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XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y2 X(                            املقـــــــــــــدم٘       ((                                

 مقدم٘
 بطه اهل السمحً السحٔه

اضتمػػهلل ا ايػػحب أبػػه املػػبد  اظتقػػ ال بػػو زملػػ  ايقملػػ  ذرززيفػػ  بملػػ  ذذ ػػ  ذيػػ     
  تبا  ذزبؿ   شأهن : 

                                      [[4545]اظتبئهللة]اظتبئهللة  
و سملقت عتػ  اضتسػف هايفػب ذؽت..... ذنسأي  از شأن  أف نكوف بو أه  هح  اآلية 

 ابيعنبية آبل .. آبل .. ايرب ايعبظتل ...
ذايصالة ذايسالـ الى س  ايملهللاية ذسمله ايعنبية ذبفتبح اصتنػة ذاػببه اياػفباة 

يو أاػػػبنو  ذهػػػػهللذ  ايعظمػػػى  هػػػ  ايوديػػػػة سػػػاهللن أ ذآيػػػ  ايػػػػحيو أبملػػػو  ذأاػػػ با  ايػػػػح
أبنفسيف  ذأبواعت  ذأتملبا  ايحيو اشتبؽ ي ؤيتيف  ذابدر مبػودم  ذاععلنػب بػنيف  أرتعػل آبػل 

 آبل اي رب ايعبظتل.
اعونػ   هإف ا زوببً بػ  زلػو   مب ملتػ  ذهاػد أاػهللاهن  طتهللبتػ  ذأاػبهن  ...... ذاعهلل،

 أعسػػػببيفب ذاي اػػػور إى ، ذهػػػ  لتنػػػوف إياػػػ  بنػػػل ا رذاح إىذأبػػػهلله  هويػػػ  ذقويػػػ  ذزوتػػػ 
ي ، ذت ػبيمليف  زلػو   مبوااػلة ػتملػو   ذايسػعئق اي ازاػة إى نعاميفػب   اصتنػبفأذ برهب ذاضتقب

، ذيعػػػوزيف  اػػػو ايواػػػوؿ إى ذيػػػ  إالػػػا  ذعنػػػود ،   ايعمػػػ  اظتواػػػ  إى بملػػػ  ذر ػػػب 
ذايػػػػنف  ذباػػػػودهب، ذاعتػػػػوي ذأتملباػػػػ ، ذيسػػػػباهلل الػػػػى ذيػػػػ  غتبيسػػػػة اي ػػػػبهلل ذؼتبي ػػػػة 

 ل.ايمل بي
هأردن أف نستعل ابا ذنعل إخواننب احململل ايصبدزل اي بيملل ي  ب  ع    اال  
الػى تملاػبف ايسػملا  اظتواػ  إى ه ػ  ذ ذايػحب ينػبؿ اػ  ايعملػهلل إ ػ اـ بػود  ذتفػت  يػ  اػ  

 خزائو ا باي .
هملانب ايعوائق اييت ينمل ي أف يتخلى انيفب ايعملػهلل اظتػ اد  هنػب آهػبت تق عػ  اػو ق يػق 

 ذحت ب  بو ز ا  سمل بن  ذتعبى ذر ب  ذدتنع ان  عود  ذنف بت  ذا باي . ذ 
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)Y3 X(                            املقـــــــــــــدم٘       ((                                

ذذ  نه  مبب ينمل ي أف يتجملوا ا  بػو ا بػواؿ ايعلاػة ذايصػفبت اظت  ػاة ايػ   ػب 
 :عت  بب   ا رض ذبب   ايسمبء يصريذف بو ا تقابء ا نقابء ايحيو يسخ  ذ 

                                                 [ [3131]اصتبثاة]اصتبثاة  

 ذ حي  يصريذف بو ايوعيفبء يـو ايع ض ذايلقبء.
اف ينفػػػػع  ػػػػح  اآلداب  ػػػػ  بػػػػو بب إى ذ ذأنب ذاتملػػػػع هػػػػهللب  ذأسػػػػبؿ ذ 

اضتملاػػػػه اظتصػػػػ فى ذامػػػػ  مبػػػػب   ايسػػػػنة ذايكتػػػػبب ذأف كتعلػػػػ  ن اسػػػػبً يلمجػػػػهلليو ذباػػػػزانً 
 ذنهعب يك  بو ز أ  أذ ام  ا  بو ايصبدزل. يلمخلصل

                                                       

               [[88]آؿ ام اف]آؿ ام اف  
 ذالى ذ الى ساهللن أ ذالى آي  ؾتـو اعتهللي ذأا با  ذبو    ازتهللي

 
 
 

 ـ6132بو أا ي   34اظتواهق ، هػ3511بو رعه  8 اصتمازة يـو
 اي يهلل : اصتمازة ػ ػتبهظة اي  ااة ،رتيفورية بص  ايع ااة

 1161-51-4151435تلافوف : 
 WWW.Fawzyabuzeid.com :بوزع اإلنرتنت

 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلياكرتذىناي يهلل 
fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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 ٚتنَٔدالْصل ال

c ٗجتدٓد أحْال أٍل املدٓي٘ امليْز 
c ٛجنْو االقتداٛ ّاالٍتدا 
c غسّط الْصْل ملقامات الصاحلني 
c طَازٗ القلْب 
c ٗتأضٔظ دلتنع املدٓي٘ امليْز 
c اإلخالص 
c ٘ٔمساعاٗ األحلاو الػسع 
c ٘املْدٗ ّاحملب 
c دّاٛ احملبْبني 
c الطالم املعٔب
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 1ٚتنَٔدالْصل ال
 جتدٓد أحْال أٍل املدٓي٘ امليْزٗ

إف بو أه  غبايت ايصبضتل ايسباقل ذاظتعبا يو جتهلليػهلل بػبؿ أهػ  اظتهللينػة اظتنػورة 
 ...... ظتو ايتف بوعت  بو احململل

 ......هاث يكوف    بو انتمى إيايف  
 ......إيايف    أب بكبف ذ  أب زببف  أذ ذا  اف   ذ 

 . ذااتقبداً  ه  بهللينة اينا  ايعهللنف ذببدً  اورة ب باقة سلو بً ذامالً 
 :ذهح  بناة    ايواالل، ذأب     ايعبرهل، ذا اة    ا ه اد ايوارثل

أف كتهللد   غتتمع  ايحب يعاش ها  أبواؿ سػاهلل ا ذيػل ذاآلخػ يو ذبػو بويػ  بػو 
 عل.ا نصبر ذاظتيفبع يو ذايص باة ايسباقل ر واف ذ تملبرؾ ذتعبى الايف  أرت

 .....إيايف  أذ عل  ال أيهللييف    ذيحي  ينمل ي يك  بو توع
 ...... أف تكوف هح  ا ات 
 ...... ذأف يكوف هحا أبل 
يػحب يقػا  ذ  اإلخػواف ايػحيو يلتػف  ػ    اظتكػبف ا ،ذ  ااتػ  ،أف كتهللد   نفسػ 
 .نورةها  ببؿ أه  اظتهللينة اظت
يػػ  ذقويػػ  ذزوتػ  ذاػػنعنب الػػى زػػهللرن ذأابننػػب اعونػ ، ذأبػػهللن هو  هػإذا أ  بنػػب ذ 

 ....... نب  ه  ا رض   –ذيو  نب أه اداً زلالل  –ذي  
   ايسمبء.  بينجـو اييت يست ائوف  ب   ظالـ ايلا 
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)Y6 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

 جنْو االقتداٛ ّاالٍتداٛ
بب اينجػـو ايػيت يست ػيء  ػب أهػ  ا رض   هػهللييف  ذ  سػريه  ذ  سػلو يف  ذ  

  ايسػػمبءأ د، ذيكػػو اينجػػـو ايػػيت   ا رض، ذايػػيت يقػػوؿ أخالزيفػػ أ أهػػي اينجػػـو ايػػيت 
 ذأر ب : هايفب إبببنب أاو ايعزائ  

 ّٕ ػج٘بببت صببببرد اار  ضبببوب

 

رد ثبلوجوببببب   ّالطبببببوب قبببببد ضمببببب   

 أِٗبببببب اار  ثوبببببي ًلبببببذ الؼمبببببال  

 

 ثبلحج٘ببببببببت دمحم ّثثلببببببببَ ثباهثبببببببب 

 
  ت  ذههللي  ذسػريت، ذآبي  اي املل، ذمبو باوا الى بثلانيت ايعال ابضتملاه أ 

 :بو ايتباعل ذايصبدزل إى يـو ايهلليو، ذهايف  يقوؿ 
َُا } ْٖ ٢ّ، ٜأِصَشأبٞ إ٢ ُٓٗذٛ ُِ ٜناي ٢ٗ ٜٚ ُِ ٜؾٔبٜأ ُِٜت ِِ اٞقَتَد ُِٜت َِٖتَد  2{ ا

أ ببشػب ا  ، د ذه  اعهلل انق بء ايعص  ا ذؿ خفتت اينجـو ذانتث ت اينجـو
   ذ ي ػػػيء يعملػػػبد ذ، ذيتملعػػػ  بػػػو اهتػػػهللي نتػػػوت ؾتػػػ  إد ذيقػػػـو بقببػػػ  ؾتػػػ  آخػػػ ، ي ظيفػػػ

 هللا ، ذيسريذف بع  ب  يواليف  إى أرزى ا بواؿ ايػيت  ػبف الايفػب أاػ بب رسػوؿ ذ 
 ذنسأؿ ذ ، .أف نكوف بنيف  أرتعل 

بػو أذاػبؼ ذيحي  ز صَّبد ايعبرهل ذايصبضتل غػري اقاػة اطتلػق أرتعػل، د اػهلل عتػ  
 ا  بػػو أهػػ  ايػػهللناب، ذأهػػ  ا هػػواء، ذأهػػ  اضتظػػوظ، ذأهػػ  ب نػػظػػبه ة ذابقنػػة ختتلػػف امػػ

 ل.ايايفوات أرتع

 غسّط الْصْل ملقامات الصاحلني
    أاػػػ بب ايصػػػبضتل يقػػػوؿ عتػػػ  رب ايعػػػبظتل:                    خػػػبقمليف

  خب بب اإلنتبف، مث زبؿ عت :                             )ايتواة()ايتواة(.... 
  زلػوب ايصػبدزل بػو  أب أف اإلنسبف إذا أراد اينفع ذادنتفبع مبػب ععلػ  ذ 

                                                 
 اإلابنة ايك ي داو ا ة او ااو املبس ر ي ذ انيفمب 6
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)Y7 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

بعبرهيف  اإلعتاة، ذأنواره  اي ابناة، ذأبواعت  اينملوية، ذأخالزيف  ايق آناة، د اػهلل أف يصػ   
اثناػػػبً، مث اعػػػهلل ذيػػػ  يصػػػ ه  اإلنتػػػبف أذًد، مث ي تقػػػي اعػػػهلل ذيػػػ  إى درعػػػة تقػػػوي ذ 

اػػ  بػػو ا ػػباة  برهل ذايصػػبضتل ذايصػػبدزل، هػػحا ظتػػو أراد ادنتفػػبع مبػػب رتَّليفػػ  ذ ايعػػ
 إعتاة.

راد ادنتفػبع مبػب بػوعت  بػو بنػبهع دناويػة هيفػحا د ي ااػي هػح  اضتاثاػة، ذد أأبب بػو 
 ي ملق هح  ايا ذط ايق آناة.

 ػػػب بػػػو أراد أف يمللػػػ  بمللػػػ  اي عػػػبؿ، ي يػػػهلل أف كتمػػػ  نفسػػػ  اب بػػػواؿ ايػػػيت اػػػبر 
اي عػػبؿ رعػػبؿ، ذأف كتمػػ  أا ػػبء  ذعواربػػ  اب امػػبؿ ايػػيت ذاػػ   ػػب اي عػػبؿ إى بقػػبـ 

 .اي عبؿ
ذبػػو أراد أف ينتفػػع مبػػب بػػوؿ اي عػػبؿ مخػػح بػػب بػػوعت  ذبػػب   أيػػهللييف ، ذيكنػػ  ػتػػـ  

 الا  أف مخح ذرة ذابهللة ؽتب   زلو  ، يك  زـو ب لمليف ، ذيك  زـو با   .
ذايتنػزدت اي ابناػة، ذاإلهب ػبت احملمهلليػة د اػهلل أذدً أف  ذاي بيملوف يلمل ػباة اإلعتاػة

ذاياػيفوات اينفسػبناة، ذا هػواء دراف ايهللناوية، قور ايتجلابت اإلعتاة هايف  بو ا  ي  يف ذا
 .الاساة، ذعمل  اي ور  َّ ذها  هو ايقله،  ن  بو ع جتلي ذاإل

  : أبانػػهللبب يتنػػزؿ يعملػػهلل بػػو املاػػهلل  اع ػػباي  أيػػو ي نزعتػػ هػػإف ذ             
                       ((55) ايفت) ايفت                               )اي اهلل()اي اهلل(. 

هبيع ػػباي اإلعتاػػة اظتخصواػػة يلمخصواػػل يلقلػػوب، أبػػب ا ػػباي اصتاػػوب زػػهلل مخػػح 
جتػ ب الػى اينػبس   ايػهللناب اختملػبراً بػو اظتعاوب بنيفب أ ثػ  بػو ايصػبحمل احململػوب  هنػب هػ  

ب  ة االـ اي اوب، زبؿ ساهللن سلامبف او داذد الايفمب ذالى نملانب أه ػ  ايصػالة ذأ  
 بب مل يؤت أبهللاً زملل  بو اظتل  ذايسل بف ايظبه : ايسالـ انهللبب أب  ذ 
                                          ((5151.) اينم.) اينم  

أبب ا بء ايقلوب د يكػوف إد حململػوب  نػ  دياػ  الػى اضتػه يػ  بػو ب ػ ة اػالـ 
 ذد ابت بف، ا بء ؼتصوص ظتخصوال. ، يا  ها  اختملبر ذد هتنةاي اوب 
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 طَازٗ القلْب
ي أف يفعلػػ  ب يػػهلل اديت ػػبؽ ابيصػػبضتل ذايصػػبدزل أف ي  يفػػ  بػػباوف هػػأذؿ بػػب ينمل ػػ

ذاياػػيفوات اينفسػػاة، ذا هػػواء اظت ديػػة، بػػ  د كتعػػ  هاػػ  بو ػػعبً زلملػػ  بػػو ايػػهللناب ايهللناػػة، 
  د يتنبزؿ او ذي ، ذد يقمل  إد احي ، زبؿ ذ تعػبى   بهلليثػ ي ري بود ، هإف ذ 

 ايقهللسي:
َْا } ٢َٓ ٜأ ٢ٔ ايٗػَسٜنا٤ٔ ٜأٞغ ِٔ ايٚػِسٔى، َع ََ ٌَ ُٔ ًَُٟا َع ٘ٔ ٜأِغَسٜى َع ِٝس٢ٟ ََٔعٞ ٔؾٝ ُ٘ ٜغ  َتَسٞنُت

ُ٘  4 { َٚٔغِسٜن

  يقوؿ:  الى سملا  اظتثبؿ: إذا  بف ذ                               
                                       ((1515) اينمػػػ) هػػػػؤدء اظتلػػػػوؾ ايعػػػػبديل، همػػػػب  اينمػػػ

ا دخػػ  بهللينػػة  ايقلػػه ععػػ  أاػػزة أهليفػػب إذ أ!! هملػػ  اظتلػػوؾ ابيكػػ  مبلػػ  اظتلػػوؾ 
بو اينف  ذعنودهب، ذبو اياا بف ذعنود ، ذاعتوي ذبب يتملع  أذية، ذأاػز ايقلػه ذايػ ذح 

 ذايس  ذاطتفب ذا خفى .. ذ   بب ي يهلل ذ، ذد ي يهلل غري ذع  بود  ع    اال .
د بو ػعبً، ها  يف  زلمل  ظتود ، ب  يص    هحا ايت يفػري أف د يكػوف هاػ  ػتػاًل، ذ 

ذأر ػب : ))ذرة بػو ػتملػة ذ ت هػع  يقوؿ سػاهللن أاػو اكػ  ايصػهلليق ، ذد ذرة يسوا  
هاقػػػوؿ:  أهػػػ  اصتيفبيػػػة إى أالػػػى بقببػػػبت ايقػػػ م(( ذيو ػػػ  ذيػػػ  إبببنػػػب أاػػػو ايعػػػزائ  

))ذإد همو  بف هو االؿ اضتملايأ ذبػو  ػبف هػو اػيفاه اي ذبػيأ ذبػو  ػبف هػو سػلمبف 
 وببً ي يفتهللي   (( بب ايحب رهعيف أايفبرسيأ ب  ابرذا ؾت

                  ((4545)اظتبئهللة)هػببت ت اػ  زلػو   بػو ػتملػة ػتملػو   ذهػو ذ  اظتبئهللة :
                          ((324324.)ايملق ة.)ايملق ة 

د ي  ػػب  ذ إد إذا  ػػبف خبيصػػبً، د ي  ػػي ابياػػ ي  أذ اياػػ  ة  ذاضتػػه ا 
هإذا أش ؾ   بمل  أذ بعػ  ا ذدد أذ اظتػبؿ أذ ايوظافػة أذ اياػيف ة أذ غػري ذيػ  هػال بع ، 

  هحا اضته  نػ  زػبؿ    تباػ :  يقمل  ذ                                   
                                                 

 ا ا  بسل  ذااو ببعة او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 1



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y01 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

                                ((331331)ايكيفف)ايكيفف  ........ 
 .أف يكوف ايعم  خبيصب  ؼتلصًب يوع  ذ ايك ًن د اهلل 

 تأضٔظ دلتنع املدٓي٘ امليْزٗ
تػػحي  غتتمػع اظتهللينػػة اظتنػورة ايػحب ععلػ  ذ  هأسػ  ب ػ ة اينػا   فتوذعػبً لت 

 يلمجتمعبت اإلعتاة ايهللناوية اي املة إى يـو ايقاببة الى اهللة أبور:

 اإلخالص
 ا ب  ا ذؿ: 

ف  ػػ  اضتػػ ص زملػػ   ػػ  امػػ ، ذأثنػػبء  ػػ  ب يصػػو  جملتمػػعأف يكػػوف  ػػ  أهػػ اد هػػحا ا
 .ام ، ذاعهلل    ام  الى اإلخالص   هحا ايعم  يوع  ذ 

بؿ يكي يقملل  ايوابهلل اظتتعػبؿ سبس ايحب ي ملف الا  ابحمل ا امهبإلخالص هو ا 
  ....  ذاإلخالص أف يملت ي  حا ايعم  ذع  ذ،  بيصفوة اظتملبر ة ايحيو زبؿ ذ هػايف

 أف ي ص ِر نفس  بعيف :   سورة ايكيفف، ذأب  اينا  
                                         ((6868)ايكيفف)ايكيفف  

د ي يػػهللذف إد ر ػػب ، ذإد اينظػػ  إى ذعيفػػ  يػػـو يقاػػب ، بػػ  أهنػػ  د ي عػػوف بػػو  
 .ايهللناب ذاآلخ ة ذد ب  بو اصتنة سوا ايكونل ذد بو 

إذا قلملوا اصتنة قلملوهب  هنب اظتو ع ايحب لتظوف ها  ابينظ  إى ذع  ذ، ذيقػبؿ ذ 
  عت :                                     )ايقاببة()ايقاببة(.. 

ذهػػػحا اإلخػػػالص هػػػو أسػػػبس زملػػػوؿ ا امػػػبؿ   رتاػػػع ا بػػػواؿ، ذيػػػحي  ذرد أف 
بنػػ  و يعػػبس سػػك ات اظتػػوت ايتػػف بويػػ  تالباػػح  ذقلملػػوا ذأر ػػب  ذهػػ اإلبػػبـ اي ػػزا  

خػػح يػػ دد اإلخػػالص اإلخػػالص اإلخػػالص بػػ  خػػ ج ايواػػاة ذهػػو   هػػح  ايل ظػػة، هأ
 نَػَفس  ا خري.



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y00 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

خػػػالص أد يملت ػػػي اعملػػػ  شػػػيف ة ذد شتعػػػة ذد ظيفػػػوراً اػػػل اينػػػبس، ذد أف يع هػػػ  اإل
 ق ق هة ال ذد أز .، ذد يلتفت إى اطتلاطتلق، ا  ب اد  أف يع ه  اضتق 

أف اإلنسػبف د يزيػهلل املػ    ايسػ  اانػ  ذاػل راػ  اػو املػ  ايػحب يعملػ  ذاالبتػ  
أبػػػبـ اطتلػػػق، ذد يزيػػػهلل إتقبنػػػ  يلعمػػػ    خلوتػػػ  اػػػو إتقبنػػػ  يلعمػػػ    علوتػػػ ، هػػػإذا أتقػػػو 

اطتلػوة  ػبف   إخالاػ  نقػا لتتػػبج   ، ذأسػػ ع هاػ  اإلنسػبف ايعمػ    علػوة أبػبـ اطتلػق
 .اضتق  هذمل ي ازوًن،  ن  رازه اطتلق إى تق

دخػ     -ذايعاػبذ ابا  –أبب بو يعم  أببـ اطتلق ذيػرتؾ ايعمػ  أبػبـ اضتػق هيفػحا 
 :يعم  إد يلخلق، زبؿ ها  ثلة اظتنبهقل،  ن  د 

{ ِٔ َٛ َص٢٤ً ََ ُٖ ِٔ ٜأِغَسٜى، ٜؾٜكِد َُٜسا٥ٔٞ َٚ ََ َٚ َّ َٛ َصا ُٖ ِٔ ٜأِغَسٜى، ٜؾٜكِد َُٜسا٥ٔٞ َٚ ََ  َتَصٖدَم َٚ

َٛ ُٖ  4{ ٜأِغَسٜى ٜؾٜكِد َُٜسا٥ٔٞ َٚ

 نػػ  د يصػػلي إد إذا رآ  اينػػبس، ذيػػرتؾ ايصػػالة انػػهلل غاملػػتيف ، ذد يصػػـو إد إذا 
ا ؼ اينبس، ذيرتؾ ايصػابـ   خلوتػ  انػهلل غاملػتيف ، ذبثػ  هػح  ايػهللزبئق د اػهلل أف يتػهللا هب 

 .اظت يهلل علابً، ذلتبسه نفس  الايفب بسبابً اسرياً 
لتبسػػػمل  الايفػػػب أبػػػهلل، ذيكػػػو ايع ػػػبء ينػػػزؿ بػػػو ايوابػػػهلل ا بػػػهلل الػػػى بسػػػه يػػػو 

، أنت ذبهللؾ ايحب ت قهللِرر ا بءؾ، ذأنت ذبهللؾ ايحب تسػتهللاي بػو ذ إخالا  ا 
  ه ػػل  ذ  بػػ  ذعػػود  اخالاػػ  ايػػحب ت اااػػ  ذتتوعػػ  اػػ  إى ذ   ػػ  أامبيػػ   

 ذأبواي .
بػو مل يتمػ ف الػى اإلخػالص   اهللايتػ  إذاً د اهلل أذدً بو اإلخالص، ذزهلل زبيوا: ))

تبج دائمبً ايتػهللريه الػى اإلخػالص هأنت ػت   هنبيت (( د يص  إى  مبؿ ايتوباهلل ا 
ػػػػػػػ ؾ ايػػػػػػػنف ، ذيصػػػػػػػ   اي ػػػػػػػمري، بػػػػػػػ  تذ يػػػػػػػوز، ايقلػػػػػػػه،  نػػػػػػػ     صػػػػػػػ  إى بقػػػػػػػبـ:لت 

                        ((55)اضتهلليهلل)اضتهلليهلل.. 
: ))اطتػػػالص إذا تػػػهللرب اإلنسػػػبف الػػػى اإلخػػػالص  هلػػػاعل  الػػػ  اياقػػػل زػػػوؿ ايقػػػـو

                                                 

 اضتب     اظتستهللرؾ او شهللاد او أذس هنع هللا يضر 5



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y01 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

ابإلخػػػػالص(( اطتػػػػالص بػػػػو اضتجػػػػه ايػػػػيت دتنعػػػػ  اػػػػو ه ػػػػ  ذ ذ ػػػػـ  ذ ابإلخػػػػالص، 
ذاطتػػػالص بػػػو قتػػػـو ايػػػهللناب ذباػػػبغليفب ذبتبامليفػػػب ابإلخػػػالص، ذاطتػػػالص بػػػو أذبػػػبؿ يػػػـو 

ال بػو  ػ  أبػورؾ ايظػبه ة ذايملبقنػة ابإلخػالص، هػ ايقاببة ذأزارهػب ابإلخػالص ... اطتػالص
 .بنبص بو اإلخالص إف أردت أف تكوف بو اطتواص؛ خواص املبد ذ 

 مساعاٗ األحلاو الػسعٔ٘
 ا ب  ايثبين:

اعػػهلل ذيػػ  الػػى ب ااػػبة ا بكػػبـ اياػػ ااة انػػهلل أب امػػ   درَّ ػػ  ب ػػ ة اينػػا  
يعملون  ا أذ طتلق ذ، ذيحا د يوعهلل   هحا ايهلليو نصاه يلجيفػالء، ذد يعفػايف  اصتيفػ  

 سبب يـو ايهلليو، هإف قله ايعل  ه ي ة ذيا  نهلة أذ س نة.بو اضت
أف يعلػػ  أبكػػبـ شػػ ع ذ    أذؿ ه ي ػػة ي بيػػه اظتػػ ء ا لمليفػػب اعػػهلل بع هػػة ذ 

   هح  اضتابة. ا امبؿ اييت ي يهلل أف يتق ب  ب ظتود ، أذ يعمليفب بع خلق ذ 
ذامػ ، الػ  ابياػ يعة  ذيحي  زبؿ سبداتنب ايصبضتوف   تع يف ايتصوؼ أن  الػ 

، الى أبكبـ اضتقاقة، ذهي اإلخالص ذايصهللؽ ذاطتاػوع ذاضتػه ذايػود ا  بذام   
 ال  بب مل يكو يعل . هإذا ام  مبب ال  ذرَّث  ذ 

يحي  ينمل ي الى    ب يهلل سعاهلل أف يزف    ام  يعمل ، ذيػو  ػبف امػالً د يملػب  
 مبازاف ايا يعة اظت يف ة.ا ، أذ د ييفت  ا ، أذ د يعملأ ا ، يزن  

 انظػػ  إياػػ  ه ،د تملػػب  اػػ زػػهلل امػػالً  رمبػػب ينظػػ  إياػػ  ذأنػػت تعمػػ    ف ذ
 .نظ  غ ه أذ سخط هتسقط بو ال ذ 

 ذزػػػهلل يعمػػػ  اإلنسػػػبف بعصػػػاة ذيػػػ ي نفسػػػ  املػػػهلل سػػػوء ذينػػػهللـ ذي عػػػع إى ذ 
ذانكسػبراً خػري  : ))رب بعصػاة أذرثػت ذدً هاكوف  مب زبؿ ااػو ا ػبء ذ ايسػكنهللرب 

 بو قباة أذرثت ازاً ذاستكملبراً((.
قملػػ  الػػى د يسػػقط بػػو يػػهللؾ ق هػػة اػػل، إايؾ أف ت   ؛إذاً د اػػهلل بػػو باػػزاف اياػػ يعة



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y02 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

    نػػػػ  زػػػػبؿ: ب امػػػػ  د تعلػػػػ  بكػػػػ  اياػػػػ ع هاػػػػ ، هلػػػػا  انػػػػهللؾ بجػػػػة تقػػػػهللبيفب ا أ
                                                          )  اين  ()اين(  

 بب احرؾ اعهلل ذي أ!.
أب ام  يعمل  اإلنسبف ي  توعايف    ش يعة اي زتو، ذي   افات  ايعملاػة هامػب ذرد 

، هلػػا  يػ  بجػػة، أاػوؿ ايعمػػ     تػبب ذ، ذ افاػػة تنفاػح هػػحا اػو اينػػا  ايعػهللنف 
 .ايعم  جتهللهب   أبواؿ ساهللن رسوؿ ذ 
 .. ه جتػ  بػ دذدة: ،الػ  ت ملاقػ أ ، يكػو د هإذا زلت أال  هحا ايعمػ  ذأاػوي

                                                         ((6363)ا بزاب)ا بزاب 
ارعػع إى أبػػواؿ ب ػػ ة اينػا  جتػػهلل هػػحا ايعمػػ  ذا ػ بً علاػػبً ذ ػػوببً د لتتػػبج إى 

بتػ  ايػهللناب، إد أف ذ بع اػ   ايفػرتة ايزبناػة ايػيت ز ػبهب   با ن  ديا  ذد ا هبف،  
   أع ي الا  هايفب    بب سا هللث   أبت  إى يػـو ايقاببػة، ذآتػوين أبب جبالي  ذ  ايء

بػػو باػػبة ب ػػ ة اينػػا ، شػػبههلل شػػيء سػػا هللث   ايػػهللناب إى يػػـو ايقاببػػة جتػػهلل يػػ  شػػبههللاً 
 .هعبؿ ب  ة اينا  أذديا  بو 

 ا ب  ايثبيث: 
اضتملاػػه اظتصػػ فى الاػػ  أه ػػ  ايصػػالة ذأ  اظتقصػػهلل اعتػػبـ ايػػحب  ػػبف لتػػ ص الاػػ  

ايسػػالـ   حتقاػػق غتتمػػع اظتهللينػػة اظتنػػورة اظتػػودة ذاحململػػة ذا  خ ػػوة ذايع ػػف ذاياػػفقة ذاضتنػػبف 
   ع  ذابهلل.ال رتوع أه  هحا اجملتمع، ب  ذافيف  أبهن   

ة، ذاقبئػػهلله  ذابػػهللة، ذهػػبئليف  ذابػػهللة، ذ ػػ  زصػػوده  ذابػػهللة، ذد ذابػػهللباػػوعت  
 .ونل سوي ذع  ذ ي عوف بو ايك

تػػ  يلػػ زتو، يكػػو يظيفػػ  خفػػي املػػ  ذقباتػػ  ذاملبد بقاقػػة اإلنسػػبف د تظيفػػ  انػػهلل
ػ   أ خ وتػ   ز الاػ  اينػا  بقاقت  ذخفي قملع  انهلل بعببلت  يملين اإلنسبف، ذهحا ايػحب ر َّ

 إلخوان  اظتؤبنل.



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y03 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

ه بػػػػب نعبناػػػػ    غتتمعنػػػػب اآلف، ذبػػػػب  ػػػػبنوا هاػػػػ  بػػػػو هنػػػػبء ذسػػػػ ذر   اصػػػػ  اضتملاػػػػ
 اظتص فى ي عع  سملبب  ثرية أا زهب:

ػه  خاػ  بػب لتػه ينفسػ ، أبػب اآلف     ذابهلل بنيف   ػبف يسػعى ينفػع اصتماػع، ذلت 
هكػػ  ب يػػهلل يسػػعى ظتنفعػػة نفسػػ ، ذد يعملػػأ مبصػػل ة غػػري ، يسػػعى ينفسػػ  ذيػػو الػػى بسػػبب 

ػػػز    غػػػري ، ذهػػػح  هػػػي اظتيفمػػػة ايعظمػػػى ايػػػيت بققيفػػػب اينػػػا   يصػػػ مل  ايكػػػ اـ، هقػػػهلل ر َّ
 ديث د تعهلل الى هحا ا ب ، بنيفب:أبب

ُٔ ال } َٔ ِِ ُِٜؤ ٘ٔأٜل ُٜٔشٖب َسٖت٢ ٜأَسُدٝن ٘ٔ ُٜٔشٗب ََا ئِخٝ َٓٞؿٔط  5{ ٔي

 .ذايحب أالى بو ذي  ايحيو يؤث ذف الى أنفسيف ، هاؤث  أخب  الى نفس 
ف يع هػػػوف اع ػػػيف ، ذتتوثػػػق أبااط هامػػػب ااػػػنيف ، ايػػػرت الػػػى توقاػػػهلل لتػػػ ص  ذ ػػبف 

 :مب اانيف ، هاقوؿ هااي ذااط ذا يفة 
ٌُ آيَِخ٢ إ٢َذا } ٌَ ايٖسُد ُ٘ ايٖسُد َِٝطٜأٞي ٢ٔ ٜؾًٞ ٘ٔ َع ُٔ ٢ِ اِض ٘ٔ َٚاِض ِٔ ٜأٔبٝ ُٖ َٔ َٚ ،َٛ ُٖ ُ٘ ْٖ ٌُ ٜؾإ٢ َِٚص  ٜأ

َٖٛد٠ٔ َُ ًٞ  6 {ٔي

هنػػػبؾ بصػػػل ة، ذإذا مل توعػػػهلل  بنػػػت ايتعػػػبرؼ ايػػػحب اهتقػػػهللن  اآلف، نتعػػػبرؼ إذا  
 .مل يكو ببؿ أا بب رسوؿ ذ ، ذهحا !!عبرؼتاظتصل ة د يمل ث أبهلل او اي

خػػوة ينفعونػ  يػـو يقػػبء ايػهللايف، يكػو بصػػبحمل أ ػ  بصػل ة يسنسػػبف أف يكػوف يػ  إ
  وة هػػي ايعنػػواف: خ ػػذ  اآلخػػ ة  مػػب ذ ػػ  ايقػػ آف سػػتكوف ا   بهيفػػة ذهبناػػة، ايػػهللناب     

                                )بػػػػػػػػػػػػػػػػ ًن( )بػػػػػػػػػػػػػػػػ ًن(                                
       ((1111) ايزب) هؤدء ذههلل، ذهؤدء رتباػبت بػع اع ػيف ،  مػب  ػبف يقػوؿ سػلفنب ايصػبحمل  ايزب

 )اينبعي مخح ااهلل أخا (.
ث يو   غػري ، زػبؿ   غتلػ  ذ ػبف بػو  ملػبر ايػوااظل اظتػؤ  ايااخ ااػو اصتػوزب 

 أن  زبؿ: ذرد او رسوؿ ذ هقهلل  اي أبملة استكث ذا بو اإلخوافذا،: 
                                                 

 ايملخبرب ذبسل  او أن  هنع هللا يضر 4
 ي  اينعببع ايرتبحب ذا 2
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َٔ اِضَتٞهٔجُسٚا } َٔ ٢ٕ َٛا َٕٓ اإليِِخ ٣ٔ ٔيٝهٌ ٜؾإ َٔ َّ َغٜؿاَع١ٟ َُِؤ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا  7{ اٞئك

 زوي : ذرد او سعاهلل او عملري ذ  
ٜديِخٌ ايسدٌ اجل١ٓ ؾٝكٍٛ: أٜٔ أَٞ؟ أٜٔ ٚايدٟ؟ أٜٔ شٚدٞ؟ ؾٝكاٍ: مل ٜعًُٛا  }

دٓات عدٕ ٜديِخًْٛٗا َٚٔ صًح }ثِ قسأ  َجٌ عًُو. ؾٝكٍٛ: نٓت أعٌُ يٞ ٚهلِ

إٕ أسد األيِخٜٛٔ يف اهلل تعاىل ٜكاٍ ي٘: اديِخٌ  }ذىف ا ث  ، 8{ اآل١ٜ {َٔ آبا٥ِٗ

اجل١ٓ ؾٝطأٍ عٔ َٓصٍ أيِخٝ٘ ؾإٕ نإ دْٚ٘ مل ٜديِخٌ اجل١ٓ ست٢ ٜع٢ٛ أيِخٛٙ َجٌ 

َٓصي٘ ؾإٕ قٌٝ ي٘: مل ٜهٔ ٜعٌُ َجٌ عًُو ؾٝكٍٛ: إْٞ نٓت أعٌُ يٞ ٚي٘ ؾٝع٢ٛ 

 9{ ع َا ٜطأٍ أليِخٝ٘ ٜٚسؾع أيِخٛٙ إىل دزدت٘مجٝ

زبؿ ايااخ ااو اصتوزب ذاكى يل ب  يو: هػإذا دااػت  إى اصتنػة ذمل جتػهللذين بعكػ  
هقويوا: اي رب أيو هالف إن   بف يعظنػبأ هػإذا زػبؿ: إنػ  مل يعمػ  بثػ  املكػ ، هقويػوا: إن  

  نب نعم  ينب ذي .
ؤبنل، ذأف يكػػوف شػػعبرن   ايعمػػ  هػػال اػػهلل بػػو ايتعػػبرؼ ذايتػػطيف ذايػػرتااط اػػل اظتػػ

هامػػػب ااننػػػب  لػػػ  ا، إذا زرت أخػػػبؾ   ذ زر  ا، د تمل ػػػي رداً يلػػػزايرة ذد ت بيملػػػ  اػػػحي  
، ذإذا زػهللبت يػ  بع ذهػبً د تنتظػ  ا عػ  إد ب  يكوف ي  أع ؾ ايملبزي انهلل ايملػبزي 
 بو ايحب ااهلل  بقبياهلل ايسمبذات ذا رض.

اػ  يػو اعتمػع أهػ  ايكػوف رتاعػبً الػى هائػة رعػ  ذابػهلل ه  هنبؾ   ايكوف  لػ ، 
 ه  يست اعوا أف يثاملوا إنسبنً الى بع ذؼ زهللب  إلنسبفأ  ال ذذ.

إذاً د تكػػو بعػػ اً خبئملػػبً تتػػبع  بػػع اطتلػػق، اػػ  بعػػ  بػػع اضتػػق، اععػػ  املػػ   لػػ  
 ػػعاف يا، هػػإذا اػػهللت ب ي ػػبً هبععػػ  ايعاػػبدة ا، ذاػػلة ايػػ ب  اععليفػػب ا، ذبسػػباهللة ا

 ذايفقري ذاظتسكل اععليفب ا، ذد تنتظ  ا ع  إد بو ذ.
                                                 

   ذاظت اسا  اظتسبناهلل عببع، ان    اَللَّ   ر يَ  أَن    او برمتر ر    اينَّجَّبرر  ااو 1
 ، أخ ع  ااو أم بب  ذأم ايااخ او سعاهلل او عملريافة اصتنة أيب نعا  ا امليفبين 8

 تع يف ا بابء اف بئ  اإلبابء   5
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ي ذيػ ، بػ  ذزهلل  بف سلفنب ايصبحمل، اػ  ذايسػباقوف بػو ا بػ  يػهللراوف أؽتيفػ  الػ
 :انهللبب، ذي  عت  اينا   بكب
ٞٗ ٜأَت٢ } ٖٓٔب ٝ٘ا  اي ُ٘، ٜأِعَسأب ََ ٍَ ٜؾٜأٞنَس ُ٘ ؾٜكا َٓا،: ٜي ٍَ ٜؾٜأَتاُٙ، ا٥ِٔت ُ٘ ؾٜكا ٍُ ٜي ٘ٔ َزُضٛ  اي٤ً

 :ٌِ ٍَ َساَدَتٜو، َض َٗا، َْاٜق٠١: ٜقا ُْٓص َِْسٜنُب َٗا َٜٚأِع ًِٖٔٞ، َِٜشًُٔب ٍَ ٜأ ٍُ ؾٜكا ٘ٔ َزُضٛ :  اي٤ً

ِِ ِٕ ٜأَعَذِصُت ٌَ َتٝهُْٛٛا ٜأ ٓٔٞ َعُذٛش٢ َِٔج ٌَ؟ َب ٍَ َٜا: ٜقاٝيٛا إ٢ِضَسا٥ٔٝ ٘ٔ، َزُضٛ ََا اي٤ً ٓٔٞ َعُذُٛش َٚ  َب

ٌَ؟ ٍَ إ٢ِضَسا٥ٔٝ ٘ٔ ََُٛض٢ ٕٖإ٢:ٜقا ِٝ ُّ َعًٜ ُٖا ايٖطال ٓٔٞ َضاَز ٜي ٌَ ٔبَب ِٔ إ٢ِضَسا٥ٔٝ  َض٥ًٛا َِٔصَس، َٔ

٤ٛس٢َٜل، ٍَ اي ٍَ ََٖرا؟ ََا: ؾٜكا ِِ ؾٜكا ُٖ َُاُؤ ٕٖ: ُعًٜ ـَ إ٢ ٘ٔ ُُٜٛض ِٝ ُّ، َعًٜ ُٖا ايٖطال ُٙ ٜي  َسَضَس

ُِٛت َُ َٓا ٜأيَِخَر اٞي ِٝ ِٛٔثٟكا َعًٜ ََ َٔ َٔ ٔ٘ ِٕ اي٤ً ِٔ َِْخُسَز ال ٜأ ٌَ َسٖت٢ َِٔصَس َٔ ِٓٝك َْ ُ٘ ََ َٓا، ٔعٜعا  َََع

ٍَ ِٔ: ٜقا َُ ُِ ٜؾ ِٛٔضَع َِٜعًٜ ٙٔ؟ ََ ٍَ ٜقِبس٢ ِٔ َعُذْٛش: ٜقا َٔ ٞٔٓ ٌَ، َب َٗا ٜؾَبَعَح إ٢ِضَسا٥ٔٝ ِٝ ُ٘، إ٢ٜي  ٜؾٜأَتِت

ٍَ ٓٔٞ: ؾٜكا ـَ، ٜقِبس٢ َع٢ًٜ ُديِّٝ ٓٔٞ َسٖت٢ :ٜقاٜيِت ُُٜٛض َٝ ٔٛ ُٔٞ، ُتِع ٍَ ُسٞه ََا: ٜقا َٚ ُُ  ٔو؟ُسٞه

ُٕ: ٜقاٜيِت ١ٖٔٓ، ٔؾٞ َََعٜو ٜأٝنٛ َٙ اٞيَذ ِٕ ٜؾٜهس٢ َٗا ٜأ َٝ ٔٛ َِٚس٢ َذٔيٜو، ُِٜع ُ٘ ٜؾٜأ ٘ٔ اي٤ً ِٝ ِٕ: إ٢ٜي َٗا ٜأ ٔٛ  ٜأِع

َٗا، َُ ًٜٜٜٛكِت ُسٞه ِْ ِِ ٜؾا ٢ٗ َِٝس٠ٕ إ٢ٜي٢ ٔب ِٛٔضع٢ ُبَش ِٜٓكع٢ ََ ِْٔضُبٛا: ٜؾٜكاٜيِت ََا٤ٕ، َُِطَت َُا٤َ، ََٖرا ٜأ  اٞي

،ُٙ َِْضُبٛ َّ ٜؾاِضَتِخَسُدٛا ٜؾاِسَتٜؿُسٚا، اِسَتٔؿُسٚا،: اٜيِتٜؾٜك ٜؾٜأ ـَ، ٔعٜعا ُٖا ُُٜٛض َٖا ٜؾًٜ  ٜأٜق٥ًٛ

٤ٛس٢ُٜل َٚإ٢َذا اأٜلِزض٢، إ٢ٜي٢ ٌُ اي ٤ِٔٛ َِٔج َٗاز٢ َض ٖٓ  .52{اي
ذزػػهلل  ػػبف يوسػػف زػػهلل أذاػػى اػػين اسػػ ائا  إذا خ عػػوا بػػو بصػػ  أف لتملػػوا عثمبنػػ  

ذانػهللبب بػبت يوسػف ذ ػعو  اطتلاػ ، يعقػوب   ذيهللهنون  جبوار آابء  إاػ اها  ذإسػ بؽ ذ 
، ذأعػ ذا اظتػبء الاػ ، ه ػريت بكبنػ ، هلػ    انهللذؽ  ذبف ذا   زبع ه  يوسػف   ايفاػـو

ذقلملػػت بػػو بوسػػى أف يكػػوف أع هػػب ديػػتيف  الػػى اظتو ػػع،  ملػػرية   ايسػػو   كتػػهلل إد اجػػوزاً 
 ب اهقت    اصتنة.

ايػػحب ، هػػبظتؤبو عظػػا  ايعظػػا  بػػو انػػهلل ايايػػحب انػػهلل  الػػو قتػػة ي لػػه ا عػػ  
ي عوا ايهللرعبت ايعبياة بع ايصبضتل ذاظتقػ ال لتػ ص أف يكػوف املػ   لػ  ا، د يمل ػي اػ  
 غػػػػري ذ ذد ي لػػػػػه الاػػػػ  أعػػػػػ اً إد بػػػػػو ذ عػػػػ    اػػػػػال ، ذهػػػػو يػػػػػح      تػػػػػبب ذ:

                                                       
                                                 

   هنع هللا يضرا ا  ااو بملبف ذاضتب     اظتستهللرؾ او املهلل ذ او زا 31
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، رذبػ  اإلخػالص أبسػو ايعمػ  أب ععػ مل يقػ  ذ )ذبػو امػ ( يكػو ايػحب  ايكيفف(ايكيفف(1111))
ذظػػبه   اتملػػبع اياػػ ع ااياػػ يف، إذا  ػػبف ظػػبه ة اتملػػبع اياػػ ع اياػػ يف ذابقنػػ  اإلخػػالص 

 .بن  اقملوؿ بسو اتقملل  ذ ه ،هيفحا ام  أبسو اببمل    أداء 

 املْدٗ ّاحملب٘
دذاـ احململة ذاظتػودة ذا  خ ػوة  لت ص الا  ايصبضتوف تملعبً ضت  ة اينا  ب ص بب أ

 مػػب تفعػػ    –هػػن و ؿتتػػبج   هػػحا ايػػزبو ايػػحب ؿتػػو هاػػ  اآلف اػػل ا بملػػبب ايسػػبيكل، 
زتلػػة زوباػػػة يلق ػػبء الػػى ايػػػمل   امػػ   –اضتمػػالت ايقوباػػة ياػػػل  ا قفػػبؿ ايهللذيػػة   

ذز َّعػػػػت ا ربػػػػبـ  ،يت أهسػػػػهللت غتتمعنػػػػبهػػػػح  ا خػػػػالؽ ايػػػػ.. ذ ذاضتقػػػػهلل ذاضتسػػػػهلل ذايكػػػػ   
 .ذايهلليو ايوابهلل، ذاي سوؿ ايوابهلل  ،ايوابهلل انبء ايمللهللال أذايصالت 

 بً فتوذعػػ واهػػحا اظتنيفػػبج بػػ  يكونػػ مػػع ا بملػػة الػػىذؿتػػو ؿتػػبذؿ الػػى زػػهللرن أف ؾت
 :  ي ػػريه ، يػػحي  أذؿ أبػػ  لتػػ ص الاػػ  اظت يػػهلل هػػو زػػوؿ ذ                    

                ((5151) اضتج) اضتج. 
إايؾ مث إايؾ مث إايؾ أف يتس ب   زلمل  شيء بو شػج ة اي ػ  ؿتػو أخاػ    ذ 

 ذاياج ة بنيفب اضتقػهلل ذاضتسػهلل ذا ثػ ة ذا نناػة ذاياػ  ذايػمل   ذايلمػز ذايعاػه ذبػب ،
 شج ة اياا بف. ح سوي ذي ، هيف

ذاظتػػػودة ذاياػػػفقة ذايع ػػػف  اضتػػػه، شػػػج ة يكننػػػب نػػػزرع   ايقلػػػه شػػػج ة ايػػػ زتو
ذاضتنػبف ذاي أهػة ذسػػرت ايعػورات ذايت ب ػػي اػو ايعثػ ات ... هيفػػح  هػي ا خػػالؽ ايػيت داػػب 

 .يايفب ساهلل ايسبدات إ
 .... ذهحا بب  بف لت ص الا  رسوؿ ذ

ذأن أدتػػف أف تت قػػق اػػل أبملػػبيب رتاعػػبً، هػػأدتف أف د يوعػػهلل أخ   زلملػػ  أب شػػيء 
ال  اياقل أف بو  بف   زلملػ  شػيء   يػ   خاػ  د يػحذؽ شػائبً بػو ال  أ خا ، بع أنين 

 :بواهه خبيق  ذابري ، زبؿ 
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ٌُ ال } ١ٜٖٓ َِٜديُِخ ِٔ اٞيَذ ََ َٕ ٘ٔ ٔؾٞ ٜنا ٍُ ٜقًٞٔب ِٔ َذٖز٠ٕ َِٔجٜكا  55{ ٔنِبس٣ َٔ

ذبثلػػػ  اضتقػػػهلل ذاضتسػػػهلل ذغػػػري ، هػػػال اػػػهلل أف فتػػػ ف زلوانػػػب الػػػى ايصػػػفبء ذاينقػػػبء بػػػ  
يتنػػزؿ ينػػب اعظػػا  اينػػور ذاصتمػػبؿ ذاي ػػابء ذايمليفػػبء، ذيك بنػػب ذكتمعنػػب يقظػػة ذ  يك بنػب ذ 

 .أذ بنبببً الى إببـ اي س  ذا نملابء 

 دّاٛ احملبْبني
أف  ؛ بسػي اضتكػا  ي بملػة اظتخلصػلمبً ايهللذاء ايحب يصف  اي ملاه اينذيحي  دائ

هػػو ايػػهللذاء ايػػحب ، ذهػػحا اإلنسػػبف دائمػػبً ينظػػ  إى بقاقػػة أاػػل  ايػػحب  وَّنػػ  بنػػ  راػػ  
ذي كسمل  اظتنباة  هلل ايك  ذايزهو ذايفخ  ذاطتػاالء ذاإلاجػبب ابيػنف  ذبػب شػبا  سامنع  

  ذيػػػػ ، هػػػػحا ايػػػػهللذاء ذ ػػػػ   ذ   ايقػػػػ آف:                                
                                    )اي برؽ( )اي برؽ(                           
   )اظت سالت( )اظت سالت(                                     )اظتؤبنوف()اظتؤبنوف(. 

لي إبب ببء بيفل، أذ سالية بو قل، ذ   بػب زاد اػو ذيػ  هيفػو رتػبؿ رب ا  أن أَ 
 ذايصػبدزل ذايصػبضتل ق هػة اػل ذد أزػ ، ، ذهح  اضتقاقػة د تفػبرؽ ايعػبرهلايعبظتل 

يقػػوؿ هايفػػب اإلبػػبـ أاػػو  ا بػػ اض، أنػػ  دائمػػبً يػػ ي بقاقتػػ  ايػػيت بػػو هػػح    هنػػب ايعباػػ  عتػػ
 ذأر ب : ايعزائ  

 ػلوبببذ ً طببببٖ أًببببٖ كٌببببذ   شببببٖ 

 

 فصرد   شٖ  فٖ ً طٖ ّفبٖ كلبٖ

 ثببببببَ رٌببببببسٍ صببببببرد اٙى هْجببببببْدا   

 

 ثببببَ ّجببببْدٕ ّإهببببدادٕ ثببببَ  ببببْلٖ

 ػببببببببدم   جولٌببببببببٖ ّهببببببببي أًببببببببب  

 

 فصببببرد صببببْررَ الؼل٘ببببب ثببببال ً٘بببب 

 
نسػػبف بػػو ايػػحب لتفػػ، اإلذأر ػػب : ايػػهللذاء اظتػػ   ذزػػبؿ هايفػػب اإلبػػبـ أاػػو ايعػػزائ  

 .ال أف يقف اإلنسبف دذببً الى بقاقة أب ض ايا ؾ اطتفي ذاي ايء ذايزهو ذايع جه 
 اػػبغ ، أبػػهلل ذ ػػبف ايصػػبضتوف دائمػػبً ي ػػح ِر ذف اػػحي  ا  ػػبا  ذيػػ دذهن  إى بقػػبـ ا

                                                 
 ا ا  بسل  ذايرتبحب او املهلل ذ او بسعود هنع هللا يضر 33
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قباػػ  رعػػالً بػػو ايفقػػ اء انػػهلل ذ ه  بو ػػه يػػ ، ذي  ػػه ه سػػ     زينتػػ أبػػ اء ايملصػػ ة  ػػبف 
ايصبضتل، هل  يقف ي  اي ع  ذمل ييفت  ا ، هأب  ب س  ذعنهلل  أف متوا ا ، ذزبؿ يػ : ظتػبذا 
مل تقػػف  أ! أد تعػػ هينأ! زػػبؿ يػػ : أا هػػ ، أنػػت أذيػػ  اويػػة بػػزرة، ذآخػػ ؾ عافػػة زػػحرة، 

، هعػ ؼ اي عػ  بقاقػة أاػل ، ذن ػزع ايكػ ايء ايػحب  ػبف !!نت هامب اانيفمب حتمػ  ايعػحرةذأ
   نفس ، ذايحب أهَّل  ي  َبو بوي  ؽتو غ ذ  ذغ رذ .

 ػػبف اإلبػػبـ الػػي ذ هػػأن ذأنػػت يػػو  نػػت سػػأغ ر غػػريب د يلاػػق يب أف أغػػ ر انفسػػي، 
 بدت ذ د الػى نفسػ  إذا بهللبو  ذأثنوا الا  ي ي أف هحا ايثنبء الى بػب هاػ  بػو رتػ

هو، هاقوؿ: ))ايليف  د تؤاخحين مبب يقويوف، ايليف  إين أالػ  انفسػي بػنيف (( يػو ي ػ   هػحا 
 ايكالـ  ن  ا ؼ بقاقة نفس .

 ػرفببببببْا ً ْضببببببِن     ّهطببببببكٌخ

 

 ّقرثزِن إلٔ جوبب  الحبخ خشب٘زِن

 
هللث إذا تػػ ؾ اظت يػػهلل هػػحا ايػػهللذاء سػػن ي ايسػػفبهبت ذايتفبهػػبت ذايسػػفبدت ايػػيت حتػػ

يػػ ي أف ف تكػػوف اػػل ا بملػػة، هكاػػف  بػػهلل بػػو ا بملػػبب   اياػػوارع، ذايػػيت د ينمل ػػي أ
 اف ي ي أن  أبسو بػنيف  أذ أ مػ  بػنيف ، أذ أرتػ  بػنيف    بقػبـ   أ!! نفس  هوؽ إخوان

ذ زبؿ  أذ ببؿ أذ سوا أ!!  لمة )أن( زبيوا هايفب: )بػو زػبؿ أن هقػهلل  ي( هػأذؿ بػو زػبؿ أ
 )أن( هو إالا .

  اظتػػػؤبو د يقوعتػػػب الػػػى يسػػػبن  إد   ببيػػػة اارتاهػػػ  احنملػػػ  ذعيفلػػػ  ذغفلتػػػ  ذيػػػحي
، أن اصتيفػػوؿ،    ن اظتػػحنه، أن اطت ػػبء، يكػػو ايف ػػ : أذببعتػػ  ظتػػود ، أن ايظلػػـو      

               ((1111آؿ ام افآؿ ام اف)). 
 ػ ر بػو ف زبيوا: د يكوف اي ع  بػو ايصػبدزل بػ  يتو ذيحي  ايصوهاة ذايصبضت

بػػو  ذ  كػػو يقػػوؿ: بػػو ذ، ذبػػو ه ػػ  ذ،ايء اينسػػه، هػػال يقػػوؿ بػػين ذد   ذد الػػىَّ، ذي
   ـ  ذ، ذبو تسيفا  ذ، ذيا    شيء   ايػهللناب إد ايػحنوب ذاظتعباػي:         

                                              ((1515اينساينس)بء)ذايف   بو ذ. بء 
هت أذا بو نسػملة ذيػ  هػال يملػبهوف اػحي ، هػإذا رأي أنػ  خػري بػو سػوا    ذابػهللة 
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 بو ذي  هبال  ال  اياقل أف ذ إف مل يتهللار   هلم  هيفو هبي ، ذسا اع احي .
ذايقػػ آف لتكػػي ينػػب اػػو ا ذيػػل، ذ  باػػبة اضتملاػػه ذبػػب اعػػهلل  اظػػة ي خػػ يو، ذ  

، ساهللن امػ  أبػ  جبمػع اينػبس ذاػعهلل اظتنػ ،  با  أسوة يلصبدزلبابة أا بب اينا  ا 
باليػػا  بػػو  –هلػي غنمػػبً   بكػة الػػى زػ اريط أذزػبؿ:  نػػت أ شتػى امػػرياً ذأراػى ينفػػ  بػػو 

ذاياػػـو أ داػػى امػػ  ذأ شتػػى أبػػري اظتػػؤبنل، مث نػػزؿ، هقػػبيوا يػػ : أعتػػحا رتعتنػػب اي أبػػري  -ا عػػ 
 .!!هيفب بكبنتيفبا ِر ف أ   ا ت شائبً هأبململت أسي بهللثتين أيننفإف اظتؤبنلأ! زبؿ: 

ا الػى هػح  اياػب لة، ا هػوا ، ذ ليفػ   ػبنو هؤدء رعبؿ رابه  سػاهللن رسػوؿ ذ 
 نفوسيف ، ذاإلنسبف إذا ا ؼ نفس  هقهلل ا ؼ را .

اػػػل  بػػػو قػػػل أذ بػػػبء بيفػػػل، هػػػ  اي ػػػل يسػػػمع أذ أذاػػػ ؼ نفسػػػ  أب اػػػ ؼ أف 
ايسػػػماع، ذأاصػػػ  اسػػػ  ايملصػػػري، ذأن ػػػق اسػػػ   د، إذاً أن أشتػػػع اسػػػ يملصػػػ  أذ يت ػػػ ؾأ! 

ن باػػب   أ.. إذاً  اظتػػتكل ، ذأباػػب اسػػ  اضتػػي، ذأالػػ  اسػػ  ايعلػػا ، ذأريػػهلل اسػػ  اظت يػػهلل 
  ليفب ابا ذبو ذ ع    اال ، ذيا    شيء بو رتلة هح  اضتابة.

هأنسػػػه اطتػػػري  لػػػ  ذايف ػػػ   لػػػ  ا، ذبػػػب داـ هػػػحا ا هيفػػػ  ينمل ػػػي أف أابهػػػي اػػػ  
تملػػبهى اػػ  الػػى خلػػق ذأ! ذيػػحي   ػػبف أذؿ بكمػػة يعلميفػػب ايصػػبضتل أ  ينفسػػي، ذ ذأنسػػمل

 ػػ  بنػػ   مػػب  بملػػب  :  ػػ  رتػػبؿ رأيتػػ  هاػػ  هػػبال  أنػػ  بػػو خبيقػػ  ذابريػػ ، هػػإايؾ أف أ
 .أ   آدـ بو اياج ة ذانسمل  ي ا  

 ػػ  هػػحا بػػو ا ػػبء ذ ذخػػري ذ ذه ػػ  ذ عػػ    اػػال ، هلػػو اإلنسػػبف بػػبه، 
يقػوؿ آلخػ : هػ  أنػت د تعػ هينأ! هبيػحب يقػوؿ ذيػ   ا ب  ه  نسػمع إنسػبنً  الى هحا

 ػ  بنػ     ػحا ذ ػحاأ! أهإنسبف غبرؽ   اصتيفبية  ذنا ، ه  سنسمع بو يملل ي ػري  أنػ  
هػػ  ؾتػػهلل بؤبنػػبً ينظػػ  إى بػػؤبو اعػػل ابتقػػبرأ! هػػ  ؾتػػهلل بؤبنػػبً ينظػػ  إى سػػبي  بعػػ  اعػػل 

 ظت ء إذتبً أف ي ي اطتري   نفس  ذايا    إخوان ((.ازدراءأ! ذيحي  زبيوا: )) فى اب

 الطالم املعٔب
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أ ػػ  إمث يقػػع هاػػ  ايسػػبي  أف يػػ ي نفسػػ  هقػػط ايػػحب بعػػ  اطتػػري ذايملػػبزي شػػ ذر، 
ذهحا ينظ  اعل اظتسبذبء، هال ي ي إد ايعاػوب ذاظتسػبذبء، ذيكػو كتػه أف تسػلط اػل 

ريؾ، هػال تػ ي بػو أخاػ  بسػو الػى غػايعاػوب ذاظتسػبذبء الػى نفسػ ، ذاػل اظتػزااي ذاحمل
مػػب سػػوي ذيػػ ، ذهػػح  نظػػ ة ا بملػػة يػػ ، ذأبببػػهلل اػػفبت ، ذت ػػ  ايملصػػ  اهعبإد ػتبسػػو أ
 .اعل احململة

 ّػب٘ي الراببب ػبي كبب  ػ٘بت كل٘لببخ

 

 ّلكي ػ٘ي الطب ظ رمجبدٕ الوطببّٗب

 
هبال  أن   إخوان  هذيسبن  د يكف او ايقوؿ   بعبي ذيحي  إذا رأيت أخبً بعنب

بملػػة، هملػػهللدً بػػو أف ينظػػ ذا يملع ػػيف  اعػػل اصتمػػبؿ نػػ  يثػػري ايفػػ  اػػل ا شػػا بف،  يلملسػػ  
ذأزػػػوؿ خػػػ يو، ذرمبػػػب تكػػػوف زذراً ذ تػػػبنً، يلفػػػت نظػػػ ه  إى شػػػ  اطتصػػػبؿ اظتوعػػػودة   اآل

 ينفسي  مب زبؿ ايقبئ :
 هببببببي  ا البببببب ٕ هببببببب ضببببببب  قببببببظ

 

 ّهبببببببببي لبببببببببَ الحطبببببببببٌٔ فقبببببببببظ

 
أف أسػرت   خ ػبء، ذايواعػه الػىَّ  ػ  اػين آدـ خ ػبء، ذد يوعػهلل أبػهلل خػب  بػو ا

 د أف أه   ذأ شنع، ذأشتع يقوؿ اضتملاه:
{ ِٔ ُّا َضَتَس ََ ُٙ َُِطًٔ ُ٘ َضَتَس َٝا ٔؾٞ اي٤ً ِْ  50{ ئِخَس٠َٔٚاآل ايٗد

هاجه الىَّ ايسرت، ب  انهللبب اارتؼ بباز جب نتت  ذهي ايػزن، ذأرادذا أف يقامػوا 
 :وا الا  اضتهلل، هقبؿ عت  الا  اضتهلل هأخح كت ب، يكنيف  عبءذا ا  ذأزبب

َُٖٙال } ُُٛ ٦ِّٝا َٚذٜنَس ٚملا دا٤ٙ زدٌ }،  54{  َتَسٞنُت ِٔ َغ َِس٢ َٔ ٞٚ ََأعص٣ ٜأ ٖٓٔب ٍَ ، ٔيً  ٜؾٜكا

ٍُ ٘ٔ َزُضٛ ِٛ"  : اي٤ً َِٓت ٜي ُ٘ ٝن ِٛٔبٜو، َضَتِسَت َٕ ٔبَج ِّٝسا ٜنا  53{" ٜيٜو يَِخ

                                                 
 سنو ااو ببعة ذااو بملبف او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 36
 عببع ايرتبحب او عبا  هنع هللا يضر 31
 ر ا ػور َهػزَّاؿ  ، َاػو  أَاراػ ر، زَػبَؿ: "َ ػبَف َاػو  يَزريػهلَل ا ػور نػ َعػا  ذاضتػهلليث اتمببػ  يلفبئػهللة:  بسنهلل أزتهلل ذاضتػب   اػو َهػزَّاؿ اػو زيػهلل هنع هللا يضر 35

ج  ر َأيبر  َيرِ ) أي أف أم  بف ي اا  يتامًب( َببارز  ا و  َببير    ر بر ، هَػَقػبَؿ )أي زىن  ػب ذ ػبف بتزذعػبً زػهلل أبصػو( ، هََأَابَب َعبرريًَة برَو اضت 
: ائ ػػتر َرس ػػوَؿ ذر  َػػب َاػػنَػع َت،  يَػػ   َأمر َػػب ي  ريػػهلل  ارػػَحيرَ  رََعػػبَء َأف  َيك ػػوَف يَػػ   ؼَت َ ًعػػب، هَػػَأَب  ، هَػَقػػبَؿ: اَي هَػػَأخ  ر    مبر ػػتَػ  فر   يَػػَ ، َذإرفتَّ ِ َيَعلَّػػ   َيس  ، هََأزر   َاَليَّ  رَتبَب ذر، هََأا َ َض َان   ، هَػَعػبَد، هَػَقػبَؿ: اَي َرس ػوَؿ ذر، إرينر ، هَػَرس وَؿ ذر، إرىنِر زَنَػا ت  َأزر   َالَػيَّ  رتَػبَب ذر، هَػَأا َ َض  زَنَػا ػت 

، هَػَأزر   َالَػيَّ  رتَػبَب ذر، مث َّ َأَب    ، هَػَأزر   َان   ، مث َّ َأَب   ايثَّبيرثََة، هَػَقػبَؿ: اَي َرس ػوَؿ ذر، إرينرِ زَنَػا ػت   اي َّاارَعػَة، هَػَقػبَؿ: اَي َرس ػوَؿ ذر، إرينرِ زَنَػا ػت 
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 ّضبببببزرا  لؼبببببْراد اا جبببببخ كلِبببببن

 

 أرفببخ ّػ ببْا  ػببي الببس د فبببلؼ ْ

 
بملػة ذد غػريه ، ذيحي  كته أف  خػح الػى أنفسػنب ايعيفػهلل أف د نػح   اػورات ا 

 :زبؿ 
ِٔ ٝطَٛب٢ } َُ ُ٘ ٔي ُ٘ َغَػًٜ ُِٝب ِٔ َع ُٝٛٔب َع ٖٓاع٢  ُع  51{اي

ى ػتبسػو اآلخػ يو ننظػ    ااػوب غػرين، ذيكػو ننظػ  إ ؿتو مل ننت  بو ااوانب ب 
بػو ايصػبضتل إف شػبء ذ رب ايعػبظتل، سػأيوا  ب  نتأسى  ب، ذنقتهللب افعبعتب ب  نكػوف

: يو ذزع أخػبؾ   اإلمث بػبذا  نػت اػبنعًبأ زػبؿ: أرأيػت  يػو ذزػع أخػب   ساهللن أاو ذر 
  ائػػ  همػػبذا  نػػت  هػػبالوفأ زػػبيوا:  خػػح ااػػهلل  يننقػػح ، زػػبؿ:  ػػحي  أخػػب   إذا ذزػػع   

 ايحنه.
ت الاػػ  ذه ػػ ت  هقػػهلل  ين يػػو شػػنعخػػح ااػػهلل ، د ناػػنع الاػػ  ذنف ػػ  ، ذيكػػو  

 :دخ    بهلليث اضتملاه أ، ذرمبب عهلل اظتا زلععلت ااين ذاان  ا  
{ ِٔ َِس٢ئ٣ َع٢ًٜ ٜأَغاَع ََ ٣ِ ا ١َُٜ َُِطًٔ ٣ٌ ٜنًٔ ُ٘ َبأط َٓ ُٝٔػٝ َٗا ٔي َٝا، ٔؾٞ ٔب ِْ َٕ ايٗد ٘ٔ َع٢ًٜ َسك٦ا ٜنا  اي٤ً

ِٕ ُ٘ ٜأ َٗا ُٜٔرَٜب َٔ ٔب ٖٓاز٢ َٔ َٞ َسٖت٢ اي َٖ َٜٞأٔت َٜٓؿأذ  51{ أب

 ين يسػػػت بتأ ػػػهلل بػػػو ايكػػػالـ ايػػػحب أزويػػػ  إف  ػػػبف اػػػ ا  أذ خػػػبقيء، ذيكػػػو 
أزوؿ ايكالـ اضتسو ايحب يس  اطتبق ، ذايكالـ ايحب يثلج ايصهللر، ذايكالـ ايحب ي ي  
ايقلوب، ذيحي  أن أاجه انهللبب أشتع بو إنسػبف بنتسػه يلصػبضتل  ػالـ ي ػري ايقلػوب 

يكػو ايػحب بػع ايصػبضتل !! ت ػ ج بنػ  انػهلل شتباػ ذكتعػ  اينػبس ت ،ذي ري اي ملػبع ذاينفػوس

                                                                                                                            
أ زَبَؿ: ارف الَنََة، زَبَؿ: َه   َ بَعع تَػيَفبأ زَػبَؿ: نَػَعػ  ، زَػبَؿ: َهػ   ، هَػَقبَؿ َرس وؿ  ذر َاَليَّ  رَتبَب ذر  ، هملرَمو   : إرنََّ  َزهلل  زػ ل تَػيَفب َأر َاَع َب َّات 

ػَ ، هَػَوَعػهلَل َبػ َّ اَبَش  تَػيَفبأ زَبَؿ: نَػَع  ، زَبَؿ: َه   َعبَبع تَػيَفبأ زَبَؿ: نَػَع  ، زَبَؿ: هََأَبَ  ارػ ر َأف  يػ ػ  عَ  ػب ر عر َػ َّةر، هَػَلمَّ ػَ باَ  ، هَػنَػػزََع يَػ   ار َ ، زَػبَؿ: هَػأ خ  رَج ارػ ر إرَى اضت  ، َذزَػهلل  َأا َجػَز َأا  ، هَػَلقرَا   َامل هلل  ذر ا و  أ نَػػا    َتهللُّ َع، َهَخَ َج َيا  ِر  َوظراػفر اَعرػري  هَػَ َبػب   ارػ ر، هَػَقتَػلَػ  ، زَػبَؿ: مث َّ اضت رَجبرَةر َعَز
 َّ ـد: َهَ ػهللََّثينر  أََتى اينَّا ر ػو  ، َيَعلَّػ   يَػت ػوب  هَػاَػت ػوَب ذ  َاَلا ػ ر". زَػبَؿ هرَاػب ت م  ،  َهحََ َ  َذيرَ  َي  ، هَػَقبَؿ: َهالَّ تَػ َ   يَزريػهلل  ا ػو  نػ َعػا  ر ا ػور َهػزَّاؿ  َل رَآ  : َذذر  َاو  أَارا ر، َأفَّ َرس وَؿ ذر  ً ا ؽترَّب َانَػع َت ار ر. زَبَؿ َ مر بر ارَ ، َ بَف َخاػ  ، َيو    ن َت َستَػ  تَ   ارثَػو  ذىف رذاية خري يػ  اَي َهزَّاؿ 

اظتسػنهلل ذي ، ذىف رذاية زبؿ هزاؿ ي سوؿ ذ انػهللهب :مل أ ػو أالػ  ايرسػوؿ ذ ) أي مل أ ػو أالػ  أنػ  ازػ ار  سػاقبـ الاػ  اضتػهلل (. 
 .اصتببع
 أن  هنع هللا يضربسنهلل ايملزار ذايايفبب او  34
 اصتببع   اضتهلليث داو ذهه او أيب ايهللرداء هنع هللا يضر 32
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 ف:كته أف يكو 
 فزشببببجِْا إى لببببن ركًْببببْا هببببثلِن

 

 إى الزشبببببببببجَ ثبلرجبببببببببب  فبببببببببال 

 
إبػػب تقػػوؿ ايكػػالـ ايػػحب يسػػ  ايملػػبؿ، ذإبػػب ت لػػق ايعقػػبؿ الػػى ايلسػػبف، هػػال جتعلػػ  

 ي ع  اآلخ يو مبب مت ج بن  بو  الـ أشهلل بو ذزع ايسنبف.
ثنػػل بت ػػبال بػػع زػػة اػػل ا بملػػة، هيفػػحا شػػا بف، يػػ ي او يسػػعى يلتف  ذبػػب ابيكػػ  مبػػ

 .اع يفمب، هال ت بح نفس  اإلالاساة ب  يوزع احرة ايعهللاذة اانيف 
  ؿتو أبململنب اع نب   ذ ينتعبذف بع اع ، ذنعم  اقوؿ ذ:                  

         ((66)اظتبئهللة)اظتبئهللة. 
خػواف دسػت ف ا نملاػبء اػو أنصػبره  ت ين اػو اإليو  بف اإلنسبف يسػت اع أف يسػ

  بوسػى يػهللاوا راػ  ذيقػوؿ:  ب  ، همب ابي  إذا  بف  لا  ذذأبمل                 
                                                                     

                       ) ي له بو ذ أف يؤازر  ذياهلل أزر  أبخا ، ذي سج   )قػ ()قػ
  إشت  هبرذف، ظتبذاأ                                                    

                ) ق ()ق(. 
إذا أزببػػػ   يعانػػػ   ػػػبرذف الػػػى إاػػػالغ داػػػوة ذ  ف ذ  مل ي لػػػه بػػػو ذ أف
يهللاوتػ  أابنػ  الػى إاالغيفػب، ذإفتػب قلػه بػو ذ أف يػؤازر   أابن ، هعنهللبب اختػبر  ذ 
 . برذف ياعان  الى ذ   ذ

هػػػن و ؿتتػػػبج ا خ ياعاننػػػب ذنعانػػػ  الػػػى ذ ػػػ  ذ، ذالػػػى امػػػ  ايػػػ ، ذالػػػى امػػػ  
ذهػو  ؼ، ذالى ايسعي يساالح ال اظتؤبنل، ذاشتع إى ذ اطتري، ذالى ام  اظتع ذ 

  يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ:                                                              
 ذافيف  أبهن  أخوة. اضتج ات(اضتج ات(3131))

 هامو نصػببه ، زبؿ إذا  نب سنجل  بع اع ، هلر  ؾتل أ ذملر اخرتن اع نب
 زبؿ: :َخاػ  دأ ع َلَسبئرَنب َأبُّ  اَللَّر، َرس وؿَ  ذؾتبي  انهللبب زا  ي : ايَ 
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{ ِٔ ََ ُِ َ٘ َُٜرنُِّسٝن ُ٘، اي٤ً َُٜت ِِ ٔؾٞ ََٚشاَد ُزِؤ ًَُٔٝه ُ٘، َع ٛٔٝك ِٓ ََ ُِ ُ٘ اآلئِخَس٠ٜ ََٚذن٤َسٝن ًَُٝ  51{ َع

أتػػح    تػػبب ذ، ذأتػػح   أاػػببه بػػو إذا رأيتػػ  أتػػح   ذ، ذأتػػح   رسػػوؿ ذ، ذ 
 :ايصبضتل، ذأتح   أامبؿ اطتري .. ذبو اختبر بو ا ا ببأ زبؿ 

َ٘ َذٜنِسَت إ٢َذأََ  َصأسْب } ُ٘ َٚإ٢َذا ٜأَعاَْٜو، ََٚتَعاٜي٢ َتَباَزٜى اي٤ً  50{ َذن٤َسٜى َْٔطَٝت

، ذ البػػ   لػػ  غاملػػة ذفتامػػة يػػحب يكػػوف  ػػ  بهلليثػػ  اػػو هػػالف ذاػػالفيكػػو ا خ ا
هيفحا يقوؿ ها  اع  ايصبضتل: شا بف اإلنػ  أشػهلل بػو ذتػبنل شػا بنً بػو  .. ذزبؿذزا  

َأ زػػبؿ: شػػا بف اصتػػو يكفاػػ  أف تسػػتعاح ابا بنػػ  ذتقػػوؿ أاػػوذ  شػػابقل اصتػػو، زػػبيوا: ذملر
هاكفاػػ  ذ شػػ  ، يكػػو شػػا بف اإلنػػ  يظػػ   ايسػػماع ايعلػػا  بػػو اياػػا بف ايػػ عا  ااب

 .!!ي يهلل ذراءؾ ؽتس  أبذن  ب  لتقق بب
اهللر اإلنسبف ابضتقهلل الى هحا، ذايكػ   عتػحا، ذايػمل    هَمو اياا بف ايحب يوغ 

 !!!أخ ايسوء......  عتحا، ذايقا  ذايقبؿ، ذاي املة ذاينمامةأ
ز ػػطد هخػ ج  ػػ  بوسػى الاػػ  ايسػالـ ثػػالث   اػين إسػػ ائا  أاػب ذرد أف ذيػحي  

بى ذ إياػ : إين د أسػتجاه هأذ  ،ب ات يستسقوف هل  يسقوا، هقبؿ بوسى: إعتي املبدؾ
هقػبؿ بوسػى : اي رب بػو  ،، زهلل أا  الػى اينمامػةي  ذد ظتو بع   ف هايف  رعال فتبببً 

هػو بػػ  ـت عػ  بػػو ااننػب، هقػػبؿ: اي بوسػى أهنػػبؾ اػو اينمامػػة ذأ ػوف فتببػػبأ! زػبؿ: هتػػباوا 
 .19قواأبرتعيف ، هس  

بي  ايصػبضتل يصػ   ذهحا درس، هن و نهللاوا ذ، ذن يهلل أف يكوف املنػب   غتػ
اقاػػة بػػب ت  نػػب    اقاػػة ايعػػبـ أذ ا سػػملوع أذ اياػػيف  أذ غػػري ، ذيػػو  ػػبف هنػػبؾ فتػػبـ ذابػػهلل 
ب جه انب ابب ايهللابء، ذغ لِرقػت أبببنػب أاػواب ايسػمبء، ذيػحي  الػى  ػ  بػو يػهللخ  إى 

م  نفس  أذدً زملػ  ايػهللخوؿ  ، ذاشتػع إىاتواػة اػبدزة يػ ب ايعػبظتل غتبي  ايصبضتل أف كت 
  ذ ذهػػػو يقػػػوؿ  اػػػ بب ب ػػػ ة اينػػػا  ذبػػػو اعػػػهلله  ذؿتػػػو بػػػنيف :                   

                                                 
 شعه اإلنتبف يلملايفقي او املهلل ذ او املبس ر ي ذ انيفمب 31
 اإلخواف داو أيب ايهللناب 38
 ذ    ايق قا    تفسري  35
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             ذزملػػػ  غتاػػػػئيف  بػػػبذا يفعلػػػػوفأ               : ذانػػػهلل ذاػػػػوعت   
                                      ((2525اينسباينسب)ء)ء. 

ذ أ، هبيػػحب يػػحهه إى غتػػبي  ايصػػبضتل ذايصػػبدزل، أذ زايرة اإلخػػوة   ذ 
ام  ايػ  ذاطتػري، همنػح خ ذعػ  بػو ااتػ  يملػهللأ هاست  ػ  ذنواػ  ذهفواتػ  ذيتػوب بنيفػب إى 

اجمللػػ  بئملػػل،   عػػ    اػػال ، بػػ  إذا ب ػػ  اجمللػػ  يكػػوف  ػػ  بػػو ذيسػػت ف  ذ  ذ،
 هػػإذا داػػو  أعػػب  ، ذإذا سػػأيو  اا ػػبه ، ذإذا قلملػػوا بنػػ   ،هانظػػ  ذ إيػػايف  ذلتػػمليف 

 .بن يف   هن  باوا ذأناوا إى ذ 
ذاظتػؤبو ي يػػهلل أف يكػوف الػػى هػحا اضتػػبؿ الػػى ايػهللذاـ، هعلاػػ  أف يػوقو نفسػػ  الػػى 

   ز آنػػػػ :اػػػػ ملة ايصػػػػبدزل، ذيفػػػػ  بػػػػو اآلخػػػػ يو الػػػػى بػػػػهللي ا ايـ، ذيعمػػػػ  اقػػػػوؿ ذ 
                                      ((2828)ا نعػػبـ)د جتلػػ  بعيفػػ  ق هػػة اػػل  ا نعػػبـ

 ذد أز .
 :يحي  كته أف يكوف هانب الى زهللرن بهلليث ب  ة اينا  

{ ٌُ ٓٔنَي َََج َٔ ُُِؤ ِِ ٔؾٞ اٞي ٖٔ َٛاٚد ِِ َت ٢ٗ ُٔ ِِ، ََٚتَساُس ٢ٗ ٌُن ََٚتَعاٝطٔؿ ُ٘ اِغَتٜه٢ إ٢َذا اٞيَذَطٔد ََُج ِٓ َٔ 

ْٛ ُ٘ َتَداَع٢ ُعِض َٗس٢ اٞيَذَطٔد َضا٥ُٔس ٜي ٢ُٖ ٔبايٖط  02{ َٚاٞيُش

 اصتسهلل ها  أا بء  ثرية، هكاف ذي أ
 ..  رسبية ايعل مللِر هانب بو ي    -

 ابإلنابد ... ذهانب ايحب ي  ي  اينفوس  -

 ذهانب َبو ه  أالى   اظتقبـ ايحيو متهللبوف ذيوالوف اي عبـ ذايا اب ..  -

يظو أبهللن أن  خري بو اآلخ يو يلهللذر ايحب زػبـ اػ  دذف  هك  ذابهلل ي  دذر، هال
 .، يكو د اهلل أف يكوف ي  دذرغري ، هال يهللرب أييف  خري انهلل ذ 

دذار ذيقػػـو  ػػب  ليفػػب، هػػال غرػػف يسنسػػبف اػػو ذد يسػػت اع أف يسػػت ين اػػو هػػح  اد
                                                 

 ايملخبرب ذبسل  او اينعمبف او ااري رض ذ ان  61



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y15 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

نهللبب متػ ج إى ا ء اصتماع، ذيحا  بف دينفع  ا  ة هؤ  ، ذيعتقهلل دائمبً أف ذ إخوان 
 اي زذات يقوؿ يلمجبههلليو ذايف سبف ذاظتقبتلل:

َُا } ْٖ َٕ إ٢ َِٓصُسٚ ِِ ُت  ذ  رذاية أخ ي: 05{ ٔبُضَعٜؿا٥ٔٝه

{ ٌِ َٖ َٕ َِٓصُسٚ َٕ ُت ِِ إ٢ال َُٚتِسَشٝقٛ  00{ ٔبُضَعٜؿا٥ٔٝه

اػػػهللابء اي ػػػعفبء ايػػػحيو هػػػايف ، ال يعتقػػػهلل احملػػػبراوف أهنػػػ  ن صػػػ ذا أبسػػػابهيف ، ذإفتػػػب هػػػ
 مبقبـ أه  ايصفة انهلل ذ هال ينظ ذف إى ظبه  هبزتيف  ذرزة ببعت  ه ذي: ذا هيف  
ََاا  ٜأ }  ٔ٘ َٚاي١ً َْٜؿس٣. ٜؾٜكاٝيٛا:  ٣ٍ ، ٔؾٞ  َٚ ٔباٜل ِٕٝب  َٗ َٚ ُص  َٕ َُا َٕ ٜأَت٢ َع٢ًٜ َضًٞ َٝا َٕٓ ٜأَبا ُضٞؿ

ٍَ أٜ     ٍَ ٜؾٜكاا َٖا. ٜقاا ََٞأيَِخاَر  ٔ٘ ٢ٓٚ اي١ًا ُٓل٢ َعُد ِٔ ُع َٔ  ٔ٘ ُُٝٛف اي١ً َٕ ٖاَرا     ٜأيَِخَرِت ُض ُباٛ َبٞهاس٣: ٜأَتٝكٛٝياٛ

 :ٍَ ُٙ. ٜؾٜكا َٞٓ ٜؾٜأيِِخَبَس َٓٓٔب ِِ؟ ٜؾٜأَت٢ اي ٖٔ ٝٔٓٔد ََٚض ِٜؼ٣  ِٝخ٢ ٝقَس ِِ،   »ٔيَػ ُٗ َٜا ٜأَبا َبٞهس٣ ٜيَعًٜٓاٜو ٜأٞغَضاِبَت

ِِ ٜيٜكااِد ٜأٞغَضااِبَت َزبَٓااوٜ   ُٗ ِٓااَت ٜأٞغَضااِبَت ِٔ ٝن ََٛتاااٙ    «. ٜياا٦ٔ َٜااا إ٢يِِخ  :ٍَ ِِ ٜأُبااٛ َبٞهااس٣ ٜقٜكااا ُٖ ٜؾٜأَتااا

 َٓٞ َٜا ٝأيَِخ َِٜػٔؿُس اهلل ٜيٜو.  ِِ؟ ٜقاٝيٛا:اٜل .   04{ٜأٞغَضِبُتٝه

 إذ يقوؿ: ذاشتع يقوؿ ايفبرؽ ام  
{  َٓٞ َٓٓٔب ُِْت اي ِٔ ُدَعا٥ٜٔو،  اِضَتٞأَذ َٔ  َٓٞ َٜا ٝأيَِخ َٓا  َِٓط ٍَ: اٜل َت َٜٚقا َٕ ٔيٞ،  َُِس٠ٔ، ٜؾٜأٔذ ٔؾٞ اٞيُع

َٗا َٕٓ ٔيٞ ٔب ْٔٞ ٜأ َُٜطسُٓ ََا   ١َُٟ ٍَ ٜنًٔ َٝا ٜؾٜكا ِْ َٕٓ ٔيٞ ، ٚؾ٢ زٚا١ٜ: ايدُٓ ََا ٝأَسبُٓ ٜأ َُُس:  ٍَ ُع . ٜؾٜكا

َٜا ٜأئِخ٢.   :ٔ٘ ِٛٔي ُُِظ، ٔيٜك ٘ٔ ايػَٓ ِٝ ََا ٜطًَٜعِت َعًٜ َٗا   24{ٔب

، هاعتقهلل    ذابهلل أف اطتري   إخوانػ ، ذيعتقػهلل أف إخوانػ  أه ػ  بنػ  انػهلل ذ 
  بػػ  أفتػب يػػ ي   نفسػػ  أف ذ أذياػػة، ذإ يػػ ي ينفسػػ  أه ػلاة، ذد خرييػػة ذدذد ينمل ػي أف 
ذهخػ اً ذتايفػبً، ذزاده  ههللي، ذيكفا  هحا شػ هبً ف رتع  الى هتاة آبنوا ا    أ ح  اظتزية؛ 

   ذالى ذ الى ساهللن أ ذالى آي  ذا مل  ذسل 
 

                                                 
 هلل او أيب ذزبص هنع هللا يضربسنهلل ايملزار داو بج  او سع 63
 ا ا  ايملخبرب ذبسنهلل أزتهلل او سعهلل او أيب ذزبص هنع هللا يضر 66
 او ابئح او ام ذ ا ا  بسل   61
 اظتسنهلل اصتببع او ام   65



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y16 X(                                الْصل التنَٔدٚ      ((                                

 
 
 

 قال رسىل اهلل صهى اهلل عهيه وعهى آنه وصحبه وسهم:
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 الْصل األّل

 طسٓق الصاحلني
c فْع مً غفْتَاتيبُٔ الي 

c ٛأٍل االصطفا 
c ٘ٓضس العيا 

c عالمات األٍلٔ٘ ملقامات القسب 
c ُاتَاو العبد ليفط 
c عدو زؤٓ٘ عْٔب الػري 

c ذلاضب٘ اليفظ 
c دلالط٘ الصاحلني 
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c ٕالقابل اليْزاىٕ ّالفٔض السباى 
c مساحل الطسٓق 

c  صفات ىَٙ عيَا اهل 
c ٗالصفات احلنٔد 
c ُجَاد اليفظ ّآثاز تسك 
c ظىتاٜج جَاد اليف 
c إشال٘ احلجب 
c أعداٛ اإلىطاٌ ّجَادٍه 

c بني ميَه ّمعَه 
c األّزاد 

 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y21 X(                الْصل األّل 9 طسٓق الصاحلني   ((                                

 الْصل األّل
 5طسٓق الصاحلني

 تيبُٔ اليفْع مً غفْتَا
  اضتقاقػػة ؿتػػبذؿ اػػل اضتػػل ذاآلخػػ  ذزفػػة يتنملاػػ  اينفػػوس إى ا اتيفػػب انػػهلل اظتلاػػ  

، خباػػػػة بػػػػع  ثػػػػ ة باػػػػبغ  اضتاػػػػبة، ذتػػػػزاب  اياػػػػواغ  ايكوناػػػػة   ايػػػػنف  ايقػػػػهللذس 
يملا ية، ذهحا يؤدب إى ش   ايملصرية ابيكلاة ذنسابهنب الػى ا زػ  أذ امبهػب اػو اظتيفمػة ا

   ايهللناب، ذهي اظتع هة ايملصريية يلحات ايعلاة. ا الاة اييت بو أعليفب خلقنب ذ 
ذؽتػػب يزيػػهلل   اصتفػػبء اػػ  أهػػ  انصػػ  يسػػباهلل الػػى ازػػتالع هػػحا ايػػهللاء، ذأف يكػػوف 

انػػهللبب ذ ػػ    ذياػػبء، ذبصػػببملبً ي اػػفابء، أف يػػح   أف ذ اإلنسػػبف دائمػػبً ذأاػػهللاً بػػع ا
 سػػمله ذزػػوع آدـ الاػػ  ذالػػى نملانػػب أه ػػ  ايصػػالة ذأ  ايسػػالـ   اطت ائػػة زػػبؿ   شػػأهنب:

                          ((334334) ق) ق. 
ل بػو إذاً ب  د يقع اإلنسبف   خ ائة ايملعهلل او ذ، ذايتَو ِر اػو ق يػق ايصػبضت

املبد ذ، ذادنا بؿ اب  واف ذايهللناب ايهللناة ذايايفوات او ايػنع  ايقلملاػة ايػيت عيفزهػب يػ  
 ذ؛ لتتبج إى االج هحيو ا ب يو.
  هبينسػػابف لتتػػبج إى اظت ػػح  :                       ((6363)اي بشػػاة)ذاظتػػح   إبػػب  اي بشػػاة

  اذف اػػػػ ي  ذيػػػػا  اشػػػػبرة بػػػػو أذ بػػػػو ينػػػػوب اػػػػو ب ػػػػ ت بملاػػػػه ذ ذبصػػػػ فب  
 ب  ت .

ذايعزنتػػػة حتتػػػبج إى بػػػو يقوييفػػػب، ذتقويػػػة ايعزنتػػػة د تكػػػوف إد اػػػهللذاـ اجملبيسػػػة بػػػع 
ا خاػػبر، ذجتنػػه غتبيسػػة ا شػػ ار، ذتػػح ري ايػػنف  دذبػػبً مبػػب ذرد اػػو ايسػػلف ايصػػبحمل بػػو 

 ايسنو ذاآلاثر.
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 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y20 X(                الْصل األّل 9 طسٓق الصاحلني   ((                                

ادعتمباػػػبت     ػػػال ا بػػػ يو غػػػبب انػػػ   ثػػػري بػػػو ا بملػػػة، هبيصػػػبضتل مل كتعلػػػوا
 غتبي  دذرية ب ة أذ ب تل أذ أ ث    ا سملوع إد بو أع  هح  اينع .

