأَداء هللَِِّ سماَِم ُيْرِوٞمِف ُِم

ى اهللَُّ إِْن قَمِٛمْٚمُتْؿ قَمَٛمَٚمُٙمْؿ، َوَيَراُه َرؾُمقًُمُف.   ژۅ  ۉ  ۉ   ې    ژوَمَراِئِْمِف،  ػَمَ ًَ َيُ٘مقُل: وَم

ْٟمَٞم٤م   ژ ېې  ژ اِئَريُمْؿ   ژ ې ې  ژ ذِم اًمدُّ ـْ َيْٕمَٚمُؿ َهَ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إمَِم َُم

ـِ ُأُُمقِريُمْؿ َوفَمَقاِهِرَه٤م.َوقَماَلٟمِٞمَ  ـْ سَم٤مـمِ ٌء ُِم  َتُٙمْؿ، وَماَل خَيَْٗمك قَمَٚمْٞمِف َرْ

ـَ اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم ًمِْٚمُٛمَخ٤مًمِِٗملَم َأَواُِمَرُه سم٠َِمنَّ َأقْماَمهَلُْؿ وىم٤مل اسمـ يمثػم:  ىَم٤مَل جُم٤َمِهٌد: َهَذا َوقمٞمد، َيْٕمٜمِل ُِم

٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم، َوقَمغَم اًمرَّ  َٓ حَم٤َمًَم٦َم َيْقَم ؾمتٕمَرُض قَمَٚمْٞمِف شَم ـٌ  ؾُمقِل، َوقَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم. َوَهَذا يَم٤مِئ

ِي:     ژک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ژ ٹ ٹ اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم، يَماَم  وؿيف ، َوىَم٤مَل  [2٨]اْحَ

]اْفَعوِدَيوِت:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ ، َوىَم٤مَل  [٩]افطيفوِرِ :  ژڃ  ڃ      چ       چ  ژ شَمَٕم٤ممَم: 

ْٟمَٞم٤م  [2٠ )َوىَمْد َئْمَٝمُر َذًمَِؽ ًمِٚمٜم٤َّمِس ذِم اًمدُّ
2

). 

وٓ ؿمؽ أن اًمٕمٌد خيٗمل قمٛمٚمف اًم٘مٌٞمح وٓ ُي٥م أن ئمٝمره، وذم هذه أي٦م هتديد ووقمٞمد عمـ 

قمٛمٚمقا سم٤معمٕم٤ميص وأصم٤مم وُم٤م ٓ يريض اهلل ضمؾ وقمال ذم اخلٚمقات واجلٚمقات، وختقيػ هلؿ 

 . ُمـ ذًمؽ

                                        
 .ظـد أيي افؽريؿي لػًر ابـ ـَّر,  لػًر افطزي ((2
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واشم٘مقا ُمٕم٤ميص اهلل ٜمٌقا اًمٗمقاطمش ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ، وم٤مشم٘مقا اهلل ذم اًمن واًمٕمٚمـ ، واضمت

  ذم اخلٚمقات وم٢من اًمِم٤مهد هق احل٤ميمؿ.

ًَ ادرررررروءَة وادعرررررو   إذا ُرمررررر

 

 وأن لؾؼررررك إفررررف افعرررررش َبررررّرا 

 

 

 ؾرررِ لؼررررب فررردى اَ ؾرررقات هاً 

 

 مرررـ إؾعرررول مرررو  شررروُه ُفرررراً  

ُف ُُمٓمَّٚمٌِع قَمغَم سَم٤مـمِٜمِِف :   ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  ـْ قَمٚمَِؿ َأنَّ اهللََّ َيَراُه طَمٞم٨ُْم يَم٤مَن، َوَأٟمَّ وَم٢مِنَّ َُم

ِه َوقَماَلٟمَِٞمتِِف، َواؾْمَتْحَيَ َذًمَِؽ ذِم ظَمَٚمَقاشمِِف، َأْوضَم٥َم ًَمُف َذًمَِؽ شَمْرَك اعْمََٕم٤ميِصَ ذِم  َوفَم٤مِهِرِه، َوِهِّ

ؿَم  ، َوإمَِم َهَذا اعْمَْٕمٜمَك اإْلِ ِّ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ژ ٤مَرُة ذِم اًْمُ٘مْرآِن سمَِ٘مْقًمِِف قَمزَّ َوضَمؾَّ اًمنِّ

 .[2]افـًوء:  ژٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ـْ ىَمَدَر قَمَٚمْٞمِف ذِم   ٤ميُمْؿ ذِم احْلََراِم ُزْهَد َُم َدَٟم٤م اهللَُّ َوإِيَّ َْصَح٤مسمِِف: َزهَّ ِٕ َٚمِػ َيُ٘مقُل  ًَّ يَم٤مَن سَمْٕمُض اًم

 َ ْٕ : َأقَمزُّ ا ٤مومِِٕملُّ ـْ ظَمِْمَٞمتِِف، َأْو يَماَم ىَم٤مَل. َوىَم٤مَل اًمِمَّ يَمُف ُِم  صَماَلصَم٦ٌم: ؿْمٞمَ اخْلَْٚمَقِة، وَمَٕمٚمَِؿ َأنَّ اهللََّ َيَراُه، وَمؽَمَ
ِ
٤مء

اَم  ًِّ ـُ اًم ـْ ُيْرضَمك َأْو خُي٤َمُف. َويَمت٥ََم اسْم ٦ٍم، َواًْمَقَرُع ذِم ظَمْٚمَقٍة، َويَمٚمَِٛم٦ُم احْلَؼِّ قِمٜمَْد َُم ـْ ىِمٚمَّ ِك اجْلُقُد ُِم

يَرشمَِؽ وَ  ِذي ُهَق َٟمِجٞمَُّؽ ذِم َهِ ٤م سَمْٕمُد، ُأوِصٞمَؽ سمَِتْ٘مَقى اهللَِّ اًمَّ ٌَُؽ ذِم اًْمَقاقِمُظ إمَِم َأٍخ ًَمُف: َأُمَّ َرىِمٞم

ـْ سَم٤مًمَِؽ قَمغَم يُمؾِّ طَم٤مًمَِؽ ذِم ًَمْٞمٚمَِؽ َوََّن٤َمِرَك، َوظَمِػ اهللََّ سمَِ٘مْدِر ىُمْرسمِِف  قَماَلٟمَِٞمتَِؽ، وَم٤مضْمَٕمِؾ اهللََّ ُِم

هِ  ـْ ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِِف إمَِم ؾُمْٚمَٓم٤مِن هَمػْمِ ُرُج ُِم ـْ  ُِمٜمَْؽ، َوىُمْدَرشمِِف قَمَٚمْٞمَؽ، َواقْمَٚمْؿ َأٟمََّؽ سمَِٕمْٞمٜمِِف ًَمٞمَْس خَتْ َٓ ُِم َو

اَلُم.  ًَّ ِه، وَمْٚمَٞمْٕمُٔمْؿ ُِمٜمُْف طَمَذُرَك، َوًْمَٞمْٙمثُْر ُِمٜمُْف َوضَمُٚمَؽ َواًم  ُِمْٚمٙمِِف إمَِم ُِمْٚمِؽ هَمػْمِ

ْٚمِد:  وَن َوىَم٤مَل َأسُمق اجْلِ ؽُمُ ًْ : ىُمْؾ ًمَِ٘مْقُِمَؽ: َُم٤م سَم٤مًُمُٙمْؿ شَم
ِ
َْٟمٌَِٞم٤مء ْٕ ـَ ا َأْوطَمك اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم إمَِم َٟمٌِلٍّ ُِم

ُٟمقَب  يُمقَن يِب، َوإِْن  اًمذُّ َٓ َأَرايُمْؿ، وَم٠َمْٟمُتْؿ ُُمنْمِ ـْ ظَمْٚمِ٘مل، َوشُمْٔمِٝمُروََّن٤َم زِم: إِْن يُمٜمْتُْؿ شَمَرْوَن َأِنِّ  ُِم

ـُ اًْمَقْرِد يَ  ـَ إًَِمٞمُْٙمْؿ؟ َويَم٤مَن ُوَهْٞم٥ُم سْم ُ٘مقُل: يُمٜمُْتْؿ شَمَرْوَن َأِنِّ َأَرايُمْؿ وَمٚمَِؿ ضَمَٕمْٚمُتُٛمقِِن َأْهَقَن اًمٜم٤َّمفمِِري

هللََّ قَمغَم ىَمْدِر ىُمْدَرشمِِف قَمَٚمٞمَْؽ، َواؾْمَتْحِل ُِمٜمُْف قَمغَم ىَمْدِر ىُمْرسمِِف ُِمٜمَْؽ، َوىَم٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ: قِمْٔمٜمِل، ظَمِػ ا

ـَ إًَِمْٞمَؽ  ِؼ اهللََّ َأْن َيُٙمقَن َأْهَقَن اًمٜم٤َّمفمِِري َٚمِػ َيُ٘مقُل: َأشُمَراَك شَمْرطَمُؿ  .وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: اشمَّ ًَّ َويَم٤مَن سَمْٕمُض اًم

 ْ ـْ مَل َك؟  َُم َٓ قَملْمَ شَمَراُه هَمػْمَ  شُمِ٘مرَّ قَمْٞمٜمَٞمِْف سمَِٛمْٕمِّمَٞمتَِؽ طَمتَّك قَمٚمَِؿ َأْن 
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ـْ قَملْمٍ َٟم٤مفمَِرٍة إًَِمٞمَْؽ، َوىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ:  ْ شَمّْمُػ ًَمَؽ ُِم ٧ٌَْم اعْمَْٕمِّمَٞم٦َم مَل
ـَ آَدَم إِْن يُمٜم٧َْم طَمْٞم٨ُم َريمِ اسْم

ـْ سَمْٕمِض ظَمْٚمِ٘مِف، َُم٤م  وَمَٚمامَّ ظَمَٚمْقَت سم٤ِمهللَِّ َوطْمَدُه َصَٗم٧ْم ًَمَؽ  َتْحِل ُِمٜمُْف طَمَٞم٤مَءَك ُِم ًْ ْ شَم َُمْٕمِّمٞمَُتُف، َومَل

ُف يَ  َٓ َيَراَك، وَمَ٘مْد يَمَٗمْرَت، َوإِْن يُمٜم٧َْم قَمٚمِْٛم٧َم َأٟمَّ ُف  : إِْن يُمٜم٧َْم فَمٜمَٜم٧َْم َأٟمَّ َّٓ َأطَمُد َرضُمَٚملْمِ َراَك َأْٟم٧َم إِ

ـْ َأْوٕمَ  ْأَت قَمَٚمٞمِْف. َدظَمَؾ سَمْٕمُْمُٝمْؿ هَمْٞمَْم٦مً وَمَٚمْؿ َيْٛمٜمَْٕمَؽ ُِمٜمُْف َُم٤م َُمٜمََٕمَؽ ُِم ) ِػ ظَمْٚمِ٘مِف ًَمَ٘مِد اضْمؽَمَ
2

َذاَت  (

ِٛمَع َه٤مشمًِٗم٤م سمَِّمْقٍت َُمأَلَ اًْمَٖمٞمَْْم٦َم:  ًَ ـْ يَم٤مَن َيَراِِن؟ وَم ؿَمَجٍر، وَمَ٘م٤مَل: ًَمْق ظَمَٚمْقُت َه٤مُهٜم٤َم سمَِٛمْٕمِّمَٞم٦ِم َُم

. َراَوَد سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأقْمَراسمِٞم٦ًَّم، َوىَم٤مَل هَل٤َم: َُم٤م [2١]ادؾؽ:  ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ژ 

ـُ اعْمُٜمَْٙمِدِر َرضُماًل َواىِمًٗم٤م َُمَع اُْمرَ  ُد سْم ٌَُٝم٤م؟ . َرَأى حُمَٛمَّ
ـَ ُُمَٙمْقيمِ َّٓ اًْمَٙمَقايم٥ُِم، ىَم٤مًَم٧ْم: َأْي َأٍة َيَراَٟم٤م إِ

َٟم٤م اهللَُّ َوإِيَّ  ُٛمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ اهللََّ َيَرايُماَم ؾَمؽَمَ  ٤ميُماَم. ُيَٙمٚمِّ

 : َتَٕم٤مُن قَمغَم َوىَم٤مَل احْل٤َمِرُث اعْمَُح٤مؾِمٌِلُّ ًْ . َوؾُمِئَؾ اجْلُٜمَْٞمُد سمَِؿ ُي بِّ ٦ٌَُم قِمْٚمُؿ اًْمَ٘مْٚم٥ِم سمُِ٘مْرِب اًمرَّ اعمَُْراىَم

ـْ َٟمَٔمِرَك إمَِم َُم٤م شَمٜمُْٔمُرُه.  ، ىَم٤مَل سمِِٕمْٚمِٛمَؽ َأنَّ َٟمَٔمَر اهللَِّ إًَِمٞمَْؽ َأؾْمٌَُؼ ُِم َُم٤مُم َأمْحَُد َويَم٤مهَمضِّ اًْمٌٍََمِ َن اإْلِ

 ُيٜمِِْمُد:

َِ َلُؼرْؾ  ْ َر َيْقًمرو َؾر  إَِذا َمو َخَؾْقَت افرديف

 

ـْ ُؿررْؾ َظررَعيف َرؿِقررُى    َخَؾررْقُت َوَفؽِرر

يـف اهلليفَ َيْغُػررررُؾ َشرررروَظيً   ٌَ رررر ًَ ْ َ َٓ  َو

 

َػرررك َظَؾْقرررِف َيِغقرررُى   َٓ َأنيف َمرررو َ ْ  َو

ِك ُيٜمِِْمدُ   امَّ ًَّ ـُ اًم  َويَم٤مَن اسْم

قِلَيررو  ِْ ررَت ًْ ْكِى َأَمررو َل ـَ افررييف  ُمررْدِم

 

ْؾرررررررررَقِة َثوكِقَؽرررررررررو  َِ اْ َ  َواهلليفُ 

ررررررَؽ إِْمَفوُفررررررفُ   ـْ َرب  َج ِمرررررر  َؽررررررريف

 

ررررررروِويَؽو   ًَ ُه ُضرررررررقَل َم ) َوَشرررررررْسُ
١
) 

ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمده اعمحًٜملم اعمراىمٌلم ًمف ذم اًمن واًمٕمٚمـ، وأن يٕمٞمذٟم٤م ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م   

 فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ.

                                        
 قض ادوء وافشْر افؽَّر ادؾتػ .: جمؿع افشْر َ ؾ افَغْقَضي  ((2

 .١٠١ص ُومع افعؾقم واحؽؿ( (١
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 ال يلً اهلل أٍوٌ الياظسيً إليم

إذا مهٛم٧م سم٤معمٕمّمٞم٦م ومتذيمر ٟمٔمر اهلل إًمٞمؽ ، وأٟمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء، 

وأٟمف يراك طمٞمثام يمٜم٧م ، ويًٛمع يمالُمؽ ،ويٕمٚمؿ هك وضمٝمرك، وُم٤م شمقؾمقس سمف ٟمٗمًؽ ، 

 .[١٧]إحزاب:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ    ژ ومال دمٕمؾ اهلل أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ ،

َِ ُطْؾَؿرررريٍ  ٌَررررٍي   وإَِذا َخَؾررررْقَت بِرَي

 

 َوافررررـَْػُس َداِظَقررررٌي إِػ افُطْغَقررررونِ  

ررو  ـْ َكَظررِر اََفررف َوُؿررْؾ َوَ ل ِمرر ِْ  ؾوْشررَت

 

ََِم َيرررَرايِن    إِنيف افيفرررِيي َخَؾرررَؼ افظيفررر

اهلل اهلل ذم إصالح  اًمٌقاـمـ واًمٜمٞم٤مت ، وم٢من قمٚمٞمؽ ُمـ اهلل ، اهلل اهلل ذم ُمراىم٦ٌم اهلل ذم اخلٚمقات  

 ژڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ۀ  ژ قمٞمٜم٤ًم ٟم٤مفمرة 

 .[١١٠ – ١2٨]افشعراء: 

فرف َِ َُ روَن ْ َشرك اهلل ُرّؾ  ـَ  مـ 

 

َِ ا ؾرررقات   ؾؾقؽَّرررر افعرررزات 

ر وافٌؽرررو  ُـّ رررُف بعرررد افتيفرررَي  َؾَؾَعؾيف

 

ررـَوِت برردفً َفررُف   ًَ  افعررزات بِوْحَ

 و ػررػ إوزار َظررـ مـشررقره 

 

 راترَيْقم اْحًوب ومقؿػ احًر 
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 اجلواالت والكيوات وذىوب اخللوات 

إن ُمـ اًمٜمٕمؿ اًمتل أؾمداه٤م اهلل إًمٞمٜم٤م ذم هذا اًمزُم٤من واًمتل مل شمقضمد ذم أؾمالومٜم٤م اًمذيـ ُمْمقا ، 

اجلقال هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل همٗمؾ قمٜمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ٟمٕمٛم٦م شمًٝمٞمؾ اعمقاصالت وُمـ ذًمؽ ٟمٕمٛم٦م 

ومٚمؿ يٕمرومقا هل٤م ىمدرا ومل يِمٙمروا اهلل قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُمـ رطمؿ اهلل وىمٚمٞمؾ ُم٤م هؿ ، وم٘مد وومرت هذا 

ُمـ اجلٝمد واًمقىم٧م واعم٤مل وم٢ٌمُمٙم٤من اعمتّمؾ أن ي٘ميض اًمٙمثػم ُمـ  اجلقآت سمحٛمد اهلل يمثػماً 

يم٤من اًمٜم٤مس ىمٌؾ ظمروضمٝم٤م ي٤ًمومرون  اعمٝم٤مم سم٠مىمؾ شمٙمٚمٗم٦م وأىمٍم وىم٧م وأين ضمٝمد سمٞمٜمام

اعم٤ًموم٤مت اًمٓمقيٚم٦م وي٘مْمقن إوىم٤مت اًمٙمثػمة ويٜمٗم٘مقن إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ذم ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ 

إضمٝمزة ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م . سم٤مإلو٤موم٦م إمم اؿمتامهل٤م قمغم اًمٕمديد ُمـ اخلدُم٤مت  ومٞمن اهلل هبذه

٤مسمٞم٤مت اًمتل يٖمٜمل اجلقال يم٤معمٜمٌف واعمًجؾ واًم٤ًمقم٦م واًمت٠مريخ واحل٤مؾم٦ٌم وهمػم ذًمؽ ُمـ اإلجي

وم٤مجلقال ٟمٕمٛم٦م ورسمام ص٤مر ٟم٘مٛم٦م إذا اؾمتخدم ومٞمام يٖمْم٥م اهلل، وُم٤م أيمثر اًمذيـ   ،قمـ ذائٝم٤م

ش ٞميًتخدُمقن هذه اجلقآت ومٞمام يًخط اهلل رب إرض واًمًاموات، ٓ ؾمٞمام ظمٗم٤موم

اًمٔمالم وهؿ اًمذيـ ي١مذون اعمًٚمٛملم ذم حم٤مرُمٝمؿ ويتتٌٕمقن قمقراهتؿ  ويتحٞمٜمقن اًمٗمرص 

همٗمٚمتٝمؿ ومٞمح٤موًمقن اٟمتٝم٤مك أقمراوٝمؿ ومٞم١مذوَّنؿ قمـ ـمريؼ ضمقآهتؿ إَّنؿ ؾمٗمٝم٤مء  وىم٧م

إطمالم وضمٚم٤ًمء اعمًٚمًالت وإومالم وأراذل اًمٕمقام وأؿم٤ٌمه اهلقام ، ُمـ إذا ظمٚمقا سم٤مًمٔمالم 

أومًدوا وإذا اؾمؽمؾمٚمقا سم٤مًمٙمالم قمٌثقا وأرسمدوا  دمد أطمدهؿ يًت٘مٓم٥م أرىم٤مُم٤م أو ي٘مٚمٌٝم٤م صمؿ 

ضم٤مسمف رضمؾ أو قمجقز ؾمٙم٧م وذاب وظم٤مف وىم٤مل ُمٕمتذرا أظمٓم٠مت يدق قمغم هذا وذاك وم٢من أ

ذم آشمّم٤مل وإن ؾمٛمع صقشم٤م ٟم٤مقمام ـمرب وومرح ومت٤مرة ي٘مع اًمذسم٤مب قمغم اًمقؾمخ وشم٤مرة ي٘مع 

قمغم اًمزضم٤مج ٓ يًتٗمٞمد ؿمٞمئ٤م ومال جيد إٓ اًم٥ًم واًمِمتؿ واًم٘مدح ومٝمق سملم ؾمخٓملم ؾمخط 

ٓء اًمٗم٤ًمق وذًمؽ اخل٤مًمؼ وؾمخط اعمخٚمقق ٓ ؾمٞمام وىمد أشم٤مطم٧م اًمنميم٤مت اعمج٤مل هل١م

سمتخٗمٞمض ؾمٕمر اعمٙم٤معم٤مت ٓ ؾمٞمام ذم اًمقىم٧م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ ذم طملم همٗمٚم٦م اًمٜم٤مس ومٞمحّمؾ 

ُمـ اًمٗم٤ًمد ُم٤م اهلل سمف قمٚمٞمؿ وىمد طمّمؾ سم٥ًٌم ذًمؽ ذ قمريض وٟمز ه١مٓء اخلٗم٤مومٞمش أن 
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هلؿ ُمـ اعمح٤مرم واًمٕمقرات ُم٤م ًمٖمػمهؿ ومٚمٞمًتحٞمقا  ُمـ اهلل وًمٞمحذروا همْم٥م اهلل وم٢مٟمف قمزيز 

 ومّمدق ذم ه١مٓء ىمقل اًمِم٤مقمر ٤مم، ذو اٟمت٘م

 خػرروؾقش أخػو ررو افـفررور بضررقُف

 

 وٓءمفررو ؿطررع مررـ افؾقررؾ بوديررو 

 ؾ وفً وُوفً ؾقف حتك إذا افـر     

 

 رفور بدا اشت ػً وأبدت لقاريو 

 

 

ومٜمٜمّمح اًمٜم٤ًمء ذوات اجلقآت سم٠من ُيتٗمٔمـ سم٠مرىم٤مُمٝمـ اهل٤مشمٗمٞم٦م وٓ يٕمٓمٞمٜمٝم٤م إٓ ُمـ يث٘مـ هبـ 

يٕمٓمٞمٜمٝمـ ٟم٤ًمء ظم٤مئٜم٤مت يٜمنمن أرىم٤مُمٝمـ هٜم٤م وهٜم٤مك طمتك شمّمؾ إمم  ُمـ سمٜم٤مت ضمٜمًٝمـ وٓ

طمتٗم٤مظ سم٠مهار وأرىم٤مم اًمًٗمٝم٤مء ُمـ اًمرضم٤مل يمام أٟمّمح اًمٜم٤ًمء سم٠من ُيٗمٔمـ إُم٤مٟم٦م، وذًمؽ سم٤مٓ

صدي٘م٤مهتـ ومال شمًٚمؿ اعمرأة أرىم٤مم صدي٘م٤مهت٤م ٕىم٤مرهب٤م اًمرضم٤مل وٓ شمٗمرط ذم ذًمؽ طمتك ٓ يٕمثر 

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗم٤مق َّٕن٤م ظم٤مٟم٧م ُمـ ائتٛمٜمتٝم٤م: واًمٜمٌل  اًمرضم٤مل قمغم شمٚمؽ إرىم٤مم: وإٓ خيِمك

رواه  آي٦م اعمٜم٤مومؼ صمالث إذا طمدث يمذب وإذا وقمد أظمٚمػ وإذا اؤَتـ ظم٤مني٘مقل :  

: وم٢مذا ظم٤مٟم٧م اعمرأة ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 220( وُمًٚمؿ رىمؿ)2536اًمٌخ٤مري رىمؿ )

س اًمٕمٛمؾ ويمٞمٗمام أظمتٝم٤م ذم قمروٝم٤م  خيِمك قمٚمٞمٝم٤م أن يٙمِمػ اهلل ؾمؽمه٤م ٕن اجلزاء ُمـ ضمٜم

شمديـ شمدان !: ويمذًمؽ ٟمٜمّمح اًمرضمؾ أٓ يٕمٓمل أرىم٤مم حم٤مرُمف ًمٚمرضم٤مل وًمق يم٤مٟمقا أصدىم٤مء 

وأٓ يٕمٓمٞمٝمؿ ضمقاًمف ومٞمٜمٔمروا إمم أرىم٤مُمف وم٢من اًمِمٞمٓم٤من طمريص قمغم اإلوم٤ًمد سملم اًمٜم٤مس سمِمتك 

 اًمقؾم٤مئؾ وًمف ُمداظمؾ وظمٓمقات . ومٚمٞمٜمتٌف هلذا إُمر: يمام يٜمٌٖمل قمغم اعمرأة إذا رأت رىماًم همػم

ُمٕمروف أٓ شمرد قمٚمٞمف إذا يم٤من ُمـ هذا اًمّمٜمػ وم٢مٟمف هقم٤من ُم٤م يٜمٙمؾ ويقمم إذا مل جيد سمٖمٞمتف 

وهق جير أذي٤مل اخلزي واًمٕم٤مر وٓ شم٤ٌمزم سم٤مًمتجري٤ًمت وإرىم٤مم اعمجٝمقًم٦م وإذيف ذم اًمرٟم٤مت 

إذا يم٤مٟم٧م ُمـ ه١مٓء اًمًٗمٚم٦م وٓ شمرد قمٚمٞمٝمؿ وًمق ًمٚمٕمت٤مب وم٢من سمٖمٞمتٝمؿ أن يًٛمٕمٜمٝمؿ أصقاهتـ 

 ويمام ىمٞمؾ :  ٥م واًمثٚم٥م .وًمق سم٤مًمً

 أو ـؾرررام ضرررـ افررريبوب زُرلرررف

         

 إن افررررريبوب إذًا ظرررررع ـرررررريؿ  

 

 

 وىم٤مل آظمر : 
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 فق ـرؾ ـؾرى ظرقى أفؼؿترف حْررًا  

        

)ك ـرؾ مَّؼررول بررديـور رـرون اح رر 
2
)   

  

 

ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٌتٕمد قمـ ذ اجلقال وهمقائٚمف، وذ اإلٟمؽمٟم٧م وشمقاسمٕمف ، وأن ٓ 

يًتٕمٛمٚمف إٓ ذم ـم٤مقم٦م اهلل أو ذم أُمر ُم٤ٌمح ذم ذيٕم٦م اهلل وأن يٌتٕمد قمـ اعمّم٤مدىم٦م اعمحرُم٦م 

ژ ٹ ٹ واًمٜمٔمر ذم اًمّمقر اعمحرُم٦م، وأن يٕمٚمؿ أن اهلل ُمٕمف طمٞم٨م يم٤من سمٕمٚمٛمف واـمالقمف 

 .[4]احلديد:  ژڃ    ڃ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڦ

ويمام أٟمف جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يٜم٠مى سمٜمٗمًف قمـ ذ اجلقال واإلٟمؽمٟم٧م ومٙمذًمؽ يٜمٌٖمل ًمف أو 

جي٥م قمٚمٞمف أٓ ُيرم ٟمٗمًف ُمـ ظمػمه، ظمّمقص٤ًم إذا يم٤من ذا دراي٦م، وختّمص ومٞمف: ومال ُيًـ سمف 

 أن يٙمقن ىمّم٤مراه أٓ ي٘مع ذم اعمحذور.

