
  

(19)                
 

 

 

 

 

 



  أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٯداب ايكسآ١ْٝ َع خري ايرب١ٜ  ايهتاب

 حمُد أبٛشٜد ٟايػٝخ فٛش امل٪يف

 ّ 0262أغطٛظ 02ٖـ،  6341غس٠ ذ٣ ايكعد٠  ايٛبع١ ا٭ٚىل

 َٔ ايهتب املٛبٛع١اد٣ ٚايتطعٕٛ احلايهتاب:  زقِ ايهتاب

 احلكٝك١ احملُد١ٜ، ايهتاب ايجا٢ْ عػس ١ًطضً

 يٕٛ 6 ،ضِ 03ضِ   60 ،دِ 02، ؾفش١ 612 ايداخ٢ً
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  اىرحٌُاىرحٌُ  اىرمحِاىرمحِ  اهللاهلل  ثطٌثطٌ

 مػػػ  وابألدب هػػػ ا   واتبػػػ  بػػػ  آمػػػ  مػػػ  شػػػ ف يعلػػػ  بػػػ  ابإلٲػػػ ف الػػػ   هلل ا٢مػػػ 
 .هللا عن  القرب مق م ت أعلى إىل األدب أهل يُرقِّ  ومصطف   حبيب  وم  حضرت 

 أحبػػ  ٤ػػ  ا٤كنػػ ف هللا  رونػػ.....  ابهلل  ا٤عمػػ ر هللا بيػػ  علػػى والسػػبلـ والصػػبلة
  دمحم سػػػػػػي ا.....  واصػػػػػػطف    اجتبػػػػػػ   عبػػػػػػ  لكػػػػػػل ا٤خػػػػػػ وف هللا وسػػػػػػر.....  وارتضػػػػػػ  

 !وبع  واال   وم  وصحب  وآل 
 أوصػ ها   كػل يف جليلػ ....  أط ارهػ   كػل يف عظيمػ  احملم يػ  ا٢ضػرة ك ن  ٤َّ 

 وعلػػى علينػػ   هللا بأوجػػ....  تصػػره ،   كػػل يف حكيمػػ ....  أح ا٥ػػ   كػػل يف ما بػػ 
 .... وهنجا   ه اه  على وا٤ش  هب   االقت اء ا٤ؤمنْ ٝي 

 :بع ا و٤  قبلن  و٤  لن  تع ىل هق ؿ
                                                        

                      ((ح ابح اباألاأل.).)  

 العظمػ  ه   ج انب م  بش ء ق را على نُلم أف ٫ وؿ أف ا٤ت بع  حس  اقتضى
 .وأح الن  عب داتن  يف  هللا على مقبل ف و٫   لنستحضر  احملم ي 

 وبػػِ بػػل وإخ اننػػ  وأحبتنػػ  أهلينػػ  مػػ  سػػل كي تن  يف  حضػػرت  نستحضػػر وكػػ ل 
 وإكرامػ   هللا هضػل بػ ل  ننػ ؿ حٌ   أنفسن يف تصره تن  يف وك ل  ٝع ء  اإلنس ني 
يل  وعف    .إنع م  ٝو

 هبػػ  لننتفػػ  احملم يػػ  ا٢ضػػرة عػػ  األح ديػػ  مػػ  ا٤ب ركػػ  السلسػػل  هػػ   ابتػػ أا لػػ ا
 :أٝعْ وا٤سلمْ وإخ انن  أحبتن  هب  وينتف  نف سن  يف أوالا 

ِ  احلقدبق   حديَ  ) كتػ ب بػ  بػ أا مػ  أوؿ هك ف   وهػ (اخلالقد   ضدُي  قدي   عد
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 إىل األبػ  إىل القػ ًن األزؿ مػ  ا٤صطف ي  احملم ي  وا٢قيق  احملم   الن ر تنقل ع  يتكلم
 ثػبلث طبػ  وقػ  ـٜٜ٘ٔ م ي  شار الن ر إىل خروج  وك ف ا١ن   يف وا٣ل د القي م  يـ 

 ..وا٤كتب ت القراء م  علي  الطلب كثر حي  رابع ا  طبع  بص د و٫  مرات
عنػػ  (احملَيَددخ ىنَددب د ا) بكت بنػػ  ثنَّينػػ  مث  وٕسػػب ضػػعفن  قػػ ر علػػى هيػػ  ٝو
 ق لػػػ  يف  هللا ٝعاػػ  الػػػٍ احملم يػػ  األخػػػبلؽ يف الكمػػ ؿ ج انػػػب الصػػحيح  الػػروا ت
  : تعػػػ ىل سػػػبح ن                       ((القلػػػمالقلػػػم))    األوىل ا٤ػػػرة مػػػرتْ الكتػػػ ب وطبػػػ 
 .  الث ني   الطبع ك ن  ٕٗٔٓ وع ـ ـ ٕٔٓٓ ع ـ ك ن 

تػػ  ج انػػب مػػ  قػػب  إىل وأشػػرا  العػػ ام علػػى وه ضػػ  هبػػ    هللا مػػؤل  الػػٍ ٞر
 وغػػّ وٕرهػػ    بسػػا  و٠ ءهػػ   أرضػػا  ٝو دهػػ   جياػػ  ومبلئكتاػػ   وجناػػ  إنسػػا  كلاػػ 
 تصػػػ ر وسػػػ ؼ ـ ٕٔٓٓ عػػػ ـ األوىل طبعتػػػ  وك نػػػ ( ادلهددديا  اىرمحدددخ) كت بنػػػ  يف ذلػػػ 
ّ  هللا ٗع ن  القريب ىف هللا ش ء إف من  الث ني  الطبع   .وتيس

 جػػػ ءت لئلسػػػبلـ الصػػػحي  الفاػػػم إىل وأسػػػ ءت ا٤تشػػػ دة التيػػػ رات كثػػػرت ٤ػػػ  مث
ػػ  لتلػػ  العملػػى التطبيػػ  كيفيػػ  ببيػػ ف ذلػػ  لتجليػػ  ا٤لحػػ  ا٢ جػػ   ٝيػػ  مػػ  ا٤اػػ اة الٞر
 بيػػ ف ىف النمػػ ذج أهضػػل أحػػ  صػػ ر الػػ   كت بنػػ  هكػػ ف ا٢يػػ ة ج انػػب كػػل ىف هللا خلػػ 
 ظػػروؼ ىف اإلسػبلمى اجملتمػ  ىف عمليػ ا   هللا رسػ ؿ نفػػ َّ  الػ   الصػحي  العملػى الفاػم
 وهػ  ومكػ ف زمػ ف لكػل صػ ح دقيػ  ٗيػ اف راقيػ ا  واقعيػ ا  تنفيػ اا  اآلف  هيا  ٫  ٩  أصعب
 . طبعتْ أيض ا  وطب ( اىنبش ثني ميشً قرآّب مىّىا) كت بن 

  حضػػرت  جػػ ان  مػػؤل الػػ   اإل٥ػػ  النػػ ر اهػػ  حقيقػػ  وبينَّػػ  تعػػ ىل هللا أكرمنػػ  مث
 (.ادلنري اىطراج) كت بن  يف والرع ي  والعن ي  اب٥ اي  كلا  الع ام إىل من  وانتشر

 ٫ػ  واجبػ ت مػ  علػيام ينبغػ  م  إىل ا٤ع صري  ا٤سلمْ وإخ انن  أنفسن  ووجان 
 يف وذلػ  الشػرؾ ْوأس ط الكفر ط اغي  م اجا  يف وخ ص  الع لي  الغ لي  ا٢ضرة ه  

 (.طبعت ف) ( اهلل  ضىه حنى ادلعبصرَِ ادلطيَني واخت) كت بن 
 يف ا٤ضػية  ا١ انػب هػ   إىل أشػرا هقػ  وٛكػْ ونصر هت   هجرت  ك ن  و٤َّ 
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 (.اثنني ثبٍّ) كت بن  يف هجرت 
 جتيُدبد ) وكت ب ٔ ئي   (اإلضراء إشراقبد) األربع  كتبن  إىل اإلش رة ننسى وال

 ا٢بيػػب هػػ ا كمػػ الت بيػػ ف ىف كتػػب وكلاػػ   (شددعجبُ شددهر شددر ) وكتػػ ب (عددراجادل
َّْ  قػ ر  تعػ ىل هللا هياػ  عرهنػ  ٨ص ص  من سب ت ىف هب  تع ىل هللا خصَّ  الٌ احملب ب  لنػ  وبػ
 ٩ػ  ذلػ  هػ ؽ ومػ  وا٤لك تيػ  ا٤لكيػ  العػ ام ٝيػ  ىف خلقػ  ٝيػ  بْ  ش ن  أع َّ  كيف

 !..هام إلي  يصل وال علم ب  ٰيط ال
 إىل ال صػ ؿ وأب اب   هللا إىل السل ؾ ألسرار ج م  بكت ب أحب بن  ط لََبن  و٤ 
ٌَّ  يف   العظيمػػػػػػػ  مش ئلػػػػػػػ  يف كلػػػػػػػ  ذلػػػػػػػ  مفتػػػػػػػ ح أف رأينػػػػػػػ  حضػػػػػػػرت    أح الػػػػػػػ   شػػػػػػػ
 بػػ  تعطَّػػف إ٥ػػ  ٝػػ ؿ مػػ  هياػػ  مػػ  إىل وأحملنػػ   مش ئلػػ  هجمعنػػ  حي تػػ   دروب و٨تلػػف
  مػػػػػػ  عطيػػػػػػ   وأخبلقػػػػػػ  مش ئلػػػػػػ  ك نػػػػػػ  هقػػػػػػ    النػػػػػػي ةحضػػػػػػر  علػػػػػػى  ا٤ػػػػػػ ىل
عنػػػػػ  تصػػػػػنع ا  وال تكلفػػػػػ ا  ال هللا  علياػػػػػ  َهطَػػػػػَر  وسػػػػػجي  هللا  عنػػػػػ   :كت بنػػػػػ  يف ذلػػػػػ  ٝو
 (. وثبطنه ظبهر  احملَيٌ اجلَبه)

 ا١ػم األدب إىل م ٰتػ ج أوؿ ٰتػ ج وعط ءاتػ  هت ح تػ  ونيػل  هللا إىل وال ص ؿ
 . رس ل  م  ا٣ ص باألد وإىل تع ىل  هللا م 

 يعجػ وف ٝيعػ ا  ا٣لػ  أف – ا٢كػيم العلػيم وهػ  - الػ اي بعلمػ   هللا علم وق 
َامػ  قػ ر   حػ  الكرًن الني ه ا تق ير ع  – اجتمع ا ول  -  معػ  واألدب وتبجيلػ  واح

 الػٍ اآلداب هػ   - علينػ  ا٢ػري  بنػ  الػرءوؼ  وهػ  - تع ىل هللا هس ؽ ينبغ   كم 
 سػػػ قا  الػػػرحيم  الػػػرءوؼ الرسػػػ ؿ هػػػ ا مػػػ  هبػػػ  نتجمػػػل أف ا٤ػػػؤمنْ معشػػػر لينػػػ ع ينبغػػػ 
 .خلف  م  وال أم م  م  ال الب طل أيتي  ال ال   الكرًن كت ب  ىف لن  سبح ن 

 وا٤ػػػػؤمنْ للمسػػػػلمْ تبػػػػْ والػػػػٍ الكػػػرًن كت بػػػػ  مػػػػ  اآل ت هػػػػ   بعػػػػ  هتن ولنػػػ 
 . األعظم الرس ؿ ه ا ٫  عليام ال اجب الرشي  واألدب الس ي ة الكيفي 

 راقيػػػ  وأخػػػبلؽ ع ليػػػ  آداب مػػػ  ٙ يػػػ  مػػػ  وبينَّػػػ  وشػػػرحن ه  اآل ت هػػػ   هسػػػقن 
 وا٤ع صػػروف القػػ امى ا٤فسػػروف العلمػػ ء السػػ دة كتبػػ  مػػ  إىل الرجػػ ع بعػػ  غ ليػػ  وأسػػرار
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عن هػ    هللا رسػ ؿ سػي ا ونظػرات هللا هضػل ذلػ  بعػ  مستلامْ  الكتػ ب هػ ا يف ٝو
  ( اىربَخ خري ٍع اىقرآُّخ اِداة) : و٠ين   ي يكمأ بْ ال  

 وحسػػػ  حضػػػرت  مػػػ  األدب أٝعػػػْ وا٤ػػػؤمنْ وأحبتنػػػ  يرزقنػػػ  أف  هللا سػػػ ئلْ
 شػػف عت   لػػ اء ٙػػ  اجملمػػ عْ مػػ  وٯعلنػػ  معيتػػ   أهػػل ُعقػػ  يف ينظمنػػ  وأف لُسػػنَّت  ا٤ت بعػػ 

 .جنت  يف العظيم مق م  يف ج ار  يرزقن  وأف
 والنػػػ هجْ والسػػػ لكْ ٧بتػػػ  أهػػػل خػػػّ دمحم سػػػي ا علػػػى وابرؾ وسػػػلم هللا وصػػػلى

 .الع ٤ْ  رب آمْ..  أٝعْ ومعام رس لت   وأسرار ألعب ء وا٢ ملْ سنت   على
 ـٕ٘ٔٓ ي ني  م  ٜٔ ا٤ اه  هػٖٙٗٔ رمض ف م  الث ين ا١مع  صب ح
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                                                                        ((00))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي



  

      اهللاهلل   ضىه ضىه  ّعَخّعَخ  عيًعيً    اهللاهلل  شنرشنر
  

  اإلميبُاإلميبُ  ؤهوؤهو  ّعٌّعٌ

    ثهثه  اإلميبُاإلميبُ: : األوهاألوه  اىىاختاىىاخت

  طبعتهطبعته: : اىثبٍّاىثبٍّ  اىىاختاىىاخت

    ٍتبثعتهٍتبثعته: : اىثبى اىثبى   اىىاختاىىاخت

    حجهحجه: : اىراثعاىراثع  اىىاختاىىاخت

    اهللاهلل   ضىه ضىه  تعسَرتعسَر: : اخلبٍصاخلبٍص  اىىاختاىىاخت

    اهللاهلل   ضىه ضىه  تىقريتىقري: : اىطبدشاىطبدش  اىىاختاىىاخت

  عيُهعيُه  واىتطيٌُواىتطيٌُ  اىصالحاىصالح: : اىطبثعاىطبثع  اىىاختاىىاخت

   وضته وضته  يفيف  وٍىاخهتهوٍىاخهته    زَب تهزَب ته: : اىثبٍِاىثبٍِ  اىىاختاىىاخت

  اىصبحلنياىصبحلني  اىطبهرَِاىطبهرَِ  اىصبدقنياىصبدقني  ثُتهثُته  ؤهوؤهو  صيخصيخ: : اىتبضعاىتبضع  اىىاختاىىاخت
 



  

  

      اهللاهلل   ضىه ضىه  ّعَخّعَخ  عيًعيً    اهللاهلل  شنرشنر
  اإلميبُاإلميبُ  ؤهوؤهو  ّعٌّعٌ

                                                   

                        ((ٖٖٔٓٔٓعمرانعمران  آلآل))  

      ههثرضىىثرضىى  عيُهٌعيُهٌ  اهللاهلل  ّعَخّعَخ  ىشنرىشنر  ادلؤٍننيادلؤٍنني  واخجبدواخجبد
  األوهاألوه  اىىاختاىىاخت::  
    ثهثه  اإلميبُاإلميبُ  

                       ((ٜٜ الفت الفت))    

                               ((ٗٚٗٚاألنبي ءاألنبي ء))    

                                                     

                  ((ٚٚا٢شرا٢شر))    

                   ((٘ٗ٘ٗالن رالن ر))    

                                                    

          ((ٖٖٙٙالن رالن ر.).)  

  اىثبٍّاىثبٍّ  اىىاختاىىاخت::  
    طبعتهطبعته  

                           ((ٛٓٛٓالنس ءالنس ء))    

                                                     

                                                    



  

  

                                  ((ٜٜٙٙ--ٚٓٚٓالنس ءالنس ء))    

                                                  

                                          ((ٕٖٕٖاألح اباألح اب))    

                                                 

                                             ((ٙ٘ٙ٘لنس ءلنس ءاا))    

                                   ((ٕٕٔٔاألح اباألح اب))  

  اىثبى اىثبى   اىىاختاىىاخت::  
    ٍتبثعتهٍتبثعته  

                                                

        ((ٖٖٔٔعمرافعمراف  آؿآؿ))      

                                                 

                             ((ٕٕٔٔاألح اباألح اب.).)  

                      ((ٖٖٔٔعمرافعمراف  آؿآؿ))  

  ::اىراثعاىراثع  اىىاختاىىاخت
    حجهحجه  

                                                   

                                                

                                               

  ((الت ب الت ب ٕٕٗٗ))
                                          ((الصفالصف))  



  

  

                          ((ٔٙ٘ٔٙ٘البقرةالبقرة))  

                       ((ٕٕٓٓا٤ ملا٤ مل))  

                             ((ٕٕٛٙٛٙالبقرةالبقرة))  

                                                   

                  ((ٕٕٕٕ اجمل دل اجمل دل))..  

  ::اخلبٍصاخلبٍص  اىىاختاىىاخت
    اهللاهلل   ضىه ضىه  تعسَرتعسَر  

            ((ٜٜ الفت الفت))  

  ::اىطبدشاىطبدش  اىىاختاىىاخت
    اهللاهلل   ضىه ضىه  تىقريتىقري  

            ((ٜٜ الفت الفت))                                              

                                                 

                                                

                                                 

                                               

                                                  

                           ((ٕٕ--٘٘ا٢جراتا٢جرات))  

                             ((ٕٕٕٕٛٛالبقرةالبقرة))..  

                                             ((ٖٖٙٙالن رالن ر))    

            ((ٚٙٚٙه ده د))                (( ط ط))             ((٘٘٘٘عمرافعمراف  آؿآؿ))    



  

  

         ((ٕٕٙٙصص))                    ((ٙٗٙٗاألنف ؿاألنف ؿ))                    

      ((ا٤ ئ ةا٤ ئ ةٔٗٔٗ))                   ((ا٤ ملا٤ مل))                       ((ٔٔا٤ ثرا٤ ثر))    

                  ((ٕٜٕٜ الفت الفت))،،  

                            ((ٕٕٕٕٗٗالبقرةالبقرة))  

  ::اىطبثعاىطبثع  اىىاختاىىاخت
  عيُهعيُه  واىتطيٌُواىتطيٌُ  اىصالحاىصالح  

                                   ((٘ٙ٘ٙاألح اباألح اب))  

                                                  

              ((ٙٔٙٔالن رالن ر))  

  ::بٍِبٍِاىثاىث  اىىاختاىىاخت
   وضته وضته  يفيف  وٍىاخهتهوٍىاخهته    زَب تهزَب ته  

                                              

      ((ٖٖ٘٘األح اباألح اب))  

                                                   

                                ((النس ءالنس ء))  

  ::اىتبضعاىتبضع  اىىاختاىىاخت
  اىصبحلنياىصبحلني  اىطبهرَِاىطبهرَِ  اىصبدقنياىصبدقني  ثُتهثُته  ؤهوؤهو  صيخصيخ  

                                              ((ٕٖٕٖ الش ر الش ر))  

 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((6060))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي



  

 ٔٔ   اهللاهلل  هه ضى ضى  ّعَخّعَخ  عيًعيً    اهللاهلل  شنرشنر
  

  اىرحٌُاىرحٌُ  اىرمحِاىرمحِ  اهللاهلل  ثطٌثطٌ

  عيًعيً  واىطالًواىطالً  واىصالحواىصالح  ٍننه،ٍننه،  مبٍومبٍو  عيًعيً    هللهلل  واىشنرواىشنر  ّعَه،ّعَه،  متبًمتبً  عيًعيً  هللهلل  احلَياحلَي
  وآىهوآىه  حمَيحمَي  ضُيّبضُيّب  اهلل؛اهلل؛  إىُنبإىُنب  ؤضياهبؤضياهب  ّعَخّعَخ  وؤمتوؤمت  اهلل،اهلل،  إىُنبإىُنب  ؤ ضيهبؤ ضيهب  ّعَخّعَخ  ؤمَوؤمَو

  ..وا  وا    وٍِوٍِ  وصحجهوصحجه
 هػػ  هللا إلينػػ  أرسػػلا  نعمػػ  أعظػػم أف هيػػ   شػػ  ال يقينػػ ا  يقػػْ ال علػػم يعلػػم ا٤ػػؤم 

 : هللا بق ؿ إليا  ا٤ش ر وه  وسلم  علي  هللا صلى ومصطف   ٕبيب  نعمت 
                         ((ٖٖٔٓٔٓ)آؿ عمراف)آؿ عمراف  

 نيػػ الب ط أو الظ هريػػ  ا٢سػػي  الػػنعم يف نتػػ   ال حػػٌ النعمػػ  هػػ    هللا وضػػ  مث
 :النعم  ه   حقيق  م ضح ا  هق ؿ ا٤عن ي 
                                                        

 القل ب؟ بْ هب  هللا ألف الٍ النعم  َم 
 . هللا رس ؿ سي ا نعم 
  ني ؟اإلٲ اأُلخ ة بني ف هب   هللا أمت الٍ النعم  وَم 

 . هللا رس ؿ سي ا نعم  ه   
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((6464))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

  اإلميبُاإلميبُ  ؤهوؤهو  ّعٌّعٌ
 نصػػيب هياػػ  الكفػػر ألهػػل ولػػي  اإلٲػػ ف ألهػػل خ صػػ  الب طنيػػ  الػػنعم وإذاك نػػ 

 مصػػ ر ألنػػ    هللا رسػػ ؿ هػػ  وأس سػػا  ومصػػ ره  الب طنيػػ  الػػنعم أعظػػم هػػ ف ول قليػػل 
 مػػ  والقػػرب لػػ دا نعمػػ  وسػػبب ال اليػػ   نعمػػ  وسػػبب ا٥ ايػػ   نعمػػ  وسػػبب اإلٲػػ ف  نعمػ 

 .عبل  يف جل هللا علين  أن ٥  الٍ اإل٥ي  الشريع  نعم  وسبب هللا  حضرة
 عػػػ  هللا علينػػػ  هبػػػ  تفضػػػل الػػػٍ النعمػػػ  هػػػ   حقيقػػػ  اليقػػػْ علػػػم يعلػػػم مػػػؤم  هكػػػل

 سػي ا العظمػى النعمػ  الػ ي   يـ  سع دتن  وسبب ال ني   يف ٪ تن  سبب ه  والٍ وجل 
 . هللا رس ؿ وم الا

 الػ ي  هللا عبػ د مػ  ليكػ ف اإلنس ف يؤدي  شكر م  ٥  ب  ال نعم  كل ك ن  و٤ 
َهػػ ف ويقػػروف نعمػػ    علػػى هللا يشػػكروف الػػ ي  الػػٞر   ٰػػبام   هللا بفضػػل دوامػػ  ويع
 علػم نعلػم ال و٫ػ   عػبل  يف جػل هللا حضػرة هػ  مصػ ره  الػٍ العظمى النعم هب   عليام
 واختيػ را اجتبػ ءا نعمػ  النعمػ   هػ   على  هللا لنشكر ل نعم أف علين  ال اجب اليقْ
 إىل  العػ ة رب أخرجامػ  كتػ ب وخّ رس ؿ ّٖ وٚصيصن  للن س  ُأخرج  أم  خّ

َّْ   هللا ه خرب  النا  ت  هن ي  إىل القبل قبل م  أٝعْ الن س  ال اجػب كت ب  يف لن  وب
 ٦ملػْ  لػ  ونقػـ  النعمػ   هػ   علػى  هللا لنشػكر   النػي هػ ا ٫  أٝعْ علين 

َّْ  وتعػػ ىل  تبػػ رؾ ا٤نػػ  هػػ   علػػى  لػػ  ابلشػػكر  عػػى ال اجػػب كت بػػ  ثنػػ   يف  هللا هبػػ
 غػّ ابختصػ ر ال اجبػ ت هػ   وسػن خ    وأنبيػ ء  رسػل  وإمػ ـ أحب بػ  سػي  ٫ػ  أحب بػ 
 .يفام ابإلش رة لبيب وكل ٨ل 

    ثهثه  اإلميبُاإلميبُ: : األوهاألوه  اىىاختاىىاخت
  : تع ىل هللا ق ؿ                    (ٜ الفت) : 

  هللا وخصَّػػػػ  إلينػػػػ    هللا أرسػػػػل  الػػػػ   النػػػػي أبنػػػػ  التصػػػػ ي  يعػػػػِ واإلٲػػػػ ف
 الػ ني  بػ ء مػ  أٝعْ األرض أهل خّ وجعل  بعن يت   واصطف   هب ايت   وخصَّ  ابل ح  
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                                                                        ((6363))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 لنػػ  ا٢شػري  األهػ اؿ مػ  للنجػ ة عظمػىال الشػف ع  صػ حب وحػ   وجعلػ  الػ ي   يػـ  إىل
ػػ  ٧ػػ  هػػ   وأنػػ  أٝعػػْ  السػػ بقْ ورسػػل  هللا ألنبيػػ ء بػػل األمػػم  و١ميػػ    هللا ٞر

  : ا٤بػػػْ كت بػػػ  يف هياػػػ  قػػ ؿ والػػػٍ أٝعػػػْ وللخلػػ  لنػػػ  أرسػػػلا  الػػٍ              
              (ٔٓٚاألنبي ء). 

 كػل ا٣ّ ه  ب  وأمرا ب  ط لبن  وم  ا٢   ه  ب  ج ء م  أف يقيني ا  ٲ اا إ نؤم  وأف
 عنػػ  هنػػ ا ومػػ  اآلخػػرة  الػػ ار يف بػػ  عملنػػ  إف لنػػ  السػػع دة سػػر وهػػ  الػػ ني   يف لنػػ  ا٣ػػّ
 وهػبلؾ الػ ني  يف ٧ق  لن  ضرر هي  ألف أن  ش  بع   لي  يقين ا  ن ق  اجتن ب  من  وطلب
 :هللا شػػػػػػ ن  يف لنػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ ولػػػػػػ ل  وخ لفنػػػػػػ    الػػػػػػ ني  يف بػػػػػػ  ملنػػػػػػ ع إف اآلخػػػػػػرة يف لنػػػػػػ 
                                                               

       (ٚا٢شػػػر)  ط عتػػػ  أف صػػػ دق ا  إٲػػػ اا  نػػػؤم  وأف   ني  الػػػ  يف الطيبػػػ  ا٢يػػػ ة هياػػػ 
 .اآلخرة ال ار يف ال اره  السع دة وهيا 

                  ((٘ٗ٘ٗالن رالن ر)): 
 ٰيػ  أف األلػيم العػ اب مػ  وخػ ؼ ال ني   يف لن  ٧ق  ضرر هيا   ٨ لفت  وأف

  : وكرم  وج د  بعف    هللا عن  يعف م إف اآلخرة يف بن                      
                                      (ٖٙالن ر). 

  طبعتهطبعته: : اىثبٍّاىثبٍّ  اىىاختاىىاخت
 ط عتػػ  قػػرف  هللا ألف   هللا عنػػ  مػػ  بػػ  جػػ ءا مػػ  كػػل يف ط عتػػ  علينػػ  ٯػػب

  : هياػػ  هقػػ ؿ  بط عتػػ                         (ٛٓالنسػػ ء) للتحقيػػ (  قػػ) و 
 :ق ؿ  هللا عب  ب  ج بر هع  ش   ذل  يف لي  أ 

ٞٚ   ِإٜيـ٢ ِإٜيـ٢   ٥ٜٔه٥ٔ٠١ٜه٬ََ٬ََ٠١  َدا٤َِتَدا٤َِت  }} ٖٓٔبـ ٞٚ اي ٖٓٔبـ َٛ     اي ُٖـ َٚ َٛ ُٖـ َٚ   ،ِْ ِْ، َْـا٥ٔ ٍَ   َْـا٥ٔ ٍَ ٜفٜكـا ِِ   ٜفٜكـا ُٗ ِِ َبِعُضـ ُٗ ْٖـُ٘ : : َبِعُضـ ُ٘ ِإ ْٖـ ِْ،   ِإ ِْ، َْـا٥ٔ ٍَ   َْـا٥ٔ ٍَ َٜٚقـا   َٜٚقـا

ِِ ُٗ َِِبِعُض ُٗ ٕٖ: : َبِعُض ِٕٖإ َٔ  ِإ ِٝ َٔاٞيَع ِٝ ٠١َُ  اٞيَع ٠١ََُْا٥ٔ ًَٞب  َْا٥ٔ ًَٞبَٚاٞيٜك ُٕ،  َٚاٞيٜك ُٕ،َٜٞكٜعا ٕٖ: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  َٜٞكٜعا ِٕٖإ ِِ  ِإ ِِٔيَؿأسٔبٝه ُ٘ ٜيـُ٘   ٜفاِضِسُبٛاٜفاِضِسُبٛا  ،،٬٬َََجَََج  ََٖراََٖرا  ٔيَؿأسٔبٝه   ٜيـ

ٍَ  ،،َََج٬َََج٬ ٍَٜفٜكا ِِ  ٜفٜكا ُٗ َِِبِعُض ُٗ ُ٘: : َبِعُض ْٖ ُِ٘إ ْٖ ِْ،  ِإ ِْ،َْا٥ٔ ٍَ  َْا٥ٔ ٍََٜٚقا ِِ  َٜٚقا ُٗ َِِبِعُض ُٗ ٕٖ: : َبِعُض ِٕٖإ َٔ  ِإ ِٝ َٔاٞيَع ِٝ ٠١َُ  اٞيَع ٠١ََُْا٥ٔ ًَٞب  َْا٥ٔ ًَٞبَٚاٞيٜك ُٕ،  َٚاٞيٜك ُٕ،َٜٞكٜعا : : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  َٜٞكٜعا
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                                                                        ((6262))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

ُ٘ ًٝ َََُ٘ج ًٝ ٌِ  َََج ََُج ٌِٜن ََُج ٌٍ  ٜن ٌٍَزُد ٢َٓ  َزُد ٢ََٓب ٌَ  َداّزاَداّزا  َب ٌَََٚدَع َٗا  ََٚدَع َٗأفٝ ّٝا،  ََٚبَعَحََٚبَعَح  ََٞأُدَب١ََٟٞأُدَب١ٟ  ٔفٝ ّٝا،َدأع ِٔ  َدأع َُ ِٜٔف َُ ٌَ   ََٞٞايٖدأعايٖدأع  ٜأَداَبٜأَداَب  ٜف ٌَ َدَخـ   َدَخـ

ٌَ  ايٖداَزايٖداَز ٌََٜٚأٜن َٔ  َٜٚأٜن ََٔٔ َُٞأُدَب١ٔ،  َٔ َُٞأُدَب١ٔ،اٞي ِٔ  اٞي ََ َِٚٔ ََ َٚ  ِِ ِِٜي َٞ  ُٜٔذِبُٜٔذِب  ٜي َٞايٖدأع ِِ  ايٖدأع ِِٜي ٌِ  ٜي ٌَِِٜدُخ ِِ  ايٖداَزايٖداَز  َِٜدُخ َِِٜٚي ٌِ  َٜٚي ٌَِٜٞأٝن َٔ  َٜٞأٝن ََٔٔ َُٞأُدَب١ٔ،  َٔ َُٞأُدَب١ٔ،اٞي   اٞي

َٖا: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا ٚٚٝيٛ َٖاٜأ ٚٚٝيٛ ُ٘  ٜأ ُٜ٘ي َٗا،  ٜي ِٗ َٗا،َٜٞفٜك ِٗ ٍَ  َٜٞفٜك ٍَٜفٜكا ِِ  ٜفٜكا ُٗ َِِبِعُض ُٗ ْٖـُ٘ : : َبِعُض ُ٘ ِإ ْٖـ ِْ،   ِإ ِْ، َْـا٥ٔ ٍَ   َْـا٥ٔ ٍَ َٜٚقـا ِِ   َٜٚقـا ُٗ ِِ َبِعُضـ ُٗ ٕٖ: : َبِعُضـ ِٕٖإ َٔ   ِإ ِٝ َٔ اٞيَعـ ِٝ   َُـ٠١ َُـ٠١ َْا٥َْٔا٥ٔ  اٞيَعـ

ًَٞب ًَٞبَٚاٞيٜك ُٕ،  َٚاٞيٜك ُٕ،َٜٞكٜعا ١ٖٝٓ،  ٜفايٖداُزٜفايٖداُز: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  َٜٞكٜعا ١ٖٝٓ،اٞيَذ ُْٖد  َٚايٖدأعَٞٚايٖدأعٞ  اٞيَذ ُْٖدََُش ِٔ    ََُش َُ ِٜٔف َُ ُّٖدا  ٜأٜطاَعٜأٜطاَع  ٜف ُّٖداََُش   ٜفٜكـدِ ٜفٜكـدِ     ََُش

َ٘،  ٜأٜطاَعٜأٜطاَع َ٘،ايَّ ِٔ  ايَّ ََ َِٚٔ ََ ُّٖدا  َعَؿ٢َعَؿ٢  َٚ ُّٖداََُش َ٘،  َعَؿ٢َعَؿ٢  ٜفٜكِدٜفٜكِد    ََُش َ٘،ايَّ ُْٖد  ايَّ ََُش ُْٖدَٚ ََُش َٚ    ٜفِسْمٜفِسْم  َٔ ِٝ ََٔب ِٝ ٖٓاِع  َب ٖٓاِعاي   ٕٕ{{  اي

 عنػػ  ا٤نػػ زؿ وأرهػػ  الػػ رج ت أرقػػى إىل  ؿال صػػ سػػبب هػػ  ط عتػػ   هللا وجعػػل
 هللا ورضػػػ اف  هللا رسػػػ ؿ أصػػػح ب يتسػػػ ب  كػػػ ف ذلػػػ  ويف اآلخػػػرة  الػػػ ار يف  هللا

ِٛىل  َثَٛبإَثَٛبإ  إٕإٕ} : مناػ  رواي  م  أكثر يف ُرو  هق  أٝعْ  عليام وتع ىل تب رؾ ِٛىلََ ََ   ٍ ٍ زُضـٛ   زُضـٛ

َٕ  اهللاهلل َٕنا ٍِ  احٝلبٔٓاحٝلبٔٓ  َغدٜدَغدٜد  نا ٍِيسُضٛ ٘ٔٔفسٔفس  عٔعٔ  ايؿَِٓبسايؿَِٓبس  قًٌٝقًٌٝ    اهللاهلل  يسُضٛ ٘ٔأق ُٙ، ، أق ُٙفأَتا َٝٓـس   ٚقـد ٚقـد   ََٜٟٛاََٜٟٛا  فأَتا َٝٓـس َتَػ   َتَػ

ُْ٘ ِٛ ُْٟ٘ي ِٛ ٌُ، ، ٟي ٌُٚحن ُُ٘  ٚحن ُُ٘دط ِٗ٘  يفيف  احٝلِصٕاحٝلِصٕ  ُٚعسفُٚعسف، ، دط َِِٗ٘ٚد َٝٓس  َاَا    اهللاهلل  زُضٍٛزُضٍٛ  ي٘ي٘  فكاٍفكاٍ، ، َِٚد َْـو    غَٝٓسغ ِٛ َْـو  ٜي ِٛ   ٜي

َِٝس  ََٚدعََٚدع  ََٔٔ  ٔبٞٔبٞ  ََاََا  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ٜاٜا: : فكاٍفكاٍ َِٝسغ ْٔٓٞ  غ ْٔٓٞأ َِٛسِػُت، ، أَزٜىأَزٜى  ملمِِل  إذاإذا  أ َِٛسِػُتاِضَت   َغدٜد٠َٟغدٜد٠ٟ  ِٚسَػ١ِٟٚسَػ١ٟ  اِضَت

َٓاٜى؛  أَزاٜىأَزاٜى  إ٫ٜٓإ٫ٜٓ  ٜفٔخٞفُتٜفٔخٞفُت  اٯٔخَس٠اٯٔخَس٠  ٜفَرٜنِسُتٜفَرٜنِسُت، ، أيكاىأيكاى  َست٢ََٓست٢َٓ َٓاٜى؛ُٖ ٝٔٓٔ  َعَع  ُتسفَعُتسفَع  ٭ْو٭ْو  ُٖ ٝٔٓٔايٓبٝ ، ، ٚايؿٔٓدٜٔٓكنيٚايؿٔٓدٜٔٓكني  ايٓبٝ

ًُٞت  إٕإٕ  ٚإْٞٚإْٞ ًُٞتأدٔخ َِٓصي١ٕ  يفيف  نٓتنٓت، ، اجٜل١َٓٓاجٜل١َٓٓ  أدٔخ َِٓصي١ََٕ ََ  ٢َْ ٢َْأِد ِِٓصٜئتو  ََٔٔ  أِد ِِٓصٜئتوََ ِِ   ٚإٕٚإٕ، ، ََ ِِ ٜيـ ٌِ   ٜيـ ٌِ أِدُخـ َٓٓـ١   أِدُخـ َٓٓـ١ اجٜل   فـ٬ فـ٬ ، ، اجٜل

 اآلذاف رأ  ال    زي  ب  هللا عب  أيض ا  ذل  مثل ق ؿ ال   أف وُرو ، ، ٖٖ{{  أَبدٟاأَبدٟا  أَزاٜىأَزاٜى
 إىل أٝعػْ لنػ  ه ديػ  ُسنَّ  وجعل  رأ  م  على ه قر  الني حضرة ب  وبلَّغ لك تا٤ ع م يف
َٓا  إذاإذا  }}: لػ  ق ؿ هق  ال ي   يـ  َٓاَخَسِد ِٓٔدى  ََٔٔ  َخَسِد ِٓٔدىٔع َٓا  إىلإىل  ٔع ًٝٔ ِٖ َٓاأ ًٝٔ ِٖ َٓا  أ َٓااِغَتٞك َٓـا   فُـا فُـا ، ، إيٝـو إيٝـو   اِغَتٞك ِٜٓفُع َٓـا َٜ ِٜٓفُع َٜ  

ِٝو  َِْسدعَِْسدع  ست٢َٓست٢َٓ  غ٤ٞغ٤ٞ ِٝوإٜي َٓٓـ١   يفيف  دزَدَتـوٜ دزَدَتـوٜ   َذٜنـِستُ َذٜنـِستُ   ثِثِ، ، إٜي َٓٓـ١ اجٜل َٓـا   فهٝـف فهٝـف ، ، اجٜل َٓـا ٜي َٜتـو   ٜي َٜتـو ٔبُس٩ِ َٓـا   إٕإٕ  ٔبُس٩ِ ًٞ َٓـا َدَخ ًٞ   َدَخ

 :وأمث ٥م  وذاؾ ه ا يف  هللا ه ن ؿ  ٗٗ{{  اجٜل١َٓٓاجٜل١َٓٓ
                            

                       

                                                           
 صحٌح البخاري ٕ

 .تفسٌر اللباب فى علوم الكتاب وروٌت فى الكثٌر من مصادر السنة ٖ

 السنة. ت فى الكثٌر من مصادرتفسٌر اللباب فى علوم الكتاب وروٌ ٗ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((6161))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

                ((النس ءالنس ء.).)  

 الط عػ  ها   والص ٢ْ  والص يقْ النبيْ من زؿ إىل الط ع ؟تبلغ تُبلغ كيف إذاا 
 صػػػح بت  علياػػػ  وكػػػ ف هللا  رسػػػ ؿ ووضػػػحا  هللا  كتػػػ ب بيناػػػ  والػػػٍ هللا  هنػػػ  علػػػى الػػػٍ

 يف يعمػػػل كػػػ ف زيػػػ  بػػػ  هللا عبػػػ  هػػػ ف أٝعػػػْ  علػػػيام ىلوتعػػػ  تبػػػ رؾ هللا رضػػػ اف ا٤بػػػ ركْ
 هللا رضػػ اف هقػػ ؿ ربػػ   جػػ ار إىل انتقػػل قػػ   النػػي أف وأخػػرب  إبنػػ  هجػػ ء  لػػ   بسػػت ف
َِٓ }:عليػ  ُٗ َِٓايًٜٓ ُٗ ٓٔٞ  ايًٜٓ ُٔ ٓٔٞأِع ُٔ ٦ِٟٝا  أَز٣أَز٣  ٫٫  ٓست٢َٓٓست٢َٓ  أِع ٦ِٟٝاَغ ُٙ  َغ َُٙبِعَد ِٕ  إىلإىل  َبِعَد ِٕأ َٞ  أيكاٙ؛أيكاٙ؛  أ ُٔ َٞفَع ُٔ ُ٘  فَع َْ ََُٜ٘ها َْ   ُٜٔذـبُٓ ُٜٔذـبُٓ   فهإفهإ، ، ََٜها

ُ٘ َََعـُ٘   اهللاهلل  عًـ٘ عًـ٘ فذفذ، ، غدٜدٟاغدٜدٟا  ُسٓبٟاُسٓبٟا  ايٓيبايٓيب َٓٓـ١ٔ   يفيف  َََعـ َٓٓـ١ٔ اجٜل  ٦ػ ب كػ ف ألنػ  لػ  هللا واسػتج ب  ..٘٘{{  اجٜل
 . واألنبي ء الرسل بسي  تعلق  لش ة ال ع ء 

 ومػ  قبلنػ  ومػ  عصػرا يف األجبلء العلم ء الس دة أق اؿ أص  على الرس ؿ هط ع 
ّت   هب ي  والتمس  هب  والعمل وشريعت  سنت  معره  ه  بع ا  وإف ال مػ ف  جفػ  وإف وسػ
 هللا يطػػػػػ  أف أراد مػػػػػ  ألف العصػػػػػر هػػػػػ ا يف معػػػػػَض عليػػػػػ  اعػػػػػَض وإف اإلخػػػػػ اف  تغػػػػػّ

 :هللا ق ؿ يف يُ خل  إصراراا  ذل  على يصر أف ب  هبل والرس ؿ
                                                            

                                ((ٕٖٕٖاألح اباألح اب.).)  

 جػػ ء مػػ  بكػػل كليػػ ا  تسػليم ا  اإلنسػػ ف يسػػلم أف تقتضػػ   ورسػػ ل   هللا وط عػ 
 عػػ  ُرو  هيمػػ  الك سػػ  بعقلػػ  يُفكػػر هػػبل   هللا رسػػ ؿ لنػػ  وسػػنَّ  بػػ  وأمػػرا هللا  شػػرع بػػ 

 الق صػر العقػل ٰكػم وهػل هللا  مػ  وحػ  أنػ  مػ  ق لػ  علػى ح كم ا  العقل وٯعل حضرت  
  : هلل ح شػػػػػ !! ؟ هللا عنػػػػػ  مػػػػػ  النػػػػػ زؿ الػػػػػ ح  علػػػػػى                     

                                                               
       (ٙ٘النس ء.) 

                                                           
 .تفسٌر اللباب فى علوم الكتاب وروٌت فى الكثٌر من مصادر السنة ٘



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((6060))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 وأا سػػنت  مػػ  أبمػػر أقػػـ  هػػبل أمػػر  عمػػ  الرضػػ  ٛػػ ـ تسػػت جب  الرسػػ ؿ ط عػػ 
 هبػ ا أقػـ  ألنػِ وشػ ؽ ٗحبػ  كل  ب ل  أقـ  وإ٭  ك ازة  هب  نفس  أو متض ي  أو مترـب

 :   هللا برسػػػ ؿ اقتػػػ اءاا  العمػػػل                                (ٕٔاألحػػػ اب) 
 . هللا عن  م  ب  ج ء ٗ  والعمل ب ع ات يف ق وة أ  وأس ة

 :أم ر ع ة ا٤ؤم  العب  على تست جب  ط عت  إذاا 
 ا٢قػػػػ  العقيػػػػ ة مػػػػ  شػػػػريعت   أبػػػػ اب مػػػػ  حضػػػػرت  عػػػػ  ورد مػػػػ  يػػػػتعلم أف: أو٥ػػػػ  -

 .الكرٲ  واألخبلؽ ا٢سن   وا٤ع مبلت ا٣ لص    والعب دات
 رضػػ    إال ابلعمػػل يبغػػ  ال هللا  ٤رضػػ ة طلبػػ ا  هبػػ  عػػ مبلا  ذلػػ  بعػػ  يقػػـ  أف: اثنياػػ  -

 وال ظػػ هراا  يعػػَض وال األمػػ ر هػػ   وُيسػػلم ومصػػطف    هللا ٢بيػػب ا٤ت بعػػ  وحسػػ 
 ال قػػػ  هػػػ ا يف لػػػ  يظاػػػر م إف ألنػػػ  هللا  مػػػ  جػػػ ءا شػػػرع  حكػػػم أ  علػػػى ابطنػػػ ا 

 يف لػػػ  سػػػيتن ؿ  هللا هػػػ ف صػػػ ؽ هػػػ ذا العمػػػل هػػػ ا حكمػػػ  وعقلػػػ  هكػػػر  لقصػػ ر
 والعمػل  العلػم يقتضػ  إذاا   العمػل هػ ا حقيقػ  عػ  ل  يكشف عن   م  بعلم قلب 
 . رض ان  إال ب ل  يري  ال   هلل العمل إخبلص م 

    ٍتبثعتهٍتبثعته: : اىثبى اىثبى   اىىاختاىىاخت
  : تعػػػػػػػ ىل هللا لقػػػػػػػ ؿ                                              

       (ٖٔعمراف آؿ): 

 الصػػي ـ  كيفيػػ  يف هللا  شػػرع مػػ  بػػ  نفسػػ  ألػػـ  هيمػػ  تكػػ ف  ٢ضػػرت  وا٤ت بعػػ 
 الشػرعي   األبػ اب كػل ويف هللا  بيػ  إىل ا٢ػ  ويف ال كػ ة  أداء ويف الصبلة  هية ت ويف

 .هللا خل  م  يؤديا  ك ف وكيف
تػػػ   يف هللا  هبػػػ  َّلػػػ  الػػػٍ الكرٲػػػ  األخػػػبلؽ يف ذلػػػ  بعػػػ   مت بعتػػػ  مث  ويف ٞر
 تربيتػػػ  ويف ل وج تػػػ   مع ملتػػػ  ويف م دتػػػ   ويف حن نتػػػ   ويف ح لػػػ   ٤ػػػ  لطفػػػ  ويف شػػػفقت  
ّانػػػ   مػػػ  تع ملػػػ  حسػػػ  ويف ألوالد    علػػػى إقب لػػػ  ويف أعػػػ اء   مػػػ  تع ملػػػ  كيفيػػػ  ويف ج



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((6262))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 .هللا ٤رض ة طلب ا  الف ني  لل ني  زه   ويف هللا  حب  ويف م ال  
 ا٢يػ ة  هػ   يف أحػ اؿ مػ  هللا عليػ  قػ َّر ٗػ  رضػ   ويف هللا  على ت كل  حس  ويف

 الرضػػ  كػػل هيػػ  أف أتكػػ  إذا إال شػػية ا  يفعػػل ال ألنػػ  شػػبا ت هيػػ  شػػ ء كػػل عػػ  ورعػ  ويف
 خلػػ  مػػ  ت اضػػع  ويف مػػ ال   مػػ  ورهبتػػ  رغبتػػ  ويف هللا  مػػ  خ هػػ  ويف   هللا ٢ضػػرة

 ويف هللا  ذكػر علػى ا٤ اومػ  ويف مػ ال   يػ   بػْ وهػ  الػ واـ علػى قلب  إخب ت ويف هللا 
 بػػػ ل  ليسػػت ؿ هللا خلػػ  مػػػ  ح لػػ  هيمػػ  التفكػػػر حسػػ  ويف   هلل ابالسػػتغف ر التلػػ ذ
 .عبل  يف جل هللا على

 هػػ  ه هػػ  وٯعػػل األمػػ ر  هػػ   مثػػل يف  هللا برسػػ ؿ الك مػػل التشػػب  يتشػػب  إذاا 
  : ق لػ  يف عبل  يف جل هللا وضح  ال                                      

                                     (ٕٔاألح اب.) 
 والػ ار هللا وجػ  وهعلػ  وعملػ  ٗت بعت  يري  أبف القص  ٰق  أف تقتض  ا٤ت بع  إذاا 
ّاا  هللا الػػ اكري  مػػ  يكػػ ف وأف اآلخػرة   وال عػػْ طرهػػ  هللا ذكػػر عػ  لسػػ ن  يغفػػل هػػبل كثػ
 ا١مػػػػ ؿ: ))كت بنػػػػ  يف االسػػػػتيف ء بعػػػػ  اسػػػػت هين   قػػػػ  ا٤ ضػػػػ ع هػػػػ ا أف وأعتقػػػػ  أقػػػػل 

 ((.احملم  
 ظػػػ هر   علػػػى واآلخػػػري  األولػػػْ لسػػػي  ا٤ت بعػػػ  يف ا٤ع صػػػري  بعػػػ  هكػػػر اقتصػػػر

 فػ اووق ا١لبػ ب  وتقصػّ والسػ اؾ والع بػ  والعم مػ  اللحيػ  علػى ق صػرة ا٤ت بع  هجعل ا
 يف بػ  وأقتػ   أح الػ   كػل يف أاتبع  ش مل   نظرة – قلن  كم  – ا٤ت بع  لك  ذل   عن 
 وهػػ   عليػػ   وتسػػليم ت  ريب صػػل ات أح الػػ  كػػل يف مت بعتػػ  ٕسػػ  وأ٘مػػل أعم لػػ   كػػل

  : هللا ٧ب  هب  ا٤رء يست جب الٍ ا٤ت بع                    (ٖٔعمػراف آؿ)  ٰبػ  هػ راا 
 . هللا

 أقػػل  وال عػػْ طرهػػ   هللا رسػػ ؿ اب٥ػػم عػػ  يغيػػب ال ا١ معػػ  ا٤ت بعػػ  هػػ   وبعػػ 
 عملاػ  يف بػ  ليقتػ وا سػكن  أو حركػ  أو عمػل أو قػ ؿ كػل يف حضػرت  يستحضروف ألهنم
 عمػل مػ  زمػ  أ  يف ٱلػ ف ال ألهنػم ابؿ  علػى منام  هللا رس ؿ هيك ف هب   القي ـ أو
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                                                                        ((6161))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 رسػ ؿ عملػ  مػ  وهػ  يكػ ف أف القب ؿ لتم ـ يست جب هلل عمل وكل هللا  إىل ب  يت جا ف
 كيػػف   هللا رسػ ؿ علياػػ  كػ ف الػػٍ ا٥يةػ  استحضػ ر مػػ  نَػَفػ  كػػل يف يل بػ  هػبل هللا 
 كيػػف يعػػ ؟ كػػ ف كيػػف األرض؟ علػػى ٯلػػ  كػػ ف كيػػف أو الكرسػػ ؟ علػػى ٯلػػ  كػػ ف
 هػػ   كػػل.... ل؟أيكػػ كػػ ف كيػػف يشػػرب؟ كػػ ف كيػػف ٲشػػ ؟ كػػ ف كيػػف يسػػتم ؟ كػػ ف

ّه   كػل يف أاتبعػ  أبف مط لػب وأا الكػراـ  وأصػح ب   هللا رسػ ؿ عػ  واردة أحػ اؿ وغ
 ا٣يػ ؿ  دائػرة يف أستحضػر  أف يكفػ  وال قلي  يف أستحضر  أف ب  ال ول ل  األح اؿ 
 هػػػ   كػػػل يف عليػػػ  وتسػػػليم ت  ريب صػػػل ات وأاتبعػػػ  أقلػػػ   أف وأحػػػ وؿ حضػػػرت   ألٛثػػػل

 .األح اؿ

    حجهحجه: : اىراثعاىراثع  ختختاىىااىىا
  : ٧ػػػػ راا   هللا هيػػػػ  قػػػػ ؿ الػػػػ   العػػػػ يل ا٤قػػػػ ـ هػػػػ  وهػػػػ ا                

                                                             
                                                          

        (ٕٗ الت بػػ) أو هلل حبػػػ  مػػػ  أكثػػػر لئلنسػػػ ف ٧بػػػ ابا  ذكػػػرا  ٩ػػػ  شػػػ ء أ  كػػػ ف إذا 
 هللا  هػ   خػ لف ألنػ !!! ...  ب  ين ؿ س ءاا  أو شراا  – ابهلل والعي ذ – هينتظر هللا لرس ؿ
  هللا رسػ ؿ وبيَّناػ   ....   هللا رس ؿ و٫ ....  حضرت  ٫  هللا من  طلب  م  وخ لف

 :ق ل  يف
{{  ٫٫  ُٔ َٔ ٪ُُِٜٔ َٔ ٪ُِٜ  ِِ ِِٜأَسُدٝن َٕ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜأَسُدٝن َٕٜأٝنٛ ٘ٔ  ٜأَسٖبٜأَسٖب  ٜأٝنٛ ِٝ ِ٘ٔإٜي ِٝ ِٔ  ِإٜي َِٔٔ َٔ  ٔٙ َٙٔٚأئد ٙٔ  َٚأئد َٜٚئد َٚٔٙ َٜٚئد ٖٓاِع  َٚ ٖٓاِعَٚاي َُٔعنَي  َٚاي َُٔعنَيٜأِد   ٙٙ{{  ٜأِد

 ألنػػ  قلبػػ  يف ومػػ  ح لػػ  مػػ  كػػل مػػ  أعظػػم  هللا رسػػ ؿ حػػب يكػػ ف أف بػػ  ال
 . األكـر ونبي  األعظم هللا ابب

 مػػ  همػػنام األحبػػ ب  منػػ زؿ هيػػ  تتفػػ وت الػػ   البػػ ب هػػ   هللا رسػػ ؿ وحػػب
 وهػػ ا شػػريعت   مػػ  بػػ  أمػػر ٗػػ  يعمػػل وال ه يػػ   يف يت بعػػ  ال لكنػػ  ذلػػ  ويػػ َّع   ٰبػػ 
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                                                                        ((0202))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

  : يفعػػػل ال مػػػ  يقػػػ ؿ ألنػػػ  مػػػ ال  عنػػػ  قيمػػػ  ٢بػػػ  ولػػػي  هللا  نظػػػر يف َدِعػػػ             
                         (ٕالصػػف) يف أبػػ اا  عنػػ  نتحػػ ث ال ا٢قيقػػ  يف وهػػ ا 
 :ل  ونق ؿ ورس ل    هللا حضرة ع  ابلكلي  بعي  ه ا ألف ٦ لسن 

  زؼصييٟ بهٌييٗ ٚتٔيير زييضػُ  حييٗزؼصييٟ بهٌييٗ ٚتٔيير زييضػُ  حييٗ

  

  شييي١ٕغشييي١ٕغ  فؼيييةيفؼيييةي٘يييزب ٌؼّيييشٞ  يييٟ بٌ٘يييزب ٌؼّيييشٞ  يييٟ بٌ

  ٌيييٛ ويييةْ  حيييه عيييةدلة    ؼسيييٌٗيييٛ ويييةْ  حيييه عيييةدلة    ؼسيييٗ  

  

  ِط١ييييغِط١ييييغئْ بٌّحييييث ٌّييييٓ ٠ حييييث ئْ بٌّحييييث ٌّييييٓ ٠ حييييث 

  
 :فاأمر   هللا لرس ؿ ا٢ب وحقيق 

 كػػل عليػػ  ٲلػػ  حبػػ ا   ا٢بيػػب ٰػػب حػػٌ ابلعبػػ  وال جػػ  الشػػ ؽ يشػػت  أف إمػػ 
 ويكػ ف الػ ـ  ٦ػر  منػ  و٘ػر  العػروؽ  ٧بتػ  تتخلػل حػٌ كي نػ  وكػل ذرات  وكل ح اس 

 ريب صػل ات حبػ  يف األعظػم ا٤ق ـ ه  وه ا   ا٢بيب ٧ب  يف  ا مستغرق من  عض  كل
  : عليػػ  وتسػػليم ت                         (ٔٙ٘البقػػرة) األجػػبلء السػػ دة بعػػ  وكػػ ف 
 تغيػػػب ال الب طنػػػ  وحقػػػ ئقام الظػػػ هرة ح اسػػػام كػػػل ا٢بيػػػب علػػػيام ملػػػ  ٩ػػػ  الصػػػ ٢ْ

 يف  النػػي رأ  النارملكػػ  خليفػػ  ُيسػػمى مػػنام رجػػبلا  أف حػػٌ ٢ظػػ    صػػ رت  عػػنام
: ))   لػ  قػ ؿ مػرة آخػر ويف النػي  حضػرة ير  ين ـ كلم  مرة  عشرة سب  ةواح  ليل 

 ِيشخ ٌٚيٛ سؤ٠سيٟ جحغيشخ ِةذ ب ١ٌٚةء ِٓ وث١شب    اْ سؤ٠سٟ وثشخ ِٓ زضجش تْ ئ٠ةن

 ((.!!ٚب ذخ
 ِضييٝ ٌييٟ تسجؼييْٛ ػةِيية  ٌييٛ وييةت ػٕييٟ سعييٛي    )): يقػػ ؿ بعضػػام وكػػ ف

 علػػى  هللا برسػػ ؿ ٰظػػى كػػ ف  ألنػػ ((  ش ييد ػيي١ٓ ِيية ػييذدذ ٔفغييٟ ِييٓ بٌّييإ١ِٕٓ
 اإل٥ػػ   ٝ لػػ  ٤ط لعػػ  وشػػ ق  مت بعتػػ   يف رغبتػػ  وشػػ ة ٕضػػرت   انشػػغ ل  لشػػ ة الػػ واـ
 .عبل  يف جل هللا ب  َّل  وال   م ال   ب  زين  ال  

 ال ٯعلػ  شػ ي اا  حبػ ا  وشػريعت   ُسػنت  اإلنسػ ف ٰػب أف للكػل  ا٤ت ح  احملب  أم 
 اسػػتثن ء  بػػبل أٝعػػْ هيػػ  نكػػ ف أف ينبغػػ  ا٤قػػ ـ وهػػ ا أقػػل  وال ْعػػ طرهػػ  السػػن  ٱػػ لف
 يرغػب وأف شػريعت   اإلنسػ ف ٰػب وأف سػنت   اإلنسػ ف ٰػب أف هػ ا  مػ  أقػل لي  ألن 
 علػػػى هيكػػػ ف أقػػػل  وال عػػػْ طرهػػػ  هعلاػػػ  عػػػ  يتخلػػػف ال أف ٰػػػ وؿ وأف هبػػػ   العمػػػل يف
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                                                                        ((0606))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 .السبلـ وأمت الصبلة أهضل علي  ا٤صطفى ا٢بيب هي  يت ب  بعمل ق ئم ال واـ
 رب عنػػ  هياػػ  التقصػػّ يف عػػ ر ٤ػػؤم  ولػػي  ا٤ػػؤمنْ  ١ميػػ  مت حػػ  احملبػػ  وهػػ  

 سػبيل علػى! عػ ر؟ بغػّ ا٢يػ ة هػ   يف الشػريع  يف قصرت إف هلل تق ؿ م ذا   الع ٤ْ
 الشػػم  طلػػ ع بعػػ  الفجػػر تصػػل  وأنػػ  ي يػػ  بػػْ وقفػػ  إذا  هلل تقػػ ؿ مػػ ذا: ا٤ثػػ ؿ
 ومػ ذا! ٘يػب؟ ٗػ ذا! الٞر ؟ ن اء لتلبي  مك ن  م  تقـ  وال األذاف وتسم  ئم ا ا وتظل
 !.ردؾ؟ يك ف

 ح لػػ  ٤ػػ  وتتعلػػل! رمضػػ ف؟ يف إال القػػرآف تقػػرأ ال كنػػ  إذا  هللا ٘يػػب ٗػػ ذا
 يف ح لػ  مػ  مػ  هياػ  مػ  يف وتن قش س ع ت  يف واجملبلت الصحف تقرأ ال ق   بضي 

 آ ت قػػراءة وعنػ  سػ ع ت  وا٤سلسػػبلت الػربام  ٤شػ ه ة فػػ زالتل أمػ  و٘لػ  سػ ع ت 
 مػ  بعػ  تفػرغ م أنػ  أو وقػ   عنػ ؾ لػي  أبن  أو مشغ ؿ  أبن  تتعلل هللا كت ب م 

 هللا؟ يػػ   بػػْ القبػ ؿ علػػى ٰػػ ز أنػ  نفسػػ  مػػ  تعلػم أنػػ  أوعػػ ر علػ  هػػ   هػػل العمػل 
 م  وهللا! هللا؟ كتػػػ ب مػػػ  آ ت ببضػػػ  ي مػػػ  اسػػػتفتح  لػػػ  عليػػػ  مػػػ ذا وهللا  أبػػػ اا 

  : كت بػػ  يف لػػ  هقػػ ؿ شػػطط ا  يكلفػػ                     (ٕٓا٤ مػػل) بنقػػل يكلفػػ  م 
 بػػ  وتتػػنغم ابلقػػرآف وتتػػنعم تقػػرأ أف ا٤اػػم تيسػػر  مػػ  لكػػ  جػػ ء  بقػػراءة يكلفػػ  وم جبػػل 
 ذلػ  علػى وقػ  بػ   مػلالع ويف قراءتػ  يف  هللا رضػ  لتن ؿ ب  لتعمل مع ني  يف وتتمع 

 .األم ر بقي 
 :القػػػػرآف يف قػػػػ ؿ هللا ألف عػػػػْ طرهػػػػ  الشػػػػريع  تػػػػرؾ يف عػػػػ ر إنسػػػػ ف أل  هلػػػػي 

                            (ٕٛٙالبقرة) أمرتعجػ  يكلفنػ  وم ط قتن   ه ؽ يكلفن  هلم 
ّة ميسػػرة كلاػػ  ٘ػػ ه   هللا تكليفػػ ت لكػػ  قػػ رتن   عنػػ   مػػ  كػػل ا٤ػػؤمنْ  علػػى ويسػػ

 وأيي ا٢ػ ؿ  وأيي العػ ف وأيي الت هيػ  أيي وابلنيػ  النيػ   معػ  اإلنسػ ف يكػ ف أف ٙت ج 
 ويقػػْ بصػػ ؽ انػ   أخػػ     معػػ  وجػرب" ترزقػػ ف بنيػػ تكم: "  الربيػ  رب مػػ  الطػ ؿ
 هبػػػ ا وتقػػػـ  ٰ لفػػػ   هللا وت هيػػػ  أتتيػػػ   هللا مع نػػػ  سػػػتج  العػػػـ   ومعػػػ   هللا ط عػػػ 

 مػ  ا٤ يػ  ستطلب ه ن  ا٢بلوة ذق  وإذا اإلٲ ف  حبلوة ت وؽ ٕبلوت   وتشعر عملال



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0000))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 . اجملي  ا٢مي  هضل
َؾ األعػػ ار لنفسػػ  يقػػ ـ الب ايػػ  مػػ  اإلنسػػ ف ٘عػػل الػػنف  لكػػ   بػػ  أمػػر  مػػ  ويػػ

 هػػ ا كػػ ف إف إال عػػ ر ال أنػػ  العلػػم مػػ    ا٤ختػػ ر النػػي بػػ  كلَّفنػػ  ومػػ  القاػػ ر  ال احػػ 
 .هللا رس ؿ ُسنَّ  يف أو هللا كت ب يف الع ر

 الئحػػػ  هنػػػ ؾ لكػػػ  هللا  شػػػرع لضػػػ ع يػػػرا  ٗػػػ  يعتػػػ ر أف إنسػػػ ف لكػػػل هللا ٠ػػػ  لػػػ 
 لكػػ  أبس  هػػبل البلئحػػ  هػػ   مػػ  عػػ رؾ كػػ ف إذا ا٤طاػػرة  الشػػريع  يف م جػػ دة لؤلعػػ ار
 . هللا لرس ؿ ٗحب يلي  ال ولعب ٥  ها ا البلئح  خ رج بع ر تعت ر

 كػػػل يف هبػػػ  العمػػػل وحػػػب سػػػنت   وحػػػب شػػػريعت   حػػػب  هللا رسػػػ ؿ حػػػب إذاا 
 :عن  ورض ا عنام  هللا رض  ال   م  نك ف حٌ األنف س كل ويف األح اؿ
                                                         

          ((ٕٕٕٕ اجمل دل اجمل دل.).)  

