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ورِ  رُ شُ ن  مِ بِاگِ  وذُ  نَعُ وَ  ، هُ رُ نَستَغفِ وَ ينُهُ  نَستَعِ وَ هُ  دُ نَحمَ گِ  مدَ  الحَ إِنَّ 
ــالَ  ــضــلِــلْ فَ ـــن يُ مَ ، وَ ـــهُ ــلَّ لَ ــضِ ــالَ مُ ڤُ فَ هِ ــهــدِ ــن يَ ــالِــنَــا، مَ عــمَ ــاتِ أَ ــئَ ــيِّ سَ ــنَــا وَ ــسِ نــفُ أَ
نَّ  أَ ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يــكَ  ــرِ شَ الَ  هُ  حــــدَ وَ ڤُ،  إِالَّ ٰــــهَ  لَ إِ الَ  أَن  ـــدُ  شـــهَ أَ وَ  ، ـــهُ لَ يَ  ــــادِ هَ

. هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ
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يُ  ــدْ يِ هَ ــدْ ــنَ الـــــهَ أَحــسَ ، وَ ڤِ يــثِ كِـــتَـــابُ ــدِ قَ الــحَ ـــإِنَّ أَصـــدَ : فَ ــعــدُ ـــا بَ مَّ أَ
ــةٍ  ــدعَ ــــلَّ بِ كُ ، وَ ـــةٌ ــةٍ بِـــدعَ ثَ ــحــدَ ــــلَّ مُ كُ ــا، وَ ــهَ ــاتُ ثَ ــحــدَ ـــــورِ مُ ــــرَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ مُ

. النَّارِ فِي  ةٍ  لَ الَ ضَ لَّ  كُ وَ  ، ةٌ لَ الَ ضَ
ــلِّ  ــا لِــكُ ــمَ إِنَّ ، وَ ــيَّــاتِ ــالُ بِــالــنِّ ــا األَعــمَ ــمَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ــد قَ ــقَ : فَ ــعــدُ ــا بَ مَّ أَ



٦
.(١)« نَوَ ا  مَ ئٍ  رِ امْ

 ، تِهِ لَ الَ جَ وَ هِ  وقِعِ مَ ظَمِ  عِ لَى  عَ عٌ  جمَ مُ  ، تِهِ حَّ صِ لَى  عَ قٌ  تَّفَ مُ يثٌ  دِ حَ ا  ذَ هَ
.(٢) انِ األَركَ دُّ  أَشَ وَ هِ  ائِمِ عَ دَ لُ  وَّ أَ وَ  ، انِ يمَ اإلِ دِ  اعِ وَ قَ دُ  أَحَ وَ  هُ وَ

ةِ  ــثِــيــرَ ــانِــي الــكَ ــعَ ــعٌ «لِــلــمَ ــامِ ، جَ ــعِ ــظِــيــمُ الــنَّــفْ ، عَ ــدرِ ــلِــيــلُ الــقَ يــثٌ جَ ــدِ ـــوَ حَ هُ وَ
.(٣)« هُ بلَ قَ دٌ  أَحَ لهُ  قُ يَ لَم  ا  مَّ مِ وَ  هُ وَ  ، لِيلَةِ القَ اظِ  األَلفَ فِي  ةِ  لِيلَ الجَ

ـــومِ  ـــلُ ـــــنَ الـــعُ اعٍ مِ نـــــــــوَ َ ـــةِ ألِ ـــعَ ـــامِ ، الـــجَ ــــةِ كَ ــــارَ ــــبَ يــــــثِ الــــمُ ــــــادِ ـــــنَ األَحَ ـــــــوَ مِ هُ وَ
.(٤) مِ سالَ اإلِ أَهلِ  ن  مِ دٍ  َحَ ألِ تِهِ  كَ رَ بَ نْ  عَ نَى  غِ الَ   ، يَّاتِ قهِ الفِ وَ

نِ  مَّ مِ وَ  ، يثِ دِ الحَ ا  ذَ بِهَ اتُ  نَّفَ صَ الـمُ تُستَفتَحَ  أَن  اءُ  لَمَ العُ بَّ  استَحَ وَ
 ، ــهِ ــيــحِ ــحِ يُّ فِــي صَ ــارِ ــخَ الــبُ ــيــلَ  ــاعِ بــنُ إِســمَ ــدُ  ــمَّ ــحَ : مُ ــهِ ــابِ ــتَ لِ كِ وَّ ـهِ فِــي أَ أَ بـِ ــدَ ابــتَ
ــى  ــلَ ــا عَ ــيــهً ــنــبِ ، «تَ ـيــحِ ــابـِ ــصَ الـــــمَ ، وَ ـــنَّـــةِ ــــرحِ الـــسُّ ـــي: شَ ـــابَ ـــتَ ـــنَّـــةِ فِـــي كِ ـــحـــيِـــي الـــسُّ مُ وَ
ــاسُ  ـــهُ األَسَ نَّ أَ ، وَ ــمِ ــلِّ ــعَ ــتَ الـــــمُ ــالِـــــمِ وَ ــنَ الــعَ ــلٍّ مِ صِ لِــكُ خـــالَ اإلِ ــةِ وَ ــيــحِ الــنِّــيَّ ــصــحِ تَ

.(٥)« الِ األَعمَ وَ ائِدِ  قَ العَ نَ  مِ الِ  األَحوَ يعُ  مِ جَ يهِ  لَ عَ بنَى  يُ ي  الَّذِ
اتِ  لتِفَ ونَ االِ رِ دُ لَى الظَّاهِ ا عَ بنَاهَ م لِبَعضٍ مَ هُ ةَ النَّاسِ بَعضَ لَ امَ عَ إِنَّ مُ وَ
نَ النَّاسِ  رنَا أَن نَقبَلَ مِ مِ نَحنُ قَد أُ ، وَ تِهِ فَ عرِ بِيلَ إِلَى مَ هُ الَ سَ َنَّ ، ألِ إِلَى البَاطِنِ

م. لُوبِهِ قُ ن  عَ بَ  نَقِّ نُ أَن  ر  نُؤمَ لَم  وَ م،  نِيَتَهُ الَ عَ
يِ  حْ وَ بِالْ ونَ  ــذُ خَ ــؤْ يُ انُوا  كَ ــا  ــاسً نَ أُ إِنَّ   : ــالَ قَ گ  طَّابِ الْخَ ــنِ  بْ رَ  مَ عُ ن  عَ

رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطابگ.  (١)
«بستان العارفين» (ص ٢٩).  (٢)

«التمهيد لما في الـموطأ من الـمعاني واألسانيد» (١٩٩/٩).  (٣)
«السراج الوهاج» (٤٨٧/٦).  (٤)

«مرقاة الـمفاتيح شرح مشكاة الـمصابيح» (٣٨/١).  (٥)
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ا  بِمَ اآلنَ  مُ  كُ ذُ أْخُ نَ ا  إِنَّمَ وَ  ، طَعَ انْقَ دِ  قَ يَ  حْ وَ الْ إِنَّ  وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ڤِ ولِ سُ رَ دِ  هْ عَ فِي 
نْ  مِ يْنَا  إِلَ يْسَ  لَ وَ  ، نَاهُ بْ رَّ قَ وَ نَّاهُ  مِ أَ ا  يْرً خَ نَا  لَ رَ  ظْهَ أَ نْ  فَمَ ؛  مْ الِكُ مَ عْ أَ نْ  مِ نَا  لَ رَ  ظَهَ
مْ  لَ نْهُ وَ مَ أْ مْ نَ ا لَ وءً نَا سُ رَ لَ ظْهَ نْ أَ مَ ؛ وَ تِهِ يرَ رِ بُهُ فِي سَ اسِ ،ڤُ يُحَ ءٌ يْ تِهِ شَ يرَ رِ سَ

.(١) نَةٌ سَ حَ هُ  تَ يرَ رِ سَ إِنَّ   : الَ قَ إِنْ  وَ  ، هُ قْ دِّ نُصَ
 ، ــــاتِ ــــيَّ الــــنِّ وَ  ، ــــدِ ــــاصِ ــــقَ الـــــــــمَ ــــى  ــــلَ عَ ـــا  ــاهَ ـــبـــنـَ ـــــــهُ «مَ بَّ رَ ـــبـــدِ  الـــعَ ــــةَ  ــــلَ ــــامَ ــــعَ مُ إِنَّ  وَ

.(٢)« ائِرِ رَ السَّ وَ
ــا  ـــانَ آثِــمً ، كَ ــهُ ــتَ ــيــقَ ــقِ ــهِ حَ ــدَ بِ ــصَ ــد قَ ــن قَ ــكُ ـــم يَ لَ ا، وَ يــدً ــدِ ـــوالً سَ ــرَ قَ ظــهَ ــن أَ ــمَ فَ
ــنــهُ  ــلُ مِ ــقــبَ ي يَ ــــذِ ــافِــقِ الَّ ــنَ ــالـــــمُ ، كَ ــرَ ــاهِ ــنــهُ الــظَّ ـلَ الـــنَّـــاسُ مِ ــبـِ إِن قَ ، وَ ـــهِ بِّ ــا لِـــرَ ــيً ــاصِ عَ

.(٣) النَّارِ نَ  مِ لِ  األَسفَ ركِ  الدَّ فِي  ڤِ  ندَ عِ وَ  هُ وَ  ، نِيَتَهُ الَ عَ ونَ  سلِمُ الـمُ
ــهُ  تَ يــرَ ــرِ ــا سَ ــنَ ــلْ كَ وَ ، وَ ــهُ تَ ــادَ ــهَ ــنَــا شَ ــبِــلْ ــرٍ قَ ــيْ ــةُ خَ نِــيَ ــالَ ــهُ عَ ــنْ ــنَــا مِ تْ لَ ــرَ ــهَ ــنْ «ظَ ــمَ فَ
ــلْ  ، بَ ائِــرِ ــرَ ــى الــسَّ ــلَ ــا عَ ــيَ نْ ـــامَ الــدُّ ـــكَ حْ ــلْ أَ ــعَ ــجْ ـــمْ يَ ــهُ لَ ــانَ ــحَ ــبْ ڤَ سُ ــــإِنَّ ، فَ ــــىڤِ لَ إِ
 ، ــرِ ائِ ــرَ ــلَــى الــسَّ ــعَ ةِ فَ ـــرَ خِ ــامُ اآلْ ــكَ حْ ـــا أَ مَّ أَ ــا. وَ ــهَ ــعٌ لَ ــبَ ــرُ تَ ائِ ــرَ الــسَّ ، وَ ــرِ اهِ ــوَ ــلَــى الــظَّ عَ

ا»(٤). هَ لَ بَعٌ  تَ رُ  اهِ الظَّوَ وَ
 ، هُ ــنْــدَ ــا عِ مَ ــنْــهُ وَ بَ مِ ــرْ ــقُ الْ ــاهُ وَ ضَ رِ ڤِ وَ ــهَ جْ  وَ ــتْــوَ ــفَ يــدٍ بِــالْ ــرِ ــيْــنَ مُ ــمْ بَ ــكَ فَ
ا؟!  عً وْ طَمَ ا أَ يفً وِ نْهُ تَخْ هُ مِ نَالُ ا يَ مَ تِهِ وَ عَ نْفَ اءَ مَ جَ رَ لُوقِ وَ خْ هَ الـمَ جْ ا وَ يدٍ بِهَ رِ مُ وَ
ظَمُ  عْ أَ  ، ابِ الثَّوَ وَ لِ  ضْ فَ الْ فِي  ا  مَ يْنَهُ بَ وَ  ، ةِ دَ احِ وَ الْ   تْوَ فَ بِالْ نِ  الَ جُ الرَّ تِي  يُفْ فَ
ــا،  ــيَ ــلْ ــعُ ــيَ الْ ڤِ هِ ــةُ ــمَ ــلِ ــونَ كَ ــكُ ــتِــي لِــتَ ــفْ ا يُ ـــذَ . هَ بِ ــرِ ــغْ الـــــمَ قِ وَ ــرِ ــشْ ــنَ الـــــمَ ــيْ ــا بَ ــمَّ مِ

.(٢٦٤١) البخاري  رواه   (١)
«بيان الدليل على بطالن التحليل» (ص٢٨٢).  (٢)

المصدر السابق.  (٣)
«إعالم الـموقِّعين» (١٧٣/١) [مكتبة ابن تيمية - القاهرة].  (٤)
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ــوَ  ــهُ هُ لُ ــوْ ــونَ قَ ــكُ ــتِــي لِــيَ ــفْ ا يُ ـــذَ هَ ؛ وَ ــاعُ ــطَ ـــوَ الـــــمُ ـــهُ هُ ـــولُ سُ رَ ، وَ ــرُ ــاهِ ـــوَ الــظَّ يـــنُـــهُ هُ دِ وَ
ــكِــتَــابَ  ـــقَ الْ افَ اءٌ وَ ـــوَ ، سَ ــائِــمُ ــقَ ــوَ الْ ــهُ هُ ــاهُ جَ ، وَ ــهِ ــيْ لَ ــارُ إِ ــشَ ــوَ الـــــمُ هُ ، وَ ــوعُ ــمُ ــسْ الـــــمَ

ا(١). مَ هُ فَ الَ خَ وْ  أَ نَّةَ  السُّ وَ
ــسَ  ــانِــي أَسَّ الــثَّ ، وَ انٍ ضـــوَ رِ ڤِ وَ ــنَ  مِ ــقــوَ ــلَــى تَ ــهُ عَ ــنــيَــانَ ــسَ بُ لُ أَسَّ ـــاألَوَّ فَ
ا  مَ ا، كَ بَدً انِ أَ يَ الَّ وَڤِ الَ يَستَوِ ؟ كَ انِ يَ ل يَستَوِ . هَ ارٍ فٍ هَ رُ ا جُ فَ لَى شَ هُ عَ نيَانَ بُ

. النَّارُ وَ اءُ  الـمَ وَ  ، ارُ النَّهَ وَ اللَّيلُ  وَ  ، مُ الظَّالَ وَ النُّورُ  ي  يَستَوِ الَ 
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لُ النَّارَ  رُ يَدخُ آخَ ، وَ نِيَّتِهِ لِهِ وَ مَ نَّةَ بِعَ لُ الجَ دٌ يَدخُ احِ ا؛ وَ مَ ينَهُ ا بَ تَّانَ مَ «شَ
ـيَّاتِ  النـِّ ــنَ  مِ لُوبِ  القُ اءُ  يــدَ ــوَ سُ يهِ  لَ عَ ت  احــتَــوَ ــا  مَ ــى  إِلَ ــعٌ  اجِ رَ لِــكَ  ذَ ــلُّ  كُ ا،  مَ بِهِ

ا»(٢). هَ دِّ ضِ وَ نَةِ  سَ الحَ
الَ الــنَّــاسِ  ــــوَ مْ ـــذَ أَ خَ ـــنْ أَ : «مَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ةَگ: عَ ـــرَ يْ ـــرَ بِـــي هُ ــنْ أَ عَ

ڤُڤُ»(٣). هُ فَ لَ تْ أَ ا  هَ فَ إِتالَ يدُ  رِ يُ ذَ  أَخَ نْ  مَ وَ  ، نْهُ عَ أَدَّڤُڤُ  ا  هَ اءَ دَ أَ يدُ  رِ يُ
 ، نهُ عَ ڤِ  اءِ دَ أَ وَ زقِ  لِــلــرِّ يــا  ــوِ قَ بَبًا  سَ ةَ  الِحَ الصَّ النِّيَّةَ  لَ  عَ جَ يفَ  كَ انظُر  فَ

؟!(٤) فِ تالَ اإلِ وَ لِلتَّلَفِ  بَبًا  سَ ــئَةَ  يِّ السَّ ـيَّةَ  النـِّ لَ  عَ جَ وَ
«إعالم الـموقِّعين» (٢٥١/٤).  (١)

«الـمدخل» (١٩/٢/٢)، البن الحاج۴.  (٢)
رواه البخاري (٢٣٨٧).  (٣)

مة السعدي۴. «بهجة قلوب األبرار» (٢٣/١)، للعالَّ  (٤)



٩
ا  زَ ــنْ غَ ڤِ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ گ قَ امِتِ ــنِ الصَّ ةَ بْ ــبَــادَ ــن عُ عَ وَ

.(١)« نَوَ ا  مَ هُ  لَ فَ  ، االً قَ عِ إِالَّ  نْوِ  يَ لَمْ  وَ  ، ڤِڤِ بِيلِ سَ فِي 
ــةٌ  ــغَ ــبَــالَ ــوَ مُ هُ ، وَ ــرَ ــنــفِ ــيــرِ لِــئَــالَّ يَ ــتَــا الــبَــعِ كــبَ ــهِ رُ ــدُّ بِ ــشَ ــيــرٌ تُ ــغِ ــبــلٌ صَ : حَ ــالُ ــقَ الــعِ وَ
ــوبٍ  ــشُ ــيــرَ مَ ــى، غَ ــالَ ــعَ ــا گِ تَ ــالِــصً ــونُ خَ ــكُ ــل يَ ، بَ ــةِ ــنِــيــمَ ـــنِ الــغَ ــرِ عَ ــطــعِ الــنَّــظَ فِــي قَ

.(٢) ةٍ يَّ نيَوِ دُ اضٍ  بِأَغرَ
م. نِيَّاتِهِ بِ  سَ حَ لَى  عَ ونُ  يَكُ سَ النَّاسِ  ثُ  بَعْ وَ

النَّاسُ  بْعَثُ  يُ ــا  ــمَ «إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ ةَگ  ــرَ يْ ــرَ هُ بِــي  أَ ــنْ  عَ
.(٣)« مْ نِيَّاتِهِ لَى  عَ

وَ  هُ ا  إِنَّمَ الِنَا:  أَحوَ الِبِ  غَ فِي  نَا  فِ لَ سَ ينَ  بَ وَ ينَنَا  بَ عَ  قَ وَ ي  الَّذِ رقَ  إِنَّ «الفَ وَ
ا  مَ كَ لِّي  نُصَ إِنَّا  إِذ   ، لُوبِ القُ اءُ  يدَ وَ سُ ا  لَيهَ عَ ت  احتَوَ تِي  الَّ ـيَّةِ  النـِّ هِ  ذِ هَ أَجلِ  ن  مِ
 ، ونَ جُّ يَحُ انُوا  كَ ا  مَ كَ جُّ  نَحُ وَ  ، ونَ ومُ يَصُ انُوا  كَ ا  مَ كَ ومُ  نَصُ وَ  ، لُّونَ يُصَ انُوا  كَ

.(٤)« ـيَّاتِ النـِّ َجلِ  ألِ قنَا  افتَرَ وَ
ونَ  يدُ رِ يُ الَ  وَ  ، ةِ يسَ النَّفِ ائِدِ  وَ الفَ وَ ةِ  ظِيمَ العَ ائِلِ  سَ بِالمَ أتُونَ  «يَ انُوا  كَ د  فَقَ
ــن  ــوا مِ ــانُ ــكَ ، فَ ــةِ ــمــعَ الــسُّ ـــاءِ وَ يَ ـــنَ الـــرِّ ــم مِ ــهِ ــسِ نــفُ ــى أَ ــلَ ــا عَ ــوفً ــم، خَ ــيــهِ ــبَ إِلَ ــنــسَ أَن تُ
اليَومَ  نَحنُ  وَ م؛  الِهِ أَعمَ فِي  م  بِّهِ لِرَ م  بَتِهِ اقَ رَ مُ وَ م  هِ صِ إِخالَ ةِ  دَّ لِشِ آءَ  ــرَ بُ لِــكَ  ذَ
الـــتـــرغـــيـــب  «صــــحــــيــــح  فـــــي  األلـــــبـــــانـــــي۴  لــــغــــيــــره  وحــــســــنــــه   ،(٣١٣٨ ) لــــنــــســــائــــي  ا رواه   (١ )

