








PPP ، هُ ــرُ ــســتَــغــفِ نَ وَ ــهُ  ــيــنُ ــعِ ــســتَ نَ وَ هُ  ـــدُ ـــحـــمَ نَ  ِ هلِلَّ ــمــدَ  الــحَ إِنَّ 
يِّئَاتِ  ن سَ مِ نَا وَ سِ ورِ أَنفُ رُ ن شُ ِ مِ وذُ بِاهللَّ نَعُ وَ
 ، ـــهُ لَ ــلَّ  ــضِ مُ ـــالَ  فَ هِ اُهللا  هدِ يَ ـــن  مَ ــا،  ــالِــنَ أَعــمَ
ــدُ  أَشــهَ ، وَ ــهُ ـــادِيَ لَ ــالَ هَ ــن يُضلِل فَ مَ وَ
يكَ  رِ هُ الَ شَ حــدَ ٰــهَ إِالَّ اُهللا، وَ لَ أَن الَ إِ
. هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بدُ ا عَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ أَشهَ ، وَ هُ لَ
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ديُ  ديِ هَ يرَ الهَ خَ ، وَ مُ اهللاِ الَ مِ كَ الَ يرَ الكَ إِنَّ خَ : فَ ا بَعدُ مَّ أَ
لَّ  كُ ، وَ ةٌ ةٍ بِدعَ ثَ حدَ لَّ مُ كُ ا؛ وَ هَ اتُ ثَ حدَ ورِ مُ رَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ دٍ مَّ حَ مُ

. النَّارِ فِي  ةٍ  لَ الَ ضَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ لَ الَ ضَ ةٍ  بِدعَ
ائِدُ  وَ ، فِيْهِ الفَ رِ دْ لِيلُ القَ ، جَ عِ ظِيمُ النَّفْ ا كِتَابٌ عَ ذَ : فَهَ دُ عْ ا بَ أَمَّ
ـــائِـــقُ  قَ ، والـــدَّ ــةُ ــيَّ ــلِ ــائِــقُ الــعَ ــقَ الــحَ ، وَ ــةُ ــقَ ــامِ ــدُ الــسَّ ــاصِ ــقَ الــمَ ، وَ ـــةُ ـــيَ اقِ الـــرَّ
ةُ  جَ بَهْ وَ  ، ينَ يدِ تَفِ سْ المُ ةُ  هَ نُزْ وَ  ، بِينَ اغِ الرَّ يَةُ  غْ بُ يَ  تِي «هِ الَّ وَ  ، نِيَّةُ السَّ
ورِ  هُ زُ نْ  مِ بِهِ  لَّتْ  تَحَ وَ  ، نِيقٍ أَ رٍ  ظْهَ مَ نْ  مِ بِهِ  تْ  رَ ظَهَ ا  لِمَ  ، ينَ النَّاظِرِ
ــلَ  ــهُ ، سَ ــةٍ ــيــلَ ــلِ ـــدَ جَ ائِ ـــوَ ـــنْ فَ ـــهُ مِ ـــتْ عَ دَ ــا أَوْ لِــمَ ، وَ ــيــقِ ــقِ ــحْ الــتَّ فِ وَ ــارِ ــعَ الــمَ
اقَ  رَ  ، ــةٍ بَ ــذْ عَ لَ  نَاهِ مَ وَ ا،  هَ اقُ ذَ مَ ــابَ  طَ  ، ــةٍ انِــيَ دَ اتٍ  ــرَ ــمَ ثَ وَ ا،  هَ اجتِنَاؤُ
ــولِ  األُصُ وَ  ، ةِ النَّافِعَ ائِدِ  قَ العَ يَانِ  بَ لَى  عَ لَتْ  تَمَ اشْ يْثُ  حَ ا؛  هَ بُ رَ شْ مَ
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 ، ةِ مَّ هِ يعِ المُ اضِ وَ نَ المَ ا مِ هَ يْرِ غَ ، وَ يَةِ امِ ابِ السَّ اآلدَ ، وَ ةِ عَ تَنَوِّ امِ المُ كَ األَحْ ، وَ ةِ عَ امِ الجَ
ينًا»(١). قِ يَ ةً وَ يرَ هُ بَصِ يدُ زِ تَ ا، وَ دً شْ رُ  وَ دً انَ هُ نْسَ بُ اإلِ سِ تِي تُكْ ، الَّ ةِ مَّ لُومِ الجَ العُ وَ

:
قــــــــتِــــــــهِ وَ ــــــــــي  فِ ـــــــــــــــى  تَ أَ ــــــــــيءُ  الــــــــــشَّ ا  إِذَ (٢)وَ ــــالِ ــــمَ ـــجَ لـِ ـــــاالً  ـــــمَ جَ ـــيـــنِ  الـــعَ ـــــي  فِ ادَ  زَ

. ليَةٍ حِ أَحلَى  وَ  ، لَّةٍ حُ لِ  أَجمَ فِي 
يَتْ  قِ لْ أُ ةٌ  يَّ رِ هْ اتٌ شَ رَ اضَ حَ مُ  : الكِتَابِ ا  ذَ هَ لَ  بِأَنَّ أَصْ بِيبُ  ئُ اللَّ ارِ القَ مِ  لَ لْيَعْ وَ

. وتَ يْرُ بَ فِي  يَّةِ  مِ الَ سْ اإلِ نِيرِ  المُ اجِ  رَ السِّ يَّةِ  عِ مْ جَ فِي 
ا  نْهَ مِ يدَ  تَفِ سْ يَ كَي   ، كِتَابٍ فِي  ا  هَ عَ مَ أَجْ نْ  أَ لْمِ  العِ بَةِ  لَ طَ دُ  أَحَ لَيَّ  عَ ارَ  أَشَ قَد  وَ

. لْمِ العِ بَةُ  لَ طَ وَ اظُ  عَّ الوُ وَ بَاءُ  طَ الخُ
هِ -  ــيــرِ فِــي غَ ــتَــابِ وَ ا الــكِ ــذَ ــهُ - فِــي هَ ــا لَ ــدنَ ــصَ ــا قَ ــعــلَ مَ ــجْ نْ يَ لُ اَهللاچ «أَ ـــأَ سْ أَ

. هِ بَادِ لِعِ ةً  يحَ نَصِ وَ  ، يمِ رِ الكَ هِ  جهِ لِوَ ا  الِصً خَ
لتَفِت  تَ الَ  وَ  ، اقبَلهُ فَ قٍّ  حَ وَ ابٍ  وَ صَ ن  مِ فِيهِ  دتَّ  جَ وَ ا  مَ  : لَهُ ئُ  ارِ القَ ا  هَ يُّ أَ يَا  فَ

.(٣)« الَ قَ نْ  مَ إِلَى  الَ   ، الَ قَ ا  مَ إِلَى  انظُر  بَلِ  ؛  ائِلِهِ قَ إِلَى 
نهُ  مِ يءٌ  ــرِ بَ  ُ َواهللَّ  ، يطَانِ الشَّ ــنَ  مِ وَ هِ  فِ لِّ ؤَ مُ ن  فَمِ إٍ؛  طَ خَ ن  «مِ فِيهِ  ــدتَّ  جَ وَ ــا  مَ وَ

»(٤)ملسو هيلع هللا ىلص. هُ ولُ سُ رَ وَ
ــــــالَ ــــــلَ الــــــخَ ـــــــــدَّ  ـــــــــسُ فَ ــــــا  ــــــيــــــبً عَ ــــــــد  ــــــــجِ تَ ـــــــــــــالَإِنْ  عَ وَ ــــــــيــــــــهِ  فِ ــــــــيــــــــبَ  عَ الَ  ــــــــــن  مَ ـــــــــــــلَّ  جَ
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abdelhadi.wihbi@hotmail.com

«بهجة قلوب األبرار» (ص١٨٨). «نفح الطيب» (٧٢/٣).(١)   (٢)
«تهذيب مدارج السالكين» (ص١٠٨٣). «مفتاح دار السعادة» (٣٨٩/٣).(٣)   (٤)

سوبرةڤ  رامــي  الشيخ  قــام   ،« الــنَّــاسَ رِ  يَشكُ الَ  ــن  مَ اَهللاَهللا  رِ  يَشكُ قولهملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  بــاب  ومــن   (٥)
بــتــحــقــيــق الــكــتــاب، ولــفــيــف مــن طــلــبــة الــعــلــم بــقــراءتــه قــــراءة حـــرة. جزاهم اهللا خــيــر الــجــزاء، 

المثوبة. لهم  وأعظم 
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SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ُــة ــيــحَ ــصِ نَ بِـــهِ  بِدَ اُهللا  عُ ــا  مَ ـــمَ  ـــظَ عْ أَ ــــإِنَّ  : «فَ ــعــدُ بَ ـــا  مَّ أَ
ـــــاءَ  ـــــيَ ـــــبِ َنْ ــــــثَ اُهللا األْ ــــــعَ لِـــــــكَ بَ بِـــــــذَ ، وَ ــــهِ ــــقِ ــــلْ خَ

.(١)« لِينَ سَ رْ مُ الْ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ن نُوحٍ الَى عَ عَ الَ اُهللا تَ قَ
 ،[٦٢ [األعـــــــراف:   ﴾  c  b  ﴿

 &  %  $﴿ : ــودٍ ــن هُ ڽ عَ ــالَ قَ وَ
چ  الَ قَ ٦٨]، وَ P﴾ [األعراف:   '

 ¢  ¡ ے   ~  }﴿ ـــــــالِـــــــحٍگ:  صَ ــــــن  عَ
الَ  م، وَ اشٍّ لَكُ عنِي: لَستُ بِغَ a﴾ [األعراف]. «يَ  £

.(٢)« حٌ نَاصِ كِنِّي  لَ وَ  ، رٍ ادِ غَ الَ  وَ  ، عٍ ادِ خَ
؛  انِ مَ الزَّ ا  ذَ هَ فِي  النَّاسِ  لُوبِ  قُ فِي  انُ  يمَ اإلِ فَ  عُ ضَ ا  مَّ لَ وَ
ــاءُ  يَ الــرِّ وَ  ، لمِ العِ ــامَ  ــقَ مَ ــهــلُ  الــجَ وَ  ، وفِ ــعــرُ الــمَ ــامَ  ــقَ مَ رُ  نكَ ــامَ «المُ قَ
ـــامَ  ـــقَ بُ مَ ـــــذِ الـــــكَ ، وَ ــــقِّ ــــامَ الــــحَ ــــقَ ــــلُ مَ ــــاطِ الــــبَ ، وَ صِ خــــــــالَ ــــامَ اإلِ ــــقَ مَ
.(٣)« دلِ العَ امَ  قَ مَ الظُّلمُ  وَ  ، ةِ يحَ النَّصِ امَ  قَ مَ نَةُ  اهَ دَ المُ وَ  ، دقِ الصِّ

ــــبِ  ــــاجِ ــــي حَ ـــيـــدٍ فِ ـــعِ ـــــبـــــدُ اهللاِ بــــنُ سَ ـــــــالَ عَ ــــا «قَ ــــمَ ــــا كَ ــــنَ ــــالُ حَ وَ
ا: ائِمً دَ بُهُ  يَحجِ انَ  كَ وَ  ، اجِ جَّ الحَ

ـــــــهُ ونَ دُ ـــــابُ  الـــــبَ ــــقُ  ــــلَ ــــغْ يُ ـــــحٍ  ـــــصْ نُ بَّ  رُ أَالَ 
(٤)« بُ ــــرَّ ــــقَ يــرِ يُ ــرِ ـــنْـــبِ الــسَّ ــــى جَ ـــــشٍّ إِلَ غِ وَ

.(٦١٥/٢٨) «(١) «مجموع الفتاو
لــلــنــشــر -  الـــوطـــن  مـــــدار  [طــبــعــة   (٣٨٣/٢) الــصــالــحــيــن»  ريـــــاض  (٢) «شـــــرح 

الرياض].
(٣) «فوائد الفوائد» (ص٤٤٠) [طبعة دار ابن الجوزي - الرياض].

تَيْبَة۴. (٤) «عيون األخبار» (٨٦/١) [الطبعة المصرية القديمة]، البن قُ
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.(١) بُ رِّ قَ يُ اشٍ  شَّ غَ بَّ  رُ وَ  ، دُ بْعِ يُ وحٍ  نَصُ بَّ  رُ
: ائِلُ القَ الَ  قَ وَ

ــــــــــــحٍ ــــــــــــاصِ نَ ـــــــــــــــــــــــــــأَخٍ  كَ ــــــــــيــــــــــدٍ  ــــــــــعِ بَ بَّ  ــــــــبِرُ ــــــــيْ الــــــــغَ ــــــــــمُ  ــــــــــهَ ــــــــــتَّ مُ أَبٍ  ابــــــــــــــــــــــــنِ  وَ
.(٢) يبُ رِ القَ شُّ  غُ يَ وَ  ، يبُ رِ الغَ حُ  نْصَ يَ قَد 

ــمِ  عــظَ ـــن أَ مِ ، وَ ــلــمُ ـــوَ الــعِ ــا هُ ــمَ ، إِنَّ ـــانِ مَ ـــرِ الـــزَّ ـــى آخِ ــهُ إِلَ ــفــعُ ــرُّ نَ ــمِ ــســتَ ــا يَ ـــعُ مَ نـــفَ أَ وَ
 (٣) اتٍ لِمَ كَ عَ  أَجمَ أَن  أَحبَببتُ  لِكَ  لِذَ فَ  ، هِ بَادِ لِعِ وَ ولِهِ  سُ لِرَ وَ  ِ هلِلَّ ةُ  يحَ النَّصِ  : اتِهِ مَّ هِ مُ
يءٍ  بِشَ لُّ  نُخِ الَ  لَكِن  نَا،  هُ ا  فِيهَ ا  مَ اءُ  استِقصَ يُمكِنُ  الَ  وَ  . ةِ يحَ بِالنَّصِ لَّقُ  تَعَ تَ ةً  يسَ نَفِ

ا. ولِهَ أُصُ ن  مِ
ـــــم ـــــكُ لَ ــــــــــحٌ  ــــــــــاصِ نَ ـــــــــــــــي  نِّ أَ ــــــــمُ  ــــــــلَ ــــــــعْ يَ (٤)اُهللا  ــــهُ ــــقُ ائِ ــــرَ ـــى طَ ـــفَ ـــخْ ــــجُ الَ تَ ــــلَ بْ ــــقُّ أَ الــــحَ وَ

ـــــالِ  األَعـــــمَ الِ وَ ــــي األَقـــــــــوَ صَ فِ خــــــــــالَ اإلِ ، وَ ادَ ــــــدَ الــــــسَّ  وَ ــــدَ لُ اَهللا الــــهُ ســــــــــأَ أَ
. الِ األَحوَ وَ

      

(٢) المصدر السابق (ص١٧). (١) «نظم الآلل في الحكم واألمثال» (ص٦). 
«نبذة لطيفة ونصيحة شريفة» (ص٣٩ - ٤٠).  (٣)

«نفح الطيب» (٥/ ١٨٤).  (٤)
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 ، نٍ ــــــــــالَ ــــــــتُ لِــــــــــفُ ــــــــحْ ــــــــصَ : نَ ـــــــــــالُ ـــــــــــقَ يُ
ــي،  ــحِ ــصْ ــــهُ نُ ــــتُ لَ لْ ــــذَ بَ ، وَ ـــهُ ـــتُ ـــحْ ـــاصَ نَ وَ
ــــــهُ  ــــــــتُ لَ ــــــــصْ ــــــــلَ خْ أَ ــــــتِــــــي، وَ ــــــيــــــحَ ــــــصِ نَ وَ
 ، ــــــحَ ــــــصْ ــــــهُ الــــــنُّ ــــــضــــــتُّ ــــــحَ مَ ، وَ ـــــــحَ ـــــــصْ الـــــــنُّ
 ، ــحَ ـــهُ الــنُّــصْ ـــتُ قْ ـــادَ صَ ، وَ ـــحَ ـــهُ الـــنُّـــصْ ـــتُ ـــيْ ـــفَ أَصْ وَ
ـــهُ فِــي  ـــتُ لَ ـــغْ ـــالَ بَ ، وَ ةَ ـــورَ ـــشُ ـــمَ الْ أْيَ وَ ـــهُ الـــــرَّ ـــتُ قْ ـــدَ صَ وَ
ا،  حً نُصْ نْهُ  عَ رْ  خِ دَّ أَ مْ  لَ وَ  ، ةِ ورَ شُ مَ الْ فِي  هُ  لَ دتُّ  تَهَ اجْ وَ  ، ةِ يحَ النَّصِ
وهَ  جُ وُ هُ  لَ يْتُ  رَّ تَحَ ــدْ  قَ وَ ا،  حً نُصْ نْهُ  عَ ــوِ  طْ أَ ــمْ  لَ وَ ا،  حً نُصْ هُ  آلُ ــمْ  لَ وَ
 ، هِ ــدِ شْ رُ اقِــعَ  ــوَ مَ هُ  تُ رْ بَصَّ وَ  ، ــدِ شْ الــرُّ جَ  نَاهِ مَ ــهُ  لَ يْتُ  خَّ تَوَ وَ  ، حِ النُّصْ
ــهُ  لَ ــــتُ  يْ ــــأَ تَ ارْ ــــا  مَ وَ  ، ـــرَ ـــيْ ـــخَ الْ إِالَّ  ـــهُ  لَ دتُّ  رَ أَ ــــا  مَ وَ  ، هِ ــــــرِ مْ أَ ــــبَ  اقِ ــــوَ عَ وَ
ــلُ فِــي  ــمَ ــوَ أَجْ ــا هُ ــهِ إِالَّ بِــمَ ــيْ ــلَ تُ عَ ــــرْ شَ ـــا أَ مَ ، وَ ابِ ـــوَ أْيَ الـــصَّ إِالَّ رَ
 َنْأ أَ وَ  ، مِ النَّدَ ظَانِّ  مَ نْ  عَ دُ  عَ بْ أَ وَ بَى،  قْ عُ الْ فِي  دُ  مَ أَحْ وَ  ، ةِ عَ مْ السُّ

. مِ اللَّوْ اقِفِ  وَ مَ نْ  عَ
ـــهُ  إِنَّ ، وَ قٍ ـــدْ ــيــرُ صِ ــشِ ــمُ ـــهُ لَ إِنَّ ، وَ ــيــحٌ ــصِ نَ ــحٌ وَ ــنَــاصِ ــا لَ نً ــالَ إِنَّ فُ وَ
لِصُ  خْ مُ  ، يرِ مِ الضَّ قُ  ادِ صَ  ، يْبِ الْجَ يُّ  نَقِ  ، يْبِ الْجَ حُ  نَاصِ يرٌ  شِ مُ لَ

. قٌ فِ شْ مُ ودٌ  دُ وَ  ، يَّبِ غَ مُ الْ ينُ  مِ أَ  ، ةِ يرَ رِ السَّ
تُ  حْ انتَصَ وَ  ، ةَ يحَ النَّصِ بِلَ  قَ ا  إِذَ  : لُ جُ الرَّ حَ  تَصَ انْ  : قُولُ تَ وَ
 ، حُ تَنَصَّ يَ نٌ  فُالَ نِي  اءَ جَ وَ ا،  يحً نَصِ هُ  دتَّ دَ عَ ا  إِذَ  ، تُهُ حْ تَنْصَ اسْ وَ نًا  فُالَ

.(١) اءِ حَ بِالنُّصَ بَّهُ  تَشَ يَ  : أَيْ
ـــتُ  ـــحْ ـــصَ ـــــنْ (نَ ةٌ مِ ــــــوذَ خُ ــــــأْ ، مَ ــــةٌ ــــعَ ــــامِ ـــةٌ جَ ـــلِـــمَ ـــةُ كَ ـــيـــحَ ـــصِ الـــنَّ وَ

«نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد» (٢/ ١٠١).   (١)
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ــوبِ  ــن شَ ــلِ مِ ــمَ الــعَ لِ وَ ــوْ ــقَ ــلِــيــصَ الْ ــخْ ــوا تَ ــبَّــهُ . شَ ــعِ ــمْ ــنَ الــشَّ ــهُ مِ ــتُ ــيْ ــفَّ ا صَ ): إِذَ ــلَ ــسَ ــعَ الْ
. فِيهِ ي  الَّذِ لْطِ  الْخَ نَ  مِ لِ  سَ عَ الْ لِيصِ  بِتَخْ  ، يَانَةِ الخِ وَ غِشِّ  الْ

وا فِعلَ  بَّهُ ، فَشَ اطَهُ ا خَ ): إِذَ هُ لُ ثَوبَ جُ حَ الرَّ ن (نَصَ ةٌ مِ وذَ أخُ ةُ مَ يحَ : النَّصِ قِيلَ وَ
.(١) الثَّوبِ لَلِ  خَ ن  مِ هُ  دُّ يَسُ ا  بِمَ  ، هُ لَ وحِ  نصُ المَ حِ  الَ صَ ن  مِ اهُ  رَّ تَحَ يَ ا  فِيمَ حِ  النَّاصِ

نٌ  ــالَ : فُ ــالُ ــقَ . يُ ــوصُ ــلُ ــوَ الــخُ لِـــكَ هُ أَصـــلُ ذَ : وَ ــةُ ــيــحَ الــنَّــصِ ــا: «الــنُّــصــحُ وَ ــرعً شَ
 ، هُ شُّ غُ يَ نٌ  فُالَ وَ ا،  فِيهَ شَّ  غِ الَ  الِصةً  خَ ةً  ادَ إِرَ يرَ  الخَ هُ  لَ يدُ  رِ يُ انَ  كَ ا  إِذَ  ، نٍ الَ لِفُ حُ  نصَ يَ
 .(٢)« وشِ غشُ المَ مِ  رهَ الدِّ كَ  ، يرِ الخَ ةَ  ادَ إِرَ رُ  يُظهِ وَ  هُ وَ  ، وءَ السُّ يدُ  رِ يُ بَاطِنُهُ  انَ  كَ ا  إِذَ
لَيسَ  وَ  ، ــهُ لَ وحِ  نصُ لِلمَ يرِ  الخَ ةُ  ادَ إِرَ يَ  هِ  ، ملَةٍ جُ ن  عَ ا  بِهَ بَّرُ  عَ يُ ةٌ  لِمَ : «كَ النُّصحُ فَ
ا»(٣).  هَ يرِ انِيهِ - غَ عَ عُ مَ تَجمَ هُ وَ رُ ةٍ - تَحصُ دَ احِ ةٍ وَ لِمَ عنَى بِكَ ا المَ ذَ ن هَ بَّرَ عَ عَ يُمكِنُ أَن يُ
فِيهِ  ا  مَ لَى  عَ ةٌ  انَ إِعَ «النُّصحُ   :۴( (ت٦٦٠هـــ مِ  الَ السَّ بدِ  عَ بنُ  زُّ  العِ الَ  قَ
النُّصحِ  ــائِــلُ  ــضَ فَ ــبُ  تَّ ــرَ ــتَ تَ وَ  ، ــصــحٍ نُ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ ــلُ  فــضَ أَ ـــانِ  األَديَ فِــي  النُّصحُ  فَ  ، الــنُّــصــحُ
 ، انِ اتِبِ النُّصحِ فِي األَديَ رَ انِ فِي أَعلَى مَ يمَ النُّصحُ فِي اإلِ ؛ فَ هِ قِ لَّ تَعَ ائِلِ مُ لَى فَضَ عَ

.(٤)« يرِ تَشِ سْ لِلمُ عُ  فَ األَنْ لَحُ  األَصْ وَ  هُ ا  بِمَ ةُ  ارَ شَ اإلِ وَ  هُ النُّصحُ  وَ
ــحِ  ــامَ الــنَّــاصِ ــيَ ــنُ قِ ــمَّ ــتَــضَ ، تَ ــةٌ ــعَ ــامِ ــةٌ جَ ــمَ ــلِ ــةَ كَ ــيــحَ نَّ الــنَّــصِ : أَ مَ ــدَّ ــقَ ــا تَ ــمَّ ــا مِ ــنَ ــبِــيــنُ لَ يَ

. فِعالً وَ ةً  ادَ إِرَ  : يرِ الخَ وهِ  جُ بِوُ هُ  لَ وحِ  نصُ لِلمَ
. ةِ نَايَ العِ دقِ  صِ فِي  ةُ  ايَ النِّهَ وِ  أَ  ، يرِ لِلغَ يرِ  الخَ بَّةُ  حَ مَ  : ةٍ رَ ختَصَ مُ ةٍ  بَارَ بِعِ وَ

للجوهري۴؛   (٦٠٤/١) حاح»  «الصِّ لألزهري۴؛   (٢٤٩/٤) اللغة»  «تهذيب  انظر:   (١)
«مختار الصحاح» (ص٦٦٢) للرازي۴؛ «لسان العرب» (١٥٨/١٤)، البن منظور۴. 

.(٥٧/١٦) «مجموع الفتاو»  (٢)
األثير  البــن  الــريــاض]،   - شد  الــر  مكتبة  الشافعي» (٥٤١/٥) [طبعة  مسند  شــرح  في  «الشافي   (٣)

الجزري۴.
«شجرة المعارف واألحوال» (ص٢٢٧) [طبعة دار ماجد عسيري - جدة].  (٤)
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نْ  مِ عَ  فَ رَ وَ ا،  نَهَ أْ شَ ظَّمَ  عَ وَ ا،  هَ رِ كْ بِذِ هَ  نَوَّ وَ  ، ةِ يحَ بِالنَّصِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ تَنَى  اعْ دِ  قَ لَ
اهُ اُهللا  زَ فَجَ  ، ةٍ يحَ فَصِ اتٍ  لِمَ كَ وَ  ، ةٍ يحَ حِ صَ ةٍ  لَّ دِ بِأَ ةِ  يحَ النَّصِ فِي  غَ  الَ بَ دْ  قَ لَ فَ ا.  هَ رِ دْ قَ

. تِهِ مَّ أُ نْ  عَ والً  سُ رَ وَ  ، هِ مِ وْ قَ نْ  عَ بِيا  نَ   زَ جَ ا  مَ يْرَ  خَ نَّا  عَ
يـــنَ  الـــدِّ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ــــــــولُ اهللاِ سُ رَ ــــالَ  قَ  : ـــــالَ قَ يِّگ  ارِ الـــــــدَّ ــيــمٍ  ــمِ تَ ــــنْ  عَ    ١
؟  ولَ اهللاِ سُ ا رَ ، يَ نْ وا: لِمَ الُ »، قَ ةُ يحَ ينَ النَّصِ ، إِنَّ الدِّ ةُ يحَ ينَ النَّصِ ، إِنَّ الدِّ ةُ يحَ النَّصِ
ينَ  لِمِ سْ الْمُ ةِ  ئِمَّ وْ «أَ أَ  ،« مْ تِهِ امَّ عَ وَ  ، نِينَ مِ ؤْ الْمُ ةِ  ئِمَّ أَ وَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ  ، كِتَابِهِ وَ  ، ِ ِهلِلَّ : «هلِلَّ الَ قَ

.(١)« مْ تِهِ امَّ عَ وَ
 ، ةِ يحَ صِ الفَ تِهِ  بِلُغَ  ، اللَّفظِ فِي  ــزَ  أَوجَ وَ  ، ةِ يحَ النَّصِ فِي  تِهِ  ُمَّ ألِ بْلَغَملسو هيلع هللا ىلص  أَ دْ  قَ «فَ
ةٌ  قَ ادِ صَ نِيَّتُهُ  وَ  ، ةٌ يفَ رِ شَ تُهُ  مَّ هِ وَ  ، هٌ فِقْ وَ لْبٌ  قَ هُ  لَ انَ  كَ نْ  لِمَ ةٌ  ايَ كِفَ يثِ  دِ الحَ ا  ذَ هَ فِي  وَ

.(٢)« ةٌ يحَ حِ صَ
فِي  ةِ  غَ بَالَ المُ لَى  عَ الَّ  «الدَّ  ، صرَ الحَ فيِدُ  يُ فظٌ  لَ  ،« ةُ يْحَ النَّصِ نُ  يْ «الدِّ  : هُ ولُ قَ فَ
ينُ  الدِّ لَيسَ   : الَ قَ هُ  نَّ أَ «فَكَ  .(٣)« ينِ الدِّ ادِ  فرَ أَ ن  مِ لُ  امِ الكَ ردُ  الفَ يَ  هِ ا  نَّهَ أَ وَ ا،  أنِهَ شَ
فِيهِ  وَ  ، لِكَ بِذَ إِالَّ  ينُ  الدِّ لُ  يَكمُ الَ  أَي:   ، كِرَ ذُ ا  مَ ائِرُ  سَ وَ  . لِكِتَابِهِ وَ  ِ هلِلَّ ةُ  يحَ النَّصِ إِالَّ 

.(٤)« ينِ الدِّ نَ  مِ ةِ  يحَ النَّصِ وقِعِ  مَ بِعِظَمِ  ارٌ  إِشعَ
ــلٌ  اخِ دَ مِ  ــالَ ــكَ الْ ائِرَ  سَ َنَّ  ألِ نًى؛  عْ مَ ــنِــبَ  طْ أُ ظًا،  فْ لَ ــزَ  أُوجِ إِنْ  وَ  ، يثُ دِ الْحَ ا  ــذَ هَ
بِهِ  نَ  آمَ نْ  فَمَ ا،  ادً تِقَ اعْ وَ الً  مَ عَ وَ ا،  عً رْ فَ وَ الً  أَصْ  « ةُ يْحَ النَّصِ نُ  يْ «الدِّ قَولِهِملسو هيلع هللا ىلص:  فِي 

ا. هَ رِ بِأَسْ ةَ  يعَ رِ الشَّ عَ  مَ جَ  ، ونِهِ مُ ضْ بِمَ لَ  مِ عَ وَ
رواه مسلم (٥٥)، وأبو داود (٤٩٤٤) - واللفظ له -.  (١)

يَّان - بيروت]. «مشيخة اإلمام ابن اللَّتِّي البغدادي» (ص٣٩٢) [طبعة مؤسسة الرَّ  (٢)
وكاني» (١٣٦٥/٣) [طبعة مكتبة الجيل الجديد - صنعاء]. «الفتح الربَّاني من فتاو اإلمام الشَّ  (٣)
«صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلَط» (ص٢٢٣) [طبعة دار الغرب اإلسالمي - بيروت].  (٤)
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ى،  بتَغَ يُ ــيــرٍ  خَ ــلَّ  كُ ةُ  لِمَ الكَ هِ  ــذِ هَ ــتْ  ــعَ ــمَ ــجَ »: «فَ ــةُ ــيْــحَ الــنَّــصِ ــنُ  يْ «الــدِّ ــهُملسو هيلع هللا ىلص:  ــولُ قَ
ينِ  الدِّ وَ نيَا  الدُّ يرِ  خَ ن  مِ عَ  مَ جَ د  «فَقَ  .(١)« نهُ عَ ى  نهَ يُ وَ ى،  تَّقَ يُ رٍّ  شَ لَّ  كُ وَ  ، بِهِ رُ  ؤمَ يُ وَ

.(٢)« اهُ وَ حَ قَد  وَ إِالَّ   ، اتِ الِحَ الصَّ نَ  مِ ا  بِيرً كَ الَ  وَ ا  يرً غِ صَ رْ  ادِ غَ يُ لَم  وَ  . يءٍ شَ لَّ  كُ
وا  علَمُ يَ أَن  ةِ  مَّ لِألُ ا  ادً إِرشَ وَ  ، امِ قَ لِلمَ ا  امً تِمَ اهْ ةَ  لِمَ الكَ هِ  ذِ هَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ رَ  رَّ «كَ
مَن  وَ  .(٣)« ةِ يحَ النَّصِ فِي  رٌ  صِ نْحَ مُ  ،- بَاطِنَهُ  وَ هُ  رَ ظَاهِ  - هُ  لَّ كُ ينَ  الدِّ نَّ  أَ  : لمِ العِ قَّ  حَ

. ينِ بِالدِّ امَ  قَ د  فَقَ  ، ةِ يحَ بِالنَّصِ امَ  قَ
م: هُ بَعضُ الَ  قَ (وَ

يـــــــنٌ دِ ـــــحَ  ـــــصْ الـــــنُّ إِنَّ  ـــــحِ  ـــــصْ ـــــالـــــنُّ بِ ــــــــــــمْ  قُ ــــاءِوَ ــــطَ ــــــــنَ الــــعَ يـــــلَ مِ ـــــزِ  الـــــجَ ــــــزَ ــــــجْ ــــــــهِ تُ بِ
ـــــــا ثً ـــــــالَ ـــــــــــهِ ثَ ـــــــيُّ بِ ـــــــبِ ــــــــــــــــــى الـــــــنَّ صَ ــــــــدْ أَوْ ــــــــقَ )(٤)فَ ــــــاءِ ــــــطَ ـــــفِ الــــــغِ ـــــشْ  كَ ــــــــدَ ـــــهُ لَ مْ ـــــدِّ ـــــقَ فَ

ــلــمِ  ابِ الــعِ بــــــوَ فُ فِـــي أَ ـــعـــرِ الَ نَ )۴: «وَ ـيُّ (ت٢٤٣هــــــــ ــبـِ ــاسِ ــحَ ـــــالَ الــمُ قَ وَ
ــنُ  يْ ــهُملسو هيلع هللا ىلص: «الــدِّ ــولُ ـــوَ قَ هُ ، وَ يــثِ ــدِ ا الــحَ ـــذَ ــن هَ ــا مِ ــهَ ــلِّ ــعَ فِــي األَشــيَــاءِ كُ ــا، أَجــمَ يــثً ــدِ حَ
ــا  ــهَ ــلِّ ــرِّ كُ ــالِ الــبِ عــمَ ــنَ فِــي أَ الَ أَحــسَ ا، وَ ــصــدً ــدَ قَ قــصَ الَ أَ ، وَ بَ قــــرَ الَ أَ »، وَ ــةُ ــحَ ــيْ الــنَّــصِ
فِي  طَ  أَحــوَ الَ  وَ  ، يثِ دِ الحَ ا  ــذَ هَ ــن  مِ ا  بَاعً اتِّ ــدَّ  شَ أَ  ، ينَ الِحِ الصَّ يقِ  بِطَرِ الَ  وَ سنًا،  حُ
ا  ــبَّ لِــلــنَّــاسِ مَ ــحِ ـــوَ أَن تُ هُ ، وَ ــةِ ــامَّ الــعَ ــةِ وَ ــاصَّ ــنــدَ الــخَ ـــى عِ الَ أَرضَ ، وَ ــدلِ الــعَ ــقِّ وَ الــحَ

ا»(٥).  هَ لَ هُ  هُ تَكرَ ا  مَ لِلنَّاسِ  هَ  تَكرَ وَ  ، كَ لِنَفسِ بُّ  تُحِ
رة]، لإلمام محمد بن نصر  «تعظيم قدر الصالة» (٦٨١/٢) [طبعة مكتبة الدار بالمدينة المنوَّ  (١)

ي۴. زِ وَ رْ المَ
مة  للعالَّ قطر]،  اإلســالمــي -  الــتــراث  إحياء  إدارة  [طبعة   (٢٩٤  - ٢٩٣/٧) ــاج»  الــوهَّ ــراج  «الــسِّ  (٢)

يق حسن خان۴. دِّ صِ
مة السعدي۴. «بهجة قلوب األبرار» (ص١٤) [طبعة عالم الكتب - بيروت]، للعالَّ  (٣)

«االزدهــار في ما عقده الشعراء من األحاديث و اآلثار» (ص٨٦) [طبعة المكتب اإلسالمي -   (٤)
بيروت]، للسيوطي۴.

«آداب النفوس» (ص١٢٥).  (٥)



LO

نُ  يْ «الدِّ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ يُّ (ت٣٢١هـــ)۴: (قَولُ  اوِ الطَّحَ ــامُ  مَ ِ اإلْ الَ  قَ وَ
ا)(١). اهَ وَ ينِ سِ انَ فِي الدِّ إِنْ كَ ، وَ ينِ نَ الدِّ ةِ مِ يحَ عِ النَّصِ وضِ ةِ مَ لَ الَ وَ لِجَ »، هُ ةُ يْحَ النَّصِ
نٍ  ؤمِ مُ لِّ  لِكُ نبَغِي  : «يَ يثِ دِ الحَ ا  ذَ هَ نْ  عَ  ۴( يُّ (ت٣٦٠هـ رِّ اآلجُ الَ  قَ وَ

.(٢)« لِكَ لِذَ فِّقُ  وَ المُ  ُ َواهللَّ  . هُ لَّمُ تَعَ يَ وَ بُهُ  يَطلُ  ، دِيبٍ أَ اقِلٍ  عَ
 ،« ةُ يْحَ النَّصِ نُ  يْ «الدِّ  : هُ ولُ )۴: (قَ يُّ (ت٦٠٦هـ رِ زَ الجَ األَثِيرِ  ابنُ  الَ  قَ وَ
الَ  مَن  َنَّ  ألِ  ، هُ كُ الَ مِ وَ ينِ  الدِّ اعُ  مَ جِ يَ  هِ ةَ  يحَ النَّصِ نَّ  أَ كَ ينَ  الدِّ لُ  يَجعَ اللَّفظُ  ا  ذَ هَ وَ

.(٣)( مُ سْ االِ إِالَّ  ينِ  الدِّ نَ  مِ هُ  ندَ عِ لَيسَ  فَ ؛  بِالغِشِّ لتَبِسٌ  مُ بَاطِنُهُ  وَ هُ  ندَ عِ نُصحَ 
ـــأنِ  ـيــمُ الـــشَّ ــظـِ يـــثٌ عَ ـــدِ ا حَ ـــــذَ )۴: «هَ يُّ (ت٦٧٦هــــــــ وِ ــــوَ ــــــامُ الــــنَّ مَ ِ ــــالَ اإلْ قَ
ــاعِ  ربَ أَ ــدُ  حَ أَ ــهُ  نَّ إِ  : اءِ لَمَ العُ ــنَ  مِ اتٌ  اعَ مَ جَ هُ  الَ قَ ا  مَ ــا  مَّ أَ وَ  ،... مِ ســالَ اإلِ ارُ  ــدَ مَ يهِ  لَ عَ وَ
ا  مَ كَ لَيسَ  فَ  ، مِ سالَ اإلِ ورَ  مُ أُ عُ  تَجمَ تِي  الَّ ةِ  عَ األَربَ يثِ  ادِ األَحَ دُ  حَ أَ أَي:   ، مِ سالَ اإلِ

.(٤)« هُ حدَ وَ ا  ذَ هَ لَى  عَ ارُ  دَ المَ بَلِ   ، وهُ الُ قَ
لُه:  وْ يَ قَ هِ ، وَ ةَ عَ امِ ةَ الجَ لِمَ هِ الكَ ذِ لْ هَ مَّ تَأَ )۴: «فَ بِيُّ (ت٧٤٨هـ هَ الَ الذَّ قَ
 . ــنِ يْ ــاقِــصَ الــدِّ ــانَ نَ ، كَ ــةِ ــامَّ لِــلــعَ ــةِ وَ ــمَّ ئِ لِــألَ ِ وَ ــحْ هلِلَّ ــنْــصَ ــمْ يَ ــنْ لَ ــمَ )، فَ ــةُ ــيْــحَ ــنُ الــنَّــصِ يْ (الــدِّ
؟» (٥). ءِ الَ ؤُ تَ لِهَ حْ تَى نَصَ لْ لِي: مَ قُ ، فَ بْتَ ضِ غَ نِ لَ يْ ا نَاقِصَ الدِّ : يَ يتَ عِ وْ دُ نْتَ لَ أَ وَ

يــنِ  ــادُ الــدِّ ــمَ : عِ يــثِ ــدِ ــحَ ــنَــى الْ ــعْ مَ )۴: (وَ ــنِ (ت٨٠٤هــــــ ــقِّ ــلَ ـــالَ ابـــنُ الــمُ قَ
.(٧)( هُ ظَمُ عْ مُ وَ هُ  ادُ مَ عِ  : أَيْ  ،(٦)« ةُ فَ رَ عَ جُّ  «الحَ  : لِهِ وْ قَ كَ  ، ةُ يحَ النَّصِ هُ  امُ قِوَ وَ

«شرح مشكل اآلثار» (٨٢/٤). «كتاب األربعين حديثًا» (ص٢١٠).(١)   (٢)
«الشافي في شرح مسند الشافعي» (٥٤٢/٥ - ٥٤٣).  (٣)

رة في دار الفكر - بيروت]. «صحيح مسلم بشرح النووي» (٣٧/٢) [الطبعة المصوَّ  (٤)
«سير أعالم النبالء» (٥٠٠/١١).  (٥)

في  األلــبــانــي۴  وصححه  گ،  ــرَ ــعــمَ يَ عبد الرحمن بن  حديث  مــن   (٨٨٩) الترمذي  رواه   (٦)
«صحيح سنن الترمذي» (٤٥٩/١).

«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٤٢/٣) [طبعة غراس - الكويت].  (٧)



LP

يَنبَغِي  «فَ  :۴( (ت١٣١٧هـــ ــيُّ  األَلُــوسِ ودٍ  حمُ مَ بنُ  انُ  نُعمَ ةُ  مَ العَالَّ ــالَ  قَ
 ، ــهُ يــثَ ــدِ حَ ، وَ هُ ـــــارَ ثَ دِ هُ وَ ـــارَ ـــعَ شِ ، وَ ــلــبِــهِ ـــرآةَ قَ يــثَ مِ ــدِ ا الــحَ ـــذَ ــلَ هَ ــجــعَ ــنٍ أَن يَ ــؤمِ ــلِّ مُ لِــكُ
دَ  يَجِ وَ  ، ةِ ــرَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ فِي  يَسلَمَ  تَّى  حَ  ، نَاتِهِ كَ سَ وَ اتِهِ  كَ رَ حَ ةِ  هَ جِ ن  مِ بِــهِ  لَ  يَعمَ فَ

الَىک»(١). عَ تَ ةِ اهللاِ  حمَ بِرَ ةَ  زَّ العِ
امِ  إِقَ لَى  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ تُ  عْ ايَ بَ  : الَ قَ گ  بْدِ اهللاِ عَ يرِ بْنِ  رِ جَ نْ  عَ    ٢

.(٢) لِمٍ سْ مُ لِّ  لِكُ حِ  النُّصْ وَ  ، اةِ كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ  ، ةِ الَ الصَّ
نْثَى»(٣). وْ أُ رٍ أَ كَ ، ذَ بِيرٍ وْ كَ يرٍ أَ غِ ، صَ يدٍ عِ وْ بَ يبٍ أَ رِ : قَ سلِمٍ لِّ مُ حَ لِكُ نصَ «أَي: أَن يَ
ودُ  عُ يَ  ، فِعلٍ وَ قَولٍ  لِّ  بِكُ  ، يبَتِهِ غَ وَ تِهِ  ضرَ حَ فِي  هِ  : «بِنُصحِ لِمٍ سْ مُ لِّ  لِكُ حُ  النُّصْ

.(٤)« نيَاهُ دُ وَ ينِهِ  لِدِ ةٍ  عَ نفَ بِمَ يهِ  لَ عَ
ــالَ  ، فَ ــاسُ ــهُ الــنَّ ــلَ ــامِ ــعَ ــبُّ أَن يُ ــحِ ــا يُ ــمَ كَ ، وَ ــهُ ــفــسَ ــلُ نَ ــامِ ــعَ ــا يُ ــمَ ــهُ كَ ــلُ ــامِ ــعَ ــيــثُ يُ «بِــحَ
ن  ا مِ حً هُ نَاصِ ونُ لَ يَكُ ، وَ ونُهُ الَ يَخُ ، وَ هُ شُّ غُ الَ يَ ، وَ هُ عُ الَ يَخدَ ، وَ هُ لُ الَ يَخذُ ، وَ هُ بُ يَكذِ
األَصلَحُ  وَ  هُ ا  بِمَ يهِ  لَ عَ يرَ  شِ يُ أَن  يهِ  لَ عَ بَ  جَ وَ  ، يءٍ شَ فِي  هُ  ارَ استَشَ ا  إِذَ وَ ؛  جهٍ وَ لِّ  كُ

.(٥)« نيَاهُ دُ وَ ينِهِ  دِ فِي  هُ  لَ
بُ  اجِ )۴: «الوَ تِيُّ - (ت٣٥٤هـ بَّانَ البُسْ دُ بنُ حِ مَّ حَ اتِمٍ - مُ بُو حَ الَ أَ قَ
ــارِ  ضــمَ بِــاإلِ ــم  ــهُ لَ ــةِ  ــيَــانَ الــخِ ـــركُ  تَ وَ  ، ــةً ــافَّ كَ ينَ  سلِمِ لِلمُ ةِ  يحَ النَّصِ ومُ  ـــزُ لُ ــاقِــلِ  الــعَ ــلَــى  عَ
ــن  ـــهُ مِ ـــعَ ـــايَ ـــن بَ ـــى مَ ـــلَ طُ عَ ـــرِ ـــشـــتَ ــــانَ يَ ــىملسو هيلع هللا ىلص كَ ــفَ ــصــطَ ـــا، إِذِ الــمُ ـــعً ـــعـــلِ مَ الـــفِ ــــولِ وَ الــــقَ وَ

.(٦)« اةِ كَ الزَّ إِيتَاءِ  وَ ةِ  الَ الصَّ ةِ  امَ إِقَ عَ  مَ  ، سلِمٍ مُ لِّ  لِكُ النُّصحَ   : ابِهِ أَصحَ
«غالية المواعظ» (ص٧٢٤) [طبعة دار المنهاج - جدة].   (١)

رواه البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦). «شرح رياض الصالحين» (٤٠٠/٢).(٢)   (٣)
«إكمال المعلِم بفوائد مسلِم» (٩٧/٨) [طبعة دار الوفاء - المنصورة].  (٤)

«شرح رياض الصالحين» (٢٥٣/٥).  (٥)
«روضة العقالء» (ص١٩٤) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت].  (٦)



LQ

ينَ  سلِمِ ةَ المُ يحَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص نَصِ سُ لَ رَ عَ طَّابِيُّ (ت٣٨٨هـ)۴: «جَ الَ الخَ قَ وَ
ا»(١). مَ هُ بِهِ نَ رَ اهُ قَ رَ لِكَ تَ لِذَ اةِ، وَ كَ الزَّ ةِ وَ الَ الصَّ : كَ يهِ لَ عُ عَ بَايَ ينِ يُ رطًا فِي الدِّ شَ

ي۴ُّ: عدِ السِّ ةُ  مَ العَالَّ الَ  قَ وَ
ــــــهُ ـــلـــبَـــكَ إِنَّ ـــلـــقِ قَ ــصـــحِ الـــخَ ــنـُ ـــــلْ بـِ ـــــمِّ جَ (٢)وَ دُ أَجـــــــــوَ ـــوبِ وَ ـــلُ ـــالٍ لِـــلـــقُ ـــمَ ــــى جَ ــــلَ َعْ ألَ

ــلــقِ  لِــلــخَ ــةَ  ــيــحَ الــنَّــصِ إِنَّ  ؛  ــلــقِ لِــلــخَ ــالــنُّــصــحِ  بِ ا  ــــــدً بَ أَ وَ ـــا  ـــمً ائِ دَ ــــنْــــهُ  يِّ زَ وَ ـــهِ  ـــلِّ حَ أَي: 
ا  مَ دُ  أَجوَ وَ لُ  أَجمَ يَ  هِ بَلْ  ا؛  هَ لَ ينَةً  زِ وَ لُوبِ  لِلقُ االً  مَ جَ دُّ  عَ تُ م  هِ شِّ غِ ن  مِ ةَ  مَ الَ السَّ وَ
بِهِ  فُ  تَّصِ تَ ا  مَ إِ  وَ أَسْ نْ  مِ هُ  إِنَّ فَ  ، الغِشُّ لِكَ  ذَ يضُ  نَقِ وَ لَّى،  تَحَ تَ وَ لُوبُ  القُ بِهِ  لُ  مَّ تَجَ تَ

ا(٣). هَ لَفِ تَ وَ ا  تِهَ ظُلمَ أَسبَابِ  أَعظَمِ  ن  مِ وَ  هُ بَلْ   ، لُوبُ القُ
لَى  عَ لِمِ  سْ الْـمُ قُّ  «حَ  : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ ةَگ:  رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ    ٣
ا  إِذَ وَ  ، يْهِ لَ عَ مْ  لِّ فَسَ يتَهُ  لَقِ ا  «إِذَ  : الَ قَ ؟  ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  ، نَّ هُ ا  مَ  : قِيلَ  ،« تٌّ سِ لِمِ  سْ الْـمُ
ا  إِذَ وَ  ، تْهُ مِّ فَشَ دَ اَهللاَهللا  مِ فَحَ طَسَ  عَ ا  إِذَ وَ  ، لَهُ حْ  انْصَ فَ كَ  حَ تَنْصَ اسْ ا  إِذَ وَ  ، بْهُ أَجِ فَ اكَ  عَ دَ

.(٤)« هُ بِعْ اتَّ فَ اتَ  مَ ا  إِذَ وَ  ، هُ دْ عُ فَ ضَ  رِ مَ
 ، ةَ يحَ النَّصِ نْكَ  مِ طَلَبَ   : نَاهُ عْ فَمَ  ،« لَهُ حْ  انْصَ فَ كَ  حَ تَنْصَ اسْ ا  إِذَ «وَ قَولُهُملسو هيلع هللا ىلص: 
.(٥) ةِ يحَ النَّصِ يَانِ  بَ نْ  عَ كَ  سِ تُمْ الَ  وَ  ، هُ شَّ تَغُ الَ  وَ  ، نَهُ اهِ تُدَ الَ  وَ  ، هُ حَ نْصَ تَ نْ  أَ يْكَ  لَ عَ فَ
(٦). هُ لَ غِشِّ  الْ مِ  دَ عَ وَ  ، حُ تَنْصِ سْ يَ نْ  مَ ةِ  يحَ نَصِ وبِ  جُ وُ لَى  عَ لِيلٌ  ا «دَ ذَ هَ فِي  وَ

كَ  حَ استَنصَ ا  إِذَ هُ  لَ تَختَارَ  أَن   : ةُ يحَ النَّصِ ا؟  يهَ تُسدِ تِي  الَّ ةُ  يحَ النَّصِ يَ  هِ ا  مَ وَ
« أعالم السنن في شرح صحيح البخاري» (٥٥/١) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت].  (١)

«منظومة منهج الحق في العقيدة واألخالق» (ص٦٣).  (٢)
«شرح منظومة منهج الحق في العقيدة واألخالق» (ص٦٣ - ٦٤).  (٣)

رواه مسلم [٥- (٢١٦٢)].  (٤)
«صحيح مسلم بشرح النووي» (١٤/ ١٤٣).  (٥)

«سبل السالم» (٢ / ٦١٣).  (٦)
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.(١)« كَ لِنَفسِ هُ  تَختَارُ ا  مَ
يفَ  فَكَ  ، لِــكَ ذَ نَّا  مِ ــوَ  هُ يَطلُبْ  ــم  لَ ــو  لَ وَ  ، سلِمٍ مُ ــلِّ  لِــكُ ا  بِهَ ــورٌ  ــأمُ مَ ةُ  يحَ النَّصِ وَ

نَا؟! حَ استَنصَ ا  إِذَ
يهِ  لَى أَخِ هُ عَ قَّ ، بَل إِنَّ حَ هِ ورِ ضُ لَى حُ حِ عَ لِمِ فِي النُّصْ سْ مُ قُّ الْ رُ حَ تَصِ قْ َ يَ والَ

. يَابِهِ غِ إِلَى  تَدُّ  مْ يَ حِ  النُّصْ فِي  لِمِ  سْ مُ الْ
نِ  مِ ؤْ المُ لَى  عَ ــنِ  مِ ــؤْ ــمُ «لِــلْ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ ةَگ  ــرَ يْ ــرَ هُ بِــي  أَ ــنْ  عَ

.(٢)« دَ هِ شَ وْ  أَ ابَ  غَ ا  إِذَ لَهُ  حُ  نْصَ يَ «وَ ا -:  يْنِهَ بَ نْ  مِ ر  كَ ذَ وَ  -  « الٍ صَ خِ تُّ  سِ
يْبِهِ  غَ فِي  ــرَ  كِ ذُ ا  إِذَ ــهُ  نَّ أَ  : لِــكَ ذَ نَى  عْ )۴: «ومَ ــبٍ (ت٧٩٥هـــ جَ رَ ــنُ  ابْ ــالَ  قَ
؛  لِكَ ذَ نْ  عَ هُ  فَّ كَ  : يْبِهِ غَ فِي  اهُ  ذَ أَ يدُ  رِ يُ نْ  مَ  َأ رَ ا  إِذَ وَ  ، نْهُ عَ دَّ  رُ يَ وَ هُ  رَ نْصُ يَ نْ  أَ  : وءِ بِالسُّ

 .(٣)« حِ النُّصْ قِ  دْ صِ لَى  عَ لُّ  دُ يَ  ، يْبِ غَ الْ فِي  حَ  النُّصْ إِنَّ  فَ
ــهُ  يــدُ لَ ــرِ : «أَي: يُ يــثِ ــدِ ــعــنَــى الــحَ )۴ فِــي مَ يُّ (ت١١٣٨هـــــ ــنــدِ ـــالَ الــسِّ قَ وَ
الُ  وَ َحْ األْ إِذِ  »؛  دَ هِ شَ وْ  أَ ابَ  غَ ا  : «إِذَ ولِهِ بِقَ ادُ  رَ المُ وَ  هُ وَ  ، الِهِ وَ أَحْ يعِ  مِ جَ فِي  يْرَ  الْخَ
ــورِ  ــضُ ــحُ الْ ــلَــى  عَ النُّصحَ  رُ  يَقصُ الَ  ــهُ  نَّ أَ ــودُ  ــصُ ــقْ ــمَ الْ وَ  ، ــورٍ ــضُ حُ وَ يبَةٍ  غَ ــن  عَ لُو  تَخْ الَ 
ــرِّ  ـــيـــنَ الــسِّ ي بَ ـــوِّ ـــسَ ـــيُ ، فَ ـــــانِ يـــــمَ ِ َجـــــلِ اإلْ ـــحُ ألِ ـــنـــصَ ـــل يَ ، بَ ــــهَ جْ ــــوَ ــــي الْ اعِ ــــرَ ـــن يُ ـــالِ مَ ـــحَ كَ

 .(٤)« نِ الَ عْ اإلِ وَ
 ، ةٍ ـــدَ احِ وَ ــالٍ  حَ ــلَــى  عَ ــدِ  ــشــهَ الــمَ وَ غِيبِ  المَ فِــي  ــونَ  ــكُ يَ أَن   : ــهُ لَ ةِ  يحَ النَّصِ ــنَ  ــمِ فَ

.(٥) شٌّ غِ وَ  هُ فَ  ، لِكَ ذَ كَ هُ  لَ ن  يَكُ لَم  ا  إِذَ فَ ؛  اءِ ستِوَ االِ بِيلِ  سَ لَى  عَ
مة ابن عثيمين۴. «شرح بلوغ المرام» (٢٠٨/٦) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت]، للعالَّ  (١)

رواه الترمذي (٢٧٣٧)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٩٣/٣).   (٢)
«جامع العلوم والحكم» (٢٢٤/١) [طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت].  (٣)

رة قي دار القلم - بيروت]. ندي على سنن النسائي» (٤/ ٥٣ - ٥٤) [الطبعة المصوَّ «حاشية السِّ  (٤)
«نوادر األصول» (٣٢٨/٢ – ٣٢٩).  (٥)
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: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ا دً اهِ يْبِ جَ نَ الغَ يكَ مِ مِ ي يَحْ وكَ الَّذِ ـــبْـــحِأَخُ الـــقُ ـــوءِ وَ ــــنَ الـــسُّ ـــي مِ ـــأْتِ ـــا تَ ـــرُ مَ ـــتُ ـــسْ يَ وَ
لِنًا عْ ـاسِ مُ ــيــكَ فـِـي الــنـَّ ــرضِ ــا يُ ــرُ مَ ــشُ ــنْ يَ (١)وَ حِ النُّصْ وَ البِرِّ  نَ  مِ أْلُو  يَ الَ  وَ ي  غْضِ يُ وَ

نَى: عْ مَ الْ ا  ذَ هَ ثْلِ  مِ فِي  ائِلُ  القَ الَ  قَ وَ  
ــــــــهُ نَّ أَ ـــــــــمُ  عُ ـــــــــزْ يَ وَ ـــــــو  نُ ـــــــدْ يَ ــــــــنْ  مَ بَّ  رُ (٢)أَالَ  ــــــــحُ ــــــــصَ نْ أَ وَ دُّ  أَوَ ـــــي  ـــــائِ الـــــنَّ وَ يـــــقٌ  ـــــدِ صَ

. يبِ الغَ بِظَهرِ  اهُ  أَخَ ظَ  فِ حَ مَن  أَجرُ  ظُمَ  عَ ا  ذَ لِهَ وَ
 ، ـــيـــبِ ـــهـــرِ الـــغَ ــــــاهُ بِـــظَ خَ ـــــــرَ أَ ـــصَ ــــن نَ : «مَ ـــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نَّ الـــنَّـــبِـــــــيَّ ـــــــسٍگ: أَ نَ ـــن أَ عَ

 .(٣)« ةِ رَ اآلخِ وَ نـيَا  الدُّ فـِي  هُ اُهللاُهللا  ـرَ نَصَ
 ، يـهِ أَخِ ــرضِ  عِ ن  عَ دَّ  رَ ن  : «مَ ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيِّ نِ  عَ اءِگ:  ردَ الــدَّ بـِي  أَ ــن  عَ وَ

.(٤)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ النَّارَ  هِ  جهِ وَ ن  عَ دَّ اُهللاُهللا  رَ
ـــــحـــــمِ  ــن لَ بَّ عَ ـــن ذَ : «مَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِـــــيِّ ـــنِ الــنَّ يـــدَڤ: عَ ـــزِ ــاءَ بِــنــتِ يَ ـــ ـــن أَســمَ عَ وَ

.(٥)« النَّارِ نَ  مِ هُ  عتِقَ يُ أَن  لَـى اهللاِاهللاِ  عَ قا  حَ انَ  كَ  ، يبَةِ بِالغَ يـهِ  أَخِ
ــابِ  ــن أَصــحَ ـــانَ مِ كَ وگ، وَ ــمــرٍ ــذَ بــنَ عَ ــائِ نَّ عَ : أَ يِّ ــنِ الــبَــصـــــرِ ــسَ ـــنِ الـــــحَ عَ وَ
عتُ  مِ سَ ـــــي  إِنِّ  ! يَّ نـَ بُ أَي   : ــالَ ــقَ فَ  ، ــادٍ يَ زِ بــنِ  بَـيدِ اهللاِ  عُ لَـى  عَ ــلَ  خَ دَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ اهللاِ سُ رَ
الَ  قَ فَ ـم.  نـهُ مِ ونَ  تَكُ أَن  اكَ  إِيَّ فَ  ،« ةُ طَمَ الـحُ اءِ  عَ الرِّ ـرَّ  شَ : «إِنَّ  ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ
ــانَــت  ــل كَ هَ : وَ ــالَ ــقَ ــدٍملسو هيلع هللا ىلص. فَ ـــــمَّ ـــــحَ ــابِ مُ ــةِ أَصــحَ ــالَ ــخَ ــن نُ نــتَ مِ ـــــا أَ ــمَ ــإِنَّ : اجــلِــس! فَ ـــــهُ لَ

«نفح الطِّيب» (٥/ ٥٤٨).  (١)
لَفِي۴. «التاسع من المشيخة البغداديَّة» (رقم: ١٩)، ألبي طاهر السِّ  (٢)

أخرجه البيهقي (١٦٨/٨)، وحسنه بشاهده األلباني۴ في «الصحيحة» (١٢١٧).  (٣)
رواه الترمذي (١٩٣١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٣٥٣/٢).  (٤)

رواه أحــمــد (٤٦١/٦)، وصــحــحــه لــغــيــره األلــبــانــي۴ فــي «صــحــيــح الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب»   (٥)
 .(٢٨٤٧)
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ـم(١). هِ يـرِ غَ فـِي  وَ ـم،  هُ بَعدَ ةُ  الَ النُّخَ انَتِ  كَ ـا  إِنَّمَ ؟  ةٌ الَ نُخَ ـم  هُ لَ
وقِ  السَّ فِي  بِــلِ  اإلِ ةِ  ايَ عَ بِرِ نِيفُ  العَ وَ  «هُ  :« ةُ طَمَ الـحُ اءِ  عَ الرِّ ـرَّ  شَ «إِنَّ   : ولُهُ قَ
الِي  لِوَ ثَالً  مَ ــهُ  بَ ــرَ ضَ ا،  هَ فُ سِّ عَ يُ وَ بَعضٍ  لَى  عَ ا  هَ بَعضَ لقِي  يُ وَ  ، ارِ صـــدَ اإلِ وَ ادِ  يــرَ اإلِ وَ
الَ  وَ ةٍ  حمَ رَ بِالَ  ا  نِيفً عَ ا  وقً سَ ا  هَ وقُ يَسُ فَ  ، يَّتِهِ عِ رَ لَى  عَ يَشتَدُّ  ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  .(٢)« وءِ السُّ

ا. بَعضً ا  هَ بَعضُ يَحطِمَ  تَّى  حَ  ، ةٍ كمَ حِ
بَعدَ  لِ  نخُ المُ فِــي  ى  بقَ يَ ــا  مَ ــةُ  ــالَ «الــنُّــخَ دٍملسو هيلع هللا ىلص:  ـمَّ ـحَ مُ ــابِ  أَصــحَ ــةِ  ــالَ ــخَ نُ  : ــهُ ــولُ قَ
نَ  مِ دِيءِ  الــرَّ ــنِ  عَ بِــهِ  نَّى  كَ وَ  ، بِّ الحَ نَحوَ  قِشرٍ  ن  مِ  ، الطَّيِّبِ مِ  النَّاعِ قِيقِ  الدَّ ولِ  ــزُ نُ

 .(٣)« يهِ إِلَ تُ  لتَفَ يُ الَ  ي  الَّذِ يءِ  الشَّ
قَد   ، امٍ قــوَ أَ لَى  عَ قِ  اسِ الفَ لِكَ  ذَ ن  مِ ةٌ  بِيحَ قَ ةٌ  أَ ــرْ جُ هِ  ــذِ هَ وَ م.  تِهِ الَ ذَ رَ ن  مِ «أَي: 

.(٤)« يرِ بِالخَ م  هُ لَ ةِ  ادَ هَ بِالشَّ مُ اُهللا  هُ مَّ عَ
صطَفَىملسو هيلع هللا ىلص  رِ المُ فَ - بِنَظَ رُ لُّ مَن شَ ؟ «أَي: كُ ةٌ الَ ـم نُخَ ـهُ انَت لَ ل كَ هَ : وَ ولُهُ قَ

.(٥)« دِيٌّ رَ م  نهُ مِ الَ  وَ م  فِيهِ لَيسَ  وَ  ، نِيٌّ سَ يِّدٌ  جَ  - حبَتِهِ  صُ وَ
لِّهِمژ؟! كُ ةِ  ابَ حَ الصَّ نِ  عَ لِيلُ  الجَ ابِيُّ  حَ الصَّ ا  ذَ هَ بَّ  ذَ يفَ  كَ انظُرژ  فَ
الَ  : قَ الَ بُوكَ - قَ نْ تَ لَّفَ عَ ينَ تَخَ تِهِ حِ گ - فِي قِصَّ الِكٍ بِ بْنِ مَ عْ نْ كَ عَ وَ
 ! ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : ةَ لِمَ سَ نِي  بَ ــنْ  مِ ــلٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ ؟»  ــبٌ ــعْ كَ لَ  عَ فَ ــا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ
ــا  يَ  ِ َواهللَّ  ، ــتَ ــلْ قُ ــا  مَ بِــئْــسَ   : ــلٍ ــبَ جَ اذُ بْنُ  عَ مُ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهِ ــفِ ــطْ عِ فِــي  هُ  ــرُ ــظَ نَ وَ اهُ  دَ ــــرْ بُ ــهُ  ــسَ ــبَ حَ

رواه مسلم (١٨٣٠).   (١)
البن  بــيــروت]،   - حــزم  ابــن  دار  [طبعة   (٤٧٥/٣) ــة»  الــنَّــوويَّ األذكـــار  على  بانيَّة  الرَّ «الفتوحات   (٢)

.۴ نَ عالَّ
المصدر السابق (٤٧٥/٣).  (٣)

ــشــكِــل مــن حــديــث الــصــحــيــحــيــن» (٣١/٢) [طــبــعــة دار الــوطــن - الـــريـــاض]، البــن  «كــشــف الــمُ  (٤)
الجوزي۴.

بانيَّة على األذكار النَّوويَّة» (٤٧٥/٣). ««الفتوحات الرَّ  (٥)
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ملسو هيلع هللا ىلص(١). ولُ اهللاِ سُ رَ تَ  كَ فَسَ ا،  يْرً خَ إِالَّ  يْهِ  لَ عَ نَا  لِمْ عَ ا  مَ  ! ولَ اهللاِ سُ رَ
؟  لٌ فَاعِ نــتَ  أَ ا  اذَ فَمَ گ.  كَعبٍ يهِ  أَخِ ــرضِ  عِ ن  عَ اذٌگ  عَ مُ بَّ  ذَ ا  ذَ كَ هَ وَ

. فِي اهللاِ لَكَ  خٍ  أَ رضِ  عِ ن  مِ نَالُ  يُ ا  مَ ندَ عِ ؟  ائِلٌ قَ نتَ  أَ ا  اذَ مَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيَّ لـــنَّ ا ـــعَ  ـــمِ سَ ـــنْ  ـــمَّ عَ  ، بِــــيــــهِ أَ ــــنْ  عَ  ، يــــدَ ــــزِ يَ ــــي  بِ أَ بْنِ  كِيمِ  حَ ــــنْ  عَ    ٤

.(٢ )« ــهُ لَ ــحْ  ــنْــصَ ــيَ ــلْ فَ هُ  ــا خَ أَ ــلٌ  جُ رَ ــحَ  ــنْــصَ ــتَ اسْ ا  ذَ إِ  ...»  : ــولُ ــقُ يَ
َنَّ  ألِ  ، هُ حْ انْصَ فَ  ،- ــيءٍ  شَ فِي   - هُ  لَ تَكَ  يحَ نَصِ يَطلُبُ  يكَ  إِلَ ــاءَ  جَ ا  إِذَ عنِي:  «يَ

. ينِ الدِّ نَ  مِ ا  ذَ هَ
ا  فِيمَ إِثــمٌ  وْ  أَ رٌ  ــرَ ضَ يهِ  لَ عَ ــانَ  كَ ــإِنْ  فَ  ، ةَ يحَ النَّصِ يَطلُبُ  يكَ  إِلَ ــأتِ  يَ لَم  ا  إِذَ ــا  مَّ أَ
ةِ  الَ إِزَ ن  مِ هِ  ذِ هَ َنَّ  ألِ  ، إِلَيكَ أتِ  يَ لَم  إِنْ  وَ  ، هُ حَ تَنصَ أَن  لَيكَ  عَ بَ  جَ وَ  ، لَيهِ عَ مُ  يَقدُ سَ
 ، إِثمَ الَ  وَ لُ  يَفعَ سَ ا  فِيمَ يهِ  لَ عَ رَ  رَ ضَ الَ  انَ  كَ إِنْ  وَ ؛  ينَ سلِمِ المُ نِ  عَ رِ  نكَ المُ وَ رِ  رَ الضَّ
ــا، إِالَّ أَن  ــيــئً ـــهُ شَ ــولَ لَ ــقُ ــيــكَ أَن تَ ــلَ ــبُ عَ ــجِ ــهُ الَ يَ ــإِنَّ ، فَ ــعُ نــفَ هُ أَ ــيــرَ نَّ غَ  أَ ـــرَ ــنَّــكَ تَ ــكِ لَ وَ

.(٣)« ةَ يحَ النَّصِ مَ  تَلزَ فَ كَ  حَ يَستَنصِ
: ائِلِ القَ قَولُ  يهِ  لَ عَ بِقُ  نطَ يَ نْ  مَ يَختَارَ  أَن  يهِ  لَ عَ كِنْ  لَ وَ

ا حً ـــانَ نَاصِ ــنْ كَ تَ مَ رْ ــــاوَ ــنْ شَ ـــعُ مَ ـــفَ نْ أَ (٤)وَ رُ ــــاوِ ــــشَ ـــنْ تُ ــا مَ هَ ــعــدَ ـــرْ بَ ـــصِ بْ ـــأَ ــا فَ ــيــقً ــفِ شَ
 : دٍ رْ بُ بنُ  ارُ  بَشَّ الَ  قَ وَ

ـــنْ ـــعِ ـــتَ ـــاسْ فَ ةَ  ــــورَ ــــشُ ــــمَ الْ أْيُ  الــــــــرَّ ـــغَ  ـــلَ بَ ا  (٥)إِذَ مِ ــــــــازِ حَ ـــةِ  ـــيـــحَ ـــصِ نَ أَوْ  ـــيـــحٍ  ـــصِ نَ أْيِ  ــــــــرَ بِ
رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).  (١)

رواه أحمد (٢٥٩/٤)، وصححه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة» (١٨٥٥).  (٢)
«حقوق دعت إليها الفطرة» (ص٤٥) [طبع ونشر وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة   (٣)

واإلرشاد - السعودية]، للعثيمين۴.
«عيون األخبار» (٣٢/١).  (٤)

د» (شرح وتكميل: األستاذ محمد الطاهر ابن عاشور) (١٧٢/٤) [مطبعة  ار بن بُرْ «ديوان بشَّ  (٥)
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة].
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هِ  ضِ رَ مَ فِي  ارٍ  يَسَ لَ بْنَ  قِ عْ مَ ادَ  عَ  ، ادٍ يَ زِ بَيْدَ اهللاِ بْنَ  عُ نَّ  أَ  : نِ سَ الْحَ نِ  عَ    ٥
ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ اهللاِ سُ نْ رَ تُهُ مِ عْ مِ يثًا سَ دِ ثُكَ حَ دِّ حَ : إِنِّي مُ لٌ قِ عْ هُ مَ الَ لَ قَ ، فَ اتَ فِيهِ ي مَ الَّذِ
 ، هِ حِ بِنُصْ ا  طْهَ يَحُ مْ  لَ فَ  ، يَّةً عِ رَ يهِ اُهللاُهللا  عِ تَرْ سْ يَ بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ  : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ تُ  عْ مِ سَ

.(١)« نَّةِ الْـجَ ةَ  ائِحَ رَ دْ  يَجِ لَمْ   [ [إِالَّ
ــنْ  يــرِ مِ ــذِ ــحْ ــنٌ فِــي الــتَّ ــيِّ ــاهُ بَ ــنَ ــعْ )۴: «مَ ــاضٌ (ت٥٤٤هــــــ ــيَ ــي عِ ــاضِ ــقَ ـــالَ الْ قَ
ــبَــهُ  ــصَ نَ وَ  ، ــمْ ــيْــهِ ــلَ عَ ــاهُ  عَ ــرْ ــتَ اسْ وَ  ، ــمْ هِ ــرِ مْ أَ ــنْ  مِ يْئًا  شَ هُ اُهللا  لَّدَ قَ ــنْ  لِــمَ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ ــشِّ  غِ
مْ  ينِهِ دِ فِي  م  هِ ورِ مُ أُ تَدبِيرِ  فِي  م  ينَهُ بَ وَ ينَهُ  بَ ةً  طَ اسِ وَ هُ  لَ عَ جَ وَ  ، مْ تِهِ لَحَ صْ لِمَ ةً  لِيفَ خَ
 : يهِ لَ عَ لِفَ  تُخْ اسْ وَ هُ  لِّدَ قُ ا  فِيمَ حْ  نْصَ يَ مْ  لَ وَ  ، يْهِ لَ عَ نَ  تُمِ اؤْ ا  فِيمَ انَ  خَ ا  إِذَ فَ  . مْ يَاهُ نْ دُ وَ
يَّنُ  تَعَ يَ ــا  بِــمَ ــامِ  ــيَ ــقِ الْ وَ  ، ــهِ بِ ــمْ  هِ ــذِ أَخْ وَ ــمْ  يــنِــهِ دِ ــنْ  مِ ــمْ  ــهُ مُ ــزَ ــلْ يَ ــا  مَ مْ  هِ يفِ رِ لِتَعْ يِيعٍ  بِتَضْ ــا  إِمَّ
وْ  أَ ا،  فِيهَ ــةٍ  ــلَ اخِ دَ ـــالِ  خَ دْ ِ إلِ دٍّ  تَصَ مُ ــلِّ  لِــكُ ا  نْهَ عَ بِّ  الــذَّ وَ  ، ــمْ ــهِ ائِــعِ ــرَ شَ ــظِ  ــفْ حِ ــنْ  مِ يْهِ  لَ عَ
ةِ  ايَ مَ حِ كِ  ــرْ تَ وْ  أَ  ، مْ وقِهِ قُ حُ يِيعِ  تَضْ وْ  أَ  ، ــمْ هِ ودِ ــدُ حُ ــالِ  ــمَ إِهْ وْ  أَ ا،  انِيهَ عَ لِمَ يفٍ  رِ تَحْ
ــدْ  قَ . وَ ــمْ ــهُ ــشَّ ــدْ غَ ــقَ ، فَ ــمْ لِ فِــيــهِ ــدْ ــعَ ةِ الْ ــيــرَ كِ سِ ـــرْ وْ تَ ، أَ ـــمْ هِ وِّ ـــدُ ةِ عَ ــدَ ــاهَ ــجَ مُ ــمْ وَ ــهِ تِ ذَ ــوْ حَ

.(٢)« نَّةِ الْجَ نِ  عَ ةِ  دَ بْعِ مُ الْ ةِ  وبِقَ مُ الْ بَائِرِ  كَ الْ نَ  مِ لِكَ  ذَ نَّ  أَ نَبَّهَملسو هيلع هللا ىلص 
. ةٌ يَانَ خِ وَ ةٌ  يعَ دِ خَ  : الغِشُّ وَ

 : ــولُ ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ ــي  نِّ أَ الَ  ـــوْ لَ  : ـــالَ قَ ــدٍگ  ــعْ سَ يْسِ بْنِ  قَ ــنْ  عَ
.(٣) ةِ ُمَّ األْ هِ  ذِ هَ رَ  كَ مْ أَ نْتُ  كُ لَ  ،« النَّارِ فِي  ةُ  يعَ دِ الْخَ وَ رُ  كْ «الْمَ

ــا  ــهَ ــلُ ــاعِ ــقُّ فَ ــســتَــحِ ــتِــي يَ ــابِ الَّ ـــنَ األَســبَ ــيــن۴َ: «مِ ــيــمِ ــثَ ــةُ ابــنُ عُ مَ ــالَّ ـــالَ الــعَ قَ وَ
ــيــثُ  ــم، بِــحَ ــهُ مُ الــنُّــصــحِ لَ ــــدَ عَ ، وَ ــةِ ــيَّ عِ ــشُّ لِــلــرَّ ــا: الــغِ ــودِ فِــيــهَ ــلُ ونَ الــخُ ــارِ دُ ـــولَ الــنَّ خُ دُ
لِ بنِ  عقِ مَ يثِ  دِ لِحَ  ، لِ مَ العَ ةِ  لحَ صَ مَ الَ  وَ م،  تِهِ مَصلَحَ فِي  لَيسَ  ا  فً رُّ تَصَ فُ  رَّ تَصَ يَ

رواه البخاري (٧١٥٠)، ومسلم (١٤٢). «إكمال المعلِم بفوائد مسلِم» (٤٤٦/١).(١)   (٢)
«صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،(٤٨٨٧) اإليــمــان»  لشعب  «الجامع  في  البيهقي  رواه   (٣)

الجامع» (٦٧٢٥).
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 ، ــةً ــيَّ عِ رَ يهِ اُهللاُهللا  عِ تَرْ سْ يَ ــدٍ  ــبْ عَ ـــنْ  مِ ـــا  : «مَ ــولُ ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ الــنَّ ــعــتُ  ــمِ سَ  : ـــالَ قَ ــارٍگ  ــسَ يَ
ا  ـــذَ هَ »(١)، وَ ـــنَّـــةَ ــهِ الْـــجَ ــيْ ــلَ مَ اُهللاُهللا عَ رَّ ، إِالَّ حَ ــتِــهِ ــيَّ عِ ـــاشٌّ لِــرَ ـــوَ غَ هُ ــوتُ وَ ــمُ مَ يَ ـــوْ ــوتُ يَ ــمُ يَ
يــثِ ابــنِ  ــدِ ــم، لِــحَ هُ ــيــرَ غَ ، وَ ــانِــهِ ــلــطَ ــانَ فِــي سُ ــلــطَ الــسُّ ، وَ هــلِــهِ ــلِ فِــي أَ جُ ــةَ الــرَّ ــايَ عَ ــمُّ رِ ــعُ يَ
 ، ــتِــهِ ــيَّ عِ ــن رَ ولٌ عَ ـــســـؤُ مَ اعٍ وَ ــم رَ ــكُ ــلُّ : «كُ ــولُ ــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ــبِــيَّ ــعــتُ الــنَّ ــمِ : سَ ـــالَ ک قَ ــرَ ــمَ عُ
 ، يَّتِهِ عِ ــن رَ ولٌ عَ ــســؤُ مَ هــلِــهِ وَ اعٍ فِــي أَ ــلُ رَ جُ الــرَّ ، وَ ــيَّــتِــهِ عِ ــن رَ ولٌ عَ ــســؤُ مَ اعٍ وَ ــامُ رَ مَ اإلِ
ــالِ  اعٍ فِــي مَ مُ رَ ــادِ الــخَ ــا، وَ ــتِــهَ ــيَّ عِ ــن رَ ــةٌ عَ ولَ ــســؤُ مَ ــا وَ ــهَ وجِ ــيــتِ زَ ــةٌ فِــي بَ ــيَ اعِ ةُ رَ ــرأَ الــمَ وَ

.(٣)«(٢)« يَّتِهِ عِ رَ ن  عَ ولٌ  سؤُ مَ وَ اعٍ  رَ م  لُّكُ كُ وَ  ، يَّتِهِ عِ رَ ن  عَ ولٌ  سؤُ مَ وَ هِ  يِّدِ سَ
نْ  ولُ عَ قُ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ گ قَ امِتِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ نْ عُ ٦   عَ
ينَ  حِ تَنَاصِ لَى الْـمُ بَّتِي عَ حَ قَّتْ مَ حَ ، وَ ينَ فِيَّ ابِّ تَحَ لَى الْـمُ بَّتِي عَ حَ قَّتْ مَ گ: «حَ هِ بِّ رَ
 ، فِيَّ لِينَ  تَبَاذِ الْـمُ لَى  عَ بَّتِي  حَ مَ قَّتْ  حَ وَ  ، فِيَّ ينَ  رِ اوِ تَزَ الْـمُ لَى  عَ بَّتِي  حَ مَ قَّتْ  حَ وَ  ، فِيَّ

.(٤)« مْ انِهِ كَ بِمَ يقُونَ  دِّ الصِّ وَ النَّبِيُّونَ  مُ  بِطُهُ غْ يَ  ، نُورٍ نْ  مِ نَابِرَ  مَ لَى  عَ م  هُ وَ
. ةَ يحَ النَّصِ بِلَ  قَ  : نٌ فُالَ حَ  انتَصَ  : الُ قَ يُ  ، حٍ تَنَاصِ مُ معُ  جَ  : ونَ حُ تَنَاصِ المُ وَ

.(٥)« انِ يمَ اإلِ أَهلِ  اتِ  فَ صِ أَعظَمِ  نْ  مِ  ، فِي اهللاِ حَ  التَّنَاصُ إِنَّ  «فَ
م،  الِهِ أَعمَ ن  مِ م  لَيهِ عَ افُونَ  يَخَ وَ  ، ائِحِ بِالنَّصَ هِِ  بَادِ عِ ينَ  بَ ونَ  «يَمشُ ءِ  الَ ــؤُ هَ وَ

.(٦)« ائِحُ ضَ الفَ و  تَبدُ ومَ  يَ
ا إِالَّ  يَ ؤْ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تُقَصُّ الرُّ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَگ قَ رَ يْ رَ بِي هُ نْ أَ ٧   عَ

رواه مسلم (١٤٢).  (١)
رواه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩).  (٢)

«مجموع فتاو ورسائل ابن عثيمين» (٣٨٧/٢٠).  (٣)
رواه ابن حبان (٥٧٧)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٠١٩).  (٤)

«التنوير شرح الجامع الصغير» (١٤/٨) [طبعة مكتبة دار السالم - الرياض].  (٥)
«جامع العلوم والحكم» (٢٢٥/١).  (٦)
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.(١)« حٍ نَاصِ وْ  أَ الِمٍ  عَ لَى  عَ
ــا  ــهــمَ ــيــرِ مَ ــى الــخَ ــلَ ـــا عَ ـــهَ لُ وِّ ـــؤَ ــالـِـمَ يُ َنَّ الــعَ : ألِ ـــيـــلَ ۴: «قِ نِـــيُّ ـــطَـــالَّ ـــسْ ــــالَ الـــقَ قَ

 .(٢)« عُ نفَ يَ ا  مَ إِلَى  دُ  يُرشِ حَ  النَّاصِ وَ  ، نَهُ أَمكَ
دِ  بُ يَ سْ ، كَ بِ سْ يْرُ الْكَ : «خَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ ةَگ: عَ رَ يْ رَ بِي هُ نْ أَ ٨   عَ

.(٣)« حَ نَصَ ا  إِذَ لِ  امِ الْعَ
ــا  ــيً افِ ، وَ ــشِّ ــا لِــلــغِ ــنِّــبً ــتَــجَ ـــانٍ مُ إِحـــسَ ــانٍ وَ ــلَ إِتــقَ ــمَ ــلَ عَ ــمِ نْ عَ ـــأَ ــهِ بِ ــلِ ــمَ أَي: «فِـــي عَ
 ، ةُ كَ البَرَ وَ يرُ  الخَ لُ  يَحصُ لِكَ  بِذَ وَ  ، األَجرِ ارِ  قدَ مِ إِلَى  تٍ  لتَفِ مُ يرَ  غَ  ، ةِ نعَ الصَّ قِّ  بِحَ

 .(٤)« الُ بَ الوَ وَ رُّ  الشَّ هِ  يضِ بِنَقِ وَ
ŽÏųË ŽëĆfi’\ ;ƒ̌Êî̌ÊŸ̨

 ، لَتْ صِ افِ استُفْ ضَ ن بَابِ المُ انَتْ «مِ ا كَ مَّ ةَ لَ يحَ نَّ النَّصِ لَمْ -  - بِأَ اعْ
 ، ينَ لِمِ سْ الْمُ ةِ  ألَئِمَّ وَ  ، ولِهِ سُ لِرَ وَ  ، لِكِتَابِهِ وَ  ، ِ ِهلِلَّ «هلِلَّ  : الَ قَ ؟  ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ نْ  لِمَ  : يلَ قِ فَ
ن  مِ قِسمٍ  ــلِّ  كُ فِــي  وَ  ، يــنِ الــدِّ امِ  هَ سِ ن  مِ همٍ  سَ ــلِّ  كُ فِي  ةً  ائِعَ شَ ا  لَهَ عَ فَجَ  ،« مْ تِهِ امَّ عَ وَ

.(٥) هلِهِ أَ اتِ  بَقَ طَ ن  مِ ةٍ  بَقَ طَ كلِّ  فِي  وَ  ، هِ امِ قسَ أَ
. بدُ العَ لُ  يَكمُ ا  الِهَ بِاستِكمَ  ، ورٍ مُ أُ ةُ  مسَ خَ ةِ  يحَ النَّصِ وعُ  وضُ مَ وَ

ةً  عوَ دَ وَ  ، الً مَ عَ وَ ا  لمً عِ وقِهِ  قُ بِحُ التَّامُّ  يَامُ  القِ يَ  هِ ک:  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ ةُ  يحَ النَّصِ       U ⁄̂ ĆÂ˛̂

 . ا يذً نفِ تَ وَ
رواه الترمذي (٢٢٨٠)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٥١٣/٢).  (١)

مصر،   - األمــيــريــة   الكبر الــبــخــاري» (١٢٠/١٠) [المطبعة  صحيح  لــشــرح  الــســاري  «إرشـــاد   (٢)
الطبعة السابعة، ١٣٢٣هـ].

رواه أحمد (٣٣٤/٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٧٧٦).  (٣)
نَاوي۴. رة في دار المعرفة - بيروت]، للمُ «فيض القدير» (٤٧٦/٣) [الطبعة المصوَّ  (٤)

«أعالم السنن في شرح صحيح البخاري» (٥٦/١).  (٥)
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 ، ــيــهِ ــانِ ــعَ مَ وَ ـــاظِـــهِ  لـــفَ أَ ــةِ  فَ ــعــرِ مَ فِـــي  ـــادُ  جـــتِـــهَ االِ  : لِكِتَابِ اهللاِاهللاِ ــةُ  ــيــحَ الــنَّــصِ      U]⁄ËŽ›]l̨

. لِكَ لِذَ ةُ  عوَ الدَّ وَ  ، بِهِ لُ  مَ العَ وَ
نَصرُ  وَ  ، ــهُ ــبَــاعُ اتِّ وَ بَّتُهُ  حَ مَ وَ  ، بِــهِ ــانُ  يــمَ اإلِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولِ اهللاِاهللاِ سُ لِرَ ةُ  يحَ النَّصِ      U]⁄mŽ’]l̨

.(١) بُّهُ يُحِ ا  مَ لِّ  كُ فِي  ادُ  جتِهَ االِ وَ  ، دٍ أَحَ لِّ  كُ ديِ  هَ لَى  عَ ديِهِ  هَ يمُ  تَقدِ وَ  ، نَّتِهِ سُ
 : ينَ سلِمِ المُ ــةِ  ــمَّ َئِ ألِ ــةُ  ــيــحَ الــنَّــصِ ـــا  مَّ أَ «وَ  : ينَ سلِمِ المُ ــةِ  ــمَّ َئِ ألِ ــةُ  ــيــحَ الــنَّــصِ    ; ;U] ⁄¬Žd\Ñ̨

ــيــعِ مَن  ــمِ ــى جَ ــي، إِلَ ــاضِ ــى الــقَ ــيــرِ إِلَ ــى األَمِ ــمِ إِلَ ــانِ األَعــظَ ــلــطَ ــنَ الــسُّ ــم مِ ــهُ تُ الَ ــم وُ هُ وَ
ن  مِ أَعظَمَ  م  بَاتُهُ اجِ وَ وَ م  اتُهُ مَّ هِ مُ انَتْ  كَ ا  مَّ لَ ءِ  الَ ؤُ فَهَ  ، ةٌ يرَ غِ صَ أَو  ةٌ  بِيرَ كَ ةٌ  يَ الَ وِ م  هُ لَ
ادِ  بِاعتِقَ لِكَ  ذَ وَ م،  اتِهِ امَ قَ مَ وَ م  اتِبِهِ رَ مَ بِ  سَ بِحَ ةِ  يحَ النَّصِ نَ  مِ م  هُ لَ بَ  جَ وَ م،  هِ يرِ غَ
وجِ  رُ الخُ مِ  دَ عَ وَ  ، وفِ عرُ بِالمَ م  تِهِ طَاعَ وبِ  جُ وُ وَ م،  تِهِ يَ الَ بِوِ افِ  عتِرَ االِ وَ م  تِهِ امَ إِمَ
مرَ اهللاِ  أَ الِفُ  يُخَ الَ  ي  ــذِ الَّ مُ  هِ مرِ أَ ومِ  ــزُ لُ وَ م،  تِهِ طَاعَ لَى  عَ يَّةِ  عِ الرَّ ــثِّ  حَ وَ م،  لَيهِ عَ
م  لَيهِ عَ يَ  فِ خَ ا  مَ يحِ  تَوضِ وَ م،  تِهِ يحَ نَصِ ن  مِ انُ  نسَ اإلِ يَستَطِيعُ  ا  مَ بَذلِ  وَ  ، ولِهِ سُ رَ وَ
حِ  ــالَ ــم بِــالــصَّ ــهُ ــاءِ لَ عَ الــدُّ ، وَ ــالِــهِ ــبِ حَ ــسَ ــلٌّ بِــحَ ــم، كُ ــتِــهِ ــايَ عَ ــيــهِ فِــي رِ ــونَ إِلَ ــحــتَــاجُ ــا يَ ــمَّ مِ
ــم  ـــدحِ فِــيــهِ الـــقَ ــم وَ ــهِ ــبِّ ــابِ سَ ــنَ اجــتِ ــم، وَ ــتِــهِ ــيَّ عِ حٌ لِــرَ ـــالَ ــم صَ ــهُ حَ ــالَ ـــإِنَّ صَ ، فَ ــيــقِ ــوفِ الــتَّ وَ

ا.  بِيرً كَ ا  ادً فَسَ وَ ا  رً رَ ضَ وَ را  شَ لِكَ  ذَ فِي  إِنَّ  فَ م،  ثَالِبِهِ مَ ةِ  اعَ إِشَ وَ
م  نهُ مِ  َأ رَ ــن  مَ ــى  ــلَ عَ وَ  ، لِـــكَ ذَ ــن  مِ يــرُ  الــتَّــحــذِ وَ رُ  ــذَ الــحَ م:  تِهِ يحَ نَصِ ــن  ــمِ فَ     
ــلُ  ــحــصُ يَ وَ  ، ــامِ ــقَ بِــالــمَ ــلِــيــقُ  تَ ةٍ  ــارَ ــبَ عِ وَ ــطــفٍ  بِــلُ ــنًــا،  ــلَ عَ الَ  ــرا  سِ م  هُ نَبِّهَ يُ أَن   ، ــلُّ ــحِ يَ الَ  ــا  مَ
ةَ  الَ ـــصِّ وُ ـــاألَخَ بِ ، وَ ــــدٍ حَ ـــلِّ أَ ـــقِّ كُ ــوبُ فـِـي حَ ــطــلُ ـــوَ الــمَ ا هُ ـــذَ ــــإِنَّ هَ ، فَ ــودُ ــقــصُ ــا الــمَ ــهَ بِ
ــدقِ  الــصِّ ــةُ  مَ ــالَ عَ لِـــكَ  ذَ وَ  ، ــثِــيــرٌ كَ ــيــرٌ  خَ فِــيــهِ  جــهِ  ا الــوَ ــذَ هَ ــلَــى  عَ م  هُ نبِيهَ تَ ـــإِنَّ  فَ  ، ـــورِ األُمُ

.(٢)« صِ خالَ اإلِ وَ
مة  ا) [طبعة دار ابن الجوزي - الرياض]، للعالَّ صً م» (ص١٠٣) (ملخَّ «فتح الرحيم الملك العالَّ  (١)

السعدي۴.
عدي» (٩٨/٢٢) [طبعة دار الميمان للنشر والتوزيع - الرياض]. «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)
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عْ  مَ مْ تَسْ لَ : أَ كِيمٍ امِ بْنِ حَ شَ نْمٍ لِهِ يَاضُ بْنُ غَ الَ عِ : قَ الَ بَيْدٍ قَ حِ بْنِ عُ يْ رَ نْ شُ عَ
لَكِنْ  ، وَ نِيَةً الَ هِ عَ بْدِ الَ يُ لْطَانٍ فَ ي سُ حَ لِذِ نْصَ نْ يَ ادَ أَ رَ نْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولِ اهللاِ سُ لِ رَ وْ بِقَ

.(١)« يْهِ لَ عَ ي  الَّذِ  َّأَد دْ  قَ انَ  كَ إِالَّ  وَ  ، اكَ ذَ فَ نْهُ  مِ بِلَ  قَ إِنْ  فَ  ، بِهِ لُو  يَخْ فَ هِ  بِيَدِ ذُ  أْخُ يَ
«الَ   : ــولِــهِ بِــقَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ ــا  ــهَ ــحَ ضَّ وَ ــدْ  ــقَ فَ  : ينَ سلِمِ المُ ــةِ  ــامَّ لِــعَ ةُ  يحَ النَّصِ     U] ⁄â ŽŸ]|̨

.(٢)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ ا  مَ يهِ  َخِ ألِ بَّ  يُحِ تَّى  حَ مْ  كُ دُ أَحَ نُ  مِ ؤْ يُ
بَّةِ  حَ اعِي المَ وَ  دَ أَقوَ ، وَ اطِرِ اءِ الخَ فَ ةٌ فِي صَ ايَ نِهَ ، وَ اةِ اسَ وَ ةُ المُ ايَ ا «غَ ذَ هَ وَ
ظِلِّ  فِي  يلِ  قِ المَ إِلَى  ا  بُهَ احِ صَ ا  بِهَ ي  يُفضِ تِي  الَّ  ، تَهُ مَّ أُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ا  بِهَ ى  أَوصَ تِي  الَّ

. نِ حمَ الرَّ رشِ  عَ
 . بُّوهُ يُحِ نْ  أَ بُّ  يُحِ ا  مَ كَ م  بُّهُ يُحِ وَ  هُ فَ  ، النَّاسُ بَّهُ  يُحِ أَن  بُّ  يُحِ نُ  ؤمِ المُ ا  ذَ فَهَ
وَ  هُ فَ  ، وهُ رُ يَشكُ نْ  أَ بُّ  يُحِ وَ  . وهُ ــبَــرُّ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ ا  مَ كَ م  هُ بَرُّ يَ وَ  هُ فَ  ، وهُ ــبَــرُّ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ وَ
ــوا  ــعُ ــرفَ نْ يَ ــبُّ أَ ــحِ ــا يُ ــمَ ــم، كَ ــنــهُ اهُ عَ ذَ ــعُ أَ ــرفَ يَ . وَ وهُ ــرُ ــشــكُ نْ يَ ــبُّ أَ ــحِ ــا يُ ــمَ ــم كَ هُ ــرُ ــشــكُ يَ
ا  مَ كَ ــم،  اتِــهِ ــورَ عَ ــرُ  ــســتُ يَ وَ ؛  ــهُ لَ وا  حُ يَنصَ نْ  أَ ــبُّ  ــحِ يُ ــا  ــمَ كَ ــم،  ــهُ لَ ــحُ  ــنــصَ يَ وَ ؛  ــنــهُ عَ ـــم  اهُ ذَ أَ
؛  نَهُ اسِ حَ مَ وا  رُ نشُ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ ا  مَ كَ م،  نَهُ اسِ حَ مَ رُ  نشُ يَ وَ ؛  ــهُ تَ ــورَ عَ وا  يَستُرُ نْ  أَ بُّ  يُحِ
 ، النَّارِ نَ  مِ وَ  نجُ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ وَ ا؛  لُوهَ يَدخُ أَن  بُّ  يُحِ ا  مَ كَ  ، نَّةَ الجَ لَ  يَدخُ نْ  أَ بُّ  يُحِ وَ

 .(٣)« لِكَ ذَ مثَالُ  أَ وَ ا.  نهَ مِ وا  نجُ يَ نْ  أَ بُّ  يُحِ ا  مَ كَ
 ، الغِشِّ وَ  ، الغِلِّ نَ  مِ  : درِ الصَّ ةِ  مَ الَ سَ الِ  مَ كَ ن  مِ أتِي  يَ ا  نَّمَ إِ  ، لُّهُ كُ ا  ذَ هَ «وَ
ـــنَـــا  نَ ا إِخـــوَ وَ اُهللا  انَا  افَ عَ  ، ـــلِ غِ الـــدَّ ــلــبِ  الــقَ ــى  ــلَ عَ ــرُ  ــعــسُ يَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ «وَ  .(٤ )« ـــدِ ـــسَ الـــحَ وَ
الجنَّة»  في «ظــالل   ۴ األلبانيُّ ه  إسنادَ وصحح   ،(١٠٩٦) في «السنَّة»  عاصم  أبي  ابن  رواه   (١)

(ص٥٠٧).
رواه البخاري(١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنس بن مالكگ.  (٢)

«األربعون الصحيحة فيما دون أجر المنيحة» (ص١٣٤ - ١٣٥) [طبعة دار ابن حزم - بيروت]،   (٣)
ف يسير -. ۴ - بتصرُّ يِّ رِّ مَ رَّ للسُّ

«جامع العلوم والحكم» (٣٠٦/١).  (٤)
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.(١ )« ــيــنَ . آمِ ــيــنَ ــعِ جــمَ أَ
بُ  يَجِ ا  مَ فَ  رَ عَ  ، رِ بُّ التَّدَ يَّةَ  لِّ كُ هُ  رَ بَّ دَ تَ وَ  ، همِ الفَ قَّ  حَ يثَ  دِ الحَ ا  ذَ هَ مَ  هِ فَ ن  «فَمَ
بُّ  انَ يُحِ نسَ نَّ اإلِ اقِلٍ أَ لِّ عَ علُومٌ لِكُ ا؛ فَمَ م بَعضً هِ ينِيَّة لِبَعضِ ةِ الدِّ وَّ لَى أَهلِ األُخُ عَ
ا  بِمَ بْ  تُشَ لَم  تِي  الَّ نيَا  الدُّ لِ  نَازِ مَ عِ  رفَ أَ وَ  ، ينِ الدِّ لِ  نَازِ مَ أَعلَى  فِي  ونَ  يَكُ أَن  هِ  لِنَفسِ
لِّ  لِكُ بُّ  يُحِ هُ  نَّ أَ هُ  نَفسَ دَ  جَ وَ إِنْ  فَ  ، اقِبَةِ العَ رِ  طَ خَ وَ  ، ةِ التَّبِعَ وءِ  سُ وَ ثمِ  اإلِ نَ  مِ ا  هَ رُ دِّ كَ يُ
 ، هُ عَ وْ رَ جْ  رِّ يُفَ لْ فَ ا،  ذَ كَ هَ ونَ  يَكُ أَن  ينِيَّةُ  الدِّ ةُ  وَّ األُخُ اهُ  إِيَّ وَ تْهُ  عَ مَ جَ نْ  مَ ادِ  فرَ أَ نْ  مِ فَردٍ 
لِكَ  ذَ بَّةَ  حَ مَ هِ  نَفسِ نْ  مِ دْ  يَجِ لَم  إِنْ  وَ ؛  هُ درُ صَ نْثَلِجْ  يَ وَ  ، لبُهُ قَ ئِنَّ  طْمَ يَ وَ  ، ينُهُ عَ رَّ  تَقَ لْ وَ
إِالَّ  تِمُّ  يَ الَ  ي  الَّذِ انِهِ  إِيمَ فِي  طٌ  رِّ فَ مُ  ، ينِيَّةِ الدِّ ةِ  وَّ األُخُ فِي  طٌ  رِّ فَ مُ هُ  نَّ أَ لَمْ  يَعْ لْ فَ  ، يهِ َخِ ألِ
ا  هَ لَّمَ تَكَ تِي  الَّ ةُ  بَارَ العِ تِلكَ  يهِ  لَ عَ لُّ  تَدُ ا  مَ كَ  ، بِهِ إِالَّ  األَصلِ  نَ  مِ ثبُتُ  يَ الَ  بَلْ   ، لِكَ بِذَ

ملسو هيلع هللا ىلص»(٢). وقُ صدُ المَ قُ  ادِ الصَّ
ــامَ  ــيَ ــلُ الــقِ ــشــمَ ــتِــي تَ ــةِ الَّ ــمــسَ ــــورِ الــخَ هِ األُمُ ـــذِ ــةَ بِـــهَ ــيــحَ ــرَ الــنَّــصِ ــسَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ــبِــيُّ ــالــنَّ «فَ
لَى  عَ ينَ  لِمِ سْ المُ يعِ  مِ جَ وقِ  قُ حُ وَ  ، ولِهِ سُ رَ وقِ  قُ حُ وَ  ، كِتَابِهِ وقِ  قُ حُ وَ  ، وقِ اهللاِ قُ بِحُ
إِالَّ   ، يءٌ شَ هُ  عَ مَ بقَ  يَ لَم  وَ  ، لَّهُ كُ ينَ  الدِّ لِكَ  ذَ لَ  مَ فَشَ  . مْ اتِهِ بَقَ طَ وَ مْ  الِهِ أَحوَ فِ  تِالَ اخْ

.(٣)« يطِ حِ المُ عِ  امِ الجَ مِ  الَ الكَ ا  ذَ هَ فِي  لَ  خَ دَ
؟  لِكَ ذَ بَعدَ  يءٌ  شَ يَ  قِ بَ ل  هَ م،  نَعَ  . هُ لُّ كُ ينُ  الدِّ يَ  هِ ةَ  يحَ النَّصِ نَّ  أَ تَبَيَّنُ  يَ ا  ذَ بِهَ وَ

 . ةُ يْحَ النَّصِ نُ  يْ الدِّ فَ  ، يءٌ شَ يَ  قِ بَ ا  مَ
اتُ اهللاِ  لَوَ صَ  ، ـــلِـــمِ الـــكَ ـــعَ  امِ ـــوَ جَ وتِـــــيَ  أُ ـــن  مَ ــى  ــلَ عَ ــــهُ  مُ ــــالَ سَ وَ اتُ اهللاِ  لَوَ فَصَ

 . انٍ سَ بِإِحْ مْ  هُ لَ ينَ  التَّابِعِ لَى  عَ وَ  ، ابِهِ أَصحَ لَى  عَ وَ آلِهِ  لَى  عَ وَ  ، يهِ لَ عَ هُ  مُ الَ سَ وَ
فِي  رَ  قَصَّ مَن  وَ ؛  ينَ الدِّ لَ  مَ تَكْ اسْ دِ  قَ فَ  ، ورِ األُمُ هِ  ذِ هَ فِي  بدُ  العَ حَ  نَصَ تَى  «فَمَ

«صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلَط» (ص٢٠٤).  (١)
وكاني» (١٣٥٦/٣). «الفتح الربَّاني من فتاو اإلمام الشَّ  (٢)

«بهجة قلوب األبرار» (ص١٥).  (٣)
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.(١)« فِيهِ رَ  قَصَّ ا  مَ بِ  سَ بِحَ ينُهُ  دِ صَ  نَقَ دْ  قَ فَ ا،  نهَ مِ يءٍ  بِشَ ةِ  يحَ النَّصِ
 ، ـهِ لـِـكِــتَــابـِ وَ  ،ِ هلِلَّ ــةِ  ــيــحَ الــنَّــصِ  : ــــسِ األُسُ هِ  ــــذِ هَ ــى  ــلَ عَ ــعُ  ــمَ ــجــتَ الــمُ ـــامَ  قَ ــتَــى  ــمَ «فَ
 ، ةً ــيــدَ ــمِ حَ ـــةً  ـــيَ اضِ ــةً رَ ــيــشَ ـــاشَ عِ ، عَ ــمْ ـهِ ــتـِ ــامَّ عَ وَ  ، ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ـــةِ الــمُ ـــمَّ ئِ َ ألِ وَ  ، ـــولِـــهِ سُ لِـــرَ وَ

. (٢ )« ةً ــيــدَ ــعِ ــقٍّ سَ حَ ــيــتَــةَ  ــاتَ مِ مَ وَ
دْ  قَ فَ  ، مْ تِهِ امَّ عَ وَ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ ةِ  َئِمَّ ألِ وَ  ، ولِهِ سُ لِرَ وَ  ، لِكِتَابِهِ وَ  ،ِ هلِلَّ حَ  نَصَ نْ  مَ «وَ

ا»(٣) . يعً مِ جَ نِ  يْ ارَ الدَّ فِي  افِيَةِ  عَ الْ وَ  ، ةِ احَ بِالرَّ ازَ  فَ
ـــا ـــهَ ـــلْ ـــثِ ـــتَ ـــامْ ــــحَ فَ ــــائِ ــــصَ ـــــــكَ الــــنَّ ــــتُ لَ ــــعْ ــــمَ ـــا(٤)جَ ـــتَ ـــلْ ـــثَ ـــتَ ــــا امْ ــــلُ مَ ــــضَ ـــيَ أَفْ ـــهِ ـــكَ فَ ـــاتَ ـــيَ حَ

ŽÏųË ŽëĆfi’\ ;Å̌Ž\Ę̂…̨

: ةٌ ظِيمَ عَ ائِدُ  وَ فَ ةِ  يحَ لِلنَّصِ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص(٥). النَّبِيُّ هُ  رَ كَ ذَ ا  مَ كَ  ، ينُ الدِّ يَ  هِ بَلْ  ا،  بِهَ إِالَّ  تِمُّ  يَ الَ  ينَ  الدِّ نَّ  أَ ا:  نهَ مِ

 : يبِيِّ هَ الوُ فٍ  شرِ مُ ابنِ  رِ  اعِ الشَّ رُّ  دَ  ِ هلِلَّ وَ
ـــا ـــهَ ــةُ إِنَّ ــيــحَ  الــنَّــصِ ـــقـــوَ ـــمِ الـــتَّ ـــــنْ أَعـــظَ مِ (٦)وَ ــهِ ــثْــلَ أُسِّ بِــنَــائِ ــتْ مِ ــحَ يــنِ أَضْ ــنَ الــدِّ مِ

:۴ لِيٍّ عَ بنُ  انُ  يمَ لَ سُ دٍ  رشِ مُ بُو  أَ الَ  قَ وَ
ـــــقٍ ـــــافِ ـــــنَ ـــــــاقِ مُ ـــــــفَ ـــــــــنْ نِ ــــــكَ عَ ــــــانَ هْ لِــــــسَ ــــــــــــزِّ (٧)نَ ــنِ ــؤمِ ــحُ الــمُ ــصْ يــنَ نُ ـــإِنَّ الــدِّ ــحْ فَ ــصَ انْ وَ

لبِهِ  قَ ــلِ  ــمَ عَ نَفسُ   ، لقِ لِلخَ وَ  ، لِــكِــتَــابِــهِ وَ  ، ــولِــهِ سُ لِــرَ وَ  ،ِ هلِلَّ ــحَ  الــنَّــاصِ أَنَّ  ــا:  ــنْــهَ مِ «وَ
ع» (ص٢١٣) [طبعة دار الريَّان للتراث - القاهرة]، البن  طَب الجوامِ ع من الخُ مِ « الضياء الالَّ  (١)

عثيمين۴.
المصدر السابق (ص٢١٤).  (٢)

«المدخل» (١٩/٢/٢) [طبعة المكتبة العصرية - بيروت]، البن الحاج۴.  (٣)
«قصيدة اإللبيري» (ص٤١). م» (ص١٠٣).(٤)  «فتح الرحيم الملك العالَّ  (٥)

«كفاية اإلنسان من القصائد الغر الحسان» (ص١٧٣).  (٦)
«معجم األدباء» (٤٠٤/١) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت]، لياقوت الحموي۴.  (٧)



MS

؛  ينَ مِ الَ بِّ العَ ةِ إِلَى رَ بَ رِّ قَ الِ المُ نْ أَكبَرِ األَعمَ ، مِ ةِ يحَ تَهيِئَتُهُ لِلنَّصِ هُ وَ ادُ استِعدَ ا، وَ ذَ هَ
ةِ،  ورَ ذكُ يَّةِ المَ رعِ ةِ الشَّ يحَ لَى النَّصِ ثلِ تَوطِينِ النَّفسِ عَ دٌ إِلَى اهللاِ، بِمِ بَ أَحَ رَّ قَ ا تَ فَمَ

. لَ مَ كَ العَ رَ وْ تَ ، أَ لَ مِ وْ عَ ، أَ دَ عَ وْ قَ امَ أَ ةٍ، إِنْ قَ رَّ ستَمِ ةٍ مُ بَادَ حُ فِي عِ النَّاصِ فَ
 ، ــولِــهِ سُ لِــرَ وَ  ِ هلِلَّ ا  حً نَاصِ ــانَ  كَ ا  إِذَ  ، يــنِــيِّ الــدِّ لِ  مَ العَ ــنِ  عَ ــزَ  ــجِ عَ ــنْ  مَ نَّ  أَ ــا:  ــنْــهَ مِ وَ
م،  لِهِ مَ عَ فِــي  لِينَ  امِ العَ كُ  ــارِ ــشَ يُ وَ  ، لَيهِ عَ جَ  ــرَ حَ الَ  ــهُ  ــإِنَّ فَ  ، ــهُ لَ رَ  يَسَّ تَ ا  إِذَ يرَ  الخَ ــا  يً ــاوِ نَ

.(١)« بِالنِّيَّاتِ الُ  األَعمَ ا  إِنَّمَ فَ
 W  V  U  T  S  R  Q﴿ : يــنَ ورِ ــعــذُ ــقِّ الــمَ ــالَــى فِــي حَ ــعَ ـــالَ تَ «قَ
 ﴾  r q  p  o  n﴿ لِـــــــكَ  ذَ وَ  ،[٦١ [الــــنــــور:   ﴾  \  [  Z  Y  X

.[٩١ [التوبة: 
 ، ــولِــهِ سُ رَ وَ  ِ هلِلَّ ينَ  حِ نَاصِ ونُوا  كُ يَ أَن   : ءِ الَ ــؤُ هَ ن  عَ جِ  ــرَ الــحَ نَفيِ  فِي  طَ  اشتَرَ فَ

م»(٢). هُ لَ ورِ  قدُ بِالمَ يَامِ  القِ وَ  ، ةِ قَ ادِ الصَّ بِالنِّيَّاتِ  لِكَ  ذَ وَ
نَّ  أَ وَ  ، بَالٍ لَى  عَ هُ  لَ رُ  تَخطُ الَ  ا  ورً مُ أُ قِ  ادِ الصَّ حِ  لِلنَّاصِ رُ  يَسِّ يُ نَّ اَهللا  أَ ا:  نْهَ مِ «وَ
إِنْ  فَ  ، حُ نجَ يَ وَ فلِحُ  يُ هُ  إِنَّ فَ  ، ةَ يحَ النَّصِ هُ  دُ قَصْ انَ  كَ ا  إِذَ  ، ينَ لِمِ سْ المُ نَفعِ  فِي  يَ  اعِ السَّ
لٍ  مَ عَ بَعضِ  ن  عَ زَ  جِ عَ نْ  فَمَ  ، هُ أَجــرُ ــمَّ  تَ إِالَّ  وَ  ، الِبُ الغَ ــوَ  هُ وَ فِعالً  ــهُ  لَ عَى  سَ ا  مَ ــمَّ  تَ
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :الَى عَ الَ تَ . قَ لَ مَ لِكَ العَ هُ ذَ مَ لَ ، تَمَّ عَ فِيهِ رَ قَد شَ

.[١٠٠ ﴾ [النساء:  ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
م  نيَاهُ دُ وَ م  ينِهِ دِ فِي  ينَ  لِمِ سْ المُ شَّ  غَ نْ  مَ إِنَّ  فَ  ، الغِشِّ نَ  مِ ةُ  مَ الَ السَّ ا:  نْهَ مِ وَ
 ، ــيــدِ الــبَــعِ يــبِ وَ ــرِ ــقِّ الــقَ ةِ فِــي حَ بِيحَ ــالِ القَ ــصَ ــنْ أَشــنَــعِ الــخِ ــشُّ مِ الــغِ ، وَ ــمْ ــنْــهُ ــيْــسَ مِ ــلَ فَ

.(٣)« افِقِ وَ المُ وَ الِفِ  خَ المُ وَ
م» (ص١٠٣ - ١٠٤). «فتح الرحيم الملك العالَّ  (١)

عدي» (٩٦/٢٢). «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)

م» (ص١٠٤). «فتح الرحيم الملك العالَّ  (٣)



MT

ــــــــلُّ  غِ يَ الَ  ثٌ  ــالَ ثَ  ...»  : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــنِ  عَ ــودٍگ:  ــعُ ــسْ مَ بْدِ اهللاِ بْنِ  عَ ــنْ  عَ
ومُ  ــزُ لُ وَ  ، ينَ سلِمِ المُ ــةِ  ئِــمَّ أَ ةُ  حَ نَاصَ مُ وَ  ،ِ ِهلِلَّ هلِلَّ لِ  مَ الْعَ صُ  ــالَ إِخْ  : ــمٍ لـِ سْ مُ لْبُ  قَ نَّ  يهِ لَ عَ

.(١)« مْ ائِهِ رَ وَ نْ  مِ يطُ  تُحِ ةَ  وَ عْ الدَّ إِنَّ  فَ ؛  مْ تِهِ اعَ مَ جَ
الَ  وَ  ، ــلَّ الــغِ لُ  يَحمِ الَ  أَي:   :« ــمٍ لـِ سْ مُ ــبُ  ــلْ قَ نَّ  يهِ لَ عَ ــــــــلُّ  غِ يَ الَ  ثٌ  ــالَ «ثَ  : ــهُ ــولُ قَ

. هُ ائِمَ خَ سَ وَ لبِ  القَ ادَ  فَسَ وَ  ، الغِشَّ وَ لَّ  الغِ ي  تَنفِ إِنَّها  فَ  ، ةِ ثَ الثَّالَ هِ  ذِ هَ عَ  مَ فِيهِ  ى  بقَ يَ
 ، الغِشِّ لِّ وَ نَافٍ لِلغِ ا - مُ ا - أَيضً ذَ هَ » وَ ينَ سلِمِ ةِ المُ ئِمَّ ةُ أَ حَ نَاصَ مُ : «وَ ولُهُ قَ وَ
د  فَقَ  ، ـــةَ األُمَّ وَ ــةَ  ــمَّ األَئِ ــحَ  ــصَ نَ ــن  ــمَ فَ ؛  هُ ــدُّ ضِ ــيَ  هِ إِذ   ، ــلَّ الــغِ ــعُ  ــامِ ــجَ تُ الَ  ةَ  يحَ النَّصِ ــإِنَّ  فَ

.(٢) لِّ الغِ نَ  مِ ئَ  بَرِ
ــةَ  ــيــحَ ــصِ الــنَّ ـــمَ  ـــكـــتُ تَ أَن  ـــلُّ  ـــحِ يَ الَ  )۴: «وَ يُّ (ت٣٢٩هـــــــــ ــــارِ ــــهَ ــــربَ الــــبَ ـــــالَ  قَ
 ، ينَ لِمِ سْ المُ ــشَّ  غَ ــدْ  ــقَ فَ ــتَــمَ  كَ ن  فَمَ  ، يــنِ الــدِّ مــرِ  أَ فِــي  ــم  هِ ــرِ ــاجِ فَ وَ ــم  هِ ــرِّ بَ  ، ينَ سلِمِ لِلمُ
هُ  ولَ سُ رَ وَ انَ اَهللا  خَ دْ  قَ فَ ينَ  الدِّ شَّ  غَ مَن  وَ  ، ينَ الدِّ شَّ  غَ دْ  قَ فَ ينَ  لِمِ سْ المُ شَّ  غَ مَن  وَ

.(٣)« نِينَ ؤمِ المُ وَ
نْ  يْ مَ دَ يْنِ يَ نْ بَ عُ مِ نْزَ ةَ تُ كَ بَرَ نَّ الْ ، إِالَّ أَ الِكِ هَ مَ نَ الْ غِشِّ مِ نْ فِي الْ كُ مْ يَ وْ لَ لَ وَ
هِ  حِ نُصْ مِ  ــدَ عَ وَ  ، مْ هِ قِّ حَ فِي  فِهِ  رُّ تَصَ ــوءِ  سُ وَ  ، ينَ لِمِ سْ لِلْمُ هِ  رِ ــرَ ضَ بَبِ  بِسَ لِــكَ  ذَ لَ  فَعَ
دْ  قَ فَ  ، ــمْ ــتِــهِ ــامَّ عَ وَ ينَ  لِمِ سْ مُ الْ ــةِ  ــمَّ َئِ ألِ وَ  ، ــولِــهِ سُ لِــرَ وَ  ، لِــكِــتَــابِــهِ وَ  ، ِ هلِلَّ حَ  نَصَ ــنْ  مَ وَ ؛  ــمْ ــهُ لَ

ا(٤). يعً مِ جَ نِ  يْ ارَ الدَّ فِي  افِيَةِ  عَ الْ وَ ةِ  احَ بِالرَّ ازَ  فَ
.(٥) قِّ لِلْحَ بَاطِلِ  الْ وَ قِ  دْ لِلصِّ بِ  ذِ الْكَ ةِ  ادَّ ضَ مُ كَ  ، ينِ لِلدِّ ادٌّ  ضَ مُ غِشُّ  الْ وَ

 ، قِ األَخالَ لُ  أَفضَ وَ  هُ ي  الَّذِ  ، لُقِ الخُ ا  ذَ هَ إِلَى  و  يَدعُ ظِيمُ  العَ رآنُ  القُ ا  ذَ «فَهَ
رواه الترمذي (٢٦٥٨)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الجامع» (٦٧٦٦).  (١)

ان - السعودية]. «مفتاح دار السعادة» (٢٧٧/١) [طبعة دار ابن عفَّ  (٢)
نَّة» (ص٨٥) [طبعة مكتبة دار المنهاج - الرياض]. «شرح السُّ  (٣)

«المدخل البن الحاج» (١٩/٣).  (٤)
«إعالم الموقِّعين عن رب العالمين» (٤/ ١٣٥).  (٥)
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ا  بِهَ ــانَ  بَ وَ  ، ــهُ ــنــيَــانُ بُ ا  لَيهَ عَ ــامَ  قَ وَ  ، مِ ســـالَ اإلِ يــنُ  دِ ا  لَيهَ عَ ــسَ  أُسِّ ــتِــي  الَّ ةُ  يحَ النَّصِ ــوَ  هُ وَ
 ، ةً فِــطــرَ ــقــالً وَ عَ ــا وَ ــرعً ــودٌ شَ ــحــمُ ـــدٍ مَ حَ ــلِّ أَ ـــإِنَّ الــنُّــصــحَ لِــكُ ؛ فَ ـــيءٍ ــلِّ شَ ــلَــى كُ ــهُ عَ ــضــلُ فَ

.(١)« ةً فِطرَ وَ قالً  عَ وَ ا  رعً شَ بِيحٌ  قَ هُ  دُّ ضِ وَ
ــيَ  ــهِ ــنَــا، فَ ــلَ ــلَ ــالِــجُ خَ ــعَ نُ ــا، وَ ــنَ اتَ ــصــلِــحُ ذَ نُ ــنَــا، وَ ــسَ نــفُ مُ أَ ــوِّ ــقَ ــا نُ هَ حــدَ ــةِ وَ ــيــحَ ــبِــالــنَّــصِ فَ
 ، هُ نَفسَ هَ  فِ سَ مَن  إِالَّ  ا  هَ عُ دَ يَ الَ   ، يرٍ خَ ةِ  افِلَ نَ اكُ  إِدرَ وَ  ، هُ تَركُ نبَغِي  يَ الَ  ــرضٌ  «فَ ا  ذَ بِهَ

.(٢)« هِ ظِّ حَ عَ  وضِ مَ كَ  رَ تَ وَ
.(٣)« ةِ يحَ نَ النَّصِ الَ أَعظَمُ مِ ى، وَ الَ أَخفَ قُّ وَ دَ ، أَ قِ مِ األَخالَ ارِ كَ ا فِي مَ مَ «وَ

 ، أَهلُهُ إِالَّ  هُ  ــدرَ قَ فُ  يَعرِ الَ   ، نزٌ كَ ةِ  ثَ الثَّالَ هِ  ــذِ هَ تَحتَ   : ــولُ ــقُ يَ النَّاسِ  بَعضُ  وَ
ا  هَ تَ رَ د ثَمَ ، تَجِ ا عِشتَ ا مَ هَ كمَ م حُ التَزِ ، وَ لبِكَ ا فِي قَ شهَ انقُ : (ن. ص. ح)؛ فَ وَ هُ وَ

. الً آجِ وَ الً  اجِ عَ اءَ اُهللا،  شَ إِن 
ŽfËŽ›_Ći’\Ą̂ ; ŽÏųË ŽëĆfi’\ ;fl̨Ëd̨ ;–̌Ǫ̈’\

ــةِ  ــقَ ــفَ الــشَّ ، وَ ـــهُ ــةِ لَ حــمَ ةِ الــرَّ ـــورَ ــهُ بِـــصُ ــحُ ــنــصَ ــن تَ ـــى مَ ـــانٌ إِلَ ــةَ إِحـــسَ ــيــحَ نَّ الــنَّــصِ «أَ
ادُ  ــرَ مُ وَ  ، ــةٍ قَّ رِ وَ ةٍ  حمَ رَ ن  عَ رُ  يَصدُ مَحضٌ  انٌ  إِحسَ وَ  هُ فَ  ، لَيهِ عَ وَ ــهُ  لَ ةِ  يرَ الغَ وَ  ، لَيهِ عَ
ةَ  ايَ غَ ا  بَذلِهَ فِي  يَتَلَطَّفُ  فَ  ، هِ لقِ خَ إِلَى  انُ  حسَ اإلِ وَ  ، اهُ ضَ رِ وَ جهُ اهللاِ  وَ ا:  بِهَ حِ  النَّاصِ
الِمِ  العَ بِيبِ  الطَّ ةَ  لَ امَ عَ مُ هُ  لُ امِ عَ يُ وَ  ، ــتَــهُ ئِــمَ الَ وَ وحِ  نصُ المَ  َأَذ لُ  يَحتَمِ وَ  ، التَّلَطُّفِ
 ، هُ تَ رَ نِفْ وَ تَهُ  اسَ رَ شَ وَ هِ  قِ لُ خُ وءَ  سُ لُ  يَحتَمِ وَ  هُ وَ ا،  ضً رَ مَ بَّعَ  شَ المُ يضَ  رِ المَ قِ  شفِ المُ

. حِ النَّاصِ أنُ  شَ ا  ذَ فَهَ  ، مكِنٍ مُ لِّ  بِكُ يهِ  إِلَ اءِ  وَ الدَّ ولِ  صُ وُ فِي  تَلَطَّفُ  يَ وَ
هُ  تَمَ شَ وَ بَهُ  نَّ أَ مَن  مُّ  ذَ وَ  ، انَةُ هَ اإلِ وَ التَّعيِيرُ  هُ  قَصدُ لٌ  جُ رَ وَ  هُ فَ  : نِّبُ ؤَ المُ ا  مَّ أَ وَ
 ، انَةِ هَ اإلِ مِّ وَ قا لِلذَّ ستَحِ ا مُ ا، يَ ذَ كَ ا وَ ذَ لَ كَ ا فَاعِ : يَ هُ ولُ لَ قُ وَ يَ هُ ، فَ ةِ النُّصحِ ورَ فِي صُ

م» (ص١٠٤).  «فتح الرحيم الملك العالَّ  (١)
رة في دار الكتب العلمية - بيروت]، لإلمام الشافعي۴. «الرسالة» (ص٥٠) [الطبعة المصوَّ  (٢)

«فيض القدير» (٢٦٨/٦).  (٣)
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ــيــهِ  لَ ــنُ إِ ــحــسِ يُ ــهُ وَ ــبُّ ــحِ ــن يُ أَ مَ ــو رَ ـــهُ لَ نَّ ا: أَ ـــذَ ــةُ هَ مَ ــالَ عَ ، وَ ــقٍ ــشــفِ ــحِ مُ ــاصِ ةِ نَ ـــورَ فِــي صُ
ــهُ  ــبُ لَ ــطــلُ يَ يئًا، وَ ــهُ شَ ــلْ لَ ــقُ ــم يَ لَ ــهُ وَ ضْ لَ ــرِّ ــعَ ــم يُ ، لَ ــنــهُ ــرٍّ مِ وْ شَ ا أَ ــذَ ــلِ هَ ــمَ ــثــلِ عَ ــلَــى مِ عَ
ةٌ  رضَ عُ انُ  نسَ اإلِ وَ  ، ةَ العِصمَ هُ  لَ نتُ  مِ ضَ إِنِّي  وَ  : الَ قَ لِبَ  غُ إِنْ  فَ ؛  يرِ اذِ عَ المَ وهَ  جُ وُ

 . لِكَ ذَ نَحوُ  وَ  ، يمٌ حِ رَ ورٌ  فُ غَ  ُ اهللَّ وَ  ، يهِ اوِ سَ مَ ن  مِ كثَرُ  أَ نُهُ  اسِ حَ مَ وَ إِ،  طَ لِلْخَ
ظُّ  حَ انَ  كَ يفَ  كَ وَ ؟!  هُ بغِضُ يُ مَن  ونَ  دُ بُّهُ  يُحِ نْ  لِمَ ا  ذَ هَ انَ  كَ يفَ  كَ بًا!  جَ عَ يَا  فَ
 ، ةِ رَ غفِ المَ فوِ وَ اءَ العَ جَ نكَ رَ ا مِ ذَ ظُّ هَ حَ ؟! وَ ةِ النُّصحِ ورَ نكَ التَّأنِيبَ فِي صُ لِكَ مِ ذَ

؟!  يرِ اذِ عَ المَ وهِ  جُ وُ طَلَبِ  وَ
قبَلْ  تَ لَم  ا  إِذَ يكَ  ادِ عَ يُ الَ  حَ  النَّاصِ نَّ  أَ  : نِّبِ ؤَ المُ وَ حِ  النَّاصِ ينَ  بَ وقِ  رُ الفُ نَ  مِ وَ
رِ  بِظَهْ لَكَ  و  يَدعُ وَ  ، بَلْ قْ تَ لَم  وْ  أَ بِلْتَ  قَ لَى اهللاِ  عَ ي  أَجرِ عَ  قَ وَ دْ  قَ  : الَ قَ وَ  ، تَهُ يحَ نَصِ

.(١)« لِكَ ذَ دِّ  بِضِ نِّبُ  ؤَ المُ وَ  ، النَّاسِ فِي  ا  بَيِّنُهَ يُ الَ  وَ  ، يُوبَكَ عُ رُ  كُ ذْ يَ الَ  وَ  ، يْبِ الغَ
ŽÏęłË Ž∆’\Ą̂ ; ŽÏųË ŽëĆfi’\ ;fl̨łËd̨ ;–̌ łǪ̈’\

يرَ  تَحذِ ا  فِيهَ صدُ  القَ ونُ  يَكُ ةَ  يحَ النَّصِ أنَّ   : يْبَةِ الغِ وَ ةِ  يحَ النَّصِ يْنَ  بَ قُ  ــرْ الــفَ «وَ
حبَتِهِ  صُ فِي  كَ  ارَ تَشَ اسْ ا  إِذَ فِيهِ  ا  مَ رُ  تَذكُ فَ  ، دٍ فسِ مُ وْ  أَ اشٍّ  غَ وْ  أَ عٍ  بتَدِ مُ ن  مِ سلِمِ  المُ
هُ  تْ ارَ تَشَ اسْ ــدِ  قَ وَ  ، قَيسٍ بِنتِ  ةَ  اطِمَ لفَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ــالَ  قَ ا  مَ كَ  ، بِــهِ لُّقِ  التَّعَ وَ تِهِ  لَ امَ عَ مُ وَ
ــالَ  ــهــمٍ فَ ـــو جَ بُ ـــا أَ مَّ ـــــولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «أَ سُ ــالَ رَ ــقَ »(٢). فَ ـــهـــمٍ ـــي جَ بِ أَ ــةَ وَ يَ ــاوِ ــعَ ــاحِ مُ فِــي نِــكَ

.(٣)«... لَهُ الَ  مَ الَ  علُوكٌ  فَصُ ةُ  يَ اوِ عَ مُ ا  مَّ أَ وَ  ، هِ اتِقِ عَ ن  عَ اهُ  صَ عَ عُ  يَضَ
 . ــربِ يــكِ بِــالــضَّ ــؤذِ ا يُ ـــذَ هَ ، وَ ــكِ ــقِّ ــن حَ ــزُ عَ ــعــجَ ــد يَ ــيــرٌ قَ ــقِ ا فَ ـــذَ نَّ هَ ــا أَ ــهَ ــنَ لَ ــيَّ ــبَ «فَ

.(٤)« اطِبِ الخَ يبِ  عَ كرَ  ذِ نَ  مَّ تَضَ إِن  وَ ا،  هَ لَ ا  نُصحً ا  ذَ هَ انَ  كَ وَ
«الروح» (ص٣٤٦ - ٣٤٧) [طبعة دار المدني - جدة].  (١)

المصدر السابق (ص٣٢٢).  (٢)
رواه مسلم [٣٦ - (١٤٨٠)]، من حديث فاطمة بنت قيسڤ.  (٣)

.(٢٣٠/٢٨) «مجموع الفتاو»  (٤)



NM

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ انَ  كَ ا  إِذَ فَ نيَا،  الدُّ فِي  النُّصحِ  نَ  مِ أَعظَمُ  ينِ  الدِّ فِي  النُّصحَ  إِنَّ  «فَ
.(١)« أَعظَمُ ينِ  الدِّ فِي  ةُ  يحَ النَّصِ فَ ا،  نيَاهَ دُ فِي  ةَ  رأَ المَ حَ  نَصَ

هُ  ــرَ ــاشَ ــدْ عَ قَ ، وَ اتِ ــرَ ــنــكَ ــكِــبُ الــمُ ــرتَ يَ ، وَ اتِ ــوَ ــلَ كُ الــصَّ ــتــرُ ــلُ يَ جُ ــانَ الــرَّ ا كَ إِذَ «وَ
و  يَدعُ ا  عً بتَدِ مُ انَ  كَ ا  إِذَ وَ  . هُ تُ رَ اشَ عَ مُ ى  لِتُتَّقَ هُ  لَ هُ  مرُ أَ يِّنَ  بُ  : ينَهُ دِ دَ  يُفسِ أَن  افُ  يَخَ مَن 
 ، نَّةَ السُّ وَ الكِتَابَ  الِفُ  يُخَ ا  يقً طَرِ يَسلُكُ  أَو   ، نَّةَ السُّ وَ الكِتَابَ  الِفُ  تُخَ ائِدَ  قَ عَ إِلَى 
وا  علَمُ يَ وَ هُ  لَ الَ ضَ وا  هُ لِلنَّاسِ لِيَتَّقُ مرُ أَ يِّنَ  بُ  : لِكَ بِذَ النَّاسَ  لُ  جُ الرَّ لَّ  يُضِ أَن  افُ  يَخَ وَ
الَ  الَى،  عَ تَ جهِ اهللاِ  وَ اءَ  ابتِغَ وَ النُّصحِ  جهِ  وَ لَى  عَ ونَ  يَكُ أَن  بُ  يَجِ هُ  لُّ كُ ا  ذَ هَ وَ  . هُ الَ حَ
 ، دٌ اسُ تَحَ أَو   ، ةٌ يَّ نيَوِ دُ ةٌ  اوَ دَ عَ ا  مَ ينَهُ بَ ونَ  يَكُ أَن  ثلَ  مِ  : انِ نسَ اإلِ عَ  مَ خصِ  الشَّ   وَ لِهَ
هُ  قَصدُ وَ  ، لِلنُّصحِ ا  رً ظْهِ مُ يهِ  اوِ سَ بِمَ لَّمُ  يَتَكَ فَ  ، ةِ اسَ ئَ الرِّ لَى  عَ عٌ  نَازُ تَ أَو   ، ضٌ بَاغُ تَ أَو 
؛  ــانِ ــيــطَ ــلِ الــشَّ ــمَ ــن عَ ا مِ ــذَ ــهَ ، فَ ــنــهُ هُ مِ ــاؤُ ــيــفَ اســتِ ــخــصِ وَ ـــنَ الــشَّ ــضُّ مِ ــنِ الــغَ ــاطِ فِــي الــبَ
ــحُ  ــاصِ ـــونُ الــنَّ ـــكُ ـــل يَ »، بَ ـــــوَ ـــا نَ ئٍ مَ ـــلِّ امــــرِ ـــا لِـــكُ ـــمَ إِنَّ ، وَ ـالــنِّــيَّــاتِ ـــالُ بـِ ـــا األَعـــمَ ـــمَ «إِنَّ وَ
م  ينِهِ دِ فِي  هُ  رَ ــرَ ضَ ينَ  سلِمِ المُ يَ  يَكفِ أَن  وَ  ، خصَ الشَّ لِــكَ  ذَ يُصلِحُ  نَّ اَهللا  أَ هُ  قَصدُ

.(٢)« نُهُ كِّ تُمَ تِي  الَّ قِ  الطُّرُ رَ  يسَ أَ ودِ  قصُ المَ ا  ذَ هَ فِي  يَسلُكَ  وَ م،  نيَاهُ دُ وَ
وْ  أَ ــقٍ  ــاسِ فَ ـــى  لَ إِ دُ  دَّ ـــرَ ـــتَ يَ ــا  ــهً ــقِّ ــفَ ــتَ مُ ــــتَ  يْ أَ رَ ا  ذَ ي۴ُّ: «إِ وِ ـــوَ لـــنَّ ا ــــامُ  مَ ِ اإلْ ـــالَ  قَ
ــالِــهِ  حَ ــيَــانِ  ــتَــهُ بِــبَ ــيــحَ ــصِ ــيْــكَ نَ ــلَ ــعَ فَ  ، هُ رَ ــرَ ضَ ــهِ  ــيْ ــلَ ــتَ عَ ــفْ خِ وَ ــا،  ــمً ــلْ ــنْــهُ عِ ــذُ عَ خُ ــأْ يَ عٍ  ــتَــدِ ــبْ مُ

.(٣ )« ــةَ ــيــحَ ا الــنَّــصِ ــدً ــاصِ قَ
 ِ ــةِ هلِلَّ ــيــحَ جــــهِ الــنَّــصِ ــى وَ ــلَ ــةُ عَ ــيــبَ ـــتِ الــغِ ـــعَ قَ ا وَ ـــــإِذَ ـــيِّـــم۴ِ: «فَ ـــــالَ ابـــنُ الـــقَ قَ وَ
ا  إِذَ ؛ وَ ــنَــاتِ ــسَ ــةِ الــحَ ــمــلَ ــن جُ ــةٌ إِلَى اهللاِ مِ ــربَ ــيَ قُ ــهِ ، فَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ هِ الــمُ ـــبَـــادِ عِ ـــولِـــهِ وَ سُ رَ وَ
 ، نهُ مِ الغَضِّ  وَ  ، هِ بِلَحمِ هِ  كُّ التَّفَ وَ  ، هِ رضِ عِ يقِ  تَمزِ وَ  ، يكَ أَخِ مِّ  ذَ جــهِ  وَ لَى  عَ تْ  قَعَ وَ
ــتِــي  ــنَــاتِ الَّ ــسَ ـــارُ الــحَ نَ ، وَ ــالُ ــضَ اءُ الــعُ ــيَ الـــدَّ ــهِ ، فَ ــاسِ ــوبِ الــنَّ ــلُ ــن قُ ــهُ مِ ــتَ لَ ــنــزِ ــعَ مَ لِــتَــضَ

.(٢٢٠/٢٨) «مجموع الفتاو» المصدر السابق (٢٢٠/٢٨ - ٢٢١).(١)   (٢)
«صحيح مسلم بشرح النووي» (١٤٣/١٦).  (٣)



NN

.(١)« طَبَ الحَ النَّارُ  لُ  أكُ تَ ا  مَ كَ ا،  لُهَ أكُ تَ
لِــــــي ــــــوْ ــــــحِ قَ ــــــولِ لِــــــنُــــــصْ ــــــبُ ــــــلْ بِــــــالــــــقَ ــــــابِ ــــــقَ (٢)فَ تَ ــــرْ ــــسِ ـــدْ خَ ـــقَ ـــنْـــهُ فَ ضــــتَّ عَ ــــرَ ـــــإِنْ أَعْ فَ

fiÏ Ć⁄ Ž‚Ÿ̌ ;Å̌Ž\Ę̂…̨

UđÖđâ’\;È Ž…;w̌ łëćfi’\; ; ; ; ;UÌ’̨Â ˇ̄ \ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

ا  ــــكَ إِذَ َنَّ ، ألِ ــهُ ــيــنَ بَ ــيــنَــكَ وَ ـــرا بَ ـــانِ سِ نـــسَ ــةُ اإلِ ــبَ ــاطَ ــخَ ـــيَ مُ ــةَ هِ ــيــحَ نَّ الــنَّــصِ ــمْ «أَ ــلَ اعْ
لَّمتَ  تَكَ ا  إِذَ كِنْ  لَ  ، حٌ نَاصِ نَّكَ  أَ لِمَ  عَ وَ  ، هِ نَفسِ فِي  ثَّرتَ  أَ  ، ينَهُ بَ وَ ينَكَ  بَ را  سِ تَهُ  حْ نَصَ
نَّكَ  ظُنُّ أَ دْ يَ قَ ؛ وَ ةَ يحَ قبَلُ النَّصِ ، فَالَ يَ ثمِ ةُ بِاإلِ زَّ هُ العِ ذُ هُ قَد تَأخُ إِنَّ ، فَ لَيهِ امَ النَّاسِ عَ مَ أَ
ا  إِذَ كِنْ  لَ  ، قبَلُ يَ ــالَ  فَ  ، النَّاسِ ينَ  بَ تِهِ  لَ نزِ مَ ــطَّ  حَ وَ  ، هُ تَوبِيخَ وَ نهُ  مِ امَ  نتِقَ االِ يدُ  رِ تُ ا  إِنَّمَ
.(٣)« لِكَ ذَ بِلَ  قَ وَ  ، ةٌ قِيمَ وَ هُ  ندَ عِ بِيرٌ  كَ انٌ  يزَ مِ ا  هَ لَ ارَ  صَ  ، ينَهُ بَ وَ ينَكَ  بَ ةُ  يحَ النَّصِ انَتِ  كَ

K﴾ [النساء].  p  o  n  m  l  k  ﴿ الَى:  عَ تَ الَ اُهللاُهللا  قَ
الِغْ فِي  بَ ودِ، وَ قصُ ولِ المَ صُ حُ لِحُ هُ أَنجَ إِنَّ م، فَ ينَهُ بَ ينَكَ وَ را، بَ م سِ هُ حْ «أَي: انْصَ
إِنْ  ي، وَ اصِ عَ فَ المَ قتَرِ لَى أَنَّ مُ لِيلٌ عَ ا دَ ذَ فِي هَ . وَ يهِ لَ انُوا عَ ا كَ مَّ ، عَ مْ هِ عِ مْ قَ مْ وَ هِ جرِ زَ
.(٤) « ودِ بِهِ قصُ ولُ المَ صُ ظَنُّ حُ ا يُ ، بِمَ عظِهِ غُ فِي وَ بَالَ يُ را، وَ حُ سِ نصَ هُ يُ إِنَّ ، فَ نهُ ضَ عَ رِ أُعْ
آةُ  رْ نُ مِ مِ ؤْ ملسو هيلع هللا ىلص: «الْمُ الَ النَّبِيُّ ، إِذ قَ ةٌ يحَ نَصِ ةٌ وَ قَ فَ وَ شَ هُ ، فَ رِّ انَ فِي السِّ ا كَ مَ وَ

 .(٥)«... نِ مِ ؤْ الْمُ
 ، لَيهِ عَ تَخفَى  أَشــيَــاءَ  ــهُ  لَ بَيِّنُ  يُ  ، ــنِ ــؤمِ الــمُ ــيــهِ  َخِ ألِ هِ  نُصحِ فِــي  قٌ  ــادِ صَ نُ  ؤمِ المُ

«الروح» (ص٣٢٢). «قصيدة اإللبيري» (ص٣٧).(١)   (٢)
«شرح رياض الصالحين» (٣٩٨/٢).  (٣)

مة  «تيسير الكريم الرحمن» (ص٢٢٩) [طبعة جمعية إحياء التراث اإلسالمي - الكويت]، للعالَّ  (٤)
السعدي۴.

رواه أبو داود (٤٩١٨) ، وحسنه األلباني۴ في «السلسلة الصحيحة» (٩٢٦) .  (٥)



NO

.(١) يهِ لَ عَ ا  مَ وَ هُ  لَ ا  مَ هُ  فُ رِّ عَ يُ  ، يِّئَاتِ السَّ وَ نَاتِ  سَ الحَ ينَ  بَ هُ  لَ قُ  رِّ فَ تُ
لِعُ  طْ يُ نُ  مِ ؤْ مُ الْ فَ  ، هُ هَ جْ وَ ا  فِيهَ رُ  نْظُ يَ تِي  الَّ آةِ  رْ مِ الْ كَ نِ  مِ ؤْ مُ الْ يهِ  َخِ ألِ نُ  مِ ؤْ مُ الْ  
نْدَ  عِ ينُهُ  زِ يَ ا  مَ إِلَى  هُ  ــدُ شِ ــرْ يُ وَ  ، هِ حِ الَ إِصْ لَى  عَ هُ  نَبِّهُ يُ وَ  ، يْبٍ عَ نْ  مِ فِيهِ  ا  مَ لَى  عَ ــاهُ  خَ أَ

.(٢) ةِ يحَ النَّصِ فِي  لٌ  اخِ دَ ا  ذَ هَ وَ  ، هِ بَادِ عِ نْدَ  عِ ينُهُ  زِ يَ ا  مَ إِلَى  وَ الَى،  عَ تَ هُ  الَ وْ مَ
ا  إِذَ حِ  النَّاصِ ةُ  مَ الَ عَ «وَ  :۴- تِيُّ  البُسْ بَّانَ  حِ بنُ  دُ  مَّ حَ مُ  - اتِمٍ  حَ بُو  أَ الَ  قَ
ــهُ  ــحَ ــنــصَ يَ أَن  ــيــنَــهُ  شَ ادَ  رَ أَ ــن  مَ ـــةُ  مَ ـــالَ عَ وَ ـــرا،  سِ ــهُ  ــحَ ــنــصَ يَ أَن  ــهُ  لَ ــوحِ  ــنــصُ الــمَ ــةَ  يــنَ زَ ادَ  رَ أَ
؛  انَهُ زَ دْ  قَ فَ را  سِ هُ  ظَ عَ وَ مَن  وَ  ، انَهُ شَ دْ  قَ فَ نِيَةً  الَ عَ اهُ  أَخَ ظَ  عَ وَ مَن  نَّ  »(٣)؛ «ألَِ نِيَةً الَ عَ
 .(٤)« ينُهُ شِ يَ ا  فِيمَ صدِ  القَ نَ  مِ   رَ أَحْ  ، اهُ أَخَ ينُ  زِ يَ ا  فِيمَ سلِمِ  لِلمُ ودِ  جهُ المَ غُ  إِبالَ فَ
يُّ  رِ يُّ الظَّاهِ لُسِ مٍ األَنْدَ زْ دَ - ابنُ حَ لِيُّ بنُ أَحمَ دٍ - عَ مَّ حَ بُو مُ امُ أَ مَ ِ قُولُ اإلْ يَ وَ
؛  يحٍ يضٍ الَ تَصرِ بِتَعرِ ا، وَ هرً را الَ جَ حْ سِ انْصَ تَ فَ حْ ا نَصَ )۴: «إِذَ (ت٤٥٦هـ

.(٥)« هُ لَ يحِ  التَّصرِ نَ  مِ دَّ  بُ فَالَ   ، مُ فهَ يَ الَ  نْ  لِمَ إِالَّ 
ــقَّ  حَ دِّي  ـــؤَ تُ وَ  ، ــةَ ــفَ األُلْ ــيــمُ  ــقِ تُ ــفــنَــا:  صَ وَ ــا  مَ ــعــتِ  نَ ــلَــى  عَ ــتْ  ــانَ كَ ا  ةُ «إِذَ يحَ النَّصِ فَ

.(٦)« ةِ وَّ األُخُ
 : قُولُ يَ يثُ  حَ افِعِي۴ِّ  الشَّ امِ  مَ ِ اإلْ رُّ  دَ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ وَ

ادِي ـــــــرَ ـــــــفِ ـــــي انْ ــــكَ فِ ــــحِ ــــنُــــصْ نِــــي بِ ــــدْ ــــمَّ ــــغَ ـــهْتَ ـــاعَ ـــمَ ـــــي الـــجَ ـــةَ فِ ـــيـــحَ ـــصِ ــــنِــــي الـــنَّ ــــبْ ــــنِّ جَ وَ
عٌ ــــــــــوْ ــــــــاسِ نَ ــــــيــــــنَ الــــــــنَّ ــــــحَ بَ ــــــصْ ـــــــــــــإِنَّ الــــــنُّ (٧)فَ ـــهْ ـــاعَ ـــتِـــمَ ـــــى اسْ ــيــخِ الَ أَرضَ ــوبِ ــــنَ الــتَّ مِ

«الفتح الرباني» (ص٢٨)، للشيخ الجيالني۴.  (١)
«سبل السالم شرح بلوغ المرام» (٥٩٥/٤) [طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض].  (٢)

«روضة العقالء» (ص١٩٧). المصدر السابق (ص١٩٦).(٣)   (٤)
يَر» (ص١٢٢) [طبعة دار ابن حزم - بيروت]. «األخالق والسِّ  (٥)

«روضة العقالء» (ص١٩٧).  (٦)
«ديوان اإلمام الشافعي» (ص٢٧٥) [طبعة دار الفكر - بيروت].  (٧)



NP

.(١)« يعٌ رِ قْ تَ  ِ إلَ المَ ينَ  بَ «النُّصحُ   : ةِ ائِرَ السَّ األَمثَالِ  فِي  وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ وََوهلِلَّ

..............................(٢) يعُ رِّ تَقرِ ن فِي السِّ ا لَم يَكُ النُّصحُ مَ وَ
U ŽÏęh̨]“̨⁄̌’]Žd ;w̌ łëćfi’\ ; ; ; ;UÏ̌Ę̈Ž›]Ćm’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

 ، قِهِ أَخالَ فِي  وْ  أَ  ، اتِهِ بَادَ عِ فِي  فِيهِ  هُ  دُ نتَقِ تَ يئًا  شَ يكَ  أَخِ ن  مِ يتَ  أَ رَ ا  إِذَ نْتَ  أَ «وَ
ا  فِيمَ ــهُ  ــحُ ــنــصَ تَ وَ  ، ــيــكَ ــلَ عَ ــهِ  ــوقِ ــقُ حُ ــن  مِ هِ  ــذِ ــهَ فَ  ، تِهِ يحَ بِنَصِ لَيكَ  عَ فَ  ، تِــهِ ــالَ ــامَ ــعَ مُ فِــي  وْ  أَ
 ، نهُ مِ ــدَّ  بُ الَ  ــيءٌ  شَ نَا  هُ لَكِن   . ــتُــكَ مَّ ذِ أُ  ــبــرَ تَ ا  ــذَ بِــهَ وَ  ، بَةً اتَ كَ مُ وْ  أَ ةً  هَ افَ شَ مُ ينَهُ  بَ وَ ينَكَ  بَ
فْ  الَ تَخَ ، وَ كَ مَ رَ اسْ دَّ أَن تَذكُ ، فَالَ بُ بَةِ اتَ كَ هُ بِالمُ حَ نَاصِ دتَّ أَن تُ رَ ا أَ نَّكَ إِذَ وَ أَ هُ وَ
م  لَيكُ عَ مُ  الَ السَّ  ، نٍ فُالَ بنِ  نِ  فُالَ يهِ  أَخِ إِلَى  نٍ  فُالَ نْ  مِ  : لْ قُ وَ رْ  كُ اذْ بَانًا،  جَ نْ  تَكُ الَ  وَ
ا  إِذَ هُ  نَّ أَ أَجلِ  ن  مِ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ لَيكَ  عَ دُ  نتَقِ أَ نَا  أَ فَ  : بَعدُ وَ  ، هُ اتُ كَ رَ بَ وَ ةُ اهللاِ  حمَ رَ وَ

. األَمرِ فِي  كَ  نَاقَشَ وَ  ، إِلَيكَ تَى  أَ وْ  أَ  ، اكَ عَ دَ كَ  اسمَ فَ  رَ عَ
يْسَ  لَ ، وَ سلِمِ لِيقُ بِالمُ ا الَ يَ ذَ ، فهَ ارٍ دَ اءِ جِ رَ ن وَ ي مِ بَانًا، تَرمِ ونَ جَ ا أَن تَكُ مَّ  أَ
وَ  هُ وَ  ، فِيهِ أَ  أَخطَ هُ  نَّ أَ اهُ  رَ تَ ا  فِيمَ لبِكَ  قَ فِي  يهِ  لَ عَ الً  امِ حَ ى  تَبقَ سَ َنَّكَ  ألِ ؛  بِنُصحٍ ا  ذَ هَ
تَّى  حَ هُ  امَ مَ أَ يْسَ  لَ ةِ  يحَ بِالنَّصِ هُ  لَ تَبَ  كَ ي  الَّذِ َنَّ  ألِ  ، فِيهِ وَ  هُ ا  مَ لَى  عَ رُّ  يَستَمِ وَ ى  يَبقَ سَ
رُّ  الشَّ ى  يَبقَ فَ  ، ــرُ اآلخَ وَ  هُ هِ  نَظَرِ ةِ  جهَ وُ ن  عَ نهُ  مِ رَ  يَستَفسِ وَ  ، هِ نَظَرِ ةَ  جهَ وُ هُ  لَ حَ  يَشرَ

. يهِ لَ عَ وَ  هُ ا  مَ لَى  عَ أُ  طَ الخَ وَ  ، لَيهِ عَ وَ  هُ ا  مَ لَى  عَ
كتُوبِ  ــانِ المَ ــكَ ـــانَ بِــإِمْ كَ ا، وَ ــذَ ــلَــى هَ ا عَ ــورً ــشــكُ ــانَ مَ ــهُ كَ ــتَــبَ اســمَ ا كَ ــكِــن إِذَ لَ
ا  بِمَ لَينِ  جُ الرَّ دُ  أَحَ قتَنِعَ  يَ تَّى  حَ  ، هُ ندَ عِ ا  مَ هُ  لَ بَيِّنَ  يُ أَن  وَ  ، اطِبَهُ يُخَ أَن  وحِ  نصُ المَ يهِ  إِلَ

.(٣)« رِ اآلخَ ندَ  عِ
يْداني۴. «مجمع األمثال» (٤٢٢/٢) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت]، للمَ  (١)

«ديوان البارودي» (ص٣٢٧). «شرح رياض الصالحين» (٥٢٢/٢ - ٥٢٣).(٢)   (٣)
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م،  ونِهِ ؤُ شُ حَ  إِصــالَ وَ  ، انِهِ إِخوَ عَ  فْ نَ وَ  ، هُ حــدَ وَ اءَ اهللاِ  ضَ رِ بِالنُّصحِ  دَ  قَصَ مَن 
. انِهِ إِحسَ وَ هِ  نُصحِ أَجرُ  يعَ  يَضِ لَن  وَ ؛  هُ نُصحُ قبَلْ  يُ لَم  لَو  وَ  ، لَيهِ عَ ا  مَ  َّأَد دْ  قَ فَ

: رُ اعِ الشَّ الَ  قَ  
ــمْ ــكُ ــصــحِ ــــاعَ فِـــي نُ ي ضَ ـــدِ ـــمْ ــــانَ حَ (١)إِنْ كَ ــــــعِ ــــــائِ ــــــالــــــضَّ ـــــــسَ بِ ـــــــيْ ي لَ ـــــــــــــإِنَّ أَجـــــــــــــرِ فَ

ـــي  ــم: إِنِّ ــهُ ــولَ لَ ــقُ ــتَ ، فَ ــنــدَ الـــنَّـــاسِ حِ عِ ــدُّ ــمَ ــالــتَّ ــتَــكَ بِ ــيــحَ ــصِ ــدَ نَ ــفــسِ رْ أَن تُ ـــذَ ـــاحْ «فَ
 .(٢)« صِ خالَ اإلِ عفِ  ضَ ةُ  مَ الَ عَ وَ  ، اءِ يَ الرِّ انُ  نوَ عُ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ ؛  قُلتُ وَ قُلتُ  وَ حتُهُ  نَصَ

U;]‚̨Ž÷Ž]Ǫ̃ ;Ì’̨Žb ; ŽÎĄ̊Ž]̨’\ ;Ï̌…̨]į̂Žb ; ; ; ; ;UÏ̌¬̨Žd\ ĆÖ’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

ــتِــي  ةُ الَّ ــائِــدَ ــافَ الــفَ ــضَ نْ تُ : أَ ــةِ ــيــحَ ــــنَ الــنَّــصِ مِ ي۴ُّ: «وَ وِ ـــوَ ــــامُ الـــنَّ مَ ِ ـــالَ اإلْ قَ
نْ  مِ نِفَ  أَ نْ  مَ وَ  ، الِهِ حَ وَ هِ  لمِ عِ فِي  هُ  لَ كَ  بُورِ لِكَ  ذَ لَ  فَعَ نْ  فَمَ ا،  ائِلِهَ قَ إِلَى  بُ  رَ تُستَغْ
يرٌ أَن الَ  دِ وَ جَ هُ ، فَ هُ هُ لَ نَّ هِ أَ يرِ مِ غَ الَ ن كَ هُ مِ ذُ أخُ ا يَ مَ فِيمَ هَ وْ أَ ، وَ لِكَ مَ ذَ هَ وْ أَ ، وَ لِكَ ذَ
ةِ  لَى إِضَ افَ لِ عَ ضْ الفَ لْمِ وَ لُ العِ هْ لْ أَ زَ لَم يَ . وَ الِهِ هُ فِي حَ كَ لَ بَارَ الَ يُ ، وَ هِ لمِ عَ بِعِ نتَفَ يُ

ا»(٣).  ائِمً دَ لِكَ  لِذَ التَّوفِيقَ  الَى  عَ تَ لُ اَهللا  نَسأَ ا،  ائِلِهَ قَ إِلَى  ائِدِ  وَ الفَ
U Žÿ\Ę̂t˛̄ \ ; Ž√Ë Ž⁄p̨;ÈŽ…;w̌ę̈łfiĄ́ ;€̌Ž÷ łâ⁄̌ł’\ ; ; ; ; ; ;UÏ̌ą̂ ŽŸ]}̨’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

وفِ  الظُّرُ لِّ  كُ فِي  حِ  النُّصْ نَ  مِ يْهِ  لَ عَ بُ  يَجِ ا  بِمَ ومَ  قُ يَ نْ  أَ  : لِمِ سْ مُ الْ نِ  أْ شَ نْ  مِ
. تَ وْ مَ الْ بِلُ  تَقْ سْ يَ وَ  هُ وَ تَّى  حَ  ، الِ وَ َحْ األْ وَ

ـــلٌ  جُ رَ ـــاءَ  «جَ گ:  ـــابِ ـــطَّ لـــخَ ا بْنُ  رُ  مَ عُ ـــدُ  اشِ لـــرَّ ا ــةُ  ــيــفَ ــلِ لــخَ ا ـــنَ  ـــعِ طُ ـــا  ـــمَّ لَ وَ
(١) «محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» (١٣٠/١).
ف يسير.  عدي» (٩٨/٢٢ - ٩٩)، بتصرُّ «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)

«بستان العارفين» (ص٣٦ - ٣٨) [طبعة دار ابن حزم - بيروت].  (٣)
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ـــةِ  ـــبَ ـــحْ صُ ـــــنْ  مِ  : ـــــكَ لَ اهللاِ    ــــرَ ـــبُــــشْ بـِ ــيـــنَ  ـــنـِ مِ ـــؤْ لـــمُ ا ــــيــــرَ  مِ أَ ــــا  يَ ـــــرْ  ـــــشِ بْ أَ  : ـــــالَ ـــــقَ فَ ـــــابٌّ  شَ
ــمَّ  ثُ  ، ــتَ لْ ــدَ ــعَ فَ لِــيــتَ  وَ ــمَّ  ثُ  ، ــتَ ــلِــمْ عَ ــدْ  قَ ــا  مَ مِ  ــالَ سْ اإلِ فِــي  مٍ  قِــدَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ولِ  سُ رَ
هُ  ارُ زَ إِ ا  ذَ إِ رَ  بَ دْ أَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ لِي،  الَ  وَ لَيَّ  عَ الَ  افٌ  فَ كَ لِكَ  ذَ نَّ  أَ تُّ  دْ دِ وَ  : الَ قَ ؛  ةٌ ادَ هَ شَ
 ، ــكَ بَ ــوْ ثَ ــعْ  فَ ارْ ــي!  خِ أَ ــنَ  بْ ا ــا  يَ  : ــالَ قَ  ، مَ ــالَ لــغُ ا ــيَّ  ــلَ عَ وا  دُّ رُ  : ــالَ قَ  ، ضَ األَرْ ــسُّ  ــمَ يَ

.(١ )« ــكَ بِّ لِــرَ ــى  ــقَ تْ أَ وَ  ، بِــكَ لِــثَــوْ ــى  ــقَ نْ أَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ
U ŽÏųË ŽëĆfi’\;đÄÑ̨;fl ŽŸ; łÑĘ́t\; ; ; ; ; ;UÏ̌ą̀ ŽÄ] Ćâ’\;Î̌Ą̊Ž]̨’\

.(٢)« كَ شَّ دْ غَ قَ نَكَ فَ اهَ نْ دَ مَ ، وَ بَّكَ دْ أَحَ قَ كَ فَ حَ اعلَم -  - بِأَنَّ مَن «نَصَ
. ةَ يحَ النَّصِ قَكَ  دَ صَ نْ  مَ وكَ  «أَخُ  : مِ كَ الحِ نْثُورِ  مَ فِي  وَ

.(٣)« ةِ يحَ النَّصِ فِي  قَكَ  دَ صَ أَي:  نيَا،  الدُّ وَ ينِ  الدِّ مرِ  أَ فِي  ةَ  يحَ النَّصِ عنِي:  يَ
.(٤)« اكَ وَ ى فِي هَ شَ نْ مَ كَ مَ قَالَ وَ  ، كَ حَ نْ نَصَ كَ مَ دَّ وَ  : مِ كَ نْثُورِ الحِ فِي مَ «وَ

.(٥) «( انِئِ الشَّ يَّةِ  تَحِ ن  مِ يرٌ  خَ  ، حِ النَّاصِ ربُ  (ضَ  : ةِ ائِرَ السَّ األَمثَالِ  فِي  «وَ
 : دٍ يْ رَ دُ انُ بْنُ  يْمَ لَ سُ الَ  قَ «وَ

ــا ــحً ــاصِ كَ نَ ــارَ ــتَــشَ ا اسْ ــــاكَ إِذَ ـــــبْ أَخَ أَجِ »(٦)وَ دِ دُ ــــــــرْ ــةً الَ تَ ــيــحَ ــصِ ـــيـــكَ نَ ـــى أَخِ ـــلَ عَ وَ
الَ  وَ بَ  يَغضَ الَ  أَن  يهِ  لَ عَ  ، لمِ العِ ثِيرَ  كَ  ، رِ ــدْ الــقَ بِيرَ  كَ ــانَ  كَ ــو  لَ «وَ وحُ  نصُ المَ فَ
يَّضَ  قَ إِذ  دَ اَهللا  يَحمَ وَ  ، هُ حَ نَصَ ن  لِمَ كرِ  الشُّ وَ ةِ  يحَ النَّصِ بُولِ  بِقَ رَ  بَادِ يُ بَلْ   ، ئِزَّ يَشمَ

رواه البخاري (٣٧٠٠) - في حديث طويل -.  (١)
«رسالة المسترشدين» (ص٧١) [طبعة دار السالم - القاهرة]، للحارث المحاسبي۴.  (٢)

«مجمع األمثال» (٥٤/١).  (٣)
ي۴. يهِ «المستطرف في كل فن مستظرف» (٢٥٤/١) [طبعة دار صادر - بيروت]، لألَبْشِ  (٤)

«صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال» (٢/ ٥٩)، للقاضي حسين بن محمد   (٥)
المهدي.

«أدب الدنيا والدين» (ص٢٩٦) [طبعة المكتبة الثقافية - بيروت].  (٦)
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.(١)« حِ النَّاصِ دِ  يَ لَى  عَ ةَ  يحَ النَّصِ هُ  لَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ وََوهلِلَّ

ـــــــــالَ ـــــــــنـــــــــزٌ فَ يــــــــــقِ كَ ــــــــــدِ ـــــــةُ الــــــــــصَّ ـــــــيـــــــحَ ـــــــصِ (٢)نَ يـــــقْ ـــــدِ ــــصــــحَ الـــــصَّ ـــيِـــيـــتَ نُ ـــــا حَ دَّ مَ ــــــــرُ تَ
بْغَضَ  إِنَّ أَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «... وَ سُ الَ رَ : قَ الَ عُودٍگ - قَ سْ بْدِ اهللاِ - ابْنِ مَ نْ عَ عَ

.(٣)« كَ سَ فْ يْكَ نَ لَ : عَ يَقُولَ : اتَّقِ اهللاِاهللاِ، فَ لِ جُ لُ لِلرَّ جُ قُولَ الرَّ مِ إِلَى اهللاِاهللاِ: أَنْ يَ الَ الكَ
 ، الِهِ مَ ملسو هيلع هللا ىلص بِشِ ِ ولِ اهللَّ سُ نْدَ رَ لَ عِ كَ الً أَ جُ نَّ رَ عِگ: أَ وَ َكْ ةَ بْنِ األْ لَمَ ن سَ عَ وَ
 ، كِبْرُ هُ إِالَّ الْ نَعَ ا مَ »، مَ تَطَعْتَ : «الَ اسْ الَ ، قَ تَطِيعُ : الَ أَسْ الَ ». قَ ينِكَ لْ بِيَمِ : «كُ الَ قَ فَ

.(٤) فِيهِ إِلَى  ا  هَ عَ فَ رَ ا  فَمَ  : الَ قَ
نْ  نَّةَ مَ لُ الْـجَ خُ دْ : «الَ يَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبـِيِّ عُودٍگ: عَ سْ بْدِ اهللاِ بْنِ مَ نْ عَ عَ وَ
ـهُ  بُ وْ ثَ ونَ  يَكُ نْ  أَ بُّ  ـحِ يُ لَ  جُ الرَّ إِنَّ   : لٌ جُ رَ الَ  قَ  ،« كِبْـرٍ نْ  مِ ةٍ  رَّ ذَ الُ  ثْقَ مِ بِهِ  لْ قَ فـِي  انَ  كَ
قِّ  الْـحَ بَطَرُ   : الْكِبْـرُ  ، ـالَ ـمَ الْـجَ بُّ  ـحِ يُ يلٌ  ـمِ جَ اَهللاَهللا  «إِنَّ   : الَ قَ  . نَةً سَ حَ ـهُ  لُ نَعْ وَ نًا،  سَ حَ

.(٥)« النَّاسِ طُ  مْ غَ وَ
ــبُــولِــهِ  ــن قَ ــنَــاعُ مِ مــتِ االِ ، وَ ــيــهِ ــلَ ــبُّــرُ عَ ـــوَ الــتَّــكَ هُ . «وَ ــهُ ــعُ فْ دَ هُ وَ دُّ : أَي: رَ ــقِّ ـــــحَ ــرُ الْ ــطَ بَ

. اهُ وَ هَ الَفَ  خَ ا  إِذَ ا  كِبْرً
إِلَى  رِ  النَّظَ نَ  مِ لُ  يَحصُ لِكَ  ذَ وَ م،  هُ اؤُ رَ ازدِ وَ م  هُ ارُ احتِقَ وَ  هُ  : النَّاسِ طُ  مْ غَ وَ

.(٦)« النَّقصِ ينِ  بِعَ هِ  يرِ غَ إِلَى  وَ  ، الِ مَ الكَ ينِ  بِعَ النَّفسِ 
«تيسير اللطيف المنَّان في خالصة تفسير القرآن» (ص٢٥٠).  (١)

«نفح الطِّيب» (٩٥/٧) [طبعة دار الفكر - بيروت].  (٢)
األلباني۴  ث  المحدِّ مة  العالَّ وصححه  والليلة» (٨٤٩)،  اليوم  في «عمل  النسائي  أخرجه   (٣)

في «الصحيحة» (٢٥٩٨ و٢٩٣٩).
رواه مسلـم (٢٠٢١). رواه مسلـم (٩١).(٤)   (٥)

«جامع العلوم والحكم» (٣٠٧/١).  (٦)



NT

: ائِلِ القَ قَولَ  رْ  كَّ تَذَ وَ  ، ةِ يحَ النَّصِ دَّ  رَ نْ  مِ ژ  رْ ذَ فَاحْ
ـــمْ هِ ـــدِ ـــهْ ـــونَ بِـــجُ ـــحُ ـــهِ الـــنَّـــاصِ ـــيْ ـــلَ ـــيـــرُ عَ ـــشِ »(١)«يُ اهُ ــــــــرَ ــــــوَ يَ هُ ـــحِ وَ ـــبُـــولَ الـــنُّـــصْ ـــى قَ بَ ـــأْ ـــيَ فَ

. نِمَ غَ ةَ  يحَ النَّصِ بِلَ  قَ نْ  مَ وَ  ، مَ نَدِ ةَ  يحَ النَّصِ دَّ  رَ نْ  فَمَ
ــاكَ  ــقَ ــنْ سَ ــمَّ ــيــكَ مِ ــلَ ــقُ عَ ــفَ شْ ، أَ أَ ــبــرَ ــرَّ لِــتَ ــاكَ الــمُ ــقَ سَ ــكَ وَ ــحَ ــصَ ــن نَ نَّ مَ ــمْ بِـــأَ ــلَ اعْ وَ

!! مَ قَ لِتَسْ وَ  لْ الحُ
ا. اهَ وَ هَ افَقَ  وَ ا  مَ إِلَى  ةٌ  ائِلَ مَ  ، أَهلِهِ ن  عَ ةٌ  افِرَ نَ  ، لِلنُّصحِ ةٌ  لَ ستَثقِ مُ وسُ  النُّفُ وَ

ــحــتَ  ــصِ نُ ــةٍ  ــيــحَ ــصِ نَ ــن  مِ ــم  : «كَ ــائِــلِ الــقَ ــولُ  قَ ــيــكَ  ــلَ عَ ــبِــقَ  ــنــطَ يَ أَن  رژ  ــاحــذَ فَ
 ، ــاعِ قــمَ األَ ــعــضُ  بَ ــكَ  نَ ذُ أُ نَّ  ــأَ كَ  . اعٍ رَ ــمــعٌ  سَ الَ  وَ  ، اعٍ وَ ــلــبٌ  قَ ــكَ  لَ ــد  ــوجَ يُ ــم  ــلَ فَ ــا،  بِــهَ

.(٢ )« ــاعِ األَســمَ ــنــسِ  جِ ــن  ــت مِ ــيــسَ لَ وَ
ــهُ  ونَ ــدُ ــرشِ يُ يــنَ  ــذِ الَّ ــيــنَ  ــحِ الــنَّــاصِ ــهُ  لَ ــيِّــضَ  ــقَ يُ أَن   : ــبــدِ الــعَ ــلَــى  عَ ةِ اهللاِ  ــن «نِعمَ ــمِ فَ
تِهِ  ادَ عَ سَ فِي  ونَ  يَسعَ وَ  ، رِ نكَ المُ نِ  عَ هُ  ونَ نهَ يَ وَ  ، وفِ عرُ بِالمَ هُ  ونَ رُ أمُ يَ وَ  ، يرِ الخَ إِلَى 
الَ اُهللا  قَ ن  بِمَ بَّهَ  تَشَ يَ الَ  وَ م،  تِهِ لِطَاعَ فَّقَ  وَ يُ أَن   : ةِ النِّعمَ هِ  ذِ هَ امِ  تَمَ ن  مِ مَّ  ثُ  . هِ حِ فَالَ وَ

.(٣)«[٧٩ م: ﴿ ے ¡ ¢ £﴾ [األعراف:  فِيهِ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

 ـــــرَ ـــــتَ ـــــشْ تُ وَ ــــــاعُ  ــــــبَ تُ ـــــــوْ  لَ ــــةَ  ــــيــــحَ الــــنَّــــصِ ـــــــــانِإِنَّ  ـــــــــمَ ـــــــسِ األَثْ نـــــــفَ ـــــــأَ ــــــــاعُ بِ ــــــــبَ ــــــــتْ تُ ــــــــانَ كَ
ــــــــــةٌ ــــــــــوبَ هُ ــــــــــوْ ــــــــــــةٌ مَ ولَ ــــــــــــذُ ــــــــــــبْ ــــــــا مَ ــــــــهَ ــــــــنَّ ــــــــكِ انِلَ ــــــــــــــــــوَ خْ ــــــــــنَ اإلِ ــــــت مِ ــــــبِــــــلَ ــــــا قُ ــــــمَ ــــــلَّ ــــــقَ لَ وَ

ــم  ــاكُ إِيَّ وَ ــنَــا  ــقَ فَّ وَ وَ  ، ائِحِ النَّصَ ــبُــولِ  قَ ــن  عَ ستِكبَارِ  االِ ــنَ  «مِ ــم  ــاكُ إِيَّ وَ انَا اُهللا  مَ حَ
.(٤)« نِيَّةِ السَّ نَّةِ  بِالسُّ نَا  رَ بَصَّ وَ  ، الِحِ الصَّ لَفِ  السَّ بَاعِ  تِّ الِ

«ذم الهو» (ص٣٥) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت]، البن الجوزي۴.  (١)
«مقامات الزمخشري» (ص١٥٩). عدي» (٤٠٨/٢).(٢)  «مجموع مؤلفات السِّ  (٣)

«الذيل على طبقات الحنابلة» (٢٠٥/٤).  (٤)



OK

U Ž€ł÷ Ž¬’\ ;È Ž…;Ï̌ųË ŽëĆfi’\ ; ; ; ; ; ;UÏ̌¬̨Žd] Ćâ’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

ــى  ــونَ إِلَ ــلِــمُ ــسْ ــمُ ــسَ الْ ــيْ لَ ، وَ ــةُ ــيــحَ يــنِ الــنَّــصِ ـــلَ الــدِّ نَّ أَصْ ــمْ -  -: أَ ــلَ «اعْ
ــضٍ  ــعْ ــى بَ ــلَ ــمْ عَ ــهِ ــضِ ــعْ ـــيَ لِــبَ الَ هِ ، وَ جَ ـــــوَ حْ الَ أَ ـــرَ وَ ـــقَ فْ ــةِ أَ ــيــحَ ــــوهِ الــنَّــصِ جُ ـــنْ وُ ءٍ مِ ــــيْ شَ
ــهِ  بِ ، وَ يــنِ امُ الــدِّ ـــوَ ــوَ قِ ي هُ ـــذِ ، الَّ ــمِ ــلْ ــعِ ــلِــيــمِ الْ ــعْ ــةِ فِــي تَ ــيــحَ ــنَ الــنَّــصِ مُ مِ ـــزَ لْ الَ أَ ضُ وَ ـــرَ فْ أَ
ــمْ  ــهِ ــالِــسِ ــجَ ــيــنَ فِــي مَ ــلِــمِ ــسْ ــمُ مُ الْ ــلــزَ ي يَ ــذِ ــالَّ . فَ ــيــنَ ــمِ ــالَ ــعَ بِّ الْ ـــى رَ ــضُ إِلَ ائِ ــرَ ــفَ ــــتِ الْ يَ دِّ أُ
الُ  مَ تِعْ اسْ وَ  ، ةِ يحَ بِالنَّصِ النِّيَّةِ  يحُ  حِ تَصْ  : امِ كَ َحْ األْ وَ هِ  قْ فِ الْ ابِ  بْوَ أَ فِي  مْ  اتِهِ نَاظَرَ مُ وَ
ــنَ  ــمِ ، فَ ضُ َرْ األْ اتُ وَ ــاوَ ــمَ ــتِ الــسَّ ــامَ ــهِ قَ ي بِ ـــذِ ــقِّ الَّ ــحَ ادِ الْ ـــرَ مُ لِ وَ ــدْ ــعَ الْ ــافِ وَ ــصَ نْ ِ اإلْ
ــبُّ  ــحِ ــا تُ ــمَ ، كَ هُ ـــؤُ ـــطَ كَ خَ ـــوؤُ ـــسُ يَ ، وَ كَ ـــنَـــاظِـــرِ ابَ مُ ــــوَ ــبُّ صَ ــحِ ــونَ تُ ــكُ نْ تَ : أَ ــةِ ــيــحَ الــنَّــصِ
نْتَ  ا، كُ ــذَ ــكَ ــنْ هَ ــكُ ــمْ تَ ــكَ إِنْ لَ ــإِنَّ ــا، فَ ــنْــهَ ــأُ مِ ــطَ ــخَ كَ الْ ــوؤُ ــسُ يَ ، وَ ــكَ ــسِ ــفْ ــنْ نَ ابَ مِ ــوَ الــصَّ

.(١)« ينَ لِمِ سْ مُ الْ ةِ  اعَ مَ لِجَ وَ  ، يكَ َخِ ألِ اشا  غَ
.(٢) ةِ يحَ النَّصِ لَى  عَ إِالَّ  ا  دً أَحَ نَاظَرتُ  ا  مَ  :۴( افِعِيُّ (ت٢٠٤هـ الشَّ الَ  قَ

الَ   ، ــولِــهِ سُ رَ وَ مرِ اهللاِ  أَ ورِ  لِظُهُ ــانَ  كَ مْ  هُ نَاظُرَ تَ َنَّ  «ألِ  :۴ ــبٍ جَ رَ ــنُ  ابْ ــالَ  قَ
ا»(٣). هَ لَ ارِ  نتِصَ االِ وَ م  هِ وسِ نُفُ ورِ  لِظُهُ

 : ــولُ ــقُ ــنَــا۴ يَ ــيُــوخِ ــضَ شُ ــعْ ــتُ بَ ــعْ ــمِ )۴: «سَ ــةَ (ت٣٨٧هــــ ــطَّ ــالَ ابــنُ بَ قَ
ــابِ  ــقُ بَ ــلْ ةِ غَ ــرَ ــاظَ ــنَ ــمُ ــةُ لِــلْ ــسَ ــالَ ــجَ ــمُ الْ ةِ، وَ ـــائِـــدَ ـــفَ ـــابِ الْ ــحُ بَ ــتْ ــةِ فَ ــحَ ــنَــاصَ ــمُ ــةُ لِــلْ ــسَ ــالَ ــجَ ــمُ الْ
.(٤)« يْهِ لَ ا عَ لَّهَ كَ كُ ورَ مُ لُ أُ مِ تَحْ ، وَ يْهِ عُ إِلَ جِ الً تَرْ ةِ أَصْ لِمَ كَ هِ الْ ذِ بُكَ بِهَ سْ حَ ةِ، وَ ائِدَ فَ الْ
اإليمان،  األول:  (الكتاب   (٦٨٨ الرقم:  تحت  الناجية» (٥٤٦/٢،  الفرقة  شريعة  عن  «اإلبانة   (١)

اية - الرياض]، البن بَطَّة العكبري۴. تحقيق: رضا معطي) [طبعة دار الرَّ
العلمية  الكتب  دار  ٦٩) [طبعة  ومناقبه» (ص٦٨ -  الشافعي  في «آداب  حاتم  أبي  ابن  أخرجه   (٢)
ه» (رقم: ٦٧٣)  - بيروت] بإسناد صحيح، ومن طريقه: الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقِّ

[طبعة دار ابن الجوزي - الرياض].
م الجديرة باإلذاعة» (ص٣٤) [طبعة دار المأمون للتراث - دمشق]. كَ «الحِ  (٣)

«اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (٥٤٨/٢ رقم ٦٩١).  (٤)



OL

. حْ نْجِ تُ وَ لِحْ  فْ تُ ا  بِهَ كْ  سَّ تَمَ فَ  ، حٍ نَاصِ امٍ  إِمَ ن  مِ  ، الِيَةٌ غَ ةٌ  يحَ نَصِ هِ  ذِ هَ فَ
U ŽÏųË ŽëĆfi’\ ; Žÿ łÉd̨ ;Ą̊¬d̨ ;ÓÇ̨˛ ł̄ \ ;ÿ̌]⁄̨Ži łt\ ; ; ; ; ; ;UÏ̌fį ŽŸ]Ćm’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

 : الَ قَ فَ  ، بْرٍ قَ نْدَ  عِ بْكِي  تَ ةٍ  أَ رَ بِامْ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ رَّ  مَ  : الَ قَ گ  الِكٍ مَ نَسِ بْنِ  أَ نْ  عَ
ـــمْ  لَ وَ ــتِــي،  ــيــبَ ــصِ بِــمُ ــبْ  ــصَ تُ ـــمْ  لَ ــكَ  ــإِنَّ فَ ــنِّــي،  عَ ــيْــكَ  إِلَ  : ــتْ ــالَ قَ ي»،  ـــبِـــرِ اصْ وَ  َ َاهللَّ «اتَّقِي اهللَّ
 ، ابِينَ وَّ بَ هُ  نْدَ عِ دْ  تَجِ لَمْ  فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ بَابَ  تَتْ  أَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص؛  النَّبِيُّ هُ  إِنَّ ا:  هَ لَ يلَ  قِ فَ  ، هُ فْ رِ عْ تَ

ُولَى»(١). األْ ةِ  مَ دْ الصَّ نْدَ  عِ بْرُ  الصَّ ا  «إِنَّمَ  : الَ قَ فَ  ، فْكَ رِ عْ أَ مْ  لَ  : الَتْ قَ فَ
لِ  ـــذْ ـــنْـــدَ بَ َذَ عِ ـــالِ األْ ـــتِـــمَ ــيــبُ فِـــي احْ غِ ـــيـــهِ الــتَّــرْ فِ ۴: «وَ ـــرٍ ـــجَ ــــالَ ابــــنُ حَ قَ

.(٢)« ةِ ظَ عِ وْ مَ الْ رِ  نَشْ وَ ةِ  يحَ النَّصِ
;U ŽÏųË ŽëĆfi’\ ;È Ž…;ì̌ ˛̃|Ž̧ \ ; ; ; ; ; ; ;UÏ̌¬̨ Žà]Ći’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

ــى  ــهُ إِلَ جِّ ــوَ ــارٌ يُ ــتَــشَ ــسْ ـــهُ مُ َنَّ ، ألِ ــةَ ــيــحَ ــلِــصَ الــنَّــصِ ــخْ نْ يُ ــحَ أَ ــنْــصِ ــتُ ــنِ اسْ ــي لِــمَ ــنْــبَــغِ يَ وَ
ــهُ فِــي  ــشَّ ــدْ غَ ــقَ ، فَ ابٍ ـــوَ ــرِ صَ ــيْ ــهِ بِــغَ ــيْ ــلَ ـــارَ عَ شَ ـــإِنْ أَ ؛ فَ هُ ـــرُ ـــيْ خَ ــيــرِ وَ ــتَــشِ ــسْ ــمُ ـــدُ الْ شْ ــا فِــيــهِ رُ مَ

.(٣) تِهِ ورَ شُ مَ
 .(٤) « نٌ تَمَ ؤْ مُ ارُ  تَشَ سْ «الْمُ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ةَگ  رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ
لُ  ــأَ ــسْ ا يُ ــيــنٌ فِيمَ مِ ــارَ أَ ــتَــشَ ــسْ ــمُ نَّ الْ ــنَــاهُ أَ ــعْ )۴: «مَ ــالَ الــطِّــيــبِــيُّ (ت٧٤٣هــــ قَ

.(٥)« تِهِ لَحَ صْ مَ انِ  بِكِتْمَ يرَ  تَشِ سْ مُ الْ ونَ  يَخُ نْ  أَ نْبَغِي  يَ فَالَ   ، ورِ ُمُ األْ نَ  مِ
رْ  تَشِ الَ تَسْ ؛ وَ اهُ ندَ مَن يَرعَ كَ إِالَّ عِ رَّ عْ سِ ينًا، فَالَ تَضَ مِ ارُ أَ ستَشَ انَ المُ ا كَ إِذَ «وَ

رواه البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦). «فتح الباري» (١٥٠/٣). (١)   (٢)
بيروت]،  االعلمية -  الكتب  دار  (٦٥/١٠) [طبعة  داود»  أبي  سنن  شرح  المعبود  انظر: «عــون   (٣)

لشمس الحق العظيم آبادي۴.
رواه أبو داود (٥١٢٨)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٢٦٠/٣).  (٤)

– مكة  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  [طبعة   (٣٢٢٥/١٠) المصابيح»  مشكاة  على  الطِّيبي  «شرح   (٥)
مة]. المكرَّ



OM

ى  ينَ يُرجَ ذِ ئِكَ الَّ ولَ أُ ؛ فَ خلِصٌ قَلبٌ مُ ، وَ جٌ فِكرٌ نَاضِ ، وَ ورِ ةٌ بِاألُمُ برَ مْ خِ هُ نْ لَ إِالَّ مَ
م»(١). أيِهِ بِرَ عُ  نتَفَ يُ وَ م،  هُ يرُ خَ

ــيــهِ  خِ ــى أَ ــلَ ـــارَ عَ شَ ـــنْ أَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ ةَگ قَ ــرَ يْ ــرَ بِــي هُ ــنْ أَ عَ
 .(٢)« هُ انَ خَ دْ  قَ فَ هِ،  يْرِ غَ فِي  دَ  شْ الرُّ نَّ  أَ مُ  لَ عْ يَ  ، رٍ بِأَمْ

ةِ  ارَ اهُ فِي تِجَ خصٌ أَخَ يرُ شَ د يَستَشِ ، فَقَ ةٍ يَّ ادِّ ةٍ مَ صلَحَ ةُ لِمَ يَانَ ونُ الخِ ا تَكُ الِبًا مَ غَ وَ
 ، لِ مَ وَ بِنَفسِ العَ ومَ هُ يطَانُ لِيَقُ يهِ الشَّ لَ بِّسُ عَ يُلَ ؛ فَ يرَ نِ استُشِ لِكَ مَ بُ ذَ يُعجِ ا، فَ يءٍ مَ شَ

.(٣) ا الَ تَصلُحُ نَّهَ هُ أَ بَيِّنًا لَ ةِ، مُ ارَ هِ التِّجَ ذِ ن هَ هُ عَ دُّ ةٍ تَصُ ابَ هُ بِإِجَ ارَ نِ استَشَ يبُ مَ يُجِ فَ
U„̌fi ŽŸ; ć◊p̨˛̂ ;Ę̂·̌ ; łflŸ̨; Ž‡]ą̂›Ž̧ \ ;w̌ łë›̌;; ; ; ; ;UÎ̌Ǫ̈ Žå]¬̨’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

لَى  عَ لَ  ــنَــزَ فَ  ، ــةَ ــفَ يْ ــذَ حُ نِ بْنِ  صْ حِ يَيْنَةُ بْنُ  عُ مَ  ــدِ قَ  : ــالَ قَ ک  ــاسٍ ــبَّ عَ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ
اءُ  ــرَّ ـــانَ الــقُ كَ ، وَ ــرُ ــمَ ــمْ عُ نِــيــهِ ــدْ يــنَ يُ ــذِ ــرِ الَّ ــنَ الــنَّــفَ ـــانَ مِ كَ ، وَ ــيْــسٍ رِّ بْنِ قَ ــيــهِ الحُ خِ ــنِ أَ ابْ
ــنِ  بْ الِ يَيْنَةُ  عُ ــالَ  ــقَ فَ بَّانًا،  شُ وْ  أَ ــوا  ــانُ كَ ــوالً  ــهُ كُ  ، تِــهِ رَ ــاوَ ــشَ مُ وَ رَ  مَ عُ الِسِ  جَ مَ ــابَ  ــحَ أَصْ
 : ـــالَ ، قَ ـــيْـــهِ ـــلَ نْ لِـــي عَ ذِ ـــأْ ـــتَ ـــاسْ ، فَ ـــيـــرِ ا األَمِ ــــذَ ـــنْـــدَ هَ ــــهٌ عِ جْ ـــكَ وَ ــــي، لَ خِ ــــنَ أَ ـــا ابْ : يَ ـــيـــهِ خِ أَ
 ، ــرُ ــمَ ــهُ عُ نَ لَ ذِ ـــأَ ، فَ ــنَــةَ ــيْ ــيَ ــرُّ لِــعُ نَ الــحُ ذَ ــأْ ــتَ ــاسْ : فَ ــاسٍ ــبَّ ــنُ عَ ــالَ ابْ . قَ ــهِ ــيْ ــلَ ــكَ عَ نُ لَ ذِ ــأْ ــتَ سْ ــأَ سَ
الَ  ، وَ لَ ـــزْ ــيــنَــا الـــجَ ــطِ ــعْ ــا تُ ِ مَ اهللَّ ــــوَ ، فَ ــابِ ــطَّ ـــنَ الــخَ ــا ابْ ـــيْ يَ : هِ ـــالَ ــهِ قَ ــيْ ــلَ ـــلَ عَ خَ ــا دَ ــمَّ ــلَ فَ
 : ــرُّ ــهُ الــحُ ــالَ لَ ــقَ ، فَ ـهِ ] بـِ ــعَ ــوقِ نْ يُ ــمَّ [أَ ــتَّــى هَ ــرُ حَ ــمَ ــبَ عُ ــضِ ــغَ . فَ لِ ــدْ ــنَــنَــا بِــالــعَ ــيْ ــمُ بَ ــكُ ــحْ تَ

 I  H  G  F  E﴿ لِنَبِيِّهِملسو هيلع هللا ىلص:  الَ  قَ الَى  عَ تَ إِنَّ اَهللا   ، نِينَ مِ ؤْ المُ يرَ  مِ ا أَ يَ
ــا  هَ زَ ــاوَ ــا جَ ِ مَ اهللَّ . وَ ــلِــيــنَ ــاهِ ــنَ الــجَ ا مِ ــذَ إِنَّ هَ qK﴾ [األعـــراف]، وَ  J

.(٤) كِتَابِ اهللاِ نْدَ  عِ ا  افً قَّ وَ انَ  كَ وَ  ، يْهِ لَ عَ ا  هَ تَالَ ينَ  حِ رُ  مَ عُ
لي۴. وْ األدب النبوي» (ص ٢١٤) [طبعة دار المعرفة - بيروت]، لمحمد عبد العزيز الخَ  (١)

رواه أبو داود (٣٦٥٧)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٤١٠/٢).  (٢)
حصائد األلسن (ص١٢٦)، للشيخ حسين العوايشةڤ.  (٣)

رواه البخاري (٤٦٤٢).  (٤)



ON

 ، ــةُ بِــهِ ــنَــايَ ــدُ الــعِ كَّ ــأَ ــتَ ــا تَ ــمَّ ــابَ مِ ا الــبَ ــذَ نَّ هَ ــمْ أَ ــلَ ي۴ُّ: «اعْ وِ ـــامُ الــنَّــوَ مَ ِ ــالَ اإلْ قَ
ــنِ  الــنَّــهــيُ عَ ، وَ وفِ ــعــرُ ــــرُ بِــالــمَ األَمْ ، وَ ـــظُ عْ الـــوَ ، وَ ــةُ ــيــحَ ــانِ الــنَّــصِ نــسَ ــى اإلِ ــلَ ــبُ عَ ــيَــجِ فَ
 ، ظِهِ عْ وَ لَى  عَ ةٍ  دَ سَ فْ مَ تُّبُ  رَ تَ نِّهِ  ظَ لَى  عَ لِبْ  غْ يَ لَم  ا  إِذَ  ، بِيرٍ كَ وَ يرٍ  غِ صَ لِّ  لِكُ  ، رِ نكَ المُ

ے   ~  } |  {  z  y  x  w  v﴿ :الَى عَ الَ اُهللا تَ قَ
.[١٢٥ ﴾ [النحل:   £ ¢  ¡

. رَ صَ تُحْ نْ  أَ نْ  مِ كثَرُ  أَ فَ نَا،  رْ كَ ذَ ا  مَ وِ  بِنَحْ يثُ  ادِ األَحَ ا  مَّ أَ وَ
 ، اتِبِ رَ المَ كِــبَــارِ  ــقِّ  حَ فِــي  لِــكَ  ذَ ــالِ  ــمَ إِهْ ــنْ  مِ الــنَّــاسِ  ــنَ  مِ ثِيرٌ  كَ هُ  لُ فعَ يَ ــا  مَ ــا  مَّ أَ وَ
 ، يَاءٍ بِحَ يْسَ  لَ لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، بِيحٌ قَ هلٌ  جَ وَ  ، يحٌ رِ صَ أٌ  طَ فَخَ  ، يَاءٌ حَ لِكَ  ذَ نَّ  أَ مْ  هِ مِ هُّ تَوَ وَ
أتِي  يَاءُ الَ يَ الحَ ، وَ لُّهُ يرٌ كُ يَاءَ خَ إِنَّ الحَ ، فَ زٌ جْ عَ فٌ وَ عْ ضَ ، وَ انَةٌ هَ مَ رٌ وَ وَ وَ خَ ا هُ إِنَّمَ وَ
 ، انِيِّينَ بَّ الرَّ اءِ  لَمَ العُ ندَ  عِ يَاءُ  الحَ ا  إِنَّمَ وَ ؛  يَاءٍ بِحَ يْسَ  لَ فَ  ، رٍّ بِشَ أتِي  يَ ا  ذَ هَ وَ  ، يرٍ بِخَ إِالَّ 
قِّ  حَ فِي  يرِ  صِ التَّقْ نَ  مِ نَعُ  مْ يَ وَ  ، بِيحِ القَ كِ  رْ تَ لَى  عَ ثُ  بْعَ يَ لُقٌ  خُ  ، ينَ قِ قِّ حَ المُ ةِ  األَئِمَّ وَ

.(١)« قِّ الحَ ذِي 
U ŽÔ]⁄̨÷̨¬̌’\ ;w̌ë›̌; ; ; ; ; ; ;UĮ̂Ǫ̈ łç¡̨;Į̈Ą́ ŽÄ]ų’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

 : ينَ سلِمِ المُ اءِ  لَمَ لِعُ ةُ  يحَ النَّصِ وَ  ، اءُ لَمَ العُ  : ينَ سلِمِ المُ ــةِ  ئِــمَّ أَ ــمِ  عــظَ أَ ــن  مِ «وَ
ـــمُ  ـــتِـــهِ ـــابَ ـــى إِصَ ـــلَ ــــرصُ عَ الــــحِ ـــم، وَ ـــهِ ئِ ـــاوِ ـــسَ ــــن مَ ــــفُّ عَ الــــكَ ـــم، وَ ـــنِـــهِ ـــاسِ ـــحَ ـــشـــرُ مَ ــــيَ نَ هِ
جــــهٍ الَ  ــى وَ ــلَ ــأَ عَ ــطَ ــمُ الــخَ ــهُ ـــيِّـــنُ لَ ـــبَ يُ وا، وَ ـــؤُ ا أَخـــطَ ـــم إِذَ هُ ـــدُ ـــرشِ ــيــثُ يُ ، بِــحَ ابَ ـــوَ الـــصَّ
طُّ  يَحُ جهٍ  وَ لَى  عَ اءِ  لَمَ العُ تَخطِئَةَ  َنَّ  ألِ م،  هِ قَدرِ ن  مِ طُّ  يَحُ الَ  وَ م،  تَهُ امَ رَ كَ شُ  يَخدِ
لِّلُ  يُضَ ــاءَ  ــمَ ــلَ الــعُ ا  وُ أَ رَ ا  إِذَ ــةَ  ــامَّ الــعَ َنَّ  ألِ ؛  مِ ســـالَ اإلِ ــومِ  ــمُ عُ ــلَــى  عَ رٌ  ــرَ ضَ ــم،  هِ ــدرِ قَ ــن  مِ
فَالَ   . يهِ لَ عَ ودٌ  ــردُ مَ وَ ادٌّ  رَ ءِ  الَ ــؤُ هَ لُّ  كُ وا:  الُ قَ وَ م  عيُنِهِ أَ ن  مِ طُوا  قَ سَ ا،  بَعضً م  هُ بَعضُ
مَ  احتَرَ ا  إِذَ كِنْ  لَ م،  نهُ مِ دٍ  احِ وَ أَيِّ  ولِ  بِقَ ونَ  ذُ أخُ يَ فَالَ  ؟!  هُ عَ مَ ابُ  وَ الصَّ نِ  مَ ي  نَدرِ

«األذكار» (ص٤٥٣) [طبعة دار الهد للنشر والتوزيع - الرياض].  (١)



OO

علِنُ  يُ وَ  ، ــأَ أَخــطَ ا  إِذَ ــرا  سِ ــاهُ  خَ أَ ــدُ  ــرشِ يُ ــدٍ  احِ وَ ــلُّ  كُ ــارَ  صَ وَ ا،  بَعضً م  هُ بَعضُ ــاءُ  ــمَ ــلَ الــعُ
.(١)« ينَ سلِمِ المُ اءِ  لَمَ لِعُ ةِ  يحَ النَّصِ أَعظَمِ  ن  مِ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ  ، يحَ حِ الصَّ ولَ  القَ لِلنَّاسِ 

 : دِ اسِ فَ المَ أَشــنَــعِ  وَ اتِ  مَ رَّ حَ المُ أَعظَمِ  ــنْ  مِ «وَ  :۴ يُّ عدِ السِّ ةُ  مَ العَالَّ ــالَ  قَ
ارُ  إِهدَ  : قبَحُ أَ وَ ا  ذَ هَ ن  مِ بَحُ  قْ أَ وَ  . مْ لْطَاتِهِ غَ ]فِي  م [وَ فِيهِ دحُ  القَ وَ م،  اتِهِ ثَرَ عَ ـةُ  اعَ إِشَ
أَنَّ  ا -  ثِيرً كَ ــعُ  اقِ الــوَ ــوَ  هُ وَ ــونُ -  ــكُ يَ ــا  ــمَ بَّ رُ وَ  . لِـــكَ ذَ ــنْ  مِ ــيءٍ  شَ ـــودِ  جُ وُ ندَ  عِ م  نِهِ اسِ حَ مَ
 . ــمْ فِــيــهِ هُ ــادُ ــمُ اجــتِــهَ ــهُ لَ ، وَ ــغٌ ــائِ يــلٌ سَ ــأوِ ــا تَ ــمْ فِــيــهَ ــهُ ــم، لَ ــنــهُ تْ مِ رَ ــــدَ ــتِــي صَ ــاتِ الَّ ــطَ ــلْ الــغَ
ينَ  بَ ــرقُ  الــفَ ــكَ  لَ رُ  يَظهَ ــهُ  ــاهُ ــبَ أَشْ وَ ا  ــذَ بِــهَ وَ  . ورٍ ــعــذُ مَ يرُ  غَ م  فِيهِ ــادِحُ  الــقَ وَ  ، ونَ ورُ ــعــذُ مَ
 . ينَ عتَدِ المُ وَ دِ  سَ الحَ وَ البَغيِ  أَهلِ  ن  مِ لمِ  لِلعِ بِينَ  نتَسِ المُ وَ  ، ينَ حِ النَّاصِ لمِ  العِ أَهلِ 
ةِ  انَ عيُ فِي إِعَ السَّ ، وَ التَّقوَ لَى البِرِّ وَ نُ عَ اوُ مُ التَّعَ هُ يِّ قَصدُ يقِ قِ لمِ الحَ إِنَّ أَهلَ العِ فَ
مُ  ــدَ عَ وَ  ، ينَ سلِمِ المُ اتِ  ــورَ عَ ترُ  سَ وَ  ، األَمــرِ ا  ذَ هَ إِلَى  ادَ  عَ ا  مَ لِّ  كُ فِي  ا  بَعضً مْ  هِ بَعضِ
 ، ةِ النَّافِعَ ائِلِ  سَ الوَ نَ  مِ يُمكِنُ  ا  مَ لِّ  بِكُ مْ  هِ نبِيهِ تَ لَى  عَ رصُ  الحِ وَ  ، مْ لْطَاتِهِ غَ ةِ  اعَ إِشَ

. بَاتِ رُ لِ القُ ن أَفضَ ا مِ ذَ يبَ أَنَّ هَ الَ رَ ، وَ ينِ الدِّ لمِ وَ اضِ أَهلِ العِ ن أَعرَ بُّ عَ الذَّ وَ
 ، ذرٌ الَ عُ يلٌ وَ أوِ م فِيهِ تَ هُ وا، لَيسَ لَ ثَرُ وا فِيهِ أَو عَ ا أَخطَؤُ نَّ مَ ضَ أَ مَّ لَو فُرِ  ثُ
بَةُ  اجِ الوَ مُ  هُ وقُ قُ حُ ى  تُمحَ وَ نُ  اسِ حَ المَ رَ  ــدَ ــهْ تُ أَن  ــافِ  نــصَ اإلِ وَ قِّ  الحَ ــنَ  مِ ن  يَكُ لَم 
 ، بِيرٌ كَ هُ  رُ رَ ضَ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ  ، انِ دوَ العُ وَ البَغيِ  أَهلِ  أبُ  دَ وَ  هُ ا  مَ كَ  ، يرِ اليَسِ يءِ  الشَّ ا  ذَ بِهَ

؟»(٢).  ثُرْ عْ يَ لَم  كِيمٍ  حَ أَيُّ  وَ ؟  يُخطِئْ لَم  الِمٍ  عَ أَيُّ   . ستَطِيرٌ مُ هُ  ادُ فَسَ وَ
U Ž√Ëę’\ ;È Ž…;w̌ëćfi’\ ; ; ; ; ; ; ;UĮ̂Ǫ̈ łç¡̨;Į̈Ę̈Ž›]m̨’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

ــةِ إِنْ  ــعَ ــلْ ــيُــوبَ الــسِّ ــنَ عُ ــيِّ ــبَ نْ يُ ــرِ أَ ــاجِ ــى الــتَّ ــلَ ــبُ عَ ــجِ ـــهُ يَ نَّ ــمْ -  - بِـــأَ ــلَ اعْ
نَّا»(٣). مِ يْسَ  لَ فَ نَا  شَّ غَ نْ  «مَ  : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ وَ اشا.  غَ انَ  كَ إِالَّ  وَ  ، تْ دَ جِ وُ

«مجموع فتاو ورسائل العثيمين» (٦٦٢/٨ - ٦٦٣) [دار الثريا للنشر والتوزيع - الرياض].  (١)
عدي» (١٤٣/٢٢ - ١٤٤). «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)

قطعة من حديث: رواه مسلم (١٠١)، عن أبي هريرةگ.  (٣)
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نَّتِنَا(١). سُ لَى  عَ الَ  وَ قِنَا،  الَ أَخْ نْ  مِ يْسَ  لَ  : أَيْ نَّا»،  مِ «لَيْسَ   : هُ لُ وْ قَ وَ
فِي  ــسَ  لَّ دَ وْ  أَ  ، تِهِ نْعَ صَ وْ  أَ ــتِــهِ  فَ ــرْ حِ فِــي  ــشَّ  غَ وْ  أَ  ، تِهِ لْعَ سِ فِــي  يْبًا  عَ تَمَ  كَ ــنْ  ــمَ «فَ
دْ  قَ فَ  ، تِهِ فَ صِ يرِ  غَ لَى  عَ ــوَ  هُ وَ بُ  غَ رْ يَ ــفٍ  صْ وَ ارِ  إِظْهَ فِي  بَ  ــذَ كَ وْ  أَ  ، نِهِ ثَمَّ مُ وْ  أَ نِهِ  مَ ثَ
نْ  مِ ــبًــا  اجِ وَ كِــهِ  ــرْ تَ فِــي  ينَ  لِمِ سْ المُ ــنَ  مِ ــيْــسَ  لَ ــهُ  نَّ أَ ــرَ  ــبَ خْ أَ وَ  ، لِينَ رسَ المُ ــيِّــدُ  سَ نهُ  مِ أَ  ــرَّ ــبَ تَ

.(٢)« ينِ الدِّ بَاتِ  اجِ وَ
بْدِ  عَ الْ لَى  عَ رُ  تَيَسَّ يَ ــهُ  نَّ أَ إِالَّ   ،- سِ  النَّفْ لَى  عَ ــقُّ  ــشُ يَ ــانَ  كَ إِنْ  وَ  - ــرُ  َمْ األْ ا  ــذَ هَ «وَ

: ورٍ مُ أُ ةِ  ثَ بِثَالَ
ــلْ  ، بَ ــــهِ قِ زْ يــدُ فـِـي رِ ــزِ ، الَ يَ ــعَ ــلَ ـــهُ الــسِّ يـــجَ وِ ـــرْ تَ ــوبَ وَ ــيُ ــعُ ــهُ الْ ــبِــيــسَ ــلْ نَّ تَ ـــا: أَ هَ ـــدُ حَ أَ
 . ةً دَ احِ وَ ةً  عَ فْ دَ اتِ  بِيسَ التَّلْ نَ  مِ هُ  عُ مَ يَجْ ا  مَ لِكُ اُهللا  هْ يُ دْ  قَ وَ  ، تِهِ كَ بِبَرَ بُ  هَ ذْ يَ وَ هُ  قُ حَ مْ يَ
فِي  ا  مَ لَهُ كَ  ــورِ بُ يَّنَا  بَ وَ ا  قَ دَ صَ ــإِنْ  فَ ا،  قَ رَّ تَفَ يَ لَمْ  ا  مَ يَارِ  بِالخِ انِ  «الْبَيِّعَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالَ قَ ــدْ  قَ وَ

ا»(٣). مَ يْعِهِ بَ ةُ  كَ رَ بَ قَتْ  حِ مُ ا  تَمَ كَ وَ ا  بَ ذَ كَ إِنْ  وَ ا،  مَ يْعِهِ بَ
نَّ  أَ وَ  ، ةِ كَ لِلبَرَ ــبٌ  ــوجِ مُ  ، لَةِ امَ عَ لِلمُ ــبٌ  اجِ وَ الــبَــيَــانَ  وَ قَ  ــدْ الــصِّ نَّ  أَ ــبَــرَ  خْ أَ ــدْ  ــقَ «فَ
قِ  ــدِّ ــصَ ــمِ الــمُ ــســلِ ــيــقُ بِــالــمُ ــلِ ــيــفَ يَ ــكَ ، فَ ــةِ كَ ـــقٌ لـِـلــبَــرَ ـــاحِ مٌ مَ ـــرَّ ـــحَ ــانَ مُ الــكِــتــمَ بَ وَ ـــذِ الـــكَ
فِي  هُ  رُّ يَضُ ا  مَ لَى  عَ مُ  قدُ يَ يفَ  كَ مْ  أَ ؟!  بِــهِ ــرَ  مَ أَ ا  مَ فِ  ــالَ خِ لَى  عَ أَ  رَّ تَجَ يَ أَن   ، ولِ سُ لِلرَّ

؟!»(٤). تِهِ رَ آخِ وَ نيَاهُ  دُ
ائِدَ  وَ فَ أَنَّ  وَ يَا،  نْ الدُّ ــحِ  بْ رِ نْ  مِ يْرٌ  خَ ا  نَاهَ غِ وَ ةِ  ــرَ خِ اآلْ ــحَ  بْ رِ أَنَّ  لَمَ  عْ يَ أَنْ  الثَّانِي:  وَ
يرُ  تَخِ سْ يَ يْفَ  فَكَ ــا،  هَ ارُ زَ أَوْ وَ ا  هَ ظَالِمُ مَ ى  بْقَ تَ وَ رِ  مُ عُ الْ اءِ  ضَ بِانْقِ ي  ضِ نْقَ تَ يَا  نْ الدُّ الِ  ــوَ مْ أَ
. ينِ ةِ الدِّ مَ الَ هُ فِي سَ لُّ يْرُ كُ الْخَ ؟! وَ يْرٌ وَ خَ ي هُ نَى بِالَّذِ وَ أَدْ ي هُ لَ الَّذِ تَبْدِ سْ اقِلُ أَنْ يَ عَ الْ

«النهاية في غريب الحديث واألثر» (٣٦٩/٣).  (١)
عدي» (١٩/٢٣ - ٢٠).  «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)

رواه البخاري (٢١١٠)، ومسلم (١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزامگ.  (٣)
عدي» (٢٠/٢٣). «مجموع مؤلفات السِّ  (٤)
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يمِ  رِ الكَ ندَ  عِ  ، ابِ الثَّوَ وَ األَجرِ  نَ  مِ هُ  لَ ا  مَ  ، وقِ دُ الصَّ رِ  التَّاجِ لْمُ  عِ  : الثَّالِثُ وَ
: ابِ هَّ الوَ لِكِ  المَ

 َأ ــرَ فَ لَّى،  صَ المُ ــى  إِلَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيِّ ــعَ  مَ جَ  ــرَ خَ ــهُ  نَّ أَ افِـــعٍگ:  رَ ةَ بْنِ  اعَ فَ رِ ــنْ  عَ
ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ اهللاِ سُ لِرَ ــوا  ــابُ ــجَ ــتَ ــاسْ فَ  ،« ـــارِ ـــجَّ الـــتُّ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ـــا  : «يَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــونَ ــعُ ــايَ ــبَ ــتَ يَ الـــنَّـــاسَ 
ا،  ارً فُجَّ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ ثُونَ  بْعَ يُ ارَ  التُّجَّ «إِنَّ   : الَ قَ فَ  ، يْهِ إِلَ مْ  هُ ارَ بْصَ أَ وَ مْ  هُ نَاقَ عْ أَ وا  فَعُ رَ وَ

.(١)« قَ دَ صَ وَ  ، رَّ بَ وَ اتَّقَى اَهللاَهللا،  نْ  مَ إِالَّ 
 ، تِ الَ امَ عَ المُ فِي  التَّدلِيسَ  ارِ  التُّجَّ نِ  دَ يْ دَ نْ  مِ انَ  كَ ا  مَّ «لَ الطِّيبِي۴ُّ:  الَ  قَ
ــا،  هَ ــحــوِ نَ ــةِ وَ بَ ــاذِ ــانِ الــكَ ــنَ األَيــمَ ــم مِ ــهُ ــرُ لَ ــتَــيَــسَّ ــا يَ ــعِ بِــمَ ــلَ يــجِ الــسِّ ــروِ ــلَــى تَ ــكَ عَ ــالُ ــهَ الــتَّ وَ
 ، ينِهِ مِ يَ فِي  رَّ  بَ وَ  ، مَ ارِ حَ المَ ى  اتَّقَ نِ  مَ إِالَّ  م:  نهُ مِ استَثنَى  وَ  ، ورِ جُ بِالفُ م  لَيهِ عَ مَ  كَ حَ

.(٢)« يثِهِ دِ حَ فِي  قَ  دَ صَ وَ
عَ  مَ ينُ  األَمِ وقُ  دُ الصَّ رُ  «التَّاجِ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ عِيدٍگ:  سَ بِي  أَ نْ  عَ وَ

.(٣)« اءِ دَ هَ الشُّ وَ  ، ينَ يقِ دِّ الصِّ وَ  ، النَّبِيِّينَ
U ŽÎĄ̈]ę Ž¬’\ ;È Ž…;w̌ëćfi’\; ; ; ; ; ; ; ;UĮ̂Ǫ̈ łç¡̨;Į̈m̨Ž’]Ćm’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

ــبْــدِ  ــعَ الْ ــيْــنَ  بَ ا  فِيمَ ةِ  يحَ النَّصِ ــنَ  مِ ــمُ  ــظَ عْ أَ ــةَ  ــيــحَ ــصِ نَ ــهُ «الَ  نَّ بِــأَ ــمْ -  -  ــلَ اعْ
لُ  ــذْ ـــوَ بَ هُ ، «وَ ــةِ يَّ ــودِ ــبُ ــعُ ــحِ فِــي الْ ــلَــى الــنُّــصْ يــنِ عَ ارَ الــدِّ ـــدَ نَّ مَ لِـــكَ بِـــأَ »(٤)؛ ذَ ــــهِ بِّ ــنَ رَ ــيْ بَ وَ

.(٥)« هُ لَ يِّ  ضِ رْ المَ بِّ  لِلرَّ بُوبِ  حْ مَ الْ هِ  جْ وَ الْ لَى  عَ ةِ  يَّ بُودِ عُ الْ اعِ  إِيقَ فِي  دِ  هْ الْجُ
 « والترهيب  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  لغيره  وصححه   ،(١٢١٠) الــتــرمــذي  رواه   (١)

.(١٧٨٥)
«شرح الطِّيبي على مشكاة المصابيح» (٢١١٩/٧).  (٢)

 « والترهيب  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  لغيره  وصححه   ،(١٢٠٩) الــتــرمــذي  رواه   (٣)
.(١٧٨٢)

.(٦١٥/٢٨) «مجموع الفتاو»  (٤)
«مدارج السالكين» (٩١/١) [طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت].  (٥)
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ا  هَ اعُ إِيقَ وَ  ، ادٍ فَسَ وَ نَقصٍ  وَ شٍّ  غِ لِّ  كُ ن  مِ ا  هَ «تَخلِيصُ  : ةِ بَادَ العِ فِي  النُّصحُ  فَ
.(١)« وهِ جُ الوُ لِ  أَكمَ لَى  عَ

ــهُ  ــلَ ــامِ ــعَ يُ ــالَ  فَ  ، ــالِ األَعــمَ ــانِ  إِتــقَ وَ ــهُ  بِــالــنُّــصــحِ لَ ــى  ــالَ ــعَ عبُدَ اَهللا تَ نْ «يَ بِـــأَ لـِــكَ  ذَ وَ
ــالِــي  ــعَ ـــى مَ ــيــقِ – إِلَ ــوفِ ــعــدَ الــتَّ ـــوا – بَ ـــلُ صَ ــا وَ ــمَ ــومُ إِنَّ ــالــقَ ، فَ ةِ ـــبَـــاالَ ـــةِ الـــمُ ـــلَّ قِ ــلِ وَ ــسَ بِــالــكَ

 .(٢)« لِ سَ بِالكَ الَ   ، هُ لَ بِالنُّصحِ  م  هُ والَ مَ لُوا  امَ عَ م  ونِهِ لِكَ  : اتِ جَ رَ الدَّ
وَ  هُ فَ  ، تَهُ طَاقَ وَ هُ  هدَ جُ لِ  مَ العَ لِكَ  ذَ فِي  لَ  بَذَ  : مرٌ أَ يهِ  لَ عَ ک  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ هَ  جَّ تَوَ ا  إِذَ «فَ
 . ينَ مِ الَ العَ بُّ  رَ نهُ  عَ ى  لِيَرضَ انِهِ  قَ إِتْ فِي  هُ  لَّ كُ هُ  ورَ دُ قْ مَ لُ  بذُ يَ بَلْ  ا،  ودً جهُ مَ بقِي  يُ الَ 
ةٍ  اجَ حَ وْ  أَ  ، اتِهِ مَّ هِ مُ نْ  مِ مٍّ  هِ مُ فِي  ثَهُ  عَ بَ ا  إِذَ  ، هِ يِّدِ لِسَ حُ  النَّاصِ البَارُّ  بدُ  العَ حُ  نْصَ يَ ا  مَ كَ
ــا،  ــهَ فَ ــرَ ظْ أَ ــجِ وَ ائِ ــوَ ــنَ الــحَ ــسَ هِ أَحْ ــدِ ــيِّ ــذَ لِــسَ ــأخُ ــى أَن يَ ــلَ ــدُ عَ ــجــتَــهِ ــهُ يَ ــإِنَّ ، فَ ــهِ ــجِ ائِ ــوَ ــن حَ مِ
لِكَ  بِذَ بُ  رَّ تَقَ يَ ا،  نِهَ سَ أَحْ وَ وهِ  جُ الوُ لِ  أَكمَ لَى  عَ ةِ  اجَ الحَ تِلكَ  اعِ  إِيقَ لَى  عَ دُ  يَجتَهِ وَ
ــةٍ  ــاجَ ــالِــي أَيَّ حَ ــبَ ي الَ يُ ـــذِ نِ الَّ ــســالَ فِ الــكَ ــالَ . بِــخِ ــهُ ــبُّ ــحِ يُ ــنــهُ وَ ــى عَ هِ لِــيَــرضَ ــدِ ــيِّ ـــى سَ إِلَ

.(٣)« هُ يِّدَ سَ بِهِ  تَى  أَ يءٍ  شَ أَيَّ  وْ  أَ  ، تَرَ اشْ
إِقبَالِهِ  فِي  هُ  هدَ جُ غَ  استَفرَ وَ ا،  فِيهَ  ِ هلِلَّ لبَهُ  قَ غَ  ــرَّ فَ ثَالً  مَ ةِ  ــالَ الــصَّ ــى  إِلَ ــامَ  قَ ا  ــإِذَ فَ
ــا  ــلِــهَ كــمَ أَ ــوهِ وَ جُ ــنِ الــوُ ــى أَحــسَ ــلَ ــا عَ ــهَ ــاعِ إِيــقَ ــا، وَ ــيــهَ ــلَ ــلــبِــهِ عَ ــمــعِ قَ جَ ، وَ لَى اهللاِ ــا عَ فِــيــهَ
ــةِ  ــبَّ ــحَ قِ الــمَ ـــادِ ــبِّ الـــصَّ ــحِ ــصــحِ الــمُ ــنُ هِ كَ ـــودِ ـــعـــبُ ــا «لِـــمَ ــيــهَ ــا فِ ــحً ــاصِ ـــا، نَ ـــنً ـــاطِ بَ ا وَ ـــرً ـــاهِ ظَ
بَلْ  ا،  دً وَ جهُ مَ بقِي  يُ الَ  وَ  هُ فَ ا،  مَ يئًا  شَ هُ  لَ لَ  يَعمَ أَن  نهُ  مِ طَلَبَ  قَد  ي  الَّذِ  ، حبُوبِهِ لِمَ
ن  مِ ــا  ــعً ــوقِ مَ ــعَ  لِــيَــقَ  ، ــالِــهِ إِكــمَ وَ ــهِ  حِ إِصــالَ وَ ــيــنِــهِ  ــزيِ تَ وَ ينِهِ  تَحسِ فِــي  ــهُ  ــلَّ كُ هُ  ورَ ــقــدُ مَ لُ  ــبــذُ يَ

. نهُ مِ هُ  ربَ قُ وَ نهُ  عَ اهُ  ضَ رِ بِهِ  يَنَالَ  فَ  ، حبُوبِهِ مَ
«مدارج السالكين» (٢٣٧/١).  (١)

يِّين. امِ مفتاح المعرفة والعبادة (ص١٠٣)، البن شيخ الحزَّ  (٢)
«تلقيح األسرار بلوامع األنوار» (ص٥٨) [ضمن لقاء العشر األواخر بالمسجد الحرام: طبعة   (٣)

يِّين۴. امِ دار البشائر اإلسالمية - بيروت]، البن شيخ الحزَّ



OS

ــهِ  ــلِ ــمَ ـــونَ فِـــي عَ ـــكُ هِ أَن الَ يَ ـــودِ ـــعـــبُ مَ هُ وَ ـــــوالَ مَ ــــهِ وَ بِّ ـــن رَ ــبــدُ مِ ــي الــعَ ــحِ ــســتَ ــــالَ يَ فَ أَ
ونَ  دُ يَجتَهِ يفَ  كَ لقِ  الخَ ــنَ  مِ م  حبُوبِيهِ مَ الِ  أَشغَ فِي  بِّينَ  حِ المُ   ــرَ يَ ــوَ  هُ وَ ا،  ذَ كَ هَ
ــعَ مَن  لِــكَ مَ ــهِ ذَ ــفــسِ ــن نَ ــدُ مِ ــجِ ــوَ يَ ــلْ هُ ؟! بَ ــهِ ــلِ كــمَ أَ جــهٍ وَ ــنِ وَ ــلَــى أَحــسَ ــا عَ ــهَ ــاعِ فِــي إِيــقَ
ــفَ  نــصَ ــن أَ مَ . وَ ــةِ لَ ــنــزِ هِ الــمَ ــذِ ـــهِ بِــهَ بِّ ــعَ رَ ــونَ مَ ــكُ ــن أَن يَ ـــلَّ مِ قَ ــالَ أَ ، فَ ــقِ ــلْ ــنَ الــخَ ــهُ مِ ــبُّ ــحِ يُ
وَ  هُ وَ  ، هِ بِّ لِرَ اهُ  يَرضَ وْ  أَ لِهِ  مَ بِعَ هُ  هَ اجِ وَ يُ أَن  نَ اهللاِ  مِ ى  استَحَ  ، هُ الَ أَعمَ فَ  رَ عَ وَ هُ  نَفسَ
عْ  دَ يَ لَم  وَ  ، هُ نُصحَ فِيهِ  لَ  بَذَ لَ  ، النَّاسِ نَ  مِ هُ  لَ حبُوبٍ  لِمَ لَ  مِ عَ لَو  هُ  نَّ أَ هِ  نَفسِ ن  مِ علَمُ  يَ

.(١)« هُ لَ عَ فَ إِالَّ  يئًا  شَ نِهِ  سَ حَ ن  مِ
 َ لَ اهللَّ امَ عَ إِن  وَ  ، ـيـهِ لَ عَ رُ  قدِ يَ ـا  مَ لِ  بِأَفضَ لقَ  الـخَ لُ  امِ عَ مَن «يُ ينَ  بَ بِيرٌ  كَ رقٌ  فَ فَ
امَ  قَ  ، ـرِ البَشَ ــنَ  مِ بُّهُ  ـحِ يُ مَن  ةِ  دمَ خِ فـِي  ــامَ  قَ إِن  وَ  ، هِ ــرِ أَحــقَ وَ هُ  نْدَ عِ ـا  مَ نِ  هــوَ بِــأَ ـهُ  لَ امَ عَ
لَـى  عَ هُ  مَ قدَّ وَ  ، هُ حَ ارِ وَ جَ وَ لبَـهُ  قَ ـهُ  لَ غَ  رَّ فَ دْ  قَ وَ  ، ةِ ـيـحَ النَّصِ بَذلِ  وَ ادِ  هَ جتـِ االِ وَ دِّ  بِالـجِ
ن  مِ ـخلُوقٌ  مَ اهُ  ـرضَ يَ الَ  قِيَامـًا  امَ  قَ  ، ـهِ بِّ رَ قِّ  حَ فـِي  امَ  قَ ا  إِذَ تَّى  حَ ؛  هِ الـِحِ صَ مَ ن  مِ ثِيـرٍ  كَ
»(٢)؛  ثلِـهِ لـِمِ ا  ـخلُوقً مَ هِ  بـِ هَ  اجِ وَ يُ أَن  يَستَـحيِي  ـا  مَ ـالـِهِ  مَ ن  مِ ـهُ  لَ لَ  بَذَ وَ  ، ثلِـهِ مِ ـخلُوقٍ  مَ

؟! هُ فُ صْ وَ ا  ذَ هَ مَن  بِالنُّصحِ  لَ اَهللا  امَ عَ ل  فَهَ
الَ  ، وَ ـــرِ اهِ ـــوَ ـــالـــظَّ ـــم بِ ـــهُ بَّ ـــونَ رَ ـــلُ ـــامِ ـــعَ ــــانِ «يُ مَ ا الــــزَّ ــــذَ ـــاسِ فِـــي هَ ــــالُ الـــنَّ ا حَ ـــــذَ هَ وَ
ــم  ــهُ ــوبُ ــلُ قُ ــا، وَ هَ رِ ــوَ ــالِ بِــصُ ــنَ األَعــمَ ــونَ مِ ــقــنَــعُ ؛ يَ ــرِ ائِ ــرَ ــالــسَّ ــتِــهِ بِ ــلَ ــامَ ــعَ ــهُ فِــي مُ ــونَ ــحُ ــنــصَ يَ

ا»(٣). هَ ائِقِ قَ حَ ن  عَ الِيَةٌ  خَ
. انٍ وَ هَ وَ  ، عفٍ ضَ وَ  ، لٍّ ذُ ن  مِ  : إِلَيهِ لنَا  صَ وَ ا  مَ إِلَى  لنَا  صَ وَ ا  ذَ لِهَ وَ

هِ  ــذِ ــظَ لِــهَ ــيَــقَّ ــتَ ــا: أَن يَ ــهَ ــاتَ ــجَ نَ ــا وَ ــهَ تَ ــادَ ــعَ ـــبَّ سَ أَحَ ، وَ ــهُ ــفــسَ ــحَ نَ ــصَ ــنْ نَ ــيــقٌ لِــمَ ــقِ ــحَ «فَ
«طريق الهجرتين» (ص٣٨٨ - ٣٨٩) [مطابع الدوحة الحديثة - قطر]، البن قيِّم الجوزيَّة۴.  (١)

يِّين. امِ مفتاح المعرفة والعبادة (ص١٠٣ - ١٠٤)، البن شيخ الحزَّ  (٢)
بالمسجد  األواخـــر  العشر  لقاء  الكتاب» (ص١٣٠) [ضمن  أهــل  مؤمني  من  ب  الــطــالَّ عمدة   »  (٣)

يِّين۴. امِ الحرام: طبعة دار البشائر اإلسالمية - بيروت]، البن شيخ الحزَّ



OT

ــهِ  ــومِ ــلُ ـــــلَّ عُ جَ أَ ، وَ هُ ـــنـــدَ ـــاءِ عِ ــــمَّ األَشـــيَ هَ ـــونَ أَ ـــكُ تَ ، وَ ـــــاالً حَ ـــالً وَ ـــمَ عَ ــا وَ ــمً ــلْ ــةِ عِ لَ ــســأَ الــمَ
ا»(١). لَيهَ عَ ارَ  دَ المَ وَ ا،  فِيهَ هُ  لَّ كُ أنَ  الشَّ إِنَّ  فَ  . الِهِ أَعمَ وَ

U ŽÏĆfi ćâ’]Žd ; Ž” ćâ⁄̨Ći’]Žd ;w̌ëćfi’\ ; ; ; ; ; ; ;UĮ̂Ǫ̈ łç¡̨ ;Į̈¬̨Žd\ ĆÖ’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

ن  مِ ينَ  رِ تَأَخِّ المُ اءِ  لَمَ العُ نَ  مِ ثِيرٍ  كَ فِ  رْ عُ فِي  ارَ  «صَ  :۴ ــبٍ جَ رَ ابنُ  الَ  قَ
 ، اتِ ادَ عتِقَ االِ فِي  اتِ  بُهَ الشُّ نَ  مِ لِمَ  سَ ا  مَّ عَ ةٌ  بَارَ عِ نَّةُ  السُّ  : مُ هِ يرِ غَ وَ يثِ  دِ الحَ أَهلِ 
لِكَ  ذَ كَ ، وَ رِ اليَومِ اآلخِ لِهِ وَ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ ئِكَ الَ مَ ِ وَ انِ بِاهللَّ يمَ ائِلِ اإلِ سَ ةً فِي مَ اصَّ خَ
 ، ــانِــيــفَ ــصَ ــمِ تَ ــلْ ا الــعِ ــــذَ ـــوا فِـــي هَ ـــنَّـــفُ صَ . وَ ـــةِ ـــابَ ـــحَ ـــلِ الـــصَّ ـــائِ ـــضَ فَ رِ وَ ـــدَ ـــائِـــلِ الـــقَ ـــسَ فِـــي مَ
 ، ظِيمٌ عَ هُ  طَرَ خَ َنَّ  ألِ  ، نَّةِ السُّ مِ  بِاسْ لْمَ  العِ ا  ذَ هَ وا  صُّ خَ ا  إِنَّمَ وَ  ، نَّةِ السُّ تُبَ  كُ ا  وهَ مَّ سَ وَ

.(٢)«! ةٍ لَكَ هَ ا  فَ شَ لَى  عَ فِيهِ  الِفَ  خَ المُ وَ
ــكَ الــيَــومَ  ــسَّ ــمَ ــنْ تَ مَ ۴: «وَ ( ــونِــيُّ (ت٤٤٩هـــ ــابُ الــصَّ ــانَ  ــثــمَ ــو عُ بُ ــالَ أَ قَ وَ
هُ  جرُ أَ انَ  كَ ــا؛  ــيــهَ لَ إِ ا  عَ دَ وَ ــا،  ــيــهَ ــلَ عَ ــامَ  اســتَــقَ وَ ــا،  بِــهَ ــلَ  ــمِ عَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاِ ولِ  سُ رَ ــنَّــةِ  بِــسُ
مِ  ســـالَ اإلِ ــــلِ  ئِ ا وَ فِـــي أَ  ، ــةِ ــمــلَ هِ الــجُ ـــذِ ــى هَ ــلَ  عَ ـــرَ جَ ـــنْ  جـــرِ مَ ـــنْ أَ ، مِ ـــرَ ـــثَ كْ أَ وَ ــــرَ  فَ وْ أَ

.(٣ )« ــةِ ــلَّ الــمِ وَ
امَ  يَّ مْ أَ ائِكُ رَ نْ وَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ مِ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ انَگ قَ وَ زْ تْبَةَ بْنِ غَ نْ عُ عَ
ا  يَ وا:  الُ قَ  .« مْ نْكُ مِ ينَ  سِ مْ خَ ــرُ  أَجْ يْهِ  لَ عَ تُمْ  نْ أَ ا  بِمَ ئِذٍ  مَ وْ يَ نَّ  فِيهِ كِ  سِّ تَمَ لِلْمُ  ، بْرِ الصَّ

.(٤)« مْ نْكُ مِ «بَلْ   : الَ قَ ؟  مْ نْهُ مِ وَ  أَ  ! بِيَّ اهللاِ نَ
نَّتِهِ  لُ بِسُ نْ يَعمَ ، لِمَ لِكَ ملسو هيلع هللا ىلص ذَ ا قَالَ إِنَّمَ ۴: «وَ ابُونِيُّ انَ الصَّ ثمَ بُو عُ الَ أَ قَ

«طريق الهجرتين» (ص٥٢٦).  (١)
ربة» (ص١٨) [طبعة المكتبة القيِّمة - القاهرة]. «كشف الكربة في وصف حال أهل الغُ  (٢)

«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١٢٥) [طبعة مكتبة الغرباء األثريَّة - المدينة النبويَّة].  (٣)
نَّة» (ص٩)، والطبراني في «الكبير» (١١٧/١٧ رقم ٢٨٩)، وصححه  أخرجه ابن نصر في «السُّ  (٤)

األلباني۴ في «الصحيحة» (٤٩٤).



PK

.(١)« تِهِ مَّ أُ ادِ  فَسَ ندَ  عِ
فُورُ  وُ عِ وَ ةُ أَهلِ البِدَ ثرَ مُ اُهللا - كَ ظَهُ فِ انِي - حَ نَّ إِخوَ رَّ غُ الَ يَ ۴: «وَ الَ قَ وَ
ابِ  ــةِ اقــتِــرَ مَ ــالَ ــن عَ ، مِ ــقِّ هــلِ الــحَ دِ أَ ـــدَ ــةَ عَ ــلَّ قِ ، وَ ــاطِــلِ هــلِ الــبَ ـــورَ أَ فُ ـــإِنَّ وُ ــم، فَ هِ دِ ــدَ عَ

.(٢)« قِّ الحَ اليَومِ 
اطِ  ـــــرَ شْ أَ ـــنْ  مِ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــــــولُ اهللاِ سُ رَ ــــالَ  قَ  : ــــالَ قَ گ  ـــالِـــكٍ مَ نَسِ بْنِ  أَ ـــنْ  عَ

ا»(٣). نَ الزِّ رَ  ظْهَ يَ وَ  ، رُ مْ الخَ بَ  رَ يُشْ وَ  ، لُ هْ الجَ ثْبُتَ  يَ وَ  ، العِلْمُ عَ  فَ رْ يُ نْ  أَ  : ةِ اعَ السَّ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ وََوهلِلَّ

ــــــالَ ا فَ ـــــــــــــــــورً ــــــــاسُ أُمُ ثَ الــــــــنَّ ـــــــــــــــــدَ ــــــــــدْ أَحْ ـــــــحٌقَ ـــــــاصِ ؤٌ نَ ـــــــــــــــــرُ ـــــــــــــي امْ ـــــــا إِنِّ ـــــــلْ بِـــــــهَ ـــــــمَ ـــــــعْ تَ
ي ـــــــــــذِ الَّ إِالَّ  ـــــــرِ  ـــــــيْ الـــــــخَ ـــــــــاعُ  ـــــــــمَ جِ ـــــــا  ـــــــمَ (٤)فَ ــــــالِــــــحُ ـــــفُ الــــــصَّ ـــــلَ ـــــهِ الـــــسَّ ـــــيْ ـــــلَ ــــــــــانَ عَ كَ
ــــــــتِــــــــي ــــــــيــــــــحَ ــــــــصِ ـــــــــــــــــــــــــــــيَّ نَ ـــــــــــــــــعْ أُخَ ـــــــــــــــــمَ ــــــه(٥)اسْ ــــــانَ يَ ـــــضِ الــــــدِّ ـــــحْ ــــــن مَ ـــــحُ مِ ـــــصْ ـــــنُّ ال وَ

ا  مَ كَ قُولَ  أَ أَن  إِالَّ  نِي  عُ يَسَ الَ   ، ةِ يسَ النَّفِ ائِدِ  وَ الفَ هِ  ذِ هَ لَى  عَ مِ  الَ الكَ تَامِ  خِ فِي  وَ
: ائِلُ القَ الَ  قَ

ــنِــي إِنَّ ي وَ ــدِ ــهْ حَ جَ ــتُ النُّصْ لْ ــذَ ــدْ بَ ــا قَ هَ ي(٦)وَ ــــــدِ ــــــتَ ِ أَهْ ي َوبِـــــــــاهللَّ ـــيـــرِ ـــصِ ـــقْ ـــتَ ــــرٌّ بِ ــــقِ مُ
ـــ لَ الــنُّــصْ ــــــذَ ــــنْ أَخٍ بَ ـــحَ مِ ـــوا الـــنُّـــصْ ـــلُ ـــبَ ـــاقْ (٧)فَ ـــــانِ ـــــسَ الـــــلِّ هِ وَ ــــيــــرِ ــــمِ ــــــنْ ضَ ــــمْ مِ ــــكُ ــــــحَ لَ

. حٌ نَاصِ ةِ  دَّ وَ المَ فِي   ، لٍّ خِ ودُ  جُ وُ فِيهِ  زَّ  عَ نٍ  مَ زَ فِي 
«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١٢٦).  (١)

المصدر السابق (ص١٢٤).  (٢)
رواه البخاري (٨٠)، ومسلم (٢٦٧١). «نفح الطِّيب» (٢/ ٤٩٢).(٣)   (٤)

المصدر السابق (٣/ ٩٩).  (٥)
«غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب» (٥٩٧/٢) [طبعة مؤسسة قرطبة - القاهرة].  (٦)

د على  «اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (٢٩٦/٢، تحت الرقم: ٤٦٦) (الكتاب الثالث: الرَّ  (٧)
ا ألبي الرمة.  الجهميَّة، تحقيق: د. يوسف الوابل)؛ منسوبً



PLPPLL ِـــن اطِ ـــوَ ـــالـــبَ بِ ـــهُ  ـــمُ ـــلْ عِ ــــــــاطَ  حَ ي «أَ ــــــذِ الَّ  ِ هلِلَّ ـــدُ  ـــمْ الـــحَ
ي  تَحتَوِ ا  مَ لِمَ  عَ فَ  ، ائِرِ مَ الضَّ وَ ــرِ  اهِ ــوَ الــظَّ وَ
ــــا  ــــنِــــهَ ــــسْ حُ ـــــاتِ وَ ـــــئِ الـــــنِّـــــيَّ ـــــيِّ ــــــنْ سَ ــــيــــهِ مِ ــــلَ عَ
اتِ  ادَ إِرَ ــلَ  ــعَ جَ وَ ؛  ــرِ ائِ ــرَ الــسَّ ــاءِ  ــفَ صَ وَ
نْ  مِ ا  اكِلُهَ يُشَ ا  مَ إِلَى  و  عُ تَدْ لُوبِ  القُ
 ،(١)« رِ اهِ الظَّوَ الِ  مَ عْ أَ وَ انِ  اللِّسَ الِ  وَ قْ أَ
 . ــيــنَ ــمِ الــنَّــبِــيِّ ــاتَ ــى خَ ــلَ مُ عَ ـــالَ الـــسَّ ةُ وَ ـــالَ الـــصَّ وَ
ـــنَـــا  ـــحَ ـــصَ نَ ، وَ هُ ـــــــــالَ حْ أَ ـــابِ وَ ـــطَ ـــفِ الـــخِ ـــطَ لْ ــأَ ـــا بـِ ـــنَ ـــبَ ـــاطَ «خَ
فِ  ــرَ بِــأَشْ ــا  نَ ــرَ مَ أَ وَ ــا،  ــايَ صَ الــوَ لِ  مَ كْ بِأَ ــا  ــانَ صَّ وَ وَ  ، ائِحِ النَّصَ نِ  سَ بِأَحْ

.(٢)« الِ مَ األَعْ وَ الِ  وَ األَقْ بَحِ  قْ أَ نْ  عَ انَا  نَهَ وَ  ، الِ صَ الخِ
 ، لِيلٍ ينِ جَ نَ الدِّ انٍ مِ كَ ةَ بِمَ يحَ نَّ النِّصِ مَ أَ دَّ قَ ا تَ مَّ نَا مِ تَبَيَّنُ لَ يَ
وقَ  قُ حُ وَ وقَ اهللاِ  قُ حُ  ، هُ وعَ فُرُ وَ هُ  ولَ أُصُ هُ  لَّ كُ ينَ  الدِّ لُ  ا «تَشمَ نَّهَ أَ وَ
 ، ةِ اصَّ الخَ ةِ وَ امَّ وقِ العَ قُ م، أَهلَ الحُ لِّهِ لقِ كُ وقَ الخَ قُ حُ ، وَ ولِهِ سُ رَ
لَّ  مَن أَخَ ، وَ ينِ امَ بِالدِّ د قَ جهِ فَقَ ا الوَ ذَ لَى هَ ةِ عَ يحَ امَ بِالنَّصِ ن قَ فَمَ
نَّ مَن  أَ »(٣)؛ وَ كَ رَ ا تَ درِ مَ ينِهِ بِقَ ن دِ يَّعَ مِ د ضَ ، فَقَ مَ دَّ قَ ا تَ مَّ يءٍ مِ بِشَ

.(٤) هُ قَ أَخالَ وَ ينَهُ  دِ دَ  قَ فَ د  فَقَ  ، ةِ يحَ النَّصِ نَ  مِ الَ  خَ
ــلــقِ  ـــيـــعِ الــخَ ـــمِ ـــى الـــنُّـــصـــحِ لِـــجَ ـــلَ ــــا عَ ضــــهَ وِّ رَ ـــكَ وَ ـــفـــسَ ن نَ ـــــرِّ مَ
ـــةُ  ـــايَ ــــوَ غَ ـصــحَ هُ ـــــإِنَّ الــنـُّ ، فَ ـــكَ ـــاتِ كَ ـــرَ ـــيـــعِ حَ ـــمِ جَ ـــعـــلِ وَ الـــفِ ـــولِ وَ بِـــالـــقَ

.(٥) يُّ يقِ قِ الحَ ينُ  الدِّ وَ  هُ وَ  ، لقِ الخَ إِلَى  انِ  حسَ اإلِ
هتَمَّ  يَ أَن  ــا:  ــهَ ــاتَ ــجَ نَ ادَ  رَ أَ وَ ــهُ  ــفــسَ نَ ــحَ  ــصَ نَ ــن  مَ ــلَــى  عَ ــيَّــنُ  ــتَــعَ ــيَ «فَ

عدي» (٢٩/٢٣) (ببعض اختصار). «مجموع مؤلفات السِّ  (١)
ف يسير. «طريق الهجرتين» (ص٢٤٠)، بتصرُّ  (٢)

عدي» (٩٩/٢٢). «مجموع مؤلفات السِّ  (٣)
المصدر السابق (٤٨٣/٥). المصدر السابق (٤٨٩/٥).(٤)   (٥)
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يلَ  زِ يُ أَن  وَ  ، تِهِ ادَ إِرَ لَّ  حَ مَ وَ  ، ينَيهِ عَ بَ  نُصْ ا  لَهَ يَجعَ أَن  وَ  ، امِ هتِمَ االِ ةَ  ايَ غَ ةِ  يحَ بِالنِّصِ
ا»(١). بِهَ لِ  مَ العَ وِ  أَ ا  نهَ عَ هُ  وقُ عُ يَ ائِقٍ  عَ وَ انِعٍ  مَ لَّ  كُ هِ  نَفسِ ن  عَ

أَ  رَّ تَجَ فَ هِ  مِ ارِ حَ مَ لَى  عَ وَ ا،  هَ يَّعَ فَضَ هِ  بِّ رَ وقِ  قُ بِحُ نَ  اوَ هَ تَ نْ  مَّ مِ ةُ  يحَ النَّصِ أَينَ  «فَ
؟ ا لَيهَ عَ

ــةَ  ــاعَ ــــرَ طَ آثَ ، وَ ـــولِـــهِ ــى قَ ــلَ ـــولِ عَ سُ ــيــرِ الـــرَّ ــــولَ غَ مَ قَ ــــدَّ ـــنْ قَ ـــمَّ مِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ
؟ ولِهِ سُ رَ وَ ةِ اهللاِ  طَاعَ لَى  عَ خلُوقِ  المَ

؟ تِ الَ امَ عَ المُ فِي  الغِشِّ  وَ يَانَاتِ  الخِ لِ  هْ أَ نْ  مِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ
نْ  مَّ مِ وَ نُوا،  آمَ ينَ  ذِ الَّ فِي  ةُ  شَ احِ الفَ يعَ  تَشِ أَن  بُّونَ  يُحِ ن  مَّ مِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ

م؟ اتِهِ ثَرَ عَ وَ ينَ  سلِمِ المُ اتِ  ورَ عَ ونَ  تَتََبَّعُ يَ
؟!  اعِ دَ الخِ وَ كرِ  المَ أَهلِ  ن  مِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ

ةِ  اوَ ـــدَ ـــاءِ الـــعَ إِلـــقَ ، وَ ــيــنَ ــمِ ــســلِ يــقِ الــمُ ــفــرِ ــى فِـــي تَ ــســعَ ــنْ يَ ــيــمَ فِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ
م؟! ينَهُ بَ اءِ  البَغضَ وَ

ــونَ  ــولُ ــقُ يَ ، وَ ــاءِ ــنَ الــثَّ ــدحِ وَ ــاءِ بِــالــمَ ــقَ ــنــدَ الــلِّ ــونَ عِ ــقُ ــلَّ ــمَ ــتَ ــنْ يَ ــمَّ مِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ
؟! اءِ قَ األَصدِ ندَ  عِ وَ اءِ  األَعدَ ندَ  عِ يبَةِ  الغَ فِي  لِكَ  ذَ فَ  الَ خِ

إِال  م  فِيهِ رقُبُ  يَ الَ  وَ  ، ينَ سلِمِ المُ اضَ  أَعرَ مُ  يَحتَرِ الَ  ن  مَّ مِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ
؟! ةً مَّ الَ ذِ وَ

 ، لقِ الخَ لَى  عَ ينَ  ستَكبِرِ المُ وَ  ، قِّ الحَ لَى  عَ ينَ  بِّرِ تَكَ المُ نَ  مِ ةُ  يحَ النَّصِ ينَ  أَ وَ
م؟! هِ يرِ لِغَ ينَ  رِ حتَقِ المُ م،  هِ سِ نفُ بِأَ بِينَ  عجَ المُ

ــلُّ  كُ ، وَ لٍ ــنــزِ ــدُ مَ بــعَ ــا أَ ــم فِــيــهَ ــهُ لُ ــنــزِ مَ ، وَ لٍ ــعــزِ ــةِ بِــمَ ــيــحَ ــنِ الــنَّــصِ ــم عَ ــهُ ــلُّ ءِ كُ الَ ـــؤُ ـــهَ فَ
يرِ  الخَ نَ  مِ وا  مُ رِ حُ وَ  ، ةَ عَ تَنَوِّ المُ وبَاتِ  قُ العُ وا  قُّ تَحَ اسْ وَ م،  انُهُ إِيمَ تَلَّ  اخْ دِ  قَ ءِ  الَ ؤُ هَ

ف يسير. «تيسير الكريم الرحمن» (ص٢٠٨ - ٢٠٩)، بتصرُّ  (١)
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قِ  ــوا بِــاألَخــالَ ــلُ ــتُ ابْ ، وَ ــةِ ــلَ ــاضِ قِ الــفَ ــنَ األَخـــالَ ــوا مِ مُ ــرِ ؛ حُ ــلَــى الــنُّــصــحِ ـــبَ عَ تِّ ي رُ ـــذِ الَّ
. ونَ رُ اسِ الخَ مُ  هُ ئِكَ  ولَ أُ  ، افِلَةِ السَّ

م! هُ يقَ طَرِ   أَهدَ ا  مَ وَ م!  هُ تَوفِيقَ أَعظَمَ  ا  مَ  ، ةً يقَ قِ حَ ينَ  حِ لِلنَّاصِ طُوبَى 
مِ  ارِ حَ مَ ن  عَ هِ  نَفسِ ادِ  هَ جِ فِي  وَ  ، يهِ دِّ ؤَ يُ رضٍ  بِفَ شتَغِالً  مُ إِالَّ  حَ  النَّاصِ دُ  تَجِ الَ 
 ، نَةِ سَ الحَ ــةِ  ــظَ ــوعِ الــمَ وَ ةِ  كمَ بِالحِ ــهِ  بِّ رَ بِيلِ  سَ ــى  إِلَ هِ  ــيــرِ غَ ةِ  عــوَ دَ فِــي  وَ  ، ــيــهِ اهِ ــوَ نَ وَ ــهِ  بِّ رَ

. نَةِ ستَحسَ المُ ابِ  اآلدَ وَ ةِ  يلَ مِ الجَ قِ  بِاألَخالَ لُّقِ  التَّخَ فِي  وَ
هُ  تَمَ ــيــبٍ كَ ــلَــى عَ ــنــهُ عَ ــعَ مِ ــلَ إِنِ اطَّ ، وَ هُ ــرَ ــشَ نَ ـــهُ وَ اعَ ذَ ا أَ ــيــرً ــيــهِ خَ خِ ــن أَ أَ مِ  إِنْ رَ
وقِ  قُ بِحُ ا  ائِمً قَ يتَهُ  أَ رَ بْتَهُ  احَ صَ إِنْ  وَ ا،  وقً دُ صَ ا  حً نَاصِ هُ  دتَّ جَ وَ تَهُ  لْ امَ عَ إِنْ   ، هُ تَرَ سَ وَ
لِ  امِ حَ كَ لِيسِ  الجَ لَى  عَ ا  كً بَارَ مُ  ، نِيَةِ الَ العَ وَ رِّ  السِّ فِي  ونًا  أمُ مَ  ، امِ التَّمَ لَى  عَ حبَةِ  الصُّ

. يِّبَةً طَ ةً  ائِحَ رَ نهُ  مِ دَ  تَجِ وْ  أَ  ، يَكَ ذِ يُحْ أَن  ا  إِمَّ  : سكِ المِ
ــالِــكُ  ــسَ ــيــكَ الــمَ ــلَ ــتْ عَ ــهَ ــابَ ــشَ ا تَ إِذَ وَ  ، ــهُ ــتَ ــحــبَ صُ ــنِــمْ  ــاغــتَ فَ ــحَ  ـــدتَّ الــنَّــاصِ جَ وَ ا  إِذَ
ةَ  وَ ــالَ ــدْ حَ ــجِ ، تَ ــقِ الــنُّــصــحِ ــلُ ــقِ بِــخُ ــلُّ ــلَــى الــتَّــخَ كَ عَ ــدْ نَفسَ ــاهِ . جَ تِــهِ رَ ــاوَ ــشَ ــنْ بِــمُ ــاســتَــعِ فَ

. انِ حسَ اإلِ وَ البِرِّ  أَهلِ  نِ  حمَ الرَّ ولِيَاءِ  أَ ن  مِ نْ  تَكُ وَ  ، انِ يمَ اإلِ
ــةً  حــمَ رَ ــا وَ مــنً أَ ا وَ ـــورً ــلِــئًــا نُ ــمــتَ ــهُ مُ ــدتَّ جَ ــوَ ، لَ ــحِ ــيــرِ الــنَّــاصِ ــمِ ــى ضَ ــلَ ــتَ عَ ــعْ ــلَ ــوِ اطَّ  لَ
ةً  لَ جمَ مُ ينَ  سلِمِ المُ الِحِ  صَ مَ ولَ  حَ ورُ  تَدُ ا  يتَهَ أَ رَ لَ  ، هُ ارَ فكَ أَ دتَّ  اهَ شَ لَو  وَ ؛  ةً قَ فَ شَ وَ

. ةً قَ تَّفِ مُ ةً  يحَ رِ صَ ا  لَّهَ كُ ا  يتَهَ أَ رَ لَ  ، هُ الَ قوَ أَ وَ هُ  الَ أَعمَ لْتَ  مَّ أَ تَ لَو  وَ ؛  لَةً صَّ فَ مُ وَ
. ارُ األَبرَ ةُ  فوَ الصَّ ئِكَ  ولَ أُ وَ  ، األَخيَارُ ةُ  ادَ السَّ ئِكَ  ولَ أُ

.(١)« يرِ اليَسِ لِ  مَ العَ وَ  ، ةِ الِحَ الصَّ بِالنِّيَّاتِ  ثِيرَ  الكَ يرَ  الخَ وا  الُ نَ د  قَ لَ
م حبُوبِهِ ى مَ ضَ لِيقةَ فِي رِ وا الخَ حُ ـــــــــانِ«نَصَ ـــــــــسَ حْ اإلِ ـــــــــــــــــــــادِ وَ شَ رْ اإلِ ـــــمِ وَ ـــــلْ ـــــالـــــعِ بِ

ا. لُّهَ أَجَ وَ الٍ  حَ لُ  مَ كْ أَ وَ  ، لْقِ الخَ عَ  مَ م  هُ الُ حَ هِ  ذِ هَ
عدي» (٩٩/٢٢ - ١٠١). «مجموع مؤلفات السِّ  (١)
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 ، ــيْــرِ ــنَ الــخَ ــم مِ ــهِ ــسِ َنــفُ ــوا ألِ ــبُّ حَ ــا أَ ــم مَ ــهُ ــبُّــوا لَ حَ أَ ، وَ ــحِ ــةَ الــنُّــصْ ــايَ ــم غَ ــهُ وا لَ بــدَ ــأَ فَ
لِّ  بِكُ م  نهُ عَ رِّ  الشَّ ــةِ  الَ إِزَ فِي  ا  وْ عَ فَسَ  . رِّ الشَّ ــنَ  مِ م  هِ سِ َنفُ ألِ ــوا  هُ ــرِ كَ ا  مَ م  هُ لَ ــوا  هُ ــرِ كَ وَ
 ، وفِ عرُ م بِالمَ هِ مرِ ن أَ : مِ ورٍ قدُ لِّ مَ م بِكُ يهِ الِ النَّفعِ إِلَ وا فِي إِيصَ دُ اجتَهَ ، وَ مكِنٍ مُ
ــم.  ــوفِــهِ ــهُ ــلْ ــةِ مَ ــاثَ إِغَ ــم، وَ يــهِ ــارِ ةِ عَ ــســوَ كِ ــم، وَ ــهِ ــائِــعِ ــامِ جَ إِطــعَ . وَ ــرِ ــنــكَ ــنِ الــمُ ــم عَ ــهــيِــهِ نَ وَ
م  هِ فِّ كَ وَ ــم،  اهُ ذَ أَ الِ  احتِمَ وَ م.  هِ ظلُومِ مَ رِ  نَصْ وَ م،  هِ ظَالِمِ دعِ  رَ وَ م  لِهِ اهِ جَ تَعلِيمِ  وَ

.(١)« سمِ الجِ وَ رِ  بِالظَّاهِ م  هُ لَ م  حبَتُهُ فَصُ ا،  ذَ هَ عَ  مَ وَ م.  نهُ عَ م  هِ سِ نفُ أَ  َأَذ
ــى  ــولَ ــا لِــلــمَ ــوصً ــصُ ــانِ «خُ مَ ا الــزَّ ـــذَ ــدُ فِــي هَ كَّ ــأَ ــتَ ــةَ تَ ــيــحَ ـــإِنَّ الــنَّــصِ : فَ ــامِ ــتَ فِـــي الــخِ وَ

.(٢)« لِّمٌ تَكَ مُ قَ  لَ زَ وَ  ، مٌ دَ قَ ثَرَ  عَ وَ  ، لَمٌ قَ لَّ  زَ قَد  م  فَكَ  . يمِ حِ الرَّ بِّ  الرَّ وَ  ، يمِ رِ الكَ
ــتِــي ــيــحَ ــصِ ــتَ نَ ــلْ ــبِ ــكَ إِنْ قَ ــتُ ــحْ ــصَ ـــدْ نَ ـــقَ لَ (٣)وَ ــبُ ــوهَ يُ ــبَــاعُ وَ ــا يُ ـــصُ مَ خَ حُ أَرْ النُّصْ وَ
ـــةٌ ـــادِقَ صُ صَ ــــــــالَ خْ ـــا اإلِ هَ ـــؤُ ـــلْ ــةً مِ ــيــحَ ــصِ (٤)نَ ــــــانُ إِيــــــمَ يــــــنٌ وَ ــــهُ دِ ــــالِــــصُ ــــحُ خَ الــــنُّــــصْ وَ
ــــحٌ ــــصْ يــــــنَ نُ ـــــــــإِنَّ الــــــدِّ ـــــمْ فَ ـــــكُ ــــتُ لَ ــــحْ ــــصَ (٥)نَ ــــــــاتِ ــــــــبَ اجِ وَ ـــــحَ  ـــــائِ ـــــصَ نَ ــــــي  ــــــفِ أُخْ الَ  وَ

ا،  هَ قِعَ وْ مَ ةُ  يحَ النَّصِ تِ  قَعَ وَ لَ  ، ائِرُ رَ السَّ تِ  فَ صَ وَ ائِرُ  مَ الضَّ نَّا  مِ تْ  لَحَ صَ وْ  لَ «وَ
نُوبِنَا. بِذُ مْ  هُ ادَ فَسَ إِنَّ  فَ تَنَا،  ئِمَّ أَ لِحُ  يُصْ وَ نَا  لِحُ يُصْ  ُ اهللَّ وَ

ــــــا ـــــــنـَ ـــــــتُ ـــــــلِـــــــيَّ ــــــــــــــــــــــــــــتْ بَ امَ ــــــــــــا دَ ــــــــــــنَ ــــــــــــوبِ نُ ــــــــــــذُ ــــــــنَــــــــا»(٦).بِ ــــــــبْ تُ ا  إِذَ ـــــا  ـــــهَ ـــــفُ ـــــشِ ـــــكْ يَ  ُ اهللَّ وَ
رة» (ص٢٥) [مكتبة أضواء  ير إلى اهللا والدار اآلخِ رة في التعليق على منظومة السَّ ة الفاخِ رَّ «الدُّ  (١)

مة السعدي۴. السلف - الرياض]، للعالَّ
«الذيل على طبقات الحنابلة» (٢٠٦/٤).   (٢)

(٣) انظر: «تاريخ مدينة دمشق» (٥٢٧/٤٢) [طبعة دار الفكر - بيروت]، للحافظ ابن عساكر۴.
سمَ  د رَ انشُ لَّقَ وَ هذا البيت من قصيدة ألمير الشعراء أحمد شوقي۴، بعنوان: (قُم ناجِ جِ  (٤)

مَن بانُوا). 
أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (رقم: ١٢٧) [طبعة عالم الكتب -   (٥)

بيروت]، من إنشاد أحمد بن منصور الشيرازي لبعضهم (دون تعيين).
«العزلة» (ص٩٧)، للخطَّابي۴.  (٦)
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ينُ اَهللا  نَدِ وَ ا،  هَ دُ نَعتَقِ ــتِــي  الَّ ةُ  يحَ النَّصِ ــوَ  هُ ــانِــيًــا  ثَ وَ الً  وَّ أَ تَبنَاهُ  كَ ــا  مَ ــيــعُ  ــمِ جَ «وَ
 .(١)« اهُ نَلقَ تَّى  حَ ا  لَيهَ عَ امَ  وَ الدَّ هُ  لُ نَسأَ وَ ا،  بِهَ

ــنَ  ــا: مِ ــابِــهَ ــحَ ــوبِ أَصْ ــلُ ــا فِــي قُ ـــوهٌ بِــمَ جُ ــيَــضُّ وُ ــبْ مَ تَ ـــوْ ــم «يَ ــكُ ــوهَ جُ يَّضَ اُهللا وُ بَ
بِيرِ  لِلْكَ صِ  ــالَ خْ ِ اإلْ وَ قِ  دْ الصِّ وَ بِرِّ  الْ نَ  مِ ا  فِيهَ ا  مَ وَ  ، كِتَابِهِ وَ ولِهِ  سُ رَ وَ  ِ هلِلَّ ةِ  يحَ النَّصِ
بِ  ذِ الْكَ غِشِّ وَ الْ ةِ وَ يعَ دِ نَ الْخَ ا: مِ ابِهَ حَ لُوبِ أَصْ ا فِي قُ وهٌ بِمَ جُ دُّ وُ وَ تَسْ ، وَ الِ تَعَ مُ الْ
 ، ونَ عُ دَ يَخْ انُوا  كَ مْ  هِ سِ َنْفُ ألِ مْ  نَّهُ أَ  : ونَ عُ ادِ خَ مُ الْ لَمُ  عْ يَ نَالِكَ  هُ ؛  تِيَالِ حْ االِ وَ رِ  كْ مَ الْ وَ

.(٢)« ونَ رُ عُ يَشْ ا  مَ وَ مْ  هِ سِ نْفُ بِأَ إِالَّ  ونَ  رُ كُ مْ يَ ا  مَ وَ  ، بُونَ لْعَ يَ انُوا  كَ مْ  ينِهِ بِدِ وَ

      

ين» (ص١٠٦) [طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع  «تحفة الطالبين في ترجمة اإلمام محيي الدِّ  (١)
- الرياض]، البن العطَّار۴.

