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 كحؿدهو وكعيعقـهو وكعيغػرهو وكعوب للهلل  ن رووأ أكػعـل و ن إن احلؿد هلل

شقئلت أظامفـلو  ن هيده اهلل ؾال  ضل فهو و ن يضؾل ؾال هلدي فهو وأصفد أن ٓ 

 ملسو هيلع هللا ىلص. ظبده وأشوفه  اوأصفد أن حمؿدً  وحده ٓ رويك فهو إفه إٓ اهللو

ُؼوا اهلل ِذيَن آَ ـُوا اتَّ َل افَّ ْعؾُِؿوَن﴾ ]آل َحقَّ ُتَؼلتِ  ﴿َيل َأهيه ِه َوَٓ ََتُوُتنَّ إَِّٓ َوَأكُيم  ه

 [.202ظؿران:

ن كَّْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَق ِ ـَْفل َزْوَجَفل  ُؽُم افَِّذي َخَؾَؼُؽم  ِّ ُؼوْا َألَّ َل افـَّلُس اتَّ ﴿َيل َأهيه

ُؼوْا اهلل ثِرًا َوكَِعلء َواتَّ ـَ لَن  وَن لِِه َوإَْأَحلَم إِنَّ اهللافَِّذي َتَعلءفُ  َوَلثَّ ِ ـُْفاَم ِأَجلًٓ  ـَ

 [. 2]افـعلء َظَؾْقُؽْم َأِؿقبًل﴾

ُؼوا اهلل ِذيَن آَ ـُوا اتَّ َل افَّ َوُؿوُفوا َؿْوًٓ َشِديدًا ُيْصؾِْح َفُؽْم َأْظاَمَفُؽْم َوَيْغِػْر  ﴿َيل َأهيه

 [. 72 - 70َظِظقاًم﴾ ]إحزاب َوَأُشوَفُه َؾَؼْد َؾلَز َؾْوزاً  َفُؽْم ُبُكوَلُؽْم َوَ ن ُيطِْع اهلل

 أ ل لعد:

 وحمؿد صذ اهلل ظؾقه وشؾم يهد يوخر اهلد واظؾؿوا أن خر احلديث ـالم اهلل

 وـل ضالفة يف افـلأ. ووـل لدظة ضالفة ووـل حمدثه لدظة وورو إ وأ حمدثلهتل

وافؾقليل  إكـل يف أيل ـل هذهو يف خيلم هذا افشفر ادبلأكو يف هذه إيلم أهيا اــاس:

ؾفل ظذ ؽرهل  ن إيلم وافؾقليلو وجعل ؾقفل فقؾة افؼدأو افيي  افػلضؾة افيي ؾضَّ

خر  ن  أـثر  ن ثامكغ شـة خلفقة  ن فقؾة افؼدأو ؾفي هي خر  ن أفف صفرو أي

ر ضويل افعؿر.ؿُ ظُ   ر إكعلن  عؿَّ
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قت لؾقؾة افؼدأو دل  ل اهلل هذه افؾقليل هبذه افؾقؾة افيي شؿِّ هلل  ن افؼدأ افعليل ؾضَّ

دل حيصل ؾقفل  ن و وأيضل و ودل جعل اهلل ؾقفل  ن افػضل افؽثروادـزفة افرؾقعة

ـَْقَؾِة اـَْؼْدِر : فأل وأ افيي تؽون يف افعـة افؼلد ةو ؿلل تعلػ افيؼدير ـْـَاُه ِِف  ا َأْكَز إِكَّ

ـَْؼْدِر )1) ـَْقَؾُة ا ـْؼَ 2( َوَما َأْدَراَك َما  ـَْقَؾُة ا ـِْف َشْفٍر )(  ـْ 3ْدِر َخْْيٌ ِمْن َأ ُل ا َؿََلئَِؽُة ـ( َتـَزَّ

ِْم ِمْن ُؿله َأْمٍر ) وُح ؽِقَفا بِنِْذِن َرِّبه ـَْػْجرِ 4َواـرُّ وؿلل تعلػ: , ( َسََلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَؾِع ا

ا ُؿـَّا ُمـِْذِريَن ) ـَْقَؾٍة ُمَباَرَؿٍة إِكَّ ـْـَاُه ِِف  ا َأْكَز  .ا ُيْػَرُق ُؿلُّ َأْمٍر َحؽِقمٍ ( ؽِقفَ 3إِكَّ

 شبحلكهاهلل  ؾعذ ادعؾم أن يعيغل  ل لؼي  ن أيلم هذا افشفر افؽريم يف ضلظة

أؾع و وؾنن بفك شبب حلؾول اخلر وظبلدتهاإلـثلأ  ن يف و ويف دظلء اهلل :وتعلػ

قلة افطقبةو ؾام صول افراحة وافطؿلكقـة واحلو وأيضل هو شبب يف حافبالء وافشدة

افديلأ للفـعم لؿثل ضلظة  افعقش وٓ ُأؾع افبالء وٓ ُظؿرت ضللت احلقلة وٓ هـِئ

ـْ » :ظؾقه افصالة وافعالم ؿلل افـبي ووتعلػ اهلل شبحلكه ِحِم َوُحْسُن ا ُخُؾِق ـِصَؾُة اـرَّ

