
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َكَتَبَفا

ـُ  ـِ ُمَعاُذ ب ْْحَ ِظقؿِ  َأُبق َظْبِد الرَّ ـِ ُفَماِد الزَّ َد ب  َأْْحَ

َدُه اهللُ  َشدَّ
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 أبالن جقار مرـز افػوروق  –إب  –افقؿـ 

 04489055ت/ 

772649247-777427258  

 

 
 

 الطبعة األولى

 م2015هـ 1437



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾَّؿ ظذ رشقفف، وظذ 

 أمجعغ، أمو بعد: آفف وصحبف

افعؾؿ: افسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف،  إخقاين ضالَب 

رًا هبو كػز وإيوـؿ،  رشوفيٌ  بعد: ؾفذه أمو ِـّ أرشؾفو إفقؽؿ مذ

وافثقاب مـ اهلل تعوػ وحده، ظسك اهلل أن يـػعـو  مريدًا إجرَ 

ْكَرى َتـَْػُع ﴿، ظؿاًل بؼقل اهلل تعوػ قعوً هبو مج ْر َفنِنَّ الذِّ َوَذكِّ

[، ؾوفتذـر بوهلل يـتػُع بف ادممـ 55]افذاريوت:﴾ ادُْْمِمـِيَ 

ر بف افذي خيشك  َـّ ادحّى هلل وفديـف وفعبوده افصوحلغ، ويتذ

ْكَرى * فَ ﴿قال تعاىل اهللَ،  َػَعِت الذِّ ْر إِْن كَّ ـْ َذكِّ ُر َم كَّ َشَقذَّ

 [.11-9]إظذ:﴾ ََيَْشك

ة إفؼوء وادممـ مرآة أخقف ادممـ، ومـ ِص  ْدِق إخقَّ

افـصقحي فإلخقان، واحلرص ظذ هدايتفؿ، وتثبقتفؿ، وؿد 



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ـُ » -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾَّؿ–ؿول رشقُل اهلل  َٓ ُيْمِم

َِخقِف َما ُُيِبُّ لِـَْػِسفِ  ِٕ «َأَحُدُكْؿ َحتَّك ُُيِبَّ 
(1)

.  

ـُ أخوه ادممـ هبو ـون مـ إمقر افتل يـػُع و ٓ –ادمم

صذ اهلل –ؿول رشقفـو هل افـَّصقحي،  -شقام ضوفى افعؾؿ

ـُ الـَِّصقَحةُ » -وظذ آفف وشؾَّؿ ي هللَِِّ » ؿؾـو: دـ. ؿول« الدِّ

تِِفؿْ  ِة ادُْْسؾِِؿَي َوَظامَّ «َولِؽَِتابِِف َولَِرُشقلِِف َوَٕئِؿَّ
(2)

. 

صذ اهلل ظؾقف وظذ –وظؾقفو بويع افصحوبُي رشقَل اهلل 

ريض اهلل –افبجع ـام ؿول جرير بـ ظبد اهلل ، -آفف وشؾَّؿ

ًُ َرُشقَل اهللَِّ  : -ظـف ؿَ َوَظَذ آفِِف َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف -َبوَيْع  -َوَشؾَّ

اَلةِ  وةِ ، َظَذ إَِؿوِم افصَّ ـَ َوافـُّْصِح فُِؽؾِّ ُمْسِؾؿٍ  ،َوإِيَتوِء افزَّ
(3)

. 

ًُ أن ُأْْتَِػ إِخقاين ضالب افعؾؿ  حػظفؿ –وإينِّ أْحَبب

ًٓ ثؿَّ اجلؿقَع، ذم  -اهلل َر هبو كػز أوَّ ِـّ بـصوئح ذهبقٍي، أذ

مون أزمـٍي و ٍي إفقفو، ؾننَّ افزَّ ـُ بحوجٍي موشَّ ، يأوؿوٍت كح تغرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ريض اهلل ظـف– ظـ أكس بـ موفؽ( 45) مسؾؿ برؿؿ( و13افبخوري برؿؿ ) أخرجف (1)

اريظـ ( 55) مسؾؿ برؿؿ أخرجف (2)  .ريض اهلل ظـف– أيب رؿقي متقؿ بـ أوس افدَّ

 .(45) ( ومسؾؿ برؿؿ56)افبخوري برؿؿ  أخرجف (1)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 
وـؿ مـ رأٍس ؿطعتف وإنَّ احلقادث تؽثر، وإن افػتـ تـتؼ، 

 ؿصؿتف افتؼؾُّبوت. افػتـ، وـؿ مـ طفرٍ 

 ؾقفو ؾفذه ـؾامٌت خمتكٌة، جعؾُتفو إصورات ومل أؿصد

جيعؾفو ذم مقزان و، فعؾَّ اهلل أن يـػعـل وإخقاين هبوافبسط، 

 وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل.وحسـوت افعومؾ هبو، حسـويت، 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

 

أن أرواحـو وأجسومـو  -بورك اهلل ذم اجلؿقع–تعؾؿقن 

وحقوتـو ومجقع مو كؿؾؽ هلل ربِّ افعودغ، ـام ؿول تعوػ 

َقاَي َوََمَاِِت هللَِِّ َربِّ اْلَعادََِي * ﴿ ُقْؾ إِنَّ َصاَلِِت َوُكسؽِل َوََمْ

ُل ادُْسؾِِؿيَ  يَؽ َلُف َوبَِذلَِؽ ُأِمْرُت َوَأَكا َأوَّ ﴾ َٓ ََشِ

، ؾـحـ هلل وإػ اهلل وظذ اهلل وبوهلل، [ 163-162]إكعوم:

َـّ اهللَ َيْػَعُؾ َما َيِريُد ﴿يػعؾ ؾقـو مو يشوء، 
﴾ َوَلؽِ

اٌل دَِا ُيِريُد [، ﴿253]افبؼرة: َأَٓ َلُف [، ﴿16﴾ ]افزوج:َفعَّ

ْؾُؼ َوإَْمُر َتَباَرَك اهللَُّ َربُّ اْلَعادَِيَ  [، 54﴾ ]إظراف:اْْلَ

ُف هللَُِِّقْؾ إِنَّ ﴿ هللَِِّ إَْمُر ﴿،  [154﴾ ]آل ظؿران:إَْمَر ُكؾَّ

ـْ َبْعُد  ـْ َقْبُؾ َوِم [، فقس فـو مـ إمر رٌء ـام 4﴾ ]افروم:ِم

ءٌ ؿول جّؾ وظال ﴿ ـَ إَْمِر ََشْ ﴾ ]آل َلْقَس َلَؽ ِم

َٓ ُيْسَلُل َظَّمَّ َيْػَعُؾ َوُهْؿ ﴿ؿول تعوػ  [،128ظؿران:

[، ؾـرىض بام أراده فـو وؿضوه 23وء:﴾ ]إكبقُيْسَلُلقنَ 

ره، مممـغ بؼقفف تعوػ ﴿ َرُه وؿدَّ ٍء َفَؼدَّ َوَخَؾَؼ ُكؾَّ ََشْ



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

ٍء َخَؾْؼـَاُه [ وؿقفف تعوػ ﴿2﴾ ]افػرؿون:َتْؼِديًرا  ا ُكؾَّ ََشْ إِكَّ

صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف –[، يؼقل رشقفـو 49﴾ ]افؼؿر:بَِؼَدرٍ 

َب » -آفف وشؾؿ َأْهَؾ َشََّمَواتِِف َوَأْهَؾ َأْرِضِف، َلْق َأنَّ اهللَ َظذَّ

ا  ْؿ َخْرً تُُف ََلُ ُفْؿ، َكاَكْت َرْْحَ ْؿ، َوَلْق َرِْحَ ْؿ َوُهَق َغْرُ َطاِِلٍ ََلُ ََبُ َلَعذَّ

ْؿ، َوَلْق َأْكَػْؼَت َجَبَؾ ُأُحٍد َذَهًبا ِِم َشبِقِؾ اهللِ، َما َقبَِؾُف  ـْ َأْظََّمَِلِ ِم

ـَ  ـْ  اهللُ ِمـَْؽ َحتَّك ُتْمِم ْ َيُؽ بِالَْؼَدِر، َوَتْعَؾَؿ َأنَّ َما َأَصاَبَؽ َِل

ـْ لِقُِصقَبَؽ، َوَلْق ِمتَّ َظَذ َغْرِ  ْ َيُؽ لُِقْخطَِئَؽ، َوَما َأْخَطَلَك َِل

شَذلَِؽ، َلَدَخْؾَت الـَّارَ 
 (1)

 ، آمـو بوفؼدر.

وـون مـ ؿدر اهلل تعوػ فعبوده ادممـغ: آبتالء، يبتؾقفؿ 

ؽٍؿ يعؾؿفو،  ؿول تعوػ اهلل بام صوء ومتك صوء وـقػ صوء، حِلِ

بُّقا َصْقًئا ﴿
َوَظَسك َأْن َتْؽَرُهقا َصْقًئا َوُهَق َخْرٌ َلُؽْؿ َوَظَسك َأْن ُُتِ

َٓ تَ  [، 216﴾ ]افبؼرة:ْعَؾُؿقنَ َوُهَق ََشٌّ َلُؽْؿ َواهللَُّ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ 

ا ﴿وؿول تعوػ  َفَعَسك َأْن َتْؽَرُهقا َصقًْئا َوََيَْعَؾ اهللَُّ فِقِف َخْرً

ومـ احِلَؽِؿ: فقـظر صزهؿ مـ [، 19]افـسوء: ﴾َكثًِرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
–( وؽرمهو، ظـ زيد بـ ثوبً 21651( وأمحد )4699أبق داود ) أخرجف ،حديٌ صحقح (1)

 .ريض اهلل ظـف



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

 مـ كػوؿفؿ، وصالحفؿ مـ ؾسودهؿ، جزظفؿ، وإيامهنؿ

وهق افعومل بذفؽ ـؾِّف، يعؾؿ مو ـون ومو يؽقن ومو مل يؽـ 

ََّمِء فق ـون ـقػ يؽقن، ﴿ ْ َتْعَؾْؿ َأنَّ اهللََّ َيْعَؾُؿ َما ِِم السَّ َأَِل

 ﴾َوإَْرِض إِنَّ َذلَِؽ ِِم كَِتاٍب إِنَّ َذلَِؽ َظَذ اهللَِّ َيِسرٌ 

 [.     70]احلٍ:

ـَّة َودَّا َأْم َحِسْبُتْؿ أَ ﴿يؼقل اهلل جؾ وظال  ن َتْدُخُؾقْا اْْلَ

آُء  ـَ َخَؾْقْا ِمـ َقْبؾُِؽؿ ّمّسْتُفُؿ اْلَبْلَشآُء َوالّّضَّ َيْلتُِؽؿ ّمَثُؾ اّلِذي

ـَ آَمـُقْا َمَعُف َمَتَك َكْنُ  َوُزْلِزُلقْا َحّتَك َيُؼقَل الّرُشقُل َواّلِذي

قل تعوػ [، ويؼ214﴾ ]افبؼرة:اهللِّ َأٔ إِّن َكْنَ اهللِّ َقِريٌب 

ـَ َجاَهُدوا ﴿ ـََّة َودََّا َيْعَؾِؿ اهللَُّ الَِّذي َأْم َحِسْبُتْؿ َأْن َتْدُخُؾقا اْْلَ

ـَ  ابِِري [، ويؼقل تعوػ 142﴾ ]آل ظؿران:ِمـُْؽْؿ َوَيْعَؾَؿ الصَّ

ـُ ﴿ ْؿ َأْحَس ُ ا لِـَْبُؾَقُهْؿ َأُّيُّ ا َجَعْؾـَا َما َظَذ إَْرِض ِزيـًَة ََلَ إِكَّ

َأَحِسَب الـَّاُس َأْن [، ويؼقل تعوػ ﴿7]افؽفػ:﴾ َظَؿالً 

ـْ  ـَ ِم ُكقا َأْن َيُؼقُلقا آَمـَّا َوُهْؿ َٓ ُيْػَتـُقَن * َوَلَؼْد َفَتـَّا الَِّذي ُيْسَ

َـّ اْلَؽاِذبِيَ  ـَ َصَدُققا َوَلَقْعَؾَؿ َـّ اهللَُّ الَِّذي ﴾ َقْبؾِِفْؿ َفَؾَقْعَؾَؿ

ـْ َيُؼقُل َومِ ﴿ [، ويؼقل تعوػ3-2]افعـؽبقت: ـَ الـَّاِس َم



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

ـْ  
آَمـَّا بِاهللَِّ َفنَِذا ُأوِذَي ِِم اهللَِّ َجَعَؾ فِْتـََة الـَّاِس َكَعَذاِب اهللَِّ َوَلئِ

ا ُكـَّا َمَعُؽْؿ َأَوَلْقَس اهللَُّ بَِلْظَؾَؿ بََِّم  َـّ إِكَّ ـْ َربَِّؽ َلَقُؼقُل َجاَء َكْنٌ ِم