«إعالم الـموقِّعين عن ربِّ العالمين» (٢١٤/٣ - ٢١٥) [طبعة مكتبة ابن تيميَّة - القاهرة]، البن   (٢)
قيِّم الجوزيَّة۴.





PRPPRR ، هُ ــرُ ــغــفِ ــســتَ نَ وَ ــهُ  ــيــنُ ــعِ ــســتَ نَ وَ هُ  ــدُ ــحــمَ نَ  ِ هلِلَّ ــمــدَ  الــحَ إِنَّ 
ــــن  مِ ـــا وَ ـــنَ ـــسِ نـــفُ ورِ أَ ـــــــرُ ــــن شُ ِ مِ ــــــاهللَّ ـــــوذُ بِ ـــــعُ نَ وَ
ـــالَ  هِ اُهللا فَ ــــهــــدِ ــــن يَ ـــا، مَ ـــالِـــنَ عـــمَ ـــاتِ أَ ـــئَ ـــيِّ سَ
ـــادِيَ  ـــالَ هَ ــضــلِــل فَ ـــن يُ مَ ، وَ ـــهُ ــلَّ لَ ــضِ مُ
إِالَّ اُهللا،  ٰـــــــهَ  إِلَ الَ  أَن  ـــــدُ  شـــــهَ أَ وَ  ، ــــــهُ لَ
نَّ  أَ ـــــدُ  شـــــهَ أَ وَ  ، ــــــهُ لَ يــــكَ  ــــرِ شَ الَ  هُ  حـــــــدَ وَ

. هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ
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®﴾ [األحزاب].  ¬
ديُ  ديِ هَ يرَ الهَ خَ وَ مُ اهللاِ،  الَ مِ كَ الَ يرَ الكَ خَ إِنَّ  فَ  : ا بَعدُ مَّ أَ
لَّ  كُ ، وَ ةٌ ةٍ بِدعَ ثَ حدَ لَّ مُ كُ ا؛ وَ هَ اتُ ثَ حدَ ورِ مُ رَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ دٍ مَّ حَ مُ

. النَّارِ فِي  ةٍ  لَ الَ ضَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ لَ الَ ضَ ةٍ  بِدعَ
ــةِ  ــفَ ــى صِ ــلَ مَ عَ ــالَ ــنُ الــكَ ــمَّ ــتَــضَ ــعٌ يَ ــافِ ــصــلٌ نَ ا فَ ــذَ ــهَ : فَ ــعــدُ ـــا بَ مَّ أَ

ا. بِهَ انِ  يمَ اإلِ نَ  مِ سلَكِيَّةِ  المَ ارِ  اآلثَ وَ  ، ةِ حمَ الرَّ
لَّ  كُ ــتْ  ــعَ سِ وَ تِي  الَّ تِهِ  حمَ بِرَ نَا  دَ مَّ تَغَ يَ نْ  أَ الَى  عَ تَ لُ اَهللا  أَسأَ

. ينَ مِ احِ الرَّ يرُ  خَ وَ  ، ينَ مِ احِ الرَّ مُ  أَرحَ هُ  إِنَّ ؛  يءٍ شَ
پ

چ



PSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ُـــات ـــفَ الـــصِّ وَ ــســنـَـى  الــحُ ــــاءُ  األَســــمَ ــــهُ  لَ إِنَّ اَهللاچ 
ــد  ي قَ ـــذِ ــيــمُ الَّ حِ ــنُ الــرَّ حــمَ ــوَ الــرَّ ــهُ ــى. فَ ــلَ الــعُ
هِ  لقِ خَ ــى  إِلَ ــنَ  أَحــسَ وَ  ، ــتِــهِ حــمَ رَ فِــي  ــلَ  ــمُ كَ
ــم  ــيــهِ ــبَ إِلَ ــبَّ ــحَ تَ ، وَ ـــانِ حـــسَ اعِ اإلِ ـــوَ نْ بِـــأَ
يءٍ  شَ لَّ  كُ عَ  سِ وَ وَ  ، مِ النِّعَ نُوفِ  «بِصُ
لُوقٍ  خْ مَ ــلَّ  كُ ـــعَ  أَوسَ وَ ــا،  ــلــمً عِ وَ ــةً  حــمَ رَ
ـــلَّ  ــــهُ كُ ــــتُ حــــمَ ــــت رَ ــــعَ سِ ــــوَ ، فَ ـــــضـــــالً فَ ـــةً وَ ـــعـــمَ نِ
تِ  ــــألََ مَ »(١)، وَ ــــيٍّ ـــلَّ حَ ــهُ كُ ــتُ ـــت نِــعــمَ ـــعَ سِ وَ ، وَ ـــيءٍ شَ
 ، نَاقِصٍ لُّ  كُ ا  بِهَ مَّ  تَ وَ  ، ةُ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ ا  بِهَ ت  رَ مِ عَ وَ  ، ائِنَاتِ الكَ
هُ  ــودُ جُ ــلَ  صَ وَ وَ ــا(٢).  ايَ الــبَــرَ هُ  انُ إِحسَ ــمَّ  عَ وَ  ، نَقصٍ ــلُّ  كُ ا  بِهَ الَ  زَ وَ
 ، ينٍ عَ ةَ  طَرفَ انِهِ  إِحسَ ن  عَ تَستَغنِي  فَالَ   ، اتِ ودَ وجُ المَ يعِ  مِ جَ إِلَى 

 ° چ: ﴿ ¯  ـــــالَ . قَ ـــهُ ـــلـــمُ ـــغَ عِ ـــلَ ـــيـــثُ بَ ـــهُ حَ ـــتُ حـــمَ ــت رَ ــغَ ــبَــلَ فَ
.[٧ ´﴾ [غافر:   ³  ²  ±

ــى  ــالَ ــعَ تَ ةِ اهللاِ  حمَ بِرَ  َ ــألَ امــتَ ــدِ  قَ  ، ــهُ ــيُّ ــفــلِ سُ وَ ــهُ  يُّ ــلــوِ عُ ــونُ  ــالــكَ «فَ
م»(٣). تهُ عَ سِ وَ وَ

. اتِ يَّ البَرِ يعَ  مِ جَ تُهُ  حمَ رَ عَت  سِ وَ ي  الَّذِ كَ  تَبَارَ فَ
ةٍ  الَ صَ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ سُ رَ امَ  قَ  : الَ قَ گ  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ
ــنِــي  ــمْ حَ ارْ مَّ  : اللَّهُ ةِ الَ الصَّ فِــي  ـــوَ  هْ وَ ــيٌّ  ابِ ــرَ عْ أَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهُ ــعَ مَ ــنَــا  ــمْ قُ وَ
ــالَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيُّ ــمَ الــنَّ ــلَّ ــا سَ ــمَّ ــلَ ا. فَ ــــدً حَ ــنَــا أَ ــعَ ــمْ مَ حَ ــرْ الَ تَ ا، وَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ وَ

.(٤) ةَ اهللاِ مَ حْ رَ يدُ  رِ يُ ا».  عً اسِ وَ تَ  رْ جَّ حَ دْ  «لَقَ  : ابِيِّ رَ لِألَعْ
ــى  ــلَ ــــا عَ ــــعً اسِ ــيَّــقــتَ «وَ ــعــنـِـي: ضَ ــــا» يَ ــــعً اسِ تَ وَ ـــرْ ـــجَّ ـــدْ حَ ـــقَ «لَ

«الصالة وحكم تاركها» (ص٢٠٣).  (١)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص١٢٠٩).  (٢)

المصدر السابق (ص١٠٢٨). رواه البخاري (٦٠١٠).(٣)   (٤)
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ــنُ  ــحــسُ يَ الَ  ــا  مَ لـــتَ  ـــأَ سَ وَ  ، ـــهُ ـــولُ قَ ـــكَ  لَ ــيــسَ  لَ ــا  مَ ــلــتَ  قُ وَ  ، هِ ـــــودِ جُ وَ ڽ  فَضلِ اهللاِ
يُوثَ  الغُ ، وَ رَ قَد تَغِيضُ اخِ وَ ورَ الزَّ البُحُ ، وَ فُّ افِعَ قَد تَكُ وَ يُولَ الدَّ إِنَّ السُّ ، فَ هُ الُ ؤَ سُ
 ، غِيضُ يَ الَ  وَ  ، فُّ يَكُ الَ  هِ  لقِ خَ لَى  عَ هُ  ودُ جُ وَ ک  فَضلُ اهللاِ وَ  ، تُقلِعُ قَد  عَ  امِ وَ الهَ

ا»(١). بَدً أَ قلِعُ  يُ الَ  وَ
.(٢)« انَ ا كَ ائِنًا مَ يءٍ كَ لَّ شَ عُ كُ يَ تَسَ ، فَهِ يءٍ ن شَ يقُ عَ ةٌ الَ تَضِ عَ اسِ ةُ اهللاِ وَ حمَ «رَ

 ( يمُ حِ (الرَّ هُ  اسمُ وَ  . ةً ــرَّ مَ ينَ  مسِ خَ وَ ا  بعً سَ رآنِ  القُ فِي   ( نُ حمَ (الرَّ كِرَ  ذُ قَد  وَ
. ةً رَّ مَ رَ  شَ عَ عَ  ربَ أَ وَ ئَةً  مِ كِرَ  ذُ

يَاتِهِ  حَ وَ تِهِ  قُدرَ وَ هِ  لمِ عِ كَ  ، بِهِ ةُ  ائِمَ القَ تُهُ  فَ صِ ةَ  حمَ الرَّ نَّ  أَ لَى  عَ الٌّ  دَ نُ  حمَ الرَّ وَ
 ã﴿ الَى:  عَ تَ ــالَ  قَ  . هُ لقَ خَ ــمُ  حَ ــرْ يَ ــهُ  نَّ أَ لَى  عَ الٌّ  دَ يمُ  حِ الرَّ وَ  ، هِ ــرِ ــصَ بَ وَ هِ  معِ سَ وَ
 ،[١١٧ Æ﴾ [التوبة:   Å  Ä  Ã﴿ ،[٤٣ å﴾ [األحزاب:   ä
وَ  هُ ــيــمٌ  حِ رَ وَ ؛  ــةِ ــعَ اسِ الــوَ ــةِ  حــمَ الــرَّ و  ذُ  ، ــةِ حــمَ بِــالــرَّ ــوفُ  ــوصُ الــمَ ــوَ  هُ ــنَ  حــمَ رَ نَّ  أَ لِمَ  عُ فَ

 ¬  «  ª ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ الَ اُهللا  قَ  . ــةِ ــلَ اصِ الــوَ ــةِ  حــمَ الــرَّ و  ذُ  ،(٣) ــتِــهِ حــمَ بِــرَ ــمُ  احِ الــرَّ
[العنكبوت].  ﴾ U  ³  ²  ± °  ¯  ®

 ، ــلــقِ الــخَ ــيــعِ  ــمِ لِــجَ ــيَ  ــهِ فَ ــةُ  ــامَّ الــعَ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، ـــةٌ ـــاصَّ خَ وَ ــةٌ  ــامَّ عَ ک  ةُ اهللاِ حمَ رَ «وَ
ــوا،  بُ ــرِ شَ ــا  مَ وَ ــوا  ــلُ كَ أَ ــا  مَ ةُ اهللاِ  حمَ رَ ـــوالَ  لَ وَ ةِ اهللاِ،  حمَ بِرَ ــونَ  ــومُ ــرحُ مَ ــلــقِ  الــخَ ــلُّ  ــكُ فَ
ــم،  ــهُ انُ بــدَ أَ بِــهِ  ــومُ  ــقُ تَ ــا  مَ م  هُ لَ يَّأَ  هَ فَ ــم،  ــهُ ــمَ حِ رَ كِنَّ اَهللا  لَ وَ نُوا،  كَ سَ ــا  مَ وَ ا،  ــوْ اكــتَــسَ ــا  مَ وَ
يثُ  حَ  ،(٤)« نِينَ ؤمِ بِالمُ ةٌ  اصَّ خَ يَ  فَهِ ةُ  اصَّ الخَ تُهُ  حمَ رَ ا  مَّ أَ وَ ؛  ةِ يَّ نيَوِ الدُّ ةِ  يشَ عِ المَ نَ  مِ
أَسبَابَ  م  هُ لَ رَ  سَّ يَ وَ  ، انُ يقَ اإلِ بِهِ  لُ  يَحصُ ا  مَ  ، لمِ العِ نَ  مِ م  هُ لَّمَ عَ وَ  ، انِ يمَ لِإلِ م  هُ قَ فَّ وَ

«اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٢٩٣/٧).  (١)
ير» (٢٠٢/٤). «العذب النَّمِ  (٢)

مة]. «بدائع الفوائد» (٤٢/١) [طبعة دار عالم الفوائد - مكة المكرَّ  (٣)
«أحكام من القرآن» (١٤/١)، للعالمة ابن عثيمين۴.  (٤)
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 ، هِ مِ رَ كَ وَ تِهِ  حمَ رَ ن  مِ ونَ  يَرَ سَ وَ  . األَربَاحِ ةَ  ايَ غَ ونَ  كُ يُدرِ بِهِ  ا  مَ وَ  ، حِ الَ الفَ وَ ةِ  ادَ عَ السَّ
لُ اَهللا أَن الَ  نَسأَ . فَ رٍ لَى قَلبِ بَشَ رَ عَ طَ الَ خَ عَت، وَ مِ نٌ سَ ذُ الَ أُ أَت، وَ ينٌ رَ ا الَ عَ مَ

نَا(١). ندَ عِ ا  مَ رِّ  بِشَ  ، هُ يرَ خَ نَا  مَ يَحرِ
التَّوفِيقَ  ي  تَقتَضِ م،  هُ تبَاعُ أَ وَ األَنبِيَاءُ  ا  بُهَ يَطلُ تِي  الَّ ةُ  اصَّ الخَ ةُ  حمَ الرَّ هِ  ــذِ هَ وَ
حَ  الَ الفَ وَ ــةَ  يَّ ــدِ األَبَ ةَ  ادَ عَ السَّ وَ ا،  لِّهَ كُ الِ  األَحــوَ حَ  ــالَ صَ وَ لَ  مَ العَ وَ لمَ  العِ وَ انِ  يمَ لِإلِ

.(٢) لقِ الخَ اصِّ  وَ لِخَ األَعظَمُ  ودُ  قصُ المَ يَ  هِ وَ  ، احَ النَّجَ وَ
ةِ  ظِيمَ العَ يَّةِ  يقِ قِ الحَ ةِ  حمَ الرَّ بَ  احِ صَ انَ  فَكَ  ، ةِ حمَ الرَّ و  ذُ هُ  نَّ «أَ اچ:  نَ أَخبَرَ وَ
'﴾ [األنعام:   &  %  $  #  "  ! ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ  ، ةِ عَ اسِ الوَ
 : ـــــهُ ـــــولُ قَ وَ  .(٣)«[٥٨ [الــــكــــهــــف:   ﴾ ~ے  }  |  {﴿  : ــــــهُ ــــــولُ قَ وَ  ،[١٤٧
ــلَــت  صَ وَ ــدْ  قَ وَ إِالَّ   ، ــوقٌ ــخــلُ مَ ــالَ  فَ  ،[١٣٣ ﴾ [األنــعــام:  0 /  .  -  , ﴿

.(٤) هُ انُ إِحسَ وَ هُ  فَضلُ هُ  رَ مَ غَ وَ ةُ اهللاِ،  حمَ رَ يهِ  إِلَ
 ، اتِ اوَ مَ السَّ تُهُ أَهلَ األَرضِ وَ حمَ مَّت رَ ي عَ ، الَّذِ نِ حٰمَ يمِ الرَّ حِ انَ الرَّ بحَ فَسُ

. ظَاتِ اللَّحَ وَ اآلنَاتِ  لِّ  كُ فِي  لقِ  الخَ يعَ  مِ جَ عَت  سِ وَ وَ
ــةً حــمَ ـــقَ رَ ئِ ـــالَ ــــعَ الـــخَ سِ ـــنْ وَ ــيــكَ مَ ــكــفِ (٥)يَ ــــانِ حــــسَ اإلِ وَ ــضــلِ  الــفَ و  ذُ ـــةً  ـــايَ ـــفَ كِ وَ

أَي:   .[٥٤ [األنــعــام:   ﴾ @ ?  >  =  <  ;  ﴿ الَ اُهللاُهللاگ:  قَ
انًا. إِحسَ وَ نهُ  مِ الً  ضُّ تَفَ  ، ةِ يمَ رِ الكَ هِ  نَفسِ لَى  عَ ا  بَهَ أَوجَ

ــا  ــيــعً ــمِ ــا جَ ــنَّ ــكُ ، لَ لِـــــكَ ـــــوالَ ذَ لَ . وَ ـــيـــنَ ـــمِ احِ ـــــمِ الـــرَّ ـــأنِ أَرحَ ـــقُ بِـــشَ ئِ ـــوَ الـــالَّ ا هُ ـــــذَ هَ وَ
 ، ــيــهِ إِلَ ـــتُـــوبُ  نَ وَ ؛  ــهِ ــطِ ــخَ ـــن سَ مِ وَ بِ اهللاِ،  ضَ ــن غَ مِ  ِ ـــاهللَّ بِ ــوذُ  ــعُ نَ  . ــيــنَ ــالِــكِ هَ يــنَ  ــرِ ــاسِ خَ

(٦)! هِ لِّ كُ لِكَ  بِذَ هُ  قَّ أَحَ ا  مَ وَ  . هُ لُطفَ وَ هُ  فَضلَ وَ  ، هُ مَ رَ كَ وَ تَهُ  حمَ رَ و  نَرجُ وَ
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٢٤٦). عدي» (٢٥٥/٣).(١)  «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)

«أسماء اهللَّ الحسنى» (ص٤٠)، لألشقر. «تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٠٧).(٣)   (٤)
«الكافية الشافية» (ص ٢٨٧). «السراج الوهاج» (٦٣/١١).(٥)   (٦)
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ــلِّ  ـــعٌ لِــكُ ـــامِ ـــهُ اســـمٌ جَ ـــتُ حـــمَ رَ . «وَ ـــيـــنَ ـــمِ احِ ـــيـــرُ الـــرَّ خَ ، وَ ــــةٍ ــــعَ اسِ ـــةٍ وَ حـــمَ و رَ ــــهُ ذُ إِنَّ
ــــا،  نَ أَوالَدِ ــنَــا، وَ ــاتِ ــهَ مَّ أُ ــنَــا، وَ ــائِ ــن آبَ ـــمُ بِــنَــا مِ ، أَرحَ ــــمٍ احِ ــلِّ رَ ــن كُ ـــمُ بِــنَــا مِ »(١). أَرحَ ــيــرٍ خَ
وَ  هُ . وَ تَهُ حمَ ا رَ نَالُ بِهَ تِي نَ بَابِ الَّ ونَا إِلَى األَسْ يَدعُ ثُّنَا وَ ي يَحُ وَ الَّذِ هُ نَا(٢)؛ وَ سِ نفُ أَ وَ

. نهُ مُ بِهِ مِ ُ أَرحَ ، َفاهللَّ بدِ مٍ لِلعَ احِ لُّ رَ نَا. فَكُ سِ َنفُ هُ ألِ يدُ ا الَ نُرِ نَا مَ الـِحِ صَ ن مَ يدُ مِ رِ يُ
ـــت  ـــانَ ـــكَ ـــم؛ لَ ـــهِ ـــلِّ ـــلـــقِ كُ ــــاتُ الـــخَ ــــمَ حَ ـــت رَ ـــعَ ـــمِ ــــو جُ . لَ ـــيـــنَ ـــمِ احِ ــــــمُ الـــرَّ ــــــهُ أَرحَ إِنَّ

. أَعظَمَ وَ دَّ  أَشَ ةُ اهللاِ  حمَ رَ
هُ  مُّ لَ يَضُ عَ ، فَجَ بِيٌّ هُ صَ عَ مَ لٌ وَ جُ ملسو هيلع هللا ىلص رَ تَى النَّبِيَّ : أَ الَ گ قَ ةَ يرَ رَ بِي هُ ن أَ عَ
 ، بِهِ نكَ  مِ بِكَ  ــمُ  أَرحَ  ُ َُفــاهللَّ «َفــاهللَّ  : ــالَ قَ م،  نَعَ  : ــالَ قَ ؟»  هُ مُ تَرحَ «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبيُّ الَ  قَ فَ ؛  يهِ إِلَ

.(٣)« ينَ مِ احِ الرَّ مُ  أَرحَ وَ  هُ وَ
ا،  هَ دَ لَ ةَ األُمِّ وَ حمَ إِنَّ رَ ا؛ فَ هَ دِ لَ : األُمُّ بِوَ لقِ لقِ بِالخَ نَ الخَ ونُ مِ ا يَكُ مُ مَ أَرحَ
م  هِ مِّ ثلَ أُ هُ مِ دَ مُ أَوالَ تَّى األَبُ الَ يَرحَ ا، حَ بَدً ةِ النَّاسِ أَ حمَ ن رَ يءٌ مِ ا شَ يهَ اوِ الَ يُسَ

. الِبِ الغَ فِي 
ـــامَ  مَ ــا أَ ــيــئً لُ شَ ــعــدِ ــيَ الَ تَ ــهِ ــا، فَ نــيَ ــاءِ فِــي الــدُّ ــمَ حَ ــةُ الــرُّ حــمَ ــت رَ ــغَ ــلَ ــا بَ ــهــمَ ـــهُ مَ «إِنَّ
ةِ اهللاِ  حمَ رَ ــعَ  اسِ وَ رُ  يُظهِ ي  ــذِ الَّ وقِفُ  المَ ا  ذَ هَ م  ونَكُ دُ وَ  ، ينَ مِ احِ الرَّ ــمِ  أَرحَ ةِ  حمَ رَ

.(٤)« نِينَ ؤمِ المُ هِ  بَادِ بِعِ
ةٌ  أَ ا امــرَ ــإِذَ ، فَ ــبــيٌ ملسو هيلع هللا ىلص سَ ــلَــى الــنَّــبِــيِّ مَ عَ ــدِ : قَ ــالَ گ قَ ــابِ ــطَّ ــرَ بــنِ الــخَ ــمَ ــن عُ عَ
ا  بِبَطنِهَ تهُ  قَ أَلصَ فَ  ، تهُ ذَ أَخَ بيِ  السَّ فِي  بِيا  صَ ت  دَ جَ وَ ا  إِذَ ي،  تَسقِ تَحلُبُ  بيِ  السَّ نَ  مِ
ــا فِي  هَ ــدَ لَ ــةً وَ حَ ــارِ هِ طَ ـــذِ ــنُّــونَ - هَ ــظُ ونَ - أَي: تَ ــــرَ تَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــقَ ؛ فَ ــتــهُ ــعَ أَرضَ وَ

.(٦٢/١٠) «مجموع الفتاو» «تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٠٥).(١)   (٢)
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٣٧٧)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (٣)

المفرد» (٢٩٠).
«الخطب المنبرية لوزارة األوقاف الكويتية» (ص٢٠٩).  (٤)
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ا -  بَدً أَ ةً  طَائِعَ هُ  حُ تَطرَ الَ  أَي:  ؛ -  هُ حَ تَطرَ الَ  أَن  لَى  عَ رُ  تَقدِ يَ  هِ وَ  ، الَ لنَا:  قُ ؟»  النَّارِ
ا»(١). هَ لَدِ بِوَ هِ  ذِ هَ مِن  هِ  بَادِ بِعِ مُ  أَرحَ  ُ ُ هلَلَّ :«هلَلَّ الَ قَ فَ

وَ  هُ ؟! فَ ــيءٍ ــلَّ شَ ــت كُ ــعَ سِ ــتِــي وَ ةِ اهللاِ الَّ حمَ ــن رَ ةِ مِ الِــدَ ــةُ الــوَ حــمَ ــعُ رَ ــقَ يــنَ تَ أَ وَ
 .(٢)« الِهِ فِصَ وَ هِ  اعِ ضَ رَ وَ ملِهِ  حَ فِي  بِهِ  ةِ  فِيقَ الرَّ ا،  هَ دِ لَ بِوَ ةِ  الِدَ الوَ نَ  بدِ «مِ بِالعَ مُ  أَرحَ

.(٣) هِ نَفسِ ن  مِ بدِ  العَ ةِ  صلَحَ بِمَ أَعلَمُ  وَ  هُ ا  مَ كَ  ، هِ نَفسِ ن  مِ بدِ  بِالعَ مُ  أَرحَ وَ  هُ بَل 
ةِ اهللاِ. حمَ ندَ رَ يءٍ عِ ت بِشَ لَيسَ م؛ فَ لِّهِ م كُ اتِهِ مَ حَ عتَ رَ مَ ا جَ ؛ إِذَ ينَ مِ احِ لُّ الرَّ كُ

كَ  أَمسَ ، فَ زءٍ ئَةِ جُ ةَ فِي مِ حمَ لَ اُهللاُهللا الرَّ عَ ملسو هيلع هللا ىلص: «جَ هُ النَّبِيُّ الَ ا قَ  مَ      
زءِ  الجُ لِــكَ  ذَ فَمِن  ا؛  ـــدً احِ وَ ا  ــزءً جُ األَرضِ  فِــي  لَ  نـــزَ أَ وَ ا،  ـــزءً جُ تِسعِينَ  وَ ةً  تِسعَ هُ  ــنْــدَ عِ

.(٤)« يبَهُ شيَةَ أَن تُصِ ا، خَ هَ لَدِ ن وَ ا عَ هَ افِرَ سُ حَ رَ عَ الفَ تَّى تَرفَ ، حَ لقُ مُ الخَ احَ تَرَ تَ
لَيسَ  وَ  ، هِ بَادِ بِعِ ةِ  حمَ الرَّ نَ  مِ هُ اُهللا  قَ لَ خَ ا  لِمَ التَّمثِيلُ  وَ  هُ لِكَ  بِذَ ودُ  قصُ المَ وَ

.(٥) ينَ تِسعِ وَ تِسعٍ  إِلَى  ةِ  حمَ الرَّ ةِ  فَ صِ امَ  سَ انقِ وَ  هُ ودُ  قصُ المَ
تِي  الَّ ةِ اهللاِ  حمَ رَ ن  مِ دا  جِ يرٍ  سِ يَ زءٍ  جُ ن  عَ وا  بِّرُ عَ يُ أَن  ينَ  فِ اصِ لِلوَ يُمكِنُ  فَالَ 
ــهُ  يــتَ أَ ــرَ ، لَ ةِ ــيــرَ ــيــنِ الــبَــصِ ــمَ بِــعَ ــالَ ــلــتَ الــعَ مَّ ــأَ ــو تَ ـــتَ لَ نْ أَ (٦)، وَ ــادِ ــبَ ــلَــى الــعِ ــا عَ هَ ــرَ ــشَ نَ ــا وَ ــثَّــهَ بَ

.(٧) ائِهِ وَ بِهَ وِّ  الجَ وَ ائِهِ  بِمَ البَحرِ  ءِ  امتِالَ كَ  ، ةِ دَ احِ الوَ ةِ  حمَ الرَّ هِ  ذِ بِهَ متَلِئًا  مُ
ا؛  هَ دِ لَ وَ ن  عَ ا  هَ افِرَ حَ عُ  تَرفَ ةَ  ابَّ الدَّ نَّ  أَ ا:  لَـهَ نزَ أَ الَّتِي  ةِ  حمَ الرَّ هِ  ذِ هَ ارِ  آثَ مِن  وَ

. يُسرٍ وَ ةٍ  ولَ هُ بِسُ عَ  يَرضَ تَّى  حَ  ، عُ يَرضَ ا  مَ نْدَ عِ يبَهُ  تُصِ أَن  شيَةَ  خَ
أَو  انًا  يَوَ حَ اتِلُ  قَ يُ وَ  هُ وَ ا،  هَ كرِ وَ فِي  هِ  اخِ فِرَ ن  عَ الطَّيرِ  اعِ  فَ دِ ن  مِ بتُم  جِ عَ ل  «هَ

رواه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤). «موارد األمان» (ص٢٨).(١)   (٢)
«إغاثة اللَّهفان» (١٧٤/٢). رواه البخاري (٦٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢).(٣)   (٤)

«التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية» (١٤٧/١).  (٥)
عدي» (٤٠٩/٥). «مجموع مؤلفات السِّ  (٦)

«مختصر الصواعق المرسلة» (٨٧٩/٣ - ٨٨٧).  (٧)
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 ، اءِ يذَ اإلِ تلِ وَ لَى القَ بِلَت عَ تِي جُ وشِ الَّ حُ رُ الوُ نظَ م مَ كُ اعَ ل رَ انًا؟! أَم هَ مُ إِنسَ اجِ هَ يُ
ا  هَ مُ نَفسَ دِّ قَ يَ تُ هِ ، وَ ةً رَ شَ ا أَو حَ يفً عِ انًا ضَ يَوَ يتُم حَ أَ ل رَ ا؟! أَم هَ هَ ارَ غَ بُ صِ عِ يَ تُالَ هِ وَ
تَّى  حَ ــا»(١).  ــيــهَ ــلَ عَ ــلــقَ  بَلَ اُهللا الــخَ جَ ــتِــي  الَّ ــةُ  حــمَ الــرَّ ــا  ــهَ إِنَّ ــــا؟!  هَ دِ أَوالَ ونَ  دُ ــوتِ  لِــلــمَ
دَ  وهِ شُ ا، وَ دِهَ لَى أَوالَ اءً - عَ زَ الَ جَ اقِبَةً وَ الَ عَ ا وَ و نَفعً تِي الَ تَرجُ ائِمُ - الَّ نَّتِ البَهَ حَ

.(٢) ةِ عَ اسِ الوَ تِهِ  حمَ رَ وَ ا  يهَ ارِ بَ ةِ  نَايَ بِعِ دُ  يَشهَ ا  مَ  ، ةِ ظِيمَ العَ ا  تِهَ قَ فَ شَ وَ م  بِهِ ا  تِهَ أفَ رَ ن  مِ
 Y﴿ :چ الَ ، قَ نِ حمَ هِ بِاسمِ الرَّ رشِ لَى عَ  عَ هُ استَوَ نَّ  أَ      
ــا.  ــهَ ــعَ سِ ــد وَ ، قَ ــاتِ ــوقَ ــخــلُ ــيــطٌ بِــالــمَ ــحِ ــرشَ مُ َنَّ الــعَ ٥]؛ ألِ \﴾ [طــه:   [  Z

 7  6  5 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ ا  مَ كَ م،  هُ لَ ةٌ  عَ اسِ وَ لقِ  بِالخَ ةٌ  يطَ حِ مُ ةُ  حمَ الرَّ وَ
 . اتِ فَ الصِّ عِ  بِأَوسَ خلُوقَاتِ  المَ عِ  أَوسَ لَى  عَ   فَاستَوَ  ،[١٥٦ [األعــراف:   ﴾ 9 8

. يءٍ شَ لَّ  كُ تُهُ  حمَ رَ عَت  سِ وَ لِكَ  لِذَ فَ
لَى  عَ هُ  عَ ضَ وَ هُ  نْدَ عِ وَ  هُ فَ كِتَابًا،  تَبَ  كَ  ، سمِ االِ ا  ذَ بِهَ هِ  رشِ عَ لَى  عَ   استَوَ ا  مَّ لَ وَ
هدِ  العَ كَ  ، أنِ الشَّ ظِيمُ  العَ الكِتَابُ  ا  ــذَ هَ ــانَ  كَ وَ  ، بَهُ ضَ غَ بَقَت  سَ تَهُ  حمَ رَ نَّ  أَ  : هِ رشِ عَ
ةِ  ــرَ ــغــفِ الــمَ وَ ــم،  ــنــهُ عَ ــفــحِ  الــصَّ وَ ــفــوِ  الــعَ وَ ــم،  ــهُ لَ ــةِ  حــمَ بِــالــرَّ ــا  ــهَ ــلِّ كُ ةِ  لِيقَ لِلخَ ڽ  ــنــهُ مِ
يِّ  ــلــوِ ــمِ الــعُ ــالَ ــيَــامُ الــعَ ــانَ قِ ــكَ ، فَ ـــــاةِ األَنَ ــلــمِ وَ الــحِ ـــالِ وَ مـــهَ اإلِ ، وَ ــتــرِ الــسَّ زِ وَ ـــاوُ ـــجَ الـــتَّ وَ
لَوالَ  «وَ  ، رُ آخَ أنٌ  شَ لقِ  لِلخَ انَ  كَ لَ هُ  لَوالَ ي  الَّذِ  ، الكِتَابِ ا  ذَ هَ ونِ  ضمُ بِمَ فلِيِّ  السُّ وَ
.(٣)« بَالُ الجِ تِ  رَّ خَ وَ  ، األَرضِ لَى  عَ اتُ  اوَ مَ السَّ طَتِ  قَ سَ وَ  ، مُ الَ العَ بَ  رِ لَخَ لِكَ  ذَ
 ، لقَ الخَ ى اُهللاُهللا  قَضَ ا  «لَمَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ــن  عَ

بِي»(٤).  ضَ غَ لَبَت  غَ تِي  حمَ رَ إِنَّ   : العَرشِ فَوقَ  هُ  نْدَ عِ وَ  هُ فَ  ، كِتَابِهِ فِي  تَبَ  كَ
«الخطب المنبرية لوزارة األوقاف الكويتية» (ص٢٠٩).  (١)

«فتح الرحيم» (ص٢٣). «شفاء العليل» (٦٩٩/٢).(٢)   (٣)
ومسلم  و(٧٥٥٤)،  و(٧٥٥٣)  و(٧٤٥٣)  و(٧٤٢٢)  و(٧٤٠٤)   (٣١٩٤) الــبــخــاري  رواه   (٤)

.(٢٧٥١)
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نَ  مِ ــا  انَ ــدَ هَ وَ  ، ةِ الَ هَ الجَ ــنَ  مِ نَا  لَّمَ عَ وَ  ، هُ كِتَابَ ينَا  لَ عَ لَ  نــزَ أَ ــهُ  نَّ أَ         
 . يِّ الغَ نَ  مِ نَا  دَ أَرشَ وَ ى،  مَ العَ نَ  مِ نَا  رَ بَصَّ وَ  ، ةِ لَ الَ الضَّ

 : هُ بغِضُ يُ بُّهُ وَ ا يُحِ مَ ، وَ نَهيَهُ هُ وَ م أَمرَ هِ يفِ تَعرِ ]، وَ رآنِ الِ القُ هِ [بِإِنزَ بَادِ لَى عِ تُهُ عَ نِعمَ فَ
رِ  مَ القَ وَ مسِ  بِالشَّ م  تِهِ حمَ لِرَ نِسبَةَ  الَ  بَلْ  ا،  لُهَ أَفضَ وَ ــا  هَ أَعــالَ وَ ا  لُّهَ أَجَ وَ مِ  النِّعَ أَعظَمُ 
.(١) امِ رَ الحَ لِ وَ الَ الحَ ائِعِ وَ رَ الشَّ انِ وَ يمَ اإلِ لمِ وَ م بِالعِ تِهِ حمَ ، إِلَى رَ النَّبَاتِ يثِ وَ الغَ وَ

لَّمَ  عَ B﴾ [الرحمن]، «أَي:   J  I  A  G  ﴿ الَ اُهللاُهللاگ:  قَ
ــمَ  حِ ، رَ ــةٍ حــمَ رَ ــنَّــةٍ وَ ــمُ مِ عــظَ ا أَ ــذَ هَ ، وَ هِ ــادِ ــبَ لَى عِ ــا عَ هَ ــرَ ــسَّ يَ ، وَ ــانِــيــهِ ــعَ مَ ــهُ وَ ــاظَ لــفَ هُ أَ ــادَ ــبَ عِ
انِي،  عَ المَ حِ  أَوضَ وَ  ، اظِ األَلفَ نِ  بِأَحسَ بِيا  رَ عَ رآنًا  قُ م  لَيهِ عَ لَ  نزَ أَ يثُ  حَ  ، بَادَ العِ ا  بِهَ

.(٢)« رٍّ شَ لِّ  كُ ن  عَ رٌ  اجِ زَ  ، يرٍ خَ لِّ  كُ لَى  عَ لٌ  شتَمِ مُ
م،  بِهِ لَت  اتَّصَ ــةً  حــمَ رَ  ، هُ ــادَ ــبَ عِ ــهِ  «بِ مَ اُهللا  حِ رَ ــةٍ  حــمَ رَ ــمُ  عــظَ أَ يــمُ  ــرِ الــكَ ــرآنُ  الــقُ

.(٣)« تِهِ حمَ رَ ارِ  دَ إِلَى  م  لَتهُ أَوصَ تَّى  حَ
ــا  مَ ــيــعُ  ــمِ ــجَ . «فَ ــمَ ــقَ الــنِّ ــنَّــا  عَ فَ  ــــرَ صَ وَ  ، ــمَ الــنِّــعَ ــيــنَــا  ــلَ عَ رَّ  دَ أَ ـــهُ  نَّ أَ         
ـــارِّ  ـــسَ الـــمَ ، وَ ـــابِّ ـــحَ الـــمَ ـــنَـــافِـــعِ وَ ـــولِ الـــمَ ـــصُ ـــن حُ ـــفـــلِـــيُّ مِ الـــسُّ يُّ وَ ـــلـــوِ ـــمُ الـــعُ ـــالَ فِـــيـــهِ الـــعَ
هِ  ارِ كَ المَ نَ  مِ م  نهُ عَ فَ  رَ صَ ا  مَ نَّ  أَ ا  مَ كَ  ... تِهِ حمَ رَ ن  مِ وَ نهُ  مِ لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، اتِ يرَ الخَ وَ
أتِي  يَ الَ  هُ  إِنَّ فَ  ، هِ بِرِّ وَ تِهِ  حمَ رَ ن  مِ ا  إِنَّهَ فَ  ، ارِّ ضَ المَ وَ األَخطَارِ  وَ فِ  اوِ خَ المَ وَ  ، مِ النِّقَ وَ

.(٤)« وَ هُ إِالَّ  يِّئَاتِ  السَّ عُ  دفَ يَ الَ  وَ  ، وَ هُ إِالَّ  نَاتِ  سَ بِالحَ
 Å  Ä  Ã  Â ﴿  : ــــهِ ــــابِ ــــتَ كِ ـــمِ  ـــحـــكَ مُ ــــي  فِ ــــهُ  ــــالَ قَ ــــا  مَ         
ــم،  يــهِ يــدِ بِــأَ ــا  ــمَّ مِ ــم  ــهُ لَ ــيــرٌ  خَ  ، ــهِ ــلــقِ بِــخَ ةُ اهللاِ  حمَ رَ ٣٢]؛ «أَي:  Æ﴾ [الــزخــرف: 

نيَا»(٥). الدُّ يَاةِ  الحَ تَاعِ  مَ وَ الِ  األَموَ نَ  مِ
«شفاء العليل» (٦٢٣/٢). «تيسير الكريم الرحمن» (ص١١٦٦).(١)   (٢)

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٦٩). «فتح الرحيم» (ص٢٣).(٣)   (٤)
«تفسير القرآن العظيم» (١٦٣/٤).  (٥)



QP

ن  عَ ــورِ  ــصُ الــقُ وَ  ، ــهِ ــمِ نِــعَ كرِ  شُ ــن  عَ ةِ  فلَ بِالغَ ــا  نَ ــذُ اخِ ــؤَ يُ الَ  ــهُ  نَّ أَ         
ــا  هَ ارُ إِدرَ وَ ينَا،  لَ عَ ا  تُهَ امَ إِدَ  : تِهِ حمَ رَ ن  مِ وَ ا.  دنَاهَ بِأَ يَامِ  القِ نِ  عَ جزِ  العَ وَ ا،  ائِهَ إِحصَ
ـــــالَ اُهللاگ:  ــا. قَ ــهَ كُ ــرَّ ــحَ ــتَ ـــةٍ نَ كَ ـــرَ حَ ، وَ ــهُ ــسُ ــفَّ ــنَ ــتَ ـــسٍ نَ ـــفَ ـــلِّ نَ ـــنـــدَ كُ عِ ، وَ ــةٍ ــحــظَ ـــلِّ لَ فِـــي كُ
ــــإِنَّ  فَ  .[١٨ [الـــنـــحـــل:   ﴾F  E  D  C  B A  @  ?  >  =  < ﴿
يهِ  يُحصِ الَ  ا  مَ  ، ظَاتِ اللَّحَ وَ اسِ  األَنفَ دِ  دَ بِعَ بَادِ  العِ لَى  عَ البَاطِنَةَ  وَ ةَ  رَ الظَّاهِ هُ  مَ نِعَ
 ، بَادُ العِ فُ  ــعــرِ يَ ا  مَّ مِ  ، مِ النِّعَ أَصــنَــافِ  يعِ  مِ جَ ــن  مِ ونَ  ــادُّ الــعَ هُ  ــدُّ ــعُ يَ الَ  وَ  ، ونَ حصُ المُ

ى(١). تُحصَ أَن  نْ  مِ كثَرُ  أَ فَ  ، مِ النِّقَ نَ  مِ م  نهُ عَ عُ  دفَ يَ ا  مَ وَ  ، فُونَ عرِ يَ الَ  ا  مَّ مِ وَ
ــى  لــقَ أَ وَ  ، ــهِ ــنــسِ جِ ــن  مِ نــثَــى  أُ انِ  ــوَ ــيَ الــحَ ــنَ  مِ ــرِ  كَ لِــلــذَّ ــقَ  ــلَ خَ أَن          
اعُ  انتِفَ وَ لِ  التَّنَاسُ وامُ  دَ بِهِ  ي  الَّذِ  ، لُ اصُ التَّوَ ا  مَ ينَهُ بَ عَ  لِيَقَ ةَ  حمَ الرَّ وَ بَّةَ  حَ المَ ا  مَ ينَهُ بَ

. بِهِ احِ بِصَ ا  مَ نهُ مِ دٍ  احِ وَ لِّ  كُ تُّعُ  تَمَ وَ  ، ينِ وجَ الزَّ
م،  هُ الِحُ صَ م مَ ينَهُ ، لِتَتِمَّ بَ م إِلَى بَعضٍ هُ لقَ بَعضَ جَ الخَ  أَحوَ      

م. هُ نِظَامُ دَ  فَسَ وَ م،  هُ الِحُ صَ مَ طَّلَت  تَعَ لَ  ، بَعضٍ ن  عَ م  هُ بَعضَ أَغنَى  لَو  وَ
 ، رَ ــــادِ الــــقَ ـــزَ وَ ـــاجِ الـــعَ ، وَ لِـــيـــلَ الـــذَّ يـــزَ وَ ـــزِ الـــعَ ، وَ ــيــرَ ــقِ الــفَ ــنـِـيَّ وَ ــمُ الــغَ ــيــهِ ــلَ فِ ــعَ ــجَ فَ

. تِهِ حمَ بِرَ يعَ  مِ الجَ مَّ  عَ مَّ  ثُ  ، يهِ إِلَ يعَ  مِ الجَ رَ  فقَ أَ مَّ  ثُ  ، يَّ رعِ المَ وَ يَ  اعِ الرَّ وَ
 ³  ²  ±  °  ¯  ® ¬  «  ª  ©﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــــــالَ اُهللا  اُهللا  قَ
 Â  Á À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´

.[٣٢ Æ﴾ [الزخرف:   Å  Ä  Ã
 ﴾ Á À  ¿  ¾  ½  ﴿  : ــةِ يــمَ ــرِ الــكَ ــــةِ  اآليَ هِ  ــــذِ هَ فـِـي  ــى  ــالَ ــعَ ـــهُ تَ ـــولُ قَ وَ
لُ  مَ عَ وَ  ، البَعضَ مُ  هِ بَعضِ ةُ  دمَ خِ  : لِبَعضٍ م  هِ بَعضِ يرِ  تَسخِ عنَى  مَ وَ  ،[٣٢ [الزخرف: 

.(٢) لِكَ ذَ لَى  عَ هُ  قِيَامُ قَّفُ  تَوَ يَ نيَا،  الدُّ فِي  مِ  الَ العَ نِظَامَ  َنَّ  ألِ  ، لِبَعضٍ م  هِ بَعضِ
«طريق الهجرتين» (ص٥٧٠). «أضواء البيان» (٢٥٩/٧ - ٢٦٠).(١)   (٢)
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ن  زُ عَ اوَ يَتَجَ م فَ يمٌ بِهِ حِ رَ ، وَ ةِ وبَ قُ اةَ «بِالعُ صَ لُ العُ اجِ عَ هُ الَ يُ نَّ  أَ      
 ، اتِ جَ رَ الدَّ أَعلَى  ــى  «إِلَ ةِ  بِالتَّوبَ م  لُهُ يُوصِ وَ م»(١)  نَاتِهِ سَ حَ فُ  اعِ يُضَ وَ م،  يِّئَاتِهِ سَ

.(٢)« يالً زِ جَ ا  ابً وَ ثَ وَ نًا،  سَ حَ ا  أَجرً م  يُعطِيهِ وَ  ، اتِ امَ قَ المَ عِ  رفَ أَ وَ
 ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t﴿ گ:  ــــالَ قَ

.[٥٣ ª﴾ [الزمر:   ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £  ¢
ــهُ  ــمُ ــرحَ ــى يَ ــالَ ــعَ ـــهُ تَ بُّ رَ ، وَ ــذنِــبٌ ــيــرٌ مُ ــقِ ــوَ فَ ــهُ ــا فَ ــمً ائِ ــذنِــبُ دَ ــانَ يُ نــسَ نَّ «اإلِ ـأَ لـِـكَ بـِ ذَ
 ، أَصالً يرٌ  خَ دَ  جِ وُ ا  مَ لَ  : هُ انُ إِحسَ وَ تُهُ  حمَ رَ لَوالَ  فَ  ، يمُ حِ الرَّ ورُ  فُ الغَ وَ  هُ وَ  ، هُ لَ رُ  غفِ يَ وَ
ــوَ  هُ ، وَ ــوبِــهِ نُ ــرَّ ذُ ــبــدُ شَ ــيَ الــعَ قِ ــا وُ ــمَ ــهُ لَ تُ ــرَ ــغــفِ ـــوالَ مَ لَ ، وَ ةِ ـــرَ الَ فِــي اآلخِ نــيَــا وَ الَ فِــي الــدُّ
إِالَّ  ةُ  النِّعمَ لُ  تَحصُ الَ  وَ  ، رِّ الشَّ وَ رِّ  الضُّ فعِ  دَ وَ  ، ةِ النِّعمَ ولِ  صُ حُ إِلَى  ا  ائِمً دَ حتَاجٌ  مُ
فَالَ   ، هُ لَ ر  غفِ يَ وَ بدِ  العَ نِ  عَ يَعفُ  لَم  إِن  فَ  ، تِهِ رَ غفِ بِمَ إِالَّ  رُّ  الشَّ فِعُ  ندَ يَ الَ  وَ  ، تِهِ حمَ بِرَ

. اةِ النَّجَ إِلَى  هُ  لَ بِيلَ  سَ
فَ  رَ عَ الَ  وَ  ، البَتَّةَ يشٌ  عَ ا  دً أَحَ نَأَ  هَ ا  مَ  ، هُ تُ رَ غفِ مَ وَ تُهُ  حمَ رَ وَ فَضلُ اهللاِ  لَوالَ  «فَ

.(٣)« هُ أَطَاعَ الَ  وَ  ، بِهِ نَ  آمَ الَ  وَ  ، هُ رَ كَ ذَ الَ  وَ  ، هُ الِقَ خَ
ــفــظِــهِ  ـــى حِ ــم إِلَ ــتِــهِ ــاجَ ــحَ ، كَ هِ ـــفـــوِ عَ ـهِ وَ ــتـِ حــمَ رَ ــهِ وَ تِ ــرَ ــغــفِ ـــى مَ ــادِ «إِلَ ــبَ ــةُ الــعِ ــاجَ ــحَ فَ
ر  غفِ إِن لَم يَ وا، وَ لَكُ م هَ قهُ رزُ إِن لَم يَ وا، وَ لَكُ م هَ ظهُ إِن لَم يَحفَ ، فَ زقِهِ رِ تِهِ وَ ءَ الَ كَ وَ
 : اءُ ــوَّ حَ ــم  ــهُ مُّ أُ وَ گ  مُ آدَ ــم  ــوهُ بُ أَ ــالَ  قَ ا  ــذَ لِــهَ وَ وا،  ــرُ ــسِ خَ وَ وا  لَكُ هَ م  مهُ يَرحَ وَ م  هُ لَ
﴿ " # $ % & ' ) ( * + ,﴾ [األعراف: ٢٣]، 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿  .(٤)« هِ ـــعـــدِ بَ ــن  مِ هِ  ــــدِ لَ وَ ـــأنُ  شَ ا  ــــذَ هَ وَ
.(٥)« ينَ رِ اسِ الخَ نَ  مِ ونَنَّ  نَكُ لَ  ِ s﴾ [األعراف]، «َواهللَّ  È  Ç

«التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية» (١٤٧/١).  (١)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٢٦). «شفاء العليل» (٣٤٩/١).(٢)   (٣)

المصدر السابق (٣٥٩/١).  ير» (١٧٢/٤).(٤)  «العذب النَّمِ  (٥)
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 μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ گ:  ــهُ ــالَ قَ ــا  مَ         
.[٢ ﴾ [فاطر:  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 : تِهِ حمَ رَ ائِنِ  زَ خَ ن  مِ م  لَيهِ عَ بِهِ  لُ  ضَّ تَفَ يَ وَ بَادِهِ،  لِعِ هُ اُهللا  منَحُ يَ يءٍ  شَ أَيُّ  «أَي: 
 ، لقِ ةِ الخَ ايَ دَ لٍ لـِهِ سُ الِ رُ إِرسَ ، وَ زقٍ رِ ، وَ ةٍ كمَ حِ ، وَ لمٍ عِ ، وَ أَمنٍ ، وَ ةٍ حَّ صِ ، وَ ةٍ ن نِعمَ مِ
لَى  ـــدٌ عَ رُ أَحَ ــقــدِ ـــالَ يَ ، فَ دٌ ــــدَ ــا عَ ــيــطُ بِــهَ ــحِ ــتِــي الَ يُ ، الَّ ــهِ ــائِ ــعــمَ ــنُــوفِ نَ ــن صُ لِـــكَ مِ ــيــرِ ذَ غَ وَ
انِعَ  مَ الَ  ي  ــذِ الَّ  ، ــابُ هَّ الــوَ عطِي  الـمُ وَ  هُ فَ  ، نهُ مِ لقِ اهللاِ  خَ ــانِ  ــرمَ حِ وَ  ، هِ نعِ مَ وَ  ، اكِهِ إِمسَ
يِ  يرَ ن خَ هِ مِ لقِ ن خَ هُ عَ يَحبِسُ ، وَ هُ منَعُ يءٍ يَ أَيُّ شَ . وَ نَعَ ا مَ عطِيَ لـِمَ الَ مُ ا أَعطَى، وَ لـِمَ

الَى»(١). عَ هُ اُهللا تَ نَعَ بَادِ بَعدَ أَن مَ هِ لِلعِ نحِ لَى مَ دٌ عَ رُ أَحَ قدِ ةِ، فَالَ يَ رَ اآلخِ نيَا وَ الدُّ
ةٌ  امَّ عَ ةِ  اآليَ فِي  ةُ  ورَ ذكُ المَ ةُ  حمَ الرَّ وَ  ، ينِ الدِّ نَ  مِ ةِ  ورَ رُ بِالضَّ علُومٌ  مَ ا  ذَ هَ «وَ

.(٢)« يِّ وِ األُخرَ وَ يِّ  نيَوِ الدُّ امِ  نعَ اإلِ نَ  مِ هُ  لقَ خَ بِهِ  مُ اُهللا  يَرحَ ا  مَ لِّ  كُ فِي 
ــا  ــبً ــبَ ـــونُ سَ ـــكُ ـــا يَ ، مَ ـــتِـــهِ حـــمَ ائِـــنِ رَ ـــزَ ـــن خَ ــا مِ ــيــنَ ــلَ ــحَ عَ ــفــتَ ـــى، أَن يَ ـــالَ ـــعَ ـــهُ تَ لُ ـــســـأَ نَ «وَ
لُ  سُّ التَّوَ وَ  ، هِ مِ رَ بِكَ لُّقُ  التَّعَ إِالَّ  نَا،  لَ لَيسَ  فَ  . ينَ سلِمِ الـمُ الِ  أَحوَ وَ الِنَا،  أَحوَ حِ  الَ لِصَ
 . ظَاتِ اللَّحَ يعِ  مِ جَ فِــي  وَ  ، ــاتِ اآلنَ ــلِّ  كُ فِي   ، فِيهِ لَّبُ  تَقَ نَ الُ  ــزَ نَ الَ  ي  ــذِ الَّ  ، انِهِ بِإِحسَ
هُ  إِنَّ  ، تِهِ حمَ رَ ولِ  صُ لِوُ  ، قَ وِّ عَ الـمُ وَ انِعَ  الـمَ نَا  سِ نفُ أَ رَّ  شَ يَنَا  قِ يَ أَن   ، فَضلِهِ ن  مِ هُ  لُ نَسأَ وَ

ا»(٣). بَّبَاتِهَ سَ مُ وَ بِاألَسبَابِ  لَ  ضَّ تَفَ ي  الَّذِ  ، ابُ هَّ الوَ يمُ  رِ الكَ
ــم،  ـــــهُ لَ ا  ــيــرً ــطــهِ تَ  ، مِ اآلالَ وَ ــبِ  ــائِ ــصَ ــالـــــمَ بِ هُ  ـــادَ ـــبَ عِ ــلِــي  ــبــتَ يَ ــــهُ  نَّ أَ         

م. اتِهِ جَ رَ لِدَ ا  فعً رَ وَ م،  نُوبِهِ لِذُ ا  يرً تَكفِ وَ
 ، ــرَ ــيْ ـــــخَ الْ هِ  ــدِ ــبْ بِــعَ ادَ اُهللاُهللا  رَ أَ ا  «إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ گ  ـــسٍ نَ أَ ــنْ  عَ
تَّى  حَ  ، بِهِ نْ بِذَ نْهُ  عَ كَ  سَ مْ أَ  ، رَّ الشَّ هِ  بْدِ بِعَ ادَ اُهللاُهللا  رَ أَ ا  إِذَ وَ يَا؛  نْ الدُّ فِي  ةَ  وبَ قُ الْعُ لَهُ  لَ  جَّ عَ

«تفسير القرآن العظيم وإعرابه وبيانه» (٦٣٧/٧).  (١)
«أضواء البيان» (٦٩٥/٦). «تيسير الكريم الرحمن» (ص١٠٢٩).(٢)   (٣)
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.(١)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بِهِ  افِيَ  وَ يُ
ــونُ  ــيَــكُ لَ ــلَ  جُ الــرَّ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ ــرَ يْ ــرَ هُ بِــي  أَ ــنْ  عَ وَ
 ، هُ ــرَ ــكْ يَ ــا  بِــمَ ــيــهِ  ــلِ ــتَ ــبْ يَ اُهللاُهللا  الُ  ــــزَ يَ ــا  ــمَ فَ ؛  ــلٍ ــمَ ــعَ بِ ــا  ــهَ ــغُ ــلُ ــبْ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــةُ لَ ــزِ ــنْ ــمَ ـــ لْ ا اهللاِاهللاِ  نْدَ  عِ ـــهُ  لَ

.(٢ ــا»( ــاهَ يَّ إِ ــهُ  ــغَ ــبَــلِّ يُ ــتَّــى  حَ
ا  «مَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ ک:  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ وَ يِّ  رِ دْ الْخُ يدٍ  عِ سَ بِي  أَ نْ  عَ وَ
؛  ــمٍّ غَ الَ  وَ  ًأَذ الَ  وَ  ، نٍ ــزَ حَ الَ  وَ ــمٍّ  هَ الَ  وَ  ، ــبٍ صَ وَ الَ  وَ ــبٍ  ــصَ نَ ــنْ  مِ لِمَ  سْ الْـمُ يبُ  يُصِ

.(٣)« اهُ طَايَ خَ نْ  مِ ا  بِهَ رَ اُهللاُهللا  فَّ كَ إِالَّ  ا،  هَ اكُ يُشَ ةِ  كَ وْ الشَّ تَّى  حَ
: قِيلَ ا  مَ كَ  ، ائِهِ مَ بِنَعْ بْتَلِي  يَ وَ  ، ئِهِ بِبَالَ مُ  حَ رْ يَ نْ  مَ انَ  بْحَ فَسُ

ـــتْ ـــمَ ـــظُ عَ إِنْ  وَ   ــــوَ ــــلْ ــــبَ ـــالْ بـِ ــــمُ  ــــعِ ــــنْ يُ ـــــــدْ  (٤)قَ ــمِ ـعَ ـالــنـِّ بـِ مِ  ــــوْ ــــقَ الْ ـــضَ  ـــعْ بَ بْتَلِي اُهللا  يَ وَ
الَ   ، ــمــيَــةً حِ وَ ــةً  حــمَ رَ ــي  اهِ الــنَّــوَ وَ ــرِ  امِ بِــاألَوَ هُ  ــادَ ــبَ عِ بتَلِي  يَ ــهُ  نَّ أَ         
ا  بِمَ م  لَيهِ عَ نهُ  مِ بُخالً  الَ  وَ  ، يدُ مِ الحَ نِيُّ  الغَ وَ  هُ فَ  ، بِهِ م  هُ رَ مَ أَ ا  بِمَ م  يهِ إِلَ نهُ  مِ ةً  اجَ حَ

. يمُ رِ الكَ ادُ  وَ الجَ وَ  هُ فَ  ، نهُ عَ م  اهُ نَهَ
ينَةٌ  زِ ، وَ لُوبِ اءٌ لِلقُ ذَ غِ ، وَ اءٌ وَ دَ اءٌ وَ فَ شِ ، وَ انٌ إِحسَ ةٌ وَ حمَ الَى رَ عَ بِّ تَ رُ الرَّ امِ أَوَ فَ
 ، انِيِّ نسَ امٌّ إِلَى النَّوعِ اإلِ انٌ تَ إِحسَ ، وَ ةُ النُّفُوسِ بَهجَ ، وَ يُونِ ةُ العُ رَّ ، وقُ البَاطِنِ رِ وَ لِلظَّاهِ

.(٥) بَاسِ اللِّ ابِ وَ رَ الشَّ امِ وَ الطَّعَ ، وَ افِيَةِ العَ ةِ وَ حَّ يهِ بِالصِّ انِهِ إِلَ ن إِحسَ أَعظَمُ مِ
 ، نِينَ ؤمِ الـمُ هِ  بَادِ عِ ــى  إِلَ ةُ اهللاِ  حمَ رَ ــيَ  هِ «وَ  ، ةَ الَ الصَّ ا:  ــدً احِ وَ ثَاالً  مِ ذْ  نَأْخُ لْ وَ
رواه الترمذي (٢٣٩٦)، وقال األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٥٦٤/٢): «حسن   (١)

صحيح». 
 :(٣٤٠٨) والترهيب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وقــال   ،(٦٠٩٥) يعلى  أبــو  رواه   (٢)

«حسن صحيح». 
رواه البخاري (٥٦٤١ و٥٦٤٢)، ومسلم (٢٥٧٣).  (٣)

«زاد المعاد» (١٩٥/٤). ف.(٤)  «شفاء العليل» (٦٢٣/٢)، بتصرُّ  (٥)
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 ، ــيــنِ قِ األَمِ ــادِ ــولِــهِ الــصَّ سُ ــدِ رَ ــلَــى يَ ــم عَ ــيــهِ ــا إِلَ اهَ هــدَ أَ ــا، وَ ــم بِــهَ ــهُ فَ ــرَّ عَ ــا وَ ــيــهَ ــم إِلَ اهُ ــدَ هَ
نهُ  مِ ةٍ  اجَ لـِحَ الَ  ربِهِ  بِقُ وزَ  الفَ وَ  ، تِهِ امَ رَ كَ فَ  رَ شَ ا  بِهَ وا  لِيَنَالُ م  ـهُ لَ ا  امً إِكرَ وَ م  بِهِ ةً  حمَ رَ

م»(١). لَيهِ عَ نهُ  مِ فَضالً  وَ نا  مَ نهُ  مِ بَل  م،  يهِ إِلَ
نهُ  مِ ــةً  حــمَ رَ ــمــسِ  الــخَ اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ هِ  ــذِ هَ ــى  إِلَ يــنَ  ــدِ حِّ ــوَ الـــــمُ ا اُهللاڽ  عَ «فَدَ
ــةٍ  كَ ــرَ حَ فِــعــلٍ وَ ــولٍ وَ ــلِّ قَ ــن كُ ــبــدُ مِ ــنَــالَ الــعَ ، لِــيَ ةِ ــادَ ــبَ اعَ الــعِ نـــوَ ــا أَ ــم فِــيــهَ ـــــهُ ــأَ لَ ــيَّ هَ ــم، وَ بِــهِ

.(٢)« اهُ ايَ طَ عَ ن  مِ هُ  ظَّ حَ  ، ونٍ كُ سُ وَ
لَ  أَوصَ ، وَ ةِ حمَ لَى الرَّ لَ عَ اشتَمَ ، وَ ةِ حمَ لَ بِالرَّ هُ نَزَ مرُ أَ هُ وَ رعُ ةِ فَشَ ملَ بِالجُ «وَ

.(٣)« ةِ يَّ دِ رمَ السَّ ةِ  ادَ عَ السَّ وَ ةِ  يَّ دِ األَبَ ةِ  حمَ الرَّ إِلَى 
ــيــنَــا  ــلَ عَ ــولَ  ــطُ يَ ــالَّ  لِــئَ  ، ــةً حــمَ رَ وَ بِــنَــا  ـــةً  أفَ رَ ــهُ  ــفــسَ نَ ــا  نَ رَ ــذَّ أَن «حَ         
ــلِ  ــمَ الــعَ ــاءِ وَ جَ ــبِ لِــلــرَّ ــوجِ ــيــبِ الـــــمُ ــيــنَ الــتَّــرغِ ــنَــا بَ ــعَ لَ لِــيَــجــمَ ــنَــا، وَ ــوبُ ــلُ ــوَ قُ ــتَــقــسُ ــدُ فَ األَمَ

 6 ﴿  : الَ قَ فَ  ، نُوبِ الذُّ تَركِ  وَ وفِ  لِلخَ بِ  وجِ الـمُ يبِ  التَّرهِ وَ  ، الِحِ الصَّ
.(٤) «[٣٠ >﴾ [آل عمران:   ;  :  9 8  7

 ، ــهِ ــفــسِ ــن نَ ــم مِ هُ رَ ــذَّ حَ  : ــادِ ــبَ ــهِ بِــالــعِ ــتِ أفَ ــن رَ : مِ ــفِ ــلَ ــنَ الــسَّ ـــدٍ مِ احِ وَ ــيــرُ  ــالَ غَ قَ
.(٥ ) وا بِــهِ ــغــتَــرُّ يَ لِــئَــالَّ 

ــا  ــطــفً ، لُ هِ ــبَــادِ ڽ لـِـعِ ــنــهُ ــةِ مِ أفَ ـالــرَّ نُ بـِ ــرِ ــقــتَ ، الــمُ يــدُ ــدِ يــرُ الــشَّ ــحــذِ ا الــتَّ ـــذَ هَ وَ
. ــةً حــمَ رَ وَ ــم  بِــهِ

ــا  مَ ــلَ  ــفــعَ نَ الَ  ــتَّــى  حَ  ، امِ وَ الـــدَّ ــى  ــلَ عَ ــنــهُ  مِ رِ  ــذَ ــالــحَ بِ ــيــنَــا  ــلَ عَ ــنَّ  ــمُ يَ أَن  ــهُ  لُ ــنَــســأَ «فَ
.(٦ )« ــبُــهُ ــغــضِ يُ وَ ــهُ  ــطُ ــســخِ يُ

اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــفــظُ  حِ وَ  ، مَ آدَ ــنِــي  لِــبَ ــاتِ  ــوقَ ــخــلُ الــمَ هُ  ــيــرُ ــســخِ «تَ         

«كشف الغطاء عن حكم السماع» (ص١١٣). «المصدر السابق» (ص ١١٧).(١)   (٢)
«فتح الرحيم» (ص٢٤). «تيسير الكريم الرحمن» (ص١٥٢).(٣)   (٤)

«إغاثة اللَّهفان» (ص٥٤٤ - ٥٤٥). «تيسير الكريم الرحمن» (ص١٥٢).(٥)   (٦)
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م. هُ الِحُ صَ مَ تَختَلَّ  فَ  ، ولَ تَزُ لِئَالَّ  ا  هَ اؤُ إِبقَ وَ  ، ضِ األَرْ وَ
ــم،  ــهِ ــالِــحِ ــصَ مَ وَ ــم  ــهِ ــنَــافِــعِ مَ فِــي  يَ  لِــتَــجــرِ ــارَ  الــبِــحَ ــمُ  ــهُ لَ ــرَ  ــخَّ سَ        
هُ  ظَ فِ حَ وَ  ، ونَهُ يَحتَاجُ ا  مَ لَّ  كُ فِيهِ  م  هُ لَ عَ  أَودَ وَ نَ  سكَ المَ مُ  هُ لَ لَقَ  خَ يثُ  حَ م  هُ مَ حِ فَرَ

.(١)« اهُ بقَ أَ وَ م  لَيهِ عَ
لِطَلَبِ  وا  رُ نتَشِ يَ وَ  ، فَضلِهِ ن  مِ وا  لِيَبتَغُ ارَ  النَّهَ مُ  هُ لَ لَ  عَ جَ أَن          
يــحَ  ــرِ ــســتَ تَ ــنُــوا، وَ ــســكُ يَ ــيــهِ وَ وا فِ ؤُ ــيــلَ لـِـيَــهــدَ الــلَّ ، وَ ــهِ ــائِ ــيَ ــم فـِـي ضِ ــهِ ــشِ ــايِ ــعَ مَ ـــم وَ ـــهِ اقِ رزَ أَ

. ارِ النَّهَ فِي  فِ  رُّ التَّصَ بِ  تَعَ ن  مِ م  هُ سُ نفُ أَ وَ م  انُهُ بدَ أَ
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ الَ اُهللاگ:  قَ

.[٧٣ Y﴾ [القصص:   X  W

لِكَ  م ذَ هُ رَّ م، فَضَ فِهِ رُّ وا فِي تَصَ رُّ الَ استَمَ ، وَ بَادُ نَ العِ كَ ا سَ مَ ، لَ لَوالَ اللَّيلُ «فَ
م. هُ الِحُ صَ مَ م، وَ هُ ايِشُ عَ م مَ لَيهِ طَّلَت عَ تَعَ ، لَ مُ ا الظَّالَ رَّ أَيضً وِ استَمَ لَ ، وَ رِ رَ ةَ الضَّ ايَ غَ
ةِ اهللاِ،  حمَ الِ رَ مَ لَى كَ ، عَ لِيلٍ لِّ دَ دَ ن أَ ا، مِ مَ بُهُ اقُ عَ تَ ارِ وَ النَّهَ فُ اللَّيلِ وَ فَاختِالَ
و  ، ذُ ــمُ ــظَّ ــعَ ــحــبُــوبُ الــمُ ، الــمَ ــودُ ــحــمُ ــودُ الــمَ ــعــبُ ، الــمَ هُ حــــدَ ــــهُ وَ نَّ أَ ؛ وَ هِ ـــبَـــادِ ــهِ بِـــعِ ــتِ ــايَ ــنَ عِ وَ

.(٢)« امِ كرَ اإلِ وَ لِ  الَ الجَ
 ، هُ ولَ حَ ــن  مَ وَ  ، ةِ ئِكَ الَ المَ لَ  أَفضَ  ، هِ رشِ عَ ةَ  لَ مَ حَ لَ  عَ جَ «أَن          

 °  ¯  ﴿ : ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ ـوا فَ ــنـُ يــنَ آمَ ــذِ ونَ لِــلَّ ــرُ ــغــفِ ــســتَ يَ ـــم، وَ ـــهِ بِّ ــمــدِ رَ ــونَ بِــحَ ــحُ ــبِّ ــسَ يُ
 G  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
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.(٣)«[٩  - ٧ I﴾ [غافر:   @  ?  >  =  < ;  :  9

«شرح القواعد الحسان» (ص٦٥ - ٦٦). انظر: «تيسير الكريم الرحمن» (ص٨١٢).(١)   (٢)
المصدر السابق (ص٩٣٣).  (٣)
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ا  فَوزً لِــكَ  ذَ ــانَ  كَ وَ  ، يِّئَاتِ السِّ ةِ  ايَ قَ وِ وَ  ، ةِ حمَ الرَّ نَ  مِ كِــرَ  ذُ ا  مَ ــى  ةُ «إِلَ ــارَ شَ اإلِ وَ
ا  لكً مُ ةٍ  يرَ قِ حَ الٍ  فعَ بِأَ وَ  ، طِعُ نقَ يَ الَ  ا  يمً نَعِ ةٍ  طِعَ نقَ مُ الٍ  بِأَعمَ وا  ــدُ جَ وَ يثُ  حَ ا؛  ظِيمً عَ

.(١)« تِهِ لَ الَ جَ نهِ  كُ إِلَى  ولُ  قُ العُ لُ  تَصِ الَ 
يَ  تِي هِ ، الَّ ءِ وْ ةِ بِالسُّ ارَ َمَّ هِ األْ سِ ينَ نَفْ بَ ، وَ بدِ ينَ العَ ولُ بَ هُ يَحُ نَّ  أَ      
رُ بِهِ  أْمُ ي تَ ءِ الَّذِ وْ نَ السُّ هُ مِ مَ صَ هُ اُهللا: عَ مَ حِ ن رَ . فَمَ رٍّ لِّ شَ نْبَعُ كُ مَ ، وَ ءٍ وْ لِّ سُ  كُ أْوَ مَ

الَ اُهللاگ: ﴿& ' ) ( * + , -.﴾ [يوسف: ٥٣]. . قَ سُ النَّفْ
ا،  نْهَ لِكَ مِ ةِ ذَ ثْرَ »، لِكَ ةٌ رَ ل: «آمِ قُ لَم يَ ، وَ ءِ وْ ةٌ بِالسُّ ارَ مَّ ا أَ نَّهَ ڽ أَ بَرَ قَد أَخْ وَ
 ، يْرِ بِالْخَ ا  بَهَ احِ صَ رُ  مُ أْ تَ اكِيَةً  زَ ا  لَهَ عَ جَ وَ ا اُهللا  هَ مَ حِ رَ ا  إِذَ إِالَّ  ا،  هَ بُ أْ دَ وَ ا  هَ تُ ادَ عَ ــهُ  نَّ أَ وَ
لُ اهللاِ  فَضْ الَ  ــوْ ــلَ فَ  ، ءِ ــوْ ــالــسُّ بِ ةٌ  ــــارَ مَّ أَ ــا  اتِــهَ بِــذَ ــا  ــهَ ــإِنَّ فَ ــا،  ــنْــهَ مِ الَ  ةِ اهللاِ  مَ حْ رَ ــن  مِ لِــكَ  ــذَ فَ

 4 الَى: ﴿ 3  عَ الَ تَ . قَ ةٌ دَ احِ سٌ وَ م نَفْ نْهُ كَت مِ ا زَ ، مَ نِيْنَ مِ ؤْ لَى المُ تُهُ عَ مَ حْ رَ وَ
.[٢١ =﴾ [النور:   <  ;  :  9  8  7  6  5

ا  هَ بِهُ تُشْ الَ  وَ  ، ةٍ رَ وْ ــــرُ ضَ ــلِّ  كُ قَ  ـــوْ فَ ـــهِ  بِّ رَ ــى  إِلَ ــدِ  ــبْ الــعَ ةَ  رَ وْ ـــرُ ضَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ يُ ا  ــذَ ــهَ بِ وَ
 ، يْنٍ عَ ةَ  فَ طَرْ تَهُ  ايَ دَ هِ وَ  ، هُ فِيْقَ وْ تَ وَ تَهُ  مَ حْ رَ نْهُ  عَ كَ  سَ مْ أَ إِن  هُ  إِنَّ فَ ا،  بِهَ اسُ  قَ تُ ةٌ  رَ وْ ــرُ ضَ

. لَكَ هَ وَ رَ  سِ خَ
وحُ  غَ الرُّ بَلَ ، فَ وحَ مَ الرُّ خَ اُهللاُهللا فِي آدَ فَ ا نَ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَمَّ هُ النَّبِيُّ الَ ا قَ  مَ      
كَ اُهللاُهللا»(٢). مُ يَرحَ گ:  لَهُ الَ  قَ فَ  ، ينَ الَمِ العَ بِّ  رَ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ مدُ  الحَ  : الَ قَ فَ ؛  طَسَ عَ هُ  أسَ رَ

.(٣) ةُ حمَ الرَّ هُ  عَ مِ سَ ا  مَ لَ  وَّ أَ وَ  ، مدُ الحَ بِهِ  لَّمَ  تَكَ ا  مَ لَ  وَّ أَ انَ  كَ وَ
 ، ةَ عوَ هِ الدَّ ذِ قَّ هَ دِ اَهللا لَم يَستَحِ ن لَم يَحمَ ، فَمَ طَاسِ نَّةَ العُ ت تِلكَ سُ ارَ فَصَ
 ، ةِ حمَ الرَّ إِلَى  هُ  آلُ مَ انَ  كَ  ، هُ ابَ أَصَ ا  مَ يبَهُ  يُصِ أَن  بلَ  قَ مَ  دَ آلِ ةُ  لِمَ الكَ هِ  ذِ هَ بَقَت  سَ ا  مَّ لَ وَ

«تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» (٣١٥/٨).  (١)
رواه ابن حبان (٦١٦٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح موارد الظمآن» (١٧٤٦).  (٢)

.(٣٤/٨) «مجموع الفتاو»  (٣)
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.(١) بَ ضَ بَتِ الغَ لَ غَ ةَ وَ وبَ قُ تِ العُ بَقَ ةَ سَ حمَ إِنَّ الرَّ ، فَ الَ زَ ا وَ ضً ارِ  عَ رَ ا جَ انَ مَ كَ وَ
الُ  نــــزَ إِ وَ  ، ـــابِ ـــحَ الـــسَّ ــــالُ  إِرسَ لِـــكَ  ـــذَ كَ وَ  ، األَرضِ ـــاءُ  إِحـــيَ          
 . ةً مَصلَحَ وَ ةً  عَ نفَ مَ ا  هَ كثَرُ أَ وَ  ، ةً ائِدَ فَ ا  هَ مُّ عَ أَ وَ زقِ  الرِّ اعِ  نوَ أَ عُ  رفَ أَ وَ  هُ ي  الَّذِ رِ  طَ المَ

 º  ¹  ¸ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬ ﴿ گ:  ـــــــــالَ قَ
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ گ:  ــالَ قَ وَ  ،[٢٨  :الــشــور] ﴾»
 º  ¹  ¸  ¶  μ﴿ گ:  ــــالَ قَ وَ ٥٠]؛  [الــــروم:   ﴾ × Ö  Õ  Ô
 ، هُ ـــبَـــادَ عِ ـــمَ  حِ رَ ي  ـــذِ الَّ  ، هُ حــــدَ وَ ـــوَ  هُ ٥٧]، «أَي:  ﴾ [األعــــراف:  ¾ ½  ¼  »
 : ـــوَ هُ ، وَ ــهِ ــتِ حــمَ ي رَ ـــدَ ــيــنَ يَ ، بَ اتٍ ــرَ ــشِّ ــبَ ـــاحَ مُ يَ ـــلَ الـــرِّ رسَ ، بِـــأَن أَ ــــهُ زقَ ــم رِ ــيــهِ ــلَ رَّ عَ دَ أَ وَ
ي  ــروِ يَ وَ  ، ــادَ ــبَ الــعِ وَ دَ  الــبِــالَ بِــهِ  يُحيِي  فَ  ، ــاءَ شَ ــيــثُ  حَ ــى  إِلَ هُ اُهللا  وقُ يَسُ فَ  .(٢)« ــرُ ــطَ الــمَ
بِــهِ  نبَتَ اُهللا  أَ فَ (٣)؛  ــيــهِ لَ إِ ــم  ــتِــهِ ــاجَ حَ قــتَ  وَ ــلــقِ  الــخَ ــلَــى  عَ ــهُ  لُ ــنــزِ يُ وَ  ، ــادَ هَ الــوِ وَ ــولَ  ــلُ الــتُّ
ــوا  ــطُ انــبَــسَ وَ بِفَضلِ اهللاِ،   ، ــلــقُ الــخَ ــعَ  تَ ــرَ فَ  . ــامُ األَنــعَ وَ الــنَّــاسُ  ــلُ  ــأكُ يَ ــا  ــمَّ مِ  ، ــيءٍ شَ ــلَّ  كُ
 ، لُوبُ القُ تِ  حَ رِ فَ فَ  . حطُ القَ وَ دبُ  الجَ مُ  نهُ عَ الَ  زَ وَ  ، انِهِ بِإِحسَ وا  حُ فَرِ وَ  ، زقِهِ بِرِ
ـــا بِـــهِ  ، مَ ـــيـــمِ حِ ـــنِ الـــرَّ حـــمَ ـــةِ الـــرَّ حـــمَ ـــن رَ ـــادِ مِ ـــبَ ــــلَ لِـــلـــعِ ــــصَ حَ ، وَ ــــوهُ جُ تِ الــــوُ ــــرَ ســــفَ أَ وَ
ــيَ  ، هِ ــهُ ــتَ حــمَ نَّ رَ ــونَ أَ فُ ــعــرِ ــا يَ ــهِ مَ ــتِ حــمَ ــن رَ ـــوا مِ اقُ ذَ (٤)، وَ ــونَ ــعُ ــرتَ بِـــهِ يَ ، وَ ــونَ ــعُ ــتَّ ــمَ ــتَ يَ
ــالِ  ـــنَ األَعــمَ ـــارِ مِ كـــثَ ـــى اإلِ لَ ــونَ إِ ــاقُ ــشــتَ ــيَ ـــم. فَ ـــهِ اقِ َرزَ ــةُ ألِ ــالِــبَ ، الــجَ ــادِ ــبَ ةُ لِــلــعِ ــذَ ــنــقِ الـــــمُ

.(٥) ةِ حمَ الرَّ ائِنِ  زَ لِخَ ةِ  اتِحَ الفَ  ، ةِ الـِحَ الصَّ
̀ c b a﴾ [الروم: ٤٦].  _ ̂ گ: ﴿ ] \ [  الَ قَ
اهللاِاهللاِ،  وحِ  رَ مِن  يحُ  «الرِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  ةَ يرَ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ
ـــا،  هَ ـــيـــرِ ــــن خَ اَهللاَهللا مِ ــــوا  ــــلُ ــــكِــــن سَ لَ ـــا؛ وَ ـــوهَ ـــبُّ ـــسُ تَ ــــالَ  فَ  ، ابِ ـــــذَ لـــــعَ ا ـــةِ وَ حـــمَ ـــالـــرَّ بِ ــي  ـــأتـِ تَ

«مفتاح دار السعادة» (٣٥٨/٣). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٨١٢).(١)   (٢)
المصدر السابق (ص٨٥). المصدر السابق (ص٣٤٧).(٣)   (٤)

ف يسير. المصدر السابق (ص٩٠١)، بتصرُّ  (٥)
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.(١ ــا»( هَ ــرِّ ــن شَ ِ مِ ِبـِـاهللَّ وا بـِـاهللَّ ذُ ــوَّ ــعَ تَ وَ
.(٢) تِهِ نِعمَ هِ وَ لُطفِ تِهِ وَ حمَ رَ هِ وَ وحِ أتِي بِرَ ، تَ احِ يَ بُوبَ الرِّ لَ هُ عَ انَ مَن جَ بحَ فَسُ

تِ  فَ صَ عَ ا  إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ــانَ  كَ  : ــتْ ــالَ قَ ــا  ــهَ نَّ أَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ جِ  وْ زَ ڤ،  ــةَ ــائِــشَ عَ ــنْ  عَ
؛  ــتْ بِــهِ ــلَ سِ ــا أُرْ ــرَ مَ ــيْ خَ ا، وَ ــا فِيهَ ــرَ مَ ــيْ خَ ــا، وَ هَ ــرَ ــيْ ــكَ خَ ــأَلُ ــي أَسْ ــمَّ إِنِّ ــهُ : «الــلَّ ـــالَ ، قَ يــحُ الــرِّ

.(٣)« لَتْ بِهِ سِ ا أُرْ رِّ مَ شَ ا، وَ ا فِيهَ رِّ مَ شَ ا، وَ هَ رِّ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ وَ
 =﴿  : الَ قَ ونَ  فِرعَ قَ اُهللاُهللا  أَغرَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص: «لَمَّ النَّبِيُّ هُ  الَ قَ ا  مَ        
 ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : يــلُ ــبــرِ جِ ــالَ  ــقَ فَ ٩٠]؛  F﴾ [يــونــس:   E  D  C  B  A  @  ?  >
فِي  هُ  سُّ أَدُ فَ نتِنِ -  المُ دِ  األَسوَ طِينِهِ  أَي:  ؛ -  البَحرِ الِ  حَ مِن  ذٌ  آخِ ا  نَ أَ وَ يتَنِي،  أَ رَ لَو  فَ
 ِ ةُ اهللَّ حمَ رَ أَي:   .(٤)« ــةُ حــمَ الــرَّ ــهُ  كَ ــدرِ تُ أَن  ــةَ  ــافَ ــخَ مَ قُ -،  ــرَ ـــهُ الــغَ كَ درَ أَ ــا  مَ ــنــدَ عِ فِــيــهِ - 

. يءٍ شَ لَّ  كُ عَت  سِ وَ تِي  الَّ
الَى:  عَ تَ الَ اُهللا  قَ  . ينَ مِ الَ لِلعَ ةً  حمَ رَ املسو هيلع هللا ىلص  دً مَّ حَ مُ لَ  أَرسَ أَن          

C﴾ [األنبياء].  d  c  b  a  ` ﴿
يــمَ -  ــرِ ــكَ ــبِــيَّ الْ ا الــنَّ ـــذَ ــــلَ هَ سَ رْ ــا أَ ـــهُ مَ نَّ ــةِ أَ يــمَ ــرِ ــكَ ــــةِ الْ يَ هِ اآلْ ـــذِ چ فِــي هَ ــــرَ كَ ذَ
ا  بِمَ ــمْ  هُ ــاءَ جَ ـــهُ  َنَّ ألِ ؛  ــمْ ــهُ لَ ــةً  ــمَ حْ رَ إِالَّ  ــقِ  ئِ ــالَ ــخَ الْ ــى  إِلَ ــهِ -  ــيْ ــلَ عَ ــهُ  مُ ــالَ سَ وَ  ِ اتُ اهللَّ لَوَ صَ
الَفَ  خَ نْ  مَ وَ  . وهُ بَعُ اتَّ إِنِ  ةِ  رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ يْرِ  خَ نْ  مِ يْرٍ  خَ لَّ  كُ بِهِ  نَالُونَ  يَ وَ مْ  هُ دُ عِ يُسْ
بَ  رَ ضَ ى. وَ ظْمَ عُ ةِ الْ مَ حْ نْ تِلْكَ الرَّ يبَهُ مِ هِ نَصِ سِ لَى نَفْ يَّعَ عَ ي ضَ وَ الَّذِ هُ ، فَ تَّبِعْ مْ يَ لَ وَ
ةَ  لَ هْ سَ  ، اءِ مَ الْ ةَ  يرَ زِ غَ لْقِ  لِلْخَ يْنًا  عَ  ُ رَ اهللَّ فَجَّ وْ  لَ  : الَ قَ  ، ثَالً مَ ا  ذَ لِهَ لْمِ  عِ الْ لِ  هْ أَ بَعْضُ 
ــمُ  ــمُ الــنِّــعَ ــيْــهِ ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــابَ ــتَ ــتَ ــا، فَ ــائِــهَ ــمْ بِــمَ ــهُ ــيَ اشِ ــوَ مَ ــمْ وَ ــهُ وعَ رُ ــى الــنَّــاسُ زُ ــقَ ــسَ ، فَ لِ ــاوُ ــنَ الــتَّ
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٧٢٠)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (١)

المفرد» (٥٥٨).
«مفتاح دار السعادة» (٧٩/٢). ة.(٢)  رواه مسلم [١٥ - (٨٩٩)]. وللحديث تتمَّ  (٣)

رواه الترمذي (٣١٠٧)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٥٦/٣).  (٤)
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تِلْكَ  ــنْ  مِ مْ  يبَهُ نَصِ وا  يَّعُ فَضَ  ، ــلِ ــمَ ــعَ الْ ــنِ  عَ الَى  سَ كُ ــونَ  طُ ــرِّ ــفَ مُ ــاسٌ  نَ أُ ــيَ  ــقِ بَ وَ  ، لِــكَ بِــذَ
كِنَّ  لَ وَ  . يْنِ يقَ رِ فَ لِلْ ةٌ  مَ نِعْ وَ  ، نَ اهللاِ مِ ــةٌ  ــمَ حْ رَ ا  هَ سِ نَفْ فِي  ةُ  رَ جَّ فَ مُ الْ يْنُ  عَ الْ فَ  - يْنِ  عَ الْ

ا... هَ عُ نْفَ يَ ا  مَ ا  هَ مَ رَ حَ يْثُ  حَ  ، هِ سِ نَفْ لَى  عَ نَةٌ  حْ مِ نَ  الَ سْ الْكَ
ــةً  ــمَ حْ ـــهُ إِالَّ رَ ـــلَ سَ رْ ــا أَ ـــهُ مَ نَّ ــنْ أَ : مِ ــةِ يــمَ ــرِ ــكَ ـــةِ الْ يَ هِ اآلْ ـــذِ چ فِــي هَ هُ ــــرَ كَ ـــا ذَ مَ وَ
 . ظِيمُ عَ الْ آنُ  رْ قُ الْ ا  ذَ هَ نَهُ  مَّ تَضَ ا  فِيمَ لْقِ  لِلْخَ ةِ  مَ حْ بِالرَّ اءَ  جَ هُ  نَّ أَ لَى  عَ لُّ  دُ يَ  ، ينَ مِ الَ لِلْعَ

 ¦﴿ الَى:  عَ تَ لِهِ  وْ قَ كَ  ، كِتَابِ اهللاِ نْ  مِ عَ  اضِ وَ مَ فِي  ا  حً ضَّ وَ مُ ــاءَ  جَ نَى  عْ مَ الْ ا  ــذَ هَ وَ
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
 ;  :  9  8  7  6  ﴿  : لِـــــهِ ـــــوْ قَ وَ [الـــعـــنـــكـــبـــوت]،   ﴾y  ¶  μ

.(١) ةَ يَ ٨٦] اآلْ ﴾ [القصص:  A @  ?  >  =  <
ا  نَ أَ ا  إِنَّمَ  ! النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ ا  ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ وَ

.(٢)« اةٌ دَ هْ مُ ةٌ  مَ حْ رَ
: «إِنِّي لَمْ  الَ ؟ قَ كِينَ رِ شْ مُ لَى الْ عُ عَ ، ادْ ولَ اهللاِ سُ ا رَ : يَ : قِيلَ الَ گ قَ نْهُ عَ وَ

.(٣)« ةً مَ حْ رَ ثْتُ  عِ بُ ا  إِنَّمَ وَ انًا،  لَعَّ بْعَثْ  أُ
ــي  ــمِّ ــسَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــــولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ  : ـــالَ قَ گ  يِّ ـــرِ ـــعَ َشْ األْ ــى  ــوسَ مُ ـــي  بِ أَ ـــنْ  عَ وَ
ــبِــيُّ  نَ ، وَ ــرُ ــاشِ الْــحَ ــي، وَ ــفِّ ــقَ لْــمُ ا ، وَ ــدُ ــمَ حْ أَ ، وَ ــدٌ ــمَّ ــحَ ــا مُ نَ : «أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــاءَ ــمَ سْ ــهُ أَ ــسَ ــفْ ــنَــا نَ لَ

.(٤ )« ــةِ ــمَ حْ الــرَّ ــبِــيُّ  نَ ، وَ ــةِ بَ الــتَّــوْ
ــا  ــهَ لَ ـازِ ــنـَ مَ وا  أُ ـــــوَّ ـــــبَ تَ «وَ  ، ــةَ ــيــلَ ــمِ الــجَ ــــــافَ  األَوصَ ـــنَّـــةِ  الـــجَ هــــلُ  أَ ــــالَ  نَ       

.(٥)« تِهِ حمَ بِرَ تِهِ  امَ رَ كَ وَ ابِهِ  وَ ثَ وَ  ، انِهِ ضوَ رِ وَ ربِهِ  قُ وَ بَّتِهِ  حَ بِمَ م  اهُ ازَ جَ وَ  ، تِهِ حمَ بِرَ
«أضواء البيان» (٨٦٨/٤ - ٨٦٩).  (١)

أخرجه الـحاكم (٣٥/١)، وصححه األلباين۴ فـي «صحيح الـجامع» (٢٣٤٥).  (٢)
رواه مسلم (٢٥٩٩). رواه مسلم (٢٣٥٥).(٣)   (٤)

«فتح الرحيم الملك العالم» (ص٢٢).  (٥)
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ــلَ  ــدخِ : «لَـــن يُ ـــولُ ـــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ـــــولَ اهللاِ سُ ــعــتُ رَ ــمِ : سَ ـــالَ گ قَ ةَ يـــرَ ـــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ
أَن  إِالَّ  ــا،  نَ أَ الَ  وَ  ، : «الَ ــالَ قَ ؟  ولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ ــتَ  نْ أَ الَ  وَ ــوا:  ــالُ قَ  « ــنَّــةَ الــجَ ــهُ  ــلُ ــمَ عَ ا  ـــدً حَ أَ

بُوا»(١). ارِ قَ وَ وا  دُ دِّ فَسَ  ، ةٍ حمَ رَ وَ ضلٍ  بِفَ نِيَ اُهللاُهللا  دَ مَّ تَغَ يَ
ــهُ  نَّ أَ وَ  ، ــدٍ حَ أَ ــلِ  ــمَ عَ ــةِ  ــلَ ــابَ ــقَ مُ فِــي  ــيــسَ  لَ ــنَّــةِ  الــجَ ــولَ  خُ دُ نَّ  أَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ ــرَ  خــبَ ــأَ فَ
بدِ  العَ لُ  مَ عَ لَيسَ  فَ  ، نَّةَ الجَ هُ  لَ دخَ أَ ا  مَ لَ تِهِ  حمَ بِرَ هِ  بدِ لِعَ ڽ  اهللاِ دُ  مُّ تَغَ لَوالَ 
ا  ـــذَ هَ وَ ـــا.  ـــهَ لَ ـــا  ضً ـــوَ عِ الَ  وَ  ، ـــنَّـــةِ الـــجَ ـــولِ  خُ لِـــدُ هِ  دِ ـــرَّ ـــجَ بِـــمُ ــبًــا  ــوجِ مُ  - ــى  ـاهَ ــنـَ تَ إِن  وَ  -

: ــوهٍ جُ وُ ةِ  ــدَّ ــن عِ ــتَــبَــيَّــنُ مِ يَ
دُ  رَّ جَ مُ يَ  بدُ «هِ العَ ا  بِهَ ومُ  قُ يَ تِي  الَّ ةَ  الِحَ الصَّ الَ  األَعمَ نَّ  أَ  : لُ األَوَّ جهُ  الوَ  
ا  هَ اءَ شَ وَ ا  هَ لَ هُ  يَّأَ هَ وَ ا،  لَيهَ عَ هُ  انَ عَ أَ وَ هُ  لَ ا  هَ رَ يَسَّ يثُ  حَ  ، انِهِ إِحسَ وَ نَّتِهِ  مِ وَ فَضلِ اهللاِ 
الً  وَّ أَ الفَضلُ  هُ  لَ ا»(٢). «فَ يهَ إِلَ بِيلٌ  سَ هُ  لَ ن  يَكُ لَم   ، لِكَ ذَ يَفعَل  لَم  لَو  وَ ا؛  نَهَ وَّ كَ وَ نهُ  مِ
 ﴾ a `  _  ^  ]﴿  .(٣)« بَّبِ سَ المُ وَ بَبِ  بِالسَّ نَّ  مَ ي  الَّذِ وَ  هُ وَ ا،  ــرً آخِ وَ

.[٧٠ [النساء: 
ــن فَضلِ اهللاِک  ــيَ مِ ــا هِ ــمَ ــنَــاتِ إِنَّ ــسَ ــةَ الــحَ ــفَ ــاعَ ــضَ نَّ مُ ــانِــي: أَ جــهُ الــثَّ  الــوَ
إِلَى   ، عْفٍ ضِ ئَةِ  مِ بعِ سَ إِلَى  ا  هَ فَ اعَ ضَ مَّ  ثُ ا،  شرً عَ نَةِ  سَ بِالحَ   ازَ جَ يثُ  حَ  ، انِهِ إِحسَ وَ
لَم   ، يِّئَاتِ السَّ كَ ا  ثلَهَ مِ نَةِ  سَ بِالحَ   ازَ جَ لَو  وَ  ، نهُ مِ فَضلٌ  هُ  لُّ كُ ا  ذَ فَهَ  . ةٍ ثِيرَ كَ افٍ  أَضعَ

. ةَ الَ حَ مَ الَ  لِ  مَ العَ بَ  احِ صَ هلِكُ  يُ انَ  فَكَ  ، يِّئَاتِ السَّ إِحبَاطِ  لَى  عَ نَاتُ  سَ الحَ تَقوَ 
ي  الَّذِ جهِ  الوَ لَى  عَ نهُ  مِ قَعَت  وَ إِن  وَ  - بدِ  العَ الَ  أَعمَ نَّ  أَ  : الثَّالِثُ جهُ  الوَ  
نيَا،  الدُّ ارِ  دَ فِي  يهِ  لَ عَ ا  بِهَ مَ  نعَ أَ تِي  الَّ ةَ اهللاِ  نِعمَ مُ  اوِ قَ تُ الَ  يَ  فَهِ  - اهُ  يَرضَ وَ بُّهُ اُهللا  يُحِ
هِ  كرِ وا بِشُ امُ ل قَ هَ نيَا، وَ يمِ فِي الدُّ نِ النَّعِ لُونَ عَ نَّ النَّاسَ يَسأَ لِكَ بِأَ ا، ذَ هَ لُ ادِ عَ الَ تُ وَ
ةِ  مَ الَ سَ ، وَ سمٍ جِ ةٍ وَ حَّ صِ افِيَةٍ وَ ن عَ : مِ ةٍ لِّ نِعمَ لَى كُ كرِ عَ ن طُولِبَ بِالشُّ ؟ فَمَ أَو الَ

رواه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦). «الروح» (ص٢٩٩).(١)   (٢)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص١١٢).  (٣)
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بَعضِ  كرِ  بِشُ ا  لُّهَ كُ هُ  الُ أَعمَ تَفِ  لَم   ، لَيهِ عَ لِكَ  ذَ يَ  استُقصِ وَ  ، يشٍ عَ طِيبِ  وَ اسٍّ  وَ حَ
ابَ  ذَ العَ ا  بُهَ احِ صَ قُّ  يَستَحِ فَ  ، كرٍ بِشُ ةٍ  لَ ابَ قَ مُ يرَ  غَ مِ  النِّعَ ائِرُ  سَ ى  تَبقَ وَ  ، مِ النِّعَ هِ  ــذِ هَ
 ، ــهُ ــمَ حِ ـــو رَ لَ ، وَ ـــهُ ــالـِـمٍ لَ ــيــرُ ظَ ــــوَ غَ هُ ــهُ وَ بَ ــذَّ ــعَ ، لَ ــةِ ــالَ هِ الــحَ ــــذِ ـــهُ فـِـي هَ بَ ـــذَّ ــو عَ ــلَ . فَ لِـــكَ بِـــذَ
بَ  ــذَّ نَّ اَهللاَهللا عَ ــو أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــا قَ ــمَ (١)، كَ ــهِ ــلِ ــمَ ــن عَ ــهُ مِ ا لَ ــيــرً ــهُ خَ ــتُ حــمَ ــانَــت رَ ــكَ لَ
انَت  كَ م،  هُ مَ حِ رَ لَو  وَ م؛  لَهُ الِمٍ  ظَ يرُ  غَ وَ  هُ وَ م  بَهُ ذَّ عَ  ، هِ أَرضِ أَهلَ  وَ اتِهِ  اوَ مَ سَ أَهلَ 

م...»(٢). الِهِ أَعمَ نْ  مِ م  لَهُ ا  يرً خَ تُهُ  حمَ رَ
ا  مَ كَ هُ  لَ دٍّ  ؤَ مُ يرُ  غَ هُ  نَّ أَ ينِ  اليَقِ لمَ  عِ لِمَ  عَ  ، هِ بِّ لِرَ ي  الَّذِ قِّ  الحَ ا  ذَ هَ فِي  رَ  نَظَ ن  فَمَ
.(٣) لَكَ هَ لِهِ  مَ عَ لَى  عَ يلَ  أُحِ إِن  هُ  نَّ أَ وَ  ، ةُ رَ غفِ المَ وَ فوُ  العَ إِالَّ  هُ  عُ يَسَ الَ  هُ  نَّ أَ وَ نبَغِي،  يَ

نْ  ــم أَ ــنْــهُ ــــدٍ مِ حَ ــلُ أَ ــمَ ــغُ عَ ــلُ ــبْ الَ يَ ، وَ هُ ـــوُ ـــفْ عَ ــتُــهُ وَ ــمَ حْ ئِــقَ إِالَّ رَ ــالَ ــعُ الــخَ ــسَ ـــالَ يَ فَ
م  لُهُ فْضَ أَ وَ  ، هِ بِّ لِرَ لْقِ  الخَ عُ  أَطْوَ الَ  قَ ا  مَ كَ  ، نَّةَ الجَ بِهِ  لَ  خُ دْ يَ أَو   ، النَّارِ نَ  مِ بِهِ  وَ  نْجُ يَ
ا  يَ ــتَ  نْ أَ الَ  وَ وا:  الُ قَ  « هُ لُ مَ عَ م  نْكُ مِ ا  ــدً أَحَ يَ  نْجِ يُ «لَــنْ   : ــهُ لَ ا  ظِيمً تَعْ ــم  هُ ــدُّ أَشَ وَ  ، الً مَ عَ
نْ  أَ إِالَّ  ــا،  نَ أَ الَ  «وَ  : ــالَ قَ كَ -  قَدرِ ظَمِ  عِ عَ  مَ لُكَ  مَ عَ يكَ  نجِ يُ الَ  أَي:   - ؟  ولَ اهللاِ سُ رَ

.(٤)« ةٍ مَ حْ بِرَ نِيَ اُهللاُهللا  دَ مَّ تَغَ يَ
لُّ  يَستَقِ الَ  هُ  إِنَّ فَ  ، ظُمَ عَ إِن  وَ لَ  مَ العَ أَنَّ  فَ  رَ عَ  ، ورِ األُمُ هِ  ذِ هَ ةَ  فَ عرِ مَ قَ  قَّ حَ ن  فَمَ
ينَئِذٍ  حِ ، وَ نَ النَّارِ اةَ مِ الَ النَّجَ ، وَ نَّةِ ولَ الجَ خُ لَى اهللاِ دُ قُّ بِهِ عَ الَ يَستَحِ ، وَ بدِ اةِ العَ بِنَجَ
لُ  مَ ثُرَ العَ إِن كَ ، وَ يهِ رِ إِلَ نَ النَّظَ مِ يهِ وَ لَ الِ عَ تِّكَ نَ االِ يأَسُ مِ يَ ، وَ لِهِ مَ ن عَ بدُ مِ فلِسُ العَ يُ

. نَّتِهِ مِ وَ فَضلِ اهللاِ  إِلَى  إِالَّ  رُ  نظُ يَ الَ  وَ  ، يَّةِ لِّ بِالكُ لِهِ  مَ عَ ن  عَ هُ  نَظَرَ يَقطَعُ  فَ  . نَ سُ حَ وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ةٌ ـــــثِـــــيـــــرَ كَ ــــا  ــــيــــهَ فِ تُ  ــــــــرْ ــــــــكَّ فَ إِنْ  ــــــــوبِــــــــي  نُ ـــــــــعُذُ سَ ــــــي أَوْ ــــــوبِ نُ ـــــــنْ ذُ ــــــــي مِ بِّ ـــــــةُ رَ ـــــــمَ حْ رَ وَ
«مفتاح دار السعادة» (١٢٠/١).  (١)

رواه أبو داود (٤٦٩٩)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (١٤٨/٣).   (٢)
«موارد األمان» (ص١٥٤). رواه البخاري (٦٤٦٣)، ومسلم (٢٨١٦). (٣)   (٤)
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ـــهُ ـــتُ ـــلْ ـــمِ ـــــدْ عَ ــــالِــــحٍ قَ ـــي فـــي صَ ـــعِ ـــمَ ــــــا طَ مَ (١)وَ ـــــعُ ـــــمَ ــــــةِ اهللاِ أَطْ ــــــمَ حْ ـــي رَ ــنـِــي فـِ ـــكِـــنـَّ لَ وَ
نَّةَ  الجَ لُوا  أُدخِ وَ فوِ اهللاِ،  بِعَ النَّارِ  نَ  مِ وا  نَجَ نَّةِ  الجَ أَهلُ   : لَفِ السَّ بَعضُ  الَ  قَ
ن  مِ ـــيَ  هِ وَ  ، ــةِ ــالِـــــحَ الــصَّ ــالِ  بِــاألَعــمَ ـــا،  ـــوهَ ثُ رِ وَ وَ  ، لَ ــنَــازِ الـــــمَ ــوا  ــمُ اقــتَــسَ وَ ةِ اهللاِ،  حمَ بِرَ

.(٢) تِهِ حمَ رَ اعِ  نوَ أَ أَعلَى  ن  مِ بَل   ، تِهِ حمَ رَ
نَّ اَهللا  أَ  : درُ الصَّ هُ  لَ حُ  رِ نشَ يَ وَ  ، النَّفسُ بِهِ  ئِنُّ  تَطمَ وَ  ، لبُ القَ هُ  لَ رتَاحُ  يَ ا  مَّ مِ وَ
الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ فِي  ا  مَ كَ  ،( نِ حمَ هِ (الرَّ سمِ الِ  ، ةِ يَامَ القِ ومِ  يَ فِي  لكَ  المُ افَ  أَضَ الَى  عَ تَ

 }  |  {  z  ﴿ ٢٦]؛  [الـــفـــرقـــان:   ﴾ ` _  ^  ]  \﴿
 ، ـــوعِ ـــضُ الـــخُ وَ  ، لِّ الـــــذُّ ـــفِ  ـــوقِ مَ فِـــي  وا  ـــرُ ـــضَ حَ ـــــدْ  قَ D﴾ [طــــه]. «وَ  ¡ ے   ~
ـــوَ  هُ ــم، وَ ــيــهِ ــلَ ي عَ ــجــرِ ـــا يَ مَ ــم، وَ ــمُ فِــيــهِ ــحــكُ ــا يَ ونَ مَ ــرُ ــظِ ــنــتَ ، يَ يــهِ ــدَ ــيــنَ يَ ــةِ بَ ــانَ ــكَ ســتِ االِ وَ

؟!»(٣). بِهِ م  لُهُ امِ عَ يُ ا  بِمَ ظَنُّكَ  ا  فَمَ م،  يهِ الِدِ وَ وَ م،  هِ سِ نفُ أَ نْ  مِ م  بِهِ مُ  أَرحَ
 :(٤)« ينَ رِ وِّ تَصَ المُ رِ  وُّ تَصَ وَ  ، ينَ فِ اصِ الوَ صفِ  وَ «فَوقَ   ، تِهِ حمَ رَ ن  مِ ونَ  يَرَ سَ
إِالَّ  لَى اهللاِ،  عَ هلِكُ  يَ الَ  وَ (٥)؛  ــبُــونَ ــاسِ الــحَ ــبَ  ــسَ حَ الَ  وَ  ، ــنُــونِ الــظُّ فِــي  رُ  يَخطُ الَ  ــا  مَ
ــيــهِ  ــلَ ــت عَ ــقَّ حَ ، وَ ةُ ــاوَ ــقَ ــيــهِ الــشَّ ــلَ ــبَــت عَ ــلَ ــن غَ ، إِالَّ مَ ــهِ ــتِ حــمَ ــن رَ جُ مِ ــخــرُ الَ يَ ، وَ ــالِــكٌ هَ
.(٧) يءٍ لَّ شَ عَت كُ سِ تِي وَ ، الَّ تُهُ حمَ عهُ رَ ن لَم تَسَ مَّ ى مِ الَ أَشقَ (٦). وَ ابِ ذَ ةُ العَ لِمَ كَ
انِهِ  إِحسَ وَ فَضلِهِ  فِي  مَ  حِ رَ ا  مَ كَ  ، تِهِ وبَ قُ عُ وَ دلِهِ  عَ فِي  مَ  حِ رَ مَن  انَ  بحَ «فَسُ

. ــتِــهِ ــثُــوبَ مَ وَ
نِيَ  لَّ مَن غَ جَ ، وَ يٍّ لَّ حَ هُ كُ مُ رَ مَّ كَ عَ ، وَ يءٍ لَّ شَ تُهُ كُ حمَ عَت رَ سِ الَى مَن وَ عَ تَ وَ
م،  الِهِ أَحوَ يعِ  مِ جَ فِي   ، امِ وَ الدَّ لَى  عَ يهِ  إِلَ ونَ  رُ فتَقِ مُ م  هُ وَ م،  بِهِ يمٌ  حِ رَ  ، هِ بَادِ عِ ن  عَ

«المحجة في سير الدلجة» (ص٤٣).  «تيسير الكريم الرحمن» (ص٣٨٢).(١)   (٢)
ف يــســيــر. الــمــصــدر الــســابــق (ص٨٠٨)، بــتــصــرُّ  (٣)

«فتح البيان» (٢٥٧/٥). انظر: «تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٧٦).(٤)   (٥)
انظر: المصدر السابق (ص٨٠٨). «الداء والدواء» (ص ١٧٩).(٦)   (٧)
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.(١)« ينٍ عَ ةَ  طَرفَ  ، نهُ عَ م  هُ لَ نَى  غِ فَالَ 
ــتِ  ــلَ ــصَ الَ حَ ، وَ تِ األَشـــيَـــاءُ ـــرَ ـــيَـــسَّ الَ تَ ـــــورُ وَ ـــتِ األُمُ ـــابَ ـــالَ طَ : فَ ــةِ ــمــلَ فِــــي الــجُ وَ
 ، تِهِ حمَ ارِ رَ ن آثَ ينَا فَمِ هُ إِلَ لَ يرٍ أَوصَ لُّ خَ . فَكُ تِهِ حمَ طَالِبِ إِالَّ بِرَ اعُ المَ نوَ أَ دُ وَ اصِ قَ المَ

أَعلَى. وَ لُّ  أَجَ لِكَ  ذَ فَوقَ  تُهُ  حمَ رَ وَ  ، تِهِ حمَ رَ ارِ  آثَ ن  مِ وَ  هُ فَ نَّا  عَ هُ  عَ فَ دَ رٍّ  شَ لُّ  كُ وَ
فِي  ــيَ  هِ وَ ى،  تُحصَ الَ  وَ رُ  تُحصَ الَ  نــيَــا  الــدُّ فِــي  ــى  ــالَ ــعَ تَ ةِ اهللاِ  حمَ رَ أَصــنَــافُ  وَ
 ، رٍ بَشَ بِبَالِ  رُ  تَخطُ الَ   ، هُ بَادَ عِ ا  بِهَ مُ  يَرحَ سَ ى.  تُستَقصَ أَن  ن  مِ أَعظَمُ  وَ لُّ  أَجَ ةِ  رَ اآلخِ
  ــرَ ، أَن يَ ــيــمِ حِ ــنِ الــرَّ حــمَ ، الــرَّ يــمِ ــرِ بِّ الــكَ ـالــرَّ ـــــلُ بـِ األَمَ صـــفٌ «وَ ــا وَ ــهَ كُ لَ ــــدرَ الَ يُ وَ
بِّرُ  عَ تُ الَ  ا  مَ  ، انِ فرَ الغُ وَ فحِ  الصَّ وَ فوِ  العَ وَ  ، انِ حسَ اإلِ وَ الفَضلِ  نَ  مِ  ، نهُ مِ ئِقُ  الَ الخَ

. ارُ األَفكَ هُ  رُ وَّ تَصَ تَ الَ  وَ  ، نَةُ األَلسِ نْهُ  عَ
ــــدرَ  ـــونَ قَ ـــمُ ـــعـــلَ ـــــو تَ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ـــــــــــولُ اهللاِ سُ ــــــالَ رَ : قَ ــــــالَ گ قَ ـــيـــدٍ ـــعِ بِــــــي سَ ــــن أَ عَ

ا»(٢). يهَ لَ عَ لتُم  تَّكَ الَ الَى،  عَ تَ ةِ اهللاِاهللاِ  حمَ رَ
ــا  ــنُ مَ ــؤمِ ــمُ الــمُ ــعــلَ ـــو يَ : «لَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ـــــولَ اهللاِ سُ نَّ رَ گ: أَ ةَ يـــرَ ـــرَ بِـــي هُ ـــن أَ وعَ
ــنَ  ندَ اهللاِاهللاِ مِ ــا عِ ــافِــرُ مَ ــمُ الــكَ ــعــلَ ــو يَ لَ ؛ وَ ـــدٌ حَ ــنَّــتِــهِ أَ ــعَ بِــجَ ــمِ ــا طَ ، مَ ــةِ ــوبَ ــقُ ــنَ الــعُ ندَ اهللاِاهللاِ مِ عِ

.(٣)« دٌ أَحَ نَّتِهِ  جَ مِن  نَطَ  قَ ا  مَ  ، ةِ حمَ الرَّ
ن  فَمَ  ، وفِ الخَ وَ اءِ  جَ لِلرَّ يَينِ  قتَضِ المُ يدِ  عِ الوَ وَ عدِ  الوَ لَى  عَ لَ  اشتَمَ يثُ  دِ الحَ وَ
مَ  نتَقِ ادَ أَن يَ ن أَرَ مَّ امَ مِ نتِقَ االِ ، وَ هُ مَ ادَ أَن يَرحَ ن أَرَ ةَ لِمَ حمَ الرَّ اتِ اهللاِ  فَ ن صِ لِمَ أَنَّ مِ عَ
 ، هُ امَ انتِقَ افُ  يَخَ مَن  تِهِ  حمَ رَ ن  مِ يئَس  يَ الَ  وَ  ، تَهُ حمَ رَ و  يَرجُ مَن  هُ  امَ انتِقَ نِ  أمَ يَ الَ   ، نهُ مِ
.(٤) ةً لِيلَ انَت قَ لَو كَ ، وَ ةِ ةِ الطَّاعَ مَ زَ الَ مُ ، وَ ةً يرَ غِ لَو صَ ، وَ يِّئَةِ بَةِ السَّ انَ جَ لَى مُ ثٌ عَ لِكَ بَاعِ ذَ وَ

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٧٠٨ - ٧٠٩).  (١)
رواه البزار «كشف األستار» (٣٢٥٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الجامع» (٥٢٦٠).  (٢)

رواه مسلم (٢٧٥٥).  (٣)
يق حسن خان۴. دِّ «عون الباري بحل أدلة البخاري» (٤٧٧/٩)، لِصِ  (٤)
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. بَّتِهِ حَ مَ ةِ اهللاِ وَ فَ عرِ ابِ مَ ن أَبوَ ا مِ ابً فتَح لَكَ بَ ، يَ لِ قَّ التَّأَمُّ مَ حَ الَ ا الكَ ذَ تَأَمَّل هَ فَ
ŽÏ⁄̨t ĆÖ’\ ; ŽĮ̈ ŽëŽd ; Ž‡]⁄̨ÁŽ̧ \ ;fl̨ ŽŸ ;Ï̌ĆË Ž“÷̨â⁄̨’\ ;Î̌Ą̊Ž]̨’\

؛  ــيــمٌ حِ رَ ــى  ــالَ ــعَ تَ اَهللا  نَّ  أَ فُ  ــعــرِ يَ امَ  دَ ــا  مَ ـــانَ  نـــسَ اإلِ نَّ  ـــأَ ــم -  - بِ اعــلَ
ةِ  ورَ ــرُ الــضَّ ــةِ  ــايَ فِــي «غَ ــهُ  نَّ َ ألِ ــا،  ــهَ لَ ا  ــظِــرً ــنــتَ مُ ــونُ  ــكُ يَ وَ اهللاِ،  ةِ  حمَ بِرَ ــقُ  ــلَّ ــعَ ــتَ يَ ــوفَ  ــسَ فَ
فِــيــهِ  ـــوَ  هُ ــا  مَ ـــلُّ  كُ وَ  ، ــيــنٍ عَ ــةَ  ــرفَ طَ ــا  ــنــهَ عَ ــغــنِــي  ــســتَ يَ الَ  اهللاِ،  ةِ  حمَ رَ ـــى  لَ إِ ــارِ  ـقَ فــتـِ االِ وَ
ــلَــى  عَ ــادُ  عــتِــقَ االِ ا  ــذَ هَ ــهُ  ــلُ ــيَــحــمِ فَ  .(١ )« اهللاِ ةِ  حمَ رَ ــن  مِ  ، ــمِ الــنِّــقَ ــاعِ  فَ انــدِ وَ ــمِ  الــنِّــعَ ــنَ  مِ
ـــلُ  فـــضَ أَ وَ ـــا،  ـــايَ ـــطَ ـــمُ الـــعَ عـــظَ ــــيَ أَ ـــتِـــي هِ لَّ ؛ ا اهللاِ ــــةُ  حــــمَ ـــالُ بِــــهِ رَ ـــنَ ـــبٍ تُ ـــبَ ــــلِّ سَ فِـــعـــلِ كُ
 ، ــةِ ــيــلَ ــلِ األَســـبَـــابِ الــجَ ـــى  لَ إِ ــمَّ  ــلُ ــهَ فَ  ، ـــائِـــبِ غَ الـــرَّ وَ ــدِ  ــاصِ ــقَ ـــلُ الــمَ كـــمَ أَ وَ  ، ــبِ اهِ ــوَ الــمَ

. ــةِ ــظِــيــمَ قِ الــعَ ــرُ الــطُّ وَ
U‡̌]ą̂tŽ̧ \  U ⁄̂ ĆÂ˛̂

.[٥٦ ³﴾ [األعراف:   ²  ±  °  ¯ الَ اُهللاگ: ﴿®  قَ
ائِهِ  استِدعَ انِ وَ حسَ لَى اإلِ يضِ عَ نَ التَّحرِ نِينَ مِ حسِ نَ المُ چ مِ ربِهِ يَانِ قُ فِي «بَ وَ
وَ  هُ وَ  . قِ طالَ اإلِ لَى  عَ هُ  لُّ أَجَ وَ  ، هُ فُ أَشرَ وَ ا،  هَ لَ ظٍّ  حَ ةُ  ايَ غَ  ، فِيهِ ا  يبِهَ تَرغِ وَ وسِ  النُّفُ نَ  مِ
 ، ــانِــيِّ ــةُ األَمَ ــايَ ــوَ غَ ي هُ ــذِ . الَّ هِ ــبــدِ ــنْ عَ گ مِ ــهُ ــربُ ــوَ قُ هُ ، وَ بدُ ــاءٍ أُعــطِــيَــهُ العَ ــلُ إِعــطَ فــضَ أَ

ا»(٢). لُّهَ كُ بدِ  العَ ةُ  ادَ عَ سَ وَ  ، لُوبِ القُ يَاةُ  حَ وَ  ، يُونِ العُ ةُ  رَّ قُ وَ  ، الِ اآلمَ ةُ  ايَ نِهَ وَ
ــهُ  بُّ رَ ــانَ  كَ وَ  ، ــهِ بِّ رَ ــةِ  حــمَ رَ ــى  إِلَ بَ  قــرَ أَ ــانَ  كَ ــا،  ــانً إِحــسَ كــثَــرَ  أَ بدُ  العَ ــانَ  كَ ا  لَّمَ «فَكُ

يَخفَى»(٣). الَ  ا  مَ انِ  حسَ اإلِ لَى  عَ ثِّ  الحَ نَ  مِ ا  ذَ هَ فِي  وَ  ، تِهِ حمَ بِرَ نهُ  مِ يبًا  رِ قَ
اهُ  ــرَ يَ ــهُ  نَّ ــأَ كَ عبُدَ اَهللا  يَ أَن  هــوَ  وَ ةِ اهللاِ،  بَادَ عِ فِــي  ــانٌ  إِحــسَ  : ــانِ ــوعَ نَ ــانُ  حــسَ اإلِ وَ
ــالَ  ــا قَ ــمَ ، كَ ــانِ حــسَ ــامُ اإلِ ــقَ ــوَ مَ ا هُ ــذَ ــهَ . فَ ــةً ــشــيَ خَ ــةً وَ ــبَّ ــحَ مَ ــاءً وَ ــيَ حَ ، وَ ــةً ــابَ ــهَ مَ الً وَ إِجـــالَ

«بهجة قلوب األبرار» (ص١٥٧). «بدائع الفوائد» (ص٨٨٣).(١)   (٢)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٣٨٥).  (٣)
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 ، اهُ ــرَ تَ ــكَ  نَّ ــأَ كَ تَعبُدَ اَهللاَهللا  : «أَن  ــالَ ــقَ فَ ؟  ــانِ حــسَ اإلِ ــنِ  عَ يلُ  برِ جِ ــهُ  لَ ــأَ سَ ــدْ  قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ
.(١)« اكَ رَ يَ هُ  إِنَّ فَ اهُ  رَ تَ ن  تَكُ لَم  إِن  فَ

ــولِــيِّ  وفِ الــقَ ــعــرُ لُ الــمَ ـــذْ ـــوَ بَ ــيــنَ «هُ ــوقِ ــخــلُ ـــى الــمَ ــانُ إِلَ حــسَ ــانِــي: اإلِ ــوعُ الــثَّ الــنَّ
ـــادُ  إِرشَ ، وَ ــلِــيــنَ ــاهِ ــعــلِــيــمُ الــجَ ــانِ تَ حــسَ ــمُ اإلِ عــظَ ــأَ . فَ ــلــقِ ــى الــخَ ــالِــيِّ إِلَ الــمَ ــعــلِــيِّ وَ الــفِ وَ

. ينَ مِ الَ العَ يعِ  مِ لِجَ ةُ  يحَ النَّصِ وَ  ، ينَ الِّ الضَّ
رِ  ــرَ ــــةُ ضَ الَ إِزَ ، وَ ــوفِــيــنَ ــلــهُ ـــةُ الــمَ ـــاثَ إِغَ ، وَ ــيــنَ ــتَــاجِ ــحْ ــةُ الــمُ ــانَ : إِعَ ـــانِ حـــسَ ـــنَ اإلِ مِ وَ
ةِ  اعَ فَ الشَّ وَ اهِ  الجَ بَذلُ  وَ م،  هِ ائِجِ وَ حَ لَى  عَ ائِجِ  وَ الحَ ي  وِ ذَ ةُ  دَ اعَ سَ مُ وَ  ، ينَ ضطَّرِّ المُ

م. هُ عُ نفَ تَ تِي  الَّ ورِ  األُمُ فِي  لِلنَّاسِ 
ــى  ــلَ ــت عَ ــانَ اءٌ كَ ــــوَ ، سَ ــةِ ــالِــيَّ ــاتِ الــمَ قَ ــدَ ــيــعُ الــصَّ ــمِ : جَ ـيِّ ــالـِ ـــانِ الــمَ حـــسَ ــــنَ اإلِ مِ وَ

ا. هَ نَفعُ امِّ  العَ ينِيَّةِ  الدِّ يعِ  ارِ المشَ لَى  عَ أَو   ، ينَ حتَاجِ المُ
بِ  ارِ قَ لِألَ ا  وصً صُ خُ  ، اءِ رَ قَ الفُ وَ لِألَغنِيَاءِ  بَاتُ  الهِ وَ ا  ايَ دَ الهَ  : انِ حسَ اإلِ نَ  مِ وَ

م. هِ يرِ غَ وَ لٍ  امِ عَ مُ وَ بٍ  احِ صَ نْ  مِ  : انِ نسَ اإلِ لَى  عَ قٌّ  حَ م  هُ لَ نْ  مَ وَ  ، انِ يرَ الجِ وَ
اءُ  غضَ اإلِ وَ  ، يئِينَ سِ المُ خطِئِينَ  المُ نِ  عَ فوُ  العَ  : انِ حسَ اإلِ اعِ  نوَ أَ ظَمِ  عْ أَ نْ  مِ وَ

م»(٢). اتِهِ وَ فَ هَ ن  عَ فوُ  العَ وَ م،  تِهِ الَّ زَ ن  عَ
لَى  عَ الــنَّــاسِ  ةِ  لَ امَ عَ مُ ــن  مِ ــقُ  فَّ ــوَ الــمُ بِــهِ  نُ  كَّ تَمَ يَ ي  ــذِ الَّ ــانِ  حــسَ اإلِ ــلِ  فــضَ أَ ــن  مِ وَ
ــطــفِ  ــم بِــالــلُّ ــهُ تُ ــرَ ــاشَ ــعَ مُ ــم، وَ ــهُ ــعَ ــقِ مَ ــلُ ـــســـنُ الــخُ حُ ــةُ وَ ــاشَ ــشَ ــم: الــبَ ــاتِــهِ ــقَ ــبَ فِ طَ اخـــتِـــالَ
ــا  ــوصً ــصُ خُ ــم، وَ ــيــهِ ــلَ ورِ عَ ـــرُ ــــالِ الـــسُّ ــن إِدخَ ــيــهِ مِ ــلَ رُ عَ ــقــدِ ــا يَ ـــلِّ مَ اءُ كُ إِبـــــدَ ، وَ مِ ـــرَ الـــكَ وَ
بدَ  نَّ العَ أَ وَ  ، ــبــدِ ــلَــى الــعَ ــم عَ ــهُ ــقُّ حَ ــدُ  كَّ ــأَ ــتَ يَ ــن  ــمَّ مِ ــم،  هُ ــحــوَ نَ وَ ــابَ  األَصــحَ وَ بَ  ــــارِ األَقَ

.(٣) ائِمِ القَ ائِمِ  الصَّ ةَ  جَ رَ دَ هِ  قِ لُ خُ سنِ  بِحُ كُ  يُدرِ لَ
رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).  (١)

«فتح الرحيم الملك العالم» (ص١١١ - ١١٢).  (٢)
المصدر السابق (ص١١٢ - ١١٣).  (٣)



SL

U ⁄̃⁄̨¡̨Ą̂ ;] ⁄⁄÷ Ž¡ ; Ž‡`ÖŒ̌’\ ;ƒ̌]ęđh\  U]⁄ËŽ›]l̨

 ﴾w  v  u  t  s  r  q  p﴿ چ:  ـــــــــــــالَ قَ
.[١٥٥ [األنعام: 

دْ  قَ فَ ا،  بِلَهَ قَ نْ  فَمَ  . هُ بَادَ عِ نُ  حمَٰ الرَّ ا  بِهَ مَ  حِ رَ ةٍ  حمَ رَ أَعظَمُ   ، ظِيمُ العَ رآنُ  القُ
.(١) ائِبِ غَ الرَّ وَ طَالِبِ  المَ ظَمِ  عْ بِأَ ازَ  فَ وَ  ، بِ اهِ وَ المَ يرَ  خَ بِلَ  قَ

 . يرُ زِ لمُ الغَ العِ ، وَ ثِيرُ يرُ الكَ ، فِيهِ الخَ كِيمُ كرُ الحَ الذِّ ، وَ ظِيمُ رآنُ العَ ا القُ ذَ هَ وَ
، إِالَّ  يرٍ نْ خَ ا مِ . فَمَ اتُ كَ نْهُ البَرَ جُ مِ رَ تَخْ تُسْ ، وَ لُومِ ائِرُ العُ نهُ سَ دُّ مِ ي تُستَمَ وَ الَّذِ هُ وََ
نْ  ا مِ مَ . وَ يهِ لَ ثُّ عَ تِي تَحُ ، الَّ الِحَ صَ المَ مَ وَ كَ رَ الحِ كَ ذَ ، وَ بَ فِيهِ غَّ رَ ، وَ يهِ ا إِلَ عَ دْ دَ قَ وَ
ا  اقِبَهَ وَ عَ ، وَ لِهِ نْ فِعْ ةَ عَ رَ نَفِّ رَ األَسبَابَ المُ كَ ذَ ، وَ نهُ رَ مِ ذَّ حَ ، وَ نهُ ى عَ دْ نَهَ قَ ، إِالَّ وَ رٍّ شَ
 . يهِ لَ عَ ــهُ  وعَ ــرُ فُ وَ  ، مْ ينِكُ دِ ــولَ  أُصُ ابــنُــوا  وَ ى،  نْهَ يَ وَ بِــهِ  رُ  أمُ يَ ا  فِيمَ وهُ  بِعُ اتَّ فَ  . ةَ يمَ خِ الوَ

وا. مُ حَ تُرْ وهُ  بَعتُمُ اتَّ إِنِ  م  لَّكُ عَ لَ ا،  مرً أَ هُ  لَ وا  الِفُ تُخَ نْ  أَ الَى  عَ تَ وا اَهللا  قُ اتَّ وَ
.(٢) الً مَ عَ وَ ا  لْمً عِ  ، الكِتَابِ ا  ذَ هَ بَاعُ  اتِّ  : ةِ اهللاِ حمَ رَ لِنَيلِ  بِيلٍ  سَ بَرُ  كْ أَ فَ

U Ž‡`ÖŒ̌’\ ; ŽÎǪ̂\Ǫ̈ ŽŒŽ’ ;ƒ̌]⁄̨Ži łà Ž̂\  U]⁄mŽ’]l̨

 ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ گ:  ـــــــــالَ قَ
.[٢٠٤ [األعراف: 

اعِ  تِمَ سْ بِاالِ ورٌ  أمُ مَ هُ  إِنَّ فَ تلَى،  يُ كِتَابَ اهللاِ  عَ  مِ سَ نْ  مَ لِّ  كُ فِي  امٌّ  عَ رُ  األَمْ ا  ذَ هَ
رِ  الظَّاهِ فِــي  ــاتَ  ــصَ نْ اإلِ نَّ  أَ  : ــاتِ ــصَ نْ اإلِ وَ ــاعِ  ــتِــمَ سْ االِ ينَ  بَ قُ  ــرْ الــفَ وَ  ، ــاتِ ــصَ نْ اإلِ وَ ــهُ  لَ

. هِ اعِ تِمَ اسْ نِ  عَ لُ  غَ يَشْ ا  بِمَ الِ  تِغَ شْ االِ وِ  أَ ثِ  دُّ التَّحَ كِ  بِتَرْ
ــا  مَ ــرَ  بَّ ــدَ ــتَ يَ وَ  ، ــهُ ــبَ ــلْ قَ ــرَ  ــضِ ــحْ يُ وَ  ، ــهُ ــعَ ــمْ سَ ــيَ  ــقِ ــلْ يُ نْ  أَ ــوَ  ــهُ فَ  : ــهُ لَ ــاعُ  ــمَ ــتِ سْ االِ ـــا  مَّ أَ وَ
ــهُ  نَّ ــإِ فَ اهللاِ،  كِتَابُ  ــى  ــلَ ــتْ يُ ــيــنَ  حِ  ، يـــنِ ـــرَ مْ األَ يــنِ  ــذَ هَ ــى  ــلَ عَ مَ  زَ الَ ـــنْ  مَ نَّ  ـــإِ فَ  . ــعُ ــمِ ــتَ ــسْ يَ
ا،  ايِدً تَزَ مُ   دً هُ وَ ا،  دً دِّ تَجَ مُ را  ستَمِ مُ انًا  يمَ إِ وَ ا،  يرً زِ غَ ا  لْمً عِ وَ ا،  ثِيرً كَ ا  يرً خَ نَالُ  يَ

«تيسير الكريم الرحمن» (ص١٠٧٧). انظر: المصدر السابق (ص٣٦٨).(١)   (٢)
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لِـــكَ  ذَ لَّ  ـــدَ فَ ــا،  ــمَ ــيــهِ ــلَ عَ ــةِ  حــمَ الــرَّ ــولَ  ــصُ حُ اُهللا  تَّبَ  رَ ا  ـــذَ لِـــهَ وَ  . ـهِ يــنـِ دِ فِــي  ةً  ــيــرَ ــصِ بَ وَ
ومُ  ــرُ ــحْ مَ ـــهُ  نَّ أَ  ، ــتْ ــنْــصِ يُ ـــمْ  لَ وَ ــهُ  لَ ــعْ  ــمِ ــتَ ــسْ يَ ــم  ــلَ فَ  ، ــابُ ــتَ الــكِ ــيــهِ  ــلَ عَ ــيَ  ــلِ تُ ــنْ  مَ نَّ  أَ ــى  ــلَ عَ

.(١ ) ــثِــيــرٌ ــيــرٌ كَ خَ ــهُ  ــاتَ فَ ــدْ  ، قَ ــةِ حــمَ ــنَ الــرَّ ــظِّ مِ الــحَ
Uملسو هيلع هللا ىلص ŽÿÊà̌ ĆÖ’\ ;Ï̌¡̨]ǫ̈Ą̂ ; ŽÎ]—̨ Ćá’\ ;Ô̌]įÁŽbĄ̂ ; ŽÎ ˛̃ Ćë’\ ;‹̌]Ǫ̃Žb  U] ⁄¬Žd\Ñ̨

 ﴾l  k  j  i  h  g  f  e﴿ چ:  ــــــالَ قَ
.[٥٦ [النور: 

UÑ̌]̨∆Ži łà Ž̂\  U] ⁄⁄â ŽŸ]|̨

.[٤٦ ;﴾ [النمل:   :  9  8 چ: ﴿7  الَ قَ
ـــلِ  ، بَ ـــانُ ـــسَ ــهُ الـــلِّ ــقُ ــنــطِ ي يَ ـــــذِ ــــوَ الَّ ـــيـــسَ هُ ـــارَ لَ ســـتِـــغـــفَ ا االِ ــــذَ نَّ هَ ــــكَّ فِـــي أَ الَ شَ وَ
 ، أَهلَهُ حَ اُهللا  دَ مَ ا  مَ كَ  ، ارِ صرَ اإلِ مَ  دَ عَ نَ  ارَ قَ ا  مَ وَ  هُ  : ةِ حمَ لِلرَّ بُ  وجِ المُ ارُ  ستِغفَ االِ

 C  B  A  @  ?  >  =﴿ گ:  ـــــالَ قَ  ، ةَ ـــرَ ـــغـــفِ الـــمَ ــــمُ  هُ ــــدَ عَ وَ وَ
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
ــا  ــبُّ مَ ــجُ ــا تَ ــوحً ــصُ ــةً نَ ــوبَ ــدُّ تَ ــعَ ــيــنَــئِــذٍ يُ ــوَ حِ ــهُ ١٣٥]، فَ S﴾ [آل عــمــران:   R

 Æ  Å  Ä﴿ گ:  الَ قَ ا  مَ كَ  ، ةِ وبَ قُ العُ نَ  مِ انِعُ  المَ وَ  هُ ارُ  ستِغفَ االِ ا  ذَ هَ وَ ا.  بلَهَ قَ
.[٣٣ É﴾ [األنفال:   È  Ç

UÓĘ̂ łŒĆi’\  U] ⁄à ŽÄ]ą̀

اُهللاگ  لَّقَ  عَ  .[١٠ [الـــحـــجـــرات:   ﴾¸  ¶  μ  ´﴿ چ:  ــــالَ قَ
ــم  ــكُ نَّ ــأَ ـــا بِ نً ا يـــذَ إِ ــي،  جِّ ــرَ ــالــتَّ ةِ بِ ــرَ ــشــعِ » الــمُ ـــلَّ ـــعَ ةِ «لَ ا دَ ــــأَ ـــى بِ تَ أَ وَ  ، ــقــوَ ــالــتَّ ــةَ بِ حــمَ الــرَّ
 . ـــونَ ـــتَّـــقُ الـــمُ إِالَّ  ـــةَ  حـــمَ الـــرَّ ـــو  ـــرجُ يَ ـــالَ  فَ  . ـــةِ حـــمَ الـــرَّ ــــاءِ  جَ رَ ـــى  ـــلَ عَ ــنــتُــم  كُ ــيــتُــم  ــقَ تَّ ا ا  ذَ إِ

. ــهِ مِ ــرَ كَ وَ ــنِّــهِ  بِــمَ ــمْ  ــنْــهُ مِ اُهللا  نَا  لَ عَ جَ
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٢٠ - ٤٢١).  (١)
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U‡̌]⁄̨Á Ž̧ \  U] ⁄¬Žd]ą̀

 ﴾å  ä  ã ﴿ :الَى عَ الَ تَ ا قَ مَ ةِ اهللاِ، كَ حمَ ن أَسبَابِ رَ هُ مِ إِنَّ فَ
بَ  قرَ أَ بِهِ  احِ صَ إِلَى  ةُ  حمَ الرَّ انَتِ  كَ  ، قوَ أَ انُ  يمَ اإلِ انَ  كَ ا  لَّمَ كُ وَ ٤٣]؛  [األحزاب: 

ک(١). بِإِذنِ اهللاِ
UÔ̌]¡̨ ćÅ’\  U]⁄fi ŽŸ]l̨

ــلَّ  كُ ــتْ  ــعَ سِ وَ ــتِــي  الَّ ةِ اهللاِ،  حمَ لِرَ ــةِ  ــالِــبَ الــجَ ـــابِ  ـــبَ األَسْ ـــنَ  مِ يٌّ  ـــوِ قَ ــبَــبٌ  سَ ــوَ هُ وَ
.(٢)« ةُ حمَ الرَّ نْهُ  مِ لُ  تُؤمَ  ، ينَ مِ احِ الرَّ مُ  أَرحَ وَ  هُ نْ  مَ َنَّ  ؛ «ألِ يءٍ شَ

ــنْ  ــد مَ ــصِ ــيَــقْ ــلْ ـــــا، فَ هَ ادَ رَ ــةٍ أَ ــاجَ ، أَو أَيَّ حَ ـــرٍّ ـــعَ ضُ فْ ، أَو دَ ــرٍ ــيْ ــبَ خَ ــلَ د طَ ـــرِ ــن يُ ــمَ فَ
ا  هُ فِيْمَ رُ لَ سَ يْ أَ ، وَ تِهِ اجَ هُ فِي حَ حُ لَ نْجَ و أَ ا، فَهُ هَ دِ لَ ] بِوَ ُمِّ ةِ [األْ مَ حْ ن رَ ظَمُ مِ تُهُ أَعْ مَ حْ رَ
.(٣) اهُ مَ حْ رُ إِلَى  بَبٌ  سَ وَ  هُ فَ  ، هُ الَ وْ مَ دْ  صِ يَقْ لْ فَ ا  دً قَاصِ انَ  كَ مَن   : قِيلَ لِكَ  لِذَ وَ  ، لُهُ مِّ ؤَ يُ

čÚŞflÓč„eäŽ‘€a@ čÚflÓ č«Öfl̨ a@ flÂčflflÎ 
.[١٠٩ N﴾ [المؤمنون:   M  L  K  J  I  H  G﴿  ô

 ﴾Ì  Ë  Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿  ô
نَا  مُ صِ تَعْ وَ  ، اتِ يرَ لِلخَ ا  بِهَ نَا  قُ فِّ وَ تُ ةً  ظِيمَ ةً «عَ حمَ رَ أَي:   .[٨ عمران:  [آل 
 ، ــانِ ــسَ حْ اإلِ ثِيرُ  كَ  ، ــبَــاتِ الــهِ وَ ا  طَايَ العَ ــعُ  اسِ وَ ــكَ  إِنَّ  . اتِ رَ نكَ المُ ــنَ  مِ ا  بِهَ
 ، لِلتَّعظِيمِ  « ــةً حــمَ ــنــكِــيــرُ «رَ تَ وَ »(٤)؛  ــاتِ يَّ ــرِ الــبَ ــيــعَ  ــمِ جَ كَ  ـــودُ جُ ــمَّ  عَ ي  ــذِ الَّ

.(٥) كَ نْدَ عِ ا  بِهَ وزُ  نَفُ وَ  ، إِلَيكَ نَا  تُزلِفُ  ، ةً عَ اسِ وَ ةً  ظِيمَ عَ ةً  مَ حْ رَ أَي: 
.[١٠ m﴾ [الكهف:   l  k  j  i  h  g  f  e  d﴿  ô

«شرح العقيدة الواسطية» (ص٢١٥)، للعالمة ابن عثيمين۴.  (١)
«فتح البيان» (٢٥/٥). «بهجة النفوس» (١٥٢/٤).(٢)   (٣)

«تيسير الكريم الرحمن» (ص١٤٤ - ١٤٥). «فتح البيان» (١٩١/٢).(٤)   (٥)



SO

  ــدَ الــهُ زقَ وَ ــلُ الـــرِّ ــشــمَ ــا: تَ ــنَ ــةُ هُ حــمَ الــرَّ . وَ كَ ــنــدِ ــن عِ ــةً مِ حــمَ ــا رَ ــنَ عــطِ أَي: «أَ
.(١)« فظَ الحِ وَ

 ﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "﴿  ô
.[٢٣ [األعراف: 

.[١١٨ Ñ﴾ [المؤمنون:   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴿  ô
 ﴾W  V  U  T S  R  Q  P  O  N  M﴿  ô

.[١٥١ [األعراف: 
ــارُ  ا اســتِــحــضَ ــــذَ فِــــي هَ W﴾؛ وَ  V﴿ : ـــولِـــهِ ـــاءَ بِـــقَ عَ ا الـــدُّ ــــذَ ـــمَ هَ ـــتَ خَ
ي  قتَضِ يَ ا  مَّ مِ ــيَ  هِ وَ ا؛  ونِهَ بِدُ اءُ  عَ الدُّ نهُ  مِ ابُ  يُجَ الَ  هُ  إِنَّ فَ ک،  ةِ اهللاِ حمَ لِرَ بدِ  العَ
.(٢) هُ اءَ نِدَ بَّى  لَ وَ  ، هُ اءَ عَ دُ ابَ  أَجَ ا،  بِهَ يهِ  لَ عَ لَ  ضَّ تَفَ ا  إِذَ وَ  ، لَيهِ عَ ا  بِهَ لَ اُهللا  ضَّ تَفَ يَ أَن 
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ا  فَوزً لِــكَ  ذَ ــانَ  كَ وَ  ، يِّئَاتِ السَّ ةِ  ايَ قَ وِ وَ  ، ةِ حمَ الرَّ نَ  مِ كِــرَ  ذُ ا  مَ ــى  ةُ «إِلَ ــارَ شَ اإلِ وَ
ا  لكً مُ ةٍ  يرَ قِ حَ الٍ  فعَ بِأَ وَ  ، طِعُ نقَ يَ الَ  ا  يمً نَعِ ةٍ  طِعَ نقَ مُ الٍ  بِأَعمَ وا  ــدُ جَ وَ يثُ  حَ ا؛  ظِيمً عَ

«أضواء البيان» (٢٨/٤). «تحفة الذاكرين» (ص٣٠٣).(١)   (٢)
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.(١)« تِهِ لَ الَ جَ نهِ  كُ إِلَى  ولُ  قُ العُ لُ  تَصِ الَ 
čÚŞÌčÏfljŞ‰€a@ čÚflÓ č«Öfl̨ a@ flÂčflflÎ 

! إِنِّي  ُهمَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «...اللَُّهمَّاللَّ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ ادِ بنِ أَوسٍ دَّ نْ شَ ١   عَ
.(٢)«... ، تِكَ رَ فِ غْ مَ ائِمَ  زَ عَ وَ  ، تِكَ حمَ رَ بَاتِ  وجِ مُ لُكَ  أَ أَسْ

ـــولُ  ـــصُ : حُ ــائِــلِــيــنَ ـــالِـــبِ الــسَّ ـــطَ ـــوعَ مَ ـــجـــمُ ـــــإِنَّ مَ ؛ فَ ـــعٌ ـــافِ ـــعٌ نَ ـــامِ ــــــاءٌ جَ عَ ا «دُ ـــــذَ هَ وَ
اعِ  فَ ندِ الِ نَةِ  مِّ تَضَ المُ ةِ  رَ غفِ المَ ولُ  صُ حُ وَ  ، ةِ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ يرِ  لِخَ نَةِ  مِّ تَضَ المُ ةِ  حمَ الرَّ
ا،  بُهَ تُوجِ تِي  الَّ األَســبَــابُ  ــيَ  هِ ةِ  حمَ الرَّ ــبَــاتُ  ــوجِ مُ وَ ؛  ةِ ــرَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ فِي  ورِ  ــرُ الــشُّ

ا... يهَ تَقتَضِ تِي  الَّ افُ  األَوصَ وَ
تِي  الَّ  ، الُ األَعمَ وَ قُ  األَخالَ وَ اتُ  فَ الصِّ يَ  هِ لِكَ  ذَ فَكَ ؛  ةِ رَ غفِ المَ ائِمُ  زَ عَ ا  مَّ أَ وَ

... تِهِ رَ غفِ مَ لِنَيلِ  بَبًا  سَ ا اُهللا  لَهَ عَ جَ
ا: الــتَّــوفِــيــقُ  ـــذَ ــلُ فِــي هَ ــدخُ ، يَ ةِ ــرَ ــغــفِ ـــمِ الــمَ ائِ ـــزَ عَ ــةِ وَ حــمَ ــاتِ الــرَّ ــبَ ــوجِ الُ مُ ــؤَ ــسُ فَ

.(٣)« هُ تَ رَ غفِ مَ وَ ةَ اهللاِ  حمَ رَ بِهِ  نَالُ  يَ  ، بَبٍ سَ لِّ  لِكُ
ــهُ  ــإِنَّ ، فَ ــةِ يَّ ــوِ ــبَ ــمِ الــنَّ ــلِ ـــعِ الــكَ امِ ـــوَ ــن جَ ـــاءُ مِ عَ ا الـــدُّ ــــذَ هَ ۴: وَ ــانـِـيُّ ــوكَ ـــالَ الــشَّ قَ
ــهُ  لَ ــبُ  ــوجِ يُ ــا  مَ ــلَ  ــعَ فَ ــن  مَ وَ ک،  ةَ اهللاِ حمَ رَ ــهُ  لَ ــبُ  ــوجِ يُ ــا  مَ ــهُ  قَ ــرزُ يَ أَن  الً  وَّ أَ ــهُ  لَ ــأَ سَ
فِي  جَ  رَ انــدَ وَ  ، ــيءٍ شَ ــلَّ  كُ عَت  سِ وَ تِي  الَّ تِهِ  حمَ رَ تَحتَ  لِــكَ  بِــذَ ــلَ  خَ دَ د  فَقَ  ، ةَ حمَ الرَّ
ونُ  يَكُ يرِ  الخَ لَى  عَ ا  زمً عَ هُ  لَ بَ  هَ يَ أَن  هُ  لَ أَ سَ مَّ  ثُ ا؛  هَ قِّ ستَحِ مُ ادِ  دَ عِ فِي  وَ ا  أَهلِهَ لكِ  سِ
ــرَ  ــفِ ــد ظَ ــقَ ، فَ ــتِــهِ حــمَ ــيــهِ بِــرَ ــلَ ــلَ عَ ــضَّ ــفَ تَ ، وَ ــهُ ــوبَ نُ ــهُ ذُ رَ اُهللا لَ فَ ــن غَ ـــإِنَّ مَ ، فَ ـــهُ ا لَ ــورً ــغــفُ ــهِ مَ بِ
؛  اتِهِ مَ مَ وَ حيَاهُ  مَ فِي  انِيَّةَ  بَّ الرَّ ةَ  نَايَ العِ قَّ  استَحَ وَ  ، ةِ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ  : ينِ ارَ الدَّ يِ  يرَ بِخَ

«تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» (٣١٥/٨).  (١)
د إسناده العالمة األلباني۴ في  قطعة من حديث: رواه الطبراني في «الكبير» (٧١٣٥)، وجوَّ  (٢)

«الصحيحة» (٣٢٢٨).
«مجموع الفوائد» (ص٥٢ - ٥٤).  (٣)
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تِي  ةُ الَّ حمَ تهُ الرَّ لَ مَ شَ ي، وَ اصِ عَ انِ المَ درَ أَ نُوبِ وَ اتِ الذُّ ورَ دُ ن كُ ا عَ فَ هُ قَد صَ َنَّ ألِ وَ
.(١) ينِ تَ اوَ قَ الشَّ نهُ  عَ فُ  تَصرِ وَ  ، تَينِ ادَ عَ السَّ إِلَى  لُ  تُوصِ

ـــي  ــُهــمَّ إِنِّ ــُهــمَّالــلَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «الــلَّ ــــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ــــالَ گ قَ ـــبَـــلٍ ـــنِ جَ ـــاذِ بْ ـــعَ ـــنْ مُ ٢   عَ
ــرَ لِــي  ــفِ ــغْ نْ تَ أَ ، وَ ــاكِــيــنِ ــسَ ـــبَّ الــمَ حُ ، وَ اتِ ــرَ ــكَ ــنْ كَ الــمُ ـــرْ تَ ، وَ اتِ ــرَ ــيْ ــلَ الــخَ لُــكَ فِــعْ ــأَ سْ أَ
نْ  مَ بَّ  حُ وَ  ، بَّكَ حُ لُكَ  أَ أَسْ  . تُونٍ فْ مَ يْرَ  غَ نِي  فَّ تَوَ فَ مٍ  وْ قَ فِتْنَةَ  تَّ  دْ رَ أَ ا  إِذَ وَ نِي،  مَ حَ تَرْ وَ
ا»(٢). وهَ لَّمُ عَ تَ مَّ  ثُ ا  وهَ سُ رُ ادْ فَ  ، قٌّ حَ ا  هَ إِنَّ  . بِّكَ حُ إِلَى  بُ  رِّ قَ يُ لٍ  مَ عَ بَّ  حُ وَ  ، بُّكَ يُحِ

ــد  ــقَ ، فَ ـــةِ حـــمَ الـــرَّ ةِ وَ ــرَ ــغــفِ ـــازَ بِــالــمَ ــن فَ َنَّ مَ ؛ ألِ ــمِ ــلِ ـــعِ الــكَ امِ ـــوَ ــن جَ يــثُ مِ ــدِ الــحَ وَ
 ، هُ نُوبَ ذُ هُ  لَ رَ اُهللا  فَ غَ مَن  َنَّ  ألِ  . ائِبِ غَ الرَّ فِ  أَشــرَ وَ  ، طَالِبِ المَ أَعظَمِ  لَى  عَ لَ  صَّ تَحَ

ا. بَدً أَ ى  يَشقَ فَالَ   ، تِهِ حمَ بِرَ هُ  اختَصَّ وَ
 : بَلٍ جَ بْنِ  اذِ  عَ لِمُ ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  الِكٍ مَ بْنِ  نَسِ  أَ نْ  عَ    ٣
؟!  ــنْــكَ َدَّ اُهللاُهللا عَ يــنًــا ألَ ــبَــلٍ دَ ــثْــلُ جَ ــيْــكَ مِ ــلَ ــانَ عَ ــوْ كَ ، لَ ــو بِــهِ عُ ــدْ ــاءً تَ عَ ــكَ دُ ــمُ ــلِّ عَ الَ أُ «أَ
ن  مَّ مِ لْكَ  الْمُ عُ  نزِ تَ وَ  ، اءُ تَشَ ن  مَ لْكَ  الْمُ تِي  تُؤْ  ، لْكِ الْمُ الِكَ  مَ ُهمَّ  : اللَُّهمَّاللَّ اذُ عَ مُ ا  يَ لْ  قُ
 ، يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ إِنَّكَ  يْرُ  الْخَ كَ  بِيَدِ  ، اءُ تَشَ ن  مَ لُّ  تُذِ وَ  ، اءُ تَشَ ن  مَ زُّ  عِ تُ وَ  ، اءُ تَشَ
ــنْ  مَ ا  مَ نهُ مِ ــنَــعُ  ــمْ وتَ  ، ــاءُ ــشَ تَ ــنْ  مَ ا  مَ طِيهِ تُعْ ــا]،  ــمَ ــهُ ــيــمَ حِ رَ [وَ ةِ  ـــرَ اآلخِ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ ــنَ  ــٰمَ حْ رَ

.(٣)« اكَ وَ سِ نْ  مَ ةِ  مَ حْ رَ ن  عَ ا  بِهَ نِينِي  غْ تُ  : ةً مَ حْ رَ نِي  مْ حَ ارْ  ، اءُ تَشَ
جزٍ  عَ وَ  ، عفٍ ضَ إِلَى  لتَنَا  كَ وَ  ، ينٍ عَ ةَ  طَرفَ نَا  سِ نفُ أَ إِلَى  لتَنَا  كَ وَ إِن  نَّكَ  أَ دُ  «نَشهَ
ينَا  لَ عَ متَ  نعَ أَ وَ قتَنَا،  زَ رَ وَ لَقتَنَا  خَ ا  بِهَ تِي  الَّ تِكَ  حمَ بِرَ إِالَّ  نَا  بَّ رَ ا  يَ ثِقُ  نَ فَالَ   ، طِيئَةٍ خَ وَ
نَا  مْ حَ ارْ فَ  ، ــمِ الــنِّــقَ ــنَ  مِ نَّا  عَ ــتَ  فْ ــرَ صَ وَ  ، الــبَــاطِــنَــةِ وَ  ، ةِ ــرَ ــاهِ الــظَّ مِ  النِّعَ ــنَ  مِ متَ  نعَ أَ ا  بِمَ

«تحفة الذاكرين» (ص٣٠٢).  (١)
رواه الترمذي (٣٢٣٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٣١٩/٣).  (٢)

نه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب»  رواه الطبراني في «الصغير» (٥٥٨)، وحسَّ  (٣)
.(١٨٢١)
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.(١)« اكَ جَ رَ وَ لَكَ  أَ سَ مَن  ابَ  خَ فَالَ   ، اكَ وَ سِ نْ  مَ ةِ  مَ حْ رَ ن  عَ ا  بِهَ نِينَا  غْ تُ ةً  حمَ رَ
اتُ  ـــــــــــوَ عَ «دَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــــــــــــــولُ اهللاِ سُ رَ ــــــــالَ  قَ  : ـــــــــالَ قَ گ  ةَ ــــــرَ ــــــكْ بَ بِــــــــي  أَ ــــــنْ  عَ    ٤
ــلِــحْ  أَصْ وَ  ، ــيْــنٍ عَ ــةَ  فَ ــرْ طَ ي  سِ نَفْ إِلَــى  نِي  تَكِلْ ــالَ  فَ ــو  جُ رْ أَ ــتَــكَ  ــمَ حْ رَ ُهمَّ  : اللَُّهمَّاللَّ وبِ رُ كْ الْـمَ

.(٢)« نْتَ أَ إِالَّ  إِلَٰهَ  الَ  هُ  لَّ كُ أْنِي  شَ لِي 
ينَهُ  عِ يُ أَن  وَ  ، ينٍ عَ ةَ  طَرفَ هِ  نَفسِ إِلَى  هُ  كِلَ يَ الَ  أَن  هُ  لَ أَ سَ وَ إِلَى اهللاِ  عَ  رَّ تَضَ ن  فَمَ
بَ  استَصحَ وَ  ، ةٍ قَ ادِ صَ نِيَّةٍ  وَ  ، رٍ اضِ حَ لبٍ  بِقَ ةِ  يَّ نيَوِ الدُّ وَ ينِيَّةِ  الدِّ هِ  ورِ مُ أُ يعِ  مِ جَ لَى  عَ
ي  ــذِ الَّ  ، ــهِ ــهِ إِلَٰ وَ ــهِ  بِّ رَ ن  مِ ةِ  التَّامَّ ــةِ  ــانَ عَ بِــاإلِ يٌّ  ــرِ حَ ا  ذَ فَهَ  ، قــتٍ وَ ــلِّ  كُ فِي  عنَى  المَ ا  ــذَ «هَ

ا»(٣). هَ دِ لَ بِوَ ةِ  الِدَ الوَ نَ  مِ بِهِ  مُ  أَرحَ وَ  هُ
 ، ونَ كُ رِ شْ أَ الـْمُ فَ انْكَ ، وَ دٍ مُ أُحُ وْ انَ يَ ا كَ ـمَّ : لَ الَ گ قَ قِيِّ رَ ةَ الزُّ اعَ فَ نْ رِ ٥   عَ
وفًا؛  فُ هُ صُ فَ لْ وا خَ ارُ بِّيک»، فَصَ لَى رَ نِيَ عَ ثْ تَّى أُ وا حَ تَوُ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «اسْ سُ الَ رَ قَ
.(٤)«... قِكَ زْ رِ وَ لِكَ  فَضْ وَ تِكَ  مَ حْ رَ وَ اتِكَ  كَ رَ بَ نْ  مِ يْنَا  لَ عَ طْ  ابْسُ ُهمَّ  «... اللَُّهمَّاللَّ  : الَ قَ فَ
لَى  نِي عَ دُ عِ يُقْ نِي فَ ذُ أْخُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولُ اهللاِ سُ انَ رَ ک: كَ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ نْ أُسَ ٦   عَ
ُهمَّ  «اللَُّهمَّاللَّ  : ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ثُ ا،  مَ هُ مُّ يَضُ ــمَّ  ثُ  ، ـــرَ األُخْ هِ  ــذِ ــخِ فَ لَى  عَ ــنَ  ــسَ ــحَ الْ ــدُ  ــعِ ــقْ يُ وَ  ، هِ ــذِ ــخِ فَ

ا»(٥). مَ هُ مُ حَ رْ أَ إِنِّي  فَ ا،  مَ هُ مْ حَ ارْ
ــنِــي  ــمْ ــلِّ ملسو هيلع هللا ىلص: عَ ــــولِ اهللاِ سُ ــــالَ لِــــرَ ــــهُ قَ نَّ گ: أَ يـــقِ ـــدِّ ـــرٍ الـــصِّ ـــكْ بِــــي بَ ـــنْ أَ ٧   عَ
ا،  ثِيرً كَ ا  لْمً ظُ ي  سِ نَفْ تُ  لَمْ ظَ ــي  إِنِّ ُهمَّ  : اللَُّهمَّاللَّ لْ «قُ  : ــالَ قَ تِــي؟  ــالَ صَ فِي  بِــهِ  ــو  عُ دْ أَ ــاءً  عَ دُ
ــتَ  نْ أَ إِنَّــك  ــنِــي  ــمْ حَ ارْ وَ  ، كَ ــنْــدِ عِ ــنْ  مِ ةً  رَ فِ غْ مَ لِي  رْ  فِ اغْ فَ  ، ــتَ نْ أَ إِالَّ  ــوبَ  نُ الــذُّ رُ  فِ غْ يَ الَ  وَ

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٨١٨).  (١)
رواه أبو داود (٥٠٩٠)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٢٥١/٣).  (٢)

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٦١).  (٣)
في  األلــبــانــي۴  وصححه  المفرد» (٦٩٩)،  فــي «األدب  البخاري  رواه  حــديــث:  مــن  قطعة   (٤)

«صحيح األدب المفرد» (٥٣٨).
رواه البخاري (٦٠٠٣).  (٥)
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.(١)« يمُ حِ الرَّ ورُ  فُ الْغَ
مَّ  ثُ  ، هِ ثُّرِ تَكَ وَ هِ  دِ دُّ لِتَعَ يَةِ  قتَضِ المُ ةِ  ثرَ بِالكَ هُ  فَ صَ وَ وَ  ، هِ لِنَفسِ هِ  ظُلمِ ن  عَ أَخبَرَ  فَ
لِي  مَ عَ بَلْ  عيِي،  سَ الَ  وَ لِي  مَ عَ ا  هَ نَالُ يَ الَ  أَي:  »؛  كَ ندِ عِ مِن  ةً  رَ غفِ مَ لِي  ر  اغفِ : «فَ الَ قَ
ي  ــارِ الَ بِــاســتِــغــفَ ــســبِــي وَ ، الَ بِــكَ ــانِــكَ إِحــسَ ــضــلِــكَ وَ ــن فَ ــيَ مِ ــا هِ ــمَ إِنَّ ــا، وَ ــنــهَ ــرُ عَ ــقــصُ يَ
صــفُ  يطُ بِــهِ وَ ندِ اهللاِ الَ يُحِ ــن عِ ــانَ مِ ــا كَ مَ »(٢). وَ كَ ــنــدِ ــن عِ ــيَ مِ ــا هِ ــمَ إِنَّ ــتِــي، وَ ــوبَ تَ وَ
Z﴾ [الكهف:   Y  X  W  V  U  T  S﴿ : ولِهِ ا فِي قَ مَ ، كَ فٍ اصِ وَ

. نِ حمَٰ الرَّ يمِ  حِ الرَّ ندِ  عِ ن  مِ وَ  هُ فَ ندِ اهللاِ،  عِ ن  مِ انَ  كَ ا  مَ وَ  .[٦٥
ــإِنْ  فَ  ، ــتِــكَ حــمَ رَ دِ  ــرَّ ــجَ مُ لَى  عَ إِِالَّ  لِي  وَّ عَ مُ لَيسَ  أَي  ــمــنِــي»،  ارحَ : «وَ ــالَ قَ ــمَّ  «ثُ

لِي. مٌ  زِ الَ كُ  الَ الهَ فَ إِالَّ  وَ متَنِي،  حِ رَ
هُ  نَّ : أَ منِهِ في ضِ ، وَ ةِ يَّ بُودِ العُ فِ وَ ارِ عَ نَ المَ ا فِيهِ مِ مَ اءَ وَ عَ ا الدُّ ذَ بِيبُ هَ رِ اللَّ بَّ ليَتَدَ فَ
.(٣)« تِكَ رَ غفِ مَ تِكَ وَ حمَ و إِالَّ بِرَ إِنِّي الَ أَنجُ لَم تَظلِمنِي، وَ لتَ فِيَّ وَ دَ عَ بتَنِي لَ ذَّ لَو عَ

يَ  هِ : وَ ةٍ ظِيمَ ةٍ عَ ائِدَ ا، لِفَ مَ ينَهُ معُ بَ الجَ »؛ وَ يمُ حِ ورُ الرَّ فُ نْتَ الغَ : «إِنَّكَ أَ الَ مَّ قَ ثُ
 ، نُوبِ الذُّ رَّ  شَ يكَ اُهللاچ  قِ يَ ةِ،  رَ غفِ بِالمَ ةِ  ايَ قَ الوِ ينَ  بَ  ، ةِ نَايَ العِ وَ ةِ  ايَ قَ الوِ ينَ  بَ معُ  الجَ

.(٤) سرَ العُ نِّبُكَ  يُجَ وَ  ، لِليُسرَ كَ  رُ يُيَسِّ فَ  ، بِكَ عتَنِي اُهللا  يَ  ، ةِ حمَ بِالرَّ ةِ  نَايَ العِ وَ
هُ  لَ فَ  ، ةِ حمَ الرَّ لَى  عَ لُّ  دُ يَ ا  مَ كِلَيهِ ينِ  اءَ «بِاسمَ عَ الدُّ ا  ذَ هَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ تَمَ  خَ قَد  وَ
ا  هَ لَ كُ  ــدرَ يُ الَ  وَ  ، رٍ بَشَ بِبَالِ  رُ  تَخطُ الَ  ؛  هُ ــبَــادَ عِ ا  بِهَ مُ  يَرحَ سَ ــانٌ  إِحــسَ وَ ةٌ  حمَ رَ الَى  عَ تَ
 .(٥)« ينَ الِحِ الصَّ هِ  بَادِ عِ فِي  تِهِ  حمَ بِرَ نَا  لَ يُدخِ وَ نَا،  دَ مَّ تَغَ يَ أَن  الَى  عَ تَ هُ  لُ نَسأَ فَ  ، صفٌ وَ
لَ  سَ رْ أَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيُّ ــافَ  ضَ  : ــالَ قَ  - گ  ودٍ عُ سْ مَ ــنِ  ابْ  - بْدِ اهللاِ  عَ نْ  عَ    ٨
ُهمَّ  «اللَُّهمَّاللَّ  : الَ قَ فَ ؛  نَّ نْهُ مِ ةٍ  دَ احِ وَ نْدَ  عِ دْ  يَجِ لَمْ  فَ ا،  امً طَعَ نَّ  هُ نْدَ عِ بْتَغِي  يَ هِ  اجِ وَ زْ أَ إِلَى 

رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥). «طريق الهجرتين» (ص٥١٧).(١)   (٢)
المصدر السابق (ص٥١٧). «تفسير سورة آل عمران» (١٩٣/١).(٣)   (٤)

«تيسير الكريم الرحمن» (ص١٧٨).  (٥)
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اةٌ  يْهِ شَ يَتْ إِلَ دِ هْ أُ »؛ فَ نْتَ ا إِالَّ أَ هَ لِكُ مْ هُ الَ يَ إِنَّ ، فَ تِكَ مَ حْ رَ لِكَ وَ نْ فَضْ لُكَ مِ أَ إِنِّي أَسْ
.(١)« ةَ مَ حْ الرَّ نْتَظِرُ  نَ نُ  نَحْ وَ لِ اهللاِاهللاِ،  فَضْ نْ  مِ هِ  ذِ «هَ  : الَ قَ فَ  ، لِيَّةٌ صْ مَ

ا  ــيُّ يَ ــا حَ : «يَ ــالَ ، قَ ــرٌ مْ هُ أَ بَ رَ ا كَ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ــانَ النَّبِيُّ : كَ ــالَ گ قَ ــسٍ نَ ــنْ أَ ٩   عَ
.(٢)« تَغِيثُ أَسْ تِكَ  مَ حْ بِرَ  ! يُّومُ قَ

ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ )گ قَ يْدٍ بِي أُسَ نْ أَ : عَ وْ يْدٍ (أَ مَ بِي حُ نْ أَ ١٠   عَ
ا  إِذَ وَ  . ــتِــكَ ــمَ حْ رَ ابَ  ـــوَ بْ أَ لِــي  ــتَــحْ  افْ  ! ُهمَّ : اللَُّهمَّاللَّ لْ يَقُ لْ فَ  ، ــدَ ــجِ ــسْ ـــــمَ الْ ــمُ  كُ ــدُ أَحَ ــلَ  خَ دَ ا  «إِذَ

.(٣)« لِكَ فَضْ نْ  مِ لُكَ  أَ أَسْ إِنِّي   ! ُهمَّ : اللَُّهمَّاللَّ لْ يَقُ لْ فَ  ، جَ رَ خَ
ڤ:  ــةَ ــاطِــمَ ملسو هيلع هللا ىلص لِــفَ ولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ گ قَ ــالِــكٍ ــنِ مَ ــسِ بْ نَ ــنْ أَ ١١   عَ
ا  : يَ ــيْــتِ ــسَ مْ ا أَ إِذَ ، وَ ــتِ ــبَــحْ ا أَصْ ــولِــي إِذَ ــقُ ؟! تَ ــيــكِ ــا أُوصِ ــعِــي مَ ــمَ ــسْ نْ تَ ــكِ أَ ــنَــعُ ــمْ ــا يَ «مَ
ي  سِ نَفْ إِلَى  نِي  تَكِلْ الَ  وَ  ، هُ لَّ كُ أنِي  شَ لِي  لِحْ  أَصْ وَ  ، تَغِيثُ أَسْ تِكَ  مَ حْ بِرَ يُّومُ  قَ ا  يَ يُّ  حَ

ا»(٤). بَدً أَ يْنٍ  عَ ةَ  فَ رْ طَ
ا  ذَ هَ انَ  كَ ا  ذَ لِهَ وَ  ، لُوقٍ خْ بِمَ اثُ  تَغَ سْ يُ الَ  هُ  إِنَّ فَ گ،  تُهُ فَ صِ نَا  هُ ةَ  مَ حْ الرَّ إِنَّ  فَ
ــمِ  حَ رْ أَ ةِ  مَ حْ بِرَ ةِ  اثَ تِغَ سْ االِ وَ يدِ  حِ التَّوْ نَ  مِ نَهُ  مَّ تَضَ ا  لِمَ  ، بِ رْ الكَ يَةِ  عِ دْ أَ ن  مِ اءُ  عَ الدُّ
ا  مَ يهِ إِلَ وَ ا،  لِّهَ كُ نَى  سْ الحُ اءِ  مَ األَسْ ارُ  دَ مَ ا  مَ لَيهِ عَ يْنِ  بِاسمَ يهِ  إِلَ الً  سِّ تَوَ مُ  ، يْنَ مِ احِ الرَّ

.(٥) يُّومِ القَ يِّ  الحَ  : مُ اسْ وَ  هُ وَ ا،  هَ يْعِ مِ جَ ا  مَ انِيْهِ عَ مَ عُ  جِ رْ مَ
U ŽóÁ ŽÖ⁄̨’\ ;Î̌Ą̈]Ę̈ Ž¡  U] ⁄¬ Žà]h̨

ا  يْضً رِ ادَ مَ نْ عَ : «مَ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ تُ النَّبِيَّ عْ مِ : سَ الَ ک قَ بْدِ اهللاِ ابِرِ بنِ عَ نْ جَ عَ
رواه الطبراني (١٠٣٧٩)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (١٥٤٣).   (١)

رواه الترمذي (٣٥٢٤)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٤٤٨/٣).  (٢)
رواه مسلم (٧١٣).  (٣)

نِّي في «عمل اليوم والليلة» (٤٨)، بسند حسن. رواه ابن السُّ  (٤)
«بدائع الفوائد» (٦٧٨/٢ - ٦٧٩).  (٥)



TK

ا»(١). فِيهَ رَّ  استَقَ دَ  عَ قَ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ فِي  اضَ  خَ
U Ž€ Žt ĆÖ’\ ;Ï̌÷̨ Žê  U\ ⁄Ö Žå]¡̨

 : ــولُ ــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ــــولَ اهللاِ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ : سَ ـــالَ گ قَ فٍ ـــوْ ــنِ عَ ــنِ بْ ــمَ حْ ــدِ الــرَّ ــبْ ــنْ عَ عَ
نْ  مَ ي؛ فَ مِ نَ اسْ ا مِ قْتُ لَـهَ قَ شَ ، وَ مَ حِ لَقْتُ الرَّ ، خَ نُ مَ حْ ا الرَّ نَ أَ ا اُهللاُهللا، وَ نَ الَ اُهللاُهللا: أَ «قَ

.(٢)« تَتُّهُ بَ ا  هَ طَعَ قَ نْ  مَ وَ  ، تُهُ لْ صَ وَ ا  هَ لَ صَ وَ
الَى»(٣). عَ تَ نِ  حمَٰ الرَّ هِ  اسمِ نَ  مِ شتَقٌّ  مُ  ، ةِ حمَ الرَّ اسمَ  نَّ  أَ فِي  يحٌ  رِ صَ ا  ذَ «فَهَ
ـــةِ  مَ ـــرْ ــــةِ حُ ــــايَ عَ رِ ، وَ ـــنِ ـــٰمَ حْ ـــنَ الـــرَّ بِـــهِ مِ ـــرْ ـــهُ لِـــقُ ـــمَ حِ ــــلَ رَ صَ ـــنْ وَ ــــانَ مَ لِــــكَ كَ لِــــذَ «وَ
هُ  ــئَ لَ ــسِ نُ ، وَ هِ ــرِ ــمُ ــهُ فِــي عُ كَ لَ ــورِ بُ ، وَ تُهُ يشَ عِ ــهُ مَ ــتْ لَ ــعَ ــسَ اتَّ ، وَ ــاهُ ــيَ نْ ــرَ دُ ــمَّ ــدْ عَ ، قَ ــمِ حِ الــرَّ
ــيْــنَ  بَ ــنَــهُ وَ ــيْ ــا بَ مَ ، وَ لِـــكَ ــعَ ذَ چ مَ ــنِ ــٰمَ حْ ــنَ الــرَّ ــيْ بَ ــنَــهُ وَ ــيْ ــا بَ ــلَ مَ صَ ــإِنْ وَ ؛ فَ هِ ـــرِ ثَ فِــي أَ
يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ ا  مَ قَطَعَ  إِنْ  وَ ؛  اهُ ـــرَ خْ أُ وَ ــيَــاهُ  نْ دُ ــرُ  مْ أَ ــهُ  لَ ــمَّ  تَ  ، ــانِ ــسَ حْ ِ اإلْ وَ ةِ  مَ حْ بِالرَّ لْقِ  الْخَ
ــةَ  كَ ــرَ بَ ــقَ  ــحَ مَ وَ  ، تِــهِ ــرَ آخِ وَ ــاهُ  ــيَ نْ دُ ــرَ  مْ أَ يْهِ  لَ ــدَ عَ ــسَ فْ أَ  ، ــنِ ــٰمَ حْ ــيْــنَ الــرَّ بَ وَ يْنَهُ  بَ ــا  مَ وَ  ، ــمِ حِ الــرَّ
الَى  عَ تَ لَ اُهللاُهللا  عَجِّ يُ نْ  أَ رُ  ــدَ أَجْ ــبٍ  نْ ذَ ــنْ  مِ ــا  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــالَ قَ ا  مَ كَ  ، هِ ــرِ ثَ أَ وَ ــهِ  قِ زْ رِ وَ تِهِ  مَ حْ رَ
ةِ  طِيعَ قَ وَ يِ  الْبَغْ ثْلُ  مِ  - ةِ  ــرَ اآلخِ فِي  لَــهُ  رُ  خِ دَّ يَ ا  مَ ــعَ  مَ  - يَا  نْ الدُّ فِي  ةَ  وبَ قُ الْعُ بِهِ  احِ لِصَ
إِنَّ  وَ  ، مِ حِ الرَّ ةُ  قَطِيعَ لِكَ  ذَ كَ وَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ دِّ  بِضِ لْقِ  الْخَ ةُ  لَ امَ عَ مُ يُ  بَغْ الْ فَ »(٤)؛  مِ حِ الرَّ
مَ  ــوْ ــقَ إِنَّ الْ ، وَ ـــمْ هُ دُ ـــدَ ــرُ عَ ــثُ ــكْ يَ ــمْ وَ ــهُ الُ ــوَ مْ ــرُ أَ ــثُ ــكْ ــتَ ، فَ ةٌ ــرَ ــجَ ـــمْ فَ هُ ــونَ وَ ــلُ اصَ ــوَ ــتَ ــيَ مَ لَ ــوْ ــقَ الْ
ــنَ  ءِ مِ الَ ـــؤُ ــيــبِ هَ ــصِ ةِ نَ ــرَ ــثْ لِـــكَ لِــكَ ذَ ، وَ ــمْ هُ دُ ــدَ ــلُّ عَ ــقِ يَ ــمْ وَ ــهُ الُ ــوَ مْ ــلُّ أَ ــقِ ــتَ ، فَ ــونَ ــعُ ــاطَ ــقَ ــتَ ــيَ لَ
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٥٢٢)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (١)

المفرد» (٤٠٧).
والترهيب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  لغيره  وصححه   ،(١٩٠٧) الــتــرمــذي  رواه   (٢)

.(٢٥٢٨)
«مختصر الصواعق» (ص٨٧٠).  (٣)

أخرجه أبو داود (٤٩٠٢) من حديث أبي بكرةگ، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة»   (٤)
.(٩١٨)
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ا»(١). نْهَ مِ ءِ  الَ ؤُ هَ يبِ  نَصِ ةِ  قِلَّ وَ  ، ةِ مَ حْ الرَّ
ةُ  لَ ــا: صِ ابً ــوَ ــةِ ثَ ــلَ الــطَّــاعَ ــجَ عْ : «إِنَّ أَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ گ: أَ ةَ ــرَ ــكْ بِــي بَ ــنْ أَ عَ
 ، مْ هُ دُ دَ عَ ثُرُ  كْ يَ وَ  ، مْ الـُهُ وَ مْ أَ و  تَنْمُ فَ  ، ةً رَ فَجَ ونُوا  لَيَكُ الْبَيْتِ  ــلَ  هْ أَ إِنَّ  تَّى  حَ  ، مِ حِ الرَّ

.(٢)« ونَ تَاجُ يَحْ فَ  ، لَونَ اصَ تَوَ يَ يْتٍ  بَ لِ  هْ أَ نْ  مِ ا  مَ وَ لُوا؛  اصَ تَوَ ا  إذَ
عَ  ارِ صَ وفِ تَقِي مَ رُ عْ نَائِعُ الْمَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «صَ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ ةَ امَ نْ أَبِي أُمَ عَ

.(٣)« رِ مُ يدُ فِي الْعُ زِ مِ تَ حِ ةُ الرَّ لَ صِ ، وَ بِّ بَ الرَّ ضَ ئُ غَ رِّ تُطْفِ ةُ السِّ قَ دَ صَ ، وَ وءِ السُّ
ـــوهُ  ـــلُ صَ ــــإِن وَ ، فَ ــثــلِ ــالــمِ ــــهُ بِ ــــامَ ــلُ أَرحَ ــامِ ــعَ ـــن يُ ـــوَ مَ ـــهِ هُ ـــمِ حِ ـــلُ لِـــرَ اصِ ـــيـــسَ الـــوَ لَ وَ
ا. لَهَ صَ هُ وَ مُ حِ تهُ رَ ا قَطَعَ ي إِذَ وَ الَّذِ لَ هُ اصِ كِنَّ الوَ لَ م، وَ هُ وهُ قَطَعَ إِن قَطَعُ م، وَ لَهُ صَ وَ
 ، افِئِ كَ لُ بِالمُ اصِ : «لَيسَ الوَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ وک: عَ مرٍ بدِ اهللاِ بنِ عَ ن عَ عَ

ا»(٤). هَ لَ صَ وَ هُ  مُ حِ رَ طِعَت  قُ ا  إِذَ ي  الَّذِ لَ  اصِ الوَ لَكِنَّ  وَ
... هُ مَ رَ حَ هُ اُهللا وَ ا قَطَعَ هَ نْ قَطَعَ مَ ، وَ هُ مَ حِ رَ هُ اُهللا وَ لَ صَ هُ «وَ مَ حِ لَ رَ صَ نْ وَ فَمَ

.(٥)« اتِهِ رضَ مَ وَ هِ  جهِ لِوَ ا  لَيهَ عَ افَظَ  حَ وَ  ، اتِهِ ذَ فِي  ا  لَهَ صَ وَ ن  مَّ مِ نَا اُهللا  لَ عَ جَ
U ŽÖ“̨fi⁄̌’\ ; Žfl¡̨ ;È̌‚Ćfi’\Ą̂ ; ŽÃÂÖ̌¬⁄̨’]Žd ;Ö̌Ÿ ˛̄ \  UǪ̈ç̨¡̨ ;Í ŽÄ]t̨

 g  f e  d  c  b  a﴿ ـــــــــــــــــــــــــالَ اُهللاگ:  قَ
 p o n m l k j i h

.[٧١ }﴾ [التوبة:   z  y  x  w v  u  t  s r  q

«مختصر الصواعق المرسلة» (٨٨٥/٣ - ٨٨٦).  (١)
الظمآن» (١٧١٠): «حسن  مــوارد  في «صحيح  األلباني۴  وقــال  حبان (٤٤٠)،  ابــن  رواه   (٢)

صحيح».
ــنــه لــغــيــره األلــبــانــي۴ فــي «صحيح  رواه الــطــبــرانــي فــي «الــمــعــجــم الــكــبــيــر» (٨٠١٤)، وحــسَّ  (٣)

الترغيب والترهيب» (٨٨٩).
رواه البخاري (٥٩٩١).  (٤)

«الذخائر واألعالق في آداب النفوس ومكارم األخالق» (ص٤٣٥).  (٥)
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ـــدِ  ـــائِ ـــقَ ــــنَ الـــعَ ، مِ ـــهُ ـــســـنُ فَ حُ ـــــرِ ــــا عُ ـــلِّ مَ ، لِـــكُ ــــعٌ ــــامِ ـــــوَ اســــمٌ جَ : «هُ وفُ ــــعــــرُ الــــمَ وَ
إِحيَاءً  لِكَ  بِذَ ونَ  رُ أمُ يَ  .(١)« ةِ لَ اضِ الفَ قِ  األَخــالَ وَ  ، ةِ الِحَ الصَّ الِ  األَعمَ وَ  ، نَةِ سَ الحَ

.(٢) انِهِ ضوَ رِ وَ تِهِ  حمَ لِرَ ا  بً استِجالَ وَ  ، هِ بَادِ لِعِ ا  حً إِصالََ وَ ةِ اهللاِ،  يعَ رِ لِشَ
 ، ــةِ ــائِــدِ الــبَــاطِــلَ ــقَ ــنَ الــعَ ــهُ مِ ــضَ ــاقَ نَ وفَ وَ ــعــرُ ــفَ الــمَ ــالَ ــا خَ ــلُّ مَ ــوَ كُ : «هُ ــرُ ــنــكَ الــمُ وَ
ــةً  ــانَ ــيَ ؛ صِ ـــهِ ـــلِّ لِــــكَ كُ ـــن ذَ ــونَ عَ ــنــهَ »(٣). يَ ـــةِ يـــلَ ذِ قِ الـــرَّ األَخـــــالَ ، وَ ــةِ ــيــثَ ــبِ ـــالِ الــخَ األَعـــمَ وَ

.(٤) ةِ وبَ قُ العُ وَ ادِ  سَ الفَ َسبَابِ  ألِ اءً  قَ اتِّ وَ  ، هِ بَادِ لِعِ ةً  ايَ مَ حِ وَ ينِ اهللاِ،  لِدِ
U —ŽÖ اهللاِاهللاِ ŽÇ;fl ŽŸ;Ñ̌]m̨—Ž̧ \;;;;;;;;;;UǪ̈ç̨¡̨;ÈŽ›]l̨

ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ نَا رَ الَ لَ : قَ الَتْ اتِ - قَ رَ اجِ هَ مُ نَ الْ انَتْ مِ كَ ڤ - وَ ةَ يْرَ سَ ن يُ عَ
تٌ  والَ سؤُ مَ نَّ  إِنَّهُ فَ ؛  لِ امِ بِاألَنَ نَ  دْ قِ اعْ وَ  ، يسِ دِ التَّقْ وَ لِيلِ  التَّهْ وَ بِيحِ  بِالتَّسْ نَّ  يْكُ لَ «عَ

.(٥)« ةَ مَ حْ الرَّ يْنَ  تَنْسَ فَ لْنَ  فُ غْ تَ الَ  وَ  ، تَنْطَقَاتٌ سْ مُ
U Žœł÷}̨ł÷Ž’; ŽÅłe¬̨’\;Ï̌⁄̨ łtÑ̨;;; ; ; ; ; ; ;UǪ̈ç̨¡̨;ňŽ’]l̨

ــقَ  ــيْ قِ ــا رَ ــمً ــيْ حِ اهُ رَ ــرَ ــتَ ةُ اهللاِ، فَ مَ حْ ــا رَ ــنَــالُ بِــهَ ــتِــي تُ ــابِ الَّ ــبَ ــرِ األَسْ ــبَ كْ ــن أَ ـــيَ مِ هِ وَ
 . هِ ـــــرِ كْ ـــرَ فِـــي وَ ـــيْ الـــطَّ ـــا، وَ هَ ـــرِ ـــحْ ــةَ فِـــي جُ ــلَ ــمْ ـــمُ الــنَّ حَ ـــرْ ، يَ ـــارِ ـــبَ الـــكِ ــارِ وَ ــغَ ـالــصِّ ــبِ بـِ ــلْ الــقَ
ــمُ اليَتِيْمَ  حَ ــرْ يَ ، وَ ــهِ ــيْ ــنُ إِلَ ــسِ ــحْ يُ ــالِــهِ وَ ــن مَ ــهُ مِ لُ لَ ــذُ ــبْ يَ ــتَــاجَ وَ ــحْ ـــــمُ الْ ــيْــرَ وَ ــقِ ــفَ ــمُ الْ حَ ــرْ يَ «وَ
ــهُ  ـــو لَ عُ ـــدْ يَ هُ وَ رُ وْ ـــزُ ـــيَ ــى فَ ــلَ ــتَ ــبْ ـــــمُ الْ ــضَ وَ يْ ــرِ ــمَ ـــ ــمُ الْ حَ ــرْ ـــوَ يَ هُ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــنُــو عَ ــحْ ــهُ أَو يَ ــلُ ــفُ ــكْ ــيَ فَ
 ، ــبَــنَــاتِ الْ ــمُ  حَ ــرْ يَ ــوَ  ــهُ فَ  ، هُ ــدُ شِ ــرْ يُ وَ هُ  لِّمُ يُعَ فَ ــلَ  ــاهِ ــجَ الْ ــمُ  حَ ــرْ يَ ــوَ  ــهُ فَ  ، ــافِــيَــةِ ــعَ الْ وَ ــاءِ  ــفَ بِــالــشِّ
ا  هَ تَ رَ اشَ عَ مُ نُ  سِ يُحْ فَ تَهُ  جَ وْ زَ مُ  حَ رْ يَ وَ  هُ وَ ا،  هَ بَ دَّ أَ وَ ا  اهَ بَّ رَ وَ ا  بِهَ حَ  رِ فَ بِبِنْتٍ  قَ  زِ رُ ا  إِذَ فَ
 ، نَّ هِ اضِ رَ عْ أَ نِ  وْ صَ لَى  عَ لُ  مَ يَعْ فَ يْنَ  لِمِ سْ ـمُ الْ اءِ  نِسَ ائِرَ  سَ مُ  حَ رْ يَ وَ  هُ وَ ا،  تَهَ لَ امَ عَ مُ وَ
حُ  يَنْصَ فَ اةَ  صَ عُ الْ مُ  حَ رْ يَ و  هُ وَ  ، يْرِ بِالْخَ نَّ  هُ لَ و  عُ دْ يَ وَ  ، ةِ مَ شْ الْحِ وَ ةِ  فَّ عِ بِالْ نَّ  هُ حُ ويَنصَ

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٦٤). «مجالس شهر رمضان» (ص٢٣٢).(١)   (٢)

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٦٤). «مجالس شهر رمضان» (ص٢٣٢).(٣)   (٤)
أخرجه الترمذي (٣٥٨٣)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٤٧١/٣).  (٥)
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.(١)« نُوبِ الذُّ نِ  عَ عِ  قْالَ ِ بِاإلْ م  هُ لَ و  عُ دْ يَ وَ م  هُ لَ
 ، اءِ يـــــذَ ــيــنِ اإلِ ــعَ ــةِ الَ بِ حــمَ ــيــنِ الــرَّ ــعَ ـــونَ بِ ـــكُ ــي أَن يَ ــغِ ــنــبَ ــاةِ يَ ــصَ ـــى الــعُ ــرُ إِلَ ــظَ ــالــنَّ فَ
 ، ــنــبُــوعُ ا الــيَ ــذَ ــفَّ هَ ا جَ إِذَ . وَ يــنَ ــرِ ــلَــى اآلخَ ــيــضُ عَ ــفِ ــةِ يَ حــمَ ــنَ الــرَّ ــنــبُــوعٌ مِ ــنُ يَ ــؤمِ ــالــمُ فَ

. اءً قَ شَ يَاةُ  الحَ تِ  ارَ صَ
تِي  الَّ األَسبَابِ  كبَرِ  أَ ن  مِ لقِ  لِلخَ بدِ  العَ ةُ  حمَ رَ  :۴ يُّ عدِ السِّ ةُ  مَ العَالَّ الَ  قَ
ا  هَ فَقدُ وَ  ، ةِ رَ اآلخِ اتُ  يرَ خَ وَ نيَا  الدُّ اتُ  يرَ خَ ا  هَ ارِ آثَ ن  مِ تِي  الَّ ةُ اهللاِ،  حمَ رَ ا  بِهَ نَالُ  تُ
ارِ  فتِقَ االِ وَ ةِ  ورَ رُ الضَّ ةِ  ايَ غَ فِي  بدُ  العَ وَ ةِ اهللاِ،  حمَ لِرَ انِعِ  وَ المَ وَ اطِعِ  وَ القَ كبَرِ  أَ ن  مِ
اعِ  فَ اندِ وَ مِ  النِّعَ نَ  مِ فِيهِ  وَ  هُ ا  مَ لُّ  كُ وَ  ، ينٍ عَ ةَ  طَرفَ ا  نهَ عَ يَستَغنِي  الَ  ةِ اهللاِ،  حمَ رَ إِلَى 

... ةِ اهللاِ حمَ رَ ن  مِ  ، مِ النِّقَ
 ، لِيلَ الجَ صفَ  الوَ ا  ــذَ هَ ا  بِهَ كُ  ــدرِ يُ تِي  الَّ األَســبَــابَ  فُ  رَّ تَعَ يَ بدُ  العَ الُ  ــزَ يَ ــالَ  فَ
 . لقِ الخَ لَى  عَ نَانِ  الحَ وَ  ، ةِ حمَ الرَّ نَ  مِ لبُهُ  قَ متَلِئَ  يَ تَّى  حَ  ، بِهِ قِ  قُّ التَّحَ فِي  دُ  يَجتَهِ وَ

! لَ امِ الكَ لِيلَ  الجَ صفَ  الوَ وَ  ! لَ اضِ الفَ لُقَ  الخُ ا  ذَ هَ ا  بَّذَ حَ ا  يَ وَ
 ، انِ اللِّسَ وَ حِ  ارِ وَ الجَ لَى  عَ ا  هَ ارُ آثَ رُ  تَظهَ  ، لُوبِ القُ فِي  تِي  الَّ ةُ  حمَ الرَّ هِ  ــذِ هَ وَ
ارِ  ـــــةِ األَضــــرَ الَ إِزَ ، وَ ـــى الـــنَّـــاسِ ــعِ إِلَ ــافِ ــنَ الــمَ ــيــرِ وَ الــخَ ــرِّ وَ ـــالِ الــبِ ــعــيِ فـِـي إِيـــصَ فـِـي الــسَّ

م. نهُ عَ هِ  ارِ كَ المَ وَ
ــولِ  صُ ــبــا لِــوُ ــحِ ــونَ مُ ــكُ : أَن يَ ــبــدِ ــلــبِ الــعَ ةِ فِــي قَ ــودَ ــوجُ ــةِ الــمَ حــمَ ـــةُ الــرَّ مَ ـــالَ عَ وَ
ــرِّ  ـــولَ الــشَّ ـــصُ ـــا حُ هً ـــارِ ــا، كَ ــوصً ــصُ ــنِــيــنَ خُ ــؤمِ لِــلــمُ ــا، وَ ــومً ــمُ ــلــقِ عُ ــةِ الــخَ ــافَّ ــيــرِ لـِـكَ الــخَ

.(٢) تُهُ حمَ رَ ونُ  تَكُ  ، ةِ اهَ رَ الكَ وَ بَّةِ  حَ المَ هِ  ذِ هَ درِ  بِقَ فَ م.  لَيهِ عَ رِ  رَ الضَّ وَ
هِ،  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  الِكٍ مَ بنِ  نَسِ  أَ نْ  عَ
 : ــالَ قَ  . ــمُ حَ ــرْ يَ نَا  لُّ كُ ولَ اهللاِ،  سُ رَ ا  يَ ــوا:  ــالُ قَ  .« ــيــمٍ حِ رَ لَى  عَ إِالَّ  تَهُ  مَ حْ رَ عُ اُهللاُهللا  يَضَ الَ 

«التراحم بين الناس في السنة النبوية» (ص٣٧ - ٣٨).  (١)
عدي» (١٥٧/٢- ١٥٨). «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)
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.(١)« ةً افَّ كَ النَّاسَ  مُ  حَ رْ يَ  ، بَهُ احِ صَ كُم  دِ أَحَ ةِ  مَ حْ بِرَ «لَيْسَ 
 : ــولُ ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــــولَ  سُ ــعَ رَ ــمِ ـــهُ سَ نَّ گ: أَ يِّ ـــرِ األَشـــعَ ــى  ــوسَ بِـــي مُ ـــن أَ عَ وَ
ــا  يَ ـــوا:  ـــالُ قَ ـــوا»  ـــمُ احَ ـــرَ تَ ـــتَّـــى  حَ ـــةَ  ـــنَّ الـــجَ ـــوا  ـــلُ ـــدخُ تَ الَ   ، هِ ــيَـــدِ بـِ ــي  ــفــسِ نَ ي  ــــذِ لَّ ا ــــوَ فَ  ...»
ــكِــن  لَ ، وَ ــهُ ــتَ ــاصَّ ـــم خَ كُ ـــدِ حَ ــةِ أَ حــمَ بِــرَ ــيــسَ  ـــهُ لَ نَّ : «إِ ـــالَ ، قَ حـــمٌ ــا رُ ــنَ ــلُّ اهللاِ، كُ ــــولَ  سُ رَ

.(٢ )« ــةِ ــامَّ الــعَ ــةُ  حــمَ رَ
اتَ  ذَ ــالَ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ــيِّ ــعِ ــاشِ ــجَ الــمُ ــارٍ  ــمَ حِ بــنِ  ــيَــاضِ  عِ ــنْ  عَ وَ
لٌ  جُ رَ ، وَ فَّقٌ وَ قٌ مُ دِّ تَصَ طٌ مُ قْسِ لْطَانٍ مُ و سُ : ذُ ةٌ ثَ نَّةِ ثَالَ لُ الجَ هْ : «...أَ بَتِهِ طْ ومٍ فِي خُ يَ

.(٣)« يَالٍ عِ و  ذُ فٌ  فِّ تَعَ مُ يفٌ  فِ عَ وَ  ، لِمٍ سْ مُ وَ بَى  رْ قُ ذِي  لِّ  لِكُ لْبِ  القَ قِيقُ  رَ يمٌ  حِ رَ
ـــونَ  ـــمُ احِ ملسو هيلع هللا ىلص: «الـــرَّ ـــــــولُ اهللاِ سُ رَ ــــالَ  قَ  : ــــالَ قَ وک  ـــرٍ ـــمْ عَ بـــنِ  بْدِ اهللاِ  عَ ــــنْ  عَ وَ

.(٤)« اءِ مَ السَّ فِي  نْ  مَ م  كُ مْ حَ رْ يَ  ، ضِ األَرْ فِي  نْ  مَ وا  مُ حَ ارْ  . نُ مَٰ حْ الرَّ مُ  هُ مُ حَ رْ يَ
: يثِ دِ الحَ عنَى  مَ فِي   ۴ رٍ جَ حَ ابنُ  افِظُ  الحَ الَ  قَ

ــد قَ األَرضِ  ـــي  فـِ ـــــنْ  مَ ــــمْ  ــــرحَ يَ ـــــنْ  مَ ــــاإِنَّ  ــــمَ الــــسَّ ــــــــي  فِ ــــــــــنْ  مَ ـــــــهُ  ـــــــمَ ـــــــرحَ يَ أَنْ  آنَ 
ـــــــا ـــــــمَ ـــــا إِنَّ ـــــيـــــعً ـــــمِ ـــــــقَ جَ ـــــــلْ ــــــــــمِ الـــــــخَ ــــــــــارحَ ـــــا(٥)فَ ـــــمَ حَ ــا الـــــرُّ ــيـــنـَ ـــــنُ فـِ ـــــمَ حْ ــــــمُ الـــــرَّ حَ ــــــرْ يَ

اكِر۴َ: سَ عَ بنِ  نِ  سَ حَ بْنِ  لِيِّ  عَ مِ  اسِ قَ الْ بِي  أَ افِظِ  الْحَ امِ  مَ اإلِ رُّ  دَ  ِ َوهلِلَّ
ــــمُ ــــهُ ارعَ ــــلــــقَ اهللاِ وَ ـــلـــبِـــكَ خَ ـــــــم بِـــقَ ارحَ ـــا(٦)وَ ـــمَ حِ ـــن رَ ـــنُ مَ حـــمَ ـــمُ الـــرَّ ـــرحَ ـــا يَ ـــمَ ـــإِنَّ فَ

اه األلباني۴ بالمتابعة والشواهد في «الصحيحة»  رواه أبو يعلى في «مسنده» (٤٢٥٨)، وقوَّ  (١)
.(١٦٧)

لــغــيــره  وحــســنــه  الـــــريـــــاض]،  الـــرشـــد -  مــكــتــبــة  فـــي «الـــكـــبـــر» (٥٩٢٨) [طــبــعــة  الــنــســائــي  رواه   (٢)
األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٢٥٣).

رواه مسلم (٢٨٦٥).  (٣)
رواه الترمذي (١٩٢٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٣٥٠/٢).  (٤)

«اإلمتاع» (ص٦٦).  (٥)
«الفوائد الجليلة في مسلسالت ابن عقيلة» (ص٥٩) [طبعة دار البشائر اإلسالمية - بيروت].  (٦)
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ــــوا  ــــمُ ملسو هيلع هللا ىلص: «ارحَ ــــــــــــولُ اهللاِ سُ ــــــالَ رَ : قَ ـــــــالَ وک قَ ــــمــــرٍ ـــــبـــــدِ اهللاِ بــــنِ عَ ــــن عَ  عَ
وا...»(١). مُ تُرحَ

نْ  مِ مُ اُهللاُهللا  حَ رْ يَ ا  «إِنَّمَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : ــالَ قَ ک  يــدٍ زَ بنِ  ةَ  امَ أُسَ ن  عَ وَ
.(٢)« اءَ مَ حَ الرُّ هِ  بَادِ عِ

اءُ  مَ حَ الرُّ فَ  ، ةِ حمَ الرَّ ثِيرَ  كَ إِالَّ  هِ  بَادِ عِ نْ  مِ مُ  يَرحَ الَ  الَى  عَ تَ نَّ اَهللا  عنَى: «أَ المَ وَ
.(٣)« ةِ غَ بَالَ المُ يَغِ  صِ نْ  مِ وَ  هُ وَ  ، يمٍ حِ رَ عُ  مْ جَ

ــا  مَ ــلَ  ــجــعَ تَ أَن  وَ  ، ــلــقِ الــخَ ــةِ  حــمَ رَ ــلَــى  عَ ــلــبَــكَ  قَ دَ  ــوِّ ــعَ تُ أَن  ــكَ  لَ ــي  ــنــبَــغِ يَ ا  ــذَ لِــهَ وَ
ــتِــي  لَّ ا مُ  هُ الَ حوَ أَ رَ  دِّ قَ تُ وَ ــم  ــهُ ــمَ ــتَــرحَ فَ  ، هلَكَ أَ و  أَ نتَ  أَ ابَكَ  صَ أَ ــا  ــمَ نَّ ــأَ كَ ــلــقِ  الــخَ فِي 

ــا. ــيــهَ ــلَ ــم عَ هُ
ةُ  ائِشَ ا عَ تْهَ طَ عْ أَ ڤ، فَ ةَ ائِشَ ةٌ إِلَى عَ أَ رَ تِ امْ اءَ گ: جَ الِكٍ نَسِ بنِ مَ نْ أَ عَ وَ
ــلَ  كَ ــأَ ، فَ ةً ــرَ ــمْ ا تَ هَ ــتْ لِنَفسِ ــكَ ــسَ مْ أَ ، وَ ةً ــمــرَ ــا تَ ــهَ ــبِــيٍّ لَ ــلَّ صَ ــتْ كُ ــطَ عْ ــأَ ، فَ اتٍ ــرَ ــمَ ثَ تَ ــالَ ثَ
لَّ  كُ طَتْ  عْ أَ فَ ا،  تْهَ قَّ فَشَ ةِ  رَ التَّمْ إِلَى  تْ  دَ مَ فَعَ ا،  مَ هِ مِّ أُ إِلَى  ا  نَظَرَ وَ ينِ  تَ رَ التَّمْ بِيَّانِ  الصَّ
نْ  مِ بُكِ  عْجِ يُ ــا  مَ «وَ  : الَ قَ فَ  ، ةُ ائِشَ عَ هُ  تْ بَرَ أَخْ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ اءَ  فَجَ  ، رةٍ تَمْ فَ  نِصْ بِيٍّ  صَ

ا»(٤). بِيَّيهَ صَ ا  تِهَ مَ حْ بِرَ ا اُهللاُهللا  هَ مَ حِ رَ دْ  لَقَ ؟  لِكَ ذَ
اةَ  بَحُ الشَّ َذْ ولَ اهللاِ، إِنِّي ألَ سُ ا رَ : يَ لٌ جَ الَ رَ : قَ الَ گ قَ ةَ بنِ إِيَاسٍ رَّ نْ قُ عَ وَ
ـــاةُ إِنْ  الـــشَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ـــالَ ــا -؛ قَ ــهَ ــحَ بَ ذْ نْ أَ ــاةَ أَ ــــمُ الــشَّ حَ َرْ ـــي ألَ : إِنِّ ـــالَ ــا - أَو قَ ــهَ ــمُ حَ رْ ــأَ فَ
قطعة من حديث: أخرجه البخاري في «األدب المفرد» (٣٨٠)، وصححه األلباني۴ في   (١)

«صحيح األدب المفرد» (٢٣٩).
رواه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣).  (٢)

«شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (٧٦/١).  (٣)
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٨٩)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (٤)

المفرد» (٦٦).
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.(١) ينِ تَ رَّ مَ كَ اُهللاُهللا»  مَ حِ رَ ا،  تَهَ مْ حِ رَ
 ، ةً بِيْحَ ذَ لَــو  وَ ــمَ  حِ رَ ــنْ  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ــةَ ــامَ مَ أُ بِــي  أَ ــن  عَ وَ

.(٢)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ هُ اُهللاُهللا  مَ حِ رَ
ــضَ  ــيْ ــــلٌ بَ جُ ـــذَ رَ خَ ـــأَ الً فَ ـــزِ ـــنْ لَ مَ ــــزَ ملسو هيلع هللا ىلص نَ نَّ الـــنَّـــبِـــيَّ گ: أَ ـــودٍ ـــعُ ـــسْ ــــنِ ابـــنِ مَ عَ وَ
هِ  ـــذِ ــعَ هَ ــجَ ـــمْ فَ ـــكُ يُّ : «أَ ــالَ ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ـــــولِ اهللاِ سُ أْسِ رَ ــى رَ ــلَ فُّ عَ ـــرِ تْ تَ ـــاءَ ـــجَ ، فَ ةٍ ـــرَ ـــمَّ حُ
ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ فَ ا،  تَهَ يْضَ بَ تُ  ــذْ خَ أَ نَا  أَ  ! رسولَ اهللاِ ا  يَ  : ــلٌ جُ رَ الَ  قَ فَ ا؟».  تِهَ بِبَيضَ

ا»(٣). لَـهَ ةً  مَ حْ رَ ؛  هُ دْ دُ «ارْ
ــافُ  ــعَ ضْ ةِ أَ ـــرَ اآلخِ فِــي  اءُ  ــزَ ــمَّ الــجَ ، ثُ ـــمَ حِ ــا رَ ــافَ مَ ــعَ ضْ ـــمَ أَ حِ ـــمَ رُ حِ ــنْ رَ ــمَ فَ

. لِــكَ ذَ
ادَ  رَ أَ ا  إِذَ وَ  ، ةَ مَ حْ الرَّ بِهِ  لْ قَ فِي  نَ  كَ أَسْ ا  بْدً عَ مَ  حَ رْ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ ڽ  ُ َواهللَّ

. ةَ مَ حْ الرَّ بِهِ  لْ قَ نْ  مِ عَ  نَزَ هُ  بَ ذِّ عَ يُ نْ  أَ
ت  ــرَ ــهُ طَ ــم، وَ ــهُ ــوبُ ــلُ ـــت قُ نَ يــنَ الَ ــذِ اءِ الَّ ــدَ ــعَ ــوبِ الــسُّ ــلُ ــونُ فِــي قُ ــكُ ــةُ تَ حــمَ ــالــرَّ «فَ
م،  لُوبُهُ قُ ت  قَسَ ينَ  ذِ الَّ يَاءِ  األَشقِ نَ  مِ إِالَّ  عُ  نزَ تُ الَ  وَ م؛  هُ الُ أَعمَ ت  لَحَ صَ وَ م،  نِيَّاتُهُ

م»(٤). هُ الُ أَعمَ ت  دَ فَسَ وَ م،  نِيَّاتُهُ بُثَت  خَ وَ
 : انَ ثمَ عُ بنِ  و  رِ مْ عَ الِدِ بنِ  خَ بنِ  يدِ  عِ لِسَ الَ  قَ هُ  نَّ أَ بِيبٍ  حَ بِي  أَ بنِ  و  رِ مْ عَ نْ  عَ
الَى]  عَ لِ اُهللاُهللا [تَ عَ ، لَمْ يَجْ رَ سِ خَ بْدٌ وَ ابَ عَ : «خَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ولَ اهللاِ سُ نَّ رَ تَ أَ لِمْ ا عَ مَ أَ

رواه البخاري في«األدب المفرد» (٣٧٣)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٢٦).  (١)
رواه الــبــخــاري فــي «األدب الــمــفــرد» (٣٨١)، وحــســنــه األلــبــانــي۴ فــي «صــحــيــح الــجــامــع»   (٢)

.(٦٢٦١)
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٣٨٢)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (٣)

المفرد» (٢٩٥).
«التراحم بين الناس في السنة النبوية» (ص٣٦).  (٤)
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. لَكَ هَ وَ مَ  رِ حُ أَي:   .(١)« رِ لِلبَشَ ةً  مَ حْ رَ بِهِ  لْ قَ فِي 
. الِكِينَ الهَ نَ  مِ وَ  هُ فَ  ، ةِ حمَ بِالرَّ لَّق  تَخَ يَ لَم  ن  فَمَ

ملسو هيلع هللا ىلص  وقَ دُ صْ المَ قَ  ادِ الصَّ مِ  اسِ القَ ا  بَ أَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ گ  ةَ يرَ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ وَ
.(٢)« يٍّ قِ شَ نْ  مِ إِالَّ  ةُ  مَ حْ الرَّ عُ  نْزَ تُ : «الَ  ولُ قُ يَ رةِ -  جْ الحُ هِ  ذِ هَ بَ  احِ صَ  -

ــيــدِ  ــعِ ــيــنَ الــسَّ ــيــنِ بَ تَ ــزَ ــيِّ ــمَ ــةَ مُ ــقَ ــفَ الــشَّ ــةَ وَ حــمَ ــلَ الــرَّ ــعَ ــى جَ ــالَ ــعَ نَّ اَهللا تَ : أَ ــاهُ ــعــنَ مَ «وَ
 ، هِ ــرِ امِ وَ أَ بَاعِ  اتِّ وَ الَى،  عَ تَ  ِ هلِلَّ تِهِ  بَادَ بِعِ هُ  نَفسَ مَ  حِ فَرَ  ، ةَ حمَ الرَّ وتِــيَ  أُ ن  فَمَ  ، يِّ قِ الشَّ وَ
ــا  ــادِ مَ إِبــعَ ــم، وَ ــهِ ــاشِ ــعَ مَ ــم وَ هِ ــادِ ــعَ ــم فِــي مَ ــهُ ــعُ ــنــفَ ــا يَ يــمِ مَ ــقــدِ ــلــقِ بِــتَ ــى الــخَ ــلَ ــةِ عَ ــقَ ــفَ الــشَّ وَ
هُ  ــم نَفسَ ــرحَ ــم يَ ــلَ ، فَ ــةُ حــمَ ــنــهُ الــرَّ ــت مِ عَ ــزِ ــن نُ مَ ؛ وَ ــيــدُ ــعِ ــوَ الــسَّ ــهُ ، فَ لِـــكَ ــم فِــي ذَ هُ ــرُّ ــضُ يَ
ةُ  حمَ الرَّ فَ  ، ــيُّ ــقِ الــشَّ ــوَ  ــهُ فَ  ، هِ لقِ خَ رِ  ــرَ ضَ ــلَــى  عَ وَ  ، يهِ اصِ عَ مَ لَى  عَ قــبَــلَ  أَ وَ ةِ اهللاِ،  بِطَاعَ

.(٣)« يدِ عِ السَّ وَ يِّ  قِ الشَّ ينَ  بَ األَكبَرُ  يِّزُ  مَ المُ يَ  هِ
. قَاسٍ لْبٌ  قَ  : يمِ حِ الرَّ نَا  بِّ رَ نْ  مِ  ، النَّاسِ لُوبِ  قُ دَ  بعَ أَ إِنَّ  وَ

. تِهِ حمَ ن رَ دُ عَ بْعِ ، يُ بَبٍ لِّ سَ ن كُ ِ مِ ا بِاهللَّ يَاذً عِ . فَ وَ فِي النَّارِ هُ هُ اُهللا، فَ مْ نْ الَ يَرحَ مَ وَ

.(٤)« مْ حَ رْ ، الَ يُ مْ حَ رْ نْ الَ يَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ ةَ يرَ رَ ن أَبِي هُ عَ
ــمِ  حَ ــرْ يَ الَ  ــنْ  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  بْدِ اهللاِ عَ ــنِ  بْ يــرِ  ــرِ جَ ــنْ  عَ وَ

هُ اُهللاُهللاک»(٥). مْ حَ رْ يَ الَ   ، النَّاسَ
هُ اُهللا  لَ امَ عَ  ، ةِ سوَ بِالقَ الــنَّــاسَ  لُ  امِ عَ يُ ــارَ  ــصَ فَ  ، لبِهِ قَ فِــي  ةُ  حمَ الرَّ تِ  فَّ جَ ن  فَمَ

. هِ نِيعِ صَ ثلِ  بِمِ اهُ  ازَ جَ وَ  ، لِهِ مَ عَ ثلِ  بِمِ الَى  عَ تَ
رواه الـــدوالبـــي فـــي «الــكــنــى واألســــمــــاء» (رقـــــم: ١٣٤٩)، وابــــن عــســاكــر فـــي «تـــاريـــخ دمــشــق»   (١)

(٥٤/٢١). وحسنه األلباني۴ في «الصحيحة» (٤٥٦).
رواه أبو داود (٤٩٤٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الجامع» (٧٤٦٧).  (٢)

«شرح كتاب الشهاب» (ص١٢٧). رواه البخاري (٥٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨).(٣)   (٤)
رواه البخاري (٧٣٧٦)، ومسلم (٢٣١٩) - واللفظ له -.  (٥)
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 ، ـانِ ــنـَ الــحَ وَ ــطــفِ  الــعَ وَ  ، ـــانِ حـــسَ اإلِ وَ ــةِ  حــمَ ــالــرَّ لـــنَّـــاسَ بِ ــلُ ا ــامِ ــعَ يُ ـــن  ــــا مَ مَّ أَ وَ
ـــهُ  ـــفُ لَ ـــاعِ ـــضَ يُ وَ  ، ــــانِ حــــسَ اإلِ وَ ـــةِ  حـــمَ ـــهُ بِـــالـــرَّ ـــافِـــئُ ـــكَ يُ ـــنَ  حـــمَ ـــيـــمَ الـــرَّ حِ اَهللا الـــرَّ نَّ  ــــــإِ فَ

.(١ ) ــضــلِــهِ فَ ــن  هُ مِ يــدُ ــزِ يَ وَ  ، ــةَ ــثُــوبَ الــمَ
ـــوبٍ  ـــطُ خُ وَ  ، ـــلُ ـــهَّ ـــسَ ـــتَ يَ ـــعـــبٍ  صَ وَ  ، ـــرُ ـــسَّ ـــيَ ـــتَ يَ مــــرٍ  أَ ــــلِّ  كُ ـــن  عَ لْ  ـــســـأَ تَ الَ  ـــاكَ  ـــنَ ـــهُ فَ
ــمٍ  نِــقَ وَ  ، لُ ــنــزِ ــاتٍ تَ كَ ــرَ بَ وَ ــى،  ــقــضَ ئِــجَ تُ ا ــوَ حَ وَ الٍ  حـــوَ أَ وَ  ، ولُ ـــزُ وبٍ تَ ـــرُ كُ وَ  ، ــونُ ــهُ تَ

.(٢ ) ــعُ ــرفَ ورٍ تُ ــرُ شُ وَ  ، ــعُ ــدفَ تُ
fiÏ Ć⁄ Ž‚Ÿ̌ ; fiÏ÷̨ŽÒà˛̂
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: انِ نَوعَ چ  إِلَى اهللاِ ةُ  افَ ضَ المُ ةُ  حمَ الرَّ

ڽ:  الَ ا قَ مَ ا، كَ وفِهَ وصُ ةِ إِلَى مَ فَ ةَ الصِّ افَ چ إِضَ يهِ افُ إِلَ نَوعٌ يُضَ  ( أ 
ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــالَ قَ ــا  ــمَ كَ وَ  ،[١٥٦ [األعــــراف:   ﴾ 9 8  7  6  5  ﴿

.(٣)« أَستَغِيثُ تِكَ  حمَ بِرَ يُّومُ  قَ ا  يَ يُّ  حَ ا  «يَ
ــيَ  هِ : وَ ــهِ ــالِــقِ ــى خَ ــوقِ إِلَ ــخــلُ ــةِ الــمَ ــافَ ــابِ إِضَ ــن بَ چ مِ ــيــهِ ــافُ إِلَ ــضَ ــوعٌ يُ نَ ب ) 
ئَةِ  مِ فِي  ةَ  حمَ الرَّ لَ اُهللاُهللا  عَ «جَ  : يثِ دِ الحَ فِي  ا  مَ كَ  ، ةُ خلُوقَ المَ ةُ  حمَ الرَّ
ــتِــي  حــمَ نــــتِ رَ : «أَ ــةِ ــنَّ چ لِــلــجَ ــــالَ ــــهُ قَ نَّ ــــرُ أَ يـــثُ اآلخَ ـــدِ الـــحَ »(٤)، وَ ــــــزءٍ جُ

.(٥)« اءُ أَشَ ن  مَ بِكِ  مُ  أَرحَ
انظر: «األخالق اإلسالمية» (١٥/٢). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٢٠).(١)   (٢)

رواه الــتــرمــذي (٣٥٢٤) مــن حــديــث أنــــسگ، وحــســنــه األلــبــانــي۴ فــي «صــحــيــح سنن   (٣)
الترمذي» (٤٤٨/٣).

رواه البخاري (٦٠٠٠)، ومسلم (٢٧٥٢) من حديث أبي هريرةگ.  (٤)

رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرةگ.  (٥)
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أُ  ــرَ قْ أَ  : ــاءَ جَ رَ َبـِي  ألِ ــالَ  قَ ــالً  جُ رَ تُ  عْ مِ سَ  : ــالَ قَ ـانـِيِّ  مَ الكِرْ ثِ  ارِ الـحَ بِــي  أَ ن  عَ
 : الَ قَ  ! هِ تـِ ـمَ حْ رَ رِّ  تَقَ سْ مُ فـِي  ـيـنَكَ  بَ وَ ـيـنـِي  بَ عَ  ـمَ ـجْ يَ نْ  أَ لُ اَهللا  أَ أَسْ وَ  ، مَ الَ السَّ ـيْكَ  لَ عَ
ـمْ  : لَ ــالَ ، قَ ــنَّــةُ : الـــــجَ ــالَ ؟ قَ ــتِـــــهِ ـــــمَ حْ ــرُّ رَ ــتَــقَ ــسْ ـا مُ مَ : فَ ــالَ ؟ قَ لِـــكَ ــدٌ ذَ حَ ــتَــطِــيــعُ أَ ــسْ ــلْ يَ هَ وَ

.(١)( يـنَ ـمِ الَ العَ بُّ  (رَ  : الَ قَ ؟  تـِهِ ـمَ حْ رَ رُّ  تَقَ سْ مُ ـا  مَ فَ  : الَ قَ  . بْ تُصِ
ــضــلِـــــهِ  فَ ـــــــى  ـــلَ لُّ عَ ـــــدُ يَ ــهُ  ـــنـْ ــــــرُ عَ ثَ األَ ا  ــــــذَ هَ وَ  :۴ ــــانِـــــــــيُّ لــــبَ األَ ــــةُ  مَ ــــالَّ لــــعَ ا ـــــالَ  قَ
ــتِـــــهِ  حـــــمَ رَ ــرَّ  ــقَ ــســتَ مُ ــونَ  ــكُ تَ أَن  ــنُ  ــمــكِ يُ الَ  ــنَّــةَ  الـــــجَ نَّ  ـــإِ فَ ؛  ـــــهِ ــتِ ــظَ حَ ــالَ مُ ـــةِ  قَّ دِ وَ  ، ــهِ ــلـــــمِ عِ وَ
اهللاِ،  لقِ  خَ ــن  مِ ــلــقٌ  خَ ــا  ـــــهَ نَّ ــإِ فَ ــنَّــةِ  الـــــجَ فِ  ــالَ بِــخِ  ، ــاتِـــــهِ ــفَ صِ ــن  مِ ــةٌ  ــفَ صِ ــا  ـــــهَ نَّ َ ألِ ـــــى؛  ــالَ ــعَ تَ
فِـــــي  ــا  ـــ ــمَ كَ ـــــى  ــالَ ــعَ تَ ــهِ  ـــ ــتِ حـــــمَ ـــــرَ بِ ـــوَ  هُ ــا  ـــ ــمَ نَّ إِ ــا،  ــيـــــهَ ـــ فِ ــيـــــنَ  ــنِـــ ــؤمِ الـــــمُ ارُ  ـقــرَ اســتـِ ـــانَ  كَ إِن  وَ
 ﴾C  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ ک:  ـــولِـــــــهِ قَ

.(٢ ) ــنَّــةَ الـــــجَ ــعــنِـــــي:  يَ عمران]،  [آل 

      

األدب  «صحيـح  فـي  األلــبــانـــــي۴  وصححه   ،(٧٦٨) الـمفرد»  «األدب  فـي  الــبــخــاري  رواه   (١)
الـمفرد» (٥٩١).

«صحيـح األدب الـمفرد» (ص٢٠٧ - ٢٠٨).  (٢)



LKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ُم ـــالَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــالَ الـــصَّ وَ  ، ــيــنَ ــمِ ــالَ الــعَ بِّ  رَ  ِ هلِلَّ ــمــدُ  الــحَ
. لِينَ رسَ المُ وَ األَنبِيَاءِ  مِ  اتَ خَ لَى  عَ

ــن  : مِ ـــنـــهُ مُ عَ ـــالَ ــرَ الـــكَ ــيَــسَّ ـــا تَ ا مَ ــــذَ هَ
. ةِ حمَ الرَّ ةِ  فَ صِ

هُ اُهللا  مَ حِ رَ ــــنْ  مَ نَّ  ـــــأَ بِ ـــم  اعـــلَ وَ
ــةُ  ــابِــقَ ــم سَ ـــــهُ ــتْ لَ ــقَ ــبَ ءِ سَ الَ ـــؤُ ـــهَ ــتِــهِ «فَ ــمَ حْ بِــرَ
ـيَّــةُ  ــانـِ بَّ ــةُ الــرَّ ـايَ ــنـَ ـــمُ الــعِ ـــهُ ـــتْ كَ ارَ ـــدَ تَ ، وَ ةِ ـــادَ ـــعَ الـــسَّ

. تِهِ امَ رَ كَ ارَ  دَ م  لَهُ خَ دْ أَ وَ  .(١)« يُّ ـٰهِ لَ اإلِ التَّوفِيقُ  وَ
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿ ـــــــــــــــــــــــالَ اُهللاگ:  قَ
ــا  ــهَ ــلُّ ــحِ مَ ـــتِـــي  «الَّ أَي:   ،[٣٠ [الــجــاثــيــة:   ﴾ Ì Ë  Ê  É  È
 .(٢)« ــيــمِ ــلِ ــيــشِ الــسَّ الــعَ ، وَ ــيــمِ ــقِ ــيــمِ الــمُ ـــنَ الــنَّــعِ ــا مِ ـــا فِــيــهَ مَ ، وَ ــةُ ــنَّ الــجَ
وَ  هُ ةِ اهللاِ  حمَ رَ فِي  ولُ  خُ الدُّ أَي:   ﴾dÐ  Ï  Î  Í ﴿
 ، تَاعِبِ الـمَ ــنَ  مِ م  هِ لُوصِ لِخُ ؛  بِيرُ الكَ بــحُ  الــرِّ وَ  ، ظِيمُ العَ ــاحُ  الــنَّــجَ

.(٣) انِ األَحزَ وَ  ، ومِ مُ الهُ وَ  ، ارِ األَكدَ وَ
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ الَ اُهللاگ:  قَ وَ

.[١٠٧ Å﴾ [آل عمران:   Ä  Ã
ــارِ  ــنْ آثَ ــرٌ مِ ثَ ــنَّــةُ أَ ــالــجَ ، فَ ــةِ ــمَ حْ يــنَ فِــي الــرَّ ــالِــدِ ــوا خَ ــانُ ا كَ إِذَ «وَ
يمِ  قِ المُ يمِ  النَّعِ نَ  مِ ا  فِيهَ ا  بِمَ ا  فِيهَ ونَ  الِدُ خَ م  فَهُ الَى،  عَ تَ تِهِ  مَ حْ رَ

.(٤)« ينَ مِ احِ الرَّ مِ  حَ رْ أَ ارِ  وَ جِ فِي   ، لِيمِ السَّ يشِ  العَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ــــــــــــــولُ اهللاِ سُ ــــــــالَ رَ : قَ ـــــــــالَ گ قَ ةَ ـــــــرَ ي ـــــــرَ ــــــــي هُ بِ ــــــن أَ عَ

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٥٣٥).  (١)
المصدر السابق (ص١٠٩٦).  (٢)

«تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» (٧٢٧/٨).  (٣)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص١٧٢).  (٤)
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بَادِي»(١). عِ نْ  مِ اءُ  أَشَ ن  مَ بِكِ  مُ  حَ رْ أَ تِي،  مَ حْ رَ نْتِ  أَ  : نَّةِ لِلْجَ الَ اُهللاُهللاگ  «قَ
تِي  الَّ  ، ةِ مَ حْ الرَّ نِ  عَ ئَةٌ  نَاشِ  ، ةٌ لُوقَ خْ مَ ةٌ  مَ حْ رَ يَ  هِ وَ  ، نَّةِ الجَ فِي  نَا  ٰهُ هَ تُهُ  مَ حْ رَ وَ
خلُوقِ  المَ ــةَ  ــافَ إِضَ  ، ــيــهِ إِلَ ــةٌ  ــافَ ــضَ مُ ةٌ  خلُوقَ مَ ــةٌ  حــمَ رَ هِ  ــذِ ــهَ (٢). «فَ ــنِ ــمَ حْ الــرَّ ــةُ  ــفَ صِ ــيَ  هِ
 ، ةِ حمَ لِلرَّ وَ ةِ  حمَ بِالرَّ لِقَت  خُ ا  َنَّهَ ألِ ؛  ةً حمَ رَ ا  اهَ مَّ سَ وَ الَى،  عَ تَ الِقِ  الخَ إِلَى  ةِ  حمَ بِالرَّ
ــةِ  ــمَ حْ ـــنَ الــرَّ ــا مِ ــيــهَ فِ »(٣)، وَ ـــاءُ ـــمَ حَ ــا الـــرُّ ــهَ ــلُ ــدخُ ـــا يَ ـــمَ إِنَّ ، وَ ــةِ حــمَ هـــلُ الــرَّ ــا أَ ــهَ ـــصَّ بِ خُ وَ

. رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ رَ  طَ خَ الَ  وَ  ، تْ عَ مِ سَ نٌ  ذُ أُ الَ  وَ  ، أَتْ رَ يْنٌ  عَ الَ  ا  مَ  ، انِ سَ حْ اإلِ وَ
ا  نَّهَ أَ وَ ــا؛  هَ ورِ ــرُ سُ ارِ  استِمرَ لَى  عَ لُّ  ــدُ يَ ا  مَ  ، تِهِ حمَ رَ ــى  إِلَ ا  تِهَ افَ إِضَ فِي  ا  أَيضً وَ

ا(٤). بُهَ وجِ مُ وَ ا  هَ رُ ثَ أَ يَ  هِ تِي  الَّ تِهِ  حمَ رَ اءِ  بِبَقَ  ، اقِيَةٌ بَ
قِ  ـــرُ ـــوكِ الـــطُّ ـــلُ سُ ، وَ ــيــمِ ــمِ هِ الــعَ ـــــرِّ بِ ـــةِ وَ ـــعَ اسِ ـــتِـــهِ الـــوَ ـــمَ حْ ــــى رَ ارَ إِلَ ــدَ ارَ الـــبـِ ـــالـــبِـــدَ فَ

. يمِ حِ الرَّ بِّ  الرَّ ةِ  مَ حْ رَ إِلَى  ةِ  لَ وصِ المُ
ا  مَ ــرِّ  بِــشَ  ، ــانِ ــسَ حْ اإلِ ــنَ  مِ هُ  ــنْــدَ عِ ــا  مَ ــيــرَ  خَ ــنَــا  مَ ــرِ ــحْ يَ الَ  نْ  أَ  ، يــمَ ــرِ الــكَ لُ اَهللا  أَ نَسْ فَ

.(٥) يَانِ العِصْ وَ يرِ  صِ التَّقْ نَ  مِ نَا  نْدَ عِ
نَا  لَ يَجعَ أَن  وَ  ، تِهِ حمَ بِرَ ينَ  سلِمِ الـمُ انِنَا  إِخوَ يعَ  مِ جَ وَ نِي  مَّ عُ يَ أَن  لُ اَهللا  «أَسأَ

.(٦)« يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ هُ  إِنَّ  ، حِ صالَ اإلِ وَ يرِ  الخَ اةِ  عَ دُ ن  مِ
 $  #  "  ! ﴿ م:  فِيهِ ــالَ  قَ ن  مَّ مِ نَا  لَ يَجعَ أَن  گ  ــهُ لُ ــســأَ نَ وَ

.[٢١ *﴾ [التوبة:   )  (  '  &  %

      
رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦). «حادي األرواح» (ص٤٠٥).(١)   (٢)

«بدائع الفوائد» (٦٧٦/٢). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٦٨٤).(٣)   (٤)
المصدر السابق (ص٦٥٤).  (٥)

«تفسير القرآن الكريم» جزء الحجرات (ص ٥٧).  (٦)





LKNLLKKNN ، هُ ــرُ ــغــفِ ــســتَ نَ وَ ــيــنُــهُ  ــســتَــعِ نَ وَ هُ  ــدُ ــحــمَ نَ  ِ هلِلَّ ــمــدَ  الــحَ إِنَّ 
يِّئَاتِ  سَ وَ نَا  سِ نفُ أَ رورِ  شُ ن  مِ  ِ بِاهللَّ وذُ  نَعُ وَ
 ، ــهُ لَ ــلَّ  ــضِ مُ ــالَ  فَ هِ اُهللا  هدِ يَ ــن  مَ ــالِــنَــا،  عــمَ أَ
دُ  أَشهَ وَ  ، هُ لَ ادِيَ  هَ فَالَ  يُضلِل  مَن  وَ
يكَ  رِ هُ الَ شَ حدَ ـٰهَ إِالَّ اُهللا، وَ أَن الَ إِلَ
. هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  أَشهَ وَ  ، هُ لَ

 :  9  8  7  6  5  4 ﴿
x ﴾ [آل عمران].  ?  >  =  <  ;
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S ﴾ [األحزاب].  ®  ¬

ـــنَ  أَحـــسَ ــــابُ اهللاِ، وَ ــــتَ يـــثِ كِ ـــدِ قَ الـــحَ ـــــإِنَّ أَصـــــدَ : فَ ـــعـــدُ ــــا بَ مَّ أَ
ــــلَّ  كُ ـــا، وَ ـــهَ ـــاتُ ثَ ـــحـــدَ ــــــورِ مُ ـــــرَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ ــــديُ مُ ـــديِ هَ الـــهَ

. النَّارِ فِي  ةٍ  لَ الَ ضَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ لَ الَ ضَ ةٍ  بِدعَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ بِدعَ ةٍ  ثَ حدَ مُ
وتِ  بِنُعُ وتٌ  نعُ مَ  ، ـالِ مَ الكَ اتِ  فَ بِصِ وفٌ  وصُ مَ إِنَّ اَهللاچ 
ـا  مَ ــوَ كَ ــهُ ، فَ ــالِ ــثَ الـــــمِ ــائِــصِ وَ ــقَ الــنَّ ــوبِ وَ ــيُ ــنِ الــعُ هٌ عَ ــزَّ ــنَ ، مُ لِ ــالَ الـــــجَ
ــت  ـــــمَّ . تَ ــهُ ــلــقُ ــهِ خَ ـــ ــهُ بِ ــفُ ــصِ ــا يَ ـــ ـــــوقَ مَ فَ ، وَ ــهِ ـــ ــابِ ــتَ ــهُ فِـــي كِ ــفــسَ ــــفَ نَ صَ وَ
ــاتِ  ــفَ ــاسَ بِــصِ ــقَ ــهُ أَن تُ ـــ ــاتُ ــفَ ــلَّــت صِ جَ ، وَ ــــدالً عَ ــا وَ ــدقً ـــــهُ صِ ـــــاتُ ـــــمَ ــلِ كَ
اتِ  وَ الــذَّ ــنَ  مِ ـيئًا  شَ هَ  تُشبـِ أَن  ـهُ  اتُ ذَ الَت  تَعَ وَ  ، ــثَــالً مَ وَ ا  بَـهً شَ هِ  لقِ خَ
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 ، ــضــالً فَ وَ ــا  ــانً إِحــسَ وَ ــةً  حـــــمَ رَ وَ  ، ــةً ــكــمَ حِ وَ ــدالً  عَ ـــــهُ  ــالُ فــعَ أَ ةَ  لِـيقَ الـخَ ــتِ  ــعَ سِ وَ وَ  ، أَصــالً
ــنَــاءُ  ـــهُ الــثَّ لَ ، وَ ـــــمــدُ الـــــحَ ــلــكُ وَ ـــهُ الـــــمُ لَ ، وَ ــضــلُ الــفَ ــةُ وَ ـــهُ الــنِّــعــمَ لَ ، وَ األَمــــرُ ــلــقُ وَ ـــهُ الـــــخَ لَ
انَت  كَ لِــكَ  لِــذَ وَ  ، يدٍ ـمـجِ تَ وَ ــنَــاءٍ  ثَ وَ ـمدٍ  حَ وَ ــدحٍ  مَ ـاءُ  أَسمَ ا  ـهَ لُّ كُ هُ  ـــــاؤُ أَســمَ  . ـجدُ الـمَ وَ
ـــــهُ  ــالُ فــعَ أَ وَ  ، لٍ ــالَ جَ ــوتُ  ــعُ نُ ا  ـهَ لُّ كُ ـــــهُ  ــوتُ ــعُ نُ وَ  ، ـــــالٍ ــمَ كَ ــاتُ  ــفَ صِ ا  ـهَ لُّ كُ ـــــهُ  ــاتُ ــفَ صِ وَ سنَى.  حُ
الَ  ، وَ ـــــهُ ــالُ ـــ ــمَ ــدُّ كَ ـــــحَ ي الَ يُ ــــذِ ــــوَ الَّ هُ . وَ ــــدلٌ عَ ــةٌ وَ ـــــحَ ــصــلَ مَ ، وَ ـــةٌ حـــــــمَ رَ ــةٌ وَ ــكــمَ ــا حِ ـــــهَ ــلُّ كُ
ــيــلِ  ـــــمِ : بِــجَ ـــــيـــــهِ ــلَ ــاءً عَ ــنَ ــهِ ثَ ــلــقِ ــن خَ ـــدٌ مِ حَ ـــــي أَ ـــــحــصِ الَ يُ ، وَ ـــــهُ ـــــالُ ـــــمَ جَ ــهُ وَ ـــ لُ ــالَ ــفُ جَ ــوصَ يُ

. هِ نَفسِ لَـى  عَ ثنَى  أَ ـا  مَ كَ وَ  هُ بَل   ، الـِهِ فعَ أَ يعِ  بَدِ وَ  ، انـِهِ إِحسَ ظِيمِ  عَ وَ  ، هِ اتـِ فَ صِ
الكِتَابِ  ــنَ  مِ بَّةِ  حَ المَ ــةِ  ــفَ صِ لَى  عَ مَ  ــالَ الــكَ نُ  مَّ تَضَ يَ ــافِــعٌ  نَ فَصلٌ  ا  ــذَ ــهَ فَ  : ــعــدُ بَ وَ

. نَّةِ السُّ وَ
أَن  وَ  ، النِّيَّةِ وَ لِ  مَ العَ وَ ولِ  القَ نَ  مِ يهِ  يُرضِ ا  لـِـمَ نَا  قَ فِّ وَ يُ «أَن  الَى  عَ تَ لُ اَهللا  أَسأَ
تِهِ  يرَ خِ وَ بِنَبِيِّهِ  نَا  قَ لحِ يُ أَن  وَ ا،  لَيهَ عَ انَا  فَّ تَوَ يَ وَ ا،  اهَ يَرضَ تِي  الَّ ةِ  يقَ الطَّرِ لَى  عَ يُحيِيَنَا 
هُ  إِنَّ  ، تِهِ امَ رَ كَ ارِ  دَ فِي  م  هُ عَ مَ نَا  عَ يَجمَ وَ  ، حبِهِ صَ وَ آلِهِ  وَ صطَفَى  الــمُ دٍ  مَّ حَ مُ هِ  لقِ خَ ن  مِ

.(١)« يبٌ جِ مُ يبٌ  رِ قَ يعٌ  مِ سَ
      

«االقتصاد في االعتقاد» (ص٢٢٣ - ٢٢٤)، للحافظ عبد الغني المقدسي۴.  (١)
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 ، ــائِــلٌ هَ مــرٌ  أَ  ، بْدِ لِلعَ بَّةَ اهللاِ  حَ مَ إِنَّ 
ــــلُّ  جَ ـــــيَ أَ هِ ، وَ يــــلٌ ــــزِ ــــرٌ جَ ــــامِ ــــضــــلٌ غَ فَ وَ
ــــلُ  فــــضَ أَ ، وَ ـــيـــهِ ـــلَ ـــا عَ ــهَ ــــمَ بـِ نــــعَ ـــةٍ أَ ـــعـــمَ نِ
 . ـــيـــهِ ـــلَ ــــا عَ ـــــلَ اُهللا بِــــهَ ـــــضَّ ـــــفَ ، تَ ــــةٍ ــــيــــلَ ــــضِ فَ
ليَا،  العُ ةُ  روَ الــذِّ وَ  ، صوَ القُ ةُ  ايَ الغَ يَ  فَهِ
 . ــمُ ــودُ األَعــظَ ــقــصُ الــمَ ــبُ األَســنَــى، وَ ــطــلَ الــمَ وَ
يهِ  لَ عَ نَ  ـــوَّ هَ وَ  ، ــابَ األَســبَ ــهُ  لَ ــرَ  ــسَّ يَ ا،  ــبــدً عَ بَّ اُهللا  أَحَ ا  إِذَ وَ
قبَلَ  أَ وَ  ، اتِ رَ نكَ المُ ــركِ  تَ وَ  ، اتِ يرَ الخَ علِ  لِفِ هُ  قَ فَّ وَ وَ  ، يرٍ سِ عَ لَّ  كُ
ا،  بدً عَ بَّ اُهللا  أَحَ ا  إِذَ وَ  . ادِ دَ الـــوِ وَ بَّةِ  حَ بِالمَ  ، ــيــهِ إِلَ هِ  ــادِ ــبَ عِ ــوبِ  ــلُ بِــقُ
 . ـــلِ لَ ــــنَ الـــزَّ ـيــرَ مِ ــثـِ ــــهُ الــكَ ـــرَ لَ ـــفَ غَ ، وَ ـــلِ ـــمَ ــــنَ الـــعَ ــيــرَ مِ ـــنـــهُ الــيَــسِ ـــبِـــلَ مِ قَ

. هِ ورِ مُ أُ لِّ  كُ لَى  عَ ينُهُ  عِ يُ وَ  ، هُ دُ شِ رْ يُ وَ هُ  دُ دِّ يُسَ هُ  عَ مَ انَ اُهللا  كَ وَ
فَ  رُ شَ ، وَ عدٌ هُ سَ اثِلُ مَ ا الَ يُ عدً عِد سَ د سَ بَّهُ اُهللا فَقَ مَن «أَحَ وَ
ةً  امَ رَ مَ كَ كرِ أُ ، وَ هُ فَوزٌ لُ ادِ عَ ا الَ يُ ازَ فَوزً فَ ، وَ فٌ رَ هُ شَ بُ ارِ قَ ا الَ يُ فً رَ شَ

.(١)« ةٌ امَ رَ كَ ا  يهَ اوِ تُسَ الَ 
ــهِ  قِّ دِ ــهِ  ــلِّ كُ ــيــرِ  بِــالــخَ ــرَ  ــفِ ظَ ــدْ  ــقَ فَ بَّهُ اُهللا،  أَحَ ــنْ  ــمَ فَ  : ــةِ ــمــلَ بِــالــجُ وَ

. هِ لِّ جُ وَ
 : بدِ لِلعَ بَّةِ اهللاِ  حَ مَ اتِ  مَ الَ عَ نْ  فَمِ

]Ę̈› ćÅ’\; Žfl¡̨;Ï̌Ę̈ ł⁄ Žu’\; ; ; ; ; ;Ì’̨Â ˇ̄ \ ;Ï̌Ÿ̨ ˛̃¬̨’\

 : ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــولَ اهللاِ سُ نَّ رَ گ: أَ ـــــانِ ــمَ ـــنِِ الــنُّــعْ ةَ بْ ــتَــادَ ــنْ قَ عَ
ـمِي  ـحْ يَ ــمْ  كُ ــدُ أَحَ ظَلُّ  يَ ـا  مَ كَ ـيَا،  نْ الدُّ ـاهُ  ـمَ حَ ا  بْدً عَ بَّ اُهللاُهللا  أَحَ ا  «إِذَ

وكاني» (٥٧٦٨/١١). «الفتح الربَّاني من فتاو اإلمام الشَّ  (١)
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.(١)« ـاءَ الْـمَ هُ  يمَ قِ سَ
هُ  ــرُّ ــضُ ــانَــت تَ ا كَ ، إِذَ ـــةِ ـــمَ ـــعـــضِِِ األَطـــعِ لِ بَ ـــاوُ ـــنَ ـــن تَ يــضَ مِ ــرِ ــعُ الــمَ ــمــنَ ـــاءُ تَ ـــبَّ األَطِ
ي  يَحمِ ــا  ــمَ كَ نــيَــا،  الــدُّ ــنَ  مِ ــنَ  ــؤمِ الــمُ هُ  ــبــدَ عَ ي  يَحمِ ڽ  ُ اهللَّ وَ  ، ــهِ ضِ ــرََ مَ ــن  مِ يــدُ  ــزِ تَ وَ
ضِِ  ــرَ مَ ةِ  ــادَ يَ زِ نْ  مِ يهِ  لَ عَ ا  وفً خَ  ، يهِ يُؤذِ ي  ــذِ الَّ امِ  الطَّعَ نَ  مِ م  هُ يضَ رِ مَ يضِِ  رِ المَ هــلُ  أَ
 . ةٍ يدَ دِ سَ الٍ  أَحــوَ وَ ةٍ  ودَ حمُ مَ اقِبَةٍ  لِعَ هُ  بدَ عَ ي  يَحمِ ا  إِنَّمَ الَى  عَ تَ  ُ اهللَّ وَ  . لِهِ بِتَنَاوُ نِهِ  دَ بَ
ةَ  ربَ شَ اهُ  قَ سَ وَ  ، اءٍ مَ ةَ  ربَ شَ هُ  يضَ رِ مَ نَعَ  مَ ا  إِذَ بِّ  حِ المُ قِ  اذِ الحَ بِيبِ  الطَّ فِي  ولُ  قُ تَ ا  فَمَ

؟!  يضِ رِ المَ اءَ  إِيذَ دَ  قَصَ أَ  ، يهٍ رِ كَ اءٍ  وَ دَ
مُ  وَ أَرحَ ي هُ ، الَّذِ ينَ الِمِ أَعلَمُ العَ ، وَ ينَ مِ احِ مُ الرَّ أَرحَ ، وَ ينَ اكِمِ مُ الحَ أَحكَ «فَ
ــنَ  مِ ــيــنَ  ــالِــحِ الــصَّ هُ  ــادَ ــبَ عِ ي  يَحمِ ــم،  ــاتِــهِ ــهَ مَّ أُ وَ ــم  ــائِــهِ آبَ ـــنْ  مِ وَ ــم،  ــهِ ــسِ نــفُ بِــأَ م  نهُ مِ هِ  ــادِ ــبَ بِــعِ
م»(٢).  بِهِ ا  لُطفً وَ م  يهِ إِلَ انًا  إِحسَ وَ  ، ةً مَصلَحَ وَ م  هُ لَ يَةً  مْ حِ ا،  اتِهَ وَ هَ شَ وَ ا  فِتَنِهَ وَ نيَا  الدُّ
ادُ  ـــوَ ــــوَ الـــجَ هُ ؟! وَ ـــيـــفَ . كَ ــيــهِ ــلَ ــهِ عَ ــخــلِ ـــن بُ ، الَ مِ ـــتِـــهِ بِــــهِ حـــمَ ـــامِ رَ ـــمَ ـــن تَ ا مِ ـــذَ ـــهَ فَ
ن  مِ لُّ  قَ أَ  ، هِ ودِ جُ نبِ  جَ فِي  ئِقِ  الَ الخَ يعِ  مِ جَ ودُ  جُ وَ  ، لُّهُ كُ ودُ  الجُ هُ  لَ ي  الَّذِ  ، دُ اجِ المَ

ا(٣). الِهَ مَ رِ وَ نيَا  الدُّ بَالِ  جِ فِي  ةٍ  رَّ ذَ
œ̌…đÖ’\ ; ; ; ; ;Ï̌Ę̈Ž›]Ćm’\ ;Ï̌Ÿ̨ ˛̃¬̨’\

لَـيُعْطِي  «إِنَّ اَهللاَهللاک   : ــالَ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيَّ نَّ  أَ گ:  بْدِ اهللاِ عَ يـرِ بْنِ  رِ جَ ــنْ  عَ
ـا  مَ ؛  فْقَ الرِّ طَاهُ  عْ أَ ا  بْدً عَ بَّ اُهللاُهللا  أَحَ ا  إِذَ وَ  ، قِ رْ الْـخُ لَـى  عَ عْطِي  يُ الَ  ـا  مَ  ، فْقِ الرِّ لَـى  عَ

وا»(٤). مُ رِ حُ دْ  قَ إِالَّ   ، فْقَ الرِّ ونَ  مُ رَ ـحْ يُ ـيْتٍ  بَ لِ  هْ أَ نْ  مِ
رواه التـرمذي (٢٠٣٦)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٣٩٥/٢).  (١)

ف) [طبعة مكتبة المؤيَّد - الرياض]. «الفوائد» (ص١٧٤) (بتصرُّ  (٢)
«إغاثة اللهفان» (ص٥٤٤) [طبعة دار الحديث - القاهرة].  (٣)

والتـرهيب»  التـرغيب  «صحيـح  فـي  األلــبــانـــــي۴  لغيـره  وحسنـه   ،(٢٢٧٤) الطبـرانـي  رواه   (٤)
.(٢٦٦٦)
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بَّ اُهللاُهللا  أَحَ ا  «إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ ک  بدِ اهللاِ عَ ابِرِ بنِ  جَ ـــن  عَ وَ
.(١)« فقَ الرِّ ـمُ  ـيْـهِ لَ عَ لَ  خَ دْ أَ  ، ـيْتٍ بَ لَ  هْ أَ

ا،  قَدرً ا  هَ عظَمِ أَ وَ ا،  ـهَ لِّ جَ أَ وَ قِ  األَخالَ لِ  فْضَ أَ نْ  مِ وَ  هُ ي  الَّذِ فقِ  الرِّ لُقُ  خُ
عُ  ــنــزَ يُ الَ  وَ  . ــنَـــــهُ ــسَّ حَ وَ ــهُ  ــلَ ـــــمَّ جَ وَ ـــــنَـــــهُ  يَّ زَ إِالَّ   ، ـــــيءٍ شَ فِـــــي  ــونُ  ــكُ يَ ــالَ  فَ ــا.  ــفــعً نَ ــا  هَ ــرِ كــثَ أَ وَ

. ــهُ ــبَّــحَ قَ وَ ـــــهُ  ــابَ عَ وَ ـــــهُ  ــانَ إِالَّ شَ  ، ـــــيءٍ ــن شَ مِ
نَ  مِ  ، هُ طَرُ خَ لِـيالً  جَ  ، هُ ــدرُ قَ ظِيمـًا  عَ ا  يـرً خَ اهُ  أَعطَ د  فَقَ  ، فقَ الرِّ  ُ اهُ اهللَّ آتَ ــنْ  مَ وَ
 ، بِ ــآرِ الـــــمَ يقِ  ـحقِ تَ وَ طَالِبِ  الـمَ ـيلِ  نَ وَ  ، الــبَــالِ حِ  ــالَ صَ وَ يقِ  التَّوفـِ وَ نِ  سَ الـحَ الــثَّــنَــاءِ 

. يلٌ زِ جَ ابٌ  ثَوَ وَ  ، ظِيمٌ عَ أَجرٌ  ةِ  رَ اآلخِ فـِي  وَ
Ô̌ ˛̃ Žid Ž̂\ ; ; ; ;Ï̌m̨Ž’]Ćm’\ ;Ï̌Ÿ̨ ˛̃¬̨’\

إِنَّ اَهللاَهللا  ، وَ ءِ ظَمِ الْبَالَ عَ عِ اءِ مَ زَ ظَمَ الْـجَ : «إِنَّ عِ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبـِيِّ گ: عَ ن أَنَسٍ عَ
.(٢)« طُ خَ هُ السَّ لَ طَ فَ خِ نْ سَ مَ ا، وَ ضَ هُ الرِّ لَ ـيَ فَ ضِ نْ رَ مَ ، فَ ـمْ هُ تَالَ ـا ابْ مً وْ بَّ قَ ا أَحَ إِذَ

هُ  ؤُ ـــانَ ابـــتِـــالَ ــن كَ »؛ أَي: مَ ءِ ـــالَ ـــبَ ــمِ الْ ــظَ ـــعَ عِ اءِ مَ ـــزَ ـــــــجَ ــمَ الْ ــظَ ـــهُملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ عِ ـــولُ قَ
ــيَّــةً  ــيــفِ ءِ كَ ــالَ ــمِ الــبَ ــظَ ــعَ عِ ، مَ ابِ ةُ الــثَّــوَ ــثــرَ كَ ــةُ األَجـــرِ وَ ــمَ ــظَ ــعَ ، فَ ــمُ عــظَ هُ أَ اؤُ ـــزَ ـــجَ ــمَ فَ عــظَ أَ

ا. اقً فَ وِ اءً  زَ جَ  ، يَّةً مِّ كَ وَ
 ، ءً ــالَ ـــدَّ الــنَّــاسِ بَ شَ ــوا أَ ــانُ ، كَ اءً ـــزَ ــمَ الــنَّــاسِ جَ عــظَ پ أَ ــاءُ ــيَ ــانَ األَنــبِ ــا كَ ــمَّ لَ  وَ
؟  ءً دُّ بَالَ ، أَيُّ النَّاسِ أَشَ ِ ولَ اهللَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ گ: قُ بِي وقَّاصٍ عدُ بنُ أَ الَ سَ ا قَ مَ كَ
انَ  كَ إِنْ  فَ  ، ينِهِ دِ بِ  سَ حَ لَى  عَ لُ  جُ الرَّ يُبْتَلَى  فَ  ، ثَلُ األَمْ فَ ثَلُ  األَمْ مَّ  ثُ  ، بِيَاءُ «األَنْ  : الَ قَ
حُ  بْرَ يَ ا  مَ فَ  ، ينِهِ دِ بِ  سَ حَ لَى  عَ تُلِيَ  ابْ ةٌ  قَّ رِ ينِهِ  دِ فِي  انَ  كَ إِنْ  وَ  ، هُ ؤُ بَالَ تَدَّ  اشْ بًا  لْ صُ ينُهُ  دِ
رواه بــهــذا الــلــفــظ: أبــو بكر األبــهــري فـي «فـــوائـــده» (رقـــم: ٨١)، وصححه األلــبــانـــــي۴ فـي   (١)

«صحيـح الـجامع» (١٧٠٤).
رواه التـرمذي (٢٣٩٦)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٥٦٤/٢).  (٢)
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 .(١)« طِيئَةٌ خَ يْهِ  لَ عَ ا  مَ  ، ضِ األَرْ لَى  عَ ي  شِ يَمْ هُ  كَ تْرُ يَ تَّى  حَ  ، بْدِ بِالعَ ءُ  البَالَ
ــولِ  ــصُ حُ فِـــي  يـــحٌ  ـــرِ صَ  « ـــــــمْ هُ ـــالَ ـــتَ ابْ ـــــا  مً ــوْ قَ ــــبَّ  حَ أَ ا  إِذَ إِنَّ اَهللاَهللا  ــــهُملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ــــولُ قَ وَ

بَّهُ اُهللا.  أَحَ ن  لِمَ ءِ  بتِالَ االِ
 ، ءً ــــالَ ـــاسِ بَ ـــــدَّ الـــنَّ شَ ـــوا أَ ـــانُ ، كَ ــــابِ ـــلَ األَحــــبَ فـــضَ پ أَ ـــاءُ ـــيَ ــــانَ األَنـــبِ ـــا كَ ـــمَّ لَ وَ
 ، ظِيمَ العَ ابَ  الثَّوَ لِكَ  بِذَ وا  لِيَنَالُ ا؛  دً أَحَ بْ  يُصِ لَم  ا  مَ فِي اهللاِ  ءِ  البَالَ نَ  مِ م  ابَهُ أَصَ وَ
ــمُ  ــيــبُــهُ ــصِ ــرٌ تُ ــشَ ــم بَ ــهُ نَّ ــوا أَ ــمُ ــعــلَ يَ ــم، وَ هُ ــعــدَ ــنْ بَ ــم مَ ــى بِــهِ ــأَسَّ ــتَ لِــيَ ، وَ انَ األَكــبَــرَ ضـــوَ الـــرِّ وَ

.(٢) ءُ البَالَ وَ نُ  حَ المِ
نْ  مِ  ، ءَ بتِالَ االِ مُ  نهُ عَ كُ  يُمسِ ا،  قَومً بَّ  يُحِ لَم  ا  إِذَ نَّ اَهللا  أَ  : يثِ دِ الحَ ومُ  فهُ مَ وَ

ا. لَيهَ عَ بُونَ  اقَ يُعَ فَ م،  نُوبِهِ بِذُ ةِ  رَ اآلخِ إِلَى  لُوا  نتَقِ يَ أَن  أَجلِ 
اهُ اُهللا  قَضَ ــا  ــمَ بِ ــــيَ  ضِ رَ ـــن  مَ أَي:  ـــا»؛  ضَ الـــرِّ ــهُ  ــلَ فَ ـــــــيَ  ضِ رَ ـــنْ  ـــمَ ـــهُملسو هيلع هللا ىلص: «فَ ـــولُ قَ وَ
الَى:  عَ تَ ــالَ  قَ ا  مَ كَ ــا،  ــاقً فَ وِ اءً  ــزَ جَ  ، نَ اهللاِ مِ ــى  ضَ الــرِّ هُ  لَ فَ  ، ءِ بــتِــالَ االِ ــنَ  مِ يهِ  لَ عَ هُ  رَ ــدَّ قَ وَ

.[٨ ﴾ [البينة:  3 2  1  0  /  . ﴿
ــى  ضَ مُ الــرِّ ـــدَ عَ ــيءِ وَ ــةُ لِــلــشَّ ــيَ اهِ ــرَ : الــكَ ــطُ ــخَ »، الــسَّ ــطَ ــخِ ـــنْ سَ مَ ــهُملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ــولُ قَ وَ
 . ةً وبَ قُ عُ لِكَ  بِذَ فَى  كَ وَ  ، نَ اهللاِ مِ أَي:   ، طُ خَ السَّ هُ  لَ فَ ارَ اهللاِ  قدَ أَ طَ  خِ سَ مَن  أَي:   ، بِهِ

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
.(٣)« بَائِرِ الكَ كبَرِ  أَ ن  مِ طَ  خَ السَّ نَّ  أَ لِيلٌ  دَ فِيهِ  وَ [محمد]،   ﴾b  À

ŽôÑ˛̄ \;È Ž…;ÿ̌ÊěŒ̨’\ ; ; ; ; ;Ï̌¬̨Žd\ ĆÖ’\;Ï̌Ÿ̨ ˛̃¬̨’\

ــالَ  قَ  ، ــبْــدَ الْــعَ بَّ اُهللاُهللا  أَحَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ  گ:  ةَ ـــــرَ يْ ــرَ هُ أَبـِي  ــنْ  عَ
: إِنَّ اَهللاَهللا  ـاءِ مَ لِ السَّ ـنَادِي فـِي أَهْ مَّ يُ ، ثُ يلُ بْـرِ بُّـهُ جِ ـيُـحِ ، فَ بَّـهُ أَحِ ا فَ نً بَبْتُ فُالَ دْ أَحْ : قَ يلَ بْـرِ لـِجِ

رواه الترمذي (٢٣٩٨)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٥٦٥/٢).  (١)
«تيسير العزيز الحميد» (ص٩٠٥). المصدر السابق (ص٩٠٧ - ٩٠٨).(٢)   (٣)
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.(١)« ضِ َرْ بُولُ فـِي األْ عُ لَهُ الْقَ مَّ يُوضَ ، ثُ ـاءِ مَ لُ السَّ بُّـهُ أَهْ ـيُـحِ ، فَ بُّوهُ أَحِ ا فَ نً بَّ فُالَ دْ أَحَ قَ
ا،  بدً عَ بَّ  أَحَ ا  إِذَ الَى  عَ تَ نَّ اَهللا  أَ لَى  عَ  : درِ القَ ظِيمُ  العَ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ لَّ  دَ د  فَقَ
ــمَّ  ــم، ثُ هُ ــوالَ ــعٌ لِــمَ ــبَ ــم تَ ــهُ َنَّ ، ألِ ةِ االَ ـــوَ الـــمُ ــبَّــةِ وَ ــحَ ــى بِــالــمَ ِ األَعــلَ ــإلَ هــلُ الــمَ ــيــهِ أَ ــهَ إِلَ جَّ ــوَََ تَ
دُ  فِ تَ ولِيَائِهِ  أَ لُوبَ  قُ لُ اُهللا  يَجعَ وَ م،  ينَهُ بَ بُولُ  القَ هُ  لَ عُ  يُوضَ فَ  ، األَرضِ هــلُ  أَ بُّهُ  يُحِ

 . نهُ عَ ا  ضَ الرِّ وَ يهِ  إِلَ يلِ  المَ وَ  ، ةِ حمَ الرَّ وَ بَّةِ  حَ المَ وَ دِّ  بِالوُ  : يهِ إِلَ
قبِلُ  يُ ، وَ بَّتِهِ حَ امِ بِمَ كرَ اإلِ لِ وَ الَ لكِ ذُو الجَ الِكُ المُ يهِ مَ هُ إِلَ جَّ تَوَ ن يَ يكَ بِمَ نَاهِ وَ
 ، يمِ التَّكرِ وَ يلِ  بِالتَّبجِ األَرضِ  أَهــلُ  وَ األَعلَى   ُ ألَ المَ هُ  ظُ لحَ يَ وَ  ، تِهِ امَ رَ كَ اعِ  بِأَنوَ يهِ  لَ عَ

U﴾ [الحديد].  } | { z yx w v u t s﴿ وَ
 '  &  %  $  #  "  !﴿ ـــــــــــــــــالَ اُهللاگ:  قَ

r﴾ [مريم].  )  (
يَ  هِ وَ  ، اتِ الِحَ الصَّ لُونَ  يَعمَ ينَ  ذِ الَّ نِينَ  ؤمِ المُ هِ  بَادِ لِعِ سُ  يَغرِ هُ  نَّ أَ الَى  عَ تَ يُخبِرُ 
فِي  م  هُ لَ سُ  يَغرِ  ، ةَ يَّ دِ مَّ حَ المُ ةَ  يعَ رِ الشَّ ا  تِهَ عَ تَابَ لِمُ ي اَهللاک  تُرضِ تِي  الَّ الُ  األَعمَ

. نهُ عَ يدَ  حِ مَ الَ  وَ  ، نهُ مِ دَّ  بُ الَ  مرٌ  أَ ا  ذَ هَ وَ  ، ةً دَّ وَ مَ وَ بَّةً  حَ مَ ينَ  الِحِ الصَّ هِ  بَادِ عِ لُوبِ  قُ
فِي  يتٌ  صِ لَهُ  وَ إِالَّ  بْدٍ  عَ نْ  مِ ا  «مَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ ةَگ:  رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ
يتُهُ  صِ انَ  كَ إِنْ  وَ ؛  ضِ األَرْ فِي  ــعَ  ضِ وُ نًا،  سَ حَ اءِ  مَ السَّ فِي  يتُهُ  صِ انَ  كَ ــإِنْ  فَ  : اءِ مَ السَّ

.(٢)« ضِ األَرْ فِي  عَ  ضِ وُ يِّئًا،  سَ اءِ  مَ السَّ فِي 
لَ  مَ عَ لُ الْ مَ عْ لَ يَ جُ يْتَ الرَّ أَ رَ ملسو هيلع هللا ىلص: أَ ولِ اهللاِ سُ : قِيلَ لِرَ الَ گ قَ رٍّ بِي ذَ نْ أَ عَ وَ

.(٣)« نِ مِ ؤْ الْمُ   رَ بُشْ لُ  اجِ عَ «تِلْكَ   : الَ قَ ؟  يْهِ لَ عَ النَّاسُ  هُ  دُ مَ يَحْ وَ  ، يْرِ الْخَ نَ  مِ
أخرجه مـالك (٢٩٥٨). وهو فـي «صحيـح البخاري» (٦٠٤٠)، و«صحيـح مسلـم» (٢٦٣٧).  (١)

ه األلباني۴ في «الصحيحة» (٢٢٧٥).   إسنادَ ار» (٩٢٠٢)، وقوَّ خَّ ار «البحر الزَّ رواه البزَّ  (٢)
رواه مسلم (٢٦٤٢).  (٣)
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الَى  عَ تَ اءِ اهللاِ  ضَ رِ ــلَــى  عَ لِــيــلٌ  دَ ــيَ  هِ وَ  ، ــيــرِ بِــالــخَ ــهُ  لَ ــةُ  ــلَ ــجَّ ــعَ الــمُ   الــبُــشــرَ هِ  ـــذِ هَ وَ
. لقِ الخَ إِلَى  بِّبُهُ  يُحَ فَ  ، هُ لَ بَّتِهِ  حَ مَ وَ  ، نهُ عَ
هُ ــــــــبــــــــدَ عَ ـــــــــا  ـــــــــومً يَ ـــــــــــــــــــــــــبَّ اُهللا  أَحَ ا  إِذَ (١)وَ ـــــــاسِ ـــــــةً لِـــــــلـــــــنَّ ـــــــبَّ ـــــــحَ ــــــيــــــهِ مَ ــــــلَ ــــــــى عَ لــــــــقَ أَ

žwŽ’]ę̂ ; ž◊⁄̨¡̨ ;Ì÷̨¡̨ ;ǩÊ⁄̨’\ ; ; ;Ï̌ą̂ ŽŸ]}̨’\ ;Ï̌Ÿ̨ ˛̃¬̨’\

بَّ اُهللاُهللا  أَحَ ا  «إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ گ  ــقِ ـــــمِ الـــــحَ و بنِ  مرِ عَ عــن 
ا  الـِحً صَ ــالً  ــمَ عَ ــهُ  لَ ــقُ  فِّ ــوَ : «يُ ــالَ قَ ؟  ــهُ ــلَ ــسَ عَ ـــــا  مَ وَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ قَ  .« ــهُ ــلَ ــسَ عَ ا  ــبْــدً عَ

.(٢)« لَهُ وْ حَ نْ  «مَ  :- الَ  قَ وْ  أَ  -  « ـهُ انُ يـرَ جِ نْـهُ  عَ ـى  ضَ ـرْ يَ تَّى  حَ  ، هِ لـِ أَجَ يْ  دَ يَ ـيْـنَ  بَ
 : هُ لُ سِ عْ ــامَ يَ ــعَ ــلَ الــطَّ ــسَ : عَ ــالُ ــقَ . يُ ــلِ ــسَ ــنَ الــعَ ــوذٌ مِ ــأخُ ، مَ ــنَــاءِ : طِــيــبُ الــثَّ ــلُ ــسْ الــعَ
طَابَ  ي  ــذِ الَّ الِحِ  الصَّ لِ  مَ العَ نَ  مِ الَى  عَ تَ هُ اُهللا  قَ زَ رَ ا  مَ بَّهَ  شَ  . لَ سَ العَ فِيهِ  لَ  عَ جَ ا  إِذَ
.(٣) طِيبُ يَ وَ بِهِ  لَى  لَوْ يَحْ فَ  ، امِ الطَّعَ فِي  لُ  يُجعَ ي  الَّذِ لِ  سَ بِالعَ  ، هِ قَومِ ينَ  بَ هُ  كرُ ذِ بِهِ 

لَ اَهللا  تَسأَ أَن  ــيــكَ  ــلَ ــعَ فَ ؟!  ــوتِ الــمَ ــنــدَ  عِ ــهُ  لَ ــمُ  ــخــتَ يُ ــا  بِــمَ ي  ـــدرِ يَ الَ  ـــانُ  نـــسَ اإلِ وَ
. تَامِ الخِ سنَ  حُ ا  ائِمً دَ

ئُ  ـــارِ الـــقَ ــمِ  ــعــلَ ــلــيَ فَ  : ــبــدِ لِــلــعَ بَّةِ اهللاِ  حَ مَ ـــاتِ  مَ ـــالَ عَ ـــن  عَ يــثِ  ــدِ الــحَ ـــامِ  ـــتَ خِ فِــــي  وَ
. نَّةَ الجَ هُ  لَ أَدخَ بَّهُ اُهللا،  أَحَ مَن  نَّ  بِأَ  ، بِيبُ اللَّ

ــيٌّ فِـــــي  ـــ ــبِ صَ ، وَ ــهِ ـــ ــابِ ــحَ ـــنْ أَصْ ــرٍ مِ ــفَ ملسو هيلع هللا ىلص فِـــــي نَ ــبِـــــيُّ ـــرَّ الــنَّ : مَ ـــالَ گ قَ ــــسٍ نَ ـــنْ أَ عَ
عَى  تَسْ بَلَتْ  قْ أَ فَ  ، أَ يُوطَ نْ  أَ ا  هَ دِ لَ وَ لَـى  عَ ـيَتْ  شِ خَ  ، مَ وْ قَ الْ هُ  مُّ أُ أَتْ  رَ ـا  ـمَّ لَ فَ  ، يقِ الطَّرِ
هِ  ذِ انَتْ هَ ـا كَ ، مَ ولَ اهللاِ سُ ا رَ : يَ مُ وْ قَ الَ الْ قَ ؛ فَ ـهُ تْ ذَ أَخَ تْ فَ عَ سَ نـِي، وَ نـِي ابْ : ابْ ولُ قُ تَ وَ
الَ  اُهللاُهللاک،  الَ  «وَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبـِيُّ ـمُ  هُ ضَ فَّ فَخَ  : الَ قَ ؟!  النَّارِ فـِي  ا  هَ نـَ ابْ يَ  لِتُلْقِ

«العقد الفريد» (٢٢٧/١).  (١)
رواه الـحاكم (٣٤٠/١)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح التـرغيب والتـرهيب» (٣٣٥٨).  (٢)

«النهاية في غريب الحديث واألثر» (٧٣٢/٣).  (٣)
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.(١)« النَّارِ فـِي  يبَـهُ  بـِ حَ لْقِي  يُ
Ž!\ ŽÏĆeų⁄̨Ž’ ;Ï̌ęŽ’]q̨’\ ;ǧ]ęà˛̄ \

وَ  هُ مُ اُهللاک،  بُّهُ يُحِ ــن  مَ ةِ  مــرَ زُ فِــي  بدِ  العَ ــولَ  خُ دُ نَّ  ــأَ بِ ــمْ -  -  ــلَ اعْ
بَبٍ  بدُ بِسَ لِمَ العَ ا عَ إِذَ ، فَ ونَ ابِقُ تَسَ يهِ المُ تَسابَقُ إِلَ يَ ، وَ ونَ تَنَافِسُ تَنَافَسُ فِيهِ المُ ي يَ الَّذِ

.(٢) مكِنٍ مُ لِّ  بِكُ يلِهِ  تَحصِ فِي  غَ  الَ بَ وَ  ، بِهِ رَ  ادَ بَ وَ يهِ  إِلَ عَى  سَ بَّةِ اهللاِ،  حَ لِمَ الِبٍ  جَ
ا  هَ تَعظِيمُ وَ الَى؛  عَ تَ بِّ  الــرَّ وقِ  قُ بِحُ عــتِــنَــاءُ  االِ  : لِــكَ ذَ ــى  إِلَ األَســبَــابِ  بُ  قــرَ أَ وَ
 .(٣) ةَ الَ حَ مَ الَ  الَى  عَ تَ بَّةَ اهللاِ  حَ مَ بُ  يُوجِ لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، وهِ جُ الوُ لِ  أَكمَ لَى  عَ ا  هَ اعُ إِيقَ وَ

: لِكَ ذَ ن  مِ وَ

ŽóŽ\Ǫ̨̈’\ ;Ą̊¬d̨ ; Ž◊ Ž…\Ę̂Ćfi’]Žd ;Ž!\ Ì’̨Žb ;ǧ ćÖŒ̨Ći’\ ;  L  

ــنْ  مَ  : ــــالَ قَ اَهللاَهللا  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  اهللاِ ـــــولُ  سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ گ  ةَ ـــــــرَ يْ ـــرَ هُ ــــي  بـِ أَ ـــنْ  عَ
ــبَّ  حَ ءٍ أَ ـــــيْ بِــشَ ي  ــدِ ــبْ ـــــيَّ عَ لَ إِ بَ  ــرَّ ــقَ تَ ـــــا  مَ ، وَ بِ ــرْ ـــــحَ بِــالْ ـــــهُ  ــتُ نْ آذَ ــدْ  ــقَ فَ ـــــيــا  لِ  لِـــــي وَ ــادَ عَ
ــتَّــى  ـلِ حَ افـِ ـالــنَّــوَ بـِ ـــــــيَّ  لَ إِ بُ  ــرَّ ــتَــقَ يَ ي  ـــبْـــدِ الُ عَ ـــزَ يَ ـــــا  مَ ؛ وَ ــهِ ـــ ــيْ ـــ ــلَ ــهُ عَ ـــ ضــتُّ ــرَ ـــ ــتَ افْ ـــــا  ـــــمَّ ـــــــيَّ مِ لَ إِ
 ، بِـــــهِ ـــــرُ  ــبْــصِ يُ ي  الَّذِ هُ  ـرَ بَصَ وَ  ، بـِهِ ــعُ  ــمَ ــسْ يَ ي  الَّذِ ــهُ  ــعَ ــمْ سَ نْتُ  كُ  : ـــــهُ ــبَــبْــتُ حْ أَ ا  إِذَ فَ  ، بَّـهُ حِ أُ
 ، ـــــهُ ــنَّ ـــ ــطِــيَ ُعْ ألَ ِـــــي  ــن لَ ــأَ سَ إِنْ  وَ ــا،  بِـــــهَ ـــــي  ــشِ ــمْ يَ ــتِـــــي  لَّ ا ــهُ  ــلَ جْ رِ وَ ــا،  بِـــــهَ ــطِــشُ  ــبْ يَ ــتِـــــي  لَّ ا هُ  ـــدَ يَ وَ

.(٤ )«... ـــــهُ نَّ ــيــذَ ُعِ نِـــــي ألَ ــاذَ ــتَــعَ اسْ ــئِــنِ  لَ وَ
 : نِ يْ رَ مْ أَ فِي  بَّتِهِ  حَ مَ بَابِ  أَسْ رَ  صْ حَ يُّ  ٰهِ لَ ِ اإلْ يفُ  رِ الشَّ يثُ  دِ الْحَ ا  ذَ هَ نَ  مَّ تَضَ «فَ
ا  مَ بُّ  أَحَ هِ  ائِضِ رَ فَ اءَ  دَ أَ نَّ  أَ ڽ  بَرَ أَخْ وَ  . افِلِ بِالنَّوَ يْهِ  إِلَ بِ  رُّ التَّقَ وَ  ، هِ ائِضِ رَ فَ اءِ  دَ أَ

رواه أحمد (١٠٤/٣)، وصححه األلبانـي۴  فـي «الصحيـحة» (٢٤٠٧).  (١)
(٢) «الفتح الرباني من فتاو الشوكاني» (٤١٣/١)، بتصرف.