َياَر, َوَيِزيَداِن ِِف اْْلَْطََمرِ  َواِر َيْعُؿَراِن اـده  ر افديلأؾطلظة اهلل تعؿ. «َوُحْسُن اْْلِ

ان للفـِّعمو تصر افبؾدان لطلظة اهلل ممؾوءة دوافبؾ تعؿر إأض للخلرات وافزـلتو

لؽل خرو لخالف ادعليص وادخلفػلت ؾنهنل تزيل افـعم وُُتله  ؽلهنل افـؼم ؿلل اهلل 

َب اهللتعلػ:  ـَّةا َيْلتِقَفا ِرْزؾُ  َوََضَ
ا ِمْن ُؿله َمَؽاٍن َمَثَلا َؾْرَيةا َؿاَكْت آِمـَةا ُمْطَؿئِ َفا َرَؼدا

ـْ  َؽَؽَػَرْت بَِلْكُعِم اهللَِّ َؽَلَذاَؾَفا اهلل ـْ ــَِباَس ا  .َخْوِف بََِم َؿاُكوا َيْصـَُعونَ ـُجوِع َوا
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 ووظال  جلاهلل وافرجوع إػ ولفيولة افصلدؿةل ُتعَؿر افديلأ وُترَؾع افعؼوللت وهؽذا

دل ؽلضب ؿو ه حغ مل يم ـوا  -افعالم افصالة ظؾقه–يوكس ؾلكظروا إػ كبي اهلل 

ـٍْف  ِماَئةِ  إَِغ  َوَأْرَسْؾـَاهُ وـلكوا أـثر  ن  لئة أففو ـام ؿلل اهلل شبحلكه:  وله  َأوْ  َأ

وا افعذاب ؿد وأأ و ع بفك دل ؽلضبفم كبقفم وخرج  ن لغ أطفرهمو ,َيِزيُدونَ 

ـفم افبالء ؾرؾع اهلل ظ ػ اهللوإ أاجعوا أكػعفم وتللوا اكعؼدت أشبلله وظليـوا إؿبلفهو

 َؾْومَ  إِلَّ  إِيََمُُنَا َؽـََػَعَفا آَمـَْت  َؾْرَيةٌ  َؿاَكْت  َؽَؾْوَل  و ؿلل تعلػ:ظـفم افعذاب وأبهب

ـُْفمْ  َؿَشْػـَا آَمـُوا َمَّ ــَ  ُيوُكَس  ْزِي  َطَذاَب  َط ـْ  ِِف  اْْلِ ْكَقا َحَقاةِ ـا  ِحعٍ  إَِغ  َوَمتَّْعـَاُهمْ  اـدُّ

ـٍْف  ِماَئةِ  إَِغ  َوَأْرَسْؾـَاهُ : ل تعلػوؿل  ِحعٍ  إَِغ  َؽَؿتَّْعـَاُهمْ  َؽآَمـُوا * َيِزيُدونَ  َأوْ  َأ

 حيصلو و وُترؾع ظـفم افعؼوللتوحيصل اخلر فؾعبلد افصلدؿة افيولةؾبطلظة اهلل و

ا َطِؿَل  َمنْ اهلـيءو ؿلل تعلػ: افعقش افطقب  هلم  ُمْمِمنٌ  َوُهوَ  ْكَثىأُ  َأوْ  َذَؿرٍ  ِمنْ  َصاِِلا

ـَـَْجِزَيـَُّفمْ  َصقهبَةا  َحَقاةا  َؽَؾـُْحقَِقـَّهُ  ؾؿن ظؿل  .َيْعَؿُؾونَ  َؿاُكوا َما بَِلْحَسنِ  َأْجَرُهمْ  َو

صلحلًل يف هذه احلقلة افدكقلو ـيب اهلل تعلػ فه احلقلة افطقبةو ـيب اهلل تعلػ فه 

ـل بفك لطلظة اهلل  اتوظل رة للخلر هـيب اهلل تعلػ فه اخلرو جعل حقلت افععلدةو

  .وتعلػ شبحلكه

شببه افيػريط يف ضلظة  وخيلؾون  ـهو وافذي يشؽون  ـه افقوم ؾلفبالء افـلزل للفعبلد

و اهلل اهلل وشببه ؾعل  عصقة  ِمنْ  َأَصاَبُؽمْ  َوَما: اهلل شبحلكه وتعلػ ؿلل ظزَّ وجلَّ