    اهللاهلل   ضىه ضىه  تعسَرتعسَر: : خلبٍصخلبٍصاا  اىىاختاىىاخت
            (ٜ الفت): 

 أهػػػل ومسػػػ ع ة سػػػنت   نشػػػر يف وا٤ػػػؤازرة شػػػريعت   نشػػػر يف وا٤ع ونػػػ  نصػػػرت   أ 
 هػػ ا حقيقػػ  العصػػر هػػ ا أهػػل أدَّ  ولػػ    هبػػ  جػػ ء الػػٍ د نتػػ  حقيقػػ  ابػػ اء يف ال مػػ ف
 ا٤ػػػؤمنْ  ٝ عػػػ  عسػػػن تق  لكننػػػ    هللا ديػػػ  يف الػػػ خ ؿ عػػػ  كػػػ هر ٚلػػػف مػػػ  الػػػ ي 

 إبسػػػم ه نيػػػ  دني يػػػ  مصػػػ ح تريػػػ  الػػػٍ الضػػػ ل  الفةػػػ ت وتركنػػػ  ا٤سػػػلمْ  ٝ عػػػ  وتراخينػػػ 
 اإلسػبلـ  ديػ  على ال ال  ه  وجعلن ه  ال ي   إبسم الشرع ٱ لف م  كل وتفعل ال ي  
 .الع ٤ْ يف اإلسبلـ ص رة هش ه ا

 هػػػؤالء إىل ينظػػػروف ألهنػػػم  حقيقتػػػ غػػػّ علػػػى اآلخػػػري  عنػػػ  اآلف اإلسػػػبلـ أصػػػب 
 وهػػػ  إسػػػبلمي   ال ٮيػػػ  مبػػػ دئام جعلػػػ ا علياػػػ  ٰصػػػل ا ولكػػػ  دني يػػػ   أمػػػ ر يف الػػػراغبْ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0404))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 القرآنيػػػ   اإلسػػػبلمي  ا٤بػػػ د ء حقيقػػػ  يطبقػػػ ف ال التطبيػػػ  عنػػػ  ألهنػػػم إسػػػبلمي   ليسػػػ 
 أمسػػػك ا الػػػ ي  بػػػراء  مػػػنام والػػػ ي  الػػػ ي   أصػػػح ب هػػػم أهنػػػم علػػػى هػػػؤالء إىل هنظػػػروا

 وجػربو،م قػ ،م وكػل والكػ هري  الياػ د مػنام سػلم ا٤سػلمْ  قت ؿ كل  وٮام سلح ابأل
  قػػ ؿ كمػػ  لكػػنام!! ا٢نيػػف؟ ديننػػ   مػػر أهبػػ ا ا٤ستضػػعفْ  ا٤سػػلمْ إخػػ اهنم علػػى
 :الصحي  ح يث  يف عنام

{{  َٕ ََٕٜٞكُتًٝٛ ٌَ  َٜٞكُتًٝٛ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ِّ،  ٜأ ِّ،اإِلِض٬ َٕ  اإِلِض٬ َِٜتُسٝنٛ ََٕٚ َِٜتُسٝنٛ َٚ  ٌَ ِٖ ٌَٜأ ِٖ ِٕ  ٜأ َِٚثا ِٕاٜ٭ َِٚثا   77{{  اٜ٭

 عبلقػػ  علػػى الشػػ ـ بػػبلد يف اآلف تتق تػػل الػػٍ الط ائػػف مػػ  ّكثػػ أف تصػػ ؽ هػػل
 شػػر أو رص صػػ  اسػػرائيل يصػػب م ولػػ ل  ا٤عل مػػ ت  ويتبػػ دل ف ابسػػرائيل  وجيػػ ة طيبػػ 
 وهػػػ  مسػػػلم ا  يقتػػػل مسػػػلم هنػػػ ؾ هػػػل ا٤ستضػػػعفْ  للمسػػػلمْ الشػػػر لكػػػ  عنػػػ هم  مػػػ 

 وٰرق نػ  القػرآف يقػرأ يظػلو  القػرآف ويقػرأ أصػل  أا أخػ    لػ  ويقػ ؿ القرآف يقرأ يسمع 
 شػػ ه ا!! هػػؤالء؟ قلػػ ب يف الػػ   هػػ ا إسػػبلـ أ  ٙرقػػ   وهػػ  ابلنػػ ر ويتلػػ ذوف!! ابلنػػ ر؟
 بػراء  األهعػ ؿ ه   كل م  وه  هك ا  لي  اإلسبلـ أف م  كل  الع م يف اإلسبلـ ص رة
ػػػػرؽ م  رسػػػػ ل  هػػػػ ف   مػػػػ أحػػػػ  وال ا٤اػػػػ يْ  الراشػػػػ ي  خلفػػػػ ء  وال ابلنػػػػ ر  أحػػػػ اا  ُٰ

 أه اج .أٝعْ هللا ٣ل  وا٤ دة واللْ والصف  والعف  الٞر  ب ي  ج ء بل ا٤سلمْ 
 علػػػػػى ا٤سػػػػػلمْ يفضػػػػػل ف الراشػػػػػ ي  ا٣لفػػػػػ ء عصػػػػػ ر يف الكػػػػػ هروف كػػػػػ ف حػػػػػٌ
 ردهػػم وال إلينػػ  هللا ردكػػم ا٤عركػػ  عنػػ  ويق لػػ ف ٰكمػػ هنم مػػ  علػػى ويعػػ ون هنم حكػػ مام 

 .منام بن  أرحم ه نتم إلين 
 والسػم ح  والعف  الصف  يف الكرٲ  مب دء  بنصرة تك ف  هللا رس ؿ نصرة إذاا 

 غػّ نػ ع ا أف هبػ  أمػرا والػٍ ا٤سلمْ  ٝ ع  لن  هب  ج ء الٍ والشفق  والعطف والٞر 
 .أه اج ا   هللا دي  يف هي خل ا هللا دي  إىل ا٤سلمْ

 عليػػػ   وتسػػػليم ت  ريب ل اتصػػػ عليػػػ  كػػػ ف ٗػػػ  أا ألتػػػـ  أف أو٥ػػػ  هللا رسػػػ ؿ نصػػػرة
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0303))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 ّ  هيحبػػ نِ هللا  رسػػ ؿ سػػي ا أحػػ اؿ يفَّ  النػػ س ويػػر  هللا  رسػػ ؿ أخػػبلؽ يفَّ  النػػ س هػػ
لػػػػ  ا٢بيػػػػب  مػػػػ  اسػػػػتقيتا  الػػػػٍ العظيمػػػػ  للصػػػػف ت ولكػػػػ  لػػػػ اي  لػػػػي   ذاي هبػػػػ  ٝو

 .وصف ي

    اهللاهلل   ضىه ضىه  تىقريتىقري: : اىطبدشاىطبدش  اىىاختاىىاخت
           (ٜ الفػػت)  هللا أمػػرا تبجلػػ    أ  هللا رسػػ ؿ نبجػػل أف   وهسػػرت 
 :تبجيل  يف  هللا هق ؿ القرآني   الكلم  ه   القرآني  اآل ت

                                                           

                                                       

                                                      

                                                    

                                                     

                                   ((ا٢جراتا٢جرات))  

 سػػنت   عنػػ  الفكػػر صػػ ت نغػػ  أف عصػػرا ويف حضػػرت   عنػػ  الصػػ ت نغػػ  أف
 أف وينبغػػ  وكػػ ا  كػػ ا يقػػ ؿ أف ينبغػػ  كػػ ف ونقػػ ؿ سػػنت  يف الفكػػر ٫كػػم أف ٫ػػ وؿ هػػبل

 علػػى اآليػػ  هػػ   معػػُ ٪عػػل أف وينبغػػ  بكػػ ا  عصػػرا حسػػب علػػى ا٢ػػ ي  هػػ ا نفسػػر
 مػ  نقػ س لكػ  الني  ص ت على أص اتن  رهعن  ق  نك ف هن  ٫ ..  بك ا ال م  حسب
 ومػ  هللا  مرضػ ت يف طمعػ ا  ونطبقػ  هللا  رسػ ؿ بػ  نطػ  الػ   الكبلـ ونعظم هللا  ب  ج ء
 النػ ه  العلػم سػيلامن   هللا هػ ف هلل أخلصػن  هػ ذا إليػ  يصػل أف ال اين هكرا يستط  ال

 :   ق ل  سر نعمل  هيم                           (ٕٕٛالبقرة). 
    : قػػػػػػػ ؿ هللا ألف ٦ػػػػػػػرداا  إب٠ػػػػػػػ  نن ديػػػػػػػ  أف ينبغػػػػػػػ  وال                



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0202))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

                        (ٖٙالنػػػػػ ر) هللا وضػػػػػرب   هاػػػػػ  ب اتػػػػػ   ا٤ثػػػػػل لنػػػػػ  
  : أب٠ ئام الرسل ين د          (ٚٙه د)         (ٔٔ طػ)         (٘٘عمػراف آؿ) 
        (ٕٙص)  التعظػػػيم بنػػػ اء ين ديػػػ  حبيبػػػ  ينػػػ د  عنػػػ م  ولكنػػػ :               
   (األنف ؿٗٙ)             (ٗٔا٤ ئ ة)                   (ٔا٤ مل)                   (ٔا٤ ثر) 

  : ابلرس ل  أعقب  إب٠  ذكر  وعن م              (ٕٜ الفػت) ن كر أف أب اُ  ينبغ  هبل 
 ال إ٠ػ  إىل اسػتمعن  وإذا هللا  صػف  هللا  حبيب هللا  رس ؿ هللا  ني نق ؿ وإ٭  ٦رداا  إ٠ 
 .علي  ابلصبلة نقرن  أف ب 

ّ  ٝلػػ  ومػػ   يليػػ  ال م ضػػ  يف  هللا رسػػ ؿ اسػػي  اإلنسػػ ف يضػػ  أال  تػػ ق
 هيقػ ؿ هللا  برسػ ؿ يس ؿ كم  ه    أزم نن  يف الن س م  كثّ هي  يق  م  وه ا ٕضرت  

 إذا لكػػ  يُػػرد  أف ينبغػػ  ال هللا برسػػ ؿ يسػػ ؿ والػػ  ( الشػػ ء هػػ ا أعطػػِ والنػػي)  مػػثبلا 
 يسػ ؿ أف إنسػ ف أل  ينبغػ  ال لػ ل ! ا٤ػرء؟ يفعػل مػ  لػ   أهػبلا  لػي  أمػر يف يسػ ؿ ك ف

 .أب اا  اللس ف هب  ينط  أف ينبغ  ال اللفظ  ه   أمر  أ  يف أب اا  هللا برس ؿ
 :ق ؿ كم  وا٢ ائ  ال ني ي   أم را يف نضع  وال الني  حضرة نعظم أف ب  ال

َٛا٥َٔر  اٞطًُٝبٛااٞطًُٝبٛا  }} َٛا٥َٔراٞيَش ِْٝفِظ  ٔبٔعٖص٠ٔٔبٔعٖص٠ٔ  اٞيَش ِْٝفِظاٜ٭   88{{  اٜ٭

 م وإف يل  يعطياػػ  سػػيجعل  هللا هػػ ف يل ك نػػ  هػػ ف الػػنف   بعػػ ة ا٢ػػ ائ  اطلػػب
 .األمر ٥ ا الني حضرة أعرض أف يلي  ال لك  الغِ  ه هلل يل تك 

 علػػى صػػل ) أحػػ هم لػػ  هيقػػ ؿ أحػػ هم صػػ ت وعػػبل بعضػػام مػػ  يتكلمػػ ف ٝ عػػ 
 اسػتخ اـ ألن  ٯ ز  ال وه ا إسك ت   يري  ولكن  الني  على الصبلة يقص  ال ه ( الني
 قػػػ  بػػ ل  وأكػػ ف عصػػبيت   يف زاد إذا النػػي علػػى لصػػبلةا يػػره  وقػػ  م ضػػع   غػػّ يف

 ٕضػػرت  يليػػ  ال م ضػػ  يف نضػػع  أف عػػ  النػػي حضػػرة ننػػ   أف ٯػػب لكػػ  وزر  يف أوقعتػػ 
. 
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0101))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

( كسػػب ف أا مػػ  والنػػي) هيقػػ ؿ النػػي  حضػػرة إبسػػم بضػػ عت  يػػروج أف يريػػ  اتجػػر
 شػػػػ ء بيػػػػ ي اتجػػػػر هنػػػػ ؾ وهػػػػل! النػػػػي؟ حضػػػرة شػػػػ ف مػػػػ  كسػػػػب ف غػػػػّ أـ كسػػػػب ف أنػػػ 

 !.اب٣س رة؟
 ال م ضػػ  يف هللا إسػػم كػػ ا وابلطبػػ    النػػي حضػػرة إسػػم نضػػ  ال أف ٯػػب إذاا 

  : يليػػ                          (ٕٕٗالبقػػرة) تػػ ار كلمػػ  أصػػب  ابهلل هػػ ٢لف 
 . ابهلل والعي ذ الب طل لليمْ يُعرض ف وكلام الن س  ألسن  على

 ا٤بػػ رؾ م ضػػع  يف إال نضػػع  وال ونبجلػػ   نػػ قر  أف علينػػ  ينبغػػ  لنػػيا حضػػرة إسػم
 .ب ل  وأمرا وتع ىل  تب رؾ م ال  هي  وضع  ال  

  عيُهعيُه  واىتطيٌُواىتطيٌُ  اىصالحاىصالح: : اىطبثعاىطبثع  اىىاختاىىاخت
  : علينػػ   هللا أوجباػػ  هريضػػ   هللا رسػػ ؿ علػػى الصػػبلة                

                (٘ٙاألحػ اب)  ومػ  ال ! ش ء؟ من  ٰت ج ه  هال علي  ُيصل  هللا داـ م 
 ٫ػػ  ألننػػ  عليػػ ؟ نصػػل  ٤ػػ ذا إذاا  ال ! شػػ ء؟ منػػ  ٰتػػ ج هاػػل عليػػ  ُتصػػل  ا٤بلئكػػ  دامػػ 

 عليػ  للصػبلة احملت ج ف ٫  أنن  اليقْ علم نعلم ب ء ذ  هب د ء الصبلة  ٥   احملت ج ف
  النػػي علػػى ه لصػػبلة  الكػػرابت  وتُفػػرج النكبػػ ت  وت يػػل ا٥مػػـ   ترهػػ  الػػ ني  يف 

 :يق ؿ كعب ب  ُأيب سي ا ا٢ ائ   قض ء وتيسر
{{  ِِ ِِٜن ٌُ  ٜن ٌُٜأِدَع ِٔ  ٜيٜوٜيٜو  ٜأِدَع َِٔٔ ٍَ  َؾ٬ٔتٞ َؾ٬ٔتٞ   َٔ ٍَٜقا ٍَ  ٔغ٦َِت،ٔغ٦َِت،  ََاََا: : ٜقا ٍَٜقا ٍَ  ايٗجًُٝح ايٗجًُٝح : : ٜقا ٍَٜقا ِٕ  ٔغ٦َِت،ٔغ٦َِت،  ََاََا: : ٜقا َِِٕٚإ   َِٚإ

َٛ  ِشِدَتِشِدَت ُٗ َٜٛف ُٗ ٌُ،  ٜف ٌُ،ٜأٞفَض ٍَ  ٜأٞفَض ٍَٜقا ِٓٚؿُف : : ٜقا ِٓٚؿُف اي ٍَ  اي ٍَٜقا ََِٕٚٚ  ٔغ٦َِت،ٔغ٦َِت،  ََاََا: : ٜقا ِِٕإ َٛ  ِشِدَتِشِدَت  ِإ ُٗ َٜٛف ُٗ ٌُ،  ٜف ٌُ،ٜأٞفَض ٍَ  ٜأٞفَض ٍَٜقا ٌُ: : ٜقا ٌُٜأِدَع   ٜيٜوٜيٜو  ٜأِدَع

َٗا   َؾ٬ٔتَٞؾ٬ٔتٞ َٗا ٝنَّ ٍَ  ٝنَّ ٍَٜقا ُ٘  َٜٞهٔفٜٝوَٜٞهٔفٜٝو  ِإّذاِإّذا: : ٜقا ُ٘ايَّ ُٖٜو،  ايَّ ُٖٜو،َٖ َِٜػٔفُس  َٖ َِٜػٔفُسَٚ َِْبٜو  ٜيٜوٜيٜو  َٚ َِْبٜوَذ   99{{  َذ

 صػػبلة  وإ٠اػػ  الػػ نب  هبػػ  لػػ  هللا ويغفػػر هػػم  كػػل تكفيػػ  النػػي علػػى ه لصػػبلة
 إىل ٙتػ ج هػبل النػي  حضػرة علػى الصبلة نعم للقبل ؟ وا٘   وض ء بغّ صبلة هن ؾ وهل

 أو راكػػػب  وأنػػػ  هتصػػػل  سػػػج د  وال ركػػػ ع وال معينػػػ  هيةػػػ  وال للقبلػػػ  ا٘ػػػ   وال وضػػػ ء
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0000))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 ومصػطف   هللا حبيػب علػى صبلة ألهن   هللا عن  مقب ل  صبلة وكلا ...  ائم أو س ئر 
. 

 : هيا  ق ؿ اآلخرة يف  الني على والصبلة
ِٜٚي٢  }} ِٜٚي٢ٜأ ٖٓاِع  ٜأ ٖٓاِعاي َََّٜٜ  ٔبٞٔبٞ  اي َِّٛ ِٛ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِِ  اٞئك ُٖ ِِٜأٞنَجُس ُٖ ٖٞ  ٜأٞنَجُس َٖٞعًٜ ٓٔٓٔ{{  َؾ٠ٟ٬َؾ٠ٟ٬  َعًٜ

  

 ومن زلػػػ  درج تػػػ  رهعػػػ  وأطلػػػب  هلل أمػػػر  وأرهػػػ  لػػػ  وأشػػػف  عنػػػ  سػػػ ٕ  الػػػ  
 والبلحقػػْ السػػ بقْ الصػػ ٢ْ كػػل ولػػ ل    هللا رسػػ ؿ علػػى الصػػبلة مػػ  يُكثػػر الػػ  
 يػػـ  كػػل  عليػػ ُيصػػل  كػػ ف مػػ  مػػنام مناػػ   واإلكثػػ ر  هللا رسػػ ؿ علػػى الصػػبلة زادهػػم
 يصػل  كػ ف مػ  ومػنام مػرة  آالؼ ٟسػ  يػـ  كل علي  يصل  ك ف م  ومنام مرة  ألف
 والليلػػػ  اليػػػـ  يف عليػػ  يصػػػل  كػػػ ف مػػ  ومػػػنام مػػػرة  آالؼ عشػػرة والليلػػػ  اليػػػـ  يف عليػػ 
 يف ا٤ جػػػ دة النػػػي علػػػى الصػػػبلة كتػػػب يف أب٠ػػػ ئام مػػػ ك روف وهػػػؤالء مػػػرة  ألػػػف أربعػػػْ

 . هللا رس ؿ م  الصل ات ه   بسبب أخ وه  الٍ ظيم الع واألح اؿ ا٤كتب ت 
َق ا  .... األح اؿ يف ي
 للصػبلة بصػيغ  هللا ٲػ   م دي   لصبلة ينتقل مث ع دي   الب اي  يف الصبلة هتك ف

 شػ ء مػ  عػ د بغػّ هب  ويصل  هللا  خل  م  قبل  ألح  تسب  م ومصطف   هللا حبيب على
 ويلامػ  ومصػطف    حبيب  ب  هللا خ َّ  ال   ا١م ؿ بع   ع أثن ءه  ل  ويُكشف هللا  ل 
َة كػػل هللا  ال ٫ػػ  هلل وا٢مػػ  األنفػػ س  بعػػ د بصػػيغ يُلاػػم قػػ  بعضػػام أف حػػٌ بصػػيغ   هػػ

 وكلاػ  بعػ    ال   أو قبل  ال   مثل درس كل يف الني حضرة على للصبلة صيغ  نكرر
 أو الشػػا دي  الصػػبلة إىل اإل٥ ميػػ  أو ا٤ ديػػ  الصػػبلة مػػ  يرتقػػ  مث   هللا مػػ  إ٥ مػػ ت
ّا  هػؤاد  لعػْ ب ات   ا٢بيب ي هب العيني    األهةػ ة ترقػ  بعبػ رات يػرا  مػ  هيصػف هػ
 ((((٠ػػ ٠ػػ   كمػػ كمػػ   راء  راء    لػػي لػػي )))): قيػػل ألنػػ    ومصػػطف   هللا حبيػػب إىل شػػ ق ا  القلػػ ب وتػػ يب
 بػػػ   هللا َّػػػل الػػػ   الق سػػػ  ا١مػػػ ؿ يصػػػف ولكػػػ  ا٢سػػػ   ا١مػػػ ؿ يصػػػف ال وهػػػ ا
 .ومصطف   حبيب 
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0202))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 بعػػػػ  يف ا٤ػػػػؤمنْ ٝ عػػػػ  علينػػػػ  هريضػػػػ   هللا رسػػػػ ؿ علػػػػى والسػػػػبلـ والصػػػػبلة
 :يق ؿ  الش هع  اإلم ـ وك ف الصبلة  يف التشا  يف هريض  ا٤ اط  
   ييييييحىُ ييييييحىُ      سعييييييٛيسعييييييٛي  ج١ييييييرج١يييييير  آيآي  ٠يييييية٠يييييية

  

  تٔضٌييٗتٔضٌييٗ  بٌمييشآْبٌمييشآْ   ييٟ ييٟ      ِييِٓييٓ   ييش  ييش 

  تٔىييييُتٔىييييُ  بٌفخييييشبٌفخييييش  ػظيييي١ُػظيييي١ُ  ِييييِٓييييٓ  ٠ىفيييي١ى٠ُىفيييي١ىُ  

  

ً     الال  ِييِٓييٓ ً   ٠صيي   ٌييٌٗييٗ  عيي خعيي خ  الال  ػٍيي١ىُػٍيي١ىُ  ٠صيي

  
َؾ م  الش هع  اإلم ـ عن  ألن    صػبلت  بطلػ  هقػ  النػي حضػرة علػى الصػبلة يػ

 :ق ؿ  ألن  م ض   أ  يف إ٠  ٠ ع عن  علين  هريض   الني على والصبلة
{{  ٌُ ٌُاٞيَبٔخٝ ِٔ  ائَّرٟائَّرٟ  اٞيَبٔخٝ ََِٔ ُٙ  ُذٔنِسُتُذٔنِسُت  ََ َِٓد ُٙٔع َِٓد ِِ  ٔع ِِٜفًٜ ًٜ ٌٚ  ٜف ٌَُٜٚؿ ٖٞ  َُٜؿ َٖٞعًٜ ٔٔٔٔ{{  َعًٜ

  

 يف أو .. القػػرآف يف اا سػػ اء  إ٠ػػ  ٠ػػ ع عنػػ  هػػرض علػػى النػػى  ه لصػػبلة -
 .ع د  ح ي  يف أو..  درس

 خطبػ  أو ا١معػ  خطبػ  إف ا٣طػب  يف هػرض  النػي حضػرة على والصبلة -
 النػػي حضػػرة علػػى والصػػبلة التشػػا  مػػ  بػػ  هػػبل ال ينيػػ   ا٣طػػب أو النكػػ ح
. 

 دخػػػ ؿ هعنػػػ  ا٤سػػػج   دخػػػ ؿ عنػػػ  هػػػرض  النػػػي حضػػػرة علػػػى والصػػػبلة -
 : الني حضرة علَّمن  م ك نق ؿ أف ٯب ا٤سج 

ٌَ  ِإَذاِإَذا  }} ٌََدَخــ ُِ  َدَخــ ُِٜأَســُدٝن َُِطــٔذَد  ٜأَســُدٝن َُِطــٔذَداٞي ِِ  اٞي  ً َُٝطــ ًٞ ِِٜف  ً َُٝطــ ًٞ ٞٚ  َعًٜــ٢َعًٜــ٢  ٜف ٖٓٔبــ ٞٚاي ٖٓٔبــ : : أخػػر أخػػر   روايػػ روايػػ   ويفويف  --    اي
ٌٚ ٌٚفًٝؿ ٌِ  --  فًٝؿ َٝٝك ٌَِٚٞي َٝٝك ِٖ: : َٚٞي ُٗ ِٖايًَّ ُٗ َٛاَب  ٔيٞٔيٞ  اٞفَتِحاٞفَتِح  ايًَّ َٛاَبٜأِب َُٔتٜو  ٜأِب َُٔتٜوَزِس ٕٕٔٔ{{  َزِس

   ..... .....                         

                                       ((1616ــٛز ــٛزايٓ  وكيػػف ا٤سػػ ج   هػػ  والبيػػ ت  ((ايٓ
 الصػػبلة   هللا رسػػ ؿ علػػى تصػػل ا: األجػػبلء العلمػػ ء السػػ دة قػػ ؿ أنفسػػن ؟ علػػى نسػػلم
ّه  ا١ن زة صبلة تص  وال ا١ن زة  صبلة يف هرض  الني حضرة على   ..بغ

 أوؿ يف وخ صػػ  ا٤سػػلمْ  أمػػ ر لكػػ يف مسػػتحب   النػػي حضػػرة علػػى الصػػبلة
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ١ٝ١ٝايكسآْايكسآْ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                        ((0101))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 مػ  أكػـر وهػ  آخػر  ويف أولػ  يف ا٢بيػب على الصبلة يقبل تع ىل هللا ألف وآخر   ال ع ء
 أف نيػ  يُقػ ـ أف النػي حضػرة علػى صلى إذا ا٤سلم لئلنس ف ب  ال إذاا   بينام  م  ي ع أف

 . أمت م  جعلن  وأف لن   هللا رس ؿ بعث  على هلل شكراا  الصبلة ه  

   وضته وضته  يفيف  وٍىاخهتهوٍىاخهته    زَب تهزَب ته: : اىثبٍِاىثبٍِ  اىىاختاىىاخت
 : ق ؿ

{{  ِٔ ََِٔ ُ٘  ََٚدَبِتََٚدَبِت  ٜقِبِسٟٜقِبِسٟ  َشاَزَشاَز  ََ ُٜ٘ي ٖٖٔٔ{{  َغٜفاَعٔتَٞغٜفاَعٔتٞ  ٜي
  

 :أخر  رواي  ويف الشف ع   نري  كلن 
{{  ِٔ ََِٔ ََ  ْٞٔ َْٔٞشاَز ِٛٔتٞ  َبِعَدَبِعَد  َشاَز ِٛٔتََٞ َُا  ََ ْٖ َُاٜفٜهٜأ ْٖ ْٔٞ  ٜفٜهٜأ َْٔٞشاَز َٝأتٞ  ٔفٞٔفٞ  َشاَز َٝأتَٞس ٗٔٗٔ{{  َس

  

 ا٤طاػرة البقػ ع هػ   إىل بنػ وذه  هللا مكنن  إذا  هللا رس ؿ ن ور أف ب  ال إذاا 
 النػػػي  قػػػرب زرت: يُقػػػ ؿ أف كػػػر  وأرضػػػ    م لػػػ  واإلمػػػ ـ هلل  العمػػػرة أو ا٢ػػػ  وأدينػػػ 
  }} :يقػ ؿ  وهػ  ميتػ ا  كحرمتػ  حيػ ا  حرمتػ  هػ ف   النػي زرت: يقػ ؿ أف ينبغ  ولك 

ِٔ  ََاََا َِٔٔ َٔ  ٍِ ٍَُِِطًٔ ُِ  َُِطًٔ َُُِٜطً  ٖٞ  َُٜطً  َٖٞعًٜ ُ٘  َزٖدَزٖد  ِإ٫ِإ٫  َعًٜ ُ٘ايَّ ٖٞ  ايَّ ِٖٞإٜي ٘ٔ  ٜأُزٖدٜأُزٖد  ٢٢َسٖتَسٖت  ُزٚٔسُٞزٚٔسٞ  ِإٜي ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ  ٘ٔ{{  َعًٜ
 يرد؟ هكيف هريض   والرد ُسنَّ  الشريع  يف والسبلـ

 ح يثػ  يف  هللا قػ ؿ سػر اإل٥يػ  الروح نيػ  وحي ت  أن ار  م   هللا آات  ٗ  يرد
ُِٓت  }} :الق س  ُِٓتٝن ُ٘  ٝن َُِع َُ٘ض َُِع َُُع  ائَّرٟائَّرٟ  َض َُُعَِٜط ٘ٔ،  َِٜط ٘ٔ،ٔب ُٙ  ٔب ََُٙٚبَؿَس ٘ٔ،   ُِٜبٔؿُسُِٜبٔؿُس  ائَّرٟائَّرٟ  ََٚبَؿَس ٘ٔ، ٔبـ َٜـَدُٙ   ٔبـ َٜـَدُٙ َٚ َٚ   ٞ ٞ ائَّتـ ٛٔؼُ   ائَّتـ ٛٔؼُ َٜـِب   َٜـِب

َٗا، َٗا،ٔب ُ٘  ٔب َُِ٘ٚزِدًٜ ُِٔػٞ  ائَّتٞائَّتٞ  َِٚزِدًٜ ُِٔػَٜٞ َٗا  َٜ َٗأب  ٙٔ{{  ٔب
 يتػػ دب أف تقتضػػ  األمػػ ك  هػػ   إىل للػػ ه ب  هللا أكرمػػ  ٤ػػ   النػػي وز رة

 النػػي حضػػرة علػػى الصػػبلة يبػػ أوف هكػػ ن ا ا٤تقػػْ  إليػػ  ووجانػػ  الصػػ ٢ْ إليػػ  أرشػػ ا ٗػػ 
 أداء وبعػ  هللا  رسػ ؿ حضػرة على الصبلة ذكرهم هيك ف ا٤ن رة  ا٤ ين  إىل ت جاام من 
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                                                                        ((4242))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 علػػى الصػػبلة يف شػػغلام كػػل يكػػ ف هللا كتػػ ب مػػ  تيسػػر مػػ  وتػػبلوة ا٤فَضػػ ت الفػػرائ 
   حي تػػػ  يف علػػػيام أثػػػُ َمػػػ  هعػػػل كمػػػ  روضػػػت  إىل يػػػ هب ف وكػػػ ن ا   النػػػي حضػػػرة
 رسػ ؿ إىل اػمكل أسرع ا٤ ين  إىل وصل ا وعن م  مب يعْ  القي  عب  بِ وه  إلي  ذهب
جا ٮػ   ثػ بْ ولػب  اغتسػلو  انتظػر  عػ مر بػ  ا٤نػ ر األشػ  إ٠ػ  منام رجل إال  هللا

 :ق ؿ  الني رآ  هلم    الني حضرة على دخل مث  ل ل  وتطيب
ٕٖ  ٜأغٗرٜأغٗر  ٜاٜا  }} ِٕٖإ ِِ: : ٚزضٛٝي٘ٚزضٛٝي٘  اهلٝلاهلٝل  ُٜشٗبُٗاُٜشٗبُٗا  َخِؿًتنِيَخِؿًتنِي  فٜٝوفٜٝو  ِإ ًٞ ِِاحٔل ًٞ 7ٔ7ٔ{{  ٚاٜ٭ْا٠ٔٚاٜ٭ْا٠ٔ  احٔل

  

 ا٤ ينػ  أحػ هم دخػل هػ ذا ذلػ   الصػ ٢ ف هعػل ولػ ل  ذلػ    النػي ه حب
 ويضػ  الطيبػ  الثيػ ب مػ  معػ  مػ  ويلػب  هيغتسػل غب ر أو عرؽ م  السفر أثر علي  وك ف
 الصػ ٢ ف وكػ ف األطاػر  مسػج   يػ خل حػٌ النػي حضػرة علػى مصلي ا  ي هب مث العطر
   الػػرحيم الػػٞر  هللا بسػػم: ويق لػػ ف البػػ ب علػػى يقفػػ ف  مسػػج   إىل ذهبػػ ا إذا       

                                              (ٖ٘األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اب)  مث 
 هللا بػ  يفػت  مػ  حسػب علػى - هللا  رسػ ؿ   لن  ائ ف أو هللا  رس ؿ   دست رؾ: يق ل ف
 لػػ  يقػػ ؿ وهػػ  النػػي حضػػرة يسػػم  هكػػ ف ا٢ظػػ ة أهػػل مػػ  كػػ ف بعضػػام – علػػيام :

 يُكثػر كػ ف عنػ م  ولكنػ  ال رجػ  أو ا٤ن لػ  إىل يصػل م ال   بعضام ف وك فهبل   ادخل
 لػي    النػي ٕضػرة خ صػ  زكيػ  رائحػ  هت تيػ  يُبشَّػر  النػي حضرة على الصبلة م 
 أ  يف كػػ ف إذا ولػ ل  م ضػ   أ  يف ويشػما  ا١نػ   عطػر مػ  ألهنػ  الكػ ف يف مثيػل ٥ػ 

 هػػ   شػػم هػػ ذا ا٤كػػ ف  هػػ ا يف حضػػر قػػ   يالنػػ أف يعلػػم الرائحػػ  هػػ   وشػػم ٦تمػػ 
 . حضرت  على للسبلـ هي خل إذف ه ا أف هيعلم ا٤ب رؾ مسج   يف الرائح 

 إال ٲشػػػ  ال هكػػػ ف مػػػؤدابا  كػػػ ف لكنػػػ  ا٤ ينػػػ   أهػػػل مػػػ  كػػػ ف  م لػػػ  واإلمػػػ ـ
  هللا رسػػ ؿ مشػػى م ضػ  بنعلػػ  أطػػ  أف أكػر : هقػػ ؿ ذلػػ   سػبب عػػ  هسػػ ل   ح هيػ ا 

ّاا  ا٤ ين  خ رج ٱرج بل ا٤ ين   داخل ح جت  يقض  ال وك ف  بق م  هي   هللا لرسػ ؿ تػ ق
 يغتسػل أف بعػ  إال النبػ   ا٤سج  يف درس  ألداء ي هب ال وك ف   هللا رس ؿ وم ين 
))ِة جر ١ٌٍد ئال ٚست٠ر سعٛي   : يق ؿ ك ف ول ل  عن    م  أحس  ويلب  ويتطيب

 .))َبٌّٕة ٟ  
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                                                                        ((4646))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 السػػػبلـ ويُلقػػػ  الشػػػريف  الروضػػػ  إىل يػػػ هب مث م ضػػػ  أ  يف هلل ركعتػػػْ ويصػػػل 
 عليػ  السػبلـ هللا  نػي   عليػ  السػبلـ: يقػ ؿ كػ ف  هللا يُلام  ٗ  الني حضرة على
 أنػ  أشا ؾ إين اللام: هيق ؿ الرس ل   وبلغ األم ن  أدَّ  أبن  ل  ويشا ....  هللا رس ؿ  
 العتػي يػ  علػى النػي بشػر  الػ   الرجػل ق ؿ كم  يق ؿ مث األم ن   وأدَّ  الرس ل  بلغ ق 

  : كت بػػ  يف قلػػ  إنػػ  اللاػػم: هقػػ ؿ  النػػي لػػ  رة أعػػرايب ذهػػب حيػػ  اب٤غفػػرة     
                                                               
           (ٙٗالنسػػػ ء) رسػػػ ل  جةػػػ  إين اللاػػػم   ذهػػػب  مث يل  هػػػ غفر مػػػ نب ا  اتئبػػػ ا 
 النػػػـ  عليػػػ  هللا ألقػػػى ا٤شػػػا ري   العلمػػػ ء مػػػ  العتػػػي إ٠ػػػ  الروضػػػ  يف رجػػػل هنػػػ ؾ وكػػػ ف

 هللا أبف وبشػػر  األعػػرايب ا٢ْػػ  عتػػي  : لػػ  وقػػ ؿ اللحظػػ  هػػ   يف  النػػي هػػرأ  للحظػػ 
  الكبلـ ه ا نق ؿ أف العلم ء الس دة استحس  ول ل  ل   غفر ق. 

  هللا مػػ  ونطلػب اآليػػ  نقػرأ مث ابألم نػ   لػػ  الشػا دة مث عليػػ   ابلسػبلـ نبػ أ إذاا 
 ا٢ جػػ ت هػػ ف ح ج تنػػ  هللا ونسػػ ؿ   هللا لنػػ  ليغفػػر آ تػػ  يف  هللا أمػػرا كمػػ  ا٤غفػػرة

 هللا رسػػ ؿ   عليػػ  السػػبلـ:  ؿهنقػػ كلَّفنػػ   َمػػ  علػػى السػػبلـ نُلقػػ  مث تػػرد  ال حضػػرت  يف
 الصػ ي  بكػر أبػ  سػي ا علػى ُنسػلم مث هػبلف  مػ  هللا رسػ ؿ   عليػ  السػبلـ هبلف  م 

 شػ هنم  يف  النػي قػ ؿ وقػ  ٔػ ار   ألهنمػ  الثػ ين ا٣ليفػ  عمػر والفػ روؽ األوؿ  ا٣ليف 
َ ا ٫َْػٓ هَكػ }:عمػر كتػف على اليسر  وي   بكر  أيب كتف على اليمُ ي   واض  وه 

َعُ  َوهَكَ ا نَْ ُخُل ا١َْنََّ    8ٔ{َوهَكَ ا َ٭ُ ُت َوهَكَ ا نُػبػْ
 .الع ٤ْ رب هللا ش ء إف اآلخرة يف  ق يوره الربزخ   ويف ال ني  يف  ق يره ٮ 
 ألهنػم السػبلـ علػيام ويُلقػ  البقيػ  أهػل إىل ويػ هب هرصػ  أ  ينتا  ذل  بع  مث
 مػػػػ  الصػػػػ ح والسػػػػلف ا٤ػػػػؤمنْ  أماػػػػ ت طػػػػ هراتال وأزواجػػػػ    هللا رسػػػػ ؿ أصػػػػح ب
 للمػؤم  مناػ  بػ  ال الػ  رة وهػ   علػيام  هُيسػلم ا٤ ضػ   هػ ا يف كلام الع ٤ْ  العلم ء
 .ذل  م   هللا ُٲكن  عن م 

 الػ  رة  النػي ز رة مػ  نفسػ  ٰػـر هػبل أ ـ بضػع  ا٤ ين  يف ا٤ؤم  استمر وإذا
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                                                                        ((4040))  اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ْع١ُْع١ُ  ع٢ًع٢ً  اهللاهلل  غهسغهس:   :   ا٭ٍٚا٭ٍٚ  فؿٌفؿٌاياي

 و٥ػ  ن رهػ  و٥ػ  ٜ رهػ  ٥ػ  ز رة كػل ألف أكثػر  يكػ  م إف مػرة يـ  كل يف ول  ال  رة  تل 
 . هللا عن  هضلا 

 يػ اـو أف هعليػ  ذلػ   يصػن  أف نفق تػ  لقلػ  يستط  وم ذل   األ ـ تبلغ  م وَم 
 هيػ ور   عليػ  يتفضل حٌ حضرت  ويستحضر ومصطف    هللا حبيب على الصبلة على
 .أٝعْ للمؤمنْ  حبيب  م و   هللا م  هضل وه ا من م   يف

  اىصبحلنياىصبحلني  اىطبهرَِاىطبهرَِ  اىصبدقنياىصبدقني  ثُتهثُته  ؤهوؤهو  صيخصيخ: : اىتبضعاىتبضع  اىىاختاىىاخت
 :   الني بْ آؿ ش ف يف  هللا ق ؿ                                   

        (ٕٖ الشػػ ر) النػػي قػػرى وذووا   ْأو أحيػػ ء كػػ ن ا إف ونػػ دهم هنػػ ورهم الصػػ ٢ 
 ولػػػْ  برهػػػ  ننصػػػحام أف هعلينػػػ  ا١ػػػ دة علػػػى سػػػ ئري  وغػػػّ أحيػػػ ء كػػػ ن ا وإف منتقلػػػْ 
 وعلػػى م ضػػْ  العاػػ  علػػى يك نػػ ا حػػٌ واآلخػػري  األولػػْ لسػػي  إكرامػػ ا  أبيػػ يام وأنخػػ 
 . وا٤رسلْ األنبي ء أمّ أوص ا هبا ا ق ئمْ  النا 

 وإ٭ػػػ  ا٤بػػػ ركْ  صػػػح بت  وال هػػػم ال بسػػػ ء  نػػػ كرهم أف ٫ػػػ وؿ وال هػػػيام  نقػػػ  ال
 مػػ  وإظاػػ ر وشػػنةام ٤ػػ هم عػػ  ٦ لسػػن  ونُػػرب ء أعراضػػام  يف ا٣ػػ ض عػػ  ألسػػنتن  نُػػرب ء
 أكػػرمام الػػ   والفضػػل بػػ   ٘ملػػ ا الػػ   ا٣ػػّ دومػػ ا  مػػنام نػػ كر وإ٭ػػ  شػػ هنم  يف لػػي 
 . واآلخري  األولْ بسي  ُمكرم ف ألهنم ب    ا٤ ىل

 مػ  تػ رك هن  أف تسػتطيع ف ٥ػ  حػ َّ  وال ٥ػ  عػ َّ  ال  هللا سػ ؿلر  واجبػ ت وهنػ ؾ
 بػػ  لنقػػـ  هللا لرسػػ ؿ علينػػ  ال اجػػب علػػى نتعػػرؼ أف علينػػ  ال اجػػب مػػ  ألف هللا  كتػػ ب
 العمػل يف أتقي ء ونك ف ومصطف    هللا ٕبيب بررة هنك ف  هللا يُكرمن  حٌ ق را على

 . هللا حضرة إىل ا٤قرب الص ح
 .ذل  أهل م  ٯعلن  وأف ل ل   يؤهلن  وأف ب ل   يُكرمن  أف  هللا نس ؿ
 وسلم وصحب  آل  وعلى دمحم سي ا على هللا وصلى
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                                                            ((4444))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

  

  

      اهللاهلل   ضىه ضىه  ٍعٍعاألصحبة األصحبة   ؤدةؤدة
  

  األدةاألدة  فضوفضو
  اهللاهلل  ٍعٍع  األدةاألدة

    اهللاهلل   ضىه ضىه  ٍعٍع  األدةاألدة
  األّجُبءاألّجُبء  ٍعٍع    اىنيباىنيب  ؤدةؤدة

    واىنيبواىنيب  اىقرآُاىقرآُ
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  اىطبعخاىطبعخ  ّعٌُّعٌُ: : اخلبٍصاخلبٍص  األدةاألدة
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                       ((ٕٕٔٛٔٛعمرافعمراف  آؿآؿ))  

                           ((ٛٓٛٓالنس ءالنس ء))  

                                    ((ٜٜٔٔدمحمدمحم))  

                                           

            ((ٕٕٗٗاألنف ؿاألنف ؿ))    

                                         

  ((األح اباألح ابٖٕٖٕ))

                                        

         ((ٖٖٖٖال مرال مر.).)  
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                                                            ((4141))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

  

  

    ٔ9ٔ9  اهللاهلل   ضىه ضىه  ٍعٍعاألصحبة األصحبة   ؤدةؤدة
  

  اىرحٌُاىرحٌُ  اىرمحِاىرمحِ  اهللاهلل  ثطٌثطٌ

  واىصالحواىصالح  ىيَؤٍنني،ىيَؤٍنني،  و محخو محخ  وهييًوهييً  شٍءشٍء  ىنوىنو  تجُبّبًتجُبّبً  اىقرآُ،اىقرآُ،  ؤّسهؤّسه  اىذٌاىذٌ  هللهلل  احلَياحلَي  
  شإُ؛شإُ؛  مومو  يفيف    ثئمسهثئمسه  اىنبط اىنبط   احل احل   وىطبُوىطبُ  اىجُبُ،اىجُبُ،  ؤّىا ؤّىا   ضرضر  عيًعيً  واىطالًواىطالً

  ٍعهٌٍعهٌ  وعيُنبوعيُنب  اىيَِ،اىيَِ،  َىًَىً  إىلإىل  هندههنده  عيًعيً  واىنبهدنيواىنبهدني  وصحجهوصحجه  وآىهوآىه  حمَيحمَي  ُيّبُيّبضض
  ..اىرامحنياىرامحني  ؤ حٌؤ حٌ  َبَب  ومرٍلومرٍل  وخىدكوخىدك  مبنلمبنل  ؤمجعنيؤمجعني

  األدةاألدة  فضوفضو
 يػ   بػْ العب  ب  يتجمل ش ء أهضل أف على أٝع ف الص ٢ ف اتف  ا٢قيق  يف

   هللا رسػػ ؿ سػػي ا مػػ  األدب أو هللا  حضػػرة مػػ  األدب كػػ ف إف  األدب هػػ  مػػ ال 
 . هللا يف األحب  م  األدب أو

ٌَّ  كتبنػ  يف هصػلن   هق  الب ب ه ا وألٮي  عنػ  الشػ  الصػ ٢ ف ق لػ  مػ  اا مػ ج   ٝو
 مػػػ  ا٤ريػػػ  ألدب ابابا  هجعلنػػػ  (اىعصدددرَخ واحلُدددبح اىصدددىيف ادلندددهح): كت بنػػػ  يف ذلػػػ  يف

  ::يق لػػػػػ ف كػػػػػ ن ا ولػػػػػ ل  إخ انػػػػػ   مػػػػػ  ا٤ريػػػػػ  وأدب نفسػػػػػ   مػػػػػ  ا٤ريػػػػػ  وأدب شػػػػػيخ  

  ..((    َٚؿٛفاَٙٚؿٛفاٙ  سبٝب٘سبٝب٘  َٚعَٚع  اهللاهلل  َعَع  با٭دببا٭دب  اجل١ٓاجل١ٓ  ٚدزداتٚدزدات  اهلل،اهلل،  بفضٌبفضٌ  اجل١ٓاجل١ٓ  دخٍٛدخٍٛ  ))

 ق ل :  ورو  ع  ا٢بيب
{{  ٖٕ ِٕٖإ َٟ  ِإ َِٗد َٟاٞي َِٗد َُِت  ايٖؿأيَح،ايٖؿأيَح،  اٞي َُِتَٚايٖط ِٔ  ُدِص٤ُْدِص٤ْ  ٞقٔتَؿاَد،ٞقٔتَؿاَد،َٚاإلَٚاإل  ايٖؿأيَح،ايٖؿأيَح،  َٚايٖط َِٔٔ َُِط١ٕ  َٔ َُِط١َٕخ َٔ  َخ ََٔٚٔعِػِسٜ   ُدِص٤ّاُدِص٤ّا  َٚٔعِػِسٜ
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                                                            ((4040))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

َٔ ََٔٔ َٔ  ٠ٖٔٛ ُٓٗب ٠ٖٔٛاي ُٓٗب {{  اي
0202

  

 :ٕٔق اؿ واألخب ر واآلاثر ىف ىف األدب وأٮيت  منا ورد الكثّ م  األو 
ُْٛا  )))): النخع  ق ؿ - ُْٛاٜنا ِٛا  إَذاإَذا  ٜنا ِٛاٜأَت ٌَ  ٜأَت ٌَايسَُٓد َٝٞأُخُرٚا  ايسَُٓد َٝٞأُخُرٚأي ُ٘  ٔي ِٓ َُ٘ع ِٓ ٘ٔ  إٜي٢إٜي٢  َْٜعُسٚاَْٜعُسٚا  َع ُِٔت َ٘ٔض ُِٔت ٘ٔ  َض ََ٘ٔٚؾ٬ٔت   ََٚؾ٬ٔت

٘ٔ،  َِٚإٜي٢َِٚإٜي٢ ٘ٔ،َسأي َِٓ  َسأي َُِٓث َٕ  ُث ََٕٜٞأُخُرٚ ُ٘  َٜٞأُخُرٚ ِٓ َُ٘ع ِٓ  .((((    َع
َِٓ  َتٜأدَُٓبٛاَتٜأدَُٓبٛا)))):  عمر وق ؿ  -- َُِٓث ُُٛا  ُث ُُٛاَتَعًٜٓ   . ((((    َتَعًٜٓ

َْٓـُ٘   اٜ٭َدَباٜ٭َدَب  ٝاٞطًِٝبٝاٞطًِٝب)))):  عب س اب   ق ؿى  -- ُ٘ ٜفِإ َْٓـ َٜـاَد٠٠   ٜفِإ َٜـاَد٠٠ ِش ٞ   ِش ٞ ٔفـ ٌِ،   ٔفـ ٌِ، اٞيَعٞكـ ٌْ   اٞيَعٞكـ ٌْ ََٚدٔيٝـ   َعًٜـ٢ َعًٜـ٢   ََٚدٔيٝـ

ُُُس٠ٔ٤َٚ ُُُس٠ٔ٤َٚاٞي ْْٔظ  اٞي ْْٔظَُِ٪ َِٛسَد٠ٔ،  ٔفٞٔفٞ  َُِ٪ َِٛسَد٠ٔ،اٞي ٍْ  اٞيُػِسَب١ٔ،اٞيُػِسَب١ٔ،  ٔفٞٔفٞ  ََٚؾأسْبََٚؾأسْب  اٞي ََا ٍَْٚ ََا َِٓد  َٚ َِٓدٔع ١ًٜٔٓاٞئك١ًٜٔٓ  ٔع   .((((    اٞئك

 .((((  ايعًِايعًِ  ََٔٔ  أنجسأنجس  ايعًِايعًِ  أدبأدب  )))): البلخ  هللا عب  أب  وق ؿ -
ٌُ  ٫٫)))): ا٤بػ رؾ بػ  هللا عب  اإلم ـ وق ؿ - ُِٓب ٌَُٜ ُِٓب َٜ  ٌُ ٌُايسَُٓد ِٛعٍ   ايسَُٓد َٓـ ِٛعٍ ٔب َٓـ ِٔ   ٔب ِٔ َٔـ ِِ   َٔـ ًٞـ ِِ اٞئع ًٞـ ِِ   ََـا ََـا   اٞئع ِِ ٜيـ   ٜيـ

ِٔ ٜٓٔ َُِٜٔص ٜٓٔ ُ٘  َُٜص َُ ًٞ ُ٘ٔع َُ ًٞ َِ   ٜطًِٜبـت ٜطًِٜبـت )))): قػ ؿ أنػ  أيضػ ا  عنػ  ويُػرو  ((((    ٔباٜ٭َدٔبٔباٜ٭َدٔب  ٔع ًٞـ َِ اٞئع ًٞـ   ٜفٜأَؾـِبت ٜفٜأَؾـِبت   اٞئع

ُ٘ ِٓ َُٔ٘ ِٓ ٦ِّٝا،  َٔ ٦ِّٝا،َغ ُ٘  ٜفِإَذاٜفِإَذا  اٜ٭َدَباٜ٭َدَب  َٜٚطًِٜبتَٜٚطًِٜبت  َغ ًٝ ِٖ ُٜ٘أ ًٝ ِٖ  .((((  َباُدٚاَباُدٚا  ٜقِدٜقِد  ٜأ
ٌٍ،  إ٫إ٫  ٜأَدَبٜأَدَب  ٫٫)))): ا٢كم ء بع  وق ؿ  -- ٌٍ،ٔبَعٞك ٌَ  ٫َٚ٫َٚ  ٔبَعٞك ٌََعٞك   ..((((ٔبٜأَدٕبٔبٜأَدٕب  إ٫إ٫  َعٞك

ُٕ  )): ): )ُٜكاٍُٜكاٍ  ٚنإٚنإ  -- ِٛ ُٕاٞيَع ِٛ ِٔ   اٞيَع َُـ ِٔ ٔي َُـ َٕ   ٫٫  ٔي ِٛ َٕ َعـ ِٛ ُ٘ ٜيـُ٘   َعـ  :قػي  بػ  األحنػف وقػ ؿ ((((  اٜ٭َدُباٜ٭َدُب  ٜيـ
ٌِ  ُُْٛزُُْٛز  اٜ٭َدُباٜ٭َدُب  )))) ٌِاٞيَعٞك َُا  اٞيَعٞك َُاٜن َٕٓ  ٜن َٕٜٓأ َٓٓاَز  ٜأ َٓٓاَزاي   ((((  اٞيَبَؿِساٞيَبَؿِس  ُُْٛزُُْٛز  اي

 :٥م ويق ل ف ا٤ري ي  كمَّل ي ص ف الص ٢ ف الس دة وك ف -
  ..((((  ايستبايستب  ٭ع٢ً٭ع٢ً  ُزق ٝتُزق ٝت  ٚيٛٚيٛ  ا٭دبا٭دب  ع٢ًع٢ً  سافغسافغ)) )) 22

 :ل  يق ل ف ينتب  م ه ذا -
  اضــٛبٌاضــٛبٌ  إىلإىل  ُزٖدُزٖد  اٯداباٯداب  تــسىتــسى  َــَٔــٔ  )))) و ((((  ايعٛــبايعٛــب  فــاْتعسفــاْتعس  ٚإ٫ٚإ٫  ا٭دبا٭دب  ايــصّايــصّ  ))))

 . ال ه ب الكرًن جمل لس  يصل  ال ألن  ((ايدٚابايدٚاب
                                                           

 اإلمام أحمد عن ابن عباس ٕٓ

   األداب مةمنظو شرح األلباب غذاءمن كتاب  ٕٔ
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                                                            ((4242))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

  اهللاهلل  ٍعٍع  األدةاألدة
 . هللا حضرة على لل خ ؿ األعظم الب ب ه  ه ألدب
 ه :  – ش ي  ابختص ر -  هللا م  واألدب

 .وخشيت   هللا مراقب  -
 .ويرا  علي  يطل  أنف س  كل يف هللا أف ا٤رء يعلم ٕي  -

ف  م  ويعلم !!  نفس  خلج ت ويعلم -  !!! ه اجس  ويعلم!  الص ور ُٚ

 .....!!! خ رج  أو ب اخل  ش ء كل ويعلم -

 .أمر  حي  يفتق   أو!!!  هن   حي  يرا  أف  هللا هيخشى   -

    اهللاهلل   ضىه ضىه  ٍعٍع  األدةاألدة
 : – ا٤ُع َّؿ وعلي  -  هللا رس ؿ م  األدب أم 
 يف  هللا كتػػ ب مػػ  أبقػػى وال أرقػػى وال أنقػػى سػػبقن  مػػ  وجػػ  كمػػ  وجػػ ا همػػ 

 .ومصطف   حبيب  ع  ح يث 
َّْ  الػػػ   وهػػػ  النػػػي  هػػػ ا مقػػػ ـ عػػػ  السػػػت ئر كشػػػف الػػػ   هػػػ   هللا هػػػ ف  بػػػ
َّْ  الػػ   وهػػ  الصػػف   هػػ ا  هبػػ  هللا أكػػـر الػػٍ العليػػ  اإلكرامػػ ت  التػػ ـ  أدبػػ  ُحسػػ  بػػ

 :أدب  م دح ا  ش ن  يف  هللا ق ؿ حٌ األاـ ٝي  ب  ه ؽ وال  

                       (ٔٚالنجم) 
 إلياػ  يلتف  وم الطرؼ غ َّ  ولكن  ا١ربوت وع ام ا٤لك ت ٝ الت علي  عرض

 النبػْ وأكمػل واآلخػري  األولػْ ألكمػل األدب كمػ ؿ هكػ ف ٗ ال   شغبلا  أقل وال نَػَفس ا 
 . هللا رس ؿ سي ا وا٤رسلْ
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                                                            ((4141))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

  األّجُبءاألّجُبء  ٍعٍع    اىنيباىنيب  ؤدةؤدة
َّْ  وق   الصػ ٢ ف  هنجا  على مشى ورسل   هللا أنبي ء م  أدب  م  ذرة  الني ب

 لنفسػػػ  يػػػر  ال  هكػػػ ف وتقػػػ اهم  صػػػبلحام علػػػى والربهػػػ ف وا٤قيػػػ س النػػػرباس وك نػػػ 
 :٥م يق ؿ ويفضل   يف ضل   أف أرادوا ه ذا رس ؿ  وال ني  على هضبلا 

{{  ٫٫  ٖٔ َٖٜٔٝكٜٛي ِِ  َٜٝكٜٛي ِِٜأَسُدٝن ْٚٞ  ٜأَسُدٝن ِْٚٞإ ِْٝس  ِإ ِْٝسَخ ِٔ  َخ َِٔٔ ِٔ  َُُْٜٛظَُُْٜٛظ  َٔ ِِٔب ٕٕٕٕ{{  ََٖت٢ََٖت٢  ِب
  

 وعنػ م  ا٢ػ ت  هللا ه لقمػ  عليػ   يقػ ر لػ  هللا أف هظػ  مغ ضػب ا  خػرج ال   وه 
 :ق ؿ شك   وع  إبراهيم سي ا ع  يتح ث ف ك ن ا

ِٔ  ٔبايٖػو ٔبايٖػو   ٜأَسٗلٜأَسٗل  َُُِْٔٔشَِْش  }} َِٔٔ َٔ  َِ ٖٝٔ َِِإِبَسا ٖٝٔ ٖٕٖٕ{{  ِإِبَسا
  

 :تع ىل هللا ق ؿ ن ؿ ٤َّ  ِإذْ 

                                                           

                       (ٕٙٓالبقرة) 
 منػػػ  ت اضػػػع ا   هقػػػ ؿ نبينػػػ   يشػػػ  وم إبػػػراهيم شػػػ  :اآليػػػ  ٠عػػػ ا ٤ػػػ  قػػػـ  قػػػ ؿ

 :نفس  على إلبراهيم وتق ٲ ا 
{{  ُٔ َُِْٔش ِٔ  ٔبايٖػو ٔبايٖػو   ٜأَسٗلٜأَسٗل  َِْش َِٔٔ َٔ  َِ ٖٝٔ َِِإِبَسا ٖٝٔ {{..  ِإِبَسا

03

 

 : ل  وقيل
َِٝس َٜا } ١ٖٜٔ، َخ ٍَ اٞيَبِس ٍُ ٜفٜكا ٘ٔ َزُضٛ ُِ َذاٜى،  ايَّ ٖٝٔ ٘ٔ ِإِبَسا ِٝ  ٕ٘{ ّايٖط٬ َعًٜ

 هللا عبػ  هع    هلل وإخب ت  وت اضع  الرحيم ؼالرءو  العظيم الني ه ا إىل انظر
                                                           

 الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن ابن عباس  00
 الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة  01
 صحٌح مسلم عن أبى هرٌرة ٕٗ

 صحٌح مسلم وسنن الترمذي عن أنس  03



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((3232))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

 :ق ؿ  مسع د ب 
{{  َِ َِٜقٖط ٞٗ  ٜقٖط ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ُّا،    اي ُّا،ٜقِط ٍَ  ٜقِط ٍَٜفٜكا ٌْ: : ٜفٜكا ٌَْزُد ٕٖ  َزُد ِٕٖإ ٙٔ  ِإ َٖٙٔٔر ٠١َُ  َٖٔر ٠١َُٜئكِط َٗـا   ٝأِزَٜدٝأِزَٜد  ََاََا  ٜئكِط َٗـا ٔب ُ٘ َِٚدـُ٘   ٔب ٘ٔ،   َِٚدـ ٘ٔ، ايَّـ   ايَّـ

ُِٝت ُِٝتٜفٜأَت ٖٞ  ٜفٜأَت ٖٓٔب ٖٞاي ٖٓٔب ُ٘    اي ُٜ٘فٜأِخَبِسُت ُِٜت  َسٖت٢َسٖت٢  ٜفَػٔضَبٜفَػٔضَب  ٜفٜأِخَبِسُت ُِٜتَزٜأ ٘ٔ،  ٔفٞٔفٞ  اٞيَػَضَباٞيَػَضَب  َزٜأ ِٗ ٘ٔ،َِٚد ِٗ ٍَ  ِِٖٖثُُث  َِٚد ٍَٜقا ُِ : : ٜقا ُِ َٜـِسَس   ايَّـَ٘ ايَّـَ٘   َٜـِسَس

َٟ  ٜقِدٜقِد  ََُٛض٢ََُٛض٢ َٟٝأٚٔذ ِٔ  ٔبٜأٞنَجَسٔبٜأٞنَجَس  ٝأٚٔذ َِٔٔ ٕٙ{{  ٜفَؿَبَسٜفَؿَبَس  ََٖراََٖرا  َٔ
  

 أف هػ ى السج  م  ٱرج أف دع   عن م   ي سف سي ا ع  تكلم ا وعن م 
 :ت اضع  يف رهعت  مبين ا   هق ؿ براءت   هللا يُظار أف إال ٱرج

{{  ِٛ ِٜٛي ِٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜئبِجُتٜئبِجُت  ٜي ِٔايٚطِذ ٍَ  ايٚطِذ ٍَٝطٛ َٞ  ٜ٭َدِبُتٜ٭َدِبُت  ُُٜٛضُفُُٜٛضُف  ٜئبَحٜئبَح  ََاََا  ٝطٛ َٞايٖدأع 7ٕ7ٕ{{  ايٖدأع
  

 عبلمػػػػ  وهػػػػ   وأصػػػػفي ء   هللا أحبػػػػ ب مػػػػ  الػػػػنف  رؤيػػػػ  وعػػػػ ـ ا١ػػػػم  الت اضػػػػ 
 !!!!   أٝعْ الص ٢ْ
 ألنفسػام يػروف وال...!!!  حػ الا  ألنفسػام يػروف وال...!!  شػ اا  ألنفسػام يروف ال

ّاا  شية ا  ألنفسام يروف وال...!!!  ق الا  ّاا  أو صغ  هللا  هضػل هيػ  هػم مػ  كػل روفي وإ٭  كب
 :ش ء وال ك ن ا هللا هضل ذهب ه ذا

  دمحمدمحم   ضيييييً ضيييييً   ١يييييٗ ١يييييٗ  تٔيييييةتٔييييية  بٌيييييزٞبٌيييييزٞ  ويييييًويييييً

  

  ٚعييي١ٌٛةٚعييي١ٌٛة  ويييةْويييةْ  ٚئ١ٌيييٗٚئ١ٌيييٗ  جيييذبجيييذب  ِٕيييِٕٗيييٗ

  
 بػ  يػ ف ال   ا٤ي اف يف يق ل ف ك ن ا ول ل    هللا ولرس ؿ هلل الفضل ينسب ف

 :الرابني  ا٤ ازي  هب   أنفسن  ن ف ليتن  و  أنفسام  الص دق ف
 (( تٜ ٔفغٗ  ٛق بٌسشبت ضًِٓ س ))

َاب  مػػ  أقػػل نفسػػ  يػػر  ولكػػ    ألف   ال هػػ ب العلػػ  عن يػػ  تت اركػػ  م إف الػػ
 العػ ٤ْ رب مػ  ٝػ ؿ هاػ  الطػْ عػ  زاد مػ  كػل ٪ػ  اليقػْ بعػْ إليػ  نظرا ل  اإلنس ف
  هكػػ ف  النبيػػْ مػػ  إخ انػػ  مػػ  العػػ يل األدب هػػ ا يف للصػػ ٢ْ واألسػػ ة القػػ وة 
 .عليام وتسليم ت  ريب صل ات سلْوا٤ر 

                                                           
 الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود  04
 الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة  07



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((3636))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

  واىنيبواىنيب  اىقرآُاىقرآُ
 الق سػػي   العطػػ ءات كنػػ  وهػػ  اإل٥يػػ   ا٢ضػػرات أبػػ اب هػػ ت  هػػ   كػػ ف و٤َّػػ 

 معػػ  نتػػ دب وكيػػف حضػػرت   مػػ  األدب مػػ  بػػ  ال كػػ ف الروح نيػػ   ا٤نػػ والت ابب وهػػ 
 لنػ  وضػ   هكمػ ذلػ   هعلَّمنػ  ذل  يف عج ا  هللا علم علي ؟ وتسليم ت  ريب صل ات
َّْ  وكمػػ  ح لتػ   َّْ  وكمػػ  أهضػليت   سػػر لنػػ  وضػ  وكمػػ  حضػرت   مق مػػ ت لنػػ  بػ ّاثػػ  لنػػ  بػ  م

َّْ  النػػ راين   وتسػػليم ت  ريب صػػل ات النػػي حضػػرة مػػ  علينػػ  ال اجػػب األدب لنػػ   هللا بػػ
 .علي 

 عػػ  مػػنام الرجػػل ُسػػةل إذا كػػ ن ا الصػػ ح  السػػلف يفعػػل كػػ ف كمػػ  نفعػػل و٫ػػ 
 أف يريػػ  الػػ   البػػ ب هػػ ا يف  هللا مػػراد يعػػرؼ حػػٌ وا٤ػػرتْ  ا٤ػػرة رآفالقػػ قػػرأ شػػ ء
 .علي  يتعرؼ

 وكثػػرة ال قػػ  لضػػي  سػػنرك  ولكننػػ  القػػرآف  كػػل يف مبث ثػػ  النػػي حضػػرة وآداب
 :القرآف م  م اض  ٟ  على  اضي ا٤

 .النس ء س رة م ( ٓٚ-ٗٙ) اآل ت   .ٔ
ّة اآل ت .ٕ  .الن ر س رة م ( ٗٙ – ٕٙ) األخ
 .األح اب س رة م ( ٖ٘) الني على ال خ ؿ يف االستة اف آي  .ٖ
 .ا٢جرات س رة م ( ٘-ٔ) اآل ت يف .ٗ
 .اجمل دل  س رة م ( ٖٔ-ٕٔ) اآل ت .٘
 اآل ت هػػ   مػػ  شػػ رات هسػػن خ  ا٤ سػػ  ابلتفسػػّ يسػػم  ال ال قػػ  كػػ ف و٤ػػ 

 يف  هللا اػػ بيَّن والػػٍ   النػػي ٢ضػػرة علينػػ  تنبغػػ  الػػٍ اآلداب مػػ  نبغيػػ  مػػ  لنػػ  تبػػْ
 .....:  األوؿ ا٤ ض وىف تل  احمل ضرة ه ىل   واآلف الكت ب

 :النس ء س رة م ( ٓٚ-ٗٙ) اآل ت



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((3030))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

                  

                                                        

                                                      

                                                    

                                                             

                                                                   

                                                            

                                                       

                                                        

                                                 

                     )النس ء()النس ء(..  

  ىيرضىهىيرضىه  اىنبقنبداىنبقنبد  طبعخطبعخ
                                     

 إبذف هػ  إ٭ػ  الني وأح اؿ الني وأهع ؿ الني أق اؿ كل أف اليقْ علم نعلم حٌ
 جػػل هللا مػ  وإبنعػ ـ هللا  مػ  وطَػْ ؿ وَٕػْ ؿ هللا  مػ  وبرع يػ  وبت هيػ    هللا مػ  صػري 

 :ل  هللا ق ؿ كم  ه  عبل   يف

                      (ٕٔٛعمراف آؿ). 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((3434))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

....  ودانيػػ ...  ع ليػػ  كلػػ  الكػػ ف جعػػل  هللا أف اليقػػْ علػػم نعلػػم ٝيعػػ ا  و٫ػػ 
 : إش رت  ره 

 قػ ؿ هػ ذا وابتلعتػ   انشق " خ ي  أرض  : "سراق  يف وق ؿ األرض إىل أشَّر ه ذا
  : نصفْ انش  إبصبع  القمر إىل أشَّر وإذا  تركت " دعي "                       
 (ٔالقمر) ي ي  بْ سج ت حٌ ومش  األرض خ َّت الشجرة إىل أش ر وإذا. 

 !!!! ٙ  وال تع  ال الب ب ه ا يف وا٤عج ات
 بضػػػػ  بع أصػػػػ  أطػػػػراؼ يف ٰمػػػػل إشػػػػ رت   رهػػػػ  كػػػػ ف وسػػػػفبلا  علػػػػ اا  ال جػػػػ د كػػػػل
َاب  مػػ  حصػػي ت  واحػػ  لكػػل هيصػػل الثبلٜ ئػػ   عػػ  ي يػػ وف الػػ ي  القػػـ  هبػػ  ويرمػػ  الػػ

َاب ه ا م  ش ء وجا  يف منام  :ال

                                (ٔٚاألنف ؿ) !!!.... 
 !!ط عت  يف كل  ه لك ف

 كم  ورد ىف ا٣رب واألثر: كم  نك ف هبل
  {{  ٚاإلْظٚاإلْظ  اجلٔاجلٔ  عؿا٠عؿا٠  إ٫إ٫  ١ زضٛي٘ ١ زضٛي٘ طاعطاع  يفيف  ٚا٭زضٚا٭زض  ايطُاٚاتايطُاٚات  يفيف  ٤ٞ٤ٞغغ  نٌنٌ  }}

 : هلل ط ع  ط عت  أف وخ ص  بط عت  علي  وإ٭  هؤالء  م  تك ف أف ه  ؾ

                          (ٛٓالنس ء). 

  اىرضىهاىرضىه  طبعخطبعخ: : األوهاألوه  األدةاألدة
! هللا عنػ  مػ  ب  ج ءا هيم  هللا رس ؿل الت م  الط ع  : اآلي  ه   يف أدب أوؿ إذاا 

 ٢ػػ  أو دنيػػ    لشػػ ء أو نفسػػ   يف ٥ػػ   نطيعػػ  أف – هلل ح شػػ  – منػػ  يطلػػب ال ألنػػ 
 . هللا عن  م  ب  ج ءا هيم  نطيع  أف أيمرا وإ٭  دين 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((3333))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

  اىتىثخاىتىثخ  ؤدةؤدة: : اىثبٍّاىثبٍّ  األدةاألدة
 !!نفس  ظلم ق  يك ف نَػَفَس ا  ول  مرة  ول  الط ع  ه   يف قصَّر وم 

 يفعل؟ م ذاه
 َّْ  هػػػ   ٘نػػػب وإىل ا٥فػػػ ات  هػػػ   ٘ػػػ وز إىل الطريػػػ  الػػػرحيم الػػػرءوؼ هللا لنػػػ  بػػػ
 :ش ن  جل هق ؿ العسرات

                                                       

                            

 لكػػ  خطػػ ات  ثػػبلث علػػى وجعلػػ  البيػػ ف؟ هػػ ا رتَّػػب كيػػف  هللا إىل وانظػػر 
  : أوالا  حضػػرت  إىل اجملػػ ء مػػ  بػػ  ال وإابتػػ  العبػػ  ت بػػ  هللا يقبػػل      هللا واسػػتغف ر 
  اثنيػػ ا :               النػػي اسػػتغف ر مػػ  بػػ  وال  ويتػػ ب األمػػر ليػػتم اثلثػػ ا  ٥ػػم 
  : علػػػػػػيام هللا                  هللا يقػػػػػػل وم  (٥ػػػػػػم ه سػػػػػػتغفرت )كػػػػػػ ف وإال 

  : قػػ ؿ لكػػ ( دمحم ٥ػػم واسػػتغفر) أو زم نػػ   ألهػػل ا٣طػػ ب                  ألف 
 .دائم االستغف ر ه ا إذاا  وا٤ك ف  ال م ف انقط ع حٌ دائم  الرس ل 

  : رحيمػػ ا  تػ اابا  هللا ٯػ  بلثالػػث هبػ   جػ ء مػ                       و 
  هللا أبف وسػػكين  طم نينػػ  نفسػػ  يف وٯػػ  نفسػػ   يف يشػػعر ال جػػ   مػػ  هنػػ ( ل جػػ وا)

 .علي  واتب ل  غفر
 :٥م هنق ؿ حضرت   زم ف يف ك ن  اآلي  ه   إف يق ل ف ال ي  النظر قص ر أم 
 وِمَ؟

 الػػ    ق لػػ  ٠عػػتم قػػ  أمػػ : ٥ػػم نقػػ ؿ مػػ ت؟ وقػػ  لنػػ  يسػػتغفر يػػفك: يق لػػ ف
 : مسع د ب  هللا عب  ع  الب ار اإلم ـ روا 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((3232))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

َٝأتٞ  }} َٝأتَٞس ِْٝس  َس ِْٝسَخ ِِ  َخ ِِٜيٝه َٕ  ٜيٝه َُٕتَشٚدُثٛ َُْشٚدُخ  ُتَشٚدُثٛ َُْشٚدُخَٚ َٚ  ،ِِ ِِ،ٜيٝه َٜٚفأتٞ  ٜيٝه َٜٚفأتَٞٚ ِْٝس  َٚ ِْٝسَخ ِِ  َخ ِِٜيٝه ٖٞ  ُتِعَسُضُتِعَسُض  ٜيٝه َٖٞعًٜ ِِ،  َعًٜ َُاٝيٝه ِِ،ٜأِع َُاٝيٝه َُا  ٜأِع َُاٜف   ٜف
ُِٜت ُِٜتَزٜأ َٔ  َزٜأ ََٔٔ ٍِٝس  َٔ ٍِٝسَخ ُِٔدُت  َخ ُِٔدُتَس ٘ٔ،  ََ٘٘ايَّايَّ  َس ِٝ ٘ٔ،َعًٜ ِٝ ََا  َعًٜ ََاَٚ ُِٜت  َٚ ُِٜتَزٜأ َٔ  َزٜأ ََٔٔ َ٘  اِضَتِػٜفِسُتاِضَتِػٜفِسُت  َغسٍَّغسٍّ  َٔ َ٘ايَّ ِِ  ايَّ ِِٜيٝه   {{  ٜيٝه

 .عليا  وم  األرض  هللا يرث أف إىل والنا ر الليل ب واـ دائم االستغف ر إذاا 
 :هللا كتػ ب يف صػري  بقػ ؿ ومصػطف   ٢بيبػ  يقػ ؿ  وهللا بعيػ اا  نػ هب لن  وم 

                                    (ٜٔدمحم) وال عصػػػرؾ وال زم نػػػ  يف يقػػػل وم 
 هللا يػرث حػٌ وا٤ؤمنػ ت ا٤ػؤمنْ ١ميػ  االسػتغف ر هػ ا أف بعم ماػ  اآليػ  ه لَّ  أوان  
 عليا  وم  األرض. 