اعمِم٤مريم٤مت اهل٤مدوم٦م، وآىمؽماطم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م، واًمدًٓم٦م قمغم سمؾ قمٚمٞمف أن ي٘مدم اًمٜم٤مومع اعمٗمٞمد، ُمـ 

 اعمقاىمع اإلؾمالُمٞم٦م اعمقصمقىم٦م.

يمام أن قمٚمٞمف أٓ ُي٘مر ٟمٗمًف ذم إٟمٙم٤مر ُم٤م يراه ُمـ ُمٜمٙمر أو ىمٌٞمح ذم اإلٟمؽمٟم٧م يمؾ ذًمؽ سمح٥ًم 

 ىمدرشمف واؾمتٓم٤مقمتف.

 وأظمػمًا إًمٞمؽ أهي٤م إخ اًمٙمريؿ هذه اًمت٤ًمؤٓت:

سمٔمٚمٛم٦م ذم ىمٚمٌؽ، ووهـ ذم سمدٟمؽ،  -ًمّمقر اخلٚمٞمٕم٦م وأٟم٧م شم٘مٚم٥م سمٍمك ذم ا -أٓ شمِمٕمر 

 وزهد سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ورهم٦ٌم ذم اًمرذيٚم٦م؟ !

سم٘مًقة ذم  -وأٟم٧م شمٓم٤مًمع اعمٝم٤مشمرات، وشمّمٞمغ ؾمٛمٕمؽ عم٤م ي٘م٤مل ذم ومالن وومالن  - أٓ حتسُّ 

 ىمٚمٌؽ، وإؾم٤مءة ذم فمٜمؽ، وشمِم٤مؤٍم ذم ٟمٔمرشمؽ.

                                        
  .٨١, ٨دقؾؼ افػووع ص  رير إؿقال َ آداب اجلقال ((2
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سمْمٞمؼ ذم صدرك،  -إذا ىمْمٞم٧م اًم٤ًمقم٤مت اًمٓمقال أُم٤مم اإلٟمؽمٟم٧م سمال وم٤مئدة  -أٓ شمِمٕمر 

ٍ حل٤مضم٤مشمؽ؟ طمتك إٟمؽ ٓ شمٓمٞمؼ ُمـ سمج٤مٟمٌؽ، وٓ حترص قمغم اًمرد سمٛمـ يتّمؾ سمؽ  وشمٙمنُّ

 قمؼم اهل٤مشمػ؟

وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ أٓ شمِمٕمر سمٜمِم٤مط، وأٟمس، وهور وىمقٍة إذا ىمدُم٧م اخلػم، وهمْمْم٧م اًمٌٍم 

 قمـ احلرام، واشم٘مٞم٧م اهلل ذم اخلٚمقة؟ !.

أن جيٜمٌٜم٤م اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ، وأن  -سم٠مؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم  -أؾم٠مل اهلل 

) جيٕمٚمٜم٤م ُمٗم٤مشمٞمح ًمٚمخػم، ُمٖم٤مًمٞمؼ ًمٚمنم، ُم٤ٌمريملم أيٜمام يمٜم٤م
2

 ، وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ .( 
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ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ژ ٹ ٹ 

 .[ 2١] افٌؼرة:  ژائ  ائ  

ـِ  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي: تِل َأظْمؼَمَ اهللَُّ ضَمؾَّ صَمٜم٤َمُؤُه ومِٞمَٝم٤م قَم ظُْمَرى اًمَّ ْٕ َي٦ِم ا ْٔ َي٦ُم َٟمٔمِػُم ا ْٔ َوَهِذِه ا

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ   اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم سمِِخَداقِمِٝمُؿ اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف َواعم١ُْْمُِمٜملَِم، وَمَ٘م٤مَل:

ُْؿ  [٨]افٌؼرة:   ژڄ  ڄ  ڃ  ژ صُمؿَّ َأيْمَذهَبُْؿ شَمَٕم٤ممَم ِذيْمُرُه سمَِ٘مْقًمِِف:  ,[٨]افٌؼرة:  ژڄ      َوَأَّنَّ

ُْؿ َيُ٘مق َي٦ِم َأَّنَّ ْٔ ـَ آَُمٜمُقا. َويَمَذًمَِؽ َأظْمؼَمَ قَمٜمُْٝمْؿ ذِم َهِذِه ا ِذي ًُمقَن سمِِ٘مٞمٚمِِٝمْؿ َذًمَِؽ خُي٤َمِدقُمقَن اهللََّ َواًمَّ

ىِملَم سم٤ِمهللَِّ ـْ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم اعْمَُّمدِّ ٍد َوسماَِم ضَم٤مَء سمِِف ُِم ىْمٜم٤َم سمُِٛمَحٛمَّ ٜمَتِِٝمْؿ: آَُمٜم٤َّم َوَصدَّ ًِ  َويمَِت٤مسمِِف َوَرؾُمقًمِِف سم٠َِمًْم

ُْؿ إَِذا ظَمَٚمقْ  ِْؿ، َوَدْرًءا هَلُْؿ قَمٜمَْٝم٤م، َوَأَّنَّ ْؿ َوَذَراِرهيِّ ـْ ِدَُم٤مِئِٝمْؿ َوَأُْمَقاهِلِ ا إمَِم قِمٜمِْد اهللَِّ، ظِمَداقًم٤م قَم

ِذي َُمَرَدهِتِْؿ َوَأهْ  ـَ ُهْؿ قَمغَم ُِمْثِؾ اًمَّ ِذي ِك اًمَّ ْ ـْ ؾَم٤مِئِر َأْهِؾ اًمنمِّ ٨ٌَِم ُِمٜمُْٝمْؿ َوُِم ِّ َواخْلَ ِؾ اًْمُٕمتُقِّ َواًمنمَّ

ـَ اًْمُٙمْٗمِر سم٤ِمهللَِّ َوسمِٙمَِت٤مسمِِف َوَرؾُمقًمِِف َوُهْؿ ؿَمَٞم٤مـمِٞمٜمُُٝمْؿ.ىَم٤مًُمقا هَلُْؿ:  إِٟم٤َّم  :َأْي  ژې       ېژ ُهْؿ قَمَٚمْٞمِف ُِم

ٍد  ـْ ظَم٤مًَمَٗمُٙمْؿ ومِٞمِف، َوَأْوًمَِٞم٤مُؤيُمْؿ ُدوَن َأْصَح٤مِب حُمَٛمَّ ،  َُمَٕمُٙمْؿ قَمغَم ِديٜمُِٙمْؿ، َوفُمَٝمَراُؤيُمْؿ قَمغَم َُم

تَْٝمِزُئقَن سم٤ِمهللَِّ َوسمِٙمَِت٤مسمِِف َوَرؾُمقًمِِف َوَأْصَح٤مسمِفِ  ًْ ـُ ُُم اَم َٟمْح  . إِٟمَّ

ذم ىمٚمقهبؿ، و ذًمؽ أَّنؿ إذا اضمتٛمٕمقا هذا ُمـ ىمقهلؿ سم٠مًمًٜمتٝمؿ ُم٤م ًمٞمس :  ىم٤مل اًمًٕمدي

أي:  -سم٤معم١مُمٜملم، أفمٝمروا أَّنؿ قمغم ـمري٘متٝمؿ وأَّنؿ ُمٕمٝمؿ، وم٢مذا ظمٚمقا إمم ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ 

ىم٤مًمقا: إٟم٤م ُمٕمٙمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م، وإٟمام ٟمحـ ُمًتٝمزءون سم٤معم١مُمٜملم  -رؤؾم٤مئٝمؿ ويمؼمائٝمؿ ذم اًمنم 

 ُيٞمؼ اعمٙمر اًمًٞمئ إٓ سم٢مفمٝم٤مرٟم٤م هلؿ، أٟم٤م قمغم ـمري٘متٝمؿ، ومٝمذه طم٤مهلؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة، وٓ

)سم٠مهٚمف
2

). 

                                        
  ظـ أيي افؽريؿي. افًعديو لػًر افطزي ((2
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  -وم٢مَّن٤م ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق: ذٟمقب اخلٚمقات  وم٤محلذر أظمل اعمًٚمؿ ُمـ 

َُمـ ؾمؽم قمـ اًمٜم٤مس ذٟمقسمف وأسمداه٤م ًمٚمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض ىم٤مل ُيٞمك سمـ ُمٕم٤مذ: 

 وٓ ذم اًمًامء: وم٘مد ضمٕمٚمف أهقن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمف، وهق ُِمـ قمالُم٤مت اًمٜمٗم٤مق.
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)ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم
2

٤مقِمِديِّ  ( ًَّ ـِ ؾَمْٕمٍد اًم اًْمَت٘مك ُهَق  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  قمـ ؾَمْٝمِؾ سْم

يُمقَن وَم٤مىْمَتَتُٚمقا وَمَٚمامَّ َُم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  َٙمِرِهْؿ،  َواعْمُنْمِ ًْ َٙمِرِه، َوُم٤مَل أظَمُروَن إمِم قَم ًْ إمِم قَم

ْٞمِٗمِف،  َوذم َأْصح٤مِب َرؾُمقِل اهللِ  ًَ هُب٤م سمِ ٌََٕمَٝم٤م َيْيِ ًة إَِّٓ اشمَّ ًة َوٓ وَم٤مذَّ َرضُمٌؾ ٓ َيَدُع هَلُْؿ ؿم٤مذَّ

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ :   وَم٘م٤مًُمقا ُم٤م َأضْمَزَأ ُِمٜم٤ّم اًْمٞمَْقَم َأطَمٌد يَمام َأضْمَزَأ وُمالٌن: وَم٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ُف ُِم  َأُم٤م إِٟمَّ

َع أهع  ٌُُف ىَم٤مَل وَمَخَرَج َُمَٕمُف يُمٚمَّام َوىَمَػ َوىَمَػ َُمَٕمُف، َوإِذا َأْهَ ـَ اًْمَ٘مْقِم: َأٟم٤م َص٤مطِم وَم٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِم

ضُمُؾ ضُمْرطًم٤م ؿَمديًدا، وَم٤مؾْمَتْٕمَجَؾ اعمَْْقَت وَمَقَوَع َٟمّْمَؾ ؾَمٞمْ  ِٗمِف سم٤ِمَْٕرِض، َُمَٕمُف: ىَم٤مَل وَمُجِرَح اًمرَّ

ضُمُؾ إمِم َرؾُمقِل اهللِ  ُف وَمَخَرَج اًمرَّ ًَ ِف وَمَ٘متََؾ َٟمْٗم ًِ وَم٘م٤مَل:  َوُذسم٤مسَمُف سَملْمَ صَمْديْٞمِف صُمؿَّ حَت٤مَُمَؾ قَمغم َٟمْٗم

ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ  ُف ُِم ضُمُؾ اًمَّذي َذيَمْرَت آٟمًِٗم٤م َأٟمَّ وَم٠َمقْمَٔمَؿ  َأؿْمَٝمُد َأٟمََّؽ َرؾُمقُل اهللِ ىَم٤مَل: َوُم٤م َذاَك ىَم٤مَل: اًمرَّ

اًمٜم٤َّمُس َذًمَِؽ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َأٟم٤م ًَمُٙمْؿ سمِِف، وَمَخَرضْم٧ُم ذم ـَمَٚمٌِِف، صُمؿَّ ضُمِرَح ضُمْرطًم٤م ؿَمِديًدا وَم٤مؾْمَتْٕمَجَؾ 

ُف وَم٘م ًَ ٤مَل اعْمَْقَت، وَمَقَوَع  َٟمّْمَؾ ؾَمْٞمِٗمِف ذم إَْرِض، َوُذسم٤مسَمُف سَملْمَ صَمْدَيْٞمِف، صُمؿَّ حَت٤مَُمَؾ قَمَٚمْٞمِف وَمَ٘مَتَؾ َٟمْٗم

ـْ َأْهِؾ  قِمٜمَْد َذًمَِؽ: ؾُمقُل اهللِ رَ  ٌُْدو ًمِٚمٜم٤َّمِس َوُهَق ُِم ضُمَؾ ًَمٞمَْٕمَٛمُؾ قَمَٛمَؾ َأْهِؾ اجْلَٜم٦َِّم ومٞمام َي إِنَّ اًمرَّ

ـْ َأْهِؾ اجْلَٜم٦َّمِ  ٌُْدو ًمِٚمٜم٤َّمِس َوْهَق ُِم ضُمَؾ ًَمَٞمْٕمَٛمُؾ قَمَٛمَؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر ومِٞمام َي  .اًمٜم٤َّمِر، َوإِنَّ اًمرَّ

 ش.َوإِٟمَّاَم إقَْماَمُل سم٤ِمخلََقاشمِٞمؿِ خ٤مري وذم رواي٦م ًمٚمٌ

ٌُْدو ًمِٚمٜم٤َّمسِ  وىمقًمف: :  ىم٤مل اسمـ رضم٥م َُْمِر َيُٙمقُن سمِِخاَلِف  ومِٞمام َي ْٕ ـَ ا
إؿَِم٤مَرٌة إمَِم َأنَّ سَم٤مـمِ

٤م ُمِ  َٓ َيٓمَّٚمُِع قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمٜم٤َّمُس، إُِمَّ ٌِْد  ٦ٍم سَم٤مـمِٜم٦ٍَم ًمِْٚمَٕم ًَ ٥ٌَِم َدؾِمٞم ًَ  شَمُٙمقُن سمِ
ِ
قء ًُّ ـْ َذًمَِؽ، َوَأنَّ ظَم٤مَِت٦ََم اًم

٦ُم شُمقضِم٥ُم ؾُمقَء اخْل٤َمَِت٦َِم قِمٜمَْد اعْمَْقِت، َويَمَذًمَِؽ ضِمَٝم٦ِم قَمَٛمٍؾ ؾَمٞمٍِّئ َوَٟمْحِق َذًمَِؽ، وَمتِْٚمَؽ اخْلَّْمَٚم٦ُم اخْلَِٗمٞمَّ 

، وَمَتْٖمٚم٥ُِم قَمَٚمٞمْفِ  ـْ ظِمَّم٤مِل اخْلَػْمِ ضُمُؾ قَمَٛمَؾ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمِر َوذِم سَم٤مـمِٜمِِف ظَمّْمَٚم٦ٌم ظَمِٗمٞم٦ٌَّم ُِم  ىَمْد َيْٕمَٛمُؾ اًمرَّ

                                        
  .(2٧٩( )22١) ومًؾؿ ,( ١٨٩٨) افٌ وريأخرُف  ((2
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 َ ـَ اخْل٤َمَِت ًْ اٍد: شمِْٚمَؽ اخْلَّْمَٚم٦ُم ذِم آظِمِر قُمُٛمِرِه، وَمُتقضِم٥ُم ًَمُف طُم ـُ َأيِب َروَّ ٦ِم. ىَم٤مَل قَمٌُْد اًْمَٕمِزيِز سْم

َّٓ اهللَُّ، وَمَ٘م٤مَل ذِم آظِمِر َُم٤م ىَم٤مَل: ُهَق يَم٤مومٌِر سماَِم شَمُ٘مقُل  َٓ إًَِمَف إِ ـُ  ُت َرضُماًل قِمٜمَْد اعْمَْقِت ُيَٚم٘مَّ ، طَمَيْ

ـُ مَخٍْر.  ٠َمًْم٧ُم قَمٜمُْف، وَم٢مَِذا ُهَق ُُمْدُِم ًَ  َوَُم٤مَت قَمغَم َذًمَِؽ، ىَم٤مَل وَم

ٌُْد اًْمَٕمِزيِز َيُ٘مقُل:  تِل َأْوىَمَٕمْتُف.وَمَٙم٤مَن قَم ٤َم ِهَل اًمَّ ُٟمقَب، وَم٢مَِّنَّ ُ٘مقا اًمذُّ  اشمَّ

 اخلقاشمٞمؿ: -
ِ
 وًم٘مد يم٤من ظمقف اًمًٚمػ يِمتدُّ ُمـ ؾُمقء

لَم:   ٤محِلِ ٌَْٕمِض اًمّمَّ
ضُمُؾ:ىَم٤مَل ؾُمْٗمَٞم٤مُن ًمِ شَمَريَمٜمِل  َهْؾ َأسْمَٙم٤مَك ىَمطُّ قِمْٚمُؿ اهللَِّ ومِٞمَؽ؟ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َذًمَِؽ اًمرَّ

ٌْٙمِل َوَيُ٘مقُل: َأظَم  َقاسمِِؼ َواخْلََقاشمِٞمِؿ، وَمَٙم٤مَن َي ًَّ ـَ اًم ٤مُف َٓ َأوْمَرُح َأسَمًدا. َويَم٤مَن ؾُمْٗمَٞم٤مُن َيِْمَتدُّ ىَمَٚمُ٘مُف ُِم

ياَمَن قِمٜمَْد اعمَْْقِت  ٌْٙمِل، َوَيُ٘مقُل: َأظَم٤مُف َأْن ُأؾْمَٚم٥َم اإْلِ  .َأْن َأيُمقَن ذِم ُأمِّ اًْمٙمَِت٤مِب ؿَمِ٘مٞم٤ًّم، َوَي

ـَ 
، ىَمْد قَمٚمِْٛم٧َم ؾَم٤ميمِ ـُ ِديٜم٤َمٍر َيُ٘مقُم ـُمقَل ًَمْٞمٚمِِف ىَم٤مسمًِْم٤م قَمغَم حِلْٞمَتِِف، َوَيُ٘مقُل: َي٤م َربِّ َويَم٤مَن َُم٤مًمُِؽ سْم

ـِ َُمٜمِْزُل َُم٤مًمٍِؽ؟ . اَرْي ـِ اًمٜم٤َّمِر، وَمِٗمل َأيِّ اًمدَّ ـْ ؾَم٤ميمِ  اجْلَٜم٦َِّم ُِم

اخلٚمقات ـمريؼ ًمٚمث٤ٌمت  ذٟمقب اخلٚمقات شم١مدي امم اإلٟمتٙم٤مؾم٤مت، وـم٤مقم٦موىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

)طمتك اعمامت سم٢مذن اهلل 
2

 ) . 

 

  

  

 

 

 

                                        
 (.2٨)ص:  دروس لربقيي مـ إحوديٌ افـٌقيي(, 2٧١/ 2ت إركموط )ُومع افعؾقم واحؽؿ  ((2
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 اجلسأة على املعاصي يف اخللوات 

إمم يمؾ ُمـ يتجرؤ قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ويامرس ذم اخلٚمقات أؾمقء إقمامل، ًمئـ هم٤مسم٧م قمٜمؽ 

 قمٞمقن اًمٜم٤مس ومٚمـ شمٖمٞم٥م قمٜمؽ قملم اهلل اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل. 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ ٹ ٹ 

ڈ   ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک    ک  ک  ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  

 [2٠ – ٨] افرظد:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  

إن قمدم اخلقف ُمـ اهلل ضمؾ وقمال واٟمتٝم٤مك حم٤مرُمف ذم اًمن واخلٚمقات ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب 

)طمٌقط إقمامل، وم٘مد روى اسمـ ُم٤مضمف
2

ـْ صَمْقسَم٤مَن   ( ـِ اًمٜمٌَِّلِّ  قَم ُف ىَم٤مَل:  قَم َـّ َأٟمَّ ٕقَْمَٚمَٛم

٤ٌَمِل هِت٤َمَُم٦َم سمِٞمًْم٤م وَمَٞمْجَٕمُٚمَٝم٤م اهللَُّ قمَ  ٜم٤َمٍت َأُْمَث٤مِل ضِم ًَ تِل َي٠ْمشُمقَن َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم سمَِح ـْ ُأُمَّ زَّ َوضَمؾَّ َأىْمَقاًُم٤م ُِم

٤ٌَمًء َُمٜمْثُقًرا ـُ َٓ ىَم٤مَل صَمْقسَم٤مُن: َي٤م َرؾُمقَل ا َه هللَِّ ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم، ضَمٚمِِّٝمْؿ ًَمٜم٤َم َأْن َٓ َٟمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمْؿ َوَٟمْح

ْٞمِؾ يَماَم شَم٠ْمظُمُذوَن َوًَمٙمِٜمَُّٝمْؿ َٟمْٕمَٚمُؿ، ىَم٤مَل: ـَ اًمٚمَّ ـْ ضِمْٚمَدشمُِٙمْؿ َوَي٠ْمظُمُذوَن ُِم ُْؿ إظِْمَقاُٟمُٙمْؿ َوُِم َأَُم٤م إَِّنَّ

 . ُٙمقَه٤مَأىْمَقاٌم إَِذا ظَمَٚمْقا سمَِٛمَح٤مِرِم اهللَِّ اْٟمتَٝمَ 

ومت٠مُمؾ هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ ،وراىم٥م اهلل اًمٙمريؿ واقمص هقاك واًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ، ومٓمقسمك 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ژ  عمـ راىم٥م اًمرمحـ وقمَم هقاه واًمِمٞمٓم٤من، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 ژائ  ائ  ەئ ژ َيُ٘مقُل ؾمٌح٤مٟمف:  [ ١2 – ١٠افـوزظوت: ] ژۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  

 وَمَراِئِْمِف، َواضْمتِ 
ِ
َ٘م٤مُه، سم٠َِمَداء ٤مُه قِمٜمَْد ُوىُمقومِِف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سَملْمَ َيَدْيِف، وَم٤مشمَّ ٠َمًَم٦َم اهللَِّ إِيَّ ًْ    ژ ٜم٤َمِب َُمَٕم٤مِصٞمِف َُم

َٓ َيْرَو٤مهُ  ژوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ   ـْ َهَقاَه٤م ومِٞماَم َيْٙمَرُهُف اهللَُّ، َو ُف قَم ًَ ُِمٜمَْٝم٤م،  َيُ٘مقُل: َوََّنَك َٟمْٗم

                                        
 (.2٨٩)اف ِق  ادًـد. و ق َ  ِق  ابـ موُف( , و ِِف إفٌوين َ ١١١٩رواه ابـ موُف )( (2
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فُ  ـْ َذًمَِؽ، َوظَم٤مًَمَػ َهَقاَه٤م إمَِم َُم٤م َأَُمَرُه سمِِف َرسمُّ َيُ٘مقُل:  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ژ  وَمَزضَمَرَه٤م قَم

 .وَم٢مِنَّ اجْلَٜم٦ََّم ِهَل َُم٠ْمَواُه َوَُمٜمِْزًُمُف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ 

ُف ظَم٤مَف اًْمِ٘مٞم٤َمَم سَملْمَ َيَدِي اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ  َأْي: وىم٤مل اسمـ يمثػم: ًَ ، َوظَم٤مَف طُمْٙمَؿ اهللَِّ ومِٞمِف، َوََّنَك َٟمْٗم

َه٤م  َٓ ـْ َهَقاَه٤م، وَرده٤م إمَِم ـَم٤مقَم٦ِم َُمْق ٌُُف َوَُمِّمػُمُه  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ژ قَم َأْي: ُُمٜمَْ٘مَٚم

.
ِ
 َوَُمْرضِمُٕمُف إمَِم اجْلَٜم٦َِّم اًْمَٗمْٞمَح٤مء

أي: ظم٤مف اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف  ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ژ  ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممموىم٤مل اًمًٕمدي 

وجم٤مزاشمف سم٤مًمٕمدل، وم٠مصمر هذا اخلقف ذم ىمٚمٌف ومٜمٝمك ٟمٗمًف قمـ هقاه٤م اًمذي يّمده٤م قمـ ـم٤مقم٦م 

ژ اهلل، وص٤مر هقاه شمٌٕم٤م عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل، وضم٤مهد اهلقى واًمِمٝمقة اًمّم٤مديـ قمـ اخلػم، 

 عمـ هذا وصُٗمف. ژېئ  ېئ       ژ  اعمِمتٛمٚم٦م قمغم يمؾ ظمػم وهور وٟمٕمٞمؿ ژۈئ  ۈئ 

: هق اًمرضمؾ هَيُّؿ سم٤معمٕمّمٞم٦م، ومٞمذيمر ُم٘م٤مُمف  ژوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ       ژ ؾ: وىم٤مل ُم٘م٤مشم

)ًمٚمح٤ًمب، ومٞمؽميمٝم٤م
2

. ودوٟمؽ أظمل اًمٙمريؿ سمٕمض أصم٤مر ذم ذم اهلقى قمًك أن شمٙمقن (

ُمذيمرة ورادقم٦م عمـ ذم اًمنم ىمد هقى ، وقمَم رسمف ومٖمقى، ومٞمٕمقد إمم اخلػم واهلدى، وهذه 

وم٢مًمٞمٙمٝم٤م  صم٤مر ، قمًك أن شمٚمحؼ سمريم٥م إظمٞم٤مر،ذيمرى واًمذيمرى شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم، ومت٠مُمؾ هذه أ

 ووم٘مؽ اهلل وأقم٤مٟمؽ قمغم ـم٤مقمتف، وأسمٕمدك قمـ ُمٕمّمٞمتف.