َـّ ِِم ُصُدوِر اْلَعادََِي * َوَلقَ  ـَ آَمـُقا َوَلَقْعَؾَؿ َـّ اهللَُّ الَِّذي ْعَؾَؿ

 [.   11-10﴾ ]افعـؽبقت:ادُْـَافِِؼيَ 

ظؾقفؿ افصالة –ادممـغ ابتالًء إكبقوء وافرشؾ وـون أصدُّ 

، ثؿ أتبوظفؿ ادؼتدون هبؿ، وـؾٌّ ظذ حسى إيامكف، -وافسالم

–وظذ ؿدر متّسؽف، ـام جوء ذم حديٌ شعد بـ أيب وؿوص 

افـوس أصد  ! أيُّ أكف ؿول: ؿؾً: يو رشقل اهلل -ظـفريض اهلل 

َ »بالًء؟ ؿول  ْٕ قَن، ُثؿَّ ا اِِلُ َْكبَِقاُء، ُثؿَّ الصَّ ْٕ ـَ ْمَثُؾ ا َْمَثُؾ ِم ْٕ ، َفا

ُجُؾ َظَذ َحَسِب ِديـِِف، َفنِْن َكاَن ِِم ِديـِِف َصالَبٌة  الـَّاِس، ُيبَْتَذ الرَّ

َػ َظـُْف، َوَما َيَزاُل اْلَبالُء  ِزيَد ِِم َبالئِِف، َوإِنْ  ٌة ُخػِّ َكاَن ِِم ِديـِِف ِرقَّ

َْرِض َلْقَس َظَؾْقِف َخطِقَئةٌ  ْٕ شبِاْلَعْبِد َحتَّك َيْؿِمَ َظَذ َطْفِر ا
(1)

 ،

مـ إكبقوء مـ أوذي أفػ شـي إٓ مخسغ ظومًو ــقح،  :وهلذا

ومـفؿ مـ ُؿتَِؾ، ومـفؿ مـ ُرمل إػ افـور وكجوه اهلل ـنبراهقؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، 4023برؿؿ ) "شــف"ابـ موجف ذم ( وافؾػظ فف، و1481برؿؿ ) "مسـده"أمحد ذم أخرجف  (1)

. ـٌ ٌٌ حس  وهق حدي



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

صذ –، وأصدهؿ كبقـو حمؿٌد -ظؾقفؿ افصالة وافسالم–

ب -اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ ، ؾؼد ُأوذي وظقدي وُُضِ

ق وضقِرد بوحلجورة، وُوِضَع شذ اجلزور ظذ طفره وه

شوجٌد ، واّّتؿف  ادؼـقن بوفؽذب وافسحر وافؼقل 

افبوضؾ، وآذاه ادـوؾؼقن ذم أهؾف وظرضف، وحقِس، 

وؿقتؾ حتك ُأدمقً  ِرج مـ بالده وأحى افبؼوع إفقف،وُأخ

ؿ افذي أصبعف،  وـرست ربوظقتف، و موت متلثرًا مـ افسُّ

ؾرؾعف اهلل تعوػ ورؾع أكبقوءه ورشؾف وأيدهؿ ، ظؾقف عِض وُ 

كهؿ، وـوكً افعوؿبي هلؿ، وفقؽقكقا أشقًة دـ بعدهؿ، وك

ـْ َكاَن ـام ؿول تعوػ ﴿ َِ َلَؼْد َكاَن َلُؽْؿ فِقِفْؿ ُأْشَقٌة َحَسـٌَة د

ـْ َيَتَقلَّ َفنِنَّ اهللََّ ُهَق اْلَغـِلُّ  َيْرُجق اهللََّ َواْلَقْقَم أِخَر َوَم

ِؿقُد  اَن َلُؽْؿ ِِم َؼْد كَ لَ [، وؿول تعوػ ﴿6﴾ ]ادؿتحـي:اِْلَ

َرُشقِل اهللِّ ُأْشَقٌة َحَسـٌَة دَّـ َكاَن َيْرُجق اهللَّ َواْلَقْقَم أِخَر 

    [.21﴾ ]إحزاب:َوَذَكَر اهللَّ َكثِراً 

دَّو ـون إمر ـذفؽ،  :-حػظؽؿ اهلل–إخقاين افؽرام 

ظؾقفؿ افصالة –ؾنكف يـبغل فـو أن كتلشك بوٕكبقوء وافرشؾ 



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

ره اهلل وؿضوه، مـ آبتالء -وافسالم  ، ؾـصز ظذ مو ؿدَّ

صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف -وؽره، ظؿاًل بؼقل رشقل اهلل 

ُف َخْرٌ » -وشؾؿ ـِ إِنَّ َأْمَرُه ُكؾَّ َوَلْقَس َذاَك  ،َظَجًبا َْٕمِر ادُْْمِم

ـِ  اُء َصَؽَر َفَؽانَ  ،ََٕحٍد إَِّٓ لِْؾُؿْمِم ا َلفُ  إِْن َأَصاَبْتُف ََسَّ َوإِْن  ،َخْرً

ا َلفُ  اُء َصَزَ َفَؽاَن َخْرً شَأَصاَبْتُف ََضَّ
(1)

صذ اهلل ظؾقف –، وبؼقفف 

ـِ َوادُمِمـَِة ِِم َكْػِسِف » -وظذ آفف وشؾؿ َما َيَزاُل الَباَلُء بِادُمِم

شَخطِقئةٌ  َوَوَلِدِه َوَمالِِف؛ َحتَّك َيْؾَؼك اهللَ َوَما َظَؾْقفِ 
(2)

   . 

ؾنكف جيى ظؾقـو أن كثبً ظذ مو كحـ ظؾقف مـ  :هـوومـ 

ة، وكثبً ظذ احلؼ،  اخلر، وكحوؾظ ظؾقف بؽّؾ مو أوتقـو مـ ؿقَّ

وٓ كتزحزح ظـف أبدًا، حتك يقّؾؼـو اهلل تعوػ فؾثبوت ذم احلقوة 

ـَ آَمـُقا افدكقو وذم أخرة، ـام ؿول شبحوكف ﴿ ُيثَبُِّت اهللَُّ الَِّذي

ْكَقا َوِِم أِخَرِة َوُيِضؾُّ اهللَُّ الظَّادَِِي بِاْلَؼْقِل  َقاِة الدُّ الثَّابِِت ِِم اِْلَ

[، ؾقثّبتـو ذم احلقوة افدكقو 27﴾ ]إبراهقؿ:َوَيْػَعُؾ اهللَُّ َما َيَشاءُ 

ظذ احلؼ واهلدى، وادداومي ظذ اخلر، وذم أخرة بوجلقاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ريض اهلل ظـف.–(، ظـ صفقى بـ شـون 2999أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (1)

، وهق حديٌ -ريض اهلل ظـف–( ظـ أيب هريرة 2401)برؿؿ  "شــف"ذم افسمذي  أخرجف (2)

  .صحقح



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

خرة حتك ظذ شمال ادؾؽغ ذم افؼز، ودمووز مراحؾ أ

افقصقل إػ اجلـي
(1)

.  

 :* َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن 

ظؾقف بوفـقاجذ، يؼقل اهلل  ، وافعّض 

ـٌ تعوػ ﴿ ـْ َأشَؾَؿ َوْجَفُف هللَِِّ َوُهَق َُمْس َّ ـُ ِديـًا َِم ـْ َأْحس َوَم

َة إِْبَراِهقَؿ َحـِ  َبَع ِمؾَّ [، ويؼقل تعوػ 125﴾ ]افـسوء:قًػاَواتَّ

ـٌ َفَؼِد اْشَتْؿَسَؽ ﴿ ِس ـْ ُيْسؾِْؿ َوْجَفُف إىَِل اهللَِّ َوُهَق َُمْ َوَم

[، 22﴾ ]فؼامن:بِاْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼك َوإىَِل اهللَِّ َظاقَِبُة إُُمقرِ 

َقْد » -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–ويؼقل رشقل اهلل 

ـْ َأْشَؾؿَ  واه ر شَوَقـََّعُف اهللَُّ بََِّم آَتاهُ  ،َوُرِزَق َكَػاًفا ،َأْفَؾَح َم

–بـ افعوص  ، ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو(1054مسؾؿ برؿؿ )

 "شــف"وجوء بـحقه ظـد افسمذي ذم ، -ريض اهلل ظـفام

ريض اهلل –( ظـ أيب حمؿد ؾضوفي بـ ظبقد 2530برؿؿ )

بوت ظذ اإلشالم كجوة ظـف، وهق حديٌ صحقح. ؾوفثَّ 

ح ذم احلقوة افدكقو وذم أخرة، وبدوكف خسورة افدكقو وؾال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(404)ص:"تػسر افسعدي"و (3/222)"تػسر افبغقي"اكظر  (1)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

ـْ ُيْؼَبَؾ وأخرة، ـام ؿول تعوػ ﴿  ـْ َيْبَتِغ َغْرَ اإِلْشاَلِم ِديـًا َفَؾ َوَم

ـَ  ي اَِسِ ـَ اْْلَ  [.85﴾ ]آل ظؿران:ِمـُْف َوُهَق ِِم أِخَرِة ِم

: * َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن 

، وافعّض ظؾقفو بوفـقاجذ، وافتؿّسؽ 

َفنِكَُّف » -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–هبو، ـام ؿول رشقل اهلل 

ـْ َيِعْش ِمـُْؽْؿ َيَرى َبْعِدي اْختاَِلًفا َكثًِرا، َفَعَؾقُْؽْؿ بُِسـَّتِل  َم

ـَ ادَْْفِديِّ  اِصِدي َؾَػاِء الرَّ قا َظَؾْقَفا بِالـََّقاِجذِ َوُشـَِّة اْْلُ  ،(1) «َي، َوَظضُّ

 -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–وؿد ـون صحوبي رشقل اهلل 

–يتؿسؽقن بوفسـي، ويتبعقهنو، ويعضقن ظؾقفو بوفـقاجذ 

ريض اهلل ظـف: فسً تورـًو –، ؿول أبق بؽر  -ريض اهلل ظـفؿ

يعؿؾ بف  -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–صقئًو ـون رشقل اهلل 

ًُ بف، ؾنين أخشك إن ترـً صقئًو مـ أمره أن أزيغ  إٓ ظؿؾ

ريض اهلل ظـف: ٓ كدع صقئًو ــَّو –، وؿول ظؿر بـ اخلطوب(2)ا.هـ

صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ –كػعؾف ظذ ظفد رشقل اهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 4607برؿؿ ) "شــف"ذم ( وأبق داود 17144برؿؿ ) "مسـده"ذم أخرجف أمحد ( 1)

 (.44و43برؿؿ ) "شــف"ذم ( وابـ موجف 2676) برؿؿ "شــف"ذم وافسمذي 

 (.3093أخرجف افبخوري برؿؿ )( 2)



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ريض اهلل ظـف: مو ــً ٕدع شـي افـبل –، وؿول ظع (1)ا.هـ

     .(2)فؼقل أحٍد ا.هـ -وشؾؿ صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف–

ظذ صوحبف، ـام  ، وؾتـيٌ ٓكحراف ظـ افسـي هالكٌ ا

ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ ؿول تعوػ ﴿ ـَ َُيَالُِػقَن َظ َفْؾقَْحَذِر الَِّذي

[، وؿول تعوػ 63﴾ ]افـقر:فِتْـٌَة َأْو ُيِصقَبُفْؿ َظَذاٌب َألِقؿٌ 

ُشقَل ِمـ ﴿ َدى َوَيتَّبِْع َغْرَ َوَمـ ُيَشاقِِؼ الرَّ َ َلُف اَْلُ َبْعِد َما َتَبيَّ

﴾ َشاءْت َمِصراً َشبِقِؾ ادُْْمِمـَِي ُكَقلِِّف َما َتَقىلَّ َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ وَ 

 .[115]افـسوء: 

ـْ أن كـحرف ظـفو مـ أْجِؾ مط ومع دكققيي، َؾْؾـَْحَذْر ِم

 كسلل اهللصقطوكقي، أو صفقات كػسوكقي، أو  صبفوت 

   افعوؾقي.

: َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن * 

، افصحوبي وافتوبعغ -ريض اهلل ظـفؿ– 

ـَ وتوبعقفؿ، ؿول تعوػ ﴿ ـَ ادَُْفاِجِري ُلقَن ِم ابُِؼقَن إَوَّ َوالسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، 1887برؿؿ ) "شــف"ذم  أبق داود(، ومـ ضريؼف 317برؿؿ ) "مسـده"أمحد ذم أخرجف  (1)

ـٌ.  وهق أثٌر َحَس

 (.1563أخرجف افبخوري برؿؿ ) (2)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

َبُعقُهْؿ بِنِْحَساٍن َرِِضَ اهللَُّ   ـَ اتَّ َظـُْفْؿ َوَرُضقا َوإَْكَصاِر َوالَِّذي

ـَ فِقَفا َأَبًدا َذلَِؽ  َتَفا إَْْنَاُر َخالِِدي ِري َُتْ ْؿ َجـَّاٍت ََتْ َظـُْف َوَأَظدَّ ََلُ

[، شؾقك ضريؼ افسؾػ ذم افعؾؿ 100﴾ ]افتقبي:اْلَػْقُز اْلَعظِقؿُ 

وافعبودات وادعومالت وإخالق، وذم شوئر افشمون افديـقي، 

َفَعَؾْقُؽْؿ » - ظؾقف وظذ آفف وشؾؿصذ اهلل–ظؿاًل بؼقل رشقفـو 

قا َظَؾْقَفا  َي، َوَظضُّ ـَ ادَْْفِديِّ اِصِدي َؾَػاِء الرَّ بُِسـَّتِل َوُشـَِّة اْْلُ

َخْرُ » -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–، وبؼقفف (1) «بِالـََّقاِجذِ 

ـَ  ـَ َيُؾقَْنُْؿ، ُثؿَّ الَِّذي وؿد  ،(2) «َيُؾقَْنُْؿ، ...الـَّاِس َقْرِِن، ُثؿَّ الَِّذي

ٌَّ اهلل تعوػ وأمر بوتبوع هنجفؿ مرتبًو ظذ خموفػتفؿ افعذاب  ح

َ َلُف افشديد، ؿول تعوػ ﴿ ُشقَل ِمـ َبْعِد َما َتَبيَّ َوَمـ ُيَشاقِِؼ الرَّ

َدى َوَيتَّبِْع َغْرَ َشبِقِؾ ادُْْمِمـَِي ُكَقلِِّف َما َتَقىلَّ َوُكْصؾِِف َجَفـَّ  َؿ اَْلُ

 [.115﴾ ]افـسوء: َوَشاءْت َمِصراً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شبؼ خترجيف. (1)

ريض اهلل –( ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد 2533)برؿؿ ( ومسؾؿ 2652)برؿؿ افبخوري  أخرجف  (2)

ـ (، وظـ ظؿران ب2534)برؿؿ ظـد  مسؾؿ  -ريض اهلل–، وجوء بـحقه ظـ أيب هريرة ظـف

 (.2535)برؿؿ ( ومسؾؿ 2651)برؿؿ ظـد افبخوري   -ريض اهلل ظـف–احلصغ 



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

َؾِػ بؤراء افبوضؾي، وٓ  ٍَ افسَّ ؾال ُكخوفُػ مـَف

ـَّو ؿبُؾ بودستحسـوت ادخوفػي، وفْ  ـُ ـؽـ ثوبتغ ظؾقف ـام 

ِ إوضوع،  ِي تَغرُّ وأصّد، وٓ كرجع افؼفؼرى بحجَّ

يـ و افدِّ ، أمَّ ؾػلؾوٕوضوع تتغرَّ ، بؾ  ، وادـفٍ افسَّ ؾال يتغرَّ

يبؼك ظذ مو هق ظؾقف، وُكعِرض إوضوع ظؾقف، ؾنْن 

بً، وإن واؾ يـ ُردَّت، وصقِّ  تف ُؿِبَؾً.ؼخوفػً افدِّ

ًَ ِصْعِري دَِوذا ـون بعُض افـَّوس ُيظفر فـَو افثََّبوت  َوَفْق

ؾػل، وافدِّ  ر دِ ظذ ادـفٍ افسَّ و ـون ؾوع ظـف، ثؿَّ يرجع ؾقتـؽَّ

 ؟!ظؾقف مـ اخلر

ًَ ِصْعِري دَوذا ـون بعض افـَّوس يردُّ ظذ افبَِدِع  وفْق

ـْ ذفَِؽ  مع ؿدرتف وُبعد افرضر ظـف، وملْ -وَأْهِؾَفو ثؿَّ َؾَسَ ظ

 ؟!-خيَش مػسدًة ـزى ظذ ديـف

ًَ ِصْعِري دوذا ـون بعض افـَّوس  ُيـِؽر ظذ ادبتدظِي وفق

ؾػل، إصقَل و امي فؾؿـفٍ افسَّ وُيديـ اهلل افؼقاظَد اهلدَّ

ك معفو، وُيؾؼل إظذار هلو؟!! و بوضؾي ثؿَّ افققَم يتؿشَّ  بلهنَّ



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 
ُأجلئ  -حػظف اهلل–هْؾ ٕنَّ صقخـَو ادبورك حيقك احلجقري 

إػ اخلروِج مـ أرضف ووضـف تورــو هلل جؾَّ وظال، مظؾقمًو؟!! 

 ، ؾلطفروا مو ـوكقا خيػقن مـ ؿبؾ؟!.ظـفؿؾذهَى اخلقف 

ؿ أرادو ب ٕهِؾ آكحراف ادـفجل أم ٕهنَّ ا بذفؽ افتَّؼرُّ

 هؿ.دـل يؽقن هلؿ ؿبقل ظـ

 أم هق تؼؾقٌد فؾغر، بدون كظٍر ودراشٍي؟!

ُل  و إوَّ ٌن وَ أمَّ  .كَػوٌق َؾتَؾقُّ

و افثَّوين ؾوكتؽوشٌي وزيٌغ.  وأمَّ

و افثوفٌ ؾجفٌؾ وؽبوٌء.  وأمَّ

.وـؾفو حمتؿؾٌي، وأحاله  و مرٌّ

ؿد خؾََّػ بعده رجوًٓ  -حػظف اهلل–ثؿَّ فـعؾؿ أنَّ صقخـَو 

وأشقدًا ذم افسـَّي، واحٌد مـفؿ يؽػل ذم دكِّ مجوظٍي ـثرٍة 

وـبرٍة مـ أهؾ افبوضؾ وآكحراف، ؾننَّ احلؼَّ فف كقره، وإنَّ 

، وإكام هل ابتالءات مو يذوب ويضؿحؾافبوضؾ ُُسظون 

، خيتزكو اهلل ـٌ مـ ، ؾـحـ ذم اختبور، وؿد طفر افـوجح هبو وؾت

 افػوصؾ، ومو زال آمتحون جوري، كسلل اهلل افعوؾقي.



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

خص  دق؟! إذا ـون افشَّ ثؿَّ أيـ اإلخالص؟! أيـ افصِّ

 ًٍ يديـ اهللَ بقء ؾؾقظفره، وٓ خيػقف، دوذا افتُّؼقي إػ وؿ

ًَ صوحى ديـ  ، ثؿَّ يظفر مو ـون خيػقف، أك ُّ يتفقل ؾقف افؼَّ

ن.  أطفر ديـؽ، وٓ تتؾقَّ

؟!! ؿد وجدكو بعَض افـَّوس مـ أجؾ افـَّوسدوذا افعؿؾ 

ـفٍ: ثؿَّ مو إن يظفر فشقخف اخلر، وافعؾؿ، وافـِّػوح ظـ اد

قخ إذ وموت  ذهَى افشَّ بف يتـؽر فف، وُيؾؼل ظؾقف آّتِّ

 افبوضؾي، وافتشقهيوت ادزيػي.

ـُػ صودؿًو ؾؾقؾِؼ افـّصقحي فشقخف  إن ـون هذا افصِّ

و أن جيومؾف أموم وجفف بلدٍب واحساٍم، و فُقصورحف، أمَّ

ويداهـف، ويضحؽ فف، ثؿَّ يطعـ ؾقف مـ خؾػ طفره: 

ؾفذا ؽٌش وخقوكي، وهل بضوظُي احلوؿديـ ادػسديـ افذيـ 

 فقس هلؿ هؿٌّ إٓ افتشقيف وآشؼوط. 

غ: ؾؽقػ إذا ـوكقا ـوذبغ  هذا إذا ـوكقا صودؿغ حمؼِّ

ريـ؟!!. كسلل اهلل افعوؾقي.  خمودظغ مزوِّ



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

فـثبً مجقعًو ظذ -حػظؽؿ اهلل– اهلل معوذ اإلخقان ؾوهلل

ؾػل احلّؼ، وٓ كرجع ظـف أبدًا، مع  ٍِ افسَّ افسـَِّي، وظذ ادـف

ظوء وافعبودة، وافصدق واإلخالص، واهلل  افؾجقء إػ اهلل بوفدُّ

 ادستعون.

: َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن * 

َقى ، ظؿاًل بؼقفف تعوػ ﴿ َٓ َتتَّبِِع اَْلَ َو

ْؿ  ـْ َشبِقِؾ اهللَِّ ََلُ ـَ َيِضؾُّقَن َظ ـْ َشبِقِؾ اهللَِّ إِنَّ الَِّذي َفقُِضؾََّؽ َظ

َساِب  [، وبؼقفف تعوػ 26﴾ ]ص:َظَذاٌب َصِديٌد بََِّم َكُسقا َيْقَم اِْلِ

الَِّذي آَتْقـَاُه آَياتِـَا َفاْكَسَؾَخ  َواْتُؾ َظَؾْقِفْؿ َكَبلَ ذامًو  فؾفقى وأهؾف ﴿

ـَ * َوَلْق ِصْئـَا َلَرَفْعـَاُه َِبَا  ـَ اْلَغاِوي ْقَطاُن َفَؽاَن ِم ِمـَْفا َفَلْتَبَعُف الشَّ

َبَع َهَقاُه َفَؿَثُؾُف َكَؿَثِؾ اْلَؽْؾِب إِْن  َوَلؽِـَُّف َأْخَؾَد إىَِل إْرِض َواتَّ

ِؿْؾ َظَؾْقِف َيْؾَفْث أَ  ُبقا َُتْ ـَ َكذَّ ِذي ْكُف َيْؾَفْث َذلَِؽ َمَثُؾ اْلَؼْقِم الَّ ْو َتْسُ

ُرونَ  ُفْؿ َيَتَػؽَّ ﴾ بِآَياتِـَا َفاْقُصِص اْلَؼَصَص َلَعؾَّ

صذ اهلل ظؾقف –، وبؼقل رشقفف  [176-175]إظراف:

ـْ َأْحَدَث ِِم َأْمِرَكا َهَذا َما لَقَْس فِقِف َفُفَق » -وظذ آفف وشؾؿ َم



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ـْ َظِؿَؾ َظَؿاًل َلْقَس َظَؾقِْف َأْمُرَكا »، وذم روايي دسؾؿ (1) «َردٌّ  َم

 -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–، وبؼقفف (2) «َفُفَق َردٌّ 

َدَثٍة بِْدَظٌة، َوإِنَّ ُكؾَّ » ُُمقِر، َفنِنَّ ُكؾَّ َُمْ ْٕ َدَثاِت ا اُكْؿ َوَُمْ َوإِيَّ

 -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–، وبؼقفف (3) «بِْدَظٍة َضاَلَلةٌ 

ا، َوُكؾُّ بِْدَظٍة َضاَلَلةٌ » َدَثاُُتَ د (4) «َوََشُّ إُُمقِر َُمْ ، ؾؿـ تعؿَّ

افقؿقع ذم افبدظي ؾنكف ؿد ٓ يقؾَّؼ فؾتقبي، بؾ يزداد ذًا، 

إِنَّ » -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–ـام ؿول رشقل اهلل 

ـْ َصاحِ   «َحتَّك َيَدَع بِْدَظَتفُ  ِب ُكؾِّ بِْدَظةٍ اهللَ َحَجَب التَّْقَبَة َظ

ذم معـك احلديٌ: ٓ يقؾَّؼ  -رمحف اهلل-ؿول اإلموم أمحد ، (5)

 .    (6) فؾتقبي

: وهذا هق ادالحظ ذم افسوحي، أنَّ مو مـ صخٍص ؿ ًُ ؾ

إٓ مـ -يبتدع إٓ وتصعى ظؾقف افتقبي، ٕكف جعؾفو ديـًو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ريض اهلل ظـفو.–ظوئشي ( ظـ 1718)برؿؿ ( ومسؾؿ 2697)برؿؿ افبخوري  أخرجف  (1)

 (.4493( افرؿؿ اخلوص )1718أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (2)

 ، ؿد شبؼ خترجيف.-ريض اهلل ظـف–حديٌ افعربوض  (3)

 ريض اهلل ظـفام.–(، ظـ جوبر بـ ظبد اهلل 867أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (4)

ـٌ بطرؿف.4713برؿؿ ) "ادعجؿ إوشط"افطزاين ذم أخرجف   (5)  (، وهق حس

 . (1/89ٓبـ مػؾح رمحف اهلل ) "أداب افؼظقي"  اكظر (6)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