.(١٣٣٤ والــتــرهــيــب» (
«شرح الطيبي على الـمشكاة» (٢٦٥٩/٨ - ٢٦٦٠).  (٢)

الـــتـــرغـــيـــب  «صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  لـــغـــيـــره  وصـــحـــحـــه   ،(٤٢٢٩) مـــاجـــه  ابـــــن  رواه   (٣)
.(١٣) والترهيب» 

«الـمدخل» (٢٣/١/١)، البن الحاج۴.  (٤)



١٠
فِي  ا  فِيمَ عِ  الطَّمَ وَ  ، لقِ الخَ نَ  مِ عِ  زَ الجَ وَ  ، ينِ اليَقِ ةِ  قِلَّ وَ  ، صِ خالَ اإلِ ةِ  قِلَّ عَ  مَ  -
 ، ــهِ ــنَّــا بِ ــرَ عَ ــخــبَ يُ ، وَ ــيــهِ ــلــقِ ــا نُ ــعَ مَ ــســمَ نْ يُ ــبُّ أَ ــحِ ــاهِ -، نُ الــجَ ــالِ وَ ــنَ الـــــمَ ــم مِ يــهِ يــدِ أَ

.(١)« اعَ ذَ يُ وَ اعَ  يُشَ وَ
انَ  كَ وْ  لَ هُ  نَّ أَ تُ  دْ دِ )۴: «وَ ةَ (ت٦٩٩هـــ مرَ جَ بِي  أَ ابنُ  ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ
 ، مْ الِهِ مَ عْ أَ فِي  مْ  هُ دَ اصِ قَ مَ النَّاسَ  لِّمَ  عَ يُ نْ  أَ إِالَّ  لٌ  غْ شُ هُ  لَ يْسَ  لَ نْ  مَ اءِ  هَ قَ فُ الْ نَ  مِ
نَاهُ -؛  عْ ا مَ ذَ ا هَ مً الَ وْ كَ يْسَ إِالَّ - أَ ، لَ ـيَّاتِ الِ النـِّ مَ عْ يسِ فِي أَ رِ دَ إِلَى التَّدْ عُ قْ يَ وَ

.(٢)« ـيَّاتِ النـِّ يِيعِ  تَضْ نْ  مِ إِالَّ   ، النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٍ  كَ لَى  عَ تِيَ  أُ ا  مَ هُ  إِنَّ فَ
تْ  ـــاءَ ، سَ ـــانِ مَ ا الـــزَّ ـــذَ ـــوبِ الـــنَّـــاسِ فِـــي هَ ـــلُ ـــانُ فِـــي قُ يـــمَ ــفَ اإلِ ــعُ ــا ضَ ــمَّ ـــ لَ وَ
م  لُوبِهِ قُ حَ  الَ صَ لُوا  أَهمَ وَ  ، گِ ةِ  الِصَ الخَ ـيَّاتِ  النـِّ نِ  عَ وا  دُ ابتَعَ وَ م،  هُ دُ اصِ قَ مَ
 ، ــبــرِ الــكِ ، وَ ــجــبِ الــعُ ، وَ ــاءِ يَ ــالــرِّ : كَ ــنَــةُ ــزمِ اضُ الـــــمُ ــتِ األَمـــرَ ــشَّ ــفَ تَ ــم، وَ هِ ــرِ ائِ ــرَ سَ وَ

. ورِ الظُّهُ وَ ةِ  هرَ الشُّ بِّ  حُ وَ  ، اقِ النِّفَ وَ
امَ  قَ مَ ــاءُ  يَ الــرِّ وَ  ، لمِ العِ ــامَ  ــقَ مَ هلُ  الجَ وَ  ، وفِ ــعــرُ الــمَ ــامَ  ــقَ مَ رُ  نكَ «المُ ــامَ  ــقَ فَ
ــةُ  ــنَ اهَ ــدَ الــمُ ، وَ ــدقِ ــامَ الــصِّ ــقَ بُ مَ ـــذِ الـــكَ ، وَ ــقِّ ــامَ الــحَ ــقَ ــلُ مَ ــاطِ الــبَ ، وَ صِ خــــالَ اإلِ
 ، ــةِ ؤيَ الــرُّ ــعَ  مَ ــنِ  بِــاألَلــسُ بنَا  ابَ تَحَ فَ  .(٣)« ــدلِ الــعَ ــامَ  ــقَ مَ ــلــمُ  الــظُّ وَ  ، ةِ يحَ النَّصِ ــامَ  ــقَ مَ

.(٤) ةِ ؤيَ الرُّ فَقدِ  عَ  مَ لُوبِ  بِالقُ نَا  ضْ بَاغَ تَ وَ
ــا،  ــهَ ــنْ عَ ــثُ  ــحَ ــبْ نَ وَ ــا،  ــيــهَ لَ إِ ــدُ  ــقِ ــتَ ــفْ نَ  ، ةً رَ ــــادِ نَ ــتْ  ــحَ ــبَ صْ أَ ــةٌ  ــمــلَ عُ صُ  خـــالَ اإلِ

ــا.  هَ ــودُ جُ وُ ــزَّ  عَ
«الـمدخل» (١٠٤/١/١) باختصار، البن الحاج۴.  (١)
نقله عنه ابن الحاج۴: في «الـمدخل» (١٠/١/١).  (٢)

«فوائد الفوائد» (ص٤٤٠).  (٣)
«الـمدخل» (٦٣/١/٢)، البن الحاج۴.  (٤)



١١
صُ  خــــالَ يــــنَ اإلِ ــا؟ أَ يــنِــنَ صُ لِــدِ خـــــالَ يــــنَ اإلِ صُ گِگ؟ أَ خـــــالَ يــــنَ اإلِ أَ
يــنَ  ــا؟ أَ ــانَ بَّ ــن رَ صُ لِــمَ خـــالَ يـــنَ اإلِ ــنَــا؟ أَ ــمَ ــلَّ ــن عَ صُ لِــمَ خـــالَ يـــنَ اإلِ يــنَــا؟ أَ الِــدِ لِــوَ
صُ  خــالَ اإلِ يــنَ  أَ لِنَا؟  مَ عَ فِي  صُ  خــالَ اإلِ يــنَ  أَ ينَا؟  إِلَ نَ  أَحسَ ن  لِمَ صُ  خــالَ اإلِ

يَاتِنَا؟ حَ فِي  صُ  خالَ اإلِ اختَفَى  ا  اذَ لِمَ لِنَا؟  امُ عَ تَ فِي 
نَّا،  مِ دٍ  احِ وَ لِّ  كُ ونِ  لِكَ وَ  ، أنِهِ شَ لِعِظَمِ  وَ صِ  خالَ اإلِ إِلَى  ةِ  اجَ الحَ ةِ  دَّ لِشِ فَ
عتُ  مَ جَ  ، صِ خـــالَ اإلِ ــى  إِلَ ــةِ  ــاجَ الــحَ ــدِّ  شَ أَ فِــي  ينَ  سلِمِ الـمُ ــنَ  مِ ـــدٍ  احِ وَ ــلُّ  كُ ــلْ  بَ
ا  عً اضِ وَ  ، هِ قِّ بِحَ يَامِ  القِ وَ بِهِ  لَ طَ لَى  عَ ثا  حَ وَ  ، صِ خــالَ بِــاإلِ ا  تَذكِيرً البَحثَ  ا  ــذَ هَ
ــا  ، مَ ــيــهِ َخِ ــبَّ ألِ ــحِ ــتَّــى يُ ، حَ ـــمْ كُ ـــدُ حَ ــنُ أَ مِ ــؤْ ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يُ ــبِــيِّ ـــولَ الــنَّ ــيــنَــيَّ قَ ــصــبَ عَ نُ

.(١)« هِ سِ لِنَفْ بُّ  يُحِ
ــســنِ  ـــوفِـــيـــقَ لِــحُ امِ «الـــتَّ كــــــــرَ اإلِ لِ وَ ــــالَ ا الــــجَ ـــومَ ذَ ـــيُّ ـــيَّ الـــقَ ڤَ الـــحَ لُ ســـــــأَ أَ
ــتَّــى  ــــادٍ حَ يَ ـــا فِــي ازدِ ائِـــمً ــا دَ ــهَ ـــةَ لَ ايَ ـــدَ الـــهِ ، وَ ــاتِ ــاعَ اعِ الــطَّ نــــوَ ــيــرَ أَ ــيــسِ تَ ، وَ ــاتِ ــيَّ الــنِّ
اكَ  لَ ذَ فعَ أَن يَ ، وَ ــاتِ ــفَ ــالَ ــخَ ــهِ فِــي الـــــمُ ي بِ ــا ظَلَمتُ نَفسِ ةَ مَ ــرَ ــغــفِ مَ ، وَ ــاتِ ــمَ الـــــمَ
؛  اتِ سلِمَ الـمُ ينَ وَ سلِمِ ــرِ الـمُ ــائِ سَ ــابِــنَــا، وَ حــبَ أَ هــلِــيــنَــا وَ أَ ــي وَ ــايِــخِ ــشَ مَ يَّ وَ الِــدَ ــوَ بِ
ينَنَا  ــعَ بَ ــجــمَ يَ ، وَ ــتِــهِ ــاعَ امِ طَ وَ دَ ، وَ ــتِــهِ ــبَّ ــحَ مَ ــاهُ وَ ضَ ــيــنَ بِــرِ ــعِ ينَا أَجــمَ لَ ــودَ عَ ــجُ أَن يَ وَ
ــيــنَ  ــعِ ــنَــا أَجــمَ ــعَ ــنــفَ أَن يَ ، وَ اتِ ــرَّ ــسَ اعِ الـــــمَ نـــوَ ــن أَ لِـــكَ مِ ــيــرَ ذَ غَ ، وَ ــهِ ــتِ امَ ــرَ ارِ كَ فِــي دَ
ــنَّ بِهِ  مَ نَا وَ ــهُ لَ ــبَ هَ ــا وَ نَّا مَ عَ مِ ــنــزِ الَّ يَ أَ ، وَ ثُوبَاتِ نَا الـمَ عَ لَ يَجمَ ، وَ ا الــكِــتَــابِ ــذَ بِــهَ
ن  نَا مِ يذَ عِ أَن يُ ــنَــا، وَ لِــكَ فِتنَةً لَ ــن ذَ يئًا مِ لَ شَ الَّ يَجعَ أَ ، وَ اتِ ــيــرَ ــنَ الــخَ ينَا مِ لَ عَ
 ، متُ بِاگِ ؛ اعتَصَ طِيَّاتِ يلُ العَ زِ ، جَ اتِ وَ عَ يعُ الدَّ مِ هُ سَ ، إِنَّ اتِ فَ الَ خَ لِّ الـمُ كُ
 ، كِيلُ نِعمَ الوَ ڤُ وَ سبِيَ ، حَ ةَ إِالَّ بِاگِ وَّ ڤُ، الَ قُ اءَ ا شَ ِڤ، مَ لَى لتُ عَ كَّ تَوَ

رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من حديث أنسگ.  (١)



١٢
.(١)« ظِيمِ لِيِّ العَ ةَ إِالَّ بِاگِ العَ وَّ الَ قُ ولَ وَ الَ حَ وَ

صِ خــــــالَ ــــــاإلِ بِ ــــنَّ  الـــــــــمَ ـــــــــو  أَرجُ (٢)وَڤَ  صِ ــــالَ ـــبَ الــــخَ ـــوجِ ـــونَ مُ ـــكُ ــي يَ لِــكَ
ــبًــا  ــبَ سَ ، وَ يــمِ ــرِ ــكَ ــهِ الْ ــهِ جْ ــا لِــوَ ــالِــصً ــتَــابَ خَ ا الــكِ ــذَ ــلَ هَ ــعَ ــجْ نْ يَ ــهُچ أَ لُ ــأَ ــسْ نَ وَ
صٍ  نْ نَقْ ا بِهِ مِ لَحَ مَ أَصْ ، وَ رَ فِيهِ نْ نَظَ مَ نِي وَ عَ نْفَ نْ يَ أَ ، وَ يمِ نَّاتِ النَّعِ وزِ فِي جَ لِلْفَ

. يرٌ دِ جَ ةِ  ابَ جَ بِاإلِ وَ  ، يرٌ دِ قَ اءُ  شَ يَ ا  مَ لَى  عَ هُ  إِنَّ  ، فِيهِ وَ بِهِ  لْ بِقَ لِي  ا  عَ دَ وَ  ، لَلٍ خَ وَ
الَ  ، وَ ــاقــبَــلــهُ ــقٍّ فَ حَ ابٍ وَ ـــوَ ــنْ صَ ـــدتَ فِــيــهِ مِ جَ ــا وَ : مَ ــهُ ئُ لَ ــارِ ــا الــقَ ــهَ يُّ ــا أَ ــيَ «فَ

. الَ قَ نْ  مَ إِلَى  الَ   ، الَ قَ ا  مَ إِلَى  انظُر  بَلِ  ؛  ائِلِهِ قَ إِلَى  لتَفِت  تَ
أبَىڤُ  يَ . وَ ةِ ابَ صَ هدَ اإلِ ألُ جَ مْ يَ هُ لَ ائِلَ إِنَّ قَ : فَ إٍ طَ ن خَ دتَ فِيهِ مِ جَ ا وَ مَ وَ

: قِيلَ ا  مَ كَ  . الِ مَ بِالكَ دَ  رَّ تَفَ يَ نْ  أَ إِالَّ 
ــنٌ ــامِ ــةِ كَ ــبِــيــعَ ــقــصُ فِـــي أَصــــلِ الــطَّ الــنَّ »(٣)وَ دُ يُجحَ الَ  م  هُ نَقصُ ةِ  بِيعَ الطَّ بَنُو  فَ

هِ بِّ رَ فوَ  عَ ي  اجِ الرَّ
هبِي(٤) وَ نٍ  سَ حَ بنُ  ادِي  الـهَ بدُ  عَ

«تهذيب األسماء واللغات» (١٠/١/١).  (١)
«متن الزبد» (ص٥)، البن رسالن.  (٢)

«تهذيب مدارج السالكين» (١٠٨٣/٢).  (٣)
بيروت - لبنان. ص.ب ١٣/٦٠٩٣ شوران.  (٤)

هاتف: ٠٣/٦٢٦٧٨٧ - فاكس: ٠١/٧٩١٠٥٠.  
. www.asseraj.net:موقع اإلنترنت  

. asseraj@asseraj.net:البريد اإللكتروني  



١٣
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أَن  كَ  أَوشَ  : يبٌ رِ غَ  . يبٌ رِ غَ وَ يزٌ  زِ عَ يثٌ  دِ حَ  : صِ خالَ اإلِ نِ  عَ يثُ  دِ الحَ
. دَ يُوجَ الَ  أَن  ادَ  كَ  : يزٌ زِ عَ وَ  ، فَ يُعرَ الَ 

. ودُ قصُ الـمَ طلُوبُ وَ نَالُ الـمَ . بِهِ يُ لِيلُ النَّفعِ ، جَ درِ ظِيمُ القَ صُ عَ خالَ اإلِ
الَى،  عَ تَ ڤِ  رِ نَظَ لُّ  حَ مَ لبُ  القَ وَ  ، لبِ القَ الِ  أَعمَ ن  مِ لٌ  مَ عَ صُ  خالَ اإلِ
نَ  يَّ تَزَ يَ لَن  وَ  ، اءِ عَ الوِ فِي  كنُونِ  الـمَ رِ  وهَ الجَ كَ  ، صِ خالَ بِاإلِ نُ  يَّ زَ الـمُ لبُ  القَ وَ

. صِ خالَ اإلِ نَ  مِ لُ  أَجمَ الَ  وَ ى  بهَ أَ يَ  هِ  ، ينَةٍ بِزِ لبُ  القَ
وحِ  الــرُّ لُّ  حَ مَ لِ  مَ العَ ــنَ  مِ هُ  لُّ حَ مَ وَ ا،  بُّهَ لُ وَ ــا  ــهَ وحُ رُ وَ ةِ  يَّ بُودِ العُ ــرُّ  سِ ــوَ  هُ وَ
اتِ بِــالَ  ــوَ ــمَ ــدِ الـــ ــسَ ــالــجَ ـــانَ كَ ، كَ ــنــهُ حِ مِ ارِ ـــوَ ــلُ الـــجَ ــمَ ـــالَ عَ ا خَ ـــإِذَ ، فَ ــدِ ــسَ ـــنَ الــجَ مِ

. صِ الَ الخَ يقُ  طَرِ وَ  هُ وَ  . رٍ ثَمَ بِالَ  ةٍ  رَ جَ شَ كَ وَ ؛  وحٍ رُ
. صِ خالَ يقَ اإلِ وا طَرِ لَكُ قَومٍ سَ ، وَ اءِ يَ يقَ الرِّ وا طَرِ لَكُ ينَ قَومٍ سَ تَّانَ بَ شَ وَ

ا  مَ وَ  ، صُ خــالَ اإلِ وَ  هُ ا:  يهَ إِلَ يُسعَى  تِي  الَّ ةِ  ايَ الغَ لُوغُ  بُ وَ احِ  النَّجَ ــرُّ  سِ «وَ
.(١)« لُ شَ الفَ وَ انُ  سرَ الخُ اقِبَتُهُ  عَ فَ هِ  يرِ لِغَ انَ  كَ ا  مَ وَ  ، يُتَمَّ فَ گِ  انَ  كَ

 ، ةِ يَّ اءِ الطَّوِ فَ صَ ، وَ يَّةِ حِ النـِّ الَ و إِلَى صَ ، يَدعُ لبِ صُ  نُورٌ فِي القَ خالَ اإلِ وَ
ڤِ  ذِي  جهِ وفِ لِوَ عرُ الـمَ ، وَ يرِ الخَ فِعلِ  ڬ، وَ ةِ گِ بَادَ العِ لِ وَ مَ العَ انِ  إِتقَ وَ

«إصالح الـمجتمع» (ص١١).   (١)



١٤
بِطَ  حَ وَ  ، لُهُ مَ عَ دَ  فَسَ وَ  ، لبُهُ قَ أَظلَمَ   : النُّورَ ا  ذَ هَ دَ  افتَقَ نِ  مَ وَ  ، امِ كرَ اإلِ وَ لِ  الَ الجَ

بِينًا(١). مُ انًا  سرَ خُ رَ  سِ خَ وَ  ، عيُهُ سَ لَّ  ضَ وَ  ، هُ أَجرُ
 ، ةِ ـــادَ ـــبَ الـــعِ هِ  ـــــذِ هَ ــي  فـِ صِ  خــــالَ ــــاإلِ بِ ـــــا  نَ ـــــرَ مَ أَ وَ ـــهِ  تِ ـــادَ ـــبَ لِـــعِ ـــنَـــا  ـــقَ ـــلَ خَ وَڤُچ 

y﴾ [البينة]. o n  m l k j i h﴿ :ڬ الَ فَقَ
صِ گِ  خــــالَ اإلِ ، وَ ةِ ــادَ ــبَ ــيــقِ الــعِ ؛ إِالَّ لِــتَــحــقِ وا بِـــهِ ـــرُ مِ ــا أُ وا بِــمَ ـــرُ مِ ــا أُ أَي: مَ