دذاـ ايتػػح  ، ذدذاـ ادست  ػػبر، ذدذاـ ايعػػاش بػػع ا خاػػبر ذا اػػ ار ذا قيفػػبر، 
ذ  هح  اجملبي  لتهللث تح   يلسلف ايصبحمل ذبب ذرد انيف  بػو أخملػبر ذبػو آاثر، هتػ َعلِرػي 

 :، ذا بػػػػػػػ   مػػػػػػػب زػػػػػػػبؿ ذ ه ػػػػػػػ ة اينػػػػػػػا  اظتختػػػػػػػبر  قتػػػػػػػة اظتػػػػػػػ ء، ذت علػػػػػػػق زلملػػػػػػػ 
                                                               ((3434)اصتبثاػػػػػػػػػة)اصتبثاػػػػػػػػػة  

  ؿتػػو ن ػػح ِر  هقػػط، ذ ػػ  إنسػػبف بسػػئوؿ اػػو نفسػػ :                          
  ايقاببة(.ايقاببة(.3355))

 أٍل االصطفاٛ
ق يػػػػػق ايصػػػػػبضتل ق يػػػػػق انتقػػػػػبء ذاعتملػػػػػبء ذااػػػػػ فبء، ذهػػػػػحا ادنتقػػػػػبء ذادعتملػػػػػبء 

أذدً أرذابػػػبً ذَأهَّليفػػػب ياػػػيفود رتػػػبؿ  ذاداػػػ فبء  ػػػبف   ا زؿ ايقػػػهللًن أذًد، خلػػػق ذ 
هػي دخػوؿ عنتػ ، ذخلػق  أرذاببً ذعع     نصامليفب بو ه ل   ب  ت ، ذخلق ذ 

بً ذمل كتعػػ  هايفػػب أرذابػػبً، هجعػػ   ػػ  ذابػػهلل بػػنيف  باػػ وؿ   ايػػهللناب ااػػيفوت  نفوسػػ ذ 
 ذبظ ، ذيحا جتهلل  دائمبً ذازعبً   بريت .

ذزػػػبؿ هػػػؤدء إى اصتنػػػة ذد أاب ، ذهػػػؤدء إى اينػػػبر ذد أاب ، أبػػػب بػػػو ااػػػ فبه  
و حتػػهللث هلػ  ي اػػ  إيػايف    هػػحا اظتقػبـ  هنػػ  أهػ  اظتقػػبـ ايعلػي، اظتق اػػوف ايػحي ينفسػ  

     تباػػ  اظتكنػػوف:  اػػنيف  ذ                                         
      )يا  اصتنة هقط، ذ  ايق اءة ا خ ي:  )ايوازعة()ايوازعة  َ حد َذَرلت َبفد َذَعنَّة  نَعرا   ا هَػ . 

ػ  يا ػ ب ايػ اح بػ و يػهلل اضتملاػه اظتصػ فى ا ػري زػهللاح، إذا  بف بو اظتق ال هقهلل أ هِر
ػػ  ياػػ  نسػػا  ا اػػفابء، ذرباػػق ا تقاػػبء، ذنسػػمبت اضتػػق  ايػػيت يتجلػػى  ػػب الػػى   ذأ هِر

  مَّ  ا ذيابء   سبابت ايصػفبء، ذاينعػا  عتػ    هػحا اظتقػبـ هػو ايتػنع  مباػبههلل ب ػ ت ، 
نسػأؿ ذ  ، ذهحا نعاميف  ايػحب يمل ثػوف انػ ،أذ أبشتبء ازت ، أذ اوع  بملاه ب  ت  

 .أف نكوف بنيف  أرتعل 
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  هؤدء ايقـو اِلميف  ذ بو زمل :                              :بو هنبؾ    
                 هنػػػػػػػػب   اضتاػػػػػػػػبة ايػػػػػػػػهللناب                    ((311311)اإلسػػػػػػػػ اء)أب  اإلسػػػػػػػػ اء

 تسلا ،  هن  شتعو    ا زؿ ايقهللًن.سلَّموا، هبيسجود هنب هو اي
بو أه  ايايفود صتمبؿ ب  ت ، ذَأهَّليفػ  يسػمبع خ ػبب اظمتػ   ذععليف  ذ 

                             ، يا   ليف ، ذيكو انتقى بنيف                   
  أهػػػ  ايظيفػػػور   ب ػػػ ة ايػػػهللييفور :                                      

              ((316316  )ا ا اؼ)يا  شتعنب ذيكو شيفهللن. ا ا اؼ 

 ضس العيآ٘
  يقػػػوؿ:  ذيػػػو تػػػهللا ت   ػتكػػػ  اآليػػػة جتػػػهلل سػػػ  ايعنبيػػػة، هػػػبا             

       ى ايػػنف ، همػػو اػػ ؼ نفسػػ  ذمل يقػػ  الػػى ر ػػ ، ذيػػحي  يكػػوف اظتػػهللار  لػػ  الػػ
  هقهلل ا ؼ را                ،ذاي ب هنب بقبـ ايرتااة، أب اظت  يب                    

                                           ((316316)ا ا اؼ)ا ا اؼ. 
ؽ شهلليهلل إى هحا اصتمبؿ ا ز  ا اػهللب ايصبضتل بنح نزذعت  إى ايهللناب ذه    شو 

، يقوؿ إبببنب أاو ايعزائ      ذي : ايحب شبههللذ    هحا اياـو
 هببي ألطببذ لببن ًببٌص هببب قببد شببِدًب

 

 هبببببي جوبببببب  الجو٘ببببب  إ  خبطجٌبببببب

 
مل نن  اصتمبؿ ذمل نن  اطت بب، ذايػنف  بػب دابػت   بقػبـ ايصػفبء، ذايقلػه   

 ابههلل ايعبياة؛ بابههلل ابمل اي يف  ذايمليفبء:بقبـ اينقبء؛ حتو دذببً إى هح  اظت
 أثبببببببببببببببدا  رحبببببببببببببببي ً ْضبببببببببببببببٌب

 

 ّ ٌٌِ٘ببببببببب دّهببببببببب  اّ  هٌببببببببس 

 
أذؿ بنػػػزؿ  بنػػػت هاػػػ ، هتجػػػهلل هايفػػػب بنػػػل يػػػهللهعيفب إى هػػػح  اظتاػػػبههلل، ذإى هػػػح  
ايعنبية، ذهح  ايعنبية اييت أحملنب إيايفب، هل  متػرت أبػهللد بنػب هػحا اظتاػيفهلل ذهػحا اصتمػبؿ، يكػو 

 هح  انبية إعتاة.
نبيػػػة إعتاػػػة، ذايػػػنف  غتيفػػػزة عتػػػح  اظتاػػػبههلل ايعلاػػػة، يكنيفػػػب نزيػػػت ايػػػهللناب ايهللناػػػة، ا
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ذذبلػت   ايكػوف ذبػب هاػ  بػو ايعػػبمل ايكثاػف، اعػهلل أف  بنػت   اػبمل ايل ػف ذ  ب ػػ ة 
ايل اػػف، ذيزيػػهلل    ثبهتيفػػب قلملػػبت ايػػنف  ايػػيت مل تكػػو هنػػبؾ، اػػ   بنػػت هنػػبؾ قلملػػبت 

 ملػػبم  اظتعبينػػة ذاظتاػػبههللة ذاجملبيسػػة ضت ػػ ة ذ ايقلػػه ذايفػػؤاد ذايػػ ذح، ذهػػؤدء  ػػ  قل
ذاظتؤانسػػة ذاظتسػػػبب ة، هبيقلػػه ذايفػػػؤاد ذايػػػ ذح د ي لملػػوف قعببػػػبً، ذيكػػو عػػػبءت ايػػػنف  

 هفت ت ايايفوات:
 ّالببٌ ص شببِْح هطؼببن أّ هشببرة أّ هببٌك 

 

 أّ هلببببببجص فب بببببب ر ثِببببببب الببببببدا  الببببببدف٘ي

 
ف  اإلالاسػػاة ذهػػي ذهػػح  نفػػ  بػػو اينفػػوس ذهػػي ايػػنف  اياػػيفواناة، ذهنػػبؾ ايػػن

ايػػيت ت يػػهلل اصتػػب  ذايسػػل ة ذاي ايسػػة، ذت يػػهلل ايظيفػػور   ايػػهللناب ذيػػو الػػى بسػػبب اآلخػػ يو، 
 هيفي نفوس، ذيحي  انهللبب ذ   اإلببـ أاو ايعزائ  هح  اضتقاقة زبؿ:

 جبُبببد ً ْضبببب  ف٘بببا ثبلشبببرع ااهببب٘ي

 

 ّا  ر قْٓ الش٘طبى فٖ القلت كو٘ي

 
بهػهللة يلصػفبء ذاظتاػبههللة( ذ   تبانػب )ايػنف  هح  اينفوس ذ  نبهب    تبانب )اجمل

 ذافيفب ذتز اتيفب(.

 عالمات األٍلٔ٘ ملقامات القسب
هػايف  ذعتػ  االبػبت؛  يكو يملقػى أف أهػ  اإلاػ فبء   ا زؿ ايقػهللًن ععػ  ذ 

إذا ظيفػػ ت هػػايف  تعلػػ  أهنػػ  بػػؤهلل يل عػػوع إى هػػح  اضتا ػػبت، ذهػػح  ايػػيت لتػػ ص الايفػػب 
 ايسبي .

 فطُاتَاو العبد لي
 ايعالبة ا ذى: 

إذا رأي ايسبي  أن  دائمبً يتيف  نفس  ذد ينص هب، ذإذا اممػ  أبػهلل  ػبف بعػ  الػى 
نفسػػ ، ذمل يكػػو بػػع نفسػػ  الاػػ  أبف يػػهللاهع انيفػػب، يعلػػ  أنػػ  الػػى خػػري، ذأنػػ  بؤهػػ  عتػػحا 

 :اظتقبـ ايعب ، إذا  بف ايعملهلل دائمبً يا ل  أبور نفس  او اينظ  إى غري ، زبؿ 
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ِٔ ٢ٝطَٛب } َُ ُ٘ ٔي ُ٘ َغَػًٜ ُِٝب ِٔ َع ُٝٛٔب َع ٖٓاع٢ ُع  0{ اي

 عدو زؤٓ٘ عْٔب الػري
 ايعالبة ايثبناة: 

د يػػ ي ااػػوب اينػػبس ذيكػػو باػػ وؿ انفسػػ ، ذاظتاػػ وؿ انفسػػ  د يناػػ   ا ػػري ، 
اعػػػ  ا بملػػػبب يقػػػوؿ أن رأيػػػت هػػػالف  ػػػبف ي تػػػهللب  ػػػحا، هػػػأزوؿ يػػػ : هػػػحا شػػػيء أن غػػػري 

 بػػ أ ا ه ػػ  يػػ  أف تنظػػ  إى بػػب اهللاخلػػ ، زػػبؿ ذ باػػ وؿ اػػ ، ذبػػب شػػأن   ػػحا ا 
 :  ضت ػػػػ ة اينػػػػا                ((55) اظتػػػػهللث) ياسػػػػت ايثاػػػػبب اطتبرعاػػػػة هقػػػػط، ذيكػػػػو  اظتػػػػهللث

 :ا سبس ت يفري ثابب ايعملودية اييت ينظ  إيايفب رب اي ية 
{ ٖٕ َ٘ إ٢ ِٓٝعُس ال اي٤ً ِِ، إ٢ٜي٢ َٜ َٛز٢ٝن ِِ، ُص َٛأيٝه َِ ِٓٝعُس َِٜٔٚئه َٜٚأ ِِ، إ٢ٜي٢ َٜ ِِ ٝقًٝٛٔبٝه َُأيٝه  4{ َٜٚأِع

ه  ايقله يلػمل  بلػة ايصػفبء، أـ بلػة ايوهػبء، أـ بلػة ايزهػهلل، أـ بلػة ايػورع، أـ 
  بلة احململةأ هح  هي بالا  ايتقوي:                        ((6262)ا ا اؼ)ا ا اؼ. 

  ببيػػ  بػػع راػػ ، هلػػو يكػػوف هبإلنسػػبف انػػهللبب يكػػوف بيفػػت  انفسػػ ، ذي يػػهلل أف ي صػػل
انػػػهلل  ذزػػػت يانظػػػ    غػػػري ، هػػػإذا ذعػػػهللت ايعػػػل تت سػػػ  ااػػػوب اآلخػػػ يو هػػػبال  الػػػ  
اياقػل أنػ  بق ػوع اػو ق يػػق ايسػبيكل، بػ  ذيػو علسػػت بعيفػ  سػنل!! يكنػ  يسػػت 

  بعيفػػػػػػ  افػػػػػػؤادؾ ذزلملػػػػػػ ،  ف اظتعاػػػػػػة بعاػػػػػػة زلملاػػػػػػة:                            
 !!!! يا  بو  بنوا بوي  هقط ايفت (ايفت (6565))

يكػػو ايػػحيو بعػػ    بػػبؿ ايواػػبؿ، ذايػػحيو أهلػػوا بعػػ  يلكمػػبؿ بػػو اصػػ   إى أف 
 ا رض ذبو الايفب. ي ث ذ 

هإذا ذعهلل اإلنسبف نفس  با وؿ  ب او اينظػ  إى غػري  يعلػ  أنػ  الػى خػري، ذأنػ  
 .اي اوب  بكتوب   ب  ات اي اوب بو أه  اظتواهه ايعلاة انهلل االـ

                                                 
 ايفوائهلل اجملمواة يلاو بين 6
 ا ا  بسل  ذااو ببعة او أيب ه ي ة  1
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 ذلاضب٘ اليفظ
 ايعالبة ايثبيثة:

إذا ذعػػهلل اإلنسػػبف أنػػ  دائمػػبً ي ازػػه نفسػػ  ذلتبسػػمليفب ذيلوبيفػػب ذيعبتمليفػػب هلػػاعل  أنػػ   
اػػهللأ   هنػػج ايصػػبضتل، ذ  ق يػػق اظتقػػ ال، يكػػو يػػو تػػ ؾ نفسػػ  الػػى هواهػػب ذيػػتلم  عتػػب 

  خابرأ!.ا احار، ذد لتبسه نفس  ب  الى ا ذزار، هيفحا ببي  ذببؿ ق يق ا
  يكػػػػػو د اػػػػػهلل يسنسػػػػػبف أف ي ازػػػػػه نفسػػػػػ :                          

ي ع اصرية الػى نفسػ ، هانتقػهللهب دائمػبً، ذيػزف أبوايػ  أببػواؿ ايسػاهلل ا اظػ   ايقاببة(ايقاببة(3535))
.ذايثلة اظتملبر ة ايحيو  بنوا بوي ، ذايصبضتل أه  ايفت  بو اعهلل  إى يوبنب هحا ، 

أف تػػزف نفسػػ  هػػبؿ اعتػػبيكل، هملػػحي  تكػػوف بػػو ايمَل َّػػبيل،  ف  ثػػري بػػو  ذإايؾ
 :اينبس يقوؿ أن أه   بو هالف،  ف هالف د ي صلِري ذأن أ الِري، ذهحا  ابع، زبؿ 

ِْٝعِس } ِٔ إ٢ٜي٢ ا ََ َٛ ِٓٝعِس َٚال ُدَْٜٚو، ُٖ ِٔ إ٢ٜي٢ َت ََ َٛ ِٜٛقٜو، ُٖ ُ٘ ٜؾ ْٖ ِٕ ٜأِدَدُز ٜؾإ٢ ََٟتِصَد ال ٜأ  ز٢

١َُٜ ٘ٔ ِْٔع ِٜٝو اي٤ً  3{ َعًٜ

أه   بن    ايػهلليو، ذيػحي  كتػه أف نصػ ه ايصػبضتل هو انظ  دائمبً إى بو 
بػػػ  ن مػػػ  ذن مػػػع، هػػػبي مع احملمػػػود   ايواػػػوؿ إى هػػػح  اظتقببػػػبت، ذاي  زػػػي إى هػػػح  

 نػب:ايهللرعبت، غػري اي مػع اظتػحبـو   ايػهللناب ايفبناػة، ذايػيت سػنرت يفب ذنتخلػى انيفػب ذيقػبؿ ي
                                         ((5555)ا نعبـ)ا نعبـ. 

 دلالط٘ الصاحلني
 ايعالبة اي ااعة:

إذا ذعػػهلل   نفسػػ  شػػ ف دائػػ ، ذبػػبهز الػػى ادتصػػبؿ ابيصػػبضتل، ذالػػى غتبيسػػة  
ى اػو غتبيسػتيف  ا خابر ذاظتق ال، ذكتهلل   نفس   حي  تقززاً ذأهفػبً إذا عػبي  ايػحيو هنػ

                                                 
 بعج  اي  اين ذا بب  اطتماساة يلاج ب او أيب ذر  5
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  رب ايعػػػػبظتل، ذزػػػػبؿ   شػػػػأهن  بػػػػ ة:                                     
  ذبػػػػ ة أخػػػػ ي:  ا نعػػػػبـ(ا نعػػػػبـ(2828))                                     ((331331)هػػػػود)نر  هػػػػود

، ذنر اي فلػة اػو  تػبب ذ اػ  نر ايملعػهلل اػو ذ ايملعهلل ذايعابذ ابا، هملمجبيسػتيف  أت
. 

هإذا رأي اإلنسبف نفس  لته دذببً غتبيسة ا خابر ذياتبؽ إيايف  هيفو الػى خػري، 
ذؿتػػػو  نػػػب ؾتػػػهلل ذيػػػ    شػػػملبانب، هكػػػبف ايوابػػػهلل بنػػػب إذا أبػػػ  ابياػػػوؽ إى أخاػػػ    ذ، 

، هك  ذابهلل ا تفى انفسػ  يحهه ذيزذر  ذيو   الهللة أخ ي، اك  شملبانب   هح  ا ايـ
   اات ، ذب  بو ه    بهللينة ذابهللة د يزذرذف اع يف .

زهلل يقوؿ ايملع : إهن  كتتمعوف   يالة أذ أ ث     أسملوع، يكننب  نب د ؾتهلل ذيػ   
،  ن  قبظتب  نت بع ا خابر هأنػت ػتصػو بػو   بهابً، هكنب د نفبرؽ اع بً إد انهلل اينـو

خاػػبر هإفتػػب م ػػ  ايػػحئه بػػو اي ػػن  ايقباػػي، ذاعػػهلل هػػرتة تملعػػهلل ا شػػ ار، ذيػػو اعػػهللت اػػو ا 
 ، ذاػػػػػػػػػػػػػػػػػو ق يػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ايصػػػػػػػػػػػػػػػػػبضتل ايػػػػػػػػػػػػػػػػػحيو ذهَّقيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذ، اػػػػػػػػػػػػػػػػػو ق يػػػػػػػػػػػػػػػػػق ذ 

 :ذيحي  زبؿ ينب ذ 
                              ذب  حتبه، الػى ايتقػوي، ذتتمسػ  ابضتملػ

  ا زوي، ذتزيهلل   ايتقوي                 ((335335)ايتواة)اهث انيف  ذعبيسيف   ايتواة
 الى ايهللذاـ.

هال تنػبـ إد الػى بػهلليثيف ، ذد تكسػ  اػو زايرمػ   نػ  ت يػهلل ػتملػة ذ، ذػتملػة ذ 
   اف  خحهبأ  اف لتملين ذ  أ هنبؾ ق يق اعه زبؿ ذ : ها 

ََا } َٚ ٍُ ٖٞ ََٜتٜكٖسُب َعِبٔدٟ ََٜصا َٛ إ٢ٜي ٖٓ ٢ٌٔباي ُ٘  َسٖت٢ أؾ  1{ٝأٔسٖب

هحا اي  يق اعه، ذزهلل د أزهللر الا ، يكو هنبؾ ق يق آخ  يناػ  ػتملػة ذ، زػبؿ 
 ها : ذ 

َُُتَشاٚبنَي َََشٖبٔتٞ ََٚدَبِت } ًٞ ٖٞ، ٔي َُُتَذأئطنَي ٔؾ ٖٞ، َٚاٞي َٔ ٔؾ ٢ٚز٢ٜ َُُتَصا ٖٞ، َٚاٞي  ٔؾ
                                                 

 ا ا  ايملخبرب ذبسنهلل أزتهلل او أيب ه ي ة  4
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َُُتَبأذٔينَي  ٖٞ َٚاٞي  1{ ٔؾ

)ب  أبمل ( يعين زػهلل لتملػ  ذ أذ د لتملػ ، يكػو    يقوؿ ذ    اضتهلليث ا ذؿ
)ذعملػت ػتملػيت( أيػو هػحا اي  يػق اآلفأ!  ثػري بػو اينػبس ب   اضتهلليث اآلخ  يقػوؿ ذ 

انػػ  هػػحا اي  يػػق بػػع أنػػ  ا سػػيف  ذا  ػػمو،  ف اينواهػػ  زػػهلل تقملػػ  أذ تعلػػ ، ذإذا ز مللػػت 
 .ة ا خابر يكوف نتاجتيفب ذعوب ػتملة ذ زهلل جتهلل ػتملة ذ أذ د جتهللهب، يكو غتبيس

همجبيسػػة ا خاػػبر ذايصػػبضتل ذا اػػ ار هػػي ا سػػبس ايػػحب لتفػػ، سػػالبة ايقلػػه 
ذايفؤاد، ذلتف، اينف  بو آهبمب ب  يملل  ايعملػهلل اظتػ اد، ذهػحا أسػبس د اػهلل أف يكػوف   

 زله ايعملهلل اظت اد.
بو االبػبت ايصػبضتل أنػ  هكنب ؿت ص الى هح  ايعالببت ب   بنوا يقويوف ينب: 

كتهلل   نفس   حا ذ حا ب  زمل  أف يق أ     تبب، هكنب نق أ هح  ا شػابء ذن ملقيفػب الػى 
 أنفسنب ين ي ه  هي هانب أـ دأ.

 القابل اليْزاىٕ ّالفٔض السباىٕ
إذا ذ عػػهللت هػػح  ايعالبػػبت   أبػػهلل هيفػػو بؤهػػ  ظتقػػبـ ايصػػفبء ذاداػػ فبء، ذإذا 

هلل  زباػ  نػوراين، زباػ  ي سػ ار، زباػ  ي نػوار، ذزباػ  ظتػب ي فػبض ذ عهللت ا هلاة هاكوف انػ
 الى أيسنة ا خابر ذا قيفبر.

  إذا ذ عهلل ايقبا  اينوراين، ذبع  ايفا  اي ابين بو املهلل زبؿ ها  ذ:       
                                    ((2424)ايكيفف)افأ د اهلل بو حتقق اظت اد، يكو   ايكيفف 

اصتيفبد، ذاينبس   هحا ايزبو ي يهللذف اضتصوؿ الى    ا شابء ايعلوية ذايهللناوية ا ري 
   راط    أبواؿ اظتتقل ابصتيفبد عيفبد!! ذذ                         

                                                    ) ايام ()ايام(، 
  د اهلل بو اصتيفبد                                  ((2525 )ايعنكملوت )ايعنكملوت           

                                                 
 بسنهلل ازتهلل ذبوقأ ببي  او بعبذ او عمل   2
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              ((1818)اضتج)هح  بو أنواع اصتيفبد د اهلل يلم ء بو سلو يفب ذا خح   اضتج   
  ب.

 مساحل الطسٓق
 ايتواة:-3

لتتػػػػبج إى تواػػػة نصػػػػوح   ايملهللايػػػة، ذاسػػػػتقببة، مث  -ابختصػػػبر  -  ه  يػػػق ذ
تز اػػة يلػػنف  بػػ  يعمػػ  ذيفعػػ  اعػػهلل ذيػػ  أامػػبؿ اظتقػػ ال ايػػحيو يستخلصػػيف  يحاتػػ  رب 

 . ايعبظتل
ذد أ  ايتواػػػة إد بػػػو ب ازملػػػة ايػػػنف ، هكػػػ  هفػػػوة بػػػو هفوامػػػب لتبسػػػمليفب الايفػػػب، 

يػنف  ايلوابػة، هاكػوف هنػبؾ بسػبب يلػنف ، ذيػحي  هريتقي أذدً بو اينف  ا ببرة إى ا
ينتظ   ثػري بػو ا بملػة اضتسػبب بػو اآلخػ يو، ذهػحا يػا  ق يقنػب، ه  يػق ذ أف حتبسػه 

 :نفس  أذًد، يقوؿ ساهللن ام  او اطت بب 
ِِ َسأضُبٛا } ِْٝؿَطٝه ٌَ ٜأ ِٕ ٜقِب ُٓٛا ُتَشاَضُبٛا، ٜأ ٖٜ َُا ٞنَبس٢اأٜل ٔيًَٞعِسض٢ ََٚتَص ْٖ ـٗ َٚإ٢  اٞئشَطاُب َٜٔخ

َّ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا ِٔ َع٢ًٜ اٞئك ُ٘ َساَضَب ََ َٝا  ٔؾٞ َْٞؿَط ِْ  1{ايٗد

زهلل يسباهللذؾ، يكو د اهلل أف حتبسه نفس ، هإف مل يكو انهللؾ اسػتعهللاد حملبسػملة 
نفسػػ  ذببسػػمل  أبػػهلل هإنػػ  سػػتهللاهع اػػو نفسػػ ، ذتكػػوف اػػحي  زػػهلل خػػهللات نفسػػ  

انػػهللؾ أذدً ايملباػػث ذايػػهللاهع اضتثاػػث ذ ػػعت بػػو هػػحا اي  يػػق، ذيػػحي  د اػػهلل أف يكػػوف 
 الى عيفبد اينف  ذبتباعة اينف  ذب ازملتيفب، ذيكوف بع  ايتواة.

ذيػػحي  هػػإف ايتواػػة تصػػ ه اإلنسػػبف ايسػػبي  بػػ  خػػ ذج ايػػنَػَف  ا خػػري،  نػػ  
لتبسػػه نفسػػ  أذدً الػػى ايػػحنوب، مث لتبسػػه نفسػػ  الػػى ايعاػػوب، مث لتبسػػه نفسػػ  اعػػهلل 

ظتق ال، هاجهلل امل  د ينفع، ها  بسػه نفسػ ، مث يػزف أامبيػ  ذي  اوزن  أامبي  أبامبؿ ا
،  ف ايتواػػة بػػع اإلنسػػبف هػػبؿ سػػاهلل ا ذيػػل ذاآلخػػ يو ها جػػهللد ايتواػػة إى رب ايعػػبظتل 

                                                 
 عببع ايرتبحب 1
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 د تنتيفي ب  ذيو ال  إى أالى بقبببت اي  واف، ذلتبسه نفس  ب  الى اعتفوات:
 ُ بببببببْح الؼببببببببرف٘ي أكجبببببببر  ًبببببببت

 

 اببببْاًٖفبثبببب   الببببٌ ص رموببببٌحي ر

 
 ادستقببة: -6

اعهلل ايتواػة د اػهلل يسنسػبف أف كتػهللد ايعػـز الػى ادسػتقببة، أبف نتتنػع اػو اظتعباػي 
  ذاي فلػػػة ابيكلاػػػة ظػػػبه اً ذابقنػػػبً:                                          

  اصتػػو( اصتػػو( 3232))                                ((1111)هصػػلت)اعػػهلل ادسػػتقببة يملػػهللأ    هصػػلت
عيفبد ايػنف  ذيز ايفػب ابيتز اػة ايػيت تؤهليفػب ظتقػبـ ايوديػة ايعظمػى ذاإل  ابػبت ايكػ ي بػو 

 .ذ 
هاهللخ  الى ؽتلكة اينف  ذيتع ؼ الايفب، ذيتعػ ؼ الػى اصتنػود، ذا ذاػبؼ ايػيت 

ايعملػػهلل   ادتصػػبؼ  ػػب  بملَّػػَه ذ    ايػػنف  ياجتنمليفػػب، ذا ذاػػبؼ ايػػيت ذبَّيفػػب ذ 
 يا بذؿ أف يكتسمليفب.

ذيػػو ذبػػ  اإلنسػػبف   هػػحا اظتقػػبـ هإنػػ  لتػػهللث يػػ  نكملػػبت د اػػهللَّ عتػػب ذد بػػهللَّ عتػػب 
 أف كتنملنب إايهب أرتعل. نسأؿ ذ 

 صفات ىَٙ عيَا اهل 
 يلم ء أف يكوف الايفبأذ بب ايصفبت اييت د ي يهلل 
:   عػػػودة   س ػػػنَّة اينػػػا  ايعػػػهللنف بوعػػػودة   ايقػػػ آف، ذبو                 

                                                                   
                   ((1616)ادبػػػزاب)صتيفػػػػ ،  ف اإلنسػػػػبف ايػػػػحب ختلػػػػا بػػػػو ايظلػػػػ  ذا ادبػػػزاب

  اإلنسبف  بف زمل  زت  ا ببنة          .. 
هال اهلل يسنسبف أف يتخلا بو ايظل  ذبو اصتيف ، يتخلا بػو ايظلػ  أبف ي ػهللرب 

يعػهللؿ    ػ  أبوايػ  بػ   نفس  الى ايعهللؿ      أبوايػ  بػ  بػع نفسػ ، هقػهلل  ػبف 
 اياس ي.   ب ع اي عبـ، ب ة الى اينبباة ايامف ذب ة الى اينبباة
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ذيتخلا بو اصتيف ،  ف اياػا بف د يػهللخ  يسنسػبف إد بػو عيفلػ ، هكػ  شػيء 
المت  هإف اياا بف يملتعهلل ان   ن  د يست اع أف يهللس أنف  ها ،  ن  تعلػ  بقاقػة هػحا 

 ا ب ، يحي  د اهلل بو ايعل .
  ذأي ػػػبً  ػػػبف اإلنسػػػبف زملػػػ  زتػػػ  ا ببنػػػة:                         

 :هال اهلل بو ايتخلا بو اصتهللاؿ، ب  ذيو ابضتق، زبؿ  ايكيفف(ايكيفف(4545))
َْا } ِْ ٜأ ِٕٝت َشٔعٝ ١ٖٔٓ َزَبض٢ ٔؾٞ ٔبَب ِٔ اٞيَذ َُ َُٔسا٤َ، َتَسٜى ٔي ِٕ اٞي َٕ َٚإ٢  0{َُٔشك٦ا  ٜنا

 :د شأف ي  ابصتهللاؿ، ظتبذاأ زبؿ 
ٌٖ ََا } ّْ َض ِٛ ٘ٔ ٜناُْٛا ُّٖد٣ َبِعَد ٜق ِٝ ٍَ ُٚتٛاٝأ إ٢ال َعًٜ  9{ اٞيَذَد

                 ((3333)اإلس اء)بف اإلنسبف زمل  زت  ا ببنة انػهلل  اجلػة   اإلس اء 
  ذتسػػ ع، ذيػػحي  د اػػهلل أف يكػػوف بلػػا :                    ((335335)ايتواػػة)بلػػا      ايتواػػة

    تص هبت ، ذ     أبواي ، ذ     أهعبي .
                  ((311311)اإلسػػػػػػػ اء)أب ؽتسػػػػػػػ ، هعلػػػػػػػى اإلنسػػػػػػػبف أف كتمػػػػػػػع  اإلسػػػػػػػ اء

 ذيتخلا بنيفب. انيفب، ذااَّنيفب رسوؿ ذ  ايصفبت ايحبامة اييت نوَّ  ذ 
 هب ذابؼ ايحبامة يلنف :

اصتيف ، ذاي  ه، ذاضتقهلل، ذاضتسهلل، ذايملخ ، ذايتعبظ ، ذايك ، 
ة ايكالـ، ذايعجه، ذاي  ذر، ذاي ايء، ذبه اصتب  ذاي ائسة، ذ ث  

ذاظتزاح، ذايتزيو يلخلق، ذايتفبخ ، ذا ب ، ذتتملع ايعورات، ذايتيفبعي، 
 ذايتقبقع، ذاي   ، ذاضت ص، ذسوء اطتلق.

 الصفات احلنٔدٗ
 أبب ايصفبت اضتماهللة يلنف :

                                                 
 سنو أيب داذد ذايملايفقي او أيب إبببة  8
 عببع ايرتبحب ذااو ببعة او أيب إبببة  5
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اضتل ، ايعم ، ذافبء ايملبقو، ذاإل  اـ، ذايتحي ، ذاي هق، 
ملة، ذاياوؽ، ذايتوا ع، ذايص ، ذاياك ، ذايزههلل ذايتو  ، ذاحمل

ذاضتابء، ذاي  ب، ذاإلخالص، ذايصهللؽ، ذاظت ازملة، ذاحملبسملة 
ذايتفك ، ذايافقة، ذاي زتة الى اطتلق، ذاضته   ذ، ذايتأين   
ا بور، ذايملكبء، ذاضتزف ذبه اطتموؿ، ذبه ايعزية، ذسالبة 
ايصهللر، ذاينص  ذزلة ايكالـ، ذاطتاوع ذاطت وع، ذإنكسبر 

 ق.ايقله، ذبسو اطتل
ه أف تػتخلا بنيفػب، ذهنػبؾ اػفبت لتمليفػب ذ كتػه إذاً هنبؾ اػفبت ذبَّيفػب ذ كتػ

 أف تتجم   ب، ذهحا لتتبج إى عيفبد بع ايعزنتة.

 جَاد اليفظ ّآثاز تسكُ
هػػإذا ت  نػػب هػػحا اصتيفػػبد هسػػا هللث بػػب نػػ ا  اآلف   ايػػهللناب  ليفػػب، نتػػ ض اإلنسػػبف، 

نػػػػب ذ   ػػػ  اجملتمعػػػػبت سػػػململيفب ا سبسػػػػي ذبعظػػػ  ا بػػػ اض اصتسػػػػمبناة اظتوعػػػودة   غتتمع
ايػػنف ، اػػهللـ اإلتػػزاف اينفسػػي، ذاإلتػػزاف اينفسػػي د م  إد إذا ت  نػػب ا ذاػػبؼ ايحبامػػة 

 يلنف ، ذجتملنب اب ذابؼ اضتماهللة.
اػػهللـ ايتخلػػق  ػػح  ا خػػالؽ ايك نتػػة يػػهللي  الػػى أف إنتػػبف اإلنسػػبف  ػػعاف،  نػػ  

هػػو  -يقػػوؿ ذيػػ  ا ذرااػػوف ذا ب يكػػبف ذ  –تػػ ؾ نفسػػ  الػػى هواهػػب، ذاإلنتػػبف اي ػػعاف 
ايسمله ا ذؿ يقلة اظتنباػة   عسػ  اإلنسػبف، بػ  تقػوي اظتنباػة   عسػ  اإلنسػبف ذتقاػ  

 ب  بو ا ب اض ايظبه ةأ إذا َزورب اإلنتبف.
انهللن قبزة اإلنتػبف هػ ض الانػب ايفػ ائ  ذععليفػب ابنتظػبـ بػ   ذب  ي زذد ذ 

ة جتعػػ  هنػػبؾ تػػوازف   ثنبئاػػة اإلنسػػبف،  ف اإلنسػػبف ثنػػبئي، تع اػػ  شػػ نبت إنتبناػػة رابناػػ
 ظبه  ذابقو.

إذا تػػػ ؾ اإلنسػػػبف اي باػػػبت ايػػػيت ه  ػػػيفب الاػػػ  ايػػػ زتو يقػػػوي   داخلػػػ  اوابػػػ  
 اإلبملبط ذايقنوط ذاياأس، ذ   هح  بسململبت يلق بء الى اظتنباة ايظبه ة ذايملبقنة.
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ذاسػػمله  ػػعف اظتنباػػة ذاسػػمله  ػػعف اظتنباػػة ايظػػبه ة يكػػوف ا  ػػة ي بػػ اض، 
 ايملبقنة د يست اع أف يواع  بب يتع ض ي  بو اعبب أذ أزهللار،  ن   عاف.

 ػػ  هػػحا سػػململ  ا سبسػػي أف اإلنسػػبف مل يقػػبـذ ا خػػالؽ ذا ذاػػبؼ ايحبامػػة ايػػيت 
، تتعلػػػق  ػػػب ايػػػنف  ذت يػػػهللهب، ذنتاجػػػة ذيػػػ  هسػػػاكوف اإلنسػػػبف اعاػػػهلل اػػػو ب ػػػ ة ذ 

  ذ    تػػبب ذ أف يتخػػملط   ا رض بػػرياف، ذ مػػب ذايملعاػػهلل اػػو ب ػػ ة ذ بكػػ  الاػػ
 زا : ))د بو  ثري ياملع، ذد بو زلا  يقنع((.

                                         ((1212)ايزخ ؼ)شا بف ايوسوسة  ايزخ ؼ
اقع سػ، اهللاخلة، أب هواع  اينف ، هاعاش  أن    ع ػا    ايملعػهلل اػو ب ػ ة ذ 

ذيتقما ثابب اظتنبهقل، ذ اف يكوف بػو اظتقػ ال ذمل يػتخلا بػو  - ذايعابذ ابا  –
أذاػػبؼ اظتنػػبهقلأ!! سػػاكحب، ذسػػاخلف ايواػػهلل، ذيفجػػ    اطتصػػوبة،  اػػف ي يػػهلل هػػحا 

 أف يكوف بو اظتق ال ذمل يتخلا بو أذابؼ اظتنبهقلأ!!.
هػػح  ا اػػ اض يػػهللًن   ػػ  هػػح  ا ذاػػبؼ ايحبامػػة د اػػهلل يسنسػػبف بػػ  د يقػػع  
، ذذَعػػػ  بملاػػػه ذ ب ازملػػػة نفسػػػ  بػػػ  يعبصتيفػػػب ذلتػػػبذؿ أف يػػػنيف   ػػػب  مػػػب أبػػػ  ذ 

 .ذبص فب  

 ىتاٜج جَاد اليفظ
ذب  يست اع اإلنسبف أف يتصف اب خالؽ اضتماػهللة ذا ذاػبؼ اي ػبه ة يلػنف  

 :الا  
ه نفسػ  اهللزػة أذًد أف يهللرب نفس  الى اإلخالص ا، هال يعم  امػالً إد ذلتبسػ

يلخلػػق هامتنػػع اػػو نظػػ  اجػػه أذ  أف هػػحا ايعمػػ  ا، هػػإذا ذعػػهلل هاػػ  شػػبئملة بػػو رايء أذ
ايعم ، ذهحا اهللاية ايسػلوؾ ايصػ ا  يلصػبدزل بػع ذ، أب امػ  بػ  يػو  ػبف أ ػ  أذ 

 ش ب أذ عتو أذ يعه.
، مث د د اهلل يسنسبف أف ي هللرب نفس    هػحا ا بػ ، الػى إخػالص ايعمػ  ا 
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ف يلتػػـز ابي  يػػق اي ذبػػي ايػػحب ينتمػػي إياػػ ، هػػال يكػػوف اي  يػػق ايتػػزاـ شػػكلي، ذيكػػو اػػهلل أ
 ايتزاـ رذبي.

ايعػػبمل اي ػػ يب ذخباػػة   أب يكػػب اآلف بقمللػػل الػػى سػػلوؾ ق يػػق ايتصػػوؼ، ظتػػبذاأ 
 ف ايصوهاة ايحيو هقيفوا ايتصوؼ ذقملقو  الى اضتابة ايعص ية الى  ػوء هػحا اياػك ، 

ويػػورؾ ذذاشػػن و ذ ػػ  أب يكػػب يلعػػالج بػػو ا بػػ اض، هػػحا ايعػػالج هيفنػػبؾ اآلف ب ا ػػز   نا
الػػػػى أسػػػػبس ايتواهػػػػق اي ذبػػػػي، ابيػػػػتخلا بػػػػو ا ذاػػػػبؼ ايحبامػػػػة يلػػػػنف ، ذايت لػػػػي 
صػػو اإلنسػػبف، ذكتعلػػ     اب ذاػػبؼ اضتماػػهللة يلػػنف ، ذهػػحا هػػو اي ػػه ايػػ ابين ايػػحب لت 

 ا ة نوراناة ذرذببناة الى ايهللذاـ.
وؿ   اإلسالـ   هػح  ايػملالد اآلف، يػا  ابطت  ػه ذهحا هو ايملبب اي ئاسي يلهللخ

ذد ابيك ته، ذيكو آدؼ بؤيفة يحهملوف إى هػح  اظتصػ بت اي ذببناػة ي يػهللذف أف لتسػوا 
ابيتواهػػق اينفسػػي ذايصػػ ة اي ذببناػػة، هاجػػهللذهنب   ا ذراد ذا ذ ػػبر ذايسػػنو، ذايفػػ ذض 

يػة، ذايػيت ايتػـز  ػب ايعػبرهوف هواػلوا اييت عبءت  ب اياػ يعة اإلعتاػة، ذهسػ مب ايس ػنَّة اينملو 
: إى هػػػح  ايكمػػػبدت، ذ مثػػػبؿ الػػػى ذيػػػ  يقػػػوؿ اياػػػاخ ااػػػو ا ػػػبء ذ ايسػػػكنهللرب 

 ))أا     بعصاة ذغفلة ذاعهلل او ذ هو اي  ب او اينف ((.
هلػو عبهػهلل اإلنسػػبف نفسػ    هػػحا ا بػ ، ذأاػػمل  ي ازػه نفسػػ ، ذلتبسػه نفسػػ ، 

  ايظبه ة ذايملبقنة، ذيملهللأ اعهلل ذي  عيفبد ايػنف  الػى ذيعبته نفس ، هستنصل     أبور 
 بملهللأ ايعبرهل ذايصبضتل.
 ؿتو نقتص   الى ب بلتل: -ذإف  بف بتعهللد اظت اب   -إذاً عيفبد اينف  

اظت بلػػػػة ا ذى: ضتػػػػهللذث ايتػػػػوازف اػػػػل ايػػػػنف  ذاػػػػل اضتقػػػػبئق اي ازاػػػػة ذايعبياػػػػة   
 .ناة باموًد اعنبية رب اي ية اإلنسبف، هاكوف اإلنسبف   ا ة رذببناة ذعسمب

 :  يػػػػػػػػػػػػػػهللخ    زػػػػػػػػػػػػػػوؿ ذ                                     
                       ((351351) اين ػػػ) ذاضتاػػػبة اي املػػػة هػػػي ايػػػيت هايفػػػب رابػػػة ايملػػػبؿ، ذرابػػػة  اين ػػػ

بيفػب ذيعبتمليفػب هلػو تسػم  يػ  أبف يؤنمليفػب اينف ،  ف اإلنسبف بػب دابػت نفسػ  ي ازمليفػب ذيلو 
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 .الى شيء هتمتث   ب  خبيقيفب ذابرييفب 
تػ ؾ  ػ  ا خػالؽ اظتحبوبػة ايػيت هنػى انيفػب  - مب ذ  ن   –اصتيفبد   هح  اظت بلة 

  ذ رتلة ذابهللة:                                     ظلمبت اينف   
          ((641641)ايملق ة)نور ايقله ذاي ذح ذايصفبء ذاظتابههللة. ايملق ة 

  ز آنػػػػ ، ذجتػػػػهللهب انػػػػهلل  لمػػػػة  ذايتجمػػػػ  اب خػػػػالؽ اي املػػػػة ايػػػػيت ذ  هػػػػب ذ 
  )لته(:                               ((354354 )ايملق ة )ايملق ة                        

            ((666666 )ايملقػػػػػػػػػػػػػػػػ ة )ايملقػػػػػػػػػػػػػػػػ ة                      ((1212 )آؿ امػػػػػػػػػػػػػػػػ اف )آؿ امػػػػػػػػػػػػػػػػ اف          
        ((352352 )آؿ امػػػػػػػػػػػػ اف )آؿ امػػػػػػػػػػػػ اف                        ((345345 )آؿ امػػػػػػػػػػػػ اف )آؿ امػػػػػػػػػػػػ اف            

          ((5656)اظتبئهللة)جتمع هح  اآلايت، ذ حي  أببديث اينا   اظتبئهللة   :هحا ايملبب 
{ ٖٕ َ٘ إ٢ ٌَ إ٢َذا ُٜٔشٗب اي٤ً ُٔ ِِ َع َُال ٜأَسُدٝن ِٕ َع ُ٘ ٜأ َٓ  52{ ُِٜتٔك

{ ٖٕ َ٘ إ٢ ِْ اي٤ً َّ ُٜٔشٗب ٜنس٢ٜ ُٜٔشٗب اٞيٜهَس َٚ َٞ ُٙ اأٜليِِخالم٢ َََعأي َٜٞهَس َٗا َٚ  55{ َضٞؿَطاٜؾ

:   ذهكػػحا، ذنتتثػػ   ذابػػ  ذ   ايعملػػبدات   ايتوزاتػػبت ايػػيت بػػهللَّدهب ذ    
                                   ((103103  )النساا  )هػػحا اصتيفػػبد يتصػػفاة ايػػنف   ،النساا

بو ايلمل ، ذبفػ، اصتسػ  يتقويػة عيفػبز اظتنباػة   عسػ  اإلنسػبف، هػال يتعػ ض ي بػ اض 
 :اظتستعصاة، ذيحي    اص ن  مب تنملأ اضتملاه 

{ ِِ َٗس٢ ٜي ٣ّ ٔؾٞ اٞيٜؿأسَػ١ٝ َتٞع ِٛ ًَُٝٛا َسٖت٢ ٜقط٥ ٜق َٗا، َِٜع ََٗس إ٢ال ٔب ُِ ٜظ ٢ٗ ُٕ ٔؾٝ ٤ٛاُعٛ  اي

َِٚداُع ِِ اي٤ٔتٞ َٚاأٜل ِٔ ٜي ِِ  ٔؾٞ َََضِت َتٝه ٢ٗ  50{ٜأِضالٔؾ

 ف ايحيو زمللنب  بنوا يسريذف   هحا اصتيفبد، ذا ب اض اظتستجهللة   هحا ايعصػ  
ذأرشػهللهب  اي  يق ايػحب خلقيفػب ذ سململيفب ا سبسي اهتزاز اينف  ذيملسيفب ذامبهب او 

 إيا .
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 إشال٘ احلجب
 اظت بلة ايثبناة:

اعػػهلل ذيػػ  تتجمػػ  ابصتمػػبدت ذايكمػػبدت اإلعتاػػة اي ابناػػة ايػػيت  نػػت الايفػػب زملػػ   
، ذباػى اينزذؿ إى ايهللناب، ذهحا بقبـ آخ  لتتبج إى عيفبد آخ ، باػى الاػ  اضتملاػه 

 إى يـو ايهلليو. الا  أتملبع اضتملاه 
سبف زمل  نزذيػ  إى ايػهللناب  ػبف يتمتػع ابصتمػبؿ ايعػب ، مث اعػهلل نزذيػ  إى ايػهللناب هبإلن

 :تنزؿ اضت ج ه، هح  اضت ج ه زبؿ هايفب 
{ ٖٕ َ٘ إ٢ َٕ  اي٤ً ـَ َضِبٔعنَي ُدٚ ِٔ ٔسَذإب ٜأٞي ١َُٕ، ُْٛز٣ َٔ ََا َٚٝظًٞ َُُع َٚ ِٔ َِٜط ٦ِّٝا َْٞؿظ٣ َٔ ِٔ َغ َٔ 

َٖ إ٢ال اٞيُشُذٔب ٔتًٜٞو ٔسٚظ  54{ ٜكِتَش

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ُ٘ ُٓٗٛز ٔسَذاُب ِٛ اي ُ٘ ٜي ٘ٔ ُضُبَشاُت أٜلِسَسٜقِت ٜنَػٜؿ ٢ٗ ٢َٗ ََا َِٚد َِْت ٘ٔ ا ِٝ ُٙ إ٢ٜي ِٔ َبَصُس َٔ ٔ٘  53{ يَِخًٞٔك

  اضت جه ايكثػرية اظتوعػودة الػى اإلنسػبف شتَّبهػب ايقػ آف ايػ اف:                 
                                                       )ذبػػػػػب  )اظت ففػػػػػل()اظت ففػػػػػل

ايػػحب راف الػػى ايقلػػوبأ بجػػبب بػػه ايػػهللناب، ذبجػػبب اي مػػع، ذبجػػبب بػػه اصتػػب  
ذبػػه اي ايسػػة، ذبجػػبب ا بػػ    ايػػهللناب ايفبناػػة ... هػػح   ليفػػب ب جػػه حتجػػه اإلنسػػبف 

 اي زتو   ايق آف. او ه   اي زتو ايحب زهللَّر  يعملبد
ذاضت جػػػه  ثػػػرية، هيفنػػػبؾ ب ج ػػػه يلعقػػػ ، ذهنػػػبؾ ب ج ػػػه يلقلػػػه، ذهنػػػبؾ ب جػػػه 
يلسػػ ، ذهنػػبؾ ب ج ػػه يلخفػػب، ذهنػػبؾ ب ج ػػه ي خفػػى، ذهنػػبؾ ب ج ػػه يلػػ ذح، ذؿتػػو د 

 نتكل    ايتفصاالت يكو غت د إشبرات ذتنملايفبت.

 أعداٛ اإلىطاٌ ّجَادٍه
                                                 

 بعج  اي  اين او سيف  او سعهلل  31
 ا ا  بسل  ذااو ببعة او املهلل ذ او زا   35
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ا سبسػػال ايػػحيو أن أبػػبر  ، ذزػػهلل   اػػف أ اػػف هػػح  اضت ج ػػهأ أاػػ ؼ ا اػػهللاء
   اات بو اضتكمة ذزبؿ ها : رتعيف  اإلببـ ايابهعي 

 إثلببب٘ص ّالبببدً٘ب ًّ طبببٖ ّالِبببْٓ

 

 ك٘ببببف ال ببببالص ّكلِببببن أػببببدا ٖ

 
    اهللد ايحيو أالنوا اضت ب الا أ أراعة، إالا ، ذايهللناب، ذاينف ، ذاعتوي.

 ايعهللذ ا ذؿ: إالا 
                                 ) بب سالح اياا بف ايحب يهللخ   )هبق ()هبق

 :ا  إى اإلنسبفأ اياملع، زبؿ 
{ ٖٕ َٕ إ٢ ٜٛا ِٝ َٔ َِٜذس٢ٟ ايٖػ َٔ ٢ٔ َّ اِب ٢ّ، ََِذَس٣ آَد ٝٚٝكٛا ايٖد ُ٘ ٜؾَض َٜ  51{ ٔباٞيُذٛع٢ َََذاز٢

د   ، ذيكػو  مػب ذر هسالبي  هلل اياا بف اصتوع، ذيا  بعػف ذيػ  أف د   ػ 
: ))ؿتػو زػـو د   ػ  بػ  ؾتػوع ذإذا أ لنػب اضتهلليث انهللبب رج رسوؿ ذ قملاػه اظتقػوز 

: ))إف اإلنسػػػبف إذا شػػػملع رت ػػػت نفسػػػ  اػػػ  إى د ناػػػملع (( ذ مػػػب زػػػبؿ اإلبػػػبـ الػػػي 
اظتعصاة(( هعنػهللبب دتتلػيء ا ذردة ذايعػ ذؽ ابيػهللببء اعػهلل اي عػبـ هػإف اإلنسػبف زػهلل ي فكػ    

 :زبيت ايوارد او ابئاة  ذىف ا ث  اظتعصاة،
 51{أدميٛا قسع باب اجل١ٓ باجلٛع  }

باػػػػػكلة اظتاػػػػػب     ايعصػػػػػ  اضتػػػػػهلليث أف اينػػػػػبس قتَّيفػػػػػب  لػػػػػ    شػػػػػيفوة اي عػػػػػبـ 
ذاياػػ اب!! يكػػو أن أريػػهلل اف أ ػػوف بػػو ايػػحيو أنعػػ  ذ الػػايف ، هلػػحي  د اػػهلل أف أسػػري 

 د ناملع((.الى هحا اظتنيفبج: )) ؿتو زـو د     ب  ؾتوع ذإذا أ لنب 
ذ اػػف   ػػ أ آ ػػ  الػػى أف اصتػػوع بػػ ض، ذآخػػح ايػػهللذاء ايػػحب يق ػػي الػػى هػػحا 

 :ايَعَ ض، بب بقهللار اصت اةأ نسأؿ اي ملاه، زبؿ 
٘ٔ ٜؾُجًْٝح } َٔ َٜٛعا ٘ٔ َُٚثًْٝح ٔي ٘ٔ َُٚثًْٝح ٔيَػَسأب َٜٓؿٔط  51{ ٔي

                                                 
 ع "ذ      اإلبابء، ذزبؿ ايع ازي بتفق الا  دذف زوي  "ه اقوا غتبري  ابصتو  34
 ذ      اإلبابء 32
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  بف يقوؿ:  اإلببـ اصتناهلل 
 ليلة(( ))ألن ُأنقص من عشائي لقمة أحب إىلَّ من قيام

يو  نت آ   رغاف هأنقصػت  إى ثالثػة أرابع رغاػف هيفػحا أه ػ  بػو زاػبـ يالػة،  
 ذيو أنقصت  إى نصف رغاف هيفحا هو اصتيفبد.

ذهحا د يؤث  الى اصتس ،  ف اصتس  مخح بب يكفا  بو اي ػحاء، ذبػب زاد يت ػوؿ 
 ػػمي ذبػػب يلمتباػػه ذاظتاػػب  ، همعظػػ  بتباػػه ايػػنف    ايعصػػ  اضتػػهلليث بػػو اصتيفػػبز اعت

يتملعػػ ، ذ ػػ  ذيػػ  اسػػمله  ثػػ ة ا  ػػ ، يكػػو اإلنسػػبف يػػو باػػى الػػى هػػحا ايو ػػع اإلعتػػي 
 هلو يكوف هنبؾ تعه.

 !ذسريبح بو  ث ة دخوؿ دذرات اظتاب 
 ال يهللبِر ايحب د ي ف  ذد ينبـ!ذساظ  بتو ئبً يفرتات قويلة 

الػى ذ ػوء   نػ  يعملػهلل ذ ...... ذستكوف أامبي  أ عبهبً ب ػبافة   ا عػ  
 ذالى قيفبرة.

   ا ا بء   اصتسػ  سػرتبح، ايكملػهلل ذايكلاتػل ذاظتعػهللة، ذيػو لتػهللث عتػب تعػه، 
 ف هػػح  ا ا ػػبء هػػي ايسػػمله اي ئاسػػي   بعظػػ  ا بػػ اض ايعصػػ ية ظتػػو د يسػػت اع أف 

 نت س  زببـ ايف .
 :يكو ايحب ي يهلل أف ي له اياا بف ذد يكوف ي  الا  سل بف هعلا  اسالح

هػػال م ػػ  إد يل ػػ ذرة ايػػيت د غرػػف انيفػػب يقػػواـ اضتاػػبة، ... ا تصػػ وا(())عواػػو  
 ذإلزببة أذدة اإلنسبف.

 ايعهللذ ايثبين: ايهللناب
 اػػػف حتػػػبراين ايػػػهللنابأ ابطتلػػػق، أريػػػهلل أف أبػػػبدثيف ، ذأف أعلػػػ  بعيفػػػ ، ذأف أظيفػػػ  

 اانيف ، ذيكوف   ذ ع ؽتاز اانيف :
                                                                                                                            

 عببع ايرتبحب ذا ا  ااو بملبف او اظتقهللاـ او بعهللب  31
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 ّال لبببخ فزٌبببخ هبببي أردد صبببدّدٍ

 

 اادّارّشببببِْد أُبببب  الجؼببببد فببببٖ 

 
بػػو زػػبؿ .... ذايعػػالج هنػػب ايملعػػهلل اػػو اطتلػػق إد يل ػػ ذرات، ذأ زلػػع الػػى ا زػػ  

 :ذزا ، زبؿ 
{ ٖٕ َ٘ إ٢ َٙ اي٤ً ِِ ٜنس٢ ٌَ ّثا،َثال ٜيٝه ٍَ، ٔقٝ ٢ٍ، َٚإ٢َضاَع١ٜ َٜٚقا َُا ٢ٍ َٜٚنِجَس٠ٜ اٞي  50{ ايٗطَؤا

مػػبذا أ ػػع يك هيفػػب هل هػػأذؿ شػػيء يك هػػ  ينػػب ذ ايقاػػ  ذايقػػبؿ، ذإذا ػػبف ذ 
نفسي هايفبأ! ذهح  ياست خلوة ا  ازية اسا ة او اطتلق، هاكوف ايكالـ الػى بسػه 

 اي  ذرات، ذيكو أتكل  بع ايحب د ي ف  ذد ينبـ، يقوؿ ذ تعبى:
َْا } ِٔ َدًُٔٝظ ٜأ ََ ْٞٔ  59{ َذٜنَس

                                                      ((6565) ايػػػػػػػػنج) إايؾ  ايػػػػػػػػنج
بو غتبيسة ايظبظتل  نفسيف ، ذايوازعل   اظتعباي، ذ  ايقاػ  ذايقػبؿ ذاي املػة ذاينمامػة، 
ذيػػو ر نػػت إيػػايف ، أذ بػػ  ذزػػع   نفسػػ  أف تكػػوف بعيفػػ  سَتمَّسػػ  نر ايملعػػهلل ايػػيت هػػ  

 ذاي  ػػػوف يكػػػوف ابيقلػػػه، أب غتػػػ د أين هكػػػ ت   نفسػػػي أف أعلػػػ  بعيفػػػ  سػػػتقعهايفػػػب، 
 اإلاباة   ايفؤاد ذايقله ذايعابذ ابا:

                                         ((331331)هػػػػػػػػود)نر ايملعػػػػػػػػهلل، ... هػػػػػػػػود.... 
 .ذنر ايصهللذد او ذ 

إذاً بػػػػبذا أهعػػػػ  بػػػػع هػػػػؤدءأ اظتػػػػؤبو انػػػػهللبب يعػػػػـز ازبػػػػبً أ اػػػػهللاً ي ليفمػػػػ  ذ هسػػػػو 
انػػػػهلل  ذزػػػػت، هػػػػأن  نػػػػت أاتقػػػػهلل أين انػػػػهللبب أ بػػػػبؿ إى اظتعػػػػبش ايػػػػتخلا، هػػػػبظتؤبو يػػػػا  

ساصػػػمل  انػػػهللب ذزػػػت ذاسػػػع، ذيكػػػو أاػػػمل  ايوزػػػت ابينسػػػملة   د يكفػػػي اسػػػمله  ثػػػ ة 
 ت يهلل أف تنتيفي بن . اي ابج اي ويلة،  ن  د اهلل أف يكوف ي  ا نبج بع ذ 

قػػػبء اطتلػػػق إذاً د اػػػهلل بػػػو إزػػػالؿ يقػػػبء اطتلػػػق،  ف سػػػالبة اظتػػػ ء   اإلزػػػالؿ بػػػو ي
اظتاػػ ويل ابيػػػهللناب ذا هػػواء ذاياػػػيفوات، هلػػو علسػػػت بعيفػػ  سػػػاتكلموف   ايسابسػػػة أذ 

                                                 
 ايملخبرب ذبسل  او اظت رية او شعملة  38
 ه  ايفوائهلل يلكالابذب، ذأببديث أيب اضتسل ايكاليب او الي او أيب قبيه  35
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غريهب، ذهحا ايكالـ يعم  الى تسػويهلل اػ بئف ايقلػه ذايعاػبذ ابا، ذإذا  ػبف زػهلل اػفب 
 زلا  املع  ايح   زمل  هحا اصتلوس بعيف  هقهلل  بع.

،   ذانػػهللبب أزباػػ  ذ  ، د أسػػت اع اينػػـو ين أعػػهلل  ثػػري بػػو اياػػ ائط انػػهلل اينػػـو
:  اظتنسوخة   هح  اصتلسة اييت علستيفب بع هؤدء ايقـو

 فأقلببببببب  هبببببببي لقبببببببب  ال لبببببببخ إ 

 

 لٌ٘بببببب  الؼلببببببن أّ إصببببببال   ببببببب 

 
هال يكوف يقػبء اطتلػق إد بػو أعػ  أف أسػتزيهلل   ايعلػ  اإلعتػي، أذ إلاػالح بػب  

ايػػحب جتػػ  اػػ  ، يكػػو اعػػهلل ذيػػ  د ذزػػت انػػهللب  بػػهلل، ذهػػحا سػػالح ايػػهللناب بػػع ذ 
 .اإلنسبف ذتملعهلل  او ب  ة اي زتو 

 ايعهللذ ايثبيث: اينف 
بػػػب ذظافػػػة ايػػػنف  ايػػػيت تملعػػػهلل اإلنسػػػبف اػػػو ذأ ت يػػػهلل يسنسػػػبف اصتمػػػود ذاطتمػػػود 

، هػػػإذا زػػػبـ يصػػػالة ذايقعػػػود ذايكسػػػ  ذاػػػهللـ اي غملػػػة   ايقاػػػبـ اعملػػػبدة ايوابػػػهلل ا بػػػهلل 
اينػػـو بػػ ة أخػػ ي، هػػإذا شتػػع  البيفػػب، ايفجػػ  تقػػوؿ يػػ : بػػب زاؿ ايوزػػت بملكػػ اً، ذحتثػػ  الػػى 

ساسػػتاق، هاجػػهلل زػػهلل هبتػػ  ايوزػػت ذهػػو د يػػهللرب، هػػإذا تكػػ ر ا بػػ  هسػػاجهلل اياػػم  زػػهلل 
 قلعت ذمل يستاق، يلصالة!!.

ذإذا نػػوي زايرة أخ يػػ    ذ، هتقػػوؿ يػػ  ايػػنف : زػػهلل تػػحهه هػػال جتػػهلل ، اتصػػ  اػػ  
ػػػهلل اإلنسػػػبف،  ػػػ  ابيتلافػػػوف هقػػػط، هيفػػػح  هػػػي قملاعػػػة ايػػػنف ، جت َمِر ػػػهلل اإلنسػػػبف، ذت كسِر َمِر ذخت 

 :اإلنسبف، ذيحي  يقوؿ إبببنب أاو ايعزائ  
 فِ٘بببب ٗبببب هرٗبببد الْصببب  ّاًِببب 

 

 ّدع ػٌبببببببا الزقبػبببببببد ّالزبببببببْاًٖ

 
أذ )دع انػػ  ايتقػػبا  ذايتػػواين( بػػب اػػالج ذيػػ أ د اػػهلل أف يكػػوف   سػػيف  اػػل 

يهلليػ  عػ    اػال ، يهللبِر ذ   ا ذزبت اييت قله بو ا بملة أف يكونوا هايفب أيقبظ اػل 
  ب أ                      ((3838)ايحارايت)ن  هػو ايوزػت ايػحب ينػبدب هاػ  ذ  ايحارايت  

 :الى املبد ، هإذا ندي الىَّ كته أف أرد، زبؿ 
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٢ٌ ُثًُٝح َََض٢ إَذا } ِٝ ِٚ اي٤ً ـُ ٜأ ٢ٌ، ِْٔص ِٝ ٍَ اي٤ً َُا٤ٔ إ٢ٜي٢ اهلل  ََْص َٝا، ايٖط ِْ  ايٗد

ٍَٜؾ ٌِ: ٜكا َٖ ِٔ َٔ ٣ٌ ُ٘؟ َضا٥ٔ َٝ ٔٛ ٌِ ٜؾٝأِع َٖ ِٔ ُ٘؟ ٜؾٜأٞغٔؿَس َُِطَتِػٔؿس٣ َٔ ٌِ ٜي َٖ ِٔ  ٜؾٜأُتَٛب َتا٥ٕٔب َٔ

٘ٔ؟ ِٝ ٌِ َعًٜ َٖ ِٔ ُ٘؟ َداع٣ َٔ ًَٛٞٝع َسٖت٢ ٜؾٝأٔدَٝب  02{ اٞيٜؿِذُس َٜ

ينػبدب الػى  ه  يلاق مبو ي يهلل ه   ذ ذإ  اـ ذ ع    اال  أف ينبـ ذذ 
 !!.املبد أ

  ذايػػػػػػػػحب ي يػػػػػػػػهلل اياػػػػػػػػيفود:                                        
 :.إذاً د اهلل أف يكوف يلسبي   مب زبؿ اضتملاه اإلس اء(اإلس اء(1818))

{ ِِ ِٝٝه ٢ّ َعًٜ َٝا ٢ٌ، ٔبٔك ِٝ ُ٘ اي٤ً ْٖ ِِ، ايٖصأئشنَي َدٜأُب ٜؾإ٢ ٘ٔ، إ٢ٜي٢ َٚٝقِسَب٠١ ٜقِبًٜٝه  َتٞهٔؿرْيَٚ اي٤ً

٦َٚٝأت، َٗا٠٠ ٔيًٖط ِٓ ََ َٚ ٢ٔ ٢ِ، َع َٛٞسَد٠٠ اإل٢ِث ََ ٢ٔ ٔيًٖدا٤ٔ َٚ  05{ اٞيَذَطٔد َع

  هػػػػػػػػحا ق يػػػػػػػػق ايصػػػػػػػػبضتل:                                        
          )ل يػػػهللب ذ د يق ػػػوف ايلاػػػ  الػػػى اينػػػت، ذيكػػػو يق ػػػون  اػػػ )ايػػحارايت()ايػػحارايت: 

                                  ((2525)ايف زبف)يػا  يلاػا بف ذد يلفػا  اػوؾ  ايف زبف
 ذد يليفوي ذد غري !.

هحا اػالج ايػنف ، َبػو انتصػ  الػى نفسػ  زػهللنتبً أذ بػهلليثبً اػهللذف هػح  ايقوبػة اأ 
 علسة((.  هنبيت  بع ذ د أبهلل، )) بو مل يكو ي    اهللايت  زوبة مل يكو ي   

زػػػهلل يقػػػوؿ زبئػػػ :  اػػػف أسػػػيف  ذ  ايصػػػملبح سػػػاكوف بعػػػي امػػػ أ هنقػػػوؿ يػػػ : يػػػو 
مل يكػو ينػبـ ابيلاػ   ي  اظت  ػبؿ إى بػبؿ، هسػاهللن امػ   اهللزت بع ذ بوَّؿ ذ 

ذد اينيفػػبر إد زلػػاالً اػػل ايظيفػػ  ذايعصػػ ، ذ ػػبف يقػػوؿ   ذيػػ : ))يػػو فتػػت يػػاالً  ػػاعت 
ت هنػػبراً هقػػهلل  ػػاعت رااػػيت هجعلػػت يالػػي يػػ يب ذهنػػبرب يػػ اايت(( هأابنػػ  ذ نفسػػي، ذيوفتػػ

. 
 ػبف نتػ  هسػمع رعػالً ياػري إياػ  ذيقػوؿ: هػحا ايػحب يصػلي   ذاإلببـ أاو بنافػة 

                                                 
 بسنهلل أزتهلل او أيب ه ي ة  61
 سنو ايملايفقي ذايرتبحب او االؿ او رابح  63
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ايفجػػ  او ػػوء ايعاػػبء، هقػػبؿ: ذعملػػت ذإد سػػأ وف بػػو اظتنػػبهقل، هَصػػلَّى ايفجػػ  او ػػوء 
 ، ذ ػػبف   ايصػػملبح يفػػت  اضتػػبنوت   ايعاػػبء أراعػػل سػػنة!!، ذيظػػ  بػػ  شػػ ذؽ اياػػم

ايسوؽ، ذاعهلل االة ايظيف  يملهللأ درذس    بهللرست  يتعلا  ايفق  ايحب ذهمل  يػ  ذ عػ    
اػػال ، ذ ػػبف ينػػبـ ضتظػػبت، ذاإلنسػػبف   سػػبابت ايصػػفبء هػػإف ايل ظػػة ايوابػػهللة بػػو اينػػـو 

 ت  ين او أايـ   اظتنبـ.
، يكػو اإلنسبف ايملعاهلل او ذ زهلل ينبـ أايببً بع هللذدة ذياػع  أبنػ  مل ياػملع بػو اينػـو

إذا  ػػبف   ببيػػة اػػفبء بػػع ذ هل ظػػة ذابػػهللة يتمتػػع هايفػػب ابعتنػػبء ايعػػب ، ذيكػػوف يلنػػـو 
، بػػػػحاؽ اظػػػػا ،  ف اصتسػػػػ  يكػػػػوف الػػػػى ايػػػػرتاب ذايػػػػ ذح   اظتػػػػ  ا الػػػػى بػػػػع ذ 

:  ذايل ظة بو هح  د تسبذييفب أايـ بعهللذدات   اينـو
 قظببٔ هشببْقخًَببن ُ٘كلببٖ فبببلرّ  ٗ

 

 اصببلِب الؼبببلٖ ل٘طببذ هببي الزببرة

 
 ذهحا هو ايسالح ايحب سأز ي ا  الى ظت  ذاهللذات ذهفوات اينف .

 ايعهللذ اي ااع: اعتوي
  ذاعتػػػوي باػػػػكلة اظتاػػػب    ليفػػػػب:                                   

                               ((اينبزاػػػػبتاينبزاػػػػبت))  ،أيػػػػو يظيفػػػػ  اعتػػػػويأ   هلتػػػػبت ايلسػػػػبف
 هفلتبت ايلسبف ت ظيف  بب   ايقله ذبب   اصتنبف، ي يهلل أف يتكل   ثرياً.
 يقوؿ: بب ايعالجأ ايصمت: ))ايصمت بك  ذزلا  هبال (( ذاضتملاه 

ُِ إ٢َذا } ُِٜت ٌَ َزٜأ َٞ ٜقِد ايٖسُد ٔٛ ِّٖدا ٝأِع َٝا ٔؾٞ ُش ِْ ٛٔل٣ََ َٚٔق١ٜ٤ً ايٗد ُ٘، ٜؾاٞقَتس٢ُبٛا ِٓ ِٓ َٔ ُ٘ ْٖ  ٜؾإ٢

ُٔ ١َُٜ ًُٜٜكِّ  00{ اٞئشٞه

   نػوز بكمتػ ، بػبذا أهعػ أ  أن أريػهلل أف أ ػوف بكػا ، ذيفػت  ايعلػي ايعظػا  
 ايصمت:

 الصبببوذ هؼبببراك ّجْػبببا طِبببرح

 

 ّالصبببوذ رفبببرف  ضبببرح الزبببْاة

 
                                                 

 ة ا ذيابء  يب نعا ، ذسنو ااو ببعة ا ذاية "يلقى اضتكمة" او املهلل اي زتو او زهري بلا 66
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لااًل، اياػاخ هحا هو اي اؽ ايحب ي زى الا  ايعبرهوف، ي قبؿ: هالف د يتكل  إد ز
: بكػػػل رعػػػ  بػػػو بكػػػل ايػػػهلليو ا شتػػػ   ػػػبف يقػػػوؿ هاػػػ  سػػػاهللب أاػػػو اضتسػػػو اياػػػبذ  

ا اهللاؿ، ذايااخ بكػل  ػبف يعمػ  خابقػبً، ذ مػب تعلمػوف هػإف ػتػ  اطتاػبط بكػبف يتجمػع 
اينبس ذ ث ة ايكالـ، ذرغ  ذي   بف يقوؿ: زمل  اظت  ب أببسػه نفسػي الػى بػب ن ػق اػ  

، هأعػػ هلله  ا ػػع ااػػ ة  لمػػة، همػػب ذعهللتػػ    اطتػػري زتػػهللت ذ تعػػبى يسػػبين   هػػحا اياػػـو
 بن !!. الا ، ذبب ذعهللت  غري ذي  است ف ت ذ 

يو بعػ  تسػجا  اػ ري ذسػجلت  البػ    اينيفػبر هستسػج   ػ  شػ يطأ! ذ ػ   
   لمة إبب ي  ذإبب الاػ :                                  ((3838)ؽ)أب اعػ   ؽ

 .وؿ، ذاي زاه ايعتاهلل هو ذ ز
    لمة ست بسه الايفب، ذيحي  زا : ))بػو اػهللَّ  البػ  بػو املػ  زػ َّ  البػ (( 
ذاظتػػؤبو د ين ػػق اكلمػػة إد إذا بسػػمليفب افركػػ  ، ذذزهنػػب اعقلػػ ، مث ا  ػػيفب الػػى زلملػػ ، هػػإف 

 ل.أذف ي  ابين ق  ب ن ق  ب، ذإد بفظيفب ذمل مت  عيفب، ذهحا ببؿ اظتؤبنل ايصبدز

 بني ميَه ّمعَه
اوديتػ ،  إذا ذاظه اإلنسػبف الػى هػح اصتيفػبد ر هعػت انػ  اضت ج ػه، ذتػود  ذ 

ذععػػ  يػػ  بظػػوة انػػهلل أهػػ  انبيتػػ ، ها ملونػػ  ظتػػب يتسػػ  اػػ  بػػو أذاػػبؼ ز آناػػة، ذأخػػالؽ 
ازينػة ايصػبضتل،    زلوب أبملبا  أهن  لتملػو  زيَّنػ  ذ  أية، ذإذا أبملو  ذنظ  ذ 

لػ  جبمػبؿ اظتقػػ ال، ذبفظػ  بػػو  ػ  سػػوء   ايػهللناب، ذأا ػػب   تػبب ا بػػبف يػـو ايػػهلليو، ذرتَّ 
  آى الػػػى نفسػػػ  ذيػػػ     تباػػػ  اظتملػػػل ذزػػػبؿ:   ف ذ                        

 .ذأز َّ ذي  ساهلل ا ذيل ذاآلخ يو  يقمبف(يقمبف(3434))
املهلل نوراين شفبهة دتن ػ  قبزػة رذببناػة إذاً د اهلل أف يكوف بع    هحا اصتيفبد رذح 

بػػػو ذراء ايػػػوراء ت هػػػع انػػػ  هػػػح  اضت ج ػػػه ايهللناويػػػة ذايظلمبناػػػة، مث ت ازملػػػ  بػػػ  ت هػػػع انػػػ  
اذتػػهلل  اضت ج ػه اينوراناػة، بػػ  يكػوف بػو أهػػ  ايتملِرػي بػو اضت ػػ ة احملمهلليػة، مث ي َك لػ  

  ا تقاػػبء بػػػ  يؤهلػػ  يقػػػوؿ رب اي يػػػة:                                     
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 .)ايقاببة()ايقاببة(
 ! ثري بو ا بملبب ي يهلل   ضتظة اهللذف عيفبد ايتجلي

 !أذ ي يهلل أف ينبـ هريي نفس    اظت  ا الى
 !أذ ي ي   بنبب  رسوؿ ذ 

 !!!ذهحا ا ري عيفبد
 ذيعتمهلل الى شاخ !!

 ه  اظتابيخ ذالوا بو غري عيفبدأ!ذ 
  يه انهلل اع  ا بملة، يكو عبههلل تابههلل.ذهحا شيء غ 

 !هإذا مل جتبههلل هأنت بب زيت ػته
 ...،بً ذأنت   بقبـ قاه  ون  ػتمل

 !ذستكوف بع ا بملبب يـو ايقاببة
    : ......... يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                                      

                     ((5454)اينسبء)اينسبء. 
 :هنبؾ ه ؽ  ملري ال )بنيف ( ذال )بعيف (

 :همنيف 
أب شػػ ي  بعيفػػ  ذلتظػػى افػػت يف  ذه ػػليف ، ذهػػحا لتتػػبج إى عيفػػبد، ذهػػحا اصتيفػػبد 
د لتتبج إى تسويف ذد أعا ، ذيكو هورب، ذيػا  هاػ  أعػبزة يػـو أذ يػوبل أذ أسػملوع، 

 !ذيا  ي  هنبية
 :يقوؿ اإلببـ أاو ايعزائ  

 يفي عيفبد اينَػف   ب  بع   مَّ  ايعبرهل إد بع خ ذج اينَػَف  ا خري(())د ينت
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 همابديو اصتيفبد ذاسعة، هال ينتيفي اصتيفبد ب  خ ذج ايَنف  ا خري:
 هبببببي كببببببى هٌَبببببب ٗرآًبببببب ّْٗدًبببببب

 

 ّٗ ببببببْز هٌببببببب ثبلصبببببب ب ّٗببببببْالٖ

 
هػػال اػػهلل أف جتبهػػهلل يتاػػبههلل، ذهػػح  نصػػا يت ي بملػػة، هبظتقببػػبت بوعػػودة، ذاي  تػػه 

ودة، ذت  يهلل بو يا ليفب، ذهي حتتبج إى عيفبد اساط، اظتيف  أف تنػوب، ذاعػهلل أف تنػوب بوع
 ، يكو تنوب اعـز أ اهلل.هبيملبزي الى ذ 

ذد ت    الاػ  نفسػ  ذحتػبذؿ أف ت   ػي شػاخ ، يكػو كتػه أف ت   ػي ذ، 
سػ  هبيعالزة اان  ذال ذ بملبشػ ة، ذؿتػو نسػباهلل اعػ  يكػو اظت ازملػة ينفسػ  ذا، ذينف

 بع ذ ع    اال .

 األّزاد
 ذهنبؾ عزء بيف ، هقهلل زبيوا:

 ))َبو د ذرر د ي  د ذ ر ذد ي ((
 !هكثري بو ا بملة ت  وا ا ذراد، هجة أهنب  ه  ايملهللاايت
   –ذهػػو سػػاهلل اي بئفػػة  -يكػػو أهػػ  اينيفػػبايت مل يرت ػػوا ا ذراد، هبإلبػػبـ اصتناػػهلل 

 ة   يػهلل ، ذس ػئ    ذيػ  هقػبؿ: شػيء ذاػلنب آخ  أنفبس  متػت  ايقػ آف، ذنتسػ  ابظتسػمل
 !!!ا  إى ذ د نرت   ب  نلقى ذ

ذزا  ي : ظتبذا تق أ ايوررد ذأنت   هح  ايسباةأ زبؿ: ذبب   ذي  أف يكوف آخػ  
أنفبسي   اضتابة ايهللناب أف أختميفب اق اءة  الـ ذ ع    اال ، ذاعهلل أف انتيفػى بػو ذررد   

 . بف بع ايك ًن 
يػػحي  بػػو هفػػوات ايػػنف  أف تناػػط   رب ػػبف، ذاعػػهلل رب ػػبف تػػرتؾ ا ذراد، أيػػو 
ب ازملتػػ  ينفسػػ أ! هبياػػاخ د ي ازملػػ   ف ايػػوررد ا، هػػإذا مل تسػػت ف  ذ هكاػػف تنتظػػ  

 أ!!.ه   ذ 
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انػػػػهللبب تسػػػػمع إشتػػػػ  يكػػػػو يػػػػا  يػػػػ  ذررد  بيصػػػػبضتل  ت صػػػػلي الػػػػى اضتملاػػػػه 
أ! كاػف ت مػع   ه ػ  ذ الػى يػهلل رسػوؿ ذ ، هايسباقل ت صلي ها  الى اينػا  

ذايسباقل  بنوا يقويوف: د ينمل ي ظتو سػل  ق يػق ايصػبضتل أف ي قلرػ  اػو ثالذتبئػة بػ ة   
    يالة بع ب ور ايقله ذافبء ايحهو.  ايصالة الى اينا  

انػهللبب تسػمع إشتػ  هيفػحا خػري، يكػو يػا   أهػ  ايقػهللر  هأف ت صػلي الػى اينػا  
 ب ايصلة اييت اان  ذال  تبب ذأ!.ايعب ، ب

إذاً د اػػهلل بػػو ا ذراد، ذغتػػبي  ايػػح  ، هػػإذا غفلػػت اػػو ذيػػ  هلػػا  يػػ  شػػيء، 
همػػػنيفج ايصػػػبضتل أف لتػػػبه، اإلنسػػػبف الػػػى بػػػب   لِرػػػف اػػػ  بػػػو ذ، ذبػػػو رسػػػوؿ ذ، ذبػػػو 
شػػػاخ ، د يتخلػػػى اػػػو ذيػػػ   لػػػ  ق هػػػة اػػػل ذد أزػػػ ، هػػػإذا راذدتػػػ  نفسػػػ ، هاجػػػه أف 

ب، هإذا اهللدمب هستنتيفي، يكو إف استسلمت يلػنف  هسػتهللخ    قػور اينسػابف، يصهللَّه
  تصمل  بو ايحيو يقوؿ هايف  اي زتو:  يوذ                                   
  ((346346)ايملق ة)ايملق ة. 

لػػػػى أف يملل نػػػػب هػػػػحا اظتقػػػبـ، ذأف نتتعنػػػػب  ػػػػحا اإل ػػػ اـ، ذأف يعاننػػػػب ا نسػػػأؿ ذ 
أنفسنب، ذأف ينص ن الايفب نص اً ازيػزاً، ذيفػت  الانػب هت ػبً إعتاػبً، ذنتن نػب سػكانة ذقمأنانػة 
زلملاػػة، ذناػػوة ذػتملػػة رذببناػػة، ذكتعػػ  ينػػب   أسػػ ارن أسػػ اراً إعتاػػة، نكػػوف  ػػب بػػو ايػػحيو د 

 خوؼ الايف  ذده  لتزنوف
 ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚضًِ
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 لجاىٕالْصل ا

 أصْل البدآات
c ٘العتٔق 
c حترٓس الطاللني مً اليت 
c األّزاد 
c ٘ٔاإلذٌ للْزد ّالسابط٘ السّحاى 
c الػْق 
c زفع الطناّات بػري عند 
c أٍل الطس 
c ٕدزجات الفتح اليْزاى 
c حغ املسٓدًٓ مً مقاو غٔدَه 
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 5أصْل البدآات9 الْصل الجاىٙ
 العتٔق٘

سؤاهسؤاه
2

أُ تقوه )أستغفس اهلل أُ تقوه )أستغفس اهلل   : ِن ٍِاك شيء يسىى عتيقة وَ الٍاز، وِي: ِن ٍِاك شيء يسىى عتيقة وَ الٍاز، وِي

العظيي وِو التواب السحيي( سبعني ألف وسة وِي العتيقة الصغسى، أو وائة ألف وسة العظيي وِو التواب السحيي( سبعني ألف وسة وِي العتيقة الصغسى، أو وائة ألف وسة 

  وِي العتيقة اللربى،؟وِي العتيقة اللربى،؟

هػػػحا ا بػػػ  بػػػح ور   اعػػػ   تػػػه ايعتاقػػػة هػػػى اتػػػق رزملػػػة ايعملػػػهلل بػػػو اينػػػبر ... ذ 
  يكنػذ ،  ليفػب أببديػث  ػعافةىف تل  ايكته   باي زبئق، ذإف  بنت ا ببديث اظت ذية انيف

 :زوي   ذاي غبئه ذذي  بنيفب عم  ابضتهلليث اي عاف   ه بئ  ا امبؿي  
َٔ قسأ قٌ ٖٛ اي٤ً٘ أسد َا١٥ أيـ َس٠ ؾكد اغرت٣ ْؿط٘ َٔ اي٤ً٘ ، ْٚاد٣ َٓاد َٔ  }

 3{قبٌ اي٤ً٘ تعاىل ؾ٢ مساٚات٘ ٚأزض٘: أال إٕ ؾالْا عتٝل اي١ً٘ 

، 3سػملعوف أيػف بػ ة  مػب ذرد اب ثػ  ذاي  يسموهنب ايعتاقة ايص  ي هى اإلست فبر
ذهػػح  نع ايفػػػب يػػػ نس اظتقمللػػػل الػػػى يقػػبء ذ، ايػػػحيو  ػػػ ذا   ايسػػػو ذأاػػػمل  الػػػى ابب 
 اآلخػػػػػػػػػػػ ة، ذلتتػػػػػػػػػػػبج أف يعػػػػػػػػػػػوض بػػػػػػػػػػػب هبتػػػػػػػػػػػ  ....، أذ يسػػػػػػػػػػػت ف  بػػػػػػػػػػػو ذنواػػػػػػػػػػػ  .....،

اينملويػػة بػػو ا ببديػػث ددئػػ  شػػواههلل ذ اإلسػػت فبر يعتاقػػة هأه ػػ  املػػبدة يػػ  ادسػػت فبر، ذ 
 :بث  بب رذي ان   ايثباتة ايا يفة

                                                 
 ـ5/5/6134هػ 3512بو ذذ ايقعهللة 63اصتمعة  –اظتعبدب  3
 ا سئلة اظتح ورة  أتت الى اعتواء ا  اإلنرتنت أثنبء ػتب  ة أسئلة ببئ ة ذإعبابت شبهاة. 6
  ببشػػات  الػػى اصتاليػػل: هػػي اتبزػػة بػػو اينػػبر ااػػ ط أد يكػػوف الاػػ  بقػػوؽ ايعملػػبد زػػبؿ ايصػػبذب ر اسػػنهلل  ػػعاف، ايملػػزارذا   1

ذانبء الى هحا اضتهلليث ايحب يعم  اػ    ه ػبئ  . أااًل، أذ الا  ذهو ابعز او أدائيفب، أبب بو زهللر الايفب هيفو  بظتستيفزئ ا ا 
ي  احملهللث املهلل اَللَّ ايصهلليق اي مبرب    تبا  " ا امبؿ نا رتباة بو بتأخ ب اظتبيكاة الى است ملبب اتبزة ايصمهللية، ذ   ذ

 هتبذي دار اإلهتبء اظتص ية يلااخ ا اة اق . – ه بئ  ايق آف
زبؿ ااو ا يب: أذاا  أف حتبه، الى أف تارتب نفس  بو اَلِل اعتق رزملت  بو اينبر أبف تقوؿ د إي  إد :() ها  ايقهللي  - 5

 .تقوعتب ان   ب ذرد ا  خ  نملوب ت  أذ رزملة بواَلِل سملعل أيف ب ة هإف اَلِل يعتق رزمل
ي َعَتبَزةر ايصُّ  َ ي: بواشي ايا ذاين(، ذ ج)حتفة احملتبج   ش ح اظتنيفب  - يف ور  ابر لرا ر َسمل عرَل أَي َف َب َّة  اي َما    َأب  َ بيتػَّيف 
 اع  اآلاثر أف بو زبؿ د إي  إد ذ شتعت   :ايااخ أيب زيهلل ايق قا زبؿ .:اظتست  ؼ      هو بستظ ؼ(ذ) () ايق قبس -

 .هعملت ذي  رعبء ا  ة ايواهلل، هفعلت بنيفب  هلي ذاملت أامبد أدخ مب ينفسي، سملعل أيف ب ة  بف ههللا  بو اينبر
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ََس٠َٕٓ  } ـَ  ٙٔ ٜأٞي ُِٔد َٕ اهلل ٚٔبَش ٍَ إ٢َذا ٜأِصَبَح: ُضِبَشا ِٔ ٜقا ََس٠َٕٓأَ) وروى-ََ ٜؾٜكٔد -(١ٜ٥َ 

٘ٔ َعٔتَٝل اهلل َٔ ِٛ َٜ َٕ آئِخُس  َٔ اهلل، ٚنا َٔ  ُ٘ َْٞؿَط ُِٜصٔبُح: اٜل  }، 5{ اِغَتس٣  ٍَ ٔسنَي  ِٔ ٜقا ََ

َٚايًٰٜٓ  إ٢ٍ  ُ٘ َٓٓاز٢ َٙ إ٢الٜٓ ايًٜٓ َٔ اي َٔ  ُ٘ ُ٘ َزٜقَبَت  6{ُ٘ ٜأٞنَبُس، ٜأِعَتَل ايًٜٓ

ذتعػػبرؼ ايصػػبضتوف الػػى أهنػػب زػػ اءة  ذهنػػبؾ اتاقػػة أخػػ ي يسػػموهنب ايعتاقػػة ايكػػ ي
ذزهلل ذ  ن هايفب بهلليث ايملزار  عاف ايسنهلل ذيكنيفب أي ػبً سورة اإلخالص ببئة أيف ب ة، 

 :عتب شواههلل ز يملة أي بً بو ا ببديث  قوي  
{ ِٔ ََس٠َٕٓ ٜؾٜكٔد اِغَتَس٣ ََ ـَ  ُ٘ ٜأَسْد ٜأٞي َٛ ايًٜٓ ُٖ  ٌِ ٘ٔ ٰ  ٜقَسٜأ ٝق َٔ ايًٜٓ َٔ  ُ٘ ٌِ  }، 7{ َْٞؿَط ِٔ ٜقَسٜأ ٝق ََ

َٓٓاز٢ َٔ اي َٔ ُ٘ َبَسا٠٠٤َ  ُ٘ ٜي َٖا ٜنَتَب ايًٜٓ ِٝس٢ ِٚ ٜغ ََس٠َٕٓ ٔؾٞ ايصَٓاٜل٠ٔ ٜأ َٔا١ٜ٥َ  ُ٘ ٜأَسْد  َٛ ايًٜٓ ُٖ }8 

 ، .....عتػػػػػ ، هنع ػػػػػايف  ايعتاقػػػػػة ايصػػػػػ  ي نع ايفػػػػػب أي ػػػػػبً ايعتاقػػػػػة ايكػػػػػ ي ذهػػػػػح  
بػو   ذنػ ي أف هػحا يكػوف سػململبً يعػتقيف، ..... ذاعهلل أف ينتيفوا بنيفب نع ايف  ايعتاقة ايك ي

 اينبر إف شبء ذ رب ايعبظتل.
إذا أراد اظت يػػهلل   اهللايتػػ  أف مخػػحهب هػػال بػػبنع، هقػػهلل  ػػبف ايسػػلف ايصػػبحمل ذخباػػة 

زملػ  أف يع ػو   - ف اظت يهلل انهللبب يػهللخ  ق يػق ذ أتملبع اي  ؽ  بطتلوتاة ذغريهب مب ذ 
ذيػػ   هػػبت، مث يع ونػػ  اعػػهلل أف يسػػت ف  ذ سػػملعل أيػػف بػػ ة، بػػ  دتسػػ  بػػب -أب أذراد 
 ػ  يػـو   ذد لتهللدذف ي  زبو يالنتيفبء بنيفب، ذ ػبف بعظميفػ  يست سػو أف يسػت ف ا ذراد، 

ذاعػػهلل ذيػػ  يظيفػػ  الاػػ  أيػػف بػػ ة، اعػػهلل  ػػ  ه ي ػػة بػػبئتل بػػ ة، هاسػػت  ؽ سػػملعل يوبػػبً، 
 االببت ايتواال ذاظتت يف يو، هاع ون  ا ذراد.

ذا ذراد إذا داـذ الايفػػب اظت يػػهلل يكػػوف عتػػب االبػػبت تظيفػػ  الػػى اػػف ة ايوعػػ ، ذأن 
أذ   انهللبب  نت شػبابً   اهللايػة اي  يػق، ذأ ػ بين ذ املهللايػة شػهلليهللة هػبعتمع بػو  اػهللد  

ذ نػػػب ـتػػػت  اػػػالة ايصػػػمل  بػػػ  شػػػ ذؽ   ملػػػري بػػػو أهػػػ  الػػػهلل ، بػػػ   نػػػب فتػػػ  اظتسػػػجهلل،
اياػػم ، هكػػبف ايػػحب د يقػػ أ ايػػوررد ايقػػو ، أذ ايػػوررد ايقػػ آين ظتػػهللة يػػـو أذ يػػوبل أا هػػ ، 

                                                 
 .، ذايواية ايثبناة او أم ايهللرداء رذا  اي  اين   ا ذسط، غتمع ايزذائهلل  او ااو امِلبس 4
 اسب   او َأيب ايهللَّرداءر رَ ي اَللَّ  ان  . رذا  ااو ايسين ذااو  2
ابرب   هوائهلل  او بحيفَة رَ ي اَللَّ  ان  . عببع اظتسبناهلل ذاظت اسا  1  اطت 
 عببع اظتسبناهلل ذاظت اسا  )قه( او هريذز ايهللَّيلمي  8
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   ف ايوررد يظيف  نور  الى ايوع :                ((611611)ايملق ة)ايملق ة ... 
 :تظيفػػػػػػػػػػ    سػػػػػػػػػػامب اإلنسػػػػػػػػػػبف، يقػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػاهللن املػػػػػػػػػػهلل ذ اػػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػػعود 

 ((.ايكحاب اعالبة   ذعيف  نب نع ؼ ))
بػو اظت يػػهلليو د لتسػملوهنب عاػهللاً بػع ايصػبضتل ايصػػبدزل  اً هبظتصػاملة ايكػ ي أف  ثػري 

  ، ذايصبضتوف يرت وهن   نفسيف : !!!أه  اإلش اؽ                                 
         ((5252)هصػػػػػػػػلت)احملتػػػػػػػػبج يػػػػػػػػ  هبياػػػػػػػػاخ د لتتػػػػػػػػبج بنػػػػػػػػ  شػػػػػػػػيء، يكػػػػػػػػو أنػػػػػػػػت هصػػػػػػػػلت!، 

هلو املت ابضتبً هسا عوؾ    اػوهيف ، ذإف مل تعمػ  هسػتكوف    اػوؼ اصتػزاءات، 
 ذاصتزاءات تكوف شهلليهللة يكن  د تهللرب.