 واإلمػ ـ روضػت   يف  النػي لػ  رة ذهػب أعرابي ا  رجبلا  أف الب ب ه ا يف ورد وق 
 ألف النػػػػي  زرت قػػػػل: ويقػػػػ ؿ النػػػػي  قػػػػرب زرت: ا٤ػػػػرء يقػػػػ ؿ أف يكػػػػر  كػػػػ ف  م لػػػػ 

 أعلػػى يف  ا٢بيػػب هػػ ف العن يػػ   مقػػ ـ يف يرزقػػ ف رهبػػم عنػػ  أحيػػ ء كػػ ن ا إذا الشػػا اء
  : الل نيػػ  مقػػ ـ وهػػ  ا٤ق مػػ ت                                  (ٙالنمػػل) 

 :يق ؿ ال   وه    هللا كت ب يف العن ي  مق ـ م  أعلى الل ني  ومق ـ
ِٔ  َاَا  }} َِٔٔ ُِ  ٜأَسٕدٜأَسٕد  َٔ َُُِٜطً  ٖٞ،  َُٜطً  ٖٞ،َعًٜ ُ٘  َزٖدَزٖد  ِإ٫ِإ٫  َعًٜ ُ٘ايَّ ٖٞ  ايَّ َٖٞعًٜ ٘ٔ  ٜأُزٖدٜأُزٖد  َسٖت٢َسٖت٢  ُزٚٔسُٞزٚٔسٞ  َعًٜ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ 8ٕ8ٕ{{  ََّّايٖط٬ايٖط٬  َعًٜ

  

 :جس   ع  حٌ  ويق ؿ ال ح ـ  يـ  حٌ وذل 
{{  ٖٕ ِٕٖإ َ٘  ِإ َ٘ايَّ َّ  ٜقِدٜقِد    ايَّ ََّسٖس ِٕ  ِزِضِزِضاٜ٭اٜ٭  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َسٖس ِٕٜأ ٌَ  ٜأ ٌََتٞأٝن َٝا٤ٔ  ٜأِدَطاَدٜأِدَطاَد  َتٞأٝن ِْٔب َٝا٤ٔاٜ٭ ِْٔب ُِ  اٜ٭ ِٗ ِٝ َُِعًٜ ِٗ ِٝ 9ٕ9ٕ{{  ايٖط٬ّايٖط٬ّ  َعًٜ

  

 .والسبلـ الصبلة وعلي  عليام األنبي ء مثل مثل  يـر  وال يبلى ال جس   هحٌ
  : ا٢ػػػ  وق لػػػ  قلػػػ  إنػػػ  اللاػػػم: وقػػػ ؿ األعػػػرايب هػػػ خل                  

                                                              
 .وانصرؼ اتئب ا   رس ل  جة  ق  إين اللام

                                                           
 ند أحمد عن أبً هرٌرة سنن أبً داود ومس 08
 سنن النسائً وابن ماجة عن شداد بن أوس  09
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                                                            ((3131))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

 ٠ػػػ  العتػػي إ٠ػػ  الشػػػريف  الروضػػ  يف وا٣شػػي  العلػػػم أهػػل مػػ  رجػػػل هنػػ ؾ وكػػ ف
 األعػػرايب ا٢ْػػ  عتػػي  : وقػػ ؿ الغفػػ ة هػػ   يف  النػػي هػػرأ  النػػـ  عليػػ  أُلقػػى مث القػػ ؿ
 .ل  غفر ق   هللا أبف وبشر 

   ولف          : 
ػػػػل إال سػػػػر  يػػػػ وؽ وال كناػػػػ   يػػػػ رؾ ال : يقػػػػل م هللا ألف   ابهلل العػػػػ رهْ كمَّ
   لكػػ  هللا  عفػػ  ل جػػ وا أو هللا  مغفػػرة ل جػػ وا          يسػػتطي  ال مشػػا  هاػػ ا 
 يُك شػف نػ راين رجػل إىل ٰتػ ج وحػ ينر  مشػا  إ٭ػ  ي ضػح   أف لفػ  وال يبين   أف إنس ف
 حضػرة ب  يغمر ال    هللا وهب ء الني  حضرة وكم ؿ ٝ ؿ هي  يظار ال   ا٤ق ـ هب ا
 . الني

  كلم  أم     : 
 حضػػػرت  أعتػػػ ب إىل اإلنسػػػ ف يػػػ هب أف علػػػى ال اقفػػػ ف عنػػػ ه  وقػػػف هقػػػ  -

 .روضت  يف ا٤ب رك 

 ح لػ  إىل ا٤ػرء وصل إذا هللا م  ح ؿ ٥م فأ الص دقْ ُٱربوف الع ره ف ولك  -
 معػػ  يكػػ ف أو يػػرا   ه نػػ  ومكػػ ف زمػػ ف أ  يف هللا رسػػ ؿ لسػػي ا االستحضػػ ر

 .علي  وتسليم ت  ريب صل ات ي ي  وبْ
  .روضت  يف الني ل  رة ن هب أف إم  إذاا   --
   هللا ونسػػػتغفر ومكػػػ ف  زمػػػ ف أ  يف حضػػػرت  نستحضػػر أو  --

 سػي ا هياػ  قػ ؿ الػٍ الروايػ  يف آدـ أبينػ  بػ  ت سػل مػ ك هللا إىل بػ  نت سػل أو
ُٖا  }} :الطػرباين روا  هيم   ا٣ط ب ب  عمر ُٖاٜي َْـبَ   ٜي َْـبَ ٜأِذ ُّ  ٜأِذ ُّآَد ِْبَ     آَد ِْبَ ايـٖر ٟ   ايـٖر ٟ ايَّـٔر   ايَّـٔر

ُ٘ ََْب ُٜ٘أِذ ََْب ُ٘  َزٜفَعَزٜفَع  ٜأِذ َُ٘زٞأَض ٍَ   اٞيَعـِسِؽ، اٞيَعـِسِؽ،   ِإٜي٢ِإٜي٢  َزٞأَض ٍَ ٜفٜكـا ُٖـدٕ   ٔبَشـلٚ ٔبَشـلٚ   ٜأِضـٜأٝيوٜ ٜأِضـٜأٝيوٜ : : ٜفٜكـا ُٖـدٕ ََُش   ٔيـٞ، ٔيـٞ،   ٜغٜفـِستَ ٜغٜفـِستَ   ِإ٫ِإ٫  ََُش

َِٚس٢ َِٚس٢ٜفــٜأ ُ٘  ٜفــٜأ ُ٘ايَّــ ِٝــ  ايَّــ ــِإٜي ِٝ ََــا  ٘ٔ،٘ٔ،ِإٜي ََــاَٚ ُٖــْد  َٚ ُٖــْدََُش ِٔ  ََُش ََــ َِٚٔ ــ ََ ُٖــْد   َٚ ُٖــْد ََُش ٍَ  ََُش ٍَٜفٜكــا ُُٜو،  َتَبــاَزٜىَتَبــاَزٜى: : ٜفٜكــا ُُٜو،اِضــ ُٖــا  اِضــ ُٖــاٜي   ٜي

ٞٔٓ َٓٔٞخًٜٞكَت ٘ٔ  ٜفِإَذاٜفِإَذا  َعِسٔغٜو،َعِسٔغٜو،  ِإٜي٢ِإٜي٢  َزٞأٔضَٞزٞأٔضٞ  َزٜفِعُتَزٜفِعُت  َخًٜٞكَت ٘ٔٔفٝ َ٘  ٫٫: : ََٞهُتْٛبََٞهُتْٛب  ٔفٝ َِ٘إٜي ُ٘،  ِإ٫ِإ٫  ِإٜي ُ٘،ايَّ ُْٖد  ايَّ ُْٖدََُش   ََُش
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                                                            ((3030))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

ٍُ ٍَُزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ َ٘  ٫٫  ايَّ َِ٘إٜي ُ٘،  ِإ٫ِإ٫  ِإٜي ُ٘،ايَّ ُْٖد  ايَّ ُْٖدََُش ٍُ  ََُش ٍَُزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ ُُِت  ايَّ ُُِتٜفَعًٔ ُ٘  ٜفَعًٔ ْٖ ُٜ٘أ ْٖ َِٝظ  ٜأ َِٝظٜي َِ  ٜأَسْدٜأَسْد  ٜي َِٜأِعٜع   ٜأِعٜع

َِٓدٜى َِٓدٜىٔع ِٔ  ٜقِدّزاٜقِدّزا  ٔع ُٖ َِٔٔ ُٖ ًَٞت  َٔ ًَٞتَدَع ُ٘  َدَع َُ ُ٘اِض َُ ُٜٔو،  َََعَََع  اِض ُٜٔو،اِض َِٚس٢  اِض َِٚس٢ٜفٜأ ُ٘  ٜفٜأ ُ٘ايَّ ٘ٔ،    ايَّ ِٝ ٘ٔ،ِإٜي ِٝ ُّ،  َٜاَٜا  ِإٜي ُّ،آَد   آَد

ُ٘ ْٖ ُِ٘إ ْٖ ٝٚنَي  آٔخُسآٔخُس  ِإ ٖٓٔب ٝٚنَياي ٖٓٔب ِٔ  اي َِٔٔ ٜٖٔتٜو،  َٔ ٜٖٔتٜو،ُذٚز ٕٖ  ُذٚز َِٕٖٚإ ُ٘  َِٚإ ََٖت ُ٘ٝأ ََٖت ِِ  آٔخُسآٔخُس  ٝأ ََ ِِاٝ٭ ََ ِٔ  اٝ٭ َِٔٔ ٜٖٔتٜو،  َٔ ٜٖٔتٜو،ُذٚز ٫ُِٛٙ  ُذٚز ٫َُِٜٛٙٚي ُّ  َٜاَٜا  َٜٚي ُّآَد   آَد

  ..{{  ٞكُتٜوٞكُتٜوَخًَٜخًٜ  ََاََا

 :وجا ت ثبلث لن  هن  إذاا 
 .وجا  وه   ابب ها ا روضت  يف ز رت  م  هللا مكنن  إذا -

 .ومك ف زم ف أ  يف وهيةت  حضرت  نستحضر أو -

 .ك ف ح ؿ أ  على  هللا إىل ب  نت سل أو -

 لنػ  ر٠اػ  الٍ ا٤قب ل  ا٤غفرة وطلب هللا  حضرة على ال خ ؿ يف ص ح ذل  كل
 . هللا رس ؿ م  أدابا  الكرٲ  اآلي   ه  يف  هللا

 ٔربيػل وإذا سػبلح   وضػ  األحػ اب غػ وة بعػ   النػي أف ُرو  مػ  ذل  ويؤك 
ٔ   فـاْٗ  فـاْٗ    ##أضـًشتٗا أضـًشتٗا   تضـع تضـع   ململ  امل٥٬هـ١ امل٥٬هـ١   إٕإٕ  ٚاهللٚاهلل  ايطـ٬،، ايطـ٬،،   أٚضعتأٚضعت  }}: : هقػ ؿ ين ؿ  ٔ مبـ   مبـ

ِ   يفيف  ٚأقـرف ٚأقـرف   سؿـِْٛٗ، سؿـِْٛٗ،   بِٗبِٗ  أشيصٍأشيصٍ  أَاَوأَاَو  ضا٥ْسضا٥ْس  فإْٞفإْٞ  قسٜع١،قسٜع١،  بينبين  إىلإىل  َعوَعو ِ قًـٛبٗ   قًـٛبٗ

  هقػػ ؿ للعػػ و  ظاػػر  وهتحػػ ا ظاػػر  وراء مػػ   النػػي خػػ ن ا قػػ  وكػػ ن ا ٖٓ{{  ايٓسعــبايٓسعــب
 :ألصح ب  

{{  ٫٫  ٖٔ َٝ َُٖٜٔؿً  َٝ ٓٔٞ  ٔفٞٔفٞ  ِإ٫ِإ٫  اٞيَعِؿَساٞيَعِؿَس  ٜأَسْدٜأَسْد  َُٜؿً  َٓٔٞب ِٜٜع١ٜ  َب ِٜٜع١ٜٝقَس ٖٖٔٔ{{  ٝقَس
  

ػػػل ابلط عػػػ  ابدر مػػػ  مػػػنام ط عتػػػ   إىل أصػػػح ب  هسػػػ رع  حػػػٌ العصػػػر صػػػبلة وأجَّ
 قريظػػػ   بػػػِ إىل ت جػػػ  مث العصػػػر وصػػػلَّى ابألاة أخػػػ  مػػػ  ومػػػنام قريظػػػ   بػػػِ يف يصػػػليا 
 .الطرهْ ٕ ؿ رض   والرس ؿ

ّو  ٥ػػػم صػػػ يق ا  كػػػ ف ا٤سػػػلمْ مػػػ  رجػػػبلا  الياػػػ د وطلػػػب  وهػػػ  رأياػػػم يف ليستشػػػ
                                                           

   العباد خٌر هدي فً المعاد زاد ٖٓ

 صحٌح البخاري عن عائشة رضً هللا عنها 13
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                                                            ((3232))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

 صػ يقن  أن  لب ب  أاب  : اليا د ل  هق ؿ إليام  ل  داب  على ه هب   لب ب  أب  سي ا
 وٗجػػرد يػػتكلم  وم الػػ ب   يقصػػ  قبتػػ  ر  إىل إبصػػبع  ه شػػ ر دمحم؟ منػػ  يريػػ  مػػ ذا وحبيبنػػ  

 . الني خ ف أن  وعلم الل ام  نفس  ٙرك  إبصبع  أش ر أف

  األضرا األضرا   ومتَبُومتَبُ  األخجب األخجب 
 :وقف  هن  ولن 
 م همػ   األسػرار كتمػ ف الب ايػ  يف الكػراـ لصػحب   النػي علَّمػ  ش ء أهم ه ف

 .األخي ر م  لي  أن  يقين ا  هليعلم األسرار كتم ف يستط 
 حػػ ايل أ  مكػػ  إىل ا٤ ينػػ  مػػ  ٲشػػ  آالؼ عشػػرة ع تػػ  جيشػػ ا  أف تتصػػ روف هػػل

س ف أربعم ئ  َاا  ٟو  !!!مك  أب اب على وه  مك  أهل ب  ويف َجئ كيل م
 !الرج ؿ؟ هؤالء م 

َبي  ه  ه    هللا وأعلػم كتػ ابا  كتػب رجػبلا  إال أح  منام يبلِّغ م الب ائي   النب ي  ال
 للني بيَّن  رألم ب  وج ء الني . 

 علَّمػ  مػ  أوؿ سػنْ  عشػر عمػر  كػ ف م لػ  بػ  أن  سي ا الصغّ  الطفل حٌ
 معاػم  يلعػب ه قػف يلعبػ ف صػبي اا  ه جػ  ألمػر  مػرة ذات النػي أرسػل  األمػر  ه ا الني

 مػػ : قػػ ؿ وِمَ؟ ٤ػػ ؟: ق لػػ  النػػي  أرسػػلِ: قػػ ؿ أنػػ ؟   أيػػ  إىل: لػػ  وق لػػ  أُمػػ  هج ءتػػ 
َٕ  }} يق ؿ:   وك ف هك  هك ا: وق ل  ه حتضنت  الني  سر ش أله كن  َٕٚنا ٍُ  ٚنا ٍُٜأٚ   َاَا  ٜأٚ

ْٞٔ َِٚؾا ْٜٔٞأ َِٚؾا ٘ٔ  ٜأ ٘ٔب ِٕ  ب ِٕٜأ ِِ  بينَٓبينَٓ  ٜاٜا: : قاٍقاٍ  ٜأ ِِٝأٞنُت ِٔ  ٔضسِٟٓٔضسِٟٓ  ٝأٞنُت َِٔتٝه َٟٔٓا،  َتٝه َٟٔٓا،َُِ٪ َِْت  َُِ٪ َِْتفها َٔٓٞ  فها َٔٓٞٝأ ٍِ  ٜٚأِشٚاُزٜٚأِشٚاُز  ٝأ ٍِزضٛ     اهللاهلل  زضٛ

ٓٔٞططََٜٜ َٓ ٓٔٞاٞي َٓ ِٔ  اٞي َِٔع ٍِ  ٔضسِٓٔضسِٓ  َع ٍِزضٛ َٔٓ  ف٬ف٬    اهللاهلل  زضٛ ُٖ َٔٓٝأِخٔبُس ُٖ ٘ٔ،  ٝأِخٔبُس ٘ٔ،ب ٍِزضـ زضـ   بٔطسِٓبٔطسِٓ  ٝأِخٔبُسٝأِخٔبُس  ٫ٚ٫ٚ  ب ٍِٛ   ٜأَسـداٟ ٜأَسـداٟ     اهللاهلل  ٛ

ٕٖ{{  ٜأبدٟاٜأبدٟا
 !!الكب ر قبل الصغ ر ح ؿ ك ف وهك ا.... ....   
 الرجػػ ؿ أسػػرار حفػػ  يف الصػػغ ر أخػػبلؽ إىل يصػػل وم الكبػػ ر مػػ  يكػػ ف كيػػف إذاا 
 !وحْ؟ وق  كل يف  هللا والي  وأهل والص ٢ْ

                                                           
 عن أنس  الزوائد مجمع ٕٖ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((3131))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

 الغيػب  علػى يتجسس ف ك ن ا هللا  رس ؿ أخب ر على يتجس  هيام أح  يك  م
 هللا هبػػ  كلَّفنػػ  الػػٍ العبػػ دات ومػػ  اسػػتج ت؟ الػػٍ األحكػػ ـ ومػػ  نػػ ؿ؟ الػػ   رآفالقػػ مػػ 

 .هللا مرض ة إىل ي صلام وم  هللا  عن  ينفعام ٗ  مشغ ل ف والني؟
 عػ م د) سػ ري  يف نفسػ  وربػط ا٤سػج  إىل هرجػ  أخطػ   أنػ  هػ راا  لب بػ  أبػ  ه درؾ

 عػ   النػي هسػ ؿ   هللا علػىَّ  بيت   حٌ ٰلِ أح  ال: وق ؿ  (ا٤سج  أعم ة م 
 : هق ؿ ح ث  ٗ  ه خربو  لب ب   أيب

ََا  }} ََاٜأ ِٛ  ٜأ ِٜٛي ْٔٞ  ٜي َْٔٞدا٤َ ُ٘،  ٫ِضَتِػٜفِسُت٫ِضَتِػٜفِسُت  َدا٤َ ُ٘،ٜي َٖا  ٜي َٖاٜفٜأ ٌَ  ِإِذِإِذ  ٜفٜأ ٌَٜفَع ٌَ،  ائَّرٟائَّرٟ  ٜفَع ٌَ،ٜفَع َْـا   ََاََا  ٜفَع َْـا ٜأ ٟ   ٜأ ٟ ٔبايَّـٔر ًٔٝكـُ٘   ٔبايَّـٔر ٞٛ ُٜ ُ٘ ًٔٝكـ ٞٛ ُٜ  

ِٔ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ْٔ ََٜ٘ٔها ْٔ ُ٘  َُٜتَٛبَُٜتَٛب  َسٖت٢َسٖت٢  ََٜها ُ٘ايَّ ٘ٔ  ايَّ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٖٖٖٖ{{  َعًٜ
  

 هللا وضػػع  الػ   ا٤يسػر السػال الطريػ  ٱػَ وم ب الصػع الطريػ  اختػ ر لب بػ  أبػ 
  وهػ  هللا لنػ  وصف  ال   السال الطري  ٬ت ر أف هيجب :  َاللَّ  هَ ْسػتَػْغَفُرواْ  َجػؤُؤوؾ 

 . الرَُّس ؿُ  ٥َُمُ  َواْستَػْغَفرَ 

  واىرضبواىرضب  اىتطيٌُاىتطيٌُ: : اىثبى اىثبى   األدةاألدة
                                                      

                                         

  : بػ ايتا  يف أقسػم هللا ألف العػ رهْ  رءوس مناػ  تشػيب اآلي  ه            
  : النػػػي ورب ابلنػػػي وأقسػػػم للت كيػػػ  ( ال) و          ٥ػػػ ا وتػػػ ليل دالؿ مػػػ  مَقَسػػػ 

 .الرحيم الرءوؼ والني الكرًن الرجل
                     وال كػػػ مبلا  إٲػػػ هنم يكػػػ ف ال ا٣طػػػ رة  مػػػ ط  وهنػػػ 

   اتم ا  إٲ هنم يك ف وال ص دق ا  إٲ هنم يك ف      َّ مع  وُع: 
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((2222))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

-                             واح ة ه. 

  : والث ني  -                                   . 

  : والث لث  -                 . 

 :اآلي  ه   مضم ف وابلت يل
o  مػػ  اآليػػ  يف هللا ذكػػر مػػ  اتبػػ ع مػػ  لػػ  بػػ  ال هللا عنػػ  العبػػ  إٲػػ ف يػػتم لكػػ 

 كػل ويف شة ن   كل ويف أح ال   كل يف  الرس ؿ َُٰكِّم أف هللا  رس ؿ
 أح الػ  كػل يف سػّي يعِ وشريعت   سنت  ٙكيم أ  الرس ؿ وٙكيم أمر  
 النػػي ُسػػنَّ  علػػى وسػػكن ت  حرك تػػ  كػػل وتكػػ ف ا٤ختػػ ر  النػػي شػػريع  علػػى

 .ا٤خت ر
o رسػػ ؿ ٱػ لف هنجػ ا  هػػ ا  مػ  وابتػ ع النػي ٢ضػػرة سػ   هنػ  يُعجبػ  م إذا 

 وم العن يػ   أهػل لبػ س مػ  وخػرج اآلي   ه   م  خرج  هق أمر أ  يف هللا
 .اإلٲ ف اتـ يك 

o  هللا رسػػ ؿ رسػػ ؿ مػػنا  علػػى يكػػ ف أف للمػػرء بػػ  ال إذاا   بتمػػ ـ  ٛ مػػ ا 
 أو شػػػ   عنػػػ   أو ضػػػي   عنػػػ   أو متػػػرـب  وهػػػ  هػػػ ا يفعػػػل ال هػػػ ا ومػػػ 
 اتبػػػ ع أف اإليقػػػ ف ٛػػػ ـ يػػػ ق  أف بػػػ  ال بػػػل اليقػػػْ  عػػػ ـ مػػػ  شػػػ ء عنػػػ  

 أبػ  اإلمػ ـ يقػ ؿ اآلخػرة  يف لػ  النجػ ة وهػ  الػ ني   يف لػ  ا٣ػّ ه  ُسنَّ ال
 : الع ائم

ييييييٕ سٗ ييييييٕ سٌٗغ    ِسأدجيييييية  ِسأدجيييييية    ٚوييييييٓٚوييييييٓ   ةخضييييييغ ةخضييييييغ  ٌغ 

  

  بٌغي ِدبٌغي ِد  جيةتجيةت  بٌششعبٌششع   حصٓ حصٓ  ٚ ةرسٚ ةرس

  زٛبضيؼة  زٛبضيؼة    تٚلفسيهتٚلفسيه  ئْئْ  لي لي   بٌجّشبٌجّش  ػٍٝػٍٝ  

  

  جش ّسيييٟجش ّسيييٟ  عييي ِة  عييي ِة    جيييًجيييً  جيييشدب  جيييشدب    ٌيييهٌيييه  ٠ىييي٠ٓىيييٓ

  
 يف شػ  عنػ ؾ يكػ ف وال تنػ زع  وال هقػف ا١مػر علػى تقػف أف أمرت  الُسنَّ  إذا

 األمػْ ال ع  الص دؽ ب  ج ء ال   الشرع ه  ه ا ألف يقْ  وح  يقْ  بل األمر  ه ا
. 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((2626))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

                   : 
 هرط م  أهنم حٌ   هللا عن  م  ا٢بيب ب  ج ء م  لكل  ا اتم  ا تسليم

 م  خرج هق ( ِمَ؟) الشريع  أم ر م  أمر أ  ع  ق ؿ هم ( ِمَ؟) يس ل ف ال تسليمام
 هللا م  ٯ ز ال وه ا! هب ا؟ هللا كلفن  مَِ ! هب ا؟ هللا أمرا مِ : يق ؿ ك ف التسليم  دائرة
  التسليم وين يف. 

 النػػي حضػػرة مػػ  األدب يف  الػػٞر  وبيَّنػػ  ذكػػرا  مػػ  إىل ٰتػػ ج اإلٲػػ ف صػػ ؽ
   وشػػػريعت   ُسػػػنَّت  ٙكػػػيم يف يالنػػػ حضػػػرة مػػػ  األدب مػػػ  يت قػػػف اإلٲػػػ ف صػػػ ؽ إذاا 

 .كلي ا  تسليم ا  والتسليم ا٤ن زع   وع ـ ذل   ع  الت ـ والرض 
                                                                       

         السػػ بق  واآليػػ  اآليػػ  هػػ                       نػػػ وؿ سػػبب ٥مػػ  كػػ ف 
 أرض وٙتاػ  مرتفعػ   هضػب  يف أرض لػ  كػ ف العػ اـ ب  ال بّ سي ا أف ُرو  هق  ظ هر 
 إىل ينػ ؿ مث قنػ ة ويصػن  أوالا  العلػ  على ين ؿ ن ؿ إذا وا٤ ء بلتع   أيب ب  ح طب لسي ا
 أوالا  زرعػ  يسػق  أف ح طػب هػ راد أوالا  أرضػ  يسػق  أف األعلى ح  م  ل ل  السفل 
 : هق ؿ للني  واشتكى: ال بّ ه هب
ُِٝس،  َٜاَٜا  اِضِلاِضِل  }} ُِٝس،ُشَب ِٖ  ُشَب ُِٖث ٌِ  ُث ٌِٜأِزٔض ِٖ  َسأطب،َسأطب،  ٜفَػٔضَبٜفَػٔضَب  َداِزٜى،َداِزٜى،  ِإٜي٢ِإٜي٢  ٜأِزٔض ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ   ايَّ

ِٕ ِٕٜأ َٕ  ٜأ َٕٜنا َٔ  ٜنا َٔاِب ُٖٔتٜو   اِب ُٖٔتٜو َع َٕ  َع ٖٛ ًٜ َٕٜفَت ٖٛ ًٜ ُ٘  ٜفَت َُِ٘ٚد ٍِ  َِٚد ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ِٖ    ايَّ ُِٖث ٍَ  ُث ٍَٜقا ِٝ  ٜقا ِٝٔيًٗصَب ِٖ  اِضِل،اِضِل،: : سِِسٔيًٗصَب ُِٖث   اِسٔبِظاِسٔبِظ  ُث

َُا٤َ َُا٤َاٞي ٖٖٗٗ{{  اٞيَذِدَزاٞيَذِدَز  َِٜبًَٝؼَِٜبًَٝؼ  َسٖت٢َسٖت٢  اٞي
  

ِّْ  ِحيَنِة     اللَِّ  َرُس ؿُ  هَ ْستَػْ َعب  َأَشػ رَ  َذِل َ  قَػْبلَ   اللَِّ  َرُس ؿُ  وََك فَ  َحقَُّ   لِل ُّبَػ
ِّْ  َعَلى  اْسػتَػْ َعب  اللَِّ  َرُسػ ؿَ   طبح َأْحَف َ  هَػَلمَّ  َو٢ِ طب  َل ُ  ِسَع ا  بِ ِ  َأرَادَ  ِبَرْأ    ال ُّبَػ
 ِّْ  .ا٢ُْْكمِ  َصرِي ِ  يف  َحقَّ ُ  لِل ُّبَػ

ػػػرُ  قَػػػ ؿَ    : َذلِػػػػ َ  يف  نَػَ لَػػػ ْ  ِإال اآليَػػػ َ  َهػػػِ  ِ  َأْحَسػػػػبُ  َمػػػ  َواللَِّ : ال ُّبَػيػْ           
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((2020))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

                                 َ َاآلي: 
{{  ِٚ َُِٚٚز ٕٖ  َََُٟٟٚز ٕٖٜأ ٟٖ  ٜأ َِْؿاِز ٟٖاٜ٭ َِْؿاِز َِ  ائَّرٟائَّرٟ  اٜ٭ ََِخاَؾ َِٝس  َخاَؾ َِٝسايٗصَب َٕ  ايٗصَب َٕٜنا ُ٘  ٜنا ُُ ُ٘اِض ُُ ُٔ  َسأطُبَسأطُب  اِض ُِٔب ًَٞتَع١ٜ،  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  ِب ًَٞتَع١ٜ،َب ُٖا  َب ًٜ ُٖاٜف ًٜ   ٜف

ُٔٞكَدأد،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٖسََٖس  َخَسَداَخَسَدا ُٔٞكَدأد،اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜفٜكا ِٔ: : ٜفٜكا َُ ِٔٔي َُ َٕ  ٔي َٕٜنا ٍَ  اٞيٜكَضا٤ُ اٞيٜكَضا٤ُ   ٜنا ٍَٜفٜكا ٟٗ   ٜفٜكا َِْؿـاِز ٟٗ اٜ٭ َِْؿـاِز ِٔ   ٜقَضـ٢ ٜقَضـ٢ : : اٜ٭ ِٔ ٫ِبـ ُٖٔتـ٘ٔ   ٫ِبـ ُٖٔتـٔ٘ َع . . َع

٣َٛ ٣ََٜٛٚي ُ٘،  َٜٚي ُ٘،ٔغِدٜق َٔ  ٔغِدٜق ٔٛ َٜٔفٜف ٔٛ ُ٘  ٜفٜف ُٜ٘ي ََٟٜٜٙ  ٜي ُٟٙٗٛٔد َٕ  ُٗٛٔد َٕٜنا ُٔٞكَدأد،  َََعَََع  ٜنا ُٔٞكَدأد،اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜفٜكا ٌَ: : ٜفٜكا ٌَٜقاَت ُ٘  ٜقاَت ُ٘ايَّ َٕ  َُٖ٪٤ٔ٫،َُٖ٪٤ٔ٫،  ايَّ َُٗدٚ ََِٕٜػ َُٗدٚ ُ٘  َِٜػ ْٖ ُٜ٘أ ْٖ   ٜأ

ٍُ ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ِٖ  ايَّ ُِٖث ُ٘  ُث َْ ُُٛ ِٗ َُٜٖ٘ت َْ ُُٛ ِٗ ِِ  َٜٞكٔضَٜٞٞكٔضٞ  ٜقَضا٤ٕٜقَضا٤ٕ  ٔفٞٔفٞ  َٜٖت ُٗ َٓ ِٝ َِِب ُٗ َٓ ِٝ ُِ! !   َب ِٜ َُِٚأ ِٜ ٘ٔ،  َٚأ ٘ٔ،ايَّ َٓا  ٜيٜكِدٜيٜكِد  ايَّ َِْب َٓاٜأِذ َِْب ِّْبا  ٜأِذ ِّْباَذ   ٔفٞٔفٞ  ََٖس٠ََٟٖس٠ٟ  َذ

َٝا٠ٔ َٝا٠َٔس ٘ٔ  ََُٛض٢ََُٛض٢  َس ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ُّ،   َعًٜ ُّ، ايٖطـ٬ َِٛبـ١ٔ   ِإٜيـ٢ ِإٜيـ٢   ََُٛضـ٢ ََُٛضـ٢   ااٜفـَدعَ ٜفـَدعَ   ايٖطـ٬ َِٛبـ١ٔ ايٖت ُ٘،   ايٖت ِٓـ َٔ ،ُ٘ ِٓـ َٔ   ٍَ ٍَ ٜفٜكـا ًٝـٛا : : ٜفٜكـا ًٝـٛا اٞقُت ِِ،   اٞقُت ِْٝفَطـٝه ِِ، ٜأ ِْٝفَطـٝه   ٜأ

َٓا، ًٞ َٓا،ٜفٜفَع ًٞ ًَٜؼ  ٜفٜفَع ًَٜؼٜفَب َٓا  ٜطاَع١ٜٔطاَع١ٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜأٞيٟفاٜأٞيٟفا  َضِبٔعنَيَضِبٔعنَي  ٜقِت٬َْاٜقِت٬َْا  ٜفَب َٓاَزٚب َٞ  َسٖت٢َسٖت٢  َزٚب ََٞزٔض ٖٓا،  َزٔض ٖٓا،َع ٍَ  َع ٍَٜفٜكا ُٔ   َثأبُتَثأبُت  ٜفٜكا ُٔ ِبـ ِٝظِ   ِبـ ِٝظِ ٜقـ   ٜقـ

ِٔ ِِٔب ُٖاٍع  ِب ُٖاٍعَغ ََا: : َغ ََاٜأ ٘ٔ،  ٜأ ٘ٔ،َٚايَّ ٕٖ  َٚايَّ ِٕٖإ َ٘  ِإ َ٘ايَّ ُِ  ايَّ َِٝعًٜ ُِٜي َِٝعًٜ ٓٚٞ  ٜي َٔٞٚٓ ِٛ  ٚؿِدَم،ٚؿِدَم،اياي  َٔ َِٜٛٚي ْٔٞ  َٜٚي َََس ْٜٔٞأ َََس ُْٖد  ٜأ ُْٖدََُش ِٕ  ََُش ِٕٜأ ٌَ  ٜأ ٌَٜأٞقُت   َْٞفٔطَْٞٞفٔطٞ  ٜأٞقُت

ًُٞت ًُٞتٜيٜفَع ٍَ. . ٜيٜفَع َِْص ٍَٜفٜأ َِْص ُ٘  ٜفٜأ ُ٘ايَّ ٞ   ايَّ ٞ ٔفـ ِٕ   ٔفـ ِٕ َغـٞأ ِٔ   َسأطـبٔ َسأطـبٔ   َغـٞأ ِٔ ِبـ ٞ   ِبـ ٞ ٜأٔبـ ًَٞتَعـ١ٜ   ٜأٔبـ ًَٞتَعـ١ٜ َب     ::َب                     
       }}ٖٖ٘٘. 

  ا ضتدبثخا ضتدبثخ  ثشرَبدثشرَبد: : اىراثعاىراثع  األدةاألدة
َّْ  مث  الكػػػرًن  للنػػػي واسػػػتج ب نفػػػ  إذا مػػػرءلل ٙػػػ ث الػػػٍ البشػػػر ت  هللا بػػػ
  : لن  ق ؿ  هللا أف وخ ص                                              

       (ٕٗاألنفػػػػػػ ؿ)  أوالا  هللا وقػػػػػػ ؿ ا٤سػػػػػػ رع   وتعػػػػػػِ اإلط عػػػػػػ  تعػػػػػػِ واالسػػػػػػتج ب: 
      واثنيػػ ا:           قػػ ؿ مث :             هػػ  للرسػػ ؿ االسػػتج ب  ه صػػبح 

 . هلل االستج ب 
                       يقػػػ ؿ هللا لكػػػ  نعػػػيش  كلنػػػ :              
                       (ٕٔٗ ط)  ا٢ ؟ م  لك 

 وهياػ  هللا  قػرب هياػ  الػٍ اإلٲ ني  ا٢ي ة لع اف ا للني استج ب ا إذا اإلٲ ف أهل
 والنقػ ء الصػف ء وهياػ  هللا  حػب وهياػ  هللا  حضػرة إىل الك مػل الت جػ  وهيا  ابهلل  اإلن 

 .اإلٲ ني  ا٢ي ة ه  ه    ومصطف   هللا ٢بيب والط ع  السم  وهيا  هللا  أحب ب م 
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                                                            ((2424))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

                              ٥م؟ سيك ف م ذا 
  : أوالا                واثنيػػػػػػ ا :                 واثلثػػػػػػ ا :              

                       ورابع ا :                           . 
 العلمػػ ء مػػ  هللا رسػػ ؿ مقػػ ـ للقػػ ئمْ أو  ؿ وللرسػػ هلل يسػػتجيب للػػ   هػػ ا كػػل

 .ا٤رش ي  واألئم  والص ٢ْ الع ملْ
                ّومػػػ دة وهػػػ وء وسػػػبلـ وأمػػػ ف أمػػػ  ويف الػػػ ني   يف دائػػػم خػػػ 
ػػػ      وسػػػكين  وطم نينػػػ  وٞر             ضػػػمن ا أ  ا٥ُػػػ    علػػػى قلػػػ هبم هللا يثبػػػ 

  : ا٣تػػػػػػػػػػػػ ـ ُحسػػػػػػػػػػػػ                                                    
         (ٕٚإبػػراهيم) الضػػػبلؿ  ومػػ  البعػػ   ومػػػ  ا٤ع صػػ   ومػػ  ال لػػػل  مػػ  هللا حفظاػػم 

 .ذل  كل م   هللا حفظام...  ا١ف  وم 
  : ذل  وبع             : 

  ... هللا مػػ  هضػػل ولكنػػ  عمػػل  نتيجػػ  ولػػي  اا تػػ ءإي           الل نيػػ  مقػػ ـ مػػ 
             وا٤ك شػػػػػػػف ت ا٤شػػػػػػػ ه ات هػػػػػػػ  الل نيػػػػػػػ  مقػػػػػػػ ـ يف العظػػػػػػػيم واألجػػػػػػػر 

 برضػػ اف ٰظػى ٤ػػ  إال يكػ ف ال وهػػ ا !!! هللا ل جػ  ا٤شػػ ه ي  مػ  هيكػػ ف وا٤ اجاػ ت 
  : أهػل م  هيك ن ا اب١ن   ولي  هللا                   (ٕٚ الت بػ) ٌيتمتعػ ا حػ 

ّهػػ  وا٤ك شػػف ت اب٤شػػ ه ات هياػػ   عظَّػػم مػػ  إال ين ٥ػػ  ال الػػٍ العظيمػػ ت األمػػ ر مػػ  وغ
 .ق رهم وره  ش هنم هللا

                            : 
 عشػرة سػب  األقػل علػى اليػـ  يف بػ  إلنسػ فا يػ ع  الػ   ا٤نا  يف مطمةن ا  ٲش 

  : مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة                                            ( الف ٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)  .... 
 . هللا عليام أنعم ال ي   
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                                                            ((2323))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

  اىطبعخاىطبعخ  ّعٌُّعٌُ: : اخلبٍصاخلبٍص  األدةاألدة
 هؤالء؟ يك ف أي  ذل  بع 

  : يف يػػػػػػػػػػػػػػػػ خل ا                                                   
                                                                

   األجر ولي                                   . 
 ولتمػػػ ـ اإلٲػػػ ف  ولصػػػ ؽ اإلٲػػػ ف  لقبػػػ ؿ اثنيػػػ ا  أس سػػػي ا  سػػػبب ا  وضػػػ   الرسػػػ ؿ

 : برب  مقسم ا  الص دؽ وه   هي  هق ؿ اإلٲ ف 
َٛائَّرٟ  }} َٛائَّرٟٜف ٙٔ،  َْٞفٔطَْٞٞفٔطٞ  ٜف َٝٔد ٙٔ،ٔب َٝٔد ُٔ  ٫٫  ٔب َٔ ٪ُُِٜٔ َٔ ٪ُِٜ  ِِ ِِٜأَسُدٝن َٕ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜأَسُدٝن َٕٜأٝنٛ ٘ٔ  ٜأَسٖبٜأَسٖب  ٜأٝنٛ ِٝ ِ٘ٔإٜي ِٝ ِٔ  ِإٜي َِٔٔ َٔ  ٔٙ َٙٔٚأئد ٙٔ  َٚأئد َٜٚئد َٚٔٙ َٜٚئد َٚ  }}ٖٖٙٙ

  

ِٔ  }}: أخر  رواي  ويف َِٔٔ َٔ  ٔ٘ ََ٘ٔأي ٘ٔ  ََأي ًٔ ِٖ َٜ٘ٔٚأ ًٔ ِٖ ٖٓاِع  َٜٚأ ٖٓاِعَٚاي َُٔعنَي  َٚاي َُٔعنَيٜأِد ٘ٔ  ٜأَسٖبٜأَسٖب  }}: رواي  ويف 7ٖ7ٖ{{  ٜأِد ِٝ ِ٘ٔإٜي ِٝ   ِإٜي

ِٔ َِٔٔ َٔ  ٔ٘ َْ٘ٔٞفٔط   هللا لرسػ ؿ حبػ  يف صػ ؽ قػ  اإلنسػ ف هبػ  يكػ ف الػٍ العبلم  هجعل 8ٖ8ٖ{{  َْٞفٔط
  : هػػيام هللا قػػ ؿ الػػ ي  مػػ  يكػػ ف هبػػ  الػػٍ العبلمػػ  هػػ                         

              (ٕٖاألح اب). 
 ولكػػػنام الكػػػراـ  وصػػػحب  بػػػ  ف  احمليطػػػ  هللا رسػػػ ؿ أحبػػػ ب ذلػػػ  علػػػى وكػػػ ف

 .اآلخرة يف يعيش ف ك هنم ال ني  يف وهم وك ن ا أرواحام  وعل  ٮمام  تس م 
 رسػ ؿ وجػ  إىل والنظر ال واـ  على  هللا رس ؿ وج  إىل ابلنظر يتمتع ف وك ن ا

 ابلنظػر ابلػ  همػ  عبػ دة  العػ م وجػ  يف النظػر كػ ف إذا العبػ دات  أَجلِّ  م  عب دة  هللا
 :ا٢بلج اإلم ـ هيا  يق ؿ النظرة ه  ! ؟ هللا رس ؿ وج  يف

  تٍِييييٟتٍِييييٟ  ٠ٚيييية٠ٚيييية  ع ييييإٌٟع ييييإٌٟ  ٠يييية٠يييية  ِٕييييهِٕييييه   ٕظييييشخ ٕظييييشخ

  

ٝ    توٍييييٝتوٍييييٝ ٝ  ػٍييييي    ١ٙييييية ١ٙييييية  ِٚيييييةِٚييييية  بٌيييييذ١ٔةبٌيييييذ١ٔة  ِيييييِٓيييييٓ  ػٍييييي

  
 ا٢ميػػػ  عبػػػ  الشػػػي  ٠ػػػ إ ا٤بػػػ ركْ تبلميػػػ   ألحػػػ   العػػػ ائم أبػػػ  اإلمػػػ ـ وبيَّناػػ 

                                                           
 صحٌح البخاري والبٌهقً عن أبً هرٌرة  14
 سنن النسائً عن أنس  17
 مسند أحمد عن عمر بن الخطاب  18



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((2222))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

 وجػػ ء القػػ هرة  إىل للعمػػل طلػػب يف وجػػ ء السػػ ي   ٧كمػػ  يف ك تبػػ ا  يعمػػل وكػػ ف سػػر  
 احمليط ف وك ف وأرض     الع ائم أب  اإلم ـ وج  م  بنظرة ول  ٰظى أف إىل ش ؽ وكل 

 ال اـ إذا  هللا رسػػ ؿ سػػي ا هكػػ ف   هللا رسػػ ؿ أصػػح ب أبدب أتدبػػ ا  ابإلمػػ ـ
 كػػ ف وكػ ل    هللا رسػ ؿ مػ  األدب غ يػ  مػػؤدبْ هكػ ن ا يقػـ   حػٌ أصػح ب   ي قظػ

 نصػيب ٥ػم والصػ ٢ ف يقـ   حٌ اـ إذا أمر أل  ي قظ   ال الع ائم أب  اإلم ـ أصح ب
ّاث م   هللا هػ ف اإلرادة  صػ ؽ ومعػ  هللا  عنػ  أمػر لػ  اآلي كػ ف هػ ذا   هللا رسػ ؿ م

 واألهػػ اء وا٢ظػػ ظ ال ني يػػ  ا٤ط لػػب صػػ حب أمػػ  ح جتػػ   لقضػػ ء ويػػ قظام بػػ  يُعلماػػم
 الشػػي  هطلػػب ائمػػ ا  العػػ ائم أبػػ  اإلمػػ ـ وكػػ ف! ألجلػػ ؟ يق مػػ ف هلمػػ ذا ال نيػػ  والشػػا ات

 وٱػػػرج  ائػػم وهػػ  اإلمػػ ـ وجػػ  يف لينظػػر البػػ ب يفػػت  أف ا٣ػػ دـ مػػ  سػػر  ا٢ميػػ  عبػػ 
 ا٣ػ دـ  كفي  هيػ خل علػى بويضػر  يسػتيق   العػ ائم أب  ابإلم ـ وإذا ا٣ دـ  هره 
 أبػ  اإلمػ ـ لػ  هقػ ؿ هػ خل  أدخلػ  : لػ  هقػ ؿ هػبلف : هقػ ؿ اب٣ رج؟ م : اإلم ـ ويس ل 
 .شار ألف م  خّ ال ج  يف نظرة بِ  : الع ائم

 الق ر؟ ليل  م 
                (ٔالق ر) أي ؟                                       

        (الشػػعراء)  هللا رسػػ ؿ وجػػ  يف نظػػرة إذاا  الط عػػ ت يف شػػار ألػػف مػػ  أهضػػل 
 آتيػ  وهػ   رسػ ؿ مػ  أتتي  الٍ والنفح ت للعط ءات ابلنسب  وا٤ك شف ت والعب دات

 .علي  وتسليم ت  ريب صل ات طلب  على بن ءاا   هللا م  ل 
 يف وكػػ هنم الػ ني  يف وع شػ ا اآلخػرة  يف أرواحاػم ه مػ   هللا رسػ ؿ ه صػح ب

 : الع ائم أب  إم من  يق ؿ كم  ال واـ  على األعلى ا٤ؤل إىل حنينا  قل ب اآلخرة 
  ب١ٌٙةوييييييييييييًب١ٌٙةوييييييييييييً  بٌييييييييييييشٚ بٌييييييييييييشٚ   زجييييييييييييزتزجييييييييييييزت

  

  بٌّٕيييييييةصيبٌّٕيييييييةصي  تػٍيييييييٝتػٍيييييييٝ  بٌصيييييييفةبٌصيييييييفة   يييييييٟ يييييييٟ

  عييييييييييييييييش ة  عييييييييييييييييش ة    بٌييييييييييييييييشب بٌييييييييييييييييشب   تدبسٚبتدبسٚب  ئْئْ  

  

  ٚعييييييييييييية ًٚعييييييييييييية ً  ػيييييييييييييةي  ػيييييييييييييةي    تعيييييييييييييىشذتعيييييييييييييىشذ

  
  هللا ملكػػػػ ت يف الراقيػػػػ  وا٤ق مػػػػ ت الع ليػػػػ   ا٤نػػػػ زؿ إىل ا٥ي كػػػػل تشػػػػ  الػػػػروح



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((2121))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

 .وتع ىل تب رؾ ٠ ء  وعلي ء
َّ  ُكتَّ ب لن  وي كر  أف يطيقػ ف ال كػ ن ا غفّ جم    هللا رس ؿ أصح ب م  الِس

 ويكػػرر هللا  رسػػ ؿ وجػػ  يف لينظػػر يعػػ د مث مػػنام الرجػػل ٱػػرج   هللا رسػػ ؿ عػػ  يبعػػ وا
َؾ أف يري  وال ذل    هللا رسػ ؿ أف إال لػ   مػبلـز أنػ  مػ  خ دمػ  حػٌ أبػ اا  هللا رسػ ؿ يػ
   ل  هق ؿ جسم   وه ؿ وجا  واصفر ل ن  ذبل وق  وج: 

َْو  غَٝٓس َا  }} ِٛ ٔ  ٔبٞ ََا اهلل زضٍٛ ٜا: فكاٍ ٜي ِٝـسَ  ََٚدـع  َـ ٞ  غ ْٔٓـ ، أَزٜى مِل إذا أ

َِٛسِػُت َٓـاٜى؛  اٜىأَز إ٫ٜٓ ٜفٔخٞفـتُ  اٯٔخـَس٠  ٜفـَرٜنِستُ ، أيكاى َست٢َٓ َغدٜد٠ٟ ِٚسَػ١ٟ اِضَت  ٭ْـو  ُٖ

ٔ  َـع  ُتسفـعَ  ٓٔٝ ٞ ، ٚايؿٔٓــدٜٔٓكني ايٓبٝـ ًٞـتُ  إٕ ٚإْـ َٓٓـ١  أدٔخ َِٓصيـ١ٕ  يف نٓــت، اجٜل َْـ٢  ََ  َــٔ أِد

ِِٓصٜئتو ِِ ٚإٕ، ََ ٌِ ٜي 9ٖ{ أَبدٟا أَزاٜى ف٬، اجٜل١َٓٓ أِدُخ
 

ّهم إىل انظر ّا تفك  :الف رؽ تعرؼ حٌ وتفك
 وهػػ  ا٤بلئكػػ   مػػ  آلذافاب جػػ ءت حػػٌ ه ئمػػ  دائمػػ ا  روحػػ  ك نػػ  الػػ   والرجػػل

   النػػي حضػػرة وأيَّػػ   األعلػػى ا٤لكػػ ت مػػ  ابآلذاف جػػ ء هقػػ  زيػػ   بػػ  هللا عبػػ  سػػي ا
َٓا  إذاإذا  }}:  للني ق ؿ الرجل ه ا ص دق   رؤ  ألهن  َٓاَخَسِد ِٓٔدى  ََٔٔ  َخَسِد ِٓٔدىٔع َٓا  إىلإىل  ٔع ًٝٔ ِٖ َٓاأ ًٝٔ ِٖ َٓا  أ َٓااِغَتٞك   اِغَتٞك

َٓا  فُافُا، ، إيٝوإيٝو ِٜٓفُع َٓاَٜ ِٜٓفُع ِٝـو   َِْسدعَِْسدع  ست٢َٓست٢َٓ  غ٤ٞغ٤ٞ  َٜ ِٝـو إٜي ِ ، ، إٜي ِ ثـ َٓٓـ١   يفيف  زَدَتـوٜ زَدَتـوٜ دد  َذٜنـِستُ َذٜنـِستُ   ثـ َٓٓـ١ اجٜل َٓـا   فهٝـف فهٝـف ، ، اجٜل َٓـا ٜي   ٜي

َٜتو َٜتؤبُس٩ِ َٓا  إٕإٕ  ٔبُس٩ِ ًٞ َٓاَدَخ ًٞ ّهم  ٓٗٓٗ{{  اجٜل١َٓٓاجٜل١َٓٓ  َدَخ  وأمثػ ٥م وأشػب هام هػؤالء  هللا ه غػ ث  الكثػّ وغ
 األولػػْ لسػػي  ا٤شػػت قْ احملبػػْ ٥ػػؤالء إغ ثػػ   ق لػػ  وأنػػ ؿ مػػنام  و٫ػػ  القي مػػ  يػػـ  إىل

  : واآلخػػػػػػػػري                                                  أهػػػػػػػػل مػػػػػػػػ 
   هػػؤالء؟ َمػػ  العػػبلـ  ا٤لػػ  مػػ  والتكػػرًن اإلنعػػ ـ                      والصػػ ي 
 هيػػ  لػػي  النػػي  وارث مػػ  وابطنػػ ا  ظػػ هراا  صػػ ؽ أو النػػي  مػػ  وابطنػػ ا  ظػػ هراا  صػػ ؽ الػػ  
 :ابط  وال ظ هر نف ؽ

                                                           
 .تفسٌر اللباب فى علوم الكتاب وروٌت فى الكثٌر من مصادر السنة 9ٖ

 السنة. تفسٌر اللباب فى علوم الكتاب وروٌت فى الكثٌر من مصادر ٓٗ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((2020))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

                                                 ((ٖٖٖٖال مرال مر.).)  

           : 
 ومػنام القتػ ؿ  ميػ دي  يف ج هػ وا الػ ي  مػنام جاػ د   ح  هللا يف ج ه وا ال ي 

  : هللا ذات يف أنفسػػػام ج هػػػ وا الػػػ ي                       (ٚٛ ا٢ػػػ) ومػػػنام 
  : هللا يف وحظػػػػػػ هم أهػػػػػػ اءهم ج هػػػػػػ وا الػػػػػػ ي                                 

 : ق ؿ الشا دة  رتب  ٥م هؤالء كل (العنكب تٜٙ)
{{  ٖٕ ِٕٖإ ََٗدا٤ٔ  ٜأٞنَجَسٜأٞنَجَس  ِإ ََٗدا٤ُٔغ َٖٔتٞ  ُغ َٖٔتٞٝأ ٌٍ  َُٚزٖبَُٚزٖب  اٞيٝفُسِؽ،اٞيٝفُسِؽ،  ٜأِؾَشاُبٜأِؾَشاُب  ٝأ ٌٍٜقٔتٝ َٔ  ٜقٔتٝ ِٝ ََٔب ِٝ ِٔ،  َب ِٝ ِٔ،ايٖؿفَّ ِٝ ُ٘اا  ايٖؿفَّ ُ٘يَّ ُِ  يَّ ُِٜأِعًٜ ٘ٔ  ٜأِعًٜ ٖٝٔت ٔٓ ٘ٔٔب ٖٝٔت ٔٓ ٔٗٔٗ{{  ٔب

  

 قُتل ا؟ كيف الُفُرش أصح ب
 وال الػ ني  يػروف ال ا٥ػ    قتيلػ  ه صػبح ا احملبػ  سػيف قػتلام احملبػ   بسيف قُتل ا

 هػػيام وقػ ؿ العليػ   ابلػ ات ابلكليػ  لشػغلام حظػ ظ  وال شػا ات وال أهػ اء مػ  هياػ  مػ 
 :هللا كت ب يف هللا
                                                             

                  ((ٜٜٔٔ ا٢ ي ا٢ ي.).)  

          : 
 صػػػػػ ٢ْ وأصػػػػػبح ا وأسػػػػػرارهم  ظػػػػػ اهرهم وأصػػػػػلح ا قلػػػػػ هبم  أصػػػػػلح ا الػػػػػ ي 
 اإلمػ ادات ولتلقػ  احملم يػ   ا٢ضػرة ه ةو٤شػ  الربيػ   بػرب ولؤلن  العلي   للم اجا ت
ّهػػػػػػػػػػػػ ...  ا٢كميػػػػػػػػػػػػ  ا٣ِػػػػػػػػػػػػَ ف ولفػػػػػػػػػػػػت  اإل٥ ميػػػػػػػػػػػػ    :اإل٥يػػػػػػػػػػػػ  العطػػػػػػػػػػػػ ءات مػػػػػػػػػػػػ  ولغ

                                                                    
 معام؟ يك ف كيف
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                            ((2222))اهلل اهلل   زضٍٛزضٍٛ  َعَعا٭ؾشاب ا٭ؾشاب   أدبأدب:   :   ايجاْٞايجاْٞ  فؿٌفؿٌاياي

 .ال ني ي  ا٢ي ة يف بي هن  وال تفصيلا  نستطي  ال غيبي  إ٥ي  ي ذات ٗعي 
                        : 

 قبػػػػل الرهيػػػ  خػػػػ : ))نقػػػ ؿ و٫ػػػ  ومراهقػػػػ   معيػػػ  ٥ػػػؤالء  مػػػػراهقْ أهنػػػم يكفػػػيام
 . هللا إىل الطري  يف الرهق ء هم وهؤالء(( الطري 
                                     : 

  : وإ٭ػػ  عمػػل  علػػى أجػػر وال بعمػػل ال هللا  مػػ  هضػػل كلػػ  هػػ ا           
                                   (ٕٔ ا٢ ي). 

 للحبيػب الش يف الك يف ال ايف ا٢ب االختص ص ه ا ألهل هن  ا٣ ص األدب إذاا 
 ول وجػ  لنفسػ  حبػ  مػ  أكثػر  النػي حضػرة ٰػب اإلنسػ ف ٯعػل الػ   ا٢ب الص يف 
 بػػ  عمػػر إىل انظػػر الػػ ني   ا٢يػػ ة هػػ   يف شػػ ء ولكػػل وأمػػ  وألبيػػ  وألهلػػ  ول لػػ   و٤ لػػ 

 : هق ؿ وأم   أيب ه اؾ هللا رس ؿ  : يق ؿ إذ  ا٣ط ب
َٕ ٜأ  عُسعُس  ٜاٜا  }} ِِ َسٖت٢ ٜأٝنٛ ُٔ ٜأَسُدٝن َٔ ٪ُِٜ َٕ ٜأ٫  ِِ َسٖت٢ ٜأٝنٛ ُٔ ٜأَسُدٝن َٔ ٪ُِٜ  ٫ ٔ٘ َْٞفٔط  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ ٘ٔ َسٖب ِإٜي َْٞفٔط  ِٔ َٔ  ٔ٘ ِٝ َٕ   ،،َسٖب ِإٜي َِْت اٯ َُُس : ٜفٜٮ ٍَ ُع َٕ ٜفٜكا َِْت اٯ َُُس : ٜفٜٮ ٍَ ُع ٜفٜكا

َٚ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًٜ ٘ٔ َؾ٢ًَّ ايَّ ٍُ ايَّ ٍَ َزُضٛ َْٞفٔطٞ . ٜفٜكا  ِٔ َٔ  ٖٞ ٘ٔ ٜأَسٗب ِإٜي ََٚٚايَّ  ٔ٘ ِٝ ُ٘ َعًٜ ٘ٔ َؾ٢ًَّ ايَّ ٍُ ايَّ ٍَ َزُضٛ َْٞفٔطٞ . ٜفٜكا  ِٔ َٔ  ٖٞ ٘ٔ ٜأَسٗب ِإٜي َُُس َٚايَّ َٜا ُع  َٕ َِ : اٯ َُُس َضَّ َٜا ُع  َٕ َِ : اٯ ٕٕٗٗ{{َضَّ
  

 هػػػػ ا إىل وصػػػػل  واآلف ال رجػػػػ   هػػػػ   إىل رُهعػػػػ  واآلف ا٤ن لػػػػ   بلغػػػػ  اآلف أ 
 :هيك ف اإلكراـ  ه ا داخل  يستح  ال   ق ـا٤

                                                             

                   .. 

 وسلم وصحب  آل  وعلى دمحم سي ا على هللا وصلى
 

                                                           
ٕٗ
 صحٌح البخارى عن عبدهللا بن هشام. 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((2121))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي



  

    اجلَعاجلَع  يفيف    اىنيباىنيب  ٍعٍع  األدةاألدة
  

  األحساةاألحساة  غسوحغسوح

  اجلبٍعاجلبٍع  األٍراألٍر

  اىصيقاىصيق  ؤهوؤهو

  اجلبٍعاجلبٍع  األٍراألٍر  يفيف  األدةاألدة

    ىرضىهىرضىه  وادلنبخبحوادلنبخبح  اىيعبءاىيعبء  ؤدةؤدة

  ادلنبفقنيادلنبفقني  ؤحىاهؤحىاه  ٍٍِِ
 
 



 

 

                  

                                             

                                                

                                             

                                                  

                                       

                                         

                                                

                                            

                                             

                                              ((الن رالن ر))  

                                               

      (ٕٗ  األنفػػػػػػػ ؿسػػػػػػػ رة)                              

           (ٕٙ الت بػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػ رة)                       

                                              

                               (ٕٛالكاف). 

                                    (ٛٙاألنع ـ). 
                                    (ٕٔٛالنحل). 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1616))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي



  

  ٖٖٗٗ  اجلَعاجلَع  يفيف    اىنيباىنيب  ٍعٍع  األدةاألدة
  

ٌ   هللهلل  احلَياحلَي: : اىرحٌُاىرحٌُ  اىرمحِاىرمحِ  اهللاهلل  ثطٌثطٌ ٌ اىدذ ٌ   األفد  األفد    يفيف  ؤظهدر ؤظهدر   اىدذ ٌ اىقديَ   وٍصدطاب ، وٍصدطاب ،   حجُجده حجُجده   ؤّدىا  ؤّدىا    اىقديَ
ِ   قرثده قرثده   ود خخود خخ  اهلل،اهلل،  عنيعني  ٍعستهٍعسته  قي قي   واألخُب واألخُب   واألطهب واألطهب   واألتقُبءواألتقُبء  بءبءاألصاُاألصاُ  وعيٌَّوعيٌَّ ِ ٍد   ٍد
  ىتنددىُىتنددىُ  اهللاهلل  حضددرححضددرح  ٍددعٍددع  حضددرتهحضددرته  آداةآداة  ؤوصددب ؤوصددب   ثعدد ثعدد   وثددُ ِوثددُ ِ  هلل،هلل،  حجددهحجدده  وٍجيدد وٍجيدد   اهلل،اهلل،  حضددرححضددرح
  احلجُتاحلجُت  عيًعيً  واىطالًواىطالً  واىصالحواىصالح  هيا ،هيا ،  عيًعيً  وميشٍوميشٍ  ٍعُتهٍعُته  َنبهَنبه  ؤُؤُ  وَرَيوَرَي  ؤحجهؤحجه  دلِدلِ  ٍنىا ًٍنىا ً

  اىعطدبء اىعطدبء   مندىز مندىز   ىندو ىندو   وفبحتدبً وفبحتدبً   ىيىصبه،ىيىصبه،  وثبثبًوثبثبً  ىينَبه،ىينَبه،  منساًمنساً    اهللاهلل  خعيهخعيه  اىذٌاىذٌ  األمَو؛األمَو؛
ً   إىلإىل  هيَههيَه  عيًعيً  ٍشًٍشً  ٍٍِِ  وموومو  وصحجهوصحجه  وآىهوآىه  حمَيحمَي  ضُيّبضُيّب  واىنىاه؛واىنىاه؛ ً َدى   وعيُندب وعيُندب   اىديَِ، اىديَِ،   َدى
  ..اىعبدلنياىعبدلني  َب ةَب ة  آٍنيآٍني  آٍنيآٍني، ، ؤمجعنيؤمجعني  ٍعهٌٍعهٌ

 واألتقيػ ء وا٤سػلمْ ا٤ػؤمنْ مػ  يكػ ف أف ينبغػ  الػ   القرآين األدب م  زلن  م 
 عليػ  يكػ ف أف ينبغػ  مػ  ش هي ا  بي اا  تبْ الن ر س رة م  اآل ت وأواخر   الني ٢ضرة
 :تع ىل هللا ق ؿ ومصطف    هللا حبيب ٫  ابهلل اإلٲ ف ك مل ليك ف ا٤ؤم 
                                                      

                                                       

                                                          

                                                       

                                                     
                                                           

 مٕ٘ٔٓ/ٗ/ٕهـ ٖٙٗٔمن جماد اآلخر  ٖٔالمعادي الخمٌس  21



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1010))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

                                                             

                                                          

                                                         ((ٕٕٙٙ--ٙٗٙٗالن رالن ر))  

 الصػ دقْ منام الني حضرة م  ك ن ا م  أف جلي  واضح  بعب رات اآل ت بيَّن 
 علػػػػػيام  أثنػػػػ  ومػػػػػ حتام حضػػػػرت  ٫ػػػػػ  الصػػػػ دقْ أوصػػػػػ ؼ هبيَّنػػػػ  ا٤نػػػػػ هقْ  ومػػػػنام

 النفػ ؽ  يف هيقعػ ا هياػ   يقعػ ا هػبل ا٤ػؤمنْ كمَّػل ٥ػ  ينتبػ  ك  ا٤ن هقْ أح اؿ وهضح 
 .يشعروف ال حي  م  ا٤ن هقْ أوص ؼ م  صف  يف أو

  األحساةاألحساة  غسوحغسوح
 العربيػػػ  القب ئػػػل ٘معػػػ  ٤ػػػ   النػػػي أف اآل ت هػػػ   لنػػػ وؿ الظػػػ هر  والسػػػبب

ّهم  وغطفػػ ف قػػريش أبػػرزهم وكػػ ف األحػػ اب  غػػ وة يف ا٤ ينػػ  حػػ ؿ ػػ  وغػػ  أصػػح ب  ٝو
 أبف  الف رسػػػ  سػػػلم ف سػػػي ا ه شػػػ ر واستشػػػ رهم  علػػػيام وتعػػػ ىل تبػػػ رؾ هللا رضػػػ اف
 ا١ يػرة ويف العػرب بػبلد يف الصػني  هػ ا ُيصػن  مرة أوؿ وك ف ا٤ ين   ح ؿ خن ق ا  ٰفروا
 .معره  س ب  ب  ٥م يك  هلم ي  العرب

 يف أيخػػػ و أف ومكػػػ ف زمػػػ ف كػػػل يف ا٤ػػػؤمنْ أيمػػػر  النػػػي هكػػػ ف :إشػػػ رة وهنػػػ 
 أ  يف العصػػر تكن ل جيػػ  إليػػ  وصػل  مػػ  أبحػػ ث وحػروهبم وازدهػػ رهم رقػػيام ويف حيػ ،م
 .ومك ف زم ف

 غلػػػ ن ال لػػػ ا العربيػػػ   ا١ يػػػرة أهػػػل يعرهاػػػ  وال ه رسػػػي  تكن ل جيػػػ  كػػػ ف ه ٣نػػػ ؽ
 أف هعلينػ  ح لنػ  مػ  يبلئم ال عن ا م  ك ف إذا يكفين   عن ا م  ونق ؿ أنفسن  على الب ب
 هن سػػ  ٦ػػ ؿ ويف الطػػب  ٦ػػ ؿ ويف ال راعػػ   ٦ػػ ؿ يف العلػػم إليػػ  وصػػل مػػ  أبحػػ ث أنخػػ 

 أنخػػػػ  اجملػػػػ الت مػػػػ  ٦ػػػػ ؿ أ  يف...  التخطػػػػيط ٦ػػػػ ؿ ويف التسػػػػلي   ٦ػػػػ ؿ ويف البنػػػػ ء 
 ا٢ػبلؿ صػٰر  ٨ لفػ  ٱػ لف ال األمػر هػ ا داـ مػ  عصرا  يف العلم  إلي وصل م  أبح ث
 .دينن  يف ب ض ح ا٤ ك ر وا٢راـ
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 تستعصػػ  الػػٍ الصػػخرة وك نػػ  ا٣نػػ ؽ  ٰفػػروف الكػػراـ وصػػحب   النػػي ه خػػ 
 .هيفتتا  هللا بق ة ضرب  هيضرهب    الني حضرة ٥  يطلب ف عليام

 هػ ا هػ ف ال ي  ه ا م  واالنتا ء أٝعْ لمْا٤س الستةص ؿ ج ءوا الكف ر وألف
 ا٤سػػػػلم ف هكػػػػ ف وا٤سػػػػلمْ  اإلسػػػػبلـ حيػػػػ ة وهيػػػػ  الػػػػ ع ة  حيػػػػ ة هيػػػػ  ا١ليػػػػل العمػػػػل

 هبػم يشػعر ال ٕيػ  ينصػره ف مث العمػل يتصػنع ف ا٤نػ هق ف وكػ ف ٔ   يعمل ف الص دق ف
 وأشػػب هام هػػم ومكػػ ف  زمػػ ف كػػل يف يظنػػ ف كمػػ  – ويظنػػ ف بيػػ ،م  إىل ويرجعػػ ا أحػػ  

 يف أمػرهم وكشػف هضػحام  هللا لكػ  ا٤ػؤمنْ  علػى يضحك ف ب ل  أهنم – وأمث ٥م
 .الكرٲ  اآل ت ه  

  اجلبٍعاجلبٍع  األٍراألٍر
 :   الٞر  ق ؿ يف اإلٲ ف م اصف ت هللا ه ض               ( إ٭ ) و

 أوص هام؟ وم  هم؟ َم  حصر  أداة
                 واثني ا  أوالا  ه ا:           واثلثػ ا                 

                                   ويكػػػػ ف ا٤ػػػػؤم  إٲػػػػ ف يكتمػػػػل لكػػػػ  ك نػػػػ 
 اسػت ذف إذا إال وا٤سػلمْ لئلسػبلـ منفعػ  هيػ  الػ   ا١ػ م  األمػر يغػ در ال اإلٲػ ف ك مل
 .ك ف أ ا  ا٤ك ف ه ا ويف ا٤ ق  ه ا ويف ا٤ قف ه ا يف الق ئ 

 إذا الػػػ واـ  علػػػى ا١ػػػ م  واألمػػػر ا٣نػػػ ؽ  حفػػػر ٥ػػػم ابلنسػػػب  ا١ػػػ م  األمػػػر كػػػ ف
 ٝعاػم إذا أو ٢ جػ   ٝعاػم إذا أو ٝ عػ   لصػبلة ٝعاػم إذا أو ا١معػ   لصػبلة ٝعام
 او ا٤عػػروؼ  أعمػػ ؿ أو ا٣ػػّ أعمػػ ؿ أو الػػرب أعمػػ ؿ مػػ  عمػػل أل  ٝعاػػم إذا إو لقتػػ ؿ 
 ينبغػ  ال األمػر هاػ ا ا٤سػلمْ ٝيػ  ياػم ج م  أمر داـ م ...  هللا كت ب ٤ ارس  ٝعام
 يف عنػػػ  ينػػػ ب مػػػ  أو زم نػػػ   يف  هللا رسػػػ ؿ مػػػ  اسػػػت ذف إذا إال ٱػػػرج أف أحػػػ  علػػػى
 .وأوان  عصر 

 :   هللا وق ؿ         خلسػ  ينصػره ف كػ ل   ن اكػ ا٤ن هق ف هؤالء ألف 
 .يست ذن ف وال ا١مع  يـ  يف ا٤نرب إىل  ا٢بيب يصع  عن م 
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 هللا مػػ  هػػت  هيػػ  وِلمػػ  الب لغػػ   ألٮيتػػ  أتكيػػ اا  ابلػػ ات األمػػر هػػ ا  هللا زاد مث
  : أوالا  هقػػ ؿ هللا  كتػػ ب نػػ َّ  كمػػ  بػػ  يعمػػل ٤ػػ  هللا مػػ  وإكػػراـ                  

                              ق ؿ مث :                               
                  ّهم  زغػل  هيػ  إٲػ هنم يكتمل  م إٲ هنم َدَخل  هي  إٲ هنم وغ

 !.علي ؟ وسبلم  يبر  صل ات من  ويست ذن ف مع  يك ن ا كيف ألن 
 مػ  كثػّ بػ  يبػ يل وال بػ  ياػتم ال الػ   ا١لػل  ا٤ ض ع ه ا ألٮي  اآلي   هتكرار

 مػػ  أوؿ وا٤ػػؤم  يشػػعر  ال وهػػ  -  ابهلل والعيػػ ذ – ا٤نػػ هقْ أوصػػ ؼ يف هيقػػ  النػػ س 
 .وا٤ن هقْ النف ؽ أوص ؼ م  يتخل  أف ٗ ال  صلت  ي ط  لك  علي  ٰرص

  اىصيقاىصيق  ؤهوؤهو
 وا٠  للرواي : رواح  ب  هللا عب منام  الص دقْ  ا٢بيب أصح ب غّ
ٔ   فذا٤فذا٤  خيٛبخيٛب    اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  نإنإ  }} ٔ ابـ ٛ     ايـٓيب ايـٓيب   فطـُع فطـُع   زٚاسـ١ زٚاسـ١   ابـ ٛ ٖٚـ ٍ   ٖٚـ ٍ ٜكـٛ : : ٜكـٛ

  سسؾاسسؾا  اهللاهلل  شادىشادى: : فكاٍفكاٍ    ايٓيبايٓيب  ذيوذيو  فبًؼفبًؼ  املطذد،املطذد،  ََٔٔ  خازداخازدا  َهاَْ٘هاْ٘  فذًظفذًظ  ادًطٛا،ادًطٛا،

  بـين بـين   يفيف  فذًـظ فذًـظ   }}: السػي ة ع ئشػ  روت و ، ، {{  زضـٛي٘ زضـٛي٘   ٚطٛاعٝـ١ ٚطٛاعٝـ١   اهللاهلل  طٛاع١ٝطٛاع١ٝ  ع٢ًع٢ً

ٍ   ٚأْـت ٚأْـت   مسعـو مسعـو   زٚاسـ١ زٚاسـ١   ابٔابٔ  ذاىذاى! ! اهللاهلل  زضٍٛزضٍٛ  ٜاٜا: : فكٌٝفكٌٝ  غِٓ،غِٓ، ٍ تكـٛ   ،،  ادًطـٛا ادًطـٛا : : يًٓـاع يًٓـاع   تكـٛ

{{  َهاَْ٘هاْ٘  يفيف  فذًظفذًظ
3333

..  