ؾلدصلئب هي لؽعب افعبلدو  وؿلل  .َؿثِْيٍ  َطنْ  َوَيْعُػو َأْيِديُؽمْ  َؿَسَبْت  َؽبََِم  ُمِصقَبةٍ 
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ـَْػَسادُ  َضَفرَ : وتعلػ شبحلكه ـَْبه  ِِف  ا ـَْبْحرِ  ا  َبْعَض  ـُِقِذيَؼُفمْ  اــَّاسِ  َأْيِدي َؿَسَبْت  بََِم  َوا

َـِّذي ُفمْ  َطِؿُؾوا ا ؾلحلؽؿة  ن بفك أن اهلل يبيع افعبلد إبا حصل  .َيْرِجُعونَ  ـََعؾَّ

للفشدائد فرجعوا إفقه  يبيؾقفم واإلرساع يف  عصقيهو وـفم اإلظراض ظن ضلظيه 

َـِّذي َبْعَض  ـُِقِذيَؼُفمْ  ُفمْ  َطِؿُؾوا ا ـَـُِذيَؼـَُّفمْ وؿلل تعلػ:و َيْرِجُعونَ  ـََعؾَّ  ِمنَ  َو

ـَْعَذاِب  ـَْعَذاِب  ُدونَ أي يف افدكقل  اْْلَْدَكى ا ُفمْ  اْْلَْؿَبِ  ا ؾلفؼصد هو  ُعونَ َيْرجِ  ـََعؾَّ

ؾلهلل ٓ يبيع ظبلده فقفؾَؽفم ويؿحؼفم لل هو أأحم هبم أجوع افعبلد إػ اهللو 

 شبحلكهو وفؽـفم يبيؾقفم إبا أأى أظراضفم ظـه فقعودوا إفقه ويرجعوا. 

ـََؼْد وؿلل اهلل تعلػ:  ـَْبْلَساءِ  َؽَلَخْذَكاُهمْ  َؾْبؾَِك  ِمنْ  ُأَممٍ  إَِغ  َأْرَسْؾـَا َو اءِ  بِا َّ َواـَّضَّ

ُفمْ  ُطونَ  ـََعؾَّ ُطوا َبْلُسـَا َجاَءُهمْ  إِذْ  * َؽَؾْوَل  َيَتََّضَّ ـَؽِنْ  َتََّضَّ مُ  َوَزيَّنَ  ُؾُؾوُِّبُمْ  َؾَسْت  َو  ََلُ

ْقَطانُ  ُروا َما َكُسوا َؽَؾَمَّ  * َيْعَؿُؾونَ  َؿاُكوا َما اـشَّ ءٍ  ُؿله  َأْبَواَب  َطَؾْقِفمْ  َؽَتْحـَا بِهِ  ُذؿه  ََشْ

لفبالء ٕجل أن يرجع . ؾُمْبؾُِسونَ  ُهمْ  َؽنَِذا َبْغَتةا  َأَخْذَكاُهمْ  ُأوُتوا بََِم  َؽِرُحوا إَِذا ىَحتَّ 

ـََؼْد و وؿلل تعلػ: اهلل شبحلكه وتعلػ افعبلد إػ ـَْعَذاِب  َأَخْذَكاُهمْ  َو  اْسَتَؽاُكوا َؽََم  بِا

ِمْ  ُطونَ  َوَما ـَِرِّبه و ؾنن اهلل وهاّل أجعوا إػ ووهاّل  تللوا ودشيؽلن افعبلاؾفاّل . َيَتََّضَّ

و وافبعد ؾؿيى أأى  ـفم اإلظراض ظـه وحيب ؿرهبم  ـهو اهلل حيب ظبلده ادم ـغو

   اليالهم ٕجل أن يردَّهم إفقهو و ل باك إٓ حلُبِّه هلم. وظن ضلظيه

َظَؾْقِه  َصذَّ اهللُإن ادعليص شبب حلؾول إولئة وافـؽبلت ؿلل افـبي  أهيا اــاس:

ـْ َوَشؾََّم:  , َوَأُطوُذ بِاهللـَيا َمْعَػَ ا : ََلْ  ُؿَفاِجِريَن ََخٌْس إَِذا اْبُتؾِقُتْم ِِّبِنَّ َأْن ُتْدِرُؿوُهنَّ
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َـّتِي  ا, إِلَّ َؽَشا ؽِقِفُم اـطَّاُطوُن, َواْْلَْوَجاُع ا , َحتَّى ُيْعؾِـُوا ِِّبَ ـَْػاِحَشُة ِِف َؾْوٍم َؾطُّ َتْظَفِر ا

 ْ َـِّذيَن َمَضْوا ََل   .....َتُؽْن َمَضْت ِِف َأْسََلؽِِفُم ا

وظؽس بفك ضلظة اهلل شبب اخلرو ضلظة اهلل شبب  وؾام يصقب افعبلد هو لذكوهبم

 وشبب أؽد افعقشاهلل  افطؿلكقـة وافراحةو ضلظة اهلل شبب افصحة وافعلؾقةو ضلظة

أؿول  ل شؿعيم  ويف أخرةشبب ـل خر يـلفه افعبد يف احلقلة افدكقل وضلظة اهلل 

 .هلل أب افعلدغ واحلؿد

أن  وأصفد وإفه إٓ اهلل وحده ٓ رويك فه ٓأن  وأصفد وهلل أب افعلدغ احلؿد

  .ـثراً  فه وصحبه وشؾم تعؾقامً آ ظذظبده وأشوفه صذ اهلل ظؾقه و حمؿداً 

افؽريم: يف ـيلله اشبحلكه وتعلػ  يؼول اهلل :أهيا اــاس ءٍ  ُؿلَّ  إِكَّ  بَِؼَدرٍ  َخَؾْؼـَاهُ  ََشْ