يقوؿ أبهلله  ي ع  بو ايصبضتل: أن املت  ػحا ذ ػحا بػو اظتعباػي ذمل أعػهلل  -
اقػػبابً!!، هقػػبؿ يػػ : هػػ  أنػػت تقػػـو ايلاػػ أ زػػبؿ: د، زػػبؿ: ذهػػ  هنػػبؾ اقػػبب 

 بو هحاأ!! ػت ـذ بو زابـ ايلا . أشهلل

أف نتاػػػي اإلنسػػػبف ذد يػػػح    ......  ذايعقػػػبب ا شػػػهلل اي فلػػػة اػػػو ذ ػػػ  ذ -
 !!!، ذد يح   ذ!!!السبن  إد هالف ذاالف

 انيفب  ثري بو اظت يهلليو. ذهنبؾ أنواع  ثرية بو ايعقبب، ي ف  -
 :إذاً اظت يهلل 

 !يملهللأ أذدً ابدست فبر سملعل أيف ب ة -

 !   ي  ذي يفِر  ي ف  ذ إى أف  -

 !مث يملهللأ اعهلل ذي    ا ذراد  -

 ذلتبه، الى نفس  بو اظتعباي ذايف  بب ظيف  بنيفب ذبب ا و. -
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 حترٓس الطاللني مً اليت
أن أبحر ا بملة  ملبراً ذا براً: إاي   مث إاي   مث إاي   بو اينػت ذهريذسػبت ، هيفػو 

 !!بقت  اآلهة ايعظمى اييت أابات  ثري بو ايسبيكل  
هلو تعوَّد أف ي ي أشابء خبرعة هإف اينف  تتلحذ مباػبههللة هػح  اظتنػبظ ، ها ػاع: 

                     ((3333)اضتج)اضتج. 
هلا حر اصتماع بو ذي ، ذيَػق وا أانبئيف  بو ذي ، د ت ازمل  يتع ؼ هػ  يػ ي هػح  

ن  كته أف ي ازػه ذ د ا شابء أـ د، ذيكو أه  شيء بب ايحب ذ عت  أنت   زلمل أ  
ي ازمل  أنت، هتملقى بع  ب  تحيق  قعػ  اطتاػاة، ذي مػئو زلملػ  اػح   ذ، ذاعػهلل ذيػ  د 

  ختػػػػش الاػػػػ  ذيػػػػو بػػػػو اياػػػػا بف:                                       
                      ((613613)ا ا اؼ)ا ا اؼ. 

 زاداألّ
سؤاه: ِن األوزاد اليت يأخرِا املسيد بعد أُ يٍتّي وَ العتيقة الصغسى والعتيقة سؤاه: ِن األوزاد اليت يأخرِا املسيد بعد أُ يٍتّي وَ العتيقة الصغسى والعتيقة 

  اللربى ولتوبة أً غري ولتوبة؟اللربى ولتوبة أً غري ولتوبة؟

هنبؾ أذراد أه  ايملهللاية، ذهي بكتواة، ذزػهلل ذ  نهػب    تبانػب )أذ ػبر ا اػ ار( أبػب 
يػحي  أذرادهػ   عتػ ، أه  ايعنبية ايحيو ت زوا زلااًل تكوف أذرادهػ  إعتػبـ هػورب بػو ذ 

 ختتلف.
هنػػبؾ بػػو مخػػح ايػػوررد هػػا خلا هاػػ  هاجػػهلل ايفػػت ، ذهنػػبؾ بػػو مخػػح ايػػوررد هارت ػػ  

 هاقف، ذد يفت  الا ، ذي له ذردًا آخ ،  اف ذمل ي فت  الا أ!!.
هنبؾ أذراد يسػبناة، ذهنػبؾ أذراد زلملاػة، ذهنػبؾ ي ػبئف ا زخاػة، ذهنػبؾ اعػهلل ذيػ  

هػػب ذراد بوعػػودة  هػػ  اصتػػهلل ذادعتيفػػبد ايػػحيو عتػػ   جتلاػػبت رذببناػػة، ذيكػػ  بقػػبـ بقػػبؿ،
بقصهلل اػبؿ، يكػو د كتػوز أف آخػح ايػوررد ذأت  ػ ،  بيػحب يػحهه يل ملاػه هاع اػ  رذشػتة 
ايػػػهللذاء هػػػال مخػػػحهب، هػػػ  ي لػػػه رذشػػػتة أخػػػ يأ! أذيع اػػػ  ايصػػػاهلل  ت  املػػػة اظامػػػة ذد 
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 مخحهب!!.
ذهػح  أذؿ نتاجػة، يكػو إذا  يكو )بو ام  مبب ال  ذرَّث  ذ ال  بب مل يكػو يعلػ (

أردت اينتػػبئج ايػػيت   اياػػهلليو، ذايػػيت ت اهػػب ايعاػػوف هػػال شػػأف ينػػب  ػػح  اينتػػبئج،  ف ايػػحب 
ت ا  ايعاوف ذتلمس  اياهلليو ؿتػو ن يػهلل هاػ  اي  ػة، ذأنػت صتيفلػ  ت يػهلل هاػ  ايكثػ ة، ذايكثػ ة 

 .يو ت  ين ان  شائبً، يكو اي  ة يو عبءت هإف ايقلا  سا  ين او ايكثري

 اإلذٌ للْزد ّالسابط٘ السّحاىٔ٘
  سؤاه: وا الفسق بني قساءة الِوزد القسآٌي بإذُ وَ الشيخ، والقساءة بدوُ إذُ؟سؤاه: وا الفسق بني قساءة الِوزد القسآٌي بإذُ وَ الشيخ، والقساءة بدوُ إذُ؟

   ػػػ  اظتسػػػلمل   زػػػ اءة ايقػػػ آف بػػػأذذنل هاػػػ  بػػػو ذ:                      
ي اهب تزذؿ  ػح   يكو ايااخ إذا  بف ساخا إنسبف آبايت ؼتصواة هيفو يعلة اظتزب (اظتزب (6161))

 ايتالذة، يكو غري ذي   لنب بأذذنل ابيتالذة ذيكو بع ايتهللا .
ذهنػػبؾ  ثػػري بػػو اظت يػػهلليو ياػػتكوف بػػو اػػهللـ ايفػػت ، ذذيػػ   هنػػ  كتيفلػػوف اي  يقػػة 

 اييت  ب ايفت ، يكو اي  يقة اييت الَّميفب ينب بابمتنب ذاييت  ب ؾتػهلل ايفػت     تػبب ذ 
، هكػػ  أف يكػػوف هنػبؾ راا ػة رذببناػػة اانػ  ذاػل خػػري اي يػة  ذ  ا ذراد، ذهػي د اػهلل

ػت بت ايملث ايتلافزيوناة بوعػودة    ػ  بكػبف يكنيفػب بػ  تظيفػ  الػى ايابشػةأ إذا  ػبف 
 هنبؾ عيفبز استقملبؿ،  ن  ي اط ال ايابشة ذاإلرسبؿ.

يفزهػػب سػػاهللن رسػػوؿ ذ  ذيع ايفػػب تصػػ ي  ابيملػػث   ػحي  هنػػبؾ ػت ػػة اسػػتقملبؿ كت 
 ػػ ت  إى زلػػػوب ا بملػػة ايػػػحيو شػػوزيف  زاد، ذايػػػحيو غػػ ابيف  فتػػػب، ذايػػحيو هاػػػببيف  بػػو ب

داب، بػػػ  يتمتعػػػوا ابيع ػػػبءات اآلتاػػػة   رذببناػػػة اظتصػػػ فى الاػػػ  أه ػػػ  ايصػػػالة ذأ  
 ايسالـ

ببذا أهع  بو أع  ذي أ هحا ايحب تعلمنب ، هعلى اإلنسػبف أف يست  ػ  اػورة 
بب ذ، ذيست  ػػ  أف شػػاخ  هػػو ايػػحب يقػػ أ شػػاخ  انػػهلل امػػ  ذررد ، أذ انػػهلل تػػالذة  تػػ

ذهو يسمع ايق آف بو شاخ ، ذهحا ايحب باانب الا ، ذ بف ايوابهلل بنب انهللبب يقػ أ  ػح  
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ايكافاة لت  أبف هبر بو اظتعبين اإلعتاة تتفج    ايقله، مل يق أهب    تػبب، ذمل يسػمعيفب 
 تتنزؿ.بو ابمل، ذ لمب أابد ايتالذة كتهلل هبر أخ ي بو اظتعبين 

ببذا تفع  اورة اظت شهللأ تسهلل اضتواس ايظبه ة، ها خلا اإلنسبف، ذدتنػع ذاردات 
 اضتواس  بيعل ذا ذف ذاياهلل ذغريه ، ذتفت  اضتواس ايملبقنة، هتأ  ايع بءات ايملبقنة.

يكو يو ز أت ذد يوعهلل است  بر، هإف اضتواس ايظبه ة بفتوبػة، هػأن أزػ أ يكػين 
ذ ػػحا، هػػ  هػػح  ايقػػ اءة اصػػفبء أـ باوشػػةأ! أذ أن أزػػ أ ذااػػين  أشتػػع هػػالنً يػػتكل     ػػحا

تنظػػ  هنػػب ذهنػػبؾ، همػػب شػػك  هػػح  ايقػػ اءةأ! باوشػػة  ف اضتػػواس ايظػػبه ة بفتوبػػة، زػػبؿ 
ذأر ب : ))اورة اظت شهلل دتنع ذاردات اضتواس او ايقلػه،    ذي  اإلببـ أاو ايعزائ  

(( ذهػح  هػي ايملػهللاايت ايػ ب  هتكوف اضتواس حتت سل بف ايقله، ذايقله يتلقى بو
 ا الاة   سلوؾ أه  اظتع هة اي ذببناة.

ذغري ذي  بو زػ اءة ا ذراد ياػ  هنػبر هيفػو اباػهلل، ذاضتب ػ  هاػ  يػ  الاػ  درعػبت، 
آلخػ ة، يكػو يػا  يػ  االزػة ذغري اضتب ػ  هاػ  د يكتملػو ، ذايػهللرعبت بسػنبت   ايػهللار ا

هػػػحا اباػػهلل، ذد بػػػبنع سػػاع ا  ذ بػػػب ت يػػػهلل يقػػػ أ ايقػػ آف، ذيقػػػـو ايلاػػ ،  ػػػ  ابظترػػن  .... 
ذزايدة، ذاضتسنة اعا  أبثبعتب إى سػملعمبئة  ػعف، يكػو ايفػت  اإلعتػي يػا  يػ  ق يػق غػري 

 بب ذ  ن.
بػػػب ايػػػحب بنػػػع يوسػػػف اػػػو يعقػػػوب اػػػو إسػػػ بؽ اػػػو إاػػػ اها  الػػػايف  ايسػػػالـ بػػػو 

  ايفبباػػػة اعػػػهللبب تزينػػػت يػػػ  ز ياخػػػة ذ بنػػػت أرتػػػ  أهػػػ  زببهنػػػبأ ذزبيػػػت:         
  بػػب ايػػحب بنعػػ أ ا هػػبف راػػ :   ت يَػػ َ ئ ػػاِر ه   ذ  زػػ اءة أخػػ ي  يوسػػف(يوسػػف(6161))           

             ((6565)يوسف)ذبب ا هبف را أ زبيوا: اورة أاو  ب شهلل  ساهللن يعقوب يوسف. 
انهللبب ه َّ  ب ذعهلل اورة اظت شهلل أبببػ ، همنعػ  سػواء يػو هػ َّ اقتليفػب أذ غػري ذيػ ، 

نػػ  يػػو زتليفػػب هسػػتكوف بصػػاملة ابينسػػملة يػػ ،  نػػ    هػػح  اضتبيػػة سػػاقويوف زتليفػػب  نػػ   ػػبف  
 ي يهللهب هببتنعت.

 الػْق
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  سؤاه: وا وعٍى الشوق؟سؤاه: وا وعٍى الشوق؟

، أذ اياوؽ هو اضته ايزائهلل ايحب ينمػو ذيتزايػهلل رغملػًة   بملاػه ذ ذبصػ فب  
 .  ايتملي أذ ايتمتع ابظتابههلل ايعبياة بو  مبدت ذ ع    اال 

ذهحا اياوؽ ينمػو هاصػري ااػقبً، مث يت ػوؿ إى هاػبـ، مث يت ػوؿ إى ااػ الـ، مث 
يت ػػوؿ إى هنػػبءد ابيكلاػػة   احململػػوب، هػػال يملػػق يلم  ػػه ه ويِرػػة ذد أناَّػػة بػػع احململػػوب، ذهػػو 

 ايحب زا  ها : ))د يصِر  اضته ال إثنل ب  يقوؿ أبهللقتب ي خ : اي أن((.
اينػبس هايفػب، ذهػي بػحازبت ذياسػت  لمػبت، هػال ن يػهلل ذهي ايهللرعبت اييت ي تقي 

أف ناػػػ   أنفسػػػنب ابيكلمػػػبت  ػػػملع  بػػػو ينتسػػػه يلصػػػوهاة، ذايػػػحيو ياػػػ لوف أنفسػػػيف  
ذاينػبس اكلمػػبت ابياػػة بػػو  ػػالـ ايسػػبدة ايصػوهاة ذي دِرد ذهنػػب ااػػنيف  همػػو يسػػمعيف  يقػػوؿ: 

لػوف ايمل ػباة هؤدء أه  أبواؿ ابياة، ذأهػ  بقببػبت رازاػة، ذهػ  ياسػوا الػى شػيء، لتم
 هقط الى رؤسيف  ذد لتملوهنب   زلو  .

ذاياػػوؽ د ينمػػو إد مبجبيسػػة أهػػ  اياػػوؽ، ذهنػػبؾ شػػوؽد ظػػبه  ذهػػو يلمظػػبه ، 
هاػ    ابقػو سػاهللن رسػوؿ  يكو شوؽ أه  اضتقاقة ابقػو يَعػبمل اي اػه ايػحب جتلَّػى ذ 

 .ذ 
ة، ذاػل بػو ياػتبؽ يلػحات هيفنبؾ ه ؽد  ملري ال بو ياػتبؽ يػزايرة اظتقػبـ   اي ذ ػ

احملمهللية، ذهنػبؾ هػ ؽ اػل بػو ياػتبؽ يلكعملػة  مملػف، ذبػو هػو نظػ د نظػ ًة أالػى ذياػتبؽ 
ذأر ػػب  انػػهللبب  ػػبف ذازفػػبً انػػهلل ايكعملػػة خبقمليفػػب  إى  عملػػة ا رذاح، ذاإلبػػبـ أاػػو ايعػػزائ  

 ذخبقه ذ ذزبؿ:
قٌبببببٖ   جبببببٖ لوجٌببببببَأ ُ٘وٌبببببٖ ّأر 

 

 فك٘ببببببف إ ا هببببببب أشببببببر  الوؼٌببببببٔ

 
اػػػف مبػػػو أشػػػ ؽ الاػػػ  اػػػبمل اظتعػػػفأ بػػػبذا يفعػػػ أ! ذيػػػحي  أاجػػػه انػػػهللبب أري هك

اظتسب ل ايحيو يحهملوف إى هنبؾ، بنيف  بو ينخ ط   ايملكػبء ذغػري  ذيػ ، همػب ابيػ  يػو 
رأيت ذرَّة بو ابمل اضتقاقة ببذا تفع أ! إذا  نت انهلل اصتهللراف ذتملكي، همب ابي  يو رأيػت 

ايحب انب  إاػ اها ، ذآاثر اطتلاػ  هاػ ، همػب ابيػ  ابيملاػت  ايقله ايعبب  اباأ! هيفحا ايملات



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y53 X(                الْصل الجاىٕ 9 أصْل البدآات   ((                                

   زله اضتملاه ا اظ أ! ه  هحا  حاؾأ!. ايحب انب  اصتلا  
ه  يستوب ايملات ايحب انب  اطتلا  بع ايملات ايػحب انػب  اصتلاػ أ! هيفػحا اػ  آاثر، 

بف أف ذيكػػػو اآلخػػػ  هاػػػ  أسػػػ ار، ذهػػػ ؽد شبسػػػعد اػػػل اآلاثر ذا سػػػ ار، يػػػحي  د اػػػهلل يسنسػػػ
 يكوف   ايملهللاايت بع أه  ايعنبايت.

ذاياػػػوؽ بػػػزاج، يػػػزاج  ػػػ  ا ا ػػػبء ايظػػػبه ة ذايملبقنػػػة يمللػػػوغ اظتػػػ اد، ذبػػػثالً   
ايهللناب: إذا اشتبؽ اإلنسػبف يوابػهللة لتمليفػب، هعنػهلل نوبػ  ي ػوؼ اػ  خابعتػب هامنعػ  بػو اظتنػبـ، 

مػػبت  البيفػػب هػػال ذانػػهلل أ لػػ  يػػ ي خابعتػػب هػػال يتلػػحذ ابي عػػبـ، ي يػػهلل أف يػػتكل  هاتػػح   ن 
 يتيففَّ يسمبع أب  الـ.

ذهح  اضتبية أي بً ي اهػب احململػل، ذايػحيو هػ  ذذب شػوؽ  ذهاػبـ، هلػو ذهػه أذ أب  
رعػػػ  آخػػػ  ذي يػػػهلل أف ي سػػػمع ، بػػػ  ذيػػػو  ػػػبف المػػػبً بػػػو ايقػػػهللس ا الػػػى كتػػػهلل أف انػػػهلل  
ع انصػػ اؼ ذاػػهللذد اػػو  البػػ  ذد ي يػػهلل أف يسػػمع،  ف أذنػػ  ايواااػػة ع مللػػت الػػى ايسػػمب 

 بو شاخ .
ـً  هبياػػوؽ كتعػػ   ػػ  بقػػبئق اإلنسػػبف ايظػػبه ة ذايملبقنػػة تتَّجػػ  إى بملاػػه ذب هاػػب
، ذت يهلل أف تتق ب بن  ذت يهلل أف تعػاش بعػ ، ذت يػهلل أف حتظػى القاػب ، ذت يػهلل أف حتقػق  ذغ اـ 

 اظتف بع .
ذؿتو نعجه بو اياوؽ بع اي املػة، اي بئػه ياػتبؽ بقػبً، يكػو اإلبػبـ أاػو ايعػزائ  

هقػبؿ: هػػ  ياػػتبؽ بب ػ أ هلػػ  كتملػػ  أبػهلل، هقػػبؿ: هنػػبؾ بقػبـ اظتعاػػة، ذهنػػبؾ  سػأؿ سػػؤادً 
بقبـ ايعنهللية، ذهنبؾ بقبـ ايلهللناة، هك  بب دخػ  إى بقػبـ ياػتبؽ يلمقػبـ ا الػى   هػحا 

  اظتقػػػبـ، اضت ػػػور بعاػػػة   بقػػػبـ اظتعاػػػة، هاكػػػوف اياػػػوؽ ظتقػػػبـ ايعنهلليػػػة:               
                      ((368368)  اين)  غري:  اين                    ((612612)ا ا اؼ)ا ا اؼ 

  هػػ  هػػؤدء  يفػػؤدءأ! ذهػػؤدء غػػري:                                           
 :  ذيػػػحي  اظتقػػػبـ ا اظػػػ  يل ملاػػػه  ايكيفػػػف(ايكيفػػػف(2424))                          

  ذهػحا بقػػبـ ايلهللناػػة، د ع يػػ  ذد غػري ، بقػػبـ ايلهللناػػة بملبشػػ ة:                  
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هح  اظتقبببت حتتػبج إى سػري ذسػلوؾ ذأذذاؽد ذباػبههللات، ذياسػت الػ  ذيكنػ  ، اينم (اينم (22))
 ذذؽ:

 الؼلببببن  ببببدل ّفببببْ  الؼلببببن أًببببْارل 

 

 ّالٌبْر ي٘ببتل ّفببْ  الغ٘ببت أضببرارل 

 لطبببر ٗجببب ثٌٖ لشبببِْد  ضبببررَّا 

 

ٖم رؼبببببلٔ ُّببببْ ضببببز برم   ُّببببْ الببببْل

 
ػ  ايعلػ ، ذاعػهلل  يعمػ  ابيعلػ ،  صِر هريتقي اإلنسبف   هح  اظتقبببت، هأذؿ شػيء لت 
جػه اػو ا سػ ار، هػال يقػف انػهلل ا نػوار  ب  ي ي نػور ايعلػ ، هلػو ذزػف انػهلل ا نػوار لت 

جه او ذع  اي ايحب هو بصػهللر  نا  اظتختبر يريي ا س ار، ذيو ذزف انهلل ا س ار لت 
 يست ف  ذ هاقوؿ: هح  ا س ار .. ذهكحا، ذيحي   بف 

{ ٔ٘ َ٘ ِضَتِػٔؿُسأٜل إ٢ْٚٞ َٚاي٤ً ٘ٔ َٜٚأُتُٛب اي٤ً ِٝ ٢ّ ٔؾٞ إ٢ٜي ِٛ َٝ ِٔ ٜأٞنَجَس اٞي  9{ ََٖس٠ٟ َضِبٔعنَي َٔ
 ذزبؿ   اي ذاية ا خ ي:

{ ُ٘ ْٖ ُٕ إ٢ َُٝػا َ٘ ِضَتِػٔؿُسأٜل َٚإ٢ْٚٞ ٜقًٞٔبٞ َع٢ًٜ ٜي ٢ّ ٔؾٞ اي٤ً ِٛ َٝ  52{ ََٖس٠ٕ َٔا١ٜ٥َ اٞي

هبيحيو ه  الى زهللره  زبيوا: إف رسوؿ ذ بثلنػب متاػ  أشػابء الػى زلملػ ، هسػاهللب 
ت   هػحا اضتػهلليث، هجػبءين سػاهللن رسػوؿ ذ  أاو اضتسو اياػبذ   ذأر ػب  زػبؿ: حتػريَّ

 اي بملبرؾ((.   اظتنبـ ذزبؿ  : ))غل ا نوار د غل ا غابر 
هنػػبؾ هػػ ؽد اػػل غػػل ا غاػػبر يلنػػبس ايعػػبديل، ذا غاػػبر يعػػين ايػػهللناب ذبػػب هايفػػب بػػو 
اياػػػيفوات ذا هػػػواء ذا ذدد ذاينسػػػبء ذبػػػب شػػػبا  ذيػػػ ، ذاػػػل غػػػل ا نػػػوار، ذا نػػػوار د 

     نف   ي تقػي، هكلمػب ارتقػى    بنتيفى عتب ذد بهللَّ   إدرا يفب، ذساهللن رسوؿ ذ 
 بن  ذيست ف  . ي اظتقبـ ايحب زملل   بف ابينسملة ي  غلد هاتوب إى ذ بقبـ ي  

  ذيػػػػػحي  زػػػػػبؿ: زدين:                     ((335335) قػػػػػ) ذايعلػػػػػ    هػػػػػحا اظتقػػػػػبـ  قػػػػػ
  شػػػػيفود، ذيػػػػا  الػػػػ   علمنػػػػب:                                                 

 .آؿ ام اف(آؿ ام اف(3838))
                                                 

 ايملخبرب ذبسنهلل أزتهلل او أيب ه ي ة  5
 ا ا  بسل  ذبسنهلل أزتهلل او ا غ  اظتزين  31
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   ياػػػيفهلل الػػػى ايػػػهللذاـ ذعػػػ  راػػػ   ذايعلػػػ  هنػػػب شػػػيفبدة، أي شػػػيفود، هكػػػبف 
هلل.  جتلابت  اييت د تتنبهى ذد ت عهلل ذد حت 

يتجلػػى    ػػ  ا نفػػبس اتجلاػػبت د بػػهلل عتػػب، ذد يػػهللرؾ ذيػػ  إد بػػو  إف ذ 
 . ة اينا  هحا اظتقبـ ايَعلي، ذ بنوا الى الة بملبش ة رذببناة ه  أا به  ذ 

 زفع الطناّات بػري عند
    سؤاه: وا وعٍى قولْ تعاىل: سؤاه: وا وعٍى قولْ تعاىل:                              ((66)اي اهلل)أأاي اهلل  

ايسمبء ب هواػةد اآلف، هكػ  امػود لتمليفػبأ! هيفػ  تػ ي أامػهللة حتمليفػبأ! د، هملػأي 
  أ اشتػػػػ  اي اهػػػػع: شػػػػيء رهعيفػػػػب ذ                ((11)ايػػػ زتو)جتلَّػػػػى الايفػػػػب ذ  ايػػػ زتو 

 اشت  اي اهع ه  هعت ا ري امهلل  ت ذهنب.
ذعتب بعف آخ  إشبرب: يو مل تعتمهلل الى نفس ، ذهناػت   راػ ، ذأاصػ ت ابا، 

 هفي هح  اضتبية: ت ذهنب ا ري امهلل .
يعػػين يػػو نزَّهػػت نفسػػ  اػػو اإلاتمػػبد الػػى ايعمػػ  ذاضتػػوؿ ذاي ػػوؿ ذهناػػت   ذ 

سػ  د ي كاػف إد  هلػ ، هكاػف تكاػف  ي ػري أهلػ أ!  هنػ  مل يػ ذ  ذيػو هرتي ايسػ ، ذاي
 ي ذ ، ذهو إشبرب   اآلية  ه  ايعنبية.

ذايسمبء بو ايسمو يعين اي زي، ذ   بقببػبت اي زػي ايػيت ي زػى اإلنسػبف هايفػب إى 
 ذ، بػب شػػكليفبأ ذ اػػف تصػػ  إيايفػػبأ ذ اػػف تسػػري إيايفػػبأ سػػاهللب أاػػو اضتسػػو اياػػبذ  

، خبدبػػ  ت ػػبذؿ   اينقػػبش زلػػاالً بػػع سػػاهللب أيب ايعملػػبس اظت سػػي، ه  ػػه اياػػاخ ذأر ػػب 
ذزػػػبؿ يػػػ :  اػػػف تػػػتكل  بػػػع أيب ايعملػػػبس  ػػػح  ايكافاػػػةأ! ذذ  اػػػو ايعملػػػبس أالػػػ  ا ػػػ ؽ 

 ايسمبء بن  ا  ؽ ا سكنهللرية.
اظت يػػهلليو ايصػػ بر هيفمػػوا أف ايسػػمبء  ػػب قػػ ؽ ذأاػػو ايعملػػبس يع هيفػػب، ذيكنيفػػب ق ػػ ؽ 

ذ، ذاي ػػ ؽ ايػػيت يسػػمو  ػػب اظتػػ ء إى بقػػبـ ايصػػفبء ذاينقػػبء ذاياػػفبهاة، ذهػػي ايس ػػمو إى 
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 ق ؽد  ثرية، )ا ق ائق اعهللد أنفبس اطتالئق(.
هكػػػ  ذابػػػهلل يػػػ  ق يػػػق أذ أ ثػػػ  بػػػو ق يػػػق، اي ملاػػػه كت اػػػ    ق يػػػق هػػػإف مل يفلػػػ  

ذمل ي ػػع    آخػػ  ذهكػػحا، هػػإذا اػػهللؽ   اينيفبيػػة د اػػهلل أف يصػػ ، ذإذا أخػػح بػػ ًة ذابػػهللة 
 يفل ، ذزبؿ: ايااخ د يصل ، هال هبئهللة ها   ن  غري بؤه  عتحا اظتقبـ.

 أٍل الطس
أ ثػػ  بػػو بع هتػػ  هػػو ا ػػ ؽ  هػػأاو ايعملػػبس يعػػ ؼ قػػ ؽ ايس ػػمو ذاي زػػي إى ذ 

 انهللبب يقوؿ: ا سكنهللرية، ذانتمليفوا ضتهلليث اينا  
ُ٘ ٜأَسٖب إ٢َذا } ٌَ َْاَد٣ َعِبّدا اي٤ً ٕٖ ٔدِبس٢ٜ ُ٘ ّْاٝؾال ُٜٔشٗب َ٘اي٤ً إ٢ ُ٘ ٜؾٜأٔسٖب ُٝٔشٗب ٌُ، ٜؾ  ٔدِبس٢ٜ

َٓأدٟ ُٝ ٌُ ٜؾ ٢ٌ ٔؾٞ ٔدِبس٢ٜ ِٖ َُا٤ٔ ٜأ ٕٖ ايٖط َ٘ إ٢ ُٙ، ّْاٝؾال ُٜٔشٗب اي٤ً ُ٘ ٜؾٜأٔسٗبٛ ُٝٔشٗب ٌُ ٜؾ ِٖ َُا٤ٔ، ٜأ ِٖ ايٖط  ُث

ُ٘ َُٜٛضُع ٍُ ٜي ٢ٌ ٔؾٞ اٞيٜكُبٛ ِٖ  55{ِزض٢ اأٜل ٜأ

ها  سػ  ايػ ذح، ذايػحب اػ  ايفتػوح، ذايػحب يػنفخ ذع ي  هو اي ذح ا بل، ذايحب 
    ي  ذا  ايفتوح:  اي ذح ظتو أراد ذ                                        

  ((3434) غبه) غبه. 
ملػػ  أهػػ  ايسػػمبء ذهػػ  أهػػ  ايسػػم و   اظتقػػبـ   هػػح  اضتاػػبة ايػػهللناب،  ف هػػؤدء  ذلت 

، ذهػػؤدء ايػػحيو إذا شػػيفهللذا يلمػػ ء هاػػب   اظتكبنػػة ذايوعبهػػة انػػهلل ذ زػػوـد   نظػػ  ذ عتػػ
 ، ذايػحيو زػبؿ عتػػ  ب ػ ة اينػػا  هنػبء ،  ف هػؤدء أاػػ بب اظتقػبـ ايعػب  انػػهلل ذ 

 انهللبب ب ت    عنبزة هأثنوا الايفب خرياً:
ِٖ ََٚدَبِت،} ِٛا ٔبٝأيِِخَس٣ ََٗسٚا ُث َٓ َٗا ٜؾٜأِث ِٝ ٍَ َغ٘سا، َعًٜ ٍَ َدَبِت،َٚ: ٜؾٜكا َُُس ٜؾٜكا ُٔ ُع ٤ٛأب ِب  اٞيَخ

 :ََٚدَبِت، ََا ٍَ ِِ ََٖرا: ٜقا ُِٝت َٓ ٘ٔ ٜأِث ِٝ ِّٝسا َعًٜ ََٛدَبِت يَِخ ُ٘ ٜؾ ١ٖٝٓ، ٜي ََٖرا اٞيَذ َٚ ِِ ُِٝت َٓ ٘ٔ ٜأِث ِٝ  َعًٜ

ََٛدَبِت َغ٘سا ُ٘ ٜؾ ِِ ٜي ُِْت ٖٓاُز، ٜأ ََٗدا٤ُ اي ٘ٔ ُغ  50{ ِزض٢اأٜل ٔؾٞ اي٤ً

                                                 
 ب ذبسل  او أيب ه ي ة ايملخبر  33
 ايملخبرب ذبسل  او أن   36
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ذزتيفب، بو أه  ايص فَّة اظتملبر ل ذيا  ايك ، ذهؤدء هػ   ذزبؿ هحا ظتو  بف بوي 
أهػػػ  اظتقػػػبـ ايعػػػب ، ذهػػػؤدء أهػػػ  ايس ػػػمو، شَت ػػػوا اػػػو اضتظػػػوظ ذا هػػػواء ذايػػػهللناب ايهللناػػػة 

ذبملاملػػ  ذبصػػ فب ، ذب ازػػي ايصػػبضتل ايك مَّػػ   ذاظت ػػببع ايفبناػػة، ذتعلقػػت زلػػو   ابا 
 بو املبد ذ.

 فلبببببن رشبببببغلِوْا دً٘بببببب ّأمخببببببرٓ

 

 ي اإلخبببببالص للببببب اد الؼل٘بببببخػببببب

 ػج٘ببببببببببببدل أخلصببببببببببببْا هلل قلجببببببببببببب   

 

 ّقببببببهْا خبابببببؼ٘ي ثصبببببد  ً٘بببببخ

 ّهببببي ٗببببد ضبببب٘د الرضبببب  الزِبببببهٖ 

 

 ضمبببببقْا خوبببببر الجشبببببب ر أ ودٗبببببخ

ببببببب ْا هلل هبببببببي ه٘ببببببب   ّ ببببببب      صم

 

 فكبببببى القببببرة هٌببببَ لِببببن ػط٘ببببخ

 ف ببببب   ال لبببببخ خل بببببا  بببببن ػبهببببب  

 

 ثصببببببببد   اد هببببببببْ أ الؼل٘ببببببببخ

 
 ذايفبين، ذايػحب  ػ  بػو هاػ  يعػبين، ذيػحي  هػ  هيفؤدء ه  أه  ايس مو او ايهللاين

  اػػبمل ايقػػ ب دائمػػبً ذايتيفػػبين، ذهػػ  ايػػحيو يقػػوؿ اي عػػ  هػػايف : ))يػػو يعلػػ  اظتلػػوؾ بػػب ؿتػػو 
 ها  ضتبراون الا  ابيساوؼ((.

هلا  انهلله  د خهللـ ذد با ، بب ها  بو اعتنبء ذاصتالء ذايصفبء ذايمليفبء ذاينػور 
عتػػ   ػػب   بػػبدت  بـ اي سػػ  ذا نملاػػبء، ذايػػيت يتنػػزؿ ذ ذاي ػػابء ايػػيت يػػواعيفيف   ػػب إبػػ

 ايصفبء، جتع  ايوابهلل بنيف  يا  ي  شأف ابيهللناب.
 !!لتمل  أه  ايسمبء!!! ... هؤدء ه  أه  ايس مو

ذي و ػػػع يػػػ  ايقملػػػوؿ   أهػػػ  ا رض ايػػػحيو مل يزايػػػوا ػتملػػػل ذياسػػػوا ػتملػػػوال،  هنػػػ  
بقػػبـ ب يػػهلل إى بػػ اد، ذبػػو ػتػػه  إى ػتملػػوب،  باػػ ويوف ابي ػػوب ذاي ػػل، هلمػػب ينتقػػ  بػػو

لَػػا، ذهػػحا اعػػهلل ايصػػفبء، يكنػػ  د يػػزاؿ    لرػػا  إى ؼت  ذبػػو قبيػػه  إى ب لػػوب، ذبػػو ؼت 
 اظتقبـ ا ذؿ.

 دزجات الفتح اليْزاىٕ
  سؤاه: وا دزجات الفتح الٍوزاٌي؟سؤاه: وا دزجات الفتح الٍوزاٌي؟
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بػػو يسػػت اع أف يع ػػهلل، رعػػ  سػػأؿ أبػػهلل ايصػػبضتل ذزػػبؿ يػػ : أن أريػػهلل أف أاػػ  إى 
بـ اإلبسػػبف، هقػػبؿ يػػ : اانػػ  ذاانػػ  ااػػ ة آدؼ بقػػبـ!! همػػو يسػػت اع أف يعػػهللُّه  أذ بقػػ

 لتهلله  أذ يواَّفيف أ!
يكػػو بػػبذا نفعػػ أ ن سػػلِر ، يقػػوؿ أبػػهلله  بػػثاًل: أن أسػػبه  إى أسػػواف  تعػػ َّؼ الػػى 
ايػػملالد ايػػيت   ق يقػػي، هػػح  ايمللػػهللة ذغريهػػب، ذهػػحا اينجػػع ذغػػري ، هػػحا سػػا تبج إى َسػػَنة 

يص ، همبذا أهع أ أبجز   ايق بر، ذأ سلِر  نفسي يسبئق ايق بر، ذأزػوؿ يػ : أن ذزهلل د 
أريػػػػهلل أف أاػػػػ  إى أسػػػػواف، ذد أنظػػػػ  إى هػػػػح  احمل ػػػػة ذد إى تلػػػػ  احمل ػػػػة، هاقػػػػوؿ  : 

 ستصليفب اعهلل سبابت ػتهللذدة، ذاعهلل هح  ايسبابت أعهلل نفسي   أسواف.
 فطببلن اُبب  الحببب  رّ ببا ّاػزقببد

 

 ا  ػٌببببد ّرّدٍر مببببس ثشببببراة الببببر

 
يكػػو ايعقػػ  يقػػوؿ  : ستماػػي  ػػ  ػت ػػةأ ذأيػػو تػػحههأ ذايعقػػ  يػػو ذزػػف انػػهللب 
ػػػي، ذهػػػح  ا شػػػابء د  سػػػاكوف بجػػػ  ايعثػػػ ة  ،  ف  ػػػ  شػػػيء ي يػػػهلل أف يزنػػػ  مباػػػزاف بسِر
ػ  أف أزف ايػحهه مباػزاف زملػبينأ! أذ بػ  مباػزاف  فَّػبتأ! د، هبيعقػ  يػزف  ت وزف، هيف  يصِر

 ت، يكػػػػػو اػػػػػبمل غػػػػػري اظت ئاػػػػػبت بػػػػػب يلعقػػػػػ  ذبػػػػػب يػػػػػ أ! سػػػػػا تبر:احملسوسػػػػػبت ذاظتلموسػػػػػب
                                 ((55) اظتل) ذايملص  هنب هػو ايعقػ ،  هنػب ياسػت  اظتل

 زهللرات ، ذيكنيفب حتتبج ايعق  اينوراين.
ين إى اػػبمل ذايعقػػ  اينػػوراين م  اعػػهلل ايتسػػلا  يلفػػ د ايػػ ابين، ذاطتػػ ذج بػػو اػػبمل اظتملػػب

اظتعػػبين، ذ ػػ  هػػحا هاػػ ، هفاػػ  اػػبمل اظتملػػبين ذ  نفػػ  ايوزػػت هاػػ  اػػبمل اظتعػػبين اػػهللاخل ، 
أيػػو هػػوأ د تػػ ا ، إذا   اػػف يػػ  بػػب هاػػ  بػػو بعػػبين خبيقػػ  ذابريػػ  سػػتػ َفبت  اكػػ  هػػح  
ػل  اضتػواس  ػبيعل  ػل    نَػَفػ  بنيفػب زػهللر بػب حتصِر ا بور ذتكبشف  ػب، ذهػي الػـو بػب حت َصِر

 ذايعق    ستسل أيف سنة!!. ذا ذف
ذيػػػحي  ايعقػػػ  د يػػػهللرؾ هػػػح  ا شػػػابء، ااػػػ ة آدؼ بقػػػبـ   أي ذزػػػت  تسػػػت اع 
ػَنة،  اػفأ إهنػب غاػوب د تلػوح حملجػوب،  ػليف    سر حتصاليف أ! يكػو   ضتظػة ايواػ  حت َصِر

 ذد ظتو   زلمل  ااوب:
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 إ ا صبب ب القلببت هببي ُّببن  ّشببجِبد  

 

 ٗشببببببُد الغ٘بببببت هطبببببرّدا  ثثٗببببببد  

 
                                           ) ايتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبث ( )ايتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبث(        

                                                         )اظت ففػػػػػػل()اظت ففػػػػػػل( 
  ود: هػػػػ  يقػػػػ أ أ د يسػػػػت اع أبػػػػهللد أف يقػػػػ أ   نػػػػ  باػػػػيف                ((6363اظتاظت)ففػػػػل )ففػػػػل  

يقويػو  ظتػوأ  مػػب زػبؿ سػػاهللن الػي: ))إف هبهنػػب يعلوبػبً رتَّػػة يػو أعػػهلل عتػب زتلػػة(( بػو ايػػحب 
  يسػػت اع زتليفػػبأ ذ مػػب زػػبؿ سػػاهللن بوسػػى:            : ظتػػبذاأ يلعلػػ  ايػػحب هاػػ 

                               ((3131)اياػػع اء)هنػػ  يػػو يصػػهللزوا هػػحا ايكػػالـ ذيػػو  اياػػع اء 
 زبؿ ذي : يت ملو ، ذساهللن الي زيو ايعباهلليو 

ة  جبببُْر ػلبببن لبببْ أثبببْ  ثبببَ  ٗبببب رم

 

 لق٘ببب  لبببٖ أًبببذ هوبببي ٗؼجبببد البببْ يَ 

 ّ ضبببزح   رجبببب ل هطبببلوْى دهبببٖ 

 

 ٗببببرّى أقببببج  هببببب ٗأرًْببببَ  طببببٌب  

 
وهنػػب، هػػبيكف  يعػػين اي  ػػبء، ذ ػػ  يقويػػوف: إنػػ  رعػػ د  ػػبه ،  ف هػػح  أشػػابء د يع ه

شػػيء تػ َ  ػػي اػػو ايعقػػ  إذا   اػػفت ت كِرفػػ  اػػببمليفب،  هنػػب د تظيفػػ  يلعقػػ ، ذايعقػػ  ي يػػهلل 
 شائبً ػتسوسبً بلموسبً.

 !!!همقبببت ايق ب هح  ؿتو ن َسلِرميفب ذه  يػ َ زون هايفب
 !!!هنبؾ بو يق عيفب   سنل، ذهنبؾ بو يق عيفب   ضتظبت

 !!ف الت ذا بءات بو ذ  هنب  ليفب هملبت ذت
أن هقػػط أعتيفػػهلل   ايملػػهللاايت هأعبهػػهلل نفسػػي، ذأباػػي الػػى هػػحا اصتيفػػبد ذأبػػبه، 

    الاػػػػػ ، ذايملػػػػػبزي يكػػػػػوف سػػػػػيفالً إف شػػػػػبء ذ:                                 
              ((6363 )اضتهلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل )اضتهلليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهلل                                          

        ((314314)ايملق ة)هيفو اختصبص. ايملق ة 

 حغ املسٓدًٓ مً مقاو غٔدَه
  سؤاه: أليس لمىسيديَ حظًا وَ وقاً وكساوة شيخّي؟سؤاه: أليس لمىسيديَ حظًا وَ وقاً وكساوة شيخّي؟



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y60 X(                الْصل الجاىٕ 9 أصْل البدآات   ((                                

 ليف  عت  ب،، ذيكو هانب بو يتمتع  حا اينصاه ذهو   ايهللناب، ذهحا يكػوف يػ  
  سػػػػباة ايفػػػػ اؽ ذهػػػػو خػػػػبرج بػػػػو ايػػػػهللناب:أهاػػػػ  خػػػػبص، ذهانػػػػب بػػػػو د يتمتػػػػع اػػػػحي  إد

                                    ((6666)ؽ)ؽ!! 
 ذهانب بو يتمتع احي    اي زخ.

 نػ  د اػهلل أف نكتمػ  ..... اظتيف    اآلخػ ة سػنكوف زػهلل ا تملنػب   بع هػة ذ 
   هحا اظتقبـ.

ف اي  بء، هػريي أنػوار هػحا ايع ػبء، ذبنػب بػو د هانب بو ي وهق ذهو   ايهللناب يكا
ي كبشف ا    ايهللناب رزتة ا   ن  يو   اف ي    بابت  هال يت مَّ ، هاجوز أف حتػهللث يػ  
ببية َذَي د، أذ ببية عنوف، أذ لتهللث ي  ببية بػو اضتػبدت ايػيت د تت مليفػب زػوا  ايملاػ ية، 

 .ابؿ ا ي يهلل ينب أف نكوف بو أه  ايكمبؿ   ايو  ذذ 
 نػين ذاثػق  هال أبزف إف مل أا  إى بب ذاػلوا إياػ ،  ين سأاػ  إف شػبء ذ 

 أن  متتبر   ا ه  .
ذكتلػػ    ػبف هنػػبؾ أبػػهلل ايػحا  يو اضتب ػػ يو ايسػػبيكل بػع اإلبػػبـ أيب ايعػػزائ  

بع ا بملبب ذيسمع بنيف ، همنيف  بػو يقػوؿ: إين رأيػت  ػحا   اظتنػبـ، ذبػو يقػوؿ: رأيػت 
لػػة  ػػحا، ذهػػو د يػػ ي شػػائبً، ذد ينتملػػ  أف هػػحا ايػػحب د يػػ ي اػػببه اظتقػػبـ ا  مػػ : ايلا

))إذا َ م ػػػ  يقػػػل ايعملػػػهلل ب ػػػـ  ايػػػ ؤاي(( أبػػػب ايػػػحب يػػػ ي هيفػػػو اػػػ ري   اظتقػػػبـ، إف مل يػػػ ي 
سا  ػػػه ذلتػػػزف ذزػػػهلل ي عػػػع هاملاػػػ ذ  ياق اػػػو ، هػػػإذا  م ػػػ  هلػػػو يعملػػػأ ابيػػػ ؤاي  نػػػ  ذاػػػ  

 يلكمبؿ.
أن د أري شائبً ذهالف يقوؿ: أن رأيت  ػحا، ذهػالف يقػوؿ:  هجبء يلااخ ذزبؿ ي :

أن رأيػػت  ػػحا، هػػبنتظ  اياػػاخ بػػ  أزػػببوا بلقػػة ايػػح   هو ػػع اياػػاخ يػػهلل  الػػى اػػهللر ، 
ه أي اي ع  زلملػ  ي ػوؼ بػوؿ ايعػ ش، ه هػع اياػاخ يػهلل  هعػبد  مػب  ػبف يػ ي بػو بويػ ، 

إذا رهع اياػاخ يػهلل  يػ ي ذ لمب ذ ع يهلل  الى زلمل  ي ي زلمل  ذهو ي وؼ بوؿ ايع ش، ه
 نفس   مب هو، ذاعهلل ايح   زبؿ ي : انتيفي ايقلق اي ساهللب.
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هيفػػػحا بقػػػبـ اضتفػػػ،،  ف هػػػح  ا شػػػابء  ػػػبي ؤايت ذاظتاػػػبههللات زػػػهلل تكػػػوف هتنػػػة 
يلسػػبي  ذت ع ِر ػػ  يلميفبيػػ ، هاقػػوؿ اظت يػػهلل: أن أري رؤايت  ػػحا ذ ػػحا هػػأن ؽتنػػوح ذأن  ػػحا 

يظػو أنػ  خػري أهػ  زببنػ ، ذزػهلل لتػهللث أنػ    يػوـ  بػو  ذ حا، هقهلل يتعبى الى إخوان ، ذزػهلل
ا ايـ يقػوؿ: أن   غػًف اػو اياػاخ، ذأن شػاخ ذي يػػهلل أف يكػوف يػ  ب يػهلليو، ذهػحا لتػػهللث 

      زببف ذبكبف، ذذي   ف اينف  بب زايت بوعودة.
يػػو ظػػ    بصػػو ا بػػبف، ذادُّخػػ  يػػ  ذيػػ  بػػ  باعػػبد يقػػبء ايػػ زتو، همػػب اطتهلليعػػة 

، ذبفظػ  ذ اييت أتاػ    هنػبأ د شػيء  نػ  دخػ  دائػ ة ا بػبف ا اظػ  ذاظتقػبـ ا  ػـ 
 بو ه  اينف ، ذه  اينف    هحا اجملبؿ د بهللَّ عتب ذد اهللَّ عتب.

د يصػػ  أبػػهلل   ايعلػػ   مػػب ذاػػ  اياػػا بف، هػػال يوعػػهلل اػػبمل بػػو أذؿ ايػػهللناب إى 
تلملػػػا  ذخػػ ج بػػػو اصتنػػػة، آخ هػػب ذاػػػ  إى بػػب ذاػػػ  إياػػػ  إالػػا ، ذبػػػع ذيػػ  ذزػػػع   اي

 زصػػػت : ذيػػػحي  هػػػبيعل  يػػػا   ػػػ  شػػػيء، ذالعػػػبـ اػػػو اباػػػوراء ايػػػحب بكػػػى ينػػػب ذ 
                                                            ((314314)ا اػػػػػػػػػػػػػ اؼ)ا اػػػػػػػػػػػػػ اؼ 

دة بػػ  ذاػػ  إى بقػػبـ ايكاػػف، ذ ػػبف ذ ػػبف تػػ مَّ الػػى يػػهلل سػػاهللن بوسػػى، ظػػ    ايعملػػب
ي َّلػػػع الػػػى ايلػػػوح احملفػػػوظ ذهػػػو   بكبنػػػ ، ذ ػػػبف ي ستاػػػفى اهللابئػػػ    ايوزػػػت ذاضتػػػبؿ، 

 ذقالا   بنوا سملعل أيف قبيه.
املػػػهلل، ذبقػػػبـ ايكمػػػبؿ بقػػػبـ ايعملهلليػػػة، ذايصػػػبضتل ايػػػحيو تظيفػػػ  الػػػى  بوسػػػى 

مَّػ  املاػهلل ذد يظيفػ  الػايف  أيهللييف  ايك اببت ذاإلشبرات هيفؤدء ديزايوف ا بر، يكو ايك  
  شائبً هنبئابً، ذإذا رآه  اينبس ي ذهن  بثليف :                          ((6565 ) ايقم ) ايقم     

                                    ((11)ايف زبف)ايف زبف. 
ق ذنتسػػ  اسػػاف، يقويػػوف: ذاينػػبس ي يػػهللذف بػػو متػػبيفيف ،   عػػ   نتاػػي   اي  يػػ

 هحا رع د بو ايصبضتل،  ف بظيف   غري بأيوؼ.
يكو رع  يلمل  اهلليػة ذأناػق   يملسػ ، ذي  ػه قػبئ ة، ذي  ػه سػابرة هػبخ ة، هيفػ  
هحا بػو ايصػبضتلأ يقويػوف: د، هػو ي يػهلل إنسػبف اػبرب أذ بػب  .. اظتنػبظ  اي ػري بأيوهػة، 

فػػػع إد نفسػػػ ، ذد كتػػػوز اإلزتػػػهللاء اػػػ ، ذد ، ذد ينذهػػػؤدء رعػػػبعت  اػػػ بر   ق يػػػق ذ 
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ذداػبؤ   -ب  قلػه اإلنتفػبع اهللابئػ ،  نػ  رمبػب ت لػه بنػ  ايػهللابء هاػهللاو يػ  اػهللاوة 
 ذأنت د ت يهللهب  ف ي  ببؿ أنت يست بثل . -بستجبب 

همللعػػػػبـ اػػػػو اباػػػػوراء انػػػػهللبب رأي نفسػػػػ   ػػػػحي  زػػػػبؿ: ظتػػػػبذا لتمػػػػ  بوسػػػػى اينملػػػػوة 
يق  ملبناػػة   ا رض، ذبعػػي  ػػ  شػػيء، همػػبذا يفعػػ أ داػػب ذاي سػػبيةأ! كتػػه أف يكػػوف   ا

ػػع ذ يػػ  اي  يػػق ياكػػوف ايوباػػهلل ايف يػػهلل، ذهػػحا بػػو بكػػ  ايػػنف ،  الػػى سػػاهللن بوسػػى يا وسِر
 ذزػػػػبؿ: أتػػػػهللاو الػػػػى بوسػػػػى  لامػػػػي ذاػػػػفاي، هس ػػػػله  ػػػػ  بػػػػب بعػػػػ :  ه  ػػػػه ذ 

                                         ((314314)ا اػػػػ اؼ)أاػػػػمل  اياػػػػا بف  ا اػػػػ اؼ
  باعػػبً يػػ  ذيػػا  هػػو يتملػػع اياػػا بف:                                          

                                                                
 .ا ا اؼ(ا ا اؼ(312312))

ذهػػحا اينمػػوذج لتػػهللث  ثػػرياً، ذنػػ ا   ثػػرياً   ربػػبب ايصػػبضتل، ظتػػبذاأ ايعملػػهلل انػػهللبب 
َكػ  اػ ، ذنفسػ  تلعػه اػ ،  ي عجَّ  ي  ابيفت ، ذمل يتمكو   تز اة اينف  همػو اظتمكػو أف نت 

، ذالػػى ا زػػ  يقػػع   ايوبػػ  هػػال يػػ ي ينفسػػ  أنػػ  أهػػ  هااػػتط ذيملعػػهلل اػػو ق يػػق ذ 
يلتز اػػة  نػػ  ذاػػ  ذاتصػػ ، ذهػػي آهػػة  ثػػري  بػػو ا بملػػبب،  ثػػريد بػػنيف  ي ػػع  يلسػػمبع أذ

نفسػػػ  شػػػاخ، ذشػػػاخ يعػػػين يػػػ  ب يػػػهلليو، هػػػال يسػػػمع بػػػو شػػػاخ  ذد بػػػو غػػػري ، ذإذا عػػػبء 
 يلجلوس مخح بع  ثالثة أذ أراعة ب يهلليو ياكوف هو شاخيف .

ػي شػاخد  نػ  شػبخ   بع هػة اضتقػبئق ياو ػ يفب ينػب، يكػو د يػزا ؿ شػبابً هبياػاخ شت 
  اضتقػػػبئق ذد يع هيفػػػب هكاػػػف يو ػػػ يفب ينػػػػبأ! يو ػػػ يفب إذا أخػػػح اطتػػػ ة، ذأخػػػح ا بػػػػ  

 :  ايصػػػ ي  بػػػو يػػػهلل خػػػري اي يػػػة             ((6161)ايقصػػػا)يعػػػين شػػػبخ   اػػػبمل هػػػح   ايقصػػػا
اضتقػػبئق ذهػػح  اي زػػبئق، ذيػػا  شػػاخبً  ملػػرياً   ايسػػو،  ف اظتػػؤبو د ياػػاه، أهػػ  اإلنتػػبف 

شػبابً،  نػ  مخػح اػفة أهػ  اصتنػة؛ د يمللػى شػملب  ، هاملقػى زلملػ   قى ذ يظ  إى أف يل
 .شببد إى أف يلقى ذ 

 هب ه     ذا بسو  :
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                                     ((2424)اينسػبء)بب ايحب  اعينأ يو رععت    اينسػبء
  اجليت ب ًة أ خػ ي:                ((3333)اإلسػ اء)ػ  ذيقػوؿ:   بػع اياػاخ  اإلسػ اء بتعجِر

 !!!!سنل ذمل أا  إى شيء، ذهحا بو اينف  
 تمع!جَّ  أف يكوف ي   ابف   اجملتتعجَّ  ايظيفور، ذتتعجَّ  اظتااخة، ذتتع

 !!!ذهحا غري ب اد ذ
 ذأنت ت يهلل ب ادؾ.

 !يكو اظت يهلل ايصبدؽ ي له ب اد ذ ها  د ب اد 
 ببذا ت يهلل ب  إذا أذزف  ذ ال يهللي أ أريهلل أف د أريهلل:

 ّكببببي ػجببببدا  لٌببببب ّالؼجببببد ٗراببببٔ

 

 ثوببببب رقضببببٖ الوببببْالٖ هببببي هببببراد  

 
أ د، ذسػػاِرهلل  يػػو هػػ  يوعػػهلل املػػهلل يكػػوف يػػ  قلملػػبت ذيػػ ي ينفسػػ  بقوزػػبً بػػع سػػاِرهلل 

بَسػه الػى نَػَفػ   ذابػهلل بػو  ببسمل  يو يقهللر الى هػحا اضتسػبب، هػ  يسػت اع أبػهللد أف لت 
 اينع  اإلعتاة ايظبه ة ذايملبقنةأ!.

ذأر ػػب  ذايػػحب ي  ػػ ب اػػ  اظتثػػ ،  ػػبف يصػػلي   ايلالػػة ثالذتبئػػة  اإلبػػبـ اصتناػػهلل 
ذاعػهلل انتقبيػ  إى عػوار ذ  ر عة، ذ ػبف يصػـو ذد يف ػ  إد  ػ  أراعػل يػوـ  بػ ة الػى دتػ ة،

رآ  أبػػػهلل أاػػػهللزبئ    اظتنػػػبـ ذزػػػبؿ يػػػ : بػػػب هعػػػ  ذ اػػػ أ زػػػبؿ: ببسػػػملون هػػػهللزَّقوا مث َبنُّػػػوا 
 :، زبؿ هباتقوا!!، هلو يصل  أبهلل ابضتسبب ذيكو اف   ذ 

ٌُ ٜيا } ِِ َِٜديُِخ ١ٜٖٓ ٜأَسُدٝن ٘ٔ، اٞيَذ ًَُٔ َِْت َٚال: ٜقاٝيٛا ٔبَع ٍَ َٜا ٜأ ٍَ ٘ٔ؟اي٤ً َزُضٛ َْا، َٚال: ٜقا  إ٢ال ٜأ

ِٕ َُٖدْٔٞ ٜأ ُ٘ ََٜتَػ ُ٘ اي٤ً ِٓ َٔ ،١َُٕ ٣ٌ ٔبَسِس  54{. َٜٚؾِض

هكونػػ  ت يػػهلل أف يكػػوف يػػ  بقببػػبً، ذيكػػوف يػػ  شػػيفوداً، ذيػػ   ػػحا، هأنػػت تػػ ي 
 !!!!نفس  أن  زهللبَت شائبً 
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ذهػ  املػت شػػائبً اػهللذف بػوؿ ذ ذقػػوؿ ذتوهاػق ذأ! ذأنػت  ونػػ  ت لػه شػػائبً 
 ي ه ػ  ذ الاػ ، ذد إنعػبـ ذ الاػ ، ذأنػت   نفػ  ايوزػت د تعػ ؼ بػب هإن  د تػ

، هب ه ػ  يػ  ذا بسػو يػ  هػو اظتقػبـ ا  مػ  ا ه   ذبب ا بسو ي  انػهلل ذ 
ذهو بقبـ اضت  ة احملمهللية، ذَبو الى زهللب  بو أهػ  ايوراثػة احملمهلليػة، ذهػو بقػبـ ايعملهلليػة: 

                                    ((33)ايكيفف)ذبب هو هحا ايعملهللأ ظػبه   خلػق،  ايكيفف
 ذابقن  بق، د ي ي اطتلق بو ابقن  زلااًل ذد  ثرياً، بثل  بثليف ، ذهحا اإلاجبز.

ذيػػحي  اينػػبس دائمػػبً دتاػػ  يلمجبذيػػه ذي يػػهللذف أف ياػػبههللذه ، يكػػو أهػػ  بقػػبـ 
، هاكاػف ف ايع ػبء بػو رب اي يػة ايعملودية د ي ي بب    إد أهػ  اطتصواػاة اكاػ

عت  او خصوااة هؤدء ايقـو  ن  بثليف  بث  اينبس، يحي  ا ه   ي  ذا بسػو يػ  
 ايتسلا ، ذيحي  زبيوا: ))بو هبز ابيتسلا  هبز اكمبؿ اينعا ((.

أف كتعلنػػػػب بػػػػو اظت سػػػػلمِرل ضت ػػػػ ت ، ذاظت سػػػػلمِرل ضتملاملػػػػ  ذبصػػػػ فب ،  نسػػػػأؿ ذ 
ضتل بػػو املػػبد ذ، ذأف كتعػػ  أبواينػػب ذأهعبينػػب ذأزواينػػب ذأامبينػػب ذأبواينػػب ذاظت سػػلمِرل يلصػػب

ذأانػػػػبءن ذزذعبتنػػػػب  ليفػػػػب   ر ػػػػب ، ذأف كتعلنػػػػب    ػػػػ  أنفبسػػػػنب د نتوعػػػػ  إد إى ذ، ذد 
إد ر ػػب ، ذد نمل ػػي   ايػػهللاريو شػػائبً سػػوا ، ذأف يك ػػفَّ أاصػػبرن ذأشتبانػػب  ن لػػه بنػػ  

ذأف يكػػ ن اعنبيتػػ ، ذي اػػبن ا ابيتػػ ، ذي نانػػب اف ػػل  ذعػػود  ذ  بػػ  اػػو اينظػػ  إى اػػهللا ، 
 ظبه اً ذابقنبً امب سوا .

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا حمُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚض٤ًِ
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 الْصل الجالح

 القسب ّالصفاٛ
 دلالظ الصفاٛ .0

c زمص آدو 
c ٛاأُلخْٗ اإلمياىٔ٘ ّالصفا 
c ٘ٔاجملالظ اليْزاى 
c أدب اجملالظ 
c ألحبابّظٔف٘ دلالظ ا 

 ذلب٘ اهل للعبد -1
c التقسب إلُٔ باليْافل بعد 

 احملافع٘ علٙ الفساٜض
c احلب يف اهل 
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 دزجات املقسبني يف اآلخسٗ -2
c طسٓق ذلب٘ اهل 
c العنل حملب٘ اهل 
c ّ٘ٔجْب احملب٘ اإلهل 
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 5القسب ّالصفا9ٛ الْصل الجالح

 دلالظ الصفاٛ .1
 زمص آدو

 ملانب أه   ايصالة ذأ  ايسالـ ...ى نساهللن آدـ الا  ذال خلق ذ 
ذ  َّبػػ  ذععلػػ  خلافػػًة اػػو ب ػػ ت ، ذأبػػ  اظتالئكػػة أف تسػػجهلل يػػ  ذأف تعظمَّػػ  ذأدتػػ  

 أبب   ذتت  ؾ رهو إشبرت .
ذاملبدتػ ، مث أبػ    مث خلق ي  زذعة يسكو إيايفب؛ تؤانس  ذتعان  الػى قباػة ذ 

  أف يسػػػػػػكو اصتنػػػػػػة:  ذ                                             
                                    ((1414)ايملقػ ة)هنبقتػب اػو شػيء ذابػهلل  اعػهلل أف  ايملقػ ة

 أف يملتعهلل انيفب ذد م   بنيفب. أابح عتمب    قاملبت اصتنة ذهي شج ة أب   ذ 
أف كتعلػػػ   ياػػػأن  أراد ذ  يػػػ  ذإاػػػالء ذ  ذيكػػػو آدـ رغػػػ  تكػػػ ًن ذ 

ق يػق ايتواػة ذا ذاػة ايػحب  فتوذعبً يحريت ، هفع  بب ي نتظ  هعل  بو ذريت  يػاعلميف  ذ 
أعتػػ  اػػ  آدـ الاػػ  ذالػػى نملانػػب أه ػػ  ايصػػالة ذأ  ايسػػالـ، هػػأ ال بػػو اياػػج ة، هكبنػػت 

 ة ذا رض.اينتاجة أن  أ هملط بو اصتنة إى ابمل ايهللناب ذاظتبد
هػػح  ايقصػػػة هػػػي زصػػة  ػػػ  إنسػػػبف، هبإلنسػػػبف  ػػبف   اػػػبمل ا رذاح   ايفػػػهلل يػػػـو 

  أيسػػت اػػػ اك    عنػػػة ياػػػيفهلل هايفػػػب ذعػػػ  اظتػػػنع  ايكػػػ ًن ايفتػػػبح:                    
                                                                       

 .ا ا اؼ(ا ا اؼ(316316))
 ػ  ذابػهلل    -يكػ  آدـ بنػب   بنوا يعااوف   اي ذببنابت، ذانهللبب أذعػه ذ 

هحا اصتس  بو انبا  ا رض، ذدخلت ها  ايػ ذح ذأ هػملط إى ا رض،  -بنب اورة آلدـ 
                                                 

 ـ33/5/6134هػ  3512بو ذب ايقعهللة  68زلاوااة  –انيفب  -نقملبس  3
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باػ ودً  -صػ  ريب إد بػو ا -هقلَّت اي ذببناػة، ذت ػبءيت اياػفبهاة، ذأاػمل  اإلنسػبف 
ابيكلاة ابظتظبه  اضتساة اظتبدية، ذاستعم  عوارب  ذبواسَّ  ايظبه يػة، ذنسػي أف يػ  بثليفػب 
بػػواسُّ ابقناػػة إعتاػػة دتتعػػ  اب نػػوار ايعلاػػة ذا نػػوار اظتلكوتاػػة، ذا ببديػػث بػػع بالئكػػة رب 

  اينفوس ايز اة.اي ية، ذغريهب بو ا بور اييت د ت لع الايفب ذد تاع   ب ذد تعاايفب إد
ذايػػحب أذرد  ذيػػ  ذععلػػ  يقػػع   اظتيفبيػػ  أنػػ  م ػػ  بػػو شػػج ة ايػػنف  ا بَّػػبرة 

  ابيسػػوء ايػػيت بػػحَّر ذ بنيفػػب ذزػػبؿ هايفػػب:                                     
 .يوسف(يوسف(4141))

 اأُلخْٗ اإلمياىٔ٘ ّالصفاٛ
ذيػػ  هػػأراد أف يػػ دَّ أبملباػػ  ذأاػػ با    ػػـ  الػػ  اي ملاػػه ا اظػػ  ذاضتكػػا  ا 

ذأتملباػػ  إى يػػـو ايػػهلليو إى بػػبؿ ايصػػفبء ذاػػبمل اي  يفػػ  ذاينقػػبء ذايملقػػبء، هو ػػع عتػػ  بنيفجػػبً 
 يتخلصوف ها  بو هحا اصتفبء. 

 ... ذ ع أسلوب ا خوة اإلنتبناة، ذاجملبي  اإلنتبناة
 ، ذبػو انػهلل  بصػل ةد هأب     ذابهلل  بػنيف  أف يكػوف يػ  أخػوةد   ذ كتتمعػوف بعػ

، ذيتلقَّػى زلملػ  بنػ  أنػوار ، دناوية ه ري  عبي د   ب  ة خري اي ية  ، يتلقَّػى بنػ  ايعلػـو
، يرتزَّػػػى أببوايػػػ ، ذيػػػتعلَّ  بػػػو  البػػػ ، ذنتاػػػي الػػػى بنوايػػػ ، ذإذا  ذهػػي أنػػػوار اضتػػػيِر ايقاػػػـو

 اعتمعوا يس د    ذابهلل  بنيف   بملبا  بب شبههلل    غابا .
هاجػهلله   ت  رذببناػة   بسػجهلل اضت ػ ة اينملويػة، ذ ػبف يػهللخ  ذيعقهللذف علسػب

 :غتتمعل الى ذي ، هم ًة يهللخ  كتهلله    غتل  ز آف أذ غتل  ال 
َٛ ديِخٌ ذات َس٠ ٜؾإ٢َذا } ُٖ ٢ٔ ِٝ َُا ٔبَشًٜٞكَت ُٖ َٕ إ٢ِسَدا َٕ َٜٞكَس٤ُٚ َٕ اٞيٝكِسآ َِٜدُعٛ َٚ ،َ٘  اي٤ً

َٕ يِِخَس٣َٚاأٝل ُُٛ َٕ ؾ ََٜتَع٤ً ُُٛ َُٜعًِّ ٌٙ" :كاٍ َٚ ِٝس٣ َع٢ًٜ ٝن َٕ ٤َُٖٔؤال يَِخ َٕ َٜٞكَس٤ُٚ َٕ اٞيٝكِسآ َِٜدُعٛ َٚ 

،َ٘ ِٕ اي٤ً ِِ، َغا٤َ ٜؾإ٢ ُٖ ٜٛا ِٕ ٜأِع ِِ، َغا٤َ َٚإ٢ ُٗ ََٓع َُٖؤال ََ َٚ٤ٔ ،َٕ ُُٛ َُا ََٜتَع٤ً ْٖ ُّا ُبٔعِجُت َٚإ٢  ََُعًِّ
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ِِ ٜؾَذًَٜظ ُٗ  0{ َََع

 ذ  رذاية أخ ي:
٢ٔ ٔنال } ِٝ َُِذًَٔط َٖا ِٝس٣،يَِخ إ٢ٜي٢ اٞي َٕ َُٖؤال٤ٔ ٜأ ِٛ ُِٝدَع ُ٘، ٜؾ ُ٘، اي٤ً َِٜطٜأٝيَْٛ َٖا َٚ َٕ َُٖؤال٤ٔ َٜٚأ ُُٛ ََٝتَع٤ً  ٜؾ

َٕ ُٛٗ ُٜٜؿكِّ َٚ ،ٌَ ٖٔ ٌُ، َُٖؤال٤ٔ اٞيَذا ٢ِ ٜأٞؾَض  4{ ٝأِزٔضًُٞت ٔبايٖتِعًٔٝ

   ذب ًة كتهلل غتلسبً يلح  ، ذب ًة يػ ي غتلسػبً يػتعل  ايتوباػهلل ايػحب ذرد اػو ذ 
يقػوؿ ظتػو بعػ : ))تعػبيوا انػب نػتعل    ذ  جملاهلل، هكبف ساهللن املهلل ذ او رذابػة ز آن  ا

 سباة((.
هكبنت هح  اجملػبي  دائمػة، ذظتػب انتقلػوا إى ايػملالد ايػيت هت وهػب نقلػوا اػنيف  هػح  

 .ا بواؿ اييت تؤدب إى دذاـ ايق ب ذاي  ب بو ايوابهلل اظتتعبؿ 
  اصتلسػبت، أذ غػبب اػو هػح  اجملػبي   ػبنوا هكبف إذا تفلَّت ذابهللد بنيف  او هح

 متبقملونػػ  ا هػػق  ذيػػل  أذًد، مث ييفهللدذنػػ  اثناػػبً بػػ  يكػػوف بعيفػػ  ياػػهللخلوا   زػػوؿ ذ تعػػبى:
                                       ((1111) ايزب) يعين رتبابت هال يهللخ  ذبهلل ،  ايزب

  :  ف بو يهللخ  ذبهلل  هيفو اآلخ                     ((5555)ا نعبـ)ا نعبـ. 
ذعػبء سػػلفنب ايصػبحمل ر ػػواف ذ تملػػبرؾ ذتعػبى الػػايف  هواػػلوا هػحا اظتػػنيفج اينػػوراين 

 :اينملوب ذععلو  ا سبس يتز اة اينفوس، يقوؿ اإلببـ أاو ايعزائ  
 رلببببا الٌ ببببْش قْٗببببخل فببببٖ فؼلِببببب

 

 كن رحجت اافبراد كبن أردد ضبج٘ي

 جبُد كبلشبجبة ّ بفظبب  فٖ الش٘ت  

 

 فبببببلٌ ص شبببب٘طبىل ٗج٘ببببد الطبببببلك٘ي

 
 ذيقوؿ أي بً:

 ً طببٖ رو٘بب  إلببٔ الحظببْ  ثطجؼِببب

 

 ّالقِببببببر ّاإلفطبببببببد كبببببب  هٌبُببببببب

 ّالجطبببببن آ د لِبببببب رطبببببؼٔ ثبببببَ 

 

 ّثرٗبببببدُب الحبببببصم الببببب ٕ أرداُبببببب

 
                                                 

 سنو ااو ببعة ذايهللاربي او املهلل ذ او ام ذ  6
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  ثريد بو ا بملة ت  وا ايعنبف يلنف :
 ّالٌ ص شبِْح هطؼبن  أّ هشبرة  أّ هلبجص  

 

 فب بببببب ر ثِببببببب الببببببدا  الببببببدف٘يأّ هببببببٌك   

 
 هيفح  نف ، ذهنبؾ نف د أخ ي:
 ّالببٌ ص داػ٘ببخ الرٗبضببخ فب بب رى

 

 فرػًِْببب رٌجببْا هببي الببدا  الببدف٘ي

 
 !!!نفوسد بوعودة   اإلنسبف

همبيػت اينفػوس اػػو ب ػ ة اظتلاػػ  ايقػهللذس ذشػ لت نفسػػيفب ابظت ػموف، ذنسػػات 
    أف عتػػػب يوبػػػبً سػػػتكوف بػػػع ر ػػػب ذعيفػػػبً يوعػػػ :                                   

       ((5353)ايهللخبف)ايهللخبف. 
ه  نػػػوا إى ايػػػهللناب، ذاػػػهللأذا ينسػػػجوف  نفسػػػيف  اضتجػػػج ذاي اهػػػل   اإلاتعػػػبد اػػػو 
غتػػبي  ا بملػػة، بػػع أهنػػب دذبػػبً حتػػت نظػػ  سػػاهلل ا بملػػة، هػػإذا نظػػ  إى غتلسػػ  ايػػحب أنػػت 

 م  ضتظ  ذهواؾ. ان  بهللدؾ ذسلَّ  ب سجَّ د ا  ذمل ي ؾ؛ ز ع 
 !!!!هتماي   ايهللناب ت    هايفب      ايوبوش   اي ية

 !!!!!ذد تنبؿ إد بب ز هللِرر ي  بو ايهللناب ايهللناة
ـ  بو ايع بءات اي ابناة، ذاإلبهللادات اينملوية  !!!!يكن  حت 

 أنػػ  سػػ ت ذراء بظػػ  ذهػػواؾ، ذأامػػبؾ ذيػػ  اسػػريؾ   دناػػبؾ اػػو بظوظػػ  
 بودؾ أف ي زا  ذأف يعلا  ذأف كتعل  دذببً بو:ايعبياة اييت ي يهلل  ب 

                                                 

                            ((2525)اينسبء)اينسبء. 

 اجملالظ اليْزاىٔ٘
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نوراناػة ايػيت هايفػب تػالذًة يكتػبب ذ، ه  ص سبداتنب ايصبضتل الى هح  اجملبي  اي
ذايصػػػالًة الػػػى سػػػاهللن ذبػػػودن رسػػػوؿ ذ، ذأدااػػػةد بنتقػػػبة بػػػو  تػػػبب ذ، ذبلقػػػبت ذ ػػػ  

 حت  هب بالئكة ذ ايساببل ايحيو ي اوف اجملل  ذي قوؿ عت  ذ   اينيفبية:
{ ِِ ٢ُٗدٝن ْٚٞ ٜؾٝأِغ ِِ، ٜغٜؿِسُت ٜقِد ٜأ ُٗ َٝٝكٛٝيٕٛ ٜي ِِ: ؾ ٢ٗ َِٝظ ْٕٝؾال ٔؾٝ ِِ ٜي ُٗ ِٓ َُا َٔ ْٖ  ٔيَشاَد١ٕ، َدا٤َ إ٢

ٍَ ُِ: ٜقا ِِ َِٜػٜك٢ ال اٞيُذًَٜطا٤ُ ُٖ ٢ٗ ِِ ٔب ُٗ  3{ َدًُٔٝط

ذسػػػمل بف ذ!! أري رعػػػبدً د ي يػػػهللذف هػػػح  اظت فػػػ ة  ػػػأهن  زػػػهلل اسػػػت نوا انيفػػػب، ذد 
 ػأهن    غػري ببعػة    ي يهللذف هح  اينظػ ات ايػيت ت ػ  الػايف  بػو يػهللف سػاهلل ايسػبدات 

يايفب، ذيزا     ذابهلل  بنيف  أن  زهلل ذا  إى درعبت ابياة ذبنباه رازاة هال لتتػبج إى إ
هح  ا بور ايهللاناة، بع أف سبداتنب ايصبضتل زبيوا ينب أرتعل: ينمل ي الى اظت يهلل بػ  ذيػو 

 ذا  إى بقبـ ايكاف أف يتنزَّؿ ذكتبي  إخوان  اظتملتهللئل ياأخح أبيهللييف  ذيعلميف .
 :، ذبو يست ين زبؿ هايف  ساهللن أاو اضتسو ايابذ  د أبهلل يست ين

ببببببببببببببشل أػرابببببببببببببْا ػٌبببببببببببببب  أًم

 

ببببببببببببببرم  ّ  هؼٌببببببببببببببٔ  ثببببببببببببببال جم

 فبببببببببئى كببببببببببًْا قبببببببببد اضبببببببببزغٌْا 

 

 فئًببببببببببببببببب ػببببببببببببببببٌِن أيٌببببببببببببببببٔ

 
إذا  بف ايفقري يظو أف إخوان  ه  ايحيو لتتبعوف إيا  هلاعل  أن  زػهلل ذزػع   خ ػأ   

 يػهلل دذبػبً يقػوؿ يػ  اإلبػبـ أاػو ايعػزائ   ملري يملباهلل اان  ذال ايملاري اينحي  اعهلل اظتا زل، اظت
  ذأر ػػػب : ))ب يػػػهللن ي لػػػه ايػػػهللذاء ذيػػػا  قملاػػػهد يستاػػػفى اػػػ ، ذهػػػو عبهػػػ د ي يػػػهلل أف

يتعل ، ذيا  ابظتبً ي يػهلل أف ي علػ  اينػبس اعلمػ (( يػهللخ  اظت يػهلل دائمػبً بيفمػب اػال شػأن  ي يػهلل 
 أف يتعل  ذيو بو أبهلل إخوان .

ت، هساهللن أاو اضتجبج ا زصػ ب بػهللث  بف ايصبضتوف يتعلموف ب  بو اضتا ا
، ذ ػػبف عبيسػػبً   يالػػة بػػع ذ ذأبببػػ  هعػػة، هوعػػهلل يػػ  تعػػهد ذبلػػ د ذ لػػ د   ق يػػق ذ 

ت يػهلل أف تصػ  إى اينػور، هتصػعهلل الػى اياػمعة، ذ لمػب ازرتاػت  -يعػين خ نفسػة  -ع ع انً 
اينػور، هقػبؿ: اي  بو اينور انزيػق زػهللبيفب ذذزعػت، هأخػح يعػهلل عتػب ببئػة بػ ة بػ  ذاػلت إى

                                                 
  ايملخبرب ذبسل  او أيب ه ي ة 5
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أاو اضتجبج إذا  بنت هح  اضتا ة جت ب بػع ذ ببئػة بػ ة بػ  تصػ  إى هػحا اينػور، همػب 
ابي  لتػهللث يػ  ايكسػ  ذايفتػور ذأنػت مل جتػ ب بثػ  هػح  اضتاػ ةأ!! تعلػ  بػو اضتاػ ة، 

 : ))بو مل يستفهلل بو     بئو هلا  اكبئو((.ذيقوؿ إبببنب أاو ايعزائ  
ذإخػػػػواين أرتعػػػػل: إايؾ أف تظػػػػو   يػػػػوـ  بػػػػو ا ايـ أف غتلػػػػ  هػػػػأن أ نملِرػػػػ  نفسػػػػي 

اإلخػػواف يسػػت ػتتبعػػبً إياػػ ، أذ أف غتلػػ  اإلخػػواف يػػو ت  تػػ  يػػو لتػػهللث يػػ  شػػيء، اػػ  
  سػػا هللث يػػ  اقػػوابتد زلملاػػة زػػهلل د تعلميفػػب إد إذا زاػػ  يػػ :                 

                  ((6666 :هتقوؿ )هتقوؿ: ؽ )ؽ                      ((6565) ايفج) ايفج. 
  هح  اجملبي  هي اييت يقوؿ هايفب ذ:                           أيوأ 

                             ((4444) ايقم) ذبقعهلل ايصهللؽ هو اصتلوس بػع  ايقم
 .ة اضتنبف اظتنبف اإلخواف   ايصهللؽ ذايصفبء   قله ب   

 أدب اجملالظ
ذغتبي  ايصهللؽ هح  ينمل ي أف تكوف  مب الَّمنػب سػبداتنب، هملعػهلل اػالة ايعاػبء إذا 
عبء ب  رع د ذابهلل نملهللأ هوراً اجملل ، هال تست  د   أببديػث عبنملاػة بػ  لت ػ  هػالف 

  أذ اػػالف، د اػػ  نملػػهللأ اجمللػػ ، إذا انتيفػػى غتلػػ  ايصػػالة الػػى ب ػػ ة اينػػا  نملػػهللأ غتلػػ
 ايح   ذايق آف.

يقػػوؿ ينػػب:  ذا خ ايػػحب يع ػػي درس ايعلػػ  د ي اػػ ،  ػػبف إبببنػػب أاػػو ايعػػزائ  
ف نرت يف  راغملل خريد بو أف يرت ون زاههلليو(( هبضتكمة حتتبج إى ايقلاػ ، ذايػهللرس إذا   )) ر
 ػػبف لتتػػبج إى إقبيػػة، نقسػػم  إى بلقػػبت،  ف اإلخػػواف بػػنيف  بػػو انػػهلل  بصػػل ة، ذبػػو 

   ذرب، هال تثق  الايف . انهلل  أب د 
ػػػ   يػػػو أف انػػػهللؾ ايملواػػػلة اينوراناػػػة هستسػػػرتي ، يكػػػو يػػػا  انػػػهللؾ ايملواػػػلة هقسِر
ايػػهللرذس ذاسػػرتح،  نػػ  يػػو انػػهللؾ ايملواػػلة هعنػػهللبب يقػػف ايتاػػبر تقػػف اػػو ايكػػالـ، ذيكػػو 
يا  بع  ايملوالة هال يزيهلل ايهللرس او ااػ  دزػبئق، ذاظتػؤبو يكفاػ  زلاػ  اضتكمػة، شػيء 
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فاهلل اػػ  ا خ، بػػ  د ن اػػ  الػػى اينػػبس ذؾتعػػ  اينػػبس د حت ػػػ  أذ د ب  َّػػز اسػػاط يسػػت
 أ .

ذاعػػهلل ايػػهللرس نسػػمع زصػػاهللة ينػػ ذِرح اػػو ايقلػػوب، مث ايفػػوات ، مث ينقلػػه  ػػ د إى 
 .اقمل  ب  نقـو ايفج  ينصلي ا 

يػػا  انػػهللن   اجملػػبي  ذزػػتد يلقاػػ  ذايقػػبؿ، ذد ايكػػالـ   ايسابسػػة، ذد ايكػػالـ 
اب، يكػػو إذا  بنػػت بصػػل ة  بػػهلل ا بملػػبب هلننبزاػػيفب   ذزػػت زصػػري هػػال   شػػئوف ايػػهللن

 ببنع، هبظتؤبو قملاعت  ايصمت، ذأذؿ أدب بو آداب اظتسل :
{ ِٔ َٔ ٢ٔ َُِس٤ٔ ٢ّإ٢ِضال ُسِط ُ٘ اٞي ٘ٔ ال ََا َتِسٝن ٝٔٓ  1{ َِٜع

هال أسأؿ أبهلل او ببدت  اطتباة بع زذعت  ذأذدد ، إد إذا اػ ض الػىَّ أبػ  بػو 
بػػور أعاملػػ  ابزت ػػبب زصػػري، يكػػو د شػػأف   مبػػب اانػػ  ذاػػل زذعتػػ  ذاػػل أذدد ، هػػح  ا 

، داػػوة ذ أف تعلميفػػ  أدب بػػو آداب  تػػبب ذ، أذ س ػػنَّة هيفػػح  يػػا  بػػو داػػوة ذ 
بػػو سػػنو رسػػوؿ ذ، يكػػو د تتػػهللخ  هامػػب مل مذف يػػ  ابيتػػهللخ  هاػػ ،   أب أبػػ ، هأنػػت 

 يا  بسئوؿ او هحاأ!!.
اػػو اضت ػػ ة احملمهلليػػة هاكػػوف  ػػ   البػػ    ا بػػور احملمهلليػػة اإلعتاػػة  أنػػت بنػػهللذب

 ايا ااة، د تسأؿ او ا بواؿ اطتباة يفالف ذد االف ذهح  اهللاايت اظتملتهللئل:
{ ِٔ َٔ ٢ٔ َُِس٤ٔ ٢ّإ٢ِضال ُسِط ُ٘ اٞي ٘ٔ ال ََا َتِسٝن ٝٔٓ  1{ َِٜع

جملػػوا بجػػبابً ب لسػػمبً اػػو ق  يػػق ايصػػبدزل، هػػح  ا بػػور تاػػ   اظتملتػػهللئل، ذ ػػب لت 
يعمػػ  هػػحا ا بػػ أ  يكػػو اإلنسػػبف ايصػػبدؽ بػػع ذ يسػػأؿ اػػو  اػػف  ػػبف رسػػوؿ ذ 

ذأا بب رسوؿ ذ  اف  بنوا يفعلػوف هػحا ا بػ أ ذايصػبضتل  اػف  ػبنوا يتنػبذيوف هػحا 
 ا ب أ.

                                                 
 عببع ايرتبحب ذسنو ااو ببعة او أيب ه ي ة  4
 عببع ايرتبحب ذسنو ااو ببعة او أيب ه ي ة  2
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 ّظٔف٘ دلالظ األحباب
يفػب شػائبً ذيحي  غتبي  ا بملبب هبئهللمب أننب نح   هايفب هػح  ا شػابء، نسػتع ض ها

بػػو  تػػبب ذ ينعمػػ  اػػ ، ذنسػػتع ض هايفػػب شػػائبً بػػو هائػػبت ذأزػػواؿ رسػػوؿ ذ ينتاػػمل  اػػ ، 
ذنست  ػػػ  هايفػػػب أبػػػواؿ ايصػػػ باة ذايتػػػباعل أذ ايسػػػلف ايصػػػبحمل بػػػو ا ذياػػػبء ذايعلمػػػبء 

 ايعببلل ب  نتعل  بنيف .
ـ تز اػة ذنملهللأ   هح  اجملبي  اب ذراد ينز ي أنفسنب،  ف    اظتاب   أ  بػو اػهلل

اينفػػػوس، هنعمػػػ  ا امػػػبؿ زملػػػ  تز اػػػة ايػػػنف ، هػػػال ؿتػػػ  خباػػػوع   ايصػػػالة، ذد ؿتػػػ  
 اصفبء، ذد ؿت  انقبء، ذد ؿت  افت  ذد إعتبـ،  ف اينفوس غري ابهاة.

  أذؿ خ ػػوة يفعليفػػب اإلنسػػبف أف يز ػػي نفسػػ  ذأف ي يف هػػب:                   
  ايام ( ايام ( 55))                                              )هإذا الى كتهلل  )ا الى()ا الى

اطتاوع ذاطت وع ذتنزؿ الا  اإلعتبببت   اآلايت اييت يسػمعيفب أذ يق أهػب، ذمتاػ  اإلعتػبـ 
بو ذ ب    ا شابء اظتاػ وؿ  ػب، هػإذا  ػبف ياػ ل  أبػ  متاػ  اإلعتػبـ   ايصػالة ها ػ  

   اظتابغ .ي     هح
إذاً د اػػهلل بػػو تز اػػة ايػػنف ، ذيػػحي  ا ذراد ذهػػح  اجملػػبي  يتز اػػة ايػػنف : ))َزؾِر 
نفسػػػ  زملػػػ  ايسػػػمبع ت اػػػ ؽ الاػػػ  أنػػػوار ايكػػػالـ(( يػػػحي  الػػػاك  اب ذراد، ذبػػػو تػػػ ؾ 

 ا ذراد هلريعع عتب:
 ّأدٗوببببْا لبببب كر   فبلبببب كر ًببببْرٍ

 

 اُبب  الِببدٓ ّالغ٘ببر   شببا فبببر 

 
غتػػػبي  اصتمباػػػة هلػػػاعل  أف يػػػهلل ذ بػػػع اصتمباػػػة، ذإفتػػػب م ػػػ  بػػػو تػػػ ؾ اصتمباػػػة ذ 

ايػػحئه بػػو اي ػػن  ايقباػػاة، هبيملعاػػهلل اػػو اصتمباػػة هػػإف نفسػػ  سػػرت مل ، ذستسػػري   مػػب ت يػػهلل، 
 .ذيو مخح بنيفب شائب ، ذساخ ج ذزهلل خس  ايهللناب ذاآلخ ة ذايعابذ ابا 

 ذلب٘ اهل للعبد -1
بػػ  لتملنػػب ذأ هنػػبؾ أبػػ  ذارد   ا ببديػػث  لنػػب ن يػػهلل أف لتملنػػب ذ، همػػبذا نفعػػ  
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ػػ  قػػ يقل يناػػ   ايقهللسػػاة ايػػواردة اػػو ب ػػ ة ذ، ذايػػيت رذاهػػب سػػاهللن رسػػوؿ ذ  يو ِر
 .ػتملة ذ 

 التقسب إلُٔ باليْافل بعد احملافع٘ علٙ الفساٜض
 اي  يق ا ذؿ: 

اضتػػػػهلليث    ايتقػػػػ ب إياػػػػ  ابينواهػػػػ  اعػػػػهلل احملبهظػػػػة الػػػػى ايفػػػػ ائ ، يقػػػػوؿ ذ 
 ايقهللسي ايص ا :

ََا } ٖٞ َتٜكٖسَب َ ٤ِٕٞ َعِبٔدٟ إ٢ٜي ٖٞ ٜأَسٖب ٔبَػ ُٖا إ٢ٜي َٔ ُ٘ ٘ٔ، اٞؾَتَسِضُت ِٝ ََا َعًٜ َٚ ٍُ  ََٜتٜكٖسُب َعِبٔدٟ ََٜصا

ٖٞ ٢ٌ إ٢ٜي َٛأؾ ٖٓ ُ٘  َسٖت٢ ٔباي  1{ٝأٔسٖب

ينواهػػػ ، إذاً بػػػو ي ػػػ د ػتملػػػة ذ د اػػػهلل أف لتػػػبه، الػػػى ايفػػػ ائ  أذًد، ذاعػػػهلل ذيػػػ  ا
يسػػاهللن املػػهلل ذ اػػو بسػػعود انػػهللبب سػػأي : اي رسػػوؿ ذ بػػب أبػػه ا امػػبؿ إى  يقويػػ  

 ذأ زبؿ:
َٗا، ٠ٝايٖصال } َٛٞقٔت ٍَ ٔي ِٖ: ٝقًُٞت: ٜقا ٟٙ؟ ُث ٍَ ٜأ ٢ٔ، ٔبٗس: ٜقا ِٜ َٛأيَد ٍَ اٞي ِٖ: ٝقًُٞت: ٜقا ٟٙ؟ ُث  ٜأ

ٍَ َٗاُد: ٜقا ٢ٌ ٔؾٞ اٞئذ ٘ٔ  َضٔبٝ  0{اي٤ً

ي ا سبس ا ذؿ، اعهلل ذي  يتق َّب إى ذ ابينواهػ ، هبينواهػ  سػتكوف هبيصالة ه
 تكملًة يلف ائ ،  ن  يو ي و ِر ايف ائ ، هت تبج يلنواه  يتكمليفب.