 ش .اهلقى ّذ داء ظم٤مًمط ىمٚم٤ٌمً »: ىم٤مل احلًـ اًمٌٍمّي 

إّن اًمّرضمؾ إذا يم٤من يمّٚمام هقي ؿمٞمئ٤م ريمٌف، ويمّٚمام اؿمتٝمك ؿمٞمئ٤م أشم٤مه، ٓ »:  وىم٤مل ىمت٤مدة

 .ش ُيجزه قمـ ذًمؽ ورع وٓ شم٘مقى، وم٘مد اخّتذ إهلف هقاه

                                        
 لػًر افطزي, وابـ ـَّر, وافًعدي, وزاد ادًر, ظـد أيي افؽريؿي. اكظر: ((2
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 ش.إّٟمام ؾمّٛمل اهلقى ّٕٟمف هيقي سمّم٤مطمٌف»: وىم٤مل اًمِّمٕمٌّل 

 : وىم٤مل هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ

 إذا أكرً ْ لعرص اورقى ؿرودج اوررقى

 

 لإػ ـرررّؾ مرررو ؾقرررف ظؾقرررؽ مؼرررو 

 

)يمـ هلقاك ُمًّقوم٤م، وًمٕم٘مٚمؽ ُمًٕمٗم٤م »ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ:  
2

واٟمٔمر إمم ُم٤م شمًقء قم٤مىمٌتف  ،(

)ومقـّمـ 
١

ٟمٗمًؽ قمغم جم٤مٟمٌتف، وم٢مّن شمرك اًمٜمّٗمس وُم٤م هتقى داؤه٤م، وشمرك ُم٤م هتقى دواؤه٤م،  (

 ش.وم٤مصؼم قمغم اًمّدواء يمام خت٤مف ُمـ اًمّداء

 ش.هقاه ذم ـم٤مقم٦م رسّمف ظمػم اًمٜم٤ّمس ُمـ أظمرج اًمِّمٝمقة ُمـ ىمٚمٌف، وقمَم»وىم٤مل آظمر: 

)اهلقى ُمٓمٞم٦ّم اًمٗمتٜم٦م، واًمّدٟمٞم٤م دار اعمحٜم٦موىم٤مل آظمر: 
١

، وم٤مٟمزل قمـ اهلقى شمًٚمؿ، وأقمرض قمـ  (

)اًمّدٟمٞم٤م شمٖمٜمؿ، وٓ يٖمّرّٟمؽ هقاك سمٓمٞم٥م اعمالهل، وٓ شمٗمتٜمؽ دٟمٞم٤مك سمحًـ اًمٕمقاري 
١

، ومٛمّدة  (

ش رم وشمٙمتًٌف ُمـ اعمآصمؿاًمٚمٝمق شمٜم٘مٓمع، وقم٤مرّي٦م اًمّدهر شمردمع، ويٌ٘مك قمٚمٞمؽ ُم٤م شمرشمٙمٌف ُمـ اعمح٤م

. 

ٚمػ:  ًّ  ش .ّذ إًمف قمٌد ذم إرض اهلقى»ىم٤مل سمٕمض اًم

 

 

 

                                        
 مًعػو منظو إػ إُوبي ضؾٌف. -مًقؾو: مموضِ وٓ َتٌف إػ مو يريد ((2

 وضـ كػًؽ:  قِفو واُعؾفو مًتعدة فؾٌعد ظام لؽقن كتقْتف ؽر مًتٌِي. ((١

 ادِـي: آبتِء وآختٌور. ((١

 افعقاري: َجع ظوريي و ق مو بقدج وفقس ممؾقـو فؽ. ((١
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 وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

ًُ برررررررَلْرَبٍع َيْرمقـَـِرررررررل  إيِن  ُبؾقررررررر

 

ٌْررررؾ مررررـ َؿررررْقٍس وررررو َلررررْقلرُ   )بوفـيف
2
) 

ررَك واَوررَقى  ًِ كقو وَكْػ  إِْبؾِررقُس وافرردُّ

 

ًَ ظررذ اَ ررِِص َؿررِديرُ    يررو َرّب َأكرر

 

 

 

 اهلقى هقان وًمٙمـ همٚمط سم٤مؾمٛمف، وم٠مظمذه اًمِّم٤مقمر وىم٤مل:»ىم٤مل أقمرايّب:  

 إّن اورررقان  رررق اورررقى ؿؾرررى اشرررؿف

 

)ؾرررنذا  قيرررً ؾؼرررد فؼقرررً  قاكرررو  
١
) 

 ش .اًمٕم٘مؾ صديؼ ُم٘مٓمقع، واهلقى قمدّو ُمتٌقع»وىم٤مل طمٙمٞمؿ:  

 ُمـ أـم٤مع هقاه، أقمٓمك قمدّوه ُمٜم٤مه.وذم سمٕمض احلٙمؿ:  

)أومْمؾ اًمٜم٤ّمس ُمـ قمَم هقاه، وأومْمؾ ُمٜمف ُمـ رومض دٟمٞم٤مه »ىم٤مل سمٕمض اًمٌٚمٖم٤مء:  
١

 ش .( 

اجلقاب اًمٙم٤مذم عمـ ؾم٠مل قمـ يمام ذم  وأظمتؿ هذه إىمقال سم٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ

ـْ َه٤مَن قَمَٚمْٞمِف َأُْمُرُه وَمَٕمَّم٤مُه، 142)ص:  اًمدواء اًمِم٤مذم ْ َيْ٘مِدْرُه طَمؼَّ ىَمْدِرِه َُم (طمٞم٨م ي٘مقل: مَل

ٌُُف قَمٜمُْف، َويَم٤مَن َهَقاُه آصَمَر قِمٜمْ  َٚمُف، َوهَمَٗمَؾ ىَمْٚم ُف وَمَْمٞمََّٕمُف، َوِذيْمُرُه وَم٠َممْهَ ـْ َوََّنُْٞمُف وَم٤مْرشَمَٙمٌَُف، َوطَم٘مُّ َدُه ُِم

ـْ ىَمْٚمٌِِف َوىَمْقًمِِف َوقَمَٛمٚمِِف، َهَقاُه ـَمَٚم٥ِم ِرَو٤مُه، َوـَم٤مقَم٦ُم اعمَْ  ِف اًْمَٗمْْمَٚم٦ُم ُِم ـْ ـَم٤مقَمتِِف، وَمٚمِٚمَّ ْخُٚمقِق َأَهؿَّ ُِم

تَِخػُّ سمِٜمََٔمِر اهللَِّ إًَِمْٞمِف، َواـمِّاَلقِمِف قَمَٚمْٞمِف سمُِٙمؾِّ  ًْ ُف اعمُِْٝمؿُّ قِمٜمَْدُه، َي َٟمَّ ِٕ ُم ذِم َذًمَِؽ  ىَمْٚمٌِِف َوضَمَقاِرطِمِف، اعْمَُ٘مدَّ

تَ  ًْ َٓ خَيَِْمك اهللََّ، َوُيَٕم٤مُِمُؾ اخْلَْٚمَؼ َوَي ـَ اهللَِّ، َوخَيَِْمك اًمٜم٤َّمَس َو تَِحل ُِم ًْ َٓ َي ـَ اًمٜم٤َّمِس َو ِحل ُِم

ـْ سم٠َِموْمَْمِؾ َُم٤م َيْ٘مِدُر قَمَٚمْٞمِف، َوإِْن قَم٤مَُمَؾ اهللََّ قَم٤مَُمَٚمُف سم٠َِمْهَقِن َُم٤م قِمٜمَْدُه َوَأطْمَ٘مِرِه، َوإِْن ىَم٤مَم ذِم ظِمدْ  َُم٦ِم َُم

 ٌُّ
ٌَُف َوضَمَقاِرطَمُف، َوىَمدَّ ُُيِ ضْمتَِٝم٤مِد َوسَمْذِل اًمٜمَِّّمٞمَح٦ِم، َوىَمْد َأوْمَرَغ ًَمُف ىَمْٚم ِٓ دِّ َوا ـَ اًْمٌنََمِ ىَم٤مَم سم٤ِمجْلِ َُمُف ُف ُِم

ِف  ِف، طَمتَّك إَِذا ىَم٤مَم ذِم طَمؼِّ َرسمِّ ـْ َُمَّم٤محِلِ َٓ َيْرَو٤م -إِْن ؾَم٤مقَمَد اًْمَ٘مَدُر  -قَمغَم اًْمَٙمثػِِم ُِم ُه ىَم٤مَم ىِمَٞم٤مًُم٤م 

                                        
 وو لقلر: يقوع وو ولر. ((2

 اوقان:  ق افيل. ((١

 (.١٧٧٠/ ٩) كية افـعقؿ( اكظر:(١
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َتِحل َأْن ُيَقاضِمَف سمِِف خَمُْٚمقىًم٤م ُِمْثَٚمُف، وَمَٝمْؾ ىمَ  ًْ ـْ َُم٤مًمِِف َُم٤م َي ـْ خَمُْٚمقٍق ُِمْثٚمِِف، َوسَمَذَل ًَمُف ُِم َدَر اهللََّ خَمُْٚمقٌق ُِم

ـْ َهَذا َوْصُٗمُف؟ ِه ذِم حَمْ  طَمؼَّ ىَمْدِرِه َُم ـْ ؿَم٤مَرَك سَمْٞمٜمَُف َوسَملْمَ قَمُدوِّ ِف َوَهْؾ ىَمَدَرُه طَمؼَّ ىَمْدِرِه َُم ِض طَم٘مِّ

؟ .اهـ 
ِ
ضَم٤مء لِّ َواخْلُُْمقِع َواخْلَْقِف َواًمرَّ ضْماَلِل َواًمتَّْٕمٔمِٞمِؿ َواًمٓم٤َّمقَم٦ِم َواًمذُّ ـَ اإْلِ  ُِم

 ٟم٠ًمل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،وأن يرزىمٜم٤م اًمتزود ًمٞمقم اعمٕم٤مد.
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 للدلوة تأثريات تبيًَّ يف اجللوة

إن ًمٚمخٚمقة شم٠مصمػماٍت شمٌلم ذم اجلٚمقة، يمؿ ُمـ ُم١مُمـ : اسمـ اجلقزي  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمقاًمٗمرج  

سم٤مهلل قمز وضمؾ، ُيؽمُمف قمٜمد اخلٚمقات، ومٞمؽمك ُم٤م يِمتٝمل طمذًرا ُمـ قم٘م٤مسمف، أو رضم٤مء ًمثقاسمف، أو 

٤م قمغم جمٛمٍر، ومٞمٗمقح ـمٞمٌف، ومٞمًتٜمِم٘مف  ًٓ ًمف، ومٞمٙمقن سمذًمؽ اًمٗمٕمؾ يم٠مٟمف ـمرح قمقًدا هٜمديًّ إضمال

 .اخلالئؼ، وٓ يدرون أيـ هق؟

وقمغم ىمدر اعمج٤مهدة ذم شمرك ُم٤م هيقى شم٘مقى حمٌتف، أو قمغم ُم٘مدار زي٤مدة دومع ذًمؽ اعمحٌقب 

اعمؽموك يزيد اًمٓمٞم٥م، ويتٗم٤موت شمٗم٤موت اًمٕمقد، ومؽمى قمٞمقن اخلٚمؼ شمٕمٔمؿ هذا اًمِمخص، 

 وأًمًٜمتٝمؿ َتدطمف، وٓ يٕمرومقن مل؟ وٓ ي٘مدورن قمغم وصٗمف: ًمٌٕمدهؿ قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمرومتف.

)وىمد َتتد هذه إرايٞمح  
2

سمٕمد اعمقت قمغم ىمدره٤م: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يذيمر سم٤مخلػم ُمدة ُمديدة صمؿ  (

 يٜمًك، وُمٜمٝمؿ ُمـ يذيمر ُمئ٦م ؾمٜم٦م، صمؿ خيٗمك ذيمره وىمؼمه، وُمٜمٝمؿ أقمالم يٌ٘مك ذيمرهؿ أسمًدا.

وقمغم قمٙمس هذا ُمـ ه٤مب اخلٚمؼ، ومل ُيؽمم ظمٚمقشمف سم٤محلؼ، وم٢مٟمف قمغم ىمدر ُم٤ٌمرزشمف سم٤مًمذٟمقب، 

اًمٙمراه٦م، ومتٛم٘متف اًم٘مٚمقب: وم٢من ىمؾ ُم٘مدار ُم٤م وقمغم ُم٘م٤مدير شمٚمؽ اًمذٟمقب، يٗمقح ُمٜمف ريح 

ضمٜمك، ىمؾ ذيمر إًمًـ ًمف سم٤مخلػم، وسم٘مل جمرد شمٕمٔمٞمٛمف. وإن يمثر، يم٤من ىمّم٤مرى إُمر ؾمٙمقت 

 اًمٜم٤مس قمٜمف، ٓ يٛمدطمقٟمف وٓ يذُمقٟمف.

وأظمرة، ويم٠مٟمف ىمٞمؾ ًمف:  ورب ظم٤مل سمذٟم٥م يم٤من ؾم٥ٌم وىمققمف ذم هقة ؿم٘مقة ذم قمٞمش اًمدٟمٞم٤م  

 ا ذم اًمتخٌٞمط. اسْمَؼ سمام آصمرت! ومٞمٌ٘مك أسمدً 

 وم٤مٟمٔمروا إظمقاِن إمم اعمٕم٤ميص أصمَّرت، وقَمثَّرت.

                                        
 راُِي, وادؼ قد: افيـر احًـ.إرايق : َجع  ((2
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إن اًمٕمٌد ًمٞمخٚمق سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمٚم٘مل اهلل سمٖمْمف ذم ىمٚمقب :  ىم٤مل أسمق اًمدرداء 

اعم١مُمٜملم ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر، ومتٚمٛمحقا ُم٤م ؾمٓمرشمف، واقمرومقا ُم٤م ذيمرشمف، وٓ هتٛمٚمقا ظمٚمقاشمٙمؿ، 

)زاء قمغم ُم٘مدار اإلظمالص وٓ هائريمؿ، وم٢من إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م، واجل
2

).  

( وٛمـ ٟمّمٞمح٦م سمٚمٞمٖم٦م ًمٚمٕمٚمامء 481)ص:  صٞمد اخل٤مـمرذم   وىم٤مل اسمـ اجلقزي 

ڎ   ڎ  ڈ  ژ   واًمزه٤مد: ي٤م ىمقم ىمد قمٚمٛمتؿ أن إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت، وىمد ومٝمٛمتؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، وىمد ؾمٛمٕمتؿ قمـ اًمًٚمػ أَّنؿ يم٤مٟمقا ٓ يٕمٚمٛمقن، وٓ ي٘مقًمقن طمتك  [3]اًمزُمر:  ژڈژ  

 شمت٘مدم اًمٜمٞم٦م وشمّمح.

أيذه٥م زُم٤مٟمٙمؿ ي٤م وم٘مٝم٤مء ذم اجلدل واًمّمٞم٤مح، وشمرشمٗمع أصقاشمٙمؿ قمٜمد اضمتامع اًمٕمقام 

ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٞم٤ٌمهل سمف اًمٕمٚمامء، أو ًمٞمامري سمف اًمًٗمٝم٤مء، شم٘مّمدون اعمٖم٤مًم٦ٌم؟! أوُم٤م ؾمٛمٕمتؿ: 

)أو ًمٞمٍمف سمف وضمقه اًمٜم٤مس إًمٞمف: مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م
١

س صمؿ ي٘مدم أطمديمؿ قمغم اًمٗمتقى، وًمٞم(

 ُمـ أهٚمٝم٤م، وىمد يم٤من اًمًٚمػ يتداومٕمقَّن٤م.

وي٤م ُمٕمنم اعمتزهديـ! إٟمف يٕمٚمؿ اًمن وأظمٗمك! أشمٔمٝمرون اًمٗم٘مر ذم ًم٤ٌمؾمٙمؿ، وأٟمتؿ شمًتقومقن 

ؿمٝمقات اًمٜمٗمقس، وشمٔمٝمرون اًمتخ٤مؿمع واًمٌٙم٤مء ذم اجلٚمقات دون اخلٚمقات؟! يم٤من اسمـ 

أوىمحؽ! ؾمػميـ يْمحؽ وي٘مٝم٘مف، وم٢مذا ظمال: سمٙمك أيمثر اًمٚمٞمؾ، وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ًمّم٤مطمٌف: ُم٤م 

 شمّمكم واًمٜم٤مس يروٟمؽ؟! 

                                        
 . (2٨٦)ص:   قد ا وضر ((2

 ِق   بـِقه, وحًـف إفٌوين َ (, ظـ ابـ ظؿر ٨٦/ 2(, واحوـؿ)٧٧(, وابـ حٌون )١٩١أخرُف ابـ موُف) ((١

  (. ٦١٨١) اجلومع
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، وهل اًمٜمٞم٤مت! وم٠مومٞم٘مقا [ 10]اًمٕم٤مدي٤مت:   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ   آٍه ًمٚمٛمرائل ُمـ يقم: 

ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  ژ ُمـ ؾمٙمريمؿ، وشمقسمقا ُمـ زًمٚمٙمؿ، واؾمت٘مٞمٛمقا قمغم اجل٤مدة: 

 سمتٍمف. . اهـ [56]اًمزُمر:   ژحئ  مئ  ىئ  يئ  

اًمذيمر ذم اخلٚمقة ضمٚمٞمًف، يم٤من اعمذيمقر ذم اًمقطمدة أٟمٞمًف ُمـ يم٤من : وىم٤مل سمٕمض اًم٤ًمدات 

. 

ًمَِٞمتَِّؼ أطمُديمؿ أْن شمٚمٕمٜمف ىمٚمقُب واًمذٟمقب هل٤م أصمر قمٔمٞمؿ قمغم اًم٘مٚمقب:  ىم٤مل أسمق اًمدرداء:  -

 اعم١مُمٜملم وهق ٓ يِمٕمر، خيٚمق سمٛمٕم٤ميص اهلل، ومٞمٚم٘مل اهلل ًمف اًمٌٖمَض ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم.

-  :  ّمٞم٥م اًمذٟم٥َم ذم اًمنِّ ومٞمّمٌح وقمٚمٞمف ُمذًمتُف.إنَّ اًمرضمؾ ًَمٞمُ ىم٤مل ؾمٚمٞمامُن اًمتٞمٛملُّ

إنَّ اًمٕمٌد ًمٞمذٟم٥م اًمذٟم٥م ومٞمام سمٞمٜمف وسملَم اهلل، صمؿ جيلُء إمم إظمقاٟمف، ومػمون َأصَمَر وىم٤مل همػمه:  -

ات إقمامل ذم اًمدٟمٞم٤م  ذًمؽ قمٚمٞمف، وهذا ُِمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم وضمقِد اإِلًمف احلؼِّ اعمج٤مزي سمذرَّ

 ٤مُمٍؾ، وٓ يٜمٗمع ُمـ ىمدرشمف طمج٤مب وٓ اؾمتت٤مر.ىمٌؾ أظمرة، وٓ يْمٞمع قمٜمَده قمٛمُؾ قم

٤مٟمِِف.َوىَمْد ىِمٞمَؾ:  ًَ
ِ َّٓ َأفْمَٝمَرَه٤م اهللَُّ قَمغَم َصَٗمَح٤مِت َوضْمِٝمِف َووَمَٚمَت٤مِت ًم يَرًة إِ  َُم٤م َأَهَّ َأطَمٌد َهِ

ـْ أصٚمح ُم٤م سمٞمٜمَف وسملَم اهلل، وم٢مٟمَّف ُمـ أصٚمح ُم٤م سمٞمٜمف وسملَم اهلل أصٚمح ىم٤مل اسمـ رضم٥م:   وم٤مًمًٕمٞمُد َُم

ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اخلٚمؼ، وُمـ اًمتٛمس حم٤مُمَد اًمٜم٤مِس سمًخط اهلل، قم٤مد طم٤مُمده ُمـ اًمٜم٤َّمس ًمف  اهلل

 ذاُم٤ًم.

اخل٤مُه ُمـ أسمدى ًمٚمٜم٤مس ص٤مًمح قمٛمٚمف، وسم٤مرز سم٤مًم٘مٌٞمح ُمـ هق أىمرُب إًمٞمف وىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن: 

)ُمـ طمٌؾ اًمقريد 
2

). 

                                        
 (.2٩)ص:  دروس لربقيي مـ إحوديٌ افـٌقيي ((2
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ـ قمٌد ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل :  وىم٤مل أسمق طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر  ًِ
إٓ أطمًـ اهلل  ٤مممشمٕمٓ ُُيْ

ر  ر اهلل ومٞمام سمٞمٜمف وسملم  -يٗمًد  -ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اًمٕم٤ٌمد، وٓ ُيَٕمقِّ ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل  شمٕم٤ممم  إٓ قمقَّ

اًمٕم٤ٌمد، وعَمَُّم٤مَٟمَٕم٦ُم وضمف واطمد أين ُمـ ُمّم٤مٟمٕم٦م اًمقضمقه يمٚمٝم٤م: إٟمؽ إذا ص٤مٟمٕم٧م اهلل ُم٤مًم٧م 

 اًمقضمقه يمٚمٝم٤م . -أسمٖمْمتؽ  -اًمقضمقه يمٚمُّٝم٤م إًمٞمؽ، وإذا أومًدت ُم٤م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ؿمٜم٠مشمؽ 

ومقضمدهت٤م أيمثر ُمـ  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -ٟمٔمرت ذم إدًم٦م قمغم احلؼ :  ىم٤مل اسمـ اجلقزي

ومٞمٔمٝمره اهلل  -قمز وضمؾ  -اًمرُمؾ، ورأي٧م ُمـ أقمجٌٝم٤م: أن اإلٟم٤ًمن ىمد خيٗمل ُم٤م ٓ يرو٤مه اهلل 

ام أوىمع قمٚمٞمف وًمق سمٕمد طملم، ويٜمٓمؼ إًمًٜم٦م سمف، وإن مل يِم٤مهده اًمٜم٤مس. ورسم -ؾمٌح٤مٟمف  -

ٌَف ذم آوم٦م يٗمْمحف هب٤م سملم اخلٚمؼ: ومٞمٙمقن ضمقاسم٤ًم ًمٙمؾ ُم٤م أظمٗمك ُمـ اًمذٟمقب، وذًمؽ:  ص٤مطم

ـْ ىَمَدره وىمدرشمف طمج٤مب وٓ  ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أن هٜم٤مًمؽ ُمـ جي٤مزي قمغم اًمزًمؾ، وٓ يٜمٗمع ُِم

 اؾمتت٤مر، وٓ يْم٤مع ًمديف قمٛمؾ.

ٝم٤م، طمتك إَّنؿ ويمذًمؽ خيٗمل اإلٟم٤ًمن اًمٓم٤مقم٦م، ومتٔمٝمر قمٚمٞمف، ويتحدث اًمٜم٤مس هب٤م، وسم٠ميمثر ُمٜم

٤ًم ٓ ُيْمٞمع قَمَٛمَؾ قم٤مُمؾ.  ٓ يٕمرومقن ًمف ذٟم٤ًٌم، وٓ يذيمروٟمف إٓ سم٤معمح٤مؾمـ: ًمُِٞمْٕمَٚمَؿ أن هٜم٤مًمؽ رسمَّ

وإن ىمٚمقب اًمٜم٤مس ًَمَتْٕمِرُف طم٤مل اًمِمخص، وحتٌف، أو شم٠مسم٤مه، وشمذُمف، أو َتدطمف ووْمَؼ ُم٤م يتح٘مؼ 

، ويدومع قمٜمف يمؾ ذ. -شمٕم٤ممم  -سمٞمٜمف وسملم اهلل   وم٢مٟمف يٙمٗمٞمف يمؾَّ هؿٍّ

وُم٤م أصٚمح قمٌد ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اخلٚمؼ دون أن يٜمٔمر إمم احلؼ إٓ اٟمٕمٙمس ُم٘مّمقده، وقم٤مد 

٤ًم .  طم٤مُمده ذاُمَّ

جيٚمٙمؿ، وسمٛم٘مدار شمٕمٔمٞمؿ ىمدره  -قمز وضمؾ  -إٟمف سم٘مدر إضمالًمٙمؿ هلل  :  وىم٤مل اسمـ اجلقزي

 واطمؽماُمف يٕمٔمؿ أىمداريمؿ وطمرُمتٙمؿ.

ُمـ أٟمٗمؼ قمٛمره ذم اًمٕمٚمؿ إمم أن يَمؼِمت ؾمٜمُّف، صمؿ شمٕمدى احلدود، ومٝم٤من  -واهلل  -وًم٘مد رأي٧م 

 قمٜمد اخلٚمؼ، ويم٤مٟمقا ٓ يٚمتٗمتقن إًمٞمف ُمع همزارة قمٚمٛمف، وىمقة جم٤مهدشمف.
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ُمع ىمّمقره سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ  -ذم صٌقشمف  -قمز وضمؾ  -وًم٘مد رأي٧م ُمـ يم٤من يراىم٥م اهلل 

 ًم٘مٚمقب، طمتك قَمٚمَِ٘مْتُف، ووصٗمتف سمام يزيد قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم.وَمَٕمٔمَّؿ اهللُ ىمدره ذم ا -اًمٕم٤ممل 

 ورأي٧م ُمـ يم٤من يرى آؾمت٘م٤مُم٦م إذا اؾمت٘م٤مم، وإذا زاغ ُم٤مل قمٜمف اًمٚمٓمػ.

وًمقٓ قمٛمقم اًمًؽم، وؿمٛمقل رمح٦م اًمٙمريؿ ٓومتْمح ه١مٓء اعمذيمقرون، همػم أٟمف ذم إهمٚم٥م 

 شم٠مدي٥م، أو شمٚمٓمػ ذم اًمٕم٘م٤مب .

