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 االجماللي :المنن  
 سم الًء، صبالًحال النالفوة ربو ي أؿ -سس م   وو اا ص  - النبي كالف
: قالؿ  م  ابا حبيث ما سننو في داسد أبو ف سى نومو،  نب سحت 

 حوا الب وات ىؤالء يبع -سس م   وو اا ص  - اا رسوؿ يكا لم"
 البنوال في سالنالفوة النفو أسألك إني ال هم: ي بح سحوا يم ي
 األسقالـ جموع النبب  ا اا دفع ىي البنوال في سالنالفوة . ساآلخ ر
  نو اا دفع ىي اآلخ ر في سالنالفوة سيشونو، يك ىو مال سجموع سالبشيال
 ىذيا ما النبب مط وا يخ ج سال سأفزا هال، اآلخ ر أىواؿ جموع

 .الق موا
 كل  نو سدفالع ل نبب، تنالل  ال َّو تأموا في جالمنة ك مة ىي:  النالفوةس 

 سىي سالبشيال، األسقالـ، ما سال شمة سبشء، س     سمحنة، نقمة،
 أجلّ  فوو القبر الج ول المبالرؾ الب الء هذاسب الم ض ضب ال حة

 سدنواله، دينو، في  بب كل يتمّنالىال التي المقالصب سأىم المطاللب،
 كل ما سالوقالية ال شمة، ستنالل  تبالرؾ ال َّو سؤاؿ ففوهال سآخ تو،
  ال شمة فإف سالخفّوة، الج ّوة سالبالطنة، الظالى ر أنوا هال بكل الش سر،

 تبالرؾ ال َّو  بالد سخالصة المنمورر، ىذه في الخشئق، كل مبتغ  سالحفظ
 كل ما ستنالل  سبحالنو ال َّو إل  أحب باللنالفوة الب الء إف) .المؤمنوا ستنالل 
، ىذا يفوبه كمال كالف، مال كالئنالً  د الء  فجمع, الك وة ىذه   وو ستبؿّ  النمـو
 :مزايال ثشث بوا الك مة بهذه الب الء ىذا
 .ساآلخ ر البنوال لخو ي  مولو: أسلهال
 .اإلطشؽ     الب الء أفضل أنو: سثالنوهال
     النبب بو يب و د الء كل ما ستنالل  سبحالنو ال َّو إل  أحب إنو: سثاللثهال

 .كالف مال كالئنالً  اإلطشؽ
 سالم الء، ال بالح في المبالركالت الب وات ىذه مشزمة ال اللح ل نبب فونبغي
 سف ه في: سنهالره لو و في سس م   وو اا ص   باللنبي ساستنالنالً  اقتباء
 .أحوالو كل سفي سض ائو، س ائو سفي, سحض ه
 ا تب سإف المبت   فإف النالفوة اا سؤاؿ ما أكث سا ال اللحوا أحب يقوؿ
 المنالف  ما باللب الء بأحق المبت   سلوس منو أ ب ىو مال يأما ال بشؤه
 .البشء يأما ال الذي
 ال  الفوة ببسف  يء سكل كث  سلو  وئالً  ي السي ال  الفوة ببسف ال زؽ إف

 ىو الطوبالت سبالا النالفوة ىو الننوم مفتالح ألف   ؼ سلو  يء ي السي
 األرزاؽ نفالئس حالز فقب النالفوة رزؽ سما النالفوة ىي ال نالدر سكنز النالفوة
 ، ساإلسشـِ  اإليمالفِ  ننمةِ  بنب  بالِدهِ      ااِ  ننمِ  أ ظمِ  ما النالفوةُ س  .ك هال

 ال حةُ  سىي ، ب وة أس ُسْقمٍ  ما ، ا النببُ  أيهال ، ااُ  ينالفَوك أف سالنالفوةُ 
 ، الذنوا  ا تنالل  ااِ   فوُ  مننالىال في سيبخلُ  ، البنوال في الم ضِ  ضبَّ 
 تنفوَ  سأف ،  نك النالسُ  سَي تغني النالسِ   ا ت تغنيَ  أف فهي المنالفالرُ  سأمَّال
 ؟ النالفوة تكوف أيا .  نك سينفوف  نهم
..  المالؿ في س الفوة..  الولب في س الفوة..  الج ب في  الفوة..  النالفوة
 . البِّيا في النالفوة:  كّ و ذلك سفوؽ