٘ٔ    }} :  سي ا جػ بر و ور  ٍُ ايَّـ ٣َٛ َزُضٛ ُٖا اِضَت ٘ٔ  ٜي ٍُ ايَّـ ٣َٛ َزُضٛ ُٖا اِضَت ٍَ     ٜي َِٓبـِس ٜقـا ُٔ ٍَ   َعًٜـ٢ اٞي َِٓبـِس ٜقـا ُٔ اِدًُٔطـٛا  اِدًُٔطـٛا    ::َعًٜـ٢ اٞي

ُٙ اي َُِطٔذٔد ، ٜفَسآ ََِطُعٕٛد ٜفَذًَٜظ َع٢ًٜ َبأب اٞي  ُٔ َُٔع اِب ُٙ ايٜفَط َُِطٔذٔد ، ٜفَسآ ََِطُعٕٛد ٜفَذًَٜظ َع٢ًٜ َبأب اٞي  ُٔ َُٔع اِب ٞٗ ٜفَط ٞٗ ٖٓٔب ٘ٔ      ٖٓٔب َٜـا َعِبـَد ايَّـ  ٍَ ٍَ : َتَعا ٘ٔ    ٜفٜكا َٜـا َعِبـَد ايًَّـ  ٍَ ٍَ : َتَعا ٜفٜكا

ََِطُعٕٛد  َٔ ََِطُعٕٛدِب  َٔ  .٘ٗ{{  ِب
 هػ ف أعظػم  بػل وا٤غػ رب ا٤شػ رؽ بػْ كمػ  بينامػ  ومػ  ط ئفػ   وهػؤالء هةػ  هؤالء

 . ورس ل  هللا م  األدب ألهل العبل وال رج ت السب 
                                                           

 ، وحدٌث السٌدة عائشة فى كنز العمال.العمال كنز: رواحة ابن امرأةعن  ٗٗ

 رواه ابن داود والبٌهقً فً سننه الكبرى عن جابر بن عبدهللا. ٘ٗ
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َّْ  ب ل  أمرا مَِ  ذل  بع   هللا يبْ مث  لنػ  ي ضػ  أف علػى وحػرص ذلػ  لنػ  وب
  : هقػػػػ ؿ ذلػػػػ                                              هللا أف أ  

  : ذلػ  بعػ  هللا يقػ ؿ مث قصػ    لضرورة إال اجمل ل  ه   يف واالستة اف اإلذف ٰب  ال
                                عظػػػػيم ومقػػػػ ـ كػػػػرًن أجػػػػر هػػػػ ،م مكػػػػ هن 
 األٮيػ  ابلػغ أمػر ك ف إذا إال يست ذن ا أال ٥م ا٣ّ إذاا  است ذن ا  أهنم رغم جسيم وهضل

َك  أف وال عن  يتخلى أف يستطي  ال  .ي

  اجلبٍعاجلبٍع  األٍراألٍر  يفيف  األدةاألدة
 مػػػ  للمػػػتعلم ال اجػػػب األدب هػػػ ا األجػػػبلء الصػػػ هي  السػػػ دة اسػػػتنبط هنػػػ  ومػػػ 

 إىل ال صػػ ؿ أمػػر وهػػ  هػػ ـ أمػػر علػػى معػػ   هللا ٝعػػ  إذا شػػيخ   مػػ  وللمريػػ  معلمػػ  
 كػ ف إذا ينبغػ : ق ل ا ويرض    هللا ٰب  م  إىل السع  أو والتق    الرب على والتع وف هللا 
 هعلػ   وصػ اب قصػ   صػح  لػ  يتبػْ حػٌ ا٤امػ  أمػ ر  كل يف يست ذف أف مبت ءاا  ا٤ري 
 صػػ ئب ا  العمػػل يكػػ ف وأف النيػػ   وهػػ  القصػػ  صػػح  أمػػري   إىل ٰتػػ ج العمػػل إصػػبلح ألف
 .احملم ي  ا٢ضرة هي  يت ب  اإل٥ي  الشريع  وه 

 يستشػّ أف لػ  بػ  هػبل ذاؾ وال هػ ا يعلػم ال األحػ اؿ أغلػب يف ا٤بتػ ئ ك ف و٤ 
ّة ص حب  وال شػ ء كػل لػ  ويبػْ أعم لػ   صػ ح وعلػى أح الػ  صػبلح علػى لي لػ  البصػ
  : هللا قػػ ؿ كمػػ  بينػػ  علػػى ا٢كػػم يكػػ ف حػػٌ شػػ ء  عنػػ  ُٱفػػ                    

                                  (ٔٓٛي سف). 
 طريقػ  يف سػ ئر   وهػ  الصػ ٢ْ  مػ  رجػل يػ  على س لك ا  ك ف رجبلا  أف ُرو  حٌ

 شػيخ   إىل بػ  وذهػب هحملػ  صػ ئم ا  وكػ ف الطريػ   يف ي ا مرم األخضر الف ؿ بع  وج 
 أحػػ  هقػػ ؿ اليػػـ   عليػػ  واهطػػر أبقػػ : لػػ  هقػػ ؿ بػػ   ياػػتم أو عنػػ  يبحػػ  أحػػ  ٯػػ  م ألنػػ 

 كػل يف يسػت ذين م إذا نعػم : قػ ؿ! الطريػ ؟ يف ا٤ُلقػى الفػ ؿ يف حػٌ أيست ذن : ا٢ض ر
 وأبػػ اا  دائمػػ ا   والػػنف إبلػػي   علػػى ٚفػػى حيػػل ٥ػػ  الػػنف  ألف ٤ػػ ذا؟ يُفلػػ   ال ه نػػ  أمػػر
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 إال خف  هػػػ  يعلػػػم وال الرضػػػ اف  طريػػػ  يف الصػػحي  عػػػ  وإبعػػػ د  اإلنسػػػ ف ل حػػػل تسػػعى
 . الع ٤ْ رب بصَّرهم ال ي  ا٤ُخلصْ

ّوا حػػٌ الصػػ ٢ْ هياػػ  يسػػت ذف أف بػػ  ال األمػػ ر هػػ    القصػػ   هيػػ  ٗػػ  عليػػ  يشػػ
 يفعلػ  الػ   هبػ ا أنػ  نفسػ   همويػ علياػ  ٰصل أف يري  ابل ني  ماتم ا  ك ف إذا ا٤ري  ألف

 الػػػ   َمػػػ  ذلػػػ   نفسػػػ  لػػػ  تُػػػ ي   !هللا عػػػ  قطيعػػػ  عملػػػ  يف كػػػ ف ولػػػ  هللا  إىل سيصػػػل
 وا٣ػػ اطر األنفػػ   خفػػ   يعلمػػ ف الػػ ي  الصػػ ٢ْ هللا رجػػ ؿ األمػػر؟ حقيقػػ  لػػ  يكشػػف
 يػػ ل فو  ا٣ػػ اطر  هػػ   بػػْ ويُفرقػػ ف ا٢ي انيػػ   وا٣ػػ اطر اإلبليسػػي   وا٣ػػ اطر النفسػػي  

 .هللا ش ء إف القص  وبل غ  رُقي  هي  م  على ا٤رء
 هػ ـ أمػر كػل يف شػيخ  يسػت ذف أف عليػ  هينبغػ  السل ؾ يف ٛك  ال   ا٤ري  أم 
 يف ه صػػل  نقطػػ  تعتػػرب الػػٍ األعمػػ ؿ مػػ  عمػػل أ  أو كتطليػػ   أو كػػ واج  أو ك لسػػفر 
 أهػػػػػل شػػػػػ ور إذا إال شػػػػػ دالر  إىل يصػػػػػل وال الرشػػػػػ د  إىل هياػػػػػ  ياتػػػػػ   أف بػػػػػ  ال حي تػػػػػ  
 . هللا ش ء إف الب ؿ مطمة  وه  هيمش  الصحي   الطري  ل  يُبين ف ه هنم اإلرش د 

 العػػ ٤ ف  إال هلكػػى النػػ س كػػل: ))األثػػر يف ورد مػػ  اجملػػ ؿ هػػ ا يف أذكػػر ولػػ ل 
 االثػػر هػػ ا يف قػػ ؿ(( عظػػيم خطػػر علػػى وا٤خلصػػ ف ا٤خلصػػ ف  إال هلكػػى العػػ ٤ ف وكػػل

 لػي  الػ ي  هػم عظػيم خطػر علػى الػ ي  ا٤ُخلصػ ف:  سػبلم  علػ  دمحم الشي  شيخن 
 .برأي  وأيخ وف ب  يقت وف شي  ٥م

 وهػػ  خػّ أنػ  علػػى أمػر يف الػنف  لػػ  ُتسػ ِّؿ قػ  ا٤قػػ ـ يف علػ ّ  مػ  بلػػغ مامػ  ألنػ 
 .ا٤ام  األم ر ه   كل يف شيخ  يستشّ أف ب  ال ل ل  ٧   شر

 أمػر لػ  تبػ َّ  وإف يسػت ذف  حػٌ منػ  ٱػرج ال مػ عاجت أو ٝ ع  يف مع  ك ف وإذا
 النبػ   ا٥َػ   يُنفػ  حػٌ بكفػ   أو إبصػبع  ولػ  حػٌ هليست ذف ا٣روج م  ل  ب  وال ه ـ

 .اآل ت ه   يف لن   هللا أورد  ال  
 الشػػي   يل اسػػت ذف وأنػػ  س مشػػ  أا: ٔػػ ار  ٤ػػ  ويقػػ ؿ الػػنف  ٚ عػػ  الػػبع 

 . هللا وكبلـ هللا بي ف يف اض و  األمر ألف ٯ ز  ال ه ا
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ّة مػػ  هللا أرا  ٗػػ  الشػػي  ويػػر  خػػ ص  ألمػػر ا٢ضػػ ر أحػػ  يسػػت ذف قػػ   أف البصػػ
 ا٢ػ الت هػ   يف ا٤ريػ  على ٯب ل ل  القي ـ  يف ل  أيذف هبل ص ٢   غّ يف ه ا قي م 
 وي اصػل  نػ ر  قلبػ  يف ٤ػ   ويُعّرِهاػ  القيـ   ا٢  يعرها  ه ئ ة الل ـو يف ألف يلـ   أف
 .العلي  إب٥ م ت   هللا

    ىرضىهىرضىه  وادلنبخبحوادلنبخبح  اىيعبءاىيعبء  ؤدةؤدة
     :هقػػػ ؿ  هللا لرسػػػ ؿ وا٤ن جػػػ ة الػػػ ع ء أدب علػػػى  هللا يػػػ لن  مث      

                                  : 
 البسػػيط  ا٤عػػ ين علػػى مناػػ  رسنقتصػػ حصػػر  وال ٥ػػ  عػػ َّ  ال معػػ ين هياػػ  اآليػػ  هػػ  

 .هقاا  نستطي  الٍ
 :األوؿ ا٤عُ -
 سػػبب وهػػ ا – العػػرب كػػ ف بعضػػكم  تنػػ دوف كمػػ  ٦ػػرداا  إب٠ػػ  الرسػػ ؿ تنػػ دوا ال

 هللا كػػ ف إذا!! دمحم   دمحم   : ويق لػػ ف النػػي إىل يػػ هب ف – اآليػػ  هػػ   نػػ وؿ أسػػب ب مػػ 
 ءهمأب٠  ٥م من د ا  ورسل  أنبي ء  ح  يف ق ؿ: 

                             (الصػػػػػػػػػػػ ه ت)                         
                        (ٔٗٗاألعػػراؼ)                                  

              (ٔٔٓةا٤ ئػػػػػػػ )                                 (ٕٙص)   ينػػػػػػػ د 
 .أب٠ ئام الرسل على

 :ٰبا  بكني  ادا  الكرًن الني على اد  عن م  لك 
                                             (ٗ٘األحػػػػػػ اب)                

                          (ٙٚا٤ ئػػػػػػػػػػ ة)                    (ا٤ مػػػػػػػػػػل)                    
  : الرس ل  ب كر ذيَّل  ٦رداا  إ٠  ذكر وعن م   (ا٤ ثر)             (ٕٜ الفت). 
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   هللا  نػػػي  : ق لػػ ا ولكػػػ  ٦ػػرداا  إ٠ػػ  بػػػ كر كمبيػػن الرسػػػ ؿ دعػػ ء ٘علػػ ا ال إذاا 
 وأرضػػ    م لػػ  اإلمػػ ـ أف سػػ بق ا  ذكػػرت وقػػ  هللا  صػػف    هللا  حبيػػب   هللا  رسػػ ؿ
 األعػػرايب وقػػف وعنػػ م  النػػي  زرت: يقػػ ؿ لكػػ  النػػي  قػػرب زرت: اإلنسػػ ف يقػػ ؿ أف كػػرَّ 
 : هللا رس ؿ ٨ طب ا  وق ؿ النب ي  الروض  أم ـ
  تػظّيييٗتػظّيييٗ  جةٌميييةعجةٌميييةع  د  ٕيييرد  ٕييير  ِيييِٓيييٓ  ششخ١يييخ١ييي  ٠ييية٠ييية

  

  ٚب وييييُٚب وييييُ  بٌمييييةعبٌمييييةع   ١ييييحٙٓ ١ييييحٙٓ  ِييييِٓييييٓ   طييييةت طييييةت

  عيييييةوٕٗعيييييةوٕٗ  تٔيييييرتٔييييير  ٌمحيييييشٌمحيييييش  بٌفيييييذبءبٌفيييييذبء  لٍحيييييٟلٍحيييييٟ  

  

  ٚبٌىيييشَٚبٌىيييشَ  بٌجيييٛدبٌجيييٛد  ٚ ١يييٗٚ ١يييٗ  بٌؼفييية بٌؼفييية    ١يييٗ ١يييٗ

  
 :نق ؿ أف ٯب وق ل ا ٘ب  ال أهن  ورأوا األلف ظ بع  الص ٢ ف ه ستثقل

ضيؼر  ِِٓٓ  خ١شخ١ش  ٠ة٠ة ضيؼرٚ    تٔجّيٗتٔجّيٗ  جيةٌشٚ جيةٌشٚ   ٚ 

  

  ٚب وييُٚب وييُ  بٌييشٚ بٌييشٚ    ١ييحٙٓ ١ييحٙٓ  ِييِٓييٓ   طييةت طييةت

  عيييةوٕٗعيييةوٕٗ  تٔيييرتٔييير  ٌيييشٚ ٌيييشٚ   بٌفيييذبءبٌفيييذبء  لٍحيييٟلٍحيييٟ  

  

  ٚبٌىيييشَٚبٌىيييشَ  بٌجيييٛدبٌجيييٛد  ٚ ١يييٗٚ ١يييٗ  بٌؼفييية بٌؼفييية    ١يييٗ ١يييٗ

  
 هػػ   هحػػٌ دائمػػ ا  عػػ يل أدب هللا  رسػػ ؿ سػػي ا مػػ  مرهػػف ذوؽ ٥ػػم الصػػ ٢ ف

ّوه  الكلم ت  ال إذاا    البػ ي  حضػرة ٥ػم علَّمػ  الػ   الرهيػ  الػ وؽ مػ  لتتن سب يغ
 .العظيم  األوج  م  وج  وه ا هللا  ب  ادا  ٗ  إال  الرس ؿ نن د 

 :الث ين ا٤عُ -
 نػ اء ألف آخػر  إنسػ ف أ  كن اء ن اء  و٘عل  الرس ؿ علي  يُن د  أف إ ؾ
 :القػػػػػػػػػػػػػػرآف يف قػػػػػػػػػػػػػػ ؿ هللا ألف والط عػػػػػػػػػػػػػػ   السػػػػػػػػػػػػػػم  هػػػػػػػػػػػػػػ راا  يسػػػػػػػػػػػػػػت جب الرسػػػػػػػػػػػػػػ ؿ

                                                      (ٕٗاألنف ؿ). 
 النػي هنػ دا  ا٤بػ رؾ  مسػج   يف اهلػ  يػؤد   أصػح ب  مػ  رجػبلا  كػ ف ول ل 

 : ل  ق ؿ سلَّم أف وبع  الصبلة  واصل ولكن  الصبلة  يف وه 
ََٓعٜو  ََاََا  }} ََٓعٜوََ ََ  ِٕ ِٕٜأ ٓٔٞ   ٜأ َٝ ٓٔٞ َتٞأٔت َٝ ًُٞت  َتٞأٔت ًُٞتٝق ْٚٞ: : ٝق ِْٚٞإ ُِٓت  ِإ ُِٓتٝن ٍَ. . ٝأَؾً ٞٝأَؾً ٞ  ٝن ٍَٜقا ِِ:  :  ٜقا ِِٜأٜي ٌِ  ٜأٜي ٌَِٜٝك ُ٘  َٜٝك ُ٘ايَّ َٗـا   َٜاَٜا  : : ايَّ ٜٗ َٗـا ٜأ ٜٗ   ٜأ

َٔ َٔائَّرٜ ُٓ  ائَّرٜ ََ ُٓآ ََ ٘ٔ  اِضَتٔذُٝبٛااِضَتٔذُٝبٛا  ٛاٛاآ َّ ٘ٔٔي َّ ٍِ  ٔي ٍَِٚٔيًٖسُضٛ ِِ  ِإَذاِإَذا  َٚٔيًٖسُضٛ َِِدَعاٝن ُٖا  َدَعاٝن ُٖاٜي ِِ  ٜي ٝٔٝٝه ُِِِٜش ٝٔٝٝه ٙٗٙٗ{{    ُِٜش
  

 !الُسنَّ  على مق ـ والفرض سن   والن اهل هرض  الرس ؿ ن اء إج ب 
                                                           

 بن المعلً  البخاري وأبً داود وغٌرهما عن أبً سعٌد 24



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1111))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

 وأا علػػىَّ األب او األـ أحػػ ٮ   اد  هػػ ذا  ب واألـاأل علػػى ذلػػ  األئمػػ  وقػػ س
 ك نػ  ولػ  هػرض ٮ  نػ اء ألف وأجيػب  وُأسػلم الصػبلة مػ  أخرج البي  يف اهل  أصل 
 قػػ ؿ  وقػػ  يغضػػب ا  بلهػػ صػػبلة يف أين أُلعػػّرِهام صػػ ي أرهػػ  أف هيجػػب هريضػػ  الصػػبلة

 :اسرائيل بِ ع ب جري   ع 
{{  َٕ َٕٜنا ِْٜر  ٜنا ِْٜرُدَس ٘ٔ،  ٔفٞٔفٞ  ََٜتَعٖبُدََٜتَعٖبُد  ُدَس َََعٔت ِٛ ٘ٔ،َؾ َََعٔت ِٛ ٍَ  َؾ ٍَٜقا ُ٘: : ٜقا ُٜ٘فٜأَتِت ُ٘،  ٜفٜأَتِت َٗ ُ٘،ٝأ َٗ ُِٜر،  َٜاَٜا: : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت  ٝأ ُِٜر،ُدَس َْا  ُدَس َْاٜأ َٗـوٜ   ٜأ َٗـوٜ ٝأ   ٝأ

ٓٔٞ،ٜفٜهً ٜفٜهً  ُِ،ٞٔٓ ُِ  ٍَ ٍَٜقا ُ٘: : ٜقا ُٜ٘فَؿاَدٜفِت ٍَ  َُٜؿً ٞ،َُٜؿً ٞ،  ٜفَؿاَدٜفِت ٍَٜفٜكا َٚٞ  َزٚب،َزٚب،  َٜاَٜا: : ٜفٜكا َٚٞٝأ ُ٘،  ٜفاِخَتاَزٜفاِخَتاَز! ! ََٚؾ٬ٔتََٞٚؾ٬ٔتٞ  ٝأ ُ٘،َؾ٬َت   ٜفَسَدَعـتِ ٜفَسَدَعـتِ   َؾ٬َت

ِٖ ُِٖث ُ٘  ُث ُٜ٘أَتِت ُ٘  ٜأَتِت ُٜ٘فَؿاَدٜفِت ُِٜر،   َٜـا َٜـا : : ٜفٜكاٜيـتِ ٜفٜكاٜيـتِ   َُٜؿـً ٞ، َُٜؿـً ٞ،   ٜفَؿاَدٜفِت ُِٜر، ُدـَس َْـا   ُدـَس َْـا ٜأ َٗـوٜ   ٜأ َٗـوٜ ٝأ ٓٔـٞ،   ٝأ ُِ ٓٔـٞ، ٜفٜهً  ُِ ٍَ   ٜفٜهً  ٍَ ٜفٜكـا ٞ   َزٚب،َزٚب،  َٜـا َٜـا : : ٜفٜكـا َٚـ ٞ ٝأ َٚـ   ٝأ

ُ٘  ٜفاِخَتاَزٜفاِخَتاَز! ! ََٚؾ٬ٔتََٞٚؾ٬ٔتٞ َُ٘ؾ٬َت ِٖ  ،،َؾ٬َت ُِٖث ُ٘  ُث ُٜ٘أَتِت ُ٘  ٜأَتِت ُٜ٘فَؿاَدٜفِت ُِٜر،  َٜاَٜا: : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت  َُٜؿً ٞ،َُٜؿً ٞ،  ٜفَؿاَدٜفِت ُِٜر،ُدَس َْا  ُدَس َْاٜأ َٜٗو  ٜأ َٜٗوٝأ ٓٔٞ،  ٝأ ُِ ٓٔٞ،ٜفٜهً  ُِ   ٜفٜهً 

ٍَ ٍَٜقا َٚٞ  َزٚب،َزٚب،  َٜاَٜا: : ٜقا َٚٞٝأ ُ٘،  ٜفاِخَتاَزٜفاِخَتاَز! ! ََٚؾ٬ٔتََٞٚؾ٬ٔتٞ  ٝأ ُ٘،َؾ٬َت ِٖ : : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت  َؾ٬َت ُٗـ ِٖ ايَّ ُٗـ ٕٖ  ايَّ ِٕٖإ ِْٜر،   َٖـَرا َٖـَرا   ِإ ِْٜر، ُدـَس ْٖـُ٘   ُدـَس ُ٘ َِٚإ ْٖـ ٓٔـٞ،   َِٚإ ٓٔـٞ، اِب   اِب

ْٞٚ َِْٚٞٚإ ُ٘  َِٚإ ُُِت ُٜ٘نَّ ُُِت ِٕ  ٜفٜأَب٢ٜفٜأَب٢  ٜنَّ ِٕٜأ َُ  ٜأ َُُٜٜهً  ِٖ  ٓٔٞ،ٓٔٞ،ُٜٜهً  ُٗ ِٖايَّ ُٗ ُ٘  ٜف٬ٜف٬  ايَّ ُِٔت ُُ٘ت ُِٔت ُ٘  َسٖت٢َسٖت٢  ُت َٜ ُُ٘تِس َٜ ََٔطأت،  ُتِس ُُٛ ََٔطأت،اٞي ُُٛ ِٛ  اٞي َِٜٛٚي ٘ٔ  َدَعِتَدَعِت  َٜٚي ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ   َعًٜ

ِٕ ِٕٜأ َٔ  ٜأ َُٜٔٞفَتَت َٔ،  ُٜٞفَتَت َٔ،٫ٞفُتٔت ٍَ  ٫ٞفُتٔت ٍَٜقا َٕ: : ٜقا ََٕٜٚنا ِٟٚ  َزاٍعَزاٍع  َٜٚنا َِٟٜٚٞأ ٙٔ،   ِإٜيـ٢ ِإٜيـ٢   َٜٞأ ِٜـِس ٙٔ، َد ِٜـِس ٍَ   َد ٍَ ٜقـا َِـَسٜأ٠٠   ٜفَخَسَدـتٔ ٜفَخَسَدـتٔ : : ٜقـا َِـَسٜأ٠٠ ا َٜٛقـعَ   ا َٜٛقـعَ ٜف َٗـا   ٜف ِٝ َٗـا َعًٜ ِٝ   َعًٜ

َٜٛيـَدتِ   ايٖسأعـٞ، ايٖسأعـٞ،  َٜٛيـَدتِ ٜف َّــا  ٜف َّــاٝغ٬ ٌَ   ٝغ٬ ٌَ ٜفٔكٝـ ِٔ: : ٜفٔكٝـ ُٖــ َِٔٔ ُٖــ َٛ: : ٜفٜكاٜيـتِ ٜفٜكاٜيـتِ   ا ،ا ،َٖـرَ َٖـرَ   َٔ َُٖٛــ ِٔ   ُٖــ ِٔ َٔـ ِِٜس،   َؾــأسٔبَؾــأسٔب  َٔـ ِِٜس، ايـٖد   ٜفــٜأٞقَبًٝٛاٜفــٜأٞقَبًٝٛا  ايـٖد

ِِ ِٗ ِِٔبٝفُ٪ٚٔض ِٗ ِِ  ٔبٝفُ٪ٚٔض ِٗ َََطأسٝ َِِٚ ِٗ َََطأسٝ ِِٜس  ِإٜي٢ِإٜي٢  َٜٚأٞقَبًٝٛاَٜٚأٞقَبًٝٛا  َٚ ِِٜسايٖد ُٙ،  ايٖد ِٚ َٓاَد ُٙ،ٜف ِٚ َٓاَد ِِ  ٜف ًٜ ِِٜف ًٜ ِِ،  ٜف ُٗ ُِ  ً ِِ،ُٜٜه ُٗ ُِ  ً َٕ  ٜفٜأَخُرٚاٜفٜأَخُرٚا  ُٜٜه َُٛ ِٗٔد ََٜٕ َُٛ ِٗٔد َٜ  ،ُٙ َِٜس ُٙ،َد َِٜس   َد

ٍَ ََٓص ٍَٜف ََٓص ِِ،  ٜف ِٗ ِٝ ِِ،ِإٜي ِٗ ِٝ ٌِ: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا  ِإٜي ٌَِض ٙٔ  َض َٖٙٔٔر َُِسٜأ٠ٜ،  َٖٔر َُِسٜأ٠ٜ،اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا ُٙ: : ٜقا ُٙٝأَزا َِ،تََت  ٝأَزا َِ،َبٖط ٍَ  َبٖط ٍَٜقا ِٖ: : ٜقا ُِٖث ٞٚ،   َزٞأَعَزٞأَع  َََطـحَ َََطـحَ   ُث ٞٚ، ايٖؿـٔب   ايٖؿـٔب

ٍَ ٍَٜفٜكا ِٔ: : ٜفٜكا ََِٔ ٍَ  ٜأُبٜٛى ،ٜأُبٜٛى ،  ََ ٍَٜقا ٞ : : ٜقا ٞ َزأعـ ِٕ،   َزأعـ ِٕ، ايٖضـٞأ ِٜرُ   َٜـا َٜـا : : ٜفٜكـاٝيٛا ٜفٜكـاٝيٛا   ايٖضـٞأ ِٜرُ ُدـَس ٞ   ُدـَس ٓٔـ ٞ َِْب ٓٔـ َٓا   ََـا ََـا   َِْب َِ َٓا َٖـَد َِ ِٔ   َٖـَد ِٔ َٔـ ِٜـِسىٜ   َٔـ ِٜـِسىٜ َد   َد

َٖٔب َٖٔبٔبايٖر ٍَ  َٚاٞئفٖض١ٔ،َٚاٞئفٖض١ٔ،  ٔبايٖر ٍَٜقا ِٔ  ٫،٫،: : ٜقا َِٜٔٚئه َُا  ُتَساّباُتَساّبا  ٜأٔعُٝدُٜٚٙأٔعُٝدُٚٙ  َٜٚئه َُاٜن َٕ،  ٜن َٕ،ٜنا 7ٗ7ٗ{{  ٜفٜفَعًٝٛاٜفٜفَعًٝٛا  ٜنا
  

 :لعلم ءا ق ؿ
 وجػػػ  هقػػػط  يػػػر  أفعليػػػ   دعػػػ  لكناػػػ   ٢ػػػ ث يػػػ ين أف أمػػػ  عليػػػ  دعػػػ  لػػػ 
 دعػ ة لكػ  هللا  بط عػ  ومشػغ الا  اا ع بػ  كػ ف أنػ  م م  دع  بػ  عليػ   وح ث ا٤ مس ت

 ولػػ  إج بتامػػ  مػػ  بػػ  ال األـ أو األب ينػػ د  عنػػ م  لػػ ل  ال لػػ   يف ٦ بػػ  واألـ األب
 .الصبلة يف كن 
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0202))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

 أخػػرب كمػػ  هللا دعػػ  الصػػخرة  معػػ  و٤ػػ  لػػ   هللا وهػػرَّج هللا دعػػ  الػػ   والرجػػل
 :ىف ا٢ ي  الط يل ا٤عروؼ  الني

{{  َٕ َٕٜنا ِٕ  ٔيٞٔيٞ  ٜنا َٛا ِٕٜأَب َٛا ِٕ  ٜأَب َِٝخا َِٕغ َِٝخا ِٕ،   َغ ِٕ، ٜنـٔبرَيا َْـتِ   ٜنـٔبرَيا َْـتِ َٜٚنا ٞ   َٜٚنا ٞ ٔيـ ِْ   ٔيـ َٓ ِْ ٜغـ َٓ َٖـا   ٜغـ َٖـا ٜأِزَعا َُـا،   ٜأِزَعا ِٗ ِٝ َُـا، َعًٜ ِٗ ِٝ ِٓـتُ   َعًٜ ِٓـتُ ٜفٝه   ِإَذاِإَذا  ٜفٝه

َٗا  ُزِسُتُزِسُت َٗأب َٗا  ٔب َٗاَسًِٜبُت ِٖ  َسًِٜبُت ُِٖث ُِٝت  ُث ُِٝتٜأَت َْا٤ٔ،  ٜأَت َْا٤ٔ،ٔباإِل َٜٛقٞف  ٔباإِل َٜٛقٞفٜف َُا  تُُتٜف ِٗ ِٝ َُاَعًٜ ِٗ ِٝ َُا  َعًٜ ُٖ َُاَٚ ُٖ َٚ  ِٕ َُا َِْٕا٥ٔ َُا ِٖـتُ   َْا٥ٔ ِٖـتُ ٜفٜهِس ِٕ  ٜفٜهِس ِٕٜأ َُـا،   ٜأ ُٗ َُـا، ٝأٚٔقٜع ُٗ   ٝأٚٔقٜع

ُِٖت ُِٖتَٜٚنِس ِٕ  َٜٚنِس ِٕٜأ َٝٔتٞ  ٜأِبَدٜأٜأِبَدٜأ  ٜأ َٝٔتٞٔبٔؿِب َُا،  ٔبٔؿِب ُٗ ًٜ َُا،ٜقِب ُٗ ًٜ ِِ  ٜقِب ًٜ ِِٜف ًٜ ٍِ  ٜف ٍِٜأَش َُا  َٚأقٟفاَٚأقٟفا  ٜأَش ِٗ ِٝ َُاَعًٜ ِٗ ِٝ ِْٜفَذَس  َسٖت٢َسٖت٢  َعًٜ ِْٜفَذَسا ِٖ  اٞيٜفِذُس،اٞيٜفِذُس،  ا ُٗ ِٖايَّ ُٗ ِٕ  ايَّ ِٕإ   إ

َِٓت َِٓتٝن ُِ  ٝن َُِتِعًٜ ْٚٞ  َتِعًٜ ْٜٚٞأ َُا  ٜأ ْٖ َُاِإ ْٖ َِٓعُت  ِإ َِٓعُتَؾ ٜٛٔو،  َٚاٚتٜكا٤ََٚاٚتٜكا٤َ  أتٜوأتٜوََِسَضََِسَض  اِبٔتَػا٤َاِبٔتَػا٤َ  ََٖراََٖرا  َؾ ٜٛٔو،َضَخ ٖٓا  ٜفاٞفُسِزٜفاٞفُسِز  َضَخ ٖٓاَع  8ٗ{{  َع
 الصػػػػػػػػبلة قطػػػػػػػػ  هيجػػػػػػػػب الن هلػػػػػػػػ  صػػػػػػػػبلة يف وأنػػػػػػػػ  األـ أو األب اد  إذا إذاا 
 .هريض  صبلة ك ن  إذا الصبلة يف إن  ص ت  بره  تبْ أو وإج بتام  

  هللا ألف يقطعاػػػػ  أف ٯػػػػب الفريضػػػ  يف كػػػػ ف لػػػػ  حػػػٌ: قػػػػ ؿ العلمػػػػ ء وبعػػػ 
 .يس ٧  ال واألـ األب وٗر  ظروه   عرؼوي حق  يف يس م 

 !ه راا  إج بت  م  ب  ال  هللا رس ؿ علين  ين د  عن م  إذاا 
 :الكراـ الصح ب  إىل وانظر
 وضػػ جعا   زوجتػػ  علػػى دخػػل أف وبعػػ  زه هػػ  يػػـ  يف عػػ مر أيب بػػ  حنظلػػ  سػػي ا

 أف بػػػ وف ملبيػػػ ا  هخػػػرج للجاػػػ د  األنصػػػ ر ينػػػ د  هللا رسػػػ ؿ منػػػ د ٠ػػػ  يغتسػػػل أف وقبػػػل
 : هق ؿ ا٤عرك   يف واستشا  يغتسل 
{{  ٖٕ ِٕٖإ ِِ  ِإ َِِؾأسَبٝه ُ٘  َؾأسَبٝه َُ٘تُػٚطًٝ ٥ٔ٬َُٜه١ٝ،  َتُػٚطًٝ ٥ٔ٬َُٜه١ٝ،اٞي ٓٔٞ  اٞي َِٜٓٔٞع ِٜٓع١ًٜٜ،  َِٜع ِٜٓع١ًٜٜ،َس َ٘  ٜفاِضٜأٝيٛاٜفاِضٜأٝيٛا  َس ًٜ ِٖ َٜ٘أ ًٜ ِٖ ُ٘،  ََاََا  ٜأ ُْ ُ٘،َغٞأ ُْ ًِٜت  َغٞأ ًِٜتٜفُط٦ٔ   ٜفُط٦ٔ

،ُ٘ ُ٘،َؾأسَبُت َٛ  َخَسَزَخَسَز: : ٜفٜكاٜيِتٜفٜكاٜيِت  َؾأسَبُت ُٖ ََٚٛ ُٖ ُْٓب  َٚ ُْٓبُد ُٔعَ   ٔسنَئسنَي  ُد ُٔعَ َضـ َٗا٥َٔعـ١ٜ،   َضـ َٗا٥َٔعـ١ٜ، اٞي ٍَ   اٞي ٍَ ٜفٜكـا ٍُ   ٜفٜكـا ٍُ َزُضـٛ   ٔيـَرٔيوٜ ٔيـَرٔيوٜ   ::  ايَّـ٘ٔ ايَّـ٘ٔ   َزُضـٛ

ُ٘ ُٜ٘غٖطًِٜت ٥ٔ٬َُٜه١ٝ  ٜغٖطًِٜت ٥ٔ٬َُٜه١ٝاٞي 9ٗ9ٗ{{  اٞي
..  

  شٚدـ  شٚدـ    بٛٔبٛٔ  ع٢ًع٢ً  ٚنٓتٚنٓت  ايٓدا٤ايٓدا٤  مسعتمسعت))))  ::كم  ورد ابألثػر  يق ؿ آخر وصح يب

  ..((((ايٓدا٤ايٓدا٤  يتًب١ٝيتًب١ٝ  ٚتٛدٗتٚتٛدٗت  ٚتسنتٗاٚتسنتٗا  فكُتفكُت  بعد،بعد،  ٝأْصٍٝأْصٍ  ململ  ٚيهينٚيهين
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0606))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

  : : ٥ػػم قػػ ؿ هللا ألف رسػػ ؿ  نػػ اء يلػػي حػػٌ يعملػػ  الػػ   العمػػل يكمػػل م     

               ((022022ايبكس٠ايبكس٠). 
    ::قػػ ل ا الػػ ي  كػػ ليا د تكػػ ف ال حػػٌ هػػ راا  ٘يػػب أف بػػ  ال ٠عػػ  إذا       

         ((1414ايبكس٠ايبكس٠))..  

 عنػػ  العليػػ  ا٤نػػ زؿ واألحبػػ ب واأل٪ػػ ب األقطػػ ب بلػػغ بػػ  الػػ   البػػ ب هػػ  هػػ ا
 وذلػػػ   اء النػػػ لتلبيػػػ  هػػػ راا  يسػػػ رع أمػػػر أل  النػػػ اء يسػػػم  عنػػػ م    ال هػػػ ب الكػػػرًن

ّ  ٤صلحت   .ولرب  و٣
 :الث ل  ا٤عُ

ّكم أو لكم الرس ؿ دع ء أف تعتق وا ال  :لبعضكم ك ع ءكم لغ
 !! هللا عن  ٦ ب الرس ؿ دع ء ألف
 أف هيجػػػػب األمػػػػ ف أردمت ولػػػػ    الرسػػػػ ؿ بػػػػ ع ء هعلػػػػيكم اإلج بػػػػ  أردمت هػػػػ ذا

 هللا سػػخط علػػيكم هينػػ ؿ معلػػيك إنكػػ ر شػػ ئب  قلبػػ  يف يكػػ ف ال حػػٌ رضػػ   علػػى ٙرصػػ ا
 .هللا وغضب

 أف الصػػ دؽ السػػ ل  ٱشػػ   مػػ  كػػل الصػػ دق ف وأتبػػ عام الصػػ ٢ ف كػػ ف ولػػ ل 
  : ضػػػ ع هقػػػ  عليػػػ  شػػػيخ  قلػػػب تغَّػػػّ إذا ألنػػػ  عليػػػ   شػػػيخ  قلػػػب يتغػػػّ           

             (ٕٙ الت بػ) علػى يعػ د مّوالضػ( يُرضػ  : )ق ؿ لك ( يرض ٮ ) يقل م 
:  الرسػػػػػػػػػ ؿ وهػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ ك ر أقػػػػػػػػػرب                                

        .. 
 :للس ل  يق ل ف ك ن ا

 .ئ٠ةن تْ زغ١ش خة شن ٔحٛٔة، تٚ ئ٠ةن تْ زغ١ش بٌشضة ػٕة

 هقػػػػراء وهػػػػم الُصػػػػفَّ  أهػػػػل كػػػػ ف لرضػػػػ هم  هللا رضػػػػ  رضػػػػ ا إذا قػػػػـ  هػػػػؤالء ألف



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0000))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

 مسػػػج   يف ج لسػػػْ هللا  ودعػػػ ة هللا ولػػػ ي  هللا رسػػػ ؿ ٤ن صػػػرة تفرغػػػ ا الػػػ ي  ا٤سػػػلمْ
 : هق ل ا أب سفي ف  عليام ومرَّ  ا٤ب رؾ

{{  ٔ٘ َ٘ٔٚايَّ ُُٝٛف  ٜأَخَرِتٜأَخَرِت  ََاََا  َٚايَّ ُُٝٛفُض ٘ٔ  ُض ٘ٔايَّ ِٔ  ايَّ َِٔٔ ُِٓل  َٔ ُِٓلُع ٚٚ  ُع َٚٚعُد ٘ٔ  َعُد ٘ٔايَّ َٖا،  ايَّ َٖا،ََٞأَخَر ٍَ  ََٞأَخَر ٍَٜقا ٍَ: : ٜقا ٍَٜفٜكا : : َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜفٜكا

َٕ َٕٜأَتٝكٛٝيٛ ِِٝخ  ََٖراََٖرا  ٜأَتٝكٛٝيٛ ِِٝخٔيَػ ٍِٜؼ  ٔيَػ ٍِٜؼٝقَس ِِ   ٝقَس ٖٔ ٝٚٔد ِِ ََٚض ٖٔ ٝٚٔد ٖٞ  ٜفٜأَت٢ٜفٜأَت٢  ََٚض ٖٓٔب ٖٞاي ٖٓٔب ُٙ،    اي ُٙ،ٜفٜأِخَبَس ٍَ  ٜفٜأِخَبَس ٍَٜفٜكا   ٜيَعَّـوٜ ٜيَعَّـوٜ : : َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا: : ٜفٜكا

ِِ ُٗ ِِٜأٞغَضِبَت ُٗ ِٔ  ٜأٞغَضِبَت ِٜٔي٦ٔ َِٓت  ٜي٦ٔ َِٓتٝن ِِ  ٝن ُٗ ِِٜأٞغَضِبَت ُٗ ِِ   َزٖبٜو،َزٖبٜو،  ٜأٞغَضِبَتٜأٞغَضِبَت  ٜيٜكِدٜيٜكِد  ٜأٞغَضِبَت ُٖ ِِ ٜفٜأَتـا ُٖ ٛ   ٜفٜأَتـا ٛ ٜأُبـ ٍَ   َبٞهـٍس، َبٞهـٍس،   ٜأُبـ ٍَ ٜفٜكـا ََٛتـاِٙ   َٜـا َٜـا : : ٜفٜكـا ََٛتـاِٙ ِإِخ   ِإِخ

 ِِ ِِ ٜأٞغَضِبُتٝه ُ٘  َِٜػٔفُسَِٜػٔفُس  ٫،٫،: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ٜأٞغَضِبُتٝه ُ٘ايَّ ٓ٘ٓ٘{{  ٜأٔخٜٞأٔخٞ  َٜاَٜا  ٜيٜوٜيٜو  ايَّ
  

 :هيام  وحبيب   لنبي  تع يل هللا ق ؿ القـ  هؤالء

                                                    

                                                (ٕٛالكاف). 
 ا٤ريػ ي  يُبلِّػغ الػ   هػ  الصػ ٢ْ ودعػ ء الرس ؿ  ورث  ودع ء الرس ؿ  دع ء إذاا 

 .الع ٤ْ رب عن  العبل مق م ت أرقى
 :الص ٢ْ دواوي  يف ت برا ول 
 وال عمػػػل وال بكػػػ  ال شػػػيخ   مػػػ  بػػػ ع ة بلػػػغ مػػػ  بلػػػغ الصػػػ ٢ْ أعظػػػم أف ٪ػػػ  
 هن لػػ  شػػيخ  لػػ  دع هػػ  بػ ع ة بلػػغ لكنػػ  ّ  غػػ عػػ  ذلػ  يف ي يػػ  ال هاػػ  هقػػط  اجتاػ د
 مػ  ويعطيػ  األسػب ب  لػ  يُاػ ء  هللا هػ ف اسػتجيب  قػ  الػ ع ة دام  وم  هللا  رض ء
 :هللا ق ؿ يف وي خل هب   إلي  يت ج  ومع ن  وق ة وط الا  ح الا  عن  

                                      (ٕٔ٘لبقرةا). 
 تلبيػػ  أو   هللا رسػػ ؿ سػػي ا نػػ اء ٫ػػ  ال اجػػب األدب يف القػػ ر هبػػ ا ونكتفػػ 

 .عن  ين ب م  أو ب ع ء  االهتم ـ أو أمر  
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0404))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

  ادلنبفقنيادلنبفقني  ؤحىاهؤحىاه  ٍٍِِ
 :ا٤ن هقْ ع   هللا تكلم مث

                                   

 مث ٘ػ    هػبل عنػ  تبحػ  متخفػْ  هػراد  يتسػلل ف  الػ ي ا١م ع  يعرؼ  هللا
 :عنيف ا  ٙ يراا   هللا أعط هم

                                                        

       

 يف بفتنػػػ  ُيصػػػ ب أف إمػػػ   وه يػػػ  وشػػػرع  هللا رسػػػ ؿ أمػػػر عػػػ  سػػػيخ لف الػػػ  
 اب٣لػػ  يُفػػً كػػ ف هللا  طريػػ  عػػ  ابلكليػػ  اإلنقطػػ ع أو هللا  عػػ  البعػػ  إىل بػػ  تػػؤد  الػػ ني 

 ٮػ  هيك ف الظا ر ٕب يُفً أو خّ  على أن  ويظ  ا٢   علي  أوجب  عم  هبم هينشغل
 قػ ؿ مػ  مػ ال   إىل يتقػرب أنػ  بػ ل  يظػ  وهػ  ش ف ل  أف الن س بْ ليظار كل  وسعي 

 :الق س  ح يث  يف  هللا
َْا  }} َْاٜأ ٢َٓ  ٜأ ٢َٜٓأٞغ ِٔ  ايٗػَسٜنا٤ٔايٗػَسٜنا٤ٔ  ٜأٞغ َِٔع ِٔ  ايٚػِسٔى،ايٚػِسٔى،  َع ََِٔ ََ  ٌَ ُٔ ٌََع ُٔ ٬َُ  َع ٬ََُع ٘ٔ  ٜأِغَسٜىٜأِغَسٜى  َع ٘ٔٔفٝ ِِٝسٟ  ََٔعََٞٔعٞ  ٔفٝ ِِٝسٟٜغ ُ٘  ٜغ َُ٘تَسٞنُت ُ٘  َتَسٞنُت َُ٘ٚٔغِسٜن ٔ٘ٔ٘{{  َٚٔغِسٜن

  

 بيػػ ف  لسػػ ف هللا ويُعطيػػ  ابلفصػػ ح  وينطػػ  العلمػػ ء كػػبلـ يقػػرأ ابلعلػػم  يُفػػً وقػػ 
 هػػُيعلِّم إليػػ   ُيشػػ ر الػػ   العػػ م ب وأصػػ ا٤ػػُ  بلػػغ أنػػ  يظػػ  لسػػ ن  ين لػػ  هعنػػ م  امتحػػ ف 
 وأمت الصػػػبلة أهضػػػل نبينػػػ  وعلػػػى عليػػػ  عيسػػػى سػػػي ا قػػػ ؿ وقػػػ  العمػػػل  وينسػػػى النػػػ س
ّهػ  ُتض ء ك لشمع  تك ن ا ال: ))السبلـ َؽ وهػ  لغ  هػ  مػ ال  ي هقػ  الػ   العػ م((. ٙػ
 ابػ أ سػ اهم  مػ  يُعلػم ذلػ  بعػ  مث بيتػ   أهػل يُعلِّػم ذلػ  بعػ  مث أوالا  بعلمػ  يعمػل الػ  

 : الع ائم أب  اإلم ـ ذل  يف ويق ؿ ه ألقرب  األقرب مث تع ؿ  ٗ  مث بنفس 
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0303))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

  بٌييييشتبٌييييشت  ِييييِٓييييٓ  تخشييييٝتخشييييٝ  ٠جؼٍٕيييي٠ٟجؼٍٕييييٟ  بٌؼٍييييُبٌؼٍييييُ

  

  ٚبٌمٍيييييييثٚبٌمٍيييييييث  جة ػضيييييييةءجة ػضيييييييةء      تسبليييييييثتسبليييييييث

  جٍٙيٟجٍٙيٟ   ّٓ ّٓ  سجٟسجٟ  ِِٓٓ  تخشٝتخشٝ  توٓتوٓ  ٌٌُُ  ئْئْ  

  

  ٚبٌغ١يييثٚبٌغ١يييث  بٌىشييي بٌىشييي   ػٍيييَٛػٍيييَٛ  ػٍّيييرػٍّييير  ٚئْٚئْ

   مييييٗ مييييٗ  ِٚييييِٓٚييييٓ  ػٍييييُػٍييييُ  ِييييِٓييييٓ  زحصييييٍرزحصييييٍر  ٚئْٚئْ  

  

   جحيٟ جحيٟ  ٠يضي٠يضي  ٌيٌُيُ  بٌشٚبعيٟبٌشٚبعيٟ  بٌجحةيبٌجحةي  ِثًِثً

  
 وال عػػػبل   يف جػػػل هللا ومراقبػػػ  هللا خشػػػي  إىل يصػػػل اإلنسػػػ ف ٯعػػػل غ يتػػػ  العلػػػم

 . هللا رس ؿ سي ا منا  على الس ي  ا٤ ه  ابلعمل إال ذل  يك ف
ّة والفػػً ػػػ  وال تُعػػ  ال كثػػ   : ذكػػػرا  ٗػػ  ونكتفػػ  ُٙ                       

           هػػػ  الػػػ ني  يف العػػػ اب وأشػػػ  الػػػ ني   يف يكػػػ ف قػػػ  األلػػػيم والعػػػ اب 
 القسػ ة أو هللا  ط ع  ع  الص ود أو هللا  طري  ع  القطيع  أو هللا  حضرة ع  ا٢ج ب

 ألػػػيم عػػػ اب هػػػ ا كػػػل...  هللا كتػػػ ب تػػػبلوة مػػػ  يتف عػػػل وال ينفعػػػل ال ا٤ػػػرء ٘عػػػل الػػػٍ
 :وأرض    الع ائم أب  اإلم ـ ذل  يف يق ؿ واألبرار  ولؤلخي ر لؤلصفي ء
  ٔيييييةسٖٔيييييةسٖ  ِيييييِٓيييييٓ  ٚ ميييييٗٚ ميييييٗ  تخييييية تخييييية   الال  تٔيييييةتٔييييية

  

  ٌط١حٙييييييةٌط١حٙيييييية  بٌجٕييييييةْبٌجٕييييييةْ  تجغييييييٟتجغييييييٟ  ٚالٚال  ويييييي ويييييي 

  ِٚحةعيييييِٕٟٚحةعيييييٕٟ  جٕسيييييٟجٕسيييييٟ  ِٕيييييِٕٗيييييٗ   يييييةٌمشت يييييةٌمشت  

  

  ١ٌٙٚحٙييييييية١ٌٙٚحٙييييييية  ٔيييييييةسٖٔيييييييةسٖ  ػٕيييييييٗػٕيييييييٗ  ٚبٌحؼيييييييذٚبٌحؼيييييييذ

  
 الصػػػ ٢ْ صػػػحب  مػػػ   هللا ٰرمػػػ  أو   هللا عػػػ  البعػػػ  العػػػ اب أنػػػ اع أشػػػ 
 هُيعكِّػػروا ٯ لسػػام أو إلػػيام ينتمػػ  أف ٰػػب ال الػػ ي  األشػػرار بصػػحب  ويرزقػػ  الصػػ دقْ 

 عليامػػ  داوود بػػ  سػػليم ف سػػي ا هػػ َّد عنػػ م  ولػػ ل  ح لػػ   عليػػ  وُيضػػيع ف وقتػػ   عليػػ 
  : هقػػػػ ؿ ا٥ هػػػػ  السػػػبلـ وأمت الصػػػػبلة أهضػػػل نبينػػػػ  وعلػػػى                      

                                                                  
        (النمل) أ  هصػيلت   غّ م  أضع  أف: ق ؿ ش ي اا؟ ع اابا  تع ب  كيف: هُسةل 
 !!.معام؟ سيعيش كيف الطي ر  م  هصيل  غّ

 وإف ذكَّػػرو   نسػػ  إف األخيػػ ر  صػػحب  ورزقػػ  ابألبػػرار  أح طػػ   هللا أحبػػ  همػػ 
 .عبل  يف جل هللا لرض اف القص  بل غ وعلى هللا ط ع  على ويُق ون  أع ن    ذكر

ػػػ م ف وج لسػػػ  البطَّػػػ ل ف  احت شػػػ  إذا لكػػػ   هػػػ   مػػػ  ٯػػػِ مػػػ ذا وا٤غتػػػ ب ف  النمَّ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0202))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

 ولػػ ل    هللا عػػ  والبعػػ  القلػػب وتسػ ي  وا٤خػػ ز  وا٤سػػ و ء ا٤سػػ لب غػػّ اجملػ ل 
  : للمتقْ هللا ق ؿ                                    (ٛٙاألنع ـ). 

 ا٢بيػب جػ ار ومػ  إليػ   النظر ل ة م   هللا ٰرم  أف اآلخرة يف الع اب وأكرب
  ػـر ا١نػ  دخػل مػ  يصػن  مػ ذا القػرار  دار يف األخي ر وصحب  وجػ  إىل النظػر مػ  وُٰ
 ا١ػػػ ئ ة! هللا؟ عبػػػ د مػػػ  واألبػػػرار واألخيػػػ ر ومصػػػطف   هللا حبيػػػب ٦ لسػػػ  مػػػ  وٰػػػـر هللا

  : ورسػػػػػػػػػػ ل  هللا يطػػػػػػػػػػ  ٤ػػػػػػػػػػ  العظمػػػػػػػػػػى                                         
                                             (ٜٙالنسػػ ء) ذلػػ  أف يػػ كر وم 

  : بعػػ ه  قػػ ؿ بػػل بعمػػل                  (ٚٓالنسػػ ء) هللا بػػ  يتفضػػل  علػػى 
ب  م   .ا٢ي ة ه   يف وي هق  ُٰ

ػػػػر مث   : هقػػػػ ؿ أٝعػػػػْ ا٤ػػػػؤمنْ هللا ذكَّ                            
 ومصػػن ع ت   ك ئن تػ  إىل  عنػػ نلتفػ  وال حضػػرت  عػ  نغفػػل وال ب اتػ   إال ننشػػغل ال حػٌ
 تشػػغلن  أف ألنفسػػن  نسػػم  وال العظػػيم  العلػػ  لنػػ  أابحػػ  الػػ   الكػػرًن القػػ ر مناػػ  أنخػػ 

  هللا الرسػػ ؿ أف صػحي  هللا  عػػ  هبػ  ننشػػغل ٯعلنػ  الػػ   االسػتكث ر مناػػ  ابالسػتكث ر
 :ح يث  يف ق ؿ

{{  َِ َِِْٔع ٍُ  ِْٔع َُا ٍُاٞي َُا ٌِ  َََعَََع  ايٖؿأيُحايٖؿأيُح  اٞي ٌِايٖسُد ٕٕ٘٘{{  ايٖؿأيِحايٖؿأيِح  ايٖسُد
  

 حقػػ ؽ وعػػ  هللا  ٫ػػ  عليػػ  مػػ  عػػ  ا٤ػػ ؿ يشػػغل  م الػػ   الصػػ ح؟ العبػػ  َمػػ  كػػ ل
 .ا٤ ؿ ه ا يف ٥م  هللا كتبا  الٍ  هللا خل 

                       ال َمػػػ  يراهػػػ  والب طنػػػ  الظػػػ هرة اإلنسػػػ ف أحػػػ اؿ كػػػل 
 .السم ء يف وال األرض يف خ هي  علي  ٚفى

                                      أدرؾ إذا هللا إىل الرجػػػػػػػػػػػػ ع بعػػػػػػػػػػػػ 
 واستحضػر ا٢يػ ة  هػ   يف هعلػ  شػ ء كػل عػ  هللا مػ  سُيسػةل أنػ  الػ واـ علػى اإلنس ف
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0101))                                                                          اجلُعاجلُع  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  ا٭دبا٭دب: : ايجايحايجايح  فؿٌفؿٌاياي

 كمػػ  ا٤سػػتقيم الطريػػ  علػػى ٲشػػ  هللا؟ خلػػ  بػػْ حي تػػ  تكػػ ف كيػػف ابطنػػ  يف األمػػر هػػ ا
 .هللا كت ب يف  هللا وصف

  : ق ؿ  هللا أف ابل  م                     ! 
 ٚفػػى ال السػػر  مػػ  وأخفػػى السػػر يف خفػػ   أو جلػػ  ابطػػ   أو ظػػ هر شػػ ء كػػل

 :السم ء يف وال األرض يف خ هي  علي 

                                  (ٜٔغ هر) 
 :و٪ اكم سركم يعلم
 :ا٤ق ـ ه ا إىل يصل حٌ وٯتا  نفس  اإلنس ف يؤهل أف ب  ال

 هيػ  أح الػ  ٝيػ  يف  هلل الك ملػ  الت مػ  ا٤راقبػ  مق ـ ا٤ق ـ  ه ا إىل وصل ه ذا
 وحفظػ  وت هيقػ  بت ييػ   معػ   هللا ويكػ ف ا٤ق مػ ت  أعلػى إىل يرهع   هللا ه ف هن   

 : ت حي يف إلي  ٰت ج م  بكل وٲ   وصي نت  
 .حبلؿ ٗ ؿ أم   م ؿ إىل احت ج إف -

 !يرا  ك ن   هللا يعب  أف ب  يستطي  ٕ ؿ أم   ح ؿ إىل احت ج وإف -

 بػ  ويعلػم هللا  طريػ  بػ  يكشػف بعلػم عنػ   مػ  هللا أ٥مػ  علػم إىل احتػ ج وإف -
 !م ال  على وعلم ويقْ بص ؽ هُيقبل وا٣بي  والطيب وا٢راـ ا٢بلؿ

 إىل نصػػل أف أٝعػػْ أعيننػػ  نصػػب نضػػع  أف ينبغػػ  الػػ   األرقػػى ا٤قػػ ـ هػػ  هػػ ا
 :تب رؾ وتع ىل هللا ق ؿ

                                     (ٕٔٛالنحل). 
 وسلم وصحب  آل  وعلى دمحم سي ا على هللا وصلى



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((0000))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي



  

    ثُتهثُته  يفيف    اىنيباىنيب  ٍعٍع  ادلؤٍننيادلؤٍنني  آداةآداة
  

  واىعيٌواىعيٌ  اىقرآُاىقرآُ  جمبىصجمبىص  فضوفضو

  األضىحاألضىح  اىنيباىنيب

  اىضُبفخاىضُبفخ  آداةآداة

  احلدبةاحلدبة  ؤحنبًؤحنبً

    اىنيباىنيب  عيًعيً  وٍالقنتهوٍالقنته  اهللاهلل  صالحصالح

    اىنيباىنيب  عيًعيً  ادلؤٍننيادلؤٍنني  صالحصالح

  وٍىاضعهبوٍىاضعهب    اىنيباىنيب  عيًعيً  اىصالحاىصالح  حنٌحنٌ
 
 



 

  

                  

                                           

                                            

                                                   

                                           

                                               

                                             

                                                  

                                            

                                            

                                                     

                                               

                                                  

                                           )األح اب()األح اب(  

                                                  

                                                   

           ((ٖٖٙٙاألح اباألح اب))    



 

  

                                                 

  ((ٕٕٙٙالن رالن ر))                                             

              ((ٖٖٚٚاألح اباألح اب))                              

                                          

                              ((ٖٖٚٚاألح اباألح اب))    

                                          ((ٕٕٛٛالن رالن ر))    

                      ((ٔٓٔٓا٢جراتا٢جرات))                       

                                        ((ٖٖٓٓالن رالن ر.).)  

                                               

                                               

                                               

                                                

                                                  

                                                    

                   ((غ هرغ هر ) )  

                                             ((ٛٙٛٙالنس ءالنس ء.).)  



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((2222))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي



  

  ٖٖ٘٘  ثُتهثُته  يفيف    اىنيباىنيب  ٍعٍع  ادلؤٍننيادلؤٍنني  آداةآداة
  

  احلىهاحلىه  وحي وحي   وعيُهوعيُه  األٍى ،األٍى ،  صالذصالذ  ههثث  اىذٌاىذٌ  هللهلل  احلَياحلَي  ––  اىرحٌُاىرحٌُ  اىرمحِاىرمحِ  اهللاهلل  ثطٌثطٌ
  واىصالحواىصالح  اىنشى ،اىنشى ،  وإىُهوإىُه  ادلثىثخادلثىثخ  وىهوىه  وادلأة،وادلأة،  ادلرخعادلرخع  وىهوىه  وادلعىّخوادلعىّخ  واىقىحواىقىح  واىطىهواىطىه
  وتىىًَّوتىىًَّ  اهلل،اهلل،  حضرححضرح  يفيف  اِداةاِداة  ؤعيًؤعيً  إىلإىل  ٍى  ٍى     قَّب  قَّب   اىذٌاىذٌ  حمَيحمَي  ضُيّبضُيّب  عيًعيً  واىطالًواىطالً
  عيُهعيُه  اهللاهلل  صيًصيً  ٍنب ،ٍنب ،  األدةاألدة  هبذاهبذا  ٍنهٌٍنهٌ   خو خو  مومو  ىُنبهىُنبه    ؤحجبثهؤحجبثه  ؤدةؤدة    ثذاتهثذاته
  ٍى  ،ٍى  ،  ثهثه  ؤدثهؤدثه  اىذٌاىذٌ  ثبألدةثبألدة  وتإدةوتإدة  هيا ،هيا ،  عيًعيً  ضب ضب   ٍٍِِ  وموومو  وصحجهوصحجه  وآىهوآىه
  وٍعهٌوٍعهٌ  ٍنهٌٍنهٌ  واخعينبواخعينب  اهلل،اهلل،   ضىه ضىه  ٍعٍع  ؤدهبٌؤدهبٌ  يفيف  ادلهيَنيادلهيَني  اىصحبثخاىصحبثخ  هييهيي  عيًعيً  ومبُومبُ

  ..اهللاهلل  َبَب  وخىدكوخىدك  وٍنلوٍنل  ثاضيلثاضيل

  واىعيٌواىعيٌ  اىقرآُاىقرآُ  جمبىصجمبىص  فضوفضو
 يف  ا٤صػػػطفى ا٢بيػػػب قػػػ ؿ عمليػػػ ا  نطبػػػ  أننػػػ  شػػػره ا  هػػػ ا ٦لسػػػن  مػػػ  حسػػػبن 

 :الصحي   يث ح
ََُع  ََاََا  }} ََُعاِدَت ّْ  اِدَت ِٛ ّْٜق ِٛ ِٕٝت  ٔفٞٔفٞ  ٜق ِٕٝتَب ِٔ  َب َِٔٔ ُٝٛٔت  َٔ ُٝٛٔتُب ٘ٔ  ُب ٘ٔايَّ َٕ  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  ايَّ ََِٕٜتًٝٛ ٘ٔ  ٔنَتاَبٔنَتاَب  َِٜتًٝٛ ٘ٔايَّ ُ٘  ايَّ َْ ََٜتَداَزُضٛ َُٚ٘ َْ ََٜتَداَزُضٛ َٚ  

ِِ ُٗ َٓ ِٝ َِِب ُٗ َٓ ِٝ ُِ  ََْصٜيِتََْصٜيِت  ِإ٫ِإ٫  َب ِٗ ِٝ َُِعًٜ ِٗ ِٝ ١َٝٓ،  َعًٜ ١َٝٓ،ايٖطٔهٝ ُِ  ايٖطٔهٝ ُٗ َِٝت َُِٜٚغٔػ ُٗ َِٝت ١َُٝ،  َٜٚغٔػ ١َُٝ،ايٖسِس ُِ  ايٖسِس ُٗ ََُِٚسفَِّت ُٗ ٥ٔ٬َُٜه١ٝ،  ََٚسفَِّت ٥ٔ٬َُٜه١ٝ،اٞي   اٞي

ُِ ُٖ ََُِٚذٜنَس ُٖ ُ٘  ََٚذٜنَس ُ٘ايَّ ِٔ  ايَّ َُ ِٔٔفٝ َُ ُٙ  ٔفٝ َِٓد ُٙٔع َِٓد ٗ٘ٗ٘{{  ٔع
  

 يف نتنػػػػ وؿ و٫ػػػػ  البايػػػػ   اجملػػػػ ل  هبػػػػ   وعلػػػػيكم علينػػػػ   هللا بفضػػػػل ه بشػػػػروا
                                                           

 مٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٓهـ ٖٙٗٔرجب  من ٔٔالمعادي الخمٌس  ٖ٘
 سنن أبً داود عن أبً هرٌرة  ٗ٘



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((2626))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 شػػػ ي  ومصػػػطف   هللا رسػػػ ؿ أف وقلنػػػ  الربيػػػ   خػػػّ مػػػ  القرآنيػػػ  اآلداب ا٤تصػػػل  حلق تنػػػ 
 أتديػػػب ب اتػػػ   هللا هتػػػ ىل هللا  خلػػػ  مػػػ  أيضػػػ ا  ا٢يػػػ ء وشػػػ ي  هللا  حضػػػرة مػػػ  ا٢يػػػ ء
 رضػ   ويف رض    ب ل  لين ل ا هللا  رس ؿ م  علي  يك ن ا أف ينبغ    ال ابألدب أحب ب 
 .عبل  يف جل هللا رض 

  : قرآنػػػػػػػػػػػػػ  يف قػػػػػػػػػػػػػ ؿ  هػػػػػػػػػػػػ هلل                              
       (ٕٙ الت ب) م ك ر أقرب على يع د والضمّ( يرض ٮ ) يقل وم. 

 :تع ىل هللا ق ؿ األح اب  س رة تآ  يف اليـ  وحلق 
                  

                                                        

                                                           

                                                      

                                                           

                                                    

                                                         

                                                   

                                                            

                                                            

                                                       

                                         )األح اب()األح اب(  



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((2020))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

  األضىحاألضىح  اىنيباىنيب
 يقينػ  لقػ ة ومصػطف   حبيبػ   هللا اخت ر هق  عظيم  ش ف ٥  ك ف اآل ت وه  

 وطب عاػػػ  أخبلقاػػػ  يف ا١ هليػػػ  عليػػػ  ك نػػػ  مػػػ  ي يػػػ  علػػػى يغػػػّ أف ٗػػػ ال   إٲ نػػػ  وشػػػ ة
 .وأوض عا  وع دا، 

 بنسػػػػب   ويصػػػػل  نسػػػػل   مػػػػ  لػػػػي  غبلمػػػػ ا  يتبػػػػُ أف للرجػػػػل ٯػػػػ ز عنػػػػ هم هكػػػػ ف
 .اإلسبلـ شريع  يف ذل  حرَّـ هللا لك  م ت   بع  ويرث  ع ئلت   وإسم إ٠  ويكتسب

 وقبػػل رسػػ لت  قبػػل  النػػي تبنػػ   الػػ   ح رثػػ  بػػ  زيػػ  يف لػػ ل  ٙػػرًن أوؿ وكػػ ف
 ا٤ب ركػ  ل وجػ  غبلمػ ا  كػ ف ألنػ  ذل  مع   الني وهعل دمحم  ب  زي  ُيسمى وك ف نب ت  

 ريب صػػل ات بػػ  زواجاػػ  بعػػ   هللا لرسػػ ؿ ووهبتػػ  ٥ػػ    اا عبػػ خ ٯػػ   السػػي ة الطػػ هرة
 .علي  وتسليم ت 

 وإخ تػػ   أاب  واسػػت عى أعم مػػ   أحػػ  عليػػ  تَعػػرَّؼ حػػٌ عنػػ   يبحثػػ ف أهلػػ  وكػػ ف
 اهػػ هب   عليػػ   وتسػػليم ت  ريب صػػل ات هللا عبػػ  بػػ  دمحم عنػػ  أنػػ  وعلمػػ ا إليػػ   وحضػػروا

 :وق ل ا إلي  
َٔ  َٜاَٜا  }} َٔاِب ُُ  َعِبٔدَعِبٔد  اِب ُُاٞي َٔ  َٜاَٜا  ًَّٔٔب،ًَّٔٔب،اٞي َٔاِب ٍِ،  اِب ٍِ،َٖأغ َٔ  َٜاَٜا  َٖأغ َٔاِب ٖٝٔد  اِب ٖٝٔدَض ٘ٔ،  َض َٔ ِٛ ٘ٔ،ٜق َٔ ِٛ ِِ  ٜق ُِْت ِِٜأ ُِْت ٌُ  ٜأ ِٖ ٌُٜأ ِٖ ِّ  ٜأ َِّسَس ٘ٔ،  َسَس ٘ٔ،ايَّ   ايَّ

،ُ٘ ُْ ُ٘،َٚٔدرَيا ُْ َِٓد  َٚٔدرَيا َِٓدَٚٔع ٘ٔ  َٚٔع ِٝٔت َ٘ٔب ِٝٔت َٕ  َب ََٕتٝفهُّٛ َٞ،  َتٝفهُّٛ ْٔ َٞ،اٞيَعا ْٔ َٕ  اٞيَعا ُُٛ ٛٞٔع ََُٕٚت ُُٛ ٛٞٔع َٓاٜى  اٜ٭ٔضرَي،اٜ٭ٔضرَي،  َُٚت َٓاٜىٔد٦ِ َٓا  ٔفٞٔفٞ  ٔد٦ِ ٔٓ َٓااِب ٔٓ َِٓدٜى،  اِب َِٓدٜى،ٔع ِٔ  ٔع ُٓ َِ ِٜٔفا ُٓ َِ   ٜفا

َٓا، ِٝ َٓا،َعًٜ ِٝ ِٔ  َعًٜ َِٜٔٚأِسٔط َٓا  َٜٚأِسٔط ِٝ َٓاِإٜي ِٝ ٘ٔ  ٔفٞٔفٞ  ِإٜي ٘ٔٔفَدا٥ٔ ْٖا  ،،ٔفَدا٥ٔ ْٖاٜفِإ َِٓسٜفُع  ٜفِإ َِٓسٜفُعَض ٍَ. . اٞئفَدا٤ٔاٞئفَدا٤ٔ  ٔفٞٔفٞ  ٜيٜوٜيٜو  َض ٍَٜقا ِٔ: : ٜقا ََِٔ ََ   َٛ ُٖ َٛ ُِٜد: : ٜقاٝيٛاٜقاٝيٛا  ُٖ ُِٜدَش ُٔ  َش ُِٔب   ِب

ٍَ  َساِزَث١ٜ،َساِزَث١ٜ، ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ٬َٗ: :   ايَّ ٬َٜٗف ُِٝس  ٜف ُِٝسٜغ َٛ    ََـا ََـا : : ٜقـاٝيٛا ٜقـاٝيٛا   َذٔيـٜو  َذٔيـٜو    ٜغ َٛ  ُٖـ ٍَ   ُٖـ ٍَ ٜقـا ُٝٚسُٙ   ٜأِدُعـُٛٙ ٜأِدُعـُٛٙ : : ٜقـا ُٝٚسُٙ ٜفـٝأَخ ِٕ   ٜفـٝأَخ ِٕ ٜفـِإ   ٜفـِإ

ِِ ِِاِخَتاَزٝن َٛ  اِخَتاَزٝن ُٗ َٜٛف ُٗ ِِ  ٜف ِِٜيٝه ِِٝس  ٜيٝه ِِٝسٔبَػ ِٕ  ٔفَدا٤ٕ،ٔفَدا٤ٕ،  ٔبَػ َِِٕٚإ ْٔٞاِخَتااِخَتا  َِٚإ ِْٔٞز ٘ٔ  ِز َٛايَّ ٜ٘ٔف َٛايَّ َْا  ََاََا  ٜف َْاٜأ ِٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأِخَتاُزٜأِخَتاُز  ٔبائَّرٟٔبائَّرٟ  ٜأ ََِٔ ََ  ْٞٔ ْٔٞاِخَتاَز   اِخَتاَز

َٓا  ٜقِدٜقِد: : ٜقا٫ٜقا٫  ٜأَسّدا،ٜأَسّدا، َٓاِشِدَت َٖٓؿَف،  ِشِدَت َٖٓؿَف،اي َِٓت،  اي َِٓت،َٜٚأِسَط ٍَ  َٜٚأِسَط ٍَٜقا ُٙ، : : ٜقا ُٙ، ٜفـَدَعا ٍَ   ٜفـَدَعا ٍَ ٜفٜكـا ٌِ : : ٜفٜكـا ٌِ َٖـ ٍَ   َٖـُ٪٤ٔ٫  َٖـُ٪٤ٔ٫    َتِعـِسفُ َتِعـِسفُ   َٖـ ٍَ ٜقـا : : ٜقـا

،ِِ ِِ،ََْع ٍَ  ََْع ٍَٜقا ِٔ: : ٜقا ََِٔ ٍَ  ََٖرا ََٖرا   ََ ٍَٜقا ََٖرا  ٜأٔبٞ،ٜأٔبٞ،: : ٜقا ََٖراَٚ َٚ  ،ُٞٚ ُٚٞ،َع ٍَ  َع ٍَٜقا َْا: : ٜقا َْاٜفٜأ ِٔ  ٜفٜأ ََِٔ َُِت  ٜقِدٜقِد  ََ َُِتَعًٔ ِٜـتَ   َعًٔ ِٜـتَ ََٚزٜأ ٞ   ََٚزٜأ ٞ ُؾـِشَبٔت   ُؾـِشَبٔت

ْٔٞ  ٜيٜو،ٜيٜو، ْٜٔٞفاِخَتِس ِٚ  ٜفاِخَتِس ِٜٚأ َُا،  ٜأ ُٖ َُا،اِخَتِس ُٖ ٍَ  اِخَتِس ٍَٜقا ِْٜد  ٜقا ِْٜدَش َْا  ََاََا: : َش َْاٜأ ِٜٝو  ٜأِخَتاُزٜأِخَتاُز  ٔبائَّرٟٔبائَّرٟ  ٜأ ِٜٝوَعًٜ َِْت  ٜأَسّدا،ٜأَسّدا،  َعًٜ َِْتٜأ ٞ   ٜأ ٓٚـ َٔ ٞ ٓٚـ َٔ   ِٕ َُٜهـا ِٕ ٔب َُٜهـا   ٔب

ِٚ،  اٜ٭ٔباٜ٭ٔب ِٚ،َٚاٞيَع َِٜشٜو: : ٜفٜكا٫ٜفٜكا٫  َٚاٞيَع َِٜشٜوَٚ ُِٜد،  َٜاَٜا  َٚ ُِٜد،َش ١ٜٖٜ  ٜأَتِخَتاُزٜأَتِخَتاُز  َش ١ٜٖٜاٞيُعُبٛٔد ُٚـوٜ   ٜأٔبٝـوٜ ٜأٔبٝـوٜ   َعًٜـ٢ َعًٜـ٢   ٜٖـ١ٔ، ٜٖـ١ٔ، اٞيُشٚساٞيُشٚس  َعًٜـ٢ َعًٜـ٢   اٞيُعُبٛٔد ُٚـوٜ ََٚع   ََٚع
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    ((2424))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

ٌِ ِٖ ٌَِٜٚأ ِٖ ِٝٔتٜو   َٜٚأ ِٝٔتٜو َب ٍَ  َب ٍَٜقا ِِ،: : ٜقا ِِ،ََْع ُِٜت  ٜقِدٜقِد  ََْع ُِٜتَزٜأ ِٔ  َزٜأ َِٔٔ ٌِ  ََٖراََٖرا  َٔ ٌِايٖسُد ٦ِّٝا،  ايٖسُد ٦ِّٝا،َغ َْا  ََاََا  َغ َْاٜأ ٘ٔ  ٜأِخَتاُزٜأِخَتاُز  ٔبائَّرٟٔبائَّرٟ  ٜأ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ   ٜأَسـّدا ٜأَسـّدا   َعًٜ

ُٖا  ٜأَبّدا،ٜأَبّدا، ًٜ ُٖاٜف ًٜ ٍُ  َزٜأ٣َزٜأ٣  ٜف ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ُ٘  َذٔيٜوَذٔيٜو    ايَّ ُٜ٘أِخَسَد ٍَ  اٞئشِذِس،اٞئشِذِس،  ِإٜي٢ِإٜي٢  ٜأِخَسَد ٍَٜفٜكا ِٔ  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ََِٔ َُٗدٚا  َسَضَسَسَضَس  ََ َُٗدٚااِغ ٕٖ  اِغ ٕٖٜأ   ٜأ

ِّٜدا ِّٜداَش ٓٔٞ،  َش ٓٔٞ،اِب ٓٔٞ  اِب َِٜٓٔٞسُث ُ٘،  َِٜسُث ُ٘،َٜٚأِزُث ُٖا  َٜٚأِزُث ًٜ ُٖاٜف ًٜ ُٜٙأُبُٛٙ  َذٔيٜوَذٔيٜو  َزٜأ٣َزٜأ٣  ٜف ُ٘  ٜأُبٛ ُٗ ََُ٘ٚع ُٗ َُا   ٜطاَبِتٜطاَبِت  ََٚع ُٗ ِْٝفُطـ َُا ٜأ ُٗ ِْٝفُطـ َِْؿـَسٜفا،   ٜأ َِْؿـَسٜفا، ٜفا َٞ   ٜفا َٞ ٜفـُدٔع  ::ٜفـُدٔع
ُِٜد ُِٜدَش ُٔ  َش ُِٔب ُٖٕد  ِب ُٖٕدََُش  .٘٘٘٘{{  ََُش

 والتشػػريع ت اإلسػػبلم   التشػػري  أواف وجػػ ء ا٤ ينػػ  إىل مكػػ  مػػ   هػػ جر هلمػػ 
 إم مػ ا  يك ف حٌ الع دة ه   م  ٱرج أف أوالا   هللا أمر  ا٤ن رة  ن ا٤ ي يف كلا  ك ن 
 .ا١ هلي  الع دة ه   م  ا٣روج يف العرب لكل

 أف   هللا لػػ ع ة تعػػرض مػػ  لكػػل عمليػػ ا  درسػػ ا  اآل ت هػػ   يف  هللا ويعلمنػػ 
ّ  أيمػػػر مث بنفسػػػ  أوالا  يبػػ أ  هػػػ   علػػػى ابلقضػػػ ء  هللا وأمػػػر  لق لػػػ   يسػػتجيب حػػػٌ غػػػ

 :   وقػػػػ ؿ العػػػػ دة                             (٘األحػػػػ اب)  َّ بػػػػ  زيػػػػ  هُسػػػػم 
 .النسب يف أبي  ح رث  إبسم
 ٲكػ  وال واألنسػ ب  ابألحسػ ب تتبػ هى العػرب وك نػ  الث نيػ   العػ دة ج ءت مث

 وحسػب ا  نسػب ا  مناػ  أقػل هػ  مػ  تت وج أف عن ه  لفت ة تسم  أف النسب يف عريق  ألسرة
 بنػػػػ  زينػػػػب عمتػػػػ  ابنػػػػ  ح رثػػػػ  بػػػػ  ل يػػػػ  ٱطػػػػب أف  ومصػػػػطف   حبيبػػػػ   هللا هػػػػ مر

 ن لػػ  هلمػػ  ونقيػػ   تقيػػ  ك نػػ  ولكناػػ  وا٢سػػب  النسػػب عػػ ة أخػػ ،  وزينػػب جحػػش 
  : وسػػػػػػػػلَّم  ٥ػػػػػػػػ  خضػػػػػػػػع  القرآنيػػػػػػػػ  اآل ت                                 

                                                                      
      (ٖٙاألحػػ اب) َددوف  وال هػػ راا  هللا ألمػػر يسػػتجيب ف ألهنػػم  صػػ ؽ علػػى يػػ ؿ وهػػ ا يػػ
 .اإليق ف وق ة اإلٲ ف

 ويف نسػبا  ويف شػب هب  يف كبنػ  وٙػ  اج الػ و  هػ ا يف أبنفػ  ٙ  ك ن  ولكنا 
 ُتظاػػر هك نػ  ٨يلتاػػ   يف تػ ور الػػٍ بغيتاػ  يف مػػ  غػّ بشػػ ء ترضػى مبلحتاػػ  ويف تق اهػ 
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 .عليا  اصرب:  هيق ؿ   هللا رس ؿ إىل يشتك  هك ف علي   ال ه 
 إال كاػػ ا جلػػبلا  أمػػراا  يفعلػػ ف ال وكػػ ن ا بطبلقاػػ   هػػمَّ  ا٣ػػبلؼ وزاد األمػػر زاد و٤ػػ 

 :   النػػي حضػرة إىل الرجػػ ع بعػ                                        
         (ٕٙالن ر)  ل  ق ؿ بتطليقا  همَّ  هلم  : زوج  علي  أمس. 