، بخالف ادعصقي دون افبدظي ؾوفتوئبقن مـفو ـثٌر، -رحؿ اهلل 

 .(1) رمحفؿ اهلل–ـام ذـر ذفؽ افسؾػ 

ِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: و* 

، واحلذر مـ جموفستفؿ، وافرـقن إفقفؿ، 

ـَ َطَؾُؿقاإفقفؿ، ؿول تعوػ ﴿ ُؽُؿ الـَّاُر  َوَٓ َتْرَكـُقا إىَِل الَِّذي َفتََؿسَّ

ونَ  َٓ ُتـَْنُ ـْ َأْولَِقاَء ُثؿَّ  ـْ ُدوِن اهللَِّ ِم ﴾ الـَّاُر َوَما َلُؽْؿ ِم

ـَ ََيُقُضقَن ِِم [، وؿول تعوػ ﴿113]هقد: َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذي

ا  ِه َوإِمَّ آَياتِـَا َفَلْظِرْض َظـُْفْؿ َحتَّك ََيُقُضقا ِِم َحِديٍث َغْرِ

ْكَرى َمَع اْلَؼْقِم الظَّادِِيَ ُيـِْسقَـََّؽ الشَّ  ﴾ ْقَطاُن َفاَل َتْؼُعْد َبْعَد الذِّ

[، وتعؾؿقن أيوت افتل تذـر فـو كدم ادجوفس 68]إكعوم:

هلؿ، وتّزؤ ادتبقع مـ افتوبع، وافتوبع مـ ادتبقع، ؾؾؿ تـػع 

 افتوبع ادودة وحطوم افدكقو افتل مـ أجؾفو جوفس ادبتدعَ 

صذ اهلل –وتعؾؿقن أيضًو ؿقل رشقل اهلل اهلقى،  وصوحَى 

ْقِء » -ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ ؾِقِس السَّ الِِح َواْْلَ ؾِقِس الصَّ َمَثُؾ اْْلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابـ  جمؿقع ؾتووى"و (1/89اهلل ) ٓبـ مػؾح رمحف "أداب افؼظقي"اكظر  (1)

 (. 2/76)"تقؿقي



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

–هلذا ـون افسؾػ  ،(1) «...ؽِرِ ال َكَحاِمِؾ ادِْسِؽ، َوَكافِِخ 

–حيذرون مـ جموفستفؿ، ؿول ابـ ظبوٍس  -رمحفؿ اهلل

إهقاء، ؾنن جموفستفؿ ريض اهلل ظـفام: ٓ دموفسقا أهؾ 

–وؿول اإلموم حمؿد بـ أيب زمـغ  ،(2) ِمرضي فؾؼؾقب ا.هـ

رمحف اهلل: ومل يزل أهؾ افسـي يعقبقن أهؾ إهقاء ادضؾي، 

ويـفقن ظـ جموفستفؿ، وخيقؾقن ؾتـتفؿ، وخيزون 

 بخالؿفؿ، وٓ يرون ذفؽ ؽقبي هلؿ، وٓ ضعـًو ظؾقفؿ ا.هـ

رمحف اهلل: ـون افسؾػ يـفقن –وؿول اإلموم ابـ ؿدامي  ،(3)

ظـ جموفسي أهؾ افبدع وافـظر ذم ـتبفؿ وآشتامع 

   (5) وهـوك آثور ـثرة ذم هذا افبوب. ،(4) فؽالمفؿ ا.هـ

ِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: وَ * 

اًم وتعؾقاًم، دَِو ؾقف مـ افػضوئؾ وادزايو،  ، تعؾُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريض –، ظـ أيب مقشك إصعري (2628)برؿؿ ( ومسؾؿ 5534)برؿؿ افبخوري  أخرجف    ( 1)               

 اهلل ظـف.

 (، وهق صحقٌح.133برؿؿ ) "افؼيعي"أجري ذم  أخرجف (       2)             

 (.293)ص:"صقل افسـيأ"  (   3)             

 (1/232ٓبـ مػؾح ) "ٔداب افؼظقيا"(       4)             

وذ افعؾؿ شبقالً فؾدكقو وادـوصى"راجع ـتوبـو (    5)               (.356-348)ص:"افتحذير افقاصى مـ اختِّ



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

ان تػّقق افعبد، وأكتؿ تعؾؿقن ـثرًا مـ إدفي افدافي وهق ظـق 

وٓ يستطقع أحٌد أن يعبد اهلل إٓ بعؾٍؿ، ؾعؾقـو أن  ،(1) ظذ ذفؽ

كؼبؾ ظؾقف بؽّؾ مو أوتقـو مـ آشتطوظي، وأن كـعشف ذم أكػسـو 

وجمتؿعوتـو وبالدكو، ؾنن ذم ذفؽ ثبوت افّديـ وافدكقو، ـام ؿول 

اهلل: ـون مـ مه مـ ظؾامئـو يؼقفقن: رمحف –اإلموم افزهري 

آظتصوم بوفسـّي كجوة، وافعؾؿ ُيؼبض ؿبضًو ُسيعًو، ؾـعش 

يـ وافدكقو، وذم ذهوب افعؾؿ ذهوب افّديـ ـّؾف  افعؾؿ ثبوت افدِّ

حػظف اهلل: –وؿول صقخـو افعالمي حيقك احلجقري  ،(2) ا.هـ

ُمذهٌى آشتؿرار ذم افعؾؿ واجلّد ؾقف: ؾقف برـي، وآكؼطوع 

فزـي افعؾؿ، ومـ أصد مو ُيذهى برـي افعؾؿ: افبدع وافتحّزب 

–ومو أحسـ أثر احلسـ افبكي  ،(3) واإلؿبول ظذ افدكقو ا.هـ

َ  -رمحف اهلل َٕ ن أتعّؾؿ بوبًو مـ أبقاب افعؾؿ، ؾلظّؾؿف حقٌ ؿول: 

مسؾاًم أحّى إيّل مـ أن تؽقن يل افدكقو ـّؾفو، أجعؾفو ذم شبقؾ  

افعؾؿ، ؾلظؾؿف مسؾاًم أحّى إيّل مـ أن تؽقن  يل افدكقو ـؾفو ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.52-32)ص:"افتحذير افقاصى"اكظر  (1)

مِي أخرج (2)  .(، وهق صحقٌح 97برؿؿ ) "ُشـَـِفِ "ف افدارمل ذم مؼدِّ

 (.73)ص"ذح ٓمقي ابـ افقردي" (3)



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

وفـفتؿ أيضًو بـؼه  ،(1) أجعؾفو ذم شبقؾ اهلل تعوػ ا.هـ

ذم ذفؽ، وهذا  وافدظقة إػ اهلل تعوػ، ـام تعؾؿقن إدفي

ظذ إظداء مـ ُضب افسققف ظذ افّرؿوب، ؿول اإلموم 

ـّتف إػ إمي أؾضؾ مـ تبؾقغ –افؼقؿ  رمحف اهلل: تبؾقغ ش

إػ كحقر افعدو: ٕن ذفؽ افتبؾقغ يػعؾف ـثٌر مـ افـوس، 

و تبؾقغ افســ ؾال يؼقم بف إٓ ورثي إكبقوء وخؾػوؤهؿ  وأمَّ

    (2) جعؾـو اهلل تعوػ مـفؿ بؿـّف وـرمف ا.هـ ذم أِمفؿ:

ِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: وَ * 

، وافدظقة إػ اهلل تعوػ بؽّؾ جٍد 

ـ اهلل تعوػ، وظدم افقلس واجتفود، وتعؾقؿ افـوس دي

 .   طوافؼـق

وفـحذر أيضًو مـ افسؽقت ظـ افبوضؾ ومـ افتخوذل 

ظـ إكؽور ادـؽرات، بحجي ـثرة وؿقظفو ذم ادجتؿعوت، 

مع -وٓ كتفّقى مـ ؾوظؾقفو، وٓ مـ ادرجػغ وادمذيغ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف"اخلطقُى افبغدادي ذم  أخرجف  (1)  (.53برؿؿ ) "افػؼقف وادتػؼِّ

 (.493-492)ص:"جالء إؾفوم" (2)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 
مراظوة احلؽؿي، وافـَّظر إػ ظقاؿى إمقر، واحلذر مـ 

يـ، ؾلكػسـو هلل تعوػ، وفقسً أؽذ مـ افدّ ، -افطقش وافَعَجؾيِ 

يـ، ومو ظسك إظداء أن يصـعقا بـو، إن ؿتؾقكو ؾفل كػس افدّ 

كػس واحدة مو شتؿقت إٓ ذم وؿتفو ادؽتقب، وؿتؾفو صفودة، 

صفودة، وكِْعَؿ ادقتي، وإن شجـقكو ؾفق خؾقة فؾتػرغ فؾعبودة 

وافّذـر مع احتسوب إجر، وإن أخرجقكو مـ ديوركو 

ق ؾخروجـو شقوحي ودظقة ذم شبقؾ اهلل تعوػ، أهؿُّ رء كرج

أن كؾؼك اهلل تعوػ وهق راٍض ظـّو، وافدكقو ؿؾقؾ، وـؾـو شـؼػ 

ـَ َطَؾُؿقا َأيَّ ُمـَْؼَؾٍب بغ يدي اهلل تعوػ، ﴿ َوَشَقْعَؾُؿ الَِّذي

 [. 227﴾ ]افشعراء:َيـَْؼؾُِبقنَ 

َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: * 

، وافـَّظر إػ ادصوفح وادػوشد: ؾننَّ هذا مـ أظظؿ  

إمقر افتل يـبغل فطوفى افعؾؿ أن ُيراظقفو ذم دظقتف، ؾؼد 

َسـَِة ﴿ؿول تعوػ  ْؽَؿِة َوادَْْقِظَظِة اِْلَ اْدُع إىَِل َشبِقِؾ َربَِّؽ بِاِْلِ

ـُ إِنَّ َربََّؽ ُهَق َأْظَؾُؿ بِ  ْؿ بِالَّتِل ِهَل َأْحَس ـْ َوَجاِدَْلُ ـْ َضؾَّ َظ َؿ

﴾ ـَ [، وؿول تعوػ 125]افـحؾ: َشبِقؾِِف َوُهَق َأْظَؾُؿ بِادُْْفَتِدي



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ْؿ َوَلْق ُكـَْت َفظًّا َغؾِقَظ اْلَؼْؾِب ﴿ ـَ اهللَِّ لِـَْت ََلُ ٍة ِم َفبََِّم َرْْحَ

ْؿ َوَصاِوْرُهْؿ  ـْ َحْقلَِؽ َفاْظُػ َظـُْفْؿ َواْشَتْغِػْر ََلُ قا ِم ْكَػضُّ َٓ

 َ ْٕ ؾِيَ  ْمِر َفنَِذاا ْؾ َظَذ اهللَِّ إِنَّ اهللََّ ُُيِبُّ ادُْتََقكِّ ﴾ َظَزْمَت َفَتَقكَّ

 [.192]آل ظؿران:

وٓ تعورض بغ هذا وبغ افثَّبوت وظدم افتـوزل ظـ 

ظل، ؾال  يـ، ـؾٌّ ذم بوبف، وُيْسَؾؽ ؾقف افطَّريؼ افؼَّ افدِّ

  إؾراط وٓ تػريط.

،  :ْػِز َوإِْخَقايِن ِِمَّو َأْكَصُح بِِف كَ و *

وؽوفى مـ  ،(1) واحلذر مـ ادققل إفقفو، ؾنهنو ؾتـي وأّيام ؾتـي

يـتؽس ويرجع إػ اخلؾػ، ويزيغ: مـ أجؾفو، ؾؾـحذر 

مجقعًو مـ أن كبقع ديــو وظؾؿـو ومـفجـو افسؾػل بعرٍض 

مـفو زائؾ، وفـحذر مـ أن يستؿقؾـو أحٌد مـ افـوس بودوّدة، 

وفـتػّطـ فذفؽ، ٓ تستؿقؾـو دوٌل وٓ أحزاٌب وٓ 

اشُتؿقؾقا مجعقوت،  وـؿ مـ أكوٍس ـوكقا ظذ خٍر ؾؾاّم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ."افتحذير افقاصى مـ اختوذ افعؾؿ شبقالً فؾدكقو وادـوصى"راجع ـتوبـو  (1)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

بودودة ودعً هلؿ إمقال ترـقا مو هؿ ظؾقف مـ اخلر مـ  

 أجؾفو، وذابقا، كسلل اهلل افعوؾقي.  