سػػاؤدِرب ايفػػ ائ    ذزتيفػػب، يكػػو يػػو ينػػبؿ ر ػػب ايوايػػهلليو، هكػػ  اي  ػػ ؽ ايظبه يػػة 
  ايملبب، ه  ب ايوايهلليو اػ  ت فػت   ػ  ذايملبقناة ذا  خ ذية ب لقة أببب ، ي يهلل أف يفت  ذ ي

 ا اواب.
اعػػػػهلل ذيػػػػ  يكػػػػوف ابينواهػػػػ ، بػػػػو زاػػػػبـ ايلاػػػػ ، ذاػػػػابـ ا ايـ ايفب ػػػػلة، ذاػػػػالة 
اي  ػػػ ى، ذتػػػالذة ايقػػػ آف، ذأنػػػواع ا ذ ػػػبر، ذايصػػػالة الػػػى اينػػػا  اظتختػػػبر، ذادسػػػت فبر، 

                                                 
 ا ا  ايملخبرب ذااو بملبف او أيب ه ي ة  1
 ايملخبرب ذبسل  8
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 ذأزواهب ذأاالهب ذأرزبهب اإلنفبؽ ذايتصهللؽ. 
ينػػػبس   زببننػػػب انػػػهلل ، ذيػػػا  انػػػهلله  اسػػػتعهللاداً ذابب اإلنفػػػبؽ ذزػػػف  ثػػػري بػػػو ا

  يافت ػػػػوا أيػػػػهللييف ، بػػػػع أف ذ زػػػػبؿ   ايقػػػػ آف اصػػػػ ي  ايعملػػػػبرة:                 
                     ((55 ) اضتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) اضتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                 

و نفس (، ذهحا يهللؿ أف نفس  بو داخلػ  خبالػة، هيفػحا يا  الى نفس ، ذيكو )ا أ(أ(1818))
 زبؿ   بهلليث  ايقهللسي: د ينتظ    ببً بو ذ، ذذ 
َٔ َٜا } َّ اِب ِْٔؿِل آَد ِْٔؿِل ٜأ ِٜٝو ٝأ  9{ َعًٜ

 د ت يهلل أف تنفق هكاف يع ا أ!!
ذهػػح  هػػي اظتصػػاملة ايػػيت ذزػػف انػػهللهب  ثػػري بػػو ايعملػػبد ذأاػػ بب ايصػػبضتل، ي نفػػق 

  مبب يحَّ ذقبب، ذ لمػب رأي شػائبً ياػرتي ، ذيقػوؿ: د أريػهلل أف أبػـ  ا ذدد بػو الى أذدد
ذايملػبزي يلقػوف اػ   .... ذايمل ػوف ت لقػي .... شاد، هاارتب هحا ذهػح،ا ذيلقػوف   ايمل ػوف

 !!!  اظتحاا 
 ذتسأي  شيء ي خ ة، هاقوؿ ي :

 !!!!بو أيوأ يا  بعي ذيا    شيء، ذأن بهلليو .
 .صاه   ػتملة ذ هحا يا  ي  ن 

 :هأذؿ ق يق حململة ذ هو
 ق يق اينواه  ذايسنو، ذإذا زملرليفب ذ همبذا يفع أ

 31))ب  أ بمل ((.

 احلب يف اهل
                                                 

 ايملخبرب ذبسل  او أيب ه ي ة  5
 راعع  تبانب ) اف لتمل  ذ( اذزهلل قملع ثالث ب ات. 31
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 اي  يق ايثبين:
   اضتهلليث ايقهللسي: يقوؿ ها  ذ 

َُُتَشاٚبنَي َََشٖبٔتٞ ََٚدَبِت } ًٞ ٖٞ، ٔي َُُتَذأئطنَي ٔؾ ٖٞ، َٚاٞي َُُت ٔؾ ََٔٚاٞي ٢ٚز٢ٜ ٖٞ، َصا   ٔؾ

َُُتَبأذٔينَي ٖٞ َٚاٞي  55{ ٔؾ

ذذعملت ياست ال ال، ذيكنيفب هنب بؤ هللة هيفح  غري اي  يق ا ذؿ، هيفنبؾ )بػ  
أبملػػػ (، ذيكػػػو   هػػػح  يقػػػوؿ هايفػػػب: )ذعملػػػت ػتملػػػيت( يعػػػين انتيفػػػى ا بػػػ ، ظتػػػو هاػػػ  هػػػح  

 ايا ذط.
ذد بصػػػػػل ة، ذد )يلمت ػػػػػبال  َّ( بػػػػػهد ا، د يػػػػػهللناب، ذد ي ػػػػػ ض، ذد اػػػػػ ض، 

 .ظتنفعة، ذإفتب ا 
َُُتَذأئطااانَيذشػػػ ط ا خػػػوة يكػػػي تػػػت  داػػػهلل:  َٚاٞي ( ،ٖٞ َٔ ٔؾااا ٢ٚز٢ٜ َُُتاااَصا ٖٞ، َٚاٞي  ٔؾااا

َُُتَبأذٔينَي ٖٞ( َٚاٞي د اهلل أف أ ذ ِر  ح  ايا ذط، أن أ بػه هػؤدء ايقػـو ايصػبضتل، ذيكػو  ٔؾ
 ف بنيف :نفسي جتعلين غري زبدر الى زايرم ، هملحي  د أ و 

 هبببي كببببى هبببٌِن ٗبببرأُن ّٗبببْد ُن

 

 ّٗ بببببْز هبببببٌِن ثبلصببببب ب ّٗبببببْالٖ

 
أن أ به هؤدء ايقـو ذيكين أ به اصتناػ ، ذأ بػه أف آخػح بػنيف  نف ػة، ذيكػو د 
ييفػػوف الػػيَّ أف آ  انف ػػة ذيػػو بػػ ة ذابػػهللة، هكاػػف   أف أقلػػه نف ػػبت ذ، ذبػػو أيػػو 

  أتػػػين ذأظػػػو أنػػػين أخػػػهللايف أ!! أن أخػػػهللع نفسػػػي:                         
                           ((55)ايملق ة)ايملق ة. 

أن أبمليف ، ذيكين أ به أف أعل  إى ايفا  اوؾ سباتل أذ ثالثػة، ذأيعػه هنػب، 
ذأيعه هنبؾ، ذهؤدء ايقـو يو علست  بعيف  يقويوف  : تعبؿ نصلي الى رسػوؿ ذ، أذ 

   ذ، أذ نسمع درس ال ، ذأن با وؿ اػو ذيػ  ابيفػا  اػوؾ هيفػو أهػ  انػهللب بػو نح 
 هحا  ل !!.

هيف  أن بنيف    هح  ايظ ذؼأ د، ذهػحا بػب ععػ  ايصػبضتل املػوا ازتػهللاًء اسػاهلل 
                                                 

 بذ او عمل  بسنهلل أزتهلل ذبوقأ ببي  او بع 33
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ا ذيػػل ذاآلخػػ يو غتلسػػبً    ػػ  الػػهلل، كتتمػػع هاػػ  احململػػوف يا ظػػوا  ػػحا اضتػػهلليث ذبػػهللد ، 
ف اع ػػيف ، ذإف  نػػت أري أف زايرة اع ػػيف  هػػح  زػػهلل ذزفػػت كتلسػػوف بػػع اع ػػيف ، ذيػػزذرذ 

  زلااًل، مببذا انا لواأ                        ((3333) ايفت) ايفت. 
بػع أهنػػب ايػيت ستسػػباهلل اإلنسػبف الػػى ايػتخلا بػػو اظتاػبغ ، هبإلنسػػبف إذا نزيػػت 

ذيسػأعت  أف يػهللاوا ا  ش لة ذتورَّط هايفب ذد يسػت اع اطتػ ذج بنيفػب، هػاجل  بػع ا بملػبب 
 ي  ذيق أذا ي  ايفبحتة ياتاسَّ  ي  هحا ا ب ، هاتاسَّ .

هاسػػػتعل اػػػػهللابء إخوانػػػػ  ايصػػػبضتل الػػػػى تاسػػػػري هػػػحا ا بػػػػ ، ذيػػػػزذرذف اع ػػػػيف ، 
ذيػػودذف اع ػػيف ، ذيسػػباهللذف اع ػػيف    ايملػػحؿ، هلػػو  نػػب   بكػػبف اػػهللدن ااػػ ة أهػػ اد 

حؿ، هأنػػت الاػػ  اينف ػػة هػػح  هكػػ  ذابػػهلل الاػػ  اينف ػػة بػػ ة، هنسػػباهلل اع ػػنب الػػى ايملػػ
 اظت ة، ذاآلخ  الا  اظت ة ايتبياة ذهكحا.

  ذبب بقهللار هح  اينف ةأ                         ((11)اي الؽ)هكػ  ذابػهلل م   اي الؽ
مبب يست اع ، ذد ه ض الى أبهلل  مبب د يست اع، بثالً يػو أ  أبػهللن اق عػة بلػوي اػ رية 

، أذ  عكػػة اػػ رية هػػال بػػبنع هيفػػح  قبزتػػ ، أذ يكػػ  ذابػػهلل هػػال بػػبنع، هيفػػحا بسػػه قبزتػػ 
    سػػنهللذتش هػػال بػػبنع، هكػػ د بسػػه قبزتػػ :                          ((682682)ايملقػػ ة)ايملقػػ ة 

 اظتيف  أف يملحؿ    بب   ذسع ، ذاصتيفبد احؿ بب   ايوسع.
ذد  -إذا اإلنسػػػبف نفَّػػػح هػػػحا اضتػػػهلليث مب تػػػوا ، هػػػوراً أذعػػػه اضتػػػق الػػػى نفسػػػ  

 بمل  ذرابيت  ذإبهللاد  مبب لتمل  ذ ذي  ب . - -ي وعه الا  شيء 
إذا  ػػبف اضتػػه ا د يعلػػة ذد ي ػػ ض، همػػب  ػػبف ا داـ ذاتصػػ ، ذبػػب  ػػبف ي ػػري ذ 
انق ػػع ذانفصػػ ، ذهػػحا ايكػػالـ ت ذنػػ  ذبػػنيف   ثػػري بعنػػب، ؾتػػهلل أف أبػػهلله  نتاػػي بعنػػب سػػنة 

يػو هػالفأ يقويػوف: يقػهلل أخػح بػب ي يػهلل ذانتيفػى ذسنتل أذ ااػ  سػنل مث ينق ػع، هتسػأؿ: أ
 ا ب ،  بف يص ملنب يلمصل ة ايفالناة ذأخحهب!! هحا مل مت ا.

هلو  بنت ا ملت  ينب ا يهللاـذ الايفب، ذظتبذا ينق عأ همو عبء ا د ينق ػع أاػهللاً، 
   يكو بو عػبء ظتصػل ة ذانتيفػت اظتصػل ة هلمػبذا م  بػ ًة اثناػةأ! هبحململػة ا يكػي تػهللـذ



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y81 X(                الْصل الجالح 9 القسب ّالصفاٛ   ((                                

  ايهللناب ذنكوف   اآلخ ة يـو يقبء ذ نػهللخ    زػوؿ ذ   اآلخػ ة:                 
                 ((8484)بػػ ًن)ذبػػبذا اػػو اصتنػػةأ أب رتباػػة،  بػػ ًن                      
                 ((1111) ايزب) اع نب ذيو نرتؾ اع نب أاهللاً. أي بً رتباة بع ايزب 

إنسػبف باػى بعنػب مث خهللاتػ  نفسػ  ذغبهلػ  اياػا بف ذذسػوس يػ ، كتػه أف نسػأؿ 
انػػ : هنقػػوؿ: اي رب إف هػػالنً  ػػبف بعنػػب ذبالزبػػبً ينػػب، هاقػػوؿ ينػػب: إنػػ  مل يعمػػ  اعملكػػ ، 

 هاقػػوؿ ذ -يعػػين خػػح راػػاهللن ذذزِراػػ  الانػػب  لنػػب  -هنقػػوؿ: اي رب إن  نػػب نعمػػ  ينػػب ذيػػ  
  مب ذرد ابإلبابء يسببـ اي زاى:  تعبى: خح ااهلل أخا  ذادخال بعًب اصتنة

ؾٝطأٍ عٔ َٓصٍ  ،قٌٝ: إٕ أسد األيِخٜٛٔ يف اهلل تعاىل ٜكاٍ ي٘: اديِخٌ اجل١ٓ }

ؾإٕ قٌٝ ي٘:  ،ؾإٕ نإ دْٚ٘ مل ٜديِخٌ اجل١ٓ ست٢ ٜع٢ٛ أيِخٛٙ َجٌ َٓصي٘ ،أيِخٝ٘

ؾٝع٢ٛ مجٝع َا ٜطأٍ  ،يٞ ٚي٘ ؾٝكٍٛ: إْٞ نٓت أعٌُ ،مل ٜهٔ ٜعٌُ َجٌ عًُو

 12{ ٜٚسؾع أيِخٛٙ إىل دزدت٘ ،أليِخٝ٘

يكػوف هايفػب اػحؿ   ا، يكو ب  تػت  د اػهلل أف يعانوف اع يف  هنبؾ،  ف ا ب   ل
ذتزاذر ذجتبي ، ذأز  اجملبيسة أننب ؾتل  بعبً    أسملوع ب ة، هإذا مل ؾتل  بعبً    أسملوع 

يصػػػبضتل ايصػػػبدزل د يفػػػوم  يػػػـو إد إذا بػػ ة همػػػب هبئػػػهللة ا خػػػوةأ!! هقػػػهلل  ػػبف أبملػػػبب ا
علسػػوا بػػع اع ػػيف ، هػػإذا غػػباوا اػػو اع ػػيف  يوبػػبً يسػػأيوف: أيػػو هػػالفأ ذأيػػو هػػالفأ ذبػػب 
أبوايػػ أ ذبػػبذا عػػ ي يػػ أ  ف هػػح  اصتلسػػة ت سػػجَّ  انػػهلل ب ػػ ة ذ، ذانػػهلل ب ػػ ة اينػػا  

 :                                                       ) ايقم ()ايقم(. 
أن ا هت اياـو ايحب ؾتل  ها ، هأ ا ِرؼ    بو بػو  ذ ػ  بػو   أف هػحا اياػـو 
أن باػ وؿد هاػػ ، همػو  ػػبف يػ  بصػػل ة أزػػوؿ يػ  تعػػبى   يػوـ  آخػػ   نػين باػػ وؿد   هػػحا 

،  ف هػػحا يػػوـد ا، أهػػال نسػػت اع أف ؾتعػػ  ينػػب يالػػة   ا  سػػملوعأ!  لنػػب بػػبذا اقػػي ينػػب اياػػـو
 بو أايـ ايهللنابأ ذاي  ة   ب سو اطتتبـ، ذإفتب ا امبؿ خبواتاميفب، همبذا ننتظ أ!.

                                                 
يػػهللخ  » اػػو سػػعاهلل اػػو عملػػري ، زػػبؿ: ذرد بثػػ  ذيػػ   اػػفة اصتنػػة أيب نعػػا  ا اػػمليفبينىف ، ذ تع يػػف ا باػػبء اف ػػبئ  اإلباػػبء 36

اي ع  اصتنة هاقوؿ: أيو أبيأ أيو ذايهللبأ أيو زذعيأ هاقبؿ: مل يعملوا بث  امل . هاقوؿ:  نػت أامػ    ذعتػ  مث زػ أ تعنػبت 
 « آابئيف { اآليةاهللف يهللخلوهنب ذبو ال  بو 
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عبء   ظ ؼد قبرئ ذ  ذرب، أتص  اب بملبب ياعػحرذين ذيػهللاوف   عتػحا ا بػ ، 
 هتكوف اي اا ة بع اع يفب.

ايػػحب يعجملػػ ،  يكننػػب اآلف  ػػ  ذابػػهلل بنػػب يػػرتؾ نفسػػ  الػػى هػػوا  ذلت ػػ    ايوزػػت
ذإذا مل لت   د يعتحر  بهلل ذيا  ي  شأفد أببهلل، إذاً أنت يسَت ػتسوابً الايف ، ذيسػت 

    ايفصػػػػػ ، ذيسػػػػػت بعنػػػػػب   بهللرسػػػػػتنب ذايػػػػػيت يقػػػػػوؿ هايفػػػػػب ذ:                 
        ((335335)ايتواة)ايتواة. 

أسػػػملوع، هاكػػػوف بػػػع  يكػػػو د اػػػهلل يكػػػ  ذابػػػهلل أف يكػػػوف يػػػ  يوبػػػبً الػػػى ا زػػػ   ػػػ 
أبملػػبب ذ، ذبػػبذا يفعلػػوفأ يصػػلوف الػػى رسػػوؿ ذ، ذيقػػ أذف بػػب تاسَّػػ  بػػو آايت  تػػبب 

 :ذ، ذكتلسوف غتل  ذ   ب  ين ملق الايف  زوؿ اينا  
{ ُِ ُٖ ُّ ِٛ ِِ َِٜػٜك٢ ال اٞيٜك ٢ٗ ِِ ٔب ُٗ  54{ َدًُٔٝط

بػب أهػبض عتػ ، ذيسػمعوف بػو أبػهلله   هاخ عوف بو هحا اجملل  ذزهلل غف  ذ 
ذ الػػى زلملػػ  بػػو  لمػػة بكمػػة أذ درس الػػ  ذيػػو اػػ ري، هاخػػ ج ايوابػػهلل بػػنيف  ذزػػهلل نؿ 
ش ػػػ نبت  رذببناػػػة تقاػػػ  بػػػو ا بػػػ اض ايعصػػػ ية ذايػػػيت سػػػململيفب اي ئاسػػػي ايتػػػوت ات اينفسػػػاة 

 ذاإلرهبزبت ايعص ية.
نلت علسة تقوِرب رذبػبنايت عتػح  ا شػابء، ذاسػتعنت  ػؤدء الػى ذ يكػي يق ػي 

  ذيستجاه داوا ، هيفحا ذ عنب، هال اهلل يلمتجبيسل  َّ.ببعب 
ذؿتػو شػملبب مل نكػػو هنػهللأ،  نػػب نػزذر إخواننػػب    ػ  بكػػبف، ظتػبذاأ  ف اينملػػببت د 
لػػي ذتبرهػػب إد ايتلقػػا ، ذهػػحا ايتلقػػا  د م  إد بػػو ايػػ ايح،  يوعػػهلل بػػب ي قوِرييفػػب ذي نمايفػػب ذلت 

همػػب ايػػحب ي قػػوِرب رذببناػػة اإلنسػػبفأ انػػهللبب  هت ملػػ  بػػو هنػػب عتنػػبؾ، هيفػػي نفػػ  اضتكبيػػة،
 ي كث  بو زايرة اإلخواف   ش َّ ايملدلهللاف.

يكنػػ  ب لػػق الػػى نفسػػ ، هأنػػت  مػػب أنػػت د ت يػػهلل أف تػػحهه هنػػب أذ هنػػبؾ، هتظػػ  
نملػػببً  ػػعافبً م لػػ  اياػػا بف، أذ د تسػػت اع أف تقػػف أبػػبـ بكبئػػهلل ايػػنف  ذاياػػا بف، 

                                                 
 ا ا  بسل  ذايرتبحب او أيب ه ي ة  31
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  ن   عاف بو اينبباة اياكلاة.
هنجعػ  دائمػػبً ايػػزايرات بػػع اع ػػنب، يكػػي نفػوز مب ملػػة ذ، هاخػػ ج ايوابػػهلل بنػػب بػػو 
ايػػػػهللناب ذزػػػػهلل أبملَّػػػػ   ذ، هػػػػإذا أبملػػػػ  ذ هابهنػػػػب ، ذإذا أبملػػػػ  ذ هاكفاػػػػ  أف ذ سا بسػػػػمل  
ابيف   ذيا  ابيعهللؿ، يا   بآلخ يو ايحيو نتاوف الى ايص اط، ذيقفوف الػى اظتاػزاف، 

يكو اضتملاه ا بسبا  هامب اانػ  ذاانػ ، ذهػحا إذا  ػبف سا بسػمل  ذيكوف بسب   شهلليهلل، 
 .بسبابً يسرياً  ن  بملاهد يلعلي ايكملري 

كتػػهلل هنػػبؾ  ثػػرياً بػػو اياػػفعبء  لمػػب ذزػػع   أرض اظتوزػػف   اػػالء، هيفػػحا يقػػوؿ: اي 
 :رب بو أعلي، ذهحا يقوؿ: اي رب بو أعلي، ذيحي  زبؿ ب  ة اينا  

{ ٖٕ ٌَ إ٢ َٝ ايٖسُد ٍُٜي ١ٖٔٓ ٔؾٞ ٝكٛ ٌَ ََا اٞيَذ ْٕ؟ َصٔدٜٔكٞ ٜؾَع ُ٘ ٝؾال ٢ِ، ٔؾٞ ََٚصٔدٜٝك ٍُ اٞيَذٔشٝ َٝٝكٛ  ٜؾ

ُ٘ ُ٘ ٜأيِِخس٢ُدٛا: َتَعاٜي٢ اي٤ً ُ٘ ٜي ١ٖٔٓ، إ٢ٜي٢ َصٔدٜٜك ٍُ اٞيَذ َٝٝكٛ ِٔ ٜؾ ََ َٞ َُا  :َبٔك َٓا ٜؾ ِٔ ٜي  َغأؾٔعنَي َٔ

٣ِ َصٔدٜل٣ َٚال ُٝٔ ٍَ "  َس ُٔ ٜقا َٔ ٚااِضَتٞهٔجُس: اٞيَشَط ٓٔنَي، اأٜلِصٔدٜقا٤ٔ َٔ َٔ ُُِؤ ٕٖ اٞي ِِ ٜؾإ٢ ُٗ  ٜي

َّ َغٜؿاَع١ٟ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا  53{ اٞئك

جتػػهلل شػػفعبء  ثػػرييو، هكلمػػب ذسَّػػعت ايػػهللائ ة  لمػػب أ ثػػ ت بػػو اياػػفباة، هػػالف بػػع 
 .هالف، ذهالف بع هالف، ذهالف بع هالف، ذأاظميف  ذأ  بيف  اينا  ايعهللنف 

بػػػو أعلػػػ  ايصػػػبضتوف إى إزببػػػة اجملػػػبي ، هيفػػػحا هػػػو ايسػػػمله اي ئاسػػػي ايػػػحب داػػػب 
غتبي  ايصالة الى ب  ة اينػا ، ذغتػبي  ذ ػ  ذ، ذغتػبي  ايعلػ    ايػملالد ينفػع ايعملػبد 

  ايػػػػػػحيو ي يػػػػػػهللذف أف ي قػػػػػػبؿ عتػػػػػػ    اظتاعػػػػػػبد:                               
                                                         
                                                      )ايزخػػ ؼ()ايزخػػ ؼ( 

 بنػػت اتصػػبدم  بػػو هػػ  هػػؤدءأ ا خػػالء اظتتقػػل ايػػحيو حتػػباوا   ذ، ذتػػوادُّذا   ذ، ذ 
 ذاالزتيف   ليفب   ذ ذا ع    اال .

                                                 
 بعبمل ايتنزي  تفسري ايمل وب او عبا   35
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 دزجات املقسبني يف اآلخسٗ -2
اينبس با وية ابيهللرعبت ايهللناوية، ذاظتنباػه ايفبناػة، ذ ػ  إنسػبف يمل ػث يػ  اػو 

 !!! شخا بسئوؿ ب  ي تقي   بنباه ايهللناب
هػػ  يوعػػهلل ذاعػػهلل أف يصػػ  إى ختػػبـ اظتنباػػه سػػات  إببيتػػ  إى ايتقباػػهلل أذ ازيػػ ، ذ 

 أبهللد داـ   بنصه  بو بنباه ايهللنابأ د.
نظػػ ن إيايفػػب   آايت ايقػػ آف، ظتػػبذا ت يػػهلل أف  يكػػو اظتنباػػه ايملبزاػػة يلفػػت ذ 

تكوف   ايهللناب بهللي  اػبـ، أذ رئػا  غتلػ  إدارة، أذ نئػه   غتلػ  اينػواب، أذ  ػحا أذ  
 ذ  اآلخػػ ةأ! بػػع زػػوؿ ذ: ػػحا، ذيسػػت بلتفتػػبً يلهللرعػػة ايػػيت ت يػػهللهب انػػهلل ذ   ايػػهللناب 

                  ((321321.)آؿ ام اف.)آؿ ام اف 
انػػػػهللبب تتأبػػػػ    اآليػػػػة: مل يقػػػػ  ذ )عتػػػػ  درعػػػػبت انػػػػهلل ذ( ذيكػػػػو هػػػػ  أنفسػػػػيف  
درعبت، درعبت   بقبـ ايعنهللية، ذهنبؾ أنسد   بقػبـ ايلهللناػة، ذآخػ يو   بقػبـ اظتعاػة، 

  ذهؤدء  ليف  ايحيو زبؿ هايف  ذ:                                     
 .)ايوازعة()ايوازعة(

  أي شػػيء سػػباقلأ سػػباقل   ب سػػو اظتتباعػػة ضتملاػػه ذ ذبصػػ فب ، سػػباقل   
  اإلخػػالص   ا زػػواؿ ذا امػػبؿ ذا بػػواؿ، ذععلوهػػب  ليفػػب ا:                  

                                        (()ا نعػػػػػػػػػػبـ)سػػػػػػػػػػباقل   ايتخلػػػػػػػػػػق  ا نعػػػػػػػػػػبـ
اب خػػػػالؽ اينملويػػػػة ذايق آناػػػػة ايػػػػيت لتمليفػػػػب ذ، سػػػػباقل   ايتعلُّػػػػق ه ػػػػ ة ذ ذهملاػػػػه ذ 

  ذبصػػ فب  ... هػػحا هػػو سػػملقيف ، ذاإلشػػبرة إياػػ    زػػوؿ ذ:                 
                                  )ايوازعة()ايوازعة(. 

  ذ ف هؤدء بنيفجيف  راؽ ذاب  زبؿ ذ تعبى هػايف :                      
              )ايامػل  مل يصلوا إى ب  ث لة، يكو ايهللرعة ا الى بنيف  ذأه  )ايوازعة()ايوازعة

  زبؿ ذ هايف :                                     (()ايوازعة)ايوازعة. 
، بػ  أف هؤدء ايقـو ازيزذف، عتػ  اػزِرة ذبعػزَّة انػهلل رب ايعػزِرة  ها ع هنب ذ 
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ذ بػنيف  ؿت ص أف نكوف بعيف  أذ بنيف ، إبب بعيف  ذنتيففَّ ابعتنبء ايعػب  ايػحب يتيفنػوف اػ ، أ
  اػ :  ياكوف ينب نصاملبً بو اإلرث اينملػوب ذايف ػ  اإلعتػي ايػحب امَّيفػ  ذ         

                   ((6262)اظت ففػػل)ذهػػحا ايتنػػبه   ػػبف يتنػػبه  هاػػ  أاػػ بب رسػػوؿ  اظت ففػػل
 ذ، ذايصبضتل بو املبد ذ بو اعهلله  إى يـو ايهلليو.

 طسٓق ذلب٘ اهل
 ػتيفػػػػػ أ ذبػػػػػب بالبػػػػػ  غػػػػػريه أ نسػػػػػأؿ ايقػػػػػ آف: بالبػػػػػ  اظتقػػػػػ ال ا شتػػػػػى:بػػػػػب بال

                                         ((6868)ايكيفػػػف)د ي يػػػهللذف غػػػري ذعػػػ   ايكيفػػػف
 ذ ع    اال .

ذانػػهللن قػػ يقل يػػؤدايف إى ػتملػػة ذ، اي  يػػق ا ذؿ إشتػػ  ق يػػق ايعمػػ  اظتنػػزَّ  اػػو 
ل ، ذاي  يق ايثبين اشتػ  ق يػق ايف ػ  اإلعتػي، ذيكػي لتملػين ذ بػبذا أهعػ أ نسػأؿ ذ: ايع

   بهلليث  ايقهللسي: يقوؿ رب ايعزة 
ََا } ٖٞ َتٜكٖسَب َٚ ٤ِٕٞ َعِبٔدٟ إ٢ٜي ٖٞ ٜأَسٖب ٔبَػ ُٖا إ٢ٜي ٘ٔ  اٞؾَتَسِضُت َٔ ِٝ  51{َعًٜ

ػػػػ   د اػػػػهلل ذأف أبػػػػبه، الػػػػى ايفػػػػ ائ    ذزتيفػػػػب   رتباػػػػة   ااػػػػت ذ، ذد أتلمَّ
 : ينفسي أي ا حر، ساهللن املهلل ذ او بسعود 

ٟٗضأٍ زضٍٛ اهلل  } ٢ٌ : ٜأ َُ ٌُ؟ اٞيَع ٍَ  ٜأٞؾَض َٗا ٠ٝايٖصال :ؾٜكا َٛٞقٔت  51{ ٔي

أيػػوأ   ا بػػب و ايػػيت خصَّصػػيفب ذ  دائيفػػب   ااػػت ذ، هلػػو  ػػبف بػػو يصػػلي   
بنػػػب   ااتػػػ  ذانتيفػػػى ا بػػػ ، يكػػػو هنػػػبؾ  ااتػػػ   مػػػو يصػػػلي   ااػػػت ذ يصػػػلَّى  ػػػ  ذابػػػهلل

 يقوؿ ها : بهلليث يساهللن رسوؿ ذ 
ِِ ٠َٝصاااااال } َُاَعااااا١ٕ ٔؾاااااٞ ٜأَسااااأدٝن َ٘ٔصاااااال َعًٜااااا٢ َتص٢ٜاااااُد َد ٘ٔ، ٔؾاااااٞ ٔت ٘ٔ، ُضاااااٛٔق ِٝٔتااااا   ََٚب

َٔ ٔبِضّعا  {َدَزَد١ٟ  َٚٔعِػس٢ٜ
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  ينػػػػػبدب هػػػػػال اػػػػػهلل ذأف أعاػػػػػه:   ذ                            
ه  أزوؿ ي : انتظ  اعػهلل نصػف سػباةأ أذ انتظػ  اعػهلل سػباةأ ذهػو ايػحب زػبؿ:  ((إا اها إا اها 3131))
                                        ((311311)اينسبء)اينسبء. 

ذأاػػ بب رسػػوؿ ذ  ػػبنوا  مػػب ي ػػ ذي اػػنيف :  ػػبف بػػو يتػػأخ  اػػو تكملػػرية اإلبػػ اـ 
ايـ بػػو ايف ػػ  ايػػحب ب ػػـ  بنػػ ، ذبػػو تفوتػػ  اصتمباػػة ا ذ  يعػػزُّذ  أسػػملوابً، يعػػزُّذ  ثالثػػة أ

هأيو ؿتو بنيف أ! أد ن يهلل أف نكوف بثليف أ! هيفح ه   ذ، ب  زػبؿ سػاهللن املػهلل ذ اػو 
 : أتى الانب زببفد بب  بف يتخلف او اصتمباة إد بنبهق ظبه  اينفبؽ.بسعود  

ينػػبؿ درعػػة اي  ػػواف، هيفػػحا بػػو ي صػػلي    ذاظتؤبنػػوف درعػػبت، بػػنيف  بػػو ي يػػهلل أف
ايوزت ا ذؿ، ذبنيف  بػو ي يػهلل درعػة اظتػ اا ل، هيفػحا بػو يػحهه إى اظتسػجهلل بملكػ اً زملػ  

 :ايصالة اقلا  ذينتظ  اآلذاف ذإزببة ايصالة، زبؿ 
ِِ ٜأال } ُُِشٛ ََا َع٢ًٜ ٜأُدي٥ٝه َٜ ُ٘ ٘ٔ اي٤ً ٜٛاَٜا، ٔب َِٜسٜؾُع اٞيَخ َٚ ٔ٘  َٜا َب٢ًٜ: ٜقاٝيٛا ايٖدَزَدأت؟ ٔب

ٍَ ٘ٔ، َزُضٛ ٍَ اي٤ً ُُٛض٤ٔٛ إ٢ِضَباُؽ: ٜقا ٙٔ، َع٢ًٜ اٞي َُٜهاز٢ ٜٛا َٜٚنِجَس٠ٝ اٞي ََُطأدٔد، إ٢ٜي٢ اٞيُخ  اٞي

ِْٔتٜعاُز ُِ ٠ٔ،ايٖصال َبِعَد ٠ٔايٖصال َٚا  17{ ايٚسَباٝط ٜؾَرٔيٝه

ذبػػػو يػػػحهه   نصػػػف ايوزػػػت هيفػػػحا   رزتػػػة ذ، ذبػػػو يػػػحهه   آخػػػ  ايوزػػػت 
 حا   افو ذ ع    اال ، هيف  يستوب هؤدء ذهؤدءأهيف

 العنل حملب٘ اهل
إذاً اظتػػػؤبو ايػػػحب ي يػػػهلل ػتملػػػة ذ الاػػػ  أذدً أف لتػػػبه، الػػػى ايفػػػ ائ    أذزبمػػػب   
ػ    شػ يعة رسػوؿ ذ، هػال يكلػف  رتباة   اات ذ، إد يع حر  ش اي  بوعودد انصِر  ذهصِر

 ينفس  ا احار!!! احار، ذد يتلم  نفس  ا
 د اهلل ذأف يكوف احراً ش ااًب ذهو يع ه .

يكػػو أن عػػبي    ايملاػػت، ذيسػػت باػػ ودً ااػػيء، همػػب ايػػحب يػػؤخ ين اػػو اػػالة 
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ايف ي ػػة   أذؿ ايوزػػت   رتباػػة   ااػػت ذأ! ذيػػو  نػػت أتكلػػ  بػػع هػػالف ايػػحب عػػبء 
 بيب ذغػػػريه  يػػػاجل  بعػػػي، أزػػػوؿ يػػػ : هاػػػب ينصػػػلي أذدً ذاعػػػهللهب نكمػػػ  اضتػػػهلليث، ذأاػػػ

دااػي يصػ ملت ، هػال تصػببه  يع هوف اين ذي ، همو ذاهقين هال ببنع، ذبو خبيفين هال
 إد بو يعان  الى قباة ذ.

هلا    احر  أف أختلَّػف اػو اصتمباػة، إد إذا  نػت بػثالً   ايق ػبر ذيكػو انػهللبب 
و ذيػػػ ، أنػػػزؿ بػػػو ايق ػػػبر أاػػػلي هػػػوراً، ذد أزػػػوؿ بػػػ  أاػػػ  إى ايملاػػػت  نػػػين د أ ػػػم

 هأ الي   ايوزت ايحب أبلك  سواء   اي بئ ة أذ   غري .
ػػػ ب املاػػػة إلنسػػػبف هػػػال يرت ػػػ  ياصػػػلي  ف يػػػ  اػػػحرد شػػػ اي ، أذ أن  أذ قملاػػػه كت 
بوظػػف   بكتػػه ذبسػػموح   ابيصػػالة هلرػػَ  د أ اػػليأ ذيكػػو أ اػػلي الػػى زػػهللر ايصػػالة 

زػػت اسػػباة، ذأزػػ أ زػػ آف ذاعػػهلل بػػ  د أ ا ِرػػ  بصػػبحمل اطتلػػق، هػػال أزػػـو يلو ػػوء زملػػ  ايو 
 ايصالة أام  درسبً أذ أشتع درسبً ظتهللة سباة ذبصبحمل اينبس بع َّلة.

همػػو يصػػلي   ايعمػػ  يكػػوف   اصتمباػػة هقػػط، هاكػػوف عػػبهزاً ابيو ػػوء ذانػػهللبب 
 يسمع اإلزببة ينزؿ هاصلي ذاعهلل ايسالـ ي صلي ر عيت ايسنة مث ينص ؼ هوراً يلعم .

ة   تػ ؾ ايف ي ػة   زتباػة   أذؿ ايوزػت   ااػت ذ هال يوعػهلل اػحر  هػ  احململػ
 :همػػػب ا ػػػحرؾ انػػػهللبب تقػػػف أبػػػبـ رب ايعػػػبظتلأ ها قػػػبؿ ،                        

 عػػة ذاطت اػه الػػى اظتنػ أ بػػب اػػحر أذبػب اػػحر اظتػؤبو م  يلمسػػجهلل يػـو اصتم اظت سػالت(اظت سػالت(1212))
  ذأبػػػػػػػػػػ  ذ اػػػػػػػػػػ ي :                                                    

        ((55)اصتمعػػة)اتػػ ؾ  ػػ  بػػػب   يػػهللؾ ذاذهػػه يلجمعػػػة، ذاعػػهلل ايصػػػالة:  اصتمعػػة            
                                        ((3131)اصتمعة)اصتمعة. 

ب كتعلين أدخػ  اعػهلل اػعود اإلبػبـ يلمنػ أ ذاعػهلل ذيػ  يقػوؿ: ظتػبذا د يكو بب ايح
 لتملين ذأ! أن أريهلل أف ذ لتملين، هيفحا هو اي  يق:

ََا } ٖٞ َتٜكٖسَب َٚ ٤ِٕٞ َعِبٔدٟ إ٢ٜي ٖٞ ٜأَسٖب ٔبَػ ُٖا إ٢ٜي ٘ٔ  اٞؾَتَسِضُت َٔ ِٝ  50{َعًٜ
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 ذاعهللهب:
ََا } َٚ ٍُ ٖٞ ََٜتٜكٖسُب َعِبٔدٟ ََٜصا ٢ٌ إ٢ٜي َٛأؾ ٖٓ ُ٘  َسٖت٢ ٔباي  59{ٝأٔسٖب

أببه، الى أداء ايف ذض   ذزتيفب هقهلل  منت  أنين أديت ايف ي ة، يكو أاػلي 
  اصتمباة ذذ عهلل   اصتمباة رع د ابحملد يتقمل  ذ االت  هاقمل  االة اصتماػع بػو أعلػ ، 

ب هػػأ وف زػػهلل  ػػمنت ايقملػػوؿ، همػػب أ اػػلا  زملػػ  أذ اعػػهلل هيفػػو نواهػػ ، يكػػو اػػال  ذبػػهلل
 مبف دب هت وزف ايصالة:

{ ٖٕ ٌَ إ٢ َِٓصس٢ُف ايٖسُد َٝ ََا ٜي ُ٘ ٝنٔتَب َٚ َ٘ٔصال ُعِػُس إ٢ال ٜي َٗا ٔت َٗا ُتِطُع ُٓ ُِ َٗا ُث َٗا ُضِبُع  ُضِدُض

َٗا ُُِط َٗا يُِخ َٗا ُزِبُع َٗا ُثًُٝج  02{ ِْٔصٝؿ

 آخح اينصف أذ ايث لث أذ ايس هللس، ذيـو ايقاببة يقوؿ رب ايعزة:
ِْٝعُسٚا } ٌِ ا ِٔ ِبٔدٟٔيَع َٖ ٛٗع٣ َٔ ٜٛ ٌَ َت ُٖ ُٜٝه َٗا ٜؾ َِْتٜكَص ََا ٔب َٔ ا ِٖ اٞيٜؿس٢َٜض١ٔ، َٔ ُٕ ُث  َضا٥ُٔس َٜٝهٛ

ٔ٘ ًَُٔ  05{ َذٔيٜو َع٢ًٜ َع

 .هإف مل يكو ي  ت وع هلو يكم  ي  ايف ي ة، ذد ينبؿ ه   ذ 
هػػح  ق يػػق حتتػػبج أهػػ  اصترػػهلِل ذاإلعتيفػػبد ذأهػػ  اإليتػػزاـ مبػػنيفج أهػػ  ايقػػ ب ذايػػوداد 

 ا ه اد ايحيو باوا الى بنيفج اضتملاه اظتختبر ذأا با  اجململل  ح  ا نوار.ذ 
ذهنػػبؾ ق يػػق آخػػ  حململػػة ذ، ذهػػح  اف ػػ  ذ،  ف اي  يػػق ا ذؿ يقػػوؿ هاػػ  ذ: 

 )ب  أ بمل ( يعين عبئز أبمل  ذعبئز د، يكو هحا اي  يق يقوؿ ها :

 ّجْب احملب٘ اإلهلٔ٘
ٖٞ، َُُتَشاٚبنَئيًٞ َََشٖبٔتٞ ََٚدَبِت } َُُتَذأئطنَي ٔؾ ٖٞ، َٚاٞي َٔ ٔؾ ٢ٚز٢ٜ َُُتَصا ٖٞ، َٚاٞي  ٔؾ

                                                 
 ايملخبرب ذااو بملبف او أيب ه ي ة  35
  داذد ذاينسبئي او امبر او ايس  ر ي ذ انيفمبسنو أيب 61
 عببع ايرتبحب ذأيب داذد او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 63



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y87 X(                الْصل الجالح 9 القسب ّالصفاٛ   ((                                

َُُتَبأذٔينَي  ٖٞ َٚاٞي  00{ ٔؾ

زػػبؿ اػػنيف  أهنػػ  أذياػػبء،  لتملػػوف اع ػػيف  ا، د يعلػػة ذد ي ػػ ض، ذب ػػ ة اينػػا  
 :زبؿ 

َٗا َٜا } ٜٗ ٖٓاُع، ٜأ َُُعٛا اي ُُٛا َٚاِعٔكًٝٛا، اِض ٕٖ َٚاِعًٜ ٘ٔ ٜأ ُِٝطٛا ٔعَباّدا  ٔي٤ً  ٜي

َٝا٤َ ِْٔب ََٗدا٤َ، َٚال ٔبٜأ ِِ ُغ ُٗ ٝٛ َٝا٤ُاأٜل َِٜػٔب ََٗدا٤ُ ِْٔب ِِ َع٢ًٜ َٚايٗػ ٢ٗ ِِ َََذأئط ٢ٗ َٔ َٚٝقِسٔب َٔ ،ٔ٘  اي٤ً

ٌْ ٜؾَذا٤َ َٔ َزُد ِٔ ِعَسأباأٜل َٔ َٔ ١َٔٝ ٖٓاع٢ ٜقأص ٣َٛ اي ٙٔ َٜٚأٞي َٝٔد ٞٚ إ٢ٜي٢ ٔب ٘ٔ َْٔب ٍَ  اي٤ً  َٜا: ٜؾٜكا

٘ٔ، َْٖٞٔب َٔ َْاْع اي٤ً ٖٓاع٢، َٔ ُِٝطٛا اي َٝا٤َ ٜي ِْٔب ََٗدا٤َ، َٚال ٔبٜأ ِِ ُغ ُٗ ٝٛ َٝا٤ُاأٜل َِٜػٔب ََٗدا٤ُ ِْٔب  َٚايٗػ

ِِ َع٢ًٜ ٢ٗ ِِ َََذأئط ٢ٗ َٔ َٚٝقِسٔب َٔ ٔ٘ ِِ  اي٤ً ُٗ َِْعِت َٓا ا ٓٔٞ ٜي ِِ: َِٜع ُٗ َٓا، ٔصٞؿ ُ٘ ٜؾُطٖس ٜي ٢ٍ َِٚد ٘ٔ َزُضٛ  اي٤ً

 ٢ٍ ٞٚ،ِعَساأٜل ٔيُطَؤا ٍَ أب ٍُ ٜؾٜكا ٘ٔ َزُضٛ ِِ:  اي٤ً ِٔ َْاْع ُٖ َٓا٤ٔ َٔ ٖٓاع٢ ٜأٞؾ َٛاش٢ع٢ اي َْ َٚ 

،٢ٌ ِِ اٞيٜكَبا٥ٔ ٌِ ٜي ِِ َتٔص ُٗ َٓ ِٝ ّْ َب ٘ٔ ٔؾٞ َتَشاٗبٛا ََُتٜكاز٢َب٠١ ٜأِزَسا ِٛا، اي٤ً ُ٘ ََٜضُع ََٚتَصاٜؾ ِِ اي٤ً ُٗ  ٜي

َّ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا َٓأبَس اٞئك ََ ِٔ ُٗ ُْٛز٣، َٔ ُِٝذًُٔط َٗا ِِٜؾ ِٝ ٌُ َعًٜ َِٝذَع ِِ ٜؾ ُٗ َٖ ِِ ُّْٛزا ُُٚدٛ ُٗ َٝاَب  ُّْٛزا، َٚٔث

ٖٓاُع َٜٞؿَصُع َّ اي ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا َٕ، َٚال اٞئك ِِ َٜٞؿَصُعٛ ُٖ َٝا٤ُ َٚ ِٚٔي ٘ٔ ٜأ َٔ اي٤ً ِْٛف ال اي٤ٔرٜ ِِ يَِخ ٢ٗ ِٝ  َٚال َعًٜ

ِِ ُٖ َٕ ُْٛ  04{ َِٜشَص

اضتػػػه ا، د يعلػػػة،  هعالبػػػة ايػػػحيو هليفػػػ  ذ اف ػػػل ، ذلتػػػمليف  ذنتػػػن يف  ذاػػػل ؛
ذايعلة أننب ن يػهلل أف ؾتلػ  بػع اع ػنب ينػأتن  اػملع ، هيفػح  الػة،  ف اظتػؤبو د منػ  إد 
ابا، أذ اكتػػبب ذ أذ ابضتػػهلليث اي اػػه ايعػػحب اػػو أبملػػبب ذ بػػو ايصػػ باة ذايتػػباعل 

اتػػة م  ذا ذياػػبء ذايصػػبضتل، هػػال أأنػػ  اب ببديػػث ايهللناويػػة،  ف ايػػهللناب َبا تػػة، ذذ ػػ  اظت
 :ابي ذائ  ايعفنة، زبؿ 

ََُع ََا } ّْ اِدَت ِٛ ِٖ ٜق ِٔ َتٜؿٖسٝقٛا ُث ِٝس٢ َع ٘ٔ، ٔذٞنس٢ ٜغ ٞٚ َع٢ًٜ ََٚصال٠ٕ اي٤ً ٖٓٔب   اي

ِٔ ٜقاَُٛا إ٢ال ٢ٔ َع َِْت  03{ ٔدٜٝؿ١ٕ ٜأ

داػػهلل أف ي ع ِرػػ  اجمللػػ  اػػح   ذ، أذ آبيػػة بػػو  تػػبب ذ، أذ ابيصػػالة الػػى بملاػػه 
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 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y88 X(                الْصل الجالح 9 القسب ّالصفاٛ   ((                                

 :، هبضته يكوف أذدً ا، زبؿ  ذ ذبص فب 
{ ِٔ ٘ٔ ٜأَسٖب ََ ٘ٔ َٜٚأِبَػَض ٔي٤ً ٢ٜٛ ٔي٤ً ٘ٔ َٜٚأِع ََٓع ٔي٤ً ََ َٚ ،ٔ٘ ٌَ ٜؾٜكٔد ٔي٤ً َُ َٕاإل٢ اِضَتٞه  01{ مَيا

هؤدء ايقـو    املبدم  زلملاة، يص  وف ايناػة أهنػ  د يعملػوف امػالً إد إذا  ػبف 
بف، أذ امػػ  بػػب نتلكػػ  بػػو ه ػػ  ذخػػري اضتنػػبف ا، إف  ػػبف امػػ  اصتػػوارح، أذ امػػ  ايلسػػ
 .اظتنبف، هك  بب يعمل  يكوف   ذ ذابا 

هػػحا اضتػػه يػػ  االبػػبت ذاػػ اهل ذدددت، بػػب هػػح  ايػػهللددتأ أننػػب ؿتػػه اع ػػنب 
هنجػػبي  اعػػ ، ذبػػب ايػػحب ععػػ  ايصػػبضتل يعملػػوف علسػػبت يػػح   ذ ذتػػالذة  تػػبب ذ 

ع ب تل أذ ب ة الى ا ز أ يا ققػوا اضتػهلليث، ذنػهللخ  ذايصالة الى رسوؿ ذ   ا سملو 
  اظتتجبيسػػل  َّ، ظتػػبذا كتلسػػوف بػػع اعػػ أ ينقػػ أ  تػػبب ذ، ذايصػػالة الػػى رسػػوؿ ذ، 

 ذذ   ذ ذشتبع ايعل  هكليفب ا.
  همو يقوؿ أن با وؿ                        ((3333) ايفت) هػبا نعػى الػى هػحا ايفت ،

  ايق آف:                                   ((3333) ايفت) ايفت. 
أد تست اع أف تػوه  سػباة   اينيفػبر بػع ذأ هأنػت قػواؿ اينيفػبر بػع نفسػ ، أذ 
بػػع أهلػػ  ذذيػػهللؾ أهػػال تسػػت اع امػػ  سػػباة   ا سػػملوع ا ذحتػػبه، الايفػػبأ! ذاظتعػػبرؼ 

 ت د أ ه ِرط ها  ساملعهللذف اين بو أنفسيف .ذا بملبب انهللبب يعلموف أف هحا ايوز
 نػػب   ايملهللايػػة متاػػين أبػػهلل   اياػػـو ايػػحب بهللدتػػ  ا هاقػػوؿ:   بصػػل ة بػػب يػػـو  
 حا، أزوؿ ي :   هحا اياـو د، هم ة ذايثبناة ذايثبيثة ذاي ااعة يعل  أف ا ب  عػهلل  هػال م  

، هاسأيين: هحا اياـو خت ج ها أ أزوؿ ي   : هحا اياـو د أخ ج ها .    هحا اياـو
هال اهلل ذأف تكػوف أنػت اػببه ازنتػة، ت يػهلل أف تػ ي هػالف، ذهػحا ايػحب بهللدتػ ، 

 هيف  هالف أذى أـ اصتلوس بع اي زتوأ زبؿ ذ:
َْا } ِٔ َدًُٔٝظ ٜأ ََ ْٞٔ  01{ َذٜنَس

                                                 
 إبببة هنع هللا يضرسنو أيب داذد ذاي  اين او أيب  64
 ه  ايفوائهلل يلكالابذب، ذأببديث أيب اضتسل ايكاليب او الي او أيب قبيه  62



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y011 X(                الْصل الجالح 9 القسب ّالصفاٛ   ((                                

هػػػ  أسػػػتكث  الػػػى نفسػػػي اصتلػػػوس بػػػع ذأ! يكػػػو د اػػػهلل أف ؾتػػػبي  اعػػػ ، هػػػإذا 
 أف: عبيسنب اع نب هال اهلل

{ ٔ٘  27{ َتَشاٗبٛا ٔبُسٚح٢ اي٤ً

هنعم  عهللذًد ينتزاذر هامب ااننػب، اياػـو نػزذر هػالنً، ذغػهللاً  هبيهللرس يا     شيء،
   نػػػػػزذر هػػػػػالنً، ذنتفقػػػػػهلل أبػػػػػواؿ اع ػػػػػنب، ذنعػػػػػل اع ػػػػػنب:                          

 .اظتبئهللة(اظتبئهللة(66))
ر إخواننب   ايمللهلل ايفالناة، ذهحا بب بف لتػهللث اياـو نقوؿ: اي أه  ايمللهلل تعبيوا نزذ 

  ايزببف ايسباق، هلمبذا ت  نب أ ذببذا يو ععلنب يوببً   ايايف  عتح  ايػزايرةأ ؾتتمػع انػهلل 
 هالف   الهلل  الى اطتري ذاي  ة يكي ننفح:

َُُتَشاٚبنَي َََشٖبٔتٞ ََٚدَبِت } ًٞ ٖٞ، ٔي َُُتَذأئطنَي ٔؾ ٖٞ، َٚاٞي َُُت ٔؾ ََٔٚاٞي ٢ٚز٢ٜ ٖٞ، َصا   ٔؾ

َُُتَبأذٔينَي ٖٞ َٚاٞي  00{ ٔؾ

أن رأيت اع  ايفق اء ا بال   اهللايتنب ذ نب ا بر،  ػبنوا يتنبهسػوف   اينف ػبت 
أب اي عػػبـ ذاياػػ اب ايػػحب ي قػػهللَّـ إلخػػواهن    غتػػبي  ايػػح   ذاضت ػػ ات، أبػػب اآلف جتػػػهلل 

بسػبب، ذانػهلل تقػهللًن نف ػة  ايك  ينس ه ذيرتاعع ذهو م   بب يحَّ ذقبب، ذي نفق ا ػري
ا تقوؿ ي  نفس : تعبى إى أيو أنت ذاههأ هيفػؤدء غػري ػتتػبعل ذد يسػت قوف، سػاهللن 
الػػي زػػبؿ: )) ف أ نفػػق درقتػػبً الػػى إخػػواين، خػػريد بػػو أف أ نفػػق ببئػػة درهػػ  الػػى ايفقػػ اء 

 ذاظتسب ل، ذ ف أ نفق ببئة دره  الى إخواين خريد بو أف أاتق رزملة((.
هلل أف تعم  ههلليث: )ذاظتتملبذيل  َّ( هلَ  د تملحؿأ همب ايػحب اسػتفهللت  بػو أنت ت ي

 ايعل  ايحب تعلمت أ د شيء أاهللاً.

                                                 
ػَواؿ  َذد أَ برو  ارمَلبدر اَللَّر َيعرمَلبًدا يَػ  ملر  يف    ا َن ملرَابء  َذاياُّيَفهلَلاء   : " إرفَّ   ، زَبَؿ : زَبَؿ َرس وؿ  اَللَّر  َأيبر ه َ يػ َ ةَ  َاو  ا ا  ااو بملبف  61 ـد حَتَػباُّوا ارػ  ذحر اَللَّر َالَػى غَػري ر َأب  ن َسػبب  ، ذ ع ػوه يف    ن ػورد ، َذه ػ   " . زراَ  : َبو  ه    َيَعلَّنَػب ؿت رػملػُّيف    أ زَػبَؿ : " ه ػ   زَػػو 
ػػو  ن ػػور  ، د مَتَػػبه وَف إرَذا َخػػبَؼ اينَّػػبس  ، َذد لَت َزن ػػوَف إرَذا َبػػزرَف اينَّػػبس  ، مث َّ تَػػالاَ  يراَػػبَء اَللَّر د َخػػو ؼد  : لَػػى َبنَػػبارَ  بر َأد إرفَّ َأذ   26َاَلا يفر   َذد ه    لَت َزن وَف سورة يون  آية 

 بسنهلل ازتهلل ذبوقأ ببي  او بعبذ او عمل   68
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 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y010 X(                الْصل الجالح 9 القسب ّالصفاٛ   ((                                

انػػػهللبب ننفِرػػػح اياػػػ ذط ا راػػػع بػػػع احملبهظػػػة الػػػى ايفػػػ ائ    ذزتيفػػػب هعلػػػى ايفػػػور 
هستاع  ذحت  ُّ ظبه اً ذابقنػبً   نفسػ  ذ  زلملػ  ذ  رذبػ  ذ  ببيػ  ذ  ذيػهللؾ ذ  

 .ذ     أبواي  افت  ذ ذر واف ذ ذبه ذ  ذزت 
بعػػ     ػػ  اضت  ػػبت  جتػػهلل انبيػػة ذ حتػػاط اػػ  بػػو  ػػ  اصتيفػػبت، ذتوهاػػق ذ 

متاػ  مبػب  ي       ا امبؿ، ذاالح ا بػواؿ بػو ذ  ذايسكنبت، ذأياهلل ذ 
 سوؿ ذ:د مت   الى ايملبؿ، ظتبذاأ  ن  املت ههلليث ذ ايحب ذ    ينب ر 

َُُتَشاٚبنَي َََشٖبٔتٞ ََٚدَبِت } ًٞ ٖٞ، ٔي َُُتَذأئطنَي ٔؾ ٖٞ، َٚاٞي َٔ ٔؾ ٢ٚز٢ٜ َُُتَصا ٖٞ، َٚاٞي  ٔؾ

َُُتَبأذٔينَي  ٖٞ َٚاٞي  09{ ٔؾ

ذهح  هي اييت ععلت أهلانب ايقهللابى يسبراوف إ  ذي ، ذيحي   نت جتل  بػع 
ػػػ ، أبػػػهلله  هتسػػػمع بنػػػ  رؤايت  أهنػػػب   ابػػػبت، ذتاػػػع ؾ أف ب عػػػ  أبػػػواؿ ايصػػػبضتل ايك مَّ

يقوؿ ي :   اظتنبـ ايفالين رأيت  ػحا، ذ  ايلالػة ايفالناػة رأيػت  ػحا، ذاآلف تسػأؿ: بػبذا 
رأيت اي اينأ يقػوؿ يػ : د شػيء، ظتػبذاأ  نػ  يعػاش   ايػهللناب ذنئػ  هايفػب، ذباػ وؿ  ػب، 

 همبذا متا    اظتنبـ غري ايهللناب ذايكوااا أ!.
ملل نػب رتاعػػبً هػح  ا بناػػة، ذأف كتعلنػب بػو أهػػ  ب ػ ات ايقػػ ب أف ي   نسػأؿ ذ 

بو ب  ت ، ذأف كتعلنػب بػو أهػ  ز اػ  ذبودتػ ، ذأف ياػملنب اعنبيتػ  ذبفظػ  ذاػابنت ، ذأف 
 د يتخلى انب اف ل  ذعود  ذرزتت  ق هة ال ذد أز 

  وصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسمَّيوصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسمَّي

 

                                                 
 ازتهلل ذبوقأ ببي  او بعبذ او عمل  بسنهلل  65



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y011 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

 
 

 الْصل السابع
 امُلْصِّلاجلَاد 

c ِّجاٍدّا يف اهل حق جَاد 
c ٘ٓداعٕ العيا 

c ِاصطفاٛ اهل لعباد 
c أىْاع اجلَاد 
c ٕجَاد العدّ اخلازج 
c ٕالعدّ الداخل 
c جَاد اليفظ 
c ُاالضتجاب٘ هل ّلسضْل 
c ٘ٔدضاٜظ اليفظ اخلف 

 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y012 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

 5اجلَاد امُلْصِّل9 الْصل السابع
 ّجاٍدّا يف اهل حق جَادِ

 ايػػحب ااػػ فى نفػػ اً بػػو املػػبد ، ذرابهػػ  الػػى اضتمػػهلل ا –بسػػ   
، ذأاػبهن  اف ػل  ذبنػ  ذعػود  اان ، ذرززيفػ  بسػو ادزتػهللاء هملاملػ  ذاػفا  سػاهللن أ 

الػػايف  هتػػػوح  ذ  بػػ  الػػػى عيفػػبد أنفسػػػيف  بػػ  إياػػػ  ذاػػلوا، ذاػػػ  اتصػػلوا، ذهػػػت  ذ 
يسػػ اج اظتنػػري، أف نكػػوف بػػنيف  أرتعػػل، ذايصػػالة ذايسػػالـ الػػى ا ايعػػبرهل، نسػػأؿ ذ 

ذاياػػػػم  ايػػػػيت هػػػػي  بي ػػػػ ى   زلػػػػوب ايعػػػػبرهل، ذايػػػػ ذح اعتفيفبهػػػػة ايػػػػيت ت مػػػػ  أهئػػػػهللة 
ايسبيكل، ساهللن أ اضتصو اضتصل ينب   ايهللناب، ذايافاع ا اظ  ينب يػـو ايػهلليو، ذآيػ  

 ذا مل  أرتعل، ذ   بو اهتهللي  هللي  إى يـو ايهلليو.
                         ((1818)اضتػػػج)هػػػحا خ ػػػبب بػػػو ذ  اضتػػػج  يكػػػ  بػػػو

ي غػػه أف يػػهللخ    دائػػ ة اداػػ فبء، هػػإف ذ ااػػ فى زوبػػبً   ا زؿ ايقػػهللًن، زملػػ  خلػػق 
  اطتلػػق، ذزػػبؿ هػػايف    ز آنػػ  ايكػػ ًن:                                    

                                       )آؿ ام اف()آؿ ام اف(. 
ايكملػري زباػ  الػى  ذب  د يظو نفػ  بػو اظتسػلمل أذ اظتػؤبنل أبف ه ػ  ذ 

ذسَّػػع دائػػ ة اداػػ فبء، ذهػػت  ا بػػ  ذععلػػ  ؽتػػهللذداً إى يػػـو  هػػؤدء اظتصػػ فل هػػإف ذ 
  ايعػػ ض ذاصتػػزاء، ذزػػبؿ هاػػ  سػػمل بن  ذتعػػبى:            ((1414)اضتػػج)ذ لمػػة )يصػػ في(  اضتػػج

ابظت برع اظتسػتم  أب أف اداػ فبء بػب زاؿ بسػتم اً   يوبنػب هػحا ذاعػهلل يوبنػب هػحا إى أف 
  ا رض ذبو الايفب:  ي ث ذ                                  

    ((1414)اضتج)اضتج. 
اظتسػػلمل( اػػ  زػػبؿ: )ذبػػو مل يقػػ  )بػػو اظتػػؤبنل( أذ )بػػو  ذبػػو اجاػػه أف ذ 

اينػػبس(  ف ايعملػػهلل زػػهلل يكػػوف   ظلمػػة ظبظتػػة؛   ظلمػػة ايكفػػ ، أذ   ظلمػػة ايملعػػهلل، أذ   
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أف مت  عػػػػ  بػػػػو ذيػػػػ  إى باػػػػث ايكػػػػـ  ذاصتػػػػود  ذادب ايصػػػػهلل ذاعتجػػػػ اف، ذي يػػػػهلل ذ 
اع بء  ذهو   هػح  ايظلمػبت، ذمت  عػ   ذاإلبسبف بو ب  ة اي زتو، هاتف   الا  

  ت إى اينػػور: بػػو ايظلمػػب                                            
 ايظلمبت  ثرية، ذاينور ذابهلل. ايملق ة(ايملق ة(641641))

ذزا    ذي : ))ز  ة بو ه  عػودؾ جتعػ  ايكػبه  ذياػبً ذاياػقي تقاػبً(( يػو ز ػ ة 
الػى زلػه رعػ  ذهػو   أاػ   -فعػ  ذد ي سػأؿ امػب ي - بػو هػ  عػود ذ أنزعتػب ذ 
، ي ملػػهللؿ أبوايػػ  ذأقػػوار ، ذكتعلػػ    نَػَفػػ  ذأزػػ  ذياػػبً ا  ظلمػػبت ايكفػػ ، هػػإف ذ 

ذأر ػػػب  يلمجبيسػػػل يلصػػػبضتل ذايعػػػبرهل ذأئمػػػة  ذيقػػػوؿ   ذيػػػ  إبببنػػػب أاػػػو ايعػػػزائ  
 اظتتقل:

 كبن جبُبب  ًببب  ػلوببب  هببي هجبلطببِن

 

 أابببحٔ  ك٘وبببب  ػل٘وبببب  ثبإلشببببراد

 أاببببحٔ ّل٘ببببب  لببببَ قلببببت ّهؼرفببببخ 

 

 ٗبببرٓ الٌجبببٖ ػ٘بًبببب   بببب  خلبببْاد

 

 داعٕ العيآ٘

                              ((1111)ا نملاػػػػػػبء)ذإذا نظػػػػػػ ت ذتصػػػػػػف ت    ا نملاػػػػػػبء
أبواؿ ايصبضتل   دذاذينيف  تػ ي   ذيػ  ايملػبب ايعجػه ايعجػبب، هكػ  زػبقع يل  يػق 

رهاػػق، ذأاػػمل  ي ػػري  دياػػ       يل ملاػػه ا اظػػ  أاػػمل    ق هػػة اػػل اعنبيػػة بػػو بػػود
 اي  يق:

 ّإ ا الؼٌبٗببببببخ   ظزببببببا ػًِْ٘ببببببب

 

 ًبببببببن فبلو ببببببببّف كلِبببببببي أهببببببببى

 
ذيػػح   شػػاخنب اياػػاخ املػػهلل اضتلػػا  ػتمػػود رزتػػة ذ الاػػ    بهلليثػػ  اػػو ايصػػبضتل، 
ذ بف يت هللث او  تبب )اي سبية ايقاريية( ذزبؿ ها : اهللأ ايقاريب رسػبيت  ابضتػهلليث اػو 

ػػػه اي غِر صػػػبضتل ايػػػحيو  ػػػبنوا   اػػػهللايتيف    بيفػػػبذب ايق اعػػػة ذايملعػػػهلل اػػػو رب ايعػػػبظتل، يري 
اي ػػبيملل، ذي ؤيػػف ايعصػػبة ذاظتػػحنملل، بػػ  د يظنػػوا أف هػػحا شػػيء ازيػػز، أذ أنػػ  شػػيء   

 غري بقهللذره .



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y014 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

، ذايف ػا  اػو ااػبض  ػبف زاػا  اصػباة تق ػػع هملػهللأ اػح   ايف ػا  اػو ااػبض 
أااور   االد هبرس اآلف، يق عوف اي  يق الػى ايػحاهه ذاي اعػع،  اي  يق، ال الهلل إشتيفب

ذ  يـو  بنوا الى س   بنزؿ، ذ لف  ػ  رعػ  بػو اصػبات  اػهللذر، ذهػو   هػحا ايوزػت 
  شتع بو يقوؿ:                                                             

هخبرت زوا ، ذعل  ذمل يست ع اينيفوض أذ ايقابـ ذزػبؿ: )آف اي رب( ذايتػف  اضتهلليهلل(اضتهلليهلل(3232))
، ذبب إى ذ بويػ  رهقػبء  ذأنزيػو ، ذسػأيو  امػب عػ ي يػ ، هقػبؿ عتػ : ايتواػػة إى ذ 

  ذأنب، ذزػػبؿ:ب  تصػػ  تػػوايت د اػػهلل أف أهجػػ   ػػ  بػػب  نػػت هاػػ ، ذأذهػػه إى ااػػت
 .ملهلل ا ذ اضت اـ ذأختلي ها ؛ أتع

، ذعػػبء هػػبرذف اي شػػاهلل ببعػػبً ذذهػػه إى ايملاػػت اضتػػ اـ، ذاختلػػى   قباػػة ذ 
 !!!!إى اات ذ اضت اـ

 !ذ بف اظتلوؾ راشهلليو، هكبف هبرذف ي  بو إشت  نصاه
هكػػػبف انػػػهللبب يػػػحهه إى هػػػح  ا بػػػب و مبػػػ  ذزيػػػ   ذابػػػ اء  أف يمل ثػػػوا يػػػ  اػػػو 

بػػو ايعلمػػبء ذعبيسػػيف ، ذاعػػهلل غتبيسػػتيف  أا ػػى  ايصػػبضتل ياجبيسػػيف ، هع  ػػوا الاػػ  ثالثػػة 
   رع  بنيف  بب يسم  ا ، ذبب جتود ا  نفس  بو اظتبؿ، ذزبؿ يػوزي  : أريػهلل رعػالً اػبضتبً 
ي   ي هنمي، زبؿ: مل يملق إد ايف ا ، ذايف ا  د مت ج ظتقبالػة أبػهلل، زػبؿ: نػحهه إياػ ، 

وزهلل بصملبببً ذيقػ أ  تػبب ذ هحهملوا إى ايف ا    ايلا ، ذ بف ايف ا    ذاؾ ايوزت ي
. 

هقػػبؿ: بػػو ابيملػػببأ زػػبؿ ايػػوزي : أن  -ذاشتػػع ايعجػػه ايعجػػبب  -هػػهللزوا ايملػػبب 
اي ااع ذزي  اطتالهة، ذهػحا هػبرذف اي شػاهلل أبػري اظتػؤبنل ي يػهلل زايرتػ ، زػبؿ: انتظػ ، هأقفػأ 

َ أقفأت اظتصملبحأ زبؿ: ب  د أري ذ  عػ  ظػبمل!!، اظتصملبح، مث هت  عت  ايملبب، هقبؿ ي : ملر
 نوا د متبهوف   اضتق يوبة دئ !ذ ب

هقػػبؿ هػػبرذف: ابػػهللد يػػهللؾ أاػػبه  ، همػػهلل يػػهلل  إياػػ ، همػػ  يػػهلل  مث زػػبؿ: بػػب أيػػل 
غهللاً، مث عل  بع  ينص  ، مث زػبؿ هػبرذف: اي رااػع  هح  اياهلل يو ؾتت بو احاب ذ 
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  أف اتػ ؾ يػػ  هػػح  ايصػػ ة، زػبؿ ايف ػػا : أنصػػ   ذت اػػين، زػبؿ: ذ اػػفأ زػػبؿ: أنصػػ 
تع ي بػبؿ اظتسػلمل يلمسػت قل بػو اظتسػلمل، ذتع اػين بػو بػبؿ اظتسػلمل، ذتػرتؾ اقاػة 
اظتسلمل!!، د بق     هحا اظتبؿ إد إذا تسبذت هاػ   ػ  ا بػة اإلسػالباة، انظػ   اػف  

  بف ببي أ! ذ اف تملهللؿ ببي أ!
 هبببب ثببب٘ي طرفبببخ ػببب٘ي ّاًزجبُزِبببب

 

 ٗجبببببد    هبببببي  بببببب  إلبببببٔ  بببببب 

 

  لعبادِاصطفاٛ اهل
هػو ايػحب  د يوعهلل ها  أب  بستملعهلل، هػإف ذ  ذبو ذ  هبإلا فبء ا 

  زػػػبؿ   ز آنػػػ :                                    ((1414)اضتػػػج)ذبػػػو  اضتػػػج
 .اينبس يعين اختابر ذ 

ه ابيتصػػوؼ، رأينػػب   زببننػػب اظتب ػػي رعػػالً  ػػبف ه نسػػابً، ذدرس اإلسػػالـ، ذأاجػػ
ذاملبدتػػػ ، ذ ػػػبف ايػػػهلل تور املػػػهلل اضتلػػػا  ػتمػػػود د  ذعػػػبء إى بصػػػ ، ذتفػػػ غ ي باػػػة ذ 

 يسػػت اع أف يػػهللخ  الاػػ  إد اعػػهلل بػػهللة قويلػػة بػػو ادسػػتئحاف،  نػػ   ػػبف باػػ ودً ابا 
 ابيكلاة، بع اف أال   بف ه نسي ذغري بسل !.

ق اقهللرتػػػػ ، ذي سػػػػريه  خلػػػػق اطتلػػػػ إذاً د جتعػػػػ  هػػػػح  ا شػػػػابء اوائػػػػق، هػػػػإف ذ 
ايػػحب ااػػهلل  بقبياػػهلل ا بػػور، ذااػػهلل  بقبياػػهلل ايسػػمبذات ذا رض، ضتكمػػة  هكمتػػ ، ذهػػو 

 يعلميفب د يكافيفب إد  بملبء .
بب أريهلل أف أزوي : د ينمل ي  ب رع  بنب أف يستصػعه شػائبً الػى بػود ، إايؾ أف 

أ ػػوف بػػو ا اػػفابء  ت ائسػػ  نفسػػ  ذتقػػوؿ: ذبػػو أن بػػ  أ ػػوف ذياػػبً اأ ذبػػو أن بػػ 
ذا تقاػػبءأ ذبػػو أن بػػ  أ ػػوف بػػو اجملتملػػل ا خاػػبر، ذبػػو أاػػ بب ايكاػػف ذايك ابػػبت 
ذايعلـو اإلعتبباةأ د نتنع  بو ذي  إد نفس ، هال بظػ  الػى أبػ  ذ، ذد الػى ه ػ  

 :  ذ                                ((1818)اضتج)اضتج. 
وف اطتلق بو ذيوج هح  اظتقبببت ه  أاعهلل اينػبس اػو هػح  اظتقببػبت، هبيحيو ي ائس
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 ف هح  اظتقبببت بفتوبة يلكػ ، ذتػهللار اف ػ  ذ، ذيػا  يعملػهلل بػو ا ذيػل أذ اآلخػ يو 
 .تهللخ  هايفب؛ اختصبص إعتي، د ي قمل  هايفب غري شفباة ب  ة اينا  

بـ ايوديػػػة ايػػػحب متتػػػبر الػػػى اانػػػ  بػػػو ي يػػػهلل بػػػو املػػػبد ، ذيؤهلػػػ  ظتقػػػ يكػػػو ذ 
، يكػو هػحا اعتملب  ذاختبر  ي ، هػإف ذ إذا شػبء ذأراد عيفَّػز ذأهَّػ  ايعملػهلل ظتػب ي يػهلل  بنػ  

  ايعملهلل د اهلل أف يكوف ي  عيفبد:                                 ((2525)ايعنكملوت)ايعنكملوت. 

 أىْاع اجلَاد
                         ((1818)اضتػػػػج)ذأن أختصػػػػ  ايكػػػػالـ   هػػػػح  اآليػػػػة  اضتػػػػج

ذأر ػب  بػ  د نوسػع آهػبؽ ايكػالـ، هبصتيفػبد نػوال:  هسه رؤية اإلببـ أاػو ايعػزائ  
 عيفبد يعهللذ داخلي، ذعيفبد يعهللذ خبرعي.

 جَاد العدّ اخلازجٕ
 :عيفبد ايعهللذ اطتبرعي د يكوف إد ظتو  ف  ابا ذرسوي 

ذرسوي ، هال أ الو الا  ب ب، ذد أرهػع الاػ  سػالح،  يكو د كتوز ظتو يؤبو ابا
 ذد أببدد  أبب أب  بو ا بور.

ذكتوز   أف أتػ ؾ هػحا اصتيفػبد  بػ يو، إبػب أيافػبً يػ  إذا قمعػت   أيافػ  ذدخويػ  
  اإلسػػػالـ، هبخبقملػػػ  ابضتسػػػف، ذد أالػػػو الاػػػ  اضتػػػ ب ااتػػػهللاء، ذإبػػػب إذا  نػػػت   ببيػػػة 

   عف ذهو أزػوي بػين هاجػه                       ((368368)آؿ امػ اف)هأنسػ ه    آؿ امػ اف
 هحا ايظ ؼ إى أف أزوي ذأستقوي مث أاهللأ اضت ب.

 العدّ الداخلٕ
ذيػػ  انػػهللبب  ػػبف راععػػبً  يكػػو ايعػػهللذ ا خ ػػ ؛ ايعػػهللذ ايػػهللاخلي، ذاػػلَّ اضتملاػػه 

 بو إبهللي اي زذات ذزبؿ  ا با :
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{ ِِ َُِت َِٝس ٜقٔد ٣ّ، يَِخ َِِٜٚق ََٞكَد َُِت َٔ ٔد َٗأد َٔ َٗأد إ٢ٜي٢ اأٜلِصَػس٢ اٞئذ ََا: اأٜلٞنَبس٢، ٜقاٝيٛا اٞئذ َٚ 

َٗاُد ٍَ َٜا اأٜلٞنَبُس اٞئذ ٘ٔ؟ َزُضٛ ٍَ اي٤ً ََٖد٠ٝ: ٜقا ُٙ اٞيَعِبٔد ََُذا َٛا َٖ }2 

 !!!عيفبد اينف  ذاعتوي هو اصتيفبد ا   
 او أيهلل ا اهللاء يسنسبف زبؿ: ذانهللبب س ئ  

ٖٜٚىَع ٜأِعَد٣ } َٔ اي٤ٔتٞ َْٞؿُطٜو ُد ِٝ ِٜٝو َب َِٓب  4{ َد

  أاهللي اهللذ ي  نفس  اييت ال عنملا ، ب  بو اياػا بف:              
          ((1212)اينسػػبء)هملمجػػ د أف تسػػتعاح ابا بػػو اياػػا بف ايػػ عا  يقػػوؿ يػػ  اظتػػوى  اينسػػبء

  ايك ًن:                             ((5656) اضتج) يكو اينف  اييت اهللاخل  هي  اضتج
 ايعهللذ ا    يسنسبف.

 جَاد اليفظ
عيفبدهػػػػػب   اباػػػػػل: عيفػػػػػبد اياػػػػػيفوة، ذعيفػػػػػبد اي مػػػػػع،  –ابختصػػػػػبر  –ذايػػػػػنف  

ذاياػػيفوة هػػي شػػيفوة ايػػمل و أذ شػػيفوة ايفػػ ج، ذبعظػػ  رسػػوب اينػػبس   زببننػػب   اصتيفػػبد 
ينفسػػ  ايتػػهلليا ، يسػػتملا  ينفسػػ  اسػػمله شػػيفوة ايػػمل و، يسػػتملا  ينفسػػ  اي ػػش، يسػػتملا  

ايظلػػػ ، يسػػػتملا  ينفسػػػ  خبػػػ  ايكاػػػ  ذاظتاػػػزاف، يسػػػتملا  ينفسػػػ  اطتهلليعػػػة، يسػػػتملا  ينفسػػػ  
ايكػػحب ...  ػػ  ذيػػ  بػػو أعػػ  شػػيفوة ايػػمل و، ذيػػحي  إذا أبكػػ  اإلنسػػبف ا نػػ  أاػػمل  

 :، ساهللن سعهلل يقوؿهوراً ذيابً ا 

ٍَ َٜا } ٘ٔ، َزُضٛ َ٘ اِدُع اي٤ً ِٕ اي٤ً ٠َٔٛ َُِطَتَذاَب َِٜٓٔٞذَعًٜ ٜأ   { ايٖدِع
 همب ا ذراد اييت أا بهب ي أ 

 :د شيء، ذيكو زبؿ ي  
َُٜو ٜأٔطِب َضِعُد َٜا َٛٞع ََ ِٔ ٠َٔٛ " َُِطَتَذاَب َتٝه  4{ايٖدِع

                                                 
 بريخ ا هللاد يلخ اه ايمل هللادب ذذـ اعتوي داو اصتوزب او عبا  او املهللذ 6
 ايزههلل ايكملري يلملايفقي او ااو املبس  1



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y018 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

مل ي بيمل  ازايدة او ايفػ ائ  ذاينواهػ  اكػحا ذ ػحا، يكػو ا سػبس اظت عػ  اي اػه، 
أشػهلل، ذيػحي   ػ  بػو م ػ  بػالدً   اصػ ن  ذهحا  مػب  ػبف   اصػ  اينػا  هفػي اصػ ن

 هيفو بو ايصبضتل الى يقل، ذدابء  بستجبب د ي  د، ذزهلل د يعل  هو ذي .
 ف اينبس ععلت ايو  ي  هائة  حا، ذشك   حا، ذهح  أذهبـ بوعودة انػهلل  ثػري 
بػػو اينػػبس، هػػأن متاػػين  ثػػري بػػو اينػػبس يقويػػوف: شتعنػػب انػػ  ذن يػػهلل أف ؾتلػػ  بعػػ ، مث 

قويػػوف:  نػػب ؿتسػػمل  الػػى هائػػة  ػػحا، ذشػػك   ػػحا ... ي يػػهللذف اظتظػػبه ، ذاظتظػػبه  بػػب عتػػب ي
 ذذدية ذأ! اظتمث  يفع  ذي  هيف  يكوف ذيابً اأ!.

، هقػهلل يكػوف اإلنسػبف ايودية ػتليفب ايقلوب اييت قيفػ ت ضت ػ ة اػالـ اي اػوب 
اضتػالؿ أف يػهللاوا  ذيابً ا ذدابء  بستجبب ذهو د يهللرب، ذيػحي  أبػحر أب أخ يت ػ ي

الػػى أبػػهلل، أذ الػػى نفسػػ ، أذ الػػى ذيػػهلل ، أذ الػػى ببيػػ ، أذ الػػى غػػري ،  نػػ  رمبػػب يػػهللاوا 
ذهػػو بسػػتجبب ايػػهللابء، هتت قػػق اإلعباػػة ذينػػهللـ ذد ينفػػع اينػػهللـ، يكػػو  ػػ  رعػػ  يت ػػ ي 
اضتػػالؿ   اصػػ ن أذ زمللنػػب أذ اعػػهللن هػػو ذ  ا ذغتػػبب ايػػهللابء  مػػب أنملػػأ سػػاهللن رسػػوؿ ذ 

. 
يفوة ايثبناة هي شيفوة ايفػ ج، ذايفػ ج إذا زاػ  هػإن ن لقػ  الػى رتلػة ايفت ػبت ايا

  ذايفػػ ذج ايػػيت   اإلنسػػبف،  ف ذ انػػهللبب ذاػػف اظتػػؤبنل زػػبؿ   شػػأهن :          
              ((44)اظتؤبنوف)ذايف ذج هنب تام     ايفت بت، ايعل ذا ذف ذا نف  اظتؤبنوف

 ايفت بت اييت   اإلنسبف هي ه ذج ينظ  بنيفب إى ا  واف. ذايف  ...   
خلق اإلنسبف بقاقة نوراناػة إعتاػة بعنويػة، ذأخػح الايفػب ايعيفػهلل   اػبمل   ف ذ 

  اظتثػػػػػػبؿ؛   هػػػػػػح  اضتبيػػػػػػة اينوراناػػػػػػة:                                         
                                                                         
                  ((316316)ا ا اؼ)ذأراد ذ  ا ا اؼ  ابت بف اإلنسبف   اطت بب ايػحب

ايكاػبف بػو قانػة ا رض ردد  أببـ ب  ة اي زتو، هخلق ذ ي  هحا ايكاػبف، ذععػ  هػحا 
يانبسػػػػه بػػػػب الػػػػى ا رض، م ػػػػ  بػػػػو ا رض، ذيلػػػػمل  بػػػػو ا رض، ذيتعػػػػبس أبب شػػػػيء 
                                                                                                                            

 بعج  اي  اين او ااو املبس  5



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
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)Y001 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

بوعػػود الػػى ا رض، ذيسػػتخهللـ ااتػػػبً بػػو اػػبمل ا رض، يكػػػو يت ػػ ؾ   اػػبمل ا رض بػػػو 
 .خالؿ ايفت بت اإلعتاة اييت أذعهللهب ها  رب اي ية 

 يأ! يسػمع  ػح  ا ذف، يكػو ينظ  بو هح  ايعػل، يكػو هػ  هػح  ايعػل اػحامب تػ
ه  ا ذف انفسيفب تسمعأ! يو  بف ذي  هإف اإلنسبف انػهلل بفبرزتػ  ايػهللناب د يفقػهلل ا ػواً 
بػػػو هػػػح  ا ا ػػػبء، ايعػػػل  مػػػب هػػػي يكنيفػػػب د تػػػ ي، ذا ذف  مػػػب هػػػي يكنيفػػػب د تسػػػمع، 
ذايلسػػبف  مػػب هػػو يكنػػ  د ين ػػق، ذاصتسػػ   لػػ   مػػب هػػو يكنػػ  د يت ػػ ؾ، ظتػػبذاأ خػػ ج بنػػ  

س  اإلعتػي ايػحب هػو أنػت أييفػب اإلنسػبف، ذهػو بقاقػة اإلنسػبف، ذد يعلػ  بقاقتيفػب، ذد اي
 .ي لع الايفب إد ذ 

 االضتجاب٘ هل ّلسضْلُ
هػػػح  ا شػػػابء ايػػػيت   اإلنسػػػبف بػػػب هػػػي إد ذسػػػبئ  م ػػػ   ػػػب، ذياػػػ ب  ػػػب اعػػػبمل 

ااػػػػأهنب، ا  ػػػواف، أدذات يسػػػتخهللبيفب   هػػػػحا ايكػػػوف، هػػػبضتواس هػػػػي اظت لػػػوب اصتيفػػػبد 
ذاصتيفػػبد ااػػأهنب د يػػت  إد اعػػهلل اإلسػػتجباة ايػػيت ذ ػػ  ذ ذنػػوَّ  ااػػأهنب   ز آنػػ  يلنػػا ، أذ 

 يورثة اينا .
  ينػػػبدب ذ الػػػى اظتػػػػؤبنل:                   ، يملاػػػ  ايليفػػػػ  رانػػػب ذسػػػػعهللي 

                   يسثنل             مل يق  )إذا داب مب( بو ايحب يهللاوا
  هنػػػبأ اي سػػػوؿ، ذإى أب شػػػيء يػػػهللاواأ             ((6565)ا نفػػػبؿ)ذهػػػ  ؿتػػػو ياسػػػػوا  ا نفػػػبؿ

أبباػػبء اآلفأ ؿتػػو اآلف نعػػاش،  ػػ  ايػػحب مل لتتاػػي اضتاػػبة اإلنتبناػػة ايق آناػػة هيفػػو اػػبيش، 
  يقػػػػػػوؿ ذ   شػػػػػػأن :                                                    

  ايزخ ؼ( ايزخ ؼ( 1212))                                    ((365365) ق) بعااة ذياست  ق
 بابة.

هكػػػ  ايػػػحب أاػػػ ض اػػػو ذ ػػػ  ذ ذمل لتتاػػػي اضتاػػػبة اياقاناػػػة هيفػػػو اػػػبيش، ذيكنيفػػػب 
  بعااػػػػة  ملقاػػػػة ا شػػػػابء:                         ((3636 )أ )أ                    

           ((315315)ا ا اؼ)ف ا نعبـ تح   ذ. ا ا اؼ  



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
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ذيكػػػو اضتاػػػبة ظتػػػو اسػػػتجبب ا، اضتاػػػبة اإلنتبناػػػة، مث اعػػػهلل ذيػػػ  ي تقػػػي إى اضتاػػػبة 
بـ اياقػػل، مث ي تقػػي إى اإلبسػػبناة   بقػػبـ اإلبسػػبف، مث ي تقػػي إى اضتاػػبة اياقاناػػة   بقػػ

اضتاػػبة اياػػيفودية، هااػػبههلل اعػػل زلملػػ  بػػب غػػبب اػػو اانػػ  ايهللناويػػة،  نػػ  ارتقػػى   ايعػػوامل 
  ايقهللسػػػػػاة، ذدخػػػػػ    زػػػػػوؿ ذ:                                   

                  ((1414)ا نعبـ)يا  ذبهلل . ا نعبـ 
إذاً د لتتاي اإلنسبف اضتابة اضتقاقاة إد اعهلل اإلسػتجباة يل سػوؿ أذ بػو ينػوب اػو 

 :ب  ة اي سوؿ بو ايورثة ا تقابء ايحيو زبؿ هايف  
{ ٖٕ َُا٤َ إ٢ َٝا٤ٔ،اأٜل ََٚزَث١ٝ اٞيُعًٜ ٕٖ ِْٔب َٝا٤َاأٜل إ٢ ِِ ِْٔب َٛٚزُثٛا ٜي َٓاّزا ُٜ ُّا َٚال ٔدٜ َٖ َُا ٔدِز ْٖ  َٖٚزُثٛا إ٢

َِاٞي ًٞ ِٔ ٔع َُ ٘ٔ ٜأيَِخَر ٜؾ  1{ َٚأؾس٣ ٔبَشغٍّ ٜأيَِخَر ٔب

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ٖٕ َٝا٤َ إ٢ ِْٔب ِِ اأٜل َٛٚزُثٛا ٜي َٓاّزا ُٜ َُا، َٚال ٔدٜ ُٖ َِٚزُثٛا ٔدِز َِ  َٜٚأ ًٞ  1{اٞئع

ايحب بع  ايعل  هقهلل ذرث ايعل  ذن لق الا  اػبمل، ذايػحب ذرث اينػور هيفػو ذ    
 اهلل أف يكوف بعػ  ايعلػ  ذاينػور، ذهػحا هػو ايػوارث ايكلػي، أذ نفس ، يكو ايو  اظت شهلل د

ايػوارث اصتػػببع، أذ اي ػوث ايفػػ د ايػحب اػػ  ت اػه ايقلػػوب، ذاػ  تصػػفوا بػو ايػػحنوب، ذاػػ  
يصػػفوا يػػ  قيفػػور اظتاػػ ذب، ذاػػ  ي تقػػي   ايػػهللرعبت ايعلػػى، ذيكػػوف اعػػهللبب  ػػبف قبيملػػبً هػػو 

 .ب لوب ضت  ة االـ اي اوب 
د تكػػػػوف إد  أذدً ا ذرسػػػػوي ، ذاإلسػػػػتجباة يل سػػػػوؿ  إذاً د اػػػػهلل أف يسػػػػتجاه

 :ابابء سنت ، ذاظتاي الى بنيفج ، هن  ي بب انهللث  بو ايس نَّة، زبؿ 
{ ِٔ َٝا ََ ١ٟٖٓ ٜأِس ِٔ ُض ٖٓٔتٞ َٔ ََٔٝتِت ٜقِد ُض ٕٖ َبِعٔدٟ ٝأ ُ٘ ٜؾإ٢ َٔ ٜي ٌَ ِدس٢اأٜل َٔ ِٔ َِٔج ََ ٌَ ُٔ َٗا َع ِٔ ٔب َٔ 

ِٝس٢ ِٕ ٜغ ِٓٝكَص ٜأ َٜ َِٔٔ ِِ ٖٔ ٦ِّٝا  ٝأُدٛز٢  1{َغ

                                                 
 اء عببع ايرتبحب ذأيب داذد او أيب ايهللرد 4
 عببع ايرتبحب ذااو بملبف او أيب ايهللرداء  2
 عببع ايرتبحب ذااو ببعة او ام ذ او اوؼ  1
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)Y001 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

ؿتػػي ايسػػن ة ايػػيت انػػهللث ت، ذايس ػػنة ايػػيت ختلػػت انيفػػب اينػػبس ذت  تيفػػب، ذايس ػػنَّة ايػػيت 
 .، ذهي ال اإلستجباة ا هج مب اينبس، هيفح  هي اإلستجباة اضتقاقاة يل سوؿ 

داخاًل اظتسػجهلل هوعػهلل رعػالً بػو اظتػؤبنل ي صػلي، هنػبدا ، همكػث  ذيحي   بف 
 :  انتيفى بو ايصالة مث أتى، هقبؿ اي ع  ب

ََٓعٜو ََا } ََ ِٕ ٓٔٞ؟ ٜأ ٍَ ُتٔذَٝب ُِٓت ٜقا ٍَ ٝأَصًِّٞ، ٝن ِِ: ٜقا ٢ٌ ٜأٜي ُ٘  َٜٝك   ايَّحريوَ ايَّحريوَ   َمَيػُّيَفبَمَيػُّيَفب  : اي٤ً
امل وا  آَبن واآَبن وا َتجر امل وااس  َتجر  0{ ؟ َدَاب     َدَاب       إرَذاإرَذا  َذيرل َّس وؿر َذيرل َّس وؿر   َللرَّر َللرَّر   اس 

، ينبهلػػة ذجتاػػه اي سػػوؿ بػػب دبػػت ت صػػلي نهلػػة هإعباػػة اي سػػوؿ هػػ ض، هتػػرتؾ ا
ذأخحهب ايعلمبء ذس ملوهب الى اآلابء ذا بيفبت، هلػو أف اإلنسػبف ي صػلي نهلػة   اظتنػزؿ 
ذندي الاػػ  ا ب أذ ا ـ، ي سػػػل  بػػو اينبهلػػػة ذداػػػبء ا ب ذنػػهللاء ا ـ ه ي ػػػة، هاجاػػػه 

يصػالة هلػ  ا ب أذ ا ـ، إد إذا  بف يعل  ال  اياقل أن  إذا رهع اوت ، ذالموا أن    ا
 لتزنوا، هال أبس   ذي .