اْطَؾْم َأنَّ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُؽْن ـُِقْخطَِئَك, َوَما َأْخَطَلَك  :وؿلل افـَّبِيه َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ 

ْ َيُؽْن ـُِقِصقَبَك  اْطَؾْم َأنَّ وَ  : فعبداهلل لن ظبلس وؿلل َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  .ََل

ٍء َؾْد َؿتَ  ْ َيـَْػُعوَك إِلَّ بَِفْ ٍء ََل ـَْو اْجَتَؿَعْت َطََل َأْن َيـَْػُعوَك بَِفْ َة  ـَْو  َبُه اهللاْلُمَّ ـََك, َو

وَك إِلَّ  ْ َيَُّضُّ ٍء ََل وَك بَِفْ ٍء َؾْد َؿَتَبُه اهللاْجَتَؿُعوا َطََل َأْن َيَُّضُّ َطَؾْقَك, ُرؽَِعِت   بَِفْ

ْت اْلَ  ُحُف  ْؾََلُم َوَجػَّ   .«اـصُّ
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ييكف يف  وإ وأ لقده ووظال إ ر أوًٓ وآخرًا هلل جلؽل يشء لؼدأ اهللو وؾ

َـِّذي ُهوَ  خؾؼه ـام يشلءو ظذ  ل تؼيضقه حؽؿيه افعظقؿةو ؿلل تعلػ: ُؿمْ  ا ُ  ِِف  ُيَسْيه

ـَْبه  ـَْبْحرِ  ا   يف ظبقده ويف ممؾوـقه لامحيؽم اهلل وهلل ممؾوـون فه ؾـحن مجقعًل ظبقدٌ  َوا

  يشلء شبحلكه ولام تؼيضقه حؽؿيه.

وفؽن افشلن ـقف ييعل ل  ووفقس افشلن هو حصول لالء أو وللء أو  رض

يف حلل افرضاء ويف وظال  اإلكعلن  ع بفك لؿعل ؾة روظقة؟ ـقف يطقع اهلل جل

ل افعبد أهي ؟ ـقف يؽون ظذ ضلظة اهلل يف ـل صلكه؟  ؾؼم لطلظة اهللحلل افرساء

 ن ـل  ؾقفل افعال ةاهلل  ضلظة افؽثرو ؾقفل اخلراهلل  ضلظةوؿم لعبلدة اهللو  ادم نو

  كػع فؾعبلد. ؾقفل ـله اهلل  ضلظة أؾلتو

 َوَأنِ : ظز وجل ؿلل اهلل و ل  ن أ ة أضلظت اهلل إٓ و يعفل اهلل شبحلكه أحعن اديلع

ُؽمْ  اْسَتْغِػُروا ـَ  ُتوُبوا ُثمَّ  َربَّ ا ُيَؿتهْعُؽمْ  ْقهِ إِ ى َأَجلٍ  إَِغ  َحَسـاا َمَتاطا وؿلل هود  ,ُمَسؿًّ

ُؽمْ  اْسَتْغِػُروا َوَياَؾْومِ خيلضب ؿو ه: وافعالم  ظؾقه افصالة ـَْقهِ  ُتوُبوا ُثمَّ  َربَّ  ُيْرِسلِ  إِ

ََمءَ  ا َطَؾْقُؽمْ  اـسَّ ةا  َوَيِزْدُؿمْ  ِمْدَرارا تُِؽمْ  إَِغ  ُؾوَّ َـّ  َوَل  ُؾوَّ ظؾقه  وؿلل كوح وُُمِْرِمعَ  ْواَتَتَو

ُؽمْ  اْسَتْغِػُروا َؽُؼْؾُت : افصالة وافعالم هُ  َربَّ ا * ُيْرِسلِ  َؿانَ  إِكَّ ارا ََمءَ  َؼػَّ  َطَؾْقُؽمْ  اـسَّ

ا َعْل  َوَبـِعَ  بَِلْمَوالٍ  َوُيْؿِدْدُؿمْ  * ِمْدَرارا َعْل  َجـَّاٍت  ـَُؽمْ  َوََيْ ا ـَُؽمْ  َوََيْ  .َأُْنَارا
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وشبب فرؾع افبالء  ووآشيغػلأ شبب حلؾول اخلرات ووافيولة إفقه وهللؾطلظة ا

شبب ٓزديلد افؼوةو وحصول اديلع  وادرضات ظن افعبلد يف هذه احلقلة افدكقلو

  احلعن.