ومـ هذا افبوب احلذر مـ افتسّقل بوشؿ افّديـ، وبوشؿ 

ؾ ظذ اهلل مع أخذ إشبوب افؼظقي، وفـصز  ـّ افّدظقة، وفـتق

ً بودؽوره، وإن  افـور وفـصز ظذ ضقؼ احلول، ؾنن اجلـّي ُحػَّ

ً بوفشفقات وافدكقو ؿؾقؾ، فـؽـ ؾقفو ـام ؿول رشقل  ،(1) حػَّ

ريض اهلل –ٓبـ ظؿر  -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–اهلل 

ْكَقا َكَلكََّؽ َغِريٌب َأْو َظابُِر َشبِقؾٍ » -ظـفام ـْ ِِم الدُّ يؼقل  ،(2) «ُك

ِخَرُة ﴿اهلل تعوػ  ْٔ ْكَقا َقؾِقٌؾ َوا َٓ ُقْؾ َمَتاُع الدُّ ـِ اتََّؼك َو َخْرٌ دَِ

ُتْظَؾُؿقَن َفتِقاًل * َأْيـَََّم َتُؽقُكقا ُيْدِرُكُؽُؿ ادَْْقُت َوَلْق ُكـُْتْؿ ِِم 

[، واهلل مو شـلخذ مـفو صقئًو، 78-77﴾ ]افـسوء:ُبُروٍج ُمَشقََّدةٍ 

َيْتَبُع ادَْقَِّت » -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ–يؼقل رشقفـو 

 ،َيْتَبُعُف َأْهُؾُف َوَمالُُف َوَظَؿُؾفُ  ؛ِجُع اْثـَاِن َوَيْبَؼك َواِحٌد َفَرْ  ؛َثاَلَثةٌ 

ِجُع َأْهُؾُف َوَماُلفُ  صذ اهلل ظؾقف –ويؼقل  ،(3) «َوَيْبَؼك َظَؿُؾفُ  ،َفَرْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهلل ظـف.ريض –أيب هريرة ( ظـ 2822)برؿؿ ( ومسؾؿ 6487)برؿؿ افبخوري   ـام ذم( 1)

 ريض اهلل ظـفام.–( ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر 6416أخرجف افبخوري برؿؿ )( 2)

 ريض اهلل ظـف.–أكس بـ موفؽ ( ظـ 2960)برؿؿ مسؾؿ أخرجف ( 3)



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ْكقَا ِِم » -وظذ آفف وشؾؿ أِخَرةِ إَِّٓ ِمْثُؾ َما  َواهللَِّ َما الدُّ

ؾال  ،(1) «اْلَقؿِّ َفْؾَقـْظُْر بَِؿ َيْرِجعُ  ََيَْعُؾ َأَحُدُكْؿ إِْصَبَعُف َهِذهِ ِِم 

كغّس هبو، وٓ بلهؾفو، وفـحؿد اهلل ظذ افعوؾقي، وفـعؾؿ أن 

افغويي مـ وجقدكو ؾقفو هل افعبودة هلل وحده، ثؿ افّرحقؾ 

 .هبو إػ افدار أخرة، ؾال ُكخدع

ـو فـتلش حغ كرى بعَض مـ ـون جمتفدًا ذم اخلر  ػوإكَّ

مؼباًل ظذ افعؾؿ ؿد صور جيري بعد افدكقو، وصور يتزفَّػ 

ُؾ هبو  ب إفقفؿ، بلظذار يتقصَّ ظـد بعض ادسموفغ، ويتؼرَّ

صًو ظذ إمقال،  إػ مؼصقده افدكققي، ؾصور متؾصِّ

 وافرجقع إػ اخلؾػ.كػالت، متؽثِّرًا هبو، حتَّك ُظِرُؾقا بوٓ

وؿد صور بعُض همٓء آفي ؾتـٍي فتخريى افطُّالب، 

 وإلبعودهؿ ظـ اخلر، وظـ ظؾامئفؿ، ومشوخيفؿ.

هلذا  بعدم آصغوء -حػظفؿ اهلل–إينِّ أكصُح إخقاين 

كقو لمقاهلؿ، بافصـػ، وظدم آكبفور  ور افدُّ وأٓ ُيعظِّؿقا دمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ريض اهلل ظـف.–( ظـ ادستقرد 2858)برؿؿ مسؾؿ أخرجف  (1)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

ظوِة افذيـ توجروا بوشؿ افعؾؿ، وضقَّعقا بع َض ادستػقديـ وافدُّ

 .تعوػ إػ اهلل

-وأرادوا ذاءك  -أصؾحفؿ اهلل–ؾؾق جوء بعُض همٓء 

، ؾوشلل ظـ حوهلؿ، واشتؼ ادشويخ -أخل ضوفى افعؾؿ

افػضالء افثَّوبتغ افذيـ مل تزظزظفؿ افدكقو، وظذ رأشفؿ 

ظقة افسؾػقي بوفقؿـ حيقك بـ ظعٍّ  صقخـو افعالمي إموم افدَّ

ه إفقـو شودوً  حػظف اهلل– احلجقري : ؾستجد ادشقرة -وردَّ

 -حػظف اهلل–افـَّوؾعي بنذن اهلل تعوػ، وٓ شقام وصقخـو حيقك 

مـ. بف افذيـ ٓزمقه ؾسة مـ افزَّ  أظرف هبؿ، ؾفؿ ضالَّ

وك أن تطقش معفؿ، و ًَ ظؾقف، وإيَّ تسَك اخلر افذي ــ

د تـسك معروَف صقخؽ ادبورك، ؾتسك اخلر وراء طو فرك جمرَّ

كقو.  دعٍي طفرت فَؽ مـ فعوظي افدُّ

ـَ ُتغربُِؾ، ؾؽؿ مـ صخٍص ـون ُيظفر إِ  احلؼقؼيوذم  نَّ افِػت

، مو إف ـَ ـُ بف افظ ـُ إٓ وأطفرتف، ـو اخلر، ؾـُحس ن جوءت افِػت

: ؾنكَّام يدلُّ ظذ أمقٍر وهذا إ  :-بعد ؿضوء اهلل وؿدره-ن دلَّ



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

 اإلخالص. عُػ وافقؼغ. وض ضْعُػ اإليامنمـفو: 

ن وافـِّػوق دَِـ و . وظدم -وـؾٌّ بحسبف- ذفؽ أطفرافتؾقُّ

ِز. وضْعػ ا ُي افصَّ ِؾ. وؿؾَّي ادراؿبي افؼـوظي بوخلر. وؿؾَّ ُـّ فتَّق

وافقؿقع ذم بعض ادعويص افتل ـون خيتع هبو مع  هلل.

  ؽر ذفؽ، كسلل اهلل افعوؾقي.كػسف، و

اَم َكـَْصح إِخَقاَكـو افَّذيـ  اصسوا بعَض افطالب، ـَ

بوفرجقع إػ اهلل، واإلؿبول ظذ مو  وضقَّعقهؿ ظـ اخلر

مع افصدق ، ظؾقف ـوكقا ظؾقف ؿبُؾ مـ ُحىِّ افعؾؿ واإلؿبول

مو دامً إمقر مفقلة هلؿ، وفقسقا ذم أموــ واإلخالص، 

ؾوع ظـ ديـفؿ، وأكػسفؿ، -ؿتول،  بحقٌ اضطَّروا إػ افدِّ

 ن.واهلل ادستعو وحرموّتؿ.

، َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: * 

ـو ظذ افثَّبوِت ظذ اخلر، وافؼـوظي وكؾنهّنام مـ أـز مو يعقـ

اِّتو وصفقاّتو، ومـ  كقو وفذَّ بوفؼؾقؾ، وظدم آفتػوت إػ افدُّ

ـو ظذ اإلؿبول ظذ افعؾؿ افـَّوؾع وافعؿؾ وكأظظؿ مو يعقـ

وفِح، ومـ  يـ.افصَّ  أظظؿ أشبوب صقوكي افعؾؿ وافدِّ



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

كقو: ؾنكَّف مـ  ؾؿ أنَّ ضوفى افعؾِؿ إذا اكػَتحًـعوفْ   فف افدُّ

عِى أن يسـفو ؾقـشغؾ هبو ظامَّ هق ، -إٓ أن يشوء اهلل- افصَّ

 أكػع فف ذم دكقوه وُأخراه، كسلل اهلل افعوؾقي.

دًا ظؾقفو: ؾنذا مو  وذفَؽ: ٕنَّ ضوفَى افعؾِؿ افػؼر فقس متعقِّ

كقو إذ بف يـغؿس ؾقفو اكغامشًو صديدًا، ويدخؾ  اكػتحً فف افدُّ

ػًو جوئعًو، إن مل يعقـف اهلل بوفصز  ؾقفو دخقًٓ ظظقاًم، متؾفِّ

ي. ْهِد وافِعػَّ    وافزُّ

ظؾؿـو، وٓ ن ٓ جيعؾ افدكقو أـز مّهـو، وٓ مبؾغ أكسلل اهلل 

  ؽويي رؽبتـو، وٓ إػ افـور مصركو، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل.

َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: * 

صذ اهلل –، ؾنهنو مفؾؽي، وؿد ؿول رشقل اهلل 

وؾعاًل: ، (1) «فُ فْ ْشِ تَ ْس ا تَ َلَ  َف َشَّ تَ  ـْ مَ » -ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ

ـؿ وجدكو مـ أكوٍس اشتؼؾقا فؾػتـ ذم افدظقة أو افدوفي، 

وخوضقا ؾقفو حتك ؾسدوا وأؾسدوا، وضوظقا وضّقعقا، 

ؼقفو، ويؼبؾ ظذ صلكف: ؾنكـو كرى بخالف افذي يػّر مـفو، ويتَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ريض اهلل ظـف. –(، ظـ أيب هريرة 2886( ومسؾؿ برؿؿ )3601افبخوري برؿؿ ) أخرجف (       1)



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

وظذ آفف صذ اهلل ظؾقف -افتقؾقؼ حؾقػف، صدق رشقل اهلل 

ؾوفثبوت  ،(1) «ـتَ الػِ  ُجـَِّب  ـْ دَ  قدَ عِ السَّ  نَّ إِ »افؼوئؾ  -وشؾؿ

افثبوت معوذ اإلخقة، وٓ ُكخدع بوفػتـ، وفـؽـ مـ 

ادـصقرة افتل ٓ يرّضهو مـ خذهلو، وٓ مـ ظوداهو، 

وفـؽـ مـ افغربوء ادتؿّسؽغ بوفّديـ ذم زمـ افغربي، 

 وفـحذر مـ افػتـ وأهؾفو.   

ِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: وَ * 

، وبذل اجلفد ذم ذفؽ، مـ صالة وصقوم وذـٍر 

وآشتعداد وآشتؿرار ذم ذفؽ، ر، وشوئر أظامل اخل

َواْظُبْد َربََّؽ َحتَّك ﴿، ؾؼد ؿول اهلل تعوػ فؾؼوء اهلل تعوػ

ّر ذم ظبودة اهلل تؿ[، أي: اش99﴾ ]احلجر:َيْلتَِقَؽ الَْقِؼيُ 

 .حتَّك يلتقؽ ادقت

َوَما ﴿وهذه هل افغويُي مـ خؾؼـو، ـام ؿول جؾَّ وظال 

َـّ َواإِلْكَس إَِّٓ لَِقْعُبُدونِ  ، ومل [56] افذاريوت:  ﴾َخَؾْؼُت اْْلِ

َّٓ ﴿كممر إٓ هبو مجؾًي وتػصقاًل، ـام ؿول تعوػ  َوَما ُأِمُروا إِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ريض اهلل ظـف.–(، ظـ ادؼداد ابـ إشقد 4263برؿؿ ) "شــف"أبق داود ذم  أخرجف         (1)             



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 
اَلَة َوُيْمُتقا  الَِقْعُبُدو ـَ ُحـََػاَء َوُيِؼقُؿقا الصَّ ي اهللََّ ُُمْؾِِصَي لَُف الدِّ

ـُ اْلَؼقَِّؿةِ  َكاَة َوَذلَِؽ ِدي [، وهل أظظُؿ إشبوب 5]افبقـي: ﴾الزَّ

ق ذم افطَّؾى، وِمو ُيسَتعون بف ظذ ذفؽ،  َواْشَتِعقـُقا ﴿ذم افتَّػقُّ

َا َلؽَ  اَلةِ َوإِْنَّ ْزِ َوالصَّ اِصِعيَ بِالصَّ َّٓ َظَذ اْْلَ  ﴾بَِرٌة إِ

 [.45]افبؼرة:

وهذا هق دأب ضوفى افعؾؿ: اإلؿبول ظذ افعبودة، 

ظقي، ؾنكَّف ٓ يتعؾَّؿ إٓ مـ  وآهتامم هبو، وافتطبقؼ فألدفي افؼَّ

أجؾ أن يعبَد اهللَ ظذ بصرٍة، ٓ مـ أجؾ أن يتؽثَّر، هلذا ؿول 

ََّم ََيَْشك اهللََّ﴿اهلل تعوػ  ـْ ِظَباِدِه اْلُعَؾََّمءُ إِكَّ ، ؾوفعومل [2]ؾوضر: ﴾ ِم

د افعؾؿ.  هق افذي خيشك اهلل، ٓ جمرَّ

َد افعؾِؿ بدون ظؿٍؾ يؽقن شببًو فؾضالل  إنَّ جمرَّ

ي ظذ صوحبف ٓ ف ف، ويصر وآكحراف، ويؽقن افعؾؿ حجَّ

ف ـوفؽؾى واحلامر، كسلل اهلل ؿؾافعومل افذي ٓ يعؿؾ بع

 افعوؾقي.