 زوجػ  أفَّ  األمَّػ   هػ   يف يؤسسػ  أف يريػ  الػ   التشري  على أطلع   هللا وك ف
َُّ   اإلبػػ  التبػػِ أهنػػى هللا لكػػ  النسػػب  يف لػػؤلب ٙػػل ال اإلبػػ  زوجػػ  تبنػػ    ٤ػػ  ٙػػل ا٤ُتبػػ

َتب الٍ األحك ـ هكل وابلت يل ونف     .عبل  يف جل هللا أسقطا  علي  ت
 : هللا ق ؿ ول ل 

                                                      (ٖٚاألح اب). 
 ٗقػ ـ تلي  وال النق ؿ  ،ضما  وال العق ؿ  تستسيغا  ال أتويبلت هيا  اآلي  ه  

 ربػػ  بػػ  أمػر  الػػ   األمػر نفسػػ  يف أخفػػى أنػ  اآليػػ  هػ   يف قيػػل مػػ  وخػّ الرسػػ ؿ  حضػرة
   َّهكػػ ف زوجتػػ   لتكػػ ف هػػ   يطلػػ  زيػػ  أف  يف عليػػ  العػػرب هعػػل رد مػػ  ٱشػػى 
 .والتشاّ والتشيي  التشنيي  م  علي  ي ي وف أهنم يعلم أن  ص وخ  األمر ه ا

٢ :  بيب   هللا زوَّجا  ع ،  انتا ء وبع    زي  هطلَّقا                    
                                                                      
      (ٖٚاألح اب)  الني  زوج ت على تفتخر عنا  هللا رض  زينب السي ة ك ن  ول ل 
ٖٔ  }} :٥  هتق ؿ َٖٚدٝه َٖٔش َٖٚدٝه ٖٔ  َش َٖأيٝٝه ٖٜٔأ َٖأيٝٝه ٓٔٞ  ٜأ َٖٚد ََٓٔٞٚش َٖٚد ُ٘  ََٚش ُ٘ايَّ ِٔ  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  ايَّ َِٔٔ ِِٛم  َٔ ِِٛمٜف َٛإت  َضِبِعَضِبِع  ٜف َُ َٛإتَض َُ {{  َض

 يف األب  ٙ٘ٙ٘
: هللا ق ؿ هق  زينب أم  إ ه   زوجت : يق ؿ العق  هن ي        ه هلل   ه 
 ا٤راتبْ  وال ا٤شككْ  لكبلـ يقرأ وال يسم  ال حٌ ا٤ؤم  تكف  وه   زوَّجا   ال  
 . واآلخري  األولْ لسي  والكي  ال س يري وف ال ي  وال

 :ُسنَّ  وال ليم  لل واج  وليم  صن  يت وجا  أف  الني أراد هلم 
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{{  ِِ ِٚٔي ِِٜأ ِٚٔي ِٛ  ٜأ َِٜٛٚي 7٘7٘{{  ٔبَػا٠ٕٔبَػا٠ٕ  َٜٚي
  

ّٮ  ومسلم ابلبخ ر  ورد كم  -  أن  سي ا وٰك   :وغ
َٖٚز  }} َٖٚزَتَص ٍُ  َتَص ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ٌَ    ايَّ ٌَٜفَدَخ ٘ٔ،  ٜفَدَخ ًٔ ِٖ ٘ٔ،ٔبٜأ ًٔ ِٖ ٍَ  ٔبٜأ ٍَٜقا ََٓعِت: : ٜقا ََٓعِتٜفَؿ َٚٞ  ٜفَؿ َٚٞٝأ ّٗ  ٝأ ّٗٝأ ٍِ   ٝأ ِٝ ًٜ ٍِ ُضـ ِٝ ًٜ ِّٝطـا   ُضـ ِّٝطـا َس   --  َس

ُ٘  --  ٚايعطٌٚايعطٌ  بايًنببايًنب  خمًٛطخمًٛط  متسمتس ُٜ٘فَذَعًِٜت ٞ   ٜفَذَعًِٜت ٞ ٔفـ ِٛزٍ   ٔفـ ِٛزٍ َتـ َْـُظ،   َٜـا َٜـا : : فٜكاٜيـت فٜكاٜيـت   --  ؾـػري ؾـػري   ٚعـا٤ ٚعـا٤   ––  َتـ َْـُظ، ٜأ   ٜأ

َٖ َٖاِذ ََٗرا  بِِباِذ ََٗرأب ٍِ  ِإٜي٢ِإٜي٢  ٔب ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ٌِ    ايَّ ٌِٜفٝك ََٗرا  َبَعَجِتَبَعَجِت: : ٜفٝك ََٗرأب ِٜٝو  ٔب ِٜٝوِإٜي ٞ   ِإٜي َٚـ ٞ ٝأ َٚـ َٞ   ٝأ ٖٔـ َٚ َٞ ٖٔـ َّ   ُتٞكِس٥ُـوٜ ُتٞكِس٥ُـوٜ   َٚ َّ ايٖطـ٬   --  ايٖطـ٬

ٍُ  --  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  أدبأدب  إىلإىل  ٚاْعسٚاْعس ٍََُٚتٝكٛ ٕٖ: : ََٚتٝكٛ ِٕٖإ ٖٓا  ٜيٜوٜيٜو  ََٖراََٖرا  ِإ ٖٓأَ َٔ  ٌْ ًٝٔ ٌْٜق ًٝٔ ٍَ  َٜاَٜا  ٜق ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ ٍَ  ايَّ ٍَٜقا َِٖبُت: : ٜقا َِٖبُتٜفَر َٗا  ٜفَر َٗأب   ٔب

ٍِ  ِإٜي٢ِإٜي٢ ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ًُٞت    ايَّ ًُٞتٜفٝك ٕٖ: : ٜفٝك ِٕٖإ َٚٞ  ِإ َٚٞٝأ َّ،  ُتٞكِس٥ُٜوُتٞكِس٥ُٜو  ٝأ َّ،ايٖط٬ ٍُ  ايٖط٬ ٍََُٚتٝكٛ ٕٖ: : ََٚتٝكٛ ِٕٖإ ٖٓـا   ٜيـوٜ ٜيـوٜ   ََٖراََٖرا  ِإ ٖٓـا َٔ َٔ   ٌْ ًٔٝـ ٌْ ٜق ًٔٝـ   َٜـا َٜـا   ٜق

ٍَ ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ ٍَ  ايَّ ٍَفٜكا ُ٘،: : فٜكا ُ٘،َضِع ِٖ   َضِع ِٖ ُثـ ٍَ   ُثـ ٍَ ٜقـا َٖـِب، : : ٜقـا َٖـِب، اِذ ٞ   ٜفـاِدعُ ٜفـاِدعُ   اِذ ٞ ٔيـ ِٔ   َٚٝف٬ّْـا َٚٝف٬ّْـا   َٚٝف٬ّْـا َٚٝف٬ّْـا   ٝف٬ّْـا ٝف٬ّْـا   ٔيـ ََـ َٚ ِٔ ََـ   ٜئكٝـتَ ٜئكٝـتَ   َٚ

٢ُٖ ٢ََُٖٚض ٍَ  ِزَدا٫،ِزَدا٫،  ََٚض ٍَٜقا ُِٛت: : ٜقا ُِٛتٜفَدَع ِٔ  ٜفَدَع ََِٔ ََ  ٢ُٖ ٢َُٖض ِٔ  َض ََ َِٚٔ ََ ِِ  َعَدَدَعَدَد: : ٍَْظٍَْظ٭ٜٜ٭  قٌٝقٌٝ  ٜئكُٝت،ٜئكُٝت،  َٚ ِِٜن ُْٛا    ٜن ُْٛا  ٜنـا ٍَ   ٜنـا ٍَ ٜقـا : : ٜقـا

َٖا٤َ َٖا٤َُش ٍَ  َٔا١ٕ٥َ،َٔا١ٕ٥َ،  َث٬ٔخَث٬ٔخ  ُش ٍََٜٚقا ٍُ  ٔيٞٔيٞ  َٜٚقا ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ َْـُظ،   َٜـا َٜـا : :   ايَّ َْـُظ، ٜأ َِٛز،   َٖـاتٔ َٖـاتٔ   ٜأ َِٛز، ايٖتـ ٍَ   ايٖتـ ٍَ ٜقـا   َسٖتـ٢ َسٖتـ٢   ٜفـَدَخًٝٛا ٜفـَدَخًٝٛا : : ٜقـا

ََِتٜٮٔت ََِتٜٮٔتا ٍَ  َٚاٞيُشِذَس٠ٝ،َٚاٞيُشِذَس٠ٝ،  ايٗؿف١َّٝايٗؿف١َّٝ  ا ٍَفٜكا ٍُ  فٜكا ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ََٝتَشَِّل: " : "   ايَّ ََٝتَشَِّلٔي ٌِ   َعَػـَس٠٠، َعَػـَس٠٠،   َعَػَس٠٠َعَػَس٠٠  ٔي َٝٞأٝنـ ٌِ َٚٞي َٝٞأٝنـ   ٌٌٗٗنٝـ نٝـ   َٚٞي

ٍٕ َِْطا ٍِٕإ َِْطا ُٖا  ِإ ُٖأَ َٔ  ،ٔ٘ ًٝٔ َٜ،ٔ٘ ًٝٔ َٜ  ٍَ ٍَٜقا ٍَ  َغٔبُعٛا،َغٔبُعٛا،  َسٖت٢َسٖت٢  ٜفٜأٜنًٝٛاٜفٜأٜنًٝٛا: : ٜقا ٍَٜقا   َسٖتـ٢ َسٖتـ٢   ٜطا٥ٜٔف٠١ٜطا٥ٜٔف٠١  ََٚدَخًِٜتََٚدَخًِٜت  ٜطا٥ٜٔف٠١ٜطا٥ٜٔف٠١  ٜفَخَسَدِتٜفَخَسَدِت: : ٜقا

ِِ،  ٜأٜنًٝٛاٜأٜنًٝٛا ُٗ ِِ،ٝنًُّ ُٗ ٍَ  ٝنًُّ ٍَفٜكا َُْظ،  َٜاَٜا: : ٔيٞٔيٞ  فٜكا َُْظ،ٜأ ٍَ  اِزٜفِع،اِزٜفِع،  ٜأ ٍَٜقا َُا  ٜفَسٜفِعُتٜفَسٜفِعُت: : ٜقا َُاٜف َٕ  ََٚضِعُتََٚضِعُت  ٔسنَئسنَي  ٜأِدِزٟٜأِدِزٟ  ٜف َٕٜنا ِّ  ٜأٞنَجَسٜأٞنَجَس  ٜنا ِّٜأ   ٜأ

ٍَ    َزٜفِعُتَزٜفِعُت  ٔسنَئسنَي ٍَٜقا َٛا٥ُٔف  ََٚدًَٜظََٚدًَٜظ: : ٜقا َٛا٥ُٔفٜط ِِ  ٜط ُٗ ِٓ َِِٔ ُٗ ِٓ َٔ  َٕ َََٕٜتَشٖدُثٛ ِٝٔت  ٔفٞٔفٞ  ََٜتَشٖدُثٛ ِٝٔتَب ٍِ   َب ٍِ َزُضـٛ ٍُ     ايَّـ٘ٔ ايَّـ٘ٔ   َزُضـٛ ٍُ ََٚزُضـٛ   ََٚزُضـٛ

ٔ٘ ٘ٔايَّ ُ٘  َدأيْظَدأيْظ    ايَّ َِٚدُت ََُ٘ٚش َِٚدُت ٠١َٝ  ََٚش َٛي  َُ٠١َٝ َٛي  َٗا  َُ َٗ َٗاَِٚد َٗ ٍِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفَجٝكًٝٛاٜفَجٝكًٝٛا  اٞيَشا٥ٔٔط،اٞيَشا٥ٔٔط،  ِإٜي٢ِإٜي٢  َِٚد ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ   ٜفَخَسَزٜفَخَسَز    ايَّ

ٍُ ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ َِ    ايَّ َِٜفَطَّ ٘ٔ،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفَطَّ ٘ٔ،َْٔطا٥ٔ ِٖ  َْٔطا٥ٔ ُِٖث ُٖا  َزَدَع،َزَدَع،  ُث ًٜ ُٖاٜف ًٜ ِٚا  ٜف ِٚاَزٜأ ٍَ  َزٜأ ٍََزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ٓٗٛا  َزَدَع،َزَدَع،  ٜقِدٜقِد    ايَّ ٓٗٛاٜظ   ٜظ

ِِ ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ ٘ٔ،  َثٝكًٝٛاَثٝكًٝٛا  ٜقِدٜقِد  ٜأ ِٝ ٘ٔ،َعًٜ ِٝ ٍَ  َعًٜ ٍَٜقا ِِ  ٜفَخَسُدٛاٜفَخَسُدٛا  اٞيَباَباٞيَباَب  ٜفاِبَتَدُزٚاٜفاِبَتَدُزٚا: : ٜقا ُٗ ِِٝنُّ ُٗ ٍُ   ََٚدـا٤َ ََٚدـا٤َ   ٝنُّ ٍُ َزُضـٛ   َسٖتـ٢ َسٖتـ٢     ايَّـ٘ٔ ايَّـ٘ٔ   َزُضـٛ

ٌَ  ايٚطِتَس،ايٚطِتَس،  ٜأِزَخ٢ٜأِزَخ٢ ٌَََٚدَخ َْا  ََٚدَخ َْاَٜٚأ ِِ  اٞيُشِذَس٠ٔ،اٞيُشِذَس٠ٔ،  ٔفٞٔفٞ  َدأيْظَدأيْظ  َٜٚأ ًٜ ِِٜف ًٜ ًَٞب  ٜف ًَٞبَٜ ٖٞ،   َخـَسزَ َخـَسزَ   َسٖتـ٢ َسٖتـ٢   َٜٔطـرّيا َٜٔطـرّيا   ِإ٫ِإ٫  حِِحَٜ ٖٞ، َعًٜـ   َعًٜـ

ِِْصٜيِت ِِْصٜيِتَٚٝأ ٙٔ  َٚٝأ َٖٙٔٔر ١َٜٝ،  َٖٔر ١َٜٝ،اٯ ٍُ  ٜفَخَسَزٜفَخَسَز  اٯ ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ٖٔ    ايَّ ُٖ َٖٜٔٚقَسٜأ ُٖ ٖٓاِع  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٜٚقَسٜأ ٖٓاِعاي َٗا  : : اي ٜٗ َٗاَٜٜأ ٜٗ َٔ  َٜٜأ َٔائَّرٜ ُٓـٛا   ائَّرٜ ََ ُٓـٛا آ ََ   ٫٫  آ

َُٝٛت  َتِدُخًٝٛاَتِدُخًٝٛا َُٝٛتُب ٞٚ  ُب ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ِٕ  ِإ٫ِإ٫  اي ِٕٜأ َٕ  ٜأ َُِٕٜ٪َذ ِِ  ُِٜ٪َذ ِِٜيٝه ٍّ   ِإٜيـ٢ ِإٜيـ٢   ٜيٝه ٍّ ٜطَعـا ِٝـسَ   ٜطَعـا ِٝـسَ ٜغ َٔ   ٜغ َٔ َْـأظِسٜ َْـاُٙ   َْـأظِسٜ َْـاُٙ ِإ ِٔ   ِإ ِٔ َٜٚئهـ ِِ   ِإَذاِإَذا  َٜٚئهـ ِِ ُدٔعٝـُت   ُدٔعٝـُت

ِِ  ٜفِإَذاٜفِإَذا  ٜفاِدُخًٝٛاٜفاِدُخًٝٛا ُُِت ِِٜطٔع ُُِت َِْتٔػُسٚا  ٜطٔع َِْتٔػُسٚاٜفا ْٔٔطنَي  ٫َٚ٫َٚ  ٜفا ْٔٔطنَيَُِطَتٞأ ٕٖ  ٔيَشٔدٜٕحٔيَشٔدٜٕح  َُِطَتٞأ ِٕٖإ ِِ  ِإ َِِذٔيٝه َٕ  َذٔيٝه َٕٜنا ٖٞ  ُِٜ٪ٔذُِٟٜ٪ٔذٟ  ٜنا ٖٓٔب ٖٞاي ٖٓٔب   ..{{  اي

                                                           
 الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن أنس  7٘
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    ((2121))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

  اىضُبفخاىضُبفخ  آداةآداة
                 حػٌ وتنتظػروا الطع ـ نض  قبل ت خل ا ال يعِ نضج   أ 
 يف هللا هػػػ ن ؿ ابلتجايػػ   مشػػغ ل ف ألهنػػػم ا٤نػػ ؿ  ألصػػح ب إيػػػ اء يػػ ه هػػ ا ألف ينضػػ  

 .ا٤يق ت يـ  إىل وا٤سلم ت  ا٤سلمْ لكل الضي ه  آداب اآل ت ه  
 :أوالا 
  : دعػػػػػ ة بػػػػ وف ضػػػػػي ه  إىل يػػػػ هب أف إلنسػػػػػ ف ينبغػػػػ  ال                 

ّ   ي ع أف ل  ٯ ز وال دع ة  م  ب  ال نفس   اإلنس ف ي ع ا ال (األح ابٖ٘)  ُدعػ   إذا غػ
  }}:  هقػػ ؿ النبػػ    األدب إىل وانظػػر طعػػ ـ  إىل  هللا رسػػ ؿ األنصػػ ر مػػ  رجػػل دعػػ 

: العلمػ ء قػ ؿ النبػ    األدب يُعلِّمنػ  حػٌ لع ئشػ   اسػت ذف  {{  ٚعا٥ػ١ٚعا٥ػ١: : قاٍقاٍ  ٚعا٥ػ١ ٚعا٥ػ١ 
 قػ ؿ ُدعػ   وَم  جل الر  هب ا جة  إذا يفرح ال ار ص حب أف اليقْ علم علم  إذا إال
: {{  ِٔ ََِٔ ََ  َٞ َُٞدٔع ُٝٔذِب  ُدٔع ًٞ ُٝٔذِبٜف ًٞ  8٘{{  ٜف

 خػػ طر   جػػرب ك نػػ  إذا وخ صػػ  شػػرع   مػػ ن  عنػػ ؾ لػػي  داـ مػػ  ٘يػػب أف بػػ  ال
ِٛ  }} :يق ؿ  ك ف هق  لفقّ  ِٜٛي  9٘{{  ٜ٭َدِبُتٜ٭َدِبُت  ٝنَساٍعٝنَساٍع  ِإٜي٢ِإٜي٢  ُدٔعُٝتُدٔعُٝت  ٜي

 كػػل وصػػحب  هػػ  تػػ ع   ا٤ ينػػ  مػػ  امػػرأة ك نػػ  النسػػ ء  حػػٌ تػػ ع    وكػػ ف
 السػػل  تطػػب  ك نػػ ( السػػل ) عػػ  عبػػ رة ك نػػ  م ئػػ ة ٥ػػم وتصػػن  لصػػبلة ا عقػػب ٝعػػ 
 خػػل لػػ  وقػػ م  طعػػ ـ  إىل ط لػػب أيب عمػػ  ابنػػ  ودعتػػ  الشػػعّ  مػػ  شػػ ء عليػػ  وتضػػ 
 : ٥  هق ؿ يباجا  أف وأراد  ه كلا  وخب  

{{  َِ َِِْٔع ُّ  ِْٔع ُّاإِلَدا ٌٗ  اإِلَدا ٌٗاٞيَخ ّٖ  َٜاَٜا  اٞيَخ ّٖٝأ ٧ٍْٔ،  ٝأ ٧ٍْٔ،َٖا ِْٝت  ُٜٞكٜفُسُٜٞكٜفُس  ٫٫  َٖا ِْٝتَب ٘ٔ  َب ٘ٔٔفٝ ٌٙ  ٔفٝ ٌَٙخ ٓٙٓٙ{{  َخ
  

 قػػ دراا  كػػ ف وإذا اسػػتط عت   يف مػػ داـ يُلػػي ُدعػػ  إذا   هللا لرسػػ ؿ نبػػ   دبأ
                                                           

 سنن أبً داود ومسند أحمد عن جابر  8٘
 ً هرٌرة الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن أب 9٘
 الحاكم فً المستدرك عن أم هانًء رضً هللا عنها ٓٙ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((2020))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 السػ ق  مػ  نفػراا  ووجػ  بغلتػ   راكبػ ا   عل  ب  ا٢س  ك ف األه ضل  صن  كم  يصن 
َشػػػ ف – ا٤سػػػ كْ –  السػػػبلـ  علػػػيام هػػػ لقى ٥ػػػم  خبػػػ  كسػػػرات وأيكلػػػ ف الطريػػػ  يف

 وهػػ ا معاػػم  وأكػػل وسػػطام يف وجلػػ  غلتػػ ب علػػى مػػ  هنػػ ؿ الطعػػ ـ  تنػػ وؿ إىل هػػ ع  
 غػػ   يػػـ  عنػػ   الغػػ اء إىل أدعػػ كم وأا هػػ جبتكم دع ٛػػ ين: ٥ػػم قػػ ؿ مث الِكػػرب  يُػػ هب
 : بق ل  عمبلا  إلي  يشت ق ف ٩  لُيطعمام ح هل  م ئ ة ٥م وصن 
{{  ِٔ ََِٔ ََ  َِ َِٜيكَّ ُٙ  ٜيكَّ ُٜٙأَخا ١َُٜ  ٜأَخا ١َُٜٝيٞك َٛا٤َ،  ٝيٞك ًٞ َٛا٤َ،َس ًٞ ُ٘  َؾَسَفَؾَسَف  َس ُ٘ايَّ ُ٘  ايَّ ِٓ َُ٘ع ِٓ َُ  َََساَز٠َََٜساَز٠ٜ  َع َُاٞي َّ  ِٛٔقٔفِٛٔقٔفاٞي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ ٖٝا ١ََٔاٞئك ٖٝا ٔٙٔٙ{{  اٞئك

  

 .أٝعْ عليام وتع ىل تب رؾ هللا رض اف السلف أخبلؽ ه  
 :اثني ا 
 األئمػػ  أف حػػٌ البيػػ   رب إبذف إال شػػية ا  الطعػػ ـ مػػ  ٰمػػل أف للضػػيف ٯػػ ز ال

 صػػ حب إذف بػػ وف الطعػػ ـ مػػ  القطػ  إعطػػ ء لػػ  ٯػػ ز هػػل أنػ  يف طريفػػ  نكػػ  ٥ػػم ك نػ 
 .ذل  يف الشرعي  الن اح  يُعره ا حٌ وذل  إذن ؟ م  ل  ب  ال أـ الطع ـ

َّلػػ  هػػ ذا للحمػػل  يػػ ع ؾ م لكنػػ  للطعػػ ـ  دعػػ ؾ  لكػػ  ذلػػ   مػػ  مػػ ن  هػػبل ه 
 .نفس  ذات م  ٙمل أف ب  اليلي 

 :اثلث ا 
 ألهنػػػػم قبلػػػػ   يػػػػ هب ال للطعػػػػ ـ إليػػػػ  ُدعػػػػ  الػػػػ   ال قػػػػ  يف اإلنسػػػػ ف يػػػػ هب

 تعبػ ا سػيك ن ا ألهنػم بع    ٲك  وال الطع ـ  اي و٘ ا٤ك ف بتجاي  مشغ ل ف سيك ن ف
  : للراحػػػػػػػػ  ح جػػػػػػػػ  ويف العمػػػػػػػػل مػػػػػػػػ                                    

 .(االح ابٖ٘)
 :رابع ا 
 صػػ حب يشػػكر أكػػل وإذا يليػػ   ٩ػػ  وأيكػػل بيمنػػ    وأيكػػل هللا ُيسػػم  جلػػ  إذا

 . هللا عن  وث اهب  أجره  يرج ا ص ٢  دع ة ل  ع اهي  ال اجب  ابلشكر الطع ـ
                                                           

 حلٌة األولٌاء ألبً نعٌم عن أنس  ٔٙ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((2222))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

:      النػػػػي حضػػػػرة غضػػػػ ف يف ن لػػػػ  اآلداب هػػػػ                     
              يف ا٤ق سػػػ  الػػػر ض يػػػ خل ف ال الصػػػ ٢ْ أف سػػػ بق ا  ذكػػػرا وقػػػ 
 الػػػرحيم الػػػٞر  هللا بسػػػم: ويق لػػػ ف السػػػبلـ ابب أمػػػ ـ يقفػػػ ف أف بعػػػ  ال ا٤نػػػ رة ا٤ ينػػػ 

                                                       ي خل ف وال 
 رسػػ ؿ مػػ  صػػٰر ا  اإلذف رءوسػػام آذاف أو قلػػ هبم آبذاف ٠عػػ ا أو بقلػػ هبم شػػعروا إذا إال
 تتعػػ ىل ق سػػي  وأطعمػػ  روح نيػػ   وأطعمػػ   رانيػػ  ن أطعمػػ  إىل داخلػػ ف وهػػم ابلػػ خ ؿ  هللا

 .أنكلا  الٍ ال ني ي  األطعم  على وتتي 
                                                              

                                                         اآليػػ  هػػ 
 سػػي ا يقػػ ؿ مػػ ال   وبػػْ بينػػ  ا٤ب شػػرة والصػػل  ومصػػطف    ٕبيبػػ   هللا ارتبػػ ط لنػػ  تبػػْ
 : ا٣ط ب ب  عمر

{{  ٞٔٓ َٓٔٞٚاٜفٜك ًُٞت  َث٬ٕخ،َث٬ٕخ،  ٔفٞٔفٞ  َزٚبَٞزٚبٞ  َٚاٜفٜك ًُٞتٝق ٍَ  َٜاَٜا: : ٝق ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ ِٛ  ايَّ ِٜٛي ِٔ   اٖتَخِرَتاٖتَخِرَت  ٜي ِٔ َٔـ ِّ   َٔـ ِّ ََٜكـا َِ   ََٜكـا ٖٝٔ َِ ِإِبـَسا ٖٝٔ   ِإِبـَسا

ٍَ  ٢ِّ ٢ِّ ََُؿََُؿ َِْص ٍَٜفٜأ َِْص ُ٘  ٜفٜأ ُ٘ايَّ ِٔ  َٚاٖتٔخُرٚاَٚاٖتٔخُرٚا: : ايَّ َِٔٔ َٔ  ِّ ََِّٜكا َِ  ََٜكا ٖٝٔ َِِإِبَسا ٖٝٔ ًُٞت  ،،ََُؿ٢ََُِّؿ٢ِّ  ِإِبَسا ًُٞتٝق ٍَ   َٜاَٜا: : ٝق ٍَ َزُضـٛ ٘ٔ،   َزُضـٛ ٘ٔ، ايَّـ ْٖـُ٘   ايَّـ ُ٘ ِإ ْٖـ   ِإ

ٌُ ٌَُِٜدُخ ِٝـوٜ   َِٜدُخ ِٝـوٜ َعًٜ ِٛ   َٚاٞيٜفـأدُس، َٚاٞيٜفـأدُس،   اٞيَبـسٗ اٞيَبـسٗ   َعًٜ ًٜـ ِٛ ٜف ًٜـ ََـِستَ   ٜف ََـِستَ ٜأ َٗـاتٔ   ٜأ َٖ َٗـاتٔ ٝأ َٖ ٓٔنيَ   ٝأ َٔ ُُـِ٪ ٓٔنيَ اٞي َٔ ُُـِ٪ ٍَ   ٔباٞئشَذـأب، ٔباٞئشَذـأب،   اٞي َِْص ٍَ ٜفـٜأ َِْص َٜـ١ٜ   ايَّـُ٘ ايَّـُ٘   ٜفـٜأ َٜـ١ٜ آ   آ

ًَٜػ  اٞئشَذأب،اٞئشَذأب، ًَٜػََٚب ٞٚ  ََُعاَتَب١ََُٝعاَتَب١ٝ  ََٓٔٞٓٔٞٚب ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ٘ٔ  اي ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ ٘ٔ،   َبِعَ َبِعَ   ايٖط٬ّايٖط٬ّ  َعًٜ ٘ٔ، َْٔطـا٥ٔ ٍَ   َْٔطـا٥ٔ ٍَ ٜقـا ِٜتُ : : ٜقـا ِٜتُ ٜفاِضـَتٞكَس َٗـاتٔ   ٜفاِضـَتٞكَس َٖ َٗـاتٔ ٝأ َٖ   ٝأ

ٓٔنَي، َٔ ٪ُُِ ٓٔنَي،اٞي َٔ ٪ُُِ ًُٞت  اٞي ًُٞتٜفَدَخ ٖٔ،  ٜفَدَخ ِٗ ِٝ ٖٔ،َعًٜ ِٗ ِٝ ًُٞت  َعًٜ ًُٞتٜفَذَع ٖٔ  ٜفَذَع ِٗ ٖٜٔأِضَتٞكِسٜ ِٗ ٘ٔ: : َٚأسَد٠َٟٚأسَد٠ٟ  َٚأسَد٠َٟٚأسَد٠ٟ  ٜأِضَتٞكِسٜ َ٘ٔٚايَّ ِٔ  َٚايَّ ِٜٔي٦ٔ ٖٔ،  ٜي٦ٔ ُِٝت َٗ َِْت ٖٔ،ا ُِٝت َٗ َِْت   َِٚإ٫َِٚإ٫  ا

ٖٔ َُٝبٚدٜي ٖٜٔي َُٝبٚدٜي ُ٘  ٜي ُ٘ايَّ ِّٝسا  َُُ٘٘زُضٜٛيَزُضٜٛي  ايَّ ِّٝساَخ ٖٔ،  َخ ِٓٝه َٔ،ٖٔ ِٓٝه َٔ  ٍَ ٍَٜقا ُِٝت: : ٜقا ُِٝتٜفٜأَت ٘ٔ،  َبِعِ َبِعِ   َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفٜأَت ٘ٔ،َْٔطا٥ٔ َُُس،  َٜاَٜا: : ٜقاٜيِتٜقاٜيِت  َْٔطا٥ٔ َُُس،ُع ََا  ُع ََاٜأ   ٔفٞٔفٞ  ٜأ

ٍِ ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ُٙ  َٜٔعٝغَٜٔعٝغ  ََاََا    ايَّ َُْٙٔطا٤َ َٕ  َسٖت٢َسٖت٢  َْٔطا٤َ ََٕتٝهٛ َِْت  َتٝهٛ َِْتٜأ ٖٔ   ٜأ ُٗ ٖٔ َتٔعٝع ُٗ ٍَ  َتٔعٝع َِْص ٍَٜفٜأ َِْص ُ٘  ٜفٜأ ُ٘ايَّ ُ٘  َعَط٢َعَط : :٢  ايَّ َُ٘زٗب   َزٗب

ِٕ ِِٕإ ٖٔ  ِإ ٖٜٔطَّٜكٝه ِٕ  ٜطَّٜكٝه ِٕٜأ ُ٘  ٜأ ُُِٜ٘بٔدٜي َٚاّدا  ُِٜبٔدٜي َٚاّداٜأِش ِّٝس  ٜأِش ِّٝسَخ ٖٔ  ااَخ ِٓٝه َٖٔٔ ِٓٝه َٔ  }}ٕٕٙٙ  
                                          دنيػػػػػ   مطلػػػػػب أ 
 حجػػ ب  وراء مػػ  يكػػ ف أف بػػ  ال  النػػي زوجػػ ت مػػ  تريػػ   شػػ ء هػػ   متػػ ع  ُيسػػمَّى

                                                           
 صحٌح البخاري ومسند أحمد ٕٙ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((2121))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

  : ذلػػ  ألف سػػت رة  أ                            ليسػػ  كػػ ل   اآليػػ وهػػ 
 يػػ خل ٤ػػ  آداب هنػػ ؾ يكػػ ف أف بػػ  ال ا٤ػػؤمنْ  نسػػ ء لكػػل بػػل هقػػط  النػػي بيػػ  آلؿ

 : ق ؿ ول ل  ا٤سلمْ  بي ت
{{  ٫٫  ٌِ ٌَِِٜدُخ َِٝتٜو  َِٜدُخ َِٝتٜوَب ٞٙ،  إ٫إ٫  َب ٞٙ،َتٔك ُٛٔيٞ  ٫َٚ٫َٚ  َتٔك ُٛٔيُٞت ّٓا  إ٫إ٫  ََِعُسٜٚفٜوََِعُسٜٚفٜو  ُت َٔ ّٓاَُِ٪ َٔ ٪َُِ  }}ٖٖٙٙ

  

 ث نيػػ وال يسػػتمع ف  األوىل ثػػبلث  واإلذف يسػػت ذف  أف بػػ  ال البيػػ  يػػ خل ومػػ 
   أيذن ف  ال أو أيذن ف والث لث  يتجا وف                                         

 (ٕٛالن ر)  السػ ء ظػ  أظػ  وال أشػ   وال هػ رج  السػ ع  ه   يف ج ه ي  غّ يك ن ا ق 
ّاا  أظ  وإ٭  األ ـ  ه   يف اجملتم  مؤل ال    .وا٤ؤمن ت ا٤ؤمنْ إبخ اين دوم ا  خ

 هػت  لػ  ٕيػ  البػ ب  مػ  احي  يف أقف وإ٭  ب جا   الب ب أواج  أف ينبغ  وال
 وإذا بصػر   غ ضػ ا  لػؤلرض  يكػ ف ونظػر  ا٤كػ ف  بػ اخل مػ  علػى نظػر  يق  ال الب ب
 : هق ؿ   الني على الب ب رجل دؽ أا  أق ؿ ال َم ؟ قيل

{{  ِٔ ََِٔ َْا،: : ٜفٝكاٍٜفٝكاٍ  ََٖرا ََٖرا   ََ َْا،ٜأ ٍَٜفٜكٜفٜك  ٜأ ٍَا َْا:  :  ا َْاٜأ َْا  ٜأ َْاٜأ ُ٘  ! ! ٜأ ْٖ ُٜ٘نٜأ ْٖ َٙ  ٜنٜأ َٜٙنِس   ٗٙٗٙ{{  َذٔيٜوَذٔيٜو  ٜنِس
 أعػرِّؼ أف بػ  ال التليفػ ف  يف حٌ األمر وه ا هبلف  ب  هبلف أا: أق ؿ أف ب  ال

ػػ  ألنػػ  بنفسػػ   أكلمػػ  مػػ   هػػبل اإلسػػبلم   الػػنا  أتبػػ  أف علػػىَّ  وأا نسػػيِ  قػػ  يكػػ ف ٗر
 .الب ب ه ا يف اإلسبلـ دبأ ه ا الفبلين ألف هبلف: يق ؿ وإ٭  أا  يق ؿ أف ٯ ز

 مكػ ف يف ٯل  أف علي  ينبغ  وال البي   ص حب ُٯلس  حي  ٯل  دخل وإذا
 البيػػ  عػػ رات علػػى هيػػ  يطلػػ  مكػػ ف يف جلػػ  لػػ  ألنػػ  البيػػ   عػػ رات علػػى هيػػ  يطلػػ 
 احملمػ    ابألدب مػؤدب لػي  أنػ  هػ علم ذل  هعل ه ذا اإلسبلم   لؤلدب ٨ لف ها ا
 عليػػ  ٛ مػػ ا  كحرصػػ  أهلػػ  علػػى حػػري  يكػػ ف أف بػػ  ال ألنػػ   حب  أصػػ أف يل ٯػػ ز وال

  : أهل  وعلى                   (ٔٓا٢جرات). 
 هيػػ   وأستقصػػي  بػػ  وأنشػػغل عنػػ   الػػ   الػػ ني   ا٤تػػ ع إىل أنظػػر أف يل ينبغػػ  وال

                                                           
 المعجم األوسط للطبرانً عن عائشة رضً هللا عنها ٖٙ
 جامع الترمذي ومسند أحمد ٗٙ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1212))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 خػّ  لمػ ك يف الرجػل هبػ ا لتحظػى ذاهب أن  هب  ؟ جة  أي  وم  هب ؟ جة  أي  م 
 ينبغػ  ال األم ر ه   بر  وهيا  تع طف وهيا  تراحم وهيا  م دة وهيا  صل  هيا  كلم  يف
  : مؤم  هب  ينشغل أف                                              

          (ٖٓالن ر). 
 عبػ  سػي ا وكػ ف   مسػع د بػ  هللا عبػ  سػي ال تلميػ اا  التػ بعْ مػ  رجػل ك ف

 بػػػ  الربيػػ  ا٠ػػ  وكػػ ف ألحبػػ    هللا رسػػ ؿ رآؾ لػػ : لػػ  ويقػػ ؿ ٰبػػ   مسػػع د بػػ  هللا
 لعبػ  تقػ ؿ وتعػ د ا٣ دمػ  ٚػرج هللا عبػ  بيػ  دؽ كلمػ  سػنْ مكػ  الرجػل هػ ا ا٣يثم 

 أنػػ   تاعتقػػ بصػػر  غػػ  مػػ  لكنػػ  أعمػػى  لػػي  هػػ  جػػ ءؾ  األعمػػى هػػ ا صػػ يق  هللا
 والػٍ العػ ٤ْ  رب كتػ ب مػ حا  الػٍ الصػ ٢ْ الصػ دقْ ا٤ؤمنْ أح اؿ وه   أعمى 
 والصػػػ ٢ْ األوليػػػ ء مػػػ  بعػػػ هم ومػػػ  ا٤بػػػ ركْ  وأصػػػح ب  هللا رسػػػ ؿ سػػػي ا علياػػػ  كػػػ ف

 .أٝعْ ه ا ي من  إىل الع ملْ والعلم ء
 حػػػٌ   هللا رسػػػ ؿ  لنػػػ وعلَّماػػػ    هللا لنػػػ  علَّماػػػ  الػػػٍ الضػػػي ه  آداب هػػػ  

 .منا  يقْ على نك ف

  احلدبةاحلدبة  ؤحنبًؤحنبً
 إىل النظػػر مػػ  النػػي ٲنعنػػ : النػػي نسػػ ء أهػػل مػػ  رجػػل قػػ ؿ ا٢جػػ ب آيػػ  ن لػػ  ٤َّػػ 

 هللا قػ ؿ هنػ ؿ(  النػي زوجػ ت إحػ  ) هبلنػ  لت وجػ  دمحم مػ ت لػ  وهللا عمنػ   بن ت
 :                                                        
                              (ٖ٘األحػػػ اب) اآليػػػ  هػػػ   نػػػ وؿ بعػػػ  الرجػػػل هػػػ ا 

 دم عػ  تنػ ؿ وك نػ  رقػ ابا  وأعت  م شي ا  وح  هللا  سبيل يف أبٞ ٥  ٝ ؿ بعشرة تص ؽ
 مػ  علػى نػ ـ ألنػ  شػفٍ  هب  نطق  الٍ الكلم  ه   لىع علىَّ  يت ب هللا لي   : ويق ؿ
 .ق ل 

  : تع ىل هللا يق ؿ مث                                              
 .هللا يعلم  ن ا ؾ يف ٚفي  أو ستب ي  ه ل   ش ي   وهن  ٙ ير ه ا (األح ابٗ٘)



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1616))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 وبنػػػ ت أبنػػػ ءا وبنػػػ ت بن تنػػػ  إىل النظػػر علينػػػ  أٰػػػـر هللا ؿرسػػػ    : الصػػػح ب  وقػػ ؿ
 :الت لي  القرآني  اآلي  هن ل  إخ انن 
                                                             

                                                            

                         ((٘٘٘٘األح اباألح اب.).)  

 اآليػػػ   يف هللا يػػػ كرهم م لػػػ ل  األب  يسػػػ و  وا٣ػػػ ؿ العػػػم وا٣ػػػ ؿ؟ العػػػم وأيػػػ 
  : أب هللا ٠   والعم" وال  ا٣ ؿ: "  هق ؿ                               

                                                                  
       (ٖٖٔالبقرة) األب مق ـ يف العم ه صب  أب  يك  وم عم ك ف وإ٠ عيل. 

 وأابح هللا  حػرَّـ مػ  إىل النظػر اب٤ػرأة ال واج عليام ٰـر ال ي  على  هللا هفرض
 ال جػػ  إىل ينظػػروا األخػػ  وإبػػ  األخ وإبػػ  واألخ األب هللا  أابحػػ  مػػ  إىل ينظػػروا أف ٥ػػم

 .ذل  لس   ينظروا وال والرجلْ والي ي  والرأس
 أو أخػػػ ات كػػػ  ولػػػ  حػػػٌ النسػػػ ء  عػػػ رات علػػػى تنكشػػػف أف للنسػػػ ء ينبغػػػ  وال
 : ق ؿ أما ت 

َِٛز٠ٝ  }} َِٛز٠ٝاٞيَع َُا  اٞيَع َُأفٝ َٔ  ٔفٝ ِٝ ََٔب ِٝ ٘ٙ٘ٙ{{  َٚايٗسٞنَب١َٔٚايٗسٞنَب١ٔ  ايٗطٖس٠ٔايٗطٖس٠ٔ  َب
  

 ذكػرا  كم  الرج ؿ  ع  هضبلا  أما  وال أختا   علي  تطل  أف ينبغ  ال ا١ ء ه ا
 ابلنسػػػب  هػػػ ا صػػػ ره   علػػػى أو ظارهػػػ  علػػػى يطلػػػ  أف لػػػ  ٯػػػ ز ال قريبػػػ ا  كػػػ ف إذا حػػػٌ

 ال جػػ  غػػّ يػػر  أف لػػ  ٯػػب ال احملػػ ـر غػػّ لكػػ  هبػػ   الػػ واج علػػيام ٰػػـر الػػ ي  للمحػػ ـر
 .والكفْ

 يف النػػ س مػػ  كثػػّ يقػػ  ولػػ ل  اإلسػػبلـ  لنػػ  جعلػػ  الػػ   اإلسػػبلم  ا٤بػػ أ وهػػ ا
                                                           

 سنن البٌهقً والطبرانً عن جابر  ٘ٙ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1010))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 واحػ   بيػ  يف يت وجػ ف ف أخػ: كمثػ ؿ ا٤ب د ء  ه   بسبب األ ـ ه   يف بي  حي 
 ينظػػر أف لػػ  لٰػػ ال...  سػػب ؟ هيمػػ  ذكػػرا  هيمػػ  أخيػػ  زوجػػ  إىل ينظػػر أف لػػؤلخ ٰػػل هػػل
 !!األمر ه ا م  أتي ا٤نكرات ومعظم والكفْ  لل ج  إال منا 

 ٖػػبلؼ خ لػػ  بنػػ  أو عمػػ  بنػػ  إىل ينظػػر أف ا٣ػػ ؿ إبػػ  أو العػػم إلبػػ  ٯػػ ز هػػل
 !!أب اا  ذل  ٯ ز ال والكفْ؟ ال ج 

 ٝيعػػ ا  علينػػ  ينبغػػ  ولػػ ل  جملتمعنػػ   وحفظػػ ا  لنػػ  حفظػػ ا   هللا هرضػػا  أمػػ ر هػػ  
 .اتم ا  حرص ا  عليا  ٫رص أف ٤ؤمنْا معشر

 كيف؟ أوالا  بنفس  أب أ أف ب  هبل العف ؼ  على ابنٍ أريب أف أري 
ِِ  َتٔعفَُٓتٔعفُٓ  ٔعفٝٓٛأعفٝٓٛا  }} َِِْٔطٝأٚٝن {{  َْٔطٝأٚٝن

1111

  

 !األوؿ البن  ه ا
 أمػ ر هنػ ؾ أكرهػ   مػ  منا  أر  ال ا٤ن ؿ  داخل يف العف  ُأعلِّما  أف الث ين والبن 

 .رؤيتا  لؤلب ٰل ال
 .ع رة ٥م  لي  سنْ أرب  إىل وال ل  البن 
َه   ينبغػػ  عػػ رة ٥ػػم أصػػب  البلػػ غ إىل سػػنْ أربػػ  مػػ  لكػػ   النظػػر ينبغػػ  وال سػػ

 .٨فف  ع رة ولكنا  إليا  
 والركبػػ  السػػرة بػػْ مػػ  يػػر  أف ينبغػػ  ال مغلظػػ   عػػ رة ه صػػبح  البلػػ غ بعػػ  أمػػ 

 الػ   اإلسػبلـ أمػر وهػ ا......   هبػ  الػ واج عليػ  ٧ػـر امػرأة أ  أو أختػ  أو البنت   حٌ
 . هللا هرض 

    اىنيباىنيب  عيًعيً  وٍالقنتهوٍالقنته  اهللاهلل  صالحصالح
                                                             

                                                           
   الزوائد مجمع عن عائشة  ٙٙ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1414))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

                : 
 وعػػػ ام األعلػػػى ا٤ػػػؤل وأهػػػل للمبلئكػػػ  السػػػبلـ عليػػػ  آدـ مك نػػػ  بيػػػ ف  هللا أراد

 مػ  صػنف آلدـ سػج وا الػ ي  وا٤بلئكػ  آلدـ  تسػج  أف ا٤بلئك  ه مر األعلى  الق س
  :إلبلػػػي  هللا قػػػ ؿ ولػػػ ل  عػػػ لْ  أهػػػل مػػػنام لػػػي  ا٤بلئكػػػ                     

                                    (ٚ٘ص) ْابلسج د يؤمروا م ه لع ل. 
لػػ  وعليػػْ عػػ لْ أهػػل حػػٌ أصػػن هام  ٔميػػ  ا٤بلئكػػ  لكػػ   وا٤بلئكػػ  العػػرش ٞو

 وجبل٥ػ  ٝو ٥ػ  وصػف ،  أ٠ ءه  بكل العلي  وال ات بل طبق ،م  بك ه  وا٤ؤمنْ ا٤قربْ
 . نيال ه ا مك ن  ون رؾ نعرؼ حٌ الني  حضرة على يصل ف وكرب ءه 
 ا٤ضػػػ رع بصػػػيغ  ُيَصػػػلُّ فَ : قػػػ ؿ ولكػػػ ( صػػػل ا ومبلئكتػػػ  هللا إف: )هللا يقػػػل وم
 هللا وجػػػبلؿ هللا قػػػ رة بػػػ واـ دائمػػػ  هللا  شػػػ ء مػػػ  إىل مسػػػتمرة الصػػػبلة هػػػ   أ  ا٤سػػػتمر 
 .عبل  يف جل هللا وكرب ء

َُّ  مث بنفسػػػ  هللا وبػػػ أ  عػػػ  غػػػِ  النػػػي أف اليقػػػْ علػػػم نعلػػػم حػػػٌ ٗبلئكتػػػ  ثػػػ
 وتكرٲػ ا  لنػ  تشػريف ا  أقػ ارا  ونرهػ  أنفسػن   لننف  نصل  أف هللا أمرا وإ٭  أٝعْ  صبلتن 

 . نبين  على ابلصبلة لن 
ّة أق اؿ األجبلء العلم ء للس دة نبي ؟ على ومبلئكت  هللا ُيصل  كيف  هػ ا يف كث

ػ   هللا م  الصبلة أف يق ؿ م  منام اجمل ؿ   يقػ ؿ مػ  ومػنام  ع ء الػ ا٤بلئكػ  ومػ  الٞر
 وإسػػػتجبلب وإكػػػراـ هضػػػل م يػػػ  ا٤بلئكػػػ  مػػػ  والصػػػبلة عطػػػ ء   هللا مػػػ  الصػػػبلة أف

 .ص ر  هللا شرح ٗ  ق ر  على يق ؿ كل   لك  هللا  م  ل ل 
  : القػػػػرآف يف هللا قػػػػ ؿ كمػػػػ  هقػػػػل عػػػػ ـ مكػػػػ ف يف ُوجػػػػ ت إذا              

 تفػت  وال نعلمػ   أف علينػ  ينبغ  وال علي  نطل  م غيي ينراب إ٥  ذاي أمر ه ا (األح ابٙ٘)
 .يعتق وهن  الٍ غّ أق اؿ أب  يقتنع ف ال ا١ اؿ أهل ألف ا٤ن قش   وال ا١ اؿ ابب

: ا٤قػػ ـ هػػ ا يف رأ  يل وأا العلػػيم  علَّمػػ  ٩ػػ  شػػية ا  هقػػل تسػػليم أبهػػل ُرزقػػ  إذا



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  حلاد٣حلاد٣اا  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((1313))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 وهبػػػ ت وعطػػػ ءات ِصػػػبلت هػػػ  هللا مػػػ  ه لصػػػبلة( ِصػػػل  الصػػػبلة) هياػػػ  يق لػػػ ف الصػػػبلة
 ألنػػ  عػػبل   يف جػػل هللا بػػ واـ تػػ ـو لرسػػ ل   هللا مػػ  ومك شػػف ت ومؤانسػػ ت و٘ليػػ ت

 .عبل  يف جل هللا لكم الت منتاى وال لعط ءات منتاى ال
 خػّ هيعطػيام علػيام ٲ  أف   هللا إىل ورج ء دع ء تك ف ا٤بلئك  م  والصبلة

 هػ  وحػ   ه نػ  عػبل   يف جػل مػ ال  بػ  أكرمػ  ٩ػ  هبػم يلي  م   بع الشريف  بي   األنبي ء
 :يق ؿ ال   ه  ألن  العط ء  كل سر

{{  ُ٘ َُ٘ٚايَّ ٛٔٞ  َٚايَّ ُُِع ٛٔٞاٞي ُُِع َْا  اٞي َْاَٜٚأ ُِ  َٜٚأ ُِاٞيٜكأض 7ٙ7ٙ{{  اٞيٜكأض
  

 حػػػٌ هللا  عبػػػ د إىل ابلػػػ ع ء هللا إىل يتػػػ ددوف هللا كتػػػ ب يف ا٤بلئكػػػ  ٘ػػػ  ولػػػ ل 
 :ا٤بلئك  أصن ؼ أعلى

                                                          
                                                              

                                                             
                                                               

                                                                 (غ هر) 
 لن ؟ ي ع  ٤ ذا

 وحػػػٌ   هللا رسػػػ ؿ سػػػي ا هللا إىل وشػػػ هعن  وسػػػ قين  وه دينػػػ  نبينػػػ  إىل ليتقربػػػ ا
  : بتحي  ٰييام                                          (ٛٙالنس ء). 

    اىنيباىنيب  عيًعيً  ادلؤٍننيادلؤٍنني  صالحصالح
 واآلخػري  األولػْ سػي  علػى الصػبلة مػ  دومػ ا  يسػت ي وا أف ا٤ػؤمنْ  هللا وأمر

  الػػ ني   يف قػػ ر  يُرهػػ  أف أراد همػػ  لشػػ هنم  ورهعػػ  أقػػ ارهم  يف ز دة ذلػػ  يف ألف 
                                                           

 الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن معاوٌة  7ٙ
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 عليػ  هللا رسػ ؿ يػ  مػ  النب يػ  والنفحػ ت ابلعطػ ءات ويُكػـر هللا  أوليػ ء كمَّل م  ويك ف
 يقػػ ؿ اآلخػػرة  يف النجػػ ة أراد ومػػ    هللا رسػػ ؿ علػػى والتسػػليم الصػػبلة مػػ  ابإلكثػػ ر
: 

ِٜٚي٢  }} ِٜٚي٢ٜأ ٖٓاِع  ٜأ ٖٓاِعاي َّ  ٔبٞٔبٞ  اي ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ِِ  اٞئك ُٖ ِِٜأٞنَجُس ُٖ ٖٞ  ٜأٞنَجُس َٖٞعًٜ 8ٙ8ٙ{{  َؾ٠ٟ٬َؾ٠ٟ٬  َعًٜ
  

 : يق ؿ هللا  ٰب  أف أراد وم 
َْا  ٜأ٫ٜٜأ٫ٜ  }} َْاَٜٚأ ٘ٔ  َسٔبُٝبَسٔبُٝب  َٜٚأ ٘ٔايًٜٓ ِٝٔبٞ  }}، ، {{  ٜفِخَسٜفِخَس  ٫َٜٚ٫َٜٚ  ايًٜٓ ِٝٔبَٞٚسٔب ُِٝب  َٚسٔب ُِٝبَسٔب ٘ٔ  َسٔب ٘ٔايًٜٓ 9ٙ9ٙ{{  ايًٜٓ

  

  {{  سبٝيبسبٝيب  ع٢ًٖع٢ًٖ  ٚامٝلؿً ٞٚامٝلؿً ٞ}}  :خربىف األثر  وردو 

 رسػػ ؿ علػػى ه لصػػبلة   هللا رسػػ ؿ علػػى هليصػػل  هلل حبيبػػ ا  يكػػ ف أف أراد همػػ 
 يف والػػ خ ؿ العطػػ ءات  أبػػ اب كػػل ولفػػت  هللا  مػػ  للقػػرب األعظػػم البػػ ب هػػ   هللا
 لبلحقػػْوا السػػ بقْ األوليػػ ء كػل ٪ػػ  ولػػ ل    هللا مػػ  والعنػ  ت التحػػف أنػػ اع كػل
 . واآلخري  األولْ سي  على الصبلة والقرآف الفرائ  بع  ال ائم شغلام ك ف

ّات دالئػػػل) يف كػػػ ٤ ج دة ع ديػػػ  صػػػل ات مناػػػ  والصػػػل ات  صػػػل اللاػػػم  (ا٣ػػػ
...  األشػػج ر وعػػ د البحػػ ر قطػػر وعػػ د الرمػػ ؿ ذرات عػػ د دمحم سػػي ا علػػى وابرؾ وسػػلم

 .ع دي  صل ات
 النػي حضػرة ٲػ   ك ف م  منام الص ٢ ف  هب   هللا ٲ  م دي  صل ات وهن ؾ

  حبيػػب مػػ  وقربػػ  ح لػ  حسػػب علػػى صػبلة  مػػ  أبكثػػر ٲػػ   كػ ف مػػ  ومػػنام بصػبلة 
 .ومصطف   هللا

ػػ  النباػػ ين ي سػػف الشػػي  السػػ بقْ الصػػ ٢ْ صػػل ات ٝػػ  وقػػ   يف عليػػ  هللا ٞر
 يف السػػ بقْ صػػيغ هيػػ  ٝػػ ( الكػػ نْ سػػي  علػػى الصػػبلة يف الػػ اري  سػػع دة) ٠ػػ   كتػػ ب
 صػيغ   لػ  مسػع د بػ  هللا عبػ  هسػي ا الصػح ب   عاػ  مػ   الني حضرة على الصبلة
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 .ا٢ ي  لعصر  وصل أف إىل صيغ   ل  عل  وسي ا
 يػرا   مػ  ويصػف هياػ  يػر  وهػ   شػا دي   أو عينيػ  صػبلة إ٠اػ  صػل ات وهن ؾ

 وأرضػ    وك ف(( سٚب٠دسٚب٠د  عّةععّةع  الال  وشفة  وشفة    ػشمسهػشمسه: )) الع ائم أب  اإلم ـ هيا  يق ؿ
 بسػػ ع   العشػػ ء صػػبلة بعػػ  وقتاػػ  النبػػ   ا٤سػػج  يُغلػػ  وكػػ ف ا٤نػػ رة  للم ينػػ  ز رة يف

 ليلػػ  وك نػػ  بعػػ   ٱػػرج وم ابلروضػػ  م جػػ د  أنػػ  إىل ا٣ػػ ـ ينتبػػ  وم ا٤سػػج  وُأغلػػ 
 :هيا  يق ؿ ليبلء

  عيييييذسٞعيييييذسٞ  شيييييش شيييييش   ليييييذليييييذ   ح١حيييييٟ ح١حيييييٟ

  

  بٌفجيييييييييشبٌفجيييييييييش  ئٌيييييييييٝئٌيييييييييٝ  ٚآٔغيييييييييٕٟٚآٔغيييييييييٕٟ

  ٝٝتػٍيييييييييييتػٍييييييييييي  ئٌيييييييييييٝئٌيييييييييييٝ  ٚسليييييييييييةٟٔٚسليييييييييييةٟٔ  

  

  ٚبٌغييييييييي١شٚبٌغييييييييي١ش  بٌميييييييييشتبٌميييييييييشت  ِميييييييييةَِميييييييييةَ

  
 :ل  ق ؿ أف إىل
  ٚشيييييييييية٘ذٟٔٚشيييييييييية٘ذٟٔ  جييييييييييٟجييييييييييٟ  زٍّييييييييييٝزٍّييييييييييٝ

  

  بٌغ١يييييشبٌغ١يييييش  ػيييييٓػيييييٓ  ػٕيييييذٞػٕيييييذٞ  ِٚيييييًِٚيييييً

  لشجييييييٟلشجييييييٟ  ٠ ييييييشد٠ ييييييشد  ِييييييِٓييييييٓ  ٚتٔحييييييٟءٚتٔحييييييٟء  

  

  ٠يييييييذس٠ٞيييييييذسٞ  الال   ١يييييييث ١يييييييث  جحغيييييييٕٟجحغيييييييٕٟ

  
 هقػط  أربعػ  مناػ  نقػرأ ٫  ٦ لسن   يف نقرأه  الٍ الشا دي  ابلصبلة  لن  ه تى

 سػػبعْ إال ناػػ م يُطبػػ  وم هللا  رسػػ ؿ علػػى الصػػبلة يف هػػت  ٟسػػم ئ  مػػ  أكثػػر هػػ  لكػػ 
 .بع  يطب  م والب ق  هت  

 اإلنسػػ ف يقػػرأ وأف ا٤ اظبػػ   ا٤اػػم ا٤ػػراد  إىل لل صػػ ؿ يكفػػ ا نقرأهػػ  الػػٍ واألربعػػ 
 ولػي  ا٢بيػب  أوصػ ؼ مستحضػر وهػ  ويقػرأ لل صػ ؿ  يقػرأ حٌ ؤن ن   وبقلب  بروح 
 .استحض ر أو حض ر يف يك ف القراءة أثن ء لك  س     أو ائم وه 

 م وإذا رؤيتػػػ   حػػ ؿ عليػػػ  هُيصػػل  يػػرا   هاػػػ  هللا حبيػػب برؤيػػػ  عليػػ  هللا مػػ َّ  إذاو 
 وُيصػػل  القرآنيػػ   الشػػريف   وأح الػػ  النب يػػ   أوصػػ ه  يستحضػػر ا٤قػػ ـ هػػ ا إىل يصػػل
 وكػل حجػ ب كػل عنػ   هللا رهػ  ا٢ػ ؿ هػ ا علػى اإلنسػ ف داـو ولػ  وجاػ   أم ـ ك ن 

 .حج ب بغّ من م ا  أو هن راا  جا راا   الني يروف ال ي  األحب ب م  ويصب  نق ب 
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    ((1010))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 هبػ  يتعلل لطيف  نقط  إىل وأُنبِّ  األحب ب  ل صل الب ب ه   الني على الصبلة
: ا٤ػػريب الشػػي  هقػػ  ح لػػ  يف الصػػ ٢ْ بعػػ  عػػ  يق لػػ ف للصػػ ٢ْ  ا٤نتسػػبْ مػػ  كثػػّ

 وم ٯػ ز  ال كػبلـ وهػ ا( هللا حضػرة إىل ت صل  ه هن  الني حضرة على ابلصبلة هعلي )
 إىل بػػ  تصػػل الػػ   البػػ ب إىل وصَّػػلت  علياػػ  واظبػػ  إذا) صػػحت  وإ٭ػػ  احملققػػ ف  يعتمػػ  

 .ق ئم ٕ  إال واصل إلي  يصل وال قيـ  ح  هللا ألف بتحقيقا  ( هللا
 مػ  لػ  بػ  ال العثػرات  عنػ  بيػ   وأيخ  ويت بع  ي جا  مرش  ويل م  للعب  ب  ال
 لػػػ  سػػتفت  - الرجػػل ٥ػػ ا يصػػػل م إذا - بػػ ا،  النػػي حضػػرة علػػػى ةالصػػبل لكػػ  ذلػػ  

 إىل األحبػػػ ب مػػ  يُ خلػػ  الػػ   البػػ ب هػػػ ا إىل وت صػػل  ا٢جػػ ب لػػ  وتكشػػف األبػػ اب
 . ال ه ب الني حضرة

: وأرضػ    العػ ائم أبػ  إم منػ  هياػ  يقػ ؿ عظيم رك  ه   الني على ه لصبلة
 الصػػ ٢ْ وقػػ ت هللا  ذكػػر ا٤بلئكػػ  وقػػ ت ـ الطعػػ  األجسػػ ـ قػػ ت قػػ ت  شػػ ء لكػػل))

 بكػر أبػ  سػي ا هياػ  ويقػ ؿ(( وا٢كمػ  العلم األنبي ء وق ت   هللا رس ؿ على الصبلة
 علػػى البػػ رد ا٤ػػ ء ومػػ  الرقػػ ب  عتػػ  مػػ  أهضػػل  النػػي علػػى الصػػبلة: )) الصػػ ي 
 ((.الظم 

 وال ٨ص صػػ    هيةػػ وال مسػػج   وال للقبلػػ   اال٘ػػ   تكلفػػ  ال لكػػ  صػػبلة وهػػ 
 وأب  ت جاػ   وحيثمػ  سرت  أينم  حضرت  على ُتصل  أف هتستطي ...  وض ء حٌ
 سػي ا قػ ؿ اآليػ  هػ   أن ؿ عن م   هللا ألف من    هللا ويقبلا  عليا   كن  كيفي 
 : عجرة ب  كعب

ٍَ  َٜاَٜا  }} ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ َٖا  ايَّ َٖاٜأ ُّ  ٜأ ُّايٖط٬ ِٜٝو  ايٖط٬ ِٜٝوَعًٜ ُٙ،   ٜفٜكِدٜفٜكِد  َعًٜ َٓـا ُٙ، َعَسٞف َٓـا ِٝـفَ   َعَسٞف ِٝـفَ ٜفٜه ِٝـٜو    ايٖؿـ٠٬ٝ ايٖؿـ٠٬ٝ   ٜفٜه ِٝـٜو  َعًٜ ٍَ   َعًٜ ٍَ ٜقـا : : ٜقـا

ِٖ  ٝقٛٝيٛاٝقٛٝيٛا ُٗ ِٖايَّ ُٗ ٌٚ  ايَّ ٌَٚؾ ُٖٕد  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َؾ ُٖٕدََُش ٍِ  ََٚع٢ًََٜٚع٢ًٜ  ََُش ٍِآ ُٖٕد،  آ ُٖٕد،ََُش َُـا   ََُش َُـا ٜن ِٝتَ   ٜن ِٝتَ َؾـَّ ٍِ  َعًٜـ٢ َعًٜـ٢   َؾـَّ ٍِآ َِ،   آ ٖٝٔ َِ، ِإِبـَسا ٖٝٔ ْٖـوٜ   ِإِبـَسا ْٖـوٜ ِإ   ِإ
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ُْٔٝد ُْٔٝدَس ِٖ  ََٔذْٝد،ََٔذْٝد،  َس ُٗ ِٖايًَّ ُٗ ُٖٕد،  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َباِزٞىَباِزٞى  ايًَّ ُٖٕد،ََُش ٍِ  ََٚع٢ًََٜٚع٢ًٜ  ََُش ٍِآ ُٖٕد،  آ ُٖٕد،ََُش َُا  ََُش َُاٜن ٍِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َباَزٞنَتَباَزٞنَت  ٜن ٍِآ َِ،  آ ٖٝٔ َِ،ِإِبَسا ٖٝٔ   ِإِبَسا

ْٖٜو ْٖٜوِإ ُْٔٝد  ِإ ُْٔٝدَس 7ٓ7ٓ{{  ََٔذْٝدََٔذْٝد  َس
  

 يقػل م( اإلبراهيميػ  الصػبلة) نسػميا  الصػبلة وه   رواي   م  أبكثر وردت وه  
ّهػػ   تصػػل ا وال الصػػبلة هبػػ   صػػل ا  الرسػػ ؿ  كػػل هعلػػى البػػ ب  هػػت   هللا ألف بغ

   النػي علػى الصػبلة يف ال ه ب الكرًن منح  م  هي  ويُق ـ الب ب  ه ا يستب  أف ٦ُِ 
 .علي  الصبلة يف  الني وضع  ال   األوؿ األس س ك ن  اإلبراهيمي  الصبلة لك 

  وٍىاضعهبوٍىاضعهب    اىنيباىنيب  عيًعيً  اىصالحاىصالح  حنٌحنٌ
 هريض ؟ الني على الصبلة هل
 العمر؟ يف مرة كم  !هريض  نعم

 الصػػبلة أف علػػى العلمػػ ء هػػ ٝ  ابأليسػػر  أنخػػ  و٫ػػ  ذلػػ   يف العلمػػ ء اختلػػف
 يػػػ ًن أف لػػػ  ُيسػػػتحب ولكنػػػ  العمػػػر  يف واحػػػ ة مػػػرة ؤم ا٤ػػػ علػػػى هريضػػػ   النػػػي علػػػى

 ٖػػيبلا  يكػػ ف ألنػػ  عليػػ   ُيصػػل  وال عنػػ    إ٠ػػ  يُػػ كر أف لػػ  ينبغػػ  وال عليػػ   الصػػبلة
 : لق ل 

{{  ٌُ ٌُاٞيَبٔخٝ ِٔ  ائَّرٟائَّرٟ  اٞيَبٔخٝ ََِٔ ُٙ  ُذٔنِسُتُذٔنِسُت  ََ َِٓد ُٙٔع َِٓد ِِ  ٔع ِِٜفًٜ ًٜ ٌٚ  ٜف ٌَُٜٚؿ ٖٞ  َُٜؿ َٖٞعًٜ 7ٔ7ٔ{{  َعًٜ
  

 أف حنبػػل بػػ  أٞػػ  واإلمػػ ـ الشػػ هع  اإلمػػ ـ اتفػػ  هقػػ  ا٤فروضػػ  الصػػل ات يف أمػػ 
َكاػػ   الصػػبلة تصػػ  ال هريضػػ  الصػػبلة يف النػػي حضػػرة علػػى الصػػبلة  م لػػ  اإلمػػ ـ أمػػ  ب
 .صحيح  ه لصبلة ُيصل م وإف ونعم   هبا  صلَّى إف ُسنَّ   هرأوه  حنيف  أب  واإلم ـ

 مػ  للمػرء بػ  ال  النػي على للصبلة الشريف  األح دي  حب ،  م اض  وهن ؾ
 أف للمػػرء ويسػػتحب إ٠ػػ   ٠ػػ  كلمػػ   النػػي علػػى ُيصػػل  أف للمػػرء ُيسػػتحب اػػ  معرهت

                                                           
 الصحٌحٌن البخاري ومسلم 7ٓ
 جامع الترمذي وصحٌح ابن حبان عن علً بن أبً طالب  7ٔ
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    ((1111))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

 :لآلذاف استم  كلم   الني على ُيصل 
ُِ  ِإَذاِإَذا  }} ُِٔعُت َُِض ُِٔعُت َٕ،  َض َُُ٪ٚذ َٕ،اٞي َُُ٪ٚذ ٌَ  ٜفٝكٛٝيٛاٜفٝكٛٝيٛا  اٞي ٌََِٔج ٍُ،  ََاََا  َِٔج ٍُ،َٜٝكٛ ِٖ  َٜٝكٛ ُِٖث ٖٞ  َؾُّٛاَؾُّٛا  ُث َٖٞعًٜ 7ٕ7ٕ{{  َعًٜ

  

 مػ  خػرج أو ا٤سػج  مػ  دخػل كلمػ   الني على يصل  أف للمؤم  ويستحب
 : لق ل  ا٤سج  
ٌَ  ِإَذاِإَذا  }} ٌََدَخ ُِ  َدَخ ُِٜأَسُدٝن َُِطٔذَد،  ٜأَسُدٝن َُِطٔذَد،اٞي ِِ،  اٞي َُٝطً  ًٞ ِِ،ٜف َُٝطً  ًٞ ٌٚ  ٜف َُٝؿ ٌَٚٚٞي َُٝؿ ٞٚ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  َٚٞي ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ِٖ    اي ُِٖث ٌِ  ُث َٝٝك ٌِٔي َٝٝك ِٖ: : ٔي ُٗ ِٖايًَّ ُٗ   اٞفَتِحاٞفَتِح  ايًَّ

َٛاَب  ٔيٞٔيٞ َٛاَبٜأِب َُٔتٜو،  ٜأِب َُٔتٜو،َزِس ٌِ  َخَسَزَخَسَز  َِٚإَذاَِٚإَذا  َزِس َٝٝك ًٞ ٌِٜف َٝٝك ًٞ ِٖ: : ٜف ُٗ ِٖايًَّ ُٗ ْٚٞ  ايًَّ ِْٚٞإ ِٔ  ٜأِضٜأٝيٜوٜأِضٜأٝيٜو  ِإ َِٔٔ 7ٖ7ٖ{{  ٜفِضًٜٔوٜفِضًٜٔو  َٔ
  

 كتػػب أو كتػػ ب يف ا٠ػػ  قػػرأ كلمػػ   النػػي علػػى صػػل يُ  أف للمػػؤم  ويسػػتحب
ِٔ  }} : لق لػ  كت ب يف ا٠  ََِٔ ٖٞ  َؾ٢ََّؾ٢َّ  ََ َٖٞعًٜ ِِ  ٔنَتإبٔنَتإب  ٔفٞٔفٞ  َعًٜ ِِٜي ٍِ  ٜي ٍَِتَص ٥ٔ٬َُٜه١ٝ  َتَص ٥ٔ٬َُٜه١ٝاٞي ٘ٔ  ُتَؿً ُٞتَؿً ٞ  اٞي ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ   ََاََا  َعًٜ

َّ ََّدا ُٔٞ  َدا ُٔٞاِض  7ٗ{{  اٞئهَتأباٞئهَتأب  َذٔيٜوَذٔيٜو  ٔفٞٔفٞ  اِض
 : لق ل  ا١مع  ويـ  ا٣مي  ليل   الني على يصل  أف للمؤم  ويستحب

ِِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايٖؿ٠ٜ٬ايٖؿ٠ٜ٬  ٜأٞنٔجُسٚاٜأٞنٔجُسٚا  }} ٝٚٝه َِِْٔب ٝٚٝه ١ًٜٔ  ٔفٞٔفٞ  َْٔب ِٝ ١ًٜٔايَّ ِٝ ِّ  اٞيَػٖسا٤ٔ،اٞيَػٖسا٤ٔ،  ايَّ ِٛ َٝ َِّٚاٞي ِٛ َٝ َِٖس  َٚاٞي َِٖساٜ٭ِش ١ًٜٜ  اٜ٭ِش ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ َُُع١ٔ،  ٜي َُُع١ٔ،اٞيُذ   اٞيُذ

َّ ِٛ َٜ ََّٚ ِٛ َٜ َُُع١ٔ  َٚ َُُع١ٔاٞيُذ 7٘7٘{{  اٞيُذ
َّ   }}  :ق ؿ ىف ذل  اإلم ـ على و ، ،  ِٛ َٜ َٓٓٔبٞ  ِٔ َؾ٢ًٜٓ َع٢ً اي ََ َّ ِٛ َٜ َٓٓٔبٞ  ِٔ َؾ٢ًٜٓ َع٢ً اي ََ

َٚ  ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ ََس٠َٕٓ، َدا٤َ  َٔا١ٜ٥َ  َُُع١ٔ  َٚاٞيُذ  ١ََٔ َٝا َّ اٞئك ِٛ َٜ ََس٠َٕٓ، َدا٤َ  َٔا١ٜ٥َ  َُُع١ٔ  ٤ِٕٞ اٞيُذ ُٟٓ َغ َٓٓاُع: ٜأ ٍُ اي َٜٝكٛ ُْْٛز،  ُِٓٓٛز  َٔ اي َٔ  ٔ٘ ِٗ َِٚد ٤ِٕٞ َع٢ً  ُٟٓ َغ َٓٓاُع: ٜأ ٍُ اي َٜٝكٛ ُْْٛز،  ُِٓٓٛز  َٔ اي َٔ  ٔ٘ ِٗ َِٚد َع٢ً 

ٌُ َٖرا   َُ َِٜع  َٕ ٌُ َٖرا  ٜنا َُ َِٜع  َٕ   7ٙ7ٙ{{ٜنا
  ٤ػػ الػ ع ء  آخػر ويف الػػ ع ء أوؿ يف  النػي علػى يصػػل  أف للمػؤم  ويسػتحب

 :ع ي  م  ا٤ص در هفى ا٣رب ع  رس ؿ هللا ورد ىف ال

                                                           
 حٌح مسلم وجامع الترمذي عن عمرو بن العاص ص 7ٕ
 الدعوات الكبٌر للبٌهقً وورد بصٌغ أخرى فً كثٌر من الصحاح 7ٖ
ًي فِاً ِكتَااَب لَاْم تَاَزِل اْلَم ئَِكاةُ  7ٗ الوجٌز فً ذكر المجااز والمجٌاز للسالفً، ورواه الطبراناً بصاٌغة: ْ َماْن َصاليى َعلَا

 فًِ ذَِلَك اْلِكتَاِب ْ عن أبً هرٌرة تَْستَْغِفُر لَهُ َما َداَم اْسِمً 
 شعب البٌهقً عن ابن عباس  7٘
ُ جامع المسانٌد والمراسٌل 7ٙ ًَ َّللاي ًَ َرِض  َعْن َعِل
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    ((622622))                                                                بٝت٘بٝت٘  يفيف    ايٓيبايٓيب  َعَع  امل٪َٓنيامل٪َٓني  آدابآداب  ::ايسابعايسابع  فؿٌفؿٌاياي

ِِ  ِإَذاِإَذا  }} َِِضٜأٞيُت َ٘  َضٜأٞيُت َ٘ايًٜٓ ٌَٓ  َعصََٓعصَٓ  ايًٜٓ ٌَََٓٚد َٞٓ  ٔبايؿ٠ٔ٬َٓٔبايؿ٠ٔ٬َٓ  ٜفاِبَتٔد٥ُٛاٜفاِبَتٔد٥ُٛا  َساَد١َٟساَد١ٟ  ََٚد ََٞٓعًٜ َٕٓ  َعًٜ َٕٜٓفِإ َ٘  ٜفِإ َ٘ايًٜٓ ُّ  َتَعاٜي٢َتَعاٜي٢  ايًٜٓ ُّٜأٞنَس ِٔ  ٜأٞنَس َِٔٔ َٔ  ِٕ ِٕٜأ   ٜأ

ٍَ ٍَُِٜطٜأ ِٔ  ُِٜطٜأ ِٝ َِٔساَدَت ِٝ َٞ  َساَدَت َٝٞكٔض َٜٞف َٝٞكٔض َُا  ٜف ُٖ َُاِإِسَدا ُٖ َُٜسدَٓ  ِإِسَدا َُٜسدََٓٚ 7777{{  اٝ٭ِخَس٣اٝ٭ِخَس٣  َٚ
  

  فًٝبدأفًٝبدأ  ساد١ساد١  اهللاهلل  ٜطأٍٜطأٍ  إٔإٔ  أزادأزاد  ََٔٔ  }} :هللا ٞر  ال اراين سليم ف أب  ق ؿكم  

  ٚدٌٚدٌ  عصعص  اهللاهلل  فإٕفإٕ  ايٓبـٞايٓبـٞ  ع٢ًع٢ً  بايؿ٠٬بايؿ٠٬  خيتِخيتِ  ثِثِ  سادت٘،سادت٘،  ٜطأيٜ٘طأي٘  ثِثِ  ايٓبـٞايٓبـٞ  ع٢ًع٢ً  بايؿ٠٬بايؿ٠٬

7878..{{  بـُٝٓٗابـُٝٓٗا  َاَا  ٜدعٜدع  إٔإٔ  ََٔٔ  أنسّأنسّ  ٖٖٚٛٚٛ  ايؿ٬تنيايؿ٬تني  ٜكبٌٜكبٌ
 

 مث هللا ُيسػػم  بػػ   يبػػ أ عمػػل أ  يف  النػػي علػػى ُيصػػل  أف للمػػؤم  ويسػػتحب
 الػٍ األعمػ ؿ أرجػى مػ  هػ   هللا رسػ ؿ علػى الصػبلة ألف   هللا رس ؿ على ُيصل 
 هللا رسػػ ؿ بشػػف ع  إال للجنػػ  لنػػ  دخػػ ؿ وال القي مػػ   يػػـ   ت شػػف ع هبػػ  ونرجػػ ا نرج هػػ 
. 