إًمٞمٝمؿ ذم  -قمز وضمؾ-ٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ، أمهٚمقا ٟمٔمر احلؼ ورأي٧م أىمقاًُم٤م ُمـ اعم:   ىم٤ملو

)اخلٚمقات، ومٛمح٤م حم٤مؾمـ ذيمرهؿ ذم اجلٚمقات
2

، ومٙم٤مٟمقا ُمقضمقديـ اًمٙمٛمٕمدوُملم، ٓ طمالوة  (

 ًمرؤيتٝمؿ، وٓ ىمٚم٥م ُيـ إمم ًم٘م٤مئٝمؿ.

وَم٤مهللَ اهللَ ذم ُمراىم٦ٌم احلؼ قمز وضمؾ: وم٢من ُمٞمزان قمدًمف شمٌلم ومٞمف اًمذرة، وضمزاؤه ُمراصد 

 سمٕمد طملم، ورسمام فمـ أٟمف اًمٕمٗمق، وإٟمام هق إُمٝم٤مل، وًمٚمذٟمقب قمقاىم٥م ؾمٞمئ٦م. ًمٚمٛمخٓمئ، وًمق

وَم٤مهللَ اهللَ! اخلٚمقات ،اخلٚمقات! اًمٌقاـمـ اًمٌقاـمـ! اًمٜمٞم٤مت اًمٜمٞم٤مت، وم٢من قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اهلل قمٞمٜم٤ًم 

ٟم٤مفمرًة! وإي٤ميمؿ وآهمؽمار سمحٚمٛمف ويمرُمف، ومٙمؿ اؾمتدرج! ويمقٟمقا قمغم ُمراىم٦ٌم اخلٓم٤مي٤م، 

)ء يٜمٗمع يم٤مًمتيع ُمع احلٛمٞم٦م قمـ اخلٓم٤مي٤م، ومٚمٕمٚمف جمتٝمديـ ذم حمقه٤م! وُم٤م ر
١

. وهذا ومّمؾ (

 إذا شم٠مُمٚمف اعمٕم٤مُمؾ هلل شمٕم٤ممم ٟمٗمٕمف.

وًم٘مد ىم٤مل سمٕمض اعمراىمٌلم هلل شمٕم٤ممم: ىمدرت قمغم ًمذة وًمٞم٧ًم سمٙمٌػمة، ومٜم٤مزقمتٜمل ٟمٗمز إًمٞمٝم٤م، 

اقمتامًدا قمغم صٖمره٤م، وقمٔمؿ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ويمرُمف، وم٘مٚم٧م ًمٜمٗمز: إن همٚم٧ٌم هذه، وم٠مٟم٧م 

إذا أشمٞم٧م هذه، ومٛمـ أٟم٧م؟! وذيمرهت٤م طم٤مًم٦م أىمقام يم٤مٟمقا يٗمًحقن ٕٟمٗمًٝمؿ ذم أٟم٧م، و

                                        
 اجلؾقات: ظؽس ا ؾقات. ((2

  ؾؾعؾف: أي ؾؾعؾف يـػع. ((١
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)ُم٤ًمحم٦م، يمٞمػ اٟمٓمقت أذيم٤مرهؿ، وَتٙمٜم٧م قم٘مقسم٦م اإلقمراض قمٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ، وم٤مرقمقت
2

) 

)ورضمٕم٧م قَماّم مه٧م سمف، واهلل اعمقومؼ
١

) . 

ُمـ اعمٕم٤ميص وم٢مَّن٤م ؾمٞمئ٦م اًمٕمقاىم٥م ، واحلذر احلذر ُمـ  احلذر احلذر:  وىم٤مل اسمـ اجلقزي 

اًمذٟمقب ظمّمقًص٤م ذٟمقب اخلٚمقات ، وم٢من اعم٤ٌمرزة هلل شمٕم٤ممم شمً٘مط اًمٕمٌد ُمـ قمٞمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وٓ 

 يٜم٤مل ًمذة اعمٕم٤ميص إٓ دائؿ اًمٖمٗمٚم٦م .

وم٠مُم٤م اعم١مُمـ اًمٞم٘مٔم٤من وم٢مٟمف ٓ يٚمتذ هب٤م ، ٕٟمف قمٜمد اًمتذاذه ي٘مػ سم٢مزائف قمٚمٛمف سمتحريٛمٝم٤م وطمذره 

 قم٘مقسمتٝم٤م ، وم٢من ىمقي٧م ُمٕمرومتف رأى سمٕملم قمٛمٚمف ىمرب اًمٜم٤مهل وهق اهلل .ُمـ 

ـِ اْفررَقَرى ٌُُقررقِت َظرر ررْدَراِن اْف ِْ  َلررَقاَرى بِ

 

ًَ بَِعرررررْغِ اهللِ َٓصرررررؽيف َلـُْظررررررُ    َوَأْكررررر

هبذه اعمراىم٤ٌمت وإن  ومٞمتٜمٖمص قمٞمِمف ذم طم٤مل اًمتذاذه وم٢من همٚمٌف ؾمٙمر اهلقى يم٤من اًم٘مٚم٥م ُمتٜمٖمًّم٤م 

يم٤من اًمٓمٌع ذم ؿمٝمقشمف ومام هل إٓ حلٔم٦م صمؿ ظمزي دائؿ وٟمدم ُمالزم وسمٙم٤مء ُمتقاصؾ وأؾمػ 

طمتك إٟمف ًمق شمٞم٘مـ اًمٕمٗمق وىمػ سم٢مزائف طمذار اًمٕمت٤مب وم٠مٍف  ،قمغم ُم٤م يم٤من ُمع ـمقل اًمزُم٤من 

) وأؾمقء أظم٤ٌمره٤م . اٟمتٝمك يمالُمف  ٤مًمٚمذٟمقب ُم٤م أىمٌح آصم٤مره
١

). 

 

  

 

                                        
 أي: اكزُرت, والعظً. ((2

 (.2١٨)ص:   قد ا وضر ((١

  (.2٦١/ ٩) مقارد افظؿآن فدروس افزمون ((١
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 مً ذىوب اخللوات  كيف يتدلص اإلىشاٌ

 يتخٚمص اإلٟم٤ًمن ُمـ ذٟمقب اخلٚمقات، سم٠مُمقر يمثػمة ومٛمـ ذًمؽ: 

ٹ آًمتج٤مء إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمدقم٤مء ، واًمتيع إًمٞمف، أن يٍمف قمٜمف اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص،  -1

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ژ ٹ 

 .[186]اًمٌ٘مرة :  ژېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

ٹ  ٹ  ژ ٹ ٹ جم٤مهدة اًمٜمٗمس، ودومع وؾمقؾمتٝم٤م، وحم٤موًم٦م شمزيمٞمتٝم٤م سمٓم٤مقم٦م اهلل،  -2

]  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ ٹ ٹ ، و    [ 10 - 7اًمِمٛمس: 

 .[  69] اًمٕمٜمٙمٌقت:  ژھ   

اًم٤ًمسمؼ ِذيمره، وظمِمٞم٦م اٟمٓم٤ٌمىمف قمغم وم٤مقمؾ شم٠مُمؾ اًمققمٞمد اًمِمديد اًمقارد ذم طمدي٨م صَمْقسَم٤مَن  -3

 شمٚمؽ اًمذٟمقب ذم ظمٚمقاشمف.

 اؾمتِمٕم٤مر ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕم٤ممم، وأٟمف رىمٞم٥م، وُمٓمٚمع قمغم اعمًٚمؿ ذم يمؾ طم٤مل. -4

وىمد ُذيمر قمـ اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل أٟمف يم٤من يٜمِمد هذيـ اًمٌٞمتلم، إُم٤م ًمف، :  ىم٤مل اسمـ يمثػم 

 أو ًمٖمػمه:

 َؾرَِ ُؿرؾإَذا َمو َخَؾقَت افدْ َر َيقًمرو 

 

 َخَؾررقُت َوفؽررـ ُؿررؾ َظررّع َرؿقررى 

ٌَـ اهلل َيْغُػرررؾ شررروظيً   ررر ًَ  َوٓ َ ْ

 

 َوٓ أن َمرررو َ ْػرررك َظَؾْقرررف َيغقرررى 

 أن يتخٞمؾ اعمًٚمؿ ُمـ جيٚمٝمؿ، وُيؽمُمٝمؿ، يٜمٔمرون إًمٞمف وهق يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمذٟم٥م! -5 

: ويًتِمٕمر اؾمتحٞم٤مءه ُمـ اهلل أيمثر ُمـ اؾمتحٞم٤مئف ُمـ اخلٚمؼ ، وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل 

ـْ أهٚمَؽ  اًمًٚمًٚم٦م ذم  صححف إًم٤ٌمِن  واؾمتحل ُمـ اهلل اؾمتحٞم٤مءك رضمالً ُِم

 .اإليامن( ، وقمزاه ًمٚمٌزار، واعمروزي ذم 3559) اًمّمحٞمح٦م
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ٙم٤مب اًمذٟم٥م ، ومٙمٞمػ ي٘م٤مسمؾ شمذيمر اعمقت ًمق أٟمف ضم٤مءه وهق ذم طم٤مل ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م، وارشم -6

 رسمف وهق ذم شمٚمؽ احل٤مل؟! .

شمذيمر ُم٤م أقمده اهلل ًمٕم٤ٌمده اًمّم٤محللم ُمـ ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض ، واًمتٗمٙمر ذم  -7

] ومّمٚم٧م:   ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ژ ٹ ٹ قمذاب اهلل شمٕم٤ممم، 

40    ] . (
2

) 

وٟم٠ًمل اهلل أن ُيٗمٔمٜم٤م واعمًٚمٛملم ُمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص، وأن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م، ومٝمق طمًٌٜم٤م 

 .وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        
 (.2٧/ ٧) مقؿع اَشِم شمال وُقاب ((2
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 دعوة إىل التوبة

ض ًمٚمقىمقع ذم اًمذٟم٥م، واعمٕمّمٞم٦م ، واًمقاضم٥م قمٚمٞمف إن وىمع ومٞمٝمام  إن اعمًٚمؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرَّ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ  ٹ ٹأن ي٤ًمرع إمم اًمتقسم٦م، وآؾمتٖمٗم٤مر،  -

﮴﮵  ﮶     ﮷   ﮸          ﮹          ﮺   ، [  53] اًمزُمر:   ژھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ژ ٹ ٹ و

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ژ ٹ   ٹ، و  [110] اًمٜم٤ًمء:  ژ

ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   

ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  

چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   

 .[ 71 - 68] اًمٗمرىم٤من:   ژڑ  ڑ  

َُم٤مًمٍِؽ  واهلل شمٕم٤ممم يٗمرح سمتقسم٦م قمٌده إذا شم٤مب إًمٞمف، يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح قمـ َأَٟمس سْمـ

ـْ َأطَمِديُمْؿ يَم٤مَن :  ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ   ٌِْدِه طِملَم َيُتقُب إًَِمْٞمِف ُِم هللََُّ َأؿَمدُّ وَمَرطًم٤م سمَِتْقسَم٦ِم قَم

اسُمُف وَم٠َمِيَس ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمشَمك ؿَمَجَرًة  قَمغَم َراطِمَٚمتِِف سم٠َِمْرِض وَماَلٍة وَم٤مْٟمَٗمَٚمَت٧ْم ُِمٜمُْف َوقَمَٚمْٞمَٝم٤م ـَمَٕم٤مُُمُف َوَذَ

ـْ رَ  َٝم٤م ىَمْد َأيَِس ُِم ٌَٞمْٜم٤َم ُهَق يَمَذًمَِؽ إَِذا ُهَق هِب٤َم ىَم٤مِئَٛم٦ًم قِمٜمَْدُه وَم٠َمظَمَذ وَم٤مْوَٓمَجَع رِم فمِٚمِّ اطِمَٚمتِِف وَم

ِة اًْمَٗمَرِح  ـْ ؿِمدَّ ٌِْدى َوَأَٟم٤م َرسمَُّؽ. َأظْمَٓم٠َم ُِم ِة اًْمَٗمَرِح: اًمٚمَُّٝمؿَّ َأْٟم٧َم قَم ـْ ؿِمدَّ رواه   سمِِخَٓم٤مُِمَٝم٤م صُمؿَّ ىَم٤مَل ُِم

 .-واًمٚمٗمظ ًمف  -( 2747( وُمًٚمؿ )5950اًمٌخ٤مري )

ٱ  ٻ  ٻ  ژ ٹ ٹ ًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٌد أن ي٤ًمرع إمم اًمتقسم٦م، وآؾمتٖمٗم٤مر،  وا

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ٹ و [ 8] اًمتحريؿ:   ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   
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ومٕمجؾ  [ 31] اًمٜمقر:   ژمئ  ىئ     ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئژ ٹ 

أهي٤م اًمٕمٌد سم٤مًمتقسم٦م وسم٤مدر سم٤مإلٟم٤مسم٦م ىمٌؾ ومقات إوان ، وم٢ممم ُمتك أهي٤م اًمٖم٤مومؾ واًمٖم٤مومٚم٦م: إمم ُمتك 

هذه اًمٖمٗمٚم٦م واًمتقاِن .. واًمتًقيػ .. وشمرك اًمٕمٛمؾ .. راىمٌقا اهلل ذم  اخلٚمقات وٓ يٖمرٟمٙمؿ 

  ـمقل إُمؾ!

ررررُػقِح  ررررقُع إَِػ اف يف ُُ  َأَمررررو آَن افرُّ

 

ِٓت َواْفِػْعرررِؾ اْفَؼٌِرررقِ     َظرررـ افرررزيف

 

 

ا ٌِْ  اْفِػْعرررررِؾ ِهًّ ٌَررررروِدُرُه بُِؼررررر  ُل

 

َشرررروُه بِرررروْفَؼْقِل افّ رررر   ِريِ  رََوٓ َ ْ

رررررررَتِؼقؿٍ   ًْ اٍط ُم  َ رررررررَداَج إَِػ ِمَ

 

قِ    ِِ رر ـْ َ ررَيا اف يف ًَ َظرر ًَ َوررَؾْؾ  َوَأْكرر

ررررؾيف َؾررررونٍ   ـُ َِ ُدْكَقرررروَج ُلررررمثُر   َو

 

ٌَرررروؿِل   ـِ اْف ِز َواْدَؾِررررقِ  َظرررر  اْدَُعررررزيف

  

 ٟم٠ًمل اهلل أن يتقب قمٚمٞمٜم٤م وأن يٖمٗمر ذٟمقسمٜم٤م إٟمف هق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ
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 شسوط التوبة

ُمـ أقمٔمؿ احلًٜم٤مت: َّٕن٤م شمزيؾ اًمٕمقائؼ اًمتل شم٘مقم سملم اًمٕمٌد وسملم  -شمٕم٤ممم  -اًمتقسم٦م إمم اهلل 

وٟمزواهت٤م: وم٤مًمتقسم٦م َتأل اًمٜمٗمس سم٤مُٕمؾ، رسمف: شمٚمؽ اًمٕمقائؼ اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم اًمٜمٗمس ُمـ ؿمٝمقاهت٤م 

 وشم٘مقد اًم٘مٚم٥م إمم ُمّمدر اًمٜمقر.

 وًمـ شمٙمقن اًمتقسم٦م صحٞمح٦م ُم٘مٌقًم٦م طمتك شمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ذوط شمث٧ٌم صدق اًمت٤مئ٥م ذم شمقسمتف.

 وُمـ هذه اًمنموط:

ٓ ي٘مٌؾ ُمـ إقمامل إٓ ُم٤م  -ؾمٌح٤مٟمف  -ٕن اهلل  -قمز وضمؾ  -أن شمٙمقن ظم٤مًمّم٦م هلل أوًٓ: 

: ومال سمد أن يٙمقن  ُمٌتٖمًك سمف وضمٝمف، وُمقاومً٘م٤م أُمره سم٤مشم٤ٌمع رؾمقًمف  يم٤من ظم٤مًمًّم٤م ًمف وطمده

ٜم٦َّم: إذ ىمد يٙمقن اًمٕمٛمؾ صقاسًم٤م وٓ  -شمٕم٤ممم  -اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمًّم٤م إمم اهلل  ًُّ صقاسًم٤م: أي ُمقاومً٘م٤م ًمٚم

ويم٤من ُمـ  -أيًْم٤م  -يٙمقن ظم٤مًمًّم٤م، ومال ي٘مٌؾ، وىمد يٙمقن ظم٤مًمًّم٤م وٓ يٙمقن صقاسًم٤م ومال ي٘مٌؾ 

اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ قمٛمكم يمٚمف ص٤محل٤ًم، واضمٕمٚمف ًمقضمٝمؽ ظم٤مًمًّم٤م، وٓ دمٕمؾ : »   دقم٤مء قمٛمر 

 ش.ٕطمد ومٞمف ؿمٞمًئ٤م

ومٞمٙمقن اًم٤ٌمقم٨م ًمٚمتقسم٦م طُم٥مُّ اهلل وشمٕمٔمٞمٛمف ورضم٤مؤه، واًمٓمٛمع ذم صمقاسمف، واخلقف ُمـ قم٘م٤مسمف، ٓ 

 شمزًمًٗم٤م إمم خمٚمقق، وٓ ىمّمًدا ذم قمرض ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م اًمزائؾ.

س اعمِمٖمقًم٦م سمٚمذة اعمٕمّمٞم٦م ىمٚمَّام خُتْٚمص قمٛمؾ اخلػم: اإلىمالع قمـ اعمٕمّمٞم٦م: ٕن اًمٜمٗمصم٤مٟمًٞم٤م: 

ومٞمج٤مهد اًمت٤مئ٥م ٟمٗمًف ٓىمتالع ضمذور اًمنم ُمـ ىمٚمٌف، طمتك يّمٌح ٟم٘مًٞم٤م ظم٤مًمًّم٤م ص٤مومًٞم٤م، شمّمدر 

قمٜمف أقمامل اخلػم سمٜمٞم٦م ص٤محل٦م ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد اهلل: وم٢من يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م سمٗمٕمؾ حمرم شمريمف ذم احل٤مل، 

َم٤م يٛمٙمـ ىمْم٤مؤه، وإن يم٤مٟم٧م َم٤م يتٕمٚمؼ وإن يم٤مٟم٧م سمؽمك واضم٥م ومٕمٚمف ذم احل٤مل إن يم٤من 

 سمح٘مقق اخلٚمؼ ختٚمص ُمٜمٝم٤م وأداه٤م إمم أهٚمٝم٤م أو اؾمتحٚمٝمؿ ُمٜمٝم٤م.

اًمٜمدم قمغم ُم٤م ؾمٚمػ ُمٜمف ذم اعم٤ميض، واإلىمالع قمٜمف ذم احل٤مل واًمٕمزم قمغم أٓ يٕم٤مود صم٤مًمًث٤م: 

ٜمف اًمذٟم٥م ذم اعمًت٘مٌؾ، ومٚمـ شمٙمقن اًمتقسم٦م صحٞمح٦م طمتك يٙمقن ٟم٤مدًُم٤م آؾمًٗم٤م طمزيٜم٤ًم قمغم ُم٤م سمدر ُم
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واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف: وُمـ هٜم٤م ومال  -قمز وضمؾ  -ُمـ اعمٕم٤ميص، ٟمدًُم٤م يقضم٥م آٟمٙم٤ًمر سملم يدي اهلل 

٤ًٌم وٟم٤مدًُم٤م ذًمؽ اًمذي يتحدث سمٛمٕم٤مصٞمف اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ىم٤مرومٝم٤م يٗمتخر سمذًمؽ ويت٤ٌمهك سمف:  ُيَٕمدُّ شم٤مئ

تِل يُمؾُّ  : » سمؾ هذا ُمـ اعمج٤مهرة اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل َّٓ  ُُمَٕم٤مرًم  ُأُمَّ ـَ ا إِ ) عُمَج٤مِهِري
2

 ش.( 

ث ٟمٗمًف أٓ يٕمقد راسمًٕم٤م:  اًمٕمزم اجل٤مزم قمغم قمدم ُمٕم٤مودة اًمذٟم٥م: ومٞمتقب ُمـ اًمذٟم٥م وهق ُُيَدَّ

ذم اعمًت٘مٌؾ، واًم٘مّمد ًمتدارك ُم٤م وم٤مت وإصالح ُم٤م ي٠مِت، ودوام اًمٓم٤مقم٦م ودوام شمرك اعمٕمّمٞم٦م 

واًمتزام ذًمؽ ـمٞمٚم٦م قمغم ومٕمؾ اعم٠مُمقر، وشمرك اعمحٔمقر،  -أيًْم٤م  -إمم اعمقت، واًمٕمزم اجل٤مزم 

 طمٞم٤مشمف.

وإذا وصؾ اًمٕمٌد إمم هذه اًمدرضم٦م ُمـ اًمٕمزم اجل٤مزم ومال يي شمقسمتف هلل ُمرة أظمرى إن ٟمدم 

٤ًٌم وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمٌل. وم٘م٤مل : » وأؾمػ وؾم٤مرع إمم اًمتقسم٦م: ىم٤مل  أذٟم٥م قمٌٌد ذٟم

وم٠مذٟم٥م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: أذٟم٥م قمٌدي، ومٕمٚمؿ أن ًمف رسًم٤م يٖمٗمر اًمذٟم٥م وي٠مظمذ سم٤مًمذٟم٥م، صمؿ قم٤مد 

٤ًٌم ومٕمٚمؿ أن ًمف رسًم٤م يٖمٗمر  وم٘م٤مل: أي رب اهمٗمر زم ذٟمٌل، وم٘م٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: قمٌدي أذٟم٥م ذٟم

اًمذٟم٥م وي٠مظمذ سم٤مًمذٟم٥م، صمؿ قم٤مد وم٠مذٟم٥م وم٘م٤مل: أي رب اهمٗمر زم ذٟمٌل، وم٘م٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

أذٟم٥م قمٌدي ومٕمٚمؿ أن ًمف رسًم٤م يٖمٗمر اًمذٟم٥م وي٠مظمذ سم٤مًمذٟم٥م. اقمٛمؾ ُم٤م ؿمئ٧م وم٘مد همٗمرت 

)ًمؽ
١

 : وم٘مد همٗمرت ًمؽ. أي ُم٤م دُم٧م شمذٟم٥م صمؿ شمتقب، همٗمرت ًمؽ.وُمٕمٜمك ىمقًمفش. (

٤م:  ًً قمدم اإلسار قمغم اعمٕمّمٞم٦م: واإلسار: هق قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمغم ؿمٝمقة اًمذٟم٥م، ظم٤مُم

وآؾمت٘مرار قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م، واًمٕمزم قمغم اعمٕم٤مودة: ٕن اًمتقسم٦م ُمع اإلسار شمقسم٦م اًمٙمذاسملم اًمذيـ 

                                        
اهلل (. وادْو رون:  ؿ افييـ ُو روا بؿعو قفؿ وأطفرو و وـشػقا مو شس ١٩٩٠( ومًؾؿ )٦٠٦٩رواه افٌ وري )  ((2

 فؾـقوي.« رشح  ِق  مًؾؿ»ظؾقفؿ ؾقتِدثقن هبو فغر رضورة وٓ حوُي. اكظر: 

 . ظـ أي  ريرة  (١٧٩٨« )مًؾؿ»( و ٧٩٠٧« )افٌ وري»رواه    ((١
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عمقاشمٞم٦م عمٕم٤مودة اًمذٟم٥م، وىمد سم٘مٞم٧م هيجرون اًمذٟمقب هجًرا ُم١مىمت٤ًم، يتحٞمٜمقن ومٞمٝم٤م اًمٗمرص ا

طمالوشمف ذم ىمٚمقهبؿ، يتٛمٜمقن ُم٘م٤مرومتف ُم٤م وضمدوا اًمًٌٞمؾ إًمٞمف، وىمد ذط اهلل ًمقضمقب اعمٖمٗمرة 

ڤ  ڦ         ژ ٹ ٹ ودظمقل اجلٜم٦م قمدم اإلسار قمغم ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م أو فمٚمؿ اًمٜمٗمس: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 .[136، 135]آل قمٛمران:  ژژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  گ  

أن اًمتقسم٦م يمام شمٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن شمٙمقن أيًْم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي يٙمقن ؾم٤مدؾًم٤م: 

اًمتٕمقيض اإلجي٤ميب ذم اًمٜمٗمس  شمرمج٦م قمٛمٚمٞم٦م عم٤م ذم ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن: إذ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يٜمٌمء

ًمإلىمالع قمـ اعمٕمّمٞم٦م: ومٞمٕمقض اًمت٤مئ٥م ُم٤م سومف ُمـ قمٛمره ذم اًمٚمٝمق واعمٕمّمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ 

اًمّم٤مًمح وومٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت: ًمٞمٛمحؼ سمذًمؽ أصمر اخلٓمٞمئ٦م واًمًٞمئ٤مت، وم٢مذا شم٤مب وأىمٚمع قمـ اًمذٟم٥م 

 ومٞمٜمٌٖمل أن يّمدق شمقسمتف شمٕمقيض ُم٤م وم٤مشمف سم٠مقمامل ص٤محل٦م: ًمٙمل يرضمك ومالطمف، ومٚمٞم١مد اًمت٤مئ٥م

 اًمٗمرائض ومجٞمع ؿمٕم٥م اإليامن اًمٌْمع واًمًٌٕملم ىمدر اعمًتٓم٤مع.

أن يًتٛمر اًمت٤مئ٥م ذم شمقسمتف وٓ ي٠مِت سمام يٜم٘مْمٝم٤م وخي٤مًمٗمٝم٤م: إذ آؾمتٛمرار ذم اًمتقسم٦م ؾم٤مسمًٕم٤م: 

 ذط ذم صح٦م يمامهل٤م وٟمٗمٕمٝم٤م.

ُمـ ذوط اًمتقسم٦م أن شمّمدر ذم زُمـ ىمٌقهل٤م: وهق ُم٤م ىمٌؾ طمْمقر إضمؾ، وـمٚمقع صم٤مُمٜم٤ًم: 

)٤ماًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب
2

). 