ُيؼبؾ ظذ افعبودة وهيتّؿ هبو، ومل يؽـ ذم ؿؾبف ـبُر مـ مل و

 تعظقٍؿ هلو: ؾنكَّف يبقء بوفَػَشِؾ.



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

أمل تعؾؿ أخل ضوفَى افعؾؿ أنَّ أـثر مـ زاؽقا ورجعقا 

كقو ـوكقا  روا فؾخر وأهؾف، وأؿبؾقا ظذ افدُّ إػ اخلؾػ، وتـؽَّ

معروؾغ بوفػتقر ذم افعبودة، وافؽسؾ ظـفو، كعؿ: واهلل ؿد 

 هدكو هذا بلظقــو، كسلل اهلل افعوؾقي.صو

ؾؾـُْؼبِؾ ظذ ظبودة اهلل، وفـخؾص افعؿؾ فف وحده، 

ظوِء، مع اإلحلوح ظذ اهلل تعوػ ؾقف، ؾننَّ اهلل  وفـؽثر مـ افدُّ

  ؿريٌى جمقى.

َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: * 

 ،

وْفتؽـ أظامفـو ـّؾفو هلل تعوػ، ٓ مـ أجؾ صخٍص وٓ 

مجوظي، فتؽـ ؿؾقبـو وأؿقافـو وأؾعوفـو ودظقتـو معّؾؼي بوهلل 

تعوػ، وٓ كعّؾؼفو بشخٍص وٓ بجامظي، وـؿ مـ أكوٍس 

ظؾؼقا ؿؾقهبؿ وأظامهلؿ بلصخوٍص متك ذهبقا  ذهى 

 ظقوذًا بوهلل.–ظؾؿفؿ، وذهبً أظامهلؿ، وذهبً دظقّتؿ 

، َوِِمَّو أْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: * 

اؽتـومفو ذم اخلر،  ظذوادحوؾظي ظؾقفو، واحلرص 



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

فو ذم افعبودة، واإلـثور مـ افـَّقاؾؾ، واإلـثور مـ ؾؾـستغؾّ  

ظوء.  افدُّ

د مـف، وفـْسَتِغؾّ  ٓ شقام ذم حؼِّ -فو ذم ضؾى افعؾِؿ وافتزوُّ

ؾوِع ظـ ديـف وظرضف وموفف، ؾقؽقن مـ مل يؽـ مضطَّرَّ  ًا فؾدِّ

تف بحسبف ؿق، وهق ُيعتز مستغالً ف-ذم بوبف مشغقًٓ بذفؽ ؾفذا

 إن َصَدَق مع اهللِ.

و صخٌص فقس ـذفؽ وهق حمسقب ظذ ضالب افعؾؿ،  أمَّ

ل  ف أن يبؼك مضقِّعًو فؽثٍر مـ أوؿوتف، ؾتورًة يتجقَّ ؾخطٌل ذم حؼِّ

ل ذم افُطرؿوت، وتورًة يـشغؾ  ذم إشقاق، وتورًة يتجقَّ

بوٕخبور، ويـشغؾ بوفؼقؾ وافؼول بوفبوضؾ، وتورًة بودطوظؿ، 

 وكحق ذفؽ، هذا ـؾُّف ضقوٌع واكػالٌت.

ؾػ  ذم ؽويي ؿصقى مـ  -رمحفؿ اهلل–وفؼد ـون افسَّ

ًُ (1)اشتغالل أوؿوّتؿ، حتَّك ؿول بعضفؿ : مو أظؾُؿ أيّن ضقَّع

 ا.هـشوظًي مـ ظؿري ذم هلٍق أو فعٍى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (.2/26فؾذهبل ) "شر أظالم افـبالء"، ـام ذم -رمحف اهلل–وهق حمؿد بـ ظبد افبوؿل  (1)



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ًُ وأكو ؽالٌم أختِؾػ(1)وؿول آخر قِق، ؾنذا  : ــ إػ افسُّ

ًُ ظذ كػز أن أذـَر اهللَ إػ مؽون  ًُ إػ افبقً جعؾ اكؼؾب

ًُ ظذ كػز أن  ًُ إػ ذفؽ ادؽون جعؾ وـذا، ؾنذا بؾغ

 اهلل ـذا وـذا.... حتَّك آيت ادـزل ا.هـ

، ؿول "َر افسِّ "بـ أمحد افققكغ، مـ  كوذم ترمجِي ظقس

َج، بؾ زوَّ افّذهبل: مل يشتغؾ إٓ بوفعبودِة وادطوفعِي، ومو ت

 (2)َظَؼَد ظذ ظجقِز ختدمف ا.هـ

ازي، ؿول ابـ ظسوـر:  وذم ترمجِي ُشَؾقؿ بـ أيقب افرَّ

ًُ ظـف أكَّف ـون حُيوشى كػَسف ظذ إكػوس، ٓ يدُع  ث ُحدِّ

و يـسُخ أو س أو يؼرأ،  وْؿَتًو يؿيض ظؾقف بغر ؾوئدٍة: إمَّ ُيدرِّ

ثـل ظـف صُقخـو أبق افػرج آشػرايقـل أكَّف  ... وفؼد حدَّ

كزَل يقمًو إػ داره ورَجَع، ؾؼول: ؿرأُت جزءًا ذم ضريؼل. 

ُك صػتقف إػ أن ُيَؼطَّ افؼؾُؿ ا.هـ  (3)وؿول إكَّف ـون حُيرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.6/378)"افـبالءشر أظالم "، ـام ذم -رمحف اهلل–وهق داود بـ أيب هـد ( 1)

   (.23/300)"شر أظالم افـبالء"اكظر ( 2)

   (.263ٓبـ ظسوـر )ص: "تبقغ ـذب ادػسي"اكظر ( 3)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

ْت   ـَ افؾمفمي يؼقل: َؽَزَ ًُ احلَس وؿول اجلوحُظ: شؿع

ًُّ إٓ وافِؽتوُب مقضقٌع ظذ  ًُ وٓ بِ أربعغ ظومًو مو ِؿْؾ

 (1)صدري ا.هـ

خووي ظـ صقخف ابـ حجٍر  رمحفام اهلل: إكَّام –وؿول افسَّ

امع وافعبودة وافتصـقػ  تف ادطوفعي وافؼراءة وافسَّ ـوكً مهَّ

ِع حلظًي مـ أوؿوتف ظـ رٍء مـ واإلؾودة، بحقٌ مل يؽـ خُيْ 

فف وهق شوفٌؽ، ـام َحَؽك يل  ِؾِف وتقجُّ ـْ ذفؽ، حتَّك ذم حول أ

ذفَِؽ بعُض ُرْؾَؼتِِف افذيـ ـوكقا معف ذم رحؾتِِف، وإذا أراد اهلل أمرًا 

 (2)هقََّل أشبوبف ا.هـ

وذم ترمجِي أيب افبؼوء ظبد اهلل بـ احلسغ افُعْؽَزي، ؿول ظـف 

ًة ابـ افـجَّ  َـّػوتِِف، وصحْبُتُف ُمدَّ ور: ؿرأُت ظؾقف ـثرًا مـ مص

بًَّو فالصتغول واإلْصغوِل، فقاًل وهنورًا، مو 
ضقيؾًي، ... وـون حُمِ

يؿيض ظؾقف شوظٌي إٓ وواحدة ُيؼرُأ ظؾقف، أو ُمطوفع فف، حتَّك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (.53-1/52فؾجوحظ ) "احلققان"اكظر ـتوب  (1)

رر"اكظر  (2)    (.263فؾسخووي )ص: "اجلقاهر وافدُّ



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ُتِى إدِب وؽرهو ر يل أكَّف بوفؾقؾ تؼرأ فف زوَجتُ ذـ ـُ ف ذم 

 (1)ا.هـ 

ؾِػ ظذ  ؾفذه بعُض أثور ادذـقرة ذم حرص افسَّ

 اؽتـوم أوؿوِّتؿ ؾقام يـػع، ؾفذا هق حوهلؿ.

إػ حوفِـو ذم هذا  -رمحفؿ اهلل–ؾؽقَػ فق كَظَر بعضفؿ 

مـ، وؿد اكشغؾ أـثركو بام ٓ ضوئؾ ؾقف.  افزَّ

ـَو  أصؾحـو اهلل –ؾؽقَػ إذا كظروا إػ حوِل بعِض إخقاكِ

، وأمضقا ـثرًا مـ أوؿوّتؿ ذم وؿد شفروا افؾقويل -وإيوهؿ

صبؽي اهلوتػ مع براجمفؿ افتل صغؾقا هبو أكػسفؿ وأوؿوّتؿ 

ادـؼقفي  وظـ آؿبول ظذ افعبودةظـ افعؾؿ وآشتػودة 

 .(2) َظْزَ )افقاتس أب(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (.2/111) ٓبـ رجى "ذيؾ افطبؼوت"اكظر  (1)

ـقػ ُتْستَْخَدم هذه ٓ أظؾؿ وٓ أظؾُؿ ـقػ ُتْؽتَُى هذه افؽؾؿي، وإكام ظذ حسى شامظل،  (2)

ًُ ظـَْفو إٓ ؿبَْؾ أْصُفٍر ؿؾقؾٍي،  بؽي، بؾ مو ظؾِؿ ٓ  أظؾؿ ـقَػ ُيْستَْخدم افشَّ افذي تؾػقن افبؾ

ك )افَّؾؿس( هذه افشبؽي تْقَجُد ؾقف وهذه أظتزهو كعؿًي  أْن أظِرَف براجِمَُف،ظـ ؾضالً ، بام ُيسؿَّ

 .أشلل اهلل أن يعوؾقـو، ظعَّ  مـ اهلل



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

ؿ  ثـل أـثُر مـ أٍخ مـ إخقاكِـَو ادستػقديـ أهنَّ وؿد حدَّ

أنَّ بعضفؿ ؿول ؿد ِسُت اكشغؾقا هبو اكشغوًٓ ـبرًا، حتَّك 

 أمهُؾ مراجعَي افؼرآن بسبى هذه افزامٍ.

يو أخوكو معوذًا ؾؼد ظوؾوك اهلل ِمو  وؿول يل آخر: امحِد اهللَ 

َكو مدمـغ ظذ هذه افزامٍ بام جعَؾـَو ِصْبف  ـو ِسْ ابتالكو ؾنكَّ

 ظقام.

ًَ مؼبِاًل  ًَ يو أخوكو معوذًا ذم ظوؾقي مو ُدم وؿول يل آخر: أك

ـَو بوٕخبور وافسقوشوت ظز هذه ظذ ـو ُصغؾ  افعؾِؿ: ؾنكَّ

 ادجؿقظوت.

وؿول يل آخر: دَّو ُأِريُد أن أكوم أضع رأد ظذ وشوديت 

، واكظُر موذا وَ  ٍَ ُى افزام مـ  يلَّ إ ًْ ؾَ َص واجلقال بغ يديَّ ُأؿؾِّ

 إخبور.

 ًُّ وأذـُر أينِّ ُزرُت أخًو مـ إخقاكِـَو ذم بعض افُؼرى: ؾب

ال، ويػتح  ل، ؾنذا بف يلخُذ اجلقَّ ظـده، ؾُؼْؿـَو ذم إذان إوَّ

افف ُيؼؾُِّى مـ إخبور، وبؼل  إفقفافزامٍ فقـظر مو وصَؾ  جقَّ



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

حتَّك أّذن ادمذن فصالِة افػجِر، ثؿَّ ؿوم وؿول: اهلل ادُْسَتعون، 

َن   . واهلل أنَّ هذا صغؾـل ظـ افقتر ادمذِّن؟!!أذَّ

–وؿد أضؾعـل بعضفؿ ظـ بعض جمؿقظوت إخقاكِـو 

وإذا هبو أخبور شقوشقي، وؿول،  -أصؾحـو اهلل وإيَّوهؿ

 وحصَؾ ـذا، وشقحصُؾ ـذاوؿوفً، وذهَى، ورَجَع، 

بام ُيؼزِّ افؼؾى، وُيسبِّى اإلظراض ظـ ذـر اهلل، ، !!

 ُخِؾْؼـَو مـ أْجِؾف. كسلل اهلل افعوؾقي.ويسبِّى افغػؾي ظامَّ 

و وهـوك برامٍ ظؾؿقَّي مػقدة خيرجفو بعضفؿ إٓ أهنَّ 

ًا بوفـِّْسبِي دِو خيؿؾقؾ مـ إخبور ف أـثرهؿ رجٌي جدَّ

قوشقَّي.  وافتحؾقالت افسِّ

ًَ هبذه افزامٍ  َؾَدْظَؽ أخل ضوفى افعؾؿ يو مـ ابُتِؾق

و ثقاين وشوظوت وأيوم وصفقر وشـغ  مـ ادغوفطي، ؾنهنَّ

 متيض مـ ُظْؿِرَك بام ٓ ضوئؾ ؾقف. 