يف  ثل هذه إوضلعو أن يرضع إػ اهلل شبحلكهو وجييفد يف  ظذ افعبدهؽذا و

و وهو ؿلدأ ظذ إ ر لقد اهللنن ؾ يؽثر  ن افدظلءو وافعلؾقةوظال  اهلل جل شمال

ـَُه ُؿْن تغقر احللل لؾؿحة لكو ؿلل اهلل تعلػ:  ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْقئاا َأْن َيُؼوَل  إِكَّ

ـَُه ُؿْن َؽَقُؽونُ  وؿلل تعلػ: وَؽَقُؽونُ  ٍء إَِذا َأَرْدَكاُه َأْن َكُؼوَل  ـُـَا ـَِفْ ََم َؾْو وؿلل  ,إِكَّ

ـَْبَقِ تعلػ:   .َوَما َأْمُرَكا إِلَّ َواِحَدٌة َؿَؾْؿٍح بِا

ـل صذ اهلل ظؾقه وشؾم يؽثر  ن دظلء اهلل للفعلؾقةو ويعلل بفكو وحيثه كبقه وفذا ـلن 

ب ؾقهو ؾؿن بفك ؿوفه اـؾُفمَّ َأُطوُذ بِِرَضاَك ِمْن » َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾََّم: ظؾقهو ويرؽِّ

َك, َوبُِؿَعاَؽاتَِك ِمْن ُطُؼوَبتَِك, َوَأُطوُذ بَِك ِمـَْك َل ُأْحِِص َثـَاءا َطَؾْقَك َأْكَت َؿََم َسَخطِ 

 ؾقعيعقذ لؿعلؾلة اهلل افيي هي صػة  ن صػلته  ن ظؼوليه.  «.َأْثـَْقَت َطََل َكْػِسَك 

ـَْؼَضاِء, َوِمْن َدَرِك مِ َأُطوُذ بَِك اـؾُفمَّ إِِّنه » :َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  ؿوفهو ْن ُسوِء ا

ـَْبََلءِ  َؼاِء, َوِمْن َشََمَتِة اْْلَْطَداِء, َوِمْن َجْفِد ا  ؾقعيعقذ للهلل  ن افبالء ادجفد. «.اـشَّ

ِل  َأُطوُذ بَِك  اـؾُفمَّ إِِّنه » :َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  ؿوفهو  وُّ ِمْن َزَواِل كِْعَؿتَِك, َوََتَ

 «َوُؽَجاَءِة كِْؼَؿتَِك, َوََجِقِع َسَخطَِك  َطاؽَِقتَِك,
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ـْ » :َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  ؿوفهو ِص, َوا ُفمَّ إِِّنه َأُطوُذ بَِك ِمَن اـَبَ ـُوِن, ـاـؾَّ ُج

ـْ   .«ُجَذاِم, َوِمْن َسقهِئ اْْلَْسَؼامِ ـَوا

ـُ » :َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  ؿوفهو ُفمَّ إِِّنه َأْسَل ُفمَّ إِِّنه اـؾَّ ْكَقا َواْْلِخَرِة, اـؾَّ ـَْعاؽَِقَة ِِف اـدُّ َك ا

ـَْعاؽَِقَة ِِف ِديـِي َوُدْكَقاَي َوَأْهِظ َوَماِل  ـَْعْػَو َوا ـَُك ا  «.َأْسَل

ـْ » :َصذَّ اهلُل َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  ؿوفهو ـْقَ ـَسُؾوا اهللََّ ا ُه ََلْ ُيْمَت َأَحٌد َبْعَد ا ا ُؿَعاَؽاَة, َؽنِكَّ ِؼِع َخْْيا

ـْ   «.ُؿَعاَؽاةِ ـِمَن ا

ؾِِب ف َصذَّ اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  ؿوفهو  : َيل َأُشوَل اهللفه لَل ؿَ حغ   ؾَعبَّلِس ْلِن َظْبِد ادُطَّ

و َؿلَل: ْؿـِي َصْقًئل َأْشَلُفُه اهللَظؾِّ  لً لؿلل افعبلس:  ,«اـَعاؽَِقةَ  َسِل اهلل» َظزَّ َوَجلَّ  َؾَؿَؽْثُت َأيَّ

بَّاُس َيا َطمَّ َيا طَ »و َؾَؼلَل يِل: ْؿـِي َصْقًئل َأْشَلُفُه اهللَظؾِّ  ُت َؾُؼْؾُت: َيل َأُشوَل اهللُثمَّ ِجئْ 