  

  

                                        
 ( فؾشق   وف  افًدٓن. ١٩)ص:  افتقبي إػ اهللاكظر:  ((2
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 إشلال وجوابُ 

وهٜم٤م إؿمٙم٤مل أطمٌٌٜم٤م ذيمره شمتٛمٞمام ًمٚمٗم٤مئدة ، وشمٙمٛمٞمالً ًمٚمٛمقوقع ورومٕم٤ًم ًمإلؿمٙم٤مل قمـ يمثػم ُمـ 

 اًمٜم٤مس ،وم٢ممم اإلؿمٙم٤مل واجلقاب ، واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب وإًمٞمف اعمرضمع واعمآب.

َـّ يمٞمػ ٟمًتٓمٞمع اجلٛمع سملم احلديثلم اًمنميٗملم: طمدي٨م اإلؿمٙم٤مل :  تِل ٕقَْمَٚمَٛم ـْ ُأُمَّ َأىْمَقاًُم٤م ُِم

ٜم٤َمٍت  ًَ ـَ  وطمدي٨م  َي٠ْمشُمقَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سمَِح َّٓ اعمَُْج٤مِهِري تِل ُُمَٕم٤مرًم إِ  يُمؾُّ ُأُمَّ

 أوًٓ: ٟمذيمر ٟمص احلديثلم اًمذيـ وىمع ومٞمٝمام اإلؿمٙم٤مل: اجْلََقاُب:   

ـْ صَمْقسَم٤مَن  ِلِّ  أ. قَم ـِ اًمٜمٌَّ ُف ىَم٤مَل:  قَم َـّ َأٟمَّ تِل َي٠ْمشُمقَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ٕقَْمَٚمَٛم ـْ ُأُمَّ َأىْمَقاًُم٤م ُِم

ٜم٤َمٍت َأُْمَث٤مِل ضِم٤ٌَمِل هِت٤َمَُم٦َم سمِٞمًْم٤م وَمَٞمْجَٕمُٚمَٝم٤م اهللَُّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َه٤ٌَمًء َُمٜمُْثقًرا ًَ )سمَِح
2

ىَم٤مَل صَمْقسَم٤مُن: َي٤م َرؾُمقَل  (

ِٝمْؿ ًَمٜم٤َم َأْن َٓ َٟمُٙمقَن ُِمٜمُْٝمْؿ  ـُ َٓ َٟمْٕمَٚمُؿ، ىَم٤مَل: اهللَِّ ِصْٗمُٝمْؿ ًَمٜم٤َم، ضَمٚمِّ ـْ َوَٟمْح ُْؿ إظِْمَقاُٟمُٙمْؿ َوُِم َأَُم٤م إَِّنَّ

ْٞمِؾ يَماَم شَم٠ْمظُمُذوَن َوًَمٙمِٜمَُّٝمْؿ َأىْمَقاٌم إَِذا ظَمَٚمْقا سمَِٛمَح٤مِرِم اهللَِّ اْٟمَتٝمَ  ـَ اًمٚمَّ )ُٙمقَه٤مضِمْٚمَدشمُِٙمْؿ َوَي٠ْمظُمُذوَن ُِم
١

) 

 .ُم٤مضمف  صحٞمح اسمـ ( ، وصححف إًم٤ٌمِن ذم 4245.رواه اسمـ ُم٤مضمف )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َّٓ  َيُ٘مقُل:  ىَم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ ب. قَم تِل ُُمَٕم٤مرًم إِ يُمؾُّ ُأُمَّ

ُه اهللَُّ  ْٞمِؾ قَمَٛماًل صُمؿَّ ُيّْمٌَِح َوىَمْد ؾَمؽَمَ ضُمُؾ سم٤ِمًمٚمَّ ـْ اعمَُْج٤مَهَرِة َأْن َيْٕمَٛمَؾ اًمرَّ ، َوإِنَّ ُِم ـَ  قَمَٚمْٞمِف اعْمَُج٤مِهِري

ُف، َوُيّْمٌُِح َيْٙمِِمُػ ؾِمؽْمَ اهللَِّ وَمَٞمُ٘مقَل  ُه َرسمُّ ؽُمُ ًْ ٤ٌَمِرطَم٦َم يَمَذا َويَمَذا، َوىَمْد سَم٤مَت َي : َي٤م وُماَلُن قَمِٛمْٚم٧ُم اًْم

 ( .2990( وُمًٚمؿ )5721.رواه اًمٌخ٤مري ) قَمٜمْفُ 

ىمد اؾمتِمٙمؾ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اجلٛمع سملم هذيـ احلديثلم، وشمٕمددت أُم٤ميمـ ؾم١ماهلؿ قمـ صم٤مٟمٞم٤ًم: 

ٟمذيمر ُم٤م شمٞمن ُمـ أوضمف اجلٛمع سمٞمٜمٝمام، ؾم٤مئٚملم اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ، ومٜم٘مقل: إن ذًمؽ اجلٛمع، و

                                        
ٌُّ افيفيي َلراه َ َوْقء ((2 ٌَ ُء ادُـْ  افشؿِس. اوٌوء َ إ ؾ: افقيف

مف اهلل لعوػ مـ ادعويص, اف غوُر, وافؽٌوُر. ((١  حمورم اهلل:  ل ـؾ مو حريف
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اًمذي دقم٤م إمم اؾمتِمٙم٤مل احلديثلم هق ُم٤م طمقاه ُمٕمٜم٤ممه٤م َم٤م فم٤مهره اًمتٕم٤مرض، وم٢من احلدي٨م 

إول ًمٞمس ومٞمف أن أصح٤مب اعمٕم٤ميص ىمد ضم٤مهروا سمٛمٕم٤مصٞمٝمؿ، وسمٛم٘مت٣م احلدي٨م اًمث٤مِن ومٝمؿ 

، ويتققمدون سم٤مًمًخط واًمٕمذاب؟! وُمـ هٜم٤م ضم٤مء اإلؿمٙم٤مل ، ومٙمٞمػ حتٌط أقمامهلؿُمٕم٤مومْقن

 ذم فم٤مهر احلديثلم، ومذه٥م اًمٕمٚمامء ذم اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ُمذاه٥م ؿمتَّك، وُمـ ذًمؽ:

قم٘م٦ٌم سمـ  ". اًم٘مقل سمتْمٕمٞمػ طمدي٨م صمقسم٤من، وىمد قمٚمَّٚمف سمٕمْمٝمؿ ومْمٕمَّػ ؾمٜمده سم٤مًمراوي 1

 ، وطمٙمؿ قمغم ُمتٜمف سم٤مًمٜمٙم٤مرة."قمٚم٘مٛم٦م اعمٕم٤مومري 

ه: سم٠من اًمراوي قم٘م٦ٌم سمـ قمٚم٘مٛم٦م وصمَّ٘مف يمثػمون، وَمـ وصم٘مف: اسمـ أ. ويرد قمغم شمْمٕمٞمػ ؾمٜمد 

، أو "حمٛمد  "ُمٕملم، واًمٜم٤ًمئل، وُمـ طمٙمؿ قمغم رواي٤مشمف سم٤مًمرد وم٢مٟمام هق إذا روى قمٜمف اسمٜمف 

، وهذا ىمقل إئٛم٦م اعمح٘م٘ملم ذم طم٤مًمف، وًمٞم٧ًم روايتف ذم هذا "إوزاقمل  "روى هق قمـ 

 ٛمد، وم٤مًمًٜمد طمًـ قمغم أىمؾ أطمقاًمف.احلدي٨م قمـ إوزاقمل، وٓ رواه قمٜمف اسمٜمف حم

ڤ  ڤ  ڤ  ژ ويرد قمغم ٟمٙم٤مرة ُمتٜمف سم٠من ًمف ٟمٔم٤مئر ُمٕمرووم٦م، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ب. 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  

وهق وإن مل يٙمـ ومٞمف طمٌقط أقمامل أوًمئؽ سمٚمٗمظ أي٦م، إٓ أٟمف ُيٕمرف [.  108] اًمٜم٤ًمء:  ژڇ  

 ذًمؽ سمٛمٕمٜم٤مه٤م. 

ـَ اًمٜم٤َّمِس ًمِئاَلَّ : ىم٤مل اسمـ يمثػم  ٤ٌَمِئِحِٝمْؿ ُِم تَْخُٗمقَن سمَِ٘م ًْ َهَذا إِْٟمَٙم٤مٌر قَمغَم اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم ذِم يَمْقَِّنِْؿ َي

َٟمَّ  ِٕ ٤م  ٌ سماَِم ذِم َواَمِئِرِهْؿ: َوهِلََذا ُيٜمْٙمُِروا قَمَٚمٞمِْٝمْؿ، َوجُي٤َمِهُروَن اهللََّ هِبَ اِئِرِهْؿ َوقَم٤ممَل ُف  ُُمٓمَّٚمٌِع قَمغَم َهَ

]  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ىَم٤مَل: 

)هَتِْديٌد هَلُْؿ َوَوقِمٞمدٌ   [108اًمٜم٤ًمء: 
2

) . 

                                        
 لػًر ابـ ـَّر ظـد أيي افؽريؿي. ((2
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سمٞمٜمٝمام، ٓ . أن طمدي٨م صمقسم٤من ذم اعمٜم٤موم٘ملم، وطمدي٨م أيب هريرة ذم اعمًٚمٛملم، ومال شمٕم٤مرض 2

 ؾمٞمام إذا محٚمٜم٤م اًمٜمٗم٤مق هٜم٤م قمغم اًمٜمٗم٤مق اًمٕمٛمكم اًمذي ٓ يٜم٤مذم أظمقة اإليامن.

واًمقاىمع أن اعمت٠مُمؾ ذم طم٤مل سمٕمض ُمـ ي٘مع ذم اعمٜمٙمرات هذه إي٤مم ُمـ أهؾ اخلػم واًمّمالح 

سمِمٙمؾ  "اخلٚمقات  "اًمٔم٤مهر، وسم٤مقمؽماف ُمـ يتقب ُمٜمٝمؿ جيد قمج٤ًٌم، ُمـ ارشمٙم٤مب ذٟمقب 

قمٚمٞمف! ومٛمـ ه١مٓء ُمـ شمٙمقن ظمٚمقاشمف ذم ُمِم٤مهدة  "تٝم٤مك اٟم "يٛمٙمـ إـمالق وصػ 

اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٗم٤مؾمدة، واًمٜمٔمر ذم اإلٟمؽمٟم٧م إمم ُمقاىمع اجلٜمس اًمٗم٤موح، واؾمتٕمامل أؾمامء 

ُمًتٕم٤مرة ًمٚمٛمح٤مدصم٦م واعمراؾمٚم٦م ُمع إضمٜمٌٞم٤مت، صمؿ دمد ه١مٓء هلؿ ٟمّمٞم٥م ذم اًمٔم٤مهر ُمـ 

رًا هل١مٓء أن  آؾمت٘م٤مُم٦م، ذم اًمٚم٤ٌمس، واًمّمالة، واًمّمٞم٤مم، وُمـ هٜم٤م يم٤من هذا احلدي٨م حمذِّ

، يمام  يٙمقن طم٤مهلؿ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم، أو أن يٙمقٟمقا أقمداء إلسمٚمٞمس ذم اًمٔم٤مهر، أصدىم٤مء ًمف ذم اًمنِّ

 ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ.

اًْمَٙمٌػَِمُة  :( 764/  2) اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙم٤ٌمئر ذم يمت٤مسمف  ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 

قَن سَمْٕمَد اًمثَّاَل  ًُ ٤مِدؾَم٦ُم َواخْلَْٛم ًَّ لَم ذِم اعْمَأَلِ َواْٟمتَِٝم٤مُك اعْمََح٤مِرِم َوًَمْق اًم ٤محِلِ صماِِمَئ٦ِم : إفْمَٝم٤مُر ِزيِّ اًمّمَّ

ـْ صَمْقسَم٤مَن  .َصَٖم٤مِئَر ذِم اخْلَْٚمَقِة  ٜمٍَد ُرَواشُمُف صمَِ٘م٤مٌت قَم ًَ ـُ َُم٤مضَمْف سمِ ِلِّ  َأظْمَرَج اسْم ـْ اًمٜمٌَّ َأٟمَُّف  قَم

ـْ ُأُمَّ  ىَم٤مَل :  َـّ َأىْمَقاًُم٤م ُِم قَْمَٚمَٛم ٤ٌَمِل هِت٤َمَُم٦َم سَمْٞمَْم٤مَء وَمَٞمْجَٕمُٚمَٝم٤م َٕ تِل َي٠ْمشُمقَن َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم سم٠َِمقْماَمٍل َأُْمث٤َمِل ضِم

٤ٌَمًء َُمٜمْثُقًرا ...  اهللَُّ َه

ٟمْ  ِٓ ٚمِِٛملَم :  ًْ ُرُه َوإهِْمَقاُؤُه ًمِْٚمُٛم اَر اًْمَ٘مٌِٞمِح َيْٕمُٔمُؿ َضَ ـِ َوإِْهَ ًَ ـْ يَم٤مَن َدْأسُمُف إفْمَٝم٤مَر احْلَ َنَّ َُم اَلِل حِ ِٕ

ـْ قُمٜمُِ٘مِف . اهـ سم٤مظمتّم٤مر  ِرسْمَ٘م٦ِم اًمتَّْ٘مَقى َواخْلَْقِف ُِم
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ٓ ي٘متيض ظمٚمقهتؿ ذم سمٞمقهتؿ وطمدهؿ! سمؾ ىمد إَِذا ظَمٚمقا سمَِٛمَح٤مِرِم اهلل : . ىمقًمف 3

يٙمقٟمقن ُمع مج٤مقمتٝمؿ، وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ، وم٤محلدي٨م ومٞمف سمٞم٤من ظمٚمقهتؿ سم٤معمح٤مرم، ٓ ظمٚمقهتؿ 

ُمع أٟمٗمًٝمؿ ذم سمٞمقهتؿ، ومٚمٞمس ه١مٓء سمٛمٕم٤موملم، واعمٕم٤مرم اًمذي ذم طمدي٨م أيب هريرة اًمذي 

دي٨م أٟمف ؿمخص سمٕملم، وأن ئمٝمر ًمٜم٤م أٟمف يٗمٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم قمٚمٞمف وطمده، وًمذا ضم٤مء ذم احل

ف ىمد ؾمؽمه،  ُه اهللَُّ قَمَٚمْٞمفِ رسمَّ ْٞمِؾ قَمَٛماًل صُمؿَّ ُيّْمٌَِح َوىَمْد ؾَمؽَمَ ضُمُؾ سم٤ِمًمٚمَّ ، وطمدي٨م صمقسم٤من ومٞمف َيْٕمَٛمَؾ اًمرَّ

 . ظَمَٚمقاو  ىمْقماجلٛمع 

ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م  ظمٚمقا سمٛمح٤مرم اهللاًمذي يٌدو أن : ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمِن 

، ّهًا  ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م  ظمَٚمقا  ، وإٟمام: إذا ؾمٜمح٧م هلؿ اًمٗمرص٦م اٟمتٝمٙمقا اعمح٤مرم، ومـ ًا ّه  

)وإٟمام ُمـ سم٤مب )ظمال ًمِؽ اجلق ومٌٞميض واصٗمري (
2

) . 

حم٤مرم اهلل، وهق وصػ يدل  يٜمتٝمٙمقنـ ذم طمدي٨م صمقسم٤من سم٠مَّنؿ ي. وصػ ه١مٓء اعمذيمقر4

قمغم اؾمتحالهلؿ ًمذًمؽ، أو ُم٤ٌمًمٖمتٝمؿ ومٞمٝم٤م ذم هذه احل٤مل، وأُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٙمر اهلل، وقم٘مقسمتف، 

وقمدم ُم٤ٌمٓهتؿ سم٤مـمالقمف قمٚمٞمٝمؿ. ومٚمذا اؾمتح٘مقا اًمٕم٘مقسم٦م سمحٌقط أقمامهلؿ، وًمٞمس اًمققمٞمد قمغم 

ل أوًمئؽ، أن جيكمِّ طم٤م اًمٜمٌلَّ  جمرد اًمٗمٕمؾ ًمتٚمؽ اعمٕمّمٞم٦م، وًمٕمٚمف ًمذًمؽ ؾم٠مل صمقسم٤من 

وأن يّمٗمٝمؿ: ظمِمٞم٦م أن يٙمقٟمقا ُمٜمٝمؿ، وهؿ ٓ يدرون، وُمثؾ هذا إٟمام هق ـمٚم٥م عمٕمروم٦م طم٤مل 

)ىمٚمقب أوًمئؽ اًمٕمّم٤مة، وًمٞمس عمٕمروم٦م أومٕم٤مهلؿ جمردة 
١

 ، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.. اهـ اعمراد(

 

  

                                        
 ( .١١٦رشيط رؿؿ ) شؾًؾي اودى وافـقر   ((2

 (.١2٧/ ١مقؿع اَشِم شمال وُقاب ) ((١
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 موععة 

ُم٤مؾم٦م  سمح٤مضم٦مٍ إن ًمٚمٛمقاقمظ شم٠مصمػمًا سمٚمٞمٖم٤ًم ذم اًم٘مٚمقب ، وُمقىمٕم٤ًم  قمٔمٞماًم ذم اًمٜمٗمقس ،وًمذا وم٢مٟمٜم٤م 

 همٞمقم هب٤م وشمٜم٘مِمع اخل٤مؿمٕملم، أومئدة هل٤م وشَمِرّق  اعمخٌِتلم، ىمٚمقب هل٤م شمٚملم اًمتل،ًمٚمٛمققمٔم٦م احلًٜم٦م 

 أن ري٥م وًٓمالقمٌلم، وا اًمالّهلم قمـ احلُج٥م ؾَمقاشمِر هب٤م وشمرشمٗمع اًمٖم٤مومٚملم، قمـ اًمٖمٗمٚم٦م

 وأضمر وصم٤ٌمٌت  ظمػمٌ  سم٤معمققمٔم٦مِ  اًمٕمٛمؾ إنّ ، ورومٞمع ُم٘م٤مم ذم اًمنمع وًمف، ضمٚمٞمؾ قمٛمؾ اًمققمظ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ٹ ٹ وهداي٦م،

وُمـ  [.68-66: اًمٜم٤ًمء] ژڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ذم اعمقت وؾمٙمرشمف، :  شمٗمٙمر  ي٤م ُمٖمرور قمٔم٤مت اًمٕمٚمامء ُم٤م ضم٤مء ذم شمذيمرة اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل 

وصٕمقسم٦م يم٠مؾمف وُمرارشمف، ومٞم٤م ًمٚمٛمقت ُمـ وقمد ُم٤م أصدىمف، وُمـ طم٤ميمؿ ُم٤م أقمدًمف، يمٗمك 

سم٤معمقت ُمٗمزقم٤ًم ًمٚم٘مٚمقب، وُمٌٙمٞم٤ًم ًمٚمٕمٞمقن، وُمٗمرىم٤ًم ًمٚمجامقم٤مت، وه٤مدُم٤ًم ًمٚمذات، وىم٤مـمٕم٤ًم 

ًمألُمٜمٞم٤مت ، ومٝمؾ شمٗمٙمرت ي٤م اسمـ آدم ذم يقم ُمٍمقمؽ، واٟمت٘م٤مًمؽ ُمـ ُمقوٕمؽ، إذا ٟم٘مٚم٧م ُمـ 

وظم٤مٟمؽ اًمّم٤مطم٥م واًمرومٞمؼ، وهجرك إخ واًمّمديؼ، وأظمذت ُمـ ومراؿمؽ  ؾمٕم٦م إمم وٞمؼ،

وهمٓم٤مئؽ إمم همرر، وهمٓمقك ُمـ سمٕمد ًملم حل٤مومٝم٤م سمؽماب وُمدر، ومٞم٤م ضم٤مُمع اعم٤مل، واعمجتٝمد ذم 

اًمٌٜمٞم٤من، ًمٞمس ًمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ واهلل إٓ إيمٗم٤من، سمؾ هل ًمٚمخراب واًمذه٤مب، وضمًٛمؽ 

أٟم٘مذك ُمـ إهقال؟ يمال سمؾ شمريمتف عمـ  ًمٚمؽمائ٥م واعمئ٤مب ، وم٠ميـ اًمذي مجٕمتف ُمـ اعم٤مل؟ ومٝمؾ

 ٓ ُيٛمدك، وىمدُم٧م سم٠موزارك قمغم ُمـ ٓ يٕمذرك  .

قمـ يزيد اًمرىم٤مر أٟمف يم٤من ي٘مقل ًمٜمٗمًف: وُيؽ ي٤م يزيد ُمـ ذا يّمكم  وٟم٘مؾ اًم٘مرـمٌل  

قمٜمؽ سمٕمد اعمقت؟ ُمـ ذا يّمقم قمٜمؽ سمٕمد اعمقت؟ ُمـ ذا يريض قمٜمؽ رسمؽ سمٕمد اعمقت؟ . صمؿ 

شمٌٙمقن وشمٜمقطمقن قمغم أٟمٗمًٙمؿ سم٤مىمل طمٞم٤مشمٙمؿ؟ ُمـ اعمقت ـم٤مًمٌف،  ي٘مقل:  ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس، أٓ
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واًم٘مؼم سمٞمتف، واًمؽماب ومراؿمف، واًمدود أٟمٞمًف، وهق ُمع هذا يٜمتٔمر اًمٗمزع إيمؼم، يمٞمػ يٙمقن 

 طم٤مًمف؟ .

َُمثِّْؾ ٟمٗمًؽ ي٤م ُمٖمرور وىمد طمٚم٧م سمؽ اًمًٙمرات، وٟمزل :   اًمتذيمرةذم  وىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

: إن ومالٟم٤ًم ىمد أوص، وُم٤مًمف ىمد أطمَم، وُمـ ىم٤مئؾ سمؽ إٟملم واًمٖمٛمرات، ومٛمـ ىم٤مئؾ ي٘مقل

ي٘مقل: إن ومالٟم٤ًم صم٘مؾ ًم٤ًمٟمف، ومال يٕمرف ضمػماٟمف، وٓ يٙمٚمؿ إظمقاٟمف، ومٙم٠مِن أٟمٔمر إًمٞمؽ شمًٛمع 

اخلٓم٤مب، وٓ شم٘مدر قمغم رد اجلقاب، صمؿ شمٌٙمل اسمٜمتؽ وهل يم٤مٕؾمػمة، وشمتيع وشم٘مقل: 

اًمٙمالم وٓ شم٘مدر قمغم رد  طمٌٞمٌل أيب ُمـ ًمٞمتٛمل ُمـ سمٕمدك؟ وُمـ حل٤مضمتل؟ وأٟم٧م واهلل شمًٛمع

 وأٟمِمدوا:اجلقاب 

 وأؿٌؾرررً اف رررغرى متررررغ خرررد و

 

 ذ وُـتررل حقـررًو وحقـررًو ظررذ  رردريظرر 

 ولٌؽررل بِرؿرري و ؿررش خررداو 

 

 لـررودي: أي إين ؽؾٌررً ظررذ اف ررز 

 حٌقٌررل أي مررـ فؾقتررومك لرررـتفؿ 

 

 ر؟رررراخ زؽى َ بعقد مـ افقـرـلؾ 

 

 

 

 

ومخٞمؾ ًمٜمٗمًؽ ي٤م اسمـ آدم إذا أظمذت ُمـ ومراؿمؽ، إمم ًمقح ُمٖمتًٚمؽ ومٖمًٚمؽ اًمٖم٤مؾمؾ،  

وأًم٧ًٌم إيمٗم٤من، وأوطمش ُمٜمؽ إهؾ واجلػمان، وسمٙم٧م قمٚمٞمؽ إصح٤مب واإلظمقان، 

وأيـ اًمٞمت٤مُمك شمريمٙمؿ أسمقيمؿ ومام شمروٟمف سمٕمد هذا اًمٞمقم  حت٤مهلل؟وىم٤مل اًمٖم٤مؾمؾ أيـ زوضم٦م ومالن 

 وأٟمِمدوا:أسمدًا؟ 

 موفرررؽ لؾعرررىأٓ أارررو ادغررررور 

 

 لممرررؾ آمررروًٓ ومقلرررؽ أؿررررب 

 ولعؾرررؿ أن احررررص بِرررر مٌعرررد 

 

 شرررػقـتف افررردكقو ؾنيررروج لعطرررى 

 رظوً رولعؾررؿ أن ادررقت يررـؼض مًرر 

 

 ظؾقررؽ يؼقـررًو ضعؿررف فررقس يعرريب 

 ـلكرررؽ لرررقيص وافقترررومك لررررا ؿ 

 

 وأمفرررؿ افرررَّؽذ لـرررقح ولـررردب 

 لغررص بِررزن ثررؿ لؾطررؿ وُففررو 

 

 يرا ررو رُررول بعرردمو  ررل  ْررى 
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 وأؿٌرررؾ بوٕـػرررون كِرررقج ؿو رررد

 

 وحيَّررل ظؾقررؽ افررسب وافعررغ لًررؽى 

 (
2
) 

ىمقًمف:  أوحٙمٜمل صمالث، وأسمٙم٤مِن صمالث،  وُمـ قمٔم٤مت اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ أيب اًمدرداء  

أوحٙمٜمل ُم١مُمؾ اًمدٟمٞم٤م واعمقت يٓمٚمٌف، وهم٤مومؾ ًمٞمس سمٛمٖمٗمقل قمٜمف، وو٤مطمؽ سمٛمؾء ومٞمف، وهق 

وطمزسمف، وهقل اعمٓمٚمع  ٓ يدري أأرى اهلل أم أؾمخٓمف؟! . وأسمٙم٤مِن ومراق إطم٦ٌم حمٛمد

يدري إمم  قمٜمد همٛمرات اعمقت، واًمقىمقف سملم يدي اهلل، يقم شمٌدو اًمنيرة قمالٟمٞم٦م، صمؿ ٓ

 اجلٜم٦م أو إمم اًمٜم٤مر .