 ًِ وَحي مو َكَؼَص ؾ  افسَّ ًَ ؾُتؽؿِّ مـ إخبور حتَّك تليت أك

ًَ مـشغاًل بوفعؾؿ وافبحٌ وادذاـرة  مو َكؼَص، بعد أن ــ

 .ؿقي، وافتدريس؟!!افعؾ



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 
 وبعضفؿ يؼقل: ُكريد أن كعِرَف مو يدور ذم افسوحي!!

ؾـؼقل فف: تدور ذم افسوحي افػتـ وادشوـؾ بسبى ذكقبـو 

ومعوصقـو، حْسُبـَو أن كعرَف ؿدر أكػِسـو، ُكؼبِؾ ظذ اهلل 

ظوء، وكدعبوفعبودة، وكبتفؾ إفق ع إفقف بوفدُّ مو يضّقؼ  ف وكترضَّ

رج فـو مـ افػتـ إٓ بوفؾجقء إػ اهلل، ؾنكَّف ٓ خمصدوركو، 

دؿقؼ  ظذوصدق افتقبي وافرجقع إفقف، وحموشبي افـػس 

إمقر وجؾقؾفو، وآبتعود ظامَّ يشغؾـو ظـ اخلر مـ هذا 

ًَ واؿٌع ؾقف ظذ هذه افشبؽوت.   آدمون افذي أك

مو  إنَّ ؽوفَى إخبور تضقِّؼ افصدور، وتؼزِّ افؼؾقب.ثؿَّ 

فعرضف،  ف ظـ ؿتِؾ مسؾٍؿ ُطؾاًم، واكتفوكٍ ٍز تسؿعطـَُّؽ بخ

 واؽتصوٍب دوفِف، واكتزاظًو فديـقف؟!! 

مف بغ يدي افذي مو  ؟ فشتؼدِّ

: معرؾَي افؼِّ فـحذره ًَ  .ؾنن ؿؾ

ـُ ذم دموج ؿؾـو: ؿ ِسَكو قمـُذ أن ُح د ظرؾـو افؼَّ وكح

ؾبالد؟ ، ؾفؾ تتقؿع بعد هذا خرًا ـبرًا  فمـ ديوركو جـوُأخرو

 .-إٓ أن يشوء اهلل، وأمؾـو بوهلل ـبر-



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

: مـ أجِؾ أن كلخذ احلذر. ًَ  وإن ؿؾ

ًَ ذم ؽػؾٍي ظامَّ حصؾ ظؾقـوؿؾـو: وهؾ م مـ افبغل  و زف

إػ مرـزكو وديوركو وأموـــو، وحمووفي شؾِى ديــو،  ؾؾؿ 

ؾِّف مو أخذَت حذرَك حتَّك تليت تضّقع  ـُ ْتذر؟ هؾ بعد هذا 

ـٌ يو هذا ! إنَّ وؿَتؽ بوفشبؽي؟!
ـَ فؽقٌِّس ؾطِ –ادمم

تَِؽ، وأن تستغؾَّ ؾام بؼَل فَؽ إٓ أن ُتؼبِؾ ظذ خوّص  أصؾحَؽ اهلل.

 أوؿوتَؽ ذم مرضوت ربِّؽ، ؾال َتشغؾ كػَسَؽ وٓ ؽَرك.

َسَؽ إٓ بؿراجعِي مو حػْظَتف مـ افؼرآن مل تشغؾ كػفق 

 تفؽون خرًا َفَؽ مـ مأل إرض مـ إخبور وافسقوشو

 ، واهلل ادستعون. وافتحؾقالت

بف وحصو أظتز اجلقال افذي هذا هق حول ذم احلؼقؼي أك

قف بـ) وخًو، وأشؿِّ  (، واهلل ادستعون.مسَّ

إِْخَقايِن: َكْػِز وَ وبودـوشبي: ِِمَّو َأْكَصُح بِِف 

قوشوت، ؾننَّ هذا  ، وبوفسِّ

قارف ظـ افعؾؿ وـثٍر مـ افعبودات، ومـ مـ أظظؿ  افصَّ

ب، حْسُبَؽ أخل أن ُتراجع افؼرآن، فؼؾقا أظظِؿ مو يؼز



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

وُتؼبِؾ ظذ صلكؽ، وتصدق ذم افتقبي، وتصؾح أمرَك مع اهلل، 

ًَ ؿودٌم ظؾقف.  وتعرف ؿدَر كػِسَؽ، ومو أك

 مو هل إخبور؟!!

و افػتـ، وتضققع إوؿوت بام يصؿ إشامع،  وُيعؿل إهنَّ

د ، وبِام يؽقن اهلل ر، وُيعِرض ظـ ذـروإبصور ويضقؼ افصَّ

ر، وشببًو فؾقلس وافؼـقط، وشببًو  ِط وافتَّضجُّ شببًو فؾتسخُّ

 ر اهلل، وؽر ذفؽ.اؿدبعض أفالظساض ظذ 

وؿؾفو أـثر إخقة حسى مو أـثر إخبور افتل يتـ هل هذه

ًُ ُأخزُت   قظوت.ِمـ فف مشورـوت ذم هذه ادجؿ ،ورأي

ب بعض ثؿَّ اشؿحقا يل أن أققل كالمًا لعؾَّف ُيغِض 

 ، وهق:أصحاب هذه ادجؿقظات

وإن أدَّظك -إنَّ ـثرًا مـ ادقفعغ هبذه ادجؿقظوت 

ِي آجتفود ذم افطَّؾى، كعرؾفؿ بوفػتقر و -بعضفؿ افعؾؿَ  ؿؾَّ

ل افعؾقم بجدارٍة،  وؿؾَّي احلصقؾي افعؾؿقي، وبوفؽَسِؾ ظـ تؾؼِّ

مو وبوجلؾسوت اإلخبوريي، وافتحؾقالت افسقوشقي،  وكعرؾفؿ



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

وحي  قوشقَّي، ومو يدور ذم افسَّ ُصِفروا ـثرًا إٓ بوٕخبور افسِّ

 ، وؿد ظرؾـوهؿ حمؾِّؾغ.إفقف إمرِمو ٓ ُيستدظك 

ؿ جعؾقا إمقَر هلل،  ومل يسوبؼقا احلقادث، وفق أهنَّ

ؾقا ظذ اهلل، وأؿبؾقا  َـّ وأخذوا بوٕشبوب افؼظقي، وتق

ؿ شقؼدمقن ظذ يقٍم حيتوجقن ؾقف ظذ صلهنؿ،  روا أهنَّ َـّ وتذ

بقن هبو إػ  كقٍي واحدٍة يؽتسبقن حسـًي واحدةإػ ثو يتؼرَّ

 اهلل، فؽون خرًا هلؿ.

ـو ؿد رأيـو ـثرًا مـفؿ يؼقل: شقحصؾ ـذا، وأخر  ؾنكَّ

وـذا، وإذا وَؿَع رٌء ـذا  :مؽون ـذايؼقل شقحصؾ ذم 

ؿول بعضفؿ: هق فعؾَّف أريد بف ـذا، وأخر يؼقل: ٓ، فعؾَّف 

 أريد بف صقئًو آخر.

هذا فعؾَّف ـذا، صوخٌص صقئًو، ؿول بعضفؿ:  وإذا ظؿَؾ 

 فعؾَّف ـذا.وأخر يؼقل: ٓ، بؾ 

وهؽذا مـ افتَّخؿقـوت وافتحؾقالت افتل ؾقفو كقُع 

ٍص، وكخشك ـ  خترُّ إن تثوؿؿ إمر أن يصؾ إػ حدِّ افتؽفُّ



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

ظوء افغقى، مـ حقٌ ٓ يشعر ادُحؾِّؾ، كسلل اهلل افعوؾقي.    وادِّ

هذا تؼقيٌؿ مقجٌز فؽثٍر مـ ادشورـغ ذم ادجؿقظوت، إن 

 مل يؽـ أـثرهؿ.

مـ أٍخ  خذوا ذم كػقشفؿ: ؾننَّ هذه كصقحيؾلرجقا أن ٓ يل

، ومـ أٍخ مشػٍؼ ظؾقفؿ، ؾننَّ ػسفهلؿ اخلر، ـام حُيّبف فـ حمىٍّ 

 ، كسلل اهلل فـو وهلؿ اهلدايي. (1) ـثرًا مـفؿ ذم حوفٍي ُيرثك هلو

ودـ أضوع صقئًو مـ أوؿوتف هذا احلديٌ  وُأْرِشُؾ إفقفؿ

 -صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾَّؿ–رشقفـو  ؿولافعظقؿ، وهق: 

ـْ ُظْؿِرِه فِقَؿ َأْفـَاُه،  َٓ َتُزوُل » ـْ َأْرَبٍع: َظ َقَدَما َظْبٍد َحتَّك ُيْسَلَل َظ

ـْ  ـْ ِظْؾِؿِف َماَذا َظِؿَؾ بِِف، َوَظـ َمالِِف ِم ـْ َصَبابِِف فِقَؿ َأْباَلُه، َوَظ َوَظ

ـَ اْكَتَسَبُف َوفِقَؿ َأْكَػَؼفُ   .(2) شَأْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ـون ذم بعِض افؽالِم خشقكي، إٓ أكَّف يقجى مـ اخلر مو ؿد حُيؿد هذا افتخشغ، يؼقل و (1)

(: ؾننَّ ادممـ 28/53)"جمؿقع افػتووى": ـام ذم -رمحف اهلل–صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

َـّ فؾؿممـ ـوفقديـ، تغِسُؾ إحدامهو إخ رى، وؿد ٓ يـؼؾُع افقَشُخ إٓ بـقٍع مـ اخلشقكِي، فؽ

 ذفؽ يقجُى مـ افـظوؾي وافـُُّعقَمِي مو َكحؿُد معُف ذفؽ افتَّخشغ ا.هـ

ة مـ افصحوبي  هذا (2) ريض –، مـفؿ: أبق برزة إشؾؿل -ريض اهلل ظـفؿ–احلديٌ جوء ظـ ظدَّ

، أخرجف -ريض اهلل ظـف–وظبد اهلل بـ مسعقٍد (، 2417، أخرجف افسمذي برؿؿ )-اهلل ظـف

ادعجؿ " ذم افطزاين، أخرجف -ريض اهلل ظـف–(، ومعوذ بـ جبٍؾ 2416افسمذي برؿؿ )

 =وـؾُّ  وظـ ؽرهؿ.(، 1785) رؿؿب "صعى اإليامن" ذم ل(، وافبقفؼ111) رؿؿب "افؽبر



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

حَي وافعوؾقي إن مل  ُيستغالَّ ذم اخلر، وفقعؾؿقا: أنَّ افصِّ

صذ اهلل ظؾقف –ؿول رشقل اهلل  وإٓ ؾصوحبفام مغبقٌن، ـام

ـْ الـَّاِس »  -وظذ آفف وشؾَّؿ كِْعَؿَتاِن َمْغُبقٌن فِقِفََّم َكثٌِر ِم

ُة َواْلَػَراغُ  حَّ ـٍ  ف، مغبقٌن ٕكَّ (1) شالصِّ بوع وؿتف وصحتف بثؿ

ط ؾقفام، ؾؾؿ يستػد مـفام.  بخٍس، وؾرَّ

ْخَقاين: و َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِ َوِِمَّ * 

ٌَ ذم ْتريؿ افتصقير  ، وكحـ كعؾؿ أنَّ إحودي

تبؾُغ حدَّ افتقاتر، بام أشتغـل ظـ ذـر بعضفو هـو، اختصورًا 

 فؾؽالم، ويعؾُؿ هذا صغور ضالب افعؾؿ وـبورهؿ.

ـو كجُد أنَّ ـثرًا مـ إخقاكِ  ًُ هبذه افـصقحي ٕكَّ ـو ٓ أتق

افؾؿس(، ؿد أدخؾقا بعض )شقام أصحوب اجلقآت 

افتفؿ، باَم جعَؾ  عًو خمقػًو. افصقر إػ جقَّ ع تقشُّ  إمر يتقشَّ

افف صقر بعض افعؾامء.  ؾبعضفؿ كجُد ذم جقَّ

افف صقر بعض افؼتذ واجلرحك.  وبعضفؿ كجد ذم جقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ـ احلديٌ، و ٓ  ختؾق مـ ضعٍػ، إٓ أكَّف بؿجؿقظفو حُيسَّ ـف مجوظٌي مـ أهؾ أشوكقده ؿد حسَّ

ًُ ذفؽ ذم بعض ذوحل فؽتُِى افتقحقد.    افعؾؿ، ـام بقَّـ

   ريض اهلل ظـفام.–(، ظـ ظبد اهلل بـ ظبوس 6412أخرجف افبخوري برؿؿ ) (1)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

افف بعض افصقر افتل يتـوؿؾفو بعض  كجدوبعضفؿ  ذم جقَّ

 إخقة ِمَّو هلو تلثٌر ذم افـػقس، أو إفػوٌت فألكظور.