«تلقيح األسرار بلوامع األنوار» (ص٥٩)، البن شيخ الحزاميين۴.  (٣)
رواه البخاري (٦٥٠٢).  (٤)
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نَ  مِ ثِرُ  كْ يُ الُ  ــزَ يَ الَ  بَّ  حِ مُ الْ نَّ  أَ وَ  ، افِلُ النَّوَ ا  هَ دَ بَعْ مَّ  ثُ  ، بُونَ رِّ تَقَ مُ الْ يْهِ  إِلَ بِهِ  بُ  رَّ تَقَ يَ
كُ  رَّ تَحَ يَ الَ  وَ  ، هِ رِ كْ بِذِ إِالَّ  بْدُ  عَ الْ نْطِقُ  يَ الَ  ينَئِذٍ  فَحِ  ، ِ هلِلَّ ا  بُوبً حْ مَ يرَ  يَصِ تَّى  حَ افِلِ  النَّوَ
إِنْ بَطَشَ  ، وَ رَ بِهِ رَ نَظَ إِنْ نَظَ ، وَ عَ بِهِ مِ عَ سَ مِ إِنْ سَ ، وَ ِ إِنْ نَطَقَ نَطَقَ بِاهللَّ ، فَ هِ رِ مْ إِالَّ بِأَ
ي  الَّذِ هُ  رَ بَصَ وَ  ، بِهِ عُ  مَ يَسْ ي  الَّــذِ هُ  عَ مْ سَ نْتُ  «كُ  : لِهِ وْ بِقَ ادُ  رَ مُ الْ وَ  هُ ا  ذَ فَهَ  ، بِهِ بَطَشَ 

ا»(١). بِهَ ي  شِ يَمْ الَّتِي  هُ  لَ جْ رِ وَ ا،  بِهَ بْطِشُ  يَ الَّتِي  هُ  دَ يَ وَ  ، بِهِ رُ  بْصِ يُ
اءِ  صغَ اإلِ نَ  مِ  ، هُ يَكرَ ا  مَ ةِ  عَ اقَ وَ مُ ن  عَ هُ  مُ يَعصِ وَ يهِ  لَ عَ هُ  حَ ارِ وَ جَ ظُ اُهللا  يَحفَ وَ
ا  فِيمَ البَطشِ  ــنَ  مِ وَ  ، هِ رِ بِبَصَ نهُ  عَ ى اُهللا  نَهَ ا  مَ إِلَى  رِ  النَّظَ ــنَ  مِ وَ  ، هِ معِ بِسَ إِلَى اللَّهوِ 

 . جلِهِ بِرِ البَاطِلِ  إِلَى  عيِ  السَّ نَ  مِ وَ  ، هِ بِيَدِ هُ  لَ لُّ  يَحِ الَ 
 ، اهُ إِيَّ اهُ  أَعطَ يئًا  شَ لَ اَهللا  أَ سَ ا  إِذَ فَ  ، لَى اهللاِ عَ تِهِ  امَ رَ لِكَ ةِ  عوَ الدَّ ابَ  جَ مُ يرُ  يَصِ وَ

. نهُ مِ هُ  اذَ عَ أَ يءٍ  شَ ن  مِ بِهِ  اذَ  استَعَ ا  إِذَ وَ
]Ę̈› ćÅ’\ ;È Ž… ;Å̌· ćá’\  M  

ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، ــلٌ جُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيَّ تَــى  أَ  : ــالَ قَ يِّگ  دِ اعِ السَّ دٍ  عْ سَ لِ بْنِ  هْ سَ ــنْ  عَ
؟  الــنَّــاسُ ــنِـــــي  ــبَّ حَ أَ وَ  ، ُ بَّنـِي اهللَّ أَحَ  : ـــــهُ ــتُ ــلْ ــمِ عَ ــا  نَ أَ ا  إِذَ  ، ــلٍ ــمَ عَ لَـى  عَ ــنِـــــي  لَّ دُ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ
ي  ــدِ يْ أَ فـِي  ـا  فـِيمَ ـــدْ  هَ ازْ وَ ؛  ُ ُاهللَّ بَّكَ اهللَّ ـحِ يُ ـــــيَــا،  نْ الــدُّ فـِي  ـــدْ  هَ «ازْ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ

.(٢)« النَّاسُ بَّكَ  يُحِ  ، النَّاسِ
: يَاءَ أَشْ ةُ  ثَ ثَالَ نيَا  الدُّ فِي  دَ  هْ الزُّ حُ  حِّ يُصَ ي  الَّذِ وَ

. ائِرٌ زَ يَالٌ  خَ وَ  ، ائِلٌ زَ ظِلٌّ  ا  نَّهَ أَ بْدِ  العَ لْمُ  عِ ا»:  هَ دُ «أَحَ
ــى  ــلَ ـــــوَ عَ هُ ـــرُ وَ ـــمَ ـــهِ عُ ـــيْ ـــلَ ـــــلَ عَ خَ ملسو هيلع هللا ىلص دَ ـــــــولَ اهللاِ سُ نَّ رَ ک: أَ ــــاسٍ ــــبَّ ــــنِ عَ ــــنِ ابْ عَ

«جامع العلوم والحكم» (ص٣٤٤ - ٣٤٥).  (١)
والتـرهيب»  التـرغيب  «صحيـح  فـي  األلــبــانـــــي۴  لغيـره  وحسنـه   ،(٤١٠٢) مـاجه  ابــن  رواه   (٢)

.(٣٢١٣)
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ا؟  ذَ هَ نْ  مِ ــرَ  ثَ وْ أَ ا  اشً فِرَ تَ  ذْ اتَّخَ وِ  لَ بِيَّ اهللاِ،  نَ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، نْبِهِ جَ فِي  ــرَ  ثَّ أَ دْ  قَ  ، يرٍ صِ حَ
 ، ائِفٍ صَ مٍ  وْ يَ فِي  ارَ  سَ اكِبٍ  رَ كَ إِالَّ  يَا  نْ الدُّ ثَلُ  مَ وَ ثَلِي  مَ ا  مَ يَا؟!  نْ لِلدُّ وَ لِي  ا  : «مَ الَ قَ فَ

ا»(١). هَ كَ رَ تَ وَ احَ  رَ مَّ  ثُ  ، ارٍ هَ نَ نْ  مِ ةً  اعَ سَ ةٍ  رَ جَ شَ تَ  تَحْ تَظَلَّ  اسْ فَ
ا  تِهَ رَ ضْ ــا فِــي خُ ــهَ ــإِنَّ ، فَ اءً ـــوَ ــعِ سَ اقِ ــوَ ــتَــهُ لِــلْ ــقَ ــابَ ــطَ مُ ، وَ ــثَــالِ ا الــمِ ــذَ ــنَ هَ ــسْ ــلْ حُ مَّ ــأَ ــتَ فَ
إِلَى  افِرٌ  سَ مُ بْدُ  العَ وَ  ، الظِّلِّ كَ يْئًا  فَشَ يْئًا  شَ ا  هَ بْضِ قَ وَ ا  ائِهَ ضَ انْقِ ةِ  عَ رِ سُ فِي  وَ  ، ةٍ رَ جَ شَ كَ
ا  تَهَ تَحْ بْنِيَ  يَ نْ  أَ بِــهِ  نُ  سُ يَحْ الَ   ، ــائِــفٍ صَ مٍ  ــوْ يَ فِــي  ةً  ــرَ ــجَ شَ  ََأ رَ ا  إِذَ ــافِــرُ  ــسَ الــمُ وَ  ، ــهِ بِّ رَ
لِــكَ  ــلَــى ذَ ادَ عَ ــتَــى زَ مَ ، وَ ــةِ ــاجَ رِ الــحَ ــدْ ــا بِــقَ ــتَــظِــلَّ بِــهَ ــسْ ــلْ يَ ا، بَ ارً ـــرَ ــا قَ هَ ــذَ ــتَّــخِ الَ يَ ا وَ ارً دَ

.(٢) فَاقِ الرِّ نِ  عَ طَعَ  انْقَ
ــيَ  هِ ا، وَ ــرً ــطَ ــلَّ خَ جَ أَ ا، وَ رً ــدْ ا قَ نْهَ ــمَ مِ ــظَ عْ ا أَ ارً ـــا دَ هَ اءَ رَ نَّ وَ ــهُ أَ ــمُ ــلْ ــانِــي): عِ (الــثَّ
ةِ،  ــرَ اآلخِ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ  ِ َِواهللَّ «َواهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ ا  مَ كَ ا  يْهَ إِلَ ا  بَتَهَ نِسْ نَّ  أَ وَ  ، اءِ البَقَ ارُ  دَ

؟!»(٣). عُ جِ رْ يَ ا  بِمَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، اليَمِّ فِي  هُ  بُعَ أُصْ مْ  كُ دُ أَحَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِالَّ 
الَى: ﴿/ 0 1﴾  عَ هُ تَ ولُ نهُ قَ مِ ، وَ عنِي: البَحرَ »، يَ : «فِي اليَمِّ هُ ولُ قَ وَ

.(٤)[٣٩ [طه: 
ــنَــاءِ  فَ ــا وَ تِــهَ ــدَّ ــرِ مُ ةِ فِــي قِــصَ ـــرَ ــى اآلخِ ــبَــةِ إِلَ ــا بِــالــنِّــسْ ــيَ نْ ــا الــدُّ : مَ يــثِ ــدِ ــنَــى الــحَ ــعْ مَ وَ
ــقُ  ــلَ ــعْ يَ ي  ـــذِ الَّ ــاءِ  الــمَ ــةِ  ــبَ ــنِــسْ كَ إِالَّ  ــا،  ــهَ ــيْــمِ ــعِ نَ وَ ــا  اتِــهَ ــذَّ لَ امِ  وَ دَ وَ ةِ  ـــرَ اآلخِ امِ  وَ دَ وَ ــا،  اتِــهَ ــذَّ لَ

.(٥) رِ البَحْ بَاقِي  إِلَى  بُعِ  بِاألُصْ
ــرِ  ــمُ ارُ عُ ـــدَ ـــقْ ــا مِ ــمَ ، فَ ةِ ـــــرَ ـــى اآلخِ ــا إِلَ ــهَ ــوعِ ــمُ ــجْ ــا بِــمَ ــيَ نْ ــةَ الــدُّ ــبَ ا نِــسْ ـــذَ ـــانَ هَ ا كَ ــــإِذَ فَ

ةِ؟(٦).  رَ اآلخِ إِلَى  بِالنِّسبَةِ  انِ  نْسَ اإلِ
رواه أحمد (٢٧٤٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٢٨٣).  (١)

«عدة الصابرين» (ص٢٧٩). رواه مسلم (٢٨٥٨).(٢)   (٣)
«شرح شهاب القضاعي» (٢٥٥/١).  (٤)

«صحيح مسلم بشرح النووي» (١٩٢/١٧ – ١٩٣).  (٥)
«الداء والدواء» (ص٥٥).  (٦)
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هُ  صَ رْ نَّ حِ أَ ا، وَ نْهَ هُ مِ تِبَ لَ يْئًا كُ هُ شَ نَعُ مْ ا الَ يَ هُ فِيْهَ دَ هْ نَّ زُ تُهُ أَ فَ رِ عْ ): مَ (الثَّالِثُ
 ، ينٍ قِ يَ لْمُ  عِ هُ  لَ ارَ  صَ وَ لِكَ  ذَ نَ  يَقَّ تَ تَى  فَمَ ا،  نْهَ مِ هُ  لَ ضَ  قْ يُ مْ  لَ ا  مَ هُ  لَ لِبُ  يَجْ الَ  ا  يْهَ لَ عَ

ا. فِيْهَ دُ  هْ الزُّ يْهِ  لَ عَ انَ  هَ
ــهُ فِــي  مَ ــدَ ــتُ قَ ــبِّ ــثَ تُ ــا، وَ ــهَ ــيْ ــدَ فِ هْ ــدِ الــزُّ ــبْ ــى الــعَ ــلَ ــلُ عَ ــهِّ ــسَ ــةُ تُ ثَ ــالَ ــــورُ الــثَّ هِ األُمُ ــذِ ــهَ فَ

.(١) اءُ شَ يَ نْ  لِمَ فِّقُ  وَ المُ  ُ َواهللَّ  ، هِ امِ قَ مَ
: اتٍ مَ الَ عَ ثُ  ثَالَ دِ  اهِ لِلزَّ وَ

گ:  الَ قَ ا  مَ كَ  ، ودٍ قُ فْ مَ لَى  عَ نَ  زَ يَحْ الَ  وَ  ، ودٍ جُ وْ بِمَ حَ  رَ فْ يَ الَ  نْ  أَ لَــى):  (األُوْ
.[٢٣ ﴾ [الحديد:  Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿

. هُ ادِحُ مَ وَ هُ  امُّ ذَ هُ  نْدَ عِ يَ  تَوِ سْ يَ نْ  أَ  :( (الثَّانِيَةُ
 ، ةِ ةَ الطَّاعَ وَ الَ بِهِ حَ لْ لَى قَ الِبُ عَ الغَ الَى، وَ عَ ِ تَ هُ بِاهللَّ نْسُ ونَ أُ نْ يَكُ ): أَ (الثَّالِثَةُ
ا  مَ هُ وَ  ، بَّةِ اهللاِ حَ مَ ا  إِمَّ وَ يَا  نْ الدُّ بَّةِ  حَ مَ ا  إِمَّ  : بَّةِ حَ المَ ةِ  وَ الَ حَ نْ  عَ لْبُ  القَ لُو  يَخْ الَ  إِذْ 
الَ  اءُ وَ ـــوَ جَ الـــهَ ــــرَ ــــلَ خَ خَ ا دَ ــاءُ إِذَ ــالــمَ ، فَ حِ ـــدَ اءِ فِـــي الـــقَ ـــوَ الـــهَ ــاءِ وَ ــالــمَ ــبِ كَ ــلْ فِـــي الــقَ

.(٢) هِ يْرِ بِغَ لْ  تَغِ شْ يَ مْ  لَ وَ بِهِ  لَ  تَغَ اشْ  ِ بِاهللَّ نِسَ  أَ نْ  مَ لُّ  كُ وَ  ، انِ عَ تَمِ يَجْ
Ž„ ŽÕ ˛̃|˛̂Ą̂ ; Ž„Ž’\Ę̂Õ˛̂Ą̂ ; Ž„Ž’]⁄̨¡˛̂ ;È Ž… \’đÈŽeĆfiملسو هيلع هللا ىلص; ;Ï̌¬̨d̨]įŸ̌  N  

 ﴾ I H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? الَ اُهللاگ: ﴿<  قَ
.[٣١ [آل عمران: 

ا. تِهَ ائِدَ فَ وَ ا  تِهَ رَ ثَمَ وَ بَّةِ  حَ المَ لِيلِ  دَ إِلَى  ةٌ  ارَ إِشَ
ــةُ  ــبَّ ــحَ ـــا: مَ ـــهَ تُ ـــرَ ـــمَ ثَ ـــا وَ ـــهَ تُ ـــدَ ـــائِ فَ ــــولِملسو هيلع هللا ىلص. وَ سُ ـــبَـــاعُ الــــرَّ ـــا: اتِّ ـــهَ ـــتُ مَ ـــالَ عَ ــا وَ ــهَ لـِـيــلُ ــدَ فَ
بَّتُهُ  حَ مَ وَ  ، لَةً اصِ حَ هُ  لَ مْ  بَّتُكُ حَ مَ تْ  يْسَ لَ فَ  ، ةُ عَ تَابَ مُ الْ لِ  صُ تَحْ مْ  لَ ا  فَمَ  . مْ كُ لَ لِ  سَ رْ مُ الْ

«طريق الهجرتين» (ص٢٥٣). «عدة الصابرين» (ص٣١٦).(١)   (٢)
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.(١) يَةٌ نْتَفِ مُ مْ  كُ لَ
الَ  وَ  . ُ بَّكَ اهللَّ يُحِ نْ  أَ ـــي  فِ نُ  ـــأْ الـــشَّ ــــلِ  بَ  ، َ ــــبَّ اهللَّ ــــحِ تُ نْ  أَ ـــي  فِ نُ  ـــأْ الـــشَّ ـــيْـــسَ  ـــلَ فَ
ا،  رً مْ أَ تَهُ  طَعْ أَ وَ ا،  بَرً خَ تَهُ  قْ دَّ صَ وَ بَاطِنًا،  وَ ا  رً ظَاهِ بِيبَهُ  حَ تَ  بَعْ اتَّ ا  إِذَ إِالَّ   ، ُ بُّكَ اهللَّ يُحِ

ا(٢). عً طَوْ هُ  تَ رْ آثَ وَ  ، ةً وَ عْ دَ بْتَهُ  أَجَ وَ
يثُ  بِحَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ بَاعِ  اتِّ لَى  عَ رصِ  الحِ ةَ  ايَ غَ صَ  نَحرِ أَن  بُ  يَستَوجِ ا  ذَ هَ وَ

. صُ نَنقُ الَ  وَ  ، يدُ نَزِ الَ  ؛  هُ يقَ طَرِ مُ  سَّ تَرَ نَ
ــنَ  ــيــنَــا مِ ــحــمِ يَ وَ  ، ــيــرِ ــنَ الــتَّــقــصِ ــيــنَــا مِ ــحــمِ يَ وَ  ، عِ ــنَ الــبِــدَ ينَا مِ يَحمِ ا  ــذَ ــا هَ نَ ــورُ ــعُ شُ وَ

. وِّ لُ الغُ وَ ةِ  ادَ يَ الزِّ
اذِبٌ  كَ هُ  إِنَّ فَ  ، ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ ةِ  يقَ الطَّرِ لَى  عَ وَ  هُ يْسَ  لَ وَ  ، ِ بَّةَ اهللَّ حَ مَ ى  عَ «ادَّ نِ  فَمَ
، فِي  يَّ يــنَ الــنَّــبَــوِ الــدِّ يَّ وَ ــدِ ــمَّ ــحَ ــمُ عَ الْ ــرْ تَّبِعَ الــشَّ تَّى يَ ، حَ ــرِ َمْ ــسِ األْ ــفْ اهُ فِــي نَ ــوَ عْ فِــي دَ
ــنْ  : «مَ ـــالَ ـــهُ قَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ــبَــتَ عَ ــا ثَ ــمَ »(٣)، كَ الِــــهِ ــــوَ حْ أَ ــالِــهِ وَ فــعَ أَ الِـــهِ وَ ـــوَ قْ ــيــعِ أَ ــمِ جَ

.(٤)« دٌّ رَ وَ  هُ فَ  ، نْهُ مِ لَيْسَ  ا  مَ ا  هذَ ا  نَ رِ مْ أَ فِي  ثَ  أَحدَ

ŽÑ\Ę̂ Žq’\ ;fľâťĄ̂ ;–̌Å ŽêĄ̂; ŽÏ›̨]Ÿ̨ ˛̄ \ ;Ô̌\Ą̈ ˛̂  O  

 ، ورٍ بِطَهُ ا  عَ فَدَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولِ اهللاِ سُ رَ نْدَ  عِ نَّا  كُ  : الَ قَ ـمِيِّگ  لَ السُّ ادٍ  رَ قُ بـِي  أَ نْ  عَ
ـا  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــــولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــاهُ نَ ــوْ ــسَ ــحَ ، فَ ــنَــاهُ ــعْ ــبَّ ــتَ ــتَ ، فَ ــأَ ضَّ ــوَ ــمَّ تَ ، ثُ هُ فِـــــيـــــهِ ـــدَ ــسَ يَ ــمَ ــغَ فَ
نْ  أَ بَبْتُـم  أَحْ ــإِنْ  «فَ  : ــالَ قَ  ، ــولِـــــهِ سُ رَ وَ بُّ اهللاِ  حُ نَا:  لْ قُ تُـم؟!»  نَعْ صَ ـا  مَ لَـى  عَ م  لَكُ ـمَ حَ
ــوا  ــنُ ــسِ أَحْ وَ ـــــم،  ــتُ ثْ ــدَّ حَ ا  إِذَ ـــوا  قُ ـــدُ اصْ وَ ـــــم،  ــتُ ــنْ ـــــمِ تُ اؤْ ا  إِذَ وا  ـــأَدُّ فَ  : ــهُ ـــ ــولُ سُ رَ وَ مُ اُهللاُهللا  بَّكُ ـحِ يُ

«مدارج السالكين» (٢٢/٣). المصدر السابق (٣٧/٣).(١)   (٢)
ابن  للحافظ  بــيــروت]،   - ــان  يَّ الــرَّ مؤسسة  [تــوزيــع   (٤٩٥  -  ٤٩٤/١) العظيم»  الــقــرآن  «تفسير   (٣)

كثير۴.
رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم [١٧ - (١٧١٨)] - واللفظ له - من حديث عائشةڤ.  (٤)
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.(١)« مْ كُ رَ اوَ جَ نْ  مَ ارَ  وَ جِ
 ، هُ ــنــدَ عِ ـــهُ  عَ أَودَ ــا  مَ ــنِ  ــمِ ــؤتَ الــمُ بِتَسلِيمِ  ــنُ  ــمَ ــؤتَ الــمُ ــومَ  ــقُ يَ أَن  ــيَ  هِ  : ــةِ ــانَ األَمَ اءُ  دَ أَ

. ةِ يَانَ الخِ دُّ  ضِ يَ  هِ وَ  ، هِ يرِ غَ أَو  الٍ  مَ ن  مِ يهِ  لَ عَ نَهُ  ائتَمَ وَ
ــهِ  مِ ــالَ ــانُ فِــي كَ نــسَ قَ اإلِ ــصــدُ ــوَ أَن يَ هُ ، وَ بِ ــذِ ــدُّ الــكَ ــوَ ضِ : هُ يــثِ ــدِ ــدقُ الــحَ صِ
 ، ــهُ ــانُ ـــهِ لِــسَ ــظُ بِ ــفَّ ــلَ ــتَ ـــا يَ ــلِّ مَ ـكُ ـــدقَ بـِ  الـــصِّ ـــرَّ ـــتَـــحَ يَ ، وَ ـــى الـــنَّـــاسِ ـــهِ إِلَ ثُ بِ ــدَّ ــتَــحَ ي يَ ــــذِ الَّ

. بَ ذِ الكَ نَّبُ  تَجَ يَ وَ
 ، ـــنَ الــنَّــاسِ هُ مِ رَ ــــاوَ ـــنْ جَ ارَ مَ ــــوَ ـــانُ جِ نـــسَ ــنَ اإلِ ــحــسِ ـــوَ أَن يُ : هُ ارِ ـــوَ ــســنُ الـــجِ حُ

م. نهُ عَ  َاألَذ قِ  طُرُ فَّ  كَ وَ م،  تَهُ طَفَ الَ مُ وَ انِ  حسَ بِاإلِ م  تَهُ لَ امَ عَ مُ وَ
Ì÷̨¬̌’\ ; Ž„Žh]̨ ŽêĄ̂ ;Ìfįâǔ’\ ;Ž!\ ŽÔ]⁄̨ łà˛Ž̄; Žfł÷Œ̨ł’\ ;Ï̌¬̨’̨]Ş̨Ÿ̌  P  

هِ  ابـِ حَ َصْ أُ ألِ رَ قْ انَ يَ كَ ، وَ ةٍ يَّ ـرِ لَـى سَ الً عَ جُ ثَ رَ ملسو هيلع هللا ىلص بَعَ ڤ: أَنَّ النَّبـِيَّ ةَ ائِشَ نْ عَ عَ
لِـــكَ  وا ذَ ـــــرُ كَ ـــوا ذَ ـــعُ جَ ـــــا رَ ـــــمَّ ــلَ A﴾. فَ ـــ ﴿! " # $  ــتِـــــمُ بِـــ ـــــخْ ـــــيَ ــهِ فَ ـــ تِ ــالَ فِـــــي صَ
ةُ  فَ صِ ــا  ـــــهَ َنَّ ألِ  : ــالَ ــقَ فَ ــوهُ  لُ ــأَ ــسَ فَ ؟»  لِـــكَ ذَ نَعُ  يَصْ ءٍ  ـــــيْ شَ َيِّ  ألِ ــوهُ  ــلُ : «سَ ــالَ ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  لِلنَّبـِيِّ

.(٢)« بُّـهُ ـحِ وهُ أَنَّ اَهللاَهللا يُ بـِرُ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَخْ الَ النَّبـِيُّ قَ ا، فَ هَ أَ بـِ رَ قْ بُّ أَنْ أَ نَا أُحِ أَ ، وَ نِ ـمَ حْ الرَّ
تَهُ  مَ زَ الَ مُ وَ ـنِ  حمَ الرَّ اتِ  فَ لِصِ بدِ  العَ بَّ  حُ نَّ  «أَ لَى  عَ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ لَّ  دَ د  فَقَ
ا  انِيهَ عَ مَ فِي  مَ  هُّ التَّفَ وَ  ، لِيلَةِ الجَ انِي  عَ المَ نَ  مِ يهِ  لَ عَ لَّت  دَ ا  مَ ارَ  استِحضَ وَ ا،  هَ رَ كُّ تَذَ

. بدِ لِلعَ بَّةِ اِهللا  حَ مَ  (٣)« أَسبَابِ ن  مِ
ــوتِ  ــعُ نُ ــاتِــهِ وَ ــفَ ــن صِ ا عَ ــيــرً ــنــفِ تَ ةً وَ ــفــرَ ـــدُّ الــنَّــاسِ نَ شَ : أَ اءِ األَهـــــوَ عِ وَ ــدَ هـــلُ الــبِ أَ وَ
التـرغيب  فـي «صحيـح  األلبانـي۴  لغيـره  وحسنـه  فـي «األوســط» (٦٥١٧)،  الطبـرانـي  رواه   (١)

والتـرهيب» (٢٩٢٨).
رواه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلـم (٨١٣).  (٢)

عدي» (٨٣/١). «مجموع مؤلفات السِّ  (٣)
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ــا،  ـهَ ـــنِـــي بـِ ـــعـــتَ يَ ــا وَ ــهَ ــعُ ــجــمَ يَ ـــا وَ هَ ؤُ ـــقـــرَ يَ ـــا وَ هَ ـــرُ ـــذكُ ـــن يَ ــــونَ مَ مُّ ــــذُ يَ ـــونَ وَ ـــبُ ـــاقِ ـــعَ ، يُ ـــالِـــهِ ـــمَ كَ
ندَ  عِ مُّ  الــذَّ وَ قتُ  المَ مُ  هُ لَ ا  ذَ لِهَ وَ ا.  أَهلُهَ وَ ا  بِهَ ــقُّ  أَحَ م  هُ تِي  الَّ اءِ  بِــاألَدوَ م  ونَهُ رمُ يَ وَ
ا  ـــدُّ بُغضً شَ ــى أَ ــالَ ــعَ ُ تَ اهللَّ ، وَ مِ ســــالَ ــاءِ اإلِ ــمَ ــلَ ــن عُ ــالِــمٍ مِ ــلِّ عَ ــانِ كُ ــى لِــسَ ــلَ عَ ، وَ ــةِ األَئِــمَّ

ا(١). اقً فَ وِ اءً  زَ جَ م؛  هُ لَ قتًا  مَ وَ
Z!̌\ €̌‚̌će ŽuÁ̌ ; łflŸ̨

 . ائِلُونَ السَّ هُ  لَ أَ سَ ـا  مَ لُ  أَفضَ وَ  ، نُونَ ؤمِ الـمُ نَّاهُ  ـمَ تَ ـا  مَ أَعلَـى  يَ  هِ  ِ بَّةُ اهللَّ ـحَ مَ وَ
 ، ـــائِـــهِ ـــطَ عَ ، وَ ـــانِـــــــهِ إِحـــسَ ، وَ ـــهِ ـــامِ ــــوقَ إِنـــعَ ـــــيءٌ فَ ــنِ شَ ــؤمِ ــمُ هِ الـــ ــبــدِ ــهُ -گ - لـِـعَ ـــ ــتُ ــبَّ ـــــحَ مَ وَ
.(٢) فُ أَشـرَ وَ لِكَ  ذَ نْ  مِ أَعظَمُ  فَ يَ  هِ ـا  مَّ أَ ا،  بُـهَ وجِ مُ وَ بَّةِ  ـحَ الـمَ رُ  ثَ أَ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ  ، هِ تـِ ابَ إِثَ وَ

األَســنَــى،  ــدَ  ــقــصَ ـــلَ الــمَ صَ وَ وَ  ، ــصــوَ الــقُ ــةِ  ــايَ بِــالــغَ ــرَ  ــفِ ظَ ــد  ــقَ فَ بَّهُ اُهللا  أَحَ ـــن  مَ وَ
اتِ  ــبَــادَ الــعِ ــلُّ  كُ وَ ؛  ــبِــيــنَ اغِ الــرَّ ــاتِ  ــبَ غَ رَ ــةُ  ــايَ نِــهَ وَ  ، الطَّالِبِينَ ــالِــبِ  ــطَ مَ عــلَــى  أَ ــوَ  هُ ي  ــذِ الَّ
ا  ــونُ بِهَ ــكُ ــتِــي يَ ، الَّ ــبَّــةِ ــحَ هِ الــمَ ــذِ ــى هَ ــلِ إِلَ صُّ ــيَ لِــلــتَّــوَ ــا هِ ــمَ ، إِنَّ ــاتِ ــالِــحَ ــالِ الــصَّ األَعــمَ وَ
 .(٣) وهٍ ــكــرُ مَ ــلِّ  كُ ن  مِ اةُ  النَّجَ وَ  ، حبُوبٍ مَ لِّ  لِكُ ــوزِ  الــفَ وَ احِ  النَّجَ وَ حِ  ــالَ الــفَ ولُ  صُ حُ

.(٤)« األَلبَابِ أُولِي  بَاتِ  لَ طَ ةُ  ايَ غَ وَ  ، بَابِ اللُّ «لُبَّ  يَ  هِ وَ
 ، ـــيـــبِ ـــجِ الـــعَ ــــمُ  ــــأنِــــهِ لِــــشَ ــــكَ  هــــنَ ذِ ـــــرْ  حـــــضِ أَ وَ  ، ـــــومِ لـــــقَ ا صــــــفَ  وَ اآلنَ  ــــعِ  ــــمَ اسْ

. ــلِــيــلِ ــمُ الــجَ هِ ــرِ ــطَ خَ وَ
fl̨ËŽfi Žâu⁄̌’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  L  

m﴾ [البقرة]. ے   ~  }  |  { z﴿ الَ اُهللاگ:  قَ
«مفتاح دار السعادة» (٢٩٢/١).  (١)

«شـرح كتاب التوحيد من صحيـح البخاري» (٥٩/١).   (٢)
«الفتح الرباني من فتاو الشوكاني» (٤١٤/١).   (٣)

المصدر السابق (١٣١٩/٣).  (٤)
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 ، ينِِِ الدِّ اتِــبِِِ  ــرَ مَ أَعلَى  ــوَ  هُ وَ  ، هُ الُ مَ كَ وَ ــهُ  وحُ رُ وَ انِ  يمَ اإلِ لُبُّ  وَ  هُ  : انُ حسَ اإلِ
 . نَةِ سَ الحَ اتِ  فَ الصِّ وَ الِيَةِ  العَ قِ  األَخالَ لِّ  لِكُ عٌ  امِ جَ وَ  ، ينَ الِحِ الصَّ قِ  أَخالَ أَعظَمُ  وَ
ــكَ  نَّ ــأَ كَ  َ َاهللَّ تَعبُدَ اهللَّ «أَن  ـــوَ  هُ وَ  ، ِ ةِ اهللَّ بَادَ عِ فِـــــي  ــانٌ  إِحــسَ  : ــانِ ــوعَ نَ ـــانُ  حـــسَ اإلِ وَ

 .« اكَ ـرَ يَ ـهُ  إِنَّ فَ اهُ  ـرَ تَ نْ  تَكُ لَـم  إِن  فَ  ، اهُ ـرَ تَ
ــولِـــــيِّ  وفِ الــقَ ــعــرُ لُ الـــــمَ ــــذْ ـــوَ «بَ هُ ، وَ ــيـــــنَ ــوقِ ـــــخــلُ ـــــى الـــــمَ ـــانُ إِلَ حـــسَ الــثَّــانـِـي: اإلِ وَ
ادُ  إِرشَ وَ  ، لِـيـنَ اهِ الـجَ تَعلِـيمُ   : انِ حسَ اإلِ أَعظَمُ  فَ  . لقِ الـخَ ـى  إِلَ ـالـِيِّ  الـمَ وَ علِـيِّ  الفِ وَ

. يـنَ ـمِ الَ العَ يعِ  ـمِ لـِجَ ةُ  ـيـحَ النَّصِ وَ  ، ـيـنَ الِّ الضَّ
رِ  ـرَ ضَ ـــةُ  الَ إِزَ وَ  ، يـنَ وفـِ لهُ الـمَ ــةُ  ــاثَ إِغَ وَ  ، يـنَ تَاجِ ـحْ الـمُ ــةُ  ــانَ إِعَ  : ــانِ حــسَ اإلِ ــنَ  مِ وَ
 ، ــاهِ ـــــذلُ الـــــجَ بَ ـــم، وَ ـــهِ ـــجِ ائِ ـــوَ ـــــى حَ ــلَ ـــجِ عَ ائِ ـــوَ ي الـــــــحَ وِ ةُ ذَ ـــدَ ـــاعَ ـــسَ مُ ، وَ ــنَ يـــ ــرِّ ــضــطَّ ــمُ الـــ

ـم. هُ عُ نفَ تَ تـِي  الَّ ورِ  األُمُ فـِي  لِلنَّاسِ  ةُ  اعَ فَ الشَّ وَ
لَـى  عَ ــانَــت  كَ اءٌ  ـــوَ سَ  ، ـالـِيَّةِ الـمَ ــاتِ  قَ ــدَ الــصَّ يعُ  ـمِ جَ  : ـالـِيِّ الـمَ ــانِ  حــسَ اإلِ ــنَ  مِ وَ

ا. هَ نَفعُ امِّ  العَ يـنـِيَّةِ  الدِّ يعِ  ارِ شَ الـمَ لَـى  عَ أَو   ، يـنَ ـحتَاجِ الـمُ
بِ  ارِ قَ لِألَ ا  وصً صُ خُ  ، اءِ رَ قَ الفُ وَ لِألَغنـِيَاءِ  بَاتُ  الهِ وَ ا  ايَ هدَ الَ  : انِ حسَ اإلِ نَ  مِ وَ

م. هِ يـرِ غَ وَ  ، لٍ امِ عَ مُ وَ  ، بٍ احِ صَ نْ  مِ انِ  نسَ اإلِ لَـى  عَ قٌّ  حَ ـم  هُ لَ نْ  مَ وَ  ، انِ يـرَ الـجِ وَ
اءُ  غضَ اإلِ ، وَ ـيئِيـنَ سِ ـخطِئِيـنَ الـمُ نِ الـمُ فوُ عَ : العَ انِ حسَ اعِ اإلِ نوَ ظَمِ أَ عْ نْ أَ مِ وَ

م»(١). اتـِهِ وَ فَ هَ ن  عَ فوُ  العَ وَ م،  تـِهِ الَّ زَ ن  عَ
fl̨Ë ŽŞ ŽâŒ⁄̌’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌ ;  M  

I﴾ [الحجرات].  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥﴿ الَ اُهللاگ:  قَ
: ةُ يَ بُ فِيهِ التَّسوِ ا تَجِ لِّ مَ بٌ فِي كُ اجِ دلُ وَ العَ ؛ فَ بٌ اجِ ا وَ ذَ هَ لُوا، وَ أَي: اعدِ

«فتـح الرحيم الـملك العالم» (ص١١٢ - ١١٣).   (١)
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نَ  ، فَمِ مِ لَيكَ بِالنِّعَ مُ اُهللا عَ نعِ ةِ اهللاِک؛ يُ لَ امَ عَ دلُ فِي مُ لِكَ العَ لُ فِي ذَ يَدخُ
. قَّ ا الحَ ذَ تَّبِعَ هَ دلِ أَن تَ نَ العَ ؛ فَمِ قَّ بَيِّنُ اُهللا لَكَ الحَ ، يُ هِ كرِ ومَ بِشُ قُ دلِ أَن تَ العَ

بُّ  تُحِ ا  بِمَ النَّاسَ  لَ  امِ عَ تُ أَن   : لقِ الخَ ةِ  لَ امَ عَ مُ فِي  دلُ  العَ لِكَ  ذَ فِي  لُ  يَدخُ وَ
. بِهِ لُوكَ  امِ عَ يُ أَن 

بَّ أَن  ن أَحَ ملسو هيلع هللا ىلص: «... فَمَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ وک قَ مرٍ بدِ اهللاِ بنِ عَ ن عَ عَ
 ، رِ اآلخِ اليَومِ  وَ  ِ ِبِاهللَّ بِاهللَّ نُ  يُؤمِ وَ  هُ وَ نِيَّتُهُ  مَ لتَأتِهِ  فَ  ، نَّةَ الجَ لَ  يَدخُ وَ  ، النَّارِ نِ  عَ حَ  حزَ زَ يُ

.(١)« إِلَيهِ يُؤتَى  أَن  بُّ  يُحِ ي  الَّذِ  ، النَّاسِ إِلَى  ليَأتِ  وَ
وا  شَ مَ النَّاسَ  نَّ  أَ لَو  ةٌ  دَ اعِ قَ هِ  ــذِ هَ وَ  ، بِهِ لُوكَ  امِ عَ يُ أَن  بُّ  تُحِ ا  بِمَ النَّاسَ  لِ  امِ عَ
ولِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الرَّ قَولُ  ا  ذَ هَ يُشبِهُ  وَ ا،  ثِيرً كَ ا  يرً خَ وا  نَالُ لَ م،  ينَهُ بَ ا  فِيمَ لِ  امُ التَّعَ فِي  ا  لَيهَ عَ
ــبِ  ــن أَصــعَ ا مِ ـــذَ هَ »(٢). وَ ــهِ ــفــسِ ــنَ ــبُّ لِ ــحِ ــا يُ ــيــهِ مَ َخِ ــبَّ ألِ ــحِ ــتَّــى يُ ــم حَ كُ ــدُ ــنُ أَحَ ــؤمِ «الَ يُ

. هُ مَ حِ رَ وَ هُ اُهللا  قَ فَّ وَ إِالَّ مَن   ، ورِ األُمُ
. نَ ا أَمكَ ، مَ ةِ فَ هِ الصِّ ذِ افِ بِهَ تِّصَ دَ فِي االِ ، أَن يَجتَهِ نٍ ؤمِ لِّ مُ نبَغِي لِكُ لَكِن يَ وَ

ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــبِـــيُّ الـــنَّ ـــــالَ  قَ  ، ـــةِ ـــيَّ ـــطِ الـــعَ ــي  فـِ دِ  األَوالَ ـــيـــنَ  بَ ـــدلُ  الـــعَ لِـــــكَ  ذَ ــي  فـِ ــــلُ  ــــدخُ يَ وَ
دِكُم»(٣). أَوالَ ينَ  بَ لُوا  اعدِ وَ وا اَهللاَهللا،  قُ «اتَّ

ـــدٍ  احِ ـــلُّ وَ ــيُــعــطَــى كُ ؛ فَ اثِ ــيــرَ ـــةِ فِــي الــمِ ثَ رَ ــيــنَ الـــوَ ــدلُ بَ لِـــكَ الــعَ ـــلُ فِــي ذَ ـــدخُ يَ وَ
. يءٍ بِشَ م  نهُ مِ دٍ  َحَ ألِ ى  يُوصَ الَ  وَ  ، يبَهُ نَصِ

ا  مَ ثلَ  مِ  ، ةٍ دَ احِ وَ لِّ  لِكُ مَ  تَقسِ بِأَن  ؛  اتِ وجَ الزَّ ينَ  بَ دلُ  العَ لِكَ  ذَ فِي  لُ  يَدخُ وَ
.(٤) لِألُخرَ مُ  تَقسِ

رواه مسلم (١٨٤٤). رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥). (١)   (٢)
رواه البخاري (٧٨٥٢)، ومسلم (٣٢٦١) عن النعمان بن بشيرک.  (٣)

«شرح العقيدة الواسطية»(ص٢٢٨) [طبعة دار ابن الجوزي - الرياض].  (٤)
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ــطِــيــنَ  ــسِ ــقْ الْــمُ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  ــــولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ـــالَ قَ وک  ــرٍ ــمْ عَ بْدِ اهللاِ بْنِ  عَ ــنْ  عَ
ينَ  الَّذِ  ، ينٌ مِ يَ هِ  يْ دَ يَ تَا  كِلْ وَ ک،  نِ مَ حْ الرَّ ينِ  مِ يَ نْ  عَ  ، نُورٍ نْ  مِ نَابِرَ  مَ لَى  عَ نْدَ اهللاِاهللاِ  عِ

لُوا»(١). وَ ا  مَ وَ  ، مْ لِيهِ هْ أَ وَ مْ  هِ مِ كْ حُ فِي  لُونَ  دِ عْ يَ
fl̨Á ŽÖđ‚Ş̨į⁄̌’\Ą̂ ;fl̨ËŽd\ ĆÊĆi’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌ ;  N  

N﴾ [البقرة].  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴿ الَ اُهللاگ:  قَ
ةُ  التَّوبَ وَ  ، إِلَى اهللاِ وعِ  جُ الرُّ ثِيرُ  كَ ــوَ  هُ وَ  ، ةِ التَّوبَ نَ  مِ ةٍ  غَ بَالَ مُ ةُ  يغَ صِ  : ابُ التَّوَّ  

. تِهِ طَاعَ إِلَى  يَتِهِ  عصِ مَ ن  مِ إِلَى اهللاِ  وعُ  جُ الرُّ يَ  هِ
ن  مِ وَ  ، نبِ الذَّ ةَ  ثرَ كَ مُ  تَستَلزِ ةِ  التَّوبَ ةَ  ثرَ كَ نَّ  أَ علُومٌ  مَ وَ  . ةِ التَّوبَ ثِيرُ  كَ  : ابُ التَّوَّ فَ
إِنَّ اَهللا  ، فَ ــةً ــوبَ نــبٍ تَ ــلِّ ذَ ثَ لِــكُ ا أَحـــدَ ، إِذَ ــهُ نــبُ ــرَ ذَ ــثُ ــا كَ ــهــمَ ــانَ مَ نــسَ نَّ اإلِ ــمُ بِـــأَ ــفــهَ ــنَــا نَ هُ
ن  مِ ک  إِلَى اهللاِ حبُوبٌٍ  مَ  ، دٍ احِ وَ نبٍ  ذَ ن  مِ ةً  دَ احِ وَ ةً  رَّ مَ التَّائِبُ  وَ  ، بُّهُ يُحِ الَى  عَ تَ
؛  ــهُ ــوبُ نُ ذُ قَلَّت  ن  فَمَ بُّهُ اُهللا،  يُحِ تُهُ  تَوبَ ت  ــثُــرَ كَ وَ ــهُ  ــوبُ نُ ذُ ت  ــثُــرَ كَ ــن  مَ َنَّ  ألِ ــى؛  ولَ أَ ــابِ  بَ

أَولَى. بَابِ  ن  مِ ةِ  بِالتَّوبَ هُ  لَ بَّةُ اهللاِ  حَ مَ انَت  كَ
نَ  مِ وَ اثِ  األَحدَ نَ  مِ ونَ  رُ تَطَهَّ يَ ينَ  ذِ الَّ  :﴾°  ¯﴿ گ:  هُ ولُ قَ وَ
نِ  عَ يَّ  عنَوِ المَ رَ  التَّطَهُّ لُ  يَشمَ «وَ  .(٢) هُ يرُ تَطهِ بُ  يَجِ ــا  مَ وَ م،  انِهِ بدَ أَ فِي  اسِ  األَنجَ

.(٣)« ةِ يسَ سِ الخَ الِ  األَفعَ وَ ةِ  بِيحَ القَ اتِ  فَ الصِّ وَ  ، يلَةِ ذِ الرَّ قِ  األَخالَ
سُّ  تُحِ ؛  لتَ اغتَسَ ا  إِذَ وَ  ، ــأتَ ضَّ ــوَ تَ ا  إِذَ وَ  ، ــةِ ــاسَ الــنَّــجَ ــنَ  مِ ــكَ  ــوبَ ثَ لتَ  سَ غَ ا  إِذَ  

. ينَ رِ تَطَهِّ المُ بُّ  يُحِ َنَّ اَهللا  ألِ  ، بَّكَ أَحَ نَّ اَهللا  أَ
ــنَ  مِ ةَ  ــارَ ــهَ الــطَّ لُ  نَستَعمِ ــا  مَ ــرُ  كــثَ أَ ــانِــي،  ــعَ الــمَ هِ  ــذِ هَ ــن  عَ ــونَ  ــافِــلُ ــغَ لَ ــنَــا  إِنَّ ؛  ِ َوَواهللَّ

رواه مسلم (١٨٢٧).   (١)
.(١٩٢ «شرح العقيدة الواسطية» (ص١٩١ -   (٢)

«تيسير الكريم الرحمن» (١٧٩/١).  (٣)
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ــدَ  ــسُ ــفْ ــن أَن تَ ــا مِ ــوفً ؛ خَ ةِ ــالَ ــةِ الــصَّ ــحَّ ــرطٌ لِــصِ ــا شَ ــهَ َنَّ ؛ ألِ اثِ ــنَ األَحــــدَ ــةِ أَو مِ ــاسَ الــنَّــجَ
لَو  نَا،  لَ بَّةِ اهللاِ  حَ لِمَ بَبٌ  سَ وَ ةٌ  ربَ قُ ا  ذَ هَ نَّ  بِأَ رَ  نَشعُ أَن  ا  ثِيرً كَ نَّا  عَ غِيبُ  يَ لَكِن  نَا،  تُ الَ صَ
يَجلِبُ  لِــكَ  ذَ نَّ  أَ  ، هُ ثَوبَ ابَت  أَصَ ــولٍ  بَ ةَ  نُقطَ انُ  نسَ اإلِ لُ  يَغسِ ا  مَ ندَ عِ رُ  نَستَحضِ نَّا  كُ

.(١) ةٍ فلَ غَ فِي  كِنَّنَا  لَ ا،  ثِيرً كَ ا  يرً خَ نَا  لْ صَّ لَحَ ؛  هُ لَ بَّةَ اهللاِ  حَ مَ
نَّ  ژ: أَ الِكٍ نَسِ بْنِ مَ أَ ، وَ ِ بْدِ اهللَّ ابِرِ بْنِ عَ جَ ، وَ يِّ ارِ َنْصَ يُّوبَ األْ بِي أَ نْ أَ عَ
 ﴾D  U  T  S  R Q  P  O  N  M﴿ لَتْ  نَزَ ةَ  يَ اآلْ هِ  ذِ هَ
ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ ــنَــى عَ ثْ ـــدْ أَ َ قَ َاهللَّ ! إِنَّ اهللَّ ـــارِ ـــصَ َنْ ــرَ األْ ــشَ ــعْ ـــا مَ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ِ ــــــولُ اهللَّ سُ ـــالَ رَ [الــتــوبــة]. قَ
 ، ــةِ ــنَــابَ ــجَ ــنَ الْ ــلُ مِ ــتَــسِ ــغْ نَ ، وَ ةِ ــالَ ــأُ لِــلــصَّ ضَّ ــوَ ــتَ ــوا: نَ ــالُ ؟» قَ ــمْ كُ ــورُ ــهُ ــا طُ ــمَ ، فَ ــورِ ــهُ فِــي الــطُّ

.(٢)« وهُ مُ يْكُ لَ عَ فَ  ، اكَ ذَ وَ  هُ «فَ  : الَ قَ  . اءِ مَ بِالْ ي  تَنْجِ نَسْ وَ
fl̨Á ŽÖ Ž…]“̨’\ ;Ì÷̨¡̨ ;Į̂ Ćá Ž¡˛̄ \ ;Gfl̨ËŽfi ŽŸı⁄̌’\ ;Ì÷̨¡̨ ;Į̈Ć’ ŽÇ ˛̄ \ ;!̌\ fľf ŽuÁ̌ ;  O  

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿ ـــــــالَ اُهللاگ:  قَ
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

B﴾ [المائدة].  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨
: افٍ أَوصَ ةِ  عَ ربَ بِأَ هُ  لَ بِّينَ  حِ المُ فَ اُهللاڽ  صَ فَوَ  

 ، نَاحِ الجَ فضُ  خَ وَ  ، انِبِ الجَ لِينُ   : ادُ رَ المُ وَ  ، نِينَ ؤمِ المُ لَى  عَ ةُ  لَّ الذِّ ا:  هَ دُ أَحَ
 U  T  S﴿ ولِهِملسو هيلع هللا ىلص:  لِرسُ گ  الَ قَ ا  مَ كَ  ، نِينَ ؤمِ لِلمُ ةُ  حمَ الرَّ وَ ةُ  أفَ الرَّ وَ

G﴾ [الشعراء].  X  W  V
 §  ¦  ¥  ¤ ــةُ ﴿£  حــمَ الــرَّ فـــقُ وَ الـــرِّ ــعُ وَ اضُ الــتَّــوَ ــيــنُ وَ ــوَ الــلِّ ــهُ فَ

.[٢٤ ¨﴾ [اإلسراء: 

«شرح العقيدة الواسطية» (ص٢٤٤ - ٢٤٥).  (١)
رواه ابن ماجه (٣٥٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٩٠).  (٢)
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 '  &  %  $ #  "  !﴿  : ولِهِ قَ فِي  لِــكَ  ذَ ثلِ  بِمِ هُ  ابَ أَصحَ ــفَ  صَ وَ وَ
.[٢٩ ,﴾ [الفتح:  +  *  )  (

ـــنٌ  ـــيِّ ـــيِّـــنٌ لَ ، هَ ـــعـــبٌ الَ صَ ـــيـــهِ وَ ـــلَ ـــيٍّ عَ ـــصِ ـــيـــرُ عَ ، غَ ـــنِ ـــؤمِ ــــــولٌ لِـــلـــمُ لُ ـــنُ ذَ ـــؤمِ ـــالـــمُ فَ
. ودٌ دُ وَ محٌ  سَ  ، يبٌ ستَجِ مُ

ــم  ــيــهِ ــلَ ونَ عَ ــــودُ ــــعُ يَ ، وَ ـــهُ ـــابَ ــبُّــونَ أَحـــبَ ــحِ ِ يُ ــيــنَ هلِلَّ ــبِّ ــحِ نَّ الــمُ ــــى أَ ـــعُ إِلَ ـــرجِ ا يَ ــــذَ هَ وَ
. ةِ حمَ الرَّ وَ ةِ  أفَ الرَّ وَ طفِ  بِالعَ

 ، لَـيِّنُونَ يِّنُونَ  هَ ــنُــونَ  مِ ــؤْ «الْــمُ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ ک  ــرَ ــمَ عُ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ
.(١)« تَنَاخَ اسْ تَهُ  نَخْ أَ إِنْ  وَ  ، ادَ قَ انْ هُ  تَ دْ قُ إِنْ   : َنِفِ األْ لِ  مَ الْجَ ثْلُ  مِ

ن  عَ متَنِعُ  يَ الَ  ــوَ  ــهُ فَ  ، ــهُ نــفَ أَ ــاشُ  ــشَ الــخِ ــرَ  ــقَ عَ ي  ــذِ الَّ سرٍ -:  فَكَ تحٍ  بِفَ  - األَنِـــفُ  وَ
.(٢) بِهِ ي  الَّذِ عِ  جَ ــلـــوَ لـِ ؛  هِ ائِدِ قَ

هالً  سَ انَ  كَ نْ  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ ا  مَ كَ  ، لَيهِ عَ النَّارُ  مُ  تَحرُ ي  ــذِ الَّ ا  ــذَ هَ وَ
.(٣)« النَّارِ لَى  عَ هُ اُهللاُهللا  مَ رَّ حَ يبًا،  رِ قَ لَـيِّنًا 

م،  هِ فقِ رِ وَ م،  لِينِهِ وَ م،  هُ م لَ هِ نُصحِ وَ م،  هُ م لَ بَّتِهِ حَ مَ ن  مِ  ، ةٌ لَّ ذِ أَ نِينَ  ؤمِ م لِلمُ فَهُ
م. نهُ مِ يُطلَبُ  ي  الَّذِ يءِ  الشَّ قُربِ  وَ م،  انِبِهِ جَ ةِ  ولَ هُ سُ وَ م  بِهِ م  تِهِ حمَ رَ وَ م،  تِهِ أفَ رَ وَ

ــا  ــمَ ــم، كَ ــيــهِ ــلَ ــةُ عَ ــلــظَ الــغِ ةُ وَ ــدَّ : الــشِّ ادُ ـــرَ الـــمُ ، وَ يــنَ ــافِــرِ ــى الــكَ ــلَ ةُ عَ ــزَّ ــانِــي: الــعِ الــثَّ
.[٩ ﴾ [التحريم:  X W  V  U  T  S  R  Q﴿ گ:  الَ قَ

مِ  ازِ ــــوَ ــن لَ لِــــكَ مِ ذَ ، وَ هُ اءَ عـــــدَ ــونَ أَ ــضُ ــبــغِ ـــهُ يُ ــيــنَ لَ ــبِّ ــحِ نَّ الــمُ ـــى أَ ــعُ إِلَ ــرجِ ا يَ ــــذَ هَ وَ
. ةِ قَ ادِ الصَّ بَّةِ  حَ المَ

في  األلـــبـــانـــي۴  لــغــيــره  وحــســنــه  اإليــــمــــان» (٧٧٧٨)،  لــشــعــب  فـــي «الـــجـــامـــع  الــبــيــهــقــي  رواه   (١)
«الصحيحة» (٩٣٦).

«شرح كتاب الشهاب» (ص٢٧٣).  (٢)
رواه أبو يعلى (٥٠٦٠)، وصححه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة » (٩٣٨).  (٣)
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اءِ  عــدَ ةَ أَ ــدَ ــاهَ ــجَ : مُ ــةِ ــبَّ ــحَ ــامِ الــمَ ــمَ ــن تَ ــإِنَّ مِ ، فَ بِيلِ اهللاِ ــادُ فِــي سَ ــهَ : الــجِ ــالِــثُ الــثَّ
. انِ اللِّسَ وَ الِ  المَ وَ بِاليَدِ  حبُوبِ  المَ

 ، ـــمْ الِـــكُ ـــوَ مْ ــيــنَ بِـــأَ كِ ــرِ ــشْ ــمُ وا الْ ـــدُ ـــاهِ : «جَ ــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ـبـِـيَّ نَّ الــنـَّ گ: أَ ـــــسٍ نَ ـــنْ أَ عَ
.(١)« مْ نَتِكُ لْسِ وأَ  ، مْ كُ سِ فُ نْ أَ وَ

ةَ  عــوَ ــبِ الــدَّ ــجِ ــم يُ ــن لَ ــمَ ، فَ ــم إِلَى اهللاِ ــهِ ــلِّ ــلــقِ كُ بَ الــخَ ــبُّ اجــتِــالَ ــحِ ــبُّ يُ ــحِ الــمُ
. نفِ العُ وَ ةِ  دَّ الشِّ إِلَى  ةِ  عوَ بِالدَّ احتَاجَ   ، فقِ الرِّ وَ بِاللِّينِ 

ى  يَرضَ ا  فِيمَ ونَ  دُ يَجتَهِ م  نَّهُ أَ ادُ  رَ المُ وَ  ، ئِمٍ الَ ةَ  ومَ لَ افُونَ  يَخَ الَ  م  نَّهُ أَ  : ابِعُ الرَّ
ــانَ فِيهِ  ا كَ ، إِذَ ــنــهُ ــيءٍ مِ ــم فِــي شَ ــهُ مَ ــن الَ ــةِ مَ ــومَ ــونَ بِــلَ ــبَــالُ الَ يُ ، وَ ــالِ ــنَ األَعــمَ بِهِ اُهللا مِ

م. هِ سِ نفُ أَ لَى  عَ لَو  وَ قَّ  الحَ ولُونَ  قُ يَ م،  لَيهِ عَ النَّاسِ  نَقدَ  افُونَ  يَخَ الَ  م.  بِّهِ رَ ا  ضَ رِ
بِهِ  ي  يُرضِ ا  بِمَ لُ  يَشتَغِ بَّ  حِ المُ نَّ  أَ  : ــةِ قَ ــادِ الــصَّ بَّةِ  حَ المَ ــاتِ  مَ ــالَ عَ ــن  مِ ا  ــذَ هَ وَ

. هُ مَ الَ أَو  لِكَ  ذَ فِي  هُ  دَ مِ حَ مَن  هُ  ندَ عِ ي  يَستَوِ وَ  ، هُ والَ مَ
 ، ــةِ يــفَ ــرِ ـــةِ الــشَّ اآليَ هِ  ـــذِ هَ فِــي  ــنَــاقِــبَ  هِ الــمَ ـــذِ هَ ــم  ــهُ عَ اُهللا -ک - لَ مَ جَ ــا  ــمَّ لَ «وَ

 ¯  ®  ¬  «  ª﴿ : ــالَ ــقَ ، فَ ــانِ حــسَ ــيــلِ اإلِ ــلِ جَ ، وَ ــطِــيَّــةِ ــظِــيــمِ الــعَ ــلَــى عَ ــم عَ ــهُ ــبَّــهَ نَ
ــن  ــم مِ ــهُ ــعَ لَ ــمَ ــد جَ ـــهُ قَ نَّ ـــى أَ ــيــحٌ إِلَ ــلــمِ ــيــهِ تَ ــفِ B﴾ [الــمــائــدة]؛ فَ  ´  ³  ²  ± °

.(٢)« هِ بَادِ عِ ن  مِ م  هِ يرِ غَ لَى  عَ بِهِ  ل  تَفَضَّ يَ لَم  ا  مَ  ، فَضلِهِ
Ž„Ž÷ËŽeą̀ ;È Ž… ;fl̨ËŽ÷Žh]Œ̨⁄̌’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  P  

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿ ـــــــــالَ اُهللاگ:  قَ
D﴾ [الصف].  ©  ¨

: اتٍ فَ صِ ةُ  دَّ عِ م  هُ لَ م،  الِهِ بِأَعمَ م  هُ لَ بَّةَ  حَ المَ لَّقَ اُهللا  عَ ينَ  ذِ الَّ ءِ  الَ ؤُ «فَهَ
رواه أبو داود (٢٥٠٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الجامع الصغير» (٣٠٩٠).  (١)

«الفتح الرباني من فتاو اإلمام الشوكاني» (٥٧٦٩/١١ - ٥٧٧٠).  (٢)
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ــلِ  ــسَ الــكَ وَ  ، ـــولِ ـــمُ الـــخُ وَ ــودِ  ــلُ الــخُ ـــى  إِلَ ــونَ  ــنُ ــركَ يَ ـــالَ  فَ £﴾؛   ﴿  : الً وَّ أَ
نيَا. الدُّ وَ ينَ  الدِّ يُضعِفُ  ي  الَّذِ ودِ  مُ الجُ وَ

.﴾¥  ¤﴿  : ولِهِ لِقَ ؛  صُ خالَ اإلِ انِيًا:  ثَ
.﴾¦  ﴿  : ولِهِ لِقَ ا؛  بَعضً م  هُ بَعضُ دُّ  يَشُ الِثًا:  ثَ
. نِيعٌ مَ صنٌ  حِ البُنيَانُ  وَ  ، البُنيَانِ كَ م  نَّهُ أَ ا:  ابِعً رَ

.﴾©﴿  : ولِهِ لِقَ م؛  هُ قُ زِّ مَ يُ ا  مَ م  لُهُ لَّ تَخَ يَ الَ  ا:  سً امِ خَ
ا»(١). لَيهَ عَ ءِ  الَ ؤُ لِهَ بَّةَ  حَ المَ لَّقُ اُهللا  عَ  ، اتٍ فَ صِ مسُ  خَ هِ  ذِ هَ

ا  هَ مُ تَستَلزِ ــتِــي  الَّ  ، ــةَ ــمــسَ الــخَ ــابَ  األَســبَ هِ  ــذِ هَ لنَا  عَ فَ ؛  ــبَّــةِ ــحَ الــمَ هِ  ــذِ بِــهَ ــنَّــا  آمَ ا  «إِذَ
ا»(٢). بُهَ تُوجِ وَ

fl̨ËŽ÷ đ—Ę̂į⁄̌’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  Q  

C﴾ [آل عمران].  J  I  H  G﴿ :الَ اُهللاگ قَ
. ينِ اتِ أَهلِ اليَقِ فَ ن صِ ةٌ مِ فَ صِ ، وَ ينَ تَّقِ ارُ المُ ثَ دِ ، وَ ينَ الِحِ ارُ الصَّ عَ لُ شِ كُّ التَّوَ وَ

؟ لِ كُّ التَّوَ ةُ  يقَ قِ حَ ا  فَمَ  : قُلتَ إِن  فَ
 ، لقِ بِالخَ هِ  دِ رُّ بِتَفَ انِ  يمَ اإلِ وَ  ،ِ بِاهللَّ تِهِ  فَ عرِ مَ ن  عَ أُ  نشَ يَ لبِ  لِلقَ الٌ  حَ وَ  هُ  : «قُلتُ
 ، إِ النَّاسُ شَ إِن لَم يَ ، وَ انَ اءَ كَ ا شَ هُ مَ نَّ أَ ، وَ نعِ المَ طَاءِ وَ العَ ، وَ النَّفعِ رِّ وَ الضَّ التَّدبِيرِ وَ وَ

. هُ النَّاسُ اءَ إِن شَ ، وَ نْ أْ لمَ يَكُ شَ ا لَم يَ مَ وَ
 ، ــةً بِــهِ ــقَ ثِ ، وَ ـهِ ــأنِــيــنَــةً بـِ ــمَ طُ ، وَ ــيــهِ ــا إِلَ يــضً ــفــوِ تَ ، وَ ــيــهِ ــلَ ا عَ ــادً ا اعــتِــمَ ــذَ ــهُ هَ ــبُ لَ ــيُــوجِ فَ

. فِيهِ يهِ  لَ عَ لَ  كَّ تَوَ ا  لِمَ تِهِ  ايَ بِكِفَ ينًا  قِ يَ وَ
«شرح العقيدة الواسطية» (ص٢٣٧) [طبعة دار ابن الجوزي - الرياض].  (١)

المصدر السابق (ص٢٤٥ - ٢٤٦).  (٢)
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أنِينَتِهِ  طُمَ وَ  ، ونِهِ كُ سُ وَ  ، هِ ادِ اعتِمَ فِي  يعِ  ضِ الرَّ  (١)« الطِّفلِ ةَ  الَ حَ تُهُ  الَ حَ تُشبِهُ  فَ
ــالَ بَعضُ  ــا قَ ــمَ ، كَ هِ ــيــرِ ــى غَ ــاتٌ إِلَ ــلــبِــهِ الــتِــفَ ــيــسَ فِــي قَ لَ ، وَ هُ ــيــرَ فُ غَ ــعــرِ ــهِ الَ يَ مِّ بِــثَــديِ أُ
لِكَ  ذَ كَ  ، ــهِ مِّ أُ ــديَ  ثَ إِالَّ  يهِ  إِلَ ي  ــأوِ يَ يئًا  شَ فُ  يَعرِ الَ   ، الطِّفلِ كَ ؛  لُ كِّ تَوَ المُ  : فِينَ ارِ العَ

ڽ. هِ بِّ رَ إِلَى  إِالَّ  ي  أوِ يَ الَ  لُ  كِّ تَوَ المُ
fl̨Ë ŽŒĆi⁄̌’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  R  

﴾ [التوبة].  G  9  8  7  6﴿ چ:  الَ قَ
بَّةُ اهللاِ -،  حَ يَ مَ تِي هِ ةِ - الَّ صلَ هِ الخَ ذِ الَى إِالَّ هَ عَ  اهللاِ تَ نْ فِي تَقوَ كُ لَو لَم يَ وَ

ا. اهَ دَ عَ ا  مَّ عَ تْ  فَ كَ لَ
انَ  كَ ا  إِذَ يثُ  بِحَ ؛  خلُوقِينَ المَ تَّقِي  نَ الَ  يَ اَهللاک،  تَّقِ نَ نْ  أَ ي  قتَضِ «يَ ا  ذَ هَ وَ
ــيــنَــا؛  ــصَ ، عَ ــنْ ــكُ ــم يَ ا لَ إِذَ ــي، وَ ــاصِ ــعَ كــنَــا الــمَ ــرَ ، تَ ــنَ الــنَّــاسِ ــنــهُ مِ ــي مِ ــســتَــحِ ــنْ نَ ــا مَ نَ ــنــدَ عِ
؛  ينَ اهللاِ بَ وَ ــيــنَــكَ  بَ ــا  مَ ــحْ  أَصــلِ  . الــنَّــاسُ ــكَ  ــمَّ ــهُ يَ الَ  وَ يَ اَهللاک،  تَّقِ نَ نْ  أَ   ــالــتَّــقــوَ فَ
ينَ  بَ وَ ينَكَ  بَ ي  ــذِ الَّ ــيءِ  الــشَّ ــى  إِلَ ــي  أَخِ ــا  يَ ــرْ  انــظُ  . الــنَّــاسِ ــيــنَ  بَ وَ ينَكَ  بَ ــا  مَ يُصلِحِ اُهللا 
 .[٣٨ [الــحــج:   ﴾ Õ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï﴿ ؛  لِــــكَ ذَ ــيــرُ  غَ ــكَ  ــمَّ ــهُ يَ الَ  وَ  ، ــــكَ بِّ رَ

.(٢)« اقِبَةُ العَ لَكَ  ونُ  تَكُ سَ وَ  ، رعُ الشَّ يهِ  قتَضِ يَ ا  مَ لْ  افْعَ
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p﴾ [آل عمران].  ´  ³ الَ اُهللاگ: ﴿²  قَ
ا. هَ يَ دِّ ؤَ يُ تَّى  حَ ةِ  الطَّاعَ لَى  عَ برُ  الصَّ  : اعٍ نوَ أَ ةُ  ثَ ثَالَ برُ  الصَّ
ا. نهَ عَ يَ  نتَهِ يَ تَّى  حَ يَةِ  عصِ المَ نِ  عَ برُ  الصَّ الثَّانِي:  النَّوعُ 

«مدارج السالكين» (١٧/١) [طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت]، باختصار يسير.  (١)
«شرح العقيدة الواسطية» (ص٢٤٤) [طبعة دار ابن الجوزي - الرياض].  (٢)
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. ةِ ؤلِمَ المُ ارِ اهللاِ  قدَ أَ لَى  عَ برُ  الصَّ  : الثَّالِثُ النَّوعُ 
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 ، بْدَ بُّ العَ : «إِنَّ اَهللاَهللا يُحِ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولَ اهللاِ سُ عتُ رَ مِ : سَ الَ عدٍگ قَ نْ سَ عَ
.(١)« يَّ فِ الـخَ  ، نِيَّ الغَ  ، يَّ التَّقِ

ابِ اهللاِ  ذَ عَ ن  مِ قِي  يَ ا  مَ فِعلُ  يَ  هِ  : التَّقوَ وَ ک،  ِ هلِلَّ تَّقِي  المُ أَي:   : يُّ التَّقِ
فِي  ــيــلَ  قِ ــا  مَ ــعُ  أَجــمَ ا  ــذَ هَ ؛  ــيــهِ اهِ ــوَ نَ اجــتِــنَــابِ  وَ هِ  ـــرِ امِ وَ أَ علِ  بِفِ ــى،  ــالَ ــعَ تَ ةِ اهللاِ  طَاعَ ــن  مِ
.(٢) يهِ اهِ اجتِنَابِ نَوَ ، وَ هِ رِ امِ وَ علِ أَ ابِ اهللاِ؛ بِفِ ذَ ن عَ ةِ مِ ايَ قَ اذُ الوِ ا اتِّخَ و: إِنَّهَ التَّقَ
ولِهِملسو هيلع هللا ىلص:  لِقَ  ، حبُوبُ المَ نَى  الغِ وَ  هُ ا  ذَ هَ  . النَّفسِ نِيُّ  غَ نِيِّ  بِالغَ ادُ  رَ المُ  : نِيُّ الغَ

.(٣)« النَّفسِ نَى  غِ الغِنَى  لَكِنَّ  وَ  ، ضِ العَرَ ةِ  ثرَ كَ ن  عَ الغِنَى  «لَـيسَ 
تَّى  حَ ــســتَــغــنِــيَ  يَ وَ ــل  بَ  ، الــنَّــاسِ ي  يــدِ أَ فِــي  ــا  ــمَّ عَ يَستَغنِيَ  أَن  ــانِ  نــسَ لِــإلِ يَنبَغِي  فَ
الَ  وَ  ، ــاالً مَ يَطلُبُ  الَ  ؛  ةِ ورَ ــرُ الــضَّ ندَ  عِ إِالَّ  يئًا  شَ ــدٍ  أَحَ ــن  مِ بَنَّ  يَطلُ ــالَ  فَ  ، الــنَّــاسِ ــنِ  عَ
هُ  ونُ كَ قُ  قَّ تَحَ يَ الَ  ــهُ  َنَّ ألِ  ، ةِ ورَ ــرُ الــضَّ ندَ  عِ إِالَّ  ــيءٍ  شَ أَيَّ  الَ  وَ ؛  ــةً ــاعَ ــفَ شَ الَ  وَ  ، ةً ــدَ ــاعَ ــسَ مُ

ا. ذَ بِهَ إِالَّ  نِيا  غَ
 .(٤) هِ ورِ نَفسِ مُ الِ بِأُ شتِغَ االِ ، وَ ةِ بَادَ طِعُ إِلَى العِ نقَ لُ المُ امِ عنَاهُ الخَ : فَمَ يُّ فِ الـخَ
.(٥) نهُ عَ النَّاسُ  ثَ  دَّ تَحَ يَ أَو   ، بِالبَنَانِ يهِ  إِلَ ارَ  يُشَ أَو   ، النَّاسِ ندَ  عِ رَ  يَظهَ نْ  أَ هتَمُّ  يَ الَ 

 : هُ ــنــدَ ــا عِ ـــمَّ مَ هَ َنَّ أَ ، ألِ ــيءٍ رُ لِــشَ ــدَّ ــتَــصَ الَ يَ ، وَ ــورَ ــهُ ــبُّ الــظُّ ــحِ ــيٌّ الَ يُ ــفِ ــانٌ خَ إِنــسَ
رواه مسلم (٢٩٦٥).  (١)

«تفسير القرآن الكريم/ سورة البقرة» (١٨٢/٢)، للعثيمين۴.   (٢)
رواه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلـم (١٠٥١).  (٣)

رة]. «صحيح مسلم بشرح النووي» (١٠٠/١٨) [طبعة دار الفكر الـمصوَّ  (٤)
مة ابن عثيمين۴. «شرح رياض الصالحين» (٥١١/٣)، للعالَّ  (٥)
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فُوعٍ  دْ مَ عَثَ  أَشْ بَّ  «رُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ ا  ذَ لـِهَ وَ ؛  نهُ عَ ا اهللاِ  ضَ رِ وَ  ، هُ لَ بَّةُ اهللاِ  حَ مَ وَ  هُ
.(١)« هُ رَّ َبَ ألَ لَى اهللاِاهللاِ  عَ مَ  سَ قْ أَ لَوْ   ، ابِ َبْوَ بِاألْ

؛  لَ خُ يَدْ هُ فَ نُ لَ الَ يُؤذَ ، وَ فُ رَ عْ ا يُ يٌّ مَ فِ ، خَ ابِ فُوعُ بِاألَبوَ دْ ثُ المَ عَ ا األَشْ ذَ هَ
ي  ــــذِ ــــوَ الَّ ا هُ ــــذَ ، هَ ـــاسِ ـــــامَ الـــنَّ مَ ـــرَ أَ ـــاهَ ـــتَـــظَ ـــبُّ أَن يَ ـــحِ ي الَ يُ ـــــذِ ــيُّ الَّ ــفِ ــخَ ـــانُ الـــ نـــسَ ـــاإلِ فَ

ا(٢). فِيعً رَ ا  ظِيمً عَ الَى  عَ تَ ندَ اهللاِ  عِ نْ  تَكُ يا،  فِ خَ ن  كُ بُّهُ اُهللا؛  يُحِ
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ــةً  ِ آنِــيَ ِهلِلَّ : «إِنَّ هلِلَّ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــى الــنَّــبِــيِّ ــهُ إِلَ ــعُ ــرفَ نِــيِّگ: يَ ــوالَ ــةَ الــخَ ــنَــبَ بـِـي عِ ــن أَ عَ
ــا  ــنُــهَ لــيَ ــيــهِ أَ ــا إِلَ ــهَ ــبُّ حَ أَ ، وَ ــيــنَ ــالِـــــحِ هِ الــصَّ ــادِ ــبَ ــوبُ عِ ــلُ ــم قُ ــكُ بِّ ــةُ رَ ــيَ آنِ ، وَ هـــلِ األَرضِ ــن أَ مِ

ا»(٣). هَ قُّ رَ أَ وَ
 ، رِّ بِالبـِ لِـي  غْ تَ ارِ  ـرَ األَبْ لُوبُ  قُ فَ  . ـرِّ الشَّ وَ يْـرِ  لِلـخَ اءٌ  إِنَ َنَّهُ  ألِ  ، نَاءِ بِاإلِ لْبَ  القَ بَّهَ  شَ
ـا  بِمَ اءٍ  إِنَ لُّ  كُ وَ  : ثَلِ الـمَ فـِي  قِيلَ  ا  ذَ هَ ثْلِ  مِ فـِي  وَ  . ورِ جُ بِالفُ لِـي  غْ تَ ارِ  جَّ الفُ لُوبُ  قُ وَ

. حُ نضَ يَ فِيهِ 
ــونُ  ــيُ عُ ــنــهُ  مِ ــعُ  ــنــبُ تَ ا،  ــرً ــيـــ ـــا «خَ هَ ـــرُ كـــثَ أَ وَ ـى اهللاِ  إِلَ ــوبِ  ــلُ الــقُ ــــبُّ  حَ أَ ــلــبُ  الــقَ ا  ـــذَ هَ

.(٤)« امِ وَ الدَّ لَـى  عَ اهُ  تَغشَ هُ  مُ نِعَ وَ بَارُّ اهللاِ  مَ وَ  ، رِّ البـِ نَابِيعُ  يَ نهُ  مِ رُ  جَّ تَفَ تَ وَ  ، يـرِ الـخَ
. لْقَ الخَ مُ  حَ رْ يَ تِهِ  قَّ بِرِ وَ  ، قَّ الحَ فُ  رِ عْ يَ بِلِينِهِ  فَ

ا. قِيقً رَ يِّنًا  لَ لبُكَ  قَ انَ  كَ إِن   ! تَكَ ادَ عَ سَ أَعظَمَ  ـا  مَ
رواه مسلم (٢٨٥٤)، من حديث أبي هريرةگ.  (١)

مة ابن عثيمين۴. انظر: «شرح بلوغ الـمرام» (٣٠٠/٦)، للعالَّ  (٢)
مــةُ األلــبــانــي۴ في  ه الــعــالَّ  إســـنـــادَ أخــرجــه الــطــبــرانــي فــي «مــســنــد الــشــامــيــيــن» (٨٤٠)، وقــــوَّ  (٣)

«الصحيحة» (١٦٩١).
«طريق الهجرتيـن» (ص٦٠٦).  (٤)
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الَ  ، وَ نٌ مِ ؤْ ـمْ إِالَّ مُ بُّـهُ ـحِ ارُ الَ يُ َنْصَ ملسو هيلع هللا ىلص: «األْ الَ النَّبـِيُّ : قَ الَ گ قَ اءِ بَـرَ نِ الْ عَ
.(١)« ُ ُاهللَّ هُ اهللَّ بْغَضَ أَ ـمْ  هُ بْغَضَ أَ نْ  مَ وَ  ، ُ ُاهللَّ بَّـهُ اهللَّ أَحَ ـمْ  بَّـهُ أَحَ نْ  مَ فَ ؛  نَافِقٌ مُ إِالَّ  ـمْ  هُ بْغِضُ يُ

م. فِعلِهِ يمِ  رِ كَ لَى  عَ نبِيهٌ  تَ وَ م،  فَضلِهِ ظِيمِ  بِعَ يهٌ  نوِ تَ ا  ذَ هَ وَ
وا  ـــرُ ـــصَ نَ يــــنَ  ــــذِ الَّ  ، جِ ـــــزرَ الـــــخَ وَ األَوسِ  ــــنَ  مِ ـــةِ  يـــنَ ـــدِ الـــمَ هـــــلُ  أَ ــــم  هُ  : ـــــارُ األَنـــــصَ

. الِ المَ وَ بِالنَّفسِ  [ملسو هيلع هللا ىلص]  ولَ اهللاِ  سُ رَ
يــنِ  ةِ دِ ــرَ ــصْ ــم فِــي نُ ــنــهُ ـــانَ مِ ـــا كَ مَ ــم، «وَ ــهُ ــتَ ــبَ ــرتَ فَ مَ ـــرَ عَ ــارَ وَ ـــبَّ األَنــصَ ــن أَحَ ــمََ فَ
ــاتِ  ــمَّ ــهِ ــم فِـــي مُ ــهِ ــيَــامِ قِ ، وَ ــيــنَ ــمِ ــســلِ اءِ الــمُ إِيــــــوَ ، وَ هِ ــــارِ ــعــيِ فِـــي إِظــــهَ الــسَّ ، وَ مِ ســـــالَ اإلِ
م  هُ سَ نفُ ــم أَ لِــهِ ــذْ بَ ــم، وَ ــاهُ ــهِ إِيَّ ــبِّ حُ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ــمُ الــنَّــبِــيَّ ــبِّــهِ حُ ، وَ ــيَــامِ ــقَّ الــقِ مِ حَ ســـالَ يــنِ اإلِ دِ
ــانَ  ، كَ مِ ســالَ ا لِــإلِ ــارً ، إِيــثَ ــائِــرَ الــنَّــاسِ ــمْ سَ اتِــهِ ــادَ ــعَ مُ ــم وَ ــتَــالِــهِ قِ ، وَ يــهِ ــدَ ينَ يَ ــم بَ ــهُ الَ مــوَ أَ وَ
لَى  ــتَــجُّ بِــهِ عَ ــحْ يُ ، وَ لِـــكََ ــدِّ ذَ ــانَ بِــضِ م كَ هُ ضَ بغَ ــنْ أَ مَ . وَ ــانِــهِ ــةِ إِيــمَ ــحَّ ـــةِ صِ لَّ دِ ــن أَ لِــكَ مِ ذَ

. اقِهِ قَ شِ وَ اقِهِ  نِفَ
.(٢) يِّبَةٌ  طَ ةٌ  ثِيرَ كَ م  اهُ ايَ زَ مَ فِي  يثُ  ادِ األَحَ وَ اتُ  اآليَ وَ
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لَى  عَ ا  نَّمَ أَ كَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ ندَ  عِ ا  لُوسً جُ نَّا  كُ  : الَ قَ گ  يكٍ رِ شَ ةَ بنِ  امَ أُسَ ن  عَ
ن  وا: فَمَ الُ ... قَ ابِ نَ األَعرَ هُ نَاسٌ مِ اءَ ، إِذ جَ لِّمٌ تَكَ نَّا مُ لَّمُ مِ تَكَ ، الَ يَ نَا الطَّيرُ وسِ ؤُ رُ

ا»(٣). قً لُ خُ م  نُهُ «أَحسَ  : الَ قَ ؟  إِلَى اهللاِ بَادِ اهللاِ  عِ بُّ  أَحَ
رواه البخاري (٣٧٨٣)، ومسلـم (٧٥). السراج الوهاج (١٨١/١).(١)   (٢)

رواه الحاكم (٤٠٠/٤ رقم ٨٢١٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب»   (٣)
.(٢٦٥٢)
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 ، ــةِ ــيَّ ــبِّ ــكــمَ األَحَ ــهِ حُ ــقَ بِ ــلَّ ــيــثُ عَ ــقِ «حَ ــلُ ــســنِ الــخُ ــى حُ ــلَ ــثٌّ عَ يــثِ حَ ــدِ فـِـي الــحَ وَ
.(١)« بَّةِ حَ المَ هِ  ذِ بِهَ وزَ  لِيَفُ  ، غبَةِ الرَّ الَ  مَ كَ لِكَ  ذَ فِي  بُ  يَرغَ نٍ  ؤمِ مُ لُّ  كُ وَ

ــســطُ  بَ ـــوَ  هُ ك۴ِ:  ـــارَ ـــبَ الـــمُ بدُ اهللاِ بنُ  عَ ـــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ ــاهُ  ــنَ ــعْ مَ ــقِ  ــلُ الــخُ ـــنُ  ـــسْ حُ وَ
.(٢)َاألَذ فُّ  كَ وَ  ، وفِ عرُ المَ بَذلُ  وَ  ، جهِ الوَ

. جهِ بُوسُ الوَ لِكَ عُ دُّ ذَ ضِ ، وَ لقِ ةِ الخَ لَ ابَ قَ ينَ مُ هُ حِ اقُ وَ إِشرَ : هُ جهِ ١- بَسطُ الوَ
ــهُ  نَّ ــعــضُ الــنَّــاسِ أَ ــنُّــهُ بَ ــظُ ــا يَ ــمَ ــيــسَ كَ وفِ لَ ــعــرُ ـــذلُ الــمَ بَ : وَ وفِ ــعــرُ ـــذلُ الــمَ ٢- بَ
 ، الِ المَ بَذلِ  فِي  وَ  ، اهِ الجَ بَذلِ  فِي  وَ  ، النَّفسِ بَذلِ  فِي  ونُ  يَكُ بَل  ط،  فَقَ الِ  المَ بَذلُ 

. لمِ العِ بَذلِ  فِي  وَ
 ، علِ الفِ وَ ولِ  بِالقَ هِ  يرِ غَ ن  عَ اهُ  ذَ أَ ــانُ  نــسَ اإلِ فَّ  يَكُ أَن  ــوَ  هُ وَ  :َاألَذ ــفُّ  كَ  -٣

. لُقِ الخُ يِّئُ  سَ وَ  هُ بَل   ، لُقِ الخُ نِ  سَ بِحَ لَيسَ  فَ  ، لقِ الخَ نِ  عَ اهُ  ذَ أَ فَّ  يَكُ لَم  ن  فَمَ
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ـمُ اُهللاُهللاک،  بُّـهُ ـحِ يُ ــةٌ  ثَ ــالَ «ثَ  : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِـــــيِّ ــنِ  عَ اءِگ:  دَ رْ الــــدَّ بِـــــي  أَ ــنْ  عَ
هِ  سِ بِنَفْ ا  هَ اءَ رَ وَ اتَلَ  قَ فِئَةٌ  فَت  شَ انكَ ا  إِذَ ي  الَّذِ ـم:  بـِهِ ـرُ  تَبشِ سْ يَ وَ ـم  إِلَـيْـهِ كُ  حَ ]يَضْ [وَ
وا  انــظُــرُ  : ـيَقُولُ فَ  ، ـيَـهُ فِ كْ يَ وَ هُ اُهللاُهللاک  ـرَ ـنْصُ يَ نْ  أَ ـــــا  إِمَّ وَ  ، تَلَ قْ يُ نْ  أَ ـا  إِمَّ فَ ک،  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ
 ، نٌ سَ حَ لَـيِّـنٌ  اشٌ  فِرَ وَ نَاءُ  سْ حَ ةٌ  أَ امرَ لَهُ  ي  الَّذِ وَ ؟!  هُ سَ فْ نَ لـِي  بَـرَ  صَ يْفَ  كَ ي  بْدِ عَ إِلَـى 
؛  دَ قَ لَرَ اءَ  شَ لَو  وَ يـنـِي،  ـنَاجِ يُ وَ نـِي  رُ كُ ـيَذْ فَ ـهُ  تَ وَ هْ شَ رُ  ذَ يَ  [: قُولُ [يَ ــ  فَ ـيلِ  اللَّ نَ  مِ ومُ  ـيَقُ فَ
فـِي  امَ  قَ فَ عُوا،  جَ هَ مَّ  ثُ بُوا  نَصِ وَ وا  رُ هِ فَسَ كْبٌ  رَ هُ  عَ مَ انَ  كَ وَ  ، رٍ فَ سَ فـِي  ونُ  يَكُ ي  الَّذِ وَ

.(٣)« اءَ ـرَّ ضَ وْ  أَ اءَ  ـرَّ سَ فـِي  رِ  حَ السَّ
«فيض القدير» (١٦٦/١).  (١)

رواه الترمذي (٢٠٠٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٣٧٩/٢).  (٢)
«الصحيـحة»  فـي  األلــبــانـــــي۴  وحسنـه   ،(٩٨٣) والــصــفــات»  «األســمـــــاء  فـي  البـيـهقي  رواه   (٣)

.(٣٤٧٨)
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ــالَ  ــنَ ! أَن تَ ـــةٍ فِـــيـــعَ ـــةٍ رَ لَ ـــنـــزِ مَ ! وَ ــةٍ ــيــمَ ــظِ ــــــةٍ عَ جَ رَ دَ ! وَ ــةٍ ــيــمَ ــسِ ــةٍ جَ ـــن نِــعــمَ ــا مِ ــهَ ــا لَ ــيَ فَ
چ. بَّ اهللاِ حُ

ــيــرَ  ــــرْ سَ سِ ، وَ ــيــنَ ــالِـــــحِ ـــهْ بِــالــصَّ ـــبَّ ـــشَ تَ ، وَ ــيــنَ ــلِ ــامِ ــلــكِ الــعَ ــكَ فِـــي سِ ــفــسَ ــكْ نَ ــاســلُ فَ
بَةِ  رتَ مَ ــى  إِلَ لَ  تَصِ أَن  ى  سَ عَ  ، ينَ ـمِ الَ العَ بِّ  رَ بِيلِ  سَ فِي  كَ  نَفسَ ــدْ  ــاهِ جَ وَ  ، ينَ تَّقِ الـمُ

. ينَ ائِزِ الفَ نَ  مِ ةِ  رَ اآلخِ فِي  ونَ  تَكُ وَ  ، نِينَ حسِ الـمُ
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تًى  ا فَ ـــإِذَ ، فَ ــقَ ــشْ مَ ــدَ دِ ــجِ ــسْ ــتُ مَ ــلْ خَ : دَ ــالَ ـــــهُ قَ نَّ نِـــــيِّ أَ الَ ــوْ ـــــخَ يـــسَ الْ رِ بِـــــي إِدْ ــنْ أَ عَ
 ، ـــــهِ ـــــيْ وا إِلَ ـدُ ــنـَ سْ ، أَ ءٍ ـــــيْ ــوا فِـــــي شَ ــفُ ــلَ ــتَ ا اخْ ، إِذَ ــهُ ــعَ ا الــنَّــاسُ مَ إِذَ ــا، وَ ــنَــايَ اقُ الــثَّ ــرَّ ـــ ـــابٌّ بَ شَ
دُ  غَ الْ ــانَ  كَ ـا  ـمَّ لَ فَ  . ــبَــلٍ جَ اذُ بْنُ  عَ مُ ا  ــذَ هَ  : يلَ قِ فَ  ، هُ نـْ عَ لْتُ  أَ فَسَ ؛  لـِهِ وْ قَ ــنْ  عَ وا  رُ ــدَ صَ وَ
ـــــهُ  تُ ــرْ ــتَــظَ ــانْ : فَ ـــالَ ـــــي، قَ ــلِّ ــصَ ــهُ يُ ـــ ــدتُّ جَ وَ ، وَ ــيـــــرِ ــجِ ـــــهْ ــنِـــــي بِــالــتَّ ــقَ ــبَ ــدْ سَ ــهُ قَ ـــ ــدتُّ جَ ــوَ ، فَ تُ ــرْ ــجَّ هَ
 ِ َواهللَّ  : ــتُ ــلْ قُ ــمَّ  ثُ ؛  ـيْـهِ لَ عَ تُ  ـمْ لَّ فَسَ ــهِ  ــهِ جْ وَ قِبَلِ  ــنْ  مِ ئْتُـهُ  جِ ــمَّ  ثُ  ، ـــــهُ تَ ــالَ صَ ـى  قَضَ تَّى  حَ
 : ــالَ ــقَ فَ  ، ِ آهلِلَّ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ؟  ِ آهلِلَّ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ِ آهلِلَّ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ؟  ِ آهلِلَّ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ِ هلِلَّ ــكَ  ــبُّ ُحِ ألَ ـــــي  إِنِّ
إِنِّـي  فَ  ، ـرْ بْشِ أَ  : الَ قَ وَ  ، ـيْـهِ إِلَ نـِي  بَذَ فَجَ ائِي  دَ رِ ةِ  بْوَ بِحُ ذَ  أَخَ فَ  : الَ قَ  . ِ آهلِلَّ  : لْتُ قُ فَ ؟  ِ آهلِلَّ
 ، فـِيَّ ـيـنَ  ابِّ تَـحَ ـمُ لِلْ بَّتـِي  ـحَ مَ بَتْ  جَ وَ الَ اُهللاُهللاگ:  «قَ  : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ تُ  عْ مِ سَ

.(١)« فـِيَّ يـنَ  لـِ تَبَاذِ الْـمُ وَ  ، فـِيَّ يـنَ  رِ اوِ تَزَ الْـمُ وَ  ، فـِيَّ ـيـنَ  الِسِ تَـجَ الْـمُ وَ
بُّونَ  حِ المُ قَى  تَالَ يَ أَن  لَ  أَجمَ ــا  مَ وَ ک!  بَّةَ اهللاِ حَ مَ أَعظَمَ  ــا  مَ وَ  ، ــلَ أَجــمَ ا  مَ
 ، فِي اهللاِ ــوا  ــابُّ ــتَــحَ يَ أَن  ـــلَ  أَجـــمَ ــــا  مَ وَ  ! ـــهِ ـــاتِ ـــرضَ مَ ـــاءَ  ابـــتِـــغَ وَ ـــتِـــهِ  ـــاعَ طَ ــى  ــلَ عَ ک،  ِ هلِلَّ

. لِكَ ذَ َجلِ  ألِ م  بُّهُ يُحِ وَ م،  نهُ مِ لِكَ  ذَ بُّ  يُحِ چ  هُ إنَّ فَ  ! فِيهِ وا  لُ تَبَاذَ يَ وَ
 ، قِينَ ادِ الصَّ بِّينَ  حِ المُ ةِ  سَ الَ جَ لِمُ ةٌ  عــوَ دَ وَ  ، فِي اهللاِ ابِّ  التَّحَ إِلَى  ةٌ  عــوَ دَ ا  إِنَّهَ
«صحيـح  فـي  األلبانـي۴  وصححه  حــزم،  ابــن  دار  ط.   (٢٩٥٩) «الـموطأ»  فـي  مـالك  رواه   (١)

التـرغيب والتـرهيب» (٣٠١٨).
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. الِ المَ لِبَذلِ  ةٌ  عوَ دَ وَ  ، فِي اهللاِ رِ  اوُ لِلتَّزَ ةٌ  عوَ دَ وَ
ـــا،  ـــيـــهَ ـــاسُ إِلَ عَ الـــنَّ ـــارِ ـــسَ ـــيُ ، لِ ـــــــعِ لِ األَربَ ــــالَ هِ الــــخِ ـــــذِ ـــــى هَ ةٌ إِلَ عــــــوَ ـــا دَ ـــهَ ـــــل! إِنَّ جَ أَ

ا. لَيهَ عَ وا  تَنَافَسُ يَ وَ
UŽ!\ È Ž… ; ćfǔ’\  UÌ’̨Â ˇ̄ \

اهللاِ  بَّةَ  حَ مَ نَّ  إِ فَ  ، اهللاِ بَّةِ  حَ مَ امِ  تَمَ ن  مِ اهللاِ  فِي  بَّةَ  حَ المَ نَّ  بِأَ  - -ژ  اعلَمْ 
ـــاهُ  ضَ ـــى رِ لَ إِ ـــلُ  ـــوصِ يُ وَ ــبِّــهِ  حُ ــى  ــلَ ــيــنُ عَ ــعِ يُ ـــا  ـــبَّـــةَ مَ ـــحَ مَ وَ  ، ـــبُّ ـــحِ يُ ـــا  ــةَ مَ ــبَّ ــحَ ــي مَ ــضِ ــقــتَ تَ
 ، ـــةَ ـــالِـــحَ ـــالَ الـــصَّ األَعـــمَ ـــبُّ  ـــحِ يُ وَ  ، ـــيـــنَ ـــالِـــحِ الـــصَّ وَ ـــاءَ  ـــيَ نـــبِ األَ ـــبُّ  ـــحِ يُ ــــوَ  هُ وَ  ، ــــربِــــهِ قُ وَ

. ــبِّــهِ حُ ــامِ  ــمَ ــن تَ ــوَ مِ ِ هُ هلِلَّ ــا  ــبُّــهَ ــحُ فَ
إِلَى  بِهِ  لُ  صَّ تَوَ يَ وَ  ، هِ بِّ رَ اةِ  رضَ مَ لَى  عَ بِهِ  ينُ  يَستَعِ ا  مَ نُ  ؤمِ المُ بُّ  يُحِ الَ  يفَ  كَ وَ

؟! ربِهِ قُ وَ بِّهِ  حُ
 : ــــالَ قَ  - ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــــــولِ  سُ رَ ـــــــى  لَ إِ أَي:   - ـــهُ  ـــعُ ـــــــرفَ يَ اءِگ  ردَ لـــــــدَّ ا ـــــــي  بِ أَ ــــنْ  عَ
 ، اهللاِاهللاِ لَـى  إِ ـــــا  ـــــمَ ـــــهُ ــبَّ حَ أَ ــانَ  كَ إِالَّ   ، ــيْــبِ الــغَ ــرِ  ــهْ بِــظَ اهللاِاهللاِ  فـِي  ــا  ــابَّ ـــــحَ تَ ـــــنِ  ـــــيْ ــلَ جُ رَ ــنْ  مِ ـــــا  «مَ

.(١ )« ــبِـــــهِ ــاحِ ــبــا لِــصَ ـــــا حُ ـــــمَ هُ ــدُّ شَ أَ
ــى  ــرَ إِلَ ــنــظَ ـأَن يُ ــانِ بـِ فَ ــعــرَ ــا يُ ــمَ ــهُ ــإِنَّ ک؛ فَ ــانِ فِي اهللاِ ــابَّ ــتَــحَ نِ الــمُ ــالَ جُ ـــا الــرَّ مَّ أَ وَ
ةٍ  ارَ تِجَ ن  عَ الَ  وَ  ، بَلُّ تُ مٍ  حِ رَ ن  عَ الَ  وَ ى،  تُرعَ ةٍ  ابَ رَ قَ ن  عَ لَيسَ  هُ  نَّ أَ وَ ا،  مَ ينَهُ بَ عِ  امِ الجَ
؛  عُ ومٍ تَجمَ خدُ ةِ مَ دمَ ن خِ الَ عَ ، وَ بُّ نيَا تَرُ ن دُ الَ عَ ، وَ عُ رٍ يَجمَ فَ ن سَ الَ عَ ، وَ مُّ تَضُ
 ، ِ هلِلَّ بَّهُ  حُ ا  ذَ هَ ن  مِ ا  ذَ هَ فُ  يَعرِ وَ  ، ِ هلِلَّ بَّهُ  حُ ا  ذَ هَ ن  مِ ا  ذَ هَ فُ  يَعرِ ک،  ِ هلِلَّ بٌّ  حُ بَل 
اهُ  دَ اوَ عَ تَ وَ  ، فِيهِ ا  فَاضَ أَ وَ لِكَ  ذَ را  اكَ تَذَ ا  عَ اجتَمَ ا  إِذَ ا  مَ إِنَّهُ يثُ  حَ ن  مِ فِي اهللاِ  ا  ابَّ يَتَحَ فَ
ا،  قَ افتَرَ ا  إِذَ لِكَ  ذَ لَى  عَ ا  قَ افتَرَ وَ ا،  عَ اجتَمَ ا  إِذَ لِكَ  ذَ لَى  عَ ا  عَ فَاجتَمَ  ، هُ ارَ ذكَ أَ ا  يَ ادَ هَ تَ وَ
التـرغيب  «صحيـح  فـــــي  األلــبــانـــــي۴  وصــحــحــه   ،(٥٢٧٩) «األوســـــط»  فـــــي  الــطــبـــــرانـــــي  رواه   (١)

والتـرهيب» (٣٠١٦).
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ک(١). فِي اهللاِ ينَ  ابِّ تَحَ المُ نَ  مِ انَا  فَكَ
ــكَ  ــبَّ حَ : أَ ـــهُ ــولُ لَ ــقُ ـــوَ يَ هُ ، وَ ــبُّــكَ فِي اهللاِ حِ ـــي أُ : إِنِّ ــلْ ــقُ ــلــيَ ـــهُ فَ ـــا لَ خً ـــبَّ أَ ــن أَحَ ــمَ فَ

. هُ لَ بَبْتَنِي  أَحْ ي  الَّذِ
 ، ــلٌ جُ رَ هِ  بـِ رَّ  فَمَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبـِيِّ نْدَ  عِ ــانَ  كَ ــالً  جُ رَ نَّ  أَ گ:  ـالِكٍ مَ نَسِ بْنِ  أَ ــنْ  عَ
 : ــالَ قَ ؟»  تَـهُ ـمْ لَ عْ «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبـِيُّ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ ا،  ــذَ هَ ــبُّ  ُحِ ألَ إِنِّـي   ، ولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــبَّــكَ  حَ : أَ ــالَ ــقَ ، فَ ــكَ فـِي اهللاِ ــبُّ حِ ـــــي أُ : إِنِّ ــالَ ــقَ ، فَ ــهُ ــقَ ـــــحِ ــلَ : فَ ـــالَ »، قَ ــهُ ـــــمْ ــلِ عْ : «أَ ـــالَ ، قَ الَ

.(٢) هُ لَ بَبْتَنـِي  أَحْ ي  الَّذِ
ــاءِ  عَ ا الــدُّ ــذَ ــهَ ــخــبِــرُ بِ ــحــظَــى الــمُ : أَن يَ ــةِ ــبَّ ــحَ ــارِ بِــالــمَ خــبَ اتِ اإلِ ــرَ ــمَ لُ ثَ وَّ هِ أَ ـــذِ هَ وَ

بَّهُ اُهللاڽ؟!(٣) يُحِ أَن  ن  مِ أَعظَمَ  يدُ  رِ يُ ا  اذَ مَ وَ  ، ظِيمِ العَ
UŽ!\ È Ž… ;Ï̌ą̂’̨]q̨⁄̌’\  UÏ̌Ę̈Ž›]Ćm’\

قِّ  بِالحَ ي  اصِ التَّوَ وَ اةِ  النَّجَ أَسبَابِ  لَى  «عَ نِ  اوُ لِلتَّعَ ينَ  لِصِ خْ مُ الْ ةَ  سَ الَ جَ مُ إِنَّ 
ــولُ  ــقُ ، يَ ءِ الَ ـــــؤُ ـــالِ هَ مـــثَ ــي أَ فـِ ـــا»(٤). وَ ـــهَ ـــعِ نـــفَ أَ ــةِ وَ ــنِــيــمَ ـــمِ الــغَ عـــظَ ـــن أَ ا مِ ـــذَ ـــهَ ، فَ ــبــرِ الــصَّ وَ

.(٥)« مْ هُ لِيسُ جَ مْ  بِهِ قَى  يَشْ الَ   ، مُ وْ الْقَ مُ  «هُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ
ــةٌ  ــالَ هِ حَ ـــذِ هَ ــم...؛ وَ ــتِــهِ ــانَ ــكَ ءِ مَ ةٌ فِــي إِعـــالَ ــــادَ يَ زِ ــم، وَ ــهِ امِ ــةٌ فِــي إِكــرَ ــغَ ــالَ ــبَ هِ مُ ـــذِ هَ

ا(٦). أَهلِهَ ن  مِ نَا  لَ عَ جَ وَ م،  نهُ مِ يَّبَنَا اُهللا  خَ الَ   ، ةٌ نِيفَ مُ ةٌ  لَ نزِ مَ وَ  ، ةٌ يفَ رِ شَ
«اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٢٣٦/٦).  (١)

رواه أبو داود (٥١٢٥)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (٢٥٩/٣).  (٢)
حــســيــن  الـــفـــاضـــل  لــلــشــيــخ   ،(١٧٥/٢) الــــبــــخــــاري»  لــــإلمــــام  الـــمـــفـــرد  األدب  صــحــيــح  «شــــــرح   (٣)

العوايشةڤ.
«الفوائد» (ص٩٣).  (٤)

قطعة من حديث أبي هريرةگ: رواه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩) - واللفظ له -.  (٥)
«المفهم» (١٣/٧).  (٦)
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الَى  عَ تَ كرِ اهللاِ  بِذِ ةً  رَ امِ عَ انَت  كَ د  فَقَ ابَةِژ.  حَ الصَّ الِسِ  جَ بِمَ نَا  رُ كِّ ذَ يُ ا  ذَ هَ وَ
. نهُ مِ بُ  رِّ قَ يُ ا  مَ وَ

ــنْ  مِ ــؤْ ــلِــسْ بِــنَــا نُ : اجْ ــاذٌ ــعَ ــالَ لِــي مُ : قَ ــالَ بِــيِّ قَ ــارِ ــحَ ــمُ لٍ الْ ــالَ دِ بْنِ هِ وَ ــنِ األَسْ عَ
رُ اَهللا(١). كُ نَذْ نِي:  عْ يَ  ، ةً اعَ سَ

 ، دِ جِ سْ مَ ةٍ فِي الْ قَ لْ لَى حَ ةُ عَ يَ اوِ عَ جَ مُ رَ : خَ الَ يِّگ قَ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ وَ
؟  اكَ ذَ إِالَّ  مْ  كُ لَسَ أَجْ ا  مَ  !ِ آهللَّ  : ــالَ قَ رُ اَهللا.  كُ نَذْ نَا  لَسْ جَ وا:  الُ قَ ؟  مْ كُ لَسَ أَجْ ا  مَ  : الَ قَ فَ
ا  مَ وَ  ، مْ لَكُ ةً  مَ هْ تُ مْ  كُ لِفْ تَحْ أَسْ ــمْ  لَ إِنِّــي  ــا  مَ أَ  : ــالَ قَ  . اكَ ذَ إِالَّ  نَا  لَسَ أَجْ ا  مَ  !ِ َواهللَّ وا:  الُ قَ
ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  سُ إِنَّ رَ نِّي؛ وَ يثًا مِ دِ نْهُ حَ لَّ عَ قَ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص، أَ سُ نْ رَ تِي مِ لَ نْزِ دٌ بِمَ انَ أَحَ كَ
رُ اَهللا،  كُ نَذْ نَا  لَسْ جَ وا:  الُ قَ ؟»  مْ كُ لَسَ أَجْ ا  «مَ  : الَ قَ فَ  ، ابِهِ حَ أَصْ نْ  مِ ةٍ  قَ لْ حَ لَى  عَ جَ  رَ خَ
ــمْ إِالَّ  ــكُ ــسَ ــلَ ــا أَجْ : «آهللاِآهللاِ! مَ ــالَ يْنَا. قَ لَ ــهِ عَ ــنَّ بِ مَ ، وَ مِ ــالَ ــا لِــإلِسْ انَ ــدَ ــا هَ ــلَــى مَ هُ عَ ــدُ ــمَ ــحْ نَ وَ
ةً  مَ هْ تُ مْ  كُ لِفْ تَحْ أَسْ لَمْ  إِنِّي  ــا  مَ «أَ  : ــالَ قَ  . اكَ ذَ إِالَّ  نَا  لَسَ أَجْ ا  مَ  ! َواهللَِّ وا:  الُ قَ ؟»(٢)  اكَ ذَ

.(٣)« ةَ ئِكَ الَ الْمَ مُ  بِكُ ي  بَاهِ يُ نَّ اَهللاَهللاک  أَ نِي:  بَرَ أَخْ فَ  ، يلُ بْرِ جِ انِي  تَ أَ لَكِنَّهُ  وَ  ، مْ لَكُ
سنَ  حُ م  يهِ رِ يُ وَ م،  هُ لَ م  فَضلَكُ رُ  يُظهِ  : عنَاهُ مَ »؛  ةَ ئِكَ الَ الْمَ مُ  بِكُ ي  بَاهِ : «يُ ولُهُ قَ فَ
ي  بَاهِ نٌ يُ فُالَ ، وَ الُ مَ الجَ سنُ وَ : الحُ اءِ أَصلُ البَهَ م؛ وَ هُ ندَ م عِ لَيكُ ثنِي عَ يُ م، وَ لِكُ مَ عَ

م(٤). سنَهُ حُ رُ  يُظهِ وَ م،  هِ يرِ غَ لَى  عَ م  بِهِ لُ  مَّ تَجَ يَ وَ رُ  يَفخَ أَي:   ، الِهِ بِمَ
 ، هُ لَ بَّتِهِ  حَ مَ وَ  ، هُ ندَ عِ كرِ  الذِّ فِ  رَ شَ لَى  عَ لِيلٌ  دَ گ:  بِّ الرَّ نَ  مِ اةُ  بَاهَ المُ هِ  ذِ هَ فَ

.(٥) الِ األَعمَ نَ  مِ هِ  يرِ غَ لَى  عَ ةً  يَّ زِ مَ هُ  لَ نَّ  أَ وَ
فــي «المصنف»  شيبة  أبــي  ابــن  ووصــلــه  الــحــديــث (٨).  قبل  بــه:  ــا  مــجــزومً ا  قً معلَّ الــبــخــاري  رواه   (١)
البن تيميَّة  اإليــمــان»  تخريج «كــتــاب  فــي  األلــبــانــي۴  وصححه  لــه -،  واللفظ   -  (٣٠٣٥٤)

(ص٩٢).
الَى؟ عَ ن أَجلِ ذِكرِ اهللاِ تَ لَستُم إِالَّ مِ ا جَ ِ، مَ م بِاهللَّ كُ أَي: أَستَحلِفُ  (٢)

رواه مسلم (٢٧٠١). «صحيح مسلم بشرح النووي» (٢٣/١٧).(٣)   (٤)
يِّب» (ص١٠٢). «الوابل الصَّ  (٥)
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اطِ  التِقَ وَ  ، قِينَ ادِ الصَّ بِّينَ  حِ الـمُ ينَ  خلِصِ الـمُ ةِ  سَ الَ جَ مُ لَى  عَ ژ  صْ ــرِ ــاحْ فَ
ت  حَ جَّ ا تَرَ لَّم إِالَّ إِذَ تَكَ الَ تَ ؛ وَ رِ طَايِبُ الثَّمَ ى أَ نتَقَ ا تُ مَ م، كَ هِ مِ الَ اتِ كَ رَ طَايِبِ ثَمَ «أَ

.(١)« كَ يرِ لِغَ ةً  عَ نفَ مَ وَ  ، الِكَ لِحَ ا  يدً زِ مَ فِيهِ  نَّ  أَ لِمتَ  عَ وَ  ، مِ الَ الكَ ةُ  مَصلَحَ
UŽ!\ È Ž… ;Ñ̌Â̌\ą́Ći’\  UÏ̌m̨Ž’]Ćm’\

ــةٍ  يَ ــرْ ـــهُ فِـــي قَ ـــا لَ خً ارَ أَ ــــالً زَ جُ نَّ رَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ـبـِـيِّ ـــنِ الــنـَّ ةَگ: عَ يـــرَ ـــرَ ـــي هُ بِ ـــنْ أَ عَ
؟  يــدُ ــرِ ـــنَ تُ يْ : أَ ـــالَ ــيــهِ قَ ــلَ ـــى عَ تَ ــا أَ ــمَّ ــلَ ــا، فَ ــكً ــلَ ــتِــهِ مَ جَ رَ ــدْ ــى مَ ــلَ ــهُ عَ دَ اُهللاُهللا لَ صَ أَرْ ، فَ ـــرَ خْ أُ
 ! : الَ الَ ا؟ قَ بُّهَ رُ ةٍ تَ مَ نْ نِعْ يهِ مِ لَ ل لَكَ عَ : هَ الَ ، قَ ةِ يَ رْ هِ الْقَ ذِ ا لِي فِي هَ يدُ أَخً رِ : أُ الَ قَ
 ، بَّكَ أَحَ دْ  قَ بِأَنَّ اَهللاَهللا   : إِلَيْكَ ولُ اهللاِاهللاِ  سُ رَ إِنِّي  فَ  : الَ قَ ک،  فِي اهللاِاهللاِ بَبْتُهُ  أَحْ نِّي  أَ يْرَ  غَ

.(٢)« فِيهِ بَبْتَهُ  أَحْ ا  مَ كَ
. بُهُ رقُ يَ هِ  ادِ رصَ بِمِ هُ  دَ قعَ أَ أَي:  دَ اُهللاُهللا»  صَ أَرْ «فَ

ــيَــت  ــمِّ ؛ سُ يـــقُ ـــرِ ــــــوَ الـــطَّ هُ ، وَ هِ ورِ ــــــــرُ ــــعِ مُ ــــوضِ ـــى مَ ـــلَ » أَي: عَ ــــهِ ــــتِ جَ رَ ــــدْ ـــى مَ ـــلَ «عَ
ــا،  ــيــهَ ــلَ عَ ـــونَ  ـــمـــشُ يَ وَ ـــونَ  ـــمـــضُ يَ أَي:  ــا،  ــيــهَ ــلَ عَ ــــونَ  جُ ــــدرُ يَ ـــاسَ  الـــنَّ َنَّ  ألِ  : ـــةِ جَ ـــدرَ بِـــالـــــــمَ

ا. بِهَ ونَ  رُّ مُ يَ وَ
.(٣) يهِ إِلَ ابِكَ  هَ بِذَ ا،  هَ كرِ شُ وَ ا  اتِهَ ازَ جَ بِمُ ومُ  قُ تَ وَ ا،  يهَ اعِ رَ تُ أَي:  ا»  هَ بُّ رُ «تَ

لِ  ن أَفضَ ، مِ رَ فِيهِ اوُ التَّزَ بَّ فِي اهللاِ وَ لَى أَنَّ الحُ : عَ لُّ دُ ا يَ يثِ «مَ دِ ا الحَ ذَ فِي هَ وَ
.(٤)« وسِ اءِ النُّفُ أَهوَ نيَا، وَ اضِ الدُّ ن أَغرَ لِكَ عَ دَ ذَ رَّ ا تَجَ ، إِذَ بِ رَ أَعظَمِ القُ ، وَ الِ األَعمَ
 ، ةٌ عَ مْ الَ سُ ــاءٌ وَ يَ ــا رِ ــهَ ــلُ خُ ــدْ ــتِــي الَ يَ ــوبِ الَّ ــلُ ــالِ الــقُ ــمَ عْ ــنْ أَ ــبُّ مِ ــانَ الــحُ ــا كَ ــمَّ لَ وَ

إِالَّ اُهللا(٥). هُ  لَمُ عْ يَ الَ  ا  مَ  ، ظِيمِ العَ ابِ  الثَّوَ نَ  مِ لِكَ  ذَ لَى  عَ تَّبَ  رَ تَ
«تهذيب الـمدارج» (٨١٤/٢). رواه مسلم (٢٥٦٧).(١)   (٢)

«منة الـمنعم في شرح صحيح مسلم» (١٧٨/٤)، للشيخ صفي الرحمن الـمباركفوري۴.  (٣)
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٥٤٣/٦).  (٤)

«لب األزهار اليمنية على األنوار السنية» (ص٤٨٧).  (٥)
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الَ  ؛  هِ جهِ وَ اءَ  ابتِغَ  ، فِي اهللاِ األَخِ  لِكَ  لِذَ بِّهِ  لِحُ  ، هُ الَ نَ ا  مَ نَالَ  لَ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ
. ينَهُ بَ وَ ينَهُ  بَ الِحَ  صَ مَ أَجلِ  ن  مِ الَ  وَ  ، لَيهِ عَ هِ  امِ إِنعَ أَجلِ  ن  مِ

ــلُ  فــضَ أَ  ، لِ اهللاِ الَ جَ ــبَــبِ  بِــسَ ــابُّ  ــحَ ــالــتَّ فَ م۴ِ:  الَ بدِ السَّ عَ زُّ بنُ  العِ ـــالَ  قَ
. األَسبَابِ لُ  فضَ أَ ا  بَبَهَ سَ َنَّ  ألِ ؛  ابِّ التَّحَ

 ، ــةِ ــبِــيَّ ــبَ ــونُ لِــلــسَّ ــكُ ـــي» تَ ــــإِنَّ «فِ ، فَ ــهِ ــبِ ــبَ ــعــنِــي: بِــسَ »، يَ ــهُ فِـــيـــهِ ــتَ ــبْ ــبَ حْ ــا أَ ــمَ : «كَ ـــهُ ـــولُ قَ وَ
.(١) فِيهِ فَضتُّم  أَ ا  مَ بَبِ  بِسَ أَي:   ،[١٤ k﴾ [النور:   j  i  h  g﴿  : ولِهِ قَ كَ

وَ  هُ  : ــالَ قَ ؟  فِي اهللاِ بُّ  الحُ ا  مَ  : بدِ اهللاِ عَ َبِــي  ألِ قِيلَ  ي۴ُّ:  وزِ ــرُ الــمَ ــالَ  «قَ
.(٢)« نيَاهُ دُ فِي  عٍ  لِطَمَ بَّهُ  تُحِ الَ  أَن 

: رُ اعِ الشَّ ولُ  قُ يَ ا  ذَ هَ ثْلِ  مِ فِي  وَ دا.  جِ رٌ  نَادِ وَ يزٌ  زِ عَ ا  ذَ هَ وَ
ةٍ دَّ ــــــــــوَ مَ ــــــــلِّ  كُ بِ  ــــــــــرْ شُ ــــــي  فِ ــــا  ــــفَ الــــصَّ دُإِنَّ  ارِ ـــــوَ وَ ــــنْ هُ رٍ لِــــمَ ـــــــدَ ـــــنْ كَ ــــلُ مِ ــــخْ ـــــمْ يَ لَ
ــــــدٌ احِ وَ ـــــكَ  ـــــانِ مَ زَ ـــــنْ  مِ ـــــكَ  لَ ـــا  ـــفَ صَ ا  إِذَ ِ ؟(٣)وَ ــــدُ احِ اكَ الــــوَ يــــــنَ ذَ أَ ادُ وَ ــــرَ ـــوَ الــــمُ ـــهُ فَ

UŽ!\ È Ž… ;ÿ̌Ç̌]ęĆi’\  UÏ̌¬̨Žd\ ĆÖ’\

 ، ـــالِ ـــةُ فِــــي الـــمَ ـــمَ ـــاهَ ـــسَ ــــا: الـــمُ ــــهَ نُ هــــوَ : أَ اتِـــــبَ ـــــرَ ثِ مَ ــــــالَ ـــى ثَ ـــلَ ــــالِ عَ ــــــذلُ الــــمَ بَ وَ
هِ  ـــذِ هَ . وَ ــلَــى الــنَّــفــسِ ــالِ عَ يــمُ األَخِ فِــي الــمَ ــقــدِ ــا: تَ هَ عــالَ أَ ، وَ ــاةُ اسَ ــوَ ــا: الــمُ ــهَ ــطُ أَوسَ وَ

. يثَارِ اإلِ ةَ  جَ رَ دَ ى  مَّ تُسَ وَ  ، ابِّينَ تَحَ المُ اتِ  جَ رَ دَ ى  نتَهَ مُ وَ  ، ينَ يقِ دِّ الصِّ تبَةُ  رُ
fl̨Ëą̂ǔ’\Ą̂ ;fl̨ą̂ų’\ ; ćf ŽuÁ̌ ;flŸ̨ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  LP  

ــضِ  ــعْ بَ فِــي  ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ اتَ  ذَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ الــنَّ ــتُ  قْ ــرَ طَ  : ـــالَ قَ ک  ـــدٍ يْ زَ ةَ بْنِ  امَ سَ أُ ــنْ  عَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ ؟  ــوَ هُ ــا  مَ ي  رِ دْ أَ الَ  ءٍ  ــيْ شَ ــلَــى  عَ ــلٌ  ــتَــمِ ــشْ مُ ــوَ  هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ جَ  ــرَ ــخَ فَ  ، ــةِ ــاجَ الــحَ

«شجرة المعارف» (ص٢١٩ - ٢٢٠). «طبقات الحنابلة» (٥٧/١).(١)   (٢)
«رحلة الشتاء والصيف» (ص٩٨).  (٣)
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ا  ذَ إِ فَ  ، هُ فَ شَ فَكَ ؟  يْهِ لَ عَ لٌ  تَمِ شْ مُ نْتَ  أَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ ا  مَ  : لْتُ قُ تِي،  اجَ حَ نْ  مِ تُ  غْ فَرَ
ــي  نِّ إِ مَّ  هُ نَتِي، اللَّ بْ ا ــا  ــنَ بْ ا وَ ــايَ  ــنَ بْ ا انِ  ـــذَ «هَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهِ ــيْ كَ رِ وَ ــى  ــلَ عَ ــنٌ  ــيْ ــسَ حُ وَ ــنٌ  ــسَ حَ

.(١ ــا»( ــمَ ــبُّــهُ ــحِ يُ ــنْ  ــبَّ مَ حِ أَ ــا، وَ ــمَ ــبَّــهُ حِ ــأَ فَ ــا  ــمَ ــبُّــهُ حِ أُ
ا  نَ أَ وَ نِّـي  مِ ـيْـنٌ  سَ «حُ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  ةَ رَّ مُ لَـى بْنِ  عْ يَ نْ  عَ وَ
.(٢ )« ــبَــاطِ َسْ األْ ــنَ  مِ ــبْــطٌ  سِ ـــــنٌ  ـــــيْ ــسَ حُ ـــــنًــا،  ـــــيْ ــسَ حُ ــبَّ  حَ أَ ــنْ  مَ اُهللاُهللا  بَّ  حَ أَ  ، ـــــنٍ ـــــيْ ــسَ حُ ــنْ  مِ

ــنْ  ـــوقٍ مِ ملسو هيلع هللا ىلص فِـــي سُ ِ ـــــولِ اهللَّ سُ ـــعَ رَ ـتُ مَ ــنـْ : كُ ـــالَ گ قَ ةَ ـــرَ يْ ـــرَ بِـــي هُ ـــنْ أَ عَ وَ
عُ  ادْ ــا -  ثً ــالَ ثَ ؟ -  ــعُ لُــكَ ـــنَ  يْ : «أَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــتُ فْ ــرَ ــصَ ــانْ فَ فَ  ــرَ ــصَ ــانْ فَ  ، ــةِ يــنَ ــدِ الــمَ اقِ  ــــوَ سْ أَ
الَ  قَ فَ  ، ابُ خَ السِّ هِ  نُقِ عُ فِي  وَ ي  شِ يَمْ لِيٍّ  عَ نُ بْنُ  سَ الحَ امَ  قَ فَ  .« لِيٍّ عَ نَ بْنَ  سَ الحَ
إِنِّي  مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ فَ هُ  مَ تَزَ الْ فَ ا،  ذَ كَ هَ هِ  بِيَدِ نُ  سَ الحَ الَ  قَ فَ ا،  ذَ كَ هَ هِ  بِيَدِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ
يَّ  لَ إِ بَّ  حَ أَ دٌ  حَ أَ انَ  كَ ا  فَمَ  : ةَ رَ يْ رَ هُ بُو  أَ الَ  قَ وَ  .« بُّهُ يُحِ نْ  مَ ــبَّ  حِ أَ وَ  ، بَّهُ حِ أَ فَ بُّهُ  حِ أُ

.(٣) الَ قَ ا  مَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ولُ اهللَّ سُ رَ الَ  قَ ا  مَ دَ  عْ بَ  ، لِيٍّ عَ نِ بْنِ  سَ الحَ نَ  مِ
ــــهُ  نَّ َ ألِ ؛  ـــةِ ـــنَّ لـــجَ ا هــــلِ  أَ ــــن  مِ ـــنَ  ـــسَ لـــحَ ا نَّ  ــــى«أَ ــــلَ عَ ــــثُ  يْ ــــدِ ــــحَ لْ ا ا  ــــذَ هَ لَّ  دَ ـــدْ  ـــقَ فَ
ـــن  مَ ـــلَّ  كُ ـــبَّ  ـــحِ يُ ن  أَ وَ  ، ـــهُ ـــبَّ ـــحِ يُ ن  أَ چ  ــــهُ بَّ رَ لَ  ـــــأَ سَ وَ  ، ـــهُ ـــبُّ ـــحِ يُ ـــهُ  نَّ ـــأَ بِ ـــا  نَ ـــرَ خـــبَ أَ
بنَ  نَ  سَ الحَ نَّ  أَ وَ  ، ـــنَّـــةِ لـــجَ ا هـــلِ  أَ ـــن  مِ ــوكِ  ــلُ ـلــمُ لـِ ـــونُ  ـــكُ تَ ـــالُ  لـــحَ ا هِ  ــــذِ هَ وَ  ، ـــبُّـــهُ ـــحِ يُ

. لِــكَ ــنَــا ــهُ لَ گ  ــيٍّ ــلِ عَ
ن  مِ گ  لِيٍّ عَ نَ بنَ  سَ الحَ بَّ  حَ أَ مَن  لَّ  كُ نَّ  أَ لَى  عَ لِيلٌ  دَ يثِ  دِ الحَ فِي  وَ
اَهللا  نَّ  بِأَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولِ  سُ رَ ةُ  عــوَ دَ ــهُ  ــلُ ــشــمَ تَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ ؛  ــةِ ــامَ ــيَ الــقِ ــومِ  يَ ــى  لَ إِ  ، ـــةِ مَّ األُ هِ  ــذِ هَ

.(٤ )« ــبُّــهُ ــحِ يُ ــى  ــالَ ــعَ تَ
رواه التـرمذي (٣٧٦٩)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٥٣٨/٣).  (١)
رواه التـرمذي (٣٧٧٥)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٥٣٩/٣).  (٢)

رواه البخاري (٥٨٨٤)، ومسلم (٢٤٢١).  (٣)
«اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٢٢٣/٦).  (٤)
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بُّ النَّاسِ  ، مَن أَحَ ولَ اهللاِ سُ ا رَ : يَ : قِيلَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ابِ النَّبـِيِّ حَ نْ بَعْضِ أَصْ عَ
.(١)«.... لِلنَّاسِ ـم  هُ عُ فَ نْ «أَ  : الَ قَ ؟  ـى اهللاِ إِلَ

ا: نهَ فَمِ  ، ةٌ ثِيرَ كَ اعٌ  نوَ أَ النَّاسِ  نَفعُ  وَ
ــةِ  ــيــحَ ــفــعٌ بِــالــنَّــصِ نَ ، وَ ــةِ ــدمَ الــخِ ن وَ ــدَ ــالــبَ ــفــعٌ بِ نَ ، وَ ــاهِ ــالــجَ ــفــعٌ بِ نَ ، وَ ــالِ ــالــمَ ــفــعٌ بِ نَ
إِلَى  وقِفٍ  مَ ن  مِ تَختَلِفُ  النَّاسِ  ةُ  اجَ حَ وَ  ، ارِ ستِغفَ االِ وَ اءِ  عَ بِالدُّ نَفعٌ  وَ  ، ادِ رشَ اإلِ وَ
لِ  مَ العَ إِلَى  تُهُ  اجَ حَ ونُ  تَكُ مَن  نَاكَ  هُ وَ  ، الِ المَ إِلَى  تُهُ  اجَ حَ ونُ  تَكُ مَن  نَاكَ  هُ فَ  ، رَ آخَ
، أَو  ـــهِ احِ تـــرَ ــهُ فِــي أَ ــةِ الــنَّــاسِ لَ كَ ــارَ ــشَ ـــى مُ ــهُ إِلَ ــتُ ــاجَ ــونُ حَ ــكُ ــن تَ ــاكَ مَ ــنَ هُ ، وَ ــةٍ ــيــفَ ظِ أَو وَ
يرِ  ــى غَ ، إِلَ ــهِ ــائِ ــنــهُ أَو إِرجَ يــنِ عَ ضــعِ الــدَّ ــهُ فِــي وَ ــتُ ــاجَ ــونُ حَ ــكُ ــن تَ ــنَــاكَ مَ هُ ، وَ ــهِ احِ فــرَ أَ
ــونَ  ــكُ ـــيَ أَن يَ هِ ، وَ ــةِ ــامَّ ةِ الــعَ ــدَ ــاعِ ــلُ فِــي الــقَ ــدخُ لِـــكَ يَ ـــلُّ ذَ كُ ، وَ ــاتِ ــاجَ ــنَ الــحَ لِـــكَ مِ ذَ
إِلَى  عُ  يَرجِ الَ  النَّفعَ  ا  ــذَ هَ نَّ  أَ علَمَ  يَ أَن  سلِمِ  المُ لَى  عَ وَ  ، ــيــهِ خِ أَ ةِ  اجَ حَ فِي  سلِمُ  المُ
فِي  ــونُ  ــكُ يَ َنَّ اَهللاچ  ألِ ؛  الــنَّــافِــعَ ــا -  يــضً أَ لُ -  يَشمَ ــا  ــمَ إِنَّ وَ ــط،  ــقَ فَ ةِ  اجَ الحَ ــبِ  ــاحِ صَ

.(٢) ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ اءٍ  زَ جَ لَ  أَفضَ ا  لَيهَ عَ يهِ  ازِ يُجَ وَ نيَا،  الدُّ فِي  ا  ذَ هَ  ، تِهِ اجَ حَ
ĆÍ ŽÊŒ̨’\ ;fl̨ ŽŸı⁄̌’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  LR  

يْـرٌ  خَ يُّ  ــوِ ــقَ الْ ــنُ  مِ ــؤْ ـــــمُ ملسو هيلع هللا ىلص: «الْ ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ ـــــرَ يْ ــرَ هُ بِـــــي  أَ ــنْ  عَ
.(٣)«... يْـرٌ خَ لٍّ  كُ فـِي  وَ  ، عِيفِ الضَّ نِ  مِ ؤْ الْـمُ نَ  مِ إِلَـى اهللاِاهللاِ  بُّ  أَحَ وَ

ةُ  قَ ابَ سَ المُ ، وَ هِ يذِ نفِ تَ مرِ اهللاِ وَ ةُ فِي أَ وَّ ادَ القُ رَ نَّ المُ : أَ رُ »، الظَّاهِ يُّ وِ : «القَ هُ ولُ قَ
فِي  يْبُ  يُصِ ــا  مَ لَى  عَ ــبْــرُ  الــصَّ وَ  ، رِ نكَ المُ ــنِ  عَ النَّهيُ  وَ وفِ  عرُ بِالمَ األَمــرُ  وَ  ، يرِ بِالخَ
«الصحيـحة»  فـي  األلــبــانـــــي۴  وحسنـه   ،(٣٦) الـــــحــوائــج»  «قــضــاء  فـي  الدنـيا  أبـــــي  ابــن  رواه   (١)

.(٩٠٦)
ف. انظر: «نضرة النعيم» (٣٤٦٠/٨)، بتصرُّ رواه مسلـم (٢٦٦٤).(٢)   (٣)



LNS

 : ولِهِ قَ فِي  لِكَ  بِذَ األَنبِيَاءَ  حَ اُهللا  دَ مَ ا  ذَ لِهَ وَ  . نِ البَدَ ةُ  وَّ قُ الَ   ، لِكَ ذَ نَحوُ  وَ اتِ اهللاِ  ذَ
ي:  فَاألَيدِ [ص]؛   ﴾s  E  D  C  B  A  @  ?  >﴿

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿  : ولِهِ قَ وَ  . مرِ اهللاِ أَ يذِ  نفِ تَ فِي  ائِمُ  زَ العَ وَ ةُ  وَّ القُ
Q﴾ [ص](١).  ,  +  * )

  قتَدَ يُ عُ وَ نفَ وَ يَ هُ ؛ فَ هِ ارِ آثَ هِ وَ أثِيرِ هُ فِي تَ يرُ »، خَ بُّ إِلَـى اهللاِاهللاِ أَحَ يْـرٌ وَ : «خَ هُ ولُ قَ
. ابِ الثَّوَ بِاعتِبَارِ  إِلَى اهللاِ  بُّ  أَحَ وَ  ، بِهِ

عِيفِ  الضَّ ــنِ  ــؤمِ الــمُ وَ يِّ  ــوِ الــقَ نِ  ؤمِ المُ ــنَ  مِ ــلٌّ  كُ أَي:   ،« يْـرٌ خَ ــلٍّ  كُ فِـــــي  : «وَ ــهُ ــولُ قَ
نَ  ؤمِ المُ كِنَّ  لَ  ،(٢) ــالِــحِ الــصَّ لِ  مَ العَ وَ ــانِ  يــمَ اإلِ فِي  ا  مَ اكِهِ شتِرَ الِ  ، ــافِــيَــةٍ عَ وَ يرٍ  خَ لَى  عَ
. اهُ دَّ تَعَ هِ الَ يَ لَى نَفسِ رٌ عَ هُ قَاصِ يرُ عِيفُ خَ نُ الضَّ ؤمِ المُ هِ، وَ يرِ دٍّ إِلَى غَ تَعَ هُ مُ يرُ يَّ خَ وِ القَ

w̨⁄ Ćâ’\ ;◊̨p̌ ĆÖ’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  LS  

ـــــحَ  ــمْ سَ ــبُّ  ـــــحِ يُ : «إِنَّ اَهللاَهللا  ــــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ةَ ـــــــرَ يْ ـــرَ هُ ـــــي  بِ أَ ـــنْ  عَ
.(٣)« اءِ الْقَضَ ـحَ  مْ سَ  ، اءِ ـرَ الشِّ ـحَ  مْ سَ  ، الْبَـيْعِ

 : يثِ دِ الحَ فِي  اءَ  جَ ا  مَ كَ  ، انِ يمَ اإلِ نَ  مِ ةُ  احَ مَ السَّ وَ  ، ةُ ولَ هُ السُّ يَ  هِ  : ةُ احَ مَ السَّ
.(٤)« ةُ احَ مَ السَّ وَ برُ  الصَّ  : انُ يمَ «اإلِ

جــهٍ  ـوَ يَ بـِ ــرِ ـــابِـــلَ الـــبَـــائِـــعُ الــمــشــتَ ـــقَ الَّ يُ : أَ ــيــعِ ــولَــةُ فِـــي الــبَ ــهُ : الــسُّ ــيــعِ ـــحُ الــبَ ـــمْ سَ وَ
. ولِ عقُ المَ بحِ  بِالرِّ قنَعَ  يَ أَن  وَ  ، ةِ اعَ البِضَ عرَ  سِ لِّيَ  غَ يُ الَّ  أَ وَ  ، بُوسٍ عَ

يضِ  تَخفِ فِــي  البَائِعِ  لَى  عَ ــلِــحَّ  يُ الَّ  أَ  : اءِ ــرَ الــشِّ فِــي  ولَةُ  هُ السُّ  : اءِ ــرَ الــشِّ ــحُ  ــمْ سَ وَ
«تيسير العزيز الحميد» (١١٦٤/٢) [طبعة دار الصميعي - الرياض].  (١)

المصدر السابق (١١٦٤/٢).  (٢)
رواه التـرمذي (١٣١٩)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٦٣/٢).  (٣)

اه لغيره األلبانـي۴ فـي  ةگ: رواه أحمد (٣٨٥/٤)، وقوَّ بَسَ قطعة من حديث عمرو بن عَ  (٤)
«السلسلة الصحيحة» (٥٥٤).
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لُ  يَدخُ ا  مَّ مِ ا  ــذَ هَ ــحــوُ  نَ وَ ا،  ــذَ كَ وَ ا  ــذَ كَ ةِ  اعَ البِضَ ــنَ  ــمَ ثَ نَّ  أَ لَى  عَ هُ  فَ لِّ يُحَ الَّ  أَ وَ  ، ــنِ الــثَّــمَ
ن  ــدُ مِ كَّ ــأَ ــتَ يَ ــا، وَ هَ يــدُ ــرِ ــتِــي يُ ــةَ الَّ ــاعَ رُ الــبِــضَ نظُ ــا يَ ــمَ إِنَّ ، وَ ــرٌ ــجَ ضَ ــيــقٌ وَ ــلَــى الــبَــائِــعِ ضِ بِــهِ عَ
 ، اكَ ــذَ فَ ــيَ  ضِ رَ ــإِن  فَ ــا،  ــهَ لَ بًا  نَاسِ مُ اهُ  ــرَ يَ ي  ــذِ الَّ ــنَ  الــثَّــمَ الــبَــائِــعَ  يُعطِي  ــمَّ  ثُ ــا،  ــيَّــتِــهَ حِ ــالَ صَ
قُّ  تَستَحِ ا  مَ درِ  بِقَ هُ  ادَ زَ  ، نِ الثَّمَ لِكَ  ذَ ن  مِ كثَرَ  أَ قُّ  تَستَحِ ا  نَّهَ أَ  َأ رَ وَ يَرضَ  لَم  إِن  وَ

. هِ يرِ لِغَ بَ  هَ ذَ وَ هُ  كَ رَ تَ إِالَّ  وَ  ، هِ نَظَرِ فِي 
 ، هِ ادِ يعَ مِ فِي  ينَ  الدَّ دُّ  رُ يَ ينَ  دِ المَ نَّ  أَ  : اءِ القَضَ فِي  ولَةُ  هُ السُّ  : اءِ القَضَ حُ  مْ سَ وَ
ــنِــيِّ  ــطــلُ الــغَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــبِــيُّ ـــالَ الــنَّ . قَ امٌ ـــرَ هُ حَ ــيــرَ ــأخِ َنَّ تَ ا، ألِ رً ــــادِ ـــانَ قَ هُ إِن كَ ــرُ خِّ ــؤَ الَ يُ وَ

. هُ لَ ا  عَ دَ وَ بَهُ  احِ صَ رَ  كَ شَ  ، ينَ الدَّ دَّ  رَ ا  إِذَ وَ  .(١)« لمٌ ظُ
بَبًا  سَ ــونُ  ــكُ تَ ا  لَّهَ لَعَ فَ  ، ــيــرِ الــخَ ــالِ  عــمَ أَ ــن  مِ يئًا  شَ رَ  يَحتَقِ أَن  بدِ  لِلعَ نبَغِي  يَ ــالَ  فَ

. ةِ يَّ دِ األَبَ ةِ  ادَ عَ السَّ بَبُ  سَ يَ  هِ تِي  الَّ  ، بَّةِ اهللاِ حَ لِمَ
Į̂Ą̈Ę̂q̨’\Ą̂ ;Ǫ̂]Ÿ̨Ǫ̈“̌’\ ;!̨\ ćf ŽuÁ̌  LT  

 َ َاهللَّ اهللَّ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ـــــولُ  سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ گ  ــــاصٍ قَّ وَ ــــي  بـِ أَ دِ بْنِ  عْ سَ ـــنْ  عَ
ـــــــيَ  ـــالِ ـــعَ ـــبُّ مَ ـــحِ ــــ يُ  ، ةَ دَ ــــوَ ــــجَ لـــــ ا ـــبُّ  ـــحِ ــــ يُ ادٌ  ــــــوَ ، جَ ـــــــــاءَ مَ ــــرَ لــــكُ ا ـــبُّ  ـــحِ ــــ يُ يــــمٌ  ــــرِ كَ ـــــــى  ـــالَ ـــعَ تَ

.(٢ ــا»( ــهَ ــافَ ــسَ ــفْ هُ سَ ــرَ ــكْ يَ ، وَ قِ ــالَ األَخْ
. يمٌ رِ كَ نُ  ؤمِ الـمُ وَ ؛  ـاءَ مَ رَ الكُ بُّ  ـحِ يُ يمٌ  رِ كَ  ُ اهللَّ

 ، يــمٌ ــرِ ـــرٌّ كَ ــنُ غِ ــؤمِ ملسو هيلع هللا ىلص: «الـــــمُ ِ ــــــولُ اهللَّ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ةَ يـــــرَ ــرَ ـــــي هُ بِ ـــنْ أَ عَ
.(٣)« لَئِيمٌ بٌّ  خِ رُ  اجِ الفَ وَ

تَركَ البَحثِ  ، وَ رِّ طنَةِ لِلشَّ ةَ الفِ هُ قِلَّ انَ طَبعُ نَا): مَن كَ ٰهُ رُّ (هَ )، الغِ رٌّ : (غِ هُ ولُ قَ وَ
رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرةگ.  (١)

رواه ابن عساكر فـي «تاريـخ دمشق» (٢٨٨/١٤ - ٢٨٩)، وصححه األلبانـي ۴ فـي «صحيـح   (٢)
الـجامع» (١٨٠٠).

رواه أبو داود (٤٧٩٠)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (١٧٦/٣).  (٣)
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.(٢) بِالنَّاسِ نِّهِ  ظَ سنِ  حُ وَ  ، هِ درِ صَ ةِ  مَ الَ سَ وَ  ، لِينِهِ وَ هِ  يَادِ نقِ الِ عُ  دِ نخَ يَ (١)؛  نهُ عَ
.(٣) الغِشُّ كرُ وَ وَ المَ هُ ، وَ بٍّ ا خَ انَ ذَ ا كَ ، إِذَ بٌّ لٌ خِ جُ : رَ الُ قَ )، يُ بٌّ : (خِ هُ ولُ قَ وَ

ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ئِلَ  سُ ةَگ:  رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ ى اَهللا.  اتَّقَ نِ  مَ النَّاسِ  مُ  كرَ أَ وَ
 .(٤)« ِ ِهلِلَّ هلِلَّ مْ  اهُ قَ تْ : «أَ الَ قَ ؟  النَّاسِ مُ  رَ كْ أَ نْ  مَ

ــهُ  ــسَ ــفْ نَ دَ  ـــوِّ ـــعَ يُ ــــأَن  بِ لِـــــكَ  ذَ وَ  ، ــــودِ الــــجُ وَ مِ  ـــرَ ـــالـــكَ بِ ـــفَ  ـــصِ ـــتَّ يَ أَن  ـــبـــدِ  الـــعَ ـــى  ـــلَ ـــعَ فَ
ــابِــلَ  ــقَ ـــــيُ فَ ــا.  ــالِـــــيـــــهَ ــعَ فِـــــي مَ ــى  ـــــيَــســعَ فَ  ، مَ ــارِ ــكَ ــهُ الـــــمَ ــقَ ــلُ خُ وَ  ، ــاءَ ــطَ هُ الــعَ ـــدَ يَ وَ  ، ــاءَ ــخَ الــسَّ
ـــــي  فِ ـــرَ  ـــغُ صَ ـــا  وفً ـــعـــرُ مَ ــــدٍ  حَ أَ ـــى  لَ إِ   ســــدَ أَ ا  ذَ إِ وَ  ، ـــانِـــــــهِ إِحـــسَ ـــنْ  مِ ـــرَ  كـــثَ بِـــأَ ــنَ  ـــــحــسِ ــمُ لـــ ا
 ، قِ األَخالَ مِ  ارِ كَ مَ ن  مِ ظِيمٌ  عَ كنٌ  رُ لِكَ  فَذَ  ، هُ نْدَ عِ بُـرَ  كَ ـيـهِ  لَ إِ يَ  سدِ أُ ا  ذَ إِ وَ  ، هِ نَفسِ

. ــكــرِ ــنَ الــشُّ ــطِــيــفٌ مِ ــابٌ لَ بَ وَ
 ، ـــــــيـــــــهِ ـــلَ عَ  ُ ــــــــــادَ اهللَّ جَ ـــا  ــــ ـــمَ بِ  ِ ـــــــادِ اهللَّ ـــــــبَ عِ ـــى  ــــ ـــلَ عَ ــــودَ  ـــــــــجُ يَ نْ  أَ ــــنِ  ــــؤمِ الـــــــــمُ ـــــــــى  ــــلَ عَ وَ

. كِ مسِ لِلـمُ فَ  تالَ اإلِ وَ  ، ادِ وَ لِلـجَ يدَ  زِ الـمَ نَ  مِ ضَ قَد  ڽ  َ َنَّ اهللَّ ألِ
Ą̀đ¬̨į⁄̌z’\ ;Ą̀Ëz Ž¬̨’\ ; ĆÈŽËųz’\ ;!̌\ ćf ŽuzÁ̌  MK  

ــمَ  ــعَ نْ أَ ا  إِذَ ک  َ َاهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللَّ ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ ـــــرَ يْ ــرَ هُ بـِي  أَ ــنْ  عَ
؛  سَ ــبَــاؤُ الــتَّ وَ سَ  الــبُــؤْ هُ  ــرَ ــكْ يَ وَ  ، ـيْـهِ لَ عَ ةِ  مَ النِّعْ ــرُ  ثَ أَ   ـــــرَ يُ نْ  أَ بُّ  ـحِ يُ  ، ــةً ــمَ نِــعْ ــبْــدٍ  عَ لَـى  عَ

.(٥)« فَ فِّ تَعَ الـمُ ـيفَ  فِ العَ يِيَّ  الـحَ بُّ  ـحِ يُ وَ  ، فَ ـحِ لْ الـمُ ائِلَ  السَّ بْغِضُ  يُ وَ
 ، ائِجِ وَ الْحَ نِ  عَ طِيعَ  قَ الْ  ، مِ الَ الْكَ لِيلَ  قَ الْ  ، رِ دْ الصَّ لِيمَ  السَّ «أَي:   :( يِيَّ (الـحَ

«شرح شهاب القضاعي» (٣٥٢/١).  (١)
السنة» (١٠٩٠/٣). مصابيح  شرح  في  الميسر  «كتاب   (٢)

«شرح شهاب القضاعي» (٣٥٢/١).  (٣)
أخرجه البخاري (٣٣٨٣)، ومسلم (٢٣٧٨).  (٤)

رواه البـيـهقي فـي «شعب اإليمـان» (٦٢٠٢)، وصححه األلبانـي۴ بشواهده فـي «الصحيـحة»   (٥)
.(١٣٢٠)
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.(١)« يَاءِ الْحَ ةِ  دَّ لِشِ
النَّاسِ  ندَ  عِ ــا  مَ ــى  إِلَ يَحتَاجُ  ــن  مَ ــوَ  هُ وَ  ، ــيَــالِ الــعِ و  «ذُ  :( فُ فِّ تَعَ الـمُ ـيفُ  فِ (العَ
 ، النَّاسِ ي  يــدِ أَ فِي  ا  مَّ عَ ةَ  فَّ العِ أَعنِي:   ، ودِ الجُ يِ  نَوعَ ــدُ  أَحَ ا  ــذَ هَ وَ م،  نهُ عَ فُ  فَّ يَتَعَ فَ
 ، ــالِــهِ حَ وَ هِ  مــرِ أَ ةَ  يقَ قِ حَ لُونَ  يَجهَ يــنَ  ــذِ الَّ النَّاسَ  إِنَّ  تَّى  حَ  (٢)« ــةِ ــاجَ الــحَ ــعَ  مَ ا  يَّمَ سِ الَ 

 v﴿ :ــى ــالَ ــعَ ــالَ تَ ــا قَ ــمَ ، كَ ــةِ لَ ــســأَ ــنِ الــمَ هِ عَ ــنَــزُّ الــتَّ ــفِ وَ ــفُّ ــنَ الــتَّــعَ ــنِــيــا مِ ــهُ غَ ــنُّــونَ ــظُ يَ
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

.[٢٧٣ ﴾ [البقرة:   ¢ ¡
ــةً  ــمَّ هِ وَ ــةً  كَ ــرَ حَ ــكَ  ــفــسِ نَ ــن  مِ ــي  أَخِ ـــدتَّ  جَ وَ ــإِن  مُ اُهللا؛ «فَ بُّهُ يُحِ يــنَ  ــذِ الَّ ء  ِ الَ ـــؤُ هَ

. فتُوحٌ مَ البَابُ  وَ  ، حٌ اضِ وَ يقُ  الطَّرِ فَ  ، لْ ادخُ وَ دِ اَهللا  فَاحمَ م،  بِهِ بُّهِ  التَّشَ إِلَى 
ئٍ امــــــــــــرِ ــــــــــالُ  ــــــــــصَ خِ ـــــــتـــــــكَ  ـــــــبَ أَعـــــــجَ ا  ـــــكَإِذَ ـــــبُ ـــــعـــــجِ ـــــــــا يُ ـــــــثـــــــلَ مَ ـــــــن مِ ـــــــكُ ـــــــهُ تَ ـــــــنْ ـــــــكُ فَ
ـــــا مَ ـــــكـــــرُ الـــــمَ ـــــــودِ وَ ـــــى الـــــــجُ ـــــلَ ـــــيـــــسَ عَ ـــــلَ »(٣)فَ ــكَ ــبُ ــحــجِ يَ ـــبٌ  ـــاجِ حَ ــا  ــهَ ــئــتَ جِ ا  إِذَ تِ 

. ونَ تَنَافِسُ المُ ليَتَنَافَسِ  فَ لِكَ  ذَ فِي  وَ  ، لُونَ امِ العَ لِ  ليَعمَ فَ ا  ذَ هَ ثلِ  لِمِ
. بِّكَ بُ إِلَى حُ رِّ قَ لٍ يُ مَ بَّ عَ حُ ، وَ بُّكَ بَّ مَن يُحِ حُ بَّكَ وَ لُكَ حُ مَّ إِنَّا نَسأَ اللَّهُ

Ž!\ Ì’̨Žb ; Žÿ]⁄̨¡˛̄ \ ; ćft̨˛̂
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ـــلُ  ـــمَ ـــعَ ــــــامٍ الْ يَّ ــــنْ أَ ـــــــا مِ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــــــــولُ اهللاِ سُ ــــالَ رَ : قَ ـــــالَ ک قَ ـــبَّـــاسٍ ــــنِ عَ ــــنِ ابْ عَ
ا  يَ وا:  الُ قَ  ،- ـرِ  شْ عَ الْ امَ  يَّ أَ نـِي:  عْ يَ  -  « ــامِ َيَّ األْ هِ  ذِ هَ نْ  مِ إِلَـى اهللاِاهللاِ  بُّ  أَحَ ا  يـهَ فـِ الـِحُ  الصَّ
إِالَّ   ، بـِيلِ اهللاِاهللاِ سَ فـِي  ادُ  هَ الْـجِ الَ  «وَ  : الَ قَ ؟  يلِ اهللاِ بـِ سَ فـِي  ادُ  هَ ـجِ الْ الَ  وَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ

«تأويل مختلف الحديث» (ص٤٢٤). «التخويف من النار» (ص ٢١٧).(١)   (٢)
ف يسير. «طريق الهجرتين» (ص٣٧٤)، بتصرُّ  (٣)
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.(١)« ءٍ ـيْ بِشَ لِكَ  ذَ نْ  مِ عْ  جِ ـرْ يَ ـمْ  لَ فَ  ، هِ ـالـِ مَ وَ هِ  سِ بِنَفْ جَ  رَ خَ لٌ  جُ رَ
لِ  مَ العَ نَ  مِ إِلَى اهللاِ  بُّ  أَحَ هِ  امِ يَّ أَ فِي  لَ  مَ العَ نَّ  أَ لَى  عَ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ لَّ  دَ قَد  وَ
لُ  أَفضَ وَ  هُ فَ إِلَى اهللاِ  بَّ  أَحَ انَ  كَ ا  إِذَ وَ ا،  نهَ مِ يءٍ  شَ استِثنَاءِ  يرِ  غَ ن  مِ نيَا  الدُّ امِ  يَّ أَ فِي 
لِ فِي  مَ نَ العَ بَّ إِلَى اهللاِ مِ أَحَ لَ وَ شرِ أَفضَ امِ العَ يَّ لُ فِي أَ مَ انَ العَ ا كَ إِذَ هُ ... وَ ندَ عِ
ــنَ  ــلَ مِ فــضَ ــوالً - أَ ــفــضُ ــانَ مَ إِن كَ ــلُ فِــيــهِ - وَ ــمَ ــارَ الــعَ ــا، صَ ــهَ ــلِّ ــنَــةِ كُ ــامِ الــسَّ يَّ ــن أَ هِ مِ ــيــرِ غَ
فِي  ادُ  هَ الجِ الَ  وَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ ا  ذَ لِهَ وَ  . الً فَاضِ انَ  كَ إِن  وَ  ، هِ يرِ غَ فِي  لِ  مَ العَ
 ، ادِ هَ الجِ لُ  أَفضَ وَ  هُ ا  ــدً احِ وَ ا  ادً هَ جِ استَثنَى  مَّ  ثُ  .« ادُ هَ الجِ الَ  «وَ  : ــالَ قَ ؟  بِيلِ اهللاِ سَ

.(٢)« هُ مُ دَ يقَ  رِ هْ أُ وَ  ، هُ ادُ وَ جَ رَ  قِ عُ نْ  : «مَ الَ قَ ؟  لُ فْضَ أَ ادِ  هَ الْجِ أَيُّ   : ئِلَ سُ إِنَّهُملسو هيلع هللا ىلص  فَ
اعِ  نوَ يَّةُ أَ قِ ا بَ مَّ أَ . وَ شرِ لِ فِي العَ مَ لَى العَ لُ عَ هِ يَفضُ وصِ صُ ادُ بِخُ هَ ا الجِ ذَ ... فَهَ
ا،  نهَ مِ إِلَى اهللاِک  ـــبُّ  أَحَ وَ ــلُ  فــضَ أَ  ، ةِ جَّ الحِ ذِي  شرِ  عَ فِــي  لَ  مَ العَ ــإِنَّ  فَ ــادِ،  ــهَ الــجِ
 ، لِ اضِ قتِ الفَ ولَ فِي الوَ فضُ لَ المَ مَ لَى أَنَّ العَ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ ؛ وَ الِ ائِرُ األَعمَ لِكَ سَ ذَ كَ وَ

.(٣) هِ أَجرِ وَ ابِهِ  وَ ثَ ةِ  فَ اعَ ضَ لِمُ يهِ  لَ عَ يدُ  زِ يَ وَ  ، هِ يرِ غَ فِي  لِ  اضِ الفَ لِ  مَ بِالعَ قُ  لتَحِ يَ
Ž!\ ŽÖ— ŽÇ;fl ŽŸ;Ñ̌]m̨—Ž̧ \  M  

ــرَ  آخِ إِنَّ   : ــولُ ــقُ يَ گ  ــبَــلٍ جَ اذَ بْنَ  عَ مُ ــتُ  ــعْ ــمِ سَ  : ــالَ قَ ــرَ  ــامِ ـــــخَ يَ ـالِكِ بْنِ  مَ ــنْ  عَ
بُّ  أَحَ ـالِ  مَ األَعْ أَيُّ   ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولَ اهللاِ سُ رَ ا  ـيْـهَ لَ عَ قْتُ  ارَ فَ ةٍ  لِـمَ كَ

.(٤)« رِ اهللاِاهللاِ ذِكْ نْ  مِ طْبٌ  رَ انُكَ  لِسَ وَ وتَ  ـمُ تَ نْ  الَ : «أَ قَ ؟  لُ فْضَ أَ وْ  أَ ـى اهللاِ  إِلَ
رواه البخاري (٩٦٩)، وأبو داود (٢٤٣٨) - والسـياق له -.  (١)

رواه أحمد (٣٠٢/٣)، وقال األلبانـي۴ فـي «السلسلة الصحيحة» (٩/٤، تحت الحديث:   (٢)
١٥٠٤): إسناده صحيح على شرط مسلم.

«لطائف المعارف» (ص٢٦٠ - ٢٦١) [طبعة دار ابن حزم - بيروت].  (٣)
رواه البخاري فـي «خلق أفعال العباد» (٢٨١)، وابن حبان (٨١٨). وصححه األلبانـي۴   (٤)

فـي «صحيـح التـرغيب والتـرهيب» (١٤٩٢).
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 : ــهُ ــولُ ــقَ ، فَ اكِـــــرٌ نــــتَ ذَ أَ ـــوتُ وَ كَ الـــمَ ــرَ ــحــضُ ــتَّــى يَ ، حَ كـــرَ مَ الـــذِّ زِ ـــــالَ ــعــنِــي: أَن تُ يَ
ن  عَ ئَةٌ  نَاشِ انِ  اللِّسَ ةَ  طُوبَ رُ ــإِنَّ  فَ  ، ةِ كَ رَ الحَ يدُ  دِ شَ أَي:   ، ةِ الكِنَايَ بَابِ  ن  مِ  « ــبٌ طْ «رَ

.(١) تِهِ كَ رَ حَ مِ  دَ عَ ن  عَ ئٌ  نَاشِ هُ  افَ فَ جَ وَ  ، تِهِ كَ رَ حَ ةِ  دَّ شِ
نَّ  ــا أَ ــمَ ، كَ ــانِــهِ يَ ــرَ ــةِ جَ ــولَ ــهُ ــن سُ ةٌ عَ ــارَ ــبَ ــانِ عِ ــسَ ــةُ الــلِّ ــوبَ طُ ۴: رُ ــيــبِــيُّ ـــالَ الــطِّ قَ
كرِ  الذِّ ــةِ  مَ اوَ ــدَ مُ ــن  عَ ةٌ  ــبَــارَ عِ ينَئِذٍ  حِ انِ  اللِّسَ ــانَ  يَ ــرَ جَ إِنَّ  ــمَّ  ثُ  ، هِ ــدِّ ضِ ــن  عَ ةٌ  ــبَــارَ عِ هُ  بسَ يُ
ــولِــهِ  ــوبِ قَ ــن أُســلُ ــوَ مِ ــهُ ، فَ كــرِ ــةُ الــذِّ مَ اوَ ــدَ ــالِ مُ ــيــرُ األَعــمَ : خَ ــيــلَ ــهُ قِ نَّ ــأَ ــكَ ، فَ لِـــكَ ــبــلَ ذَ قَ

عمران](٢).  x﴾ [آل   ?  >  =  <  ;﴿ الَى:  عَ تَ
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ــــبُّ  حَ ـــــــــالِ أَ ــــمَ َعْ ملسو هيلع هللا ىلص: أَيُّ األْ ـــلَ الـــنَّـــبِـــــــيُّ ـــئِ : سُ ــــتْ ــــالَ ـــا قَ ـــــــهَ نَّ ڤ: أَ ـــةَ ـــشَ ـــائِ ــــنْ عَ عَ
.(٣)« لَّ قَ إِنْ  وَ ا  هَ مُ وَ دْ : «أَ الَ قَ ؟  ـى اهللاِ إِلَ

ک  إِلَى اهللاِ الِ  األَعمَ بَّ  أَحَ نَّ  أَ إِلَى   : يثِ دِ الحَ ا  ذَ هَ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ارَ  أَشَ
آلِهِ  لُ  مَ عَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ لُ  مَ عَ انَ  كَ ا  ذَ كَ هَ وَ  ، لِيالً قَ انَ  كَ إِن  وَ بُهُ  احِ صَ يهِ  لَ عَ مَ  اوَ دَ ا  مَ

. لِ مَ العَ قَطعِ  ن  عَ ى  نهَ يَ انَ  كَ وَ  ، هِ بَعدِ ن  مِ هِ  اجِ أَزوَ وَ
ومُ  قُ يَ انَ  كَ  ، نٍ فُالَ ثْلَ  مِ نْ  تَكُ ک: «الَ  اصِ العَ و بنِ  مرِ عَ بدِ اهللاِ بنِ  لِعَ الَ  قَ وَ

.(٤)« يْلِ اللَّ قِيَامَ  كَ  تَرَ فَ  ، يْلَ اللَّ
ــمْ  ــلَ ، فَ تُ ــــــوْ عَ : دَ ـــولُ ـــقُ ، يَ ـــلْ ـــجَ ـــعْ ــــمْ يَ ـــا لَ ــــمْ مَ كُ ــــدِ َحَ ـــابُ ألِ ـــجَ ـــتَ ـــسْ ملسو هيلع هللا ىلص: «يُ ــــــالَ قَ وَ

«الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» (ص٤٤٨)، للقاسمي۴.  (١)
«شرح الطِّيبي على المشكاة» (١٧٣٤/٥).   (٢)

رواه البخاري (٦٤٦٥)، ومسلـم [٦١٢ - (٧٨٢)].  (٣)
عمرو بن  عبد اهللا بن  حـــديـــث  مـــن   [(١١٥٩)  -  ٥٨١] ومــســلــم   ،(١١٥٢) الـــبـــخـــاري  رواه   (٤)

العاصک.
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لِي»(١).  بْ  تَجَ يُسْ
ن  يرٌ مِ ائِمَ خَ هُ الدَّ لِيلَ أَنَّ قَ ، وَ لِ مَ لَى العَ ةِ عَ مَ اوَ دَ لَى المُ ثٌّ «عَ يثِ حَ دِ فِي الحَ وَ
 ، لِيلِ امِ القَ وَ َنَّ بِدَ ؛ ألِ طِعِ نقَ ثِيرِ المُ نَ الكَ ا مِ يرً ائِمُ خَ لِيلُ الدَّ انَ القَ ا كَ إِنَّمَ . وَ طِعُ نقَ ثِيرٍ يَ كَ
چ،  الِقِ الخَ لَى  عَ قبَالُ  اإلِ وَ صُ  خــالَ اإلِ وَ  ، النِّيَّةُ وَ بَةُ  اقَ رَ المُ وَ  ، كرُ الذِّ وَ ةُ  الطَّاعَ ومُ  تَدُ

.(٢)« ةً ثِيرَ ا كَ افً طِعِ أَضعَ نقَ ثِيرِ المُ لَى الكَ يدُ عَ زِ يثُ يَ ، بِحَ ائِمَ لِيلَ الدَّ رُ القَ ثمِ يُ وَ
: عنَيَينِ لِمَ ائِمَ  الدَّ بَّ  أَحَ ا  «إِنَّمَ  :۴ يِّ وزِ الجَ ابنُ  الَ  قَ

انَ  ، كَ ذرٍ يرِ عُ ن غَ هُ مِ كَ رَ ا تَ ، إِذَ لِ مَ عَ ک بِالْ لَى اهللاِ قبِلَ عَ مُ نَّ الْ ا: أَ مَ هُ دُ أَحَ
ــانُ  ــسَ نْ ِ اإلْ ــؤثِــرَ  يُ أَن  هُ  ــكــرَ يُ لِــكَ  ــذَ كَ وَ  ، مِّ لِــلــذَّ ضٌ  ــرَّ ــعَ مُ ــوَ  ــهُ فَ  ، ــلِ صْ ــوَ الْ بَعدَ  ضِ  عرِ المُ كَ

ک. إِلَى اهللاِ ربِ  قُ الْ نِ  عَ بِ  اغِ الرَّ كَ هُ  َنَّ ألِ  ، لِ األَوَّ فِّ  الصَّ نَ  مِ انِهِ  كَ بِمَ
ةِ  الطَّاعَ بَابِ  إِلَى  دُ  دَّ تَرَ يَ هُ  نَّ أَ فَكَ  ، ةِ دمَ لِلْخِ مٌ  زِ الَ مُ يْرِ  الْخَ مَ  اوِ دَ مُ نَّ  أَ الثَّانِي:  وَ
مَّ  ثُ ا،  ائِمً دَ ا  مً وْ يَ بَابَ  الْ مَ  زَ الَ ن  مَ كَ يْسَ  لَ وَ  ، هِ دِ دُّ لِتَرَ بِرِّ  الْ نَ  مِ ى  نسَ يُ فَالَ   ، قتٍ وَ لَّ  كُ

.(٣)« الً امِ كَ ا  هرً شَ طَعَ  انْقَ
؛  لِ األَجَ نَ  مِ قُربٍ  فِي  ومٍ  يَ لَّ  كُ نَا  إِنَّ فَ  ، قَلَّ لَو  وَ لِ  مَ العَ لَى  عَ مَ  اوِ نُدَ أَن  ينَا  لَ عَ فَ

. ينَ بِّدِ تَعَ المُ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ بِهِ  لُّ  يُخِ مرٌ  أَ ا  ذَ هَ وَ  ، هُ تَركُ الَ  لِ  مَ العَ الُ  استِعمَ بِنَا  ئِقُ  فَالالَّ
]‚̨ŽiÕĄ̂ ;Ì÷̨¡̨ ;Î̌ ˛̃ Ćë’\  O  

ــلِ  ــمَ ــعَ الْ أَيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  الــنَّــبِـــــيَّ ــتُ  لْ ــأَ سَ  : ـــالَ قَ گ -  ــودٍ ــعُ ــسْ مَ ـــنِ  ابْ  - بْدِ اهللاِ  عَ ــنْ  عَ
ــرُّ  ـــ بِ ــــمَّ  : «ثُ ـــــالَ قَ ؟  أَيٌّ ــــمَّ  ثُ  : ـــــالَ قَ ـــا»  ـــتِـــــــهَ قْ وَ ـــــى  ــلَ عَ ةُ  ــــالَ : «الــــصَّ ـــــالَ قَ ؟  ـى اهللاِ إِلَ ـــــبُّ  حَ أَ
 ، نَّ بـِهِ نـِي  ثَ دَّ حَ  : ــالَ قَ  .« بـِيلِ اهللاِاهللاِ سَ فـِي  ــادُ  ــهَ ـــــجِ «الْ  : ــالَ قَ ؟  أَيٌّ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  « ـــــنِ يْ الِــدَ الْــوَ

رواه البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم [٩٠ - (٢٧٣٥)] من حديث أبي هريرةگ.  (١)
«صحيح مسلم بشرح النووي» (٧١/٦).  (٢)

كشف المشكل من حديث الصحيحين (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩).  (٣)
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نـِي(١). ادَ زَ لَ ـهُ  دتُّ تَزَ اسْ وِ  لَ وَ
الِ  األَعمَ لَ  فضَ أَ نَّ  أَ ودٍ  سعُ مَ بنِ  الِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ رَ  كَ ۴: «ذَ بٍ جَ رَ ابنُ  الَ  قَ
ةُ  ـــالَ الـــصَّ ـــا:  ـــهَ ـــلُ فـــضَ أَ وَ  ، ـــــرضٌ فَ هِ  ــــادِ ــــبَ عِ ـــى  ـــلَ عَ ـــا  ـــهَ ضَ ـــرَ فَ ـــتِـــي  الَّ وقِ اهللاِ  قُ بِحُ ـــامُ  ـــيَ الـــقِ
ــالِ  عــمَ عُ بِــأَ ــوُّ ــمَّ الــتَّــطَ ، ثُ يــنِ الِــدَ : بِــرُّ الــوَ هُ ــدُ آكَ ، وَ هِ ــادِ ــبَ ــوقِ عِ ــقُ ــيَــامُ بِــحُ ــمَّ الــقِ ــا، ثُ قــتِــهَ لِــوَ

.(٢)« بِيلِ اهللاِ سَ فِي  ادُ  هَ الجِ ا:  لُهَ فضَ أَ وَ  ، البِرِّ
ــالِ  ــلُ األَعــمَ فــضَ اتُ أَ ـــورَ ـــذكُ ثُ الـــمَ هِ الـــثَّـــالَ ــــذِ ۴: «هَ ــنِ ــقِّ ــلَ ــــالَ ابـــنُ الــمُ قَ وَ
ــا  ــهَ ــتِ ــؤنَ ـــةِ مُ ـــفَّ ــــعَ خِ ـــا، مَ ـــهَ قـــتُ جَ وَ ـــــرَ ـــتَّـــى خَ ةَ حَ ـــالَ ـــعَ الـــصَّ ـــيَّ ـــن ضَ َنَّ مَ ؛ ألِ ــــانِ يــــمَ ـــعـــدَ اإلِ بَ
نًا  اوُ هَ تَ دُّ  أَشَ وَ ا،  تَضيِيعً دُّ  أَشَ ينِ  الدِّ مرِ  أَ ن  مِ ا  هَ يرِ لِغَ كَّ  شَ الَ  وَ  هُ فَ ا،  فَضلِهَ ظَمِ  عِ وَ
الَى  عَ تَ وقِ اهللاِ  قُ حُ ــن  مِ لِــكَ  ذَ ــيــرِ  لِــغَ ــوَ  ــهُ فَ  ، يــهِ الِــدَ وَ بِــرَّ  كَ  ــرَ تَ ــن  مَ ا  ــذَ كَ وَ ــا؛  ــافً اســتِــخــفَ وَ

 . ادُ هَ الجِ ا  ذَ كَ وَ ا،  تَضيِيعً دُّ  أَشَ
مَن  وَ ا؛  اهَ وَ سِ ا  مَ لَى  عَ افَظَ  حَ ا،  لَيهَ عَ افَظَ  حَ مَن  نَّ  أَ لَى  عَ ةٌ  الَّ دَ ةُ  ثَ الثَّالَ هِ  ذِ هَ فَ

 .(٣)« الِ األَعمَ لُ  أَفضَ ا  نَّهَ بِأَ ت  صَّ خُ لِكَ  لِذَ وَ  ، أَضيَعَ ا  اهَ وَ سِ ا  لِمَ انَ  كَ ا،  هَ يَّعَ ضَ

ŽÖ“̨fi⁄̌’\; Žfl¡̨;È̌‚Ćfi’\Ą̂; ŽÃÂÖ̌¬⁄̨’]Žd;Ö̌Ÿ˛̄ \Ą̂; Ž€ Žt ĆÖ’\;Ï̌÷̨ ŽêĄ̂;ŽĆ!]Žd;‡̌]⁄̨ÁŽ̧ \  P  

 ، هِ ابـِ حَ نْ أَصْ رٍ مِ فَ وَ فـِي نَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص وَ ـيْتُ النَّبـِيَّ تَ : أَ الَ گ قَ مَ ثْعَ نْ خَ لٍ مِ جُ نْ رَ عَ
 .« ِ ِبِــاهللَّ بِــاهللَّ ـانٌ  «إِيمَ  : ــالَ قَ ؟  ـى اهللاِ إِلَ ــبُّ  أَحَ ـالِ  مَ األَعْ أَيُّ   ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : قُلتُ  : ــالَ قَ
ــا  : يَ ــلــتُ : قُ ـــالَ ». قَ ــمِ ـــ حِ ــةُ الــرَّ ــلَ ـــمَّ صِ : «ثُ ـــالَ ؟ قَ ـــهْ ـــمَّ مَ ، ثُ ـــــولَ اهللاِ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ : قُ ـــالَ قَ

.(٤)« رِ نكَ المُ نِ  عَ النَّهيُ  وَ  ، وفِ عرُ بِالمَ رُ  األَمْ مَّ  «ثُ  : الَ قَ ؟  هْ مَ مَّ  ثُ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ
ا اُهللا: بُّهَ يُحِ الٍ  أَعمَ ةَ  ثَ ثَالَ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ نَ  مَّ تَضَ د  فَقَ

رواه البخاري (٧٢٥)، ومسلم (٨٥). «فتح الباري» (٢١٠/٤)، البن رجب۴. (١)   (٢)
«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٣١/٦ - ١٣٢) [طبعة غراس - الكويت].  (٣)

رواه أبو يعلى (٦٨٣٩)، وصححه األلباني ۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٥٢٢).  (٤)



LOQ

UŽ!]Žd ;‡̌]⁄̨ÁŽ̧ \  Uÿ̌ ĆÂ ˛̄ \

: ورٍ مُ أُ ةَ  عَ ربَ أَ نُ  مَّ تَضَ يَ  ِ بِاهللَّ انُ  يمَ اإلِ «وَ
چ. هِ ودِ جُ بِوُ انُ  يمَ اإلِ

. بُوبِيَّةِ بِالرُّ ادِ  رَ نفِ االِ أَي:   ، بُوبِيَّتِهِ بِرُ انُ  يمَ اإلِ
. يَّةِ بِاألُلُوهِ هِ  ادِ رَ بِانفِ انُ  يمَ اإلِ

.(١)« لِكَ بِذَ إِالَّ  انُ  يمَ اإلِ قَ  قَّ تَحَ يَ أَن  يُمكِنُ  الَ   . اتِهِ فَ صِ وَ ائِهِ  بِأَسمَ انُ  يمَ اإلِ
U Ž€z Žt ĆÖ’\ ;Ï̌÷̨ Žê  UÈŽ›]Ćm’\

 ، رِ ــرَ ــعِ الــضَّ فْ ـدَ بـِ ، وَ ــةِ ــاجَ ــحَ ــى الْ ــلَ نِ عَ ــوْ ــعَ ــالْ بِ ، وَ ــالِ ــمَ ــالْ ــمِ بِ حِ ــةُ الــرَّ ــلَ ــونُ صِ ــكُ «تَ
 ، ــيْــرِ ــخَ ــنَ الْ ــنَ مِ ــكَ مْ ــا أَ ــالُ مَ : إِيــصَ ــعُ ــامِ ــجَ ــنَــى الْ ــعْ ــمَ الْ . وَ ــاءِ عَ ــالــدُّ بِ ، وَ ــهِ جْ ــوَ ــةِ الْ قَ ــالَ بِــطَ وَ
ــلُ  هْ ـــانَ أَ ا كَ ، إِذَ ــرُّ ــمِ ــتَ ــسْ ــا يَ ــمَ ا إِنَّ ـــذَ هَ ، وَ ــةِ ــاقَ ــبِ الــطَّ ــسَ ، بِــحَ ــرِّ ــنَ الــشَّ ــنَ مِ ــكَ مْ ــا أَ ـــعُ مَ فْ دَ وَ
ــيَ  ِ هِ ــمْ فِي اهللَّ ــهُ ــتُ ــعَ ــاطَ ــقَ ــمُ ا، فَ ـــارً ـــجَّ وْ فُ ا أَ ــارً ــفَّ ــوا كُ ــانُ ـــإِنْ كَ ؛ فَ ــةٍ ــامَ ــقَ ــتِ ـــلَ اسْ هْ ــمِ أَ حِ الــرَّ
لِــكَ  نَّ ذَ وا، أَ ـــرُّ ا أَصَ ــمْ إِذَ ــهِ مِ ــالَ ــمَّ إِعْ ، ثُ ــمْ ــظِــهِ عْ ــدِ فِــي وَ ــهْ ــجَ لِ الْ ـــذْ طِ بَ ــرْ ، بِــشَ ــمْ ــتُــهُ ــلَ صِ
رِ  بِظَهْ ــمْ  ــهُ لَ ــاءِ  عَ بِــالــدُّ  ، ــمْ ــتُــهُ ــلَ صِ لِــكَ  ذَ ــعَ  مَ ــطُ  ــقُ ــسْ يَ الَ  وَ ؛  ــقِّ ــحَ الْ ــنِ  عَ مْ  هِ لُّفِ تَخَ ــبَــبِ  بِــسَ

ثْلَى»(٢). مُ الْ يقِ  الطَّرِ إِلَى  وا  ودُ عُ يَ نْ  أَ  ، يْبِ غَ الْ
U ŽÖ“̨fi⁄̌’\ ; Žfl¡̨ ;È̌‚Ćfi’\Ą̂ ; ŽÃÂÖ̌¬⁄̨’]Žd ;Ö̌ łŸ ˛̄ \  UňŽ’]Ćm’\

 ، نَةِ سَ الحَ ائِدِ  قَ العَ نَ  مِ  ، سنُهُ حُ فَ  رِ عُ ا  مَ لِّ  لِكُ  ، عٌ امِ جَ اسمٌ  وَ  هُ  : وفُ عرُ المَ وَ
.(٣) ةِ لَ اضِ الفَ قِ  األَخالَ وَ  ، ةِ الِحَ الصَّ الِ  األَعمَ وَ

 ، ــةِ ــائِــدِ الــبَــاطِــلَ ــقَ ــنَ الــعَ ، مِ ــهُ ــضَ ــاقَ نَ وفَ وَ ــعــرُ ــفَ الــمَ ــالَ ــا خَ ــلُّ مَ ــوَ كُ : هُ ــرُ ــنــكَ الــمُ وَ
.(٤) ةِ يلَ ذِ الرَّ قِ  األَخالَ وَ  ، بِيثَةِ الخَ الِ  األَعمَ وَ

(ص٥٥). الواسطية»  العقيدة  «شرح   (١).(٤١٨/١٠) الباري»  «فتح   (٢)
(ص٤٦٤). الرحمن»  الكريم  «تيسير  (ص٤٦٤).(٣)  الرحمن»  الكريم  «تيسير   (٤)
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ــي  الــنَّــاهِ وَ وفِ  ــعــرُ بِــالــمَ ــرُ  اآلمِ ــا  بِــهَ لَّى  تَحَ يَ أَن  نبَغِي  يَ  ، ــاتٍ ــفَ صِ ثُ  ــالَ ثَ ــنَــاكَ  «هُ
: يَ هِ وَ  ، رِ نكَ المُ نِ  عَ

 ، ـــهِ ـــرُ بِ ـــأمُ ي يَ ـــــذِ وفِ الَّ ـــعـــرُ ـــا بِـــالـــمَ ـــالِـــمً ـــونَ عَ ـــكُ : أَن يَ ـــلـــمُ ــــــى: الـــعِ ـــةُ األُولَ ـــفَ الـــصِّ
. نهُ عَ ى  نهَ يَ ي  الَّذِ رِ  نكَ المُ وَ

ى  نهَ يَ ا  فِيمَ وَ  ، بِــهِ ــرُ  ــأمُ يَ ا  بِمَ ا  كِيمً حَ ا  فِيقً رَ ــونَ  ــكُ يَ أَن   : فــقُ الــرِّ  : الثَّانِيَةُ ةُ  فَ الصِّ
نْ  مِ عُ  نْزَ يُ الَ  وَ  ، هُ انَ زَ إِالَّ  ءٍ  يْ شَ فِي  ونُ  يَكُ الَ  قَ  فْ الرِّ صطَفَىملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  المُ الَ  قَ  ، نهُ عَ

.(١)« هُ انَ شَ إِالَّ  ءٍ  يْ شَ
ى اُهللاڽ  كَ ا حَ مَ لَى األَذَ. كَ ا عَ بُورً ونَ صَ : أَن يَكُ برُ : الصَّ ةُ الثَّالِثَةُ فَ الصِّ
ــةٌ  ــيَّ صِ وَ ــا  ــهَ َنَّ ألِ ــا،  بِــهَ وا  ــدُ ــقــتَ يَ وَ الــنَّــاسُ  ا  لِيَمتَثِلَهَ  ، بــنِــهِ الِ ــكِــيــمِ  الــحَ ــانَ  ــقــمَ لُ ــةِ  ــيَّ صِ وَ ــن  عَ

 Â Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ﴿  : ــةٌ ــافِــعَ نَ
Q﴾ [لقمان].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

 ، النَّهيِ وَ األَمرِ  ةِ  الَ حَ فِي  ونُ  يَكُ فقُ  الرِّ وَ  ، النَّهيِ وَ األَمرِ  بلَ  قَ ونُ  يَكُ لمُ  العِ فَ
.(٢)« النَّهيِ وَ األَمرِ  بَعدَ  ونُ  يَكُ برُ  الصَّ وَ

ŽÄÊq̌ ćâ’\ ;Î̌Ǫ̈m—̨  Q  

ـــــــى  لَ ـــوْ ـــــانَ مَ بَ ـــــوْ ـــيـــتُ ثَ ـــقِ : لَ ـــــــالَ يِّ قَ ــــرِ ــــمُ ــــعْ ـــــــــيَ ـــةَ الْ ـــحَ ــــ ـــلْ ــــي طَ ـــــ بِ ـــــنِ أَ انَ بْ ـــــدَ ـــــعْ ـــــنْ مَ عَ
 : الَ قَ وْ  أَ  - نَّةَ  ـجَ الْ هِ  بـِ لُنـِي اُهللا  خِ دْ يُ ـهُ  لُ مَ أَعْ لٍ  مَ بِعَ نـِي  رْ بـِ أَخْ  : لْتُ قُ فَ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ
؛  تُـهُ الثَّالِثَةَ لْ أَ مَّ سَ ، ثُ تَ كَ تُـهُ فَسَ لْ أَ مَّ سَ ، ثُ تَ كَ ـى اهللاِ؟ - فَسَ ـالِ إِلَ مَ َعْ بِّ األْ : بِأَحَ لْتُ قُ
إِنَّكَ  ِ، فَ ِهلِلَّ ودِ هلِلَّ جُ ةِ السُّ ثْرَ ـيْكَ بِكَ لَ : «عَ الَ قَ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص، فَ سُ لِكَ رَ نْ ذَ لْتُ عَ أَ : سَ الَ قَ فَ

.« طِيئَةً خَ ا  بـِهَ نْكَ  عَ طَّ  حَ وَ  ، ةً جَ رَ دَ ا  بـِهَ عَكَ اُهللاُهللا  فَ رَ إِالَّ   ، ةً دَ جْ سَ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ دُ  جُ تَسْ الَ 
رواه مسلـم (٢٥٩٤)، من حديث عائشةڤ.  (١)

«شرح العقيدة الواسطية» (ص٤١)، للعالمة ابن عثيمين۴.  (٢)
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.(١) انُ بَ وْ الَ لـِي ثَ ـا قَ ثْلَ مَ الَ لـِي مِ قَ ، فَ تُـهُ لْ أَ اءِ فَسَ دَ رْ ا الدَّ بَ يتُ أَ قِ مَّ لَ : ثُ انُ دَ عْ الَ مَ قَ
ــهُ  ــالَ ــا قَ ــيْــهِ مَ ــلَ ــثِّ عَ ــحَ ــبَــبُ الْ سَ ، وَ ــودِ ــجُ ةِ الــسُّ ــرَ ــثْ ــلَــى كَ ــثُّ عَ ــحَ يــثِ الْ ــدِ فِــي الــحَ وَ

.(٢)« اءَ عَ الدُّ وا  أَكثِرُ فَ  ، دٌ اجِ سَ وَ  هُ وَ هِ  بِّ رَ مِن  بدُ  العَ ونُ  يَكُ ا  مَ بُ  قرَ «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ
 ﴾Ç Æ ﴿ :ــى ــالَ ــعَ ِ تَ لِ اهللَّ ــــوْ ــقٌ لِــــقَ افـِ ـــوَ ـــــوَ مُ هُ ۴: «وَ يُّ وِ ــــوَ ــــالَ الــــنَّ  قَ
اءِ  ضَ زِّ أَعْ كِينُ أَعَ فِيهِ تَمْ الَى، وَ عَ ِ تَ ةِ هلِلَّ بُودِيَّ عُ الْ عِ وَ اضُ ةُ التَّوَ ايَ ودَ غَ جُ َنَّ السُّ ألِ [العلق]، وَ
.(٣)« ُ أَعلَمُ ، َواهللَّ نُ تَهَ مْ يُ اسُ وَ دَ ي يُ ، الَّذِ ابِ نَ التُّرَ هُ - مِ هُ جْ وَ وَ هُ ا - وَ هَ الَ أَعْ انِ وَ نْسَ ِ اإلْ
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بُّ النَّاسِ  ، مَن أَحَ ولَ اهللاِ سُ ا رَ : يَ : قِيلَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ابِ النَّبـِيِّ حَ نْ بَعْضِ أَصْ عَ
ـهُ  لُ خِ تُدْ ورٌ  ـرُ سُ  : إِلَـى اهللاِاهللاِ ـالِ  مَ األَعْ بَّ  أَحَ إِنَّ  وَ  ، لِلنَّاسِ ـم  هُ عُ فَ نْ «أَ  : الَ قَ ؟  ـى اهللاِ إِلَ
َنْ  ألَ وَ ا؛  وعً جُ نْـهُ  عَ دُ  تَطْرُ وْ  أَ ـنًا،  يْ دَ نْـهُ  عَ ـي  تَقْضِ وْ  أَ بًا،  رْ كَ نْـهُ  عَ فُ  تَكشِ  ، نٍ مِ ؤْ مُ لَـى  عَ
ـــــنِ فـِي  يْ ــرَ ــهْ ــكِــفَ شَ ــتَ عْ نْ أَ ــنْ أَ ـــــيَّ مِ ـــبُّ إِلَ ، أَحَ ــةٍ ــاجَ ــلِـــــمِ فِـــــي حَ ــسْ ــي الـــــمُ ــعَ أَخِ ـــــيَ مَ ــشِ مْ أَ
نْ  ــاءَ أَ ــوْ شَ لَ ــيْــظَــهُ - وَ ــظَــمَ غَ ــنْ كَ مَ ؛ وَ ـــــهُ تَ رَ ــوْ تَـرَ اُهللاُهللا عَ ، سَ ـــــهُ ــبَ ــضَ ــفَّ غَ ــنْ كَ مَ ؛ وَ ــدٍ ــجِ ــسْ مَ
ةٍ  اجَ حَ فـِي  مِ  لـِ سْ الـمُ يـهِ  أَخِ عَ  مَ ى  شَ مَ نْ  مَ وَ ا؛  ضً رِ بَـهُ  لْ قَ َ اُهللاُهللا  ألَ مَ  ،- اهُ  ضَ مْ أَ ـيَـهُ  يُمضِ
دُ  لَـيُفسِ لُقِ  الـخُ وءَ  سُ إِنَّ  وَ ؛  امُ ــدَ األَقْ يـهِ  فـِ لُّ  ــزِ تَ مَ  ــوْ يَ هُ  مَ دَ قَ بَّتَ اُهللاُهللا  ثَ  ، لَهُ ا  ثبِتَـهَ يُ تَّى  حَ

.(٤)« لَ العَسَ لُّ  الـخَ دُ  يُفسِ ـا  مَ كَ  ، لَ مَ العَ
وفِ  عرُ المَ علِ  بِفِ  ، نِ ؤمِ المُ لَى  عَ ورِ  رُ السُّ الُ  إِدخَ  : إِلَى اهللاِ الِ  األَعمَ بُّ  أَحَ

. مٍ بتَسِ مُ وشٍ  بَشُ طَلقٍ  جهٍ  بِوَ اهُ  لقَ يَ أَن   : اهُ دنَ أَ وَ  ، هُ لَ
رواه مسلـم (٤٨٨).  (١)

رواه مسلم (٤٨٢)، من حديث أبي هريرةگ.  (٢)
«صحيح مسلم بشرح النووي» (٢٠٦/٤).  (٣)

رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٦٣)، وحسنه األلبانـي ۴ فـي «السلسلة الصحيحة»   (٤)
 .(٦٠٩)
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، أَو  ــهِ ــاهِ ، أَو جَ ــالِــهِ ــمَ : بِ ــنــهُ ــا عَ ــهَ جُ ــرِّ ــفَ يُ ، وَ ــســلِــمٍ ــن مُ ــا عَ ــهَ يــلُ ــزِ ــةٍ يُ ــربَ ــــةُ كُ الَ أَو إِزَ
. تِهِ لَ الَ دَ وَ أيِهِ  رَ وَ تِهِ  ارَ إِشَ أَو   ، تِهِ دَ اعَ سَ مُ

أَو   ، يــنِ الــدَّ ــبَ  ــاحِ صَ ــوَ  هُ ــانَ  كَ إِن   ، ــتَــهُ ــبَ ــالَ ــطَ مُ ــرُ  خِّ ــؤَ يُ أَو   ، ــنــهُ عَ يهِ  يَقضِ يــنًــا  دَ أَو 
. بَتِهِ طَالَ مُ يرِ  تَأخِ ن  مِ يرٌ  خَ وَ  هُ وَ  ، لَيهِ عَ بِهِ  قُ  دَّ تَصَ يَ وَ  ، يهِ أَخِ ن  عَ ينَ  الدَّ طُ  يُسقِ

 ، نَاءً ثَ الَ  وَ  ، ةً أَ افَ كَ مُ لِكَ  بِذَ يدُ  رِ يُ الَ  الَى،  عَ تَ جهِ اهللاِ  لِوَ نهُ  عَ هُ  دُ يَطرُ ا  وعً جُ أَو 
ا. كرً شُ الَ  وَ

ا. هُ فِيهَ عَ ي مَ ا، أَو يَمشِ هُ فِيهَ دُ اعِ ، أَو يُسَ هُ ا لَ هَ ذُ نَفِّ ، أَو يُ سلِمٍ ا لِمُ يهَ ةً يَقضِ اجَ أَو حَ

. الِيَةِ اتِبِ العَ رَ ا فِي أَسنَى المَ ا بِهَ إِذَ ، فَ يَةٌ امِ وِّ سَ مُ الِيَةُ نَحوَ السُّ مُ العَ مَ تِلكَ الهِ
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هُ  ــرَ ــكْ يَ وَ  ، ــطَــاسَ الْــعُ بُّ  ـحِ يُ «إِنَّ اَهللاَهللا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبـِيِّ ــنِ  عَ گ:  ةَ ـــــرَ يْ ــرَ هُ بِـــــي  أَ ــنْ  عَ
ـا  مَّ أَ وَ ؛  تَـهُ مِّ يُشَ نْ  أَ هُ  عَ مِ سَ مٍ  لـِ سْ مُ لِّ  كُ لَـى  عَ قٌّ  فَحَ  ، َ َاهللَّ دَ اهللَّ ـمِ فَحَ طَسَ  عَ ا  إِذَ فَ  ، بَ التَّثَاؤُ
كَ  حِ ضَ ــا،  هَ  : ــالَ قَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــتَــطَــاعَ اسْ ـا  مَ هُ  دَّ ـيَـرُ لْ فَ  ، ـيْطَانِ الشَّ ــنَ  مِ ــوَ  هُ ـا  مَ إِنَّ فَ  : بُ ــثَــاؤُ الــتَّ

.(١)« ـيْطَانُ الشَّ نْـهُ  مِ
ةٌ  مَ نِعْ طَاسِ  عُ بِالْ هُ  لَ لَتْ  صَ حَ دْ  قَ اطِسُ  عَ الْ انَ  كَ ا  مَّ لَ يِّم۴ِ: «وَ القَ ابنُ  الَ  قَ
ــتْ  ثَ ــدَ حْ ــيَــتْ فِــيــهِ أَ ــقِ ـــوْ بَ ــتِــي لَ ، الَّ ـــهِ ـــاغِ مَ ــنَــةِ فِــي دِ ــقِ ــتَ ــحْ ــمُ ةِ الْ ـــرَ وجِ األَبـــخِ ـــرُ ــةٌ بِـــخُ ــعَ ــفَ ــنْ مَ وَ
لَى  عَ ــهِ  ــائِ ــضَ عْ أَ ــاءِ  ــقَ بَ ــعَ  مَ  ، ــةِ ــمَ الــنِّــعْ هِ  ــذِ هَ ــلَــى  عَ  ِ دُ اهللَّ مْ حَ ــهُ  لَ عَ  ــرِ شُ  ، ةً ــرَ ــسِ عَ اءً  وَ دْ أَ ــهُ  لَ
ا  إِذَ فَ ا...  هَ لَ ضِ  َرْ األْ ةِ  لَ زَ لْ زَ كَ نِ  بَدَ لِلْ يَ  هِ تِي  الَّ  ، ةِ لَ زَ لْ الزَّ هِ  ذِ هَ دَ  عْ بَ ا  يْئَتِهَ هَ وَ ا  هَ تِئَامِ الْ

: وهٍ جُ وُ نْ  مِ يْطَانَ  الشَّ لِكَ  ذَ اءَ  سَ  ، هُ دَ مِ حَ وَ  َ بْدُ اهللَّ عَ الْ رَ  كَ ذَ
رواه البخاري (٦٢٢٣).  (١)
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ينَ  لِمِ سْ مُ الْ اءُ  عَ دُ وَ  ، يْهِ لَ عَ  ِ دُ اهللَّ مْ حَ وَ  ، ُ بُّهُ اهللَّ يُحِ ي  الَّذِ طَاسِ  عُ الْ سُ  نَفْ ا:  نْهَ مِ
 ، يْطَانِ ائِظٌ لِلشَّ هُ غَ لُّ لِكَ كُ ذَ ، وَ بَالِ حُ الْ الَ إِصْ ، وَ ةِ ايَ دَ هِ مْ بِالْ هُ هُ لَ اؤُ عَ دُ ، وَ ةِ مَ حْ هُ بِالرَّ لَ
ــهُ  ــاءُ لَ عَ ــيَ الــدُّ ــمِّ ــسُ ، فَ ــتِــهِ ــآبَ كَ ــهِ وَ نِ ــزْ حُ هِ وَ وِّ ـــدُ ــيْــظِ عَ ــنِ بِــغَ مِ ــؤْ ــمُ ــيــتُ الْ ــمِ ــتَــشْ ، فَ ــهُ نٌ لَ ــزِ ــحْ مُ
ا  إِذَ طِيفٌ  لَ نًى  عْ مَ ا  ذَ هَ وَ  ، هِ وِّ دُ بِعَ تِهِ  اتَ مَ شَ نْ  مِ نِهِ  مْ ضِ فِي  ا  لِمَ  ، هُ لَ يتًا  مِ تَشْ ةِ  مَ حْ بِالرَّ
طَاسِ  عُ الْ ةِ  مَ نِعْ ةُ  عَ نْفَ مَ ا  مَ هُ نْدَ عِ تْ  ظُمَ عَ وَ بِهِ  ا  عَ تَفَ انْ  ، تُ مِّ شَ مُ الْ وَ اطِسُ  عَ الْ هُ  لَ نَبَّهَ  تَ
 ، لُهُ هْ أَ وَ  هُ ي  الَّذِ دُ  مْ الْحَ ِه  َفِللَّ  ، هُ لَ  ِ بَّةِ اهللَّ حَ مَ فِي  رُّ  السِّ بَيَّنَ  تَ وَ  ، لْبِ قَ الْ وَ نِ  بَدَ الْ فِي 

.(١) لِهِ الَ جَ زِّ  عِ وَ هِ  هِ جْ وَ يمِ  رِ لِكَ نْبَغِي  يَ ا  مَ كَ
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ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبـــــيَّ ـــــيــتُ  تَ ــأَ فَ ا،  ـــرً ـــاعِ شَ ــنــتُ  كُ  : ـــالَ قَ گ  يـــعٍ ـــرِ سَ دِ بنِ  األَسوَ ـــنِ  عَ  
ــكَ  بَّ ـــــا إِنَّ رَ مَ : «أَ ــالَ ، قَ ــدَ ــامِ ـــــحَ ـــــيک بِــمَ بِّ حــتُ رَ ــدَ ـــــي مَ ! إِنِّ ِ ولَ اهللَّ سُ ــا رَ : يَ ــلــتُ ــقُ فَ

.(٢)« ـمدَ الـحَ بُّ  ـحِ يُ
ــبَّ  أَحَ ـيءٍ  شَ ــنْ  مِ ـا  مَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص: «...  ِ ولُ اهللَّ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ــسٍ نَ أَ ــنْ  عَ  

.(٣)« ـمدِ الـحَ نَ  مِ  ِ ِاهللَّ إِلـَى اهللَّ
 . ـــهُ ــبِّ لَ ـــــحِ جــــهِ الـــــمُ ـــــى وَ ــلَ ــودِ عَ ـــــحـــــمُ ــنِ الـــــمَ ــاسِ ـــــحَ ــمَ ـــارُ بِ خـــبَ ـــوَ اإلِ ـــــمــدُ هُ الـــــحَ وَ
وَ  هُ وَ  ، أنُهُ شَ ا  ذَ هَ ن  لـِمَ إِالَّ  نبَغِي  تَ الَ  وَ  ، جهِ الوَ ا  ذَ هَ لَـى  عَ تَصلُحُ  الَ  ةُ  اللَّفظَ هِ  ذِ هَ «وَ

.(٤ )« يدُ ـجِ لـمَ ا يدُ  ـمِ لـحَ ا
. هِ اتـِ ـخلُوقَ ةٌ فـِي مَ رَ ـا ظَاهِ إِمَّ ، وَ هِ اتـِ ةٌ بِذَ ائِمَ ـا قَ ـى؛ إِمَّ الَ عَ ودِ تَ ـحـمُ نُ الـمَ اسِ ـحَ مَ وَ

«زاد المعاد» (٤٣٨/٢ - ٤٣٩).   (١)
رواه البخاري فـي «األدب الـمفرد» (٨٥٩)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح األدب الـمفرد»   (٢)

 .(٦٦٠)
رواه أبو يعلى (٤٢٥٦)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «الصحيـحة» (١٧٩٥).   (٣)

انظر: «بدائع الفوائد» (٥٣٧/٢).  (٤)
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ـيـهِ  لَ عَ الثَّنَاءَ  نُ  مَّ تَضَ يَ ـمدٌ  حَ وَ  هُ وَ  ، اتِ فَ الصِّ وَ ـاءِ  األَسمَ ـمدُ  حَ  : لُ األَوَّ النَّوعُ 
ةِ  لَ امِ الكَ اتِ  فَ الصِّ وَ سنَى،  الـحُ ـاءِ  األَسمَ نَ  مِ هُ  لَ ـا  مَ لَـى  عَ وَ  ، هِ اتـِ بِذَ ائِمِ  القَ ـالـِهِ  مَ بِكَ

. ةِ يلَ ـمِ الـجَ ةِ  لِـيلَ الـجَ وتِ  النُّعُ وَ  ، دِ امِ ـحَ الـمَ وَ ائِحِ  دَ الـمَ وَ لـيَا،  العُ
ـى  إِلَ الَ  وَ هِ  بـِ ــةِ  ــاطَ حَ اإلِ ـى  إِلَ ةِ  يَّ ـرِ البَشَ ولِ  قُ لِلعُ يلَ  بـِ سَ الَ  ـا  ـمَّ مِ ا  ــذَ هَ ـيلُ  تَفصِ وَ
لُّ  كُ وَ  ، يلٍ ـمِ جَ نَاءٍ  ثَ وَ نٍ  سَ حَ اسمٍ  وَ لـيَا  عُ ةٍ  فَ صِ لُّ  فَكُ ةِ  ـملَ بِالـجُ لَكِن  وَ  ، نـهُ عَ يـرِ  التَّعبـِ
ــلِ  كــمَ أَ ـــــى  ــلَ عَ ک  ِ هلِلَّ ــوَ  ــهُ فَ  ، امٍ إِكــــرَ وَ لٍ  ـــالَ جَ وَ يــسٍ  ــقــدِ تَ وَ يـــــهٍ  ــنــزِ تَ وَ يـحٍ  تَسبـِ وَ ـــــمــدٍ  حَ
 ، هِ بـِ ــنْــهُ  عَ ـخبَـرُ  يُ وَ بِـــــهِ  ــرُ  ــذكَ يُ وَ بِـــــهِ  ــفُ  ــوصَ يُ ـا  مَ يعُ  ـمِ جَ وَ ــا،  ــهَ مِ دوَ أَ وَ ــا  ــهَ ـــــمِّ تَ أَ وَ ــوهِ  جُ الــوُ
ــدٌ  أَحَ ـي  ـحصِ يُ الَ  هِ  ـمدِ بِحَ وَ ـهُ  انَ بحَ فَسُ  ، يسٌ تَقدِ وَ يـحٌ  تَسبـِ وَ ــنَــاءٌ  ثَ وَ ــهُ  لَ دُ  امِ ـحَ مَ وَ  هُ فَ
ـيـهِ  لَ عَ بِـــــهِ  ثنـِي  يُ ـــــا  مَ ـــوقَ  فَ وَ  ، ــهِ ــفــسِ نَ ـــــى  ــلَ عَ ثــنَــى  أَ ـــــا  ــمَ كَ ــوَ  هُ ــلْ  بَ  ، ـــــيـــــهِ ــلَ عَ ــنَــاءً  ثَ ــهِ  ــلــقِ خَ ــن  مِ
مِ  رَ لِكَ نبَغِي  يَ ـا  مَ كَ  ، يـهِ فـِ ا  كً بَارَ مُ يِّبًا  طَ ا  ثيـرً كَ ا  ـمدً حَ ا  رً آخِ وَ الً  وَّ أَ ـمدُ  الـحَ هُ  لَ فَ  ، هُ لقُ خَ
ــي  ــوعَ ـــدِ نَ حَ ـــــى أَ ــلَ ــنــبِـــــيـــــهٌ عَ ا تَ ــذَ ــهَ . فَ هِ ـــدِّ ــوِّ جَ ــلُ عُ هِ وَ ـــــجــدِ ــيــعِ مَ ـــ فِ رَ لِـــــهِ وَ ــالَ ـــزِّ جَ عِ ــهِ وَ جــهِ وَ

. اتِ فَ الصِّ وَ ـاءِ  األَسمَ ـمدُ  حَ وَ  هُ وَ  ، هِ ـمدِ حَ
ــا  هَ ـــــرِّ بَ ــةِ  ــيــقَ ـــ ــلِ لِــلـــــخَ ـــودٌ  ـــشـــهُ مَ ا  ــــــذَ هَ وَ  ، ءِ اآلالَ وَ ـــمِ  ـــعَ الـــنِّ ـــــمــدُ  حَ ـــانِـــــــي:  الـــثَّ الـــنَّـــوعُ 
 ، يـهِ ادِ يَ أَ يمِ  رِ كَ وَ  ، اهُ طَايَ عَ ةِ  عَ سَ وَ هِ  بـِ اهِ وَ مَ يلِ  زِ جَ ن  مِ ا،  هَ افِرِ كَ وَ ا  نـِهَ ؤمِ مُ ا،  هَ رِ فَاجِ وَ
هِ  لُطفِ وَ هِ  بِـــــرِّ وَ ـم،  هُ لَ هِ  تـِ حـمَ رَ ــةِ  ــعَ سَ وَ  ، هِ ــبَــادِ لِــعِ هِ  تـِ لَ امَ عَ مُ ــســنِ  حُ وَ  ، هِ نَائِعِ صَ يلِ  ـمِ جَ وَ
 ، ــيـــــنَ ـــ وبِ ــكــرُ ـــاتِ الـــــمَ بَ ـــرُ ـــشـــفِ كُ كَ ، وَ ــنَ يـــ ــرِّ ــضــطَّ اتِ الــمُ ــــوَ عَ ـــهِ لِــــدَ ــــ ـــتِ ـــابَ إِجَ ، وَ ـــنَـــانِـــــــهِ حَ وَ
ــن  مِ وَ الِ  ــؤَ الــسُّ بلَ  قَ مِ  بِالنِّعَ ــهِ  ائِ ابــتِــدَ وَ  ، يـنَ ـمِ الَ لِلعَ هِ  تـِ حـمَ رَ وَ  ، يـنَ وفـِ لهُ الـمَ ــةِ  ــاثَ إِغَ وَ
نِ  ـحَ الـمِ فعِ  دَ وَ  ، انـِهِ إِحسَ وَ هِ  مِ رَ كَ وَ فَضلِـهِ  دِ  رَّ ـجَ بِمُ نـهُ  مِ اءً  ابتِدَ بَلِ   ، اقٍ استِحقَ يـرِ  غَ

ا(١). هَ قُوعِ وُ بَعدَ  ا  ـرفِهَ صَ وَ ا،  هَ أَسبَابـِ ادِ  قَ انعِ بَعدَ  ا  البَاليَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ولِ اهللاِ سُ رَ لْفَ  خَ ـيْتُ  لَّ صَ  : الَ قَ گ  قِيِّ رَ الزُّ افِعٍ  رَ ةَ بْنِ  اعَ فَ رِ نْ  عَ  
 ، ـيْـهِ لَ عَ ــا  كً ــارَ ــبَ مُ  ، يـهِ فـِ ــا  كً ــارَ ــبَ مُ ــبًــا،  ــيِّ طَ ا  ثِيـرً كَ ا  ــدً ـــــمْ حَ  ِ هلِلَّ دُ  ـمْ ـحَ الْ  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــتُ ــسْ ــطَ ــعَ فَ

«طريق الهجرتين» (ص٢٤٢).  (١)
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ــنِ  «مَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، فَ ـــــرَ ــصَ انْ ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ سُ رَ لَّـى  صَ ـا  ـمَّ لَ فَ ـــــى؛  ضَ ـــــرْ يَ وَ ــنَــا  بُّ رَ ــبُّ  ـــــحِ يُ ـا  مَ كَ
فـِي  ـمُ  لِّ تَكَ الْـمُ نِ  «مَ  : يَةَ الثَّانـِ ا  هَ الَ قَ مَّ  ثُ  ، ــدٌ أَحَ ـمْ  لَّ تَكَ يَ ـمْ  لَ فَ ةِ؟»  الَ الصَّ فـِي  ـمُ  لِّ تَكَ الْـمُ
ةِ؟»  ــالَ ـــــمُ فِـــــي الــصَّ ــلِّ ــتَــكَ ـــــمُ ـــنِ الْ : «مَ ــةَ ــالِــثَ ــا الــثَّ ــهَ ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ ـــدٌ حَ ـــــمْ أَ ــلَّ ــتَــكَ ـــــمْ يَ ــلَ ةِ؟» فَ ـــالَ الـــصَّ
 : الَ قَ ؟»  لْتَ قُ يْفَ  «كَ  : ــالَ قَ ؛  ِ ولَ اهللَّ سُ رَ ا  يَ ــا  نَ أَ  : اءَ رَ فْ عَ ــنُ  ابْ افِــعٍ  رَ ةُ بْنُ  اعَ فَ رِ الَ  قَ فَ
نَا  بُّ رَ بُّ  ـحِ يُ ـا  مَ كَ  ، ـيْـهِ لَ عَ ا  كً بَارَ مُ  ، يـهِ فـِ ا  كً بَارَ مُ يِّبًا،  طَ ا  ثِيـرً كَ ا  دً ـمْ حَ  ِ هلِلَّ دُ  ـمْ ـحَ الْ  : لْتُ قُ
ثُونَ  ثَالَ وَ ةٌ  عَ بِضْ ا  هَ رَ تَدَ ابْ دِ  لَقَ هِ،  يَدِ بـِ ـي  سِ فْ نَ ي  الَّــذِ «وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبـِيُّ الَ  قَ فَ ـى،  ضَ ـرْ يَ وَ

ا»(١). بـِهَ دُ  عَ يَصْ ـمْ  ـهُ يُّ أَ ا،  لَكً مَ
‡̨]ą̂tŽ̧ \ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  N  

ا  لِ إِذَ امِ نَ العَ بُّ مِ ـحِ ُ يُ ُاهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «اهللَّ ِ ولُ اهللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ ـيبٍ لَ ن كُ  عَ
.(٢)« نَ ـحسِ يُ نْ  أَ لَ  مِ عَ

 ، انَ سَ حْ بُّ اإلِ ـحِ نٌ يُ سِ ـحْ َ مُ َاهللَّ : «إِنَّ اهللَّ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نَّ النَّبـِيَّ گ: أَ نَسٍ نْ أَ  عَ
نُوا»(٣). أَحسِ فَ تُم  لْ قَ ا  إِذَ وَ لُوا،  دِ اعْ فَ تُم  مْ كَ حَ ا  إِذَ فَ

ةِ -،  بَادَ الَ العِ ا حَ يَّمَ الِهِ - الَ سِ يعِ أَحوَ مِ امَ فِي جَ قَ ا المَ ذَ انُ هَ نسَ رَ اإلِ وَّ ا تَصَ إِذَ
لبِهِ  بِقَ هَ  جَّ تَوَ وَ  ، لَى اهللاِ عَ يَّتِهِ  لِّ بِكُ قبَلَ  أَ بَل   ، هِ بِّ رَ يرِ  غَ إِلَى  لبِهِ  بِقَ اتِ  لتِفَ االِ نَ  مِ هُ  نَعَ مَ
هِ  ــذِ هَ وَ ا.  هَ لَ صٍ  نَقِّ مُ ــلَّ  كُ جتَنِبًا  مُ ا،  لُهَ مِّ كَ يُ ا  مَ يعِ  مِ بِجَ آتِيًا   ، تِهِ بَادَ عِ فِي  ا  بً دِّ تَأَ مُ يهِ  إِلَ
يئًا  شَ وسِ  لِلنُّفُ يجٍ  تَدرِ إِلَى  تَحتَاجُ  ا  كِنَّهَ لَ وَ ا،  لِّهَ أَجَ وَ لِ  نَازِ المَ أَعظَمِ  ن  مِ ةُ  لَ نزِ المَ
يَعِيشَ  فَ ــا،  هَ ــعــتَــادَ تَ وَ ا  يهَ إِلَ بَ  ــذِ ــنــجَ تَ تَّى  حَ  ، هُ نَفسَ ــا  هَ دُ ــوِّ ــعَ يُ بدُ  العَ الُ  ــزَ يَ الَ  وَ يئًا.  فَشَ

رواه الترمذي (٤٠٤)، وصححه األلبانـي۴ فـي التعليق على «هداية الرواة» (٤٤٣/١).  (١)
الـجامع»  «صحيـح  فـي  األلبانـي۴  وحسنـه   ،(٥٣١٥) اإليمـان»  «شعب  فـي  البـيـهقي  رواه   (٢)

 .(١٨٩١)
«الصحيـحة»  فـي  األلــبــانـــــي۴  وحسنـه   ،(٣٠٦  -  ٣٠٥/٧) «الــكــامــل»  فـي  عــدي  ابــن  رواه   (٣)

.(٤٦٩)
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.(١) ربِهِ بِقُ ا  ورً سرُ مَ ا  حً فَرِ  ، هِ بِّ بِرَ ينِ  العَ يرَ  رِ قَ بدُ  العَ
ـهُ  نَّ ملسو هيلع هللا ىلص اثنَتَـيـنِ أَ ِ ولِ اهللَّ سُ نْ رَ ظتُ مِ فِ : حَ الَ گ قَ ادِ بنِ أَوسٍ دَّ ن شَ  عَ
ا  إِذَ وَ ؛  ةَ تلَ القِ نُوا  أَحسِ فَ تَلتُم  قَ ا  إِذَ فَ  ، انَ حسَ اإلِ بُّ  ـحِ يُ نٌ  سِ ـحْ مُ ک  َ َاهللَّ «إنَّ اهللَّ  : الَ قَ

.(٢)« تَـهُ بـِيـحَ ذَ حْ  لْـيُـرِ مَّ  ثُ  ، ـهُ تَ رَ فْ شَ كُم  دُ أَحَ دَّ  لْـيُـحِ وَ  ، بْحَ الذَّ نُوا  أَحسِ فَ تُم  بَحْ ذَ
 ، يِّيـنَ مِ اآلدَ نَ  مِ تلَ  القَ قَّ  استَـحَ نِ  مَ ـى  إِلَ انِ  حسَ بِاإلِ ا  ورً أمُ مَ بدُ  العَ انَ  كَ ا  إِذَ فَ

؟!(٣). ةِ الَ الـحَ هِ  ذِ هَ يـرِ  بِغَ يفَ  فَكَ  ، يَوانِ الـحَ نَ  مِ هُ  بحُ ذَ ادُ  ـرَ يُ مـا  ةِ  بحَ ذِ انِ  بِإِحسَ وَ

ŽÏ¡̨]⁄̨q̨’\ ;Į̂ ˛̃ę̂ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  O  

 ، ــبْــحَ الــصُّ ـــــا  مً ــوْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــولُ اهللاِ سُ رَ ــنَــا  بِ ـــــى  ــلَّ صَ  : ـــالَ قَ گ  ــبٍ ــعْ كَ ـيِّ بْنِ  بَ أُ ـــنْ  عَ
: «إِنَّ  ــالَ ، قَ ــوا: الَ ــالُ ؟» قَ نٌ ــالَ ــدٌ فُ ــاهِ شَ : «أَ ــالَ ، قَ ــوا: الَ ــالُ ؟» قَ نٌ ــالَ ــدٌ فُ ــاهِ شَ : «أَ ــالَ ــقَ فَ
ـا  ـمَ يـهِ فـِ ـا  مَ ــونَ  ـــــمُ ــلَ ــعْ تَ ــوْ  لَ وَ  ، يـنَ نَافِقِ الْـمُ لَـى  عَ اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ ــلُ  ــقَ ثْ أَ ـيْـنِ  تَ الَ الصَّ ـيْـنِ  اتَ هَ
ــفِّ  صَ ــثْــلِ  مِ ـــــى  ــلَ عَ لَ  َوَّ األْ ــفَّ  الــصَّ إِنَّ  وَ ؛  ـــبِ كَ الـــرُّ ـــــى  ــلَ عَ ا  ـــوً ـــبْ حَ ــــوْ  لَ وَ ـــــا  ـــــمَ ــوهُ ـــــمُ ــتُ ـــــيْ َتَ ألَ
لِ  جُ الرَّ عَ  مَ لِ  جُ الرَّ ةَ  الَ صَ إِنَّ  وَ ؛  وهُ ـمُ تُ رْ تَدَ بْ الَ تُـهُ  ـيلَ فَضِ ـا  مَ تُـمْ  مْ لـِ عَ لَوْ  وَ  ، ةِ ئِكَ الَ الْـمَ
 ، لِ جُ الرَّ عَ  مَ هِ  تـِ الَ صَ نْ  مِ ــى  كَ زْ أَ ـيْـنِ  لَ جُ الرَّ عَ  مَ ـهُ  تُ الَ صَ وَ  ، هُ ــدَ حْ وَ هِ  تـِ الَ صَ نْ  مِ ــى  كَ زْ أَ

الَـى»(٤). عَ تَ إِلَـى اهللاِاهللاِ  بُّ  أَحَ وَ  هُ فَ ثُرَ  كَ ـا  مَ وَ
لِّي  صَ يرِ الْمُ لَغُ فِي تَطْهِ بْ أَ ا، وَ رً ثَرُ أَجْ : أَكْ ». أَيْ هُ دَ حْ تِهِ وَ الَ نْ صَ كَى مِ : «أَزْ هُ لُ وْ قَ

 . ادِ رَ فِ نْ ونَ االِ ، دُ كِينَةِ السَّ ةِ وَ مَ حْ ولِ الرَّ نْ نُزُ اعِ مِ تِمَ جْ ا فِي االِ ، لِمَ نُوبِهِ يرِ ذُ فِ تَكْ وَ
وَ  هُ فَ  ، هُ عُ مْ جَ ثُرَ  كَ ا  مَ نَّ  أَ فِيهِ  الَى».  عَ تَ  ِ ِاهللَّ إلَى اهللَّ ــبُّ  أَحَ وَ  هُ فَ ثُرَ  كَ ــا  مَ «وَ  : ــهُ لُ ــوْ قَ وَ

عدي» (٣٦/٢٦). «مجموع مؤلفات السِّ  (١)
رواه الطبراني (٧١٢١)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيح الجامع» (١٨٢٤).  (٢)

«بهجة قلوب األبرار» (ص١١٩).  (٣)
رواه أبو داود (٥٥٤)، وحسنـه لغيـره األلبانـي۴ فـي «صحيـح التـرغيب والتـرهيب» (٤١١).  (٤)
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لُ  دِ تَعْ ا  نَهَ وْ كَ نَّ  أَ وَ ؛  لِ ضْ فَ الْ فِي  تُ  اوَ تَفَ تَ اتِ  اعَ مَ الْجَ نَّ  أَ وَ  ، هُ عُ مْ جَ لَّ  قَ ا  مَّ مِ لُ  فْضَ أَ
.(١) ةٌ اعَ مَ لِ جَ جُ عَ الرَّ لُ مَ جُ الرَّ ، وَ ةِ اعَ مَ طْلَقِ الْجَ لُ لِمُ صُ ، يَحْ ةً الَ ينَ صَ رِ شْ عِ ا وَ بْعً سَ

الَى  عَ تَ ونِ اهللاِ  لِكَ  ، دِ سجِ المَ فِــي  ةِ  اعَ مَ الجَ ةِ  ــالَ صَ لَى  عَ اظِــبَ  ــوَ نُ أَن  ينَا  لَ عَ فَ
ا. فِيهَ نَا  تَ الَ صَ بُّ  يُحِ
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نْ  مَ نَّةَ  الْـجَ لُ  خُ دْ يَ «الَ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيِّ نِ  عَ گ:  ودٍ عُ سْ مَ بْدِ اهللاِ بْنِ  عَ نْ  عَ
ـهُ  بُ وْ ثَ ونَ  يَكُ نْ  أَ بُّ  ـحِ يُ لَ  جُ الرَّ إِنَّ   : ــلٌ جُ رَ الَ  قَ  « كِبْـرٍ نْ  مِ ةٍ  رَّ ذَ الُ  ثْقَ مِ بِهِ  لْ قَ فـِي  انَ  كَ
قِّ  الْـحَ بَطَرُ   : الْكِبْـرُ  ، ـالَ ـمَ الْـجَ بُّ  ـحِ يُ يلٌ  ـمِ جَ «إِنَّ اَهللاَهللا   : الَ قَ  . نَةً سَ حَ ـهُ  لُ نَعْ وَ نًا،  سَ حَ

.(٢)« النَّاسِ طُ  مْ غَ وَ
ـــــيــسَ  چ لَ ـــــهُ ـــــمـــــالُ جَ ، وَ ـــــالِـــــهِ ـــــمَ ــلَ فِـــــي جَ ــمُ ــد كَ ي قَ ــــذِ ــيــلُ الَّ ـــــمِ چ الـــــجَ ــوَ ــهُ فَ
ـم  ـهِ لِّ كُ ئِقِ  الَ الـخَ ـالُ  ـمَ جَ انَ  كَ لَو  تَّى  حَ  ، يلٍ ـمِ جَ لِّ  كُ «فَوقَ  ـهُ  ـالُ ـمَ جَ وَ  ، ـيءٌ شَ ثلِـهِ  مِ كَ
انَ  كَ لَ  ، ـالِ ـمَ الـجَ لِكَ  ذَ ثلَ  مِ ـم  ـهُ لُّ كُ لقُ  الـخَ أُعطِيَ  مَّ  ثُ ـم،  نـهُ مِ دٍ  احِ وَ خصٍ  شَ لَـى  عَ
 . مسِ الشَّ ــوءِ  ضَ ـــــى  إِلَ عِيفٍ  ضَ اجٍ  ـــــرَ سِ نِسبَةِ  ونَ  دُ گ،  بِّ الــرَّ ـالِ  ـمَ جَ ـــــى  إِلَ نِسبَتُـهُ 
أَو   ، بِالبَالِ رُ  ـخطُ يَ ـا  ـمَّ مِ زُّ  عَ أَ وَ لُّ  «أَجَ األَمرُ  وَ  .[٦٠ [النحل:   ﴾ k j  i  h ﴿

.(٣)« الُ قَ الـمَ نْهُ  عَ بِّـرُ  عَ يُ
 ، اتِ فَ الصِّ ـالُ  ـمَ جَ وَ  ، اتِ الــذَّ ـالُ  ـمَ جَ  : اتِبَ رَ مَ ــعِ  ربَ أَ لَـى  عَ ڽ  ـالُـهُ ـمَ جَ وَ

. ـاءِ األَسمَ ـالُ  ـمَ جَ وَ  ، الِ األَفعَ ـالُ  ـمَ جَ وَ
إِالَّ  ى  مَّ يُسَ فَالَ   ، ـالِ ـمَ الـجَ وَ سنِ  الـحُ ةِ  ايَ غَ فـِي  يَ  هِ وَ سنَى،  حُ ا  ـهَ لُّ كُ هُ  ـاؤُ أَسمَ فَ

. ـاءِ األَسمَ نِ  بِأَحسَ
«نيل األوطار» (١٦٠/٣) [طبعة دار الحديث - مصر].  (١)

رواه مسلـم (٩١). «بدائع الفوائد» (٣٠٠/١).(٢)   (٣)
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. ـيءٍ شَ لِّ  كُ ن  مِ لُ  أَجـمَ وَ  ، اتِ وَ الذَّ لُ  أَكمَ ـى  الَ عَ تَ ـهُ  اتُ ذَ وَ
يَ  فَهِ  ، ــدحٍ مَ وَ نَاءٍ  ثَ وَ ـمدٍ  حَ اتُ  فَ صِ ا  ـهَ إِنَّ فَ  ، هِ اتـِ فَ صِ فـِي  يلُ  ـمِ الـجَ وَ  هُ لِــكَ  ــذَ كَ وَ  
انِ  اإلِحسَ ِرِّ وَ البـِ ةِ وَ حـمَ افَ الرَّ ا أَوصَ وصً صُ ا، خُ لُّقً عَ ا تَ هَ أَكثَرُ ا وَ هَ مُّ أَعَ اتِ وَ فَ عُ الصِّ أَوسَ
ا  ـهَ َنَّ ألِ  ، يلَةً ـمِ جَ ا  ـهَ لُّ كُ ـهُ  الُ أَفعَ انَت  كَ لِكَ  لِذَ وَ  . ـالـِهِ ـمَ جَ ارِ  آثَ نْ  مِ ا  ـهَ إِنَّ فَ  ، مِ رَ الكَ وَ ودِ  الـجُ وَ
رُ  يُشكَ وَ ا  ـيـهَ لَ عَ  [ هِ [بـِ ثنَى  يُ وَ ا  ـيـهَ لَ عَ دُ  ـحـمَ يُ تـِي  الَّ  ، ــانِ حــسَ اإلِ وَ رِّ  البـِ ــالِ  أَفــعَ ـيـنَ  بَ ةٌ  ـــرَ ائِ دَ

. ـمدَ الـحَ ةَ وَ كمَ ا الـحِ هَ تـِ قَ افَ وَ ا، لـِمُ ـيـهَ لَ دُ عَ ـحـمَ تـِي يُ دلِ الَّ الِ العَ ـيـنَ أَفعَ بَ ا، وَ ـيـهَ لَ عَ
ولَ  سؤُ المَ الثِّيَابِ  الَ  مَ جَ لُ  تَنَاوَ يَ »؛  الَ مَ الجَ بُّ  «يُحِ  : يثِ دِ الحَ فِي  هُ  ولُ قَ وَ
ا  مَ كَ  ، يءٍ شَ لِّ  كُ ن  مِ الُ  مَ الجَ ومِ  مُ العُ يقِ  بِطَرِ فِيهِ  لُ  يَدخُ وَ  ، يثِ دِ الحَ نَفسِ  فِي  نهُ  عَ

.(١)« هِ بْدِ عَ لَـى  عَ هِ  تـِ مَ نِعْ رَ  ثَ أَ   ـرَ يَ نْ  أَ بَّ  ـحِ يُ  َ َاهللَّ «إِنَّ اهللَّ  : رِ اآلخَ يثِ  دِ الحَ فِي 
 ،(٢) ونٍ ـــوبٍ دُ ملسو هيلع هللا ىلص فِــي ثَ ــيــتُ الــنَّــبِــيَّ تَ : أَ ـــالَ ــيــهِ قَ بِ ــنْ أَ صِ عَ ــــوَ بِـــي األَحْ ـــنْ أَ وعَ
نَ  مِ  ُ انِي اهللَّ آتَ دْ  قَ  : الَ قَ ؟»  الِ المَ أَيِّ  نْ  : «مِ الَ قَ  . مْ نَعَ  : الَ قَ ؟»،  الٌ مَ لَكَ  : «أَ الَ قَ فَ
 ِ ِاهللَّ ةِ اهللَّ مَ نِعْ ــرُ  ثَ أَ يُرَ  لْ فَ  ، ــاالً مَ  ُ ُاهللَّ اكَ اهللَّ آتَ ا  ــإِذَ «فَ  : ــالَ قَ  . قِيقِ الرَّ وَ يْلِ  الخَ وَ نَمِ  الغَ وَ بِــلِ  اإلِ

.(٣)« تِهِ امَ رَ كَ وَ يْكَ  لَ عَ
ي  ــذِ الَّ ــالِ  ــمَ الــجَ ــنَ  مِ ــهُ  ــإِنَّ فَ ؛  هِ ــبــدِ عَ لَى  عَ تِهِ  نِعمَ ــرِ  ثَ أَ ــورَ  ــهُ ظُ ــبُّ  ــحِ يُ ڽ  ــوَ ــهُ فَ
لَى  عَ   ــرَ يَ أَن  بُّ  يُحِ فَ  ، ــاطِــنٌ بَ ــالٌ  ــمَ جَ ــوَ  هُ وَ  ، هِ مِ نِعَ لَى  عَ هِ  ــكــرِ شُ ــن  مِ لِــكَ  ذَ وَ  ، بُّهُ يُحِ

ا. لَيهَ عَ كرِ  بِالشُّ البَاطِنَ  الَ  مَ الجَ وَ  ، ةِ بِالنِّعمَ رَ  الظَّاهِ الَ  مَ الجَ هِ  بدِ عَ
ــلُ  ــمِّ ــجَ تُ ـــةً  يـــنَ زِ وَ ـــا  لِـــبَـــاسً هِ  ـــادِ ـــبَ عِ ـــى  ـــلَ عَ لَ  نــــزَ أَ ؛  ـــالِ ـــمَ لِـــلـــجَ ڽ  ـــتِـــهِ ـــبَّ ـــحَ لِـــمَ وَ

 H  G  F  E  D﴿  : ـــالَ ـــقَ فَ ـــم،  ـــهُ ـــنَ اطِ ـــوَ بَ ـــلُ  ـــمِّ ـــجَ تُ   ـــقـــوً تَ وَ ــــم،  هُ ــــرَ اهِ ــــوَ ظَ
 W  V  U  T  S  R Q  P  O  N  M L  K  J  I

رواه التـرمذي (٢٨١٩)، وصححه لغيـره األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (١٢٤/٣).  (١)
أي: دنيء غير الئق بحالي من الغنى.  (٢)

رواه أبو داود (٤٠٦٣)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيح سنن أبي داود» (٥١٢/٢).  (٣)
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 S  R  Q﴿  : ـــةِ ـــنَّ لـــجَ ا هــــلِ  أَ ــي  فـِ ـــــالَ  قَ وَ [األعـــــــراف]،   ﴾  Z  X
ـــــم  ـــــهُ ـــــوهَ جُ وُ ـــــلَ  ـــــمَّ ـــــجَ فَ [اإلنـــــــســـــــان]؛   ﴾L  Y  X  W  V  U  K

. يــرِ ــرِ بِــالــحَ ــم  ــهُ نَ ا بــدَ أَ وَ  ، ورِ ــرُ بِــالــسُّ ــم  اطِــنَــهُ ــوَ بَ وَ  ، ةِ لــنَّــضــرَ بِــا
 ، يئَةِ الهَ وَ بَاسِ  اللِّ وَ ــالِ  األَفــعَ وَ الِ  األَقــوَ فِي  الَ  مَ الجَ بُّ  يُحِ ا  مَ كَ ڽ  ــوَ هُ
 ، أَهلَهُ وَ بِيحَ  القَ يُبغِضُ  فَ  ، يئَةِ الهَ وَ الثِّيَابِ  وَ الِ  األَفعَ وَ الِ  األَقوَ نَ  مِ بِيحَ  القَ بغِضُ  يُ

. هُ هلَ أَ وَ الَ  مَ الجَ بُّ  يُحِ وَ
 : ينِ ظِيمَ عَ أَصلَينِ  لَى  عَ لٌ  شتَمِ مُ يفَ  رِ الشَّ يثَ  دِ الحَ ا  ــذَ هَ نَّ  أَ  : ودُ قصُ المَ وَ
يـهِ  فـِ ـهُ  ـاثِلُ مَ يُ الَ  ي  الَّذِ ـالِ  ـمَ بِالـجَ فُ اُهللاڽ  يُعرَ فَ  ، لُوكٌ سُ هُ  رُ آخِ وَ  ، ةٌ فَ عرِ مَ هُ  لُ وَّ أَ فَ
بُّ  يُحِ فَ  ، قِ األَخالَ وَ ـالِ  األَعمَ وَ الِ  األَقوَ نَ  مِ بُّهُ  ـحِ يُ ي  الَّذِ ـالِ  ـمَ بِالـجَ عبَدُ  يُ وَ  ، ـيءٌ شَ
ــةِ  ــابَ نَ اإلِ ــةِ وَ ــبَّ ـــــحَ الـــــمَ صِ وَ خــالَ ـاإلِ ـــــهُ بـِ ــلــبَ قَ ، وَ ــدقِ ـــــهُ بِــالــصِّ ــانَ ــلَ لِــسَ ـــــمِّ ــجَ هِ أَن يُ ــبــدِ ــن عَ مِ
هِ  يـرِ تَطهِ وَ  ، هِ لِبَاسِ فـِي  ـيـهِ  لَ عَ هِ  مِ نِعَ ارِ  بِإِظهَ ـهُ  نَ دَ بَ وَ  ، ةِ بِالطَّاعَ هُ  حَ ارِ وَ جَ وَ  ، لِ كُّ التَّوَ وَ
 ، تَانِ الـخِ وَ  ، ةِ وهَ كرُ الـمَ ــورِ  ــعُ الــشُّ وَ  ، ـــاخِ األَوسَ وَ  ، اثِ األَحـــدَ وَ  ، ــاسِ األَنــجَ ــنَ  مِ ــهُ  لَ