ي٤م هذا، أيـ اًمذي مجٕمتف ُمـ إُمقال، وأقمددشمف واقمٔم٤ًم ٟم٤مصح٤ًم:   شمذيمرشمفوىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

ًمٚمِمدائد وإهقال، ًم٘مد أصٌح٧م يمٗمؽ ُمٜمف قمٜمد اعمقت ظم٤مًمٞم٦م صٗمرًا، وسمدًم٧م سمٕمد همٜم٤مك 

٤مره؟ ُم٤م يم٤من وقمزك ذًٓ ووم٘مرًا، ومٙمٞمػ أصٌح٧م ي٤م رهلم أوزاره، وي٤م ُمـ ؾمٚم٥م ُمـ أهٚمف ودي

أظمٗمك قمٚمٞمؽ ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد، وأىمؾ اهتامُمؽ حلٛمؾ اًمزاد إمم ؾمٗمرك اًمٌٕمٞمد، وُمقىمٗمؽ اًمّمٕم٥م 

اًمِمديد، أو ُم٤م قمٚمٛم٧م ي٤م ُمٖمرور أن ٓ سمدَّ ُمـ آرحت٤مل إمم يقم ؿمديد إهقال، وًمٞمس 

يٜمٗمٕمؽ صمؿَّ ىمٞمؾ وٓ ىم٤مل، سمؾ يٕمد قمٚمٞمؽ سملم يدي اعمٚمؽ اًمدي٤من ُم٤م سمٓمِم٧م اًمٞمدان وُمِم٧م 

ؼ سمف اًمٚم٤ًمن، وقمٛمٚم٧م اجلقارح وإريم٤من، وم٢من رمحؽ اهلل وم٢ممم اجلٜم٦م، وإن اًم٘مدُم٤من، وٟمٓم

يم٤مٟم٧م إظمرى وم٢ممم اًمٜمػمان ، ي٤م هم٤موماًل قمـ هذه إطمقال إمم يمؿ هذه اًمٖمٗمٚم٦م واًمتقان؟ 

أحت٥ًم أن إُمر صٖمػم، وشمزقمؿ أن اخلٓم٥م يًػم؟ وشمٔمـ أن ؾمٞمٜمٗمٕمؽ طم٤مًمؽ إذا آن 

أو يٖمٜمل قمٜمؽ ٟمدُمؽ إذا زًم٧م سمؽ ىمدُمؽ، ارحت٤مًمؽ، أو يٜم٘مذك ُم٤مًمؽ طملم شمقسم٘مؽ أقمامًمؽ، 

أو يٕمٓمػ قمٚمٞمؽ ُمٕمنمك طملم يْمٛمؽ حمنمك، يمال واهلل ؾم٤مء ُم٤م شمتقهؿ، وٓ سمدَّ أن ؾمتٕمٚمؿ 

ٓ سم٤مًمٙمٗم٤مف شم٘مٜمع، وٓ ُمـ احلرام شمِمٌع، وٓ ًمٚمٕمٔم٤مت شمًٛمع، وٓ سم٤مًمققمٞمد شمرشمدع، دأسمؽ أن 

شمذيمر ُم٤م سملم  شمت٘مٚم٥م ُمع إهقاء، وختٌط ظمٌط اًمٕمِمقاء، يٕمجٌؽ اًمتٙم٤مصمر سمام ًمديؽ، وٓ

                                        
 .١١صافتيـرة ( (2
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يديؽ. ي٤م ٟم٤مئاًم ذم همٗمٚم٦م، وذم ظمٌٓم٦م ي٘مٔم٤من، إمم يمؿ هذه اًمٖمٗمٚم٦م واًمتقان، أشمزقمؿ أن ؾمتُؽمك 

ؿم٤م   ؿَم٤م ؟ أم َتٞمز سملم إؾمد واًمرَّ )ؾُمَدى، وأن ٓ حت٤مؾم٥م همدًا، أم حت٥ًم أن اعمقت ي٘مٌؾ اًمرُّ
2

) 

 اًمٕمٛمؾ اعمؼمور، ؟ يمال واهلل، ًمـ يدومع قمٜمؽ اعمقت ُم٤مًمؽ وٓ سمٜمقن، وٓ يٜمٗمع أهؾ اًم٘مٌقر إٓ

ومٓمقسمك عمـ ؾمٛمع ووقمك، وطم٘مؼ ُم٤م ادقمك، وَّنك اًمٜمٗمس قمـ اهلقى، وقمٚمؿ أن اًمٗم٤مئز ُمـ 

ارقمقى، وأن ًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن إٓ ُم٤م ؾمٕمك، وأن ؾمٕمٞمف ؾمقف يرى، وم٤مٟمتٌف ُمـ هذه اًمرىمدة، 

َـّ ُمٜم٤مزل إسمرار وأٟم٧م ُم٘مٞمؿ قمغم إوزار، قم٤مُمؾ  واضمٕمؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ًمؽ قمدة، وٓ شمتٛم

 وأٟمِمدوا:، وراىم٥م اهلل ذم اخلٚمقات، وٓ يٖمرٟمؽ إُمؾ، ومتزهد قمـ اًمٕمٛمؾ..،  سمٕمٛمؾ اًمٗمج٤مر

 لررررزود مررررـ معوصررررؽ فؾؿعررررود

 

 وؿرررررؿ هلل واظؿرررررؾ خرررررر زاد 

 وٓ َتؿررررع مررررـ افرررردكقو ـَّررررراً  

 

 ؾرررررنن ادرررررول ُيؿرررررع فؾـػرررررود 

 ألررررى أن لؽرررقن رؾقرررؼ ؿرررقم 

 

 ورررررؿ زاد وأكرررررً بغرررررر زاد؟ 

ٌظ عم٤َِم سَملْمَ    ٥ٌم ًمِْٚمُ٘مُدوِم قَمَٚمْٞمِف ، َأٓ قَم٤مُِمٌر ًمِْٚمَ٘مؼْمِ ىَمٌَْؾ اًْمُقُصقِل إًَِمْٞمِف.َأٓ ُُمَتٞمَ٘مِّ  َيَدْيِف ، َأٓ ُُمت٠ََمهِّ

ررْقِت  ْع ؾررنِنيف اْدَررْقَت ُيـْررِيُر بِوف يف ررؿيف ًَ  َل

 

وَظوِت افتَُّؼرك َشروَظَي اْدَرْقِت   ًَ  َوَبوِدْر بِ

  ًٌ ًَ َمق ر ًَ ٓ َلْدِري َمَترك َأْكر ـْ ـُ  َوإِْن 

 

ـْ َمررْقِت   ررَؽ َلررْدِري َأّن ٓ ُبررديف ِمرر  َؾنِكيف

اطِمِؾ.إظِْمَقاِِن:   اَم اًْمُٕمْٛمُر َُمَراطِمُؾ ، َويَم٠َمْن ىَمْد سَمَٚمَٖم٧ْم ؾَمِٗمٞمٜم٦َُم اًمرَّ  إِٟمَّ

قَن َوُِم٤مَئ٦ُم ؾَمٜم٦ٍَم. وَمَ٘م٤مًُمقا: قمُ  ًُ َر َدظَمُٚمقا قَمغَم َأقْمَرايِبٍّ َيُٕمقُدوَٟمُف وَمَ٘م٤مًُمقا: يَمْؿ َأشَمك قَمَٚمْٞمَؽ؟ وَمَ٘م٤مَل: مَخْ ٛمِّ

 َواهللَِّ. وَمَ٘م٤مَل: ٓ شَمُ٘مقًُمقا َذًمَِؽ وَمَقاهللَِّ ًَمِق اؾْمَتْٙمَٛمْٚمتُُٛمقَه٤م ٓؾْمَتْ٘مَٚمْٚمتُُٛمقَه٤م.

                                        
ؿ  َبْيُل (2 َصو بوفضيف َصو بِوْفَػْتِ  اْفَغَزاُل .( افرُّ وـِِؿ. وافريف َِ   ادَْوِل فِْؾ
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َٗمِريُمُؿ إظِْمَقاِِن:  ًَ

ُدوا ًمِ ـْ َأظْمَٓم٠َمشْمُف ؾِمَٝم٤مُم اعْمَٜمِٞم٦َِّم ىَمٞمََّدُه قِمَ٘م٤مُل اهْلََرِم ، إِنَّ ًمُِٙمؾِّ ؾَمَٗمٍر َزاًدا وَمتََزوَّ َُم

َق ىُمُٚمقسُمُٙمْؿ ، َواهللَِّ َُم٤م اًمتَّْ٘مَقى ، وَ  ًُ َـّ قَمَٚمْٞمُٙمُؿ إََُمُد وَمَتْ٘م ـَ َُم٤م ُأقِمدَّ ًَمُف َوٓ َيُٓمقًَم ـْ قَم٤مَي يُمقُٟمقا يَمَٛم

ٌََح. ك َأْو ُيْٛمِز إَِذا َأْص ًَ ـْ ٓ َيْدِري: َأُيّْمٌُِح إَِذا َأُْم َط َأَُمُؾ َُم ًِ  سُم

َُِؽ اْفرررر     ررر ًِ َمررروَن ُيـْ يـف افزيف ٌَ ررر ًَ ْ َ ٓ 

    

 َض  َوَفؽِـيفرررررُف َيرررررًدا بَِقررررردِ َؿررررررْ  

 

 

 ُيْعطِقرررَؽ َيْقًمرررو َؾَقْؼَتِضرررقَؽ َؽرررًدا

 

 مريرررررة مررررـ مريرررررة احًررررد 

رررريًرر  ـْ ُؿرررَقاَج َوإِنْ رر  افشيف  ْلَء ِمرر

 

َمررردِ   ـْ َأْظرررُغِ افريف ررروَن َخِػقًّرررو َظررر  ـَ

رروٓ َحتيفررك ُيْرِديررَؽ بِوْفرر  َِ  رَحرروٓ َؾ

 

 

ٌَوِب َواْفَغَقرررردِ   رررر ِة َبْعررررَد افشيف ررررْزَ  ـَ

َـّ إظِْمَقاِِن:  
إِنَّ اًْمِٕمؼَمَ ىَمْد َوَوَح٧ْم ، َوإِنَّ اًمٜمُُّذَر ىَمْد َٟمَّمَح٧ْم ، َوإِنَّ اعْمََقاقِمَظ ىَمْد َأوْمَّمَح٧ْم ، َوًَمٙمِ

ـْ ؾُمْٙمِرَه٤م َُم٤م َصَح٧ْم  )اًمٜمُُّٗمقَس ُِم
2

). 

ٍر، َواًمٓمَِّريُؼ يَمثػَِمُة اعْمَُخ٤موَم٤مِت، إِٟمَُّٙمْؿ ذِم َداٍر ِهَل حَمَؾُّ اًمِٕمؼَمِ َوأوَم٤مِت، َوَأْٟمتُْؿ قَمغَم ؾَمٗمَ إظْمَقاِِن:  

ُٙمْؿ  ًَ ٌُقا َأْٟمُٗم ٌَْؾ اًمَٗمَقاِت، َوطَم٤مؾِم ٌَْؾ اعماََْمِت، َوشَمَداَريُمقا َهَٗمَقاشمُِٙمْؿ ىَم ـْ ُدْٟمَٞم٤ميُمؿ ىَم ُدوا ُِم وَمَتَزوَّ

ـْ أَي٤مِت، َوسَم٤مِدُروا سم ُروا ومِٞماَم َأَرايُمْؿ ُِم ٌُقا اهللَ ذِم اخلََٚمقاِت، َوشَمَٗمٙمَّ ٤محِل٤َمِت، َوَراىِم ٤مٕقَْماَمِل اًمّمَّ

ٌَْؾ َأْن  َت٤مِت، ىَم ٌَْؾ َأْن ُيٜم٤َمِدي سمُِٙمْؿ ُُمٜم٤َمِد اًمِمَّ ٜم٤َمِت، ىَم ًَ ـْ احلَ َواؾْمَتْٙمثُِروا ذِم َأقْماَمِريُمْؿ اًمَ٘مِّمػَمِة ُِم

ٌَْؾ َأْن شمَ  وَمَراِت، ىَم ٌَْؾ َأْن َيتََّم٤مقَمَد ُِمٜمُْٙمْؿ إَٟملُِم َواًمزَّ ٜمَْ٘مٓمَِع ىُمُٚمقسُمُٙمْؿ ُيَٗم٤مضِمئُٙمْؿ َه٤مِدُم اًمٚمََّذاِت، ىَم

ـْ  ٌَْؾ َأْن شُمْزقَمُجقا ُِم ـْ هَمؿِّ اعْمَْقِت اًمَٖمَٛمَراُت، ىَم ٌَْؾ َأْن َيْٖمَِم٤ميُمْؿ ُِم اٍت، ىَم قِمٜمَْد ومَِراىِمُٙمْؿ طَمَنَ

 ٌْ ـْ َهِذِه احلََٞم٤مِة، ىَم ٌَْؾ َأْن ُُي٤َمَل سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوسَملْمَ َُم٤م شَمِْمَتُٝمقَن ُِم َؾ َأْن اًمُ٘مُّمقِر إمم سُمُٓمقِن اًمَٗمَٚمَقاِت، ىَم

ْٟمَٞم٤م َوَهٞمَْٝم٤مَت:  شَمَتَٛمٜمَّقا ُرضُمققَمُٙمْؿ إمم اًمدُّ

 َأَيرو ٓ ِ ًقرو َ َؽْؿررَرِة اجَلْفرِؾ َواَوررَقى

 

ررُى   َدى َيَتَؼؾيف يًعررو َظررَذ ُؾررُرِش افررريف  َمِ
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رررْؾ َ رررَداَج اهللُ َمرررو َثرررؿيف َواْكَتٌِرررفْ   َلَلميف

 

ررُى   يـف ررو ُيَر اُب افَؼررْقِم َحؼًّ  َؾَفررَيا رَشَ

  ًْ اِر إْن َلُػررر َِ َ رررِيِه افررديف ٌُررُف   َوَلْرـِق

 

 َؾَؾرررْقَس َفرررُف َبْعرررَد اْدَـِّقرررِي َمْطَؾرررُى  

 

 

ـْ َحَقولِررفِ  ـْ ُمْعررِرٍض َظرر ًٌررو ِمرر َْ  َؾَقررو َظ

 

 َوَظررـ َحظررِف افَعررو  َوَيْؾُفررق َوَيْؾَعررُى  

رررُروُم َأييف بَِضررروَظيٍ   ِْ  َوَفرررْق َظؾِرررَؿ اَد

 

ٌَرررُف   رررك َؿْؾ ًَ رررُى َأَوررروَع َْٕم  َيَتَؾفيف

ٌَيٌ   رروَن ٓ َيررْدِري َؾتِْؾررَؽ ُمِ ررق ـَ  َؾررنِْن 

 

ٌَُي َأْ ررَعُى   رروَن َيررْدِري َؾوْدُِ ررق ـَ  َوإِْن 

 َبررَذ َشررْقَ  َيررْدِري ِحررَغ َيـَْؽِشررُػ افِغَطررو 

 

رررُؾقًبو َيـُرررقُح َوَيـْرررِدُب   ًْ  َوُيْ رررٌُِ  َم

ًِو بِررُدوِن َمررو   ـْ َبرروَع َصررْق يفرر ررُى مِم َْ َوَلْع

يفرر ررُى مِم َْ ًِو بِررُدوِن َمررو َوَلْع ـْ َبرروَع َصررْق

ًِو بِررُدوِن َمررو  ـْ َبرروَع َصررْق يفرر ررُى مِم َْ َوَلْع

ًِو بُِدوِن َمو ـْ َبوَع َصْق يف ُى مِم َْ  َوَلْع

ررُى   َْ رروِوي بِررِ ِظْؾررٍؿ َوَأْمررُرَج َأْظ ًَ  ُي

ٌََفررو  ًَ اَحَقرروَة َوضِْق ررَؽ َؿررْد بِْعرر  َٕكيف

 

ـْ َؿؾِقررٍؾ َشررَقْيَ ُى   ِة ُحْؾررٍؿ َظرر  بَِؾررييف

ًَ َحوِزًمررو  ـْرر ـُ ًَ إَْمررَر  إِْن  رر ًْ  َؾَفررِ َظَؽ

 

ًَ اَحررْزَم واُحْؽررُؿ َيْغؾِررُى   ـْ َأَوررْع  َوَفؽِرر

ـْ َحٌِقٌِررَؽ َداُِرراًم    َلُ رردُّ َوَلـْررلى َظرر

 

ٌَروِب َوحْيَرَؽ َلررْيَ ُى   ـْ إَْح ـَ َظر  َؾرَلْي

ررروَرةٍ رَشرررَتْعَؾُؿ َيرررْقَم اَحْشررر   ِر َأييف َِتَ

 

ـُ ُلـَْ رُى   ًَ إَِذا لِْؾَؽ اْدَرَقاِزي )َأَوْع
2

.) 

َر  احلٚمٞم٦موىمد ذيمر أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم   وُمقا شَم٠َمظمَّ ـَ قَمٌِْد اًْمَٕمِزيِز ؿَمٞمََّع ضَمٜم٤َمَزًة، وَمَٚمامَّ اْٟمٍَمَ سمًٜمده: َأنَّ قُمَٛمَر سْم

ـِ اجْلَٜم٤َمَزِة، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َأْصَح٤مسُمُف: َي٤م َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم، ضَمٜم٤َمَزٌة َأْٟم٧َم َوًمِ  ٞمَُّٝم٤م قُمَٛمُر َوَأْصَح٤مسُمُف َٟم٤مطِمَٞم٦ًم قَم

يْمتَ  ْرَت قَمٜمَْٝم٤م وَمؽَمَ ٌِْد اًْمَٕمِزيِز شَم٠َمظمَّ ـَ قَم ـْ ظَمْٚمِٗمل، َي٤م قُمَٛمُر سْم َٝم٤م َوشَمَريْمَتٜم٤َم؟ وَمَ٘م٤مَل: َٟمَٕمْؿ، َٟم٤مَداِِن اًْمَ٘مؼْمُ ُِم

سَْمَداَن،  ْٕ ىْم٧ُم ا يَْمَٗم٤مَن، َوَُمزَّ ْٕ ىْم٧ُم ا ٦ٌَِّم؟ ىُمْٚم٧ُم: سَمغَم، ىَم٤مَل: ظَمرَّ طَِم ْٕ ٠َمًُمٜمِل َُم٤م َصٜمَْٕم٧ُم سم٤ِم ًْ َٓ شَم َأ

َم، َوَأيَمْٚم٧ُم اًم َْوَص٤مِل؟ ىُمْٚم٧ُم: سَمغَم، ىَم٤مَل: َٟمَزقْم٧ُم َوَُمَّمّْم٧ُم اًمدَّ ْٕ ٠َمًُمٜمِل َُم٤م َصٜمَْٕم٧ُم سم٤ِم ًْ َٓ شَم ٚمَّْحَؿ، َأ

، َواًْمَقِريَملْمِ ُمِ  ـَ اًْمَٙمتَِٗملْمِ ـِ ُِم ، َواًْمَٕمُْمَدْي ـِ ـَ اًْمَٕمُْمَدْي َراقَملْمِ ُِم ، َواًمذِّ َراقَملْمِ ـَ اًمذِّ لْمِ ُِم ـَ اًْمَٙمٗمَّ

ـَ اًمرُّ  ـِ ُِم ، َواًْمَٗمِخَذْي ـِ ، صُمؿَّ سَمَٙمك اًْمَٗمِخَذْي ـَ اًْمَ٘مَدَُملْمِ ٤مىَملْمِ ُِم ًَّ ، َواًم ٤مىَملْمِ ًَّ ـَ اًم ٌَتَلْمِ ُِم يْم ، َواًمرُّ يْمٌََتلْمِ

٤ٌَمهُب٤َم هَيَْرمُ  ْٟمَٞم٤م سَمَ٘م٤مُؤَه٤م ىَمٚمِٞمٌؾ، َوقَمِزيُزَه٤م َذًمِٞمٌؾ، َوهَمٜمِٞمَُّٝم٤م وَمِ٘مػٌم ، َوؿَم َٓ إِنَّ اًمدُّ ، َوطَمٞمَُّٝم٤م قُمَٛمُر، وَمَ٘م٤مَل: َأ
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٤مَُّن٤َم َيُٛمقُت، وَماَل َيُٖمرَّ  ـَ ؾُمٙمَّ ـِ اهْمؽَمَّ هِب٤َم، َأْي قَم٦ِم إِْدسَم٤مِرَه٤م، َواعمَْْٖمُروُر َُم ٤ٌَمهُل٤َم َُمَع َُمْٕمِروَمتُِٙمْؿ سمُِنْ ٟمَُّٙمْؿ إىِْم

ػَمًة، همِ  ًِ ٤مًُم٤م َي ُ٘مقا َأَّْن٤َمَرَه٤م، َوهَمَرؾُمقا َأؿْمَج٤مَرَه٤م، َوَأىَم٤مُُمقا ومِٞمَٝم٤م َأيَّ ـَ سَمٜمَْقا َُمَدائِٜمََٝم٤م، َوؿَم٘مَّ ِذي هْتُؿْ اًمَّ  رَّ

 َ ْٕ ْٟمَٞم٤م َُمْٖمٌُقـمِلَم سم٤ِم ُْؿ يَم٤مُٟمقا َواهللِ ذِم اًمدُّ ، إَِّنَّ ٌُقا اعْمََٕم٤ميِصَ
وا سمِٜمََِم٤مـمِِٝمْؿ، وَمَريمِ تِِٝمْؿ، َوهُمرُّ ُْمَقاِل سمِِّمحَّ

ُْمُؾ سم٠َِمضْم  اُب سم٠َِمسْمَداَِّنِْؿ، َواًمرَّ َ ـَ قَمغَم مَجِْٕمِف، َُم٤م َصٜمََع اًمؽمُّ قِدي ًُ ٤مِدِهْؿ، قَمغَم يَمْثَرِة اعْمَٜمِْع قَمَٚمْٞمِف، حَمْ ًَ

َدٍة، سَملْمَ  َدٍة، َووُمُرٍش ُُمٜمَْمَّ ٍة َُمَٝمَّ ْٟمَٞم٤م قَمغَم َأِهَّ ْؿ، يَم٤مُٟمقا ذِم اًمدُّ يَداُن سمِِٕمَٔم٤مُِمِٝمْؿ َوَأْوَص٤مهِلِ ظَمَدٍم  َواًمدِّ

َواْدقُمُٝمْؿ خَيِْدُُمقَن، َوَأْهٍؾ ُيْٙمِرُُمقَن، َوضِمػَماٍن َيْٕمُْمُدوَن، وَم٢مَِذا َُمَرْرَت وَمٜم٤َمِدِهْؿ إِْن يُمٜم٧َْم ُُمٜم٤َمِدًي٤م، 

تِل يَم٤مَن هِب٤َم قَمْٞمُِمُٝمؿْ  ُؿ اًمَّ َٙمِرِهْؿ، َواْٟمُٔمْر إمَِم شَمَ٘م٤مُرِب َُمٜم٤َمِزهِلِ ًْ سُمدَّ َداقِمًٞم٤م، َوُُمرَّ سمَِٕم َٓ ، َوؾَمْؾ إِْن يُمٜم٧َْم 

ـِ  ًُ ًَْم ْٕ ـِ ا ـْ وَمْ٘مِرِه، َوؾَمْٚمُٝمْؿ قَم ـْ هِمٜم٤َمُه، َوؾَمْؾ وَمِ٘مػَمُهْؿ َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم تِل يَم٤مُٟمقا هِب٤َم هَمٜمِٞمَُّٝمْؿ َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم اًمَّ

ىِمٞم٘مَ  ـِ اجْلُُٚمقِد اًمرَّ اِت هِب٤َم َيٜمُْٔمُروَن، َوؾَمْٚمُٝمْؿ قَم تِل يَم٤مَٟم٧ْم إمَِم اًمٚمَّذَّ قَْملُمِ اًمَّ ْٕ ـِ ا ٦ِم، َيَتَٙمٚمَُّٛمقَن، َوقَم

ًَْمَقاَن، ْٕ يَداُن، حَم٧َِم ا ٤مِد اًمٜم٤َّمقِمَٛم٦ِم، َُم٤م َصٜمََع هِب٤َم اًمدِّ ًَ ضَْم ْٕ ٜم٦َِم، َوا ًَ َوَأيَمَٚم٧ِم اًمٚمُّْحاَمَن،  َواًْمُقضُمقِه احْلَ

ؿَْماَلَء،  ْٕ ىَم٧ِم ا قَْمَْم٤مَء، َوَُمزَّ ْٕ ِت اًْمِٗمَ٘م٤مَر، َوَأسَم٤مَٟم٧ِم ا ، َويَمَنَ ـَ َوقَمَٗمَرِت اًْمقضُمقَه، َوحَم٧َِم اعْمََح٤مؾِم

ـَ ظَمَدُُمُٝمْؿ َوقَمٌِٞمُدُهْؿ، َومَجُْٕمُٝمْؿ َوَُمْٙمٜمُقُزُهْؿ، َواهللِ ُمَ  ٤ٌَمهُبُْؿ، َوَأْي ـَ طِمَج٤مهُلُْؿ َوىِم ُدوُهْؿ َوَأْي ٤م َزوَّ

ـَ اًمٚمَّْحِد ىَمَراًرا،  َٓ َأْٟمَزًُمقُهْؿ ُِم َٓ هَمَرؾُمقا هَلُْؿ ؿَمَجًرا، َو َٓ َوَوُٕمقا ُهٜم٤َمَك ُُمتََّٙم٠ًم، َو ومَِراؿًم٤م، َو

ْٞمُؾ َواًمٜمََّٝم٤مُر قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؾَمَقاٌء؟ َأًَمٞمَْس ُهْؿ  قا ذِم َُمٜم٤َمِزِل اخْلََٚمَقاِت َواًْمَٗمَٚمَقاِت؟ َأًَمٞمَْس اًمٚمَّ ًُ ذِم َأًَمْٞم

ـْ َٟم٤مقِمٍؿ َوَٟم٤مقِمَٛم٦ٍم  ٦ٌََّم؟ وَمَٙمْؿ ُِم طَِم ْٕ ٦ٍم فَمْٚماَمَء، ىَمْد طِمٞمَؾ سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ اًْمَٕمَٛمِؾ، َووَم٤مَرىُمقا ا َأْصٌَُحقا ُُمْدهَلَٛمَّ