 سما  ببه،     اا أفضالؿ أجل ما سىي ساآلخ ر، البنوال ننمة سالنالفوة
 الطوبالت، سبالا الننوم، مفتالح فاللنالفوة ال زؽ، نفالئس حالز فقب النالفوة رزؽ
   ؼ، سلو حقو  ببسنهال سالنز كث ، سلو ق ول ببسنهال سالخو  ال نباء، سكنز

 البيا  الفوة ألف سالوقوا، اإليمالف بنب البنوال أم  ما  يء ينبلهال ال سالنالفوة
 . الفوة كل فوؽ

 البالؿ م تالح الحوالر ىذه في تنوش تجن ك التي الطمأنونة ىي النالفوةس 
 حوالتك صفو سينك  يؤلمك سوؼ سجنو النالفوة نقص إف الحالؿ، سسنوب
 جموع تنبدت لو مطمئنة سحوالر  ظومة ننمة ىي ق بك، س سر سيتنب

 .يزسؿ ال بالقي ساحب منن  ل نالفوة سوكوف الحوالر ىذه في المفالىوم
 ال النالس ما كثو ا أف ينني سالنالفوة، األما المكفورتالف الننمتالف: سقاللوا
 القوؿ سىذا سيبنث ىمال، فوهمال ي نب بل الننمتوا ىالتوا  ك  يؤدي
 النالس ما كثو  فوهمال مغبوف ننمتالف) اا رسوؿ حبيث ما مأخوذ
 (سالف اغ ال حة
 سالضوائق سالمحا البشء ما سالنجالر سالمنالفالر ال شمة: ىي النالفوة

 بنب سال حمة الضوق ما ال نة سىي. ساآلخ ر البنوال في سالمك سىالت
 بنب سالمودر سالحب التنب بنب سال احة الن و  بنب سالتو و  النذاا
 سالك ه البغض
 سالب ب ساألىل سالولب سالمالؿ سالببف سالنفس البيا في النالفوة ستكوف
 . يء كل سفي سالنمل سالن م
 إني ال هم: )فقالؿ سأى و لنف و اا رسوؿ سألهال قبرىال سرفنة أىموتهال ما

 سماللي سأى ي سدنوالي ديني في النالفوة أسألك
يالِر، أْىلَ  َ َ ْوُكمْ  ال ََّشـُ ) لألموات سأؿ حت   الػُمْؤِمِنوَا، ِماَ  البِّ

 ِمنَّال الػُم تَػْقِبمواَ  ال َّوُ  يَػْ َحمُ  الِحُقوَف، ِبُكمْ  ال َّوُ  َ الءَ  إفْ  َسإنَّال سالػُمْ ِ ِموَا،
 (.الَنالِفَوةَ  َسَلُكمُ  لَنال ال َّوَ  أسأؿُ  سالػُم تأِخ ياَ  سمنكم
 سإنمال بالألسزاف، توزف سال بالألثمالف تشت ى ال ربالنوة ىبة  طوة: النالفوة
 ال شر   وو األنالـ رسوؿ سمتالبنة باللبيا باللنمل البيالف بطال ة تنالؿ

 : تنالل  اا يقوؿ. سال شـ
 طَوَِّبةً  َحَوالرً  فَػَ ُنْحِووَػنَّوُ  ُمْؤِماٌ  َسُىوَ  أُنَث  َأسْ  ذََك ٍ  مِّا َصالِلًحال َ ِملَ  َماْ ) 

 ساآلخ ر البنوال ب كة ىي( يَػْنَمُ وفَ  َكالنُواْ  َمال بَِأْحَ اِ  َأْجَ ُىم َسلََنْجزِيَػنػَُّهمْ 
 ال شر   وو النبي ن ح سلهذا كثو ًا، خو اً  أست  فقب ُأستوهال فما