. ارِ األَظفَ قلِـيمِ  تَ وَ
. دِيـنُهُ هُ وَ ـرعُ وَ شَ ي هُ ـالِ الَّذِ ـمَ هُ بِالـجَ عبُدُ يَ ، وَ هُ صفُ وَ وَ ي هُ ـالِ الَّذِ ـمَ هُ بِالـجَ فُ ـيَعرِ فَ

.(١) لُوكَ السُّ وَ ةَ  فَ عرِ المَ  : ينِ تَ دَ اعِ قَ يثُ  دِ الحَ عَ  مَ فَجَ
نَا. ـالَ أَعمَ وَ نَتَنَا،  لسِ أَ وَ نَا،  لُوبَ قُ لَ  مِّ يُجَ أَن  چ  َ لُ اهللَّ نَساَ

œ̨…đÖ’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  Q  

وا:  الُ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبـِيِّ لَـى  عَ ودِ  ـيَـهُ الْ ــنَ  مِ ــطٌ  هْ رَ نَ  ــأْذَ ــتَ اسْ ــالَــت:  قَ ڤ  ــةَ ــائِــشَ عَ ــنْ  عَ
فـِيقٌ  رَ  َ َاهللَّ إِنَّ اهللَّ  ، ةُ ائِشَ عَ ــا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، نَةُ اللَّعْ وَ امُ  السَّ مُ  ـيْكُ لَ عَ ــلْ  بَ  : لْتُ قُ فَ  ، ـيْكَ لَ عَ امُ  السَّ
.(٢)« مْ ـيْكُ لَ عَ : وَ لْتُ : «قُ الَ الُوا؟ قَ ـا قَ عْ مَ مَ ـمْ تَسْ : أَوَ لَ لْتُ » قُ ـهِ لِّ رِ كُ َمْ قَ فـِي األْ فْ بُّ الرِّ ـحِ يُ

«فوائد الفوائد» (ص٣٩). رواه البخاري (٦٩٢٧)، ومسلـم (٢١٦٥).(١)   (٢)
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ــا فـِي  فِـــــيــقً ، رَ ــهِ ـــ ونِ ــؤُ ــيــعِ شُ ـــــمِ ــا فِـــــي جَ فِـــــيــقً ــونَ رَ ــكُ ـــانِ أَن يَ نـــسَ ـــــى اإلِ ــلَ ــي عَ ــنــبَــغِ ـــــيَ فَ
ةِ  امَّ عَ ةِ  لَ امَ عَ مُ فـِي  وَ  ، ائِهِ قَ أَصدِ ةِ  لَ امَ عَ مُ فـِي  وَ  ، انـِهِ إِخوَ ةِ  لَ امَ عَ مُ فـِي  وَ  ، هلِـهِ أَ ةِ  لَ امَ عَ مُ

م(١).  بـِهِ ـرفُقُ  يَ النَّاسِ 
الٍ  قــوَ أَ ن  مِ ادِ  رَ الـمُ ولِ  صُ حُ فـِي  ظِيمُ  العَ التَّأثِيـرُ  ــهُ  لَ فقَ  الرِّ ــإِنَّ  فَ  : ةِ ـملَ بِالـجُ وَ
نْ  مِ م  لُوبـِهِ قُ فـِي  ـا  مَ ةِ  الَ إِزَ وَ  ، النَّاسِ ـى  إِلَ بُّبِ  التَّحَ فـِي  يـرُ  بـِ الكَ قعُ  الوَ هُ  لَ وَ  ، الٍ فعَ أَ وَ

. يِّ نـيَوِ الدُّ وَ يـنـِيِّ  الدِّ طلُوبِكَ  مَ ـى  إِلَ م  هِ اطِرِ وَ خَ لبِ  جَ وَ  ، قدٍ حِ وَ لٍّ  غِ وَ بُغضٍ 
Ǫ̈i Ćâ’\Ą̂ ;Ǫ̂]Ę̈ų’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  R  

لُ  تَسِ غْ الً يَ جُ أَ رَ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص رَ سُ گ -: أَنَّ رَ يَّةَ مَ نـِي: ابنَ أُ عْ لَـى - يَ عْ نْ يَ عَ
ک  َ َاهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللَّ مَّ قَالَ ، ثُ ـيْـهِ لَ نَى عَ ثْ أَ دَ اَهللا وَ ـمِ ، فَحَ نْبَـرَ ـمِ دَ الْ عِ ، فَصَ ارٍ ازِ بِالَ إِزَ بَـرَ بِالْ

.(٢)« تَتـِرْ ـيَسْ لْ فَ مْ  كُ دُ أَحَ لَ  تَسَ اغْ ا  إِذَ فَ  ، تْـرَ السَّ وَ يَاءَ  الْـحَ بُّ  ـحِ يُ  ، تِّـيـرٌ سِ يِيٌّ  حَ
. هُ هلَ أَ وَ يَاءَ  الحَ بُّ  يُحِ  ، يَاءِ الحَ ثِيرُ  كَ  ، يِيُّ الحَ وَ  هُ اُهللاگ 

هِ  مِ نِعَ فِي  لَّبُ  تَقَ يَ وَ  هُ فَ  ، يَاءِ الحَ أَعظَمَ  هِ  الِقِ خَ ن  مِ يَ  يَستَحِ أَن  سلِمِ  المُ لَى  فَعَ
ــا  انَ ــرَ يَ ڽ  ــوَ هُ وَ  ، ــيــنٍ عَ ــةَ  ــرفَ طَ نهُ  عَ يَستَغنِي  الَ  وَ  ، ــارِ الــنَّــهَ وَ اللَّيلِ  آنَــاءَ  ــانِــهِ  إِحــسَ وَ

نَا. مرِ أَ ن  مِ يءٌ  شَ يهِ  لَ عَ يَخفَى  الَ  وَ الِنَا،  أَحوَ يعِ  مِ جَ فِي 
 ، دِ اهِ شَ م فِي المَ هُ حُ الَ يَفضَ ا، وَ ثِيرً هِ كَ بَادِ لَى عِ ي يَستُرُ عَ ، الَّذِ تِّيرُ گ السِّ وَ هُ وَ

. ائِحِ ضَ الفَ وَ بَائِحِ  القَ وَ يُوبِ  العُ نَ  مِ ثِيرَ  الكَ هِ  بَادِ عِ لَى  عَ يَستُرُ  وَ  ، ترَ السَّ بُّ  يُحِ
 ، يــهِ ــدَ ــهُ لَ ــفُ أَضــعَ ، وَ ــيءٍ إِلَى اهللاِ ــرُ شَ فــقَ ـــهُ أَ نَّ ــعَ أَ ، مَ ــيَــةِ ــعــصِ ــرُ بِــالــمَ ــاهِ ــجَ ــبــدُ يُ ــالــعَ فَ
تِهِ  رَ قدِ مَ امِ  تَمَ وَ  ، نَاهُ غِ الِ  مَ كَ عَ  مَ كِنَّ اَهللاک  لَ وَ ؛  يَتِهِ عصِ مَ لَى  عَ هِ  مِ بِنِعَ ينُ  يَستَعِ وَ
أَسبَابِ  ن  مِ هُ  لَ يِّئُهُ  هَ يُ ا  بِمَ بدَ  العَ يَستُرُ  فَ  ، تِهِ يحَ فَضِ وَ هِ  ترِ سَ تكِ  هَ ن  مِ ي  يَستَحِ  ، لَيهِ عَ

«شـرح رياض الصالـحيـن» (٤٠٣/٢).  (١)
رواه أبو داود (٤٠١٢)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيح سنن أبي داود» (٤٩٧/٢).   (٢)
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. هُ لَ رُ  غفِ يَ وَ نهُ  عَ و  يَعفُ لِكَ  ذَ بَعدَ  مَّ  ثُ  ، ترِ السَّ
يْهِ  لَ عُ عَ يَضَ ، فَ نَ مِ ؤْ نِي الْمُ دْ : «إِنَّ اَهللاَهللا يُ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نَّ النَّبِيَّ ک: أَ رَ مَ نِ ابنِ عُ عَ
أَيْ  مْ  عَ نَ  : يَقُولُ فَ ا؟  ــذَ كَ ــبَ  نْ ذَ فُ  رِ تَعْ أَ ا؟  ــذَ كَ ــبَ  نْ ذَ فُ  رِ تَعْ أَ  : يَقُولُ فَ  ، هُ تُرُ سْ يَ وَ هُ  نَفَ كَ
فِي  يْكَ  لَ عَ ا  هَ تُ تَرْ سَ  : الَ قَ  ، لَكَ هَ هُ  نَّ أَ هِ  سِ فْ نَ فِي   َأ رَ وَ  ، نُوبِهِ بِذُ هُ  رَ رَّ قَ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، بِّ رَ

.(١)« نَاتِهِ سَ حَ كِتَابَ  يُعْطَى  فَ  ، مَ الْيَوْ لَكَ  ا  هَ رُ فِ غْ أَ ا  نَ أَ وَ يَا،  نْ الدُّ
يَا،  نْ الدُّ فِي  بْدٍ  عَ لَى  عَ تُرُ اُهللاُهللا  سْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  النَّبِيُّ هُ  الَ قَ ا  مَ  : ترِ لِلسَّ بَّتِهِ  حَ مَ ن  مِ وَ

.(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ هُ اُهللاُهللا  تَرَ سَ إِالَّ 
. يَةِ عصِ ةِ بِالمَ رَ اخَ فَ المُ ةِ وَ رَ اهَ جَ نَ المُ رَ مِ ذَّ حَ ، وَ ترِ بَ اُهللاک فِي السَّ غَّ قَد رَ وَ

هُ اُهللاُهللا  تَرَ سَ ا،  لِمً سْ مُ تَرَ  سَ ــنْ  مَ «وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ن  عَ
.(٣)« ةِ رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي 

 ، ينَ رِ اهِ جَ المُ إِالَّ  افًى  عَ مُ تِي  مَّ أُ لُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  نهُ عَ وَ
 ُ ُاهللَّ هُ اهللَّ تَرَ سَ ـــدْ  قَ وَ ــبِــحَ  ــصْ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــالً ــمَ عَ ــيْــلِ  بِــالــلَّ ــلُ  جُ الــرَّ ــلَ  ــمَ ــعْ يَ نْ  أَ ةِ  ــرَ ــاهَ ــجَ الــمُ ــنَ  مِ إِنَّ  وَ
 ، ـــهُ بُّ هُ رَ ـــتُـــرُ ـــسْ ـــاتَ يَ ــــدْ بَ قَ ا، وَ ـــــذَ كَ ا وَ ـــذَ ـــةَ كَ حَ ـــارِ ــتُ الـــبَ ــلْ ــمِ ، عَ نُ ــــالَ ـــا فُ : يَ ـــولَ ـــقُ ـــيَ ، فَ ــيْــهِ ــلَ عَ

.(٤)« نْهُ عَ  ِ ِاهللَّ تْرَ اهللَّ سِ فُ  شِ يَكْ بِحُ  يُصْ وَ
إِلَى  يَتُبْ  لْ وَ  ، هِ نَفسِ لَى  عَ يَستُرْ  لْ فَ  ، يرٍ تَقصِ أَو  يَةٍ  عصِ مَ فِي  سلِمُ  المُ عَ  قَ وَ ا  إِذَ وَ
يَستُرُ  ي  الَّذِ اتِرُ  السَّ  ، نُوبَ الذُّ رُ  غفِ يَ ي  الَّذِ ورُ  فُ الغَ َنَّهُ  ألِ  ، هُ لَ ا  هَ رُ غفِ يَ إِنَّ اَهللا  فَ  ، هِ بِّ رَ

. نَاتِ سَ بِالحَ يِّئَاتِ  السَّ لُ  بَدِّ يُ ي  الَّذِ يمُ  رِ الكَ  ، يُوبَ العُ
Ę̂¬̨’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  S  

ةَ  ـيْلَ ةٍ لَ ـيْلَ تُ أَيَّ لَ لِـمْ يْتَ إِنْ عَ أَ ولَ اهللاِ، أَرَ سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَتْ ڤ قَ ةَ ائِشَ نْ عَ عَ
رواه البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨).   (١)

رواه مسلم (٢٥٩٠)، من حديث أبي هريرةگ.  (٢)
قطعة من حديث: رواه مسلم (٢٦٩٩). رواه البخاري (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠).(٣)   (٤)
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نِّـي»(١). فُ عَ اعْ ، فَ وَ فْ بُّ الْعَ ـحِ وٌّ تُ فُ ـمَّ إِنَّكَ عَ هُ ولـِي: اللَّ : «قُ الَ ا؟ قَ يـهَ ـا أَقُولُ فـِ رِ مَ دْ قَ الْ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ اهللَّ ــــــــــــــــولُ  سُ ـــــــــالَ رَ : قَ ــــــــــالَ گ قَ ــــــودٍ ــــــســــــعُ ـــــــنِ مَ ِ ب اهللَّ ـــــــدِ  ـــــــبْ ــــــــــنْ عَ عَ وَ

 _  ^  ]  \  [  Z Y  X﴿  ، ــفــوَ الــعَ ــبُّ  ـــــحِ يُ ـــوٌّ  ـــفُ عَ ک  َ َاهللَّ اهللَّ «إِنَّ 
.(٢ [النور]»(  ﴾V  d  c  b  a `

ي  احِ المَ  ، هِ بَادِ عِ يِّئَاتِ  سَ ن  عَ زُ  اوِ تَجَ المُ وَ  هُ وَ الَى،  عَ تَ اءِ اهللاِ  أَسمَ ن  مِ  : وُّ فُ العَ
وا فِي  دُ هِ أَن يَجتَهِ بَادِ ن عِ بُّ مِ يُحِ ، «وَ هِ بَادِ ن عِ فوَ عَ بُّ العَ وَ يُحِ هُ م، وَ نهُ ا عَ هَ ارِ ثَ آلِ
ن  مِ ــبُّ  ــحِ يُ وَ »(٣)؛  امِ وَ الـــدَّ لَى  عَ ــاتِــهِ  ــرضَ مَ فِــي  عيِ  السَّ ــنَ  مِ  ، هِ ــفــوِ عَ أَســبَــابِ  يلِ  تَحصِ
. هِ فوِ بِعَ م  لَهُ امَ عَ  ، بَعضٍ ن  عَ م  هُ بَعضُ ا  فَ عَ ا  إِذَ فَ  ، بَعضٍ ن  عَ م  هُ بَعضُ وَ  عفُ يَ أَن  هِ  بَادِ عِ
ــا  يَ  : ــــالَ ــــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  الـــنَّـــبِـــــــيِّ ـــــــى  إِلَ ـــــلٌ  جُ رَ ــــاءَ  جَ  : ـــــالَ قَ ک  ـــرَ ـــمَ عُ ِ بنِ  بْدِ اهللَّ عَ ــــنْ  عَ
ـا  ـمَّ لَ ، فَ تَ مَ ، فَصَ مَ الَ ـيـهِ الكَ لَ ادَ عَ مَّ أَعَ ، ثُ تَ مَ ؟ فَصَ ادِمِ نِ الـخَ و عَ م نَعفُ ِ! كَ ولَ اهللَّ سُ رَ
.(٤)« ةً رَّ يـنَ مَ بعِ ومٍ سَ لِّ يَ )، فـِي كُ مَ ادِ عنـِي: الـخَ نـهُ (يَ وا عَ : «اعفُ الَ ؛ قَ انَ فـِي الثَّالِثَةِ كَ

ـيلِ  نَ فِـــــي    ــبـــــرَ الــكُ ةَ  ــمــدَ «الــعُ َنَّ  ألِ  : ــفــوِ بِــالــعَ ــاءِ  عَ الــدُّ ــنَ  مِ ــســتَــكــثِــرَ  نَ أَن  ـيـنَا  لَ عَ فَ
ا. نـهَ عَ  ِ فوُ اهللَّ عَ وَ  ، نُوبِ الذُّ ةُ  رَ غفِ مَ يَ  هِ  ، ةِ يَّ وِ األُخرَ ةِ  ادَ عَ السَّ

ةِ  امَ إِدَ ـى  إِلَ  ، يـنَ بـِ اغِ الرَّ بَاتِ  غَ رَ ثُ  بعَ يَ ـا  مَ ا  يـهَ فـِ  -   ـرَ تَ ـا  مَ كَ  - ةُ  لِـمَ الكَ هِ  ذِ هَ وَ
.(٥)« وَ عفُ يَ أَن  يـنَ  ـمِ الَ العَ بِّ  رَ ن  مِ الطَّلَبِ 

د  فَقَ  ، اءِ عَ الدُّ ا  ذَ هَ يرِ  بِتَكرِ ظِيَ  حَ وَ  ، الِ ؤَ السُّ ا  ذَ هَ ن  مِ ستِكثَارَ  االِ قَ  زِ رُ ن  فَمَ
رواه التـرمذي (٣٥١٣)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٤٤٦/٣).  (١)

«الصحيـحة»  فـي  األلبانـي۴  بشواهده  وحسنـه   ،(٤٣٨/١) أحـمد  رواه  حديث:  من  قطعة   (٢)
.(١٦٣٨)

عدي» (٤٠١/٦). «مجموع مؤلفات السِّ  (٣)
رواه أبو داود (٥١٦٤)، وصححه األلبانـي۴ فـي «الصحيـحة» (٤٨٨).   (٤)

«تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» (ص٣٠٦).  (٥)
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.(١) اةِ النَّجَ فَيِ  بِطَرَ ذَ  أَخَ وَ  ، زِ وْ فَ الْ بَابُ  هُ  لَ تِحَ  فُ وَ  ، ةِ ادَ عَ السَّ انُ  نوَ عُ هُ  لَ حَ  الَ
.(٢) افِعِ النَّوَ ائِدِ  وَ الفَ وَ  ، عِ امِ وَ الْجَ لِمِ  كَ الْ نَ  مِ اءُ  عَ الدُّ ا  ذَ هَ انَ  فَكَ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َوهللَّ
مَ آدَ ــــــي  ـــــــ ــــــنِ بَ ــــــــــن  مِ ـــــــى  ـــــــرجَ ــــــــ يُ ـــــــفـــــــوُ  (٣)الـــــــعَ بِّ الـــــــــــــرَّ ــــــــنَ  مِ ـــــى  ـــــــــــرجَ يُ الَ  ـــــيـــــفَ  ـــــكَ فَ

: ائِلَ القَ  ُ ـمَ اهللَّ حِ رَ وَ
ةً ــــثــــرَ كَ ـــــوبِـــــــــــي  نُ ذُ ــــت  ــــمَ ــــظُ عَ إِن  بِّ  رَ ـــــا  ــــمُيَ كَ أَعــــظَ ـــــفـــــوَ ـــــــــأَنَّ عَ ـــمـــتُ بِ ــــ ـــلِ ــــد عَ ــــقَ ــــلَ فَ
ـــنٌ ـــــــحـــسِ مُ إِالَّ  ـــــوكَ  ـــــرجُ ــــــ يَ الَ  ـــــــــانَ  كَ مُإِن  ـــــجــرِ ـــو الـــــمُ ـــدعُ يَ ــو وَ ــرجُ ـــ ي يَ ـــــذِ ـــنِ الَّ ـــمَ فَ
ــــا جَ الــــرَّ إِالَّ  ــــةٌ  ــــيــــلَ ـــــ سِ وَ ـــــــــيــــكَ  إِلَ لِـــــــــي  ـــــــــا  (٤)مَ ـــــــمُ ـــســـلِ ـــــــي مُ ـــــمَّ إِنِّ كَ ثُ ــــفــــوِ ـــيـــلُ عَ ـــــــمِ جَ وَ

Į̂]›̨ ˛̄ \Ą̂ ;€̨÷ Žu’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  T  

يْسِ -:  قَ بْدِ الْ جِّ عَ جِّ - أَشَ َشَ ملسو هيلع هللا ىلص لِألْ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ ک قَ بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ عَ
.(٥)« اةَ َنَ األْ وَ ـمَ  لْ الْـحِ  : ُ ُاهللَّ ـا اهللَّ ـمَ بُّـهُ ـحِ يُ تَـيْـنِ  لَ صْ لَـخَ فـِيكَ  «إِنَّ 

وا  ذُ أخُ يَ أَن  نـِيـنَ  ؤمِ لِلـمُ نبَغِي  يَ تـي  الَّ  ، ةِ ظِيمَ العَ الِ  صَ الـخِ نَ  مِ ةٌ  صلَ خَ لـمُ  الـحِ
ا. نْهَ مِ م  ظِّهِ بِحَ

هِ  بـِ احِ لِصَ إِنَّ  وَ  ، ظِيمِ العَ ظِّ  بِالـحَ ازَ  فَ د  فَقَ  ، هُ ازَ حَ وَ هِ  بـِ رَ  ظَفِ مَن  لُقٌ  خُ ا  ذَ هَ إِنَّ  فَ
.(٦) يمَ قِ الـمُ يمَ  النَّعِ وَ  ، الـِيَةَ العَ ـاتِ  امَ قَ الـمَ  ِ ندَ اهللَّ عِ

ئِنُّ  طمَ مُ  ، ــلــبِ الــقَ يـحُ  ستَـرِ مُ ـــــهُ  ــبَ ــاحِ صَ أَنَّ   : لِـيلِ الـجَ ــامِ  ــقَ الـــــمَ ا  ـــذَ هَ ائِــدِ  ــوَ فَ ـــنْ  مِ وَ
«تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» (ص٣٠٦).  (١)

المصدر السابق نفسه.  (٢)
«فتـح البـيان» (٢٢٤/٧).  «جامع العلوم والحكم» (٤٠٧/٢). (٣)   (٤)

رواه مسلـم [٢٥ - (١٧)].   (٥)
«قصص األنبـياء» (ص١٥٠)، للسعدي۴.  (٦)
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ا  هُ أَيضً طَّنَ نَفسَ دْ وَ قَ نَ األَذَ، وَ نَ النَّاسِ مِ ـيبُهُ مِ ـا يُصِ لَـى مَ هُ عَ سَ طَّنَ نَفْ ، قَد وَ النَّفسِ
يـرِ  غِ الصَّ وَ يـرِ  بـِ الكَ اءِ  إِرضَ نْ  مِ نَ  كَّ ـمَ تَ دْ  قَ وَ هِ،  ورِ قدُ مَ لِّ  بِكُ م  ـيـهِ إِلَ النَّفعِ  الِ  إِيصَ لَـى  عَ
 ، الُ األَثقَ نْهُ  عَ فَّت  خَ ــدْ  قَ وَ  ، بَالُ الـجِ لِـهِ  ثِقَ ن  مِ ـهُ  لُ ـحـمِ تَ الَ  مَن  لَ  ـمَّ ـحَ تَ ــدْ  قَ وَ  ، النَّظِيـرِ وَ
اءِ  ةِ األَعدَ ـرَّ ضَ مَ لِـيـنَ وَ اهِ تَاتِ الـجَ لَ ن فَ نَ مِ دْ أَمِ قَ يمـًا، وَ ـمِ ا حَ يقً دِ هُ صَ وُّ دُ لَبَ عَ دِ انقَ قَ وَ
ـم(١). هُ ادُ إِرشَ ـم وَ هُ هُ نُصحُ ـرَ لَ ـيَسَّ تَ ، وَ نَ النَّاسِ هُ مِ طلُوبُ ـيـهِ مَ لَ لَ عَ هُ دْ سَ قَ ، وَ يـنَ عِ أَجـمَ

ـــركُ  تَ ، وَ ــبُّــتُ ــثَ الــتَّ ــي وَ نِّ ــأَ ــــاةُ «الــتَّ األَنَ ، وَ ــــاةِ ــعَ األَنَ ا إِالَّ مَ ـــدً بَ ــلـــــمُ أَ ــحُّ الـــــحِ ــصِ الَ يَ وَ
.(٢)« ابُ وَ الصَّ حَ  تَّضِ يَ أَن  إِلَى   ، لَةِ جَ العَ

ــا  ــاعً ــبَ ، اتِّ ــــارٍ قَ وَ ــيـــــنَــةٍ وَ ــكِ سَ فــقٍ وَ ـــــرِ ــــورَ بِ ــأتِـــــي األُمُ ي يَ ـــذِ ـــــي الَّ نِّ ــأَ ــتَ نَّ «الـــــمُ ـــأَ لِـــكَ بِ ذَ
ـرُ  تَـيَسَّ تَ  ، ــهُ يــقُ ــرِ طَ وَ ــهُ  ــديُ هَ ا  ــذَ هَ ــنْ  مَ ــإِنَّ  فَ يِّهِملسو هيلع هللا ىلص؛  لِنَبـِ ــا  ــبَــاعً اتِّ وَ  ، ــونِ الــكَ فـي   ِ نَنِ اهللَّ لِسُ
ـهُ  إِنَّ فَ م،  ادِهِ إِرشَ وَ م  ـهيِهِ نَ وَ النَّاسِ  مرِ  أَ ـى  إِلَ ـحتَاجُ  يَ ي  الَّذِ صِّ  بِاألَخَ وَ  ، ورُ األُمُ هُ  لَ

.(٣)« ـيـنِ اللِّ وَ فقِ  الرِّ ـى  إِلَ رٌّ  مُضطَّ
:(٤) يُّ طَامِ القُ الَ  قَ ـا  مَ كَ وَ

ـــتِـــــــهِ ـــاجَ ـــعـــضَ حَ نِّـــــــي بَ ـــأَ ـــتَ كُ الـــــــمُ ــــــــدرِ ــــد يُ (٥)قَ ــلُ لَ الــزَّ لِ  ستَعجِ الـمُ ــعَ  مَ ــونُ  ــكُ يَ ـــدْ  قَ وَ
اتِ  فَ الصِّ وَ  ، يلَةِ مِ الجَ قِ  األَخالَ لَى  عَ هُ  نَفسَ طِّنَ  وَ يُ أَن  انِ  نسَ اإلِ لَى  عَ يَنبَغِي  فَ

چ. بَّةَ اهللاِ حَ مَ لِيَنَالَ   ، ةِ يدَ مِ الحَ
Ǫ̈h ŽÊ’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  LK  

نَّ  سَ كِنْ  لَ وَ  ، ةِ تُوبَ كْ ـمَ الْ مُ  تِكُ الَ صَ كَ تْـمٍ  بِحَ ـيْسَ  لَ ـرُ  تْ وِ الْ  : الَ قَ گ  لِـيٍّ عَ نْ  عَ
«مـجـموع الفوائد» (ص١١٣). «اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٩٦/٣).(١)   (٢)

عدي» (٢٤٥/٣). «مجموع مؤلفات السِّ  (٣)
شاعر كــان مــن نــصــار تغلب فــي الــعــراق، وأســلــم. لــه ترجمة فــي «األعـــالم» (٨٨/٥ - ٨٩)،   (٤)

لي۴.  كْ رِ للزِّ
«ديوان القطامي» (ص٢٥) [طبعة دار الثقافة - بيروت].   (٥)



LQM

.(١)« آنِ رْ الْقُ لَ  هْ أَ ا  يَ وا  تـِرُ أَوْ فَ  ، ـرَ تْ الْوِ بُّ  ـحِ يُ ـرٌ  تْ وِ  َ َاهللَّ : «إِنَّ اهللَّ الَ قَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولُ اهللاِ سُ رَ
ـــدٌ فِي  احِ ، وَ ــالِــهِ فــعَ ـــدٌ فِــي أَ احِ ، وَ اتِـــهِ ـــدٌ فِــي ذَ احِ »، أَي: وَ ــرٌ ـــ تْ َ وِ َاهللَّ : «إِنَّ اهللَّ ــهُ ــولُ قَ
ــوَ  ــهُ ؛ فَ ــيــدِ اعِ الــتَّــوحِ نـــوَ ــيــعِ أَ ــمِ ــعــنِــي: فِــي جَ ، يَ ــتِــهِ ــيَّ ــوهِ لُ ـــدٌ فِــي أُ احِ ، وَ ــهِ ــاتِ ــفَ صِ ــهِ وَ ــائِ أَســمَ
.(٢) اتِهِ فَ صِ ائِهِ وَ الَ فِي أَسمَ ، وَ بُوبِيَّتِهِ الَ فِي رُ ، وَ يَّتِهِ لُوهِ هُ فِي أُ يكَ لَ رِ چ، الَ شَ دٌ احِ وَ
هِ  ــذِ ـــارُ هَ ت آثَ ــرَ ــهَ ـــدَ ظَ قَ ، وَ تــرَ ــبُّ الــوِ ــحِ چ يُ ـــوَ هُ ». وَ ــرَ ـــ تْ ــوِ ــبُّ الْ ـــــحِ : «يُ ـــهُ ـــولُ قَ وَ
ــا  هَ كــثَــرَ نَّ أَ ــدُ أَ ــجِ ــاچ، نَ ــهَ عَ ــرَ ــتِــي شَ ــعُ الَّ ائِ ــرَ . الــشَّ ــهِ ــعِ ائِ ــرَ شَ ــاتِــهِ وَ ــوقَ ــخــلُ ــبَّــةِ فِــي مَ ــحَ الــمَ
 . تــرٌ ــيَ وِ هِ ، وَ ــةً كــعَ ةَ رَ ــشــرَ ــبــعَ عَ ــا سَ هَ دُ ــدَ ، عَ ــمــسُ اتُ الــخَ ــوَ ــلَ : الــصَّ تــرٍ طِعُ بِــوِ نقَ تــرٌ يَ وِ
ا  ــمُ مَ عــظَ ، أَ ــاتُ ــوقَ ــخــلُ لِــكَ الــمَ ــذَ . كَ تــرٌ ــيَ وِ هِ ، وَ ــةً كــعَ ةَ رَ ــشــرَ  عَ ، إِحــدَ ــيــلِ ةُ الــلَّ ــالَ صَ
ــمَّ  ، ثُ ــبــعٌ ـــيَ سَ هِ ، وَ اتُ ــاوَ ــمَ ــمَّ الــسَّ . ثُ ـــدٌ احِ ـــوَ وَ هُ ! وَ ــرشُ ــاتِ الــعَ ــوقَ ــخــلُ ــنَ الــمَ ــمُ مِ ــعــلَ نَ
فِــي  وَ  ، اتِ اهللاِ وعَ شرُ مَ فِــي  ت  ــرَ ــهَ ظَ ــةَ  يَّ تــرِ الــوِ نَّ  أَ ــدُ  ــتَــجِ فَ ؛  ــبــعٌ سَ ـــيَ  هِ وَ  ، ــــونَ ضُ األَرَ

.(٣) ترَ الوِ بُّ  يُحِ ترٌ  وِ گ  هُ َنَّ ألِ ک،  خلُوقَاتِ اهللاِ مَ
ــرآنِ  هـــلِ الــقُ مـــرُ أَ يــثُ فِــيــهِ أَ ــدِ ا الــحَ ـــذَ ». هَ آنِ ـــرْ ـــقُ ـــلَ الْ هْ ــا أَ وا يَ ــــرُ تـِ ــأَوْ : «فَ ـــهُ ـــولُ قَ وَ
ــونَ اللَّيلَ  ــومُ ــقُ يــنَ يَ ــذِ ــمُ الَّ ، هُُ ــرآنِ هــلَ الــقُ َنَّ أَ ، ألِ ــرآنِ هــلُ الــقُ ــصَّ أَ خُ وا، وَ ــوتِــرُ أَن يُ

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ الَ اُهللا  قَ ــا  ــمَ كَ ک،  بِكِتَابِ اهللاِ
.(٤)[٩ ﴾ [الزمر:  Ä Ã  Â  Á  À  ¿

. لِألَجرِ أَعظَمُ  هُ  إِنَّ فَ  ، جرِ الفَ بلَ  قَ وا  وتِرُ أَ انِي!  إِخوَ
وا»(٥). بِحُ تُصْ نْ  أَ بْلَ  قَ وا  تِرُ وْ : «أَ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ نَّ  أَ عِيدٍگ:  سَ بِي  أَ نْ  عَ

رواه التـرمذي (٤٥٣)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٢٥٨/١).  (١)
«فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام» (٢٣٥/٤)، للعالمة العثيمين۴.  (٢)

«شرح رياض الصالحين» (١٤٤/٥)، للعالمة ابن عثيمين۴.  (٣)
«فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المرام» (٢٣٣/٤).  (٤)

رواه مسلم (٧٥٤).  (٥)
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ــنْ  ــومَ مِ ــقُ نْ الَ يَ ـــافَ أَ ـــنْ خَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــــولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ ــابِــرٍگ قَ ـــنْ جَ عَ وَ
ــإِنَّ  ؛ فَ ــيْــلِ ــرَ الــلَّ ــيُــوتِــرْ آخِ ــلْ ، فَ هُ ـــرَ ــومَ آخِ ــقُ نْ يَ ــعَ أَ ــمِ ـــنْ طَ مَ ؛ وَ ـــهُ لَ وَّ ــيُــوتِــرْ أَ ــلْ ، فَ ــيْــلِ ــرِ الــلَّ آخِ

.(١)« لُ فْضَ أَ لِكَ  ذَ وَ  ، ةٌ ودَ هُ شْ مَ يْلِ  اللَّ رِ  آخِ ةَ  الَ صَ
ŽÏę̈| ćÖ’]Žd ;Ę́|˛̄ \ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  LL  

ــى  تَ ــؤْ تُ نْ  أَ ــبُّ  ـــــحِ يُ : «إِنَّ اَهللاَهللا  ــــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــولِ اهللاِ سُ رَ ـــنْ  عَ ک:  ـــرَ ـــمَ عُ ـــنِ  ابْ ـــنِ  عَ
.(٢)« هُ ائِمُ زَ عَ تَى  تُؤْ نْ  أَ بُّ  ـحِ يُ ـا  مَ كَ  ، هُ صُ خَ رُ

 ، ــةٍ خــصَ ــمــعُ رُ : جَ ـــصُ خَ . الـــرُّ ــةُ يــضَ ــرِ ـــيَ الــفَ هِ ، وَ ــةٌ يــمَ ــزِ ــا عَ هَ دُ ــفــرَ : مُ ـــمُ ائِ ـــزَ الـــعَ وَ
. افِرِ سَ المُ فِطرِ  وَ  ، يَّةِ اعِ بَ الرُّ ةِ  الَ الصَّ صرِ  قَ كَ  : هِ بَادِ عِ لَى  عَ هُ اُهللا  لَ هَّ سَ ا  مَ يَ  هِ وَ

ي  وِ لِـــذَ ــــى  لَ وْ أَ  ، ِ ةِ اهللَّ صَ خْ بِرُ ــــذَ  َخْ األْ نَّ  أَ ــى  ــلَ عَ ـيــلٌ  لـِ دَ يــثِ  ــدِ ــحَ الْ ا  ـــذَ هَ ــي  فـِ «وَ
بُّ  يُحِ ا  مَ كَ  ، هُ صُ خَ رُ تَى  تُؤْ نْ  أَ بُّ  يُحِ  َ إِنَّ اهللَّ فَ ؛  ةِ دَّ بِالشِّ ذِ  َخْ األْ نَ  مِ ا  جَ الحِ وَ لْمِ  عِ الْ

.(٣)« تَنَبَ تُجْ وَ  ، هِ مِ ارِ حَ مَ نْ  عَ ى  نتَهَ يُ نْ  أَ
 ، ةٍ رَ جَ لٍ فِي ظِلِّ شَ جُ رَّ بِرَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص مَ ولَ اهللَّ سُ نَّ رَ ک: أَ ِ بْدِ اهللَّ ابِرِ بنِ عَ نْ جَ عَ
 ، ائِمٌ ! صَ ِ ولَ اهللَّ سُ ا رَ وا: يَ الُ ا؟!» قَ ذَ مْ هَ بِكُ احِ الُ صَ ا بَ : «مَ الَ ، قَ اءُ مَ يْهِ الْ لَ شُّ عَ رَ يُ
ــتِــي  الَّ  ِ ِاهللَّ ةِ اهللَّ صَ خْ بِرُ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ وَ  ، ــرِ ــفَ الــسَّ فِــي  ــوا  ــومُ ــصُ تَ نْ  أَ ــرِّ  ــبِ الْ ـــنَ  مِ ــسَ  ــيْ لَ ــــهُ  : «إِنَّ ـــالَ قَ

ا»(٤). بَلُوهَ اقْ فَ  ، مْ لَكُ صَ  خَّ رَ
{̨Å⁄̨’\ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  LM  

ـــدٌ  حَ أَ ــسَ  ــيْ ـــ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ــــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ــــالَ قَ گ  ــودٍ ــعُ ــسْ مَ بْدِ اهللاِ بْنِ  عَ ـــنْ  عَ
رواه مسلم (٧٥٥).  (١)

رواه ابن حبان (٣٥٦٨)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح موارد الظمآن» (٧٥٧).   (٢)
«االستذكار» (٢٧٥/٨).  (٣)

رواه النسائي (٢٢٥٨) (ترقيم أبي غدة)، وصححه األلباني۴ في «صحيـح سنن النسائي»   (٤)
 .(١٣١/٢)
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يَـرَ  غْ أَ دٌ  أَحَ لَـيْسَ  وَ ؛  هُ سَ فْ نَ حَ  دَ مَ لِكَ  ذَ لِ  أَجْ نْ  مِ ک،  نَ اهللاِاهللاِ مِ حُ  دْ الْـمَ إِلَـيْـهِ  بَّ  أَحَ
 ، نَ اهللاِاهللاِ رُ مِ ذْ بَّ إِلَـيْـهِ الْعُ دٌ أَحَ لَـيْسَ أَحَ ؛ وَ شَ احِ وَ مَ الْفَ رَّ لِ ذ َلِكَ حَ نْ أَجْ ، مِ نَ اهللاِاهللاِ مِ

.(١)« لَ سُ الرُّ لَ  سَ رْ أَ وَ  ، الْكِتَابَ لَ  زَ نْ أَ لِكَ  ذَ لِ  أَجْ نْ  مِ
ا  ــذَ ــةُ هَ ــيــقَ ــقِ ک» حَ ـــــنَ اهللاِاهللاِ حُ مِ ــدْ ـــــمَ ــهِ الْ ـــ ــيْ ـــ ــــبَّ إِلَ حَ ــــدٌ أَ حَ ــسَ أَ ــيْ ـــ ـــهُملسو هيلع هللا ىلص: «لَ لُ ـــوْ قَ
نِيٌّ  غَ ڽ  ــوَ هُ وَ  ، ونَ عُ يَنْتَفِ فَ مْ  يُثِيبُهُ فَ چ،  يْهِ لَ عَ ثْنُونَ  يُ مْ  َنَّهُ ألِ  ، بَادِ لِلْعِ ةٌ  لَحَ صْ مَ
لِ  فَضْ لَى  عَ نْبِيهٌ  تَ فِيهِ  وَ  . لِكَ ذَ مْ  هُ كُ رْ تَ هُ  رُّ يَضُ الَ  وَ  ، مْ هُ حُ دْ مَ هُ  عُ نْفَ يَ الَ   ، ينَ مِ الَ عَ الْ نِ  عَ

.(٢) ارِ كَ َذْ األْ ائِرِ  سَ وَ  ، هِ بِيرِ تَكْ وَ  ، هِ يدِ مِ تَحْ وَ  ، لِيلِهِ هْ تَ وَ  ، هِ بِيحِ تَسْ وَ چ،  يْهِ لَ عَ الثَّنَاءِ 

.« شَ احِ وَ الْفَ مَ  رَّ حَ لِكَ  ذَ لِ  أَجْ نْ  مِ  ، نَ اهللاِاهللاِ مِ يَـرَ  غْ أَ دٌ  أَحَ لَـيْسَ  «وَ لُهُملسو هيلع هللا ىلص:  وْ قَ
نْ  أَ  ِ ِاهللَّ ةُ اهللَّ يْرَ غَ وَ  ، ارُ غَ يَ  َ َاهللَّ «إِنَّ اهللَّ  : ولِهِ قَ فِي  ةَ اهللاِ  يرَ غَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ سُ الــرَّ رَ  فَسَّ ــد  قَ وَ

.(٣)« ُ ُاهللَّ مَ اهللَّ رَّ حَ ا  مَ نُ  مِ ؤْ المُ تِيَ  أْ يَ
ــيَ  ــل هِ تِــنَــا، بَ ــيــرَ ــغَ ــت كَ ــيــسَ ــا لَ ــنَّــهَ ــكِ لَ ک، وَ ِ ــةٌ هلِلَّ ــابِــتَ ــيَّــةٌ ثَ ــيــقِ ــقِ ــةٌ حَ ــفَ ةُ صِ ــيــرَ الــغَ وَ
 ، م أَشيَاءَ لَيهِ مَ عَ رَّ حَ ، وَ بَادِ أَشيَاءَ لَى العِ بَ عَ تِهِ أَوجَ كمَ چ بِحِ ُ اهللَّ ، وَ لُّ أَجَ أَعظَمُ وَ
فِي  وَ م،  نيَاهُ دُ وَ م  ينِهِ دِ فِي  م  هُ لَ يرٌُ  خَ وَ  هُ فَ م،  لَيهِ عَ بَهُ  أَوجَ ا  فَمَ  . أَشيَاءَ م  هُ لَ لَّ  أَحَ وَ
م،  نيَاهُ دُ وَ م  ينِهِ دِ فِي  م  هُ لَ ــرٌّ  شَ ــهُ  ــإِنَّ فَ م،  لَيهِ عَ ــهُ  مَ ــرَّ حَ ــا  مَ وَ م؛  ستَقبَلِهِ مُ وَ م  هِ رِ اضِ حَ
أَن  ارُ  غَ يَ ک  هُ إِنَّ فَ  ، أَشيَاءَ هِ  بَادِ عِ لَى  عَ مَ اُهللا  رَّ حَ ا  ــإِذَ فَ م.  ستَقبَلِهِ مُ وَ م  هِ رِ اضِ حَ وَ
ا  هَ مَ رَّ ا حَ چ إِنَّمَ ُ اهللَّ ، وَ هِ بِّ مَ رَ ارِ حَ انُ مَ نسَ أتِي اإلِ يفَ يَ كَ ، وَ هُ مَ ارِ حَ انُ مَ نسَ أتِيَ اإلِ يَ
، لَكِن  هُ بَّ انُ رَ نسَ يَ اإلِ هُ أَن يَعصِ رُّ ا اُهللاچ، فَالَ يَضُ مَّ ؟! أَ بدِ ةِ العَ ن أَجلِ مَصلَحَ مِ
هِ  بَادِ عِ لَى  عَ مُ  رِّ يُحَ الَ  وَ  ، يمٌ حِ رَ وَ  ، كِيمٌ حَ نَّ اَهللاڽ  أَ انُ  نسَ اإلِ علَمُ  يَ يفَ  كَ ارُ  غَ يَ
مُ  دَّ يَتَقَ فَ بدُ  العَ ــأتِــي  يَ ــمَّ  ثُ م،  تِهِ مَصلَحَ أَجــلِ  ــن  مِ ــكِــن  لَ وَ  ، بِــهِ م  لَيهِ عَ نهُ  مِ بُخالً  يئًا  شَ

ـياق له -.  رواه البخاري (٤٦٣٤)، ومسلـم [٣٥ - (٢٧٦٠)] - والسِّ  (١)
«صحيح مسلم بشرح النووي» (٧٧/١٧ - ٧٨).  (٢)

رواه البخاري (٥٢٢٣)، ومسلـم (٢٧٦١) عن أبي هريرةگ.   (٣)
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.(١) افِيَةَ العَ لُ اَهللا  نَسأَ نَا،  الزِّ فِي  ا  يَّمَ سِ الَ  وَ ي اَهللاک،  يَعصِ فَ
بَادِ  عِ الْ ارُ  تِذَ اعْ أَي:   .( نَ اهللاِاهللاِ مِ رُ  ذْ الْعُ إِلَـيْـهِ  بَّ  أَحَ دٌ  أَحَ لَـيْسَ  (وَ لُهُملسو هيلع هللا ىلص:  وْ قَ وَ
نْ  أَ بُّ  ڽ «يُحِ هُ إِنَّ فَ  ، مْ هُ لَ رُ  فِ يَغْ فَ  ، مْ يهِ اصِ عَ مَ نْ  مِ مْ  تِهِ بَ وْ تَ وَ  ، مْ هِ يرِ صِ تَقْ نْ  مِ يْهِ  إِلَ
لَ  نزَ أَ ، وَ لَهُ سُ لَ رُ لِكَ أَرسَ َجلِ ذَ ألِ . وَ يهِ رَ إِلَ تَذَ نِ اعْ رَ مَ ذْ قبَلَ عُ يَ ، وَ هُ بدُ يهِ عَ رَ إِلَ تَذِ عْ يَ

.(٢)« الِ مَ الكَ ةُ  ايَ نِهَ وَ  ، انِ حسَ اإلِ وَ دِ  جْ المَ ةُ  ايَ غَ ا  ذَ هَ وَ ا.  ارً إِنذَ وَ ا  ارً إِعذَ تُبَهُ  كُ
ŽÏęÁđÖ’\ ;Èz Ž… ;Į̂Ǫ̈złË∆̨’\ ;!̌\ ćf ŽuzÁ̌  LN  

ــا  مَ ةِ  ـــرَ ـــيْ ـــغَ الْ ــــنَ  «مِ  : ـــولُ ـــقُ يَ ــــانَ  كَ ِملسو هيلع هللا ىلص  بِيَّ اهللَّ نَ أَنَّ  گ:  ـيــكٍ ــتـِ عَ ابِرِ بْنِ  جَ ـــنْ  عَ
ةُ  يْرَ ا الْغَ أَمَّ ، وَ يبَةِ ةُ فِي الرِّ يْرَ الْغَ : فَ ُ ُاهللَّ ا اهللَّ بُّهَ ا الَّتِي يُحِ أَمَّ ، فَ ُ ُاهللَّ بْغِضُ اهللَّ ا يُ ا مَ نْهَ مِ ُ وَ ُاهللَّ بُّ اهللَّ يُحِ
ا  نْهَ مِ وَ  ، ُ ُاهللَّ بْغِضُ اهللَّ يُ ا  مَ ءِ  يَالَ الخُ نَ  مِ إِنَّ  وَ ؛  يبَةٍ رِ يْرِ  غَ فِي  ةُ  يْرَ الْغَ فَ  : ُ ُاهللَّ ا اهللَّ هَ بْغِضُ يُ الَّتِي 
 ، تَالِ الْقِ نْدَ  عِ هُ  سَ فْ نَ ــلِ  جُ الــرَّ تِيَالُ  اخْ فَ  : ُ ُاهللَّ بُّ اهللَّ يُحِ الَّتِي  ءُ  يَالَ الْخُ ا  أَمَّ فَ  ، ُ ُاهللَّ بُّ اهللَّ يُحِ ا  مَ

.(٣)« رِ خْ الْفَ يِ وَ تِيَالُهُ فِي الْبَغْ اخْ : فَ ُ ُاهللَّ بْغِضُ اهللَّ ا الَّتِي يُ أَمَّ ، وَ ةِ قَ دَ نْدَ الصَّ تِيَالُهُ عِ اخْ وَ
ا اُهللا،  هَ هُ يَكرَ ةٌ  ومَ ذمُ مَ ةٌ  يرَ غَ وَ ا اُهللا،  بُّهَ يُحِ ةٌ  وحَ مدُ مَ ةٌ  يرَ «غَ  : انِ نَوعَ ةُ  يرَ الغَ
يرِ  غَ ــن  مِ ــارَ  ــغَ يَ أَن  ا:  هَ هُ يَكرَ ــتِــي  الَّ وَ  ، يــبَــةِ الــرِّ ــيَــامِ  قِ ندَ  عِ ــارَ  ــغَ يَ أَن  ا اُهللا:  بُّهَ يُحِ تِي  الَّ فَ
ةَ  اوَ ــدَ الــعَ ــعُ  ــوقِ تُ وَ  ، بَّةَ حَ المَ دُ  تُفسِ ةُ  يرَ الغَ هِ  ــذِ هَ وَ  ، ــنِّ الــظَّ ــوءِ  سُ دِ  ــرَّ ــجَ مُ ــن  مِ بَــل   ، يــبَــةٍ رِ

.(٤)« حبُوبِهِ مَ وَ بِّ  حِ المُ ينَ  بَ
نَا فِيهِ  دْ جَ ، فَوَ يثَ دِ ا الْحَ ذَ نَا هَ لْ مَّ تَأَ ۴: فَ يُّ اوِ رٍ الطَّحَ فَ عْ بُو جَ امُ أَ مَ الَ اإلِ قَ
 ، تَالِ قِ الْ نْدَ  عِ وَ ةِ  قَ دَ الصَّ نْدَ  عِ هِ  سِ بِنَفْ لِ  جُ الرَّ تِيَالُ  اخْ ا اُهللا:  بُّهَ يُحِ تِي  الَّ ءَ  يَالَ الْخُ نَّ  أَ
بِهِ  بُ  عِ رْ يُ ا  مَّ مِ ــهُ  نَّ أَ وَ  ، ــوَ هُ ا  مَ بِهِ  ادُ  ــرَ ــمُ الْ والً  قُ عْ مَ تَالِ  قِ الْ نْدَ  عِ هِ  سِ بِنَفْ هُ  تِيَالُ اخْ انَ  فَكَ

«شرح رياض الصالحين» (٤٩٦/١ - ٤٩٧)، للعالمة ابن عثيمين۴.  (١)
«الداء والدواء» (ص١٠٧)، تحقيق: الشيخ علي الحلبيڤ.  (٢)

رواه أبو داود (٢٦٥٩)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (١٤١/٢).  (٣)
«روضة المحبين» (ص٤١٤).  (٤)
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ا  مَّ لَ وَ  ، بِــهِ اثِهِ  تِرَ اكْ ةِ  قِلَّ وَ يْهِ  لَ عَ هِ  ارِ ــتِــدَ اقْ نَ  مِ يدُ  زِ يَ ا  مَّ مِ وَ  ، تَالِهِ لِقِ رَ  ضَ حَ ي  ــذِ الَّ هُ  وَّ ــدُ عَ
؛  ــةِ قَ ــدَ ــنْــدَ الــصَّ ءُ عِ ــالَ ــيَ ــخُ ــهُ الْ ــلَ ــثْ ــانَ مِ ، كَ ــالِ ــتَ ــقِ ــنْــدَ الْ ءِ عِ ــالَ ــيَ ــخُ لِــكَ فِــي الْ ــذَ لِـــكَ كَ ــانَ ذَ كَ
تِي  الَّ ــةِ  قَ ــدَ بِــالــصَّ ــالِــهِ  مَ ــصَ  ــقْ نَ ــبِــهِ  ــلْ قَ فِــي  يُلْقِي  فَ  ، ــانُ ــيْــطَ الــشَّ ــهُ  ضُ ــارِ ــعَ يُ قَ  ــدِّ ــتَــصَ ــمُ الْ َنَّ  ألِ

 ¦  ¥ الَى: ﴿¤  عَ الَ تَ ا قَ مَ ، كَ نْهُ انَتْ مِ ا كَ رَ إِذَ قْ فَ هُ الْ فُ وِّ يُخَ ا، وَ هَ لُ اوِ يُحَ
ــانَ  كَ وَ  .[٢٦٨ ﴾ [الــبــقــرة:  ° ¯  ®  ¬  «  ª  © ¨  §
 ، بِهِ لْ قَ فِي  يهِ  قِ لْ يُ ا  فِيمَ اثِــهِ  ــتِــرَ اكْ ةَ  قِلَّ هُ  انَ يْطَ شَ لِــكَ  بِــذَ يَ  لِــيُــرِ  ، تِهِ قَ دَ صَ نْدَ  عِ ــتَــالَ  اخْ ا  إِذَ
ــا  ــمَّ مِ ، وَ ــهِ ــسِ ــفْ ــهُ فِــي نَ ــانَ ــيْــطَ ــرُ شَ ــغِّ ــصَ ــا يُ ــمَّ لِــكَ مِ ــونُ ذَ ــيَــكُ ، فَ ــةِ قَ ــدَ ــنَ الــصَّ هُ بِــهِ مِ نَعُ مْ ــا يَ ــمَّ مِ
ا  ــرً ــاهِ ک قَ ــهِ إِلَى اهللاِ بُ بِ ــرَّ ــقَ ــتَ ــا يَ ــمَّ ، مِ ــهُ فِــيــهِ ــلُ ــعَ ــفْ ــا يَ ــالِ بِــمَ ــمَ لـِـكَ الْ ــبُ ذَ ــاحِ ــمُّ صَ ــهِ يَ
تِيَالِ  خْ االِ فِي  اتِلِ  قَ مُ الْ نَ  مِ ونُ  يَكُ ا  مَ نَظِيرَ   ، ةِ قَ دَ الصَّ فِي  نْهُ  مِ لِــكَ  ذَ انَ  فَكَ ؛  فِيهِ هُ  لَ
تَالِ  قِ الْ نْدَ  عِ تَالِ  خْ مُ الْ دِ  مْ حَ كَ  ، لِكَ ذَ لَى  عَ هُ  دُ مْ حَ ونُ  يَكُ وَ  ، هُ نْدَ عِ فِيهِ  اهُ  نَ رْ كَ ذَ ي  الَّذِ

.(١) فِّقُ وَ مُ الْ  ُ اهللَّ وَ  ، تِيَالِهِ اخْ فِي 
Žã]Ćfi’\ ;fl̨Ëd̨ ;{̨ ˛̃êŽ̧ \ ;!̌\ ćf ŽuÁ̌  LO  

ـــكَ  لُّ دُ الَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ يِّ ـــارِ ـــصَ ـــوبَ األَنْ يُّ بِـــــي أَ ــنْ أَ عَ
 : ــالَ ـــي، قَ مِّ أُ ــتَ وَ نْ بِـــــي أَ ـــــى بِــأَ ــلَ : بَ ــتُ ــلْ : قُ ــالَ ــا؟» قَ ــهَ ــعَ ضِ ــوْ بُّ اُهللاُهللا مَ ـحِ ــةٍ يُ قَ ــدَ ـــــى صَ ــلَ عَ

ا»(٢). هَ عَ ضِ وْ مَ الَى  عَ تَ بُّ اُهللاُهللا  ـحِ يُ ةٌ  قَ دَ صَ ا  ـهَ إِنَّ فَ  ، النَّاسِ ـيْـنَ  بَ لـِحُ  «تُصْ
ــامُ  ــصَ الــخِ اعُ وَ ــزَ الــنِّ ، وَ ــيــنِ ــمَ ــاصِ ــتَــخَ ــيــنِ مُ عَ ــنَــازِ ــتَ ــيــنَ مُ ــونُ إِالَّ بَ ــكُ حُ الَ يَ صـــالَ اإلِ
عُ  ارِ ثَّ الشَّ لِكَ حَ لِذَ ، فَ هُ صرُ ا الَ يُمكِنُ حَ ةِ مَ رقَ الفُ رِّ وَ نَ الشَّ بُ مِ بُ يُوجِ اضُ التَّغَ وَ
 ، انِ األَديَ فِي  وَ بَل   ، اضِ األَعرَ وَ الِ  األَموَ وَ اءِ  مَ الدِّ فِي  النَّاسِ  ينَ  بَ حِ  صالَ اإلِ لَى  عَ
 ،[١٠٣ عمران:  [آل   ﴾  G F  E  D  C  B  A﴿ الَى:  عَ تَ ــالَ  قَ ا  مَ كَ

«شرح مشكل اآلثار» (٥٠١/١١).  (١)
رواه األصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٨٠)، وحسنـه األلبانـي۴ بمـجـموع طرقه فـي   (٢)

«الصحيـحة» (٢٦٤٤).
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 s  r  q  p o  n  m  l  k  j  i﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ وَ
.[٩ ةَ [الحجرات:  ﴾ اآليَ  ~ }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

 .(١)[١٢٨ ﴾ [النساء:  3 2  1﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ وَ
ا: نهَ رُ مِ ةٍ، نَذكُ ثِيرَ ادِيثَ كَ ينَ النَّاسِ فِي أَحَ حِ بَ ملسو هيلع هللا ىلص فِي اإلِصالَ بَ النَّبِيُّ غَّ قَد رَ وَ

ــمْ  كُ ــبـِـرُ خْ الَ أُ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ِ ــــــولُ اهللَّ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ اءِ دَ رْ بِـــي الــــــدَّ ـــنْ أَ ١   عَ
حُ  ـــالَ : «صَ ـــالَ ــى، قَ ــلَ ــوا: بَ ــالُ ؟»، قَ ــةِ قَ ــدَ الــصَّ ةِ وَ ــالَ الــصَّ ــامِ وَ ــيَ ـــةِ الــصِّ جَ رَ ــنْ دَ ــلَ مِ ــضَ فْ بِــأَ

.(٢)« ةُ الِقَ الحَ يَ  هِ البَيْنِ  اتِ  ذَ ادَ  فَسَ إِنَّ  فَ  ، البَيْنِ اتِ  ذَ
تِنَابٌ  اجْ ، وَ بَيْنِ اتِ الْ حِ ذَ الَ لَى إِصْ يبٌ عَ غِ رْ تَ ثٌّ وَ ۴: فِيهِ حَ الَ الطِّيبِيُّ قَ
يْنَ  يقِ بَ مِ التَّفرِ دَ عَ ، وَ ِ بْلِ اهللَّ امِ بِحَ تِصَ عْ بَبٌ لِالِ حَ سَ الَ صْ ِ َنَّ اإلْ ا، ألِ ادِ فِيهَ سَ نِ الفَ عَ
ــعَ  فَ رَ وَ ا  هَ حَ الَ إِصْ اطَى  تَعَ نْ  فَمَ  ، يــنِ الــدِّ فِي  ةٌ  لْمَ ثُ بَيْنِ  الْ اتِ  ذَ ــادُ  ــسَ فَ وَ  . ينَ لِمِ سْ مُ الْ
ــلُ  ــغِ ــتَ ــشْ ــمُ ، الْ ــمُ ــائِ ــقَ ــمُ الْ ــائِ ــا الــصَّ ــهَ ــنَــالُ ــا يَ قَ مَ ـــوْ چ، فَ ندَ اهللاِ ــــةً عِ جَ رَ ـــالَ دَ ــا، نَ هَ ــادَ ــسَ فَ

.(٣) هِ سِ نَفْ ةِ  يْصَ وَ بِخُ
يْئًا  مَ شَ ــنُ آدَ ــلَ ابْ ــمِ ــا عَ : «مَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ گ: عَ ةَ ــرَ يْ ــرَ بِــي هُ ــنْ أَ ٢   عَ

.(٤)« نٍ سَ حَ لُقٍ  خُ وَ  ، الْبَيْنِ اتِ  ذَ حِ  الَ صَ وَ ةِ،  الَ الصَّ نَ  مِ لَ  فْضَ أَ
ـــى  لَ إِ ــم  ــهِ ــعــضِ بَ يــبِ  ــقــرِ ــتَ بِ ـــامَ  ـــقَ فَ  ، ةً اوَ ـــــدَ عَ ــيــنِ  اثــنَ ــيــنَ  بَ  َأ رَ أً  امــــرَ مَ اُهللا  حِ فَرَ
ةَ  اوَ ــدَ الــعَ حَ  لَقَّ فَ  ، الــنَّــاسِ ينَ  بَ   غــرَ أَ مَن  يــحَ  وَ ــا  يَ وَ ؛  حِ صــالَ اإلِ وَ بِالتَّألِيفِ  بَعضٍ 
ــيــنَ  بَ ــحَ  صــلَ أَ ــن  مَ نَّ  أَ ــمــتُــم  ــلِ عَ ـــا  مَ أَ  . احَ رَ وَ ــيــنِ  ــيَ ــافِ ــصَ ــتَ الــمُ ــيــنَ  بَ يــقِ  ــفــرِ ــالــتَّ بِ ـــا  اهَ ـــذَّ غَ وَ

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٢٠٢) [طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت].  (١)
رواه الترمذي (٢٥٠٩)، وصححـه األلبانـي۴ فـي «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٨١٤).  (٢)

«شرح الطِّيبي على المشكاة» (٣٢١٤/١٠).   (٣)
أخـــرجـــه الـــبـــخـــاري فـــــي «الـــتـــاريـــخ الــكــبــيــر» (٦٣/١)، وصــحــحـــــه بــشــاهــده األلــبــانـــــي۴ فـي   (٤)

«الصحيحة» (١٤٤٨).
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ــــتَ  ــــتَّ شَ ، وَ هُ مـــــــرَ قَ اُهللا أَ ــــــــرَّ ـــم، فَ ـــهُ ـــيـــنَ قَ بَ ــــــرَّ ـــــن فَ مَ ؟! وَ ـــــهُ ـــــالَ ـــــحَ اُهللا بَ صـــــلَ ، أَ ــــاسِ الــــنَّ
ــانَ  ــن كَ يــلٌ لِــمَ وَ ، وَ ــرِّ ــا لِــلــشَّ قً ــغــالَ ، مِ ــيــرِ ــا لِــلــخَ ــفــتَــاحً ــانَ مِ ــن كَ ــى لِــمَ ــوبَ ــطُ ؟! فَ ــهُ الَ حــوَ أَ

... يرِ لِلخَ ا  قً غالَ مِ  ، رِّ لِلشَّ ا  فتَاحً مِ
ـــلُّ  ـــحَ الـــمَ وَ  ، ـــةُ ـــيَ ـــامِ الـــسَّ ـــبُ  تَ الـــرُّ ـــمُ  ـــهُ لَ  ، ــــادِ اهللاِ ــــبَ عِ ـــيـــنَ  بَ ــيــنَ  ــحِ ــصــلِ الــمُ إِنَّ  وَ الَ  أَ
ــى  ــونَ إِلَ ــأتُ ــى؛ يَ ــولَ ــا الــمَ ضَ رِ ، وَ ةَ ــثِــيــرَ ـــورَ الــكَ األُجُ ، وَ فَ ــرَ وا الــشَّ ــازُ ــد حَ قَ ــى، وَ األَعــلَ
ينَ  بَ ونَ  فُ لِّ يُؤَ فَ  ، نِيئَةُ الدَّ اضُ  األَغــرَ مُ  تهُ قَ رَّ فَ ينَ  ذِ الَّ إِلَى  وَ م،  بُونَهُ رِّ يُقَ فَ ينَ  دِ تَبَاعِ المُ
ــم!  ــهُ ــانَ ــكَ ـــعَ مَ رفَ ــا أَ مَ ــم! وَ ــهُ ــالَ عــمَ ــلَ أَ فــضَ ــا أَ ـــم، مَ هُ رُّ ــِه دَ ــم؛ َفــِلــلَّ ــهُ ــونَ ــعُ ــجــمَ يَ ــم وَ ــوبِــهِ ــلُ قُ
؟!  ـــاتٍ كَ ـــرَ بَ اتٍ وَ ــيــرَ ــن خَ ــورِ مِ ــشــكُ ــمُ الــمَ ــهِ ــعــيِ ــلَ بِــسَ ــصَ ــم حَ ــكَ ــم! فَ ــهُ الَ ـــلَ أَحــوَ كـــمَ أَ وَ
مِ  ارِ كَ بِمَ م  هُ فَوزَ يَا  فَ ؟!  آفَاتٍ وَ دَ  اسِ فَ مَ وَ ورٍ  رُ شُ ن  مِ ورِ  برُ المَ مُ  لِهِ مَ بِعَ عَ  فَ اندَ مِ  كَ وَ
ــوا  مُ كــرِ ا أُ ــم إِذَ ــهُ حَ ــالَ ــا فَ يَ ! وَ قِ ــالَّ ــلِــكِ الــخَ ــاءِ الــمَ ــنــدَ لِــقَ ــم عِ ــهُ تَ ــادَ ــعَ ــا سَ يَ ! وَ قِ األَخـــالَ
 ، يَةُ اضِ الرَّ ةُ  يشَ العِ ينَئِذٍ  حِ م  هُ لَ تَمَّت  فَ  ! يمِ حِ الجَ ابِ  ذَ عَ ن  مِ قُوا  وُ وَ  ! يمِ النَّعِ نَّاتِ  بِجَ

 .(١)﴾W  £  ¢  V ے   ~  }﴿
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الِيَ  عَ مَ بُّ  يُحِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اَهللاَهللا  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ک  لِيٍّ عَ يْنِ بْنِ  سَ حُ نْ  عَ
ا»(٢). هَ فَ اسِ فَ سَ هُ  رَ كْ يَ وَ ا،  هَ افَ رَ وأَشْ ورِ  ُمُ األْ

ــا: أَي:  ــهَ ــافُ ــفــسَ سَ . وَ ــةُ يــفَ ــرِ ــةُ الــشَّ ــيَّ كِ ، الــزَّ ــةُ ــالِــيَ قُ الــعَ : األَخـــالَ ــــورِ ــالِــي األُمُ ــعَ مَ وَ
ا. يئُهَ دِ رَ وَ ا  هَ يرُ قِ حَ

ــن  ـــنَـــا مِ ـــظَ ـــفِ حَ وَ ـــا،  ـــالِـــيـــهَ ـــعَ مَ وَ قِ  األَخـــــالَ مِ  ـــارِ ـــكَ ـــمَ ـــم بِ ـــيـــكُ ـــلَ عَ وَ ـــيَّ  ـــلَ اُهللا عَ ـــــنَّ  مَ
ــا. يــهَ ــاوِ ــسَ مَ وَ ــا  هَ ــارِّ ــضَ مَ

عدي» (١٠٦/٢٣ - ١٠٧). «مجموع مؤلفات السِّ  (١)
رواه الطبراني (٢٨٩٤)، وصححـه األلبانـي۴ فـي «صحيح الجامع الصغير» (١٨٩٠).  (٢)
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ــم  كُ ــدُ أَحَ ــلَ  ــمِ عَ ا  إِذَ ــبُّ  ـــــحِ يُ  َ َاهللَّ : «إِنَّ اهللَّ ـــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِـــــيَّ الــنَّ نَّ  أَ ڤ:  ــةَ ــشَ ــائِ عَ ـــنْ  عَ
 .(١)« نَـهُ تقِ يُ نْ  أَ الً  مَ عَ

ــوَ  هُ ، وَ ــلِ جــهِ األَفــضَ ــى الــوَ ــلَ ـــهُ عَ تُ ـــادَ إِجَ ــلِ وَ ــمَ ــامُ الــعَ ــوَ إِحــكَ : هُ ــلِ ــمَ ــانُ الــعَ إِتــقَ
ک  ُ اهللَّ وَ يا؛  نيَوِ دُ أَم  ينِيا  دِ انَ  كَ اءٌ  وَ سَ  ، انُ نسَ اإلِ بِهِ  ومُ  قُ يَ لٍ  مَ عَ لِّ  كُ فِي  طلُوبٌ  مَ
لَى  عَ بُ  يَجِ تِي  الَّ الِ  األَعمَ لُ  أَفضَ وَ  . نَهُ تقِ يُ أَن  الً  مَ عَ لَ  مِ عَ ا  إِذَ انِ  نسَ اإلِ نَ  مِ بُّ  يُحِ
 : ــةِ الــبِــدعَ وَ ــاءِ  يَ الــرِّ ــنَ  مِ ا  هَ يُخلِصَ وَ ا،  فِيهَ يُخلِصَ  وَ ا،  نَهَ يُحسِ وَ ا  نَهَ تقِ يُ أَن  سلِمِ  المُ
جهِ  الوَ لَى  عَ تِهِ  وَ تِالَ وَ  ، رآنِ القُ فظِ  حِ وَ  ، جِّ الحَ الِ  أَعمَ وَ  ، ةِ الَ الصَّ كَ ؛  اتُ بَادَ العِ يَ  هِ

.(٢) لِكَ ذَ يرِ  غَ وَ  ، يحِ حِ الصَّ
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ـــــــبُّ  حَ أَ ـــــــــــــانِ  يَ األَدْ أَيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ــــــــيُّ ـــبـِ الــــنـَّ ـــــلَ  ـــــئِ سُ  : ـــــــــالَ قَ ک  ــــــاسٍ ــــــبَّ عَ ابـــــــنِ  ـــــــنِ  عَ
.(٣)« ةُ مـحَ السَّ ـيَّةُ  نـِيفِ «الـحَ  : الَ قَ ک؟  ـى اهللاِ إِلَ

بُّ  أَحَ ينِ  الدِّ افِ  أَوصَ أَيُّ  وَ ؟  إِلَى اهللاِ بُّ  أَحَ ينِ  الدِّ الِ  صَ خِ أَيُّ  عنَى:  المَ وَ
أَي:   - ا  حً مْ سَ ا  نْهَ مِ ــانَ  كَ ــا  مَ ــكِــنْ  لَ  ، ةٌ بُوبَ حْ مَ ا  لَّهَ كُ يــنِ  الــدِّ ــالَ  ــصَ خِ َنَّ  «ألِ ؟  إِلَى اهللاِ

.(٤)« ِ إِلَى اهللَّ بُّ  أَحَ وَ  هُ فَ الً -،  هْ سَ
ــنِــيــفُ فِــي  ــحَ الْ ، وَ ــيــمَ اهِ ــرَ ــةُ إِبْ ــلَّ : مِ ــةُ ــيَّ ــنِــيــفِ ــحَ ». «الْ ــةُ ــمـــــحَ ــةُ الــسَّ ـــــيَّ ِـــــيــفِ ــن : «الـــــحَ ــهُ ــولُ قَ

اه لغيره األلبانـي۴ فـي «السلسلة الصحيحة» (١١١٣). رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، وقوَّ  (١)
«ماذا يحب اهللاچ وماذا يبغض؟» (ص٢٤٣)، تأليف: عدنان الطرشه.   (٢)

رواه البخاري فـي «األدب الـمفرد» (٢٨٧)، وحسنـه لغيـره األلبانـي ۴ فـي «صحيـح األدب   (٣)
الـمفرد» (٢٢٠). 

«فتح الباري» (٩٣/١ - ٩٤)، للحافظ ابن حجر العسقالني ۴.  (٤)
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بَاطِلِ  الْ ــنِ  عَ يْلِهِ  لِمَ ا،  نِيفً حَ ــيــمُ  اهِ ــرَ إِبْ ــيَ  ــمِّ سُ وَ  ، ــيــمَ اهِ ــرَ إِبْ ــةِ  ــلَّ مِ لَى  عَ ــانَ  كَ ــنْ  مَ  : ــةِ ــغَ الــلُّ
. يْلُ مَ الْ نَفِ  الْحَ لَ  أَصْ َنَّ  ألِ  ، قِّ الْحَ إِلَى 

ا  اتِهَ ذَ فِي  اليُسرِ  وَ  ،(١) ةِ ولَ هُ السُّ لَى  عَ بْنِيَّةٌ  مَ ا  نَّهَ أَ أَي:   ، لَةُ هْ السَّ  : ةُ حَ مْ السَّ وَ
.(٢) النَّهيِ وَ األَمرِ  وَ لقِ  لِلخَ ا  تِهَ عوَ دَ فِي  وَ ا،  هَ ائِعِ رَ شَ وَ ا  هَ امِ أَحكَ وَ

نِـــي  ـــرَ مَ أَ  َ َاهللَّ «إِنَّ اهللَّ  : ــــهُ لَ ــــالَ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ـــــــولَ اهللَّ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ـــبٍ ـــعْ كَ بَيِّ بْنِ  أُ ـــنْ  عَ
أَ  ـــرَ قَ وَ  ،[١ G﴾ [الــبــيــنــة:   F  E  D﴿  : ــهِ ــيْ ــلَ عَ أَ  ــرَ ــقَ فَ  ،« آنَ ـــرْ الـــقُ ــيْــكَ  ــلَ عَ أَ  ــــرَ قْ أَ نْ  أَ
الَ  وَ  ، انِيَّةُ رَ النَّصْ الَ  وَ  ، ةُ يَّ ودِ اليَهُ الَ  ؛  ةُ لِمَ سْ المُ يَّةُ  نِيفِ الحَ  ِ ِاهللَّ نْدَ اهللَّ عِ ينَ  الدِّ «إِنَّ  ا:  فِيهَ

.(٣)« يَّةُ وسِ جُ المَ
مْ  ينِكُ دِ يْرَ  خَ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ ولَ اهللَّ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ لَمِيِّگ  األَسْ نٍ  جَ حْ مِ نْ  عَ وَ

.(٤)« هُ رُ يْسَ أَ مْ  ينِكُ دِ يْرَ  خَ إِنَّ   ، هُ رُ يْسَ أَ مْ  ينِكُ دِ يْرَ  خَ إِنَّ   ، هُ رُ يْسَ أَ
ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اَهللاَهللا  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ لَمِيِّگ  السُّ عِ  رَ َدْ األْ نِ بْنِ  جَ حْ مِ نْ  عَ

ا(٥). ثً ثَالَ ا  هَ الَ قَ  « رَ سْ الْعُ ا  لَهَ هَ  رِ كَ وَ  ، رَ الْيُسْ ةِ  ُمَّ األْ هِ  ذِ لِهَ يَ  ضِ رَ الَى  عَ تَ
.(٦)«... رٌ سْ يُ ينَ  الدِّ : «إنَّ  الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ گ:  ةَ يرَ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ وَ

؛  وكِــهِ ــرُ تُ وَ الِهِ  فعَ أَ فِــي  وَ  ، الِهِ أَعمَ وَ ــهِ  قِ أَخــالَ وَ هِ  ائِدِ قَ عَ فِي  لٌ  هَّ سَ مُ رٌ  يَسَّ مُ أَي: 
«فتح الباري» (١/ ٩٤).   (١)

 .(٢١٧  /٢٢ ــعــدي» ( «مــجــمــوع مــؤلــفــات الــسِّ  (٢)
قطعة من حديث: رواه التـرمذي (٣٨٩٨)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي»   (٣)

.(٥٨٠/٣)
فـي   ۴ األلبانـي  وحسنـه   ،(٣٤١) الـمفرد»  «األدب  فـي  الــبــخــاري  رواه  حــديــث:  مــن  قطعة   (٤)

«صحيـح األدب الـمفرد» (٢٦٠). 
فـي «صحيـح  األلبانـي۴  وصححه  الطبراني [٢٠/رقــم (٧٠٧)]،  رواه  حديث:  من  قطعة   (٥)

الجامع الصغير» (١٧٦٩). 
رواه البخاري (٩٣).  (٦)
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اليَومِ  ، وَ لِهِ سُ رُ ، وَ تُبِهِ كُ ، وَ تِهِ ئِكَ الَ مَ ، وَ ِ انِ بِاهللَّ يمَ عُ إِلَى اإلِ تِي تَرجِ هُ - الَّ ائِدَ قَ إِنَّ عَ فَ
 ، لُوبُ ا القُ هَ ئِنُّ لَ تِي تَطمَ ةُ الَّ يحَ حِ ائِدُ الصَّ قَ يَ العَ هِ -: هِ رِّ شَ هِ وَ يرِ رِ خَ دَ القَ ، وَ رِ اآلخِ
لُ  كمَ أَ هُ  الُ أَعمَ وَ هُ  قُ أَخالَ وَ  ، طلُوبٍ مَ لِ  أَفضَ وَ ةٍ  ايَ غَ لِّ  أَجَ إِلَى  ا  يهَ دِ عتَقِ مُ لُ  تُوصِ وَ
ــا  اتِــهَ ــوَ بِــفَ ، وَ ةِ ـــرَ اآلخِ ــا وَ نــيَ الــدُّ يــنِ وَ حُ الــدِّ ــالَ ــا صَ ؛ بِــهَ ــالِ ــحُ األَعــمَ أَصــلَ ، وَ قِ األَخـــالَ
ا  رً ــادِ قَ هُ  نَفسَ   ــرَ يَ لَّفٍ  كَ مُ ــلُّ  كُ  ، لَةٌ هَّ سَ مُ ةٌ  رَ يَسَّ مُ ا  لُّهَ كُ ــيَ  هِ وَ  ، لُّهُ كُ حُ  الَ الصَّ وتُ  فُ يَ
ــولُ  ــقُ ــا الــعُ ــهَ ــقــبَــلُ ، تَ ــةٌ ــيــطَ ــسِ ــةٌ بَ ــيــحَ ــحِ هُ صَ ــدُ ــائِ ــقَ ، عَ ــهُ ــفُ ــلِّ ــكَ الَ تُ ، وَ ــيــهِ ــلَ ــقُّ عَ ــشُ ــا؛ الَ تَ ــيــهَ ــلَ عَ

... يءٍ شَ لُ  أَسهَ هُ  ائِضُ رَ فَ وَ  ، ةُ يمَ ستَقِ المُ رُ  طَ الفِ وَ  ، ةُ لِيمَ السَّ
ةُ  ـــادَّ ــوَ مَ ي هُ ـــذِ ، الَّ يــنِ ا الــدِّ ــذَ هِ بِــهَ ــادِ ــبَ ةِ اهللاِ بِــعِ حمَ ــلَــى رَ ــــةِ عَ لَّ ــرِ األَدِ ــن أَكــبَ ا مِ ـــذَ هَ وَ
 ، الً هَّ سَ ا مُ رً يَسَّ هُ مُ لَ عَ جَ ، وَ لِهِ سُ نَةِ رُ لَى أَلسِ هُ عَ حَ ضَّ وَ بَادِهِ، وَ بَهُ لِعِ ؛ إِذ نَصَ ةِ يَّ ةِ األَبَدِ ادَ عَ السَّ

. ائِقِ وَ العَ اطِعِ وَ وَ نَ القَ م مِ ظَهُ فِ حَ ، وَ لِينَ امِ لَطَفَ بِالعَ ، وَ جهٍ لِّ وَ ن كُ يهِ مِ لَ انَ عَ أَعَ وَ
: دَ اعِ وَ قَ ةُ  دَّ عِ ظِيمِ  العَ يثِ  دِ الحَ ا  ذَ هَ ن  مِ ذُ  يُؤخَ هُ  نَّ أَ ا:  ذَ بِهَ لِمتَ  عَ فَ
. ومِ مُ العُ جهِ  وَ لَى  عَ ةِ  يعَ رِ لِلشَّ لُ  امِ الشَّ يرُ  التَّيسِ األُولَى:  ةُ  دَ اعِ القَ

ا. ولِهَ صُ حُ قتَ  وَ يرِ  التَّيسِ تَجلِبُ  ةُ  قَّ شَ المَ  : الثَّانِيَةُ ةُ  دَ اعِ القَ
استَطَعتُم(١). ا  مَ نهُ  مِ ائتُوا  فَ  ، مرٍ بِأَ م  رتُكُ مَ أَ ا  إِذَ  : الثَّالِثَةُ ةُ  دَ اعِ القَ
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ـــــا  مَ  : إلَـى اهللاِاهللاِ ــامِ  ــعَ الــطَّ ــــبَّ  حَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ  ــــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ گ:  ــرٍ ـــ ــابِ جَ ـــنْ  عَ
ي»(٢). األَيْدِ ـيْـهِ  لَ عَ تْ  ثُرَ كَ

 ، اآلكِلِينَ طِبَاعِ  مِ  رَ كَ وَ  ، ورِ دُ الصُّ احِ  رَ انشِ وَ  ، النُّفُوسِ ةِ  حَّ صِ لَى  عَ لُّ  دُ يَ َنَّهُ  ألِ
«بهجة قلوب األبرار» (ص١٠١ - ١٠٥).  (١)

«الصحيـحة»  فـي  وشــواهــده  طرقه  بمـجـموع  األلبانـي۴  وحسنـه   ،(٥٤٠٢) يعلـى  أبــو  رواه   (٢)
.(٥٩٨)



LRM

ــى  ــلَ ـــوا عَ ـــعُ ـــمِ ـــتَ ـــاجْ ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ ـــبِـــيُّ ــــالَ الـــنَّ ـــا قَ ـــمَ (١). كَ كُ فِــــيــــهِ ــــبَــــارَ ي يُ ــــذِ ـــامُ الَّ ـــعَ ــــــهُ الـــطَّ َنَّ ألِ وَ
.(٢)« فِيهِ م  لَكُ كْ  بَارَ يُ  ، يهِ لَ عَ اسمَ اهللاِاهللاِ  وا  رُ كُ اذْ وَ م،  كُ امِ عَ طَ

أَنَّ  ، وَ امِ ابِ الطَّعَ ن آدَ لَى األَكلِ مِ اعَ عَ جتِمَ : «أَنَّ االِ يثِ دِ ا الحَ ذَ ن هَ ادُ مِ يُستَفَ وَ
.(٣)« ينَ رِ عَ آخَ أَن يَجلِسَ مَ ، وَ نَهُ ا أَمكَ هِ مَ حدِ لَ لِوَ أكُ انِ أَالَّ يَ مكَ لُ قَدرَ اإلِ اوِ انَ يُحَ نسَ اإلِ
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ــوا،  قُ ــدُ اصْ وَ وا  ـــــرُّ بَ وَ  ِ ِبِــاهللَّ بِــاهللَّ وا  لِفُ : «احْ ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيِّ ــنِ  عَ ک:  ــرَ ــمَ عُ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ
 .(٤)« هِ بـِ لَفَ  ـحْ يُ نْ  أَ بُّ  ـحِ يُ الَـى  عَ تَ  َ َاهللَّ إِنَّ اهللَّ فَ

ــلِــفُ  ــحْ ــفَ يَ ــلَ . حَ ــيــنُ ــمِ ــيَ ـــوَ الْ : هُ ــفُ ــلْ ۴: «الــحَ يُّ رِ ـــزَ ـيــرِ الـــجَ ـــالَ ابـــنُ األَثـِ قَ
 .(٥)« يَّةِ النِّ وَ مِ  زْ بِالعَ دُ  قْ العَ ا:  لُهَ أَصْ وَ ا،  لْفً حَ

ى  نَهَ ا  لِـــذَ وَ  ، ــهُ لَ تَعظِيمٌ  ــيءِ  بِــالــشَّ ــلِــفُ  الــحَ وَ  :۴ ــانِــيُّ ــنــعَ الــصَّ ــيــرُ  األَمِ ـــالَ  قَ وَ
لِفْ  يَحْ لْ فَ ــا،  ــالِــفً حَ ــانَ  كَ ــنْ  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص]:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ ــا  ــمَ [كَ يرِ اهللاِ  بِغَ لِفِ  الحَ ــنِ  عَ
ــفَ بِهِ  ــلَ ا حَ ــاءُ بِمَ فَ : الــوَ ادُ ــرَ الــمُ ، وَ ــورِ ــجُ ــالَفُ الــفُ الــبِــرُّ خِ »(٦). وَ ــتْ ــمُ وْ لِــيَــصْ ، أَ ِ ــاهللَّ ِبِ ــاهللَّ بِ
 َأ رَ ، فَ ينٍ مِ لَى يَ لَفَ عَ نْ حَ : «مَ ةَ يرَ رَ بِي هُ يثِ أَ دِ يَّدٌ بِحَ قَ ا مُ ذَ هَ ، وَ ن فِعلٍ أَو تَركٍ مِ

.(٧)« ينِهِ مِ يَ نْ  عَ رْ  فِّ لْيُكَ وَ  ، يْرٌ خَ وَ  هُ ي  الَّذِ يَأْتِ  لْ فَ ا،  نْهَ مِ ا  يْرً خَ ا  هَ يْرَ غَ
 .(٨) هُ لَ تَعظِيمٌ  هُ  َنَّ ألِ  ،« هِ بـِ لَفَ  ـحْ يُ نْ  أَ بُّ  ـحِ يُ  َ َاهللَّ إِنَّ اهللَّ «فَ  : هُ ولُ قَ وَ

«التنوير شرح الجامع الصغير» (١/ ٤٩٣).  (١)
نه العالمة األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٣١٩٩). رواه أبو داود (٣٧٦٤)، وحسَّ  (٢)

دڤ. «سلسلة اآلداب» (٩/ ٦١)، لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجِّ  (٣)
فـي  يْهِ  طريقَ بمـجـموع  األلبانـي۴  وصححه  األولـياء» (٢٦٧/٧)،  فـي «حلـية  نعيم  أبو  رواه   (٤)

«الصحيـحة» (١١١٩).
«النهاية في غريب الحديث واألثر» (٤٢٥/١).  (٥)

رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث عبد اهللا بن عمرک.  (٦)
رواه مسلم [٣١ - (١٦٥٠)]. «التنوير شرح الجامع الصغير» (٤٣٧/١).(٧)   (٨)
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جُ  رُ يَخْ جٍ  ارِ خَ نْ  مِ ا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ةَگ  رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ
؛  ــانٍ ــطَ ــيْ شَ ـيَــدِ  بـِ ــــةٌ  يَ ا رَ وَ  ، ــكٍ ــلَ مَ ـيَــدِ  بـِ ـــةٌ  يَ ا رَ  : ـــانِ ـــتَ يَ ا رَ ــهِ  ــابِ ــبَ بِ إِالَّ   ،- ــهِ  ــتِ ــيْ بَ ـــنْ  مِ نِي  عْ يَ  -
ــةِ  يَ ا رَ ــتَ  ــحْ تَ لْ  ــزَ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــتِــهِ يَ ا بِــرَ ــكُ  ــلَ ــمَ لْ ا ــهُ  ــعَ ــبَ تَّ ا اُهللاُهللاک،  بُّ  يُحِ ــا  لِــمَ جَ  ــرَ خَ ــإِنْ  فَ
ــانُ  ــيْــطَ الــشَّ ــهُ  ــعَ ــبَ تَّ ا اَهللاَهللا،  طُ  خِ يُسْ ــا  لِــمَ جَ  ــرَ خَ إِنْ  وَ ؛  ــتِــهِ ــيْ بَ لَــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ ــتَّــى  حَ  ، ــكِ ــلَ الــمَ

.(١ )« ــتِــهِ ــيْ بَ لَــى  إِ ــعَ  جِ ــرْ يَ ــتَّــى  ، حَ ــيْــطَــانِ الــشَّ ــةِ  يَ ا ــتَ رَ ــحْ تَ لْ  ــزَ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــتِــهِ يَ ا بِــرَ
؛  اتِهِ رضَ فِي مَ ِ وَ ابِتًا بِاهللَّ قا ثَ كَ حَ وجُ رُ ونَ خُ نْ يَكُ يژ أَ خِ ا أَ صْ يَ فَاحرِ
اءِ  قَضَ وَ  ، اهللاِ فِي  لَكَ  خٍ  أَ ةِ  ارَ يَ زِ وَ  ، يضٍ رِ مَ ةِ  يَادَ عِ وَ  ، مٍ حِ رَ ةِ  لَ صِ وَ  ، لمٍ عِ لِطَلَبِ 

. ــةٍ ــاعَ ــمَ جَ ــورِ  ــضُ حُ وَ  ، ةٍ ــنَــازَ جِ ــودِ  ــهُ شُ وَ  ، ــهُ ــةٍ لَ ــاجَ حَ
  أَ ـــرَ فَ  ، ـــلٌ جُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  لـــنَّـــبِـــيِّ ا ـــى  ـــلَ عَ ـــرَّ  مَ  : لَ ـــا قَ ةَگ  ـــرَ ـــجْ عُ بْنِ  بِ  عْ كَ ـــنْ  عَ
 ، اهللاِ ولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ـــوا لُ ـــا ـــقَ فَ  ، ـــهِ ـــاطِ ـــشَ نَ وَ هِ  ـــدِ ـــلَ جَ ـــن  مِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــــولِ  سُ رَ ـــابُ  ـــحَ صْ أَ
جَ  ــــرَ خَ نَ  ــــا كَ «إِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ـــــــولُ  سُ رَ لَ  ـــا ـــقَ فَ ؟!  اهللاِ بِيلِ  سَ ــي  فـِ ا  ــــذَ هَ نَ  ــــا كَ ـــو  لَ
ــى  ــســعَ يَ جَ  ـــرَ خَ نَ  ـــا كَ إِن  وَ ؛  اهللاِاهللاِ بِيلِ  سَ فِـــي  ـــوَ  ـــهُ فَ  ، ا رً ـــا ـــغَ صِ هِ  ـــدِ لَ وَ ـــى  ـــلَ عَ ــى  ــســعَ يَ
 [ جَ ــــرَ [خَ نَ  ــــا كَ إِن  وَ ؛  اهللاِاهللاِ بِيلِ  سَ فِـــي  ـــوَ  ـــهُ فَ  ، يـــنِ ـــبِـــيـــرَ كَ ـــيـــنِ  ـــيـــخَ شَ يـــنِ  ـــوَ بَ أَ ـــى  ـــلَ عَ
ءً  ــــا يَ رِ جَ  ـــــرَ خَ نَ  ــــا كَ إِن  وَ ؛  اهللاِاهللاِ بِيلِ  سَ ــي  فـِ ـــوَ  ـــهُ فَ ـــا،  ـــهَ ـــفُّ ـــعِ يُ ـــهِ  ـــسِ ـــفْ نَ ـــى  ـــلَ عَ ـــى  ـــســـعَ يَ

.(٢ ) « نِ ــا ــطَ ــيْ لــشَّ ا ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ  ، ةً ــرَ ــاخَ ــفَ مُ وَ
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 : ِ ِاهللَّ إِلَـى اهللَّ ادِ  هَ الْـجِ ــبُّ  «أَحَ  : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ــةَ ـــــامَ مَ أُ بـِي  أَ ــنْ  عَ
رواه أحمد في «المسند» (٣٢٣/٢) (٨٢٦٩)، بسند صحيح.  (١)

الترغيب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  لــغــيــره  وصــحــحــه  الــطــبــرانــي [١٩/رقـــــم (٢٨٢)]،  رواه   (٢)
والترهيب» (١٦٩٢).
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.(١)« ائِرٍ جَ ـامٍ  مَ ِ إلِ الُ  قَ تُ قٍّ  حَ ةُ  مَ لـِ كَ
ا  مَ أَو   ، لَفظٍ ن  مِ رٍ  نكَ مُ ن  عَ نَهيًا  أَو   ، وفٍ عرُ بِمَ ا  مرً أَ ادَ  فَ أَ ا  مَ يَ  هِ  : قٍّ حَ ةُ  مَ لـِ كَ
ادِ  هَ ــبَّ الجِ لِــكَ أَحَ ــارَ ذَ ــا(٢) «صَ ــمَ إِنَّ ، وَ ــالِــمٍ ـــامٍ ظَ مَ ِ ــا إلِ هَ ــحــوِ نَ ــةٍ وَ ــكِــتَــابَ ، كَ ــعــنَــاهُ فِــي مَ
، الَ  ــــوفٍ خَ ـــاءٍ وَ جَ ــيــنَ رَ ا بَ دً دِّ ـــرَ ـــتَ ـــانَ مُ وَّ كَ ــدُ ــدَ الــعَ ــاهَ ــن جَ َنَّ مَ ، ألِ ــهُ ــلَ فــضَ أَ إِلَى اهللاِ وَ
الَ  قَ ا  إِذَ وَ  هُ فَ  ، هِ دِ يَ فِي  ورٌ  قهُ مَ لطَانِ  السُّ بُ  احِ صَ وَ ؟  غلَبُ يُ أَو  ؟  غلِبُ يَ ل  هَ ي  يَدرِ
ــارَ  ــصَ ، فَ كِ ــالَ ــهُ لِــلــهَ ــفــسَ فَ نَ هـــدَ أَ ــفِ وَ ضَ لِــلــتَّــلَ ــرَّ ــعَ ــد تَ ــقَ ، فَ وفِ ــعــرُ هُ بِــالــمَ ـــرَ مَ أَ ــقَّ وَ الــحَ

.(٣)« وفِ الخَ بَةِ  لَ غَ أَجلِ  ن  مِ ادِ  هَ الجِ اعِ  نوَ أَ لَ  أَفضَ لِكَ  ذَ
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ـــبَّ إِلَـى اهللاِاهللاِ  ءٌ أَحَ ـــــيْ ـــــيْــسَ شَ : «لَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِـــــيِّ گ: عَ ــةَ ــامَ ـــ مَ بِـــــي أُ ــنْ أَ عَ
اقُ  ــرَ ـــــهْ تُ مٍ  دَ ةُ  ـــرَ ـــطْ قَ وَ  ، ـيَةِ اهللاِاهللاِ شْ خَ فِـــــي  ـــــوعٍ  مُ دُ ـــنْ  مِ ةٌ  ـــرَ ـــطْ قَ  : ـــنِ ــــ يْ ـــرَ ثَ أَ وَ ــنِ  ـــ ــيْ ـــ تَ ــرَ ــطْ قَ ـــنْ  مِ
ـــنْ  مِ ـــةٍ  يـــضَ ـــرِ فَ ــــي  فـِ ــــــرٌ  ثَ أَ وَ  ، بـِيلِ اهللاِاهللاِ سَ ــــي  فـِ ــــرٌ  ثَ ــــأَ فَ  : انِ ــــــــرَ َثَ األْ ـــــــــا  مَّ أَ وَ  ، بـِيلِ اهللاِاهللاِ سَ ــــي  فـِ

.(٤)« ِ ِاهللَّ ائِضِ اهللَّ رَ فَ
إِلَى  تْ  يفَ أُضِ ا  لَمَّ فَ ا،  هَ اتُ قَطَرَ أَي:   « وعٍ مُ دُ ةُ  طْرَ : «قَ هُ ولُ قَ الطِّيبِي۴ُّ:  الَ  قَ
لَى  عَ ا  نبِيهً تَ  ، معُ الدَّ عَ  مِ جُ وَ مُ  الدَّ دَ  فرِ أُ ا  إِنَّمَ وَ  . عِ امِ السَّ همِ  بِفَ ةً  ثِقَ  ، تْ دَ رِ فْ أُ عِ  مْ الْجَ

 .(٥) اءً بُكَ وعِ  مُ الدُّ رِ  اطُ قَ تَ لَى  عَ  ، ِ بِيلِ اهللَّ سَ فِي  مِ  الدَّ اقِ  رَ إِهْ يلِ  ضِ تَفْ
ةٍ  احَ رَ وْ جِ ، أَ بَارٍ وْ غُ ، أَ ةٍ طْوَ خُ »: كَ ِ ِاهللَّ بِيلِ اهللَّ رٌ فِي سَ ثَ أَ ، فَ انِ رَ َثَ ا األْ مَّ أَ : «وَ هُ ولُ قَ وَ

 . لْمِ عِ الْ طَلَبِ  فِي  بْرٍ  حِ ادِ  وَ سَ وْ  أَ  ، ادِ هَ الْجِ فِي 
فـي  األلــبــانـــــي۴  وحسنـه   .- لــه  ــيــاق  والــسِّ  -  (٨٠٨٠) والــطــبـــــرانـــــي   ،(١٥٢/٥) أحـــــمــد  رواه   (١)

«صحيـح الـجامع» (٨٦١).
«عون المعبود» (٣٣٥/١١). ف يسير.(٢)  «معالم السنن» (٣٥٠/٤)، بتصرُّ  (٣)

رواه التـرمذي (١٦٦٩)، وحسنـه األلبانـي ۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٢٤٢/٢).  (٤)
«شرح الطِّيبي على المشكاة» (٢٦٥٢/٨).   (٥)
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نْ  مِ ــلِ  جْ الــرِّ وَ ــيَــدِ  الْ ــاقِ  ــقَ ــإِشْ كَ  :« ِ ِاهللَّ ائِضِ اهللَّ رَ فَ ــنْ  مِ ــةٍ  يــضَ ــرِ فَ فـِي  ــرٌ  ثَ أَ : «وَ ــهُ ــولُ قَ وَ
ــنَ  ــةِ مِ ــهَ ــبْ ــجَ اقِ الْ ـــتِـــرَ احْ ، وَ ــرِّ ــحَ ــوءِ فِــي الْ ضُ ــوُ ــلِ الْ ــلَ ــاءِ بَ ــقَ بَ ، وَ دِ ــرْ ــبَ ــوءِ فِــي الْ ضُ ــوُ ـــرِ الْ ثَ أَ

 .(١) جِّ الْحَ فِي  هِ  مِ دَ قَ ارِ  بِرَ اغْ وَ  ، مِ وْ الصَّ فِي  هِ  فَمِ لُوفِ  خُ وَ  ، اءِ ضَ مْ الرَّ
 ، ــدِ ــجِ ــسْ ـــرِ الــمَ ـــهْ ــى ظَ ــلَ ةَ عَ ــــرَ يْ ــــرَ بِــــي هُ ـــعَ أَ ـــيـــتُ مَ قِ : رَ ــــالَ ــرِ قَ ــمِ ــجْ ــيْــمٍ الــمُ ــعَ ـــنْ نُ عَ
را  غُ ةِ  يَامَ القِ مَ  وْ يَ نَ  وْ عَ دْ يُ تِي  مَّ أُ «إِنَّ   : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ تُ  عْ مِ سَ إِنِّي   : الَ قَ فَ  ، أَ ضَّ تَوَ فَ

 .(٢)«... وءِ ضُ الوُ ارِ  آثَ نْ  مِ لِينَ  جَّ حَ مُ
 : الَ قَ ، فَ ةِ عَ مُ بُ إِلَى الجُ هَ أَنَا أَذْ بْسٍ وَ نِي أَبُو عَ كَ رَ : أَدْ الَ ةَ قَ اعَ فَ ةَ بْنِ رِ بَايَ ن عَ عَ وَ
.(٣)« لَى النَّارِ ُ عَ ُاهللَّ هُ اهللَّ مَ رَّ ِ، حَ ِ،اهللَّ بِيلِ اهللَّ اهُ فِي سَ مَ دَ تْ قَ بَرَّ نِ اغْ : «مَ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ تُ النَّبِيَّ عْ مِ سَ

Ž!\ Ì’̨Žb ; Ž‹ ˛̃“̨’\ ; ćft̨˛̂

 ، اكِــبٌ رَ ــوَ  هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ تُ  بِعْ تَ  : ــالَ قَ گ  ــرٍ ــامِ عَ بَةَ بْنِ  قْ عُ ــنْ  عَ    ١
 ، ودٍ هُ ةِ  ــورَ سُ نْ  مِ ـا  إِمَّ نـِي  ئْ رِ قْ أَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ  ، هِ مِ دَ قَ لَـى  عَ ي  ــدِ يَ لْتُ  عَ فَجَ
أَ  ! إِنَّكَ لَنْ تَقرَ رٍ امِ بَةُ بْنَ عَ قْ ا عُ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ قَ . فَ فَ ةِ يُوسُ ورَ نْ سُ ـا مِ إِمَّ وَ
7﴾؛   6  5  4﴿  : أَ رَ قَ تَ نْ  أَ نْ  مِ  ، هُ نْدَ عِ غَ  لَ بْ أَ الَ  وَ  ، إِلَـى اهللاِاهللاِ ــبَّ  أَحَ ةً  ــورَ سُ

.(٤)« لْ عَ افْ فَ ةٍ،  الَ صَ فـِي  وتَكَ  فُ تَ الَ  نْ  أَ تَطَعْتَ  اسْ إِنِ  فَ
ــاءَ اللَّيلِ  ، آنَ ــةِ كَ ــبَــارَ ةِ الــمُ ــورَ هِ الــسُّ ــذِ ةِ هَ اءَ ــرَ ــن قِ ــارِ مِ كــثَ لَى اإلِ ژ عَ صْ ــاحــرِ فَ

: التَّالِيَةِ عِ  اضِ وَ المَ فِي  ا  وصً صُ خُ  ، ارِ النَّهَ افَ  أَطرَ وَ
U ŽÔ]ą̂⁄̨’\Ą̂ ; Ž{]ę Ćë’\ ;Ą̊fi Ž¡  U ⁄̂ ĆÂ˛̂

ــةٍ  ــمَ ــلْ ظُ وَ  ، ــرٍ ــطَ مَ ــةِ  ــلَ ــيْ لَ فـِـي  ــا  ــنَ جْ ــرَ خَ  : ــــالَ قَ ــــهُ  نَّ أَ گ  ــبٍ ــيْ ــبَ خُ ِ بْنِ  بْدِ اهللَّ عَ ـــنْ  عَ
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (٢٩٨/٧).   (١)

رواه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦).  رواه البخاري (٩٠٧). (٢)   (٣)
رواه ابن حبان (١٨٤٢)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح موارد الظمآن» (١٤٨٧).  (٤)
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لْ  قُ أَ لَمْ  فَ ؟  يْتُمْ لَّ أَصَ  : الَ قَ فَ  ، نَاهُ كْ رَ دْ أَ فَ نَا،  لَ لِّيَ  لِيُصَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ولَ اهللَّ سُ رَ نَطْلُبُ   ، ةٍ يدَ دِ شَ
 « لْ : «قُ الَ قَ مَّ  ثُ يْئًا،  شَ لْ  قُ أَ لَمْ  فَ  « لْ : «قُ الَ قَ مَّ  ثُ يْئًا،  شَ لْ  قُ أَ لَمْ  فَ  « لْ : «قُ الَ قَ فَ يْئًا،  شَ
 ، يْنِ تَ ذَ وِّ عَ الْمُ : ﴿! " # $﴾، وَ لْ : «قُ الَ ؟ قَ قُولُ ا أَ ، مَ ِ ولَ اهللَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ فَ

.(١)« ءٍ يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يكَ  فِ تَكْ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَالَ  ، بِحُ تُصْ ينَ  حِ وَ ي،  سِ تُمْ ينَ  حِ
U Ž‹ÊĆfi’\ ;Ą̊fi Ž¡  U]⁄ËŽ›]l̨

ــعَ  ــمَ ــةٍ جَ ــلَ ــيْ ــلَّ لَ ــهِ كُ اشِ ــرَ ــى فِ  إِلَ ا أَوَ ــانَ إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ نَّ الــنَّــبِـــــيَّ ڤ: أَ ــةَ ــشَ ــائِ ــنْ عَ عَ
 6  5  4﴿ وَ  ،﴾$  #  "  !﴿ ــا:  ــمَ فِــيــهِ أَ  ـــرَ ـــقَ فَ ــا  ــمَ فِــيــهِ ــثَ  ــفَ نَ ـــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــيْ ــفَّ كَ
 ، هِ ــدِ ــسَ جَ ــنْ  مِ ــاعَ  ــتَــطَ اسْ ــا  مَ ا  مَ بِهِ حُ  سَ مْ يَ ــمَّ  ثُ  ،﴾S  R  Q  P﴿ وَ  ،﴾7
.(٢) اتٍ رَّ لِكَ ثَالَثَ مَ لُ ذَ عَ فْ ، يَ هِ دِ سَ نْ جَ بَلَ مِ قْ ا أَ مَ ، وَ هِ هِ جْ وَ هِ وَ أْسِ لَى رَ ا عَ مَ أُ بِهِ بْدَ يَ

U žÎ ˛̃ę̂; đ◊—̌; ŽÖďÄ̌ ;È Ž…  U]⁄mŽ’]l̨

يْنِ  تَ ذَ وِّ عَ بِالمُ أَ  رَ قْ أَ نْ  أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ولُ اهللَّ سُ رَ نِي  رَ مَ أَ  : الَ قَ گ  رٍ امِ عَ بَةَ بْنِ  قْ عُ نْ  عَ
.(٣) ةٍ الَ صَ لِّ  كُ رِ  بُ دُ فِي 

U ŽôǪ̈⁄̨’\ ;Ą̊fi Ž¡  U] ⁄¬Žd\Ñ̨

 ، ــهِ ــلِ هْ ــنْ أَ ـــدٌ مِ حَ ضَ أَ ـــرِ ا مَ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــانَ رَ : كَ ــتْ ــالَ ڤ قَ ــةَ ــشَ ــائِ ــنْ عَ عَ
 ، يْهِ لَ عَ ثُ  نْفُ أَ لْتُ  عَ جَ  ، فِيهِ اتَ  مَ ي  الَّذِ هُ  ضَ رَ مَ ضَ  رِ مَ ا  لَمَّ فَ  ، اتِ ذَ وِّ عَ مُ بِالْ يْهِ  لَ عَ ثَ  نَفَ

ي(٤).  يَدِ نْ  مِ ةً  كَ رَ بَ ظَمَ  عْ أَ انَتْ  كَ ا  َنَّهَ ألِ  ، هِ سِ نَفْ بِيَدِ  هُ  حُ سَ مْ أَ وَ
ــبِّ  كَ بِــأَحَ ــبِـــــرُ خْ الَ أُ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ رٍّ بِـــــي ذَ ــنْ أَ ٢   عَ
 ، ـى اهللاِ إِلَ مِ  ـــالَ ـــكَ الْ ـــبِّ  بِـــأَحَ نِـــــي  ـــــرْ ــبِ خْ أَ  ، ـــــولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ  : ــتُ ــلْ قُ ؟»  إِلَـى اهللاِاهللاِ مِ  ـــالَ ـــكَ الْ

رواه أبو داود (٥٠٨٢)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (٢٤٩/٣).  (١)
رواه البخاري (٥٠١٧).  (٢)

رواه الترمذي (٢٩٠٣)، وصححـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن الترمذي» (١٦١/٣).  (٣)
رواه مسلـم [٥٠ – (٢١٩٢)].  (٤)
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.(١)« هِ دِ ـمْ بِحَ وَ انَ اهللاِاهللاِ  بْحَ سُ  : ِ ِاهللَّ إِلَـى اهللَّ مِ  الَ الْكَ بَّ  أَحَ «إِنَّ   : الَ قَ فَ
بِيبَتَانِ  حَ تانِ  لِمَ «كَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ن  عَ    ٣
 ِ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ سُ  : انِ ــزَ ـــيـِ الـــمِ فِـــي  ــتَــانِ  ــيــلَ ــقِ ثَ  ، ـــانِ ـــسَ الـــلِّ ـــى  ـــلَ عَ ــتَــانِ  ــيــفَ ــفِ خَ  ، ـــنِ ـــمَ حْ الـــرَّ ــــى  إِلَ

.(٢)« ظِيمِ العَ  ِ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ سُ هِ،  دِ مْ بِحَ وَ
ا  إِذَ وَ ا،  مَ بُّهُ يُحِ الَى  عَ تَ أَنَّ اَهللا  أَي:   « ــنِ ــمَ حْ الــرَّ ــى  إِلَ بِيبَتَانِ  حَ ــتَــانِ  ــلِــمَ «كَ  : ــهُ ــولُ قَ
. بدِ لِلعَ بَّةِ اهللاِ  حَ ن أَسبَابِ مَ تَانِ مِ لِمَ انِ الكَ اتَ هَ . فَ لَ بِهِ امِ بَّ العَ لَ أَحَ مَ بَّ اُهللا العَ أَحَ

يبٍ  لِّ عَ ن كُ الَى عَ عَ هُ اَهللا تَ نَزِّ نَّكَ تُ عنَى: أَ » المَ هِ دِ مْ بِحَ ِ وَ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ : «سُ هُ ولُ قَ
الِّ  الدَّ مدِ  بِالحَ التَّسبِيحُ  ا  ذَ هَ ونًا  قرُ مَ چ،  جهٍ وَ لِّ  كُ ن  مِ لُ  امِ الكَ هُ  نَّ أَ وَ  ، نَقصٍ وَ
يرِ  غَ وَ  ، هِ لمِ عِ وَ تِهِ  كمَ حِ امِ  تَمَ وَ چ،  هِ لقِ خَ ــى  إِلَ انِهِ  إِحسَ وَ الِهِ  إِفضَ الِ  مَ كَ لَى  عَ

. تِهِ االَ مَ كَ نْ  مِ لِكَ  ذَ
يءَ أَعظَمُ  ، فَالَ شَ لِ الَ الجَ ةِ وَ ظَمَ عنِي: ذِي العَ ِ العَظِيم»؛ يَ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ : «سُ هُ ولُ قَ
ظِيمٌ  وَ عَ هُ ا؛ فَ لمً الَ أَعظَمُ عِ ، وَ ةً كمَ الَ أَعظَمُ حِ ا، وَ الَ أَعظَمُ قَدرً لطَانًا، وَ سُ نَ اهللاِ  مِ

.(٣) ظِيمِ العَ  ِ انَ اهللَّ بْحَ هِ، سُ دِ مْ بِحَ وَ  ِ انَ اهللَّ بْحَ چ، سُ اتِهِ فَ ظِيمٌ بِصِ عَ ، وَ اتِهِ بِذَ
لَى  عَ بَةِ  اظَ وَ مُ الْ لَى  عَ ــثٌّ  حَ يثِ  دِ الْحَ فِــي  وَ  :۴ ــرٍ ــجَ حَ ابــنُ  افِظُ  الحَ ــالَ  قَ
 ، النَّفْسِ لَى  عَ ةٌ  اقَّ شَ الِيفِ  التَّكَ يعَ  مِ جَ َنَّ  ألِ ؛  تِهِ مَ زَ الَ مُ لَى  عَ يضٌ  رِ تَحْ وَ  ، رِ كْ الذِّ ا  ذَ هَ
نْبَغِي  يَ فَالَ   ، ةُ اقَّ الشَّ الُ  عَ َفْ األْ لُ  ثْقُ تَ ا  مَ كَ  ، انِ يزَ مِ الْ فِي  لُ  ثْقُ يَ لِكَ  ذَ عَ  مَ وَ ؛  لٌ هْ سَ ا  ذَ هَ وَ

.(٤) فِيهِ يطُ  رِ التَّفْ
مِ  الَ بُّ الْكَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَحَ ِ ولُ اهللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ بٍ نْدُ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ ٤   عَ
)،الَ  ـــرُ ـــبَ كْ أَ  ُ َُواهللَّ َواهللَّ  ، ُ ُاهللَّ إِالَّ اهللَّ  َ إِلَـــهٰ الَ  وَ  ، ِ ِهلِلَّ هلِلَّ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ وَ  ، ِ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ (سُ  : ــــعٌ بَ رْ أَ  ِ ِاهللَّ ــــى اهللَّ إِلَ

رواه مسلـم [٨٥ – (٢٧٣١)]. رواه البخاري (٣٦٥٧)، ومسلـم (٤٩٦٢).(١)   (٢)
«شرح رياض الصالحين» (٤٨٧/٥)، للشيخ ابن عثيمين۴.   (٣)

«فتح الباري» (٢٠٨/١١).  (٤)
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.(١)« أْتَ بَدَ نَّ  هِ يِّ بِأَ كَ  رُّ يَضُ
ـــالِـــهِ  فـــعَ أَ وَ  ، ــهِ ـــاتـِ ـــفَ صِ وَ ـــهِ  ـــائِ أَســـمَ ـــي  فِ بِــــهِ  ـــلِـــيـــقُ  يَ الَ  ـــا  ـــمَّ عَ يهُ اهللاِ  نزِ تَ  : ـيــحُ الــتَّــســبـِ

. هِ امِ حكَ أَ وَ
ا  ـــذَ لِـــهَ ، وَ ـــيـــبٍ ــى عَ ــلَ ــقــصٍ أَو عَ ــى نَ ــلَ ــلُ عَ ــمِ ــشــتَ ــا يَ ـــهِ اســمً ـــائِ ـــدُ فِـــي أَســـمَ ـــجِ الَ تَ

E﴾ [األعراف:١٨٠].  D  C﴿ :گ الَ قَ
الَ اُهللا:  قَ ا  ذَ لِهَ وَ  ، نَقصٍ أَو  يبٍ  عَ لَى  عَ لُ  تَشتَمِ ةً  فَ صِ اتِهِ  فَ صِ فِي  دُ  تَجِ الَ  وَ

[النحل:٦٠].  ﴾ k j  i  h﴿
الُ  مَ الكَ هُ  لَ وَ  ، وهِ جُ الوُ يعِ  مِ جَ ن  مِ األَعلَى  لُ  األَكمَ صفُ  الوَ هُ  لَ ک  ُ َفاهللَّ

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ :الَ اُهللا ا قَ مَ ، كَ الِهِ فعَ يبٍ فِي أَ لِّ عَ نْ كُ هُ عَ نَزَّ المُ
لقٌ  وَ خَ ا هُ إِنَّمَ ، وَ وٌ هْ لَ عِبٌ وَ لقِ اهللاِ لَ لَيسَ فِي خَ l﴾ [الدخان]؛ فَ  ×  Ö

. ةِ كمَ الحِ لَى  عَ بنِيٌّ  مَ
 G  F﴿ الَ اُهللا:  قَ ــا  ــمَ كَ ــا،  ــقــصً نَ الَ  وَ يبًا  عَ ا  فِيهَ ــدُ  ــجِ تَ الَ  ــهُ  ــامُ أَحــكَ لِــكَ  ــذَ كَ
 Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð﴿ ک:  ــالَ قَ وَ [التين]،   ﴾H  I  H

x﴾ [المائدة](٢).  Ú  Ù  Ø  ×
انِي. عَ المَ هِ  ذِ هَ رَ  نَستَحضِ نْ  أَ  ،-  « انَ اهللاِاهللاِ بحَ «سُ  : ولُ نَقُ ا  مَ ندَ عِ  - نَا  لَ يَنبَغِي  فَ

 ، اتِهِ فَ صِ ، وَ ائِهِ أَسمَ ، وَ اتِهِ يءٍ فِي ذَ لِّ شَ نْ كُ كبَرُ مِ نَّ اَهللا أَ ): أَي: أَ كبَرُ (اُهللاُهللا أَ
 ¼  »  º  ¹ الَ اُهللاک: ﴿¸  عنًى. قَ ن مَ ةُ مِ لِمَ هِ الكَ ذِ هُ هَ لُ ا تَحتَمِ لِّ مَ كُ وَ
﴾ [الزمر:   Å Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

 A  @  ?  > =  <  ;  :  9  8﴿ ک:  ــــالَ قَ وَ  ،[٦٧
 ، تُهُ ظَمَ عَ هِ  ــذِ هَ ــن  مَ وَ [األنبياء].   ﴾z  J  I  H  G F  E  D C  B

رواه مسلـم (٢١٣٧).  (١)
«شرح رياض الصالحين» (١٠١/١)، للعالمة ابن عثيمين۴.   (٢)
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 ]  \ [  Z  Y  X  W﴿ الَى:  عَ تَ الَ اُهللا  قَ وَ  . يءٍ شَ لِّ  كُ نْ  مِ كبَرُ  أَ وَ  هُ فَ
[الجاثية].  ﴾k  _  ^

ــاتِ  ــفَ ــن صِ ـــيءٍ مِ ـــيءٌ فِــي شَ يــهِ شَ ــاوِ ــسَ ـــالَ يُ ، فَ ــــيءٍ ـــلِّ شَ ــن كُ ــرُ مِ ڽ أَكــبَ ــوَ ــهُ فَ
؛  اتِهِِ فَ ائِرُ صِ ا سَ ذَ كَ هَ ةٍ، وَ لِّ قُدرَ ن كُ هُ أَكبَرُ مِ تُ قُدرَ ، وَ لمٍ لِّ عِ ن كُ هُ أَكبَرُ مِ لمُ ؛ فَعِ الِ مَ الكَ
 ،[١٩ [األنـــعـــام:   ﴾-,  +  *  )(  '  &%  $  #  "  !﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ

. اتِ ادَ هَ هُ أَكبَرُ الشَّ تُ ادَ هَ فَشَ
ک. ِ هلِلَّ ابِتٌ  ثَ وَ  هُ فَ  ، اءِ يَ الكِبرِ انِي  عَ مَ ن  مِ ةِ  لِمَ الكَ هِ  ذِ لِهَ عنًى  مَ لُّ  فَكُ

كبَرَ  أَ لبِهِ  قَ فِــي  ونَ اُهللا  يَكُ نْ  بِــأَ لبُهُ  قَ قَ  قَّ تَحَ  ،« ــرُ كــبَ أَ «اُهللا   : بدُ العَ ــالَ  قَ ا  لَّمَ كُ وَ
 ، بِّ الــرَّ ــةَ  ــانِــيَّ بَّ رَ ي  ــاوِ ــسَ تُ  ، ــةٌ ــانِــيَّ بَّ رَ لبِ  القَ ــلَــى  عَ خلُوقٍ  لِمَ ى  بقَ يَ ــالَ  فَ ؛  ــيءٍ شَ ــلِّ  كُ ــن  مِ

ا(١). ثلَهَ مِ ونَ  تَكُ أَن  ن  عَ فَضالً 
مِ  ــالَ ــــبُّ الــكَ حَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ِ ــــــولُ اهللَّ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ــودٍ ــســعُ ـــنِ ابـــنِ مَ ٥   عَ
الَى  عَ تَ وَ  ، ــكَ ــمُ اسْ كَ  ــارَ ــبَ تَ وَ  ، كَ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ مَّ  هُ انَكَ اللَّ بْحَ سُ  : بْدُ العَ ــولَ  ــقُ يَ أَن   ِ ِاهللَّ إِلَى اهللَّ

.(٢)« كَ يْرُ غَ ٰـهَ  ـ إِلَ الَ  وَ  ، كَ دُّ جَ
ــا  يــهً ــنــزِ تَ ـــكَ  هُ ـــزِّ نَ أُ ــعــنَــى:  بِــمَ ــا،  ــســبِــيــحً تَ ــكَ  ــحُ ــبِّ سَ أُ أَي:   ،« ــكَ ــانَ ــحَ ــبْ : «سُ ــهُ ــولُ قَ

. ــائِــصِ ــلِّ الــنَّــقَ ــنْ كُ مِ
. كَ مدِ بِحَ ونَ  بِّسُ تَلَ مُ نَحنُ  وَ أَي:   ،« كَ دِ مْ بِحَ «وَ  : هُ ولُ قَ

 . كَ نْ ذِكرِ اسمِ يرٍ مِ لُّ خَ دَ كُ جِ ، إِذْ وُ كَ ةُ اسمِ كَ رَ تْ بَ ثُرَ »، أَي: كَ كَ بَارَ : «وتَ هُ ولُ قَ
. تُكَ ظَمَ عَ وَ لُكَ  الَ جَ الَ  عَ أَي:   ،« كَ دُّ «جَ  : هُ ولُ قَ

 : ِ ِاهللَّ مِ إِلَى اهللَّ الَ بُّ الكَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَحَ ِ ولُ اهللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ رٍّ بِي ذَ ن أَ ٦   عَ
«الشرح الممتع» (١٨٤/٥)، للشيخ ابن عثيمين۴.   (١)

رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٤٩)، بسند صحيح.  (٢)
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الَ   . يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ وَ  هُ وَ  ، دُ مْ الحَ لَهُ  وَ لْكُ  المُ لَهُ   ، لَهُ يكَ  رِ شَ الَ   ِ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ سُ
.(١)« هِ دِ مْ بِحَ وَ  ِ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ سُ  ، ِ ِبِاهللَّ بِاهللَّ إِالَّ  ةَ  وَّ قُ الَ  وَ لَ  وْ حَ

چ،  ــتِــهِ انِــيَّ حــدَ ــيــدِ وَ ــأكِ ، تَ ــيــدِ ــأكِ ـــابِ الــتَّ ــن بَ ا مِ ـــذَ ). هَ ـــهُ يــكَ لَ ــرِ : (الَ شَ ــهُ ــولُ قَ
يَّتِهِ . لُوهِ أُ فِي  هُ  لَ كَ  ارِ شَ مُ الَ  هُ  نَّ أَ وَ

اتِ  اوَ مَ لكُ السَّ ، مُ عُ اسِ لُ الوَ امِ امُّ الشَّ طلَقُ العَ لكُ المُ هُ المُ ). لَ لكُ : (لَهُ المُ هُ ولُ قَ
 ، ارِ األَنهَ ارِ وَ البِحَ ارِ وَ األَشجَ ، وَ انَاتِ يَوَ الحَ يِّينَ وَ مِ لكُ اآلدَ ا، مُ مَ ينَهُ ا بَ مَ األَرضِ وَ وَ
هُ  ، لَ ا لَم نَعلَمْ مَ لِمنَا وَ ا عَ ِک، مَ لكٌ هلِلَّ هِ مُ ذِ لُّ هَ ، كُ رِ مَ القَ مسِ وَ الشَّ ةِ وَ ئِكَ الَ المَ وَ

چ. تُهُ كمَ يهِ حِ ا تَقتَضِ لَى مَ عَ ، وَ اءُ ا يَشَ مَ فُ فِيهِ كَ رَّ تَصَ هُ يَ لُّ لكُ كُ المُ
چ  وَ هُ فَ  ، الٍ حَ لِّ  كُ لَى  عَ طلَقُ  المُ الُ  مَ الكَ عنِي:  يَ  .( مدُ الحَ لَهُ  (وَ  : هُ ولُ قَ
مدَ  حَ ــهُ  بَّ ــانُ رَ نــسَ اإلِ دُ  يَحمَ فَ  ، اءِ ــرَّ فِــي الــضَّ وَ اءِ  ــرَّ فِــي الــسَّ  ، ــالٍ حَ ــلِّ  ــلَــى كُ ــودٌ عَ ــحــمُ مَ
ي  الَّذِ يءَ  الشَّ َنَّ  ألِ ؛  يضٍ تَفوِ مدَ  حَ هُ  بَّ رَ انُ  نسَ اإلِ دُ  يَحمَ فَ اءِ  رَّ الضَّ فِي  ــا  مَّ أَ وَ  ، كرٍ شُ
 ، ــمُ عــلَ ــى أَ ــالَ ــعَ كِنَّ اَهللا تَ لَ وَ  ، ــيــهِ فِ ــتِــهِ  ــحَ ــصــلَ مَ جـــهُ  وَ ـــهُ  ــنُ لَ ــيَّ ــبَ ــتَ يَ ــد الَ  ، قَ ـــانَ نـــسَ اإلِ ــرُّ  ــضُ يَ

 . الٍ حَ لِّ  كُ لَى  عَ الَى  عَ تَ دُ اَهللا  يَحمَ فَ
ــتِــمُّ  تَ تِهِ  بِنِعمَ ي  الَّــذِ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ ــمــدُ  : «الــحَ ــالَ قَ  ، ــبُّ ــحِ يُ ــا  مَ  َأ رَ ا  إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ ــانَ  كَ وَ

.(٢)« الٍ حَ لِّ  كُ لَى  عَ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ مدُ  : «الحَ الَ قَ  ، هُ يَكرَ ا  مَ  َأ رَ ا  إِذَ وَ  .« اتُ الِحَ الصَّ
ــم:  ــهُ ــولُ ـــيَ قَ هِ ، وَ ــاسِ ــنَ الــنَّ ــثِــيــرٍ مِ ــنــدَ كَ ا عِ ــيــرً خِ ــتْ أَ ــاعَ ــةً شَ ــمَ ــلِ ــنَــا كَ ــاهُ ــمَّ إِنَّ هَ ثُ

!! نَاقِصٌ مدُ  الحَ ا  ذَ هَ  .« اهُ وَ سِ وهٍ  كرُ مَ لَى  عَ دُ  يُحمَ الَ  ي  الَّذِ  ِ هلِلَّ مدُ  «الحَ
لِّ -  لَى األَقَ ، أَو - عَ برِ ةِ الصَّ لَى قِلَّ لُّ عَ دُ ، تَعبِيرٌ يَ اهُ وَ وهٍ سِ كرُ لَى مَ : عَ َنَّ قولَكَ ألِ
ا  ذَ بِّرَ هَ عَ انِ أَنْ يُ نبَغِي لِإلِنسَ الَ يَ . وَ يءِ ا الشَّ ذَ هٌ لِهَ ارِ أَنَّكَ كَ ، وَ برِ الِ الصَّ مَ مِ كَ دَ لَى عَ عَ
 ِ ِ  هلِلَّ مدُ هلِلَّ : «الحَ ولُ يَقُ ، فَ بِّرُ بِهِ عَ ملسو هيلع هللا ىلص يُ انَ النَّبِيُّ ا كَ بِّرَ بِمَ عَ هُ أَن يُ نبَغِي لَ ، بَلِ الَّذي يَ التَّعبِيرَ

رواه البخاري في «األدب المفرد» (٢٣٨)، بسند صحيح.  (١)
رواه ابن ماجه (٣٨٠٣)، وحسنه األلباني۴ في «الصحيحة» (٢٦٥).  (٢)
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.« اهُ وَ الٍ سِ لِّ حَ لَى كُ دُ عَ ي الَ يُحمَ ِ  الَّذِ مدُ  هلِلَّ : «الحَ ولُ قُ »، أَو يَ الٍ لِّ حَ لَى كُ عَ
ــا  ةِ مَ ـــادَّ ـــضَ ــى مُ ــلَ ـــحٌ عَ اضِ ــعــبِــيــرٌ وَ ا تَ ــذَ ــهَ ؛ فَ اهُ ــــوَ وهٍ سِ ـــرُ ـــكْ ــى مَ ــلَ : عَ ــولَ ــقُ نْ يَ ـــا أَ مَّ أَ

. هُ لَ هٌ  ارِ كَ هُ  نَّ أَ وَ ک،  نَ اهللاِ مِ هُ  ابَ أَصَ
تِهِ  بِيعَ انُ بِطَ نْسَ ، فَاإلِ ءِ نَ البَالَ هُ مِ ابَ ا أَصَ هُ مَ انَ الَ يَكرَ نسَ : إِنَّ اإلِ قُولُ نَا الَ أَ أَ وَ
ا  مَ كَ بِّرْ  عَ بَلْ   ، لَى اهللاِ عَ الثَّنَاءِ  امِ  قَ مَ فِي  انِكَ  بِلِسَ ا  ــذَ هَ لِنْ  عْ تُ الَ  لَكِن   ، لِــكَ ذَ هُ  يَكرَ

ملسو هيلع هللا ىلص(١). النَّبِيُّ بَّرَ  عَ
ةٌ  لَ امِ شَ ــا  ــهَ نَّ أَ وَ  ، ةِ اهللاِ درَ بِقُ افٌ  اعــتِــرَ  .« يــرٌ ــدِ قَ ــيءٍ  شَ ــلِّ  كُ لَى  عَ ــوَ  هُ : «وَ ــهُ ــولُ قَ وَ
يئًا  شَ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ  ، اءِ مَ السَّ فِي  أَو  األَرضِ  فِي  يءٌ  شَ هُ  زُ يُعجِ الَ  نَّ اَهللا  أَ وَ  ، يءٍ شَ لِّ  لِكُ

.(٢) ونُ يَكُ فَ نْ  كُ  : هُ لَ ولُ  قُ يَ ا  إِنَّمَ فَ
ةِ  وَّ القُ ولِ وَ نَ الحَ ؤُ مِ ا التَّبَرُّ ةُ فِيهَ لِمَ هِ الكَ ذِ ِ». هَ ِبِاهللَّ ةَ إِالَّ بِاهللَّ وَّ الَ قُ ولَ وَ الَ حَ : «وَ هُ ولُ قَ
ــالٍ إِلَى  ــنْ حَ لُ مِ وَّ تَحَ ــالَ يَ . فَ ةٌ ــوَّ ــهُ قُ لَيسَ لَ ــولٌ وَ ــهُ حَ انُ لَيسَ لَ نسَ ِک، فَاإلِ ــاهللَّ إِالَّ بِ
 ، يءُ ا أَعيَاكَ الشَّ ةٍ إِذَ انَ ةُ استِعَ لِمَ يَ كَ ِک، فَهِ لِكَ إِالَّ بِاهللَّ لَى ذَ  عَ الَ يَقوَ ، وَ الٍ حَ
هِ  ذِ تْ هَ يسَ لَ . وَ يهِ لَ ينُكَ عَ عِ إِنَّ اَهللا يُ ِ»، فَ ةَ إِالَّ بِاهللَّ وَّ الَ قُ ولَ وَ : «الَ حَ لْ نهُ قُ زتَ عَ جَ عَ وَ
يبَةُ  صِ المُ لَتِ  صَ حَ  : هُ لَ قِيلَ  ا  إِذَ النَّاسِ  نَ  مِ ثِيرٌ  كَ هُ  لُ فعَ يَ ا  مَ كَ  ، اعٍ استِرجَ ةَ  لِمَ كَ ةُ  لِمَ الكَ
إِنَّا   : ولَ قُ تَ أَن  اعِ  ستِرجَ االِ ةُ  لِمَ كَ لَكِن  وَ  .ِ بِــاهللَّ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ ــولَ  حَ الَ   : ــالَ قَ  . نِيَّةُ الَ الفُ
ينَكَ اُهللا  عِ يُ أَن  دتَّ  أَرَ ا  إِذَ وَ  ، ــةٍ ــانَ اســتِــعَ ةُ  لِمَ كَ ــيَ  ــهِ فَ هِ  ـــذِ هَ ــا  أَمَّ  . ــونَ ــعُ اجِ رَ ــيــهِ  إِلَ ـــا  إِنَّ وَ  ِ هلِلَّ
عيِيكَ  ا يُ مَ ندَ انُ عِ نسَ ا اإلِ هَ يُّ ا أَ هَ ولُ قُ ِ». تَ ةَ إِالَّ بِاهللَّ وَّ الَ قُ ولَ وَ : «الَ حَ لْ قُ ، فَ يءٍ لَى شَ عَ

.(٣) فِّقُ وَ ُ المُ اهللَّ . وَ رُ اُهللا لَكَ األَمرَ يَسِّ ، يُ نهُ زُ عَ تَعجَ ، وَ لُكَ ثقِ يُ ، وَ يءُ الشَّ
ــلُ  ــيْ ــالَــهُ الــلَّ ـــنْ هَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ـــةَ ـــامَ مَ بِـــي أُ ــن أَ ٧   عَ

«شرح رياض الصالحين» (١٨٩/١ - ١٩٠). «تسهيل اإللمام» (٣١٥/٦).(١)   (٢)
«شرح رياض الصالحين» (٥٢٢/٥).  (٣)
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ثِرْ  يُكْ لْ فَ  ، ــهُ ــاتِــلَ ــقَ يُ نْ  أَ وِّ  ــدُ الــعَ ــنِ  عَ ــبُــنَ  جَ أَو   ، ــهُ ــقَ ــنْــفِ يُ نْ  أَ ــالِ  بِــالــمَ ــلَ  ــخِ بَ أَو   ، هُ ــابِــدَ ــكَ يُ نْ  أَ
فِــي  ــهُ  ــقُ ــنْــفِ يُ  ، ـــبٍ هَ ذَ ــلِ  ــبَ جَ ــن  مِ  ِ ِاهللَّ إِلَى اهللَّ ـــبُّ  أَحَ ــا  ــهَ ــإِنَّ فَ )؛  هِ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ  ِ ِاهللَّ انَ اهللَّ بْحَ ــنْ (سُ مِ

ک»(١). ِ ِاهللَّ بِيلِ اهللَّ سَ
fiÏǪ̃đǪ̈įŸ̌ ;ňÁ ŽÄ]t̨˛̂ ;

ــالَ  قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ ک:  ـــاصِ ـــعَ الْ و بْنِ  رِ مْ عَ بْدِ اهللاِ بْنِ  عَ ـــنْ  عَ    ١
يَامُ  صِ إِلَـى اهللاِاهللاِ  يَامِ  الصِّ ــبُّ  أَحَ وَ گ،  دَ اوُ دَ ةُ  ــالَ صَ إِلَـى اهللاِاهللاِ  ةِ  الَ الصَّ ــبُّ  «أَحَ  : هُ لَ
طِرُ  فْ يُ وَ ـا  مً وْ يَ ومُ  يَصُ وَ  ، هُ سَ دُ سُ ـنَامُ  يَ وَ  ، ثَهُ لُ ثُ ومُ  قُ يَ وَ  ، ـيْلِ اللَّ فَ  نِصْ ـنَامُ  يَ انَ  كَ وَ  ، دَ اوُ دَ

ـا»(٢). مً وْ يَ
دِ إِلَـى اهللاِاهللاِ  بُّ الْبِالَ : «أَحَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ولَ اهللاِ سُ نَّ رَ گ: أَ ةَ ـرَ يْ رَ بـِي هُ نْ أَ ٢   عَ

ا»(٣). هَ اقُ وَ أَسْ إِلَـى اهللاِاهللاِ  دِ  الْبِالَ بْغَضُ  أَ وَ ا،  هَ دُ اجِ سَ مَ الَـى  عَ تَ
ــتْ بِــهِ  ــصَّ ــا خُ ؛ لِــمَ لِـــكَ ــانَ ذَ ــا كَ ــمَ إِنَّ ــا. وَ ــهَ ــاعِ دِ ، أَو بِــقَ ــوتِ الــبِــالَ ــيُ ـــبُّ بُ أَي: أَحَ
ورِ  ضُ حُ وَ  ، ينِ الدِّ ائِرِ  عَ شَ ورِ  ظُهُ وَ  ، نِينَ ؤمِ المُ اعِ  اجتِمَ وَ  ، ارِ األَذكَ وَ  ، اتِ بَادَ العِ نَ  مِ
ــةٌ  ــوصَ ــخــصُ ــا مَ ــهَ َنَّ ؛ ألِ ــــى اهللاِ دِ إِلَ ـالَ ــضَ الــبـِ بــغَ اقُ أَ ــتِ األَســــوَ ــانَ ـــا كَ ـــمَ إِنَّ . وَ ــةِ ــكَ ئِ ــالَ الــمَ
ــانُّ  ــظَ ـــا مَ ـــهَ َنَّ ألِ ؛ وَ كـــــرِ اهللاِ ـــن ذِ اضِ عَ عــــــرَ اإلِ ، وَ ـــادِ ـــبَ ـــةِ الـــعِ عَ ـــادَ ـــخَ مُ نــيَــا، وَ ــبِ الــدُّ ــلَ ــطَ بِ

.(٤) تَهُ ايَ رَ زُ  ركُ يَ ا  بِهَ وَ  ، يطَانُ الشَّ ةُ  كَ عرَ مَ يَ  هِ وَ  ، ةِ رَ اجِ الفَ انِ  األَيمَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــولَ اهللاِ سُ رَ ـــعَ  ـــمِ سَ ـــــــهُ  نَّ أَ گ:  بَ ـــــرِ كَ ي  ـــدِ ـــعْ مَ امِ بْنِ  دَ قْ ـمِ الْ ـــنِ  عَ    ٣

.(٥)« ـهِ يْ دَ يَ لِ  مَ عَ نْ  مِ ک  إِلَـى اهللاِاهللاِ بَّ  أَحَ ـا  امً عَ طَ مْ  نْكُ مِ دٌ  أَحَ لَ  كَ أَ ـا  «مَ  : ولُ قُ يَ
رواه الطبراني في «الكبير» (٧٨٠٠)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح الترغيب والترهيب»   (١)

.(١٥٤١)
رواه البخاري (١١٣١)، ومسلـم (١١٥٩). رواه مسلم (٦٧١).(٢)   (٣)

المفهم(٢٩٤/٢ - ٢٩٥).  (٤)
رواه أحـمد (١٣١/٤) - واللفظ له -، والبخاري (٢٠٧٢).  (٥)
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ـــيَـــبُ  طْ ـــدِ أَ ـــلَ الـــيَ ـــمَ َنَّ عَ ، ألِ ـــدِ ـــبِ الـــيَ ـــسْ ـــنْ كَ ـــــلِ مِ ــةُ األَكْ ــيــلَ ــضِ يــثِ فَ ــدِ فِــــي الــحَ وَ
بِيَّ اهللاِ  نَ ــإِنَّ  فَ ا  ــذَ لِــهَ وَ  .(١)« ــنِ ــاسِ ــحَ الــمَ ــنَ  مِ ا  هَ يرِ غَ لَى  عَ ةٌ  مَ دِّ تَقَ مُ ــا  ــهَ نَّ أَ «وَ  ، ــبِ ــسْ الــكَ
ــى  ــعِ إِلَ ــالَ الــنَّــفْ نَّ فِــيــهِ إِيــصَ لِـــكَ ألَِ ذَ (٢)، وَ هِ ــــدِ ــســبِ يَ ــن كَ ــلُ مِ ــأكُ ــانَ يَ گ كَ دَ اوُ دَ
ــســرَ  كَ ، وَ ــولِ ــضُ ـــى الــفُ ــةِ إِلَ يَ دِّ ــؤَ ــةِ الــمُ ــالَ ــطَ ــنِ الــبَ ــةَ عَ مَ ــالَ الــسَّ ، وَ هِ ــيــرِ ـــى غَ إِلَ ــبِ وَ ــاسِ الــكَ

. الِ ؤَ السُّ لِّ  ذُ ن  عَ فَ  فُّ التَّعَ وَ  ، النَّفسِ
ــبِ  ــسْ ــكَ الْ أَيُّ   ، ولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ  : ــيــلَ قِ  : ـــالَ قَ گ  يــجٍ ــدِ خَ افِعِ بْنِ  رَ ــنْ  عَ    ٤

.(٣)« ورٍ بْرُ مَ يْعٍ  بَ لُّ  كُ وَ هِ،  بِيَدِ لِ  جُ الرَّ لُ  مَ «عَ  : الَ قَ ؟  أَطْيَبُ
ـــبَّ  حَ أَ ــــنْ  «مَ  : ــــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــيِّ ــبِ الــنَّ ـــنِ  عَ گ:  ـــتِ ـــامِ الـــصَّ ةَ بْنِ  بَادَ عُ ـــنْ  عَ    ٥

.(٤)« هُ اءَ لِقَ هَ اُهللاُهللا  رِ كَ  ، اءَ اهللاِاهللاِ لِقَ هَ  رِ كَ نْ  مَ وَ ؛  هُ اءَ لِقَ بَّ اُهللاُهللا  أَحَ  ، اءَ اهللاِاهللاِ لِقَ
بَّ اُهللاُهللا  أَحَ  ، اءَ اهللاِاهللاِ لِقَ ـــبَّ  حَ أَ ـــنْ  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــــولُ اهللاِ سُ رَ ــرَ  ــسَّ فَ  : اءِ اهللاِ لِقَ ـــبُّ  حُ
«لَيْسَ   : الَ قَ  ، تَ وْ المَ هُ  رَ نَكْ لَ إِنَّا   : ــهِ اجِ وَ زْ أَ بَعْضُ  وْ  أَ ةُ  ائِشَ عَ الَتْ  قَ ا  مَ ندَ عِ  ،« هُ اءَ لِقَ
ــيْــسَ  ــلَ فَ  ، ـهِ ــتـِ امَ ــرَ كَ وَ  ِ ِاهللَّ انِ اهللَّ وَ ضْ بِرِ ــرَ  ــشِّ بُ تُ  ــوْ الــمَ هُ  ــرَ ــضَ حَ ا  إِذَ ــنَ  مِ ــؤْ الــمُ ــنَّ  ــكِ لَ وَ  ، اكِ ذَ
ــافِــرَ  الــكَ إِنَّ  وَ  ، هُ ــاءَ ـقَ لـِ  ُ ُاهللَّ ــــبَّ اهللَّ حَ أَ وَ  ِ ِاهللَّ اءَ اهللَّ لِقَ ــبَّ  ــأَحَ فَ  ، ــهُ ــامَ مَ أَ ــا  ــمَّ مِ ــهِ  ــيْ إِلَ ـــبَّ  أَحَ ءٌ  ـــيْ شَ
هَ  ــرِ ، كَ ــهُ ــامَ مَ ــا أَ ــمَّ ــهِ مِ ــيْ هَ إِلَ ـــرَ كْ ءٌ أَ ـــيْ ــيْــسَ شَ ــلَ ، فَ ــتِــهِ ــوبَ ــقُ عُ ِ وَ ِاهللَّ ابِ اهللَّ ذَ ــرَ بِعَ ــشِّ ــرَ بُ ــضِ ا حُ إِذَ

.(٥)« هُ اءَ لِقَ  ُ ُاهللَّ هَ اهللَّ رِ كَ وَ  ِ ِاهللَّ اءَ اهللَّ لِقَ
ا  بَ أَ تُ  عْ مِ سَ  ، نِينَ مِ ؤْ مُ الْ مَّ  أُ ا  يَ  : الَ قَ فَ ڤ  ةَ ائِشَ عَ إِلَى  انِئٍ  هَ ِ بْنُ  حُ يْ رَ شُ اءَ  جَ وَ
: إِنَّ  الَتْ قَ نَا، فَ لَكْ دْ هَ قَ ، فَ لِكَ ذَ انَ كَ يثًا، إِنْ كَ دِ ملسو هيلع هللا ىلص حَ ولِ اهللاِ سُ نْ رَ رُ عَ كُ ذْ ةَ يَ رَ يْ رَ هُ

«اإلفصاح عن معاني الصحاح» (١٠/٨).   (١)
انظر الحديث في «صحيح البخاري» (٢٠٧٢)، عن المقدامگ.  (٢)

رواه أحــمــد (١٤١/٤)، وصــحــحــه لــغــيــره األلــبــانــي۴ فــي «صــحــيــح الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب»   (٣)
.(١٦٩١)

رواه البخاري (٦٥٠٧)، ومسلـم (٢٦٨٣).  (٤)

رواه البخاري (٦٥٠٧)، ومسلـم (٢٦٨٤).  (٥)
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ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ؟  اكَ ذَ ا  مَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ اهللاِ سُ رَ لِ  وْ بِقَ لَكَ  هَ نْ  مَ الِكَ  هَ الْ
 ،« هُ ــاءَ ــقَ لِ هَ اُهللاُهللا  رِ كَ  ، اءَ اهللاِاهللاِ لِقَ هَ  ـــرِ كَ ـــنْ  مَ وَ  ، هُ ــاءَ ــقَ لِ بَّ اُهللاُهللا  أَحَ  ، اءَ اهللاِاهللاِ لِقَ ـــبَّ  أَحَ ــنْ  «مَ
يْسَ  لَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولُ اهللاِ سُ رَ هُ  الَ قَ دْ  قَ  : الَتْ قَ فَ  ، تَ وْ مَ الْ هُ  رَ كْ يَ وَ  هُ وَ إِالَّ  دٌ  أَحَ نَّا  مِ يْسَ  لَ وَ
ــرَّ  ــعَ ــشَ اقْ ، وَ رُ ـــدْ جَ الـــصَّ ـــرَ ـــشْ حَ ، وَ ــرُ ــصَ ــبَ ــصَ الْ ــخَ ا شَ ـــكِـــنْ إِذَ لَ ، وَ ـــهِ ـــيْ ـــبُ إِلَ هَ ـــذْ ي تَ ـــذِ بِـــالَّ
 ، هُ اءَ لِقَ بَّ اُهللا  أَحَ  ، اءَ اهللاِ لِقَ بَّ  أَحَ نْ  مَ  : لِكَ ذَ نْدَ  عِ فَ  ، ابِعُ َصَ األْ تِ  نَّجَ تَشَ وَ  ، لْدُ الْجِ

.(١) هُ اءَ لِقَ هَ اُهللا  رِ كَ  ، اءَ اهللاِ لِقَ هَ  رِ كَ نْ  مَ وَ
ـــمْ  ـــــــائِـــكُ ـــمَ سْ ـــــبَّ أَ حَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ أَ ـــــــــولُ اهللاِ سُ ـــــالَ رَ : قَ ـــــالَ ک قَ ـــرَ ـــمَ ـــــنِ عُ ــــنِ ابْ عَ

.(٢)« نِ ـمَ حْ الرَّ بْدُ  عَ وَ بْدُ اهللاِاهللاِ  عَ  : ِ ِاهللَّ إِلَـى اهللَّ
 : ــــى اهللاِاهللاِ ـــــ ــــاءِ إِلَ ـــــ ــــمَ ـــــــبُّ األَسْ حَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ــــــــــولُ اهللاِ سُ ـــــالَ رَ گ: قَ ـــــــسٍ نَ ــــــنْ أَ عَ وَ

.(٣)« ثُ ارِ الـحَ وَ  ، نِ ـمَ حْ الرَّ بْدُ  عَ وَ  ، بْدُ اهللاِاهللاِ عَ
 ، فِــيــهِ ا  ــرً ثِّ ــؤَ مُ وَ ــاهُ  ــمَّ ــسَ ــيًــا لِــمُ ــتَــضِ ــقْ ــمُ مُ سْ االِ ــانَ  ــا كَ ــمَّ ۴: «لَ ــيِّــمِ الــقَ ابــنُ  ــالَ  قَ
 ، ِ اهللَّ بْدِ  عَ كَ  : ــهِ ــيْ لَ إِ ـــافِ  صَ َوْ األْ ــبَّ  حَ أَ ــى  ــتَــضَ اقْ ــا  مَ  ِ اهللَّ لَى  إِ ــاءِ  ــمَ َسْ األْ ــبُّ  حَ أَ ــانَ  كَ
 ، ـــنِ ـــمَ حْ ــــمِ الـــرَّ اسْ وَ  ِ اهللَّ ـــــمِ  ــــى اسْ لَ إِ ـــةِ  يَّ ـــودِ ـــبُ ـــعُ لْ ـــةُ ا ـــافَ إِضَ ــــانَ  كَ وَ  ، ـــنِ ـــمَ حْ ـــدِ الـــرَّ ـــبْ عَ وَ
ــنِ  ــمَ حْ ــدُ الــرَّ ــبْ ــعَ فَ  . رِ ـــادِ الـــقَ وَ ــرِ  ــاهِ ــالــقَ ــا: كَ ــمَ هِ ــرِ ــيْ ـــى غَ لَ إِ ــا  ــهَ ــتِ ــافَ إِضَ ـــنْ  ـــهِ مِ ـــيْ لَ إِ ـــبَّ  حَ أَ
َنَّ  ألِ ا  ــذَ هَ وَ ؛  هِ بِّ بْدِ رَ عَ ــنْ  مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ ــبُّ  حَ أَ  ِ اهللَّ بْدُ  عَ وَ  ، رِ ادِ قَ بْدِ الْ عَ ــنْ  مِ ــهِ  ــيْ لَ إِ ــبُّ  حَ أَ
ــقُ  ــلُّ ــعَ الــتَّ وَ  ، ــةُ ــضَ ــحْ ــمَ الْ ــةُ  يَّ ــودِ ــبُ ــعُ الْ ــوَ  هُ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ِ اهللَّ يْنَ  بَ وَ ــدِ  ــبْ ــعَ لْ ا ــنَ  ــيْ بَ ي  ــذِ الَّ ــقَ  ــلُّ ــعَ الــتَّ
هُ  ـــــودُ جُ وُ ــــانَ  كَ ـــتِـــهِ  ـــمَ حْ ـــبِـــرَ فَ  ، ـــةِ ـــضَ ـــحْ ـــمَ لْ ا ـــةِ  ـــمَ حْ بِـــالـــرَّ ـــدِ  ـــبْ ـــعَ لْ ا ـــنَ  ـــيْ بَ وَ  ِ اهللَّ يْنَ  بَ ي  ــــذِ لَّ ا
ــةً  ــبَّ ــحَ مَ هُ  ـــدَ حْ وَ ــهُ  لَ ــهَ  لَّ ــأَ ــتَ يَ نْ  أَ ــا:  ــهَ ــلِ َجْ ألِ هُ  ـــدَ جَ وْ أَ ــتِــي  لَّ ا ــةُ  ــايَ ــغَ الْ وَ  ، هِ ـــودِ جُ وُ ــالُ  ــمَ كَ وَ
فِــي  ــا  لِــمَ هُ  ــدَ ــبَ عَ ـــدْ  قَ وَ  ، ِ هلِلَّ ا  ــدً ــبْ عَ ــونُ  ــكُ ــيَ فَ ــا،  ــيــمً ــظِ ــعْ تَ وَ الً  ـــالَ إِجْ وَ ـــاءً  جَ رَ وَ ــا،  فً ــوْ خَ وَ
ــتْ  ــبَ ــلَ غَ ــا  ــمَّ لَ وَ  ، هِ ــيْــرِ لـِـغَ ــونَ  ــكُ تَ نْ  أَ ــيــلُ  ــحِ ــتَ ــسْ يَ ــتِــي  لَّ ا ـــةِ  ـــيَّ ـــٰهِ لَ ِ اإلْ ــنَــى  ــعْ مَ ـــنْ  مِ  ِ اهللَّ مِ  اسْ

رواه مسلـم (٢٦٨٥). رواه مسلـم (٢١٣٢).(١)   (٢)
رواه أبو يعلـى (٢٧٧٨)، وصححه األلبانـي۴ بشواهده فـي «الصحيـحة» (٩٠٤).  (٣)
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نِ  مَ حْ بْدُ الرَّ عَ انَ  كَ  ، بِ ضَ غَ الْ نَ  مِ يْهِ  لَ إِ بَّ  حَ أَ ةُ  مَ حْ الرَّ انَتِ  كَ وَ  ، بَهُ ضَ غَ تُهُ  مَ حْ رَ
.(١ )« رِ اهِ قَ بْدِ الْ عَ ــنْ  مِ ــيْــهِ  لَ إِ ــبَّ  حَ أَ

.(٢)« لُ امِ العَ بُ  اسِ الكَ  : ثُ ارِ «الحَ  :۴ يِّمِ القَ ابنُ  الَ  قَ
إِلَى اهللاِاهللاِ  بُّ  أَحَ اءَ  رَ فْ عَ مُ  «دَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ

 .(٣)« نِ يْ اوَ دَ وْ سَ مِ  دَ نْ  مِ
ــنْ  ِ مِ ـــبُّ إلَى اهللَّ ـــهُ أَحَ نَّ أَ ، وَ ـــامِ ـــعَ َنْ ــنَ األْ ــرِ مِ ــفَ َعْ ــةِ بِــاألْ ــيَ ــحِ ــبَــابُ الــتَّــضْ ــتِــحْ فِــيــهِ اسْ
ــإِنَّ  فَ  ، ــعٍ ــاصِ نَ يرِ  غَ يَاضٍ  بَ ــى  إِلَ ا  نُهَ وْ لَ بُ  ــرِ ــضْ يَ ــاةٌ  شَ ــيَ  هِ «وَ »(٤)؛  اءُ ــرَ ــفْ ــعَ الْ وَ ــنِ  يْ دَ ــوَ أَسْ

.(٥)« ينِ اوَ ودَ سَ ينِ  اتَ شَ مِ  دَ ن  مِ لُ  أَفضَ ا  هَ مَ دَ
ــــــــتُ  يْ أَ : رَ ــــــــالَ گ قَ يِّ ـــــــرِ هْ لـــــــزُّ اءَ ا ـــــرَ ـــــــــــمْ حَ ــــــنِ  يِّ بْ ــــــدِ ــــــنِ عَ اهللاِ بْ ــــــدِ  ــــــبْ ــــــنْ عَ عَ
ــكِ  نَّ إِ  ِ َِواهللَّ : «َواهللَّ ــالَ ــقَ فَ  ،( ــيـــــرِ ــغِ الــصَّ ــلِّ  ةِ (الــتَّ رَ وَ ــزْ ـــــحَ لْ ا ـــــى  ــلَ عَ ــا  ــفً اقِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولَ  سُ رَ
ــنْــكِ  مِ ــتُ  جْ ــرِ خْ أُ ـــــي  نِّ أَ الَ  ـــوْ لَ وَ  ، اهللاِاهللاِ لَـى  إِ اهللاِاهللاِ  ضِ  رْ أَ ـــبُّ  حَ أَ وَ  ، اهللاِاهللاِ ضِ  رْ أَ ـــــرُ  ــيْ ـــــخَ لَ

.(٦ )« ــتُ جْ ــرَ ـــــا خَ مَ
      

«زاد المعاد» (٣٤٠/٢). «طريق الهجرتين» (ص١٩٠).(١)   (٢)
رواه البيهقي (٢٧٣/٩)، وحسنـه األلبانـي۴ بشاهده فـي «الصحيـحة» (١٨٦١).  (٣)

«نيل األوطار» (١٤١/٥).  (٤)
«التيسير بشرح الجامع الصغير» (٩/٢).  (٥)

رواه التـرمذي (٣٩٢٥)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٥٩٠/٣).  (٦)



LSQLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ُم ــالَ الــسَّ ةُ وَ ــالَ الــصَّ ، وَ ــيــنَ ــمِ ــالَ بِّ الــعَ ِ رَ ــمــدُ هلِلَّ الــحَ
. لِينَ رسَ المُ وَ األَنبِيَاءِ  مِ  اتَ خَ لَى  عَ

 : ــــنــــهُ مُ عَ ــــــالَ ــــرَ الــــــكَ ــــسَّ ــــيَ ـــــا تَ ا مَ ـــــــذَ هَ
ــــابِ  ــــــنَ الــــكِــــتَ ـــبَّـــة مِ ـــحَ ــــةِ الـــمَ ــــفَ ـــــن صِ مِ
مُ  ــــالَ ــــيــــلَ الــــكَ طِ ــــا أُ ــــهُ مَ نَّ ــــإِ ــــة، فَ ــــنَّ الــــسُّ وَ
ةِ  ورَ ـــرُ الـــضَّ ، وَ ــةِ ــاجَ ــرطِ الــحَ ــا، إِالَّ لِــفَ فِــيــهَ
ا  لْهَ مَّ يَتَأَ لْ فَ ــا؛  هَ ــارِ آثَ ــةِ  فَ ــعــرِ مَ وَ ــا،  ــتِــهَ فَ ــعــرِ مَ ــى  إِلَ
ــا  ــيــهَ ــلَ ــيَــبــنِ عَ لْ ، وَ ـــهُ ـــوكَ ـــلُ سُ هُ وَ ـــيـــرَ ــا سَ ــهَ ــلْ ــجــعَ ــيَ لْ ، وَ ــيــبُ ــبِ الــلَّ
ــتَــجَ إِالَّ  ـــن نَ ــتَــجَ مَ ــا نَ ــمَ ، فَ ــــهُ الَ حــــوَ أَ ــــهُ وَ الَ قــــوَ أَ ، وَ ـــهُ ـــالَ عـــمَ أَ ــهُ وَ ــومَ ــلُ عُ

ا. هَ فَقدِ ن  مِ إِالَّ  لَّفَ  تَخَ مَن  لَّفَ  تَخَ الَ  وَ ا،  نهَ مِ
ـــــــبَّ  حَ أَ ، وَ ــــهُ ــــفــــسَ ــــحَ نَ ــــصَ ـــن نَ ـــمَ ـــيـــقٌ لِــــ ـــقِ ـــحَ : فَ ــــامِ ــــتَ ـــــي الــــخِ فـِ وَ
ــالً  ــمَ عَ ــا وَ ــلــمً ــةِ عِ لَ ــســأَ هِ الـــــمَ ــذِ ــهَ ــظَ لِـــ ــقَّ ــيَ ــتَ ــا: أَن يَ ــهَ ــاتَ ــجَ نَ ــا وَ ــهَ تَ ــادَ ــعَ سَ
 ، الِهِ أَعمَ وَ هِ  لُومِ عُ ــلَّ  جَ أَ وَ  ، هُ ندَ عِ األَشيَاءِ  ــمَّ  هَ أَ ونَ  تَكُ وَ  ، ــاالً حَ وَ

ا. لَيهَ عَ ارَ  دَ الـمَ وَ ا،  فِيهَ هُ  لَّ كُ أنَ  الشَّ إِنَّ  فَ
 ، ــاالً حَ وَ الً  مَ عَ بِــهِ  يَامِ  القِ وَ  ، لِــكَ ذَ اةِ  اعَ رَ لـِمُ فِّقُ  وَ الـمُ  ُ َواهللَّ
ــوَ  هُ ، وَ ـهِ ــانُّ بـِ الـــــمَ لِـــكَ وَ لِـــيُّ ذَ ـــهُ وَ ، إِنَّ ــةً فَ ــعــرِ مَ ــا وَ ــلــمً ــهُ عِ ـــقَ لَ فَّ ــا وَ ــمَ كَ

. كِيلُ الوَ نِعمَ  وَ سبُنَا  حَ
      





LSSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ، هُ ــرُ ــســتَــغــفِ نَ وَ ــيــنُــهُ  ــســتَــعِ نَ وَ هُ  ــدُ ــحــمَ نَ  ِ هلِلَّ ــمــدَ  الــحَ نَّ  إِ
ـــــنَـــــا  ـــــسِ نـــــفُ ـــــــــــرورِ أَ ـــــــن شُ ِ مِ ـــــــــــاهللَّ ــــــــوذُ بِ ــــــــعُ نَ وَ
ــالَ  فَ اُهللا  هِ  هدِ يَ ــن  مَ ــالِــنَــا،  عــمَ أَ ــئَــاتِ  ــيِّ سَ وَ
يَ  ادِ هَ فَالَ  يُضلِل  مَن  وَ  ، هُ لَ لَّ  ضِ مُ
اُهللا،  إِالَّ   َ ـــــهٰ لَ إِ الَ  أَن  ــــدُ  شــــهَ أَ وَ  ، ــــهُ لَ
نَّ  أَ ـــــدُ  شـــــهَ أَ وَ  ، ـــــهُ لَ يــــكَ  ــــرِ شَ الَ  هُ  حـــــــدَ وَ

. ــهُ ــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ ا عَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ
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S ﴾ [األحزاب].  ®  ¬
ـــنَ  أَحـــسَ ــــابُ اهللاِ، وَ ــــتَ يـــثِ كِ ـــدِ قَ الـــحَ ـــــإِنَّ أَصـــــدَ : فَ ـــعـــدُ ــــا بَ مَّ أَ
ــــلَّ  كُ ـــا، وَ ـــهَ ـــاتُ ثَ ـــحـــدَ ــــــورِ مُ ـــــرَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ ــــديُ مُ ـــديِ هَ الـــهَ

. النَّارِ فِي  ةٍ  لَ الَ ضَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ لَ الَ ضَ ةٍ  بِدعَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ بِدعَ ةٍ  ثَ حدَ مُ
ـــوتٌ  ـــنـــعُ مَ  ، ـــــــــالِ ــــمَ الــــكَ ــــاتِ  ــــفَ ــــصِ بِ ـــــوفٌ  ـــــوصُ مَ إِنَّ اَهللاچ 
 ، ــالِ ــثَ الـــــمِ ــائِــصِ وَ ــقَ الــنَّ ــوبِ وَ ــيُ ــنِ الــعُ هٌ عَ ـزَّ ــنـَ ، مُ لِ ــالَ ــوتِ الـــــجَ ــعُ ــنُ بِ
 . هُ لقُ خَ هِ  بـِ هُ  فُ يَصِ ـا  مَ فَوقَ  وَ  ، هِ كِتَابـِ فِي  هُ  نَفسَ فَ  صَ وَ ـا  مَ كَ وَ  هُ فَ
ـــاسَ  ـــقَ تُ أَن  ـــــهُ  ــاتُ ــفَ صِ ـــت  ـــلَّ جَ وَ  ، ـــــدالً عَ وَ ـــا  ـــدقً صِ ــهُ  ـــ ــاتُ ـــ ــمَ ـــ ــلِ كَ ــت  ــمَّ ـــ تَ
ـــــيــئًــا  ــشــبِـــــهَ شَ ــهُ أَن تُ ـــ اتُ ــت ذَ ــالَ ــعَ تَ ، وَ ــثَــالً مَ ــا وَ ـــــهً ــبَ ــهِ شَ ــلــقِ ــاتِ خَ ــفَ بِــصِ
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ـــةً  حـــــــمَ رَ ، وَ ـــةً ـــكـــمَ حِ ــــدالً وَ ـــــــهُ عَ ـــالُ فـــعَ ــةَ أَ ــيــقَ ـــ ــلِ ــــتِ الـــــخَ ــــعَ سِ وَ ، وَ صــــالً اتِ أَ وَ ـــنَ الـــــذَّ مِ
ــلــكُ  ــهُ الـــــمُ ـــ لَ ، وَ ــضــلُ الــفَ ــةُ وَ ــهُ الــنِّــعــمَ ـــ لَ ، وَ األَمــــرُ ــلــقُ وَ ــهُ الـــــخَ ـــ ، لَ ــضــالً فَ ــا وَ ــانً إِحــسَ وَ
ــاءٍ  ــنَ ثَ ـــــمــدٍ وَ حَ ــدحٍ وَ ـــــاءُ مَ ســمَ ــا أَ ـــــهَ ــلُّ هُ كُ ــاؤُ ـــ ســمَ . أَ ـــــجــدُ الـــــمَ ــنَــاءُ وَ ــهُ الــثَّ ـــ لَ ، وَ ـــــمــدُ الـــــحَ وَ
ــهُ  ـــ ــوتُ ــعُ نُ ، وَ ـــــالٍ ــمَ ــاتُ كَ ــفَ ــا صِ ـــــهَ ــلُّ ــهُ كُ ـــ ــاتُ ــفَ صِ ــســنَــى. وَ ــت حُ ــانَ لِـــكَ كَ لِـــذَ ، وَ ــيــدٍ ـــــمـــــجِ تَ وَ
وَ  هُ وَ  . ــدلٌ عَ وَ ةٌ  ـحَ صلَ مَ وَ  ، ةٌ حـمَ رَ وَ ةٌ  كمَ حِ ا  ـهَ لُّ كُ ـهُ  الُ فعَ أَ وَ  ، لٍ الَ جَ وتُ  نُعُ ا  ـهَ لُّ كُ
ن  مِ ــدٌ  حَ أَ ـي  ـحصِ يُ الَ  وَ  ، ـــــهُ ـــــالُ ـــــمَ جَ وَ ـــــهُ  لُ ــالَ جَ ــفُ  ــوصَ يُ الَ  وَ  ، ـــــهُ ـــــالُ ــمَ كَ ــدُّ  ـــــحَ يُ الَ  ي  ــذِ الَّ
ــوَ  هُ بَــل   ، ــالِـــــهِ فــعَ أَ يــعِ  ــدَ بَ وَ  ، ــانِـــــهِ إِحــسَ ــظِــيــمِ  عَ وَ  ، ــاتِـــــهِ ــفَ صِ يلِ  ـمِ بِجَ  : ـيـهِ لَ عَ ــنَــاءً  ثَ هِ  لقِ خَ

. هِ نَفسِ لَـى  عَ ثنَى  أَ ـا  مَ كَ
چ،  الِقِ الخَ نَى  غِ ةِ  فَ صِ لَى  عَ مَ  الَ الكَ نُ  مَّ تَضَ يَ افِعٌ  نَ فَصلٌ  ا  ذَ فَهَ  : ــعــدُ بَ وَ

ــنَــى. ــةِ الــغِ ــفَ ــانِ بِــصِ يــمَ اإلِ ــنَ  ــكِــيَّــةَ مِ ــســلَ لــــــــمَ ــارَ ا اآلثَ وَ
 ، ــةِ الــنِّــيَّ وَ ــلِ  ــمَ الــعَ وَ ــولِ  الــقَ ــنَ  مِ ــيــهِ  ــرضِ يُ ــا  لِــمَ ــنَــا  ــقَ فِّ ــوَ يُ ــى «أَن  ــالَ ــعَ تَ اَهللا  لُ  سأَ أَ
بِنَبِيِّهِ  نَا  قَ لحِ يُ أَن  وَ ا،  لَيهَ عَ انَا  فَّ تَوَ يَ وَ ا،  اهَ يَرضَ تِي  الَّ ةِ  يقَ الطَّرِ لَى  عَ يُحيِيَنَا  أَن  وَ
فِــي  ــم  ــهُ ــعَ ــنَــا مَ ــعَ ــجــمَ يَ وَ  ، ــحــبِــهِ صَ وَ ـهِ  آلـِ وَ ــى  ــفَ ــصــطَ لــــــــمُ ــدٍ ا ــمَّ ــحَ ــهِ مُ ــلــقِ خَ ــن  ــهِ مِ تِ ــيــرَ خِ وَ

.(١ )« ــيــبٌ ــجِ يــبٌ مُ ــرِ ــيــعٌ قَ ــمِ ــهُ سَ نَّ إِ  ، ــتِــهِ امَ ــرَ ارِ كَ دَ

      

«االقتصاد في االعتقاد» (ص٢٢٣- ٢٢٤)، للحافظ عبد الغني المقدسي۴.  (١)



LTKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ـــد قَ ي  ـــــــذِ لَّ ا  ، ــــــــهِ تـِ ا ـــذَ بـِ ــــــيُّ  ـــنـِ الـــغَ ـــــوَ  هُ اَهللاچ  نَّ  إِ
ــقُ  ــطــلَ ــنَــى الـــــمُ ــهُ الــغِ ـــ ــلَ فَ  ، ـــنَـــاهُ ـــــي غِ فِ ــلَ  ــمُ كَ
يعِ  ـمِ جَ ن  مِ اعتِبَارٍ  وَ جهٍ  وَ لِّ  بِكُ  ، التَّامُّ

. ــوهِ جُ الــوُ
 ، ــــهِ ـــــ اتِ ـــيُّ لِــــذَ ـــحَ ـــــــــهُ الــــ نَّ ـــــــــا أَ ــــمَ كَ وَ
 ، هِ اتـِ لِذَ ـيـرُ  البَصِ يعُ  مِ السَّ  ، هِ اتـِ لِذَ لِـيمُ  العَ
صفٌ  وَ وَ  هُ فَ  ، هِ اتـِ ذَ مِ  ازِ وَ لَ ن  مِ الـِي  العَ نَاهُ  غِ فَ

. ـالـِيَّةِ مَ الكَ هِ  اتـِ ذَ افِ  أَوصَ ن  مِ
O ﴾ [فاطر]. ے   ~  }  | ﴿ ـى:  الَ عَ تَ الَ اُهللا  قَ

.[٦٨ § ﴾ [يونس:  ¦  ¥  ¤ ک: ﴿ £ الَ قَ وَ
:۴ يِّمِ القَ ابنُ  الَ  قَ
ا ـــنَـــاهُ ذَ ـــغِ ـــهِ فَ ــــ اتِ ـــذَ ــيُّ بِ ــنِـــ ـــــوَ الــغَ هُ (١)وَ انِ اإلِحسَ وَ ودِ  الـجُ كَ ـهُ  لَ تـِيٌّ 

ــةِ  ــفَ ــلُّ صِ ـــــهُ كُ ــلَ ، فَ ـــافِ ــلُ األَوصَ ــامِ ـــــهُ كَ نَّ : أَ ــاهُ ــنَ ـــــالِ غِ ــمَ ــن كَ مِ وَ
ا(٢). ـهَ ـالُ مَ كَ ةِ  فَ الصِّ تِلكَ  ن  مِ وَ  ، ـالٍ مَ كَ

ا  لِّهَ أَجَ وَ ا  لِهَ بِأَكمَ الٍ  مَ كَ ةِ  فَ صِ لِّ  كُ ن  مِ فُ  «يُوصَ چ  هُ إِنَّ فَ
ــةُ  ــكــمَ الــحِ ـــــوَ  هُ وَ ـــا:  ـــهَ ـــلِ كـــمَ بِـــأَ ةِ  ادَ رَ اإلِ ــــنَ  مِ ـــفُ  ـــوصَ ـــيُ فَ ـــــا،  هَ عـــــالَ أَ وَ

 ©  ¨  § ﴿ الَى:  عَ تَ ــالَ  قَ ا  مَ كَ  ، تِــهِ ادَ بِــإِرَ يدُ  رِ يُ ا  مَ لِّ  كُ ولُ  صُ حُ وَ
[البروج]»(٣).  ﴾ P

 : ـــــهِ اعِ نـــــوَ ـــى أَ عـــلَ ـــأَ ـــنـــهُ بِ ـــهُ مِ ـــفـــسَ ــــفُ نَ ــــصِ مُ يَ ــــالَ لِـــــكَ الــــكَ ـــــذَ كَ وَ
نهُ  ــهُ مِ ــفــسَ ــفُ نَ ــصِ ــعــلُ يَ لِــكَ الــفِ ــذَ كَ ، وَ ــقِّ الــحَ ــدلِ وَ الــعَ ــدقِ وَ ــالــصِّ كَ

«الكافـية الشافـية» (ص٢٠٨).  (١)
ف. «تيسير الكريم الرحمن» (ص٢٦١ - ٢٦٢)، بتصرُّ  (٢)

«تيسير العزيز الحميد» (ص٦٣٧).  (٣)
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.(١) ةُ النِّعمَ وَ ةُ  صلَحَ الــمَ وَ  ، ةُ كمَ الحِ وَ دلُ  العَ وَ  هُ وَ  : لِهِ بِأَكمَ
يهِ  عتَرِ يَ الَ  ي  ــذِ الَّ  ، ــوهِ جُ الــوُ ــيــعِ  ــمِ جَ ــن  مِ  ، طلَقُ الــمُ ــالُ  ــمَ الــكَ ــهُ  لَ ــن  مَ ــانَ  ــبــحَ ــسُ فَ

.(٢) وهِ جُ الوُ نَ  مِ جهٍ  بِوَ نَقصٌ 
 ، هِ بِـــــيَــدِ ــةِ  حـــــمَ الــرَّ وَ األَرضِ  وَ اتِ  ـــــاوَ ــمَ الــسَّ ــنَ  ائِ ــزَ خَ نَّ  أَ            

. نهُ مِ وَ ـهُ  لَ ا  ـهَ لُّ كُ ةُ  كَ البَـرَ وَ  ، ةٌ كَ بَارَ مُ يـنٌ  مِ يَ چ  يـهِ دَ يَ كِلتَا  وَ
يـنٌ  مِ يَ بِّـي  رَ ي  ــدَ يَ كِلتَا  «وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يـرَ رَ هُ بِــي  أَ ن  عَ

.(٣)« ةٌ كَ بَارَ مُ
هُ  دَ يَ نَّ  أَ وَ  ، ــاتِ األَوقَ وَ ظَاتِ  اللَّحَ يعِ  ـمِ جَ فـِي  لٌ  اصِ تَوَ مُ هِ  لقِ خَ لَـى  عَ هُ  ــودُ جُ وَ

. ارٌ درَ مِ لقِ  الـخَ لَـى  عَ هُ  يـرُ خَ وَ  ، ارَ هَ النـَّ وَ ـيلَ  اللَّ اتِ  كَ البَـرَ وَ يـرِ  بِالـخَ اءُ  حَّ سَ
ا  هَ غِيضُ ألَ الَ يَ يـنَ اهللاِاهللاِ مَ مِ : «إِنَّ يَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ گ: عَ ةَ يـرَ رَ بـِي هُ ن أَ عَ
؟!  األَرضَ وَ اتِ  ـاوَ مَ السَّ لَقَ  خَ نذُ  مُ قَ  نفَ أَ ـا  مَ يتُم  أَ رَ أَ ؛  ارَ النَّـهَ وَ ـيلَ  اللَّ اءُ  حَّ سَ  ، ةٌ قَ فَ نَ

.(٤)«... يـنـِهِ مِ يَ فـِي  ـا  مَ نقُص  يَ لَـم  ـهُ  إِنَّ فَ
 Q  P ﴿ ـــــــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــــالَ اُهللا  قَ ــا.  ــهَ ــصُ ــنــقِ يُ الَ  أَي:  ـــا»،  ـــهَ ـــيـــضُ ـــغِ يَ «الَ   : ـــهُ ــــ ـــولُ قَ

R ﴾ [الرعد: ٨].
. ارِ هَ النـَّ وَ ـيلِ  اللَّ فـِي  بِّ  الصَّ ةُ  ائِمَ دَ أَي:   ،« ارَ النَّـهَ وَ ـيلَ  اللَّ اءُ  حَّ «سَ  : ـهُ ولُ قَ وَ

يـنـِهِ  مِ يَ فِـــــي  ـــــا  مَ ــيــضُ  ــغِ يَ الَ  وَ  ، ــذلِـــــهِ بَ وَ ــهِ  ــائِ ــطَ عَ ةِ  ــثــرَ كَ ـــــى  ــلَ عَ ــهُ  ــنُ ائِ ــزَ خَ ــصُ  ــنــقُ تَ ــالَ  فَ
ا  هَ غِيضُ يَ الَ   َــأل مَ يـنُهُ  مِ يَ  ، الِ ــوَ الــنَّ وَ ــاءِ  ــطَ بِــالــعَ ـم  ـهُ لَ ــةٌ  ــوطَ ــبــسُ «مَ هُ  ـــــيَــدُ فَ  . ــائِــهِ ــطَ عَ ــةُ  ــعَ سَ
 (٥)« ــارِ ــجَّ الــفُ ارِ وَ بـــــرَ ولٌ لِــألَ ــبــذُ هُ مَ ــيـــــرُ خَ هُ وَ ــاؤُ ــطَ عَ ، وَ ــارَ ـــــهَ الــنَّ ـــــيــلَ وَ ــاءُ الــلَّ ــحَّ ، سَ ــةٌ ــقَ ــفَ نَ
 . ــنــهُ ــمِ ، فَ ــادِ ــبَ ــالــعِ ــتِــي بِ ، الَّ ــمِ ــعَ ـــلُّ الــنِّ ــن كُ ــانَ مَ ــبــحَ ــسُ ا. فَ ارً ـــــدرَ ــــاتِ مِ ــيــعِ األَوقَ ـــــمِ فِـــــي جَ

«طريق الهجرتين» (ص٥٧٩). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٦٢).(١)   (٢)
رواه التـرمذي (٣٣٦٨)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٣٨١/٣).  (٣)

رواه البخاري (٧٤١٩)، ومسلـم (٩٩٣). «شفاء العلـيل» (٥٢١/٢).(٤)   (٥)
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ـى  الَ عَ تَ وَ  . هِ نَفسِ لَـى  عَ ثنَى  أَ ـا  مَ كَ وَ  هُ بَل   ، ـيـهِ لَ عَ نَاءً  ثَ ــدٌ  أَحَ ـي  ـحصِ يُ الَ  مَن  كَ  بَارَ تَ وَ
.(١) يـنٍ عَ ةَ  طَرفَ هِ  مِ رَ كَ ن  مِ بَادُ  العِ ـخلُو  يَ الَ  مَن 

فـِي  بِّ  الصَّ ةُ  ائِمَ دَ  ، ةٌ قَ فَ نَ ا  هَ صُ نقِ يُ الَ   ، يـرِ بِالـخَ ءِ  متِالَ االِ ةُ  يدَ دِ شَ يـنُ اهللاِ  ـيَمِ فَ
 ، قُّفٍ تَوَ ونِ  بِــدُ ائِمُ  الدَّ رُّ  ستَـمِ الـمُ  ، ثِيـرُ الكَ ائِلُ  الـهَ اقُ  نفَ اإلِ ا  ــذَ هَ وَ  . ارِ هَ النـَّ وَ ـيلِ  اللَّ

چ. اهُ أَعطَ ي  الَّذِ إِالَّ  ـيـهِ  يُحصِ الَ  وَ ـى،  الَ عَ تَ هِ  دِ يَ فـِي  ـا  مَ نقِص  يُ ـم  لَ
 ،﴾ , +  *  )  (  ' ﴿ ــوا:  ــالُ قَ يـــــنَ  ــذِ الَّ اءِ  ــرَ ـــ افــتِ ــمَ  ــظَ عِ ـــــمُ  ــعــلَ لِـــكَ تَ بِـــذَ «وَ

 2  1  0  /  .  - ﴿  : ولـِهِ بِقَ لِكَ  ذَ لَـى  عَ ـمُ اُهللا  هُ دَ دَّ هَ قَد  وَ
Y ﴾ [آل عمران]»(٢).  7  6  5  4  3

رُ  فتَقِ ، الَ يَ خلُوقَاتِ ائِرِ الــمَ ن سَ عَ رشِ وَ نِ العَ نِيٌّ عَ هُ غَ نَّ  أَ        
. بَلِ  يهِ رٌ إِلَ فتَقِ ــيءٍ مُ ــلُّ شَ كُ ، وَ ــيءٍ ــلِّ شَ ن كُ ستَغنٍ عَ ــوَ مُ هُ ، وَ اتِهِ خلُوقَ ن مَ ــيءٍ مِ ــى شَ إِلَ
 ، تِهِ لَ مَ ن حَ عَ ، وَ رشِ نِ العَ نِيُّ عَ وَ الغَ هُ . فَ يهِ ونَ إِلَ حتَاجُ تُهُ مُ لَ مَ حَ ، وَ يهِ حتَاجٌ إِلَ رشُ مُ العَ
لُ  ، يَحمِ ــهِ ــرشِ لَى عَ ائِــهِ عَ ــعَ اســتِــوَ ــوَ مَ . بَــل هُ يدُ مِ نِيُّ الحَ ــوَ الغَ هُ ، وَ اهُ ـــوَ ــا سِ ــلِّ مَ ــن كُ عَ وَ

. خلُوقِينَ اءِ الـمَ اءُ اهللاِ بِاستِوَ ثَّلُ استِوَ مَ الَ يُ ، وَ تِهِ قُدرَ تِهِ وَ وَّ رشِ بِقُ ةَ العَ لَ مَ حَ رشَ وَ العَ
ک  بُّ انَ الرَّ كَ ، وَ ملِهِ ، يَحتَاجُ إِلَى حَ لَيهِ  عَ ا استَوَ ا إِلَى مَ يرً قِ بدُ فَ انَ العَ ا كَ إِذَ «فَ
 ، رشَ لُ العَ ي يَحمِ ــذِ ــوَ الَّ هُ ، وَ يهِ ا إِلَ يرً قِ اهُ فَ ــوَ ــا سِ مَ رشُ وَ العَ ، وَ اهُ ــوَ ا سِ لِّ مَ ن كُ نِيا عَ غَ
ونَ  يَكُ أَن   ، لَيهِ عَ   اســتَــوَ ــا  مَ ــى  إِلَ ا  حتَاجً مُ يرُ  قِ الفَ ــانَ  كَ ا  إِذَ م  لزَ يَ ــم  لَ  ، ــرشِ الــعَ ةَ  لَ مَ حَ وَ

.(٣)« يهِ لَ  عَ ا استَوَ ا إِلَى مَ حتَاجً ، مُ يهِ حتَاجٌ إِلَ يءٍ مُ لُّ شَ كُ ، وَ يءٍ لِّ شَ ن كُ نِيُّ عَ الغَ
ــى  إِلَ ا  رً فتَقِ مُ هُ  عــالَ أَ يَجعَل  ــم  لَ وَ  ، ــعــضٍ بَ ــوقَ  فَ هُ  بَعضَ ــمَ  ــالَ الــعَ لَقَ اُهللا  خَ ــد  قَ وَ
 ، اتِ ــاوَ ــمَ ــةً الــسَّ ــلَ ــامِ ــتِ األَرضُ حَ ــيــسَ لَ ، وَ ــوقَ األَرضِ اتِ فَ ــاوَ ــمَ ـــإِنَّ الــسَّ . فَ ــهِ ــلِ أَســفَ
اتُ  اوَ مَ السَّ لِكَ  ذَ كَ وَ ليَا،  لِلعُ ةً  لَ امِ حَ فلَى  السُّ تِ  يسَ لَ وَ  ، اءٌ مَ سَ ا  هَ فَوقَ اءٍ  مَ سَ لُّ  كُ وَ

«تـيسـيـر الكريم الرحـمن» (ص٣٠٥). «أضواء البـيان» (٧٠٢/٦).(١)   (٢)
.(١٤٠/١٩- ١٤١) «مجموع الفتاو»  (٣)
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رشُ  لِكَ العَ ذَ كَ ، وَ لِكَ ةً إِلَى ذَ حتَاجَ ت مُ لَيسَ ، وَ األَرضِ اءِ وَ وَ الهَ ابِ وَ حَ فَوقَ السَّ
ا  رً فتَقِ مُ ــيــسَ  لَ وَ  ، األَرضِ ــوقَ  فَ اءُ  ــوَ ــالــهَ فَ ــا،  ــيــهَ إِلَ ا  حتَاجً مُ ــيــسَ  لَ وَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ــوقَ  فَ
أَن  إِلَى  ا  رً فتَقِ مُ لَيسَ  وَ  ، األَرضِ فَوقَ  ا  أَيضً ابُ  حَ السَّ وَ  ، األَرضُ هُ  لَ تَحمِ أَن  إِلَى 

ا. يهَ إِلَ ينَ  رِ فتَقِ مُ وا  يسُ لَ وَ األَرضِ  لَى  عَ الُونَ  عَ ةُ  ئِكَ الَ الــمَ لِكَ  ذَ كَ وَ  ، لَهُ تَحمِ
 ، ــافِــلِ ـــى الــسَّ ا إِلَ ــرً ــقِ ــفــتَ ـــونَ مُ ـــكُ ــبُ أَن يَ ــجِ ــالِــي الَ يَ ــوقُ الــعَ ــخــلُ ـــــمَ ـــانَ الـــ ا كَ ــــإِذَ فَ
ــلِّ  ــن كُ ــنِــيُّ عَ ، الــغَ ــهُ ــلِــيــكُ مَ ــيءٍ وَ ــلِّ شَ بُّ كُ ، رَ ــيءٍ ــلِّ شَ ــالِــقُ لِــكُ ــى، الــخَ ــلِــيُّ األَعــلَ ــالــعَ فَ
 ، خلُوقَاتِ الــمَ إِلَى  ا  رً فتَقِ مُ ونَ  يَكُ الَ  أَن  أَولَى   : هِ لقِ خَ يعِ  مِ جَ فَوقَ  انَ  كَ ا  إِذَ  ، يءٍ شَ
ملٍ  بِحَ  : يءٍ شَ إِلَى  رَ  فتَقِ يَ أَن  ن  مِ أَعلَى  وَ أَغنَى  وَ  ، أَعظَمُ وَ لُّ  أَجَ وَ ا؛  لَيهَ عَ هِ  لُوِّ عُ عَ  مَ
ا  وً فُ هُ كُ ن لَ لَم يَكُ ولَد، وَ لَم يُ لِد وَ ي لَم يَ ؛ الَّذِ دُ مَ دُ الصَّ وَ األَحَ ، بَل هُ ملٍ يرِ حَ أَو غَ

. اهُ وَ سِ ا  مَ لِّ  كُ ن  عَ ستَغنٍ  مُ وَ  هُ وَ  ، يهِ إِلَ رٌ  فتَقِ مُ اهُ  وَ سِ ا  مَ لُّ  كُ ي  الَّذِ  ، دٌ أَحَ
 ، ــرشِ ــوقَ الــعَ ــالِــقُ فَ ــانَ الــخَ ــو كَ ــوا: لَ ــالُ يـــــنَ قَ ــذِ اءِ الَّ ــمَ افــتِـــــرَ ــظَ ـمُ عِ لِــكَ تَعلَ بِــذَ وَ
ــى  ــالِــقِ إِلَ ــاجُ الــخَ ــيَ مُ احــتِ ــلــزَ ــيَ ، فَ ــرشِ ـــوقَ الــعَ ــن فَ ــالً لِــــــــمَ ــامِ ــرشِ حَ ــلُ الــعَ ــامِ ــانَ حَ ــكَ لَ

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿  : بَ ذِ الكَ لَى اهللاِ  عَ ونَ  فتَرُ يَ  . خلُوقِ الــمَ
I ﴾ [طه].  ¶  μ  ´ L ﴾ [النحل]، ﴿ ³ 

ــا  يــكً ـــــرِ شَ الَ  وَ ا،  ــدً لَ وَ الَ  وَ ــةً  ــبَ ــاحِ صَ ــذ  ـــــخِ ــتَّ يَ ـــــم  لَ ـــــهُ  نَّ أَ          
 ، افِهِ وصَ أَ وَ هِ  وتـِ بِنُعُ لَ  مُ كَ ي  الَّذِ نـِيُّ  الغَ وَ  هُ فَ  ، لِّ الذُّ نَ  مِ لـِيا  وَ الَ  وَ  ، لكِ الـمُ فـِي 

.(١ ) ــاتِـــــهِ ــوقَ ـــــخــلُ ــيــعِ مَ ـــــمِ ــغــنِـــــي لِـــــجَ لـــــمُ ا
الَ اُهللاگ: ﴿ { ~ ے ¡¢ £¤ ¥ ¦§ ﴾ [يونس:  ٦٨]. قَ
ي  الَّذِ  ، نِيُّ الغَ وَ  هُ فَ  ، فِيهِ ةٌ  قَ ستَغرِ مُ نَى  الغِ اعُ  نــوَ أَ وَ  ، فِيهِ رٌ  صِ نحَ مُ نَى  الغِ أَي: 
لِّ  كُ ن  مِ نِيا  غَ انَ  كَ ا  ــإِذَ فَ  ، وهِ جُ الوُ يعِ  مِ جَ ن  مِ  ، اعتِبَارٍ وَ جهٍ  وَ لِّ  بِكُ  : التَّامُّ نَى  الغِ هُ  لَ

؟! دَ لَ الوَ ذُ  تَّخِ يَ يءٍ  شَ َيِّ  فَألِ  ، جهٍ وَ
عدي» (٢٣٥/٣ - ٢٣٦). «مجموع مؤلفات السِّ  (١)
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ا، إِالَّ  ـــدً لَ ـــدٌ وَ حَ ــذُ أَ ــتَّــخِ ــالَ يَ ، فَ ــنَــاهُ ــنَــافٍ لِــغِ ا مُ ــذَ ــهَ ؟! فَ ــدِ لَ ــى الــوَ ــنــهُ إِلَ ــةٍ مِ ــاجَ لِــحَ أَ
.(١) نَاهُ غِ فِي  لِنَقصٍ 

 ¡ ے   ~ ﴿ ا:  دً لَ وَ  ِ هلِلَّ لُوا  عَ جَ يـنَ  ذِ الَّ اءِ  رَ افتـِ ظَمَ  عِ ـمُ  تَعلَ لِكَ  بِذَ وَ
 ®  ¬  «  ª  ©  k  §  ¦  ¥  ¤  j  ¢
 ¾  ½  ¼  »  º  m  ¸  ¶  μ  ´  l  ²  ±  °  ¯

n ﴾ [مريم].  ¿
م  اتـِهِ وَ عَ دَ ةِ  ابَ بِإِجَ ـم  هُ دُ عِ يَ وَ  ، ائِهِ عَ بِدُ هُ  ــبَــادَ عِ رُ  أمُ يَ ـهُ  نَّ أَ            
ـم  أَعطَاهُ . فَ وهُ ـم يَسأَلُ ـا لَ مَ وهُ وَ أَلُ ـا سَ ن فَضلِـهِ مَ م مِ يـهِ ؤتـِ يُ م، وَ اتـِهِ ادَ رَ يعِ مُ ـمِ م بِجَ افِهِ إِسعَ وَ

. ـيمِ سِ هِ الـجَ مِ رَ كَ ، وَ ظِيمِ دِ فَضلِـهِ العَ رَّ ـجَ ـم، بِمُ هُ نَحَ ـا مَ ـم مَ هُ نَحَ مَ ـم، وَ ـا أَعطَاهُ مَ
لُثُ  ثُ ى  بقَ يَ ينَ  حِ نيَا  الدُّ ماءِ  السَّ لَى  إِ ةٍ  يلَ لَ لَّ  «كُ هِ  بِنَفسِ لُ  نزِ يَ ڽ  هُ نَّ إِ بَل 
ــم  ــوهُ ــدعُ يَ وَ  ، ــهِ ــم بِــنَــفــسِ ــهُ ائِــجَ ــوَ حَ ضُ  ــســتَــعــرِ يَ وَ هِ  ــبَــادِ ــن عِ لُ عَ ــســأَ يَ وَ  ، ــرُ اآلخِ ــيــلِ  الــلَّ
أَن  ـــهُ  لَ ـــســـأَ يَ أَن  ــــى  لَ إِ ـــم  ـــهُ يـــضَ ـــرِ مَ وَ  ، ـــةِ ـــوبَ لـــتَّ ا ــــى  لَ إِ ــم  ــهُ ــيــئَ ــسِ مُ ـــو  ـــيَـــدعُ فَ  ، لِــــهِ ا ــــؤَ سُ ــــى  لَ إِ
ــلَّ  كُ ــا  هَ ــاءَ ــضَ قَ ــهُ  لُ ــســأَ يَ ــم  ــهِ ــتِ ــاجَ حَ ا  ذَ وَ  ، ـاهُ ــنـَ غِ ــهُ  لَ ــســأَ يَ أَن  ـــى  لَ إِ ــم  هُ ــيــرَ ــقِ فَ وَ  ، ــهُ ــيَ ــشــفِ يَ

. ــابُ هَّ يــمُ الــوَ ــرِ كَ الــكَ ــتَــبَــارَ فَ  .(٢ )« ــةٍ ــيــلَ لَ
ـــلَّ  ـــاگ كُ ـــنَ بُّ لُ رَ ـــنـــزِ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ـــــــولُ اهللاِ سُ ــــالَ رَ : قَ ــــالَ گ قَ ةَ يــــرَ ــــرَ ــــي هُ بِ ـــن أَ عَ
ــونِــي  ــدعُ ــن يَ : مَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ ـــرُ ــيــلِ اآلخِ ــثُ الــلَّ ــلُ ــى ثُ ــبــقَ ــيــنَ يَ ــا، حِ نــيَ ــاءِ الــدُّ ــمَ ــةٍ إِلَـــى الــسَّ ــيــلَ لَ

؟»(٣). لَهُ رَ  أَغفِ فَ نِي  رُ يَستَغفِ ن  مَ ؟  أُعطِيَهُ فَ لُنِي  يَسأَ ن  مَ ؟  لَهُ يبَ  أَستَجِ فَ
 ، اتِ ــزُ بِـــالـــذَّ ــاجِ الــعَ ، وَ اتِ ـــالـــذَّ ــيــفُ بِ ــعِ ، «الــضَّ اتِ ـــالـــذَّ ــيـــــرُ بِ ــقِ لُ الــفَ ــســأَ ــيــفَ يُ ــكَ فَ
ــنِــيُّ  كُ «الــغَ ـــتـــرَ يُ »(٤)، وَ مُ ــــدَ ـــهِ إِالَّ الــــعَ ــــ اتِ ـــن ذَ ــهُ مِ ـــ ـــــيــسَ لَ ي لَ ــــذِ ، الَّ اتِ ـــالـــذَّ ــاجُ بِ ـــــحــتَ الـــــمُ

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٥٠١). «طريق الهجرتين» (ص٥٥٩).(١)   (٢)
رواه البخاري (١١٤٥ و٦٣٢١ و٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨)، وهو حديث متواتر.  (٣)

«الداء والدواء» (ص٢٠٣).  (٤)
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 ، هُ لـمُ عِ هُ وَ انُ إِحسَ ، وَ هُ ودُ جُ هُ وَ لكُ مُ ، وَ ـهُ تُ قُدرَ نَاهُ وَ ي غِ ، الَّذِ اتِ رُ بِالذَّ ادِ ، القَ اتِ بِالذَّ
! بِ جَ العَ بُ  عجَ ألََ ا  ذَ هَ إِنَّ  ؟!»(١).  اتـِهِ ذَ مِ  ازِ وَ لَ ن  مِ  : طلَقُ الـمُ ـهُ  ـالُ مَ كَ وَ تُـهُ  حـمَ رَ وَ

يدٍ  عِ صَ فـِي  ـم  هُ رُ آخِ وَ لقِ  الـخَ لُ  وَّ أَ عَ  اجتَـمَ وِ  لَ ـهُ  نَّ أَ            
. ةٍ رَّ ذَ الُ  ثقَ مِ لكِهِ  مُ ن  مِ صَ  نَقَ ـا  مَ  ، ـهُ لَ أَ سَ ـا  مَ ـم  نهُ مِ كُال  أَعطَى  فَ  ، وهُ لُ أَ فَسَ دٍ  احِ وَ

 : ــالَ قَ ـــــهُ  نَّ أَ  - نِ اهللاِ گ  عَ   وَ رَ ـا  يمَ فـِ  - ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِـــــيِّ ــنِ  عَ گ:  رٍّ ذَ بِــي  أَ ــن  عَ
دٍ  احِ وَ عِيدٍ  صَ فِي  وا  امُ قَ م،  نَّكُ جِ وَ م  كُ إِنسَ وَ م،  كُ رَ آخِ وَ م  لَكُ وَّ أَ نَّ  أَ لَو  بَادِي!  عِ ا  «يَ
ـا  مَ كَ إِالَّ  ي،  ــنــدِ عِ ـا  ـمَّ مِ لِــكَ  ذَ ــصَ  ــقَ نَ ـا  مَ  ، لَتَـهُ سأَ مَ ــانٍ  إِنــسَ ــلَّ  كُ أَعطَيتُ  فَ لُــونِـــــي،  ــأَ ــسَ فَ

.(٢)« البَحرَ لَ  أُدخِ ا  إِذَ ـخيَطُ  الـمِ نقُصُ  يَ
ا،  طَايَ العَ ةِ  ثرَ بِكَ صُ  نقُ يَ الَ   : ـمُّ الـجَ هُ  طَاؤُ فَعَ  . ـيَّاضِ الفَ مِ  رَ الكَ ا  ذَ هَ ـى  إِلَ انظُر 
هنُ  ـيقُ الذِّ يَضِ ، وَ صفُ نهُ الوَ ـرُ عَ دٍّ يَقصُ ـى حَ لَت إِلَ صَ وَ ، وَ بلَغِ بلَغَ الـمَ لَغَت أَ إِن بَ وَ
ـا  مَ كَ  ، البَتَّةَ صُ  نقُ يَ الَ  هُ  ندَ عِ ـا  «مَ ــإِنَّ  فَ  . ــهِ اكِ إِدرَ ن  عَ ولُ  قُ العُ ـرُ  تَقصُ وَ  ، هِ رِ ــوُّ ــصَ تَ ن  عَ
ا  إِذَ الــبَــحــرَ  ـــإِنَّ  فَ  ،[٩٦ O ﴾ [الــنــحــل:  N  M  L  K  J I  H  G ﴿ ـــــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ
لَو  لِكَ  ذَ كَ وَ  ، ـيءٌ شَ لِكَ  بِذَ البَحرِ  نَ  مِ نقُص  يَ ـم  لَ ت،  جَ أُخرِ مَّ  ثُ  ، ةٌ إِبـرَ يـهِ  فـِ سَ  مِ غُ
ـا  «مَ نِسبَةُ  فَ  .(٣)« البَتَّةَ البَحرُ  صُ  نقُ يَ الَ  ـهُ  إِنَّ فَ  ، ثَالً مَ ورٌ  صفُ عُ نهُ  مِ بَ  ـرِ شَ ـهُ  نَّ أَ ضَ  فُرِ
نِ  أَحسَ ن  مِ ا  ــذَ هَ وَ  .(٤)« نِسبَةٍ الَ  كَ  ، هُ ندَ عِ ـا  مَ ـى  إِلَ م:  ـيُعطِيـهِ فَ ــاهُ  إِيَّ ـم  ـهُ لُّ كُ ـهُ  ونَ لُ يَسأَ

. امِ األَفهَ إِلَى  يبًا  تَقرِ ا  هَ أَعظَمِ وَ ا،  هَ بلَغِ أَ وَ  ، األَمثَالِ
يـنٌ  عَ الَ  ـا  ـمَّ مِ ــيــمِ  الــنَّــعِ ارِ  دَ فِـــــي  ــهِ  ــائِ َولِـــــيَ ألِ هُ  ـــدَّ عَ أَ ـــــا  مَ            
 ، ــآكِــلِ الـــــمَ اعِ  نــــوَ أَ ــن  مِ (٥)؛  ــرٍ ـــ ــشَ بَ ــلــبِ  قَ ـــــى  ــلَ عَ ــرَ  ــطَ خَ الَ  وَ ــت،  ــعَ ــمِ سَ نٌ  ذُ أُ الَ  وَ أَت،  رَ
ــورِ  ــصُ الــقُ وَ  ، ــةِ ــنَ ــسَ الـــــحَ اجِ  األَزوَ وَ  ، ــةِ ــيــبَ ــجِ الــعَ ــرِ  ــاظِ ــنَ ــمَ الـــ وَ  ، ةِ يـــذَ ـــذِ الـــلَّ بِ  ـــارِ ـــشَ الـــــــمَ وَ

«الداء والدواء» (ص٢٠٣). رواه مسلـم (٢٥٧٧).(١)   (٢)
«جامع العلوم والـحكم» (٤٩/٢). «مفتاح دار السعادة» (٥١٢/٢).(٣)   (٤)

عدي» (٢٤٧/٣). «مجموع مؤلفات السِّ  (٥)
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اتِ  األَصوَ وَ  ، ةِ بَ ستَغرَ الـمُ اكِهِ  وَ الفَ وَ  ، ـيَةِ لِّ تَدَ الـمُ ارِ  األَشجَ وَ  ، ةِ فَ خرَ زَ الـمُ فِ  رَ الغُ وَ
 ، اتِ رَّ سَ الــمَ وَ احِ  األَفرَ اعِ  نوَ أَ يعِ  مِ لِجَ ةُ  عَ امِ الجَ يَ  فَهِ  .(١) ةِ ابِغَ السَّ مِ  النِّعَ وَ  ، يَّةِ جِ الشَّ

.(٢) اتِ صَ نَغِّ المُ وَ اتِ  دَ نَكِّ الــمُ يعِ  مِ جَ ن  مِ الِيَةُ  الخَ
ىگ  وسَ أَلَ مُ ملسو هيلع هللا ىلص: «سَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ عبَةَ ةِ بنِ شُ يـرَ غِ نِ الـمُ عَ
نَّةِ  لَ أَهلُ الـجَ ـا أُدخِ يءُ بَعدَ مَ ـجِ لٌ يَ جُ وَ رَ : هُ الَ ؟ قَ لَةً نزِ نَّةِ مَ دنَى أَهلِ الـجَ ـا أَ : مَ هُ بَّ رَ
لَ الــنَّــاسُ  ـــزَ ـــد نَ قَ ؟ وَ ــيــفَ ! كَ بِّ : أَي رَ ــولُ ــقُ ــيَ ـــ . فَ ــةَ ــنَّ ـــلِ الـــــجَ : ادخُ ــهُ ــالُ لـــ ــقَ ـــــيُ ، فَ ــنَّــةَ الـــــجَ
لِكٍ  مَ لكِ  مُ ثلُ  مِ لَكَ  ونَ  يَكُ أَن  ـى  ـرضَ تَ أَ  : لَـهُ الُ  ـيُقَ فَ م؟  اتـِهِ ذَ أَخَ وا  ذُ أَخَ وَ ـم،  لَـهُ نَازِ مَ
 ، ـهُ ثلُ مِ وَ  ، ـــــهُ ــثــلُ مِ وَ  ، لِــكَ ذَ لَــكَ   : ــولُ ـــــيَــقُ فَ  ! بِّ رَ  ، ـــــيــتُ ضِ رَ  : ــولُ ـــــيَــقُ فَ نـيَا؟  الدُّ ــوكِ  ــلُ مُ ــن  مِ
ةُ  ـــــرَ ــشَ عَ ا لَــكَ وَ ــذَ : هَ ــولُ ـــــيَــقُ ! فَ بِّ ، رَ ـــــيــتُ ضِ : رَ ــةِ ــسَ ــامِ ــالَ فِــي الـــــخَ ــقَ . فَ ـــــهُ ــثــلُ مِ ، وَ ـــــهُ ــثــلُ مِ وَ
 : الَ قَ  ! بِّ رَ  ، ـيتُ ضِ رَ  : ـيَقُولُ فَ  ، يـنُكَ عَ ت  لَــذَّ وَ  ، كَ نَفسُ ت  اشتَـهَ ـا  مَ لَــكَ  وَ  ، هِ مثَالـِ أَ
ي،  ـــــم بِـــــيَــدِ ـــــهُ ــتَ امَ ــرَ ســتُ كَ ــرَ ، غَ دتُّ رَ يـــــنَ أَ ــذِ ــئِــكَ الَّ ولَ : أُ ـــالَ ؟ قَ ــةً لَ ــنــزِ ـــــم مَ هُ ــأَعــالَ بِّ فَ رَ
 « ـرٍ بَشَ لبِ  قَ لَـى  عَ ـخطُر  يَ لَـم  وَ  ، نٌ ذُ أُ ع  تَسمَ لَـم  وَ  ، يـنٌ عَ ـرَ  تَ ـم  لَ فَ ا،  ـيـهَ لَ عَ تَـمتُ  خَ وَ
 ﴾  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ ک:  هُ فـِي كِتابِ اهللاِ اقُ صدَ مِ وَ  : الَ قَ

. نَاهُ غِ بَحرِ  ن  مِ ةٌ  قَطرَ ا  ذَ هَ وَ  .(٣)[١٧ [السجدة: 
نيَا  ا الدُّ ِ مَ ِاهللَّ اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ ادٍ گ قَ دَّ دِ بنِ شَ ستَورِ نِ الـمُ عَ
 ، ) فِــي الــيَــمِّ ــةَ ــابَ ــبَّ هِ (أَي: الــسَّ ـــذِ ــهُ هَ ــعَ ــم إِصــبَ كُ ــدُ ــلُ أَحَ ــجــعَ ــا يَ ــثــلُ مَ ةِ، إِالَّ مِ ـــرَ فِــي اآلخِ

؟!»(٤). عُ تَرجِ بِمَ  ليَنظُر  فَ
ــلَــى  ــقُ عَ ــعــلَ ــا يَ : بِــمَ ةِ ــــرَ ــيــمِ اآلخِ ــعِ ــنــبِ نَ ، فـِـي جَ هِ ـيــرِ افـِ ــذَ ـحَ ــا بـِ نــيَ ــيــمَ الــدُّ ــعِ ــهَ نَ ــبَّ ــشَ فَ

. البَحرِ فِي  سُ  تُغمَ ينَ  حِ  ، البَلَلِ نَ  مِ صبَعِ  اإلِ
. هِ جهِ ا لِوَ الِصً انَ خَ ا كَ ، إِالَّ مَ لِ مَ نَ العَ قبَلُ مِ هُ الَ يَ نَّ  أَ        

«تـيسـيـر الكريم الرحـمن» (ص٢٥٧). «تهذيب المدارج» (ص٩٧٠).(١)   (٢)
رواه مسلـم (١٨٩). رواه مسلـم (٢٨٥٨).(٣)   (٤)
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أَغنَى  ــا  نَ أَ الَ اُهللاُهللاگ:  «قَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ن  عَ
.(١)« هُ ركَ شِ كتُهُ وَ ي، تَرَ يرِ عِيَ غَ كَ فِيهِ مَ الً أَشرَ مَ لَ عَ مِ ن عَ ، مَ ركِ نِ الشِّ اءِ عَ كَ رَ الشُّ

 ِ هلِلَّ لَ  عَ جَ قَد  انَ  كَ  ، هُ يرَ غَ وَ الَى  عَ تَ اَهللا  لِهِ  مَ بِعَ ا  دً قَاصِ ائِي  رَ المُ انَ  كَ ــا  ــــــــمَّ لَ
 ، قِ طـــالَ اإلِ ــى  ــلَ ــنِــيُّ عَ ـــوَ الــغَ ــى هُ ــالَ ــعَ ُ تَ َفـــاهللَّ  ، لِـــكَ ـــذَ ـــانَ كَ ا كَ ذَ ـــإِ فَ ــا،  يــكً ــرِ ــى شَ ــالَ ــعَ تَ
نَاهُ  غِ وَ هِ  مِ رَ بِكَ لِيقُ  يَ فَالَ   ، اعتِبَارٍ لِّ  بِكُ يهِ  لَ إِ اءُ  رَ قَ فُ لقِ  الخَ يعُ  مِ جَ بَل  اءُ  كَ رَ الشُ وَ
ــهُ  مَ ــرَ كَ وَ گ  ــهُ ــالَ ــمَ كَ نَّ  ــإِ فَ  ، يــكٌ ــرِ شَ فِــيــهِ  ــهُ  لَ ــلَ  ــعِ جُ ي  ــذِ الَّ ــلَ  ــمَ الــعَ ــلَ  ــقــبَ يَ أَن   : ــامِّ الــتَّ

.(٢ ) لِــكَ ــقــبَــلَ ذَ يَ ــبُ أَن الَ  ــوجِ يُ  : ــنَــاهُ غِ وَ
يتَ  أَ رَ : أَ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ لٌ إِلَى النَّبِيِّ جُ اءَ رَ : جَ الَ گ قَ لِـيِّ ةَ البَاهِ امَ مَ بِي أُ ن أَ عَ
 « لَـهُ ـيءَ  شَ «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  ـهُ لَ ا  مَ  ، كرَ الذِّ وَ األَجرَ  سُ  لتَـمِ يَ ا  زَ غَ الً  جُ رَ
: «إِنَّ اَهللاَهللا  الَ مَّ قَ » ثُ ـيءَ لَـهُ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ شَ ولُ اهللاِ سُ ـهُ رَ ولُ لَ قُ ، يَ اتٍ رَّ ثَ مَ ا ثَالَ هَ ادَ عَ أَ فَ

.(٣)« هُ جهُ وَ هِ  بـِ ابتُغِيَ  وَ ا،  الِصً خَ لَـهُ  انَ  كَ ا  مَ إِالَّ   ، لِ مَ العَ نَ  مِ قبَلُ  يَ الَ 
ـا  مَ وَ ـا  مَ يـهِ فـِ ـا  مَ وَ األَرضِ  وَ اتِ  ـاوَ مَ السَّ ـالِكُ  مَ ـهُ  نَّ أَ            

 Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ ـى:  الَ عَ تَ الَ  قَ  . لِكَ ذَ ن  مِ ـيءٍ  شَ فـِي  ـهُ  لَ يكَ  ـرِ شَ الَ  ـا،  ـمَ هُ ـيـنـَ بَ
 ¼ » º ¹ ﴿ ،[الـحج] ﴾ L  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

Z ﴾ [لقمـان].  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ½
ــى  إِلَ نٌ  مُحسِ وَ  هُ فَ  ، ــيــمٌ حِ رَ يــزٌ  ــزِ عَ  ، يــمٌ ــرِ كَ ــنِــيٌّ  ــهُ «غَ نَّ أَ           
يهِ  إِلَ ةٍ  عَ نفَ مَ لبِ  لِجَ الَ   ، رَّ الضُّ نهُ  عَ فُ  يَكشِ وَ  ، يرَ الخَ بِهِ  يدُ  رِ يُ  ، نهُ عَ نَاهُ  غِ عَ  مَ هِ  بدِ عَ
ــم يَخلُق  ڽ لَ ــوَ ــهُ ــا، فَ ــانً إِحــسَ ــنــهُ وَ ــةً مِ حــمَ ــل رَ ؛ بَ ةٍ ــرَّ ــضَ فــعِ مَ الَ لِــدَ ، وَ ــبــدِ ــنَ الــعَ مِ
 ، وهُ عُ لِيَنفَ الَ  وَ ــوهُ  قُ لِــيَــرزُ الَ  وَ  ، ــةٍ لَّ ذِ ن  مِ م  بِهِ لِيَعتَزَّ  الَ  وَ  ، قِلَّةٍ ن  مِ م  بِهِ ثَّرَ  لِيَتَكَ هُ  لقَ خَ

رواه مسلم (٢٩٨٥). «تيسير العزيز الحميد» (ص٥٢٧).(١)   (٢)
النسائي» (٣٨٤/٢): «حسن  سنن  فِي «صحيـح  األلباني۴  وقال  النسائي (٣١٤٠)،  رواه   (٣)

صحيح».
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 H  G  F  E  D  C ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ ـــا  ـــمَ كَ ؛  ـــنـــهُ عَ ـــوا  ـــعُ افِ ـــدَ لِـــيُ الَ  وَ
 Z  Y  X  W  V  U  T  E  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  D

[الذاريات]»(١).  ﴾ F
. ـيـنَ اصِ العَ ـيَةُ  عصِ مَ هُ  ـرُّ تَضُ الَ  ـا  مَ كَ  ، يـنَ الطَّائِعِ ةُ  طَاعَ هُ  عُ نفَ تَ فَالَ 

 : ــالَ قَ ـــــهُ  نَّ أَ  - گ  نِ اهللاِ عَ   وَ رَ ـا  يمَ فـِ  - ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبـــــيِّ ــنِ  عَ گ:  رٍّ ذَ بِـــــي  أَ ــن  عَ
عُونِي.  تَنفَ فَ نَفعِي  وا  بلُغُ تَ لَــن  وَ ونِــي،  ـــــرُّ ــتَــضُ فَ ي  ـــــرِّ ضَ وا  بلُغُ تَ لَــن  ــم  ــكُ إِنَّ ــادِي!  ــبَ عِ ــا  «يَ
لبِ  قَ ــى  تــقَ أَ لَـى  عَ ــوا  ــانُ كَ ــم،  ــنَّــكُ جِ وَ ــم  ــكُ إِنــسَ وَ ــم،  كُ ــرَ آخِ وَ ــم  ــكُ لَ وَّ أَ نَّ  أَ لَــو  بَادِي!  ا عِ يَ
ــم  لَــكُ وَّ نَّ أَ ـــادِي! لَــو أَ ـــبَ ــا عِ ــا. يَ ـــــيــئً ــلــكِــي شَ لِــــكَ فِـــــي مُ ادَ ذَ ــا زَ ــم، مـــَ ــنــكُ ــــدٍ مِ احِ ــــلٍ وَ جُ رَ
ـا  ــم، مَ ــنــكُ احـــدٍ مِ ـــلٍ وَ جُ ــلــبِ رَ ــرِ قَ فــجَ ـــــى أَ ــلَ ــوا عَ ــانُ ــم، كَ ــنَّــكُ جِ ــم وَ ــكُ إِنــسَ ـــم، وَ كُ ـــرَ آخِ وَ

ـيئًا»(٢). شَ لكِي  مُ مِن  لِكَ  ذَ نَقَصَ 
ــن  لَ وَ ــرا،  ـــ ضَ الَ  وَ ــا  ــفــعً نَ ـى اهللاِ  إِلَ ــوا  ــلُ ــوصِ يُ أَن  ونَ  رُ ـــقـــدِ يَ الَ  ــادَ  ــبَ الــعِ أَنَّ  ِـــــي:  ــعــن يَ
 ، يدٌ ـمِ حَ نـِيٌّ  غَ هِ  نَفسِ فـِي  ـى  الَ عَ تَ إِنَّ اَهللا  فَ ؛  يدُ ـمِ الـحَ نـِيُّ  الغَ ڽ  وَ هُ فَ  ، لِكَ ذَ وا  بلُغُ يَ
بَادِ،  العِ اتِ  بِطَاعَ ـهُ  لَ ةَ  اجَ حَ ــالَ  «فَ م؛  ـيـهِ اصِ عَ مَ يـنُهُ  تَشِ الَ  وَ هِ،  ــادِ ــبَ عِ ةِ  بِطَاعَ ـنُ  يَّ تَزَ يَ الَ 
ـا  إِنَّمَ وَ م،  ـيـهِ اصِ عَ بِمَ رُ  ـرَّ تَضَ يَ الَ  وَ ا،  هَ بـِ ونَ  عُ نتَفِ يَ ـم  هُ ـا  إِنَّمَ وَ  ، ـيـهِ إِلَ ا  هَ نَفعُ ودُ  عُ يَ الَ  وَ

 F E DC B A @ ? > ﴿ :ـى الَ عَ الَ اُهللا تَ ا، قَ هَ ونَ بـِ رُ ـرَّ تَضَ ـم يَ هُ
 [ Z Y X W V U ﴿ : ــالَ قَ ١٧٦]. وَ JI H G  ﴾ [آل عمران: 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ ــــالَ اُهللاچ:  قَ وَ  .[١٤٤ عــمــران:  [آل   ﴾  ]\
ىگ:  وسَ ن مُ اكِيًا عَ الَ حَ قَ a  ﴾ [النساء]، وَ  « ª © ¨ §¦ ¥ ¤
 : ــالَ قَ وَ [إبـراهيم]،   ﴾ H  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿

s  ﴾ [آل عمران]»(٣).  ® ¬ « ª © ¨ § ﴿
«موارد األمان» (ص٩٠). رواه مسلـم (٢٥٧٧).(١)   (٢)

«جامع العلوم والـحكم» (٤٣/٢).  (٣)
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ا  هَ بـِ ــعُ  ــنــتَــفِ يَ ـــــا  ــمَ إِنَّ  ، يـــــنَ ــدِ اهِ الــزَّ هـــدُ  زُ وَ  ، يـنَ تَّقِ الـمُ   ــقــوَ تَ وَ  ، يـــــنَ ــابِــدِ ةُ «الــعَ ــادَ ــبَ ــعِ فَ
اقُ  نِفَ وَ  ، يـنَ افِرِ الكَ فرُ  كُ وَ  ، تِّكِيـنَ تَـهَ الـمُ تُّكُ  ـهَ تَ وَ  ، ـيـنَ اصِ العَ ـيَةُ  عصِ مَ وَ ط؛  فَقَ ا  ـهَ لُ اعِ فَ
لِــكَ  ذَ ــن  مِ گ  ـيـهِ لَ عَ الَ  وَ ـى اهللاِک،  إِلَ ـيسَ  لَ وَ ا،  ـهَ لَ اعِ فَ ـرُّ  تَضُ ـا  إِنَّمَ  ، يـنَ نَافِقِ الـمُ
گ:  ــــالَ قَ وَ [الــتــغــابــن].   ﴾  F  |  {  z  yx  w ﴿ چ:  ــــالَ قَ  .(١)« ـــــــيءٌ شَ
ـى:  الَ عَ الَ تَ قَ ﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ n  ﴾ [النمل]، وَ
[لقمـان]،   ﴾ L  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  ) ﴿
ن  ـمدِ مِ قٌّ لِلـحَ ستَـحِ يدٌ مُ ـمِ ، حَ ـيـهِ ـحتَاجٍ إِلَ يـرُ مُ هِ غَ كرِ ن شُ نـِيٌّ عَ ، «غَ ـالـِهِ ن أَعمَ نـِيٌّ عَ غَ
ـم  إِن لَ ا، وَ هَ دُ دَ ـرُ عَ ـحصَ الَ يُ ا، وَ هَ درِ اطُ بِقَ ـحَ تـِي الَ يُ هِ الَّ مِ م بِنِعَ ـيـهِ لَ هِ عَ امِ نعَ ِ ، إلِ هِ لقِ خَ

.(٢)« الِ انِ الـحَ هِ بِلِسَ ـمدِ ودٍ نَاطِقٌ بِحَ وجُ لَّ مَ إِنَّ كُ ، فَ هِ لقِ ن خَ دٌ مِ دهُ أَحَ ـحـمَ يَ
ـا  بِمَ ، وَ اقِ نَ األَرزَ ـم مِ ـهُ طَ لَ ـا بَسَ هُ بِمَ بَادَ ـهُ أَغنَى عِ نَّ  أَ        
مِ  النِّعَ نَ  مِ م  ـيـهِ لَ عَ عَ  ابَ تَ ـا  مَ وَ  ، اتِ كَ البَـرَ نَ  مِ ـهُ  لَ نزَ أَ وَ  ، اتِ يـرَ الـخَ نَ  مِ م  ـيـهِ لَ عَ هُ  رَّ دَ أَ

نَى. الغِ ـى  إِلَ ةِ  لَ وصِ الـمُ األَسبَابِ  نَ  مِ هُ  ـرَ سَّ يَ ـا  بِمَ وَ ـى،  تُـحصَ الَ  وَ دُّ  عَ تُ الَ  تـِي  الَّ
يـنٍ  عَ ةَ  طَرفَ نهُ  عَ تَستَغنـِي  الَ  ا  هَ بِأَسرِ ئِقَ  الَ الـخَ نَّ  أَ            
الَ  قَ  ، ـيءٍ شَ لِّ  كُ فـِي  قِ  طــالَ اإلِ لَـى  عَ ـى اهللاِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ ـم  هُ فَ ا،  أَحوالـِهَ ن  مِ الٍ  حَ فِي 
ـــمُ  نـــتُ أَ وَ ــنـِـيُّ  الــغَ ـــوَ  هُ  ُ َواهللَّ ٣٨]؛  [مــحــمــد:   ﴾  Ç Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
ــلُ  ــامِ ــوَ الــكَ هُ ــم. وَ كُ ــورِ مُ ــيــعِ أُ ــمِ ــم، لِــجَ ــاتِــكُ وقَ ــيــعِ أَ ــمِ ــيــهِ فِــي جَ ــونَ إِلَ ــحــتَــاجُ ، تَ اءُ ــرَ ــقَ الــفُ
 ، ارُّ الضَّ النَّافِعُ  وَ  هُ  ُ َواهللَّ  ، وهِ جُ الوُ يعِ  مِ جَ ن  مِ ونَ  نَاقِصُ بِيدُ  العَ وَ  ، وهِ جُ الوُ لِّ  كُ ن  مِ

. يءٌ شَ األَمرِ  وَ رِّ  الضَّ وَ النَّفعِ  نَ  مِ هُ  لَ لَيسَ  خلُوقُ  الــمَ وَ
ے   ~  }  |  { z  y  x  w  v  u ﴿ ـــــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــــالَ اُهللا  قَ
م،  هُ ـيٌّ لَ اتـِ مــرٌ ذَ ــيــهِ أَ ــبَــادِ إِلَ ــقــرَ الــعِ نَّ فَ ــةِ أَ هِ اآليَ ــذِ ڽ فِــي هَ ــيَّــنَ O  ﴾ [فــاطــر]. بَ

«نثر الـجوهر علـى حديث أبـي ذر» (ص١٦٥).  (١)
«فتـح القديـر» (٣٣٨/٤).  (٢)
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م  هِ ارِ افتِقَ ةِ  دَّ لِشِ ـم  ـهُ نَّ أَ كَ م،  هِ فَقرِ فـِي  ةِ  غَ بَالَ لِلـمُ اءِ  رَ قَ الفُ يفُ  تَعرِ م. «وَ نهُ عَ كُّ  نفَ يَ الَ 
. الً امِ كَ ا  فَقرً  (١)« اءُ رَ قَ الفُ ـمُ  هُ م  هِ يَاجِ احتـِ ةِ  ثرَ كَ وَ

وا.  دُ يُوجَ لَم  م،  اهُ إِيَّ هُ  ادُ إِيجَ لَوالَ  فَ  ، ادِ يـجَ اإلِ وَ لقِ  الـخَ فـِي  ـيـهِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ م  فَهُ
 »  º  A  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ چ:  ـــــــالَ قَ

B  ﴾ [اإلنسان].  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
ــوالَ  ــتِـــــي لَ ، الَّ حِ ارِ ــوَ الـــــجَ ـــاءِ وَ األَعـــضَ  وَ ــوَ ـــم بِــالــقُ هِ ادِ ـــــيـــــهِ فِـــــي إِعـــدَ اءُ إِلَ ـــرَ ـــقَ فُ وَ

. لٍ مَ عَ َيِّ  ألِ وا  دُّ استَعَ ا  لـَمَ ـم،  اهُ إِيَّ هُ  ادُ إِعدَ
لَوالَ  . فَ البَاطِنَةِ ةِ وَ رَ مِ الظَّاهِ النِّعَ ، وَ اقِ األَرزَ اتِ وَ م بِاألَقوَ ادِهِ اءُ فِي إِمدَ رَ قَ فُ

. ـيءٌ شَ مِ  النِّعَ وَ زقِ  الرِّ نَ  مِ ـم  ـهُ لَ لَ  صَ حَ ـا  ـمَ لَ  ، ورَ األُمُ هُ  ـيـرُ ـيسِ تَ وَ هُ  انُ إِحسَ وَ ـهُ  فَضلُ
ــةِ  ــيَ ــربِ ؛ الــتَّ ــيــرِ ــدبِ ـــاسِ الــتَّ جـــنَ أَ وَ  ، ـيَــةِ اعِ الــتَّــربـِ نـــوَ ـــأَ ــم بِ ــهِ ــتِ ــيَ ــربِ فِـــي تَ ـــيـــهِ  لَ إِ اءُ  ـــرَ ـــقَ فُ

. ــةِ ــاصَّ الــخَ وَ  ، ــةِ ــامَّ الــعَ
. انُ يمُ األَبدَ ا بِهِ تَستَقِ الُ مَ إِيصَ ، وَ التَّدبِيرُ ، وَ لقُ : الخَ ةِ امَّ ربِيَةِ اهللاِ العَ عنَى تَ مَ «وَ

ــم  ــهُ ـــحَ لَ أَصـــلَ ، وَ ــهِ ــطــفِ ــلُ ـــم بِ ـــاهُ بَّ يـــنَ رَ ـــذِ ، الَّ ــهِ ــلــقِ ـــارِ خَ ـــيَ ـــةُ لِـــخِ ـــاصَّ ـــةُ الـــخَ ـــربِـــيَ الـــتَّ وَ
نٌ  مِّ تَضَ مُ ا  ذَ هَ وَ  ، النُّورِ إِلَى  اتِ  الظُّلُمَ نَ  مِ م  هُ جَ أَخرَ فَ م  هُ الَّ تَوَ وَ م،  نيَاهُ دُ وَ م  ينَهُ دِ
 ، جــهٍ ــلِّ وَ ــن كُ ــم مِ ــهِ ــوسِ ــفُ ــةِ نُ ــربِــيَ ــلَــى تَ ونَ عَ رُ ــقــدِ ــم الَ يَ ــهُ نَّ أَ ــم، وَ ــهِ بِّ ــى رَ ــم إِلَ هِ ــارِ فــتِــقَ الِ

م»(٢). هُ ورَ مُ أُ يُصلِحُ  وَ م  هُ الَّ تَوَ يَ م  بِّهِ رَ يرُ  غَ م  هُ لَ لَيسَ  فَ
وبِ  ــرُ ـــةِ الــكُ الَ إِزَ وَ  ، هِ ــارِ ــكَ فـــعِ الـــــمَ دَ وَ ـم،  نـهُ ــمِ عَ ـــــرفِ الــنِّــقَ صَ فِــي  ــيــهِ  إِلَ اءُ  ــرَ ــقَ «فُ
ــم،  هِ ــســرِ ـــــــهُ لِــعُ ـــتُ الَ إِزَ ــم، وَ ــهِ ـــ ــاتِ بَ ــرُ ــهُ لِــكُ ــجُ يـــ ــفــرِ تَ ـــــم، وَ ــنـــــهُ ـــهُ عَ فـــعُ ـــوالَ دَ ـــلَ . فَ ائِـــدِ ـــدَ الـــشَّ وَ

.(٣)« ائِدُ دَ الشَّ وَ هُ  ارِ كَ الـمَ مُ  ـيـهِ لَ عَ ت  رَّ ستَـمَ الَ
ـيلِ  بِاللَّ ــا  ــنــهَ مِ هُ  ــؤُ ــكــلَ يَ ڽ  ُ اهللَّ وَ  ، أَصـــالً ــا  هَ ــرِ كــثَ بِــأَ ـــــهُ  لَ ــورَ  ــعُ شُ الَ  ــبــدُ  الــعَ «وَ

«فتـح البـيان» (٢٣٦/١١). عدي» (٤١/٥).(١)  «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٦١).  (٣)
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 ﴾ u  t  s  r  q  p  o ﴿ ـــــــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــــالَ  قَ ـــا  ــــ ـــمَ كَ ؛  ــــارِ ــــهَ ـــــ الــــنَّ وَ
.(١)«[٤٢ [األنبـياء: 

ـــــا  ـــــمَّ ــم، مِ ــــهِ ــتـِ اسَ ــرَ حِ ــم وَ ــهِ ــفــظِ حِ ــم وَ ــهِ ـــ تِ ءَ ــالَ ــكَ ــم: بِ ـــــيـــــهِ ــلَ ــمٌ عَ ــنــعِ ڽ مُ ـــوَ ـــهُ «فَ
ـم،  نـهُ عَ التَّامِّ  نَاهُ  غِ عَ  مَ ا  ذَ هَ  . هُ يـرُ غَ ـم  ـهُ لَ افِظَ  حَ الَ   ، هُ حدَ وَ ارِ  هَ النـَّ وَ ـيلِ  بِاللَّ م  يـهِ ؤذِ يُ

.(٢)« جهٍ وَ لِّ  كُ ن  مِ ـيـهِ  إِلَ التَّامِّ  مُ  هِ فَقرِ وَ
لَوالَ  فَ ـم:  هُ يُصلِـحُ ـا  بِمَ م  لِـهِ مَ عَ وَ  ، ونَ ـمُ علَ يَ الَ  ـا  مَ م  هِ تَعلِـيمِ فـِي  ـيـهِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ

وا. يَصلُحُ ـم  لَ  ، هُ يقُ تَوفـِ لَوالَ  وَ وا،  ـمُ لَّ تَعَ يَ ـم  لَ  ، هُ تَعلِـيمُ
E  ﴾ [العلق].  b  a  `  _  ^ ﴿ الَى:  عَ تَ الَ اُهللا  قَ

 μ ﴿ ک:  ــالَ قَ ا  مَ كَ يئًا،  شَ علَمُ  يَ الَ  لٌ  اهِ جَ التَّعلِيمِ  بلَ  «قَ انَ  نسَ اإلِ ــإِنَّ  فَ
.(٣)«[٧٨ ½  ﴾ [النحل:   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

وا. ا اهتَدَ ــمَ م لَ هُ ايتُهُ لَ دَ لَوالَ هِ ، وَ يمِ ستَقِ اطِ الــمُ رَ م إِلَى الصِّ تِهِ ايَ دَ يهِ فِي هِ اءُ إِلَ رَ قَ فُ
ا  : «يَ الَ قَ هُ  نَّ أَ گ -  نِ اهللاِ عَ   وَ رَ ا  فِيمَ ملسو هيلع هللا ىلص -  النَّبِيِّ نِ  عَ گ:  رٍّ ذَ بِي  أَ ن  عَ

كُم»(٤). أَهدِ ونِي  استَهدُ فَ  ، يتُهُ دَ هَ ن  مَ إِالَّ  الٌّ  ضَ م  لُّكُ كُ بَادِي  عِ
ا. هَ يقِ طَرِ لُوكِ  سُ إِلَى  م  فِّقكُّ وَ أُ  ، ةَ ايَ دَ الهِ نِّي  مِ بُوا  اطلُ أَي: 

 ، ولٍ ـــســـؤُ ـــمُ مَ عـــظَ أَ ، وَ ــوبٍ ــطــلُ ــــلُّ مَ جَ : أَ ــيــمِ ــقِ ــمــســتَ اطِ الُ ـــرَ ــةُ إِلَـــى الـــصِّ ايَ ــدَ ــهِ ـــ الـــ وَ
الثَّبَاتُ  وَ  ، بِهِ لُ  مَ العَ وَ  ، قِّ الـحَ ةُ  فَ عرِ مَ هُ  ونُ مَضمُ ي  «الَّذِ  . بِ اهِ وَ المَ فُ  أَشرَ  : هُ يلُ نَ وَ
اتِبِ  رَ المَ هِ  ــذِ هَ الِ  بِاستِكمَ فَ ؛  وِّ دعُ الــمَ  َأَذ لَى  عَ برُ  الصَّ وَ  ، ــيــهِ إِلَ ةُ  عــوَ الــدَّ وَ  ، لَيهِ عَ

.(٥)« تِهِ ايَ دَ هِ ن  مِ صَ  نَقَ ا،  نهَ مِ صَ  نَقَ ا  مَ وَ  ، ةُ ايَ الِهدَ لُ  تُستَكمَ  ، مسِ الخَ
«طريق الهجرتين» (ص٥٥٦).  (١)

المصدر السابق (ص٥٧٠) [دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة].  (٢)
«جامع العلوم والـحكم» (٣٩/٢). رواه مسلم (٢٥٧٧).(٣)   (٤)

«كشف الغطاء في حكم سماع الغناء» (ص١٢٦).  (٥)
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 ، ــاتِــهِ ــجَ نَ تِــهِ وَ ــادَ ــعَ ــةٌ فِــي سَ يَّ ورِ ــرُ ــةِ ضَ ايَ ــدَ هِ الــــــــهِ ــذِ ــى هَ ــهُ «إِلَ ــتُ ــاجَ حَ ــبــدِ وَ ــقــرُ الــعَ ــفَ فَ
 ، اتَ مَ هُ  زقُ رِ طَعَ  انقَ ا  إِذَ فَ  ، هُ قُ رزُ يَ إِنَّ اَهللا  فَ  ، النَّصرِ وَ زقِ  الرِّ إِلَى  ةِ  اجَ الــحَ فِ  الَ بِخِ
انَ  كَ ، وَ وتِ ا بَعدَ الــمَ يدً عِ انَ سَ ، كَ ةِ ايَ دَ ن أَهلِ الــهِ انَ مِ إِن كَ ؛ فَ نهُ دَّ مِ وتُ الَ بُ الــمَ وَ

. هِ قِّ حَ فِي  ةً  حمَ رَ ونُ  يَكُ فَ  ، ةِ يَّ دِ األَبَ ةِ  ائِمَ الدَّ ةِ  ادَ عَ السَّ إِلَى  هُ  لَ الً  وصِ مُ وتُ  الــمَ
هــلِ  ــن أَ ـــانَ مِ ا كَ ـــإِذَ ، فَ ــتِــلَ ــتَّــى قُ ــبَ حَ ــلِ غُ ــرَ وَ ــهِ ـــهُ قُ نَّ رَ أَ ـــدِّ ا قُ لِـــكَ الــنَّــصــرُ إِذَ ـــذَ كَ وَ

. يهِ لَ عَ ةِ اهللاِ  نِعمَ امِ  تَمَ ن  مِ تلُ  القَ انَ  كَ وَ ا،  يدً هِ شَ اتَ  مَ ةِ  امَ ستِقَ االِ وَ ةِ  ايَ دَ الــهِ
زقِ  ـــى الـــرِّ ــم إِلَ ــتِــهِ ــاجَ ـــن حَ ـــمُ مِ عـــظَ ، أَ ــدَ ــهُ ـــ ـــى الـــ ــادِ إِلَ ــبَ ـــةَ الــعِ ـــاجَ نَّ حَ ــنَ أَ ــيَّ ــبَ ــتَ فَ

ا»(١). مَ ينَهُ بَ نِسبَةَ  الَ  بَل   ، النَّصرِ وَ
ــانَ  نــسَ نَّ «اإلِ ـــأَ لِـــكَ بِ ـــــم، ذَ ـــــهُ ـــــهِ لَ تِ ــرَ ــغــفِ مَ ـــــم وَ ــنـــــهُ هِ عَ ــفــوِ ــةِ عَ ــهَ ــن جِ ـــــيـــــهِ مِ اءُ إِلَ ــرَ ــقَ فُ
ــورُ  ــفُ ــوَ الــغَ هُ ، وَ ـــــهُ ــرُ لَ ــغــفِ يَ ــهُ وَ ـــــمُ ـــــرحَ ـــــى يَ ــالَ ــعَ ـــهُ تَ بُّ رَ ، وَ ــذنِــبٌ يـرٌ مُ قِ ــوَ فَ ــهُ ائِــمـــًــا فَ ــذنِــبُ دَ يُ
الَ  ــا وَ نـــــيَ ، الَ فِـــــي الــدُّ ــيـــــرٌ أَصـــالً ـــدَ خَ جِ ـــــا وُ ـــــمَ : لَ ــهُ ــانُ إِحــسَ ـــــهُ وَ ــتُ حـــــمَ ــوالَ رَ ــلَ ، فَ ــيــمُ حِ الــرَّ
إِلَى  ا  ائِمً دَ حتَاجٌ  مُ ــوَ  هُ وَ  ، ــوبِــهِ نُ ذُ ــرَّ  شَ بدُ  العَ ــيَ  قِ وُ ا  مَ لَ هُ  تُ رَ غفِ مَ ــوالَ  لَ وَ  ، ةِ ــرَ اآلخِ فـِي 
الَ  ، وَ ــهِ ــتِ حــمَ ــةُ إِالَّ بِــرَ ــلُ الــنِّــعــمَ ــحــصُ الَ تَ ، وَ ـــرِّ الـــشَّ ــرِّ وَ فــــعِ الــضُّ دَ ، وَ ــةِ ــولِ الــنِّــعــمَ ــصُ حُ
الَى:  عَ تَ الَ  قَ ا  مَ كَ  ، بَادِ العِ نُوبُ  ذُ إِالَّ  رِّ  لِلشَّ بَبَ  سَ الَ  هُ  إِنَّ فَ  ، تِهِ رَ غفِ بِمَ إِالَّ  رُّ  الشَّ فِعُ  ندَ يَ
ادُ  رَ الــمُ وَ ٧٩]؛  [الــنــســاء:   ﴾  ä ã  â  á  à  ß  Þ  Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿
 ، مِ النِّعَ ــنَ  مِ هُ  ــرُّ ــسُ يَ ــا  مَ  : نَاتِ سَ بِالحَ وَ  ، ائِبِ صَ الــمَ ــنَ  مِ بدَ  العَ ــوءُ  ــسُ يَ ــا  مَ  : يِّئَاتِ بِالسَّ
[األعــــــراف]؛   ﴾  L  {  z  y  x  w ﴿  : ـــــالَ قَ ـــا  ـــمَ كَ
دٍ  َحَ ألِ ونَ  يَكُ أَن  يرِ  غَ ن  مِ ا،  ــودً جُ وَ فَضالً  نَ اهللاِ  مِ هُ  لُّ كُ يرُ  الخَ وَ  ، ةُ حمَ الرَّ وَ مُ  النِّعَ فَ

. قٌّ حَ يهِ  لَ عَ هِ  نَفسِ ةِ  هَ جِ ن  مِ
 Ï ﴿ :ــى ــالَ ــعَ ـــالَ تَ ــا قَ ــمَ ــم، كَ ــســبِــهِ كَ ــادِ وَ ــبَ ــــوبِ الــعِ نُ ــبِ ذُ ــبَ : بِــسَ ــائِــبُ ــصَ ــمَ الـــ وَ
 ﴾ d  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

.(٤٠١/٢٢ - ٤٠٢) «مجموع الفتاو»  (١)
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. اةِ النَّجَ ـى  إِلَ ـهُ  لَ يلَ  بـِ سَ فَالَ   ، ـهُ لَ ر  غفِ يَ وَ بدِ  العَ نِ  عَ يَعفُ  ـم  لَ إِن  فَ [الشور]»(١)؛ 
ي  نَفسِ لَمتُ  ظَ إِنِّي  ُهمَّ  «اللَُّهمَّاللَّ  : ولَ قُ يَ أَن  گ  يقَ دِّ الصِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ لَّمَ  عَ ا  ذَ لِهَ وَ
منِي  ارحَ ، وَ كَ ندِ ةً مِن عِ رَ غفِ ر لِي مَ اغفِ فَ  ، إِالَّ أَنتَ نُوبَ  رُ الذُّ غفِ الَ يَ ا، وَ ثِيرً كَ ا  ظُلمً

.(٢)« يمُ حِ الرَّ ورُ  فُ الغَ نتَ  أَ إِنَّكَ 
 : الَ مَّ قَ هِ، ثُ ثُّرِ تَكَ هِ وَ دِ دُّ يَةِ لِتَعَ قتَضِ ةِ الـمُ ثرَ هُ بِالكَ فَ صَ وَ ، وَ هِ هِ لِنَفسِ ن ظُلمِ أَخبَرَ عَ «فَ
رُ  يَقصُ لِي  مَ عَ بَل  عيِي،  سَ الَ  وَ لِي  مَ عَ ا  ــهَ نَالُ يَ الَ  أَي:  »؛  كَ ندِ عِ مِن  ةً  رَ غفِ مَ لِي  ر  اغفِ «فَ
تِي»(٣)،  تَوبَ ي وَ ارِ الَ بِاستِغفَ سبِي وَ ، الَ بِكَ انِكَ إِحسَ ن فَضلِكَ وَ يَ مِ ا هِ إِنَّمَ ا، وَ نهَ عَ
ا فِي  مَ ، كَ فٍ اصِ صفُ وَ يطُ بِهِ وَ ندِ اهللاِ، الَ يُحِ ن عِ انَ مِ ا كَ مَ . وَ كَ ندِ ن عِ يَ مِ ا هِ إِنَّمَ وَ

M  ﴾ [الكهف].  Z Y X W V U T S ﴿ : ولِهِ قَ
إِن  فَ  ، تِكَ حمَ رَ دِ  رَّ جَ مُ لَى  عَ إِالَّ  لِي  وَّ عَ مُ لَيسَ  أَي:  منِي».  ارحَ «وَ  : الَ قَ مَّ  «ثُ

لِي. مٌ  زِ الَ كُ  الَ الــهَ فَ إِالَّ  وَ متَنِي،  حِ رَ
هُ  نَّ : أَ منِهِ فِي ضِ ، وَ ةِ يَّ بُودِ العُ فِ وَ ارِ عَ نَ الــمَ ا فِيهِ مِ مَ اءَ وَ عَ ا الدُّ ذَ بِيبُ هَ رِ اللَّ بَّ ليَتَدَ فَ
.(٤)« تِكَ رَ غفِ مَ تِكَ وَ حمَ و إِالَّ بِرَ إِنِّي الَ أَنجُ لَم تَظلِمنِي، وَ لتَ فِيَّ وَ دَ عَ بتَنِي لَ ذَّ لَو عَ

لَوالَ  «فَ اهللاِ  ةِ  حـمَ بـِرَ إِالَّ  ــنَّــةَ  الـــــجَ لَ  خَ دَ الَ  وَ اهللاِ،  فوِ  بِعَ إِالَّ  دٌ  حَ أَ ا  نَجَ ـــــا  ــمَ فَ
 ، هُ الِقَ خَ فَ  رَ عَ الَ  وَ  ، البَتَّةَ يشٌ  عَ ا  دً حَ أَ نَأَ  هَ ـا  مَ  ، ـهُ تُ رَ غفِ مَ وَ تُـهُ  حـمَ رَ وَ اهللاِ  فَضلُ 
ــهُ  ـــ ــتُ حـــــمَ رَ إِالَّ  ــقَ  ئِ ــالَ الـــــخَ ــعُ  ــسَ يَ ـــالَ  فَ  .(٥ )« ـــهُ ـــاعَ طَ أَ الَ  وَ  ، ــهِ ـــ بِ ـــنَ  آمَ الَ  وَ  ، هُ ــــرَ كَ ذَ الَ  وَ
ــهِ  ـــ بِ ـــلَ  ـــدخُ يَ و  أَ لـــنَّـــارِ  ا ـــنَ  مِ ــــهِ  بـِ ــوَ  ــنــجُ يَ أَن  ـــــم  ــنــهُ مِ ــــدٍ  حَ أَ ـــلُ  ـــمَ عَ ــغُ  ــبــلُ يَ الَ  وَ  ، هُ ـــفـــوُ عَ وَ
ا  تَعظِيمً ـم  هُ دُّ شَ أَ وَ  ، الً مَ عَ ـم  ـهُ لُ فضَ أَ وَ  - ـهِ  بِّ لِرَ لقِ  الـخَ عُ  طوَ أَ الَ  قَ ـا  مَ كَ  ، نَّةَ الـجَ
 : الَ قَ ؟  اهللاِ ولَ  سُ رَ ا  يَ نتَ  أَ الَ  وَ وا:  الُ قَ  ،« ـهُ لُ مَ عَ م  نكُ مِ ا  دً حَ أَ يَ  نجِ يُ «لَن   :- ـهُ  لَ

.(٤٢/١) «مجموع الفتاو» رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).(١)   (٢)
ف. «طريق الهجرتين» (ص٥١٠)، بتصرُّ المصدر السابق.(٣)   (٤)

«شفاء العلـيل» (٣٤٩/١).  (٥)
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.(١ )« ــةٍ حـــــمَ بِـــــرَ اُهللاُهللا  نـِيَ  دَ مَّ تَغَ يَ ن  أَ إِالَّ  ــا،  نَ أَ الَ  «وَ
تِ  االَ الـحَ يعِ  ـمِ جَ فـِي   ، اعتِبَارٍ لِّ  بِكُ وَ عنًى  مَ لِّ  بِكُ  : اتِ بِالذَّ ـيـهِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ ـم  هُ فَ
وا. رُ يَشعُ ـم  لَ أَم  قرِ  الفَ اعِ  نوَ أَ بِبَعضِ  وا  رُ عَ شَ اءٌ  وَ سَ  ، ورِ األُمُ يـــعِ  ـمِ لـِجَ ـــاتِ  األَوقَ وَ

أَهلِ  لُّ  كُ وَ ـم،  نـهُ عَ نـِيُّ  الغَ هُ  حدَ وَ وَ  هُ وَ  ، ـيـهِ إِلَ ونَ  ـحتَاجُ مُ م  َنَّهُ ألِ  ، ـيـهِ إِلَ راءُ  قَ فُ
الَ  ـا  مَ ـهُ  لُ تَسأَ ةُ  ئِكَ الَ الـمَ «فَ ا.  ــدً أَحَ لُ  يَسأَ الَ  ــوَ  هُ وَ  ، ـهُ ونَ لُ يَسأَ األَرضِ  وَ اتِ  ـاوَ مَ السَّ
 ، هِ رِ امِ وَ أَ ـيذِ  نفِ تَ وَ  ، هِ تـِ بَادَ عِ سنِ  حُ وَ هِ  كرِ شُ وَ هِ  كرِ ذِ لَـى  عَ هِ  تـِ انَ إِعَ ن  مِ  : هِ بـِ إِالَّ  ا  ـهَ لَ يَاةَ  حَ
أَن  ـــــهُ  لُ ــســأَ تَ وَ  ، ــفــلِـــــيِّ الــسُّ وَ يِّ  ــلــوِ الــعُ ـــــمِ  ــالَ الــعَ ــالِـــــحِ  ــصَ مَ ــن  مِ م  ـيـهِ إِلَ ــلَ  ــعَ جَ ـا  بِمَ ــامِ  ــيَ الــقِ وَ
أَن  وَ ا،  هَ بلِـيغِ تَ وَ هِ  تـِ االَ سَ رِ اءِ  دَ أَ لَـى  عَ ـم  هُ يـنـَ عِ يُ أَن  ـهُ  لُ تَسأَ لُ  سُ الرُّ وَ  ، مَ آدَ لِبَنـِي  رَ  غفِ يَ
م،  ادِهِ عَ مَ وَ م  هِ اشِ عَ مَ فـِي  م  هِ الـحِ صَ مَ ن  مِ لِــكَ  ذَ يـرِ  غَ وَ م،  ائِهِ أَعدَ لَـى  عَ ـم  هُ ـرَ نصُ يَ
ـهُ  لُّ كُ يَوانُ  الـحَ وَ ا،  فِهَ اختِالَ وَ ا  هَ عِ نَوُّ تَ لَـى  عَ ـم  هُ الـِحَ صَ مَ ـهُ  ونَ لُ يَسأَ ـم  ـهُ لُّ كُ مَ  آدَ نُو  بَ وَ
النَّبَاتُ  وَ رُ  جَ الشَّ وَ  ، نهُ عَ فعَ  الدَّ ـهُ  لُ يَسأَ وَ  ، هُ يمُ قِ يُ ـا  مَ وَ ـهُ  وتَ قُ وَ هُ  اءَ ــذَ غِ وَ هُ  زقَ رِ ـهُ  لُ يَسأَ

 ` ﴿  : الـِهِ حَ وَ الـِهِ  بِقَ هُ  ادَ إِمدَ ـهُ  لُ يَسأَ ـهُ  لُّ كُ ونُ  الكَ وَ  ، هِ بـِ لُ  يَكمُ ـا  مَ وَ هُ  اءَ ذَ غِ ـهُ  لُ يَسأَ
c ﴾ [الرحـمن]»(٢).  j  i  h  g  f  e d  c  b  a

 ﴾  j  i  h  g  f ﴿ : ــهِ ــولِـــ ملسو هيلع هللا ىلص فِـــــي قَ ـــــيِّ ــبِ ـــنِ الــنَّ گ: عَ اءِ ردَ ـــــي الــــــدَّ بِ ــن أَ عَ
ــومـــًــا،  ــعَ قَ ــرفَ ـــ يَ ــا، وَ ــربً جَ كَ ـــرِّ ـــفَ يُ ــا، وَ نــبً ــرَ ذَ ــغــفِ ــهِ أَن يَ ــأنِـــ ـــن شَ : «مِ ـــالَ ٢٩]؛ قَ [الــرحـــــمــن: 

.(٣)« يـنَ رِ آخَ عَ  يَضَ وَ
ـا  ـمَ هُ وَ  - ۏ  يلُ ـاعِ إِسمَ وَ يمُ  اهِ إِبـرَ الَ  قَ م،  ـالـِهِ أَعمَ بُولِ  قَ فـِي  ـيـهِ  إِلَ راءُ  قَ فُ
 ﴾ W  /  .  -  ,  + *  )  ( ﴿ البَـيتِ -:  ــنَ  مِ ــدَ  اعِ ــوَ الــقَ ــانِ  ــعَ ـــــرفَ يَ
بُولِ  قَ فـِي  وَ  ، لِ مَ العَ فـِي  ک  ـهِ بِّ رَ ـى  إِلَ رٌ  فتَقِ مُ ـهُ  نَّ أَ لِـمَ  عَ ا  إِذَ انُ  نسَ اإلِ «وَ [البقرة]. 