ىَم٦ٌم، ىَمْد ؾَم٤مًَم٧ِم احْلِ  ـْ َأقْمٜم٤َمىِمِٝمْؿ َٟم٤مِئَٞم٦ٌم، َوَأْوَص٤مهُلُْؿ َُمَزَّ ٤مُدُهْؿ ُِم ًَ َدُق قَمغَم َوُوضُمقُهُٝمْؿ سَم٤مًمَِٞم٦ٌم، َوَأضْم

ىَم٧ْم  ٤مِدِهْؿ، وَمَٗمرَّ ًَ َْرِض ذِم َأضْم ْٕ وَْمَقاُه َدًُم٤م َوَصِديًدا، َوَدسم٧َّْم َدَوابُّ ا ْٕ اًْمَقضَمٜم٤َمِت، َواُْمَتأَلَِت ا

ػًما طَمتَّك قَم٤مَدِت اًْمِٕمَٔم٤مُم َرُِمٞماًم، ىَمْد وَم٤مَرىُمقا احْلََداِئَؼ  ًِ َّٓ َي ٌَُثقا َواهللِ إِ ْ َيْٚم ، َأقْمَْم٤مَءُهْؿ، صُمؿَّ مَل

ُرِق َأسْمٜم٤َمُؤُهْؿ،  َدْت ذِم اًمٓمُّ ٤مُؤُهْؿ، َوشَمَردَّ ًَ
ضَم٧ْم ٟمِ َٕم٦ِم إمَِم اعْمََْم٤مِيِؼ، ىَمْد شَمَزوَّ ًَّ وَمَّم٤مُروا سَمْٕمَد اًم

ِه، اًْمَٖمضُّ اًمٜم٤َّمِضُ  ُع ًَمُف ذِم ىَمؼْمِ قَم٧ِم اًْمَ٘مَراسَم٤مُت ِدَي٤مَرُهْؿ َوشُمَراصَمُٝمْؿ، وَمِٛمٜمُْٝمُؿ َواهللِ اعْمُقؾمَّ ومِٞمِف، َوشَمَقزَّ

ْٟمَٞم٤م؟ َهْؾ شَمْٕمَٚمُؿ َأٟمََّؽ شَمٌَْ٘مك َأْو اعمُْ  ـَ اًمدُّ َك ُِم ِذي هَمرَّ ـَ اًْمَ٘مؼْمِ هَمًدا َُم٤م اًمَّ
شمِِف، َي٤م ؾَم٤ميمِ ُؿ سمَِٚمذَّ ٌَْ٘مك َتٜمَٕمِّ شَم
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ـَ ِرىَم٤مُق صمَِٞم٤م ـَ صَمَٛمُرَك اًمٜم٤َّمِضُ َيٜمُْٕمُف؟ َوَأْي ِرُد؟ َوَأْي ـَ َداُرَك اًْمَٗمْٞمَح٤مُء، َوََّنَُرَك اعْمُٓمَّ سمَِؽ؟ ًَمَؽ؟  َأْي

َُْمرُ  ْٕ َقشُمَؽ ًمَِّمٞمِْٗمَؽ َوؿِمَت٤مئَِؽ؟ َأَُم٤م َرَأْيتَُف ىَمْد َٟمَزَل سمِِف ا ًَ ـَ يَم ـَ سُمُخقُرَك؟ َوَأْي ٌَُؽ؟ َوَأْي ٞم
ـَ ـمِ وَماَم  َوَأْي

ـْ ؾَمَٙمَراِت اعمَْْقِت  ُظ قَمَٓمًِم٤م، َيَتَ٘مٚم٥َُّم ُِم ِف َوضَماًل؟ َوُهَق َيْرؿَمُح قَمَرىًم٤م، َوَيَتَٚمٛمَّ ًِ ـْ َٟمْٗم َيْدوَمُع قَم

َٓ وَ  ضََمِؾ َُم٤م  ْٕ َُْمِر َوا ْٕ ـَ ا ، ضَم٤مَء ُِم
ِ
، َوضَم٤مَء هَم٤مًم٥ُِم اًْمَ٘مَدِر َواًْمَ٘مَْم٤مء

ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم َُْمُر ُِم ْٕ  هَمَٛمَراشمِِف، ضَم٤مَء ا

ـَ اعْمَٞم٧ِِّم  َِخ َواًْمَقًَمِد، َوهَم٤مؾِمَٚمُف َي٤م ُُمَٙمٗمِّ ْٕ ََتَْتٜمُِع ُِمٜمُْف، َهْٞمَٝم٤مَت َهْٞمَٝم٤مَت َي٤م ُُمْٖمِٛمَض اًْمَقاًمِِد َوا

، َوَراضِمًٕم٤م قَمٜمُْف، ًَمْٞم٧َم ؿِمْٕمِري يَمٞمَْػ يُمٜم٧َْم قَمغَم ظُمُِمقَٟم٦ِم اًمثََّرى، َي٤م ًَمْٞم٧َم َوطَم٤م ُِمَٚمُف، َي٤م خُمْٚمَِٞمُف ذِم اًْمَ٘مؼْمِ

٦ِم اعْمَْقشَمك، ًَمْٞم٧َم ؿِمْٕمِري َُم٤م  ٚمَّ َت ذِم حَمِ ْيَؽ سَمَدَأ اًْمٌغَِم، َي٤م جُم٤َمِوَر اهْلََٚمَٙم٤مِت، ِسْ ؿِمْٕمِري سم٠َِميِّ ظَمدَّ

ِذي يَ  ؟ صُمؿَّ ََتَثََّؾ اًمَّ ـْ ِرؾَم٤مًَم٦ِم َريبِّ ْٟمَٞم٤م؟ َوَُم٤م َي٠ْمشمِٞمٜمِل سمِِف ُِم ـَ اًمدُّ  ْٚمَ٘م٤مِِن سمِِف َُمَٚمُؽ اعْمَْقِت قِمٜمَْد ظُمُروضِمل ُِم

رر ًَ ٌَورُل رر  رُّ بِرراَم َيْػـَررك َوُلْشررَغُؾ بِوف  

 

  ُ
ِْ َِ افـيفررْقِم َحررو اِت  ررييف رراَم ُؽررريف بِوفؾيف  ـَ

 

 

 َوَؽْػَؾرريٌ َ َرروُرَج َيررو َمْغررُروُر َشررْفٌق 

 

ِزمُ   َٓ َدى َفرررَؽ   َوَفْقُؾرررَؽ َكرررْقٌم َوافرررريف

يٌفررفُ    َوَلْعَؿررُؾ ؾِررقاَم َشررْقَ  َلْؽررَرُه ِؽ

 

ٌََفررويِؿُ   ْكَقو َلِعررقُش اْف َِ افرردُّ ررَيفَِؽ   ـَ

 
َّٓ مُجَْٕم٦ًم.   أي: أؾمٌققم٤ًم  َف وَماَم سَمِ٘مَل سَمْٕمَد َذًمَِؽ إِ )صُمؿَّ اْٟمٍَمَ

2
). 

 

  

  

 

 

 

                                        
َْوفَِقوءِ   ((2 ْٕ  ( و ق: وعقػ.٧١٨١) ِحْؾَقُي ا
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َٓ حُتدُّ يَمْٞمِٗمٞمَُّتٝم٤م يمٛمقاىمِع اًمٓمُُّٕمقم  ٜم٦َِم قمغم اظمتاَِلومِٝم٤م َُمقاىِمُع ًمٓمٞمَٗم٦ٌم قِمٜمْد اًمَٗمْٝمؿ  ًَ ًمألؿمٕم٤مِر احلَ

ٞمِؿ،  يمٞم٥ِم اًمٚمَّذيذِة اعَمَذاِق، ويم٤مَٕرايٞمِح اًمَٗم٤مئح٦ِم اعُمْخَتٚمِٗم٦م اًمٓمِّٞم٥ِم واًمٜمًَّ ٦ٌَِّم اخلَِٗمٞم٦َِّم اًمؽمَّ اعُمريمَّ

، وَمِٝمَل شمالئٛمُف إِذا ويم٤مًمٜمُّ٘مقِش اعُمٚمَ  ٝمٞم٦م احلَسِّ ٤ٌَمغ، ، ويم٤معَماَلُِمس اًمٚمَّذيذِة اًمِمَّ َٟم٦ِم اًمتََ٘م٤مؾمٞمؿ وإْص قَّ

ٌَُٚمٝم٤م، ويرشمِمُٗمَٝم٤م يم٤مِرشمَِم٤مِف  ه٤م، وَيْ٘م ٜم٦َم ًمٚمَٗمْٝمؿ، ومٞمٚمَتذُّ ًَ وَرَدْت قَمَٚمْٞمِف: أقْمٜمل: إؿمَٕم٤مَر احلَ

دي٤من  )اًمّمَّ
2

ْٙمَٛم٦م همذاُء  ا(  ََٓل، ٕنَّ احْلِ ٤ٌَمرِد اًمزُّ وِح: وم٠مْٟمَجُع إهمذي٦م أًْمَٓمُٗمَٝم٤م. َوىمد ىَم٤مَل ًمٚم ًمرُّ

ْٕمِر طِمْٙمَٛم٦ًم : اًمٜمٌَِّل ـَ اًمِمِّ )إِنَّ ُِم
١

) (
١

). 

)وذم اًمّمحٞمحلم
١

ِلُّ  ىم٤مل:،ُمـ طمدي٨م َأيِب ُهَرْيَرَة  ( : َأْصَدُق يَمٚمَِٛم٦ٍم ىَم٤مهَل٤َم ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ

٤مقِمر، يَمٚمَِٛم٦ُم ًَمٌِٞمدٍ   َُم٤م ظَماَل اهللَ سَم٤مـمُِؾ  :اًمِمَّ
ٍ
ء ٚمَِؿ. وىمد ،َأَٓ يُمؾُّ َرْ ًْ ْٚم٧ِم َأْن ُي ـُ َأيِب اًمّمَّ َويَم٤مَد ُأَُمٞم٦َُّم سْم

( يٌلم ومٞمف اشمٕم٤مظ 129/ 2) أداب اًمنمقمٞم٦مقم٘مد اسمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدد ومّمالً  ذم يمت٤مسمف 

 اعْمُتَّ اًمٕمٚمامء سم٤مًمِمٕمر واٟمتٗم٤مقمٝمؿ سمف وم٘م٤مل 
ِ
ْٕمِر ( .وَمّْمٌؾ ) َُمْققِمَٔم٦ُم اًْمُٕمَٚماَمء  ِ٘ملَم سم٤ِمًمِمِّ

ٌِْح وَم٢مَِذا َأَٟم٤م ىَم٤مَل َأسُمق َيْٕمغَم اعْمُقِصكِمُّ :  ٌٍَؾ َيُ٘مقُل : ظَمَرضْم٧ُم ذِم َوضْمِف اًمّمُّ ـَ طَمٜمْ ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأمْحََد سْم

ٌُْح ىَمَرْأهُت٤َم  ٌٍِؾ ُِمٜمِْديَٚمُف قَمغَم َوضْمِٝمِف وَمٜم٤َمَوًَمٜمِل ُرىْمَٕم٦ًم ، وَمَٚمامَّ َأَو٤مَء اًمّمُّ ًْ  وَم٢مَِذا ومِٞمَٝم٤م َُمْٙمتُقٌب:سمَِرضُمٍؾ ُُم

ًَ َأْو ُمْعًرر ِْ ا إْن ِصرر  ًرارِِظررْش ُمررقِهً

 

ـْ اْفَغررررؿ    ْكَقو ِمرررر َِ افرررردُّ  َٓ ُبررررديف 

ـْ كِْعَؿرررررريٍ   رررررراَم َزاَدَج ِمرررررر ؾيف ـُ  َو

   

 

ررررررررؿ    َِ اْوَ  َزاَد افيفررررررررِيي َزاَدَج 

 
                                        

ْديوُن: افَعْطشوُن. ((2  اف يف

ْعٍى ٦2١٩أخرُف افٌ وري )((١ ـَ ـِ  ـْ ُأَي  ْب  .(. َظ

 (.١١ظقور افشعر )ص:  ((١

 (.١١٩٦( ومًؾؿ )١٨١2افٌ وري )أخرُف  ((١
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َِ َظْ رررر ًُ افـيفرررروَس   ِرَكورإين  َرَأْيرررر

 

ٌُرررررقَن اْفِعْؾرررررَؿ    فِْؾِعْؾرررررؿِ َٓ َيْطُؾ

وهِبِؿْ   َِ َْ ررررررررر
ِٕ ٌَوَ ررررررررروًة  يٓف ُم  إ

 

ًة فِْؾَ ْ رررررِؿ َوافظُّْؾرررررؿِ    َوُظرررررديف

تِل َٟم٤مَوًمْ   ىْمَٕم٦ُم اًمَّ ْهكِمُّ َٟم٤مَوًَمٜمِل، وَمَٚمِ٘مٞمُتُف وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: اًمرُّ ـَ َُيَْٞمك اًمذُّ َد سْم تٜمِل ، وَمَ٘م٤مَل ىَم٤مَل: وَمَٔمٜمَٜم٧ُْم َأنَّ حُمَٛمَّ

٤َم قِمَٔم٦ٌم زِم. : َُم٤م َرَأْيتَُؽ َُم٤م َٟم٤مَوًْمُتَؽ   ُرىْمَٕم٦ًم ، وَمَٕمٚمِْٛم٧ُم َأَّنَّ

ظَْمَيِ   ْٕ ـُ ا ـِ سْم ي ـْ َأمْحَدَ ذِم :َوىَم٤مَل احْل٤َمومُِظ شَمِ٘ملُّ اًمدِّ ـْ َرَوى قَم ـِ َُمْرَواَن ىَم٤ميِض َُم : قمـ حمٛمد سْم

ـِ طَمٜمٌٍَْؾ  ـْ إظْمَقاِن َأيِب قَمٌِْد اهللَِّ َأمْحََد سْم ٤مَم اعْمِْحٜم٦َِم :شمِْٙمِري٧َم ىَم٤مَل : يَمت٥ََم َرضُمٌؾ ُِم  إًَمْٞمِف َأيَّ

ُطررقُب َشررَتـَْتِفل َيررو َأمْحَررُد    َ ررِيي اْ ُ

 

رو  ـْ َوَ ُطرقِب َؾَؿر ـْ اْ ُ ًَ ِمر ِزْظ َُ  َؾنَِذا 

ررو  ررْزُ َيْؼَطررُع َمررو َلررَرى َؾوْ ررِزْ َوَ  اف يف

 

َفرررو  ِع َوَفَعؾيف َْ رررو َأْن َلرررـْ رررك هِبَ ًَ  َؾَع

 وَم٠َمضَم٤مسَمُف َأمْحَُد : 

َلـِل  ْ ررروَ رررزيف  َوَوَظَظْتـِرررل َؾَلَكرررو َوَ

 

َفرررو  َٓ َأُؿرررقُل َفَعؾيف ِع َبرررْؾ  َْ رررَتـْ ًَ  َؾ

رروَن َيْؿؾِررُؽ َظْؼررَدَ و  ـَ ـْ  َفررو َمرر ؾُّ  َوحَيُ

 

َفرررو  ررروَن َيْؿؾِرررُؽ َحؾيف ـَ  ثَِؼرررًي بِرررِف إْذ 

يًت٠مٟمس  ومال ؿمؽ أن اًمِمٕمر اجلٛمٞمؾ ًمف ُمقىمع قمٔمٞمؿ ذم اًمٜمٗمقس وأن اًم٘مّم٤مئد اًمققمٔمٞم٦م 

سم٢مٟمِم٤مده٤م ٓ ؾمٞمام ذم اخلٚمقات، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼم واًمٕمٔم٤مت، ًمذا أطم٧ٌٌم أن أظمتؿ هذه اعمذيمرة 

 سمٌٕمض اًم٘مّم٤مئد اعم١مصمرة ، اًمتل شمٕمٞمٜمؽ قمغم اًمتزود ًمٚمدار أظمرة  .

وُمـ هذه اًم٘مّم٤مئد اًمٓمٞم٦ٌم اعم٤مشمٕم٦م، شمٚمؽ اًم٘مّمٞمدة اًمِم٤مئ٘م٦م اًمرائ٘م٦م  اًمتل ذيمره٤م اًمٕمالُم٦م أسمق  

ذم اعم٘م٤مُم٦م  ُم٘م٤مُم٤مت احلريريهـ( ذم ُم٘م٤مُم٤مشمف 516كم سمـ حمٛمد احلريري )حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قم

 . ظمؾِّ اّديم٤مَر إْرسُمعِ  اًمٌٍمي٦م: وهل: 

 خرررررررؾ  اّدـررررررروَر إْرُبرررررررعِ 

 

ٌَررررررررررررعِ    وادْعَفررررررررررررِد اُدرَل

عِ   ـِ ادرررررررررررقد   وافّظررررررررررروِظ

 

 وظررررررررررررد  ظـْررررررررررررُف وَدعِ  

 واْكرررررررُدْب َزموكرررررررًو شرررررررَؾػو 

 

ػو  ُِ رررررر  شررررررّقْدَت ؾقررررررِف اف ُّ

 لررررررررررررَزْل ُمعتؽِػررررررررررررووْْ  

 

 ظرررررررذ افؼٌرررررررقِ  افّشرررررررـِعِ  
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 ـررررررررْؿ فقَؾررررررررٍي أوَدْظَتفررررررررو

 

 مرررررررررررررآثاًِم أْبرررررررررررررَدْظَتفو 

 فَشررررررررررررفَقٍة أَضْعَتفررررررررررررو 

 

عِ   َْ  َ مْرَؿررررررررررٍد وَمْضرررررررررر

 وـرررررررْؿ ُخًطرررررررك حََََّّْتفرررررررو 

 

 َ ِخْزَيرررررررررررٍي أْحرررررررررررَدْثَتفو 

 ولْقَبرررررررررررررٍي كَؽََّْتفرررررررررررررو 

 

 َدْؾَعررررررررررررٍى ومْرَلرررررررررررررعِ  

 وـرررررررْؿ َترررررررّرأَت ظرررررررذ 

 

رررررررررَؿقاِت   ًّ  افُعرررررررررذرّب اف

ٌْرررررررررررررررررررررررررُف وٓ 
 وْْ ُلراؿِ

 

ًَ َ مررررررو لررررررّدظل    ررررررَدْؿ

 

 

ًَ بِرررررررّرهُ   وـرررررررْؿ ؽَؿْ ررررررر

 

ًَ مْؽرررررررَرهُ    وـرررررررْؿ أِمـْررررررر

ٌَررررررررْيَت أمررررررررَرهُ    وـررررررررْؿ ك

 

ررررررررعِ   ٌْررررررررَي اِحرررررررريا ادرؿيف  ك

ًَ َ افّؾِعرررررْى   ْضررررر ـَ  وـرررررْؿ ر

 

ًَ ظْؿرررررردًا بوفَؽررررررِيْب    وُؾْفرررررر

 وْْ ُلررررررررراِع مررررررررو ُيِررررررررْى  

 

ٌَررررررررعِ   ـْ ظْفررررررررِدِه ادّت  مرررررررر

ٌَْس    ِصرررررررعوَر افـّررررررردمِ ؾررررررروْف

 

 واشررررررُؽْى صررررررآبقَى افررررررّدمِ  

 

 

 

 ؿٌرررررررررررَؾ َزواِل افؼرررررررررررَدمِ 

 

 َرعِ رْوؿٌررررررَؾ شررررررقء اد رررررر 

 واخَضرررررْع ُخضرررررقَع اُدعرررررِسْ   

 

 وُفرررررررْي َمرررررررَِذ اُدؼرررررررِسْ   

 

 

 

رررررِرْ   َِ  واْظرررررِص َ رررررقاَج واك

 

رررررررراَ  اُدؼؾِرررررررعِ   ِِ  ظـْرررررررُف اك

رررررررررررفق وَلـرررررررررررل  ًْ  إَٓم ل

 

 وُمعَظرررررررُؿ افُعؿرررررررِر َؾـرررررررل 

 اُدْؼَتـرررررررلّر رَُ مرررررررو يضررررررر 

 

ًَ بوُدْرَلرررررررررررِدعِ   ررررررررررر ًْ  وف

 أَمررررو لررررَرى افّشررررقَى وَخررررطْ  

 

 وَخرررررّط َ افرررررّرأِس ِخَطرررررطْ  

ـْ يُؾررررْ  وْخررررُط افّشررررَؿطْ    ومرررر

 

 بَػررررررررقِدِه ؾؼررررررررْد ُكعررررررررل 

 اْحررررِريص ِؽ يررررو كػررررسوحْيَرررر 

 

 ظرررررررذ اْرلِقررررررروِد اَد َؾرررررررصِ  

 يصروضررررررررروِوظل وأْخؾِررررررررر 

 

 واْشرررررَتِؿعل افـُّْ رررررَ  وظرررررل 

ـْ مرررررر  ي بَؿرررررر  هرواظَتررررررِزِ

 

 كرمررررررـ افُؼررررررروِن واْكَؼضرررررر 
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 ْل ُمػوُررررروَة افَؼضرررررورواْخَشررررر

 

رررررررررَدظل   وحررررررررروِذري أْن ُ ْ

ٌَْؾ اُورررررردى   واكَتِفْررررررل ُشرررررر

 

 واّدـِررررررري وْصررررررَؽ افررررررّردى 

 وأّن مَّْررررررررررررقاِج ؽرررررررررررردا 

 

 َ ؿْعررررررررِر ْحررررررررٍد بْؾَؼررررررررعِ  

ًِ افررررررٌَِذ    آ ررررررًو فررررررُف بْقرررررر

 

 وادـرررررررِزِل افؼْػرررررررِر اَ رررررررِ 

ررررررررررْػِر إُػ  ًّ  ومررررررررررْقِرِد اف

 

ِِّحررررررررررررِؼ اُدّتٌِررررررررررررعِ    واف

ـْ ُأوِدَظرررررفْ   ًٌ ُيرررررَرى َمررررر  بْقررررر

 

 ؿررررررد وررررررّؿُف واْشررررررُتقِدَظفْ  

ررررررَعفْ   ًّ  بْعررررررَد افَػضرررررروء واف

 

 ؿِقرررررررررررَد َثرررررررررررِِث أْذُرعِ  

 ٓ ؾررررررررررررْرَ  أْن حُيّؾررررررررررررفُ  

 

 داِ َقرررررررررررررٌي أو أْبَؾرررررررررررررفُ  

ررررررر  ًِ ـْ فرررررررفُ رأو ُمْع  ٌر أو مررررررر

 

ٌّرررررررعِ    ُمؾرررررررٌؽ ـُؿْؾرررررررِؽ ُل

 وبْعررررررَدُه افَعررررررْرُض افرررررريي 

 

ٌَررررررييحْيررررررقي    اَحقررررررليف واف

 واُدٌَترررررررررردي واُدَِترررررررررريي 

 

ـْ ُرظرررررل  ـْ رظرررررك ومررررر  وَمررررر

 َؾقررررررررو َمػرررررررروَز ادّتؼررررررررل 

 

ٌْرررررٍد ؿرررررد ُوؿِرررررل   وِرْبرررررَ  ظ

 شررررررقَء اِحًرررررروِب ادقبِررررررِؼ  

 

 و رررررررْقَل يرررررررقِم افػرررررررَزعِ  

ـْ بَغرررررك   ويرررررو َخًررررروَر َمررررر

 

ـْ لعرررررررّدى وَضغرررررررك   ومررررررر

 وَصرررررررّى كرررررررراَن افرررررررَقؽك 

 

 َدْطَعرررررررررررٍؿ أو مْطَؿرررررررررررعِ  

ـْ    ظؾْقرررررِف ادّتَؽررررررْؾ يرررررو َمررررر

 

ررررْؾ   َُ ـْ و  ؿررررْد زاَد مررررو ي مرررر

ًُ مرررررـ زَفرررررْؾ   ْحررررر  دِرررررو اَُسَ

 

 َ ُظْؿرررررررررررري اُدَضرررررررررررقيفعِ  

مْ   ٌْرررررررٍد جُمرررررررَسِ  ؾررررررروْؽِػْر فَع

 

ؿْ   ِْ  واْرَحررررررْؿ ُبؽرررررروُه اُدـًرررررر

ـْ َرِحررررررؿْ   ًَ أْوػ مرررررر  ؾلكرررررر

 

 وخرررررررْرُ َمرررررررْدُظقم ُدِظرررررررل 
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أي٤م َُمـ : وهل أيْم٤مً  ُم٘م٤مُم٤مشمفوهذه ُمققمٔم٦م أظمرى رائ٘م٦م وىمّمٞمدة وم٤مئ٘م٦م ذيمره٤م احلريري  ذم 

 يّدقمل اًمَٗمْٝمؿْ 

 أيررررو َمررررـ يررررّدظل افَػْفررررؿْ 

 

 اػ ـررررْؿ يررررو أخررررو افررررَقْ ؿْ  

ٌّررررررل افررررررّيْكَى وافرررررريمّ    ُلع

 

طررررررل اَ طررررررل اجَلررررررؿّ    وُ ْ

 

 

 

 أَمررررو برررروَن فررررَؽ افعْقرررررْى 

 

 أَمررررررو أْكرررررريَرَج افّشررررررقْى  

ِف رْيرررررْى ومرررررو َ   ِِ  ُك ررررر

 

 وٓ شرررررْؿُعَؽ ؿرررررْد  رررررؿّ  

 أَمررررو كرررروَدى بررررَؽ ادررررقْت  

 

 أَمرررررو أْشرررررَؿَعؽ افّ رررررْقْت  

 أمررررو  َشررررك مررررـ افَػررررْقْت  

 

ترررررررررروَط وُتررررررررررتؿْ   ِْ  ؾَت

 ؾؽرررررْؿ لًرررررَدُر َ افًرررررْفقْ  

 

 و ترررررروُل مررررررـ افزْ ررررررقْ  

 ولـَْ رررررررررىُّ اػ افؾفرررررررررقْ  

 

 ـرررررلّن ادرررررقَت مرررررو َظرررررؿّ  

 وَحّترررررررررروم ََتوؾقررررررررررْؽ  

 