ا(٢). فِيهَ الَى  عَ تَ
َنَّ  ألِ ؛  اتِ بَادَ العِ فِي  يَّةِ  النـِّ ــوبِ  جُ وُ لَى  عَ ةِ  الَّ الدَّ ــةِ  لَّ األَدِ نَ  مِ ــةُ  اآليَ هِ  ــذِ هَ وَ

.(٣) لبِ القَ لِ  مَ عَ ن  مِ لِ  مَ العَ فِي  صَ  خالَ اإلِ
 ، يهِ لَ عَ قبَالِ  اإلِ ومِ  زُ لُ وَ صِ  خالَ اإلِ فِ  رَ شَ لَى  عَ لِيالً  دَ ةِ  اآليَ هِ  ذِ بِهَ فَى  كَ وَ

  . فِيهِ إِالَّ  رَ  نظُ يَ الَ  وَ  ، هُ لَ إِالَّ  بَ  تعَ يَ الَ  وَ  ، بِهِ إِالَّ  لَ  يَشتَغِ الَ  أَن  بدِ  لِلعَ قَّ  فَحَ
[الـــــزمـــــر]،        ﴾*  )   (  '  &  %   $  #    "  !  ﴿ گ:  ــــــــــالَ قَ وَ
ـــيَ  هِ ةُ  ــــادَ ــــبَ الــــعِ U﴾ [الــــزمــــر]. «وَ T  S  R  Q  P﴿ گ:  ـــــــالَ قَ وَ
لَيسَ  ا  مَ وَ ٣]؛  [الزمر:   ﴾Y  X  W   V﴿  ، ةُ بَادَ العِ وَ  هُ ينُ  الدِّ وَ  ، ينُ الدِّ

ڤُڬ»(٤). هُ قبَلُ يَ الَ  وَ  ، گِ لَيسَ  فَ الِصٍ  بِخَ
يـــنُ  ــــوَ دِ هُ ، وَ مِ ســــــالَ يــــنِ اإلِ ــــرطٌ فِـــي دِ صَ شَ خـــــالَ نَّ اإلِ ــــةُ أَ تِ اآليَ ــــادَ فَ ــــأَ فَ
ظَمِ  عِ لَى  عَ لِيلٌ  دَ  : ائِعِ رَ الشَّ يعِ  مِ جَ فِي  صِ  خالَ اإلِ طَلَبُ  وَ  ، ينَ عِ أَجمَ األَنبِيَاءِ 

. ظِيمِ العَ لُقِ  الخُ ا  ذَ هَ ةِ  لَ نزِ مَ
«تذكرة األنام بما يقرب إلى الرحمن» (ص٨).  (١)

مة ابن عثيمين۴.  «شرح مقدمة الـمجموع» (ص٣٤)، للعالَّ  (٢)
«فتح البيان» (٣٣٤/١٥).  الـمصدر السابق. (٣)   (٤)



١٥
يــنَ ﴿¯  ــرِ ــاسِ ــيــنَ الــخَ ــالِــكِ ــمُ الـــــهَ ــهِ ــلِّ ــرِ كُ ــشَ ـــنَ الــبَ ــةً مِ ــفَ ــائِ ــثــنَــىڤُ طَ اســتَ وَ
 ¹  ¸  ¶   μ  ´  ³  ²  ±  °
Ã﴾ [الــنــســاء]؛   Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼ »  º
ةِ  رَ الظَّاهِ مُ  الـِهِ بِأَعمَ ڤِ  جهَ وَ وا  دُ صَ فَقَ گِ،  م  ينَهُ دِ وا  أَخلَصُ ينَ  ذِ الَّ ءِ  الَ ؤُ هَ فَ
 ، ــاتِ ــفَ هِ الــصِّ ـــذِ ـــفَ بِـــهَ ـــصَ ــنِ اتَّ ــمَ . فَ ـــاقِ الـــنِّـــفَ ـــاءِ وَ يَ ـــنَ الـــرِّ ــوا مِ ــلِــمُ سَ ، وَ ـةِ الــبَــاطِــنـَ وَ
ــــوفَ  سَ . وَ ـــةِ ـــامَ ـــيَ الـــقِ ، وَ خِ ــــرزَ ــــي الــــبَ فِ ـــا، وَ نـــيَ : فِـــي الـــدُّ ــنِــيــنَ ــؤمِ ــمُ ـــعَ الـــ ـــكَ مَ ـــئِ ولَ ـــأُ فَ
ــابِّ  ــحَ الـــــمَ ، وَ ــةِ ــالِــيَ ــالِــبِ الــعَ ــطَ ــى الـــــمَ ــلَ ــالً عَ ــمِ ــشــتَ ــا: مُ ــيــمً ــظِ ا عَ جـــرً ڤُ أَ ــمُ ــيــهِ ــؤتِ يُ
نٌ  ذُ الَ أُ ، وَ أَتْ يْنٌ رَ ا الَ عَ مَّ ڤُ: مِ هُ إِالَّ نهَ بلُغُ كُ الَ يَ هُ وَ فُ قَدرَ ، الَ يَعرِ الِيَةِ الغَ

. رٍ بَشَ لْبِ  قَ لَى  عَ رَ  طَ خَ الَ  وَ  ، تْ عَ مِ سَ
 ، ــةٌ ــونَ ــعُ ــلْ ــا مَ نــيَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الــدُّ ڤِ ــــولُ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ اءِگ قَ دَ رْ بِـــي الــــدَّ ــن أَ عَ

ڬ»(١). ڤِڤِ هُ جْ وَ بِهِ  تُغِيَ  ابْ ا  مَ إِالَّ  ا،  فِيهَ ا  مَ ونٌ  لْعُ مَ
.(٢)« ةً اصَّ خَ ةُ  كَ البَرَ فِيهِ  ي  الَّذِ وَ  هُ ا  ذَ هَ «فَ يِّم۴ِ:  القَ ابنُ  الَ  قَ

ا  مَ إِالَّ  گِ  ــونُ  ــكُ يَ الَ  وَ  ، گِ ــانَ  كَ ــا  مَ إِالَّ  ا  فِيهَ ــا  مَ ونٌ  لْعُ مَ ةٌ  ونَ لْعُ مَ يَا  نْ الدُّ فَ
نْ  كُ يَ مْ  لَ ڤِ  يْرُ غَ بِهِ  يــدَ  رِ أُ لٍ  مَ عَ لُّ  فَكُ  . وعُ رُ شْ الـمَ ــوَ  هُ وَ  ، هُ ولُ سُ رَ وَ ڤُ  بَّهُ أَحَ
ا  ــونُ گِ إِالَّ مَ ــكُ ــلْ الَ يَ ، بَ ــنْ گِ ــكُ ــمْ يَ ڤِ لَ عَ ـــرْ ــقُ شَ افِ ــوَ ــلٍ الَ يُ ــمَ ـــلُّ عَ كُ ، وَ گِ
 ، ــولِــهِ سُ رَ وَ ڤِ  بَّةِ حَ لـِمَ ــا  افِــقً ــوَ مُ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ وَ  ، گِ ــونَ  ــكُ يَ نْ  أَ  : ــيْــنِ ــفَ صْ ــوَ الْ عَ  مَ جَ

 è   ç  æ   å   ä  ã   â  ﴿  : ـــالَ قَ ــا  ــمَ كَ  . ــبُّ ــتَــحَ ــسْ الـــــمُ وَ ــبُ  اجِ ــوَ الْ ـــوَ  هُ وَ
ï﴾ [الكهف](٣).  î  í   ì  ë  ê  é

رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٦١٢)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب   (١)
والترهيب» ( ٩ ).

«الداء والدواء» (ص١٣٤).  (٢).(٢١٣/١٠) «(٣) «مجموع الفتاو



١٦
ةً  ظَ وعِ مَ ا  هَ بلَغَ أَ وَ  ! ةً ــائِــدَ فَ ا  هَ أَعظَمَ وَ ا  لَّهَ أَجَ وَ  ! ــةٍ آيَ ن  مِ ا  هَ أَعظَمَ ا  مَ هِ  لِلَّ فَ
ةِ  ايَ غَ لَى  عَ اءِ  يَ الرِّ نَ  مِ ا  يرً تَحذِ وَ  ، صِ خــالَ اإلِ فِي  يبًا  تَرغِ ا  هَ دَّ أَشَ وَ ا!  يرً تَحذِ وَ
قا،  حَ ا  بِهَ لَّمَ  تَكَ مَن  كَ  تَبَارَ فَ ا!  هَ نَظمِ سنِ  حُ وَ ا،  اظِهَ لفَ أَ ةِ  الَ زَ جَ وَ ا،  هَ ارِ اختِصَ

حيًا(١). وَ نهُ  عَ هُ  ولُ سُ رَ ا  هَ لَّغَ بَ وَ
.(٢)« نَّةِ بِالسُّ يَّدُ  قَ الـمُ  ، اءِ يَ الرِّ نَ  مِ الِي  الخَ وَ  هُ  : الِحُ الصَّ لُ  مَ العَ «فَ

ڤِ  جهُ ادَ بِهِ وَ رَ دَّ أَن يُ الِحُ الَ بُ لُ الصَّ مَ العَ م۴ِ: «فَ سالَ يخُ اإلِ الَ شَ قَ
.(٣)« هُ حدَ وَ هُ  جهُ وَ بِهِ  يدَ  رِ أُ ا  مَ إِالَّ  لِ  مَ العَ نَ  مِ قبَلُ  يَ الَ  الَى  عَ تَ ڤَ  إِنَّ فَ الَى،  عَ تَ

نْ  أَ ــدَّ  بُ الَ  وَ  ، بُّ تَحَ سْ الـمُ وَ ــبُ  اجِ ــوَ الْ ــوَ  هُ وَ  ، الِحِ الصَّ لِ  مَ عَ الْ ــنَ  مِ ــدَّ  بُ ــالَ  فَ
بِ  سَ بِحَ وَ  ، ينِ الدِّ لُ  أَصْ وَ  هُ لُ  َصْ األْ ا  ذَ هَ وَ الَى،  عَ تَ ڤِ  هِ جْ لِوَ ا  الِصً خَ ونَ  يَكُ
يْهِ  إِلَ وَ  ، تُبَ كُ الْ لَ  نْزَ أَ وَ  ، لَ سُ الرُّ ڤُ  لَ سَ رْ أَ بِهِ  وَ  ، ينِ الدِّ يقُ  قِ تَحْ ونُ  يَكُ هِ  يقِ قِ تَحْ
ي  ينِ الَّذِ وَ قُطْبُ الدِّ هُ ، وَ بَ غَّ فِيهِ رَ ، وَ رَ مَ بِهِ أَ ؛ وَ دَ اهَ يْهِ جَ لَ عَ ، وَ ولُ سُ ا الرَّ عَ دَ

.(٤) اهُ حَ رَ يْهِ  لَ عَ ورُ  تَدُ
لُ  مَ تَهُ -: «العَ انَ كَ مَ وَ صِ  خــالَ اإلِ يَّةَ  مِّ أَهَ ا  حً وضِ مُ  - يِّم۴ِ  القَ ابنُ  الَ  قَ

.(٥)« هُ عُ نفَ الَ يَ هُ وَ لُ ثقِ مالً يُ هُ رَ رابَ ُ جِ افِرِ يَمألَ سَ الـمُ ، كَ اءٍ الَ اقتِدَ صٍ وَ الَ يرِ إِخْ بِغَ
ــارَ  حــبَ ــهُ أَ ــانَ ــبــحَ ڤُ سُ مَّ ــا ذَ ــمَ ، لَ ــلٍ ــمَ ــالَ عَ ــلــمُ بِ ــعَ الــعِ ــفَ ــو نَ ۴: «لَ ــــالَ قَ وَ

.(٦)« ينَ نَافِقِ الـمُ مَّ  ذَ ا  ـمَ لَ  ، صٍ إِخالَ بِالَ  لُ  مَ العَ عَ  فَ نَ لَو  وَ  ، الكِتَابِ أَهلِ 
ن  مِ هُ  لَ ثبُتُ  يَ فَالَ  ؛  لُ يُجعَ وجٍ  مَ فَوقَ  البِنَاءِ  ثلُ  مِ  ، صٍ إِخالَ يرِ  بِغَ لٌ  مَ عَ وَ

ف. «الداء والدواء» (ص٢٠٢).(١) «عدة الصابرين» (ص٢٣٨)، بتصرُّ  (٢)
«االستقامة» (٢٢٧/٢).   (٣) .(٢١٤/١٠) «مجموع الفتاو»  (٤)

«فوائد الفوائد» (ص٤٤٢).  «الفوائد» (ص٦٦). (٥)   (٦)



١٧
. يءٌ شَ ا  لَهَ مِ عَ تِي  الَّ تِهِ  طَاعَ

:۴( (ت٦٩٩هـ يِّ  وِ القَ بدِ  عَ ابنُ  ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ
ـــةٍ ـــيَّ نِ صُ  إِخـــــــــالَ يـــــنِ  الـــــدِّ ـــــادَ  ـــــمَ عِ إِنَّ  (١)وَ ــــدِ الــــيَ ــــرَ  ــــافِ صَ ـــنَـــا  بِـــالـــعَ ــــى  لَّ ــــوَ تَ إِالَّ  وَ

ــا،  هَ ــيــرِ ــاسُ بِــغَ ــقَ ةٌ الَ تُ ــارَ ــسَ : خَ ــلِ ــمَ ــى فِــي الــعَ ــالَ ــعَ صِ گِ تَ خـــالَ مُ اإلِ ـــدَ عَ وَ
قَد  وَ ؛  نَّمَ هَ جَ ارِ  نَ فِي  هِ  بِنَفسِ رءُ  الـمَ لقِي  يُ وَ  ، أَجرٍ بِالَ  لٌ  مَ عَ وَ  ، ةٍ ائِدَ فَ بِالَ  بٌ  تَعَ فَ
هُ  لُ مَ عَ وَ وَ  هُ وَ م،  الـِهِ أَعمَ بِطِيبِ  نَّةِ  الجَ إِلَى  بُوا  هَ ذَ وَ  ، ونَ الِحُ الصَّ هُ  هلُ أَ هُ  فَ لَّ خَ

.(٢) بِينُ الـمُ انُ  سرَ الخُ وَ  هُ لِكَ  ذَ وَ  ، النَّارِ فِي 
«الَ   : اتِ لَوَ الصَّ ــارِ  دبَ أَ فِي  ولُ  قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ انَ  كَ  ، صِ خــالَ اإلِ يَّةِ  مِّ َهَ ألِ وَ
ــلِّ  ـــــٰى كُ ــلَ ـــوَ عَ هُ ــدُ وَ ـــــمْ ــهُ الـــــحَ ـــ لَ ــلــكُ وَ ـــــهُ الــمُ ، لَ ـــــهُ يــكَ لَ ـــــرِ هُ الَ شَ ـــدَ حْ ڤُ وَ ــهَ إِالَّ ـــٰ ـــ إِلَ
 ، اهُ إِيَّ إِالَّ  نَعبُدُ  الَ  وَ ڤُ،  إِالَّ ــٰهَ  إِلَ الَ  ؛  بِاگِ إِالَّ  ةَ  وَّ قُ الَ  وَ لَ  وْ حَ الَ   ، يـرٌ دِ قَ ـيءٍ  شَ
لَـهُ  ـيـنَ  ـخلِصِ مُ ڤُ،  إِالَّ ــــــٰــهَ  إِلَ الَ   ، نُ سَ الـحَ الــثَّــنَــاءُ  ـــــهُ  لَ وَ لُ  ضْ الفَ ـــــهُ  لَ وَ ةُ  النِّعمَ لَـهُ 

.(٣)« ونَ افِرُ الكَ هَ  رِ كَ لَو  وَ  ، يـنَ الدِّ
كَ  دُ اعِ يُسَ الَ   ، اتِ وعَ شرُ الـمَ بَعضِ  ونَ  دُ ومُ  قُ تَ تِي  الَّ بَاتِ  قَ العَ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ

. صُ خالَ اإلِ إِالَّ  ا  لِتَذلِيلِهَ لِ  مَ العَ لَى  عَ
ا؛  هَ  فِي بَعضِ وَ يهِ الهَ لَ لَّبُ عَ تَغَ يَ ، وَ الِ لُ فِي بَعضِ األَعمَ جُ لُّ الرَّ قَد يُخِ

. صِ خالَ اإلِ نَ  مِ الِيَةً  خَ  ، ةً ورَ صُ لِ  مَ بِالعَ يَأتِي  فَ
ــا  ــمَ إِنَّ  : ــجــدِ الـــــمَ وَ الفَضلِ  ـــاتِ  جَ رَ دَ ــى  قــصَ أَ ــى  إِلَ خصَ  الشَّ ــعُ  ــرفَ يَ ي  ـــذِ الَّ وَ

. صُ خالَ اإلِ وَ  هُ
«األلفية في األداب الشرعية» (ص ٧١). «إصالح الـمجتمع» (ص١٠).(١)   (٢)

رواه مسلـم (٥٩٤)، من حديث عبدڤ بن الزبيرک.   (٣)



١٨
. حِ الَ لِلفَ اقِيَ  رَ مَ ونَ  تَكُ تَّى  حَ  ، الِ األَعمَ أنَ  شَ عُ  رفَ يَ  : صُ خالَ اإلِ وَ

ــبِــهِ  ــاحِ ــلــبَ صَ ــدُّ قَ ــمِ صُ يُ خــالَ ــاإلِ ؛ فَ ــةٌ ــيــلَ ــضِ ــهِ فَ ــفــسِ ــوَ فِــي نَ : هُ صُ خــــالَ اإلِ وَ
ا  ــهِ إِذَ ــاعِ فَ ــالِــي فِــي دِ ــبَ الَ يُ ، وَ ــقِّ ــنِ الــحَ ــاعِ عَ فَ ــضَ لِــلــدِّ ــنــهَ ــأُ أَن يَ ــاطَ ــبَ ــتَ ــالَ يَ ، فَ ةٍ ــوَّ ــقُ بِ

. هُ ابَ أَصَ ا  مَ هُ  ابَ أَصَ
؛  ــوهِ البِرِّ جُ ــاقِ فِــي بَعضِ وُ نــفَ ، لِــإلِ ــبِــهِ ــاحِ ــدرَ صَ حُ صَ ــشــرَ : يَ صُ خـــالَ اإلِ وَ

. ةٌ اصَ صَ خَ بِهِ  انَ  كَ إِن  وَ  ، الِهِ مَ ن  مِ  [ زءٍ بِجُ هُ  يرَ ؤثِرُ [غَ يُ اهُ  تَرَ فَ
ــى  ــخــشَ ـــالَ يُ نــيَــا؛ فَ ضِ الــدُّ ــــرَ هـــدَ فِـــي عَ ــهُ الـــزُّ ــبَ ــاحِ ــمُ صَ ــلِّ ــعَ : يُ صُ خــــــالَ اإلِ وَ
أَشيَاعُ  يهِ  لَ عَ رَ  أَمطَ ــو  لَ وَ  ، البَاطِلِ ــنَ  مِ يءٍ  بِشَ هُ  لبِسَ يُ أَو   ، قَّ الحَ ئَ  ــنَــاوِ يُ أَن  نهُ  مِ