ي حصقل احلقادث ومو حَصَؾ،  ثؿَّ تتـوؿؾ افصقر بحجَّ

وـؾُّ واحٍد ُيري أخوه، وافـوطر يـدهش، وٓ كسؿع مـ 

 إكؽورًا هلذا ادـؽر ببطـ َصَػٍي!!. فؿبعض

ٓ يـبغل أن يؽقن هذا احلول دسؾٍؿ واهلل مو هذا حوُفـو، و

 اهلل أصؾح–بعقٍد ظـ ضؾى افعؾؿ، ؾؽقػ يؽقن هذا حوُفـو 

  .اجلؿقع

سبِّى افبالء ظؾقـو، ومـ أظظؿ واهلل أنَّ هذا مـ أظظؿ مو يُ 

ظقِة ظؿقمًو. يمو   ـخر ذم افطَّؾى، وذم افدَّ

صقرًا ـثرًة  (صقخـ)ؿد وجدتُّ ظـد بعِض مـ ُيرمز فف بو

افِف ُيريـل مع برودٍة ذم ؿؾبف!! مـ ذوات  إرواح ذم جقَّ

ؼـل اهلل فـصحف، ؾؽون حيؿرُّ وجفف، وصعرُت مـف احلقوء.  ووؾَّ

أَمو ـوَن فف أن يستحقل مـ اهلل ظزَّ وجؾَّ ؾقدُع ذفؽ؟!! ؾننَّ 

َي ؿوئؿٌي ظؾقف.  احلجَّ



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

قا صقَر ذوات فبإخقاين حراٌم، واهلل حراٌم، اكت حراٌم يو

و ن أمرهو، مـ آكدهوش، وافقحشي، ـوإرواح، مفام 

ق افـػقس فؾـظر كحقهو ، ؾننَّ هذه ِمو ُيؾػً افـظر، وُيشقِّ

د افقؿقَع ؾقفر افذكقب، مـ تـبرة مـ ـبوئ بعؾٍؿ: ؾنكَّف  وعؿَّ

يصر ؾوشؼًو ٓ ُتؼبؾ روايتف، وٓ صفودتف، ؾال كتـوشك هذا 

 ًْ افذكى افعظقؿ، ؾنكَّف بؿثؾف شؼطً دظقاٌت، واكتؽس

وهَؾؽ مـ هَؾَؽ ظـ اخلر وافعؾؿ وافسـَّي، ؿؾقٌب، 

ؾػل، وزاَغ مـ زاَغ  واكحرَف مـ اكحرف ظـ ادـفٍ افسَّ

   افعوؾقي. ظـ اهلدى، وافطريؼ ادستؼقؿ، كسلل اهلل

: َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن * 

، واجتـوهبو، واحلذر مـفو، ؾنن آثورهو شقئي ظذ 

 ، ؿول اإلموم أبق بؽر بـ افعريبافعبد، ٓ شقام ضوفى افعؾؿ

 رمحف اهلل: ؾؼد يذكى افرجؾ حتك يذهى ذكُبف ظَؿَؾف ا.هـ-

 ودعويص تذهى بوفعؾؿ وافعؿؾ، كسلل اهلل افعوؾقي.   ؾ (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/87)"ظورضُي إحقذي ذح شــ افسمذي" (1)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

ظؾقـو احلذر مجقعًو مـ أن كذوب ذم ادجتؿعوت، أو  

كتؿّشك معفو ذم ادـؽرات وادعويص، ؾنن ـثرًا مـفو ٓ تعغ 

وٓ كبويل  ـحذر مـ اخلؾطي ادرّضة بوفّديـ،ظذ اخلر، وف

ؽرهقكو اخلَر، و بعض افـوس ظؾقـو فقفبوٕفؼوب افتل يطؾؼ

ويكؾقكو ظـف، وٕجؾ أن كخوفطفؿ ظذ بعض ادعويص، ٓ 

 كبويل، بؾ كصز ظؾقفؿ وكجتـى ادعويص. 

َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن: * 

وحّى افشفرة،  ،وافريوء ،ؿعيمـ افسُّ  

وشقء  ،وافبغضوء ،واحلسد ،وافؽز ،وافغرور ،وافعجى

افـقايو، وفـحذر مـ افزهق بوفـػس، وافتبوهل، وفـحذر مـ 

افتليل ظذ اهلل، وإمـ مـ مؽره، وفـتلّدب مع اهلل ؿقًٓ 

وؾعاًل، وٓ كلمـ ظذ أكػسـو، واهلل يعؾؿ مو هق مؽتقب فـو، 

ومو كحـ ؿودمقن ظؾقف، ؾؾـصدق مع اهلل، وفـراجع أكػسـو، 

مـ افـوس، وـؾ حجقٍ كػسف، وٓ  وواهلل مو شقـػعـو أحدٌ 

   حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل.   



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

: َوِِمَّو َأْكَصُح بِِف َكْػِز َوإِْخَقايِن * 

إذى وكطؾؼ افقجف،  ؾـبذل افـدى وكؽّػ  ،

حبي، وكـك ادظؾقم، وكـصح افظومل صُّ افوكْصدق ذم 

وكصػح،  ،وكردظف، وُكحِسـ، وكحػظ إُسار، وكعػق

كحؾؿ، وكرؾِؼ، وكصز، وكحّى اخلر فؾؿسؾؿغ ـام كحّبف و

ٕكػسـو، وكتلملَّ ٕدفؿ، وكحزن حلزهنؿ، وكػرح فػرحفؿ، 

صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف –وٓ كشؿً هبؿ، ؿول رشقفـو 

كحق ، و(1) «اً القَ ْخ أَ  ؿْ ؽُ ـَ اِش َح أَ  ؿْ كُ ارِ قَ ِخ  ـْ مِ  نَّ إِ » -وشؾؿ

     ذفؽ.

وفـحذر مسووئ إخالق، ومـ افؼقؾ وافؼول 

بوفبوضؾ، ومـ افؽذب، ومـ افغقبي وافـؿقؿي، ومـ  

افقؿقع ذم ظرض أّي مسؾٍؿ بغر حٍؼ، ومـ إصوظي إخبور 

افسقئي، ومـ افشامتي بوفصوحلغ، وفـتػّطـ فؾقاصغ افذيـ 

يسعقن بغ افصوحلغ ٓ شقام أهؾ افعؾؿ بوفتؿزيؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، ظـ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص 2321( ومسؾؿ برؿؿ )6035افبخوري برؿؿ ) أخرجف  (1)

 ريض اهلل ظـفام. وإحوديٌ ـثرٌة ذم هذا افبوب.–



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 
يـ، وـؿ ؿد ظِؾْؿـو مـ هذا افصـػ بغقف وافتػريؼ، بوشؿ افدّ 

 تضح مـفؿوظدواكف ظذ أهؾ اخلر وافصالح، بؾ ـؿ ؿد اؾ

بوجلوشقشقي وافعامفي ٕهؾ افّؼ وافػسود، ؾؾقؽـ مقؿػـو مـ 

افقار  افـّامم مقؿػًو حوزمًو، وٓ يؾدغ ادممـ مـ جحٍر واحٍد 

 مرتغ.    

خَرهؿ  ـعرف ٕهؾ افعؾؿ مـ أهؾ افسـي واجلامظيوفْ 

ر دعروؾفؿ، وٓ كحتؼرهؿ، وٓ كتؽزَّ  وؾضَؾفؿ، وٓ كتـؽَّ

ظؾقفؿ، وفـحذر مـ افتطوول وبرز افعضالت ظؾقفؿ، 

وفـتلدَّب معفؿ، ومـ مل يتلدَّب معفؿ ؾنكف شقػشؾ يقمًو مـ 

 افّدهر، وشُقسوء ُحوُفف ـام هق ادالحظ مـ هذا افصـػ.

، ـام َأْكَصُح َكْػِز َوإِْخَقايِن: * 

مـ أجِؾ اهلل تعوػ، وافؾؼوءات افطقبي افعؾؿقي، وأن تؽقن 

ذم افعؾؿ، وادذاـرة، وآشتػودة، فؼوءاّتؿ ظؾؿقي، يستغؾقهنو 

ًة، وتؼقى بقــو ادحبَُّي  ؾننَّ هذا يزيدكو إيامكًو، وضؿلكقـًي، وؿقَّ

 حصؾ ظذ إجقر افؽثرة.تواإلخوء، وك

 ؾقمٌي ٓ ختػك فديـو، أو فدى أـثركو.وإدفي ظذ ذفؽ مع



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ويـبغل أن تؽقن جؾسوتـو وزيوراتـو مـ أجِؾ اهلل، وأن 

، وافعؾؿ، وادذاـرة،  يؽقن ؾقفو افـُّصح، وافتقايص بوحلؼِّ

ظقَة، ومو حيتوج ؾقف إػ ذفؽ، مع  ومـوؿشي مو يـػع افدَّ

ظقة. ، وكػعدِق، واإلخالص، وؿصد كؼ افعؾؿافصِّ   افدَّ

يؼقل ؾقف:  -رمحف اهلل–ٌم ٓبـ افؼقؿ الوأظجبـل ـ

  :ؿسامن بوإلخقانٓجتامع ا

 ،وصغؾ افقؿً ،مماكسي افطبع اجتامع ظذ :حدمهوأَ 

ف يػسد أكَّ مو ؾقف  وأؿؾُّ  ،تف أرجح مـ مـػعتفؾفذا مرضَّ 

  .ويضقع افقؿً ،افؼؾى

 ،افتعوون ظع أشبوب افـجوة آجتامع هبؿ ظذ :افثوين

 .ؾفذا مـ أظظؿ افغـقؿي وأكػعفو، بوحلؼ وافصز وافتقايص

  :وفؽـ ؾقف ثالث آؾوت

 :افثوكقي – 2 .ـ بعضفؿ فبعضتزيُّ  :حداهوأ – 1

ن يصر أ :افثوفثي – 3 .افؽالم واخلؾطي أـثر مـ احلوجي

 (1) ا.هـ ذفؽ صفقة وظودة يـؼطع هبو ظـ ادؼصقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.52-51)ص:"افػقائد"اكظر  (1)



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

ـِ  افَؼْصِد، وهلذا: ؾنكَّف يـبغل اإلخالص ذم ذفؽ، وُحْس

هق  وظدم ادػوخرة، واحلذر مـ افُعْجِى وافُغرور، ومـ افزَّ

 بوفـػس وتزـقتفو.

م، وظـ  ـام كـَصْح بوفُبعِد ؾقفو ظـ افؼقؾ وافؼول ادحرَّ

افغقبِي وافـؿقؿي، وظـ إصوظي إخبور افسقئي، افتل ترضُّ 

يـ، واخلُُؾِؼ.  بوفدِّ

وافسقوشوت  ـام كـَصح بوفبعد ؾقفو ظـ آكشغول بوٕخبور

َة اإليامن افبطَّوفي، حتَّك تصر افزيورة إيامكقي، ظؾؿق ي، دمد ؾقفو فذَّ

 تف، وتشعر أكَّؽ بغ افعؾؿ وأهؾف.وحالو

و آكشغول بو ظقام،  ٕخبور ؾنكَّؽ تشعر بلكَّؽ ذم وشطأمَّ

حالوة افزيورة، بعقٌد ظـ افعؾؿ وأهؾف، وٓ دمُد  وتشعر بلكَّؽ

ٌؼ ؿد ُمؾئ بوٕخبور وافتخؿقـوت بؾ ؿد خترج وؿؾُبؽ ضقِّ 

 وافتحؾقالت.

 

 



 

َؾِػقَّيِ  ْظَقِة افسَّ ُي فُِطالِب افدَّ   افـََّصوِئُح افّذَهبِقَّ

ر هبه كصوئح خمتكة، هذ ـّ كػز وإيوـؿ،  وأردتُّ أن أذ

ربِّ  أمع ذم اهلل تعوػ أن يـػعـو هبذه افؽؾامت، واحلؿد هلل

، وافسالم افعودغ، وصذَّ اهلل ظذ حمؿٍد وظذ آفف وشؾَّؿ

 ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف.

 

 ـتبف أخقـؿ

ظقؿأبق ظبد افرمحـ   معوذ بـ أمحد بـ ؾماد افزَّ

/ربقع افثوين/ فعوم 15 (يقم آثـغ)بدر اففقؾي 

 هـ1437

 

 * * * 

  



ْظَقِة   ُي فُِطالِب افدَّ َـَّصوئُِح افّذَهبِقَّ يِ اف َؾِػقَّ   افسَّ

 

مةُ   3.............................................................. ادؼدِّ

 6.....................................................الـََّصائُِح الّذَهبِقَّةُ 

 7...............   .............................ابتالء إكبقاء والصاِلي
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