رواه البخاري (٦٤٦٣)، ومسلـم (٢٨١٦). «شفاء العلـيل» (٥٢١/٢).(١)   (٢)
الـــظـــمـــآن»  مــــــوارد  «صـــحـــيـــــــح  فـــــــي  األلـــبـــانـــــــي۴  وصـــحـــحـــه   ،(٦٨٩) حـــبـــان  ابـــــن  رواه   (٣)

.(١٤٧٨)
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نَّ اَهللا  بِأَ يــا  ــرِ حَ ـــارَ  صَ  ، ـــابُ عـــجَ اإلِ ــنــهُ  عَ الَ  زَ ا  إِذَ وَ ؛  ـــابُ عـــجَ اإلِ ــنــهُ  عَ الَ  زَ  ، ــلِ ــمَ الــعَ
 ، يـنَ ـمِ الَ العَ بُّ  رَ ـهُ  قبَلُ يَ ــلٍ  ــمَ عَ ــن  مِ ــلُّ  أَجَ ــلٍ  ــمَ عَ ــأَيُّ  فَ  .(١)« ــهُ ــثِــيــبُ يُ وَ ــنــهُ  مِ قبَلُ  يَ ـى  الَ عَ تَ
زُّ  عَ أَ ةٍ  طَاعَ أَيُّ  وَ  ، يـنَ ـمِ الَ العَ بُّ  رَ ـيـهِ  لَ عَ ثنـِي  يُ وَ هُ  رُ يَشكُ عيٍ  سَ ن  مِ مُ  كرَ أَ عيٍ  سَ أَيُّ  وَ

؟! يـنَ ـمِ الَ العَ بُّ  رَ ا  ـيَـهَ ضِ رَ وَ ا  هَ اختَارَ ةٍ  طَاعَ ن  مِ
ــةَ  ــرفَ ــانِـــــهِ طَ إِحــسَ ـــــهِ وَ ــنِّ مَ ، وَ ـــــهِ ــضــلِ فَ ــتِـــــهِ وَ ــن نِــعــمَ ــم عَ ـــــهُ وجَ لَ ـــرُ ــيــهِ الَ خُ اءُ إِلَ ــرَ ــقَ «فُ
هِ  مِ نِعَ ــلَــى  عَ كرِ اهللاِ  شُ ــن  عَ ونَ  ــرُ ــصِّ ــقَ مُ  .(٢)« ةِ ــــرَ اآلخِ فـِي  الَ  وَ نـيَا  الدُّ فـِي  الَ   ، ــيـــــنٍ عَ

ى. تُحصَ الَ  وَ دُّ  عَ تُ الَ  تِي  الَّ اسِ  األَنفَ دِ  دَ بِعَ  ، لَةِ اصِ تَوَ الــمُ ةِ  فَ ادِ تَرَ الــمُ
دنَى  أَ الَ  وَ ا،  ـهَ لَّ قَ أَ الَ  وَ ا،  بَدً أَ هُ  مَ نِعَ افـِئَ  كَ يُ أَن  دٌ  أَحَ يَستَطِيعُ  الَ  ـى  الَ عَ تَ بُّ  الرَّ فَ

. هِ مِ نِعَ ن  مِ ةٍ  نِعمَ
ـى  إِلَ هِ  ارِ افتِقَ عَ  مَ رُ  يَشكُ بدُ  العَ وَ  ، بدِ العَ نِ  عَ استِغنَائِهِ  عَ  مَ يُعطِي  چ  بُّ الرَّ وَ

؟! يمِ رِ الكَ نـِيِّ  الغَ طَاءَ  عَ  ، يـرِ قِ الفَ ـحتَاجِ  الـمُ كرُ  شُ افـِئُ  كَ يُ ل  فَهَ  . بِّ الرَّ
 : ــــالَ قَ ـــهُ  ــــ تَ ـــدَ ـــائِ ــــ مَ ـــــعَ  فَ رَ ا  ذَ إِ ـــــانَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــيَّ ــــ ـــبِ لـــنَّ ا نَّ  أَ گ:  ــــةَ ــــامَ ـــــ مَ أُ ــــــي  بـِ أَ ــــن  عَ
ــســتَــغــنًــى  مُ الَ  وَ  ، عٍ دَّ وَ مُ الَ  وَ  ، ـيٍّ كفِ مَ يـرَ  غَ  ، يـهِ فـِ ا  كً بَارَ مُ يِّبًا  طَ ا  ثِيـرً كَ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ ـمدُ  «الـحَ

.(٣ ــنَــا»( بَّ ــنــهُ رَ عَ
ومُ  ــدُ تَ الَ  هُ  مُ نِعَ وَ  ، افِئَهُ تُكَ أَن  نَكَ  أَمكَ ةٍ  بِنِعمَ ـيكَ  لَ عَ مَ  نعَ أَ ا  «إِذَ ـخلُوقُ  الـمَ فَ
؛  ــنــهُ ــغــنِـــــيَ عَ ــســتَ ــنُــكَ أَن تَ ــمــكِ يُ ، وَ ــنــكَ ــا عَ ــهَ ــعَ ــقــطَ يَ ـــكَ وَ عَ دِّ ـــوَ ـــدَّ أَن تُ ـــل الَ بُ ، بَ ـــــيــكَ ــلَ عَ
ـهُ  إِنَّ فَ  ، هُ مَ نِعَ امَ  دَ أَ ـيكَ  لَ عَ مَ  نعَ أَ ا  إِذَ وَ  ، هِ مِ نِعَ لَـى  عَ افِئَهُ  تُكَ أَن  يُمكِنُ  الَ  ک  ُ َواهللَّ

.(٤)« يـنٍ عَ ةَ  طَرفَ نهُ  عَ يُستَغنَى  الَ  وَ قنَى،  أَ وَ أَغنَى  وَ  هُ
هِ،  كرِ يَامِ بِشُ ـيـرِ فِي القِ ةِ التَّقصِ ؤيَ رُ نَّةِ وَ ودِ الـمِ هُ نَّا بِشُ ـيَ مِ ضِ ـى رَ الَ عَ كِنَّ اَهللا تَ لَ وَ

مة ابن عثيمين۴. «تفسـيـر سورة آل عمران» (٢٢٧/١)، للعالَّ  (١)
«شفاء العلـيل» (١٥٣/١). رواه البخاري (٥٤٥٨).(٢)   (٣)

» (ص١٨)، البن القيم۴. ـمدِ «فتـيا فـي صـيغة الـحَ  (٤)
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نبـِي»(١). بُوءُ لَكَ بِذَ أَ ، وَ ـيَّ لَ تِكَ عَ بُوءُ لَكَ بِنِعمَ : «أَ ارِ ستِغفَ يِّدِ االِ يثِ سَ دِ ـا فـِي حَ مَ كَ
ن  عَ ارِ  األَضرَ فعِ  دَ وَ م،  هِ الـِحِ صَ مَ ـيلِ  تَـحصِ لَـى  عَ يـنَ  رِ ادِ قَ يـرُ  غَ  ، ـيـهِ إِلَ اءُ  رَ قَ فُ
 ﴾ X  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ ــىگ:  ــوسَ مُ ـــالَ  قَ ـــــا  ــمَ كَ ــم،  ــهِ ــسِ نــفُ أَ
ا  ـــذَ هَ هُ لِـــي؛ وَ ــرُ ــيَــسِّ تُ ، وَ ــــيَّ ــهُ إِلَ ــوقُ ــسُ ي تَ ـــذِ ، الَّ ــيــرِ ــرٌ لِــلــخَ ــقِ ــفــتَ ـــي مُ [الــقــصــص]. «أَي: إِنِّ
ل  زَ يَ لَم  فَ ؛  الِ قَ الــمَ انِ  بِلِسَ الِ  ؤَ السُّ نَ  مِ بلَغُ  أَ  ، الِ بِالحَ الُ  ؤَ السُّ وَ  ، الِهِ بِحَ نهُ  مِ الٌ  ؤَ سُ
 ، هُ حدَ وَ  ِ بِاهللَّ هُ  ــاءَ جَ رَ ا  قً لِّ عَ مُ  ، يهِ إِلَ ا  رً فتَقِ مُ ا»(٢)  قً لِّ تَمَ مُ هُ  بَّ رَ يًا  اعِ دَ  ، ةِ الَ الحَ هِ  ذِ هَ فِي 

.(٣) اقُ زَّ الرَّ وَ  هُ  ُ َواهللَّ  ، هُ مَّ هَ الَ  جَ وَ هُ  ربَ كَ جَ  رَّ فَ تَّى  حَ
 ﴾  Z  Y  X  W  V  U  T﴿ ک:  ــهِ ـــولـِ قَ فِـــي  ک  ـــاسٍ ـــبَّ عَ ابـــنِ  ـــنِ  عَ

.(٤) ةٍ رَ تَمْ قِّ  شِ إِلَى  ا  يرً قِ فَ ئِذٍ  ومَ يَ انَ  كَ  : الَ قَ ٢٤]؛  [القصص: 
نتَ اُهللاُهللا،  ـُهـمَّ أَ ـُهـمَّاللَّ : «اللَّ اءِ ستِسقَ هُ فِي االِ بَّ هِ رَ تـِ اثَ ولُ فـِي استِغَ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ انَ النَّبـِيُّ وكَ
ـا  مَ ــل  اجــعَ وَ  ، ــيــثَ الــغَ ـيـنَا  لَ عَ ل  نــزِ أَ  ! اءُ ــرَ ــقَ الــفُ ــحــنُ  نَ وَ  ، نـِيُّ الغَ نــتَ  أَ  ، نــتَ أَ إِالَّ  ٰـــهَ  ـــ إِلَ الَ 

.(٥)« يـنٍ حِ إِلَـى  ا  غً بَالَ وَ ةً  وَّ قُ لَنَا  لتَ  نزَ أَ
ـى اهللاِ  إِلَ ونَ  رُ فتَقِ مُ لقِ  الـخَ يعَ  ـمِ جَ نَّ  أَ ـي  قتَضِ «يَ يثًا  دِ حَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ رَ  كَ ذَ د  قَ لَ وَ
نَّ  أَ وَ ـم،  نـيَاهُ دُ وَ م  يـنـِهِ دِ ورِ  مُ أُ فـِي  م  هِ ارِّ ضَ مَ فعِ  دَ وَ م،  هِ الـِحِ صَ مَ لبِ  جَ فـِي  ـى:  الَ عَ تَ

.(٦)« ـهِ لِّ كُ لِكَ  ذَ ن  مِ ـيئًا  شَ م  هِ سِ َنفُ ألِ ونَ  يَملِكُ الَ  بَادَ  العِ
 : ــالَ قَ ـــــهُ  نَّ أَ  - گ  نِ اهللاِ عَ   وَ رَ ـا  يمَ فـِ  - ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِـــــيِّ ــنِ  عَ گ:  رٍّ ذَ بِـــــي  أَ ــن  عَ

رواه البخاري (٦٣٠٦ و٦٣٢٣). واللفظ للرواية األولـى.  (١)
«تــيــســيــر الــكــريــم الــرحــمــن» (ص٨٥٩).  (٢)

.(٤٩/٥ ــعــدي» ( «مــجــمــوع مــؤلــفــات الــسِّ  (٣)
ـــن إســــنــــاده مــحــقــقــه الــشــيــخ مــشــهــور  أخـــرجـــه الـــديـــنـــوري فـــي الــمــجــالــســة (رقـــــم ٢٨٤٤)، وحـــسَّ  (٤)

سلمانڤ.
رواه أبو داود (١١٧٣)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (٣٢١/١).  (٥)

«جامع العلوم والـحكم» (٣٧/٢).  (٦)
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م  لُّكُ كُ بَادِي!  عِ ا  يَ كُم.  أَهدِ ونـِي  استَـهدُ فَ  ، يتُـهُ دَ هَ ن  مَ إِالَّ  الٌّ  ضَ م  لُّكُ كُ بَادِي!  عِ ا  «يَ
ن  مَ إِالَّ  ارٍ  عَ م  لُّكُ كُ بَادِي!  عِ ا  يَ م.  أُطعِمكُ ونـِي  فاستَطعِمُ  ، متُـهُ أَطعَ ن  مَ إِالَّ  ائِعٌ  جَ

م»(١). كُ أَكسُ ونِي  استَكسُ فَ  ، ـهُ وتُ سَ كَ
(٢)! تَـهُ لَ نزِ عَ مَ أَرفَ ! وَ تَـهُ بَقَ أَعلَـى طَ ! وَ مَ الَ ا الكَ ذَ ـا أَبلَغَ هَ هِ، مَ ـمدِ بِحَ انَ اهللاِ وَ بحَ فَسُ

الَى  عَ تَ نَّ اَهللا  أَ ــوالَ  لَ وَ ؛  هُ اللهُ مَ أَطعَ مَن  إِالَّ  ائِعٌ  جَ نَا  لُّ كُ نَاک:  بُّ رَ قَ  ــدَ صَ وَ
نَا. قَ رزُ يَ أَن  وَ نَا،  مَ يُطعِ أَن  لُ اَهللا  نَسأَ فَ لَكنَا.  ــهَ لَ نَا،  امُ طَعَ بِهِ  ونُ  يَكُ ا  مَ نَا  لَ رَ  سَّ يَ

ــهِ  مِّ أُ بَطنِ  ــن  مِ جُ  ــخــرُ يَ ــانَ  نــسَ اإلِ َنَّ  ألِ لِــكَ  ذَ وَ اهُ اُهللا،  سَ كَ ــن  مَ إِالَّ  ــارٍ  عَ ــنَــا  ــلُّ كُ «وَ
ونُ  يَكُ ا  مَ كَ  ، وهُ يَكسُ عرٍ  شَ الَ  وَ  ، ثِــيَــابٍ بِــالَ  ا؛  دً ــرَّ ــجَ مُ جُ  ــخــرُ يَ بَــل   ، ثِــيَــابٌ يهِ  لَ عَ لَيسَ 

ک. ةِ اهللاِ كمَ حِ ن  مِ ا  ذَ هَ وَ  ، انِ يَوَ الحَ فِي 
تَّى  حَ نَا،  لُودُ جُ ةً  يَ ادِ بَ نَا،  ارُ بشَ أَ ةً  يَ ادِ بَ جُ  نَخرُ نَا  لَ عَ جَ أَن  الَى:  عَ تَ تِهِ  كمَ حِ ن  فَمِ
ــنَ  ــنَــا مِ رَ اُهللا لَ خَّ ــد سَ قَ ــســا. وَ اتِــنَــا حِ ــورَ ــســتُــرُ عَ ةٍ تَ ــى كِــســوَ ــونَ إِلَ ــحــتَــاجُ ــنَــا مُ نَّ فَ أَ ــعــرِ نَ
.(٣)« ةِ عَ تَنَوِّ الــمُ بَاسِ  اللِّ أَصنَافِ  ن  مِ مدُ -  الحَ  ِ َوهلِلَّ نَا -  انَ بدَ أَ بِهِ  و  نَكسُ ا  مَ ةِ  الكِسوَ
ــيــعَ  ــمِ ــادُ جَ ــبَ ــهُ الــعِ لَ ــســأَ ــبُّ أَن يَ ــحِ نَّ اَهللا يُ ــى أَ ــلَ ـيــلٌ عَ لـِ : دَ يــثِ ــدِ ا الــحَ ـــذَ فِـــي هَ وَ

.(٤) لِكَ ذَ يرِ  غَ وَ ةِ  الكِسوَ وَ ابِ  رَ الشَّ وَ امِ  الطَّعَ نَ  مِ م،  نيَاهُ دُ وَ م  ينِهِ دِ الِحِ  صَ مَ
انطَلَقنَا  : فَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ارِ النَّبـِيَّ نَ األَنصَ لٌ مِ جُ ا رَ عَ : دَ الَ گ قَ ةَ يـرَ رَ ن أَبـِي هُ عَ
ـيـنَا  لَ نَّ عَ ، مَ مُ الَ يُطعَ ي يُطعِمُ وَ ِ الَّذِ ِهلِلَّ ـمدُ هلِلَّ : «الـحَ الَ ؛ قَ يهِ دَ لَ يَ سَ غَ مَ وَ ـا طَعِ ـمَّ لَ ، فَ هُ عَ مَ
نَ  مِ ــمَ  أَطــعَ ي  ــذِ الَّ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ ـمدُ  الـحَ ــا،  نَ بــالَ أَ نٍ  سَ حَ ءٍ  ــالَ بَ ــلَّ  كُ وَ ــا،  ــانَ ــقَ سَ وَ نَا  مَ أَطعَ وَ ــا،  انَ ــدَ ــهَ فَ
نَ  مِ رَ  بَصَّ وَ  ، لَةِ الَ الضَّ نَ  مِ   دَ هَ وَ  ، العُريِ نَ  مِ ا  سَ كَ وَ  ، ابِ ـرَ الشَّ نَ  مِ قَى  سَ وَ  ، امِ الطَّعَ

رواه مسلـم (٢٥٧٧).  (١)
«نثر الـجوهر علـى حديث أبـي ذر» (ص١٤٤).  (٢)

ف. «شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين۴ (١٢٨/٢ - ١٢٩)، ببعض تصرُّ  (٣)
«جامع العلوم والـحكم» (٣٨/٢).  (٤)
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.(١)« يـنَ الَـمِ العَ بِّ  رَ  ِ ِهلِلَّ هلِلَّ ـمدُ  الـحَ  ، ـيالً تَفضِ لَقَ  خَ ن  ـمَّ مِ ثِيـرٍ  كَ لَـى  عَ لَ  فَضَّ وَ ى،  العَمَ
ـى:  الَ عَ تَ ـــــهُ  ــولُ قَ ـهُ  لـِيلُ دَ ؛  قُ ـــــرزَ يُ الَ  وَ قُ  ـــــرزُ يَ أَي:   ،« ــمُ ــطــعَ يُ الَ  وَ ــمُ  ــطــعِ «يُ  : ـــــهُ ــولُ قَ

E ﴾ [الذاريات](٢).  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
ا  ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ــبِــيَّ ــعَ الــنَّ ــمِ ـــهُ سَ نَّ : أَ ــنِــيــنٍ ــانِــيَ سِ ــمَ ـــــولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص ثَ سُ مَ رَ ـــدَ ـــلٍ خَ جُ ـــن رَ عَ وَ
أَطعَمتَ  ُهمَّ  «اللَُّهمَّاللَّ  : الَ قَ هِ  امِ طَعَ ن  مِ غَ  رَ فَ ا  إِذَ وَ «بِسمِ اهللاِاهللاِ»،   : ولُ قُ يَ  ، هُ امُ طَعَ يهِ  إِلَ بَ  رِّ قُ
.(٣)« ا أَعطَيتَ لَى مَ مدُ عَ لَكَ الحَ ، فَ أَحيَيتَ يتَ وَ دَ هَ ، وَ أَقنَيتَ أَغنَيتَ وَ ، وَ أَسقَيتَ وَ
 3  2  1 ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ  .(٤) هُ يرَ غَ وَ الَ  الــمَ لَّكتَ  مَ أَي:  »؛  قنَيتَ «أَ  : هُ ولُ قَ

[النجم].  ﴾ v  4
 ، ابِ رَ الشَّ امِ وَ نَ الطَّعَ ا أَعطَيتَ مِ ». أَي: مَ ا أَعطَيتَ لَى مَ مدُ عَ لَكَ الــحَ : «فَ هُ ولُ قَ

.(٥) ومِ مُ جهِ العُ لَى وَ ا عَ قً طلَ ا أَعطَيتَ مُ يَاةِ، أَو مَ الحَ ةِ وَ ايَ دَ الهِ نَى وَ القَ نَى وَ الغِ وَ
الَ  ، وَ فلِحُ لبُ الَ يُ القَ . «فَ ةِ انَ ستِعَ ةِ االِ هَ ن جِ مِ ، وَ ةِ بَادَ ةِ العِ هَ ن جِ ـيـهِ مِ اءُ إِلَ رَ قَ فُ
ةِ  بَادَ بِعِ إِالَّ  نُ  يَسكُ الَ  وَ  ، ئِنُّ يَطمَ الَ  وَ  ، لتَذُّ يَ الَ  وَ  ، جُ بتَهِ يَ الَ  وَ  ، مُ تَنَعَّ يَ الَ  وَ  ، يَصلُحُ
لَم  خلُوقَاتِ  الــمَ نَ  مِ بِهِ  لتَذُّ  يَ ا  مَ يعُ  مِ جَ هُ  لَ لَ  صَ حَ لَو  وَ  . يهِ إِلَ ةِ  ابَ نَ اإلِ وَ  ، بِّهِ حُ وَ  ، هِ بِّ رَ
ا  بِمَ رَ  يَظفَ ــتَّــى  حَ ــا،  ــقً ــلَ قَ وَ ــةً  ــاقَ فَ إِالَّ  هُ  يــدُ ــزِ تَ الَ  ــل  بَ ــا،  ــيــهَ إِلَ ن  يَسكُ ــم  لَ وَ ــا،  ــيــهَ إِلَ ئِنَّ  يَطمَ
ا  إِنَّ فِيهِ فَقرً ، فَ طَالِبِهِ ةَ مَ ايَ غَ ، وَ هِ ادِ رَ ةَ مُ ايَ هُ نِهَ حدَ ونِ اهللاِ وَ ن كَ ؛ مِ هُ يِّئَ لَ هُ هُ وَ لِقَ لَ خُ
فَالَ   .(٦)« هُ طلُوبُ مَ وَ هُ  ــهُ إِلَٰ وَ  ، هُ حبُوبُ مَ وَ هُ  عبُودُ مَ وَ  هُ يثُ  حَ ن  مِ  ، هِ ٰهِ إِلَ وَ هِ  بِّ رَ إِلَى  اتِيا  ذَ
اتِيا  ذَ ا  فَقرً فِيهِ  نَّ  أَ ا  مَ كَ  .(٧) ــانَ كَ ا  ينَمَ أَ وَ  ، ــالٍ حَ لِّ  كُ فِــي  وَ  ، قــتٍ وَ لِّ  كُ فِي  نهُ  مِ هُ  لَ دَّ  بُ
الــظــمــآن»  مــــوارد  «صــحــيـــــح  فـــــي  األلـــبـــانـــــــي۴  وصــحــحــه   ،(٥٢١٩ ) حـــبـــان  ابـــن  رواه   (١)

.(١١٣١ )
«الـجامع ألحكام القرآن» (٢٥٦/٦).  (٢)

رواه أحمد (٦٢/٤)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٧١).  (٣)
«السلسلة الصحيحة» (١٥٢/١). يِّب» (ص٤٦٥).(٤)  «العلم الـهَ  (٥)

«موارد األمان» (ص٤٣٢). المصدر السابق (ص٧٤).(٦)   (٧)
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حُ  رَ الفَ هُ  لَ لُ  يَحصُ لِكَ  بِذَ وَ  .(١) هُ رُ بِّ دَ مُ وَ هُ  قُ ازِ رَ وَ  ، هُ الِقُ خَ وَ هُ  بُّ رَ وَ  هُ يثُ  حَ ن  مِ  : يهِ إِلَ
. أنِينَةُ الطُّمَ وَ ونُ  كُ السُّ وَ  ، ةُ النِّعمَ وَ ةُ  اللَّذَّ وَ  ، ورُ رُ السُّ وَ

انِ  نسَ اإلِ اءُ  ذَ غِ وَ  هُ  : هِ كرِ ذِ وَ لِهِ  إِجالَ وَ تِهِ  بَادَ عِ وَ  ، بَّتِهِ حَ مَ وَ بِهِ  انِ  يمَ اإلِ نَفسُ  «فَ
.(٢)« هُ امُ قِوَ وَ هُ  حُ الَ صَ وَ  ، هُ تُ وَّ قُ وَ

هُ إِالَّ اُهللا،  لِكَ لَ يلِ ذَ لَى تَحصِ رُ عَ قدِ ، الَ يَ هُ ةِ اهللاِ لَ انَ هُ إِالَّ بِإِعَ لُ لَ ا الَ يَحصُ ذَ هَ وَ
E  ﴾ [الفاتحة].  5  4  3 ةِ ﴿ 2  يقَ قِ رٌ إِلَى حَ فتَقِ ا مُ ائِمً وَ دَ هُ فَ

 ، لَيهِ عَ ــالً  كِّ ــتَــوَ مُ  ، ِ بـِــاهللَّ ينًا  ستَعِ مُ ــن  ــكُ يَ ــم  لَ وَ  ، طلُوبِ الــمَ ا  ــذَ هَ فِــي  ــى  ــعَ سَ ــو  لَ وَ
: الَ  ــهِ ـــ تِ ــوَّ قُ ــولِـــــهِ وَ ــونُ بِــحَ ــكُ ـــــا الَ يَ ـــإِنَّ مَ ؛ فَ ــهُ ــل لَ ــحــصُ ــم يَ ، لَ ــولِــهِ ــصُ ــيــهِ فِــي حُ ا إِلَ ــرً ــقِ ــفــتَ مُ
ةُ  ــوَّ الــقُ ، وَ ــهُ ــلُّ ــولُ كُ هِ الــحَ ــدِ ــيَ ي بِ ـــذِ ــوَ الَّ ــهُ ، فَ ِ ةَ إِالَّ بِـــاهللَّ ـــوَّ الَ قُ ــولَ وَ ــهُ الَ حَ ــإِنَّ ، فَ ــونُ ــكُ يَ
 ، عبُودُ الـمَ ادُ  رَ الــمُ حبُوبُ  الــمَ طلُوبُ  الــمَ وَ  هُ يثُ  حَ ن  مِ يهِ  إِلَ رٌ  فتَقِ مُ وَ  هُ «فَ ا.  لُّهَ كُ
هُ  لَ ٰــهَ  ــ إِلَ الَ  هُ  ٰــهُ ــ إِلَ وَ  هُ فَ  ، لَيهِ عَ لُ  كَّ تَوَ الــمُ  ، بِهِ انُ  ستَعَ الــمُ ولُ  سؤُ الــمَ وَ  هُ يثُ  حَ ن  مِ وَ

.(٣)« اهُ وَ هُ سِ بَّ لَ هُ الَ رَ بُّ وَ رَ هُ وَ  ، هُ يرُ غَ
ا،  هَ ودِ جُ وُ فـِي  ـى  الَ عَ تَ ـيـهِ  إِلَ ةٌ  رَ فتَقِ مُ ـخلُوقَاتِ  الـمَ يعَ  ـمِ «جَ إِنَّ  فَ  : ةِ ـملَ بِالـجُ وَ
فَالَ   ، بِـــــهِ إِالَّ  ا  ـهَ لَ امَ  ــوَ قِ ــالَ  فَ ا،  هَ قِيَامِ فِــي  ـيـهِ  إِلَ ةٌ  رَ فتَقِ مُ ــيَ  ــهِ فَ  ، بِـــــهِ إِالَّ  ا  ـهَ لَ ــودَ  جُ وُ ــالَ  فَ
ـى  إِلَ ـحتَاجُ  يَ فَالَ   ، هِ بِنَفسِ ائِمُ  القَ  ، يُّومُ القَ يُّ  الـحَ وَ  هُ فَ ؛  بِإِذنـِهِ إِالَّ  ونَ  كُ سُ الَ  وَ ةَ  كَ رَ حَ
 ، ـهُ ـالُ مَ كَ وَ نَى  الغِ طلَقُ  مُ الِقِ  لِلـخَ فَ ؛  هِ بـِ إِالَّ  ـيءٍ  لِشَ امَ  ــوَ قِ ــالَ  فَ  ، هِ يـرِ لِغَ يِّمُ  القَ  ، ـيءٍ شَ

.(٤)« ـهُ ـالُ مَ كَ وَ ـى اهللاِ  إِلَ قرِ  الفَ طلَقُ  مُ ـخلُوقِ  لِلـمَ وَ
ــــهُ ـــــ ــــانَ ــــبــــحَ اتِـــــــــــــــــهِ سُ ـــــيُّ بِــــــــذَ ــــــ ـــــنِ ــــــــــــــوَ الـــــغَ هُ ــــــــــهُوَ ــــــــــأنُ ــــــــى شَ ـــــــــ ــــــــالَ ــــــــعَ هُ تَ ــــــــــــــــنَــــــــــــــــاؤُ ــــــــــــــــلَّ ثَ جَ
ـــــــــــيـــــــــــهِ ـــــلَ ـــــــــــــــــــــــــهُ عَ زقُ ـــــــــــيءٍ رِ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلُّ شَ كُ (٥)وَ ــــــــــهِ ــــــــــيـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــرٌ إِلَ ـــــــــقِ ـــــــــفـــــــــتَ ــــــــــــا مُ ــــــــــــنَ ــــــــــــلُّ كُ وَ

«موارد األمان» (ص٤٣٣). المصدر السابق (ص٧٤ - ٧٥).(١)   (٢)
.(١٩٤/١٠ - ١٩٥) «مـجـموع الفتاو» «معارج القبول» (٢٤٤/١).(٣)   (٤)

المصدر السابق.  (٥)
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 ﴾  C چ: ﴿ ® ¯ °  ولِهِ ا فِي قَ مَ ، كَ لمِ نَاهُ بِالحِ ڽ غِ نَ رَ قَد قَ وَ
وفُ  وصُ الـمَ وَ  هُ فَ جهٍ -:  وَ لِّ  كُ ن  مِ التَّامِّ  نَاهُ  غِ عَ  مَ  - چ  ــهُ نَّ أَ لَى  عَ ةِ  لَ الَ لِلدَّ [البقرة]، 
هُ  لمَ حِ أَنَّ  وَ  ، ةِ يمَ مِ العَ اتِهِ  قَ دَ صَ وَ عِ  اسِ الوَ ائِهِ  طَ عَ عَ  مَ  ، فحِ الصَّ وَ زِ  اوُ التَّجَ وَ لمِ  بِالحِ

م. يهِ حتَاجٍ إِلَ يرُ مُ م، غَ نهُ نِيٌّ عَ ، غَ هِ بَادِ لَى عِ هِ عَ لمِ عَ حِ وَ مَ هُ ؛ فَ ةٍ اجَ ن حَ ن عَ لَم يَكُ
 .  - ـــى: ﴿ ,  ـــالَ ـــعَ ــــولِــــهِ تَ ـــا فِــــي قَ ـــمَ ، كَ ـــةِ حـــمَ ـــالـــرَّ ــــنَــــاهُ بِ نَ غِ ــــــرَ ـــا قَ ـــمَ كَ
م  بـِهِ ةٍ  حـمَ رَ و  ذُ وَ  هُ فَ  ، هِ لقِ خَ ن  عَ نـِيا  غَ هِ  ونـِ كَ عَ  مَ وَ  هُ فَ ١٣٣]؛  [األنعام:   ﴾  0 /
انـِيَّ  بَّ الرَّ مَ  الَ الكَ ا  ذَ هَ نَ  أَحسَ ـا  مَ وَ ـم،  ـهُ لَ هِ  تـِ حـمَ رَ ن  مِ ا  ـانِعً مَ ـم  نـهُ عَ نَاهُ  غِ ونُ  يَكُ «الَ 
ةَ  حـمَ الرَّ إِنَّ  فَ  ! امِ قَ الـمَ ا  ذَ هَ فـِي  ةِ  حـمَ الرَّ وَ نَى  الغِ ـيـنَ  بَ انَ  رَ قتـِ االِ   أَقوَ ـا  مَ وَ  ! هُ بلَغَ أَ وَ

.(١)« لِ التَّطَوُّ وَ لِ  ضُّ التَّفَ ةُ  ايَ غَ يَ  هِ ـم،  نـهُ عَ نَى  الغِ عَ  مَ ـم،  ـهُ لَ
 ﴾ O ے   ~  }  | ﴿ ـى:  الَ عَ تَ الَ  قَ ـا  مَ كَ  ، ـمدِ بِالـحَ نَاهُ  غِ نَ  رَ قَ ا  مَ كَ
مـًا،  نعِ مُ ا  ادً ـــوَ جَ ــنِـــــيُّ  الــغَ ــانَ  كَ ا  إِذَ إِالَّ   ، ــنَــاهُ بِــغِ ــا  ــافِــعً نَ ــنِـــــيٍّ  غَ ــلُّ  كُ ـــــيــسَ  ــهُ «لَ ـــ َنَّ ألِ [فــاطــر]؛ 
هِ  بـِ لَّ  لـِيَدُ وَ ؛  ـمدَ الـحَ مُ  لِـيـهِ عَ قَّ  استَـحَ وَ م،  ـيـهِ لَ عَ مُ  نعَ الـمُ هُ  دَ ـمِ حَ  ، مَ نعَ أَ وَ ادَ  جَ ا  إِذَ وَ
هِ  امِ بِإِنعَ قُّ  ستَـحِ الـمُ م،  ـيـهِ لَ عَ مُ  نعِ الـمُ ادُ  وَ الـجَ  ، هُ لقَ خَ نَاهُ  بِغِ النَّافِعُ  نـِيُّ  الغَ ـهُ  نَّ أَ لَـى  عَ

.(٢)« وهُ دُ ـحـمَ يَ أَن  م  ـيـهِ لَ عَ
ي  ــذِ الَّ  ، ــنِــيُّ الــغَ ــوَ  هُ أَي:  F  ﴾ [الــتــغــابــن]؛   |  {  z ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ وَ
لِّ  كُ ن  مِ  ، التَّامُّ لُ  امِ الكَ نَى  الغِ هُ  لَ فَ ؛  وهِ جُ الوُ يعِ  مِ جَ ن  مِ  ، طلَقُ الــمُ التَّامُّ  نَى  الغِ هُ  لَ
ــلِّ  ــقُّ لِــكُ ــســتَــحِ . الــــــــمُ ـــهِ ـــافِ أَوصَ ــالِــهِ وَ فــعَ أَ الِـــهِ وَ قـــوَ ــيــدُ فِــي أَ ــمِ . الــحَ ــارٍ ــبَ ــلِّ اعــتِ ، بِــكُ جـــهٍ وَ
ــتِــي  ، الَّ ــمــدِ ــاتِ الــحَ ــفَ ــن صِ ــهِ مِ ــفَ بِ ــصَ ا اتَّ لِـــكَ لـِـمَ ذَ ، وَ امٍ إِكـــرَ ــاءٍ وَ ــنَ ثَ ــةٍ وَ ــبَّ ــحَ مَ ــمــدٍ وَ حَ
وَ  هُ فَ  ، الِ زَ الجِ مِ  النِّعَ نَ  مِ هِ  لقِ خَ لَى  عَ بِهِ  مَ  نعَ أَ ا  لـِـمَ وَ  ، لِ الَ الــجَ وَ الِ  مَ الجَ ةُ  فَ صِ يَ  هِ

. الٍ حَ لِّ  كُ لَى  عَ ودُ  حمُ الــمَ
. نَاهُ غِ فِي  يدُ  مِ الحَ  ، هِ مدِ حَ فِي  نِيُّ  الغَ وَ  هُ وَ

«فتـح القديـر» (٢٣٩/٢). «الـجامع ألحكام القرآن» (٢١٥/١٤).(١)   (٢)
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نِيٌّ  غَ ــهُ  ــإِنَّ فَ ے ﴾!   ~ ﴿ ينِ  يمَ رِ الكَ ينِ  سمَ االِ يــنِ  ــذَ هَ انَ  اقــتِــرَ ــنَ  أَحــسَ ــا  مَ وَ
. رِ ا بِاآلخَ مَ هِ دِ انِ أَحَ نَ اقتِرَ الٌ مِ مَ كَ هِ، وَ مدِ ن حَ الٌ مِ مَ كَ ، وَ نَاهُ ن غِ الٌ مِ مَ هُ كَ لَ ، فَ ودٌ مَحمُ
نبِ  جَ فـِي  ئِــقِ  ــالَ الـــــخَ يعِ  ـمِ جَ ــنَــى  غِ وَ  ، هُ ــاؤُ ــطَ عَ دُ  نفَ يَ الَ   ، ـــعٌ اسِ وَ چ  ــنَــاهُ ــغِ فَ
لٍ  جُ رَ لَـى  بَادِ «عَ العِ نَى  غِ انَ  كَ لَو  وَ ا.  ـالـِهَ مَ رِ وَ نـيَا  الدُّ بَالِ  جِ فـِي  ةٍ  رَّ ذَ ن  مِ لُّ  قَ أَ  ، نَاهُ غِ
نِسبَةِ  ونَ  دُ  ، نَاهُ غِ إِلـَى  نِسبَتُـهُ  انَت  كَ لَ نَى،  الـغِ لِــكَ  ذَ لَـى  عَ ئِقِ  الَ الـخَ ــلُّ  كُ وَ  ، ــدٍ احِ وَ
يَاسِ  بِالقِ ةٍ  رَّ ذَ ن  مِ لُّ  قَ أَ ا:  بَدً أَ هُ  قُ يَخلُ وَ هُ اُهللا،  قَ لَ خَ نِيٍّ  غَ لُّ  كُ بَل   . البَحرِ ـى  إِلَ ةٍ  قَطرَ

نـيَا. الدُّ ارِ  بِحَ فـِي  ةٍ  قَطرَ ن  مِ لُّ  قَ أَ وَ  ، نَاهُ غِ إِلَى 
 ، لقِ رُ بِبَالِ الـخَ ـخطُ ـا يَ : «فَوقَ مَ نَاهُ غِ ، وَ وَ قِ إِالَّ هُ طالَ لَـى اإلِ نِيُّ عَ ـيسَ الـغَ لَ فَ

م»(١). هِ امِ أَوهَ فِي  ورُ  دُ يَ أَو 
؛  الفَصلُ طَالَ  لَ  ، هُ اءَ استِقصَ دنَا  رَ أَ لَو  دا،  جِ ثِيـرٌ  كَ نَى  الغِ ةِ  فَ صِ فـِي  مُ  الَ الكَ وَ
 ، ـيـهِ إِلَ ـيءٍ  شَ ــلُّ  كُ رَ  افتَقَ وَ  ، نَاهُ بِغِ هُ  لقَ خَ ــعَ  سِ وَ ــنَ  مَ انَ  بحَ فَسُ  ، ةٌ ايَ كِفَ ــا  ــرنَ كَ ذَ ـا  يمَ فـِ «وَ

.(٢)« اهُ وَ سِ ـا  مَّ عَ نـِيٌّ  غَ هوَ  وَ
Ìfį Ž∆’\ ; ŽĮ̈ ŽëŽd ; Ž‡]⁄̨ÁŽ̧ \ ;fl̨ ŽŸ ;Ï̌ĆË Ž“÷̨â⁄̨’\ ;Ñ̌]l̨˙\

U Ž„Ë’̨Žb ;ǧ ćÖŒ̨Ći’\Ą̂ ;Ž!\!\ Ï̌ĆeųŸ̨  ⁄̂ ĆÂ˛̂

غِيثُ  يُ ، وَ هُ ربَ فُ كَ يَكشِ ، وَ هُ اءَ عَ يبُ دُ يُجِ هُ وَ مُ نِيا، يَرحَ ا غَ لِكً بدُ مَ دَ العَ هِ ا شَ إِذَ
؛  ــوهِ جُ ــيــعِ الــوُ ــمِ ــن جَ ــنــهُ مِ ــامِّ عَ ــاهُ الــتَّ ــنَ ـــعَ غِ ــل مَ ، بَ ــيــهِ ــنــهُ إِلَ ــةٍ مِ ــاجَ ــيــرِ حَ ــن غَ ، مِ ــتَــهُ ــــــــهــفَ لَ
 ، امِ وَ الـــدَّ ــلَــى  عَ ــيــهِ  إِلَ نُ  يُحسِ ــن  مَ  : ــهِ حِ ارِ ــوَ جَ وَ لبِهِ  قَ ــلِّ  بِــكُ  ، ــبــدُ الــعَ ــبُّ  ــحِ يُ الَ  ــيــفَ  ــكَ «فَ
 ، ــنــهُ ــربِ مِ ــسُ فِــي الــقُ ــنَــافَ ــتَ يَ ــهُ وَ ــبُّ ــحِ ــيــفَ الَ يُ ــكَ ؟!»(٣). فَ تِـــهِ ـــاءَ ــعَ إِسَ ــاسِ مَ دِ األَنــفَ ــدَ بِــعَ
رَ  آثَ اهُ  ضَ رِ وَ  ، اهُ وَ سِ ا  مَ لِّ  كُ ن  مِ يهِ  إِلَ بَّ  أَحَ ونُ  يَكُ وَ  ، يهِ إِلَ دِ  دُّ التَّوَ فِي  هُ  اسَ نفَ أَ قُ  نفِ يُ وَ

«تـهذيب الـمدارج» (ص٢١١). «معارج القبول» (٢٤٧/١).(١)   (٢)
«الداء والدواء» (ص٣٥٣).  (٣)
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؟! اهُ وَ سِ ا  مَ لِّ  كُ ا  ضَ رِ ن  مِ هُ  ندَ عِ
هُ  اءَ ذَ وَ غِ : هُ األُنسُ بِهِ ، وَ يهِ وقُ إِلَ الشَّ ، وَ بُّهُ يرُ حُ يَصِ ، وَ هِ كرِ جُ بِذِ لهَ يفَ الَ يَ كَ وَ

؟!(١) يَاتِهِ بِحَ ع  نتَفِ يَ لَم  وَ  ، لَكَ هَ وَ دَ  فَسَ ؛  لِكَ ذَ دَ  قَ فَ إِن  يثُ  بِحَ  ، هُ اءَ وَ دَ وَ هُ  تَ وَّ قُ وَ
 . بَحرٍ فِي  ةٍ  طرَ قَ كَ  ، لِــكَ ذَ إِلَى  ةِ  افَ ضَ بِاإلِ  ، ةٍ بَهجَ وَ ورٍ  ــرُ سُ وَ يمٍ  نَعِ وَ ةٍ  ــذَّ لَ ــلُّ  كُ وَ
 ، انِ سرَ الخُ ةِ  ايَ بِغَ هِ  لِنَفسِ ــيَ  ضِ رَ وَ  ، انِ رمَ بِالحِ ازَ  فَ د  فَقَ  ، ــلٌ مَ أَ ا  ذَ هَ ن  عَ هُ  قَطَعَ ن  فَمَ

. انَ كَ اءَ اُهللا  شَ ا  مَ وَ  ، نُ التُّكالَ يهِ  لَ عَ وَ  ، انُ ستَعَ الـمُ  ُ َواهللَّ
U Ž„Ë’̨Žb ;‰̌Ñ̨]Œ̨Ži…\ ;f̌ ŽpÊȟ ;G Ž„đdÑ̨ ;Ìfį Ž∆Žd ; ŽÅe¬̨’\ ;Ï̌…̨ ŽÖ¬Ÿ̨  ]⁄ËŽ› ]l̨

 . تِهِ ادَ عَ سَ وَ هِ  حِ فَالَ انُ  نوَ عُ وَ  ، نَاهُ غِ ينُ  عَ وَ  هُ ا  فَقرً هُ  لَ نتِجُ  تُ  : هِ بِّ بِرَ بدِ  العَ ةُ  فَ عرِ مَ
ــن  ــمَ ، فَ ــةِ فَ ــعــرِ ـــــمَ هِ الـــ ــــذِ ــم فِـــي هَ ــهِ تِ ــاوُ ــفَ ــبِ تَ ــسَ : بِــحَ ــقــرِ ا الــفَ ـــذَ تُ الـــنَّـــاسِ فِـــي هَ ـــاوُ ـــفَ تَ وَ
 ، لِ الَ الجَ وتِ  نُعُ وَ الِ  مَ الكَ اتِ  فَ بِصِ هُ  بَّ رَ فَ  رَ عَ مَن   . هُ نَفسَ فَ  رَ عَ د  فَقَ  ، هُ بَّ رَ فَ  رَ عَ
؛  عفِ بَالضَّ هُ  نَفسَ فَ  رَ عَ  ، ةِ وَّ بِالقُ هُ  بَّ رَ فَ  رَ عَ مَن   . اآلفَاتِ وَ ائِصِ  بِالنَّقَ هُ  نَفسَ فَ  رَ عَ
هُ  بَّ رَ فَ  رَ عَ مَن  وَ ؛  طلَقِ الــمُ قرِ  بِالفَ هُ  نَفسَ فَ  رَ عَ  ، طلَقِ الــمُ نَى  بِالغِ هُ  بَّ رَ فَ  رَ عَ مَن  وَ
فَ  ــرَ عَ  ، الــتَّــامِّ زِّ  بِالعِ ــهُ  بَّ رَ فَ  ــرَ عَ ــن  مَ وَ ؛  الــتَّــامِّ جزِ  بِالعَ هُ  نَفسَ فَ  ــرَ عَ  ، ةِ التَّامَّ ةِ  ــدرَ بِــالــقُ
فَ  رَ عَ  ، ةِ كمَ الحِ وَ التَّامِّ  لمِ  بِالعِ ــهُ  بَّ رَ فَ  ــرَ عَ مَن  وَ ؛  ةِ التَّامَّ نَةِ  سكَ الــمَ وَ لِّ  بِالذُّ هُ  نَفسَ
النَّقصِ  وَ قرِ  بِالفَ هُ  نَفسَ فَ  ــرَ عَ نَى،  الغِ وَ جدِ  بِالـمَ ــهُ  بَّ رَ فَ  ــرَ عَ ــن  مَ وَ ؛  هلِ بِالجَ هُ  نَفسَ
جدِ  الـمَ وَ  ، ــنَــاءِ الــثَّ وَ ــمــدِ  الــحَ وَ  ، طلَقِ الــمُ ــالِ  ــمَ بِــالــكَ ــرَ  ــأثَ اســتَ إِنَّ اَهللا  «فَ ؛  ــاجِ ــيَ حــتِ االِ وَ
افِ  بِأَوصَ هِ  بِّ لِرَ تُهُ  فَ عرِ مَ ادَت  ازدَ ا  لَّمَ كُ وَ »(٢)؛  حتَاجٌ مُ نَاقِصٌ  يرٌ  قِ فَ بدُ  العَ وَ نَى،  الغِ وَ

. هِ عفِ ضَ وَ هِ  لِّ ذُ وَ هِ  فَقرِ وَ  ، يبِهِ عَ وَ هِ  بِنَقصِ تُهُ  فَ عرِ مَ ادَت  ازدَ  ، الِهِ مَ كَ
 ، ارِ فتِقَ االِ ةِ  يقَ قِ بِحَ لبُهُ  قَ ــهُ  لَ ومَ  قُ يَ أَن  نَى:  الغِ ةِ  فَ «بِصِ ــهُ  بَّ رَ فَ  ــرَ عَ مَن  ةُ  مَ الَ فَعَ

.(٣)« يهِ إِلَ ارِ  فتِقَ بِاالِ هُ  نَعبُدَ أَن  نَّا  مِ تْ  تَضَ اقَ ڽ،  نهُ مِ نَى  الغِ ةَ  فَ صِ إِنَّ  فَ
ف. «فوائد الفوائد» (ص٧٧)، بتصرُّ «تهذيب المدارج» (ص٣٦٤).(١)   (٢)

اميِّين۴. «ميزان الحق والضالل» (ص٧٦)، البن شيخ الحزَّ  (٣)
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فـِي  ـى اهللاِ  إِلَ ـخلُوقَاتِ  الـمَ قرَ  فَ وَ  ، ـيءٍ شَ لِّ  كُ ن  عَ نَى اهللاِ  غِ بدُ  العَ دَ  هِ شَ تَى  مَ
نِ اهللاِ؛  عَ هُ  لَ نَى  غِ الَ   ، ـهُ لَ ـا  مَ زِ الَ ا  صفً وَ ـهِ  بِّ رَ ـى  إِلَ ـهُ  تُ ورَ ـرُ ضَ وَ هُ  فَقرُ ارَ  صَ  ، ـيءٍ شَ لِّ  كُ
 . انَ كَ ا  ينَمَ أَ هُ  عَ مَ وَ  هُ وَ  ، ينٍ عَ ةِ  طَرفَ لِّ  كُ وَ  ، ةٍ قِيقَ دَ لِّ  كُ وَ  ، ةٍ الَ حَ لِّ  كُ فِي  نهُ  مِ هُ  لَ دَّ  بُ الَ  وَ
ةٍ،  ورَ رُ لِّ ضَ يَ فَوقَ كُ ، بَل هِ ةٌ اجَ الَ حَ ةٌ وَ ورَ رُ ا ضَ هَ : الَ تُشبِهُ يهِ تُهُ إِلَ اجَ حَ هُ وَ تُ ورَ رُ ضَ وَ
 ، ابِ ــرَ الــشَّ ــامِ وَ ــعَ الــطَّ ــسِ وَ ــى الــنَّــفَ ـهِ إِلَ تـِ ورَ ــرُ ــن ضَ ــمُ مِ ؛ أَعــظَ ــةٍ ــاجَ ــلِّ حَ ــن كُ ــمُ مِ أَعــظَ وَ
ا؛  يَاتِهَ وحِ إِلَى حَ الرُّ ا، وَ هَ ينِ إِلَى نُورِ العَ ، وَ هِ وحِ نِ إِلَى رُ ةِ البَدَ ورَ رُ ن ضَ أَعظَمُ مِ وَ
 . ثِيرٍ بِكَ ا  هَ فَوقَ ــهِ  بِّ رَ ــى  إِلَ تُهُ  اجَ حَ وَ بدِ  العَ ةُ  ورَ ــرُ ــضَ فَ ت،  ضَ فُرِ ــةٍ  ــاجَ حَ وَ ةٍ  ورَ ــرُ ضَ ــأَيُّ  فَ

.(١)« رَ سِ خَ  ، ينٍ عَ ةَ  طَرفَ تَهُ  ايَ دَ هِ وَ  ، هُ تَوفِيقَ وَ  ، تَهُ حمَ رَ نهُ  عَ كَ  أَمسَ إِن  هُ  إِنَّ «فَ
 ، اسِ األَنفَ   دَ مَ لَـى  عَ ـيـهِ  إِلَ رٌّ  مُضطَّ وَ  هُ بَل   ، يـنٍ عَ ةَ  طَرفَ نهُ  عَ ـهُ  لَ نَى  غِ الَ  وَ  هُ فَ
ــونِـــــهِ  ــةِ كَ ــهَ ــن جِ (٢)؛ مِ ــهِ ــيـــ ـــ ــةٌ إِلَ ــامَّ ـــــهُ تَ ــتُ ــاقَ ا، فَ ـــرً ـــاهِ ظَ ــنًــا وَ ــاطِ ، بَ ـــــــهِ اتِ رَّ ــن ذَ ةٍ مِ رَّ ـــلِّ ذَ فِـــــي كُ
 ، افِيَـهُ عَ مُ وَ ـهُ  يَ ادِ هَ وَ  ، ــهُ قَ ازِ رَ وَ هُ  يـنـَ عِ مُ وَ هُ  افِظَ حَ وَ  ، هُ ــرَ ــاصِ نَ وَ  ، هُ ــاطِــرَ فَ وَ هُ  الِقَ خَ وَ  ، ــهُ بَّ رَ
الَ  ي  ــذِ الَّ يبَـهُ  بـِ حَ وَ  ، ــهُ ـــــهَ إِلَٰ وَ هُ  ــعــبُــودَ مَ هِ  ونـِ كَ ةِ  هَ جِ ــن  مِ وَ  ، هِ الـِحِ صَ مَ يعِ  ـمِ بِجَ ــائِــمَ  الــقَ وَ
قَ  أَشـــوَ ، وَ ـــــيـــــهِ ـــــيءٍ إِلَ ــبَّ شَ هُ أَحَ حـــدَ ــوَ وَ ــونَ هُ ــكُ ــأَن يَ ــعُ إِالَّ بِ ــنــفَ الَ تَ ، وَ ـــــهُ ــيَــاتُ ــلُ حَ ــكــمُ تَ
؛  الً مَ عَ ـهُ  لَ د  يَشهَ ـم  لَ ـا  مَ كَ امـًا،  قَ مَ الَ  وَ عَ اهللاِ  مَ االً  حَ ـهُ  لَ دُ  يَشهَ فَالَ   .(٣) ـيـهِ إِلَ ـيءٍ  شَ
ن  بدِ مِ لَيسَ لِلعَ ، وَ انِهِ إحسَ ودِ اهللاِ وَ وَ مَحضُ جُ هُ يرٍ -، فَ ن خَ ا فِيهِ مِ لُّ مَ كُ هُ - وَ َنَّ ألِ
 ، لَيهِ عَ فَضلِ اهللاِ  ن  مِ ا  لُّهَ كُ  : هُ الُ أَعمَ وَ هُ  انُ إِيمَ وِ  ، هُ اتُ فَ صِ وَ هُ  اتُ ذَ وَ ؛  مِ دَ العَ   وَ سِ اتِهِ  ذَ

. بِهِ الَ  وَ  ، وَ هُ نهُ  مِ ت  لَيسَ وَ  ، ِ َوبِاهللَّ نَ اهللاِ،  مِ إِالَّ  ا  اهَ رَ يَ فَالَ 
ـيـهِ  لَ عَ مُ  قدُ يَ الَ  وَ  هُ فَ  . الـِهِ أَحوَ وَ ـالـِهِ  أَعمَ ن  مِ هُ  فَقرَ  : ـهِ بِّ رَ اءِ  لِلِقَ ـهُ  تَ دَّ عُ لَ  عَ جَ د  فَقَ
تـِي  الَّ النِّسبَةُ  وَ  ، ـهِ بِّ رَ ـيـنَ  بَ وَ هُ  ـيـنـَ بَ تـِي  الَّ ةِ  قَ الَ العَ يـرُ  خَ قرُ  الفَ فَ  . ـحضِ الـمَ قرِ  بِالفَ إِالَّ 

«موارد األمان» (ص١٤٤). «فوائد الفوائد» (ص١٠٢).(١)   (٢)
«تـهذيب الـمدارج» (ص٩٧٧ - ٩٧٨).  (٣)
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ي  ــذِ الَّ ــمُ  األَعــظَ يقُ  الطَّرِ وَ  .(١) ـيـهِ لَ عَ نهُ  مِ لُ  يَدخُ ي  ــذِ الَّ الــبَــابُ  وَ  ، ـيـهِ إِلَ ا  هَ بـِ بُ  نتَسِ يَ
ةِ  ــادَ ــعَ الــسَّ ـــابُ  ــوَ «بَ ــهُ فَ  .(٢) ودٌ ــســدُ ــمَ فَ اهُ  ـــوَ سِ يــقٍ  ــرِ طَ ـــلُّ  كُ وَ  ، ــنــهُ مِ إِالَّ  ـيـهِ  لَ عَ ــلُ  ــدخُ يَ الَ 
ةِ  يَّ بُودِ العُ لُبُّ  ــوَ  هُ وَ  .(٣)« نهُ مِ إِالَّ  ا  ولـِهَ خُ دُ إِلَى  بِيلَ  سَ الَ  ي  ــذِ الَّ  ، مُ األَقــوَ ا  هَ يقُ طَرِ وَ

.(٤) ـى اهللاِ إِلَ ـيءٍ  شَ بُّ  أَحَ وَ  ، بدِ لِلعَ ـيءٍ  شَ عُ  نفَ أَ ـهُ  ولُ صُ حُ وَ ا،  هَ ـرُّ سِ وَ
ارُ  فتِقَ االِ ا  ــذَ هَ وَ  ، جــهٍ وَ لِّ  كُ ن  مِ إِلَى اهللاِ  ارِ  فتِقَ االِ الُ  مَ كَ  : ةِ يَّ بُودِ العُ ةُ  يقَ قِ حَ وَ

. بِهِ نَى  الغِ ينُ  عَ وَ  هُ
ــي  كِّ ــزَ ـــالَ يُ ــى، فَ ــالَ ــعَ لَى اهللاِ تَ ــبــدُ عَ ــنــهُ الــعَ ــــلَ مِ خَ ــــابٍ دَ بُ بَ قـــــرَ ـــابُ أَ ا الـــبَ ـــذَ ـــهَ فَ
ن  مِ ــى  ــالَ ــعَ تَ لَى اهللاِ  عَ ــلُ  ــدخُ يَ ــل  ــا، «بَ ــيــهَ إِلَ رُ  نظُ يَ الَ  وَ  ، ــالِــهِ عــمَ بِــأَ بُ  يُعجَ الَ  وَ  ، ــهُ ــفــسَ نَ
نَةُ  سكَ الـمَ وَ ــقــرُ  الــفَ ــرَ  ــسَ كَ ــد  قَ ــن  مَ ــولَ  خُ دُ  ،[ جــهٍ وَ ــلِّ  كُ ــن  مِ ــارِ [إِلَى اهللاِ  فــتِــقَ االِ ــابِ  بَ
ــلِّ  نَّ فِــي كُ أَ ، وَ ــيــهِ هِ إِلَ ــقــرِ فَ ــتِــهِ وَ ــاقَ ــالَ فَ ــمَ كَ ک، وَ ـــهِ بِّ ــى رَ ــهُ إِلَ تَ ورَ ــرُ ــدَ ضَ ــهِ شَ ، وَ ــلــبَــهُ قَ
گ»(٥).  ــهِ بِّ رَ إِلَى  ةً  لَ امِ كَ ةً  ورَ ــرُ ضَ وَ  ، ةً امَّ تَ ةً  اقَ فَ البَاطِنَةِ  وَ ةِ  رَ الظَّاهِ اتِــهِ  رَّ ذَ ن  مِ ةٍ  رَّ ذَ
الَ  ةً  ارَ سَ خَ رَ  سِ خَ وَ  ، لَكَ هَ ينٍ  عَ ةَ  طَرفَ نهُ  عَ لَّى  تَخَ إِن  هُ  نَّ أَ اسِ «وَ األَنفَ اقُبِ  عَ تَ لَى  عَ

.(٦)« تِهِ حمَ بِرَ هُ  كَ ارَ تَدَ يَ وَ  ، لَيهِ عَ الَى  عَ تَ ودَ اُهللا  عُ يَ أَن  إِالَّ  ؛  تُجبَرُ
نُّونَ -،  تَمَ الـمُ نَّى  ـمَ تَ وَ  ، نُّونَ تَعَ الـمُ نَّى  عَ تَ لَو  وَ  - ا  بَدً أَ البَتَّةَ  إِلَى اهللاِ  يقَ  طَرِ فَالَ 

.(٧) ارُ فتِقَ االِ إِالَّ 
 ، ـــــهِ بِّ رَ ـــــى  إِلَ هِ  تـِ اجَ حَ وَ تِـــــهِ  ورَ ـــــرُ ضَ وَ  ، هِ ــقــرِ لِــفَ ا  ــودً ــهُ شُ ــمَ  عــظَ أَ بدُ  العَ ــانَ  كَ ـا  ـمَ لَّ كُ وَ
 . هِ ــدرِ ــمَ لِــقَ عــظَ أَ ، وَ ـــــهُ ـــزَّ لَ عَ أَ ، وَ ـــــيـــــهِ بَ إِلَ قـــرَ ــانَ أَ ، كَ ــيـــــنٍ ــةَ عَ ــرفَ ــنــهُ طَ مِ اســتِــغــنَــائِــهِ عَ ـــدَ عَ وَ
 ، بِهِ م  أَغنَاهُ إِلَى اهللاِ  النَّاسِ  رُ  فقَ أَ فَ  . هُ االَ وَ وَ اجتَبَاهُ  وَ ــهُ  مَ كــرَ أَ وَ  ، نهُ مِ ــهُ  بَ ــرَّ قَ وَ هُ  عَ فَ رَ فَ

«تهذيب المدارج» (ص٧٥٤ - ٧٥٥). المصدر السابق (ص٨٥٢).(١)   (٢)
«طريق الهجرتين» (ص٩). «تـهذيب الـمدارج» (ص٢٠٧).(٣)   (٤)
يِّب» (ص١٢). «الوابل الصَّ المصدر السابق (ص١٢).(٥)   (٦)

«تهذيب المدارج» (ص٨٥٢).  (٧)
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م  هُ أَعلَمُ هِ  نَفسِ ندَ  عِ م  لُهُ أَجهَ وَ م،  اهُ قوَ أَ يهِ  دَ يَ ينَ  بَ م  هُ فُ أَضعَ وَ م،  هُ زُّ عَ أَ هُ  لَ م  ـهُ لُّ ذَ أَ وَ
ـهُ  بَ رَ كَ ا  إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيُّ انَ  كَ ا:  ذَ لـِهَ وَ  . اةِ اهللاِ رضَ مَ إِلَى  م  بُهُ قرَ أَ هِ  لِنَفسِ م  تُهُ مقَ أَ وَ  ، بِاللهِ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ قَ !»(١). وَ ــيــثُ ــغِ ــتِــكَ أَســتَ حـــــمَ ، بِـــــرَ ــومُ ــيُّ ــا قَ ــيُّ يَ ــا حَ : «يَ ـــالَ مــرٌ قَ أَ
ــةَ  ــرفَ طَ ـــــي  ــفــسِ نَ ـــــى  إِلَ ِـــــي  ــكِــلــن تَ ـــالَ  فَ ــــو،  أَرجُ ــكَ  ــتَ حـــــمَ رَ ُهـمَّ  ُهـمَّاللَّ : اللَّ وبِ كرُ الـمَ اتُ  ـــــوَ عَ «دَ

.(٢)« نتَ أَ إِالَّ  إِلَــهَ  الَ   ، ـهُ لَّ كُ أنـِي  شَ لـِي  أَصلـِح  وَ  ، يـنٍ عَ
منَعُكِ أَن  ا يَ ڤ: «مَ ةَ اطِمَ ملسو هيلع هللا ىلص لِفَ الَ النَّبِيُّ : قَ الَ گ قَ الِكٍ ن أَنَسِ بنِ مَ عَ وَ
 ! يُّومُ قَ ــا  يَ ــيُّ  حَ ــا  يَ  : يتِ أَمسَ ا  إِذَ وَ أَصبَحتِ  ا  إِذَ قُولِي  تَ أَن  بِــهِ؟!  ــيــكِ  أُوصِ ــا  مَ عِي  تَسمَ

.(٣)« ينٍ ةَ عَ ي طَرفَ الَ تَكِلنِي إِلَى نَفسِ ، وَ هُ لَّ أنِي كُ ، أَصلِح لِي شَ تِكَ أَستَغِيثُ حمَ بِرَ
وءٍ -،  سُ ــلِّ  كُ   ــأوَ مَ وَ  ، ــرٍّ شَ ــلِّ  كُ نبَعُ  مَ ــيَ  هِ تِي  الَّ  - هِ  نَفسِ ــى  إِلَ هُ اُهللا  لَ كَ وَ ن  فَمَ
ــيــهِ  ــلَ طَ عَ ـــرَ انـــفَ ، وَ كِ ـــالَ ــــلَّ الـــــــهَ ـــكَ «كُ ـــلَ هَ . وَ ــهِ ــعــلِ اكِ نَ ــــرَ ـــن شِ ـــيـــهِ مِ بُ إِلَ قــــرَ كُ أَ ــالَ ــهَ ــالـــ فَ

.(٥) هِ نَفسِ إِلَى  كِلَ  وُ يثُ  حَ إِالَّ   ، لَكَ هَ مَن  لَكَ  هَ ا  فَمَ  .(٤)« هُ مرُ أَ
ـهُ  لَ ــبــدُ  ــالــعَ فَ  ، ــرُ كــثَ أَ أَو  ــهِ  ــاسِ نــفَ أَ دِ  ــدَ ــعَ بِ  : ـى اهللاِ إِلَ ـــــهُ  ــاتُ ــاجَ حَ ي  ـــذِ الَّ ــوَ  هُ ــيـــــرُ  ــقِ ــالــفَ فَ
ــثِــيـــــرٍ  ــرُ بِــكَ ــشــعُ ـى اهللاِ، الَ يَ ائِـــجَ إِلَ ـــوَ ةُ حَ ـــدَّ : عِ ــيـــــنٍ ـــةِ عَ ـــرفَ طَ ــةٍ وَ ـــــحــظَ لَ ــسٍ وَ ــفَ ـــلِّ نَ فِـــــي كُ
نـِيِّ  الغَ  (٦) نَ مِ ا  بَـهَ لَ طَ وَ  ، اتِ اجَ الـحَ هِ  ذِ هَ بـِ رَ  عَ شَ مَن   : ـى اهللاِ إِلَ النَّاسِ  رُ  فقَ أَ فَ ا؛  نهَ مِ
تَهُ  اجَ حَ رَ  أَظهَ د  فَقَ نَ اهللاِ،  مِ هُ  لَ أَ سَ ا  إِذَ  : يهِ إِلَ بدُ  العَ يَحتَاجُ  ا  مَ لَّ  كُ ــإِنَّ  «فَ  . يدِ ـمِ الـحَ
 ، بُ ـحتَسِ يَ الَ  يثُ  حَ ــن  مِ ـيُغنـِيـهِ  فَ بُّهُ اُهللا»(٧).  يُحِ لـِـكَ  ذَ وَ إِلَى اهللاِ،  هُ  ــارَ افــتِــقَ وَ  ، فِــيــهِ

ـرتَقِب. يَ ـم  لَ يثُ  حَ ن  مِ يُعطِيـهِ  وَ
رواه التـرمذي (٣٥٢٤)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٤٤٨/٣).  (١)
رواه أبو داود (٥٠٩٠)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (٢٥١/٣).  (٢)

الترغيب  «صحيح  في  األلباني۴  وحسنه   ،(٥٧٠) والليلة»  اليوم  «عمل  في  النسائي  رواه   (٣)
والترهيب» (٦٦١).

«تهذيب المدارج» (ص٩٣). المصدر السابق (ص٢١٨).(٤)   (٥)

«طريق الـهجرتـيـن» (ص٩٧). «جامع العلوم والحكم» (٣٩/٢).(٦)   (٧)
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:۴ يَّةَ يمِ تَ ابنِ  مِ  سالَ اإلِ يخِ  لِشَ وَ
ـــــاتِ يَّ ـــــرِ ــــــ الـــــبَ بِّ  رَ ــــــى  ـــــــ إِلَ ــــرُ  ــــيـــــ ــــقِ الــــفَ ــــــــــا  نَ تِـــــيأَ ــاالَ حَ ــوعِ  ـــــجـــــمُ مَ فِـــــي  سكِيـنُ  الـمِ ـــا  نَ أَ
ـــــي ــتِ ــالِـــــمَ ــــــيَ ظَ هِ ـــــي وَ ــفــسِ ـــومُ لِــنَ ـــلُ ـــــا الـــظَّ نَ ـــاتِـــــــيأَ هِ يَ ـــــنـــــدِ ـــــن عِ ــــأتِــــنَــــا مِ ـــرُ إِن يَ ـــيــــ ـــخَ الــــ وَ ـــةٍ ـــعَ ـــنـــفَ ــــلــــبَ مَ ـــــــي جَ ــيـــعُ لِـــنَـــفـــسِ اتِالَ أَســـتَـــطـِ ـــــرَّ ــضَ فـــعُ الـــــمَ ـــنِ الــنَّــفــسِ لِـــــي دَ الَ عَ وَ
ا ـــــدً بَ أَ مٌ  زِ الَ اتٍ  ذَ صـــــفُ  وَ لِـــــي  ـــقـــرُ  الـــفَ اتِـــــــــيوَ ـــــــــهُ ذَ صـــــــفٌ لَ ا وَ ـــــــــدً بَ ـــى أَ ـــنَ ـــــــا الـــغِ ـــمَ كَ
م هِ عِ أَجـمَ لقِ  الـخَ ـــالُ  حَ ــالُ  الـــــحَ هِ  ــــذِ هَ ــــــي(١)وَ ـــــــ ـــــهُ آتِ ــــــ ـــــبـــــدٌ لَ هُ عَ ـــــــنـــــــدَ ــــم عِ ـــــ ــــهُ ـــــ ــــلُّ كُ وَ

ي»؟! ندِ «عِ وَ «لِي»،  وَ ا»،  نَ : ««أَ ولُ قُ يَ ن  مَّ مِ ا  ذَ هَ ينَ  أَ فَ
ـــ ﴿ *  فَ ؛  ونُ ــارُ قَ وَ  ، ونُ فِرعَ وَ  ، إِبلِيسُ ا  بِهَ ابتُلِيَ   : ةَ ثَ الثَّالَ اظَ  األَلفَ هِ  ذِ هَ إِنَّ  فَ
 :[٥١ [الــــــزخــــــرف:   ﴾M  L  K ﴿ وَ  ، ــــيــــسَ ــــلِ ب ِ إلِ  :[١٢ [األعــــــــــراف:   ﴾,  +

. ونَ ارُ لِقَ  :[٧٨ ﴾ [القصص:  ' &  %  $  #  "﴿ وَ  ، ونَ رعَ لِفِ
 ، خطِئُ المُ  ، ذنِبُ المُ بدُ  العَ نَا  أَ  : بدِ العَ قَولِ  فِي  ا»:  نَ عَت «أَ ضِ وُ ا  مَ نُ  أَحسَ وَ

. هُ نَحوُ وَ  ، فُ عتَرِ المُ  ، رُ ستَغفِ المُ
. لُّ الذُّ قرُ وَ لِيَ الفَ ، وَ نَةُ سكَ لِيَ المَ ، وَ رمُ لِيَ الجُ ، وَ نبُ : لِيَ الذَّ ولِهِ »: فِي قَ «لِيَ وَ

ي،  مدِ عَ طَئِي، وَ خَ زلِي، وَ هَ ي، وَ دِّ ر لِي جِ ولِهِ [ملسو هيلع هللا ىلص]: «اغفِ ي»: فِي قَ ندِ «عِ وَ
ي»(٢)»(٣). ندِ عِ لِكَ  ذَ لُّ  كُ وَ

م،  ـيـهِ ر إِلَ فتَقِ ـم يَ ، لَ وهِ جُ يعِ الوُ ـمِ ن جَ مِ قرَ النَّاسِ إِلَى اهللاِ  بدُ فَ دَ العَ هِ تَى شَ مَ وَ
دُ  يَشهَ الُ  ــزَ يَ الَ  ـهُ  إِنَّ «فَ  ، يُّ يقِ قِ الـحَ بدُ  العَ ــوَ  هُ ا  ــذَ هَ وَ م،  بـِهِ هُ  ــاءَ جَ رَ وَ ـهُ  لَ مَ أَ لِّق  عَ يُ ـم  لَ وَ
ـى  إِلَ ـهُ  كِلَ يَ الَ  أَن  ـهُ  لُ يَسأَ وَ ـهُ  لَ عُ  رَّ تَضَ يَ وَ  ، نـيَاهُ دُ وَ يـنـِهِ  دِ ــورِ  مُ أُ ن  مِ ــالٍ  حَ لِّ  كُ فِي  هُ  فَقرَ

«تـهذيب مدارج السالكيـن» (ص٤٤٣).  (١)
أخرجه البخاري (٨٩٣٦)، ومسلم (٢٧١٩) من حديث أبي موسى األشعريگ.  (٢)

«زاد المعاد في هدي خير العباد» (٤٧٥/٢).  (٣)
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فِي  عنَى  الـمَ ا  ذَ هَ بُ  يَستَصحِ وَ ؛  هِ ورِ مُ أُ يعِ  ـمِ جَ لَـى  عَ هُ  يـنـَ عِ يُ أَن  وَ  ، يـنٍ عَ ةَ  طَرفَ هِ  نَفسِ
نَ  هِ مِ ـــــمُ بـِ ــوَ أَرحَ ي هُ ــذِ ، الَّ ــهِ ـــــهِ إِلَٰ ـــــهِ وَ بِّ ــن رَ ةِ مِ ــةِ التَّامَّ ــانَ عَ يٌّ بِــاإلِ ــرِ ا حَ ــذَ ــهَ ، فَ قــتٍ ــلِّ وَ كُ

ا»(١). هَ دِ لَ بِوَ ةِ  الِدَ الوَ
 ! عِيفٍ ضَ ن  مِ اهُ  قــوَ أَ ـا  مَ وَ  ! لـِيلٍ ذَ ن  مِ هُ  ــزَّ عَ أَ ـا  مَ وَ  ! يـرٍ قِ فَ ن  مِ يـنَئِذٍ  حِ أَغنَاهُ  ـا  مَ فَ  
ــالَ  يــزُ بِ ــزِ ، الــعَ ــانٍ ــلــطَ ـــالَ سُ يُّ بِ ـــوِ ، الـــقَ ـــــــالٍ ـــالَ مَ ــنِـــــيُّ بِ ــوَ الــغَ ــهُ ! فَ ـــيـــدٍ حِ ـــن وَ ـــهُ مِ ـــسَ ـــــا آنَ مَ وَ
هُ  ــزَّ عَ ــأَ فَ  ِ هلِلَّ لَّ  ذَ وَ ـم،  نـهُ عَ غــنَــاهُ  ــأَ فَ ـى اهللاِ  إِلَ ــرَ  ــقَ افــتَ  .(٢) ـــادٍ ـــتَ عَ ــالَ  بِ ـيُّ  كفِ الـمَ ةٍ،  ــيـــــرَ ــشِ عَ
ـهُ  لَ ـمَّ  تَ قَد   .(٣) ـيـهِ إِلَ ـم  هُ جَ أَحوَ فَ  ِ بِاهللَّ استَغنَى  وَ ـم،  هُ ـيـنـَ بَ هُ  عَ فَ رَ فَ هللاِ  عَ  اضَ تَوَ وَ م،  يـهِ فـِ

: ولُ قُ يَ ا  ذَ هَ ثلِ  مِ الِ  حَ انُ  لِسَ وَ  . بَادِ العِ أَغنَى  ن  مِ ارَ  صَ وَ  ، قِّ الـحَ ـٰهِ  لَ بِاإلِ نَاهُ  غِ
ــمِ ــهِ ـــ ــلِّ ــــاسِ كُ ـــــنِ الــــنَّ ـــــــــالٍ عَ ــــيــتُ بِـــــالَ مَ ــنـِ (٤)غَ هِ ـيءِ الَ بـِ نِ الشَّ الـِي عَ نَى العَ إِنَّ الغِ وَ

. النَّاسِ نِ  عَ  ِ بِاهللَّ نِيٌّ  غَ  : هُ ادُ رَ مُ وَ
:۴ يَةَ تَاهِ العَ بُو  أَ الَ  قَ وَ

ــــــــــهِ بِ ـــــــــع  ـــــــــاقـــــــــنَ فَ فــــــــــــــــــتَ اَهللا  ــــــــــــــــــرَ عَ ا  (٥)إِذَ ـــيـــرْ ـــثِ يــــلُ الـــكَ ــــزِ ــــظُّ الــــجَ كَ الــــحَ ــــنــــدَ ــــعِ فَ
(٦)! هُ قَدرَ لَّ  أَجَ وَ  ! هُ طَرَ خَ أَعظَمَ  ـا  مَ نًى!  غِ ن  مِ ـهُ  لَ ـيَا  فَ

زَّ  العِ وَ ونَ اهللاِ،  دُ ا  فَقرً نَى  الغِ وَ عَ اهللاِ،  مَ نًى  غِ قرَ  الفَ   يَرَ «قَلبٍ  ن  مِ هُ  لَ ا  يَ وَ
. يهِ دَ يَ فِي  ا  بِمَ الَ  ندَ اهللاِ،  عِ ا  بِمَ اثِقٌ  وَ وَ  هُ فَ ه»(٧).  عَ مَ زا  عِ لَّ  الذُّ وَ  ، ونَهُ دُ ذُال 

 ، ــةٍ يــفَ ــرِ شَ ــةٍ  تــبَ بِــرُ يَستَغنِي  الَ  وَ  . ــودٍ ــفــقُ مَ لَـى  عَ ــى  ــأسَ يَ الَ  وَ  ، ــودٍ ــوجُ بِــمَ حُ  ــفــرَ يَ الَ 
ـى اهللاِ،  رُ إِالَّ إِلَ فتَقِ الَ يَ ، وَ ِ ، فَالَ يَستَغنِي إِالَّ بِاهللَّ ندَ النَّاسِ هُ أَو عِ ندَ ظُمَت عِ إِن عَ وَ
الَ  وَ نَ اهللاِ،  مِ هُ  اتَ فَ ـا  مَ لَـى  عَ إِالَّ  نُ  يَحزَ الَ  وَ اةِ اهللاِ،  رضَ لـِمَ هِ  تـِ قَ افَ وَ بِمُ إِالَّ  حُ  فرَ يَ الَ  وَ

«تـيسـيـر الكريم الرحـمن» (ص٩٦١). «طريق الـهجرتـيـن» (ص٥٩).(١)   (٢)
«تـهذيب الـمدارج» (ص٩٨١ - ٩٨٢). «مفتاح دار السعادة» (٤١٩/١).(٣)   (٤)

«ديوان أبي العتاهية» (ص١٠٢) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت].  (٥)
«طريق الـهجرتـيـن» (ص٧٩). «فوائد الفوائد» (ص٢٧٨).(٦)   (٧)
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ينًا  ستَعِ مُ أَي:   ، ِ بِاهللَّ هُ  لُّ فَكُ ـى اهللاِ،  إِلَ ـا  ائِمً دَ هُ  يرُ سَ وَ ا اهللاِ،  ضَ رِ هُ  وتَ فُ يَ أَن  إِالَّ  افُ  يَخَ
. عَ اهللاِ مَ هُ  لُّ كُ وَ  ، يمِ رِ الكَ جهِ اهللاِ  لِوَ هُ  الُ أَعمَ أَي:   ، ِ هلِلَّ هُ  لُّ كُ وَ  ، بِهِ

 ، يءٍ شَ لُّ  كُ لِي  لَ  صَ حَ لِي،  لَ  صَ حَ ا  إِذَ مَن  يــدُ  رِ أُ ا  «إِنَّمَ  : قُولُ يَ الِهِ  حَ انُ  لِسَ وَ
.(١)« يءٍ شَ ـــــلُّ  كُ نِي  اتَ فَ نِي،  اتَ فَ ا  إِذَ وَ

! ينَهُ عَ رَّ  قَ أَ ا  مَ وَ  ! هُ الَ بَ مَ  نعَ أَ ا  مَ وَ  ! هُ يشَ عَ أَطيَبَ  ا  فَمَ
: الَ قَ نْ  مَ نَ  سَ أَحْ دْ  لَقَ وَ

ـــــا  بً ـــــرُّ ـــــقَ تَ ـــــــــابُ  قَ الـــــــــرِّ ــــــتِ  ــــــلَ لَّ ــــــذَ تَ ا  إِذَ ـــــــا(٢)وَ ـــــــهَ لِّ ـــــي ذُ ـــــا فـِ هَ ـــــزُّ ـــــعِ ــــــيــــــكَ فَ ــــا إِلَ ــــنــــهَ مِ
. ارِ تِقَ فْ بِاالِ إِالَّ  ودُ  يَسُ الَ  بْدَ  العَ إِنَّ  فَ

.(٣)« بِيرٌ كَ لٌ  فَضْ بِهِ  مْ  هُ اتَ فَ فَ  ، قَومٌ نهُ  عَ لَّفَ  تَخَ  ، بِيرٌ كَ لٌ  أَصْ ا  ذَ هَ «وَ
 ، ادٍ وَ فـِي  ـم  هُ وَ ادٍ  وَ فِي  وَ  هُ وَ  ، النَّاسِ فـِي  يبٌ  رِ غَ يقِ  الطَّرِ هِ  ذِ هَ بـِ الِكُ  السَّ «وَ

.(٤)« يـنَ افِرِ الغَ يـرُ  خَ وَ  هُ وَ  ، انُ ستَعَ الـمُ  ُ َفاهللَّ
كِنَّ  لَ وَ ا،  هَ بـِ افَ  تِّصَ االِ وَ ا  ـيـهَ إِلَ ولَ  صُ الوُ بُّ  ـحِ يُ لٌّ  كُ  : الـِيَةُ العَ بَةُ  رتَ الـمَ هِ  ذِ هَ وَ
دٌ  رِّ تَجَ مُ الَ  وَ ا،  ـيـهَ إِلَ ةِ  لَ وصِ الـمُ بِاألَسبَابِ  لٍ  امِ عَ يـرُ  غَ ا،  نهَ عَ لِّفٌ  تَـخَ مُ لقِ  الـخَ كثَرَ  أَ
ا  مَّ ــرُّ عَ ــضُ ــا يَ ــالً بِــمَ ــاغُ ــشَ تَ ــا، وَ نً ــاوُ ــهَ تَ ــهــالً وَ ــا، جَ ــيــلِــهَ ــحــصِ ــن تَ ــةِ مِ ــانِــعَ انِــعِ الــمَ ــوَ ــنَ الــمَ مِ

. لِيَّةِ العَ اتِبِ  رَ المَ نِ  عَ نِيئَةِ  الدَّ اتِبِ  رَ بِالمَ وَ  ، عُ نفَ يَ
؟ لِيلَةُ الجَ بَةُ  رتَ المَ هِ  ذِ هَ ا  بِهَ نَالُ  تُ تِي  الَّ األَسبَابُ  يَ  هِ ا  فَمَ  : قُلتَ إِن  فَ

انُ  وَ أَ ا  ذَ هَ  ، ةٌ عَ تَنَوِّ مُ وَ ةٌ  ثِيـرَ كَ  : ةُ يلَ لـِ الـجَ بَةُ  رتَ الـمَ هِ  ذِ هَ ا  بـِهَ نَالُ  تُ الَّتِي  األَسبَابُ  وَ
. هِ بـِ لٍ  امِ عَ قِّ  لِلـحَ الِبٍ  طَ لَ  أَمُّ تَ ا  لـهَ أَمَّ تَ وَ  ، لبَكَ قَ ـر  أَحضِ وَ  ، معَكَ سَ أَلقِ  فَ ا  ردِهَ سَ

«مدارج السالكين» (٣٥٩/١).  (١)
الــدهــر» (٣٢٥/٢) [طبعة دار الكتب العلمية -  فــي «يــتــيــمــة  كــمــا  الــصــابــي،  إســحــاق  أبــو  قــالــه   (٢)

بيروت]، ألبي منصور الثعالبي۴.
«مدخل أهل الفقه واللسان» (ص٨٥). «تـهذيب الـمدارج» (٣٦٨/١).(٣)   (٤)



MLT
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ــمگ:  ــكُ بُّ رَ ــولُ  ــقُ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ــارٍ ــسَ يَ بــنِ  لِ  عقِ مَ ــن  عَ
الَ   ! مَ آدَ ابنَ  ا  يَ ا؛  زقً رِ يكَ  دَ يَ أَمألَ  وَ نًى،  غِ لبَكَ  قَ أَمألَ  تـِي،  بَادَ لِعِ غ  رَّ فَ تَ  ! مَ آدَ ابنَ  ا  يَ

.(١)« غالً شُ يكَ  دَ يَ  َ أَمألَ وَ ا،  قرً فَ لبَكَ  قَ  َ أَمألَ فَ نِّـي،  مِ د  بَاعَ تَ
ملسو هيلع هللا ىلص  يمُ رِ الكَ نَا  ولُ سُ رَ حيِ  بَالوَ النَّاطِقُ  أَخبَرَ   : يفِ رِ الشَّ يثِ  دِ الحَ ا  ذَ هَ ي  فَفِ
تِهِ  بَادَ لِعِ غَ  ــرَّ ــفَ تَ ن  لـِمَ ينِ  تَ رَ بِثَمَ ؛  نهُ مِ هِ  هدِ بِعَ ــى  وفَ أَ ــدٌ  أَحَ لَيسَ  ي  ــذِ الَّ  ، عدِ اهللاِ وَ ن  عَ

. زقِ بِالرِّ يهِ  دَ يَ وَ نَى،  بِالغِ لبَهُ  قَ الَى  عَ تَ هُ  لؤُ مَ ا:  مَ هُ وَ الَى،  عَ تَ
ا:  مَ هُ وَ  ، تَينِ وبَ قُ بِعُ نهُ  عَ دَ  اعَ بَ ن  ، لـِمَ امِ نتِقَ االِ ذِي  يزِ  زِ العَ يدِ  لَى تَهدِ عَ بَّهَ  نَ ا  مَ كَ

. غالً شُ يهِ  دَ يَ وَ ا،  فَقرً لبَهُ  قَ الَى  عَ تَ هُ  لؤُ مَ
ــنــهُ  بُ مِ ــقــرَ ـــالَ يَ ــغــنِــيچ، فَ ــهُ الـــــمُ ــلــبَ غــنـَـى قَ ــن أَ نَّ مَ : أَ ــومِ ــعــلُ ــمَ ـــنَ الـــ مِ وَ
ا؛  ــدً بَ ــفــلِــسُ أَ ــالَ يُ ــا، فَ زقً يــهِ رِ ــدَ ــتِــيــنُ يَ ةِ الـــــمَ ــوَّ و الــقُ اقُ ذُ زَّ َ الــرَّ ــألَ ــن مَ مَ ا؛ وَ ــدً بَ ــقــرُ أَ الــفَ
ــيــعُ  ــطِ ــســتَ ــــدَ يَ حَ ـــالَ أَ ا، فَ ـــقـــرً ــهُ فَ ــلــبَ يـــزُ قَ ـــزِ ــكُ الـــعَ ــلِ ــمَ ، الـــ رُ ــقــتَــدِ رُ الـــــمُ ـــادِ َ الـــقَ ــــألَ ــــن مَ مَ وَ

.(٢) اغَ رَ الفَ هُ  نحَ مَ يَستَطِيعُ  دَ  حَ أَ فَالَ   ، ارُ هَّ القَ بَّارُ  الجَ هُ  لَ شغَ أَ مَن  وَ ؛  هُ إِغنَاءَ
 . حٍ ــرَ فَ وَ ورٍ  ــرُ سُ ــلُّ  كُ هُ  ــرَ ــضَ حَ وَ  ، ةٍ سرَ حَ ــلُّ  كُ نهُ  عَ الَــت  زَ  ، لبَهُ قَ أَغنَى اُهللا  ن  فَمَ

. اتٍ رَ سَ حَ نيَا  الدُّ لَى  عَ هُ  نَفسُ طَّعَت  قَ تَ  ، اهُ وَ سِ ا  مَّ عَ  ِ بِاهللَّ يَستَغنِ  لَم  مَن  وَ
قرِ  الفَ يقِ وَ ا بِالضِّ هَ ورُ عُ ادَ شُ ا زَ لَّمَ ا، كُ هَ بِّ ن رَ لُوبُ عَ تِ القُ دَ ا بَعُ لَّمَ ا كُ ذَ كَ هَ وَ
ا  هَ يدُ زِ تَ بَل  ا،  تُغنِيهَ الَ  ا  إِنَّهَ فَ ا؛  هَ افِيرِ ذَ بِحَ نيَا  الدُّ تَعُ  مُ ا  ـهَ لَ عَت  مِ جُ لَو  وَ  ، ةِ اجَ الحَ وَ
ـهثًا  لَ وَ  ، ارِ النَّهَ وَ بِاللَّيلِ  غالً  شُ ي  األَيــدِ تَمتَلِئُ   : قتِ الوَ نَفسِ  فِي  وَ ا،  فَقرً وَ ا  نكً ضَ

نيَا. الدُّ اءَ  رَ وَ
رواه الـحاكم (٣٢٦/٤ رقم ٧٩٢٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب»   (١)

.(٣١٦٥)
«مفاتيح الرزق» (ص٤٥).  (٢)
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: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ــــى ــــنً ــــــــــــــــا غِ دنَ ـــــا ازدَ ـــــمَ ـــــلَّ ــــــمــــــا كُ ادُ هَ ــــــــــــــــزدَ (١)نَ ـــــــارِ كـــــــثَ ـــــي اإلِ ــــقــــرِ فِ ــــــلُّ الــــفَ ـــقـــرُ كُ ـــالـــفَ فَ

الَ  ةٍ  ــســرَ حَ وَ  ، ائِـــمٍ دَ ــبٍ  ــعَ تَ وَ  ، مٍ زِ الَ ــمٍّ  هَ  : ثٍ ــالَ ثَ ــن  مِ كُّ  نفَ يَ الَ  نيَا  الدُّ ــبُّ  ــحِ مُ «وَ
.(٢)« هُ ا فَوقَ هُ إِلَى مَ ت نَفسُ حَ يئًا، إِالَّ طَمَ ا شَ نهَ نَالُ مِ ا الَ يَ بَّهَ حِ نَّ مُ لِكَ أَ ذَ ي. وَ ضِ نقَ تَ

:۴ يَةِ تَاهِ العَ بُو  أَ اَل  قَ
تُ فِــي الطَّلَبِ رْ ـــذَ ـــأَعْ ــا فَ ــيَ نْ ــا دُ ــتُــكِ يَ ــبْ ــلَ ــبْطَ الــنَّــصَ ـــمَّ وَ الـــغَ ـــمَّ وَ ـــتُ إِالَّ الـــهَ ــا نِـــلْ ــمَ فَ
ـــــــالً اصِ ـــــتُ وَ ـــــسْ ـــــنِـــــي لَ نَّ ا لِـــــي أَ ـــــــدَ ــــا بَ ــــمَّ ــــلَ (٣)فَ ـــــبْ ـــــعَ تَ ــــا  ــــهَ ــــافِ ــــعَ ــــأَضْ بِ إِالَّ  ةٍ  ـــــــــذِّ لَ ـــــــى  إِلَ

 ُ يَمألَ الَ  وَ الِثًا،  ثَ بتَغَى  الَ الٍ  مَ مِن  انِ  يَ ادِ وَ مَ  آدَ بنِ  الِ انَ  كَ «لَو  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ
.(٥)« تَابَ ن  مَ لَى  عَ تُوبُ اُهللاُهللا  يَ وَ  ،(٤) ابُ التُّرَ إِالَّ  مَ  آدَ ابنِ  وفَ  جَ

فِي  وَ  هُ فَ  . يدَ زِ المَ طَلَبَ  نيَا،  الدُّ نَ  مِ الً  نَاوُ تَ ادَ  ازدَ ا  لَّمَ كُ  ، ةٌ ايَ نِهَ هِ  رصِ لِحِ لَيسَ  فَ
ا،  فِيهَ ا  مَ وَ نيَا  الدُّ أُعطِيَ  لَو  وَ  ، األَرضِ ائِنَ  زَ خَ لَكَ  مَ لَو  وَ  ، ضٍ نتَقَ مُ يرِ  غَ رٍّ  ستَمِ مُ قرٍ  فَ
الَ  وَ  هُ فَ  ، انِ يَشبَعَ الَ  نِ  يْ ذَ الَّ يْنِ  مَ نهَ الـمُ ــدُ  أَحَ هُ  إِنَّ فَ ؛  لَيهِ عَ ــاقٍ  بَ هُ  رصُ حِ وَ بُهُ  لَ طَ وَ هُ  قرُ فَ فَ
. اتِهِ وَ مُّ لِفَ عَ الغَ قَ ، وَ يءٌ نيَا شَ نَ الدُّ هُ مِ اتَ ا فَ لَّمَ هُ كُ نَّ (٦)؛ ألَِ الطَّلَبِ رصِ وَ مُ الحِ لَ هُ أَ قُ ارِ فَ يُ
ومٌ  نهُ مَ  : انِ يَشبَعَ الَ  انِ  ومَ نهُ «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ــسٍ نَ أَ ــن  عَ

.(٧)« يَشبَعُ الَ  نيَا  دُ فِي  ومٌ  نهُ مَ وَ  ، يَشبَعُ الَ  لمٍ  عِ فِي 
الحسن  ألبــي  بــيــروت]،   - الجيل  دار  الــعــصــر» (١٤٨/١) [طبعة  أهــل  ــصــرة  وعُ القصر  مــيــة  «دُ  (١)

.۴ يِّ زِ رْ الباخَ
«موارد األمان» (ص٨٤). «ديوان أبي العتاهية» (ص٢٥).(٢)   (٣)

ا على الدنيا حتَّى يموت، ويمأل جوفه من تراب قبره. يعني: ال يزال حريصً  (٤)
رواه البخاري (٦٤٣٦)، ومسلم (١٠٤٩) من حديث ابن عباسک.  (٥)

«مفتاح دار السعادة» (٤٢٤/١).  (٦)
رواه الحاكم (٩١/١ - ٩٢ رقم ٣١٢)، وصححه لغيره األلباني۴ في «التعليق على هداية   (٧)

الرواة» (١٦٩/١).
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يٍّ  جِ ارِ خَ مرٍ  بِأَ نًى  غِ الِ  المَ نَى  غِ ــإِنَّ  فَ ؛  ــالِ الــمَ نَى  غِ ن  مِ ــلُّ  «أَجَ نَاهُ  غِ لُ  ــاألَوَّ فَ
ى  ] الَ يُخشَ نِيُّ [النَّفسِ غَ ا، وَ مً عدَ ةٍ أَصبَحَ مُ يلَ بَ فِي لَ هَ ، لَو ذَ انِ نسَ ةِ اإلِ يقَ قِ ن حَ عَ

ا»(١). بَدً أَ ةٍ  ادَ يَ زِ فِي  وَ  هُ بَل   ، قرُ الفَ يهِ  لَ عَ
. انِيرِ نَ بِالدَّ نِيٌّ  غَ الثَّانِي  وَ  ، ِ بِاهللَّ نِيٌّ  غَ لُ  فَاألَوَّ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ــنَــى ـــقـــدِ الــغِ ــــن فَ ـــقـــرَ مِ ـــنَّ الـــفَ ـــبَ ـــحـــسَ الَ تَ (٢)وَ قرِ ــمِ الفَ ــن أَعــظَ يــنِ مِ ــكِــن فَقدُ الــدِّ لَ وَ

ا الَ  مَّ نيَا، مِ نَ الدُّ هِ مِ ظِّ انُ فِي طَلَبِ حَ نسَ فَ اإلِ رِ نصَ ن أَن يَ جُ مِ رَ لَيسَ الحَ «وَ
 ، ةِ اجَ زَ قَدرَ الحَ اوَ ا تَجَ غبَةِ فِيمَ جُ فِي الرَّ رَ ا الحَ إِنَّمَ ... وَ نهُ هُ عَ نًى لَ الَ غِ ، وَ نهُ هُ مِ دَّ لَ بُ
الَ تُغنِي»(٣). عُ وَ نفَ ائِدُ الَ تَ وَ زَ ي، وَ ولٌ الَ تُجدِ ا فُضُ إِنَّهَ ، فَ ةِ ايَ لَى قَدرِ الكِفَ ادَ عَ زَ وَ

يدِ بنِ  زَ ن  عَ بَتَ  ثَ ا  مَ كَ ؛  تَشبَعُ الَ  نَفسٍ  ن  مِ  ِ بـِـاهللَّ يذُ  يَستَعِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ انَ  كَ قَد  وَ
 ، عُ نفَ لمٍ الَ يَ وذُ بِكَ مِن عِ ُهمَّ إِنِّي أَعُ : «اللَُّهمَّاللَّ ولُ قُ انَ يَ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ گ: أَنَّ رَ مَ أَرقَ

ا»(٤). ابُ لَهَ ةٍ الَ يُستَجَ عوَ مِن دَ ، وَ مِن نَفسٍ الَ تَشبَعُ ، وَ عُ لبٍ الَ يَخشَ مِن قَ وَ
ŽÎǪ̈ Ž|˙\; ć€·̨;;;;  M

ــا  نـــــيَ ـــتِ الــدُّ ـــانَ ـــن كَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ــــالَ گ قَ ـــابِـــتٍ يـــدِ بـــنِ ثَ ـــن زَ عَ
ـا  مَ إِالَّ  نـيَا  الدُّ نَ  مِ هِ  أتـِ يَ لَـم  وَ  ، يـنَـيهِ عَ ـيـنَ  بَ هُ  قرَ فَ لَ  عَ جَ وَ  ، هُ مرَ أَ ـيـهِ  لَ عَ قَ اُهللاُهللا  رَّ فَ  ، هُ ـمَّ هَ
 ، لبـِهِ قَ فـِي  نَاهُ  غِ لَ  عَ جَ وَ  ، هُ مــرَ أَ لَـهُ  عَ اُهللاُهللا  ـمَ جَ  ، نـِيَّتَـهُ ةُ  ــرَ اآلخِ انَتِ  كَ ــن  مَ وَ ؛  لَـهُ تِبَ  كُ

.(٥)« ةٌ مَ اغِ رَ يَ  هِ وَ نـيَا  الدُّ تهُ  تَ أَ وَ
«مفتاح دار السعادة» (٤١٩/١).   (١)

«مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» (٤٠/٥)، ولم ينسبه ألحد.  (٢)
«الذخائر واألعالق» (ص١٤٣)، ألبي الحسن اإلشبيلي۴.  (٣)

أخرجه مسلم (٢٢٧٢).  (٤)
رواه ابن مـاجه (٤١٠٥)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن ابن مـاجه» (٣٣١٣).  (٥)
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ــيــرِ  ــيءٍ غَ ــشَ ــهُ كَ نَّ ــأَ ، كَ ــيــنَــيــهِ ــيــنَ عَ ــقــرُ بَ ـــارَ الــفَ ــهِ «صَ ــمِّ ــرَ هَ كــبَ ــا أَ نــيَ ــتِ الــدُّ ــانَ ــن كَ ــمَ فَ
ــتَّــت  ــشَ تَ ، وَ ــهُ قُ ــرُ ــت طُ ــفَ ــلَ اخــتَ ، وَ هُ ـــرُّ ــفَ سِ ــلَّ ــخَ تَ ، وَ ـهِ ــلٍ بـِ ــتَّــصِ ــيءٍ مُ ــشَ ــل كَ ، بَ ــنــهُ ــكٍّ عَ ــنــفَ مُ
أتِيهِ إِالَّ  هُ الَ يَ َنَّ ا؛ ألِ نهُ بُعدً نيَا عَ تِ الدُّ ادَ ازدَ ، وَ هُ ت نَفسُ هَ رِ شَ ، وَ نُهُ دَ تَعِبَ بَ ، وَ تُهُ مَّ هِ
 .(٢) ابِهِ أَنفِ أَصحَ هِ وَ نفِ غمِ أَ لَى رَ ةِ عَ ادَ يَ نَ الزِّ ا يَطلُبُ مِ أتِيهِ مَ »(١)، فَالَ يَ ورُ قدُ المَ
صُ  يَحرِ الَ  وَ  ، لِيلِ بِالقَ يَقنَعُ  فَ  ، لبِهِ قَ فِي  نَاهُ  غِ لَ اُهللا  عَ جَ  ، هُ مَّ هَ ةُ  رَ اآلخِ انَتِ  كَ مَن  وَ
هُ  لُ يُوصِ وَ  ، ملَهُ شَ ــهُ  لَ ــعَ  ــمَ جَ وَ  ، انِيَةِ الفَ نيَا  الدُّ َجــلِ  ألِ بُ  تعَ يَ ــالَ  فَ  ، ثِيرِ الكَ ــبِ  ــلَ طَ فِــي 
ــةً  لِــيــلَ ةً «ذَ ــرَ ــاغِ ــا صَ نــيَ ــتــهُ الــدُّ تَ أَ ، وَ ــبُ ــحــتَــسِ ــيــثُ الَ يَ ــن حَ ــهُ مِ قَ ــرزُ ـــأَن يَ هِ بَ ــودِ ــقــصُ ـــى مَ إِلَ
لَى  عَ يِّنَةً  لَ يِّنَةً  هَ أتِيهِ  تَ ــل  بَ  ، ثِيرٍ كَ عيٍ  سَ ــى  إِلَ بِهِ  لَ طَ فِــي  يَحتَاجُ  الَ   ، ــهُ لَ ــةً  ــابِــعَ تَ ةً  ــيــرَ ــقِ حَ

ا»(٣). ابِهَ ربَ أَ أَنفِ  وَ ا  هَ نفِ أَ غمِ  رَ
ــبَ  ــلَ ـــن طَ مَ ، وَ ــبٍ ــعَ ـالَ تَ زقِ بـِ ــنَ الـــرِّ ــهُ مِ ــتِــبَ لَ ــا كُ ــهِ مَ ــأتِ ، يَ ةَ ــــرَ ــبَ اآلخِ ــلَ ــن طَ ــمَ فَ
ــإِنَّ  فَ  ، ةِ ـــرَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ ينَ  بَ ــعَ  ــمَ جَ ــد  قَ ةِ  ــرَ اآلخِ فَطَالِبُ  ؛  ةٍ ــدَّ شِ وَ بٍ  بِتَعَ ــأتِــهِ  يَ نيَا،  الدُّ
؛  ةِ ــرَ اآلخِ لِطَالِبِ  لَت  صَ حَ ــد  قَ وَ نيَا،  الدُّ فِــي  ــةُ  احَ الــرَّ الِ  الـمَ معِ  جَ ــن  مِ طلُوبَ  الـمَ
فِي  يدِ  دِ الشَّ بِ  التَّعَ فِي  نيَا  الدُّ فِي  هُ  َنَّ ألِ  ، ةَ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ رَ  سِ خَ قَد  نيَا  الدُّ طَالِبُ  وَ

؟!(٤) ةُ احَ الرَّ اتَتِ  فَ ا  إِذَ الِ  الـمَ فِي  هُ  لَ ةٍ  ائِدَ فَ أَيُّ  فَ ا،  بِهَ لَ طَ
ــونُ  كَ ، وَ ــلــبِ يــقُ الــقَ ــفــرِ تَ ، وَ ــمــلِ نــيَــا: تَشتِيتُ الــشَّ ابِ فِــي الــدُّ ــذَ ــغِ الــعَ بــلَ ــن أَ مِ وَ

.(٥) هُ قُ ارِ فَ يُ الَ  بدِ  العَ ينَيِ  عَ بَ  نُصْ قرِ  الفَ
 ، يءٍ لبُهُ بِشَ ، الَ يَستَغنِي قَ قرِ نَ الفَ ا مِ ائِفً ل خَ زَ ، لَم يَ ينَيهِ ينَ عَ هُ بَ انَ فَقرُ ن كَ فَمَ
نيَا(٦). الدُّ نَ  مِ يَ  قِ لَ ا  مَ هُ  رُّ يَضُ فَالَ   ، لبِهِ قَ فِي  نَى  الغِ انَ  كَ مَن  وَ نيَا؛  الدُّ نَ  مِ يَشبَعُ  الَ  وَ

«بحر الفوائد المشهور بمعاني األخبار» (ص٥١٣ - ٥١٤).  (١)
«مرقاة المفاتيح» (٦٥/١٠). المصدر السابق (٦٥/١٠).(٢)   (٣)

ف يسير. «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» (٥٢٥/٢)، بتصرُّ  (٤)
«موارد األمان» (ص٨٣).  (٥)

«لطائف المعارف» (ص٥٣٧) [طبعة دار ابن كثير - بيروت].  (٦)
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ن  مِ ــدٌ  يَخلُو أَحَ ــا  مَ ــلَّ  قَ نيَا «وَ الدُّ فِــي  ــبُ  ــرغَ يَ ــانِ  مَ ا الــزَّ ــذَ هَ فِــي  ــرُ الــنَّــاسِ  كــثَ أَ وَ
ى»(١). تُستَقصَ أَن  ن  مِ دُ  بعَ أَ وَ ى،  تُحصَ أَن  ن  مِ كثَرُ  أَ ا  هَ ومُ مُ هُ وَ نيَا،  الدُّ ومِ  مُ هُ

U!̌\ €̨ą̂Ǫ̃;]⁄̨Žd;Ìį̂đÖ’\;;  N

ءِ  الَ ــؤُ هَ نِّـي  عَ ــذُ  ــأخُ يَ ــن  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يـــــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ــن  عَ
 : لتُ قُ فَ  : ةَ يـرَ رَ هُ بُو  أَ الَ  قَ فَ ؟»  نَّ بـِهِ لُ  يَعمَ ن  مَ ـمُ  لِّ عَ يُ أَو   ، نَّ بـِهِ لُ  ـيَعمَ فَ  ، ـاتِ لـِمَ الكَ
عــبَــدَ  أَ ــن  ــكُ تَ مَ  ارِ ـحَ الـمَ ــقِ  «اتَّ  : ــالَ قَ وَ ا،  مسً خَ ــدَّ  ــعَ فَ ي  بِـــــيَــدِ ــذَ  ــأَخَ فَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ ــا  نَ أَ
ن  تَكُ كَ  ارِ جَ إِلَـى  ن  أَحسِ وَ  ، النَّاسِ أَغنَى  ن  تَكُ لَكَ  مَ اُهللاُهللا  سَ قَ ـا  بِمَ ارضَ  وَ  ، النَّاسِ
إِنَّ  فَ  ، كَ حِ الضَّ تُكثِرِ  الَ  وَ مـًا،  سلـِ مُ ن  تَكُ كَ  لِنَفسِ بُّ  ـحِ تُ ـا  مَ لِلنَّاسِ  بَّ  أَحِ وَ نًا،  ؤمِ مُ

.(٢)« القَلبَ يتُ  تُمِ كِ  حِ الضَّ ةَ  ثرَ كَ
ــن  ــكُ تَ ــا  نــيَ الــدُّ ـــنَ  مِ ــيــبِــكَ  ــنَــصِ بِ اقــنَــع  أَي:  اُهللاُهللا»،  مَ  سَ قَ ــا  ـــ بِــمَ ارضَ  «وَ  : ـــهُ ـــولُ قَ
 ، ــوبِ ــيُ مِ الــغُ ـــالَّ ــةِ لِـــعَ بَ ــرِّ ــقَ ــاتِ الــمُ ــاعَ ـــلِّ الــطَّ جَ ـــن أَ ــةَ مِ ــاعَ ــنَ نَّ الــقَ ـــإِ فَ  ، لـــنَّـــاسِ غــنـَـى ا أَ
ــنُــودٍ  جُ ـالَ  بـِ ـــزٌّ  عِ وَ  ، ـــالٍ مَ ـالَ  بـِ ــنًــى  غِ ــيَ  ــهِ فَ ــفــنَــى،  يَ الَ  خـــرٌ  ذُ وَ  ، ــدُ ــنــفَ يَ الَ  ــنــزٌ  ــا «كَ ــهَ نَّ إِ وَ

.(٣ )« ــالٍ جَ الَ رِ وَ
ــم يَشبَعْ  ــقــنَــعْ لَ ــم يَ ــن لَ مَ ، وَ ــيــرِ لٌّ لِــلــغَ ذُ ــقــرٌ وَ ــا فَ هَ ــدُّ ضِ ، وَ ِ ــزٌّ بـِــاهللَّ عِ ــنًــى وَ ــيَ غِ ــهِ فَ

. بُ التَّعَ وَ لُّ  الذُّ ا  هَ فَقدِ فِي  وَ  . ةُ يَّ رِّ الحُ وَ نَى  الغِ وَ زُّ  العِ ةِ  نَاعَ القَ ي  فَفِ ا،  بَدً أَ
ا  لَّمَ كُ  ، طِعُ نْقَ يَ الَ  ا  نْهَ مِ ــاقَ  ــفَ نْ ِ اإلْ َنَّ  «ألِ ؛  ــالِ الــبَ وَ لبِ  لِلقَ ــةٌ  احَ رَ ةِ  نَاعَ القَ فِــي  وَ

.(٤)« يَ ضِ رَ وَ هُ  ونَ دُ ا  بِمَ نِعَ  قَ يَا،  نْ الدُّ ورِ  مُ أُ نْ  مِ ءٌ  يْ شَ يْهِ  لَ عَ رَ  ذَّ تَعَ
.۴ يِّ اسِ مَ لْجِ اعِي» (٥٨٧/٢)، للحافظ السِّ ضَ «شرح شهاب القُ  (١)

رواه التـرمذي (٢٣٠٥)، وحسنـه لغيره األلبانـي۴ فـي «الصحيـحة» (٩٣٠).  (٢)
مة ابن عثيمين۴. مع من الخطب الجوامع» (ص١١٨)، للعالَّ «الضياء الالَّ  (٣)

«النهاية في غريب الحديث واألثر» (١١٤/٤)، البن األثير الجزري۴.  (٤)
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: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ا ضَ الرِّ بِهِ  لْ قَ فِــي  ــنُ  ــمَ حْ الــرَّ لِ  عَ يَجْ ـــنْ  مَ اتِعِ (١)وَ يْشِ رَ عَ نْ طَيِّبِ الْ نًى مِ عِشْ فِي غِ يَ

ةُ  ادَ عَ وَ السَّ ، بَل هُ لبِ أنِينَةٌ لِلقَ طُمَ ، وَ ةٌ لِلنَّفسِ احَ ومِ رَ قسُ زقِ الـمَ ى بِالرِّ ضَ الرِّ فَ
 ، ةِ ضَّ الفِ وَ بِ  هَ بِالذَّ الَ  وَ  ، ورِ صُ القُ وَ كِ  بِاألَمالَ ت  لَيسَ يَّةَ  يقِ قِ الحَ ةَ  ادَ عَ السَّ َنَّ  ألِ ا؛  هَ نَفسُ
: الَ نَ مَن قَ د أَحسَ قَ لَ ، وَ نَى النَّفسِ غِ  اهللاِ وَ يَ فِي تَقوَ ا هِ ؛ إِنَّمَ يَاشِ الرِّ تَاعِ وَ الَ بِالـمَ وَ

ـــــالٍ مَ ــــمــــعَ  جَ ةَ  ـــــادَ ـــــعَ الـــــسَّ   أَرَ ـــــســـــتُ  لَ ــــــيــــــدُوَ ــــــعِ ــــــــــــــوَ الــــــسَّ ــــــــيَّ هُ ــــــــقِ ــــــــــــكِــــــــــــنَّ الــــــــتَّ لَ وَ
ا خــــــــــرً ادِ ذُ ــــــيــــــرُ الــــــــــــــــزَّ  اهللاِ خَ ــــــــــــقــــــــــــوَ تَ (٢)وَ يـــــــــــدُ ـــــــــــزِ ــــــــى مَ ــــــــــــــنــــــــــــــدَ اهللاِ لِــــــــألَتــــــــقَ عِ وَ

 : الَ هُ قَ بَّ ى رَ وسَ أَلَ مُ : «سَ الَ هُ قَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ ولِ اهللاِ سُ ن رَ گ: عَ ةَ يرَ رَ بِي هُ ن أَ عَ
يُؤتَى»(٣). ا  بِمَ ى  يَرضَ ي  الَّذِ  : الَ قَ أَغنَى؟  بَادِكَ  عِ أَيُّ  فَ

ونًا  كُ سُ وَ  ، هِ بِّ بِرَ ةً  ثِقَ  : لبِهِ قَ فِي  هُ  لُّ كُ نَى  الغِ انَ  «كَ هُ  لَ مَ اُهللا  قَسَ ا  بِمَ يَ  ضِ رَ ن  فَمَ
 ، تِهِ لَ نزِ مَ ــوقَ  فَ نَّى  تَمَ يَ «الَ  وَ  هُ فَ  .(٤)« ــهُ لَ رَ  ــدِّ قُ ــا  مَ نهُ  مِ أتِيهِ  يَ  ، ومٌ قسُ مَ زقَ  الــرِّ نَّ  أَ ــى  إِلَ
 .(٥)« ــيــشِ ــنـِـيءَ الــعَ ، هَ ــيــنِ يــرَ الــعَ ــرِ ، قَ ــبَ الــنَّــفــسِ ــيِّ ، طَ ــنِّ ــنَ الــظَّ ــسَ ا حَ ــــدً بَ الُ أَ ــــزَ ـــالَ يَ فَ
تْ  زَّ فَعَ  ، عِ طَامِ المَ نِ  «عَ هُ  نَفسُ تْ  فَّ كَ وَ  .(٦)« تُهُ يْشَ عِ مَ طَابَتْ  يرِ  بِاليَسِ يَ  ضِ رَ نْ  مَ «وَ

.(٧)« لقِ الخَ ندَ  عِ وَ  ، ندَ اهللاِ عِ تْ  ظُمَ عَ وَ
بتَلِي  ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اَهللاَهللاگ يَ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ لَيمٍ نِي سُ ن بَ لٍ مِ جُ نْ رَ عَ
)(٨)؛  هُ عَ سِ (وَ كَ اُهللا  اُهللا لَهُ فِيهِ وَ ارَ ، بَ مَ اُهللاُهللاک لَهُ سَ ا قَ يَ بِمَ ضِ نْ رَ مَ ، فَ طَاهُ ا أَعْ هُ بِمَ بْدَ عَ

يُّ في «المجالسة» (١٣٢/٤ - ١٣٣ رقم ١٣٠١). وذكر أنه للعمري العابد. رِ نَوَ يْ أخرجه الدِّ  (١)
طَيئَة» (ص٦). «ديوان الحُ  (٢)

قطعة من حديث: أخرجه ابن حبان (٦٢١٧)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «الصحيـحة» (٣٣٥٠).  (٣)
«االستذكار» (٥٢٣/٢). «الذخائر واألعالق» (ص١٣١).(٤)   (٥)

«مجمع األمثال» (٣٧١/٢).  (٦)
«منحة الباري بشرح صحيح البخاري» (٤٤٢/٩)، لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري۴.  (٧)

» - بكسر السين مخفَّف -،  هُ عَ سِ وَ ندي۴ في «حاشيته على المسند» (٩٢/١٢): «وَ قال السِّ  (٨)
هُ ذلك المقسوم بالبركة اإللهية. عَ سِ أي: وَ
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.(١)« كْ لَهُ بَارِ ، لَمْ يُ ضَ نْ لَمْ يَرْ مَ وَ
سنِ  حُ وَ ــتِــهِ  حــمَ رَ وَ  ، تِهِ كمَ حِ وَ دلِ اهللاِ  بِعَ تِهِ  فَ عرِ مَ بِ  سَ بِحَ ــوَ  هُ ــا:  ضَ الــرِّ ا  ـــذَ هَ وَ
هِ  بدِ ڽ فِي عَ بِّ اءُ الرَّ ضَ ى؛ فَقَ انَ بِهِ أَرضَ ، كَ فَ لِكَ أَعرَ انَ بِذَ ا كَ لَّمَ هِ، فَكُ اختِيَارِ

.(٢) لِكَ البَتَّةَ ن ذَ جُ عَ ، الَ يَخرُ ةِ حمَ الرَّ ةِ وَ كمَ الحِ ، وَ ةِ صلَحَ الـمَ دلِ وَ ينَ العَ ائِرٌ بَ دَ
 ، نهُ مِ ا  يلِهَ تَحصِ وَ ا  لبِهَ جَ لَى  عَ رُ  قدَ أَ وَ  ، بدِ العَ نَ  مِ تِهِ  صلَحَ بِمَ «أَعلَمُ  چ  وَ هُ فَ

.(٣)« هِ بِنَفسِ نهُ  مِ بِهِ  رُّ  بَ أَ وَ  ، هِ بِنَفسِ نهُ  مِ بِهِ  مُ  أَرحَ وَ  ، هِ لِنَفسِ نهُ  مِ بدِ  لِلعَ حُ  أَنصَ وَ
:۴ يَةِ تَاهِ العَ بُو  أَ الَ  قَ

ا هَ لَ ــا  مَ وَ صِ  ــالَ الــخَ طَلَبِ  فِــي  النَّفسُ  ى(٤)وَ ضَ يرَ إِلَى الرِّ تَّى تَصِ خلَصٍ حَ ن مَ مِ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ــــــــــــــــمَ اُهللا لِـــــــي ــــــــــــــــسَ ــــــــــا قَ ـــــــــــــيـــــــــــــتُ بِــــــــــمَ ضِ ـــــيرَ ـــــالِـــــقِ ـــــــــــــى خَ ي إِلَ ضـــــــــــتُّ أَمـــــــــــــــرِ ـــــــــــوَّ فَ وَ
ـــــى ـــــضَ ــــــا مَ ــــــيــــــمَ ــــــــــــــســــــــــــــنَ اُهللا فِ ــــــــد أَحَ ــــــــقَ ــــــــي(٥)لَ ــــــــقِ ــــــا بَ ــــــنُ فِــــــيــــــمَ ــــــحــــــسِ لِــــــــــكَ يُ ــــــــــذَ كَ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــنِـــي ـــإِنَّ ـــيـــرِ فَ ـــسِ ـــالـــيَ ــــــــى بِ مـــــــتُ أَرضَ ـــــــا دُ مَ (٦)وَ ــــعُ أَخــــضَ ـــنـــتُ  كُ ــــا  مَ يرِ اهللاِ  لِغَ ــــنِــــيٌّ  غَ

:۴ ادِيِّ البَغدَ يِّ  نجِ زِ بنِ   ِ ِاهللَّ اهللَّ بدِ  عَ بنِ  دِ  مَّ حَ مُ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــهِ ـــتِ ـــيـــشَ ـــعِ بِ ـــــــي  اضِ الـــــــرَّ ــــــــوَ  هُ ـــــنِـــــيَّ  الـــــغَ ــا(٧)إِنَّ  ــبَ ــئِ ــكــتَ ــــاتَ مُ ـــا فَ ــى مَ ــلَ ــلُّ عَ ــظَ ـــنْ يَ الَ مَ

وصــحــحــه  بـــــيـــــروت]،   - الـــرســـالـــة  مـــؤســـســـة  [طـــبـــعـــة   (٢٠٢٧٩ رقـــــم   ٤٠٣/٣٣) أحـــمـــد  رواه   (١)
األلبانـي۴ فـي «الصحيـحة» (١٦٥٨).  

«فوائد الفوائد» (ص١٧٢). المصدر السابق (ص٨٤).(٢)   (٣)
«ديوان أبي العتاهية» (ص١٢٠).  (٤)

«الترغيب والترهيب» (٢٠١/٢)، للحافظ أبي القاسم إسماعيل األصبهاني۴.  (٥)
«موارد الظمآن لدروس الزمان» (٣٣٣/٣)، تأليف: عبد العزيز السلمان.  (٦)

«روضة العقالء» (ص١٣١).  (٧)
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لَم  ــا  مَ وَ  ، ــبِ ــلَ الــطَّ وَ عيِ  السَّ بِــتَــركِ  ــكَ  ــوتُ ــفُ يَ الَ   ، ــكَ لَ هُ اُهللا  مَ قَسَ ــا  مَ نَّ  أَ ــم  اعــلَ وَ
ى  ضَ الرِّ مِ  ــالــزَ فَ ؛  ــادِ جــتِــهَ االِ وَ ــدِّ  الــجِ وَ الطَّلَبِ  فِــي  رصِ  بِالحِ هُ  نَالُ تَ الَ   ، ــكَ لَ مهُ  يَقسِ

. امِ كرَ اإلِ وَ لِ  الَ الجَ و  ذُ نكَ  عَ ى  لِيَرضَ  ، لَكَ هُ اُهللا  مَ قَسَ ا  بِمَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ــهُ ــتَ ــغــيَ صِ بُ ـــرْ ـــحِ ـــالْ ـــنَـــلْ بِ ــــمْ يَ ــــمْ طــالــبٍ لَ ـــــا(١)كَ صَ ـــــرَ ـــــــا حَ مَ ا وَ ـــــوً ـــــفْ هُ عَ ـــــرُ ـــــيْ ــــــهُ غَ ــــــالَ نَ وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ــهِ ــلِّ ــيــشِ كُ ــنَــى الــعَ ــى مُ ــقَ ــلْ ــئــتَ أَنْ تَ ا شِ ـــيَـــا(٢) إِذَ اضِ رَ بِهِ اُهللا  ي  يَقضِ ي  ــذِ ــالَّ بِ ــنْ  ــكُ فَ
 ، كَ ظَهرِ ةِ  فَّ خِ لَى  عَ الَى  عَ تَ رِ اَهللا  اشكُ وَ  . لَكَ اُهللا  هُ  مَ قَسَ ا  بِمَ  - ضَ -ژ  فَارْ
الَى  عَ تَ ا اُهللا  هَ اقَ سَ يَّةً  فِ خَ ةً  نِعمَ لِــكَ  ذَ ــدْ  ــجِ تَ  ، كَ ــدرِ قَ ندَ  عِ ــفْ  قِ وَ  ، كَ ــورَ طَ دَّ  تَعَ تَ الَ  وَ
هِ  ذِ بِهَ فَاعتَبِرْ  ؛  لَيكَ عَ هِ  لُطفِ ائِنِ  زَ خَ ن  مِ الَى  عَ تَ ا اُهللا  هَ فَاضَ أَ ةً  حمَ رَ وَ ةً  أفَ رَ وَ  ، إِلَيكَ

. العِظَاتِ هِ  ذِ هَ ن  مِ ا  افِرً وَ ظا  حَ كَ  لِنَفسِ ذْ  خُ وَ  ، اتِ لِمَ الكَ
UÔ̌]¡̨ ćÅ’\;;;;  O

ــا  افً اعــتِــرَ وَ  ، ــةِ ــاجَ الــحَ وَ ــقــرِ  الــفَ وَ ــةِ  يَّ ــبُــودِ الــعُ ــةِ  ــبَ ــرتَ لِـــــمَ ا  ــارً إِظــهَ ــاءِ  عَ الــدُّ فِــي  نَّ  إِ
فَضلِهِ  ن  عَ هُ  لَ نَى  غِ الَ  بدَ  العَ نَّ  أَ وَ  ، انِ حسَ اإلِ وَ بِالفَضلِ  هِ  دِ رُّ فَ تَ وَ  ، بِّ الرَّ نَى  بِغِ

.(٣ ) ــيــنٍ ــةَ عَ ــرفَ طَ
اءِ  عَ بِالدُّ رَ  مَ أَ هُ  إِنَّ فَ يِّبهُ اُهللا،  يُخَ لَم  الِ  ؤَ السُّ فِي  يهِ  لَ عَ حَّ  لَ أَ وَ  ِ بِاهللَّ انِ  استَعَ نِ  فَمَ
وَ اَهللا  تَدعُ أَن  ــا:  هَ أَعــالَ وَ ا  لُهَ أَفضَ تِي  الَّ يَةِ  األَدعِ يعِ  مِ جَ فِي  ةِ  ابَ جَ بِاإلِ يهِ  لَ عَ ــدَ  عَ وَ وَ
 ، اهُ جَ رَ هُ وَ لَ أَ ابَ مَن سَ ا خَ ، فَمَ يهِ نَاهِ ن مَ ةِ عَ ايَ قَ الوِ فظِ وَ بِالحِ ، وَ يهِ اضِ رَ بِالتَّوفِيقِ لِمَ

. اهُ دَ هُ وَ هِ  يرِ خَ وَ فَضلِهِ  يلِ  تَحصِ فِي  عَ  طَمِ مَن  الَ  وَ
«تاريخ مدينة دمشق» (٣٦٨/٥٢) [طبعة دار الفكر - بيروت ]، للحافظ ابن عساكر۴.  (١)

«ديوان الشريف المرتضى» (ص١١٨٦). «تهذيب المدارج» (٨٦٩/٢).(٢)   (٣)
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ـــى،  ـــقَ لـــتُّ ا ، وَ ـــدَ لـــــــهُ ا ــــكَ  لُ ســــأَ ـــــــــي أَ نِّ إِ ـــُهـــــــمَّ  ــــ ـــُهـــــــمَّالـــلَّ ــــ : «الـــلَّ ــــولُ ــــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــيُّ ــبـِ لـــنـَّ ــــــانَ ا كَ وَ
.(١ ــنَــى»( الــغِ ، وَ ــافَ ــفَ الــعَ وَ

بِــأَن   ، لقِ الخَ ــنِ  عَ نِيُّ  الغَ أَي:  ؛   اهللاِ وَ سِ ا  مَّ عَ نَى  الغِ  : بِــهِ ادُ  ــرَ الـــــمُ ــنَــى»  «الــغِ
ــاالً  مَ اهُ اُهللا  أَعطَ اءٌ  ــوَ سَ  ، الــنَّــاسِ ي  يــدِ أَ فِــي  ا  مَّ عَ اهُ اُهللا  أَعطَ ا  بِمَ ــانُ  نــسَ اإلِ يَستَغنِيَ 
ا  مَ ــى  ــالَ ــعَ تَ يُعطِيهِ اُهللا  الــنَّــاسِ  ــنَ  مِ ــثِــيــرٌ  كَ وَ  ، ــدُ ــنــفَ يَ الَ  ــنــزٌ  كَ ــةُ  ــنَــاعَ الــقَ وَ  ، ــلِــيــالً قَ أَو  ا  ــثِــيــرً كَ
ا  إِذَ ؛ وَ ــقــرٍ ــا فِــي فَ ــمً ائِ هُ دَ ــدُ ــتَــجِ ِ، فَ ــاذُ بـِــاهللَّ ــيَ الــعِ ــحُّ وَ ــلــبِــهِ الــشُّ ــونُ فِــي قَ ــكُ ــكِــن يَ ، لَ ــيــهِ ــكــفِ يَ
ــاسِ  الــنَّ ي  يــــدِ أَ فِـــي  ــا  ــمَّ عَ ــى  ــالَ ــعَ تَ غنِيَكَ اُهللا  يُ أَن  الٌ  ــــؤَ سُ ـــوَ  ـــهُ فَ ــنَــى،  الــغِ أَلتَ اَهللا  سَ

چ(٢). هِ يرِ غَ ن  عَ بِهِ  تَستَغنِي  ي  الَّذِ  ، الِ المَ وَ ةِ  نَاعَ بِالقَ
يزَ  زِ عَ ــارَ  صَ  ، لقِ الخَ ــنِ  عَ ستِغنَاءِ  بِاالِ يهِ  لَ عَ ــنَّ  مَ وَ هُ اُهللا،  قَ فَّ وَ ا  إِذَ ــانُ  نــسَ اإلِ وَ
زٌّ  عِ إِلَى اهللاِ  ةُ  اجَ الحَ وَ  ، انَةٌ هَ مَ وَ لٌّ  ذُ لقِ  الخَ إِلَى  ةَ  اجَ الحَ َنَّ  ألِ ؛  لِيلٍ ذَ يرَ  غَ النَّفسِ 

نَى(٣). الغِ لُ اَهللاک  يَسأَ گ  وَ هُ فَ  ، ةٌ بَادَ عِ وَ
لَّ  ا ذَ الِ إِالَّ إِذَ ؤَ فُ قَدرَ السُّ ، الَ يَعرِ فُّفِ التَّعَ نَى وَ هُ اُهللا بِالغِ مَ ي أَكرَ انُ الَّذِ نسَ اإلِ وَ

ثلُهُ؟!(٤) أَنتَ مِ : أَعطِنِي، وَ هُ ولُ لَ قُ تَ ، وَ خلُوقٍ كَ إِلَى مَ دَ دُّ يَ يفَ تَمُ ، كَ خلُوقِ امَ الـمَ أَمَ
ةِ  ــثــرَ ــن كَ ــنَــى عَ ـــــيــسَ الــغِ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ةَ يــرَ ــرَ بِــي هُ ــن أَ عَ

.(٥)« النَّفسِ نَى  غِ الغِنَى  لَكِنَّ  وَ  ، ضِ العَرَ
 ﴾  »  º چ: ﴿ ¹  ـــهُ ـــولُ ـــنـــهُ قَ مِ نــيَــا. وَ ـــاعُ الــدُّ ـــتَ ــــوَ مَ هُ : وَ ضُ ـــرَ الـــعَ

.[٦٧ [األنفال: 
ــن  ــمَّ ا مِ ـــثِـــيـــرً َنَّ كَ ، ألِ ـــالِ ةَ الـــمَ ـــثـــرَ ــنـَـى كَ ــةُ الــغِ ــيــقَ ــقِ ـــيـــسَ حَ : لَ يـــثِ ـــدِ ـــعـــنَـــى الـــحَ مَ وَ

رواه مسلـم (٢٧٢١).  (١)
«شرح رياض الصالحين» (١٨/٦ - ١٩) [مدار الوطن للنشر - الرياض].  (٢)

المصدر السابق (٥٢٩/١). المصدر السابق (٣٠٨/١).(٣)   (٤)
رواه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلـم (١٠٥١).  (٥)
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بَالِي  يُ الَ  وَ ادِ  يَ زدِ االِ فِي  دُ  يَجتَهِ وَ  هُ فَ  ، وتِيَ أُ ا  بِمَ قنَعُ  يَ الَ  الِ  المَ فِي  يهِ  لَ عَ عَ اُهللا  سَّ وَ
نَى  غِ ودِ  حمُ المَ نَى  الغِ ةُ  يقَ قِ حَ ــا  ــمَ إِنَّ وَ  ، ــهِ ــرصِ حِ ةِ  ــدَّ لِــشِ يرٌ  قِ فَ ــهُ  نَّ ــأَ ــكَ فَ ؟  أتِيهِ يَ يــنَ  أَ ــن  مِ
نَّ  أَ عنَى:  المَ وَ  . بِّ الــرَّ بِإِغنَاءِ  لبِ  القَ ستِغنَاءِ  الِ خلُوقِ  المَ ــنِ  عَ «أَي:   .(١) النَّفسِ
رصِ  الحِ ــنِ  عَ نُّبُ  التَّجَ وَ ولَى،  المَ اهُ  أَعطَ ا  بِمَ النَّفسِ  ةُ  نَاعَ قَ ــوَ  هُ يَّ  يقِ قِ الحَ نَى  الغِ
ةِ  يقَ قِ حَ فِي  يرٌ  قِ فَ وَ  هُ فَ  ، الِ المَ معِ  جَ لَى  عَ ا  يصً رِ حَ لبُهُ  قَ انَ  كَ ن  فَمَ نيَا.  الدُّ طَلَبِ  فِي 
طَلَبِ  ــى  إِلَ حتَاجٌ  مُ ــهُ  َنَّ ألِ  ، الِ األَمـــوَ ــنَ  مِ ثِيرٌ  كَ ــهُ  لَ ــانَ  كَ إِن  وَ  ، ــآلِ الــمَ ةِ  تِيجَ نَ وَ ــالِ  الــحَ
طِيَّةِ  بِعَ اضٍ  رَ وَ  ، وتِ بِالقُ انِعٌ  قَ قَلبٌ  هُ  لَ انَ  كَ مَن  وَ  . الِ اآلمَ طُولِ  بِ  وجِ بِمَ ةِ  ادَ يَ الزِّ
ونُ  يَكُ اءٌ  وَ سَ  ، هِ بِّ بِرَ يرِ  الغَ نِ  عَ ستَغنٍ  مُ  ، لبِهِ بِقَ نِيٌّ  غَ وَ  هُ فَ  ، وتِ لَكُ المَ وَ لكِ  المُ الِكِ  مَ
هُ فِي طَلَبِ  تعِبُ نَفسَ الَ يُ ، وَ وتِ لَى القُ ةَ عَ ادَ يَ ؛ إِذ الَ يَطلُبُ الزِّ الٌ أَو الَ هِ مَ دِ فِي يَ
يلِ  مِ الجَ ابِ  الثَّوَ يلِ  لِتَحصِ نيَا  الدُّ نَ  مِ لِيلِ  بِالقَ ينُ  يَستَعِ بَل   ، وتَ يَمُ أَن  إِلَى  نيَا  الدُّ

األَعلَى»(٢). امَ  قَ المَ نَا اُهللا  قَ زَ رَ ولَى.  المَ نَ  مِ يلِ  زِ الجَ الثَّنَاءِ  وَ قبَى،  العُ فِي 
: الطَّيِّبِ بُو  أَ دَ  نشَ أَ وَ

ــالِــهِ ــمــعِ مَ ــاتِ فِــي جَ ــاعَ ــقِ الــسَّ ــنــفِ ـــن يُ مَ (٣)  وَ ـــقـــرُ ــــلَ الـــفَ ــــعَ ي فَ ـــــذِ ـــــالَّ ـــقـــرٍ فَ ــــةَ فَ ــــافَ ــــخَ مَ
يلُ  تَحصِ وَ  هُ وَ  ، يِّ يقِ قِ الحَ نَى  الغِ فِي  هُ  اتَ وقَ أَ وَ اتِهِ  اعَ سَ قَ  نفِ يُ أَن  نبَغِي  يَ عنِي:  يَ
إِالَّ  لِكَ  بِذَ ادُ  ــزدَ يَ الَ  هُ  إِنَّ فَ  ، الِ المَ معِ  جَ فِي  الَ  نًى؛  غِ بَعدَ  نًى  غِ يدَ  لِيَزِ  ، تِ االَ مَ الكَ

. قرٍ فَ بَعدَ  ا  فَقرً
.(٤)« هِ رِ قْ فَ فِي  اشَ  عَ  ، رِ قْ الفَ وفَ  خَ الِ  المَ عِ  مْ جَ فِي  هُ  رَ مُ عُ قَ  نْفَ نْ «أَ فَمَ

ــبِــهِ  ــلَ طَ فِــي  ــوَ  ــهُ فَ  ، ـــهُ قَ زْ رِ ــهُ  لَ ــنَ  ــمِ ضَ وَ  ، ــةِ ــايَ ــفَ ــكِ بِــالْ ــنَــعْ  ــقْ يَ ــمْ  ــلَ فَ ــاهُ  ــفَ «كَ اَهللا  نَّ  إِ فَ
ــبْــلِ  حَ ـــنْ  ـــهِ مِ ـــيْ لَ إِ بُ  ـــــرَ قْ ـــوَ أَ ي هُ ــــذِ لَّ ـــهِ ا ـــلِ جَ ـــنْ أَ ـــلَ عَ ـــفَ ـــدْ غَ ، قَ ـــــشٌ اهِ ـــرٌ دَ ـــائِ جَ ـــحٌّ  ـــشِ مُ
ــلِ  ــمَ ــعَ الْ ــنِ  عَ  ، قِ زْ الــرِّ ــنَ  مِ ــهُ  لَ اُهللاک  نَ  مِ ضَ ــدْ  قَ ــا  مَ ــبِ  ــلَ بِــطَ ــلَ  ــغَ ــتَ اشْ وَ  ، يــدِ رِ ــوَ الْ

عدي» (٥٢٠/٥). «مجموع مؤلفات السِّ «مرقاة المفاتيح» (٣٥٧/٩ - ٣٥٨).(١)   (٢)
كبَري» (١٥٠/٢). «ديوان المتنبِّي بشرح العَ «نظم الآلل في الحكم واألمثال» (ص٤٤).(٣)   (٤)
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.(١ )«! ــةِ ــيَــامَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــيــهِ  ــنْــجِ يُ ي  ــذِ الَّ
ن  ــم مِ ــكَ ، «فَ ــلــبِ ــنَــى الــقَ غِ ــنَــى الــنَّــفــسِ وَ ــكِــنَّــهُ غِ ، لَ ــالِ ةِ الــمَ ــثــرَ ــيــسَ بِــكَ ــنَــى لَ ــالــغِ فَ
هِ  رصِ حِ ةِ  ــدَّ شِ ن  مِ يرِ  قِ الفَ لَ  مَ عَ لُ  يَعمَ لِــكَ  ذَ ــعَ  مَ وَ  ، يِينِ الَ المَ يِينُ  الَ مَ هُ  ندَ عِ انٍ  إِنسَ
 ، ــهــتَــمُّ هُ الَ يَ ــدُ ــجِ ، تَ ــثِــيــرٍ لِـــكَ بِــكَ ونَ ذَ هُ دُ ــنــدَ ــانٍ عِ ـــم إِنــسَ كَ ، وَ ـــهُ ــهِ لَ ــبِ ــلَ طَ ــالِ وَ ــى الــمَ ــلَ عَ

.(٢)« ةِ ثِيرَ الكَ الِ  األَموَ بُ  احِ صَ يُعطِي  ا  مَّ مِ كثَرَ  أَ يُعطِي  ا  يمً رِ كَ هُ  دُ تَجِ وَ
لَى  عَ رُ اَهللا  يَشكُ الثَّانِي  وَ  ، ثِيرٍ كَ الٍ  مَ ن  مِ اهُ  آتَ ا  مَ لَى  عَ رُ اَهللا  يَشكُ الَ  لُ  فَاألَوَّ

. ةٍ نِعمَ دنَى  أَ
رِ  كُ نْ لَمْ يَشْ : «مَ نْبَرِ مِ لَى الْ ملسو هيلع هللا ىلص عَ الَ النَّبِيُّ : قَ الَ ک قَ يرٍ انِ بْنِ بَشِ مَ نِ النُّعْ عَ

.(٣)« ثِيرَ الْكَ رِ  كُ يَشْ لَمْ   ، لِيلَ الْقَ
ک،  اتِ اهللاِ طَاعَ ــن  عَ ــعُ  ــقــطَ يَ ي  ـــذِ الَّ ــالِ  الــمَ ـــنِ  عَ ــعُ  ــاطِ الــقَ «الــنَّــفــسِ  ــنَــى  ــغِ فَ
غُ بِـــهِ  ـــرَّ ـــفَ ـــتَ ي تَ ـــــذِ ــنـَـى الَّ ا الــغِ ــــذَ ... هَ ـــنـــهُ ـــهُ عَ ـــعُ ـــقـــطَ يَ ، وَ اهُ ــــــوَ ـــا سِ ـــمَّ ـــوبَ عَ ـــلُ ـــلُ الـــقُ ـــشـــغَ يَ وَ
ــا  ــمَّ لِـــكَ مِ ادِ ذَ ـــى أَضـــدَّ ــا إِلَ ــهَ ــعَ ــقــبِــلُ مَ تُ ــا، وَ ــهَ ــامِ لَ هــتِــمَ ـــنِ االِ عَ ــا، وَ نــيَ ــنِ الــدُّ ــوبُ عَ ــلُ الــقُ

.(٤)« هلِهِ أَ ن  مِ هُ اُهللاک  دُ يَحمَ
نَ  مِ  : لُوبِ القُ فِي  ا  مَ لَى  عَ هُ  لَّ كُ ارَ  ــدَ الــمَ نَّ  أَ  : يفِ رِ الشَّ يثِ  دِ الحَ ا  ذَ بِهَ لِمَ  عُ فَ
 ، ِ بِاهللَّ نِيا  غَ لبُهُ  قَ انَ  كَ ن  فَمَ  ، يرِ قِ الفَ وَ نِيِّ  الغَ قِّ  حَ فِي  نِيئَةِ  الدَّ وِ  أَ يِّبَةِ  الطَّ افِ  األَوصَ
إِلَى  وَ  ، اضِ األَغــرَ إِلَى  ا  يرً قِ فَ لبُهُ  قَ انَ  كَ مَن  وَ ا.  يرً قِ فَ انَ  كَ لَو  وَ  ، ةً يقَ قِ حَ نِيُّ  الغَ وَ  هُ فَ

يا(٥). رِ ثَ انَ  كَ لَو  وَ  ، ةً يقَ قِ حَ يرُ  قِ الفَ وَ  هُ فَ  ، لقِ الخَ
اد.  يُّ في «المجالسة» (٣٢٨/٤ رقم ١٤٩٢)، من كالم بعض الزهَّ رِ نَوَ يْ أخرجه الدِّ  (١)

مة ابن عثيمين۴. «شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري» (ص٣٩)، للعالَّ  (٢)
قطعة من حديث: رواه عبد اهللا بن أحمد في «زوائد المسند» (٢٧٨/٤)، وقال األلباني۴   (٣)

في «صحيح الترغيب والترهيب» (٩٧٦): «حسن صحيح».
«شرح مشكل اآلثار» (٣٢٣/١٥ - ٣٢٤). عدي» (٥٢٠/٥).(٤)  «مجموع مؤلفات السِّ  (٥)
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:۴ يُّ افِعِ الشَّ الَ  قَ
ــــهُ ــــالُ مَ ــــــلَّ  قَ إِنْ  الــــنَّــــفــــسِ  ـــــنِـــــيُّ  غَ ـــى  ـــغـــنَ ـــيَ (١)فَ لِــــيــــلُ ــــــوَ ذَ هْ ـــيـــرُ الـــنَّـــفـــسِ وَ ـــقِ ـــغـــنَـــى فَ يَ وَ

: اخلَطِيمِ بْنُ  يْسُ  قَ الَ  قَ
ـــــْت َغــــنِــــيٌّ ـــــْفـــــِس َمــــــا اْســـــَتـــــْغـــــنَ ــــا َعـــــِمـــــَرْت َشــــقــــاُء(٢)َغــــــنـِـــــيُّ الـــــنَّ ـــْفـــِس َم َوَفـــــْقـــــُر الـــنَّ

. اءُ قَ الشَّ وَ  هُ النَّفسِ  قرُ  فَ وَ  ، فُ رَ الشَّ وَ  هُ النَّفسِ  نَى  غِ
: ولُ قُ يَ يثُ  حَ  ۴ دَ أَحمَ بنِ  لِيلِ  الخَ رُّ  دَ  ِ َوهلِلَّ

هُ فُ تَعرِ الِ  المَ فِي  الَ  النَّفسِ  فِي  قرُ  الفَ (٣)وَ الِ نَى فِي النَّفسِ الَ المَ ونُ الغِ ا يَكُ ذَ كَ
 ، نَى النَّفسِ ينُ غِ وَ عَ ] هُ ِ نَى [بِاهللَّ الغِ ، وَ قرِ النَّفسِ ينُ فَ وَ عَ الِ هُ نَى «بِالمَ الغِ فَ

.(٤)« قرُ الفَ وَ  هُ ا  الِهَ بِمَ ا  نَاهَ غِ وَ نَى،  الغِ وَ  هُ ا  هَ بِّ بِرَ ا  نَاهَ غِ فَ ؛  يُّ يقِ قِ الحَ ا  نَاهَ غِ وَ  هُ فَ
ا  إِذَ ؛ وَ نَى النَّفسِ ا الغِنَى غِ ، إِنَّمَ ن ظَهرٍ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَيسَ الغِنَى عَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ قَ
بدٍ  بِعَ ادَ اُهللاُهللا  رَ أَ ا  إذَ وَ ؛  لبِهِ قَ فِــي  ــاهُ  ــقَ تُ وَ  ، هِ نَفسِ فِــي  ــنَــاهُ  غِ لَ  عَ جَ ا،  ــيــرً خَ بدٍ  عَ بَ ادَ اُهللاُهللا  رَ أَ

.(٥)« ينَيهِ عَ ينَ  بَ هُ  قرَ فَ لَ  عَ جَ را،  شَ
نِ  مَ وَ اچ؛...  هَ بِّ بِرَ النَّفسِ  نَى  غِ هُ  إِنَّ فَ  ، هُ عَ مَ قرَ  فَ الَ  ي  الَّذِ يُّ  يقِ قِ «الحَ نَى  الغِ فَ
يعِ  مِ جَ ن  عَ اک  هَ بِّ بِرَ نَفسٌ  استَغنَت  تَى  فَمَ ؛  يءٍ شَ لُّ  كُ يهِ  إِلَ رَ  افتَقَ  ، هِ بِّ بِرَ استَغنَى 

.(٦)« ةِ يقَ قِ الحَ لَى  عَ نَى  الغِ وَ  هُ اكَ  فَذَ  ، هِ لقِ خَ
أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١٠٦/٢).  (١)

«لسان العرب» (٣٣٤/١٤) [طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت]، البن منظور۴.  (٢)
أورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله » (٤٨/٢ تحت رقم ٧٠٨)، وهو في «صحيح   (٣)

جامع بيان العلم وفضله» (ص٢٧٢ رقم ٩٣١).
«مفتاح دار السعادة» (٤٢١/١).  (٤)

قطعة من حديث: رواه ابن حبان (٦٢١٧)، وحسنه األلباني۴ في «الصحيحة» (٣٣٥٠).  (٥)
«اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٢٤٦/٧).  (٦)
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. قرُ الفَ وَ  هُ ا:  الـِهَ بِمَ ا  نَاهَ غِ وَ نَى،  الغِ وَ  هُ  : ِ بِاهللَّ النَّفسِ  نَى  غِ فَ
نِيَ  غَ ، وَ انِ يمَ ائِقِ اإلِ قَ حَ فِ وَ ارِ عَ نَ المَ ا فِيهِ مِ بِمَ ، وَ ِ لبُ بِاهللَّ نِيَ القَ تَى غَ «فَمَ
 ، الِ هِ الحَ ذِ لَ إِلَى هَ صَ ي وَ بدُ الَّذِ ارَ العَ اهُ اُهللا، صَ ا أَعطَ حَ بِمَ رِ فَ ، وَ نِعَ بِهِ قَ زقِهِ وَ بِرِ
 ، الً بغِي بِهِ بَدَ ي الَ يَ نَى الَّذِ هُ الغِ لَ لَ صَ هُ حَ َنَّ ؛ ألِ اتِ اسَ ئَ أَهلَ الرِّ لُوكَ وَ غبِطُ المُ الَ يَ

.(١)« النَّفسُ بِهِ  حُ  تَفرَ وَ  ، وحُ الرُّ بِهِ  رُّ  تُسَ وَ  ، لبُ القَ ئِنُّ  يَطمَ بِهِ  ي  الَّذِ وَ
نَ  مِ يْرٌ  خَ يَا  لْ العُ «اليَدُ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ ا  مَ كَ ؛  ةٌ يفَ فِ عَ ليَا  عُ هُ  دُ يَ  : النَّفسِ نِيُّ  غَ وَ

لَى»(٢). فْ السُّ اليَدِ 
.(٣) ةُ فَ فِّ تَعَ مُ الْ يَ  هِ يَا  لْ عُ الْ يَدَ  الْ نَّ  أَ  : ثُ دَّ تَحَ نَ نَّا  كُ  : الَ قَ ک  رَ مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ وَ

ــنِ  ــعَ عَ فُّ ــرَ يــدُ بِـــهِ الــتَّ ــرِ ، يُ مِ ـــرَ الـــكَ ــجــدِ وَ ءِ الــمَ ـــالَ ــن عَ ـــوَ مِ ـــا هُ ـــمَ ــا «إِنَّ ــلــيَ ـــدُ الــعُ الـــيَ وَ
ا»(٤). نهَ عَ فَ  فُّ التَّعَ وَ ةِ  لَ سأَ المَ

: عنَاهُ مَ فِي  ابِيِّ  األَعرَ ابنُ  دَ  نشَ أَ وَ
نَى ــانِــبِ الغِ ــن جَ لِّ مِ ـــابُ الـــذُّ ـــانَ بَ ا كَ (٥)إِذَ قرِ انِبِ الفَ ن جَ ليَاءِ مِ وتُ إِلَى العَ مَ سَ

ا»(٦). نهَ عَ هِ  التَّنَزُّ وَ ةِ  لَ سأَ المَ بِتَركِ  زَ  زُّ التَّعَ بِهِ  يدُ  رِ «يُ
نْ  كَ مِ اءَ ا جَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ الَ النَّبِيُّ ا قَ مَ ؛ كَ لُوقِ خْ مَ فُ إِلَى الْ رِ تَشْ سْ سِ الَ يَ نِيُّ النَّفْ غَ وَ
.(٧)« كَ سَ فْ هُ نَ تْبِعْ الَ تُ ، فَ ا الَ مَ ؛ وَ هُ ذْ ، فَخُ ائِلٍ الَ سَ فٍ وَ رِ شْ يْرُ مُ أَنْتَ غَ ، وَ ءٌ يْ الِ شَ ا الْمَ ذَ هَ

عدي۴. م» (ص٤٧)، للسِّ حيم الملك العالَّ «فتح الرَّ  (١)
قطعة من حديث: رواه البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣) عن ابن عمرک.  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠٧٨٦) [طبعة مكتبة الرشد - الرياض]، وإسناده صحيح.  (٣)
.۴ «معالم السنن» (٦٠/٢)، للخطَّابِيِّ  (٤)

زلة» (ص٣٦، تحت الحديث: ٦٣). أخرجه الخطَّابِيُّ في «العُ  (٥)
.۴ «معالم السنن» (٦٠/٢)، للخطَّابِيِّ  (٦)

رواه البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥) من حديث عمر بن الخطابگ.  (٧)
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ــا،  ــهَ ــعُ ــلُّ ــطَ تَ  : ـفــسِ الــنـَّ افُ  إِشــــرَ  « ـــلٍ ـــائِ سَ الَ  وَ فٍ  ـــرِ ـــشْ مُ ـــرُ  ـــيْ غَ ـــــتَ  نْ أَ «وَ  : ـــهُ ـــولُ قَ وَ
ــيَ  ــانَــت هِ ا كَ ذَ ، إِ ــورَ هِ األُمُ ــذِ نَّ هَ ــكَّ أَ الَ شَ . وَ ــالِ َخــذِ الــمَ ــا ألِ ــهَ هُ ــرَ شَ ــا، وَ ــهَ فُ ــوُّ ــشَ تَ وَ
ــةِ فِــي  غــبَ ةِ الــرَّ ــدَّ ــلَــى شِ لِــيــلٍ عَ لِّ دَ دَ ــن أَ لِــكَ مِ ــانَ ذَ ؛ كَ ــالِ ــلَــى األَخــذِ لِــلــمَ ــةَ عَ ــثَ الــبَــاعِ
ــا.  ــعِ فِــيــهَ سُّ الــتَّــوَ ــا، وَ ــيــهَ لَ ـــونِ إِ كُ الـــرُّ ــا، وَ ــيــهَ هــدِ فِ مِ الــزُّ ــــدَ عَ ــا، وَ ــهَ ـــبِّ لَ الـــحُ ــا وَ نــيَ الــدُّ
ــا  ــنَــابً ، اجــتِ ــةِ ــالَ هِ الــحَ ـــذِ ــى هَ ــلَ ـــنِ األَخـــذِ عَ ــاهُ عَ ــهَ ــنَ ، فَ ــةٌ ــومَ ــذمُ الٌ مَ حـــوَ لِـــكَ أَ ـــلُّ ذَ كُ وَ

ا(١). اهَ وَ هَ فِي  ا  هَ لَ ةً  فَ الَ خَ مُ وَ  ، النَّفسِ اعِي  وَ لِدَ ا  قَمعً وَ  ، ومِ ذمُ لِلمَ
ــائِــلٍ  الَ سَ ، وَ ــعٍ فِــيــهِ ــامِ الَ طَ ، وَ ــيــهِ ــعٍ إِلَ ــلِّ ــتَــطَ ــيــرُ مُ نــتَ غَ أَ ــنــهُ وَ كَ مِ ــاءَ ــا جَ : مَ ادَ رَ «أَ

.(٢)« بٍ تَعَ الَ  وَ الٍ  ؤَ سُ يرِ  غَ ن  مِ  ، إِلَيكَ هُ اُهللا  اقَ سَ يرٌ خَ هُ  َنَّ ألِ  ، هُ دَّ رُ تَ الَ  وَ ذهُ  فَخُ ؛  نهُ مِ
ا  ــإِذَ فَ ؛  لِــكَ ذَ فِــي  ا  هَ عْ تُطمِ الَ  وَ ا،  هَ تُعلِقْ الَ  أَي:   « كَ نَفسَ هُ  تْبِعْ تُ ــالَ  «فَ  : ــهُ ــولُ قَ وَ

.(٣) تْ ئِسَ يَ وَ نَتْ  كَ سَ ا،  بِهَ لِكَ  ذَ لتَ  فَعَ
ي  ـــذِ فُ الَّ ــرِ ــشْ ــمُ الْ ، وَ ــفِ ــفِّ ــعَ ــتَ ــمُ ـــدُّ الْ ـــوَ ضِ هُ ، وَ ــانِــهِ ــسَ ــلِ لُ بِ ــســأَ ي يَ ـــذِ ــلُ الَّ ــائِ ــالــسَّ فَ
لِئَالَّ   ، ــهُ لَ فَتْ  رَ تَشْ اسْ ا  مَ هُ  سَ نَفْ تبِعَ  يُ نْ  أَ هَ  ــرِ ــكَ فَ نَى؛  غِ الْ ــدُّ  ضِ ــوَ  هُ وَ  ، بِهِ لْ بِقَ فُ  يَستَشرِ

. سِ النَّفْ نَى  غِ فُ  الَ خِ هُ  إِنَّ فَ ؛  لُوقِ خْ مَ الْ إلَى  عٌ  طَمَ وَ رٌ  قْ فَ لْبِ  قَ الْ فِي  ى  بْقَ يَ
سٍ  نَفْ ةِ  اوَ خَ بِسَ هُ  ذَ أَخَ نْ  مَ فَ  ، ةٌ لْوَ حُ ةٌ  رَ ضِ خَ الَ  الْمَ ا  ذَ هَ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ وَ
الَ  ــلُ وَ ــأْكُ ي يَ ــالَّــذِ ، كَ ــهُ فِــيــهِ كْ لَ ــارَ ــبَ ــمْ يُ ، لَ ــسٍ ــفْ افِ نَ ــرَ هُ بِــإِشْ ـــذَ خَ ــنْ أَ مَ ؛ وَ ــهُ فِــيــهِ كَ لَ ـــورِ بُ

.(٤)« بَعُ شْ يَ
ةٌ  رَ جَ ، أَو شَ اءُ ــضــرَ ــةٌ خَ وضَ »؛ أَي: رَ ةٌ ــوَ ــلْ ةٌ حُ ــرَ ــضِ ــالَ خَ ا الْــمَ ــذَ : «إِنَّ هَ ــهُ ــولُ قَ وَ

. الطَّعمِ ةُ  ستَحالَ مُ  ، ةٌ ضَّ غَ ةٌ  مَ نَاعِ
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٩٠/٣)، ألبي العبَّاس القرطبي۴.  (١)

.۴ ينِيِّ «نُخَب األفكار في تنقيح مباني األخبار» ( ٦٢/٨)، لبدر الدين العَ  (٢)
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٩٠/٣ - ٩١).  (٣)

رواه البخاري (١٤٧٢)، ومسلم (١٠٣٥) من حديث حكيم بن حزامگ.  (٤)
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وسُ  النُّفُ يهِ  تَشتَهِ لِكَ  لِذَ فَ ؛  هِ طَعمِ طِيبُ  هُ  تُ وَ الَ حَ وَ  ، هِ نظَرِ مَ ةُ  بَهجَ هُ  تُ ضرَ «فَخُ
الِ  الحَ فِي  نيَا  الدُّ  . نهُ مِ بَت  رَ هَ لَ اقِبِهِ  وَ عَ فِي  تْ  رَ فَكَّ لَو  لَكِن  وَ  ، بِهِ لَ طَ إِلَى  عُ  ارِ تُسَ وَ
.(١)«! ةُ اطِمَ تِ الفَ بِئسَ ، وَ ةُ عَ رضِ تِ المُ ؛ نِعمَ ةٌ رَ دِ ةٌ كَ رَّ آلِ مُ فِي المَ ، وَ ةٌ رَ ضِ ةٌ خَ لوَ حُ

ا. هَ رصِ حِ ةِ  قِلَّ وَ ا،  تِهَ اوَ خَ بِسَ أَي:  »؛  سٍ نَفْ بِطِيبِ  هُ  ذَ أَخَ نْ  مَ «فَ  : هُ ولُ قَ وَ
ةِ  ــرَ اآلخِ فِــي  وَ  ، ــيَــةِ بِــالــتَّــنــمِ نــيَــا  الــدُّ فِــي  ــبُــهُ  ــاحِ صَ ــعَ  انــتَــفَ أَي:  »؛  فِــيــهِ ــهُ  كَ لَ ــورِ «بُ

. ــةِ ــقَ جــرِ الــنَّــفَ بِــأَ
ا. هَ فُ وُّ تَشَ وَ ا  هَ رصُ حِ وَ  هُ  : النَّفسِ افُ  إِشرَ وَ

 ، تِهِ قَ فَ نَ ةَ  ذَّ لَ دُ  يَجِ الَ  إِذ  ؛  بُهُ احِ صَ بِهِ  عُ  نتَفِ يَ الَ  أَي:   .« فِيهِ لَهُ  كْ  بَارَ يُ «لَمْ   : هُ ولُ قَ وَ
. هِ ن نَفعِ يءٍ مِ لُ إِلَى شَ الَ يَصِ ، وَ هِ نعِ مُّ بِمَ ذَ يُ ، وَ هِ معِ بُ بِجَ تعَ ، بَل يَ تِهِ قَ دَ ابَ صَ الَ ثَوَ وَ
الَ  وَ  ، ثِيرٍ بِكَ الَ  وَ لِيلٍ  بِقَ نهُ  مِ قنَعُ  يَ ــالَ  «فَ  .« بَعُ شْ يَ الَ  وَ لُ  أْكُ يَ ي  الَّذِ «كَ وقوله: 

.(٢)« نهُ مِ هُ  نَفسُ تَشبَعُ 
 ، ـــومٌ ـــذمُ ــا مَ نــيَ ــيَــاةِ الــدُّ ـــى الــحَ ـــلَ عَ ، وَ ـــالِ ــى الـــمَ ــلَ ـــرصَ عَ نَّ الـــحِ ـــكَّ فِـــي أَ الَ شَ وَ
ا  لَهَ دَ  فْسَ بِأَ  ، نَمٍ غَ فِي  ــالَ  سِ رْ أُ انِ  ائِعَ جَ ــبَــانِ  ئْ ذِ ــا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالَ قَ ا  مَ كَ  ،(٣) ينِ لِلدِّ دٌ  فسِ مُ

.(٤)« ينِهِ لِدِ فِ  رَ الشَّ وَ الِ  الْمَ لَى  عَ ءِ  رْ الْمَ صِ  رْ حِ نْ  مِ
فِي  الَ  جمَ اإلِ وَ  ، ةِ ايَ الكِفَ طَلَبَ  وَ ةَ  نَاعَ القَ نَّ  «أَ لَى  عَ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ لَّ  دَ د  فَقَ
ذهُ  أخُ يَ لَم  فَ  ، ــرصِ الــحِ وَ هِ  رَ بِالشَّ ــالَ  الــمَ طَلَبَ  ــن  مَ نَّ  أَ وَ  ، ةِ كَ بِالبَرَ ونٌ  ــقــرُ مَ الطَّلَبِ 

.(٥)« عَ مَ جَ ا  مَ ةَ  كَ رَ بَ مَ  رِ حُ بِأَن  وقِبَ  عُ وَ  ، فِيهِ هُ  لَ ك  بَارَ يُ لَم   ، هِ قِّ حَ ن  مِ
«لطائف المعارف» (ص٥٣٣). المصدر السابق (ص٥٣٦).(١)   (٢)

«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٨١/٣ - ٨٢).  (٣)
گ، وصححه األلباني۴  يِّ ارِ نْصَ الِكٍ األَ بِ بْنِ مَ عْ رواه الترمذي (٢٣٧٦) من حديث كَ  (٤)

في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٧١٠).
«شرح صحيح البخاري» (٥٠٥/٣)، البن بطَّال۴.   (٥)
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:۴ يُّ اوِ ردَ المَ يِّ  وِ القَ بدِ  عَ بنُ  دُ  مَّ حَ مُ ينِ  الدِّ مسُ  شَ امُ  مَ اإلِ الَ  قَ وَ
ــــــنَــــــى الــــــغِ ــــــهِ اُهللا وَ ـــــــغـــــــنـِ ــــــنَّ يُ ــــــغَ ــــــتَ ــــــن يَ ــــــمَ (١)فَ دِ ــدِّ ــتَــعَ ةِ الـــــمُ ــثــرَ ــن كَ ــنَــى النَّفسِ الَ عَ غِ

ةَ  ــثــرَ كَ   ـــــرَ تَ أَ  ! رٍّ ذَ ــا  بَ أَ ــا  «يَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  رٍّ ذَ بِـــــي  أَ ــن  عَ وَ
ــوَ  هُ ـــــالِ  لـــــمَ ا ــةَ  قِــلَّ   ـــــرَ ــتَ «فَ  : ــالَ قَ  . اهللاِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ ــم  ــعَ نَ  : ــلــتُ قُ ــنَــى؟»  الــغِ ــوَ  هُ ـــــالِ  لـــــمَ ا
 ، ــلــبِ الــقَ ــنَــى  غِ ــنَــى  الــغِ ـــــا  ــمَ نَّ «إِ الَ [ملسو هيلع هللا ىلص]:  قَ  . اهللاِ ولَ  سُ رَ يــا  ــم  ــعَ نَ  : ــلــتُ قُ ؟»  ــقــرَ الــفَ

.(٢ )« ــلــبِ الــقَ ــقــرُ  فَ ــقــرُ  الــفَ وَ
ا»(٣). هَ تَمِّ أَ وَ ا،  هَ بلَغِ أَ وَ ا،  هَ مِّ عَ أَ وَ ا،  ايَ صَ الوَ لِ  أَكمَ ن  «مِ ا  ذَ هَ وَ
نَى. الغِ نَالَ  نَى  الغِ كَ  رَ تَ مَن  وَ نَى،  الغِ مَ  دِ عُ نَى  الغِ طَلَبَ  «مَن 

: ئُ النَّاشِ ولُ  قُ يَ لِكَ  ذَ ثلِ  مِ فِي  وَ
نَى ــرَ فـِـي الغِ ــاثِ ــكَ ــنَــى أَن الَ تُ ــــودُ الــغِ جُ نَى»(٤).وَ رَ فِي الغِ كِّ فَ نَى أَن الَ تُ نَيلُ الغِ وَ

 ، انِيرِ نَ بِالدَّ نِيا  غَ ا  يَ  . نِيٍّ غَ لِّ  كُ ن  مِ أَغنَى  يرٍ  قِ فَ بَّ  رُ وَ  ، يرٍ قِ فَ ن  مِ رُ  فقَ أَ نِيٍّ  غَ بَّ  رُ
أَغنَى. لبِ  القَ نِيُّ  غَ

؛  ةً يقَ قِ يرُ حَ قِ وَ الفَ ، هُ بُ فِيهِ اغِ ، الرَّ الِهِ لَى مَ يصُ عَ رِ ، الحَ هُ ابَ غلِقُ بَ نِيُّ المُ الغَ فَ
. ةً يقَ قِ حَ نِيُّ  الغَ وَ  هُ  ، الِهِ مَ وَ نِيِّ  بِالغَ دُ  اهِ الزَّ وَ

:۴ يَةِ تَاهِ العَ بُو  أَ الَ  قَ
ــــى ــــغــــنَ ــــــثِــــــيــــــرَ لِــــيَ ــــــبُ الــــــكَ ـــــــالـِ ـــــــــا الـــــــطَّ ـــــــــهَ يُّ ـــــيـــــرُأَ ـــــقِ ــــــثِــــــيــــــرَ فَ ــــــبُ الــــــكَ ــــــطــــــلُ ـــــــــن يَ ـــــــــــلُّ مَ كُ
ـــــي ـــــكـــــفِ يَ ــــي وَ ـــــغـــــنـِ ــــــيــــــلِ يُ ــــــلِ ــــــــــــــــــــلُّ الــــــقَ أَقَ (٥)وَ ـيــرُ ــثـِ ــي الــكَ ــكــفِ ـــيـــسَ يَ لَ ــغــنِــي وَ ـــيـــسَ يُ لَ
«األلفية في اآلداب الشرعية» (ص٩٩).  (١)

الترغيب  في «صحيح  األلباني۴  وصححه  حبان (٦٨٥)،  ابــن  أخرجه  حديث:  من  قطعة   (٢)
والترهيب» (٨٢٧).

«الذخائر واألعالق» (ص٥٤٨). المصدر السابق (ص٥٥٦).(٣)   (٤)
«ديوان أبي العتاهية» (ص٨٢).  (٥)
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:۴ الَ قَ وَ
ـــنَـــى الـــغِ ــــــيَ  هِ ــــافِ  ــــفَ بِــــالــــكَ ــــةَ  ــــاعَ ــــنَ الــــقَ (١)إِنَّ  الِ ـــقـــرِ فِــــي األَمـــــــــوَ ـــيـــنُ الـــفَ ـــقـــرُ عَ الـــفَ وَ

ــا  ائِــمً دَ ــلــبَــهُ  قَ ــدُ  ــجِ تَ  ، ــشــبَــعُ يَ الَ   ، ـرٌ سِّ تَـحَ مُ يـرٌ  قِ فَ ــهُ  ــلــبُ قَ وَ ةٍ  ـــروَ ثَ ــبِ  ــاحِ صَ ــن  مِ ــم  ــكَ فَ
الَ  ، وَ الَ فِي أَكلِهِ ، وَ هِ ، الَ فِي نَومِ ئِنُّ الَ يَطمَ يحُ وَ لبُهُ الَ يَستَرِ ا قَ ائِمً نيَا، دَ ا بِالدُّ قً لِّ تَعَ مُ

؟! ةٌ ثِيرَ كَ الٌ  أَموَ هُ  ندَ عِ انَ  كَ إِن  وَ  ، يرٌ قِ فَ لبَهُ  قَ َنَّ  ألِ  ، أَهلِهِ عَ  مَ هِ  لُوسِ جُ فِي  الَ  وَ  ، ربِهِ شُ
؟!»(٢).  زقِ اهللاِ رِ بـِ ــانِــعٌ  قَ  ، اضٍ رَ ــنِـــــيٌّ  غَ ــهُ  ــلــبُ قَ وَ  ، الـــــيَــدِ اتِ  ذَ ــيـــــرِ  ــقِ فَ ــن  مِ ـــم  كَ «وَ
 ، يــهِ الِــدَ ـــعَ وَ مَ ، وَ بِـــهِ ـــارِ قَ ـــعَ أَ مَ ، وَ هِ دِ ـــعَ أَوالَ مَ ، وَ ــهِ هــلِ ـــعَ أَ مَ ، وَ ــيــتِــهِ ــا فِــي بَ ــاحً ــرتَ هُ مُ ــدُ ــجِ تَ

. البَالِ يحُ  ستَرِ مُ وَ  هُ فَ م،  لُهُ يَصِ ينَ  ذِ الَّ هِ  امِ أَرحَ وَ
 :- ِ بِاهللَّ يَاذُ  العِ وَ مٌ -  عدَ مُ لبُهُ  قَ لَكِن   ، ةٌ رَ امِ عَ ةٌ  ملُوءَ مَ ائِنُهُ  زَ خَ انٍ  إِنسَ ن  مِ م  «كَ
ن  مِ ــم  كَ وَ ا؟!  ــدً بَ أَ اءِ  الـمَ نَ  مِ   ــروَ يَ الَ  وَ  هُ فَ اءِ  الـمَ نَ  مِ   ــروَ تُ الَ  ملِيَّةِ  الرَّ ــاألَرضِ  كَ
 ، اءً مَ بُ  تَشرَ الَ  وَ  ، افِيَةً صَ ةِ  اجَ جَ الزُّ كَ وَ  هُ فَ دا  جِ يرٌ  سِ يَ يءٌ  شَ إِالَّ  هُ  ندَ عِ لَيسَ  انٍ  إنسَ
 ، ــثِــيــرٍ كَ أَو  ــلِــيــلٍ  قَ ــن  مِ هِ  ــدِ يَ فِــي  ــا  بِــمَ ــلــبُــهُ  قَ استَغنَى  ــدِ  قَ  ، ــيءٍ بِــشَ ــهــتَــمُّ  يَ الَ  ــهُ  نَّ أَ عنَى:  الـمَ

.(٣)« حٌ اضِ وَ مرٌ  أَ ا  ذَ هَ وَ
لِكَ  ذَ ؛  عِ الطَّمَ وَ رصِ  الحِ فِي  انُ  وَ الهَ وَ لُّ  الذُّ وَ  ، ةِ نَاعَ القَ فِي  زِّ  العِ لُّ  كُ زُّ  العِ فَ
لُّ  ــذِ ــد يُ يــصُ قَ ــرِ الــحَ ــم، وَ ــيــنَــهُ ا بَ يــزً ــزِ الُ عَ ـــزَ ــالَ يَ ، فَ ــى الــنَّــاسِ ــحــتَــاجُ إِلَ ــانِــعَ الَ يَ نَّ الــقَ أَ

. يدَ زِ الـمَ لَ  صِّ يُحَ أَن  أَجلِ  ن  مِ هُ  نَفسَ
ــد  «قَ  : ـــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ ک:  ـــاصِ الـــعَ بــنِ  و  ــمــرِ عَ بــنِ  بدِ اهللاِ  عَ ــن  عَ

.(٤)« اهُ آتَ ا  بِمَ هُ اُهللاُهللا  نَّعَ قَ وَ ا،  افً فَ كَ قَ  زِ رُ وَ  ، ـمَ أَسلَ ن  مَ فلَحَ  أَ
.(٥) نَّةِ الجَ فِي  إِالَّ  اءُ  البَقَ وَ وزُ  الفَ ونُ  يَكُ الَ  وَ  . اءُ البَقَ وَ وزُ  الفَ  : حُ الَ الفَ

«ديوان أبي العتاهية» (ص١٧٠). «بـهجة قلوب األبـرار» (ص١٣٩).(١)   (٢)
مة ابن عثيمين۴. «شرح بلوغ المرام» (٩٦/٣)، للعالَّ  (٣)

رواه مسلم (١٠٥٤). «األربعون الصحيحة» (ص٨٥).(٤)   (٥)
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ــهُ  ــانَ لِــسَ ــهُ وَ ــلــبَ ــفُّ قَ ــكُ يَ ، وَ ــبــدَ ــي الــعَ ــكــفِ ي يَ ـــذِ ــوَ الَّ ــهُ زقِ فَ ــنَ الـــرِّ ــافُ مِ ــفَ ـــا الــكَ مَّ أَ وَ
اهُ  أَعطَ ا  بِمَ لَى اهللاِ  عَ الثَّنَاءِ  وَ زقِ اهللاِ  بِرِ هُ  اغتِبَاطُ وَ  ، لقِ الخَ الِ  ــؤَ سُ وَ فِ  وُّ التَّشَ نِ  عَ
قُوتُ  هُ  ندَ عِ  ، نِهِ دَ بَ فِي  افًى  عَ مُ  ، ربِهِ سِ فِي  نًا  آمِ أَصبَحَ  مَن  إِنَّ  فَ  . زقِ الرِّ ورِ  يسُ مَ ن  مِ
زقٌ  رِ هُ  ندَ عِ مَن  النَّاسِ  أَغبَطُ  وَ ا،  هَ افِيرِ ذَ بِحَ نيَا  الدُّ هُ  لَ ت  يزَ حِ ا  نَّمَ أَ فَكَ  ، تِهِ يلَ لَ وَ هِ  ومِ يَ
.(١) يهِ ؤذِ يُ وَ هُ  لُ ثقِ يُ ي  الَّذِ ينِ  الدَّ نَ  مِ لِمَ  سَ وَ  ، يهِ تُرضِ ةٌ  وجَ زَ وَ  ، يهِ يُؤوِ بَيتٌ  وَ  ، يهِ يَكفِ

ا»(٢). افً فَ كَ دٍ  مَّ حَ مُ آلِ  زقَ  رِ اجعَل  مَّ  هُ ملسو هيلع هللا ىلص: «اللَّ النَّبِيِّ اءِ  عَ دُ ن  مِ وَ
ــمُ  ــهُ ــقُ ــرهِ الَ تُ ، وَ ــهــدُ ــمُ الــجُ ــهُ شُ ــوِّ ــشَ ــيــثُ الَ يُ ــم، بِــحَ ــيــهِ ــكــفِ يَ ــم وَ ــهُ ــوتُ ــقُ ــا يَ «أَي: مَ
جُ  يُخرِ ولٌ  فُضُ لِكَ  ذَ فِي  ا  أَيضً ونُ  يَكُ الَ  وَ  ، ةُ اجَ الحَ وَ ةُ  لَ سأَ المَ مُ  هُ لُّ تُذِ الَ  وَ  ، ةُ اقَ الفَ

ا. يهَ إِلَ ونِ  كُ الرُّ وَ نيَا،  الدُّ فِي  طِ  التَّبَسُّ وَ فِ  التَّرَ إِلَى 
ا»(٣). نهَ مِ لِهِ  لُّ قَ تَ لَى  عَ وَ نيَا،  الدُّ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ هدِ  زُ لَى  عَ  : لُّ دُ يَ ا  ذَ هَ وَ

ــاتِ  ــامَ ــقَ الــمَ ســنَــى  أَ وَ  ، الِ األَحـــوَ ــلَ  فــضَ أَ إِالَّ  لُ  ــســأَ يَ الَ  گ  ـــهُ نَّ أَ ــومٌ  ــعــلُ مَ وَ  
.(٤ ) ــالِ األَعــمَ وَ

هدِ  الزُّ نيَا، وَ نَ الدُّ ةِ مِ أَخذِ البُلغَ ، وَ افِ فَ لَى فَضلِ الكَ لِيلٌ عَ يثُ «فِيهِ دَ دِ ا الحَ ذَ هَ وَ
يَ  فنَى، لِتَقتَدِ ا يَ لَى مَ ى عَ بقَ ا يَ ا لِمَ إِيثَارً ةِ، وَ رَ يمَ اآلخِ هِ نَعِ غبَةً فِي تَوفِيرِ لِكَ رَ ا فَوقَ ذَ فِيمَ

.(٥)« مِ الَ السَّ ةِ وَ الَ لُ الصَّ يهِ أَفضَ لَ م عَ بِيُّهُ بَ فِيهِ نَ غِ ا رَ بُوا فِيمَ رغَ يَ ، وَ تُهُ لِكَ أُمَّ بِذَ
.(٦)« افٍ فَ كَ لَى  عَ مُ  تُالَ الَ  وَ ملسو هيلع هللا ىلص: «...  النَّبِيُّ الَ  قَ قَد  وَ

عدي» (١١٢/٦ - ١١٣). «مجموع مؤلفات السِّ  (١)
رواه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (٢٢٨١/٤) - واللفظ له -.  (٢)

«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (١٠٠/٣).  (٣)
«التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة» (٩٧٩/٢) [طبعة مكتبة دار المنهاج - الرياض]، ألبي   (٤)

عبد اهللا القرطبي۴.
ن۴. «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٤٧٩/٢٩) [طبعة غراس - الكويت]، البن الملقِّ  (٥)

گ. ةَ امَ قطعة من حديث: رواه مسلم (١٠٣٦)، عن أَبِي أُمَ  (٦)
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ــم  لَ ا  إِذَ  ، نَ اهللاِ مِ ــومُ  الــلَّ ــيــكَ  ــلَ عَ ــهُ  جَّ ــوَ ــتَ يَ الَ  وَ أَي:   :« ــافٍ ــفَ كَ ــى  ــلَ عَ مُ  ـــالَ تُ الَ  «وَ
.(١) بِيَومٍ ومٍ  يَ قُوتُ  لَكَ  انَ  كَ وَ  ، وتِ القُ نَ  مِ فَضلٌ  لَكَ  ن  يَكُ

ضُ  ــرَّ ــتَــعَ ، يَ ــافِ ــفَ ــلَــى الــكَ ادَ عَ ــا زَ نَّ مَ : أَ ــابِ ــطَ لِــيــلِ الــخِ ــكــمِ دَ ــنــهُ بِــحُ ــمُ مِ ــفــهَ يُ «وَ
.(٢)« مِّ لِلذَّ بُهُ  احِ صَ

:۴ رنَاطِيُّ الغِ يُّ  لبِيرِ اإلِ اقَ  إِسحَ بُو  أَ دُ  اهِ الزَّ األُستَاذُ  الَ  قَ وَ
ــةٍ ــضــلَ فَ ا  ذَ ـــن  ـــكُ تَ الَ  وَ ــــافَ  ــــفَ الــــكَ ــــذِ  ــــخُ (٣)فَ الِ ـــــــــؤَ سُ أَيَّ  ـــنـــهُ  عَ ــــســــأَلُ  تُ ـــضـــلُ  ـــالـــفَ فَ

لَم يَطلُبِ  ، وَ اهُ اهُ إِيَّ ا أَعطَ ا بِمَ انِعً هُ قَ لَ عَ ». أَي: جَ اهُ ا آتَ هُ اُهللاُهللا بِمَ نَّعَ قَ : «وَ هُ ولُ قَ وَ
.(٤) هُ لَ رَ  دِّ قُ ا  مَ وَ  يَعدُ لَن   ، ومٌ قسُ مَ هُ  زقَ رِ نَّ  أَ  : تِهِ فَ عرِ لـمَ ةَ  ادَ يَ الزِّ

نَّ  ــأَ ــكَ فَ  ، ــانِ نــسَ اإلِ طَبعِ  ــن  عَ صــفِ  الــوَ ا  ــذَ هَ بُعدِ  ــى  إِلَ ــاءٌ  إِيــمَ التَّضعِيفَ  ــلَّ  ــعَ لَ وَ
ــى  ــلٌ إِلَ ــائِ يَّ مَ ــرِ ــشَ ــبــعَ الــبَ َنَّ الــطَّ ، ألِ لِـــكَ ــةٍ فِــي ذَ ــغَ ــالَ ــبَ ــى مُ ــاجُ إِلَ ــحــتَ ــا يَ ــهَ ــتِ الَ ــةَ إِزَ لَ ــاوَ ــحَ مُ

م(٥). هُ ا  مَ لِيلٌ  قَ وَ مَ اُهللا،  صَ عَ مَن  إِالَّ  ا،  لَيهَ عَ الِحرصِ  وَ نيَا  الدُّ نَ  مِ ستِكثَارِ  االِ
ــرَ  ــفِ ظَ ، وَ ــوبِــهِ ــطــلُ ــى مَ ــلَ ــلَ عَ ــصَ ــد حَ ــقَ : فَ ــنَــعَ بِـــهِ اقــتَ ، وَ ــيــهِ ــكــفِ ــا يَ ــهُ مَ ــلَ لَ ــصَ ــن حَ ــمَ فَ

. ينِ ارَ الدَّ فِي  وبِهِ  رغُ بِمَ
مُ  تَبَرَّ يَ الَ  وَ  ، فِينَ ترَ المُ األَغــنِــيَــاءَ  غبِطُ  يَ الَ   ، ةِ نَاعَ القَ وَ ادِ  قتِصَ لِالِ ــقَ  فِّ وُ ــنْ  مَ «وَ

.(٦)« يرِ اليَسِ زقِ  الرِّ نَ  مِ هُ  ندَ عِ ا  مَ ةِ  لَّ بِقِ
فِي  لُّ  قِ يَ الَ  هُ  َنَّ ألِ ا،  ظِيمً عَ ا  لْكً مُ ابَ  أَصَ دْ  قَ فَ ةَ  نَاعَ القَ وَ ةَ  ايَ الكِفَ قَ  زِ رُ نْ  «فَمَ
نيَا  الدُّ فِي  يحُ  يَستَرِ وَ  ، ةِ رَ اآلخِ فِي  هُ  ابُ سَ حِ ونُ  يَهُ فَ ا،  نهَ مِ ادِ  يَ دِ زْ االِ نَ  مِ هُ  مُّ هَ نيَا  الدُّ

«الترغيب والترهيب» (٤٠١/١)، للحافظ أبي القاسم إسماعيل األصبهاني۴.   (١)
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٨٢/٣).  (٢)

«نفح الطِّيب» (٢٣١/٥).  (٣)
«فيض القدير» (٤٣٤٥/٨) [مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة].  (٤)

«دليل الفالحين» (٤١٩/٢). عدي» (٣٥٠/٥).(٥)  «مجموع مؤلفات السِّ  (٦)
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وتُ  مُ يَ ــمَّ  ثُ ا،  يلِهَ صِ تَحْ فِــي  ةِ  يــدَ ــدِ الــشَّ ةِ  ــدَ ــابَ ــكَ الــمُ وَ ــاةِ  ــاسَ ــقَ الــمُ وَ اةِ  انَ عَ المُ ةِ  ــثْــرَ كَ ــن  مِ
ا  هَ لَ يلِهِ  تَحصِ فِي  انَ  كَ ا  بَّمَ رُ وَ  . يهِ لَ عَ ابُ  سَ الحِ وَ هِ  يرِ لِغَ نَأُ  هْ المَ ونُ  يَكُ فَ ا،  هَ كُ ترُ يَ وَ
 ، امِ ــرَ لِ الــحَ ــنَــاوُ ــى تَ ــهُ إِلَ تْ ــرَّ ــا اضــطَّ ــمَ بَّ تْ رُ ــرَ بَ دْ إِنْ أَ ، وَ امِ ــرَ ــنَ الــحَ ــثُّــرِ مِ ــى الــتَّــكَ اعٍ إِلَ دَ

! فِتنَةٌ ا  هَ ارُ بَ إِدْ وَ  ، فِتنَةٌ يهِ  لَ عَ ا  هَ بَالُ إِقْ فَ
.(١)« ةِ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ فِي  لَحَ  فْ أَ  ، ةَ نَاعَ القَ وَ ةَ  ايَ الكِفَ بْدُ  العَ قَ  زِ رُ ا  إِذَ فَ

:۴ طَيئَةُ الحُ الَ  قَ
ــنَــى الــغِ ــــا  مَ  ِ َوَواهللَّ ــغــنِــي  ــســتَ يَ ــــونَ  ــــولُ ــــقُ ــي(٢)يَ ــكــفِ ـــا يَ مَ ــفُّ وَ ــعِ ــا يُ ــالِ إِالَّ مَ ــنَ الـــــمَ مِ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ا(٣). يزً زِ الُ عَ زَ ، فَالَ يَ هُ الطَّلَبُ لُّ ذِ انِعَ الَ يُ قَ َنَّ الْ ؛ ألِ عَ نْ طَمِ لَّ مَ ذَ ، وَ نِعَ نْ قَ زَّ مَ عَ
يءٌ  شَ ةِ  نَاعَ القَ فِي  نْ  كُ يَ مْ  لَ وْ  لَ  : الَ قَ فَ ؟  ةِ نَاعَ قَ الْ نِ  عَ ثِ  ارِ الْحَ بْنُ  رُ  بِشْ ئِلَ  سُ وَ

: ولُ قُ يَ أَ  نْشَ أَ مَّ  ثُ  ، ئُ زِ يُجْ لِكَ  ذَ انَ  كَ لَ نَى،  غِ الْ زِّ  بِعِ تُّعُ  التَّمَ إِالَّ 
ـــــــــزٍّ عِ أَيَّ  ـــــــــةُ  ـــــــــاعَ ـــــــــنَ ـــــــــقَ الْ ــــــــــي  تـــــــــــنـِ ـــــــــــادَ ــــــــهْأَفَ ــــــــنَــــــــاعَ ــــــــقَ الْ ــــــــــــــنَ  مِ ـــــــــــــــــــزُّ  أَعَ ــــــــــــــزٌّ  عِ الَ  وَ
ـــــــالٍ مَ أْسَ  رَ ـــــكَ  ـــــسِ لِـــــنَـــــفْ ـــــا  ـــــنْـــــهَ مِ ــــــذْ  ــــــخُ (٤)فَ ــــهْ ــــاعَ ــــضَ  بِ ــــوَ ــــقْ ــــا الــــتَّ هَ ــــدَ ــــعْ ـــــرْ بَ ـــــيِّ صَ وَ

نْهُ -: عَ يَ  ضِ رَ وَ اهُ  رَ ثَ طَيَّبَ اُهللا  يَّةَ -  يْمِ تَ ابْنِ  مِ  الَ سْ ِ اإلْ يْخِ  شَ مِ  الَ كَ نْ  مِ وَ
ـــى ــــنـَ ــــغِ بَ الْ ــــــــــــوْ ــــــةَ ثَ ــــــاعَ ــــــنَ ــــــقَ تُّ الْ ـــــــــــــــدْ جَ ــــــــكْوَ ــــــــسِ ــــــــتَ ــــــــــا أَمْ ــــــــــالِــــــــــهَ يَ تُ بِــــــــــأَذْ ـــــــــــرْ ـــــــــــصِ فَ
ــــــــــةً ــــــــــلَّ ـــــــــــا حُ ـــــــــــهَ ـــــــــــاهُ ـــــــــــنِـــــــــــي جَ ـــــــــــسَ ـــــــــــبَ لْ ـــــــــــأَ ــــــكْفَ ــــــهَ ـــــتَ ــــــنـْ ـــــــــــــــــــمْ تُ لَ ــــــــــــــانُ وَ مَ ــــــــــرُّ الــــــــــــــزَّ ــــــــــمُ يَ
ــــــــــــــــــــــمٍ هَ ــــــــــــــــالَ دِرْ ـــــــــنِـــــــــيـــــــــا بِ تُ غَ ــــــــــــــرْ ــــــــــــــصِ (٥)فَ ـــــــــــكْ ـــــــــــلِ ـــــــــــي مَ نِّ ـــــــــــأَ ا كَ يــــــــــــزً ــــــــــــزِ ــــــــــــــــــرُّ عَ أَمُ

«األربعون الصحيحة» (ص٨٦). طَيئَة» (ص٩٤).(١)  «ديوان الحُ  (٢)
«لسان العرب» (٣٢١/١١) [طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت].  (٣)

أخــرجــه الــخــطــيــب فــي «تـــاريـــخ بـــغـــداد» (٧٦/٧)، وأورده ابـــن الــعــمــاد فــي «شـــــذرات الــذهــب»   (٤)
.(١٢٥/٣)

«غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب» (٥٣٧/٢ - ٥٣٨).  (٥)
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فِي  هُ  نَّ أَ بُوا  سِ فَحَ نَى  الغِ بُوا  لَ طَ ا  قَومً إِنَّ   :۴ انِيُّ ارَ الدَّ انَ  يمَ لَ سُ بُو  أَ الَ  قَ وَ
ــا  ــمَ إِنَّ ، وَ ةِ ــثــرَ فِــي الــكَ ــةَ  احَ ــبُــوا الــرَّ ــلَ طَ . وَ ــةِ ــنَــاعَ نَى فِــي الــقَ ــا الغِ ــمَ إِنَّ الَ وَ ، أَ ــالِ معِ الــمَ جَ

.(١)... ةِ لَّ القِ فِي  ةُ  احَ الرَّ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ـــــهِ ـــــســـــمِ جِ فِـــــــــي  ـــــــــوفِـــــــــيَ  عُ ـــــــــرءُ  الـــــــــمَ ا  ــــــــاإِذَ ـــــــوعَ ــــــــنـُ ــــــــا قَ ــــــــلــــــــبً ــــــــــــــــهُ اُهللا قَ ــــــــــــــــكَ ــــــــــــــــلَّ مَ وَ ـــــهِ ـــــفـــــسِ ــــــــــن نَ ـــــــعَ عَ ـــــــامِ ـــــــطَ ـــــــــــى الـــــــمَ أَلـــــــــــقَ ـــــا(٢)وَ ـــــوعَ جُ ـــــــاتَ  مَ إِنْ  وَ ــــنِــــيُّ  الــــغَ اكَ  ـــــــــذَ فَ
U Žã]fl̨fi’\ ; Žfl¡̨ ;Ô̌]fį∆Žià Ž̂\ ;  P

 ، ــغــنِ ــســتَ ـــــــن يَ مَ : «... وَ ـــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــنِ الـــنَّـــبِـــــــيِّ گ: عَ امٍ ـــــــزَ ـــكِـــيـــمِ بـــنِ حِ ـــن حَ عَ
غنـِهِ اُهللاُهللا»(٣). يُ

ــنِ  ـــإِنَّ مَ . فَ ــلــقِ ــنِ الــخَ ســتِــغــنَــاءِ عَ ــيــبٌ فِــي االِ ــرغِ تَ عـــدٌ وَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص وَ ــنــهُ ــرٌ مِ ــبَ ا خَ ـــذَ هَ
يرِ  غَ وَ هِ  بِّ رَ يرِ  غَ إِلَى  لتَفِت  يَ لَم  وَ  ، أَعطَاهُ وَ هُ اُهللا  لَ مَ  قَسَ ا  مَ وَ زقِهِ  بِرِ وَ  ِ بِاهللَّ استَغنَى 
 ، اءً جَ رَ الَ  وَ ا  وفً خَ الَ لبَهُ  قَ م  بِهِ لِّق  عَ يُ لَم  وَ  ، لقِ الخَ نِ  عَ فَّ  استَعَ  ، انِهِ إِحسَ وَ فَضلِهِ 

ا. هَ فُ أَشرَ وَ اتِبِ  رَ المَ أَعلَى  اتِبُ  رَ المَ هِ  ذِ هَ وَ ؛  غبَةً رَ الَ  وَ ا  عً طَمَ الَ  وَ
ا  إِتِيَانِهَ وَ األَسبَابِ  شِ  وُّ تَشَ ن  مِ هُ  احَ رَ أَ وَ  ، لقِ بِالخَ هِ  قِ لُّ عَ تَ ن  مِ لبَهُ  قَ احَ اُهللا  رَ أَ فَ
ــاةً  ــيَ ــأَ حَ هــنَ ــهُ الَ أَ ــإِنَّ ، فَ ةً ــيــدَ ــعِ ــةً سَ ــبَ ــيِّ ــاةً طَ ــيَ ــيَ حَ ــيِ حَ ــهُ وَ ــلــبُ نَّ قَ ــأَ اطــمَ ، وَ هِ ادِ ــــرَ ــيــرِ مُ ــى غَ ــلَ عَ
تَطَلَّع  يَ ــم  لَ وَ م،  يهِ يدِ أَ فِي  ا  مَّ عَ استَغنَى  وَ  ، لقِ الخَ ــنِ  عَ هُ  ــاءَ جَ رَ قَطَعَ  ن  مَّ مِ ــذَّ  لَ أَ الَ  وَ
نَ  مِ لِيلَ  القَ نَّ  أَ لِمَ  عَ وَ  ، بِفَضلِ اهللاِ استَغنَى  وَ زقِ اهللاِ  بِرِ نِعَ  قَ بَل  م،  هُ ندَ عِ ا  مَ ــى  إِلَ
 ، لبِهِ قَ فِي  غنَاهُ اُهللا  أَ غنِي،  يُ الَ  ي  ــذِ الَّ ثِيرِ  الكَ ــنَ  مِ يرٌ  خَ  ، ةَ نَاعَ القَ بَ  سَ كَ ا  إِذَ زقِ  الــرِّ

أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ٧٩).  (١)
أورده الغزي في «الكواكب السائرة» (١٦٣/١)، وابن العماد في «شذرات الذهب» (٦/١٠)   (٢)

من إنشاد إسماعيل بن عبد اهللا الصالحي۴.
قطعة من حديث: رواه البخاري (١٤٢٧).  (٣)
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ــالِــبِ  ــطَ ــم فِــي مَ ــهُ ــادِ لَ ــعــبَ ســتِ االِ ــم، وَ الـِـهِ ــؤَ سُ ــلــقِ وَ ـــاءِ الــخَ جَ ــن رَ ــرِ عَ ــيَــسِّ ــتَ ـــهِ الــمُ زقِ بِـــرِ وَ
م. قِّهِ لِرِ وخِ  ضُ الرُّ وَ نيَا  الدُّ

ا. بَدً أَ نًى  غِ هُ  اثِلُ مَ يُ الَ  نَاهُ  غِ فَ  ، ِ بِاهللَّ استَغنَى  نِ  مَ وَ
حَّ  صَ ا  إِذَ وَ  ، ِ بِاهللَّ ستِغنَاءُ  االِ حَّ  صَ د  فَقَ الَى،  عَ تَ إِلَى اهللاِ  ارُ  فتِقَ االِ حَّ  ا «صَ إِذَ وَ

.(١)« بِهِ نَى  الغِ لَ  مَ كَ  ِ بِاهللَّ ستِغنَاءُ  االِ
ــيــرُ إِلَى اهللاِ  ــقِ ــالــفَ ، فَ ـــيءِ لـِــكَ الـــشَّ ـــودِ ذَ جُ ــغــنَــى بِـــوُ ـــيءٍ اســتَ ـــى شَ ــرِ إِلَ ــقَ ـــنِ افــتَ مَ وَ
يهِ  إِلَ يرُ  قِ الفَ فَ  . ِ بِــاهللَّ ستِغنَاءِ  االِ ــنَ  مِ يَخلُو  الَ  إِلَى اهللاِ  ــارُ  فــتِــقَ ــاالِ فَ  ، ِ بِــاهللَّ نِيُّ  الغَ ــوَ  هُ

 . يهِ إِلَ يرٌ  قِ فَ بِهِ  ستَغنَى  المُ وَ  ، بِهِ نٍ  تَغْ سْ مُ
ا،  ــيــرً ــقِ ــلــبُــهُ فَ ى قَ يَبقَ ــهُ سَ ــإِنَّ ــم، فَ هُ ــنــدَ ــا عِ ــحــتَــاجُ لِــمَ يَ ، وَ لُ الــنَّــاسَ ــســأَ ــن يَ ـــا مَ مَّ أَ «وَ

يَستَغنِي. الَ  وَ  ، ِ بِاهللَّ يَاذُ  العِ وَ
ي  يدِ أَ فِي  ا  مَّ عَ  ، ندَ اهللاِ عِ ا  بِمَ انُ  نسَ اإلِ استَغنَى  ا  ــإِذَ فَ  : لبِ القَ نَى  غِ نَى  الغِ وَ

.(٢)« الِ ؤَ السُّ نِ  عَ ا  يدً عِ بَ  ، النَّفسِ يزَ  زِ عَ هُ  لَ عَ جَ وَ  ، النَّاسِ نِ  عَ غنَاهُ اُهللا  أَ  ، النَّاسِ
:۴ كِ بَارَ المُ بنِ  بدِ اهللاِ  لِعَ وَ
ــوا ــنِــعُ ـــد قَ يـــنِ قَ ونِ الـــدِّ ــــــدُ ــــــاالً بِ جَ  رِ ونِأَرَ يشِ بِــالــدُّ ـــوا فِــي العَ ضُ ـــم رَ اهُ الَ أَرَ وَ
ا اسـ مَ لُوكِ كَ نيَا المُ ن دُ عَ  ِ (٣)فَاستَغنِ بِاهللَّ يــنِ ــنِ الــدِّ ــم عَ نــيَــاهُ ــوكُ بِــدُ ــلُ ـتَغنَى الــمُ

: يُّ ورِ نْصُ المَ ابُ  هَ الشِّ الَ  قَ وَ
 رَ ا الــــوَ ـــنْ ذَ ــئــتَ مِ ـــنْ شِ ـــمَّ ـــنِ عَ ـــغْ ـــتَ اسْ (٤)وَ ـــــــسِ ـــــــفْ الـــــــنَّ ـــــــنَـــــــى  غِ إِالَّ  ـــــــنًـــــــى  غِ ـــــــــــالَ  فَ

ــنِ  ــغــنِــيَ عَ ــســتَ يَ ــل وَ ، بَ ـاسِ ي الــنـَّ يـــدِ ــا فِــي أَ ــمَّ ــســتَــغــنِــيَ عَ ــانِ أَن يَ نــسَ ــي لِــإلِ ــنــبَــغِ ــيَ فَ
«تهذيب المدارج» (٧٠٥/٢).   (١)

«شرح رياض الصالحين» (١٩٥/١ - ١٩٦).  (٢)
«ديوان عبد اهللا بن المبارك» (ص ٢٣).  (٣)

«االزدهار في ما عقده الشعراء من األحاديث واآلثار» (ص٩٣).  (٤)
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يَطلُبُ  الَ  وَ  ، االً مَ يَطلُبُ  الَ  ؛  ةِ ورَ رُ الضَّ ندَ  عِ إِالَّ  يئًا  شَ دٍ  أَحَ ن  مِ بَنَّ  يَطلُ فَالَ   ، النَّاسِ
الَ  ــهُ  َنَّ ألِ  ، ةِ ورَ ــرُ الــضَّ ندَ  عِ إِالَّ  ــيءٍ  شَ أَيَّ  يَطلُبُ  الَ  وَ ؛  ةً اعَ فَ شَ يَطلُبُ  الَ  وَ  ، ةً دَ اعَ سَ مُ

ا(١). ذَ بِهَ إِالَّ  نِيا  غَ هُ  ونُ كَ قُ  قَّ تَحَ يَ
:۴ يِّ رِ رصَ الصَّ رُّ  دَ  ِ َوهلِلَّ

 رَ الــوَ ــنِ  عَ بدٍ  عَ ــاعُ  أَطــمَ طَعَت  انقَ ا  إِذَ هْ  ــــــــــــــاؤُ جَ يــــــمِ رَ ــــــرِ بِّ الــــــكَ ــــــــالــــــــرَّ ــــــقَ بِ ــــــلَّ ــــــعَ تَ
ـــــــــةً ـــــــــنَـــــــــاعَ قَ ةً وَ ـــــــــــــــــزَّ ـــــــــــــــرا عِ ـــــــــحَ حُ ـــــــــأَصـــــــــبَ هْفَ ـــــــــــاؤُ ـــــــــــهَ بَ هُ وَ ارُ ـــــــــهِ أَنـــــــــــــــــــــــوَ جـــــــــهِ ـــــــى وَ ـــــــلَ عَ
ــهِ ــفــسِ نَ ــــاعُ  أَطــــمَ ـــلـــقِ  بِـــالـــخَ ـــت  ـــقَ ـــلِ عَ إِن  (٢) وَ هْ ــاؤُ ــنَ ـــالَ عَ طَ ــو وَ ــرجُ ــا يَ لَى مَ ــدَ عَ ــبَــاعَ تَ
هُ حـــــــدَ وَ ـــطـــبِ  لِـــلـــخَ إِالَّ اَهللا  ـــــــرجُ  تَ ــــــالَ  هْفَ ــــاؤُ ــــفَ ـــاءِ صَ ـــفَ ــــلِّ الـــصَّ ــــحَّ فِــــي خَ ـــــو صَ لَ وَ

.(٣) ِ بِاهللَّ نتَ  أَ فَاستَغنِ  نيَا،  بِالدُّ النَّاسُ  استَغنَى  ا  إِذَ  :۴ يِّمِ القَ ابنُ  الَ  قَ
فَى. كَ وَ سبُكَ  حَ وَ نًى،  غِ لَكَ  وَ  هُ فَ  ِ بِاهللَّ فَاستَغنِ 

 : ــالَ ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ـــــى الــنَّــبِـــــيِّ گ إِلَ يــلُ ــبـــــرِ ــاءَ جِ : جَ ــالَ گ قَ ــعــدٍ ــهــلِ بــنِ سَ ــن سَ عَ
 ، ــهُ قُ ــارِ ــفَ ــكَ مُ ــإِنَّ ــبــتَ فَ ــن أَحــبَ أَحــبِــب مَ ، وَ ــتٌ ــيِّ ــكَ مَ ــإِنَّ ــئــتَ فَ ـــــا شِ ــش مَ ! عِ ــدُ ـــــمَّ ـــــحَ ــا مُ «يَ
ــامُ  ــيَ ــنِ قِ ــؤمِ فُ الـــــمُ ـــــرَ ! شَ ــدُ ـــــمَّ ـــــحَ ــا مُ : يَ ـــالَ ــمَّ قَ ؛ ثُ يٌّ بِـــــهِ ـــــجــزِ ــكَ مَ ــإِنَّ ــئــتَ فَ ـــــا شِ ــل مَ اعــمَ وَ

.(٤)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  استِغنَاؤُ هُ  زُّ عِ وَ  ، ـيلِ اللَّ
.(٥) لَّ ذَ النَّاسِ  إِلَى  احتَاجَ  ا  إِذَ انَ  نسَ اإلِ َنَّ  ألِ ؛  الَ قَ ا  مَ كَ وَ  هُ

. ي النَّاسِ ـا فـِي أَيدِ مَّ يأَسَ عَ نِ أَن يَ ؤمِ ةُ الـمُ زَّ عِ ، وَ يَّةٍ بـِ لِّ نَفسٍ أَ طلَبٌ لِكُ ةُ مَ زَّ العِ
مة ابن عثيمين۴. «شرح بلوغ المرام» (٣٠٠/٦)، للعالَّ  (١)

«ديوان الصرصري» (ص٦١٧).  (٢)
«الفوائد» (ص٢١٤) [مكتبة المؤيَّد - الرياض].  (٣)

«الصحيحة»  فـي  األلبانـي۴  لغيره  وحسنـه   ،(٧٩٢١ رقــم   ٣٢٥  -  ٣٢٤/٤) الـحاكم  رواه   (٤)
.(٨٣١)

«شرح شهاب القضاعي» (٣٥٢/١).  (٥)
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ــتَــهُ  ــاقَ فَ هُ وَ ــقــرَ لَ فَ نــزَ ــا أَ ــمَّ ــهُ لَ ــإِنَّ ــم، فَ يــهِ يــدِ ا فِــي أَ ــهِ فِيمَ ــعِ ــمَ مِ طَ ــدَ هُ فِــي «عَ ــزُّ أَي: عِ
ندَ  عِ تُهُ  لَ نزِ مَ طَّت  انحَ وَ  ، لَّ ذَ عَ  طَمِ مَن  وَ  (١)« نَاهُ بِغِ غنَاهُ  أَ وَ هِ  زِّ بِعِ هُ  زَّ عَ أَ  ، النَّاسِ بِّ  بِرَ

. لقِ الخَ وَ قِّ  الحَ
.(٢)« اكٍ وَ وصِ سِ لَو بِشَ ، وَ نِ النَّاسِ ملسو هيلع هللا ىلص: «استَغنُوا عَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ ا قَ ذَ لِهَ وَ

لَى  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ى  صَّ وَ ا،  هَ شنَعَ أَ وَ ةٍ  رفَ حِ تَ  مقَ أَ الِ  ؤَ السُّ ةُ  رفَ حِ انَت  كَ ا  مَّ لَ
ــهُ  لَ ــصُ  خَّ ــرَ يُ ــالِــكِ  ــالــهَ كَ ــيَ  ــهِ فَ ؛  ــرُّ ــضــطَّ الــمُ إِالَّ  ــا  ــيــهَ ــلَ عَ مَ  ــقــدِ يُ أَن  ــي  ــنــبَــغِ يَ الَ  وَ ــا،  ــركِــهَ تَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ــهُ ــولُ ــا، قَ ــنــهَ ــيــرِ عَ ــنــفِ فِــي الــتَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــهِ مِ ــالَ ــةِ كَ ــمــلَ جُ ــن  ـــانَ مِ كَ وَ  ، ــةِ ــيــتَ كــلِ الــمَ فِــي أَ
ــم  ــكُ ــعِ ــنَــائِ بِــصَ وَ ــى  ــالَ ــعَ ِ تَ ــغــنُــوا بـِــاهللَّ : اســتَ ــاهُ ــعــنَ مَ وَ » إلـــخ...  ــاسِ الــنَّ ــنِ  ــغــنُــوا عَ «اســتَ
ندَ  عِ نهُ  مِ تَّتُ  تَفَ يَ ا  بِمَ أَي:   ، اكِ وَ السِّ وصِ  بِشَ لَو  وَ  ، النَّاسِ الِ  ؤَ سُ ن  عَ م  سبِكُ كَ وَ
ــم،  ــكُ ــومِ ــطــعُ اكِ لِــمَ ــوَ الــسِّ ــنَ  مِ ــتَّــتُ  ــتَــفَ يَ ــا  مَ ــم  ــكُ ــلَ لَ ــصَ حَ ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــتِــهِ ــالَ ــسَ بِــغُ و  أَ كِ  ــوُّ الــتَّــسَ
ــوَ  ــهُ فَ  ، لـــنَّـــاسِ الِ ا ـــؤَ ــن سُ ــوا بِـــهِ عَ ــفُ ــاكــتَ فَ ــم،  ــكُ وبِ ــشــرُ ــلُ بِـــهِ لِــمَ ــغــسَ يُ ي  ـــذِ ـــاءِ الَّ الـــمَ وَ
ــدُ  ــاهِ ــنُــشَ ـــا لَ نَّ إِ وَ ؛  ي الــنَّــاسِ يــدِ فِــي أَ ــا  ــمَّ ــيــلِ عَ ــلِ ــيءِ الــقَ ســتِــغــنَــاءِ بِــالــشَّ االِ ــنِ  ــةٌ عَ ــايَ ــنَ كِ
ــونَ  ــبُ ــاقَ ــعَ يُ  ، ي الــنَّــاسِ يـــدِ فِــي أَ ــا  ــونَ بِــمَ ــعُ ــطــمَ يَ وَ  ، الِ ــؤَ ــى الــسُّ لَ إِ ــونَ  ــعُ ــلَّ ــطَ ــتَ يَ يــنَ  ــذِ الَّ
ــم،  ــيــبِــهِ ــصِ نَ ن  مِ هُ  ونَ عُ يَجمَ ا  مَ ونُ  يَكُ الَ  وَ  ، ينِ هِ المُ لِّ  بِالذُّ وَ ا،  ائِمً دَ لبِ  القَ قرِ  بِفَ

.(٣ ) اءً ــزَ جَ ا  ــذَ ــى بِــهَٰ ــفَ كَ وَ  ، ــيــرٍ خَ ــلِ  ــمَ ــونَ لِــعَ ــقُ فَّ ــوَ يُ الَ  وَ
م  ! الــــزَ ــــــوبُ يُّ ــــا أَ يَ  : ــــةَ بَ ــــالَ ـــــو قِ بُ ـــــالَ لِــــي أَ : قَ ـــــالَ ـــانِـــيِّ قَ ـــيَ ـــخـــتِ ــــــوبَ الـــسَّ يُّ ــــن أَ عَ
نَّ  إِ فَ  : فظٍ لَ فِي  وَ  .(٤ ) ينِ الدِّ فِي  ا  حً الَ صَ وَ  ، النَّاسِ نِ  عَ نًى  غِ ا  فِيهَ نَّ  إِ فَ ؛  وقَكَ سُ

«فيض القدير» (٣٦٤٨/٧).  (١)
ار» (٤٨٢٤) من حديث ابن عباسک، وصححه األلباني۴ في  خَّ ار «البحر الزَّ رواه البزَّ  (٢)

«صحيح الترغيب والترهيب» (٨١٨).
مة ابن بدران۴. هاب» (ص٣٤٠)، للعالَّ «شرح كتاب الشِّ  (٣)

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٣٣/٢ رقم ٦٨٧)، وهو في «صحيح جامع   (٤)
بيان العلم وفضله» (ص٢٥٩ تحت رقم ٨٨٧).
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.(١ ) ــافِــيَــةِ ــنَ الــعَ ــنَــى مِ الــغِ
مَن  غنـِي؛ وَ ي الَ يُ ثِيـرِ الَّذِ نَ الكَ يـرٌ مِ ، خَ ةَ نَاعَ بَ القَ ا أَكسَ ، إِذَ زقِ نَ الرِّ لِـيلُ مِ القَ فَ

. هُ بُّ بُّهُ رَ ـحِ ي يُ وَ الَّذِ هُ (٢). وَ ـهُ لُ اصِ وَ إِن قَلَّت حَ قا، وَ نـِيُّ حَ وَ الغَ هُ ِ، فَ نـِيا بِاهللَّ انَ غَ كَ
 : ـــولُ ـــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ـــــــولَ اهللاِ سُ ــعــتُ رَ ــمِ : سَ ـــــالَ گ قَ ــــــاصٍ قَّ ــــي وَ بِ ـــعـــدِ بـــنِ أَ ـــن سَ عَ

.(٣)« ـيَّ فِ الـخَ  ، نـِيَّ الغَ يَّ  التَّقِ بدَ  العَ بُّ  ـحِ يُ «إِنَّ اَهللاَهللا 
الَ   ، اهُ وَ سِ ن  مَّ عَ ک  ِ بِاهللَّ نِيٌّ  غَ  ، النَّاسِ نِ  عَ هِ  بِنَفسِ استَغنَى  ي  الَّذِ  : نِيَّ الغَ
فٌ  ارِ عَ  ، النَّاسِ نِ  عَ نِيٌّ  غَ وَ  هُ بَل  ؛  لُّلٍ بِتَذَ لِلنَّاسِ  ضُ  رَّ تَعَ يَ الَ  وَ يئًا،  شَ النَّاسَ  لُ  يَسأَ

.(٤) هِ يرِ غَ إِلَى  تُ  لتَفِ يَ الَ   ، هِ بِّ بِرَ ستَغنٍ  مُ  ، هُ نَفسَ
غنَاهُ اُهللا. ، أَ ي النَّاسِ يدِ ا فِي أَ مَّ نِ استَغنَى عَ ، فَمَ لِ مَ نسِ العَ ن جِ اءُ مِ زَ فَالجَ

:۴ لِيُّ البَاهِ مٍ  ازِ حَ بنُ  دُ  مَّ حَ مُ الَ  قَ
ـــى الــنَّــاسِ ع إِلَ ــضــرَ ــــى اهللاِ الَ تَ ع إِلَ ـــاسِاضـــرَ ــــي الـــيَ ــــزَّ فِ ـــــــإِنَّ الــــعِ ــــأسٍ فَ ــــيَ ــــع بِ اقــــنَ وَ
مٍ حِ ذِي رَ لِّ ذِي قُربَى وَ ن كُ استَغنِ عَ (٥)وَ ـاسِ الــنـَّ ـــنِ  عَ استَغنَى  ـــنِ  مَ ــنِــيَّ  الــغَ إِنَّ 

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــــــاسِ ــــــــــــــنَ الــــــــنـَّ ـــــــــأسِ مِ ـــــــــالـــــــــيَ ــــــــيــــــــكَ بِ ــــــــلَ (٦)عَ ـــــــاسِ الـــــــيَ ــــــي  فِ ــــــكَ  يــــــحَ وَ ــــى  ــــنَ الــــغِ إِنَّ 

 :۴ يَينَةَ عُ بِي  أَ بنِ  دِ  مَّ حَ مُ بنُ  بدُ اهللاِ  اهللاِ  عَ الَ  قَ وَ
ـــنِـــيَّ ــــــــانَ الـــغَ ــــــأْسَ كَ بَ الــــــيَ ـــــــــــرِ ـــــــــنْ أُشْ مَ ا(٧)وَ يرَ قِ ــانَ الفَ صَ كَ ــرْ بَ الــحِ ـــرِ ــنْ أُشْ مَ وَ

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٣١/٢ تحت رقم ٦٨٢)، وهو في «صحيح   (١)
جامع بيان العلم وفضله» (ص٢٥٩ تحت رقم ٨٨٧).

«بـهجة قلوب األبـرار» (ص٧٣). رواه مسلم (٢٩٦٥).(٢)   (٣)
مة ابن عثيمين۴. «شرح رياض الصالحين» (٥١١/٣)، للعالَّ  (٤)

«ديوان محمد بن حازم الباهلي» (ص٤٤). «ديوان أبي نواس» (ص٧٩).(٥)   (٦)
د۴. بَرَّ «الكامل في اللغة واألدب» (٢٩٤/١) [طبعة دار الفكر العربي - بيروت]، للمُ  (٧)
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ا  ائِمً دَ ى  بقَ يَ وَ م؛  نهُ عَ غنِهِ اُهللا  يُ لَم   ، النَّاسِ ي  يدِ أَ فِي  ا  مَّ «عَ يَستَغنِ  لَم  مَن  وَ
 ، ــهُ ــبَ عــجَ أَ ــا وَ ــيــئً ـــدٍ شَ حَ ــعَ أَ ـــدَ مَ جَ ــا وَ ا مَ ــتَّــى إِذَ ، حَ ــاسِ ي الــنَّ يـــدِ ــا فِــي أَ ـــى مَ ــا إِلَ ــفً ــهِّ ــلَ ــتَ مُ
ثلُ  مِ هُ  لُ فعَ يَ ي  الَّذِ ا  مَ  ، لَيهِ عَ نِي  لَّ دُ ؟  يتَهُ اشتَرَ ينَ  أَ ن  مِ كَ  عَ مَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ  ، ينٌ زَ  : الَ قَ
ا  مَّ عَ ستَغنٍ  مُ ــلُ  جُ الــرَّ ا  ــذَ هَ  : ــولُ ــقُ نَ ــل  هَ  . ــذهُ خُ  : ــولَ ــقُ يَ وَ  ، ــلَ ــخــجَ يَ أَن  يُمكِنُ  ا؟  ــذَ هَ

.(١)« الَ ؟  النَّاسِ ي  يدِ أَ فِي 
 : ــالَ ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ــبِــيِّ ـــى الــنَّ ـــلٌ إِلَ جُ ـــاءَ رَ : جَ ـــالَ گ قَ ــــاصٍ قَّ بِـــي وَ ــعــدِ بــنِ أَ ــن سَ عَ
فِي  ا  مَّ مِ ــاسِ  يَ بِــاإلِ لَيكَ  ملسو هيلع هللا ىلص: «عَ الــنَّــبِــيُّ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ ــز؛  أَوجِ وَ ــنِــي  أَوصِ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ

.(٢)«... النَّاسِ ي  يدِ أَ
نِيَةِ  ُمْ األْ قَطْعِ  فِي  ةُ  غَ بَالَ مُ الْ أَي:   ، يَأْسِ الْ فِي  ةٌ  غَ بَالَ مُ الٌ  فِعَ  « ــاسُ يَ «اإلِ  : هُ ولُ قَ

. النَّاسِ ي  يْدِ أَ فِي  ا  مَّ مِ
. نْهُ مِ يَأْسِ  بِالْ ك  نَفْسَ مْ  زِ لْ أَ وَ  ، مْ مِّ صَ نِي:  عْ يَ

 : بدُ العَ ا  بِهَ ذَ  أَخَ ا  إِذَ ا!  هَ أَحالَ وَ ها  عَ نفَ أَ ا  فَمَ  ، يَّةٍ صِ وَ ن  مِ ا  هَ لَ ا  يَ يَّةُ  صِ الوَ هِ  ذِ هَ  
. فلَحَ أَ وَ هُ  ورُ مُ أُ تَمَّت 

ــلــبِــكَ  قَ ـــلِـــكَ وَ مَ ــاعِ أَ ــطَ ــى انــقِ ــلَ ــيــهِ عَ دَ فِ دُّ ـــــرَ ــا الَ تَ ــمً ــمِّ ــصَ ــا مُ ــزمً مْ عَ ــعــنَــى: اعــــزِ الــمَ وَ
ورِ  ، فِي أُمُ هُ حدَ ِ وَ لُّقِ بِاهللَّ لَى التَّعَ كَ عَ طِّن «نَفسَ وَ ، وَ ي النَّاسِ ا فِي أَيدِ مَّ ائِكَ عَ جَ رَ وَ
لَى  كَ عَ طِّن نَفسَ وَ . وَ ع إِالَّ فِي فَضلِهِ الَ تَطمَ ، فَالَ تَسأَل إِالَّ اَهللا، وَ ادِكَ عَ مَ كَ وَ اشِ عَ مَ
 . نهُ ، استَغنَى عَ يءٍ ن شَ مَن أَيِسَ مِ ، وَ ةٌ إِنَّ اليَأسَ عِصمَ ؛ فَ ي النَّاسِ ا فِي أَيدِ مَّ اليَأسِ مِ
 ، ةً يقَ قِ حَ  ِ ا هلِلَّ بدً ى عَ يَبقَ ِ. فَ لبَهُ إِالَّ بِاهللَّ لِّقُ قَ عَ انِهِ إِالَّ اَهللا، فَالَ يُ هُ الَ يَسأَلُ بِلِسَ نَّ ا أَ مَ فَكَ
؛  فَ رَ الشَّ وَ زَّ  العِ لِكَ  بِذَ بَ  اكتَسَ وَ م،  هِ قِّ رِ ن  مِ رَ  رَّ تَحَ قَد   . لقِ الخَ ةِ  يَّ بُودِ عُ ن  مِ ا  الِمً سَ

مة ابن عثيمين۴. «شرح بلوغ المرام» (٩٧/٣ - ٩٨)، للعالَّ  (١)
الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وحسنه   ،(٧٩٢٨ رقــم   ٣٢٧  -  ٣٢٦/٤) الحاكم  رواه   (٢)

والترهيب» (٢٨٣٢).
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م»(١). هِ بِهِ قِ لُّ عَ بِ تَ سَ ، بِحَ وطَ قُ السُّ لَّ وَ بُ الذُّ ، يَكتَسِ لقِ لِّقَ بِالخَ تَعَ إِنَّ المُ فَ
اكِ  درَ ِ إلِ ةٍ  يلَ سِ وَ وَ ــةٍ  آلَ يرُ  خَ فِيهِ  دَ  دُّ ــرَ تَ الَ  ي  ــذِ الَّ مَ  مِّ صَ المُ عَ  امِ الجَ زمَ  العَ ــإِنَّ  فَ
 ، هِ دِ دُّ ـــــرَ تَ ــهِ وَ ــعــفِ ــن ضَ ــزمِ أَو مِ مِ الــعَ ـــدَ ــن عَ ـــا مِ ــأتِــي إِمَّ ــلُ يَ ــلَ الــخَ ، وَ ــالِــبِ ــطَ ــيــعِ الــمَ ــمِ جَ
ــطــعِ  قَ ، وَ ــنَ الــنَّــاسِ ــهِ مِ ــلِ مَ ــطــعِ أَ ــلَــى قَ م عَ ــزَ ــتَــى عَ ــمَ ، فَ هِ ارِ اســتِــمــرَ ــبُــوتِــهِ وَ مِ ثُ ــدَ ــن عَ أَو مِ
 َأ رَ تَى  مَ وَ ؛  التَّامُّ نَى  الغِ وَ ةُ  التَّامَّ ةُ  فَّ العِ هُ  لَ لَت  صَ حَ م،  هُ لَ الِهِ  ؤَ سُ وَ لبِهِ  قَ افِ  استِشرَ
الُ  ـــزَ ــهُ الَ يَ ــإِنَّ ، فَ ةِ ــرَّ ــعــدَ الــمَ ةَ بَ ــرَّ ــيــهِ الــمَ ــتًــا إِلَ ــلــتَــفِ ــم مُ يــهِ يــدِ ــيــنَ أَ ــا بَ ـــى مَ ةً إِلَ ــرَ ــقِ ــفــتَ ــهُ مُ ــفــسَ نَ
يِسَ  أَ مَن  وَ  . بِينُ المُ انُ  سرَ الخُ وَ  هُ لِكَ  ذَ وَ م،  هُ لَ ا  عً اضِ خَ م  هُ لَ لِيالً  ذَ م  يهِ إِلَ ا  رً فتَقِ مُ

. نهُ عَ استَغنَى   ، يءٍ شَ ن  مِ
لَم  ــإِن  فَ  ، الــنَّــاسِ ي  يــدِ أَ فِــي  ــا  ــمَّ مِ ليَيأَس  فَ ؛  ــهِ ــفــسِ نَ امَ  إِكـــرَ ــرءُ  الــمَ ادَ  رَ أَ ــا  مَ ا  إِذَ وَ

. النَّاسِ لَى  عَ انَ  هَ  ، لِكَ ذَ يَفعَل 
وَ  هُ عَ  الطَّمَ نَّ  أَ ا  مَ كَ  ، زِّ العِ وَ ةِ  احَ الرَّ بَذرُ  وَ  هُ  : يَاسُ اإلِ  :۴ اتِمٍ حَ بُو  أَ الَ  قَ
آيِسٍ  ن  مِ ــم  كَ وَ  ! بُغيَتَهُ نَل  يَ ــم  لَ وَ  ، لَّ ذَ وَ تَعِبَ  عٍ  طَامِ ن  مِ م  فَكَ ؛  لِّ الــذُّ وَ بِ  التَّعَ ــذرُ  بَ

أمَل(٢). يَ لَم  ا  مَ وَ لَ  مِ أَ ا  مَ اهُ  تَ أَ قَد  وَ  ، زَ زَّ عَ تَ وَ احَ  استَرَ
 : ـــالَ ــنـَـى؟ قَ ــا الــغِ ـــ ملسو هيلع هللا ىلص: مَ ـــــــولُ اهللاِ سُ ـــئِـــلَ رَ : سُ ــــالَ گ قَ ـــودٍ ـــســـعُ ــــنِ ابـــنِ مَ عَ وَ

.(٣)« النَّاسِ ي  يدِ أَ فـِي  ـا  ـمَّ مِ «الـيَأسُ 
كَ أَن تَسأَلَ النَّاسَ  ث نَفسَ دِّ ـحَ الَ تُ ، وَ ي النَّاسِ ـا فـِي أَيدِ ـمَّ مِ الـيَأسَ مِ أَي: الزَ
الَ  وَ  ، ــالِــكَ بِــحَ ــهُ  لَ ض  ــتَــعــرَّ تَ الَ  وَ  ، لبِكَ بِقَ ــهُ  لَ ف  تَستَشرِ الَ  وَ  ، ــيــهِ إِلَ لتَفِت  تَ ــالَ  فَ ـيئًا،  شَ
لـهُ  بذُ تَ الَ  وَ  ، كَ جهِ وَ ـاءَ  مَ احفَظ  وَ  ، ضلِـهِ بِفَ ثِق  وَ  ، هُ حــدَ وَ لَـى اهللاِ  عَ كَّل  تَوَ وَ  ، انِكَ لِسَ

ـى: ﴿¤ ¥ ¦  الَ عَ ـهُ تَ ولَ يـنـَيكَ قَ ع نُصبَ عَ ضَ ، وَ نَّانِ لِ الـمَ ضِّ تَفَ يمِ الـمُ رِ إِالَّ لِلكَ
انظر: «بـهجة قلوب األبـرار» (ص١٥١). «روضة العقالء» (ص١٤٤).(١)   (٢)

«الصحيـحة»  فـي  بــشــواهــده  األلبانـي۴  وحسنـه   ،(٥٧٧٦) «األوســــط»  فـي  الطبـرانـي  رواه   (٣)
.(١٩١٤)



MOQ

E﴾ [النساء].  ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
 ، بُهُ نهُ الَ يَطلُ يأَسُ مِ ي يَ إِنَّ األَمرَ الَّذِ ، فَ هِ ن نَفسِ انُ مِ نسَ هُ اإلِ دُ مرٌ يَجِ ا أَ ذَ هَ «وَ

. هُ لُ فعَ يَ مَن  إِلَى  الَ  وَ  ، يهِ إِلَ ا  يرً قِ فَ لبُهُ  قَ ى  بقَ يَ الَ  وَ  ، فِيهِ عُ  يَطمَ الَ  وَ
ا  يرً قِ يرُ فَ يَصِ ، فَ لَّقُ بِهِ تَعَ لبَهُ يَ إِنَّ قَ ، فَ اهُ جَ رَ ورِ وَ نَ األُمُ مرٍ مِ عَ فِي أَ ا طَمِ ا إِذَ مَّ أَ وَ
انُ  سرَ الخُ ــوَ  هُ لِــكَ  ذَ وَ  .(١)« ــولِــهِ ــصُ حُ فِي  بَبٌ  سَ ــهُ  نَّ أَ ظُنُّ  يَ مَن  ــى  إِلَ وَ  ، ولِهِ صُ حُ ــى  إِلَ
ءٍ إِالَّ  يْ نْ شَ يأَسُ مِ بدَ الَ يَ إِنَّ العَ (٢). وَ نهُ ، استَغنَى عَ يءٍ ن شَ يِسَ مِ مَن أَ . وَ بِينُ المُ

.(٣)« تِهِ رَ آخِ بلَ  قَ نيَاهُ  دُ فِي  لِكَ  ذَ ن  مِ عُ  نفَ أَ بدِ  لِلعَ لَيسَ  «وَ  . نْهُ عَ نَاهُ اُهللا  غْ أَ
ک،  ــــدِ اهللاِ ــا فـِـي يَ ــمَ ــةُ بِ ــقَ : الــثِّ ــــالَ ؟ قَ ـــكَ ـــالُ ــا مَ ۴: مَ مٍ ـــــازِ َبِــــي حَ ــيــلَ ألِ «قِ

.(٤)« النَّاسِ ي  يدِ أَ فِي  ا  مَّ عَ يَاسُ  اإلِ وَ
ذ  إِ  ، ــاسِ لــنَّ ا ــى  لَ إِ ــعِ  ــمَ لــطَّ ا ــركُ  تَ ــنَــى  لـــــمُ ا فُ  شـــرَ أَ  :۴ ـمٍ تـِ ــا حَ ـــو  بُ أَ ـــالَ  قَ وَ
ــن  لِـــــمَ ــى  ــوبَ ــطُ فَ  ، فِ ــرَ لــشَّ ا ــةَ  يَ ــا غَ بِــهِ  ــعُ  ــجــمَ يَ ــعِ  ــمَ لــطَّ ا كُ  ــارِ تَ وَ  ، ــعٍ ــمَ طَ ي  لِــذِ ــنَــى  غِ الَ 
ــونَ  ــكُ يَ ن  أَ ـــبَّ  حَ أَ ـــن  مَ وَ ؛  ــعُ ــمَ لــطَّ ا هُ  ـــرَ ـــصَ بَ ــعــمِ  يُ ـــم  لَ وَ  ، عَ رَ لــــوَ ا ــهِ  ــلــبِ قَ رُ  ـــا ـــعَ شِ ـــانَ  كَ
ــن  مَ وَ ــنًــى،  غِ لــيَــأسَ  ا نَّ  أَ ــا  ــمَ كَ  ، ــقــرٌ فَ ــعَ  ــمَ لــطَّ ا نَّ  َ ألِ  ، ــهُ لَ ــيــسَ  لَ ــا  مَ   ــهــوَ يَ ــالَ  فَ را،  حُ

.(٥ ــغــنَــى( اســتَ وَ ــفَّ  عَ ــنِــعَ  قَ ــن  مَ نَّ  أَ ــا  ــمَ كَ  ، ــعَ ــضَ خَ وَ لَّ  ذَ ــعَ  ــمِ طَ
فِي  يدُ  القَ ا:  مَ هُ دُ أَحَ  ، فَانِ طَرَ هُ  لَ رءِ  الـمَ قَلبِ  ن  مِ ةٌ  دَّ غُ عُ  الطَّمَ  :۴ الَ قَ وَ
 ، هُ جالَ رِ كُّ  نفَ تَ الَ   ، ةً ائِمَ قَ ةُ  قدَ العُ تِ  امَ دَ ا  فَمَ  ، انِهِ لِسَ لَى  عَ الطَّبعُ  رُ  اآلخَ وَ  ، جلَيهِ رِ
الَ  زَ وَ  ، ــيــهِ جــلَ رِ ــن  مِ يدُ  القَ ــكَّ  انــفَ  ، ــلــبِــهِ قَ ــن  مِ ــعُ  ــمَ الــطَّ جَ  أُخــرِ ا  ــإِذَ فَ ؛  ــهُ ــانُ لِــسَ نطِقُ  يَ الَ  وَ

.(٦) بَّ أَحَ ا  مَ الَ  قَ وَ  ، اءَ شَ ا  مَ إِلَى  عَى  فَسَ  ، انِهِ لِسَ ن  عَ الطَّبعُ 
.(١٨١/١٠) «مـجـموع الفتاو» عدي» (٤٩٧/٥).(١)  «مجموع مؤلفات السِّ  (٢)

«فوائد الفوائد» (ص٣١٨).  (٣)
يُّ في «المجالسة» (٣٣٧/٣ رقم ٩٦٣). رِ نَوَ يْ أخرجه الدِّ  (٤)

«روضة العقالء» (ص١٤٢). المصدر السابق (ص١٤٣).(٥)   (٦)



MOR

وَ  هُ فَ  ، نِ اهللاِ عَ طَعَ  انقَ ــنِ  مَ وَ  ، نِ اهللاِ عَ طَاعٌ  انقِ  ، لقِ الخَ ي  يــدِ أَ ا  فِيمَ عُ  الطَّمَ فَ
. ائِبُ الخَ ولُ  خذُ المَ

. عِ الطَّمَ وَ الِحرصِ  فِي  انُ  وَ الهَ وَ لُّ  الذُّ وَ  ، ةِ نَاعَ القَ فِي  زِّ  العِ لُّ  كُ زُّ  العِ فَ
.(١) بِّكَ رَ ن  مِ إِالَّ  عَ  الطَّمَ مِ  احسِ وَ  :۴ مَ دهَ أَ بنُ  يمُ  اهِ إِبرَ الَ  قَ

زِّ  رَ بِالعِ ، ظَفِ ةِ نَاعَ رصَ بِالقَ اعَ الحِ ۴: مَن بَ تَّانِيُّ لِيٍّ الكَ دُ بنُ عَ مَّ حَ الَ مُ قَ
.(٢) ةِ وءَ رُ المُ وَ

.(٣) ةِ نَاعَ بِالقَ فتَ  التَحَ ا  مَ  ، زِّ العِ و  أَخُ نتَ  أَ  : اءِ مَ كَ الحُ بَعضُ  الَ  قَ وَ
.(٤) يرَ قِ الفَ زُّ  عِ يُ اليَأسُ  وَ  ، يرَ األَمِ لُّ  ذِ يُ عُ  الطَّمَ  : رُ آخَ الَ  قَ وَ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــــــنًـــــــى غِ وَ ـــــــــــــــــمٌ  ائِ دَ ـــــــــــزٌّ  عِ ـــــــةَ  ـــــــنَـــــــاعَ الـــــــقَ (٥)إِنَّ  عِ الطَّمَ رصِ وَ قرُ فِي ذِي الحِ الفَ لُّ وَ الذُّ وَ

.(٦)« ةِ نَاعَ بِالقَ نَى  الغِ بَابَ  تِحْ  تَفْ اسْ وَ  ، يَاسِ بِاإلِ عِ  الطَّمَ بَابَ  لِقْ  غْ «أَ
فِي  ــهُ  نَّ أَ بُوا  سِ فَحَ نَى  الغِ بُوا  لَ طَ ا  قَومً إِنَّ   :۴ انِــيُّ ارَ الــدَّ انَ  يمَ لَ سُ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ
ــا  ــمَ إِنَّ ، وَ ةِ ــثــرَ ــةَ فِــي الــكَ احَ ــبُــوا الــرَّ ــلَ طَ . وَ ــةِ ــنَــاعَ نَى فِــي الــقَ ــا الغِ ــمَ إِنَّ الَ وَ ، أَ ــالِ معِ الــمَ جَ

.(٧)... ةِ لَّ القِ فِي  ةُ  احَ الرَّ
 : انِيُّ طوَ ادٍ القَ يَ بدُ اهللاِ بنُ أَبِي زِ الَ لِي عَ ۴: قَ ظُ اعِ ه الوَ يْ لَّوَ ا بنُ دَ يَّ رِ كَ الَ زَ قَ وَ

أخرجه أبو نعيم في «حلية األولياء» (١٦/٨).  (١)
أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ٩٢).   (٢)

«كتاب الحدائق في علم الحديث والزهديات» (٢٣٧/٢).   (٣)
«المصدر السابق» (٢٣٦/٢).   (٤)

مكتبة  كتاب «الــزهــرة» (٦٦٣/٢) [طبعة  في  األصبهاني۴  داود  محمد بن  بكر  أبــو  أورده   (٥)
المنار - األردن]، ولم ينسبه ألحد.
«رسالة المسترشدين» (ص١٤٣).  (٦)

أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ٧٩).  (٧)



MOS

ــالَ لِــي:  ــقَ ! فَ فِ ـــرَ ـــبُّ الـــشَّ : حُ ــلــتُ ؟ قُ كَ ـــــارِ يَ ــن دِ ـــكَ مِ جَ ي أَخـــرَ ـــذِ ــا الَّ ، مَ ـيُّ ــانـِ اسَ ــرَ ــا خُ يَ
.(١) كثَارِ فُ فِي اإلِ رَ لَيسَ الشَّ ةِ، فَ رَ اآلخِ نيَا وَ ف فِي الدُّ ! تَشرَ ةَ نَاعَ مِ القَ ، الزَ قتَ دَ صَ
نًى(٢). الُ غِ دهُ المَ زِ ، لَم يَ ةَ نَاعَ مَ القَ دِ ۴: مَن عُ يزِ زِ بدِ العَ لِيُّ بنُ عَ الَ عَ قَ وَ

.(٣) الٍ بِحَ يءٌ  شَ غنِيهِ  يُ الَ   ، ةَ نَاعَ القَ مَ  دِ عُ مَن   :۴ الَ قَ وَ
ــمَ  هَ دْ ــنُ أَ ــيــمُ بْ اهِ ــرَ ــتَــبَ إِبْ : كَ ــالَ ۴ قَ يِّ ازِ ــرٍ الـــرَّ ــفَ ــعْ بِــي جَ ــنِ أَ ــرِ بْ ــفَ ــعْ ــن جَ عَ وَ
الَ  ــنْ  مَ   وَ بِتَقْ ــيــكَ  أُوصِ ــإِنِّــي  فَ  : ــدُ ــعْ بَ ــا  مَّ أَ  ، ــيــمِ حِ الــرَّ ــنِ  ــمَ حْ الــرَّ مِ اهللاِ  بِسْ  : ــهُ خٍ لَ أَ ــى  إِلَ
 ، زَّ نَى، عَ تَغْ نِ اسْ هُ مَ إِنَّ ؛ فَ نَى إِالَّ بِهِ غِ كُ الْ رَ دْ الَ يُ ، وَ هُ يْرُ ى غَ جَ رْ الَ يُ ، وَ يَتُهُ صِ عْ لُّ مَ تَحِ

.(٤)... يَ وِ رَ وَ  ، ـعَ بـِ شَ وَ
؟ النَّاسِ ي  يدِ أَ فـِي  ـا  ـمَّ مِ الـيَأسَ  بدِ  العَ لَى  عَ لُ  هِّ يُسَ ي  الَّذِ ا  مَ وَ  : لتَ قُ إِن  فَ

: ورٍ مُ أُ ةُ  دَّ عِ بدِ  العَ لَى  عَ ا  هَ لُ هِّ يُسَ
هِ  بِيَدِ ، وَ ائِلِينَ طَالِبِ السَّ يعُ مَ مِ هُ جَ ندَ الَى «عِ عَ نَّ اَهللا تَ بدِ بِأَ لمُ العَ عِ  : الً وَّ أَ

 ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ هُ ﴿»  نَّ أَ ، وَ اتِ كَ البَرَ اتِ وَ يرَ ائِنُ الخَ زَ خَ
الَ  نهُ  مِ ا  لَّهَ مَ كُ النِّعَ نَّ  أَ وَ B﴾ [فاطر]،   Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 ، ــارُّ الــضَّ النَّافِعُ  ــوَ  هُ ــهُ  نَّ أَ وَ  ، ــوَ هُ إِالَّ  يِّئَاتِ  السَّ ــعُ  ــدفَ يَ الَ  وَ  ، ــوَ هُ إِالَّ  نَاتِ  سَ بِالحَ ــأتِــي  يَ
ا  يعً مِ جَ م  نَّهُ أَ وَ  ، يءٌ شَ ورِ  األُمُ هِ  ذِ هَ ن  مِ م  هِ بِيَدِ لَيسَ  لقَ  الخَ نَّ  أَ وَ  ، انِعُ المَ عطِي  المُ
ــم. مَن  ؤنِــهِ ــؤُ ــلِّ شُ اءُ إِلَى اهللاِ فِــي كُ ــرَ ــقَ ــم فُ ــهُ ــإِنَّ ــم فَ ــهُ اتِــبُ ــرَ مَ ــم وَ ــهُ الُ ــانَــت أَحــوَ ــا كَ ــهــمَ مَ
لبِ  القَ ــى  إِلَ ةُ  لَ اصِ الوَ ةُ  لِيلَ الجَ ةُ  فَ عرِ المَ هِ  ــذِ هَ تهُ  اضطَّرَّ  : ةِ فَ عرِ المَ ــقَّ  حَ ا  ــذَ هَ فَ  ــرَ عَ
 . ــلــقِ ــنِ الــخَ ــهِ عَ ــاعِ ــطَ انــقِ ـهِ وَ ــلــبِ بـِ ــقِ الــقَ ــلُّ ــعَ تَ ، وَ لَى اهللاِ ــا عَ ــهَ ــلِّ ــــورِ كُ ــعــلِــيــقِ األُمُ ـــى تَ إِلَ

(١) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ٨٧).
أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ٨٨).  (٢)
أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم: ٩٩).  (٣)

أخرجه الخطيب البغدادي في «المنتخب من كتاب الزهد والرقائق» (رقم: ٦٦).  (٤)



MOT

ــةِ  كَ الــبَــرَ وَ يرِ  الخَ ــنَ  مِ ــاهُ  آتَ  ، ــضــلِــهِ فَ فِــي  ــهُ  ــعُ ــمَ طَ وَ هُ  قُ لُّ عَ تَ يَ  ــوِ قَ ا  لَّمَ كُ ــهُ  نَّ أَ بدُ  العَ ــلِــمَ  عَ وَ
. بِبَالٍ رُ  يَخطُ الَ  ا  مَ يَاةِ  الحَ طِيبِ  وَ

بِهِ  احِ هبِطُ بِصَ خلُوقِ يَ لبِ بِالمَ لُّقَ القَ عَ نَّ تَ لمِ أَ قَّ العِ لِمَ حَ ا عَ مَّ إِذَ ثُ نِيًا:  ا ثَ
الَ  افِعٍ وَ يرُ نَ لِكَ غَ نَّ ذَ أَ انًا، وَ هَ ينًا مُ هِ لِيالً مَ ا ذَ يرً قِ هُ حَ لُ يَجعَ ، وَ اتِ كَ رَ لِ الدَّ إِلَى أَسفَ
إِلَى  ن  يَركَ لَم   ، لمِ العِ قَّ  حَ لِكَ  ذَ لِمَ  عَ تَى  مَ  ، ستَطِيرٌ مُ هُ  ــرُّ شَ وَ بِيرٌ  كَ هُ  رُّ ضُ بَل   ، يدٍ فِ مُ
ا  ــيــرً سِ أَ ــونَ  ــكُ يَ تَّى  حَ  ، هُ ــيــرَ ــمِ ضَ يهِ  لَ عَ وا  يَملِكُ ــم  لَ وَ ــم،  ــهُ ــرجُ يَ ــم  لَ وَ  ، لقِ الخَ ــنَ  مِ ــدٍ  أَحَ

.(١) هِ لِّ كُ لِكَ  ذَ ن  مِ أنَفُ  يَ  ، لِيالً ذَ ا  بدً عَ م  هُ لَ
لقِ  الخَ ــى  إِلَ هُ  ــارَ افــتِــقَ نَّ  بِـــأَ ــهُ  ــلــمُ عِ  : ســتِــغــنَــاءَ االِ بدِ  لِلعَ ــبُ  ــوجِ يُ ــا  ــمَّ مِ وَ الِثًا:  ثَ
ـــمَّ  الـــغَ ـــهـــمَّ وَ ــبُ الَ ــجــلِ ـــم، يَ ـــهُ الَ ـــؤَ ــم أَو سُ يــهِ يــدِ ــيــنَ أَ ــا بَ ـــهُ لِــمَ افَ اســـتِـــشـــرَ ــم وَ ــهِ ــهُ بِ ــقَ ــلُّ ــعَ تَ وَ
لبِ  القَ ــةَ  احَ رَ بُ  يُوجِ بِهمِ  هِ  قِ لُّ عَ تَ مَ  ــدَ عَ وَ م  نهُ عَ هُ  استِغنَاءَ نَّ  أَ وَ  ، لَقَ القَ وَ ارَ  األَكــدَ وَ
 ، ــهِ بِّ هُ لِــرَ ـــاؤُ جَ يَ رَ ـــوِ قَ ِ، وَ بدِ بـِــاهللَّ ــعُ العَ ــمَ يَ طَ ــوِ ا قَ لَّمَ ــهُ كُ ــمَّ إِنَّ . ثُ ــأنِــيــنَــتَــهُ ــمَ طُ ـــهُ وَ وحَ رَ وَ
يثُ  حَ ن  مِ هُ  قَ زَ رَ وَ  ، عبٍ صَ لَّ  كُ يهِ  لَ عَ نَ  وَّ هَ وَ  ، يرٍ سِ عَ لَّ  كُ هُ  لَ رَ اُهللا  سَّ يَ  ، لُهُ كُّ تَوَ يَ  وِ قَ وَ
.(٢) عَ نفَ الَ أَ ا وَ نهَ عَ مِ تِي الَ أَرفَ ةَ الَّ يَّ رِّ بَ الحُ سَ كَ ا، وَ لَّهَ ومَ كُ مُ اهُ الهُ فَ كَ ، وَ بُ الَ يَحتَسِ
لبِكَ  عَ فِي قَ وقَ أَ ، وَ ورَ رَ اُهللا لَكَ األُمُ سَّ ةَ «يَ ثَ ورَ الثَّالَ هِ األُمُ ذِ تَ هَ لمِ تَى عَ فَمَ

.(٣)« األَكبَرَ نزَ  الكَ لَكَ  مَ ا،  هَ لَكَ مَ مَن  تِي  الَّ  ، ةَ نَاعَ القَ
إِلَى  وَ ؟  تَهُ اجَ حَ ةِ  اجَ الحَ بُ  احِ صَ عُ  رفَ يَ مَن  إِلَى  فَ بًا،  طلوُ مَ اليَأسُ  انَ  كَ ا  إِذَ وَ

؟! ةِ اقَ الفَ بُ  احِ صَ يَشتَكِي  مَن 
. تُهُ اجَ ى حَ ينَئِذٍ أَن تُقضَ يٌّ حِ رِ يَن، فَحَ مِ الَ بِّ العَ ِ رَ تَهُ بِاهللَّ اجَ لَ حَ نزِ دَّ أَن يُ الَ بُ
 (٤) ــةٌ ــاقَ ــهُ فَ ــتْ ــابَ ـــنْ أَصَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ــودٍ ــعُ ــسْ ـــنِ مَ ـــنِ ابْ عَ

.(٤٩٧/٥ ــعــدي» ( «مــجــمــوع مــؤلــفــات الــسِّ  (١)
.(٤٩٨  - ٤٩٥/١/٥ «الــمــصــدر الــســابــق» (  (٢)

«المصدر السابق» (٥٢١/٥).  (٣). يعني: حاجةً  (٤)
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ــا  ــنَــى: إِمَّ ــهُ بِــالْــغِ كَ اُهللاُهللا لَ شَ وْ ، أَ ِ ِبـِــاهللَّ ــا بـِــاهللَّ ــهَ لَ ــزَ نْ ــنْ أَ مَ ؛ وَ ــهُ ــتُ ــاقَ ــدَّ فَ ــسَ ــمْ تُ ــا بِــالــنَّــاسِ لَ ــهَ لَ ــزَ نْ ــأَ فَ
.(١)« لٍ اجِ عَ نًى  غِ وْ  أَ  ، لٍ اجِ عَ تٍ  وْ بِمَ

 ، ــالِــقِ ــقَ بِــالــخَ ــلَّ ــعَ تَ ، وَ ــقِ ئِ ــالَ ــقِ بِــالــخَ ــلُّ ــعَ ــنِ الــتَّ ــعَ عَ ــطَ انــقَ ، وَ ــةٌ ــاقَ ــهِ فَ ــت بِ لَ ــزَ ــن نَ ــمَ فَ
. هُ لَ ابَ اُهللا  استَجَ

َنَّ  ألِ ؛  تُهُ اجَ حَ ى  تُقضَ الَ  ا  إِنَّهَ فَ  ، بِالنَّاسِ تَهُ  اقَ فَ وَ  ، بِالنَّاسِ تَهُ  اجَ حَ لَ  نزَ أَ مَن  وَ
 ، هُ مــرَ أَ النَّاسِ  ــى  إِلَ ــلَ  كَّ وَ ــن  مَ وَ  .(٢)« ــيــهِ إِلَ كِــلَ  وُ يئًا  شَ لَّقَ  عَ تَ ــن  : «مَ ــولُ ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ
ــا  ــهَ لَ نــزَ ـــن أَ مَ ، وَ ــعُ ــشــبَ الَ يَ لُ وَ ــســأَ ــا يَ ــمً ائِ ــرُّ دَ ــمِ ــســتَ يَ ، وَ ــهُ ــتُ ــاجَ ــى حَ ــقــضَ ــبٌ الَ تُ ــائِ ــهُ خَ ــإِنَّ فَ
هُ  إِنَّ فَ ا،  بِهَ رَ  مِ أُ تِي  الَّ األَسبَابَ  لَ  فَعَ وَ  ، لَيهِ عَ لَ  كَّ تَوَ وَ لَى اهللاِ  عَ دَ  اعتَمَ وَ ک  ِ بِاهللَّ

 } |  {  z  y  x  w  ﴿  : ولُ قُ يَ َنَّ اَهللاچ  ألِ ؛  تُهُ اجَ حَ ى  تُقضَ أَن  كُ  يُوشِ
 .  -  ,  +  *  )  ﴿ گ:  ــــــالَ قَ وَ [الـــــطـــــالق:٣](٣).   ﴾ £ ¢  ¡ ے   ~

﴾ [النور].   f  3  2  1  0 /
ــــهُ لُ ــــســــأَ ـــــنـــــتَ تَ ـــــنْ كُ ـــــمَّ ِ عَ ــــــــــاهللَّ ــــغــــنِ بِ (٤)اســــتَ ــــهْ الـِ ـــــؤَّ ــــسُ ولٍ لـِ ــــــســــــؤُ ـــــلُ مَ ُ أَفـــــضَ َفــــــــاهللَّ

:۴ بُ دِّ ؤَ المُ بدِ اهللاِاهللاِ  عَ بنُ  دُ  مَّ حَ مُ الَ  قَ وَ
ـــالً ـــائِ سَ ــــكَ  جــــهِ وَ ــــذلِ  ــــبَ بِ ـــيـــتَ  ـــلِ ابـــتُ ا  إِذَ (٥)وَ ـــــالِ ـــــفـــــضَ مِ الـــــمِ ـــــرِّ ـــــكَ ـــــتَ ــــــهُ لِـــــلـــــمُ لْ ــــــابــــــذُ فَ

. لِ الَ لَى ذِي الجَ اد عَ عتِمَ ةٌ إِلَى االِ يلَ سِ وَ ، وَ الٌ مَ جَ ينٌ وَ الِ زَ ؤَ نِ السُّ فُ عَ فُّ التَّعَ
. يـنِ الدَّ ـمَّ  هَ ـيَهُ  لـِيَكفِ الَى،  عَ تَ إِلَى اهللاِ  عْ  ـرَّ ـيَتَضَ لْ فَ  ، يـنٌ دَ ـيـهِ  لَ عَ انَ  كَ ومَن 

ــتِـــــي؛  ــن كِــتَــابَ ــزتُ عَ ــجَ ــد عَ ـــــي قَ : إِنِّ ــالَ ــقَ ، فَ هُ ـــاءَ ــا جَ ــبً ــاتَ ــكَ نَّ مُ گ: أَ ـــــيٍّ ــلِ ــن عَ عَ
رواه أبو داود (١٦٤٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٤٥٨/١).   (١)

األلباني۴  وصححه  الجهنيگ،  يم  كَ عُ عبد اهللا بن  حديث  من  الترمذي (٢٠٧٢)  رواه   (٢)
في «صحيح سنن الترمذي» (٤١٠/٢). 