 وإْبطرررررررررروُء لِؾقررررررررررْؽ  

ًْ ؾقررررررْؽ ضٌِوظررررررًو َج   عرررررر

 

 ُظققبرررررًو صرررررْؿُؾفو اْكَضرررررؿّ  

 

 

ًَ مرررررررْقٓج  إذا أشرررررررَ ْط

 

ـْ ذاجْ    َؾررررررام لْؼَؾررررررُؼ مرررررر

 

 

 وإْن أخَػررررررررَؼ مًررررررررعوجْ 

 

ـَ اورررررررؿّ   ًَ مررررررر  لؾّظقررررررر

 وإْن َٓح فررررررررَؽ افررررررررـّؼْش  

 

 

ـَ إ ررررررَػِر ُتررررررَتّش    مرررررر

 

 

 وإن مررررررّر بررررررؽ افررررررـّعْش 

 

ًَ وٓ ؽررررررررررؿّ    لغومَمْرررررررررر

 ُلعرررررويص افـّوِ رررررَ  افرررررَزّ  

 

 ولْعتررررررررروُص وَلرررررررررْزَورّ  

ـْ َؽررررررررّ    ولـْؼررررررروُد َدررررررر

 

ـْ َكرررررؿّ   ـْ مررررروَن ومررررر  ومررررر

 ولًررررعك َ َ ررررقى افررررـّػْس  

 

 وْ ترررررروُل ظررررررذ افَػْؾررررررْس  

رررررك ُطؾؿرررررَي افرررررّرمْس   ًَ  ولـ

 

ُر مرررررررو َثرررررررؿّ   ـُ  وٓ َلررررررري

 وفررررررْق ٓحَظررررررَؽ احررررررظّ  

 

ررررظْ   ِْ  دررررو ضرررروَح بررررَؽ افّؾ

ًَ إذا افررررررررَقظظْ   ـرررررررر ـُ  وٓ 

 

ررررررِ إحررررررزاَن لْغررررررَتؿّ   َُ 

 شررررُتْيري افررررّدَم ٓ افرررررّدْمعْ  

 

ًَ ٓ َْجرررررررررعْ    إذا ظوَيـْررررررررر

 َيؼرررررل َ َظرَ رررررِي اجلؿرررررعْ  

 

 وٓ خررررررررروَل وٓ ظرررررررررؿّ  
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 ـرررررررلين برررررررَؽ لرررررررـِطّ 

 

رررررررررِد ولرررررررررـْغطّ إ  ِْ  ػ افؾ

 

 

 

 وؿرررررد أشرررررؾَؿؽ افرررررّر طْ 

 

ـْ شررررررؿّ إ   ػ أوررررررَقَؼ مرررررر

 ُ ـرررررروج اجلًررررررُؿ ممرررررردودْ  

 

 فقًررررررررررتلـَِؾُف افررررررررررّدودْ  

 ػ أن يـَ رررررررررَر افعرررررررررقدْ إ 

 

 افعظرررررُؿ ؿرررررد رمّ يس روُيؿررررر 

ـْ بْعرررررُد ؾرررررِ ُبرررررّد    ومررررر

 

ـَ افعرررررْرِض إذا اظُترررررّد    مررررر

رررررررر  َُ ُه ُمرررررررررّد رِماٌط   ْنُ

 

ـْ أمّ    ظرررررررذ افـررررررروِر َدررررررر

 ؾؽررررْؿ مررررـ ُمرصررررٍد وررررّؾ  

 

ـْ ذي ِظرررررررررزٍة َذّل    ومررررررررر

ٍ زّل   ِْ  وـررررررؿ مررررررـ ظررررررو

 

 وؿررررول ا ْطررررُى ؿررررد ضررررؿّ  

 ؾٌررررررروِدْر أّارررررررو افُغْؿررررررررْ  

 

 دِررررررو حْيؾررررررق بررررررِف اُدرررررررّ  

 افُعؿرررررْ ؾؼررررد ـرررروَد اررررل  

 

ًَ ظررررررـ ذمّ    ومررررررو أؿؾْعرررررر

ـْ اػ افررررررررد رْ   ـَ  وٓ لررررررررْر

 

 وإْن َٓن وإن ّه  

 

 

ـْ اؽررررررَسّ   ؾُتْؾػررررررك ـؿرررررر

 

ٌُ افًررررررؿّ    بررررررلؾعك لـُػرررررر

ـْ لراؿقرررررْؽ    وخّػرررررْض مررررر

 

 ؾررررررنّن ادررررررقَت ٓؿِقررررررْؽ  

 وشررررررررروٍر َ لراؿقرررررررررْؽ  

 

 ومررررررو يـُؽررررررُؾ إْن  ررررررؿّ  

 وُوكِررررررْى  ررررررَعَر ا ررررررّد  

 

 إذا شررررررررروظَدَج اجلرررررررررّد  

 افؾْػرررررررررَظ إْن كرررررررررّد وُزّم  

 

 

ـْ زمّ    َؾررررررام أشررررررَعَد َمرررررر

 

 

 ٌّ ررررْس ظررررـ أخررررل افٌرررر  وكػ 

 

  ٌّ  و ررررررررررّدْؿُف إذا كرررررررررر

 وُرّم افعَؿرررررررررَؾ افررررررررررّث  

 

ـْ رمّ    ؾؼررررررد أؾؾررررررَ  َمرررررر

 وِرْش َمررررـ ريُشررررُف اكِررررّص  

 

 

  برررررام ظرررررّؿ ومرررررو خرررررّص  

 

 

 

 وٓ لرررررلَس ظرررررذ افرررررـّؼْص 

 

رررررؿّ    وٓ  رررررِرْص ظرررررذ افؾيف

 وظرررررروِد اُ ُؾررررررَؼ افررررررّرْذْل  

 

 ـّػررررررَؽ افٌررررررْيْل وظررررررّقْد  

 وٓ لًرررررررررتِؿِع افعررررررررريْل  

 

ـِ افضررررررؿّ    وكّزْ فررررررو ظرررررر

ررررررررَؽ ا رررررررررْ   ًَ  وزّوْد كػ

 

 ودْع مرررررو ُيعِؼرررررُى افّضررررررْ  

ررررررْ   ًّ  و ّقرررررّ مرـرررررَى اف

 

ررررِي افررررقؿّ   ـْ جُلّ  وَخررررْػ مرررر

 



 144                                                                                                                                التحذيرات من ذنوب اخللوات
 

ًُ يررررو  رررروْح   بِرررريا ُأو ررررق

 

ًُ ـَؿررررـ برررروْح    وؿررررد ُبِرررر

 ؾطرررررررررقبك فػًترررررررررك راْح  

 

 بررررررررررررآداَي يررررررررررررلَلؿّ  

اخلُْٚم٘م٤مِن ىَم٤مَل: ىمٚم٧ُم ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ: ُم٤م شم٘مقل ذم اًم٘مّم٤مئد. وم٘م٤مل: ذم وُروي قمـ أيب طم٤مُمد  

 ُمثؾ ُم٤مذا؟. ىمٚم٧م: ُمثؾ ُم٤م شم٘مقل:

:  إذا مررررررررررو َؿرررررررررروَل   ري 

 

 أمررررررو اشررررررتِققً لع ررررررقـل 

 ظررررـ خؾؼررررلوُ ػررررل افرررريكى  

  

 وبوفع ررررررررررقون لررررررررررللقـل؟ 

يرددمه٤م ويٌٙمل  وم٠مُمرِن أمحد سم٢مقم٤مدهتام قمٚمٞمف، وم٠مقمدهتام قمٚمٞمف ومدظمؾ أمحد داره وضمٕمؾ 

)ومَخَرضم٧ُم وشمريمتف 
2

). 

 وهذه إسمٞم٤مت هل ُمٓمٚمع ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م إًمٞمٙمٛمقه٤م يم٤مُمٚم٦م :

 :إذا مررررررررررو ؿررررررررررول   ري

    

 أمررررررو اشررررررتِققً لع ررررررقـل 

 

 

 وُ ػررررل افرررريكَى ظررررـ خؾؼررررل

 

 وبوفع ررررررررررقوِن لررررررررررللقـل 

 

 

 

 ؾؽقررررػ أُقررررُى يررررو وحيررررل     

 

 ومررررررـ ذا شررررررق  حيؿقـررررررل 

 أشررررررع افررررررـػس بؤمرررررروِل         

 

 حرررررررٍغ اػ حرررررررغِ مرررررررـ  

 ادرررررررق      وأكًرررررررك مرررررررو وراءَ  

 

 ت مرررررروذا شررررررق  لؽػقـررررررل 

 

 

 

ًُ افعقرررر  رـررررلين ؿررررد ّوررررؿـ

 

 ش فرررررقس ادرررررقت يؽػقـرررررل 

 

 

 رافرررر ت شررررؽرة ادررررقِت ءَ وُررررو

 

 صررررررديدة مررررررـ شررررررقِؿقـل  

 

 

 ر    ػ افُقُرررررقِه أفقرررررإكظررررررُت 

       

 س مرررررررررـُفؿ شرررررررررقػديـل؟ 

 

 

 ر   شلشررررلل مررررو افرررريي ؿدمرررر

 

 ت َ دكقررررررررروي يـْقـرررررررررل 

 

 

 

 ر           ؾؽقررررػ إُرررروبتل مررررـ بعرررر

 

 د مرررررررو ؾرضرررررررً َ ديـرررررررل  

                   ويرررررررو وحيرررررررل أْ أشرررررررؿع 

 

 ـرررررررررررِم اهلل يررررررررررردظقين 

 ر         أْ أشرررررؿع برررررام ؿرررررد ُررررر 

 

 وء َ ؿرررررررو  ويرررررررسِ رررررررر 

 

 

 

 

                                        
 (.١٧٩/ ١) جمؿقع رشوُؾ ابـ رُى  (,١٩٩/ 2) ذيؾ ضٌؼوت احـوبؾي ((2
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           قررررررررأْ أشررررررؿع ُمـررررررودي اد

 

 لـت يرررررررررردظقين يـررررررررررودي 

 

 

 

                          ؾقررررررو ربرررررروه ظٌررررررُد لررررررو

 

 ُررررررُى مررررررـ ذا شررررررقمويـل 

           شرررررررررقى رب ؽػرررررررررقر وا 

 

 فؾِرررررررِؼ ارررررررديقـل شرررررررع 

 

 

 

ًُ إفقررررررَؽ ؾررررررورمحـل          ألقرررررر

 

 وثّؼرررررررررررؾ َ مرررررررررررقازيـل 

 

 

 

 ر            َ ُزاُررررررل أكرررررر ْػ ّػرررررروَخ 

 

 َت أرُررررررك مررررررـ ُيرررررروزيـل 

 

 

 

 وُمـ إسمٞم٤مت اًمققمٔمٞم٦م اعم١مصمرة ىمقل اًمِم٤مقمر

 هحرردي وررعق وررعقا خرردي ظررذ

 

ررردوه   و ِمرررـ َظْػرررر افرررساب ؾقشم

 وُصررررؼقا ظـررررف أـػوكررررًو رؿوؿرررروً  

 

 وَ افررررررْمس افٌعقرررررد ؾغّقٌرررررقه 

 رمتقُه إذا لؼضررررًرؾؾررررق أب رررر 

 

ٌٍ : أكؽرمترررررقه    رررررٌقِي ثوفررررر

 وؿررررد شرررروفً كررررقاطُر مؼؾتقررررف 

 

 

 

ـولررررف ,واكػررررض ؾررررقه َُ  ظررررذ َو

  رررريا ؾررررِن وكرررروداه افررررٌِ : 

 

  ؾؿرررقا ؾررروكظروا  رررؾ لعرؾرررقه 

 حٌقرررررررٌؽؿ وُرررررررورـؿ ادػررررررردى 

 

)لؼرررررررودم ظفرررررررده ؾـًرررررررقتؿقه 
2
) 

 وُمـ اعمقاقمظ اعم١مصمرة أيْم٤م ىمقل اًمِم٤مقمر: 

َررررو اَدْغررررُرْورُ  ررررَؽ َأاُّ
ًِ  َمَّ ررررْؾ فِـَْػ

 

رررراَمُء مَتُررررقرُ   يًف  َيررررْقَم افِؼَقوَمررررِي َواف

َرْت َصررْؿُس افـيفَفرروِر َوُأدكقررً  ررق  ـُ  إذ 

 

ٌَررروِد َلًررررُ    َحترررك َظرررَذ رأِس افِع

ًْ َوَلـَررروَثَرْت َوإَِذا   ررروَؿَط ًَ رررقُم َل ُْ  افـُّ

 

رررُدْورُ   ـُ رررَقوِء  ًْ َبْعرررَد افض  َف ٌَرررديف  َوَل

 وإذا افٌِررور لػْرررت مررـ خقؾفررو 

 

 ورأيتفرررو مَّرررؾ اجلِرررقؿ لػرررقر 

و  ًْ بَِلُ ررررقِوَ َؼرررر ٌَرررروُل َلَعؾيف  َوإَِذا اجِل

 

رررْرُ   ًِ وِب َل َِ ررر يًف  َؾَرَأْيَتَفرررو ِمَّْرررَؾ اف

ًْ َظرر   ـْ َأْ ؾَِفرروَوإَِذا افِعَشرروُر َلَعطيفَؾرر

 

ًِ افرررد    رررو َمْعُؿرررْقرُ  امَيوُر َؾرررَخَؾررر  هِبَ

 َرْت رَوإَِذا افُقُحررقُش َفررَدى افِؼَقوَمررِي ُأْحِضرر 

 

رررْرُ  :َوَلُؼرررْقُل فِ ْمرررِجِ   ًِ ـَ َك  َأْيررر

 وإذا لؼرررروة ادًررررؾؿغ لزوُررررً 

 

 مرررـ حرررقر ظرررغ زا رررـ صرررعقر 

 وإذا ادرررقؤدة شرررِؾً ظرررـ صرررل و 

 

 وبررررلي ذكررررى ؿتؾفررررو مقًررررقر  

 
                                        

 (.١١١فؾؼرضٌل)ص:  افتيـرة ((2
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 وإذا اجلؾقرررؾ ضرررقى افًرررام بقؿقـرررف

 

 ضرررل افًرررْؾ ـتوبرررف ادـشرررقر 

 وإذا اف ررِوُػ ظـررد ذاج لًرروؿطً 

 

 لٌرردى فـررو يررقم افؼ رروص أمررقر 

 وإذا اف ررِوُػ كؼررت ؾتطررويرت 

 

 وُتتؽرررررً فؾؿرررررممـغ شرررررتقر 

 وإذا افًررامء لؽشررطً ظررـ أ ؾفررو 

 

 ورأيرررً أؾرررِج افًرررامء لررردور 

 وإذا اجلِررررقؿ لًررررعرت كرا ررررو 

 

 أ رررؾ افررريكقب زؾررررؾؾفرررو ظرررذ  

 وإذا جلـرررون لزخرؾرررً ولطقٌرررً 

 

 فػتررك ظررذ ضررقل افررٌِء  ررٌقر 

ررررررٌؼ   ررررررِف ُمَتَعؾ   َوإَِذا اجَلـِررررررْغُ بُِلم 

 

ٌَرررُف َمرررْيُظْقرُ    َخرررْقَ  اِحًررروِب َوَؿْؾ

قفِررررفِ    َ ررررَيا بِررررِ َذْكررررٍى َ َرررروُ  ِوَ

 

ُكْقِب ُدُ رررْقُر    ْقرررَػ ادُِؼرررْقُؿ َظرررَذ افررريُّ )ـَ
2
) 

  بروُمـ أمجؾ اًم٘مّم٤مئد وأطمًٜمٝم٤م وأروقمٝم٤م وأؿمٝمره٤م ،شمٚمؽ اًم٘مّمٞمدة اعمِمٝمقرة اعمقؾمقُم٦م  

 طمٞم٨م ي٘مقل ومٞمٝم٤م: اعمٜمًقسم٦م ًمزيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم َفْقَس افَغريُى 

ـِ  لِم وافَقَؿ  َفْقَس افَغريُى َؽريَى افشيف

 

ـِ    إِنيف افَغريَى َؽريُى افؾيفِِد وافَؽَػر

 

 

 َحرررِؼ فُِغْرَبتِرررفِ  إِنيف افَغريِرررَى َفرررفُ 

 

ـِ   رَؽ يًف  ظذ اْدُؼقؿَغ َ إَوضوِن واف

َغـررل  ٌَؾ  ـْ ُي  َشررَػري َبعقررٌد َوزادي َفرر

 

ٌُـرل  ًْ وادرقُت َيطُؾ ي َورُعَػ  َوُؿقيف

ًُ َأْظَؾُؿفررو  رر ًْ  َو  َبؼويررو ُذكررقٍب َف

 

ررر  ًّ ـِ رِاهلل َيْعَؾُؿفرررو َ اف  ِر وافَعَؾررر

ٌُ َأمْ    َفَؾـرلَمو َأْحَؾَؿ اهللَ َظـرل َحْقر

 

يِن   ررُسُ ًْ ًُ َ َذْكٌررل وَي  وَؿررْد مَتوَدْيرر

ررومل بِررِ َكررَدمٍ    مَتُرررُّ شرروظوُت َأييف

 

 وٓ ُبؽرروٍء َوَٓخررْقٍ  وٓ َحررَزنِ  

 َأَكو افيفرِيي ُأْؽؾِرُؼ إَْبرقاَب جُمَْتِفرداً  

 

 َظررذ ادعررويِص َوَظررْغُ اهللِ َلـُْظررُرين 

  ًْ ٌَرر ًْ َ َؽْػَؾررٍي َذَ  ٌَرر
تِ ـُ  َيررو َزفيفررًي 

 

ِرُؿـرل  ًْ َ افَؼؾرِى ُ ْ ًة َبِؼَق  َيو َحْنَ

 ل َوَأْكرِدهُبورَدْظـل َأُكقُح َظرذ َكْػًر 

 

ْ َر بِوفتيفررْيـِِر َواَحررَزنِ    َوَأْؿَطررُع افررديف

َلكيفـل َبَغ لؾرؽ إَ رِؾ ُمـَطِرَحروً    ـَ

 

ٌُـررل   َظررذ افِػررراِش َوَأْيررداِْؿ ُلَؼؾ 

ررْل   ـَ ـلَوؿررد َأَلررْقا بَِطٌقررٍى   ُيعرروجِلَ

 

ْ َأَر افط ررىيف  رريا افقررقَم َيـَْػُعـررل  َْ  َو

رِيهُبو   واَصتد َكْزِظل َوَ ور اَدقُت َُيْ

 

ؾ  ِظْرٍ  بِرِ ِرؾرٍؼ وٓ َ رَقنِ   ـُ  ِمـ 

 
                                        

 (.٨١/ ١) مػتوح إؾؽور فؾتل ى فدار افؼرار( ٩١٩)ص:  افتيـرة بلحقال ادقلك وأمقر أخرة ((2
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وَح ِمـل َ َلَغْرُؽِر و  واشَتْ َرَج افرُّ

 

 وَ وَر ِريؼل َمريرًا ِحرَغ َؽْرَؽرَرين 

ُضقين َوراَح افُؽؾُّ وا   َرؾقارْكَ  َوَؽؿيف

 

ـِ   ا افَؽَػ وا َ رِشَ دُّ َُ يوِس َو َِ  َبْعَد ا

ـْ ـوَن ِحىيف   ؾٍ اَوؿوَم َم َْ  فـّوِس َ َظ

 

ررُؾـل   ً ررِؾ َيررْللقـل ُيَغ  ً ررَق اُدَغ ِْ  َك

ًِ َحرِيؿوً   ٌِْغرل ؽوِشر  َوؿوَل يو َؿْقِم َك

 

ـِ    ُحرررًا َأِريٌررًو َفٌِقٌررًو َظوِرؾررًو َؾطِرر

ررٌؾ ِمررـُْفْؿ   ُُ َدينَؾْرروَءين َر ررريف َْ  َؾ

 

ـَ افَّ قرروِب َوَأْظررَراين وَأْؾررَرَدين   ِمرر

 َوَأْوَدظقين َظرذ إَْفرقاِح ُمـَْطِرحروً  

 

 َوَ وَر َؾْقؿل َخِريرُر ادروِء َيـْظُِػـرل 

رَؾـل  يًف ـْ َؾقؿل َوَؽ  َوَأْشَؽَى ادوَء ِم

 

ـِ   ًِ َثِثًو َوَكوَدى افَؼرْقَم بِروفَؽَػ ًْ  ُؽ

رررقين ثِقوبرررًو ٓ   ًُ ٌَ  ـِرررامَم وررروَوَأْف

 

 َو وَر َزادي َحـُقضِل حَغ َحـيفَطـل 

كقو َؾرقا َأَشرػوً   ـَ افردُّ  وَأْخَرُقين ِمر

 

ُغـرررل  ٌَؾ   َظرررذ َرِحقرررٍؾ بِرررِ زاٍد ُي

 َومَحيفؾررقين ظررذ إْـترروِ  َأرَبَعرريٌ  

 

ـْ ُيَشرق ُعـل  ُوِل َوَخْؾِػل َمر ـَ افر   ِم

مقين إِػ ادِراِب واكَ ر   َرؾقارَوَؿديف

 

َظـرلَخؾْ   َمروِم َؾَ رذيف ثرّؿ َوديف َِ  َػ ا

ْقا َظررَعيف َ ررًِة ٓ ُرـررقَع وررو   َ ررؾيف

 

 وٓ ُشرررْقَد َفَعرررؾيف اهللَ َيْرمَحُـرررل 

 َوَأْكَزفررقين إػ َؿررزي ظررذ َمَفررؾٍ  

 

ررُدين   ِ ُمقا واِحرردًا ِمررـفؿ ُيَؾ  َوَؿررديف

فررل فَِقـُْظررَرين  ُْ ررَػ افَّّررْقَب َظررـ َو شيف ـَ  َو

 

ـْ َظْقـقِف َأْؽَرَؿـرلَوَأْشَؽَى   ْمَع ِم  افديف

  ًِ مررًو بِرروفَعزِم ُمْشرررَتِؿ  َؾؼرروَم حُمَسِ

 

ـْ َؾْقؿِل وؾروَرَؿـل  ـَ ِم ٌِ َػ افؾيف  َوَ ػيف

َب واْؽَتـِؿرقا  ْ  وَؿوَل ُ ؾُّقا ظؾقف افرسُّ

 

ـِ   ـِ ِذي ادِـَ مح ـَ افريف ـَ افَّيفقاِب ِم ًْ  ُح

 َ ُطْؾَؿررِي افؼررِز ٓ ُأِم  ـرروج وٓ 

 

رررررـل  ًُ  َأٌب َصرررررػقٌؼ وٓ َأٌخ ُيَمك 

 َو وَفـل ُ قَرًة َ افعِغ إِْذ َكَظرَرْت  

 

ـْ َ ْقِل َمْطَؾِع مو َؿْد ـون َأدَ َشـل   ِم

ـْ ُمـَؽررٍر وكؽررٍر مررو َأؿررقُل وررؿ   ِمرر

 

ردًا َؾرَلْؾَزَظـل  ُِ  َؿْد َ وَفـل َأْمرُرُ ْؿ 

ؿُ   وا َ ُشرررماِوِ ررردُّ َُ  َوَأْؿَعررردوين َو

 

ؾ ُ ررـِل َمرروِ  ِشررَقاجَ   ـْ ُ َ  إِوررل َمرر

ـْ َظررَعيف بَِعْػررٍق ِمـررؽ يررو َأَمررع   َؾرروْمـُ

 

ـِ   ْكِى ُمررْرَُتَ  َؾررنِكيفـل ُمقَثررٌؼ بِوفررييف

رُؾقا   َلؼوشَؿ إْ ُؾ مو  بعدمو اْكَكَ

 

 َوَ وَر ِوْزِري َظذ َطْفِري َؾرَلْثَؼَؾـل 

ًِ ورو َبرَد   تل َبْع َُ ًْ َزو ٌَْدَف  واشَت

 

َؿْتفُ   ـِ  ظرذ َوَحؽيف رَؽ يًف  إَْمرَقاِل واف

ٌْرردًا فَِقْ ررُدَمفو  ْت َوَفرردي َظ َ  َوَ ررريف

 

ـِ   ًِ بِررِ َثَؿرر  َوَ رروَر َمررو  وررؿ ِحرر
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ْكقو َوِزيـَُتفرررو رررَؽ افررردُّ كيف  َؾرررِ َلُغريف

 

ـِ    واْكُظْر إػ ؾِْعؾِفو َ إَْ ِؾ وافَقَض

ِعفو  ْكقو بَِلَْجَ ـْ َحَقى افدُّ  واْكُظْر إِػ َم

 

ـِ َ ْؾ    َراَح ِمـْفو بَِغْرِ اَحـِْط وافَؽَػر

ـْ ُدْكَقروج واْرَض هِبرو   ُخِي افَؼـَوَظَي ِم

 

ٌَررَدنِ   ـْ َفررَؽ إِٓ َراَحررُي اف  َفررْق ْ َيُؽرر

 َيو َزاِرَع اَ رْرِ  ُ رْد َبْعرَدُه َثَؿرراً  

 

ـِ رََيو َزاِرَع افّش    ر  َمْقُؿقٌ  َظَذ افَقَ 

ـِ افِعْ ر  رل َظر ػ  ـُ رٌِلَيو َكْػُس  ًِ َت ـْ  قوِن وا

 

ًِ َفَعرررؾيف اهللَ َيرمَحُـرررل  ًِ َجرررق  ؾِْعررر

ـوً   ًَ  َيو َكْػُس َوحْيَِؽ ُلقي واظَؿِع َح

 

ـِ   ر ًَ ـَ َبْعَد ادرقِت بِوَح  َظًك َُتوَزْي

 ثررؿيف اف ررُِة ظررذ اْدُ ترروِر َشررق ِدكو 

 

رَمو وَ   ـِ  افرَزْ  لويف روٍم وَ َيَؿر  َ صيف

رررقـَو  ًِ ْ ـَو واحؿرررُد هلل مُم ِِ  َوُمْ رررٌِ

 

ـِ   ْحًروِن َوادِرـَ َِ  بِوَ ْرِ وافَعْػرْق وا
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