 :هضلا  يف قيل م  أٝل وم 
ئْ ٌٍّص١ٍٓ ػٍٝ ع١ذ بٌّشع١ٍٓ ػشش وشبِةذ، ئ ذب٘ٓ: ع خ بٌٍّيه  ))

بٌغفييةس، بٌثة١ٔييد: شييفةػد بٌٕحييٟ بٌّخسييةس: بٌثةٌثييد: باللسييذبء جةٌّ ئىييد ب جييشبس، 

س، بٌخةِغييييد: ِحييييٛ بٌخطة٠يييية ٚب ٚصبس، بٌشبجؼييييد: ِخةٌفييييد بٌّٕيييية م١ٓ ٚبٌىفيييية

بٌغةدعيييد: لضيييةء بٌحيييٛبئ، ٚب ٚ يييةس، بٌغيييةجؼد: زٕييي٠ٛش بٌظيييٛب٘ش ٚب عيييشبس، 

 بٌثةِٕييييييد: بٌٕجييييييةخ ِييييييٓ بٌٕييييييةس، بٌسةعييييييؼد: دخييييييٛي دبس بٌمييييييشبس، بٌؼةشييييييشخ:

 ((.ع َ بٌؼض٠ض بٌجحةس. 

 وسلم وصحب  آل  وعلى دمحم سي ا على هللا وصلى
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                                                                                     ((626626))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي



  

      اىنيباىنيب  ٍعٍعاحليَ  احليَ    ؤدةؤدة
  

  األدةاألدة  شإُشإُ  عيىعيى

    اىنيباىنيب  ٍعٍع  احليَ احليَ   ؤدةؤدة

  و ضىىهو ضىىه  اهللاهلل  َيٌَيٌ  ثنيثني

    اىنيباىنيب  ٍعٍع  اىصىداىصىد  هُئخهُئخ

    اىنيباىنيب  ّياءّياء  يفيف  األدةاألدة

  ا ضتدبثخا ضتدبثخ  ؤهوؤهو

  متٌُمتٌُ  ثينثين  وفيوفي

  اىعيَبءاىعيَبء  ٍعٍع  األدةاألدة

  اىصرباىصرب  حيُخحيُخ
 



 

 

  

  

                  

                                       

                                           

                                        

                                       

                                   

                                  

                                          

                                

                                   

                                          

  ((ا٢جراتا٢جرات))

 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                     ((624624))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي



  

    7979  اىنيباىنيب  ٍعٍعاحليَ  احليَ    ؤدةؤدة
  

  حبجهحبجه  وؤحجنبوؤحجنب  وٍصطاب ،وٍصطاب ،  حجُجهحجُجه  ؤحتؤحت  اىذٌاىذٌ  هللهلل  احلَياحلَي  ––  اىرحٌُاىرحٌُ  اىرمحِاىرمحِ  اهللاهلل  ثطٌثطٌ
  مومو  هببهبب  فبقفبق  اىيتاىيت  اىعيُخ،اىعيُخ،  اىرثبُّخاىرثبُّخ  ثبِداةثبِداة    فدَ يهفدَ يه  عيُه،عيُه،  وتطيَُبتهوتطيَُبته   ثٍ ثٍ  صيىادصيىاد

  ::اخلصىصُخاخلصىصُخ  وؤهووؤهو  ادلقرثنيادلقرثني  وادلالقنخوادلالقنخ  وادلرضينيوادلرضيني  اىنجُنياىنجُني
ٍ يييك  ٚ يييٟٚ يييٟ  َخٍيييكَخٍيييك   يييٟ يييٟ  بٌٕح١ييي١ٓبٌٕح١ييي١ٓ   يييةق يييةق ٍ يييكخ    خ 

  

  وييييشَوييييشَ  ٚالٚال  ػٍييييُػٍييييُ   ييييٟ ييييٟ  ٠ييييذب٠ٖٛٔييييذبٖٔٛ   ٍييييُ ٍييييُ

  جشيييييييشجشيييييييش  تٔيييييييٗتٔيييييييٗ   ١يييييييٗ ١يييييييٗ  بٌؼٍيييييييُبٌؼٍيييييييُ   ّحٍييييييي  ّحٍييييييي   

  

  وٍٙيييييييُوٍٙيييييييُ      خٍيييييييكخٍيييييييك  خ١يييييييشخ١يييييييش  ٚتٔيييييييٗٚتٔيييييييٗ

  
 أتديػػػبام ب اتػػ   هللا هتػػ ىل ومصػػػطف    حبيبػػ  ٢ػػب األمػػػ  هػػ    هللا وأحػػب

 هللا أنبيػػػ ء كػػػل ومػػػ  ومصػػػطف    هللا حبيػػػب ومػػػ  هللا  مػػػ  هللا ٰباػػػ  الػػػٍ الراقيػػػ  ابآلداب
 .األاـ ٝي  وم  أنفسام  وم  هللا  ورسل

 الغػػ يل  السػػر صػػ حب العػػ يل  الػػرابين األدب صػػ رة علػػى وابرؾ وسػػلم صػػلِّ  اللاػػم
 إىل حػ و  وحػ   هب يػ  اهتػ   مػ  وكػل وصحب  وآل  دمحم سي ا الس م   ا١ليل وا٤ق ـ

 .الع ٤ْ  رب آمْ آمْ أٝعْ معام وعلين  ال ي   يـ 
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                                                                                     ((623623))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

                                                  

                                                    

                                                    

                                              ((ا٢جراتا٢جرات))  

  األدةاألدة  شإُشإُ  عيىعيى
  هللا إىل ليصػػل ا٣ػػبلؽ ا٤ػػنعم مػػ  القػػرب ط لػػب يركبػػ  بػػراؽ خػػّ  هػػ األدب

 مػ  األدب وتػرؾ واألوراد واألذكػ ر العبػ دات يف نفسػ  ج هػ  ومػ  واالتف ؽ  ال ه ؽ على
 إبلػي  هيػ  عبػ  ال   ك ل ق  زمني ا  وقت ا   هللا يعب  أف يستطي  ال ألن  إبلي  ع  زاد
 عػػػربة وجعلػػػ   هللا أخرجػػػ  مػػػ ال  ٫ػػػ  اجػػػبال   األدب عػػػ  خػػػرج ألنػػػ  ولكػػػ    هللا

 .هللا ش ء إف القي م  يـ  إىل بع   م  لكل
 ا٢بيػب مػ  األحبػ  علياػ  يكػ ف أف ينبغػ  الٍ اآلداب ب ات   هللا ت ىلَّ  ول ل 

َؾ ال حٌ   األعظم  البحػ  أو العقػ ؿ  آراء تضػ رب أو النفػ س  ٚمػْ إىل األمػر ي
 كتػ ب وهػ  كتػ ب خػّ يف هللا ه  أن ل  ال   ألف يقيني ا  اثبت ا  راألم جعل وإ٭  النق ؿ  يف
 .عبل  يف جل هللا

َاـ والتبجيل الت قّ ل  دة ٝلتا  يف اآلداب ه    أرسػل  ني ٣ّ والتعظيم واالح
 أبحػػػب ٨ػػػ طبام للمػػػؤمنْ  هللا هقػػػ ؿ اآلداب  مػػػ  الغ يػػػ  نعلػػػم حػػػٌ لػػػؤلاـ   هللا

 :٢بيػػػػػب قريػػػػػب مػػػػػ  خطػػػػػ ب للقلػػػػػ ب  ترقيػػػػػ  هيػػػػػ  بخطػػػػػ  هللا  مػػػػػ  إلػػػػػيام خطػػػػػ ب
                     هللا ووصػفام برسػ يل  وصػ قتم يب  آمنػتم م    أ  ابإلٲػ ف 

: ربنػ  لنػ  يقػ ؿ عنػ م    الٞر  حضرة م  قرابا  ي ي  القلب ٯعل ابإلٲ ف ال صف ألف
                    هللا مػػ  إثبػػ ت هػػ ا يكػػ ف  ا٤ػػراد  غ يػػ  وهػػ ا إٲ ننػػ   لصػػ ؽ 

 ب اتػػ  لػػ  وشػػا   هللا ه ذاخ طبػػ  ابإلٲػػ ف  لػػ  ُٱػػتم أف دنيػػ   يف ا٤ػػؤم  يتمنػػ   مػػ  كػػل
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 .ذل ؟ وراء يبغ  هم ذا ابإلٲ ف

    اىنيباىنيب  ٍعٍع  احليَ احليَ   ؤدةؤدة
                    : 
 كتػػػػ يب إىل وسػػػػلمتم مػػػػراد  إىل انتايػػػػتم الػػػػ ي   أياػػػػ أحببتمػػػػ ين   الػػػػ ي  أياػػػػ   
     بنبيػػػ  وصػػػ قتم                              حضػػػرت  يف جل سػػػ ا  كنػػػتم إذا 

 . ص ت  على أص اتكم تعل  أف ينبغ  هبل
 أصػ اتكم  ترهعػ ا هػبل روضػت  وعن  َحَرم  يف كنتم ه ذا ميت ا  كحرمت  حي ا  وحرمت 

 أمػّ  : هقػ ؿ  أنػ  بػ  م لػ  اإلمػ ـ وخ طب  النب ي  الروض  ا٤نص ر جعفر أب  خلد
 وقػػ  حػػ   وهػ  كحرمتػػ  ميػ  وهػػ  حرمتػ  هػػ ف ا٤ ضػ  هػػ ا يف صػ ت  ترهػػ  ال ا٤ػؤمنْ

  : تع ىل هللا ق ؿ                                                 ق مػ ا  وم ح 
  : هقػػػػػػ ؿ                                                          

       (ٖا٢جػػػػػػػػػػػػرات) هقػػػػػػػػػػػػ ؿ ق مػػػػػػػػػػػػ ا  وذـ :                                
                (ٗا٢جػػرات) ٥ػػػ ا وخضػػػ  سػػػلَّم جعفػػػر  أبػػػ  ٥ػػ  ه سػػػتك ف: قػػػ ل ا 

 . م ل  اإلم ـ ا١ليل اإلم ـ ه ا م  الق ؿ
 أسػػب ب ا٤بػػ ركْ الصػػح ب  عػػ  هللا عنػػ  مػػ  ن ولػػ  ويف اإل٥ػػ  البيػػ ف هػػ ا يف وورد

 .ومق اره  ق ره  نعرؼ وأف عن ه  نقف أف ينبغ  آداب ٙمل وكلا  متع دة
 وردت إذا  الني وك ف   الني على وردت ٛيم بِ قبيل  أف رو : أواله 

ر اإلسبلـ دي  يف ودخل  العربي  القب ئل إح   علي   أح هم وأيمر أح هم  عليام يُػَؤمِّ
ٍَ  }}: دينام يف يفقاام أف وأح هم الصبلة  يف يؤمام أف ٍَٜفٜكا َِٚس: : َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜفٜكا َِٚسٜأ َٔ  اٞيٜكِعٜكاَعاٞيٜكِعٜكاَع  ٜأ َِٔب   ِب

ِٔ  ََِعَبٔدََِعَبٔد ِِٔب ٍَ  ،،ُشَزاَز٠ُٜشَزاَز٠ٜ  ِب ٍَٜقا َُُس  ٜقا َُُسُع ٌِ: : ُع ٌَِب َِٚس  َب َِٚسٜأ َٔ  ٞقَسَعٞقَسَعاٜ٭اٜ٭  ٜأ َِٔب ٍَ  َسأبٍظ،َسأبٍظ،  ِب ٍَٜقا   ٔفٞ،ٔفٞ،ٔخ٬ٔخ٬  ِإ٫ِإ٫  ٜأَزِدَتٜأَزِدَت  ََاََا: : َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأُبٜٛأُبٛ  ٜقا

ٍَ ٍَٜقا َُُس  ٜقا َُُسُع َٜا  ٜفٜو،ٜفٜو،ٔخ٬ٔخ٬  ٜأَزِدُتٜأَزِدُت  ََاََا: : ُع َُاَز َٜاٜفَت َُاَز َُا،  اِزَتٜفَعِتاِزَتٜفَعِت  َسٖت٢َسٖت٢  ٜفَت ُٗ َٛاُت َُا،ٜأِؾ ُٗ َٛاُت ٍَ  ٜأِؾ ََٓص ٍَٜف ََٓص َٗا    َذٔيٜوَذٔيٜو  ٔفٞٔفٞ  ٜف ٜٗ َٗاَٜٜأ ٜٗ   َٜٜأ

َٔ َٔائَّرٜ ُٓٛا  ائَّرٜ ََ ُٓٛاآ ََ َُٛا  ٫٫  آ َُٛاُتٜكٚد ِٝ  ُتٜكٚد َِٝب ِٟ  َََٔٔب ََِٟٜد ٘ٔ  ََٜد ٘ٔايَّ ٘ٔ  ايَّ ََ٘ٔٚزُضٛٔي ِْٜكَضٔت  َسٖت٢َسٖت٢    ََٚزُضٛٔي ِْٜكَضٔتا ١َٜٝ  ا ١َٜٝاٯ   ::اٯ
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                                                                                     ((621621))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

  ِٛ َِٜٛٚي ِِ  َٜٚي ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ ِِ  َتِخُسَزَتِخُسَز  َسٖت٢َسٖت٢  َؾَبُسٚاَؾَبُسٚا  ٜأ ِٗ ِٝ ِِِإٜي ِٗ ِٝ َٕ  ِإٜي َٕٜيٜها ِّٝسا  ٜيٜها ِّٝساَخ ِِ  َخ ُٗ ِِٜي ُٗ  }  8ٓ8ٓ ٜي
َؾ وإ٭ػػ  هللا  رسػػ ؿ يػػ   بػػْ وأنػػتم مشػػ رة أو أبمػػر تتقػػ م ا أف ينبغػػ  ال  األمػػر يػػ
 :آخر ح ي  يف  ق ؿ ول ل  مع   دمتم م   هللا لرس ؿ

َِٓبٔػٞ  ٫٫  }} َِٓبٔػَٜٞ َِٓد  َٜ َِٓدٔع ٍّ  ٔع ٍَّْٔب َٓاُشْع  َْٔب َٓاُشْعَت 8ٔ8ٔ{{  َت
  

 حضػػرة يف أصػػ ا،م  تُرهػػ  أو ٱتلفػػ ف  أو أكثػػر  أو شخصػػ ف يتنػػ زع أف ينبغػػ  ال
 التػػػ قّ مػػػ  ٥ػػػ  الصػػػ ٢ْ حضػػػرات وإف األنبيػػػ ء ورثػػػ  العلمػػػ ء: )الصػػػ ٢ ف وقػػػ ؿ النػػي 

 هللا يػ   بػْ اإلنسػ ف يُق ِّـ أف بغ ين هبل(  واآلخري  األولْ سي  ٢ضرة م  والتبجيل
 .ورس ل 

 :آخر وج  وهن ؾ
 لػ  األمػر هػ ا داـ م  هب اؾ أو بنفس  أو بعقل  أو بفكرؾ رأ ا  تق ـ أف ينبغ  ال

 بػػْ نفسػػ  قػػ م  تكػػ ف وإال   هللا رسػػ ؿ ُسػػنَّ  ويف هللا كتػػ ب يف اثبػػ  شػػرع  دليػػل
 سػػػي ا  النػػػي أرسػػػل ذلػػػ   يف ءاألجػػػبل الصػػػح ب  أدب إىل وانظػػػر ورسػػػ ل   هللا يػػػَ  
 :ل  هق ؿ اليم   ببلد على ق ضي ا   جبل ب  مع ذ

َِٝف  }} َِٝفٜن ٍَ  ٜقَضا٤ْ ٜقَضا٤ْ   ٜيٜوٜيٜو  َعَسَضَعَسَض  ِإَذاِإَذا  َتٞكٔضَٞتٞكٔضٞ  ٜن ٍَٜقا ٘ٔ،  ٔبٔهَتأبٔبٔهَتأب  ٜأٞقٔضٜٞأٞقٔضٞ: : ٜقا ٘ٔ،ايَّ ٍَ  ايَّ ٍَٜقا ِٕ: : ٜقا ِٕٜفِإ ِِ  ٜفِإ ِِٜي   َتٔذِدَتٔذِد  ٜي

٘ٔ ،  ٔنَتأبٔنَتأب  ٔفٞٔفٞ ٘ٔ ،ايَّ ٍَ  ايَّ ٍَٜقا ١ٖٔٓ: : ٜقا ١ٖٜٔٓفٔبُط ٍِ  ٜفٔبُط ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ٍَ  ،،  ايَّ ٍَٜقا ِٕ: : ٜقا ِٕٜفِإ ١ٖٓٔ   ٔفٞٔفٞ  َتٔذِدَتٔذِد  ِِِِيٜٜي  ٜفِإ ١ٖٓٔ ُضـ ٍِ   ُضـ ٍِ َزُضـٛ   ايَّـ٘ٔ ايَّـ٘ٔ   َزُضـٛ

  ٔنَتأبٔنَتأب  ٔفٞٔفٞ  ٫َٚ٫َٚ   ٔ٘ ٘ٔ ايَّ ٍَ  ايَّ ٍَٜقا ُِٗد: : ٜقا ُِٗدٜأِدَت ٜٔٞ  ٜأِدَت َٜٔٞزٞأ ٍُ  ٜفَضَسَبٜفَضَسَب  آٝيٛ،آٝيٛ،  ٫َٚ٫َٚ  َزٞأ ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ُٙ،    ايَّ ُٙ،َؾِدَز ٍَ  َؾِدَز ٍََٜٚقا : : َٜٚقا

ُُِد ُُِداٞيَش ٘ٔ  اٞيَش َّ ٘ٔٔي َّ ٍَ  َٚفََّلَٚفََّل  ائَّرٟائَّرٟ  ٔي ٍََزُضٛ ٍِ  َزُضٛ ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ َُا  ايَّ َُأي ٍَ  ُِٜسٔضُِٜٞسٔضٞ  ٔي ٍََزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ 8ٕ8ٕ{{  ايَّ
  

 كتػػ ب يف عناػ  أوالا  إٔػ  أف ينبغػ  دينيػ  أو شػػرعي  قضػي  أ  يف هنػ ؟ ا٤ػنا  مػ 
 االجتاػ د وإ٭ػ  الب ايػ  مػ  الػرأ  إىل أت جػ  ال هللا  رسػ ؿ ُسػنَّ  إىل أنتقػل أجػ  م ه ف هللا 
 :األص ؿ علم ء ق ؿ ول ل  والُسنَّ   الكرًن القرآف إىل الرج ع بع  إال يك ف ال

                                                           
 البخاري والترمذي عن عبد هللا بن الزبٌر  8ٓ
 مسند أحمد وصحٌح مسلم عن ابن عباس  8ٔ
 سنن أبً داود والبٌهقً 8ٕ
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                                                                                     ((620620))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

 )ال بجسٙةد ِغ ٔص(

  اثبػػ  نػػ  وهياػػ  عنػػ   مػػ  دينيػ  أو شػػرعي  مسػػ ل  يف ٯتاػػ  أف إلنسػػ ف ٯػ ز ال
 االجتا د؟ أي  لك 

 عػ  حػ ث هيػ  يػرد م وهيمػ  العػ اف  النػي عػ  أو القػرآف يف نػ  هيػ  يػرد هيمػ م
 .األص ؿ م  أصل أيض ا  لن  ابلنسب  ها ا الكرًن  الني صح ب 

 :م اصف ت  ول  مؤهبلت  ل  االجتا د ذل  بع  مث
 أف لػػػ  بػػػ  ال ولكػػػ  هللا  ديػػػ  يف ٯتاػػػ  أف لػػػ  ٰػػػ  مػػػؤم  أو مسػػػلم كػػػل هلػػػي 

 أف نريػػ  وال شػػرح   يطػػ ؿ أمػػر وهػػ ا االجتاػػ د ل رجػػ  تؤهلػػ  الػػٍ ال راسػػ ت يسػػتكمل
 .اجمل ؿ ه ا يف ب  نطيل

 :اآلي  ه   ن وؿ سبب يف ذُكر اثف سبب
 يف النحػر يػـ   هن يػ ٕ أضحي  ٥م يك ف أف ا٤تيسري  ا٤ستطيعْ ا٤ؤمنْ هللا أمر

  : ش هن  يف وق ؿ األكرب العي  يـ                   (ٕالكػ ثر)  بعػ  يكػ ف الػ ب  أف أ 
 :وق ؿ  الني وهن هم هللا  هنا هم الصبلة  قبل وذٕ ا ق ـ   هس رَع الصبلة 
{{  ٖٕ ِٕٖإ ٍَ  ِإ ٖٚ ٍَٜأ ٖٚ َٓا  ٔفٞٔفٞ  َِْبَدٝأَِْبَدٝأ  ََاََا  ٜأ َٔ ِٛ َٓاَٜ َٔ ِٛ ِٕ  ََٖراََٖرا  َٜ ِٕٜأ َٞ،  ٜأ َٞ،َُْؿً  ِٖ  َُْؿً  ُِٖث َِٓشَس،  َِْسٔدَعَِْسٔدَع  ُث َٓ َِٓشَس،ٜف َٓ ِٔ  ٜف َُ ِٜٔف َُ ٌَ  ٜف ٌَٜفَع   َذٔيٜوَذٔيٜو  ٜفَع

َٓا،  ٜأَؾاَبٜأَؾاَب  ٜفٜكِدٜفٜكِد َٖٓت َٓا،ُض َٖٓت ِٔ  ُض ََ َِٚٔ ََ ٌَ  ََْشَسََْشَس  َٚ ٌَٜقِب َُا  ايٖؿ٠ٔ٬ايٖؿ٠ٔ٬  ٜقِب ْٖ َُاٜفِإ ْٖ َٛ  ٜفِإ َُٖٛ ُٖ  ِْ ِْٜيِش ُ٘  ٜيِش ََ ُٜ٘قٖد ََ ٘ٔ  ٜقٖد ًٔ ِٖ ٜ٘ٔ٭ ًٔ ِٖ َِٝظ  ٜ٭ َِٝظٜي َٔ  ٜي ََٔٔ َٔ  

ِٓٗطٔو ِٓٗطٔواي ٤ِٕٞ  ٔفٞٔفٞ  اي ٤َِٕٞغ 8ٖ8ٖ{{  َغ
  

 يف أوالا  الرسػػ ؿ مػػ  يك نػػ ا أف بػػ  ال   هللا رسػػ ؿ علػػى يتقػػ م ا أف هللا هناػػ هم
 ألنػ  اثنيػ ا  ا٤سػلم ف بػ  يقتػ   مث أوالا  ه  وينحر العظيم  خطبت  بع   يب أ مث الصبلة 
  أٝعػػػْ عمػػػل كػػػل يف هبػػػ  نقتػػػ   أف علينػػػ  ينبغػػػ  الػػػٍ ا٢سػػػن  والقػػػ وة الطيبػػػ  األسػػػ ة
 :األجبلء العلم ء ق ؿ ول ل 
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                                                                                     ((622622))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

 وإذا يُنصػت ف  لػ  بػل   إذنػ  بػ وف النػي حضرة يف اإلنس ف يتكلم أف ينبغ  ال
 يليػػػ  ال هػػػ ا ألف اإلج بػػػ  وإىل الػػػرد إىل يسػػ رع أف ا٢ضػػػ ر ألحػػػ  ينبغػػػ  ال سػػػؤاالا  ُسػػةل

ػ  أٝعػْ  نلحظاػ  أف بػ  ال عظيمػ  آداب النػي  ٦ل  يف ابألدب  لكػ  إج بػ  تعػرؼ ٗر
 ابهلل العػ رؼ ُيسػةل هقػ  للسػ ئل  ا٤ن سػب  اإلج بػ  يعطػ ف والعػ ره ف األتقي ء أو  الني
 ٙػ ذ الػٍ هػ  اإلج بػ  وتكػ ف إبج بػ   مػرة كػل وٯيػب مرات  ع ة واح ة غ بصي سؤاالا 
 .الس ئل نف  يف والرض  القب ؿ
  ِٚؼش ييدِٚؼش ييد  ػٍّيية  ػٍّيية    ٠ييذ ػ٠ٟييذ ػٟ  ٌّييٌّٓييٓ  لييًلييً  تالتال

  

  تشي١ةءتشي١ةء  ػٕيهػٕيه  ٚوةجيرٚوةجير  شي١اة  شي١اة    ػش يرػش ير

  
 رأ  عنػػػ   كػػػ ف وإذا ويسػػػتفي   األدب  يلػػػـ  بػػػل ابلػػػرد  اإلنسػػػ ف يتعجػػػل ال إذاا 
 الطلػػػب يف هػػػ ألدب وهكػػػ ا  اثلثػػػ ا  رأ ا  يسػػػت ي  رأ ف نػػػ  ع كػػػ ف وإذا آخػػػر  رأ ا  يسػػت ي 
 .اإلج ب  يف ُيسرع أال يقتض 

 صػل ات يبػ أ حػٌ الطعػ ـ إىل أيػ يام ٗػ  يسػ رع ف ال طعػ ـ علػى مع  ك ن ا وإذا
 .ك ف م  ك ئن ا  أمر أ  ورس ل  هللا ي   بْ نُق ـ ال علي   وتسليم ت  ريب

 :آلي ا ه   ن وؿ يف اثلث ا  سبب ا  وهن ؾ
 ولػ  كػ ا  لكػ ف كػ ا يب هللا هعػل لػ : يق ؿ بعضام ك ف العرب م  ق م ا  أف وه 

َح ك نػ  كػػ ا لكػ ف كػػ ا يل هللا هعػل  أف – هلل ح شػػ  – يريػػ  وك نػ   !!هللا علػػى العمػل يقػػ
 هللا ألمػػر يسػػلم أف للمػػؤم  ينبغػػ  بػػل للمػػؤم   ينبغػػ  ال وهػػ ا هػػ ا   علػػى  هللا يسػػّ
    : هللا ق ؿ ول ل  عبل  يف جل هللا وهعل                         . 

 ذكػر مَِ  إذاا  الرسػ ؿ  أمػ ـ الرسػ ؿ  يػَ   بػْ أهنػم مقصػ ه  ورسػ ل  هللا يَ   وبْ
 ٯػػل ٯلػػ  الػػ   هكػػ ف مػػ ال   عنػػ  وإجبللػػ  هللا  عنػػ  النػػي هػػ ا قػػ ر بتعظػػيم إٰػػ ء هللا؟

 :قػػػػػػ ؿ وإ٭ػػػػػػ ( هللا رسػػػػػػ ؿ يػػػػػػ   بػػػػػػْ تقػػػػػػ م ا ال: )ليقػػػػػػ م عػػػػػػبل   يف جػػػػػػل هللا حضػػػػػػرة
                     أف حػٌ هللا  عنػ  عظػيم هخػيم كػرًن مق ـ ل  الني ه ا أف أ 

 .عبل  يف جل هللا هيحب  هللا حضرة م  يت دب هك ٭  مع  يت دب م 
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                                                                                     ((621621))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

  و ضىىهو ضىىه  اهللاهلل  َيٌَيٌ  ثنيثني
                                               : 

 رسػ ل  وسػن  هللا كتػ ب يػ   بػْ طرحػ ا  وال رأ ا  وال هكػراا  تقػ م ا ال اآليػ  خبلصػ 
 األدب ينػػ يف هػػ ا ألف األخرويػػ  أو ال ينيػػ  ا٤سػػ ئل مػػ  مسػػ ل  أو أمػػر أ  يف هللا وشػػريع 
 . الربي  ّٖ للمؤمنْ  هللا اخت ر  ال  

 علػػػى عليػػػ  يك نػػػ ا أف ينبغػػػ  أمػػػر إىل الصػػػ دقْ ا٤ػػػؤمنْ أنظػػػ ر  هللا لفػػػ  مث
 :والسػػػػػػػػػكن ت وا٢ركػػػػػػػػػ ت واألهعػػػػػػػػػ ؿ الكلمػػػػػػػػػ ت كػػػػػػػػػل يف هللا مراقبػػػػػػػػػ  وهػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػ واـ

            اليقْ علم واعلم ا هللا  واخش ا هللا راقب ا                   ٠ي  ٗ 
 تفعلػ   مػ  كػل ٗػ  علػيم م تق لػ   لكل ٠ي  هللا أف علم  ه ذا ف تفعل   ٗ  عليم تق ل ف 
 هعػػبلا  أو قػ الا  منػ  ٱػرج أو أمػرؾ  حيػ  يفتقػ ؾ أو هنػ ؾ  حيػ  يػراؾ أف مػ الؾ ن َّهػ 
 . هللا يُغضب

    اىنيباىنيب  ٍعٍع  اىصىداىصىد  هُئخهُئخ
                    اثف أدب إىل هللا انتقػػػػػػػػػػػػػل مث :                       

            هللا رسػػػ ؿ أصػػػح ب مػػػ  الكػػػراـ أدب إىل وانظػػػر    هػػػ   ن لػػػ  عنػػػ م 
 : بكر أب  سي ا ق ؿ اآلي 
ٍَ  َٚائَّرَٟٚائَّرٟ  }} َِْص ٍَٜأ َِْص ِٜٝو  ٜأ ِٜٝوَعًٜ ٍَ  َٜاَٜا  اٞئهَتاَباٞئهَتاَب  َعًٜ ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ ُُٜو  ٫٫  ايَّ ُُٜوٝأٜنً    ٜأٞيٜك٢ٜأٞيٜك٢  َسٖت٢َسٖت٢  ايٚطَساِزايٚطَساِز  ٜنٜأٔخٜٞنٜأٔخٞ  ِإ٫ِإ٫  ٝأٜنً 

ُ٘ ُ٘ايَّ   }}8ٗ8ٗ  ايَّ
  

ػػػرار وأخػػػ   إذا الصػػػ ت جاػػػ ر  أنػػػ  مػػػ  عمػػػر سػػػي ا وكػػػ ف  (ال ش شػػػ ) أ  السِّ
 : ال بّ ب  هللا عب  ق ؿ ق ل   يستبْ يك د ال  الرس ؿ م  تكلم
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                     ((662662))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

{{  َٕ َٕٜنا َُُس  ٜنا َُُسُع ُٔ  ُع ُِٔب َّأب  ِب َّأباٞيَخ َِ   ِإَذاِإَذا  اٯٜـ١ اٯٜـ١   ٖرٖٙرٙ  ْصٍْٚصٍٚ  َبِعَدَبِعَد  اٞيَخ َِ َتٜهَّـ ِٓـدَ   َتٜهَّـ ِٓـدَ ٔع ٞٚ   ٔع ٖٓٔبـ ٞٚ اي ٖٓٔبـ ِِ     اي ِِ ٜيـ ُٔعِ   ٜيـ ُٔعِ ُِٜطـ   ُِٜطـ

ُ٘ ََ ُٜ٘ن٬ ََ َُِٜ٘طَتَِٜطَت  َسٖت٢َسٖت٢  ٜن٬ َُ ِٗ ُ٘ٞف َُ ِٗ {{  ٞف
 .يري  م  ليست ضح  مارارا الق ؿ يعي  أف من  يطلب أ  8٘8٘

 يف ا١ا ريػػػ  األصػػػ ات أصػػػح ب مػػػ  هػػػ ا وكػػػ ف  قػػػي  بػػػ  اثبػػػ  سػػػي ا أمػػػ 
 حضػػػرة يف هنػػػ  الصػػػ ت رهػػػ  الطيبػػػ   ا٤ن سػػػب ت يف يسػػػتخ م   النػػػي وكػػػ ف اإلسػػػبلـ 

 ورهػػػ  آلذاف ا يف الصػػػ ت كرهػػػ  الصػػػ ت رهػػػ  هياػػػ  يسػػػتحب مػػػ اط  هنػػػ ؾ ألف النػػػي 
 قػي  ب  اثب  وأيمر الت جيا ت  ي ج  الغ وات عن   الني هك ف القت ؿ  يف الص ت

 العبػػ س عمػػ  وكػػ ل  ا١اػػ ت  ٝيػػ  يف ا١نػػ  ٝيػػ  إىل لتصػػل مرتفػػ  بصػػ ت يق ٥ػػ  أف
ّاا  مػػ   يبلػػغ جاػػ ر  صػػ ت ذا كػػ ف  الصػػ ت رهػػ  لكػػ  ذلػػ   يف ُيسػػتخ ـ وكػػ ف كبػػ
 .ال يل حضرة يف أو   الني حضرة يف عن  ا٤نا 

 !٥م ُمْن ؿ وك ن  القرآف يسمع ف  الصح ب  وك ف
ّ  إىل ٰ ٥  ال   هللا م  ابآلي  ٨ طب وك ن  اآلي  يستم  رجل كل  !!غ
 صػ ي الػ   وأا يفَّ  ن لػ  اآليػ  هػ  : قػي  بػ  اثبػ  ق ؿ اآلي  ه   ن ل  هلمَّ 

 !!أح  علي  يفت  ال حٌ ا٤فت ح  وأتخ الب ب علي  تُغلِّ  أف زوجت  وأمر مرتف  
 ذكػػػػرت كمػػػػ  عملػػػػ  ٰػػػػبط أف خشػػػػي   هللا إىل ويتػػػػ ب ويضػػػػرع يبكػػػػ  وأخػػػػ 

  : اآل ت                                ٦ػػػ ل  حضػػػ ر عػػػ  ٚلػػػف هلمػػػ 
 أنػ  يق ؿ ن وإ ك ا  أمر  م  ك ف إن  ق ل ا قي ؟ ب  اثب  أي : عن  س ؿ أ ـ لع ة الني
 ٰكػ  بػ   أيتػ ا أف  النػي حضػرة مػنام هطلػب عملػ   حػبط وقػ  اآليػ  هػ   هيػ  ن ل 
 :هيق ؿ  َم ِل    ْب ِ  َأَن ِ  سي ا ذل 

ُٖا  }} ُٖاٜي َٗا  : : ََْصٜيِتََْصٜيِت  ٜي ٜٗ َٗاَٜٜأ ٜٗ َٔ  َٜٜأ َٔائَّرٜ ُٓٛا  ائَّرٜ ََ ُٓٛاآ ََ ِِ   َتِسٜفُعٛاَتِسٜفُعٛا  ٫٫  آ َٛاَتٝه ِِ ٜأِؾـ َٛاَتٝه ِٛمَ   ٜأِؾـ ِٛمَ ٜفـ ِٛتٔ   ٜفـ ِٛتٔ َؾـ ٞٚ   َؾـ ٖٓٔبـ ٞٚ اي ٖٓٔبـ   ٫َٚ٫َٚ  اي

َُٗسٚا َُٗسٚاَتِذ ُ٘  َتِذ ُٜ٘ي ٍِٔباٞيٜكٔباٞيٜك  ٜي ٍِِٛ ِِٗس  ِٛ ِِٗسٜنَذ ِِ  ٜنَذ َِِبِعٔضٝه ِٕ  ٔيَبِعٍ ٔيَبِعٍ   َبِعٔضٝه ِٕٜأ ِِ  َتِشَبٜطَتِشَبٜط  ٜأ َُاٝيٝه ِِٜأِع َُاٝيٝه ِِ  ٜأِع ُِْت َِِٜٚأ ُِْت َٕ  ٫٫  َٜٚأ ََٕتِػُعُسٚ ٍَ  ،،  َتِػُعُسٚ ٍَٜقا   ٜقا

ُٔ  َثأبُتَثأبُت ُِٔب ٍِٝظ  ِب ٍِٝظٜق َْا: : ٜق َْاٜأ ٘ٔ  ٜأ َ٘ٔٚايَّ ُِٓت  ائَّرٟائَّرٟ  َٚايَّ ُِٓتٝن ِٛٔتٞ  ٜأِزٜفُعٜأِزٜفُع  ٝن ِٛٔتَٞؾ َِٓد  َؾ َِٓدٔع ٍِ  ٔع ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ْٚٞ    ايَّ َِْٚٞٚإ ِٕ  ٜأِخَػـ٢ ٜأِخَػـ٢   َِٚإ ِٕٜأ   ٜأ
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                                                                                     ((666666))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

َٕ ََٕٜٝهٛ ُ٘  ٜغٔضَبٜغٔضَب  ٜقِدٜقِد  َٜٝهٛ ُ٘ايَّ ٖٞ،  ايَّ ٖٞ،َعًٜ ٍَ  َعًٜ ٍَٜقا َٕ  ::ٜقا َٕٜفَشِص ُٙ  َٚاِؾٜفٖس،َٚاِؾٜفٖس،  ٜفَشِص ُٜٙفٜفٜكَد ٞٗ  ٜفٜفٜكَد ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب ٍَ    اي ٍَٜفَطٜأ ُ٘،  ٜفَطٜأ ِٓ ُ٘،َع ِٓ ٍَ  َع ٍَٜفٜكا   َٜاَٜا: : ٜفٜكا

ٖٞ َْٖٞٔب ٘ٔ،  َْٔب ٘ٔ،ايَّ ُ٘  ايَّ ْٖ ُِ٘إ ْٖ ٍُ  ِإ ٍَُٜٝكٛ ْٚٞ: : َٜٝكٛ َِْٚٞٚإ ِٕ  ٜأِخَػ٢ٜأِخَػ٢  َِٚإ ِٕٜأ َٕ  ٜأ َٕٜأٝنٛ ِٔ  ٜأٝنٛ َِٔٔ َٔ  ٌِ ِٖ ٌِٜأ ِٖ ٖٓاِز،  ٜأ ٖٓاِز،اي ْٚٞ  اي ْٜٚٞ٭ ُِٓت  ٜ٭ ُِٓتٝن ِٛٔتٞ  ٜأِزٜفُعٜأِزٜفُع  ٝن ِٛٔتَٞؾ َِٓد  َؾ َِٓدٔع   ٔع

ٚٞ ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب ٍَ    اي ٍَٜقا ٞٗ  ٜقا َْٞٗٔب ٘ٔ  َْٔب ٘ٔايَّ ٌِ: " : "   ايَّ ٌَِب َٛ  َب َُٖٛ ُٖ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ٌِ ِٖ ٌِٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَذ ٍَ  ،،""  اٞيَذ ٍَٜقا ٖٓا: : ٜقا ٖٓاٜفٝه ٞ   َْـَساُٙ َْـَساُٙ   ٜفٝه ُِٔػـ َٜ ٞ ُِٔػـ َٜ   َٔ ِٝ َٔ َبـ ِٝ   َبـ

َْا ُِٗس َْاٜأٞظ ُِٗس ٌْ  ٜأٞظ ٌَْزُد ِٔ  َزُد َِٔٔ َٔ  ٌِ ِٖ ٌِٜأ ِٖ ١ٖٔٓ  ٜأ ١ٖٔٓاٞيَذ 8ٙ8ٙ{{  اٞيَذ
..  

 :أخر  رواي  ويف
ُٖا  }} ُٖاٜي ٍَ  ٜي َِْص ٍَٜأ َِْص ُ٘  ٜأ ُ٘ايَّ ٘ٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ايَّ َ٘ٔزُضٛٔي ِِ  َتِسٜفُعٛاَتِسٜفُعٛا  ٫٫      َزُضٛٔي َٛاَتٝه ِِٜأِؾ َٛاَتٝه َِٛم  ٜأِؾ َِٛمٜف ِٛٔت  ٜف ِٛٔتَؾ ٞٚ   َؾ ٖٓٔبـ ٞٚ اي ٖٓٔبـ َٜـ١ٜ،     اي َٜـ١ٜ، اٯ   اٯ

١َٜٝ ١ََٜٝٚآ ُ٘    َٚآ َُ٘ٚايَّ ٌٖ  ٔشٗبٔشٗبُُٜٜ  ٫٫  َٚايَّ ٌٖٝن ٍٍ  ٝن ٍٍَُِخَتا ٔ   ثابـت ثابـت   َدًَٜظَدًَٜظ    ٜفُخٍٛزٜفُخٍٛز  َُِخَتا ٔ بـ ٞ   قـٝظ قـٝظ   بـ ٞ ٔفـ ِٝٔتـ٘ٔ   ٔفـ ٘ٔ َب ِٝٔتـ   ٜفٜفٜكـَدُٙ ٜفٜفٜكـَدُٙ   َِٜبٔهـٞ، َِٜبٔهـٞ،   َب

ٍُ ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ُ٘  ،،  ايَّ ُٜ٘فَطٜأٜي ِٔ  ٜفَطٜأٜي َِٔع ٙٔ،  َع َِِس ٙٔ،ٜأ َِِس ٍَ  ٜأ ٍَٜفٜكا ْٚٞ: : ٜفٜكا ِْٚٞإ َُِس٩ْ  ِإ َُِس٩ْا ِٗرُي  ا ِٗرُيَد ِٛٔت،  َد ِٛٔت،ايٖؿ ِٕ  َٜٚأَخاُفَٜٚأَخاُف  ايٖؿ ِٕٜأ َٕ  ٜأ ََٕٜٝهٛ   َسٔبٜطَسٔبٜط  ٜقِدٜقِد  َٜٝهٛ

،ًَُٞٔ ًَُٔٞ،َع ٍَ  َع ٍَٜفٜكا ٌِ  }}::ٜفٜكا ٌَِب ُّٔٝدا،  َتٔعُٝؼَتٔعُٝؼ  َب ُّٔٝدا،َس ُُ  َس ََُُٚت ِّٗٝدا،  ُٛتُٛتََٚت ِّٗٝدا،َغ ُِٜدٔخًٜٝو  َغ ُِٜدٔخًٜٝوَٚ َٚ  ُ٘ ُ٘ايَّ ١ٜٖٓ  ايَّ ١ٜٖٓاٞيَذ ٍّ  اٞيَذ ٍّٔبَط٬ {{  ٔبَط٬
8787. 

 : ق ؿ  م ل  ب  أن  وع 
ُٖا  }} ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٕ  ٜف َٕٜنا ُّ  ٜنا ِٛ َُّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َُا َٝ ١ََٔاٞي َُا َٝ َٕ  اٞي َٕٜنا َٓا  ٜنا َٓأفٝ ِْٔهَػأف،  َبِعُ َبِعُ   ٔفٝ ِْٔهَػأف،ا٫ ُٔ  َثأبُتَثأبُت  ٜفَذا٤َٜفَذا٤َ  ا٫ ُِٔب ِِٝظ  ِب ِِٝظٜق ِٔ  ٜق ِِٔب ُٖاٍع،  ِب ُٖاٍع،َغ   َغ

ٖٜٓط  َٜٚقِدَٜٚقِد ٖٜٓطَتَش ُ٘،  َٜٚئبَظَٜٚئبَظ  َتَش َٓ ُ٘،ٜنٜف َٓ ٍَ  ٜنٜف ٍَٜفٜكا َُا: : ٜفٜكا َُأب٦َِط َُٕتَعُتَع  ٔب٦َِط َُٕٛٚدٚ ِِ،  ُٛٚدٚ َْٝه ِِ،ٜأٞقَسا َْٝه ِِ  ٜأٞقَسا ُٗ ًٜ ِِٜفٜكاَت ُٗ ًٜ ٌَ  َسٖت٢َسٖت٢  ٜفٜكاَت ٌَٝقٔت {{  ٝقٔت
8888. 

 :هتق ؿ عن  قي  ب  اثب  ابن  وترو 
ُٖا  }} ًٜ ُٖاٜف ًٜ َٕ  ٜف َٕٜنا ُّ  ٜنا ِٛ َُّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َُا َٝ ١ََٔاٞي َُا َٝ ِٔ  َخأئدَخأئد  َََعَََع  اٞي ِِٔب َٛٔيٝٔد  ِب َٛٔيٝٔداٞي َِٗد  اٞي َِٗداِضُتِػ ُٙ  اِضُتِػ ُٜٙفَسآ ٌْ  ٜفَسآ ٌَْزُد َٔ  َزُد ََٔٔ ُٔنَي  َٔ ُُِطًٔ ُٔنَياٞي ُُِطًٔ   ٔفٞٔفٞ  اٞي

،ٔ٘ َٔ َٓا ََ،ٔ٘ َٔ َٓا ََ  ٍَ ٍَٜفٜكا ْٚٞ: : ٜفٜكا ِْٚٞإ ُٖا  ِإ ُٖاٜي ًُٞت  ٜي ًُٞتٝقٔت َِْتَص  ٝقٔت َِْتَصا ٌْ  ٔدِزٔعٞٔدِزٔعٞ  عََعا ٌَْزُد َٔ  َزُد ََٔٔ ُٔنَي،  َٔ ُُِطًٔ ُٔنَي،اٞي ُُِطًٔ ُٙ  اٞي ََُٙٚخٖبٜأ ٞ   ََٚخٖبٜأ ٞ ٔفـ   اٞيَعِطـٜهسِ اٞيَعِطـٜهسِ   ٜأٞقَؿـ٢ ٜأٞقَؿـ٢   ٔفـ

َٛ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ،ُٙ َِٓد ُٙ،ٔع َِٓد ١ََٟ  ايٚدِزِعايٚدِزِع  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأٜنٖبٜأٜنٖب  َٜٚقِدَٜٚقِد  ٔع ١ََُٟبِس ٌَ  --  ايفخازايفخاز  ََٔٔ  نبرينبري  ٚعا٤ٚعا٤  ––  ُبِس ٌَََٚدَع ١ََٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََٚدَع ١ََٔاٞيُبِس   َزِس٬،َزِس٬،  اٞيُبِس

َٔرَي  ٜفا٥ٔٔتٜفا٥ٔٔت َٔرَياٜ٭ ُٙ،  اٜ٭ ُٙ،ٜفٜأِخٔبِس ٜٖاٜى  ٜفٜأِخٔبِس ٜٖاٜىَِٚإ ِٕ  َِٚإ ِٕٜأ ٍَ  ٜأ ٍََتٝكٛ ِْسُُس  ََٖراََٖرا  َتٝكٛ ًِْٞ ًٞ  ،ُ٘ َٝٚع ُ٘،ٜفُتَض َٝٚع َِٝت  َِٚإَذاَِٚإَذا  ٜفُتَض َِٝتٜأَت ١َٜٓ  ٜأَت َُٔدٜ ١َٜٓاٞي َُٔدٜ ٌِ  ٜفا٥ِٔتٜفا٥ِٔت  اٞي ٌِٜفٝك   ٔيَخًٜٔٝف١ٔٔيَخًٜٔٝف١ٔ  ٜفٝك

ٍِ ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ٕٖ: :   ايَّ ِٕٖإ ٖٞ  ِإ َٖٞعًٜ َٔ  َعًٜ ََٔٔ َٔ  ِٔ ِٜ ِٔايٖد ِٜ َٔٞ  َٜٚنَرا،َٜٚنَرا،  ٜنَراٜنَرا  ايٖد ََٔٞٚٝغ٬ ْٕ  َٚٝغ٬ ْٕٝف٬ ِٔ  ٝف٬ َِٔٔ َٔ   ٞ ٞ َزٔقٝٔكـ ٜٖـاىٜ   َعٔتٝـْل، َعٔتٝـْل،   َزٔقٝٔكـ ٜٖـاىٜ َِٚإ ِٕ  َِٚإ ِٕٜأ   ٜأ

ٍَ ٍََتٝكٛ ِْ  ََٖراََٖرا  َتٝكٛ ًٞ ُِْس ًٞ ُ٘،  ُس َٝٚع ُ٘،ٜفُتَض َٝٚع ٍَ  ٜفُتَض ٍَٜقا ُٙ: : ٜقا ُٜٙفٜأَتا ُٜٙفٜأِخَبٜفٜأِخَب  ٜفٜأَتا َُٙس ََٛدَد  اٞيَخَبَس،اٞيَخَبَس،  َس ََٛدَدٜف ََِس  ٜف ََِساٜ٭ ُٙ،  ََاََا  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٜ٭ ُٙ،ٜأِخَبَس   َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأَباٜأَبا  َٜٚأَت٢َٜٚأَت٢  ٜأِخَبَس
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                     ((660660))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

ُٙ ُٜٙفٜأِخَبَس ِْٜفَر  ٜفٜأِخَبَس ِْٜفَرٜفٜأ ُ٘،  ٜفٜأ َٖٝت ُ٘،َٚٔؾ َٖٝت ُِ  ٜف٬ٜف٬  َٚٔؾ َُِِْعًٜ ََا  ٜأَسّداٜأَسّدا  َِْعًٜ ََاَبِعَد ِْٜفَر  ََاَتََاَت  َبِعَد ِْٜفَرٜأ ُ٘  ٜأ َٖٝت َُ٘ٚٔؾ َٖٝت ُِٝس  َٚٔؾ ُِٝسٜغ ِٔ  َثأبٔتَثأبٔت  ٜغ ِِٔب ِِٝظ  ِب ِِٝظٜق {{ٜق
8989. 

 كػ ن ا الػ ي  العبيػ  رروٰػ الػ ي ف  مػ  نفسػ  ُٱلِّػ  حٌ وصَّى لكن  م ت الرجل
 .ا١ن  أهل م  وك ف ويس ع و   يع ون  

    اىنيباىنيب  ّياءّياء  يفيف  األدةاألدة
                                                               

                       : 
  : هقػػ ؿ أب٠ػػ ئام األنبيػػ ء اد   هللا هػػ ف رداا ٦ػػ إب٠ػػ  تنػػ دو  ال           

                (ٖ٘البقػػػػػرة)        (ٗٙهػػػػػ د)                  (ٔٔٓا٤ ئػػػػػ ة)  أمػػػػػػ 
  : التعظػػيم بلسػػ ف ٱ طبػػ  كػػ ف هللا هػػ ف هللا عنػػ  ومك نتػػ  لقػػ ر  النػػي هػػ ا             

   (الطػػػػػػػبلؽٔ)             (ٗٔا٤ ئػػػػػػػ ة)                   (ٔا٤ػػػػػػػ ثر)               (ٔا٤ مػػػػػػػل) 
 ورهعػ  لقػ ر   وإعظػ ـ ٢ضػرت   تع يػ  هياػ  م اضػ  يف ذكر  القرآف يف إب٠  ذكر  وعن م 
  : لش ن              (ٕٜ الفت)                    (ٔٗٗعمػراف آؿ)  هللا قرن  
 ورسػ ل  هللا مػ  األدب ذاؽ ٤ؤم  ينبغ  هبل قط  ٦رداا  إب٠  ين دي  هلم والرس ل   ابلنب ة

 هللا  رسػ ؿ   هللا   نػي: نقػ ؿ ولكػ  ٦ػرداا  مفػرداا  إب٠ػ   النػي حضػرة على ين د  أف
 ٢ضػرت  وتقػ ير تعظػيم هيػ  إبسػم ين دي ...  هللا عن  شفيعن    هللا  صف    هللا  حبيب  

 .علي  وتسليم ت  ريب صل ات
  : وقػ ؿ وحػ ر  هللا ذكػر ذكػرا   هيمػ  يقػ  وال                      

           الرسػ ؿ حضػرة مػ  ال اجػب األدب ترؾ م  كل  أ  عملػ   حػبط 
  النػػي ألف وجاػػ  يف بػػ  ويلقػػى يػػرد بػػل ثػػ اب  وال أجػػر عليػػ  لػػ  ولػػي  عملػػ   يُقبػػل م

 ومصػػػطف    حبيبػػػ  لغضػػػب يغضػػػب  هللا هػػػ ف منػػػ   النػػػي غضػػػب وإذا منػػػ   يغضػػػب
  : قرآنػػػػػػػػػػػػػػ  يف  هللا قػػػػػػػػػػػػػػ ؿ ولػػػػػػػػػػػػػػ ل                               
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    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                     ((664664))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

       (ٕٙ الت بػػػػ) ألقػػػػرب يعػػػػ د والضػػػػمّ( يُرضػػػػ  : )قػػػػ ؿ لكػػػػ  يرضػػػػ ٮ   قػػػػلي م 
 .م ك ر

 لفضػػل واسػػتمط ر هللا  ولعطػػ ء هللا لكػػـر واسػػتفت ح هلل  رضػػ ء  الرسػػ ؿ هرضػػ ء
 . ومصطف   هللا حبيب م  األدب ُرزؽ نق  تق  قلب كل على  هللا

  ا٢بيػػب يكػػ ف أف بػػ  ياتمػػ ف مػػ  ُجػػل  هللا رسػػ ؿ أصػػح ب كػػ ف ولػػ ل 
 إلػػيام ينظػػر  النػػي يكػػ ف أف وابطنػػ ا  ظػػ هراا  علػػيام مقػػببلا   يكػػ ف أف عػػنام  راضػػي ا 
 . وامتن ن  وشفقت  وحن ن  عطف  نظرات

  ا ضتدبثخا ضتدبثخ  ؤهوؤهو
 بكػػر كػ ى ذكػرا كمػ  - هللا لكػبلـ هػػ راا  اسػتج ب ا الػ ي   هللا رسػ ؿ أصػح ب

ّهم واثب  وعمر    :ش هنم يف ق ؿه عليام وأثُ وم حام ق رهم هللا ره  ه راا  - وغ
                 ٱفضػػػػػػػػػ ف أ                                 

                       ٥ػػػػم مػػػػ ذا للتقػػػػ    خ لصػػػػ  وجعلاػػػػ  قلػػػػ هبم  هللا أخلػػػػ 
     رب؟                      ال عظػيم أجػر و٥ػم الػ ن ب  كػل مػ  فرةمغ ٥م 
 . العظيم إال ق ر  يعرؼ

  متٌُمتٌُ  ثينثين  وفيوفي
                                                          

                                  : 
 .ٛيم بِ وه  يف ج ءت أيض ا  اآل ت ه  

 بػػُ  والنػػي إبذف  إال ب خ لػ  يسػػم  وال جاػ ت  أبربػػ  احملػ د ا٤كػػ ف ا٢جػرة
 ا٤سػػػج   علػػػى تفػػت  حجػػػرات  تسػػ  وك نػػػ  حجػػرات  ا٤بػػػ رؾ ا٤سػػج  ٔػػػ ار ل وج تػػ 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                     ((663663))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

ّة  وقػػػ  يف وجػػػ ءوا ال هػػػ   هػػػؤالء هجػػػ ء للخػػػ رج  وظارهػػػ   دأبػػػ   النػػػي وكػػػ ف الظاػػػ
 :ألصح ب  ويق ؿ الظار  صبلة بع  ليبلا ق يقيل أف وع دت 

ُٓٛا  }} ُٓٛااِضَتٔعٝ ًٜٝٛي١ٔ  اِضَتٔعٝ ِٝ ًٜٝٛي١ٔٔبٜك ِٝ َٗاِز  ٔبٜك ٖٓ َٗاِزاي ٖٓ ِّ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اي َٝا ِّٔق َٝا ٌِ  ٔق ِٝ ٌِايَّ ِٝ 9ٓ9ٓ{{  ايَّ
  

 :آلخري  ويق ؿ
ٕٖ  ٔقًٝٝٛأقًٝٝٛا  }} ٕٖٜفِإ َٕ  ٜفِإ ٜٛا ِٝ َٕايٖػ ٜٛا ِٝ ٌُ  ٫٫  ايٖػ ٌَُٜٔكٝ 9ٔ9ٔ{{  َٜٔكٝ

  

  : هللا قػ ؿ كمػ  أيت ا وم الني  قيل ل  وق  يف القـ  هؤالء هج ء           
            (ٜٔٛالبقرة) يصيح ف وأخ وا البي ت  خلف م  ج ءوا بل: 

ُُٖد  َٜاَٜا  }} ُُٖدََُش َٓا،  اِخُسِزاِخُسِز  ََُش ِٝ َٓا،ِإٜي ِٝ ِٕ  ِإٜي ِٕٜفِإ َٓا  ٜفِإ َٓاَََدَس ْٔ،  َََدَس ِٜ ْٔ،َش ِٜ ِٕ  َش َِِٕٚإ َٓا  َِٚإ َٖ َٓاَذ َٖ ْٔ،  َذ ِٝ ْٔ،َغ ِٝ ُِ  َغ ُٗ َُٔع ُِٜفَط ُٗ َُٔع ٞٗ  ٜفَط ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب     اي

ِِ  ٜفَخَسَزٜفَخَسَز ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ َٛ  َعًٜ ُٖ ََٚٛ ُٖ َٚ  ٍُ ٍَُٜٝكٛ َُا: : َٜٝكٛ ْٖ َُاِإ ْٖ ُِ  ِإ َُِذٔيٝه ُ٘  َذٔيٝه ُ٘ايَّ ُ٘  ائَّرٟائَّرٟ  ايَّ ََُِ٘دُس ِٜ  ََِدُس َِٜش ُ٘  ْٔ،ْٔ،َش َٗ ََُ٘ٚذ َٗ ْٔ  ََٚذ ِٝ َْٔغ ِٝ  9ٕ{{  َغ
 :قػػػػ ؿ وإ٭ػػػػ  السػػػػفا ء  ب مػػػػ  الصػػػػلح ء أيخػػػػ  م   هللا كػػػػبلـ دقػػػػ  إىل وانظػػػػر

                                        قػػػػػػػ ؿ لكػػػػػػػ ( كلاػػػػػػػم) يقػػػػػػػل م 
   ماػػػ بْ مػػػؤدبْ هػػػيام ألف( أكثػػػرهم)                  يف سػػػف   همعنػػػ 

 :الػػػ خ ؿ قبػػػل يسػػػت ذن ا أف وينبغػػػ  أب اهبػػػ   مػػػ  البيػػػ ت أيتػػػ ا أف ينبغػػػ  ألهنػػػم عقػػػ ٥م

                                                     (ٖ٘األح اب.) 
 :قيل اآلي  ه   ن ل  ٤َّ 
 :   هق ؿ اآلي ؟ ه   ن ل  هيم هللا رس ؿ  
{{    ٖٕ ِٕٖإ َٔ  ِإ َٔائَّرٜ َْٜو  ائَّرٜ َٓاُدٚ َْٜوُٜ َٓاُدٚ ُٜ  ِٔ َِٔٔ ٍَ  ،،  اٞيُشُذَسأتاٞيُشُذَسأت  ََٚزا٤ََٔٚزا٤ٔ  َٔ ٍَٜقا ِِ: : ٜقا ُِِٖ ُٖ  ِٔ َِٔٔ َٔ  ٞٔٓ َٓٔٞب ٍِ،  َب ُٝٔ ٍِ،َت ُٝٔ ٫ِٛ   َت ٫ِٛ ٜيـ   ٜيـ

ِِ ُٗ ْٖ ِِٜأ ُٗ ْٖ ِٔ  ٜأ َِٔٔ ٖٓاِع  ٜأَغٚدٜأَغٚد  َٔ ٖٓاِعاي ََٛز  ٔيٞ،ٔيٞ،  ٔقَتا٫ٔقَتا٫  اي ََٛزٜ٭ِع ٍِ،  ٜ٭ِع ٍِ،ايٖدٖدا ُِٛت  ايٖدٖدا ُِٛتٜيَدَع َ٘  ٜيَدَع َ٘ايَّ ِِ  ايَّ ِٗ ِٝ َِِعًٜ ِٗ ِٝ ِٕ  َعًٜ ِٕٜأ ِِ  ٜأ ُٗ ًٜٔه ِٗ ُِِٜ ُٗ ًٜٔه ِٗ ُٜ  }}9ٖ9ٖ
  

                                                           
 شعب اإلٌمان للبٌهقً عن ابن عباس  9ٓ
 معجم الطبرانً عن أنس  9ٔ
 أسباب النزول للواحدي عن جابر  9ٕ
 معرفة الصحابة ألبً نعٌم 9ٖ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                     ((662662))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

  اىعيَبءاىعيَبء  ٍعٍع  األدةاألدة
 إىل يػػػ هب ا أال  النػػػي حضػػػرة عصػػػر مػػػ  األجػػػبلء العلمػػػ ء حسػػػ است ولػػػ ل 

 .النـ  أوق ت يف والص ٢ْ العلم ء
 النػي حضػرة أصػح ب على يط ؼ عنام  هللا رض  عب س ب  هللا عب  سي ا ك ف

 – الفػرائ  علػم معػ  وكػ ف  اثبػ  ب  زي  سي ا إىل ي هب هك ف العلم  منام يطلب
ّاث أ   الظاػػر صػػبلة بعػػ  مػػ  ا٤ػػ اط  هػػ   حػػر شػػ ة مػػ  من لػػ   ـأمػػ ٯلػػ  هكػػ ف – ا٤ػػ

 .الب ب ي ؽ أف ويره  العصر لصبلة خروج  وق  حٌ ينتظر
 :أك ملام يق ؿ وك ف

 (ِة دلمٕة جةت ػةٌُ لط)

 مػ  بػ  خػ ص حػ ؿ يف لعلػ  هللا  مػ  خلػ ة يف لعلػ  ٱػرج  حػٌ وننتظر ٪ل  وإ٭ 
 .ائم لعل  ألوالد   مصلح  يف لعل  م ال  

 :ِوْرداا  واآلخري  األولْ سي  عن  ه  كم  الص ٢ْ عن  والنـ 
 ت قظػ ين ال: ح ل  ٤  يق ؿ ين ـ أف أراد إذا  الش ذيل ا٢س  أب  سي   وك ف

 .ابلعمل القي ـ وعلى العمل  على ب  يستعْ ألن  ِورد  الص ٢ْ عن  ه لنـ  ِوْرد   م 

  اىصرباىصرب  حيُخحيُخ
                                            ::  

 ا٤ ط ؟ ه ا يف ا٣ّ م  إذاا 
 :ٱرج حٌ الصرب
ّة وقػ  يف هللا يف أخػػ  لػ  رة ذهبػ  هلػ   هللا  بيػػ  يف أنتظػر ائمػ ا  ووج تػػ  الظاػ

 كػػل يف للمػػؤمنْ هللا علَّمػػ  الػػ   األدب هػػ  هاػػ ا الصػػبلة  وقػػ  حػػٌ م ضػػ  أ  يف أو



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                     ((661661))  ايٓيبايٓيب  َعَعاحلدٜح احلدٜح   أدبأدب  ::اخلاَظاخلاَظ  فؿٌفؿٌاياي

 .مك فو  زم ف
 أيقظػ   : يقػ ؿ ائػم : لػ  ق ل ا ه ذا ٥م  أخ ز رة عن  البع  م  نسمع  م  لك 

 !!أخ ؟   ٤ ذا
َح دع   .منشرح وه  يقـ  حٌ يس

                                             
 :اإلٲ ف أهل لن   هللا  بٞر ٝيع ا  ا٤ؤمنْ يبشر خت ـ  ّٖ اآل ت ختم مث
                   ق ؿ : 
ََٚش  }} ََٚشَتَذا ُ٘  َتَذا ُ٘ايَّ ِٔ  ايَّ َِٔع َٖٔتٞ  َع َٖٔتٞٝأ ٜٜٛأ،  ٝأ ٜٜٛأ،اٞيَخ َٕ،  اٞيَخ َٝا ِٓٚط َٕ،َٚاي َٝا ِٓٚط ََا  َٚاي ََاَٚ ُٖٛا  َٚ ُٖٛااِضُتٞهِس ٘ٔ  اِضُتٞهِس ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ 9ٗ9ٗ{{  َعًٜ

  

 يغفػر هللا هػ ف األخطػ ء هػ   مػ  خطػ  أ  يف ووقعػ  ونسػي  ساي  أين هل  -
 !يل

 .يل يغفر هللا ه ف أعرؼ وال ج هل أين ول  -

 متعمػ اا  ع مػ اا  ذلػ  ويفعػل ذل  حرم  يعلم ٤  وا٤ؤاخ ة ا٤غفرة ع ـ لك  -
 .اإلٲ ف حقيق  إىل ينشرح م ص ر  أف على دليل ه ا ألف
 ا١مػ ؿ أهػل مػ  ٯعلن  وأف ومصطف    حبيب  م  ابألدب ٯملن  أف  هللا نس ؿ

 وأف رضػ    يف نسػعى وأبػ اا  مػ ا دائ ٯعلنػ  وأف غػ يل  سػر كػل عػ  لنػ  يكشػف وأف الع يل 
 .ومصطف   حبيب  ب ج  نتمت  حٌ ا٢جب كل لن  يكشف

 وسلم وصحب  آل  وعلى دمحم سي ا على هللا وصلى

                                                           
 الحاكم فً المستدرك والبٌهقً عن ابن عباس  9ٗ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((660660))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي



  

    ؤدة اىندىيؤدة اىندىي
  

  اىندىي ادلنهٍّ عنهباىندىي ادلنهٍّ عنهب

  قنيقنيحتُخ اىُهىد وادلنبفحتُخ اىُهىد وادلنبف

  حتُخ ادلؤٍننيحتُخ ادلؤٍنني

  ادلؤٍِ خُيقه احليٌادلؤٍِ خُيقه احليٌ

  ادلنبخبح ادلجبحخادلنبخبح ادلجبحخ

  آداة اجملبىصآداة اجملبىص

  ٍنسىخ اىعيٌ واىعيَبءٍنسىخ اىعيٌ واىعيَبء

  آداة ادلنبخبح ٍع اىنيبآداة ادلنبخبح ٍع اىنيب
 



 

 

  

  

                                               
                                   

                                        
                                                

                                              
                                 

                                       
                                      

                                          
                                             

                                      
                                               

                                  
                                              

                                               



 

 

                                   
                                           

                                         
                                        

                                        
                                              

                                            
                                    

                                        

  ((اجمل دل اجمل دل ))

 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((602602))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي



  

  9٘9٘  ؤدة اىندىيؤدة اىندىي
  

    رحٌُرحٌُاىاى  اىرمحِاىرمحِ  اهللاهلل  ثطٌثطٌ

  ححددمميومميو  ٍىخىدٍىخىد  ىنوىنو  ومرٍهومرٍه  عطبء عطبء   خساقِخساقِ  واجلىد،واجلىد،  اىاضواىاضو  صبحتصبحت  هللهلل  احلَياحلَي  
  ؤعيًؤعيً  إىلإىل  ٍى  ٍى    ؤوصيهؤوصيه  اىذٌاىذٌ  اىنرٌَاىنرٌَ  اىنيباىنيب  عيًعيً  واىطالًواىطالً  واىصالحواىصالح  حيود،حيود،  ثغريثغري

  وّعَخ،وّعَخ،  اهللاهلل  ٍٍِِ  واصطابءاًواصطابءاً  وٍن خ،وٍن خ،  اهللاهلل  ٍٍِِ  فضالًفضالً  اهلل،اهلل،  حضرححضرح  ٍٍِِ  اىقرةاىقرة  ٍقبٍبدٍقبٍبد
  اىنبقنبد،اىنبقنبد،  مجُعمجُع  يفيف  طب ٌطب ٌاىاى  اىنى اىنى   وضروضر  ادلىخىداد،ادلىخىداد،  ؤعُبُؤعُبُ  عنيعني    وخعيهوخعيه
  يفيف  واىصبحلبدواىصبحلبد  اىصبحلنياىصبحلني  جلَُعجلَُع  واألخيًواألخيً  األهبًاألهبً  واىطرواىطر  األعظٌ،األعظٌ،  ادلقبًادلقبً  وصبحتوصبحت

  ..وضيٌِّوضيٌِّ  وصحجهوصحجه  وآىهوآىه  حمَيحمَي  ضُيّبضُيّب  ادلُقبد؛ادلُقبد؛  وَىًوَىً  اىيُّباىيُّب
 وعملنػػػ  هح اهػػػ   وهقانػػػ  وعين هػػػ  لػػػ  واجملتمػػػ  الفػػػرد سػػػع دة هياػػػ  اآل ت هػػػ  

 !!هيا   ا٤ ىل إلي  وجَّان  ال   ابألدب
 يرغػػػب الػػػ   دنيػػػ    يف للمػػػرء ابلنسػػػب  وأٮػػػ  أمػػػر أوؿ إىل هياػػػ   هللا جَّانػػػ و 
 دائمػػ ا  ا٤ػػرء ٰػػ وؿ أف وهػػ  أخػػرا   ويف الػػ ني  يف مػػ ال  عنػػ  والشػػ ف الػػ كر وعلػػ  الرهعػػ 
 :عبل  يف جل هللا ٢ضرة ال ائم  ا٤راقب  مق ـ يف نفس  يقيم أف وأب اا 

  : ربػ  بقػ ؿ دائمػ ا  نفس  ٱ طبوأف                                       
        هللا أف اليقػْ علػم تعلم أم تعلم  أ ( تَػرَ ) وكلم  وابطنػ ا  ظػ هراا  بػ  ٰػيط 
 ع يػػ  مػػ   ولكنػػ  و٪ػػ اؾ  وخػػ طرؾ سػػرؾ علػػى ويطلػػ  خفػػ  ؾ  ويعلػػم ظػػ هرؾ ويعلػػم

                                                           
 مٕ٘ٔٓ/8/ٙ هـ ٖٙٗٔ شوال من ٕٔ المعادي 9٘



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((606606))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

َ  عظػػػيم ومػػػ  كرمػػػ   تفضػػػ  م إذا يكرمػػػ  وقػػػ  ٰبػػػ   ألنػػػ  ؾدنيػػػ  يف عليػػػ  يسػػػَ سػػػ
 دمحم سػػي ا األمػػْ الصػػ دؽ أنبػػ  كمػػ  أخػػراؾ  يف أيضػػ ا  عليػػ  يسػػَ أبف الػػ ني  يف نفسػػ 
. 