 س ؤسنهم أمورىم كل في تنالل  اا ي ألوىال أف األمة سال شـ
 سأموالهم، سأى وهم سذريالتهم سأنف هم سب بانهم أببانهم في سأحوالهم،

 مضالجنهم سأخذسا ل نـو ذىبوا سإذا المقالب  سزيالرر النبس لقالء  نب حت 
 (سالنالفوة النفو اا س وا) قولو في كمال الب وى سأىل المبت   رأْسا سإذا

: قالؿَ  اْلُمطَِّ بِ  َ ْببِ  با النبالسُ  رسى
 َ ْوًئال َ  ِّْمِني ال َِّو، َرُسوؿَ  يال: قُػْ تُ 
 النبي قالؿ :سجل َ زَّ - ال َّوَ  َأْسأَلُوُ 
 يال َ بَّالُس، يال: "سس م   وو اا ص  
، َ مَّ  َ الءَ  َأْكِث ِ  النَِّبيِّ  "بالْلَنالِفَوةِ  البُّ

 .ال حوحةال    ة 
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 الفوائب :
 ما الببف سفي الفتا، ما البيا في ال شمة فمننالىال النالفوة -1

 .االبتشءات جموع ما سالمالؿ األىل سفي األسقالـ،
 النبب     اا ننم أجل ما سىي ساآلخ ر البنوال ننمة ىي النالفوة -2

 ص   النبي سأؿ لذا سأغشىال سأ شىال األلب ة أجمل ما النالفوة سلبالس
 .سب  ه سسمنو ببنو في النالفوة ربو ما سس م   وو اا
 ساالىتمالـ تنالل  بالا سال  ة اإلسشـ اا ديا م برىال النالفوة -3

 الخو  ف و صحوحالً  سا تقالدا س مش قوال الحق البيا أقالـ فما. بأم ه
 .سالنالفوة

 إذا ساألمواؿ سالذريالت سالب باف األبباف  ا ستزسؿ النالفوة تتحوؿ -4
 .الغف ة سحوا تشك  سلم تقبر لم
 بالل  الية سيحوطهال سيباريهال يقبرىال ال ما تجب لم إذا النالفوة تتحوؿ -5

 سالجه ة ل نالبثوا مفتوحال البالا ُت ؾ إذا النالفوة تتحوؿ. المننم س ك 
. سيغ بوف يش ِّقوف لهؤالء األم  تُ ؾ إذا سالمج موا، سالن الر سالمغ سريا

 سينك ىال، سيبفنهال يمننهال ما تجب سلم سالذنوا المنالصي ُ م ت فإذا
 ت أؿ فش  يء  ا النالفوة ذىبت سإذا ستتحوؿ، النالفوة تذىب  نبئذ
 ..حاللو  ا
 ذىبت ما إل  فالنظ  سقبرىال النالفوة ننمة تن ؼ أف أردت إذا -6

 ال حة،  ا الم يض اسأؿ. س قوبتهم سدينهم أببانهم في  الفوتهم
 سالشبع، سالش ا األكل  ا الجالئع ساسأؿ األما،  ا الخالئف ساسأؿ
 .سالمودر ساأللفة االجتمالع  ا ستف قت تمزقت التي األس ر ساسأؿ

 إذا فاللنالفوةُ  ُدنواله؛ أس دينو في فَقَبىال ما إال النالفوة قومةَ  يُبِرؾُ  ال -7
 البنوال لبالس أجمل ما النالفوة سثواُ  ُ  َِفت، فُِقَبت سإذا ُجِهَ ت، داَمت
 .األخ ى في المآؿُ  سيحُ ا البنوال الحوالرُ  ت ذُّ  سفوهمال سالبيا،