هبإلستجباة ا ذاي سوؿ أذًد يا تاي اإلنسبف، ذاعهللبب يستجاه اإلنسػبف هػإف ذ 
 .لتي زلمل ، ذإذا أباب ذ زلمل  بنع    هح  ايفت بت بو ؼتبيفة ذ 

بب ايحب نتنػع اإلنسػبف بػو اينظػ ة احمل بػةأ بػب ايػحب نتنػع اياػهلل أف دتتػهلل يل ػ اـأ بػب 
حب نتنع ايلسبف بو ن ق ايكالـ ايػحب د ي   ػي ذأ بػب ايػحب نتنػع ذيػ   لػ أ اي زباػة اي

اإلنتبناػػة ايػػيت ذ عػػهللت   ابقػػو ايقلػػه نتاجػػة اضتاػػبة اإلنتبناػػة ايػػيت اسػػتجب ب ا ذاي سػػوؿ، 
يكو إذا مل توعهلل هح  اضتابة اإلنتبناة   ايقله، همػب ايػحب نتنػع هػح  ا ا ػبء أف تػحهه 

 !.هنب ذهنبؾأ!
إذاً اصتيفبد ا اظ  لتتبج إى ذي ، زهلل يقوؿ أبهلله  سػأرازه ااػين، س سػرتازمليفبأ 
سػػػأرازه يػػػهللبأ س سػػػرتازمليفبأ بػػػوقو اظت ازملػػػة ايقلػػػه ايتقػػػي اينقػػػي ايػػػحب امػػػ  هػػػه ذ 
ذاينػػا ، ذابتاػػب اضتاػػبة اإلنتبناػػة، ذيػػحي  ايػػح   ا اظػػ  ا هػػو ب ازملػػة ايقلػػه ا، ذالمػػ  

 لع الا  ذي ا ، ذهحا هو ايح   ا اظ  انهلل ايصبضتل.ال  اياقل أف ذ ي 
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 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y002 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

هلػػو أبسػػكت ابظتسػػمل ة ذزلػػت ستسػػة آدؼ بػػ ة أذ ااػػ ة آدؼ بػػ ة )د إيػػ  إد 
 ذ( ذاان  تنظ  هنب ذهنبؾ، همب ايحب هعلت أ!

 :يكو ايح   اضتقاقي 
 !!!ب ازملة ايقله ا ع    اال ؛

 !أف ياع  اإلنسبف أف ذ بن  الى ابؿ -

 !ينظ  إيا       ا بواؿ ذ ذأف   -

 ذأف ذ ي لع الى س   ذؾتوا !  -

 ي ي رتاع خفباي ! ذأن    -

 !!!هاخاى أف يقع   ؼتبيفة ت   ه ذ ع    اال   -

 ذهحا هو ايح   ا   ، ذهو ذ   ايصبضتل ذايعبرهل ذاظتتقل.
ذ اهللد بعػل،   ثري بنب يعتقهلل أف ذ   ايصبضتل ذايعبرهل هو ذ   إس  بو أشتبء

ذذ ػػػ  إسػػػ  آخػػػ  اػػػهللد بعػػػل، يكػػػو هػػػحا ذ ػػػ  ايعباػػػهلليو، ي يػػػهلل اػػػ  بسػػػنبت، ذبنػػػبزؿ   
  اصتنػػػػػػػبت، ذسػػػػػػػاع ا  ذ، يكػػػػػػػو ايػػػػػػػح   اظت قػػػػػػػ ب:                             

        ((368368) اين ػػ) ف بعيفػػ ، ذيستاػػع ذن  الػػى ايػػهللذاـ، ياػػع ذف    ػػ  أذزػػبم  أ اين ػػ
د ي اه انيف  ق هة ال ذد أز ، ذهحا هػو ايػح   ا  ػ ، ايػحب يقػوؿ هاػ  ذ:  ذ 
                   ((346346 )ايملق ة )ايملق ة                                  ((6868) هبق) هبق. 

 دضاٜظ اليفظ اخلفٔ٘
 ....اعهلل عيفبد ايمل و 
 ....ذعيفبد ايايفوة 

 !!! اصتيفبد ايتب  اظتيف  ذهو عيفبد اي معم  



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y003 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

، هػػإذا انتيفػػى بػػو هػػؤدء ذدخػػ  ذسػػل    ق يػػق ذ يتملقػػى انػػهلل  اعػػ  شػػيفوات 
نفسػػاة خفاػػة، يسػػموهنب )دسػػبئ  ايػػنف  اطتفاػػة( ذد اػػهلل أف يت يفػػ  بنيفػػب ابقنػػب بػػ  يصػػ  

 .إى ب بلة ايكمبؿ   ايتعبب  بع ايوابهلل اظتتعبؿ 
 ب ايحب أخ ج أاون آدـ بو اصتنةأأخ   هح  ايهللسبئ  اي مع، هم

بعصػػاة ياسػػت   نظػػ ن شػػيفواناة ذد باواناػػة، يكنػػ  قمػػع اطتلػػود   اصتنػػة بػػ  
 !!!ذيتمتع ا    اصتنة يكوف   عوار ذ 

 !أ   بو اياج ة ياخلهلل   اصتنة
 !يا  بو أع  اصتنة، ذيكو ياكوف ز يه بو ذ 

 اجة أف خ ج بو اصتنة.ذ ون  ذعهللت هح  ايايفوة انهلل  هكبنت اينت
 :  بؿ اع  اظت يهلليو

إذا اـتػػ ط   ايعملػػبدة، ذسػػل  ايزهػػبدة، ذيمل ػػي بػػو ذراء ذيػػ  اضتصػػوؿ الػػى بقػػبـ 
انػهلل ذ، ي يػهلل أف يكػوف بػو ايوااػلل، أذ بػو اظتكبشػفل، أذ يػ ي ايػ ؤايت ايصػػبضتة، أذ 

 ي يهلل أف يكوف بو اظتق ال، يكو ظتبذا نعملهلل ذأ
أاملهلل ذ  ن  أبق أف ي عملهلل، ذدن  أه  يلعملبدة، ذد أنتظػ  شػائبً هباملهللن  يحات ، أن 

، ذيػحي  املػبدة بقبا  ذي ، إد ه   ذ، ذرزتػة ذ، ذإ ػ اـ ذ ايػيت متتبرهػب   ذ 
ايصػػػػبضتل د لتػػػػهللدذف  نفسػػػػيف  بكبنػػػػة ذد بقػػػػبـ ذد درعػػػػة، يكػػػػو أاملػػػػهلل ذ  نػػػػ  أهػػػػ  

 مػػب ذرد   ا ثػػ : "يػػو مل أخلػػق عنػػة أذ نراً أهلػػ  أ ػػو يلعملػػبدة، ذزػػهلل زػػبؿ يػػملع  ايع ملَّػػبد  
 !!!أست ق ايعملبدة يحا  " 

ذزػبؿ يػػملع  آخػػ  ذهػو يعبتملػػ : " اجملػػبً ظتػو رآين دذف بكػػون ، زػػبؿ: ذ اػػف ذاؾ 
 ايربأ زبؿ: بو اختح املبد  ذسالة يهللخوؿ عنيت هقهلل رآين دذف بكون  "

 ه  ستعملهلل ذ ب  ي هللخل  اصتنةأ
 أأ   بو ذ ذه  اصتنة 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y004 X(                الْصل السابع 9 اجلَاد املْصل   ((                                

 ببشب ا!
 يكو نفع   أا بب رسوؿ ذ ايحيو أب   ذ أف يتص  بعيف  ذزبؿ ي :

                                        

                                              

                                               

                           ((368368)ايكيفف)ايكيفف. 
هبيػػحب يعملػػهلل ذ ياع اػػ  ذ المػػبً هيفػػو املػػهلل يلعلػػا ، ذايػػحب يعملػػهلل ذ ياع اػػ  نػػور 

املػهلل يل كػا ، يكػو ايػحب يعملػهلل  هيفو املهلل يلنور، ذايحب يعملػهلل ذ يكػي يؤتاػ  اضتكمػة هيفػو
يتف   الا  اك  خري  ذخزائو عود  ذه ل  ذا  بت   نػ  َاملَػهلل  يحات  هإف ذ  ذ 
 .، ذد ي عوا بو ذ إد إبسبف ذ ذ 

هح  ايعل  أ  يلسبي ، ذبثليفب أف يعملػهلل ذ ياكػوف شػاخ، ذي يػهلل أف يكػوف بويػ  
ذ ، غتمواػة بػو اظت يػػهلليو يلقػنيف  ذيعلم يفػػ ، ذتفػ ح نفسػػ  إذا اعتمعػوا بويػػ  ذاظمػو  ذ ػػ َّ

هيفح  املبدة ياست ا، ذيكو يلمنصه ايػحب اختػبر  ينفسػ    دناػب ، ذسػاتخلى انػ  إف 
 ابعاًل أذ آعاًل يـو يلقى ذ ع    اال .

 ػػ  هػػحا بػػو شػػيفوة اي مػػع، ذيػػحي  ينمل ػػي يلمػػ ء   هػػحا اظتقػػبـ أف يسػػل  نفسػػ  
بن  ب  كتنملػ  هػح  ايعثػ ات، ذد يقػع   هػح  ايػوبالت، ذين لػق  يعملهلل أال    ق يق ذ

 ه اراً، هاص  اف   ذ إى بقبـ ز ا  ذر ب . إى ذ 
أف نتػػو الانػػب ابصتيفػػبد ا اظػػ  اظتواػػ  ظت ا ػػا ، ذأف يكاػػف انػػب  نسػػأؿ ذ 

ناػػبً بجػػبب ايتنػػبء بػػ  نكػػوف بػػو أهػػ  ذد  ذز اػػ ، ذأف يواػػلنب ه ػػ ة اينػػا  ذاػػودً نورا
 إعتابً، ذأف كتعلنب بو ايحيو يستمعوف ايقوؿ هاتملعوف أبسن 

    وصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسميوصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسمي



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y005 X(                الْصل اخلامظ 9 الصنت         ((                                

 
 
 

 الْصل اخلامظ
 الصنت

c الصنت عيْاٌ الطاللني 
c ًحفغ اللطاٌ لعباد السمح 

 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y006 X(                الْصل اخلامظ 9 الصنت         ((                                

 5الصنت9 الْصل اخلامظ
 الصنت عيْاٌ الطاللني

يػحب إذا أنعػ  الػى املػهلل ا  ػب  ذهَّقػ    دناػب  اضتمهلل ا ا –بس   
ظتػػب لتملػػ  ذي  ػػب ، ذععلػػ  دذبػػبً رهػػو إشػػبرة بملاملػػ  ذبصػػ فب ، ذعػػ َّد  بػػو بظػػ  ذهػػوا ، ذمل 
كتع  ي  ب ف   ايكػونل غػري ذعػ  بػود ، ايليفػ  اػ  ذسػل  ذابرؾ الػى أيػف ايملهللايػة ذايء 

 خاػبر، ذ ػ  بػو سػبر الػى ههلليػػ  اينيفبيػة ذسػ  ايعنبيػة سػاهللن أ ذآيػ  ا اػ ار ذاػػ بات  ا
 إى يـو ايهلليو، ذالانب بعيف  أرتعل ... آبل آبل ايرب ايعبظتل.

يفب اينا   الى بظيف  أبملبا  ايصػبدزل،  اػف نعلػ  أف  سنت هللث او االبة رشتَّ
هحا اي عػ  بػو ايصػبدزلأ هنػبؾ االبػبت  ثػرية ذ  هػب ذ ذاػف  ػب ايصػبدزل، ذهنػبؾ 

 أا با  إى ايعم   ب ياكونوا بو ايصبدزل. اينا   االببت د تعهلل ذعَّ 
ذأذؿ هح  ايعالببت، ذأه  هػح  ايسػمبت أف اإلنسػبف نتلػ  زبػبـ يسػبن ، ذيكػوف 

ذأر ب : )) نب نػتعل  ايصػمت  مػب  ايصمت هو انوان ، ذيحي  يقوؿ ساهللن أاو اك  
لاػ  ايقػهللذس عتػ    بعػ ض اظت تتعلموف ايكػالـ(( هػإف هنػبؾ درذس بػو ب ػ ة اينػا  

يعلميفػػ  هايفػػب  افاػػة ايصػػمت، ايػػحب ي ػػباق  تػػبب ذ، ذيكػػوف عتػػ  هاػػ  أسػػوة ضتملاػػه ذ 
 .ذبص فب  

ذايصػػػمت د يسػػػت اع اإلنسػػػبف أف يتخلػػػق اػػػ  إد إذا ابػػػت  زلملػػػ  ابيكلاػػػة ابضتػػػه 
 .ي ا ، ذاضته ضتملامل ، ذأزمل  ظبه اً ذابقنبً الى ذ ذرسوي ؛ ي عو ر بء ذ 

اظتقػػػبـ ي يػػػهلل أف تن ػػػملط أزوايػػػ  ذأهعبيػػػ  ذأبوايػػػ  الػػػى زػػػهللـ اضتملاػػػه   نػػػ    هػػػحا
يقػػوؿ اػػو ب ػػ ت ، ذهػػو ايكػػالـ  اظتصػػ فى الاػػ  أه ػػ  ايصػػالة ذأ  ايسػػالـ، ذ ػػبف 

 اظتع  او خابر أبملت :
{ ٖٕ َََسْٔٞ َزٚبٞ إ٢ ِٕ ٜأ َٕ ٜأ ٛٞٔكٞ َٜٝهٛ ُِٔتٞ ٔذٞنّسا، ُْ َْٜعس٢ٟ ٔؾٞهّسا، ََٚص  0{ ٔعِبَس٠ٟ َٚ

                                                 
 ـ1/36/6134هػ 3511بو اف   63اطتما  –اظتعبدب  3



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y007 X(                الْصل اخلامظ 9 الصنت         ((                                

  ايح   اضتكػا :  اظتنيفج، ذهحا اظتنيفج ايك ًن ت ملاق املي يقوؿ ذ هحا هو 
                           ((335335)اينسػػػػػػبء)ذانػػػػػػهللبب يقػػػػػػوؿ ذ:  اينسػػػػػػبء          ينمل ػػػػػػي

ذيت سػه بػو  يلمؤبو أف يت سه انهلل هح  اينجػوي، ذيعػهلل الػى نفسػ  هػح  ايكلمػبت،
  هػػػػحا ايػػػػنا ايقػػػػ آين   ين ػػػػق إد مبػػػػب يسػػػػم  ذ ذأف دايوزػػػػوع   هػػػػح  اآلهػػػػبت، 

  اظتقهللس:                                           ((335335)اينسبء)اينسبء. 
ذبب شبا  ذي ، ذبب شب   ذي  د اهلل أف مخح  اظت ء بو اضتملاػه اظتختػبر بػ  د 

، هػح  اضتصػوف اإلعتاػة ايوابػهلل ايقيفػبر  يهللع يليفوي   نفس  زػ ار، هاخػ ج بػو بصػوف
  يقوؿ هايفب رب اي ية:                             ((5656) اضتج) اضتج. 

 ػبف أهػػ  خصػلة يتيفػػحب  ػب أاػػ بب اضتملاػػه املاػبً اعػػهلل احملب ػ ات اينظ يػػة بػػو 
يعملاػة ذايت ملاقاػة، ب  ت ، ذاعهلل اآلايت ايق آناة بو بقبـ ايعزة اإلعتاػة دخلػوا إى اضتاػبة ا

هكػػبف أذؿ ت ملاػػق عتػػ  ايصػػمت، ذايصػػمت ه ػػالة   بكبهنػػب ذ  بقببيفػػب ايػػحب بملػػح  ذ 
   ذنملا  يكو زملل  هنبؾ زوؿ هو خري بػو ايصػمت يقػوؿ هاػ ،  بملانػبً ايفػبرؽ اػل

 اظتقببل:
{ ِٔ ََ َ َٕ ُٔ ٜنا َٔ ٘ٔ ُِٜؤ ٢ّ ٔباي٤ً ِٛ َٝ ٌِ ئِخس٢اآل َٚاٞي َٝٝك ًٞ ِّٝسا ٜؾ ِٚ يَِخ ُُِتٔي ٜأ  4{ َِٝص

إذاً ايكػػالـ ايػػحب هاػػ  خػػري خػػريد بػػو ايصػػمت، ذايصػػمت خػػري بػػو زدت ايلسػػبف 
، ذبحرن بنيفػب   ايقػ آف ب ػ ة ذذزوع اإلنسبف   آهبت ايلسبف اييت هنى انيفب اينا  

 .ذ 
ذأر ػػب : ))د ي كتػػه اي عػػ    ديػػواف  ذزػػهلل زػػبؿ سػػاهللب أاػػو ايعملػػبس اظت سػػي 

 ا  اضتبهظبف بعصاة يسبناة ظتهللة اثين اا  ابببً((.ايعبرهل ب  د يكته ال
يصنع  مب اػنع ايسػلف  ذزهلل  بف تلماح  اينجاه ساهللب بكل ايهلليو ا شت  

ايصبحمل، ذأا بب ب  ة اينا ؛  بف كتع  ي   ػ اس ي سػج  هاػ   ػ  بػب يتفػو  اػ  ايلسػبف 

                                                                                                                            
 بسنهلل ايايفبب 6
 ايملخبرب ذبسل  او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 1
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بػب يتفػو  بنح اػالة ايصػمل  إى أذاف اظت ػ ب، مث كتلػ  انػهلل اي ػ ذب لتبسػه نفسػ  الػى 
اػػ ، ذبػػع أنػػ   ػػبف يعمػػ  تػػ زايً، ذ ػػبف ػتػػ  ايػػرتزب بكػػبف يكثػػ  هاػػ  ايكػػالـ، يكنػػ  يقػػوؿ   

ذأر ػػب : ))انػػهلل غػػ ذب اياػػم  أاػػهلل بػػب تكلمػػت اػػ    هػػحا اياػػـو هأعػػهلل  اػػل  ذيػػ  
ثػالث ااػ ة  لمػة أذ ستػ  ااػ ة  لمػة هػػأنظ  هايفػب، همػب ذعػهللت هايفػب بػو خػري زتػػهللت 

 بن  ذسأيت  اإلزبية((.  ذي  است ف ت ذ ذ الا ، ذبب ذعهللت هايفب غري
ػػهلل الػػى أف اطتػػري   ايصػػمت، إد   ف اينػػا   نػػوَّ    أببديثػػ  ايػػيت د ت عػػهلل ذدحت 

سؤاؿ او ال ، أذ إاالح ال اينبس، أذ تقهللًن نصا ة اقػهللرهب، أذ بواسػبة ظتنكػوب، أذ  
ف أشػ ؼ الػى اياػأس أذ بو انهلل  بتو ، أذ بب شػبا  ذيػ ، أذ رهػع ايػ ذح اظتعنويػة إلنسػب

أهليفػب اظت لػوب، هػال يزيػهلل  ايقنوط، ذهح  اضتػبدت تت ػ   هػ  ايقلػوب، ذينػبذؿ ذ 
 .ذد ينقا او اظت لوب  ن  ي يهلل أف ي   ي االـ اي اوب 

ذيا   مو مخح  لمة ذينسج بنيفب رذاية حتتػبج إى ذزػت قويػ ، هيفػؤدء هػبرغل، 
زصػري ذاظت لػوب اظػا ، هػإذا  ػاع ذزتػ    ايكػالـ  ذينسوف أهن  بقمللوف الى ذ ذايعم 

سباتل بع هحا ذسباتل بع ذاؾ، همػبذا يتملقػى يػ  بػو ايوزػت يانػبعي هاػ  بػود  عػ    
  اػػػػػػػػال أ! ذهػػػػػػػػو ايػػػػػػػػحب يقػػػػػػػػوؿ ينػػػػػػػػب:                                     

 .ايملق ة(ايملق ة(346346))
 اإلنسػػبف ااػػوبأ زػػبؿ:   اإلنسػػبف ااػػوب د ذس ػػئ  رعػػ  بػػو ايصػػبضتل: هػػ   

صػػػػى، ذيكػػػػو يسػػػػت اع أف يسػػػػرتهب  ليفػػػػب ااػػػػيء ذابػػػػهلل، زػػػػبيوا: مبػػػػبذاأ زػػػػبؿ:  تعػػػػهلل ذد حت 
 ابيصمت.

ابيصػػػمت يسػػػرت اإلنسػػػبف  ػػػ  ايعاػػػوب، هػػػإذا تكلػػػ  اإلنسػػػبف، هػػػبيكالـ  مػػػب زػػػبؿ 
  ايػ زتو:                                  ((3838ؽؽ))  أبف   مػب زػػبؿ اعػ  ايسػػلف

يػو أف بلػ  ايامػل يسػمى رزاػه يكػو  رزاه هو بل  ايامل، ذاتاهلل هو بل  اياػمبؿ،
يكنػ  )رزاػه ذاتاػهلل(  يكػو مل يقػ  ذ ذبل  اياػمبؿ يسػمى اتاػهلل يكػبف اانيفمػب ذاذ، 

، ذهػو اتاػهلل   ب ازملتػ   نػػ  د يوعػهلل  ملػرية ذد اػػ رية ذاي زاػه هػػو ذ  ،رزاػه ذابػهلل
صػػبهب، ذيعلػػ  بػػع هلتػػبت ايلسػػبف اينػػوااي ايػػيت تصػػ ه هػػحا ايكػػالـ   زلػػه هػػحا إد أب
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 :اإلنسبف،  ن  لتبسه اإلنسبف الى نوااي ، زبؿ 
َُا } ْٖ ٍُاأٜل إ٢ َُا ٖٝأت، ِع ٚٓ َُا ٔباي ْٖ ٌٚ َٚإ٢ َِس٢ئ٣ ٔيٝه ٣َٛ  ََا ا َْ}3 

  اي  يػػق، ذذ ػػع هكػػبف سػػلفنب ايصػػبحمل ا ذأر ػػبه  يعلمػػوف أف هػػحا اظت يػػهلل سػػل
زهللب  الى زػهللـ أهػ  ايت قاػق، إذا أبسػ  يسػبن ، ذمل يتفػو  إد   اي ػ ذرات ايػيت ذ ػ ن 

، ذإذا ن ػػق د ين ػػق إد اعػػهلل أبثلػػة عتػػب، ذأاببتيفػػب اآلايت، ذذ ػػ يفب سػػاهللن رسػػوؿ ذ 
رذية، هقهلل زا : ))زله اظتؤبو ذراء اقلػ (( يفكػ  أذدً مث يعػ ض الػى ايقلػه، هػإذا ذاهػق 

له اعهلل بواهقة ايعق  ين ق ايلسػبف، ذإذا ذعػهلل اهئػزازاً   دائػ ة ايعقػ ، أذ اػهللـ ر ػب ايق
  دائػػ ة ايقلػػه، يعلػػ  أف هػػحا ايكػػالـ الاػػ  د يػػ ، ذزػػهلل زػػبيوا   رذ ػػبت ايصػػبضتل   

 اهللاايت ايسبيكل ))بو اهلل  الب  بو امل  ز   الب ((.
بسملوف الى ايزي ، بػع  اظتصاملة ايك ي أف اينبس د تعهلل ايكالـ ام ، ذ أهن  د لت 
أف آهبت ايلسبف هي اظتصاملة ايك ي   ايهللناب ذاآلخ ة  ب إنسبف إف  ػبف بػع اطتلػق أذ 

 يـو يقب . بع اطتبيق 
أذؿ شػػػيء ي علمػػ   اػػػ با  ايصػػمت، ذ ػػػبف تلماػػح  ا ذؿ سػػػاهللن أاػػػو  هكػػبف 

ع حتػػت يسػػبن  بصػػبة، هقػػبؿ يػػ  سػػاهللن امػػ : بػػب هػػحا اي أاب اكػػ أ زػػبؿ: اكػػ  ايصػػهلليق ي ػػ
َأ هأبس  السبن  ذزبؿ: هحا ايحب أذردين اظتوارد.  أبنع يسبين بو ايكالـ، زبؿ: ذملر

    آهبت اإلنسبف بػع اطتلػق ذبػع ايػ زتو أ  بػو زرملَػ  ايلسػبف، هوعَّػ  اينػا  
اجملػبؿ د أسػت اع اػهللهب ذد بػهللهب، اصتماع إى ايصمت، ذهنػبؾ أببديػث اظامػة   هػحا 

ذهػػح  نصػػوص اعػػ  ا ببديػػث ايعظامػػة ينػػ ي ه ػػ  ذه ػػالة ايصػػمت انػػهلل ذ سػػمل بن  
 :ذتعبى، زبؿ 

{ ِٔ ََُت، ََ  1{ ََْذا َص

 : اَللَّر  َرس وؿ   زَبؿَ : زَبؿَ  ، َذرِ   ذاو َأيَب 
                                                 

  بب هنع هللا يضرايملخبرب ذبسل  او ام  او اطت 5
 سنو ايرتبحب ذايهللاربي او املهلل ذ او ام ذ ر ي ذ انيفمب 4
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ُُٜو ٜأال } ٣ٌ ٝأِعًٔ َُ ـٕ ٔبَع ٢ٕ، َع٢ًٜ يَِخٔؿٝ ٣ٌ اٞيَبَد ٢ٕ؟ا ٔؾٞ َثٔكٝ َُٔٝصا ٍَ َٜا َب٢ًٜ: ٝقًُٞت ٞي ٘ٔ، َزُضٛ  اي٤ً

ٍَ َٛ:  ٜقا ُُِت، ُٖ ُٔ ايٖص ٜٓٔٝو ال ََا ََٚتِسٝى اٞيُخًٝل٢، َُٚسِط  1{ َِٜع

 : يب ذر  ذزبؿ 
٢ٔ َع٢ًٜ ٜأُدي٥ٜو ٜأال } ٢ٌ ٜأِسَط َُ ٙٔ اٞيَع َِٜطس٢ ٢ٕ؟ َع٢ًٜ َٜٚأ ٍَ اٞيَبَد َِْت ٔبٜأٔبٞ َب٢ًٜ: ٜقا َٚٞ، ٜأ ٍَ َٚٝأ : ٜقا

ُُٔس ٍُ اٞيُخًٝل٢، ِط ُِٔت، َٚٝطٛ ِٜٝو ايٖص َُا َعًٜ ٢ٗ ِٔ ٜؾإ٢ْٖٜو ٔب َ٘ َتًٜٞك٢ ٜي َُا اي٤ً ٢ٗ ُِٔجًٔ  1{ ٔب

 :ذزبؿ 
ِٜٝو } ٢ٔ َعًٜ ٢ٍ اٞيُخًٝل٢ ٔبُشِط ُِٔت، َٚٝطٛ َٛاي٤ٔرٟ ايٖص ٙٔ، َْٞؿٔطٞ ٜؾ َٝٔد ٌَ ََا ٔب ُٖ  اٞيَخال٥ُٔل َتَذ

َٗا ُِٔجًٔ  0{ ٔب

، ، هقبؿ:ذعبء رع  إى اينا    :زَبؿَ  اي رسوؿ ذ َأذ ارينر
ِٜٝو } ٣َٛ َعًٜ ٘ٔ ٔبَتٞك َٗا اي٤ً ْٖ َُاُع ٜؾإ٢ ٌٚ ٔد ِٝس٣، ٝن ِٜٝو يَِخ َٗأد ََٚعًٜ ٢ٌ ٔؾٞ ٔباٞئذ ٘ٔ، َضٔبٝ  اي٤ً

١ٖٝٝ ٜؾإ٢ْٖ٘ َِٖبأْ ُٔنَي، َز ُُِطًٔ ِٜٝو اٞي ٘ٔ ٔبٔرٞنس٢ ََٚعًٜ ٠َٔٚ اي٤ً ٘ٔ، َٚٔتال ُ٘ ٔنَتأب ْٖ  ِزض٢اأٜل ٔؾٞ ٜيٜو ُْْٛز ٜؾإ٢

َُا٤ٔ، ٔؾٞ ٜيٜو َٚٔذٞنْس ِٕ ايٖط ِٔ إ٢ال ٔيَطاَْٜو َٚايِِخُص ِٝس٣، َٔ َٕ َتِػًُٔب ٔبَرٔيٜو ٜؾإ٢ْٖٜو يَِخ ٜٛا ِٝ  9{ ايٖػ

مَلةَ  ذَاو    :زَبؿَ  أ اينََّجبة   َبب اَللَّر، َرس وؿَ  ايَ : زػ ل ت  : زَبؿَ  َاببر  ، ا ور  ا ق 
َِٔطٞو } ِٜٝو ٜأ ََٝطِعٜو ٔيَطاَْٜو َعًٜ ُِٝت َٚٞي ٦َٝٔٛٔتٜو َع٢ًٜ َٚاِبٔو ٜوَب  52{ يَِخ

{ ِٔ ٘ٔ بٔ َطعٛد َعِبٔد َٚع ُ٘ اي٤ً ْٖ ٘ٔ، ٜؾٜأيَِخَر ايٖصٜؿا اِزَتٜك٢ ٜأ ٍَ ٔبًَٔطأْ  َٜا: ٜؾٜكا

،ُٕ ٌِ ٔيَطا ِّٝسا ٝق ِِ، يَِخ َٓ ِٔ َٚاِضٝهِت َتِػ ِِ، َغسٍّ َع ِٔ َتِطًٜ َٔ ٢ٌ ِٕ ٜقِب َّ، ٜأ َِٓد ِٖ َت ٍَ ُث ُِٔعُت: ٜقا  َض

ٍَ ٘ٔ َزُضٛ ٍُ  اي٤ً ٜٛاَٜا ٜأٞنَجُس"  :َٜٝكٛ ٢ٔ يَِخ َّ اب ٘ٔ ٔؾٞ آَد  55{ ٔيَطأْ
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 حفغ اللطاٌ لعباد السمحً
ذيػػحي  زلنػػب أف االبػػبت ايرتااػػة اينملويػػة، أذ بػػب تسػػمى ابيرتااػػة ايصػػوهاة، د تظيفػػ  

 :إد   ب  بت ايلسبف
 ذ  َّـ ذ ذعيف :  ذ مب زبؿ اإلببـ الي 

يلسبف زفالف؛ ايافتبف  يك  شيء زفالً ذابهللاً ذعع  ))عع  ذ 
 ذا سنبف((.

بػ  نعلػػ  أف هػػحا هػػو ا بػػ  اصتلػػ  ايػػحب ينمل ػػي أف ن اااػػ  إف أردن أف نكػػوف بػػو 
 املبد اي زتو ايحيو يا  يلاا بف الايف  سل بف.

 بف ي لقو أا با  درذسبً املاة   ايصمت، يقوؿ هايفػب سػاهللن   ذزلنب أف اينا  
 تعلموف ايكالـ((.: )) نب نتعل  ايصمت  مب تأاو اك  

هإذا ن قوا الَّميف  ايتأين ذاضتل    انتقبء ذاختابر ايكالـ، ذتعِقل  زمل  أف ين ق اػ  
 ايلسبف، ذ  ذي  يقويوف:

 )) نب ننتقي أقبيه ايكالـ  مب تنتقوف أقبيه اي عبـ((.
هحا ببؿ ا ذيل، ذهحا ببؿ اظتق ال بو اآلخ يو، هعالبة اظتقػ ال اػوف ايلسػبف 

 .بت اييت بحر بنيفب اينا  ايعهللنف او اآله
ذبب ذتَّت باػب   بػ ت باػبة اينػبس   دناػبه ، إف  ػبف   داخػ  ايملاػت، أذ بػع 
اصترياف، أذ بع زبالء ايعم ، أذ بع اي ري، إد ذجتهلل ايسمله اي ئاسي هايفب هو أيفبظ ن ػق 

 !!!  ب ايلسبف
ع ،ذزػهلل تكػوف زهلل تكوف اػال بملػبدة، ذزػهلل تكػوف اػو اجلػة، ذزػهلل تكػوف اػو تسػ   

 أن  يمل   اظت كث  بو ايكالـ. او غري رذية، ذيحي  الَّ اينا  
نها  اػمل   اينػا  ظتػو ي كثػ  ايكػالـ هكاػف ي كثػ  بنػ  إنسػبف اعػهلل المػ  أف هػحا 
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 :الا أ! زبؿ  يؤدب إى غ ه اينا  
{ ٖٕ ِٔ إ٢ َٔ ِِ ٖٞ ٜأَسٚبٝه ِِ إ٢ٜي ٓٚٞ َٜٚأٞقَسٔبٝه َّ ََِذًّٔطا َٔ ِٛ ِِ َٝا١ََٔاٞئك َٜ َٓٝه  ٜأيِِخًٜاٟقا، ٜأَسأض

ٖٕ ِِ َٚإ٢ ٖٞ ٜأِبَػَضٝه ِِ إ٢ٜي ٓٚٞ َٜٚأِبَعَدٝن َّ ََِذًّٔطا َٔ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا َٕ اٞئك َٕ ايٖجِسَثاُزٚ َُُتَػٚدٝقٛ  َٚاٞي

َٕ ٢ٗٝكٛ ِٝ َُُتٜؿ  50{ ٚاٞي

ذايث اثرذف ه  ايحيو ي كث ذف بو ايكالـ   أب أب  ذأب ذاد، ذبػب أ ثػ ه    هػحا 
يكػو د ينمل ػي أف يكػوف بػو ااػنيف  رعػ  تػ م   دائػ ة ايصػبضتل،  نػ  يسػيء إى  ايزببف،

 بو راب ، ذؿتو زلنب: ))اعع  بو رآؾ يهللاوا ظتو رابؾ((.
ذاظتتاػػػػػهللزوف هػػػػػ  ايػػػػػحيو لتػػػػػبذيوف أف ي ظيفػػػػػ ذا ايفصػػػػػببة ذايتاػػػػػهللؽ   ايكػػػػػالـ 

خبيصػػة ؿتػػو ر ػػ  ذايملالغػػة،   ذعػػود غػػريه ، اانمػػب اينػػوااي ايػػيت   زلػػو   زػػهلل تكػػوف غػػري 
.بسه ا  اظت ء الى اينوااي اييت سملقت    زله اإلنسبف  ، ذايكالـ لت 

ذاظتتفايفقوف أب اظتتعبيوف ايحيو يهللَّاوف ايعل  ذاظتع هة ا ري أا  استنهللذا إيا ، ذبػب 
أ ثػػ ه    هػػحا ايزبػػبف، اػػ  إف اينػػبس كتعلػػوف أنفسػػيف  بتفايفقػػوف    ػػ  اظتاػػبديو ايفناػػة 

  اة ذايسابساة ذغريهب.ذايعلماة ذاي اي
ذبو هنب نوع  ا بملة إى أف نلفػت نظػ  أنفسػنب ؿتػو أيسػنتنب، ذؿتػبذؿ أف نتػ أ بػو 

 :، ذذ  ن زمل  ذي  زوؿ اينا  اآلهبت اييت نمليفنب إيايفب نملانب 
{ ِٔ َٔ ٢ٔ َُِس٤ٔ ٢ّإ٢ِضال ُسِط ُ٘ اٞي ٘ٔ ال ََا َتِسٝن ٝٔٓ  54{ َِٜع

  حبْ وسميحبْ وسميوصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصوصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وص

  

                                                 
 عببع ايرتبحب ذبسنهلل أزتهلل او عبا  هنع هللا يضر 36
 عببع ايرتبحب ذااو ببعة او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 31
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 الْصل الطادع

 آفات اللطاٌ
 ٌخطْزٗ اللطا 
 ٌآفات اللطا 

 ال ٓعين اللالو فٔنا9 0 
 9 فطْل اللالو1 
 9 اجلدال ّاملسا2ٛ 
 9 ضؤال املسٛ عنا ال ٓعي3ُٔ 
 9 اخلصْم4٘ 
 9 اللالو الفاحؼ ّالطب ّاللع5ً 
 9 ذّ الْجَني6 
 9 إفػاٛ الطس7 

 9 عدو الْفاٛ بالعَد8



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y014 X(                الْصل الطادع 9 آفات اللطاٌ     ((                                

 
 

 5طاٌ احملسم٘آفات الل
 ٘الللن٘ الطٔب 
 ٘أّاًل9 الِػَٔب 
 ثاىًٔا9 اللنص 

 ٘مْاٍب ذّٖ االحتٔاجات اخلاص 
 ٘مْاضع ٓباح فَٔا الػٔب 
 ٘كفازٗ الػٔب 

 ٘ثالجًا9 الينٔن 
 آف٘ ىقل اللالو 
 فطٔل٘ كتناٌ األضساز 

 زابعًا9 اللرب 
 اللرب املباح 
 املعازٓض 

 ٘خامطا9 الٔنني اللاذب 
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 5ٌآفات اللطا9 الْصل الطادع
 خطْزٗ اللطاٌ

ايلسػػػبف سػػػمله  ػػػ  اظتاػػػب   ايعبعلػػػة ذاآلعلػػػة إف  ػػػبف اػػػل اينػػػبس، أذ انػػػهلل رب 
، ذا ببديػػث   هػػحا ايملػػبب د تعػػهلل ذد حتػػهلل، ذد اػػهلل بػػو ادقػػالع الايفػػب يكػػي اينػػبس 

بو أف نكوف داخلل   زوي  ايػحب نعػى  ، ذنتوب إى ذ نملهللأ ايفهلل عهلليهلل بع ذ 
  الى أهل :                       ((5454) اظتهللث) اظتهللث. 

 !  ايق آف رعاًل نواابً شتي ي قمبف اضتكا  ذبهللح ذ 
ػػي اضتكػػا   نػػ   ػػبف د يػػتكل  إد ضتكمػػة، ذايػػملع  نسػػمل  إى اينملػػوة، ذايػػملع   ذشت 
نسػػػمل  إى ايوديػػػة، يػػػ ذب اػػػو نفسػػػ  أنػػػ  ذهػػػه إى سػػػاهللن داذد الاػػػ  ذالػػػى نملانػػػب أه ػػػ  

ايسػػالـ، انػػهللبب أعتمػػ  ذ اصػػنع ايػػهللرع، هقػػبؿ: زلػػت   نفسػػي أأسػػأي  امػػب ايصػػالة ذأ  
َ أسػأي أ! إف  ػبف هػحا شػيء ساخصػين هسػاخ ين ا ػري سػؤاؿ،  يفع ، مث زلت ينفسػي: ذملر
ذإف  بف هحا شيء د متصين هلرَ  أسأي أ! زػبؿ: ذإذا اػ  اعػهلل أف انتيفػى بػو اػنع  أبسػ  

 ابت ايساوؼ ذاي ببح   سػببة ايقتػبؿ، زػبؿ: ا  ذزبؿ  : هحا درع يقي اإلنسبف بو  
 ه مهللت ذ تعبى الى نعمة ايصمت.

 ذيحي  ي ذب ساهللن املهلل ذ او سفابف زبؿ: زلت:
ٍَ َٜا } ٘ٔ َزُضٛ ٣ٌ ٜأيِِخٔبِسْٔٞ اي٤ً َُ ٢ّاإل٢ ٔؾٞ ٔبَع ٍُ ال ِضًٜا ُ٘ ٜأِضٜأ ِٓ ٍَ ٜأَسّدا، َع َ٘، اٖتل٢ :ٜقا ِٖ اي٤ً  ُث

،ِِ ٍَ اِضَتٔك ِٖ: ُتٝقًٞ: ٜقا ٟٗ ُث ٤ِٕٞ؟ ٜأ ٍَ َغ ٘ٔ  إ٢ٜي٢ ٜؾٜأَغاَز: ٜقا  0{ٔيَطأْ

 :، زبؿ ي  رسوؿ ذ ذ  بهلليث آخ  او بعبذ او عمل  
٘ٔ َِس٢اأٜل ٔبَسٞأع٢ ٝأيِِخٔبُسٜى ٜأال } ٙٔ ٝنًِّ ُُٛٔد ٠َٔٚ ََٚع ٘ٔ؟ َٚٔذِز َٔ َٓا ٍَ َٜا َب٢ًٜ: ٝقًُٞت َض ٘ٔ، َزُضٛ ٍَ اي٤ً : ٜقا

ُّ،ِضًٜاإل٢ َِس٢اأٜل َزٞأُع ُٙ ا ُُُٛد ٠َٝٚ ٠ٝ،ايٖصال ََٚع ٘ٔ َٚٔذِز َٔ َٓا َٗاُد، َض ِٖ اٞئذ ٍَ ُث  ٝأيِِخٔبُسٜى ٜأال: ٜقا
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َُال ٘ٔ؟ َذٔيٜو ٔىٔب ٖٞ َٜا َب٢ًٜ: ٝقًُٞت"  ٝنًِّ ٘ٔ، َْٔب ٘ٔ ٜؾٜأيَِخَر اي٤ً ٍَ ٔبًَٔطأْ ـٖ: ٜقا ِٜٝو ٝن  ََٖرا، َعًٜ

ٖٞ َٜا: ٜؾٝكًُٞت ٘ٔ َْٔب ْٖا اي٤ً َٕ َٚإ٢ َُُؤايَِخُرٚ َُا ٜي ُِ ٔب ٘ٔ؟ ََْتٜه٤ً ٍَ ٔب َٜٗو َثٔهًِٜتٜو: ٜؾٜكا ٌِ ََُعاُذ َٜا ٝأ َٖ َٚ 

ٖٓاَع َٜٝهٗب ٖٓاز٢ ٔؾٞ اي ِِ َع٢ًٜ اي ٢ٗ ٖٔ ِٚ ُُٚدٛ ِِ َع٢ًٜ ٜأ ٖٔ َٓائِخس٢ ِِ َسَصا٥ُٔد إ٢ال ََ ٢ٗ َٓٔت  4{ ٜأٞئط

 :ذزبؿ ساهللن رسوؿ ذ 
ٜٛاَٜا ٜأٞنَجُس } ٢ٔ يَِخ َّ اب ٘ٔ ٔؾٞ آَد  3{ ٔيَطأْ

 لطاٌآفات ال
خ باي ايلسبف أ ث  بو أف ت عهلل،  ن  د ينمل ي ظت يهلل سبي  ق يق اآلخ ة أذ ي عػوا 

 هت  ذ أف يكوف بتخلقًب اوابهللة بنيفب.
 :أذؿ عيفبد

 .....عيفبد آهبت ايلسبف
 ،ب  يكوف ايلسبف د ين ق إد مبب لتمل  ب  ة اي زتو 

اػػػػلَّ االببتػػػػ  اػػػػو ايػػػػزبو ايػػػػحب ؿتػػػػو هاػػػػ  اآلف، ذ  ذانػػػػهللبب تكلػػػػ  رسػػػػوؿ ذ 
 ايوا  بت، ذزا  ي : ذبب اينجبةأ زبؿ:

َِٔطٞو } ِٜٝو ٜأ ََٝطِعٜو ٔيَطاَْٜو َعًٜ ُِٝتٜو َٚٞي ٦َٝٔٛٔتٜو َع٢ًٜ َٚاِبٔو َب  1{ يَِخ

إذاً أذؿ درع يلنجػػػبة بػػػو هػػػ  هػػػحا ايزبػػػبف هػػػو إبسػػػبؾ ايلسػػػبف، ذآهػػػبت ايلسػػػبف  
بذؿ أف ناػري يملع ػيفب ذأقتيفػب  ثرية، بنيفب اظتحبوبة، ذبنيفب اظتك ذهة، ذبنيفػب احمل بػة، ذسػن 

 ذكتعلنػػػػػػػب بػػػػػػػو ايػػػػػػػحيو ين ملػػػػػػػق الػػػػػػػايف  ...... ابطتػػػػػػػ ذج بنيفػػػػػػػب،  بػػػػػػػ  يك بنػػػػػػػب ذ 
 :زوؿ اضتملاه 

{ ٖٕ َََسْٔٞ َزٚبٞ إ٢ ِٕ ٜأ َٕ ٜأ ٛٞٔكٞ َٜٝهٛ ُِٔتٞ ٔذٞنّسا، ُْ َْٜعس٢ٟ ٔؾٞهّسا، ََٚص  1{ ٔعِبَس٠ٟ َٚ
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 عببع ايرتبحب ذاي  اين او اقملة او ابب  هنع هللا يضر 4
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 اآلف٘ األّىل9
 ال ٓعيناللالو فٔنا 

ايلسػبف، ذايػيت د ينمل ػي أف تكػوف   سػبي  ي  يػق اي  ػواف، أذؿ آهة بو آهبت 
 :يقوؿ هايفب 

{ ِٔ َٔ ٢ٔ َُِس٤ٔ ٢ّإ٢ِضال ُسِط ُ٘ اٞي ٘ٔ ال ََا َتِسٝن ٝٔٓ  1{ َِٜع

تػػ ؾ بػػب د يعناػػ  بػػو ايقػػوؿ، ذيػػحي  زػػبؿ ايصػػبضتوف: ))إذا دخلػػت ااتػػبً هبدخػػ  
ب هاػػػ ، ذد أامػػػى ذاخػػػ ج أخػػػ س(( د تاػػػ   ااناػػػ    داخػػػ  ايملاػػػت يتتعػػػ ؼ الػػػى بػػػ

تكاف أس ار ذأسػتبر أاػ بب ايملاػت ابيكػالـ امػب بػهللث اانػ  ذااػنيف ، أذ ااػنيف  ذاػل 
 اع يف .

آهة هحا ايعص ، ايتهللخ    شئوف اآلخ يو، ذاي ببة ايك ي أهنب ذالت إى  ثػري 
 بو ايسبيكل، رعبدً ذنسبءاً، ذاينسبء أ ث    هحا اجملبؿ.

نيفػػػب: انػػػت   سػػػو ايػػػزذاج، ذد متايفػػػب ذهػػػح  اعػػػ  اينمػػػبذج ايػػػيت د غناػػػة ينػػػب ا
خ  َّػػػبب، هتأتايفػػػب بػػػو تقػػػوؿ عتػػػب: ظتػػػبذا د متاػػػ  خ  َّػػػببأ! بػػػبذا نتػػػنعيف أ! ذهكػػػحا، بػػػبذا 
تفع أ!! ذزهلل تقوؿ عتب إذا  بنت تعم : ه  د يوعػهلل أبػهلل أامػى يػ اؾأ! ذهػحا بعنػب  أهنػب 

جػه نفسػيفب اػو غري رتالة، هح  ايملنت انهللبب تسمع هحا ايكالـ تصبب ابظت ض، ذزهلل حت
 اينبس، ذذي  اسمله ايكالـ ايحب تسمع  بو ايتهللخ  هامب د يعين اإلنسبف.

انػػت ؼت واػػة، هتأتايفػػب بػػو تقػػوؿ عتػػب: أمل جتػػهللب غػػري هػػحاأ! أمل جتػػهللب أه ػػ  بنػػ أ! 
 :ايواعه أف تسباهللييفب الى اي  ب، ذاي  ب يقوؿ ها  اضتملاه 

َُا َٚاِزَض } َِ ٔب ُ٘ ٜقَط ِٔ ٜيٜو اي٤ً َٓ َتٝه ٖٓاع٢  ٢ٜأٞغ  0{اي

                                                                                                                            
 بسنهلل ايايفبب 2
 عببع ايرتبحب ذااو ببعة او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 1
 عببع ايرتبحب ذبسنهلل أزتهلل او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 8
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ا اػػػمعي ذايػػػحب  ػػػبف باػػػيفوراً   ايهللذيػػػة ايعملبسػػػاة  ػػػبف نتاػػػي   اي يػػػة ياػػػتعل  
ايفصببة بو ايع ب، هقبؿ: ذعهللت اب أة رتالة ذزذعيفب دبػا ، يكنيفػب ابػ أة ابزلػة ذتقاػة، 
َ ر ػات اػ أ زبيػت: يعلػي أخ ػأت هامػب ااػين  هقبؿ عتب: بو هحاأ هقبيت: زذعي، هقبؿ: ملر

 يب. سو هامب اان  ذال ذ هكبهأ  ذ ذال ذ، ذأب
يكو انبتنب انهللبب تسمع هحا ايكالـ بو أبهلل يؤث  هايفب ذزهلل ت ه  هػحا اطتبقػه، 
ذزػػهلل يػػؤدب هػػحا ايكػػالـ إى أف ايملنػػت زػػهلل تػػ ه   ػػ  بػػو يتقػػهللـ عتػػب، ذ ػػ  ذيػػ  اسػػمله 

 تهللخ  اإلنسبف هامب د يعنا .
اعهللأ! ه  ايعاه انهللؾ أـ انػهلل أ! يو تزذعت، أتايفب بو تقوؿ عتب: ظتبذا مل تنجا  

د شأف ينب  حا ا ب ، ظتبذا نتػهللخ    هػحا ا بػ أ! هػ  أبػ ن أف نتػهللخ  هاػ  نملانػبأ! هػ  
 ينب أف نتهللخ  ها أ! د، هح  خصواابت، ذد شأف ينب ابطتصواابت. أابح ذ 

أ! يػػو أؾتملػػت انػػبت، أ  بػػو تقػػوؿ عتػػب: ظتػػبذا د أ  يػػ  اويػػهللأ! ذبػػب شػػأهنب اػػحي 
 نسػأؿ ذ، ذايعلػػ  اضتػهلليث ي ػػباق  ػالـ ذ، بػػو بنػػ  سػمله ايػػح   أذ ا نثػىأ زػػبؿ تعػػبى:

                               ((1515)ايقاببػػػػػة)ايػػػػػػحب يػػػػػت ك    ايػػػػػػح ورة ذا نوثػػػػػػة  ايقاببػػػػػة
 عانبت اي ع ، ذد دخ  يلم أة   ذي  بو ز يه ذد بو اعاهلل.

 اجملتمع، ذأامل ت  أهنػب أخػالؽ إنتبناػة،  ف أهػ  اجملتمػع د هح  ا بور دارت  
يعاملػػوف الػػى بػػو يفعػػ  ذيػػ ، ذبػػو يفعػػ  ذيػػ  د يػػ ي أنػػ  آذتػػبً أذ ارتكػػه ع بػػبً لتبسػػمل  

 الا  ذ.
ذيتهللخلوف      ا بور، ببذا يكػ أ ذبػبذا الػاك أ ذظتػبذا ر ػات   ػح  اياػ ذطأ 

 ي يهلل أف يتهللخ  هايفب اإلنسبف!!.ذظتبذا مل تفعلوا هحاأ ذ   ا رية ذ ملرية 
إنسػػبف سػػبي  يػػهللخ  ااػػت أخاػػ    ذ، هانتباػػ  ايف ػػوؿ، ذاانػػ  د تسػػتق ، يكػػو 

 بعا  ايصبضتل يقويوف:
 إذا  بف ايقله با وًد ابا هبيعل د تستق  الى شيء سوا .

رعػ  بػػو ايصػػبدزل  ػػبف يػػ  خػػبدـ أبػػ د أب يػا  يػػ  ضتاػػة، هجػػبء  رعػػ  ذزػػبؿ يػػ : 
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ا ا ب د يفع   حا ذ حا، هقبؿ ي : أيو خبدبي هػحا ا بػ دأ زػبؿ يػ : هػب هػو، خبدب  هح
هقبؿ: ذذ د أال  أنػ  أبػ د إد انػهللبب شتعػت بنػ !!  نػ  باػ وؿ ابا هانظػ  انػور ذ، 

 ذايحب ينظ  انور ذ د ي ي شيء غري ايقلوب.
زوؿ عتػػ : د أشتػػع  ثػػري بػػو اعػػ  ا بملػػة يقويػػوف هػػالف  ػػبف ي تػػهللب  ػػحا ذ ػػحا، هػػأ

    :أالػػػػ ، اظتيفػػػػ  بػػػػب يلملسػػػػ  اهللاخلػػػػ ، ذهػػػػو يملػػػػبس ايتقػػػػوي                     
د شأف   مبب يلمل  الى عسهلل  إف  بف اوؼ أذ ب ي  أذ غري ذيػ ، هكػ   ا ا اؼ(ا ا اؼ(6262))

 إنسبف يلمل  قبزت  ذذسع .
سػأي  اػو سػع  هاهللخ  اإلنسبف اات أخا ، ذي  سػ  ااناػ     ػ  أرعػبء ايملاػت، ذي

هح  ذهح ، ذبو أيو اشرتاهبأ! ذغري ذي ، بب شأن  ذهػح  ا بػورأ! هػحا دياػ  الػى أف 
ايقلػػه هػػبرغ يػػا  هاػػ  إد ايػػهللناب ذبتعيفػػب ذزخ هيفػػب ذزهومػػب، ذأف اػػببه هػػحا ايقلػػه إف  

 مل يقػػػ  ذيػػػػ ،  ػػػبف يػػػ  زلػػػػه باػػػ وؿ مبػػػػب بويػػػ  بػػػػو زينػػػة اضتاػػػػبة ايػػػهللناب، ذاضتملاػػػػه 
 يكن  زبؿ: 

ِْٝعِس } ِٔ إ٢ٜي٢ ا ََ َٛ ِٓٝعِس َٚال ُدَْٜٚو ُٖ ِٔ إ٢ٜي٢ َت ََ َٛ ِٜٛقٜو ُٖ ُ٘ ٜؾ ْٖ ِٕ ٜأِدَدُز ٜؾإ٢ ١َُٜ َتِصَدز٢ٟ ال ٜأ  ِْٔع

ٔ٘ َِٓدٜى اي٤ً  9{ ٔع

ذايملع  اآلخ  يسأي  او اهللد أذدد ، ذ   انت انهلل  ذ ػ  ذيػهللأ ذبػب سػنيف أ ذ  
 ذايصػػػبدزل   أب أب ب بلػػػة تعلاماػػػةأ ... هػػػح  ا بػػػور مل يكػػػو يسػػػأؿ انيفػػػب ايسػػػباقل

 اص ، إد إذا هو ا  يفب انفس .
ذا دهى ذا َب  أن  إذا بهللثت باكلة ي يهلل أف يع ؼ عحذرهب ذأسػملب ب، بػع زويػ  

 : هامب بعنب 
 {إذا ايِختًـ ايسدٌ َع أًٖ٘ ؾال تطأيُٖٛا عٔ ايطبب  }

د شأف ي  ابيسمله، ذد كته أف تعلم ، ذيكو جتهلل بو يلػ  بػ  يعػ ؼ ايسػمله 
 أ!!. ، هانتا  ايسمله هنب ذهنبؾ، أيو ايسلوؾ إى ذ ذيحيع

                                                 
 ج  اي  اين او أيب ذر هنع هللا يضربع 5
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أف كتبهػهلل اصتيفػبد ا اظػ     ػف نفسػ  اػو  ينمل ي الى ايسبي    ق يػق ذ 
 –ذرمبػػب تعجملػػوا بػػو هػػػحا  - بػػب د يعناػػ ،  ػػبف سػػلفنب ايصػػبحمل كتبهػػهلل اي عػػ  بػػنيف  نفسػػ 

 ايصالة.كتبههلل نفس  أف د يعل  بو الى نتان  ذد بو الى يسبر    اف 
ذأن ذاضتمهلل ا  نت أعبههلل نفسػي الػى ذيػ ، هكنػت أذهػه إى بسػجهلل سػاهللب 
أزتهلل ايملهللذب يػـو اصتمعػة ايسػباة ايعبشػ ة ذأعلػ  ابيصػف ا ذؿ، ذأبػبذؿ إى أف تنتيفػي 
ايصالة أف د أال  بو الى نتاين ذد بو الػى هػب  ذد بػو خلفػي  سػت  ؽ ابيكلاػة بػع 

 .ذ 
{ ِٔ َٔ ٢ٔ َُِس٤ٔ ٢ّإ٢ِضال ُسِط ُ٘ اٞي ٘ٔ ال ََا َتِسٝن ٝٔٓ  52{ َِٜع

د يتهللخ  اإلنسبف   شئوف غري  ابظت ة، د بػو اعاػهلل ذد بػو ز يػه، ذيعمػ  اقػوؿ 
 :اضتملاه 

ِٔ ٝطَٛب٢ } َُ ُ٘ ٔي ُ٘ َغَػًٜ ُِٝب ِٔ َع ُٝٛٔب َع ٖٓاع٢  ُع  55{اي

 ... قوم ظتو أنفق ايف   بو ببي 
 .... ذأبس  ايف   بو يسبن 

 بو ااويب ب  أنظ  إى ااوب غريبأ! ذه  أن انتيفات
ذ   ايكببريات ايهللاخلاة ذاطتبرعاػة كتػه أف أذعيفيفػب ينفسػي، بػ  أاػل  ااػوب 

ذرسػػػوي  أنسػػػي، ذأالػػػ  درعػػػبت اظتقػػػ ال، ذهنػػػب  نفسػػػي، ذبػػػ  أرتقػػػي ذأنؿ انػػػهلل ذ 
 أام  اقوؿ رب ايعبظتل بع اآلخ يو:

                   ((8181)ايملق ة)ذبع اظتؤبنل:  ...ايملق ة 
                                                 ((6565)اضتج)اضتج. 
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 اآلف٘ الجاى9٘ٔ
 ْل اللالوـــــــفط

زلنػػب أف أذؿ آهػػة بػػو آهػػبت ايلسػػبف أف يػػهللخ  اإلنسػػبف انفسػػ  هامػػب د يعناػػ ، ذد 
أف نسػتنهلل الاػ    ايواػوؿ إى  أبػ ن اينػا  دخ  ي  ها ، ذهحا د يلاق اب دب ايػحب 

 .ر بء ذ 
ذاآلهػػػة ايثبناػػػة ه ػػػوؿ ايكػػػالـ، ذايف ػػػوؿ هػػػو ايكػػػالـ ايػػػحب د يعػػػين اإلنسػػػبف   
دناػػب  ذد   أخػػ ا ، ذإفتػػب متاػػ  ياسػػتق ع اػػ  ذزتػػ  بػػع هػػحا أذ ذاؾ، ذاظتػػؤبو يػػا  انػػهلل  

 زبؿ ينب   ذي : ذزت يحي ،  ف اينا  
{ ِٕ ِٔ إ٢ال اَْٜؤيَط ايِِخُص ِٝس٣ َٔ  50{ يَِخ

 :ايلسبف بب داـ مل ين ق ا  أذ خري هاجه أف أخزن  ذد أقلق ، ذزبؿ 
{ َِ ُ٘ َزٔس َِ َعِبّدا اي٤ً َِ، َتٜه٤ً ٔٓ ِٚ ٜؾَػ َِ َضٜهَت ٜأ  54{ ٜؾَطًٔ

 ببذا ي  ين يو سكت او بب ي  ينأ!
أخاػػػى زػػػوؿ اينػػػبس اػػػين أف هػػػحا  ػػػحا ذ ػػػحا، ذيصػػػفوين أبذاػػػبؼ زملا ػػػة، يكػػػو 

 أختاى اينبس ذد ختاى رب اينبسأ!!.
َ د تصػػمتأ يقػػوؿ:  ، ملر هػػح  هػػي اضتجػػة ايواهاػػة ايػػيت يسػػتنهلل إيايفػػب  ثػػري بػػو ايقػػـو
ساقويوف الى بث  أاو اعتوؿ د ين ق أاهللاً، يكو بب زامة  البيفػ أ أن أريػهلل أف أ ػوف  مػب 

 :  زبؿ ذ                                                 ((6565)اضتج)اضتج. 
 ػػالـ اطتلػػق د ي ػػ ين هقػػط، اػػ  يػػؤخ ين سػػنوات ذأزبنػػة ذدرعػػبت   ايقػػ ب بػػو 

 ذهو يقوؿ: ، ذاشتع إى اضتملاه رهاع ايهللرعبت 
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{ ٖٕ ُِ اٞيَعِبَد إ٢ ََٝتٜه٤ً ١َُٔ ٜي ِٔ ٔباٞيٜهًٔ َٔ ٢ٕ َٛا ٘ٔ ز٢ِض َٗا ًُٜٞٔكٞ ال اي٤ً ُ٘ ،َباال ٜي ُ٘ َِٜسٜؾُع َٗا اي٤ً  ٔب

ٕٖ َدَزَدإت، ُِ اٞيَعِبَد َٚإ٢ ََٝتٜه٤ً ١َُٔ ٜي ِٔ ٔباٞيٜهًٔ ٘ٔ َضَخٔط َٔ َٗا ًُٜٞٔكٞ ال اي٤ً ٢ٟٛ ،َباال ٜي ِٗ َٜ 

َٗا  َِ ٔؾٞ ٔب ٖٓ َٗ  53{ َد

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ٖٕ ٌَ إ٢ ُِ ايٖسُد ََٝتٜه٤ً ١َُٔ ٜي ِٔ ٔباٞيٜهًٔ ٘ٔ ُضِخٔط َٔ َٗا ََٜس٣ ال اي٤ً ٢ٟٜٛؾ َبٞأّضا، ٔب ِٗ َٗا َٝ  َْاز٢ ٔؾٞ ٔب

َِ ٖٓ َٗ  51{ يَِخس٢ٜٟؿا َضِبٔعنَي َد

 لمة ذابهللة د مخح ابي  بنيفب ييفوب  ب   عيفن  سملعل سػنة، يػحي  ينمل ػي الػى 
 اظتػػػػؤبو أف يت ػػػػ ي أد يػػػػتكل     ػػػػالـ ابقػػػػ  متػػػػوض هاػػػػ ، بػػػػ  د ي قػػػػبؿ يػػػػ  ذيقػػػػوؿ:

                        ((5454.) اظتهللث.) اظتهللث 
 مػػػب ذ اػػػف: قويػػػ  ايصػػػمت، ذبػػػو أراد أف يتأسػػػى ه ػػػ ت  هلاتصػػػف   ف ذ ػػػب

، أب اضتػزف هامػب اانػ  ذاػل بػود ،  نػ  يفكػ  هامػب  أبذابؼ ب  ت ، ذ بف شهلليهلل ايوعػـو
، هػػإذا رأي اينػػبس تملسػػ ، ذ ػػبف عػػ   البػػ  بػػع اطتلػػق يفػػرت اػػو هػػو بقملػػ  اػػ  الػػى ذ 

صػػباتيفب، انػػهلل بهلليثػػ  بػػع اطتلػػق بثػػ  بػػه اي مػػبـ، أب أسػػنبف اا ػػبء  بيف ػػة بػػو شػػهللة ن
 الوات ريب ذتسلامبت  الا .

  اظتؤبنل هقبؿ:  ذذاف ذ                                        
                                      )ذايل و   ا ؼ ايسبدة  )اظتؤبنوف()اظتؤبنوف
كػػػػ اـ ايعلمػػػػبء ايكػػػػالـ ايػػػػحب د يفاػػػػهلل، هاق ػػػػع ايوزػػػػت   ايكػػػػالـ   ايسابسػػػػة ا ئمػػػػة اي

ذاإلنتخػػػػػػػبابت ذا بػػػػػػػزاب ذايكػػػػػػػالـ   ا بػػػػػػػور ايػػػػػػػيت تسػػػػػػػوزيفب ايصػػػػػػػ ف ايسػػػػػػػابرات، 
 ذايف بئابت، ذهحا  الـ د يفاهلل اإلنسبف بو زلا  ذد  ثري.

 يفاػػهلل  ذإفتػػب اظتػػؤبو يوظػػف يسػػبن    ذ ػػ  ذ خػػري بػػو ايكػػالـ ايػػحب د ينفعػػ  ذد
  شػأف اظتػؤبنل ايصػبدزل،  ، يقوؿ هاػ  ذد ي هع  د   هح  اضتابة ذد انهلل بود  
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 :زَبؿَ  َخاػ  دأ ع َلَسبئرَنب انهللبب زا  ي : َأبُّ 
{ ِٔ ََ ِِ ٘ٔ َذن٤َسٝن ُ٘، ٔباي٤ً َُٜت ِِ ُزِؤ ِِ ٔؾٞ ََٚشاَدٝن ُٔٝه ُ٘ ٔعًٞ ٛٔٝك ِٓ ََ }51 

ذ، يكػػػو د تصػػػببه بػػػو يػػػح  ؾ  انػػػهللبب تػػػ ا  جتػػػهلل يسػػػبن  ذا ػػػ  هاػػػح  ؾ اػػػح  
 ابيسابسة ذا بزاب ذايكالـ ايحب د يفاهلل،  ننب يسنب بتف غل عتحا ايكالـ.

 اآلف٘ الجالج9٘
 اجلدال ّاملساٛ

اػ مل  ايكػ اـ، ذسػلفنب ايصػبحمل أتملػبايف  ايعظػبـ الػى اػهللـ اصتػػهللاؿ  أدب اينػا  
ايك اهاػػة   اينفػػوس،    بػػق ذد ابقػػ ،  ف اصتػػهللاؿ يثػػري اياػػ نبء   ايصػػهللذر، ذيملعػػث

ذكتع     إنسبف ي يهلل أف ينتص  ي أي  ذيو خ أ، ذهحا سملا  غِي د ينمل ي أف يكػوف الاػ  
 بملانًب يعبزملة اصتهللاؿ يلقـو ايحيو ذعهلل هايف : بؤبو ابدؽ بع ذ، هقبؿ 

ٌٖ ََا } ّْ َض ِٛ ٘ٔ ٜناُْٛا ُّٖد٣ َبِعَد ٜق ِٝ ٍَ ٝأُٚتٛا إ٢ال َعًٜ  51{ اٞيَذَد

ـ يتجػػػبديوف   أب أبػػػ ، إف  ػػػبف سابسػػػة أذ ديػػػو أذ  ػػػ ة أذ غػػػري  إذا ذعػػػهللت زػػػو 
 الايف . هبال  ال  اياقل زوؿ ايصبدؽ أف هؤدء غ ه ذ 

   ت ؾ اصتهللاؿ هقبؿ الوات ريب ذتسلامبت  الا : مث بململيف  
َْا } ِْ ٜأ ِٕٝت َشٔعٝ ١ٖٔٓ َزَبض٢ ٔؾٞ ٔبَب ِٔ اٞيَذ َُ َُٔسا٤َ، َتَسٜى ٔي ِٕ اٞي َٕ َٚإ٢  50{أشك٦َُ ٜنا

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ِٔ ََ َُٔسا٤َ َتَسٜى َٚ َٛ اٞي ُٖ َٞ َُٔشٙل َٚ ٔٓ ُ٘ ُب ١ٖٔٓ ََٚضٔط ٔؾٞ ٜي  59{ اٞيَذ
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   إذاً برؾ اصتػػهللاؿ ي ملػػف يػػ  ااػػت   اصتنػػة، ذيػػحي  يقػػوؿ إبببنػػب أاػػو ايعػػزائ  
َلى ا ري عهللاؿ((.  أذابؼ أبملت : ))ذبهللابيف  كت 
اصتػهللاؿ ذد اجملػبديل، د   اجملػبي ، ذد  ذزهلل ذ  ت زملػ  ذيػ  بػ اراً أين د أبػه

   اظتسبعهلل، ذد   أب بو ع،  ف اصتهللاؿ د يؤدب إى خري.
ذايػحب يػػؤدب إى خػػري إشتػػ  اظتنػػبظ ة، نتػػهللارس   بو ػػع، ذأن أد  ا أيػػي ذأن غػػري 
بتعصػػه يػػ ، إف ظيفػػ  الػػى اضتػػق الػػػى يسػػبف أخػػي اتملعتػػ ، يكػػو اصتػػهللاؿ أف أد  ا أيػػػي 

ذأزاػػ  أنػػ  ذبػػهلل  هػو ايصػػ ا ، ذهػػحا د كتػػوز يلسػػبيكل ذد يلصػػبضتل ذد ذأتعصػه يػػ ، 
 يلعبرهل ر واف ذ تملبرؾ ذتعبى الايف  أرتعل.

  َّهنب   هػحا ا بػ ، بػ  اصتػهللاؿ اػل اي عػ    هأن د أبه اصتهللاؿ،  ف اينا  
وزػف ايكػالـ ذزذع ، ذال اي ع  ذأانػبء  د ينمل ػي، إذا ذعػهللن ا بػ  سػانتيفي إى عػهللاؿ ن

 مث ن علو أننب سنستأنف  هامب اعهلل إذا رازت ا بواؿ ذال ت اينفوس.
 ف اإلنسػػبف إذا عػػبدؿ بػػع زذعػػ    أبػػ  رمبػػب يت ػػور إى مػػور، ذرمبػػب لتتػػهلل الايفػػب، 
ذرمبب تتسمله   إاثرت ، هاقوؿ  لمة د ينمل ي أف ت قبؿ، زهلل يهللهع   سػملال  بابتػ   ليفػب ذد 

    ذي  سململ  اصتهللاؿ.ي  ين بب بع  بو ببؿ، ذ 
ذيػػػحي  د ينمل ػػػي أف يكػػػوف   باػػػبة ايسػػػبي  أب ؼتػػػ ج ذيػػػو زلاػػػ  صتػػػهللاؿ   أب 
أبػػ ، بػػ  ذاػػ  انػػب ا بػػ  أين د أبػػه ايفصػػبؿ  نػػ  نػػوع بػػو اصتػػهللاؿ   ايملاػػع ذاياػػ اء، 
هأهث او احملالت اييت يا  هايفب هصبؿ ب  د أدخ    هحا اصتػهللاؿ ايػحب ي ػهللخلين   

 .  نملانب غتبؿ بنعنب ان
ذاصتهللاؿ زهلل يكوف   اضتق، أبب اظت اء هيفو ايػحب كتػبدؿ ذهػو يعلػ  الػ  اياقػل أنػ  

 الى غري بق، ذبب أ ث  ذي    زببننب هحا.
الانب أف نملتعهلل او هؤدء ب  د ن عهللي بػنيف ، هم  ػيف  أشػهلل بػو اصتػ ب ابينسػملة 

ايسابسػػػاة أذ    ، ذهػػػؤدء زػػػـو بوعػػػودذف إف  ػػػبف   ا بػػػزابيلجسػػػ  ذايعاػػػبذ ابا 
غريهب، هبظتؤبو د كتبدؿ زط، ذإفتب يملل الى زػهللر ، ذإذا مل يصػ  بػع ايسػببع إى بسػتوي 
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بو ايتسلا  يقوؿ ي : ن هع ا ب  إى بو هو أالػ  بنػب   هػحا ا بػ ، ذن  ػى هكمػ ، إف  
ذب  بف   ايعل  ي هعون  إى رع  أال ، ذإف  بف   أب غتبؿ ي صعِرهللذف ا ب  إى رعػ  ذ

ػػ  اظتاػػب  ،  مػػب زػػبؿ ذ   :  خػػ ة   هػػحا اجملػػبؿ اػػنيف ، ذاػػحا تنتيفػػي ا بػػور ذحت     
                                                             ((8181)اينسػػػػػػػػػػػػػػػػػبء)اينسػػػػػػػػػػػػػػػػػبء 

 ذانتيفت اظتاب   ذب لت اطتالهبت أبيس  ا بور.
ؤبو د كتبدؿ ذد نتػبرب د ابقػاًل ذد اػبدزبً، أاػ ض ا ػبايت، ذأن أالػ  الػ  هبظت

اياقػػل أين اػػبدؽ، هػػإذا ذعػػهلل بػػو يكػػحاين هيفػػحا بظػػ ، هػػإف مل يقتنػػع ا أيػػي أت  ػػ  ذأختلػػى 
انػػػ ، ذأحتػػػوؿ إى أبػػػ  آخػػػ    درسػػػي، أذ إى غػػػري ،  ين أالػػػ  الػػػ  اياقػػػل أف ايتوهاػػػق 

 :  يلتسلا  أب  بو رب ايعبظتل                                       
                                                        ((2424)اينسبء)اينسبء. 

 اآلف٘ السابع9٘
 ضؤال املسٛ عنا ال ٓعئُ

     زػػػوؿ ذ تعػػػبى: أف يسػػػأؿ اإلنسػػػبف   أبػػػ  د يعناػػػ ، ذذيػػػ            
                                                                           

هنبؾ افو  ف اآلايت نزيت، هال ينمل ي يسنسػبف أف يسػأؿ   أبػور د تعناػ ،  ((اظتبئهللةاظتبئهللة313313))
فػػبرؽ اػػل هػػح  اآلهػػة ذاآلهػػة ا ذى ايػػيت حتػػهللثنب انيفػػب   تػػ ؾ بػػب د يعػػين، أنػػ  هنػػب كتػػه ذاي

 اهللـ اطتوض   ا بور اي ري ذاردة   ايا يعة اإلعتاة.
د ينمل ػي يلمسػل  أف متػوض   هػح  ا بػور ذيسػػأؿ انيفػب، ؿتػو نسػأؿ هامػب ت اقػػ  

، ذن َسػل  ظتػب ذرد    تػبب ذ ايعقوؿ، أبب بب د تت مل  ايعقوؿ هن عع إى ا ا  اينقػوؿ
يت ػػهللث ذات بػ ة ذأاثر  أاػػ با  مبثػ  هػػح   ذأزػواؿ اي سػػوؿ، ذد نتعػهللي ذيػػ ،  ػبف 

 زبؿ: ا بور، هعو أن  او ببي  
َٓا يَِخَسَز } ِٝ ٍُ إٜي ٘ٔ َزُضٛ ٣ّ َذاَت  اي٤ً ِٛ َٜ َٛ ُٖ َٚ ُٕ ُٔ ٜغِضَبا َِْش ٕٖ ََْس٣ َٚ ُ٘ ٜأ ٌَ، َََع ٍَ ٔدِبس٢ٜ : ٜقا
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َُا َّا ُِٜتَزٜأ ٜؾ ِٛ َٜ َٕ ّٝا ٜأٞنَجَس ٜنا ّٓٚعا َبأن ُ٘، َُتٜك ِٓ َٔ ٍَ ٘ٔ َضًْٝٛٔٞ"  :ٜؾٜكا َٛاي٤ً ِٔ َتِطٜأٝيْٛٔٞ ال ٜؾ  َع

٤ِٕٞ ِِ إال َغ َِْبٞأُتٝه ٘ٔ، ٜأ ٍَ ٔب َّ: ٜقا ٘ٔ ٜؾٜكا ِٝ ٌْ، إٜي ٍَ َزُد ٍَ َٜا: ٜؾٜكا ٘ٔ، َزُضٛ ١ٖٔٓ ٜأٔؾٞ اي٤ً َْا اٞيَذ  ٜأ

ِّ ٖٓاز٢؟ ٔؾٞ ٜأ ٍَ اي ٌِ ،ال: ٜقا ٖٓاز٢، ٔؾٞ َب ٍَ اي َّ: ٜقا ٘ٔ ٜؾٜكا ِٝ ٍَ آيَِخُس، إٜي ٍَ َٜا: ٜؾٜكا ٘ٔ، َزُضٛ  اي٤ً

ِٔ ٍَ ٜأٔبٞ؟ ََ ٍَ ُسَراٜؾ١ٝ، ٜأُبٜٛى: ٜقا َّ: ٜقا ٘ٔ ٜؾٜكا ِٝ ٍَ آيَِخُس، إٜي َٓا: ٜؾٜكا ِٝ ٌٚ ٔؾٞ اٞيَشٗر ٜأِعًٜ  ٝن

٣ّ؟ ٍَ َعا ِٛ: ٜقا َٗا ٜي ََٛدَبِت، ٝقًُٞت ِٛ ٜي ِِ ََا ََٚدَبِت َٜٚي ُُِت َٗا، ٝق ِٛ ٔب ِِ َٜٚي َٗا َتٝكَُٛٛا ٜي ِِ، ٔب  ٜيُعٚرِبُت

ٍَ َّ: ٜقا َُُس ٜؾٜكا ُٔ ُع ٤ٛأب، ِب ٍَ اٞيَخ َٓا: ٜؾٜكا ٘ٔ َزٔضٝ ٢َّٚٔباإل٢ َز٘با ٔباي٤ً ّٓا ِضًٜا ُٖٕد ٔدٜ َُُش   َٚٔب

ٍَ َٜا ،َزُضٛال ٘ٔ، َزُضٛ ٖٓا اي٤ً ِٕٗد َسٔدٜٔجٞ ٝن ١ٕٖٝ، َع ًٖٔٔ َٓ ُتِبٔد ٜؾال ٔبَذا ِٛآٔت َٓا َٚال اَض  َتٞؿَضِش

َْا ـُ ٔيَطَسا٥ٔس٢ ٖٓا َٚاِع ُ٘ َعٜؿا َع ِٜٓو، اي٤ً ٍَ َع َٟ: ٜقا ُ٘" ٜؾُطٚس ِٓ  02{َع

همثػػ  هػػح  ا بػػور د ينمل ػػي ايمل ػػث انيفػػب، ذد ايسػػؤاؿ انيفػػب،  هنػػب أبػػور د تعػػين 
اإلنسػػػبف بػػػو ز يػػػه ذد بػػػو اعاػػػهلل،  ب سػػػئلة ايػػػيت يثريهػػػب اظتل ػػػهللذف   زببننػػػب، ذاياػػػ يعة 

ة أذعهللت ايػ دذد اياػهلليهللة ايصػبربة اػو هػح  ا سػئلة يلصػبدزل ذاظتػوزنل، هاقػوؿ اظت يف  
ي  أبػهلله : بػو ايػحب خلػق اطتلػقأ هتقػوؿ: ذ، هاقػوؿ: بػو ايػحب خلػق ذأ ذيكػو بػب 
شػػأننب ذهػػحا ا بػػ أ! شػػيء مل أقلػػع الاػػ ، ذمل أ تاػػف ، ذمل متػػ ين انػػ  ايػػهلليو، هيفػػحا أبػػ  

 :مل ي   أف أذ    أذ أحتهللث ها ، زبؿ ، ذد ينأ سلم  ي ب ايعبظتل 
َِٔطٝهٛا  اٞيٜكَدُز ُذٔنَس إ٢َذا }  05{ٜؾٜأ

ساح  ذف ايق بء ذايقػهللر، ذيقويػوف: بػبداـ ذ زػهللر   ايػحنه هلمػبذا سا بسػملين 
الاػػ أ ذيػػو زػػهللر   اعتهللايػػة سأاػػلي، ذيػػو مل يقػػهللر   اعتهللايػػة هلمػػبذا لتبسػػملينأ ذبثػػ  هػػح  

ب، ذفتنػع أيسػنتنب اػو اضتػهلليث انيفػب، ذفتنػع  ػ  بػو بوينػب، ا سئلة كتػه أف د ـتػوض هايفػ
ذ ػػ  بػػو يلػػوذ انػػب، ذ ػػ  بػػو يسػػمع ينػػب اػػو ايكػػالـ هايفػػب، ذاإلبػػبـ اي ػػزا  أيػػف  تػػبابً اػػو 

 ذي  شتب  )إصتبـ ايعواـ او ال  ايكالـ(.
هػػح  ا شػػابء كتػػه أف نلجميفػػ  انيفػػب،  هنػػب أبػػور إعتاػػة، ذؿتػػو ينمل ػػي أف نسػػل  ظتػػب 

 .ب ذ، أذ بو رسوؿ ذ شتعنب  بو  تب
                                                 

 بصنف ااو أيب شاملة 61
 اي  اين ذايملايفقي او املهلل ذ او بسعود هنع هللا يضر 63
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 اآلف٘ اخلامط9٘ 
 اخلصْم٘

ذرد   اإلسالـ أف متتلف اإلنسبف بع أخا ، يكن  د متػوض هاػ ، ذد يت ػهللث   
ا    اايء ياان  أذ ييفان ، ذهحا أدب اإلسػالـ، أبػب ايػحب متػوض   اػ ض أخاػ   نػ  

 .. بػػػػػػػػػهللث اانػػػػػػػػػ  ذاانػػػػػػػػػ  خصػػػػػػػػػوبة، هيفػػػػػػػػػح  اػػػػػػػػػفة ذاػػػػػػػػػفيفب سػػػػػػػػػاهللن رسػػػػػػػػػوؿ ذ 
 أبهنب بو أذابؼ اظتنبهقل:

َِ َٚإ٢َذا }  00{ ٜؾَذَس يَِخاَص

ذَهَجػػػَ  بعنبهػػػب أنػػػ  زػػػهلل يعاملػػػ  ااػػػيء هاػػػ  أذ يػػػا  هاػػػ ، أذ زػػػهلل يت ػػػببز اعاناػػػ  أذ 
أبا ػبء  الاػ ، أذ زػهلل يلمػز  اكػالـ يػوبي ي ػػري  أبف هػحا اإلنسػبف هاػ  اػفبت  ػحا ذ ػػحا 

مبػػب يػػا  هاػػ ، ذهػػح  قببػػة   بػػو ايصػػفبت اظتحبوبػػة ايػػيت د لتمليفػػب اطتلػػق، ذزػػهلل ياػػنع الاػػ 
 :  ي يقوؿ هايفب 

{ ِٔ َِس٢ئ٣ َع٢ًٜ ٜأَغاَع ََ ٣ِ ا ١َُٜ َُِطًٔ ٣ٌ ٜنًٔ ُ٘ َبأط َٓ ُٝٔػٝ َٗا ٔي َٝا، ٔؾٞ ٔب ِْ َٕ ايٗد ٘ٔ َع٢ًٜ َسك٦ا ٜنا  اي٤ً

ِٕ ُ٘ ٜأ َٗا ُٜٔرَٜب َٔ ٔب ٖٓاز٢ َٔ َٞ َسٖت٢ اي َٖا َٜٞأٔت َٜٓؿأذ  04{ ٔب

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ِٔ ٣ِ َع٢ًٜ ٜأَغاَد ََ ١َُٟ َُِطًٔ ُ٘ ٜنًٔ َٓ ُٝٔػٝ َٗا ٔي ِٝس٢ ٔب ُ٘ َسلٍّ ٔبَػ ُ٘ َغاَْ َٗا اي٤ً ٖٓاز٢ ٔؾٞ ٔب َّ اي ِٛ َٜ 

١ََٔ َٝا  03{ اٞئك

   نػػػػػػػػ   اػػػػػػػػف يعاػػػػػػػػه أخاػػػػػػػػ ، ذذ يقػػػػػػػػوؿ   ايقػػػػػػػػ آف:                   
هػو أنػت، هػإذا أ!! ذتلمزذا أب تعاملوا، ذه  هنبؾ أبهلل يعاه نفس أ! هأخوؾ اضتجػ ات(اضتجػ ات(3333))

  املػػػت أخػػػبؾ هكأنػػػ  املػػػت نفسػػػ ، ذزػػػبؿ ذ تعػػػبى:                            
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        ((2323)اينػػػور)هيفػػػ  أن انػػػهللبب أدخػػػ  ااػػػت أخػػػي أزػػػوؿ ايسػػػالـ الػػػى نفسػػػيأ د،  اينػػػور
ذيكػػػو  ػػػوين أسػػػل  الػػػى أخػػػي هقػػػهلل سػػػلمت الػػػى نفسػػػي، إذاً اإلنسػػػبف اظتػػػؤبو د يعاػػػه 

  :إخوان
 ّضبببببزرا  لؼبببببْراد اا جبببببخ كلِبببببن

 

 ّػ ببْا  ػببي الببس د فبببلؼ ْ أرفببخ

 
 ذببذا نفع    ببية اطتالؼأ نعم   مب زبؿ اضتهلليث:

ُِٝعس٢ُض } ُِٜعس٢ُض ََٖرا ٜؾ َُا ََٖرا، َٚ ُٖ ُِٝس ٢ّ َِٜبَدٝأ اي٤ٔرٟ َٚيَِخ  01{ ٔبايٖطًٜا

 :ذد كتوز أف يكوف اطتصبـ ؽتتهللاً، زبؿ 
ٌٗ ال } ٣ٌ َٜٔش ُِٗذَس ِٕٜأ ٔيَسُد َٜ ُٙ َِٛم ٜأيَِخا ِٔ ٔخَثال ٜؾ ََ  ،٣ٍ َٝا ُٙ ََٖذَس ٜي ١َٟٓ ٜأيَِخا َٛ َض ُٗ ٘ٔ ٜنَطٞؿٔو ٜؾ َٔ  01{ َد

 مػب زػبؿ   -ايحب متبا  أخا  َسػَنة هكأنػ  زتلػ  ذايعاػبذ ابا،  نػ  د ينمل ػي ظتػؤبو 
أف ييفجػػ  أخػػب  أ ثػػ  بػػو ثالثػػة أايـ، ذاعػػهلل ايثالثػػة أايـ أه ػػليف  انػػهلل ذ ايػػحب  -اضتملاػػه 

 ملهللأ ابيسالـ.ي
د يتيفػػببز الاػػ ، ذد يسػػخ  بنػػ ، ذد يسػػتيفزبء اػػ ، ذد .....  يكػػو   هػػح  ا ايـ

 !!!يع ض ا ، ذد يعامل  ذد ياان  أبب ، ذإفتب يقوؿ ها  بب يع ه 
 ف اظتؤبو دائمبً زوي   ل  شيفبدة لتبسمل  الايفب ذ، هفي  ػ  زػوؿ يػ دد زػوؿ ذ: 

                           ((8383)يوسف)يوسف ! 
د يقػػوؿ إد مبػػب يعلػػ ، بػػ  ذيػػو  ػػبف هػػحا اإلنسػػبف أسػػبء إياػػ  إسػػبءة ابي ػػة،  نػػ  
قملاعتػػ  اإلنتبناػػة ذه  تػػ  ايتوباهلليػػة تقت ػػي أد يقػػوؿ إد بػػب يعلمػػ  ذيتػػاقو بنػػ ،  نػػ  ت ااػػة 

ملػػبرؾ ذأاػػ با  اظتملػػبر ل ذبػػو تػػملعيف  بػػو ايعػػبرهل ايصػػبدزل ر ػػواف ذ ت رسػػوؿ ذ 
 ذتعبى الايف  أرتعل.

 اآلف٘ الطادض9٘
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 اللالو الفاحؼ ّالطب ّاللعً
د ينمل ي ظتؤبو أف مت ج بو يسبن   لمة هبباػة أايً  بنػت، إذا  ػبف ذ احاتػ   ػبف 

، ذاضتملاػػه  ، هػػال ينمل ػػي الػػى بسػػل  أف يقػػوؿ زويػػة اػػ لتة تػػهللؿ الػػى   ي َكػػينِر  ػػبف ي كػػينِر
 ين.ايف ش ذايتف ش، ا  د اهلل ي  أف يك

  ذاشتػػع إى ذ ذهػػو يقػػوؿ:                   ((5151)اينسػػبء)ذاػػف بقبراػػة اينسػػبء  اينسػػبء
أبهنػػب ظتػػ ، ذيػػحي  ؾتػػهلل ايعلمػػبء ا خاػػبر انػػهللبب تنبزاػػوا   بسػػأية ايسػػالـ الػػى اينسػػبء 
ذزفػػػوا انػػػهلل هػػػح  اآليػػػة، هأخػػػح اإلبػػػبـ اياػػػبهعي اظػػػبه  ايلفػػػ،، ذزػػػبؿ:إف ايلمػػػ  يػػػنق  

  اإلبػػػبـ أاػػػو بنافػػػة هقاقػػػة ايلفػػػ، ذاستاػػػيفهلل اقػػػوؿ ايسػػػاهللة بػػػ ًن: ايو ػػػوء، ذأخػػػح     
             ((5151)آؿ امػػػ اف)هقػػػبؿ: اظتػػػ  هنػػػب يعػػػين اصتمػػػبع، هػػػبظت أة د تػػػنق  ذ ػػػوء  آؿ امػػػ اف

 اي ع  إد إذا عببعيفب زذعيفب.
يكنوف، ذانظ  إى ذ ذهػو يقػوؿ:  ذرب ايعزة  هكبنوا  مب الَّميف  اي سوؿ 

                                       ((661661)ايملق ة)بب هحا اصتمػبؿ ذهػحا ايكمػبؿ  ايملق ة
 اإلعتيأ!.

ذانظػ  إى هػػح  اآلايت  ليفػب ذاضتػػهلليث انيفػػب    تػبب ذ، مل يػػح  هب ذ إد الفػػ، 
 ايكنبية، ذ حي  نملانب الوات ريب ذتسلامبت  الا .