بًا. هَ ذَ أَو  ةً  فِضَّ البَاطِلِ 
ــالَ  ــا؛ فَ ــايَ ــضَ ــرِ فِــي الــقَ ــيــقِ الــنَّــظَ ــحــقِ ــلَــى تَ ــيَ عَ ــاضِ ــلُ الــقَ ــحــمِ : يَ صُ خــــالَ اإلِ وَ

. قُّ الحَ هُ  لَ تَبَيَّنَ  يَ أَن  بَعدَ  إِالَّ   ، يَّةٍ قَضِ فِي  لُ  يَفصِ
ــــاحِ  ــــي إِيــــضَ هُ فِ ــــهــــدَ لَ جُ ــــبــــذُ ـــــاذِ أَن يَ ــــــى األُســـــتَ ــــي إِلَ ــــوحِ : يُ صُ خــــــــــالَ اإلِ وَ
م  هُ امُ فهَ أَ هُ  عُ تَسَ ا  بِمَ م  لَيهِ عَ لَ  بخَ يَ الَ  أَن  وَ  ، بَةِ لَ الطَّ قِ  بِأَخالَ قِيِّ  الرُّ وَ  ، ائِلِ سَ الـمَ
دُ  ــدِّ ــجَ تُ ــتِــي  الَّ ــالِــيــبَ  األَسَ يــسِ  الــتَّــدرِ فِــي  يَسلُكَ  أَن  وَ  ، ةِ يدَ فِ الـمُ ثِ  بَاحِ الـمَ ــنَ  مِ

. نهُ عَ ي  لِلتَّلَقِّ م  اطَهُ نَشَ
نفِ  ــنُــهُ فِــي صِ ــمِ ــأتَ ي يَ ــذِ ــونَ الَّ ــخُ ــن أَن يَ ــرَ عَ ــونُ الــتَّــاجِ ــصُ : يَ صُ خــــالَ اإلِ وَ

. ةِ الطَّاقَ بَ  سَ حَ لِهِ  مَ عَ انِ  إِتقَ لَى  عَ انِعَ  الصَّ لُ  يَحمِ وَ ا،  تِهَ قِيمَ أَو  ةِ  اعَ البِضَ
ا  هَ وَ يَكسُ أَو   ، ائِقَ قَ الحَ قلِبَ  يَ أَن  ن  عَ اتِبِ  الكَ لَمَ  قَ عُ  ردَ يَ  : صُ خالَ اإلِ وَ

. ةٍ ائِفَ طَ أَو  صٍ  لِشخَ اءً  إِرضَ ا؛  ونِهَ لَ يرَ  غَ ونًا  لَ



١٩
مَن تَحتَ  نَا، وَ سَ نفُ بِّيَ أَ ينَا أَن نُرَ لَ يقٌ عَ قِ ؛ فَحَ صِ خالَ آثِرِ اإلِ هِ بَعضُ مَ ذِ هَ
ن  مِ خلِصُ  الـمُ هُ  نَالُ يَ ا  اذَ مَ ئَتَنَا  نَاشِ نَ  لَقِّ نُ أَن  وَ  ، صِ خالَ اإلِ ةِ  يلَ فَضِ لَى  عَ ينَا  يدِ أَ
ومُ  قُ يَ  ، ونَ خلِصُ مُ ــالٌ  جَ رِ نَا  لَ جَ  يَخرُ ي  لِكَ ؟!  اقِبَةٍ عَ سنِ  حُ وَ  ، ــةٍ امَ ــرَ كَ وَ  ، مدٍ حَ

.(١) انٍ إِتقَ وَ زمٍ  بِحَ هُ  الَّ تَوَ يَ ي  الَّذِ لِ  مَ بِالعَ م  نهُ مِ لٌّ  كُ
يقٌ  قِ حَ وَ ــا!  ســنَــاهَ أَ وَ ا  لَّهَ أَجَ ــا  مَ  : بَةٍ نقَ مَ وَ ــا!  هَ عــالَ أَ ــا  مَ  : ــبَــةٍ ــرتَ مَ ــن  مِ ا  هَ لَ يَا  فَ
ــونَ  ــابِــقُ ــســبِــقَ الــسَّ يَ ــا، وَ ــيــهَ ــلَ ــاسِ عَ ــائِــسُ األَنــفَ ــفَ ــقَ نَ ــنــفَ ــا: أَن تُ ــهَ ــأنُ ا شَ ـــذَ ــةٍ هَ ــبَ ــرتَ بِــمَ

.(٢) بَاتُ لَ الطَّ ا  هَ نَحوَ هَ  جَّ تَوَ تَ وَ  ، األَوقَاتُ ا  لَيهَ عَ رَ  فَّ وَ تُ وَ ا،  يهَ إِلَ
نَى  غِ ال  الَّتي  يَاتِهِ  حَ ةَ  لَ نزِ «مَ  ، نهُ مِ خــالصَ  اإلِ لَ  ــنْــزِ يُ نْ  أَ بدِ  بِالعَ يقٌ  قِ حَ وَ
اءِ  المَ ةِ  لَ نْزِ بِمَ وَ  ، لَكَ هَ وَ هُ  مُ سْ جِ دَ  فَسَ هُ  دَ قَ فَ ا  إِذَ ي  الَّذِ ائِهِ  ذَ غِ ةَ  لَ نْزِ مَ وَ ا،  نهَ عَ هُ  لَ

.(٣)« دِ البَرْ وَ رِّ  الحَ فِي  بَاسِ  اللِّ ةِ  لَ نزِ بِمَ وَ  ، طَشِ العَ ةِ  دَّ شِ ندَ  عِ
ائِنَ  زَ خَ ينَا  لَ عَ فتَحَ  يَ أَن   : يرٍ خَ ــلِّ  كُ اتِيحُ  فَ مَ هِ  بِــيَــدِ ي  ــذِ الَّ ڤَگ  لُ ــنَــســأَ فَ

. هِ مِ رَ كَ وَ نِّهِ  بِمَ  ، صِ خالَ اإلِ أَهلِ  ن  مِ نَا  لَ يَجعَ وَ  ، تِهِ حمَ رَ

ف يسير. «رسائل اإلصالح» (ص ٣ - ٥)، بتصرُّ  (١)
«طريق الهجرتين» (ص ٦١٩).  (٢)

«الوابل الصيِّب» (ص ١٠٥ - ١٠٦).   (٣)
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ــنَ  ــيَ مِ ــفِ ا صَ ، إِذَ ــالِــصٌ : خَ ــيءِ ــنِ الــشَّ ــالُ عَ ــقَ (١): يُ ــةِ ــغَ صُ فِــي الــلُّ خـــالَ اإلِ
لَ  سَ العَ «أَخلَصتُ   : الُ قَ يُ ا؛  الِصً خَ يَ  مِّ سُ  ، هُ وبَ تَشُ أَن  يُمكِنُ  تِي  الَّ ائِبِ  وَ الشَّ

ا»(٢). نهَ مِ لَّصتُهُ  خَ أَي:  ؛  هِ رِ دَ كَ ائِبِ  وَ شَ ن  مِ هُ  دتُ فرَ أَ وَ  ، يتُهُ فَّ صَ ا  إِذَ  : هُ يرَ غَ وَ
 9  8 7   6  5  4  3﴿  :- هِ  بَادِ عِ لَى  عَ ـمتَنا  مُ  - ڤُڬ  ــالَ قَ

E﴾ [النحل].  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :
جُ  ــيَــخــرُ ، فَ ــرثِ الــفَ مِ وَ ــنَ الـــدَّ ــيءٍ مِ ــخــتَــلِــطٍ بِــشَ ــيــرُ مُ ، غَ ـــافٍ ــبَــنُ صَ ا الــلَّ ــذَ ــهَ فَ

. الِصٌ خَ هُ  نَّ بِأَ هُ  فَ صَ وَ وَ ڤُ  اهُ مَّ فَسَ ڬ،  ڤِ ةِ درَ بِقُ افِي  الصَّ بَنُ  اللَّ ا  ذَ هَ
ائِبِ  وَ شَ ن  مِ هُ  وبُ ائِبَةٍ «تَشُ شَ لِّ  كُ ن  مِ لِ  مَ العَ يَةُ  تَصفِ ا:  رعً شَ صُ  خالَ اإلِ وَ
م،  هِ دحِ مَ طَلَبِ  ا  إِمَّ وَ  ، لقِ الخَ لُوبِ  قُ فِي  نِ  يُّ التَّزَ طَلَبِ  ا  إِمَّ  : النَّفسِ اتِ  ادَ إِرَ

م»(٣). الـِهِ موَ أَ طَلَبِ  أَو  م،  هِ تَعظِيمِ طَلَبِ  أَو  م،  هِ مِّ ذَ ن  مِ بِ  رَ الـهَ وَ
بْدِ  العَ غبَةَ  رَ ا:  يهَ إِلَ اعِي  الدَّ «وَ ةِ  الطَّاعَ لَى  عَ لُ  امِ الحَ ونَ  يَكُ بِأَن  لِكَ  ذَ وَ
امتِثَالَ  ، وَ يهِ دَ إِلَ دُّ التَّوَ ، وَ نهُ ربَ مِ القُ ، وَ اتِهِ رضَ طَلَبَ مَ ، وَ هُ بَّتَهُ لَ مـَحَ ، وَ فِيڤِ
؛  ــةَ ــتَّ لــبَ ــا أَ نــيَ ــوظِ الــدُّ ــظُ ــن حُ ــظــا مِ ــا حَ ــيــهَ ــلَ ــهُ عَ ــثُ لَ ــاعِ ــونُ الــبَ ــكُ ــيــثُ الَ يَ ، بِــحَ هِ مــــرِ أَ

يُنظر: «لسان العرب» (١٧٣/٤)، البن منظور.  (١)
«الـمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٧٤٢/٣).  (٢)

«تهذيب الـمدارج» (٥١٦/١).  (٣)



٢١
ــاءً  جَ رَ وَ  ، ابِهِ ذَ عَ ن  مِ ا  وفً خَ وَ هُ  لَ بَّةً  حَ مَ األَعلَى،  ــهِ  بِّ رَ جــهِ  وَ اءَ  ابتِغَ ا  بِهَ أتِي  يَ بَل 

.(١)« ابِهِ وَ ثَ وَ تِهِ  رَ غفِ لـِمَ
ي۴ِّ]:  شِ عَ رْ مَ ةَ الْ تَادَ ةَ بنِ قَ فَ يْ ذَ ن حُ رُ عَ ا يُذكَ مَ لَفِ [كَ الَ بَعضُ السَّ قَ

.(٢)« البَاطِنِ وَ رِ  الظَّاهِ فِي   ، بْدِ العَ الِ  أَعمَ اءُ  استِوَ  : صُ خالَ «اإلِ
 : ائِلِ القَ رُّ  دَ گِ  وَ

 ـــوَ اســـتَ ـــنِ  ـــؤمِ ـــمُ الــــ ــــي  فِ نُ  عــــــــــالَ اإلِ وَ ــــرُّ  الــــسِّ ا  إِذَ
ــا ـــنـَ ــــــبَ الـــثَّ ــــــوجَ اســــــتَ يــــــــنِ وَ ارَ ــــــي الــــــــدَّ ـــــــزَّ فِ ـــــد عَ ـــــقَ فَ

ــــــــهُ ــــــــا لَ ــــــــمَ ــــــــــــــرا فَ نُ سِ عـــــــــــــــــــــالَ ــــــــــفَ اإلِ ــــــــــالَ ــــــــــــــإِن خَ فَ
ـــا(٣) ــــنـَ الــــعَ ــــدِّ وَ  الــــكَ ـــــــوَ ــــضــــلٌ سِ ـــهِ فَ ـــعـــيِ ــــى سَ ــــلَ عَ

 : صُ خـــالَ )۴: «اإلِ ــيــنَ (ت٧١١هــــ ــيِّ امِ ــزَّ ــيــخِ الــحَ ـــامُ ابــنُ شَ مَ ــالَ اإلِ قَ
ةِ  ظَ حَ الَ مُ وَ ڬ؛  ڤِ ــوَ سِ ــةِ  ؤيَ رُ ن  عَ  ، لِ مَ العَ لِــكَ  ذَ فِي  كَ  نَظَرِ تَخلِيصُ  وَ  هُ

. ةٍ لَ نزِ مَ طَلَبِ  أَو  ةٍ  اسَ ئَ رِ أَو   ، اهٍ جَ أَو  نيَا  دُ ن  مِ هِ  يرِ غَ
؛  صُ خـــالَ : اإلِ ــنَــةِ ــاطِ الــبَ ةِ وَ ــرَ ــاهِ ــيــهِ الــظَّ ــاعِ ــسَ مَ ، وَ ــالِــهِ عــمَ ــعَ فِــي أَ ــنِ اجــتَــمَ ــمَ فَ

  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ :الَى عَ الَ تَ ، قَ فِعَ إِلَىڤِ رُ ، وَ لُهُ مَ امَ عَ استَقَ
.(٤)«[١٠ ﴾ [فاطر:  ¿ ¾   ½

ــخــلِــصَ گِ  : أَن يُ صُ خـــالَ )۴: «اإلِ ــمِ (ت٧٥١هــــ ــيِّ ــالَ ابــنُ الــقَ قَ وَ
ــيــمَ  اهِ بــرَ ــةُ إِ ــلَّ ــةُ مِ ــيَّ ــنِــيــفِ ـــيَ الــحَ هِ هِ ــــذِ هَ ، وَ ـهِ ــتـِ ـيَّ نـِ ـــــهِ وَ تِ ادَ إِرَ الِـــهِ وَ قـــوَ أَ ــالِــهِ وَ فــعَ فـِـي أَ
ةُ  يقَ قِ حَ ــيَ  هِ وَ ــا،  هَ ــيــرَ غَ ــدٍ  حَ أَ ــن  مِ ــقــبَــلُ  يَ الَ  وَ ــم،  ــهُ ــلَّ كُ هُ  ــادَ ــبَ عِ ــا  بِــهَ ڤُ  ــرَ مَ أَ ــتِــي  الَّ

يِّم إلى أحد إخوانه» (ص٣٤).  «رسالة ابن القَ «مدارج السالكين» (٧٠/٢). (١)   (٢)
«اإلحياء» (٣٤٠/٤). «مدخل أهل الفقه واللسان» (ص ٦٦).(٣)   (٤)



٢٢
  J   I   H   G   F   E   D   C     B   A   @   ?  ﴿ : مِ سالَ اإلِ
ــا،  ــنــهَ عَ ـــبَ  غِ رَ ــن  ــتِــي مَ الَّ  : ــيــمَ اهِ بــرَ ــةُ إِ ــلَّ ـــيَ مِ هِ عــمــران]، وَ L﴾ [آل    K

.(١)« اءِ هَ فَ السُّ هِ  سفَ أَ ن  مِ وَ  هُ فَ
ـــوَ أَن  هُ : وَ صِ خــــالَ ـــامُ اإلِ ـــقَ )۴: «مَ ـــبٍ (ت٧٩٥هــــــ جَ ــــالَ ابـــنُ رَ قَ وَ
ــهِ  ــربِ قُ ، وَ ــيــهِ ــلَ ــهِ عَ عِ ــالَ اطِّ ، وَ ـــاهُ يَّ ڤِ إِ ةِ ــدَ ــاهَ ــشَ ــارِ مُ ــى اســتِــحــضَ ــلَ ــبــدُ عَ ــلَ الــعَ ــعــمَ يَ
ــخــلِــصٌ  ــوَ مُ ــهُ ، فَ ــيــهِ ــلَ ـــلَ عَ ـــمِ عَ ، وَ ــلِــهِ ــمَ ا فِـــي عَ ـــذَ ــبــدُ هَ ــرَ الــعَ ــحــضَ ا اســتَ ــــإِذَ ، فَ ــنــهُ مِ
 ، ڤِ يرِ غَ ــى  إِلَ اتِ  لتِفَ االِ ــنَ  مِ هُ  منَعُ يَ  ، لِهِ مَ عَ فِي  لِــكَ  ذَ هُ  ارَ استِحضَ َنَّ  ألِ ؛  گِ

.(٢)« لِ مَ بِالعَ تِهِ  ادَ إِرَ وَ
صُ گِ  خـــــالَ )۴: «اإلِ ــيــنَ (ت١٤٢١هـــــــ ــيــمِ ــثَ ــةُ ابـــنُ عُ مَ ــالَّ ــــالَ الــعَ قَ وَ
ارِ  دَ إِلَى  لَ  صُّ التَّوَ وَ الَى،  عَ تَ إِلَىڤِ  بَ  رُّ التَّقَ تِهِ  بَادَ بِعِ رءُ  الـمَ دَ  يَقصِ نْ  أَ  : عنَاهُ مَ
الَى  عَ تَ گِ  ا  خلِصً مُ  ، هِ قَصدِ فِي  الَى  عَ تَ گِ  ا  خلِصً مُ بدُ  العَ ونَ  يَكُ نْ  بِأَ  : تِهِ امَ رَ كَ
هِ  رِ ظَاهِ فِي  الَى  عَ تَ گِ  ا  خلِصً مُ  ، هِ تَعظِيمِ فِي  الَى  عَ تَ گِ  ا  خلِصً مُ  ، بَّتِهِ حَ مَ فِي 
 ، تِهِ امَ رَ كَ ارِ  دَ إِلَى  ولَ  صُ الوُ وَ الَى،  عَ تَ ڤِ  جهَ وَ إِالَّ  تِهِ  بَادَ بِعِ بتَغِي  يَ الَ   ، اطِنِهِ بَ وَ

  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ :الَى عَ الَ تَ ا قَ مَ كَ
¸﴾ [األنعام]» (٣).       ¶   μ   ´   ³   ²   ± °   ¯   ®

 ، ــقَ ــبَ ـــا سَ ــتَــاتِ مَ ـــعٌ لِــشَ ـــامِ ــــوَ جَ هُ ، وَ ـــهُ يـــتُ أَ صِ رَ خـــالَ يــفٍ لِـــإلِ ــعــرِ ـــعُ تَ جـــمَ أَ وَ
يُّ  ـــيـــرِ يُّ الـــحِ ــــورِ ــــابُ ـــيـــلَ الــــنَّــــيــــسَ ـــاعِ ـــيـــدُ بــــنُ إِســـمَ ـــعِ ـــانَ سَ ـــثـــمَ ــــــو عُ بُ ــــهُ أَ ــــالَ ــــا قَ ـــــوَ مَ هُ
رِ  النَّظَ امِ  وَ لِــدَ لقِ  الخَ ــةِ  ؤيَ رُ نِسيَانُ   : صِ خــالَ اإلِ ــدقُ  )۴: «صِ (ت٢٩٨هـــ

«الداء والدواء» (ص ٢٠٨). «جامع العلوم والحكم» (١٢٩/١).(١)   (٢)
«رسائل في األصول» (ص ٤٩).  (٣)