مة ابن عثيمين۴. «شرح رياض الصالحين» (٣٩٢/٣)، للعالَّ  (٣)
«مجموعة القصائد الزهديَّات» (٢٩٧/٢).  «روضة العقالء» (ص١٤٦). (٤)   (٥)
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ـيْكَ  لَ عَ ــانَ  كَ لَو  ملسو هيلع هللا ىلص،  ولُ اهللاِ سُ رَ نَّ  نـِيـهِ ـمَ لَّ عَ ـاتٍ  لِـمَ كَ كَ  ـمُ لِّ عَ أُ الَ  أَ  : ــالَ قَ نـِّي،  عِ أَ فَ
نْ  عَ لِكَ  الَ بِحَ نـِي  اكفِ  ! ُهـمَّ ُهـمَّاللَّ : اللَّ لْ «قُ  : الَ قَ ؟!  نكَ عَ اهُ اُهللا  دَّ أَ يـنًا؛  دَ ـيـرٍ  صِ بَلِ  جَ ثْلُ  مِ

.(١)« اكَ وَ سِ نْ  مَّ عَ لِكَ  ضْ بِفَ غنِنـِي  أَ وَ  ، كَ امِ رَ حَ
ا  مَ ــوَ  هُ وَ  - فَضلَكَ  اجعَل  وَ أَي:   .« اكَ ــوَ سِ ن  مَّ عَ ضلِكَ  بِفَ غنِنِي  أَ «وَ  : ولُهُ قَ وَ
ــى  ــرُ إِلَ ــقِ فــتَ ــالَ أَ ، فَ اكَ ـــوَ ــن سِ ــمَّ ــغــنِــيًــا لِــي عَ زقٍ - مُ رِ ــيــرٍ وَ خَ ــةٍ وَ ــن نِــعــمَ ــيَّ مِ ــلَ ــهِ عَ ــنُّ بِ ــمُ تَ

. اكَ وَ سِ دٍ  أَحَ إِلَى  ئُ  لتَجِ أَ الَ  وَ  ، كَ يرِ غَ
 : ــلٍ ــبَ ـــنِ جَ ــاذِ بْ ــعَ ملسو هيلع هللا ىلص لِــمُ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ــالـِـكٍ ـــنِ مَ ـــسِ بْ نَ ـــنْ أَ  وعَ
؟!  ــنْــكَ َدَّ اُهللاُهللا عَ يــنًــا ألَ ــبَــلٍ دَ ــثْــلُ جَ ــيْــكَ مِ ــلَ ــانَ عَ ــوْ كَ ، لَ ــو بِــهِ عُ ــدْ ــاءً تَ عَ ــكَ دُ ــمُ ــلِّ عَ الَ أُ «أَ
ن  مَّ مِ لْكَ  الْمُ عُ  نزِ تَ وَ  ، اءُ تَشَ ن  مَ لْكَ  الْمُ تِي  تُؤْ  ، لْكِ الْمُ الِكَ  مَ ُهمَّ  : اللَُّهمَّاللَّ اذُ عَ مُ ا  يَ لْ  قُ
 ، يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ إِنَّكَ  يْرُ  الْخَ كَ  بِيَدِ  ، اءُ تَشَ ن  مَ لُّ  تُذِ وَ  ، اءُ تَشَ ن  مَ زُّ  عِ تُ وَ  ، اءُ تَشَ
ــنْ  مَ ا  مَ نهُ مِ ــنَــعُ  ــمْ وتَ  ، ــاءُ ــشَ تَ ــنْ  مَ ا  مَ طِيهِ تُعْ ــا]،  ــمَ ــهُ ــيــمَ حِ رَ [وَ ةِ  ـــرَ اآلخِ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ ــٰمــنَ  حْ رَ

.(٢)« اكَ وَ سِ نْ  مَ ةِ  مَ حْ رَ ن  عَ ا  بِهَ نِينِي  غْ تُ  : ةً مَ حْ رَ نِي  مْ حَ ارْ  ، اءُ تَشَ
مُ  ــزِ ــعْ ــةَ يَ ــيَّ مَ ــنِــي أُ ــضُ بَ ــعْ مٍ بَ ـــازِ بِــي حَ ــى أَ ــتَــبَ إِلَ ۴: كَ ــالِــحٍ ــنُ صَ ــةُ بْ ــعَ مْ ــالَ زَ قَ
لَيَّ  عَ مُ  زِ عْ تَ كِتَابٌ  نِي  اءَ جَ دْ  قَ فَ  ، دُ بَعْ ا  مَّ أَ  : يْهِ إِلَ تَبَ  فَكَ  ، هُ ائِجَ وَ حَ يْهِ  إِلَ عَ  فَ رَ إِالَّ  يْهِ  لَ عَ
طَانِي  عْ أَ ا  مَ بِّي،  رَ إِلَى  ي  ائِجِ وَ حَ تُ  فَعْ رَ دْ  قَ  ! اتَ يْهَ هَ وَ ي،  ائِجِ وَ حَ يْكَ  إِلَ عَ  فَ رْ أَ نْ  أَ

.(٣) تُ نِعْ قَ ا  نْهَ مِ لَيَّ  عَ كَ  سَ مْ أَ ا  مَ وَ  ، بِلْتُ قَ ا  نْهَ مِ
      

رواه التـرمذي (٣٥٦٣)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن التـرمذي» (٤٦٤/٣).  (١)
نه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب»  رواه الطبراني في «الصغير» (٥٥٨)، وحسَّ  (٢)

.(١٨٢١)
نِّي في «القناعة» رقم (١٠) [طبعة مكتبة الرشد - الرياض]. رواه ابن السُّ  (٣)



MPMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ، ــــاهُ عَ دَ ا  إِذَ ــرَّ  ــضــطَّ الــمُ ــيــبُ  ــجِ يُ ي  ــــذِ الَّ  ِ هلِلَّ ــمــدُ  الــحَ
ــفُ  ــكــشِ يَ ، وَ اهُ ــــادَ ا نَ ــوفَ إِذَ ــلــهُ ــيــثُ الـــــمَ ــغِ يُ وَ
ــــيــــلُ  ــــقِ يُ ، وَ ـــــاتِ بَ ـــــرُ جُ الـــــكُ ــــــرِّ ــــــفَ يُ ـــــوءَ وَ الـــــسُّ
احُ  نُ األَروَ ي الَ تَسكُ ، الَّذِ اتِ ثَرَ العَ
ـــوبُ  ـــلُ الـــقُ ـــئِـــنُّ  ـــطـــمَ تَ الَ  وَ  ، ـــهِ ـــبِّ ـــحُ بِ إِالَّ 
إِالَّ  ـــاحُ  ـــجَ الـــنَّ كُ  ــــــدرَ يُ الَ  وَ  ، هِ كــــرِ ـــذِ بـِ إِالَّ 
الَ  وَ ؛  ـــهِ ـــإِذنـِ بـِ إِالَّ  مـــــرٌ  أَ ـــعُ  ـــقَ يَ الَ  وَ  ، ـــهِ ـــوفِـــيـــقِ بِـــتَ
وهٍ  كرُ مَ ن  مِ لَّصُ  تَخَ يُ الَ  وَ  ، تِهِ ايَ دَ بِهِ إِالَّ  الٌّ  ضَ ي  هتَدِ يَ
إِالَّ  مرٌ  أَ فتَتَحُ  يُ الَ  وَ  ، تِهِ ءَ الَ بِكَ إِالَّ  يءٌ  شَ ظُ  يُحفَ الَ  وَ  ، تِهِ حمَ بِرَ إِالَّ 
 ، هِ يرِ بِتَيسِ إِالَّ  ــولٌ  ــأمُ مَ كُ  ــدرَ يُ الَ  وَ  ، هِ ــمــدِ بِــحَ إِالَّ  ــتِــمُّ  يَ الَ  وَ  ، ــهِ بِــاســمِ

. هِ كرِ بِذِ إِالَّ  يَاةٌ  حَ الَ  وَ  ، تِهِ بِطَاعَ إِالَّ  ةٌ  ادَ عَ سَ نَالُ  تُ الَ  وَ
بِّ  لِـــــرَ ــــامُّ  ــــتَّ ال لُّ  الـــــــــذُّ وَ ــــعُ  اضُ ــــوَ ــــتَّ ال ـــــوَ  هُ يــــنِ  الــــدِّ وحَ  رُ «إِنَّ 
هُ  ارَ اضطِّرَ وَ هِ  بِّ رَ إِلَى  يَّ  يقِ قِ الحَ هُ  ارَ افتِقَ بدِ  العَ ةُ  ؤيَ رُ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ
هِ  لِنَفسِ يَملِكُ  الَ  ــهُ  نَّ أَ وَ  ، هِ ــارِّ ــضَ مَ ــعِ  فْ دَ وَ هِ  الِحِ صَ مَ لْبِ  جَ فِــي  ــيــهِ  إِلَ
إِلَى  تِهِ  يَّ بُودِ عُ امِ  تَمَ ن  مِ نَّ  أَ وَ  ، ــوهِ جُ الــوُ نَ  مِ جهٍ  بِوَ ــرا  ضَ الَ  وَ ا  نَفعً
ــمَ  ــعــلَ يَ ، وَ ونِـــهِ ـــؤُ ــيــعِ شُ ــمِ ــيــهِ فـِـي جَ عَ إِلَ ـــضـــرَ يَ ــيــهِ وَ ــأَ إِلَ ــلــجَ : أَن يَ ــــهِ بِّ رَ
ــرِ  امِ األَوَ علِ  بِفِ الــتَّــامِّ  يَامِ  القِ ــنِ  عَ عفِ  الضَّ وَ جزِ  العَ ــةِ  ــايَ غَ فِــي  ــهُ  نَّ أَ
 ، ــةِ ــلِ الــنَّــافِــعَ ــائِ سَ ــيــعِ الــوَ ــمِ ــامِ بِــجَ ــيَ ـــنِ الــقِ عَ ــي، وَ اهِ ــوَ ــابِ الــنَّ ــنَ اجــتِ وَ
ونَ  علَمُ يَ ونَ  سلِمُ المُ فَ  . مــرٌ أَ هُ  لَ تِمَّ  يَ لَم   - ــهُ  بُّ رَ نْهُ  عِ يُ لَم  إِنْ   - ــهُ  نَّ أَ وَ
 ، ــةِ ــم بِــاألَســبَــابِ الــنَّــافِــعَ ــهُ ــيَــامَ ــنَــافِــي قِ ــم الَ يُ ــهِ بِّ ــى رَ ــم إِلَ هُ ــارَ نَّ افــتِــقَ أَ
بَل  الَى،  عَ تَ إِلَى اهللاِ  ارَ  فتِقَ االِ نَافِي  يُ الَ  بِاألَسبَابِ  يَامَ  القِ نَّ  أَ ا  مَ كَ
ا  ارً افتِقَ بدُ  العَ ادَ  دَ ازْ ا  لَّمَ فَكُ ؛  رَ اآلخَ دُّ  مِ يُ ينِ  األَمرَ نَ  مِ دٍ  احِ وَ لُّ  كُ
ا الَ  هِ مَ ورِ مُ يرِ أُ تَيسِ هِ وَ بِّ ةِ رَ ونَ عُ ن مَ هُ مِ اءَ ، جَ يهِ اءً إِلَ تِجَ الْ هِ وَ بِّ إِلَى رَ
 ، ِ بِاهللَّ ينًا  ستَعِ مُ  ، بِاألَسبَابِ امَ  قَ ا  لَّمَ كُ وَ ؛  لِكَ ذَ ونِ  بِدُ هُ  لَ لُ  يَحصُ
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.(١)« هِ تَوفِيقِ وَ تِهِ  انَ بِإِعَ هُ  دَّ مَ أَ
ــانَ  : كَ ـــهُ ــا لَ ــوعً ــضُ خُ ، وَ ــيــهِ ا إِلَ ــارً ــقَ ـــمَ افــتِ عـــظَ أَ ، وَ ِ لَّ هلِلَّ ذَ ـــانَ أَ ــا كَ ـــــمَ ــلَّ ــبــدُ «كُ الــعَ وَ
 . ِ ــةً هلِلَّ يَّ ــودِ ــبُ ــم عُ ــهُ ــمُ عــظَ : أَ ــلــقِ ــدُ الــخَ ــأَســعَ ، فَ هِ ــدرِ ــمَ لِــقَ عــظَ أَ ، وَ ــهُ ـــزَّ لَ عَ أَ ، وَ ــيــهِ بَ إِلَ قـــرَ أَ
إِنَّكَ  فَ  ، ئْتَ شِ نْ  مَ ــى  إِلَ ــبْ  غَ ارْ  : اءِ مَ كَ الْحُ بَعْضُ  ــالَ  قَ ا»(٢)  مَ فَكَ  ، خلُوقُ الـمَ ــا  مَّ أَ وَ

.(٣) هُ يرُ مِ أَ إِنَّكَ  فَ  ، ئْتَ شِ نْ  مَ زَّ  عِ أَ وَ ؛  هُ نَظِيرُ إِنَّكَ  فَ  ، ئْتَ شِ نْ  مَّ عَ نِ  تَغْ اسْ وَ ؛  هُ يرُ أَسِ
م  يهِ إلَ يَحتَج  ــم  لَ ا  إذَ  : ــلــقِ الــخَ ــنــدَ  عِ ــةً  ــرمَ حُ وَ ا،  ـــدرً قَ ــبــدُ  الــعَ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ ــمُ  عــظَ ــأَ فَ
ا  ــمَ مَ عــظَ ــنــتَ أَ ــم: كُ ــنــهُ ســتِــغــنَــاءِ عَ ــعَ االِ ــم مَ ــيــهِ ــنــتَ إلَ ــإِن أَحــسَ ، فَ ــوهِ جُ ــنَ الــوُ جــهٍ مِ بِــوَ
كَ  ـــدرُ ــصَ قَ ــقَ ـــاءٍ -: نَ ـــةِ مَ ـــربَ ـــو فِـــي شَ لَ ــم - وَ ــيــهِ ــجــتَ إلَ ـــتَـــى احــتَ مَ ــم، وَ هُ ــنــدَ ـــونُ عِ ـــكُ يَ
هُ  لُّ كُ ينُ  الدِّ ونَ  لِيَكُ  ، تِهِ حمَ رَ وَ ةِ اهللاِ  كمَ حِ ن  مِ ا  ذَ هَ وَ م،  يهِ إِلَ تِكَ  اجَ حَ درِ  بِقَ م  هُ ندَ عِ

. يءٌ كُ بِهِ شَ يُشرَ الَ  وَ  ، ِ هلِلَّ
ــا  ـــرُ مَ فـــقَ أَ ، وَ ــيــهِ ــونُ إِلَ ــكُ ــا تَ جُ مَ : أَحــــوَ ــيــهِ ــلَ ــونُ عَ ــكُ ــا تَ مُ مَ كــــرَ ڽ: أَ بُّ ـــالـــرَّ فَ

م(٤). يهِ إِلَ ونُ  يَكُ ا  مَ جُ  أَحوَ م:  لَيهِ عَ ونُ  يَكُ ا  مَ نُ  أَهوَ  : لقُ الخَ وَ  . يهِ إِلَ ونُ  تَكُ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ــــم ــــوهُ ــــــتَ أَخُ ن ـــغـــنَـــيـــتَ أَ ــــا اســـتَ ـــاسُ مَ (٥)الــــنـَّ ـــــــوكَ ـــــــضُ فَ ــــم رَ ــــيــــهِ ــــرتَ إِلَ ــــقَ ا افــــتَ ــــــــــإِذَ فَ
. مٌ وْ لَ وَ لٌّ  ذُ النَّاسِ  الَ  ؤَ سُ إِنَّ   ، النَّاسِ الِ  ؤَ سُ ن  عَ  ِ بِاهللَّ فَاستَغنِ 

: افِ فَ تِعْ سْ االِ فِي  قِيلَ  ا  مَ نُ  سَ أَحْ «وَ
ــــــــوهُ مُ ــــــــرِ ــــــــحْ ــــــــــاسَ يَ ـــــــــــأَلِ الــــــــــنَّ ـــــــــــسْ ــــــــــــنْ يَ »(٦)مَ ــــــــــيــــــــــبُ ــــــــــخِ يَ الَ  ـــــــــــــــــــلُ اهللاِ  ـــــــــــــــــــائِ سَ وَ
عدي» (٤٥٣/٢). «مجموع مؤلفات السِّ  (١).( ٣٩/١) «مجموع الفتاو»  (٢)

يُّ في «المجالسة» (٢٨٣/٦ رقم ٢٦٤٠). رِ نَوَ يْ أخرجه الدِّ  (٣)
.(٣٩/١ - ٤٠) «مجموع الفتاو»  (٤)

«الجامع لشعب اإليمان» (٣٣٢/١٣ رقم ١٠٤٢٩)، للبيهقي۴.  (٥)
«المجالسة» (٢٩٤/٥ رقم ٢١٥٣).  (٦)
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:۴ يَةِ تَاهِ العَ بُو  أَ الَ  قَ وَ
ــــــالِ جَ ــــــــى الــــــرِّ ـــــــوهِ إِلَ جُ لِ الـــــــوُ ـــــــــذْ ــــــــي بَ فِ (١)وَ الِِ ـــــــــؤَ الـــــــــسُّ ـــــي  فـِ لٍّ  ذُ أَيَّ  ي  رِ ـــــــــــــــدْ تَ أَ

:۴ ودِيُّ البَارُ امِي  سَ ودُ  حمُ مَ الَ  قَ وَ
ضٍ ـــرَ ـــن عَ ــيــنُ الــنَّــفــسَ مِ ــهِ ــا يُ ــمَّ ــنِــيــتُ عَ (٢)غَ ــــنَــــنُ  مِ رَ ـــيٍّ فِــــي الـــــــوَ ـــيَّ لِـــحَ ـــلَ ـــا عَ ـــمَ فَ

 : ائِلُ القَ الَ  قَ وَ
ــــــنِ ــــــنَ الــــــمِ ــــــــلُ  ــــــــمُّ ــــــــحَ تَ إِالَّ  لُّ  ـــــــــــــــــذُّ ال ــــــــــا  (٣)مَ ــــنِ ــــهُ فَ أَوْ  ـــئـــتَ  شِ إِنْ  ا  يـــــزً ـــــزِ عَ ــــنْ  ــــكُ فَ

:۴ تِيُّ البُسْ تْحِ  الفَ بُو  أَ الَ  قَ وَ
(٤) ــتَــهُ لَ ــالَ تِكْ غِ هْ ــكَ الَ تَ ــهِ جْ ــرَّ وَ ــنْ حُ (٥)صُ انُ ـــــــــــوَّ ــــــهِ صَ جْ ــــــوَ ـــــرِّ الْ ــــــرٍّ لِـــــحُ ـــــلُّ حُ ـــــكُ فَ

.(٦) هِ هِ جْ وَ رَّ  حَ ونُ  يَصُ رٍّ  حُ لُّ  فَكُ  ، كَ هَ جْ وَ نْ  صُ
: امٍ رَ عَ بنُ  لِيُّ  عَ  ِ ِاهللَّ اهللَّ بَةُ  هِ الَ  قَ وَ
لِـــــــهِ ـــــــذْ ــــــــــنْ بَ ـــــــــكَ عَ ـــــــــهِ جْ ـــــــــــاءَ وَ ـــــــــــــنْ مَ صُ (٧)وَ ـــــــــــــزُّ ــــــــهِ عِ جْ ــــــــوَ ـــــــةَ لِــــــــلْ ـــــــانَ ـــــــيَ ـــــــــــــــإِنَّ الـــــــصِّ فَ

. ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ  ِ هلِلَّ مدُ  الحَ نِ  أَ انَا  عوَ دَ رُ  آخِ وَ
      

«ديوان أبي العتاهية» (ص١٩٢).  (١)
ة - بيروت]. ودَ «ديوان البارودي» (ص٦٤٠) [طبعة دار العَ  (٢)

شاجم. شي لِكَ رَ «تاريخ مدينة دمشق» (٨٠/١٤)، من إنشاد الحسين بن أبي عاصم القُ  (٣)
الغاللة: ثوب رقيق كالقميص، يلبس على الجسد تحت الثياب الغليظة.  (٤)

م» (ص ٣٨). كَ «قصيدة عنوان الحِ  (٥)
م واألمثال» (ص٢٠). كَ «نظم الآلل في الحِ  (٦)

«االزدهار في ما عقده الشعراء من األحاديث واآلثار» (ص٤٥).  (٧)
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ــــن  مِ ـــا وَ ـــنَ ـــسِ نـــفُ ورِ أَ ـــــــرُ ــــن شُ ِ مِ ــــــاهللَّ ـــــوذُ بِ ـــــعُ نَ وَ
ـــالَ  هِ اُهللا فَ ــــهــــدِ ــــن يَ ـــا، مَ ـــالِـــنَ عـــمَ ـــاتِ أَ ـــئَ ـــيِّ سَ
ـــادِيَ  ـــالَ هَ ــضــلِــل فَ ـــن يُ مَ ، وَ ـــهُ ــلَّ لَ ــضِ مُ
إِالَّ اُهللا،  ٰـــــــهَ  إِلَ الَ  أَن  ـــــدُ  شـــــهَ أَ وَ  ، ــــــهُ لَ
نَّ  أَ ـــــدُ  شـــــهَ أَ وَ  ، ــــــهُ لَ يــــكَ  ــــرِ شَ الَ  هُ  حـــــــدَ وَ
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 ;  :  9  8  7  6  5  4﴿

x﴾ [آل عمران].  ?  >  =  <
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿
 9 8  7  6  5  4  3  2 1  0  /  .  -  ,

A﴾ [النساء].  >  =  <  ;  :
 ~  R  |  {  z  y  x  w  v  u﴿
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡ ے 

®﴾ [األحزاب].  ¬
ديُ  ديِ هَ يرَ الهَ خَ وَ مُ اهللاِ،  الَ مِ كَ الَ يرَ الكَ خَ إِنَّ  فَ  : ا بَعدُ مَّ أَ
لَّ  كُ ، وَ ةٌ ةٍ بِدعَ ثَ حدَ لَّ مُ كُ ا؛ وَ هَ اتُ ثَ حدَ ورِ مُ رَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ دٍ مَّ حَ مُ

. النَّارِ فِي  ةٍ  لَ الَ ضَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ لَ الَ ضَ ةٍ  بِدعَ
ــم  هُ ــدُ ــتِــرُ أَحُ ــســتَ ــى يَ ــضَ ــا مَ ــاسُ فِــيــمَ ـــانَ الــنَّ ــد «كَ ــقَ : فَ ــعــدُ ـــا بَ مَّ أَ
ثُرَ  كَ ــمَّ  ثُ ا.  نهَ مِ ــتُــوبُ  يَ وَ رُ اَهللا  يَستَغفِ ــمَّ  ثُ ــا،  ــهَ ــعَ اقَ وَ ا  إِذَ يَةِ  عصِ بِالمَ
أتِي  يَ ــم  هُ ــدُ أَحُ ــارَ  صَ تَّى  حَ  ، األَمــرُ ــصَ  ــنَــاقَ تَ وَ لمُ  العِ ــلَّ  قَ وَ هلُ  الجَ

ا»(١). ارً إِدبَ األَمرُ  ادَ  ازدَ مَّ  ثُ ا،  ارً هَ جِ يَةَ  عصِ المَ
بــكــر  ألبــــــي   ،(١٦٠  - (ص١٥٩  والـــــســـــمـــــاع»  الــــغــــنــــاء  تـــحـــريـــم  «كـــــتـــــاب   (١)

.۴ يِّ طُوشِ الطُّرْ
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 : ــنِ ــدِ األَلــسُ ــائِ ــصَ ــن حَ ــا مِ ــنَ ــتُ مَّ ــا أُ ــيَــت بِــهَ ــلِ ــتِــي ابــتُ اتِ الَّ ءَ ـــالَ بـــتِ ــمِ االِ عــظَ ـــن أَ مِ «وَ
ادُ  يَزدَ فَ  ، النَّاسِ وسِ  نُفُ فِي  نُهُ  يِّ زَ يُ وَ هُ  فُ خرِ زَ يُ وَ  ، بِيحَ القَ مَ  الَ الكَ نُ  سِّ يُحَ هُ  َنَّ ألِ  ، نَاءُ الغِ
انِهِ  بِلِسَ نِّي  غَ يُ  ، ــيــرَ ــغِ الــصَّ وَ بِيرَ  الكَ   ــتَــرَ لَ ــكَ  إِنَّ ــتَّــى  حَ  ، ــيــهِ ــلَ عَ ــالُ  قــبَ اإلِ ــكــثُــرُ  يَ وَ  ، ــهُ ــبُــولُ قَ
؛  بِ الطَّرَ نَ  مِ لَ  ثَمِ وَ  ، نَاءِ الغِ نَ  مِ كِرَ  سَ قَد  وَ  ، ةً رَ يُسْ وَ نَةً  مْ يَ لُ  ايَ تَمَ يَ هُ  سمُ جِ وَ  ، لبِهِ قَ وَ
ا  هَ جَ لَ وِّ ، رُ ــارَ الــنَّــتِــنَــةَ األَفــكَ ، وَ ةَ ــدَ ــاسِ ــائِــدَ الــفَ ــقَ الــعَ ، وَ ــةَ امَ ــدَّ ــبَ الــهَ اهِ ــذَ ــتَّــى إِنَّ الــمَ حَ وَ
نَا  زِ ا:  نهَ مِ وَ  ، وقِ سُ الفُ وَ ي  اصِ عَ المَ اعِ  نــوَ أَ ختَلَفِ  مُ ن  عَ فَضالً   ، نَاءِ الغِ يقِ  طَرِ ن  عَ
 ، مَ ــرَّ حَ وَ هَ اُهللا  رِ كَ ــا  ــمَّ مِ لِــكَ  ذَ ــيــرِ  غَ وَ  ، ــودِ الــنُّــهُ وَ ودِ  ــدُ الــخُ صــفِ  بِــوَ ثِّلُ  تَمَ المُ ــانِ  ــسَ الــلِّ
 ، امِ ــــرَ الــــغَ ــشــقِ وَ ــى الــعِ ــلَ ـــبَـــابِ عَ ـــثِّ الـــشَّ ـــلِ لِـــحَ ـــائِ سَ ـــحِ الـــوَ نـــجَ ـــن أَ ـــانِـــي مِ هِ األَغَ ـــــذِ هَ وَ

.(١)« كِ الَ الهَ وَ انِ  سرَ الخُ فِي  م  هِ ارِ أَعمَ ةِ  اعَ إِضَ وَ
 ، ةُ يدَ دِ العَ زفِ  العَ تُ  آالَ هُ  افِقَ رَ تُ أَن   : العَصرِ ا  ــذَ هَ فِي  نَاءِ  الغِ فِي  األَصــلُ  «وَ
 ، نَاءُ الغِ طِيبَ  يَ تَّىَ  حَ ا،  فِيهَ نبُغُ  يَ وَ بَل  ا،  هَ يدُ يُجِ مَن  ا  هَ لَ يَّأُ  هَ المُ ا،  لَيهَ عَ وبُ  تعُ المَ
ول:  قُ يَ مَن  نَالِكَ  هُ وَ  ، امٍ رَ حَ أَو  لٍ  الَ حَ ن  عَ ائِلِينَ  سَ يرَ  غَ  ، اءِ الدَّ ا  ذَ بِهَ النَّاسُ  رَّ  سَ يُ وَ

.(٢)«( فِيهِ يءَ  شَ الَ  لٌ  الَ حَ وَ  (هُ
م  أَ ؟  ـــونَ ـــمُ ـــســـلِ الـــمُ بِــــهِ  ـــعُ  ـــتَّ ـــمَ ـــتَ يَ ي  ـــــذِ لَّ ا ـــزِّ  لِـــلـــعِ ـــــوَ  هُ أَ  : ـــاءُ ـــنَ لـــغِ ا لِــــمَ  ي  درِ أَ ــــا  مَ وَ
هِ  ذِ هَ ينَ  أَ لَكِن  وَ  ، اءُ البُكَ نَا  لَ قَّ  حُ د  قَ لَ ؟!  يَومٍ لَّ  كُ ا  ونَهَ قُ قِّ يُحَ تِي  الَّ اتِ  تُوحَ لِلفُ
فـِـي  وَ  . قـــصِ الـــرَّ وَ ــاءِ  ــنَ ــالــغِ ــت بِ ــلَ ــغِ ــا شُ ــمَ ـــ ــالَ ؟! طَ ـــيَ يـــنَ هِ ــبــكِــي؟ أَ ــتِــي تَ لَّ ــوبُ ا ــلُ الــقُ

: ــولَ قُ ــطِــيــبُ لِــي أَن أَ يَ ا  ــذَ ــثــلِ هَ مِ
ـــــابـــــكِ ــــــــــــيَّ فَ ــــــاءِ أُخَ ــــــكَ مِ الــــــبُ ــــــــــــدَ ــــــىَ عَ ــــــلَ هِعَ الَ نـــــــــــــتَ  أَ وَ ــــــاةِ  ــــــيَ الــــــحَ   ــــــــــــدوَ جَ ـــــا  ـــــمَ فَ
ـــــنِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نِــيـــ ـــــــالَ أَ ـــــاةِ بِ ـــــيَ ــــعــــمُ الـــــحَ ــــــــا طَ مَ (٣)وَ آهِ وَ مــــــــــــــعٍ  دَ ــــــــــــالَ  بِ ـــــــا  نـــــــيَ الـــــــدُّ ــــــــــــــا  مَ وَ

ا  مَ ا،  شً فَاحِ ا  ورً ظُهُ رِ  اضِ الحَ نِنَا  مَ زَ فِي  فُ  ازِ عَ المَ وَ يْنَاتُ  القَ تِ  ــرَ ــهَ «ظَ دْ  قَ فَ
«حصائد األلسن» (ص١٠١ - ١٠٢)، لفضيلة الشيخ الدكتور حسين العوايشةڤ.  (١)

المصدر السابق (ص١٠٢). المصدر السابق (ص١٠٣ - ١٠٤).(٢)   (٣)
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ــتٍ  قْ ــلِّ وَ ، فِــي كِ ــيَــانِ ا بِــالــعِ ــودً ــهُ ــشْ مَ انِ وَ ــا بِـــاآلذَ ــوعً ــمُ ــسْ ا مَ ــورً ــهُ : ظُ ــطُّ ــهُ قَ ــثْــلَ تْ مِ ــرَ ــهَ ظَ
اتِ  مَ نَغَ برَ  عَ وَ  ، ائِيَّاتِ ضَ الفَ وَ  (١)« انِ كَّ الدُّ وَ وقِ  السُّ وَ البَيْتِ  فِي   : انٍ كَ مَ لِّ  كُ فِي  وَ
فُ  ازِ عَ المَ تِ  ــارَ صَ تَّى  حَ  ، انِ األَذَ ــعَ  مَ وَ ةِ  ــالَ الــصَّ قــتِ  وَ فِــي  ، «وَ ــةِ الَ ــوَّ الــجَ اتِفِ  وَ الهَ
وا  نَسُ وَ  ، كرِ اهللاِ ذِ ن  عَ م  فُهُ يَصرِ ا  بِمَ وا  نِسُ أَ م؛  هِ نسِ أُ ى  نتَهَ مُ وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٍ  كَ ةَ  تعَ مُ

.(٢)« يَةِ اهللاِ عصِ بِمَ م  لُوبُهُ قُ لَّقَت  عَ تَ وَ  ، ةِ اهللاِ بَادَ عِ ن  مِ هُ  لَ وا  لِقُ خُ ا  مَ
ــادَ  صَ وَ  ، مِ ســالَ اإلِ هــلِ  أَ ن  مِ ثِيرٌ  كَ ا  بِهَ لِيَ  بُ ا؟!  هَ أَعظَمَ ا  مَ يبَةٍ  صِ مُ ن  مِ ا  هَ لَ يَا  فَ

.(٣) يرَ فِ الغَ مَّ  الجَ وَ  ، ثِيرَ الكَ لقَ  الخَ يطَانُ  الشَّ ا  بِهَ
ــتَــابِ  ــنَ الــكِ ــى، مِ ــيــقَ ــوسِ الــمُ ــنَــاءِ وَ ــةِ الــغِ لَ ــســأَ ، فِــي مَ ــــحَ الــحــقَّ ضِّ وَ يــتُ أَن أُ أَ ــرَ فَ

. التَّوفِيقِ لِيُّ  وَ  ُ َواهللَّ ا.  تِهَ ئِمَّ أَ وَ ةِ  األُمَّ لَفِ  سَ الِ  قوَ أَ وَ نَّةِ  السُّ وَ

      

مة العثيمين۴. «الضياء الالمع من الخطب الجوامع» (ص ٥٣٦)، للعالَّ  (١)
المصدر السابق.  (٢)

يَّة» (١٤١/١٥). نِيَّة في األجوبة النَّجدِ ر السَّ رَ «الدُّ  (٣)
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بْدِ اهللاِک  ــنِ عَ ــابِــرِ بْ ــنْ جَ عَ    ١
نِ  مَ حْ بْدِ الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِيَدِ عَ ذَ النَّبِيُّ : أَخَ الَ قَ
ـــى  ــــهِ إِلَ ـــقَ بِ ـــلَ ـــطَ ـــانْ گ، فَ فٍ ـــــــوْ ـــــنِ عَ ابْ
 ، هِ سِ بِنَفْ ودُ  يَجُ هُ  دَ جَ فَوَ  ، يمَ اهِ رَ إِبْ نِهِ  ابْ
هِ،  ــرِ ــجْ ــهُ فِــي حِ ــعَ ضَ ــوَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ هُ الــنَّــبِــيُّ ــذَ ــأَخَ فَ
وَ  أَ ــكِــي؟!  ــبْ تَ أَ  : نِ مَ حْ بْدُ الرَّ عَ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ ــى؛  ــبَــكَ فَ
نْ  عَ يْتُ  هَ نَ لَكِنْ  وَ  ، «الَ  : ــالَ قَ اءِ؟!  بُكَ الْ نِ  عَ يْتَ  نَهَ نْ  تَكُ مْ  لَ
ــوهٍ،  جُ وُ شِ  مْ خَ  : يبَةٍ صِ مُ نْدَ  عِ تٍ  ــوْ صَ  : نِ يْ رَ اجِ فَ يْنِ  قَ مَ أَحْ يْنِ  تَ وْ صَ

.(١)« يْطَانٍ ةِ شَ نَّ رَ ، وَ يُوبٍ قِّ جُ شَ وَ
نَاءِ  الغِ ــوتَ  صَ يَتِهِ  بِتَسمِ ــدِ  كَّ ــؤَ الــمُ النَّهيِ  ا  ــذَ هَ ــى  إِلَ ــر  ــانــظُ «فَ
... ورِ جُ بِالفُ هُ  فَ صَ وَ تَّى  حَ لِكَ  ذَ لَى  عَ رْ  قتَصِ يَ لَم  وَ  ، قَ أَحمَ ا  وتً صَ
ا»(٢). ن نَهيٍ أَبَدً هُ مِ دْ ا، لَم نَستَفِ ذَ ن هَ يمُ مِ دِ التَّحرِ إِن لَم يُستَفَ فَ

ملسو هيلع هللا ىلص،  ولُ اهللاِ سُ رَ نهُ  عَ ى  نَهَ ا  «مَ ةِ  بِإِبَاحَ اقِلٌ  عَ ولُ  قُ يَ يفَ  فَكَ
ا  لُهَ اعِ نَ فَ عِ تِي لُ ةَ الَّ النِّيَاحَ هُ وَ لَ عَ جَ ا، وَ رً قَ فَاجِ ا أَحمَ وتً اهُ صَ مَّ سَ وَ
ا  مَ هُ فَ صَ وَ وَ ا،  ـــدً احِ وَ ا  جً خرَ مَ ا  مَ نهُ عَ النَّهيَ  جَ  أَخـــرَ وَ ؟!  يــنِ ــوَ أَخَ

ا»(٣). دً احِ وَ ا  صفً وَ ورِ  جُ الفُ وَ مقِ  بِالحُ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ الِكٍ نَسِ بنِ مَ ن أَ ٢   عَ
ةٌ  نَّ رَ وَ  ، ةٍ نِعمَ ندَ  عِ ارٌ  زمَ مِ  : ةِ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ فِي  انِ  ونَ لْعُ مَ انِ  تَ وْ «صَ
سنن  «صــحــيــح  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  وحــســنــه   ،(١٠٠٥) الـــتـــرمـــذي  رواه   (١)

الترمذي» (٥١٣/١) [طبعة مكتبة المعارف - الرياض].
«إغاثة اللهفان» (ص٢٥٧) [طبعة دار الحديث - القاهرة].  (٢)

المصدر السابق (ص٢٥٨).  (٣)
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.(١)« يبَةٍ صِ مُ ندَ  عِ
ــيــرِ  امِ ــزَ الــمَ ــنَــاءِ وَ ــنَ الــغِ : مِ ةُ ــذَّ الــلَّ بُ وَ ــرَ ــهُ الــطَّ ثُ ــحــدِ ــا يُ : مَ لِ ــوتِ األَوَّ ادَ بِــالــصَّ رَ أَ

. لِكَ ذَ ابِعِ  وَ تَ وَ  ، تِ اللَّهوِ آالَ وَ
ــاءِ  عَ الــدُّ ، وَ ــةِ ــنَ الــنِّــيَــاحَ : مِ ــيــبَــةُ ــصِ الــمُ ــزنُ وَ ــهُ الــحُ ثُ ــحــدِ ــا يُ ــوتِ الــثَّــانِــي: مَ بِــالــصَّ وَ

. يلِ وِ العَ وَ يلِ  بِالوَ
أَعظَمُ   ، فِ ازِ عَ المَ وَ نَاءِ  الغِ اعِ  مَ سَ فِتنَةَ  نَّ  أَ  : ةِ امَّ العَ وَ ةِ  اصَّ الخَ ندَ  عِ علُومٌ  مَ «وَ

.(٢)« ثِيرٍ بِكَ النَّوحِ  فِتنَةِ  ن  مِ
ــلَّ  كُ وَ  ، ــوبِ ــلُ تَهيِيجِ الــقُ وَ  ، ــورِ ــجُ فِــي الــفُ ــبُ  غِّ ــرَ ــتِــي تُ الَّ الَ  األَقـــوَ نَّ  ــومٌ «أَ ــعــلُ مَ وَ
ــمُ  عــظَ ا أَ ــذَ يــمُ هَ ــحــرِ تَ ؛ وَ امٌ ـــرَ ــوَ حَ ــهُ ا: فَ ــيــبِ فِيهَ الــتَّــرغِ ــةِ وَ ــشَ ــاحِ ــلَــى الــفَ ــةٌ عَ ــانَ ــا فِــيــهِ إِعَ مَ
زنُ  الحُ وَ  . سقَ الفِ ثِيرُ  يُ ا  ــذَ هَ وَ  ، زنَ الحُ ثيِرُ  يُ لِــكَ  ذَ وَ  ، ةِ النِّيَاحَ وَ النَّدبِ  يمِ  تَحرِ ن  مِ
ــنــسِ  ـــن جِ ا مِ ـــــذَ هَ . وَ ـــنـــهُ ــــيءٍ مِ ـــصُ فِـــي شَ خَّ ـــرَ ـــالَ يُ ــســقُ فَ ـــــا الــفِ مَّ أَ ، وَ ـــصُ فِـــيـــهِ خَّ ـــرَ ـــد يُ قَ

. ةِ اثَ يَ الدِّ أَي:   .(٣)« ةِ يَادَ القِ
إِالَّ  ونُ  يَكُ الَ  اللَّعنُ  «وَ  . ارِ زمَ المِ يمِ  تَحرِ لَى  عَ يَّةً  قَطعِ ةً  لَ الَ دَ لُّ  دُ يَ يثُ  دِ الحَ وَ

.(٤)« بَائِرِ الكَ نَ  مِ ةٍ  بِيرَ كَ لَى  عَ
لِـــكَ  ـــلَ بِـــذَ ـــصَ تَّ ـــا ا ــــلُّ مَ كُ وَ  ، ـــيـــرِ ـــنَ الـــخَ ــــيءٍ مِ ـــدُ شَ بـــعَ ـــونٌ «أَ ـــلـــعُ ــــيءٍ مَ ــــلُّ شَ كُ وَ
ــنــهُ  عَ مِ ــزِ ــيءٍ نُ ــلُّ شَ كُ وَ  .(٥ )« ــةَ ــتَّ ــبَ لْ فِــيــهِ أَ ــةَ  كَ ــرَ ــالَ بَ فَ  ، ــبِــيــلٍ ــنــهُ بِــسَ ــانَ مِ كَ وَ  ، ــبَــطَ بِــهِ ارتَ وَ
الترغيب  في «صحيح  األلباني۴  ث  المحدِّ وحسنه  ار» (٧٥١٣)،  خَّ الزَّ ار «البحر  البزَّ رواه   (١)

والترهيب» (٣٥٢٧).
«تهذيب المدارج» (٤٢٨/١).  (٢)

.(٢٥١/٣٢) «انظر: «مجموع الفتاو  (٣)
يَّة» (٤٠٤/١٥). نِيَّة في األجوبة النَّجدِ ر السَّ رَ «الدُّ  (٤)

«الداء والدواء» (ص١٣٤).  (٥)
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. ــبِــهِ ــاحِ صَ ــلَــى  ــاالً عَ بَ وَ ــارَ  صَ ــد  ــقَ فَ  ، ــةُ كَ الــبَــرَ
ونَنَّ  «لَيَكُ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يِّ رِ األَشعَ الِكٍ  مَ بِي  أَ ن  عَ    ٣

.(١)  «... فَ ازِ عَ المَ وَ مرَ  الخَ وَ يرَ  رِ الحَ وَ رَ  الحِ لُّونَ  يَستَحِ امٌ  قوَ أَ تِي  مَّ أُ مِن 
. الً الَ حَ هُ  دَّ عَ  : يءَ الشَّ لَّ  استَحَ  . الً الَ حَ ا  ونَهَ يِّرُ يُصَ أَي:   ،« لُّونَ : «يَستَحِ هُ ولُ قَ
 ، ــارِ مَ ــزْ ــالــمِ ــا؛ كَ ــهَ فُ بِ ـــعـــزَ ــتِــي يُ ــي الَّ هِ ــالَ تِ الــمَ ــلِّ آالَ ـــمٌ لِــكُ »: اسْ فَ ـــازِ ـــعَ «الـــمَ

.(٢) نُّوجِ الصُّ وَ  ، ةِ بَّابَ الشَّ وَ  ، نْبُورِ الطُّ وَ
يرِ  رِ الحَ وَ نَا  الزِّ وَ مرِ  الخَ لِ  بِاستِحالَ  : نَاءِ الغِ لَ  استِحالَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ نَ  رَ قَ دَ  قَ فَ

.(٣)« بَائِرِ الكَ نَ  مِ هُ  نَّ أَ وَ  ، هِ يمِ تَحرِ ةِ  دَّ شِ لَى  عَ لَّ  «فَدَ
ــةُ  نَ ــرِ ــقــتَ ـــيَ الــمُ ــا: هِ ــهَ يــمِ ــحــرِ ــى تَ ــلَ ــوصَ عَ ــنــصُ فَ الــمَ ـــازِ ـــعَ نَّ الـــمَ ــــى بِــــأَ عَ ــــنِ ادَّ مَ وَ
يــثِ الَ  ــدِ حَ بِــهِ فِــي الــحَ ــرَّ ــصَ ــا الــمُ نَ ــهِ «أنَّ الــزِّ مِ ــالَ ــن كَ مُ مِ ــلــزَ ــا، يَ نَ الــزِّ مرِ وَ ــربِ الخَ بِــشُ
 ، اعِ جمَ بِاإلِ بَاطِلٌ  مُ  زِ الــالَّ وَ  ، فِ ازِ عَ المَ الِ  استِعمَ وَ مرِ  الخَ ــربِ  شُ ندَ  عِ إِالَّ  مُ  يَحرُ

.(٤)« هُ ثلُ مِ ومُ  لزُ المَ فَ
لَيَّ  مَ عَ ــرَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  اَهللاَهللا  حَ ولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ ک قَ ــبَّــاسٍ ــنِ ابــنِ عَ ٤   عَ
؟  وبَةِ الكُ نِ  عَ ةَ  يمَ بَذِ لِيَّ بنَ  عَ أَلتُ  فَسَ  : فيَانُ سُ ا لَ  قَ  ،« ةَ وبَ الكُ وَ  ، رَ يسِ المَ وَ  ، مرَ الخَ

.(٥) الطَّبلُ  : الَ قَ
نهُ  عَ ى  نَهَ  ، ةُ وبَ الكُ وَ  هُ وَ الطَّبلَ  هُ  كرَ «أَ  :۴ نبَلٍ حَ بنُ  دُ  أَحمَ امُ  مَ اإلِ الَ  قَ وَ
ا بصيغة الجزم؛ ووصله أبو داود (٤٠٣٩)، وصححه األلباني۴  قً رواه البخاري (٥٥٩٠) معلَّ  (١)

في «صحيح سنن أبي داود» (٥٠٥/٢) [طبعة مكتبة المعارف - الرياض].
«سير أعالم النبالء» (١٥٨/٢١).  (٢)

«كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» (ص٦٧).  (٣)
ورة في دار إحياء التراث العربي - بيروت]. «نيل األوطار» (١١٦/٨) [الطبعة المصَّ  (٤)

رواه أبو داود (٣٦٩٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٤٢٣/٢).  (٥)
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ملسو هيلع هللا ىلص»(١). ولُ اهللاِ سُ رَ
«إِنَّ  اَهللاَهللا   ملسو هيلع هللا ىلص:  ــــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ــــالَ قَ وک  ـــرٍ ـــمْ عَ ـــنِ  بْ بْدِ اهللاِ  عَ ـــنْ  عَ    ٥
ةَ  الَ صَ نِي  ادَ زَ وَ ؛  نِّينَ القِ وَ  ، ةَ وبَ الكُ وَ  ، رَ زْ الـمِ وَ  ، رَ يْسِ الـمَ وَ  ، رَ مْ الخَ تِي  مَّ أُ لَى  عَ مَ  رَّ حَ

.(٢) ابِطُ البَرَ  : نِّينُ القِ  :- ونَ  ارُ هَ ابنُ   - يدُ  زِ يَ الَ  قَ  .« رِ تْ الوَ
ى(٣). يقَ وسِ المُ تِ  آالَ نَ  مِ ودُ  العُ  :( بَطٌ رْ (بَ هُ  دُ فرَ مُ وَ  : ابِطُ البَرَ

هِ  ــذِ : «فـِـي هَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــولَ اهللاِ سُ نَّ رَ گ: أَ ــنٍ ــيْ ــصَ ــنِ حُ انَ بْ ــرَ ــمْ ــنْ عِ ٦   عَ
 ، ولَ اهللاِ سُ ــا رَ : يَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــنَ الــمُ ـــلٌ مِ جُ ــالَ رَ ــقَ »، فَ فٌ ــــذْ قَ ، وَ ــخٌ ــسْ مَ ، وَ ــفٌ ــسْ ـــةِ خَ األُمَّ

.(٤)« ورُ مُ الخُ بَتِ  رِ شُ وَ  ، فُ ازِ عَ المَ وَ يْنَاتُ  القَ تِ  رَ ظَهَ ا  «إِذَ  : الَ قَ ؟  اكَ ذَ تَى  مَ وَ
ا(٥). نهَ مِ قبَحَ  أَ ةٍ  ورَ صُ إِلَى  ةٍ  ورَ صُ يلُ  تَحوِ  : خُ سْ المَ

. نِّيَةُ غَ المُ يَ  هِ  ، يْنَةٍ قَ معُ  جَ  : يْنَاتُ القَ
. يثِ دِ الحَ فِي  كِرَ  ذُ ا  مَ يمِ  رِ تَحْ لَى  عَ لُّ  دُ يَ  : يدِ عِ الوَ ا  ذَ هَ رُ  ظَاهِ وَ

ــشِ  احِ ــوَ هِ الــفَ ــذِ ــورِ هَ ــهُ ــنْ ظُ ــا، مِ هَ ــيْــرِ غَ وَ ــائِــيَّــاتِ  ــضَ فِــي الــفَ ــدُ  ــاهَ ــشَ يُ ــا  ــيْــسَ مَ لَ أَ
؟!  ـــظِـــيـــمِ يـــثِ الـــعَ ـــدِ ا الـــحَ ـــذَ ـــا لِـــهَ يـــقً ـــدِ ـــصْ ـــا، تَ ـــيـــنِـــهَ يِ ـــزْ تَ وَ ـــا  ـــهَ ةِ لَ ــــوَ عْ الــــدَّ وَ ةِ  ـــورَ كُ ـــذْ الـــمَ
بِــنَــا  لَ  ــنْــزِ يَ نْ  أَ ــلَ  ــبْ قَ  ، ــةِ فَ ــرِ ــنْــحَ الــمُ اتِ  ــنَــوَ الــقَ هِ  ــذِ هَ ــنْ  مِ ــنَــا  ــيُــوتَ بُ ــر  ــهِّ ــنُــطَ لْ وَ اَهللا،  نَتَّقِ  لْ فَ

؟! فُ ــذْ الــقَ وَ ــخُ  ــسْ الــمَ وَ ــفُ  ــسْ الــخَ
٧٠) [طبعة  المنكر» (ص٦٩ -  فــي «األمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن  ل  بكر الــخــالَّ أخــرجــه أبــو   (١)

المكتب اإلسالمي - بيروت].
رواه أحمد (١٦٥/٢ رقم ٦٥٤٧)، وصححه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة» (١٧٠٨).  (٢)

انظر: «النهاية في غريب الحديث واألثر» (١١٢/١) [طبعة المكتبة العلمية - بيروت]، و«لسان   (٣)
العرب» (٣٥٧/١) [طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت].

رواه الترمذي (٢٢١٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٤٧٩/٢).  (٤)
«لسان العرب» (١٠٢/١٣).  (٥)
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ــهُ  ــبُ ــاحِ صَ وَ  ، بِــهِ ــوفٍ  ــخــسُ مَ ــلــبٍ  قَ وَ  ، ــوخٍ ــمــسُ مَ ــلــبٍ  قَ ــن  مِ ــم  كَ  ! اهللاِ انَ  بحَ فَسُ
(١ ؟!( ــرُ ــشــعُ يَ الَ 

ــونِ  ــجُ الــمُ وَ ــســقِ  هــلِ الــفِ ــوهِ أَ جُ وُ فِــي  ــرْ  ــانــظُ فَ ــيــنَ  ــمِ سِّ ــتَــوَ ــنَ الــمُ ــنــتَ مِ إِن كُ ــمَّ  ثُ
يفَ  كَ  (٢ ) ا!  فِسقً وَ والً  قُ عُ النَّاسِ  فُّ  خَ أَ م  هُ بَل  م،  هُ لَ ولَ  قُ عُ الَ  ينَ  ذِ الَّ نَاءِ  الغِ وَ

؟! ــتْ ــخَ ــسِ مُ
ا  «إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ـــــــــــولُ  سُ رَ ــــــالَ  قَ  : ـــــــالَ قَ گ  ـــــالِـــــكٍ مَ بـــــنِ  ـــــــسِ  نَ أَ ـــــن  عَ    ٧
ـــوا  بُ ـــرِ شَ وَ  ، ـــنُ عُ ـــالَ لـــتَّ ا ــمُ  ــيــهِ فِ ـــرَ  ـــهَ ظَ ا  إِذَ  : ـــارُ مَ الـــدَّ ــمُ  ــيــهِ ــلَ ــعَ فَ ـــتـــا،  سِ ـــتِـــي  مَّ أُ ــتْ  ــلَّ ــحَ اســتَ
 ، ــالِ جَ بِــالــرِّ ـــالُ  جَ الـــرِّ ــى  ــفَ اكــتَ ، وَ ــانَ ــيَ الــقِ وا  ـــذُ ـــخَ تَّ ا ، وَ يــرَ ــرِ الــحَ ــوا  ــبِــسُ لَ ، وَ ــورَ ــمُ الــخُ

.(٣ )« ــاءِ بِــالــنِّــسَ ــاءُ  الــنِّــسَ وَ
. نَ اهللاِ مِ ا  ابً ذَ عَ وَ ةً  وبَ قُ عُ لُ  ستَأصِ المُ كُ  الَ الهَ  :« ارُ مَ «الدَّ

يرُ  امِ زَ مَ سُ  رَ «الجَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولَ  سُ رَ نَّ  أَ گ:  ةَ يرَ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ    ٨
.(٤ )« ــيــطَــانِ الــشَّ

. بِلِ اإلِ عنَاقِ  أَ ن  مِ سِ  رَ الجَ طعِ  بِقَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ رَ  مَ أَ ا  ذَ لِهَ وَ
عنَاقِ  أَ ن  مِ تُقطَعَ  أَن  اسِ  بِاألَجرَ رَ  مَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ ڤ:  ةَ ائِشَ عَ فَعَن   

.(٥) بَدرٍ ومَ  يَ بِلِ  اإلِ
ــعَ  ــانَ مَ ـــهُ كَ نَّ : أَ هُ ــبَــرَ خْ گ أَ يَّ ـــارِ ـــصَ َنْ ــيــرٍ األْ ــشِ ــا بَ بَ نَّ أَ : أَ ــيــمٍ ــمِ ــنِ تَ ــادِ بْ ــبَّ ـــنْ عَ عَ وَ

«الداء والدواء» (ص١٨٤).  (١)
انظر: «مفتاح دار السعادة» (١٧٩/٢).  (٢)

فــي «تحريم  األلــبــانــي۴  لغيره  اه  وقـــوَّ األوســـط» (١٠٨٦)،  فــي «المعجم  الطبراني  أخــرجــه   (٣)
آالت الطرب» (ص٦٨). 

رواه مسلم (٢١١٤).  (٤)
رواه أحمد (١٥٠/٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣١١٨).   (٥)
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النَّاسُ فِي  : وَ الَ هُ قَ نَّ بْتُ أَ سِ : حَ بْدُ اهللاِ الَ عَ هِ - قَ ارِ فَ ملسو هيلع هللا ىلص فِي بَعْضِ أَسْ ولِ اهللاِ سُ رَ
نْ  ةٌ مِ دَ يرٍ قِالَ عِ بَةِ بَ قَ يَنَّ فِي رَ بْقَ : «الَ يَ نْ والً أَ سُ ملسو هيلع هللا ىلص رَ ولُ اهللاِ سُ لَ رَ سَ رْ أَ مْ -، فَ بِيتِهِ مَ

.(١)« طِعَتْ ةٌ -، إِالَّ قُ دَ وْ قِالَ ، - أَ رٍ تَ وَ
ــن  مِ ــــيَ  هِ وَ ـــا،  ـــهَ بِ ـــةً  ـــقَ ـــلِّ ـــعَ ـــتَ مُ ـــت  ـــانَ كَ اسَ  األَجــــــرَ َنَّ  ألِ ـــا،  ـــهَ ـــطـــعِ بِـــقَ ــــرَ  مَ أَ ــــا  ــــمَ نَّ إِ وَ

 .(٢ ) ــانِ ــيــطَ ــيــرِ الــشَّ امِ ــزَ مَ
ا  مَ كَ  ، سٌ رَ جَ م  هُ عَ مَ ينَ  ذِ الَّ ةِ  فقَ الرُّ بَةِ  احَ صَ مُ ن  عَ تَمتَنِعُ  ةَ  ئِكَ الَ المَ فإنَّ  ولهذا 
بُ  حَ تَصْ «الَ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ  : يثِ دِ الحَ فِي  اءَ  جَ

.(٣)« سٌ رَ جَ الَ  وَ لْبٌ  كَ ا  فِيهَ ةً  قَ فْ رُ ةُ  ئِكَ الَ الْمَ
 ، ـــلـــبِ الـــكَ ـــنِ  ـــمَ ثَ ــــنْ  عَ ـــى  ـــهَ نَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــيَّ ـــبِ لـــنَّ ا نَّ  أَ گ:  ةَ ــــرَ يْ ــــرَ هُ ــــي  بِ أَ ــــنْ  ٩   عَ

.(٤ ) ةِ ــارَ مَّ ــبِ الــزَّ ــسْ كَ وَ
.(٥) نِّيَةُ غَ المُ  : ةُ ارَ مَّ الزَّ

ـــهُ  نَّ أَ وَ  ، ــةِ ــرفَ الــحِ هِ  ـــذِ هَ اءِ  رَ وَ ـــن  مِ ـــالِ  الـــمَ ــســبِ  كَ ـــن  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـيُّ ـبـِ الــنـَّ ــى  ــهَ نَ ــد  ــقَ فَ
ومٍ  قَ لَى  عَ مَ  رَّ حَ ا  إِذَ اَهللاَهللا   «إِنَّ    : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ نَّ  أَ علُومِ  المَ نَ  مِ وَ  ، بِيثٌ خَ سبٌ  كَ

.(٦ )« ــنَــهُ ــمَ ثَ ــم  ــيــهِ ــلَ مَ عَ ــرَّ ــيــئًــا، حَ شَ
رواه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).  (١)

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (٣٢٨/٧).  (٢)
رواه مسلم (٢١١٣).  (٣)

فــي «الصحيحة»  األلــبــانــي۴  لــغــيــره  وصــحــحــه  الــســنَّــة» (٢٠٣٨)،  فــي «شـــرح  الــبــغــوي  رواه   (٤)
.(٣٢٧٥)

انظر: «تهذيب اللغة» (٢٠٧/١٣)، ألبي منصور األزهري ۴؛ و«لسان العرب» (٧٩/٦)،   (٥)
البن منظور۴. 

قطعة من حديث ابن عباسک: رواه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (٣٢٢/١) - واللفظ له -.   (٦)
وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٣٥٩).
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گ  ــودٍ ــســعُ مَ بـــنَ  بدَ اهللاِ  عَ ــعَ  ــمِ سَ ــــهُ  نَّ أَ  : يِّ الــبَــكــرِ ــاءِ  ــهــبَ الــصَّ ــي  بـِ أَ ـــن  عَ    ١
 E D C B A @﴿ : ةِ هِ اآليَ ذِ ن هَ لُ عَ وَ يُسأَ هُ )، وَ (ت٣٢هـ
ٰـهَ  ـ إِلَ الَ  ي  ـــذِ الَّ وَ  ، ــنَــاءُ : «الــغِ بدُ اهللاِ عَ ــالَ  ــقَ فَ [لقمان]؟   ﴾F  I  H  G  F

.(١)« اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَالَ ا  هَ دُ دِّ رَ يُ  ، وَ هُ إِالَّ 
 D  C  B  A  @﴿  :( (ت٦٨هــــــــــ ک  ـــــاسٍ ـــــبَّ عَ ابـــــنِ  ـــــنِ  عَ    ٢

.(٢)« هُ أَشبَاهُ وَ نَاءُ  : «الغِ الَ قَ  ،[٦ [لقمان:   ﴾E
 ، امٌ ــرَ حَ ةُ  وبَ الكُ وَ  ، امٌ ــرَ حَ فُ  ازِ عَ الـمَ وَ  ، امٌ ــرَ حَ فُّ  الــدُّ ک:  ــبَّــاسٍ عَ ابــنُ  ــالَ  قَ وَ

.(٣) امٌ رَ حَ ارُ  مَ زْ الـمِ وَ
ودٍ (ت٤٠هـ؟)،  عُ سْ بِي مَ لَى أَ لتُ عَ خَ : دَ الَ لِيِّ قَ دٍ البَجَ عْ رِ بن سَ امِ نْ عَ ٣     عَ
ــنَ  بْ ــرِ ــضْ يَ ي  ارِ ــــوَ جَ وَ (ت٤٥هـــــ؟)،  ـــدٍ  يْ زَ ابِتِ بنِ  ثَ وَ (ت١٩هـــــ؟)،  ــبٍ  ــعْ كَ بَيِّ بنِ  أُ وَ
هُ  إِنَّ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص؟!  دٍ مَّ حَ مُ ابُ  حَ أَصْ تُمْ  نْ أَ وَ ا  بِذَ ونَ  رُّ قِ تُ أَ  : لتُ قُ فَ ؛  نِّينَ غَ تُ وَ نَّ  هُ لَ فٍّ  بِدُ

.(٤) حٍ نَوْ يْرِ  غَ فِي  يِّتِ  المَ لَى  عَ اءِ  البُكَ وَ  ، سِ رْ العُ فِي  نَا  لَ صَ  خَّ رَ دْ  قَ
أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (٥٣٤/١٨ - ٥٣٥) [طبعة دار هجر - القاهرة]،   (١)

وصححه األلباني۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٤٣).
رواه البخاري في «األدب المفرد» (٧٨٦)، وقال األلباني۴ في «صحيح األدب المفرد»   (٢)

(٦٠٧): «صحيح اإلسناد».
هِ في «تحريم  ۴ صحةَ إسنادِ ح األلبانيُّ رواه البيهقي في «السنن الكبر» (٢٢٢/١٠)، ورجَّ  (٣)

آالت الطرب» (ص٩٢).
ياق له -. وحسنه األلباني۴ في  رواه النسائي (٣٣٨٣)، والطبراني ١٧/ رقم (٦٩٠) - والسِّ  (٤)

«صحيح سنن النسائي» (٤٦١/٢).
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ــــابُ  ـــــم أَصــــحَ نـــــتُ أَ ، وَ فِّ ــــاءَ بِــــــالــــــدُّ ــــنَ ونَ الــــغِ ــــــرُّ ــــــقِ ــــيــــفَ تُ ــــم: كَ ــــهُ ـــــولُ لَ ـــــقُ ـــــهُ يَ نَّ ـــــأَ ـــــكَ «فَ
ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص؟! سُ رَ

را  ستَقِ ا مُ انَ أَمرً ، كَ لِكَ ن ذَ فُّ مِ الدُّ ، وَ فِ ازِ عَ نَاءِ بِالمَ يمَ الغِ عنِي أَنَّ تَحرِ ا يَ ذَ هَ وَ
 ۴ كِنَّهُ م، لَ لَيهِ رَ عَ ا أَنكَ مَ ا، لَ بَاحً ا مُ انَ أَمرً لَو كَ م؛ وَ لَيهِ ارِ عَ نكَ رَ بِاإلِ ادَ لِكَ بَ لِذَ ، وَ يهِ دَ لَ
 ، سِ ــرْ قـــتِ الــعُ ي فـِـي وَ ارِ ــــوَ الــــجَ ــاءِ وَ ــةِ لِــلــنِّــسَ فِّ بِــالــنِّــســبَ ــاءَ بِـــالـــدُّ ــنَ ــمُ أَنَّ الــغِ ــعــلَ ــن يَ ــكُ ــم يَ لَ
. ارَ نكَ دِ اإلِ اوِ عَ لَم يُ ۴ وَ تَ كَ ، سَ لِكَ هُ ذَ يِّنَ لَ ا بُ لَمَّ ، فَ يمِ ومِ التَّحرِ مُ ن عُ وصٌ مِ مَخصُ
وا  الُ قَ ؟  يِّ ارِ ستِنكَ االِ رٍ  امِ عَ الِ  ؤَ سُ لَى  عَ ژ  ةُ ثَ الثَّالَ ةُ  ابَ حَ الصَّ ابَ  أَجَ ا  اذَ بِمَ

.(١)« رسِ العُ فِي  نَا  لَ صَ  خَّ رَ قَد  هُ  إِنَّ  : هُ لَ
فِي اللَّهوِ  ــةُ  خــصَ الــرُّ ۴: «وَ ــلِــيُّ ــنــبَ الــحَ ـــبٍ  جَ رَ ابــنُ  ــانِــيُّ  بَّ الــرَّ ــةُ  مَ ــالَّ الــعَ ـــالَ  قَ

.(٢)« رسِ العُ يرِ  غَ فِي  نهُ  عَ النَّهيِ  لَى  عَ لُّ  تَدُ رسِ  العُ ندَ  عِ
ن  هِ مِ ــيــرِ ــنــعِ غَ ــلَــى مَ لُّ عَ ـــدُ ، يَ ــةِ ــيَّ ــاعِ بَ ــصــرِ الــرُّ ــافِــرِ فِــي قَ ــسَ ــةَ لِــلــمُ خــصَ نَّ الــرُّ ــا أَ ــمَ كَ
لَى  عَ لُّ  دُ يَ  ، اعِ دَ الوَ افِ  طَوَ تَركِ  فِي   ، اءِ سَ النُّفَ وَ ائِضِ  لِلحَ ةُ  خصَ الرُّ ا  ذَ كَ هَ وَ  ، لِكَ ذَ

.(٣) ةٌ ثِيرَ كَ ا  ذَ لِهَ ةُ  األَمثِلَ وَ  ، لِكَ ذَ ن  مِ ا  هَ يرِ غَ نعِ  مَ
الَ  أَ  : ةَ ائِشَ لِعَ يلَ  قِ فَ  ،(٤) تُتِنَّ اخْ ةَ  ائِشَ عَ ي  أَخِ نَاتَ  بَ نَّ  أَ  : ةَ مَ لقَ عَ مِّ  أُ ن  عَ    ٤

«إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى واألغاني» (ص٣٦٢).   (١)
«نزهة األسماع» (ص٤٠).  (٢)

يَّة» (١٦٧/١٥). نِيَّة في األجوبة النَّجدِ ر السَّ رَ «الدُّ  (٣)
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ أَنَّ  گ:  ــالِــكٍ مَ ــنِ  بْ ــسِ  أَنَ نْ  فَعَ  . لَفِ السَّ ندَ  عِ ا  وفً عرُ مَ ــانَ  كَ اءِ  النِّسَ تْنَ  خَ ــأَنَّ  بِ ژ  ــمْ ــلَ اعْ  (٤)
 ، هِ جْ  لِلْوَ رَ هُ أَسْ إِنَّ كِي؛ فَ نْهِ الَ تُ ي، وَ مِّ أَشِ تِ فَ ضْ فَ ا خَ ينَةِ -: «إِذَ دِ مَ انَتْ بِالْ ةٍ كَ تَّانَ طِيَّةَ - خَ ُمِّ عَ الَ ألِ قَ
 - اإلســالمــي  المكتب  فــي «الصغير» (١٢٢) [طبعة  الطبراني  أخــرجــه   .« جِ وْ الـــــزَّ ــدَ  ــنْ عِ ـــظَـــى  أَحْ وَ

۴ بطرقه وشواهده في «الصحيحة» (٧٢٢).  بيروت]، وصححه األلبانيُّ
. ةِ رأَ فْضِ المَ يرِ فِي خَ امُ أَخذُ اليَسِ شمَ ي: اإلِ مِّ . أَشِ اءِ تْنُ النِّسَ : خَ فْضُ الخَ

حاشية «الــروض  من  نقالً  انتهى   . ــدُ أَســعَ وَ ــيــهِ  إِلَ بُ  أَقـــرَ ــظَــى:  أَحْ  . طْعِ القَ فِــي  بَالِغِي  تُ الَ  كِي:  نْهِ تُ الَ 
الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» (٩٢/١).
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تْ  ــرَّ ــمَ ، فَ ــنَّ ــاهُ تَ ــأَ (١) فَ يٍّ ــدِ ــى عَ ــلــتُ إِلَ سَ رْ ــأَ ــلَــى. فَ : بَ ــتْ ــالَ ؟ قَ نَّ يهِ لهِ ــنْ يُ ــنَّ مَ ــهُ ــو لَ عُ ــدْ نَ
 : الَتْ قَ ، فَ ثِيرٍ رٍ كَ عْ ا شَ انَ ذَ كَ بًا، وَ هُ طَرَ أْسَ كُ رَ رِّ يُحَ نَّى وَ تَغَ هُ يَ تْ أَ رَ ، فَ ةُ فِي البَيْتِ ائِشَ عَ

.(٢) وهُ جُ رِ أَخْ  ، وهُ جُ رِ أَخْ  ! يْطَانٌ شَ  ، أُفٍّ
يمِ  تَحرِ لَى  عَ لمِ  العِ أَهلِ  ن  مِ ينَ  قِ قِّ حَ المُ نَ  مِ اثنَانِ  ــرِ  األَثَ ا  ذَ بِهَ لَّ  استَدَ دِ  قَ وَ

ا: مَ هُ وَ  ، فِ ازِ عَ المَ تِ  آالَ وَ نَاءِ  الغِ
ــحــتَ  ، تَ ــــرَ ا األَثَ ـــذَ دَ هَ ــيــثُ أَورَ ): حَ ۴ (ت٤٥٨هـــــ ــيُّ ــقِ ــيــهَ ــــامُ الــبَ مَ اإلِ  -١
ا»(٣). هَ وِ نَحْ يرِ وَ امِ زَ مَ الْ فِ وَ ازِ عَ مَ نَ الْ ي مِ الَهِ مَ مِّ الْ اءَ فِي ذَ ا جَ : «مَ بَابِ

ا  ـــذَ ــــاقَ هَ ــيــثُ سَ ): حَ ۴ (ت٧٩٥هـــــــ ــيُّ ــلِ ــنــبَ ــــبٍ الــحَ جَ ـــــامُ ابـــنُ رَ مَ اإلِ  -٢
يــمِ  ــحــرِ ــفِ فِـــي تَ ــلَ ـــنِ الــسَّ ــةُ عَ ــوفَ ــوقُ ـــــارُ الــمَ : «اآلثَ ــثِ ــبــحَ ــحــتَ مَ ، تَ ـــــرَ األَثَ

.(٤)« تِ اللَّهوِ آالَ وَ نَاءِ  الغِ
ــلَــى  ـــيَ عَ هِ ، وَ ــاتٍ ــمَ ــلِ ثَ كَ ـــالَ  ثَ ـــوَ ــد حَ ڤ قَ ــةَ ــشَ ــائِ ــنِــيــنَ عَ ــؤمِ مِّ الــمُ ـــارُ أُ إِنـــكَ وَ

اآلتِي: النَّحوِ 
ــنــهُ  مِ ــرُ  ــضــجَ يُ ـــا  مَ ـــلِّ  لِـــكُ ـــالُ  ـــقَ أَت، «يُ رَ ــا  لـِـمَ ارُ  ـــقـــذَ ســـتِ االِ ـيــهِ  فـِ  : أُفٍّ ــةُ  ــلِــمَ كَ  -١
ـــهُ لَيسَ  نَّ أَ ، وَ ــتِــهِ ــاعَ ــظَ فَ مــرِ وَ ــبــحِ األَ ــلَــى قُ ـــةً عَ لَ الَ »(٥). دَ ـــهُ : أُفٍّ لَ ــلُ ــســتَــثــقَ يُ وَ

. يرِ اليَسِ يِّنِ  الهَ بِاألَمرِ 
 ، ــةَ ــلِــمَ هِ الــكَ ـــذِ ڤ هَ ــةَ ــائِــشَ ــنِــيــنَ عَ ــؤمِ مُّ الــمُ ــت أُ ــقَ طــلَ ــد أَ ــقَ ، فَ ــانٍ ــيــطَ ــةُ شَ ــلِــمَ كَ  -٢

نِّي». غَ نٍ المُ وفي «سنن البيهقي» (٢٢٤/١٠): «فُالَ  (١)
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وحــســنــه  الــمــفــرد» (١٢٤٧)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (٢)

المفرد» (٩٥٠).
.(٢٢١/١٠) «انظر: «السنن الكبر  (٣)

انظر: «نزهة األسماع في مسألة السماع» (ص٦٩ - ٧٠).  (٤)
انظر: «النهاية في غريب الحديث واألثــر» (٥٥/١)، و«لسان العرب» (١٦٤/١)، و«تهذيب   (٥)

األسماء واللغات» (ص٥٢٣) [طبعة دار الرسالة العالمية - بيروت]. 
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نِّي. غَ المُ لِكَ  ذَ لَى  عَ نِيعٍ  شَ بِيحٍ  قَ صفٍ  وَ كَ
ةَ  لِمَ الكَ هِ  ذِ هَ ڤ  ةُ ائِشَ عَ نِينَ  ؤمِ المُ مُّ  أُ ت  رَ رَّ كَ قَد  وَ  ،« وهُ جُ : «أَخرِ ةُ لِمَ كَ  -٣
ةٌ  لَ الَ دَ ا  ذَ هَ فِي  وَ  ، ادَ بعَ اإلِ وَ الطَّردَ  يَاقِ  السِّ فِي  ا  بِهَ تَعنِي  يَ  هِ وَ  ، تَينِ رَّ مَ
ــنِــيــنَ  ــؤمِ الــمُ مَّ  أُ إِنَّ  ــتَّــى  حَ  ، ــهِ ــبــحِ قُ ةِ  ـــــدَّ شِ وَ  ، ــرِ ــنــكَ الــمُ ـــكَ  لـِ ذَ ـــةِ  ـــاعَ ـــشَ بَ ــى  ــلَ عَ
ل  مَّ تَحَ ا لَم تَ نَّهَ ةِ أَ جَ رَ ا إِلَى دَ رعً نِّي ذَ غَ لِكَ المُ اقَت بِذَ ڤ قَد ضَ ةَ ائِشَ عَ
دَ  ــطــرَ يُ وَ دَ  بعَ يُ أَن  ــةٍ  امَ ــرَ صَ وَ ةٍ  ــوَّ قُ ــلِّ  بِــكُ ــبَــت  ــالَ طَ وَ م،  هُ عَ مَ هُ  ـــودَ جُ وُ وُ هُ  ــاءَ ــقَ بَ

م(١). انَيهِ ظَهرَ ينِ  بَ ن  مِ
 ، ــزفٍ تِ عَ آالَ ــاءٍ وَ ــنَ غِ ــهــوٍ وَ ــنْ لَ ــيــهِ مِ ــلَ ــحــنُ عَ ــا نَ ڤ مَ ــةُ ــائِــشَ أَت عَ ــو رَ ا لَ ـــاذَ مَ وَ
فِي  هِ  قُّ التَّفَ وَ اتِ  الطَّاعَ نِ  عَ تَنَا  مَّ أُ لَت  أَشغَ وَ ؛  نِّ الجِ وَ نسِ  اإلِ يَاطِينُ  شَ ا  بِهَ لَ  اشتَغَ

الَى؟! عَ تَ بِيلِ اهللاِ  سَ فِي  ادِ  هَ الجِ وَ  ، ينِ الدِّ
ــى  ــم أَســمَ ــهُ ـــــانَ لَ كَ ، وَ دِ ـــالَ ـوا فِـــي الـــبِ ــنـُ ــكِّ ــــد مُ قَ ـــم؛ وَ ـــهِ اجِ ڤ بِـــإِخـــرَ ـــرُ ـــأمُ يــــنَ تَ أَ
ـــيـــهِ  إِلَ ، وَ ــانُ ــســتَــعَ ُ الــمُ ؟! َفــــاهللَّ ــــهُ تَ أُســــوَ ــعِ وَ ــمَ ــجــتَ ةَ الــمُ ـــــدوَ ـــوا قُ مـــسَ ـــل أَ ؟! بَ لِ ـــازِ ـــنَ الـــمَ

ى(٢). شتَكَ المُ ڽ  هُ حدَ وَ
ک  ــرَ ــمَ عُ بـــنِ  بدِ اهللاِ  عَ ـــعَ  مَ جـــتُ  ـــرَ خَ  : ــــالَ قَ ـــارٍ  يـــنَ دِ بـــنِ  بدِ اهللاِ  عَ ـــن  عَ    ٥
لَو  يطَانَ  الشَّ إِنَّ   : الَ قَ فَ نِّي،  غَ تُ ةٍ  يرَ غِ صَ ةٍ  يَ ارِ جَ لَى  عَ رَّ  فَمَ  ، وقِ السُّ إِلَى   ( (ت٧٣هـ

.(٣) هِ ذِ هَ كَ  تَرَ لَ ا  دً أَحَ ك  تَرَ
ــهِ لَو  ــيــفَ بِ ــكَ ، فَ ــانِ ــيــطَ ــن فِــعــلِ الــشَّ ــبِــيَّــةِ مِ ــولَ الــصَّ ــلَ قَ ــعَ ک جَ ــرَ ــمَ ا ابــنُ عُ ــذَ ــهَ فَ
ــةِ  ــمَّ ئِ أَ ، وَ ــالِ ــهَّ ـــاءِ الــجُ سَ ؤَ ــن رُ ، مِ ـــانَ ذهَ الَ أَ ــوالً وَ ــقُ ، الَ عُ ــانٍ ــمَ ــيُــوخٍ سِ ــلَــى شُ ــفَ عَ قَ وَ

«إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى واألغاني» (ص٣٩٧ - ٤٠٠).   (١)
«شرح صحيح األدب المفرد» (٣٥٦/٣ - ٣٥٧).  (٢)

رواه البخاري في «األدب المفرد» (٧٨٤)، وقال األلباني۴ في «صحيح األدب المفرد»   (٣)
(٦٠٦): «حسن اإلسناد».
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؟!(١) انِ النِّسوَ حبَةُ  صُ وَ انِي،  األَغَ اعُ  استِمَ وَ  ، قصُ الرَّ مُ  هُ أبُ دَ ؛  لِ الَ الضَّ
نَّى؛  تَغَ لٌ يَ جُ م رَ فِيهِ ، وَ ونَ مُ حرِ يهِ قَومٌ مُ لَ رَّ عَ ک، مَ رَ مَ نَّ ابنَ عُ : أَ افِعٍ ن نَ عَ وَ

م(٢). لَكُ عَ اُهللا  مِ سَ الَ  الَ  أَ م،  لَكُ عَ اُهللا  مِ سَ الَ  الَ  أَ  : الَ قَ فَ
م. لَكُ ابَ اُهللا  استَجَ الَ  أَي: 

. ثمِ اإلِ فِي  انِ  يكَ رِ شَ عَ  ستَمِ المُ وَ نِّي  غَ المُ َنَّ  ألِ م،  لَيهِ عَ ا  عَ دَ ا  إِنَّمَ وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ـيــحِ ــبـِ ــــاعِ الــقَ ــــمَ ــــن سَ ـــــنْ عَ ــــكَ صُ ــــمــــعَ سَ ـــــطـــــقِ بِــــــهْوَ ـــــــــنِ الـــــنُّ ــــــانِ عَ ــــــسَ ـــــــونِ الــــــلِّ ـــــــصَ كَ
ــــــيــــــحِ ــــــبِ ـــــــــــاعِ الــــــقَ ـــــــــــمَ ــــــــنــــــــدَ سَ ــــــــــــكَ عِ ــــــــــــإِنَّ (٣)فَ ـــــــــهْ ـــــــــبِ ـــــــــانـــــــــتَ ـــــــــهِ فَ ـــــــــلِ ـــــــــائِ يــــــــــــكٌ لِـــــــــقَ ــــــــــــرِ شَ

!̌\ €̌‚̌⁄̨ ŽtÑ̨ ;fl̨Ë Ž¬Žd]Ći’\ ; Žfl¡̨ ;Ñ̌]l̨˙\

.(٤) نِّيَةِ غَ المُ أَجرَ  هَ  رِ كَ هُ  نَّ أَ  :( ١٠٠هـ بعد  ۴ (ت  عبِيِّ الشَّ نِ  عَ    ١
بدِ اهللاِ  عَ ــابُ  أَصــحَ ــانَ  كَ  :( ٩٦هـــ ۴ (ت  عِيُّ النَّخَ ــيــمُ  اهِ إِبــرَ ــالَ  قَ وَ    ٢
 ، ــوفُ فُ ــنَّ الــدُّ ــهُ ــعَ ، مَ ــــةِ قَّ يَ فِــي األَزِ ارِ ـــوَ ــونَ الـــجَ ــســتَــقــبِــلُ گ) يَ ــودٍ ــســعُ ــعــنِــي ابــنَ مَ (يَ

. رِ نكَ لِلمُ ا  تَغيِيرً ا(٥)؛  ونَهَ قُّ يَشُ فَ
 ...! بِّ : أَي رَ الَ هبِطَ إِبلِيسُ قَ ا أُ مَّ ): «لَ ١١٧هـ ۴ (ت  ةُ تَادَ الَ قَ ٣   قَ

«النهي عن الرقص والسماع» (٥٠٢/٢)، البن بدران الدشتي۴.  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المالهي» (رقم: ٤٤) [«النسخة المسندة»]، ومن طريقه: البيهقي في   (٢)

«السنن الكبر» (٦٨/٥). وإسناده صحيح.
«روضة العقالء» (ص١٧٠).  (٣)

مــة األلــبــانــي۴ في  أخــرجــه ابــن أبــي الــدنــيــا فــي «ذم الــمــالهــي» (رقـــم: ٥٨)، وصححه الــعــالَّ  (٤)
«تحريم آالت الطرب» (ص١٢).

وصححه  الـــريـــاض]،   - الــرشــد  مكتبة  فــي «الــمــصــنــف» (٢٦٨٧٤) [طــبــعــة  شيبة  أبـــي  ابـــن  رواه   (٥)
األلباني۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٠٤).
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.(١)« ارُ زمَ المِ  : الَ قَ ؟  وتُهُ صَ ا  فَمَ  : الَ قَ
 ، ةٌ قِيمَ ي  اصِ عَ لِلمَ ): «لَيسَ  ١٩٦هـ ۴ (ت  احِ رَّ الجَ بنُ  كِيعُ  وَ الَ  قَ    ٤

.(٢)« هِ بْهِ شِ وَ نْبُورِ  الطُّ ثلُ  مِ
ا  ــةً فِيهَ لِــيــمَ ــلُ وَ ــدخُ ): «الَ نَ ۴ (ت١٥٧هــــ ــــيُّ اعِ ـــامُ األَوزَ مَ ــالَ اإلِ ٥   قَ

.(٣)« افٌ عزَ مِ الَ  وَ طَبلٌ 
كُم  دُ ا أَحَ عَ ا دَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ ولِ النَّبِيِّ ، لِقَ بَةٌ اجِ ةِ وَ عوَ ةَ الدَّ ابَ نَّ إِجَ علُومِ أَ نَ المَ مِ وَ
 ، ةَ عوَ الدَّ بِ  يُجِ لَم  ن  مَ «وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولِهِ لِقَ وَ  ،(٤)« هُ نَحوَ أَو  انَ  كَ ا  رسً عُ  ، بْ ليُجِ فَ اهُ  أَخَ

. بِ اجِ الوَ تَركِ  لَى  عَ إِالَّ  يُطلَق  الَ  العِصيَانُ  وَ  .(٥)« ولَهُ سُ رَ وَ ى  اَهللاَهللا   صَ عَ قَد  فَ
 ، افٌ ــعــزَ مِ وَ طَبلٌ  ا  فِيهَ ةٍ  لِيمَ وَ ورِ  ضُ حُ ن  مِ  ۴ ـــيِّ اعِ األَوزَ ــامِ  مَ اإلِ امتِنَاعُ  فَ

. ارِ األَبصَ أُولِي  ا  يَ وا  فَاعتَبِرُ  . اتِ مَ رَّ حَ المُ نَ  مِ ا  نَّهَ أَ لَى  عَ لِيلٌ  دَ
 : هِ ـــدِ لَ وَ بِ  دِّ ـــؤَ مُ ـــى  إِلَ  ( ۴ (ت١٠١هــــ يــزِ ــزِ الــعَ ــبــدِ  عَ رُ بنُ  مَ عُ ــتَــبَ  كَ    ٦
ــنَ  مِ ـــا  هَ ؤُ ـــدْ بَ ــتِــي  الَّ ــي،  هِ ــالَ الــمَ ــضُ  ــغْ بُ ـــكَ  بـِ دَ أَ ـــنْ  مِ ونَ  ــدُ ــقِ ــعــتَ يَ ـــا  مَ لَ  وَّ أَ نْ  يَكُ لْ «... وَ
نَّ  أَ  : لمِ العِ لِ  هْ أَ نْ  مِ اتِ  الثِّقَ نِ  عَ نِي  لَغَ بَ هُ  إِنَّ فَ ؛  نِ حمَ الرَّ طُ  خَ سَ ا  اقِبَتُهَ عَ وَ  ، يطَانِ الشَّ
 ، لبِ القَ فِي  اقَ  النِّفَ نْبِتُ  يُ ا،  مَ بِهِ جَ  اللَّهْ وَ انِي،  األَغَ اعَ  تِمَ اسْ وَ  ، فِ ازِ عَ المَ وتَ  صَ

.(٦)« اءُ المَ بَ  شْ العُ نْبِتُ  يُ ا  مَ كَ
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٥١١)، وإسناده صحيح.  (١)

ل في «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٧٢)، وإسناده صحيح. أخرجه الخالَّ  (٢)
يَّات  يُورِ يُّ في الطُّ لَفِ بي في «الفوائد المنتقاة»، ومن طريقه: أخرجه السِّ رْ رواه أبو الحسن الحَ  (٣)
المكتبة  [طــبــعــة   (١٦٦ (ص  الـــزفـــاف»  «آداب  فــي   ۴ األلـــبـــانـــيُّ هُ  ســـنـــدَ ـــحَ  وصـــحَّ  .(٢٥٧)

ان]. اإلسالمية - عمَّ
رواه مسلم [١٠٠ - (١٤٢٩)]، من حديث ابن عمرک.  (٤)

رواه مسلم [١١٠ - (١٤٣٢)]، من حديث أبي هريرةگ.  (٥)
۴ في «تحريم آالت  أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم المالهي» (رقم: ٥١)، واحتجَّ به األلبانيُّ  (٦)

الطرب» (ص١٢٠).



MRL

ا  كِتَابً لِيدِ  الوَ بْنِ  رَ  مَ عُ إِلَى  يزِ  زِ العَ بْدِ  عَ بْنُ  رُ  مَ عُ تَبَ  كَ  : الَ قَ يِّ  اعِ زَ األَوْ نِ  عَ وَ
نْ  ــتُ أَ ــمْ ــمَ ــدْ هَ ــقَ لَ ، وَ مِ ـــالَ سْ ــةٌ فِــي اإلِ عَ ــارَ بِــدْ مَ ــزْ الـــــمِ فَ وَ ــازِ ــعَ كَ الـــــمَ ــارُ ــهَ إِظْ :... وَ فِــيــهِ

 (١)! وءِ السُّ ةَ  مَّ جُ تَكَ  مَّ جُ زُّ  يَجُ نْ  مَ يْكَ  إِلَ ثَ  بْعَ أَ
.(٢) وفِ الصُّ وَ رِ  عَ الشَّ قَصُّ  وَ  هُ وَ  : زُّ الجَ

 .(٣) نْكِبَينِ المَ لَى  عَ ط  قَ سَ ا  مَ  : أْسِ الرَّ رِ  عَ شَ نْ  مِ ة  مَّ الجُ
انَت  كَ يرَ  امِ زَ المَ وَ فَ  ازِ عَ المَ نَّ  أَ لَى  عَ لُّ  ــدُ يَ ا  إِنَّمَ فَ  ، ــيءٍ شَ لَى  عَ لَّ  دَ إِن  ا  ذَ فَهَ

. ةَ وبَ قُ العُ قُّ  يَستَحِ ا  هَ لَ ذَ  تَّخِ المُ نَّ  أَ وَ  ، لَفِ السَّ ندَ  عِ ةً  رَ ستَنكَ مُ
 ،۴ يزِ زِ العَ بدِ  عَ بنُ  رُ  مَ عُ نِينَ  ؤمِ المُ يرُ  مِ أَ ــانَ  كَ وَ  :۴ ــبٍ جَ رَ ابنُ  ــالَ  قَ
فِي  بَالِغُ  يُ  ، ينَ يِّ هدِ المَ ينَ  دِ اشِ الرَّ اءِ  فَ لَ الخُ دِ  أَحَ وَ ينَ  التَّابِعِ اءِ  لَمَ عُ مِ  أَعالَ ن  مِ وَ  هُ وَ
نِينَ  ؤمِ المُ يرِ  مِ بِأَ فَى  كَ وَ ؛  مِ سالَ اإلِ فِي  ةٌ  بِدعَ ا  نَّهَ أَ رُ  يَذكُ وَ ي،  هِ الَ المَ وَ نَاءِ  الغِ ارِ  إِنكَ

.(٤) ينِ الدِّ فِي  بِهِ  ونَ  قتَدُ يَ  ، ينَ التَّابِعِ نَ  مِ نهُ  مِ نُّ  أَسَ وَ  هُ مَن  انَ  كَ قَد  وَ  ، ةً قُدوَ
أَلتُ  سَ  : الَ قَ  ( سلِمٍ مُ الِ  جَ رِ ن  مِ ةٌ  بَّاعِ (ثِقَ الطَّ ى  يسَ عِ بنِ  اقَ  إِسحَ ن  عَ    ٧
؟  نَاءِ الغِ ــنَ  مِ ينَةِ  دِ المَ هــلُ  أَ فِيهِ  صُ  خَّ تَرَ يَ ا  مَّ عَ  ( (ت١٧٩هـــ  ۴ ــسٍ نَ أَ بنَ  الِكَ  مَ

.(٥)« اقُ سَّ الفُ نَا  ندَ عِ هُ  لُ فعَ يَ ا  «إِنَّمَ  : الَ قَ فَ
 ، نَاءَ الغِ ُبْغِضُ  ألَ إِنِّي   : الَ قَ  ( ۴ (ت٩٣هـ يَّبِ سَ الـمُ بْنِ  يدِ  عِ سَ نْ  عَ    ٨

.(٦) زَ جَ الرَّ بُّ  أُحِ وَ
هُ األلبانيُّ ۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٢٠). حَ سندَ رواه النسائي (٤١٤٦)، وصحَّ  (١)

«النهاية في غريب الحديث واألثر» (٢٦٨/١). المصدر السابق (٣٠٠/١).(٢)   (٣)
«نزهة األسماع» (ص٦٨).  (٤)

ل في «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٨٦)، بالسند الصحيح عنه؛  رواه أبو بكر الخالَّ  (٥)
۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص٩٩). كما أفاده األلبانيُّ

أفـــاده  كــمــا  عــنــه؛  صــحــيــحٍ  بــســنــدٍ   ،(١٩٧٤٣ رقـــم   ٦/١١) «الــمــصــنــف»  فـــي  عبد الرزاق  رواه   (٦)
۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٠١). األلبانيُّ
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يُوخِ  شُ ن  مِ ةٌ  ثِقَ نِيُّ  دَ مَ  -  ( (ت٢٣٦هـــ  ۴ رِ نذِ المُ بنِ  يمَ  اهِ إِبرَ ن  عَ    ٩
ا  مَ  ! اذَ اهللاِ عَ مَ  : الَ قَ فَ ؟  نَاءِ الغِ فِي  ونَ  صُ خَّ تَرَ تَ نتُم  أَ  : هُ لَ يلَ  قِ فَ  ، ئِلَ سُ وَ  – يِّ  ارِ البُخَ

.(١) اقُ سَّ الفُ إِالَّ  نَا  ندَ عِ ا  ذَ هَ لُ  فعَ يَ
اعُ اللَّهوِ  مَ سَ )۴: «وَ بِيُّ (ت٢٤٣هـ اسِ حَ دٍ المُ ثُ بنُ أَسَ ارِ الَ الحَ ١٠   قَ

.(٢)« مِ الدَّ وَ يتَةِ  المَ كَ امٌ  رَ حَ  : ينَ سلِمِ المُ  َأَذ وَ نَاءِ  الغِ وَ
 ۴ يُّ ـــرِّ ــيــنِ اآلجُ ــسَ ــدُ بــنُ الــحُ ــمَّ ــحَ ــكــرٍ مُ ـــو بَ بُ ــافِــظُ أَ ــــامُ الــحَ مَ ـــالَ اإلِ ١١   قَ
 ، ةِ ارَ فَّ الصَّ وَ  ، ةِ فَ عزَ المَ ثلَ  مِ  : يرِ امِ زَ المَ اعِ  استِمَ يمِ  تَحرِ كــرِ  ذِ ــابُ  «بَ  :( (ت٣٦٠هـــ
بُعِثَ   ، مٌ رَّ حَ مُ ا  ذَ هَ يعُ  مِ جَ ا.  ذَ هَ أَشبَاهِ  وَ  ، الطُّنبُورِ وَ  ، ودِ العُ وَ  ، الطَّبلِ وَ  ، نْجِ الصَّ وَ
؛  ــهُ ــلَّ كُ هُ اُهللاک  مَ رَّ فَحَ  ، ــةِ ــيَّ ــلِ ــاهِ الــجَ ـــنَ  مِ ـــهُ  َنَّ ألِ  ، ــهِ نِ ــطــالَ بُ وَ ا  ـــذَ هَ ــحــقِ  بِــمَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ الــنَّ
ونَ مَن  ــدُ ــجِ يَ ، وَ ــاقِ ــسَّ بُ الــفُ كسَ ــوَ مَ هُ ، وَ ــثُــرَ فِــي الــنَّــاسِ ــد كَ ــقَ ، فَ ةٌ ـــادَ يَ زِ ــهُ وَ ــلُّ ا كُ ــذَ هَ وَ

ا»(٣). ذَ هَ لَى  عَ م  ينُهُ عِ يُ
 - ( ۴ (ت٥٣٥هــــ ــانِــيُّ ــهَ ــمِ األَصــبَ ــاسِ ــو الــقَ بُ ــافِــظُ أَ ـــامُ الــحَ مَ ــالَ اإلِ ١٢   قَ
سلِمٍ  لُّ لِمُ يَحِ الَ   ، يطَانِ الشَّ فِعلِ  ن  مِ ا  لَّهَ يرَ كُ امِ زَ المَ وَ ارَ  األَوتَ إِنَّ  نَّةِ -: «وَ السُّ امُ  وَّ قَ

ا»(٤). آثِمً يًا  اصِ عَ انَ  كَ  ، لِكَ ذَ لَ  فَعَ إِن  فَ ا؛  لَهَ يَستَعمِ أَو  ا  هَ عَ يَسمَ أَن 
.(٥)« امٌ رَ حَ نَابِيرُ  الطَّ وَ يرُ  امِ الَمزَ «وَ ا۴:  أَيضً الَ  قَ وَ

فِي  ): «فَصلٌ  ۴ (ت٦٢٠هـــ ةَ امَ دَ قُ ابنُ  ينِ  الدِّ قُ  فَّ وَ مُ ــامُ  مَ اإلِ الَ  قَ    ١٣
 ، النَّايَاتِ وَ ــارِ  األَوتَ ربُ  ضَ ــوَ  هُ وَ  ،( مٌ رَّ حَ (مُ  : بٍ أَضــرُ ةِ  ثَ ثَالَ لَى  عَ يَ  هِ ي:وَ هِ الَ المَ
ل في «األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٨٦ - ٨٧)، بسنده الصحيح  رواه أبو بكر الخالَّ  (١)

۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٠٠). عنه؛ كما أفاده األلبانيُّ
«رسالة المسترشدين» (ص١٢١).  (٢)

.۴ يِّ رِّ «تحريم النرد والشطرنج والمالهي» (ص١٩٢ - ١٩٣)، لآلجُ  (٣)
ة» (٥٠٢/٢). جَّ حَ ة في بيان المَ جَّ «الحُ المصدر السابق (٢٦٧/٢).(٤)   (٥)
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امَ  دَ أَ ن  فَمَ ا؛  هَ نَحوِ وَ  ، بَابِ الرَّ وَ ةِ  فَ زَ عْ المِ وَ  ، الطُّنبُورِ وَ  ، ودِ العُ وَ ا،  لِّهَ كُ يرِ  امِ زَ المَ وَ
.(١)« هُ تُ ادَ هَ شَ تْ  دَّ رُ ا،  هَ اعَ استِمَ

ندَ  عتَادُ عِ نَاءُ المُ ): «الغِ ۴ (ت٦٧١هـ بِيُّ بدِ اهللاِ القُرطُ بُو عَ الَ أَ ١٤   قَ
ونِ  جُ المُ وَ  ، لِ زَ الغَ وَ   وَ الهَ لَى  عَ ا  ثُهَ بعَ يَ وَ وسَ  النُّفُ كُ  رِّ يُحَ ي  الَّذِ  ، بِهِ ينَ  رِ شتَهِ المُ
فِيهِ  بَّبُ  يُشَ عرٍ  شِ فِي  انَ  كَ ا  إِذَ النَّوعُ  ا  ذَ فَهَ  ، نَ امِ الكَ ثُ  بعَ يَ وَ اكِنَ  السَّ كُ  رِّ يُحَ ي  الَّذِ
فِي  يُختَلَفُ  الَ   ، اتِ مَ رَّ حَ المُ وَ ورِ  مُ الخُ كــرِ  ذِ وَ نَّ  نِهِ اسِ حَ مَ صــفِ  وَ وَ اءِ  النِّسَ كرِ  بِذِ

. اقِ فَ تِّ بِاالِ ومُ  ذمُ المَ نَاءُ  الغِ وَ هُ اللَّهوُ  َنَّ ألِ  ، هِ يمِ تَحرِ
رسِ  العُ كَ  ، حِ ــرَ الــفَ ــاتِ  وقَ أَ فِــي  نهُ  مِ لِيلُ  القَ وزُ  يَجُ فَ  : لِــكَ ذَ ــن  مِ لِمَ  سَ ــا  مَ ــا  مَّ ــأَ فَ
دوِ  حَ وَ قِ  ندَ الخَ فرِ  حَ فِي  انَ  كَ ا  مَ كَ  ، ةِ اقَّ الشَّ الِ  األَعمَ لَى  عَ يطِ  التَّنشِ ندَ  عِ وَ يدِ  العِ وَ

. عِ األَكوَ بنِ  ةَ  لَمَ سَ وَ ةَ  شَ نجَ أَ
تِ  انِي بِاآلالَ غَ اعِ المَ مَ لَى سَ انِ عَ دمَ : من اإلِ وفِيَّةُ اليَومَ تهُ الصُّ عَ ا ابتَدَ ا مَ مَّ أَ فَ

.(٢)« امٌ رَ فَحَ  ، ارِ األَوتَ وَ فِ  ازِ عَ المَ وَ الطَّارِ  وَ بَّابَاتِ  الشَّ نَ  مِ ةِ  بَ طرِ المُ
ن  مِ وَ  هُ ا  مَّ مِ نَاءِ  الغِ تُ  ): «آالَ ۴ (ت٦٧٦هـــ يُّ وِ النَّوَ ــامُ  مَ اإلِ الَ  قَ    ١٥
فِ  ازِ عَ المَ ائِرِ  سَ وَ نْجِ  الصَّ وَ ودِ  العُ وَ الطُّنبُورِ  كَ بٌ  طرِ مُ وَ  هُ وَ  ، مرِ الخَ بِي  ارِ شَ ارِ  عَ شِ

.(٣)« هُ اعُ استِمَ وَ هُ  الُ استِعمَ مُ  يَحرُ  ، ارِ األَوتَ وَ
إِن  وفِ -: «فَ عرُ بِيعِ - فِي كِتَابِهِ األَمرِ بِالمَ رُ بنُ الرَّ مَ الِبٍ عُ بُو طَ الَ أَ ١٦   قَ
ارُ  زمَ المِ الطَّبلُ وَ ودُ وَ العُ نْبُورُ وَ ا الطُّ مَّ : أَ ي؟ قِيلَ هِ الَ رَ المَ وزُ أَن نَكسِ نَا: يَجُ قِيلَ لَ
ي  الَّذِ رُ  وَّ دَ المُ ــوَ  هُ وَ  ، هُ حــدَ وَ فَّ  الــدُّ إِالَّ  هُ  لَّ كُ هُ  رَ نَكسِ أَن  نَا  لَ لنَا:  قُ  . لِــكَ ذَ أَشبَهَ  ا  مَ وَ
لَيسَ  فَ  ، رسِ العُ فِي  بِهِ  ربِ  بِالضَّ نَ  ذِ أَ قَد  ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ ــإِنَّ  فَ  ، لُ جِ الَ جَ بِهِ  لَيسَ 

«المغني» (٤٠/١٢) [طبعة دار الفكر - بيروت].  (١)
«الجامع ألحكام القرآن» (٣٧/١٤ - ٣٨) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت].  (٢)

«روضة الطالبين» (٢٢٨/١١) [طبعة المكتب اإلسالمي - بيروت].  (٣)
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.(١)« امِ مَ اإلِ بِإِذنِ  إِالَّ  رَ  يُكسَ أَن  نبَغِي  يَ
Z Ž„Ë Ž… ;í̌ Ć|Ǫ̈⁄̌’\ ;Ô̌]fį Ž∆’\ ;Ę̂·̌ ;]Ÿ̨

 . وَ الهَ إِلَى  بَاعِ  الطِّ تَهيِيجُ  فِيهِ  لَيسَ  ي  الَّذِ نَاءُ  الغِ وَ  هُ وَ
 ، ــقٍ ــلْ ــتَ ــسْ ـــوَ مُ هُ وَ اءِ  ــبَــرَ لْ ــيــهِ ا خِ ــى أَ ــلَ ـــلَ عَ خَ ـــهُ دَ نَّ گ: أَ ــالـِـكٍ ــنِ مَ ـــسِ بْ نَ ــنْ أَ عَ
نْ  أَ ــــبَ  هَ ــــرْ تَ أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ ؛  ـــاهُ ـــهَ ـــنَ فَ ـــنَّـــى،  ـــتَـــغَ يَ   ـــــرَ ُخْ األْ ـــى  ـــلَ عَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ جْ رِ   ــــدَ إِحْ ـــا  ـــعً اضِ وَ
نِي  كَ رِ شَ نْ  مَ   وَ سِ  ، ارِ فَّ كُ الْ نَ  مِ ئَةٍ  مِ تْلِ  بِقَ دتُّ  رَّ فَ تَ دْ  قَ وَ ي،  اشِ فِرَ لَى  عَ وتَ  مُ أَ

(٢ ؟!( فِــيــهِ الــنَّــاسُ
ک  ـــدٍ يْ ـــنَ زَ ـــةَ بْ ـــامَ سَ ــــتُ أُ يْ أَ : رَ ــــالَ ـــلٍ قَ فَ ـــوْ ـــنِ نَ ثِ بْ ـــارِ ـــحَ ـــنِ الْ بْدِ اهللاِ بْ ــــنْ عَ عَ وَ
(أَي:  هُ  تَ يرَ قِ عَ ا  افِعً رَ  ، ــرَ ُخْ األْ لَى  عَ يْهِ  لَ جْ رِ   ــدَ إِحْ ا  افِعً رَ  ، لِسِ جْ مَ الْ فِي  ا  الِسً جَ

 .(٣) بَ النَّصْ نَّى  تَغَ يَ  : الَ قَ بْتُهُ  سِ حَ  : الَ قَ  ،( هُ وتَ صَ
تَّكِئًا -:  مُ انَ  كَ وَ ک -  يْرِ بَ الزُّ بْنُ  بْدُ اهللاِ  عَ الَ  قَ  : الَ قَ انَ  يْسَ كَ بْنِ  بِ  هْ وَ نْ  عَ وَ
لٍ  جُ رَ أَيُّ  وَ  : الَ قَ مَّ  ثُ ا،  الِسً جَ   تَوَ فَاسْ نَّى؟!  غَ تَ  : لٌ جُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  : الَ قَ  ! لٌ بِالَ نَّى  غَ تَ

؟!(٤) بَ النَّصْ نَّى  تَغَ يَ هُ  عْ مَ أَسْ مْ  لَ ينَ  رِ اجِ هَ مُ الْ نَ  مِ
ــاتٍ  ــبَ ــنَــاسَ لِــــكَ فِــي مُ ذَ ، وَ ــةٍ ــيــحَ ــحِ يـــثَ صَ ـــادِ حَ ــةُ بِـــهِ فِــي أَ خــصَ تِ الــرُّ ــــاءَ ـــد جَ قَ وَ

: يَ هِ وَ  ، عَ واضِ مَ وَ
نقله عنه اإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي المتوفَّى سنة ٨٥٦هـ، في «الكنز األكبر من   (١)

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٢٥٢). 
أخرجه الحاكم (٢٩١/٣)، وصححه األلباني۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٢٨).  (٢)

قــال   .- لـــه  والــلــفــظ   -  (٢٢٤/١٠) الــبــيــهــقــي  طــريــقــه  ومــــن   ،(١٩٧٣٩) عبد الرزاق  أخـــرجـــه   (٣)
األلباني۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٢٨): «وإسناده صحيح على شرط الشيخين».
قــال   .- لـــه  ـــيـــاق  والـــسِّ  -  (٢٢٥/١٠) والــبــيــهــقــي  ا،  مــخــتــصــرً  (١٩٧٤١) عبد الرزاق  أخـــرجـــه   (٤)
األلباني۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٢٨): «وإسناده صحيح على شرط الشيخين».
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ــتَــانِ فِــي  يَ ــارِ ــا جَ هَ ــدَ ــنْ عِ ــا وَ ــهَ ــيْ ــلَ ـــلَ عَ خَ گ دَ ــرٍ ــكْ ـــا بَ بَ نَّ أَ ڤ: أَ ــةَ ــشَ ــائِ ـــنْ عَ عَ
 ، رٍ بَكْ ــو  بُ أَ ا  مَ هُ رَ تَهَ انْ فَ  ، بِــهِ بِــثَــوْ شٍّ  تَغَ مُ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ وَ  ، ــانِ بَ ــرِ ــضْ تَ وَ ــانِ  ــفَ فِّ ــدَ تُ نَى  مِ ــامِ  يَّ أَ
 ،« ــيــدٍ ــامُ عِ يَّ ــا أَ ــهَ نَّ ــإِ ! فَ ــرٍ ــكْ ــا بَ بَ ــا أَ ــا يَ ــمَ ــهُ عْ : «دَ ــالَ ــقَ ، فَ ــهِ ــهِ جْ ــنْ وَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ــفَ الــنَّــبِــيُّ ــشَ ــكَ فَ

نًى(١). مِ امُ  يَّ أَ امُ  يَّ َ األْ تِلْكَ  وَ
. بِثَوبِهِ طَّى  تَغَ أَي:   ،« تَغَشٍّ «مُ  : هُ ولُ قَ

ــا  ــمَ هُ . وَ ـــالِ جَ مِ فِــي الـــرِّ ــالَ ــالــغُ ــاءِ كَ ــةُ فِــي الــنِّــسَ يَ ــارِ »، «الــجَ ـــانِ ـــتَ يَ ـــارِ ــا: «جَ ــهَ ــولُ قَ
ا»(٢). مَ نهُ مِ البُلُوغِ  ونَ  دُ مَن  لَى  عَ نِ  االَ قَ يُ

. فِّ بِالدُّ انِ  بَ تَضرِ أَي:   ،« انِ فَ فِّ «تُدَ  : هُ ولُ قَ
ŽãÖ¬̌’\ ;È Ž…;ÍŽÑ\Ę̂q̨’\ ;Ô̌]fį Ž≈; ; ; ;UÈŽ›]Ćm’\ ;√̌ ŽîÊ⁄̨’\

نِيَ  ينَ بُ ــلَ حِ خَ ــدَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ــاءَ الــنَّــبِــيُّ ڤ: جَ اءَ ــرَ ــفْ ــنِ عَ ذِ بْ ــوِّ ــعَ ــيِّــعُ بِــنْــتُ مُ بَ ــالَــتِ الــرُّ قَ
لَتْ  عَ فَجَ ا)،  نهَ عَ ي  اوِ لِلرَّ طَابُ  (الخِ نِّي  مِ كَ  لِسِ جْ مَ كَ ي  اشِ فِرَ لَى  عَ لَسَ  فَجَ  ، لَيَّ عَ
 : نَّ اهُ دَ الَتْ إِحْ ، إِذْ قَ رٍ مَ بَدْ وْ ائِي يَ نْ آبَ تِلَ مِ نْ قُ بْنَ مَ نْدُ يَ فِّ وَ بْنَ بِالدُّ رِ نَا يَضْ اتٌ لَ يَ رِ يْ وَ جُ

.(٣)« ولِينَ قُ نْتِ تَ ي كُ ولِي بِالَّذِ قُ هِ، وَ ذِ عِي هَ : «دَ الَ قَ ، فَ دٍ ا فِي غَ لَمُ مَ عْ بِيٌّ يَ فِينَا نَ وَ
. ةِ وجَ بِالزَّ ولُ  خُ الدُّ  : البِنَاءُ  ،« لَيَّ عَ نِيَ  «بُ  : هُ ولُ قَ

يــدُ  ــعــدِ تَ ، وَ ــيــهِ ــلَ ــنَــاءِ عَ ــيْــتِ بِــالــثَّ ـــافِ الــمَ كـــرُ أَوصَ : ذِ »، الــنَّــدبُ ــنَ بْ ــنْــدُ يَ : «وَ ــهُ ــولُ قَ
ــةِ  ــنَ الــنِّــيَــاحَ ــا مِ نَ ــصــرِ هــلُ عَ ــهُ أَ ــلُ ــفــعَ ــا يَ ــمَ ــوَ كَ ــيــسَ هُ لَ . وَ ــةِ ــاعَ ــجَ الــشَّ مِ وَ ــرَ ــنِــهِ بِــالــكَ ــاسِ ــحَ مَ

ا. رعً شَ ةِ  مَ رَّ حَ المُ
أخرجه البخاري (٩٨٧)، ومسلم (٨٩٢).  (١)

«المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» (٥٣٣/٢).  (٢)
أخرجه البخاري (٥١٤٧).  (٣)
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ـــالَ  ـــقَ ، فَ ـــــارِ ـــــصَ َنْ ــــنَ األْ ـــــلٍ مِ جُ ـــــى رَ ةً إِلَ أَ ـــــــرَ ـــــتِ امْ فَّ ــــا زَ ــــهَ نَّ ڤ: أَ ــــةَ ــــائِــــشَ ـــــنْ عَ عَ وَ
ْهُو»(١). ْهُواللَّ مُ اللَّ بُهُ عْجِ يُ ارَ  َنْصَ األْ إِنَّ  فَ ؟  وٌ لَهْ مْ  كُ عَ مَ انَ  كَ ا  مَ  ، ةُ ائِشَ عَ ا  «يَ ملسو هيلع هللا ىلص:  بِيُّ اهللاِ نَ
 ، نَّ هُ سٍ لَ ــرْ ــارِ فِــي عُ ــصَ َنْ ــنَ األْ ــاءٍ مِ ــرَّ بِــنِــسَ ملسو هيلع هللا ىلص مَ نَّ الــنَّــبِــيَّ ڤ: أَ ــةَ ــائِــشَ ــنْ عَ عَ وَ

: نِّينَ غَ يُ نَّ  هُ وَ
ـــــــــــــا ـــــــــــــشً ـــــــــــــبُ ـــــــــــــــا أَكْ ـــــــــــــــهَ  لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ أَهْ ــــــــــــــــدِ وَ بَ ــــــــــــــــرْ ــــــــــــــــمِ ـــــــــــــــــــي الْ ـــــــــــــحُ فِ ـــــــــــــبَ ـــــــــــــحْ ـــــــــــــبَ تَ
ـــــــــــــــــــــــادِي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ الــــــــــــــــــــــــنـَّ ـــــــــــــ جُ وْ زَ ـــــــــــــــــدِوَ ـــــــــــــــــــــــي غَ ـــــــــــــــــــــــا فِ ـــــــــــــــــــــمُ مَ ـــــــــــــــــــــلَ ـــــــــــــــــــــعْ يَ وَ

إِالَّ اُهللاُهللاک»(٢). دٍ  غَ فِي  ا  مَ مُ  لَ عْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  النَّبِيُّ الَ  قَ فَ
جتُ  وَّ تَزَ  : اطِبٍ حَ بْنِ  دِ  مَّ حَ لِمُ قُلتُ   : ــالَ قَ لَيمٍ  سُ بنِ  يَحيَى  بَلجٍ  بِي  أَ ــنْ  عَ وَ
الَ  گ: قَ دٌ مَّ حَ الَ مُ قَ فا -، فَ عنِي دُ وتٌ - يَ ا صَ مَ نهُ ةٍ مِ دَ احِ انَ فِي وَ ا كَ ، مَ تَينِ أَ امرَ

 .(٣)« فِّ بِالدُّ تُ  وْ الصَّ  : امِ رَ الـحَ وَ لِ  الَ الـحَ يْنَ  بَ ا  مَ لُ  «فَصْ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ
ــوزُ  ــجُ ـــهُ يَ نَّ ــلَــى أَ لِــيــلٌ عَ لِـــكَ دَ فِـــي ذَ ): «وَ ۴ (ت١٢٥٠هـــــ ــانِــيُّ ــوكَ ــالَ الــشَّ قَ
مْ  يْنَاكُ تَ أَ  : وَ نَحْ مِ  الَ الكَ نَ  مِ ءٍ  يْ بِشَ اتِ  ــوَ األَصْ ــعُ  فْ رَ وَ ــافِ  فَ األَدْ بُ  ــرْ ضَ احِ  النِّكَ فِي 
الِ  مَ الجَ فِ  صْ وَ لَى  عَ ةِ  لَ تَمِ شْ المُ ورِ  رُ لِلشُّ ةِ  جَ بَهِّ المُ انِي  بِاألَغَ الَ   ، هِ وِ نَحْ وَ مْ  يْنَاكُ تَ أَ
 ، هِ يْرِ غَ فِي  مُ  رُ يَحْ ا  مَ كَ احِ  النِّكَ فِي  مُ  رُ يَحْ لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، ورِ مُ الخُ ةِ  رَ اقَ عَ مُ وَ ورِ  جُ الفُ وَ

.(٤)« ةِ مَ رَّ حَ المُ ي  هِ الَ المَ ائِرُ  سَ لِكَ  ذَ كَ وَ
.(٥)« احَ : «أَعلِنُوا النِّكَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ولَ اهللاِ سُ نَّ رَ ک: أَ يرِ بَ بدِ اهللاِ بنِ الزُّ ن عَ عَ وَ

أخرجه البخاري (٥١٦٢).  (١)
۴ في «آداب الزفاف» (ص١٨٢). اه األلبانيُّ أخرجه الطبراني في «الصغير» (٣٤٣)، وقوَّ  (٢)

في   ۴ األلبانيُّ وحسنه   .- له  ياق  والسِّ  -  (١٨٤/٢) والحاكم   ،(١٠٨٨) الترمذي  أخرجه   (٣)
«آداب الزفاف» (ص١٨٣).

«نيل األوطار» (٢١٢/٦).  (٤)
۴ في «آداب الزفاف» (ص١٨٤). أخرجه ابن حبان (٤٠٦٦)، وحسنه األلبانيُّ  (٥)
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ربِ  الضَّ ةِ  إِبَاحَ ن  مِ مُ  لزَ يَ الَ  ): «وَ ۴ (ت٨٥٢هـ رٍ جَ حَ ابنُ  افِظُ  الحَ الَ  قَ
.(١)« هِ نَحوِ وَ ودِ  العُ كَ تِ  اآلالَ نَ  مِ هِ  يرِ غَ ةُ  إِبَاحَ  ، هِ نَحوِ وَ رسِ  العُ فِي  فِّ  بِالدُّ

 : الِ جَ الِ لِلرِّ جَ نَاءُ الرِّ ا غِ أَمَّ ۴ (ت٧٢٨هـ): «وَ يَّةَ يمِ مِ ابنُ تَ يخُ اإلِسالَ الَ شَ قَ وَ
.(٢)« رسِ اءِ فِي العُ اءِ لِلنِّسَ نَاءُ النِّسَ ى غِ بقَ . يَ ةِ ابَ حَ هدِ الصَّ انَ فِي عَ هُ كَ نَّ بلُغنَا أَ لَم يَ فَ

Ô̌\Ą̊ǔ’\ ;„̌fi ŽŸĄ̂ ;I ŽǪ̈ Ćâ’\ ;Ô̌]fį Ž≈; ; ; ; ;UňŽ’]Ćm’\ ;√̌ ŽîÊ⁄̨’\

اءُ فِــي  ــــدَ الــــحُ ، وَ ـــنَـــاءِ ـــنَ الـــغِ ــوصٍ مِ ــخــصُ ـــربٍ مَ ـــلِ بِـــضَ بـِ ــــوقُ اإلِ : «سَ اءُ ـــدَ  الـــحُ
.(٣)« عرِ الشِّ نَ  مِ هِ  يرِ بِغَ ونُ  يَكُ قَد  وَ  ، زِ جَ بِالرَّ ونُ  يَكُ ا  إِنَّمَ الِبِ  الغَ

 ،(٤ ) بِــلُ اإلِ ــنِــقُ  ــتُــعْ فَ  ،( ــةُ ــشَ نــجَ : (أَ ــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ ــادٍ  حَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولِ  سُ لِرَ ــانَ  كَ ــد  قَ وَ
ــعــنِــي:  يَ  .(٥ )« يـــرِ ارِ ـــوَ بِـــالـــقَ ــا  ــوقً كَ سَ يــــدَ وَ ! رُ ـــةُ ـــشَ نـــجَ ـــا أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ اهللاِ ـــــولُ  سُ ـــالَ رَ ـــقَ فَ

. ــاءِ ــةِ الــنِّــسَ ــفَ ــعَ ــا بِــضَ فــقً رِ
ــنَ  يـــرِ مِ ارِ ـــوَ ــنَّ بِـــالـــقَ ــهُ ــهَ ــبَّ ): «شَ ۴ (ت٦٠٦هــــــ يُّ رِ ــــزَ ــــالَ ابـــنُ األَثِـــيـــرِ الــــجَ قَ
 . زَ جَ الرَّ يضَ وَ رِ دُ القَ نْشِ يُ و وَ دُ ةُ يَحْ شَ نْجَ انَ أَ كَ ، وَ سرُ ا الكَ يهَ عُ إِلَ رِ هُ يُسْ َنَّ ، ألِ اجِ جَ الزُّ
.(٦)« لِكَ ن ذَ فِّ عَ هُ بِالكَ رَ مَ أَ ، فَ هُ اؤُ دَ نَّ حُ لُوبِهِ عَ فِي قُ قَ ، أَو يَ نَّ يبَهُ نْ أَن يُصِ أمَ لَم يَ فَ

نَا  رْ ، فَسِ يْبَرَ ملسو هيلع هللا ىلص إِلَى خَ عَ النَّبِيِّ نَا مَ جْ رَ : خَ الَ گ قَ عِ وَ َكْ ةَ بْنِ األْ لَمَ نْ سَ عَ وَ
ــانَ  كَ وَ ؟  اتِكَ نَيْهَ هُ ــنْ  مِ نَا  عُ مِ تُسْ الَ  أَ  ، رُ امِ عَ ا  يَ  : رٍ امِ لِعَ مِ  ــوْ ــقَ الْ ــنَ  مِ ــلٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ  ، يْالً لَ

: ولُ قُ يَ مِ  وْ قَ بِالْ و  دُ يَحْ لَ  نَزَ فَ  ، اءً دَّ حَ ا  رً اعِ شَ الً  جُ رَ رٌ  امِ عَ
«فتح الباري» (٤٤٣/٢) [المكتبة السلفية - القاهرة].  (١)

.(٥٥٣/٢٩) مجموع الفتاو  (٢)
«إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى واألغاني» (ص٣١).  (٣)

أي: تسرع.  (٤)
أخرجه البخاري (٦١٤٩)، ومسلم (٢٣٢٣) من حديث أنس بن مالكگ.  (٥)

«النهاية في غريب الحديث و األثر» (٣٩/٤).  (٦)
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ــــــنَــــــا يْ ــــــدَ ــــــتَ ــــــــا اهْ ـــــــــــــتَ مَ نْ الَ أَ ـــــــــــــوْ ــــــمَّ لَ ــــــهُ ـــــاالــــــلَّ ــــــنـَ ــــــيْ ــــــلَّ صَ الَ  وَ ــــــــا  ـــــــــنـَ قْ ـــــــــدَّ ـــــــــصَ تَ الَ  وَ
ــــــنَــــــا ــــــيْ ــــــقَ ــــــــــا اتَّ ــــــــــــكَ مَ اءً لَ ـــــــــــــــــــدَ ــــــــرْ فِ ــــــــفِ ــــــــاغْ ـــــــافَ ـــــــنَ ـــــــيْ قَ الَ إِنْ  امَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــدَ َقْ األْ ــــــــــــتِ  ــــــــــــبِّ ثَ وَ
ـــــــا ـــــــنَ ـــــــيْ ـــــــلَ ـــــــــةً عَ ـــــــــيـــــــــنَ ـــــــــكِ ـــــــــــــــنْ سَ ـــــــــــــــيَ ـــــــــــــــقِ لْ أَ ــــــــا وَ ـــــــــنـَ ـــــــــيْ بَ أَ بِـــــــــــنَـــــــــــا  ـــــــــــيـــــــــــحَ  صِ ا  إِذَ ـــــــــــــــــــــا  إِنَّ

ــــــا ــــــنَ ــــــيْ ــــــلَ ـــــــــــــوا عَ لُ ـــــــــــــوَّ ـــــــــــاحِ عَ ـــــــــــيَ بِـــــــــــالـــــــــــصِّ وَ
 : الَ قَ  ، عِ وَ َكْ األْ بْنُ  رُ  امِ عَ وا:  الُ قَ ؟»  ائِقُ السَّ ا  ذَ هَ نْ  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ فَ

؟(١) بِهِ تَنَا  تَعْ مْ أَ الَ  وْ لَ  ، بِيَّ اهللاِ نَ ا  يَ بَتْ  جَ وَ  : مِ وْ قَ الْ نَ  مِ لٌ  جُ رَ الَ  قَ هُ اُهللاُهللا»،  مُ حَ رْ «يَ
يقِ  فٍ فِي طَرِ وْ نِ بْنِ عَ مَ حْ بْدِ الرَّ عَ عَ نُ مَ يْنَا نَحْ : بَ الَ يدَ قَ زِ ائِبِ بْنِ يَ نِ السَّ عَ وَ
بْنِ  بَاحِ  لِرَ الَ  قَ مَّ  ثُ  ، يقَ الطَّرِ گ  نِ مَ حْ الرَّ بْدُ  عَ لَ  تَزَ اعْ  ، ةَ كَّ مَ مُّ  نَؤُ نُ  نَحْ وَ  ، جِّ الْحَ
مْ  هُ كَ رَ دْ أَ مْ  نِّيهِ غَ يُ بَاحٌ  رَ بَيْنَا  فَ  ، بَ النَّصْ نُ  سِ يُحْ انَ  كَ وَ  ، انَ سَّ حَ ا  بَ أَ ا  يَ نِّنَا  غَ  : فِ تَرِ غْ مُ الْ
ــا  : مَ ــنِ ــمَ حْ ــدُ الــرَّ ــبْ ــالَ عَ ــقَ ا؟ فَ ـــذَ ــا هَ : مَ ــالَ ــقَ ، فَ ــتِــهِ فَ ــالَ گ فِــي خِ ــابِ ــطَّ ــخَ ــنُ الْ ــرُ بْ ــمَ عُ
رِ  عْ ــيْــكَ بِشِ ــلَ ــعَ ا فَ ــذً ــنْــتَ آخِ ــإِنْ كُ گ: فَ ــرُ ــمَ ــالَ عُ ــقَ ــنَّــا. فَ ــرُ عَ ــصِّ ــقَ نُ ــو وَ ــهُ ــلْ ا نَ ــذَ ــأْسٌ بِــهَ بَ

.(٢) رٍ فِهْ بْنِ  بِ  ارِ حَ مُ نِي  بَ نْ  مِ لٌ  جُ رَ ارٌ  رَ ضِ وَ  ، طَّابِ الْخَ بْنِ  ارِ  رَ ضِ
 ، اءَ دَ الحُ بِهُ  شْ يُ م  هُ لَ نَاءٌ  غِ وَ  هُ وَ  ... ابِ األَعرَ انِي  غَ أَ ن  مِ بٌ  رْ «ضَ  : النَّصبُ وَ

.(٣)« نهُ قُّ مِ رَ هُ أَ نَّ إِالَّ أَ
ŽÏĆÕ] Ćç’\ ; Žÿ]⁄̨¡˛̄ \ ;Ì÷̨¡̨ ; ŽªË ŽçfiĆi’\ ;Ą̊fi Ž¡; ; ; ;U√̌Žd\ ĆÖ’\ ;√̌ ŽîÊ⁄̨’\

ا. مَ هِ يرِ غَ قِ وَ ندَ فرِ الخَ حَ دِ وَ سجِ ژ فِي بِنَاءِ المَ ةُ ابَ حَ الصَّ وَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص هُ زَ ا ارتَجَ مَ كَ
 ، ابَ التُّرَ لُ  نْقُ يَ ابِ  زَ األَحْ مَ  وْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ يْتُ  أَ رَ  : الَ قَ گ  اءِ البَرَ نِ  عَ

رواه البخاري (٤١٩٦)، ومسلم (١٨٠٢). وللحديث تتمة.  (١)
الطرب»  آالت  «تحريم  في   ۴ األلبانيُّ مةُ  العالَّ ه  إســنــادَ د  وجــوَّ  ،(٢٢٤/١٠) البيهقي  رواه   (٢)

(ص ١٢٩).
«لسان العرب» (١٥٧/١٤).  (٣)
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 : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ  ، نِهِ بَطْ يَاضَ  بَ ابُ  التُّرَ   ارَ وَ دْ  قَ وَ
ـــــــــا ــــــــــنـَ يْ ــــــــــدَ ــــــــــتَ ـــــــــــــــا اهْ ــــــــــــــــــــــــــتَ مَ نْ الَ أَ ــــــــــــــــــــــــــوْ ـــــالَ ــــــنـَ ــــــيْ ــــــلَّ صَ الَ  وَ ــــــــا  ـــــــــنـَ قْ ـــــــــدَّ ـــــــــصَ تَ الَ  وَ
ــــــا ـــــــنـَ ـــــــيْ ـــــــلَ ـــــــــةً عَ ـــــــــيـــــــــنَ ـــــــــكِ ـــــــــــــــنْ سَ لَ ـــــــــــــــزِ نْ ـــــــــــــــأَ ــــــافَ ـــــــنـَ ـــــــيْ قَ الَ إِنْ  امَ  ـــــــــــــــــــــــــــــدَ األَقْ ــــــــــــتِ  ــــــــــــبِّ ثَ وَ
ــــــا ــــــنَ ــــــيْ ــــــلَ عَ ا  ـــــــــــوْ ـــــــــــغَ بَ ــــــــــــــدْ  قَ ـــــــــــــــــــى  األُلَ ــــــــــا(١)إِنَّ  ــــــــــنَ ــــــــــيْ بَ أَ ـــــــةً  ــــــــنـَ ـــــــتْ فـِ وا  ادُ أَرَ ا  إِذَ

مَ  ـــــوْ يَ ــــونَ  ــــولُ ــــقُ يَ ــــوا  نُ ــــا كَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــــدٍ ــــمَّ ــــحَ مُ ـــــابَ  ـــــحَ صْ أَ نَّ  أَ گ:  ـــــــسٍ نَ أَ ــــــنْ  عَ وَ
: قِ ــنْــدَ ــخَ لْ ا

ا ــــــدً ــــــمَّ ــــــحَ ـــــــوا مُ ـــــــعُ ـــــــايَ يــــــــــنَ بَ ــــــــــذِ ــــــــنُ الَّ ــــــــحْ انَ ــــــــــــدً بَ ـــــا أَ ـــــيـــــنَ ـــــقِ ــــــــا بَ مِ مَ ــــــــــــــــــــــالَ سْ ِ ــــــى اإلْ ــــــلَ عَ
: ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ وَ ادٌ -.  مَّ حَ كَّ  شَ  - ادِ  هَ الْجِ لَى  عَ  : الَ قَ أَو 

هْ ـــــــــــــرَ خِ اآلْ ــــــرُ  ــــــيْ خَ ــــــرَ  ــــــيْ ــــــخَ الْ إِنَّ  ـــــمَّ  ـــــهُ (٢)الـــــلَّ هْ ــــــرَ ــــــاجِ ــــــهَ الــــــمُ ــــــارِ وَ ــــــصَ َنْ ــــرْ لِــــــألْ ــــفِ ــــاغْ فَ
لُّ  ـــدِ ـــتَ ـــسْ يَ ـــــد  قَ ۴: «وَ ـــبِـــيُّ ـــرطُ لـــقُ ا ـــاسِ  ـــبَّ لـــعَ ا ــــو  بُ ـــافِـــظُ أَ الـــحَ ـــةُ  مَ ـــالَّ لـــعَ ا ــــالَ  قَ
 ، ـــونِ ـــجُ هــــلُ الـــمُ ـــا أَ ـــهَ ـــاهَ شـــبَ أَ وَ ــــاعَ  األَســــجَ هِ  ـــــذِ ــهِ هَ ـــابـِ صـــحَ أَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيِّ لـــنَّ ـــادِ ا نـــشَ ـــإِ بِ
ــا  بِــهَ ــى  ــرضَ يَ الَ  ــرَ  ــاكِ ــنَ مَ ــى  ــلَ عَ ــلِ  ــمِ ــشــتَ الــمُ ــاعِ  ــمَ الــسَّ ـــنَ  مِ ـــوهُ  ثُ حـــدَ أَ ــا  مَ ـــةِ  ـــاحَ بَ إِ ــى  ــلَ عَ
 ، ــاتِ ــبَّــابَ الــشَّ وَ  ، اتِ ـــارَ ـــالـــطَّ -كَ ؟!  ـــاتِ ـــانَ يَ الـــدِّ هـــلِ  بِـــأَ يفَ  فَكَ  - اتِ  وءَ ـــرُ الـــمُ هـــلُ  أَ
قــصِ  الــرَّ وَ  ، ــانِ لــحَ ــاءِ بِــاألَ ــنَ الــغِ وَ  ، ــانِ ــبَّ الــشُّ وَ ــادِ  ــسَ هـــلِ الــفَ أَ وَ ــانِــي  ــغَ ــاعِ الــمَ اجــتِــمَ وَ
لِــكَ  ــوعُ ذَ ــجــمُ مَ وَ  . ــانُ ــجَّ ــمُ ــةُ الْ ــقَ ــسَ ــهُ الــفَ ــلُ ــفــعَ يَ ــا  ــمَ ، كَ امِ قـــدَ األَ ــربِ  ضَ وَ  ، ــامِ بِــاألَكــمَ
لَى  إِ بطَالِهِ  إِ فِي  يُحتَاجُ  فَالَ   ، انِ األَديَ ةِ  ورَ رُ ضَ ن  مِ يَةً  عصِ مَ هُ  ونُ كَ وَ هُ  ادُ فَسَ علَمُ  يُ
ــشــفَ  : (كَ ــيــنَــاهُ ــمَّ سَ ــنًــا  ــسَ حَ ا  ــزءً جُ لِــكَ  ذَ فِــي  ــبــنَــا  ــتَ كَ ــد  قَ وَ  . ــانٍ ــرهَ بُ الَ  وَ لِــيــلٍ  دَ ــةِ  ــامَ قَ إِ

.(٣ )«( ــاعِ ــمَ الــسَّ وَ جــدِ  ــائِــلِ الــوَ ــسَ ــكــمِ مَ حُ ــن  ــنَــاعِ عَ الــقِ
رواه البخاري (٢٨٣٧)، ومسلم (١٨٠٣).  (١)

ياق له -. رواه البخاري (٢٨٣٥)، ومسلم [١٣٠ - (١٨٠٣)] - والسِّ  (٢)
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٦٤٥/٣).  (٣)
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ارٍ  وَ وَ بِجَ ا هُ إِذَ ، فَ ينَةِ دِ مَ رَّ بِبَعْضِ الْ ملسو هيلع هللا ىلص مَ نَّ النَّبِيَّ گ: أَ الِكٍ نَسِ بْنِ مَ نْ أَ عَ
: لْنَ قُ يَ وَ  ، نَّيْنَ تَغَ يَ وَ نَّ  فِّهِ بِدُ بْنَ  رِ يَضْ

ــــــارِ ــــــجَّ ـــــي الــــــنَّ ــــــنـِ ــــــــــنْ بَ ارٍ مِ ــــــــــــــــوَ ـــــــنُ جَ ـــــــحْ ــــــــــــارِنَ ـــــــــــــــنْ جَ ـــــــــدٌ مِ ـــــــــمَّ ـــــــــحَ ا مُ ــــــــــــذَ ــــــــــــبَّ ــــــــــــا حَ يَ
.(١)« نَّ بُّكُ ُحِ ألَ إِنِّي  مُ  لَ عْ يَ  ُ ُاهللَّ «اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ فَ

يــنَــةِ  ــدِ انُ الــمَ ــــودَ ــهُ سُ ــلَ ــقــبَ ــاســتَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ـــــولُ اهللاِ سُ مَ رَ ـــدِ : قَ ـــالَ گ قَ ـــسٍ نَ ـــن أَ عَ وَ
نَّ  أَ ــسٌ  نَ أَ رْ  يَذكُ ــم  لَ وَ  ، مْ هِ مِ الَ بِكَ  ( الِحٌ صَ ــلٌ  جُ رَ دٌ  مَّ حَ مُ ــاءَ  (جَ  : ولُونَ قُ يَ وَ  ، فِنُونَ زْ يَ

.(٢) مْ اهُ نَهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ
Ž{]ę⁄̌’\ ; ŽÔ]fį Ž∆’\Ą̂ ; Ž‹ ĆÖų⁄̌’\ ; ŽÔ]fį Ž∆’\ ;fl̨Ëd̨ ;–̌Ǫ̈’\

ــا فِيهِ  ــنُــوعُ مَ ــمْ ــمَ ــنَــاءُ الْ ــغِ ): «الْ ۴ (ت٤٦٣هــــ ــرِّ ــبَ ــدِ الْ ــبْ ــنُ عَ ــافِــظُ ابْ ــالَ الــحَ قَ
 . بِ ــرَ ــعَ ــبِ الْ اهِ ــذَ ــنْ مَ ــا مِ وجً ــرُ خُ ــربِ وَ ــبًــا لِــلــضَّ ــلَ ، طَ ــرِ ــعْ نِ الــشِّ زْ ــادٌ لِـــوَ ــسَ إِفْ ــطِــيــطٌ وَ ــمْ تَ

.(٣)« مِ جَ عَ الْ انِ  لْحَ أَ ونَ  دُ لِ  َوَّ األْ بِ  رْ الضَّ فِي  ةُ  صَ خْ الرُّ تِ  دَ رَ وَ ا  إِنَّمَ وَ
ــلَــى  ــا عَ بَ ــاسِ الــرِّ ــيَ ــنــسِ قِ ــن جِ ــهُ مِ ــاسُ ــيَ ــقِ ، فَ ــومِ ــاءِ الــقَ ــنَ ــى غِ ــلَ ا عَ ـــذَ ـــاسَ هَ ــن قَ ــمَ فَ
وَ  هُ ي  الَّذِ احِ  النِّكَ لَى  عَ هُ  لُ اعِ فَ ونِ  لعُ المَ التَّحلِيلِ  وَ  ، اةِ كَّ ذَ المُ لَى  عَ يتَةِ  المَ وَ  ، البَيعِ
ا  مَ ينَ  بَ معَ  الجَ نُ  مَّ تَضَ تَ تِي  الَّ ةِ  قيِسَ األَ نَ  مِ لِكَ  ذَ مثَالُ  أَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص(٤).  ولِ اهللاِ سُ رَ نَّةُ  سُ
رواه ابن ماجه (١٨٩٩)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٥٣) [طبعة   (١)

مكتبة المعارف - الرياض].
ياق له -. وقال األلباني۴  رواه أبو داود (٤٩٢٣)، والنسائي في «الكبر» (٤٢٥٠) - والسِّ  (٢)
في «صحيح سنن أبي داود» (٢٠٧/٣) [طبعة مكتبة المعارف - الرياض]: «صحيح اإلسناد».

نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقالني۴ في «فتح الباري» (٥٤٣/١٠).  (٣)
«إغاثة اللهفان» (ص٢٤٧).  (٤)
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ا(١). مَ ينَهُ بَ هُ  ولُ سُ رَ وَ قَ اُهللا  رَّ فَ
Z Žÿ]p̨đÖ÷Ž’ ; ŽÃÊ…̌ ćÅ’\ ; ŽgÖį̂ ;€̌“ť

دُّ  عَ يُ  ، الِ جَ الرِّ نَ  مِ بِهِ  بَ  رَ ضَ مَن  نَّ  أَ وَ  ، الِ جَ الرِّ ونَ  دُ اءِ  بِالنِّسَ اصٌّ  خَ فُّ  الدُّ
. اءِ بِالنِّسَ ا  بِّهً تَشَ مُ

ــالِ  جَ ــنَ الــرِّ ــيــنَ مِ ــبِّــهِ ــتَــشَ ــمُ ملسو هيلع هللا ىلص الْ ــــولُ اهللاِ سُ ــنَ رَ ــعَ : لَ ـــالَ ک قَ ــاسٍ ــبَّ ــنِ عَ ــنِ ابْ عَ
.(٢) الِ جَ بِالرِّ اءِ  النِّسَ نَ  مِ اتِ  بِّهَ تَشَ مُ الْ وَ  ، اءِ بِالنِّسَ

 ، ــــالِ جَ ــــنَ الــــرِّ ـيــنَ مِ ـثـِ ــنـَّ ــخَ ــمُ ملسو هيلع هللا ىلص الْ ـــبِـــيُّ ـــنَ الـــنَّ ـــعَ : لَ ـــــالَ ک قَ ــــاسٍ ــــبَّ ــــنِ عَ ـــــنِ ابْ عَ وَ
جَ  ــأَخــرَ : فَ ـــالَ ــم». قَ ــوتِــكُ ــيُ ــن بُ ـــم مِ ـــوهُ جُ : «أَخـــرِ ــــالَ قَ ، وَ ــاءِ ــسَ ـــنَ الــنِّ تِ مِ ـــالَ جِّ ـــتَـــرَ ـــمُ الْ وَ

نًا(٣). فُالَ رُ  مَ عُ جَ  أَخرَ وَ نًا،  فُالَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ
 ، رِ اآلخَ نفِ  الصِّ ةِ  هَ ابَ شَ مُ ن  عَ اءِ  النِّسَ وَ الِ  جَ الرِّ نَ  مِ كُال  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ى  نَهَ وَ
ــا  ــنَّ «لَــيــسَ مِ وَ  ،(٤ ــم»( ــنــهُ ــوَ مِ ــهُ فَ ــومٍ  ــقَ بِ ــهَ  ــبَّ ــشَ تَ ــن  : «مَ ــوعِ ــرفُ يــثِ الــمَ ــدِ فِــي الــحَ ــا  ــمَ كَ
 ، ــنَّ ــهِ قِ خــالَ ــن أَ ــبُ مِ ــسِ ــكــتَ يَ  ، ــاءِ ــهُ بِــالــنِّــسَ ــبِّ ــشَ ــتَ ــلُ الــمُ جُ الــرَّ وَ  .(٥ ــا»( نَ ــيــرِ بِــغَ ــهَ  ــبَّ ــشَ تَ ــن  مَ

.(٦ ) ــهِ ــبُّــهِ ــشَ ــبِ تَ ــسَ بِــحَ
غَ  ــالَ الــبَ ــغَ  ــلَّ بَ ــن  مَ ــى  ــلَ عَ ــهُ  مُ ــالَ سَ وَ اتُ اهللاِ  لَوَ فَصَ ؛  اقِــعِ الــوَ فِــي  ــدٌ  ــاهَ ــشَ مُ ا  ـــذَ هَ وَ

.(٧) ةَ األُمَّ حَ  نَصَ وَ  ، انَةَ األَمَ  َّأَد وَ  ، ةَ الَ سَ الرِّ لَّغَ  بَ وَ  ، بِينَ المُ
«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» (ص١٩٨).  (١)

رواه البخاري (٥٨٨٥). رواه البخاري (٥٨٨٦).(٢)   (٣)
أبي  سنن  في «صحيح  األلباني۴  وقــال  عمرک،  ابن  حديث  من  داود (٤٠٣١)  أبو  رواه   (٤)

داود» (٥٠٤/٢): «حسن صحيح».
رواه الترمذي (٢٦٩٥) من حديث عبد الله بن عمروک، وحسنه األلباني۴ في «صحيح   (٥)

الترغيب والترهيب» (٢٧٢٣).
.(١٥٣/٢٢ - ١٥٤) «مجموع الفتاو»  (٦)

يَّة» (١٥/ ٢٥٩). نِيَّة في األجوبة النَّجدِ ر السَّ رَ «الدُّ  (٧)



MSM

. اءِ بِالنِّسَ بَّهَ  تَشَ يَ أَن  ى  يَرضَ وَ  ، يدَ دِ الشَّ يدَ  عِ الوَ ا  ذَ هَ علَمُ  يَ ن  مَّ مِ  : بُ العَجَ فَ
ــلُّ إِالَّ  ــحِ فِّ الَ يَ بُ الـــدُّ ــــرْ ضَ ): «وَ ۴ (ت٤٠٣هــــــــ ــيُّ ــلِــيــمِ ــــامُ الْــحَ مَ ـــالَ اإلِ قَ
نَ  مِ ينَ  بِّهِ تَشَ مُ الْ ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ سُ رَ ــنَ  ــعَ لَ وَ  . نَّ الِهِ مَ عْ أَ ــنْ  مِ ــلِ  َصْ األْ فِي  ــهُ  َنَّ ألِ  ، اءِ لِلنِّسَ

.(١)« اءِ بِالنِّسَ الِ  جَ الرِّ
بِهِ  بُ  رْ الضَّ ــا  مَّ أَ «وَ  :( (ت٦٢٠هـــ  ۴ يُّ سِ قدِ المَ ةَ  امَ دَ قُ ابنُ  قُ  فَّ وَ المُ ــالَ  قَ
نَّثُونَ  خَ مُ الْ وَ  ، اءُ النِّسَ بِهِ  بُ  رِ يَضْ انَ  كَ ا  إنَّمَ هُ  ألَنَّ ؛  الٍ حَ لِّ  كُ لَى  عَ وهٌ  رُ كْ فَمَ الِ  جَ لِلرِّ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــنَ الــنَّــبِــيُّ ــعَ ــدْ لَ قَ ، وَ ــاءِ ــبُّــهٌ بِــالــنِّــسَ ــشَ ــهِ تَ ــالِ بِ جَ بِ الــرِّ ــرْ ــي ضَ ــفِ ، فَ ــنَّ ــونَ بِــهِ ــبِّــهُ ــتَــشَ ــمُ الْ

.(٢)« اءِ بِالنِّسَ الِ  جَ الرِّ نَ  مِ ينَ  بِّهِ تَشَ مُ الْ
نْ  ــاءِ أَ ـــصَ لِــلــنِّــسَ خَّ ): «رَ ۴ (ت٧٢٨هـــــ ــةَ ــيَّ ــيــمِ مِ ابــنُ تَ ســـالَ ــيــخُ اإلِ ـــالَ شَ قَ وَ
نْ  كُ ــمْ يَ ــلَ ، فَ هِ ــدِ ــهْ ــلَــى عَ ــالُ عَ جَ ــا الــرِّ مَّ أَ . وَ احِ ـــرَ َفْ األْ اسِ وَ ـــرَ َعْ فِّ فِــي األْ ــنَ بِــالــدُّ بْ ــرِ ــضْ يَ
ــهُ  نَّ أَ يحِ  حِ الصَّ فِــي  ــنْــهُ  عَ ــبَــتَ  ثَ ــدْ  قَ ــلْ  بَ  ، ــفٍّ بِــكَ قُ  فِّ يُصَ الَ  وَ فٍّ  بِــدُ بُ  ــرِ ــضْ يَ مْ  نْهُ مِ ــدٌ  أَحَ
ملسو هيلع هللا ىلص]  ـــــولُ اهللاِ سُ ـــنَ [رَ ـــعَ «لَ »(٣). وَ ــاءِ ــسَ ــلــنِّ ــيــقُ لِ ــفِ الــتَّــصْ ، وَ ــالِ جَ ــلــرِّ ــبِــيــحُ لِ ــسْ : «الــتَّ ـــالَ قَ
ا  مَّ لَ وَ  .(٤)« الِ جَ بِالرِّ اءِ  النِّسَ نَ  مِ اتِ  بِّهَ تَشَ مُ الْ وَ  ، اءِ بِالنِّسَ الِ  جَ الرِّ نَ  مِ ينَ  بِّهِ تَشَ المُ
ونَ  مُّ يُسَ لَفُ  السَّ ــانَ  كَ  ، ــاءِ الــنِّــسَ ــلِ  ــمَ عَ ــنْ  مِ ــفِّ  ــكَ الْ وَ فِّ  بِــالــدُّ بُ  ــرْ الــضَّ وَ ــنَــاءُ  ــغِ الْ ــانَ  كَ
ا  ذَ هَ وَ  ، انِيثَ خَ مَ نِّينَ  غَ مُ الْ الَ  جَ الرِّ ونَ  مُّ يُسَ وَ نَّثًا،  خَ مُ الِ  جَ الرِّ نَ  مِ لِكَ  ذَ لُ  عَ فْ يَ نْ  مَ

.(٥)« مْ هِ مِ الَ كَ فِي  ورٌ  هُ شْ مَ
. اءِ بِالنِّسَ ينَ  بِّهِ تَشَ مُ أَي:   ، انِيثَ خَ مَ عنَى  مَ وَ

«المنهاج في شعب اإليمان» (١٩/٣)، ونقله عنه البيهقي۴ في «الجامع لشعب اإليمان»   (١)
.(١٢٢/٧)

«المغني» (٤٢/١٢).  (٢)
رواه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) من حديث أبي هريرةگ.  (٣)

رواه البخاري (٥٨٨٥)، من حديث ابن عباسک.  (٤)
«مجموع الفتاو والرسائل البن تيمية» (٥٦٥/١١ - ٥٦٦).  (٥)
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ارِ  نكِسَ نَّثًا: الِ خَ يَ مُ مِّ نَّثُ «سُ خَ ): المُ ۴ (ت٦٧٦هــ يُّ وِ امُ النَّوَ مَ الَ اإلِ قَ
.(١)« طَفتُهُ عَ ا  إِذَ  : يءَ الشَّ نَّثْتُ  خَ  : الُ قَ يُ  ، لِينِهِ وَ هِ  مِ الَ كَ

نَّ  ــلَــى أَ ــاءِ عَ ــمَ ــلَ ــورُ الــعُ ــمــهُ ): «جُ ـــ ۴ (ت٧٩٥هـــ ــبٍ جَ ــافِــظُ ابــنُ رَ ــالَ الــحَ قَ
ــوَ  هُ وَ  ، ــاءِ بِــالــنِّــسَ بُّهِ  التَّشَ ــنَ  مِ ــهُ  ــإِنَّ فَ ؛  ــالِ جَ لِــلــرِّ هُ  فِعلُ ــبَــاحُ  يُ الَ  نَاءِ  لِلغِ فِّ  بِــالــدُّ ــربَ  الــضَّ

.(٢)« نهُ مِ منُوعٌ  مَ
 : فِّ بِ بِــالــدُّ ــرْ ــأنِ الــضَّ ) فِــي شَ ـــ ۴ (ت٨٥٢هـــ ــرٍ ــجَ ــافِــظُ ابــنُ حَ ـــالَ الــحَ قَ وَ
 ، ــالُ جَ ــنَّ الــرِّ ــقُ بِــهِ ــتَــحِ ــلْ ــالَ يَ ، فَ ــاءِ لِـــكَ لِــلــنِّــسَ نُ فِــي ذَ ذْ ِ ــا اإلْ ــةُ فِــيــهَ يَّ ــوِ ــقَ يـــثُ الْ ـــادِ َحَ األْ «وَ

.(٣)« نَّ بِهِ بُّهِ  التَّشَ نِ  عَ يِ  النَّهْ ومِ  مُ لِعُ
Z ŽÎ˛̂Ö⁄̨’\ ;fl̨ ŽŸ ; ŽÔ]fį Ž∆’\ ; Žƒ]⁄̨ą̀ ;€̌“ť;U fiÿ\ı̨à̌

بدِ - بَعدَ  ــلَــى العَ ا عَ رً ــرَ ــدَّ ضَ شَ ــةٍ أَ حَ ــارِ ــن جَ ــيــسَ مِ ــهُ «لَ نَّ ــمْ -  - بِــأَ ــلَ اعْ
.(٤)« تنَةِ ا فِي الفِ قُوعً بُ وُ قرَ أَ ، وَ لبِ ولٍ إِلَى القَ سُ عُ رَ هُ أَسرَ َنَّ ، ألِ هِ معِ ن سَ انِهِ - مِ لِسَ

ــنَ  عَ مِ ــيــهِ أَســرَ كُ إِلَ ــالَ ــانَ «الــهَ ؛ كَ ــهِ ــمــعِ ــنْ سَ ــنَــاءِ مِ الــغِ لَ اللَّهوِ وَ هْ ــنَ أَ ــكَّ ــنْ مَ ــمَ فَ
.(٥)« ملِ الرَّ انِ  قِيْعَ إِلَى  يْلِ  السَّ

ادُ  سَ الفَ وَ  ، أَعظَمَ بِهِ  تنَةُ  الفِ انَتِ  كَ األُنثَى،  نَ  مِ انَ  كَ ا  إِذَ نَاءَ  الغِ نَّ  أَ كَّ  شَ الَ  وَ
. كثَرَ أَ نهُ  مِ النَّاتِجُ 

ــولِــهِ  ــولِ فِــي قَ ةِ بِــالــقَ ــرأَ ــوعِ الــمَ ــضُ يــمِ خُ ــحــرِ ــلَــى تَ يــمُ عَ ــرِ ــرآنُ الــكَ لَّ الــقُ ـــد دَ قَ «وَ
 <  ;  :  9  8  7 6  5  4  3  2  1﴿ ڽ: 

f﴾ [األحزاب].   D  C  B  A  @  ?  >  =

«تهذيب األسماء والصفات» (ص٥٩٣). «فتح الباري البن رجب» (٤٣٤/٨).(١)   (٢)
«فتح الباري» (٢٢٦/٩). «رسالة المسترشدين» (ص١٢٢).(٣)   (٤)

«زهر اآلداب وثمر األلباب» (ص٥٨٢).  (٥)
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ـــعَ  ، مَ ــــولِ ـــي الــــقَ ـــوعِ فِ ـــضُ ــــنِ الـــخُ ـــيْـــنَ عَ ـــنْـــهَ ـيــنَ يُ ــنـِ ــؤمِ ــــاتُ الــمُ ــــهَ مَّ ـــت أُ ـــانَ ا كَ إِذَ وَ
ــيــنَ  بَ نَّ وَ ينَهُ تِــي الَ نِــســبَــةَ بَ ــاءِ الــالَّ ــنَ الــنِّــسَ ــنَّ مِ هِ ــيــرِ ــيــفَ بِــغَ ــكَ ، فَ ــنَّ اهُ ــقــوَ تَ ــنَّ وَ تِــهِ ــارَ ــهَ طَ
اتِنَاتِ  الفَ صرِ  العَ اءِ  بِنِسَ يفَ  فَكَ ةِ؟  ارَ الطَّهَ وَ   التَّقوَ الِ  مَ كَ فِي   ، نِينَ ؤمِ المُ اتِ  هَ مَّ أُ

؟! نَّ نهُ مِ اءَ اُهللا  شَ ا  مَ إِالَّ   ، فتُونَاتِ المَ
ــى  ولَ أَ ــابِ  بَ ــن  مِ ــنَــاءُ  ــالــغِ فَ  . ــولِ الــقَ فِــي  ــوعِ  ــضُ الــخُ ــنِ  عَ ــى  ــنــهَ يَ اُهللا  انَ  كَ ا  ذَ إِ وَ
ــن  مَ ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــى  ــخــفَ يَ الَ  وَ  ، ــولِ الــقَ دِ  ــرَّ ــجَ مُ ــن  مِ ـــدُّ  شَ أَ ــيــهِ  فِ ــةَ  ــتــنَ الــفِ َنَّ  ألِ  ، حـــرَ أَ وَ
فِــي  لـــنَّـــاسَ  ــا ا ـهَ ــبَــتـِ ــاطَ ــخَ مُ وَ  ، ـــنَـــاءِ ةِ بِـــالـــغِ ـــرأَ ــــوتِ الـــمَ صَ فِـــي  ـــا  ، مَ ةٍ ـــيـــرَ ـــصِ ــــى بَ دنَ ـــهُ أَ لَ
ــوتِ  الــصَّ ــيــمِ  ــرخِ ــعَ تَ مَ ــا  ــيَّــمَ الَ سِ  . ئِــزِ ا ــرَ ةِ الــغَ ــارَ ثَ إِ وَ ــتــنَــةِ  الــفِ ــنَ  مِ ــا،  هَ ــحــوِ نَ وَ ــةِ  اعَ ذَ اإلِ

 .(١ )« ــيــنِــهِ ــحــسِ تَ وَ
ا  إِذَ ــيــلُ  ــمِ يَ وَ نثَنِي،  تَ ةً  أَ امــرَ ــيَ  ــقِ لَ ا  إِذَ يلُ  مِ يَ الَ  ءِ  ــالَ ــقَ الــعُ ــنَ  مِ ا  ثِيرً كَ ــدُ  ــجِ تَ ا  ــذَ لِــهَ وَ

.(٢) نَاءَ الغِ عَ  مِ سَ
ا  هَ لَ نبَغِي  يَ ــالَ  فَ ــا:  ــهَ ــوتُ صَ ـــا  مَّ أَ «وَ  :۴ ــيُّ ــوشِ طُ ــرْ الــطُّ ــكــرٍ  بَ ــو  بُ أَ ــةُ  مَ ــالَّ الــعَ ــالَ  قَ
؟!  اللَّهوِ وَ نَاءِ  بِالغِ يفَ  فَكَ الَى،  عَ تَ  ِ هلِلَّ اتِ  الطَّاعَ وَ بَاتِ  رُ القُ فِي  ا  هَ وتَ صَ عَ  تَرفَ أَن 
إِن  الَى، فَ عَ ِ تَ ةً هلِلَّ ربَ ونِهِ قُ عَ كَ نَّ مَ نهُ اقِطٌ عَ انَ سَ نَّ األَذَ ا: أَ ذَ ةِ هَ حَّ لَى صِ لِيلُ عَ الدَّ وَ
ا الَ  ذَ لِهَ . وَ ا فِتنَةٌ هَ وتَ َنَّ صَ لٌ ألِ جُ نَ رَ ذِّ ؤَ تَّى يُ ةِ حَ اعَ مَ نِ الجَ زِ عَ ةُ لَم تُجْ رأَ نَتِ المَ ذَّ أَ
 . يطَانِ بَائِلُ الشَّ اءُ حَ النِّسَ . وَ ا فِتنَةٌ هَ رِ خِّ ؤَ رَ إِلَى مُ َنَّ النَّظَ ، ألِ ةَ اعَ مَ مَّ الجَ ؤُ وزُ أَن تَ يَجُ
 . الُ جَ ا الرِّ هَ عُ يثُ يَسمَ هرِ بِحَ ةِ الجَ الَ ا فِي صَ هَ وتَ عَ صَ ا أَن تَرفَ هَ نبَغِي لَ لِكَ الَ يَ ذَ كَ وَ
ا  هَ عَ يَسمَ لِــئَــالَّ  ارَ  ســـرَ اإلِ ةِ  يضَ رِ الفَ ةِ  ــالَ صَ فِــي  ــرآنِ  الــقُ ةِ  اءَ ـــرَ قِ فِــي  ا  نَّتُهَ سُ ــانَــت  كَ ا  ــإِذَ فَ
فضَ  خَ جِّ  الحَ فِي  التَّلبِيَةِ  فِي  اءِ  النِّسَ نَّةُ  سُ لِكَ  ذَ كَ وَ ؟!  نَاءِ بِالغِ ظَنُّكَ  ا  فَمَ  ، الُ جَ الرِّ
 : ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــيَّ ــبِ نَّ الــنَّ  أَ ـــرَ الَ تَ . أَ ـــانُ فـــتِـــتَ ـــنَّ االِ اتِـــهِ ــن أَصـــوَ ــافُ مِ ــخَ ــــهُ يُ َنَّ ، ألِ ـــوتِ الـــصَّ

يَّة» (١٥/ ١٠٥ - ١٠٦). نِيَّة في األجوبة النَّجدِ ر السَّ رَ «الدُّ  (١)
.۴ يِّ طُوشِ «كتاب تحريم الغناء والسماع» (ص٢٠٧)، ألبي بكر الطُّرْ  (٢)
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 ، ةٍ ــورَ لَيسَ بِــعَ ــا فَ ــهَ مِ ــالَ ــرُ كَ ــائِ ــا سَ مَّ ــأَ »(١). فَ ــاءِ ــيــقُ لِــلــنِّــسَ ــفِ الــتَّــصْ ، وَ ــالِ جَ ــبِــيــحُ لِــلــرِّ «الــتَّــسْ
.(٢)« نَّ تُهُ لَ امَ عَ مُ وَ نَّ  هُ يعُ بَ وَ نَّ  هِ مِ الَ كَ اعُ  مَ سَ لِ  جُ لِلرَّ وزُ  يَجُ ا  ذَ لِهَ وَ

ŽÔ]fį Ž∆’\ ;Å̌ Žà]̨Ÿ̨

ــدُ  فــسَ الَ أَ ، وَ ــاءِ ــنَ ـــنَ الــغِ ـــرُّ مِ ــاسِ أَضَ ــى الــنَّ ــلَ ــيــسَ عَ ـــهُ «لَ نَّ ــمْ -  - بِـــأَ ــلَ اعْ
 .(٣)« نهُ مِ م  هِ يمِ رِ حَ وَ م  دِهِ أَوالَ وَ م  الِهِ موَ أَ وَ م  انِهِ ديَ أَ وَ م  لُوبِهِ قُ وَ م  ولِهِ قُ لِعُ

 ، ةٍ نِقمَ ن  مِ لَبَ  جَ م  كَ وَ  ، ةٍ نِعمَ ن  مِ لَبَ  سَ م  كَ وَ  ، قَلبٍ ن  «مِ نَاءُ  الغِ دَ  فسَ أَ م  كَ
دَّ  صُ م  كَ وَ  ، امِ اآلثَ وَ مِ  ارِ حَ المَ نَ  مِ بِهِ  لَّ  استُحِ مِ  كَ وَ  ، امٍ رَ حَ فَرجٍ  ن  مِ بِهِ  كِبَ  رُ م  كَ وَ

اةِ؟!»(٤). النَّجَ بِيلَ  سَ الِكِينَ  السَّ لَى  عَ قَطَعَ  م  كَ وَ  ، ةِ الَ الصَّ نِ  عَ وَ كرِ اهللاِ  ذِ ن  عَ
. اقُ النِّفَ فِيهِ  اجَ  هَ ؛  لبُ القَ دَ  فَسَ ذا  إَِ وَ  ، لبَ القَ دُ  سِ فْ يُ نَاءُ  الغِ وَ

.(٥)« لبِ القَ فِي  اقَ  النِّفَ نبِتُ  يُ نَاءُ  «الغِ گ:  ودٍ سعُ مَ ابنُ  الَ  قَ
اءُ  المَ نبِتُ  يُ ا  مَ كَ  ، لبِ القَ فِي  اقَ  النِّفَ نبِتُ  يُ نَاءَ  الغِ ۴: «إِنَّ  عبِيُّ الشَّ الَ  قَ وَ

.(٦)« رعَ الزَّ اءُ  المَ نبِتُ  يُ ا  مَ كَ  ، لبِ القَ فِي  انَ  يمَ اإلِ نبِتُ  يُ كرَ  الذِّ إِنَّ  وَ ؛  رعَ الزَّ
 ، ةِ ــالَ ــى الــصَّ ــيَــامِ إِلَ ــنــدَ الــقِ ــلُ عِ ــسَ الــكَ ، وَ كرِ اهللاِ ــةُ ذِ ــلَّ : قِ ــاقِ ــاتِ الــنِّــفَ مَ ــالَ ــن عَ ــمِ فَ

. هُ فُ صْ وَ ا  ذَ هَ وَ إِالَّ  نَاءِ  بِالغِ فتُونًا  مَ دَ  تَجِ نْ  أَ لَّ  قَ وَ  ، ةِ الَ الصَّ رُ  قْ نَ وَ
رواه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) من حديث أبي هريرةگ.  (١)

.۴ يِّ طُوشِ «كتاب تحريم الغناء والسماع» (ص٢٠٣ - ٢٠٤)، ألبي بكر الطُّرْ  (٢)
ف يسير. «مدارج السالكين» (٣٧٨/١) [طبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت]، بتصرُّ  (٣)

«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» (ص٩٧).  (٤)
 «الكبر في «السنن  البيهقي  طريقه:  ومن   ،(٣١ المالهي» (رقــم:  في «ذم  الدنيا  أبي  ابن  رواه   (٥)

(٢٢٣/١٠). وصححه األلباني۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٤٥).
مةُ  ه العالَّ د إسنادَ يُّ في «تعظيم قدر الصالة» (٦٩١)، وجوَّ زِ وَ رْ رواه اإلمام محمد بن نصر المَ  (٦)

۴ في «تحريم آالت الطرب» (ص١٣). األلبانيُّ
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بِّحُ  قَ يُ وَ  ، بِهِ رُ  أمُ يَ وَ  ، نُهُ يِّ زَ يُ وَ  ، بِيحَ القَ نُ  سِّ يُحَ هُ  إِنَّ فَ  ، رِ عْ الشِّ بِ  أَكذَ نْ  مِ نَاءُ  الغِ وَ
. اقِ النِّفَ ينُ  عَ لِكَ  ذَ وَ  ، فِيهِ دُ  هِّ زَ يُ وَ  ، نَ سَ الحَ

ــورِ  ــضُ ــن حُ ــلِ عَ ــسَ ـــنَ الــكَ ــيــهِ مِ فِ ، إِالَّ وَ ــاءِ ــنَ ــالــغِ ــا بِ ــونً ــفــتُ ــدَ مَ ــجِ ـــلَّ أَن تَ ا: قَ ـــذَ لِـــهَ وَ
. اقِ النِّفَ ينُ  عَ ا  ذَ هَ وَ  ، جرِ الفَ ةَ  الَ صَ وَ  ، اءِ العِشَ ةَ  الَ صَ ا  وصً صُ خُ وَ  ، ةِ اعَ مَ الجَ ةِ  الَ صَ

لِ  مَ العَ وَ  ، هِ رِ بُّ دَ تَ وَ رآنِ  القُ فَهمِ  نْ  عَ لبَ  القَ ي  لْهِ يُ هُ  نَّ : «أَ نَاءِ الغِ اصِّ  وَ خَ مِن  وَ
ــنَ  ــا مِ ــمَ ــيــنَــهُ ــا بَ ا؛ لِــمَ ــــدً بَ ــلــبِ أَ ــانِ فِـــي الــقَ ــعَ ــمِ ــجــتَ ـــنَـــاءَ الَ يَ الـــغِ ـــرآنَ وَ ــــإِنَّ الـــقُ ؛ فَ ـيــهِ ــا فـِ ــمَ بِ

.« ادِّ التَّضَ
:۴ يَّمِ القَ ابنُ  الَ  قَ

ــا ــنَ ـــــانِ الــغِ ـــــــبُّ أَلـــــحَ حُ ـــــبُّ الـــكِـــتَـــابِ وَ (١)حُ ــــانِ ــــعَ ــــمِ ــــجــــتَ ــــيــــسَ يَ ــــبــــدٍ لَ ــــلــــبِ عَ فِـــــي قَ
اتِ  وَ هَ شَ بَةِ  انَ جَ مُ وَ  ، ةِ فَّ بِالعِ رُ  أمُ يَ وَ  ، وَ الهَ بَاعِ  اتِّ نِ  عَ ى  نهَ يَ رآنَ  القُ نَّ  إِ «فَ
ــاءُ  ــنَ الــغِ وَ  ، ــانِ ــيــطَ اتِ الــشَّ ـــوَ ـــطُ خُ ــبَــاعِ  تِّ ـــنِ ا ــى عَ ــنــهَ يَ وَ  ، ــيِّ ـــابِ الــغَ ســـبَ أَ وَ  ، ــوسِ ــفُ الــنُّ
ــثِــيــرُ  ــيُ فَ  ، ــيِّ اتِ الــغَ ــوَ ــهَ ــى شَ لَ إِ ــوسَ  ــيِّــجُ الــنُّــفُ ــهَ يُ وَ  ، ــنُــهُ ــسِّ ــحَ يُ وَ  ، ــهِ ــلِّ لِــكَ كُ ــدِّ ذَ ــرُ بِــضِ ــأمُ يَ
لِّ  كُ لِ  صْ وَ لَى  إِ ا  هَ وقُ يَسُ وَ  ، بِيحٍ قَ لِّ  كُ لَى  إِ ا  هَ كُ رِّ يُحَ وَ ا،  اطِنَهَ قَ جُ  عِ زْ يُ وَ ا،  نَهَ امِ كَ

.(٢ )« ــلِــيــحٍ مَ وَ ــةٍ  ــلِــيــحَ مَ
 ، تْ بَغَ وَ إِالَّ  ةٌ  أَ امــرَ الَ  وَ  ، دَ فَسَ وَ إِالَّ  بِيٌّ  صَ اهُ  انَ عَ ا  مَ هُ  نَّ أَ  : النَّاسُ دَ  اهَ شَ قَد  «وَ
.(٣)« انِ نِ البُرهَ غنِي عَ لِكَ يُ ن ذَ يَانُ مِ العِ ، وَ إِالَّ يخٌ إِالَّ وَ الَ شَ ، وَ إِالَّ ابٌّ إِالَّ وَ الَ شَ وَ

ــا  ــاقً ــبَ نِــفَ ــلْ ــقَ ثُ الْ ــــورِ ـــهُ يُ ـــإِنَّ ــاءُ فَ ــنَ ــغِ ۴: «الْ ــةَ ــيَّ ــيــمِ مِ ابـــنُ تَ ســــالَ ــيــخُ اإلِ ـــالَ شَ قَ
ــلِ  ــمَ ــعَ الْ ــعِ وَ ــافِ ــمِ الــنَّ ــلْ ــعِ ـــنَ الْ ـــرَ بِـــهِ مِ مِ ــا أُ ـــنْ مَ ــبَ عَ ــلْ ــقَ ـــدُّ الْ ـــصُ يَ ـــى، وَ نَ ـــى الـــزِّ ـــو إِلَ عُ ـــدْ يَ وَ
.(٤)« فِيهِ ةَ  ائِدَ فَ الَ  هُ  نَّ أَ عَ  مَ  ، نَاتِ سَ الْحَ نِ  عَ ى  نْهَ يَ وَ  ، يِّئَاتِ السَّ إِلَى  و  عُ يَدْ فَ  ، الِحِ الصَّ

«الكافية الشافية» (ص٣٦٦) [طبعة دار ابن خزيمة - الرياض].  (١)
«إغاثة اللهفان» (ص٢٥٢). وانظر: «نزهة األسماع» ( ص١٠١ - ١٠٣).  (٢)

«تهذيب مدارج السالكين» (٤٢٧/١).  (٣).(١٩٤/٢٠ - ١٩٥) «مجموع الفتاو»  (٤)
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 : بِ ارُ نَاهُ بِالتَّجَ فْ رَ عَ نَا - وَ يرُ غَ اهُ - نَحنُ وَ دنَ اهَ ي شَ الَّذِ ۴: «وَ يِّمِ الَ ابنُ القَ قَ وَ
إِالَّ  ا،  بِهَ لُوا  تَغَ اشْ وَ م،  فِيهِ تْ  فَشَ وَ  ، قَومٍ فِي  تُ اللَّهوِ  آالَ وَ فُ  ازِ عَ المَ تِ  رَ ظَهَ ا  مَ هُ  نَّ أَ

.(١)« وءِ ةِ السُّ الَ وُ دبِ وَ الجَ طِ وَ حْ لُوا بِالقَ بُ ، وَ وَّ دُ مُ العَ لَيهِ لَّطَ اُهللا عَ سَ
كثَرُ  أَ  ، انِ األَديَ وَ وسِ  النُّفُ وَ لُوبِ  القُ «فِي  نَاءِ  الغِ اعِ  مَ سَ دُ  اسِ فَ فَمَ ةِ  ملَ بِالجُ وَ
 ، ةِ قِيقَ الرَّ اتِ  مَ النَّغَ وَ  ، ةِ األَنِيقَ ينَاتِ  التَّلحِ نَ  مِ ا  فِيهَ ا  لِمَ  .(٢)« دُّ العَ بِهِ  يطَ  يُحِ أَن  ن  مِ

.(٣) نِ يُّ التَّدَ نِ  عَ ي  تُلهِ وَ  ، بَاعَ الطِّ يِّجُ  هَ تُ تِي  الَّ
]‚̨Ë÷̨¡̨ ; ćÄ ĆÖ’\Ą̂ ; fik]‚̨ěå̌

عَ  ضَ فَوَ  : الَ قَ ا،  ارً مَ زْ مِ رَ  مَ عُ ابْنُ  عَ  مِ سَ  : الَ قَ افِعٍ  نَ نْ  عَ        
ــعُ  ــمَ ــسْ ـــل تَ ! هَ ـــافِـــعُ ـــا نَ يَ ــــالَ لِـــي:  قَ وَ  ، يـــقِ ـــرِ ـــنِ الـــطَّ ــــأَ عَ نَ وَ  ، ـــهِ ـــيْ نَ ذُ ــى أُ ــلَ ــيْــهِ عَ ــبُــعَ صْ أُ
ــعَ  مَ ـتُ  ــنـْ كُ  : ــــالَ قَ وَ  ، ـــهِ ـــيْ نَ ذُ أُ ـــنْ  مِ ــيْــهِ  ــبُــعَ صْ أُ ـــعَ  فَ ـــرَ فَ  : ـــالَ قَ  . الَ  : ــلــتُ ــقُ فَ  : ـــالَ قَ ــا؟  ــئً ــيْ شَ

 .(٤ ا( ــذَ ــثْــلَ هَ ــنَــعَ مِ ــصَ فَ ا،  ــذَ ــثْــلَ هَ ــعَ مِ ــمِ ــسَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  الــنَّــبِــيِّ
ا،  امً رَ حَ انَ  كَ لَو  وا:  الُ قَ وَ  ، ارِ زمَ المِ ةِ  إِبَاحَ لَى  عَ بَرِ  الخَ ا  ذَ بِهَ قَومٌ  احتَجَّ  دِ  قَ وَ
 ، ــهِ ــاعِ ــنَ اســتِــمَ ــا مِ ــافِــعً ــرَ نَ ــمَ ــعَ ابــنُ عُ ــنَ ــمَ لَ ، وَ ــهِ ــاعِ ــمَ ــن سَ ــرَ مِ ــمَ ملسو هيلع هللا ىلص ابــنَ عُ ــبِــيُّ ــنَــعَ الــنَّ ــمَ لَ

ا. بِهَ رِ  امِ الزَّ لَى  عَ رَ  َنكَ ألَ وَ
: وهٍ جُ وُ نْ  مِ  : ابُ وَ الجَ وَ

ا؛  عً امِ سَ بَل  ا،  عً ستَمِ مُ ن  يَكُ لَم  هُ  َنَّ ألِ يهِ  نَ ذُ أُ دِّ  بِسَ رَ  مَ عُ ابنُ  رِ  أمُ يَ «لَم  ا:  هَ دُ أَحَ
 ، نهُ مِ قَصدٍ  يرِ  غَ ن  مِ ــهُ  َنَّ ألِ  ، يمِ بِالتَّحرِ هُ  فِعلُ فُ  يُوصَ الَ  اعٍ  استِمَ يرِ  غَ ن  مِ عُ  امِ السَّ وَ

«تهذيب مدارج السالكين» (٤٢٨/١ - ٤٢٩).  (١)
«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» (ص٥٨).  (٢)
يَّة» (١٣٦/١٥). نِيَّة في األجوبة النَّجدِ ر السَّ رَ «الدُّ  (٣)

رواه أبو داود (٤٩٢٤)، وصححه لغيره األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٢٠٨/٣).  (٤)
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.... عَ يَسمَ الَ  تَّى  حَ يهِ  نَ ذُ أُ دُّ  سَ هُ  لَ األَولَى  انَ  كَ إِن  وَ
ــامَ  ــقَ ، فَ ـــالِـــسٌ يــقِ أَو جَ ــرِ ـــارٌّ فـِـي الــطَّ ـــوَ مَ هُ ــي، وَ هِ ــالَ ـــنَ الــمَ ــا مِ ــيــئً ــعَ شَ ــمِ ـــن سَ مَ وَ
لَيسَ  ...وَ يثِ دِ الحَ فِي  ا  مَ كَ  ، نَيهِ ذُ أُ فِي  يهِ  أُصبُعَ لَ  يُدخِ أَن  فَاألَولَى   ، هِ اعِ مَ سَ ندَ  عِ
دِ  يَقصِ لَم  إِن  وَ ا؛  مً رَّ حَ مُ انَ  كَ  ، اعَ ستِمَ االِ دَ  قَصَ وَ ا،  الِسً جَ رَّ  استَمَ إِنِ  وَ ؛  مٍ زِ بِالَ لِكَ  ذَ
ا»(١). مٌ أَيضً رَّ حَ وَ مُ هُ ، فَ لِكَ يرِ ذَ ةِ أَو غَ لِيمَ نَ الوَ األَكلِ مِ هُ كَ يرَ دَ غَ ، بَل قَصَ اعَ ستِمَ االِ
 ،[٥٥ [الـــقـــصـــص:   ﴾S  R  Q  P  O﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــالَ  قَ ـــــد  قَ وَ
لَى  عَ م  هُ حَ دَ فَمَ  ، اعَ مَ السَّ دُ  يَقصِ ي  الَّذِ وَ  هُ عُ  ستَمِ المُ وَ م.  انَهُ آذَ وا  دُّ سَ  : لْ قُ يَ لَم  وَ

م (٢). نهُ مِ قَصدٍ  يرِ  غَ ن  عَ انَ  كَ ا  إِذَ هِ  اعِ مَ سَ لَى  عَ م  هُ مَّ ذُ يَ لَم  وَ  ، نهُ عَ اضِ  عرَ اإلِ
، أَو  ـــونَ هُ ـــارِ ـــهُ كَ ـــم لَ هُ ـــومٍ وَ يـــثَ قَ ـــدِ ــعَ إِلَـــى حَ ــمَ ـــنِ اســتَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـيُّ ـبـِ ــــالَ الــنـَّ قَ وَ

.(٣)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ اآلنُكُ  نِهِ  ذُ أُ فِي  بَّ  صُ  ، نهُ مِ ونَ  رُّ فِ يَ
ن  مِ اءُ  زَ الجَ ا  ذَ هَ وَ  ، األَبيَضُ اصُ  صَ الرَّ وَ  هُ  :« «اآلنُكُ وَ ى،  أَصغَ  :« عَ «استَمَ

.(٤) لِ مَ العَ نسِ  جِ
ي  التَّأَسِّ لَى  عَ م  هِ رصِ حِ وَ م،  بِيلِهِ سَ لَى  عَ لَعَ  اطَّ وَ  ، ةِ ابَ حَ الصَّ قَدرَ  فَ  رَ عَ مَن  وَ

يًا(٥). أَسِّ تَ ا  أَيضً نيَهِ  ذُ أُ دَّ  سَ گ  رَ مَ عُ ابنَ  نَّ  أَ فِي  كَّ  يَشُ لَم  گ،  بِهِ
ا  ذَ هَ نَّ  أَ لَى  عَ ةِ  لَّ دِ األَ بيَنِ  أَ ن  مِ يهِ  نَ ذُ ُ ألِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ دَّ  سَ نَّ  «إِ الثَّانِي:  هُ  جْ الْوَ
ــا،  ــهَ ــاعِ ــمَ سَ ــنــدَ  عِ انِ  اآلذَ ــدُّ  سَ ــي  ــنــبَــغِ يَ ــتِــي  لَّ ا اتِ  األَصــوَ ــنَ  مِ ــوَ  هُ وَ  ، ــرٌ ــنــكَ مُ ــوتَ  الــصَّ
ــيــرُ  ــظِ نَ  ، ـــوتِ الـــصَّ ا  ـــذَ هَ ــنــدَ  عِ ـــيـــنِ  نَ ذُ األُ ـــدُّ  سَ وَ ؛  ـــهُ ـــولُ سُ رَ وَ اُهللا  هُ  بغِضُ يُ ــا  ــمَّ مِ ـــا  ـــهَ نَّ َ ألِ

«نزهة األسماع» (ص٥٣ - ٥٤).  (١)
«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» (ص٢٧٠ - ٢٧١).  (٢)

قطعة من حديث: رواه البخاري (٧٠٤٢)، من حديث ابن عباسک.  (٣)
«شرح كتاب الشهاب» (ص٦٩).  (٤)

رة في دار إحياء التراث العربي - بيروت]. «روح المعاني» (٧٨/٢١) [الطبعة المصوَّ  (٥)
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.(١ )« ــاتِ مَ ــرَّ ــحَ ــتِــهِ الــمُ ؤيَ ــنــدَ رُ هِ عِ ــرِ ــصَ ــضِّ بَ غَ
ــهُ  فِــيــقُ رَ ــوَ وَ ــدَّ هُ ــوْ سَ ــلَ . فَ ــوزُ ــجُ ــاعَ الَ يَ ــتِــمَ سْ نَّ االِ رَ أَ ــدِّ ــوْ قُ ــهُ لَ نَّ : أَ ــهُ الــثَّــالِــثُ جْ ــوَ الْ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ َنَّ  ألِ ؛  يْهِ نَ ذُ أُ دَّ  سَ تْبُوعُ  مَ الْ كُ  يَتْرُ فَ  ، تُ وْ الصَّ طِعُ  نْقَ يَ تَى  مَ ا  فَ رِ عْ يَ مْ  لَ ا  مَ انَهُ آذَ
 ، نَيهِ ذُ أُ دَّ  سَ وَ يقِ  الطَّرِ نِ  عَ لَ  دَ عَ هُ  َنَّ ألِ  ، نهُ عَ وتِ  الصَّ طَاعِ  انقِ ةِ  فَ عرِ مَ إِلَى  ةٍ  اجَ حَ فِي 
 ، نهُ عَ وتُ  الصَّ طِعَ  نقَ يَ تَّى  حَ ــيــهِ  نَ ذُ أُ ن  عَ عَ  رفَ يَ الَ  وَ  ، يقِ الطَّرِ ــى  إِلَ عَ  لِيَرجِ ن  يَكُ لَم  فَ

 . ةِ اجَ لِلحَ بِيحَ  أُ فَ
 . ــوغِ ــبُــلُ الْ ونَ  دُ ا  يرً غِ صَ ــانَ  كَ وْ  أَ ــا؛  ــالِــغً بَ ــانَ  كَ فِــيــقَ  الــرَّ نَّ  أَ لَمْ  عْ يُ ــمْ  لَ ــهُ  نَّ أَ  : ابِــعُ الــرَّ

. بَالِغِ لِلْ فِيهِ  صُ  خَّ رَ يُ الَ  ا  مَ  ، اللَّعِبِ فِي  مْ  هُ لَ صُ  خَّ رَ يُ بْيَانُ  الصِّ وَ
ــرُ  ــيْ ــنَــعُ غَ ــصْ ــتِــي يَ ــةِ الَّ ــابَ ــبَّ ، كــالــشَّ ــةً بَ ــرِ ــطْ ــتْ مُ ــيْــسَ ــي لَ اعِ ةَ الــرَّ ــــارَ مَّ نَّ زَ : أَ ــسُ ــامِ ــخَ الْ
ــنَ  ــهُ مِ ــتْــبَــعُ ــا يَ مَ ، وَ ــوفِ صُ ــوْ ــمَ نُ فِــي الْ ذْ ِ مِ اإلْ ــزَ ــلْ ــمْ يَ ــا؛ لَ نُ فِــيــهَ ذْ ِ رَ اإلْ ــدِّ ــوْ قُ ــلَ ــي، فَ اعِ الــرَّ

 .(٢)« وسِ ؤُ الْكُ يِّ  مِ حَ لَ  فِعْ وسِ  النُّفُ فِي  لُ  عَ فْ تَ تِي  الَّ اتِ  وَ َصْ األْ
 ، لَيهِ عَ ــارِ  نــكَ اإلِ وَ مرِ  الزَّ نِ  عَ رُ  زمُ يَ ــانَ  كَ مَن  گ  نَهيِهِ مُ  ــدَ عَ ــا  مَّ أَ وَ  : ــادِسُ الــسَّ
 ، يدٍ عِ ــن بَ ــاءَ مِ ــوتُ جَ ــونَ الــصَّ ــكُ ــوزُ أَن يَ ــجُ ــهُ يَ ــإِنَّ ، فَ ازِ ــوَ ــلَــى الــجَ ــهُ عَ ــتُ لَ الَ ــمُ دَ ــلَّ ــسَ ــالَ يُ فَ
مُ  ــدَ عَ وَ وتُ  كُ السُّ لُّ  ــدُ يَ ــالَ  فَ  ، ــيــهِ إِلَ ــولِ  صُ الــوُ ــنَ  مِ منَعُ  يَ ا  مَ گ  ينَهُ بَ وَ ــرِ  امِ الــزَّ ينَ  بَ وَ

ا(٣). اعً إِجمَ ازِ  وَ الجَ لَى  عَ ارِ  نكَ اإلِ
التَّالِي: رِ  بِاألَثَ فِ  ازِ عَ المَ وَ نَاءِ  الغِ و  بِيحُ مُ لُّ  يَستَدِ         

ي  ارِ ــــوَ ـــنْ جَ ـــانِ مِ ـــتَ يَ ـــارِ ي جَ ـــدِ ـــنْ عِ ــرٍ وَ ــكْ ــــو بَ بُ ــــلَ أَ خَ : دَ ـــتْ ـــالَ ڤ قَ ـــةَ ـــائِـــشَ ـــنْ عَ عَ
«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» (ص٢٧٠).  (١)

و التصوف» (ص١١)، البن  عُ «مجموع الفتاو» (٢١٢/٣٠ - ٢١٤). وانظر: «ذم ما عليه مدَّ  (٢)
و«نــزهــة األســمــاع» (ص٥٣)،   ،(٥٦٧  - ٥٦٦/١١) «الــفــتــاو و«مــجــمــوع  قــدامــة الــمــقــدســي؛ 

و«عون الباري» (٢٢٦/٣).
ف يسير. «روح المعاني» (٧٨/٢١)، بتصرُّ  (٣)
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 . نِّيَتَيْنِ غَ بِمُ تَا  يْسَ لَ وَ  : ــتْ ــالَ قَ  ، ــاثَ ــعَ بُ مَ  ــوْ يَ ــارُ  ــصَ األَنْ ــتِ  لَ ــاوَ ــقَ تَ ا  بِمَ نِّيَانِ  غَ تُ  ، ــارِ ــصَ األَنْ
 . يدٍ عِ مِ  وْ يَ فِي  لِكَ  ذَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص؟  ولِ اهللاِ سُ رَ يْتِ  بَ فِي  يْطَانِ  الشَّ يرُ  امِ زَ مَ أَ  : رٍ بَكْ بُو  أَ الَ  قَ فَ

ا»(١). نَ يدُ عِ ا  ذَ هَ وَ ا،  يدً عِ مٍ  وْ قَ لِّ  لِكُ إِنَّ   ، رٍ بَكْ ا  بَ أَ ا  «يَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ فَ
التَّوفِيقُ -:  ِ َوبِاهللَّ الَ -  قَ يُ أَن  ابُ  وَ الجَ وَ

ا  مَ لَى  عَ ا  دً عتَمِ مُ ا،  مَ لَيهِ عَ رَ  نكَ أَ وَ ا  مَ هُ رَ جَ زَ گ  يقَ دِّ الصِّ بَكرٍ  ا  بَ أَ نَّ  أَ  : الً وَّ أَ
مَّ  ذَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ينِ  دِ ن  مِ علَمُ  يَ انَ  كَ هُ  نَّ أَ لَوالَ  وَ ا.  قً طلَ مُ نَاءِ  الغِ يمِ  تَحرِ ن  مِ هُ  ندَ عِ رَ  رَّ قَ تَ

ملسو هيلع هللا ىلص.  يهِ دَ يَ ينَ  بَ مَ  دَّ لِيَتَقَ انَ  كَ ا  مَ  ، نَاءِ الغِ
نَاءَ  الغِ فُ  يَعرِ ن  مَّ مِ تَا  يسَ لَ «أَي:   .« نِّيَتَيْنِ غَ بِمُ تَا  يْسَ «لَ ڤ:  ةَ ائِشَ عَ قَولُ  انِيًا:  ثَ
عتَادِ  المُ نَاءِ  الغِ نَ  مِ زٌ  رُّ تَحَ ا  نهَ مِ ا  ذَ هَ وَ  ، لِكَ بِذَ وفَاتُ  عرُ المَ نِّيَاتُ  غَ المُ هُ  فُ تَعرِ ا  مَ كَ
لِ  ـــزَ الـــغَ  وَ ـــوَ ــى الـــهَ ــلَ ــا عَ ــهَ ــثُ ــبــعَ يَ ، وَ ـــوسَ كُ الـــنُّـــفُ ـــرِّ ـــحَ ي يُ ــــذِ ، الَّ ــهِ يــنَ بـِ ــرِ ــهِ ــشــتَ ــنــدَ الــمُ عِ
عرٍ  انَ فِي شِ ا كَ ا النَّوعُ إِذَ ذَ هَ . وَ نَ امِ ثُ الكَ بعَ يَ ، وَ اكِنَ كُ السَّ رِّ ي يُحَ ؛ الَّذِ ونِ جُ المُ وَ
 : ــاتِ مَ ــرَّ ــحَ الــمُ وَ  ، ورِ مُ الخُ كــرِ  ذِ وَ  ، نَّ نِهِ اسِ حَ مَ صــفِ  وَ وَ  ، اءِ النِّسَ كــرِ  بِــذِ فِيهِ  بَّبُ  يُشَ

.(٢)« اقِ فَ تِّ بِاالِ ومُ  ذمُ المَ اللَّعِبُ  وَ هُ اللَّهوُ  َنَّ ألِ ؛  هِ يمِ تَحرِ فِي  يُختَلَفُ  الَ  ا  ذَ هَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  هُ فَ رَّ عَ ا»، فَ نَ يدُ هذا عِ ا، وَ يدً مٍ عِ وْ لِّ قَ ، إِنَّ لِكُ رٍ ا بَكْ بَ ا أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ هُ ولُ الِثًا: قَ ثَ
رُ  نكَ يُ فَالَ   ، يٍّ رعِ شَ ورٍ  ــرُ سُ ومُ  يَ أَي:  ؛  يدٍ عِ ومُ  يَ هُ  نَّ بِأَ ةِ  كمَ الحِ بِبَيَانِ  ونًا  قرُ مَ الَ  الحَ
ــوزُ  ــجُ لِـــكَ الَ يَ نَّ ذَ ــاهُ أَ ــعــنَ لِــــكَ مَ ذَ . «وَ اسِ ــرُ فِــي األَعـــــرَ ــنــكَ ــا الَ يُ ــمَ ا؛ كَ ـــذَ ــثــلُ هَ ــيــهِ مِ فِ
ــيــدِ  فِّ فِــي الــعِ ــثــلَ الـــدُّ ، مِ ـــرَ ــنَــصٍّ آخَ عُ بِ ــارِ ــثــنَــاهُ الــشَّ ــا اســتَ ، إِالَّ مَ ــيــدِ ـــومِ الــعِ ــيــرِ يَ فِــي غَ
فِي  الثَّابِتَةُ  يثُ  ادِ األَحَ يهِ  لَ عَ لَّت  دَ ي  الَّذِ نعِ  المَ لََ  فَعَ لِكَ  ذَ   وَ سِ ا  مَ وَ  ... رسِ العُ وَ

.(٣)« فِ ازِ عَ المَ يمِ  تَحرِ
رواه البخاري (٩٥٢)، ومسلم (٨٩٢).  (١)

«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٥٣٤/٢).  (٢)
«غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام» (ص٢٢٧).  (٣)
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ـــارَ  ـــزمَ ـــنَـــاءِ مِ ــةَ الـــغِ ــيَ ــســمِ ـــكـــرٍ تَ ــــي بَ بِ ـــى أَ ـــلَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ـــــــولُ اهللاِ سُ ــنــكِــرْ رَ ـــم يُ ــــا: لَ ابِــــعً رَ
 ، ابِ ــنَــاءِ األَعـــرَ ــانِ بِــغِ ــنِّــيَ ــغَ ــيــنِ تُ ــتَ ــفَ ــلَّ ــكَ ــيــرُ مُ ــانِ غَ ــتَ يَ ــارِ ــا جَ ــمَ ــهُ َنَّ ــا ألِ ــمَ هُ ــرَّ قَ أَ ، وَ ــانِ ــيــطَ الــشَّ
ـــومَ  ــــانَ الـــيَـــومُ يَ كَ ، وَ ـــربِ الـــحَ ــةِ وَ ــاعَ ــجَ ـــنَ الــشَّ ـــاثَ مِ ـــعَ ـــربِ بُ ـــومِ حَ ــيــلَ فِـــي يَ ي قِ ــــذِ الَّ

.(٢) يقٍ تَصفِ الَ  وَ قصٍ  رَ الَ  وَ  ، فٍّ دُ الَ  وَ ةٍ  بَّابَ شَ يرِ  بِغَ  .(١) يدٍ عِ
ــلٍ  جُ ، أَو رَ ــةٍ ــةٍ أَجــنَــبِــيَّ ــيــلَ ــمِ ةٍ جَ أَ ــنَ امـــرَ ــنَــاءِ مِ ــاعَ الــغِ ــمَ لِـــكَ سَ ــى ذَ ــلَ ــاسَ عَ ــن قَ ــمَ فَ
تِي  الَّ تِ اللَّهوِ  آالَ ــعَ  مَ  ، ورِ مُ الخُ ــربِ  شُ وَ ــورِ  ــجُ الــفُ وَ نَــى  الــزِّ ــى  إِلَ و  يَدعُ ا  «بِمَ نِّي  غَ يُ
ــد  ــقَ »(٣). فَ قـــصِ الـــرَّ ــيــقِ وَ ـــعَ الــتَّــصــفِ ، مَ يـــثَ ـــادِ حَ ةِ أَ ـــدَّ ملسو هيلع هللا ىلص فِــي عِ ـــــولُ اهللاِ سُ ــا رَ ــهَ مَ ــرَّ حَ
ــادَ  ــد حَ (٤). قَ األَصـــلِ ــرعِ وَ ــيــنَ الــفَ ــرقِ بَ ــورِ الــفَ ــهُ ــعَ ظُ ـــاسَ مَ قَ ــإِ، وَ ــطَ ــةَ الــخَ ــايَ ــأَ غَ أَخــطَ
.(٥) لُ مَّ تَحَ يَ الَ  ا  مَ عنَى  المَ نَ  مِ يثَ  دِ الحَ لَ  مَّ حَ وَ  ، افِ نصَ اإلِ وَ ابِ  وَ الصَّ ةِ  ادَّ جَ ن  عَ
يــثِ  ــدِ ا الــحَ ـــذَ : «فِـــي هَ يـــثِ ـــدِ ا الـــحَ ـــذَ ـــهِ لِـــهَ ـــرحِ ۴ فِـــي شَ ــــبٍ جَ ــــالَ ابـــنُ رَ قَ وَ
عَ  مِ إِن سَ وَ ؛  ابِ األَعرَ نَاءِ  بِغِ نَاءِ  الغِ وَ اللَّعِبِ  فِي  يدِ  ومِ العِ يَ فِي  ي  ارِ وَ ةُ لِلجَ خصَ الرُّ
. الَ ربَ وَ يُشبِهُ الغِ هُ ، وَ بِ رَ فِّ العَ ثلُ دُ فٌّ مِ هُ دُ عَ انَ مَ إِن كَ ، وَ الُ جَ الرِّ اءُ وَ لِكَ النِّسَ ذَ
بُونَ  فُوفٌ يَضرِ م دُ هُ انَ لَ كَ ، وَ نَّونَ بِهِ تَغَ نَاءٌ يَ م غِ هُ انَ لَ بَ كَ رَ نَّ العَ يبَ أَ الَ رَ وَ
تِلَ  قُ ــن  مَ ــدبِ  نَ وَ وبِ  ــرُ الــحُ كــرِ  ذِ ــن  مِ لِيَّةِ  اهِ الجَ هــلِ  أَ ــارِ  بِــأَشــعَ ــم  هُ ــنَــاؤُ غِ ــانَ  كَ وَ ا،  بِهَ

... لُ جِ الَ جَ ا  فِيهَ لَيسَ   ، ابِيلِ رَ الغَ ثلَ  مِ م  فُوفُهُ دُ انَت  كَ وَ ا،  فِيهَ
ــاحِ  الــنِّــكَ ــادِ وَ ــاألَعــيَ : كَ احِ ـــاتِ األَفــــرَ وقَ ــم فِــي أَ ــهُ ــصُ لَ خِّ ــرَ ملسو هيلع هللا ىلص يُ ــبِــيُّ ــانَ الــنَّ ــكَ فَ
هِ  ــذِ ــهَ لِـــكَ بِ ـــعَ ذَ ــنِّــي مَ ــغَ الــتَّ ، وَ ــوفِ فُ ــالــدُّ ي بِ ارِ ــوَ ــربِ لِــلــجَ ، فِــي الــضَّ ــابِ ــيَّ ومِ الــغُ ــــدُ قُ وَ

ا. عنَاهَ مَ فِي  انَ  كَ ا  مَ وَ  ، ارِ األَشعَ
«موارد األمان» (ص٣٢٦). المصدر السابق (ص٣٢٦).(١)   (٢)
المصدر السابق (ص٣٢٦).  (٣)

«نزهة األسماع في مسألة السماع» (ص٤١).  (٤)
«غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام» (ص٢٢٦).  (٥)
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ومُ  الرُّ سَ وَ ل فَارِ انَ أَهُ ا كَ ةِ مَ ابَ حَ رَ لِلصَّ ، ظَهَ ومِ الرُّ سَ وَ دُ فَارِ ت بِالَ تِحَ ا فُ لَمَّ فَ
ى  يقَ وسِ المُ ةِ  يقَ طَرِ لَى  عَ  ، ونَةِ وزُ المَ اتِ  اعَ يقَ بِاإلِ نِ  لَحَّ المُ نَاءِ  الغِ نَ  مِ وهُ  اعتَادُ دِ  قَ
ةِ  ثِيرَ المُ ةِ  يلَ مِ الجَ رِ  وَ الصُّ وَ ورِ  مُ الخُ نَ  مِ اتُ  مَ رَّ حَ المُ ا  فِيهَ فُ  تُوصَ تِي  الَّ ارِ  بِاألَشعَ
 ، ــةِ بَ ــطــرِ الــمُ تِ اللَّهوِ  بِآالَ ــا،  فِــيــهَ ــهُ  ــتُ ــبَّ ــحَ مَ ــجــبُــولِ  الــمَ  ، ــوسِ الــنُّــفُ فِــي  ــنِ  ــامِ الــكَ   ــوَ لِــلــهَ
 ، ــهُ ــاعَ اســتِــمَ ــنَــاءَ وَ ــةُ الــغِ ــابَ ــحَ ــرَ الــصَّ نــكَ ــيــنَــئِــذٍ أَ ــحِ ، فَ الِ عـــتِـــدَ ــنِ االِ ــا عَ ــهَ ــاعُ ــمَ جِ سَ ــخــرِ الــمُ
 ، لبِ القَ فِي  اقَ  النِّفَ نبِتُ  يُ نَاءُ  الغِ  : ودٍ سعُ مَ ابنُ  الَ  قَ تَّى  حَ  ، فِيهِ لَّظُوا  غَ وَ نهُ  عَ وا  نَهَ وَ

 ... البَقلَ اءُ  المَ نبِتُ  يُ ا  مَ كَ
ابِهِ  َصحَ ملسو هيلع هللا ىلص ألِ صَ فِيهِ النَّبِيُّ خَّ ي رَ نَاءَ الَّذِ نَّ الغِ وا أَ مُ م فَهِ نَّهُ لَى أَ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ وَ
فِي  انَ  كَ ا  فِيمَ صَ  خَّ رَ ا  إِنَّمَ هُ  نَّ أَ وَ  ، تِ اآلالَ هِ  ذِ هَ يَ  هِ هُ  تُ آالَ الَ  وَ  ، نَاءَ الغِ ا  ذَ هَ ن  يَكُ لَم 
هُ  لْ تَنَاوَ تَ لَم  فَ ــم  تِــهِ بِــآالَ ــمِ  ــاجِ األَعَ ــنَــاءُ  غِ ــا  مَّ ــأَ فَ ــم،  تِــهِ بِــآالَ بُ  ــرَ الــعَ ــهُ  فُ ــارَ ــتَــعَ يَ ا  مَّ مِ  ، هِ ــهــدِ عَ
ا  ــنِ مَ ــبَــايُ ــنَ الــتَّ ا مِ مَ ينَهُ ــكِــن بَ ــا؛ لَ ــوفً فُ ـــهُ دُ تُ ــيَــت آالَ ــمِّ سُ ، وَ ــنَــاءً ــيَ غِ ــمِّ إِن سُ ، وَ ــةُ خــصَ الــرُّ
 ، ــبَــاعَ ــرُ الــطِّ ــيِّ ــغَ يُ ، وَ ــوَ ثِيرُ الــهَ ــا يُ تِــهَ ــمِ بِــآالَ ــاجِ ــنَــاءَ األَعَ ــإِنَّ غِ ، فَ ــلٍ ــاقِ ــلَــى عَ الَ يَخفَى عَ
، لَيسَ  ــصُ فِــيــهِ خَّ ــرَ ابِ الــمُ ــنَــاءُ األَعـــرَ غِ ــا. وَ نَ قــيَــةُ الــزِّ ــوَ رُ ــهُ ي، فَ اصِ عَ ــى المَ ــو إِلَ ــدعُ يَ وَ
ةِ  خصَ مِ فِي الرُّ اجِ نَاءُ األَعَ لُ غِ ، فَالَ يَدخُ يَّةِ البَتَّةَ لِّ دِ بِالكُ اسِ فَ هِ المَ ذِ ن هَ يءٌ مِ فِيهِ شَ
الَ  وَ نَاءً  غِ ى  مَّ يُسَ ا  مَ ةِ  بِإِبَاحَ عِ  ارِ الشَّ نِ  عَ نَصٌّ  نَالِكَ  هُ لَيسَ  هُ  إِنَّ فَ عنًى،  مَ الَ  وَ فظًا  لَ

. ومٌ مُ عُ ا  هَ لَ لَيسَ  وَ ا،  لَيهَ عَ ارُ  قرَ اإلِ عَ  قَ وَ  ، أَعيَانٍ ا  ايَ قَضَ يَ  هِ ا  إِنَّمَ وَ فا،  دُ
ــمِ  ــاجِ ــنَــاءِ األَعَ ــا فِــي غِ ــعــنَــى مَ ا فِــي مَ مَ ــصُ فِيهِ خَّ ــرَ فُّ الــمُ الـــدُّ ــنَــاءُ وَ ــيــسَ الــغِ لَ وَ
ــى  ــا إِلَ ــهَ ــجُ ــيِّ ــهَ تُ ــاعَ وَ ــبَ كُ الــطِّ ــرِّ ــحَ ــم تُ ــهُ ــوفَ فُ دُ ــم وَ هُ ــاءَ ــنَ َنَّ غِ ، ألِ ــةِ ــلَ ــلــصَ ــصَ ــا الــمُ ـهَ ــوفـِ فُ دُ وَ
ــد  ــقَ ـــرِ فَ ــى اآلخَ ــلَ ــا عَ ــمَ هُ ــدَ ـــاسَ أَحَ ــن قَ ــمَ ، فَ ابِ ــاءِ األَعـــــرِ ــنَ فِ غِ ــالَ ـخِ ، بـِ ــاتِ مَ ــرَّ ــحَ الــمُ
ن  مِ هُ  يَاسُ قِ فَ  ، األَصــلِ وَ رعِ  الفَ ينَ  بَ رقِ  الفَ ورِ  ظُهُ ــعَ  مَ ــاسَ  قَ وَ إِ،  طَ الخَ قبَحَ  أَ أَ  أَخطَ

. ابِ وَ الصَّ نِ  عَ هِ  دِ بعَ أَ وَ يَاسِ  القِ دِ  فسَ أَ
ــرِ  ــيــنَــاتِ فـِـي آخِ ــعُ الــقَ ــمِ ــســتَ ــن يَ مِّ مَ ــذَ ملسو هيلع هللا ىلص بـِ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ـــارُ عَ ــتِ األَخـــبَ ــحَّ ـــد صَ قَ وَ
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... مِ اجِ نِ األَعَ ةِ عَ وذَ أخُ ي المَ هِ الَ تِ المَ اعِ آالَ مَ يمِ سَ ةٌ إِلَى تَحرِ ارَ وَ إِشَ هُ ، وَ انِ مَ الزَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ َنَّ  ألِ ؛  يدِ العِ ــامِ  يَّ أَ يرِ  غَ فِــي  هِ  يمِ تَحرِ لَى  عَ لُّ  ــدُ يَ ــا  مَ يثِ  دِ الحَ فِــي  وَ
ضٌ  ارِ عَ هُ مُ ضَ ارَ ، لَكِن عَ ائِمٌ نعِ قَ ي لِلمَ قتَضِ نَّ المُ لَى أَ لَّ عَ ، فَدَ يدٍ امُ عِ يَّ ا أَ نَّهَ لَّلَ بِأَ عَ

. يدِ العِ امِ  يَّ بِأَ ضُ  ارِ العَ ورُ  رُ السُّ وَ حُ  رَ الفَ وَ  هُ وَ
لَى  لُّ عَ ــدُ ا يَ ــذَ هَ . وَ ــانِ ــيــطَ ــورَ الــشَّ مُ ــزْ : مُ فِّ يَةِ الــدُّ ــلَــى تَسمِ ــكــرٍ عَ ــا بَ بَ ــرَّ أَ قَ ــد أَ قَ وَ

.... انِعِ المَ ودُ  جُ وُ لَوالَ   ، يمِ لِلتَّحرِ ي  قتَضِ المُ ودِ  جُ وُ
وَ  هُ فَ  ، بِ النَّصْ وَ اءِ  دَ الحُ جــهِ  وَ لَى  عَ ــانَ  كَ ــإِن  فَ  : فٍّ دُ ــربِ  ضَ يرِ  بِغَ نَاءُ  الغِ ا  أَمَّ فَ
 ، اءِ دَ بِيهٌ بِالحُ بُ شَ النَّصْ ، وَ ةِ ابَ حَ نَ الصَّ ثِيرٍ مِ ن كَ ةُ فِيهِ عَ خصَ يَتِ الرُّ وِ قَد رُ . وَ ائِزٌ جَ

. ةِ احَ لِلرَّ أَحيَانًا  لُ  تُفعَ تِي  الَّ اتِ  بَاحَ المُ بَابِ  ن  مِ ا  ذَ هَ وَ  ،(١) هُ يرُ غَ وَ يُّ  وِ رَ الهَ هُ  الَ قَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ ا  مَ كَ  ، رآنِ بِالقُ ونَ  يَكُ أَن  نبَغِي  يَ ا  إِنَّمَ فَ  ، نِ ؤمِ المُ نِّي  غَ تَ ا  مَّ أَ فَ

.(٢)« رآنِ بِالقُ نَّ  تَغَ يَ لَم  ن  مَ نَّا  مِ «لَيسَ 
ةَ  احَ رَ فِيهِ  دُ  يَجِ وَ  ، لتَذُّ يَ وَ بِهِ  بُ  يَطرَ فَ  ، نَاءِ الغِ نِ  عَ ا  ضً وَ عِ هُ  لُ يَجعَ هُ  نَّ أَ ادُ  رَ المُ وَ

... عرِ بِالشِّ نَاءِ  الغِ فِي  لِكَ  ذَ هُ  يرُ غَ دُ  يَجِ ا  مَ كَ  ، هِ وحِ رُ اءَ  ذَ غِ وَ لبِهِ  قَ
ةٍ  أَ مــرَ الِ الَ  وَ لٍ  جُ لِرَ بَاحُ  يُ فَالَ   ، وَ لِلهَ ثِيرُ  المُ  ، بَاعِ لِلطِّ يِّجُ  هَ المُ نَاءُ  الغِ ــا  مَّ أَ وَ
ا  مَ مُ كَ يَحرُ ، فَ ورِ جُ الفُ ينِ وَ تنَةِ فِي الدِّ الفِ سقِ وَ اعٍ إِلَى الفِ هُ دَ إِنَّ ؛ فَ هُ اعُ الَ استِمَ هُ وَ فِعلُ
؛  اعِ مَ بِالسَّ وَ رِ  بِالنَّظَ لُ  تَحصُ تنَةَ  الفِ إِنَّ  فَ ؛  يلَةِ مِ الجَ رِ  وَ الصُّ إِلَى  ةٍ  هوَ بِشَ رُ  النَّظَ مُ  يَحرُ

...(٣) اعَ ستِمَ االِ نِ  األُذُ نَا  زِ وَ  ، النَّظَرَ ينَينِ  العَ نَا  زِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ لَ  عَ جَ ا  ذَ لِهَ وَ
 ، ـــمِ ـــاجِ ضـــعِ األَعَ ــن وَ ــاةِ مِ ــقَّ ــلَ ــتَ ــةِ الــمُ بَ ــطــرِ ــي الــمُ هِ ــالَ تِ الــمَ ــاعُ آالَ ــمَ ــــا اســتِ مَّ أَ وَ
و«تــاج  الــعــرب» (١٥٧/١٤)،  و«لــســان  واألثـــر» (٦٢/٥)،  الحديث  غريب  في  انظر: «النهاية   (١)

ورة في دار إحياء التراث العربي - بيروت]. العروس» (٢٧٢/٤) [الطبعة المصَّ
أخرجه البخاري (٧٥٢٧)، من حديث أبي هريرةگ.  (٢)

انظر: «صحيح البخاري» (٦٢٤٣)، و«صحيح مسلم» (٢٦٥٧) من حديث أبي هريرةگ.  (٣)
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ن  مِ ــيءٍ  شَ فِــي  ــةُ  خــصَ الــرُّ ــنــهُ  مِ ــدٍ  أَحَ ــن  عَ علَمُ  يُ الَ  وَ  ، ــهِ يــمِ ــحــرِ تَ ــلَــى  عَ عٌ  جمَ مُ مٌ  ــرَّ ــحَ ــمُ فَ
.(١)«... افتَرَ وَ بَ  ذَ كَ د  فَقَ  ، بِهِ عتَدُّ  يُ امٍ  إِمَ ن  عَ فِيهِ  ةَ  خصَ الرُّ لَ  نَقَ مَن  وَ ؛  لِكَ ذَ

بَعْضِ  فِــي  ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ سُ رَ جَ  ــرَ خَ  : ــالَ قَ گ  ةَ ــدَ يْ ــرَ بُ ــن  عَ         
نْتُ  كُ إِنِّي   ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : الَتْ قَ فَ  ، اءُ دَ وْ سَ ةٌ  يَ ارِ جَ تْ  اءَ جَ فَ  رَ انْصَ ا  لَمَّ فَ  ، يهِ ازِ غَ مَ
ــا  ــهَ ــالَ لَ ــقَ ــنَّــى، فَ ــغَ تَ أَ فِّ وَ ــالــدُّ ــكَ بِ يْ ــدَ ــنَ يَ ــيْ بَ بَ ـــرِ نْ أَضْ ــا أَ ــالِــمً كَ اُهللا سَ دَّ تُ إِنْ رَ رْ ـــذَ نَ

.(٢) بُ رِ تَضْ لَتْ  عَ فَجَ  .« الَ فَ إِالَّ  وَ بِي،  رِ اضْ فَ تِ  رْ نَذَ نْتِ  كُ «إِنْ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ
 . نَاءِ الغِ وَ زفِ  العَ ةِ  إِبَاحَ فِي  ةٌ  يَّ وِ قَ ةٌ  جَّ حُ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ فَهَ  : نَاءِ الغِ و  بِيحُ مُ الَ  قَ
 ، بِهِ اءِ  فَ بِالوَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ا  هَ لَ نَ  ذِ أَ ا  مَ لَ رما،  حَ مُ ا  ــذرً نَ ت  رَ ــذَ نَ ةُ  رأَ المَ هِ  ــذِ هَ انَت  كَ لَو  فَ

ا. بَاحً مُ ا  نَذرً تْ  رَ نَذَ ا  ونِهَ لِكَ ا  هَ لَ نَ  ذِ أَ ا  إِنَّمَ وَ
: ينِ جهَ وَ ن  مِ  - التَّوفِيقُ   ِ َوبِاهللَّ  - ابُ  وَ الجَ وَ

رِ  حضَ بِمَ اءِ  النِّسَ نَاءِ  غِ يمِ  تَحرِ لَى  عَ لِيلٌ  دَ يثُ «فِيهِ  دِ الحَ ا  ذَ هَ  : لُ األَوَّ جهُ  الوَ
نَ  ذِ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ َنَّ  ألِ لَك  ذِ وَ  ، بِهِ اءُ  فَ الوَ وزُ  يَجُ الَ  مٍ  رَّ حَ مُ علِ  بِفِ النَّذرَ  نَّ  أَ وَ  ، الِ جَ الرِّ
لْ  قُ يَ ــم  لَ وَ بِــي»،  ــرِ «اضْ  : الَ قَ فَ  ، نَاءِ بِالغِ ا  هَ لَ ن  ــأذَ يَ ــم  لَ وَ ط،  فَقَ فِّ  الــدُّ ــربِ  ضَ فِي  ا  هَ لَ
تْ  رَ ا نَذَ َنَّهَ ، ألِ نِّيَ غَ ا أَن تُ هَ ازَ لَ » لَجَ كِ ا: «أَوفِي بِنَذرِ هَ الَ لَ لِكَ لَو قَ ذَ كَ نِّي. وَ ا: غَ هَ لَ
نَّ  أَ لَى  عَ لَّ  دَ ــط،  ــقَ فَ فِّ  بِــالــدُّ ــربَ  الــضَّ ا  هَ لَ ــازَ  جَ أَ ا  لَمَّ فَ  ، ــنِّــيَ ــغَ تُ وَ فِّ  بِــالــدُّ بَ  ــضــرِ تَ أَن 
ازُ  ــوَ جَ فِيهِ  وَ  . هِ يمِ تَحرِ لَى  عَ لُّ  ــدُ يَ ا  ذَ فَهَ  ، يَةٌ عصِ مَ ــهُ  َنَّ ألِ  ، بِــهِ اءُ  فَ الوَ حُّ  يَصِ الَ  ا  هَ نَاءَ غِ

.(٣)« ائِبِ الغَ ومِ  دُ لِقُ فِّ  بِالدُّ اءِ  النِّسَ ربِ  ضَ
ــابِــهِ  ــتَ كِ فِــي  اُهللا  ا  مَ هُ مَ حِ رَ ــةَ  ــيَّ ــيــمِ تَ ابــنِ  ــدُّ  جَ ا  ــذَ هَ ةَ  يــدَ ــرَ بُ يــثِ  ــدِ لِــحَ بِ  ــوَّ بَ ــد  قَ وَ

ا). صً «فتح الباري البن رجب» (٤٢٦/٨ - ٤٣٨) (ملخَّ  (١)
 .(٥١٢/٣) الــتــرمــذي»  سنن  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وصححه   ،(٣٦٩٠) الترمذي  رواه   (٢)

وللحديث تتمة.
«أحاديث المعازف والغناء دراسة حديثيَّة نقديَّة» (ص٣٥٧ - ٣٥٨).  (٣)
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فِّ  ـــاءِ بِـــالـــدُّ لـــنِّـــسَ ــــربِ ا ضَ ــــابُ  : «بَ ـــولِـــهِ ــى»، بِـــقَ ــفَ ــصــطَ ـــارِ الــمُ خـــبَ ـــن أَ ــى مِ ــنــتَــقَ «الــمُ
.(١ )« ــائِــبِ ومِ الــغَ ــدُ لِــقُ

ــلَــى  يــثِ الــبَــابِ عَ ــدِ ــنِّــفُ بِــحَ ــصَ لَّ الــمُ ـــدَ ــــدِ اســـتَ قَ ۴: «وَ ــانـِـيُّ ــوكَ ــــالَ الــشَّ قَ وَ
.(٢)« يبَةِ الغَ نَ  مِ ومِ  دُ القُ ندَ  عِ يثُ  دِ الحَ يهِ  لَ عَ لَّ  دَ ا  مَ ازِ  وَ جَ

فِ  ــازِ ــعَ ـــنَ الــمَ ) مِ فَّ نَّ (الــــدُّ ــومِ أَ ــعــلُ ـــنَ الــمَ ۴: «مِ ـــانِـــيُّ ــةُ األَلـــبَ مَ ــالَّ ـــالَ الــعَ قَ
اءِ  هَ قَ الفُ كَ  : مِ األَعالَ ةِ  األَئِمَّ ندَ  عِ ا  هَ يمِ تَحرِ لَى  عَ قِ  تَّفَ المُ وَ  ، مِ سالَ اإلِ فِي  ةِ  مَ رَّ حَ المُ
فُّ  الــدُّ إِالَّ  ا  نهَ مِ ــلُّ  ــحِ يَ الَ  وَ  ... ــةٌ ــيــحَ ــحِ صَ يــثُ  ــادِ أَحَ ا  فِيهَ ــاءَ  جَ وَ ــم،  هِ ــيــرِ غَ وَ ــةِ  ــعَ األَربَ
أَن  ا  هَ لَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ــازَ  جَ أَ يفَ  فَكَ  ، لِكَ ذَ كَ انَ  كَ ا  ــإِذَ فَ  ، ينِ يدَ العِ وَ رسِ  العُ فِي  هُ  حــدَ وَ

الَى؟! عَ تَ يَةِ اهللاِ  عصِ مَ فِي  نَذرَ  الَ  وَ ا،  هَ بِنَذرِ يَ  فِ تَ
ملسو هيلع هللا ىلص  هِ ومِ دُ بِقُ ا  هَ حِ رَ فَ بَ ونًا  قرُ مَ ا  هَ نَذرُ انَ  كَ ا  مَّ لَ  - علَمُ  أَ  ُ َواهللَّ  - ابُ  وَ الجَ وَ
؛  ــيــدِ الــعِ وَ ــرسِ  فـِـي الــعُ فِّ  ــى الـــدُّ ــلَ ــربِ عَ ــالــضَّ ملسو هيلع هللا ىلص بِ ــهُ ــقَ لــحَ ــا، أَ ــالِــمً ــزوِ سَ ـــنَ الــغَ مِ
ـــنَ  مِ  - ـــاسُ  ـــقَ يُ الَ  ـــا  بِـــمَ  - ـــمُ  عـــظَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــتِـــهِ مَ ـــالَ بِـــسَ حَ  ـــرَ الـــفَ نَّ  أَ  ، فِـــيـــهِ ـــكَّ  شَ الَ  ـــا  ـــمَّ مِ وَ
الَ  ملسو هيلع هللا ىلص،  ـــهِ بِ ــاصــا  خَ ــكــمُ  الــحُ ا  ـــذَ هَ ــى  ــبــقَ يَ لِـــكَ  لِـــذَ وَ  ، ــيــدِ الــعِ وَ ــرسِ  الــعُ فـِـي  حِ  ـــرَ الـــفَ
ــولُ  ــقُ يَ ــا  ــمَ ، كَ ــةِ ئِــكَ ــالَ ــلَــى الــمَ يــنَ عَ ادِ ــدَّ ــيَــاسِ الــحَ ــابِ قِ ــن بَ ــهُ مِ نَّ َ ؛ ألِ هُ ــيــرُ ــاسُ بِــهِ غَ ــقَ يُ
ـــةُ  مَ ـــالَّ (الـــعَ وَ  ،(٣ )( ـــابِـــيُّ ـــطَّ ــــامُ الـــخَ مَ ــمــعِ (اإلِ ا الــجَ ـــذَ ــحــوَ هَ ـــرَ نَ كَ ـــد ذَ قَ وَ ــم.  ــهُ ــعــضُ بَ

 .(٥ )«(٤ )( ــانٍ خَ ــنِ  ــسَ حَ يــقُ  ــدِّ صِ
حِ  رَ الفَ وَ ورِ  رُ السُّ نَ  مِ نَهُ  مَّ تَضَ ا  لِمَ ؛  ةٌ ربَ قُ النَّذرُ  ا  ذَ ۴: «هَ يِّمِ القَ ابنُ  قال  وَ
هُ اُهللا  رَ أَظهَ ــد  قَ  ، ـــهِ ائِ عـــدَ أَ ــى  ــلَ عَ ا  ــورً ــنــصُ مَ ا،  ـــدً يَّ ـــؤَ مُ ــا  ــالِــمً سَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــولِ اهللاِ سُ رَ ومِ  ـــدُ بِـــقُ

انظر: «نيل األوطار» (٢٧١/٨). المصدر السابق (٢٧١/٨).(١)   (٢)
في «معالم السنن» (٥٥/٤) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت].  (٣)

ان - القاهرة]. يَّة» (١٤/٣ - ١٥) [طبعة دار ابن عفَّ يَّة على الروضة النَّدِ ضِ انظر: «التعليقات الرَّ  (٤)
«سلسلة األحاديث الصحيحة» (٣٣٢/٥ - ٣٣٣) [تحت الرقم: (٢٢٦١)].  (٥)
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 .(١)« بِهِ اءِ  فَ بِالوَ تْ  رَ مِ أُ فَ  ، بِ رَ القُ لِ  أَفضَ ن  مِ ا  ذَ هَ وَ  ، ينَهُ دِ رَ  أَظهَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ـــهُ نَّ َ ، ألِ ــمٍ بِـــهِ ــلَّ ــسَ ــيــرُ مُ يــثِ «غَ ــدِ ا الــحَ ــذَ ــهَ لُ بِ ســـتِـــدالَ االِ ــانِــي:  لــثَّ ا جــهُ  الــوَ
ــا  ــمَ ـــا، كَ هَ ــذرِ ــنـَ ـــيَ بـِ ـــوفِ فِّ لِـــتُ لـــــدُّ ــــربِ ا ضَ ــي  فـِ اءِ  ــــودَ ـــةِ الــــسَّ يَ ـــارِ ـــــصَ لِـــلـــجَ خَّ ـــا رَ ـــمَ نَّ إِ
فِــي  ــا  ــهَ ــدنَ ســعَ ــد أَ ــنَّ قَ تِــي كُ ــافِــئَ الــالَّ ــةِ لِــتُــكَ فِــي الــنِّــيَــاحَ ــةِ  يَّ ــارِ نــصَ األَ ةِ  ــرأَ ــصَ لِــلــمَ خَّ رَ

 !  ﴿  : ــةُ يَ اآلْ هِ  ــذِ هَ ــتْ  لَ ــزَ نَ ــا  ــمَّ لَ  : ــتْ ــالَ قَ ڤ  ــةَ ــطِــيَّ عَ مِّ  أُ ــنْ  عَ ــبَــتَ  ثَ ــا  ــمَ كَ ؛  ــةِ الــنِّــيَــاحَ
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
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[الـــمـــمـــتـــحـــنـــة]،   ﴾  L  H  G  F  E  D C  B  A  @  ? >  =
 ، نٍ ــــالَ فُ آلَ  إِالَّ   ، اهللاِ ــــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  : ـــتْ ـــالَ قَ  ، ـــةُ ـــاحَ ـــيَ لـــنِّ ا ـــهُ  ـــنْ مِ ــــانَ  كَ  : ـــتْ ـــالَ قَ
الَ  قَ فَ  ، مْ هُ دَ عِ سْ أُ نْ  أَ نْ  مِ لِي  دَّ  بُ فَالَ   ،(٢ ) لِيَّةِ اهِ الْجَ فِي  ونِي  دُ عَ سْ أَ انُوا  كَ مْ  نَّهُ إِ فَ

.(٣ )« نٍ ــالَ فُ آلَ  «إِالَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللاِ ولُ  سُ رَ
ا  ذَ هَ عَ  مَ وَ  ، ثمِ اإلِ بَائِرِ  كَ ن  مِ وَ يطَانِ  الشَّ لِ  مَ عَ ن  مِ ةَ  النِّيَاحَ نَّ  أَ  ، علُومِ المَ نَ  مِ وَ
لَيسَ   ، ةَ دَ احِ وَ ةً  رَّ مَ ةِ  النِّيَاحَ فِي  ا  هَ حدَ وَ ةِ  يَّ ارِ األَنصَ ةِ  رأَ لِلمَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ صَ  خَّ رَ د  فَقَ
ــةِ  يَ ــارِ ملسو هيلع هللا ىلص لِــلــجَ ــهُ ــيــصُ ــرخِ لِــكَ تَ ــذَ ــكَ ــا، فَ ــقً ــطــلَ ــا مُ هَ ــيــرِ ــةِ لِــغَ ازِ الــنِّــيَــاحَ ـــوَ ــلَــى جَ لِــيــلٌ عَ فِــيــهِ دَ

ا(٤). قً طلَ مُ نَاءِ  الغِ ازِ  وَ جَ لَى  عَ لِيلٌ  دَ فِيهِ  لَيسَ   ، فِّ الدُّ ربِ  ضَ فِي  اءِ  ودَ السَّ
. التَّوفِيقِ لِيُّ  وَ  ُ َواهللَّ  . ةَ ايَ دَ الهِ ادَ  رَ أَ ن  لِمَ ةٌ  ايَ كِفَ درِ  القَ ا  ذَ هَ فِي  وَ

      
«إعالم الموقِّعين» (٣٢٠/٤).   (١)

صحيح  شــرح  في  المنعِم  انظر: «منَّة  ــائِــي.  بَ أَقــرِ ــدِ  أَحَ لىَ  عَ بِالنَّوحِ  لِيَّةِ  اهِ الجَ فِــي  ونِــي  ــدُ ــاعَ سَ أي:   (٢)
مسلم» (٥٥/٢)، للشيخ صفي الرحمن المباركفوري۴.

أخرجه مسلم (٩٣٧).   (٣)
ف يسير. «مجلة الحكمة» (١٣٨/٤١ - ١٣٩)، بتصرُّ  (٤)
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. لِينَ رسَ المُ وَ األَنبِيَاءِ  مِ  اتَ خَ لَى  عَ

يــحٌ فِــي  ــرِ ــصٌّ صَ د نَ ـــرِ ــم يَ ــو لَ ــلَ فَ
ي  ـــــذِ ـــعـــرِ الِّ ــالـــشِّ ــــاءِ «بـِ ــــنَ يــــمِ الــــغِ ــــحــــرِ تَ
ـــةُ  ـــيـــلَ ـــمِ رُ الـــجَ ــــــوَ ـــيــــهِ الــــــصُّ ـــــفُ فـِ ـــــوصَ تُ
ــرِ  ــظَ ــى الــنَّ ــلَ ــاسِ عَ ــيَ ــالــقِ ــا - بِ مً ــرَّ ــحَ ـــانَ مُ ـــكَ لَ
ـــرُ  مُ الـــنَّـــظَ ـــحـــرُ ـــتِـــي يَ ـــةِ الَّ ـــيـــلَ ـــمِ رِ الـــجَ ــــوَ ــــى الــــصُّ لَ إِ
ــدُّ  ــعــتَ ــن يُ ــاعِ مَ إِجــمَ ــةِ وَ ــنَّ الــسُّ ــابِ وَ ــتَ ةِ - بِــالــكِ ــهــوَ ــا بِــالــشَّ ــيــهَ لَ إِ
 ، ةِ دَ اهَ شَ المُ وَ رِ  بِالنَّظَ لُ  تَحصُ تنَةَ  الفِ إِنَّ  فَ  ، ةِ األُمَّ اءِ  لَمَ عُ ن  مِ بِهِ 
ــعــرِ  ـــنَ الــشِّ ــا مِ ــهَ ئِ ــالَ اجــتِ ــــافِ وَ ــاعِ األَوصَ ــمَ ــسَ ــلُ بِ ــحــصُ لِــكَ تَ ــذَ ــكَ فَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيُّ ـــى الـــنَّ ـــهَ ا (نَ ــــذَ لِــــهَ ، وَ اتِ ـــوَ ـــهَ كِ لِـــلـــشَّ ـــرِّ ـــحَ ونِ الـــمُ ــــوزُ الــــمَ
ـــا) (١)،  ـــيـــهَ لَ إِ ـــرُ  ـــنـــظُ يَ ـــهُ  نَّ ـــأَ كَ ـــا  ـــهَ وجِ لِـــزَ ةَ  ــــرأَ الــــمَ ةُ  ــــرأَ الــــمَ ـــفَ  ـــصِ تَ أَن 
ــا  نَ ملسو هيلع هللا ىلص زِ ــبِــيُّ ــلَ الــنَّ ــعَ ـــد (جَ قَ ــتــنَــةِ وَ ــنَ الــفِ لِـــكَ مِ ــن ذَ ــى مِ ــخــشَ ــا يُ لِــمَ

.(٣)«(٢)  ( اعَ ستِمَ االِ نَينِ  األُذُ نَا  زِ وَ رَ  النَّظَ ينَينِ  العَ
ــيــرِ  مِ ا ــزَ مَ ـــاعِ  ـــمَ سَ الَ   ، ـــرآنِ لـــقُ ا ـــاعِ  ـــمَ ــى «سَ ــلَ عَ صْ  ــرِ ـحْ ــنـَ ــلْ فَ
ــاعِ  ــمَ سَ الَ   ، اءِ مَ السَّ وَ األَرضِ  بِّ  رَ مِ  الَ كَ اعِ  مَ سَ وَ  ، ــانِ ــيــطَ لــشَّ ا
ــاعِ  ــمَ سَ الَ   ، ــلِــيــنَ ــرسَ لــمُ ا وَ ءِ  نــبِــيَــا األَ ــاعِ  ــمَ سَ وَ ؛  ءِ ا ــرَ ــعَ لــشُّ ا ئِــدِ  ــا ــصَ قَ

.(٤ )« بِــيــنَ ــطــرِ لــمُ ا وَ ــنِّــيــنَ  ــغَ لــمُ ا
عبد اهللا بن  حــــديــــث  مـــــن   ،(٥٢٤٠) الـــــبـــــخـــــاري»  «صــــحــــيــــح  انـــــظـــــر:   (١)

مسعودگ.
من   (٢٦٥٧) مسلم»  و«صحيح   ،(٦٢٤٣) البخاري»  «صحيح  انظر:   (٢)

هريرةگ. أبي  حديث 
«نزهة األسماع» (ص٧٨ - ٧٩).  (٣)

«تهذيب مدارج السالكين» (٤١٨/١ - ٤١٩).  (٤)



MTS

 ـــــــوَ الـــــــهَ ـــــــــــــــــــاكِ  عَ دَ إِن  نِـــــــــــــــــــي  أُذُ ــــــــــــــا  يَ ــــــي(١)وَ ــــــعِ ــــــســــــمَ تَ أَن  ـــــــــــــــــــاكِ  إِيَّ ــــــــــــاكِ  ــــــــــــإِيَّ فَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ــى اســـتَـــغـــنـَ  وَ ــــــدَ ـــــــنِ الــــــهُ ــــــى عَ لَّ ــــــوَ ـــــــنْ تَ ــــــــىمَ ــــــــنَّ ــــــــغَ تَ ــــــــــهِ وَ ــــــــــيِّ ــــــــــــــــادَ فِــــــــــــي غَ ــــــــــــــــمَ تَ وَ
ـــــاألَوْ ـــــربَ بـِ الـــــضَّ ــــاعَ وَ ــــمَ ــــذَّ الــــسَّ ــــلَ اســــتَ ــــىوَ ــــنَ ـــــــاحِ - أَغْ ـــــا صَ ــــنــــهُ - يَ ُ عَ ـــــــارِ َفـــــــــاهللَّ تَ
ـــرْ ـــهِّ طَ ـــاءَ وَ ـــنَ ـــــي - الـــغِ ـــا أَخِ ـــنِـــبْ - يَ ـــتَ ـــاجْ ــــــــــافَ نَ ـــــنـــــهُ أُذْ ــــــــــــنْ عَ صُ ـــــيـــــا وَ ــــلــــبًــــا حَ ــــــهُ قَ ــــــنْ مِ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلْ ـــتُ فِـــــي الــقَ ـــنـــبِ ــــاءِ يُ ــــنَ ــــاعُ الــــغِ ــــاســــتِــــمَ ــــافَ ــــزنَ ــــــرءَ حُ ثُ الــــــمَ ـــــــــــــــورِ يُ ـــــا وَ ـــــاقً ــــبِ نِـــــفَ ـــــ ـ
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــغْ ــالــلَّ ـــــــرَّ بِ ـــــــنْ مَ ـــــنِ مَ ـــــمَ حْ ـــــــادُ الـــــرَّ ـــــــبَ عِ ـــــنَـــــا)(٢)(٣)وَ فْ ـــبَّ (الـــــزَّ ـــحِ ـــمْ يُ لَ ـــاوَ وِ كـــريـــمً

:۴ طَانِيِّ القَحْ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ــا ــهَ ــلِّ فِ كُ ــــازِ ــــعَ رِ الــــمَ ـــــــوَ ــــي صُ ـــيـــرَ فِ ـــانِالَ خَ ـــضـــبَ ـــــي الـــقُ ـــــــاعِ فِ يـــــــقَ اإلِ قــــــصِ وَ الــــــرَّ وَ
هٌ ـــــــــــنَـــــــــــزِّ ـــــــــــتَ مُ ــــــــــــــــهِ  بِّ لِــــــــــــــــرَ ـــــــــــيَّ  ـــــــــــقِ الـــــــــــتَّ ـــــــــانِإِنَّ  ــــــمــــــعِ أَغَ سَ ـــــــــــــارٍ وَ ـــــــــوتِ أَوتَ ــــــن صَ عَ
ـــى ــــــن أَهـــــــــلِ الـــتُّـــقَ ـــــــرآنِ مِ ةُ الـــــــقُ وَ ــــــــــــــــالَ تِ ــــانِوَ ــــيَ ـــــســـــنِ بَ حُ ــــا وَ ــــجً ـــســـنِ شَ ــحُ ـــا بـِ ـــيَـــمَ سِ
ةً وَ ــــــــــالَ ــــوسِ حَ ــــفُ ـــــــــــــى لِــــلــــنُّ أَوفَ ـــــى وَ ــــــانِأَشـــــهَ ــــــثَ ــــــــرِ مَ ــــــــقْ نَ ــــــــارٍ وَ ــــــــزمَ ـــــــــــوتِ مِ ـــــــن صَ مِ
ـــعٍ ـــســـمَ ـــــبُ مَ ــــيــــلِ أَطـــــيَ ـــــي الــــلَّ ــــهُ فِ ــــنِــــيــــنُ حَ (٤)وَ انِ ـــــــيـــــــدَ الـــــــعِ ـــــاتِ وَ ـــــايَ ـــــنَّ ــــةِ ال ــــغــــمَ ــــــن نَ مِ

      

«البيان في مداخل الشيطان» (ص٧١).  (١)
. انظر: «لسان العرب» (٥٨/٦). قْصُ : الرَّ فْنُ الزَّ  (٢)

«االزدهــار في ما عقده الشعراء من األحاديث واآلثــار» (ص٦٧) [طبعة المكتب اإلسالمي -   (٣)
بيروت]، للحافظ السيوطي۴.
«نونيَّة القحطاني» (ص٤١ - ٤٢).  (٤)





NKKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ُـــه ـــيـــنُ ـــعِ ـــســـتَ نَ وَ هُ  ــــدُ ــــحــــمَ نَ  ِ هلِلَّ ــــمــــدَ  الــــحَ إِنَّ 
ورِ  ــــرُ ـــن شُ ِ مِ ـــــاهللَّ ــــوذُ بِ ــــعُ نَ ، وَ هُ ـــرُ ـــغـــفِ ـــســـتَ نَ وَ
ــن  ــا، مَ ــالِــنَ عــمَ ــاتِ أَ ــئَ ــيِّ ـــن سَ مِ ــنَــا وَ ــسِ نــفُ أَ
ـــــن  مَ ، وَ ـــــــهُ ـــــلَّ لَ ـــــضِ ــــــالَ مُ ُ فَ هِ اهللَّ ـــــــهـــــــدِ يَ
ـــدُ أَن  أَشـــهَ ، وَ ــــهُ ـــــادِيَ لَ ـــالَ هَ ــضــلِــل فَ يُ
 ، ـــهُ لَ يـــكَ  ـــرِ شَ الَ  هُ  حـــــدَ وَ  ، ُ إِالَّ اهللَّ ٰـــــــهَ  ــــ إِلَ الَ 

. هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ دُ  أَشهَ وَ
تِ  قَسَ وَ  ، نُوبِ الذُّ نَ  مِ النَّاسُ  شَ  استَوحَ دِ  قَ فَ  : بَعدُ وَ
لُوبُ  القُ تِ  مَ رِ حُ وَ ا،  هَ اءَ بُكَ وَ ا  هَ وعَ مُ دُ يُونَ  العُ نَعتِ  فَمَ  ، لُوبُ القُ
نٌ  ؤذِ مُ ا  ذَ هَ وَ م.  هُ ا  مَ لِيلٌ  قَ وَ  ، ُ مَ اهللَّ حِ رَ نْ  مَ إِالَّ  انِ  يمَ اإلِ ةَ  وَ الَ حَ

. بِيلٍ وَ رٍّ  بِشَ رٌ  نْذِ مُ وَ  ، طِيرٍ خَ لَلٍ  بِخَ
ــانَ  ــيــمَ ــلَ بِـــي سُ ــةِ أَ ــمَ ــرجَ ۴ فِــي تَ ــثِــيــرٍ ــافِــظُ ابــنُ كَ ـــرَ الــحَ كَ ذَ
ـــركُ  نِ تَ ـــذالَ ـــمُ الـــخِ ـــلَ عَ ، وَ ـــمٌ ـــلَ ــــيءٍ عَ ـــلِّ شَ : لِـــكُ ــــالَ ــــهُ قَ نَّ انِــــيِّ أَ ارَ الــــدَّ

.(١) ِ شيَةِ اهللَّ خَ ن  مِ اءِ  البُكَ
ا  إِذَ وَ  ، ةَ كَ بَارَ المُ ةَ  صلَ الخَ هِ  ذِ هَ بَهُ  لَ سَ بدَ  العَ  ُ لَ اهللَّ ذَ خَ ا  إِذَ فَ
ــيــنُ  ــتِ الــعَ ــطَ ــحَ ــا قَ ــسَ ا قَ ــلــبَ إِذَ نَّ الــقَ ــومٌ أَ ــعــلُ مَ ، وَ ــهُ ــلــبُ ــا قَ ــسَ ــهُ قَ لَ ــذَ خَ
ــةٍ  ــابَ نَ ِ إلِ الَ  وَ  ، ــشــيَــةٍ لِــخَ الَ  وَ كــرٍ  لِــذِ رُ  مِ نهَ تَ ــالَ  فَ ا،  فِيهَ مــعُ  الــدَّ ــفَّ  جَ وَ

. ولٌ خذُ مَ وَ  هُ فَ  ، لِكَ كذَ انَ  كَ ا  مَ وَ  . عٍ رُّ تَضَ وَ
يـــزٌ  ـــزِ يــــثٌ عَ ــــدِ ، حَ ِِ ــــةِ اهللَّ ــــشــــيَ ــــن خَ ـــاءِ مِ ـــكَ ــــنِ الـــبُ يـــثُ عَ ـــدِ الـــحَ
 . فَ نْ الَ يُعرَ ادَ أَ يبٌ كَ رِ غَ ، وَ دَ كَ أَن الَ يُوجَ يزٌ أَوشَ زِ يبٌ عَ رِ غَ وَ
نَاكَ  هُ فَ  . عَ يَخشَ وَ قَّ  رِ يَ أَن  لبَ  القَ لَّ  عَ لَ وَ  ، عَ تَدمَ أَن  ينَ  العَ لَّ  لَعَ فَ

! اتُ جَ رَ الدَّ عُ  تُرفَ وَ  ، نَاتُ سَ الحَ تُكتَبُ  وَ  ، اتُ مَ حَ الرَّ لُ  تَنَزَّ تَ
«البداية والنهاية» (٢٦٧/١٠) [طبعة دار أم القر - القاهرة].  (١)
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 : ــــالَ گ قَ ةَ يــــرَ ــــرَ بِـــــي هُ ــــن أَ عَ
ـــةٌ فِــي  ـــبـــعَ ملسو هيلع هللا ىلص: «سَ ِ ـــــــــولُ اهللَّ سُ ــــالَ رَ قَ
ظِـــلَّ  الَ  ــــومَ  يَ  ، ُ ،اهللَّ ُ مُ  اهللَّ هُ ظِلُّ يُ ـــرشِ  الـــعَ ظِــــلِّ 
ـــــلٌ  جُ رَ ــم -: «وَ ــيــنِــهِ بَ ـــنْ  مِ كـــــرَ  ذَ وَ  - « ـــهُ ظِـــلُّ إِالَّ 

.(١)« ِ ِاهللَّ شيَةِ اهللَّ خَ نْ  مِ ينَاهُ  عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا،  خَ   َ َاهللَّ رَ  اهللَّ كَ ذَ
 ، وعِ مُ لَبَ لِلدُّ أَجْ ، وَ وعِ شُ بَ لِلخُ ونُ أَقرَ الِيًا يَكُ خَ  ِ ذِكرُ اهللَّ وَ
ــاتٌ  ــفَ ــيــهِ الــتِ ـــونُ فِ ـــكُ الَ يَ ، وَ ـــى لِــلــنَّــفــسِ أَصـــفَ ، وَ ــــاءِ يَ ــــنِ الــــرِّ ــــدَ عَ بــــعَ أَ وَ

. وفِهِ خَ ِ وَ شيَةِ اهللَّ نْ خَ ينَئِذٍ مِ اءُ حِ ونُ البُكَ يَكُ ِک، وَ إِالَّ إِلَى اهللَّ
ةِ  ـــرأَ الـــجُ ، وَ ــلــبِ ةِ الــقَ ــســوَ ـــى قَ ــاةٌ إِلَ ــدعَ ةَ مَ ــوَ ــلْ نَّ الــخَ ـــأَ لِـــكَ بِ ذَ
رَ  استَشعَ وَ ا،  فِيهَ هُ  نَفسَ انُ  نسَ اإلِ دَ  اهَ جَ ا  مَ ا  ــإِذَ فَ  ، يَةِ عصِ المَ لَى  عَ
رشِ  عَ ظِلِّ  تَحتَ  ونَ  يَكُ أَن  قَّ  فَاستَحَ  ، ينَاهُ عَ تْ  فَاضَ  ِ ةَ اهللَّ ظَمَ عَ

. هُ ظِلُّ إِالَّ  ظِلَّ  الَ  ومَ  يَ نِ  حمَ الرَّ
 :« ِ ِاهللَّ اهللَّ شيَةِ  خَ نْ  مِ ينَاهُ  عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا،  خَ   َ َاهللَّ رَ  اهللَّ كَ ذَ لٌ  جُ رَ «وَ
الــنَّــاسُ  ، وَ ــرِ ــرِّ األَكــبَ ــومَ الــحَ ــرشِ يَ ستَظِلٌّ بِــظِــلِّ الــعَ ــرُ مُ اكِ ا الــذَّ ــذَ هَ

. وقِفِ المَ فِي  م  تْهُ رَ هَ صَ قَد  مسِ  الشَّ رِّ  حَ فِي 
ــمُ بِــكَ  ــعــلَ ِ، الَ يَ ــوتَ بـِـــاهللَّ ــلَ خَ كَ وَ حــدِ ــا لـِـوَ ــومً ــفــتَ يَ قَ ــالَّ وَ ــهَ فَ
 ، ــهُ ــتَ نِــعــمَ وَ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــهُ  ــتَ ــنَّ مِ وَ ـــهُ  تَ ـــدرَ قُ وَ  ِ ةَ اهللَّ ظَمَ عَ ــرتَ  كَّ ــذَ ــتَ فَ  ، ُ إِالَّ اهللَّ
نُ  رَّ البَدَ عَ اقشَ لبُ وَ قَ القَ فَ ، فَخَ نُوبِكَ ةَ ذُ ثرَ كَ كَ وَ يرَ تَ تَقصِ رْ كَّ تَذَ وَ
ـــار»  خَّ الـــزَّ «الــبــحــر  ار  والــــبــــزَّ  ،(١٠٣١) ومــســلــم   ،(٦٦٠) الــبــخــاري  رواه   (١)

(٨١٨٢) - واللفظ له -. 
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. هِ ُ فِي ظِلِّ مُ اهللَّ ينَ يظِلُّهُ ذِ ةِ الَّ بعَ نَ السَّ نتَ مِ ا كُ بَّمَ رُ ، فَ ينِ دَّ لَى الخَ ةُ عَ عَ مْ الَتِ الدَّ سَ وَ
 : ــةِ ــامَ ــيَ ـــومَ الــقِ ــرشِ يَ ــســتَــظِــلُّ بِــظِــلِّ الــعَ ــنَــا نَ ــلَّ ــعَ ، لَ ـــوعِ مُ الـــدُّ ــاءِ وَ ــكَ ـــى الــبُ ــا بِــنَــا إِلَ ــيَّ هَ

م! انِهِ آذَ إِلَى  فِيهِ  النَّاسُ  قُ  عرَ يَ ي  الَّذِ اليَومُ  لِكَ  ذَ
ةِ  يَامَ القِ ومَ  يَ النَّاسُ  قُ  عرَ «يَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ولَ اهللَّ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ةَ يرَ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ
م»(١). انَهُ غَ آذَ بْلُ تَّى يَ م حَ هُ مُ يُلجِ ا، وَ اعً بعِينَ ذِرَ م فِي األَرضِ سَ هُ قُ رَ بَ عَ تَّى يَذهَ حَ

 : ـــولُ ـــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ِ ـــــــولَ اهللَّ سُ ــعــتُ رَ ــمِ : سَ ــــالَ گ قَ دِ ادِ بـــنِ األَســـــوَ ـــقـــدَ ــــنِ الـــمِ عَ وَ
 ، عبَيهِ كَ إِلَــى  ــونُ  ــكُ يَ ــنْ  مَ م  نْهُ مِ فَ  . قِ ــرَ الــعَ فِــي  م  الـِهِ أَعمَ ــدرِ  قَ ــلَــى  عَ الــنَّــاسُ  ــونُ  ــيَــكُ «فَ
هُ  مُ لجِ يُ نْ  مَ م  نهُ مِ وَ  ، يهِ قوَ حَ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ م  نهُ مِ وَ  ، كبَتَيهِ رُ إِلَى  ونُ  يَكُ نْ  مَ م  نْهُ مِ وَ

ا»(٢). امً إِلـجَ قُ  رَ العَ
ا. فِيهَ ولِ  الهَ ظَمَ  عِ فَ  رَ عَ  ، ةَ ورَ ذكُ المَ الَةَ  الحَ لَ  أَمَّ تَ نْ  مَ وَ

ــرَّ  ـــبَ الــحَ ـــذهِ ــى أَن يُ ــلَ ا عَ ـــدً ـــاهِ ــلُ جَ ــعــمَ ــيــفِ يَ ــصــلِ الــصَّ ـــانَ فِـــي فَ نـــسَ إِنَّ اإلِ وَ
رِّ  الحَ لِكَ  ذَ نْ  مِ هُ  نَفسَ يَ  قِ يَ نْ  أَ لَى  عَ لُ  يَعمَ الَ  يفَ  فَكَ  . ةِ ختَلِفَ المُ يدِ  التَّبرِ ائِلِ  سَ بِوَ
الَ  يفَ  كَ وَ ؟!  لِهِ مَ عَ رِ  دْ قَ لَى  عَ انِ  نسَ اإلِ نَ  مِ بْلُغُ  يَ ي  الَّذِ  ، ثِيرِ الكَ قِ  رَ العَ وَ يبِ  هِ الرَّ

؟! يدِ دِ الشَّ رِّ  الحَ ومَ  يَ لِلظِّلِّ  وَ  ، ظِيمِ العَ اليَومِ  ا  ذَ لـِهَ نيَا  الدُّ فِي  رُ  كِّ فَ يُ
Ž!\ Ì’̨Žb; Žÿ]⁄̨¡˛̄ \; đft̨˛̂;fl ŽŸ;UŽŽ!\ ŽÏĘ̈ç|̨;fl ŽŸ;Ô̌]“̨ě’\;;; ; ; ;g

نْ  مِ   ِ ِاهللَّ إِلَى  اهللَّ بَّ  أَحَ ءٌ  يْ شَ «لَيْسَ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ گ:  ةَ امَ مَ أُ بِي  أَ نْ  عَ
 . ِ ِاهللَّ بِيلِ اهللَّ اقُ فِي سَ رَ هَ مٍ تُ ةُ دَ طْرَ قَ ، وَ ِ ِاهللَّ يَةِ اهللَّ شْ وعٍ فِي خَ مُ نْ دُ ةٌ مِ طْرَ : قَ نِ يْ رَ ثَ أَ يْنِ وَ تَ طْرَ قَ

.(٣)« ِ ِاهللَّ ائِضِ اهللَّ رَ فَ نْ  مِ ةٍ  يضَ رِ فَ فِي  رٌ  ثَ أَ وَ  ، ِ ِاهللَّ بِيلِ اهللَّ سَ فِي  رٌ  ثَ أَ فَ  : انِ رَ األَثَ ا  مَّ أَ وَ
رواه البخاري (٦٥٣٢)، ومسلم (٢٨٦٣). رواه مسلم (٢٨٦٤).(١)   (٢)

رواه الترمذي (١٦٦٩)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٤٢/٢) [طبعة   (٣)
مكتبة المعارف].
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 ، نُوبِ مرَ الذُّ ئُُ جَ يَ تُطْفِ الَى. فَهِ عَ ِ تَ وعِ إِلَى اهللَّ مُ بُّ الدُّ ينَ أَحَ ائِفِ وعُ الخَ مُ دُ
ــلَــى  اتِــكَ عَ ــوَ ــلَ ــكِ فِــي خَ ــابْ . فَ ــوبِ ــطــلُ ـــى الــمَ ــكَ إِلَ ــلُ ــوصِ تُ ، وَ ــوبِ ــلُ وحَ الــقُ ــحــيِــي رُ تُ وَ

. كَ امِ آثَ وَ نُوبِكَ  ذُ
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 ، ــهُ ــانَ ــكَ لِــسَ ــلَ ــن مَ ــى لِـــــمَ ــوبَ ملسو هيلع هللا ىلص: «طُ ِ ــــــولُ اهللَّ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ـــانَ ـــوبَ ـــنْ ثَ عَ
.(١)« طِيئَتِهِ خَ لَى  عَ بَكَى  وَ  ، يتُهُ بَ هُ  عَ سِ وَ وَ

ـن  مِ نـَـى  جَ ـد  قَ ـا  لـِمَ ـوفــًا  خَ ــى  ـكَ بَ وَ  ، هِ يطـِ فـرِ تَ لَى  عَ ـومـًا  يَ ـاحَ  نَ لـِمـَنْ  فَطُوبَى 
ا  مَ لَى  عَ ــا  مً ــادِ نَ  ، اتِــهِ ــوَ ــفَ هَ ــاكِــبٍ  سَ مــعٍ  بِــدَ اكِيًا،  بَ ا  رً ستَغفِ مُ هُ  ــرَ ــمُ عُ ي  يَقضِ فَ  . ــاهُ ـايَ طَ خَ
 ، نَاتِ سَ الحَ نَ  مِ ا  ثِرً تَكْ سْ مُ  ، هُ ابَ ذَ عَ ى  يَخشَ وَ  ، هِ بِّ رَ ةَ  حمَ رَ و  يَرجُ ؛  صيَانِهِ عِ نْ  مِ انَ  كَ

. انِهِ ضوَ رِ وَ نَّتِهِ  جَ وَ  ِ ةِ اهللَّ حمَ بِرَ وزَ  يَفُ فَ  ، يِّئَاتِهِ سَ ا  بِهَ رَ  فِّ لِيُكَ
يشِ  العَ وَ  ، يمِ قِ المُ يمِ  النَّعِ وَ  ، بِيرِ الكَ ــوزِ  الــفَ وَ  ، يلِ زِ الجَ ابِ  بِالثَّوَ ــهُ  لَ فَطُوبَى 
گ:  يِّ درِ يدٍ الخُ عِ بِي سَ ن أَ اءَ عَ ا جَ مَ ةُ طُوبَى، كَ رَ جَ : شَ لِكَ ةِ ذَ ملَ نْ جُ مِ ، وَ لِيمِ السَّ
ةٌ  رَ جَ : «شَ الَ قَ طُوبَى؟  ا  مَ  ! ِ ولَ اهللَّ سُ رَ ا  يَ  : لٌ جُ رَ هُ  لَ الَ  قَ هُ  نَّ أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ ولِ اهللَّ سُ رَ ن  عَ

ا»(٢). هَ امِ أَكمَ نْ  مِ جُ  تَخرُ نَّةِ  الجَ أَهلِ  ثِيَابُ   ، نَةٍ سَ ئَةِ  مِ ةَ  يرَ سِ مَ نَّةِ  الجَ فِي 
ــيــنٌ  عَ وَ  ، ــةِ ــيَ ــاضِ ــوبِ الــمَ نُ ــلَــى الــذُّ ، عَ ِِ شيَةِ اهللَّ ــن خَ ــتْ مِ ــكَ ــيــنٌ بَ ي عَ ــســتَــوِ ــل تَ هَ
ي  يَستَوِ الَ  ــا  ــمَ ؛ كَ ــانِ يَ ــســتَــوِ يَ الَ   ! ِ َواهللَّ ــالَّ  ؟ كَ ــةِ ــابِــطَ مِ الــهَ األَفـــالَ ــلَــى  ةً عَ ــرَ ــاهِ ــتْ سَ ــاتَ بَ

. النَّارُ وَ اءُ  الـمَ وَ  ، مُ الظَّالَ وَ يَاءُ  الضِّ وَ  ، ارُ النَّهَ وَ اللَّيلُ 
لَ  جَّ تَعَ ن  لـِمَ نِيئًا  هَ وَ  ، اتِ ــرَ ــسَ الــحَ ــومِ  يَ بلَ  قَ  ، ــاتُ ــعَ مَ الــدَّ تْهُ  فَ عَ أَسْ ن  لـِمَ نِيئًا  هَ

. اءِ قَ اللِّ ومِ  يَ اتِ  رَ سَ حَ بلَ  قَ  ، اءَ البُكَ
رواه الطبراني في «األوسط» (٢٣٤٠)، و«الصغير» (٢١٢). وحسنه األلباني۴ في «صحيح   (١)

الترغيب والترهيب» (٢٧٤٠).
رواه ابن حبان (٧٤١٣)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح موارد الظمآن» (٢٢٢٣).  (٢)
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 : ـــالَ ؟ قَ ــاةُ ــجَ ــا الــنَّ ، مَ ِ ــــــولَ اهللَّ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ : قُ ــــالَ گ قَ ـــرٍ ـــامِ ـــنِ عَ ــةَ بْ ــبَ ــقْ ـــنْ عُ عَ
.(١)« طِيئَتِكَ خَ لَى  عَ ابْكِ  وَ  ، يْتُكَ بَ عْكَ  لْيَسَ وَ  ، انَكَ لِسَ يْكَ  لَ عَ كْ  سِ مْ «أَ

 ، النَّارِ نِ  عَ حَ  حزَ نُزَ أَن   : اةِ لِلنَّجَ نَا  فَهمُ نْ  يَكُ لْ فَ  . اةِ النَّجَ طَلَبَ  ومِ  القَ مُّ  هَ انَ  كَ
. نَّةَ الجَ لَ  نُدخَ وَ

الَى: ﴿z y } | { ~ ے ¡¢﴾ [آل عمران: ١٨٥]. عَ الَ تَ قَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

هُ ـــدُ ـــســـعِ ـــــاهُ تُ نـــــيَ ـــــــذِي دُ ـــيـــدُ الَّ ـــعِ ـــيـــسَ الـــسَّ (٢)لَ ـــارِ ـــنَ الـــنَّ ــو مِ ــنــجُ ــــذِي يَ ــيــدَ الَّ ــعِ إِنَّ الــسَّ
ــي  ــاصِ ــعَ ــيــرَ الــمَ سِ ــا أَ يَ ؟! وَ ــةُ يَ ــارِ ــوعُ الــجَ مُ يــنَ الــدُّ ــا، أَ ــايَ ــطَ ــبَ الــخَ ــاحِ ــا صَ ــيَّــا يَ ــهَ فَ

؟! يَةِ اضِ المَ نُوبِ  الذُّ نَ  مِ ابكِ 
ي تِلكَ  يُطفِ اءَ  مَ الَ  وَ  ، نُوبِ الذُّ انِ  نِيرَ ن  مِ وقِدَ  أُ ا  مَ اءِ  ي «بِإِطفَ اصِ العَ رِ  ليُبَادِ فَ

.(٣)« ينِ العَ ينِ  عَ ن  مِ انَ  كَ ا  مَ إِالَّ   ، النَّارَ
: الَ قَ مَن  نَ  أَحسَ د  قَ لَ وَ

ـــــهُ لُ ـــــالَ جَ ــــــلَّ  جَ  َ اهللَّ ـــى  ـــخـــشَ يَ ـــــــانَ  كَ ــــــنْ  اتِمَ ـــــوَ ـــــلَ اتِ فِــــــي الـــــخَ ــــــرَ ــــــبَ ــرِ الــــــعَ ـــلـــيُـــكـــثـِ فَ
ــــــا ــــــكَ الــــــبُ ـــــــــرِ وَ كُّ ـــــــــذَ ـــــــعـــــــدَ الـــــــــتَّ ـــــــهُ بَ ـــــــلَّ ـــــــعَ ـــــــلَ ــــنَــــاتِفَ ــــسَ اتُ بِــــالــــحَ ــــــرَ ــــــبَ ـــــــهُ الــــــعَ ــــــتْ لَ لَ ــــــدِّ بُ
هِ ـــــورِ ـــــنـــــشُ مَ ــــــن  عَ ارُ  األَوزَ ــــــفُ  ــــــفَّ ــــــخَ تُ (٤)وَ اتِ ــرَ ــسَ ــوقِــفِ الــحَ مَ ابِ وَ سَ ــومَ الحِ يَ

اهُ  سَ عَ يهِ  لَ عَ اءَ  البُكَ يُكثِرَ  أَن  نبًا:  ذَ هِ  نَفسِ ن  مِ لِمَ  عَ سلِمٍ  مُ لِّ  كُ لَى  عَ بُ  اجِ الوَ فَ
رواه الترمذي (٢٤٠٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٥٦٧/٢).  (١)

«التبصرة» (٤٨/٢)، البن الجوزي۴. «صيد الخاطر» (ص٢٣٦).(٢)   (٣)
البن  بيروت]،  العربي -  الكتاب  دار  السامعين» (ص١٧٧) [طبعة  وريــاض  الواعظين  «بستان   (٤)

الجوزي۴.
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ــنَّــانُ  ــوَ الـــــمَ ــهُ ، فَ ــاهُ ــنَ ــد جَ ــا قَ ــهُ مَ ــرُ لَ ــغــفِ يَ ــيــهِ وَ ــلَ ــلُ عَ ــضَّ ــفَ ــتَ يَ ، وَ هُ ــــوالَ ــهِ مَ ــابِ ــتَ ــن كِ ــوهُ مِ ــمــحُ يَ
. ظِيمُ العَ لُ  ضِّ تَفَ الـمُ  ، يمُ رِ الكَ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ةٍ ــبــرَ ــعَ ــــوبَ بِ نُ ــوَ الــــذُّ ــمــحُ ــــكَ أَنْ تَ ـــلْ لَ ـــهَ ـــــا(١)فَ مً ــــدُّ ـــــنـَ تَ ةً وَ ـــــســـــرَ ـــا حَ ـــيـــهَ ـــلَ ــــي عَ ــــبــــكِ تَ وَ

نَ  مِ  ، امِ األَيَّ وَ اتِ  اعَ السَّ فِي  وَ  ، امِ األَعوَ وَ ورِ  هُ الشُّ فِي  بنَا  نَ ذْ أَ ا  مَ لَى  عَ لنَبكِ  فَ
. مِ الَّ العَ لِكِ  الـمَ وقِ  قُ حُ اءِ  دَ أَ ن  مِ فِيهِ  نَا  طْ رَّ فَ ا  مَ وَ  ، امِ جرَ اإلِ وَ ا  طَايَ الخَ

 : ائِلِ القَ  ۴ يِّ يرِ رِ الحَ لِيٍّ  عَ بنِ  مِ  اسِ القَ رُّ  دَ  ِ َوهلِلَّ
ــــكِــــهِ ابْ ـــــكَ وَ ـــــبِ نْ ـــــارِ ذَ كَ ـــــذْ ـــــنْ تَ ــــهُ عَ ــــلْ الَ تَ (٢)وَ ــابِــهِ ــصَ ــالَ مَ نَ حَ ــزْ ي الــمُ اهِ ــعٍ يُضَ مْ بِــدَ

يطًا،  تَفرِ وَ بَل  ا،  يرً تَقصِ هِ  نَفسِ نْ  مِ علَمَ  يَ أَن   : لِ جُ لِلرَّ ائِبِ  صَ الـمَ أَعظَمِ  نْ  مِ وَ
ك۴ِ: بَارَ مُ الْ بْنُ  بْدُ اهللاِ  عَ الَ  قَ ا  مَ كَ هُ  الُ حَ وَ بَالِي.  يُ الَ  وَ بكِي  يَ الَ  مَّ  ثُ

ـــــنٍ ـــــطْ ا لِـــــبَ ــــــــرً ــــــــهْ ـــــــــا ظَ ـــــــــبً ائِ ـــــــكُ دَ ـــــــحَ ـــــــضْ تَ (٣)وَ وبُ ــــــــــذُ ــــــالَ تَ ــــتَ فَ ــــلْ ــــمِ ـــــا عَ ــــــرُ مَ كُ ــــــذْ تَ وَ
UŽÑ]Ćfi’\ ;Ì÷̨¡̨ ; Ž€Á ŽÖuĆi’\ ; Žg]ęà˛̂ ; łfl ŽŸ;ŽŽŽ!\ ŽÏĘ̈ç|̨;fl ŽŸ;Ô̌]“̨ě’\ ; ; ; ; ;z·

ــلٌ  جُ رَ ــارَ  لــنَّ ا ــلِــجُ  يَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  ِ اهللَّ ولُ  سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ــن  عَ
فِــي  ـــارٌ  ـــبَ غُ ــعُ  ــمِ ــجــتَ يَ الَ  وَ  ، ـــرعِ الـــضَّ فِـــي  ــبَــنُ  لــلَّ ا ـــودَ  ـــعُ يَ ــتَّــى  حَ   ِ ِاهللَّ اهللَّ شيَةِ   خَ ـــن  مِ ــى  ــكَ بَ

.(٤ )« ــنَّــمَ ــهَ جَ ــانُ  خَ دُ وَ   ِ ِاهللَّ اهللَّ بِيلِ   سَ
. لُ يَدخُ الَ  أَي:   ، لُوجِ الوُ نَ  مِ  « لِجُ يَ : «الَ  هُ ولُ قَ

 ، الِ حَ بِالـمُ التَّعلِيقِ  ــابِ  بَ ــن  مِ ا  ــذَ هَ  .« ــرعِ الــضَّ فِــي  بَنُ  اللَّ ــودَ  ــعُ يَ تَّى  «حَ  : ــهُ ــولُ قَ
«لطائف المعارف» (ص٨١)، البن رجب۴.  (١)

(٢) «مقامات الحريري» (ص٢٠٩) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت].
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب التوبة» (رقم: ٨).