سػػل  ايتقػػي اينقػػي ايػػحب يسػػل  ق يػػق ايصػػبضتل بػػو هانمل ػػي أف يػػت ف، يسػػبف اظت
اين ػػق أبب يفظػػػة يعامليفػػػب الاػػ  بػػػو بويػػػ ، ذتكػػػوف هبباػػة   نظػػػ  ذ، ذنظػػػ  بملاػػػه ذ 

 ذبص فب ،  ح   ايعورات، ذذ   اظت بعع ذبب شبا  ذي .
ذأن أزػػوؿ ذيػػ  ذ لػػي أسػػى ظتػػب نسػػمع  اآلف   بػػوقو اإلسػػالـ بػػو أيفػػبظ تصػػ  

متتلط بعيفب ايسػه ذاياػت ، يعػين د يكتفػي اػح   ايلفػ،، اػ  بعػ  اآلذاف      بكبف، ذ 
، ايسػػه ذاياػػت ، ذهػػحا د يلاػػق أببػػواؿ اظتػػؤبنل ايػػحيو ي يػػهللذف ر ػػبء رب ايعػػبظتل 

 :ذاظتؤبو  مب زبؿ 
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َِٝظ } ُٔ ٜي َٔ ُُِؤ ٢ٕ، اٞي ٤ٖٛعا ٢ٕ، َٚال ٔباي  01{ اٞيَبٔر٤ٟٔ َٚال اٞيٜؿأسؼ٢، َٚال اي٤ًٖعا

   اػػػػػو ا يفػػػػػبظ ايملحيئػػػػػة، ذ ػػػػػ َّـ ذ اإلنسػػػػػبف، ذ ػػػػػ  اػػػػػين آدـ:أي ػػػػػبً ينػػػػػز  يسػػػػػبن
                       ((1111)اإلسػػ اء)هػػال ينمل ػػػي أف أزػػوؿ يعملػػػهلل بػػو املػػػبد ذ  مػػب يقػػػوؿ  اإلسػػ اء

ايػػملع : أنػػت زتػػبر أذ أنػػت عببوسػػة أذ أنػػت  لػػه ...  اػػف أ ػػع ايصػػورة ايعلاػػة ايػػيت 
اػة   ايقػ آف   اػورة دناػة   اػورة باػواف د يصػ  ذ عيفب اي زتو   أ ػى اظت اتػه ايعل

 أ!!.بيفمب ارتقى إى شع ة بو شع ات اإلنسبف ايحب   َّب  اي زتو 
زهلل يقوؿ ايملع : إين د أن ق احي  إد   ببيػة اإلنفعػبؿ، ذنقػوؿ يػ : اي عػ  بػو 
 نتلػػ  ببيػػ  د بػػو نتلكػػ  ببيػػ ، بػػ  أاػػ  إى بقػػبـ اي عػػبؿأ إذا سػػا  ت الػػى نفسػػي  
اظتوا ع اييت تهللهعين ااهللة إى اطت ذج بو اي ملاعة ايملا ية، ذايسػه ذاياػت ،  بظتعباػ يو 

 ذاحملا ل، ذاظتؤبو د يلاق ا  ذي  أاهللاً.
بب  ػػبف رعػػ  ياػػت  ، انػػهلل  درسػػ  ايعملػػي بػػع ايصػػهلليق  ذزػػهلل الَّمنػػب اينػػا  
 :أيب اك ، ذأاو اك  اببت

{ ٌَ ٞٗ ٜؾَذَع ٖٓٔب ََٜتَبٖط َِٜعَذُب  اي ُٖا ُِ،َٚ ٘ٔ َزٖد ٜأٞنَجَس ٜؾًٜ ِٝ ٘ٔ، َبِعَض َعًٜ ِٛٔي  ٜؾَػٔضَب ٜق

ٗٞ ٖٓٔب َّ،  اي ُ٘ َٜٚقا ٍَ َبٞهس٣ ٜأُبٛ ٜؾًٜٔشٜك ٍَ َٜا: ٜؾٜكا ٘ٔ، َزُضٛ َٕ اي٤ً ٓٔٞ ٜنا ُُ َِْت َِٜػُت  َدأيْظ، َٜٚأ

ُٖا ٘ٔ َزَدِدُت ٜؾًٜ ِٝ ٘ٔ، َبِعَض َعًٜ ِٛٔي َُِت؟ ٜغٔضِبَت ٜق ٍَ  َٚٝق ُ٘"  :ٜقا ْٖ َٕ إ٢ ِٜٓو، َُٜسٗد ًََٜو٠ َََعٜو ٜنا  َع

ُٖا ٘ٔ َزَدِدَت ٜؾًٜ ِٝ ٘ٔ َبِعَض َعًٜ ِٛٔي ُٕ، َٜٚقَع ٜق ٜٛا ِٝ ِِ ايٖػ ِٔ ٜؾًٜ ٢ٕ َََع ٞقُعَدأٜل ٜأٝن ٜٛا ِٝ  00{" ايٖػ

هػػا عل  اظتػػؤبو نفسػػ ، ذلتفػػ، نفسػػ  بػػو ايوزػػوع   هػػح  ا خ ػػبء،  نػػ  بثػػبؿ نتثػػ  
لاػػػ  أه ػػػ  ايصػػػالة ذأ  ايسػػػالـ، ذد يلعػػػو رتػػػبؿ اإلسػػػالـ، ذ مػػػبؿ اضتملاػػػه اظتصػػػ فى ا
َسػػَف  ، ذاانػػب ابػػ أة بػػو  سػػبئ اً بػػع أبملباػػ   ر  باػػواف، ذد قػػري، ذد رتػػبد، ذد آيػػة،  ػػبف 

 :ا نصبر الى نزتيفب ه ج ت بنيفب هلعنتيفب، هقبؿ 
َٗا ََا يُِخُرٚا } ِٝ َٖا َعًٜ َٗا ََٚدُعٛ ْٖ ًُٞع٠١َْٛ ٜؾإ٢ ََ }09 
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 نػ  د ي يػهلل أف يكػوف بعػ  رتػ  بلعػوف،  ..... ص  اءأب ه  أف يرت و  ييفا    اي
 :  ذأي بً 

َََع} ٞٚ ناْت ايطٝد٠ عا٥ػ١  ٖٓٔب َِٓت ، اي َٗا، َبٔعرّيا ٜؾًَٜع َََس ٜي ٘ٔ ٜؾٜأ ٞٗ ٔب ٖٓٔب ِٕ  اي  َُٜسٖد، ٜأ

ٍَ ٓٔٞ ال"  :َٜٚقا ٤ِْٞ َِٜصَشُب ْٕ َغ  42{" ًََُٞعٛ

يفػػحا أبػػ   بملػػبح،  مػػو يلعػػو أاػػو أبػػب بػػو يلعػػو اإلنسػػبف، إف  ػػبف إنسػػبف يعنػػ  ذ ه
عيفػػ ، أذ يلعػػو إالػػا ، أذ يلعػػو ايايفػػود،  ف ذ يعػػنيف     تػػبب ذ، أبػػب إذا  ػػبف بؤبنػػبً 

 :هقهلل زبؿ 
{ ٖٕ َٔ إ٢َذا اٞيَعِبَد إ٢ ٦ِّٝا ٜيَع ١َٝٓ َصٔعَدٔت َغ َُا٤ٔ، إ٢ٜي٢ اي٤ًِع َٛاُب ٜؾُتِػًُٜل ايٖط َُا٤ٔ ٜأِب َٗا ايٖط ِٖ ُدَْٚ  ُث

ِٗٔبٝط َٗا ٜؾُتِػًُٜل ِزض٢اأٜل إ٢ٜي٢ َت َٛاُب َٗا، ٜأِب ِٖ ُدَْٚ ّٓا َتٞأيُِخُر ُث ُٝٔ َُاال َٜ ِِ ٜؾإ٢َذا َٚٔغ  َتٔذِد ٜي

َٔ اي٤ٔرٟ إ٢ٜي٢ َزَدَعِت َََطاٟغا ِٕ ٝئع َٕ ٜؾإ٢ ِٖال ٔيَرٔيٜو ٜنا َٗا إ٢ٜي٢ َزَدَعِت َٚإ٢ال ٜأ  45{ ٜقا٥ًٔٔ

ال ف اػو أف نكػوف سػململبً   أف ننيفي أنفسنب  ت عع ايلعن  الى زبئليفب، ذأب ن 
يعنػػػة بػػػو ؿتػػػو بنسػػػوال إيػػػايف ، إف  ػػػبف ا ب   اينسػػػه، أذ ا ب   ق يػػػق ذ، ذهػػػح  

 :أشهلل، هقبؿ 
{ ٖٕ ِٔ إ٢ ِٕ اٞيٜهَبا٥ٔس٢ ٜأٞنَبس٢ َٔ َٔ ٜأ ًَٞع َٜ ٌُ ٘ٔ، ايٖسُد ِٜ ٌَ، َٚأيَد ٍَ َٜا ٔقٝ ٘ٔ، َزُضٛ ـَ اي٤ً ِٝ ُٔ َٜٚن ًَٞع َٜ 

ٌُ ٘ٔ؟ ايٖسُد ِٜ ٍَٜق َٚأيَد ٌُ َُٜطٗب: ا ٢ٌ ٜأَبا ايٖسُد َُٝطٗب ايٖسُد ُٙ ٜؾ َُٜطٗب ٜأَبا َٚ ُ٘ َٖ  40{ ٝأ

إذاً اظتػػؤبو د يسػػه زػػط، ذد يلعػػو زػػط، بػػ  اآليػػة ايػػيت يسػػتخهللبيفب،  بيسػػابرة، 
هتجهلل بو تتع   سابرت  هالعنيفب!!، هي  ب ااه ي يهلل اإلاالح!!، ذاهللدً بػو يعنيفػب اسػأؿ 

 :عتب اعتهللاية بثاًل، زبؿ 
ٍَ َإ٢َذا } ُ٘ ٜقٖبَح: اٞيَعِبُد ٜقا َٝا، اي٤ً ِْ َٝا ٜقاٜئت ايٗد ِْ ُ٘ ٜقٖبَح: ايٗد ٘ٔ ٜأِعَصاَْا اي٤ً  44{ ٔيَسٚب

: ))َاااا يعااأ أساااد األزض إال قايااات األزض يعااأ اهلل    ذزػػػبؿ أاػػػو ايػػػهللرداء 
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 .34أعصاْا يسب٘((
الػػػػى ايػػػػهللذاـ، ذ ػػػػحي  اضتاػػػػوانت  ذا رض ياسػػػػت اباػػػػاة، اػػػػ  ب اعػػػػة ا 

 اي اور ذاصتمبدات.ذ 
  إذاً كتػػػػػػه الػػػػػػى اظتػػػػػػؤبو دائمػػػػػػبً أف يعمػػػػػػ  اقػػػػػػوؿ ذ:                 

 هال مت ج بن  إد ايكالـ اضتسو. ايملق ة(ايملق ة(8181))

 اآلف٘ الطابع9٘
 نيـــــــــــذّ الْجَ

بػػػو آهػػػة اظامػػػة بػػػو آهػػػبت اينفػػػبؽ، ذهػػػي أف يكػػػوف يسنسػػػبف  ذبػػػحر اينػػػا  
  اظت ء   بواعيفتػ  ذانػهلل اصتلػوس بعػ ، ذيسػبف يحبػ  اػ  ذيقػهللح هاػ  يسبنل، يسبف نتهللح ا

 :انهللبب ي بدر  أذ يرت  ، ذزبؿ   ذي  
٢ٔ ُذٚ } ِٝ َٝا ٔؾٞ ايًَِّطاَْ ِْ ُ٘ ايٗد ٢ٕ ٜي ِٔ ٔيَطاَْا َّ َْاز٣ َٔ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا  41{ اٞئك

 :ذزبؿ 
ٖٓاع٢ َغٗس } ِٓص٢ٜي١ٟ اي ََ َّ ِٛ َٜ ١ََٔ َٝا ٕ٘ ََٖرا ًَٜٜٞك٢ اي٤ٔرٟ اٞئك َِٛد ََٖرا ٔب َٚ ٕ٘ َِٛد  41{ ٔب

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ٖٕ ٖٓاع٢ َغٖس إ٢ ٢ٔ، ُذٚ اي ِٝ َٗ َِٛد ٕ٘ ٤َُٖٔؤال َٜٞأٔتٞ اي٤ٔرٟ اٞي َِٛد َُٖؤال ٔب َٚ٤ٔ ٕ٘ َِٛد  41{ ٔب

يكو اظتؤبو  الب  ذابهلل، ذهح  آهة بػو آهػبت اظتنػبهقل انتاػ ت   هػحا ايزبػبف، 
، هإذا خت ب  يملهللأ يػحـ هاػ ، ذياسػت هػح  بػو اػبدة أف نتهللح اإلنسبف اإلنسبف   بواعيفت 

 اظتػػػؤبنل، ذد بػػػو أذاػػػبؼ اظتتقػػػل، ذإفتػػػب أذاػػػبؼ اظتتقػػػل  مػػػب زػػػبؿ هػػػايف  رب ايعػػػبظتل:
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                                           ((335335)ايتواػػة)اػػبدزبً    ػػ   ايتواػػة
 أبواي .

 9٘اآلف٘ الجامي
 اٛ الطســــــــــــــػإف 

هنبؾ آهػبت أخػ ي، ذزػهلل تكلمنػب هايفػب زملػ  ذيػ   ثػرياً، ذأذعتػب: إهاػبء ايسػ ، هػال 
ينمل ي ظتػؤبو أف يملػا  سػ  غتلػ  بػو غتبيسػنب هػح ، أذ أب غتلػ  عػبي  هاػ  أب عػبي ، 
هلػػو عبيسػػت أب إنسػػبف   أب زبػػبف ذبكػػبف، هػػحا اجمللػػ  خ ػػت  خبػػت  ا ببنػػة، يقػػوؿ هاػػ  

: 
ََُذ } ََاَْأت أيُظاٞي  40{ ٔباأٜل

هػػال ينمل ػػي أف تملػػا  شػػائبً بػػو هػػحا اجمللػػ  إد إذا ا هػػت ذأ ػػهللت ر ػػب اصتػػبي  
 :بع  او هحا ا ب ،  اف أا ؼ أف هحا اجملل  د يحاع س  أ زبؿ 

ٌُ َسٖدَخ إ٢َذا } ِٖ اٞيَشٔدَٜح ايٖسُد َٞ اٞيَتٜؿَت ُث ٢ٗ ََا٠١َْ ٜؾ  49{ ٜأ

هػػ  أبػػهلل زػػبدـ أـ د، هػػتعل  أف هػػحا ايكػػالـ أخػػبؾ يػػتكل  بعػػ  مث ايتفػػت يػػريي 
 أببنة ذد يحاع هحا ايكالـ.

ذهحا ا ب  لتتبج إى درس قوي  ذأاا  بع زذعبتنب ذانبتنب ذأذددن، ب  لتفظوا 
ي علِر  رعبؿ ذنسبء ذاملابف اظتسػلمل،  أببنة ايكالـ ذد يحيعون  إى اآلخ يو،  مب  بف 

 ايكالـ ها  أ ث  بو ب ة ذخباة   ببدثة اعتج ة.ذايكالـ   ذي  ي وؿ، ذزهلل تك ر 
ذأر ػػب : ))أذؿ  هإهاػبء ايسػ  نتنػػع ايػ  اػو اإلنسػػبف، زػبؿ إبببنػب أاػػو ايعػزائ  

بب  دتو الا  ايسبي    ق يقنب أف نح   ي  اع  أس ارن اطتباة، هإذا أابح  ب هيفو غػري 
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هلل أف يكوف بتصف اصفة اظت سػلل أه  ضتم  ا س ار اإلعتاة(( إذاً ب  لتم  ا ببنة د ا
 ذهي ا ببنة.

يػػو بػػهللث  أخػػبؾ هػػهلليث ذيػػا  بعكمػػب علػػا  هاكػػوف  مػػب زاػػ : ))ؿتػػو زػػـو إذا 
زمنػػب بػػو اجمللػػ  هكأننػػب مل ؾتلػػ ((  تمػػبنً يلسػػ  ذبفظػػبً يلعيفػػهلل ذذهػػبءاً ابيػػ  ايػػحب الَّمنػػب 

 إاي  ساهللن ذإبببنب ذرسوينب الوات ريب ذتسلامبت  الا .
مله  ػػػ  اػػػ  م  بػػػو ذ، ذ ػػػ  ذاػػػ  م  بػػػو يػػػهللف بملاػػػه ذ  تمػػػبف ايسػػػ  سػػػ

 .ذبص فب  

 اآلف٘ التاضع9٘
 عدو الْفاٛ بالعَد

، بػػ  ذيػػو  أي ػػبً بػػو اآلهػػبت اظتحبوبػػة اػػهللـ ايوهػػبء ابيعيفػػهلل، هػػبظتؤبو إذا ذاػػهلل ذ  ىفَّ
 :هاقوؿ إذ ي ذب ساهللن انهللذ او ابب    بف شائبً اسا بً 

{: ٞٔٓ َٚٞ َدَعِت َّا ٝأ ِٛ َٜ ٍُ ٘ٔ ََٚزُضٛ َٓا، ٔؾٞ ٜقأعْد  اي٤ً ِٝٔت ٍَ َٖا: ٜؾٜكاٜيِت َب ٜٛٔٝو، َتَعا  ٝأِع

ٍَ َٗا ٜؾٜكا ٍُ ٜي ٘ٔ َزُضٛ ََا : اي٤ً َٚ ِٕ ٜأَزِدٔت "  ٘ٔ، ٜأ ٝٔٛ ٘ٔ: ٜقاٜيِت ُتِع ٝٔٛ ُِّسا، ٝأِع ٍَ َت َٗا ٜؾٜكا  ٜي

ٍُ ٘ٔ َزُضٛ ََا:  اي٤ً ِٛ إ٢ْٖٔو ٜأ ِِ ٜي ٘ٔ ٜي ٔٛ ٦ِّٝا ُتِع ِٝٔوَع ٝنٔتَبِت َغ  32{" ٜنٔرَب٠١ ًٜ

إذا ذاػػػػهللت أذددب ااػػػػيء هػػػػال اػػػػهلل أف أذ ، هػػػػإف مل أسػػػػت ع أف أذ  هػػػػال أاػػػػهلل، 
ذزذعيت ب  أ وف اػبدزبً بعيفػب د اػهلل أف أذ  بػب ذاػهللمب اػ ، هػإف مل أسػت ع أف أذ  هػال 

 أاهلل، ذيكو يكوف  البي ابـ.
 ػ بين د أزوؿ إلاين إذا ؾت ت سأب   ي   حا، ذيكػو أزػوؿ يػ : إذا ؾت ػت ذأ

ذ رمبب أب ػ  يػ   ػحا، ذاػحي  أ ػوف زػهلل خ عػت بػو ايواػهلل، يكػو إذا ذاػهللت هػال اػهلل 
 أف أذ .
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ذ ػػحي  بػػع ا بملػػبب، د كتػػوز أف يقػػوؿ اإلنسػػبف   ذاػػهلل ذاػػهلل   خاػػ  إين  نػػت 
 ػػبف لتػػج ااػػت ذ اضتػػ اـ ذي ػػوؼ ابيملاػػت، ذعػػبء   أبػػزح، سػػاهللن املػػهلل ذ اػػو امػػ  
ن  اانت ، هل  ي د الى ايكالـ  ن   بف   اي ػواؼ، ذ ػبف ساهللن ا ذة او ايزاري ذخ ه ب

يقوؿ او اي واؼ: ))إن نرتائى رانػب   قواهنػب(( هػحهه إى اظتهللينػة هجػبء  بػ ض اظتػوت، 
هجمع أذدد  ذزبؿ عتػ : إين  نػت زػهلل ذاػهللت اػ ذة ابيػزذاج بػو اانػيت هالنػة، ذأخػبؼ أف 

 اهلل أف يو  ابيواهلل.أيقى ذ اثلث اينفبؽ هزذعو ، إذاً اإلنسبف د 

 35م٘آفات اللطاٌ احملسَّ
ينػػب ذيلصػػبضتل االبػػة   ايعملػػهلل اظتوهػػق، ذايعملػػهلل اظتوهػػق هػػو ايػػحب يوهقػػ  بػػود    
ايقػػوؿ ايػػحب ي  ػػي اػػ  بػػو بويػػ  بػػو خلػػق ذ،  ف اينػػبس أيفػػ  ذحتملػػ  ذتنجػػحب إياػػ ، 

 ذاآلخػػ يو ذيػػحي  االبػػة ايسػػبي  اضتػػق   ق يػػق ايصػػبضتل أف جتػػهلل  البػػ   سػػاهلل ا ذيػػل
.هقهلل زا    شػأن : )) بف  الب  نحراً(( أب زلااًل ، 

ذَبػػو اعػػهلل  ؽتػػو هنػػج الػػى  د يػػتكل   ثػػرياً ذيكػػو ين ػػق هسػػبب، ذ ػػبف  البػػ  
هنج  الس  شبؼ يك  بو بوي ،  ن  يتخري  الب ، ذد ين ق إد مبب لته أف يسػمع  بػو 

اػهللؽ   اي هػبف ذ ػبف بػو ايصػبدزل غري ، ذيو ذزف اإلنسػبف أزوايػ   ػحا اظتاػزاف يصػ  ذ 
 .  ق يق اضتنبف اظتنبف 

د تن ق ي ريؾ إد مبب حته أف تسمع  بو غريؾ،  الـ تتأهف إذا شتعت  بو إنسػبف 
ظتبذا تقوي  ي ػريؾ بػو اػين اإلنسػبفأ! ذايػملع  زػهلل ينسػبؽ إى ذيػ ، ذيػهللَّاي أف ذيػ  بػو 

ثػ !! ذيػػ  ابب اظتػزاح ذاظتهللااملػة، زػهلل تكػوف ايكلمػة ايػيت تظػػو أ هنػب بهللااملػة عبربػة ظتػو حت َهللِر
انهللبب  بف يهللااه، هكبف بازانػ  اػلوات ريب ذتسػلامبت   ادسوة اي املة   رسوؿ ذ 

 الا  ذبازاف ايصبضتل:
ََِصُح إ٢ْٚٞ } ٍُ َٚال أٜل  30{ َسك٦ا إ٢ال ٜأٝقٛ
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ذاظتػػػزاح إذا انزيػػػق زلػػػاالً يصػػػري سػػػخ ية هاتػػػأذي بنػػػ  بسػػػتمع ، ها تػػػبج إى باػػػزاف 
دزاػػػق بػػػ  يكػػػوف اظتػػػزاح اببػػػبً   أبػػػ  اػػػبـ، ذيػػػا  خباػػػبً   أبػػػ  خػػػبص، ذيػػػحي   ػػػبف 

 ي قاِرموف ايسبيكل مبب ين قوف. -ذد يزايوف  -ايصبضتوف 

 الللن٘ الطٔب٘
أباػػبنً تكػػوف  لمػػة بػػو ايلسػػبف أشػػهلل بػػو قلقػػة بػػو انهللزاػػة،  ف اي لقػػة تصػػاه 

ويػة   اإلنسػبف، ذايكلمػة زػهلل تػهللب  اصتس ، أبب ايكلمة هتصاه ايقله، ذمػـز ايػ ذح اظتعن
اإلنسػػبف بػػو داخلػػ ، ذيػػحي  ؿتتػػبج   غتتمعنػػب رتاعػػبً اآلف إى اي عػػوع إى غتتمػػع اضتملاػػه 
اظتختػػبر، ذأاػػ با  اظتػػزينل اب نػػوار   اختاػػبر ا يفػػبظ ايػػيت تسػػ  اإلنسػػبف ذت هػػع رذبػػ  

 اظتعنوية، ذت علي إرادت ، ذتوز، قتت .
 ت اًب إاي    داوت  باث يقوؿ يص مل  ايك اـ:بن ذيع  ذي  بب  بف الا  

ُٓٛا( وىف رواية  ََٚبٚػُسٚا ُتَعٚطُسٚا، َٚال َٜٚطُسٚا } َٓؿُِّسٚا َٚال -)َٚضهِّ  43{ ُت

ذإى ايعمػػػػػػ  ايصػػػػػػبحمل إد ايملاػػػػػػ ايت ذايكلمػػػػػػبت  د يسػػػػػػوؽ اينػػػػػػبس إى ذ 
يصػػاملوف اينػػبس  اي املػػبت، أبػػب ايػػحيو يسػػتخهللبوف ايقيفػػ  ذاياػػهللة ذعيفػػن  ذايعػػحاب هػػإهن 

ابإلبملبط ذاياأس، ذإذا  بنوا يعملوف زلااًل يهللهعوهن  إى ت ؾ ايعمػ  ابيكلاػة، أهكػحا  ػبف 
  أ!  ػػػػػػال ذذ: اضتملاػػػػػػه                                                

               ((345345)آؿ امػػػػػػ اف)ربػػػػػػا  ذذدذد اػػػػػػػلوات ريب شػػػػػػفوؽ ذا ػػػػػػوؼ ذ  آؿ امػػػػػػ اف
   ذتسلامبت  الا .

هأ   عيفبد يلنف  عيفبد آهبت ايلسبف، الى سملا  اظتثبؿ: انهللبب أريػهلل أف أ لػ  
إنسبنً  لمة أهك  هايفب  ثرياً زمل  أف أزوعتب، بػ  أختػبر ايكلمػة اظتنبسػملة يػ ، هػب ب  لتتػبج 

 إى اي ذية.
ف اإلنسبف إذا تكل  ذهػو ذاصتيفبد ا اظ    إبسبؾ ايلسبف   سباة اي  ه،  
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غ ملبف، أهلت ايزببـ بو يػهلل ، ذي لػق ا يفػبظ، مث اعػهلل ذيػ  يفكػ ، ذيقػوؿ: أن أخ ػأت 
   هح  ذهح أ! ظتبذاأ!! ابك  اي باة أذًد.

اصتنػػػهللب اظتػػػبه  هػػػ  ي ػػػ ب أذدً أـ يصػػػوب مث ي ػػػ بأ! يصػػػوب أذًد، ذ ػػػحي  
ب، ذظتػبذاأ ذد اػهلل أف يكػوف   ذزػت ايكلمة، د اهلل أف أهك  هايفب زمل  أف أزوعتب، ظتػو أزوعتػ

رذية ذبل ، ب  د مت ج بو ايلسبف شيء يعبتملين الا  ايقله ذاصتنػبف، هبإلنسػبف أباػبنً 
 ين ق اكلمة مث يظ  يلـو نفس  ياب  بتتبياة الى هح  ايكلمة، ظتبذا زلتيفبأ!.

ي د يصػػ  إى ذيػػ ، يكػػو يتػػهللا  ذيتفكػػ  ذيػػرتذ  اظتػػؤبو ايسػػبي    ق يػػق ذ 
زمل  أف ين ق أبب  لمة، ب  يسػري الػى بػنيفج ذ ايػحب يقػوؿ هاػ  ذ   ايصػبدزل بػو 

  املػػػػػػبد ذ:                           :ب هاكػػػػػػوف  إذا ذاػػػػػػلوا إى هػػػػػػحا اعتَػػػػػػهلل 
                        ((6565)اضتج)اضتج.. 

ء هػػل أبػػ  ، هػػبا غفػػور ذربػػا  ذبلػػا  ذتػػواب ظتػػبذاأ  ف بػػب اانػػ  ذاػػل ذ شػػي
 ذ  ًن، ذيقوؿ دذببً:

َٔ َٜا } َّ اِب ْٖٜو آَد ِٛ إ٢ ٓٔٞ ٜي َِٝت ٜٛاَٜا ِزض٢اأٜل ٔبٝكَسأب ٜأَت ِٖ يَِخ ٓٔٞ ُث  ٔبٞ ُتِػس٢ٝى ال ٜئكَٝت

٦ِّٝا ُِٝتٜوأٜل َغ َٗا َت  33{ ََِػٔؿَس٠ٟ ٔبٝكَسأب

 هعنهللبب تسبرع   ايتواة يقوؿ:
 31{ ٝأَبأيٞ َٚال ٜيٜو ٜغٜؿِسُت }

 :بنبد بو ا نبف ايع ش ذيقوؿ ذانهللبب م  يـو ايقاببة ينبدب
ٜا أ١َ حمُد إٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ َا نإ يٞ قبًهِ ؾكد ٖٚبت٘ يهِ ٚبكٝات   }

  46{ ايتبعات ؾتٛاٖبٖٛا ٚاديِخًٛا اجل١ٓ بسمحيت
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 ب يلقػػبءإذاً ايعثػػ ة ايػػيت سػػتوزفنب هنػػبؾ هػػي بػػب ااننػػب، هػػبضتكا  ايػػحب متػػ ج بػػو ايػػهللنا
ايعزيػػز ايعلػػا  ذيػػا  الاػػ  ب بيملػػبت بػػو اينػػبس أرتعػػل، إد اضتبزػػهلليو ذاضتبسػػهلليو ذهػػؤدء  

 :   فاػػػػػ  اػػػػػ ده  ذرد غػػػػػاظيف    ؿتػػػػػوره  رب ايعػػػػػبظتل                     
        ((1818)اضتج)اضتج. 

  بػػع نفسػػ  يػػحي  هنػػبؾ آهػػبت يلسػػبف ػت بػػة الػػى اإلنسػػبف حت نتػػبً اببً، د يتسػػبب
ذيو ب ة ذابهللة   ػتـ  بو هح  احمل ببت،  نػ  زػهلل يكػوف ايعػبئق يػ  بػو دخػوؿ اصتنػة يػـو 

 ذاػػػػػػهللن ذذاػػػػػهلل ايكػػػػػ  أنػػػػػػ  د يظلػػػػػ  أبػػػػػػهللاً: اظتاقػػػػػبت، هصػػػػػببمل  ي يػػػػػػهلل بقػػػػػ ، ذذ 
                        ((5252)هصلت)هصلت. 

 أّاًل9
 ٘ـــــــالِػَٔب

ملَػػة، يكنيفػػب   ايل ػػة اي راملَػػة، ذاي املػػة  أذؿ هػػح  اآلهػػبت اي راملَػػة، ذايػػملع  ين قيفػػب اي َاػ 
 انيفب زبؿ: انهللبب س ئ  رسوؿ ذ 

َُا ٜأيَِخاٜى ٔذٞنُسٜى } ُٙ  ٔب  31{َٜٞهَس

إذا تكلمػػت سػػواء   ذعػػود  أذ   غاباػػ  اكػػالـ د لتػػه شتباػػ  اػػو نفسػػ ، ذاػػلَّ 
 حتكػػي إبػػهللي هػػح  أثػػ  هػػحا ايكػػالـ   بوازػػف اػػهللة، هبيسػػاهللة ابئاػػة اهنع هللا يضر اي سػػوؿ 

ػػمل  َ  يت ػػهللث اػػو ايسػػاهللة اػػفاة زذعتػػ ، هقلػػت: اظتوازػػف هتقػػوؿ:  ػػبف اينػػا   ػػو   َبس   بر
ريًَة، تَػع ينر  ذََ َحا، َ َحا َافراَّةَ   : هَػَقبؿَ  َزصر

١َُٟ ٝقًٞٔت ٜيٜكِد } ِٛ ٜنًٔ َُا٤ٔ َُص٢َدِت ٜي ُ٘  اٞيَبِشس٢ ٔب ََُصَدِت  30{ٜي

  هػح  ا ايـأ! إنسػبف يػتكل  ذأن أشتعػ  يكػو مل همب ابيك  ابيكالـ ايحب نسػمع  
 :أهن  أذ أغبدر اجملل ، هيفحا كتعلين ش ي  بت ببو بع    اإلمث، زبؿ 

                                                 
 ا ا  بسل  ذايرتبحب او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 51
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{ َٚ ُُِػَتاُب  ٢ٕ ٔؾٞ اإل٢اٞي ُُٔع َغس٢ٜٜها ُُِطَت ٢ِاٞي  39{ ِث

  ذانػػػػهللبب ذاػػػػف ذ ايايفػػػػود ابيصػػػػفبت ايػػػػيت د لتمليفػػػػب هػػػػايف  زػػػػبؿ:      
        ((5656اا)ظتبئػػهللة)إذاً بػػبذا أهعػػ أ  ظتبئػػهللة                                      

 :إبب أف تنيفب ، أذ تحب او أخا  اي املة، زبؿ  ا نعبـ(ا نعبـ(2828))
{ ِٔ ِٔ َذٖب ََ ٢ِ َع ٘ٔ ٜيِش َٕ ٔباٞئػَٝب١ٔ، ٜأئِخٝ ٘ٔ َع٢ًٜ َسك٦ا ٜنا ِٕ اي٤ً ُ٘ ٜأ َٔ ُِٜعٔتٜك ٖٓاز٢ َٔ  12{ اي

قا  بو اينبر  ن  ذزػى اػ ض أخاػ  اظتػؤبو، ذابا الػاك  تصػورذا يػو ذ عػهلل غتتمػع ي
 قملق هح  ايقباهللة هقط، غتتمع يا  ها  غاملة،  اف يكوف ببي أ.

 ثاىًٔا9 
 صــــــــاللن

ذاي املة زهلل تكوف ابيلسبف، ذزهلل تكوف ابضت  ػبت،  مػب نػ ي اعػ  اينػبس ياػري إى 
سبن  أذ ااهلل ، هيفح  غاملػة ب  اػة د ي  ػبهب اإلسػالـ، إنسبف ذيصهللر بن  ب  ة اعان  أذ ال

 ذبحر بنيفب نملانب الا  أه   ايصالة ذأ  ايسالـ.
أف د أذ  هػػػب  هنػػػب  ذنملاػػػ   بػػػ  ايعاػػػوب ايػػػيت   أخػػػي قملاعاػػػة أبػػػ ين ذ 

 .تكوف بعبي ة ي  مبب د دخ  ي  ها ، بعبي ة يلصبنع 
  أب ااػػػه بػػػو ايعاػػػوب، بػػػب رعػػػ  أامػػػى، أذ رعػػػ  أاػػػور، أذ رعػػػ  أاػػػ ج، أذ اػػػ

 ، ذببشب ا سمل بن  ذتعبى.ذنمل أ! هبيحب يعاه يعاه الى ايصبنع 
ذايػحب يعاػػه الػى ايلػػوف، َبػو ايػػحب يلػػوِرف نفسػ أ! ذايػػحب يعاػه الػػى ايتقػػبقاع، 

  همو ايحب ي س  نفس أ!                                                 
              ((22)آؿ امػػػػػ اف)ذزػػػػػبؿ ذ  آؿ امػػػػػ اف  :هػػػػػح  رتاعيفػػػػػب ذأشػػػػػملبهيفب              

                                                 
 ذ      اإلبابء ذمل مت  ع  ايع ازي 55
 بسنهلل أزتهلل ذاي  اين او أشتبء انت يزيهلل اهنع هللا يضر 41
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        ((3333)اضتجػػػ ات)ذتلمػػػزذا أب تعاملػػػوا، يكػػػػو هػػػ  هنػػػبؾ أبػػػػهلل يعاػػػه نفسػػػ أ! نعػػػػ   اضتجػػػ ات
 هأخوؾ هو نفس ، هإذا املت أخبؾ هكأن  املت نفس .

  بؿ سػػػمل بن  ذتعػػػبى:   ايقػػػ آف أخػػػوؾ هػػػو أنػػػت، هقػػػ ععػػ  ذ            
                                                   ((2323)اينور)ذه  أن انهللبب  اينور

أدخػػ  ااتػػبً أزػػوؿ ايسػػالـ الػػى نفسػػيأ د، يكػػو إذا دخلػػت ااػػت أخاػػ  هسػػلمت الاػػ  
 ت  هكأفتب املت نفس .هكأن  سلمت الى نفس ، ذ حي  إذا امل

                    ((3333)اضتجػػ ات)هػػال كتػػوز أف نعاػػه اعػػ   ػػح  ا يقػػبب؛  اضتجػػ ات
هالف ا امش، أذ هالف ا اور، أذ هالف  حا، هيفػح  أشػابء د تنمل ػي، ذأظػو أف اإلسػالـ 
ؽ سػػملق ايملاػػ ية  ليفػػب   هػػحا اضتػػق  اػػ بب اإلابزػػة   اجملتمػػع  لػػ  زملػػ  أف تظيفػػ  بقػػو 

اظتعبزل، ذرتعابت اظتعبزل   هحا ايزبو اظتعبا ،  ف هحا بو ضتظة نػزذؿ ايقػ آف، ذ ػبف 
 ذا مل  ايك اـ ب  ب اظتث    ذي . اينا  

 مْاٍب ذّٖ االحتٔاجات اخلاص٘
انهللبب مت ج إى اي زذات يناػه بكبنػ    ذديػة ذبكػ  اظتهللينػة رعػ    بف اينا  

 ، ينػػوب اػػو ب ػػ ة اي سػػوؿ   ايصػػالة ابظتسػػلمل ذ  أامػػى ذهػػو املػػهلل ذ اػػو أـ بكتػػـو
بك  اظتهللينػة، ذيػحي  أاػ  املػهلل ذ اعػهلل انتقػبؿ ب ػ ة اينػا    ايفتوبػبت اإلسػالباة أف 
يحهه بع اظتسلمل   هت  ايع اؽ، ذقله بنيف  أف نتس  ابيلواء، بػع أف ايػحب نتسػ  

َأ زػبؿ : أن أامػى ذإذا أذزفتمػوين ابيلواء زبئهلل اصتاش، ذأف يوزفو  الػى اػخ ة، هقػبيوا: ملر
 الى ايصخ ة هلو أحت ؾ بو بكبين هاصمهلل اصتاش   بواعيفة ا اهللاء.

ذانػػهللبب أراد ايوياػػهلل اػػو املػػهلل اظتلػػ  أف يفػػت  اػػالد ا نػػهللي  رأي   بنببػػ  أف زبئػػهلل 
ايفت  رع  أا ج، هبنتهللب اينبس يلجيفبد هجبء  بوسى او نصػري ذ ػبف أاػ ج، ذزػبؿ: أن 

 بـ ذأن ايحب ساكوف ايفت  الى يهللب.ايحب رأيتين   اظتن
اػػػف بت ن ػػػ ة بلائػػػة   اإلسػػػالـ  ػػػح  اينمػػػبذج اي املػػػة، اهتمػػػوا  ػػػب هػػػأظيف ت 

ععػػ     ػػ  إنسػػبف بواهػػه خباػػة اػػ  أاػػهللهب يػػ  ب ػػ ة  اظتواهػػه ايكببنػػة،  ف ذ 
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 .اي زتو 
د هبي املػػة ابيكػػالـ، ذاي املػػة اػػح   ايعاػػوب ايػػيت د متلػػوا بنيفػػب إنسػػبف، همػػو ايػػحب 

، ذ ػػػ  بػػػو سػػػوا  د متلػػػوا بػػػو متلػػػوا بػػػو ايعاػػػوبأ!! بػػػو ايكببػػػ أ هقػػػط رسػػػوؿ ذ 
 ايعاوب، ذ   بب   ا ب  أننب ن له بو ايستبر أف يسرت هح  ايعاوب.

: ))يػػو ختلػػت انػػب انبيػػة ايسػػتبر ي رتنػػب اطتلػػق اب بجػػبر((  ذ مػػب يقػػوؿ اعػػ  ايقػػـو
 ذسرت ذ ذرابيت . انبية ذ 

 ا الػٔب٘مْاضع ٓباح فَٔ
هبي املػػة د تنمل ػػي  ب بػػؤبو إد   اعػػ  بوا ػػع أابح ايعلمػػبء هايفػػب اي املػػة، بنيفػػب 
إذا تظػػبه  إنسػػبف ابيفسػػق ذأالػػو اػػ ، ذأخػػح كتػػبه  اػػ  ذيملػػبهي اػػ ، ذ لمػػب كتلػػ    بكػػبف 

 :يقوؿ: أن أهع   حا ذ حا، هحا زبؿ ها  
َِٝظ يؿأضل٣ غَٝب٠١ }  51{ ٜي

، أذ إذا  نت أزهللـ ذازعة بهللثت ااػين ذاػل إنسػبف  ن  اهللأ انفس ، ذمل يسرت نفس 
يل ػػػب  ، أذ يلقبئػػػهلل ياػػػأ    هقػػػي، هػػػأذ   تفباػػػا  ايوازعػػػة الػػػى سػػػملا  ايػػػتظل ، ذ ػػػحا 
ادستعبنة الى ت اري اظتنك ، ذأي بً ذ   ا ب  يلمفػيت يسسػتفتبء ذبع هػة اضتكػ  اياػ اي، 

 :  بو ايا  ايحب ها ، زبؿ ذأي بً إذا ذ   اظتسل  أب اً إلخوان  اظتسلمل يا  حره
َٕ َََت٢ َسٖت٢ } ِٔ تسعٛ ُٙ اٞيٜؿأضل٢؟ ٔذٞنس٢ َع ُٙ َسٖت٢ َٖٚتٝهٛ ٖٓاُع َِٜشَرَز  10{ اي

 ذ  رذاية أخ ي:
{ َٕ ُٚٛ ِٔ ٜأَتِسَع ُٙ اٞيٜؿأدس٢؟ ٔذٞنس٢ َع َُا اِذٝنُسٚ ٘ٔ ٔب ِٞ ٔؾٝ ُ٘ ٜن ٖٓاُع َِٜعس٢ٜؾ ُٙ اي َِٜشَرَز ٖٓاُع َٚ  اي

}14 
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 ؤ اػػل اينػػبس القػػه  ػػب امى ذا اػػ ج؛ هػػح     ػػحا اإلسػػ  يػػا  ذإذا اشػػتيف  ابػػ
 ا املة، يكو غري ذي  د لت  ظتسل  أف يستملا  ا ض بسل :

{ ٌٗ ٢ِ ٝن ُُِطًٔ ٢ِ َع٢ًٜ اٞي ُُِطًٔ ّْ اٞي ُ٘ َسَسا َُ ُ٘ َد ََاٝي َٚ ُ٘  13{ َٚٔعِسُض

 كفازٗ الػٔب٘
 اػف أ فػػ    نفػ ض أين اغتملػت إنسػبنً   قػػور  نػت د أسػت اع هاػ  عيفػػبد نفسػي،

، ذأأسػػػف الػػػى بػػػب هعلتػػػ ، مث اػػػو ذيػػػ أ أبف أنػػػهللـ الػػػى بػػػب زلػػػت، ذأتػػػوب إى ذ 
أسػػػت   بػػػو اظت تػػػبب ذأسػػػت ف  يػػػ ، هػػػإذا اسػػػت عت أف أععلػػػ  يسػػػبػتين ذيعفػػػو اػػػين هقػػػهلل 

هعلػػىَّ أف  -ذإد زادت اصتفػػوة  -أبسػنت، ذإذا  ػػبف ا بػػ  أبػ اً د أسػػت اع أف أخػػ   اػ  
يػ  بػ  أأ ػػهلل بػو أنػين  بهأتػ  بقباػ  ايػحنه ايػػحب  وا ذ أتصػهللؽ ذأسػت ف  يػ ، ذأداػ

 :ذزعت ها  ؿتو ، ب  أدخ    هحا اضتهلليث اينملوب، زبؿ 
{ ٢ٕ ِٔ َزُدال َٖٔتٞ َٔ َٝا ٝأ َٔ َدَج ِٝ ِٟ َب ٍَ اٞئعٖص٠ٔ، َزٚب ََٜد َُا ٜؾٜكا ُٖ  ٔيٞ يُِخِر َزٚب، َٜا: ٜأَسُد

َُٔتٞ ِٔ ََٞعًٔ ٍَ ٜأئِخٞ، َٔ ُ٘ ٜؾٜكا ٤ٛأئب ََٚتَعاٜي٢ َباَزٜىَت اي٤ً ـَ: ٔيً ِٝ َُٓع ٜؾٜه ِِ ٔبٜأئِخٝٔو، َتِص  َٜٚي

ِٔ َِٜبَل َٔ ٔ٘ َٓأت ٤ِْٞ؟ َسَط ٍَ َغ ٌِ َزٚب، َٜا: ٜقا ُٔ َِٝش ِٔ ٜؾًٞ َِٚشاز٢ٟ، َٔ ٍَ ٜأ َٓا َٜٚؾاَضِت: ٜقا ِٝ ٢ٍ َع  َزُضٛ

ٔ٘ ُ٘ َص٢٤ً اي٤ً ٘ٔ اي٤ً ِٝ ٘ٔ َعًٜ َِ َٜٚآٔي ِٖ ٔباٞيُبٜها٤ٔ، ََٚض٤ً ٍَ ُث ٕٖ: ٜقا َّ َذاٜى إ٢ ِٛ َٝ ِْ، اٞي  َِٜشَتاُز َعٔعٝ

ٖٓاُع ِٕ اي ٌَ ٜأ َُ ِِ ُِٜش ُٗ ِٓ ِٔ َع َٔ ،ِِ ٖٔ َِٚشاز٢ ٍَ ٜأ ُ٘ ٜؾٜكا ٤ٛأئب َتَعاٜي٢ اي٤ً  َبَصَسٜى، اِزٜؾِع: ٔيً

ِْٝعِس ٢ٕ، ٔؾٞ ٜؾا ٖٓا ُ٘، ٜؾَسٜؾَع اٞئذ ٍَ َزٞأَض َٔ ٜأَز٣ َزٚب، َٜا: ٜؾٜكا ِٔ َََدا٥ٔ َٖٕب َٔ ِٔ َٚٝقُصّٛزا َذ َّٖب َٔ  َذ

ٟٚ ٔباي٥ًِؤٝيؤ٢، َُٜه١ًٟٜ٤ً ِٚ ََٖرا، َْبٍّٞٔ أٜل ٟٚ ٜأ ِٚ ََٖرا، ٔصٚدٜل٣ أٜل ٟٚ ٜأ ٢ٕٗٝد أٜل ٍَ ََٖرا؟ َغ ِٔ ََٖرا: ٜقا َُ  ٔي

٢ٜٛ َٔ، ٜأِع َُ ٍَ ايٖج ِٔ َزٚب، َٜا: ٜقا ََ ًُِٔٝو َٚ ٍَ َذٔيٜو؟ َٜ َِْت: ٜقا ُ٘، ٜأ ًُِٔٝه ٍَ َت َُاَذا؟: ٜقا ٍَ ٔب : ٜقا

٢ٛ ِٔ ٜىٔبَعٞؿ ٍَ ٜأئِخٜٝو، َع ُِٛت ٜقِد ٜؾإ٢ْٚٞ َزٚب، َٜا: ٜقا ُ٘، َعٜؿ ِٓ ٍَ َع ُ٘ ٜقا َٝٔد ٜؾُخِر:  اي٤ً  ٔب

ُ٘ ٜأئِخٜٝو، ١ٜٖٓ، ٜؾٜأِدئِخًٞ ٍَ اٞيَذ ٍُ ٜؾٜكا ٘ٔ َزُضٛ ُ٘ َص٢٤ً اي٤ً ٘ٔ اي٤ً ِٝ ٘ٔ َعًٜ َِ َٜٚآٔي َِٓد ََٚض٤ً : َذٔيٜو ٔع

ِِ َذاَت َٜٚأِصًُٔشٛا اهلل، اٖتٝكٛا ٓٔٝه ِٝ ٕٖ ،َب َ٘ ٜؾإ٢ َٔ ُِٜصًُٔح َتَعاٜي٢ اي٤ً ِٝ ُٔنَي َب ُُِطًٔ  11{ اٞي
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احيت بب   ذسعي، ذاحيت بب   قبزيت ب  أا   خ أب،  ف آهة اي املػة أهنػب 
تػهللب  بسػػنبت اإلنسػػبف ذتنقليفػػب إى غػػري ، هلػػو اغتملػت إنسػػبنً هإنػػ  يػػـو ايقاببػػة يؤخػػح بػػو 

 رعػ  إى اضتسػو ايملصػ ب بسنبت  ذي بؼ إى بسػنبت  بػ  ي  ػى، ذيػحي  ذهػه 
ذزػبؿ: هػػالف زاػػ  أنػػ  اغتملتػػين، زػػبؿ: ذهػ  أن غبهػػ  بػػ  أا اػػ  بسػػنب أ! يػػو لتػػهللث 

 ذي  أاهللاً.
ذَبث  اظت تبب ذكتتيفهلل   ايعملبدات  مثػ  رعػ  يكسػه   اياػـو آدؼ اصتنايفػبت، 
ذيػهللب هب   ضتظػبت، ذيملاػػت بػهللينبً،  ف بسػػنبت  تػحهه إى بػػو اغتملػتيف  أذ تكلمػػت   

 .   مب أنملأ ايق آف، ذ مب ال اينا  ايعهللنف بقيف
إذاً اظتػػؤبو لتػػـ  الػػى نفسػػ  حت نتػػبً اببً اي املػػة  ب بسػػل ، أبػػب ا بػػور ايعببػػة ايػػيت 
نسػػمعيفب، إذا مل تاػػيفهلل ااػػػين هػػال مت  ػػيء يسػػػبين، ذهػػح  غاملػػة بنتاػػػ ة اػػل اينػػبس، يقػػػوؿ 

هجػة، ذبػب دبػت مل تػ    أبهلله  هالف ب ابي، أذ هػالف ظػبمل، هيفػ  رأيتػ أ! هبيسػمبع يػا 
 هال تقع   ا   ، ذكته أف أنز  يسبين او بث  هح  ا زواؿ.

إذاً اظتسػػػػػل  ذاظتػػػػػؤبو إبػػػػػب أف ين ػػػػػق اػػػػػح   ذ، أذ ين ػػػػػق انصػػػػػا ة يعملػػػػػبد ذ، أذ 
    يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت:                                                      

          ((335335)اينسبء)اينسبء. 
ذ  رعػػػبء انػػػػهلل ا بملػػػػة أدتػػػف أف م  يػػػػـو ذأعػػػػهلل ايكػػػ  د يسػػػػمع بػػػػو ايكػػػػ  إد 
ا يفػػبظ ايػػيت لتمليفػػب، ذايكلمػػبت ايػػيت يعجػػه  ػػب، همعظػػ  اإلبػػو   ايصػػهللذر، ذبػػب لتػػهللث 
بو غ  ذغري    ايقلوب سململ   لمة، هاجه أف تزف ايكالـ ب  تكوف الػى خػري ازتػهللاء 

 اه اظتص فى الا  أه   ايصالة ذأ  ايسالـ.ابضتمل

 ثالجًا9
 الينٔن٘

 :أبب اينمامة 
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هيفػػح  بػػو أخػػالؽ اياػػابقل، دف اينمامػػة هػػي ايكػػالـ ايػػحب ي نقػػ  بػػو إنسػػبف إى 
إنسػبف الػػى سػػملا  ايوزاعػػة، ؿتػػو ننقػػ  اطتػري، ذايكػػالـ ايػػحب يسػػ ، ذايكػػالـ ايػػحب ي فػػ ح، 

ايكػػالـ ايػػحب يسػػيء، ذايكػػالـ ايػػحب يملػػهللؿ احململػػة ابػػب ايكػػالـ ايػػحب ي  ػػري تقػػبقاع ايوعػػ ، ذ 
 :ال ا بملة هيفحا ام  اياابقل، ذيحي  زبؿ 

ٌُ ال } ١ٜٖٓ َِٜديُِخ  11{ ٜقٖتاْت اٞيَذ

 !!ذايقتبت هو اينمبـ
ذهحا د شأف ي  ابصتنة،  ن   اف ينق   ػالـ بػو بػؤبو ظتػؤبو بػ  يوزػع ااػنيف أ! 

هللث ز اعة ا  انيف !!.ذب  يصنع هتنة اانيف ، ذب  لت 
 ... ذنزيهلل احململة ال أه  احململة، ذنزي  اصتفب.. ؿتو نؤيف ال ا بملة

بػػػ  يكػػػوف أهػػػ  احململػػػة  ليفػػػ    اػػػفب ذنقػػػب ذذهػػػب، يكػػػو د نعكػػػ  ايقلػػػوب  ػػػح  
 .ايكلمبت اييت هنى انيفب االـ اي اوب 

بملتػػػهللئ ذهاػػػ  خ لػػػق اينمامػػػة،  ف هػػػح  بػػػو  هػػػال يوعػػػهلل سػػػبي    ق يػػػق ذ 
، يقػوؿ امة، ذاييت بو باػى الايفػب هيفػو بػو ذرثػة اياػا بف ذايعاػبذ ابا ا خالؽ ايحب

 :هايف  
٘ٔ ٔعَبأد ٔغَساُز } َٕ اي٤ً َُٖػاُؤٚ ١َُٔ، اٞي ُٝٔ ٖٓ َٕ ٔباي ُُٜؿٚسٝقٛ َٔ اٞي ِٝ  11{ٔسٖب١ٔ اأٜل َب

 آف٘ ىقل اللالو
ـ آهة اآلهبت   هحا ايعص  نق  ايكالـ، د أبس إذا نقلنب ايكالـ اضتسو، ذايكػال

اضتلػػو، ذايكػػالـ ايػػحب د ي ػػ ، يكػػو ايكػػالـ ايػػحب يق ػػع اػػل ا بملػػة اظتػػؤبو بنػػ  اػػ بء 
ذاعاهلل بن  اعهلل اظتا ؽ ذاظت  ب، هال اهلل يسنسػبف أف يعبهػهلل نفسػ  أف د ينقػ  إد بػب لتػه 
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 أف ي سمع  غري .

 فطٔل٘ كتناٌ األضساز
ابراػل نفسػال  ذدائمبً اهللر اظتؤبو ذاسع، ذأن أري أف ايسبيكل ايصبدزل أقملبء

 ه  اجملتمع أرتعل، هبينبس بيفموبة ذبوعواػة بػو  ثػ ة اظتاػب  ، ذت يػهلل بػو ينصػت عتػب 
ذيسػػػمعيفب، ذتملػػػث يػػػ  شػػػكوا ، ذتعػػػ ض الاػػػ  باػػػب ليفب، ذتستاػػػري  ذتسػػػتنري  ذد يسػػػمع 

 احي  أبهلل، ذيو كتهللذا ذي  إد انهلل ايصبضتل ذايصبدزل بو أتملبع ايصبضتل.
أتملبايف  شعبره  ))اهللذر ا بػ ار زملػور ا سػ ار(( ذهػحا  ايصبضتل ذايصبدزل بو 

 ميفنة اي ه، يكن  قه رازي، قه نفسي، ذقه زلا ، ذقه رذببين، هػأن أشتػع أخػي 
هػػحا ذأهػػهللأ ، ذأشتػػع أخػػي هػػحا ذاقمأنػػ ، ذأشتػػع أخػػي هػػحا ذأا اػػ  رذشػػتة بػػو  تػػبب ذ، 

ي ػ انة ايػيت انػهلل  بػو ذاشتع أخي هحا ذأا ا  رذشتة بو  الـ ساهللن رسوؿ ذ، ذأست  ا
، ذ ػػبنوا يقويػػوف: ايسػػ  اػػل أخاػػ  أذ بػػو غػػري ، يكػػو بػػو يعػػ ؼ أببػػ  أ أن ذهػػو ذذ 

 اثنل هإذا ذهه إى اثيث شبع.
د أخػػ  زذعػػيت ذد غريهػػب، هػػإين إذا أخ مػػب ذزلػػت عتػػب أف د ختػػ  أبػػهلل، ذهػػي زػػهلل 

سػبء أزػ  بػو ايقلاػ ، تكوف غري بسا  ة الػى نفسػيفب  مػب ينمل ػي،  ف ايسػبيكبت بػو اين
 :زبؿ 

{ ٌَ ُُ َٔ ٜن َٔ ٢ٍ ِِ ٜنٔجرْي ايٚسَدا ٌِ َٜٚي ُُ َٔ َٜٞه َٓٚطا٤ٔ َٔ  10{ٜأِزَبْع  إ٢ال اي

هقػهلل ممػػ    أذف أبيفػػب أذ أختيفػػب أذ اانتيفػػب أذ عبرمػب، ذتقػػوؿ عتػػب د ختػػ ب أبػػهلل، 
 ذا خ ي نف  ا ب ، هاحيع ايس .

، ذيػحي  متاػين أبػهلله  ذيقػوؿ يكو اي عبؿ غري ذي ، هبيسػ  ايػحب أشتعػ  ينػهللهو
  يقػػهلل زلػػت يػػ  بو ػػوع  ػػحا، هػػأزوؿ يػػ : د أذ ػػ ، ذ ػػ ين اػػ ،  ين أدهنػػ  اعػػهلل شتباػػ  
بملبشػػ ة،  ف هػػػح  أسػػػ ار اي عػػػبؿ، ذايػػػحب د يػػؤدتو الػػػى أسػػػ ار اي عػػػبؿ   ايػػػهللناب  اػػػف 
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اػه أ!  اف مدتن  ذ الػى أسػ ار أ ذ اػف كتعلػ  اضتمليؤدتو الى أس ار ايوابهلل اظتتعبؿ 
 الوات ريب ذتسلامبت  الا  بستودع أنوار أ!.

إذاً د اػػهلل أف نعبهػػهلل أنفسػػنب أف د ننقػػ  ايكػػالـ خػػبص أذ اػػبـ، إد بػػب يسػػ  ا نـ 
 .ب  نف ح ذتملا  ذعوهنب يـو ايزببـ؛ يـو ايع ض الى اظتل  ايعالـ 

 زابعًا9 اللرب
ايسػبيكل هقػط،  إذاً هح  اآلهبت ينمل ي أف يكوف بػ ءاً بنيفػب  ػ  اظتسػلمل ذيػا 

 انهللبب سأي  أبهلل أا با : يقوي  
ٖٞ َٜا } ٘ٔ، َْٔب ٌِ اي٤ً َٖ ْٞٔ ُٔ؟ َِٜص َٔ ُُِؤ ٍَ اٞي ُٕ ٜقِد: ٜقا ٍَ َذاٜى، َٜٝهٛ ٌِ: ٜقا  َِٜطس٢ُم َٖ

ُٔ؟ َٔ ُُِؤ ٍَ اٞي ُٕ ٜقِد: ٜقا ٍَ َذاٜى، َٜٝهٛ ٌِ: ٜقا ُٔ؟ َٜٞهٔرُب َٖ َٔ ُُِؤ ٍَ اٞي َُا ال: ٜقا ْٖ  َٜٞؿَتس٢ٟ : ))إ٢

َٔ َباٞيٜهٔر َٕ((  ال اي٤ٔرٜ ُٛٓ َٔ  19.{ُِٜؤ

  انػػػػػػػػػػػػػػػهللبب ندان زػػػػػػػػػػػػػػػبؿ:  ذذ                                  
        ((335335)ايتواػػػػة)ذأرهػػػػع اظتقببػػػػبت ذأالػػػػى ايػػػػهللرعبت اعػػػػهلل بقػػػػبـ اينملػػػػوة بقػػػػبـ  ايتواػػػػة

 ايصهلليقاة.
أذ ابػ أة هػحا اظتقػبـأ هيفنػبؾ ابػ أة زػبؿ  بب اي ذشتة اييت ينبؿ  ب اظت ء إف  ػبف رعػ 

  ذ   شأهنب               ((1414)اظتبئهللة)زبؿ اطتملري  اظتبئهللة :هحا ايواف   
{ ٖٕ ِٗٔدٟ ايٚصِدَم إ٢ ٕٖ اٞئبٚس، إ٢ٜي٢ َٜ ِٗٔدٟ اٞئبٖس َٚإ٢ ١ٖٔٓ، إ٢ٜي٢ َٜ ٕٖ اٞيَذ ٌَ َٚإ٢ َِٝصُدُم ايٖسُد  ٜي

ََٜتَشٖس٣ َِٓد ُٜٞهَتَب ٢َسٖت ايٚصِدَم َٚ ٘ٔ ٔع  12{ ٔصٚدٜٟكا اي٤ً

 :اظتؤبو دائمبً ذأاهللاً ابدؽ ايقوؿ، ب    اظتزاح يقتهللب اقوؿ رسوؿ ذ 
ََِصُح إ٢ْٚٞ } ٍُ َٚال أٜل  15{ َسك٦ا إ٢ال ٜأٝقٛ
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 -سػمل بف ذ –د يملا  ينفس  ب    اظتزاح أف يص  إى ايكػحب، ذ ػبف ايعػ ب 
رتاعبً هي ايكحب، هإذا  حب اي ع  اانيف  ب ة هزؿ شػأن ،  أ   ذامة ابر يت أذف بنيفب

ذ ػػبات هاملتػػ  اػػل ايعػػ ب رتاعػػبً، هكػػبنوا ػتػػبهظل الػػى ايصػػهللؽ بػػ  زملػػ  اعثػػة اضتملاػػه 
. 

، زػػبؿ بػ  أف أاب سػػفابف انػػهللبب اسػػتهللاب  ه زػػ  اظػا  ايػػ ـذ ذسػػأي  اػػو اينػػا  
!! متػػبؼ بػػو اعػػهلل هػػح  اظتهللاخلػػة: يػػود أف يػػؤث  ايعػػ ب اػػين  حاػػة يكػػحات   هػػ حا اياػػـو

 ايف ا ة أف هالف هحا  حاب، ه ا ة اظمى يا  عتب االج.
لتتػػبج إى ايصػػهللؽ   ا زػػواؿ، ذايصػػهللؽ   ا هعػػبؿ، ذايصػػهللؽ    ذق يػػق ذ 

ا بػػػػواؿ، ذايصػػػػهللؽ بػػػػع اي عػػػػبؿ، ذايصػػػػهللؽ بػػػػع  تػػػػبب ذ، ذايصػػػػهللؽ بػػػػع بملاػػػػه ذ 
ياكوف بع ايصبدزل ايػحيو زػبؿ  ذبص فب       شأف بو شئوف اإلنسبف   هح  اضتابة،

  هػػايف  ذ:                                                        ((2525)اينسػػبء)اينسػػبء 
 ذيحي  د يكحب اظتؤبو ايملتة.

 اللرب املباح
يكػحب   ذبب أاا  بو أيواف ايكحب اييت ذ  هب ايسبدة ايعلمبء ا عػالء، ذهػي ا

اضتػػ ب  ف اضتػػ ب خهللاػػة، أذ ايكػػحب   ايصػػل  اػػل بتخباػػمل، ذهػػحا ايكػػحب بعنػػب  
أف يثػػين الاػػ  السػػبف اآلخػػ  ذإف  ػػبف اآلخػػ  يحبػػ ، ذايكػػحب الػػى زذعتػػ  يري ػػايفب، ذزػػهلل 
زلنػػب سػػباقبً أف ايكػػحب الػػى ايزذعػػة يػػا  بعنػػب  ايكػػحب   دخلػػ  بػػو اظتػػبؿ بػػثاًل، يكػػو 

أف يستأث   ػب هامػهللبيفب، هاقػوؿ بػثاًل: د يوعػهلل بثلػ ، أنػت ايكحب هنب أف لتبذؿ دائمبً 
أرت  بو رأيت، ذأنت  حا ذ حا ..  لمبت اضته ذايوداد اييت تق ب زلوب اينسبء،  نػ  

 يو مل يق  عتب هحا ايكالـ ه مبب تود أف تسمع  بو غري .
بػػػػ  هػػػػح  ايكػػػػحابت زػػػػبؿ انيفػػػػب ايسػػػػبدة ايعلمػػػػبء ا عػػػػالء أهنػػػػب د تكػػػػوف إد   

 ذرة ايقصوي اييت يػا  يػ  ابب غريهػب، ذاي ػ ذرات تملػا  احملظػورات،  ػملع  بػهللَّال اي 
ايعل  يقويوف  الـ ذينسملون  ي سوؿ ذ الى أن  بهلليث، ذإذا زا  ي : يا  هحا هػهلليث، 
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هاقوؿ: أال  ذيكين أريهلل أف أبمله اينبس   ذي !! ه  ت يهلل أف تكػحب الػى رسػوؿ ذ 
 :مل تسمع بهلليث رسوؿ ذ يت مله اينبس   اضتهلليثأ!! أ

{ ِٔ ٖٞ ٜنَرَب ََ ُّٚدا، َعًٜ ٖٛٞأ ََُتَع ََٝتَب ًٞ ُٙ ٜؾ َٔ ََٞكَعَد ٖٓاز٢ َٔ  10{ اي

ذاع يف  يكحب الى ايصبضتل يا قق بصػل ة، ذهػح  آهػة بنتاػ ة اػل ايػحيو   
، ي يهلل بصل ة بو أخا  هاقوؿ يػ : زػبؿ زلو   ب ض بو بهللَّاي ايسلوؾ   ق يق ذ 

اخ اذهػػػه إى هػػػالف ذزػػػ  يػػػ   ػػػحا ذ ػػػحا، ذاياػػػاخ مل يقػػػ  يػػػ  شػػػيء!! يكنػػػ  ي يػػػهلل   اياػػػ
 بصل ة ي .

ذيػػحي  أن نوهػػت  ثػػرياً   هػػحا ا بػػ ، بػػو يقػػ  يػػ  اياػػاخ يقػػوؿ  ػػحا، د اػػهلل أف 
ت عػػع إى اياػػاخ أذًد،  ف هػػح  ا بػػور   اظتعػػببالت،  ػػبيملع  ي يػػهلل أف يسػػتهلليو بملل ػػبً، 

ا اظتملل ، ذد شأف   احي ، هاػحهه إى أبػهلل ا بملػبب هأزوؿ ي : اهث امو يع ا  هح
ذيقوؿ ي : ايااخ أب ين أف أذهػه إياػ  يتع اػين بمللػ   ػحا، هاصػهللز  ذيع اػ ، ذاعػهلل بػهللة 
بػػػو ايػػػزبو متاػػػين يقػػػوؿ  : هػػػالف ايػػػحب أرسػػػلت    أا اتػػػ  اظتمللػػػ  ذمل يػػػ د، هػػػأزوؿ يػػػ  مل 

 لتهللث، ظتبذا مل ت عع   أذًدأ!.
ظتسػػلمل    ػػ  اػػالد ذ   ايسػػباق ايقػػ ض اضتسػػو، ذهػػػو زػػهلل  ػػبف بنتاػػ  اػػل ا

ايػػحب ز ػػي اظتصػػبحمل، بػػب ايػػحب ععلػػ  ينتيفػػيأ هػػح  ا سػػبياه بػػو ايكػػحب، هقػػهلل زتلػػت 
ايثقة، ذأسبس ايثقة ال اظتسلمل   أب أبػ  إف  ػبف ااػع أذ شػ اء أذ زػ ض أذ أب تعببػ  

ملعػػهلل انػػ  ايملعاػػهلل!  نػػ  ايصػػهللؽ، يكػػو اي عػػ  ايكػػبذب  مػػب زاػػ : ي قػػ ب إياػػ  ايملعاػػهلل، ذي  
 :خبدع، ذزبؿ 

{ ١َٜٝ َٓأؾل٢ آ ُُ ـَ، ََٚعَد َٚإ٢َذا ٜنَرَب، َسٖدَخ إ٢َذا َثًٜاْخ، اٞي َٔ َٚإ٢َذا ٜأيِِخًٜ ُٔ َٕ اِؤُت  14{ يَِخا

 .ذد يوعهلل بنبهق سبي    ق يق ذ 

 املعازٓض
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،  اػػف  ػػبف متػػ ج ايصػػبضتل بػػو هػػح  اظت ملػػبتأ  مػػب هعػػ  سػػاهللن رسػػوؿ ذ 
 :  ساهللن إا اها  اايء إشت  اظتعبري ، يقوؿ هايفب ذ مب هع

{ ٖٕ ََُعاز٢ٜض٢ ٔؾٞ إ٢ ُِٓدَٚس١ٟ اٞي َُ ٢ٔ ٜي  13{ اٞيٜهٔرٔب َع

ذاظتعبري   لمة يقوعتب اظت ء حتتم  بعنال، هأن أزصهلل بعف ذهو يفيفػ  بعػف آخػ ، 
إد إذا ذاحي  أ وف غري  حاب، ذب    اظتعبري  زبؿ ايعلمػبء: د يلجػأ اإلنسػبف إيايفػب 

 مل كتهلل اهلل بنيفب.
سػػاهللن إاػػ اها  دخػػ  بصػػ  ذزذعتػػ  ايسػػاهللة سػػبرة  بنػػت أرتػػ  نسػػبء ا رض اعػػهلل 
بواء، ذبل  بص   بف رعالً ظبظتبً، ذإذا شتع اػو ابػ أة رتالػة مخػحهب، همللَّ ػ  أاوانػ  اػو 
ايساهللة سبرة، هأرس  ياأخحهب، ذ بف بو ابدت  أن  إذا  بنت اظتػ أة بعيفػب زذعيفػب مخػحهب، 

ذا  بنػػػت بعيفػػػب أخوهػػػب د مخػػػحهب، هقػػػبؿ عتػػػب إاػػػ اها  أخ يػػػ  أنػػػ  أخػػػيت، هػػػي زذعتػػػ  ذإ
 ذيكنيفب أي بً أخت    ايهلليو، هيف  هحا  حبأ د، ذصتأ يحي  يل  ذرة ايقصوي.

  ذأي ػػبً قلػػه بنػػ  زوبػػ  أف متػػ ج بعيفػػ  انػػهلل أاػػنببيف    ااػػهلله  هقػػبؿ عتػػ :      
        ((8585)ايصػبهبت)هيف  هو ابدؽ أـ دأ اييت يفعلوهنب انهلل ا انبـسقا  بو أهعبعت   ايصػبهبت ،

ابدؽ، ذيكو ايكالـ ها  توريػة، ذا ػ   يػحي   ف ايػهللاوة  بنػت   اػهللايتيفب ذإذا خػ ج 
 .يو يست اع أف يملل  رسبية ذ 

  ذأي ػػػبً  سَّػػػ  أاػػػنببيف ، هقػػػبيوا مل يفعػػػ  ذيػػػ  إد إاػػػ اها   نػػػ  يػػػح  ه :     
                                 ((2121)ا نملابء)هسأيو :  ا نملابء                       

                                      )ذأشػػػػبر أباػػػػملع  ايكملػػػػري الػػػػى  )ا نملاػػػػبء()ا نملاػػػػبء
أن  يقصػهلل ايصػن ،  ايصن  ا   ، هو يقصهلل أف بو هع  ذي  أاملع  أذ يهلل ، ذه  هيفموا

 يحي  هو مل يكحب، يكو ذرَّي ابيكالـ يل  ذرة، ذاي  ذرات تملا  احملظورات.
: إذاً بػػػ  اظتعػػػبري  د  خػػػحهب   أب أبػػػ ، ذيكػػػو نعمػػػ  اقػػػوؿ اإلبػػػبـ الػػػي 

 ))إف  بف ايكحب ينجي هبيصهللؽ أؾتى((.
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 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y050 X(                الْصل الطادع 9 آفات اللطاٌ     ((                                

 خامطا9 الٔنني اللاذب٘
كػػوف نتػػل زذر، ذايامػػل ايػػزذر  ذايكػػحب ا شػػهلل ذا شػػنع إذا  ػػبف   نتػػل،  نػػ  ي

َلِرهلل اببايفب   اينبر إد إذا بب الا  ايعزيز اي فبر   . ملرية بو ايكملبئ  خت 
، أذ يايفهلل شػيفبدة  ػبذابً، هال ينمل ي ظتؤبو بيفمب  بنت ايظ ذؼ أف لتلف ابا 
 :هأشهلل اصت ائ    اجملتمع سململيفب شيفبدة ايزذر، زبؿ رسوؿ ذ 

ِِ ٜأال } َْٚب٦ُٝه ٍَ َٜا َب٢ًٜ: ٜقاٝيٛا ّثا؟َثال اٞيٜهَبا٥ٔس٢ ٔبٜأٞنَبس٢ ٝأ ٘ٔ، َزُضٛ ٍَ اي٤ً  ِغَساٝىاإل٢: ٜقا

،ٔ٘ ٢ٔ، َُٚعٝكُٛم ٔباي٤ً ِٜ َٛأيَد َٕ ََٚدًَٜظ اٞي ٍَ َُٖتٔه٦ّا، َٜٚنا ٍُ ايٗصٚز٢ " ٜأال: ٜؾٜكا ِٛ َُا َٜٚق ٍَ ٜؾ  َشا

َٖا َٓا َسٖت٢ ُٜٜهٚسُز ُ٘ ٝقًٞ َِٝت  11{َضٜهَت  ٜي

ملػػبئ  زػػوؿ ايػػزذر  نػػ  ي ػػ ر اينػػبس، ذي ػػاع ثقػػة اينػػبس   اع ػػيف ، يػػحي  أ ػػ  ايك
اظتػػػؤبو د يقػػػوؿ إد اػػػهللزبً، ذد ياػػػيفهلل إد بقػػػبً، ذد ياػػػيفهلل إد بػػػب رأت اانػػػب ، ذشتعػػػت 

  أذن ، بػػػ  تكػػػوف شػػػيفبدة بػػػق، ذد يكػػػت  اياػػػيفبدة يقػػػوؿ ذ:                  
                             ((681681)ايملق ة)ايملق ة. 

  وصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسميوصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسمي

                                                 
 ايملخبرب ذبسل  او نقاع او بس ذح هنع هللا يضر 24



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y051 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

 
 

 الْصل الطابع
 مفاتٔح كيْش فطل اهل

c األّىل9 املفتاح 

 ُــــــــتسكُ ما ال ٓعئ
c ٕ9املفتاح الجاى 

 َري القلبــــــــــــتط
c 9املفتاح الجالح 

 تـــــــــالصن       
c السابع9 املفتاح 

 از مً ذكس اهل ـــــكجاإل

 
 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y052 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

 
 
 

c ٌذكس اللطا 
c ذكس القلب 
c )ذكس اجلْازح )ذكس العني 
c ٌذكس اأُلذ 
c ٌذكس اللطا 
c ميصل٘ الراكس هل 
c ضسّزٗ الْزد للنسٓد 
c آداب ذكس اهل للنيفسد 
c ٘آداب الركس يف مجاع 
c ٘ٔالركس ّالتصف 
c مً كيْش أحادٓح الركس 

 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y053 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

 الْصل الطابع9
 5مفاتٔح كيْش فطل اهل

  ايػػهللرذس بػػو آداب احململػػل يػػ ب ايعػػبظتل اواػػاة عببعػػة، ذهػػي رذشػػتة ـتػػت  هػػح
 حتتبج إى ايعم  ظتو ي يهلل حتقاق ا ب ، هقهللنتًب زبيوا:

 الؼلبببببببببببببن ِٗزبببببببببببببف ثبلؼوببببببببببببب 

 

 فبػوببببببببب  رٌببببببببب  كببببببببب  ااهببببببببب 

 
ذايايء ايػحب نعػبين بنػ    هػح  ا ايـ  ثػ ة اظتت ػهللثل، ذقتجاػة اظتسػتمعل، ذزلػة 

:   ايعػػػػببلل، ذهػػػػحا  ػػػػالـ ذ                                       
  ص( ص( 6565))                                          ((3131)سملأ)سملأ. 

ذيػػػحي   ػػػبف اعػػػ  ايصػػػبضتل لتػػػحر  ثػػػرياً ب يهلليػػػ  ذأبملباػػػ  بػػػو زويػػػة )بثلػػػي بثػػػ  
نػ  بثػ  ا  ث يػة، ذيػو نظػ ن إى ا  ث يػة    تػبب ذ ؾتػهللهب  ػبية: اينبس( ذبعف ذيػ  أ

                                           ((332332)ا نعبـ)ا نعبـ. 
  يكو أه  ذ، ذأهػ  ه ػ  ذ ذ ػـ  ذ ذا ػبء ذ:                      

            )نسأؿ ذ أف نكوف بنيف  أرتعل. )ايوازعة()ايوازعة 

 مفاتٔح كيْش فطل اهل
 :هيفح  اي ذشتة عببعة

ز اػػ  ذا ػػباي ، ذأف  همػػو أراد أف ت فػػت  يػػ   نػػوز ه ػػ  ذ، ذأف ينػػبؿ بػػو ذ 
يكػػوف ز يملػػبً زػػ ابً زلملاػػبً   باػػبههلل رذببناػػة بػػع بملاػػه ذ ذبصػػ فب ؛ الاػػ  أف يعمػػ   ػػح  

 أببديػػػػػػث أذ زػػػػػػ  أراػػػػػػع بفػػػػػػبتا     أراػػػػػػع اجملمواػػػػػػة   أراػػػػػػع نقػػػػػػبط ايواػػػػػػاة اصتببعػػػػػػة
 .يساهللن رسوؿ ذ 
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 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y054 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

 فتاح األّلامل
 ما ال ٓعئُ تسكُ

 !د يتهللخ    شئوف غري ،
 ... ذد ي هللخ  نفس    أب  يا  ي  ها  شأف

 . ن  با وؿ ابا، ذزا : )اظتا وؿ د ي ا  ( 
 وب:ذا سبس   هحا ايملنهلل ايعم  ابيقوؿ اينمل

{ ِٔ َٔ ٢ٔ َُِس٤ٔ ٢ّإ٢ِضال ُسِط ُ٘ اٞي ٘ٔ ال ََا َتِسٝن ٝٔٓ  0{ َِٜع

 فتاح الجاىٙامل
 تطَري القلب

ذهػػػػػو بو ػػػػػع ايع ػػػػػباي اإلعتاػػػػػة، ذسػػػػػ  اإلعتملػػػػػبء، ذسػػػػػ   -هعلاػػػػػ  أف ي  يفػػػػػ  زلملػػػػػ  
 :بو    بب يا ل  او ذ  -اإلا فبء، ذس  تنزؿ ابمل اينور ذاي ابء ذايمليفبء 

 يكلاة ي ب اي ية سمل بن  ذتعبى.ب  يكوف زلمل  خبيصبً اب
  ذاػػببه هػػحا ايقلػػه يقػػوؿ هاػػ  ذ:                         ((8585)اياػػع اء)اياػػع اء 

 !سلا  بو اضتقهلل ذاضتسهلل ذايمل   ذايك   ذايا  ذا ث ة ذا نناة ...
ذ ػػ  ايصػػفبت اإلالاسػػاة ذاياػػيفواناة ذاضتاواناػػة ايػػيت بػػحَّرت بنيفػػب ذنمليفػػت الايفػػب 

 ايت ايق آناة ذا ببديث اينملوية، ب  يص    هحا إى بقبـ:اآل
ُٔ ال } َٔ ِِ ُِٜؤ ٘ٔأٜل ُٜٔشٖب َسٖت٢ ٜأَسُدٝن ٘ٔ ُٜٔشٗب ََا ئِخٝ َٓٞؿٔط  4{ ٔي

                                                 
 عببع ايرتبحب ذااو ببعة او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 6
 ايملخبرب ذبسل  او أن  هنع هللا يضر 1



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y055 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

 فتاح الجالح امل
 الصنت

 !إذا تنبذؿ هحا ايهللذاء
ساصػػػ  إى بقػػػبـ كتػػػهلل هاػػػ   –إف  ػػػبف اػػػبدزبً  –مث زاد ذتعػػبقى هػػػحا ايػػػهللذاء هإنػػػ  

 !د يتكل  إد يل  ذرات نفس  اببتبً 
 ذيحي   بف اع  ايصبضتل يقوؿ:

 !إذا رأيت اع  اظت يهلليو يكث  بو ايكالـ هال تعملأ ا   ن  د ي  عى بن  نفع
 :إى ايعم  اقوي   -الى ا ز   -لتتبج  هبي  يق إى ذ 

{ ِٔ ََ َ َٕ ُٔ ٜنا َٔ ٘ٔ ُِٜؤ ٢ّ ٔباي٤ً ِٛ َٝ ٌِ ئِخس٢اآل َٚاٞي َٝٝك ًٞ ِّٝسا ٜؾ ِٚ يَِخ ُُِت ٜأ َِٝص  3{ ٔي

اػػو االبػػة اينجػػبة ظتػػو أراد أف ينجػػو بػػو ظلمػػبت هػػح  ايػػهللناب  ذانػػهللبب س ػػئ  
 :ذب بئق هح  اضتابة، هقبؿ 

{ ِٔ ََُت، ََ  1{ ََْذا َص

 !!ؾتب بو اظت بيملبت، أذ احملبسملبت
أذ اي فػػالت، هػػإذا ذزػػع   غاملػػة أذ فتامػػة أذ سػػه أذ شػػت  أذ يعػػو أذ غػػري   ػػبف 

 ذا حتهللث بهلليثبً ذيو ي واً  بف بو أهػ  اي فػالت، ذيكػو قبيػه ذ الا  ب بيملبت، ذإ
، أذ ذقبيػػه ر ػػب  يملخػػ  أف متػػ ج بػػو هاػػ   لمػػة ذابػػهللة د تكػػوف بوعيفػػة ضت ػػ ة ذ 

 ينبؿ  ب الى ا ز  ر بء  سمل بن  ذتعبى.
هبيصػػػمت دأب ايعػػػبرهل، ذسػػػلوؾ اظتتقػػػل، ذبػػػبؿ ايسػػػبيكل اظتسػػػتقامل ايػػػحيو 

 .يعبظتل ي عوف ه   رب ا
                                                 

 ه ي ة هنع هللا يضر ايملخبرب ذبسل  او أيب 5
 سنو ايهللاربي ذبسنهلل أزتهلل او املهلل ذ او ام ذ ر ي ذ انيفمب 4



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y056 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

 فتاح السابع9امل

 اإلكجاز مً ذكس اهل 
؛ ايكالـ ها  ذاضتػهلليث انػ  د نسػت اع أف نوهاػ  ذزتػ    هػحا ايقػهللر ذذ   ذ 

، ايقلاػػػ ، ذيكػػػو بسػػػملنب أف نقػػػف بػػػع اعػػػ  اآلايت ايق آناػػػة ايػػػيت ذاػػػفت ذ ػػػ  ذ 
 ايحب قبيه ا  ايصبدزل بو املبد  ايصبضتل.

 زبؿ ذ تعبى:
                                       ((346346)ايملقػػ ة)هػػح  اآليػػة تو ػػػ   ايملقػػ ة

أف ايػػح   ذ ػػ اف، ذ ػػ  ابيقلػػه، ذذ ػػ  ابيقلػػه بػػع اصتػػوارح، ذد شػػأف ينػػب اػػح   ايلسػػبف 
 هنػػػ  زػػػبيوا: )ذ ػػػ  ايلسػػػبف بسػػػنبت( ذأهػػػ  ايقػػػ ابت ي يػػػهللذف ايػػػح   ايػػػحب ينػػػبيوف اػػػ  

 .ذايع بءات بو ذ ايق ابت ذاينف بت 
، ذهػػو ايػػػحب يقػػوؿ هاػػػ  هقػػهلل  ػػػبف ا  ػػبا  بػػػو ايقػػـو  سػػػاهللب أزتػػهلل ايملػػػهللذب 

تلماح  اينجاه ساهللب املهلل ايعبؿ: خهللبت ساهللب أزتػهلل ايملػهللذب أراعػل اببػبً همػب ذعهللتػ  
 غف  او ذ   ذ ق هة ال.

 ػػػػبف يقػػػػوؿ هػػػػحا اي عػػػػ : )ذ ػػػػ  ايلسػػػػبف شقاػػػػقة( ذ ػػػػ  ايلسػػػػبف سػػػػتأخح الاػػػػ  
 اػػػػػهلل بنػػػػػ   هػػػػػ  ايملػػػػهللاايت، يكػػػػػو د أزػػػػػف انػػػػػهلل  إف أردت أف أاػػػػػ  إى بسػػػػنبت، ذد

ايعنبايت   اينيفبايت، أاهللأ ا  يكو د اهلل أف أ ش ؾ بع  ايقله ذاصتنػبف بػ  ي ثمػ  ذي ع ػي 
 .اإلنسبف بب يتمنب  بو ب  ة اي زتو 

 :إذاً هنبؾ
 ذ   يلسبف...

 ذهنبؾ ذ   يلقله ....
 ذهنبؾ ذ   يلقله بع اصتوارح.
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 اللطاٌذكس 
ذذاػػػباي     ذ ػػػ  ايلسػػػبف هػػػو احملػػػهللد   س ػػػنَّة اينػػػا  ايعػػػهللنف، ذ   ػػػالـ ذ 

  ايق آف:                                                               
                       ((311311) قػػػ) ذزػػػت ػتػػػهللد، ذيقػػػوؿ هاػػػ  ذ   اضتػػػهلليث هنػػػبؾ  قػػػ
 ايقهللسي:
{ َٔ َّ، اِب َُا ََا ٜأٞنٔؿٜو َضاَع٠١ اٞيَعِصس٢ ََٚبِعَد اٞيٜؿِذس٢ َبِعَد اِذٝنِسْٔٞ آَد ُٗ َٓ ِٝ  1{ َب

 :ذهنبؾ ذ   ػتهللد اعهلل ايصالة، يقوؿ ها  
{ ِٔ ٌٚ ُدُبَس َضٖبَح ََ َُٔد ٔثنَي،َثالَٚ ّثاَثال َٜٚنٖبَس ٔثنَي،ََٚثال ّثاَثال ٠َٕصال ٝن  ّثاَثال ََٚس

َِ ٔثنَي،ََٚثال ُٔا١ٜ٥َ َٚيَِخَت َ٘ ٔبال اٞي ُ٘ إ٢ال إ٢ٜي ُٙ اي٤ً ُ٘، َغس٢ٜٜو ال َِٚسَد ُ٘ ٜي ًٞٝو ٜي ُُ ُ٘ اٞي ُُِد َٜٚي  اٞيَش

َٛ ُٖ ٌٚ َع٢ًٜ َٚ ٤ِٕٞ ٝن ُ٘ ٝغٔؿَسِت ٜقٔدْٜس، َغ ُُْٛب ِٛ ُذ ٌَ ٜناَِْت َٜٚي  1{ اٞيَبِشس٢ َشَبٔد َِٔج

 :ذهو ػتهللد اوزت، أذ ػتهللد اصا ة،  قوؿ اينا   هيفحا ذ   ايلسبف،
{ ٢ٕ ََُتا ٢ٕ ٜنًٔ ٢ٕ، َع٢ًٜ يَِخٔؿٜٝؿَتا ٢ٕ ايًَِّطا ٢ٕ، ٔؾٞ َثٔكًَٜٝتا َُٔٝصا ٢ٕ اٞي ٢ٔ إ٢ٜي٢ َسٔبَٝبَتا َُ : ايٖسِس

َٕ ٘ٔ ُضِبَشا ٙٔ، اي٤ً ُِٔد َٕ َٚٔبَش ٘ٔ ُضِبَشا ٢ِ اي٤ً  0{ اٞيَعٔعٝ

ح   انػػػهلل اطتػػػ ذج بػػػو اظتنػػػزؿ،  بيػػػ:  ػػػ  ذيػػػ  ذأشػػػملبه  ذأبثبيػػػ  هػػػو ذ ػػػ  يلسػػػبف
ذايح   انهلل ايهللخوؿ يلمنزؿ، ذايح   او اهللء اي عبـ، ذايح   اقه اإلنتيفػبء بػو اي عػبـ، 
ذايػػػح   انػػػهلل هملػػػوب ايػػػ ي ، ذايػػػح   انػػػهلل نػػػزذؿ اظت ػػػ ، ذايػػػح   انػػػهلل ر ػػػوب ايهللااػػػة أذ 
اظتوااػػلة   ايسػػف ، ذايػػح   انػػهلل دخػػوؿ اظتسػػجهلل، ذايػػح   انػػهلل اطتػػ ذج بػػو اظتسػػجهلل ... 

 ذي . ذغري
هػػػح  ا ذ ػػػبر رتعنبهػػػب    تبانػػػب )أذ ػػػبر ا اػػػ ار( رتعنػػػب هاػػػ  ا ذ ػػػبر ايػػػواردة اػػػو 

ايعملػػهلل   اينيفبيػػة، ذي ػػح ِر    ، ذهػػح  د اػػهلل بنيفػػب   ايملهللايػػة بػػ  يتػػوى ذ رسػػوؿ ذ 
  ب الى ايهللذاـ، هال ينسبهب نَػَفسبً ذد أز .

                                                 
 ايزههلل داو بنمل  ذبلاة ا ذيابء  يب نعا  او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 2
 بوقأ ببي  ذبسنهلل أزتهلل او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 1
 ايملخبرب ذبسل  او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 8
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 ذكس القلب
ايقلػػػه بػػػو  ػػػ  اياػػػوائه ايهللناويػػػة، أبػػػب ذ ػػػ  ايقلػػػه هػػػال يكػػػوف إد اعػػػهلل اػػػفبء 

ذايعالئق اإلنسػبناة، ذإد سػاكوف ذ ػ    ا بػور ايػيت ذ  نهػب،  ف ذ ػ  ايقلػه اضتقاقػي 
  ايتفكػػ  ذايتػػهللا :                                ((614614)ا اػػ اؼ)اػػف تػػح      ا اػػ اؼ 

 زػػػػػػػػػػػػػػػػبؿ:   ايػػػػػػػػػػػػػػػػيت   نفسػػػػػػػػػػػػػػػػ ،  ف ذ   نفسػػػػػػػػػػػػػػػػ أ تتػػػػػػػػػػػػػػػػهللا    آايت ذ 
                                     ((614614)ا اػػػػػػػػػػػػػػػ اؼ)إذاً:  ا اػػػػػػػػػػػػػػػ اؼ                  

        ((6363)ايحارايت)ذ  ايق اءة ا خ ي:  ايحارايت  ك    َأَهالَذ ر  .   تػ مل صر  ذنَ  َأنف سر
اعػهلل اػفبء ايقلػه، ذاسػتنبرت  انػور إذاً ذ   ايقله ا الي ايتفك ، ذيكو ايتفك  

 .ذ 
 ذنعام ، هيفحا يؤدب إى بقبـ اي عبء. إذا  بف ايتفك    ذاهلل ذ 

  ذاحااػػػ  هسػػػاؤدب إى بقػػػبـ اطتػػػوؼ:  ذإذا  ػػػبف ايتفكػػػ    ذااػػػهلل ذ      
                    ((5252)اي زتو)اي زتو. 

، ذايصػػفبت اي ابناػػة ايػػيت مػػامو الػػى ايكػػوف ذإذا  ػػبف ايتفكػػ    ا شتػػبء اإلعتاػػة
ابيا  ذدانا ؛ هإف ايكوف  ل  بسري اسػ  ا شتػبء ذايصػفبت، هيفػحا ايػح   ييفػهللب اإلنسػبف 
 إى بع هة ا شتبء ذايصفبت، أذ إى اظتع هة، ذاهللايتيفب بع هة أشتبء ذ ذافبت  ع  ذاال.

يعظػا ، ذيػا  هايفػب أهكػبر  ليفب أهكػبر ديناػة بػو ايقػ آف ايكػ ًن، ذبػو س ػنَّة اينػا  ا
دناويػػة،  ف ايقلػػه قيفػػ ، ذد يفكػػ  إد   اصتنػػة ذدرعبمػػب، أذ   اآلخػػ ة ذأهواعتػػب، أذ   

، ذإبػػػب أف يفكػػػ    ب ػػػ ة ايػػػحات ذايقػػػ ب بنيفػػػب، اينػػػبر ذاػػػحا ب، أذ   اػػػفبت ذ 
ذ اػػف لتظػػى ابيتجلاػػبتأ ذ اػػف ياػػيفهلل اظتاػػبههلل ايػػيت هايفػػب بكبشػػفبت ذبعبينػػبتأ ذ اػػف 

  ى ابظتالقفبت ذاظتؤانسبتأ هيفحا هو ايفك  اضتقاقي ايحب هو: لتظ                   
 .ايملق ة(ايملق ة(346346))

يلعملهلل   هحا اظتقبـ؛ أف لتقق ي  اظت اـ، ي يهلل بػو ذ  ػحا ها قػق ذ  ذذ   ذ 
 ي  بب ي يهلل، ذهحا ذ   ذ   هحا اظتقبـ.
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                       ((346346)ايملقػػػػ ة)اياػػػػك  د يكػػػػوف إد ابصتػػػػوارح ايػػػػيت  ايملقػػػػ ة
  خلقيفب ذ   اإلنسبف:                                           ((3131)سملأ)سملأ 

 اياك  ام .
ذ ى تكوف اصتوارح شب  ة ا د اهلل أف يكوف ايقله بب   بع اصتوارح   ايعمػ  

 عػػػ    اػػػال ، يكػػػو إذا املػػػت اصتػػػوارح اػػػهللذف ب ػػػور ايقلػػػه، هاكػػػوف ايػػػيت تعملػػػ  ا
 .اإلنسبف   غفلة او ايق يه 

 ذكس اجلْازح )ذكس العني(
 :ذذ   اصتوارح متتلف ابختالؼ ا ا بء

  هػػػػػػػػح   ايعػػػػػػػػل أبف ينظػػػػػػػػ   ػػػػػػػػب إى آايت ذ:                       
        ((313313 ) يػػػػػػػػػػػػػون ) يػػػػػػػػػػػػػون                                                       

         ((22)ؽ)هاكػػوف ذ ػػ  ايعػػل اينظػػ    آايت ذ ايكوناػػة، ذآايت ذ ايق آناػػة بػػع  ؽ
 ايتهللا    بعبنايفب ايعلاة.

 !!!هح  آايت، ذهح  آايت
  تػػػبج إى تػػػهللا ، هػػػإذا زػػػ أ ايقػػػ آف يتػػػهللا : آايت حتتػػػبج إى تفكػػػ ، ذآايت حت    

                                  ((6565)أ)ذإذا نظػػػػػػػػػػػػػ    ايسػػػػػػػػػػػػػمبذات ذ   أ
  ا رض ذهامػػػػب بويػػػػ  ذ  نفسػػػػ  تفكػػػػ ؛ هكػػػػ  ااقػػػػل:                       

        ((353353آؿ امػػػػ افآؿ امػػػػ اف)) :ايفكػػػػ  هنػػػػب لتتػػػػوب الػػػػى هكػػػػ ة يعقمليفػػػػب نظػػػػ ة يعقمليفػػػػب اػػػػ ة 
                         ((66) اضتا) اضتا. 

  ذيػػػحي  انػػػهللبب يتفكػػػ    خلػػػق ايسػػػمبذات ذا رض يصػػػ  إى:              
                             ((353353)آؿ ام اف)آؿ ام اف. 