٢٣
ـــاڤِ  ضَ ــكَ رِ ــعــلِ فِ ــكَ وَ ــلِ ــمَ عَ ــلــبِــكَ وَ يــدَ بِــقَ ــرِ : أَن تُ صُ خـــــالَ اإلِ ، وَ ــالِــقِ ـــى الــخَ إِلَ
تَّى  حَ  ، اكَ ــرَ يَ هُ  نَّ بِأَ لِكَ  مَ عَ ةِ  يقَ قِ بِحَ اهُ  رَ تَ نَّكَ  أَ كَ ؛  ڤِ طِ خَ سَ ن  مِ ا  وفً خَ الَى،  عَ تَ
 ، لِ مَ العَ لِكَ  لِذَ كَ  فَّقَ وَ إِذ  لَيكَ  عَ ڤِ  نَّةَ مِ رُ  تَذكُ مَّ  ثُ  . لبِكَ قَ ن  عَ اءُ  يَ الرِّ بَ  يَذهَ
بَ  تَذهَ تَّى  حَ  ، لِكَ مَ عَ فِي  فقَ  الرِّ لَ  تَستَعمِ وَ  ، لبِكَ قَ ن  مِ العُجبُ  بَ  يَذهَ تَّى  حَ
ــيءٍ إِالَّ  فــقُ فِــي شَ ــلَ الــرِّ ــعِ ــا جُ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ڤِ ـــولُ سُ ـــالَ رَ قَ ، وَ ــلــبِــكَ ــن قَ ــةُ مِ ــلَ ــجَ الــعَ
بَاعُ  فقُ اتِّ الرِّ ، وَ وَ بَاعُ الهَ ةُ اتِّ لَ جَ العَ »(١). وَ هُ انَ يءٍ إِالَّ شَ عَ مِن شَ زِ ا نُ مَ ، وَ هُ انَ زَ
لَيكَ  عَ دَّ  رُ يَ أَن   : ڤِ نَ مِ ا  وفً خَ لبُكَ  قَ لَ  جِ وَ  ، لِكَ مَ عَ ن  مِ غتَ  فَرَ ا  إِذَ فَ  ، نَّةِ السُّ

  &   %   $   #   "   ! الَى: ﴿  عَ ڤُ تَ الَ ، قَ نكَ هُ مِ قبَلَ ، فَالَ يَ لَكَ مَ عَ
 ، ةَ عَ األَربَ الَ  صَ الخِ هِ  ذِ هَ عَ  مَ جَ مَن  وَ [الـمؤمنون]؛   ﴾  +   *   )   (   '

ڤُ»(٢). اءَ شَ إِن  لِهِ  مَ عَ فِي  ا  خلِصً مُ انَ  كَ
قَّ  حَ اتِ  يفَ التَّعرِ هِ  ذِ هَ  : هِ لِنَفسِ حُ  النَّاصِ بِيبُ  اللَّ طِنُ  الفَ اقِلُ  العَ لِ  مَّ ليَتَأَ فَ
لَّ  كُ ا  بِهَ ليَشغَل  وَ  . ئِدِ الَ القَ ائِدِ  رَ فَ وَ  ، ائِدِ وَ الفَ ائِعِ  دَ بَ نْ  مِ نَتهُ  مَّ تَضَ ا  مَ وَ  ، لِ مُّ التَّأَ

. ينَيهِ عَ نُصبَ  ا  لهَ ليَجعَ وَ  ، هِ ارِ فكَ أَ
ــلَــى  ــا عَ ضــهَ اعــرِ ا، وَ ـــيِّـــدً ا جَ ـــرً بُّ ـــدَ ــا تَ ــرهَ بَّ ــدَ تَ ، وَ ــيــمٍ ــلِ ــلــبٍ سَ ــا بِــقَ ــل فِــيــهَ ــادخُ فَ
إِن  ــا  هَ ائِــدُ ــوَ عَ يكَ  إِلَ د  تَعُ وَ ــا،  هَ ائِــدُ ــوَ فَ لَيكَ  عَ ر  تَظهَ  ، ــةٍ ــاعَ سَ بَعدَ  ةً  اعَ سَ كَ  نَفسِ

. انُ حسَ اإلِ وَ التَّوفِيقُ  هِ  بِيَدِ وَ  ، انُ ستَعَ المُ وَ  هُ وَ الَى،  عَ تَ ڤُ  اءَ شَ

رواه مسلم (٢٥٩٤) بنحوه، من حديث عائشةڤ.  (١)
رواه البيهقي في «الجامع لشعب اإليمان» (٦٤٧٥) [طبعة مكتبة الرشد].   (٢)



٢٤
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انِــهِ  ــيــدَ ــونَ فِــي مَ ــابِــقُ ــتَــسَ  الـــــمُ ـــرَ جَ ، وَ ــةُ ــايَ ــنَ ــيــهِ الــعِ ــت إِلَ فَ ــرِ ــا صُ ـــى مَ ولَ إِنَّ أَ
لمُ  العِ  : لُونَ امِ العَ يهِ  إِلَ رَ  مَّ شَ وَ  ، ونَ تَنَافِسُ الـمُ فِيهِ  نَافَسَ  تَ وَ  ، ةٍ ايَ غَ لِ  أَفضَ ــى  إِلَ
اةَ  نَجَ الَ  ي  ــذِ الَّ  ، ينَ ـمِ الَ العَ بِّ  رَ ــولِ  سُ رَ وَ  ، لِينَ رسَ الـمُ مِ  اتَ خَ ن  عَ وثُ  ورُ الـمَ
بِهِ  رَ  ظَفِ مَن  ي  ــذِ الَّ  ، بَبِهِ بِسَ لُّقِ  بِالتَّعَ إِالَّ  يــهِ  ارَ دَ فِي  هُ  لَ حَ  ــالَ فَ الَ  وَ  ، بِهِ إِالَّ  ــدٍ  َحَ ألِ

.(١) مَ رِ حُ وَ رَ  سِ خَ د  فَقَ نهُ  عَ فَ  رِ صُ مَن  وَ  ، نِمَ غَ وَ ازَ  فَ د  فَقَ
ثِيرِ  كَ نَ الْ ةً مِ كَ رَ ظَمُ بَ عْ أَ عُ وَ فَ نْ ، أَ ـيَّةِ فِيهِ نِ النـِّ سْ عَ حُ ، مَ لْمِ عِ نَ الْ لِيلُ مِ قَ الْ وَ

.(٢) فِيهِ صِ  الَ خْ ِ بِاإلْ ةِ  بَاالَ مُ الْ كِ  رْ تَ عَ  مَ  ، نْهُ مِ
طَلَبَ  الطَّلَبُ  نِ  ليَكُ وَ  ، لمِ العِ طَلَبِ  فِي  صِ  خالَ اإلِ فِي  كَ  نَفسَ ل  ابذُ فَ
بَهُ  لَ طَ ن  فَمَ  ، لمِ العِ طَلَبِ  فِي  ظِيمٌ  عَ رَ  طَ الخَ نَّ  أَ اعلَم  وَ  . ةٍ ايَ وَ رِ طَلَبَ  الَ  ةٍ  ايَ رَ دِ
 ، اءَ النُّظَرَ بِــهِ  يَ  بَاهِ يُ وَ  ، اءَ ــرَ األُمَ بِــهِ  الِسَ  يُجَ وَ  ، يهِ إِلَ النَّاسِ  ــوهَ  جُ وُ بِــهِ  فَ  لِيَصرِ

. ةٌ رَ اسِ خَ تُهُ  فقَ صَ وَ  ، ةٌ ائِرَ بَ هُ  تُ ارَ تِجَ فَ  : طَامَ الحُ بِهِ  يَّدَ  تَصَ يَ أَو 
ا  ـمَّ مِ ا  لمً عِ ـمَ  لَّ عَ تَ نْ  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ولُ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ ةَگ  يرَ رَ هُ بِي  أَ ن  عَ

«تهذيب سنن أبي داود» (٥/١)، البن قيِّم الجوزيَّة۴.   (١)
«الـمدخل» (١٠٤/٢/١)، البن الحاج۴.  (٢)
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٢٥
لَـم  نــيَــا،  الــدُّ ــنَ  مِ ــا  ضً ــرَ عَ بِـــــهِ  ـيبَ  يُصِ لـِ إِالَّ  هُ  ـمُ لَّ تَعَ يَ الَ  ڬ،  ڤِڤِ جـــهُ وَ بِـــــهِ  ٰى  بتَغَ يُ

.(١)- ا  هَ يـحَ رِ عنـِي:  يَ  -  « ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ نَّةِ  الـجَ رفَ  عَ د  ـجِ يَ
ـــيَ  هِ وَ  ، ـــةً ـــلَ ـــجَّ ـــعَ مُ ـــنَّـــةً  جَ ـــا  نـــيَ الـــدُّ فِـــي  نَّ  أَ ـــمُ -:  عـــلَ أَ وَڤُ  ا -  ــــذَ هَ ـــبَـــبُ  سَ «وَ
؛  ــهُ ــتُ ــاعَ طَ ــهُ وَ ــتُ ــشــيَ خَ ، وَ ــائِــهِ ــى لِــقَ ــوقُ إِلَ الــشَّ ــهِ وَ األُنـــسُ بِ ، وَ ــتُــهُ ــبَّ ـــــحَ مَ ڤِ وَ ــةُ فَ ــعــرِ مَ
نَّةِ  هِ الـجَ ـــذِ ـــولِ هَ خُ ــى دُ ــلَ ــهُ عَ ــلــمُ ـــهُ عِ لَّ ــن دَ ــمَ : فَ لِـــكَ ــى ذَ ــلَ لُّ عَ ـــدُ ــلــمُ الــنَّــافِــعُ يَ الــعِ وَ
ــا لَم  ــهَ ــتَ ائِــحَ ــمَّ رَ ــشُ ــم يَ ــن لَ مَ ، وَ ةِ ـــرَ ــنَّــةَ فِــي اآلخِ ـــلَ الـــــجَ خَ ــا دَ نــيَ ــةِ فِــي الــدُّ ــلَ ــجَّ ــعَ الـــــمُ

. ةِ رَ اآلخِ فِي  نَّةِ  الـجَ ةَ  ائِحَ رَ مَّ  يَشُ
 ، هِ لمِ ڤُ بِعِ عهُ نفَ الـِمٌ لَم يَ : عَ ةِ رَ ا فِي اآلخِ ابً ذَ دَّ النَّاسِ عَ انَ أَشَ ا كَ ذَ لـِهَ وَ
ا  بِهَ ــلُ  صَّ ــتَــوَ يَ ــةٌ  آلَ هُ  عَ مَ ــانَ  كَ يثُ  حَ  ، ةِ يَامَ القِ ــومَ  يَ ةً  ــســرَ حَ الــنَّــاسِ  ــدِّ  شَ أَ ــن  مِ ــوَ  هُ وَ
لِ  صُّ التَّوَ فِــي  إِالَّ   ا  لهَ يَستَعمِ لَم  فَ  ، اتِ امَ قَ الـمَ ــعِ  رفَ أَ وَ ــاتِ  جَ رَ الــدَّ ــلَــى  عَ أَ ــى  إِلَ
ةٌ  يسَ ــرُ نَفِ اهِ ــوَ ــهُ جَ ــعَ ــانَ مَ ــن كَ ــمَ ــوَ كَ ــهُ ــا، فَ هَ ــرِ أَحــقَ ــا وَ ــاهَ دنَ أَ ـــورِ وَ ــسِّ األُمُ ــى أَخَ إِلَ

.(٢)« بِهِ عُ  نتَفَ يُ الَ  رٍ  ستَقذَ مُ يءٍ  شَ أَو  ةٍ  بِبَعرَ ا  هَ بَاعَ فَ  ، ةٌ قِيمَ ا  ـهَ لَ
لِيلُ  القَ ، فَ لمَ گِ مَن طَلَبَ العِ )۴: «وَ بدِ البَرِّ (ت٤٦٣هـ الَ ابنُ عَ قَ

.(٣)« التَّوفِيقُ بِاگِ  وَ ڤُ،  اءَ شَ إِن  يهِ  يَكفِ
لمِ  لُّمُ العِ عَ تَ )۴: «وَ بِيُّ (ت٦٥٦هـ رطُ بَّاسِ القُ بُو العَ افِظُ أَ الَ الحَ قَ وَ
  وَ رَ ــد  قَ وَ  . صُ خــــالَ اإلِ وَ ـيَّةُ  النـِّ ا  فِيهَ ــبُ  ــيَــجِ فَ ــا،  ــهَ ــمِّ أَهَ وَ اتِ  ــادَ ــبَ الــعِ ــمِ  أَعــظَ ــن  مِ
مَ  لَّ عَ ــن تَ : «مَ ـــالَ ـــهُ قَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ةَگ: عَ يــرَ ــرَ بـِـي هُ يــثِ أَ ــدِ ــن حَ دَ مِ اوُ ــــو دَ بُ أَ
نيَا،  الدُّ ــنَ  مِ ــا  ضً ــرَ عَ بِــهِ  يبَ  لِيُصِ إِالَّ  هُ  مُ لَّ تَعَ يَ الَ   ، ڤِڤِ جـــهُ وَ بِــهِ  بتَغَى  يُ ا  مَّ مِ ا  لمً عِ

رواه أبو داود (٣٦٦٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيـح سنن أبـي داود» (٤١٢/٢).   (١)
» (ص٣٤). انِ ائِعَ ا ذِئبَانِ جَ شرح حديث: «مَ «التمهيد» (٢٨٤/٢).(٢)   (٣)



٢٦
نَ  مِ انَ  كَ اءٌ  وَ سَ ؛  يَّةِ رعِ الشَّ لُومِ  العُ يعَ  مِ جَ مُّ  عُ يَ ا  ذَ هَ وَ  .(١)« نَّةِ الجَ رفَ  عَ د  يَجِ لَم 
أَو   ، قهِ الفِ وَ نَّةِ  السُّ وَ رآنِ  القُ لمِ  عِ كَ ا:  بِهَ لِ  مَ لِلعَ أَو  ا،  ينِهَ لِعَ ةِ  ودَ صُ قْ الـمَ لُومِ  العُ
 ، يدٌ دِ يدٌ شَ عِ ا وَ ذَ هَ . وَ انِ اللِّسَ ولِ وَ لمِ األُصُ عِ : كَ لِكَ ةِ إِلَى ذَ لَ وصِ لُومِ الـمُ نَ العُ مِ
هُ  دُ نَفسَ اهِ جَ الـمُ ، وَ يرٌ سِ لمِ عَ صُ فِي طَلَبِ العِ خالَ ، إِذِ اإلِ يدٌ عِ نهُ بَ لُّصُ مِ التَّخَ وَ

.(٢)« ظِيمِ لِيِّ العَ ةَ إِالَّ بِاگِ العَ وَّ الَ قُ ولَ وَ الَ حَ ، وَ لِيلٌ يهِ قَ لَ عَ
لمَ  العِ )۴: «اطلُبِ  يِّينَ (ت٧١١هـ امِ زَّ الحَ يخِ  شَ ابنُ  امُ  مَ اإلِ الَ  قَ وَ
لَ  لِتَعمَ  ، هُ ودَ دُ حُ وَ هُ  ائِضَ رَ فَ وَ هُ  امَ أَحكَ بِهِ  فَ  تَعرِ وَ الَى،  عَ تَ ڤِ  جهَ وَ بِهِ  يَ  لِتَبتَغِ
 ، ينَ سلِمِ الـمُ رِ  أَظهُ ينَ  بَ ڬ  ڤِ ينَ دِ بِهِ  يمَ  تُقِ فَ  ، نِينَ ؤمِ الـمُ نَ  مِ كَ  يرَ غَ لِّمَ  عَ تُ وَ
بِكَ    اهتَدَ ا  إِذَ ڬ؛  ڤِ نُودِ جُ ن  مِ يا  ندِ جُ وَ ةِ  يعَ رِ لِلشَّ ا  رً نَاصِ لِكََ  بِذَ ونَ  تَكُ فَ
هِ  ذِ يرُ بِهَ تَصِ ، وَ مسُ يهِ الشَّ لَ ا طَلَعَت عَ مَّ لَ لَكَ مِ لِكَ أَفضَ انَ ذَ ، كَ دٌ احِ لٌ وَ جُ رَ
ينَ  ذِ ، الَّ ةِ رَ نَوَّ لُوبِ الـمُ ، أَهلِ القُ اءِ لَمَ اصِّ العُ وَ ن خَ الَى مِ عَ ڤُ تَ اءَ ـيَّةِ إِن شَ النـِّ
 ، ةِ افَ خَ الـمَ وَ شيَةِ  الخَ أَهلُ  م  هُ وَ  ، تِهِ يقَ قِ حَ إِلَى  لُوا  صَ وَ وَ  ، لمِ العِ ةَ  رَ ثَمَ ــوا  ثُ رِ وَ

.[٢٨ ﴾ [فاطر:     μ´   ³   ²   ±   °   ¯ الَى: ﴿  عَ ڤُ تَ الَ قَ
 ، ــيَــةٌ هِ الَ م  لُوبَهُ قُ ــإِنَّ  فَ نــيَــا؛  الــدُّ ــاءِ  ــمَ ــلَ عُ ــوبِ  ــلُ ــقُ كَ لبُكَ  قَ ــونَ  ــكُ يَ أَن  ر  احــذَ وَ
لَى  عَ نُونَ  يَحزَ وَ نيَا،  الدُّ ودِ  جُ بِوُ ونَ  حُ فرَ يَ  ، قبِلَةٌ مُ بِ  نَاصِ الـمَ وَ نيَا  الدُّ لَى  عَ وَ
بِهِ  ونَ  نَالُ يَ سبًا  كَ م  هُ لَ لمُ  العِ ارَ  صَ ئِكَ  ولَ أُ فَ ؛  ةَ معَ السُّ وَ ةَ  فعَ الرِّ بُّونَ  يُحِ ا،  اتِهَ وَ فَ

ر. يَخسَ لَم  ڤَ  لَ امَ عَ مَن  وَ  ، نَوَ ا  مَ ءٍ  امرِ لِّ  لِكُ إِذ  م؛  بَهُ نَاصِ مَ وَ م  نيَاهُ دُ
ــا  نــيَ هــدَ فِــي الــدُّ قَ الــزُّ زِ رُ ڬ، وَ ڤِ ــــعَ ــهُ مَ ــتُ ــلَ ــامَ ــعَ ــانَــت مُ ــن كَ ــى لِـــــمَ ــوبَ ــطُ فَ
ــاتِــهِ  ــايَ ــعَ سِ ـــرِ  ـــائِ سَ وَ  ، ــهِ ــلِ ــمَ عَ وَ ــهِ  ــلــمِ بِــعِ ڬ  ڤَ ادَ رَ أَ وَ  ، ةِ ــــرَ اآلخِ ــى  ــلَ عَ ـــالَ  قـــبَ اإلِ وَ

سبق تخريجه (ص٢٥). «الـمفهم» (٧٠١/٦).(١)   (٢)



٢٧
.(١)« البَاطِنَةِ وَ ةِ  رَ الظَّاهِ

 : لمِ العِ طَلَبِ  فِي  ـيَّةِ  النـِّ سنُ  )۴: «حُ ةَ (ت٧٣٣هـ اعَ مَ جُ ابنُ  الَ  قَ وَ
 ، لبِهِ قَ يرَ  نوِ تَ وَ  ، ةِ يعَ رِ الشَّ إِحيَاءَ  وَ  ، بِهِ لَ  مَ العَ وَ الَى،  عَ تَ ڤِ  جهَ وَ بِهِ  دَ  يَقصِ بِأَن 
ــدَّ  عَ أَ ا  لِمَ ضَ  ــرُّ الــتَّــعَ وَ  ، ةِ يَامَ القِ ــومَ  يَ الَى  عَ تَ ڤِ  ــنَ مِ ــربَ  الــقُ وَ  ، ــاطِــنِــهِ بَ تَحلِيَةَ  وَ