  اىندىي ادلنهٍّ عنهباىندىي ادلنهٍّ عنهب
 ح لػ  مػ  وبػْ بينػ  حػ ث ا٤ػرء ب  اتصف إذا أمر ع  اآلي  ه   يف  هللا وهنى

 سػػػبلم  علػػػى حػػػري   هللا ألف ذلػػػ   شػػػ ب  مػػػ  أو كػػػر  أو أحقػػػ د أو إحػػػ  أو شػػػق ؽ
 بػْ السػر حػ ي  ع  ٝ ع  يف كن  إذا اآلي  وضَّح  كم   هناى اإلٲ ني   اجملتمع ت

 :ذل  يف  وق ؿ ا١م ع   بقي  دوف أوأكثر وآخر رجل
ِِ  ِإَذاِإَذا  }} ُِٓت ِِٝن ُِٓت َٓاَد٢  ٜف٬ٜف٬  َث٬َث١َٟث٬َث١ٟ  ٝن َٓاَد٢ََٜت ِٕ  ََٜت َٓا ِٕاِث َٓا َٕ  اِث َُٕدٚ َُا،  ُدٚ ِٗ َُا،َؾأسٔب ِٗ ٕٖ  َؾأسٔب ٕٖٜفِإ ُ٘  َذٔيٜوَذٔيٜو  ٜفِإ ُْ ُُِٜ٘شِص ُْ 9ٙ9ٙ{{  ُِٜشِص

  

ّاا  ٰ ث وه ا  :اآلف ٦تمعن  يف كث
 إذا وا٢ ي  ويتح ث  ٔ ار  رجبلا  رجل   كل ويصطف  جل س ا  الن س يك ف

 رجل ودخل ص متْ ك ن ا إذا لكنام ملبلا  أو جراا ض يثّ ال ٗر  الش كل  ه   على ك ف
 تكلم ا ألهنم بش ن  الكبلـ أف يظ  ه راا  ه ن  و، مس  اآلخر إىل أح ٮ  ه لتف  هج ة
 !أم مام  مر عن م  أو رأو   عن م 

 السر  الكبلـ أ  ا٤س ررة  ه  والنج   النج    ع   هللا رس ؿ هناى
ّهم إلي  يستم  وال أكثر  أو اثنْ بْ ال    .اجملل  نف  يف معام ه  ٩  غ

                                    ك ن   يسم ٥م الراب  ه  
   بيػػنام يػػ ور مػػ                      هللا كػػ ف   أنػػ  أ  معاػػم السػػ دس هػػ 

   بيػػنام يػػ ور مػػ  كػػل يسػػم                  اثنػػْ أ                      
             هللا أف أ   اليقػْ علػم يعلمػ ا أف بػ  ال بيػنام هيمػ  قـ  يتن جى عن م 

                                                           
 صحٌح مسلم وابن ماجة عن عبد هللا بن مسعود  9ٙ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((600600))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 يف نػػ ا هم  ذلػػ  مػػ  ويعلػػم ألسػػنتام علػػى يػػ ور ومػػ  خفػػ  هم علػػى يطلػػ   هللا أف
 .قل هبم وخف   وط ا هم الكبلـ ه ا

                                  : 
  وأنػػػػ  السػػػػر   وح يثػػػػ  ٮسػػػػ  إىل يسػػػػتم   هللا أف اإلنسػػػػ ف أيقػػػػ  هػػػػ ذا

 هنػى هيمػ  يقػ  ا٤ػرء و٘عػل الػنف   تنػ زع ذلػ  بعػ  هاػل يلقػ    يػـ  ذلػ  بعػ   سب سيح
 .أب اا  للمؤمنْ ذل  يك ف أف ينبغ  ال عبل   يف جل هللا حضرة عن 

                        : 
 بغيػػ ب وعلػػيم األرض  بغيػػب وعلػػيم السػػم وات بغيػػب علػػيم هللا أبف أتكيػػ  وهػػ ا

 تسػػػػتكن  مػػػػ  بكػػػػل وعلػػػػيم الصػػػػ ور  ٖفػػػػ   وعلػػػػيم القلػػػػ ب  بغيػػػػ ب وعلػػػػيم ت الك ئنػػػػ 
 شػ ء كػل يعلػم ذاي  بعلػم عليم  ألن  األهك ر  يف وٯ ؿ اب٣ اطر ي ور وم  العق ؿ 

 .وعبل جلَّ  ه  ي رك  ال بعلم
 أبمرهػ   وائتمػروا ٥ػ   امتثلػ ا اآل ت ه   إىل ٠ع ا عن م   هللا رس ؿ أصح ب

 !!هيا  ٗ  وعمل ا
 وهػػؤالء ا٤ ينػػ   يسػػ كن هنم الػػ   وا٤نػػ هقْ الياػػ د مػػ  هللا يػػ هقام ال الػػ ي  غػػّ

 أٝعػْ  علػيام هللا لعنػ  والياػ د ا٤نػ هقْ ٠ػ  هػ   ألف( وعصػين  ٠عنػ ) شػيمتام وهؤالء
   شيمتام ا٤ؤمنْ لك                يق ل ف ذل  وم: 

                           ((ٕٕٛ٘ٛ٘البقرةالبقرة.).)  

 - احملػػػػ ود العػػػػ د – ا٢ربيػػػػ  السػػػػرا  إىل أصػػػػح ب  يُرسػػػػل  هللا رسػػػػ ؿ هكػػػػ ف
 ٝ عػػ  او الياػػ د  ٝ عػػ  علػػى اب٤ ينػػ  وهػػم يػػ هب ا م الػػ ي  ا٤ؤمنػػ ف هيمػػر والغػػ وات 
 يف  هػػ ي اجمل إخػ اهنم أف ا٤ؤمنػ ف هػيظ  بيػنام  هيمػ  تسػ رروا علػيام مػروا هػ ذا ا٤نػ هقْ 

 غػػّ أمػػر ٥ػػم حػػ ث أهنػػم أو ُه مػػ ا  أهنػػم أو قتلػػ ا  أهنػػم أو شػػ ء  ٥ػػم حػػ ث هللا سػػبيل



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((604604))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 معاػػػم سػػػكن هم ٕكػػػم الياػػػ د  النػػػي هناػػػى   الرسػػػ ؿ إىل ذلػػػ  هشػػػك ا مقبػػػ ؿ 
 مػػػ  نفػػػر علػػػيام ٲػػػر عنػػػ م  وا٤سػػػ ررة التنػػػ ج  عػػػ  األهعػػػ ؿ  هػػػ   مثػػػل عػػػ  وا٤نػػػ هقْ
 الػػػ ار يف مػػػ ئلام وجعػػػل ا٣بػػػ ؿ  طينػػػ  مػػػ  نف سػػػام صػػػن  هللا ألف ولكػػػنام ا٤سػػػلمْ 

 !!!وص    يتبع ا وم ب  يؤمن ا وم ك َّب ا القرار وبة  الن ر إىل اآلخرة
  : شػػػػػػػػػػػػ هنم يف  هللا هقػػػػػػػػػػػػ ؿ                               والشػػػػػػػػػػػػي 

ػػ  الشػػعراو   أف ا٤فسػػروف أٝػػ  هقػػ  البػػ ب  هػػ ا يف لطيػػف أتويػػل لػػ  كػػ ف عليػػ  هللا ٞر
ّة  بعػْ تػر  أ  الظ هر  ٗعن ه ( تَػرَ ) كلم : ق ؿ لكن  تعلم  أم أ ( تر أم) كلم   البصػ

  : هللا بقػػػ ؿ واستشػػػا                                (ٔالفيػػػل)  رأ  رآهػػػم أنػػػ 
   العػػْ                                                  (ٗ٘الفرقػػ ف) هػػ ا هكػػ ف 
 .علي  وتع ىل تب رؾ هللا ٞر  ا٤ُلامْ م  وك ف من   لطيف أتويل

                                وا٤ن هقْ اليا د وهم. 
                         : 
 ا٣ػّ  يف النجػ    هللا ٲنػ  هلػم مػ ن   هػبل خػّ يف أو ٖػّ النجػ   ك نػ  ل 
 رسػ ؿ ومنعاػ    هللا حرَّماػ  الػٍ النجػ   يف تتحػ ث اآلف هياػ  نتحػ ث الٍ ه آل ت

 الرس ؿ  علين  ٰرما  وم هللا لن  أابحا  الٍ النج   يف هللا بي ف وسي ي   هللا
 هى: هللا رس ؿ عنا  وهنى هللا ا حرَّم الٍ ه لنج  

 .وا٤ؤمنْ ا٤سلمْ م  لآلخري  ابطن ا  أو ظ هراا  ضرراا  تسبب الٍ
 :هللا رس ؿ هب  وأمرا هللا عليا  حثن  الٍ والنج  

 بيننػ   إنسػ اا  نػر  كػ ف أٝعػْ  للمسػلمْ أو للمػؤمنْ ومنفعػ  مصلح  هيا  الٍ
 و٫ػػػ  بيننػػػ  هيمػػ  هنستسػػػر مشػػ عر   ٪ػػػرح أف نريػػ  وال ا٤ع ونػػػ   إىل ح جػػ  يف أنػػػ  نشػػعر
 هللا هبػ  أمػرا ٪ػ   هاػ   هيػ   هػ  الػ   األمر ه ا على ونعين  بعض ا  بعضن  لنع وف ط ئف 

 ال حػٌ سػري  تكػ ف أف ينبغػ  حربيػ  خط  ل ض  ا٢رب يف الق دة وك جتم ع  ورس ل  



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((603603))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 . هللا أابح  األم ر ه   مثل يف التن ج  وهك ا األع اء  عليا  يطل 
 :هللا لعب د معن  ا  أو نفسي ا  ابطن ا  أو ظ هراا  ضرراا  تسبب الٍ النج   لك 
  : هياػػ  وقػػ ؿ هللا عناػػ  هنػػى والياػػ د ف  ا٤نػػ هق هبػػ  ٱػػت  الػػٍ هػػ         

                            خػ لف ا ألهنػم هيػ  وقع ا وزر ألهن  إمث أبهن  وصفا 
 شػ هنم  يف يتحػ ث ف آخػري  أاس حرمػ  علػى اعتػ اء ألهنػ  عػ واف أبهنػ  ووصفا  هللا  أمر

 . هللا رس ؿ عن  هن هم ال   النا  ع  ينتا ا م ألهنم معصي  أبهن  ووصفا 
 :القراء الس دة بع  هي  يق ؿ لطيف وقف   وهن ؾ
                                 هاػػػ  ع مػػػ   معصػػػي  جعلاػػػ  ك نػػػ 

   عنػػػػ  ال قػػػػف هيجػػػػ ز معصػػػػي   أيضػػػػ ا          هػػػػ  كمػػػػ  اآليػػػػ  قػػػػراءة وٯػػػػ ز   
            . 

  حتُخ اىُهىد وادلنبفقنيحتُخ اىُهىد وادلنبفقني
َّْ  مث  أهنػػم تبػػْ وا٤نػػ هقْ الياػػ د القػػـ   هػػؤالء صػػف ت مػػ  أخػػر  صػػف   هللا بػػ
 و٠ػػػػ   ربػػػػ  اصػػػػطف   الػػػػ   الكػػػػرًن النػػػػي وهػػػػ ا وا٤ػػػػؤمنْ ٤سػػػػلمْا ابلعػػػػ اوة يبػػػػ رزوف

                    (ٕٔٛ الت ب): 

  : تع ىل هق ؿ                                   : 
 هللا  بػ  نػ ؿ ال   ابلسبلـ ٰي ن  ال  الني حضرة إىل ج ءوا إذا ا٤ن هق ف ك ف

 اآلف ٫ػػ  أخػػ ا مثلمػػ  مسػػ ءاا  نعمػػ  أو صػػب ح ا  نعمػػ  هيق لػػ ف ا١ هليػػ   بتحيػػ  وٰي نػػ 
 صػػب ح ا  نعمػػ  بق لػػ ف ا١ هليػػ  يف هكػػ ن ا النػػ ر  ومسػػ ء ا٣ػػّ  مسػػ ء الغػػرب أهػػل مػػ 

 عمػػ  هيق لػػ ف ٱتصػػروهن  كػػ ن ا أحيػػ اا  اعػػم  مسػػ ءؾ أو صػػب ح  أ  مسػػ ءاا  ونعمػػ 
 .مس ءاا  عم  أو صب ح ا 

 :السػػػبلـ اإلسػػػبلـ ٙيػػػ  أف يعلمػػػ ف أهنػػػم مػػػ  التحيػػػ   هبػػػ   النػػػي ٰيػػػ ف هكػػػ ن ا



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((602602))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

                          (ٗٗاألح اب)! 

 ٥ػم   هللا ت هيػ  عػ ـ وعلػى نف سػام نػً وعلػى قلػ هبم عفػ  على لي ل ا لك  
 :   الػػٞر  لػػ  قػػ ؿ ولػػ ل  اللسػػ ف  هلتػػ ت مػػ  يظاػػر اإلنسػػ ف هػػ ف             

           (ٖٓدمحم) : 
 الػ   ومع نػ  طبيعتػ  لتبػْ كلمػ  أ  منػ  هيخرج ب اخل   م  يكتم أف يستطي  ال

 .علي   هللا جعل 
 ٙيػػػ  تشػػػ ب  بتحيػػػ  ٰيػػػ   أف يريػػػ وف كػػػ ن ا ا٤نػػػ هقْ  مػػػ  أذكػػػى كػػػ ن ا والياػػػ د

 ودهػػ ء  ومكػػر حيلػػ  أهػػل ألهنػػم ابطناػػ   يف عليػػ  ودعػػ ء   سػػب   وهػػ  ظ هرهػػ   يف اإلسػػبلـ
 وأذكػى الفطنػ ء أهطػ   النػي وكػ ف ا٤ػ ت  أ  والسػ ـ علػيكم  السػ ـ: يق لػ ف هك ن ا

 ".عليكم" يق ؿ هك ف األذكي ء 

  حتُخ ادلؤٍننيحتُخ ادلؤٍنني
 : اإلسبلـ ٙي  يف ٫ 

 م  وٙي  ٙيي  ألن  ا١م ع  بلس ف( عليكم السبلـ) ألخي  ا٤رء يق ؿ عن م 
 وعلي ) إسبلمي  التحي  لتك ف ويق ؿ علي  يرد أف وينبغ  الكراـ  ا٢فظ  م  مع 

 .ابل او( وبرك ت  هللا وٞر  السبلـ
 ل  ولي  علي   ل  أعطيت  ال   السبلـ رد هق ( السبلـ علي ) ق ؿ إذا لك 

َؾ اإلثنْ ٫  أ  ا٤ش رك   تعِ ال او لك  نصيب   .السبلـ يف نش
  وا٤سلمْ ا٤ؤمنْ م  كثّ يراعيا  وال هيا   يق  اجملتم  معظم األخط ء وه  

 .السبلـ يف مع  أشركت  هق  ابل او سبقتا  ه ذا
 وابء وم  هللا  عق ب وم  هللا  غضب م  ال ني   يف هللا م  األم ف يعِ والسبلـ

 وخ يا   م القي م اقف وم  هللا  ع اب م  اآلخرة ويف هللا  يُرسل  سخط وم  هللا  أن ل 
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 .الع ٤ْ رب هللا ش ء إف
 .ٗثلا  حييت  تك ف وق  ابل او ( السبلـ وعلي ) وتق ؿ ترد أف ب  هبل
( وبرك تػ ) زدت وإذا مناػ   ٖػّ حييتػ  هقػ ( هللا وٞر  السبلـ وعلي ) قل  وإذا

 .أٝعْ للمؤمنْ ابلنسب  األهضل ه  وه ا منا   أهضل ها ا
 .السبلـ هبع  ذل  غّ أو ا٣ّ صب ح أو بلا أه ل  أق ؿ أف أردت وإذا
 :البي  ألهل أو للحبيب أو للقريب أو للغريب األمر وه ا
 أو ابنتػ  أو ل وجتػ  ك ف إف( عليكم السبلـ) يق ؿ بيت  اإلنس ف ي خل عن م  -

 .ا٤ن ؿ يف م  أو ابن 

 .(عليكم السبلـ) يق ؿ ا٤سج  دخل وإذا -

 عبػ د وعلػى علػىَّ  هللا مػ  السػبلـ) يق ؿ ن ؿا٤ أو ا٤سج  يف اح اا  ٯ  وإذام -
 أو ا٤بلئكػػ  مػػ  كػػ ف إف صػػ ٢ْ هلل عبػػ د هيػػ  مكػػ ف كػػل ألف( الصػػ ٢ْ هللا
ّهم أو ا١  م    : غ                        (ٗٗاألح اب). 
 أيي وال( علػػيكم) يقػػ ؿ( علػػيكم السػػ ـ) الياػػ د لػػ  يقػػ ؿ عنػػ م   النػػي هكػػ ف

 :هق ل  هفطن  ع ئش  السي ة مرة ذات ٠عتام ول ل  ابل او 
{{  ٌَ ٌََدَخ ِٖط٠  َدَخ ِٖط٠َز َٔ  َز ََٔٔ ُٗٛٔد  َٔ َٝ ُٗٛٔداٞي َٝ ٍِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞي ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ُّ: : ٜفٜكاٝيٛاٜفٜكاٝيٛا    ايَّ ُّايٖطا ِٜٝو،  ايٖطا ِٜٝو،َعًٜ َٗا،  َعًٜ ُُِت ِٗ َٗا،ٜفٜف ُُِت ِٗ   ٜفٜف

ًُٞت ًُٞتٜفٝك ُّ: : ٜفٝك ُّايٖطا ِِ  ايٖطا ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه ١َٝٓ،  َعًٜ ١َٝٓ،َٚايَِّع ٍَ  َٚايَِّع ٍَٜفٜكا ٍُ  ٜفٜكا ٍَُزُضٛ ِٗـ٬ : :   ايَّـ٘ٔ ايَّـ٘ٔ   َزُضٛ ِٗـ٬ ََ ٕٖ  َعا٥َٔػـ١ٝ، َعا٥َٔػـ١ٝ،   َٜـا َٜـا   ََ ِٕٖإ   ُٜٔشـبٗ ُٜٔشـبٗ   ايَّـَ٘ ايَّـَ٘   ِإ

َِِس  ٔفٞٔفٞ  ايٚسٞفَلايٚسٞفَل َِِساٜ٭ ٘ٔ،  اٜ٭ ٘ٔ،ٝنً  ًُٞت  ٝنً  ًُٞتٝق ٍَ  َٜاَٜا: : ٝق ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ ِِ  ايَّ ِِٜأٜي َُِع  ٜأٜي َُِعَتِط ٍَ  ٜقاٝيٛا ٜقاٝيٛا   ََاََا  َتِط ٍَٜقا ٍُ  ٜقا ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ   ٜقِدٜقِد: :   ايَّ

ًُٞت ًُٞتٝق ِِ: : ٝق ِٝٝه َِِعًٜ ِٝٝه   9797{{  َعًٜ
 .... !!! الره  إىل  الني ردَّه 
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    ((600600))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 األمػػ ر  هػ   ٤ثػػل يسػتث ر ال ا٤ػػؤم  أف الػ ي  يػػـ  إىل أٝعػْ ف  ا٤ؤمنػػ يُػَعلِّػم حػٌ
 وقػػ  كػػل يف أٝعػػْ ا٤ػػؤمنْ شػػ ف هػػ ا ألف واللػػْ  وا٥ػػ ادة ابلرهػػ  أيخػػ ه  أف وينبغػػ 
 .وحْ

  ادلؤٍِ خُيقه احليٌادلؤٍِ خُيقه احليٌ
ّ  ال ا٢لػػم يف مقػػ ـ إىل وصػػل وجاػػ  هللا وكػػرَّـ  علػػ  اإلمػػ ـ  ألنػػػ  أحػػ   يسػػتث

 :هللا م  يتع مل ك ف
 الكفػػ ر  أحػػ  مػػ  من زلػػ و  بػػ رزةم وبينػػ  الغػػ وات إحػػ   يف كػػ ف عنػػ م  أنػػ  حػػٌ

 ه قػػ  وركػػب أكتػػ ؼ ٤ػػ  وألقػػ   ٙتامػػ  ا٣يػػ ؿ وم تػػ  السػػي ؼ ُكسػػرت أف بعػػ  ورََهعػػ 
ّ  وجا  يف الرجل هبص  ليقتل   خنجر  وأخرج : وقػ ؿ الرجػل هعجػب وترك   هق ـ ليستث

 أف خفػ  وجاػ  يف بصػق  هلمػ  هلل  أح ربػ  كنػ : قػ ؿ مِ؟ ٛكن  أف بع  تركتِ مَِ 
 هػػػػ   يف هللا تراقبػػػػ ف وهػػػػل: قػػػػ ؿ   هللا ٤رضػػػػ ة طلبػػػػ ا  ولػػػػي  لنفسػػػػ   انتق مػػػػ ا  أقتلػػػػ 

 .منا  وأدؽَّ : ق ؿ ا٤ اقف؟
ّو  أف قـ  وأراد  يق ه  وأخ  خلف  مشى السفا ء م  رجبلا   ست جرواه ي م ا  يستث

 هيػػ  الػػ   الشػػ رع إىل وصػػل هلمػػ  إليػػ  يلتفػػ  ال وهػػ  الكلمػػ ت  وأشػػن  األلفػػ ظ أبقػػب 
 أوالد  أحػ  يسػمع  ال حػٌ ها تػ   ش ء عن ؾ بق  ك ف إف ه ا  : وق ؿ وقف من ل 

 !!!! هيؤذي 
 :ل  هق ل ا هتعجب ا  يت بع    ٲتحن   أف يري وف ال ي  هؤالء وك ف

 :هق ؿ إم ـ؟   تغضب م مَِ 
  ٠خيييية حٕٟ بٌغييييف١ٗ جىييييً لييييحح٠خيييية حٕٟ بٌغييييف١ٗ جىييييً لييييحح

  

   يييييأوشٖ تْ تويييييْٛ ٌيييييٗ ِج١حييييية   يييييأوشٖ تْ تويييييْٛ ٌيييييٗ ِج١حييييية  

  ٠ض٠يييييذ عيييييفة٘د ٚتص٠يييييذ  ٍّييييية  ٠ض٠يييييذ عيييييفة٘د ٚتص٠يييييذ  ٍّييييية    

  

  صبدٖ به ييييييشبق  ١حييييييية  صبدٖ به ييييييشبق  ١حييييييية    وؼييييييٛدوؼييييييٛد

  
 هػػ ا يف ٙػػ  وال تعػػ  ال قصػػ  وهنػػ ؾ الصػػ ٢ْ إىل يػػ هب ف كػػ ن ا القػػـ  هػػؤالء
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    ((602602))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 .شة نكم وتعره ا أح الكم لتقيس ا ا٤ن اؿ
 :  الش هع  اإلم ـ
 مبلغػ ا  لػ  ودهعػ ا ا٣يػ ط هػ ا إىل قػـ  هػ هب ثػ ابا  عنػ   ليخػيط خيػ ط إىل ذهب

ّاا   !!!واسع ا  واليس ر ضيق ا  اليمْ وه  مي ك إح   ٯعل أف من  وطلب ا كب
ّ  الشػ هع  واإلمػ ـ ث بػ   ليقي  للخي ط هي  ي هب ال   اليـ  وانتظروا  مػ  كغػ

 وأف هللا  هػػ  األسػػب ب مسػػبب أف يعرهػػ ف ألهنػػم هللا  مػػ  كلاػػ  األمػػ ر ينظػػروف الصػػ ٢ْ
ّهػػػ  األسػػػب ب ب اسػػػط  يريػػػ  ٤ػػػ  الفعػػػ ؿ   : عػػػبل  يف جػػػل هللا هػػػ  وبغ                

          (ٖٓاإلنس ف). 
 !!نفس  يف م  تعلم كن  ك ن  أحسن : ق ؿ ث ب  لب  هعن م 
 ألكتػػػب القلػػػم أمسػػػ  كنػػػ  عنػػػ م : قػػػ ؿ إمػػػ ـ؟   نفسػػػ  يف الػػػ   ومػػػ : قػػػ ؿ

ػػ  كػػ ف ابليمػْ  أٞػػل عنػػ م  وكنػػ  يضػ يقِ  ال ضػػيق ا  صػػ ر هػػ آلف يضػ يقِ  ال اسػػ  ُكمِّ
 هػػ ا كمػػ  يفوأٞلػػ  ىف الطريػػ   اضػػع  هػػ آلف هيتغػػّ ابلعػػرؽ يتػػ ثر وأعػػرؽ  بيػػ   الكتػ ب
 !!ابلعرؽ يت ثر هبل ال اس 

 .أٝعْ عليام وتع ىل تب رؾ هللا رض اف الص ٢ْ أح اؿ ه  
 التقيػ  زوجتػ   النػي أيمػر هػ ا ومػ  ف   والظػ ٤ والياػ د ف  ا٤نػ هق القػـ  هاػؤالء

 وٗػ  الػ ي   هػ ا أبع اء ول  حٌ أم رهم كل يف رهق ء ك ن اي أف ا٤سلمْ وس ئر النقي 
 :ولن  ل  ق ؿ هللا ألف سف ه  أو ضيق ا  أو أذ  ٥م يسبب ا أف يري وف

                   (ٜٜٔاألعراؼ). 
 :ح ٥م و٤  أنفسام يف وق ل ا سفاام يف هؤالء زادولك  

بن  رس ؿ ه ا ك ف ل    السػبلـ يف إط عتػ  وبع ـ النج    يف إط عت   ـلع هللا لع َّ
                                         ؟ 
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    ((601601))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 :ومك ف زم ف كل يف والص ٢ْ األولي ء ٱتربوف ٤  األمر نف 
 مػػ  شػػية ا  لنػػ  يُظاػػروف أو كرامػػ   لنػػ  يُظاػػروف أوليػػ ء كػػ ن ا لػػ  ويق لػػ ف يؤذونػػ هم

 !!!!ومك ف زم ف كل يف ه ا ٰ ث ذ  األ
 !وا٤ن هقْ اليا د حج  نف  وه 
 أحػ  يكػ ف أف  هلل ح شػ  مػنام  وأصػب  هػؤالء يف وق  هق  ذل  يف يق  هم 

 .أٝعْ منام إخ انن  م 

  ادلنبخبح ادلجبحخادلنبخبح ادلجبحخ
  : ٥م  هللا ق ؿ مث                                    : 

 ويصػطل ف يػ خل هن  أ  ويصل هن  جانم؟ غّ يري وف م ذا يكفيام  أ  وحسبام
 . ابهلل والعي ذ جانم دخ ؿ أ  ا٤صّ وبة  بن ره  

ػػ  مث  هللا رسػػػ ؿ علياػػ  وٰػػ   هللا ٰباػػ  الػػٍ ا٤ن جػػ ة إىل ا٤ػػؤمنْ  هللا ي جِّ
 تع ىل هيق ؿ: 
                                                                       

 أو ٭يمػػ  أو غيبػػ  أو ٤ػػ  او غمػػ  هياػػ  أخيػػ  وبػػْ بينػػ  ا٤سػػ ررة تكػػ ف أف إ ؾ  
 ا٤سػػػلمْ  علػػػى يغػػػ ر  هللا ألف ا٤سػػػلمْ  إخ انػػػ  مػػػ  ألحػػػ  لعػػػ  أو شػػػتم أو سػػػب

 :الق س  ٢ ي ا يف  هللا ق ؿ ويكف 
{{  ِٔ ََِٔ ٝ٘ا  ٔيٞٔيٞ  َعاَد٣َعاَد٣  ََ ٝ٘اَٚٔي ُ٘  ٜفٜكِدٜفٜكِد  َٚٔي ُِْت ُ٘آَذ ُِْت 9898{{  ٔباٞيَشِسٔبٔباٞيَشِسٔب  آَذ

  

 . هلل أولي ء كلام وا٤ؤمن ف
                                       : 
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    ((642642))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 أ  والعػػػ واف والػػػ زر  الػػػ نب هػػػ  اإلمث أف وقلنػػػ  اآليػػػ  هػػػ   معػػػ ين شػػػرحن  و٫ػػػ 
 الػػٍ والتشػػريع ت األوامػػر ٨ لفػػ  أ  الرسػػ ؿ ومعصػػي  اآلخػػري   حرمػػ  علػػى ءاالعتػػ ا

 . الكرًن الرس ؿ هب  ج ء
 رب؟   نتن جى ِب 

  : ش ن  ع  ق ؿ                      : 
 .خّ هي  بر  هي  بعمل التن ج  -

ّ ا  مشروع ا  ن ير أف نري  -  يف يقعػ ف قػ  قػراءالف مػ  ٝ عػ  اجمللػ  يف ومعنػ  خ
 العمػل  هػ ا يف ا٤سػ ٮ  يسػتطيع ف ال ألهنػم أمػ مام ا٢ػ ي  كػ ف إذا ا٢رج
 أو ٛسػػام النجػػ   هػػ   أبف يشػػعروف ال أف علػػى النجػػ   هػػ   مػػ  مػػ ن  هػػبل

 .أذ  أو ٕ ف تصيبام

 ال الػػٍ األمػػ ر أو ا٢ربيػػ   األمػػ ر أو ال ولػػ   أمػػ  ٲػػ  مػػ  كػػل: قلػػ  وكمػػ  -
 األخيػػػػػ ر ٚػػػػػ  أو الكبػػػػػ ر  ٚػػػػػ  أمػػػػػ ر الصػػػػػغ ر  اػػػػػ علي يطلػػػػػ  أف ينبغػػػػػ 

 :علين  ٰرما  وم هللا  عليا  حثن  األم ر ه   كل واألطا ر 

                                                     : 
 قػػػ ؿ كػػل علػػػى بن وٰ سػػ هللا  إىل القي مػػػ  يػػـ  سُنحشػػػر أننػػ  ونراقػػػب نعػػرؼ حػػٌ

 .عبل  يف ع  سبح ن  عملن   عمل أو هعل أو قلن   
 

                       : 
 والع واف واإلمث الشر يف ك ف إذا الشيط ف م  وإيع ذ إٰ ء األصل يف السر كبلـ

                   ح ث  ٤ النج   بع  يت ٤ ف ألهنم تن ج ا إذا. 
ََ  : األخر  القراءة يف أو  :  آَمُن ا الَِّ ي َ  فَ لُِيْحِ 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((646646))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 ه آليػػ  شػػ هنم  يف نػػ ج فتي أهنػػم يظنػػ ف ألهنػػم هيح نػػ ف يتنػػ ج ف مػػ  يػػروف الػػ ي 
ت  .وا٤فع ؿ الف عل ع  مع ا  االثنْ ع  عربَّ

 يضػػر ال النجػػ   مػػ  والياػػ د ا٤نػػ هق ف يفعلػػ  مػػ  أبف ا٤ػػؤمنْ  هللا يَُطمػػة  مث
  : شية ا  ا٤ؤمنْ                              : 

 ا٤نػػ هقْ مسػػ ررة مػػ  أبػػ اا  علػػيكم ضػػرر يقػػ  لػػ  أنػػ  اليقػػْ علػػم واعلمػػ ا أتكػػ وا
 :كف   هللا على ت كل وم  هللا  على تت كل ف ألنكم واليا د
                             . 

  داة اجملبىصداة اجملبىصآآ
 .هللا عنا  هنى الٍ ا٤ن ج ة ع  تتح ث آ ت هن ؾ إذاا  -

 .هللا عليا  وح َّ  َح َّ  الٍ ا٤ن ج ة ع  تتح ث آ ت وهن ؾ -

 . هللا رس ؿ م  وكيفيتا  اب٤ن ج ة ٚتم وآ ت -

 ا٢جػػ  وقػػ ة القػػرآف هصػػ ح  علػػى دليػػل وهػػ ا - عنػػ  ِغػػُ وال ذلػػ  ويتخلػػل -
 .أب اا  عنا  للن س غُ ال الٍ اجمل ل  آداب – والبي ف
 :هب  يُقص  واجمل ل 
 القػرآف  قػراءة ٦ػ ل  ا٣ػّ  ٦ػ ل  الصػل   ٦ ل  ال كر  ٦ ل  العلم  ٦ ل 

 .الع ملْ والعلم ء الص ٢ْ و٦ ل  الني ٦ ل  أو الرب  ٦ ل 
 :قراءاتف هيا  واآلي 

 َلُكػػػػمْ  ِقيػػػػلَ  ِإَذا آَمنُػػػػ ا ِ ي َ الَّػػػػ َأيػَُّاػػػػ   َ   تعػػػػ ىل هللا هياػػػػ  يقػػػػ ؿ خ صػػػػ  قػػػػراءة -
 ٦لػ  بػ  يقصػ  واجمللػ  القػراء  إٝػ ع قػراءة وهػ    اْلَمجلػ ِ  يف  تَػَفسَُّح ا
 .والص ٢ْ الع ملْ العلم ء م  ورثت  أو  هللا رس ؿ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((640640))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

   :مصػػر أهػػل علياػػ  والػػٍ ع صػػم عػػ  حفػػ  وقػػراءة -                      
                        وتفسح  إليا   أشرا الٍ اجمل ل  كل 
   وسع ا أ                      : 
 : ألخي  يُ س  أبف  هللا ط لب  ا٤ؤم 

 .ا٤ؤمنْ إخ ان  يس  ألن  هللا عن  مك ن  م  الكرًن ا٣ُُل  ٥ ا ٤  -

 إخ انػػػػ  وبػػػػْ بينػػػػ  والطيبػػػػ  ا٤ػػػػ دة بإكسػػػػ  مػػػػ  الكػػػػرًن ا٣ُلُػػػػ  هػػػػ ا يف و٤ػػػػ  -
 .وم دة ٧ب  ل  ُتضمر أن  ب  ال ل  يُفس  ال   ؾ  أخ ا٤ؤمنْ 

 :اْلَمْسِج ِ  يف   ا َج ِلس ك ف  اللَِّ  َرُس ؿُ  أف ُرو  ول ل 
٘ٔ  ٜأٜطاَفٜأٜطاَف  َٜٚقِدَٜٚقِد  }} ٘ٔٔب ُ٘،  ٔب ُ٘،ٜأِؾَشاُب ٌَ  ِإِذِإِذ  ٜأِؾَشاُب ٌَٜأٞقَب ٞٗ  ٜأٞقَب َٞٗعًٔ ُٔ  َعًٔ ُِٔب َٜٛقَف  ،،  ٜطأيٕبٜطأيٕب  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  ِب َٜٛقَفٜف َِ،   ٜف َِ، ٜفَطـَّ   ِِٖٖثُـ ثُـ   ٜفَطـَّ

ُ٘،  ََِذًّٔطاََِذًّٔطا  َْٜعَسَْٜعَس ُٗ ُ٘،ُِٜػٔب ُٗ َٜٓعَس  ُِٜػٔب َٜٓعَسٜف ٍُ  ٜف ٍَُزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ُُٙٔٚدٛٙٔ  ٔفٞٔفٞ    ايَّ ٘ٔ،  ُُٚدٛ ٘ٔ،ٜأِؾَشأب ِِ  ٜأِؾَشأب ُٗ ٜٗ ِِٜأ ُٗ ٜٗ َٛٚضُع  ٜأ َٛٚضُعُٜ ُٜ  ،ُ٘ ُ٘،ٜي َٕ   ٜي َٕ َٜٚنـا   َٜٚنـا

ِٔ  َدأيّطاَدأيّطا  َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأُبٜٛأُبٛ َِٔع ُٔنِي  َع ُٔنِيَٜ َٜ  ٍِ ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ُ٘  ٜفَتَصِسَصَ،ٜفَتَصِسَصَ،    ايَّ ُٜ٘ي ِٔ  ٜي َِٔع ٘ٔ،  َع ٘ٔ،ََِذًٔٔط ٍَ  ََِذًٔٔط ٍََٜٚقا ُٗٓـا : : َٜٚقا ُٗٓـا َٖ   ٜأَبـا ٜأَبـا   َٜـا َٜـا   َٖ

،ِٔ ِٔ،اٞيَشَط َٔبََب  ٜفَذًَٜظٜفَذًَٜظ  اٞيَشَط َِٝٔ ِٝ  ٚٞ ٖٓٔب ٞٚاي ٖٓٔب َٔ    اي ِٝ َََٔٚب ِٝ ٍَ   َبٞهٍس،َبٞهٍس،  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  ََٚب ٍَ ٜقـا َْـظْ   ٜقـا َْـظْ ٜأ ِٜـتُ : : ٜأ ِٜـتُ ٜفَسٜأ ٞ   ايٗطـُسٚزَ ايٗطـُسٚزَ   ٜفَسٜأ ٞ ٔفـ ٘ٔ َِٚدـ٘ٔ   ٔفـ   َِٚدـ

ٍِ ٍَِزُضٛ ٘ٔ  َزُضٛ ٘ٔايَّ ِٖ    ايَّ ُِٖث ٌَ  ُث ٌَٜأٞقَب ٍَ  َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأٔبٜٞأٔبٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜأٞقَب ٍَٜفٜكا َُا  َبٞهٍسَبٞهٍس  ٜأَباٜأَبا  َٜاَٜا: : ٜفٜكا ْٖ َُاِإ ْٖ ٌَ  َِٜعِسُفَِٜعِسُف  ِإ ٌَاٞيٜفِض ٌِ  اٞيٜفِض ِٖ ٌِٜ٭ ِٖ ٌِ  ٜ٭ ٌِاٞيٜفِض   اٞيٜفِض

ُٚٚ َُٚٚذ ٌِ  َذ ٌِاٞيٜفِض  99{{  اٞيٜفِض
 أف اجملػ ل  أدب ومػ  األمػ ر  كل يف الرهي  وال وؽ العظيم األدب دي  اإلسبلـ

 : ق ؿ حق   للع م ويعرؼ الكبّ  يُ قر ا٤ؤم 
َِٝظ  }} َِٝظٜي ِٔ  ٜي َِٔٔ َٖٔتٞ  َٔ َٖٔتٞٝأ ِٔ  ٝأ ََِٔ ََ  ِِ ِِٜي ٌٖ  ٜي ٌُٖٜٔذ َْا،  ُٜٔذ َْا،ٜنٔبرَي ِِ  ٜنٔبرَي َِٜسَس َِِٚ َِٜسَس َْا،  َٚ َْا،َؾٔػرَي َِٜعِسِف  َؾٔػرَي َِٜعِسِفَٚ َٓا  َٚ ُٔ َٓأيَعأي ُٔ ُ٘  ٔيَعأي َُ٘سكَّ ٓٓٔٓٓٔ{{  َسكَّ

  

 يف وُٯلسػػػ     يسػػػع أف اجمللػػػ  أهػػػل علػػػى ينبغػػػ  اجمللػػػ  يف عػػػ مِ  دخػػػل هػػػ ذا -
 .اجملل  ص ر

 هػػ  هػػ   ألنػػ  كػػ ل  معػػ  يصػػن  أف ينبغػػ  سػػن ا  منػػ  أكػػرب هػػ  مػػ  دخػػل وإذا -
                                                           

 مسند الشهاب ومعجم ابن األعرابً عن أنس  99
 مسند أحمد والطبرانً عن عبادة بن الصامت  ٓٓٔ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((644644))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 الصػبلة أهضػل عليػ  اإلسػبلـ ني إ ه  وعلَّمن  اإلسبلـ  عليا  رابا الٍ القيم
 .السبلـ وأمت

 :ٝع  يـ  يف الُصفَّ  يف ج لس ا  يـ  ذات  وك ف
   النػػػي حضػػػرة مسػػػج  يف عػػػرش لػػػ  كػػػ ف   الػػػ ال حيػػػ  ا٤كػػػ ف هػػػ  والُصػػػفَّ 

 .اآلف الني روض  خلف يق  الُصفَّ  ومك ف سقف  ل  لي  ا٤سج  وابق 
 عمػػػل  وال ولػػػ  وال زوجػػػ  ال هلل  تفرغػػػ ا رجػػػبلا  تسػػػعْ حػػػ ايل الُصػػػفَّ  أهػػػل وكػػػ ف

 ٦ لسػػ   مػػ  والعلػػم حضػػرت   مػػ  القػػرآف ويتلقػػ ف ويصػػحب ن  ٱ م نػػ  هللا برسػػ ؿ ٰفػػ ف
   هللا رسػػ ؿ لقناػػ  م رسػػ  أوؿ هاػػم كلػػ   العػػ م يف والقػػرآف العلػػم نشػػروا لػػ ي ا وهػػم
 :ش هنم يف ل  هللا ق ؿ ال ي  وهم

                                                    

                                                          

                                                (ٕٛالكاف) 
 هلل تفرغػػ ا ألهنػػم ح جػػ ،م وكػػل ومبلبسػػام إبطعػػ مام هبػػم  يتكفػػل  النػػي وكػػ ف

 . ولرس ل 
 نفػر ودخػل أصػح ب   وح لػ  ٝعػ   يػـ  يف الُصػفَّ  هػ   يف ج لسػ ا   الني هك ف

 :هيام ق ؿ  الني ألف اإلسبلـ  يف خ ص  وج ه  ٥م ك ف ب ر وأهل ب ر  أهل م 
{{  ٌٖ ٌٖٜيَع َ٘  ٜيَع َ٘ايَّ ٌِ  ِإٜي٢ِإٜي٢  اطًََّٜعاطًََّٜع  ايَّ ِٖ ٌِٜأ ِٖ ٍَ  َبِدٍزَبِدٍز  ٜأ ٍَٜفٜكا ًَُٝٛا: : ٜفٜكا ًَُٝٛااِع ِِ  ََاََا  اِع ِِٔغ٦ُِت ِِ  ٜغٜفِسُتٜغٜفِسُت  ٜفٜكِدٜفٜكِد  ٔغ٦ُِت ِِٜيٝه ٔٓٔٔٓٔ{{  ٜيٝه

  

 ووقفػػػ ا ا٢ضػػػ ر  علػػػى السػػػبلـ ألقػػػ ا مث   النػػػي حضػػػرة علػػػى السػػػبلـ هػػػ لق ا
 !!! يُفسح ا هلم ٥م يفسح ا أف ينتظروف

                                                           
 البخاري ومسلم عن علً بن أبً طالب  ٔٓٔ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((643643))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 هللا  رسػػػ ؿ مػػػ  القػػػرب يف م ضػػػع  عػػػ  يتنػػػ زؿ أف يريػػػ  ال مػػػنام رجػػػل كػػػل ألف
 .آخر ش ء أجل م  ولي 

 مػػػ  شػػػب ابا  أاسػػػ ا  وأقػػػ ـ هػػػبلف    قػػم هػػػبلف    قػػػم هػػػبلف    قػػػم:  النػػػي هقػػ ؿ
 .ب ر أهل وأجل  اجملل 

 ك لعػػػ دة النفػػ ؽ أهػػل اجمللػػ   انتاػػ ء وبعػػ  بػػ ر  أهػػل وجلػػ  هػػؤالء قػػ ـ هلمػػ  
   النػػي حضػػرة بػػ  كيػػ وفي شػػ ء أ  ٯػػ وا أف ويريػػ وف العيػػب  اءءالػػرب  يف يتلمسػػ ف

 وُٯلػ  لػ   ٢ػبكم عنػ  تبعػ وا أف تريػ وف ال وأنػتم اجمللػ  مػ  يقػيمكم كيػف: ٥م هق ل ا
ّكم   !قسم ؟ال ه   يف يع ؿ وال ني ه ا يك ف كيف غ

 اآليػػػ  هػػػ   هللا هػػػ ن ؿ وحػػػْ  وقػػػ  كػػػل يف هللا قػػػ تلام ا٤نػػػ هقْ حجػػػ  إىل انظػػػر
 .ورس ل  هللا ٰ دوف هؤالء أبف ألشب هام وت ضيح ا  ألنف سام كتم ا 

 :ا٤ؤمنْ ب ات   هللا ه مر
                                                 : 
 حضػػرت   مػػ  القػػرب ومق مػػ ت الػػرابين  والنػػ ر اإل٥ػػ   العلػػم يف لكػػم يفسػػ  -

 .وم دت  قرب  أرائ  على دائم ا  وٯعلكم

 .جنت  يف الع لي  ا٤ق م ت يف لكم ويفس  -

 م دمػػ  طلعتػػ   ٝػػ ؿ إىل النظػػر هبػػ  ت اجاػػ ف الػػٍ األرائػػ  يف لكػػم ويفسػػ  -
 . عن   ابؽ ش ء مك ن  يعطي  بف ين تؤثر

 

                     ::  

 !هق م ا ق م ا أ 
 .هللا رس ؿ هعل يف وبيَّن  هللا  أمر  أمر ه ا ألف غض ض  عن ؾ يك ف وال



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((642642))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 هقػ ..... القػ دمْ  يراعػ ا أف ا١ لسْ على ينبغ  أن  ه ا م  العلم ء واستشف
 :ُرو 

{{  ٖٕ ٕٖٜأ َْاّضا  ٜأ َْاّضاٝأ ِِ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ََْصٝيٛاََْصٝيٛا  ٝأ ُِِسٞه ِٔ  َضِعٔدَضِعٔد  ُسٞه ِِٔب ٌَ  ََُعإذََُعإذ  ِب ٌَٜفٜأِزَض ٘ٔ،  ٜفٜأِزَض ِٝ ٘ٔ،ِإٜي ِٝ َُاٍز  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜفَذا٤َٜفَذا٤َ  ِإٜي َُاٍزٔس ُٖا  ٔس ًٜ ُٖاٜف ًٜ   ٜف

ًَٜؼ ًَٜؼَب َٔ  ٜقِسّٜباٜقِسّٜبا  َب ََٔٔ َُِطٔذٔد،  َٔ َُِطٔذٔد،اٞي ٍَ  اٞي ٍَٜقا ٞٗ  ٜقا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َُٛا: :   اي َُٛاٝقٛ ِِ  ِإٜي٢ِإٜي٢  ٝقٛ ِِٝسٝن َِِخ ِِٝسٝن ِٚ  َخ ِٜٚأ ِِ  ٜأ ٝٚٔدٝن َِِض ٝٚٔدٝن  ٕٓٔ{{  َض
 :٥م يق ؿ ك ف أن  م  ليتلق    ل  يق م ا أف أمرهم
َُٛا  ٫٫  }} َُٛاَتٝكٛ َُا  َتٝكٛ َُاٜن ُّ  ٜن َُّتٝكٛ ُِ،  َتٝكٛ ُِ،اٜ٭َعأد َٗا  َُُُِِٜعع َُٜعع   اٜ٭َعأد َٗاَبِعُض ٖٖٓٔٓٔ{{  َبِعّضاَبِعّضا  َبِعُض

  

   األعظػم ا٢بيػب يقصػ   مػ  مع ين عن  غ ب ا٢روؼ عن  وقف ٤  وا٢ ي 
 وعػػ  حػػب عػػ  القيػػ ـ كػػ ف إذا لكػػ  ورهبػػ   خػػ ؼ قيػػ ـ لبعضػػام يق مػػ ف األعػػ جم هػػ ف
 :الق ئل ق ؿ كم ه   و  ب   أبس هبل تعظيم وع  ت قّ وع  وج  وع  هي ـ

ٝ   ييييييييش  ٝ   ييييييييش ل١ييييييييةِٟ ٌٍحح١ييييييييث ػٍيييييييي   ل١ييييييييةِٟ ٌٍحح١ييييييييث ػٍيييييييي

  

  ن بٌفيييييش  ِييييية ٘يييييٛ ِغيييييسم١ُن بٌفيييييش  ِييييية ٘يييييٛ ِغيييييسم١ُٚزيييييشٚزيييييش

  ػجحييييييير ٌّيييييييٓ ٌيييييييٗ ػميييييييً ٚ ٙيييييييُػجحييييييير ٌّيييييييٓ ٌيييييييٗ ػميييييييً ٚ ٙيييييييُ  

  

  ٠ييييييييشٜ ٘ييييييييزب بٌجّييييييييةي ٚال ٠ميييييييي٠َٛييييييييشٜ ٘ييييييييزب بٌجّييييييييةي ٚال ٠مييييييييَٛ

  
 :استحب   أو القي ـ والص ٢ْ العلم ء أوجب هن  وم 

 منػ  أكػرب هػ  ٤ػ  أو سػن ا  منػ  أكػرب هػ  ٤ػ  اسػتحب   مػ  ومنام أوجب  م  همنام
 .ال ني  ا٢ي ة يف ش اا  من  أكرب ه  ٤  أو علم ا 

 :العلم ء بع  ق ؿ ق و 
 الياػػػ د  وبػػػْ بينػػػ  ٰكػػػم أف أمَّػػػر  أف بعػػػ  إال لسػػػع  ابلقيػػػ ـ أيمػػػر م  النػػػي إف

 .لؤلمّ القي ـ أوجب ول ل  أمّ  ه ا هك ف
 . واألنبي ء الرسل سي  كبلـ يف العلم ء استنبطا  وجيا  حج  وه  

                                                           
 البخاري ومسلم عن أبً سعٌد الخدري  ٕٓٔ
 سنن أبً داود ومسند أحمد عن أبً إمامة  ٖٓٔ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((641641))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

  ٍنسىخ اىعيٌ واىعيَبءٍنسىخ اىعيٌ واىعيَبء
 : هللا هيام ق ؿ هق  العلم ء أم 

                                                 

 دوف و٪لسػام حقاػم ونبخسػام نضػعام أف علينػ  ٯػب هػل يرهعام هللا ك ف وإذا
 يف  قػػ ؿ وقػ  العلمػ ء  رتبػ  هللا عنػ  رتبػػ  أعلػى أف اآليػ  هبػ    هللا أعَلمنػ ! رتبػتام؟
 :مرتبتام ت ضي 
{{  ُٕ َُُٕٜٛش َََّٜٜ  َُٜٛش َِّٛ ِٛ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا َُا٤ٔ  ََٔداُدََٔداُد  اٞئك َُا٤ٔاٞيُعًٜ ِّ  َََعَََع  اٞيُعًٜ َِّد ََٗدا٤ٔ،  َد ََٗدا٤ٔ،ايٗػ َِٝسَدُح  ايٗػ َِٝسَدُحٜف َُا٤ٔ  ََٔداُدََٔداُد  ٜف َُا٤ٔاٞيُعًٜ ِّ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞيُعًٜ َِّد   َد

ََٗدا٤ٔ ََٗدا٤ٔايٗػ ٗٓٔٗٓٔ{{  ايٗػ
  

 يف العلػػم وقػػ  وحيثمػػ : ))ا٤ػػن  لطػػ ئف يف هللا عطػػ ء ابػػ  وقػػ ؿ ا٢ػػرب  أ  وا٤ػػ اد
 القػػػػ م  للاػػػػ    خمػػػػ ا٤ النػػػػ ه   بػػػػ  ا٤ػػػػراد ه ٭ػػػػ   هللا رسػػػػ ؿ وكػػػػبلـ   هللا كتػػػػ ب
  : تعػ ىل هللا قػ ؿ اإلابػ   معػ  وتكػ ف ا٣شػي   تكتنفػ  الػ   للنف                  

               (ٕٛهػػ طر) العلػػم هشػػ ه  علمػػ ا  العلمػػ ء مػػ  ٱػػش م مػػ  علػػم ٯعػػل هلػػم 
 معػػ  يكػػ ف مػػ  علػػم مػػ وأ األمػػر  م اهقػػ : ا٣شػػي  وشػػ ه  ا٣شػػي   هللا مطلػػ ب هػػ  الػػ  
 وا٤ب هػػ ة واالدخػ ر  وا١مػػ  الكتسػ هب   ا٥مػػ  وصػرؼ ألرابهبػػ   والتملػ   الػػ ني  يف الرغبػ 

 مػػ  يكػػ ف أف مػػ  وصػػف  هػػ ا َمػػ  أبعػػ  همػػ  اآلخػػرة  ونسػػي ف األمػػل وطػػ ؿ واالسػػتكث ر 
 .السبلـ عليام األنبي ء ورث 

 :عنام  هللا رض  عب س اب  ع 
َٝٚس  }} َٝٚسُخ ُٕ  ُخ َُا ِٝ ُُٕضًٜ َُا ِٝ َٔ    ُضًٜ ِٝ ََٔب ِٝ ٍِ  َب َُا ٍِاٞي َُا ًٞٔو  اٞي ُُ ًٞٔوَٚاٞي ُُ ِِ،  َٚاٞي ًٞ ِِ،َٚاٞئع ًٞ َِ،  ٜفاِخَتاَزٜفاِخَتاَز  َٚاٞئع ًٞ َِ،اٞئع ًٞ َٞ  اٞئع ٔٛ َٜٞفٝأِع ٔٛ ًٜٞو  ٜفٝأِع ُُ ًٜٞواٞي ُُ ٍَ  اٞي َُا ٍََٚاٞي َُا   َٚاٞي

ٔٙ َٝاِز ٫ِٔٙخٔت َٝاِز َِ  ٫ِخٔت ًٞ َِاٞئع ًٞ {{  اٞئع
ٔٓ٘ٔٓ٘ 

                                                           
 تارٌخ جرجان للسهمً عن النعمان بن بشٌر  ٗٓٔ
 الدٌلمً وابن عساكر ٘ٓٔ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((640640))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

   : وق ؿ
ٙٓٔٙٓٔ{{  عًِٝعًِٝ  نٌنٌ  أسبأسب  عًِٝعًِٝ  إْٞإْٞ  إبساِٖٝإبساِٖٝ  ٜاٜا  }}

  :أيض ا   وق ؿ، ، 

{{  ٌَ ٌَٜفِض ِِ  ٜفِض ِِاٞيَعأي ٌِ  اٞيَعأبٔداٞيَعأبٔد  َع٢ًَٜع٢ًٜ  اٞيَعأي ٌِٜنٜفِض َُِس  ٜنٜفِض َُِساٞيٜك ١ًٜٜ  اٞيٜك ِٝ ١ًٜٜٜي ِٝ َٛأنٔب  َضا٥ِٔسَضا٥ِٔس  َع٢ًَٜع٢ًٜ  زِِزاٞيَبِداٞيَبِد  ٜي َٛأنٔباٞيٜه 7ٔٓ7ٓٔ{{  اٞيٜه
  

8ٔٓ8ٓٔ{{  ض١ٓض١ٓ  أزبعنيأزبعني  ايعابدايعابد  عباد٠عباد٠  تعدٍتعدٍّّ  ٚاسداٚاسدا  َٜٟٛاَٜٟٛا  ايعاملايعامل  عباد٠عباد٠  }}
  

َّ  َِٜػٜفُعَِٜػٜفُع  }} ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا َٝا٤ُ،  َث٬َث٠١َث٬َث٠١  اٞئك ِْٔب َٝا٤ُ،اٜ٭ ِْٔب ِٖ  اٜ٭ ُِٖث َُا٤ُ،  ُث َُا٤ُ،اٞيُعًٜ ِٖ  اٞيُعًٜ ُِٖث ََٗدا٤ُ  ُث ََٗدا٤ُايٗػ 9ٔٓ9ٓٔ{{  ايٗػ
  

{{  ِٔ ََِٔ ََ  ُٙ َُٙدا٤َ ُِٛت  َدا٤َ َُ ُِٛتاٞي َُ َٛ  اٞي ُٖ ََٚٛ ُٖ ًُٛٞٝب  َٚ ًُٛٞٝبَٜ َٜ  َِ ًٞ َِاٞئع ًٞ َٞ  اٞئع ٔٝ ُِٝش َٞٔي ٔٝ ُِٝش ٘ٔ  ٔي ٘ٔٔب ُ٘  َّ،َّ،ِض٬ِض٬اإِلاإِل  ٔب َٓ ِٝ ُٜ٘فَب َٓ ِٝ َٔ  ٜفَب ِٝ َََٔٚب ِٝ ٝٚنَي  ََٚب ٖٓٔب ٝٚنَياي ٖٓٔب   َدَزَد٠١َدَزَد٠١  اي

١ٖٔٓ  ٔفٞٔفٞ  َٚأسَد٠٠َٚأسَد٠٠ ١ٖٔٓاٞيَذ   ٓٔٔٓٔٔ{{  اٞيَذ
  ململ  فإْٞفإْٞ  غ٦تِ،غ٦تِ،  ملٔملٔ  ٚاغفعٛاٚاغفعٛا  َٓابسنَِٓابسنِ  اؾعدٚااؾعدٚا  ::  ايكٝا١َايكٝا١َ  ّّٜٜٛٛ  يًعًُا٤يًعًُا٤  اهللاهلل  ٜكٍٜٛكٍٛ  }}

ٔٔٔٔٔٔ..{{أعربهِ أعربهِ   إٔإٔ  أزٜدأزٜد  ٚأْاٚأْا  قًٛبهِقًٛبهِ  يفيف  سهُ سهُ   أتسىأتسى
  

 :وجا  هللا وكرَّـ  عل  اإلم ـ ويق ؿ
  ٘ييييً بٌؼٍييييُ ئٔٙييييُ٘ييييً بٌؼٍييييُ ئٔٙييييُِيييية بٌفضييييً ئال  ِيييية بٌفضييييً ئال  

  

يييذٜ ٌّيييٓ بعيييسٙذٜ تدالء  ٙ يييذٜ ٌّيييٓ بعيييسٙذٜ تدالءػٍيييٝ بٌ  ٙ   ػٍيييٝ بٌ

   فييييض جؼٍييييُ زؼييييد  ١يييية  جييييٗ تجييييذب   فييييض جؼٍييييُ زؼييييد  ١يييية  جييييٗ تجييييذب    

  

   ةٌٕييةط ِييٛزٝ ٚت٘ييً بٌؼٍييُ ت ١ييةء ةٌٕييةط ِييٛزٝ ٚت٘ييً بٌؼٍييُ ت ١ييةء

  
   الص ٢ْ ونُكّرِـ العلم ء نُكّرِـ أف  هللا أمرا إذاا                 ال ي 

 بػ  هػبل عػبل   يف جػل هللا وتقػ   وال هػ  والػ رع والتقػى اإلٲػ ف درجػ ت أعلى إىل وصل ا
 .هبم يلي  ال   ا٤ك ف يف وُ٪لسام ذل  ٥م ٫ف  أف

 نقػػيم أف مػػ  مػػ ن  لػػي  أنػػ  العلمػػ ء ه سػػتنبط مكػػ ف لػػ  ولػػي  داخػػبلا  رأينػػ  وإذا
 يتغػّ أف عليػ  ينبغػ  وال مك نػ   لػيجل  ا٤نػ زؿ هػ   ولػ  داخػل هػ  ٤  ا٢ ضري  بع 

                                                           
 ابن عبد البر فً العلم ٙٓٔ
 سنن أبً داود والترمذي عن أبً الدرداء  7ٓٔ
 ماجة وابن والترمذي داود وأبو أحمد 8ٓٔ

 سنن ابن ماجة عن عثمان بن عفان  9ٓٔ
 سنن الدارمً  ٓٔٔ
 (شاهٌن ابن) ذلك وثواب األعمال فضائل فً الترغٌب: عباس ابن عن ٔٔٔ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((642642))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 بػ  وأمػرا هللا  منػ  طلبػ  الػ   ال ضػ  هػ  هػ ا فأل نفسػ   يف شػ ء هنػ ؾ يكػ ف وال قلب 
 .اجمل ل  آداب ها     هللا رس ؿ

  آداة ادلنبخبح ٍع اىنيبآداة ادلنبخبح ٍع اىنيب
َّْ  مث  : الني حضرة م  ا٤ن ج ة آداب  هللا ب

 وبعػػ  عنامػػ   هللا رضػػ  عبػػ س بػػ  هللا عبػػ  سػػي ا ن و٥ػػ  سػػر ي ضػػ  اآليػػ  وهػ  
 :هيق ل ف اآلخري    هللا رس ؿ أصح ب

 عػ  ُٱفػف أف  هللا هػ راد ا٢ػ   عػ  وزادت  هللا رس ؿ على األسةل  تكثر 
  : سبح ن  وتع ىل  هق ؿ حبيب                                                 

            : 
 :ص ق  لُيق ـه وبين  بين  مس ل  يف الرس ؿ يكلم أف يري  ال  

 .قلُّ ا هق  ال ني  أهل ه م    -

 هلػػم هللا عنػػ  هللا رسػػ ؿ مك نػػ  علػػى بػػ ل  اسػػت ل ا هقػػ  اآلخػػرة أهػػل وأمػػ   -
 رضػػ اف أصػػح ب  عنػػ  إج بػػ  ٥ػػ  ٯػػ وف ال الػػٍ الضػػروري  ا٤سػػ ئل إال يسػػ ل  

 .أٝعْ عليام وتع ىل تب رؾ هللا

 األصػػػح ب  يسػػػ ل ف هكػػػ ن ا حبيبػػػ   عػػػ  ٱفػػػف أف يريػػػ   هللا أف علمػػػ ا  -
 . الني س ل ا األصح ب عن  ٯ وا م ه ذا
 :ق ؿ بعضاموع  
  هللا هػ دهبم الفقػراء  ٲنعػ ا أف ويريػ وف  هللا رسػ ؿ ٗجلػ  األغني ء است ثر

 الػػػبخبلء لؤلغنيػػػ ء ابلنسػػػب  الظاػػػر ق صػػػم  ٗث بػػػ  الصػػػ ق  هػػػ   هك نػػػ  الصػػػ ق   هبػػػ  
 . هللا رس ؿ م  بنصيبام  والي خ للفقراء ا٤ك ف ووسع ا هتفسح ا



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((641641))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 :ٰ ده  وم الص ق  ه   ش ف يف  هللا وق ؿ
                                                  . 

 : عل  اإلم ـ يق ؿ
ُٖا  }} ُٖاٜي َٗا  ََْصٜيِتََْصٜيِت  ٜي ٜٗ َٗاَٜٜأ ٜٗ َٔ  َٜٜأ َٔائَّرٜ ُٓٛا  ائَّرٜ ََ ُٓٛاآ ََ ُِ  ِإَذاِإَذا  آ ُِٝت َُِْاَد ُِٝت َُٛا  ٍٍََايٖسُضٛايٖسُضٛ  َْاَد َُٛاٜفٜكٚد َٔ  ٜفٜكٚد ِٝ ََٔب ِٝ ِٟ   َب ِٟ َٜـَد ِِ   َٜـَد َٛاٝن ِِ َِْذـ َٛاٝن     َؾـَدٜق١ٟ َؾـَدٜق١ٟ   َِْذـ

ٍَ ٍَٜقا ٞٗ  ٔيٞٔيٞ  ٜقا ٖٓٔب ٞٗاي ٖٓٔب َٓـاّزا    َتـَس٣ َتـَس٣   ََاََا: :   اي َٓـاّزا  ٔدٜ ًٞـتُ   ٔدٜ ًٞـتُ ٝق ُ٘،   ٫٫: : ٝق َْـ ٛٔٝٝكٛ ُٜ ،ُ٘ َْـ ٛٔٝٝكٛ ُٜ   ٍَ ٍَ ٜقـا ِٓٔؿـفُ : : ٜقـا ِٓٔؿـفُ ٜف َٓـاٍز    ٜف َٓـاٍز  ٔدٜ ًٞـتُ     ٔدٜ ًٞـتُ ٝق   ٫٫: : ٝق

،ُ٘ َْ ٛٔٝٝكٛ ُٜ،ُ٘ َْ ٛٔٝٝكٛ ُٜ  ٍَ ٍَٜقا ِِ : : ٜقا ِِ ٜفٜه ًٞـتُ   ٜفٜه ًٞـتُ ٝق ٍَ   َغـٔعرَي٠٠، َغـٔعرَي٠٠، : : ٝق ٍَ ٜقـا ْٖـوٜ : : ٜقـا ْٖـوٜ ِإ ٖٔٝـْد،   ِإ ٖٔٝـْد، ٜيَص ٍَ   ٜيَص ٍَ ٜقـا ََٓصٜيـتِ : : ٜقـا ََٓصٜيـتِ ٜف ِِ ٤ََ٤  : : ٜف ِِ ٜأِغـٜفٞكُت ِٕ  ٜأِغـٜفٞكُت ِٕٜأ   ٜأ

َُٛا َُٛاُتٜكٚد َٔ  ُتٜكٚد ِٝ ََٔب ِٝ ِٟ  َب ََِٟٜد ِِ  ََٜد َٛاٝن َِِِْذ َٛاٝن ١َٜٜ،    َؾَدٜقإتَؾَدٜقإت  َِْذ ١َٜٜ،اٯ ٍَ  اٯ ٍَٜقا ُ٘  َخفََّفَخفََّف  ٜفٔبٜٞفٔبٞ: : ٜقا ُ٘ايَّ ِٔ  ايَّ َِٔع ٙٔ  َع َٖٙٔٔر ١َٖٔ  َٖٔر ١َٖٔاٝ٭ ٕٕٔٔٔٔ{{  اٝ٭
  

 : عل  اإلم ـ يق ؿ
ّ  أح  اآلي  هب   يعمل م  !!!غ

َي  دينػػ ر عنػػ   كػػ ف  هللا رسػػ ؿ إىل أذهػػب كنػػ  وكلمػػ  دراهػػم  عشػػرة بػػ  ه شػػ
  تعػػػػ ىل هللا وأنػػػػ ؿ أ ـ عشػػػػرة بعػػػػ  اآليػػػػ  هػػػػ   ُنسػػػػخ  مث بػػػػ رهم  تصػػػػ ؽأ كنػػػػ: 
                                       .. 