ْكَقا َواْلِخَرةِ َسِل اهلل, َرُسوِل اهلل  .«, اـَعاؽَِقَة ِِف اـدُّ

ويعلل  ولهوظال  يدظو اهلل جلظؾقه افصالة وافعالم  ممل ـلن افـبيـثر وؽر بفك 

ارضع  وبلأـةاد ؾقليلافػلضؾة واف يف هذه إيلم واهلل ؾلرضع إػ وإيلهوظال  اهلل جل

اهلل  اظؿل لطلظة وـن واثؼًل للهلل  عيؿدًا ظؾقه  يوـاًل ظؾقهو ووظال جلاهلل  ؾقفل إػ

  أه اهلل شقؿضقه.و ل ؿدَّ  ووظال جل

وافيي ُُتـّبه  وللءافيي ُُتـّبه افو ادؼوظة وهؽذا ظذ افعبد أن يعؿل للٕشبلب

 وافيي ؿد تؽون شببًل يف دؾع ـثر  ن إرضاأ ظن ادعؾؿغ. وافبالء
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 وظذ ـثر  ن افـلس ْت قَ ػِ أشبللًل َخ  افعظقؿة يف أؾع افوللء وافبالء وإن  ن إشبلب

م بـره  ن  ؿن بفكؾ ويف أؾع افبالء  ن إشبلب وهي  ن أظظم  ل يؽون  ل تؼدَّ

وافععي يف كػع  وافصدؿة أيضل  ن بفكوثرة بـره ودظلئهو هلل وضلظيه وـافدظلء 

و ؾؽل بفك شبب فيػريج وتػريج ـرللهتم وواحلرص ظذ ؿضلء حوائجفم وافـلس

وهذه  ظـفمو فرؾع افوللء وافبالءو وفرؾع افضقق وافشدائد ظن افعبلدو ولتافؽرل

كظرهتم إػ  أ وأ ٓ يػطن هلل إٓ  ن أأاد اهلل جل وظال له خرًاو  وأـثر افـلس

ب يف أؾع ـل ظـفم هذه إ وأ افعظقؿة افيي هي شب وؽللت وةقَّ عِّ حِ افـ وأ إ

 .رضأ ظن افـلس

ظذ بـره وصؽره  يعقــلافعذ أن  للشامئه احلعـى وصػلتهوظال  كعلل اهلل جل

  .ظبلدته وحعن

  .اهلدى وافيؼى وافعػلف وافغـى افؾفم إكل كعلفك

 إكل كعلفك افعػو وافعلؾقةافؾفم  ويف افدكقل وأخرة لؾقةافؾفم إكل كعلفك افعػو وافع

  .ديــل ودكقلكل وأهؾقـل وأ وافـليف 

 .إظداء ةوصامت ووشوء افؼضلء وافشؼلء افؾفم إكل كعوب لك  ن جفد افبالءو ودأك

و ن ُؾجلءة كؼؿيك  ل ظلؾقيكوحوه ـتَ و ن  وكعؿيك زواللك  ن  افؾفم إكل كعوب

  و ن مجقع شخطك.
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  ؾؿغو افؾفم أبل افؽػر وافؽلؾرين.فم أظز اإلشالم وادعافؾ

  .وجلؿقع ادعؾؿغ افؾفم اؽػر فـل ؤللئـل وأ فلتـل

 .واحلؿد هلل أب افعلدغ 
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افطلظلت وٓ شقام افصدؿلت يف أؾع افبالء  هذا ادؾحق ؾقه ؾلئدة يف لقلن تلثر

 وصػلء إ راض.

يِي َتْشِػي (: 22-4/20زاد ادعلد )يف  ؿلل الن افؼقم  َْدِوَيِة افَّ ْٕ َلْل َهلُهـَل ِ َن ا

لِأهُبُ  و َومَلْ َتِصْل إَِفْقَفل ُظُؾوُ ُفْم َوَُتَ
ِ
َضِبَّلء ْٕ للِِر ا ـَ َيِد إَِفْقَفل ُظُؼوُل َأ َْ َراِض َ ل مَلْ هَيْ ْٕ ْم ِ َن ا

َْدِوَيِة اْفَؼْؾبِقَِّةو وَ  وَوَأْؿِقَعُيُفمْ  ْٕ ِة اْفَؼؾْ ِ َن ا وَحلكِقَِّةو َوُؿوَّ و ِب َواْظياَِمِدِه َظَذ اهللافره

ِل َفُهو  ْكِؽَعلِأ َلْغَ َيْدِيِهو َوافيََّذفه ِٓ ْكطَِراِح َوا ِٓ  إَفْقِهو َوا
ِ
ْفيَِجلء ِٓ ِل َظَؾْقِهو َوا ـه َوافيََّو

 
ِ
َظلء َدَؿِةو َوافده ْح  َوافصَّ ْشيِْغَػلِأو َواإْلِ ِٓ َؿْؾُفوِفو ـَعلِن إَِػ اخْلَْؾِقو َوإَِؽلَثِة افْ َوافيَّْوَلِةو َوا

َُ ُم َظَذ اْخياَِلِف َأْدَيلهِنَل ـَوافيَّْػِريِج َظِن افْ  ْٕ َلْيَفل ا َْدِوَيَة َؿْد َجرَّ ْٕ َؿْؽُروِبو َؾنِنَّ َهِذِه ا