. فَضلِهِ ظِيمِ  عَ وَ  ، انِهِ ضوَ رِ ن  مِ َهلِهِ  ألِ
 ، ــاهِ الــجَ ، وَ ــةِ ــاسَ يَ ــيــلِ الــرِّ ــحــصِ ــن تَ : مِ ــةَ يَّ ــوِ نــيَ اضَ الــدُّ ــهِ األَغـــرَ ــدُ بِ ــقــصِ الَ يَ وَ
 ، الِسِ جَ الـمَ فِي  هِ  يرِ تَصدِ وَ  ، ــهُ لَ النَّاسِ  تَعظِيمِ  وَ  ، انِ األَقــرَ اةِ  بَاهَ مُ وَ  ، الِ الـمَ وَ

. يرٌ خَ وَ  هُ ي  بِالَّذِ األَدنَى  بِهِ  لَ  يَستَبدِ فَ  ، لِكَ ذَ نَحوِ  وَ
ــت فِــيــهِ  ــصَ ــلُ ــإِن خَ ، فَ بِ ــرَ ــنَ الــقُ ــةٌ مِ ــربَ قُ ، وَ اتِ ــادَ ــبَ ــنَ الــعِ ةٌ مِ ــادَ ــبَ ــلــمُ عِ الــعِ وَ
بِطَ  حَ الَى،  عَ تَ ڤِ  جــهِ وَ يرَ  غَ بِــهِ  دَ  قَصَ إِن  وَ ؛  تُهُ كَ رَ بَ نَمَت  وَ ــا  كَ زَ وَ بِلَ  قُ  ، ـيَّةُ النـِّ
يبَ  يَخِ ا؛ فَ ـهَ نَالُ الَ يَ ، وَ دُ اصِ قَ الـمَ هُ تِلكَ  وتُ فُ ا تَ بَّمَ رُ ، وَ تُهُ فقَ ت صَ رَ سِ خَ اعَ وَ ضَ وَ

.(٢)« عيُهُ سَ يعَ  يَضِ وَ  ، هُ قَصدُ
لمِ  لَى أَهلِ العِ يَّنُ عَ تَعَ )۴: «يَ يُّ (ت١٣٧٦هـ عدِ ةُ السَّ مَ الَّ الَ العَ قَ وَ
يهِ  لَ عَ بنُونَ  يَ ي  ــذِ الَّ ــمُ  هِ مــرِ أَ ــاسَ  أَسَ لُوا  يَجعَ أَن   : ينَ لِّمِ عَ الـمُ وَ ينَ  لِّمِ تَعَ الـمُ ــنَ  مِ
هِ  ذِ بِهَ الَى  عَ تَ إِلَىڤِ  بَ  رُّ التَّقَ وَ  ، لَ امِ الكَ صَ  خــالَ اإلِ م:  نَاتِهِ كَ سَ وَ م  اتِهِ كَ رَ حَ
وا  دُ قَّ تَفَ يَ وَ ا،  نَفعً ا  هَ مُّ أَعَ وَ ا  هَ عُ نفَ أَ وَ ا  لُهَ أَكمَ وَ اتِ  بَادَ العِ لُّ  أَجَ يَ  هِ تِي  الَّ ةِ  بَادَ العِ
وا،  سُ ارَ وا أَو دَ سُ رَ إِن دَ ، فَ لِيلٍ جَ م وَ هِ ورِ مُ ن أُ قِيقٍ مِ لِّ دَ ا األَصلَ النَّافِعَ فِي كُ ذَ هَ
وا  رُ رَّ ظُوا، أَو كَ فِ تَـبُوا أَو حَ وا، أَو كَ عُ وِ استَمَ وا أَ عُ وا، أَو أَسمَ ثُوا أَو نَاظَرُ أَو بَحَ

«مفتاح طريق األولياء» (ص ٣٢ - ٣٣)، باختصار.  (١)
«تذكرة السامع والـمتكلم» (ص ١١٢- ١١٤)، باختصار.  (٢)



٢٨
أَو   ، األُخــرَ تُبَ  الكُ ا  هَ يرِ غَ لَى  عَ أَو  ا  لَيهَ عَ ــوا  ــعُ اجَ رَ أَو   ، ةَ اصَّ الخَ ــمُ  ــهُ وسَ رُ دُ
تُــبًا،  كُ وا  اشتَرَ وِ  أَ  ، لمِ العِ الِسِ  جَ لـِمَ م  هُ امَ قدَ أَ لُوا  قَ نَ أَو   ، لمٍ عِ جلِسَ  مَ وا  لَسُ جَ
ا  مً زِ الَ ابِهِ مُ وَ ثَ هِ وَ ابُ أَجرِ احتِسَ صُ گِ وَ خالَ انَ اإلِ ، كَ لمِ لَى العِ ينُ عَ عِ ا يُ أَو مَ
.(١)« تِهِ امَ رَ كَ إِلَى  وَ إِلَىڤِ  ا  يرً سَ وَ  ، ةً طَاعَ وَ ةً  وَّ قُ هُ  لُّ كُ م  الـُهُ اشتِغَ يرَ  لِيَصِ م،  لـَهُ

ــلــمُ  ــدَ الــعِ ــقَ )۴: «إِنْ  فَ يـــدٍ (ت١٤٢٩هــــــ ـــو زَ بُ ــكــرُ أَ ــةُ بَ مَ ــالَّ ــــالَ الــعَ قَ وَ
الَ  ، وَ ــاتِ ــفَ ــالَ ــخَ ـــطِّ الــمُ حَ ـــى أَ ــاتِ إِلَ ــاعَ ــلِ الــطَّ فــضَ ــن أَ ــلَ مِ ــقَ ، انــتَ ــةِ ـــــيَّ صَ الــنِّ إِخـــالَ
ــثــلَ  مِ ، وَ صٍ ــــاءِ إِخــــالَ يَ ، أَو رِ ــــركٍ ــــاءِ شِ يَ ؛ رِ ـــاءِ يَ : الـــرِّ ــثــلَ ــلــمَ مِ ــمُ الــعِ ــطِّ ــحَ ـــيءَ يُ شَ
لُّصَ  التَّخَ مِ  التَزِ فَ ؛  يهِ لَ عَ وَ  ، ظتُ فِ حَ وَ لِمتُ  عَ ا:  عً مِّ سَ مُ ــولَ  ــقُ يَ بِــأَن   : يعِ التَّسمِ
لَى  عَ قِ  وُّ التَّفَ وَ  ، ورِ الظُّهُ بِّ  حُ كَ  : الطَّلَبِ دقِ  صِ فِي  نِيَّتَكَ  وبُ  يَشُ ا  مَ لِّ  كُ ن  مِ
 ، تَعظِيمٍ أَو   ، الٍ مَ أَو   ، اهٍ جَ ن  مِ  : اضٍ أَعرَ وَ اضٍ  َغرَ ألِ ا  لَّمً سُ علِهِ  جَ وَ  ، انِ األَقرَ
هِ  ـــذِ ـــإِنَّ هَ ؛ فَ ـــيـــكَ ـاسِ إِلَ ــــوهِ الــنـَّ جُ ـــرفِ وُ ، أَو صَ ةٍ ــدَ ــحــمَ ــبِ مَ ــلَ ، أَو طَ ــةٍ ــمــعَ أَو سُ
يَّنُ  تَعَ يَ ا  ــذَ لِــهَ وَ  ، لمِ العِ ــةُ  كَ ــرَ بَ ــبَــت  هَ ذَ وَ ا،  تهَ دَ فسَ أَ  ، ـيَّةَ النـِّ ــتِ  ــابَ شَ ا  إِذَ ا،  هَ مثَالَ أَ وَ
ــيَ  ــحــمِ تَ ــل وَ ــى، بَ ــالَ ــعَ ڤِ تَ ــيــرِ ةِ لِــغَ ادَ رَ ــوبِ اإلِ ــن شَ ــتَــكَ مِ ــيَ نِــيَّ ــحــمِ ــيــكَ أَن تَ ــلَ عَ
ن  مِ ةِ  مَ اصِ العَ ى  ثقَ الوُ ةِ  روَ بِالعُ  - الَى  عَ تَ ڤُ  كَ مَ حِ رَ  - ك  فَاستَمسِ ى؛  مَ الحِ
وفِ  يدَ الخَ دِ صِ - شَ خالَ هدِ فِي اإلِ عَ بَذلِ الجَ ونَ - مَ ؛ بِأَن تَكُ ائِبِ وَ هِ الشَّ ذِ هَ

 .(٢)« هُ انَ بحَ سُ يهِ  إِلَ اءِ  لتِجَ االِ وَ ارِ  فتِقَ االِ ظِيمَ  عَ  ، هِ اقِضِ نَوَ ن  مِ
ى  مَ حِ وَ ا،  هَ ولَ حَ ا  مَ ي  تَحمِ وَ  ، ـيَّةَ النـِّ ي  تَحمِ ى»:  مَ الحِ ي  تَحمِ : «وَ هُ ولُ قَ وَ
الَ  أَ ى،  مً حِ لِكٍ  مَ لِّ  لِكُ إِنَّ  وَ الَ  «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ ــالَ  قَ ا  مَ كَ  ،(٣) ــهُ ــولَ حَ ــا  مَ وَ يءِ  الشَّ

«الـمجموعة الكاملة» (٤٤٩/٧).  (١)
مة بكر أبو زيد۴. «حلية طالب العلم» (ص٩ - ١١) باختصار، للعالَّ  (٢)

مة ابن عثيمين۴. «شرح حلية طالب العلم» (ص٢٨)، للعالَّ  (٣)



٢٩
.(١)« هُ مُ ارِ حَ مَ هِ  ضِ رْ أَ في  ىڤِڤِ  مَ حِ إِنَّ 

ي۴ِّ: وِ القَ بدِ  عَ ابنُ  افِظُ  الحَ الَ  قَ وَ
ــــا يَ الــــرِّ وَ ـــالِ  لِـــلـــمَ ـــلـــمَ  الـــعِ ـــنَّ  ـــبَ ـــطـــلُ تَ الَ  دِوَ صَ قْ ــســنِ مَ كَ األَمـــرِ فِــي حُ ـــالَ ـــإِنَّ مِ فَ

 ، ابِ ـــى الـــتُّـــرَ ــهُ إِلَ ــآلُ ي مَ ـــذِ ــالِ الَّ ــيــلِ الـــــمَ ــلــمَ لِــنَ ــنَّ الــعِ ــبَ ــطــلُ الَ تَ ــعــنَــى: وَ الـــــمَ وَ
؛  ةِ معَ السُّ وَ اءِ  يَ لِلرِّ الَ  وَ  ، ابِ رَ الـخَ إِلَى  ا  بِيلُهَ سَ تِي  الَّ نيَا  الدُّ ةِ  ارَ مَ عِ لِطَلَبِ  الَ  وَ
. ابِ سَ الـحِ ومَ  يَ ةَ  التَّبِعَ نَ  تَضمَ وَ  ، األَربَابِ بِّ  رَ ن  مِ انِ  سرَ الـخُ لَى  عَ لَ  تَحصُ فَ

صدِ  ــســنِ القَ : فِــي حُ كَ األَمـــرِ ــالَ نَّ مِ ــكَ أَ ــرَ لَ ــهَ ــد ظَ ــقَ ا، فَ ــذَ ــلِــمــتَ هَ ا عَ ـــإِذَ فَ
 ، ـــةِ نِـــيَّ اضِ الـــدَّ األَغـــــــرَ ــةِ وَ ــمــعَ الــسُّ ـــاءِ وَ يَ ـــةِ الـــرِّ ـــبَ ـــائِ فـــــضِ شَ رَ ، وَ صِ گِ خــــــالَ اإلِ وَ

.(٢) ةِ يَّ نيَوِ الدُّ اضِ  األَعرَ وَ
 ، اصِ يدِ األَقفَ تَ فِي قَ عْ قَ إِالَّ وَ ، وَ صَ الَ صِ لِتَنَالَ الخَ خالَ نَ اإلِ دَّ مِ فَالَ بُ

.(٣) نَاصٍ مَ ينَ  حِ تَ  الَ وَ
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 : ــولُ ــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ــــولَ سُ ــعــتُ رَ ــمِ : سَ ـــالَ ــيْــنٍگ قَ ــصَ ــنِ حُ انَ بْ ــرَ ــمْ ــنْ عِ عَ
ــونَ  لُ ــأَ ــسْ مٌ يَ ــــوْ ـــيءَ قَ ـــجِ نْ يَ ــلِ أَ ــبْ ـــنْ قَ ، مِ ـــهِ گ بِ ـــوا ڤَڤَ ـــلُ سَ ، وَ آنَ ـــرْ ـــقُ وا الْ ؤُ ـــــرَ «اقْ

.(٤)« بِهِ النَّاسَ 
قطعة من حديث: رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشيرک.  (١)

«تحفة األحباب شرح نظم اآلداب»  (ص١٢٤).  «غذاء األلباب» (٥١٩/٢).(٢)   (٣)
فــي «صحيح  األلــبــانــي۴  لــغــيــره  وصــحــحــه  والــتــرمــذي (٢٩١٧).  أحــمــد (٤٤٥/٤)،  رواه   (٤)

الترغيب والترهيب» (٣٣٤١).
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٣٠
أَن  سلِمِ  لِلمُ يَنبَغِي  فَ ملسو هيلع هللا ىلص.  وقُ ــصــدُ الـــــمَ قُ  ــادِ الــصَّ بِــهِ  ــرَ  خــبَ أَ ــا  مَ ــعَ  قَ وَ ــد  قَ وَ

. الِيَةَ العَ اتِ  جَ رَ الدَّ وَ ةَ  ظِيمَ العَ ورَ  األُجُ لِيَنَالَ   ، ڤِ جهِ لِوَ رآنَ  القُ أَ  قرَ يَ
ـــالَ  : قَ ـــــالَ ــــاصِک قَ و بـــنِ الــــعَ ـــمـــرِ ڤِ بـــنِ عَ ـــبـــدِ ـــن عَ : عَ ـــةٌ ـــمَّ ـــهِ ةٌ مُ ــــدَ ــــائِ فَ

ا»(١). هَ اؤُ رَّ قُ تِي  مَّ أُ نَافِقِي  مُ كثَرُ  «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ولُ سُ رَ
ودِ  ــــدُ ــيــعِ حُ ــضــيِ ـــن تَ  مِ ــــرَ ــا تَ ـمَ ـــكَ بـِ ـــســـبُ حَ ـــر۴ِّ: «وَ ــبــدِ الـــبَ ــــالَ ابـــنُ عَ قَ
ا.  أَهلِهَ فِسقِ  عَ  مَ ا،  هَ يرِ غَ وَ ارِ  بِاألَمصَ ا  ذَ هَ انِنَا  مَ زَ فِي  تِهِ  وَ تِالَ ةِ  ثرَ كَ وَ  ، رآنِ القُ

.(٢)« هُ لَ يكَ  رِ شَ الَ  نهُ  مِ لِكَ  فَذَ  ، ةَ حمَ الرَّ وَ التَّوفِيقَ  وَ ةَ  العِصمَ هُ  لُ أَسأَ وَڤَ 
وذُ  نَعُ  . لِكَ ذَ ن  مِ أَعظَمُ  فَاألَمرُ  انِنَا،  مَ زَ فِي  ا  مَّ أَ وَ  ، انِهِ مَ زَ فِي  ا  ذَ هَ  : قُلتُ

 . بَطَنَ ا  مَ وَ ا  نهَ مِ رَ  ظَهَ ا  مَ  ، تَنِ الفِ نَ  مِ بِاگِ 
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: الَ  ـــــــالَ ــــــنْ قَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ڤِ ـــــــــــولُ سُ ــــــالَ رَ : قَ ـــــــالَ ــــيــــدٍگ قَ ــــعِ ــــــي سَ بِ ـــــنْ أَ عَ
.(٣)« نَّةَ الجَ لَ  خَ دَ ا،  لِصً خْ مُ ڤُڤُ  ـٰهَ إِالَّ ـــ إِلَ

ــنَ  ـــارَ مِ ــــلَ الـــنَّ خَ ــن دَ ــمَ ؛ فَ ـــارِ ـــــولِ الـــنَّ خُ ـــابَ دُ ســـبَ ــي أَ ــنــفِ صَ يَ خـــــالَ ــــإِنَّ اإلِ فَ
بَل  ؛  النَّارِ لَى  عَ هُ  لَ مَ  رِّ حَ الـمُ ا  هَ صَ إِخالَ ق  قِّ يُحَ لَم  ڤُ،  إِالَّ ـٰهَ  ـــ إِلَ الَ   : ائِلِينَ القَ

. النَّارَ هُ  لَ أَدخَ ا  فِيمَ هُ  عَ وقَ أَ ي  الَّذِ ركِ  الشِّ نَ  مِ نَوعٌ  لبِهِ  قَ فِي  انَ  كَ
: الَ  ــدٌ ــبْ ـــالَ عَ ــا قَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ڤِ ــــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ ةَگ قَ يــرَ ــرَ بـِـي هُ ــن أَ وعَ

رواه أحمد (٦٦٣٣ و٦٦٣٤ و٦٦٣٧)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٧٥٠).   (١)
«االستذكار» (٥٠١/٢).  (٢)

رواه البزار «كشف األستار» (٧)، وصححه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة» (٢٣٥٥).  (٣)
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٣١
إِلَى  يَ  ضِ تُفْ تَّى  حَ  ، اءِ مَ السَّ ابُ  ــوَ بْ أَ ــهُ  لَ تْ  تِحَ فُ إِالَّ  ا،  لِصً خْ مُ ــطُّ  قَ ڤُڤُ  إِالَّ ـٰهَ  ـــ إِلَ

.(١)« بَائِرَ الكَ تَنَبَ  اجْ ا  مَ  ، شِ رْ العَ
ا  خلِصً ائِلِ مُ ونَ القَ : كَ ڤِ ندَ ا عِ هَ نَفعِ ، وَ ةِ لِمَ هِ الكَ ذِ بُولِ هَ طَ لِقَ رَ د شَ فَقَ
 . ــهْ ــنَــبَّ تَ ــرْ وَ كَّ ــذَ تَ ــرْ وَ بَّ ــدَ ــتَ ــا. فَ ــهَ ــلَّ ــرَ كُ ــائِ ــبَ ــجــتَــنِــبَ الــكَ نْ يَ أَ ، وَ ـــهِ بِّ ــةِ رَ ــيَّ ــوهِ ُلُ ا ألِ ــدً ــقِ ــعــتَ مُ وَ

.(٢) اتِهِ رضَ اكَ لـِمَ إِيَّ الَى وَ عَ نِيڤُ تَ قَ فَّ وَ
الَ  أَن  ــــدَ  ــــهِ شَ ــــــن  ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ڤِ ــــــــــــولُ سُ رَ ــــــالَ  قَ  : ـــــــالَ قَ ـــــاذٍگ  ـــــعَ مُ ــــــن  عَ وَ