رواه الترمذي (١٦٣٣)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٢٧/٢).  (٤)
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ــودَ  ــعُ يَ ــنْ  لَ أَي:   .[٤٠ ﴾ [األعـــراف:  p o  n  m  l  k  j  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  ــقَ كَ
الثَّديِ -. أَيِ  رعِ -  الضَّ فِي  ا  بَدً أَ بَنُ  اللَّ

 ، لُوبُ تِ القُ عَ شَ خَ ، وَ وعُ مُ تِ الدُّ رَ ا جَ إِذَ . فَ يمٌ سِ طبٌ جَ خَ ظِيمٌ وَ أنٌ عَ ِ شَ ا َواهللَّ ذَ هَ
. يُوبِ مُ الغُ الَّ ابَكَ عَ سَ رَ حِ يسَّ ، وَ وبَ رغُ الـمَ نَى وَ تَ الـمُ لَغْ بَ ، وَ نُوبُ يَتِ الذُّ حِ مُ

ــيــنَــانِ الَ  : «عَ ـــولُ ـــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ِ ــــــولَ اهللَّ سُ ــعــتُ رَ ــمِ : سَ ــــالَ ک قَ ـــاسٍ ـــبَّ ـــنِ ابـــنِ عَ وعَ
.(١)« ِ ِاهللَّ بِيلِ اهللَّ سُ فِي سَ ينٌ بَاتَت تَحرُ عَ ، وَ ِِ ِِاهللَّ شيَةِ اهللَّ ينٌ بَكَت مِن خَ : عَ ا النَّارُ مَ هُ سُّ تَمَ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــتْ مَ ـــرِّ حُ  ِِ شيَةِ اهللَّ خَ ـــن  مِ ـــتْ  ـــكَ بَ ــيــنٌ  ــعَ (٢)فَ دِ دَّ سَ يثِ المُ دِ لَى النَّارِ فِي نَصِّ الحَ عَ

Ž!\ ŽÏĘ̈ç|̨ ;fl ŽŸ ; ŽÔ]“̨ě’\ ;Ì’̨Žb ;◊̌ËŽe Ćâ’\

U ŽkÊ⁄̨z’\;Ö̌— ŽÇ;;;;;;;L

مِ  ــاذِ ــرَ هَ وا ذِكْ ــثِــرُ كْ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ گ قَ ةَ ــرَ يْ ــرَ بِــي هُ ــنْ أَ  عَ
.(٣) تَ وْ ـمَ الْ نِي:  عْ يَ  « اتِ اللَّذَّ

ا  ــذَ ـــى بِــهَ تَ ـــهُ أَ نَّ ــوا أَ ــلِــمُ ــعَ ، لَ لـِــكَ ــىملسو هيلع هللا ىلص ذَ ــفَ ــصــطَ ـــولِ الــمُ ــاءُ فِــي قَ ــغَ ــلَ ــرَ الــبُ ــكَّ ـــو فَ لَ وَ
ا. ثرً نَ وَ ا  نَظمً بِهِ  فَ  صِ وُ وَ  ، وتِ المَ كرِ  ذِ فِي  قِيلَ  ا  مَ لِّ  كُ لَى  عَ لِيلِ  القَ

. أنِهِ ا لِشَ تَعظِيمً هِ، وَ َمرِ يالً ألِ ، تَهوِ ولَ فِيهِ ادَ القَ أَعَ ، وَ وتِ كرِ المَ گ بِذِ رَ دْ أَمَ قَ فَ
كرِ  ذِ ن  مِ كثِرْ  أَ فَ  ، لبِ القَ زنِ  حُ وَ ينِ  العَ معِ  دَ ونَ  دُ ولُ  تَحُ تِي  الَّ يَ  هِ اتُ  اللَّذَّ وَ

رواه الترمذي (١٦٣٩)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٣٠/٢).  (١)
ا لمؤمن) (رقم البيت: ١٦)، البن عبد القوي المرداوي۴. من قصيدة: (وإياك قتل العمد ظلمً  (٢)

الــتــرمــذي» (٥٢٦/٢):  ســنــن  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وقـــال  الــتــرمــذي (٢٣٠٧)،  رواه   (٣)
صحيح. حسن 
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اءِ  بِالبُكَ ظَى  لِتَحْ ؛  يرِ صِ المَ وءَ  سُ ا  فً وِّ تَخَ مُ  ، الٍ أَهوَ نْ  مِ هُ  بَعدَ ا  مَ ا  رً ستَشعِ مُ ؛  وتِ المَ
. يهِ لَ عَ  ُ هُ اهللَّ رَ يَسَّ مَن  لَى  عَ يرٌ  يَسِ لَ هُ  إِنَّ وَ  ، ِ شيَةِ اهللَّ خَ ن  مِ

نَ  لٌ مِ جُ هُ رَ اءَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَجَ ولِ اهللاِ سُ عَ رَ نتُ مَ : كُ الَ هُ قَ نَّ ک أَ رَ مَ نِ ابنِ عُ  عَ
؟  لُ أَفضَ نِينَ  ؤمِ المُ أَيُّ   ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ لَى  عَ لَّمَ  فَسَ  ، ارِ األَنصَ
وتِ  لِلمَ ــم  هُ كــثَــرُ «أَ  : ــالَ قَ ؟  كــيَــسُ أَ نِينَ  ؤمِ المُ ــأَيُّ  فَ  : ــالَ قَ ــا»،  ــقً ــلُ خُ م  نُهُ «أَحسَ  : ــالَ قَ

.(١)« األَكيَاسُ ولَئِكَ  أُ ا،  ادً استِعدَ هُ  بَعدَ ا  لِمَ م  نُهُ أَحسَ وَ ا،  ذِكرً
تَ  ــوْ الـــْــمَ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ ـــــــولُ اهللَّ سُ رَ ــــالَ  قَ  : ــــالَ قَ ک  ِ بْدِ اهللَّ عَ ـــنِ  بْ ـــابِـــرِ  جَ ــــنْ  عَ وَ

عٌ ...»(٢). زَ فَ
. هِ إِعظَامِ وَ  ، هِ ارِ استِذكَ لَى  عَ نبِيهٌ  تَ وَ  هُ وَ  ، نهُ مِ وَ يهِ  إِلَ عُ  فزَ يُ أَي: 

؛  ثَا اللَّيلِ لُ بَ ثُ هَ ا ذَ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ولُ اهللاِ سُ انَ رَ : كَ الَ گ قَ عبٍ بِيِّ بنِ كَ ن أُ  عَ
ا  هَ تْبَعُ تَ  ، ةُ فَ اجِ الرَّ تِ  ــاءَ جَ وا اَهللاَهللا،  رُ كُ اذْ وا اَهللاَهللا،  رُ كُ اذْ  ! النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ ا  «يَ  : الَ قَ فَ  ، امَ قَ

.(٣)« فِيهِ ا  بِمَ وتُ  المَ اءَ  جَ  ، فِيهِ ا  بِمَ وتُ  المَ اءَ  جَ  ، ةُ فَ ادِ الرَّ
UŽÑÊěŒ̌’\;Î̌Ñ̨]Ą́ ŽÜ;;;;;;;M

بُورِ  ةِ القُ ارَ يَ نْ زِ مْ عَ يْتُكُ ـهَ نْتُ نَ ملسو هيلع هللا ىلص: «كُ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ نَسٍ نْ أَ عَ
.(٤)«... ةَ رَ اآلخِ رُ  كِّ تُذَ وَ  ، يْـنَ الْعَ عُ  مِ تُدْ وَ  ، لْبَ القَ قُّ  رِ تُ ا  هَ إِنَّ فَ ا؛  وهَ ورُ زُ فَ الَ  أَ

؛  ــهُ الُ ــوَ أَحْ ــتْ  ــحَ ــلُ صَ وَ ــتْــهُ  ــعَ ــفَ نَ ا،  هَ بـِ ــانُ  ــسَ نْ اإلِ ــلَ  ــمِ عَ ا  إِذَ ةٌ  ظِيمَ عَ ــةٌ  ــظَ عِ ــوْ مَ هِ  ــذِ ــهَ فَ
والــتــرهــيــب»  الــتــرغــيــب  فـــي «صــحــيــح  األلـــبـــانـــي۴  وحــســنــه  مـــاجـــه (٤٢٥٩)،  ابــــن  رواه   (١)

.(٣٣٣٥)
رواه مسلم (٩٦٠). وللحديث مناسبة.  (٢)

 :(١٦٧٠) والترهيب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وقــال   ،(٢٤٥٧) الترمذي  رواه   (٣)
حسن صحيح.

أخرجه الـحاكم (٣٧٦/١)، وصححه األلباني۴ فـي «صحيح الـجامع» (٤٥٨٤).  (٤)
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؟! يبُ تَجِ يَسْ ةِ  يحَ لِلنَّصِ  ، لِيمٍ حَ اهٍ  وَّ أَ وَ  ، نِيبٍ مُ عٍ  امِ سَ نْ  مِ لْ  فَهَ
نَّ  ـأَ ـــــمْ بـِ ــلَ ــاعْ ، فَ ــورِ ــبُ ةِ الــقُ يـــارَ ـــتٌ لِـــزِ قْ ي وَ ــنْــدِ ــسَ عِ ــيْ : لَ ــولَ ــقُ نْ تَ يــدُ أَ ــرِ ــكَ تُ ــلَّ ــعَ لَ وَ
م،  ـهُ الَ غَ أَشْ وا  نْهُ يُ ـمْ  لَ وَ ـاتُوا  مَ وَ  ، ةٌ ثِيـرَ كَ م  هُ الُ مَ عْ أَ  : ثْلَكَ مِ انُوا  كَ بُورِ  القُ ــابَ  ــحَ أَصْ

گ: يرٍ هَ زُ بنُ  عبُ  كَ الَ  قَ ا  مَ كَ
ــــــلٌ ــــــهُ أَمَ ودٌ لَ ـــــمـــــدُ ـــــــاشَ مَ ـــــا عَ ــــــرءُ مَ الــــــمَ (١)وَ ــــرْ األَثَ ي  نتَهِ يَ ــيــنَ  حِ ــيــنُ  الــعَ ي  نتَهِ تَ الَ 

: ائِلِ القَ  ۴ يِّ بدِ العَ لتَانِ  الصِّ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ــــــــا ــــــــاتِــــــــنَ ــــــــاجَ و لِــــــــحَ ــــــــــــــغــــــــــــــدُ نَ وحُ وَ ـــــــــــــــــــــــــرُ ــــينَ ــــضِ ــــنــــقَ تَ الَ  ــــــــــــاشَ  عَ ــــــــن  مَ ــــــــــةُ  ــــــــــاجَ حَ وَ
ــــــــهُ ــــــــاتُ ــــــــاجَ ءِ حَ ـــــــــــرْ ـــــــــــــعَ الـــــــــــمَ ــــــــــوتُ مَ ــــــــــمُ ــــــــي(٢)تَ ــــــــقِ ـــــــــا بَ ـــــــــةٌ مَ ـــــــــاجَ ـــــــــــهُ حَ ـــــــى لَ ـــــــقَ ـــــــبْ وتَ

ــةُ  ــاجَ الــحَ ؟ وَ نَ زِ ا وُ هُ إِذَ ارُ ــقــدَ مِ ؟ وَ ــبِــرَ ا اعــتُ مِ إِذَ ــالَ ا الــكَ ــذَ ــعُ هَ ــوقِ يــنَ مَ ــر أَ ــانــظُ فَ
بلُغَ  يَ أَن  ــى  إِلَ ــالُ  الــحَ بِــهِ  ى  تَنَاهَ تَ الَ  ــانَ  نــسَ اإلِ نَّ  أَ ــأَخــبَــرَ  فَ  . ــدرُ الــصَّ يهِ  لَ عَ لُ  يَشتَمِ ــا  مَ
ا  بِمَ ينٌ  هِ رَ هُ  إِنَّ وَ  ، هُ تَ هوَ شَ ا  نهَ مِ يَستَوفِي  وَ  ، تَهُ نِهمَ يَاةِ  الحَ نَ  مِ ي  يَقضِ فَ  ، بُغيَتِهِ ى  أَقصَ

.(٣) هُ رُ مُ عُ امتَدَّ  وَ هُ  امُ يَّ أَ طَالَت  إِن  وَ  ، لُ مِّ ؤَ يُ ا  مَ يعَ  مِ جَ الِغٍ  بَ يرُ  غَ وَ  ، لُ اوِ يُحَ
كَ  ـــدَ يَّ أَ وَ  ، كَ دَ ــــدَّ سَ وَ ــــاكَ  عَ رَ وَ  ، ــكَ ــظَ ــفِ حَ وَ انَكَ اُهللا  عَ أَ  ، مِ ــالَ الــكَ ا  ــذَ بِـــــهَ ــبِــرْ  ــتَ ــاعْ فَ

. نْكَ عَ ـيَ  ضِ رَ وَ  ، بَّكَ أَحَ وَ اكَ  دَ هَ وَ  ، اكَ فَ كَ وَ
U ŽkÊ⁄̨’\;Ą̊ ł¬d̨;]Ÿ̨; Žÿ\Ę̂ ł·_̨Žd;Ö̌ ć“̨Ći’\;;;; ; ; ;N

: ذِكرَ وَ ةً  ظَ عِ لِيلَ  القَ رُ  ذكُ أَ سَ دا،  جِ ةٌ  ثِيرَ كَ الِ  جَ المَ ا  ذَ هَ فِي  وصُ  النُّصُ
لَسَ  ةٍ، فَجَ نَازَ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص فِي جِ سُ عَ رَ نَّا مَ : كُ الَ ک قَ بٍ ازِ اءِ بنِ عَ نِ البَرَ  عَ
وا»(٤). دُّ أَعِ ا فَ ذَ ثلِ هَ انِي! لِمِ ا إِخوَ : «يَ الَ مَّ قَ ، ثُ تَّى بَلَّ الثَّرَ ى حَ بَكَ برِ فَ يرِ القَ فِ لَى شَ عَ

«ديوان كعب بن زهير» (ص١٨). «الكامل في اللغة واألدب» (٥٨٩/٢).(١)   (٢)
«أمثال الحديث» (ص١٤٨ - ١٤٩).  (٣)

رواه ابن ماجه (٤١٩٥)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٤٠٢).  (٤)
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 . يبِ صِ العَ وقِفِ  المَ ا  ذَ هَ ولِ  هَ ن  مِ عُ  تَدمَ لَ ينَ  العَ إِنَّ  وَ  ، عُ يَخشَ لَ لبَ  القَ إِنَّ 
ــوَ  بِــي هُ ــأَ ـــوَ بِ ــن هُ ـــوَ مَ هُ ، وَ ـــهُ الــثَّــرَ ـــوعُ مُ ــلَّ دُ ــبُ ــتَّــى تَ ــبــكِــي حَ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ِ ـــــولُ اهللَّ سُ رَ

؟! دٍ أَحَ لَى  عَ يَخفَى  الَ  نَا  الُ حَ وَ  ، لَ نَفعَ أَن  ينَا  لَ عَ بُ  يَجِ ا  اذَ فَمَ أُمِّي!  وَ
هُ  دَ عَ وَ ، وَ ابِ ذَ لِيمِ العَ نْ أَ بَّارُ مِ نَهُ الجَ مَّ قَد أَ بكِي، وَ ِملسو هيلع هللا ىلص يَ ولُ اهللَّ سُ انَ رَ ا كَ إِذَ فَ
ــقَّ  كَ الــحَ ــــرَ ــن تَ ـــيـــفَ بِــمَ كَ ؟ وَ ــيــنِ ــاكِ ــسَ ــالِــنَــا الــمَ ــأَمــثَ ــيــفَ بِ ــكَ ، فَ ـــآبِ ـــســـنِ الـــمَ حُ ــةِ وَ ــنَّ بِــالــجَ
؟! ابِ هَّ لِكِ الوَ يَةِ المَ عصِ هُ فِي مَ رَ مُ أَفنَى عُ ، وَ الكِتَابَ نَّةَ وَ الَفَ السُّ خَ ، وَ ابَ وَ الصَّ وَ
 . الُ لَّتِ األَعمَ قَ ، وَ الُ تِ األَقوَ ثُرَ ، كَ ةٌ فِيرَ ةٌ وَ يضَ رِ الُ عَ اآلمَ ، وَ ةٌ ثِيرَ نُوبُ كَ الذُّ

. لِ الَ الجَ ذِي  ن  مِ نَا  وفُ خَ لَّ  حَ اضمَ وَ  ، الِ صَ الخِ يلُ  مِ جَ رَ  ثَ اندَ وَ
ظَائِمُ  عَ ا  لَتهَ ثقَ أَ ــنَــا  اتِــقُ ــوَ عَ وَ  ، ــنَّــةِ الــجَ هــلِ  أَ ــنْ  مِ ــنَــا  نَّ ــأَ كَ وَ ــتُــبْ  نَ ــلَــم  فَ ــةَ  الــتَّــوبَ ينَا  نَسِ

ملسو هيلع هللا ىلص. لْ غفَ يَ لَم  وَ  ، ةِ يَامَ القِ وَ برِ  القَ وَ وتِ  المَ كرِ  ذِ ن  عَ لنَا  فَ غَ وَ  ، نُوبِ الذُّ
اءَ  رَ وَ ا  مَ وَ  ، برِ القَ وَ وتِ  لِلمَ دُّ  يَستَعِ  ، كُ نَضحَ نَحنُ  وَ بكِي  يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ولُ اهللَّ سُ رَ
 ، ةٍ رَّ مَ ئَةَ  مِ اليَومِ  فِي  رُ  يَستَغفِ  ، لِيالً قَ إِالَّ  كرِ  الذِّ دَ  رَّ جَ مُ لِكَ  ذَ رُ  نَذكُ الَ  نَحنُ  وَ  ، لِكَ ذَ
 ، ــاتٍ ــاعَ سَ اتِفِ  الهَ لَى  عَ لَّمُ  تَكَ نَ وَ  ، ازِ التِّلفَ ةِ  دَ اهَ شَ لـِمُ يــالً  ــوِ طَ قتًا  وَ ي  نَقضِ ــحــنُ  نَ وَ

ک. ُ مَ اهللَّ حِ رَ نْ  مَ إِالَّ   ، رُ اللَّهَ نَستَغفِ الَ  وَ
: ائِلُ القَ نَ  أَحسَ د  قَ لَ وَ

ـــــابـــــكِ ــــــــــــيَّ فَ ــــــاءِ أُخَ ــــــكَ مِ الــــــبُ ــــــــــــدَ ــــــىَ عَ ــــــلَ هِعَ الَ نـــــــــــــتَ  أَ وَ ــــــاةِ  ــــــيَ الــــــحَ   ــــــــــــدوَ جَ ـــــا  ـــــمَ فَ
ـــــنِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نِــيـــ ـــــــالَ أَ ـــــاةِ بِ ـــــيَ ــــعــــمُ الـــــحَ ــــــــا طَ مَ (١)وَ آهِ وَ مــــــــــــــعٍ  دَ ــــــــــــالَ  بِ ـــــــا  نـــــــيَ الـــــــدُّ ــــــــــــــا  مَ وَ

؟!  ـــيَ يـــنَ هِ ــبــكِــي؟ أَ ــتِــي تَ ــوبُ الَّ ــلُ هِ الــقُ ـــذِ يـــنَ هَ ــكِــن أَ لَ ، وَ ــاءُ ــكَ ــنَــا الــبُ ـــقَّ لَ ــد حُ ــقَ لَ
. مِ األَفالَ ةِ  دَ اهَ شَ مُ وَ نَاءِ  بِالغِ لَتْ  غِ شُ ا  ـمَ طَالَ

«حصائد األلسن» (ص١٠٣ - ١٠٤).  (١)
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فِي  لَّ  قِ يَ نْ  أَ يقٌ  قِ حَ وَ  ، هُ وعُ مُ دُ ا  ائِمً دَ يَ  تَجرِ أَن  يٌّ  رِ لَحَ  ، هُ الُ حَ ا  ذَ هَ انَ  كَ مَن  وَ
. هُ وعُ جُ هُ ى  جَ الدُّ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــيـــنَـــاهُ ـــيـــلِ عَ ــــرتْ بِـــالـــلَّ ــــهِ ـــنْ سَ ــــى لِـــــــمَ ــــوبَ هُطُ ـــــــــوالَ ـــــــبِّ مَ ـــــــنْ حُ ـــــقٍ مِ ـــــلَ ــــــي قَ ـــــــــــاتَ فِ بَ وَ
ا دً ــــرِ ــــنــــفَ ـــيـــلِ مُ ـــــومَ الـــلَّ ـــــجُ ــــى نُ ــــرعَ ـــــــــامَ يَ قَ (١)وَ ـــــــاهُ ـــــــرعَ تَ اهللاِ  ــــــيــــــنُ  عَ وَ ــــــيــــــهِ  إِلَ ـــــا  ـــــوقً شَ

ى،  بَكَ برٍ  قَ لَى  عَ ــفَ  قَ وَ ا  إِذَ انُ  ثمَ عُ ــانَ  كَ  : ــالَ قَ انَ  ثمَ عُ ــى  ــولَ مَ ــانِــئٍ  هَ ــن  عَ  
ا؟!  ــذَ هَ ــن  مِ تَبكِي  وَ تَبكِي،  ــالَ  فَ الــنَّــارَ  وَ نَّةَ  الجَ ــرُ  ــذكُ تَ  : ــهُ لَ يلَ  قِ فَ  ، لِحيَتَهُ ــبُــلَّ  يَ تَّى  حَ
ــإِن  ةِ، فَ ـــرَ لِ اآلخِ ــازِ ــنَ ــن مِ لٍ مِ ــنــزِ لُ مَ وَّ ــبــرَ أَ : «إِنَّ الــقَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــولَ اهللاِ سُ : إِنَّ رَ ــالَ ــقَ فَ
الَ  قَ وَ  : الَ قَ  .« نهُ مِ دُّ  شَ أَ هُ  بَعدَ ا  مَ فَ نهُ  مِ نجُ  يَ لَم  إِن  وَ  ، نهُ مِ رُ  يسَ أَ هُ  بَعدَ ا  مَ فَ نهُ  مِ ا  نَجَ

.(٢)« نهُ مِ فظَعُ  أَ برُ  القَ وَ إِالَّ   ، طُّ قَ ا  نظَرً مَ يتُ  أَ رَ ا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ
فُ  ـــصـــرَ يُ ، وَ ـــيـــهِ ـــلَ ــى عَ ــبــكَ ي يُ ـــــذِ ـــــهُ األَمـــــرُ الَّ َنَّ ، ألِ ـــانَ ـــثـــمَ ـــيـــرُ عُ غَ ـــانُ وَ ـــثـــمَ ـــى عُ ـــكَ بَ
اتِ  ــرَ ــبَ ـــالَ عَ سَ أَ ، وَ ــيــنَ ــائِــفِ ــوبَ الــخَ ــلُ ــعَ قُ ــطَ ي قَ ـــذِ ــوَ الَّ ا هُ ـــذَ هَ . «وَ ــيــهِ ــهُ إِلَ ــلُّ ــامُ كُ هــتِــمَ االِ
! افِلِينَ الغَ ةِ  قدَ رَ ن  مِ سكِينُ  المِ ا  هَ يُّ أَ تَنَبَّهْ  فَ  .(٣)« ينَ ابِدِ العَ يَالِيَ  لَ رَ  أَسهَ وَ  ، التَّائِبِينَ

ــةٍ ــيــمَ ــظِ ـــن ذِي عَ ـــنـــجُ مِ ــا تَ ــنــهَ ـــنـــجُ مِ ـــــإِن تَ ـــــا(٤)فَ ـــــيً ـــــاجِ نَ ـــــــكَ  ـــــــالُ إِخَ الَ  ــــــي  ــــــإِنِّ فَ إِالَّ  وَ
اءُ  رَ أُسَ نَّا  أَ يرَ  غَ  ، ةِ يمَ سِ الجَ الِ  األَحوَ نَ  مِ اهُ  نَلقَ ا  فِيمَ اةِ  النَّجَ ةِ  ثِقَ لَى  «عَ لَسنَا  فَ

.(٥)«! يِّئَاتِ السَّ وَ ي  اصِ عَ المَ اءُ  نَ رَ قُ وَ  ، اتِ وَ هَ الشَّ
دٌ  اعِ وَ قَ هُ ، وَ اذٍ عَ عدَ بنَ مُ فَنَ سَ ومَ دَ ملسو هيلع هللا ىلص يَ نَّ النَّبِيَّ ک: أَ بَّاسٍ نِ ابنِ عَ  عَ

«بحر الدموع» (ص١٤) [دار الفجر للتراث - مصر].  (١)
رواه الترمذي (٢٣٠٨)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٥٢٧/٢).  (٢)

«العاقبة» (ص١١٨)، لإلمام عبد الحق اإلشبيلي۴.  (٣)
۴. وهو في «ديوان  ةَ بنِ أَشيَمَ لَ أخرجه أبو نعيم في «حلية األولياء» (٢٤١/٢)، من كالم صِ  (٤)

ة» (ص٢٩٢) [دار الكتب العلمية - بيروت]. مَّ ذي الرُّ
«غالية المواعظ» (ص٧١٢)، لأللوسي۴.  (٥)
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ــمَّ  ــد ضُ ــقَ لَ ــاذٍ، وَ ــعَ ــعــدُ بــنُ مُ ــا سَ ؛ لَــنَــجَ ــبــرِ ــن فِــتــنَــةِ الــقَ ــدٌ مِ حَ ــا أَ ــجَ : «لَــو نَ ــالَ هِ قَ ــبــرِ ــلَــى قَ عَ
.(١)« نهُ عَ يَ  خِ رُ مَّ  ثُ  ، ةً مَّ ضَ

؟ برِ القَ ةِ  مَّ لِضَ لنَا  عَ فَ ا  اذَ مَ
؟ دقٍ بِصِ ةَ  ادَ هَ الشَّ  َ لنَا اهللَّ أَ سَ ل  هَ

نَتِنَا؟ لسِ أَ فِي   َ ينَا اهللَّ قَ اتَّ لِ  هَ
؟ وعٍ شُ بِخُ ينَا  لَّ صَ ل  هَ

؟ اتِ مَ رَّ حَ المُ اجتَنَبنَا  لِ  هَ
؟ بَاتِ اجِ الوَ علِ  لِفِ ينَا  عَ سَ ل  هَ

.(٢) االً ابتِهَ ا وَ عً رُّ تَضَ اءً وَ عَ دُ ا وَ هُ تَسبِيحً يدَ نَزِ ودِ، فَ جُ برِ فِي السُّ ةَ القَ مَّ رْ ضَ لنَذكُ فَ
بُ  احِ صَ مُ وَ عَ نْ يْفَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «كَ ِ ولُ اهللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ يدٍ عِ بِي سَ نْ أَ  عَ
لِكَ  ذَ نَّ  أَ فَكَ ؟!»  خُ يَنْفُ فَ خِ  بِالنَّفْ رُ  مَ ؤْ يُ تَى  مَ نَ  ذْ اإلِ عَ  تَمَ اسْ وَ  ، نَ رْ الْقَ مَ  الْتَقَ دِ  قَ نِ  رْ الْقَ
اْلَوِكيُل،  َونِْعَم   ُ َحْسُبنَا اهللَّ اْلَوِكيُل، ُقوُلوا:  َونِْعَم   ُ َحْسُبنَا اهللَّ «ُقوُلوا:   : مْ لـَهُ الَ  قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ ابِ  حَ أَصْ لَى  عَ لَ  قُ ثَ

ْلنَا»(٣). َتَوكَّ  ِ ْلنَاَعَىل اهللَّ َتَوكَّ  ِ َعَىل اهللَّ
افِيلُ -  وَ إِسرَ هُ نِ - وَ رْ قَ بُ الْ احِ صَ ، وَ أُ لِي بَالٌ هدَ يَ ، وَ يشٌ طِيبُ لِي عَ يفَ يَ كَ

؟! خُ يَنْفُ فَ خِ  بِالنَّفْ رُ  مَ ؤْ يُ تَى  مَ  ، معَ السَّ أصغَى  وَ -؛  ورُ  الصُّ وَ  هُ وَ  - نَ  رْ قَ الْ مَ  تَقَ الْ دِ  قَ
اةً  ــرَ ــاةً عُ ــفَ ونَ حُ ــرُ ــشَ ــحْ ملسو هيلع هللا ىلص: «تُ ِ ولُ اهللَّ سُ ــالَ رَ ــت: قَ ــالَ ڤ قَ ــةَ ــائِــشَ ــنْ عَ  عَ
مْ  هُ ضُ بَعْ رُ  نْظُ يَ اءُ  النِّسَ وَ الُ  جَ الرِّ  ، ِ ولَ اهللَّ سُ رَ ا  يَ  : لتُ قُ فَ ڤ:  ةُ ائِشَ عَ الَتْ  قَ  « الً رْ غُ

.(٤)« اكِ ذَ مْ  هُ مَّ هِ يُ نْ  أَ نْ  مِ دُّ  أَشَ رُ  َمْ : «األْ الَ قَ فَ ؟!  بَعْضٍ إِلَى 
فــي  وشــــواهــــده  طـــرقـــه  بـــمـــجـــمـــوع  األلــــبــــانــــي۴  وصـــحـــحـــه   ،(١٠٨٢٧) الـــطـــبـــرانـــي  رواه   (١)

.(١٦٩٥) «الصحيحة» 
«سعد بن معاذ» (ص٤٥)، للشيخ حسين العوايشةڤ.  (٢)

رواه الترمذي (٢٤٣١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٥٧٨/٢).  (٣)
رواه البخاري (٦٥٢٧)، ومسلم (٢٨٥٩).  (٤)
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ــثُ  ــبــعَ ملسو هيلع هللا ىلص: «يُ ِ ـــــــــولُ اهللَّ سُ رَ ـــــالَ  قَ ـــت:  ـــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــيِّ ـــبِ الـــنَّ وجِ  زَ ةَ  ــــــودَ سَ ـــن   عَ
 : قُلتُ الَت:  قَ  ،« نِ األُذُ ةَ  حمَ شَ غُ  بلُ يَ وَ  ، قُ رَ العَ مُ  هُ مُ يُلجِ  ، رالً غُ اةً  رَ عُ اةً  فَ حُ النَّاسُ 
ن  عَ الــنَّــاسُ  ــلَ  ــغِ : «شُ ــالَ قَ ؟!  ــعــضٍ بَ ــى  إِلَ نَا  بَعضُ ــرُ  ــنــظُ يَ  ! ــاهُ تَ ــوءَ اسَ وَ  ، ِ ولَ اهللَّ سُ رَ ــا  يَ

 Õ  i  Ó  Ò  h  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ ولُ اهللَّ سُ رَ ــالَ  تَ وَ  « لِـــكَ ذَ
k﴾ [عبس](١).  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  j  Ö

ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ ولُ اهللَّ سُ قَ رَ دَ صَ . وَ تَانٍ رالً بِالَ خِ غُ ، وَ اةً بِالَ ثِيَابٍ رَ عُ ، وَ الٍ اةً بِالَ نِعَ فَ حُ
.« اكِ ذَ مْ  هُ مَّ هِ يُ نْ  أَ نْ  مِ دُّ  أَشَ رُ  َمْ «األْ

 ، الِ جَ الرِّ إِلَى  اءُ  النِّسَ وِ  أَ  ، اءِ النِّسَ إِلَى  الُ  جَ الرِّ رَ  نظُ يَ أَن  نْ  مِ دُّ  أَشَ األَمرَ  إِنَّ   
 ، ةٌ فَ اجِ وَ لُوبٌ  قُ نَاكَ  هُ  ، بِيهِ أَ ن  عَ بنُ  االِ وَ ا،  هَ دِ لَ وَ ن  عَ األُمُّ  لَ  تَسأَ أَن  نْ  مِ أَعظَمُ  هُ  إِنَّ

. ةٌ عَ اشِ خَ ارٌ  بصَ أَ وَ
ــبَــةً  جْ ــعَ وَ ــمِ ملسو هيلع هللا ىلص إِذْ سَ ِ ــــــولِ اهللَّ سُ ـــعَ رَ ــا مَ ــنَّ : كُ ــــالَ گ قَ ةَ ـــرَ يْ ـــرَ ــي هُ بـِ ـــنْ أَ  عَ
 ُ نَا: اهللَّ لْ قُ  : الَ قَ ا؟».  ذَ هَ ا  مَ ونَ  رُ ملسو هيلع هللا ىلص: «تَدْ النَّبِيُّ الَ  قَ فَ )؛  طَ قَ سَ يئًا  شَ عَ  مِ سَ عنِي:  (يَ
ــوَ  ــهُ ــا، فَ يــفً ــرِ ــيــنَ خَ ــعِ ــبْ ــذُ سَ ــنْ ــارِ مُ ـهِ فِــي الــنَّ ـــيَ بـِ مِ ــرٌ رُ ــجَ ا حَ ـــذَ : «هَ ـــالَ . قَ ــمُ ــلَ عْ ـــهُ أَ ـــولُ سُ رَ وَ

ا»(٢). هَ رِ عْ قَ إِلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ  ، اآلنَ النَّارِ  فِي  ي  وِ هْ يَ
وا  يَّعُ ينَ ضَ ذِ لقِ الَّ نَ الخَ ةِ مِ يَامَ ومَ القِ ُ يَ تُمألَ سَ ِ - وَ يَاذُ بِاهللَّ العِ ا - وَ هَ ا قَعرُ ذَ هَ
م  هُ وَ وتُ  المَ مُ  هُ مَ اهَ دَ وَ م،  اتَهُ وقَ أَ وَ م  هُ ارَ أَعمَ وا  يَّعُ ضَ وَ نيَا،  الدُّ هِ  ذِ هَ فِي  م  هُ سَ نفُ أَ
 -  ِ بِــاهللَّ ــيَــاذُ  الــعِ وَ  - ا  انُهَ كَّ سُ ــم  هُ وَ  ، الــنَّــارِ هِ  ــذِ هَ ــى  إِلَ لُونَ  يَصِ سَ  ، ادٍ اســتِــعــدَ يرِ  غَ لَى  عَ

ا. بُهَ طَ حَ وَ النَّارِ  قُودُ  وَ وَ
ونُ  يَكُ ل  هَ ي:  ــدرِ يَ الَ  ــهُ  َنَّ ألِ ؛  ظِيمٍ عَ رٍ  طَ خَ لَى  عَ وَ  هُ فَ  ، ــانٍ إِنــسَ ــلُّ  كُ ــانُ  نــسَ اإلِ وَ
«الصحيحة»  فــي  األلــبــانــي۴  لغيره  وحسنه   ،(٣٨٩٨ رقــم   ٥١٥  -  ٥١٤/٢) الحاكم  رواه   (١)

.(٣٤٦٩)
رواه مسلم (٢٨٤٤).  (٢)
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وَ  هُ وَ  ، هِ نَفسِ لَى  عَ نُ  أمَ يَ وَ انُ  نسَ اإلِ ئِنُّ  يَطمَ يفَ  فَكَ ؟  الِكِينَ الهَ نَ  مِ أَو  ينَ  النَّاجِ نَ  مِ
بِهِ  رَّ  يَستَقِ الَ  وَ  ، ــاءِ الــبُــكَ ــنَ  مِ فتُرَ  يَ الَ  أَن  هُ  قُّ فَحَ و؟  نجُ يَ الَ  أَو  و  نجُ يَ ــل  هَ ي:  ــدرِ يَ الَ 

. رِ طَ الخَ ا  ذَ لـِهَ ضٌ  رَّ عَ مُ هُ  َنَّ ألِ  ، رٍ ذَ حَ لَى  عَ ونَ  يَكُ أَن  وَ  ، ارٌ رَ قَ
: الَ قَ نْ  مَ نَ  سَ أَحْ د  قَ لَ وَ

ــم ــهُ ـــلـــمِ أَعــيــنُ َهــــــلِ الـــعِ تْ ألِ ــــــرَّ ــــيــــفَ قَ كَ ــواوَ ــعُ ــجَ هَ أَو  ـــومِ  الـــنَّ يـــذَ  ـــذِ لَ وا  ـــذُّ ـــلَ ـــتَ اسْ أوِ 
ــــةً نِــــيَ ــــالَ ا عَ ـــــهـــــرً ـــــم جَ هُ رُ ـــــذِ ـــــنْ ــــــوتُ يُ الــــــمَ ــواوَ ــعُ ــمِ ـــد سَ ـــقَ ــــاعٌ لَ ـــومِ أَســــمَ ـــــانَ لِـــلـــقَ ــــو كَ لَ
ـــــــم هُ دُ ـــــــورِ مَ ــــــــدَّ  بُ الَ  ـــــةٌ  ـــــيَ ـــــاحِ ضَ الــــــــنَّــــــــارُ  (١)وَ ــعُ ــقَ ــنْ يَ مَ و وَ نجُ ــنْ يَ ونَ مَ رُ ـــدْ ــيــسَ يَ لَ وَ

ــى  ــؤتَ ِملسو هيلع هللا ىلص: «يُ ــــــولُ اهللَّ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ ــودٍ -گ قَ ــســعُ - ابــنِ مَ  ِ بدِ اهللَّ ــن عَ  عَ
ا»(٢). هَ ونَ رُّ لَكٍ يَجُ بعُونَ أَلفَ مَ امٍ سَ مَ لِّ زِ عَ كُ ، مَ مامٍ بعُونَ أَلفَ زِ ا سَ ئِذٍ لَـهَ ومَ نَّمَ يَ هَ بِجَ
اقُ  تُسَ تِي  الَّ ــةُ  مَّ األَزِ هِ  ــذِ هَ وَ  ، ــطُ ــربَ يُ وَ دُّ  يُشَ أَي:  ؛  ــيءُ الــشَّ بِــهِ  مُّ  ــزَ يُ ا  مَ  : ــامُ مَ الــزِّ وَ
األَعنَاقُ  إِالَّ  ا  نْهَ مِ جُ  يَخرُ فَالَ   ، رِ حشَ المَ أَهلِ  لَى  عَ ا  هَ وجِ رُ خُ ن  مِ تَمنَعُ  ا  بِهَ نَّمُ  هَ جَ

. هُ أَخذَ  ُ اءَ اهللَّ شَ مَن  بِأَخذِ  تْ  رَ مِ أُ تِي  الَّ
ا،  نْهَ مِ ينَ  سلِمِ المُ وَ نَا  يذَ عِ يُ أَن   َ لُ اهللَّ نَسأَ  . النَّارِ هِ  ذِ هَ ةِ  ظَمَ عَ لَى  عَ لُّ  دُ يَ ا  ذَ هَ وَ
األَمــرَ  نَّ  أَ لَى  عَ لُّ  ــدُ يَ  ، ــةِ ئِــكَ ــالَ ــنَ الــمَ مِ بِيرُ  الكَ دُ  ــدَ ا الــعَ ــذَ ــهَ فَ  . الــيَــومِ لِــكَ  ذَ ــولِ  هَ ــن  مِ وَ

. يمٌ سِ جَ رَ  طَ الخَ وَ ظِيمٌ  عَ
األَلِيمَ   ، هُ طَرُ خَ بِيرَ  الكَ  ، هُ بَؤُ نَ ظِيمَ  العَ  ، يثَ دِ الحَ ا  ذَ هَ لُ  جُ الرَّ ا  هَ يُّ أَ تَ  عْ مِ سَ ا  إِذَ فَ
 ، ــوسُ لِــهِ الــنُّــفُ ــوْ ـــنْ هَ عُ مِ ـــزَ ـــجْ تَ ، وَ ــولُ ــقُ ـــهُ الــعُ ــيــرُ لَ ــحِ تَ ، وَ ــوبُ ــلُ ـــهُ الــقُ ــطِــيــرُ لَ ي تَ ـــذِ ، الَّ هُ ــــرُ ثَ أَ
اءَ اللَّيلِ  ، آنَ اءِ البُكَ الِ وَ تِهَ بْ االِ عِ وَ رُّ مِ البَابَ بِالتَّضَ زَ الْ ، وَ ينَ ـمِ الَ ـهِ العَ كَ إِلَ والَ مْ بِمَ تَصِ اعْ فَ

.ِ ةِ اهللَّ حمَ نَ النَّارِ إِالَّ بِرَ اةَ مِ هُ الَ نَجَ إِنَّ ، فَ لِينَ بْتَهِ ينَ المُ عِ رِّ تَضَ عَ المُ ارِ مَ افَ النَّهَ أَطْرَ وَ
 : الَ قَ فَ طُبُ  يَخْ ِملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللَّ سُ رَ تُ  عْ مِ سَ ــالَ  قَ ک  يرٍ بَشِ ــنِ  بْ انِ  مَ النُّعْ ــنِ  عَ  

«مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» (٤٧٧/٢) [طبعة مكتبة أوالد الشيخ للتراث - مصر].  (١)
رواه مسلم (٢٨٤٢).  (٢)
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انَ فِي  وْ كَ تَّى لَ ا، حَ هَ ولُ قُ الَ يَ ا زَ » فَمَ مُ النَّارَ تُكُ رْ نْذَ ، أَ مُ النَّارَ تُكُ رْ نْذَ ، أَ مُ النَّارَ تُكُ رْ نْذَ «أَ
.(١) يهِ لَ جْ نْدَ رِ يْهِ عِ لَ انَتْ عَ ةٌ كَ يصَ مِ طَتْ خَ قَ تَّى سَ حَ ، وَ وقِ لُ السُّ هُ أَهْ عَ مِ ا لَسَ ذَ ي هَ امِ قَ مَ

ــن  ــــزءٌ مِ ــــم جُ كُ ــــارُ : «نَ ــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ِ ـــــــولَ اهللَّ سُ نَّ رَ گ: أَ ةَ يــــرَ ــــرَ ــــي هُ بِ ـــن أَ  عَ
 : ــالَ ؟! قَ ــةً ــيَ ــافِ ــكَ ــانَــت لَ ، إِن كَ ِ ـــــولَ اهللَّ سُ : يــا رَ ــيــلَ » قِ ــمَ ــنَّ ــهَ ـــارِ جَ ــن نَ ا مِ ـــزءً ــيــنَ جُ ــبــعِ سَ

ا»(٢). هَ رِّ حَ ثلُ  مِ نَّ  لُّهُ كُ ا،  زءً جُ تِّينَ  سِ وَ ةٍ  بِتِسعَ نَّ  يهِ لَ عَ لَتْ  «فُضِّ
انَت  ، لكَ مَ نُو آدَ ا بَ هَ وقِدُ تِي يُ نَ النَّارِ الَّ ودِ مِ جُ ا فِي الوُ لُّ مَ عَ كُ مِ هُ لَو جُ نَّ عنِي: أَ يَ
هُ  لُّ كُ قِدَ  فَوُ نيَا،  الدُّ طَبُ  حَ عَ  مِ جُ لَو  ــهُ  نَّ أَ  : هُ يَانُ بَ وَ ةِ،  ورَ ذكُ المَ نَّمَ  هَ جَ اءِ  أَجــزَ ن  مِ ا  ــزءً جُ
نيَا. ارِ الدُّ رِّ نَ ن حَ دَّ مِ ، أَشَ نَّمَ هَ ارِ جَ اءِ نَ نْ أَجزَ دُ مِ احِ زءُ الوَ انَ الجُ كَ ا؛ لَ ارَ نَارً تَّى صَ حَ
ا  فً أَسَ ــحْ  نُ وَ  ، ــةِ الــتَّــوبَ ــى  إِلَ رْ  ــادِ ــبَ فَ  ، ــقــوَ تَ الَ  الــنَّــارِ  لَى  عَ يًا!  اصِ عَ ــا  يَ نتَ  كُ ا  ــإِذَ فَ

. كوَ شَ وَ ا  احً نَوَ غنِي  يُ دٍ  غَ فِي  ا  فَمَ ا،  ائِمً دَ نبِكَ  ذَ أَجلِ  نْ  مِ
دِ  جِ سْ الـْمَ ا  ذَ هَ فِي  انَ  كَ «لَو   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ گ:  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ  
 ، ــهُ ــسُ ــفَ ــابَ نَ ــأَصَ ــسَ فَ ــنَــفَّ ــتَ ، فَ ] الــنَّــارِ ـــلِ هْ ــنْ [أَ ــلٌ مِ جُ فِــيــهِ رَ ، وَ ونَ يــدُ ــزِ وْ يَ ] أَ ـــفٍ لْ ــةُ [أَ ــئَ مِ

.(٣)« فِيهِ نْ  مَ وَ دُ  جِ سْ الـْمَ قَ  تَرَ حْ الَ
بِ  رِّ ليُجَ . وَ ابَ األَلِيمَ ذَ اقَ العَ د ذَ ، فَقَ ارٍ ن نَهَ ةً مِ اعَ لَو سَ لَ النَّارَ وَ خَ مَن «دَ وَ
أَن  ةٌ  طَاقَ هُ  لَ ل  هَ  : نَّمَ هَ جَ ارِ  نَ ن  مِ ا  زءً جُ ينَ  بعِ سَ ن  مِ زءٌ  جُ يَ  فَهِ نيَا،  الدُّ بِنَارِ  ي  اصِ العَ

؟ ةً دَ احِ وَ ةً  لَحظَ  [ هِ دِ سَ [جَ ن  مِ يئًا  شَ أَو   ، هُ أُصبُعَ ا  فِيهَ عَ  يَضَ
ــهِ  ــلِ جَ ــومِ أَ ــجُ ــبــلَ هُ ــةِ قَ ــوبَ ــى الــتَّ رَ إِلَ ــادِ ــبَ ــي: أَن يُ ــاصِ ــبــدِ الــعَ ــى الــعَ ــلَ ــبُ عَ اجِ ــالــوَ فَ

.(٤)« لِهِ مَ أَ طَاعِ  انقِ وَ
رواه الدارمي (٢٨١٢)، وصححه األلباني۴ في التعليق على «هداية الرواة» (٢٣١/٥).  (١)

رواه البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣).  (٢)
وصــحــحــه   .- لـــه  والـــلـــفـــظ   -  (٦٦٧٠) يــعــلــى  وأبـــــو   ،(٩٦٢٣) ـــــار»  خَّ الـــــزَّ «الـــبـــحـــر  ار  الــــبــــزَّ رواه   (٣)

األلباني۴ في «الصحيحة» (٢٥٠٩).
«التذكرة في الوعظ» (ص١٣١).  (٤)
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ــنَ  مِ ـــم  ـــاكُ إِيَّ وَ ــا  نَ ــيــرَ ــجِ يُ أَن   : امِ كـــــرَ اإلِ وَ لِ  ــالَ الــجَ ا  ذَ  ، ــومَ ــيُّ الــقَ ــيَّ  الــحَ  َ َاهللَّ نَسأَلُ اهللَّ
. يبٌ جِ مُ يعٌ  مِ سَ هُ  إِنَّ  . انِهِ إِحسَ وَ هِ  ودِ جُ وَ هِ  مِ رَ كَ وَ نِّهِ  بِمَ  ، النَّارِ

U ŽÖćdĄ̊Ći’]Žd; Ž‡`ÖŒ̌’\;Î̌Ǫ̂\Ǫ̈ ŽÕ;;;;;;;O

 ،« ــيَّ ــلَ أْ عَ ملسو هيلع هللا ىلص: «اقـــرَ ــالَ لِــي الــنَّــبِــيُّ : قَ ــالَ ودٍ -گ قَ سعُ - ابــنِ مَ  ِ بدِ اهللَّ ــن عَ عَ
أتُ  رَ قَ ي»؛ فَ يرِ هُ مِن غَ عَ بُّ أَن أَسمَ إِنِّي أُحِ : «فَ الَ ؟! قَ لَ يْكَ أُنزِ لَ عَ ، وَ يْكَ لَ أُ عَ : آقرَ قُلتُ

 _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿ : لَغتُ تَّى بَ ، حَ اءِ ةَ النِّسَ ورَ يهِ سُ لَ عَ
.(١) انِ فَ ينَاهُ تَذرِ ا عَ إِذَ »، فَ كْ : «أَمسِ الَ o﴾ [النساء]، قَ  b a `

 ، ةَ ظِيمَ يبَةَ العَ هِ ةِ الرَّ يَامَ ومِ القِ الَ يَ وَ هِ أَهْ ثَّلَ لِنَفسِ هُ مَ َنَّ ا، ألِ ذَ ندَ هَ ىملسو هيلع هللا ىلص عِ ا بَكَ إِنَّمَ وَ
ةَ  اعَ فَ هُ الشَّ الَ ؤَ سُ ، وَ انِ بِهِ يمَ اإلِ هِ وَ يقِ تِهِ بِتَصدِ ُمَّ تِهِ ألِ ادَ هَ هُ إِلَى شَ يَةَ لَ اعِ الِ الدَّ ةَ الحَ دَّ شِ وَ
. زنُ الحُ اءِ وَ هُ طُولُ البُكَ قُّ لَ ا أَمرٌ يَحِ ذَ هَ ، وَ الِهِ وَ أَهْ وقِفِ وَ ن طُولِ المَ م مِ هُ يحَ م لِيُرِ ـهُ لَ

لَ  ي لَو أُنزِ رآنُ الَّذِ وَ القُ هُ . وَ عُ يُسمَ نَا وَ رِ ينَ أَظهُ تلَى بَ ِ يُ ِ: إِنَّ كِتَابَ اهللَّ ِاهللَّ بَادَ اهللَّ عِ
. عُ ينٌ تَدمَ الَ عَ ! وَ عُ ا، فَالَ قَلبٌ يَخشَ ذَ عَ هَ مَ . وَ عُ دَّ تَصَ ا يَ عً اشِ أيتَهُ خَ رَ بَلٍ لَ لَى جَ عَ

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿ الَى:  عَ تَ  ُ الَ اهللَّ قَ
.[٢١ ﴾ [الحشر:  e d  c

ــا،  ــهَ ــتُ ــشــيَ خَ ــا وَ ــتُــهَ قَّ هِ رِ ـــــذِ هَ ، وَ ــةُ ــلــبَ ةُ الــصَّ ـــارَ ـــجَ ــــيَ الـــحِ هِ ــبَــالِ وَ ـــالُ الــجِ هِ حَ ـــذِ ـــهَ فَ
. شيَتِهِ خَ وَ تِهِ  ظَمَ عَ وَ ا  هَ بِّ رَ لِ  الَ جَ ن  مِ ا  هَ كُ كدُ تَدَ وَ

ــن  فُ مِ ــوَّ ــخَ ! تُ ــالِ ــبَ هِ الــجِ ـــذِ ــن هَ ــى مِ قــسَ ــانَــت أَ ، كَ ــحــمٍ ــةِ لَ ــضــغَ ــن مُ ــا مِ ــبً ــجَ ــا عَ ــيَ فَ
ا،  لَيهَ عَ تلَى  تُ  ِ اتِ اهللَّ آيَ عُ  تَسمَ وَ  ، عُ تَرتَدِ الَ  وَ ي  وِ تَرعَ فَالَ   ، هِ بَطشِ وَ بَّارِ  الجَ ةِ  طوَ سَ

. نِيبُ تُ الَ  وَ عُ  تَخشَ الَ  وَ لِينُ  تَ فَالَ   ، بُّ الرَّ رُ  يُذكَ وَ
ــهِ  ــبِّ ـــهُ بِــحُ بْ ـــذِ ـــم يُ لَ ، وَ ـــيـــهِ ــنِــبْ إِلَ ـــم يُ لَ ، وَ ــهُ ــلــبَ ارِ قَ هِ الــــدَّ ــــذِ ِ فـِـي هَ ــنْ هلِلَّ ــلِ ــم يُ ــن لَ ــمَ فَ

رواه البخاري (٤٥٨٢)، ومسلم (٨٠٠).  (١)
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ــى  إِلَ دُّ  ــرَ ــيُ سَ وَ  ، ــمَ األَعــظَ يِّنَ  لَ الـمُ ــهُ  ــامَ مَ أَ ــإِنَّ  فَ  ، ــلِــيــالً قَ تَّعْ  ليَتَمَ فَ ؛  شيَتِهِ خَ ــن  مِ ــاءِ  الــبُــكَ وَ
! علَمُ يَ وَ   يَرَ فَ ةِ  ادَ هَ الشَّ وَ يبِ  الغَ الـِمِ  عَ

UÈ Ž—]ęĆi’\;;;;;;;;P

ــبِــيــلُ  سَ ــهُ  ــنَّ ــكِ لَ وَ  ، ــبَــةِ ــرتَ الــمَ وَ ــةِ  لَ ــنــزِ الــمَ فـِـي  ــاءِ  ــكَ الــبُ ونَ  دُ ــيَ  ــاكِ ــبَ الــتَّ نَّ  أَ ــمْ  اعــلَ
ـــن  ـــمَّ مِ وَ ـــا،  ـــهَ ـــبُ ـــاسِ ـــحَ يُ وَ ـــهُ  ـــفـــسَ نَ ـــدُ  ـــاهِ ـــجَ يُ ـــن  ـــمَّ مِ ـــيَ  ـــاكِ ـــبَ ـــتَ الـــمُ َنَّ  ألِ لِــــــكَ  ذَ وَ  ، ـــاءِ ـــكَ لـــبُ ا

 q  p  ﴿  : ـــولُ ـــقُ يَ ڽ  ُ َواهللَّ ک،  ِ اهللَّ اةِ  رضَ مَ ــيــقِ  ــحــقِ لِــتَ ــونَ  ــعَ ــسْ يَ
.[٦٩ ﴾ [الــعــنــكــبــوت:  u t  s  r

 ، ــجــرِ و فـِـي الــحِ ــمــرٍ ِ بــنِ عَ بدِ اهللَّ ـــى عَ ــســنَــا إِلَ ــلَ : جَ ــــالَ ــةَ قَ ــيــكَ ــلَ ـــي مُ بِ ـــنِ ابـــنِ أَ عَ
م  كُ دُ أَحَ لَّى  لَصَ  ، لمَ العِ ونَ  تَعلَمُ لَو  ا؛  وْ تَبَاكَ فَ اءً  بُكَ وا  دُ تَجِ لَم  ــإِنْ  فَ وا،  ابْكُ  : الَ قَ فَ

.(١) هُ وتُ صَ طِعَ  نقَ يَ تَّى  حَ ى  بَكَ لَ وَ  ، هُ ظَهرُ رَ  سِ نكَ يَ تَّى  حَ
ا،  لَّفً تَكَ ى مُ عً تَدْ سْ نْهُ مُ انَ مِ ا كَ مَ اءِ -: وَ اعَ البُكَ هِ أَنوَ ۴ - بَعدَ ذِكرِ يِّمِ الَ ابنُ القَ قَ
 ، لْبِ قَ ةِ الْ قَّ لَبَ لِرِ تَجْ سْ : أَنْ يُ ودُ مُ حْ الـْمَ ؛ فَ ومٌ مُ ذْ مَ ودٌ وَ مُ حْ : مَ انِ عَ وَ نَوْ هُ وَ التَّبَاكِي، وَ هُ فَ
رُ  مَ الَ عُ دْ قَ قَ . وَ لْقِ لِ الْخَ َجْ تَلَبَ ألِ : أَنْ يُجْ ومُ مُ ذْ ـمَ الْ ، وَ ةِ عَ مْ السُّ اءِ وَ يَ ِ، الَ لِلرِّ يَةِ اهللَّ شْ لِخَ وَ
 : رٍ  بَدْ ارَ أْنِ أَسَ رٍ فِي شَ أَبُو بَكْ وَ وَ بْكِي هُ آهُ يَ دْ رَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ طَّابِ [گ] لِلنَّبِيِّ ابْنُ الْخَ
دتُّ  جَ ــإِنْ وَ ؟! فَ بُكَ احِ صَ ــتَ وَ بْكِي أَنْ ءٍ تَ ــيْ نْ أَيِّ شَ نِي مِ بِرْ ِ، أَخْ ولَ اهللَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ «قُ

ملسو هيلع هللا ىلص(٣). يهِ لَ نكِرْ عَ لَم يُ ا»(٢). وَ مَ ائِكُ يْتُ لِبُكَ بَاكَ اءً تَ دْ بُكَ مْ أَجِ إِنْ لَ ، وَ يْتُ اءً بَكَ بُكَ
رُ  اءً تُؤجَ ، بُكَ وعَ اآلنَ مُ ، فَابكِ الدُّ نَّةَ الجَ اةَ وَ نتَ النَّجَ مِ ل ضَ : هَ بِيبَ ي الحَ أَخِ

؟! اكَ ابَ فِي أُخرَ الَ ثَوَ ، وَ اءً الَ أَجرَ لَكَ فِيهِ بلَ أَن تَبكِيَ بُكَ ؛ قَ نيَاكَ يهِ فِي دُ لَ عَ
^﴾ [الــتــوبــة:   ]  \  [﴿  : ـــهِ لِ ـــوْ قَ فِـــي   ۴ يـــــنٍ زِ رَ بِــــي  أَ ـــنْ  عَ
«صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  ا  موقوفً وصححه   ،(٨٧٢٣ رقــم   ٥٧٩  -  ٥٧٨/٤) الحاكم  رواه   (١)

الترغيب والترهيب» (٣٣٢٨).
رواه مسلم (١٧٦٣). «زاد المعاد» (١٨٥/١).(٢)   (٣)
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وا  ــارُ صَ ا  ـــإِذَ فَ وا؛  ـــاؤُ شَ ــا  مَ ا  فِيهَ ــوا  ــكُ ــحَ ــيَــضْ ــلْ فَ  ، ــلِــيــلٌ قَ ــيَــا  نْ الــدُّ  : ُ ولُ اهللَّ قُ يَ  : ــالَ قَ ٨٢]؛ 
. ثِيرُ كَ الْ لِكَ  فَذَ  ، طِعُ نْقَ يَ الَ  اءً  بُكَ ا  وْ بَكَ  ، ةِ رَ اآلخِ إِلَى 

ــا  هَ ــذَ ــأخَ تْ مَ ـــذَ خَ ــد أَ ــا قَ نــيَ الــدُّ ، وَ ــيــفٌ ــعِ ــكَ ضَ ــانُ ــإِيــمَ ؛ فَ ــاكَ ــبَ ــتَ ــبــكِ أَو تَ ــم تَ ـــإِن لَ فَ
 ، ــاتِ ــمَ ــبــلَ الــمَ ــاةَ قَ ــيَ ــنِــمِ الــحَ اغــتَ ، وَ ِ ــرَّ إِلَى اهللَّ ــفِ ، فَ ــظِــيــمٍ ــرٍ عَ ــطَ ــى خَ ــلَ نـــتَ عَ أَ ، وَ ــنــكَ مِ

. ةِ الـِحَ الصَّ الِ  األَعمَ وَ  ، ةِ قَ ادِ الصَّ ةِ  ابَ نَ اإلِ وَ  ، وحِ النَّصُ ةِ  التَّوبَ إِلَى  عْ  ارِ سَ وَ
ZŽ!\ ŽÏĘ̈ç|̨ ;fl ŽŸ ;Ǫ̂]“̨ě’\ ;]›̨ÅŒ̨…̨ ;\Ç̨]⁄̨Ž’

ـاءُ  شَ يَ ـن  لَى مَ الَى عَ عَ ُ تَ ا اهللَّ ـنُّ بِهَ مُ يَ ةٍ  عُ نِعـمَ الَى، أَروَ عَ تَ  ِ نْ أَجـلِ اهللَّ ـوعُ مِ مُ الدُّ
لَى  عَ ــةٌ  مَ ــالَ عَ لِكَ  ـذَ فَ  ، مـعِ بِالـدَّ تَنَدَّ  تَ لـَم  وَ  ، ـينُهُ عَ ـطَتْ  قَحَ مَن  ومُ  حـرُ المَ وَ ـبَادِهِ،  عِ ن  مِ
البُعدِ  ـلبِ وَ ةِ القَ ن قَسوَ ةٍ أَعظَمَ مِ وبَ قُ بدٌ بِعُ بَ عَ رِ ا ضُ مَ ِ. وَ ـيَاذُ بِـاهللَّ العِ ـلبِ وَ ةِ القَ قَسوَ
ي. اسِ لبُ القَ ِ القَ نَ اهللَّ لُوبِ مِ دُ القُ . أَبعَ يَةِ اسِ لُوبِ القَ ةِ القُ ابَ ذَ ِ تِ النَّارُ إلِ لِقَ ِ. خُ نِ اهللَّ عَ
ةَ  قَسوَ يَ  اوِ دَ يُ نْ  أَ بدِ  لِلعَ يَنبَغِي  فَ ک.  ِ كرِ اهللَّ ذِ ةُ  ثرَ كَ لبِ  القَ ةِ  قَسوَ جُ  الَ عِ وَ

ک. ِ كرِ اهللَّ ذِ ثلِ  بِمِ لُوبِ  القُ ةُ  قَسوَ يبَتْ  ذِ أُ ا  فَمَ الَى.  عَ تَ  ِ كرِ اهللَّ بِذِ لبِهِ  قَ
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے  ــى:  ــالَ ــعَ تَ  ُ الَ اهللَّ قَ
 ½  ¼  » º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
نَّ  أَ إِلَى  ةٌ  ــارَ إِشَ يهِ  فِ فَ [الحديد]،   ﴾ Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  P  ¾
ــاءِ  ــلَــى إِحــيَ رٌ عَ ـــادِ ــوَ قَ ــهُ ، فَ ــرِ ــطْ ــلِ الــقَ ابِ ــوَ ــا بِ ــوتِــهَ ــعــدَ مَ ــاءِ األَرضِ بَ ــلَــى إِحــيَ رَ عَ ـــدِ ــنْ قَ مَ

. كرِ بِالذِّ يَةِ  اسِ القَ يتَةِ  المَ لُوبِ  القُ
. كرِ بِالذِّ يتَةَ  المَ لُوبَ  القُ يُحيِيَ  نْ  أَ  ، طرِ بِالقَ يتَةَ  المَ األَرضَ  أَحيَى  نْ  مَ ى  سَ عَ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــا ـــمَ ــــوبِ كَ ــــلُ ـــــاةٌ لِــــلــــقُ ـــــيَ ــــيــــهِ حَ ـــــــرُ فِ كْ الـــــــذِّ (١)وَ ــرُ ــطَ ــتِ الــمَ ـــا مــاتَ ا مَ دَ إِذَ ــيِــي الـــبِـــالَ ــحْ يُ

البربري  ســابــق  الــشــاعــر  قالها  الــدنــيــا»،   مــن  حــذر  على  بــعــنــوان: «كــن  قصيدة  ضمن  البيت  هــذا   (١)
لعمر بن عبد العزيز۴.



NLSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ُم ــالَ الــسَّ وَ ةُ  ــالَ الــصَّ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ  ِ هلِلَّ مدُ  الحَ
. لِينَ رسَ المُ وَ األَنبِيَاءِ  مِ  اتَ خَ لَى  عَ

صــفٌ  وَ اهللاِ  شيَةِ  خَ ــن  مِ اءَ  البُكَ إِنَّ 
يهِ  إِلَ فَّقُ  وَ يُ الَ   ، يدٌ رِ فَ سعًى  مَ وَ  ، يدٌ مِ حَ

.(١) يدٌ عِ إِالَّ سَ
: تَامِ الخِ فِي  وَ

لُوبِنَا؟! قُ ةِ  سوَ لِقَ ينَا  بَكَ الَّ  هَ
نُوبِنَا؟! ذُ ةِ  ثرَ لِكَ ينَا   بَكَ الَّ  هَ

نَا؟! مُ يَرحَ  َ لَّ اهللَّ عَ لَ  ِ هلِلَّ يْنَا  بَكَ الَّ  هَ
؟! النَّارِ نَ  مِ ا  وفً خَ يْنَا  بَكَ الَّ  هَ

؟! ةِ اتِمَ الخَ وءِ  سُ ن  مِ ا  وفً خَ يْنَا  بَكَ الَّ  هَ
ي مِ رْ ظْمِ جُ نُوبِ لِعُ لَى الذُّ يْتُ عَ بَكَ

ـــاءُ ـــكَ ـــي الـــبُ ـــصِ ـــعْ ـــــنْ يَ ــــلِّ مَ ـــــــقَّ لِــــكُ حُ وَ
 ، ــةً ــيــقَ قِ رَ ــنَــةً  ــيِّ لَ ــةً  ــلَ جِ وَ ــنَــا  ــوبَ ــلُ قُ لَ  يَجعَ أَن  ــى  ــالَ ــعَ تَ  َ لُ اهللَّ نَسأَ وَ

. شيَتِهِ خَ ن  مِ ةً  عَ امِ دَ عيُنَنَا  أَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــيِّ ــبِ ــــى الــنَّ ــهُ إِلَ ــعُ ــرفَ گ: يَ نِـــيِّ ـــوالَ ــةَ الـــخَ ــبَ ــنَ بِــــي عِ ـــن أَ عَ
هِ  بَادِ عِ لُوبُ  قُ م  بِّكُ رَ آنِيَةُ  وَ  ، األَرضِ هــلِ  أَ مِن  آنِيَةً   ِ ِهلِلَّ هلِلَّ «إِنَّ   : ــالَ قَ

ا»(٢). هَ قُّ رَ أَ وَ ا  ليَنُهَ أَ إِلَيهِ  ا  بُّهَ أَحَ وَ  ، ينَ الـِحِ الصَّ
 ، درِ القَ ةِ  لِيلَ الجَ ةِ  صلَ الخَ هِ  ذِ هَ ولَ  حَ هُ  معُ جَ رَ  يَسَّ تَ ا  مَ ا  ذَ هَ

. ينَ ـمِ الَ العَ بِّ  رَ  ِ هلِلَّ مدُ  الحَ نِ  أَ انَا  عوَ دَ رُ  آخِ وَ  . أنِ الشَّ ةِ  ظِيمَ العَ

(ص١٧٠). المنبرية»  «الخطب   (١)
العالمة  ه  إســنــادَ   وقـــوَّ  ،(٨٤٠) الشاميين»  «مسند  فــي  الطبراني  أخــرجــه   (٢)

األلباني۴ في «الصحيحة» (١٦٩١).





NMKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ، هُ ــرُ ــتَــغــفِ ــسْ نَ وَ يـنُهُ  تَعِ نَسْ وَ هُ  ــدُ ـــــمَ ــحْ نَ  ِ هلِلَّ دَ  ـمْ ـحَ الْ إِنَّ 
ــــنْ  مِ ـــنَـــا وَ ـــسِ نـــفُ ورِ أَ ـــــــرُ ــــنْ شُ ِ مِ ـــــاهللَّ ــــوذُ بِ ــــعُ نَ وَ
ــالَ  فَ هِ اُهللا  دِ ـهْ يَ ـــنْ  مَ ـا،  ـنـَ ـــــالـِ ــمَ عْ أَ ـــاتِ  ـــئَ ـــيِّ سَ
ــادِيَ  ــالَ هَ ــضــلِــل فَ ــن يُ مَ ، وَ ـــــهُ ــلَّ لَ ــضِ مُ
إِالَّ اُهللا،  ـــهَ  ــــٰ ــــ إِلَ الَ  نْ  أَ ــــدُ  ــــهَ شْ أَ وَ  ، ـــهُ ــــ لَ
نَّ  أَ ــــــدُ  ــــــهَ شْ أَ وَ  ، ــــهُ ـــــ لَ يــــكَ  ـــــــــرِ شَ الَ  هُ  ـــــــــدَ حْ وَ

. ـهُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بْدُ عَ ا  دً ـمَّ ـحَ مُ
 ، وٌّ بِاآلفَاتِ ، مَحشُ لِيلٌ نيَا قَ يمَ الدُّ إِنَّ نَعِ : فَ ا بَعدُ مَّ أَ

. ةٌ افِدَ نَ ا  لَّهَ كُ نيَا  الدُّ نَّ  أَ ا  مَ كَ  ، افِدٌ نَ طِعٌ  نقَ مُ
الَ  وَ فنَى  يَ الَ   ، األَبَدِ لَى  عَ ائِمٌ  دَ يمٌ  قِ مُ يمٌ  نَعِ ةِ  رَ اآلخِ يمُ  نَعِ وَ
ــرٌّ فِــي  ــقِ ــســتَ ــــمٌ مُ ائِ ـــوَ دَ ــل هُ ، بَ ــدُ ــنــفَ الَ يَ ا وَ ــــدً بَ ــبِــيــدُ أَ الَ يَ ، وَ ــلُّ ــحِ ــضــمَ يَ
الَى:  عَ تَ الَ  «قَ ا  مَ كَ  ، اآلنَاتِ يعِ  مِ جَ فِي  ايِدٌ  تَزَ مُ  ، األَوقَاتِ يعِ  مِ جَ
ــعــدَ  بَ ـــو  لَ وَ ــطِــعُ -  ــنــقَ الــمُ وَ  [٣٥ ﴾ [الــرعــد:  0 /  .  - ﴿

 ¢  ¡ ے   ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ وَ  . ائِمٍ بِدَ لَيسَ  نِينَ -  السِّ نَ  مِ لُوفٍ  أُ
 G﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ وَ  . دُ نفَ يَ طِعُ  نقَ المُ وَ  ،[٥٤ ¦﴾ [ص:   ¥  ¤  £

.[٩٦ ﴾ [النحل:  O N  M  L  K  J I  H
الَ  ـــاقٍ  بَ ندَ اهللاِ  عِ ـــا  مَ وَ  ، ــدُ ــنــفَ يَ ــا  فِــيــهَ ـــا  مَ وَ ــا  نــيَ الــدُّ نَّ  أَ ــرَ  ــأَخــبَ فَ
نيَا»(١). الدُّ يمُ  نَعِ دُ  نفَ يَ ا  مَ كَ  ، دُ نفَ يَ انَ  كَ لَ  ، رٌ آخِ هُ  لَ انَ  كَ لَو  فَ  ، دُ نفَ يَ
ـــا الَ  ـــيـــمً ـــعِ ـــــــكَ نَ لُ ســـــــأَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ــــيِّ ــــبِ ـــــنِ الــــنَّ ـــــاءِ عَ عَ ــــــي الـــــدُّ فِ  وَ
ــولُ  ــحُ يَ الََ  ي  ــذِ الَّ يمَ  قِ المُ النَّعِيمَ  لُــكَ  أَســأَ ــي  إِنِّ ــُهــمَّ  ــُهــمَّالــلَّ »(٢). «الــلَّ ــدُ ــنــفَ يَ

«البداية والنهاية» (٤٣٠/١٧).  (١)
سنن  «صــحــيــح  فـــي  األلـــبـــانـــي۴  وصــحــحــه   ،(١٣٠٤) الــنــســائــي  رواه   (٢)

النسائي» (٤١٩/١).
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.(١)« ولُ زُ يَ الََ  وَ
 $  #  "  !﴿ الَى:  عَ تَ الَ اُهللا  قَ ا  مَ كَ  ، يمٌ قِ مُ نَّةِ  الجَ يمُ  نَعِ فَ

.[٢١ *﴾ [التوبة:   )  (  '  &  %
مْ  كُ دُ أَحَ لُ  عَ يَجْ ا  مَ ثْلُ  مِ إِالَّ  ةِ،  ــرَ اآلخِ فِي  يَا  نْ الدُّ ا  مَ  ِ َِواهللَّ «َواهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ ــالَ  قَ وَ

؟!»(٢). عُ جِ رْ يَ ا  بِمَ يَنْظُرْ  لْ فَ  ، اليَمِّ فِي  هُ  بُعَ أُصْ
 ﴾1  0 الَى: ﴿ /  عَ هُ تَ ولُ نهُ قَ مِ ، وَ عنِي البَحرَ »: يَ : «فِي اليَمِّ هُ ولُ قَ وَ

.(٣)[٣٩ [طه: 
ا  هَ تُ دَّ مُ انَت  كَ ــو  لَ وَ  ، انِيَةٌ فَ ةٌ  طِعَ نقَ مُ نيَا  الدُّ ــإِنَّ  فَ ؛  األَمــثَــالِ ــنِ  أَحــسَ ــن  «مِ ا  ــذَ هَ وَ

ا»(٤). هَ لَ طَاعَ  انقِ الَ  ةٌ  يَّ دِ بَ أَ ةُ  رَ اآلخِ وَ  ، يَ هِ ا  مَّ مِ كثَرَ  أَ
ــنَــاءِ  فَ ــا وَ تِــهَ ــدَّ ــرِ مُ ةِ فِــي قِــصَ ـــرَ ــى اآلخِ ــبَــةِ إِلَ ــا بِــالــنِّــسْ ــيَ نْ ــا الــدُّ : مَ يــثِ ــدِ ــنَــى الــحَ ــعْ مَ وَ
ــقُ  ــلَ ــعْ يَ ي  ـــذِ الَّ ــاءِ  الــمَ ــةِ  ــبَ ــنِــسْ كَ إِالَّ  ــا،  ــهَ ــيْــمِ ــعِ نَ وَ ــا  اتِــهَ ــذَّ لَ امِ  وَ دَ وَ ةِ  ـــرَ اآلخِ امِ  وَ دَ وَ ــا،  اتِــهَ ــذَّ لَ

.(٥) رِ البَحْ بَاقِي  إِلَى  بُعِ  بِاألُصْ
ــلَــى  ــقُ عَ ــعــلَ ــا يَ : بِــمَ ةِ ــــرَ ــيــمِ اآلخِ ــعِ ــنــبِ نَ ، فـِـي جَ هِ ـيــرِ افـِ ــذَ ـحَ ــا بـِ نــيَ ــيــمَ الــدُّ ــعِ ــهَ نَ ــبَّ ــشَ فَ

.(٦) البَحرِ فِي  سُ  تُغمَ ينَ  حِ  ، البَلَلِ نَ  مِ بُعِ  األُصْ
ا(٧). اتِهَ اعَ سَ ن  مِ ةٌ  اعَ سَ وَ  ، ةِ رَ اآلخِ اسِ  نفَ أَ ن  مِ سٌ  نَفَ نيَا  الدُّ نَّ  أَ  : ودُ قصُ المَ وَ

:۴ يِّمِ القَ ابنُ  الَ  قَ
ـــالً ـــثِّ ـــمَ ــــــولُ مُ سُ ـــــــالَ الــــــرَّ ـــــا قَ ــــكَ مَ ــــســــبُ حَ ـــمُوَ ـــفـــهَ ــــــقُّ يُ الــــــحَ ــــلــــدِ وَ ارِ الــــخُ لِـــــــــــــدَ ــــا وَ ــــهَ لَ

األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٦٩٩)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (١)
المفرد» (٥٤١).

رواه مسلم (٢٨٥٨). «شرح شهاب القضاعي» (٢٥٥/١).(٢)   (٣)
«عدة الصابرين» (٢٧٩ - ٢٨٠). شرح مسلم (١٩٢/١٧ - ١٩٣)، للنووي۴.(٤)   (٥)

«فوائد الفوائد» (ص٣٢٥). «عدة الصابرين» (ص٢٨٠).(٦)   (٧)



NMM

ــا ــمِّ إِصــبَــعً ـــانُ فـِـي الــيَ نـــسَ ــلُ اإلِ ــدخِ ــا يُ ــمَ (١)كَ ـــمُ ــــغــــنـَ يَ اكَ  ذَ ــــا  ــــمَ فَ ــــنــــهُ  مِ ـــــا  ـــــهَ عُ ـــــنـــــزِ يَ وَ
ــرِ  ــمُ ارُ عُ ـــدَ ـــقْ ـــا مِ ـــمَ ،فَ ةِ ـــرَ ــــى اآلخِ ــا إِلَ ــهَ عِ ــوْ ــمُ ــجْ ــمَ ــيَــا بِ نْ ــةَ الــدُّ ــبَ ــسْ ــــانَ هـــذا نِ ا كَ ـــــإِذَ فَ

ةِ؟(٢) رَ اآلخِ إِلى  بَةِ  بِالنِّسْ انِ  نْسَ اإلِ
كُم  دِ أَحَ وطِ  سَ عُ  وضِ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ النَّبِيُّ الَ  قَ قَد  بَل  نيَا،  الدُّ لَّ  كُ ي  اوِ تُسَ نَّةُ  الجَ وَ
عُ  وضِ ، مَ يرُ صِ ا القَ صَ انِ العَ نسَ وطُ اإلِ ا»(٣). سَ يهَ لَ ا عَ مَ نيَا وَ نَ الدُّ يرٌ مِ ، خَ نَّةِ نَ الجَ مِ
نْ  مِ نيَا  الدُّ بَلِ   ، نْتَ أَ يَاكَ  نْ دُ تْ  يسَ لَ ا، «وَ فِيهَ ا  مَ وَ نيَا  الدُّ نَ  مِ يرٌ  خَ نَّةِ  الجَ فِي  وطِ  السَّ
ــا  مَ وَ ــا»(٤).  هَ ــيــرِ غَ وَ ــةِ  ــيَ ــاهِ فَ الــرَّ وَ ــكِ  ــلْ الــمُ وَ يمِ  النَّعِ ــنَ  مِ ا  فِيهَ ــا  بِــمَ ــا،  هَ ــرِ آخِ ــى  إِلَ ــا  لِــهَ وَّ أَ

.(٥) بٌ اهِ ذَ ائِلٌ  زَ لِكَ  ذَ يعَ  مِ جَ َنَّ  ألِ ؛  نِ اسِ حَ المَ نَ  مِ تهُ  وَ حَ
ــى  دنَ ــاهُ أَ ــؤتَ يُ ــا  ــنــبِ مَ جَ فِــي  ــا،  فِــيــهَ ــا  ــلُّ مَ كُ وَ ــا  هَ ــرِ آخِ ــى  لَ إِ ــا  لِــهَ وَّ ــن أَ ــا مِ نــيَ الــدُّ
هلُ  أَ اهُ  ؤتَ يُ ا  بِمَ يفَ  فَكَ  ، البَحرِ لَى  إِ بِالنِّسبَةِ  ةٍ  قَطرَ ن  مِ لُّ  قَ أَ  ، ةً لَ نزِ مَ نَّةِ  الجَ هلِ  أَ
ــر  ــخــطُ يَ ـــم  لَ وَ  ، انُ اآلذَ ــعــهُ  ــســمَ تَ ـــم  لَ وَ  ، ــونُ ــيُ الــعُ هُ  ـــرَ تَ ــم  لَ ــا  ــمَّ مِ ــى،  ــلَ الــعُ ـــاتِ  جَ رَ الـــدَّ

؟! ــرٍ ــشَ ــلــبِ بَ ــلَــى قَ عَ
.(٦)« لِكَ ذَ كَ األَمرَ  نَّ  أَ لِمَ  عَ  : ةِ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ فِي  تِهِ  يرَ بَصِ ينَ  عَ قَ  دَّ حَ مَن  «وَ

.(٧)« وهِ جُ الوُ نَ  مِ جهٍ  بِوَ  ، ةِ رَ اآلخِ إِلَى  ا  اتِهَ ذَّ لَ وَ نيَا  الدُّ يمِ  لِنَعِ نِسبَةَ  «فَالَ 
 ، رِ ــوُّ الــتَّــصَ ــقَّ  حَ ا  مَ تَهُ يقَ قِ حَ رَ  ــوَّ ــصَ تَ وَ  ، يــنِ ارَ الــدَّ ــيــنِ  ــاتَ هَ فِــي  ــاقِــلُ  الــعَ ــرَ  ــكَّ فَ ا  ــإِذَ فَ

.(٨) بِهِ لَ لِطَ ادِ  جتِهَ االِ وَ هُ  لَ عيِ  السَّ وَ  ، يثَارِ بِاإلِ قُّ  أَحَ وَ  هُ ا  مَ فَ  رَ عَ
.(٩) يسِ النَّفِ البَاقِي  لَى  عَ  ، يسَ سِ الخَ انِيَ  الفَ رَ  آثَ مَن  اقِلٍ  بِعَ لَيسَ  فَ

«طريق الهجرتين» (ص٩٢). «الداء والدواء» (ص٥٥).(١)   (٢)
رواه البخاري (٢٨٩٢)، من حديث سهل بن سعدگ.  (٣)

» (ص٢٠٥). «تفسير جزء عمَّ نِيَّة» (ص٢٧٩).(٤)  «األنوار السَّ  (٥)
«تهذيب المدارج» (٨٦١/٢). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٦٢٦).(٦)   (٧)

المصدر السابق (ص٢٣٤). المصدر السابق (ص٦١٦).(٨)   (٩)
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قِسمٌ  وَ انِي،  الفَ نيَا  الدُّ يمَ  نَعِ يَطلُبُ  قِسمٌ   : انِ قِسمَ انِ  مَ الزَّ ا  ذَ هَ فِي  النَّاسُ  وَ
البَاقِي. ةِ  رَ اآلخِ يمَ  نَعِ يَطلُبُ 

ــا  ــنــهَ ــى مِ دنَ أَ وَ  ، ــةٌ ــيَّ نِ ــا دَ نــيَ نَّ الــدُّ ــإِ فَ  ، ــنــهُ ــى مِ دنَ ــالَ أَ فَ ــا  نــيَ الــدُّ ــبُ  ــطــلُ يَ ــانَ  ــن كَ ــمَ فَ
ــا. ــبُــهَ ــطــلُ يَ ــن  مَ

 ، ةٌ يفَ رِ شَ ةٌ  طِيرَ خَ ةَ  ــرَ اآلخِ َنَّ  ألِ  ، طِيرٌ خَ هُ  ــدرُ ــقَ فَ ةَ  ــرَ اآلخِ يَطلُبُ  ــانَ  كَ مَن  ــا  مَّ أَ وَ
ا. نهَ مِ فُ  أَشرَ ا  بُهَ يَطلُ مَن  وَ

ا  مَ كَ  ، ةِ ــرَ لِــآلخِ لِ  مَ العَ فِي  ونَ  تَنَافَسُ يَ وَ ونَ  قُ ابَ تَسَ يَ ى  مَضَ ا  فِيمَ النَّاسُ  ــانَ  كَ وَ
 ، األَمرَ سَ  كَ فَعَ م  هُ بَعدَ مَن  اءَ  جَ مَّ  ثُ  ،﴾¶  μ  ´  ³﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ

.(١)« انِيَةِ الفَ ا  ظُوظِهَ حُ وَ نِيَّةِ  الدَّ نيَا  الدُّ فِي  م  هُ نَافُسُ تَ ارَ  فَصَ
نَّةٍ  جَ وَ  ، يمٍ رِ كَ امٍ  قَ مَ وَ  ، لٍ تَّصِ مُ لُودٍ  خُ وَ  ، ائِمٍ دَ يمٍ  نَعِ إِلَى  هُ  بَادَ عِ ا  عَ دَ چ  ُ َواهللَّ

. األَرضُ وَ اتُ  اوَ مَ السَّ ا  هَ رضُ عَ
ا  هَ وحَ رَ وَ ا  تَهَ بَهجَ وَ ا،  هَ يمَ نَعِ وَ ا  تَهَ عَ سَ وَ ا،  هَ اءَ هَ بَ وَ ا  سنَهَ حُ نَفسٌ  تَعلَمُ  «فَالَ 
 ، رٍ بَشَ قَلبِ  لَى  عَ رَ  طَ خَ الَ  وَ عَت،  مِ سَ نٌ  ذُ أُ الَ  وَ أَت،  رَ ينٌ  عَ الَ  ا  مَ ا  فِيهَ ا،  تَهَ احَ رَ وَ
احِ  اعِ األَفـــرَ نـــوَ ــيــعِ أَ ــمِ ــةُ لِــجَ ــعَ ــامِ ــيَ الــجَ ــهِ ، فَ ــنُ ــذُّ األَعــيُ ــلَ تَ ــسُ وَ ــي األَنــفُ ــشــتَــهِ ــا تَ ــا مَ فِــيــهَ
 ، ــزُّ ــهــتَ ـــةٌ تَ ـــانَ يـــحَ ، رَ ــاتِ ــصَ ـغِّ ــنـَ الــمُ اتِ وَ ــدَ ـكِّ ــنـَ ــيــعِ الــمُ ــمِ ـــن جَ ــةُ مِ ــالِــيَ ، الــخَ اتِ ـــرَّ ـــسَ الـــمَ وَ

.(٢)« ةٌ يجَ نَضِ ةٌ  اكِهَ فَ وَ  ، سنَاءُ حَ ةٌ  وجَ زَ وَ  ، يدٌ شِ مَ قَصرٌ  وَ
 ، احُ هُ األَروَ تَشتَاقُ لَ ، وَ يهِ النُّفُوسُ نُ إِلَ يثٌ تَسكُ دِ نَّةِ حَ نِ الجَ يثَ عَ دِ إِنَّ الحَ

. لُوبُ القُ يهِ  إِلَ عُ  نزِ تَ وَ  ، اعُ األَسمَ هُ  لَ تُ  تُنصِ وَ
 Ó﴿  ،[١٢٧ [األنــعــام:   ﴾ Q P  O  N  M  L﴿ مِ  ــالَ الــسَّ ارُ  دَ ــةُ  ــنَّ الــجَ
 ، ائِصِ النَّقَ وَ اآلفَاتِ  يعِ  مِ جَ ن  مِ ا  تِهَ مَ الَ ٢٥]. «لِسَ ×﴾ [يونس:   Ö  Õ  Ô

«لطائف المعارف» (ص٤٣١ – ٤٣٢). «تهذيب مدارج السالكين» (٩٧٠/٢).(١)   (٢)
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ــيــسَ  ــلَ فَ  .(١ )« جـــهٍ وَ ــلِّ  ــن كُ ــســنِــهِ مِ حُ وَ ــهِ  ــائِ ــقَ بَ وَ  ، ــهِ ــامِ ــمَ تَ وَ ــا  ــهَ ــيــمِ ــعِ ــالِ نَ ــمَ لِـــكَ لِــكَ ذَ وَ
. ــوهِ جُ ــيــعِ الــوُ ــمِ جَ ــن  مُ الــتَّــامُّ مِ ــالَ إِالَّ الــسَّ ــا  فِــيــهَ

تِهِ  حمَ رَ ن  مِ ا  هَ َ ألَ مَ وَ  ، َحبَابِهِ ألِ را  قَ مَ ا  لَهَ عَ جَ وَ  ، هِ بِيَدِ اُهللا  ا  هَ سَ رَ غَ نَّةُ  «الجَ
ــلــكِ  ــالــمُ ــا بِ ــهَ ــلــكَ مُ وَ  ، ــيــمِ ــظِ ــوزِ الــعَ ـالــفَ ــا بـِ ــهَ ــيــمَ ــعِ ــــفَ نَ صَ وَ وَ  ، ــهِ نـِ ا ضـــوَ رِ وَ ـــتِـــهِ  امَ ـــرَ كَ وَ
ـــةٍ  آفَ وَ ــيــبٍ  ـــلِّ عَ ـــن كُ ـــا مِ هَ ـــرَ ـــهَّ طَ وَ  ، هِ افِـــيـــرِ ـــذَ ــيــرِ بِـــحَ ــيــعَ الــخَ ــمِ جَ ـــا  ـــهَ عَ ودَ أَ وَ  ، ــيــرِ ــبِ الــكَ

.(٢ )« ــقــصٍ نَ وَ
ــنَ  مِ ــا  فِــيــهَ ــلَ  ــعَ جَ وَ  ، ــيــمِ ــعِ الــنَّ ارَ  دَ ــأَ  نــشَ أَ ي  ـــذِ الَّ  ، ــيــلُ ــمِ الــجَ ــيــلُ  ــلِ الــجَ كَ  ـــارَ ـــبَ تَ وَ

.(٣ ــم( تِــهِ فــئِــدَ ــذُ بِــأَ ــأخُ يَ وَ  ، ــلــقِ ــولَ الــخَ ــقُ ــرُ عُ ــبــهِ يُ ــا  ــالِ مَ ــمَ الــجَ وَ لِ  ــالَ الــجَ
الَ  وَ  ، ــنُــهُ ئِ ا ــزَ خَ ــدُ  ــنــفَ تَ الَ  ي  ــذِ الَّ  ، ــبِــيــنِ الــمُ ــقِّ  الــحَ  ، ــالِــكِ الــمَ ــلِــكِ  الــمَ ــانَ  ــبــحَ ــسُ فَ

.(٤ ) ــانِــهِ إِحــسَ وَ هِ  ــةَ لِــبِــرِّ ــايَ ــالَ نِــهَ فَ  ، ــافِــهِ َوصَ ــةَ ألِ ــايَ ــا الَ نِــهَ ــمَ ــكَ فَ  ، هُ ــيــرُ خَ ــلُّ  ــقِ يَ
      

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٩١).  (١)
«حادي األرواح» (ص٥٩٧). «تيسير الكريم الرحمن» (ص١٢١٣).(٢)   (٣)
المصدر السابق (ص١٢٧٢).  (٤)
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ـــفَ  أَصِ أَن  ــونَ  ــبُّ ــحِ تُ الَ  أَ انِـــي:  إِخـــوَ
تِـــلـــكَ  ! وَ ةَ يـــدَ ـــرِ ةَ الـــفَ رَّ ـــم تِـــلـــكَ الــــــدُّ ـــكُ لَ

؟! ةَ يعَ البَدِ ارَ  الدَّ
ـــــا؟  ـــــالِـــــهَ ـــــمَ جَ ـــــــن  عَ ـــــم  ـــــأَلـــــتُ سَ إِن 
ورُ  دُ ، أَو يَ رُ بِالبَالِ ا يَخطُ ا «فَوقَ مَ هَ الُ مَ فَجَ
يهِ  لَ أتِيَ عَ ن أَن يَ يَ أَعظَمُ مِ هِ »(١). وَ يَالِ فِي الخَ
 . ينَ مِ الَ نَ العَ دٍ مِ لَى قَلبِ أَحَ رَ عَ طَ الَ خَ ، وَ ينَ فِ اصِ صفُ الوَ وَ

ا إِالَّ اُهللاچ. هَ نظَرِ اءِ مَ هَ بَ ا وَ سنِهَ رُ قَدرَ حُ قدِ الَ يَ وَ
دٍ  احِ وَ خصٍ  لَـى شَ ـم عَ ـهِ لِّ ئِقِ كُ الَ ـالُ الـخَ ـمَ جَ انَ  تَّى لَو كَ «حَ
نِسبَتُـهُ  انَ  كَ لَ  ، ـالِ ـمَ الـجَ لِــكَ  ذَ ثلَ  مِ ـم  ـهُ لُّ كُ لقُ  الـخَ أُعطِيَ  مَّ  ثُ ـم،  نـهُ مِ
 . مسِ وءِ الشَّ ـى ضَ عِيفٍ إِلَ اجٍ ضَ ـرَ ونَ نِسبَةِ سِ ]، دُ نَّةِ ـالِ [الجَ ـمَ ـى جَ إِلَ

.(٢)« الُ قَ نْهُ الـمَ بِّـرُ عَ عَ ، أَو يُ رُ بِالبَالِ ـخطُ ـا يَ ـمَّ زُّ مِ أَعَ لُّ وَ األَمرُ «أَجَ وَ
الَ اُهللاُهللا  ملسو هيلع هللا ىلص: «قَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ ةَ يرَ رَ بِي هُ ن أَ عَ
نٌ  ذُ أُ الَ  وَ  ، أَتْ رَ ينٌ  عَ الَ  ا  مَ ينَ  الِحِ الصَّ بَادِيَ  لِعِ دتُّ  عــدَ أَ الَى:  عَ تَ

 p﴿  : ةَ اآليَ هِ  ذِ هَ أَ  رَ قَ مَّ  ثُ  « رٍ بَشَ لبِ  قَ لَى  عَ طَرَ  خَ الَ  وَ عَت،  مِ سَ
.(٣)﴾Q  | { z y x w v u t s r q
الِ  مَ الجَ نِ وَ اسِ حَ المَ يمِ وَ اعِ النَّعِ نوَ ن أَ ينٌ مِ أَت عَ ا رَ همَ فَمَ
 ، لِكَ ذَ فَوقَ  نَّةَ  الجَ إِنَّ  فَ  ، لِكَ بِذَ نٌ  ذُ أُ عَت  مِ سَ ا  همَ مَ وَ نيَا،  الدُّ فِي 
ــيــمِ  اعِ الــنَّــعِ نــــوَ ـــنْ أَ ــهِ مِ ــلــبِ ــى قَ ــلَ ـــرَ عَ ـــطَ خَ ـــانُ وَ نـــسَ رَ اإلِ ـــوَّ ـــصَ ــا تَ ــهــمَ مَ وَ
. لِكَ نْ ذَ أَعظَمُ مِ لُّ وَ أَجَ نَّةَ أَعلَى وَ إِنَّ الجَ ، فَ الِ مَ الجَ سنِ وَ الحُ وَ

اج» (٢٠٩/١١). راج الوهَّ «السِّ «بدائع الفوائد» (٣٠٠/١).(١)   (٢)
رواه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).  (٣)
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لُ  ــنــزِ ــاكِ مَ ــوبَ ــت: «طُ ــالَ ، قَ ــنَّــةِ ــســنِ الــجَ ـــى حُ ــةُ إِلَ ــكَ ئِ ــالَ تِ الــمَ ــرَ ــظَ ــا نَ ــمَّ ا، لَ ــذَ لـِـهَ وَ
.(١)« لُوكِ المُ

. انُ رَ فَ عْ الزَّ كُ وَ سْ يَ المِ  فَهِ            

ا  إِذَ فَ  : نَّةَ الجَ لتُ  أُدخِ ــمَّ  «...ثُ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : ــالَ قَ گ  رٍّ ذَ بِي  أَ ن  عَ
.(٢)« كُ سْ المِ ا  هَ ابُ رَ تُ ا  إِذَ وَ  ، اللُّؤلُؤِ بَايِلُ  حَ ا  فِيهَ

نَابِذُ  جَ ا  فِيهَ ا  ــإِذَ فَ نَّةَ  الجَ لتُ  خَ «...دَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ گ:  ــسٍ نَ أَ ن  عَ وَ
.(٣)« كُ سْ المِ ا  هَ ابُ رَ تُ ا  إِذَ وَ  ، اللُّؤلُؤِ

. بَّةِ القُ كَ ارَ  استَدَ وَ يءِ  الشَّ نَ  مِ عَ  فَ ارتَ ا  مَ وَ  هُ وَ  ، ةٌ نبُذَ جُ ا  هَ دُ فرَ مُ  : نَابِذُ الجَ وَ
نيَا(٤). الدُّ ائِحِ  وَ رَ أَطيَبُ  ا  َنَّهَ ألِ  ، كرِ بِالذِّ سكَ  المِ صَّ  خَ وَ

ا! تَهَ ربَ تُ طِئَت  وَ مٍ  دَ قَ ةَ  ادَ عَ سَ يَا  فَ
. نِ حمَ رشُ الرَّ وَ عَ هُ  فَ          

لْتُمُ اَهللاَهللا  أَ سَ ا  ــــإِذَ فَ  ...» ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اللهِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ــــالَ قَ گ  ةَ يـــرَ ـــرَ هُ ـــي  بِ أَ ـــنْ  عَ
 ، ــنِ ــمَ حْ شُ الــرَّ ــرْ ــهُ عَ قَ ــوْ فَ ، وَ ــنَّــةِ ــى الــجَ ــلَ عْ أَ ، وَ ــنَّــةِ ــطُ الــجَ سَ وْ ــهُ أَ ــإِنَّ ، فَ سَ وْ دَ ــرْ ــوهُ الــفِ ــلُ ــسَ فَ

.(٥)« نَّةِ الجَ ارُ  هَ نْ أَ رُ  جَّ فَ تَ نهُ  مِ وَ
يدُ  رِ »، يُ نَّةِ طُ الجَ وَ أَوسَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ هُ ولُ ۴ -: (قَ بَّانَ اتِمٍ - ابنُ حِ بُو حَ الَ أَ قَ
 ،« نَّةِ الجَ أَعلَى  ــوَ  هُ «وَ  : هُ ولُ قَ وَ  ، رضِ العَ فِي  نَانِ  الجِ طِ  سَ وَ فِي  وسَ  ردَ الفِ نَّ  أَ  : بِهِ

.(٦)( اعِ رتِفَ االِ فِي   : بِهِ يدُ  رِ يُ
ا عليه من  ار «كشف األستار» (٣٥٠٧) عن أبي سعيدگ موقوفً قطعة من حديث: رواه البزَّ  (١)

قوله، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٧١٤).
رواه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣). رواه البخاري (٣٣٤٢)، ومسلم (٣٤٩).(٢)   (٣)

نِيَّة» (ص٢٧٨). «األنوار السَّ رواه البخاري (٧٤٢٣).(٤)   (٥)
بَّان» (٤٧٣/١٠). «صحيح ابن حِ  (٦)
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 ، وَ الطِّينُ : هُ طُ الَ المِ . وَ رُ سكُ األَذفَ وَ المِ هُ  فَ          
. يِّبَةِ الطَّ ةِ  ائِحَ الرَّ يدُ  دِ شَ  : رُ فَ األَذْ وَ  . البُنيَانُ نهُ  مِ بنَى  يُ ي  الَّذِ الطِّينُ   : الُ قَ يُ وَ

 : ــاءُ ــصــبَ الــحَ وَ  . ـــرُ ـــوهَ الـــجَ وَ ــؤُ  ــؤلُ الــلُّ ــوَ  ــهُ فَ              
. ارُ غَ الصِّ ى  صَ الحَ

ــنْ  ــةٌ مِ ــبِــنَ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ـــالَ ــا؟ قَ هَ ــاؤُ ــنَ ــا بِ ــةُ مَ ــنَّ ــلــنَــا: الــجَ : قُ ـــالَ گ قَ ةَ يـــرَ ـــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ
 ، اليَاقُوتُ وَ اللُّؤلُؤُ  ا  هَ بَاؤُ صْ حَ وَ  ، رُ فَ األَذْ سكُ  المِ ا  هَ طُ الَ مِ وَ  ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ لَبِنَةٌ  وَ ةٍ  فِضَّ
بْلَى  ، الَ تَ ــوتُ ــمُ الَ يَ ــدُ وَ ــلُ ــخْ يَ ، وَ ــأَسُ ــبْ الَ يَ ــمُ وَ ــنْــعَ ــا يَ ــهَ ــلَ خَ ــنْ دَ ؛ مَ انُ ــرَ ــفَ عْ الــزَّ ــا  ــهَ ــتُ ــربَ تُ وَ

م»(١). بَابُهُ شَ فنَى  يَ الَ  وَ م،  ثِيَابُهُ
. بٍ هَ ذَ ن  مِ بِنَةٌ  لَ وَ ةٍ  فِضَّ ن  مِ بِنَةٌ  لَ فَ           

 : ةٍ فِضَّ ــنْ  مِ نَّتَانِ  «جَ  : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ:  ــيــسٍ قَ بــنِ  بدِ اهللاِ  عَ ــن  عَ
ينَ  بَ وَ ومِ  القَ ينَ  بَ ا  مَ وَ ا؛  مَ فِيهِ ا  مَ وَ ا  مَ آنِيَتُهُ  : بٍ هَ ذَ نْ  مِ نَّتَانِ  جَ وَ ا،  مَ فِيهِ ا  مَ وَ ا  مَ آنِيَتُهُ

.(٢)« دنٍ عَ نَّةِ  جَ فِي  هِ  جهِ وَ لَى  عَ الكِبْرِ  اءُ  دَ رِ إِالَّ  م،  بِّهِ رَ إِلَى  وا  نظُرُ يَ نْ  أَ
.(٣) يَةَ التَّسمِ إِالَّ  نيَا  الدُّ فِي  ا  مَ اثِلُ  مَ يُ الَ   ، ةِ رَ اآلخِ ارِ  الدَّ فِي  ا  مَ سنُ  حُ وَ

.(٤)« اءُ مَ يَا إِالَّ األَسْ نْ ا فِي الدُّ مَّ نَّةِ مِ يْسَ فِي الْجَ : «لَ الَ ک قَ بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ عَ
الَ   ، بٍ هَ ذَ نْ  مِ ا  هَ اقُ سَ وَ إِالَّ  ةٌ  رَ جَ شَ ا  فِيهَ ا  فَمَ          

. بِ شَ والخَ طَبِ  الحَ نَ  مِ
إِالَّ   ، ةٌ رَ جَ شَ نَّةِ  الجَ فِي  ا  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  ةَ يرَ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ

.(٥)« بٍ هَ ذَ نْ  مِ ا  هَ اقُ سَ وَ
رواه الترمذي (٢٥٢٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٦/٣).  (١)

رواه البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٠). نِيَّة» (ص٢٨٠).(٢)  «األنوارالسَّ  (٣)
أخرجه هنَّاد في «الزهد» (رقم: ٣)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٢١٨٨).  (٤)

رواه الترمذي (٢٥٢٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٦/٣).  (٥)
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ــيــمِ  ــظِ الــعَ انَ اهللاِاهللاِ  بحَ سُ  : ـــــالَ قَ ــــن  : «مَ ـــــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيِّ الـــنَّ ــــنِ  عَ گ:  ــــابِــــرٍ جَ ـــن  عَ
.(١)« نَّةِ الجَ فِي  ةٌ  نَخلَ لَهُ  ت  سَ رِ غُ هِ،  مدِ بِحَ وَ

 : الَ قَ فَ ا،  سً رْ غَ سُ  رِ غْ يَ وَ  هُ وَ بِهِ  رَّ  مَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ
اسٍ  رَ لَى غِ لُّكَ عَ دُ الَ أَ : «أَ الَ ا لِي. قَ اسً رَ : غِ لْتُ ؟» قُ سُ رِ ي تَغْ ا الَّذِ ، مَ ةَ رَ يْ رَ ا هُ بَ ا أَ «يَ
دُ  مْ الحَ انَ اهللاِاهللاِ، وَ بْحَ : (سُ لْ : «قُ الَ ! قَ ولَ اهللاِ سُ ا رَ : بَلَى يَ الَ ا؟» قَ نْ هذَ يْرٌ لَكَ مِ خَ
.(٢)« نَّةِ ةٌ فِي الجَ رَ جَ ةٍ شَ دَ احِ لِّ وَ س لَكَ بِكُ غْرَ )، يُ بَرُ كْ ُ أَ َُواهللَّ الَ إِلَهَ إِالَّ اُهللاُهللا، َواهللَّ ِ، وَ ِهلِلَّ هلِلَّ

؟! يلِ النَّخِ نَ  مِ م  وتُهُ فُ يَ مْ  كَ  ، اتِ اعَ السَّ يِّعِي  ضَ مُ إِلَى  رْ  انْظُ فَ
ــةَ  ــلَ ــيْ اهــيــمَ لَ ــرَ ــيــتُ إِبْ ــقِ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ــودٍ ــعُ ــسْ ـــنِ ابـــنِ مَ عَ
يِّبَةُ  ــنَّــةَ طَ نَّ الْــجَ ــمْ أَ هُ ــبِــرْ خْ أَ مَ وَ ــالَ نِّي الــسَّ ــتَــكَ مِ مَّ ئْ أُ ــرِ قْ : أَ ــدُ ــمَّ ــحَ ــا مُ ــالَ يَ ــقَ يَ بِــي فَ ــرِ أُسْ
الَ  وَ  ، ِ ِهلِلَّ هلِلَّ دُ  مْ الْحَ وَ  ، انَ اهللاِاهللاِ بحَ ا (سُ هَ اسَ رَ غِ نَّ  أَ وَ  ، انٌ قِيعَ ا  هَ نَّ أَ وَ  ، اءِ المَ ةُ  بَ ذْ عَ  ، ةِ بَ التُّرْ

.(٣)«( بَرُ كْ ُ أَ َُواهللَّ َواهللَّ إِالَّ اُهللاُهللا،  إِلَهَ 
ـــنَ  ـــــاءٍ مِ طَ ــــعُ فِـــي وِ اسِ ي الــــوَ ـــتَـــوِ ـــسْ ـــانُ الـــمُ ـــكَ ـــــوَ الـــمَ هُ ، وَ ـــــاعٍ ـــمـــعُ قَ : جَ ـــانٌ ـــيـــعَ قِ وَ

. هُ بَاتُ نَ ي  يَستَوِ وَ هُ  كُ يُمسِ فَ  ، اءِ مَ السَّ اءُ  مَ علُوهُ  يَ  ، األَرضِ
ــاغـــ ـــانُ فَ ـــيـــعَ ــــا الـــقِ ــــهَ نَّ ـــعـــتَ بِــــأَ ـــمِ ــــا سَ ـــانِـــيأَوَ مَ ــــــانِ الـــفَ مَ ا الــــــزَّ ـــــــذَ ـــــاءُ بِ ـــــشَ ـــــا تَ س مَ ــــــرِ ـ
ــــ الـــتَّ ـــكـــبِـــيـــرُ وَ الـــتَّ ـيــحُ وَ ــــا الــتَّــســبـِ ــــهَ اسُ ــــرَ غِ ـــــنِوَ ــــــ حـــــٰمَ ـــــــيـــــــدُ لِـــــلـــــرَّ ـــــــوحِ الـــــــتَّ ـــــيـــــدُ وَ ــــــحـــــمِ
ي ــــــــــذِ ا الَّ ــــــــــــــاذَ ــــــــهِ مَ ــــــــرسِ كِ غَ ــــــــــارِ ــــــبــــــا لِــــــــــتَ ـــــــــــانِتَ مـــــــــــكَ ةِ اإلِ ـــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــي مُ ـــــــــــهُ فِ ـــــــــــاتَ ـــــــــــد فَ قَ
ــــــهُ لَ ـــــى  ـــــســـــعَ يَ الَ  وَ ا  بِــــــــــــذَ ـــــــرُّ  ـــــــقِ يُ ــــــــن  مَ ــــــــا  ـــــانِيَ ـــــعَ ـــــمِ ـــــجـــــتَ ــــــفَ يَ ــــــي ــــــــي كَ ــــــــل لِ ِ قُ ــــــــــــــاهللَّ بِ
ا ـــرَ ـــن غِ ــــــكَ مِ ــلــتَ أَرضَ ــطَّ ـــو عَ يــــــــتَ لَ أَ (٤)أَرَ ـــانِ ـــســـتَ ــــنَ الـــبُ ــجــنِــي مِ ي تَ ــــــذِ ـــا الَّ سٍ مَ

أخرجه الترمذي (٣٤٦٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٤٢٩/٣).  (١)
أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٧)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٠٨٤).  (٢)

أخرجه الترمذي (٣٤٦٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٤٢٩/٣).  (٣)
مة]. «الكافية الشافية» (ص٢٩٦) [طبعة دار عالم الفوائد - مكة المكرَّ  (٤)
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ــى  حــلَ أَ وَ  ، ــدِ بْ الــزُّ ــنَ  مِ ــنُ  لــيَ أَ  ، لِ ــالَ الــقِ ــالُ  مــثَ ــأَ  فَ         
. ــلِ ــسَ ــنَ الــعَ مِ

ـــولُ  ـــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ـــــــولَ اهللاِ سُ ــعــتُ رَ ــمِ ـــت: سَ ـــالَ ک قَ ـــكـــرٍ ــــي بَ بِ ـــاءَ بِـــنـــتِ أَ ـــن أَســـمَ عَ
.(١)« لُ القِالَ ا  هَ رَ ثَمَ أَنَّ  «...كَ  : الَ قَ  - ى  نْتَهَ المُ ةُ  رَ دْ سِ هُ  لَ كِرَ  ذُ - وَ

 l  k  j﴿ ـــــى]:  ـــــالَ ـــــعَ ـــــولِـــــهِ [تَ قَ فِـــــي  ک  بٍ ـــــــــازِ عَ بـــــنِ  اءِ  ـــــرَ الـــــبَ ـــــنِ  عَ
ا  ودً عُ قُ وَ ا  قِيَامً  ، نَّةِ الجَ ارِ  ثِمَ ن  مِ لُونَ  أكُ يَ نَّةِ  الجَ هــلَ  أَ إِنَّ   : ــالَ قَ [اإلنسان]،   ﴾N

وا(٢). اؤُ شَ الٍ  حَ أَيِّ  لَى  عَ  ، ينَ عِ مُضطَّجِ وَ
. لَلِ الحُ ائِقِ  قَ رَ ن  مِ ونُ  يَكُ ا  مَ نُ  أَحسَ فَ            

 ، بِهِ يَ  أُســرِ ةِ  يلَ لَ ن  عَ هُ  ثَ دَّ حَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِيَّ اهللاِ نَ نَّ  أَ گ:  ةَ عَ عصَ صَ بنِ  الِكِ  مَ ن  عَ
ا  هَ قُ رَ ا وَ إِذَ ، وَ رَ جَ لِ هَ ثْلُ قِالَ ا مِ هَ بِقُ ا نَ إِذَ ى: فَ نتَهَ ةُ المُ رَ دْ فِعَتْ لِي سِ مَّ رُ : «... ثُ الَ قَ

ى»(٣). نتَهَ المُ ةُ  درَ سِ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ  ، ةِ يَلَ الفِ انِ  آذَ ثلُ  مِ
 : رُ جَ هَ يبًا.  تَقرِ لِيترٍ  ئَةِ  بِمِ ةُ  لَّ القُ رُ  دَّ قَ تُ وَ  ، ةٌ وفَ عرُ مَ ارٌ  رَ جِ  : لٌ قِالَ ا.  هَ رُ ثَمَ ا:  هَ بِقُ نَ

. نِ اليَمَ فِي  ينَةٌ  دِ مَ
 ، يِّرٍ تَغَ يرِ مُ ، أَي: غَ نٍ يرِ آسِ اءٍ غَ ن مَ ارٌ مِ نهَ أَ  فَ        
ــاهِ  ــيَ بُ الــمِ عـــذَ ــوَ أَ ــل هُ ، بَ ةٍ ورَ ـــدُ الَ بِـــكُ ، وَ ةٍ ارَ ـــرَ الَ بِـــمَ ، وَ ــنْــتِــنَــةٍ يــحٍ مُ الَ بِــرِ ، وَ ــمٍ خَ ــرَ الَ بِ
ــهُ  ــعــمُ ــر طَ ــيَّ ــغَ ــتَ ـــم يَ ــبَــنٍ لَ ـــن لَ ـــارٌ مِ نـــهَ أَ ـــا، وَ ـــربً ـــا شُ هَ ـــذُّ لَ أَ ـــا، وَ يـــحً ــا رِ ــهَ ــبُ طــيَ أَ ـــا، وَ ـــاهَ أَصـــفَ وَ
فِي  گ]  ودٍ سعُ مَ [ابــنِ   ِ بدِ اهللَّ عَ ــن  عَ  . مرٍ خَ ــن  مِ ــارٌ  نــهَ أَ وَ ا.  هَ يرِ غَ الَ  وَ ةٍ  وضَ مُ بِحُ
 ، مرُ الخَ  : ــيــقُ حِ «الــرَّ  : ــالَ قَ [المطففين]،   ﴾Y  ®  ¬  «  ª ﴿  : ــولِــهِ قَ
رواه الترمذي (٢٥٤١)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٧٢٧).  (١)

أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» برقم (٣١٣)، وصححه لغيره األلباني۴ في «صحيح   (٢)
الترغيب والترهيب» (٣٧٣٤).

رواه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٤).  (٣)
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ا  بِهَ لتَذُّ  يَ أَي:   ،﴾È  Ç﴿  .(١)« سكِ المِ طَعمَ  ا  اقِبَتَهَ عَ ونَ  ــدُ ــجِ يَ  : ختُومُ المَ
 ، قلِ العَ فِي  علِ  الفِ وءِ  سُ وَ  ، الطَّعمِ ةِ  اهَ رَ كَ ن  مِ نيَا  الدُّ مرِ  خَ كَ ت  لَيسَ ، «وَ ةً ظِيمَ عَ ةً  ذَّ لَ
: الََ تَشتَكِي  الَ دٍ ﴿Ì Ë Ê﴾ قَ اهِ جَ ن مُ »(٢). عَ أسِ اعِ الرَّ دَ صُ ، وَ غَصِ البَطنِ مَ وَ
م(٣). هُ ولُ قُ عُ بُ -  تَذهَ فُ - الَ  نزِ تَ الَ   : الَ قَ  ﴾u  Ð  Ï  Î  Í ﴿ م  بُطُونُهُ

. هِ اخِ أَوسَ ائِرِ  سَ وَ هِ  معِ شَ ن  مِ  :﴾p  o  n  m﴿
 ، ــةِ الــنَّــاسِ بَ ــلُ أَشــرِ فــضَ ــيَ أَ ــتِــي هِ ، الَّ ــةِ ــعَ ــارِ األَربَ هِ األَنــهَ ــذِ ــاعَ هَ ــلِ اجــتِــمَ مَّ ــأَ تَ «وَ
ــم،  هِ ورِ ــرُ سُ وَ م  تِهِ لِلَذَّ ا  ــذَ هَ وَ ــم،  ائِــهِ ــذَ غِ وَ م  تِهِ وَّ لِقُ ا  ــذَ هَ وَ ــم،  هِ ــورِ ــهُ طُ وَ م  هِ يِّ لِرِ ا  ــذَ ــهَ فَ

م»(٤). تِهِ عَ نفَ مَ وَ م  ائِهِ فَ لِشِ ا  ذَ هَ وَ
 ، اءِ رَ المَ نَّةِ بَحْ : «إِنَّ فِي الجَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ گ: عَ ةَ يدَ يةَ بنِ حَ اوِ عَ ن مُ عَ

.(٥)« دُ عْ بَ ارُ  هَ األَنْ قُ  قَّ تُشَ مَّ  ثُ  ، مرِ الخَ بَحرَ  وَ  ، بَنِ اللَّ بَحرَ  وَ  ، لِ العَسَ بَحرَ  وَ
نَهرٌ  وَ  «هُ  : الَ قَ فَ ؟  وثَرِ الكَ نِ  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولُ اهللاِ سُ رَ ئِلَ  سُ  : الَ قَ گ  نَسٍ أَ ن  عَ وَ
هُ  دُ رِ يَ  ، لِ العَسَ نَ  مِ أَحلَى  وَ  ، بَنِ اللَّ نَ  مِ بيَضُ  أَ  : سكٌ مِ هُ  ابُ رَ تُ  ، نَّةِ الجَ فِي  أَعطَانِيهِ اُهللاُهللا 
ــا  ــهَ ، إِنَّ ولُ اهللاِ سُ ــا رَ گ: يَ ــكــرٍ ــو بَ بُ ــالَ أَ ــقَ »، فَ رِ ــزُ ــاقِ الــجُ عــنَ ــثــلُ أَ ــا مِ ــهَ عــنَــاقُ : أَ ــرٌ ــائِ طَ

ا»(٦). نهَ مِ مُ  نعَ أَ ا  هَ «آكِلُ  : الَ قَ فَ ؟  ةٌ مَ نَاعِ لَ
ــهــرٌ  نَ ـــرُ  ـــوثَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الـــكَ ـــــــولُ اهللاِ سُ رَ ــــالَ  قَ  : ــــالَ قَ ک  ـــرَ ـــمَ عُ بـــنِ  بدِ اهللاِ  عَ ــــن  عَ وَ
ــنَ  طــيَــبُ مِ ــتُــهُ أَ ــربَ ؛ تُ ــوتِ ــاقُ الــيَ رِّ وَ ــلَــى الــدُّ اهُ عَ ــجــرَ مَ ، وَ ــبٍ هَ ــن ذَ ــتَــاهُ مِ ــافَ : حَ ــنَّــةِ فِــي الــجَ

أخرجه هنَّاد في «الزهد» برقم (٦٤)، وقال محققه: إسناده صحيح.  (١)
«البداية والنهاية» (٤٦٧/١٧).  (٢)

أخرجه هنَّاد في «الزهد» برقم (٧٣)، وقال محققه: إسناده صحيح.  (٣)
«حادي األرواح» (ص٣٧٨).  (٤)

رواه الترمذي (٢٥٧١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٣/٣).  (٥)
في  األلــبــانــي۴  وصححه  لــه -.  والــلــفــظ   - والــحــاكــم (٥٣٧/٢)  الــتــرمــذي (٢٥٤٢)،  رواه   (٦)

«صحيح الجامع» (٤٦١٤).
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.(١)« الثَّلجِ نَ  مِ بيَضُ  أَ وَ  ، لِ العَسَ نَ  مِ أَحلَى  هُ  اؤُ مَ وَ  ، المِسكِ
ا. هَ يمِ نَعِ فِي  بُونَ  لَّ تَقَ يَ وَ  ، ارَ األَنهَ هِ  ذِ هَ ونَ  دُ رِ يَ ن  مَّ مِ م  اكُ إيَّ وَ نَا اُهللا  لَ عَ جَ

. ونَ ا يَشتَهُ مَّ لَحمُ طَيرٍ مِ ، وَ يَّرونَ تَخَ ا يَ مَّ ةٌ مِ اكِهَ فَ  فَ          
. افُورُ الكَ بِيلُ وَ نجَ الزَّ التَّسنِيمُ وَ  فَ        

. يرِ ارِ وَ اءِ القَ فَ ةِ فِي صَ ضَّ الفِ بِ وَ هَ آنِيَةُ الذَّ  فَ         
. انِيَةٌ ثَمَ  فَ        

ــــالَ  : قَ ـــــــالَ گ قَ ــــابِ ــــطَّ ـــــنِ الــــخَ ــــرَ بْ ــــمَ ـــــنْ عُ گ: عَ ـــــرٍ ـــــامِ ـــــنِ عَ ــــةَ بْ ــــبَ ــــقْ ـــــنْ عُ عَ
مَّ  ثُ  ، ــوءَ ضُ ــوَ الْ  - ـغُ  بـِ يُسْ فَ وْ  أَ  - يُبْلِغُ  فَ ــأُ  ضَّ ــتَــوَ يَ ــدٍ  أَحَ ــنْ  مِ مْ  نْكُ مِ ــا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ سولُ اهللَّ رَ
لَــهُ  ــتْ  ــتِــحَ فُ إِالَّ   ، ــهُ ــولُ سُ رَ وَ  ِ ِ  اهللَّ بْدُ اهللَّ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ نَّ  أَ وَ  ، ُ ُاهللَّ إِالَّ اهللَّ ــهَ  إِلَ الَ  نْ  أَ ــدُ  ــهَ شْ أَ  : ــولُ ــقُ يَ

.(٢)« اءَ شَ ا  هَ يِّ أَ نْ  مِ لُ  خُ دْ يَ  ، انِيَةُ الثَّمَ نَّةِ  الْجَ ابُ  بْوَ أَ
ــنَ  ــيــنَ مِ ــعِ ةُ أَربَ ــيــرَ ــسِ ــيــنِ مَ اعَ ــصــرَ ــبَــيــنَ الــمِ فَ              

. امِ األَعوَ
ينِ  اعَ رَ صْ مِ ينَ  بَ ــا  «مَ  : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  سولَ اهللاِ رَ نَّ  أَ گ:  ةَ ــيــدَ حَ بنِ  يةَ  اوِ عَ مُ ن  عَ

.(٣)« ظِيظٌ لَكَ هُ  إِنَّ وَ مٌ  وْ يَ يهِ  لَ عَ تِيَنَّ  لَيَأْ وَ ا،  امً عَ عِينَ  أربَ ةُ  يرَ سِ مَ  ، نَّةِ الجَ يعِ  ارِ صَ مَ نْ  مِ
ــومَ  يَ ــا،  ــيــهَ ــلَ عَ يــنَ  دِ ارِ الــوَ ــنَ  مِ ــم  ــاكُ إِيَّ وَ لَنِي اُهللا  عَ جَ  ! ــنَّــةِ الــجَ ابُ  بـــوَ أَ ــيَ  هِ تِــلــكَ 

. يمِ النَّعِ ارِ  دَ فِي  اءِ  دَ عَ السُّ وهُ  جُ وُ بيَضُّ  تَ
﴾ [الرعد: ٣٥] «أَي: الَ  0 /  .  -﴿         
ــا  هَ ــارِ شــجَ أَ اقُ  ورَ أَ ــطُ  ــســقُ يَ ــتِــي  لَّ ا ــا  نــيَ ــالــدُّ كَ ــت  ــيــسَ لَ أَي:  ــا،  هَ ــارِ شــجَ أَ قُ  رَ وَ ــطُ  ــســقُ يَ
ــلِ  ، بَ ـــرَ آخَ فِـــي    ـــعـــرَ تَ وَ قـــتٍ  وَ فِـــي  ـــا  هَ ـــارُ شـــجَ ــي أَ ــسِ ــكــتَ تَ وَ  ، ــولِ ــصُ ــعــضِ الــفُ فِـــي بَ

رواه الترمذي (٣٣٦١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٣٧٧/٣).  (١)
رواه مسلم (٢٣٤).  (٢)

۴ في «الصحيحة» (٢٧٤/٤). ه األلبانيُّ رواه أحمد (٣/٥)، وصحح إسنادَ  (٣)
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.(١ )« ــرٌّ ــســتَــمِ ئِــمٌ مُ ا ــلُّ دَ الــظِّ
ا! هَ نظَرَ مَ نَ  أَحسَ ا  مَ وَ ا!  ظِلَّهَ متَعَ  أَ ا  مَ وَ  ! نَّةِ الجَ ارَ  أَشجَ فَ  أَورَ ا  مَ

 ، ةً رَ جَ نَّةِ لَشَ : «إِنَّ فِي الجَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ گ: عَ يِّ درِ يدٍ الخُ عِ بِي سَ ن أَ عَ
ا»(٢). هَ قطَعُ يَ ا  مَ وَ  ، امٍ عَ ئَةَ  مِ يعُ  رِ السَّ رُ  مَّ ضَ المُ ادُ  وَ الجَ اكِبُ  الرَّ يرُ  يَسِ

. يعُ رِ السَّ سُ  رَ الفَ وِ  أَ  ، ةِ ودَ الجَ البَيِّنُ  سُ  رَ الفَ  : ادُ وَ الجَ
. هُ ريُ جَ ادَ  زدَ يَ وَ هُ  لَحمُ صَ  لِيَنقُ  ، نِهِِ مَ سِ بَعدَ  هُ  فُ لَ عَ صُ  نقُ يَ ي  الَّذِ وَ  هُ  : رُ مَّ ضَ المُ

ةِ  ــرَ ــجَ هِ الــشَّ ـــذِ فِــي هَ ، وَ ــــهُ مُ دوَ أَ ــشــيًــا وَ عُ مَ ـــهُ أَســـرَ َنَّ كــرِ ألِ ــبُ بِــالــذِّ اكِ ـــصَّ الــرَّ خُ «وَ
.(٣)« انُ نسَ اإلِ ي  يَشتَهِ ا  مَ يعُ  مِ جَ

 : ــلٌ جُ ــهُ رَ ــالَ لَ ـــهُ قَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ ولِ اهللاِ سُ ــن رَ گ: عَ يِّ ــدرِ ــيــدٍ الــخُ ــعِ بـِـي سَ ــن أَ عَ وَ
أَهلِ  ثِيَابُ   ، نَةٍ سَ ئَةِ  مِ ةَ  يرَ سِ مَ نَّةِ  الجَ فِي  ةٌ  رَ جَ «شَ  : ــالَ قَ طُوبَى؟  ا  مَ  ! ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ

ا»(٤). هَ امِ أَكمَ مِن  جُ  تَخرُ نَّةِ  الجَ
ا  هَ كرِ بِذِ لَّ  لِيَستَدِ  ، ةِ رَ جَ الشَّ هِ  ــذِ هَ فِي  ــرَ  كَ ذَ ا  مَّ لَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِ ولُ اهللَّ سُ رَ ــرَ  كَ «ذَ ا  إِنَّمَ وَ
ةٌ  ـــدَ احِ ةُ وَ ــرَ ــجَ هِ الــشَّ ــذِ ــتِــي هَ ، الَّ ــارُ األَشــجَ ــا الــنَّــخــلُ وَ ــتِــي فِــيــهَ ــقِ الَّ ائِ ــدَ ــةِ الــحَ ــعَ ــلَــى سَ عَ
بَّرَ  عَ يُ أَن  يُمكِنُ  الَ  ا  مَّ مِ وَ  هُ فَ  ، ائِقُ دَ الحَ تِلكَ  ا  فِيهَ تِي  الَّ اكِنِ  األَمَ ةِ  عَ سَ لَى  عَ وَ ا،  نهَ مِ
T﴾ [اإلنسان]»(٥).  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ :الَى عَ ُ تَ الَ اهللَّ ا قَ نهُ إِالَّ بِمَ عَ
تُّونَ  ا سِ هَ ، طُولُ ةٍ فَ وَّ جَ ةٍ مُ رَّ ن دُ ةُ مِ دَ احِ ةُ الوَ يمَ ا؟ فَالخَ هَ يَامِ نْ خِ لتُم عَ أَ إِنْ سَ وَ

ا. ترً مِ كِيلُو  ونَ  تِسعُ يالً  مِ
الجنَّةِ  فِي  نِ  ؤمِ لِلمُ «إِنَّ   : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــنِ  عَ گ:  قَيسٍِ بنِ  بدِ اهللاِ  عَ ن  عَ

انظر: «البداية والنهاية» (٤٦١/١٧). رواه البخاري (٦٥٥٣)، ومسلم (٢٨٢٨).(١)   (٢)
نِيَّة» (ص٢٧٩). «األنوار السَّ  (٣)

بَّان (٧٤١٣)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح موارد الظمآن» (٢٢٢٣). رواه ابن حِ  (٤)
(٥) «اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٢٩٥/٥).
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 ، ــونَ هــلُ ــا أَ ــنِ فِــيــهَ ــؤمِ . لِــلــمُ ــيــالً ــونَ مِ ــتُّ ــا سِ ــهَ ــولُ ، طُ ــةٍ فَ ــوَّ ــجَ ةٍ مُ ـــدَ احِ ةٍ وَ ــؤَ ــؤلُ ــن لُ ــةً مِ ــيــمَ لَــخَ
ا»(١). بَعْضً مْ  هُ بَعضُ   يَرَ الَ  فَ  ، نُ ؤمِ المُ مُ  يهِ لَ عَ يَطُوفُ 

لُ  لِكَ يَحصُ بِذَ ا، وَ سنِهَ الِ حُ مَ ن كَ لِكَ مِ َنَّ ذَ يفِ ألِ ةُ بِالتَّجوِ ؤَ تِ اللُّؤلُ صَّ خُ وَ
 ، ــنــدَ الــنَّــاسِ ــدِ عِ ــاهَ ــشَ ــوفِ الــمُ ــألُ ــبِ الــمَ ــسَ ــلَــى حَ ا عَ ــذَ ـــاءَ هَ جَ ، وَ ــودُ ــقــصُ ضُ الــمَ ــرَ الــغَ

.(٢) ةِ رَ اآلخِ ارِ  الدَّ فِي  َولِيَائِهِ  ألِ دَّ  عَ أَ ا  مَ وَ ڽ،  ندَ اهللاِ عِ ا  فِيمَ م  هُ لَ يبًا  تَرغِ
لَّ  عَت كُ مَ ، جَ فٌ رَ ا غُ ن فَوقِهَ ةٌ مِ عَ فِ رتَ فٌ مُ رَ يَ غُ  فَهِ         
ا  نهَ مِ فُونَ  يُشرِ  . ةٍ فَ خرَ زَ وَ بِنَاءٍ  سنِ  حُ وَ  ، اءٍ هَ بَ وَ  ، اءٍ فَ صَ وَ  ، اعٍ ارتِفَ وَ  ، لُوٍّ عُ ن  مِ  ، طَيِّبٍ
ا،  ن بَاطِنِهَ ا مِ هَ رُ  ظَاهِ ا يُرَ ائِهَ فَ ن صَ ا مِ تَّى إِنَّهَ . حَ ةِ امَ رَ نَ الكَ م مِ هُ دَّ اُهللا لَ ا أَعَ لَى مَ عَ
ا الَ  نِ مَ سَ الحَ نَ الطَّيِّبِ وَ ا مِ فِيهَ . وَ ارُ ا األَنهَ ن تَحتِهَ ي مِ ا، تَجرِ هَ رِ ن ظَاهِ ا مِ بَاطِنُهَ وَ

. ينَ مِ الَ نَ العَ دٍ مِ لَى قَلبِ أَحَ رَ عَ طَ الَ خَ ، وَ ينَ فِ اصِ صفُ الوَ يهِ وَ لَ أتِي عَ يَ
يطُ  ــا، الَ يُحِ هَ أَغــالَ ــلُ الثِّيَابِ وَ يَ أَجــمَ  فَهِ          
g﴾ [فـــاطـــر]،   X  W  V ﴿  . ــــبُ هَ الــــذَّ وَ يـــرُ  ـــرِ الـــحَ  ، ـــــفٌ اصِ وَ ــا  ــهَ صــفِ ـوَ بـِ

.[٢١ ﴾ [اإلنسان:  Ä Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
. قٍ زُّ تَمَ وَ بِلًى  ن  مِ نيَا  الدُّ أَهلِ  ثِيَابَ  يبُ  يُصِ ا  مَ يبُهُ  يُصِ الَ  وَ بلَى  يَ الَ 

ــمْ الَ  ــنــعَ ، يَ ــةَ ــنَّ ــلِ الــجَ خُ ــدْ ـــنْ يَ : «مَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيِّ ــنِ الــنَّ گ: عَ ةَ يـــرَ ـــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ
.(٣)« هُ بَابُ شَ فنَى  يَ الَ  وَ  ، هُ ثِيَابُ بْلَى  تَ الَ   ، بأَسْ يَ

اتِ  فَ صِ نَّ  أَ وَ  ، يمِ النَّعِ نَ  مِ ا  فِيهَ ا  مَ يعِ  مِ جَ اءِ  قَ بَ وَ نَّةِ  الجَ اءِ  قَ بَ لَى  إِ ةٌ  ارَ «إِشَ
ــنَ  مِ ــم  ــيــهِ ــلَ عَ ـــتِـــي  لَّ ا ـــم  ـــهُ بِـــسُ ـــالَ مَ وَ ا،  ــــدً بَ أَ ــيَّــرُ  ــتَــغَ تَ الَ  ـــبَـــابِ  الـــشَّ ـــنَ  مِ ــةَ  ــلَ ــامِ الــكَ ــا  هــلِــهَ أَ

.(٤ ا»( ــدً بَ ــبْــلَــى أَ الــثِّــيَــابِ الَ تَ
ياق له -. رواه البخاري (٣٢٤٣)، ومسلم [٢٣ - (٢٨٣٨)] - والسِّ  (١)

نِيَّة» (ص٢٨٠). «األنوار السَّ رواه مسلم (٢٨٣٦).(٢)   (٣)
«لطائف المعارف» (ص٦٧ – ٦٨).  (٤)
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.(١) يُّرٌ غَ تَ الَ  وَ ادٌ  فَسَ يهِ  عتَرِ يَ الَ  وَ  ، بُؤسٌ ا  هَ يمَ نَعِ وبُ  يَشُ فَالَ 
 ، انِيَةِ الفَ نيَا  الدُّ مِّ  بِــذَ يضٌ  تَعرِ نَّةَ  الجَ ــلُ  ــدخُ يَ ــن  مَ ةِ  فَ صِ فِــي  ملسو هيلع هللا ىلص  هُ ــرَ كَ ذَ ا  فِيمَ وَ
الَ  وَ وتُ  مُ يَ هُ  إِنَّ فَ ا  فِيهَ ــامَ  قَ أَ مَن  وَ  ، بأَسُ يَ هُ  إِنَّ فَ  - ا  فِيهَ مَ  نُعِّ إِنْ  وَ  - ا  لْهَ خُ دْ يَ مَن  هُ  إِنَّ فَ

م(٢). هُ امُ أَجسَ بلَى  تَ بَل  م،  ثِيَابُهُ بلَى  تَ وَ م،  بَابُهُ شَ فنَى  يَ وَ  ، لَّدُ يُخَ
. ؤُ اللُّؤلُ ةُ وَ ضَّ الفِ بُ وَ هَ الذَّ  فَ       

 É ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــــالَ  قَ وَ  ،﴾È  Ç  Æ  Å﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــــالَ اُهللا  قَ
.[٣٢ ﴾ [الحج:  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

لِيا  حُ نَّةِ  الجَ فِي  ةُ  رأَ المَ وَ لُ  جُ الرَّ لبَسُ  يَ  ، ةِ ثَ الثَّالَ اعِ  األَنوَ هِ  ذِ بِهَ لَّونَ  يُحَ م  فَهُ
ــةً  ــوفَ ــرصُ ــونَ مَ ــكُ ــدَّ أَن تَ الَ بُ ؛ وَ ــؤٍ ــؤلُ لُ ، وَ ــةٍ ــضَّ فِ ، وَ ـــبٍ هَ : ذَ ــةِ ثَ ــالَ اعِ الــثَّ هِ األَنــــوَ ـــذِ ــن هَ مِ
الَ   ، هِ ــذِ هَ ن  مِ نَوعٍ  لِّ  بِكُ لِّي  التَّحَ َنَّ  ألِ  ، كثَرَ أَ وَ كثَرَ  أَ الُ  مَ الجَ بِهِ  لُ  يَحصُ جهٍ  وَ لَى  عَ
تَرتِيبًا  تِّبَت  رُ وَ  ، بَعضٍ إِلَى  ا  هَ بَعضُ فَ  صِ رُ ا  إِذَ فَ ؛  االً مَ جَ انَ  نسَ اإلِ بُ  يُكسِ هُ  نَّ أَ كَّ  شَ

. كثَرَ أَ االً  مَ جَ أَعطَت  نًا،  سَ حَ
نَ  مِ يَةُ  لْ الْحِ غُ  بْلُ «تَ  : ــولُ ــقُ يَ لِيلِيملسو هيلع هللا ىلص  خَ تُ  عْ مِ سَ  : ــالَ قَ گ  ةَ ــرَ يْ ــرَ هُ بِــي  أَ ــنْ  عَ

.(٣)« وءُ ضُ الْوَ غُ  بْلُ يَ يْثُ  حَ نِ  مِ ؤْ الْمُ
ــلُّ  ن، كُ » إِذَ ــوءُ ضُ ــوَ ــغُ الْ ــبْــلُ ــيْــثُ يَ ــنِ حَ مِ ــؤْ ــمُ ــنَ الْ ــيَــةُ مِ ــلْ ــغُ الْــحِ ــلُ ــبْ ــةِ «تَ ــيَــامَ ــيَــومَ الــقِ فَ
لَى  لُّ عَ ــدُ ا يَ ـــذَ هَ ؛ وَ ــؤٍ ــؤلُ لُ ــةٍ وَ فِــضَّ ــبٍ وَ هَ ــن ذَ ــلــيَــةً مِ ا حِ ــوءًَ ــمــلُ ، مَ ــلــيَــةً ــونُ حِ ــكُ اعِ يَ رَ الـــذِّ
ــانُ فِي  نــسَ ــا اإلِ ــلَّــى بِــهَ ــحَ ، يُ ــةِ ــامَ ــيَ ــومَ الــقِ ــهُ يَ ــعُ اضِ ــوَ ــونُ مَ ــكُ ــيــثُ تَ ، حَ ــوءِ ضُ ــةِ الــوُ ــيــلَ ــضِ فَ

ا(٤). أَهلِهَ ن  مِ م  اكُ إِيَّ وَ لَنِي اُهللا  عَ جَ  . نَّةِ الجَ
وَ  هُ ، وَ قٍ ن إِستَبرَ ا مِ نهَ تِي تَلِي األَرضَ مِ ا الَّ ائِنُهَ بَطَ  فَ         

«شرح الطِّيبي على المشكاة» (٣٥٥٧/١١). المصدر السابق (ص٦٩).(١)   (٢)
رواه مسلم (٢٥٠). «شرح رياض الصالحين» (١١/٥).(٣)   (٤)
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 g  f ﴿ .الَى عَ ا إِالَّ اُهللا تَ سنَهَ حُ ا وَ هَ صفَ علَمُ وَ ؛ فَالَ يَ هُ رُ أَفخَ يرِ وَ رِ نُ الحَ أَحسَ
h﴾ [الواقعة].  o  n  ﴿ ،[٥٤ ﴾ [الرحمن:  l k  j  i  h

ا؛  ائِنِهَ ن بَطَ نُ مِ أَحسَ ا أَعلَى وَ هَ ائِرَ نَّ ظَهَ ا: أَ مَ هُ دُ : أَحَ ينِ مرَ لَى أَ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ وَ
. ةِ رَ بَاشَ المُ وَ ينَةِ  الزِّ وَ الِ  مَ لِلجَ ا  هَ ائِرَ ظَهَ وَ  ، لِألَرضِ ا  ائِنَهَ بَطَ َنَّ  ألِ

 : الَ ﴾، قَ l k  j  i﴿ :ک ولِهِ گ فِي قَ ودٍ سعُ ِ بنِ مَ بدِ اهللَّ ن عَ عَ
؟!(١) ائِرِ بِالظَّهَ يفَ  فَكَ  ، بِالبَطَائِنِ أُخبِرتُم 

.(٢) ةِ ارَ الظَّهَ ةِ وَ انَ ينَ البِطَ وٌ بَ شْ حَ كٌ وَ مْ ا سَ هَ ، لَ الِيَةٌ شٌ عَ ا فُرُ لَى أَنَّهَ لُّ عَ دُ الثَّانِي: يَ
لُّ  ــدُ ــا يَ ، «مَ ةِ ــرَ ــاخِ ــةِ الــفَ ــلَ ــمَّ ــجَ ــنَــةِ الــمُ يَّ ــزَ شِ الــمُ ــرُ ــى تِــلــكَ الــفُ ــلَ ــم عَ ــهِ ــائِ ــكَ فِـــي اتِّ وَ

.(٣)« بِ التَّعَ وَ بِ  النَّصَ الِ  وَ زَ وَ  ، ةِ احَ الرَّ الِ  مَ كَ لَى  عَ
 ، ــنَّــةِ هـــلُ الــجَ ــيــهِ أَ ــبُ إِلَ ــذهَ ؛ يَ ــيــمٌ ــظِ ـــوقٌ عَ ــوَ سُ ــهُ  فَ         

. ملُ الشَّ عُ  يَجتَمِ وَ ةُ  رحَ الفَ لُ  تَكتَمِ فَ ا،  بَعضً م  هُ بَعضُ بَّةُ  األَحِ ى  لقَ يَ وَ ثُونَ  دَّ يَتَحَ فَ
ــا  ــهَ ــونَ ــأتُ ــا يَ ــوقً ــسَُ ــةِ لَ ــنَّ : «إِنَّ فِــي الــجَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــولَ اهللاِ سُ نَّ رَ گ: أَ ـــسٍ نَ ــن أَ عَ
ونَ  ادُ دَ ـــزْ ـــيَ ــم، فَ ــابِــهِ ــيَ ثِ ــم وَ ــهِ ــوهِ جُ ــثُــو فِــي وُ ــحْ ــتَ ، فَ ــالِ ــمَ يـــحُ الــشَّ ــبُّ رِ ــهُ ــتَ ، فَ ــةٍ ــعَ ــمُ ـــلَّ جُ كُ
م  لَهُ يَقُولُ  فَ ؛  االً مَ جَ وَ سنًا  حُ وا  ادُ ازدَ دِ  قَ وَ م  لِيهِ هْ أَ إِلَى  عُونَ  جِ يَرْ فَ  ، االً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ
دِ  لَقَ  ! ِ ِاهللَّ اهللَّ وَ  ، نتُمْ أَ وَ  : ولُونَ يَقُ فَ  ! االً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ ا  نَ بَعدَ مْ  دتُّ دَ ازْ دِ  لَقَ  ِ ِ اهللَّ اهللَّ وَ  : مْ لُوهُ هْ أَ

.(٤)«! االً مَ جَ وَ نًا  سْ حُ ا  نَ دَ عْ بَ مْ  دتُّ دَ ازْ
طِيبًا،  ا وَ سكً ونَ فِيهِ مِ وقٌ يُمطَرُ هُ سُ ؟! إِنَّ وقِ ا السُّ ذَ ن هَ بَ مِ يتَ أَعجَ أَ لْ رَ هَ
ونَ  عُ يَسمَ وَ  ، ــيــنِ ــاحِ يَ الــرَّ وَ ودِ  رُ بِــالــوُ ــم  ــهُ ــوفَ نُ أُ ونَ  نِّفُ شَ يُ وَ  ، ةٌ بِقَ عَ يــحٌ  رِ م  لَيهِ عَ ــبُّ  ــهُ تَ وَ
أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» برقم (٣٣٩)، وقال األلباني۴ في«صحيح الترغيب   (١)

والترهيب» (٣٧٤٦): حسن موقوف. 
«حادي األرواح» (ص٤٤١). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٦٥٤).(٢)   (٣)

رواه مسلم (٢٨٣٣).  (٤)
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بَعدَ  أَو  ؟!  يمٌ تَكرِ يمِ  التَّكرِ ا  ــذَ هَ بَعدَ  ل  فَهَ  . ــامِ األَنــغَ بَ  عــذَ أَ وَ  ، اتِ األَصــوَ ــذَّ  لَ أَ فِيهِ 
؟! الٌ مَ جَ الِ  مَ الجَ ا  ذَ هَ

! يلِهِ نَ أَجلِ  ن  مِ ونَ  رُ مِّ شَ المُ رُ  مِّ يُشَ  ! اتٍ اعَ سَ ن  مِ ا  هَ لَ ا  يَ وَ  ! ةٍ فَرحَ ن  مِ ا  هَ لَ يَا  فَ
. ةٍ جَ رَ ئَةُ دَ يَ مِ  فَهِ        

ــةُ  ــئَ ــةِ مِ ــنَّ : «فـِـي الــجَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــولَ اهللاِ سُ نَّ رَ گ: أَ ــتِ ــامِ ةَ بــنِ الــصَّ ــادَ ــبَ ــن عُ عَ
ــا  هَ عــالَ وسُ أَ ـــردَ الـــفِ ، وَ األَرضِ ــاءِ وَ ــمَ ــيــنَ الــسَّ ــا بَ ــمَ ــيــنِ كَ ــتَ جَ رَ ــلِّ دَ ــيــنَ كُ ــا بَ ، مَ ــــةٍ جَ رَ دَ
ا  ـــإِذَ ، فَ ـــرشُ ــونُ الـــعَ ــكُ ــا يَ ــهَ ــوقِ ـــن فَ مِ ، وَ ـــةُ ـــعَ ــةِ األَربَ ــنَّ ـــارُ الــجَ نـــهَ ــرُ أَ ــجَّ ــفَ ــا تُ ــنــهَ مِ ، وَ ـــــةً جَ رَ دَ

.(١)« وسَ ردَ الفِ لُوهُ  فَسَ لتُمُ اَهللاَهللا  أَ سَ
 ، ــةٍ جَ رَ دَ ئَةُ  مِ نَّةِ  الجَ ملسو هيلع هللا ىلص: «فِــي  ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ــن  عَ وَ

.(٢)« امٍ عَ ئَةُ  مِ تَينِ  جَ رَ دَ لِّ  كُ ينَ  بَ ا  مَ
. رِ مَ ةِ القَ ورَ لَى صُ  فَعَ             

ــنَّــةَ  ــلِــجُ الــجَ ةٍ تَ مـــرَ لُ زُ وَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ــــولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ةَ يــرَ ــرَ بـِـي هُ ــن أَ عَ
الَ  وَ طُونَ  يَمتَخِ الَ  وَ ا،  فِيهَ قُونَ  بصُ يَ الَ   ، الــبَــدرِ ةَ  لَيلَ رِ  مَ القَ ةِ  ــورَ صُ لَى  عَ م  تُهُ ورَ صُ
ــمُ  هُ ــرُ ــامِ ــجَ مَ وَ  ، ــةِ ــضَّ الــفِ وَ ــبِ  هَ الــذَّ ــنَ  مِ ــم  ــهُ ــاطُ مــشَ أَ  ، ــبُ هَ الــذَّ ا  فِيهَ م  آنِيَتُهُ  ، ــونَ طُ ــوَّ ــتَــغَ يَ
نْ  ا، مِ مَ وقِهِ خُّ سُ  مُ ، يُرَ تَانِ وجَ م زَ نهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ لِكُ ؛ وَ كُ سْ مُ المِ هُ حُ شْ رَ ، وَ ةُ األُلُوَّ
ــلٍ  جُ رَ ــبُ  ــلْ قَ م  لُوبُهُ قُ  ، ــضَ ــبَــاغُ تَ الَ  وَ م  ينَهُ بَ فَ  اخــتِــالَ الَ   ، سنِ الحُ ــنَ  مِ اللَّحمِ  اءِ  رَ وَ

يا»(٣). شِ عَ وَ ةً  رَ بُكْ ونَ اَهللاَهللا  بِّحُ يُسَ  ، دٍ احِ وَ
. الطِّيبِ ودُ  عُ  : ةُ األُلُوَّ  . رُ بَاخِ المَ  : رُ امِ جَ المَ

رواه الترمذي (٢٥٣١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٩/٣).  (١)

رواه الترمذي (٢٥٢٩)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٨/٣).  (٢)
رواه البخاري (٣٢٤٥)، ومسلم (٢٨٣٤).  (٣)
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گ  مَ ةِ آدَ ورَ لَى صُ ، عَ ثِينَ ثَالَ ثٍ وَ بنَاءُ ثَالَ أَ  فَ        
. رِ البَشَ بِي  أَ

ــنَّــةَ  ــنَّــةِ الــجَ هــلُ الــجَ ــلُ أَ خُ ــدْ : «يَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نَّ الــنَّــبِــيَّ گ: أَ ــلٍ ــبَ ــاذِ بــنِ جَ ــعَ ــن مُ عَ
.(١)« نَةً سَ ثِينَ  ثَالَ وَ ثٍ  ثَالَ أَو  ثِينَ  ثَالَ نَاءُ  بْ أَ  ، لِينَ حَّ كَ مُ ا  دً رْ مُ ا  دً رْ جُ

م. هِ وهِ جُ وُ فِي  عرَ  شَ الَ   : ردٌ مُ وَ م.  هِ دِ سَ جَ فِي  عرَ  شَ الَ   : دٌ رْ جُ عنَى  مَ وَ
ن  مِ ةٌ  ولَ كحُ مَ ا  نَّهَ أَ كَ هُ  انُ جفَ أَ بِينُ  تَ ي  الَّذِ  : يلُ حِ الكَ وَ  : لِينَ حَّ كَ مُ عنَى  مَ «وَ

.(٢ )« ــحــلٍ ــيــرِ كُ غَ
ــنْ  ــا مِ : «مَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــولَ اهللاِ سُ نَّ رَ گ: أَ بَ ـــرِ ي كَ ــعــدِ امِ بــنِ مَ ــقــدَ ـــنِ الــمِ عَ وَ
ثِينَ  ثَالَ ابنُ  بُعِثَ  إِالَّ   ، لِكَ ذَ ينَ  بَ ا  فِيمَ النَّاسُ  ا  إِنَّمَ وَ ا،  مً رِ هَ الَ  وَ قطًا  سِ وتُ  مُ يَ دٍ  أَحَ
لْبِ  قَ وَ  ، فَ يُوسُ ةِ  ورَ صُ وَ  ، مَ آدَ ةِ  حَ سْ مِ لَى  عَ انَ  كَ  ، نَّةِ الجَ أَهلِ  نْ  مِ انَ  كَ نْ  مَ فَ ؛  نَةً سَ

.(٣)« بَالِ الجِ كَ وا  مُ فُخِّ وَ وا  ظِّمُ عُ  ، النَّارِ أَهلِ  نْ  مِ انَ  كَ نْ  مَ وَ ؛  يُّوبَ أَ

.(٤) هُ لُّ كُ بَابٌ  شَ  : هُ لَ ةَ  ايَ نِهَ الَ  ا  مَ إِلَى  لِهِ  وَّ أَ ن  مِ  ، لُّهُ كُ م  هُ رُ مُ فَعُ
. وتٍ مَ الَ  وَ نَومٍ  الَ  وَ ضٍ  رَ مَ بِالَ   ، يَاةٍ حَ لُ  أَكمَ فَ م؟  يَاتِهِ حَ نْ  عَ لتُم  أَ سَ إِن  وَ

 : الَ قَ ؟  نَّةِ الجَ هــلُ  أَ نَامُ  يَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ ــلٌ  جُ رَ لَ  ــأَ سَ  : ــالَ قَ گ  ابِرٍ جَ ن  عَ
.(٥)« نَّةِ الجَ أَهلُ  وتُ  مُ يَ الَ  وَ  ، وتِ المَ و  أَخُ «النَّومُ 

الـــتـــرغـــيـــب  «صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  لـــغـــيـــره  وصـــحـــحـــه   ،(٢٥٤٥ ) الـــتـــرمـــذي  رواه   (١ )
.(٣٦٩٨ والــتــرهــيــب» (

«جامع األصول» (٥٢٩/١٠).  (٢)
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٠/رقم (٦٦٣)، وحسنه األلباني۴ بطرقه وشواهده   (٣)

في «الصحيحة» (٢٥١٢).
(٤) «اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٣٨٩/٥). 

فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  اإليــمــان» (٤٧٤٥)،  فــي «شــعــب  الــبــيــهــقــي  رواه   (٥ )
.(٦٨٠٨ الــجــامــع» (
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النَّفسِ  فِي  عُ  وقَ أَ وَ  هُ وَ  ، انِيِّ البُرهَ لِيلِ  بِالدَّ ابٌ  وَ جَ ا  ذَ هَ وَ  . ونَ نَامُ يَ فَالَ  أَي: 
.(١) الَ  : الَ قَ بِأَن  الِيِّ  جمَ اإلِ ابِ  وَ الجَ نَ  مِ انِ  يمَ اإلِ ئنَانِ  اطمِ فِي  رُ  أَظهَ وَ

ــةِ  ــنَّ الــجَ هـــــلُ  أَ وَ  ، ــــهِ بِ ـــةِ  احَ الـــرَّ ـــولُ  ـــصُ حُ وَ  ، ـــبِ ـــعَ الـــتَّ الُ  وَ زَ ـــهُ  تُ ـــدَ ـــائِ فَ ـــومَ  الـــنَّ َنَّ  ألِ
م  نهُ مِ نَا اُهللا  لَ عَ جَ  . وتُونَ مُ يَ الَ  نَّةِ  الجَ هــلُ  أَ وَ  ، رُ أَصغَ ــوتٌ  مَ ــهُ  َنَّ ألِ وَ  . لِــكَ ذَ فِ  الَ بِخِ

.(٢) هِ مِ رَ كَ وَ نِّهِ  بِمَ
يشِ  العَ وَ اتِ  رَّ سَ المَ وَ ذِّ  الَ المَ نِ  عَ بِهِ  لُوا  غِ نشَ يَ لِئَالَّ  ونَ  نَامُ يَ «الَ  نَّةِ  الجَ أَهلُ  فَ
بِّ  كـــرِ الـــرَّ ـــن ذِ ــةِ مِ ــنَّ ـــا فِـــي الــجَ ــــذِّ مَ لَ ـــن أَ ــومِ عَ ــالــنَّ ــلَ بِ ــغِ ــشــتَ ـــالَّ يَ لِـــئَ ، وَ ــبِ ــيِّ ــنِــيءِ الــطَّ الــهَ
ـــاتِ  جَ رَ الـــدَّ لُ اَهللا  نَسأَ  ، ــيــهِ ــلَ عَ ـــنَـــاءً  ثَ ــي  ــحــصِ نُ الَ  ڽ،  ــيــهِ ــلَ عَ ـــنَـــاءِ  الـــثَّ وَ  ، هِ ـــمـــدِ حَ وَ

.(٣)« نَّةِ الجَ نَ  مِ لَى  العُ
 : لَ ــا قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــيِّ ــبِ لــنَّ ا ــنِ  عَ ةک:  يــرَ ــرَ هُ بِـــي  أَ وَ يِّ  رِ ــدْ لــخُ ا ــيــدٍ  ــعِ سَ بِـــي  أَ ـــن  عَ وَ
ن  أَ ـــم  لَـــكُ نَّ  إِ وَ  ، ا ــــــدً بَ أَ ـــوا  ـــمُ ـــســـقَ تَ ــــالَ  فَ ـــوا  ـــحُّ ـــصِ تَ ن  أَ ـــم  لَـــكُ نَّ  إِ  : دٍ ــــا ــــنَ مُ ــــادِي  ــــنَ «يُ
ــم  ــكُ لَ نَّ  إِ وَ  ، ا بَدً أَ ــوا  مُ ــهــرَ تَ ــالَ  فَ ــوا  ــبُّ ــشِ تَ ن  أَ ــم  ــكُ لَ نَّ  إِ وَ ؛  ا بَدً أَ ــوا  ــوتُ ــمُ تَ ــالَ  فَ ــوا  ــحــيَ تَ

 ×  Ö  Õ  Ô﴿ ک:  ـــهُ ـــولُ قَ لِـــكَ  ـــذَ فَ  « ا ــــدً بَ أَ ـــوا  سُ ـــبـــأَ تَ ـــالَ  فَ ـــوا  ـــمُ ـــنْـــعَ تَ ن  أَ
.(٤ [األعــراف](  ﴾q  Û  Ú  Ù  Ø

.(٥) ورِ رُ السُّ نَ  مِ فِيهِ  ا  لِمَ ى،  أَشهَ وَ ذُّ  لَ أَ ةُ  ارَ البِشَ وَ اءُ  النِّدَ ا  ذَ هَ
يَعظُمَ  وَ م  لُوبِهِ قُ طِيبُ  يدَ  لِيَزِ ا؛  لُوهَ أُدخِ إِذ  نَّةِ  الجَ أَهلُ  بِهِ   َنَاد يُ ا  مَّ مِ ا  ذَ هَ وَ

م. نهُ مِ م  اكُ إِيَّ وَ  ُ نَا اهللَّ لَ عَ جَ م،  هُ ورُ رُ سُ لُودِ  الخُ وَ يمِ  بِالنَّعِ
ــا  ــمَ ــهُ ــتُ ــا آفَ ــمَ ــبَــابَ إِنَّ الــشَّ ــيَــاةَ وَ الــحَ ، وَ ــمُ ــقَ ــا الــسَّ ــهَ ــتُ ــا آفَ ــمَ ــةَ إِنَّ ــحَّ نَّ الــصِّ لِــــكَ أَ ذَ وَ

.(٦) البُؤسُ تُهُ  آفَ ا  إِنَّمَ يمُ  النَّعِ وَ  ، مُ رَ الهَ وَ وتُ  المَ
«مرقاة المفاتيح» (٣٤٤/١٠). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٦٦).(١)   (٢)
«البداية والنهاية» (٤٨٣/١٧). رواه مسلم (٢٨٣٧).(٣)   (٤)

«شرح الطِّيبي على المشكاة» (٣٥٥٨/١١). «اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٥٤/٨).(٥)   (٦)
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 ، مٍ ـــرَ ـــبَـــابٌ بِـــالَ هَ شَ ، وَ ـــوتٍ ـــاةٌ بِـــالَ مَ ـــيَ حَ ، وَ ــمٍ ــقَ ــةٌ بِـــالَ سَ ــحَّ ــصِ : فَ ــةِ ــنَّ ـــا فِــي الــجَ مَّ أَ
. ةُ دَّ الشِّ  : البُؤسُ وَ  ، بُؤسٍ بِالَ  يمٌ  نَعِ وَ

ــعــضَ  بَ ــا  نــيَ الــدُّ هــلُ  أَ مُ  ــســأَ يَ ــد  قَ ــا  ــمَ كَ  ، ــرٌ ــجَ ضَ الَ  وَ ــلٌ  ــلَ مَ ــا  فِــيــهَ ــم  يــهِ ــرِ ــعــتَ يَ ــيــسَ  لَ
هـــلُ  ـــل أَ ، بَ ـــانَ ـــسَ ــــمُ الـــحِ ــــهُ اجَ زوَ أَ وَ  ، ـــةَ نِـــيـــقَ األَ ـــمُ  ـــنَـــهُ ـــاكِ ـــسَ مَ وَ  ، ةَ يـــذَ ـــذِ ـــمُ الـــلَّ لِـــهِ ا حـــوَ أَ

: ــا قِــيــلَ ــمَ ــنَّــةِ كَ الــجَ
ـــا ـــيً ـــاغِ ــــــا بَ نَ ـــلـــبِ الَ أَ ادَ الـــقَ ــــــــوَ ـــتْ سَ ـــلَّ ـــحَ (١)فَ لُ ـــــــوَّ ـــــــحَ تَ أَ ـــا  ـــهَ ـــبِّ حُ ـــــن  عَ الَ  وَ ـــــا  اهَ ـــــوَ سِ

اتٍ  . بِأَصوَ ينِ ورِ العِ نَ الحُ م مِ هِ اجِ نَاءُ أَزوَ غِ  فَ          
. ةٍ بَ طرِ مُ اتٍ  مَ نَغَ وَ ةٍ  يمَ خِ رَ

ــةِ  ــنَّ الــجَ هــــلِ  أَ اجَ  زوَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  ــــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ــــالَ قَ ک  ـــرَ ـــمَ عُ ابـــنِ  ـــنِ  عَ
: نِّينَ غَ يُ ا  مَّ مِ إِنَّ   . طُّ قَ دٌ  حَ أَ ا  هَ عَ مِ سَ اتٍ  أَصوَ نِ  بِأَحسَ  ، نَّ هُ اجَ وَ زْ أَ نِّيْنَ  لَيُغَ

ــــــــــانْ ــــــــــسَ اتُ الــــــــــحِ ـــــــــــــيـــــــــــــرَ ـــــــــــحـــــــــــنُ الـــــــــــــخَ امْنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ كِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ  قَ اجُ  أَزوَ
ــــــــــــــــانْ  ةِ أَعــــــــــــــــيَ ـــــــــــــــــــــرَّ نَ بِـــــــــــــــــــــقُ ـــــــــــــــــرْ ـــــــــــــــــظُ ـــــــــــــــــنْ يَ

: بِهِ نِّينَ  غَ يُ ا  مَّ مِ إِنَّ  وَ
ـــــهْ ـــــنَ ـــــتْ ـــــمُ ـــــــــــالَ يَ اتُ فَ ــــــــدَ ـــــــــالـِ ــــــــنُ الـــــــــخَ ــــــــحْ ـــــــهْ نَ ـــــــنَ ـــــــفْ ـــــــخَ ــــــــــــــالَ يَ ــــــــــــــاتُ فَ ــــــــــــــنَ ـــــــــحـــــــــنُ اآلمِ نَ

(٢)« ـــــهْ ـــــنَّ ـــــعَ ـــــظْ ـــــــالَ يَ ــــاتُ فَ ــــيــــمَ ــــقِ ــــحــــنُ الــــمُ نَ
 l  k  j  i  h  g﴿ ِــة ئِــكَ ــالَ اتِ الــمَ ــاعُ أَصـــوَ ــمَ : سَ ــنــهُ ــى مِ عــلَ أَ وَ

X﴾ [الرعد].  u  t  s  r q  p  o  n  W
. ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ مِ  الَ كَ اعُ  مَ سَ  : نهُ مِ أَعلَى  وَ

«البداية والنهاية» (٤٨٣/١٧).  (١)
الترغيب  في «صحيح  األلباني۴  وصححه  الصغير» (٧٣٤)،  في «المعجم  الطبراني  رواه   (٢)

والترهيب» (٣٧٤٩).
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مٌ  ــــالَ سَ وَ  .[٤٤ [األحـــــزاب:   ﴾ % $  #  "  !﴿ ـــــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــــالَ اُهللا  قَ
ــلِّ  ـــنْ كُ بٌ مِ ـــرِّ ـــقَ مُ ، وَ ــةٍ ــيَّ ــحِ ـــ ـــلِّ تَ ـــنْ كُ ـــغـــنٍ عَ مُ ، وَ مٍ ــــالَ ـــلِّ سَ ـــنْ كُ ــــافٍ مِ ڽ كَ ـــهُ ـــنْ «مِ
 ، ةَ النِّعمَ تِمُّ  يُ وَ  ، صفَ الوَ قُ  يَستَغرِ نَاكَ -  هُ دنَى  أَ الَ  وَ  - نْهُ  مِ مٍ  الَ سَ دنَى  أَ فَ  ، منـِيَةٍ أُ

.(١)« كِ الَ الـهَ وَ طَبِ  العَ ادَ  وَ مَ طَعُ  قْ يَ وَ  ، يَاةَ الـحَ طَيِّبُ  يُ وَ  ، البُؤسَ عُ  دفَ يَ وَ
مُ  ـيـهِ لَ ـمَ عَ لَّ ا سَ إِذَ F﴾ [يس]. «وَ  <  ;  :  9 ـى: ﴿8  الَ عَ الَ تَ قَ وَ
لَت  صَ حَ وَ  ، ــوهِ جُ الــوُ يعِ  ـمِ جَ ــنْ  مِ  ، ــةُ الــتَّــامَّ ــةُ  مَ ــالَ الــسَّ ـمُ  ـهُ لَ لَت  صَ حَ  ، ــيــمُ حِ الــرَّ بُّ  الــرَّ
لِكِ  مَ يَّةِ  بِتَـحِ ظَنُّكَ  ـا  مَ فَ ا.  ـهَ ثلُ مِ يمَ  نَعِ الَ  وَ ا،  نْهَ مِ لَـى  عْ أَ يَّةَ  ـحِ تَ الَ  تـِي  الَّ  ، يَّةُ التَّحِ ـمُ  ـهُ لَ
ــلَّ  يـــــنَ أَحَ ــذِ ، الَّ ـــــهِ ــتِ امَ ــرَ ارِ كَ َهـــلِ دَ ، ألِ ــيــمِ حِ وفِ الــرَّ ؤُ ، الــــرَّ ــظِــيــمِ بِّ الــعَ ، الـــرَّ ــوكِ ــلُ الـــــمُ

ا»(٢). بَدً أَ م  ـيـهِ لَ عَ طُ  يَسخَ فَالَ   ، ـهُ انَ ضوَ رِ م  ـيـهِ لَ عَ
ةٌ  يلَ مِ ائِبُ جَ نَجَ  فَ                  

. نَانِ الجِ نَ  مِ وا  اؤُ شَ يثُ  حَ م  بِهِ يرُ  تَسِ ا،  هَ طوُ خَ يعٌ  رِ سَ ا،  هَ نظَرُ مَ
، إِنِّي  ولَ اهللاِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ ابِيٌّ ملسو هيلع هللا ىلص أَعرَ تَى النَّبِيَّ : أَ الَ گ قَ يُّوبَ بِي أَ ن أَ عَ
تِيتَ  ، أُ نَّةَ لْتَ الجَ خِ دْ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنْ أُ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ ؟ قَ يلٌ نَّةِ خَ فِي الجَ ، أَ يلَ بُّ الخَ أُحِ

.(٣)« ئْتَ شِ يثُ  حَ بِكَ  ارَ  طَ مَّ  ثُ  ، يهِ لَ عَ لْتَ  مِ فَحُ  ، انِ نَاحَ جَ لَهُ   ، ةٍ وتَ اقُ يَ نْ  مِ سٍ  رَ بِفَ
ت؛  اءَ يفَ شَ نَّةِ كَ هُ فِي الجَ دُ تَجِ ، إِالَّ وَ يهِ النَّفسُ يءٍ تَشتَهِ ن شَ ا مِ هُ مَ نَّ عنَى: أَ المَ

. نهُ نَت مِ كَّ تَمَ تهُ وَ دَ جَ وَ ، لَ ةِ فَ هِ الصِّ ذِ لَى هَ ا عَ سً بَ فَرَ وِ اشتَهَت أَن تَركَ تَّى لَ حَ
نيَا،  الدُّ اكِــبِ  ــرَ مَ وَ نَّةِ  الجَ اكِــبِ  ــرَ مَ ينَ  بَ ــرقَ  الــفَ بَيِّنَ  يُ أَن  ادَ  رَ أَ ا  مَّ لَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــهُ ــلَّ ــعَ لَ وَ
هِ  رِ وهَ جَ فِي  نَّةِ  الجَ سَ  فَرَ ثَّلَ  مَ  ، التَّمثِيلِ وَ يرِ  التَّصوِ لَى  عَ تِ  اوُ التَّفَ نَ  مِ ا  مَ ينَهُ بَ ا  مَ وَ
ــا  ــاهَ أَصــفَ ــا، وَ ــونً ــا لَ ــهَ ــعُ نــصَ أَ ا، وَ ـــــودً جُ ـــا وُ ـــهَ مُ دوَ أَ ــرِ وَ اهِ ــوَ ثــبَــتُ الــجَ ــا أَ نَ ــنــدَ ـــوَ عِ ــا هُ ــمَ بِ

«بدائع الفوائد» (٦٥١/٢).  «تـيسـيـر الكريم الرحـمن» (ص٩٧٧). (١)   (٢)
والترهيب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  لغيره  وصححه   ،(٢٥٤٤) الــتــرمــذي  رواه   (٣)

.(٣٧٥٧)
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.(١) بِالطَّيرِ الِهِ  انتِقَ ةِ  رعَ سُ وَ تِهِ  كَ رَ حَ ةِ  دَّ شِ فِي  وَ ا،  رً وهَ جَ
 . ــونٌ ــنُ ــكْ ـــؤٌ مَ ـــؤلُ ــم لُ ــهُ نَّ ــأَ ونَ كَ ـــدُ ـــلَّ ـــخَ انٌ مُ لـــدَ ـــوِ  فَ         
ــونُ  ــصُ »(٢)، الــمَ ـــيءٌ ــهُ شَ ــسَّ ــمَ ــن أَن يَ ــنَّ مِ كِ ي أُ ــذِ ــطَّــى الَّ ــغَ ــؤُ الــمُ ــؤلُ : «الــلُّ ــكــنُــونُ الــمَ وَ
لِـــــكَ  ذَ ، وَ ـــنَ ـــاسِ ـــحَ ـــةُ تِـــلـــكَ الـــمَ ـــدمَ ـــبِ الـــخِ ـــذهِ ـــم تُ ـــلَ ي، فَ يــــــدِ ـــهُ األَ ـــسُ نِّ ـــدَ ي الَ تُ ـــــذِ الَّ

 ³  ²  ±  °﴿  : ـــرَ آخَ ــعٍ  ــوضِ مَ فـِـي  ــم  ــهُ ــفَ صَ وَ  . ــةَ ــهــجَ الــبَ وَ ــاءَ  ــفَ الــصَّ وَ ــونَ  الــلَّ
ــجِ  ائِ ــوَ ــم فِــي حَ ــهِ قِ ــرُّ ــفَ ــى تَ لَ ةٌ إِ ـــارَ ــورَ إِشَ ــنــثُ هِ الــمَ كـــرِ ــي ذِ ــفِ S﴾ [اإلنــســان]، فَ  ´
ـــيـــثُ الَ  ، بِـــحَ ـــانِ ـــكَ ـــةَ الـــمَ ـــعَ سَ ـــم، وَ ـــهِ ـــيـــئِ ـــجِ مَ ــــم، وَ ــــابِــــهِ هَ ذَ ـــم، وَ ـــهِ ـــتِ ـــدمَ خِ ـــم وَ ـــهِ اتِ ـــادَ سَ

.(٣) هِ يقِ لِضِ فِيهِ  بَعضٍ  إِلَى  م  هُ بَعضُ مَّ  نضَ يَ أَن  ونَ  يَحتَاجُ
 ، ابُ األَتـــــرَ ـــبُ  اعِ ـــوَ الـــكَ ـــنَّ  ـــهُ فَ                
ــاضُ فِــي  ــيَ ــالــبَ . «فَ ــوتِ ــعُ تُ الــنُّ ــيــالَ ــمِ ، جَ ـــــافِ تُ األَوصَ ـــالَ ـــامِ ، كَ قِ اتُ األَخــــالَ ـــرَ ـــيِّ خَ
فَ اُهللا  صَ ــد وَ قَ . وَ ــنَّ ــيُــونِــهِ ــةُ فِــي عُ حَ ــالَ الــمَ ، وَ ــنَّ ــهِ ــوهِ جُ ــســنُ فِــي وُ الــحُ ، وَ ــنَّ انِــهِ لــوَ أَ
نَّ  سنِهِ بِحُ يِّرنَ  يُحَ أَن  بُ  يُوجِ ا  مَ  ،(٤)« اتِ فَ الصِّ نِ  بِأَحسَ نَّةِ  الجَ أَهلِ  اءَ  نِسَ ڽ 
 ، ــنَّ ــيــهِ ــا إِلَ ــوقً ــطِــيــرَ شَ ةُ أَن تَ ــادَ األَفـــئِـــدَ ــكَ تَ ، وَ ــيــنَ ــمِ ــالَ ــولَ الــعَ ــقُ ــبــنَ عُ ــســلِ يَ ، وَ يــنَ ــرِ الــنَّــاظِ

. اظِرِ النَّوَ ةُ  رَّ قُ وَ  ، النَّفسِ ورُ  رُ سُ نَّ  فَهُ  .(٥) نَّ الِهِ صَ وِ فِي  غبَةً  رَ وَ
 ، يضِ الحَ نَ  مِ  : الَ قَ  ،[٥٧ ﴾ [النساء:  £ ¢  ¡ ے  دٍ «﴿~  اهِ جَ مُ ن  عَ

.(٦)« نِيِّ المَ وَ  ، دِ لَ الوَ وَ  ، امِ النُّخَ وَ  ، اقِ البُصَ وَ  ، اطِ خَ المُ وَ  ، البَولِ وَ  ، ائِطِ الغَ وَ
اءِ أَهلِ  نْ نِسَ ةً مِ أَ نَّ امرَ لَو أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «... وَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ نَسٍ ن أَ عَ

«شرح الطِّيبي على المشكاة» (٣٥٦٦/١١).  (١)
ا عليه، وقال محققه: إسناده حسن.  اك مقطوعً أخرجه هنَّاد في «الزهد» برقم (٢٠) من قول الضحَّ  (٢)

«التبيان في أقسام القرآن» (ص١٧٢). المصدر السابق (ص١٧٠).(٣)   (٤)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص١١٤٨).  (٥)

أخرجه هنَّاد في «الزهد» برقم (٢٧)، وقال محققه: إسناده صحيح.   (٦)
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ا  هَ يفُ لَنَصِ وَ ــا؛  يــحً رِ ــهُ  تْ َ ــألَ ــمَ لَ وَ ــا،  ــمَ ــيــنَــهُ بَ ــا  مَ تْ  ـــاءَ َضَ ألَ  ، األَرضِ ــى  إِلَ ــتْ  ــعَ ــلَ اطَّ ــنَّــةِ  الــجَ
ا»(١). فِيهَ ا  مَ وَ نيَا  الدُّ نَ  مِ يرٌ  خَ ا،  هَ أسِ رَ لَى  عَ  [ ارَ مَ الخِ عنِي:  [يَ

يفِ  النَّصِ ــةِ  بَّ ــرَ بِ ــكَ  ــالُ بَ ــا  ــمَ فَ ــا،  فِــيــهَ ــا  مَ وَ ــا  نــيَ الــدُّ ــنَ  مِ ا  ــيــرً خَ ــيــفُ  الــنَّــصِ ــانَ  كَ ا  إِذَ وَ
؟! ارِ مَ الخِ بَةِ  احِ صَ وَ

 (٢) ــلُّ ــقِ ــا يَ نَّ مَ ــوْ أَ : «لَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ گ: عَ ـــاصٍ قَّ بِــي وَ عدِ بــنِ أَ ــن سَ عَ وَ
؛  األَرضِ اتِ وَ اوَ مَ (٤) السَّ افِقِ وَ ينَ خَ ا بَ (٣) لَهُ مَ فَتْ رَ خْ ا، لَتَزَ نَّةِ بَدَ ا فِي الجَ مَّ رٌ مِ فُ ظُ
ا  مَ كَ  ، سِ مْ الشَّ وءَ  ضَ سَ  لَطَمَ  ، هُ رُ اوِ أَسَ بَدا  فَ  ، لَعَ اطَّ نَّةِ  الجَ أَهلِ  نْ  مِ الً  جُ رَ نَّ  أَ لَوْ  وَ

.(٥)« ومِ النُّجُ وءَ  ضَ سُ  مْ الشَّ سُ  تَطْمِ
؟! كبَرُ أَ وَ لِكَ  ذَ ن  مِ أَعظَمُ  وَ  هُ ا  بِمَ م  الُكُ بَ ا  فَمَ

الَ  ــنِــيٍّ وَ ــيــرِ مَ ــن غَ ــوَ مِ ــهُ  فَ             
. دَ لَ مُ الوَ هُ دُ اءَ أَحَ إِن شَ إِالَّ   ، دٍ أَوالَ

ــنَــا فِــي  ــائِ ـــى نِــسَ ــي إِلَ ــفــضِ نُ ، أَ ــــولَ اهللاِ سُ ــا رَ : يَ ــيــلَ : قِ ـــالَ گ قَ ةَ يــرَ ــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ
دِ إِلَى  احِ ي فِي اليَومِ الوَ ضِ لَ لَيُفْ جُ هِ، إِنَّ الرَّ ي بِيَدِ ي نَفسِ الَّذِ ، وَ : «إِيْ الَ ؟ قَ نَّةِ الجَ

.(٦)« اءَ رَ ذْ عَ ئَةِ  مِ
ا،  ذَ كَ ةَ  وَّ قُ  : نَّةِ الجَ فِي  نُ  ؤمِ المُ عْطَى  : «يُ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ گ:  أَنَسٍ ن  عَ وَ
.(٧)« ئَةٍ ةَ مِ وَّ عْطَى قُ : «يُ الَ ؟ قَ لِكَ طِيقُ ذَ وَ يُ ولَ اهللاِ، أَ سُ ا رَ : يَ »، قِيلَ اعِ مَ نَ الجِ ا مِ ذَ كَ وَ
 : الَ ؟ قَ نَّةِ أُ فِي الجَ نَطَ : أَ هُ هُ قِيلَ لَ نَّ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: أَ سُ ن رَ گ: عَ ةَ يرَ رَ ن أَبِي هُ عَ وَ

رواه البخاري (٢٧٩٦). : إذا حمله.(١)  هُ أقلَّ الشيءَ يقلُّ  (٢)
أي: تزيَّنت.  (٣)

أي: الجهات التي تخرج منها الرياح األربع.  (٤)
رواه الترمذي (٢٥٣٨)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٧٦٥).  (٥)

ار» (١٠٠٧٢)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٣٦٧). خَّ ار «البحر الزَّ رواه البزَّ  (٦)
رواه الترمذي (٢٥٣٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (١٠/٣).  (٧)
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ا»(١). ةً بِكرً رَ طَهَّ عَت مُ جَ ا؛ رَ نهَ امَ عَ ا قَ إِذَ ا، فَ ا دَحمً هِ - دَحمً ي بِيَدِ ي نَفسِ الَّذِ «نَعَم - وَ
ونَ  مُ حَ دْ . أَي: يَ اجٍ عَ إِزْ عٍ وَ فْ طءُ بِدَ وَ الْ احُ وَ وَ النِّكَ ا»، هُ حمً ا دَ حمً : «دَ ولُهُ قَ وَ

.(٢) لِلتَّأكِيدِ يرُ  التَّكرِ وَ ا.  مً حْ دَ
لَكِن  «وَ  ، نَّةِ الجَ أَهلِ  ن  عَ يا  نفِ مَ انَ  كَ  ، اعِ مَ الجِ ةَ  ــذَّ لَ قطَعُ  يَ نِيُّ  المَ انَ  كَ ا  مَّ لَ وَ

 |  {  z﴿ :ــى ــالَ ــعَ ـهِ تَ ــولـِ ، لـِـقَ يـــدُ ـــرِ ــا يُ ــمَ لِــــكَ كَ ــــانَ ذَ ، كَ ـــدَ لَ ـــمُ الـــوَ هُ ـــدُ حَ ــــبَّ أَ حَ ا أَ إِذَ
 ﴾ ¹ ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿  : ــالَ قَ وَ  ،[٣١ ﴾ [النحل:  ~ }

.(٣)«[٧١ [الزخرف: 
ا  ــنُ إِذَ مِ ــؤْ ــمُ ملسو هيلع هللا ىلص: «الْ ولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ يِّ گ قَ رِ ــدْ ــيــدٍ الــخُ ــعِ بِــي سَ ــنْ أَ عَ

ي»(٤). تَهِ شْ يَ ا  مَ كَ ةٍ  اعَ سَ فِي  نُّهُ  سِ وَ هُ  عُ ضْ وَ وَ هُ  لُ مْ حَ انَ  كَ  ، نَّةِ الجَ فِي  لَدَ  الوَ ى  تَهَ اشْ
سَ اُهللا  رَ يــنَ غَ ــذِ ــئِــكَ الَّ ولَ ــأُ  فَ          
لَى  عَ يَخطُر  ــمْ  لَ وَ  ، نٌ ذُ أُ ع  تَسمَ لَم  وَ  ، ينٌ عَ رَ  تَ لَم  فَ ا.  لَيهَ عَ تَمَ  خَ وَ  ، يهِ بِيَدَ م  تَهُ امَ رَ كَ

. رٍ بَشَ قَلبِ 
ىگ  وسَ مُ أَلَ  ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «سَ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  عبَةَ شُ بنِ  ةِ  يرَ غِ المُ نِ  عَ
أَهلُ  لَ  أُدخِ ا  مَ بَعدَ  يءُ  يَجِ لٌ  جُ رَ وَ  هُ  : الَ قَ ؟  لَةً نزِ مَ الجنَّةِ  أَهلِ  نى  أَدْ ا  مَ الَى:  عَ تَ هُ  ربَّ
النَّاسُ  لَ  ــزَ نَ ــدْ  قَ وَ ؟  يفَ كَ  ! بِّ رَ أَي   : يَقُولُ فَ  . نَّةَ الجَ ــلِ  ادخُ  : لَهُ الَ  يُقَ فَ  ، نَّةَ الجَ نَّةِ  الجَ
لِكٍ  مَ لكِ  مُ ثلُ  مِ لَكَ  ونَ  يَكُ أَن  ى  تَرضَ أَ  : لَهُ الَ  يُقَ فَ م(٥)؟  اتِهِ ذَ أَخَ وا  ــذُ أَخَ وَ م  لَهُ نَازِ مَ
هُ  ثلُ مِ وَ هُ  ثلُ مِ وَ هُ  ثلُ مِ وَ لِــكَ  ذَ لَــكَ   : يَقُولُ فَ  ! بِّ رَ  ، ــيــتُ ضِ رَ  : يَقُولُ فَ نيَا؟  الدُّ ــوكِ  ــلُ مُ ــن  مِ
 ، ةُ أَمثَالِهِ رَ شَ عَ ا لَكَ وَ ذَ : هَ يَقُولُ ! فَ بِّ ، رَ يتُ ضِ : رَ ةِ سَ امِ الَ فِي الخَ قَ . فَ هُ ثلُ مِ هُ وَ ثلُ مِ وَ

بَّان (٧٤٠٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح موارد الظمآن» (٢٢٢٧). رواه ابن حِ  (١)
ف يسير. «النهاية في غريب الحديث» (١٠٦/٢)، بتصرُّ  (٢)

«لطائف المعارف» (ص٤٣١ – ٤٣٢).  (٣)
رواه الترمذي (٢٥٦٣)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢١/٣).  (٤)

(أخذاتهم) أخذ الناس أخذاتهم، أي: نزلوا منازلهم المختصة بهم.  (٥)
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م  هُ أَعالَ بِّ فَ : رَ الَ ! قَ بِّ ، رَ يتُ ضِ : رَ يَقُولُ ، فَ ينُكَ ت عَ لَذَّ ، وَ كَ ت نَفسُ ا اشتَهَ لَكَ مَ وَ
ا،  يهَ لَ ــتَــمــتُ عَ خَ ي، وَ ــدِ ــم بِــيَ ــهُ ــتَ امَ ــرَ ســتُ كَ ــرَ ، غَ دتُّ يــنَ أَرَ ــذِ ــكَ الَّ ــئِ : أُولَ ـــالَ ؟ قَ ــةً لَ ــنــزِ مَ
فِي  هُ  اقُ صدَ مِ وَ  : ــالَ قَ  .« رٍ بَشَ لبِ  قَ لَى  عَ يَخطُر  لَــم  وَ  ، نٌ ذُ أُ ع  تَسمَ لَــم  وَ  ، ينٌ عَ رَ  تَ لَم  فَ

كِتَابِ اهللاِک: ﴿ x w v u t s r q p﴾ [السجدة: ١٧](١).
وَ  هُ  وَ                    
الَى. عَ انُ اهللاِ تَ ضوَ يهِ قَامَت: رِ لَ عَ ، وَ نَّةُ بِهِ طَابَتِ الجَ ا، وَ هَ يَاتُ حَ نَّةِ وَ ى الجَ مَّ سَ وحُ مُ رَ

ــا  مَ وَ نَانِ  الجِ ــنَ  مِ كــبَــرُ  أَ يرٌ -  سِ يَ  : ــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ الَ  وَ  – انِــهِ  ضــوَ رِ ــن  مِ يرٍ  سِ يَ ــرُ  يــسَ ــأَ «فَ
 .[٧٢ ﴾ [الــتــوبــة:  ´ ³  ²  ± ــى: ﴿°  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ ــا قَ ــمَ ، كَ لِـــكَ ــن ذَ ــا مِ فِــيــهَ
وَ  هُ ، فَ هِ بدِ ن عَ اهُ عَ ضَ ن رِ انَ مِ يءٍ كَ ، أَي: أَيُّ شَ ثبَاتِ يَاقِ اإلِ ا فِي سِ رً نَكَّ تَى بِهِ مُ أَ وَ

. نَّةِ الجَ نَ  مِ كبَرُ  أَ
ــــــــن ــــــــكِ لَ ــــــنِــــــي وَ ــــــقــــــنِــــــعُ ــــــــنــــــــكَ يُ ـــــــيـــــــلٌ مِ ـــــــلِ »(٢)قَ ـــــــيـــــــلُ ـــــــلِ قَ ــــــــــهُ  لَ ــــــــالُ  ــــــــقَ يُ الَ  ـــــكَ  ـــــيـــــلُ ـــــلِ قَ

َهلِ  ألِ قُولُ  يَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اَهللاَهللا  النَّبِيُّ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  يِّ رِ ــدْ الــخُ يدٍ  عِ سَ بِــي  أَ ن  عَ
 : يَقُولُ فَ ؛  يكَ دَ يَ فِي  يرُ  الخَ وَ  ، يكَ عدَ سَ وَ لَبَّيكَ   : ولُونَ يَقُ فَ  ، نَّةِ الجَ هــلَ  أَ ا  يَ  : نَّةِ الجَ
ا  دً أَحَ تُعطِ  لَمْ  ا  مَ أَعطَيتَنَا  دْ  قَ وَ  ، بِّ رَ ا  يَ ى  نَرضَ الَ  لَنَا  ا  مَ وَ  : ولُونَ يَقُ فَ يتُم؟  ضِ رَ ل  هَ
أَيُّ  وَ  ، بِّ رَ ــا  يَ  : ــولُــونَ ــقُ ــيَ فَ ؟  لـِـكَ ذَ ــن  مِ ــلَ  فــضَ أَ م  أُعطِيكُ الَ  أَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ؟!  ــكَ ــلــقِ خَ ــن  مِ
م  لَيكُ ــطُ عَ ــالَ أَســخَ انِــي، فَ ضــوَ ــم رِ ــيــكُ ــلَ ـــلُّ عَ حِ : أُ ــولُ ــقُ ــيَ ؟! فَ لِـــكَ ــن ذَ ــلُ مِ فــضَ ــيءٍ أَ شَ

ا»(٣). بَدً أَ هُ  بَعدَ
جهٍ  هُ بِوَ طَاعَ لَ ا، الَ انقِ ائِمً ا دَ بَدً م أَ نكُ ولُ عَ زُ ائِي، فَالَ يَ ضَ م رِ بُ لَكُ أَي: أُوجِ

ا»(٤). بَدً أَ هُ  بَعدَ م  لَيكُ عَ طُ  أَسخَ الَ  : «فَ ولِهِ بِقَ لِكَ  ذَ دَ  كَّ أَ قَد  وَ  ، وهِ جُ الوُ نَ  مِ
؟! تِهِ امَ رَ ارِ كَ ربِهِ فِي دَ مِ بِقُ التَّنَعُّ الَى، وَ عَ ا اهللاِ تَ ضَ وزِ بِرِ نَ الفَ لْ فَضلٌ أَكبَرُ مِ هَ وَ

رواه مسلم (١٨٩). «تهذيب المدارج» (٥٠٨/١).(١)   (٢)
رواه البخاري (٧٥١٨)، ومسلم (٢٨٢٩). «المفهم» (١٧٤/٧).(٣)   (٤)



NOP

ورُ  ـــدُ يَ و  أَ  ، ــالِ ــالــبَ بِ ــرُ  ــخــطُ يَ ــا  ــمَّ مِ ـــلُّ  جَ أَ ـــوَ  هُ وَ ا،  ــذَ ــكَ هَ مـــرَ  األَ نَّ  أَ ـــبَ  يْ رَ الَ  «وَ
.(١ )« ــيَــالِ فِــي الــخَ

ــةِ  ــايَ ــغَ ــهِ بِ ــفــسِ ـــــيَ لِــنَ ضِ رَ ، وَ ـــانِ ـــرمَ ــــازَ بِـــالـــحِ ــد فَ ــقَ ، فَ ـــــلٌ مَ ا أَ ــــذَ ـــن هَ ــهُ عَ ــعَ ــطَ ــن قَ ــمَ فَ
. انَ كَ اءَ اُهللا  شَ ا  مَ وَ  ، نُ التُّكالَ يهِ  لَ عَ وَ  ، انُ ستَعَ المُ  ُ اهللَّ وَ  ، انِ سرَ الخُ

 ، ــلِ ــامِ ــانِ الــكَ حــسَ اإلِ ، وَ ــرِ انِ األَكــبَ ضــوَ الــرِّ ، وَ ــمِ ــضــلِ األَعــظَ ا الــفَ ــذَ ــعــدَ هَ ــمَّ بَ ثُ
ــمُ  ــيــهِ ــلَ ـــى عَ ـــلَّ ـــتَـــجَ ، يَ ـــغِ ـــابِ ـــــامِ الـــسَّ نـــــعَ اإلِ ، وَ ـــالِـــغِ ــــانِ الـــبَ ــــنَ مــــتِ االِ ، وَ ـــلِ ـــامِ امِ الـــشَّ كــــــــرَ اإلِ وَ

. يدِ مِ الحَ يزِ  زِ العَ جهِ اهللاِ  وَ إِلَى  رِ  النَّظَ  ، نَّةِ الجَ فِي  يمٍ  نَعِ بِأَعلَى  چ  يمُ رِ الكَ
W﴾ [القيامة].  /  .  -  V  +  *  )﴿ چ:  الَ قَ

 ، ــنَّــةَ ـــنَّـــةِ الْــجَ ـــجَ ـــــلُ الْ ـــــلَ أَهْ خَ ا دَ : «إِذَ ـــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــــنِ الـــنَّـــبِـــيِّ گ: عَ ـــبٍ ـــيْ ـــهَ ــــنْ صُ عَ
نَا  لْ خِ لَمْ تُدْ نَا؟ أَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ لَمْ تُ : أَ ولُونَ يَقُ ؟ فَ مْ كُ يدُ يْئًا أَزِ ونَ شَ يدُ رِ قُولُ اُهللاُهللاگ: تُ يَ
نَ النَّظَرِ  مْ مِ بَّ إِلَيْهِ يْئًا أَحَ طُوا شَ ا أُعْ مَ ، فَ ابَ جَ فُ الْحِ شِ يَكْ ؟ فَ نَ النَّارِ نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ وَ الْجَ
: ﴿" # $ %&﴾ [يونس: ٢٦]. ةَ هِ اآليَ ذِ مَّ تَالَ هَ ک». ثُ مْ هِ بِّ إِلَى رَ

 : ارِ األَبرَ يُونِ  عُ ةَ  رَّ قُ ا  يَ وَ  ! يمِ حِ الرَّ نِ  حمَ الرَّ مِ  الَ كَ اعِ  مَ بِسَ  : اعِ األَسمَ ةَ  ذَّ لَ يَا  فَ
! يمِ رِ الكَ هِ  جهِ وَ إِلَى  رِ  بِالنَّظَ

رَ  مَّ شَ تِي  الَّ ةُ  ايَ الغَ يَ  هِ وَ  ، ينِ الدِّ ــولِ  أُصُ ائِلِ  سَ مَ فِ  أَشــرَ نْ  مِ ةُ  لَ سأَ المَ هِ  ــذِ هَ وَ
 ، ــونَ ــابِــقُ ــسَ ــتَ ــا الــمُ ــيــهَ ــقَ إِلَ ــابَ ــسَ تَ ، وَ ــونَ ــافِــسُ ــنَ ــتَ ــا الــمُ ــسَ فِــيــهَ ــافَ ــنَ تَ ، وَ ونَ ــرُ ــمِّ ــشَ ــا الــمُ ــيــهَ إِلَ

. لُونَ امِ العَ لِ  مَ ليَعْ فَ ا  ثْلِهَ لِمِ وَ
ولِ  صُ ل تَسعَى إِلَى الوُ ؛ فَهَ رِ يَانًا بِالبَصَ بَّكَ عِ  رَ وفَ تَرَ نَّكَ سَ لِمتَ أَ ا عَ إِذَ فَ

؟! لِكَ أَم الَ إِلَى ذَ
ةُ  ايَ غَ ا  َنَّهَ ألِ  . دٍ دُّ ــرَ تَ ونِ  بِــدُ لِــكَ  ذَ إِلَى  ولِ  صُ الوُ إِلَى  أَسعَى  م؛  نَعَ  : ابُ ــوَ الــجَ وَ

. طَالِبِ المَ ى  نتَهَ مُ وَ  ، طَالِبٍ لِّ  كُ
«تهذيب المدارج» (٥٠٨/١).  (١)



NOQ

التَّالِي: يثَ  دِ الحَ رِ  بَّ لنَتَدَ وَ مَّل  لنَتَأَ فَ  ، نَّةِ الجَ ةِ  فَ صِ ن  عَ يثِ  دِ الحَ تَامِ  خِ فِي  وَ
امَ  نَ النَّارِ  ثْلَ  مِ ــتُ  يْ أَ رَ ــا  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ن  عَ

ا»(١). الِبُهَ طَ امَ  نَ نَّةِ  الْـجَ ثْلَ  مِ الَ  وَ ا،  هَ بُ ارِ هَ
يقُ  طَرِ ا  ذَ هَ لَيسَ  وَ  . افِلُونَ غَ ونَ  ائِمُ نَ ا  نهَ مِ ونَ  ائِفُ الخَ وَ  ، ةٌ يدَ دِ شَ النَّارُ  عنِي:  يَ

. اتِ الطَّاعَ إِلَى  ي  اصِ عَ المَ نَ  مِ لَ  روِ هَ يُ أَن  هُ  يقُ طَرِ بَل   ، بِ ارِ الهَ
ــبِ  ــلْ قَ ــى  ــلَ عَ ــرَ  ــطَ خَ الَ  وَ  ، ــتْ ــعَ ــمِ سَ نٌ  ذُ أُ الَ  وَ  ، أَتْ رَ ــنٌ  ــيْ عَ الَ  ــا  مَ ــا  فِــيــهَ ــةُ  ــنَّ الــجَ وَ

. افِلُونَ غَ ونَ  ائِمُ نَ ا  لـَهَ لُونَ  امِ العَ وَ  ، رٍ بَشَ
.(٢)« لِكَ لَ ذَ فعَ نَ النَّارِ أَن يَ بِ مِ ارِ الَ لِلهَ ، وَ نَامَ نَّةِ أَن يَ لِيقُ لِطَالِبِ الجَ فَالَ «يَ
اتٍ  وجَ زَ وَ ا  ارً نهَ أَ وَ ا  ورً قُصُ نيَا  الدُّ ى  أَقصَ فِي  م  لَكُ إِنَّ   : ائِلٌ قَ لَنَا  الَ  قَ لَو  نَا  إِنَّ
تِي  الَّ نَّةِ  الجَ هِ  ذِ هَ إِلَى  لَ  لِنَصِ ا،  ارً نَهَ وَ يالً  لَ عيُنِنَا  أَ ابِ  أَهدَ لَى  عَ يرُ  نَسِ نَّا  كُ لَ  ، ةً اكِهَ فَ وَ
الَ  ائِمٌ  دَ ا  اكِنُهَ سَ بَابُ  شَ وَ  ، طِعُ نقَ يَ الَ  ائِمٌ  دَ ا  هَ يمُ نَعِ تِي  الَّ وَ  ، ظِيمُ العَ يمُ  النَّعِ ا  ذَ هَ ا  بِهَ
إِلَى  بُونَ  يَذهَ اليَومَ  النَّاسِ  إِلَى  وا  انظُرُ وَ  ، مٌ قَ سَ ا  فِيهَ لَيسَ  ةٌ  ائِمَ دَ تُهُ  حَّ صِ وَ  ، مُ هرَ يَ
ونَ  تَّعُ تَمَ يَ ــد  قَ ا،  ــارً يــنَ دِ أَو  نــيَــا  الــدُّ ــنَ  مِ ــا  ــمً دِرهَ ــوا  ــنَــالُ لِــيَ ــا،  بِــهَ ــارِ ــغَ مَ وَ األَرضِ  قِ  ــارِ ــشَ مَ
ا  ــذَ هَ ، وَ ــنَّــةِ ــبِ الــجَ ــلَ ــن طَ ــوقِــفَ مِ ا الــمَ ــذَ ــفُ هَ ــقِ ــنَــا نَ ــالُ ــا بَ ــمَ ، فَ ــهِ ــونَ بِ ــتَّــعُ ــتَــمَ ــد الَ يَ قَ ــهِ وَ بِ
أَن  ، وَ ــنَ الــنَّــارِ ــم مِ ــاكُ إِيَّ ــا وَ نَ ــيــذَ ــعِ لُ اَهللا أَن يُ ؟! نَسأَ ــنَ الــنَّــارِ بِ مِ ــرَ ــنَ الــهَ ــوقِــفَ مِ الــمَ

.(٣) نَّةِ الجَ أَهلِ  ن  مِ م  اكُ إِيَّ وَ نَا  لَ يَجعَ
الَ  ضَ وَ ـــرَ الَ مَ ــا وَ ــوتَ فِــيــهَ ــتِــي الَ مَ ــنَّــةِ الَّ كــرَ الــجَ هِ ذِ ــرِ ــاطِ ــلَــى خَ ـــالَ عَ جَ ــن أَ مَ وَ
دِّ  ةِ الجِ ادَ يَ لَى قَدرِ زِ ا عَ هَ تُ ادَ يَ زِ ، وَ طَاعٍ يرِ انقِ ن غَ ةٌ مِ لَ تَّصِ ا مُ هَ اتُ ذَّ ، بَل لَ مَّ الَ غَ نَومَ وَ
.(٤) ةً لَحظَ ةٍ  ارَ مَ عِ ن  عَ يَغفَل  لَم  وَ  ، ةً ورَ رُ ضَ إِالَّ  نَم  يَ لَم  فَ انَ  مَ الزَّ ا  ذَ هَ بَ  انتَهَ نَا،  ٰهُ هَ
رواه الترمذي (٢٦٠١)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٦٦٢).  (١)

«شرح كتاب الشهاب» (ص١٣٣).  (٢)
» (ص٣٠)، للعالمة ابن عثيمين۴. «تفسير جزء عمَّ  (٣)

«صيد الخاطر» (ص٣٨٣).  (٤)



NORNNOORR َي لِنَهتَدِ نَّا  كُ ــا  مَ وَ ا،  ذَ لِهَ انَا  دَ هَ ي  ــذِ الَّ  ِ هلِلَّ دُ  مْ الحَ
مُ  ــالَ الــسَّ وَ ةُ  ــالَ الــصَّ وَ انَا اُهللا،  دَ هَ أَن  ــوالَ  لَ

. لِينَ رسَ المُ وَ األَنبِيَاءِ  مِ  اتَ خَ لَى  عَ
ــــــت  قَ شــــــرَ أَ ارٌ  دَ  !( ـــــــةُ ـــــــنَّ (الـــــــجَ
لَّ  ارٌ جَ ا، دَ هَ الَ ت عُ زَّ ارٌ عَ ا، دَ هَ الَ حُ
ا،  كنَاهَ سُ ارِ  بــرَ لِــألَ ــابَ  طَ ارٌ  دَ ا،  نَاهَ بَ مَن 

ا.  نَاهَ مُ ا  فِيهَ وسُ  النُّفُ بلُغُ  تَ ارٌ  دَ
ــومٍ  ــنِــيَــت لِــقَ ، بُ امِ كــــرَ اإلِ ازِ وَ عـــزَ ارُ اإلِ )! دَ ــةُ ــنَّ (الــجَ
ا  هَ يمُ نَعِ  ، ــامُ ــضَ يُ ــن  مَ ا  نُهَ يَسكُ ــا  مَ  ، امَ ــرَ غَ الَ  وَ ا  فِيهَ ــرمَ  غُ الَ   ، امٍ ــرَ كِ
 ، ــامِ ــيَ الــخِ ــورِ وَ ــصُ ــورُ فِــي الــقُ الــحُ ، وَ ــامٍ ــمَ ــا فِــي تَ ــهَ اتُ ــذَّ ، لَ امٍ وَ فِــي دَ

.(١) امِ األَوهَ لَى  عَ تَخطُر  لَم  ا  هَ اتُ وَ هَ شَ
 ، الً ــــزُ نُ ــنِــيــنَ  ــؤمِ الــمُ هِ  ـــادِ ـــبَ لِـــعِ ـــا  هَ ـــدَّ عَ أَ ةُ اهللاِ  يَافَ ضِ  !( ـــةُ ـــنَّ (الـــجَ
ا  ذَ هَ الَ اُهللاک: ﴿ Ö Õ Ô Ó ×﴾ [يونس: ٢٥]، وَ قَ
ةِ  عَ ارَ سَ المُ وَ ا،  يهَ إِلَ ةِ  رَ ــبَــادَ الــمُ وَ  ، ةِ عــوَ الــدَّ هِ  ــذِ هَ ــةِ  ــابَ إِجَ لَى  عَ ــثٌّ  حَ

. ةِ ابَ جَ اإلِ فِي 
مَن  وَ  ، ةِ يَافَ الضِّ تِلكَ  ن  مِ لَ  كَ أَ وَ  ، نَّةَ الجَ لَ  خَ دَ هُ  ابَ أَجَ ن  فَمَ

. مَ رِ حُ يُجِب  لَم 
 ، الِحِ الصَّ لِ  مَ العَ وَ انِ  يمَ اإلِ َهلِ  ألِ ةٌ  يَافَ ضِ وَ لٌ  نُزُ  !( نَّةُ (الجَ
ةِ  يَ حتَوِ المُ  ، ةِ يَافَ الضِّ هِ  ذِ هَ ن  مِ أَعظَمُ  وَ كبَرُ  أَ وَ لُّ  أَجَ ةٍ  يَافَ ضِ أَيُّ  وَ
ــا  مَ ــا  ــيــهَ فِ وَ ؛  انِ ــــــدَ األَب وَ  ، احِ األَروَ وَ  ، ــوبِ ــلُ لِــلــقُ  : ــيــمٍ ــعِ نَ ـــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ
ا  لَّهَ أَجَ ا  مَ  ، ةُ يَافَ الضِّ تِلكَ  ِه  َفِللَّ  . األَعيُنُ ذُّ  لَ تَ وَ  ، األَنفُسُ يهِ  تَشتَهِ

ا! لَهَ أَكمَ وَ ا  هَ مَ دوَ أَ وَ ا!  لَهَ أَجمَ وَ
«التبصرة» (٤٤٠/١ – ٤٤١).  (١)



NOS

مُ  هرَ الَ يَ ا، وَ نيَانُهَ بُ بُ الَ يَخرَ ا، وَ انُهَ كَّ وتُ سُ مُ ! «الَ يَ الِيَةُ ةُ اهللاِ الغَ لْعَ )! سِ نَّةُ  (الجَ
ا  لَّبُ أَهلُهَ تَقَ ، يَ ا التَّسنِيمُ هَ اؤُ مَ ، وَ يمُ ا النَّسِ هَ واؤُ ا. هَ انُهَ إِحسَ ا وَ سنُهَ يَّرُ حُ تَغَ الَ يَ ا، وَ بَّانُهَ شُ

.(١)« ينٍ لَّ حِ يمِ كُ رِ هِ الكَ جهِ رِ إِلَى وَ ونَ بِالنَّظَ تَّعُ تَمَ يَ ، وَ ينَ مِ احِ مِ الرَّ ةِ أَرحَ حمَ فِي رَ
فِي  ــم  هُ وَ  ، ــافِــيَــةٌ صَ ــورِ  ــصُ الــقُ فِــي  م  تُهُ يشَ عِ وَ  ، ــالِــيَــةٌ عَ ــنَــانِ  الــجِ فِــي  ــم  هُ ــورُ ــصُ «قُ
أَرضٍ  لَى  عَ م  هُ امُ قدَ أَ وَ  ، انِيَةٌ دَ ومِ  القَ نَ  مِ ارِ  األَشجَ قُطُوفُ  وَ  ، افِيَةٍ بِعَ وجٍ  مزُ مَ فوٍ  عَ

.(٢)« يَةٌ اسِ كَ قِ  ستَبرَ اإلِ وَ سِ  ندُ السُّ نَ  مِ م  انُهُ بدَ أَ وَ  ، يَةٌ اعِ سَ سكِ  المِ نَ  مِ
ونَ  ، الَ يَدرُ ونَ حُ م يَمرَ هِ اضِ ينَ فِي أَغرَ لِقِ نطَ ، مُ ونَ حُ نَانِ يَسرَ م فِي الجِ أَيتَهُ لَو رَ فَ
اتِ  يرَ ؟ أَم بِالخَ نَانِ لُودِ فِي الجِ ؟ أَم بِالخُ انِ نَ النِّيرَ اةِ مِ : أَبِالنَّجَ ونَ حُ فرَ طلُوبٍ يَ بِأَيِّ مَ
.(٣) سبَانِ ن فِي الحُ ا لَم يَكُ ادِ مَ رَ وا بِالمُ الُ د نَ قَ ؟ لَ انِ يَّ لِيكِ الدَّ ى المَ ضَ ؟ أَم بِرِ انِ سَ الحِ

ةَ اهللاِاهللاِ  عَ لْ سِ إِنَّ  الَ  أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «...  ـــــولُ اهللاِ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ گ  ةَ ـــرَ يْ ـــرَ هُ بِـــي  أَ ــن  عَ
.(٤)« نَّةُ الْـجَ ةَ اهللاِاهللاِ  عَ لْ سِ إِنَّ  الَ  أَ  ، الِيَةٌ غَ

.(٥) الِيَةٌ عَ نَّةُ اهللاِ  جَ وَ ؟!  الِيَةً غَ ةً  لعَ سِ ونُ  تَكُ الَ  يفَ  كَ وَ
ــا  ــنَ يْ ــوَ ــالــهُ ـــالُ بِ ـــنَ ــــا الَ تُ ــــهَ َنَّ ألِ ـــا؛ وَ هَ ـــوِّ ـــمُ سُ ــا وَ ـهَ فـِ ــرَ ـــةً لـِـشَ ـــالِـــيَ ـةُ «غَ ــنـَّ ـــتِ الــجَ ـــلَ ـــعِ جُ وَ
.(٦)« اتِ وَ هَ الشَّ تَركِ  وَ  ، وَ الهَ بَةِ  الَ غَ مُ وَ  ، النَّفسِ ةِ  دَ اهَ جَ بِمُ نَالُ  تُ ا  إِنَّمَ  ، يرِ التَّقصِ وَ

ـــةً ـــيـــصَ خِ ــــســــتِ رَ ــــنِ لَ حــــمَ ـــةَ الــــرَّ ـــلـــعَ ـــــا سِ (٧)يَ نِ ــــســــالَ ــــى الــــكَ ــــلَ ــــةٌ عَ ــــالِــــيَ نـــــــتِ غَ ـــــل أَ بَ
انَتْ  ! فَكَ هِ ارِ كَ ا اُهللا بِالمَ هَ فَّ ا حَ تِهَ اسَ لِنَفَ ، وَ الِيَةُ ةُ اهللاِ الغَ لْعَ ! سِ نَّةُ يَ الجَ  تِلكَ هِ

. جِ البَحرِ وصٍ لِلُجَ غَ وضٍ وَ ا، إِالَّ بَعدَ خَ يهَ لُ إِلَ تِي الَ يُوصَ ةِ الَّ يسَ ةِ النَّفِ رَّ الدُّ كَ
«لطائف المعارف» (ص٧٤). «التبصرة» (٢٣٢/١).(١)   (٢)

«المدهش» (ص٥١٦).  (٣)
الـــتـــرغـــيـــب  «صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  لـــغـــيـــره  وصـــحـــحـــه   ،(٢٤٥٠ ) الـــتـــرمـــذي  رواه   (٤ )

.(٣٣٧٧ والــتــرهــيــب» (
«التذكرة في الوعظ» (ص١٣٨). «كتاب أمثال الحديث» (ص١٨٧).(٥)   (٦)

«الكافية الشافية» (ص ٢٩٧).  (٧)



NOT

 ، النَّارَ نَّةَ وَ ُ الجَ ُاهللَّ لَقَ اهللَّ ا خَ : «لَمَّ الَ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ نْ رَ گ: عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
 : ــالَ ا، قَ ــا فِيهَ ــلِــهَ َهْ دتُّ ألِ ــــدَ ــا أَعْ ـــى مَ إِلَ ــا وَ ــيْــهَ ــرْ إِلَ ــظُ : انْ ــالَ ــقَ نَّةِ فَ يــلَ إِلَــى الجَ ــبْــرِ ـــلَ جِ سَ أَرْ
تِكَ  زَّ عِ وَ : فَ الَ ، قَ عَ إِلَيْهِ جَ رَ : فَ الَ ا، قَ ا فِيهَ لِهَ َهْ ُ ألِ ُاهللَّ دَّ اهللَّ ا أَعَ إِلَى مَ ا وَ نَظَرَ إِلَيْهَ ا وَ هَ اءَ فَجَ
انْظُرْ  ا فَ عْ إِلَيْهَ جِ : ارْ الَ قَ هِ، فَ ارِ كَ تْ بِالمَ فَّ ا فَحُ رَ بِهَ أَمَ ا، فَ هَ لَ خَ دٌ إِالَّ دَ ا أَحَ عُ بِهَ مَ الَ يَسْ
عَ  جَ رَ هِ، فَ ارِ كَ تْ بِالمَ فَّ دْ حُ يَ قَ ا هِ إِذَ ا فَ عَ إِلَيْهَ جَ رَ : فَ الَ ا، قَ ا فِيهَ لِهَ َهْ دتُّ ألِ دَ ا أَعْ إِلَى مَ
انْظُر ْ  ـــبْ إِلَــى الــنَّــارِ فَ هَ : اذْ ــالَ ، قَ ـــدٌ ا أَحَ هَ لَ خُ دْ تُ أَنْ الَ يَ فْ دْ خِ تِــكَ لَقَ ــزَّ عِ : وَ ــالَ ــقَ ــهِ فَ ــيْ إِلَ
 : الَ قَ عَ إِلَيْهِ فَ جَ رَ ا، فَ ا بَعْضً هَ كَبُ بَعْضُ رْ يَ يَ ا هِ إِذَ ا، فَ ا فِيهَ لِهَ َهْ دتُّ ألِ دَ ا أَعْ إِلَى مَ ا وَ إِلَيْهَ
ــعْ  جِ ارْ  : ــالَ ــقَ فَ  ، اتِ وَ هَ بِالشَّ تْ  فَّ فَحُ ا  بِهَ ــرَ  ــأَمَ فَ ا،  هَ لَ خُ يَدْ فَ ــدٌ  أَحَ ا  بِهَ عُ  مَ يَسْ الَ  تِــكَ  ــزَّ عِ وَ
ا»(١). هَ لَ خَ دٌ إِالَّ دَ ا أَحَ نْهَ وَ مِ نْجُ يتُ أَنْ الَ يَ شِ دْ خَ تِكَ لَقَ زَّ عِ : وَ الَ قَ ا فَ عَ إِلَيْهَ جَ رَ ا، فَ إِلَيْهَ
ــنَّــةُ  ـــــجَ ــــتِ الْ ــــفَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «حُ ـــــــــولُ اهللاِ سُ ـــــالَ رَ : قَ ـــــالَ گ قَ ــــالِــــكٍ ــــنِ مَ ـــــسِ بْ نَ ــــنْ أَ عَ

.(٢)« اتِ وَ هَ بِالشَّ النَّارُ  تِ  فَّ حُ وَ هِ،  ارِ كَ بِالْـمَ
ا تَحظَى  لَّهَ عَ ا لَ هَ دَ اهِ ، أَن يُجَ ةٌ هُ قِيمَ ندَ ا عِ هَ انَ لَ كَ ، وَ هُ حَ نَفسَ ن نَصَ يقٌ بِمَ قِ فَحَ
ارِ  وَ جِ فِي   ، لِيمِ السَّ يشِ  العَ وَ  ، يمِ قِ المُ يمِ  النَّعِ نَ  مِ ا  فِيهَ ا  مَ وَ  ، الِيَةِ الغَ الِيَةِ  العَ نَّةِ  بِالجَ
 ، ــاتِ امَ ــرَ اعِ الــكَ نــــوَ ــن أَ ، مِ احِ األَفـــــرَ اتِ وَ ـــذَّ ــيــعِ الـــلَّ ــمِ ــةُ لِــجَ ــعَ ــامِ . الــجَ ــيــمِ حِ بِّ الــرَّ الـــرَّ

. اتِ جَ رَ الدَّ فِيعِ  رَ وَ  ، بَاتِ الهِ يلِ  زِ جَ وَ  ، ثُوبَاتِ المَ افرِ  وَ وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ـــا ـــمَ بَّ ـــرُ ـــعـــتَ فَ ـــطَ ـــا اســـتَ ـــنًـــا فِـــيـــمَ ـــحـــسِ ــــن مُ ــــانِكُ حــــسَ ــــاإلِ ــــــانِ بِ حــــــسَ ــــــنِ اإلِ  عَ ـــــجـــــزَ تُ
ـــا ــهَ ــيـــبـِ طـِ ــــيــــمِ وَ ـــــنَّـــــاتِ الــــنَّــــعِ ــــــل لِـــــجَ اعــــــمَ (٣)وَ ـــــــانِ ــــــفَ ـــــــيـــــــسَ بـِ لَ ــــى وَ ــــبــــقَ ــــا يَ ــــهَ ــــيــــمُ ــــعِ ــــنَ فَ

ارَ  دَ ـــم  ـــاكُ إِيَّ وَ ــنَــا  ــلَ ــدخِ يُ أَن   ، امِ كـــــرَ اإلِ وَ لِ  ــالَ الــجَ ا  ذَ ــومَ  ــيُّ الــقَ ــيَّ  الــحَ لُ اَهللا  نَسأَ
. يهِ لَ عَ رُ  ادِ القَ وَ لِكَ  ذَ لِيُّ  وَ هُ  إِنَّ  ، مٍ الَ بِسَ مِ  الَ السَّ

رواه الترمذي (٢٥٦٠)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٦٦٩).  (١)
رواه مسلم (٢٨٢٢). «نونية القحطاني» (ص٤٤).(٢)   (٣)





NPLNNPPLL ، هُ ــرُ ــســتَــغــفِ نَ وَ ــهُ  ــيــنُ ــعِ ــســتَ نَ وَ هُ  ـــدُ ـــحـــمَ نَ  ِ هلِلَّ ــمــدَ  الــحَ إِنَّ 
يِّئَاتِ  ن سَ مِ نَا وَ سِ ورِ أَنفُ رُ ن شُ ِ مِ وذُ بِاهللَّ نَعُ وَ
 ، ـــهُ لَ ـــلَّ  ـــضِ مُ ـــالَ  فَ هِ اُهللا  هدِ يَ ـــن  مَ ـا،  ــالـِـنـَ أَعــمَ
ــدُ  أَشــهَ ، وَ ــهُ ـــادِيَ لَ ــالَ هَ ــن يُضلِل فَ مَ وَ
يكَ  رِ شَ الَ  هُ  حــدَ وَ إِالَّ اُهللا،  ٰـهَ  ـ إِلَ الَ  أَن 

. هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بدُ ا عَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ أَشهَ ، وَ هُ لَ
مِ  ـــــــالَ ــــــيــــــرَ الـــــــكَ ـــــــــــــإِنَّ خَ : فَ ـــــــعـــــــدُ ــــــــــــا بَ مَّ أَ
ـــرَّ  شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ـــديُ مُ ــديِ هَ ــيــرَ الــهَ خَ ، وَ مُ اهللاِ ـــــالَ كَ
 ، ــةٌ لَ ــالَ ــةٍ ضَ ـــلَّ بِــدعَ كُ ، وَ ــةٌ ــةٍ بِــدعَ ثَ ــحــدَ ـــلَّ مُ كُ ــا؛ وَ ــهَ ــاتُ ثَ ــحــدَ ـــورِ مُ األُمُ

. النَّارِ فِي  ةٍ  لَ الَ ضَ لَّ  كُ وَ
دُ الفَضلِ  اهِ شَ ، وَ يحِ حِ ينِ الصَّ لِيلُ الدِّ يَّاكَ اُهللا - دَ يَاءُ - حَ الحَ
الَ   ، لِ امِ الكَ يرِ  الخَ انُ  ــنــوَ عُ وَ  ، لِ امِ الشَّ حِ  ــالَ الــصَّ ــةُ  ــمَ سِ وَ  ، يحِ رِ الصَّ
؛  نْبُلُ يَ وَ نُ  سُ يَحْ ا  بِمَ إِالَّ  ي  ضِ قْ يَ الَ  وَ  ، لُ يَجمُ وَ يَصلُحُ  ا  بِمَ إِالَّ  أتِي  يَ
، إِنْ  قَ تَرَ ا افْ لِ البِرِّ مَ الَ ن خِ عَ مِ مَ جَ قَ وَ نَسَّ ، وَ نِ اسِ حَ ئِدَ المَ نَظَمَ قَالَ
اهُ  قَ لْ ، فَالَ تَ قَ قَّ دَ حَ عَ إِنْ وَ ، وَ فَقَ لَّفَ رَ إِنْ كَ ، وَ قَ دَ بُهُ صَ احِ نَطَقَ صَ

. دِ امِ حَ فَّقَ المَ وَ اهُ إِالَّ مُ رَ الَ تَ ، وَ دِ اهِ شَ ودَ المَ مُ حْ إِالَّ مَ
ــــافِ  ــــصَ تِّ ـــــنِ االِ ـــــانَ عَ نـــــسَ ـــعُ اإلِ ـــنَ ـــمْ ، يَ ـــيــــعٌ فـِ ــــقٌ رَ ــــلُ ــــاءُ خُ ــــيَ الــــحَ

. ةِ بِيحَ القَ الِ  األَفعَ وَ الِ  األَقوَ وَ  ، يِّئَةِ السَّ قِ  بِاألَخالَ
؛  يلَةٍ فَضِ لِّ  كُ نبَعُ  مَ وَ  ، قِ األَخالَ مِ  ارِ كَ مَ اسُ  أَسَ وَ  هُ يَاءُ  الحَ

. نُ سَ الحَ علُ  الفِ وَ  ، الطَّيِّبُ ولُ  القَ يهِ  لَ عَ تَّبُ  تَرَ يَ هُ  َنَّ ألِ
قــتٍ  وَ فِــي   ،« ــاءِ ــيَ ةِ «الــحَ يسَ النَّفِ ةِ  رَّ الـــدُّ ــنِ  عَ يــثُ  ــدِ الــحَ ــأتِــي  يَ
ـــى  يـــدِ إِلَ رِ ـــنَ الـــوَ قُ مِ ـيــهِ األَخـــــالَ ـــحُ فـِ ـــذبَ تُ ، وَ ــةُ ــيــلَ ــضِ ـيــهِ الــفَ ــرُ فـِ ــنــحَ تُ
ــتِــي  ، الَّ ــةِ يَّ ــرِ ــصَ الــبَ ــا وَ ــنــهَ ــةِ مِ ــيَّ ــمــعِ ــادِ الــسَّ ــسَ ةِ الــفَ ــزَ ــبــرَ أَجــهِ ، عَ يــدِ رِ الــوَ

. رُ تَذَ الَ  وَ بْقِي  تُ فَالَ  ا،  يرً تَدمِ هُ  رُ مِّ تُدَ وَ ا،  نَسفً يَاءَ  الحَ فُ  تَنسِ
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ـــنِ  ـــبـــدَ عَ ــــفُّ الـــعَ ــــكُ ــــقٌ يَ ــــلُ : خُ ــــاءُ ــــيَ الــــحَ
ـــى فِــعــلِ  ـــلَ ـــهُ عَ ـــثُّ ـــحُ يَ ، وَ ـــحِ ـــائِ ـــبَ ــــابِ الـــقَ ــــكَ ارتِ
فِي  يرِ  التَّقصِ ـــنَ  مِ ــهُ  ــمــنَــعُ يَ وَ  ، ــيــلِ ــمِ الــجَ
ن أَعلَى  ــوَ مِ هُ ، وَ قِّ بِ الحَ احِ قِّ صَ حَ

. بدِ بِ اهللاِ لِلعَ اهِ وَ مَ
ـــمٌ  ـــاءُ اسْ ـــيَ ـــحَ ۴: «الْ ــيُّ ــيــمِ ــلِ ــــالَ الــحَ قَ
ــهُ  مَّ َنَّ ذَ ــــنَ اهللاِک، ألِ ــاءُ مِ ــيَ ــتِــحْ سْ ــلُ فِــيــهِ االِ خُ ــدْ ــعٌ يَ ــامِ جَ
هُ  مَّ نْ ذَ ةِ مَ يقَ قِ ومُ بِالْحَ مُ ذْ مَ ، والْ حٍ دْ لِّ مَ قَ كُ هُ فَوْ حَ دْ مَ ، وَ مٍّ لِّ ذَ قَ كُ فَوْ

.(١)« هُ بُّ هُ رَ دَ مِ نْ حَ ودُ مَ مُ حْ مَ ، والْ هُ بُّ رَ
ŽÔ]Ę̈ų’\ ;◊̌Ž]į̈…̨ ;

U žÖË|̨; đ◊—̌;{̌]į ŽŸ;Ô̌]Ę̈ų’\;;;;;;;U ⁄̂ ĆÂ˛̂

ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يْنٍ صَ حُ بْنِ  انَ  رَ مْ عِ نْ  عَ
.(٢)« يْرٌ خَ هُ  لُّ كُ يَاءُ  «الـحَ  : الَ قَ وْ  أَ  : الَ قَ  ،« هُ لُّ كُ يْرٌ  خَ يَاءُ  «الـحَ
. هِ عِ أَجمَ يرِ  الخَ ابُ  هَ ذَ هُ  ابُ هَ ذَ وَ  ، يرٍ خَ لِّ  كُ أَصلُ  وَ  هُ وَ

ــي،  ــاصِ ــعَ ـــنَ الــمَ ــعٌ مِ ـــانـِ مَ ــرِ وَ ــيْ ـــالِ الــخَ ـــعَ ــى أَفْ ــلَ ـــثٌ عَ ـــاعِ ــــــهُ بَ َنَّ «ألِ
انَ  ا كَ إِذَ ، فَ مُّ ذَ يُ ابُ بِهِ وَ عَ ا يُ مَّ هُ مِ نَعُ مْ يَ ، وَ بَائِحِ القَ ءِ وَ رْ يْنَ الـمَ ولُ بَ يَحُ وَ
مُّ  هُ ي يَ الَّذِ ا، فَ يْرً نْتِجُ إِالَّ خَ ، الَ يُ ودٌ مُ حْ لُقٌ مَ هُ خُ كَّ أَنَّ هُ فَالَ شَ رَ ا أَثَ ذَ هَ
يهٌ  فِ سَ يْهِ  لَ عَ ي  تَدِ عْ يَ أَوْ  ا،  ابِهَ تِكَ ارْ نِ  مِ هُ  يَاؤُ حَ هُ  نَعُ يَمْ فَ ةٍ  شَ فَاحِ لِ  عْ بِفِ
هُ  أَلُ سْ يَ أَوْ   ، يِّئَةِ بِالسَّ يِّئَةِ  السَّ ةِ  لَ ابَ قَ مُ نْ  مِ هُ  يَاؤُ حَ هُ  نَعُ يَمْ فَ  ، تمٍ شَ وَ بٍّ  بِسَ
يَاءُ  كُ الحَ سِ يُمْ لِسٌ فَ جْ هُ مَ مُّ ، أَوْ يَضُ انِهِ مَ رْ نْ حِ هُ مِ يَاؤُ هُ حَ نَعُ يَمْ ائِلٌ فَ سَ
ا الَ  ضِ فِيمَ وْ الخَ ، وَ ةِ يمَ النَّمِ يبَةِ وَ الغِ ، كَ مِ رَّ حَ مِ المُ الَ نِ الكَ انِهِ عَ بِلِسَ

راجع: «المنهاج» (٢٣٠/٣ - ٢٣١). رواه مسلم [٦١ - (٣٧)].(١)   (٢)
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.(١)« ودٍ مُ حْ لُقٍ مَ وَ ذُو خُ هُ ، فَ نَةُ سَ ارُ الْحَ هِ اآلثَ ذِ هِ هَ سِ يَاءِ فِي نَفْ ونُ لِلْحَ ي يَكُ الَّذِ ؛ فَ نِيهِ عْ يَ
لِيلِ  جَ وَ  ، ــتِــهِ لَ ــنــزِ مَ وِّ  لُ . لِعُ ــهُ ــلُّ يــنُ كُ الــدِّ ــوَ  هُ ــل  بَ  ، ــهُ ــلُّ ا كُ ــيــرً خَ ــيَــاءُ  ــانَ الــحَ ا كَ ــذَ لِـــــهَ وَ

. هِ نَفعِ ظِيمِ  عَ وَ  ، أنِهِ شَ ةِ  فعَ رِ وَ  ، لِّهِ حَ مَ وِّ  مُ سُ وَ  ، هِ رِ دْ قَ
وا:  الُ قَ ، فَ يَاءُ هُ الحَ نْدَ كِرَ عِ ملسو هيلع هللا ىلص، فَذُ نْدَ النَّبِيِّ نَّا عِ : كُ الَ گ - قَ ةَ - ابنِ إِيَاسٍ رَّ نْ قُ عَ

.(٢)« هُ لُّ ينُ كُ وَ الدِّ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «بَل هُ سُ الَ رَ قَ ؟ فَ ينِ نَ الدِّ يَاءُ مِ ولَ اهللاِ، الحَ سُ ا رَ يَ
ثُرَ  كَ وَ  ، هُ رُّ شَ لَّ  قَ يَا  تَحْ اسْ نِ  فَمَ  ، بِيحِ القَ كِ  رْ تَ إِلَى  يَانِ  ضِ فْ يُ اهُ  نْتَهَ مُ وَ هُ  أَ بْدَ مَ َنَّ  ألِ

. احِ رَ األَفْ ارِ  يَ دِ إِلَى  نِ  الَ وصِ المُ احُ  مَ السَّ وَ اءُ  خَ السَّ يهِ  لَ عَ لَبَ  غَ وَ  ، هُ يرُ خَ
.(٣)« فِيهِ يرَ  خَ الَ   ، فِيهِ يَاءَ  حَ نْ «الَ  فَمَ

U fi‡]⁄̨ÁŽb;Ô̌]Ę̈ų’\ ; ; ; ; ;U]⁄ËŽ›]l̨

ا،  يعً مِ جَ ــا  نَ ــرِ قُ ــانُ  يــمَ اإلِ وَ يَاءُ  «الـحَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ ک  ــرَ ــمَ عُ ــنِ  ابْ ــنِ  عَ
.(٤)« رُ اآلخَ فِعَ  رُ ا  مَ هُ دُ أَحَ فِعَ  رُ ا  إِذَ فَ

ءِ  ــيْ ــالــشَّ ــالَ كَ ــعِ ا، جُ ـــــدً احِ ــالً وَ ــمَ نِ عَ ــالَ ــمَ ــعْ ـــانُ يَ يـــمَ اإلِ ــاءُ وَ ــيَ ـــارَ الــحَ ــا صَ ــمَّ ــلَ «فَ
ثِيرٍ  كَ لَى  عَ ثِّ  الحَ فِي  ا  مَ ائِهِ ستِوَ الِ ا؛  يعً مِ جَ إِالَّ  انِ  قَ فتَرِ يَ الَ  ونَانِ  قرُ مَ  .(٥)« دِ احِ الوَ
 ، شِ احِ وَ الفَ وَ الفُحشِ  نَ  مِ بِيحٍ  قَ وَ رٍّ  شَ لِّ  كُ ن  عَ جرِ  الزَّ وَ  ، يرِ الخَ وَ البِرِّ  الِ  أَعمَ ن  مِ
 . ـــرُ ــنــهُ اآلخَ فِـــعَ مِ ــرءِ رُ ــنَ الــمَ ــا مِ ــمَ هُ ــدُ حَ فِـــعَ أَ ا رُ ـــإِذَ . فَ ــــامِ اآلثَ ــورِ وَ ــجُ الــفُ بِ وَ ــذِ الــكَ وَ

. تِهِ انَ كَ مَ وِّ  لُ عُ وَ  ، يَاءِ الحَ ةِ  ظَمَ بِعَ رٌ  شعِ مُ ا  ذَ هَ وَ
ف وزيادة. «الموسوعة الفقهية» (٢٦١/١٨)، بتصرُّ  (١)

في  األلــبــانــي۴  لغيره  وصححه   ،[(٦٣) رقــم   /١٩] الكبير»  «المعجم  فــي  الطبراني  رواه   (٢)
«صحيح الترغيب والترهيب» (٢٦٣٠).

«الفرائد والقالئد» (ص٢١).  (٣)
والترهيب»  الترغيب  «صحيح  في  األلباني۴  وصححه   ،(٥٨ رقــم   ٢٢/١) الحاكم  رواه   (٤)

.(٢٦٣٦)
«التمهيد» (٢٣٤/٩).  (٥)
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 ، بَةً عْ تُّونَ شُ سِ عٌ وَ انُ بِضْ يمَ : «اإلِ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ گ: عَ ةَ رَ يْ رَ بِي هُ نْ أَ عَ وَ
.(١)« انِ يمَ اإلِ نَ  مِ بَةٌ  عْ شُ يَاءُ  الـحَ وَ

ن  مِ يْهِ  لَ عَ التَّنْبِيْهُ   : لِكَ ذَ لَى  عَ لُّ  دُ يَ  ، انِ مَ يْ اإلِ نَ  مِ ةً  مَّ هِ مُ وَ ةً  ظِيْمَ عَ بَةً  عْ شُ نِي:  عْ يَ
.(٢) بِ عَ الشُّ يَّةِ  قِ بَ يْنِ  بَ

ــا الَ  ـــابِ مَ تِـــكَ ـــنَ ارْ ـــانِ مِ ـــمَ يْ ــلَ اإلِ ــثْ ــنَــعُ مِ ــمْ ــــهُ يَ َنَّ ، «ألِ ــرِ كْ ــالــذِّ ــنَــا بِ ــهُ هُ ــصَّ ـــا خَ ـــمَ إِنَّ وَ
.(٣)« شِ احِ وَ الفَ وَ شِ  حْ الفُ نَ  مِ دُّ  عَ يُ ا  مَ وَ  ، لُّ يَحِ

 ، ارِ نَ األَنْصَ لٍ مِ جُ لَى رَ رَّ عَ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص مَ سُ ک: أَنَّ رَ رَ مَ بنِ عُ بْدِ اهللاِ  نْ عَ عَ وَ
.(٤)« انِ يمَ نَ اإلِ يَاءَ مِ إِنَّ الـحَ ، فَ هُ عْ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص: «دَ سُ الَ رَ قَ ؛ فَ يَاءِ اهُ فِي الحَ عِظُ أَخَ وَ يَ هُ وَ
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لِئِ  الآلَّ كَ وَ  ، اءِ عَ الوِ فِي  نِ  نُوْ كْ المَ رِ  هَ وْ الجَ كَ  ، يَاءِ بِالحَ نَ  وْ صُ المَ هَ  جْ الوَ إِنَّ 
الَ  ــى وَ ــهَ بْ ـــيَ أَ ، هِ ــةٍ ــنَ يْ ــزِ ـــانٌ بِ ـــسَ ــنَ إِنْ يَّ ــزَ ــتَ ـــنْ يَ لَ ، وَ ــارِ ــمَ ــابِ فِــي الــثِّ ــبَ ــالــلُّ كَ ، وَ ــارِ فِــي الــبِــحَ

. يَاءِ الحَ نَ  مِ لُ  مَ أَجْ
يءٍ  شَ فِي  يَاءُ  الحَ ــانَ  كَ ــا  : «مَ ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــنِ  عَ گ:  ــالِــكٍ مَ بنِ  ــسِ  نَ أَ ــنْ  عَ

.(٥)« هُ انَ شَ إِالَّ  يءٍ  شَ فِي  شُ  حْ الفُ انَ  كَ الَ  وَ  ، هُ انَ زَ إِالَّ 
يَاءُ  الْحَ وِ  أَ شُ  حْ فُ الْ ونَ  يَكُ نْ  أَ رَ  ــدِّ قُ وْ  لَ  : أَيْ  ، ةٌ غَ بَالَ مُ فِيهِ   « ءٍ ــيْ شَ «فِي   : هُ لُ وْ قَ

؟!(٦) انِ نْسَ ِ بِاإلْ يْفَ  فَكَ  ، انَهُ شَ وْ  أَ هُ  انَ زَ لَ  ، ادٍ مَ جَ فِي 
رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).  (١)

«منة المنعم في شرح صحيح مسلم» (٧٨/١)، لصفي الرحمن المباركفوري۴.  (٢)
«االستذكار» (٢٨٢/٨) [طبعة دار الكتب العلمية - بيروت]، البن عبد البر۴.  (٣)

رواه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).  (٤)
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٦٠١)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (٥)

المفرد» (٤٧٠).
«شرح الطيبي على المشكاة» (٣١٢٩/١٠).  (٦)
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الَ  وَ ؛  نَهُ سَّ حَ وَ هُ  لَ مَّ جَ وَ نَهُ  يَّ زَ إِالَّ   ، الِ األَفعَ وَ الِ  األَقوَ نَ  مِ يءٍ  شَ فِي  ونُ  يَكُ فَالَ 
. بْحَ القُ وَ يْبَ  العَ يهِ  إِلَ رَّ  جَ وَ  ، هُ بَّحَ قَ وَ هُ  ابَ عَ وَ هُ  انَ شَ إِالَّ   ، يءٍ شَ ن  مِ عُ  نزَ يُ

. رٍّ شَ لِّ  كُ تَاحُ  فْ مِ شُ  حْ الفُ وَ  ، يْرٍ خَ لِّ  كُ تَاحُ  فْ مِ يَاءُ  الحَ
: ائِلِ )(١)القَ هِ يْ طَوَ ـ (نِفْ بـِ ورِ  هُ شْ المَ  ، دٍ مَّ حَ مُ بْنِ  يمِ  اهِ رَ إِبْ رُّ  دَ  ِ َوهلِلَّ

ــــهِ ــــيْ ــــتَ ــــيَ ــــلْ ــــــــنُ حِ ــــــــسَ ءِ أَحْ ـــــــــرْ ـــــــــمَ ــــــــلُ الْ ــــــــقْ عَ (٢)وَ ــــاءُ ــــيَ ــــحَ ـــا الْ ـــيَ نْ ءِ فِــــي الـــدُّ ـــــرْ ـــــمَ ــــــــنُ الْ يْ زَ وَ
Uگ!̌\ „̌će ŽuÁ̌; fiœ÷̌|̌;Ô̌]Ę̈ų’\ ; ; ; ; ;U] ⁄¬Žd\Ñ̨

ينِ  قَ لُ لَخُ فِيكَ  «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ [لِي]  الَ  قَ  : الَ قَ گ  يسِ القَ بدِ  عَ جِّ  أَشَ ن  عَ
.(٣)...« يَاءُ الحَ وَ لمُ  «الحِ  : الَ قَ ؟  ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ ا  مَ هُ ا  مَ وَ  : قُلتُ ا اُهللاُهللا»،  مَ بُّهُ يُحِ

ازِ  بِالبَـرَ لُ  غتَسِ يَ الً  جُ رَ  َأ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ نَّ  أَ گ:  يَّةَ مَ أُ بنِ  علَـى  يَ ن  عَ وَ
«إِنَّ اَهللاَهللاک  ملسو هيلع هللا ىلص:  الَ قَ مَّ  ثُ ؛  ـيـهِ لَ عَ ثنَى  أَ وَ دَ اَهللا،  ـمِ فَحَ  ، نبَـرَ الـمِ دَ  عِ فَصَ  ، ارٍ إِزَ بِالَ 

لـيَستَتـِر»(٤). فَ كُم  دُ أَحَ لَ  اغتَسَ ا  إِذَ فَ  ، تـرَ السَّ وَ يَاءَ  الـحَ بُّ  ـحِ يُ  ، تِّـيـرٌ سِ يِيٌّ  حَ
بُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اَهللاَهللاک... يُحِ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ ةَ رَ يْ رَ بِي هُ نْ أَ عَ وَ

.(٥)« فَ فِّ تَعَ الـْمُ يفَ  فِ الْعَ يِيَّ  الْـحَ
ةِ  ــدَّ لِــشِ  ، ــجِ ائِ ــوَ ــحَ الْ ــنِ  عَ ــيــعَ  ــطِ ــقَ لْ ا  ، مِ ــالَ ــكَ لْ ا ــيــلَ  ــلِ ــقَ لْ ا  ، رِ ــدْ الــصَّ ــيــمَ  ــلِ الــسَّ أَي: 

.(٦ ) ــيَــاءِ ــحَ الْ
له ترجمة في «سير أعالم النبالء» (٧٥/١٥ - ٧٧).  (١)

«معجم األدباء» (١٧٠/١) [طبعة دار الكتب العلمية - بريوت]، لياقوت احلموي۴.  (٢)
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وصــحــحــه  الــمــفــرد» (٥٨٤)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (٣)

المفرد» (٤٥٥).
رواه أبو داود (٤٠١٢)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (٤٩٧/٢).  (٤)

في  األلــبــانــي۴  لــغــيــره  وصــحــحــه  اإليـــمـــان» (٥٧٩١)،  لــشــعــب  فــي «الــجــامــع  البيهقي  رواه   (٥)
«الصحيحة» (١٣٢٠).

«تأويل مختلف الحديث» (ص٤٢٤).  (٦)
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 ، ــانِ يــمَ ـــنَ اإلِ ــاءُ مِ ــيَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الــحَ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ةَ يـــرَ ـــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ
.(١)« النَّارِ فِي  اءُ  فَ الجَ وَ  ، اءِ فَ الجَ نَ  مِ اءُ  البَذَ وَ ؛  نَّةِ الجَ فِي  انُ  يمَ اإلِ وَ

اءِ فِــي  ـــذَ ــعــنَــى الـــبَ مَ . وَ ــةِ ــنَّ ـــانِ فـِـي الــجَ يـــمَ هـــلُ اإلِ ـــوَ أَ »: هُ ــةِ ــنَّ ـــانُ فـِـي الــجَ يـــمَ «اإلِ
. النَّارِ فِي  اءِ  البَذَ أَهلُ  وَ  هُ  : النَّارِ

 : يءُ ــذِ مُ الــبَ ـــالَ الـــكَ . وَ ــقِ ــلُ ــوءُ فِــي الــخُ الــسُّ ، وَ لِ ــوْ ــشُ فِــي الــقَ ــحْ »: الــفُ اءُ ـــذَ «الـــبَ
. بِيحُ القَ مُ  الَ الكَ

ــةِ الطَّبعِ  ظَ ــالَ ــلَــى غَ ، الــثَّــابِــتُــونَ عَ ــاءِ فَ ــونَ لِــلــوَ كُ ــارِ ــهُ الــتَّ هــلُ »: أَي أَ ــاءِ ــفَ ــنَ الــجَ «مِ
. البِرِّ وَ ةِ  لَ الصِّ كَ  رْ تَ ثُ  رِ وْ يُ ا  ذَ هَ وَ  . لْبِ القَ ةِ  اوَ قَسَ وَ

U Ž‹ ˛̃àŽ̧ \;œ̌÷̌|̌;Ô̌]Ę̈ų’\; ; ; ; ;U] ⁄à ŽÄ]ą̀

ــقَ  ــلُ ملسو هيلع هللا ىلص «خُ ــبِــيَّ ــى الــنَّ ــالَ ــعَ ، أَعطَى اُهللا تَ ـــــانِ فَ األَديَ مُ أَشــــرَ ســــالَ ـــانَ اإلِ ــا كَ ـــــمَّ لَ وَ
ا»(٢). ا نَفعً هَ أَكثَرِ ا، وَ ا قَدرً هَ أَعظَمِ ا، وَ لِّهَ أَجَ قِ وَ لِ األَخالَ ن أَفضَ وَ مِ ي هُ يَاءِ الَّذِ الحَ

ــقُ  ــلُ خُ ــا، وَ ــقً ــلُ يـــنٍ خُ ــلِّ دِ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ لِــكُ ــــولُ اهللاِ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ گ قَ ـــسٍ نَ ــنْ أَ عَ
.(٣)« يَاءُ الْـحَ مِ  الَ سْ اإلِ

تِي  يَّتَهُ الَّ جِ سَ ، وَ ينِ ا الدِّ ذَ إِنَّ طَبعَ هَ ؛ وَ يَّةٌ جِ سَ هُ طَبعٌ وَ ينٍ لَ لَّ دِ نَّ كُ : أَ عنَاهُ مَ وَ
.(٤) يَاءُ الحَ  : هُ امُ قِوَ ا  بِهَ

 :(٢٦٢٨) والترهيب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وقــال   ،(٢٠٠٩) الترمذي  رواه   (١)
«حسن صحيح».