َٓ َيِصُل إَِفقْ   َ ل 
ِ
َػلء َٓ َوِ َؾؾَِفلو َؾَوَجُدوا هَلَل ِ َن افيَّْلثِِر يِف افشِّ و َو

ِ
َِضبَّلء ْٕ  ِه ِظْؾُم َأْظَؾِم ا

َٓ ِؿَقلُشهُ  ِرَلُيُهو َو ثَِرًةو َوَأَأْيـَلَهل َتْػَعُل َ ل و َُتْ ـَ َكل ِ ْن َهَذا ُأُ وًأا  ْلـَل َكْحُن َوَؽْرُ َوَؿْد َجرَّ

قَّةُ  عِّ
َْدِوَيُة احْلِ ْٕ  اكيفى. .َٓ َتْػَعُل ا

قِّ  وؿلل الن افؼقم  ؾنن فؾصدؿة تلثرًا ظجقبًل يف (: 32ب ص)أيضل يف افوالل افصَّ

وفو ـلكت  ن ؾلجر أو  ن طلمل لل  ن ـلؾرو ؾنن اهلل تعلػ يدؾع  ودؾع أكواع افبالء

هبل ظـه أكواظًل  ن افبالءو وهذا أ ر  عؾوم ظـد افـلس خلصيفم وظل يفمو وأهل 

 لوه.رَّ ون له ٕهنم َج ؼره إأض ـؾفم  ُ 
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(: أ ر افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم 3/525ر )يف ؾقض افؼدي  وؿلل ادـلوي

ه هبل ظذ لؼقة أخواهتل  ن افُؼَرِبو ـنؽلثة وكبَّ  و(2)لؿداواة ادرىض للفصدؿة

ب بفك ادوؾَُّؼون ؾوجدوا إدوية افروحلكقة  ؾفوفو وإؽلثة  ؽروبو وؿد جرَّ 

 .تػعل  ل ٓ تػعؾه إدوية احلعقة

َؿلَل:   َظْن إِْلَراِهقَم افـخعي (3282) ويف ـيلب صعب اإليامن فؾبقفؼي 

َدَؿَة َتْدَؾُع َظِن  لُكوا َيَرْوَن َأنَّ افصَّ ُجِل افظَّ ـَ  ُؾوِم. افرَّ

لُكوا َيَرْوَن َأنَّ  (3082) ي أيضل يف افشعبوأخرجه افبقفؼ ـَ  ن ضريق أخرى لؾػظ: 

ُجَل افظَّ   َدَؾَع َظـْهُ ُؾوَم إَِبا تَ افرَّ
ٍ
ء َق لَِقْ  .َصدَّ

 وؿعت وؿلئع ـثرة تميد  ل شبق وتدل ظؾقه ؾؿن بفك:وؿد  ؾؾت:

َكل َأُلو  : ( ؿلل 3209)( 5/69يف ـيلب صعب اإليامن فؾبقفؼي : ) ل جلء  َأْخَزَ

ُد ْلُن َظْبِد اهللِ افْ  َثـَل َأُلو َلْؽٍر حُمَؿَّ يه ْلنُ ـَظْبِد اهللِ احْلَلؾُِظو َحدَّ َثـَل َ ؽِّ و َحدَّ ُل ادَْْرَوِزيه  ُؿَعدِّ

اِحو َؿلَل: َشِؿْعُت َظِعَّ ْلَن احْلََعِن ْلِن َصِؼقٍقو َؿلَل:  َثـَل َحلتُِم ْلُن اجْلَرَّ َظْبَداَنو َحدَّ

َبيِي ـَشِؿْعُت اْلَن افْ  ـْ ْْحَِنو ُؿْرَحٌة َخَرَجْت يِف ُأ ُؿَبلَأِكو َوَشَلَفُه َأُجٌل: َيل َأَلل َظْبِد افرَّ

                                                        

ظن وي ؿؾت: وهو حديث ضعقف أُ  .داووا مرضاؿم باـصدؾة :إػ حديث ( يشر (2

 ن ضرق ـؾفل صديدة افضعفو وأحعن  ل يف افبلب  رشل ظن  مجلظة  ن افصحللة 

 . احلعن افبكي
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َِضبَّلَء ُ ـُْذ َشْبِع ِشـَِغو َوَؿْد َظلجَلْ  ْٕ  َؾَؾْم َأْكَيِػُع لِِهو َؿلَل:ُت لَِلْكواِع اْفِعاَلِجو َوَشَلْفُت ا

َيلُج افـَّلُس إَِػ افْ   ؾلْحُػْر ُهـَلَك لِْئًراو َؾنِِّنِّ َأْأُجو َأْن َتـُْبَع ـاْبَهْب َؾلْكُظْر َ ْوِضًعل حَيْ
ِ
اَمء