.(٣)« نَّةَ الـجَ لَ  خَ دَ  ، لبِهِ قَ مِن  ا  خلِصً مُ ڤُڤُ،  ـٰهَ إِالَّ ـــ إِلَ
الَ  وَ ــاءٌ  يَ رِ ا  هَ وبُ يَشُ ــالَ  فَ  ، ــوبٍ شَ ــلِّ  كُ ــن  مِ ا  الـِمً سَ أَي   : ا»  خلِصً «مُ  : ــهُ ــولُ قَ

. ينٍ قِ يَ ةُ  ادَ هَ شَ يَ  هِ بَل   ، ةٌ معَ سُ
الَ  أَ  ...» ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالَ قَ ا  مَ كَ  ، لْبِ القَ لَى  عَ ارَ  دَ الـمَ َنَّ  ألِ  ،« لبِهِ قَ ــن  «مِ  : ــهُ ــولُ قَ
دَ  فَسَ ت  دَ فَسَ ا  إِذَ وَ  ، هُ لُّ كُ دُ  سَ الـجَ لَحَ  صَ ت  لَحَ صَ ا  إِذَ ةً  ضغَ مُ دِ  سَ الـجَ فِي  إِنَّ  وَ

.(٤)« لْبُ القَ يَ  هِ وَ الَ  أَ  ، هُ لُّ كُ دُ  سَ الـجَ
ى  ضَ رِ يَطلُبَ  أَن  دَّ  بُ فَالَ   ، لبِهِ قَ ن  مِ ا  الِصً خَ صِ  خالَ اإلِ ةَ  لِمَ كَ الَ  قَ مَن  وَ
بَّدُ  تَعَ يَ الٍ  أَعمَ ن  مِ دَّ  بُ الَ  ي(٥).  اهِ النَّوَ اجتِنَابِ  وَ رِ  امِ األَوَ بَاعِ  بِاتِّ عبُودِ  الـمَ ا  ذَ هَ

ڬ(٦). گِ انُ  نسَ اإلِ ا  بِهَ
أخرجه الترمذي (٣٥٩٠)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٤٧٣/٣).  (١)

«مفتاح الجنة» (ص٣١).  (٢)
حيحة» (٢٣٥٥). رواه أحمد (٣٦/٥ رقم ٢٢١٩٥)، وصححه األلباني۴ في «الصَّ  (٣)

قطعة من حديث: أخرجه البخاري (٥٢ و٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشيرک.  (٤)
مة ابن عثيمين۴.  «القول الـمفيد على كتاب التوحيد» (٣٤٤/١ - ٣٤٥)، للعالَّ  (٥)

الـمصدر السابق (٢٣٣/٢).  (٦)



٣٢
إِنَّ ڤَڤَ  ملسو هيلع هللا ىلص: «... فَ ڤِ ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ الِكٍ تبَانَ بنِ مَ ن عِ عَ وَ
 .(١)« ڤِڤِ جـــهَ وَ لِــكَ  بِــذَ بتَغِي  يَ ڤُڤُ،  إِالَّ ـٰهَ  ـــ إِلَ الَ   : ــالَ قَ ــن  مَ الــنَّــارِ  لَٰى  عَ مَ  ــرَّ حَ ــد  قَ

.(٢) هلِهِ أَ ن  مِ نَا  لَ يَجعَ أَن   : الَ عَ وَ لَّ  جَ ڤَ  لُ نَسأَ ؛  ظِيمٌ عَ فَضلٌ  ا  ذَ هَ وَ
ــولِ  ــقَ ؛ كَ وطِ ـــرُ ــامُ الـــشُّ ـــــمَ ـــهُ تَ ـــعَ ي مَ ــــذِ ـــولُ الَّ ـــنَـــا: الـــقَ ـــولِ هُ ادُ بِـــالـــقَ ـــرَ ـــمُ «الــــ وَ
 ، بَاتِ اجِ الوَ وَ ــانِ  األَركَ يَّةِ  بِبَقِ ــى  تَ أَ ا  إِذَ عنِي:  يَ  ،(٣)« ــةُ فَ ــرَ عَ جُّ  «الـحَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيِّ
ا،  وطِهَ رُ اعِ شُ عنِي: بِاجتِمَ ڤُڤُ» يَ : الَ إِٰلهَ إِالَّ الَ ن قَ نَا: «مَ ولِهِ هُ عنَى قَ ونُ مَ يَكُ فَ

ا»(٤). هَ مِ زِ بِالَ تيَانِ  بِاإلِ وَ
 ، يهِ ولِ إِلَ صُ هِ لِلوُ سعِ ا فِي وُ لَّ مَ لَ كُ دَّ أَن يَعمَ ا، فَالَ بُ جهً مَن طَلَبَ وَ «وَ
ــةِ  لَ الَ ـــحُ الــدِّ اضِ يــثُ وَ ــدِ ــالــحَ . فَ ــيــهِ ــولِ إِلَ صُ ــى فِــي الــوُ ــســعَ ــيءِ يَ ــي الــشَّ ــبــتَــغِ َنَّ مُ ألِ

.(٥)« ڤِ جهَ وَ بتَغِي  يَ ڤُ،  إِالَّ ـٰهَ  ـــ إِلَ الَ   : الَ قَ ن  لـِمَ  ، لِ مَ العَ رطِيَّةِ  شَ لَى  عَ
َنَّهُ  ا؟ ألِ اذَ ، لِمَ لَى النَّارِ هُ عَ مُ رِّ ڤَ يُحَ إِنَّ ڤِ، فَ جهَ بتَغِي وَ ا يَ هَ الَ لُّ مَن قَ فَكُ
هِ  ذِ يهِ هَ ا تَقتَضِ لُ بِمَ يَعمَ ا، وَ اهَ قتَضَ ومُ بِمُ يَقُ هُ سَ إِنَّ ڤِ، فَ جهَ ا وَ بتَغِي بِهَ ا يَ هَ الَ ا قَ إِذَ
بَ  اجِ ا أَدَّ الوَ انُ إِذَ نسَ اإلِ ؛ وَ مِ رَّ حَ تَركِ المُ ، وَ بِ اجِ اءِ الوَ ن أَدَ : مِ ةُ ظِيمَ ةُ العَ لِمَ الكَ
ــنَــبَ  اجــتَ ، وَ ائِــضِ ــرَ ــالــفَ ــــامَ بِ قَ ، وَ امَ ـــرَ مَ الـــحَ ـــــرَّ حَ لَ وَ ـــالَ ــــلَّ الـــحَ : أَحَ مَ ــرَّ ــحَ كَ الــمُ ـــــرَ تَ وَ

.(٦) يهِ النَّارَ لَ ڤُ عَ مُ رِّ يُحَ ، وَ نَّةَ لُ الجَ : يَدخُ نَّةِ ن أَهلِ الجَ ا مِ ذَ إِنَّ هَ ، فَ يَ اهِ النَّوَ
رواه البخاري (٤٢٥)، ومسلـم (٣٣).   (١)

العزيز  عبد  بن  صالح  مة  العالَّ الـمعالي:  لصاحب  (ص٢٧)،  التوحيد»  كتاب  لشرح  «التمهيد   (٢)
يخ حفظهڤ. آل الشَّ

رواه الترمذي (٨٨٩) من حديث عبد الرحمن بن يعمرگ، وصححه األلباني۴ في «التعليق   (٣)
على هداية الرواة» (١١٤/٣).

«التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ص٢٧).  (٤)
مة ابن عثيمين۴. ف، للعالَّ «القول المفيد على كتاب التوحيد» (٧٧/١) ببعض تصرُّ  (٥)

«شرح رياض الصالحين» (٣١١/٣).  (٦)



٣٣
 ، لِــكَ ــن ذَ ــيــئًــا مِ ــلَ شَ ــعَ ا فَ ـــإِذَ ، فَ قَ ـــرَ ، أَو سَ ــمــرَ بَ الــخَ ـــرِ ـــى، أَو شَ نَ ــن «زَ ــمَ فَ
وَ  هُ فَ ؛  ڤِ هَ جْ وَ لِكَ  بِذَ تَغِي  بْ أَ ڤُ،  إِالَّ ـٰهَ  ـــ إِلَ الَ  أَن  دُ  أَشهَ  : هُ لَ عَ فَ ينَ  حِ الَ  قَ مَّ  ثُ
ــوَ  هُ ــزنِــي وَ ــيــنَ يَ انِــي حِ ــزنِــي الــزَّ : «الَ يَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ َنَّ الــنَّــبِــيَّ ، ألِ ــهِ عــمِ ـــاذِبٌ فِــي زَ كَ

.(١)« ڤِ هَ جْ وَ يًا  بتَغِ مُ ونَ  يَكُ أَن  ن  عَ فَضالً   ،« نٌ ؤمِ مُ
الِقَ  نَّهُ الَ خَ بدِ بِأَ ارِ العَ دَ إِقرَ رَّ جَ يدُ مُ يْسَ التَّوحِ لَ يِّم۴ِ: «وَ الَ ابنُ القَ قَ
ينَ  رِّ قِ مُ األَصنَامِ  بَّادُ  عُ انَ  كَ ا  مَ كَ  ، هُ  لِيكُ مَ وَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ بُّ  رَ ڤَ  نَّ أَ وَ ڤُ،  إِالَّ
وعِ  ضُ الخُ وَ  ، ڤِ بَّةِ حَ مَ ن  مِ  - نُ  مَّ تَضَ يَ يدُ  التَّوحِ ــلِ  بَ  ، ونَ كُ شرِ مُ ــم  هُ وَ لِــكَ  بِــذَ
ةِ  ادَ إِرَ ، وَ ـــهُ ةِ لَ ــادَ ــبَ صِ الــعِ إِخــــالَ ، وَ ــتِــهِ ــاعَ ــادِ لِــطَ ــيَ نــقِ ـــالِ االِ ـــمَ كَ ، وَ ـــهُ لِّ لَ الــــذُّ ، وَ ـــهُ لَ
 ، ــبِّ الــحُ وَ  ، ــاءِ ــطَ الــعَ وَ  ، ــنــعِ الــمَ وَ  ، ــالِ األَعــمَ وَ الِ  األَقـــوَ يعِ  مِ بِجَ ــى  األَعــلَ ــهِ  جــهِ وَ
ي،  اصِ عَ المَ إِلَى  يَةِ  اعِ الدَّ األَسبَابِ  ينَ  بَ وَ بِهِ  احِ صَ ينَ  بَ ولُ  يَحُ ا  مَ  :- البُغضِ وَ
مَ  ــرَّ حَ ڤَڤَ  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  النَّبِيِّ ــولَ  قَ فَ  ــرَ عَ ا،  ــذَ هَ فَ  ــرَ عَ ــن  مَ وَ ا،  لَيهَ عَ ارِ  صــرَ اإلِ وَ

.(٢)«« ڤِڤِ جهَ وَ لِكَ  بِذَ بتَغِي  يَ ڤُڤُ،  إِالَّ ـٰهَ  ـــ إِلَ الَ   : الَ قَ ن  مَ النَّارِ  لَٰى  عَ
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لمِ  نَ العِ لِيَّةَ مِ تبَةَ العَ نَالُ الرُّ ، يَ يَّةِ سنِ النـِّ ةِ حُ كَ هُ بِبَرَ نَّ ڤُ «أَ كَ مَ حِ اعلَم رَ
احِ  ــرَ انــشِ ، وَ ــلــبِ يــرِ الــقَ ــنــوِ تَ ، وَ ــمِ ــكَ اعِ الــحِ نــــوَ أَ ، وَ ــائِــفِ ــطَ ــيــضِ الــلَّ فَ ، وَ ــلِ ــمَ الــعَ وَ
يــدِ فِــي  ــســدِ الــتَّ ، وَ ــالِ ــســنِ الــحَ حُ ، وَ ــقِّ ـــةِ الــحَ ـــابَ إِصَ ، وَ ــزمِ ــيــقِ الــعَ ــوفِ تَ ؛ وَ ــدرِ الــصَّ

.(٣)« ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ اتِ  جَ رَ الدَّ وِّ  لُ عُ وَ  ، الِ قَ الـمَ
مة ابن عثيمين۴. ف، للعالَّ «القول المفيد على كتاب التوحيد» (٧٨/١) ببعض تصرُّ  (١)

«تهذيب مدارج السالكين» (٢٩٨/١ - ٢٩٩).  «تذكرة السامع والـمتكلم» (ص٨٧).(٢)   (٣)
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٣٤
 : ــولُ ــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ـــــولَ سُ ــعــتُ رَ ــمِ : سَ ــــالَ گ قَ ــابِ ــطَّ ــرَ بـــنِ الــخَ ــمَ ـــن عُ عَ

.(١)« نَوَ ا  مَ ئٍ  رِ امْ لِّ  لِكُ ا  إِنَّمَ وَ  ، بِالنِّــيَّاتِ الُ  األَعمَ ا  «إِنَّمَ
 ، إِلَىڤِ بَ  رُّ التَّقَ نَّ  أَ «وَ  . البَاطِنَةِ الِ  األَعمَ انُ  يزَ مِ وَ  هُ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ وَ

.(٢)« گِ ينِ  الدِّ فِي  صِ  خالَ بِاإلِ ونُ  يَكُ ا  إِنَّمَ
ا  ذَ هَ عنَى  مَ مَ  فهَ يَ أَن  ا،  هَ نَفعَ وَ هِ  نَفسِ اةَ  نَجَ يدُ  رِ يُ ي  الَّذِ نِ  ؤمِ «بِالـمُ يقٌ  قِ حَ وَ

.(٣)« اتِهِ أَوقَ الِهِ وَ يعِ أَحوَ مِ ينَيهِ فِي جَ لُ بِهِ نُصبَ عَ مَ ونَ العَ أَن يَكُ ، وَ يثِ دِ الحَ
ــم  يُّ (ت٣٦٠هـــــ)۴: «اعــلَ ــــرِّ ــيــنِ اآلجُ ــسَ ــدُ بــنُ الــحُ ــمَّ ــحَ ــــامُ مُ مَ ـــالَ اإلِ قَ
وزُ  يَجُ الَ   ، ينِ الدِّ ــولِ  أُصُ ن  مِ أَصــلٌ  يثَ  دِ الحَ ا  ــذَ هَ أَنَّ  ــاكَ - :  إِيَّ وَ نَاڤُ  مَ حِ - رَ
الَ  وَ  ، ــةٍ يــضَ ــرِ فَ ــن  مِ يهِ  لَ عَ ڤُڬ  ضَ افــتَــرَ ــا  مَ يَ  دِّ ـــؤَ يُ أَن  ينَ  سلِمِ الـمُ ــنَ  مِ ـــدٍ  َحَ ألِ
يدُ  رِ الَ يُ ، وَ ةَ معَ الَ سُ ا وَ اءَ فِيهَ يَ ، الَ رِ ةٍ قَ ادِ ةٍ صَ الِصَ ، إِالَّ بِنِيَّةٍ خَ يهِ بِنَافِلَةٍ بُ إِلَ رَّ تَقَ يَ
نَ  قبَلُ مِ الَى الَ يَ عَ ڤَ تَ َنَّ ، ألِ هُ يرَ ڬ غَ ڤِ عَ ا مَ كُ فِيهَ الَ يُشرِ ڤُڬ، وَ ا إِالَّ بِهَ

.(٤)« اءُ لَمَ ا العُ ذَ ، الَ يَختَلِفُ فِي هَ هُ جهُ يدَ بِهِ وَ أُرِ هُ وَ ا أُخلِصَ لَ لِ إِالَّ مَ مَ العَ
ا،  هَ ادُ فَسَ وَ ــالِ  األَعــمَ حُ  ــالَ صَ أَي:   « بِالنِّــيَّاتِ ــالُ  األَعــمَ ــا  ــمَ ــهُملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ ــولُ قَ
»(٥)؛  اتِيمِ وَ الُ بِالـخَ ا األَعمَ إِنَّمَ ولِهِملسو هيلع هللا ىلص: «وَ قَ ا، كَ ادِهَ فَسَ ـيَّاتِ وَ حِ النـِّ الَ بِ صَ سَ بِحَ

ةِ (٦). مَ اتـِ الخَ بِ  سَ بِحَ  ، هُ مَ دَ عَ وَ ا  ـهَ بُولَ قَ وَ ا،  هَ ادَ فَسَ وَ ا  هَ حَ الَ صَ إِنَّ  أَي: 
بْدِ  لِلْعَ يْسَ  لَ هُ  نَّ أَ وَ ا،  نِيَّاتِهَ وَ ا  هَ دِ اصِ قَ لِمَ ةٌ  ابِعَ تَ الَ  مَ َعْ األْ نَّ  «أَ بَرَملسو هيلع هللا ىلص  أَخْ فَ

رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).  (١).(٢٥٠/١٨) «مجموع الفتاو»  (٢)
«بهجة قلوب األبرار» (ص٩).  (٣)

«كتاب األربعين حديثًا» (ص١٨)، لآلجري۴.  (٤)
قطعة من حديث: رواه البخاري (٦٦٠٧)، عن سهل بن سعدگ.  (٥)

«جامع العلوم والحكم» (٦٥/١).   (٦)



٣٥
.(١)« هُ رَ ظْهَ أَ وَ نَهُ  لَ عْ أَ ا  مَ الَ   ، نَهُ بْطَ أَ وَ اهُ  نَوَ ا  مَ إِالَّ   ، لِهِ مَ عَ وَ لِهِ  وْ قَ رِ  ظَاهِ نْ  مِ

بُ  رِّ قَ يُ ــا  مَ ــيَ  هِ وَ  - ليَا  العُ دَ  اصِ قَ الـمَ بِــهِ  ــدَ  ــصَ قَ وَ  ، يرِ الخَ فِعلَ    ــوَ نَ ن  فَمَ
ت  صَ مَن نَقَ لُ األَوفَى. وَ امِ اءُ الكَ زَ ، الجَ اءِ زَ الجَ ابِ وَ نَ الثَّوَ هُ مِ لَ إِلَىڤِ -، فَ
 ، لِيلِ دِ الجَ قصَ ا الـمَ ذَ يرِ هَ هَت نِيَّتُهُ إِلَى غَ جَّ مَن تَوَ . وَ هُ ابُ وَ صَ ثَ ، نَقَ هُ قَصدُ نِيَّتُهُ وَ

.(٢) ةِ النَّاقِصَ نِيئَةِ  الدَّ دِ  اصِ قَ الـمَ نَ  مِ   نَوَ ا  مَ لَى  عَ لَ  صَ حَ وَ  ، يرُ الخَ هُ  اتَ فَ
أَو   ، لمِ لِلعِ ــبِــهِ  ــلَ طَ أَو   ، ــرآنِ لِــلــقُ فظِهِ  بِحِ ادَ  رَ أَ ــل  هَ  : ــهُ ــفــسَ نَ ــلٌّ  كُ اقِــب  ــلــيُــرَ «فَ
دحَ  مَ ادَ  رَ أَ أَو  الَى؟  عَ تَ ڤِ  جهَ وَ بِهِ  ادَ  رَ أَ ل  هَ  ، انَ كَ لٍ  مَ عَ أَيِّ  أَو   ، اللَّيلَ هِ  قِيَامِ