 في أس ؼَ  فقب البيا دسف الببف في النالفوة ط ب     اقتَ  َ  ما -8
 دسف البيا في النالفوةَ  ط بَ  سما ال واا، جالدَّر  ا سانحالزَ  ال ُّبسد
 سالمؤماُ  ديِنو،  الفوة بضنفِ  ديَنو أضنفَ  سربمال نفَ و، ظ مَ  فقب الببف
 .الضنوف الُمؤما ما اا إل  سأحبُّ  خو ٌ  القويُّ 

 

 بطُغوالفِ  إمال اا؛ ِ   ةِ   ا بالالنح اؼِ  تكوفُ  البيا في النالفوة نُق الفُ  -9
 كمال الشهوات ما فوو ينبُّ  أسَحب حضوضٍ  إل  صالحَبهال ت دُّ  بهوموَّةٍ   هورٍ 
 الذيا م الؼِّ  إل  ب الحِبهال تنحِ ؼُ  البيا ما ُ بهةٍ  بطُغوالفِ  أس الِهوم،
 .ِ َوًجال يبُغونَهال آماَ  ما اا سبول  ا سي بُّسف يُوِ بسف ص اطٍ  بكلِّ  يقُنبسف
 ساألىل سالوطا سالببف البيا: ىي خم ة أموراً  تشمل النالفوة -11

 .سالمالؿ
, الضشؿ إل  الُهَبى ما النبب بتحوؿ يكوف البيا في النالفوة فتحوُّؿُ -1

 .المن وة إل  الطال ة سما. البب ة إل  ال نة سما, الش ؾ إل  التوحوب سما
 إل  ال حة سما, الضنف إل  القور ما يكوف الببف في النالفوة ستحوُّؿُ -2

 .الم ض
 االستق ار سما, الخوؼ إل  األما ما يكوف الوطا في النالفوة سَتَحوُّؿُ -3

, الُمؤنة س بر الضوق إل  األرزاؽ في ال نة سما, الفوض  إل  سال كوف
 .ساالختشؼ الف قة إل  االجتمالع سما
 البيا سضنف سالتقالطع باللتشتت يكوف األىل في النالفوة سَتَحوُّؿُ -4

 .ساألُْلَفة المحبة سأساص 
 أس   وو الظََّ َمةِ  ت  وط أس ستَػَ ِفو بَ ْ ِبوِ  يكوف المالؿ في النالفوة َسَتَحوُّؿُ -5

 ما فوو التك ُّبِ  ُطُ ؽِ  ف الد أس, صالحبو     سبالالً  كونِوِ  أس, ب كتو َمحق
 .ذلك  البو سمال الغش أس ال  ور أس ال بال
 ما بو ساإل ت الـ إلوو ال جوء في,  وا ط فة ربو  ا ي تغني ال النبب -11
 سحبه اا ألف: ننمتك زساؿ ما بك أ وذ: قولو أسلهال: المك سىالت ىذه
 ﴾. الّ وِ  َفِماَ  نػِّْنَمةٍ  مِّا ِبُكم َسَمال: ﴿ تنالل  قالؿ كمال, النػَِّنم ُمْنِطي ىو
 ديا ألف غو ه     البيا في النالفوة سؤاؿ سس م   وو اا ص   قبـ -12

 في االن الف م وبة ىي م وبة سا ظم   وهال سمقبـ دنواله ما أىم االن الف
 ال شمة البيا في ال شمة سمنن  دينو     الثبالت سلكم لنال اا ن أؿ دينو
 .الشوطالف سكوب االفتتالف ما
 سالن والف سالف وؽ الكف  ما النالفوة سىي المط قة النالفوة اا سؤاؿ -13

 فهذه يحبو مال ست ؾ يحبو ال مال سفنل سالفتا ساألسقالـ ساألم اض سالغف ة
ص   اا     نبونال محمب س    س ..... ا ا  ماس  .النالفوة حقوقة

 آلو سصحبو سس م .
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أخي الكزيم ساىم في الدعٌة إلى هللا بنسخ ىذه المطٌية 

ًتٌسيعيا عسى أن تكٌن لك حسنة جارية ًالدال على الخيز 

 .كفاعلو 

 (061)   رقم اإلصدار  تباع وال تهدى