و َوُيْؿِعُك  مُ ُهـَلَك َظْغٌ َئ َؾَػَعَل ا .َظـَْك افدَّ ُجُل َؾَزِ   .فرَّ

َويِف َهَذا ادَْْعـَى ِحَؽلَيُة ُؿْرَحِة َصْقِخـَل احْلَلـِِم َأِِب َظْبِد اهللِ  :ْقَفِؼيه َأِِضَ اهللُ َظـْهُ َؿلَل اْفبَ 

ُه َؿِرَح َوْجُفُه َوَظلجَلَُه لَِلْكواِع افْ  َؿِريًبل ِ ْن ُؿَعلجَلَِة َؾَؾْم َيْذَهْب َوَلِؼَي ؾِقِه ـَأِْحَُه اهللُو َؾنِكَّ

لُلوِِّنَّ َأْن َيْدُظو َفُه يِف ََمْؾِِعِه َيْوَم اجْلُُؿَعِة  َ لَم َأَلل ُظْثاَمَن افصَّ ُْشيلَب اإْلِ ْٕ َشـٍَةو َؾَعَلَل ا

ُْخَرى َأْفَؼِت اْ َرَأٌة يِف  ْٕ لَكِت اجْلُُؿَعُة ا ـَ َثَر افـَّلُس يف افيَّْلِ ِغو َؾَؾامَّ  ـْ َؾَدَظل َفُهو َوَأ

 فِْؾَحلـِِم َأِِب َظْبِد اهللِ ؿَ ـافْ 
ِ
َظلء َل َظلَدْت إَِػ َلْقيَِفلو َواْجَيَفَدْت يِف افده ْجؾِِس ُأْؿَعًة لَِلهنَّ

ْقَؾَةو َؾَرَأْت يِف َ ـَل ِ  ُه َيُؼوُل هَلَل: ُؿوُفوا  َفل َأُشوَل اهللِ َصذَّ اهللتِْؾَك افؾَّ َلكَّ ـَ َم  َظَؾْقِه َوَشؾَّ

َِِب َظْبِد اهللِ: ُع افْ  ِٕ ـِِم َأِِب َظْبِد اهلِل ـاَمَء َظَذ افْ ـُيوشِّ ْؿَعِة إَِػ احْلَل ُؿْعؾِِؿَغو َؾِجْئُت للفره

 َأَ َر لَِصبِّ افْ ـَؾَلَ َر لِِعَؼلَيِة افْ 
ِ
 ُلـَِقْت َظَذ َللِب َداِأِه َوِحَغ َؾَرُؽوا ِ َن اْفبِـَلء

ِ
 ؾِقَفل ـاَمء

ِ
اَمء

ِب َؾاَم َ رَّ َظَؾْقِه ُأْشُبوٌع ـيِف افْ  ()يعـي افثؾج َوُضِرَح اجْلََؿدَ  ْ و َوَأَخَذ افـَّلُس يِف افؼه
ِ
اَمء

لَنو َوَظلَش  ـَ َػلُءو َوَزاَفْت تِْؾَك اْفُؼُروُحو َوَظلَد َوْجُفُه إَِػ َأْحَعِن َ ل  َحيَّى َطَفَر افشِّ

 َلْعَد َبفَِك ِشـَِغ.

َؾِػي َشِؿعت َأَلل احْلََعِن َظِعَّ ْلَن  :ؿلل  (827) ويف  عجم افعػر ِٕب ضلهر افعِّ

َؿْقـَِزيَّ لِِدَ ْشَق َيُؼوُل َشِؿعت َأَلل َلْؽٍر اخْلَبَّلِزيَّ ـَأِِب َلْؽٍر َأْْحََد ْلَن َظِعٍّ اْفَؽلتَِب افْ 

ُشوُل َيْعِؿْل َؿْوَل أَ لِـَْقَعلُلوَأ َيُؼوُل َ ِرْضُت َ َرًضل َخطًرا َؾَرآِِّن َجلٌأ يِل َصلفٌِح َؾَؼلَل اْش 
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َدَؿةِ  :َظَؾْقِه َوَشؾَّمَ  َصذَّ اهلل اهلل ْم لِلفصَّ ـُ لَن اْفَوْؿُت  َداُووا َ ْرَضل ـَ ْيُت ػً قَص َو ل َؾلْصَسَ

ُؾوا َوَأؾَ  ـَ ْبَقلِن َؾَل  َوافصِّ
ِ
ثًِرا َواْجَيَؿَع مَجَلَظٌة ِ َن اْفُػَؼَراء ـَ َظزَّ  ُعوا َأْيِدهَيُْم إَِػ اهلللِطِّقًخل 

 ؾَ َوَجلَّ َودَ 
ِ
َػلء َّٓ َوَأَكل  َواهللَظْوا يِل لِلفشِّ لِّ َظلؾَِقٍة ِ َن اهللَ ل َأْصَبْحُت إِ ـُ َتَبلَأَك  يِف 

 َوَتَعلَػ.

 

 ـيبه/ ألو ظبد افرْحن

 أصلد لن أْحد افضلفعي
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