 أبمػر لت ليتػ  اإل٥ي  لل ع ة إع ن  ا٢قيق  يف  للني  هللا جعلا  الص ق  ه  
 وكتػبام  سػي هامشػراء و  وت وٯام طع مامإب يت الهم ك ف ال   ه   ألن  الُصفَّ   أهل
 األغنيػػ ء مػ  إع نػ  الصػ ق  هػ   هك نػ    هللا رسػ ؿ ٥ػم ي هرهػ  كػ ف حػ ائجام وكػل

 . هللا عن  هيم  رغب  الفقراء هؤالء لكف ل   هللا رس ؿ لسي ا
 .ال ي  يـ  إىل ذل  بع  والص ٢ْ الع ٤ْ  العلم ء اٚ   ال   النا  ه  وه ا
 إق مػ  الطػبلب هياػ  يُقيم ج مع  ٦ ل  الص ٢ْ و٦ ل  العلم ء ضراتح ك ن 

 األقػبلـ ومػ  القػراطي  مػ  يريػ وف مػ  علػى وٰصػل ف ويتعلمػ ف ويشرب ف أيكل ف دائم 
 .ذل  وغّ الكتب وم 

                                                           
 جامع الترمذي وابن حبان ٕٔٔ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((632632))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 ب ل ؟ يقـ  ال   َم 
 دعػػ ة إبػػبلغ علػػى هػػؤالء يعينػػ ف أف ويريػػ وف هللا واصػػطف هم هللا اجتبػػ هم الػػ ي 

 . هللا رس ؿ سي ا علي  ك ف م  على الُصفَّ  أهل تربي  على هؤالء تربي  وعلى  هللا
 مػػ  وجػػ ء زم نػػ   قطػػب وكػػ ف وأرضػػ     العجمػػ  حبيػػب الشػػي  أف ورد حػػٌ

 :إيراف م  العجم  ببلد
 أف هػػ راد وعطلػػ    هشػػغل   كػػ ثرة بكثػػرة النػػ س عليػػ  ت اهػػ  القػػ هرة يف سػػك  ٤ػػ  
 مػ  الصػ دؽ هػ ا مػ  هتبْ أيتن   ال وإال للفقراء بص ق  هلي ت اج ء م : هق ؿ يقللام 
 !!لعرض ج ء أو لغرض ج ء أو لغ ي  ج ء ال   الك ذب ا٤ُ َّع 

 ليفػ ز أمػر كل يف يش ركام أف ويري  الص دقْ  مص حب  إال يري  ال الص دؽ ألف
 :الع ٤ْ رب بق ؿ

                                           (ٜٔٔ الت ب). 
 

 :تع ىل هللا ق ؿ مث
                                           

 ٢ جػ  أو اليػ   ذات لضي  الص ق ت تُق م ا أف تستطيع ف ال انفسكم رأيتم أ 
 !نف سكم يف

                              : 
 :مناج  يك ف اإلنف ؽ يستطي  ال ال   القرآين  اإل٥  ا٤نا  هب ا عليكم

                                                                  
 !الصبلة يقيم أف علي 



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((636636))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 :الصبلة وإق م 
 : هي  ق ؿ م  على وابطن ا  ظ هراا  ٕقا  دائا أ أ 

َُا  َؾُّٛاَؾُّٛا  }} َُاٜن ُُْٛٔٞ  ٜن ُِٜت َُُْٛٔٞزٜأ ُِٜت ٖٖٔٔٔٔ{{  ٝأَؾً ٞٝأَؾً ٞ  َزٜأ
  

 .الطارة أ  وال ك ة
 : ق ؿ وق 

{{  ٌٚ ٌٚٔيٝه ٤ِٕٞ  ٔيٝه ٤َِٕٞغ ُّ  اٞيَذَطٔداٞيَذَطٔد  ََٚشٜنا٠ََٝٚشٜنا٠ٝ  َشٜنا٠٠،َشٜنا٠٠،  َغ ِٛ ُّايٖؿ ِٛ ٗٔٔٗٔٔ{{  ايٖؿ
  

 :أخر  رواي  ويف
{{  ٖٕ ِٕٖإ ٌٚ  ِإ ٌٚٔيٝه ٤ِٕٞ  ٔيٝه ٤َِٕٞغ ُِٝت  ايٖداِزايٖداِز  ََٚشٜنا٠ََٝٚشٜنا٠ٝ  َشٜنا٠َٟشٜنا٠ٟ  َغ ُِٝتَب َٝ  َب َٝايٚض   ٘ٔٔ٘ٔٔ{{  اٜف١ٔاٜف١ٔايٚض

 !هلل أو بع  يـ  ي م ا  الصـ  ا١س  زك ة -
 طع مػػػػ ا  هيػػػػ  أيكلػػػػ ف هلل  البيػػػػ  تػػػػ خل ضػػػػي ؼ   هنػػػػ ؾ يكػػػػ ف أف البيػػػػ  وزكػػػػ ة -

  : شراابا   هي ويشرب ف                               (ٛٚ ي ن). 
 .هللا ل ج  نشر  العلم وزك ة -
 .٥م ج   ال ال ي  الفقراء هب  ٱ ـ أف الشارة وزك ة -

 .٥م م ئل ال ال ي  هب  ٱ ـ أف ال ج ه  وزك ة -

 . هلل اإلنس ف يؤديا  زك ة ل  ش ء كل
 !هللا ل ج  العمل ه ا م  تك ف زك ت  ا٢ي ة ه   يف عمل أ  يف واإلنس ف

 - منػ  يكسػب أو منػ  يرب  عمبلا  ك ف ول  حٌ - العمل ه ا م  ٯعل أف ب  ال

                                                           
 البخاري ومسلم عن مالك بن الحوٌرث  ٖٔٔ
 سنن ابن ماجة عن أبً هرٌرة  ٗٔٔ
 الجامع ألخ ق الراوي وتارٌخ جرجان للسهمً عن أنس  ٘ٔٔ



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

    ((630630))                                                      أدب ايٓذ٣ٛ                            أدب ايٓذ٣ٛ                              ::ايطادعايطادع  فؿٌفؿٌاياي

 ..... هلل شية ا 
 !هللا ل ج   تالكش ه م  اع د ٯعل أف طبيب ا  ك ف إذا ا٤ ن  هم 
 .هلل والشراء البي  يف سام ا  للفقراء ٯعل أف اتجراا  ك ف إذا أو

 

  :وذاؾ ه ا م  واألهم
                      

  : هللا ط ع                          (ٛٓس ءالن) : 
 وحػْ وقػ  كػل يف نق ل  وم  نعمل  م  وير  علين  مطل  هللا أف اليقْ علم ويعلم

                      . 
 ... علَّمن  ٗ  ينفعن  أف  هللا نس ؿ
 .... ينفعن  م  يُعلِّمن  وأف
 ....نبين  م  الكرًن األدب يرزقن  وأف
 .... نبين  أصح ب م  الكرًن األدب يرزقن  وأف
 .... نبين  أزواج م  الكرًن األدب يرزقن  وأف
 .... نبين  بي  آؿ م  الكرًن األدب يرزقن  وأف
 .... أٝعْ والص ٢ْ الع ملْ  العلم ء م  األدب يرزقن  وأف

 .... أٝعْ هللا وخل  وا٤ؤمنْ  وا٤سلمْ
 أحسن  هيتبع ف الق ؿ يستمع ف ال ي  م  وٯعلن 

 وسلم وصحب  آل  وعلى دمحم سي ا على هللا لىوص



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                                                  ((634634))آداب شٜاز٠ ايٓيب آداب شٜاز٠ ايٓيب   ::اخلامت١اخلامت١

  اخلبمتخاخلبمتخ

  

    آداة زَب ح اىنيب آداة زَب ح اىنيب 
  

  اإلمثب  ٍِ اىصالح عيً  ضىه اهلل اإلمثب  ٍِ اىصالح عيً  ضىه اهلل 

  اضتحضب  احلضرح احملَيَخاضتحضب  احلضرح احملَيَخ

  ا غتطبه واىتطُتا غتطبه واىتطُت

  ا ضتئذاُ ىيسَب حا ضتئذاُ ىيسَب ح

  بىل ٍع اىنيب بىل ٍع اىنيب ؤدة اإلٍبً ٍؤدة اإلٍبً ٍ

  



 

 



                  

                                                    

                        ((٘ٙ٘ٙ.)األح اب.)األح اب  

                                       

      ((ٖٖ٘٘.)األح اب.)األح اب  

                                                   

                              ((ٙٗٙٗ)النس ء)النس ء  

                                                   

  ا٢جرات(ا٢جرات(ٕٕ))

                                            

                                            ((ٖٖ.)ا٢جرات.)ا٢جرات  

  



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                                                  ((632632))آداب شٜاز٠ ايٓيب آداب شٜاز٠ ايٓيب   ::اخلامت١اخلامت١

  اخلبمتخاخلبمتخ

  

  ٙٔٔٙٔٔ  آداة زَب ح اىنيب آداة زَب ح اىنيب 
  

هجعل ل  حرم ا خ ص ا ب   ول  ده  يف مكػ  لك نػ  ز رتػ   حبيب   أكـر هللا 
تبع ا ل  رة بي  هللا ا٢راـ  و٤ػ  دهػ  يف ا٤ ينػ  ا٤نػ رة أصػب  وال بػ  وأف نسػ هر ٨ص صػ ا 

 ٢بيب ا٤صطفى علي  الصبلة والسبلـ.ل  رة ا
٩ػػػ  ذكػػػر يف كتػػػ ب هللا عػػػ   السػػػ د  العلمػػػ ء األجػػػبلء اسػػػتنبط ا آداب ز رتػػػ  

 رس ؿ هللا  و٩  رأو  م  السلف الص ح والصح ب  والت بعْ والعلم ء الع ملْ.

  اإلمثب  ٍِ اىصالح عيً  ضىه اهلل اإلمثب  ٍِ اىصالح عيً  ضىه اهلل 
 ينػػ  ا٤كرمػػ  ا٤نػػ رة يبػػ أ مػػ  أوؿ يف ا٤ هػػ ذا ت جػػ  اإلنسػػ ف لػػ  رة رسػػ ؿ هللا 

  وتلػػػ  عب دتػػػ  منػػػ  أف يت جػػػ  إىل الطريػػػ  ويشػػػتغل ابلصػػػبلة علػػػى ا٢بيػػػب احملبػػػ ب 
ا٤ ين   وط ٤  ه  م ج د هب  س اء ك ف م شي ا أو ائم ا  أو ق ع اا  أو ذاهبػ ا أو آتيػ ا  هاػ  

 :يصلِّى دوم ا على رس ؿ هللا عمبلا بق ؿ هللا 
                                                             

               ((٘ٙ٘ٙ.)األح اب.)األح اب  

أغنػػ   هللا مػػ  هضػػل  ومػػ  جػػ د  عػػ  صػػبلة كػػل  ويعلػػم علػػم اليقػػْ أف النػػي 
علي  تغني  ع  الػ ني  واآلخػرة   ا٤صلْ علي   ألف هللا يصل  علي   وصبلة واح ة م  هللا

(  أ  أنػ :  وهللا  م يقل: )إف هللا ومبلئكت  صل ا علي ( وإ٭  قػ ؿ: )ُيَصػلُّ َف َعلَػى النَّػِيِّ
                                                           

 مٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٙهـ ٖٙٗٔمن ربٌع اآلخر  ٘إسنا  –درس بنجع الطواٌع  ٙٔٔ
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                                                                                                                  ((631631))آداب شٜاز٠ ايٓيب آداب شٜاز٠ ايٓيب   ::اخلامت١اخلامت١

 .إىل تل  اللحظ  وم  بع ه  ي ًن هللا الصبلة على الني 
 م  هيةتا ؟ وم  كيفيتا ؟ على ا٢بيب  وصبلة هللا 

هػنح   -مػ  أف األمػر واضػ   -ؤلفْ يف هػ ا البػ ب ٚبط كثّ م  ا٤فسري  وا٤ػ
نقػ ؿ: الصػبلة صػل  بػْ العبػػ  ومػ ال   هصػبلة هللا علػى حبيبػػ  وصػطف   صػبلة واصػل  لػػ  
مػػ  هللا  هاػػ  أنػػ ار ذاتيػػ   وعلػػـ  إ٥يػػ   وكشػػ ه ت رابنيػػ   ومك شػػف ت ق سػػي   هكلاػػ  

م  اقػػػش بعػػػ  علػػػى الػػػ واـ  ولػػػ ل  عنػػػ  هت حػػػ ت إ٥يػػػ  تطػػػرأ علػػػى حضػػػرة النػػػي 
 :الص ٢ْ ق ل  
{{  ُ٘ ْٖ ُِ٘إ ْٖ ُٕ  ِإ َُٝػا ُٕٜي َُٝػا ًٞٔبٞ  َع٢ًَٜع٢ًٜ  ٜي ًٞٔبٜٞق ْٚٞ  ٜق َِْٚٞٚإ َ٘  ٜ٭ِضَتِػٔفُسٜ٭ِضَتِػٔفُس  َِٚإ َ٘ايَّ ِّ  ٔفٞٔفٞ  ايَّ ِٛ َٝ ِّاٞي ِٛ َٝ 7ٔٔ7ٔٔ{{  ََٖس٠ََٕٖس٠ٕ  َٔا١ٜ٥ََٔا١ٜ٥َ  اٞي

  

(! مػ  قَػْلػِي  َعلَػى لَيُػَغ فُ ) : احَت يف ق ل  يق ؿ سي   أيب ا٢س  الش ذىل 
)وي١ٓ أيتيػِ يف ا٤نػ ـ ويقػ ؿ يل: الغْ ال   سي ي لرس ؿ هللا؟! يقػ ؿ: هػ ذا برسػ ؿ هللا 

 ب ٔٛبس ال و١ٓ ب و١ةس ٠ة ِحةسن(.

ٗعُ: أف حضػرة النػي كػل يػـ  يرتقػ  ٗػ  يصػل  مػ  مػ ال   هكلمػ  ارتقػى نظػر إىل 
ا٤قػ ـ الػػ   كػػ ف هيػػ  هيسػػتغفر هللا مػػ  ذلػػ  ا٤قػ ـ  ألنػػ  وجػػ  مق مػػ ا أهبػػى وأرقػػى  وأعلػػى 

يسػتغفر هللا مػ  ذن بػ   ألنػ  م يكػ  لػ  ذنػ ب  هكػل وأغلى  خصَّ  ب  ا٤ل  العػبلـ  هلػْم 
٢ظػػػ  وكػػػل نَػَفػػػ   يرتقػػػى يف مق مػػػ ت القػػػرب مػػػ  هللا  هكمػػػ  أنػػػ  ال هن يػػػ  لكمػػػ الت هللا   
ك ل  ال هن ي  ٤ق م ت القرب م  هللا  ها ا أمر لي  ل  ح   أو هن ي   هكلمػ  يرتقػ  ٯػ  

ابلنسػػب  للمق مػػ ت  -  ا٢جػػ ب أف ا٤قػػ ـ الػػ   كػػ ف هيػػ   كػػ ف هيػػ  شػػ ء ولػػ  قليػػل مػػ
 .لعل ِّ ا١ن ب الكرًن ال ه ب  -األرقى 

هيعتقػػ  ا٤ػػرء أف الصػػبلة علػػى النػػي منػػ   لػػي  ٢ جػػ  النػػي إليػػ   وإ٭ػػ  ٢ جتػػ  هػػ  
  هػػػنح  نصػػػلِّى عليػػػ  ألننػػػ  ٫ت جػػػ  يف الشػػػف ع  العظمػػػى  و٫ت جػػػ  يف إىل هػػػ ا النػػػي 

  غفراف ال ن ب:                                  (ٜٔ)و٫ت ج  ليلج  إىل  دمحم
                                                           

 صحٌح مسلم وسنن أبً داود عن األغر المزنً 7ٔٔ
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                                                                                                                  ((630630))آداب شٜاز٠ ايٓيب آداب شٜاز٠ ايٓيب   ::اخلامت١اخلامت١

 هللا يف ره  الكروب  وتفري  ا٥م والغم  هنحت ج  على ال واـ:
  ِة عيةِٕٟ بٌيذ٘ش ضي١ّة  ٚبعيسجشذ جيِٗة عيةِٕٟ بٌيذ٘ش ضي١ّة  ٚبعيسجشذ جيٗ

  

  ئال ٍٚٔييييير جيييييٛبسب  ِٕيييييٗ ٌيييييُ ٠ضيييييُئال ٍٚٔييييير جيييييٛبسب  ِٕيييييٗ ٌيييييُ ٠ضيييييُ

  ِٚييييييٓ زىييييييٓ جشعييييييٛي   ٔصييييييشزِٗٚييييييٓ زىييييييٓ جشعييييييٛي   ٔصييييييشزٗ  

  

  ئْ زٍمييييٗ ب عييييذ  ييييٟ تجةِٙيييية زجيييييُئْ زٍمييييٗ ب عييييذ  ييييٟ تجةِٙيييية زجيييييُ

  

  احلضرح احملَيَخاحلضرح احملَيَخ  اضتحضب اضتحضب 
علػػػى الػػػ واـ  ويستحضػػػر نػػػ ر ا٢بيػػػب يف األكػػػ اف  هيصػػػل  علػػػى رسػػػ ؿ هللا 

ال   ال ٰي   مك ف وال يظار  زم ف  ألنن  نصػل  عليػ  يف كػل بقػ ع األرض علػى الػ واـ  
ػ  هللا وبرك تػ ( وقػ  قػ ؿ  ونسلم علي  سبلـ خط ب هنق ؿ: )السبلـ علي  أيا  النػي وٞر

: 
ِٔ  ََاََا  }} َِٔٔ ُِ  َسٕدَسٕدأٜأٜ  َٔ َُُِٜطً  ٖٞ،  َُٜطً  ٖٞ،َعًٜ ُ٘  َزٖدَزٖد  ِإ٫ِإ٫  َعًٜ ُ٘ايَّ ٖٞ  ايَّ َٖٞعًٜ ٘ٔ  ٜأُزٖدٜأُزٖد  َسٖت٢َسٖت٢  ُزٚٔسُٞزٚٔسٞ  َعًٜ ِٝ َ٘ٔعًٜ ِٝ َّ  َعًٜ َّايٖط٬   8ٔٔ8ٔٔ{{  ايٖط٬

سػػ ٕ  ه نيػػ  يف حضػػرة هللا  اتركػػ  األكػػ اف ومػػ  هياػػ   هاػػ  يف حػػ ؿ  ألف روحػػ  
ّد  هللا إىل ح ل  الفرؽ لك  يردَّ على مػ  يسػلِّم عليػ   ولػ ل  هاػ   ٝ  كل  على هللا  ه

  ا١مػػ  وهػػرؽ الفػػرؽ علػػى الػػ واـ  ولػػي  ذلػػ  ألحػػ  مػػ  األولػػْ واآلخػػري  إال يف ٝػػ
  هاػػ  مػػ  هللا ومػػ  خلػػ  هللا  ال يشػػغل  ذاؾ عػػ  ذاؾ  وال ٰجبػػ  للحبيػػب ا٤صػػطفى 

 .ذاؾ ع  ذاؾ  وه ا ه  اإلعج ز اإل٥  يف ه ا الني 
هكيػػف يسػػمعن   وال يعتقػػ  أف رسػػ ؿ هللا ٧جػػ ز يف تلػػ  ا٢جػػرة ا٤بنيػػ  عليػػ   إذاا 

 :عن م  نلق  السبلـ علي ؟!! ول ل  ق ؿ 
{{   ٞٔٓ ِِ َتِبًُٝػ ٕٖ َؾ٬َتٝه ٖٞ؛ ٜفِإ ِِ ٜفَؿُّٛا َعًٜ ُِٓت َُا ٝن ُِٝج ٓٔٞ َس ِِ َتِبًُٝػ ٕٖ َؾ٬َتٝه ٖٞ؛ ٜفِإ ِِ ٜفَؿُّٛا َعًٜ ُِٓت َُا ٝن ُِٝج 9ٔٔ9ٔٔ{{َس

  

هػنح  نصػل  عليػػ  ولسػن  ح ضػػروف  أو أننػ  ح ضػػروف بػ وف ترقيػػ  ا٢جػ ب  أمػػ  
 .... الص ٢ ف هصبل،م ش ء آخر!!

                                                           
 سنن أبً داود ومسند أحمد 8ٔٔ
ِ ْبِن أَبًِ َطاِلبَ الطبرانً وابن عساكر عن ال 9ٔٔ ًّ ُ  عن أبٌه َحَسِن ْبِن َعِل ًَ َّللاي   َعْنُهَماَرِض

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1251
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                                                                                                                  ((632632))آداب شٜاز٠ ايٓيب آداب شٜاز٠ ايٓيب   ::اخلامت١اخلامت١

لػػ  كتػػ ب ا٠ػػ  )ا٤ػػن  الكػػرب ( ويػػ كر هيػػ  هنجػػ  سػػي   عبػػ  ال هػػ ب الشػػعراين 
ا٤ػػػن  الػػػٍ مػػػ َّ هللا هبػػػ  عليػػػ   ويقػػػ ؿ: ))٩ػػػ  مػػػ َّ هللا بػػػ  علػػػ َّ أين مػػػ  جلسػػػ  يف التشػػػا  
ػػ  هللا وبرك تػػ (  إال ورأيتػػ  أمػػ م   و٠عتػػ  يقػػ ؿ:  وقلػػ : )السػػبلـ عليػػ  أياػػ  النػػيَّ وٞر

 وعلي  السبلـ   عب  ال ه ب((.
ٲ نيػػػ  م جػػػ دة  هعنػػػ م  يتحػػػ ث يسػػػم  الػػػرد  لكننػػػ  ٫ػػػ  وذلػػػ  ألف ا٢ػػػرارة اإل

  هعنػ م  حرارتن  ص ،  األه اء ال ني ي   وه  سل  ال صػ ؿ بيننػ  وبػْ حضػرة النػي 
نتحػػ ث ال نسػػم  الػػرد  أمػػ  إذا ك نػػ  حػػرارة اإلٲػػ ف م جػػ دة هعنػػ م  نسػػلم علػػى رسػػ ؿ 

السػبلـ ُسػنَّ  وَردُّ  هػرض  إذاا ال  نػرا  عيػ اا  ونسػمع  وهػ  يػرد علينػ  السػبلـ  ألف هللا 
 ب  م  رد السبلـ.

  ا غتطبه واىتطُتا غتطبه واىتطُت
مث يػػ هب ا٤ػػرء إىل تلػػ  األمػػ ك  ا٤ب ركػػ   ويعمػػل مثػػل مػػ  عمػػل السػػلف الصػػ ح  

  و٤ػػ  وصػػل ال هػػ  إىل جػػ ء مػػ  العػػرب وهػػ  مػػ  قبيلػػ  عبػػ  القػػي  ليبػػ يع ا رسػػ ؿ هللا 
رسػػ ؿ هللا  هػػ هب ا إليػػ  إال واحػػ اا مػػنام ا٠ػػ  ابب ا٤ ينػػ  أخػػ وا يتسػػ رع ف للػػ ه ب إىل 

  هس ٥م رس ؿ هللا عن   هحكػ ا أمػر  األش   ق ؿ: أغتسل وأتطيب مث آي رس ؿ هللا 
 :إلي   هلم  أتى ق ؿ ل  الني 

{{  ٖٕ ِٕٖإ ِٔ  ٔفٜٝؤفٜٝو  ِإ ِٝ َِٔخََّت ِٝ َُا  َخََّت ُٗ َُأُٜشٗب ُٗ ُ٘  ُٜٔشٗب ُ٘ايَّ ُِ: : ايَّ ًٞ ُِاٞئش ًٞ َْا٠ٝ،  اٞئش َْا٠ٝ،َٚاٜ٭ ٍَ  َٚاٜ٭ ٍَٜقا ٍَ  َٜاَٜا: : ٜقا ٍََزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ َْـ   ايَّ َْـ ٜأ   ٜأَتَخَّـلُ ٜأَتَخَّـلُ   ااٜأ

َُا ِٗ َُأب ِٗ ِّ  ٔب ِّٜأ ُ٘  ٜأ ُ٘ايَّ ٓٔٞ  ايَّ َٓٔٞدَبًٜ َُا   َدَبًٜ ِٗ ِٝ َُا َعًٜ ِٗ ِٝ ٍَ  َعًٜ ٍَٜقا ٌِ: : ٜقا ٌَِب ُ٘  َب ُ٘ايَّ َُا،  َدَبًٜٜوَدَبًٜٜو  ايَّ ِٗ ِٝ َُا،َعًٜ ِٗ ِٝ ٍَ  َعًٜ ٍَٜقا ُُِد: : ٜقا ُُِداٞيَش ٘ٔ  اٞيَش َّ ٘ٔٔي َّ ٓٔٞ  ائَّرٟائَّرٟ  ٔي ًٜ َٓٔٞدَب ًٜ   َدَب

ِٔ  َع٢ًَٜع٢ًٜ ِٝ َِٔخََّت ِٝ َُا  َخََّت ُٗ َُأُٜشٗب ُٗ ُ٘  ُٜٔشٗب ُ٘ايَّ ُ٘  ايَّ ََُ٘ٚزُضٛٝي ٕٕٓٔٓٔ{{  ََٚزُضٛٝي
  

سػػفر علػػى ثيػػ هبم  ألنػػ  جاَّػػ  نفسػػ  كمػػ  يليػػ   أمػػ  هػػؤالء أتػػ ا إىل النػػي وغبػػ ر ال
وعػػرقام علػػى وجػػ هام  هاػػل هػػ ا يصػػ  بلقػػ ء حضػػرة النػػي؟!!  يصػػ  لكػػ  األهضػػل مػػ  

 هعل  ذل  الرجل.
                                                           

 جامع الترمذي وسنن أبً داود عن ابن عباس ٕٓٔ
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إذاا ا٤ػػػرء عنػػػ م  يػػػ هب  يسػػػتقر يف سػػػكن   ويطمػػػة  علػػػى مت عػػػ   مث يغتسػػػل  مث 
 .يلب  ثي ابا جاَّ ه  لتل  ا٤ن سب   ويض  الطيب وي هب ل  رة رس ؿ هللا 

  َب حَب حا ضتئذاُ ىيسا ضتئذاُ ىيس
 وي اـو على الصبلة علي  حٌ يصل إىل ابب مسج    هيقرأ ق ل  تع ىل:

                                                     (ٖ٘.)األح اب 

عجيبػػ  يف ذلػػ   موالصػػ ٢ ف أحػػ ا٥ ف تػػ خل بيػػ ت رسػػ ؿ هللا دوف إذنػػ ؟هكيػػ
يف إحػػ   ا٤ػػرات مػػ  حجػػ   أمػػر بنصػػب  سػػي   أبػػ  ا٢سػػ  الشػػ ذيل  البػػ ب  همػػثبلا 

ا٣ي ـ خ رج ا٤ ينػ   وقػ ل ا لػ : نريػ  ز رة رسػ ؿ هللا  هػرد علػيام: حػٌ أيذف رسػ ؿ هللا  
 همك  ثبلث  أ ـ خ رج ا٤ ين  حٌ أات  اإلذف  هق ؿ ٥م: هي  ل  رة رس ؿ هللا.

سػػمع ف حضػػرة النػػي يقػػ ؿ ٥ػػم ادخػػل   وأهػػل الصػػف  عنػػ م  يقػػرأوف تلػػ  اآليػػ  ي
هػػبلف  وهنػػ ؾ مػػ  هػػ  أقػػل مػػنام رتبػػ   م يصػػل ٤رحلػػ  السػػم ع  هيسػػت ذف هياػػب علػػى 

 مش م  نفح ت زكي  م  ا٢ضرة احملم ي   وتك ف إذاا يف ال خ ؿ.
ويػػ اـو علياػ   أتتيػػ   وأ  هػرد منػػ  عنػ م  يكثػػر مػ  الصػػبلة علػى حضػػرة النػي 

طػػػرة مػػػ  روائػػػ  حضػػػرة النػػػي  يشػػػما  عنػػػ  الصػػػبلة عليػػػ   وتلػػػ  يف أوؿ ا٤ػػػن  رائحػػػ  ع
الرائحػػ  لػػي  ٥ػػ  مثيػػل يف عػػ م العطػػ ر  وهػػ  يعرهاػػ  جيػػ اا  وعنػػ م  يسػػت ذف ،ػػب علػػى 

 .مش م  الروائ  ال كي  هَػَيام ابل خ ؿ على حضرة الني 
 وإف م يصػػل لتلػػ  ا٢ػػ ؿ وال الػػٍ قبلاػػ  يػػ خل ويسػػتغفر هللا  هيقػػ ؿ: )بسػػم هللا
تػػ (   الػػٞر  الػػرحيم اللاػػم صػػلِّ علػػى سػػي ا دمحم واغفػػر يل ذنػػ يب واهػػت  يل أبػػ اب ٞر
ويسػػلم علػػى رسػػ ؿ هللا  مث يػػ هب إليػػ  أو يصػػلى ركعتػػْ مث يػػ هب ليسػػلم عليػػ   ويلقػػ  
علي  مػ  يلامػ  هللا بػ  يف التػ  مػ  صػيغ الصػبلة علػى رسػ ؿ هللا: اللاػم صػلِّ وسػلِّْم وابرْؾ 

وؿ خلػ  هللا  اللاػم صػلِّ وسػلِّْم وابرْؾ عليػ    سػي     خػ مت رسػل علي    سي     أ
  هللا .. مث يق ؿ: أشا  أن  ق  بلغ  الرسػ ل   وأديػ  األم نػ   مث يقػرأ ق لػ  تعػ ىل:     
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           (ٙٗ)مث يق ؿ: اللام إين جة  نبي   النس ء .اتئب ا ه غفر يل 

 و٩  ي كر يف ذل :
ػػػ  هللا عليػػ  كػػػ ف ج لسػػػ ا يف الروضػػ  وإذ أبعػػػرايب ُيسػػػلِّم علػػػى  أف اإلمػػ ـ الُعتػػػي ٞر

 ا هػػػ غفر يل(  رسػػ ؿ هللا  مث قػػرأ اآليػػػ   مث دعػػ : )اللاػػػم إين قػػ  جةػػػ  رسػػ ل  اتئبػػػ ا مػػ نب
ومضػػى  هػػ لق  هللا النػػـ  علػػى العتػػي  ورأ  حضػػرة النػػي يقػػ ؿ لػػ : إ٢ػػ  األعػػرايب وبشػػر  

 اب٤غفرة  إذاا ه ا الكبلـ صحي  ألن  أتى ابلنتيج  وه  مغفرة هللا ل .
َّلػػ  السػػبلـ لرسػػ ؿ هللا    سػػي ا عمػػر بػػ  عبػػ  مث يبلِّػػغ السػػبلـ عػػ  كػػل مػػ  

ّ  الع يػ   يُبلغػػ   اا للمػػؤمنْ كػ ف يرسػػل بريػػ اا ٨ص صػػ ا إىل رسػػ ؿ هللا عنػػ م  كػػ ف أمػػ
 السبلـ  يق ؿ ل : يق ؿ ل  عمر: السبلـ علي    رس ؿ هللا.

  ؤدة اإلٍبً ٍبىل ٍع اىنيب ؤدة اإلٍبً ٍبىل ٍع اىنيب 
ويػػ ع  هللا يف ذلػػ  ا٤ ضػػ   هػػ ف هللا يسػػتجيب لػػ   كػػ ف اإلمػػ ـ م لػػ  مػػ  أئمػػ  

ل   عػػ  ذلػػ  هقػػ ؿ: أكػػر  أف أطػػ  بنعلػػ  الفقػػ  العظػػ ـ  وكػػ ف ٲشػػ  اب٤ ينػػ  ح هيػػ ا  هسػػ 
على م ض  وط   رس ؿ هللا  وك ف يقض  ح جتػ  خػ رج ا٤ ينػ  ا٤نػ رة  وكػ ف إذا أراد أف 
يعلم الن س يف مسج  رس ؿ هللا  يغتسل مث يرتػ   أحسػ  ثي بػ  مث يتطيػب ويضػ  الشػ ؿ 

رسػػ ؿ هللا علػى كتفػ   وٱػرج بتلػػ  األهبػ   ألنػ  ذاهػب ٤سػػج  رسػ ؿ هللا يػ رس حػ ي  
. 

هل غتػ   -أثنػ ء الػ رس  –ويف إح   ا٤رات رأ  أحػ  تبلم تػ  عقػرابا علػى ق مػ  
وتق ز اإلم ـ  وع د يعط  ال رس  هل غت  أرب  عشرة مرة ع َّه  تلمي    واإلمػ ـ م يقطػ  
الػػ رس قػػط  هعنػػ م  انتاػػى مػػ  درسػػ  سػػ ل  تلميػػ   عػػ  ذلػػ  هقػػ ؿ لػػ : كرهػػ  أف أقطػػ  

 !جل ل غ  عقرب!! وذل  م  األدبح ي  رس ؿ هللا أل



    أبٛشٜدأبٛشٜد  حمُدحمُد  فٛش٣فٛش٣  يًػٝخيًػٝخ            ٚايتطعٕٛٚايتطعٕٛ  احلاد٣احلاد٣  ايهتابايهتاب              ايرب١ٜايرب١ٜ  خريخري  َعَع  ايكسآ١ْٝايكسآ١ْٝ  اٯداباٯداب
 

 

                                                                                                                  ((626626))آداب شٜاز٠ ايٓيب آداب شٜاز٠ ايٓيب   ::اخلامت١اخلامت١

وك ف يق ؿ: )م  ب  ليل  إال ورأيػ  رسػ ؿ هللا هياػ ( ألدبػ  و٧بتػ  وعشػق  ٢بيػب 
 هللا وصطف  . 

وعنػػ م  أتػػى أبػػ  جعفػػر ا٤نصػػ ر ا٤ ينػػ  ليسػػلم علػػى رسػػ ؿ هللا  ٙػػ ث مػػ  اإلمػػ ـ 
رمتػػ  ميتػػ ا  م لػػ  يف ا٤سػػج   هقػػ ؿ لػػ  اإلمػػ ـ: ال ترهػػ  صػػ ت  يف مسػػج  رسػػ ؿ هللا  هح

  كحرمتػػ  وهػػ  حػػ    وإف هللا أدب ق مػػ ا هقػػ ؿ:                                   
               (ٕ)ومػػػػ ح أق امػػػػ ا هقػػػػ ؿ:  ا٢جػػػػرات                          

                                                              
 هس ل  ا٣ليف :   إم ـ  أأ٘  إىل رس ؿ هللا وأا أدع ا  أـ أ٘  إىل القبل ؟  ا٢جرات(ٖ)

يػػ  األنبيػػ ء يػػـ   هقػ ؿ: ولِػػػَم تػػ ىلِّ وجاػػ  عنػػ  وهػػ  شػفيع  وشػػفي  أبيػػ  آدـ ٝو
 القي م ؟!!.
رء ي ع  هللا مت سبلا برس ؿ هللا  وق  ق ؿ بع  الص ٢ْ: )م  صػلى عليػ  يف ه ٤

م اجاػػػ  روضػػػت  سػػػبعْ مػػػرة  مث سػػػ ؿ هللا ح جتػػػ  أجيػػػب دعػػػ ؤ ( ونسػػػتغفر هللا مت سػػػلْ 
 برس ؿ هللا ليغفر لن   كم  هعل سي ا آدـ  هعن م  وق  يف ا٣طية  ق ؿ:

ُٖـدٕ   ٔبَشٚلٔبَشٚل  ٜأِضٜأٝيٜوٜأِضٜأٝيٜو  }} ُٖـدٕ ََُش َِٚس٢   ٔيـٞ، ٔيـٞ،   تََتٜغٜفـسِ ٜغٜفـسِ   ِإ٫ِإ٫  ََُش َِٚس٢ ٜفـٜأ ِٝـ٘ٔ   ايَّـُ٘ ايَّـُ٘   ٜفـٜأ ٘ٔ ِإٜي ِٝـ ََـا : : ِإٜي ََـا َٚ ُٖـٕد    َٚ ُٖـٕد  ََُش ِٔ   ََُش ََـ َٚ ِٔ ََـ َٚ  

ُٖٕد  ُٖٕد ََُش ٍَ  ََُش ٍَٜفٜكا ُُٜو،  َتَباَزٜىَتَباَزٜى: : ٜفٜكا ُُٜو،اِض ُٖا  اِض ُٖاٜي ٓٔٞ  ٜي َٓٔٞخًٜٞكَت ٘ٔ  ٜفِإَذاٜفِإَذا  َعِسٔغٜو،َعِسٔغٜو،  ِإٜي٢ِإٜي٢  َزٞأٔضَٞزٞأٔضٞ  َزٜفِعُتَزٜفِعُت  َخًٜٞكَت ٘ٔٔفٝ : : ََٞهُتْٛبََٞهُتْٛب  ٔفٝ

٫٫  َ٘ َِ٘إٜي ُ٘  ِإ٫ِإ٫  ِإٜي ُ٘ايَّ ُْٖد  ايَّ ُْٖدََُش ٍُ  ََُش ٍَُزُضٛ ٘ٔ،  َزُضٛ ٘ٔ،ايَّ ُُِت  ايَّ ُُِتٜفَعًٔ ُ٘  ٜفَعًٔ ْٖ ُٜ٘أ ْٖ َِٝظ  ٜأ َِٝظٜي ُِ  دْْدٜأَسٜأَس  ٜي ُِٜأِعٜع َِٓدٜى  ٜأِعٜع َِٓدٜىٔع ِٔ  ٜقِدّزاٜقِدّزا  ٔع ُٖ َِٔٔ ُٖ ًَٞت  َٔ ًَٞتَدَع   َدَع

ُ٘ َُ ُ٘اِض َُ ُٜٔو،  َََعَََع  اِض ُٜٔو،اِض َِٚس٢  اِض َِٚس٢ٜفٜأ ُ٘  ٜفٜأ ُ٘ايَّ ٘ٔ  ايَّ ِٝ ِ٘ٔإٜي ِٝ َّ  َٜاَٜا: : ِإٜي َّآَد ُ٘  آَد ْٖ ُِ٘إ ْٖ ٝٚنَي  آٔخُسآٔخُس  ِإ ٖٓٔب ٝٚنَياي ٖٓٔب ِٔ  اي َِٔٔ ٜٖٔتٜو،  َٔ ٜٖٔتٜو،ُذٚز ٕٖ  ُذٚز َِٕٖٚإ ُ٘  َِٚإ ََٖت ُ٘ٝأ ََٖت   آٔخُسآٔخُس  ٝأ

ِِ ََ ِِاٝ٭ ََ ِٔ  اٝ٭ َِٔٔ ٜٖٔتٜو،  َٔ ٜٖٔتٜو،ُذٚز ٫ِٛ  ُذٚز ٫َِٜٛٚي َٛ  َٜٚي َُٖٛ ُّ  َٜاَٜا  ُٖ ُّآَد ٕٕٔٔٔٔ{{  َخًٜٞكُتٜوَخًٜٞكُتٜو  ََاََا  آَد
  

ّات   لسػػ ن  هيسػػ ؿ هللا  ّٕقػػ  أف يغفػػر لػػ   ويكػػ ف ا٤ػػرء يف كػػل أح الػػ   وكػػل مسػػ
دائم ابلصبلة والسبلـ علي   وكلم  الح  لػ  هرصػ  يف التسػليم عليػ  يغتنماػ   يكفػ  أنػ  
يسػػم  رد السػػبلـ مػػ  حضػػرت   ومعػػُ ذلػػ : أنػػ  أخػػ ت أمػػ ف مػػ  عػػ اب القػػرب  ومػػ  

                                                           
 معجم الطبرانً عن عمربن الخطاب ٕٔٔ
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 لػػ : عليػ  السػبلـ   هػبلف  وكبلمػػ   عػ اب اآلخػرة وأهػ اؿ يػػـ  القي مػ   ألنػ  يقػ ؿ
وح    همعُ ذل : أن  أخػ ت سػبلـ اتـ يف الػ ني  ويػـ  ال حػ ـ مػ  رسػ ؿ هللا  وٰػ وؿ 

َؾ هريض  يف وقتا  إال يف مسج   ا٤ب رؾ  هق  ق ؿ   :أال ي
{{  ِٔ ََِٔ ُ٘  ٫٫  َؾ٠ٟ٬،َؾ٠ٟ٬،  ٜأِزَبٔعنَيٜأِزَبٔعنَي  ََِطٔذٔدََِٟطٔذٔدٟ  ٔفٞٔفٞ  َؾ٢ََّؾ٢َّ  ََ َُٜ٘ٝفُٛت ُ٘  ٝنٔتَبِتٝنٔتَبِت  َؾ٠٠٬،َؾ٠٠٬،  َٜٝفُٛت ُٜ٘ي َٔ   َسا٠٠٤ََسا٠٠٤َبَـ بَـ   ٜي َٔ َٔـ   َٔـ

ٖٓاِز ٖٓاِزاي ََْذا٠٠  اي ََْذا٠٠َٚ َٚ  َٔ ََٔٔ َٔ  ََٚبِس٨َََٚبِس٨َ  اٞيَعَرأب،اٞيَعَرأب،  َٔ ََٔٔ ٜٓٚفاِم  َٔ ٜٓٚفاِماي   ٕٕٕٕٔٔ{{  اي
وأهل الظ هر شق ا على الن س يف هػ ا البػ ب هقػ ل ا: ٗعػُ أربعػْ هرضػ ا  لكنػ  م 
يقػػل ذلػػ   بػػل قػػ ؿ أربعػػْ صػػبلة  هلنفػػَض أف أحػػ ا صػػلى بعػػ  العشػػ ء أربعػػْ صػػبلة 

يحػػػ وؿ أف يسػػػتكمل العػػػ د ابلفػػػرائ  والن اهػػػل حػػػٌ اهلػػػ   إذاا هقػػػ  عمػػػل اب٢ػػػ ي   ه
 :ي خل ا١ن  بربك  رس ؿ هللا  وذل  مثل ق ل  

َٔ  ََاََا  }} ِٝ ََٔب ِٝ ِٝٔتٞ  َب ِٝٔتَٞب َِٓبِسٟ  َب َٔ َِٓبِسَٟٚ َٔ َِٚض٠١  َٚ َِٚض٠١َز ِٔ  َز َِٔٔ َٜاِض  َٔ َٜاِضِز ١ٖٔٓ  ِز ١ٖٔٓاٞيَذ ٖٕٖٕٔٔ{{  اٞيَذ
  

ويف ال ق  ال   ق ؿ هي  ذل  ا٢ ي  م يك  ل  منرب اب٤سػج   بػل كػ ف يسػتن  
 آخػػر يف مصػػلى خػػ رج ا٤سػػ ك   ا٠ػػ : ُمصػػلَّى العيػػ   علػػى جػػ ع النخلػػ   وكػػ ف لػػ  منػػرب

وجعل ا ٢ضرة الني منرباا هيػ   وهػ ا ا٤صػلَّى جعػل لصػبلة العيػ  ألنػ  يسػ  ا١ميػ  رجػ ال 
عنػػػ م  أتي صػػػبلة العيػػػ   ولػػػ ل  عنػػػ م  نظػػػر الصػػػ ٢ ف إىل مسػػػج  رسػػػ ؿ هللا  اا ونسػػػ ء

 ض ا١نػ   لكػ  ال نتػ احم بعي ف الكشف وج وا أف مسػج  رسػ ؿ هللا كلػ  روضػ  مػ  ر 
وال نتسػػ رع  لكػػ  ا٤اػػم أف نػػؤد  ال اجػػب علينػػ  ٕسػػب السػػع  اإلٲ نيػػ  الػػٍ جعلاػػ  يف 

 :دين  خّ الربي   هق  ق ؿ 
  إ٫إ٫  املطادداملطادد  ََٔٔ  ضٛاٙضٛاٙ  فُٝافُٝا  ؾ٠٬ؾ٠٬  بأيفبأيف  ؾٓعا٤ؾٓعا٤  إىلإىل  َٓدَٓد  ٚيٛٚيٛ  ٖراٖرا  َطذدَٟطذدٟ  يفيف  ؾ٠٬ؾ٠٬  }}

ٕٕٗٔٗٔ{{  احلساّاحلساّ  املطذداملطذد
  

 :وجعل  هللا حرم ا آمن   ق ؿ 
                                                           

 مسند أحمد عن أنس ٕٕٔ
 الصحٌحٌن البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة ٖٕٔ
   اإلٌضاح نور شرح الف ح مراقً ،للسخاوي الحسنة المقاصد ترتٌب فً كذا المدٌنة أخبار فً النسائً قاله ٕٗٔ
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                                                                                                                  ((624624))آداب شٜاز٠ ايٓيب آداب شٜاز٠ ايٓيب   ::اخلامت١اخلامت١

{{  ٖٕ ٕٖٜأ َِ  ٜأ ٖٝٔ َِِإِبَسا ٖٝٔ َّ  ِإِبَسا ََّسٖس َٗا،  ََٚدَعاََٚدَعا  ََه١َََّٜه١َّٜ  َسٖس َٗا،ٜي َُِت  ٜي َُِتََٚسٖس ١َٜٓ  ََٚسٖس َُٔدٜ ١َٜٓاٞي َُٔدٜ َُا  اٞي َُاٜن َّ  ٜن ََّسٖس ُِ  َسٖس ٖٝٔ ُِِإِبَسا ٖٝٔ   ٕٕ٘ٔ٘ٔ{{  ََه١َََّٜه١َّٜ  ِإِبَسا
 ه صبح  ٥م حرم ا ذاتي ا ٢بيب هللا وصطف  .

مث بعػػ  السػػبلـ علػػى رسػػ ؿ هللا ينتقػػل خطػػ ة ويسػػلم علػػى العبػػ  اآلواب أيب بكػػر 
   ألف هللا  ا٤ػػػؤمنْ عمػػػر الفػػػ روؽ   مث بعػػػ  ذلػػػ  يسػػػلم علػػػى أمػػػّالصػػػ ي  

إلخبلصام وص قام رزقاػم أف يك نػ ا مػ  النػي يف الػ ني   ويف الروضػ   وكػ ل  يك نػ ا 
 َخػػػَرجَ   اللَِّ  َرُسػػػ ؿَ  َأفّ معػػػ  يف اآلخػػػرة  هعػػػ  عبػػػ  هللا بػػػ  عمػػػر رضػػػ  هللا عنامػػػ  قػػػ ؿ: 

 َوُهػػ َ  مِشَ لِػػ ِ  َعػػ ْ  َواآْلَخػػرُ  َٲِينِػػِ   َعػػ ْ  َأَحػػُ ُٮَ  َوُعَمػػرُ  َبْكػػر   َوَأبُػػ  اْلَمْسػػِجَ   هَػػَ َخلَ  يَػػػْ ـ   َذاتَ 
 :َوقَ ؿَ  أِبَْيِ يِاَم   آِخ   

َّ  ُِْبَعُحُِْبَعُح  َٖٜهَراَٖٜهَرا  }} ِٛ ََّٜ ِٛ َٜ  ١ََٔ َٝا ١ََٔاٞئك َٝا ٕٕٙٔٙٔ{{  اٞئك
  

هلحػػبام لرسػػ ؿ هللا وحبػػ  ٥ػػم تُلقػػ  عليامػػ  السػػبلـ  مث ٚػػتل  أ  هرصػػ  لػػ  رة 
أهل البقي  م  الصػح ب  والتػ بعْ ويلق  السبلـ على  -وه  يف مق بل الروض   -البقي  

والعلم ء الع ملْ وأماػ ت ا٤ػؤمنْ  هكلاػم مػ ه ن ف هنػ ؾ  والسػي ة ه طمػ  م جػ دة يف 
البقي   وآؿ البي  وأو٥ػم سػي ا ا٢سػ  بػ  علػّ   هيلقػ  السػبلـ علػى كػل هػؤالء  ويقػرأ 

 م  تيسر م  كت ب هللا.
يف ا٢ػل  ا١نػ ب  وأف نػرا  أف يكشف لنػ  ٝيعػ ا عػ  أنػ ار هػ ا  أس ؿ هللا 

َحػػ ؿ  يف ا٢ضػػ ر ويف الغيػػ ب  يف الػػ ه ب ويف اإل ب  يف الػػ ني  ويػػـ  ا٢سػػ ب   ويف ال
 وأف يك ف ظ هراا يف أهة تن  على ال واـ  ال يغيب عن  نفس ا وال أقل.

 وصلَّى هللا على سي ا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلَّم
 

                                                           
 عن عبدهللا بن زٌدالبخاري  ٕ٘ٔ
 جامع الترمذي والحاكم ٕٙٔ
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    ((623623))                                                      تسمج١ امل٪يف                             تسمج١ امل٪يف                               ::اخلامت١اخلامت١

 املؤلف ترمجة
 أبوزيد مدحم فوزي الشيخ فضيلة

 ـ ٜٛٗٔأكت بر ٛٔ يف هضيلت  ول : نب ة 
 مرك  اب١مي ة  هػٖٚٙٔ ا٢ج  ذ  م  ٘ٔ ا٤ اه 

 كلي  ليس ن  على وحصل ع  ـ ج غربي   السنط  
 عمل مث ـ ٜٓٚٔ الق هرة ج مع  م  العلـ  دار

َبي   ع ـ م ير منصب إىل وصل حٌ والتعليم ابل
 .ـٜٕٓٓ  سن وتق ع  التعليمي   طنط  ٗ يري 

 الع م  للجمعي  رئيس  يعمل: النش ط 
 ومقره  ٕٕٗ برقم وا٤شارة ٗصر  هللا إىل لل ع ة
 و٥  ابلق هرة  ا٤ع د  ٘ٓٔ ش رع ٗٔٔ الرئيسى

 لنشر واإلسبلمي  العربي  وال وؿ ٗصر يتج ؿ كم   .ا١ما ري  أ٫ ء ٝي  يف هروع
 ه ا. ا٢سن  وا٤ عظ  اب٢كم  ٲ ني  اإل واألخبلؽ ا٤ُثل وإحي ء اإلسبلمي   ال ع ة

ّة الص تي  التسجيبلت م  اإلسبلـ  ٦  إلع دة ا٥ ده  الكت ابت إىل ابإلض ه   الكث
 .ا٤ ٦  واألقراص الشرائط على واللق ءات وال روس للمح ضرات ا٤تع دة وال س ئط

َن  على م قع  خبلؿ م  وأيض   www.Fawzyabuzeid.com اإلن
 تراث إض ه  وج ر بع  تط ير  للمرة الث لث   اإلسبلمي  ا٤ اق  أكرب أح  أصب ق  و 

 ابللغ  للم ق  و مض   ع ـ وثبلثْ ٟس أكثر م   م   على الك مل العلمى الشي 
َٝ . اإل٪لي ي   وج ر  اإلض ه ت والره  وأعم ؿ ال
 الصف ٝ  على والعمل وا٣بله ت  التعصب نب  إىل ي ع  -ٔ: دعػ ت 

 واألثرة واألحس د األحق د م  والتخل  اإلسبلمي   اإلخ ة روح وإحي ء إلسبلمى ا
ّه  واألاني  َبي  أحب ب  تربي  على ٰرص -ٕ النف   أمراض م  وغ  الص هي  الروحي  ابل

 مظ هر م  ش ب  ٩  التص ؼ تنقي  على يعمل -ٖ  .قل هبم وتصفي  نف سام ، يب بع 
 وعمل والسن  القرآف على ا٤بُ السل كى التص ؼ ي ءوإح ال ي   روح ع  بعي ة

 .الكراـ الصح ب 
  األخبلؽ ونشر اإلٲ ني   الروح ببع  اإلسبلمى اجمل  إع دة:  ه ه 
َسي  اإلسبلمي    .القرآني  ا٤ب دئ وب
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    ((622622))                                                      تسمج١ امل٪يف                             تسمج١ امل٪يف                               ::اخلامت١اخلامت١

  7ٕٔ7ٕٔقائمة املؤلفات: إحدى وتسعوى كتابًا يف ست سالسلقائمة املؤلفات: إحدى وتسعوى كتابًا يف ست سالسل  
  كتب:كتب:  55أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد 

ّة سبلم  على دمحم الشي ( ٖ)  (طٕ)الص ىف اجمل د الع ائم أب  اإلم ـ( ٔ)  س
 إبراهيم السي  اإلسبلـ شي ( ٘ٗ) الب و   أٞ  السي  الرابىن ا٤رى( ٔٗ) وسريرة 
 .الش ذىل ا٢س  أب  السي  الك مل الشي ( ٜ٘)  (طٕ) ال س قى

  كتاب:كتاب:  6262ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد 
 م ئ ة( ٘)  ٔج القرآف ن ر م  نفح ت( ٗ)  (طٕ) وا٤عتمر ا٢ ج زاد( ٕ)
 الفرج مف ت ( ٛ)  (وإ٪لي   إن ونيسى ترجم( ()طٕ) العلم و ال ي  بْ ا٤سلم

 ترجم( )طٕ) اإلٲ ف ١يل القرآف تربي ( ٜ)  (وأن ونيسى إ٪لي   ترجم( )طٕٔ)
( ٕٙ)للشب ب  ج مع  هت و ( ٕٗ)  ٕج القرآف ن ر م  نفح ت( ٗٔ)  (إ٪لي  
 الشب ب  أسةل  على ا١ اب ن ر( ٕٚ)  (طٕ) اإلسبلـ ىف واجملتمع ت األهراد إصبلح

 بْ ٲشى قرآا ك ن ا( ٜٖ)  (وإ٪لي   إن ونيسى مت ح()طٖ) هللا ٰبُّ  كيف( ٖٗ)
 هت و ( ٗٗ)الق نت ت  ا٤ؤمن ت( ٖٗ)  (وإ٪لي   إن ونيسى مت ح(()طٕ) الن س
 اآلخرة  ووع  إسرائيل بن ( ٚٙ)ا٤ع صر  الشب ب قض  ( ٓ٘)  (طٕ)نس ءلل ج مع 

 واألوراد  األذك ر ج م ( ٖٚ) لؤلم ات  هللا إكراـ( ٕٚ) وحقيق   شريع  الصي ـ( ٔٚ)
ّة األم  أمراض( ٘ٚ) اإلسبلـ  ىف وا١ن  ا٢ب( ٗٚ)  هت و ( ٙٚ) النب ة  وبص

 ح ارات( ٕٛ) ا٤سلمْ  غّ التسؤا( ٔٛ)  ٕج ه ري  هت و ( ٓٛ)  ٔج ه ري 
 .ٗج ه ري  هت و ( ٙٛ)  ٖج ه ري  هت و ( ٗٛ) ا٤ع صر  اإلنس ف

  كتب:كتب:  77ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية: املهاسبات:  عدد ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية: املهاسبات:  عدد 
( شار شعب ف و ٛٔ( شار رجب واإلسراء وا٤عراج  )ٚٔ( ا٤ ل  النب    )ٙٔ)

( ٕٔ( ا٢  و عي  األضحى  )ٕٓ( شار رمض ف و عي  الفطر  )ٜٔليل  الغفراف  )
 ط(.ٖ( ا٣طب اإل٥ مي  ٦ل : ا٤ن سب ت ال يني  )٘٘ا٥جرة ويـ  ع ش راء  )

  كتابكتاب  11اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد 
 .للعصر النب ي  األشفي ( ٛٚ)

  كتب:كتب:  1616ثالجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد ثالجا :سلسلة احلقيقة احملمدية: عدد 
 اإلسراء إشراق ت( ٖٔ)  (طٖ) ئ ا٣بل سي  ق ر ع  ا٢ق ئ  ح ي ( ٚ)

                                                           
 الرقم قبل إسم الكتاب هو ترتٌب  الطبعة األولى، وٌحتفظ بنفس الترتٌب عند إعادة الطبع.   7ٕٔ
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    ((621621))                                                      تسمج١ امل٪يف                             تسمج١ امل٪يف                               ::اخلامت١اخلامت١

 واجب( ٖٖ) ا٤ا اة  الٞر ( ٖٕ)  (طٕ)احملم ي  الكم الت( ٕٕ)  (طٕ)ٔج
  (لئل٪لي ي  ترجم( )طٕ) وسلم علي  هللا صلى هللا رس ؿ ٫  ا٤ع صري  ا٤سلمْ

 ا١م ؿ( ٘ٛ) اثنْ  اثىن( ٓٚ) ا٤نّ  السراج( ٔٙ)  ٕج اإلسراء إشراق ت( ٖ٘)
 شعب ف  شار شرؼ( ٜٓ) ا٤عراج  ٘لي ت( ٚٛ.)وابطن   هر ظ احملم  

 . الربي  خّ م  القرآني  اآلداب( ٜٔ)
  كتاب:كتاب:  1515  رابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عددرابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عدد

  (لؤلن ونسي  ترجم() طٕ) الع ٤ْ رب رض اف إىل الص يقْ طري ( ٙ)
 و للصف ء  ه ةاجمل( ٕٛ) وأذواقام  احملب بْ طري ( ٕ٘) األبرار  أذك ر( ٘ٔ)

 الص ٢ْ  رس ل ( ٖٔ) التحقي   ألهل الت هي  عبلم ت( ٖٓ)  (طٕ) ا٤ش ه ة
ّة  على داعي ا  تك ف كيف( ٕ٘) الص ٢ْ  مراقى( ٕٖ)  ابل رد التا ىن نيل( ٙ٘) بص

َش ي  ومنح  احملبْ ٙف ( ٚ٘) القرآىن   للق وقجى ع ش راء يـ  ىف يطلب هيم  ا٤س
 العصري  الشب ب دع ة( ٜٚ) الق ؿ  أحس ( ٗٙ) ا٤قربْ   اهلن( ٓٙ)  (ٙقي )

  ٕج النف س ت كي  ٦ ؿ( ٜٛ)  ٔج النف س ت كي  ٦ ل ( ٛٛ.)لئلسبلـ
  كتابكتاب  1212خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد 

 أب اب( ٕٔ) واألصفي ء  الصف ء( ٔٔ) ا٤ع صرة  ا٢ي ة و الص هي ( ٓٔ)
 لئل٪لي ي  ترجم( )طٖ) والسن  القرآف ىف الص هي ( ٜٕ) التقريب  ومن زؿ القرب
 واألولي ء  ال الي ( ٕٗ) العصري   وا٢ي ة الص ىف ا٤نا ( ٖٙ)  (ا٤ ق  على ومنش ر

( ٛ٘) وت كيتا   وصفا  النف ( ٖ٘) العره ىن  الفت ( ٔ٘) الص دقْ  م ازي ( ٜٗ)
 رب الق نسم ت( ٘ٙ) ال اصلْ  منا ج( ٖٙ) الع رهْ  سي ح 

 الص هي   األسةل  يف الرابني  األج ب ( ٜٙ) لؤلصفي ء  الصم اني  العط  ( ٛٙ)
 .ا٤قربْ مق م ت( ٖٛ) ال صل  أهل شراب( ٚٚ)

  كتب:كتب:  99سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 
( ٓٗ)  (طٖ()صغّ) األبرار أذك ر( ٖٛ)  (ط٘) الفرج مف ت  ٨تصر( ٖٚ)

  (طٕ. )األرزاؽ لعلل الرزاؽ عبلج( ٙٗ)  (طٕ()وشرح ٚري ) األخي ر أوراد
  (طٕ)وم سى الص ح العب  أسرار( ٛٗ)  (طٖ) ا٤ ت عن  ا٤ؤم  بش ئر( ٚٗ)
 .اآلخرة يف ا٤ؤم  بشر ت( ٖٙ. )وا٤عتمر ا٢ ج زاد ٨تصر( ٗ٘)
 .اإل٥  الفضل بش ئر( ٙٙ)
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    ((620620))                                                      تسمج١ امل٪يف                             تسمج١ امل٪يف                               ::اخلامت١اخلامت١

 أيو جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حممد أبوزيد

 الق هػػػػػرة ا٥ تف رقم ا٤كتب  إسم

 األزهر الق ئ  ج هر ش رع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العريب اجملل  مكتب 
 ا٢سْ مي اف الغبلـ أـ س ؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ ا١ن   مكتب 
 ٰر ف ع ب ي  الشي  ش رع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ ا٤قطم دار
 ال راس  ا١عفر  ص ح الشي  ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكلم ج ام  مكتب 

 اب٢سْ األوق ؼ عم رة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ الت هيقي  مكتب 
 ا٢سْ مسج  خلف الس يلم زق ؽ ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ ا٢سْ أن ار ابزار

 اب٢سْ الع و  حس  مي اف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ الع ي ي  مكتب 
 ابل راس  الق ئ  ج هر ش رع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ ا١ميل  الفن ف
 اب٢سْ ا٢سيُ ا٤شا  ش رع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ ا٢سيني  مكتب 
 األزهر خلف عب  دمحم ش رع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلع  مكتب 
 . نفيس  السي ة مي اف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ العلم نفيس  مكتب 
 شريف ش رع ٕ الل اء عم رة ٕٖٜٖٕٚٔٗ ا٢ ي  ا٤صر  ا٤كتب

 الل ؽ بب ب البست ف ش رع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ كيبلىن ك مل األديب
 ال ق  مي اف  التحرير ش رع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإلنس ف دار مكتب 

 حرب طلع  مي اف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ م ب ىل مكتب 
 نصر م ين  النصر ش رع  ٕٓٓٓ طيب  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ نصر م ين  م ب ىل

َاؿ ج ار ع ىل ش رع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ ا٤صري  الناض   السن
َس ن  اد  خلف حج ز  . د ش رع ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ والت زي  للنشر هبل  ال
َاث األزهري  ا٤كتب   األزهر ا١ م  خلف األتراؾ  درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ لل

 األزهر الق ئ  ج هر ش رع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القر  أـ مكتب 
 ابألزهر الصن دقي  ش رع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ ا٢ يث  األدبي  ا٤كتب 
 ا١ ي ة مصر أمْ  أٞ .د ش رعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشريف  الروض  مكتب 

 اإلسػػػػكن ري   

 ج د مطعم أم ـ الرمل  ط ٧ ٕٜٕٕٛٓٓٙٗٔٓ س ا كش 
 زغل ؿ صفي  الرمل  ٧ط  ٜٕٖٕٛٙٔٓٓٔٓ الثق ىف اإلسبلمى الكت ب
 مصر ٧طػ  داني ؿ  النى ش رع ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٔٓ م سى سعي  دمحم كش 

 مصر ٧ط  داني ؿ  النى ش ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ الصي د مكتب 
ّأٞ  ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ سيب ي  مكتب   برج  سي   إ٠ عيل  ا٤ش
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 األبي  أٞ / أ -الرمل ٧ط  ٖٖٕ٘٘٘ٗٛٛٔٓ األبي  الكش 
 األقػػػػػػػ ليم  

 على الع ي  عب  م رس  ٔ ار -ال ق زي  ------- دمحم ا٢ ه  عب  كش 
 ال ي  ن ر ش رع – ال ق زي  ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ عب دة مكتب 
 الب و  السي  مسج  أم ـ -طنط  ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ اتج مكتب 
 التج رة كلي  أم ـ وا٤عتصم سعي  شٜ -نط ط ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ قرب  مكتب 

َاؿ  أم ـ الس داف ش رع - الشي  كفر ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ التحرير كش   السن
 السبلـ عب  أٞ  س مى/أ

 مستشفى ٔ ار جيا ف ش رع - ا٤نص رة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ ا١ مع  صح ه  مكتب 
 سليم ف عم د/أ الط ار ء

 وه   ع طف/أ ا٥ د   ش عقل  ع ب  ا٤نص رة  ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ ا٤ا اة الٞر  مكتب 
 اب  م رس  ٔ ار الث ن ي  ش رع -ا٤نص رة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ الث ن ي  صح ه  مكتب 

 أٞ  ال ي  كم ؿ ا٢ ج لقم ف 
 اليـ  أخب ر صح ه 

 األترى دمحم ٢ جا
 س م صبلح م رس  ٔ ار -ا٤نص رة – طلخ  ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ

 طلخ  ك بر   ـأم التج ري  
 بربر  غ اىل ٞ د  أ -ه ي  ٜٕٕٓٓٛٙٗٙٔٓ اإلٲ ف مكتب 
ّ  دمحم حس  ح الشا اء  الس ي  ش ٜٜٕٕٓٗٓٙٚٔٓ الصح ه  كش   خ

 ا٤اُ التك ي  أم ـ عرايب اٞ  ش رع -س ه ج ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ السم ف عب الفت ح أوالد
 القن و  الرحيم عب  سي   مسج  أم ـ -قن  ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٓٔٓ ا٢س  أب  كش 

 الري  دمحم ا٢ ج -زينب السي ة ش - إسن  -القرا  ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسن  -القرا  كش 
 الن ى دمحم رمض ف دمحم واألست ذ

 ا٤نسى الع طى عب  دمحم حسُ كش  ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ إبسن  حسُ كش 
 األقصر - إبسن  الرم  مستشفى أم ـ

٫ ء ٫ ء م  ا٤كتب ت الكرب  األخر  أبم  ا٤كتب ت الكرب  األخر  أب ر و  ر و أيض ا ب ور األهراـ وا١ما ري  واألخبأيض ا ب ور األهراـ وا١ما ري  واألخب
الكتب وتن يلا  ٦ ا كم  طبع  م  م ق  الكتب وتن يلا  ٦ ا كم  طبع  م  م ق    علىعلى  . وٲك  أيض ا اإلطبلع. وٲك  أيض ا اإلطبلعا١ما ري ا١ما ري 
  وهى منش رة أيض ا على أكرب م ق    وهى منش رة أيض ا على أكرب م ق  wwwwww..ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoommالشي  الشي  

    wwwwww..aasskkzzaadd..ccoommعلمى للكت ب العرى علمى للكت ب العرى 
ح ائ  ح ائ    ٘ٓٔ٘ٓٔش ش   ٗٔٔٗٔٔوٲكن  طلبا  م  الن شر مب شرة:  دار اإلٲ ف وا٢ي ة وٲكن  طلبا  م  الن شر مب شرة:  دار اإلٲ ف وا٢ي ة 

  ٕٕٕٕٓٓٓٓٓٓ--ٕٕٕٕٛٔٙٔٙ٘ٛٔٙٔٙ٘  ؼ:   ؼ: ٕٕٕٕٓٓٓٓٓٓ--ٕٕٕٕٕٕٓٗٔ٘٘ٓٗٔ٘٘ا٤ع د  ابلق هرة  ت:  ا٤ع د  ابلق هرة  ت:  
    وشكرا لكم  لت اصلكم معن وشكرا لكم  لت اصلكم معن 

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
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 ٖ مقدمة

 على  هللا شكرالفصل األول: 
  هللا رسول نعمة

7 

 8 رٌممن أٌات القرآن الك

 ٖٔ اإلٌمان أهل نعم

 ٖٔ  به اإلٌمان: األول الواجب

 ٗٔ طاعته: الثانً الواجب

  ٔ7 متابعته: الثالث الواجب

  ٔ9 حبه: الرابع الواجب

 ٕٕ  رسولال تعزٌر: الخامس الواجب

 ٕٗ  رسولال توقٌر: السادس الواجب
 والتسلٌم الص ة: السابع الواجب
 علٌه

ٕٙ 

  هــــــــــــزٌارت: منالثا الواجب
 روضته فً ومواجهته

ٕ9 

 بٌته أهل صلة: التاسع الواجب
 الصالحٌن الطاهرٌن الصادقٌن

ٖٕ 

 الفصل الثانً:
  هللا رسول معاألصحاب  أدب

ٖٖ 

 ٖٗ من أٌات القرآن الكرٌم

 ٖٙ األدب فضل

 8ٖ هللا مع األدب

  ٖ8 هللا رسول مع األدب

 9ٖ ءاألنبٌا مع  النبً أدب

 ٔٗ والنبً القرآن

 ٕٗ للرسول الكائنات طاعة

 ٖٗ الرسول طاعة: األول األدب

 ٗٗ التوبة أدب: الثانً األدب

 8ٗ األسرار وكتمان األخبار

 9ٗ والرضا التسلٌم: الثالث األدب

 ٕ٘ االستجابة بشرٌات: الرابع األدب

 ٗ٘ الطاعة نعٌم: الخامس األدب

  لنبًا مع األدبالفصل الثالث: 
 الجمع فً

٘9 

 ٓٙ من أٌات القرآن الكرٌم

 ٕٙ األحزاب غزوة

 ٖٙ الجامع األمر

 ٗٙ الصدق أهل

 ٘ٙ الجامع األمر فً األدب

  ٙ7 لرسول والمناجاة الدعاء أدب

 7ٖ المنافقٌن أحوال من

 مع المؤمنٌن آدابالفصل الرابع: 
 بٌته فً  النبً

77 

 78 من أٌات القرآن الكرٌم

 8ٓ والعلم القرآن مجالس فضل

 8ٕ األسوة النبً

 8ٙ الضٌافة آداب

 9ٓ الحجاب أحكام

  9ٖ النبً على وم ئكته هللا ص ة

  9٘ النبً على المؤمنٌن ص ة
  النبً على الص ة حكم

 ومواضعها
98 

 معالحدٌث  أدبالفصل الخامس: 
  النبً

ٔٓٔ 

 ٕٓٔ من أٌات القرآن الكرٌم

 ٗٓٔ دباأل شأن علو

 ٘ٓٔ  النبً مع الحدٌث أدب

 9ٓٔ ورسوله هللا ٌدي بٌن

  ٔٓ9 النبً مع الصوت هٌئة

 ٕٔٔ  النبً نداء فً األدب

 ٖٔٔ االستجابة أهل

 ٖٔٔ تمٌم بنً وفد

 ٘ٔٔ العلماء مع األدب

 ٘ٔٔ الصبر حلٌة
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 7ٔٔ الفصل السادس: أدب النجوى

 8ٔٔ من أٌات القرآن الكرٌم

ًّ عنهاالنجوى الم  ٕٔٔ نه

 ٕٗٔ تحٌة الٌهود والمنافقٌن

 ٕ٘ٔ تحٌة المؤمنٌن

 7ٕٔ المؤمن ُخلقه الحلم

 9ٕٔ المناجاة المباحة

 ٖٔٔ آداب المجالس

 ٖٙٔ منزلة العلم والعلماء

 8ٖٔ آداب المناجاة مع النبً

 ٖٗٔ آداب زٌارة النبً الخاتمة: 

 ٗٗٔ من أٌات القرآن الكرٌم
ة على رسول هللا اإلكثار من الص 

 
ٔٗ٘ 

 7ٗٔ استحضار الحضرة الدمحمٌة

 8ٗٔ االغتسال والتطٌب

 9ٗٔ االستئذان للزٌارة

 ٓ٘ٔ أدب اإلمام مالك مع النبً 

 ٗ٘ٔ ترجمة المؤلف

 ٘٘ٔ قائمة المؤلفات

 7٘ٔ قائمة المكتبات ودور النشر

 9٘ٔ الفهرست

  

 

 

 :باكت مع القادم اللقاء إلى

 

 

 "باجلوا فقه"

 

 

 دمحم سٌدنا على هللا وصلى
 سلمو آله وعلى 

 

     

 

 :الكتب إصدارات آخر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