 ذٌذكس اأُل
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 ذذ   ا  ذف   هحا اضتبؿ شتبع تسملا  ايكبئنبت:
                                                    ((5555)اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اء)اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اء 

  ايقنػبع اػو ا شتػبع، ذيزيػ  بنيفػب ايػوز :  هاكاف ذ                  ((6464)ا نعػبـ)ا نعػبـ 
، يػا  السػبف اضتػبؿ  مػب يقػوؿ قله هاسمع    ايكبئنبت بسمل ة ا هتنفت  آذاف اي

 اع  ايصبضتل، ذإفتب السبف هصا  يسمع    مَّ  ايعبرهل.
   تباػ  )بصػملبح ا رذاح ذبفتػبح  يقوؿ ساهللب أزتهلل او ا بء ذ ايسكنهللرب 

 ايفالح   ايح   ذ افاة ايسلوؾ(:
ذأشتعػ  اصػوت هصػا ، هبياػع    مث ذالت إى ببؿ رأيت    بب  َّ يػح   ذ

يح  ، ذاآلذاف تح  ، ذايعل تػح  ، ذاياػهلل تػح  ، ذا رعػ  تػح  ، ذ ػ  أا ػبئي تػح   ذ 
 اح   هصا .

لتكػػي  ػػ ب بػػثالً يػػحي  بػػع أاػػ با  ايكػػ اـ ذا ػػ بً علاػػبً،  ذب ػػ ة اينػػا  
 هاقوؿ: ذي  ساهللن أاو ذر 

ْٖٔد إ٢ْٚٞ } َِٓد ٜيَػا ٢ٍ ٔع ٘ٔ َزُضٛ ٙٔ َٚٔؾٞ َسًٜٞك١ٕ ٞٔؾ  اي٤ً َٝاْت َٜٔد َٔ َسَص  ٔؾٞ ٜؾَطٖبِش

،ٔٙ َٓا َٜٔد َُُس َبٞهس٣ ٜأُبٛ َٚٔؾٝ ُٕ َُٚع َُا ٞٙ، َُٚعِج َُُع ََٚعًٔ ِِ َِٜط ُٗ ِٔ َتِطٔبَٝش ِٖ اٞيَشًٜٞك١ٔ، ٔؾٞ ََ  ُث

ٖٔ ُٗ ٍُ َدٜؾَع ٘ٔ َزُضٛ َٔ َبٞهس٣، ٜأٔبٞ إ٢ٜي٢  اي٤ً َُُع َبٞهس٣ ٜأٔبٞ َََع ٜؾَطٖبِش َٖٔتِط َِٜط ُٗ ِٔ ٔبَٝش  ٔؾٞ ََ

ِٖ اٞيَشًٜٞك١ٔ، ٖٔ ُث ُٗ ٍُ َدٜؾَع ٘ٔ َزُضٛ ََُس، إ٢ٜي٢  اي٤ً َٔ ُع ٙٔ ٔؾٞ ٜؾَطٖبِش َُُع َٜٔد ٖٔ َِٜط ُٗ ِٔ َتِطٔبَٝش  ٔؾٞ ََ

ِٖ اٞيَشًٜٞك١ٔ، ٖٔ ُث ُٗ َٕ إ٢ٜي٢ َدٜؾَع َُا َٔ ُعِج ٙٔ، ٔؾٞ ٜؾَطٖبِش ِٖ َٜٔد ٖٔ ُث ُٗ َٓا َدٜؾَع ِٝ ِِ إ٢ٜي َٔ ٜؾًٜ  َََع َُٜطٚبِش

ٖٓا  ٜأَسٕد َٔ}9 

شتعيفػ  ايكػ ، يقػوؿ   ذيػ  اإلبػبـ أاػو  يكو بع هؤدء ايحيو انفعلوا بػع ذ 
 ذأر ب : ايعزائ  

 ًغوببببد رطبببج٘  الك٘ببببى هببببداهٖ

 

 ٗصبببغٔ لِبببب قلجبببٖ ٗسٗبببد ُ٘ببببهٖ

 قلجٖ لدٓ الزطج٘  ٗصبغٔ ّاجبدا   

 

ْجببد الوؤل  ببَ هببي فصبب٘  كالهببٖ َّ 

                                                  
 يب نعا  ذبعج  اي  اينددئ  اينملوة   5



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y061 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

 تسػػك   شتػػػبع تسػػػملا  هػػػحا ايكاػػػبف، ذايتسػػػملا  ذايكاػػبف هػػػو اصتسػػػ ، ذست تػػػ  ايػػػيت
 السبف هصا ، ذيا  السبف اضتبؿ يكو السبف ايقبؿ.

 هاسػػػػمع  ػػػػ  بػػػػب بويػػػػ  ي سػػػػمل  ذ، ذ ػػػػ  بػػػػب هاػػػػ  ي سػػػػمل  ذ، ذيػػػػ دد زػػػػوؿ ذ:
                          ((3131)سػػػملأ)ذأذِريب أب رددب بعػػػ ، هسػػػاهللن داذذد  ػػػبف يناػػػهلل  سػػػملأ

اصتملػػبؿ ذاي ػػري ذايوبػػوش   بنبعبتػػ  ي اػػ  عػػ    بنبعػػبة ذ، ذ بنػػت تػػ دد خلفػػ   بػػزابري 
  ذاال:                                                   ((5555)اإلس اء)اإلس اء. 

إذاً ذ ػػ  ا ذف شتػػبع تسػػملا  ايكبئنػػبت، هػػب ذف إذا اػػفت، ذا ذف إذا قيفػػ ت، 
 إذا ا ت تسمع تسملا  ايكبئنبت.ذا ذف 

بػػػب ببينػػػب ؿتػػػػوأ هنػػػبؾ آذاف دغاػػػػة، ذهنػػػبؾ آذاف اػػػػبغاة، ذهنػػػبؾ آذاف ذاااػػػػة، 
 هبآلذاف ايالغاة تسمع  الـ ايهللناب ايفبين بو أه  ايهللناب ايهللناة، ذتعاش   ايليفو.

ذأبػػب اآلذاف ايصػػبغاة هيفػػي ايػػيت تصػػ ى إى أاػػوات ايكبئنػػبت ذهػػي تسػػمل  خػػبيق 
 .ا رض ذايسمبذات

ذأبػػب اآلذاف ايواااػػة هيفػػي ايػػيت هنػػت اػػو ايكػػ ، ذأاػػمل ت تعػػي  ػػالـ بػػو يقػػوؿ 
  يلاػػػػػيء  ػػػػػو هاكػػػػػوف:                                                 

      ((1111)ؽ)بقبـ اظتابههللة ذاظتعبينة. ؽ   
ذهح  حتتػبج إى خ ػة حتػحي ، همػو ا ذف ايالغاة جتبي  أه  ايل و ذأه  ايملبق ، 

أراد أف لت ََقق ي  ايافبء، ذي افى بو    داء، هلا حر بو غتبيسة أه  ايهللناب ذأهػ  اضتػ، 
ػػػػبي  إد ايصػػػػبضتل ذايصػػػػبدزل:    ذاعتػػػػوي، ذد كت                             

        ((2828)ا نعبـ)ا نعبـ. 
اجملبي  ذأامل  د كتبي  إد ايصػبضتل ذايصػبدزل ذأهػ   إذا بف، نفس  بو هح 

ادسػػػتقببة ذأهػػػ  اإلخػػػالص، َاهلَلتػػػ  أبػػػواعت ؛ هػػػأبواؿ اي  يػػػق اي أهػػػ  اي  يػػػق بعظميفػػػب 
يق يع ايفػب يػ  ا اػة بػو  هللِر اهللذي الى ايت قاق، بن ة أذ بنة بو رع  ابحمل أذ رع  ار

تقا  الػػى اظتػػنيفج ايقػػوًن ، ذهػػي ايػػيت تواػػ  إى هػػح  ا بػػواؿ، يكػػو اظتيفػػ  أف تسػػذ 
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 ايحب يصف  ي  اضتكا .
يكو إذا باات الى هواؾ، ذت يهلل أف يت قق ي  بنبؾ، هػال يكػوف، يقػوؿ اإلبػبـ 

 ذأر ب  بتكلمًب السبف اضت  ة هاقوؿ: أاو ايعزائ  
 ررٗببببد أى رببببرٓ  طببببٌٖ ّررقببببٔ

 

 ثببببببال  ببببببرة شببببببدٗد    ٗكببببببْى

 فوبببي رام الْصبببب  إلبببٔ جٌبببببثٖ 

 

 أمصببببببب َ٘ ّفبببببببٖ ُببببببب ا فزبببببببْى

 روطبببببا إى أردد القبببببرة هٌبببببٖ 

 

 ثطمببببببٌخ أ وببببببد فِببببببْ ااهببببببب٘ي

 
اضتػػػ ب بػػػع ايػػػنف  ذيػػػا  بػػػع اي ػػػري، ذيػػػحي  د اػػػهلل بػػػو غتبهػػػهللة نفسػػػ ، هطهػػػة 
ا بملػػػبب أنػػػ  ي يػػػهلل أف يصػػػ  إى بػػػب يملت اػػػ  ذبػػػب يتمنػػػب  اػػػهللذف عيفػػػبد!! هػػػ  هنػػػبؾ عػػػاش 
سا قق اينص  اهللذف عيفبدأ! د،  حي  أنت ها  عاش، عاش اضتق ايػحب هاػ ، ذهػو 

يقلػػه، ذايفػػؤاد، ذايسػػ ، ذاطتفػػب، ذا خفػػى، ذايػػ ذح، ذايعقػػ ، ذزػػوات ايملبقػػ  ايػػيت هاػػ  ا
ذهػػي ايػػنف  ا بػػبرة، ذايػػنف  اإلالاسػػاة ، ذايػػنف  اضتاواناػػة، ذايػػنف  اياػػيفواناة، ذأرض 

 اظتع  ة هي قور سانبء ذهي ايقله، هبيك  ي يهلل أف يسا   الى دائ ة ايقله.
، هػػإذا انتصػػ  اضتػػق هاػػ  الػػى ايملبقػػ  هكػػ   َّ عػػاش يليفػػهللي، ذ َّ عػػاش يلػػ دي

 يوب  يـو اهللر، ذ   يال  يا  زهللر.
هال اػهلل بػو اظتع  ػة اػهللاخل ، ذعيفػبد ايػنف ، هػإذا عبهػهلل اإلنسػبف نفسػ  ذعػبي  

ايصػػفبء ذاياقػػل، هلػػو يسػػمع أبذنػػ  اي اناػػة، ذيكػػو يسػػمع أبذنػػ   ايصػػبضتل ي ززػػ  ذ 
ئنػػػبت، ذأاػػػوات ا ا ػػػبء اظتوعػػػودة ايقلملاػػػة، هتصػػػمل  أذف اػػػبغاة تصػػػ ى  اػػػوات ايكب
، ذهح  بػو يسػمعيفب هإنػ  يسػمع ها ، ذايك  يسمل  ضت  ة ابربء ا رض ذايسمبذات 

 بوساقى شجاة يا  عتب نظري ذد بثا  ذد شملا    ابمل ايوعود.
 هػػإذا هػػين اػػو ذيػػ  سػػتظيف  ا ذف ايواااػػة ذهػػي أذف ايػػ ذح، ذزػػهلل أذف يػػ  ذ 

 :  بػػو اضتملاػػه، ذإبػػب بػػو اظت ػػتكل  اػػ  ابيفتػػوح، هاسػػمع ايقػػ آف إبػػب               
  أيقػػػػى ايسػػػػمع ا، يسػػػػمع  بػػػػو ب ػػػػ ت  عػػػػ    اػػػػال            ((1111)ؽ)بقػػػػبـ  ؽ  

ايايفبدة، ذيك  بقاقة أ ذ ف، هيفنبؾ أ ذف ايقله، ذأ ذف اي ذح، ذأ ذف ايس  .. ذغػريه  بػو 
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 اضتقبئق.

 ذكس اللطاٌ
ا بػػػ  ابظتعػػػ ذؼ ذاينيفػػػي اػػػو اظتنكػػػ ، ذاينصػػػا ة ابي  يقػػػة  أبػػػب ذ ػػػ  ايلسػػػبف هيفػػػو

ايصػػ ا ة، ذختفاػػف ا املػػبء اػػو ا بملػػة، ذبواسػػبة اظتنكػػوال، ذإرشػػبد اي ػػبيل، ذتػػالذة 
 ايق آف، ذدراسة ايعل ، ذأف يكوف رقملبً اح   ذ تعبى .. ذهح  اهللايت .

  هػػػػإذا ب لَّػػػػت اقهللتػػػػ  تكلػػػػ  بػػػػع ا بملػػػػبء، هاػػػػتكل  بػػػػع اظتالئكػػػػة:             
                                                        ((1111)هصلت)هصلت. 

إبػػب بكبه ػػة ذهػػحا هػػو اظتقػػبـ ا الػػى،  هػػإذا قػػبب ذاسػػت بب تكلػػ  بػػع اضتػػق 
 ذإبب بو ذراء بجبب ذهحا هو اظتقبـ ا دىن.

  ب عتب بعػف انػهللن: ذبو ذراء بجب                                       
           ((4343)اياػػػوري)هبيملاػػػ ية هػػػي اضتجػػػبب، ه بظتػػػب أنػػػ    ايملاػػػ ية ذ  اضتاػػػبة  اياػػػوري

 .اإلنسبناة هال تست اع أا بؤؾ شتبع  لمبت اضتق 
   د اػػهلل أف ي ػػهللؾ اصتملػػ  إذا جتلػػى راػػ  الاػػ :                               

               :ذبوسػػػػػػػػػى إشػػػػػػػػػبرة إى ايقلػػػػػػػػػه                        
                        ((351351)ا ا اؼ)ا ا اؼ. 

َُٛع }  ُ٘ َِ ايًٜٓ َُٓا ٜنًٜٓ ُٰ٘  ٜي َُ ٛٝٓٛز٢ ٜنًٜٓ َّ اي ِٛ َٜ  ٣  َّ ِٛ َٜ  ٔ٘ ُ٘ ٔب َُ ٢ّ ايٜٓٔرٟ ٜنًٜٓ ِٝس٢ اٞيٜهاٜل ٔبَػ

َٜا َزب ٙ َُٛض٢:   ٍَ ُٙ، ٜؾٜكا َُا ٰ  َْاَدا َْٓ َُٛض٢ إ٢ َٜا   :ٍَ ٘ٔ ؟ ٜقا ٓٔٞ ٔب َُِت َُٜو ايٜٓٔرٟ ٜنًٜٓ َذا ٜناٜل

َٜٚأٞقٛ َٗا  ٢ٔ ٝنً ٠َٝٓٛ اأٜلٞيُط َٚٔيٞ ٝق  ،٣ٕ ٠َٔٓٛ َعِػَس٠ٔ آاٜلٔف ٔيَطا ُُِتٜو ٔبٝك ِٔ ذٰ  ٜنًٜٓ َٔ َُٓا  ٔيٜو،ٰ  ٣  ٜؾًٜ

َُٛع َُٛعٰ  ٣ إ٢ٍٰ  َزَدَع  َٜا  ٌَ ٜقاٝيٛا:  ٓٔٞ إ٢ِضَسا٥ٔٝ َّ ايسَِٓسِٰ  ٣ َب َٓا ٜناٜل ـِ ٜي ٢ٕ، ٰ  ٣ ٔص

ِٚا إ٢ٍ ِِ َتَس ُ٘، ٜأٜي ُٛٔٝعَْٛ ٍَ: اٜل َتِطَت ٌُ ٔؾٞ ٜأِدٌٰ  ٜقا َٛأعل٢ ايٜٓٔتٞ َتٔص َٛأت ايصَٓ ٣ ٰ  ٣ ٜأِص

ُُُٛٙ ٜؾر ُِٔعُت ٠َٕٚ َض ُٰ٘  َساٜل ِٓ َٔ  ٔيٜو ٜقس٢ْٜب 
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 ِٝ َٜ٘ٔٚي  10{ َظ ٔب

ِٓاتُ  }: بً ...ابر  لػ  شتعػ ُ٘  ٝن َُِع ٟ  َضا َُعُ  اي٤أر ٘ٔ  َِٜطا  ػ  ا ا ػبء تسػمع إذا    11{ ٔبا
 . بف ايكالـ  الـ ذ 

ذهػػحا  ػػالـ أهػػ  ايت قاػػق د يع هػػ  ذد ياػػع  اػػ  إد غ يػػق   هػػبر ايت قاػػق، هػػإف 
 ذزت بب ذازوا ا هت بب ا هوا.

  ذهحا ايحب ا  اإلشػبرة إى زػوؿ ذ                                       
 ذ ثػػػػرياً أب ابصتػػػػوارح بػػػػع ايقلػػػػه، هػػػػبصتوارح  ليفػػػػب تػػػػح   ذ بػػػػع ايقلػػػػه، ،ا بػػػػزاب(ا بػػػػزاب(5353))

اياهلل تح  ، ذاي عػ  تػح  ، ذا نػف يػح  ، ذايػمل و تػح  ، ذايفػ ج يػح  ، ذايكػ  يػح   ذ 
 يقػػػػػػػػػػوًن ايػػػػػػػػػػحب أتػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػ  اينػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػح   اػػػػػػػػػػ ا  بتملعػػػػػػػػػػبً   ذيػػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػنيفج ا 

 .اي ءذؼ اي با  ساهللن أ 
 ... ذذ   ا نف ظيفور اضتي اينبهع      نَػَف 

 ..... ذذ   ايمل و أف تت حي اقلا  بو اضتالؿ اطتبيا
، ذايملسط ابيع ا ة يلفق اء، ذاصتيفبد   سملا  ذذ   اياهلل دهع ا ذي ذنص ة اظتظلـو

 ذ .....
ذ تعػػػبى، ذاسػػػتم ار رابيػػػة أبكببػػػ ، ذاست  ػػػبر ذذ ػػػ  ايقلػػػه بهللاذبػػػة ب ازملػػػة 

   الى  مبؿ ايتوباهلل ذاضته اطتبيا ....اظمت  ايعبياة، ذاقهلل
ذذ   ايف ج ايتهللا  هامب أذداػ  ذ هاػ  بػو امػبرة ايكػوف، ذبفظػ  بػو بعصػاة ذ 

 تعبى، ذذ   اي علل ايص  الى اياهللائهلل   اصتيفبد، ذس اة إغبثة اظتليفوؼ.

 هل ميصل٘ الراكس
ههلليث اسػاط ، ذن ػع    اي ذشػتة، ذاي ياتنػب  ذهحا ا ب  أشبر إيا  رسوؿ ذ 

                                                 
َي اَللَّ  َان     31  .عببع اظتسبناهلل ذاظت اسا ، از، او عبا   َر ر
 ا ا  ايملخبرب ذااو بملبف او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 33
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 :نعا ، زبؿ 
ِٝس٢ َّاٞيٜهال ُتٞهٔجُسٚا ال } ٘ٔ ٔذٞنس٢ ٔبَػ ٕٖ اي٤ً ِٝس٢ ٢ّاٞيٜهال ٜنِجَس٠ٜ ٜؾإ٢ ٘ٔ ٔذٞنس٢ ٔبَػ ٠٠َٛ اي٤ً  ٜقِط

ًٜٞكًٞٔب، ٕٖ ٔي ٖٓاع٢ ٜأِبَعَد َٚإ٢ َٔ اي َٔ ٔ٘  50{ اٞيٜكأضٞ ٜكًُٞباٞي اي٤ً

أنػػت ت يػػهلل أف تػػتكل ، هػػإذا  نػػت رعػػ  ابزػػ  ذذعػػهللت نفػػ اً بػػو ايعػػواـ يت ػػهللثوف، 
ذيفػػت نظػػ ؾ غتػػيء رعػػ  بػػو ايوعيفػػبء، همػػو ختتػػبر يتػػتكل  بعػػ ، ايعػػواـ أـ اي عػػ  ايعظػػا  

 ايوعا أ د ش  بع اي ع  ايعظا  ايوعا ، همب ابي  إذا  بف رب ايعزة يقوؿ ي :
َْا } ِٔ َدًُٔٝظ ٜأ ََ ْٞٔ  54{ َذٜنَس

هحا اضتهلليث كتع  ايصبضتل ذايسػبيكل يفػ ذف بػو اطتلػق، هػأن انػهللبب  نػت قبيملػبً  
 نػػت أسػػبه ، ذ ػػبف يسػػبه  بعػػي  ثػػري بػػو أبملػػبيب بػػو الػػهلل ، ذأثنػػبء ذهػػبيب حمل ػػة ايق ػػبر  
 نت إذا رأيت نف اً بنيف  يسملقوين أأخ ، ذإذا رأيت نف اً يتػأخ ذين أسػ ع، ظتػبذاأ بػ  د 

 كالـ بع ذ ذأتكل  بع اينبس!.أت ؾ اي
 ذيقوؿ ذ أي بً:

َْا } ُٙ ٔبٞ ََٚتَشٖسٜنِت َذٜنَسْٔٞ، ََا َعِبٔدٟ َََع ٜأ  53{ َغٜؿَتا

بع  اتأياػهلل  ذي فػ  ذرزتتػ  ذانبيتػ  ذاسػتجبات  ذنصػ ت  .. بعػ  اكػ  اظتعػبين ايػيت د 
بف أف يت ػهللث بػع خت   إد الى زله إى را  داين، ذبفبرؽ ابيكلاة يلفػبين، هكاػف إلنسػ

 خلق ذ ذيرتؾ ذ   ذأ! ذيحي   بنت هح  سامب ايصبضتل.
ذبػػ  أتملػػبع اي  يػػق،  ػػبف ايوابػػهلل بػػنيف  أثنػػبء سػػري  د يػػرتؾ ايتسػػملا ، ذإذا  لَّمػػ  
أبهلل ي د الاػ  هسػبب، بػ  د يتع ػ  اػو ذرد ، ذ ػبنوا يسػمون  اػببه ق يػق، أذ بػو 

 .ايح   ايهللائ  ا أانبء اي  يق، هكبنت االبة ااو اي  يق 

 ضسّزٗ الْزد للنسٓد
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ذد اػػػهلل أف يكػػػوف يػػػ  ذرد بػػػ  يلتػػػـز اػػػ ،  ف ايػػػنف  حتتػػػبج إى ذيػػػ ،  نػػػ  يػػػو 
ت  تيفب الى ب يتيفب هإهنب ستت ل  بو    شيء، يكو د اػهلل بػو إيزابيفػب اػورد، يػحي   ػبف 

ف  ايصػػػبضتوف يلزبػػػوف أنفسػػػيف  أبف ي صػػػلي الػػػى اينػػػا  بػػػثالً  ػػػ  يػػػـو أيػػػف بػػػ ة، ذيسػػػت 
ستسػػمبئة بػػ ة، ذيسػػمل   ػػحا بػػ ة، ذمتػػت  ايقػػ آف  ػػ  اػػهللة أايـ بػػ ة ... ظتػػبذاأ  ف ايػػنف  
حتتبج إى اصتيفبد، هػإذا ت  تيفػب عتواهػب هإنػ  سػتق أ   أذؿ يػـو عػزء بػثاًل، ذ  اياػـو ايثػبين 

 ستق أ سورة ا رية، ذاعهلل اهللة أايـ ستتوزف او ايورد.
هيف  هنبؾ قملاه يكته دذاءاً ظت ي   يكو اينف  حتتبج إى اديتزاـ، بث  اي ه،

 !!! ذيرت   مخح  بسه هوا أ! د
 ذيكو يع ا  ع ابت مبواااهللهب ب  يت  ايافبء.

ػػ  بسػػنبت، يكػػو  صِر ػػ ، هبيػػح   احملصػػ  لت  ػػ  ذيػػا  ايػػح   اظت َ صِر إذاً ايػػح   اظت َواِر
لتبسػملين إد  ايح   اظتواِر  د اهلل أف آخح  بو رع  ذاا  ذأيتـز ا ، ذأ يـز نفسي ا ، ذد

:  أن، هإذا ابتجت  بهلل لتبسملين هال أال  ي  يق ايقـو
  بضت او٘رأ ّالحظبي أضبرارٕ

 

 ّاػكف ػلٔ ثبة الص ب ٗبب ضببرٕ

 
فب، ذخلفػػػػػ  اضتملاػػػػػه اظتصػػػػػ فى إذا ببسػػػػػملت نفسػػػػػي هسػػػػػأاكف الػػػػػى ابب ايصػػػػػ

ّٖٛ إال ))إٕ ْؿطااٟا ال ُتذأر ػػب  ذ ػػ  ينػػب املػػبرة غ يملػػة هقػػبؿ:  ذاإلبػػبـ أاػػو ايعػػزائ  بملبشػػ ة،  ٜكاا

ّٖٛ إال باملدازا٠ طؿ١ًٝٝ(( يكو أنػت ايػحب تملػهللأ انفسػ ، هبيصػبضتوف  بايػد٠ سٝٛا١ْٝ، ٚإٕ ْؿطٟا ال ُتٜك
د ي يػػهللذف بنػػ  شػػيء إف  ػػبف دناػػوب أذ غػػري ، ذيكػػو أنػػت ايػػحب حتتػػبعيف ، هاجػػه أف 
قػػق اظتػػ اد، ذتفػػوز ابيقػػ ب ذايػػوداد، ذحتظػػى انظػػ ات  تمل ػػث اػػو اي ملاػػه ذتلتػػـز بػػ  حت 

 . شبد بو ساهلل ايعملبد اي
هال اهلل أف يكوف يسنسبف ذ  ، ذهحا ايح   يكوف ي  ذرد، نتاي الاػ ، هاػث أنػ  
ياػػ   ذزتػػ   لػػ  بػػع بػػود ، إد اي ػػ ذرات ايػػيت د غرػػف انيفػػب، إف  ػػبف سػػعابً ظتعبشػػ ، أذ 
ز بءاً ظتصبحمل نفس ، أذ ز بءاً ظتصبحمل أهل ، هح  اي  ذرة د اهلل بنيفب، ذلتػ ص  مػب زػبؿ 

 إلببـ أاو ايعزائ :ا
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 إ  الضببببرّرح فبإلثب ببببخ إى دػببببذ

 

 فِ٘ب الضرّرح فبطلجٌِبب هبي هؼب٘ي

 
 .ي لمليفب بو اضتالؿ ايصب  ب  يظ  بنوراً اح   ذ 

 آداب ذكس اهل للنيفسد
إذا أخػػػح ايػػػورد ذأراد أف يػػػح   ذ، هػػػال اػػػهلل يػػػ  بػػػو آداب ايصػػػبضتل، هػػػال اػػػهلل أف 

ه ، ذيكػػوف ذعيفػػ  يلقمللػػة، ذيت اػػه، ذيكػػوف اظتكػػبف يكػػوف بتو ػػئبً، ذكتلػػ    بكػػبف قػػب
اعاػػهللاً اػػو تاػػويش اطتالئػػق، ذاعاػػهلل اػػو شتػػبع ا اػػوات  ػػبيتلفزيوف ذبػػب شػػب  ، ذيملػػهللأ مبػػب 
تاس  بو ايق آف ذيػو بػ  ايفبحتػة، ذيست  ػ  اػورة شػاخ    زلملػ  بػ  متاػ  اظتػهللد بػو 

بػو ايػح   متػت  ابيفػوات  ، هػإذا انتيفػى رسوؿ ذ بملبش ة او ق يػق شػاخ ، ذيػح   ذ 
ينفس  ذيلصػبضتل ايػحيو يتملػع بػنيفجيف ، ذي  مػ  ااونػ  ضتظػبت بػ  تَػ رد الاػ  ايػواردات 

 اإلعتاة.

 آداب الركس يف مجاع٘
 :يكو إذا  نب   رتباة

 .هنق أ   ايملهللاية بب تاس  بو ايق آف -

 ة ذاإلخػالص ثػالث بػ ات ذاظتعػوذتلمث ايصلوات، أذ نق أ الى ا ز  ايفبحتػ  -
... 

مث نملػػػهللأ ايػػػح  ، ذايػػػح   يكػػػوف   بكػػػبف اعاػػػهلل اػػػو اي وغػػػبء، هػػػال يصػػػل      -
 زبؿ هايفب: اظتوايهلل، ذنص ف بلقبت  ف اينا  

ِِ إ٢َذا } ١ٖٔٓ ٔبس٢َٜاض٢ َََسِزُت ََا: ٜقاٝيٛا ٜؾاِزَتُعٛا، اٞيَذ َٜاُض َٚ ١ٖٔٓ؟ ز٢ ٍَ اٞيَذ  51{ ايٚرٞنس٢ ٔسًُٜل: ٜقا

بػػ  تسػػ ب ايػػ ذح هانػػب  لنػػب، ذنن ػػق إسػػ  ذن ػػع أاػػباعنب   أاػػباع اع ػػنب  -
اصتاليػػة اعملػػبرة هصػػا ة، د هايفػػب حت يػػف، ذد هايفػػب ايتػػواء، ذ ػػحا يػػو ن قنػػب أب 
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إسػػػػ  بػػػػو اشتػػػػبء ذ نن قػػػػ  ان ػػػػق هصػػػػا  اػػػػ ا ، ذإذا ذ ػػػػ ن اسػػػػ  )ذ( 
هبيلسػػبف يقػػوؿ )ذ( ذايقلػػه يػػ دد بعػػ  اػػفة بػػو اػػفبت ذ، همػػثالً ايلسػػبف 

( ذايقله يقػوؿ بػى، أذ ايلسػبف يقػوؿ )ذ( ذايقلػه يقػوؿ يقوؿ   اظت  )ذ
، أذ ايلسػػبف يقػػوؿ )ذ( ذايقلػػه يقػػوؿ بفػػا، أذ ذ اػػ  أذ شػػيفاهلل أذ أب  زاػػـو

 .إس  بو أشتبء ذ 
إذا انتيفػػى ايػػح   ـتػػت  اػػػ )د إيػػ  إد ذ( ذؾتلػػ  ينسػػمع بػػب تاسػػ  بػػو آايت   -

حي  اظتناػهلل، هػإذا  نػب   ، ذ ػب تبب ذ، ذايحب يق أ د اػهلل أف يكػوف بكامػ
بكػػػبف اػػػبـ هاػػػأ  ابيقصػػػبئهلل ايػػػيت هايفػػػب  ػػػالـ اػػػبـ؛ اػػػو ايصػػػالة أذ اصتنػػػة أذ 
ايػػح  ، بػػ  د ي صػػعِره الػػى اآلخػػ يو، ذ ػػحي  ايقػػبرئ يست سػػو يػػ  أف م  
آبايت ايملاػػػ ايت، هلػػػا  بػػػو اضتكمػػػة أف يقػػػ أ اعػػػهلل ايػػػح   اسػػػورة ايقبراػػػة، 

ملا ن ابصتنة، ذيقػ أ بػب تاسػ ، هػال هن و   رذ ة بو رايض اصتنة هاجه أف ت
 ي ا    ايق اءة.

إذا  ػػبف هنػػبؾ اعػػ  ا بملػػة ي يػػهلل أف يلقػػي ؽتػػب أهػػبض الاػػ  ذ بػػو ايعلػػ  هػػال  -
 :ببنع، الى أف د يرتؾ اإلخواف ب  نتلوا يقوي  

{ ٖٕ َ٘ ٜؾإ٢ ٌٗ ال اي٤ً َُ ٥ًَُٛا َسٖت٢ َٜ  51{ َت

 ائمبً:يقوؿ د ذ بف شاخنب ايااخ أ الي سالبة 
 ) ف نرت يف  راغملل خري بو أف يرت ون زاههلليو(. 
ذاعهلل ذي  إذا  بف هنبؾ اع  ا بملة يناهلل بػب تاسػ  بػ  يػ ػَ ذِرح اينفػوس، مث  -

 ـتت  ابيفوات  ذننص ؼ.

 الركس ّالتصفٔ٘
ذ ػػ  ذ هػػو ايػػهللذاء ايوباػػهلل ايػػحب ذ ػػ   اضتملاػػه اػػلى ذ الاػػ  ي يفػػ ة ايقلػػوب 
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 :ذتصفاتيفب، زبؿ 
َُا َِٜصدٝأ بايٜكًٞ } ٌَ َِٜصَدأ ٜن ٍَ َٜا: احٜلٔدٜد، ٔقٝ ََا اهلل، َزُضٛ  ُؤٙ؟ٔدال َٚ

ٍَ  51{ َتَعاٜي٢ اهلل َٚٔذٞنُس ايٝكِسإٓ ٠َٚٔتال :ٜقا

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ٖٕ ًٞٝكًٝٛٔب إ٢ َٖا اٞيَشٔدٜٔد ٜنَصَدٔأ َصَدٟأ ٔي  50{ االِضٔتِػٜؿاُز ََٚدالُؤ

 ذ  رذاية أخ ي:
{ ٖٕ ٙٔ إ٢ َُا َتِصَدٝأ، َباٞيٝكًٝٛ َٖٔر ُ٘ إ٢َذا اٞيَشٔدُٜد َِٜصَدٝأ ٜن َُا٤ُ، ٜأَصاَب ٌَ اٞي ٍَ َٜا: ٔقٝ ٘ٔ، َزُضٛ  اي٤ً

ََا َٖا؟ َٚ ٍَ ٔدالُؤ ِٛٔت، ٔذٞنس٢ ٜنِجَس٠ٝ: ٜقا َُ ٠َٝٚ اٞي ٢ٕ َٚٔتال  59{ اٞيٝكِسآ

    االجأ
 أراعة:

 ايح  ، ذادست فبر، ذتح   اظتوت، ذتالذة ايق آف، هك  بهلليث ي ع ي بعف.
 ايحب يؤدب إى اهللأ ايقلهأبب 

اي فلة او ذ   ذ، أذ ايوزػوع   ايػحنه، هػإذا غفػ  اػو ذ ػ  ذ يصػهللأ ايقلػه، 
 :ذإذا ذزع   ايحنه هكمب زبؿ 

{ ٖٕ َٔ إ٢ َٔ ُُِؤ ََْب إ٢َذا اٞي َِٛدا٤ُ ُْٞهَت٠١ ٜناَِْت ٜأِذ ٘ٔ، ٔؾٞ َض ِٕ ٜقًٞٔب ََْصَع َتاَب ٜؾإ٢  َٚاِضَتِػٜؿَس، َٚ

ٌَ ُ٘ ُصٔك ِٕ ،ٜقًُٞب ُٕ ٜؾَرٔيٜو َشاَدِت، َشاَد ٜؾإ٢ ُٙ اي٤ٔرٟ ايٖسا ُ٘ َذٜنَس ٘ٔ:  ٔؾٞ اي٤ً  رَانَ بَمْ كَالٔنَتأب
  }02 يَكْسِبُىنَ كَانُىا مَا قُهُىبِهِمْ عَهَى

 .هعالج اي فلة ايح   -
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 ذاالج ايحنوب ادست فبر:  -

                                                 

              ((1111)ا نفبؿ)ا نفبؿ 

 .إد ذ   ذ  إذاً د يوعهلل شيء ي صفي ايقله ذي  يف   ا 

 مً كيْش أحادٓح الركس
 زبؿ: او ابئاة اهنع هللا يضر أف اينا  

َُا } ْٖ ٌَ إ٢ َٛاُف ُدٔع ٤ٛ ِٝٔت اي َٔ ٔباٞيَب ِٝ ٠َٔٚ َٚ ايٖصٜؿا ََٚب َُِس ُٞ اٞي َِ َُاز٢ ََٚز ٘ٔ ٔذٞنس٢ ٜقا١ََٔإل٢ اٞئذ  05{ اي٤ً

، َاك   ، َأيبر  َاو    :زَبؿَ  ايابـ، أه  بو  القتب َذاي َّ َّبؾر
{ ٌَ ٍُ ُض٦ٔ ٘ٔ َزُضٛ ٟٗ : اي٤ً َُِطٔذٔد ٜأ ِْٝس؟ اٞي ٍَ يَِخ ِِ :ٜقا ُٖ ٘ٔ، ٔذٞنّسا ٜأٞنَجُس ٍَ ٔي٤ً ٟٗ: ٜقا  ٜؾٜأ

َٓاَش٠ٔ ِْٝس؟ اٞيَذ ٍَ يَِخ ِِ: ٜقا ُٖ ٘ٔ، أذٞنّس ٜأٞنَجُس ٍَ ٔي٤ً ٟٗ: ٜقا َٗأد ٜؾٜأ ِْٝس؟ اٞئذ ٍَ يَِخ ِِ: ٜقا ُٖ  ٔذٞنّسا ٜأٞنَجُس

،ٔ٘ ٍَ ٔي٤ً ٟٗ :ٜقا ِْٝس؟ اٞيُشٖذاز٢ ٜؾٜأ ٍَ يَِخ ِِ: ٜقا ُٖ ٘ٔ، ٔذٞنّسا ٜأٞنَجُس ٌَ ٔي٤ً ٟٗ: ٔقٝ َٔ ٜؾٜأ ٖٔٔدٜ َُُذا  اٞي

ِْٝس؟ ٍَ يَِخ ِِ :ٜقا ُٖ ٘ٔ، ٔذٞنّسا ٜأٞنَجُس ٌَ ٔي٤ً ٟٗ: ٔقٝ ٖٛأد ٜؾٜأ ِْٝس؟ اٞيُع ٍَ يَِخ ِِ: ٜقا ُٖ ٘ٔ  ٔذٞنّسا ٜأٞنَجُس ، ٔي٤ً

ٍَ ََٖب:  َبٞهس٣ ٜأُبٛ: ٜقا َٕ َذ َ٘ ايٖرأنُسٚ ِٝس٢ اي٤ً ٘ٔ، ٔباٞيَخ ٍَ ٝنًِّ َٗا: ٜقا ِٓ َٔ  اٞيَػَدا٠ٔ َبِعَد ايٚرٞنُس َٚ

ُِظ٢، ٝطًٝٛع٢ إ٢ٜي٢ ُِظ٢ ٝغُسٚٔب إ٢ٜي٢ اٞيَعِصس٢ َبِعَد َٚايٚرٞنُس ايٖػ  00{ ايٖػ

 :ملبس ر ي ذ انيفمب زبؿ: زبؿ رسوؿ ذ ذاو ااو ا
{ ِٔ ِِ َعَذَص ََ ِٓٝه َٔ ٢ٔ ٢ٌ َع ِٝ ِٕ اي٤ً ُٙ، ٜأ ٌَ ُٜٜهأبَد ٢ٍ ََٚبٔخ َُا ِٕ ٔباٞي ُ٘، ٜأ ِٓٔؿٜك ُٜ َٔ ٢ٔ ََٚدُب  َع

ٚٚ ِٕ اٞيَعُد ُٙ، ٜأ َٖٔد ُٝٞهٔجِس َُٜذا ًٞ ٘ٔ  ٔذٞنَس ٜؾ  04{اي٤ً

 ذاو بعبذ او عمل  زبؿ:
                                                 

 سنو أيب داذد ذبسنهلل أزتهلل 63
 شعه اإلنتبف يلملايفقي 66
 بسنهلل ايملزار ذااو بج  ذاي  اين 61



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y071 X(   الْصل الطابع 9 مفاتٔح كيْش فطل اهل    ((                                

ٍَ َضٜأٞيُت } ٘ٔ َزُضٛ ٟٗ:  اي٤ً ٢ٍ ٜأ َُا ٘ٔ؟ إ٢ٜي٢ ٜأَسٗب اأٜلِع ٍَ اي٤ً ِٕ  :ٜقا َُُٛت ٜأ  َت

ِٔ َزٞطْب َٚٔيَطاُْٜو ٘ٔ ٔذٞنس٢ َٔ  03{ اي٤ً

{ ِٔ ٍَ ، ايٖدِزَدا٤ٔ ٜأٔبٞ ٚع ٍَ: ٜقا ٞٗ ٜقا ٖٓٔب ِِ ٜأال : اي َْٚب٦ُٝه ِٝس٢ ٝأ ِِ ٔبَخ َُأيٝه َٖا ٜأِع  َٜٚأِشٜنا

َِٓد ِِ ٔع َٗا ًََٔٝٔهٝه ِِ،َد ٔؾٞ َٜٚأِزٜؾٔع ِْٝس َزَدأتٝه ِِ َٚيَِخ ِٔ ٜيٝه ِْٜؿام٢ َٔ َٖٔب إ٢ َٛز٢م٢، ايٖر ِْٝس َٚاٞي ِِ َٚيَِخ  ٜيٝه

ِٔ َٔ ِٕ ِٛا ٜأ ِِ َتًٜٞك ٖٚٝن ِِ ٜؾَتِضس٢ُبٛا َعُد ُٗ َٓاٜق َِٜضس٢ُبٛا ٜأِع َٚ ،ِِ َٓاٜقٝه ٍَ َب٢ًٜ،: ٜقاٝيٛا ٜأِع  ٔذٞنُس: ٜقا

ٔ٘  { َتَعاٜي٢ اي٤ً

{ ٍَ ُٔ ََُعاُذ ٜقا ٣ٌ ِب َِْذ٢ ٤َِْٞغ ََا:  َدَب ِٔ ٜأ ٘ٔ َعَرأب َٔ ِٔ اي٤ً ٘ٔ ٔذٞنس٢ َٔ  01{ اي٤ً

{ ِٔ ٘ٔ َعِبٔد َٚع ٢ٔ اي٤ً ٕٖ ، ُبِطس٣ ِب ٍَ ،َزُدال ٜأ ٍَ َٜا: ٜقا ٘ٔ، َزُضٛ ٕٖ اي٤ً  َغَسا٥َٔع إ٢

ٖٞ، ٜنُجَسِت ٜقِد ٢ِّضالاإل٢ ٤ِٕٞ ٜؾٜأيِِخٔبِسْٔٞ َعًٜ ٘ٔ، ٜأَتَػٖبُح ٔبَػ ٍَ ٔب ٍُ ال :ٜقا  َزٞطّبا ٔيَطاُْٜو ََٜصا

ِٔ ٘ٔ ٔذٞنس٢ َٔ  01{ اي٤ً

{ ِٔ ٟٚ، َضٔعٕٝد ٜأٔبٞ َٚع ِٔ اٞيُخَدز٢ ٢ٍ َع ٘ٔ َزُضٛ ُ٘  اي٤ً ْٖ ٌَ ٜأ ٟٗ ُض٦ٔ ٌُ اٞئعَبأد ٜأ َِٓد َدَزَد١ٟ ٜأٞؾَض  ٔع

ٔ٘ َّ اي٤ً ِٛ ١ََٔ؟ َٜ َٝا ٍَ اٞئك َٕ :ٜقا َ٘ ايٖرأنُسٚ ٌَ ٜنٔجرّيا اي٤ً ٍَ َٜا: َٚايٖرأنَسأت، ٔقٝ  ٘ٔ،اي٤ً َزُضٛ

٢ٌ ٔؾٞ َٚاٞيَػاش٢ٟ ٘ٔ؟ َضٔبٝ ٍَ اي٤ً ِٛ: ٜقا ٘ٔ َضَسَب ٜي ِٝٔؿ ُُِػس٢ٔننَي اٞيٝهؿ٤از٢ ٔؾٞ ٔبَط ِٜٓهٔطَس، َسٖت٢ َٚاٞي َٜ 

َِٜخَتٔضَب َّا، َٚ َٕ َد ٘ٔ ايٖرأنُس ٜيٜها ٌَ ٜنٔجرّيا ي٤ً ُ٘ ٜأٞؾَض ِٓ  01{ َدَزَد١ٟ َٔ

 يو، ذأف ينظػػ  إيانػػب أف كتعلنػػب بػػو املػػبد  ايػػحا  يو ايفػػب  يو اضتب ػػ نسػػأؿ ذ 
 ذكتعلنب بو ايحيو إذا ذ  ذ  ذ  ه ، ذإذا است ف ذ  غف  عت ، ذإذا شك ذ  زاده 

    وصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسميوصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ وصحبْ وسمي

                                                 
 ا ا  ااو بملبف ذاي  اين 65
 عببع ايرتبحب ذااو ببعة 64
 ااو ببعةعببع ايرتبحب ذ  62
 عببع ايرتبحب ذبسنهلل أزتهلل 61



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y072 X(   الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احلجسات    ((                                

 
 

 الْصل الجامً
 احلجسات ضْزٗ يف املؤميني آداب
c األقآّل مساع عيد التجبت 
c اليبْٗ أثس 
c ٌّشٓيتُ اإلميا 
c ّاإلصالح الصلح 
c املؤميني ُْٗأُخ 
c ٘ٓاليَٕ عً الطدس 
c اللنص ّالتيابص ّعاقبتَنا 
c اجتياب العً الطٔئ 
c التجطظ ّالتحطظ 
c ٘حتسٓه الػٔب 
c اإلهلٕ مٔصاٌ التلسٓه 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y073 X(   الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احلجسات    ((                                

  اي با اي با   اي زتواي زتو  ذذ  اس اس 
                                                                 

                                                      

                                                             

                                                        

                                                 

                                                        

                                                             

                                                       

                                                            

                                                            

                                                              

                                                            

                                                          

                                                     

                                                           

                                                           

                        ((اضتج اتاضتج ات))  



 الْصل الجامً
 1آداب املؤميني يف ضْزٗ احلجسات

 بػػػػػو غتتمػػػػػع أب   حتققػػػػػت يػػػػػو ايػػػػػيت اآلايت هػػػػػي .... اضتجػػػػػ ات سػػػػػورة آايت
 ... أامبعت  رتاع عت   ذ ذأال  أهل ، رتاع ال  اجملتمعبت

 ايسػػػبباة ذاظتعػػػببالت اي ازاػػػة، ذا خػػػالؽ ايعبياػػػة، اآلداب آايت ضتجػػػ اتا آايت
 اينػػا  اصػػ  بنػػح ذبػػل، ذزػػت  ػػ    اظتػػؤبنل املػػبد  الايفػػب يكػػوف أف  ذ ي عػػو ايػػيت
 .الايفب ذبو ا رض  ذ ي ث أف إى ذسل  الا  ذ الى

   ي تقػي ذأف ايهللناويػة، أبوايػ  إاػالح أراد بػو يك  ا قتاة غبية   اآلايت هح 
 ذيػػحي  اإلعتاػػة، اضت ػػ ة انػػهلل ايوهملاػػة ايػػهللرعبت ذ  اصتنبناػػة، اظتنػػبزؿ ذ  ايعلاػػة، اظتػػواقو
 .هقط زودً  د ذسلو بً، ذببدً  امالً  ت ملاقيفب الى أرتعوف ايصبضتوف لت ص

 األقآّل مساع عيد التجبت
 :يلمؤبنل خ بب هو اآلايت هح  أذؿ

                                                                        
                      ((22)اضتج ات)اضتج ات 

 بػنيف  نفػ  ذذاػف شػهلليهلل، حتحي د  اظتؤبنل بحَّر  ذ أف غري يلمؤبنل، اطت بب
  : ااػػػػ  يت ملػػػػ  د اواػػػػف                ذاظتاػػػػ  ل يلكػػػػبه يو يكػػػػوف ذايفسػػػػق 
 ذزعػ  شػهللة اظتؤبنػوف يعلػ  ذبػ  ايعمػ ، عتحا تاناعبً  ، ايعبظتل رب قباة او اطتبرعل
 .... ياػػػػػػػػػػػػػنبات  ز يػػػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػػػو أذ اعاػػػػػػػػػػػػػهلل بػػػػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػػػػ  ايقرتاػػػػػػػػػػػػػو  هػػػػػػػػػػػػػال ذ انػػػػػػػػػػػػػهلل
 .ذ انهلل ذزع  ذشهللة

 افػبف او اثمبف ساهللن أخو  بف اظتسلمل بو رعالً  أف اآلايت هح  نزذؿ ذسمله
 إى هػبع  إسػالبة ذاعػهلل ايفػت ، اػبـ   أسػل  اقملػة، اػو ايوياػهلل يسػمى ذ ػبف أبػ ، بو 
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 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y075 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 الػى زاػاميف  ذاتفػق ، اينػا  ابيعػوا بسػلمل ذ ػبنوا خزااة، زملالة بو زـو ذعبء اظتهللينة،
 نصػاه ياأخػح انػهلل  بػو اػببالً   اينػا  يػ  يملعػث أف الػى انػهلل ، ؽتػو ايز ػبة ي  كتمع أف

 .اقملة او ايوياهلل  إيايف  هأرس  ايز بة، هح     ذ رسوؿ
  ػػحا نفسػػ  ذبهللثتػػ  بػػنيف ، هخاػػي اصتبهلاػػة،   رعػػالً  بػػنيف  زتػػ  زػػهلل  ػػبف ذايوياػػهلل

 رسػوؿَ  أبف المػوا انػهللبب ذهػ  اثػأر ، ذمخػحذا يقتاليف  يقتصوا أف ي يهللذف رمبب  هن  اإلمث،
 يلقػمل  خ عػوا أهنػ  نفسػ  يػ  تذذقتػ هظػو دسػتقملبي ، خ عوا الايف  زبدببً   ذ رسوؿر 
 ايز ػػبة دهػػع اػػو ابتنعػػوا ايقػػـو إف: ذزػػبؿ  ذ رسػػوؿ إى ذذهػػه ه عػػع، ذزتلػػ ، الاػػ 
 .اقتلي ذقتوا

 رعػع انػهللبب ايقػـو أف بنيفب اضتبدثة، هح  اعهلل بهللث هامب ذي  اعهلل رذاايت ذهنبؾ
 دسرت ػبء اظتهللينػة إى هخ عػوا ابسػتهللابء ، هأرسػ  انيف  راض غري  ذ رسوؿ أف ظنوا

 أرسػػلت أنػػت: ذزػػبيوا  ذ رسػػوؿ إى ذذهملػػوا ناػػتيف ، سػػالبة بػػو ذهػػحا ، ذ رسػػوؿ
 أنػػت :  هقػبؿ ي  ػا أ د شػائبً  هعلنػب هػ  أبػػ نأ   زصػ ن هيفػ  رسػوي ، اػودة ت لػه
 ايز ػبة، رتعػوا ذأهن  ايفهلل ، نكثوا بب أهن  ابا هأزسموا اقتل ، ذقتمت  ايز بة، بنعت  ايحيو
  : اآلايت هػح  هنزيػت ، ذ قباػة الػى لتبهظوف ذأهن  دستقملبي ، واخ ع ذأهن        

                                       تتثملت أف اهلل د"  هتثملتوا" أخ ي ز اءة ذ 
 .ي  ي قبؿ  الـ أب بو

 ايناػة هتت ػوؿ قاملػة، غػري بً قتمػ زلملػ    يصػبدؼ ذيكو ناة، ه سو ي  ي قبؿ هقهلل
 زػػبئلو ، يقصػػهلل  بػػب غػػري خباػػبً  هيفمػػبً  يفيفمػػ  ايكػػالـ ينقػػ  ايػػحب يكػػوف ذزػػهلل سػػوء، ناػػة إى
 تسػمع   ػالـ أب بػو يتأ ػهلل ذأف يتػاقو، ذأف يتثملػت، ذأف يػرتذي، أف يسنسػبف اهلل د ذيحا

 .بل أب أذ ذزت أب   إيا  ي لقى أذ أ ذن ،
 نقػػ  ذهػػي ذايعجاملػػة اي  يملػػة اآلهػػة هػػح  هػػحا؛ زبننػػب   اآلهػػبت رتلػػة بػػو أف ذأظػػو

 .ايكالـ



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y076 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 ذبعػػ  ايوياػهلل اػػو خبيػهلل  اينػػا  عيفػز ايوياػػهلل رعػع انػػهللبب أنػ : أخػػ ي رذايػة ذهنػبؾ
 رسػػوي ، اقتػػ  ذقَتُّػػوا ايز ػػبة دهػػع اػػو ابتنعػػوا  هنػػ  ذي ػػزذه  إيػػايف  يػػحهه أف ذأبػػ   رعػبؿ
 تػػ اه  بػػ  هباػػ  ايف إيػػ ذهملػػت إذا: يػػ  هقػػبؿ بكامػػبً،  ػػبف  ذ رسػػوؿ سػػاهللن يكػػو
 أهنػ  ذاالػ  الايف ، مج  هال ايصالة يقاموا ذذعهللم  ا ذاف استمعت هإذا ايصالة، انهلل

 يػػػػؤدذف ذذعػػػػهلله  الػػػػايف  ذدخػػػػ  ا ذاف، إى هبسػػػػتمع خبيػػػػهلل، سػػػػاهللن هػػػػحهه بؤبنػػػػوف،
 . ذ رسوؿ ابب   ن  ي ، ياع وهب ايز بة عيفزذا زهلل ذذعهلله  ايصالة،

  : ابزملتيفػب ذاػلَّ  ايفتنػة، هح  ذبو ب ،ا  هحا بو  ذ ه حر             
                               . 

  ! اػػنيف أ غباػػت  اػػف بػػ ة بقاقػػة عتػػ   ذ اػػلَّ  مث                   
    ذرسػػوؿ ذ، رسػػوؿ ظيف انانػػب اػػل أف ذيعلػػ  يكػػحب أف ينفسػػ  إنسػػبف يسػػم   اػػف 
 .ذاجاه غ يه أب  ذهحا! ذبان أ ذزت     ذ بو اي اه متا  ذ

 :ايتبريخ  ته تح   ذيحي 
 أبػػػرياً   ػػػبف انػػػهللبب ايملصػػػ ة إبػػػبرة افػػػبف اػػػو اثمػػػبف ذدَّ  هػػػحا اقملػػػة اػػػو ايوياػػػهلل أف
 صػػمل اي  ػػ  هصػػلى يلخمػػ ، شػػبرابً  ذ ػػبف ايملصػػ ة أبهػػ  ايصػػمل  ياصػػلي هػػحهه يلمػػؤبنل،

 .هعزي  اثمبف إى هاكو  أزيهلل  ، شئت  إف: زبؿ سل  أف ذاعهلل أراعبً،
 اضت ػػ ة الػػى يت بذيػػ  بكػػة، هػػت    اقػػتليف   اػػ با  أبػػ اً  اينػػا  أاػػهللر ؽتػػو ذ ػػبف

 .اانيفمب اييت ايق ااة يصلة ذزتب  تهللخ  اثمبف أف إد احملمهللية،
 !! شخا متا د ايق آف   ذا ب 

  نػػ  ايوياػػهلل نقػػوؿ أف نسػػت اع د ايعمػػ ،  ػػحا قػػـوي بػػو ختػػا ايصػػفة هػػح  ذإفتػػب 
 هػح  هاػ  تكػوف ظتػو اإلعتػي ايواػف هػحا يكػو اآلايت، نػزذؿ سػمله هو  بف ذإف ا بيب
 اينػػػا  أاػػػ بب   ذزوايفػػػب اػػػهللـ بػػػع بكػػبف، أذ زبػػػبف أب   ايعمػػػ   ػػػحا ذيقػػػـو ايصػػفة،
 . ايعهللنف



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y077 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 اليبْٗ أثس
                           اينملػوة اصػ  اعػهلل  نػب ذإف اظتؤبنل رتباة ذؿتو 

 إذا اظتػؤبو زلػه   ععػ  هقػهلل ، ذبصػ فب  بملامل  نملوة بو أث اً  هانب أاقى  ذ أف إد
  : ذيسػػػػهللد  يليفمػػػػ  بلَػػػػ د  ذ بػػػػو ايقػػػػ ب درعػػػػبت إى اتقػػػػوا  ذارتقػػػػى ذ، اتقػػػػى   

                                                         
 : زبؿ ((ا ا اؼا ا اؼ613613))
َٓبيت ايصٔٓساط ضٛزإ، ؾُٝٗا أبٛاْب  } ُ٘ َجاٟل صساطٟا َطتكُٟٝا، ٚعٔ َد ضسب ايًٜٓ

َُسيِخا٠٠، ٚعٓد زأع ائصساط داع٣ ٜكٍٛ: اضَتكُٝٛا ع٢ً  َؿتَٓش١، ٚع٢ً األبٛاب ضتْٛز 

َٛٓدُٓٛا، ٚؾٛم ذ َِٓ عبْد إٔ ٜؿتح غ٦ٟٝا َٔ تًو ايصسأط ٚال تع يو داع٣ ٜدعٛ، نًُا ٖ

ُ٘ ُ٘ تًِٔذ ِٕ تؿتِش َِٓ ؾطَٓسٙ ؾأيِخرب: «. األبٛاب قاٍ: ٚحيو   ال تؿتِش٘، ؾإْو إ َٕٓ »ث أ

َٕٓ ايطتٛز املسيِخا٠ سدٚٔد  ُّ اهلل، ٚأ َٕٓ األبٛاب املؿتَٓش١ٜ حماز ائصساط ٖٛ اإلضالّ، ٚأ

كسإٓ، ٚإٔ ايداعٞ َٔ ؾٛق٘ ٚاعٝغ اهلل اهلل، ٚإٔ ايداعٞ ع٢ً زأع ائصساط ٖٛ اي

ٌٓ َؤَٔ  2{ يف قًٔب ن

 اطتػري، يفعػ  اإلنسػبف ي ليفػ  بً بلكػذااظػًب بػو ذ ىف زلملػ  ... أذ  بؤبو يك  هجع 
 زلملػ ، آبذاف إياػ  ي صػ ر  مل هػإف إيا ، استمع إف ايصبحمل ايعم  الى ذلتث  اي ، الى ذلت  

 غ ػػػه هاػػػ  ايػػػحب اآلخػػػ  اصتبنػػػه وؿتػػػ اصتػػػوارح حت  ػػػت اياػػػا بف ذسػػػبذس إى ذاسػػػتمع
 . اي زتو ب  ة

 بػػو ذاطتػػوؼ خاػػات ، زلملػػ    ذ ذرززػػ  ذ، قباػػة الػػى اسػػتقبـ إذا اظتػػؤبو يكػػو
  : ذ هاػػ  يقػوؿ ايػحب اإلعتػبـ دااػي داخلػ    اػ ز تقػوا ، ذخػبيا ب ػ ت            

                   ((6565ا نفبؿا نفبؿ)) ها  يقوؿ ايف زبف هحا : 
{  ٔ٘ ُٓٛز٢ اي٤ً ِٓٝعُس ٔب َٜ  ُ٘ ْٖ ٢ٔ ٜؾإ٢ َٔ ُُِؤ  3{اٖتٝكٛا ٔؾَساَض١ٜ اٞي

                                                 
 رذا  أزتهلل ذايملزار ؼتتص اً ا ري هحا ايلف، اسنبد بسو. ، ذ او ااو بسعودايرتغاه ذايرتهاه  6
 ان  ذ ر ي اطتهللرب سعاهلل أيب او ذاي  اين ايرتبحب عببع 3



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y078 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 :أخ ي رذاية ذ 
٢ٔ؛ ٔؾَساَض١ٜ اِسَرُزٚا } َٔ ُُِؤ ُ٘ اٞي ْٖ ِٓٝعُس ٜؾإ٢ ُٓٛز٢ َٜ ٘ٔ، ٔب ُٛٔل اي٤ً ِٓ َٜ ِٛٔؾٝل٢ َٚ ٘ٔ ٔبَت  4{ اي٤ً

 بػو أبػ   ػ  انػهلل اإلنسػبف نملػ ي بنملػ  مبثباة يكوف غتبؿ ي  أا انب إذا اإلعتبـ هَمَل 
 هاػػ ، هاماػػي اضتسػػو ذيعػػ ؼ هاجتنملػػ ، اياػػ  ذيعػػ ؼ هاتملعػػ ، اطتػػري ق يػػق هاعػػ ؼ أبػػور ،
  : ذهكػػحا هارت ػػ ، ايسػػيء ذيعػػ ؼ                                             
         ((366366ا نعبـا نعبـ)). 

                                  ايػػػػػحب اإلعتػػػػػبـ َبلػػػػػ  اإلنسػػػػػبف تػػػػػ ؾ يػػػػػو 
 بػػو اياػػا بف بػػو اػػهللر    يصػػهللر ذبػػب ذسػػبذس، بػػو نفسػػ    بػػب إى ذاسػػتمع يسػػهللد ،
 اصػ ن   اينػبس باػب   ذبعظػ  ايملبي ػة، اظتاػقة يعين ذايعنت ايعنت، ساصامل  هواع ،

 .اياا بف هواع  أذ اينف ، سذسبذ  إى ادستجباة ا ب يو، هحيو سململيفب
 بػػػو – ذيكنيفػػػب اإلنسػػػبف، اػػػهللر   جتػػػوؿ ايػػػنف  ذذسػػػبذس اياػػػا بف ذهػػػواع 

 : زويػػػػ  سػػػػ  زلػػػػو   بفػػػػ، ذ  ف اإلنتػػػػبف، أهػػػػ  زلػػػػوب   تػػػػهللخ  د – ذ ه ػػػػ 
                                          ((اينػػػبساينػػػبس)) يصػػػ  د يكػػػو 
 .ايقلوب إى

 ّشٓيتُ اإلمياٌ
                          ذ ا َّهنػػب   بػػو ه ػػ  اإلنتػػبف أف اتع يفػػ 

 املنػػب ، اعمػػ  ذد زػػهللبنب ، ااػػيء ذد بنػػب، مبيفػػبرة د اظتػػؤبنل، رتباػػة الانػػب ذبنَّػػة  ذ
  : زويػػػ    مبنِرػػػ  ذ هأدخلنػػػب ذ، ب ػػػ ة بػػػو ه ػػػ  ػتػػػ  هػػػو ذإفتػػػب              

                             ((6666اجملبديةاجملبدية)). 
                   ذ، بػػػػػو اطتػػػػػوؼ اإلنتػػػػػبف ذزينػػػػػة زلوانػػػػػب،   اإلنتػػػػػبف زيَّػػػػػو 
 ذ، ب ػ ة بػع ايػهللائ  ذاضت ػور ذايعالناػة، ايسػ    ذ ذخاػاة  ذ، يػهللب اػل ذاطتاوع

                                                 
 ان  ذ ر ي ثوابف او يل  ب ايملابف عببع 4



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y081 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

  ػػب  ذ يػػزيو زينػػة هػػح   ػػ ...  اػػال    عػػ  ا اظتػػ ء يقهللبػػ  امػػ  أب   ذاإلخػػالص
 .ايقلوب

 ذزػبؿ إيايفػب أشػبر ايػيت ايزينػة  ػح   ذ زيَّن  إذا إد ػتملوب املهلل ايعملهلل يكوف ذد
  : هايفػػب                                 ((1313ا اػػ اؼا اػػ اؼ)) خػػحذا) زػػـو بنيفػػب  هقػػ 

 يكػو ذ، ب ػ ة الػى اياب لة  ح  ذادخلوا ا    ، ذ عوا ثاباك ، قيف ذا أب( زينتك 
   اظتصػنواة ايع ػور أبهخػ  عسػهلل  ذبػ  ذ ػوا ، ثواػ  ذقيفػ  ايصالة   اإلنسبف دخ  يو

 ايػػحب ابيفػػالح ايصػػالة هػػح    يفػػوز هػػ  بػػود ، اػػو ابيكلاػػة باػػ وؿ ذزلملػػ  اضتاػػبة، هػػح 
  : ذ ها  زبؿ                                          ((اظتؤبنوفاظتؤبنوف))أ.! 

 يلخلػػق، ذ  نهػػب ايػػيت هبيزينػػة ذ، إيايفػػب ينظػػ  ايػػيت هػػي  خػػحهب ايػػيت ايزينػػة يكػػو
 : هايفب يقوؿ اييت هي ذ لتمليفب اييت ذايزينة
َ٘ ال } ٕٖ اي٤ً ِٓٝعُس إ٢ٜي٢ إ٢ َٜ ُِِص  ِٓٝعُس إ٢ٜي٢  َٛز٢ٝن َٜ  ِٔ َٜٚئه  ،ِِ َٛأيٝه َِ ِِ َٜٚأ ِِ ٝقًٝٛٔبٝه َُأيٝه  5{َٜٚأِع

 :اضتملاه زوؿ بو ايصبضتوف ذهيف 
َٝأب ٜأَسٗب } ٘ٔ إ٢ٜي٢ ايٚج َٝاُض اي٤ً  6{ اٞيَب

 بػ ص، ذد بقػهلل، ذد غػ ، هاػ  ذيػا  شػبئملة، هاػ  يا  ايحب ايقله لته ذ أف
 : زبؿ تقي، نقي ، ا ؼتلصبً  خبيصبً  فتبذإ ذي ، بو شيء ذد    ، ذد

{ ٖٕ َ٘ إ٢ ٖٞ اٞيَعِبَد ُٜٔشٗب اي٤ً ٖٞ ايٖتٔك ٔٓ ٖٞ اٞيَػ  7{ اٞيَخٔؿ

 ذاطتاػوع ذاينقػبء ايصػفبء ذ بنبعػبة أذ ذ، ظتالزبة هن  انهللبب ن تهللييفب اييت هبيزينة
...   ذ ىإ ذادهتقػػػػبر ذايتػػػػحي  ذايتمسػػػػكو ذاإلخملػػػػبت ذاإلزملػػػػبؿ ذاضت ػػػػور ذاطتاػػػػاة

 . ذ انيف  هري ى  ذ ياقبالوا ايصبضتوف يلملسيفب اييت ايزينبت اع  هي تلك 

                                                 
  ه ي ة أيب او ببعة ذااو بسل  ا ا  5
 انيفمب ذ ر ي املبس ااو او ايملزار بسنهلل 6
  ذزبص أيب او سعهلل او أزتهلل ذبسنهلل بسل  ا ا  7



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y080 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

                                    اػػو ذ املػػهلل زػػبؿ  مػػب أنػػ  نعلػػ  بػػ 
 ابيملعػػهلل يلعملػػهلل قبزػػة ذد ذبعونتػػ ، اتوهاقػػ  إد ذ قباػػة الػػى يلعملػػهلل زػػو  د: )) بسػػعود

 ((.ذاابنت   هفظ  إد ذ بعصاة او
 إى تػػؤدب ايػػيت ا امػػبؿ إيانػػب ها كػػ ِر  ا ابيتػػ ، ،ذي اػػبن اوديتػػ  يتػػودن ايػػحب هػػو

 ياػهللخلنب ايعصػابف، إى تػؤدب ايػيت ذا بػواؿ ايفسػوؽ، إى تػؤدب اييت ذا ذابؼ ايكف ،
، ايػ زتو اقػوؿ اظتخػبقملل بو نكوف أف ذن مع :                    ايػحيو 

 . ذاإل  اـ اصتالؿ ذب ب  ة   ا امبؿ ذأه   ا زواؿ، خبري اي زتو أرشهلله 
  : ذيػػ   ػػ                    ب ػػ ة بػػو ذابتنػػبف ذ، ب ػػ ة بػػو تف ػػ 

 إى   هقػػػػ َّ  أبػػػػمليف   ذ  ف ايصػػػػبضتل، ذ املػػػػبد الػػػػى ذ ب ػػػػ ة بػػػػو ذإنعػػػػبـ ذ،
 .أرتعل بنيف  نكوف أف  ذ نسأؿ ػتملت ، أه  جبمبؿ ذرتَّليف  ب  ت ،
           ذ   ايسػػ ائ ، ا اػػه ذالػػا  ايصػػهللذر، خبفػػباي الػػا 

 ز ػبء    يػ  ن سػلِر  أف رتاعػبً  ذالانػب ذتصػ هبت ، ذأزػهللار ، ذأهعبيػ ، أبوايػ ،      بكا 
 . ذش   ذخري  ذزهللر ،

 ّاإلصالح لحالص
                                              أخػػػػ ي زػػػػ اءة ذهنػػػػبؾ: 

 برنرلَ  بروَ  قَبئرَفَتبفر  َذإرف تَػتَػَلتب اي م ؤ  نَػيف َمب هََأا لر  وا ازػ   :  اَػاػ 
 ذد اػل  هػةق ذ إى ايهللاوة او يسكو د  بف  اي سوؿ أف اآلية هح  ذأا 

 ي اػػى اػػ  اظتملػػبرؾ، بسػػجهلل    أذ ااتػػ    إياػػ  تػػحهه بػػ  اينػػبس ينتظػػ  د ذ ػػبف أزػػ ،
 أذ بعانػػػة ر واػػػة ياػػػرتط ذد تاسػػػ ، بػػػب ذي  ػػػه ذغتبيسػػػيف ، ذبنتػػػهللايم  أنػػػهلليتيف    اينػػػبس
 أف اظتيفػػ  زهللباػػ ، الػى نتاػػي  ػػبف ذأباػبنً  ذيػػ ، شػػبا  بػب أذ بزر اػػة أذ بزخ هػػة ػتػهللدة،
 .اال    ع  ذ إى ايهللاوة     ل ذزت  يق ي



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y081 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 انػػػهللبب ذ ػػػبف ، ذ داػػػوة يا مللِرػػػ  ذذهػػػه زتػػػبر ،  ذ رسػػػوؿ سػػػاهللن ه  ػػػه
 إى ذداػػبه  ذذاظيفػػ  إيػػايف  اػػ َّج بو ػػع   كتلسػػوف زوبػػبً  ذعػػهلل ذ لمػػب اظتهللينػػة،   نتاػػي
 .ذ رسوؿ ببؿ ذهحا ، ذ

 أتاػ  اينػبس ينتظػ  د ،أرتعػل ايصػبدزل ايػهللابة بػبؿ ذي  الى يكوف أف ذينمل ي
 اػػػالة اعػػػهلل رب ػػػبف درذس ذخػػػري جتمعيفػػػب، أبػػػب و   اينػػػبس ي اػػػى ذيكػػػو اظتسػػػجهلل، إى

 اضتػهلليث، أقػ اؼ ياتملػبديوف ااػوم  خػبرج اينبس هايفب كتتمع اييت ا بب و   تكوف ايعص 
 اػو أذ ايقابـ، او أذ ايصابـ، او اضتهلليث ذأعع  اضتهلليث، اهللهة ذأبس  بعيف  هأعل 
 أتػػػػ  يف  مث الػػػػايف ، أ  ثػػػ  ذد نهػػػػع، شػػػيء أب اػػػػو أذ ذ، ذ ػػػػ  اػػػو أذ  آف،ايقػػػػ تػػػالذة

 .غريه  إى ذأذهه
 ايػهللااي إى ؿتتػبج اظتيفمػة،  ػح  يقوبػوف ايػحيو اي عػبؿ هػؤدء بثػ  إى ؿتتػبج ذؿتو

  : بػود  ذعػ  داوتػ  بػو ي عو ايحب                                       
                      ((1111هصلتهصلت)). 

 ا ذس زػػػهللنتبً  ذهػػػ  ا نصػػػبر، بػػػو نفػػػ    عبيسػػػبً  أ يب اػػػو ذ املػػػهلل  اينػػػا  هػػػ أي
 اينػػا  الػػايف  هعػػ َّج يت ػػهللثوف، عبيسػػوف هػػؤدء بػػو ذنفػػ  هػػؤدء، بػػو نفػػ  هكػػبف ذاطتػػزرج،

 ، ػػبف ذيػػحي  ذاينملػػوة، اينػػا  بػػو شػػيء نفسػػ     ػػبف أ يب اػػو ذ املػػهلل يكػػو ذبػػهللَّثيف  
 بعػػ ، سػػلملت زػػهلل هأنػػت الاػػ  ااػػ  ذ رسػػوؿ اي: يلنػػا  يقويػػوف ا  ػػبا  ا نصػػبر رعػػبؿ
 .اظتهللينة الى بلكبً  ينجعل  ايتبج ي  انعنب زهلل ذؿتو اظتهللينة دخلت هقهلل

 اعتمعػػػوا بملبشػػػ ة اي سػػػبية ذزملػػػ   ثػػػرية، بػػػ ذب ذاطتػػػزرج ا ذس اػػػل  ػػػبف هقػػػهلل
 يػػ  ذاػػنعوا الػػايف ، بلكػبً  ياكػػوف أ يب اػػو ذ املػػهلل ذاختػبرذا  أبػػ ه كتمعػػوا أف الػػى ذاتفقػوا
 ....!!!! ايتبج

 بنػع  نػ  ذ، رسػوؿ بػو شػيء اػهللر    اي عػ  هػحا هظػ  ذ، رسوؿ عبء ذيكو
 .ذيتمنب  الا  ب يصبً   بف ايحب ايهللناوب اظتل  ان 



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y082 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 بػػب إف اي عػػ  أييفػػب: أ يب اػػو ذ املػػهلل زػػبؿ بهلليثػػ  بػػو  ذ رسػػوؿ انتيفػػى أف ذاعػػهلل
 هػال، يػ د مل ذبػو هلاأتػ ، إياػ  يستمع أف أراد ذبو بكبن ، إى ارعع ذيكو بق، تقوؿ
 الػى اي ػبئفتل ذزػبـ زوبػ ، بعػ  ذاثر رذابػة، اػو ذ املػهلل سػاهللن هثػبر ، اضتملاػه ذباى

 زػوؿ هنػزؿ اانيفمػب، ذأاػل   اينػا  ه عػع ذابينعػبؿ، اينخاػ ، ذاسعف ابصت يهلل، اع يفمب
 :   ذ                                             . 

 أبػػهلل، ت كفػػ  أف إايؾ يػػحي  اظتػػؤبنل، بػػو اي ػػبئفتل ايعػػبظتل، رب  ػػالـ إى ذانظػػ 
 أ فػػبر: زػػبتلو  انػػهللبب اطتػػوارج اػػو ذعيفػػ  ذ ذ ػػ َّـ  الػػي اإلبػػبـ س ػػئ  انػػهللبب ذيػػحي 
 س: زػػػبيوا نفػػػ ذا، اياػػػ ؾ بػػػو: زػػػبؿ هػػػ أ أباػػػ  وف: زػػػبيوا هػػػ ُّذا، ايكفػػػ  بػػػو: زػػػبؿ هػػػ أ

 .الانب ا وا إخواننب: زبؿ تصفيف أ
   الانػػبأ همػػبذا               يػػو بػػبؿ ذهػػحا يلصػػل ، ن نتػػهللب أف ننتظػػ  د 

 ذؿتػػو رأينػػب  بػػب ذهػػحا  ليفػػب، اظتسػػلمل غتتمعػػبت   باػػكلة اقاػػت بػػب ذ أراد  مػػب ق ملػػق
 أهػػ  يػػن  مل ايمللػػهللة   أذ شػػبرع   اػػبئلتل اػػل باػػكلة بػػهللثت إذا  ػػبف ،ز ػػ ان   اػػ بر
 يقػوؿ هبيكػ  ذيػ ، بثػ  اآلف يوعػهلل د ذي سػف ي صل وقتب، ب  ايمللهللة أه  أذ ايابرع

 اينػػػا  ذس ػػػنَّة ايقػػػ آف، اػػػ ي  بػػػع يتعػػػبرض أبػػػ  ذهػػػحا بسػػػلمل، غػػػري ذ ػػػأهن   ، شػػػأف د
 . ايعهللنف

  اػػل  ينتػهللاوين بػ  أنتظػ  د قػبئفتل، اػل أذ بسػلمل، اػل خػالؼ بػهللث إذا
 الػى ينق ػي بعػي، اظتسػلمل بػو شػئت مبػو ذأسػتعل هػوراً، أحتػ ؾ أف ينمل ػي يكػو اانيفمب،
 ذتعػػػحر ا بػػػ ، دسػػػتف   ت  نبهػػػب ذيػػػو سػػػيفاًل، يكػػػوف أب هػػػب  ف بيفػػػهللهب،   ايفتنػػػة هػػػح 

 : هايفب يقوؿ ايعملبدة هح  ايعالج،
ِِ ٜأٜيا } ِٔ ٌَٔبٜأٞؾَض ٝأيِِخٔبُسٝن ٢ّ َدَزَد١ٔ َٔ َٝا ٍَ َب٢ًٜ،: ٜقاٝيٛا َٚايٖصَدٜق١ٔ؟ ٠َٔٚايٖصال ايٚص  :ٜقا

٢ٔ َذأت ُحَصال ِٝ ٕٖ اٞيَب ٢ٔ َذأت ٜؾَطاَد ٜؾإ٢ ِٝ َٞ اٞيَب ٍُ ال ،اٞيَشأيٜك١ٝ ٖٔ ِٔ ايٖػَعَس َتِشًُٔل ٜأٝقٛ  َٜٚئه

َٔ َتِشًُٔل  8{ ايٚدٜ

                                                 
 ان  ذ ر ي ايهللرداء أيب او داذد ذأيب ايرتبحب عببع8



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y083 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 اػهللـ الى قبئفة أا َّت هإذا، زةذايصهلل ذايصالة ايصابـ بو اينواه  اينا  ذيقصهلل
 ايػػيت هبيملبغاػػة( الانػػب ا ػػوا إخواننػػب: )الػػي اإلبػػبـ زػػبؿ  مػػب ابغاػػة، هئػػة هيفػػح  ادسػػتجباة،

 .يلصل  ادنصابع اهللـ الى أا ت اذ ابيعهللذاف، اهللأت
                            ذاعملنبأ بب                            

             اظتسػػلمل ي قتِرلػػوف ايػػحب هػػؤدء  ػػهلل ـتو ػػيفب ايػػيت اضتػػ ب باػػ ذااة ذهػػح 
 ذ ػالعت ، غػاِريف    دتػبدذا ذإفتػب يلصػل ، ذد يلنصػ  يسػتجاملوا مل  هن  ذغريه ،  هللااش
  : ذ  بػ  هت ملاقػبً  اظتػؤبنل، ذزتَّلػوا اظتسػلمل، ذرذاوا                             

         ذ رسػوؿ ههللب ذإى ذ،  تبب ذإى ذ، ش ع إى ت عع ب ،            
  : رععػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أب                                                  

 ذ ػػهلل ، يلمعػػف تػػؤدب ايع ااػػة ايل ػػة   بقسػػط  لمػػة  ف ايعػػبديل، يعػػين هنػػب ذاظتقسػػ ل
 : زبؿ ايكالـ، سابؽ اظتعنال ال ي ف ؽ ذايحب أي بً، ذظبمل ابدؿ تعين همقسط

{ ٖٕ ٛٔنَي إ٢ ُُٞكٔط َِٓد اٞي ٘ٔ ٔع َٓأبَس َع٢ًٜ اي٤ً ََ ِٔ ِٔ ُْٛز٣ َٔ ُٔني٢ َع َٜ ٢ٔ َُ  9{ ايٖسِس

 .أهعبعت     ذ  أبواعت ،      ايعبديل يقصهلل

 املؤميني ُأُخْٗ
                                                              

 ذد اظتسػػػلمل، رتاػػػع ن صػػػل  ذأف اظتسػػػلمل، رتاػػػع اػػػل اد خػػػوة حتقاػػػق إى  ذ داػػػبن
ػػػحر  يسػػػتجاه د ذايػػػحب ل،ايعػػػبظت رب  ػػػالـ ين  قػػػق قبئفػػػة، دذف بػػػنيف  قبئفػػػة ـتػػػا  لت 
 :ها  هاقوؿ  اينا  ب  ة
{ ِٔ ََ ُٙ ُٙ ٜأَتا َٓٚصال، ٜأيُِخٛ ٌِ ََُت َٝٞكَب ًٞ ُ٘، َذٔيٜو ٜؾ ِٓ َٕ َُٔشك٦ا َٔ ِٚ ٜنا ٛٔال، ٜأ ِٕ َُِب ِِ ٜؾإ٢ ٌِ، ٜي ِِ َٜٞؿَع  ٜي

ٖٞ َٜس٢ِد َِٛض َعًٜ  10{ اٞيَش

                                                 
 انيفمب ذ ر ي ام ذ او ذ املهلل او ذاينسبئي بسل  ا ا  9

 ان  ذ ر ي ه ي ة أيب او ؾاظتستهللر    اضتب   10



 الػٔذ فْشٚ ذلند أبْشٓد                                 آداب احملبني هل
XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y084 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 ايصػػػػف    ذرغػػػػه ذأسػػػػف ذااتػػػػحر أخػػػػوؾ عػػػػبءؾ هػػػػإذا بعتػػػػحراً، أب ذبتنصػػػػالً 
 اظتؤبنػوف ذ ػبف! رأسػ أ ت  ػه ذظتػبذا! انػ أ تصػف  د ذظتػبذا! ان أ تعفو د ظتبذا ذايعفو،
 :اضتملاه زوؿ   داخلوف ضتقنبه  ايحيو ا ذيوف

{ َٕ ُٛٓ َٔ ُُِؤ َٕ اٞي ُٛٓ ٚٝ َٖ َٕ ُٛٓ ٚٝ  11{ ٜي

 هػإذا ايعصػابف،   ذدتػبدذا اي ػي،   دتبدذا ذزهلل ايزببف هحا   اظتؤبنل ذعهللن يكو
 ذد أا هػػػػ ، أف أريػػػػهلل د أبػػػػوت أف إى: يقػػػػوؿ ذزػػػػهلل يػػػػ ه ، هػػػػالف، بػػػػع يانصػػػػل  تػػػػ داو 

 يكػػو! ايكػػالـأ هػػحا ظتػػبذا!! اصتنػػة هػػح  أريػػهلل هػػال اصتنػػة دخػػو  سػػمله  ػػبف ذيػػو يعػػ هين،
  : اػػػف  ذأهػػػ  افػػػو، أهػػػ  دائمػػػبً  اظتػػػؤبو                                     

      ((6666اينوراينور)). 
 خبيتػػػ  ااػػػو انػػػ ، ذتعػػػبى تملػػػبرؾ ذ ر ػػػي ا اظػػػ  ابيصػػػهلليق بػػػثالً  ينػػػب ذ ذ ػػػ ب

 اإلهػػ  ببدثػػة أشػػبع ايػػحب هػػو ذيػػ  ذرغػػ  الاػػ ، ذي نفػػق ذيكسػػو  ي عمػػ   ػػبف بسػػ  ،
 ذيػػ ، اعػػهلل الاػػ  أ نفػػق د: اكػػ  أاػػو هقػػبؿ اإلبسػػبف، عػػزاء إى هػػبنظ  اظتهللينػػة،   ذناػػ هب
 :   ذ هػػػػػأنزؿ                                           ((6666اينػػػػػوراينػػػػػور)) هق أهػػػػػب 
 الاػ  ذرد  سػوت ، الاػ  ذرد ذزادهب، نفقت  الا  ذرد رب، اي الى: هقبؿ اينا  ب  ة الا 
 ايتقاػػػة اينػػػا  زذعػػػة   ايملػػػبي  ا ذي رغػػػ  ذ، ب  ػػػبة   قمعػػػبً  يػػػ  يع اػػػ   ػػػبف بػػػب  ػػػ 

 .ان  افب ذي  ذبع ابضتة، اب أة إنسبف ا  يتيف  بب أاز   ذامميفب ة،اينقا اي به ة
 د  ليفػػػب ذايػػػهللناب ذذ، أاػػػهللاً  ايفعلػػػةأ هػػػح  ي ػػػبهي بػػػب  لػػػ  اجملتمػػػع   هنػػػبؾ هػػػ 

 : زبؿ  ثرياً، ذد زلاالً  ذد ز مرياً  ذد نقرياً  تسبذب
ََُع إ٢َذا } ُ٘ َد َّ ٥َٔلاٞيَخال اي٤ً ِٛ َٜ ،١ََٔ َٝا َٓإد َْاَد٣ اٞئك َُ :َٔ ِٜ ٌُ ٜأ ِٖ ٢ٌ؟ ٜأ ُّ اٞيٜؿِض َٝٝكٛ  ٜؾ

ِِ َْاْع ُٖ َٕ َٜٔطرْي، َٚ ًٜٛٔٝكٛ ِٓ َٝ ١ٖٔٓ إ٢ٜي٢ ٜؾ ُِ ٔضَساّعا، اٞيَذ ُٖ َُال ٜؾَتًٜك٤ا َٕ ٥ٜٔه١ٝ،اٞي َٝٝكٛٝيٛ  إ٢ْٖا: ٜؾ

ِِ َٓاٝن ِٜ ١ٖٔٓ، إ٢ٜي٢ ٔضَساّعا َزٜأ ِٔ اٞيَذ َُ ِِ؟ ٜؾ ُِْت َٕ ٜأ َٝٝكٛٝيٛ ُٔ: ٜؾ ٌُ َِْش ِٖ ٢ٌ، ٜأ َٕ اٞيٜؿِض َٝٝكٛٝيٛ ََا: ٜؾ َٚ 

ِِ؟ َٕ ٜؾِضًٝٝه َٝٝكٛٝيٛ ٖٓا: ٜؾ َٓا إ٢ِذ ٝن ُِ َْا، ٝظًٔ َٓا ٝأٔض٤َٞ َٚإ٢َذا َصَبِس ِٝ َْا، إ٢ٜي ِٛ ٌَ َٚإ٢َذا َعٜؿ ٢ٗ َٓا ُد ِٝ  َعًٜ
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َٓا، ُِ ٍُ َسًٝ ُٜٝكا ُِ ٜؾ ُٗ ١ٜٖٓ، اِديُِخًٝٛا: ٜي َِ اٞيَذ ِٓٔع ًَٔٔنَي ٜأِدُس ٜؾ  12{ اٞيَعا

 نعفػو أف الانػب كتػه ذيحي  ايصف ، ذأه  فو،ايع أه  اصتنة ستهللخ  قبئفة هأذؿ
 أتقػػػى ذ  زلػػػوب، أنقػػػي   نكػػػوف أف اع ػػػنب ذنعبهػػػهلل إخواننػػػب، نصػػػل  ذأف ظلمنػػػب، امػػػو

 . اي فور ب  ة بع دائ  افبء ذ  اهللذر،

 اليَٕ عً الطدسٓ٘
                                                             نزيػػػػػػت

   ذهػػهلل دتػػا  بػػل سػػخ ذا بػػو هقػػ اء اظتسػػلمل  عمػػبر ذاػػيفاه ظتػػب رأذا بػػو راثثػػة بػػبعت  
  ذتقافيف  ذه  أه  ايصفة ايحيو زبؿ ذ هػايف                            

       ((611611)ايملق ة)ذ  ايملق ة ،        ،أب رعػبؿ                           أب د لتتقػ ،
هلعػػ  بػػو لت َتقػػ  يكػػوف انػهلل ذ أالػػى ذأعػػ  ؽتػػو ابتقػػ  ، هانمل ػػي يسنسػػبف أد  أبػهلل أبػػهللاً 

يسػخ  أبخاػ    ايػهلليو اػ  ذد أبػهلل بػو خلػػق ذ هلعلػ  يكػوف أخلػا  ػمرياً ذأتقػى زلملػػبً 
"يو رأيػت رعػالً :  ؽتو سخ  ا ، ذيقهلل ال  ابيسلف ايصبحمل هحا ا ب  ب  زبؿ اع ػيف 
، ذزػػبؿ املػػهللذ اػػو  ي  ػػع انػػزاً ه ػػ كت بنػػ  طتاػػات أف أاػػنع بثػػ  بػػب اػػنع"

 تايملالء بو   ابيقوؿ يو سخ ت بو  له طتاات أف أبوؿ  لملًب{بسعود : 
                       زبؿ أن : "نزيت   افاة انت بي 

{ِٔ َْظ٣ َع َٗا  ٜأ ِٝ ٌَ َعًٜ ُٗٛٔدٍّٟ ، ٜؾَديَِخ َٜ ١َٝٓ َٗا : اِب ٕٖ َسٞؿَص١ٜ ، ٜقاٜيِت ٜي ١ٜٖٝ ٜأ ٍَ : َبًَٜؼ َصٔؿ ، ٜقا

 ٗٞ ٖٓٔب ٍَ  اي َٞ َتِبٔهٞ ، ٜؾٜكا ٖٔ َٚ :   ": ُِٜٞبٔهٝٔو ؟ " ، ٜقاٜيِت : ٜقاٜيِت ٔي ََا  َسٞؿَص١ٝ : َٚ

 ٗٞ ٖٓٔب ٍَ اي ُٗٛٔدٍّٟ ، ٜؾٜكا ُِٓت َٜ ْٖٔو ٜيَتِشَت  إ٢ْٚٞ ٔب َٚإ٢  ، ٙٞ َٓٔب ُٖٔو ٔي ٕٖ َع َٚإ٢ ١َٝٓ َْبٍّٞٔ ،  ْٖٔو الِب : " إ٢

 ٍَ ِٖ ٜقا ِٝٔو ؟ " ، ُث َِ َتٞؿَخُس َعًٜ َٜا َسٞؿَص١ َْبٍّٞٔ ، ٜؾٔب  َ٘  .13{ : " اٖتٔكٞ اي٤ً

 يتملال ذيهللهع توه  أف هحا اينيفي خبص ابي عبؿ.ذذ   اينسبء ظتزيهلل اإلي بح ذا
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 اللنص ّالتيابص ّعاقبتَنا
                      ايلمػػػز   ا اػػػ  اإلشػػػبرة ابيعػػػل ذؿتوهػػػب، ذاظتعػػػف )ذد

تعاملػػوا هتعػػباوا( ذذيػػ   ف اإلنسػػبف إذا اػػبب غػػري  اباػػ  ذيػػ  اي ػػري، هاكػػوف زػػهلل اػػبب 
أف اظتؤبنل  اخا ذابهلل همو ابب غري   أنػ  اػبب  اياخا نفس ، ذهنبؾ بعف آخ 

 : نفس  ذبو هحا اظتعف زوؿ اإلببـ ايابهعى 
 إ ا شئذ أى رح٘بب ضبؼ٘دا هبي البردٓ

 

 ّ ظبببا هْفبببْر ّػرابببا صببب٘ي

 لطببببًا   رببب كر ثبببَ ػبببْرح اهبببرا 

 

 فكلبببببا ػبببببْراد ّللٌببببببش ألطبببببي

 ّػٌ٘ببببببا إى أثببببببدد إل٘ببببببا هؼبٗجببببببب 

 

 فببدػِب ّقبب  ٗببب ػبب٘ي للٌبببش أػبب٘ي

 شر ثوؼرّف ّضبه  هي اػزبدٓفؼب 

 

 ّفببببر  ّلكبببي ثببببلزٖ ُبببٖ أ طبببي

 
                      أب د يهللاوا اع ك  اع ب القه يك ه  بث  اي هبسق

 أذ اي  به  ، ذسمله نزذؿ هح  اآلية  مب زبؿ عملرية او اي  بؾ ا نصبرب:
{ ١َُٜ ٓٔٞ َضًٜ ٙٔ اآل١َٜٝ ٔؾٞ َب َٖٔر ، 11ضٛز٠ احلذسات آ١ٜ  َٓاَبُصٚا ٔباأٜلٞيٜكأب َٚال َت  ََْصٜيِت 

ٍَ ٘ٔ ،  : ٜقا ٍُ اي٤ً َٓا َزُضٛ ِٝ َّ َعًٜ ٘ٔ ، ٜقٔد ٍُ اي٤ً َٕ َزُضٛ َٜٚنا  ٢ٕ َُا ُ٘ اِض َٜٚي ٌْ إ٢ال  ٖٓا َزُد َٔ َِٝظ  َٜٚي  ،

 َِٜػَض  ُ٘ ْٖ ِ٘ ، ٜؾإ٢ ََ  ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٜا َزُضٛ  : ُ٘ ٍُ ٜي ُٜٝكا ٢ِ ، ٜؾ ٌَ ٔباالِض ٢ِ َِٜدُعٛ ايٖسُد ََٖرا االِض  ِٔ َٔ ُب 

ََٓصٜيِت َٓاَبُصٚا ٔباأٜلٞيٜكأب ٜؾ  14{ َٚال َت

 :ذبو ذي  أي بً ايات  
 قوؿ اإلنسبف  خا  اي  له أذ اي زتبر ذؿتػو ذيػ ، هػبظت اد إذاً اب يقػبب  ػ  بػب 
يك ه  اظتخبقه، ذأبب ا يقبب ايػ  اػبرت  ػب االـ  اػ ب ب  ػب امش ذا اػ ج ذبػب 

 ػػب إذا مل يك هيفػػب اظتػػهللاو  ػػب ، ذأبػػب ا يقػػبب ايػػ  تاػػع  ابظتػػهللح هػػال  أشػػمل  ذيػػ  هػػال أبس
تكػػ    مػػػب زاػػ   يب اكػػػ  : "اتاػػػق" ذيعمػػ  : "ايفػػػبرذؽ" ذيعثمػػبف : "ذذاينػػػوريو" ذيعلػػػي: 

 "أاوت اب" ذطتبيهلل: "ساف ذ" ذؿتو ذي .
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                           ة ذايلمز ذايتنباز، أب اإلمث اظتح ور يلسخ ي
  هيفػػو ذإف  ػػبف اػػ رية إد أنػػ  طت ذعػػ  اػػو اي باػػة يصػػري  ملػػرية يفسػػق  ػػب:            

       . أب اي برذف  نفسيف  مبعباايف  ذؼتبيفتيف 

 اجتياب العً الطٔئ
                                                          هنػػػػػػػػى ذ

تعبى اظتؤبو أف يظو أبخا  اظتؤبو ش اً  أف يسمع بو أخا  اظتسل   الببً د ي يهلل اػ  سػوءاً 
أذ يهللخ  بػهللخاًل د ي يػهلل اػ  سػوءاً ، هػريا  أخػو  اظتسػل  هػاظو اػ  سػوءاً  ف اعػ  ايفعػ  

ز أف يكػوف هبالػ  سػبهابً زهلل يكوف   ايصورة زملا بً ذ  نف  ا ب  د يكػوف  ػحي  صتػوا
هأبب أه  ايسػوء ذايفسػق اظتتجػبه يو اػحي  هلنػب أف نظػو هػايف  بثػ   ،ذيكوف اي ائي ؼت ئبً 
 .ايحب يظيف  بنيف 

 ػبف   ذزا  أف هح  اآليػة نزيػت   رعلػل اغتػباب رهاقيفمػب ذذيػ  أف رسػوؿ ذ  
يفمب إى اظتنػزؿ، إذا غزا أذ سبه   ػ  اي عػ  احملتػبج إى رعلػل بوسػ يو ياخػهللبيفمب ذيتقػهللب

 :ذييفاد عتمب بب يصل يفمب بو اي عبـ ذايا اب
ؾضِ ضًُإ إىل زدًاني يف بعاض أضاؿازٙ ؾتكادّ ضاًُإ إىل املٓاصٍ ؾػًبتا٘         }

عٝٓ٘ ؾٓاّ، ٚمل ٤ٜٞٗ هلُا غ٦ٟٝا ؾًُا قدَا قااال يا٘: " َاا صآعت غا٦ٝا؟ قااٍ : ال       

طعاَاٟا ، ؾذاا٤   غًبتين عٝٓااٟ ، قااال يا٘: اًْٛال إىل زضاٍٛ اهلل ؾاطًاب يٓاا َٓا٘         

ؾطأي٘ طعاَٟا ؾكاٍ زضٍٛ اهلل: "اًْٛال إىل أضاا١َ بأ شٜاد      ضًُإ إىل زضٍٛ اهلل 

ٚقٌ ي٘: إٕ نإ عٓدٙ ؾضٌ طعاّ ٚإداّ ؾًٝعٛو، ٚنإ أضاا١َ يِخااشٕ طعااّ زضاٍٛ     

ٚع٢ً زسً٘ ؾأتاٙ ؾكاٍ : "َاا عٓادٟ غا٤ٞ" ؾسداع ضاًُإ إيُٝٗاا ؾأيِخربُٖاا         اهلل 

ٌ، ؾبعجا ضًُإ إىل طا٥ؿ١ َٔ ايصشاب١ ؾًِ دجاد  ؾكاال: نإ عٓد أضا١َ ٚيهٔ خب

عٓدِٖ غ٦ٟٝا ؾًُا زدع قايٛا: ياٛ بعجٓااى إىل ب٦اس مسشا١ يػااز َاؤٖاا ثاِ اًْٛكاا         

ٜتذططإ ٌٖ عٓد أضا١َ َا أَس هلُا ب٘ زضاٍٛ اهلل ؾًُاا داا٤ا إىل زضاٍٛ اهلل قااٍ      

 َاا تٓاٚيٓاا   هلُا: " َا يٞ أز٣ يِخضس٠ ايًشِ يف أؾٛاٖهُا؟" قاال: ٚاهلل ٜا زضٍٛ اهلل
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 .15{َٜٛٓا ٖرا حلُٟا، قاٍ: "ظًُتُا بأنٌ حلِ ضًُإ ٚأضا١َ " ؾٓصيت اآل١ٜ

  ذرتلػػة                    اآليػػة تاػػري إى أنػػ  ينمل ػػي اإلبتاػػبط ذايتأبػػ     ػػ  
ظو خوؼ أف يقع   بنيفي ان  ، زبؿ سػفابف ايثػورب: " ايظػو ظنػبف أبػهللقتب إمث ذهػو أف 

 ا  ذاآلخ  يا  امث ذهو أف يظو ذد يتكل  ا ".يظو ذيتكل  

 التجطظ ّالتحطظ
               ذزػػ ئ شػػحذذا ابضتػػبء "ذد حتسسػػوا" ، ايتجسػػ  يكػػوف   اياػػ

ذيكػػػػوف ابيمل ػػػػث امػػػػب يكػػػػت  انػػػػ ، ذايت سػػػػ  يكػػػػوف   اطتػػػػري أذ   قلػػػػه ا خملػػػػبر 
تتملػػع اػػورات اظتسػػلمل ذايمل ػػث انيفػػب، ذاآليػػة تنيفػػى اػػو تتملػػع اػػورات اظتسػػلمل  ف بػػو 

 تتملع ذ اورت ، ذبو تتملع ذ اورت  يف    ذيو   عوؼ اات .