«مفتاح دار السعادة» (٢٣٧/٢).  (٢)
والترهيب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  لغيره  وصححه   ،(٤١٨١) ماجه  ابــن  رواه   (٣)

.(٢٦٣٣)
«شرح كتاب الشهاب» (ص٢٢١)، البن بدران۴.  (٤)
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 . لُقِ الخُ سنُ  حُ مِ  سالَ اإلِ ةَ  يقَ قِ حَ نَّ  أَ لِكَ  ذَ وَ
ا  انً إِيمَ نِينَ  مِ ؤْ المُ لُ  «أَكمَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : ــالَ قَ گ  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ

ا»(١). قً لُ خُ م  نُهُ أَحسَ
ا  ذَ هَ وَ  ، اتِ يرَ الخَ وَ نِ  اسِ حَ المَ إِتيَانُ  وَ  ، يِّئَاتِ السَّ وَ بَائِحِ  القَ تَركُ  يَاءُ  فَالحَ ا  إِذً

.(٢) انِ يمَ اإلِ لُقُ  خُ
 ، ــةٌ ــانَ مَ دَّ أَ ــؤَ ــم تُ لَ ، وَ عــدٍ ــوفَ بِــوَ ــم يُ لَ ، وَ ــيــفٌ مْ ضَ ــكــرَ ــم يُ ــقُ لَ ــلُ ا الــخُ ــذَ ـــوالَ هَ لَ «وَ
ــرَ  قِّ الَ وُ ، وَ ــيــرٌ ــغِ ــمَ صَ حِ الَ رُ ، وَ الـِـدٌ ــرَّ وَ الَ بُ ؛ وَ ــمٌ حِ ــل رَ ــصَ ــم تُ لَ ، وَ ــةٌ ــاجَ ــضَ حَ ــقْ ــم تُ لَ وَ
 ، ةً ــورَ عَ ــهُ  لَ تَرَ  سَ الَ  وَ  ، نَّبَهُ تَجَ فَ بِيحَ  القَ وَ  ، هُ ــرَ ــآثَ فَ يلَ  مِ الجَ لُ  جُ الرَّ   رَّ تَحَ الَ  وَ ؛  بِيرٌ كَ

.(٣)« ةٍ شَ فَاحِ ن  مِ امتَنَعَ  الَ  وَ
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ــنْ  كَ الــنَّــاسُ مِ رَ دْ ــا أَ ــمَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ مِ ــيُّ ــبِ ـــالَ الــنَّ : قَ ـــالَ گ قَ ــودٍ ــعُ ــسْ بِـــي مَ ـــنْ أَ عَ
.(٤)« ئْتَ شِ ا  مَ نَع  اصْ فَ  ، يِ تَحْ تَسْ لَمْ  ا  إِذَ األُولَى:  ةِ  النُّبُوَّ مِ  الَ كَ

ا  نَّهَ أَ رَ  كَ فَذَ ا(٥)؛  أنَهَ شَ ظَّمَ  عَ وَ ا،  لَّهَ أَجَ وَ  ، ةِ لِمَ الكَ هِ  ذِ هَ قَدرَ  گ  النَّبِيُّ عَ  فَ رَ
ــا  ــهَ نَّ ِ ألَ ــا؛  ــتِــهَ ــاحَ ــصَ فَ وَ ا  هَ مِ كَ بِحِ بُ  ــرَ الــعَ ــتِ  ــالَ قَ ا  مَّ مِ لَيسَ  پ،  ــاءِ األَنــبِــيَ مِ  ــالَ كَ ــن  مِ

.(٦) ةِ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ يرِ  لِخَ ةٌ  عَ امِ جَ ةٌ  لِمَ كَ
هُ  نَّ أَ وَ  ، لِيْنَ األَوَّ بِيَاءِ  األَنْ ائِعِ  رَ شَ فِيْ  نًا  سَ تَحْ سْ مُ ل  زَ يَ مْ  لَ يَاءَ  الحَ نَّ  أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بَيَّنَ فَ
 ، مْ يْنَهُ هُ النَّاسُ بَ لَ اوَ ، بَل تَدَ هِ ائِعِ رَ نْ شَ خَ اُهللا مِ ا نَسَ ةِ مَ لَ مْ خْ فِيْ جُ نْسَ مْ يُ لَ عْ وَ فَ رْ مْ يُ لَ
 :(٢٦٦٠) والــتــرهــيــب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وقـــال   ،(٤٦٨٢) داود  أبــو  رواه   (١)

«حسن صحيح». 
الباذِي۴ِّ. «بحر الفوائد» المشهور بــ «معاني األخبار» (٣٠٦/١ - ٣٠٧)، للكَ  (٢)

ف وزيادة. «مفتاح دار السعادة» (٢٣٧/٢)، بتصرُّ  (٣)
رواه البخاري (٦١٢٠). «بحر الفوائد» (٤٢٦/١).(٤)   (٥)

المصدر السابق.  (٦)
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. نٍ رْ قَ دَ  عْ بَ نًا  رْ قَ بِهِ  ا  وْ اصَ تَوَ وَ  ، مْ نْهُ عَ ثُوهُ  ارَ تَوَ وَ
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ــنْ  كَ الــنَّــاسُ مِ رَ دْ ــا أَ ــمَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ مِ ــيُّ ــبِ ـــالَ الــنَّ : قَ ـــالَ گ قَ ــودٍ ــعُ ــسْ بِـــي مَ ـــنْ أَ عَ
.(١)« ئْتَ شِ ا  مَ نَع  اصْ فَ  ، يِ تَحْ تَسْ لَمْ  ا  إِذَ األُولَى:  ةِ  النُّبُوَّ مِ  الَ كَ

لَم   ، يَاءَ الحَ مَ  ــدِ عُ ا  ــإِذَ فَ ؛  يَاءُ الحَ بِيحِ  القَ وَ وءِ  السُّ فِعلِ  ن  مِ منَعُ  يَ ا  إِنَّمَ  : عنَاهُ مَ
.(٢) انِعٌ مَ نهُ  مِ هُ  منَعْ يَ

نِ  عَ عَ  ادِ الرَّ نَّ  أَ علَى:  رِ  دْ القَ لِيلُ  الجَ  ، عِ النَّفْ ظِيمُ  العَ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ لَّ  دَ د  فَقَ
شُ  احِ وَ الفَ بُ  تَكَ رْ تُ وَ  ، قُ الَ األَخْ رُ  مَّ تَدَ تَ  : يَاءِ الحَ يَابِ  وبِغِ  ، يَاءُ الحَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ بِيحِ  القَ
ــى  ــطُّ إِلَ ــحُ يَ ، وَ ــبِ اقِ ــوَ ـــوءِ الــعَ ـــى سُ ــودُ إِلَ ــقُ يَ ، «وَ ــائِــبُ ــصَ فُ الــمَ ــرَ ــتَ ــقْ تُ ، وَ ــاتُ ــقَ بِ ــوْ الــمُ وَ

. اءَ شَ ا  مَ نَعُ  يَصْ هُ  إِنَّ فَ  ، تَحِ سْ يَ مْ  لَ نْ  فَمَ  .(٣)« اتِبِ رَ المَ عِ  ضَ وْ أَ
.(٤)« يَاءِ الحَ ةِ  قِلَّ لَى  عَ يدُ  عِ الوَ وَ يرُ  «التَّحذِ  : يثِ دِ الحَ ا  ذَ هَ فِي  وَ

: ائِلُ القَ الَ  قَ وَ
ـــــا ـــــدعً ــــــيــــــسَ بِ ـــــــــاءِ لَ فَ ـــــــــنَ الـــــــــوَ يـــــــتَ مِ ـــــــرِ (٥)عَ ـــــاءِ ـــــيَ ـــــــنَ الـــــحَ يــــــتَ مِ ــــــرِ ــــــد عَ ـــــــــــكَ قَ َنَّ ألِ

دِّ  السَّ هُ كَ نَّ أَ ا، وَ نْهَ اكِ عَ سَ مْ اإلِ يَةِ وَ صِ عْ لَى المَ امِ عَ دَ قْ يْنَ اإلِ ائِلُ بَ وَ الحَ يَاءُ هُ فَالحَ
ا الَ  ذَ ، فَهَ هُ نْدَ دَّ عِ هُ الَ سَ يَاءَ لَ ي الَ حَ الَّذِ ؛ فَ ءٍ يْ لَّ شَ قُ كُ رِ غْ اءُ يُ رَ المَ مَ ، انْهَ طَّمَ ا تَحَ إِذَ

ا. أْسً ا بَ  بِهَ الَ يَرَ ا، وَ لَهَ عَ يَةِ لِيَفْ صِ عْ لَى المَ امِ عَ دَ قْ نَ اإلِ انِعٌ مِ هُ مَ نَعُ مْ يَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ــــةٍ ــــشَ ــــاحِ ـــفَ لـِ   ـــــــوَ الـــــــهَ ــــــــانِــــــــي  عَ دَ إِنْ  ـــــــا  مُمَ ـــــــــــرَ ـــــــــــكَ ال وَ ـــــــــاءُ  ـــــــــيَ الـــــــــحَ ــــــــــاهُ  ــــــــــصَ عَ إِالَّ 
رواه البخاري (٦١٢٠). «المجموع شرح المهذب» (٢٤٥/٢٠).(١)   (٢)

«الذخائر واألعالق» (ص٣٤). «التمهيد» (٧٠/٢٠).(٣)   (٤)
«ديوان المعاني» (٢٠١/٢).  (٥)
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ي ــــــــدِ دتُّ يَ ــــــــــــــــدَ مٍ مَ ـــــــــرَ ـــــــــحْ ــــــــــــى مَ ــــــــــالَ إِلَ (١)فَ مُ ــــــــــــــــدَ قَ ـــــــةٍ  يـــــــبَ لِـــــــرِ ــــــــي  بِ ـــــــتْ  ـــــــعَ سَ الَ  وَ
: ائِلُ القَ الَ  قَ وَ

ــــيــــنِــــي بَ ــــــــــــــالَ  حَ ـــــــــا  مَ ـــــــةٍ  ـــــــحَ ـــــــبِـــــــيْ قَ بَّ  رُ ـــــــاءُوَ ـــــــيَ الـــــــحَ إِالَّ  ــــــــــا  ـــــــــهَ بـِ ــــــــــوْ كُ رُ ــــــــــــنَ  ــــــــــــيْ بَ وَ
ـــــــنْ ـــــــكِ لَ ــــــا وَ ــــــهَ اءَ لَ وَ ــــــــــوَ الـــــــــــــــــــدَّ ــــــــانَ هُ ــــــــكَ (٢)فَ اءُ وَ دَ ــــــــالَ  فَ ــــــاءُ  ــــــيَ الــــــحَ ـــــــــــبَ  هَ ذَ ا  إِذَ

: ائِلُ القَ الَ  قَ وَ
ـــــــهُ ـــــــإِنَّ فَ ـــــــاءَ  ـــــــيَ الـــــــحَ ــــــــرءُ  الــــــــمَ مَ  ــــــــــــــرِ حُ ا  (٣)إِذَ يــــــــرُ ــــــــدِ ــــــنــــــهُ جَ ـــــــــــانَ مِ ـــــيـــــحٍ كَ ـــــبِ ــــــلِّ قَ ـــــكُ بـِ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ـــــالِـــــي ـــــيَ الـــــلَّ ـــــــةَ  ـــــــبَ ـــــــاقِ عَ ـــــــشَ  ـــــــخْ تَ ــــــــــمْ  لَ ا  ـــــاءُ إِذَ ـــــشَ ـــــــا تَ ــــــلْ مَ ــــــعَ ــــــافْ ـــــيِ فَ ـــــحْ ـــــتَ ـــــسْ ــــــــــــمْ تَ لَ وَ
ـــــرٌ ـــــيْ خَ ــــــشِ  ــــــيْ الــــــعَ ـــــــــيْ  فِ ــــــــا  مَ  ِ َواهللَّ ـــــــــالَ  ـــــاءُفَ ـــــيَ الـــــحَ ــــــــــــــبَ  هَ ذَ ا  إِذَ ـــــــا  ـــــــيَ نْ الـــــــدُّ الَ  وَ
ـــرٍ ـــيْ ـــخَ ــــى بِ ــــيَ ــــحْ ــــتَ ـــــا اسْ ءُ مَ ــــــرْ ــــشُ الــــــمَ ــــيْ ــــعِ (٤)يَ ـــــاءُ ـــــحَ ـــــيَ الـــــلِّ ـــــقِ ـــــا بَ ـــــودُ مَ ــــى الـــــعُ ــــقَ ــــبْ يَ وَ

ــد  ــقَ ــتْ فَ ــطَ ــقَ ـــإِنْ سَ ، فَ اءُ ــرَ ــضْ ةُ الــخَ ــرَ ــشْ ــيَــتِ الــقِ ــقِ ــا بَ يــا مَ ــرِ ــضــا طَ ــودُ غَ ــى الــعُ ــقَ ــبْ يَ
. ورِ مُ بِالضُّ هُ  يَاتُ حَ نَتْ  آذَ

ا  إِذَ ؛ وَ يَاءِ لُقُ الحَ مْ خُ امَ فِيْهِ ا دَ ، مَ ةٍ ادَ عَ سَ يَاةٍ وَ نَ فِي حَ وْ يْشُ عِ ا النَّاسُ يَ ذَ كَ هَ وَ
. يَاءٍ حَ بِالَ  يَاةَ  حَ فَالَ   ، يْرٌ خَ مْ  يَاتِهِ حَ فِي  الَ  وَ مْ  فِيْهِ يْسَ  لَ فَ ا،  وْ لَكُ هَ دْ  قَ فَ وهُ  دُ قَ فَ

.(٥)« ءُ البَالَ لَّ  حَ  ، يَاءُ الحَ بَ  هَ ا «ذَ إِذَ وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ـــــــــا ـــــــــيَ الـــــــــحَ ــــــــــــــــــــــعَ  مَ ــــــــــــــيــــــــــــــاةَ  الــــــــــــــحَ (٦)إِنَّ  ــــــــاءِ ــــــــيَ الــــــــحَ ـــــــــــعَ  مَ ـــــــاءَ  ـــــــهَ الـــــــبَ   أَرَ وَ
«مصارع العشاق» (٢٦٣/٢).  (١)

«روضة العقالء» (ص٥٨)، البن حبان۴.  (٢)
«مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي» (٢١٢/٣).  (٣)

«روضة العقالء» (ص٥٧). «الفرائد والقالئد» (ص١٨). (٤)   (٥)
«ديوان ابن دريد» (ص٣٠).   (٦)
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.(١) يَمُ الشِّ نِهِ  اسِ حَ بِمَ تَحلَى  وَ  ، مُ رَ الكَ بِهِ  يَجلَى  يَاءُ  الحَ
ــوَ  هُ ا  ذَ إِ ــا  بِــهَ ــرُ  ــتَّ ــسَ ــتَ يَ ــهُ  ــلُ ــجــعَ يَ وَ  ، ــشِ احِ ــوَ الــفَ ــنِ  عَ ــرءَ  الــمَ ــزُ  ــحــجِ يَ ــاءَ  ــيَ الــحَ نَّ  إِ
 ، ةِ اءَ لـــبَـــذَ ا وَ ـــولِ  ــحــشِ الـــقَ فُ ـــن  ا عَ ــيــدً ــعِ ــهُ بَ ــلُ ــجــعَ يَ وَ ـــا،  ـــالِـــهَ وحَ ـــن أَ ـــيءٍ مِ فِـــي شَ ــبَــا  كَ
ــن  ــي عَ ــلِّ الــتَّــخَ وَ  ، ـــحـــبُـــوبٍ ــيــلٍ مَ ــمِ جَ ـــلِّ  ــي بِـــكُ ــلِّ ــحَ ـــى الــتَّ لَ إِ ـــرءَ  ـــعُ الـــمَ ـــدفَ يَ ـــاءُ  ـــيَ الـــحَ وَ
ــالُ  ــمَ جَ وَ  ، ــانِ ــنَ الــنُــقــصَ ــبــحُ مِ الــقُ وَ  ، ــالِ ــمَ ــنَ الــكَ ــالُ مِ ــمَ الــجَ وَ ؛  وهٍ ــكــرُ ــبِــيــحٍ مَ ــلِّ قَ كُ
ثَّ  حَ لِكَ  ذَ لِّ  لِكُ ؛  الِ األَشكَ وَ ومِ  سُ الرُّ الِ  مَ جَ ن  مِ ى  سمَ أَ  ، الِ األَفعَ وَ الِ  صَ الخِ
 ، ـــةٍ ـــانَ ـــجَ مَ وَ ـــةٍ  ـــاحَ قَ وَ ـــلِّ  ـــن كُ لـــبُـــعـــدِ عَ ا وَ  ، ـــاءِ ـــيَ ــقِ الـــحَ ــلُ ـخُ ــي بـِ ــلِّ ــحَ ــى الــتَّ ــلَ مُ عَ ســــالَ اإلِ

.(٢ ) اءٍ ــذَ بَ وَ ــحــشٍ  فُ وَ
ZÌ’̨]¬̨h̨ ;Ž!̨\ ;fl̨ ŽŸ ;Ô̌]Ę̈ų’\ ;‡̌Ê“̌Ą́ ;Ą̀Ë—̨

ــوا  ـــــحــيُ ملسو هيلع هللا ىلص: «اســتَ ــــــــولُ اهللاِ سُ رَ ــــالَ  قَ  : ـــــالَ قَ گ  ـــودٍ ـــســـعُ مَ بـــنِ  بْدِ اهللاِ  عَ ـــن  عَ
؛  ِ ـــــمــدُ هلِلَّ الـــــحَ ــيِــي وَ ـــــحْ ــســتَ ـــا نَ ، إِنَّ ــــولَ اهللاِ سُ ــا رَ ــلــنَــا: يَ : قُ ـــالَ »، قَ ــاءِ ــيَ ــقَّ الـــــحَ نَ  اهللاِاهللاِ  حَ مِ
ـا  مَ وَ أسَ  الرَّ ظَ  ـحفَ تَ أَن   : يَاءِ الـحَ قَّ  حَ نَ  اهللاِاهللاِ   مِ ستِحيَاءَ  االِ لَكِنَّ  وَ  ، اكَ ذَ : «لَـيسَ  الَ قَ
كَ  ـــــرَ ، تَ ةَ ـــرَ ادَ اآلخِ رَ ــنْ أَ مَ ـــــى؛ وَ الــبِــلَ ــوتَ وَ ــرِ الـــــمَ لــتَــذكُ ، وَ ــوَ ـــــا حَ مَ الــبَــطــنَ وَ ــى، وَ عَ وَ

يَاء»(٣). الـحَ قَّ  حَ نَ  اهللاِاهللاِ   مِ استَـحيَا  دِ  قَ فَ  ، لِكَ ذَ لَ  عَ فَ نْ  مَ فَ نـيَا،  الدُّ يـنَةَ  زَ
 ، ــاءِ ــيَ ــقِ ــارُ األَتْ ــعَ ـــوَ شِ ي هُ ـــذِ ، الَّ ــاءِ ــنَ اتِـــبِ الــثَّ ـــرَ ــــلُّ مَ جَ أَ ، وَ ــاءِ ــيَ لِ الــحَ ـــنَـــازِ ــــعُ مَ فَ رْ أَ
ــنــهُ  عُ مِ ــرَّ ــتَــفَ ي تَ ــــذِ ــــلُ الَّ ــــوَ األَصْ هُ ک، وَ ِ ـــــنَ اهللَّ ــيَــاءُ مِ ـحْ ــتـِ سْ : االِ ــــاءِ لِــــيَ عُ األَوْ ـــزَ ـــفْ مَ وَ
ظِ  فْ بِحِ تِبَاطُ  رْ االِ وَ  ، هِ ودِ دُ حُ نْدَ  عِ قُوفُ  الوُ هُ  دُّ حَ وَ  ، نَانُهُ فْ أَ نهُ  عَ بُ  عَّ تَشَ تَ وَ  ، انُهُ صَ أَغْ
تَّى  حَ  ، هِ مِ ارِ حَ مَ وَ يهِ  اهِ نَوَ نْ  عَ تِنَابُ  جْ االِ وَ  ، هِ ــرِ امِ َوَ ألِ ارُ  تِمَ ئْ االِ وَ  ، هِ ودِ هُ عُ وَ هِ  اثِقِ وَ مَ

. هُ رَ مَ أَ يْثُ  حَ نْ  مِ هُ  دَ قِ فْ يَ الَ  وَ  ، اهُ نَهَ يْثُ  حَ اهُ  رَ يَ الَ 
«ديوان المعاني» (٨٦/١).  «الحديث الموضوعي» (ص٢٤٥).(١)   (٢)

رواه الــتــرمــذي (٢٤٥٨)، وحــســنــه لــغــيــره األلــبــانــي۴ فــي «صــحــيــح الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب»   (٣)
.(١٧٢٤)
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ظَ  فَ يَحْ نْ  أَ وَ  هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص:  مِ الَ سْ اإلِ بِيُّ  نَ يْهِ  إِلَ و  عُ دْ يَ ي  الَّذِ يُّ  يقِ قِ الحَ ستِحيَاءُ  واالِ
 ، نَاءٍ غِ وَ  ، شٍ فُحْ إِلَى  عُ  مَ يَسْ فَالَ   ، انَهُ لِسَ وَ هُ  رَ بَصَ وَ هُ  عَ مْ سَ ظُ  فَ يَحْ  ، هُ اسَّ وَ حَ انُ  نْسَ اإلِ
نَهُ  بَطْ ظُ  فَ يَحْ لِكَ  ذَ كَ وَ ؛  رٍ نْكَ مُ وْ  أَ بِيْحٍ  بِقَ لَّمُ  تَكَ يَ الَ  وَ  ، ةٍ وَ هْ شَ وْ  أَ مٍ  رَّ حَ مُ إِلَى  رُ  نْظُ يَ الَ  وَ
ا  مَ وَ تَ  وْ المَ رُ  كُ ذْ يَ وَ  . ةً شَ فَاحِ تَكِبُ  رْ يَ فَالَ  هُ  جَ فَرْ ظُ  فَ يَحْ وَ ا،  امً رَ حَ يْهِ  إِلَ لُ  خِ دْ يُ فَالَ 
لَى  عَ ةَ  ــرَ اآلخِ ــرَ  ــآثَ فَ فنَى،  يَ ـا  مَ لَـى  عَ ى  بقَ يَ ـا  مَ ــرَ  ــآثَ فَ  ، ولِــهِ ــزُ نُ ــبْــلَ  قَ ــهُ  لَ دُّ  تَعِ يَسْ فَ  ، هُ ــدَ ــعْ بَ
. يَاءِ الحَ فِي  ةٌ  غَ بَالَ مُ وَ  هُ ي  الَّذِ ؛  ستِحيَاءِ االِ نَى  عْ بِمَ قَ  قَّ تَحَ دْ  قَ ونُ  يَكُ ا  ذَ كَ هَ وَ نيَا.  الدُّ

ــاتَ  ــتَ شْ ــعَ أَ ــمَ جَ ، وَ ــةِ ــانَ يَ الــدِّ عِ وَ ــرُّ ــشَ افِ الــتَّ ـــرَ طْ ـــذَ بِـــأَ خَ ــدْ أَ ــقَ لِـــكَ «فَ ــلَ ذَ ــعَ ــنْ فَ ــمَ فَ
يَا». نْ الدُّ وَ ةِ  رَ اآلخِ يرَ  خَ ا  هَ لَ عَ  مَ جَ وَ يَا،  لْ العُ بَةَ  تَ رْ المَ ا  لَّهَ أَحَ وَ  ، يَانَةِ الصِّ وَ يرِ  الخَ

 : ــالَ ــنِــي؟ قَ صِ وْ ولَ اهللاِ أَ سُ ــا رَ : يَ ـــالَ ـــالً قَ جُ نَّ رَ گ: أَ يــدَ ــزِ ــنِ يَ ــيــدِ بْ ــعِ ــنْ سَ عَ
.(١)« كَ مِ وْ قَ نْ  مِ ا  الـِحً صَ الً  جُ رَ ي  تَحِ تَسْ ا  مَ كَ يَ اَهللاَهللاک،  تَحِ تَسْ نْ  أَ يكَ  «أُوصِ

ا. اهَ تَضَ قْ بِمُ لِ  مَ لِلعَ فِّقَ  وُ ن  لِمَ ا!  هَ الَ أَعْ وَ ا  لَّهَ أَجَ ا  مَ  : يَّةٍ صِ وَ مِن  ا  لَهَ ا  يَ
ا  مَّ مِ أَعظَمَ   ، ةِ لوَ الخَ «فِي  الَى  عَ تَ نَ اهللاِ  مِ بْدُ  العَ يَ  تَحِ سْ يَ نْ  أَ  : ارِ اهللاِاهللاِ قَ وَ نْ  مِ فَ

.(٢)« النَّاسِ ابِرِ  كَ أَ نْ  مِ ي  يَستَحِ
ــانَ  ــو كَ : لَ ــكَ ــل لِــنَــفــسِ ــقُ ، فَ ــيــكَ ــلَ ــلِــعٌ عَ ــطَّ ، مُ ــيــكَ ــرٌ إِلَ ــاظِ ــى نَ ــالَ ــعَ نَّ اَهللا تَ ــم أَ اعــلَ وَ
ــن  ــي مِ ـــــحِ ــيــفَ الَ أَســتَ ــكَ ، فَ ـــنْـــهُ ــتُ مِ ــيْ ــحَ ـــ ســتَ انِـــي، الَ ـــــــرَ ـــي يَ ـــومِ ــي قَ ــالِـــــحِ ـــنْ صَ ــــلٌ مِ جُ رَ

هِ؟!(٣) تـرِ سَ شفَ  كَ وَ هِ  تـِ وبَ قُ عُ يلَ  تَعجِ نُ  آمَ الَ  مَّ  ثُ بِّـيگ،  رَ
هِ  ــرِ ــاهِ ظَ وَ بَاطِنـِهِ  لَـى  عَ ــلِــعٌ  ــطَّ مُ ـــــهُ  نَّ أَ وَ  ، ــانَ كَ ــيــثُ  حَ اهُ  ـــــرَ يَ نَّ اَهللا  أَ لِـمَ  عَ ــنْ  مَ ــإِنَّ  فَ
ـــــركَ  لِـــــكَ تَ ـــــــهُ ذَ ـــــبَ لَ ، أَوجَ ـــهِ ــــ اتِ ـــوَ ـــلَ ــــي خَ لِـــــكَ فـِ ــرَ ذَ ـــ ـــــحــضَ اســتَ ، وَ ـــتِـــــــهِ نِـــــــيَ ـــالَ عَ هِ وَ ـــــــــرِّ سِ وَ

. ـرِّ السِّ فـِي  ـي  اصِ عَ الـمَ
ه األلباني۴ُّ في «الصحيحة» (٧٤١). د إسنادَ أخرجه أحـمد فـي «الزهد» (ص ٥٩)، وجوَّ  (١)

«فوائد الفوائد» ( ص٧٥).  (٢)
«وصية اإلمام ابن قدامة المقدسي» (ص ٣١) .  (٣)
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:۴ حطَانِيُّ القَ الَ  قَ
ـــةٍ ـــمَ ـــلــــ ظُ ــــي  ـــــ فِ ـــــةٍ  يـــــبَ بِـــــــــــرِ ــــــوتَ  ــــــلَ خَ ا  إِذَ ــــانِوَ ــــغــــيَ ــــــى الــــطُّ ـــــــ ـــــــــةٌ إِلَ ـــــــــيَ اعِ ـــــــسُ دَ الـــــــنَّـــــــفْ وَ
ــا ـــــهَ ــــــل لَ قُ ــــــــهِ وَ لَ ـــظـــرِ اإلِ ــــن نَ ـــيِ مِ ـــــــحْ ـــاســـتَ انِـــــــــي(١)فَ ـــــــــرَ يَ مَ  ـــــالَ الـــــظَّ ــــقَ  ــــلَ خَ ي  ــــــــذِ الَّ إِنَّ 

نَأتِي  ـا  مَ نَا  اتُ ورَ عَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : قُلتُ  : الَ قَ گ  ةَ يدَ حَ بنِ  ةَ  يَ اوِ عَ مُ ن  عَ وَ
 ،« يـنُكَ مِ يَ لَكَت  مَ ـا  مَ أَو   ، تِكَ وجَ زَ نْ  مِ إِالَّ  تَكَ  ورَ عَ ظْ  «احفَ  : الَ قَ ؟  رُ نَذَ ـا  مَ وَ ا  نْهَ مِ
: «إِنِ  ـــــالَ ؟ قَ ـــعـــضٍ ـــــي بَ ـــــم فِ ــهُ ــعــضُ ـــومُ بَ ــــانَ الـــقَ ا كَ ، إِذَ ـــــــولَ اهللاِ سُ ـــا رَ : يَ ـــلـــتُ : قُ ـــــالَ قَ
انَ  كَ ا  إِذَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : قُلتُ  : ــالَ قَ ا»،  نَّـهَ يَ ـرَ يَ الَ  فَ  ، ــدٌ أَحَ ا  نَّـهَ يَ ـرَ يَ الَ  أَن  استَطَعتَ 

.(٢)« النَّاسِ نَ  مِ نْهُ  مِ يُستَـحيَى  نْ  أَ قُّ  أَحَ «اُهللاُهللا   : الَ قَ الـِيًا؟  خَ نَا  دُ أَحَ
اهُ  ــرَ ـــ ــا الَ يَ ــالِــيً ـــانَ خَ إِن كَ ، وَ ــهُ ـــ تَ ــورَ ـــــرَ عَ ــســتُ : أَن يَ ـــلَ جُ ملسو هيلع هللا ىلص الـــرَّ ــبِـــــيُّ ـــرَ الــنَّ مَ ــد أَ ــقَ فَ
انِ  نسَ اإلِ يَاءُ  حَ ونَ  يَكُ أَن  نبَغِي  يَ يفَ  فَكَ ؛  نهُ مِ استِحيَاءً  وَ گ  عَ اهللاِ مَ ا  بً دُّ أَ تَ  ، ــدٌ أَحَ

؟! اهُ نَهَ يثُ  حَ آهُ  رَ ا  إِذَ الَى،  عَ تَ نهُ  مِ
بَابُ  سْ أَ فِيهِ  لَتْ  مُ كَ دْ  قَ فَ الَى]،  عَ تَ اهللاِ  نَ  [مِ انِ  نْسَ اإلِ يَاءُ  حَ لَ  مُ كَ تَى  «فَمَ
ــيــلِ  ــمِ بِــالــجَ وَ ا،  ــورً ــهُ ــشْ ــلِ مَ ــضْ ـــارَ بِــالــفَ صَ وَ ؛  ــرِّ ــابُ الــشَّ ــبَ سْ ــهُ أَ ــنْ ــتْ عَ ــفَ ــتَ نْ ا وَ  ، ــرِ ــيْ الــخَ
 ، هُ ــرَ بِــرُّ ــهَ ظَ وَ  ، هُ ــرُّ ــرَ سِ ــهُ طَ وَ  ، ــهُ قُ ــالَ خْ ــتْ أَ بَ ــذَّ ــهَ تَ وَ  ، ــهُ ــالُ ــعَ فْ ــتْ أَ ــلِــمَ ــسَ فَ  .(٣ ا»( ــورً كُ ــذْ مَ

. هُ ــيْــرُ خَ ــثُــرَ  كَ وَ  ، هُ ــرُّ ــلَّ شَ قَ وَ
\̨!Žگ ;fl̨ ŽŸ ;‡̨ÊË̌uįâĄ́ ; ˛̂ ;fl̨Á ŽÉĆ’\ ;Î̌Ę̂÷|̨

. مِ اهللاِ ارِ حَ مَ لَى  عَ وا  ؤُ رَّ تَجَ  ، النَّاسِ نَ  مِ ثِيْرٍ  كَ نْدَ  عِ نَ اهللاِ  مِ يَاءُ  الحَ ابَ  غَ ا  مَّ لَ
تُونَ  أْ يَ تِي  مَّ أُ نْ  مِ ا  امً وَ قْ أَ نَّ  لَمَ َعْ : «ألَ الَ قَ هُ  نَّ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ گ:  انَ بَ وْ ثَ نْ  عَ

«نونية القحطاني» (ص٩٠).  (١)
رواه أبو داود (٤٠١٧)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٤٩٩/٢).  (٢)
ف يسير وزيادة]. ردِي۴ِّ [بتصرُّ «أدب الدنيا والدين» (ص٢٤٤)، ألبي الحسن الماوَ  (٣)
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ــاءً  ــبَ هَ ا اُهللاُهللاک  هَ لُ عَ يَجْ فَ ــا،  بِــيــضً  ، ــةَ ــامَ ـهَ تـِ ـــالِ  ـــبَ جِ ـــالِ  ـــثَ مْ أَ ــاتٍ  ــنَ ــسَ بِــحَ ــةِ  ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ــــوْ يَ
م  نْهُ مِ ونَ  نَكُ الَ  نْ  أَ نَا،  لَ م  لِّهِ جَ نَا،  لَ م  هُ فْ صِ  ! ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : ــانُ بَ ــوْ ثَ ــالَ  قَ ا».  نْثُورً مَ
يْلِ  اللَّ نَ  مِ ونَ  ذُ أْخُ يَ وَ م،  تِكُ لدَ جِ نْ  مِ وَ م  انُكُ وَ إِخْ م  إِنَّهُ ا  مَ «أَ  : الَ قَ ؛  لَمُ نَعْ الَ  نُ  نَحْ وَ

ا»(١). وهَ كُ تَهَ انْ مِ  اهللاِاهللاِ   ارِ حَ بِمَ لَوا  خَ ا  إِذَ  ، امٌ وَ قْ أَ م  لَكِنَّهُ وَ  ، ونَ ذُ أْخُ تَ ا  مَ كَ
؛  ـــةً ـــيَ اهِ ــا زَ ــوهَ ــلُ ــعَ جَ ، وَ ــرِ ــاهِ ــظَ ــالــمَ ــوا بِ ــنَ اعــتَ ةٍ، وَ ـــرَ ـــاهِ ــالٍ ظَ ــأَعــمَ ــوا بِ ــامُ ءِ قَ الَ ـــؤُ ـــهَ فَ
م. اتِهِ لَوَ اقِبُوا اَهللا فِي خَ رَ لَم يُ ، فَ ةً يَ اوِ ا خَ لُوهَ عَ جَ م، وَ اطِنَهُ بَوَ م، وَ هُ ائِرَ رَ لُوا سَ أَهمَ وَ

:۴ يِّ ازِ الرَّ اذٍ  عَ مُ بنِ  يَى  يَحْ قَولُ  م  لَيهِ عَ بِقُ  نطَ يَ ءِ  الَ ؤُ هَ
ــــــــهُ ــــــــانَ ـــــــلـــــــقِ إِحــــــــسَ ــــــــيــــــــنَ الـــــــخَ ــــــــــرَ بَ (٢)أَظــــــــــهَ ــــــــــالَ ـــــا خَ ـــــمَّ ــــــنَ لَ حــــــمَ ـــــــــفَ الــــــرَّ ـــــــــالَ خَ وَ

 ، هِ يَدِ ـيَتُـهُ بـِ نَاصِ ، وَ هِ تـِ وَ فـِي قَبضَ هُ : وَ ـيـهِ لَ هِ عَ عِ اطِّالَ ـيـهِ وَ رِ اهللاِ إِلَ فُّ بِنَظَ «يَستَـخِ
نَ  مِ يَستَـحيِي  ؛  هِ حِ وارِ جَ وَ هِ  لبـِ قَ لِّ  بِكُ ـيـهِ  لَ عَ هُ  عَ اطِّالَ وَ  ، ـيـهِ إِلَ ـخلُوقِ  الـمَ رَ  نَظَ ظِّمُ  عَ يُ وَ

. النَّاسَ اقِبُ  رَ يُ ا  إِنَّمَ وَ  ، َ اقِبُ اهللَّ رَ يُ اهُ  رَ نَ الَ   (٣)« نَ اهللاِ مِ يَستَـحيِي  الَ  وَ النَّاسِ 
ينًا  مِ يَ ــرُ  ــنْــظُ يَ ــا  ــمَ إِنَّ ــا،  فِــيــهَ ــولَ  خُ الــدُّ ادَ  رَ أَ وَ ــةِ  ــيَ ــصِ ــعْ بِــالــمَ ــمَّ  هَ ا  إِذَ ــنــهُ  مِ ــكَ  ــبُ ــسْ حَ وَ
ينَا،  لَ عَ لِعٌ  طَّ مُ  َ نَّ اهللَّ أَ نْ  مِ حُّ  أَصَ نَا  نْدَ عِ ا  مَ وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ اهُ  ــرَ يَ نْ  مَ اقِبُ  رَ يُ االً  مَ شِ وَ
يــنُ  ــى الــرَّ ــطَّ غَ ، وَ ــرُ ــائِ ــصَ الــبَ ــارُ وَ ــصَ ــيَــتِ األَبْ ــمِ ــعَ ، فَ ــهِ ــمِ ــلْ حِ ــالِــهِ وَ ــهَ ـــى إِمْ ــا إِلَ ــنَّ كَ ــنْ رَ ــكِ لَ وَ
 َ نَّ اهللَّ ــمْ بِأَ ــلَ ــعْ ـــمْ تَ لَ . أَ ــوبِ ــيُ مَ الــغُ ـــالَّ اقِــبْ عَ ــرَ ـــمْ نُ لَ ، وَ ـــوبَ نُ ــنَــا الـــذُّ ــبْ ــكَ تَ ــارْ ، فَ ــوبَ ــلُ الــقُ
.(٤) ةَ رَ فِ غْ المَ نهُ  مِ نْتَظِرُ  نَ وَ  ، يَةِ صِ عْ المَ فِي  اقِبُهُ  نُرَ الَ  ؟!  ِ لَى اهللَّ عَ نَا  أَ رَ أَجْ ا  فَمَ ؟  رَ يَ

نكَ  مِ هَ  اُهللاُهللا   رِ كَ ا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يكٍ رِ شَ بنِ  ةَ  امَ أُسَ ن  عَ
.(٥)« لَوتَ خَ ا  إِذَ لهُ  تَفعَ الَ  فَ يئًا،  شَ

رواه ابن ماجه (٤٢٤٥)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٥٠٥).  (١)
رين» (رقم: ١٩٣). اص والمذكِّ «كتاب القصَّ  (٢)

ف يسير. «الداء والدواء» (ص٧١٢)، بتصرُّ «الذخائر واألعالق» (ص١٦٤).(٣)   (٤)
رواه ابن حبان (٤٠٣)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح موارد الظمآن» (٢١١٦).  (٥)
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ـــعِ  اقِ ـــوَ ـــى الـــمَ ـــلَ ــــونَ عَ ــــلُ ــــدخُ يَ وَ اهللاِ  مِ  ــــارِ ــــحَ ــــمَ ـــونَ بِ ـــخـــلُ يَ يـــنَ  ـــذِ ـــــأنِ لِـــلَّ يَ ــــم  ــــلَ فَ أَ
أَن  ــبــلِ  قَ ــن  مِ  : اهللاِ لَى  إِ ــوا  ــوبُ ــتُ يَ أَن   ، ــةَ ــيــعَ ــلِ الــخَ مَ  فـــالَ األَ ونَ  ــدُ ــاهِ ــشَ يُ وَ  ، ــةِ ــيَّ ــاحِ بَ اإلِ
فِــيــهِ  ومُ  ــدُ يَ ــومَ  يَ  . ورِ ــدُ فِــي الــصُّ ــا  فِــيــهِ مَ ــلَ  ــصَّ ــحَ يُ وَ  ، ــرُ ئِ ا ــرَ فِــيــهِ الــسَّ ــبــلَــى  ــومٌ تُ يَ ــأتِــيَ  يَ
ــالَ  ــيُــقَ فَ  . ــونِ ــعُ ارجِ بِّ  رَ  : ــذنِــبُ الــمُ ــولَ  ــقُ يَ نْ  أَ ــبــلَ  قَ  ، مُ ــدَ الــقَ بِــهِ  لَّــت  زَ ــن  لِــمَ  ، مُ الــنَّــدَ
تْ  ــدَ ــعُ بَ ــد  قَ وَ  ، آتٍ ــوَ  هُ ــا  مَ ـــى  تَ أَ وَ  ، ـــانَ كَ ــا  مَ ـــانَ  كَ وَ  ، ـــاتَ فَ ــا  مَ ــاتَ  فَ  ، ــاتَ ــيــهَ هَ  : ــهُ لَ

. ــاتُ ــافَ ــسَ ــةِ الــمَ بَ ــيْــنَ الــتَّــوْ بَ وَ ــيْــنَــكَ  بَ
 £  ¢  u ے   ~  }  |  {  z  y  x﴿ چ:  ـــــــــالَ قَ
 ﴾v  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  © ¨  § ¦  ¥  ¤

[المؤمنون].
ــتِــي  ؛ الَّ ةَ ــرَ ــاجِ اتَ الــفَ ــــوَ ــعُ األَصْ ــســمَ يَ ، وَ ــنَــةَ ــاجِ ــاتِ الــمَ ــطَّ ــحَ ــدُ الــمَ ــاهِ ــشَ ــن يُ ــا مَ يَ
ـــنِ اســتَــحــيَــى  نَّ «مَ ــمْ بِــــأَ ؛ اعــلَ انِ ــــــدَ ــمِّ فِـــي األَبْ ـــنَ الــسُّ ـــمَ مِ ـــظَ عْ ، أَ ــوبِ ــلُ ــلُ فِـــي الــقُ ــمَ ــعْ تَ
ن  مِ يَستَحِ  لَم  ــن  مَ وَ ؛  اهُ لقَ يَ مَ  ــوْ يَ تِهِ  وبَ قُ عُ ن  مِ تَحيَى اُهللا  اسَ  ، يَتِهِ صِ عْ مَ ندَ  عِ نَ اهللاِ  مِ

.(١)« تِهِ وبَ قُ عُ ن  مِ تَحِ  سْ يَ مْ  لَ  ، يَتِهِ صِ عْ مَ
م: هُ بَعضُ ولُ  قُ يَ عنَى  المَ ا  ذَ هَ فِي  وَ
ــــي ــــحِ ــــســــتَ ــــــــــــا تَ نــــــــبِ أَمَ ــــــــنَ الــــــــذَّ ــــــــدمِ ــــــــا مُ ـــــــايَ ـــــــانِـــــــيـــــــكَ ثَ ةِ  ـــــــــــلـــــــــــوَ الـــــــــــخَ فِـــــــــــــي   ُ َواهللَّ
ـــــــــهُ ــــــــــ ـــــــــالُ ـــــــــــــــــــــــــكَ إِمـــــــــهَ بِّ ــــــــــــــن رَ كَ مِ ـــــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــا(٢)غَ يـــــــــكَ ـــــــــاوِ ـــــــــسَ ــــــــــــــــولَ مَ هُ طُ ــــــــــــــتــــــــــــــرُ سَ وَ
:۴ يُّ مِ كَ الحَ افِظُ  الحَ الَ  قَ
ـــــا اكَ ـــــرَ يَ أَنْ  كَ  الَ ـــــــــــــوْ مَ ـــــــنْ  مِ ـــــيِ  ـــــحْ ـــــتَ ـــــاسْ ـــــــا(٣)فَ ـــــــاكَ ـــــــهَ ـــــــا نَ ا لِـــــــمَ ـــــــــدً ـــــــــمْ ـــــــا عَ ـــــــبً ـــــــكِ تَ ـــــــرْ مُ

«الداء والدواء» (ص١١١).  (١)
«مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» (٤٦٣/٢).  (٢)

يَّة» (٣٢٥/٦) [طبعة دار علماء  روِ نَن المَ يَّة لفقه السُّ وِ بُل السَّ يَّة شرح منظومة السُّ «األفنان النَّدِ  (٣)
السلف - اإلسكندرية]، تأليف: زيد المدخلي.
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رَّ  نْ جَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ ک قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ڤ: عَ ةَ لَمَ مُّ سَ ١   أُ
نَ  نَعْ يَصْ يْفَ  فَكَ  : ةَ لَمَ سَ مُّ  أُ الَتْ  قَ فَ  ،« ةِ يَامَ القِ مَ  ــوْ يَ إِلَيْهِ  نْظُرِ  اُهللاُهللا   يَ لَمْ   ، ءَ يَالَ خُ هُ  بَ وْ ثَ
 : الَ قَ  ! نَّ هُ امُ دَ قْ أَ فُ  شِ نْكَ تَ ا  إِذً  : الَتْ قَ فَ ا»،  بْرً شِ ينَ  خِ رْ «يُ  : ــالَ قَ ؟  نَّ ولِهِ يُ بِذُ اءُ  النِّسَ

.(١)« يْهِ لَ عَ نَ  دْ زِ يَ الَ  ا،  اعً ذِرَ ينَهُ  خِ يُرْ «فَ
ا  كِنَّهَ لَ وَ ا»،  ــرً ــبْ شِ ــيــنَ  خِ ــرْ : «يُ ــةَ ــمَ ــلَ سَ ُمِّ  ألِ ــولُ  ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ سُ الــرَّ انَ اهللاِ!  بْحَ سُ ــا  يَ
ضَ  لَمْ تَرْ ، فَ يِ شْ نْدَ المَ فُ عِ شِ تَنْكَ نَّ سَ هُ امَ دَ قْ َنَّ أَ ا، ألِ ذَ اءَ الَ تُطِيْقُ هَ : إِنَّ النِّسَ لُ وْ قُ تَ

. ضِ األَرْ فِي  رُ  جِ رْ يُجَ ا  بْرً شِ بُ  الثَّوْ ى  خَ رْ يُ نْ  أَ
: ائِلِ القَ قَولُ  نَّ  لَيهِ عَ بِقُُ  نْطَ يَ ءِ  الَ ؤُ هَ

 ــــرَ ــــنْ يُ ــــلَ ــــاءِ فَ ــــيَ ــــحَ ـــبَـــابَ الْ ـــلْ ــــــنَ جِ ــــــيْ نَ ــــــارُ  «أَدْ ــــــبَ يــــــقِ غُ ــــــرِ ــــــى الــــــطَّ ــــــلَ ـــــــنَّ عَ ـــــــولِـــــــهِ يُ لِـــــــذُ
رُ  يَظهَ ــالَ  فَ  ، نَّ يَائِهِ لِحَ ونًا  هَ ينَ  يَمشِ اءَ  النِّسَ ءِ  الَ ــؤُ هَ نَّ  أَ مِ  ــالَ الــكَ ا  ــذَ هَ ــرُ  ــاهِ ظَ وَ

 .(٢)« يقِ الطَّرِ لَى  عَ بَارٌ  غُ نَّ  ولِهِ يُ لِذُ
ــا؛  هَ ــيَــاءَ ةُ حَ أَ ــرْ ــمَ تِ الْ ــدَ ــقَ ا فَ ــإِذَ ، فَ ــيَــاءِ ــحَ ــنَ الْ ــةٌ مِ ــعَ ــيَ قِــطْ ةِ هِ يقَ قِ ةُ فِــي الْحَ أَ ــرْ ــمَ الْ

ا. هَ ظَهرِ ن  مِ ا  هَ لَ يرٌ  خَ األَرضِ  بَطنُ  وَ  . ءٍ يْ شَ لَّ  كُ لَتْ  عَ فَ وَ  ، ءٍ يْ شَ لَّ  كُ تْ  دَ قَ فَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ـــــظٌّ ةِ حَ ــــــادَ ــــــعَ ـــــي الــــــسَّ ـــــبِـــــنْـــــتِ فـِ ـــــيـــــسَ لِـــــلْ ــــــــى(٣)لَ لَّ وَ وَ ـــا  ـــهَ ـــنْ عَ ـــيَـــاءُ  الـــحَ  َــــاء ــــنَ تَ إِن 
ـــالَ لِـــي ابــنُ  : قَ ــــالَ ــــاحٍ قَ بَ ــي رَ بـِ ـــاءَ بـــنِ أَ ـــطَ ـــنْ عَ ڤ: عَ اءُ ــــودَ ةُ الــــسَّ أَ ـــرْ ٢   الـــمَ
ةُ  أَ ـــرْ هِ الـــمَ ــــذِ : هَ ــــالَ ــى، قَ ــلَ : بَ ــلــتُ ؟ قُ ــةِ ــنَّ ــــلِ الــجَ هْ ـــنْ أَ ةً مِ أَ ـــــكَ امـــــرَ يْ رِ ک: أَالَ أُ ـــاسٍ ـــبَّ عَ

رواه الترمذي (١٧٣١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٧١/٢).  (١)
«المثل السائر» (٦٢/٢ - ٦٣).  (٢)

«ديوان علي الجارم» (ص١١٣).  (٣)
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بِيِّ  صَ ازِ العَ هَ ةٌ فِي الجِ لَّ : عِ عُ رْ عُ - الصَّ رَ : إِنِّي أُصْ الَتْ قَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ تَتِ النَّبِيَّ ، أَ اءُ ودَ السَّ
نِ  ــدَ ــنِّــيِّ فِــي بَ ــولِ الــجِ خُ ـدُ ــونُ بـِ ــكُ ـــد تَ قَ ، وَ تِ ــالَ ــضَ ــنُّــجٌ فِــي الــعَ ــشَ تَ ــةٌ وَ ــيــبُــوبَ ــا غَ ــبُــهَ ــصــحَ تَ

الَى: ﴿ ! " # $ % & ' ) (  عَ الَ اُهللا تَ ، قَ وعِ صرُ المَ
أَن  يَتْ  شِ خَ أَي:  ــفُ -  ــشَّ ــكَ تَ أَ ــي  إِنِّ وَ  ،- [٢٧٥ ﴾ [الــبــقــرة:  .-  ,  +  *
ينِ -؛  ينِ األَمرَ ذَ ن هَ افِيَةِ مِ عُ اَهللا لِي - أَي: بِالعَ ادْ رُ -، فَ يَ الَ تَشعُ هِ ا وَ هَ تُ ورَ رَ عَ تَظهَ
 : الَتْ قَ »، فَ افِيَكِ عَ نْ يُ وتُ  اَهللاَهللا  أَ عَ ئْتِ دَ إِنْ شِ ، وَ نَّةُ لَكِ الجَ تِ وَ بَرْ ئْتِ صَ : «إِنْ شِ الَ قَ

ا(١). هَ ا لَ عَ ، فَدَ فَ شَّ تَكَ عُ اَهللا لِي أَنْ الَ أَ ادْ ، فَ فُ شَّ تَكَ : إِنِّي أَ الَتْ قَ ، فَ بِرُ أَصْ
ا الَ يَخفَى. دِ مَ اسِ فَ نَ المَ ا فِيهِ مِ ةِ؛ لِمَ ورَ ترِ العَ سَ فِ وَ شُّ مِ التَّكَ دَ لَى عَ تْ عَ صَ رَ حَ
الَ  ا  كِنَّهَ لَ وَ  ، ضِ رَ المَ لَى  عَ بِرُ  تَصْ دْ  قَ  . يَضُ أَبْ ا  لبُهَ قَ كِنْ  لَ  ، اءُ دَ ــوْ سَ ةُ  أَ رْ المَ هِ  ذِ هَ فَ
ا. تِهَ ادَ يْرِ إِرَ نْ غَ لِكَ مِ انَ ذَ إِنْ كَ ؛ وَ افِ فَ حِ العَ رْ جَ ، وَ يَاءِ شِ الحَ دْ لَى خَ بْرَ عَ تَطِيْعُ الصَّ تَسْ
 ، ةِ أَ ـــرْ هِ الـــمَ ـــذِ ــنَ بِـــهَ يْ ــتَــدِ ــقْ نْ يَ : أَ ــيــبِ ــصِ ـــنِ الــعَ مَ ا الـــزَّ ـــذَ ةِ فِـــي هَ ــوَ ــسْ نِ لِــلــنِّ ــــأْ ــــمْ يَ لَ أَ

؟! يَاءِ الحَ وَ افِ  فَ العَ لَى  عَ يْنَ  بَّ تَرَ يَ وَ
. ةِ سَّ الخِ نَ  مِ ا  طَوقً نَ  بِسْ لَ وَ  ، ةِ فَّ العِ ثِيَابَ  لَعنَ  خَ لَكِن  وَ

ŽÔ]Ę̈ų’\ ; ŽÏĆ÷ ŽÕ ;Ö̌ Ž·]æ̨Ÿ̨

ــيــنَ  ــرِ بَ ــشِ ــنــتَ ــاءِ الــمُ ــيَ ــةِ الــحَ ــلَّ ــى قِ ــلَ ، عَ نُ ــحــزَ ــيَ ــلــبَ لَ إِنَّ الــقَ ، وَ ــعُ ــدمَ ــتَ ــيــنَ لَ إِنَّ الــعَ
. دِ البِالَ اءِ  نحَ أَ فِي   ، بَادِ العِ

: يَاءِ الحَ ةِ  قِلَّ رِ  ظَاهِ مَ نْ  مِ فَ
: البَيتِ نَ  مِ ةِ  رأَ المَ وجِ  رُ خُ ةُ  ثرَ كَ  

 ، ةٌ رَ ـــــوْ عَ ةَ  أَ ــــرْ لــــمَ ا نَّ  «إِ  : لَ ــــا قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــيِّ ـــبِ لـــنَّ ا ــــنِ  عَ گ:  ـــودٍ ـــســـعُ مَ بــــنِ  ا ــــنِ  عَ
رواه البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٥٧٦).  (١)
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ـــا،  ـــهَ بِّ رَ ـــهِ  جْ وَ ـــنْ  مِ ـــونُ  ـــكُ تَ ـــا  مَ بُ  ــــرَ قْ أَ وَ ؛  ـــانُ ـــطَ ـــيْ لـــشَّ ا ـــا  ـــهَ فَ ـــرَ ـــشْ ـــتَ سْ ا ـــتِ  جَ ـــرَ خَ ا  ذَ ــــإِ فَ
.(١ ) « ــا ــتِــهَ ــيْ بَ ــرِ  ــعْ قَ فِــي  ــيَ  هِ وَ

فـِـي  ـــا  ـــنَـــهَ يَّ زَ  : يْ أَ »؛  نُ ـــا ـــطَ ـــيْ لـــشَّ ا ـــا  ـــهَ فَ ـــرَ ـــشْ ـــتَ سْ ا ـــتِ  جَ ـــرَ خَ ا  ذَ ــــإِ «فَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــهُ ـــولُ قَ
.(٢ ) ــا بِــهَ يَ  ــوِ ــغْ يُ وَ ــا  ــهَ يَ ــوِ ــغْ لِــيُ  ، ــالِ جَ لــرِّ ا ــرِ  ــظَ نَ

: ةً طِّرَ تَعَ مُ ةِ  رأَ المَ وجُ  رُ خُ  
 ، ــحُ ــنْــفَ ــبِ يَ ــيْ يـــحَ الــطِّ ــا رِ ــنْــهَ ـــدَ مِ جَ ةٌ وَ أَ ــــرَ ــهُ امْ ــتْ ــيَ ــقِ : لَ ـــالَ گ قَ ةَ ـــرَ يْ ـــرَ بِـــي هُ ـــنْ أَ عَ
يــرُ  ــدِ ــتَ ــسْ تَ ، وَ ضِ األَرْ ــاءِ وَ ــمَ ــنَ الــسَّ ــيْ ابٍ بَ ــرَ ــتُ ــعُ بِ ــفِ تَ ــرْ يـــحٌ تَ ــارٌ - أَي: رِ ــصَ ــا إِعْ ــهَ ــلِ يْ لِــذَ وَ
ئْتِ  جِ  ،- ا  هَ لَ ا  يفً وِ تَخْ مِ  سْ االِ ا  ذَ بِهَ ا  اهَ نَادَ  - بَّارِ  الجَ ةَ  مَ أَ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ،- ودٌ  مُ عَ ا  نَّهَ أَ كَ
تُ  عْ مِ سَ إِنِّي   : الَ قَ ؛  مْ نَعَ  : الَتْ قَ ؟  يَّبْتِ تَطَ هُ  لَ وَ  : الَ قَ  ، مْ نَعَ  : الَتْ قَ ؟  دِ جِ سْ الـمَ نَ  مِ
تَطَيَّبَتْ  ةٍ  أَ ـــرَ مْ الِ ةٌ  ــالَ صَ ــبَــلُ  ــقْ تُ : «الَ  ــولُ ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــمِ ــاسِ الــقَ ــا  بَ أَ  - بُوبِي  حْ مَ  : أَيْ  - ــبِّــي  حِ

.(٣)« ةِ نَابَ الجَ نَ  مِ ا  هَ لَ سْ غُ لَ  تَسِ تَغْ فَ عَ  جِ تَرْ تَّى  حَ  ، دِ جِ سْ المَ ا  ذَ هَ لـِ
.(٤) ةِ نَابَ الجَ نَ  مِ ا  لِهَ سْ غُ كَ أَي: 

ونُ  ا يَكُ اذَ . فَمَ ةً طِّرَ تَعَ دِ مُ سجِ ت إِلَى المَ جَ رَ ن خَ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص فِيمَ سُ كمُ رَ ا حُ ذَ هَ
. ارِ ا أُولِي األَبْصَ وا يَ تَبِرُ اعْ ةً؟! فَ طِّرَ تَعَ هِ مُ نَحوِ رسٍ وَ جُ إِلَى عُ ن تَخرُ هُ فِيمَ كمُ حُ

ا  مَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَ ىگ) قَ وسَ ا مُ بَ عنِي: أَ يِّ (يَ رِ عَ نِ األَشْ عَ وَ
.(٥)« انِيَةٌ زَ يَ  هِ فَ ا،  هَ يحِ رِ نْ  مِ وا  دُ لِيَجِ مٍ  وْ قَ لَى  عَ تْ  رَّ مَ فَ  ، تْ تَعْطَرَ اسْ ةٍ  أَ رَ امْ

في  األلباني۴  وصححه   .- له  واللفظ   -  (١٦٨٥) خزيمة  وابــن   ،(١١٧٣) الترمذي  رواه   (١)
«صحيح الترغيب والترهيب» (٣٤٦).

«تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي» (٢٨٣/٤)، ألبي العُال المباركفوري۴.  (٢)
رواه أبو داود (٤١٧٤)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٤٥٢/٢).  (٣)

انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (١٥٤/١١)، ألبي الطِّيب العظيم آبادي۴.  (٤)
رواه النسائي (٥١٤١)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٤٥١/٢).  (٥)
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: يقِ الطَّرِ طِ  سْ وَ فِي  ةِ  رأَ المَ شيُ  مَ  
ــــولُ  ــــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ـــــــــــولَ اهللاِ سُ ــــعَ رَ ــــمِ ـــــــهُ سَ نَّ گ: أَ يِّ ـــــــارِ ـــــــصَ ـــــدٍ األَنْ ـــــيْ سَ ــــــي أُ بِ ـــــنْ أَ عَ
ــالَ  ــقَ ، فَ يــقِ ــرِ ــاءِ فِــي الــطَّ ــعَ الــنِّــسَ ــالُ مَ جَ ــطَ الــرِّ ــلَ ــتَ ــاخْ ، فَ ــدِ ــجِ ــسْ ــنَ الـــــمَ جٌ مِ ـــارِ وَ خَ هُ - وَ
 ، يــقَ ــرِ ــنَ الــطَّ ــقْ ــقُ ــحْ نْ تَ ــنَّ أَ ــكُ ــسَ لَ ــيْ ـــهُ لَ ـــإِنَّ ، فَ نَ ـــرْ ـــأْخِ ـــتَ ــاءِ -: «اسْ ملسو هيلع هللا ىلص لِــلــنِّــسَ ـــــولُ اهللاِ سُ رَ
ــتَّــى إِنَّ  ، حَ ارِ ــدَ ــالــجِ ــقُ بِ ــلــتَــصِ ةُ تَ أَ ــرْ ــمَ ــتِ الـــ ــانَ ــكَ : فَ ـــالَ ». قَ يــقِ ــرِ ــاتِ الــطَّ ــافَ ــنَّ بِــحَ ــكُ ــيْ ــلَ عَ

.(١) بِهِ ا  وقِهَ لُصُ نْ  مِ ارِ  دَ بِالجِ لَّقُ  يَتَعَ لَ ا  هَ بَ وْ ثَ
. لِكَ ذَ فِي  نَ  غْ الَ بَ بَلْ  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ مرِ  أَ يذِ  نْفِ تَ إِلَى  نَ  رْ ادَ بَ  ! انَ اهللاِ بْحَ سُ

؟! انِ مَ الزَّ ا  ذَ هَ فِي  اءُ  النِّسَ مَ  الَ الكَ ا  ذَ هَ يَعِي  ل  فَهَ
ا: هَ وجِ زَ بَيتِ  يرِ  غَ فِي  ا  هَ ثِيَابَ ةِ  رأَ المَ ضعُ  وَ  

ملسو هيلع هللا ىلص،  ولُ اهللاِ سُ يَنِي رَ قِ لَ ، فَ امِ مَّ نَ الحَ تُ مِ جْ رَ : خَ الَتْ ڤ قَ اءِ دَ رْ مِّ الدَّ نْ أُ عَ
ي  سِ نَفْ ي  ــذِ الَّ : «وَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــامِ ــمَّ الــحَ ــنَ  مِ  : ــتْ ــالَ قَ ؟»  اءِ دَ رْ الــدَّ مَّ  أُ ــا  يَ ــنَ  يْ أَ ــنْ  : «مِ ــالَ ــقَ فَ
ـــيَ  هِ ــا، إِالَّ وَ ـهَ ــاتـِ ــهَ مَّ ـــنْ أُ ــــدٍ مِ حَ ــيْــتِ أَ ــيْــرِ بَ ــا فِـــي غَ ــهَ ــابَ ــيَ ــعُ ثِ ــضَ ةٍ تَ أَ ـــــرَ ـــنَ امْ ـــا مِ ، مَ هِ ـــدِ بِـــيَ

.(٢)« نِ مَ حْ الرَّ يْنَ  بَ وَ ا  يْنَهَ بَ تْرٍ  سِ لَّ  كُ ةٌ  اتِكَ هَ
 ، امِ الشَّ لِ  هْ أَ نْ  مِ وْ  أَ  ، صٍ مْ حِ لِ  هْ أَ نْ  مِ اءً  نِسَ نَّ  أَ  : لِيِّ ذَ الهُ لِيحِ  الـمَ بِي  أَ نْ  عَ وَ
؟!  اتِ امَ مَّ الحَ نَّ  كُ اؤُ نِسَ لنَ  خُ دْ يَ تِي  الالَّ تُنَّ  نْ أَ  : الَتْ قَ فَ ڤ،  ةَ ائِشَ عَ لَى  عَ لنَ  خَ دَ
ا،  هَ جِ وْ زَ يْتِ  بَ يْرِ  غَ فِي  ا  هَ يَابَ ثْ أَ عُ  تَضَ ةٍ  أَ رَ امْ نَ  مِ ا  : «مَ ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ولَ اهللاِ سُ رَ تُ  عْ مِ سَ

ا»(٣). هَ بِّ رَ يْنَ  بَ وَ ا  يْنَهَ بَ تْرَ  السِّ تِ  تَكَ هَ إِالَّ 
 ، ابِحِ سَ المَ كَ ــا:  ــهَ وجِ زَ ــيــتِ  بَ ــيــرِ  غَ فِــي  ــا  ــهَ ثِــيَــابَ ــعَ  ــخــلَ تَ أَن  ةِ  ــرأَ الـــــمَ ــلَــى  عَ مُ  ــيَــحــرُ فَ

رواه أبو داود (٥٢٧٢)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة» (٨٥٦).  (١)
الترغيب  في «صحيح  األلباني۴  وصححه   ،(٢٧٠٣٨ رقم   ٣٦٢ أحمد (٣٦١/٦ -  رواه   (٢)

والترهيب» (١٦٩).
رواه الترمذي (٢٨٠٣)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٧٠).  (٣)
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. يَّةِ اضِ يَ الرِّ ةِ  يَ األَندِ وَ  ، يلِ التَّجمِ ونَاتِ  الُ صَ وَ
: وجِ الزَّ عَ  مَ ي  يَجرِ ا  بِمَ ثُ  دُّ التَّحَ  

 ، ــالِ جَ لَى الــرِّ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص) عَ سُ ــبَــلَ (أَي: رَ قْ ــمَّ أَ : ثُ ــالَ گ قَ ةَ يــرَ ــرَ بِــي هُ ــن أَ عَ
 ، هُ ــرَ ــتْ ــهِ سِ ــيْ ــلَ ــى عَ ــقَ لْ أَ ، وَ ــهُ ــابَ ــهِ بَ ــيْ ــلَ ــقَ عَ ــلَ ــأَغْ ، فَ ــهُ ــلَ هْ ــى أَ تَ ا أَ ــلُ إِذَ جُ ــمُ الــرَّ ــنْــكُ ــلْ مِ : «هَ ــالَ ــقَ فَ
لْتُ  عَ : فَ ــولُ ــقُ ــيَ ، فَ لِـــكَ ــدَ ذَ ــعْ ــلِــسُ بَ ــجْ ــمَّ يَ : «ثُ ــالَ ، قَ ــمْ ــعَ ــوا: نَ ــالُ تْرِ اهللاِاهللاِ؟!» قَ ــرَ بِسِ ــتَ ــتَ اسْ وَ
نَّ  نْكُ مِ لْ  «هَ  : الَ قَ فَ  ، اءِ النِّسَ لَى  عَ بَلَ  قْ أَ فَ  : الَ قَ تُوا؛  كَ فَسَ  : الَ قَ ا؟!»  ــذَ كَ لْتُ  عَ فَ ا،  ذَ كَ
ــتْ  لَ ــاوَ ــطَ تَ وَ ا،  بَتَيْهَ كْ رُ   ــدَ إِحْ لَى  عَ ــابٌ  ــعَ كَ ــتَــاةٌ  فَ ثَتْ  فَجَ  ، تْنَ كَ فَسَ ؟!».  ثُ ــدِّ ــحَ تُ ــنْ  مَ
 ، ثُونَ دَّ يَتَحَ مْ لَ ولَ اهللاِ، إِنَّهُ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ ا، فَ هَ مَ الَ عَ كَ مَ يَسْ ا وَ اهَ ولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص لِيَرَ سُ لِرَ
ثَلُ  مَ لِكَ  ذَ ثَلُ  مَ ا  : «إِنَّمَ الَ قَ فَ ؟»  لِكَ ذَ ثَلُ  مَ ا  مَ ونَ  رُ تَدْ لْ  : «هَ الَ قَ فَ ؛  نَهُ ثْ دَّ يَتَحَ لَ نَّ  إِنَّهُ وَ
ونَ إِلَيْه»(١). نْظُرُ النَّاسُ يَ ، وَ تَهُ اجَ ا حَ نْهَ ى مِ قَضَ ، فَ ةِ كَّ ا فِي السِّ يْطَانً يَتْ شَ ، لَقِ ةٍ يْطَانَ شَ

: القَولِ فُحشُ  وَ انِ  اللِّسَ ةُ  اءَ بَذَ  
ملسو هيلع هللا ىلص: «لَــيْــسَ  ـــــــولُ اهللاِ سُ رَ ــــالَ  قَ  : ــــالَ قَ  - گ  ـــودٍ ـــســـعُ مَ ابـــنِ   - بْدِ اهللاِ  عَ ـــنْ  عَ

.(٢)« يءِ البَذِ الَ  وَ  ، شِ احِ الفَ الَ  وَ ؛  انِ اللَّعَّ الَ  وَ  ، انِ بِالطَّعَّ نُ  مِ ؤْ الْـمُ
مِ  الَ بِيحِ الكَ الَ بِقَ جَ يَستَقبِلُ الرِّ ، وَ هِ نطِقِ شُ فِي مَ ي يَفحُ وَ الَّذِ : هُ شُ احِ الفَ «فَ

.(٣)« هُ كرُ ذِ شُ  يَفحُ ا  مَ وَ خفِ  بِالسُّ هِ  مِ الَ كَ فِي  أتِي  يَ وَ  ، هِ نَحوِ وَ بِّ  السَّ نَ  مِ
شَ  احِ الفَ لَيُبغِضُ  اَهللاَهللا  «إِنَّ   : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ نَّ  أَ گ:  اءِ ردَ الدَّ بِي  أَ ن  عَ وَ

.(٤ )« يءَ الــبَــذِ
قطعة من حديث: رواه أبو داود (٢١٧٤)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب   (١)

والترهيب» (٢٠٢٤).
رواه الترمذي (١٩٧٧)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٣٢٠).  (٢)

(٣) «التخويف من النار» (ص٢١٩).
رواه الترمذي (٢٠٠٢)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٦٤١).  (٤)
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. الِ األَفعَ وَ الِ  األَقوَ نَ  مِ ؛  ةٌ شَ فَاحِ يَ  فَهِ ةٍ  بِيحَ قَ ةٍ  صلَ خَ لُّ  كُ وَ
 : اءُ الــبَــذَ وَ  ، هُ قُ لُ خُ ــاءَ  سَ ا  إِذَ  : ــلُ جُ الــرَّ ا  ــذَ بَ وَ  ، ــولِــهِ قَ فِــي  شُ  احِ الفَ ــوَ  هُ  : يُّ ــذِ الــبَ وَ

. بِيحُ القَ مُ  الَ الكَ
: اتٍ يَ ارِ عَ يَاتٍ  اسِ كَ اءِ  النِّسَ وجُ  رُ خُ  

ونُ  يَكُ : «سَ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ولَ اهللاِ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ وک قَ رٍ مْ بْدِ اهللاِ بْنَ عَ نْ عَ عَ
ـــنَّ  ـــهُ ـــإِنَّ ، فَ ـــنَّ ـــنُـــوهُ ... الـــعَ ـــــاتٌ يَ ـــــارِ ـــاتٌ عَ ـــيَ ـــاسِ ـــمْ كَ هُ ـــاؤُ ... نِـــسَ ـــــــالٌ جَ ـــتِـــي رِ مَّ ــــرِ أُ فِـــي آخِ

.(١)«... ونَاتٌ لعُ مَ
النَّارِ  لِ  هْ أَ نْ  مِ انِ  نْفَ «صِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  ةَ رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ وَ
يَاتٌ  اسِ اءٌ كَ نِسَ ، وَ ا النَّاسَ بُونَ بِهَ رِ رِ يَضْ نَابِ البَقَ ذْ أَ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ ا: قَ مَ هُ رَ لَمْ أَ
ــلــنَ  خُ ــدْ ، الَ يَ ــةِ ــائِــلَ ــتِ الـــــمَ ــةِ الــبُــخْ ــنِــمَ ــأَسْ ـــنَّ كَ ـــهُ وسُ ؤُ ، رُ تٌ ـالَ ــائـِ تٌ مَ ــيــالَ ــمِ ، مُ ـــاتٌ يَ ـــارِ عَ

ا»(٢). ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ ةِ  يرَ سِ مَ نْ  مِ دُ  لَيُوجَ ا  هَ يحَ رِ إِنَّ  وَ ا،  هَ يحَ رِ نَ  دْ يَجِ الَ  وَ  ، نَّةَ الـجَ
؟! نَّ هُ ائِرُ بَصَ نَّ وَ هُ ارُ يَتْ أَبصَ مِّ ؟ أَعُ ءِ الَ ؤُ ولُ هَ قُ ينَ عُ ! أَ ظِيمِ انَ اهللاِ العَ بحَ ا سُ يَ

ابَ  آدَ وَ ــــنِ  يْ الــــدِّ ـــالِـــيـــمَ  ـــعَ تَ ـــنَ  ـــفْ ـــالَ خَ اتِـــي  ـــوَ الـــلَّ اتُ  ـــرَ ـــاجِ الـــفَ ةُ  ـــوَ ـــسْ الـــنِّ ءِ  الَ ــــؤُ ــــهَ فَ
بِــسَ  ــالَ ــنَ الــمَ ـسْ ــبـِ لَ ، وَ ـــنَّ هِ ـــدِ اعِ ـــوَ ـــنْ سَ ــنَ عَ ــفْ ــشَ كَ ، وَ ــنَّ ــهُ ــسَ بِ ــالَ ــنَ مَ ــعَ ــلَ ــخْ ، فَ مِ ســــالَ اإلِ
ــةِ  ــنَ ــتْ الــفِ فِـــي  ـــدُ  يْ ـــزِ تَ ــــا  ــــمَ نَّ إِ وَ ؛  ةً رَ ــــــوْ عَ ـــي  ـــفِ ـــخْ تُ الَ  وَ ا،  ـــدً ـــسَ جَ ـــرُ  ـــتُ ـــسْ تَ الَ  ـــتِـــي  الَّ ـــةَ  ـــقَ ـــيْ قِ الـــرَّ
 ، ســمِ بِــاالِ يَاتٌ  اسِ كَ ــنَّ  ــهُ «فَ  . ــالِ جَ الــرِّ ــارِ  ــظَ نْ أَ تُ  فْ لَ ا  فِيْهَ يَةً  شْ مِ يْنَ  شَ مَ وَ  ، اءِ ــرَ غْ اإلِ وَ
ــمُ  ــائِــكُ ـــرُّ نِــسَ شَ ملسو هيلع هللا ىلص: «... وَ ــبِــيِّ لُ الــنَّ ـــوْ ــنَّ قَ ــهِ ــيْ ــلَ ــبِــقُ عَ ــنْــطَ »، يَ ــةِ ــيــقَ ــقِ ــاتٌ فِــي الــحَ يَ ــارِ عَ

.(٣)« اتُ نَافِقَ المُ نَّ  هُ وَ  ، تُ يِّالَ تَخَ المُ اتُ  جَ تَبَرِّ المُ
رواه أحمد (٢٢٣/٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٠٤٣).  (١)

رواه مسلم (٢١٢٨).  (٢)
قطعة من حديث: رواه البيهقي في «السنن» (٨٢/٧)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة»   (٣)

.(١٨٤٩)
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: ائِلِ القَ لُ  وْ قَ نَّ  يْهِ لَ عَ بِقُ  نْطَ يَ وَ
ـــــهُ لَ ــــــاءَ  ــــــيَ حَ الَ  ــــــن  مَ   أَرَ ــــــي  نِّ ــــــأَ كَ ـــــــــي  ــــا(١)إِنِّ ــــانَ ــــريَ عُ الـــــنَّـــــاسِ  ــــيــــنَ  بَ ـــــةَ  ـــــانَ مَ أَ الَ  وَ

عِ  ارِ ــــوَ نَ فِـــي الــــشَّ ـــتَـــرْ ـــبَـــخْ ـــتَ ـــــنَّ يَ هُ ، وَ ةَ ـــوَ ـــسْ ءِ الـــنِّ الَ ــــــؤُ ملسو هيلع هللا ىلص هَ رَ الـــنَّـــبِـــيُّ ـــــوَّ ـــدْ صَ ـــقَ لَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  لِـــهِ ـــوْ ــــنَ بِـــقَ هُ رَ ــــوَّ ، صَ ـــاتِ يَ ـــدَ ـــتَ ـــنْ الـــمُ اقِ وَ ــــــوَ ــنَ فِـــي األَسْ ــعْ ــكَّ ــتــسَ ، ويَ ـــاتِ قَ ـــرُ الـــطُّ وَ
؛  الِ جَ الرِّ بِ  لُوْ لِقُ تٌ  يْالَ مِ مُ  ، نَّ يَتِهِ شْ مِ فِي  تٌ  ائِالَ مَ نَّ  نَّهُ أَ  : أَيْ  « تٌ يالَ مِ مُ تٌ  ائِالَ «مَ
تَّى  ، حَ ــنَّ هُ ــورَ ــعُ ــنَ شُ ــفْ ــفِّ ــصَ ــنَّ يُ ــهُ نَّ : بِــأَ ــنَّ ــهِ ــبَــائِــحِ ــنْ قَ ملسو هيلع هللا ىلص مِ يــمُ ــرِ ــولُ الــكَ سُ دَ الــرَّ ــدَّ ــمَّ عَ ثُ
يْهِ  لَ عَ تْ  عَ ضَ وَ دْ  قَ وَ  ، اعِ تِفَ رْ االِ فِي  لِ  مَ الجَ نَامِ  سَ ثْلَ  مِ نَّ  نْهُ مِ ةِ  دَ احِ الوَ رُ  عْ شَ بِحَ  يُصْ
هُ  نَّ أَ كَ ا  هَ أْسِ رَ قَ  فَوْ تْهُ  سَ دَّ كَ وَ  ، ةِ يَ رِ غْ المُ بَاغِ  األَصْ نَ  مِ اعٍ  نْوَ بِأَ تْهُ  بَغَ صَ وَ ؛  نَةِ يْ الزِّ اعَ  نْوَ أَ

. يْنِ الصِّ دِ  وْ دُ سُ نْ  مِ الٍ  عَ دٌّ  سَ وْ  أَ  ، بَلِ الجَ نَ  مِ قٌ  اهِ شَ
 ، ــانِ ــسَ نْ اإلِ قَلبُ  ــهُ  لَ عُ  زَ فْ يَ ا  بِمَ يفَ  رِ الشَّ يْثَ  دِ الحَ ا  ــذَ هَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ تَمَ  خَ ــدْ  قَ وَ

ا». هَ يحَ رِ نَ  دْ يَجِ الَ  وَ  ، نَّةَ الـجَ لنَ  خُ دْ يَ «الَ   : الَ قَ فَ
ا،  هَ يْمَ نَعِ وَ نَّةَ  الجَ انُ  نسَ اإلِ مَ  رَ يُحْ نْ  أَ ؟!  ابِ ذَ العَ ا  ذَ هَ نْ  مِ دُّ  أَشَ ابٍ  ذَ عَ أَيُّ  وَ

؟! امٍ عَ ئَةِ  مِ سِ مْ خَ ةِ  يْرَ سِ مَ نْ  مِ دُ  جَ وْ يُ ا  هَ يحَ رِ نَّ  أَ عَ  مَ ا،  بَدً أَ ا  هَ يحَ رِ دَ  يَجِ الَّ  أَ وَ
. اءِ عَ يْبُ الدُّ جِ يْعٌ مُ مِ ، إِنَّكَ سَ ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ تَنِ مَ نَ الفِ نَا مِ ظْ فَ مَّ احْ اللَّهُ

ابِ  جَ الحِ لْعِ  بِخَ ا،  هَ لَ يْطَانُ  الشَّ لَى  مْ أَ وَ ا،  هَ سُ نَفْ ا  هَ لَ لَتْ  وَّ سَ نْ  مَ لُّ  كُ مَّل  لتَتَأَ وَ
: التَّالِيَ يثَ  دِ الحَ  ، يَاءِ الحَ وَ

ملسو هيلع هللا ىلص... إِذْ  ـــــولِ اهللاِ سُ ــعَ رَ ــنُ مَ ــحْ ــا نَ ــنَــمَ ــيْ : بَ ـــالَ گ قَ ــاصِ و بــنِ الــعَ ــرِ ــمْ عــنْ عَ
رُ  مَ أَحْ مُ  صَ أَعْ ابٌ  ــرَ غُ ا  فِيهَ انًا  بَ رْ غِ   نَرَ نَا:  لْ قُ فَ يْئًا؟»  شَ نَ  وْ ــرَ تَ لْ  هَ وا!  «انْظُرُ  : ــالَ قَ
نْ  مَ إِالَّ   ، اءِ النِّسَ نَ  مِ نَّةَ  الجَ لُ  يَدخُ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  ولُ اهللاِ سُ رَ الَ  قَ فَ  ، يْنِ لَ جْ الرِّ وَ ارِ  نْقَ المِ

.(٢)« انِ بَ الغِرْ فِي  ابِ  رَ الغُ ا  ذَ هَ ثْلَ  مِ نَّ  نْهُ مِ انَ  كَ
«ديوان المعاني» (١٣٩/١).  (١)

رواه أحمد (١٩٧/٤ رقم ١٧٧٧٠)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (١٨٥٠).  (٢)
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لُ  يَدخُ ــنْ  مَ ــةِ  ــلَّ قِ ــنْ  عَ ــةٌ  كِــنَــايَ ــوَ  هُ وَ  . ــيْــنِ ــلَ جْ الــرِّ وَ ارِ  نْقَ المِ ــرُ  ــمَ أَحْ ــوَ  هُ  : ــمُ ــصَ األَعْ
. لِيلٌ قَ يزٌ  زِ عَ انِ  بَ رْ الغِ فِي  فَ  صْ الوَ ا  ذَ هَ َنَّ  ألِ  ، اءِ النِّسَ نَ  مِ نَّةَ  الجَ

 ، ــارِ ــبَّ ــطَ الــجَ ــخَ ــجــلِــبُ سَ ، تَ ــــارٌ مَ دَ ــةٌ وَ ــيــبَ ــصِ ــاءِ «مُ ــيَ ــةَ الــحَ ــلَّ ـــإِنَّ قِ : فَ ــامِ ــتَ فِـــي الــخِ وَ
الَ  ، وَ ــبِــيــرَ ــرُ الــكَ قِّ ــوَ ، الَ يُ ــيــرٌ ــقِ لِــيــلٌ حَ ــاءِ ذَ ــيَ ــلِــيــلُ الــحَ قَ ؛ وَ ــولِ الــنَّــارِ خُ ــبًــا لِــدُ ــبَ ــونُ سَ ــكُ يَ وَ
ةِ  سَ الَ جَ مُ ن  مِ ي  أَخِ ر  فَاحذَ ؛  بِيرِ الكَ لِيِّ  العَ اهللاِ  نَ  مِ يَستَحيِي  الَ  وَ  ، يرَ غِ الصَّ مُ  يَرحَ

.(١)« يَاءِ الحَ لِيلِي  قَ
Ž‹ÊŸ̌É⁄̨’\ ; ŽÔ]Ę̈ų’\ ;fl̨ ŽŸ ;fiÑĘ̂ê̌

Zčäflÿ‰ Ž‡€a@ čÂ fl«@ čÔËŞ‰€aflÎ@ č“ÎŽä» fl‡€bči@ čäflfl̨ a@ Ž⁄äflm   ١
 : يْبَةُ النَّاسِ مْ هَ كُ دَ نَّ أَحَ نَعَ مْ : «الَ يَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ گ: عَ يدٍ عِ بِي سَ نْ أَ عَ

.(٢)« هُ عَ مِ سَ وْ  أَ  ، هُ دَ هِ شَ وْ  أَ  ، آهُ رَ ا  إِذَ قٍّ  بِحَ مَ  لَّ تَكَ يَ نْ  أَ
الِ  مَ بِالشِّ لِ  األَكْ نِ  عَ بِيهِ  أَ نَهيِ  ن  مِ دُ  لَ الوَ يَ  تَحِ يَسْ فَ  ، الِهِ مَ بِشِ الِدٌ  وَ لَ  كُ أْ يَ نْ  أَ كَ

. نْهُ مِ يَاءً  حَ
. نَ النَّاسِ يَاءً مِ ، حَ رِ نْكَ نِ المُ يَ عَ النَّهْ ، وَ فِ وْ رُ عْ رَ بِالمَ كَ األَمْ تْرُ يْ لَكَ أَنْ تَ نْبَغِ فَالَ يَ

Z čêbŞ‰€a@ flÂčfl@ĆıbflÓzčn žça@ č·žqč⁄a@ ŽÚflœflâbfl‘Žfl   ٢
يَا  تَحْ اسْ ــهُ  نَّ أَ ــمَ  عُ ــزْ يَ وَ ا،  هَ افِحَ يُصَ فَ ــلٍ  جُ رَ ــى  إِلَ ــا  هَ ــدَ يَ ــةٌ  ــنَــبِــيَّ جْ أَ ةٌ  أَ ـــرَ امْ ــدَّ  ــمُ تَ نْ  ــأَ كَ
ــنْ  ــطٍ مِ ــيَ ــخْ ـــمْ بِــمِ كُ ـــدِ حَ أْسِ أَ ــنَ فِـــيْ رَ ــعَ ــطْ َنْ يُ ملسو هيلع هللا ىلص: «ألَ ـــــولُ اهللاِ سُ ـــالَ رَ ـــدْ قَ قَ ــا؛ وَ ــنْــهَ مِ

.(٣)« لَهُ لُّ  تَحِ الَ  ةً  أَ رَ امْ سَّ  يَمَ نْ  أَ نْ  مِ لَهُ  يْرٌ  خَ  ، دٍ يْ دِ حَ
«صيد األفكار في األدب واألخالق والحكم واألمثال» (٩٣/٢).  (١)

رواه أحمد (٥٣/٣ رقم ١١٤٩٨)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (١٦٨).  (٢)
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» [٢٠/ رقم (٤٨٦)] من حديث معقل بن يسارگ، وقال   (٣)

األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٩١٠): «حسن صحيح».
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: التَّالِيَ يثَ  دِ الحَ رِ  كَّ ليَتَذَ فَ ا،  نهَ مِ يَاءً  حَ أَجنَبِيَّةً  ةً  أَ امرَ افَحَ  صَ ن  فَمَ
ـــــى اهللاِ  اهللاِ  ضَ ـــسَ رِ ـــمَ ـــتَ ــــنِ الْ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــــــولُ اهللاِ سُ ــــالَ رَ ـــت: قَ ـــالَ ڤ قَ ـــةَ ـــشَ ـــائِ ـــن عَ عَ
النَّاسِ  ى  ضَ رِ سَ  التَمَ نِ  مَ وَ ؛  نْهُ عَ النَّاسَ  ى  ضَ أَرْ وَ  ، نهُ عَ اُهللاُهللا  يَ  ضِ رَ  ، النَّاسِ طِ  خَ بِسَ

.(١)« النَّاسَ يهِ  لَ عَ طَ  خَ أَسْ وَ  ، يْهِ لَ عَ طَ اُهللا  اُهللا  خِ سَ  ، طِ اهللاِاهللاِ خَ بِسَ
طَ  خِ سَ ا  إِذَ وَ ؛  نهُ عَ النَّاسَ  ــى  أَرضَ  ، بدِ العَ نِ  عَ ــيَ  ضِ رَ ا  إِذَ نَّ اَهللاچ  أَ اعلَم  وَ

. يهِ لَ عَ النَّاسَ  طَ  أَسخَ  ، بدِ العَ نِ  عَ
Z č·‹č»€a@ čkfl‹ flü@ Ž⁄äflm   ٣

.(٢) لُّمِ التَّعَ تَركِ  لَى  عَ ثُ  بعَ يَ ي  الَّذِ وَ  هُ  ، لمِ العِ فِي  ومُ  ذمُ المَ يَاءُ  الحَ
. بِرٌ تَكْ سْ مُ الَ  وَ يٍ  تَحْ سْ مُ لمَ  العِ لَّمُ  تَعَ يَ الَ   :۴ دٌ اهِ جَ مُ الَ  قَ

. يِّ عِ رْ لمِ الشَّ نْ طَلَبِ العِ يَاءُ مِ نَّ الحَ هُ نَعْ مْ مْ يَ پ، لَ ابِيَّاتِ حَ إِنَّ الصَّ ا: فَ ذَ لِهَ وَ
أَن  يَاءُ  الحَ نَّ  هُ منَعُ يَ ن  يَكُ لَم   ، ارِ األَنصَ اءُ  نِسَ اءُ  النِّسَ نِعمَ  ڤ:  ةُ ائِشَ عَ الَت  قَ

.(٣) ينِ الدِّ فِي  هنَ  قَّ تَفَ يَ
ZÔ̌]Ę̈ų’\ ;Å̌fl̨’Ę̂įĄ́ ; Ć€ ŽŸ

لَّبُ  تَقَ نَ ي  الَّذِ ـى،  الَ عَ تَ نَ اهللاِ  مِ ونَ  يَكُ نْ  أَ نْبَغِي  يَ يَاءِ  الـحَ أَعظَمَ  نَّ  بِأَ ژ  ـمْ لَ اعْ
تَـحتَ  نَحنُ  وَ ؛  يـنٍ عَ ةَ  طَرفَ نْهُ  عَ نَستَغنـِي  الَ  وَ  ، ارَ هَ النـَّ وَ ـيلَ  اللَّ هِ  انـِ إِحسَ وَ هِ  مِ نِعَ فـِي 
نَا،  قَ لَ خَ ي  الَّذِ وَ  هُ فَ  . ـيءٌ شَ فِعلِنَا  وَ ولِنَا  قَ وَ الِنَا  حَ نْ  مِ نْهُ  عَ غِيبُ  يَ الَ   ، هِ ـرِ بَصَ وَ هِ  معِ سَ
 ، ــهِ أَرضِ لَـى  عَ نَعِيشُ  وَ  ، هِ ــوِّ جَ فـِي  سُ  تَنَفَّ نَ وَ  ، هِ يـرِ خَ نْ  مِ مُ  نَطْعَ فَ نَا،  قَ زَ رَ ي  ــذِ الَّ ــوَ  هُ وَ

رواه ابن حبان (٢٧٦)، وصححه لغيره األلباني۴ في «صحيح موارد الظمآن» (١٢٨٢).  (١)
(٢) «شرح صحيح البخاري» (١٤٩/١)، البن بطال۴.

ا به قبل الحديث (١٣٠)، ووصله مسلم [٦١ - (٣٣٢)]، واللفظ  ا مجزومً قً ذكره البخاري معلَّ  (٣)
له.
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لِــكَ  ذَ بَعدَ  ـا  مَ ـــــى  إِلَ وَ  ، اللَّحدِ ـى  إِلَ دِ  هْ الـمَ ــنَ  مِ تنَا  رَ مَ غَ هُ  ؤُ آالَ وَ ؛  ـائِهِ مَ بِسَ نَستَظِلُّ  وَ
؟  ــنْــهُ مِ ي  نَستَـحِ الَ  ــيــفَ  ــكَ فَ ـــــى -.  ــالَ ــعَ تَ اءَ اُهللا  شَ إِن  ــنَّــةِ -  الـــــجَ فِـــــي  يــلٍ  ــوِ طَ ــودٍ  ــلُ خُ ــن  مِ

ةِ؟! اءَ سَ بِاإلِ مِ  النِّعَ هِ  ذِ هَ لَّ  كُ ابِلُ  قَ نُ يفَ  كَ وَ
نَ  مِ ي  يَستَحِ الَ  ــمَّ  ثُ  ، نَ اهللاِ مِ مِ  النِّعَ ــنَ  مِ بِــهِ  ــا  مَ ــلَّ  كُ نَّ  أَ علَمُ  يَ ن  مَّ مِ بُ  جَ العَ وَ

! نهُ عَ اهُ  نَهَ ا  مَ ابِ  ارتِكَ لَى  عَ ا  بِهَ ةِ  انَ ستِعَ االِ
بَتَ  ثَ ا  إِذَ ـهُ  َنَّ ألِ  ، هِ تـِ قُدرَ وَ لـِهِ  الَ جَ وَ ةِ اهللاِ  ظَمَ بِعَ ةِ  فَ عرِ «الـمَ نَ  مِ يَاءُ  الـحَ دُ  لَّ تَوَ يَ وَ
لَـى  عَ ــبَ  ــلَ ــغَ فَ  ، ـــــهُ لَ ــةَ  ــيــبَ الـــــهَ وَ نَ اهللاِ  مِ ــاءَ  ــيَ الـــــحَ ـــهُ  ثَ ورَ أَ  ، ــبــدِ الــعَ ــلــبِ  قَ فِـــــي  تَعظِيمُ اهللاِ 

: ورٍ مُ أُ ةُ  مسَ خَ هِ  لبـِ قَ
 ?﴿  . ـــهِ حِ ارِ ـــوَ جَ وَ هِ  لبـِ قَ فِـــــي  ـــــا  مَ ــلَــى  عَ ــظِــيــمِ  الــعَ عِ اهللاِ  اطِّالَ كــرُ  ذِ  : الً  أَوَّ

.[٥١ ﴾ [األحزاب:  D C  B  A  @
. يـهِ دَ يَ ـيـنَ  بَ ا  دً غَ امِ  قَ الـمَ كرُ  ذِ وَ  : ـــــا  ـــــيً ـانـِ ثَ

 Ê  É﴿  . ــهِ حِ ارِ ــوَ جَ وَ هِ  لبـِ قَ ـــــالِ  عــمَ أَ يعِ  ـمِ جَ ــنْ  عَ ـــاهُ  إِيَّ ـــــهُ  الُ ــؤَ سُ وَ  : ــــــــا  ــــثً ـــــالـِ ثَ
.[٣٦ Ñ﴾ [اإلسراء:   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

اقِ  األَرزَ وَ امِ  نعَ اإلِ وَ انِ  حسَ اإلِ اعِ  نوَ بِأَ  ، ـيـهِ إِلَ هِ  انـِ إِحسَ امِ  وَ دَ كرُ  ذِ وَ  : ــــا  ـــعً ابـِ رَ
 . ــانِــهِ حــسَ ِ ــةَ إلِ ــايَ ــالَ نِــهَ ، فَ ــانِ حــسَ ــثِــيــرُ اإلِ ڽ كَ ـــوَ هُ ــا، وَ ــايَ ــطَ الــعَ وَ

.[٥٣ ﴾ [النحل:  Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
.[١٣ È﴾ [سبأ:   Ç  Æ  Å﴿  . هِ بِّ لِرَ نْهُ  مِ كرِ  الشُّ ةُ  قِلَّ وَ  : ا  سً امِ خَ

يَاءِ  الـحَ ةُ  ــوَّ قُ بدِ  العَ نَ  مِ  [ ثَتْ [انبَعَ  ، هِ لبـِ قَ لَـى  عَ ــورِ  األُمُ هِ  ــذِ هَ كــرُ  ذِ لَبَ  غَ ا  ــإِذَ فَ
؛  هُ يَكرَ ـا  ـمَّ مِ ـيءٍ  لِشَ دٌ  عتَقِ مُ وَ  هُ وَ  ، هِ لبـِ قَ لَـى  عَ لِعَ  طَّ يَ نْ  أَ نَ اهللاِ  مِ فَاستَـحيَى   ، نَ اهللاِ مِ
 ، ـيَةٍ عصِ مَ لِّ  كُ نْ  مِ لبَـهُ  قَ رَ  فَطَهَّ  ، هُ يَكرَ ـا  بِمَ كُ  رَّ تَـحَ تَ  ، هِ حِ ارِ وَ جَ نْ  مِ ةٍ  حَ ارِ جَ لَـى  عَ أَو 

.(١)« ـيـهِ اصِ عَ مَ يعِ  ـمِ جَ نْ  مِ هُ  حَ ارِ وَ جَ نَعَ  مَ وَ
ف وزيادة]. زِي۴ِّ [بتصرُّ وَ رْ «تعظيم قدر الصالة» (٨٢٦/٢)، لإلمام محمد بن نصر المَ  (١)
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يَ  ، أَو يُخفِ هُ ا يَكرَ نهُ مَ عَ مِ ، أَو يَسمَ هُ ا يَكرَ لَى مَ اهُ عَ رَ هِ أَن يَ بِّ ن رَ يَستَحيِي مِ فَ
. يهِ لَ عَ تُهُ  مقُ يَ ا  مَ تِهِ  يرَ رِ سَ فِي 

ــهُ  نَّ أَ ــمْ  ــلَ اعْ وَ  ، اتِ ــوَ ــلَ الــخَ فِــي   ِ نَ اهللَّ مِ ــاءِ  ــيَ ــيــكَ «بِــالــحَ ــلَ عَ  : ِ ِاهللَّ فِي اهللَّ األَخُ  ــا  ــهَ يُّ أَ
 ، كَ حُ ارِ وَ كُ بِهِ جَ رَّ تَحَ ا تَ  مَ هُ يَرَ نَّ أَ ، وَ اتٍ اوَ مَ بعِ سَ فَوقِ سَ هِ وَ رشِ نْ فَوقِ عَ اكَ مِ رَ يَ

  C   B   A   @   ?    >   =   <   ;   :﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ  ُ ـــــالَ اهللَّ قَ
.[١٠٨ ﴾ [النساء:  J I   H   G   F   E   D

ک:  ُ الَ اهللَّ ، قَ كَ درِ ولُ فِي صَ يَجُ كَ وَ سُ بِهِ نَفسُ وِ سْ ا تُوَ لَمُ مَ عْ لِكَ يَ ذَ كَ وَ
    $        #  "  ! L  ×    Ö      Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï﴿
N﴾ [تبارك:       2  1   0  /  .  -   ,  M    *  )   (    '  & %

.[١٢ - ١٤
 ، ــارٍ ــهَ نَ ــن  مِ ــةً  ــاعَ سَ ــوْ  لَ وَ ک،  ِ اهللَّ نَ  مِ ــاءِ  ــيَ بِــالــحَ األَخُ  ــا  ــهَ يُّ أَ ــكَ  ــفــسَ نَ دْ  ــوِّ ــعَ فَ
هِ  ــذِ ــتُــمْ هَ اكْ وَ  ، ــةَ ــاعَ ــظْ تِــلــكَ الــسَّ ــفَ احْ وَ ــدْ  ــمَّ عُ ، ثُ ــاتِــكَ ــمَّ ــهِ مُ وَ ــالِــكَ  شــغَ ــى أَ لَ إِ ــدْ  ــمَّ عُ ثُ
ا،  ـــذَ هَ ـــلَ  ـــثْ مِ ـــلُ  ـــعـــمَ تَ ـــكَ  نَّ ـــأَ بِ ا  ـــــدً حَ أَ ثْ  ـــدِّ ـــحَ تُ الَ   ، كَ ـــــوالَ مَ ـــيـــنَ  بَ وَ ـــيـــنَـــكَ  بَ ـــةَ  ـــلَ ـــامَ ـــعَ الـــمُ
ا  ــذَ هَ دُ  ــوَّ ــعَ ــتَ تَ لِــكَ  ــذَ كَ الُ  ـــزَ تَ الَ  وَ ؛  ــلــبِــكَ قَ ــنْ  مِ ــةِ  ــبَ اقَ ــرَ الــمُ ــورُ  نُ ــئَ  ــفِ ــنــطَ يَ أَن  ــى  ــشَ ــخْ ــيُ فَ
 : ــلــبَــكَ قَ قُ  ــارِ ــفَ يُ الَ  فِــيــكَ  ــةً  ــبِــيــعَ طَ  ِ اهللَّ نَ  مِ ــيَــاءُ  الــحَ ــى  ــبــقَ يَ ــتَّــى  حَ  ، ــةٍ ــاعَ سَ ــعــدَ  بَ ــةً  ــاعَ سَ
 ، ـــةُ ـــابَ ـــهَ الـــمَ وَ ــشــيَــةُ  الــخَ ـــنُـــهُ  ـــســـكُ تَ وَ  ، ـــلـــبُ الـــقَ لِـــكَ  ـــذَ بِ ــمُ  ــيَــنــعَ فَ  ، اكَ ـــــرَ يَ ک  َ اهللَّ نَّ  أَ

.(١ )« الــتَّــعــظِــيــمُ وَ ــيَــاءُ  الــحَ وَ
ــالَ ـــاكَ فِـــي مَ عَ ـــرْ ـــالِـــقٍ يَ ـــنْ خَ ــيِ مِ ــحْ ــتَ ــاسْ (٢)فَ رِ ــــــدَ ــى خَ ــلَ ــنــهُ عَ ـــــنْ مِ كُ ءٍ وَ ـــــالَ ـــي خَ فـِ وَ

      
«مفتاح طريق األولياء» (ص٣٤ - ٣٥).   (١)

«نزهة األبصار بطرائف األخبار واألشعار» (ص٦٣٠)، لعبد الرحمن بن درهم.   (٢)



NRQNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ُم الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ وَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  رَ  ِ هلِلَّ دُ  مْ الحَ
 ، ــــلِــــيــــنَ ــــرسَ الــــمُ وَ ـــيَــــاءِ  نــــبـِ األَ ــــمِ  ــــاتَ خَ ــــى  ــــلَ عَ
ـــن  مَ وَ  ، ــيــنَ ــعِ جــمَ ـهِ أَ ــبـِ ــحْ صَ وَ ـــى آلِـــهِ  ـــلَ عَ وَ
. يــنِ مِ الــدِّ ــوْ يَ ــى  لَ إِ ــانٍ  ــسَ ــم بِــإِحْ ــهُ ــبِــعَ تَ

 ، يـــــــمٌ ـــــــرِ كَ ـــــــقٌ  ـــــــلُ خُ ـــــــاءُ  ـــــــيَ لـــــــحَ «ا
ــا  ــيَ ــحْ ــتَ اسْ ــنِ  ــمَ فَ  ، ــانِ يــمَ اإلِ ــنَ  مِ ــاءُ  ــيَ لــحَ ا وَ
 ، يــنُــهُ دِ ــمَّ  تَ وَ ــهُ  نُ ــا يــمَ إِِ ــلَ  ــمُ كَ ــدْ  ــقَ فَ  ، ــقِّ لــحَ ا ــنَ  مِ
 : ـــاءِ ـــيَ ـــحْ ـــتِ سْ االِ ـــةُ  ـــبَ قِ ـــا ـــعَ فَ ؛  اهُ ــــوَ ــــقْ تَ انَ  ــــنْــــوَ عُ لِـــــكَ  ذَ ـــــانَ  كَ وَ
؛  ــةِ ــنَّ لــجَ ا ـــولُ  خُ دُ وَ  ، ــائِــصِ ــقَ لــنَّ ا انِ  رَ دْ أَ ـــنْ  مِ ــةُ  مَ ــالَ لــسَّ ا وَ ةُ  ــا ــجَ لــنَّ ا
فِــــي  يــــــلٌ  ــــــزِ جَ ـــــــــــرٌ  جْ أَ وَ  ، ةٌ ــــــــرَ خَ ــــــــدَّ مُ ــــــنُــــــوزٌ  كُ  : ـــــاءِ ـــــيَ لـــــحَ ا ابُ  ـــــــــــوَ ثَ وَ

.(١ )« ةِ ــرَ اآلخِ
ـــنَ  مِ ــــرٌ  ــــتْ سَ وَ  ، اقٍ وَ ــــابٌ  ــــجَ حِ وَ  ، ــــابِــــغٌ سَ ــــاسٌ  لِــــبَ ـــيَـــاءُ  «الـــحَ
ــنَ  ـــيـــبٌ مِ قِ رَ وَ  ، يــنِ ــيــفُ الــدِّ ــلِ حَ وَ  ، ــافِ ــفَ ـــو الــعَ خُ أَ وَ  ، ئِ ــاوِ ــسَ الــمَ
ـــنِ  ـــى عَ ـــهَ ـــنْ تَ وَ  ، ـــادِ ـــسَ ــــنِ الـــفَ ودُ عَ ــــــذُ ـــةٌ تَ ـــالِـــئَ ــــنٌ كَ ــــيْ عَ وَ ؛  ـــةِ ـــمَ ـــصْ الـــعِ

.(٢ )« ــاسِ نَ دْ األَ وَ ــاءِ  ــشَ ــحْ الــفَ
 ، ــــةِ ــــالِــــيَ لــــعَ ا ــــالِــــبِ  ــــطَ الــــمَ ــــــنَ  مِ ــــاءِ  ــــيَ ــــالــــحَ بِ ـــــــافَ  ـــــــصَ تِّ االِ نَّ  إِ
 ، ــةٌ ــظِــيــمَ ــةٌ عَ مــنِــيَ أُ وَ ؛  ــةِ ــالِــيَ ــبِ الــغَ اهِ ــوَ الــمَ وَ  ، ــةِ ــيَ ــامِ ــدِ الــسَّ ــاصِ ــقَ الــمَ وَ

ــا. إِالَّ بِـــــهَ الُ  ــوَ األَحْ ــحُ  ــلُ ــصْ ، الَ تَ ــةٌ يــمَ ــرِ ــةٌ كَ ــايَ غَ وَ
 ، ــالِ ــمَ ــقُ فِــيْ األَعْ ــيْ فِ ــوْ الــتَّ ، وَ ــنُ ــسَ ــحَ ــنَــاءُ الْ ــهِ الــثَّ ــيْ ــلَ ــبُ عَ تَّ ــرَ ــتَ يَ
فِــي  ؛ وَ بِ ـــآرِ ـــمَ ــقُ الْ ــيْ ــقِ ــحْ تَ ، وَ ــالِــبِ ــطَ ــمَ ــيْــلُ الْ نَ ، وَ ـــبَـــالِ حُ الْ ــــالَ صَ وَ
واألمـــثـــال» (٩٢/٢)،  والــحــكــم  واألخـــالق  األدب  فــي  األفــكــار  «صــيــد   (١)

للقاضي حسين بن محمد المهدي.  
«نزهة األبصار بطرائف األخبار واألشعار» (ص٣٤٠).   (٢)
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 . ائِمٌ دَ زٌ  وْ فَ وَ  ، يرٌ زِ غَ يرٌ  خَ وَ  ، يمٌ سِ جَ طَاءٌ  عَ وَ  . يلٌ زِ جَ ابٌ  ثَوَ وَ  ، ظِيْمٌ عَ رٌ  جْ أَ ةِ  رَ اآلخِ
. النَّاسِ نَ  مِ األَعظَمُ  ادُ  وَ السَّ هُ  دَ قَ فَ  ، ةِ يمَ القِ الِيَةُ  غَ  ، ينَةٌ ثَمِ ةٌ  رَ وهَ جَ يَاءُ  الحَ

النَّبِيلِ  فِيْعِ  الرَّ لُقِ  الْخُ  ، يَاءِ الْحَ لُقِ  خُ يَاءِ  إِحْ لَى  عَ نَ  يْ دِ اهِ جَ لَ  مَ نَعْ نْ  أَ يْنَا  لَ عَ
. ــاءُ ــيَ ـــاعَ فِــيــهِ الــحَ ـــنٍ ضَ مَ ، فِــي زَ ــاءِ ــدَ الــنِّــسَ ــنْ ــةً عِ ــاصَّ ؛ خَ يـــنَ ـــرِ فِـــي اآلخَ ــنَــا، وَ ــسِ ــفُ نْ فِــي أَ

: ائِلِ القَ قَولُ  يهِ  لَ عَ بِقُ  نطَ يَ وَ
ــــــــــمْ هُ اءَ رَ ــــاءِ وَ ــــيَ ـــــعَ الــــحَ ـــــاءَ مَ فَ وا الـــــوَ ـــــذُ ـــــبَ (١)نَ ــــمُ هَ رْ ا الــــدِّ ــــذَ ـــونُ هَ ـــكُ ــيْــثُ يَ ـحَ ـــمُ بـِ ـــهُ فَ

الُ  همَ اإلِ وَ  ، ةٌ ظِيمَ عَ هُ  الِحُ صَ مَ وَ  ، ظِيمٌ عَ هُ  أَجرُ يَاءِ  الحَ لُقِ  خُ بِإِحيَاءِ  يَامُ  القِ فَ
. ةٌ يمَ سِ جَ هُ  دُ اسِ فَ مَ وَ  ، بِيرٌ كَ هُ  إِثمُ

رُ  ـــرَ الـــضَّ ، وَ ـــيـــمٌ خِ ــلُ وَ ــقــبَ ــســتَ الــمُ ، وَ ــيــمٌ ــمِ ــرُ عَ ــطَ ــالــخَ ـا فَ ـنـَ ــبـِ اجِ ـوَ ــم بـِ ــقُ ـــم نَ ـــئِـــن لَ لَ وَ
. ليِمٌ أَ ابُ  ذَ العَ وَ  ، يمٌ سِ جَ

نْ  ولُ بِـــأَ ــؤُ ــسْ ـــوَ الــمَ هُ ؛ وَ ــةُ غــبَ ـــيـــهِ الــرَّ إِلَ ، وَ نُ ــكــالَ ــيــهِ الــتُّ ــلَ عَ ، وَ ــانُ ــعَ ــســتَ ُ الــمُ َواهللَّ
لِيُّ  وَ هُ  إِنَّ  ، الً مَ عَ وَ ا  لمً عِ يَاءِ  الحَ يقِ  لِتَحقِ  : نَّةِ السُّ لِ  هْ أَ نْ  مِ انِنَا  إِخوَ ائِرَ  سَ وَ نَا،  قَ فِّ وَ يُ

. كِيلُ الوَ نِعمَ  وَ سبُنَا  حَ وَ  هُ وَ  ، بِهِ انُّ  المَ وَ لِكَ  ذَ

      

«ديوان األبيوردي» (ص٥٤).   (١)





NRTNNRRTT ، هُ رُ نَستَغفِ وَ ينُهُ  نَستَعِ وَ هُ  دُ نَحمَ  ِ هلِلَّ مدَ  الحَ نَّ  إِ
ــــا  ــــنَ ــــسِ نــــفُ ورِ أَ ـــــــــــرُ ــــــن شُ ِ مِ ــــــــــاهللَّ ــــــــوذُ بِ ــــــــعُ نَ وَ
ــالَ  فَ  ُ اهللَّ هِ  هدِ يَ ــن  مَ ــالِــنَــا،  عــمَ أَ ــئَــاتِ  ــيِّ سَ وَ
يَ  ادِ هَ فَالَ  يُضلِلْ  مَن  وَ  ، هُ لَ لَّ  ضِ مُ
 ، ُ اهللَّ إِالَّ  ٰـــــهَ  لَ إِ الَ  أَن  ــــدُ  شــــهَ أَ وَ  ، ــــهُ لَ
نَّ  أَ ــــــدُ  شــــــهَ أَ وَ  ، ــــــهُ لَ يـــــكَ  ـــــرِ شَ الَ  هُ  حــــــــدَ وَ

. ــهُ ــولُ سُ رَ وَ هُ  ــبــدُ ا عَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ
لَ  مُ كَ قَد  ي  الَّذِ افِي  الكَ اَهللاچ  نَّ  إِ فَ  : بَعدُ ا  مَّ أَ
ونَ  ــرُّ ــضــطَ يَ وَ ــونَ  ــحــتَــاجُ يَ ــا  ــيــعَ مَ ــمِ جَ هُ  ــبَــادَ ــافِــي عِ ، الــكَ ــتِــهِ ــايَ فِــي كِــفَ
ــزا،  عِ وَ ا  ــصــرً نَ وَ  ، ةً ءَ ــالَ كَ وَ ــا  ــظً ــفَ حِ وَ ــا،  ــوتً قُ وَ ــا  ــاشً ــعَ مَ وَ ــا  زقً ــيــهِ رِ لَ إِ
ــهِ  ــتِ ــونَ ــعُ ــمَ ــى بِ ــفَ ــكــتَ يُ ي  ـــــذِ لَّ ا وَ  ، ـــونَ هُ ـــكـــرَ يَ ـــا  ـــلَّ مَ ــم كُ ــنــهُ ـــعُ عَ افِ الـــدَّ
e﴾ [الفرقان].   ¿  ¾  ½  ¼ ﴿  . هُ ا وَ سِ ن  مَّ عَ

. ــاهُ يَّ إِ إِالَّ  ــبــدَ  ــي الــعَ ــســتَــكــفِ يَ ــالَ  فَ  ، ــةٍ ــايَ ــلِّ كِــفَ صــلُ كُ ــوَ أَ ــهُ فَ
:۴ يِّمِ القَ ابنُ  الَ  قَ

ــــــةً ــــــايَ ــــــمَ حِ ــــــةً وَ ــــــايَ ــــــفَ ــــيــــبُ كِ ــــسِ ــــــــــــوَ الــــحَ هُ وَ
(١) انِ أَوَ ــــلَّ  كُ ـــبـــدِ  الـــعَ ـــي  ـــافِ كَ ــــبُ  ــــسْ ــــحَ الَ وَ
ـــلـــبِ  جَ ــــــي  فِ وَ  ، ءِ ـــــالَ ـــــبَ ل ا فــــــعِ  دَ ـــــي  «فِ ــــبــــدِ  لــــعَ ا ــــي  فِ ــــا كَ أَي: 
فِـــي  وَ  ، ـــرِّ لـــشَّ ا ـــــةِ  لَ ا زَ إِ فِـــي  هُ  ـــبـــدَ عَ ــــافٍ  كَ ڽ  ـــوَ ـــهُ فَ  . ـــاءِ لـــنَّـــعـــمَ ا

.(٢ )« ــيــرِ لــخَ ا ــةِ  لَ ــا نَ إِ
ـــم  ـــهُ ـــمَّ هَ أَ ــــا  مَ ـــيـــعَ  ـــمِ جَ ـــادِ  ـــبَ لِـــلـــعِ ـــي  ـــافِ لـــكَ ا ــــوَ  هُ ـــيـــبُ  ـــسِ ـــالـــحَ فَ
ــــعِ  دفَ وَ  ، ـــعِ فِ ـــا ـــنَ لـــمَ ا ـــولِ  ـــصُ حُ ـــن  مِ ـــم:  نـــيَـــاهُ دُ وَ ـــم  يـــنِـــهِ دِ مــــرِ  أَ ـــن  مِ

. ــارِّ ــضَ لــمَ ا
«النونية» (٢٣٣/٢).  (١).(١٦٥/٨) «مجموع الفتاو»  (٢)
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. اتِ لِمَّ المُ مُ  نهُ عَ عُ  دفَ يَ وَ  ، اتِ مَّ هِ المُ هُ  بَادَ عِ ي  يَكفِ چ  وَ هُ فَ
ا؟! هَ معَ جَ اكَ اُهللا  فَ كَ ةٍ  نِعمَ ن  مِ م  كَ وَ ا؟  هَ رَّ شَ اكَ اُهللا  فَ كَ لِيَّةٍ  بَ ن  مِ م  كَ

 ﴾L  M  L  K  J  I  H  G  F﴿ ـــــــالَ اُهللاگ:  قَ
[األنفال].

هُ  ـــدَ حْ ــوَ وَ ــهُ ــم، فَ ــافِــيــهِ كَ ــافِــيــكَ وَ ، أَي: كَ ــكَ ــاعِ ــبَ تْ ــبُ أَ ــسْ حَ ــبُــكَ وَ ــسْ أَي: اُهللا حَ
ونَ  تَاجُ يَحْ ــالَ  فَ  ، هُ ــبْــدَ عَ ــافٍ  كَ ــوَ  هُ وَ  ، دُ مْ الحَ ــهُ  لَ وَ لْكُ  المُ ــهُ  لَ ڽ  ــهُ ــإِنَّ فَ  ، مْ يهِ فِ كْ يَ

. دٍ أَحَ إِلَى  هُ  عَ مَ
نَا  مَ ي أَطعَ ِ الَّذِ ِهلِلَّ مدُ هلِلَّ : «الحَ هِ اشِ  إِلَى فِرَ ا أَوَ ولُ إِذَ قُ انَ النَّبِيُّ يَ دْ كَ قَ لَ وَ

.(١)« يَ ؤوِ مُ الَ  وَ لَهُ  افِيَ  كَ الَ  ن  مَّ مِ م  فَكَ انَا،  آوَ وَ ا  انَ فَ كَ وَ انَا،  قَ سَ وَ
ن  مِ انَا  فَ كَ وَ  ، ابِ رَ الشَّ نَ  مِ انَا  قَ سَ وَ  ، امِ الطَّعَ نَ  مِ نَا  مَ أَطعَ ي  ــذِ الَّ  ِ هلِلَّ مدُ  فَالحَ
ا.  يهَ إِلَ ي  نَأوِ وَ البَردِ  نَ  مِ وَ رِّ  الحَ نَ  مِ ا  بِهَ نَستَكِنُّ  تِي  الَّ اكِنَ  سَ المَ نَا  لَ يَّأَ  هَ وَ  ، رٍّ شَ لِّ  كُ

. ةَ النِّعمَ هِ  ذِ هَ ونَ  مُ يُحرَ وَ  ، يءُ الشَّ ا  ذَ هَ م  هُ لَ لُ  يَحصُ الَ  النَّاسِ  نَ  مِ ا  ثِيرً كَ إنَّ  فَ
أَن  ولُ  ــســؤُ الــمَ  ُ اهللَّ وَ  ، ةِ ـــرَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ فِــي  افِيةً  كَ ــاالً  ــصَ خِ دُ  ــورِ نُ لِي  يَ ا  فِيمَ وَ

. التَّوفِيقِ وَ ةِ  ايَ دَ الهِ لِيُّ  وَ هُ  إِنَّ ا،  بِهَ لِ  مَ لِلعَ نَا  قَ فِّ وَ يُ
      

رواه مسلم (٢٧٥١).  (١)
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 V  U  T﴿ گ:  ــــــــــــــــــالَ قَ
.[٣٦ ﴾ [الزمر:  X W

. هُ بدَ افٍ عَ هُ كَ حدَ هُ وَ نَّ چ أَ أَخبَرَ فَ
ـــــــودِهِ،  جُ ــــهِ وَ مِ ــــرَ ـــن كَ ـــيـــسَ مِ لَ أَي: أَ
ةِ  رَ تِهِ الظَّاهِ يَّ بُودِ امَ بِعُ ي قَ هِ الَّذِ بْدِ تِهِ بِعَ نَايَ عِ وَ
ــا  يً ــقــتَــدِ مُ ــا وَ ــصً ــخــلِ هُ مُ ـــلَ أَمــــــرَ ـــثَ امـــتَ ، وَ ـــةِ ـــنَ ـــاطِ الـــبَ وَ
الً  الَ إِجْ نْهُ وَ ا مِ وفً نْهُ خَ ى عَ ا نَهَ اجتَنَبَ مَ ، وَ  ِ ولِ اهللَّ سُ بِرَ
نْ  ــنْــهُ مَ ــعُ عَ ــدفَ يَ ، وَ ــاهُ نــيَ دُ يــنِــهِ وَ يهِ فِــي أَمــرِ دِ يَكفِ َ سَ إِنَّ اهللَّ ، فَ ــبَّــةً ــحَ مَ وَ

. هِ يرِ ِ إِلَى غَ ةِ اهللَّ ايَ بدُ فِي كِفَ الَ يَحتَاجُ العَ . وَ وءٍ هُ بِسُ أَ نَاوَ
ـــن  بِـــمَ أَي:   .[٣٦ [الــــزمــــر:   ﴾ X W  V  U  T﴿

.(١ ــاطِــنًــا( بَ وَ ا  ــرً ــاهِ ــتِــهِ ظَ يَّ ــبُــودِ ــومُ بِــعُ ــقُ يَ
ةُ اهللاِ»(٢). ايَ هُ كِفَ لُ لَ بِّه، تَحصُ ةِ رَ بُودِيَّ بدِ بِعُ بِ قِيَامِ العَ سَ بِحَ «فَ
فـِـي  ـــةً  يَّ ـــبُـــودِ عُ هِ  ـــبـــدِ عَ ـــى  ـــلَ عَ ـــى  ـــالَ ـــعَ تَ  ِ هلِلَّ نَّ  ـــــأَ بِ ژ  ــــمْ اعــــلَ وَ
الَ   ، ــةَ ثَ ــورَ الــثَّــالَ مُ األُ هِ  ــذِ هَ نَّ  ــإِ فَ  . ــوبِ نُ الــذُّ وَ ــائِــبِ  ــصَ الــمَ وَ ــمِ  الــنِّــعَ

ا. ــدً بَ ــا أَ ــنــهَ ــبــدٌ عَ ــكُّ عَ ــنــفَ يَ
ـــةِ  ثَ ـــالَ ــى ثَ ــلَ ــبــنِــيٌّ عَ ــــوَ مَ هُ ، وَ ــكــرُ : الــشُّ ـــمِ ـــتُـــهُ فِـــي الـــنِّـــعَ يَّ ـــبُـــودِ ـــعُ فَ

. حِ ارِ وَ بِالجَ لِ  مَ العَ وَ انِ  اللِّسَ وَ لبِ  بِالقَ  : انٍ أَركَ
ةِ  رَ الظَّاهِ وَ البَاطِنَةِ  مِ  بِالنِّعَ افُ  عتِرَ االِ  : بِالقَلبِ كرُ  الشُّ فَ

 Ï  Î  Í  Ì﴿ گ:  الَ قَ  . ضلِهِ بِفَ وَ نهُ  مِ ا  نَّهَ أَ وَ  ، نعِمِ لِلمُ
.[٥٣ ﴾ [الــنــحــل:  Ò Ñ  Ð

عدي» (٣١٥/٣). «مجموع مؤلفات السِّ  (١)
المصدر السابق (٢٨٧/٣).  (٢)
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وَ  هُ وَ ا،  بِهَ افِ  عتِرَ االِ وَ ةِ  النِّعمَ رِ  كُّ تَذَ ةَ  ظَمَ عَ بَيِّنُ  يُ ا  مَ يثِ  دِ الحَ فِي  اءَ  جَ دْ  قَ وَ
.(١)« لَيَّ عَ تِكَ  بِنِعمَ لَكَ  بُوءُ  «أَ  : ارِ ستِغفَ االِ يِّدِ  سَ في  هُ  ولُ قَ

ـــا.  هَ ـــارُ إِظـــهَ ــــا، وَ هَ ادُ ــــعــــدَ تَ ــــا، وَ هَ كــــرُ ذِ ، وَ ـــمِ ـــنَـــاءُ بِـــالـــنِّـــعَ : الـــثَّ ـــانِ ـــسَ ـــكـــرُ بِـــالـــلِّ الـــشُّ وَ
K﴾ [الضحى].  s  r  q  p﴿ چ:  الَ قَ

ثُ  دُّ : «... التَّحَ نْبَرِ لَى المِ الَ النَّبيُّ عَ : قَ الَ ک قَ انِ بنِ بَشيرٍ نِ النُّعمَ عَ وَ
.(٢)« رٌ فْ كُ ا  هَ كُ رْ تَ وَ  ، رٌ كْ شُ  ِ ِاهللَّ ةِ اهللَّ مَ بِنِعْ

نْ  بُّ أَ َ يُحِ َاهللَّ : «إِنَّ اهللَّ ِ ولُ اهللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ وک قَ ِ بنِ عمرٍ بْدِ اهللَّ نْ عَ عَ وَ
.(٣)« هِ بْدِ عَ لَى  عَ تِهِ  مَ نِعْ رَ  ثَ أَ   يَرَ

 : الَ قَ (٤)، فَ ونٍ : أَتَيتُ النَّبِيَّ فِي ثَوبٍ دُ الَ نْ أَبِيهِ قَ صِ عَ ــوَ نْ أَبِي األَحْ عَ وَ
نَمِ  الغَ بِلِ وَ نَ اإلِ ُ مِ انِي اهللَّ دْ آتَ : قَ الَ ؟» قَ الِ نْ أَيِّ المَ : «مِ الَ . قَ مْ : نَعَ الَ ؟»، قَ الٌ «أَلَكَ مَ

.(٥)« تِهِ امَ رَ كَ يْكَ وَ لَ ِ عَ ِاهللَّ ةِ اهللَّ مَ رُ نِعْ يُرَ أَثَ لْ ، فَ االً ُ مَ ُاهللَّ اكَ اهللَّ ا آتَ إِذَ : «فَ الَ . قَ قِيقِ الرَّ يْلِ وَ الخَ وَ
فِي   ، كَ لِبَاسِ فِي  الِ  المَ ا  ذَ هَ رُ  ثَ أَ يْكَ  لَ عَ نْ  يَكُ لْ فَ  ، الٍ بِمَ يْكَ  لَ عَ  ُ مَ اهللَّ نْعَ أَ ا  إِذَ فَ
فِي  يْكَ  لَ عَ  ِ ةِ اهللَّ مَ نِعْ ــرُ  ثَ أَ لِيُرَ  ؛  اتِكَ قَ فَ نَ فِي   ، اتِكَ قَ دَ صَ فِي   ، وبِكَ كُ رْ مَ فِي   ، يتِكَ بَ
هِ  لِيمِ عْ تَ نْ  مِ لْمِ  العِ ا  ذَ هَ رُ  ثَ أَ يْكَ  لَ عَ يُرَ  لْ فَ  ، لْمٍ بِعِ يْكَ  لَ عَ  ُ مَ اهللَّ نْعَ أَ ا  إِذَ وَ  . الِ المَ ا  ذَ هَ

.(٦) لِكَ ذَ غيرِ  وَ ک،  ِ إِلَى اهللَّ ةِ  عوَ الدَّ وَ  ، النَّاسِ ينَ  بَ هِ  رِ نَشْ وَ
أَن  وَ ک،  ِ طَاعةِ اهللَّ لَى  عَ إِالَّ  مِ  بِالنِّعَ يُستَعانَ  الَ  نْ  أَ  : حِ ارِ وَ بِالجَ كرُ  الشُّ وَ

رواه البخاري (٦٣٠٦ و٦٣٢٣). واللفظ للرواية األولى.  (١)
رواه أحمد (٢٧٨/٤)، وحسنه األلباني۴ في «الصحيحة» (٦٦٧).  (٢)

رواه الترمذي (٢٨١٩)، وقال المحدث األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٢٦٠):   (٣)
«حسن صحيح».

أي: دنيء غير الئق بحالي من الغنى.  (٤)
رواه أبو داود (٤٠٦٣)، وانظر «صحيح سنن أبي داود» (٣٤٢٨).  (٥)

شرح رياض الصالحين (٥٢٤/٣).  (٦)
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. يهِ اصِ عَ مَ نْ  مِ يءٍ  شَ فِي  ا  الِهَ استِعمَ نَ  مِ رَ  يَحذَ
.[١٣ ﴾ [سبأ:  Ä Ã  Â  Á  À﴿ :چ الَ قَ

ونَ  كُ أَ أَن  ــبُّ  أُحِ ــالَ  فَ «أَ  : ولُ قُ يَ وَ  ، اهُ مَ دَ قَ رَ  طَّ تَفَ تَ تَّى  حَ ومُ  قُ يَ النَّبِيُّ  ــانَ  كَ وَ
ا؟!»(١). ورً كُ شَ ا  بدً عَ

ا. لَيهَ عَ برِ  بِالصَّ فَ  : ائِبِ صَ المَ فِي  تُهُ  يَّ بُودِ عُ ا  مَّ أَ وَ
 ، كوَ نِ الشَّ انِ عَ بسُ اللِّسَ حَ ، وَ ورِ قدُ طِ بِالمَ خُّ نِ التَّسَ بسُ النَّفسِ عَ : حَ برُ الصَّ وَ

. هِ نَحوِ ، وَ رِ عَ نَتفِ الشَّ ، وَ قِّ الثِّيَابِ شَ ، وَ اللَّطمِ ؛ كَ يَةِ عصِ نِ المَ حِ عَ ارِ وَ بسُ الجَ حَ وَ
. ةِ ثَ الثَّالَ انِ  األَركَ هِ  ذِ هَ لَى  عَ برِ  الصَّ ارُ  دَ فَمَ

 E  D  C  B  A  @  ?  >  y  <  ;﴿ الَى:  عَ تَ ــالَ  قَ
 R  Q  P  O N  M  L  K  J  I  z  G  F

[البقرة].  ﴾A
نَّ  أَ علَمَ  يَ وَ  ، ندَ اهللاِ عِ األَجرَ  بَ  يحتَسِ وَ بَّرَ  تَصَ يَ أَن  انِ  نسَ اإلِ لَى  عَ بُ  اجِ الوَ فَ

. ابُ الثَّوَ ثُرَ  كَ يبَةُ  صِ المُ تِ  ظُمَ عَ ا  لَّمَ كُ هُ  نَّ أَ وَ  ، ابِ صَ المُ ظَمِ  عِ عَ  مَ الثَّوابِ  ظَمَ  عِ
. مِ النَّدَ ، وَ ارِ ستِغفَ االِ ا، وَ نهَ ةِ مِ ةُ إِلَى التَّوبَ رَ بَادَ : المُ نُوبِ تُهُ فِي الذُّ يَّ بُودِ ا عُ مَّ أَ

ــهُ  ــولُ ــهُ قَ لُ ــاوَ ــنَ ــتَ ي يَ ـــذِ لِـــكَ الَّ ـــذَ ، «فَ ثِ تِ الـــثَّـــالَ ـــاالَ ِ فِــي الـــحَ ا هلِلَّ ــبــدً ـــانَ عَ ــن كَ ــمَ فَ
.[٣٦ ﴾ [الزمر:  X W  V  U  T﴿ الَى:  عَ تَ

ــلَ  كــمََ أَ ــهُ  لَ  ِ ةُ اهللَّ ايَ كِفَ ــتْ  ــانَ كَ  ، ــةِ يَّ ــودِ ــبُ الــعُ ــوقِ  ــقُ بِــحُ مَ  ـــوَ قْ أَ ــبــدُ  الــعَ ـــانَ  كَ ــا  ــمَ ــلَّ ــكُ «فَ
.(٢)« بِهِ سَ بِحَ ةِ  ايَ الكِفَ نَ  مِ صَ  نَقَ ا،  نهَ مِ صَ  نَقَ ا  مَ وَ ؛  تَمَّ أَ وَ

ــدَ  جَ وَ ن  فَمَ  ، ةِ النَّاقِصَ ــعَ  مَ ةُ  النَّاقِصَ وَ  ، ةِ التَّامَّ ةِ  يَّ بُودِ العُ ــعَ  مَ ةُ  التَّامَّ ةُ  ايَ الكِفَ فَ
رواه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠).  (١)

عدي» (٣/ ٣٤٥). (٢) «مجموع مؤلفات السِّ
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.(١)« هُ نَفسَ إِالَّ  نَّ  لُومَ يَ فَالَ  لِكَ  ذَ يرَ  غَ دَ  جَ وَ مَن  وَ دِ اَهللا،  ليَحمَ فَ ا  يرً خَ
ينَا  لَ عَ يُسبِغَ  أَن  وَ  ، ةِ ـــرَ اآلخِ وَ نــيَــا  الــدُّ فِــي  ــا  نَ الَّ ــتَــوَ يَ أَن  ــةَ  ــابَ جَ اإلِ ــوُّ  ــرجُ الــمَ  ُ اهللَّ وَ
 ، بَرَ صَ ابتُلِيَ  ا  إِذَ وَ  ، رَ كَ شَ يهِ  لَ عَ مَ  نعِ أُ ا  إِذَ ن  مَّ مِ نَا  لَ يَجعَ أَن  وَ  ، بَاطِنَةً وَ ةً  رَ ظَاهِ هُ  مَ نِعَ

. رَ استَغفَ ذنَبَ  أَ ا  إِذَ وَ
UŽ!\ Ì÷̨¡̨ ;◊̌ ć—Ę̂Ći’\  M  

فــــعِ  دَ وَ  ، ــوبِ ــطــلُ الــمَ ـــولِ  ـــصُ حُ فِـــي  چ  ِ لَى اهللَّ عَ ـــادُ  عـــتِـــمَ االِ ـــوَ  هُ  : ـــلُ كُّ ـــوَ الـــتَّ وَ
ا(٢). فِيهَ ونِ  أذُ المَ األَسبَابِ  فِعلِ  وَ بِهِ  ةِ  الثِّقَ عَ  مَ  ، وهِ كرُ المَ

ا  ــعُ بِهَ فِ ــنــدَ يَ ، وَ ــوبُ ــطــلُ ــا الــمَ ــلُ بِــهَ ــحــصُ ــتِــي يَ ـــابِ الَّ ــمِ األَســـبَ ــن أَعــظَ ــلُ مِ كُّ الــتَّــوَ وَ
الَى: ﴿ < ? @C D C B A﴾ [األحزاب]؛  عَ ُ تَ الَ اهللَّ ، قَ وهُ كرُ المَ
هِ،  بدِ الِحِ عَ صَ هِ بِمَ لمِ لِكَ لِعِ ذَ ، وَ بدِ وَ أَصلَحُ لِلعَ ا هُ بِمَ ا، وَ ومُ بِهَ يَقُ ، فَ ورُ يهِ األُمُ لُ إِلَ تُوكَ
ا  لَيهَ عَ رُ  ــقــدِ يَ الَ  يثُ  حَ ــن  مِ  ، ــيــهِ إِلَ ا  الِهَ إِيصَ لَى  عَ ـهِ  تـِ ــدرَ قُ وَ  ، بدُ العَ علَمُ  يَ الَ  يثُ  حَ ــن  مِ

.(٣) دٍ لِّ أَحَ ن كُ أَرأَفُ بِهِ مِ ، وَ تِهِ الِدَ ن وَ مِ ، وَ هِ ن نَفسِ هِ مِ بدِ مُ بِعَ هُ أَرحَ نَّ أَ ، وَ بدُ العَ
ـــافِـــيـــهِ  كَ أَي:   ،[٣ [الــــطــــالق:   ﴾ } |  {  z  y  x  w﴿ گ:  ـــــــالَ قَ
ــلَ  ــعَ جَ »(٤). وَ ــةِ ــايَ ـلــكِــفَ ــا لـِ ــبً ــبَ ــلَ سَ كُّ ــلَ الــتَّــوَ ــعَ ــجَ . «فَ ـــةِ يَّ ـــوِ نـــيَ الـــدُّ ــةِ وَ يــنِــيَّ هِ الــدِّ ـــــورِ مُ ـــلَّ أُ كُ

.(٥)« اقِيَهُ وَ وَ سبَهُ  حَ وَ يهِ  لَ عَ لَ  كِّ تَوَ المُ هُ  بدَ عَ افِيًا  كَ ڽ  هُ سَ «نَفْ
 . يهِ لَ عَ لَ  كِّ تَوَ المُ ي  يَكفِ نَّ اَهللا  أَ يثُ  حَ ن  مِ لَى اهللاِ،  عَ لِ  كُّ التَّوَ يَانُ  بَ ا  ذَ هَ فِي  وَ

. يءٍ شَ لَّ  كُ يَ  فِ كُ د  فَقَ  ، سبَهُ حَ انَ اُهللا  كَ مَن  وَ
ينَهُ  دِ ا  بِهَ يُصلِحُ   ، ةً اصَّ خَ ةً  ايَ كِفَ يهِ  لَ عَ لِ  كِّ تَوَ المُ تَّقِي  المُ هِ  بدِ لِعَ افِي  الكَ وَ  هُ «فَ

.(٦)« يهِ إِلَ أَ  لَجَ مَن  افِي  كَ وَ  ، لَيهِ عَ لَ  كَّ تَوَ مَن  سبُ  حَ وَ  هُ وَ  . نيَاهُ دُ وَ
يِّب» (ص٧). «الوابل الصَّ  (١)

«القول المفيد على كتاب التوحيد» (٦٦٦/٢). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٢٠).(٢)   (٣)
«طريق الهجرتين» (ص٤٦٤). «بدائع الفوائد» (٧٦٦/٢ - ٧٦٧).(٤)   (٥)

المصدر السابق (٧٦٦/٢ - ٧٦٧).  (٦)



NSP

الَ  ا قَ مَ ، كَ لَيهِ دَ عَ نِ اعتَمَ هُ إِلَى مَ كِلُ إِنَّ اَهللا يَ لَى اهللاِ، فَ كَّل عَ تَوَ ا مَن لَم يَ مَّ أَ وَ
.(١)« إِلَيهِ كِلَ  وُ يئًا  شَ لَّقَ  عَ تَ ن  «مَ  : النَّبِيُّ

؟ لِ كُّ التَّوَ ةُ  يقَ قِ حَ ا  فَمَ  : قُلتَ إِن  فَ
 ، لقِ بِالخَ هِ  دِ رُّ بِتَفَ انِ  يمَ اإلِ وَ  ، ِ بِاهللَّ تِهِ  فَ عرِ مَ ن  عَ أُ  نشَ يَ لبِ  لِلقَ الٌ  حَ وَ  هُ  : قُلتُ
ــإِ  ــشَ ــم يَ إِن لَ ، وَ ـــانَ ــاءَ كَ ــا شَ ـــهُ مَ نَّ أَ ، وَ ــنــعِ الــمَ ــاءِ وَ ــطَ الــعَ ، وَ الــنَّــفــعِ رِ وَ ــرَ الــضَّ الــتَّــدبِــيــرِ وَ وَ

. النَّاسُ هُ  اءَ شَ إِن  وَ ن،  يَكُ لَم  أ  يَشَ لَم  ا  مَ وَ  ، النَّاسُ
 ، ــةً بِــهِ ــقَ ثِ ، وَ ـهِ نِــيــنَــةً بـِ ــأَ ــمَ طُ ، وَ ــيــهِ ــا إِلَ يــضً ــفــوِ تَ ، وَ ــيــهِ ــلَ ا عَ ــادً ا اعــتِــمَ ــذَ ــهُ هَ ــبُ لَ ــيُــوجِ فَ

. فِيهِ يهِ  لَ عَ لَ  كَّ تَوَ ا  لِمَ تِهِ  ايَ بِكِفَ ينًا  قِ يَ وَ
نِينَتِهِ  أَ طُمَ وَ  ، ونِهِ كُ سُ وَ  ، هِ ادِ تِمَ اعْ فِي  يعِ  ضِ الرَّ  (٢) الطِّفلِ ةَ  الَ حَ تُهُ  الَ حَ تُشبِهُ  فَ
ــالَ بَعضُ  ــا قَ ــمَ ، كَ هِ ــيــرِ ــى غَ ــاتٌ إِلَ ــلــبِــهِ الــتِــفَ ــيــسَ فِــي قَ لَ ، وَ هُ ــيــرَ فُ غَ ــعــرِ ــهِ الَ يَ مِّ بِــثَــديِ أُ
لِــكَ  ــذَ كَ  ، ــهِ مِّ أُ ــديَ  ثَ إِالَّ  ــيــهِ  إِلَ ي  ــأوِ يَ يئًا  شَ فُ  ــعــرِ يَ الَ   ، الطِّفلِ كَ لُ  كِّ تَوَ المُ  : فِــيــنَ ــارِ الــعَ

. هُ الَ عُ فِي  لَّ  جَ ڽ(٣).  هِ بِّ رَ إِلَى  إِالَّ  ي  أوِ يَ الَ  لُ  كِّ تَوَ المُ
. ةَ التَّامَّ ةَ  ايَ الكِفَ  - دَّ  بُ الَ  وَ  - افِيهِ  كَ  ُ اهللَّ فَ  ، ِ عَ اهللَّ مَ ا  ذَ كَ هَ انَ  كَ مَن  وَ

ــلَّ  ــدَ كُ ــمَ ــاعــتَ ، فَ ِ ــــاهللَّ ةَ إِالَّ بِ ــــوَّ الَ قُ ــــدٍ وَ َحَ ـــولَ ألِ ــــهُ الَ حَ نَّ ــبــدُ أَ ــلِــمَ الــعَ ــتَــى عَ ــمَ «فَ
ــارِّ  ــضَ ــاعِ الــمَ ـدفَ ـــي اســتـِ فِ ، وَ ـــاهُ نـــيَ دُ ـهِ وَ يــنـِ ــالِــحِ دِ ــصَ ــلــبِ مَ ــــهِ فـِـي جَ بِّ ــى رَ ــلَ ــادِ عَ ـمَ عــتـِ االِ
الِبُ  الجَ ورِ  رُ لِلشُّ اقِي  الوَ هُ  نَّ أَ وَ  ، ارُّ الضَّ النَّافِعُ  هُ  نَّ أَ ا  الِمً عَ  ، هُ والَ بِمَ ا  اثِقً وَ هِ  ارِ كَ المَ وَ
ــةِ  ــايَ نِــهَ وَ ــم  ــهِ بِّ رَ ــى  إِلَ ارِ  ــرَ ضــطِّ االِ ــةِ  ــايَ غَ فِــي  م  لَّهُ كُ لقَ  الخَ نَّ  أَ وَ ؛  ــارِّ ــسَ الــمَ وَ ابِّ  حَ لِلمَ
ا  لَّهَ كُ ــهُ  ونَ ــؤُ شُ وَ ــهُ  ائِــجَ ــوَ حَ لَ  نـــزَ أَ وَ  ، خلُوقِينَ بِالمَ ــهُ  ــقَ ــلُّ ــعَ تَ وَ هُ  ـــاءَ جَ رَ ــعَ  ــطَ ــقَ فَ  ، ــارِ فــتِــقَ االِ
ــيــنِــهِ  ةَ عَ ـــرَّ ـــا قُ يَ . وَ ــــورِ ــيــرِ األُمُ ــيــسِ تَ ــةِ وَ ــامَّ ــةِ الــتَّ ــايَ ــفَ ــر بِــالــكِ ــبــشِ ــلــيُ ، فَ ــيــنَ ــمِ ــالَ بِّ الــعَ ِ رَ ـــاهللَّ بِ
في  األلباني۴  لغيره  وحسنه  گ،  يْمٍ كَ عُ بن  عبد اهللا  حديث  من  الترمذي (٢٠٧٢)  رواه   (١)

«صحيح الترغيب والترهيب» (٣٤٥٦).
«تهذيب مدارج السالكين» (٩٦/١). المصدر السابق (٥٤٠/٢).(٢)   (٣)
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.(١)« ورُ دُ قْ المَ بِهِ  ي  يَجرِ ا  مَ لِّ  كُ فِي   ! يِّبَةِ الطَّ يَاةِ  بِالحَ
 ¦  ¥  ¤ هِ ﴿  مـــرِ ــالِــغُ أَ إِنَّ اَهللا بَ ، فَ ــهُ ــتَ ــافِــيَ عَ ـــهُ وَ زقَ رِ هُ وَ ــصــرَ ــســتَــبــطِــئْ نَ ــالَ تَ فَ
. فَالَ  هُ هُ لَ رَ دَّ ي قَ قتِهِ الَّذِ هُ إِلَى وَ وقُ وَ يَسُ هُ ، فَ اهُ دَّ تَعَ قتًا الَ يَ ﴾؛ أَي: وَ  ©  ¨  §
لِي  ل  تَحصُ لَم  وَ يئًا،  شَ رَ  أَ لَم  فَ وتُ  عَ دَ وَ لتُ  كَّ تَوَ قَد   : ولُ قُ يَ وَ لُ  كِّ تَوَ المُ لُ  يَستَعجِ

. رُ تَأَخَّ يَ الَ  وَ نهُ  عَ مُ  دَّ تَقَ يَ الَ   .(٢)« هُ لَ رَ  دَّ قَ ي  الَّذِ قتِهِ  وَ فِي  هِ  مرِ أَ الِغُ  بَ  ُ اهللَّ فَ  ، ةُ ايَ الكِفَ
يَ  هِ . وَ ةً ظِيمَ ةً عَ لِمَ ، كَ كِيلُ وَ مَ الْ نِعْ بُنَا اُهللا وَ سْ : حَ ةُ لِمَ هِ الكَ ذِ انَت هَ ا كَ ذَ لِهَ «وَ
ينَ  ولُ اهللاِ  حِ سُ دٌ رَ مَّ حَ ا مُ هَ الَ قَ ، وَ يَ فِي النَّارِ قِ لْ ينَ أُ ملسو هيلع هللا ىلص حِ يمُ اهِ رَ ا إِبْ هَ الَ تِي قَ الَّ

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿  : الـــنَّـــاسُ ـــهُ  لَ ـــالَ  قَ
ا  مَّ لَ  ، ةَ النَّاقَ كِبَتِ  رَ ينَ  حِ ةُ  ائِشَ عَ ا  تهَ الَ قَ وَ عمران].  [آل   ﴾Q  Ø  ×  Ö

.(٣)« نِينَ ؤمِ المُ ةُ  لِمَ كَ يَ  هِ وَ  ، يشِ الجَ نِ  عَ طَعت  انقَ
ــبُ  ــاحِ صَ وَ  ، ــمُ ــعَ نْ أَ ــيْــفَ  : «كَ ولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ گ  يدٍ عِ سَ بِــي  أَ ــنْ  عَ
لِكَ  ذَ نَّ  أَ فَكَ ؟!»  خُ يَنْفُ فَ خِ  بِالنَّفْ رُ  مَ ؤْ يُ تَى  مَ نَ  ذْ اإلِ عَ  تَمَ اسْ وَ  ، نَ رْ القَ مَ  التَقَ دِ  قَ نِ  رْ القَ
 ، كِيلُ الوَ مَ  نِعْ وَ بُنَا اُهللاُهللا  سْ حَ ــولُــوا:  «قُ  : مْ هُ لَ الَ  قَ فَ  ، النَّبِيِّ ــابِ  ــحَ أَصْ لَى  عَ لَ  قُ ثَ

نَا»(٤). لْ كَّ تَوَ لَى اهللاِاهللاِ  عَ
ولَى  المَ نِعمَ  هُ  إِنَّ وَ افِيگ؛  الكَ نِعمَ  هُ  إِنَّ فَ اتِنَا،  لِمَّ مُ وَ اتِنَا  مَّ هِ مُ فِي  افِينَا  كَ أَي: 

. يرُ النَّصِ نِعمَ  وَ
.(٥) هِ بِنَفسِ هُ  الَّ تَوَ وَ  ، هِ يرِ غَ إِلَى  كِلهُ  يَ لَم   ، لَى اهللاِ عَ لَ  كُّ التَّوَ قَ  قَّ حَ ن  فَمَ

. هُ مَّ غَ يلُ  زِ يُ وَ هُ  مَّ هَ فُ  يَكشِ بَل   ، يِّبهُ يُخَ لَم  بِهِ  اكتَفَى  مَن  وَ
عدي» (٩٨/٦). «مجموع مؤلفات السِّ «إعالم الموقعين» (٢٠٥/٤).(١)   (٢)

«شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» (ص١٢٢)، البن رجب۴.  (٣)
رواه الترمذي (٢٤٣١)، وصححه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٥٦٩).  (٤)

«شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» (ص ١٢٢).  (٥)
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ا  ادً اعتِمَ هِ  بِّ رَ لَى  عَ لبِهِ  بِقَ دَ  اعتَمَ نِ  بِأَ  ، لِ كُّ التَّوَ قَّ  حَ هِ  بِّ رَ لَى  عَ بدُ  العَ لَ  كَّ تَوَ لَو  فَ
 ، هِ بِّ بِرَ نُّهُ  ظَ نَ  سُ حَ وَ تُهُ  ثِقَ يَت  وِ قَ وَ  ، هِ ارِّ ضَ مَ فعِ  دَ وَ هِ  الِحِ صَ مَ يلِ  صِ تَحْ فِي  الً  امِ كَ يا  وِ قَ
 ، ــالِــهِ فــعَ أَ الِــهِ وَ قــوَ هُ فِــي أَ دَ ـــدَّ سَ ــهُ وَ الَ ــهُ أَحــوَ ُ لَ مَّ اهللَّ تَ أَ ، وَ ــةُ ــامَّ ــةُ الــتَّ ــايَ ــهُ الــكِــفَ ــلَــت لَ ــصَ حَ

.(١) هُ مَّ غَ الَ  جَ وَ هُ  مَّ هَ اهُ  فَ كَ وَ
 ، ــونُ ــهُ ــوبٍ تَ ــطُ خُ ، وَ ــلُ ــهَّ ــتَــسَ ــعــبٍ يَ صَ ، وَ ــرُ ــتَــيَــسَّ مــرٍ يَ ــلِّ أَ ــن كُ لُ عَ ــســأَ ــنَــاكَ الَ تَ ــهُ فَ
ورٍ  رُ شُ ، وَ فَعُ مٍ تُدْ نِقَ ، وَ لُ نزِ اتٍ تَ كَ رَ بَ ى، وَ ضَ ائِجَ تُقْ وَ حَ الٍ وَ أَحوَ ، وَ ولُ وبٍ تَزُ رُ كُ وَ
ورٍ  مُ بِأُ ــامَ  قَ قَد   ، هِ يِّدِ لِسَ هُ  مــرَ أَ ضُ  ــوِّ ــفَ يُ ي  ــذِ الَّ  ، عِيفَ الضَّ بدَ  العَ   ــرَ تَ ــنَــاكَ  هُ وَ  . ــعُ ــرفَ تُ
ــولِ  ــحُ فُ ــلَــى  عَ بُ  يَصعُ ــانَ  كَ ــا  مَ يهِ  لَ عَ لَ اُهللا  هَّ سَ ــد  قَ وَ  ، الــنَّــاسِ ــنَ  مِ ــةٌ  مَّ أُ ــا  بِــهَ ــومُ  ــقُ تَ الَ 

.(٢) انُ ستَعَ المُ  ِ بِاهللَّ وَ  ، الِ جَ الرِّ
 ، يــقِ ــرِ ــادَ الــغَ ــى اعــتِــمَ ــالَ ــعَ ِ تَ لَى اهللَّ ــد عَ ــمِ ــاعــتَ ، فَ ــلــبِــكَ ا فِــي قَ ـــذَ ــقــتَ هَ ــقَّ ا حَ ـــإِذَ فَ

الَى. عَ تَ  ِ يرَ اهللَّ غَ اةٍ  نَجَ بَبَ  سَ هُ  لَ علَمُ  يَ الَ  ي  الَّذِ
لِ  كُّ بِالتَّوَ وَ  ، بَاتِهِ ثَ وَ لبِ  القَ ةِ  وَّ بِقُ ينَا  لَ عَ لَ  ضَّ تَفَ يَ أَن  وَ  ، افِيةَ العَ الَى  عَ تَ هُ  لُ نَسأَ فَ

. يرٍ ضَ وَ وهٍ  رُ كْ مَ لِّ  كُ فعِ  دَ وَ  ، يرٍ خَ لِّ  بِكُ َهلِهِ  ألِ  ُ لَ اهللَّ فَّ تَكَ ي  الَّذِ لِ  امِ الكَ
UÔ̌]¡̨ ćÅ’\ ;  N  

فظًا  حِ وَ ــا،  ــوتً قُ وَ ــا  ــاشً ــعَ مَ وَ ــا  زقً رِ  : هُ ــادَ ــبَ عِ ــافِــي  الــكَ ــوَ  هُ  َ نَّ اهللَّ أَ بدُ  العَ ــلِــمَ  عَ ا  إِذَ
. اهُ وَ سِ ن  مَّ عَ تِهِ  ونَ عُ بِمَ اكتَفَى  زا،  عِ وَ ا  نَصرً وَ  ، ةً ءَ الَ كَ وَ

g﴾ [البقرة].  h  g  f  e d  c﴿
فَى  تَكْ اسْ نِ  مَ «وَ  : ِ ولُ اهللَّ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ گ  يِّ درِ الخُ يدٍ  عِ سَ بِي  أَ ن  عَ

ک»(٣). ُ ُاهللَّ اهُ اهللَّ فَ كَ
«فتح الرحيم الملك العالم» (ص٥٣ - ٥٤). «تيسير الكريم الرحمن» (ص٩٢٠).(١)   (٢)

رواه النسائي (٢٥٩٤)، وانظر: «صحيح سنن النسائي» (٢٢٧/٢).  (٣)
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 ، ــكَ ــمَّ هَ ــا أَ ــلَّ مَ يكَ كُ يَكفِ ، سَ ــســبُــكَ ــوَ حَ ، هُ ــةُ ــايَ هُ - الــكِــفَ حـــدَ هِ - وَ ــدِ ي بِــيَ ــذِ ــالَّ فَ
. بِهِ تَهتَمُّ  الَ  ا  مَ وَ

. يبٌ جِ مُ يعٌ  مِ سَ  ُ اهللَّ وَ اهُ اُهللا.  فَ كَ  ، نَ اهللاِ مِ ةَ  ايَ الكِفَ طَلَبَ  ن  فَمَ
. يهِ فِ كْ يَ  َ إِنَّ اهللَّ فَ ؛  ةَ ايَ الكِفَ  ِ نَ اهللَّ مِ يَطْلُبْ  لْ فَ  ، ةٍ ائِقَ ضَ وَ ةٍ  دِّ شِ فِي  عَ  قَ وَ نْ  فَمَ

رٍ  فَ نَ إِلَى  لِكُ  المَ هُ  عَ فَ دَ  ، ينِهِ دِ ن  عَ عَ  يَرجِ أَن  أَبى  ا  مَّ لَ  (١) نَ ؤمِ المُ مَ  الَ الغُ إِنَّ  فَ
ا  ــذَ ــبَــلِ كَ ــى جَ ــهِ إِلَ ــوا بِ ــبُ هَ : اذْ ــمُ ــهُ ـــالَ لَ قَ )، وَ ــنَ الــنَّــاسِ ــةٍ مِ ــاعَ ــمَ ــابِــهِ (أَي: جَ ــنْ أَصــحَ مِ
وهُ  حُ هُ فَاطْرَ تَ روَ وا ذِ لَغُ ا بَ م: إِذَ هُ الَ لَ قَ ؛ وَ فِيعٌ قٌ رَ اهِ م شَ هُ نْدَ وفٌ عِ رُ عْ بَلٌ مَ ا جَ ذَ كَ وَ
يهِ  لَ عَ وا  ضُ تَعرِ أَن  بَعدَ   ، وتَ يَمُ فَ بَلِ  الجَ أسِ  رَ نْ  مِ عَ  لِيَقَ  ،- األَرضِ  لَى  عَ عنِي  يَ  -

. وهُ حُ فَاطْرَ إِالَّ  وَ عَ  جَ رَ إِن  فَ  ، ينِهِ دِ ن  عَ عَ  يَرجِ أَن 
قَد  ــانَ  يــمَ اإلِ َنَّ  ألِ ــى،  أَبَ دِينِهِ  ن  عَ عَ  يَرجِ أَن  نْهُ  مِ بُوا  لَ فَطَ بَلِ  الجَ ةَ  قِمَّ وا  لَغُ بَ ا  لَمَّ فَ
ُهمَّ  : «اللَُّهمَّاللَّ الَ وهُ قَ حُ وا أَن يَطرَ مُّ ا هَ لَمَّ ؛ فَ حَ حزَ تَزَ لَ أَو يَ وَّ تَحَ الَ يُمكِنُ أَن يَ لبِهِ وَ رَ فِي قَ قَ وَ
ي  بِالَّذِ أَي:   .« ئتَ شِ ا  بِمَ م  نِيهِ فِ اكْ ُهمَّ  : «اللَُّهمَّاللَّ نٍ ؤمِ مُ رٍّ  مُضطَّ ةُ  عــوَ دَ  « ئتَ شِ ا  بِمَ م  نِيهِ فِ اكْ
لِكِ  مُ إِلَى المَ الَ اءَ الغُ جَ وا. وَ لَكُ هَ طُوا وَ قَ بَلَ فَسَ مُ الجَ ُ بِهِ فَ اهللَّ جَ يِّن، فَرَ عَ مْ يُ لَ اءُ وَ تَشَ
هُ إِلَى  عَ فَ مَّ دَ ک، ثُ ُ مُ اهللَّ انِيهِ فَ : قَد كَ الَ قَ ؟ فَ ابُكَ ؟ أَينَ أَصحَ اءَ بِكَ ي جَ ا الَّذِ : مَ الَ قَ فَ
ةَ  وا لُجَّ لَغُ ا بَ إِذَ ينَةٍ -؛ فَ فِ بُوا البَحرَ فِي قُرقُورٍ - أَي سَ ركَ م أَن يَ هُ رَ أَمَ ، وَ ينَ رِ ةٍ آخَ اعَ مَ جَ

. وهُ فِي البَحرِ مَ لْ رَ فعَ مْ يَ إِن لَ ، فَ ن دِينِهِ عَ عَ يهِ أَن يَرجِ لَ وا عَ ضُ رَ ، عَ البَحرِ
انُ  يمَ اإلِ وَ  هُ وَ ينِهِ -  دِ ن  عَ عَ  يَرجِ أَن  يهِ  لَ عَ وا  ضُ رَ عَ  ، البَحرِ نَ  مِ طُوا  سَّ تَوَ ا  لَمَّ فَ
ينَةُ  فِ السَّ بَتِ  لَ قَ انْ فَ  ،« ــئــتَ شِ ــا  بِــمَ م  نِيهِ فِ اكْ ــُهــمَّ  ــُهــمَّالــلَّ «الــلَّ  : ــالَ ــقَ فَ  ! الَ  : ــالَ فــقَ  - ک  ِ ــاهللَّ بِ

.(٢) ُ اهُ اهللَّ نجَ أَ وَ قُوا،  رِ غَ وَ
لَمْ  فَ  ، ةَ كَّ مَ ارِ  فَّ كُ ن  مِ رٌ  فَ نَ م  هُ بِعَ تَ گ،  بَكرٍ بِي  أَ عَ  مَ النَّبِيُّ  رَ  اجَ هَ ا  مَّ لَ وَ

انظر: قصة الغالم المؤمن في «صحيح مسلم» (٣٠٠٥).  (١)
«شرح رياض الصالحين» (١٢٢/١ - ١٢٣).  (٢)
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ــو  بُ ــالَ أَ ــقَ ؛ فَ ــهُ سٍ لَ ــرَ ــلَــى فَ ــمٍ عَ ــشُ ــعْ ــنِ جُ ــالِــكِ بْ ــنُ مَ ــةُ بْ اقَ ــرَ ــمْ إِالَّ سُ ــنْــهُ ــدٌ مِ ــم أَحَ ــهُ كْ رِ ــدْ يُ
 «  ª  ©  ¨ ﴿ : الَ قَ نَا. فَ قَ دْ لَحِ ا الطَّلَبُ قَ ذَ ، هَ ولَ اهللاِ سُ ا رَ گ: يَ بَكرٍ
يْنِ  حَ مْ رُ وْ  أَ ــحٍ  مْ رُ رُ  ــدْ قَ يْنَهُ  بَ وَ يْنَنَا  بَ ــانَ  ــكَ فَ نَّا،  مِ ــا  نَ دَ ا  إِذَ تَّى  حَ  [٤٠ [التوبة:   ﴾® ¬
: «لِمَ  الَ قَ  . يْتُ بَكَ وَ نَا،  قَ لَحِ دْ  قَ الطَّلَبُ  ا  ذَ هَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ  ، ةٍ ثَالثَ وْ  أَ
 : الَ قَ  . يْكَ لَ عَ بْكِي  أَ كِنْ  لَ وَ بْكِي،  أَ ي  سِ نَفْ لَى  عَ ا  مَ  ِ اهللَّ وَ ا  مَ أَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ بْكِي؟»  تَ
ائِــمُ  ــوَ ــتْ قَ ــاخَ ــسَ ». فَ ــئْــتَ ــا شِ ــنَــاهُ بِــمَ ــفِ ــمَّ اكْ ــهُ : «الــلَّ ــالَ ــقَ ولُ اهللاِ فَ سُ ــيْــهِ رَ ــلَ ــا عَ عَ ــدَ فَ

ا(١). نْهَ عَ ثَبَ  وَ وَ  ، لْدٍ صَ ضٍ  أَرْ فِي  ا  نِهَ بَطْ إِلَى  هِ  سِ فَرَ
. ينِ الدَّ مَّ  هَ يهُ  لِيَكفِ الَى  عَ تَ  ِ إِلَى اهللَّ ع  رَّ يَتَضَ لْ فَ  ، ينٌ دَ يهِ  لَ عَ انَ  كَ مَن  وَ

ــتِــي؛  ــابَ ــتَ ــن كِ ــزتُ عَ ــجَ ــد عَ ـــي قَ : إِنِّ ــالَ ــقَ ، فَ هُ ــــاءَ ــا جَ ــبً ــاتِ ــكَ نَّ مُ گ: أَ ــلِــيٍّ ــن عَ عَ
ــيْــكَ  ــلَ ـــانَ عَ ــو كَ ، لَ ِ ـــــولُ اهللَّ سُ ــنَّ رَ ــنِــيــهِ ــمَ ــلَّ ــاتٍ عَ ــمَ ــلِ ــكَ كَ ــمُ ــلِّ عَ الَ أُ : أَ ـــالَ ــنِّــي، قَ عِ ــأَ فَ
نْ  عَ لِكَ  الَ بِحَ نِي  اكفِ  ! مَّ هُ : اللَّ لْ «قُ  : ــالَ قَ ؟!  نكَ عَ  ُ اهُ اهللَّ دَّ أَ ينًا؛  دَ يرٍ  صِ بَلِ  جَ ثْلُ  مِ

.(٢)« اكَ وَ سِ نْ  مَّ عَ لِكَ  ضْ بِفَ غنِنِي  أَ وَ  ، كَ امِ رَ حَ
U ŽÎǪ̈ Ž|˙\; ć€·̨;;  O  

لَ  عَ جَ نْ  «مَ  : ولُ قُ يَ مْ  بِيَّكُ نَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ گ  ودٍ عُ سْ مَ بْنِ  بْدِ اهللاِ  عَ نْ  عَ
ومُ  مُ الْهُ بِــهِ  بَتْ  عَّ تَشَ ــنْ  مَ وَ ؛  ــاهُ ــيَ نْ دُ ــمَّ  هَ اهُ اُهللاُهللا  فَ كَ  ، تِــهِ ــرَ آخِ ــمَّ  هَ ا،  ــدً احِ وَ ما  هَ ــومَ  ــمُ الْــهُ

.(٣)« لَكَ هَ ا  تِهَ يَ دِ وْ أَ أَيِّ  فِي  بَالِ اُهللاُهللا  يُ لَمْ  يَا،  نْ الدُّ الِ  وَ أَحْ فِي 
هِ  مِ رَ كَ نِّهِ وَ الَى بِمَ عَ إِنَّ اَهللا تَ ، فَ ادِ عَ ومَ المَ اةِ يَ مَّ النَّجَ ا هَ دً احِ ما وَ لَ هَ عَ ن جَ فَمَ

. هِ ومِ مُ هُ ائِرَ  سَ يهِ  يَكفِ
قطعة من حديث: رواه أحمد (٢/١ - ٣ رقم ٣)، وابن حبان (٦٢٨١). وصححه األلباني۴   (١)

في «التعليقات الحسان» (١٠٢/٩).
رواه الترمذي (٣٥٦٣)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٤٦٤/٣).  (٢)

رواه ابن ماجه (٢٥٧)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٠٩).  (٣)
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انَتِ  كَ ــنْ  «مَ  : ولُ قُ يَ ولَ اهللاِ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  : ــالَ قَ گ  ابِتٍ ثَ بْنِ  ــدِ  يْ زَ نْ  عَ
إِالَّ  يَا  نْ الدُّ نَ  مِ تِهِ  أْ يَ لَمْ  وَ  ، يْنَيْهِ عَ يْنَ  بَ هُ  رَ قْ فَ لَ  عَ جَ وَ  ، هُ رَ مْ أَ يْهِ  لَ عَ قَ اُهللاُهللا  رَّ فَ  ، هُ مَّ هَ يَا  نْ الدُّ
 ، بِهِ لْ قَ فِي  نَاهُ  غِ لَ  عَ جَ وَ  ، هُ رَ مْ أَ لَهُ  عَ اُهللاُهللا  مَ جَ  ، نِيَّتَهُ ةُ  رَ اآلخِ انَتِ  كَ نْ  مَ وَ ؛  لَهُ تِبَ  كُ ا  مَ

.(١)« ةٌ مَ اغِ رَ يَ  هِ وَ يَا  نْ الدُّ تْهُ  تَ أَ وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

ا ـــــــــــــدً احِ وَ ــــــمــــــا  هَ ـــــــمَّ  الـــــــهَ ـــــلـــــتَ  ـــــعَ جَ ا  ا(٢)إِذَ ــــــــــــــــدً اشِ ــــــنِــــــيــــــتَ رَ غَ ــــــــــاالً وَ ـــــمـــــتَ بَ ـــــعِ نَ
ــلُ  هْ ـــانَ أَ : كَ ـــالَ ) قَ ــيِّ ــفِ ــقَ ــيــدٍ الــثَّ ــعِ بَيدِ اهللاِ بــنِ سَ ــدِ بــنِ عُ ــمَّ ــحَ نٍ (مُ ـــوْ بِـــي عَ ــنْ أَ عَ
ــى  إِلَ مْ  هُ ضُ بَعْ تَبَ  كَ ــوا  ــابُ غَ ا  إِذَ وَ  ، ثٍ بِــثَــالَ ا  ضً بَعْ مْ  هُ ضُ بَعْ ي  يُوصِ ا  ــوْ ــتَــقَ الْ ا  إذَ يْرِ  الْخَ
يْنَ اهللاِ  بَ وَ يْنَهُ  بَ ا  مَ لَحَ  أَصْ نْ  مَ وَ  ، يَاهُ نْ دُ اهُ اُهللا  فَ كَ تِهِ  رَ خِ آلِ لَ  مِ عَ نْ  مَ  : ثٍ بِثَالَ بَعْضٍ 

.(٣) نِيَتَهُ الَ عَ لَحَ اُهللا  أَصْ هُ  تَ يرَ رِ سَ لَحَ  أَصْ نْ  مَ وَ  ، النَّاسَ اهُ اُهللا  فَ كَ
إِالَّ اُهللا  ــهُ  ــمُّ هَ ـــيـــسَ  لَ وَ ـــى -  مـــسَ أَ وَ ــبــدُ  الــعَ أَصـــبَـــحَ  ا  إِذَ  :۴ ـــيِّـــمِ الـــقَ ابـــنُ  ـــالَ  قَ
لبَهُ  قَ غَ  رَّ فَ وَ  ، هُ مَّ هَ أَ ا  مَ لَّ  كُ نهُ  عَ لَ  مَ حَ وَ ا،  لَّهَ كُ هُ  ائِجَ وَ حَ لَ اُهللاڽ  مَّ تَحَ هُ -  حدَ وَ
ــمَ  نــعَ ــا أَ مَ ! وَ ــهُ ــيــشَ طــيَــبَ عَ ــا أَ ــمَ (٤). فَ ــتِــهِ ــاعَ ــهُ لِــطَ حَ ارِ ــوَ جَ ، وَ هِ كــرِ ــهُ لِــذِ ــانَ لِــسَ ، وَ ــبَّــتِــهِ ــحَ لِــمَ

(٥)! هُ حَ فَرَ وَ هُ  ورَ رُ سُ أَعظَمَ  وَ  ! لبَهُ قَ
ا،  هَ ادَ نكَ أَ ا وَ هَ ومَ مُ غُ ا وَ هَ ومَ مُ هُ اُهللا هُ لَ مَّ ، حَ هُ مُّ نيَا هَ الدُّ ى وَ أَمسَ إِن أَصبَحَ وَ وَ
هِ  كــرِ ــنْ ذِ ــهُ عَ ــانَ لِــسَ ، وَ ــلــقِ ــةِ الــخَ ــبَّ ــحَ ــتِــهِ بِــمَ ــبَّ ــحَ ــن مَ ــهُ عَ ــلــبَ ــلَ قَ ــغَ ــشَ ، فَ ــهِ ــفــسِ ــى نَ ــهُ إِلَ ــلَ كَ وَ وَ
الَ  وَ و،  يَصفُ قَلبٌ  فَالَ  م(٦)؛  الِهِ أَشغَ وَ م  تِهِ دمَ بِخِ تِهِ  طَاعَ ن  عَ هُ  حَ ارِ وَ جَ وَ م،  هِ كرِ بِذِ
قَد  بَل  ا؛  بِهَ نَّى  تَهَ يَ ةٌ  ــذَّ لَ الَ  وَ ا،  بِهَ وزُ  فُ يَ ــةٌ  احَ رَ الَ  وَ  ، لُ يَحصُ ــلٌ  مَ أَ الَ  وَ و،  يَزكُ لٌ  مَ عَ

رواه ابن ماجه (٤١٠٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٣٢٩).  (١)
«مجموعة القصائد الزهديات» (٣١٢/٢).  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ٣٦٤٨٢)، وهو أثر صحيح.  (٣)
«فوائد الفوائد» (ص٣١٠). المصدر السابق (ص٨٥).(٤)   (٥)
المصدر السابق (ص٣١٠).  (٦)
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؛  حشِ الوَ دحَ  كَ نيَا  الدُّ فِي  حُ  يَكدَ وَ  هُ فَ  ، ينِهِ عَ ةِ  رَّ قُ وَ هِ  حِ فَرَ وَ تِهِ  رَّ سَ مَ ينَ  بَ وَ ينَهُ  بَ يلَ  حِ
.(١) ادٍ عَ لِمَ ا  نهَ مِ دُ  وَّ تَزَ يَ الَ  وَ  ، لٍ مَ بِأَ ا  نهَ مِ رُ  يَظفَ الَ  وَ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ
ــــــهِ ــــــمِّ هَ ـــــــــرُ  أَكـــــــــثَ ــــــــــاهُ  نــــــــــيَ دُ ا  ءً امـــــــــــــــــرَ إِنَّ  (٢)وَ ورٍ ـــــــــرُ ـــبـــلِ غَ ـــحَ ـــا بِ ـــنـــهَ ـــكٌ مِ ـــســـتَـــمـــسِ ـــمُ لَ

ونُ  يَكُ ا:  بِهَ ــاهُ  ضَ رِ وَ نيَا  الدُّ فِي  بدِ  العَ غبَةِ  رَ ــدرِ  قَ لَى  «عَ هُ  نَّ بِأَ ــي  أَخِ ا  يَ اعلَمْ  وَ
.(٣)« ةِ رَ اآلخِ طَلَبِ  وَ ةِ اهللاِ  طَاعَ ن  عَ هُ  لُ ثَاقُ تَ

ــبَّ  حَ أَ ــنْ  : «مَ ــالَ قَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ نَّ  أَ گ:  يِّ ــرِ ــعَ َشْ األْ ــى  ــوسَ مُ بِــي  أَ ــنْ  عَ
ــى  ــلَ ــى عَ ــقَ ــبْ يَ ــا  وا مَ ــآثِــرُ فَ  ، ــاهُ ــيَ نْ بِــدُ ـــرَّ  ضَ ــهُ أَ تَ ــرَ ـــبَّ آخِ حَ ـــنْ أَ مَ ، وَ تِــهِ ــرَ بِــآخِ ـــرَّ  ضَ ــاهُ أَ ــيَ نْ دُ

.(٤ ــنَــى»( ــفْ يَ ــا  مَ
. ةَ رَ اآلخِ بُّ  تُحِ نتَ  أَ فَ  ، دِ سجِ المَ فِي  جرَ  الفَ لِّي  تُصَ نتَ  كُ إِن 

نيَا. الدُّ بُّ  تُحِ نتَ  أَ فَ  ، جرِ الفَ ةِ  الَ صَ ن  عَ نَامُ  تَ نتَ  كُ إِن  وَ
نيَا. الدُّ بنَاءِ  أَ ن  مِ نتَ  أَ فَ  ، كَ لمِ عِ بلَغَ  مَ وَ كَ  مِّ هَ كبَرَ  أَ نيَا  الدُّ انَتِ  كَ إِن  وَ

. ةِ رَ اآلخِ بنَاءِ  أَ ن  مِ نتَ  أَ فَ  ، كَ مِّ هَ كبَرَ  أَ ةُ  رَ اآلخِ انَتِ  كَ إِن  وَ
U žÿ]ę̈ Ž|;ǒ ˛̃l̨ ;  P  

ـــنٌ  ـــامِ ـــم ضَ ـــهُ ـــلُّ ــــةٌ كُ ثَ ــــالَ : «ثَ ـــــالَ ــــــــولَ اهللاِ قَ سُ نَّ رَ گ: أَ ـــــةَ ـــــامَ مَ بِـــــي أُ ـــن أَ عَ
يتَهُ  بَ ـــلَ  خَ دَ ــن  مَ  : ــنَّــةَ الــجَ هُ اُهللاُهللا  لَ أَدخَ ــاتَ  مَ إِن  وَ  ، ــيَ ــفِ كُ وَ قَ  زِ رُ ــاشَ  عَ إِن   ، لَى اهللاِاهللاِ عَ
؛  لَى اهللاِاهللاِ عَ نٌ  امِ ضَ وَ  هُ فَ  ، دِ سجِ المَ إِلَى  جَ  رَ خَ ن  مَ وَ ؛  لَى اهللاِاهللاِ عَ نٌ  امِ ضَ وَ  هُ فَ لَّم،  فَسَ

«فوائد الفوائد» (ص٨٥). «البصائر والذخائر» (١٦٤/٣).(١)   (٢)
«فوائد الفوائد» (ص٣١٥).  (٣)

ــحــه لــغــيــره األلــبــانــي۴ فــي «صــحــيــح الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب»  رواه أحــمــد (٤١٢/٤)، وصــحَّ  (٤)
.(٣٢٤٧)
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.(١)« لَى اهللاِاهللاِ عَ نٌ  امِ ضَ وَ  هُ فَ  ، بِيلِ اهللاِاهللاِ سَ فِي  جَ  رَ خَ ن  مَ وَ
ا  مَ كَ  ، يءِ لِلشَّ ةُ  ايَ عَ الرِّ  : انُ مَ الضَّ وَ  ، انٍ مَ ضَ بُ  احِ صَ أَي:   :« نٌ امِ «ضَ  : هُ ولُ قَ
الَى،  عَ تَ ةِ اهللاِ  ايَ عَ رِ فِي  هُ  نَّ أَ  : عنَاهُ فَمَ  . بَنٍ لَ وَ تَمرٍ  بُ  احِ صَ أَي:   ، بِنٌ الَ وَ  ، رٌ امِ تَ  : الُ قَ يُ

ا(٢). نَاهَ قْ ارزُ مَّ  ، اللَّهُ طِيَّةَ العَ هِ  ذِ هَ لَ  أَجزَ ا  مَ وَ
. ةَ يَّ نيَوِ الدُّ وَ ينِيَّةَ  الدِّ طَالِبَ  المَ وَ ةَ  ونَ ؤُ المَ يَ  فِ كُ أَي:   :« يَ فِ «كُ  : هُ ولُ قَ

النَّبِيُّ  ــالَ  قَ ا  مَ كَ  . البَيتِ هــلِ  أَ لَى  عَ مَ  الَ السَّ ى  لقَ أَ أَي:   :« مَ لَّ «فَسَ  : هُ ولُ قَ
لَى  عَ وَ لَيكَ  عَ ــةً  كَ ــرَ بَ ــنْ  ــكُ يَ  ، لِّمْ فَسَ هــلِــكَ  أَ لَى  عَ ــلــتَ  خَ دَ ا  إِذَ  ! ــنَــيَّ بُ ــا  گ: «يَ ــسٍ َنَ ألِ

.(٣)« يتِكَ بَ أَهلِ 
. ةَ الَ الصَّ يدُ  رِ يُ أَي:   :« دِ سجِ المَ إِلَى  ج  رَ «خَ  : هُ ولُ قَ

ــلُ  ــدخُ يَ وَ  . بِيلِ اهللاِ سَ فِــي  ــا  يً ــازِ غَ جَ  ــرَ خَ أَي:   :« بِيلِ اهللاِاهللاِ سَ فِــي  جَ  ــرَ : «خَ ــهُ ــولُ قَ
التَّالِي: يثُ  دِ الحَ البَابِ  ا  ذَ هَ فِي 

ابُ  حَ أَصْ  َأ رَ فَ  ، لٌ جُ رَ النَّبِيِّ  لَى  عَ رَّ  مَ  : الَ قَ گ  ةَ رَ جْ عُ بِ بنِ  عْ كَ نْ  عَ
ا فِــي  ـــذَ ـــانَ هَ ـــوْ كَ ، لَ ـــــولَ اهللاِ سُ ــا رَ ــوا: يَ ــالُ ــقَ ، فَ ـهِ ــاطـِ ــشَ نَ هِ وَ ــدِ ــلَ ـــنْ جَ ـــــولِ اهللاِ مِ سُ رَ
ا  ــارً ــغَ صِ هِ  ــــدِ لَ وَ ــى  ــلَ عَ ــى  ــعَ ــسْ يَ جَ  ـــرَ خَ ـــانَ  كَ : «إِنْ  ـــــولُ اهللاِ سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  بِيلِ اهللاِ سَ
فِي  وَ  هُ فَ نِ  يْ بِيرَ كَ يْنِ  يْخَ شَ نِ  يْ وَ بَ أَ لَى  عَ عَى  يَسْ جَ  رَ خَ انَ  كَ إِنْ  وَ  ، بِيلِ اهللاِاهللاِ سَ فِي  وَ  هُ فَ
جَ  رَ انَ خَ إِنْ كَ ، وَ بِيلِ اهللاِاهللاِ وَ فِي سَ هُ ا فَ هَ عِفُّ هِ يُ سِ فْ لَى نَ عَى عَ انَ يَسْ إِنْ كَ ، وَ بِيلِ اهللاِاهللاِ سَ

.(٤)« يْطَانِ الشَّ بِيلِ  سَ فِي  وَ  هُ فَ ةً  رَ اخَ فَ مُ وَ اءً  يَ رِ
رواه أبو داود (٢٤٩٤)، وابن حبان (٤٩٩) - واللفظ له -. وصححه األلباني۴ في «صحيح   (١)

الترغيب والترهيب» (٣٢١).
األذكار (ص٥٠)، لإلمام النووي۴.  (٢)

رواه الترمذي (٢٦٩٨)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢١٧١).  (٣)
رواه الــطــبــرانــي فــي «الــمــعــجــم الــكــبــيــر» ١٩/رقــــم (٢٨٢)، وصــحــحــه لــغــيــره األلــبــانــي۴ في   (٤)

«صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٩٢).
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ــهُ  نَّ ک أَ نِ اهللاِ : عَ ــــولِ اهللاِ سُ رَ ــن  ک: عَ رٍّ ذَ بِـــي  أَ وَ اءِ  ردَ الـــدَّ بـِـي  ــن أَ عَ
.(١)« هُ رَ آخِ كَ  أَكفِ ؛  عَاتٍ كَ رَ عَ  ربَ أَ ارِ  النَّهَ لِ  وَّ أَ مِن  لِي  عْ  اركَ  ! مَ آدَ : «ابنَ  الَ قَ

ا،  فَضلِهَ ــمِ  ــظَ عِ وَ ــى،  ــحَ الــضُّ ةِ  ــالَ صَ ــةِ  ــيَّ وعِ ــشــرُ مَ ــلَــى  عَ يــثُ  ــدِ الــحَ ا  ــذَ هَ لَّ  دَ ــد  ــقَ فَ
اتٍ  عَ كَ رَ عَ  ربَ أَ ا  هَ الَّ صَ مَن  نَّ  أَ وَ ا.  هَ ائِدِ وَ فَ ةِ  ثرَ كَ وَ ا،  لَيهَ عَ ثِّ  الحَ وَ ا،  هَ وقِعِ مَ بِيرِ  كَ وَ
ومِ  مُ الهُ نَ  مِ  - هُ  هُ يَكرَ ا  مَّ مِ هِ  رِ آخِ رَّ  شَ يهِ  يَكفِ إِنَّ اَهللا  فَ  ، جهِ اهللاِ وَ اءَ  ابتِغَ ارِ  النَّهَ لَ  وَّ أَ

. يمِ مِ العَ عِ  اسِ الوَ  ، يمِ رِ الكَ ضلِهِ  بِفَ  - ا  يَ البَالَ وَ ومِ  مُ الغُ وَ
 : ةُ ايَ الكِفَ تِلكَ  ِه  َفِللَّ ؟!  ةِ ايَ الكِفَ هِ  ذِ هَ ن  مِ  ، أَعظَمُ وَ  ، كبَرُ أَ وَ  ، لُّ أَجَ ةٍ  ايَ كِفَ أَيُّ  وَ

ا! لَهَ أَكمَ وَ ا  هَ مَ دوَ أَ وَ ا!  لَهَ أَجمَ وَ ا  لَّهَ أَجَ ا  مَ
U đÈŽeĆfi’\ ;Ì÷̨¡̨ ; ŽÎ ˛̃ Ćë’\ ;Î̌Ǫ̈m—̨ ;  R  

لتُ  عَ يتَ إِنْ جَ أَ رَ ، أَ ولَ اهللاِ سُ ا رَ : يَ لٌ جُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ عبٍ بَيِّ بنِ كَ ن أُ عَ
مِن  كَ  مَّ هَ أَ ا  مَ يكَ اُهللاُهللاگ  فِ كْ يَ ا  «إِذً  : الَ قَ ؟  لَيكَ عَ ا  لَّهَ كُ  - ائِي  عَ دُ أَي:   - تِي  الَ صَ

.(٢)« تِكَ رَ آخِ وَ نيَاكَ  دُ
. ينِ ارَ الدَّ مِّ  هَ ةِ  ايَ لِكِفَ بَبٌ  سَ  : النَّبِيِّ لَى  عَ ةِ  الَ الصَّ نَ  مِ كثَارُ  فَاإلِ

ةِ  الَ الصَّ ــنَ  مِ يُكثِرَ  أَن   ، ةِ ــرَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ ومِ  مُ هُ ن  مِ ةِ  ايَ الكِفَ لِطَالِبِ  يَنبَغِي  فَ
. النَّبِيِّ لَى  عَ

U ŽjËę’\ ;fl̨ ŽŸ; ŽsÂÖ̌}̌’\ ;Ô̌]¡̨Ä̌ ;  S  

يتِهِ  بَ ــن  مِ ــلُ  جُ الــرَّ جَ  ــرَ خَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ النَّبِيَّ  نَّ  أَ گ:  ــالِــكٍ مَ بــنِ  ــسِ  نَ أَ ــن  عَ
رواه الترمذي (٤٧٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٢٦٩/١).  (١)

رواه أحمد (١٣٦/٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٩٦/٢).  (٢)
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ــالُ  ــقَ : «يُ ـــالَ قَ  ،« ِ ـــاهللَّ ِبِ ـــاهللَّ بِ إِالَّ  ةَ  ـــوَّ قُ الَ  وَ ـــولَ  حَ الَ   ، لَى اهللاِاهللاِ عَ ــلــتُ  كَّ ــوَ تَ  ، بِسمِ اهللاِاهللاِ  : ــقــالَ فَ
ــيــطَــانٌ  ــهُ شَ ــولُ لَ ــقُ ــيَ ، فَ ــيَــاطِــيــنُ ــهُ الــشَّ ــى لَ ــنَــحَّ ــتَ ــتَ ، فَ قِــيــتَ وُ ، وَ ــيــتَ ــفِ كُ ، وَ يــتَ ــدِ : هُ ــنــئِــذٍ ــيَ حِ

؟!»(١). قِيَ وُ وَ  ، يَ فِ كُ وَ  ، يَ دِ هُ قَد  لٍ  جُ بِرَ لَكَ  يفَ  كَ  : رُ آخَ
. جُ أَخرُ بِسمِ اهللاِ  أَي:   « : «بِسمِ اهللاِاهللاِ هُ ولُ قَ وَ

. يهِ إِلَ ي  ورِ مُ أُ يعَ  مِ جَ ضتُ  فَوَّ أَي:   « لَى اهللاِاهللاِ عَ لتُ  كَّ «تَوَ  : هُ ولُ قَ وَ
الٍ  ن حَ بدِ مِ لَ لِلعَ وُّ عنَى: الَ تَحَ إِنَّ المَ » فَ ِ ِبِاهللَّ ةَ إِالَّ بِاهللَّ وَّ الَ قُ ولَ وَ : «الَ حَ هُ ولُ قَ وَ
لُ  ــا تُحمَ (٢) بِــهَ ــةٌ ــظِــيــمَ ــةٌ عَ ــلِــمَ هِ كَ ـــذِ هَ ؛ وَ ِ ـاهللَّ لِــكَ إِالَّ بـِ ــلَــى ذَ ــهُ عَ ةَ لَ ــوَّ الَ قُ ، وَ ــالٍ ــى حَ إِلَ
 ، نَّةِ نُوزِ الجَ ن كُ نزٌ مِ يَ كَ هِ (٣)؛ وَ الِ فِيعُ األَحوَ نَالُ رَ يُ ، وَ الُ دُ األَهوَ ابَ تُكَ ، وَ الُ األَثقَ

ا. ابِهَ بوَ أَ ن  مِ بَابٌ  وَ
ـــقـــتَ  فِّ ـــيـــثُ وُ ، حَ ابِ ـــــوَ الـــــصَّ ـــقِّ وَ يــــقِ الـــحَ ــــرِ ـــــى طَ » أَي: إِلَ يــــتَ ــــدِ : «هُ ــــهُ ــــولُ قَ وَ
 ، الـِـكَ قــوَ أَ ، وَ ــالِــكَ فــعَ ــيــعِ أَ ــمِ يــا فِــي جَ ــهــدِ ل مَ ــزَ ــم تَ لَ ــى، وَ ــالَ ــعَ كرِ اهللاِ تَ يــمِ ذِ ــقــدِ ــلَــى تَ عَ

. يٍّ وِ أُخرَ أَو   ، يٍّ نيَوِ دُ مٍّ  هَ لَّ  كُ يتَ  فِ كُ أَي:   « يتَ فِ : «وكُ هُ ولُ قَ وَ (٤)؛،  الِكَ أَحوَ وَ
 َـــنَ األَذ ــنــكَ مِ ــةِ عَ ــيَّ ــفِ ـــاءِ الــخَ ـــنِ األَشـــيَ ــظــتَ عَ ــفِ » أَي: حُ ـــيـــتَ قِ وُ : «وَ ـــهُ ـــولُ قَ وَ

م. هِ يرِ غَ وَ يَاطِينِ  الشَّ نَ  مِ ائِكَ  أَعدَ رِّ  شَ ن  مِ  ، وءِ السُّ وَ
. يَاطِينُ الشَّ نهُ  عَ ت  دَ بَعُ أَي:   « يَاطِينُ الشَّ لَهُ  ى  تَتَنَحَّ «فَ  : هُ ولُ قَ وَ

 ، ـــيَ ـــفِ كُ ، وَ يَ ـــــدِ ـــد هُ ـــلٍ قَ جُ ـــرَ ــــكَ بِ ــيــفَ لَ : كَ ـــــرُ ــيــطَــانٌ آخَ ــــهُ شَ ـــولُ لَ ـــقُ ـــيَ : «فَ ــــهُ ــــولُ قَ وَ
ا  ــذَ اءَ هَ يــدُ إِغـــوَ ــرِ ــانَ يُ ي كَ ــذِ يطَانِ الَّ ا الشَّ ــذَ يَاطِينِ لِــهَ ــدُ الشَّ ــولُ أَحَ ــقُ ؟!» أَي: يَ قِــــيَ وُ وَ
بِيلُ  يفَ لَكَ السَّ ؛ أَي: كَ قِيَ وُ يَ وُ فِ يَ وكُ دِ لٍ قد هُ جُ يفَ لَكَ بِرَ : كَ هُ اءَ إِيذَ خصِ وَ الشَّ

رواه أبو داود (٥٠٩٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٢٥٢/٣).  (١)
«جامع العلوم والحكم» (٤٨٢/١).  (٢).(١٣٧/١٠) «مجموع الفتاو»  (٣)

«العلم الهيب» (ص٢٢١).  (٤)
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؟! ةِ ايَ قَ الوِ ةِ وَ ايَ الكِفَ ةِ وَ ايَ دَ نَ الهِ الَ مِ صَ هِ الخِ ذِ لٍ نَالَ هَ جُ اءِ رَ إِيذَ اءِ وَ إِلَى إِغوَ
U Ž‡]h̨Ç̨đÊ¬̨⁄̌’\ ; ;  T  

 ، ةٍ يدَ دِ ةٍ شَ ظُلْمَ رٍ وَ طَ ةِ مَ يْلَ نَا فِي لَ جْ رَ : خَ الَ هُ قَ نَّ گ أَ بَيبٍ بدِ اهللاِ بنِ خُ ن عَ عَ
يْئًا،  شَ لْ  قُ أَ لَمْ  فَ ؟»،  يْتُمْ لَّ : «أَصَ الَ قَ فَ نَاهُ  كْ رَ دْ أَ فَ نَا،  لَ لِّيَ  لِيُصَ ولَ اهللاِ  سُ رَ نَطْلُبُ 
»؛  ــلْ : «قُ ــالَ ــمَّ قَ ــئًــا، ثُ ــيْ ــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ »، فَ ـــلْ : «قُ ــالَ ــمَّ قَ ــئًــا، ثُ ــيْ ــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ »، فَ ـــلْ : «قُ ــالَ ــقَ فَ
يْنِ  تَ ذَ وِّ عَ الْمُ وَ  ﴾A$  #  "  !﴿  : الَ قَ ؟  قُولُ أَ ا  مَ  ، ولَ اهللاِ سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ فَ

.(١)« يءٍ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يكَ  فِ تَكْ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَالَ بِحُ  تُصْ ينَ  حِ وَ ي  سِ تُمْ ينَ  حِ
ي  ــذِ ، الَّ ــدرِ ــلِــيــلُ الــقَ ، الــجَ ــأنِ ــظِــيــمُ الــشَّ ــيــحُ الــعَ ــحِ يــثُ الــصَّ ــدِ ا الــحَ ــذَ ــد دلَّ هَ ــقَ فَ
ندَ  عِ وَ اءِ  سَ المَ ندَ  عِ رِ  وَ السُّ هِ  ذِ هَ ةَ  وَ تِالَ نَّ  أَ لَى  عَ ؛  يهِ قِّ لَ تَ وَ هُ  فظُ حِ سلِمٍ  مُ لِّ  لِكُ نبَغِي  يَ
فِي  يهِ  تَكفِ  . انَ كَ ا  مَ ائِنًا  كَ يءٍ  شَ لِّ  كُ رِّ  شَ ن  مِ التَّالِيَ  ي  تَكفِ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَالَ بَاحِ  الصَّ

ا. هَ نَحوِ وَ ا  يَ البَالَ وَ اآلفَاتِ  نَ  مِ ا:  مَ ثِهِ ادِ وَ حَ وَ ارِ  النَّهَ وَ اللَّيلِ  قِ  ارِ طَوَ فعِ  دَ
U ŽÎǪ̈Œ̨ę’\ ; ŽÎÑ̨Êà̌ ;fl ŽŸ; ŽflËįĄ́` ;Ö̌ Ž|` ;  LK  

ــرِ  ــن آخِ ــيــنِ مِ ــتَ أَ بِــاآليَ ـــرَ ــن قَ : «مَ ـــالَ النَّبِيُّ : قَ ـــالَ گ قَ ــودٍ ــســعُ بِـــي مَ ــن أَ عَ
.(٢)« تَاهُ فَ كَ  ، ةٍ لَيلَ فِي  ةِ  رَ البَقَ ةِ  ورَ سُ

ــــهُ الَ  نَّ أَ ، وَ ـــةٌ يَّ ورِ ـــرُ ــا ضَ ــمَ ــيــهِ ــبــدِ إِلَ ــةُ الــعَ ــاجَ حَ ، وَ ــظِــيــمٌ ا عَ مَ هُ ، نَفعُ ـــانِ ـــتَ ــانِ اآليَ ــاتَ هَ
ا. لِّهَ ورِ كُ رُ نَ الشُّ بدِ مِ ةِ العَ ايَ اصا فِي كِفَ ا خَ أثِيرً ا تَ مَ هُ أَنَّ لَ ، وَ دٌ قَطُّ ا أَحَ مَ نهُ يَستَغنِي عَ

ــرٍ  بُّ ــدَ ــةٍ بِــتَ ــيــلَ ــلَّ لَ ــيــنِ كُ ــتَ ــيــنِ اآليَ ــاتَ ةِ هَ اءَ ــــرَ ــى قِ ــلَ ــافِــظَ عَ ــحَ ــســلِــمِ أَن يُ يٌّ بِــالــمُ ــرِ ــحَ فَ
. يهِ ؤذِ يُ رٍّ  شَ لِّ  كُ ن  مِ يُكفَى  بِأَن   ، يمَ رِ الكَ ودَ  وعُ المَ ا  ذَ هَ لِيَنَالَ  ؛  مٍ هُّ فَ تَ وَ

رواه أبو داود (٥٠٨٢)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٢٤٩/٣).  (١)
رواه البخاري (٥٠٠٩)، ومسلم (٨٠٨).  (٢)
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طِ  خَ ا اهللاِاهللاِ بِسَ ضَ سَ رِ نِ التَمَ : «مَ ولُ اهللاِ سُ الَ رَ : قَ الَتْ ڤ قَ ةَ ائِشَ ن عَ عَ
هُ اُهللاُهللا  لَ كَ وَ  ، طِ اهللاِاهللاِ خَ بِسَ النَّاسِ  ا  ضَ رِ سَ  التَمَ نِ  مَ وَ ؛  النَّاسِ ةَ  ؤنَ مُ اهُ اُهللاُهللا  فَ كَ  ، النَّاسِ

.(١)« النَّاسِ إِلَى 
. طَلَبَ أَي:   « سَ التَمَ نِ  «مَ  : هُ ولُ قَ

 ُ اهللَّ وَ  ، الِحَ الصَّ هُ  بدَ عَ ــانَ  كَ وَ  ، اهُ قَ اتَّ دِ  قَ انَ  كَ م  طِهِ خَ بِسَ ى اَهللا  أَرضَ مَن  ــإِنَّ  فَ
! يبٍ رَ بِالَ  النَّاسِ  ةَ  ونَ ؤُ مَ يهِ  يَكفِ  ُ اهللَّ وَ  ، هُ بدَ عَ افٍ  كَ  ُ اهللَّ وَ  ، ينَ الِحِ الصَّ لَّى  تَوَ يَ

إِنِ  وَ  ، النَّاسَ اكَ  فَ كَ  َ يتَ اهللَّ قَ اتَّ «إِنِ  گ:  ةَ يَ اوِ عَ مُ إِلَى  ڤ  ةُ ائِشَ عَ تَبَت  كَ وَ
يئًا»(٢). شَ  ِ نَ اهللَّ مِ نكَ  عَ غنُوا  يُ لَم  النَّاسَ  يتَ  قَ اتَّ

:۴ يِّمِ القَ ابنُ  الَ  قَ وَ
ـــهِ ـــفـــظِ حِ فِــــــي  ل  ــــــــزَ تَ ــــــم  لَ بٌّ  رَ ـــيـــكَ  ـــكـــفِ (٣)يَ ــــــــــــــــــانِ  األَزمَ ــــــــــدَ ــــــهُ مَ ــــــنْ ــــــــــةٍ مِ ــــــــــايَ قَ وِ وَ

لَــم  ؟ أَ ــكَ ــفَ ــلَّ ــا خَ : «مَ ــهُ النَّبِيُّ ــالَ لَ گ قَ ــالِــكٍ ــبُ بــنُ مَ ــعْ ــفَ كَ ــلَّ ــخَ ــا تَ ــمَّ لَ وَ
 ! الً ــــدَ جَ ـيــتُ  عــطـِ أُ ــد  ــقَ لَ  : لِلنَّبيِّ گ  ـــعـــبٌ كَ ــــالَ  قَ  «! كَ ـــهـــرَ ظَ ــتَ  ابــتَــعْ ـــدِ  قَ ــن  ــكُ تَ
نِّي،  عَ بِــهِ  ــى  ضَ ــرْ تَ بٍ  ــذِ كَ يــثَ  ــدِ حَ مَ  ــيَــوْ الْ ــتُــكَ  ثْ ــدَّ حَ ــئِــنْ  لَ تُ  لِمْ عَ ــدْ  ــقَ لَ  ! ِ اهللَّ وَ كِنَّنِي  لَ وَ

.(٤) لَيَّ عَ طَكَ  خِ يُسْ نْ  أَ نَّ اُهللا  كَ يُوشِ لَ
 ، بِــهِ رَ اُهللا  مَ أَ ــا  مَ ــركِ  تَ ــلَــى  عَ ــم  ــهُ ــقَ افَ وَ ــأَن  بِ  ، طِ اهللاِ خَ بِسَ الــنَّــاسَ  ـــى  أَرضَ ــن  مَ وَ

يئًا. شَ نَ اهللاِ  مِ نهُ  عَ غنُوا  يُ لَم  م،  اهُ ضَ لِرِ ا  بً استِجالَ ؛  نهُ عَ ى  نَهَ ا  مَ فِعلِ  وَ
وَ  هُ  ، الِقِ الخَ طِ  خَ بِسَ خلُوقِ  المَ اءِ  إِرضَ لَى  عَ انَ  نسَ اإلِ لُ  يَحمِ ي  الَّذِ ا  إِنَّمَ وَ

رواه الترمذي (٢٤١٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٥٧٠/٢).  (١)
رواه ابن المبارك في«الزهد» (١٩١)، وابن أبي شيبة في«المصنف» (٣٥٧١٧) بسند صحيح.  (٢)

«الكافية الشافية» (ص٢٨٧). رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).(٣)   (٤)
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. هُ يَ ؤذِ يُ أَن  ن  مِ وفُ  الخَ
ــنــكَ  عَ هِ  ــــرِّ شَ فــــعَ  دَ ادَ اُهللا  رَ أَ ا  إِذَ وَ  ، ــــهُ لَ بِتَسلِيطِ اهللاِ  يـــكَ  ـــؤذِ يُ ـــا  ـــمَ «إِنَّ  : ـــالُ ـــقَ ـــيُ فَ
يتَهُ  قَ اتَّ فَ فتَ اَهللا  خِ ا  إِذَ نتَ  أَ وَ  ، نُوبِهِ بِذُ بدِ  العَ لَى  عَ لَّطُ  يُسَ ا  إِنَّمَ وَ ؛  ِ هلِلَّ فَاألَمرُ   ، هُ عَ فَ دَ

 x  w﴿  : ــالَ قَ هُ  إِنَّ فَ  ، لَيكَ عَ لِّطهُ  يُسَ ــم  لَ وَ  ، ــرٍّ شَ لِّ  كُ رَّ  شَ اكَ  فَ كَ  ، لَيهِ عَ لتَ  كَّ تَوَ وَ
ــوفِــكَ  خَ وَ ـكَ  ــوبـِ نُ ذُ ــبَــبِ  بِــسَ ــونُ  ــكُ يَ ــهُ  ــيــطُ ــســلِ تَ وَ  ،[٣ ﴾ [الــطــالق:  } |  {  z  y
 : الَ قَ ا  مَ كَ  ، لَيكَ عَ لَّط  يُسَ لَم  هُ  رتَ استَغفَ وَ نُوبِكَ  ذُ ن  مِ تُبتَ  وَ فتَ اَهللا  خِ ا  إِذَ فَ  . نهُ مِ

g﴾ [األنفال]»(١).  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴿
هُ أَسبَابَ  رَ لَ سَّ يَ ، وَ رِّ ةَ الشَّ ؤنَ اهُ اُهللا مُ فَ : كَ ظِرَ كَ ما حُ رَ تَ رَ بِهِ وَ مِ ا أُ لَ مَ ا «فَعَ إِذَ فَ

 y  x  w  vu  t  s  r  q  B  o  n  m  l  k  j﴿ ــيــرِ  الــخَ
C﴾ [الطالق]»(٢). z } |{ ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ــوَ  ــهُ ابِ فَ ـــرَ ـــوقَ الـــتُّ ــوقٍ فَ ــخــلُ ـــلَّ مَ نَّ كُ ــقَ أَ ــقَّ ــحَ ــن تَ ــمَ ۴: فَ ــــبٍ جَ ـــالَ ابـــنُ رَ قَ
؟! أَم  ــــابِ بِّ األَربَ ــةِ رَ ــاعَ ــى طَ ــلَ ابِ عَ ــنَ الــتُّــرَ ـــيءٍ مِ ــةَ شَ ــاعَ مُ طَ ــدِّ ــقَ ــيــفَ يُ ــكَ ، فَ ابٌ ـــرَ تُ

(٣)! ابٌ جَ عُ يءٌ  لَشَ ا  ذَ هَ إِنَّ  ؟!  ابِ هَّ الوَ لِكِ  المَ طِ  خَ بِسَ ابَ  التُّرَ ي  يُرضِ يفَ  كَ
ك  سَّ تَمَ ؛ فَ كُ ةٌ الَ تُدرَ ايَ ا النَّاسِ غَ ضَ رِ ، وَ كُ ترَ ةٌ الَ تُ ايَ ا اهللاِ غَ ضَ نَّ رِ اعلَمْ بِأَ وَ

.(٤) كُ يُدرَ الَ  ي  الَّذِ نكَ  عَ ع  دَ وَ  ، كُ ترَ يُ الَ  ي  بِالَّذِ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ  ِ َِوهلِلَّ َوهلِلَّ

 رَ الـــــــــوَ ـــــى  ـــــبَ ـــــأَغْ فَ  ِ اهللَّ ـــــــــى  ضَ رِ ــــــــــــغِ  ابْ (٥)وَ بِيدْ ى العَ ضَ أَرْ لَى وَ وْ طَ المَ خَ نْ أَسْ مَ

      
.(١٧٠/٣٥) «مجموع الفتاو» المصدر السابق (١٧٠/٣٥).(١)   (٢)

«نور االقتباس» (ص١٠٦ – ١٠٧). «موسوعة المناهي الشرعية» (٢٦٤/٣ – ٢٦٥).(٣)   (٤)
«مقامات الحريري» (ص٢١١).  (٥)



NTSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ُم ــالَ الــسَّ ةُ وَ ــالَ الــصَّ ، وَ ــيــنَ ــمِ ــالَ بِّ الــعَ ِ رَ ــمــدُ هلِلَّ الــحَ
. لِينَ رسَ المُ وَ األَنبِيَاءِ  مَ  اتَ خَ لَى  عَ

الِ  صَ نَ الخِ هُ مِ معُ رَ جَ يَسَّ ا تَ ا مَ ذَ هَ
 ، ةِ ــــــــــــرَ ــــا واَآلخِ ــــيَ ن ــــي الــــدُّ ــــةِ فـِ ــــيَ ــــافِ الــــكَ
ـــبِ  ـــسَ ـــحـــرٍ بِـــحَ ــــن بَ ةٌ مِ ــــطــــرَ ـــا قَ ـــهَ ـــلَّ ـــعَ لَ وَ
 ، ــةِ ــئَ ــخــطِ ـا الــمُ ـنـَ ــوبـِ ــلُ قُ ، وَ ـــةِ ـــفَ اقِ ـــانِـــنَـــا الـــوَ ذهَ أَ
بُ  تُوجِ تِي  الَّ الِنَا  أَعمَ وَ  ، ةِ رَ اصِ القَ نَا  لُومِ عُ وَ

. ارَ ستِغفَ االِ وَ ةَ  التَّوبَ
م  اكُ إِيَّ وَ يَنَا  يَكفِ أَن   ، ولٍ سؤُ مَ يرُ  خَ وَ  هُ وَ الَى،  عَ تَ  َ لُ اهللَّ نَسأَ فَ
ــقُ  ــلْ هِ الــخَ ـــدِ بِـــيَ ، وَ ــمٍّ ــهِ ــلِّ مُ ــافِــي لِــكُ ــهُ الــكَ ــإِنَّ ، فَ ةِ ـــــرَ اآلخِ ــا وَ نــيَ ــمَّ الــدُّ هَ

. يرٌ دِ قَ يءٍ  شَ لِّ  كُ لَى  عَ وَ  هُ وَ  ، األَمرُ وَ

      



NTTNNTTTT َي ــنَّــا لِــنَــهــتَــدِ ــا كُ مَ ا، وَ ــذَ ــا لِــهَ انَ ــدَ ي هَ ـــذِ ِ الَّ ــدُ هلِلَّ ــمْ الــحَ
مُ  ـــالَ الـــسَّ وَ ةُ  ـــالَ الـــصَّ وَ اُهللا،  ـــا  انَ ـــدَ هَ أَن  ـــوالَ  لَ

. لِينَ رسَ المُ وَ األَنبِيَاءِ  مِ  اتَ خَ لَى  عَ
هُ  معُ جَ ــرَ  ــيَــسَّ تَ ــا  مَ ا  ــذَ ــهَ فَ  : ــعــدُ بَ وَ
 ، اهللاِ ـــيـــقِ  ـــوفِ ـــتَ بِ  ، ــــابِ ــــتَ الــــكِ ا  ــــــذَ هَ ــــي  فِ
 ، النَّفعِ ةِ  ثِيرَ كَ ائِدَ  وَ «فَ لَى  عَ لَ  اشتَمَ ــدِ  قَ وَ
ــا،  ــهَ ــهــمِ ـــقَّ فَ ــا حَ ــهَ ــمَ ــهِ ــن فَ ، لِــمَ ـــدرِ ــةِ الـــقَ ــيــلَ ــلِ جَ

نبَغِي»(١). يَ ا  مَ كَ ا  هَ رَ بَّ دَ تَ وَ
ا  ـــذَ ــا هَ ــهَ ــنَ ــمَّ ــضَ ـــتِـــي تَ ــانِ الَّ ــسَ ــاتِ الــحِ ــمَ ــلِ ـــرَ فِـــي الــكَ ـــظَ ــــن نَ مَ وَ
  هـــدَ ـــا أَ ـــلِ مَ فـــضَ ـــن أَ ـــا مِ هَ ـــدَّ عَ ــا، وَ ــهَ ــمِ ــهُّ ــفَ ـــى تَ رَ إِلَ ـــادَ ـــبَ ، لَ الــكِــتَــابُ
ــا  يــهَ ــهــدِ ــةٌ يُ ــمَ ــلِ : كَ ــةُ ــافِــعَ ــةُ الــنَّ يَّ ــدِ ـــا الــهَ ـــمَ إِنَّ . وَ ــهِ ــبِ ــاحِ ـــى صَ ــبٌ إِلَ ــاحِ صَ
 ، ـــابِ ـــتَ ـــودُ الـــكِ ـــقـــصُ ـــمُّ مَ ـــتِ ـــهـــا يَ بِ . «وَ ـــســـلِـــمِ ـــيـــهِ الـــمُ خِ ــــى أَ لَ ـــلُ إِ جُ الـــرَّ
ـــإِنَّ فِــيــهِ  ؛ فَ ـــو األَلــبَــابِ ولُ ــوبِ أُ ــطــلُ ضِ الــمَ ــرَ ـــى الــغَ ــنــهُ إِلَ ــلُ مِ ــصِ يَ وَ
 ، ــةَ ــيَّ ــلِ ـــائِـــقَ الــعَ ـــقَ الـــحَ ، وَ ــيَــةَ ــامِ ـــدَ الــسَّ ـــاصِ ـــقَ الـــمَ ، وَ ـــةَ ـــيَ اقِ ـــدَ الـــرَّ ائِ ـــوَ الـــفَ
 ، ــيــلَ ــلِ ـــي الــعَ ـــشـــفِ يَ ، وَ ــلِــيــلَ ي الــغَ ــــروِ ـــا يَ »(٢) مَ ـــةَ ـــنِـــيَّ ـــقَ الـــسَّ ـــائِ قَ الـــدَ وَ

. كِيلُ الوَ نِعمَ  وَ سبِي  حَ وَ  هُ فَ  ، دُ أَقصِ ا  فِيمَ دُ  عتَمِ أَ اهللاِ  لَى  عَ وَ
امِ  األَعوَ اقُبِ  عَ تَ لَى  عَ  ، امِ نعَ اإلِ يلِ  زِ جَ لَى  عَ مدُ  الحَ  ِ «َوهلِلََّّ

.(٣)« امِ األَيَّ وَ
دِ  سَ الحَ اءِ  دَ ن  مِ لِمَ  سَ وَ  ،(٤) هُ يْمُ خِ نَ  سُ حَ مَن  ائِلٌ  إِنِّي «سَ وَ

«قطر الولي على حديث الولي» (ص١٧)، للعالمة الشوكاني۴.  (١)
األقـــلـــيـــشـــي  ابــــــن  لـــلـــعـــالمـــة  (ص٤٢)،  الــــصــــالــــحــــات»  الــــبــــاقــــيــــات  «شـــــــرح   (٢)

األندلسي۴.
«تفسير القرآن العظيم» (٥٩٤/١)، البن كثير۴.  (٣)

. تُهُ بِيعَ طَ يَّتُهُ وَ جِ : سَ هُ يمُ خِ  (٤)
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لِكَ  ذَ رَ  غتَفِ يَ أَن  ؛  مُ دَ القَ بِهِ  لَّت  زَ أَو   ، لَمُ القَ بِهِ  طَغَى  يءٍ  شَ لَى  عَ ثَرَ  عَ ا  إِذَ  ،(١) هُ يمُ دِ أَ
ــنَ  ـــهُ مِ حـــتُ رَ أَ ، وَ يــدِ ــرِ ــنَ الــشَّ ــيــهِ مِ ــلَ دتُ عَ دَ رَ ، وَ ــيــدِ ــعِ ــنَ الــبَ ــيــهِ مِ بــتُ إِلَ ــرَّ ــا قَ ــنــبِ مَ فِــي جَ
ادَ قَد  ــوَ نَّ الــجَ ؛ أَ ــلــبَــهُ رَ قَ أَن يُحضِ ، وَ ــثَــبٍ ــن كَ يــهِ مِ ــنَــادِ ــي يُ ــاصِ ــيَّــرتُ الــقَ صَ ، وَ ــبِ الــتَّــعَ
 ، النِّسيَانِ لُّ  حَ مَ انَ  نسَ اإلِ نَّ  أَ وَ تَخبُو،  قَد  النَّارَ  نَّ  أَ وَ نبُو،  يَ قَد  مَ  ارِ الصَّ نَّ  أَ وَ يَكبُو، 

: يِّئَاتِ السَّ بنَ  يُذهِ نَاتِ  سَ الحَ نَّ  أَ وَ
ا؟ هَ لُّ ــاهُ كُ ــايَ ــجَ ــى سَ ــرضَ ـــذِي تُ ا الَّ ـــن ذَ مَ »(٢)وَ ـــهْ ـــايِـــبُ ـــعَ ـــدَّ مَ ـــعَ ــبــالً أَن تُ ـــرءُ نُ ــى الـــمَ ــفَ كَ

نَّةٌ  مِ ةٌ وَ ظِيمَ ةٌ عَ يَ نِعمَ هِ ا الكِتَابِ - وَ ذَ معِ هَ ينَا بِجَ لَ نَّ عَ ا مَ مَ يمَ كَ رِ نَسأَلُ اَهللا الكَ فَ
ارِ  بِــدَ وزِ  لِلفَ بَبًا  سَ ونُ  يَكُ هُ  لَّ عَ لَ  . بِــهِ لِ  مَ بِالعَ ا  يعً مِ جَ م  لَيكُ عَ وَ ينَا  لَ عَ نَّ  مُ يَ أَن   - ةٌ  يمَ سِ جَ

. امِ اآلثَ نُوبِ وَ ا لِلذُّ رً فِّ كَ مُ ، وَ مِ الَ السَّ
ينَ  . آمِ هُ اتَ رضَ عيِهِ مَ بتَغِي بِسَ ن يَ مَّ ، ومِ هُ جهَ لِهِ وَ مَ عَ ولِهِ وَ يدُ بِقَ رِ ن يُ مَّ نَا اُهللا مِ لَ عَ جَ

. ينَ مِ الَ بَّ العَ ا رَ يَ
پ

چ(٣)
abdelhadi.wihbi@hotmail.com

      

. لبُهُ : قَ هُ أَدِيمُ  (١)
«مغني اللبيب عن كتاب األعاريب» (٥٥/١ - ٥٦)، البن هشام األنصاري۴.  (٢)

بريوت - لبنان. ص.ب ١٣/٦٠٩٣ شوران.  (٣)
هاتف: ٠٣/٦٢٦٧٨٧ - فاكس: ٠١/٧٩١٠٥٠.
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٥ ............................................................... ةُ الكِتَابِ مَ دِّ قَ مُ

٨ ..................................................................... ةُ  مَ دِّ قَ المُ
١٠ ............................................................. ةِ يحَ عنَى النَّصِ مَ
١٢ ............................................. ةِ يحَ ةُ فِي النَّصِ دَ ارِ ادِيثُ الوَ األَحَ
٢٣ .......................................................... ةِ يحَ وعُ النَّصِ وضُ مَ
٢٧ ............................................................. ةِ يحَ ائِدُ النَّصِ وَ فَ
٣٠ ............................................... التَّأنِيبِ ةِ وَ يحَ ينَ النَّصِ رقُ بَ الفَ
٣١ ................................................. يْبَةِ الغِ ةِ وَ يحَ يْنَ النَّصِ قُ بَ رْ الفَ
٣٣ ................................................................ ةٌ مَّ هِ ائِدُ مُ وَ فَ
٣٣ ........................................ : رِّ حُ فِي السِّ ةُ األُولَى: النُّصْ ائِدَ الفَ
٣٥ .........................................: بَةِ اتَ كَ حُ بِالمُ : النُّصْ ةُ الثَّانِيَةُ ائِدَ الفَ
٣٦ ................................. : ةِ يحَ ثِ بِالنَّصِ دُّ مُ التَّحَ دَ : عَ ةُ الثَّالِثَةُ ائِدَ الفَ
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٣٦ ................................ ا : ائِلِهَ ةِ إِلَى قَ ائِدَ ةُ الفَ افَ : إِضَ ةُ ابِعَ ةُ الرَّ ائِدَ الفَ
٣٦ .....................: الِ يعِ األَحوَ مِ حُ فِي جَ نْصَ لِمُ يَ سْ مُ : الْ ةُ سَ امِ ةُ الخَ ائِدَ الفَ
٣٧ .................................: ةِ يحَ دِّ النَّصِ ن رَ رْ مِ : احذَ ةُ ادِسَ ةُ السَّ ائِدَ الفَ
٤٠ ..................................... : لْمِ ةُ فِي العِ يحَ : النَّصِ ةُ ابِعَ ةُ السَّ ائِدَ الفَ
٤١ ........................ : ةِ يحَ لِ النَّصِ َذَ بَعدَ بَذْ الُ األْ تِمَ : احْ نَةُ ةُ الثَّامِ ائِدَ الفَ
٤١ ...............................  : ةِ يحَ صُ فِي النَّصِ : اإلِخالَ ةُ عَ ةُ التَّاسِ ائِدَ الفَ
٤٢ ......................... : نهُ لُّ مِ وَ أَجَ نْ هُ انِ مَ نسَ حُ اإلِ : نُصْ ةُ رَ اشِ ةُ العَ ائِدَ الفَ
٤٣ .................................... : اءِ لَمَ : نُصحُ العُ ةَ رَ شْ ةَ عَ ادِيَ ةُ الحَ ائِدَ الفَ
٤٤ ................................... : : النُّصحُ فِي البَيعِ ةَ رَ شْ ةُ الثَّانِيَةَ عَ ائِدَ الفَ
٤٦ ................................. : ةِ بَادَ : النُّصحُ فِي العِ ةَ رَ شْ ةُ الثَّالِثَةَ عَ ائِدَ الفَ
٤٩ .......................... : نَّةِ كِ بِالسُّ سُّ : النُّصحُ بِالتَّمَ ةَ رَ شْ ةَ عَ ابِعَ ةُ الرَّ ائِدَ الفَ
٥١ .................................................................... ةُ اتِمَ الخَ

٥٧ .................................................................... ةُ مَ دِّ قَ المُ
٥٨ ................................................... ةِ اهللاِاهللاِ حمَ ةِ رَ عَ ظَمِ سِ يَانُ عِ بَ
٥٩ ............................................... ةٌ اصَّ خَ ةٌ وَ امَّ : عَ انِ ةُ نَوعَ حمَ الرَّ
٦٠ .......................................... بدِ ينَ بِالعَ مِ احِ مِ الرَّ ةِ أَرحَ حمَ يَانُ رَ بَ
٦٢ ............................. زءٍ ئَةِ جُ ةَ فِي مِ حمَ لَ الرَّ عَ هُ جَ نَّ ةِ اهللاِاهللاِ: أَ حمَ مِن رَ
٦٣ ...................... نِ حمَ رشِ بِاسمِ الرَّ لَى العَ  عَ هُ استَوَ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
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٦٤ .......................... يمَ رِ رآنَ الكَ هِ القُ بَادِ لَى عِ لَ عَ هُ أَنزَ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٤ ....................... مَ نَّا النِّقَ فَ عَ رَ صَ ، وَ مَ ينَا النِّعَ لَ رَّ عَ هُ أَدَ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٥ ....................... هِ مِ كرِ نِعَ ن شُ ةِ عَ فلَ نَا بِالغَ ذُ اخِ ؤَ هُ الَ يُ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٥ ........................... م إِلَى بَعضٍ هُ لقَ بَعضَ جَ الخَ : أَحوَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٦ .............................. ةِ وبَ قُ اةَ بِالعُ صَ لُ العُ اجِ عَ هُ الَ يُ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٧ ......................... مِ اآلالَ ائِبِ وَ صَ هُ بِالمَ بَادَ بتَلِي عِ هُ يَ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٨ ............ ميَةً حِ ةً وَ حمَ ي رَ اهِ النَّوَ رِ وَ امِ هُ بِاألَوَ بَادَ بتَلِي عِ هُ يَ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٩ ............................. ةً حمَ رَ ةً بِنَا وَ أفَ هُ رَ نَا نَفسَ رَ ذَّ : أَن حَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٦٩ .............................. مَ خلُوقَاتِ لِبَنِي آدَ هُ المَ يرُ : تَسخِ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٧٠ ......................... ا اللَّيلَ لِبَاسً ا وَ اشً عَ ارَ مَ لَ النَّهَ عَ هُ جَ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٧٠ .............. نُوا ينَ آمَ ونَ لِلَّذِ رُ ، يَستَغفِ هِ رشِ ةَ عَ لَ مَ لَ حَ عَ : أَن جَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٧١ ............. وءِ ارةَ بِالسُّ هِ األَمَّ ينَ نَفسِ بَ ، وَ بدِ ينَ العَ ولُ بَ هُ يَحُ نَّ : أَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٧٢ ............................... رِ طَ الُ المَ إِنزَ ، وَ : إِحيَاءُ األَرضِ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٧٣ ...................... ينَ مِ الَ ةً لِلعَ حمَ املسو هيلع هللا ىلص رَ دً مَّ حَ لَ مُ : أَن أَرسَ تِهِ حمَ مِن رَ وَ
٧٤ ........................................ نَّةَ نَّةِ الجَ لَ أَهلُ الجَ : دَخَ تِهِ حمَ بِرَ وَ
٧٩ ................................. ةِ حمَ ةِ الرَّ فَ انِ بِصِ يمَ نَ اإلِ سلَكِيَّةُ مِ ةُ المَ ائِدَ الفَ
٧٩ .........................................................: انُ : اإلِحسَ الً أَوَّ
٨١ ..........................................: الً مَ عَ ا وَ لمً رآنِ عِ بَاعُ القُ انِيًا: اتِّ ثَ
٨١ ........................................... : رآنِ ةِ القُ اءَ رَ اعُ لِقِ تِمَ سْ الِثًا: االِ ثَ
ولِملسو هيلع هللا ىلص:..................... ٨٢ سُ ةُ الرَّ طَاعَ اةِ وَ كَ إِيتَاءُ الزَّ ةِ وَ الَ امُ الصَّ ا: إِقَ ابِعً رَ
٨٢ ..................................................... : ارُ تِغفَ سْ ا: االِ سًً امِ خَ
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٨٢ ........................................................ : وَ ا: التَّقْ ادِسً سَ
٨٣ .........................................................: انُ يمَ ا: اإلِ ابِعً سَ
٨٣ ........................................................... : اءُ عَ نًا: الدُّ امِ ثَ
٨٣ ........................................... رآنِيََّةِ يَةِ القُ نَ األَدعِ مِ  وَ
٨٥ ............................................ ةِ يَّ يَةِ النَّبَوِ نَ األَدعِ مِ  وَ
٨٩ ..................................................: يضِ رِ ةُ المَ يَادَ ا: عِ عً تَاسِ
٩٠ .................................................... م: حِ ةُ الرَّ لَ ا: صِ رً اشِ عَ
٩١ ....................... : رِ نكَ نِ المُ النَّهيُ عَ وفِ وَ عرُ : األَمرُ بِالمَ رَ شَ ادِي عَ حَ
٩٢ ......................................... ن ذِكرِ اهللاِ: كثَارُ مِ : اإلِ رَ شَ انِي عَ ثَ
٩٢ .........................................: لْقِ بْدِ لِلْخَ ةُ العَ مَ حْ : رَ رَ شَ الِثُ عَ ثَ
٩٨ ................................................................ ةٌ مَّ هِ ةٌ مُ أَسئِلَ

١٠٣ .................................................................. ةُ مَ قدِّ المُ
١٠٥ .................................................. بدِ بَّةِ اهللاِاهللاِ لِلعَ حَ اتُ مَ مَ الَ عَ
نيَا...................................... ١٠٥ نِ الدُّ يَةُ عَ مْ ةُ األُولَى: الحِ مَ العَالَ
١٠٦ .................................................. فقُ : الرِّ ةُ الثَّانِيَةُ مَ العَالَ
١٠٧ ................................................ ءُ بتِالَ : االِ ةُ الثَّالِثَةُ مَ العَالَ
١٠٨ .................................... بُولُ فِي األَرضِ : القَ ةُ ابِعَ ةُ الرَّ مَ العَالَ
١١٠ ............................ الِحٍ لٍ صَ مَ لَى عَ وتُ عَ : المَ ةُ سَ امِ ةُ الخَ مَ العَالَ
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١١١ .............................................. بَّةِ اهللاِاهللاِ حَ الِبَةُ لِمَ األَسبَابُ الجَ
١١١ ............................ ائِضِ رَ افِلِ بَعدَ الفَ بُ إِلَى اهللاِ بِالنَّوَ رُّ (١) التَّقَ
نيَا................................................... ١١٢ هدُ فِي الدُّ (٢) الزُّ
١١٤ ...................... قِهِ أَخالَ الِهِ وَ أَقوَ الِهِ وَ ملسو هيلع هللا ىلص فِي أَعمَ ةُ النَّبِيِّ عَ تَابَ (٣) مُ
١١٥ ............................... ارِ وَ سنُ الجِ حُ دقُ وَ صِ ةِ وَ انَ اءُ األَمَ (٤) أَدَ
١١٦ ................ لَى اتِهِ العُ فَ صِ سنَى وَ اءِ اهللاِ الحُ مَ َسْ لْبِ ألِ قَ ةُ الْ عَ طَالَ (٥) مُ
مُ اُهللاُهللا؟.......................................................... ١١٧ بُّهُ نْ يُحِ مَ
١١٧ ............................................. نِينَ حسِ بُّ اُهللا المُ (١) يُحِ
١١٨ ............................................. طِينَ قسِ بُّ اُهللا المُ (٢) يُحِ
١٢٠ ................................... ينَ رِ تَطَهِّ المُ ابِينَ وَ بُّ اُهللا التَّوَّ (٣) يُحِ
١٢١ ............ ينَ افِرِ لَى الكَ ةَ عَ زَّ ، األَعِ نِينَ ؤمِ لَى المُ ةَ عَ بُّ اُهللا األَذِلَّ (٤) يُحِ
١٢٣ ..................................... بِيلِهِ اتِلِينَ فِي سَ قَ بُّ اُهللا المُ (٥) يُحِ
١٢٤ .............................................. لِينَ كِّ تَوَ بُّ اُهللا المُ (٦) يُحِ
١٢٥ ................................................ ينَ تَّقِ بُّ اُهللا المُ (٧) يُحِ
١٢٥ .............................................. ينَ ابِرِ بُّ اُهللا الصَّ (٨) يُحِ
١٢٦ ..................................... يَّ فِ نِيَّ الخَ يَّ الغَ بُّ اُهللا التَّقِ (٩) يُحِ
١٢٧ ............................. ةِ قِيقَ لُوبِ الرَّ ابَ القُ بُّ اُهللا أَصحَ (١٠) يُحِ
١٢٨ .................................... ارَ بُّ األَنصَ بُّ اُهللا مَن يُحِ (١١) يُحِ
١٢٨ ............................... نِ سَ لُقِ الحَ بَ الخُ احِ بُّ اُهللا صَ (١٢) يُحِ
١٢٩ .......................................... ائِمَ بِاللَّيلِ بُّ اُهللا القَ (١٣) يُحِ
١٣٠ .................................... ينَ فِي اهللاِ ابِّ تَحَ بُّ اُهللا المُ (١٤) يُحِ
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١٣١ ......................................... بُّ فِي اهللاِ: األُولَى: الحُ
١٣٢ ....................................... ةُ فِي اهللاِ: سَ الَ جَ : المُ الثَّانِيَةُ
رُ فِي اهللاِ:.......................................... ١٣٤ اوُ : التَّزَ الثَّالِثَةُ
١٣٥ ......................................... لُ فِي اهللاِ: : التَّبَاذُ ةُ ابِعَ الرَّ
١٣٥ .......................... ينَ سَ الحُ نَ وَ سَ بُّ الحَ بُّ اُهللا مَن يُحِ (١٥) يُحِ
١٣٧ ......................................... بُّ اُهللا النَّافِعَ لِلنَّاسِ (١٦) يُحِ
١٣٧ ........................................ يَّ وِ نَ القَ ؤمِ بُّ اُهللا المُ (١٧) يُحِ
١٣٨ ........................................ محَ لَ السَّ جُ بُّ اُهللا الرَّ (١٨) يُحِ
١٣٩ ..................................... ةَ دَ وَ الجَ اءَ وَ مَ رَ بُّ اَهللا الكُ (١٩) يُحِ
١٤٠ ............................. فَ فِّ تَعَ ـيفَ الـمُ فِ يِيَّ العَ بُّ اُهللا الـحَ ـحِ (٢٠) يُ
١٤١ ................................................... الِ إِلَى اهللاِاهللاِ بُّ األَعمَ أَحَ
١٤١ ............................... ةِ جَّ شرِ ذِي الحِ الِحُ فِي عَ لُ الصَّ مَ (١) العَ
١٤٢ ............................................... ن ذِكرِ اهللاِ كثَارُ مِ (٢) اإلِ
١٤٣ ..................................... الِحِ لِ الصَّ مَ لَى العَ ةُ عَ مَ اوَ دَ (٣) المُ
ا................................................ ١٤٤ قتِهَ لَى وَ ةُ عَ الَ (٤) الصَّ
١٤٥ .. رِ نكَ نِ المُ النَّهيُ عَ وفِ وَ عرُ األَمرُ بِالمَ مِ وَ حِ ةُ الرَّ لَ صِ ِ وَ انُ بِاهللَّ يمَ (٥) اإلِ
١٤٦ ............................................. :ِ انُ بِاهللَّ يمَ : اإلِ لُ األَوَّ
١٤٦ ..............................................: ـمِ حِ ةُ الرَّ لَ الثَّانِي: صِ
١٤٦ ..................... : رِ نكَ نِ المُ النَّهيُ عَ وفِ وَ عرُ رُ بِالمَ : األَمْ الثَّالِثُ
١٤٧ ..................................................... ودِ جُ ةُ السُّ ثرَ (٦) كَ
١٤٨ ...................................... نِ ؤمِ لَى المُ ورِ عَ رُ الُ السُّ (٧) إِدخَ
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ا اُهللاُهللا.................................................. ١٤٩ بُّهَ الُ الَّتِي يُحِ صَ الخِ
١٤٩ ............................................... طَاسَ بُّ اُهللا العُ (١) يُحِ
١٥٠ ................................................. مدَ بُّ اُهللا الحَ (٢) يُحِ
١٥٢ ............................................... انَ بُّ اُهللا اإلِحسَ (٣) يُحِ
١٥٣ ......................................... ةِ اعَ مَ ةَ الجَ الَ بُّ اُهللا صَ (٤) يُحِ
١٥٤ ................................................ الَ مَ بُّ اُهللا الجَ (٥) يُحِ
١٥٦ .................................................. فقَ بُّ اُهللا الرِّ (٦) يُحِ
١٥٧ .......................................... ترَ السَّ يَاءَ وَ بُّ اُهللا الحَ (٧) يُحِ
١٥٨ .................................................. فوَ بُّ اُهللا العَ (٨) يُحِ
١٦٠ .......................................... اةَ األَنَ لمَ وَ بُّ اُهللا الحِ (٩) يُحِ
١٦١ ................................................. ترَ بُّ اُهللا الوِ (١٠) يُحِ
١٦٣ ...................................... ةِ خصَ بُّ اُهللا األَخذَ بِالرُّ (١١) يُحِ
١٦٣ ............................................... دحَ بُّ اُهللا المَ (١٢) يُحِ
١٦٥ ...................................... يبَةِ ةَ فـِي الرِّ يْـرَ بُّ اُهللا الغَ ـحِ (١٣) يُ
١٦٦ .................................. ينَ النَّاسِ حَ بَ بُّ اُهللا اإلِصالَ (١٤) يُحِ
١٦٨ ......................................... ورِ الِيَ األُمُ عَ بُّ اُهللا مَ (١٥) يُحِ
١٦٩ .......................................... لِ مَ انَ العَ بُّ اُهللا إِتقَ (١٦) يُحِ
١٦٩ .................................... ةَ  مـحَ ـيَّةَ السَّ نـِيفِ بُّ اُهللا الـحَ (١٧) يُحِ
١٧١ ................................ امِ لَى الطَّعَ اعَ عَ جتِمَ بُّ اُهللا االِ (١٨) يُحِ
١٧٢ ............................................ لِفَ بِهِ بُّ اُهللا الحَ (١٩) يُحِ
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١٧٣ .................................... بِيلِهِ وجَ فِي سَ رُ بُّ اُهللا الخُ (٢٠) يُحِ
١٧٣ ........................... ائِرٍ لطَانٍ جَ ندَ سُ قٍّ عِ ةَ حَ لِمَ بُّ اُهللا كَ (٢١) يُحِ
١٧٤ ....................................... نِ يْ رَ أَثَ يْنِ وَ تَ بُّ اُهللا قَطرَ (٢٢) يُحِ
١٧٥ ..................................................... مِ إِلَى اهللاِاهللاِ الَ بُّ الكَ أَحَ
١٧٥ ........................................... : اءِ سَ المَ بَاحِ وَ ندَ الصَّ : عِ الً أَوَّ
١٧٦ .......................................................: ندَ النَّومِ انِيًا: عِ ثَ
١٧٦ ............................................... : ةٍ الَ لِّ صَ رِ كُ بُ الِثًا: فِي دُ ثَ
١٧٦ ...................................................: ضِ رَ ندَ المَ ا: عِ ابِعً رَ
١٨٢ .......................................................... ةٌ قَ رِّ تَفَ ادِيثُ مُ أَحَ
١٨٦ .................................................................. ةُ اتِمَ الخَ

١٨٨ .................................................................. ةُ مَ دِّ قَ المُ
          

١٩٠ ............................................... افِ لُ األَوصَ امِ ـهُ كَ نَّ (١) أَ
١٩١ .......................................... هِ يءٍ بِيَدِ لِّ شَ ائِنَ كُ زَ (٢) أَنَّ خَ
١٩٢ ....................... خلُوقَاتِ ائِرِ الــمَ ن سَ عَ رشِ وَ نِ العَ نِيٌّ عَ هُ غَ نَّ (٣) أَ
١٩٣ ..................................... ا دً لَ الَ وَ بَةً وَ احِ ذ صَ تَّـخِ ـم يَ ـهُ لَ نَّ (٤) أَ
١٩٤ .......................... ةِ ابَ جَ ـم بِاإلِ هُ دُ عِ يَ ، وَ اءِ عَ هُ بِالدُّ بَادَ رُ عِ أمُ ـهُ يَ نَّ (٥) أَ



OKT

ƒÊîÊ⁄’\Ïuë’\

ـا  ا، مَ يعً مِ م جَ ابَهُ أَجَ ، فَ دٍ احِ يدٍ وَ عِ ينَ فـِي صَ عِ جتَمِ لقُ مُ هُ الـخَ أَلَ ـهُ لَو سَ نَّ أَ  (٦)
١٩٥ .............................................. يئًا لكِهِ شَ ن مُ صَ مِ نَقَ
١٩٥ .................................... يمِ ارِ النَّعِ َولـِيَائِهِ فـِي دَ هُ ألِ دَّ ـا أَعَ (٧) مَ
١٩٦ ................... هِ جهِ ا لِوَ الِصً انَ خَ ا كَ ، إِالَّ مَ لِ مَ نَ العَ قبَلُ مِ هُ الَ يَ نَّ (٨) أَ
١٩٧ ............. ـا ـمَ هُ ـيـنـَ ـا بَ مَ ـا وَ مَ يـهِ ـا فـِ مَ األَرضِ وَ اتِ وَ ـاوَ مَ ـالِكُ السَّ ـهُ مَ نَّ (٩) أَ
١٩٧ ................................ نهُ نَاهُ عَ عَ غِ هِ مَ بدِ نٌ إِلَى عَ هُ مُحسِ نَّ (١٠) أَ
١٩٩ ........................ اقِ نَ األَرزَ ـم مِ ـهُ طَ لَ ـا بَسَ هُ بِمَ بَادَ ـهُ أَغنَى عِ نَّ (١١) أَ
١٩٩ ................... يـنٍ ةَ عَ نهُ طَرفَ ا الَ تَستَغنـِي عَ هَ ئِقَ بِأَسرِ الَ (١٢) أَنَّ الـخَ

         
٢٠٠ .................................. ادِ يـجَ اإلِ لقِ وَ ـيـهِ فـِي الـخَ م إِلَ هُ (١) فَقرُ
٢٠٠ ............ حِ ارِ وَ الـجَ اءِ وَ األَعضَ  وَ وَ م بِالقِ ادِهِ ـيـهِ فـِي إِعدَ م إِلَ هُ (٢) فَقرُ
٢٠٠ ...................... اقِ األَرزَ اتِ وَ م بِاألَقوَ ادِهِ ـيـهِ فـِي إِمدَ م إِلَ هُ (٣) فَقرُ
٢٠٠ .............................. اعِ التَّربِيَةِ م بِأَنوَ ربِيَتِهِ ـيـهِ فِي تَ م إِلَ هُ (٤) فَقرُ
٢٠٠ ................. هِ ارِ كَ فعِ الـمَ دَ ـم، وَ نـهُ مِ عَ ـرفِ النِّقَ ـيـهِ فـِي صَ م إِلَ هُ (٥) فَقرُ
٢٠١ ............................ ونَ ـمُ علَ ـا الَ يَ م مَ هِ ـيـهِ فـِي تَعلِـيمِ م إِلَ هُ (٦) فَقرُ
٢٠١ .................... يمِ ستَقِ اطِ الــمُ رَ م إِلَى الصِّ تِهِ ايَ دَ ـيـهِ فِي هِ م إِلَ هُ (٧) فَقرُ
٢٠٢ .................... ـم ـهُ هِ لَ تـِ رَ غفِ مَ ـم وَ نـهُ هِ عَ فوِ ةِ عَ هَ ن جِ ـيـهِ مِ م إِلَ هُ (٨) فَقرُ
٢٠٤ ............ ـم نـهُ نـِيُّ عَ هُ الغَ حدَ وَ وَ هُ ، فَ ـيـهِ م إِلَ هِ ـيـهِ فِي احتِيَاجِ م إِلَ هُ (٩) فَقرُ
م................................... ٢٠٤ ـالـِهِ بُولِ أَعمَ ـيـهِ فـِي قَ م إِلَ هُ (١٠) فَقرُ
٢٠٥ ................. يـنٍ ةَ عَ هِ طَرفَ تـِ ن نِعمَ م عَ ـهُ وجَ لَ رُ ، الَ خُ ـيـهِ م إِلَ هُ (١١) فَقرُ
م............... ٢٠٦ هِ الـِحِ صَ ـيلِ مَ لَـى تَـحصِ يـنَ عَ ادِرِ يـرُ قَ ، غَ ـيـهِ م إِلَ هُ (١٢) فَقرُ
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٢٠٨ ............... ةِ انَ ستِعَ ةِ االِ هَ ن جِ مِ ةِ، وَ بَادَ ةِ العِ هَ ن جِ : مِ ـيـهِ م إِلَ هُ (١٣) فَقرُ
٢١١ .................................. ةِ الغِنَى فَ انِ بِصِ يمَ نَ اإلِ سلَكِيَّةُ مِ ارُ المَ اآلثَ
٢١١ ......................................... : يهِ بُ إِلَ رُّ التَّقَ بَّةُ اهللاِ وَ حَ : مَ الً أَوَّ
٢١٢ ....................... : يهِ هُ إِلَ ارَ بُ افتِقَ ، تُوجِ هِ بِّ نَى رَ بدِ بِغِ ةُ العَ فَ عرِ انِيًا: مَ ثَ
٢١٣ ........................ : ةٍ اجَ لِّ حَ ن كُ هِ أَعظَمُ مِ بِّ بدِ إِلَى رَ ةُ العَ اجَ الِثًا: حَ ثَ

      
٢١٩ ................................................ ةِ اهللاِ: بَادَ غُ لِعِ رُّ (١) التَّفَ
٢٢١ ....................................................... ةِ رَ مُّ اآلخِ (٢) هَ
٢٢٣ ............................................. مَ اُهللا: ا قَسَ ى بِمَ ضَ (٣) الرِّ
٢٢٦ .......................................................... : اءُ عَ (٤) الدُّ
٢٣٩ .............................................: نِ النَّاسِ ستِغنَاءُ عَ (٥) االِ
٢٤٨ ......... ي النَّاسِ ـا فـِي أَيدِ ـمَّ بدِ الـيَأسَ مِ لَى العَ لُ عَ هِّ تِي تُسَ ورُ الَّ األُمُ
٢٥٢ .................................................................. ةُ اتِمَ الخَ

٢٥٦ .................................................................. ةُ مَ دِّ قَ المُ
٢٥٩ ...................................... نَاءِ الغِ فِ وَ ازِ عَ نِ المَ ادِيثُ النَّهيِ عَ أَحَ
٢٦٥ ......................... نَاءِ الغِ فِ وَ ازِ عَ مِّ المَ لَفِ فِي ذَ نِ السَّ ةُ عَ دَ ارِ ارُ الوَ اآلثَ
٢٦٥ ............................................. ابَةِژ: حَ نِ الصَّ ارُ عَ اآلثَ
٢٦٩ ........................................ مُ اُهللا هُ مَ حِ ينَ رَ نِ التَّابِعِ ارُ عَ اآلثَ
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٢٧٤ .............................................. صُ فِيهِ؟ خَّ رَ نَاءُ المُ وَ الغِ ا هُ مَ
٢٧٥ ........................... يدِ امِ العِ ي فِي أَيَّ ارِ وَ نَاءُ الجَ : غِ لُ عُ األَوَّ وضِ المَ
٢٧٥ ............................. رسِ ي فِي العُ ارِ وَ نَاءُ الجَ عُ الثَّانِي: غِ وضِ المَ
٢٧٧ ............................. اءُ دَ نهُ الحُ مِ . وَ رِ فَ نَاءُ السَّ : غِ عُ الثَّالِثُ وضِ المَ
٢٧٨ ..................... ةِ اقَّ الِ الشَّ لَى األَعمَ يطِ عَ ندَ التَّنشِ : عِ ابِعُ عُ الرَّ وضِ المَ
٢٨٠ ................................... ائِبٍ ومِ غَ دُ ندَ قُ : عِ سُ امِ عُ الخَ وضِ المَ
٢٨٠ ................................... بَاحِ نَاءِ المُ الغِ مِ وَ رَّ حَ نَاءِ المُ ينَ الغِ رقُ بَ الفَ
٢٨١ ............................................ الِ جَ فُوفِ لِلرِّ ربِ الدُّ كمُ ضَ حُ
٢٨٣ ............................................. ةِ رأَ نَ المَ نَاءِ مِ اعِ الغِ مَ كمُ سَ حُ
٢٨٥ ............................................................. نَاءِ دُ الغِ اسِ فَ مَ
٢٨٧ ...................................................... ا يهَ لَ دُّ عَ الرَّ اتٌ وَ بُهَ شُ
ةُ األُولَى......................................................... ٢٨٧ بهَ الشُّ
٢٨٩ .......................................................... ةُ الثَّانِيَةُ بهَ الشُّ
٢٩٤ .......................................................... ةُ الثَّالِثَةُ بهَ الشُّ
٢٩٧ .................................................................. ةُ اتِمَ الخَ

٣٠٠ .................................................................. ةُ مَ دِّ قَ المُ
٣٠١ .............................................. شيَةِ اهللاِاهللاِ اءِ مِن خَ ائِلُ البُكَ فَضَ
٣٠١ ................: رشِ لِ بِظِلِّ العَ بَبٌ لِالِستِظالَ شيَةِ اهللاِِ سَ ن خَ اءُ مِ أ - البُكَ
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٣٠٢ .................. الِ إِلَى اهللاِ بِّ األَعمَ ن أَحَ شيَةِ اهللاِِ: مِ ن خَ اءُ مِ ب - البُكَ
٣٠٣ ......... ةِ طُوبَى: رَ جَ لِ بِظِلِّ شَ بَبٌ لِالِستِظالَ شيَةِ اهللاِِ سَ ن خَ اءُ مِ ج - البُكَ
٣٠٤ ................................. : اةِ بَبٌ لِلنَّجَ شيَةِ اهللاِِ سَ ن خَ اءُ مِ د - البُكَ
٣٠٥ ................: لَى النَّارِ يمِ عَ نْ أَسبَابِ التَّحرِ شيَةِ اهللاِِِ مِ ن خَ اءُ مِ هـ - البُكَ
٣٠٦ .......................................... شيَةِ اهللاِاهللاِ اءِ مِن خَ بِيلُ إِلَى البُكَ السَّ
٣٠٦ ..................................................... : وتِ (١) ذِكرُ الـمَ
٣٠٧ ..................................................... : بُورِ ةُ القُ ارَ يَ (٢) زِ
٣٠٨ .................................... : وتِ دَ المَ عْ ا بَ الِ مَ وَ رُ بِأَهْ كُّ (٣) التَّفَ
٣١٥ ..............................................: رِ بُّ رآنِ بِالتَّدَ ةُ القُ اءَ (٤) قِرَ
(٥) التَّبَاكِي:.......................................................... ٣١٦
٣١٧ ......................................... شيَةِ اهللاِ؟اهللاِ؟ اءَ مِن خَ ا البُكَ دنَ قَ ا فَ اذَ لِمَ
٣١٨ .................................................................. ةُ اتِمَ الخَ

٣٢٠ .................................................................. ةُ مَ دِّ قَ المُ
٣٢٥ ............................................................... نَّةِ ةُ الجَ فَ صِ
٣٢٥ .......................................................... نَّةِ الُ الجَ مَ جَ
٣٢٦ ........................................................ ا تُهَ ربَ تُ ا وَ هَ أَرضُ
٣٢٦ ................................................................ ا هَ قفُ سَ
٣٢٧ ............................................................... ا طُهَ الَ مِ
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ا............................................................. ٣٢٧ هَ صبَاؤُ حَ
٣٢٧ ................................................................ ا هَ بِنَاؤُ
٣٢٧ ............................................................. ا هَ ارُ أَشجَ
ا................................................................. ٣٢٩ هَ رُ ثَمَ
ا................................................................. ٣٢٩ هَ قُ رَ وَ
٣٢٩ ............................................................... ا هَ ارُ أَنهَ
٣٣١ ........................................................... ا امُ أَهلِهَ طَعَ
م............................................................... ٣٣١ ابُهُ رَ شَ
م................................................................. ٣٣١ آنِيَتُهُ
٣٣١ ................................................................ ا هَ ابُ أَبوَ
٣٣١ ........................................................... ا ابِهَ ةُ أَبوَ عَ سَ
ا.................................................................. ٣٣١ ظِلُّهَ
ا................................................................ ٣٣٢ هَ يَامُ خِ
ا................................................................. ٣٣٣ هَ فُ رَ غُ
٣٣٣ ........................................................... ا لِبَاسُ أَهلِهَ
م................................................................ ٣٣٤ لِيِّهُ حُ
٣٣٤ ................................................................ ا هَ شُ فُرُ
٣٣٥ ................................................................ ا هَ وقُ سُ
٣٣٦ .............................................................. ا هَ اتُ جَ رَ دَ
٣٣٦ .................................................... ا وهِ أَهلِهَ جُ سنُ وُ حُ
م............................................................... ٣٣٧ أَسنَانُهُ
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٣٣٧ ............................................................... م يَاتُهُ حَ
م.............................................................. ٣٣٩ هُ اعُ مَ سَ
م.............................................................. ٣٤٠ اهُ طَايَ مَ
م.............................................................. ٣٤١ انُهُ لمَ غِ
٣٤١ .................................................. م هُ اجُ أَزوَ م وَ هُ ائِسُ رَ عَ
م.............................................................. ٣٤٢ هُ اعُ مَ جِ
٣٤٣ ......................................................... ةً لَ نزِ م مَ هُ الَ أَعَ
٣٤٤ ................................................... يمِ اتِ النَّعِ جَ رَ عُ دَ أَرفَ
٣٤٧ .................................................................. ةُ اتِمَ الخَ

٣٥١ .................................................................. ةُ مَ دِّ قَ المُ
٣٥٢ ............................................................ يَاءِ يفُ الحَ تَعرِ
٣٥٢ ............................................................ يَاءِ ائِلُ الحَ فَضَ
٣٥٢ ...........................................: يرٍ لِّ خَ فتَاحُ كُ يَاءُ مِ : الحَ الً أَوَّ
٣٥٣ ....................................................: انٌ يَاءُ إِيمَ انِيًا: الحَ ثَ
٣٥٤ ................................................: ينَةٍ ى زِ يَاءُ أَبهَ الِثًا: الحَ ثَ
بُّهُ اُهللاگ:...................................... ٣٥٥ لُقٌ يُحِ يَاءُ خُ ا: الحَ ابِعً رَ
٣٥٦ ........................................: نَّةِ ودُ إِلَى الجَ قُ يَاءُ يَ ا: الحَ سً امِ خَ
٣٥٦ ......................................... : مِ لُقُ اإلِسالَ يَاءُ خُ ا: الحَ ادِسً سَ
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٣٥٧ ............................ پ: يعِ األَنبِيَاءِ مِ ةُ جَ يعَ رِ يَاءُ شَ ا: الحَ ابِعً سَ
ي:.................................. ٣٥٨ اصِ عَ ن فِعلِ المَ انِعٌ مِ يَاءُ مَ نًا: الحَ امِ ثَ
الَى؟........................................ ٣٦٠ عَ نَ اهللاِاهللاِ تَ يَاءُ مِ ونُ الحَ يفَ يَكُ كَ
٣٦٢ ..................................... نَ اهللاِاهللاِگ ينَ الَ يَستَحيُونَ مِ ةُ الَّذِ لوَ خَ
٣٦٥ .................................................. يَاءِ نَ الحَ ةٌ مِ قَ شرِ اذِجُ مُ نَمَ
٣٦٦ ........................................................ يَاءِ ةِ الحَ رُ قِلَّ ظَاهِ مَ
٣٧٢ ................................................. ومِ ذمُ يَاءِ المَ نَ الحَ رٌ مِ وَ صُ
٣٧٢ ......................... : رِ نكَ نِ المُ النَّهيِ عَ وفِ وَ عرُ (١) تَركُ األَمرِ بِالمَ
٣٧٢ ................................. : نَ النَّاسِ تِحيَاءً مِ مِ اسْ ثْ ةُ اإلِ فَ ارَ قَ (٢) مُ
٣٧٣ ................................................. : لمِ (٣) تَركُ طَلَبِ العِ
٣٧٣ ........................................................ ؟ يَاءُ لَّدُ الحَ تَوَ مَّ يَ مِ
٣٧٦ .................................................................. ةُ اتِمَ الخَ

٣٧٩ .................................................................. ةُ مَ دِّ قَ المُ
٣٨١ ........................................ ةِ رَ اآلخِ نيَا وَ افِيَةُ فِي الدُّ الُ الكَ صَ الخِ
٣٨١ ................................................. : ةِ بُودِيَّ يقُ العُ (١) تَحقِ
٣٨٤ ................................................. لَى اهللاِ: لُ عَ كُّ (٢) التَّوَ
٣٨٧ .......................................................... : اءُ عَ (٣) الدُّ
٣٨٩ ...................................................... : ةِ رَ مُّ اآلخِ (٤) هَ
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٣٩١ ....................................................: الٍ صَ ثُ خِ (٥) ثَالَ
ى:................................................... ٣٩٣ حَ ةُ الضُّ الَ (٦) صَ
٣٩٣ ......................................: لَى النَّبِيِّ ةِ عَ الَ ةُ الصَّ ثرَ (٧) كَ
٣٩٣ ......................................... : نَ البَيتِ وجِ مِ رُ اءُ الخُ عَ (٨) دُ
٣٩٥ .......................................................: انِ تَ ذَ وِّ عَ (٩) المُ
٣٩٥ ..................................... : ةِ رَ ةِ البَقَ ورَ ن سُ تَينِ مِ رُ آيَ (١٠) آخِ
٣٩٦ ....................................... : هِ يرِ لَى غَ ا اهللاِ عَ ضَ (١١) إِيثَارُ رِ
٣٩٨ .................................................................. ةُ اتِمَ الخَ
٣٩٩ ........................................................... ةُ الكِتَابِ اتِمَ خَ
٤٠١ ................................................................. سُ هرِ الفِ

      