 حتسٓه الػٔب٘
                       أب د يػػح    ااػػيء يك هػػ  ذإف  ػػبف هاػػ ، ذاي املػػة

    تبب ذ الى ثالثة أذع : "اي املة ذاإله  ذايمليفتبف" 
 خا  بب هو ها .هيفي اف تقوؿ   أ هأبب اي املة:
 هيفو أف تقوؿ ها  بب ال   ان . ذأبب اإله :

 هيفو أف تقوؿ ها  بب يا  ها . بب ايمليفتبف:ذأ
ذهػػح  ا بػػور  ملػػبئ  حتتػػبج يتواػػة هانمل ػػي الػػى اظت تػػبب أف يسػػت   بػػو اغتباػػ  إف 

 أن  زبؿ:  است بع ذإد هلاست ف  ي  هقهلل ذرد او ساهللن رسوؿ ذ 
{ ٖٕ ُٜ٘نؿ٤اَز٠ٜ اٞئػ إ٢ َٜٚي َٓا  ِٖ اٞغٔؿِس ٜي ُٗ ٍُ : اي٤ً ُ٘ ، َتٝكٛ ٢ٔ اٞغَتِبَت َُ ِٕ َتِطَتِػٔؿَس ٔي  16{ َٝب١ٔ ٜأ

                                                 
 ذ    ايمل وب   تفسري  ذايق قا    اصتببع  بكبـ ايق آف 34
 رذا  ايملايفقي   ايهللاوات ايكملري ذاطت ائ ي   بسبذئ ا خالؽ او أن  او ببي . 32
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، ذيسػػتثف بػػو اي املػػة احمل بػػة سػػملعة ذالاػػ  أي ػػبً أف يملػػبدر ابيتواػػة اانػػ  ذاػػل ذ 
 أبور نظميفب اع يف  اقوي :

 رظلببببن ّاضببببزغي ّاضببببز زٖ  بببب ر

 

 ّػببببرف ثدػبببببخ فطبببببخ الوجببببببُر

 
  ببيػػة تقهللبػػ  مبظلمػػة يػػو  ا بػػ  أذ ادسػػت بثة بػػو ظلػػ  يقػػع  أب كتػػوز يسنسػػبف

الا  أذ ادستفتبء بو ايعلمبء   بسأية أذ حتحي   خا  اظتؤبو بػو ايوزػوع   أبػ  بكػ ذ  
 .....أف يح   أبهللاً مبب ها  

 :ذذي  يا  ظتو اشتيف  ابيملهللاة ذعبه  ابيفسق غاملة ، زبؿ 
َِٝظ ٔيٜؿأضل٣ ٔغَٝب٠١ }  .17{ ٜي

ملا بً عتحا ايعم  ايحب د يلاق مبسل  ؿتػو أخاػ  اظتسػل  بثَّػَ  ذ اظت تػبب  خاػ  ذتق
 !!!!مبو م   ضت  اظتات 

 !!ذبعلـو أف ضت  اظتات ب اـ   ايهلليو ذزملا    اينفوس
 :ذهحا   زوي  سمل بن 

                                             هػػػػحا إشػػػػبرة ، ذ 
إى أف ا ض اإلنسبف اظتسل   ل م  ذدب . هإف اإلنسبف يتػأمل زلملػ  بػو زػ ض ا  ػ   مػب 
يتػػأمل عسػػم  بػػو ز ػػع ضتمػػ ، هػػإذا مل لتسػػو بػػو ايعبزػػ  أ ػػ  ضتػػـو اإلنسػػبف هكػػحي  د 

 لتسو بن  ز ض ا ض أخا  اإلنسبف.
 "ذذ   ذ اظتؤبنل اعقبا    اإلغتابب اتخويفيف  بن  اقوي 

              ذيفػػ ط رزتتػػ  هػػت  عتػػ  بػػع ذيػػ  ابب ايتواػػة ذاسػػعبً ظتػػو ينػػهللـ
 .... الى بب هع  ذي عع إيا 

  هقبؿ تعبى:                 .أب يقمل  ايتواة يلتبئملل ذي ب  اينبدبل 

                                                 
 رذا  اي  اين   ايكملري ذبسنهلل ايايفبب او بعبذية او باهللة. 31
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XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 

XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y110 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

 مٔصاٌ التلسٓه اإلهلٕ
                           ذبػػواء، زػػبؿ  ذقتػػب آدـ :{   ٖٛا٤َ ََٚساا  َّ ِِ آلَد ٝن٥ًٝهاا

ـٚ ايٖصاع٢ ٔبايٖصاع٢ ٜٛ ِٔ ُتَسإب }، ذزبؿ أي بً: 50{ ٜن َٔ  ُّ َٚآَد  َّ َٜٚيُد آَد ٖٓاُع   59{ اي
ذ ػػحا إدتػػبـ اطتلػػق إى يػػـو ايقاببػػة د اػػهلل أف يكػػوف بػػو رعػػ  ذابػػ أة ، ذاختلػػف   

 سمله نزذؿ هح  اآلية ذزبؿ ااو املبس:
باالال ستا٢ عاال ظٗاس ايهعبا١ ؾاأذٕ        ّٛ ؾتح َه١ أَس زضٍٛ اهلل ملا نإ ٜ} 

ؾكاٍ عتاب بٔ أضاٝد: احلُاد هلل ايارٟ قابض أباٞ ستا٢ ال ٜاس٣ ٖارا ايٝاّٛ، ٚقااٍ           

احلازخ بٔ ٖػاّ : َاا ٚداد حمُاد غاري ٖارا ايػاساب األضاٛد َؤذْاا ٚقااٍ ضاٌٗ بأ            

٦ٟٝا أيِخاااف إٔ عُااسٚ : ٚإٕ ٜااسد اهلل غاا٦ٟٝا ٜػااريٙ، ٚقاااٍ أبٛضااؿٝإ: أْااا ال أقااٍٛ غاا   

ٚأيِخاربٙ ااا قاايٛا ؾادعاِٖ ٚضاأهلِ       خيربٙ زب ايطُاٚات، ؾأت٢ دربٌٜ ايٓيب 

عُااا قااايٛا ؾااأقسٚا، ؾااأْصٍ اهلل تعاااىل ٖاارٙ اآلٜاا١ شدااسٟا هلااِ عاأ ايتؿااايِخس يف        

األْطااااب ٚايتهااااثس بااااألَٛاٍ ٚاإلشدزا٤ باااايؿكسا٤، ٚإٔ املاااداز عًااا٢ ايتكااا٣ٛ ألٕ  

 .02{ايتك٣ٛاجلُٝع َٔ آدّ ٚسٛا٤ ٚإمنا ايؿضٌ ب
 ذزا : نزيت   أم هنهلل:

{  ٔ٘ ٍُ اي٤ً َََس َزُضٛ َٜا  ٜأ ِِ " ، ٜؾٜكاٝيٛا :  ُٗ ِٓ َٔ ََِسٜأ٠ٟ  ِٕٓد ا ٖٔ ُٚٚدٛا ٜأَبا  َُٜص  ِٕ َٝاَض١ٜ ٜأ ٓٔٞ َب َب

 ُ٘ ٍَ اي٤ً َِْص َٓا ؟ ٜؾٜأ َٛأيٝ ََ َٓا  َٓأت ُٚٚز َب َُْص  ، ٔ٘ ٍَ اي٤ً َٚ:  َزُضٛ ِٔ َذٜنس٣  َٔ  ِِ َٓاٝن ْٖا يَِخًٜٞك َِْج٢ إ٢ ٝأ

ٌَ َٜٚقَبا٥ٔ ِِ ُغُعّٛبا  َٓاٝن ًٞ  21{ ََٚدَع

 ذزا  نزيت   زا  او اثات بل زبؿ ي  رع : 
اؾطح يٞ ، ؾكاٍ: إٕ ابٔ ؾالْا١ ٜكاٍٛ: اؾطاح ياٞ، نٓاٜا١ عأ اضاتخؿاؾ٘         }

: "َٔ ايرانس ؾالْا١؟" قااٍ ثابات: أْاا ٜاا زضاٍٛ اهلل، ؾكااٍ        ب٘، ؾكاٍ زضٍٛ اهلل 
                                                 

 .رذا  ايملايفقي   شعه اإلنتبف او أيب أبببة  38
 .رذا  ايرتبحب ذأم داذد ذايملايفقي   اياعه او أيب ه ي ة  35
 ذ    ايق قا    اصتببع  بكبـ ايق آف ذايوابهللب   أسملبب اينزذؿ ذايمل وب   تفسري  61
 رذا  أاوداذد ذايق قا    اصتببع  بكبـ ايق آف 63
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)Y111 X(   جسات الْصل الجامً 9 آداب املؤميني يف ضْزٗ احل   ((                                

: " َاا زأٜات؟" قااٍ    ايكّٛ " ؾٓعاس ؾكااٍ يا٘ ايآيب     : "اْعس يف ٚدٛٙ  زضٍٛ اهلل 

 .00{ثابت: زأٜت أبٝض ٚأضٛد ٚأمحس، ؾكاٍ: "إْو ال تؿضًِٗ إال بايتك٣ٛ"
 ذنزؿ أي ب ها  زوي  تعبى:

                                                            
         ((3333)اجملبدية)اجملبدية. 

                 رتػع شػعه ذهػو أالػى قملقػبت اينسػه، هبياػػعوب رؤذس
 .ايقملبئ  ذشتي شعملبً يتاعه ايقملبئ  بن 

  ذ        ذهي دذف اياعوب ذيلايفب هصبئ  أخ ي آخ هب ايعابئ. 
           آلابئكػػػ  د  أب ياعػػػ ؼ اع ػػػك  اع ػػػبً هتصػػػلوا أربػػػببك  ذتنتسػػػملوا

 .يتفبخ ذا اعلو اينسه ذإفتب ايفخ  اانك  ابيتقوي
                           هبإلهتخػػػػبر احملمػػػػود إفتػػػػب يكػػػػوف الػػػػى أهػػػػ ،

ايكفػػ  اػػرتؾ اياػػ ؾ ذايتمسػػ  ابإلسػػالـ ذشػػعبئ  ، ذأاػػز   انػػهلل ذ أ ثػػ    تقػػوي هيفػػي 
و أ ثػػ    بػػبدً ذد عبهػػبً ذد أبسػػنك  اػػورة سػػمله رهعػػة ايقػػهللر   ايػػهللناب ذاآلخػػ ة ذمل يكػػ

 ذد غري ذي  بو ا بور اي  تفف.
   ... ذأ هلل ذي  ازشأن    زوي  سمل بن            : 

   أب يعلػػػػػ  ظػػػػػواه           أب يعلػػػػػ  اػػػػػواقنك  هػػػػػال متفػػػػػى الاػػػػػ  شػػػػػيء د
 ماع ايعلا .ايصهللذر ذد   ايقلوب ذد   ا رض ذد   ايسمبء ذهو ايس

  وسميوسمي  وصحبْوصحبْ  آلْآلْ  وعمىوعمى  حمىدحمىد  سيدٌاسيدٌا  عمىعمى  اهللاهلل  وصمىوصمى

                                                 
 بكبـ ايق آفذ    ايوابهللي   أسملبب اينزذؿ ذايمل وي   تفسري  ذايق قا    اصتببع   66
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 واتّصل اخل
 حـــــــىصاٜ

 حلفغ زّابط اأُلُخْٗ اإلمياىٔ٘ 
c الػْزٚ يف اإلضالو 
c ميَج احلبٔب 
c ًاجتياب ضْٛ الع 
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XYtATsptaXtYatstaXtYatpsUAtXY 
)Y113 X( ّصل اخلتاو 9 ىصاٜح حلفغ زّابط اإلخْٗ اإلمياىٔ٘    ((                                

 ّصل اخلتاو
 5ىصاٜح حلفغ زّابط اأُلُخْٗ اإلمياىٔ٘

 الػْزٚ يف اإلضالو
  تػػبب ذ، ذايػػحب يقػػوؿ هاػػ  ذ: ايػػحب ؿتػػو بتفقػػوف الاػػ  هػػو             

        ((1818اياػػػػورياياػػػػوري))  همعػػػػف اياػػػػوري هػػػػي اإلرتػػػػبع ايػػػػحب كتتمػػػػع الاػػػػ  أ ػػػػ  اػػػػهللد بػػػػو
 اصتمباة، ذهو ايحب نسري الا ، ب  ذيو  نت  أن ايقبئهلل.

ؿ ساهللن رسوؿ ذ   غزذة أ بهلل  بف ي  رأب، ذأا با   ػبف عتػ  رأب، ذايقػ آف نػز 
هػػػأبلي ايوباػػػهلل ايػػػحب أريػػػهلل أف يسػػػري الاػػػ  ا بملػػػبب هػػػو ، الػػػى رأب أاػػػ با ؛ ياعلِرمنػػػب.

اياوري، هكثري بو ا بملبب يسري الى ايهلل تبتورية، ذ   شخا ي يهلل أف يكوف د تبتورًا 
إف  ػػبف   بنزيػػ  أذ بػػع إخوانػػ ، ي يػػهلل أف تكػػوف  لمتػػ  )شتعنػػب ذأقعنػػب( هقػػط ذيػػو  بنػػت 

 باكلة اظتاب   ذيعلو الا  اضت ب.خ أ، ذيو اارتض أبهلل تكوف 
َ  ػػػػ  هػػػػحاأ! أهكػػػػػحا  ػػػػبف اإلسػػػػػالـأ! اإلسػػػػالـ يػػػػا   ػػػػػحي ، يكػػػػو اإلسػػػػػالـ  ملر

                 ((684684ايملقػػػ ةايملقػػػ ة))   شتعنػػػب ذأقعنػػػب ا ذرسػػػوي ، يكػػػو ؿتػػػو بػػػع اع ػػػنب ايػػػملع
  يكوف:                    ((1818اياورياياوري)). 

ف تع ض اي أب الى اصتمباة اافبهاة، ذ   شػخا نع ػي بب بعين اياوريأ هو أ
ري ي  ه اة؛ يكي يع  اػو ذعيفػة نظػ  ، ذايػحب يتفػق الاػ  أ ػ  اػهللد بػو اضتب ػ يو؛ نسػ

بنػز  أذ   هحا هو اظتف ذض أف أ ػوف الاػ ، سػواء   الا ؛  ف يهلل ذ بع اصتمباة ... 
سػػػتمع   أذ ي ػػػريب، يكػػػو  ػػػ  شػػػخا يسػػػري الػػػى رأيػػػ ، ذد ياملػػػي أذ اػػػل ا بملػػػبب، 

يسمع  الـ ا بػرية ايػيت اهللاخلػ ؛ نفسػ ، هػؤدء زػهلل يقػوؿ أبػهلله  يػ  شتعنػب، ذاعػهلل ذيػ  
ياػػبذر نفسػػ  ذتقػػوؿ يػػ : د، اػػ   ػػحا، هاسػػري الػػى رأيػػ  الػػى ايفػػور، ذد ي عػػع يػػ  بػػ ة 
أخػ ي، ذيػػحي  بصػػاملة ايسػبيكل ذغػػريه ، اعتػػوي، ذاعتػوي بػػو ايػػنف ، يكػو اإلنسػػبف يػػو 

 ري؛ ي بح.قملق بملهللأ اياو 
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)Y114 X( ّصل اخلتاو 9 ىصاٜح حلفغ زّابط اإلخْٗ اإلمياىٔ٘    ((                                

هػػبنظ  إ  اي عػػ  ايصػػبحمل ايػػحب يقػػوؿ: ))يػػو استاػػبر آدـ اظتالئكػػة بػػب خػػ ج بػػو 
اصتنة(( ظتبذا خ ج بو اصتنةأ  ن  مل يابذر اظتالئكة، يكن  يو استابر اظتالئكػة يهلليتػ  الػى 
ايصواب، ذبب  بف خ ج بو اصتنة، ذد ازرتب بو اياج ة، يكن  شتع نصا ة أبهلل ااتقػهلل 

 ة، ذهو إالا .أن  بو اظتالئك
هبيػػحب يوهقػػ  ذ مخػػح مبملػػهللأ اياػػوري، ذ  بنبزينػػب نعلِػػ  أذددن، بػػب رأيػػ  اي اػػين، 

 أذ اي انايتأ ذد استيفزئ ا ، يكي مت عوا بكَّونل الى اياوري اإلسالباة.
اي عػػ  ي يػػهلل أف يكػػوف   اظتنػػزؿ د أبػػهلل يػػ  رأب بعػػ ، د زذعػػػة ذد أذدد ذد أب 

نيفبئاة ذاػحي  يصػنع باػب   يػا  عتػب بػهلل، يظػو أف ذيػ  هػو شخا، يقوؿ  حا ذهي اي
اي عوية، يف ض  الب  الايف  ذتكوف بث  بهلل ايسػاف، ذهػحا  ػبف   ايػزبو اظتب ػي هيفػ  

 ذي  كتوز   هحا ايزببفأ! د كتوز   هحا ايزببف.
هكػػبف   اظتب ػػي بثػػ  ايعملاػػهلل، يكػػو ؿتػػو اآلف أبػػ ار، د تسػػت اع أف تػػ غ  أبػػهلًلا، 

يقػوؿ دانتػ  سػتتزذعل هػالًن ذمل تػ   ذمل تع هػ  ذد تػ ا  إد يػـو زهبهيفػب، ذهػ  هكبف اي ع  
هػػػحا يصػػػل  اآلفأ! همػػػب ا اػػػ أ ايػػػحب  ػػػبف أـ اظتوعػػػود اآلفأ اآلف قملًعػػػب، هقػػػهلل ذهػػػه 

بب ًََظبْردَ  َُب ْ }  ذزبؿ ي  إين خ ملت هالنة، هقػبؿ يػ  اينػا : شبب إ  اينا   َِ ْ٘   “ إ لَ

َُتْ : قَب َ .  : قَب َ  ًْظمرْ  اْ  ب، فَب َِ ْ٘ م  إ لَ ٌَْ٘كمَوب  ٗمْؤَدمَ  أَىْ  أَْ َرٓ فَئ ًَ   0{ثَ
ب ل  َجببب َ }  ذ  رذايػة أخػ ي: ٖ    إ لَببٔ َرجم ْجببذم  إً   بٖ: فقَببب َ   الٌ ج ب  ّ  اْهببَرأَح   رََس

يَ  ،ااَ  ه  ٖ   لََم  فقَب َ  ًَْصبر  ب  ًََظْردَ  َُ ْ "  : الٌ ج  َِ ْ٘ ى   ف ٖ فَئ ى   إ لَ  بر  ًَْصبااَ  ػمْ٘م

ْ٘ئ ب، ببب " ًََظببْردم  قَببدْ : قَببب َ  َشبب َِ ْ٘ باػػب   اسػػمله هػػحا ادبػػ ، هقػػهلل  بنػػت حتػػهللث ، 4{إ لَ
الى ذابهللة، ذمتوف يػ  اوابػهللة أخػ ي انػهلل زهبهػ ،  أختيفػب أذ غريهػب، يكػو بػب  يعقهلل ز ان 

لتػهللث   هػح  اآلذنػػة ايػيت ؿتػو هايفػػب  هػو ا اػػ    ظػ  زايدة ايعلػ  ذايثقبهػػة، ذهػحا هػػو 
    داػػػػػػػػهلل أف يكػػػػػػػػوف انػػػػػػػهلل  ذانػػػػػػػػهللهب ر ػػػػػػػػب:  !رأب اإلسػػػػػػػالـ               

هكبنػت اينػبس حت ػ  شخصػاة بو ايهلليو، ذد كتػوز هاػ  اإل ػ ا ،  هبيزذاج الجقرح(الجقرح(011011))

                                                 

 سنو ايهللار ز ين او اظت رية او شعملة ذؼتتص  ا بكبـ الى عببع ايرتبحب 6
 ا ا  بسل  ذاضتب     اظتستهللرؾ او أيب ه ي ة هنع هللا يضر 1
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اينبس، هال يوعهلل عت  أب  لمة، ذزهلل ي ذف اطت أ ذد يست اعوف ايت هللث، ذهحا يػا  بػو 
َجٌ ببٖ ث ببٖأَ } قبيػػت:سػػالـ، هقػػهلل ذهملػػت هتػػبة ي سػػوؿ ذ هاإل  ّ ببال ، َز أًََببب َرجم ببخل، َّ َُ  َكبر 

قَدْ  ٖ لََم، ً َكب َ      :فَقَب َ  ل ٖ، َػن    اْثيم  َخَطجٌَ ٖ َّ ح  ًْك  ئْذ   َهيْ  ا ينػ ي  اػف ، 5{ ش 
اػػو غسػػ  احملػػا ، هأعب ػػب  اينسػػبء، ذزػػهلل سػػأيت ابػػ أة رسػػوؿ ذ  عػػ َّأ رسػػوؿ ذ 

 :، هقبيت ايساهللة ابئاة اهنع هللا يضراينا  
{ َِ َٓٚطا٤ُ، ِْٔع َِْصاز٢، َْٔطا٤ُ اي ِِ اأٜل ِٔ ٜي ٖٔ َٜٝه ُٗ َُٓع ُِ َٝا٤ُ َٜ ِٕ اٞيَش َٔ ٜأ ِٗ ٢ٔ ٔؾٞ ََٜتٜؿك٤  1{ ايٚدٜ

ايػػهلليو اضت يػػة، هػػال كتػػوز أف يكػػوف هػػالف هػػو يفالنػػة، همػػو ايػػحب زػػبؿ هػػحاأ! أيػػو 
دانػػ : بنيفػػب، ذزػهلل رأيػػت انفسػػي، زػػبؿ رعػػ   ايػهلليو   ذيػػ أ! هػػح  املوديػػة نعػػوذ ابا 

ستتزذج هالنة، هقبؿ اداو  اا : يا    رغملة هايفػب، ذاإلاػو بثقػف ذهػي أباػة، هقػبؿ يػ : 
إف  مل تتزذعيفب أنت سأتزذعيفب أن الى أب ، همبذا يفع  اإلاوأ! تزذعيفب ا ري ر ب نفػ ، 

 ه  هحا كتوز   هحا ايعص أ!د.
ايفيفػ  ايصػ ا ،  ؿتو اآلف هيفمنب ايهلليو ايفيفػ  ايصػ ا ، ذهػؤدء مل يفيفمػوا ايػهلليو

هيف  يسريذف الى زوانل اضَتج   اصتبهلاة، ذيحي  يوعهلل أبملبب ينب  ثػري ذبثقفػوف ذيػهللييف  
ذظػػػبئف ػترتبػػػة، يكػػػو تعببلػػػ  بػػػع أهػػػ  ااتػػػ  دذف اظتسػػػتوي، هاقػػػوؿ: أن رأيػػػت أيب ذأبػػػي 

: ))د هكحا!! بب شأن   حاأ! هؤدء   زبو، ذأنت   زبو آخ ، ذزبؿ سػاهللن الػي 
 أذدد   الى أخالزك  هإف عت  زببف غري زببنك ((.حَت ملوا 

هعلػػى سػػملا  اظتثػػبؿ أبػػ   بنػػت الػػى ايػػهللذاـ   اظتنػػزؿ، ذد يوعػػهلل عتػػب أب بصػػل ة 
إد اظتنػػزؿ، يكػػو زذعتػػ  زػػهلل تكػػوف بوظفػػة، ذأنػػت ت يػػهللهب أف تعمػػ    اظتنػػزؿ  مػػب  بنػػت 

فعػػ  هػػحا، همػػبذا أبػػ  تفعػػ  دتببػػبً، ذد ت يػػهلل أف تسػػباهللهب، اػػ  تقػػوؿ: اي عػػ  انػػهللن د ي
 بنػت أبػ  يػا  عتػب شػأف اهللراسػة ا ذدد، أبػب ايزذعػة ت يػهلل أف تنتيفػي ...  تصنع هػيأ!.

بػػو اظتنػػزؿ، ذتػػهللرس  ذددهػػب ذإد هلػػو يتعلمػػوا، ذاي عػػ  يػػا  يػػ  شػػأف  ػػحا أيً ػػب، هيفػػ  
 ذي  كتوزأ! هاجه الى اإلنسبف أف ي ااي    هح  ايظ ذؼ ذادختالهبت.

                                                 
 سنو اينسبئي ذبسنهلل أزتهلل 5
 ايص ا ل ايملخبرب ذبسل  4
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 ميَج احلبٔب
ذاػ مل  ايكػ اـ، ذ ػبف هػحا  ايحب نسري الا أ نسري  مب  بف اينػا   همب اظتنيفج

 رعاًل اص اًي جتهلل ي       اص  ثواًب يلملس ، هالاهلل أف يسري الى هح  ا بور.
ااين زمل  ايمللوغ كته أف أاببمل ، هيف  جتوز ا ذاب  ذاينواهي   هحا ايزبػبفأ د، 

   أن  رعػ ،    ػ  بو ػوع أرتعيفػ  هب ذدد ي يهللذف اضته ها ملون ، اببمل   ذتعبب  بع
ذأزوؿ عت : بب رأيك    هحا ا ب أ بع أين أال  أف ايػ أب ايصػواب  ػحا، يكػين د اػهلل أف 
َ ذتػػزذج ذد يوعػهلل انػػهلل  أب خػػ ة  أبػِ هن ، ذهػػحا تػهللريه املػػي، ذيػحي  ؾتػػهلل أف اإلاػػو َ ػ ر

ااػ  ذبػو أبػ  ذبػو   اضتابة، همو أيو مخح اطت ةأ ياست   اظتهللرسة، يكػو مخػحهب بػو أ
 ايحيو بوي .

يكػػو إذا تكلػػ  اإلاػػو ينيفػػ   ا ب، ذيقػػوؿ  اػػف تػػتكل  ذأن بوعػػودأ ذأنػػت يػػا  
ي   لمة، هيفحا بث  نظبـ اصتبهلاة ا ذ ، هاسكت، ذهحا لت   شخصػات  بػع زبالئػ    

  ايتعببػػ     ػػ  بكػػبف، يكػػو كتػػه أف تػػ يب شخصػػات ، همػػب أسبسػػيفبأ أسبسػػيفب:        
      ((1818)اياوري)اياوري. 

إان  أخح اإلاهللادية، هأزوؿ ي  بب رغملت أ أت يهلل أف تػهللخ  اثنػوب اػبـ أـ بهللرسػة 
انباة أـ بهللرسة زرااة أـ بهللرسة تهللريه بيفينأ هقػ    ايػحب ت يػهلل  ذأن سػأنفح ، هيفػح  
بابت  ذي  اضت ية، هاقوؿ: همب رأي  اي أاتأ هيفو بيفحب، هاقوؿ ا ب: أن رأيػي  ػحا، 

 قوؿ الا  سأنفح  ي .يكو ايحب ت
اعهلل ذي  ايزذاج، إف  بف يلويهلل أذ يلملنت، أيوعهلل أبهلل م ػ  شػاًئب د ي يػهلل أ! د، 

ذايعاػبذ ابا  –هلمبذا تؤ ليفب قواؿ ام هب رعػاًل د ت يػهلل أ هػ  ذيػ  كتػوزأ! هملػحي  رمبػب 
 تحهه إ  ق يق  آخ ، ذبو ايسملهأ أنت. -

ياستاػػريين، يكػػين انػػهللبب أغلػػق هلػػو  ػػبف هنػػبؾ بملػػهللأ شػػوري بػػو ايملهللايػػة؛ سػػاأ  
اي  يق هلو يستاريين، ا  يحهه إ  أا با  يستاريه ، ذم  ا بملبب ذيقويػوف: ااػين 
يفعػػ   ػػحا ذ ػػحا ذانػػهللبب أريػػهلل شػػاًئب بنػػ  أذهػػه إ  أاػػ با  يكػػي أزنعػػ  أذ أال ػػ  بػػب أريػػهلل، 

 همب ايحب كتعلين أدخ  بو هحا اي  يق ايملعاهلل! ذأبكي يك  زصة بهللثت.
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ي يػػػهلل خ ملػػػة هتػػػبة، هأرسػػػلت يػػػ  رسػػػبية ذزبيػػػت: أن درسػػػت    ػػػحا ذهػػػه شػػػبب 
ذتوظفػػػػت، ذ لمػػػػب م  شػػػػخا طت ملػػػػيت أيب يػػػػ ه  ي اتملػػػػ ، إ  أف ذاػػػػ  سػػػػين إ  تسػػػػع 
ذااػػ يو سػػنة، ذهػػو يصػػ  الػػى رأيػػ  همػػبذا أهعػػ أ ه اػػت، ذانػػهللبب ه اػػت، مل أعػػهلل أبػػببي 

ذرععػػت ذدخلػػت  غػػري ق يػػق اظتعصػػاة، ذه اػػت إ  دذيػػة أخػػ ي ذظللػػت أبػػبرس اطت ائػػة،
همػو ايسػمله   ذأب ػ ت افتاػبت يعملػو بعػي   ذيػ ،  إ  الهللب سً ا ذاستأع ت شقة

هحاأ أاوهب، همو أعػ  اظتػبؿ يملاػع  ػ  شػيء، هلػو أردن أف نسػري الػى اظتػنيفج اإلسػالبي، 
  هيفحا هو اي  يق ايص ا  ايػحب نػتكل  هاػ :                  ((345345آؿ امػ افآؿ امػ اف))  ....

اػػة أذًد الػػى اضت يػػة، يقػػوؿ رأيػػ  ذأن أاػػ    يػػ  ذأشتػػع بنػػ ، هػػإذا زػػبؿ رأيػػ  خ ػػأ هػػال ايرتا
ػػ ج ايػػحب اهللاخلػػ    أن، اػػهللًد بػػو أف مت عػػ   أتزبػػت، ذهػػحا ايػػحب أريػػهلل ، هػػأن أريػػهلل أف مت 

 ي خ يو، ذيهلليون  الى اطت أ، يكو أن يو أدي  إد الى ايص ا .
 ص الػػى اػػػهللـ ايف زػػػة، د تفرتزػػػوا أذ هػػب بور  ليفػػػب د اػػػهلل هايفػػب بػػػو اياػػػوري ذؿتػػػ

  ايف  زػػػػة اػػػػل ا بملػػػػة هيفػػػػو حترتزػػػػوا، هبيف زػػػػة م  اعػػػػهللهب ابػػػػرتاؽ، ذأب شػػػػخا يسػػػػعى 
أيوعػػهلل أبػهلل اػػبحمل يسػعى يلف  زػػة اػػل ا بملػة، هلػػو رأينػب أبػػهلًلا يفعػ  ذيػػ ؛ نرت ػػ  شػا بف، 

ع ، ؿتػبذؿ أذًد ذد نلتفت ي ؛  ننب د ن يهلل أف نزيهلل ايف ، هن و رتاًعب ننص  اع ػنب ايػمل
أف ننصػػ   ابيل ػػف ذابيلػػل ذد نسػػتجاه يػػ ؛  نػػ  يػػو اسػػتجبب ذابػػهلل يػػ  هاكػػوف اػػحي  

 انع عمليفة، ذتكوف ه زتل، ذهح  هي اظتاكلة ذيملهللأ ايقا  ذايقبؿ.

 اجتياب ضْٛ العً
هػػأه  شػػيء   علسػػبت ا بملػػبب، ضتظػػة ايصػػفبء ذاصتمباػػة ذاػػهللـ ايف زػػة، ذآهػػة 

ملػػة سػػوء ايظػػو، ذغػػري بسػػموح اسػػوء ايظػػو   أخ أاػػهلًلا بيفمػػب  اآلهػػبت ايػػيت تسػػري اػػل ا ب
 : بف، زبؿ 

ٖٔ ٜأٞنَرُب اٞيَشٔدٜٔح } ٕٖ ايع٤ ٖٔ ، ٜؾإ٢ َٚايع٤  ِِ ٜٖاٝن  6{ إ٢

   اضتهلليث اآلخ : ذزبؿ 
                                                 

 يب ه ي ة هنع هللا يضرايملخبرب ذبسل  او أ 2
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َِٓت ٜؾال ُتَشكِِّل } َٓ  7{ إ٢َذا ٜظ

أرأيػػت اعانػػ أ أيوعػػهلل دياػػ  بػػبدب بلمػػوسأ هػػإف ذعػػهلل، أتػػ ؾ ايظػػو الػػى ايفػػور، 
ف شابقل اإلن  ذاصتػو إذا عػهللذا رعػاًل بوهًقػب   ق يػق ذ؛ هاػهللخلوف بػع ا بملػة اػو  

 ق يق سوء ايظو.
همػػثاًل، بػػبذا يعمػػ  هػػحاأ د اػػهلل أف يكػػوف يػػ  بكتػػه! داػػهلل أف يكػػوف يػػ  بنػػبهع، 

 ذهحا ايكالـ د يسل  بن  أبهلل، هيفح  سنة ذ   ا رض، ذيو جتهلل يسنة ذ تملهللياًل.
أسػػػل  بػػو هػػػحا ا بػػػ  هقػػهلل زاػػػ : ظتػػػبذا يػػحهه إ  اػػػالد ايصػػػعاهلل،  ذأن شخصػػابً مل

 ذغريهبأ هيفو م  بو هنبؾ هقبئه ؽتلوءة ابظتبؿ، ذأن مل أر هح  اضتقبئه.
هيفػػػحا نظػػػبـ اينػػػبس، ذاظتصػػػاملة ايعظمػػػى هػػػي انػػػهللبب يسػػػتجاه يػػػ  ايػػػحيو بعػػػ  أذ 

سػػوء ايظػػو هػػو اع ػػيف ، هبياػػابقل يقويػػوف بػػب ي يػػهللذف، ذأن الػػي أف أزف هػػحا ايكػػالـ، ه
 سمله اظتاب    ليفب اييت تكوف ال ا بملة.

  زػػػػػػػػػبؿ   ايقػػػػػػػػػ آف:  ذذ                                          
أشتػػبه  اجملػػ بل، همػػ ة زػػبيوا اػػو  هػػبجمل بوف بوعػػودذف    ػػ  بكػػبف، ذذ  ((ايف زػػبفايف زػػبف1313))

  غتنػػػوف، ذهػػػحا إرث إ  يػػػـو ايػػػهلليو، هيفػػػ  يقويػػػوف بػػػب اينػػػا  أنػػػ  سػػػبب ، ذبػػػ ة زػػػبيوا انػػػ
 ي يهللذف، يكو اظتصاملة أف اع نب نتاي الى بب يقويوف.

هالاػػهلل أف يكػػوف انػػهللن بسػػو ظػػو   اع ػػنب ايػػملع ، هعلػػى سػػملا  اظتثػػبؿ  ػػ  الػػهلل 
يوعهلل  ب رتعاة، ذأزمنب  ػب باػ ذًاب، ذعػبء أبػهللن ذتػ ع يوعػ  ذ، هلػو دخػ  سػوء ايظػو 

: أن  يفعػ  هػحا يكػي ينتفػع بػو ذراء اظتاػ ذع؛ هتفاػ  رتاػع اظتاػبريع، أجتػهلل ااننب هساقبؿ
أبػػهلًلا يقػػا  باػػبريع اعػػهلل ذيػػ أ د، اػػ  يقػػوؿ: أن أذهػػه بعيفػػ  ذاعػػهلل ذيػػ  يتيفمػػونينأ!! 

 هلو أذهه.
هعلػػػِي أف أبسػػػو ايظػػػو ابا رسػػػوي ، ذاكػػػ  إخػػػواين اظتػػػؤبنل، هػػػإذا ذعػػػهللت شػػػاًئب 

أف أابصتػ  ابيسػملا  اينملاػ  ايػحب ذ ػ   ذ    ذا ً ب ذ وح اياػم  ذذعػهلل دياػ ؛ هعلػيِ 
                                                 

 بعج  اي  اين او ببرثة او اينعمبف هنع هللا يضر 1
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، ذأزوؿ ي  اي هػالف أن أري  ػحا هيفػ  هػحا اػ ا  أـ ايق آف، ذذ    ساهللن رسوؿ ذ 
دأ هال أ شيِف  ا ، ه مبب أزوؿ   نفسي أنين إذا هعلت ذي  هيفو يو يقملػ  بػين اعػهلل ذيػ ، 

  اػػػػػ  أتػػػػػح   زػػػػػوؿ ذ:                                             
                          ((3535اينػػوراينػػور ) )هػػال اػػهلل ، ذيػػا    ايػػهللناب هقػػط اػػ  ذ  اآلخػػ ة

 أف يكوف اظتؤبو الى هح  اياب لة.
ذاعػهلل  ،ذ ػبف بػو أهػ  اصتػحب ، ػبف هنػبؾ رعػ  بػو ايصػبضتلذأ  ب يكػ  بػثاًل:  

 ،ذمل ي ػ  بعػ  بػبؿ ذد شػيء ،الػى ذ هكػبف بػو اظتتػو لل ،ذ بف د يسعى ،  ذذي  أزبب
ذ ػبف هنػبؾ شػخا ذ ػااًل  ،هكػبف اينػبس متػوف يػ  أب ػ  ذشػ ب ،ذد مخح شاًئب بو أبػهلل

هػ د اي عػ   ،هاػأ  ايػملع  ذيػتيف  ذ الػ  ،هو ايحب مخح هػح  ا شػابء ذيتػوى رابيتػ  ،ان 
 ،همعببلتػ  اانػ  ذاػل ذ، هػإذا هعػ  اػبضتًب هلنفسػ  ،سػه انػ ايصبحمل زبئاًل: ه  أن سأبب

 هملحي  يق ع ايا  ابياقل. ،ذإذا هع  سائة سا بسمل  ذ بسباًب شهلليهلًلا
ذزػػػهلل رأينػػػب ايػػػحب  ػػػبف ين ػػػ ؼ؛ ينجػػػ ؼ ذيملتعػػػهلل اػػػو ق يػػػق ذ ذرسػػػوي  ابيكلاػػػة، 

ه بث  اضتساه  س هػال يسػت اع هإذا  بف يعتقهلل أن  متػهللع اينػب أ! د،أيوعهلل أبهلل لتبسر
  أف متهللع ذ:                                ((55ايملق ةايملق ة)) 

بػثاًل  لفنػب هػالًن ، ايابههلل هنب أن  د اهلل أف يكوف ااننب بسو ظو ابا      شأف
هال كتوز أف أجتس  بو اعهلل  ذأزػوؿ يلملػبئع: اكػ  أخػح هػالف بنػ  هػح   ،ياارتب ينب  حا

هػإذا  ،ذيػا  عتػب اػالج ،أ همػو اظتمكػو أف يػحهه ايملػبئع إياػ  ذلت  ػهللرث  هتنػة ااػنك ا شابء
 ش  ب ة ذابهللة هلو يثق ِ  ب ة أخ ي.

ذايػػحب لتبسػػه ايكػػ  ذيثاػػه  ،ايػػحب يفعػػ  شػػاًئب يفعلػػ  ا ،يكػػو ؿتػػو إخػػوة   ذ
هػػن و يػػا  انػػهللن زسػػ  بسػػبابت ذد زػػبنوف اقػػبب ذد  ،ايكػػ  ذي هػػع ايكػػ  هػػو ذ 

، هلمػبذا نػ ف قرػهلل  هيفػح  بعببلػة بلػ  اظتلػوؾ  ،ذد شيء بػو هػحا ايقملاػ  ،ئ ة عزاءاتد
ذايػيت بػو اػفبمب احململػة ذاظتػودة ذاإلخػالص ذايثقػة هيفػحا اياػيء د اػهلل أف  ،ا خوة رذَبيفػب
  ،: ؿت ص الا                                 ((311311آؿ امػ افآؿ امػ اف ) )          
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 ((آؿ ام افآؿ ام اف314314))
هػػال نكػػوف  مللػػهلل بػػو ايػػملالد، اختلفػػوا بػػع اع ػػيف    ذزػػت، ذهػػحا بصػػِ  الػػى رأيػػ  

ذاأ!! ايػػنيفج احملمػهللب يػػا   ػحي ، هاجػػه ذهػحا بصػػِ  الػى رأيػػ ؛ هتف زػوا إ  بػػزال، ظتػب
أف أا ض ا ب يو، ذأن ذأنت يا  ينب شأف، هبا أه  شيء، ؾتع  هػهللهنب ا ذؿ هػو ذ، 

هػالف؛  ءهيفحا ا بػ  أهعلػ  ا، ذيػا  إلر ػبء هػالف، هػحا هػو ا سػبس، إذا هعلنػب  إلر ػب
ظتصػػل ة ايػػهللاوة، يػػو هنكػػوف اػػحي  زػػهلل اؿت هنػػب، يكػػو يػػو ععلنػػب اي بيػػة  ليفػػب إر ػػبء ذ، ذ 

 لتهللث خالؼ.
اعتمعنب ذهحا ي  رأب ذهحا ي  رأب، ؾتل  بع اع نب ايملع  الى بسػه اػهللدن، 
هػػ أب ا غلملاػػة هػػو ايػػحب يسػػري الػػى اصتماػػع، ذد نصػػنع بزااػػة يكػػي د نػػهللخ    ايػػهللائ ة 
اظتك ذهػػة، هػػال كتػػوز ذيػػ ، يكػػو د اػػهلل أف نػػرتؾ هػػح  ا شػػابء ذتكػػوف افويػػة، ؾتلػػ  بػػع 

يػػػملع ، ذ ػػػ  شػػػخا يقػػػوؿ رأيػػػ ، ذإذا مل نصػػػ  إ  بػػػ ؛ هعلانػػػب أف نػػػ د  صتيفػػػة اع ػػػنب ا
  أخ ي:                                                                  

ذايقلػػوب ذهػػؤدء بوعػػودذف    ػػ  زبػػبف ذبكػػبف، ذتكػػوف ايصػػهللذر بناػػ بة،  ((اينسػػبءاينسػػبء8181))
ػػ ص بػػب ؿتػػ ص الاػػ  هػػو عسػػهلل ا بملػػة، زػػبؿ  سػػلامة، ذد يوعػػهلل باػػب   اػػل ا بملػػة ذأب 

: 
ُ٘ َبِعّضا } َُٜػٗد َبِعُض  ٢ٕ َٝا ِٓ ٢ٔ ٜناٞيُب َٔ ُُِؤ ًٞ َٔ ٔي َٔ ُُِؤ ٕٖ اٞي  8{ إ٢

ابرؾ ذ هػػاك  ذالػػاك ، ذهػػح  ذاػػايت يكػػ  أرتعػػل، ذ ػػالـ اآلخػػ يو  مػػب زلػػت، 
  إخوانػ  أذ   أبملباػ  بػو اآلخػ يو أذ غػري    قػهلل يا  ينػب شػأف اػ ، هكػ  بػب ياػبع 

أذ بسػهلل؛ هلػو يكػػوف ذرة بػو ايػػحب أشػاع اػػين، ذد يػزاؿ يوباًػػب أ    أنس ذتقػوؿ  ػػحا 
ذ ػػػحا، ذأزػػػوؿ عتػػػ  يػػػا    شػػػأف اػػػحي ، أن رعػػػ  اػػػبمل، أزػػػوؿ زػػػبؿ ذ ذزػػػبؿ اي سػػػوؿ، 

 إف مل يكػو يػ  يػهلل   ذيػ أ!. هاقويوف: أنت د ت يهلل أف ختهللبنب، ذيقويوف ظتبذا يزذر ايػملالد
يوباًػػب أنس ي يػػهللذف ااػػ ة آدؼ، أذ ستسػػة آدؼ، ذأنس آخػػ ذف ي يػػهللذف بصػػبحمل، ... 

بنيف  ايحب ي يهلل أف يهللخ   لاػة اياػ قة، أذ ايػحب ي يػهلل أف يكػوف ػتبهظًػب، أذ ايػحب ي يػهلل 
                                                 

 ايملخبرب ذبسل  او املهلل ذ او زا  هنع هللا يضر 8
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عػػ  أف يكػػوف ذزيػػً ا، هيفػػ  يعتقػػهللذف أنػػين أن الػػى اػػلة اكػػ  اظتسػػئويل، ذأزػػوؿ عتػػ : أن ر 
اػػبمل هقػػط؛ ذد يصػػهللزوف ذيػػ  ذد هبئػػهللة بعيفػػ ، ذيقويػػوف: هػػو د ي يػػهلل أف متػػهللبنب، يكػػو 

  هػػػػػػػػػػػػػح  هػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػنة ذ:                                              
هػ  د اهلل أف يوعهلل أاهللاء، همػو ايػحب يػا  يػ  أاػهللاءأ د يوعػهلل إد اجملػبنل،  ((ا نعبـا نعبـ336336))

 :يوعهلل ابمل يا  ي  اهللذأ أيوعهلل أبهلل يا  ي  ببسهللأ زبؿ 
ََِشُطْٛد }  ١َُٕ ِْٔع ٌٖ ٔذٟ  ٕٖ ٝن  9{ إ٢

بػبذا ي يػػهلل اضتبسػػهللأ ي يػػهلل زذاؿ اينعمػة ذد يػػ بح إى أف تػػزذؿ، يقػػبؿ أف اضتبسػػهلل د 
يكوف ال اظتؤبنل، نقوؿ: إخوة يوسف  بنوا بؤبنل، بسػهللذ  ذ ػبنوا ي يػهللذف أف يقتلػو ، 

     ايملئ ، همب اإلسبءة اييت زهللبيفب عت أ د شيء، ذ بف يعل  احي .ذأيقو 
هعلانػػب رتاًعػػب أف د نصػػ ي عتػػب ذد نسػػمع عتػػب؛ يكػػي ؿتػػبه، الػػى ايصػػفبء ذاينقػػبء؛ 
يكي يتنزؿ الانب دذًبب اينور ذاصتمبؿ ذايمليفبء ذاي ابء، هحا هو ايعيفهلل ايػحب تعبهػهللن الاػ  

ع  لمػة ذـ أاػهلًلا   إخوانػ  أاًي  ػبف، يكػو أشتػػع ذنسػري الاػ ، ذد أبػهلل يسػا   الاػ  ذيسػػم
بهللًبب هيفحا عبئز  ين يو شتعت ذسكِت؛ هبيحب زبؿ ي  يحهه إيا  ذيقوؿ هالف يػتكل  
الػػى هػػالف  ػػحا، ذتكػػوف الػػى يسػػبن  أنػػت، ذاجملتمػػع بواػػوء اي أبملػػبب ذهػػو أ ثػػ  بػػػو 

الػػى اػػ تنب ا بػػ اض ايظػػبه ة، ذأنػػت  تػػ ذف هػػحا    ػػ  ذزػػت ذبػػل، هػػال اػػهلل أف ؿتػػبه، 
 :اي ذببناة ذالى أخوتنب اإلنتبناة، ذيكوف ااننب  مب زبؿ 

{  ُ٘ ِٓ َٔ ٌُ اٞيَذَطٔد إ٢َذا اِغَتٜه٢  َََج  ، ِِ ٢ٗ ََٚتَعاٝطٔؿ  ِِ ٢ٗ ُٔ ََٚتَساُس  ِِ ٖٔ َٛاٚد ٓٔنَي ٔؾٞ َت َٔ ُُِؤ ٌُ اٞي َََج

٢ُٖ َٚاٞيُش َٗس٢  ُ٘ َضا٥ُٔس اٞيَذَطٔد ٔبايٖط ْٛ َتَداَع٢ ٜي  10{ ُعِض

ا بملػػػبب  ػػػبنوا ياػػػع  اع ػػػيف  اػػػملع ، ياػػػع  أف هػػػالًن هػػػحا بػػػ ي ؛ ذزػػػهلل رأينػػػب 
هاتص  ا  كتهلل  ب يً ب، أذ هالف هحا انهلل  باػكلة، هػبيقلوب برتاا ػة هاػحهه إياػ  ذكتػهلل 
انػػػهلل  باػػػكلة، هقػػػهلل  ػػػبنوا ياػػػع ذف املع ػػػيف ، ذانػػػهللبب يػػػ ب شػػػخا أخػػػب ؛ ياػػػع  أنػػػ  مل 

، م نػػػ  ياػػػع  أنػػػ  يػػػا  انفسػػػ  اػػػ  ينظػػػ  انػػػور ذ،   ػػػ ، يقػػػوؿ يػػػ : إنػػػ  مل أ ػػػ  اياػػػـو
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اخوانػػػ ، هبيعاػػػه ايػػػحب بػػػهللث اآلف، أف  ػػػ  هػػػ د ي يػػػهلل أف يعػػػاش انفسػػػ ، أذ أف ينتفػػػع 
 :اخوان ، إف  بف بعيف  بصل ة، هب  خ وة ياست  حي ، هبظتؤبو اخوان 

 الوبببببببر  ثببببببببإلخْاى   ثجبببببببدّدٍ

 

 كث٘ببببر ًؼببببن ّالبببب   فببببٖ الٌقصبببببى

 
بػػو ايصػػبضتل، هاػػب ياػػت رتاػػع اإلخػػواف ذآخػػ   ػػالـ ينػػب   هػػحا اجملػػبؿ  لمػػة رعػػ د 

ؾ(( هعنػهللبب يػ ي اينػبس  يسريذف الايفػب، ايػيت يقػوؿ هايفػب: ))اععػ  َبػو  يػ اؾ يػهللاوا ظتػو رابَّ
، ذهػح  أ ثػ  شخًصب بيفحاًب ذبؤداًب؛ يقبؿ ي : ذنع  ايرتااػة، ذلتسػو يػ ، هعػال أف هػالف رمَّ 

 ، هال اهلل أف يلمػ  هاػ  اياػمبئ  هالف هحا ااو بوأ ااو أاو ايعزائ  ايرتااة اي ذباة ... 
احملمهللية ذايقا  ايق آناة ذاظتواافبت اييت  بنت الايفب اضت  ة احملمهللية، هعنهللبب يػ ا  ذيػ ي 

 تص هبت  هاقبؿ: ذنع  ايرتااة.
، بػع الػػو بقببػ  رأب أبػهلل ايصػبضتل بػػع أانبئػ ، ذ ػبف زػهلل رابهػػ  اإلبػبـ اصتناػهلل 

))يقػهلل رااػتيف  ت ااػة اظتلػوؾ(( أدب، ذد ين ػق إد  ت ااة ببة، هعنهللبب رآه  اصتناهلل؛ زبؿ ي :
هسبب، د يت  ؾ إد اناة ا ا ة ي ب اي ية، هقبؿ يلجناػهلل: يػود ا دب بػب ذاػ  أب 

هكاػػػػف يكػػػػوف ايواػػػػ  إ  اي تػػػػه اإلعتاػػػػةأ اب دب، يػػػػا  اي تػػػػه ....  ابػػػػ ئ إ  الػػػػيِر 
إ  ذ، اطتاػػػػػػاة  ابآلداب ايظبه يػػػػػػة، اػػػػػػ  ابآلداب ايقلملاػػػػػػة، ذأذؿ اآلداب ايػػػػػػيت تواػػػػػػ 

ذاطتاػػوع ذاضت ػػور ذاإلخػػالص ... آداب زلملاػػة، ذهػػي ايػػيت لتػػ ص الايفػػب اظت َ اِػػوف؛ يكػػي 
 .ي تفع اظت يهللذف يلهللرعبت ايعبياة   بعاة ساهلل ا ذيل ذاآلخ يو 

هيفػػػح  اآلداب انػػػهللبب ي ػػػعيفب اإلنسػػػبف   اػػػهللر ، هاأخػػػح   ابيػػػ  الػػػى أف ايػػػحب 
هػالف، هاجػه أف أ ػوف الػى زػهللر هػح  اي بيػة ايعلاػة، أن   ينظ  إيا  ينظ  اباتملبر أنين ااػو

 لي افبت سائة سػ يع اي  ػه ذ ػحا، يكػو يػو رأذين سانسػملوف هػحا  يب، هػال كتػوز أف 
يب أهعػػ  ذيػػ ، هػػال اػػهلل أف أغػػرِي  ػػ  هػػح  ا ذاػػبؼ ياف بػػوا يب انػػهللبب يػػ ذين ذيػػهللاوف  

بػػػو ايسػػػبيكل ايزذعػػػة  أذؿ اظتعرت ػػػل الػػػى  ثػػػريذأذؿ بػػػو يػػػ اين زذعػػػيت ذأذددب ... هػػػ
ذا ذدد، هاقػػػبؿ إاي ػػػ  أف تتزذعػػػوا بػػػو هػػػؤدء اصتمباػػػة يكفانػػػب ايػػػحب رأينػػػب ، يكػػػوف   
اطتػػبرج بلًكػػب بػػو اظتالئكػػة، هعنػػهللبب يػػهللخ  إ  اظتنػػزؿ يكػػوف ذبًاػػب  بسػػً ا، هيفػػي مل تػػ  إد 

ذج هح  ايصورة، أرأت ايصورة اييت   اطتػبرجأ مل ت هػب، هيفػي تػ ب هػح  ايصػورة هقػط، أتػز 
 اانتيفب يوبش بو هح  ايوبوشأ د، ظتبذاأ
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)Y103 X( ّصل اخلتاو 9 ىصاٜح حلفغ زّابط اإلخْٗ اإلمياىٔ٘    ((                                

  هنب تظو أف ايك  الى هح  اياب لة هاسيء يلمجمواة  ليفب.
ختاػػػ  دائًمػػػب أنػػػ  اػػػورة يلمجمواػػػة ايػػػيت تنتمػػػي إيايفػػػب، ايػػػحب يػػػ اؾ يػػػ ب هػػػايف  
ايمل باة، هيفػؤدء بعيفػ  ا ػباة ب ػ ة اينػا  أـ ا ػباة اياػا بفأ ا ػباة اينػا ، ن يػهلل أف 

سػجهلل اػ    ايتعػببالت ذ  ا خػالؽ،   ايصػهللؽ   ا ببنػة   اظتػ ذءة ن اهب، يا    اظت
  اظتعػػػببالت اي املػػػة؛ يػػػحي  أن أاجػػػه انػػػهللبب أري شخًصػػػب بػػػو أبملبانػػػب يكػػػحب، هػػػأن 
أتعبب  بع ا بملبب الى أهن  أنس ابدزل، هاقوؿ    لمة أاػهلِلز  الػى ايفػور، ذأهبعػأ 

ذا  ػػػبف ذزػػهلل زاػػ : ))إ ا تكػػحب الػػػِيأاعػػهلل ذيػػ  أف ايكلمػػػة  ػػحب، هػػأيو ايصػػػهللؽأ ظتػػبذ
هػػػإذا أردت أف تصػػ  إ  بقػػبـ ايصػػهلليقل، هسػػ  الػػػى ايكػػحب ينجػػي هبيصػػهللؽ أؾتػػى((، 

  ايصػػػػػػػػػػػهللؽ؛ هتكػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػع ايصػػػػػػػػػػػبدزل:                                  
        ((335335)ايتواة)كتوز أف يكوف هايف  ش ط هايف  أف يكوف بو ايصبدزل، هيف   ايتواة

 :ذابهلل  بذبأ د، ب    ايل و ذ  ايلعه، زبؿ 
ََِصُح إ٢ْٚٞ } ٍُ َٚال أٜل  11{ َسك٦ا إ٢ال ٜأٝقٛ

هػػال يكػػوف اػػبدزًب بػػع اينػػبس ذيكػػحب الػػى زذعتػػ  ذأذدد ؛ هيفػػو نفػػ  اياػػيء، 
ع هبظتزراة اظتكلف  ب خت ج  ليفب خبئملة، خت ج  ليفب ت ااة شا بناة، هػن و ػتتػبعوف أف ن ػ

 .هكو اورة يلرتااة اعع  َبو  ي اؾ يهللاوا ظتو رابؾ((: ))ال أااننب
إذا رأيػػػت هػػػحا اي عػػػ ،  أنػػػ  رأيػػػت اي عػػػ  ايكملػػػري ايفػػػالين، ذانػػػهللبب تػػػتكل  بعػػػ  
ذتقػػوؿ يػػ  اهعػػ   ػػحا، يقػػوؿ يػػ : د،  ف تقبياػػهلل ايعبئلػػة أم ذيػػ ، همػػب ابيكػػ  ابيعبئلػػة 

اي ػػػش، هػػػح  هػػػي تقبياػػػهلل ايعبئلػػػة احملمهلليػػػة،  احملمهلليػػػة، أم ايكػػػحب، ذأم اطتػػػهللاع، ذأم
 ذأنت بو أه  ايعبئلة احملمهللية هتمثليفب، ذهحا هو اظتنيفبج ا  م  بو ههللب اضتملاه 

  وصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ صحبْ وسميوصمى اهلل عمى سيدٌا حمىد وعمى آلْ صحبْ وسمي

  متَّ حبىد اهلل وتوفيقْ متَّ حبىد اهلل وتوفيقْ 

                                                 
 بعج  اي  اين او ااو ام  ر ي ذ انيفمب 33
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)Y104 X(  قاٜن٘ املؤلفات ّامللتبات -ىبرٗ عً املؤلف        ((                                

 فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد: املؤلف

     ـ، 3558أ توا  38نملحة: ذيهلل ه الت
هػ ابصتمازة، ب  ز 3121بو ذي اضتجة  34اظتواهق 

ايسن ة، غ ااة، ج ـ ع، ذبص  الى ياسبن   لاة دار 
ـ، مث ام  ابيرتااة 3511ايعلـو بو عببعة ايقبه ة 

ذايتعلا  ب  ذا  إى بنصه بهللي  ابـ مبهللي ية قن ب 
 ـ.6115ايتعلاماة، ذتقباهلل سنة 

 يلهللاوة إى  اينابط: يعم  رئاسب يلجمعاة ايعببة
 335ذبق هب اي ئاسى  665ذ مبص ، ذاظتايف ة ا ز  

رتاع أؿتبء اصتميفورية.،  مب يتجوؿ مبص   اظتعبدي ابيقبه ة، ذعتب ه ذع   314شبرع 
ذايهللذؿ ايع ااة ذاإلسالباة ينا  ايهللاوة اإلسالباة، ذإبابء اظت ث  ذا خالؽ اإلنتبناة؛ 

هة إى ايكتبابت اعتبدهة إلابدة غتهلل اإلسالـ، بو ابضتكمة ذاظتواظة اضتسنة. هحا ابإل ب
ايتسجاالت ايصوتاة ايكثرية ذايوسبئط اظتتعهللدة يلم ب  ات ذايهللرذس ذايلقبءات الى 
ايا ائط ذا ز اص اظتهللغتة، ذأي ب بو خالؿ بوزع  الى شملكة اإلنرتنت 

www.Fawzyabuzeid.com   ذهو أبهلل أ   اظتوازع اإلسالباة ىف ابا
هة ت اث ايااخ ايعلمى ايكبب  الى بهللي ستسة ذثالثل ابـ ب ت، ذزهلل ذعبري إ ب

 .  إهتتبح ذاعيفة يلموزع ابيل ة اإلؾتلازية
 : يهللاو إى نملح ايتعصه ذاطتالهبت، ذايعم  الى رتع ايصف  -3داػوت

اإلسالبى، ذإبابء رذح اإلخوة اإلسالباة، ذايتخلا بو ا بقبد ذا بسبد ذا ث ة 
لت ص الى ت ااة أبملبا  ابيرتااة اي ذباة ايصبهاة  -6هب بو أب اض اينف ، ذا نناة ذغري 

يعم  الى تنقاة ايتصوؼ ؽتب شبا  بو بظبه   -1اعهلل محيه نفوسيف  ذتصفاة زلو  .، 
اعاهللة او رذح ايهلليو، ذإبابء ايتصوؼ ايسلو ى اظتملف الى ايق آف ذايسنة ذام  

 ايص باة ايك اـ.
 سالبى املعث اي ذح اإلنتبناة، ذنا  ا خالؽ ههلله  : إابدة اجملهلل اإل

  اإلسالباة، ذارتساخ اظتملبدئ ايق آناة.
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)Y105 X(  قاٜن٘ املؤلفات ّامللتبات -ىبرٗ عً املؤلف        ((                                

   أرثغ ػشرح ضلطلخأرثغ ػشرح ضلطلخفٖ فٖ   ببكزبثكزبث  0099::  وؤل بدوؤل بدالالقب وخ قب وخ  

  ((11أّ   : فٔ ر ط٘ر القرآى الكرٗن )أّ   : فٔ ر ط٘ر القرآى الكرٗن )
 (،6)ج ايقػػػػػػػػػػػػػ آف نػػػػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػػػػو نف ػػػػػػػػػػػػػبت( 31)(، 3ج) ايقػػػػػػػػػػػػػ آف نػػػػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػػػػو نف ػػػػػػػػػػػػػبت( 5)
 ، اي يػػػػػػة خػػػػػػري بػػػػػػع ايق آناػػػػػػة اآلداب( 53) ،(ط6)ذبوسػػػػػػى ايصػػػػػػبحمل ايعملػػػػػػهلل أسػػػػػػ ار( 58)
 (.3( تفسري آايت اظتق ال )عزء أ52، )( أس ار خلة إا اها  51)

  ((11 بً٘أ : ال قَ ) بً٘أ : ال قَ )
)تػػػػ ع  إؾتلاػػػػزي ( ط6) ايعلػػػػ  ذ ايػػػػهلليو اػػػػل اظتسػػػػل  ببئػػػػهللة( 4)، ،(ط6) ذاظتعتمػػػػ  اضتػػػػبج زاد( 6)
 ط(،6) ذاظتعتمػػػػ  اضتػػػػبج زاد  ؼتتصػػػػ( 45) اصػػػػرية الػػػػى داااػػػػبً  تكػػػػوف  اػػػػف( 46) *(إنهللذناسػػػػىذ 
 ( اابـ ا تقابء.54) ي بوات ذ إ  اـ( 16) ذبقاقة ش يعة ايصابـ( 13)

  ((5555 بلثب : الحق٘قخ الوحودٗخ: ) بلثب : الحق٘قخ الوحودٗخ: )
 ،(ط6)3ج اإلسػػػػػػػ اء إشػػػػػػػ ازبت( 31) ،(ط1) اطتالئػػػػػػػق سػػػػػػػاهلل زػػػػػػػهللر اػػػػػػػو اضتقػػػػػػػبئق بػػػػػػػهلليث( 1)
 ؿتػػػو اظتعباػػػ يو اظتسػػػلمل هذاعػػػ( 11) اظتيفػػػهللاة، اي زتػػػة( 61) ،(ط6) احملمهلليػػػة ايكمػػػبدت( 66)

( 11) اظتنػري، ايسػ اج( 23) ،6ج اإلسػ اء إشػ ازبت( 14) ،(يسؾتلازيػة تػ ع ( )ط6)  ذ رسوؿ
 اظتعػػػػػػػػػػػػػػػػ اج، جتلاػػػػػػػػػػػػػػػػبت( 81)، ذابقنػػػػػػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػػػػػػبه   احملمػػػػػػػػػػػػػػػػهللي اصتمػػػػػػػػػػػػػػػػبؿ( 84) اثنػػػػػػػػػػػػػػػػل، اثىن
 .شعملبف شيف  ش ؼ( 51)

  ((11راثؼب : هي أػالم الصْف٘خ: )راثؼب : هي أػالم الصْف٘خ: )
  ذسػػػػػػ ي ة، سػػػػػػرية سػػػػػػالب  الػػػػػػى أ اياػػػػػػاخ( 1) ،(ط6)ايصػػػػػػوىف داجملػػػػػػهلل ايعػػػػػػزائ  أاػػػػػػو اإلبػػػػػػبـ( 3)
( 45) ،(ط6) ايهللسوزى إا اها  ايساهلل اإلسالـ شاخ( 54) ايملهللذي، أزتهلل ايساهلل اي ابىن اظت م( 53)

 ( اإلببـ أاو ايعزائ  سرية بابة.51).ايابذى اضتسو أاو ايساهلل ايكبب  ايااخ
  ((11خبهطب : الدٗي ّالح٘بح: )خبهطب : الدٗي ّالح٘بح: )

 ع بػػػػػػرت ( )ط1) ذ لتملُّػػػػػػ   اػػػػػػف( 15( )ط6) اإلسػػػػػػالـ ىف ذاجملتمعػػػػػػبت  ادا هػػػػػػ إاػػػػػػالح( 62)
 اظتعبا ، اياملبب ز باي( 41) ،(إؾتلازي ع برت ()ط6) اينبس ال نتاى ز آن  ونوا( 15)،(إؾتلازي

 64111)  تنزيػػ  أ ثػػ  بػػو  اينملػػوة ذاصػػرية ا بػػة أبػػ اض( 14) اآلخػػ ة، ذذاػػهلل إسػػ ائا  انػػو( 21)
 ( هق  اصتواب )إعباة أسئلة اظتوزع(.56) ،هحا ايكتبب بو اظتوزع( نسخة إياكرتذناة بو

  ((11ضبدضب : ال طت اإللِبه٘خ للوٌبضجبد: )ضبدضب : ال طت اإللِبه٘خ للوٌبضجبد: )
( 35( شيف  شعملبف ذ يالة اي فػ اف، )38( شيف  رعه ذاإلس اء ذاظتع اج،)31( اظتويهلل اينملوي، )32)

 اء،( اعتجػػػػػػ ة ذيػػػػػػـو ابشػػػػػػور 63) ( اضتػػػػػػج ذ ااػػػػػػهلل ا  ػػػػػػ ى،61شػػػػػػيف  رب ػػػػػػبف ذ ااػػػػػػهلل ايف ػػػػػػ ،)
 ط(.1( اطت ه اإلعتبباة غتلهلل: اظتنبسملبت ايهلليناة )44)

  ((55ضبثؼب : ال طت اإللِبه٘خ الؼصرٗخ : )ضبثؼب : ال طت اإللِبه٘خ الؼصرٗخ : )
 .يلعص  اينملوية ا شفاة( 18)

: الورأح الوطلوخ )  ً : الورأح الوطلوخ ) بهٌب   ً   ((33 بهٌب 
  )تػػ ع  إؾتلاػػزي(،)تػػ ع  إؾتلاػػزي(،  ايقبنتػػبت اظتؤبنػػبت( 51) ،(إؾتلاػػزي تػػ ع ( )ط6) اإلنتػػبف صتاػػ  ايقػػ آف ت ااػػة( 5)
 اإلسالـ، ىف ذاصتن  اضته( 15) ،(ط6)يلنسبء عببعة هتبذي (55)
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  ((0055 بهٌب : الطرٗخ إلٔ  : ) بهٌب : الطرٗخ إلٔ  : )
 احململػػػػوال ق يػػػػق( 64) ،(ي نهللذنسػػػػاة تػػػػ ع () ط6) ايعػػػػبظتل رب ر ػػػػواف إى ايصػػػػهلليقل ق يػػػػق( 2)

 ايت قاػػػػق،  هػػػػ  ايتوهاػػػػق االبػػػػبت( 11)،(ط6) اظتاػػػػبههللة ذ يلصػػػػفبء اجملبهػػػػهللة( 68) ذأذذازيفػػػػ ،
 ىف ي له هامب اظتسرتشهلليو ذبن ة احململل حتفة( 41) ايصبضتل، ب ازى( 16) ايصبضتل، رسبية( 13)

 ايقػػػػػػػػػػػػوؿ، أبسػػػػػػػػػػػػو( 25)اظتقػػػػػػػػػػػػ ال، نواهػػػػػػػػػػػػ ( 21) ،(حتقاػػػػػػػػػػػػق) يلقػػػػػػػػػػػػبذزجى ابشػػػػػػػػػػػػوراء يػػػػػػػػػػػػـو
 ،3ج اينفػػػػػػػػػػػػػػػػوس تز اػػػػػػػػػػػػػػػػة غتػػػػػػػػػػػػػػػػبي ( 88.)يسسػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ايعصػػػػػػػػػػػػػػػػ ية اياػػػػػػػػػػػػػػػػملبب داػػػػػػػػػػػػػػػػوة( 15)
 .6ج اينفوس تز اة  غتبي( 85)

  ((11ربضؼب : اا كبر ّااّراد )ربضؼب : اا كبر ّااّراد )
 ،ا اػػػػػػػػػػػػػ ار أذ ػػػػػػػػػػػػػبر( 34)، (ذأنهللذناسػػػػػػػػػػػػػى إؾتلاػػػػػػػػػػػػػزي تػػػػػػػػػػػػػ ع ( )ط36) ايفػػػػػػػػػػػػػ ج بفػػػػػػػػػػػػػبت ( 8)
 ،(ط1()اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري) ا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار أذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر( 18) (ط4) ايفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت  ؼتتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( 11)
 ايقػػػػػػػػػػػػػػ آىن، ابيػػػػػػػػػػػػػػورد ايتيفػػػػػػػػػػػػػػبىن ناػػػػػػػػػػػػػػ ( 42)، (ط6()ذشػػػػػػػػػػػػػػ ح ختػػػػػػػػػػػػػػ يج) ا خاػػػػػػػػػػػػػػبر أذراد( 51)
 .ذا ذراد ا ذ بر عببع( 11)

  ((1155ػبشرا : دراضبد صْف٘خ هؼبصرح: )ػبشرا : دراضبد صْف٘خ هؼبصرح: )
 ايتق يػػه، ذبنػبزؿ ايقػ ب أاػواب( 36)ذا اػفابء، ايصػفبء( 33) اظتعباػ ة، اضتاػبة ذ ايصػوهاة( 31)
 ذاضتاػػػػػػبة ايصػػػػػػوىف اظتػػػػػػنيفج( 12)، (يسؾتلازيػػػػػػة تػػػػػػ ع ( )ط1) ذايسػػػػػػنة ايقػػػػػػ آف ىف ايصػػػػػػوهاة( 65)

 ايع هػػػػػػػػػػػػبىن، ايفػػػػػػػػػػػػت ( 43) ايصػػػػػػػػػػػػبدزل، بػػػػػػػػػػػػوازيو( 55)ذا ذياػػػػػػػػػػػػبء، ايوديػػػػػػػػػػػػة( 56)ايعصػػػػػػػػػػػػ ية،
 ايوااػػػػػػػػػػػػلل، بنيفػػػػػػػػػػػػبج( 21) ايعػػػػػػػػػػػػبرهل، سػػػػػػػػػػػػاببة( 48) ذتز اتيفػػػػػػػػػػػػب، اػػػػػػػػػػػػفيفبذ  ايػػػػػػػػػػػػنف ( 41)
 ايواػػػػػػػ ، أهػػػػػػػ  شػػػػػػػ اب( 11)ي اػػػػػػػفابء، ايصػػػػػػػمهللاناة ايع ػػػػػػػباي( 28) ايقػػػػػػػ ب، نسػػػػػػػمبت( 24)
 ( آداب احململل ا.58، )اظتق ال بقبببت( 81)

  ((11 بدٓ ػشر: ال زبّٓ ) بدٓ ػشر: ال زبّٓ )
 ،6ج هوريػػػػػػػػػػػػة هتػػػػػػػػػػػػبذي( 81)،3ج هوريػػػػػػػػػػػػة هتػػػػػػػػػػػػبذي( 12)،،يلاػػػػػػػػػػػػملببيلاػػػػػػػػػػػػملبب عببعػػػػػػػػػػػػة هتػػػػػػػػػػػػبذي( 65)
 5ج هورية هتبذي( 82) ،1ج هورية هتبذي( 85)

  ((00 بًٔ ػشر: أضئلخ صْف٘خ ) بًٔ ػشر: أضئلخ صْف٘خ )
 إلؾتلازيػػػػػػػػػػػػػػػة(،أي ػػػػػػػػػػػػػػبً يل ػػػػػػػػػػػػػػػة ا )تػػػػػػػػػػػػػػػ ع  اياػػػػػػػػػػػػػػػملبب أسػػػػػػػػػػػػػػئلة الػػػػػػػػػػػػػػػى اصتػػػػػػػػػػػػػػػواب نػػػػػػػػػػػػػػور( 61)
 ايصوهاة، ا سئلة   اي ابناة ا عواة( 25)

  ((44 بلي ػشر:  ْاراد هغ اٙخر ) بلي ػشر:  ْاراد هغ اٙخر )
 باػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،اظتع اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارات( 86) اظتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمل، غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادت( 83)
 ( أسئلة ب ة او اإلسالـ ذاظتسلمل.55)

  ((33راثغ ػشر: شـ ب  الصدّر: )راثغ ػشر: شـ ب  الصدّر: )
 ،(ط1) اظتػػػػػػػػػػوت انػػػػػػػػػػهلل اظتػػػػػػػػػػؤبو ااػػػػػػػػػػبئ ( 51) ،(ط6. )ا رزاؽ يعلػػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػ زاؽ اػػػػػػػػػػالج( 52)
 ، اإلعتي ايف   اابئ ( 22.)اآلخ ة   اظتؤبو اا ايت( 21) 
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 أين جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 ايقبهػػػػػ ة اعتبتف ز ر  اظتكتملة إس 

 ا زه  ايقبئهلل عوه  شبرع 332 64536465 ايع يب اجمللهلل بكتملة

 اضتسل باهللاف اي الـ أـ سوؽ 64513438 اصتنهللب بكتملة

 رلتبف،اباهلليو ايااخ شبرع 46 61548634 اظتق   دار

 ايهللراسة اصتعف ي ابحمل ايااخ 31 64858165 ايكل  عوابع بكتملة

 ابضتسل ا ذزبؼ امبرة 3 64515314 ايتوهاقاة بكتملة

 اضتسل بسجهلل خلف ايسويل  ززبؽ 6 13661514513 اضتسل أنوار ابزار

 ابضتسل ايعهللذي بسو باهللاف 33 64534665 ايعزيزية بكتملة
 ابيهللراسة ايقبئهلل عوه  شبرع 311 64511182 اصتمالة ايفنوف

 ابضتسل اضتساف اظتايفهلل شبرع 66 64516453 اضتساناة بكتملة

 ا زه  خلف امل  أ شبرع 3 64318315 ايقلعة بكتملة

 . نفاسة ايساهللة باهللاف 5 64315553 ايعل  نفاسة بكتملة

 ش يف شبرع 6 ايلواء امبرة 61515361 اضتهلليث اظتص ب اظتكته

 ايلوؽ املبب ايملستبف شبرع 68 61523545  االىن  بب  ا ديه

 ايهللزي باهللاف  ي ،ايت  شبرع 315 11141111 اإلنسبف دار بكتملة

 ب ب قلعت باهللاف 2 64142563 بهللاوى بكتملة

 نص  بهللينة اينص  شبرع ،6111 قاملة 65134216 نص  بهللينة بهللاوى

 ايسنرتاؿ عوار اهللى شبرع 5 61531555 اظتص ية اينيف ة

 ايرتسبنة ندب خلف بجبزب،. د ش 2 11555315 ذايتوزيع يلنا  هال

 ا زه  اصتببع خلف ا ت اؾ، درب 13114156151 يلرتاث ا زه ية اظتكتملة

 ا زه  ايقبئهلل عوه  شبرع 368 64858641 ايق ي أـ بكتملة

 اب زه  ايصنبدزاة شبرع 5 64515886 اضتهلليثة ا دااة اظتكتملة

 اصتهلليهللة بص  أبل، أزتهلل.د شبرع63 62555255 ايا يفة اي ذ ة بكتملة
 اإلسػػػػكنهللرية  

 عبد ب ع  أببـ اي ب ،  ةػت 13665215186 سون  ا 
 زغلوؿ افاة اي ب ، ػت ة 13113616258 ايثقبىف اإلسالبى ايكتبب

 بص  ػت ػة دانابؿ، اينىب شبرع 22 13335335111 بوسى سعاهلل أ  ا 

 بص  ػت ة دانابؿ، اينىب ش 5 11-1568455 ايصابد بكتملة
 ا عب ساهللي إشتباا ، اظتاريأزتهلل 61 11-4526415 ساملوي  بكتملة
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 ا اا  أزتهلل/ أ -اي ب  ػت ة 13688151444 ا اا  ايكا 
 ا زػػػػػػػبيا   

 الى ايعزيز املهلل بهللرسة جبوار -ايززبزيق ------- أ اضتبه، املهلل  ا 

 ايهلليو نور شبرع – ايززبزيق 144-6162161 املبدة بكتملة

 ايملهللذي ايساهلل بسجهلل أببـ -قن ب 151-1115243 بج بكتملة

 ايتجبرة  لاة أببـ ذاظتعتص  سعاهلل ش5 -قن ب 151-1161554 ز اة بكتملة

 ايسالـ املهلل أزتهلل سببى/أ ايسنرتاؿ، أببـ ايسوداف شبرع - ايااخ  ف  13118514386 ايت  ي   ا 

 اي واريء بستافى جبوار عايفبف شبرع - اظتنصورة 13116684641 اصتببعة ا بهة بكتملة
 سلامبف امبد/أ

 ذههللي ابقف/أ اعتبدي، ش اق ، ازاة اظتنصورة، 13113563525 اظتيفهللاة اي زتة بكتملة

 ح يقمبف، ااو بهللرسة جبوار ايثبنوية ش -اظتنصورة 13114113441 ايثبنوية ا بهة بكتملة
 أزتهلل ايهلليو  مبؿ

 ح اياـو أخملبر ا بهة
 ايتجبرية، سبمل االح بهللرسة جبوار -اظتنصورة – قلخب 13665531155 ا ت م أ

 خبقل  وا ي أببـ
 ا ا ي غزاى زتبد  أ -هبيهلل 13662528151 اإلنتبف بكتملة

 خريي أ بسو ح ايايفهللاء، ايسوي ،ش 13661521515 ايص بهة  ا 

 اظتيفف ايتكويو أببـ ا ايب ازتهلل شبرع -سوهبج 151-6161455 ايسمبف املهللايفتبح أذدد

 بذيايقن اي با  املهلل ساهللب بسجهلل أببـ -زنب 13125438232 اضتسو أاو  ا 

 اي ي  أ اضتبج -زينه ايساهللة ش - إسنب -ايق ااي 13118258225 إسنب -ايق ااي  ا 
 اينوم أ رب بف أ ذا ستبذ

 13333553861 اسنب بسف  ا 
 اسنب اي بهلل بستافى أببـ اظتنسى ايعبقى املهلل أ بسف  ا 

 ا زص  -
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 اف ة اظتو ػػػػػػػػػوع
 1 بقهللبة

 4 بتميفاهللايوا  اي
 2 جتهلليهلل أبواؿ أه  اظتهللينة اظتنورة

 1 ؾتـو ادزتهللاء ذادهتهللاء
 1 ش ذط ايواوؿ ظتقبببت ايصبضتل

 5 قيفبرة ايقلوب
 31 أسا  غتتمع اظتهللينة اظتنورة

 31 اإلخالص
 36 ب اابة ا بكبـ ايا ااة

 31 اظتودة ذاحململة
 38 دذاء احململوال

 63 ايسبي  اظتعاه
 68 ايوا  ا ذؿ: ق يق ايصبضتل

 11 تنملا  اينفوس بو غفومب
 13 أه  ادا فبء

 16 س  ايعنبية
 11 االببت ا هلاة ظتقبببت ايق ب

 11 امبـ ايعملهلل ينفس 
 15 اهللـ رؤية ااوب اي ري

 14 سملة اينف ػتب
 14 غتبيسة ايصبضتل

 11 ايقبا  اينوراين ذايفا  اي ابين
 18 ب اب  اي  يق

  15افبت هنى انيفب ذ 
 53 ايصفبت اضتماهللة

 53 عيفبد اينف  ذآاثر ت   
 56 نتبئج عيفبد اينف 
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 اف ة اظتو ػػػػػػػػػوع
 54 إزاية اضتجه

 52 أاهللاء اإلنسبف ذعيفبده 
 46 ال بنيف  ذبعيف 

 45 ا ذراد
 42 ايثبين : أاوؿ ايملهللاايتايوا  

 41 ايعتاقة
 21 حتحي  ايسبيكل بو اينت

 21 ا ذراد
 23 اإلذف يلورد ذاي اا ة اي ذببناة

 21 اياوؽ
 22 رهع ايسمبذات ا ري امهلل

 21 أه  ايس 
 25 درعبت ايفت  اينوراين

 13 ب، اظت يهلليو بو بقبـ شاخيف 
 12 ايوا  ايثبيث: ايق ب ذايصفبء

 18 يصفبءغتبي  ا .3
 18 ربز آدـ

 15 ا  خوة اإلنتبناة ذايصفبء
 86 اجملبي  اينوراناة
 81 أدب اجملبي 

 84 ذظافة غتبي  ا بملبب
 82 ػتملة ذ يلعملهلل -6

 82 ايتق ب إيا  ابينواه  اعهلل احملبهظة الى ايف ائ 
 88 اضته   ذ

 51 درعبت اظتق ال   اآلخ ة -1
 55 ق يق ػتملة ذ

 54 يعم  حململة ذا
 58 ذعوب احململة اإلعتاة

 316 ايوا  اي ااع : اصتيفبد اظت واِر 
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 اف ة اظتو ػػػػػػػػػوع
 311 ذعبههللذا   ذ بق عيفبد 

 315 دااي ايعنبية
 312 اا فبء ذ يعملبد 

 311 أنواع اصتيفبد
 311 عيفبد ايعهللذ اطتبرعي

 311 ايعهللذ ايهللاخلي
 318 عيفبد اينف 

 331 ادستجباة ا ذي سوي 
 331 دسبئ  اينف  اطتفاة

 332 ايوا  اطتبب  : ايصمت
 331 ايصمت انواف ايسبيكل
 366 بف، ايلسبف يعملبد اي زتو

 365 ايوا  ايسبدس : آهبت ايلسبف
 362 خ ورة ايلسبف
 361 آهبت ايلسبف
 368 مب د يعينايكالـ هاا ذى: 

 316 ايثبناة: ه وؿ ايكالـ
 315 ايثبيثة: اصتهللاؿ ذاظت اء

 312 اي ااعة: سؤاؿ اظت ء امب د يعنا 
 318 اطتببسة: اطتصوبة

 351 ايسبدسة: ايكالـ ايفببش ذايسه ذايلعو
 351 ايسباعة: ذذ ايوعيفل

 355 : إهابء ايس نةايثبب
 354 ايتبسعة: اهللـ ايوهبء ابيعيفهلل

 352 آهبت ايلسبف احمل بة
 351 ايكلمة اي املة

 355 أذًد: اي رامَلة
 341 ابً: ايلمزاثن

 343 بواهه ذذب ادبتابعبت اطتباة
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 اف ة اظتو ػػػػػػػػػوع
 346 بوا ع يملبح هايفب اي املة

 341  فبرة اي املة
 344 اثيثبً: اينمامة

 342 آهة نق  ايكالـ
 342 ه الة  تمبف ا س ار

 341 رااعبً: ايكحب
 348 ايكحب اظتملبح

 321 اظتعبري 
 323 خببسب: ايامل ايكبذاة

 326 بتا   نوز ه   ذايوا  ايسباع : بف
 325 بفبتا   نوز ه   ذ

 324 : ت    بب د يعنا ا ذؿ فتبحاظت
 324 : ت يفري ايقلهايثبين فتبحاظت
 322 : ايصمتايثبيث فتبحاظت
  321: اإل ثبر بو ذ   ذ اي ااعفتبح اظت

 328 ذ   ايلسبف
 325 ذ   ايقله

 311 ذ   اصتوارح )ذ   ايعل(
 313 ذفذ   ا   

 315 ذ   ايلسبف
 312 بنزية ايحا   ا

 311   ذرة ايورد يلم يهلل
 318 آداب ذ   ذ يلمنف د
 318 آداب ايح     رتباة

 381 ايح   ذايتصفاة
 383 بو  نوز أببديث ايح  

 381 ايوا  ايثببو : آداب اظتؤبنل   سورة اضتج ات
 384 ايتثملت انهلل شتبع ا زبذي 

 388 نملوةأث  اي
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 385 اإلنتبف ذزينت 

 353 ايصل  ذاإلاالح
 355 أ خ وة اظتؤبنل

 352 اينيفي او ايسخ ية
 351 ايلمز ذايتنباز ذابزملتيفمب

 358 اعتنبب ايظو ايساد
 355 ايتجس  ذايت س 

 355 حت ًن اي املة
 613 بازاف ايتك ًن اإلعتي

 611 اةـ : نصبئ  ضتف، رذااط ا  خ وة اإلنتبنبذا  اطتت
 615 اياوري   اإلسالـ

 611 بنيفج اضتملاه
 618 اعتنبب سوء ايظو

 634 نملحة او اظتؤيف ايااخ هوزي أ أاوزيهلل
 632 زبئمة بؤيفبت ايااخ

 638 زبئمة اظتكتملبت ذدذر اينا 
 661 ايفيف ست

 

 حتث انطبع إن شاء اهلل

 )طبعة ثانية(املؤمنات انقانتات 

 نية()طبعة ثاأوراد األخيار 
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