م؟! هِ مِّ ذَ ن  مِ اةَ  النَّجَ وَ م،  هُ نَاءَ ثَ وَ النَّاسِ 
مَ  التَّنَعُّ ، وَ نِ حمَ هِ الرَّ بِّ جهِ رَ رَ إِلَى وَ النَّظَ ، وَ نَانِ ولَ الـجِ خُ لِهِ دُ مَ ادَ بِعَ رَ ل أَ هَ
؟  ينَ الـِحِ الصَّ وَ اءِ  ــدَ ــهَ الــشُّ وَ ــيــنَ  يــقِ ــدِّ الــصِّ وَ النَّبِيِّينَ  ةَ  رَ ــاوَ ــجَ مُ وَ  ، ــيــنِ الــعِ ــورِ  بِــالــحُ
دِ  اصِ قَ الـمَ ــنَ  مِ ــرَ  آخَ دٍ  قصَ مَ أَيَّ  أَو  ــا،  ــاهً جَ أَو  بًا  نصِ مَ أَو  ــاالً  مَ لِهِ  مَ بِعَ ادَ  رَ أَ أَم 

؟! نِيئَةِ الدَّ ةِ  يَّ نيَوِ الدُّ
ن  لتَكُ وَ ؟  بِهِ ادَ  رَ أَ ا  ــاذَ مَ ليَنظُر  وَ  ، فِيهِ وعِ  رُ الشُّ بلَ  قَ هُ  لَ مَ عَ لٌّ  كُ ح  حِّ ليُصَ فَ

.(٣)« ةً الِصَ خَ گِ  نِيَّتُهُ 
:۴( (ت١٣٧٧هـ يُّ  مِ كَ الحَ افِظٌ  حَ الَ  قَ

ـــةً ـــالِـــصَ ڤِ خَ جــــهِ ــــوَ ـــل لِ ـــةَ اجـــعَ ـــيَّ الـــنِّ (٤)وَ ــمِ ــقُ ــم يَ ونِ األَصــــلِ لَ ــــدُ ــاءَ بِ ــنَ إِنَّ الــبِ
ادَ  رَ أَ ـــــن  )۴: «مَ ــــــانَ (ت١٣٠٧هــــــــــــ خَ ــــنِ  ــــسَ حَ بــــنُ  يــــقُ  ــــدِّ صِ ــــــــالَ  قَ وَ

«إعالم الموقِّعين» (٢١٥/٣).  «بهجة قلوب األبرار» (ص ٧).(١)   (٢)
«الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ» (ص٥٠ - ٥١).  (٣)

.(٦٨ رقم  البيت  العلمية» (ص١٤،  واآلداب  الوصايا  في  الـميمية  «الـمنظومة   (٤)



٣٦
صُ  خالَ اإلِ فَ  اعَ ضَ ةَ  جرَ الهِ أَخلَصَ  مَن  وَ  ، ـيَّةَ النـِّ أَخلَصَ  نِيَّةَ  السَّ بَ  اهِ وَ الـمَ
دُ  اصِ قَ كُ الـمَ ا تُدرَ إِنَّمَ ، وَ ةِ الطَّالِبِ مَّ لَى قَدرِ هِ طَالِبُ عَ نَالُ الـمَ ا تُ إِنَّمَ ؛ وَ هُ أَجرَ

.(١)« دِ اصِ القَ نَاءِ  عَ قَدرِ  لَى  عَ
ائِــمُ ــزَ ــأتِــي الــعَ ــزمِ تَ ــدرِ أَهــلِ الــعَ لَى قَ (٢)عَ مُ ارِ كَ المَ امِ  الكِرَ رِ  دْ قَ لَى  عَ أتِي  تَ وَ

 : ائِلِ القَ رُّ  دَ گِ  وَ
لٍ مَ صِ يفِ عَ ىلَ اإلِخالَ ا عَ يصً رِ نْ حَ كُ (٣)وَ ــــاتِ ــــنِــــيَّ ـــــي بِ اكِ ـــلُ الـــــزَّ ـــمَ ــــا الـــعَ ــــمَ ــــإِنَّ فَ

هُ  اسُ أَسَ وَ  ، هُ ودُ مُ عَ وَ ــرِ  َمْ األْ أْسُ  رَ يَ  هِ فَ  : ـيَّةُ النـِّ ا  أَمَّ يِّم۴ِ: «فَ القَ ابنُ  الَ  قَ
ا:  هَ ابِعٌ لَ لُ تَ مَ عَ الْ ، وَ هُ ائِقُ سَ هُ وَ ائِدُ قَ لِ وَ مَ عَ وحُ الْ ا رُ إِنَّهَ بْنَى؛ فَ يْهِ يُ لَ ي عَ هُ الَّذِ لُ أَصْ وَ
ا  هَ مِ دَ بِعَ ، وَ فِيقُ لَبُ التَّوْ تَجْ سْ ا يُ بِهَ ا، وَ ادِهَ سَ دُ بِفَ سُ فْ يَ ا، وَ تِهَ حَّ حُّ بِصِ ا، يَصِ يْهَ لَ بْنَى عَ يُ

.(٤)« ةِ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ اتُ فِي الدُّ جَ رَ تُ الدَّ اوَ تَفَ ا تَ بِهَ سَ بِحَ ، وَ نُ الَ ذْ ـخِ لُ الْ صُ يَحْ
حُّ  يَصِ ا:  هَ لَ ابِعٌ  تَ وَ  هُ وَ  ، هُ امُ قِوَ وَ بُّهُ  لُ وَ لِ  مَ عَ الْ وحُ  رُ ـيَّةُ  النـِّ ۴: «فَ قَالََ وَ
ــا،  ــتَ ــفَ شَ ــا وَ ــتَ ــفَ ــنِ كَ ــيْ ــتَ ــمَ ــلِ ـــالَ كَ ـــدْ قَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ـبـِـيُّ الــنـَّ ــا، وَ هَ ــادِ ــسَ ــفَ ــدُ بِ ــسُ ــفْ يَ ــا، وَ ــتِــهَ ــحَّ بِــصِ
لِّ  لِكُ ا  إِنَّمَ وَ  ، بِالنِّــيَّاتِ ــالُ  ــمَ َعْ األْ ا  «إِنَّمَ  : هُ  لُ وْ قَ ا  مَ هُ وَ  ، لْمِ عِ الْ نُوزُ  كُ ا  مَ تَهُ تَحْ وَ
ا  ذَ لـِهَ ، وَ يَّةِ عُ إِالَّ بِالنـِّ قَ لَ الَ يَ مَ عَ نَّ الْ ُولَى: أَ ةِ األْ لَ مْ بَيَّنَ فِي الْجُ » فَ ا نَوَ ئٍ مَ رِ امْ
نْ  مِ هُ  لَ يْسَ  لَ لَ  امِ عَ الْ نَّ  أَ  : الثَّانِيَةِ ةِ  لَ مْ الْجُ فِي  يَّنَ  بَ مَّ  ثُ  ، بِنِيَّةٍ إِالَّ  لٌ  مَ عَ ونُ  يَكُ الَ 
 ، ورَ النُّذُ وَ ــانَ  ــمَ َيْ األْ وَ تِ  الَ امَ عَ الـمُ وَ اتِ  بَادَ عِ الْ مُّ  عُ يَ ا  ــذَ هَ وَ  ، اهُ ــوَ نَ ا  مَ إِالَّ  لِهِ  مَ عَ

«عون الباري» (٣٤/١)، باختصار. تَنَبِّي» (ص ١٣١).(١)  «ديوان الـمُ  (٢)
.(٤٧/١) الـمفاتيح»  «مرقاة   (٣)

«إعالم الـموقِّعين عن رب العالـمين» (٢٥٠/٤).  (٤)



٣٧
.(١)« الِ عَ َفْ األْ وَ ودِ  قُ عُ الْ ائِرَ  سَ وَ

ــلَ  ــمَ ــعَ ـــــكَ الْ تَ ادَ نَّ إِرَ ـــمْ أَ ـــلَ اعْ )۴: «وَ ــاجِّ (ت٧٣٧هــــــ ــــالَ ابـــنُ الــحَ قَ وَ
الِبًا،  طَ لِنِيَّتِكَ  ڤُ  اكَ رَ يَ وَ  ، لُكَ مَ عَ لَكَ  حَّ  يَصِ تَّى  حَ تِكَ  ادَ إِرَ فِي  رْ  انْظُ فَ  ، لٌ مَ عَ
 . ــــــــيَّــاتِ ـــالَ بِــالــنِّ ـــمَ َعْ ـــإِنَّ األْ ــا، فَ ــلِــصً ــخْ ــلِــكَ مُ ــمَ اكَ فِــي عَ ــــرَ ــا يَ ــمَ ــا كَ ــحً ــحِّ ــصَ ــا مُ ــهَ لَ وَ
 ، لَكَ مَ عَ ــتَ  بِــحْ رَ  ، لِ مَ عَ الْ لِيلِ  قَ ــعَ  مَ ـيَّةِ  النـِّ يحِ  حِ بِتَصْ تَ  ــرْ ــفِ ظَ إِنْ  ــكَ  نَّ أَ ــمْ  ــلَ اعْ وَ
 ، ــتِــكَ اءِ نِــيَّ ـــدَ ـــتِ ـــى ابْ ــرُ إِلَ ــظُ ــنْ كَ يَ وَّ ــــدُ نَّ عَ ـــمْ أَ ـــلَ اعْ ، وَ ــكَ ــلِ ــمَ ـــنْ عَ ــرَ مِ ــثَ كْ ــأَ تَ بِ ـــرْ ـــفِ ظَ وَ
مُ  قَ ــيْــكَ سَ ــلَ ــى عَ ــفَ ــخْ ــا يَ ــمَ ، كَ ــتِــكَ ــمُ نِــيَّ ــقَ ــيْــكَ سَ ــلَ ــى عَ ــفَ ــخْ ــدْ يَ قَ ، وَ ــلِــكَ ــمَ اءِ عَ ــدَ ــتِ ابْ وَ
لَ  مَ عَ الْ ــإِنَّ  فَ ا،  هَ يحِ حِ تَصْ لَى  عَ مْ  قُ فَ  ، ةً يمَ قِ سَ نِيَّتُكَ  ونَ  تَكُ نْ  أَ رْ  ذَ فَاحْ  ، كَ يْرِ غَ

.(٢)« دَ فَسَ تْ  دَ فَسَ إِنْ  وَ  ، حَّ صَ تْ  حَّ صَ إِنْ   : ـيَّةِ لِلنـِّ ابِعٌ  تَ
تِي  الَّ ــالِ  األَعــمَ ةَ  مدَ عُ أَنَّ  انِيُّ (ت١٢٥٠هــــ)۴: «اعلَم  وكَ الشَّ ــالَ  قَ وَ
نَ  ا مِ مَ نَّهُ كَّ أَ الَ شَ ، وَ صُ اإلِخالَ يَّةُ وَ يَ النـِّ ا: هِ هَ ادُ ا أَو فَسَ تُهَ حَّ ا صِ لَيهَ تَّبُ عَ تَرَ تَ
الَ  ، وَ لَهُ مِ ي عَ هُ الَّذِ لُ مَ حَّ عَ ، لَم يَصِ ةً يحَ حِ ن نِيَّتُهُ صَ ن لَم تَكُ . فَمَ ورِ البَاطِنَةِ األُمُ
 ، يهِ لَ عَ ودٌ  ــردُ مَ وَ  هُ فَ  ، انَهُ بحَ سُ گِ  هُ  لَ مَ عَ يُخلِص  لَم  مَن  وَ  ، يهِ لَ عَ تِّبُ  تَرَ الـمُ هُ  أَجــرُ
ڤُڬ:  الَ ، قَ اءِ يَ وبُ نِيَّتَهُ بِالرِّ ي يَشُ لِ الَّذِ امِ العَ لِكَ كَ ذَ ، وَ هِ جهِ وبٌ بِهِ فِي وَ مَضرُ

﴿ p  o  n   m  l  k  j  i  h  ﴾ [البينة: ٥]»(٣).
ي۴ُّ: عدِ السَّ ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ وَ
ــــلْ ــــمَ ــــــرِ الــــعَ ــــــائِ ــــــسَ طٌ لِ ــــــــــــرْ ــــــا شَ ــــــنَ ــــــتُ نِــــــيَّ (٤)وَ ـــلْ ـــمَ ـــادُ لِـــلـــعَ ـــسَ الـــفَ حُ وَ ــــالَ ـــا الــــصَّ بِـــهَ

ا،  ظِيمً عَ ا  فً اختِالَ تَختَلِفُ  ـيَّاتُ  «النـِّ ين۴َ:  ثَيمِ عُ ابنُ  ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ وَ
«إعالم الموقِّعين» (١٤٨/٣). «الـمدخل» (٥٣/١/٢).(١)   (٢)

«قطر الولي على حديث الولي» (ص٢٩٣ - ٢٩٤).  (٣)
«القواعد الفقهية» (ص ١١١).  (٤)



٣٨
. األَرضِ وَ اءِ  مَ السَّ ينَ  بَ ا  مَ كَ ا،  يدً عِ بَ نًا  بَايُ تَ نُ  تَبَايَ تَ وَ

نَ النَّاسِ مَن نِيَّتُهُ فِي  مِ ، وَ يءٍ ةِ فِي أَعلَى شَ مَّ نَ النَّاسِ مَن نِيَّتُهُ فِي القِ مِ
.(١)« يءٍ شَ دنَى  أَ وَ يءٍ  شَ سِّ  أَخَ فِي  ةِ  امَ مَ القُ

 ، ــهِ ــتِ ــيَّ ــيــحِ نِ ــهُ بِــتَــصــحِ ــامُ ــمَ ـــونَ اهــتِ ـــكُ : أَن يَ ــهُ ــفــسَ ــحَ نَ ــصَ ـــن نَ ــى مَ ــلَ ــبُ عَ ــجِ ــيَ فَ
 ، ـيَّاتِ الَ بِالنـِّ َنَّ األَعمَ ، ألِ يءٍ لِّ شَ هِ بِكُ امِ ، فَوقَ اهتِمَ ائِبِ وَ نَ الشَّ ا مِ هَ تَخلِيصِ وَ

.(٢) نَوَ ا  مَ ءٍ  امرِ لِّ  لِكُ وَ
Z ‚Ï ó€a@Ô œ@ ô
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 ، ڤِڤِ بِيلِ ا فِي سَ ومً امَ يَ نْ صَ : «مَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبِيِّ امَةَگ: عَ مَ بِي أُ ن أَ عَ
.(٣)« ضِ األَرْ وَ اءِ  مَ السَّ يْنَ  بَ ا  مَ كَ ا،  قً نْدَ خَ النَّارِ  يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ ڤُڤُ  لَ عَ جَ

ا  مً وْ يَ امَ  صَ نْ  «مَ  : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ عِيدٍگ  سَ بِي  أَ نْ  عَ وَ
ا»(٤). يفً رِ خَ بْعِينَ  سَ النَّارِ  نِ  عَ هُ  هَ جْ وَ ڤُڤُ  دَ عَّ بَ  ، ڤِڤِ بِيلِ سَ فِي 

ــةُ  ــيــلَ ــضِ فَ ، وَ ڤِ ــبِــيــلِ ــومِ فِــي سَ ــةُ الــصَّ ــيــلَ ــضِ : فَ يــثِ ــدِ ا الــحَ ــذَ ــنْ هَ ــادُ مِ ــفَ ــتَ ــسْ يُ
.(٥) كبَرَ أَ هُ  ابُ وَ ثَ ونُ  يَكُ  : فِيهِ خلَصَ  المُ اليَومَ  نَّ  أَ وَ ؛  صِ الَ خْ اإلِ

Z Ú ”á ó€a @Ô œ @ ô ̋Ça @V

  &   %   $   #   "   !  ﴿ ڤُگ:  ــــــــــالَ قَ
«شرح رياض الصالحين» (١٨/١). «الدرر السنية» (٥٩٢/٢).(١)   (٢)

 :(٩٩١  ) والــتــرهــيــب»  الترغيب  «صحيح  فــي  األلــبــانــي۴  وقـــال   ،(١٦٢٤) الــتــرمــذي  رواه   (٣)
«حسن صحيح».

رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣).  (٤)
مة ابن عثيمين۴. ف يسير، للعالَّ «شرح بلوغ المرام» (٢٣٧/٣) بتصرُّ  (٥)
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اتِهِ  رضَ مَ اءَ  ابتِغَ إِنَّ  فَ  ، دقِ الصِّ وَ صِ  خالَ اإلِ نِ  عَ تِهِ  قَ فَ نَ رُ  مَصدَ ي  الَّذِ ثَلُ  مَ ا  ذَ هَ
إِنَّ  فَ  ، البَذلِ فِي  دقُ  الصِّ وَ  هُ النَّفسِ  نَ  مِ التَّثبِيتَ  وَ  ، صُ خــالَ اإلِ وَ  هُ هُ  انَ بحَ سُ
فِي  هُ  ـــرَ كَ ذَ ــا  مَ ــهُ  ــلُ ــثَ مَ ــانَ  كَ ا  مَ نهُ مِ ــا  ــجَ نَ إِن   ، ــانِ ــتَ آفَ ــهِ  ــاقِ إِنــفَ ــنــدَ  عِ ــهُ  ضُ ــعــتَــرِ يَ قَ  نفِ الـمُ
هِ  اضِ أَغرَ ن  مِ ا  ضً رَ غَ أَو  نَاءً  ثَ أَو  ةً  دَ حمَ مَ تِهِ  قَ بِنَفَ بُهُ  لَ طَ ا:  مَ اهُ إِحدَ  : ــةِ اآليَ هِ  ــذِ هَ
ا  هَ سُ اعُ قَ تَ هِ وَ عفُ نَفسِ : ضَ ةُ الثَّانِيَةُ اآلفَ . وَ ينَ قِ نفِ كثَرُ الـمُ الُ أَ ا حَ ذَ هَ ، وَ ةِ يَّ نيَوِ الدُّ
؛  ڤِ ـــاةِ ـــرضَ ــاءِ مَ ــغَ ــابــتِ ولُ بِ ــــزُ ــــى تَ ـــةُ األُولَ ـــاآلفَ ؟ فَ ــلُ أَم الَ ــفــعَ ـــل يَ ــــا: هَ هَ دُ دُّ ــــرَ تَ وَ
ــا،  ــتُــهَ يَ ــقــوِ تَ وَ ا  هَ يعُ تَشجِ  : الــنَّــفــسِ ــثــبِــيــتَ  تَ ـــإِنَّ  فَ  ، ــثــبِــيــتِ بِــالــتَّ ولُ  ـــزُ تَ ــةُ  ــانِــيَ الــثَّ ـــةُ  اآلفَ وَ
ةُ  ادَ : إِرَ ڤِ ــاةِ ــرضَ ــبُ مَ ــلَ طَ ــا. وَ ــهَ ــدقُ ــوَ صِ ا هُ ــذَ هَ . وَ ــلَــى الــبَــذلِ ــا عَ امُ بِــهَ قـــدَ اإلِ وَ
انَ  كَ  ، لِــكَ ذَ ن  عَ ــاقِ  نــفَ اإلِ رُ  مَصدَ ــانَ  كَ ا  ــإِذَ فَ ا.  هَ صُ إِخالَ ا  ــذَ هَ وَ  ، هُ حــدَ وَ هِ  جهِ وَ
بَ  نُصْ فِيهِ  نَّةُ  الْجَ ونُ  تَكُ ي  الَّذِ عُ  فِ تَ رْ الـمُ انُ  كَ الـمَ يَ  هِ وَ ةٍ  وَ بْ بِرَ (١)؛  نَّةٍ جَ كَ هُ  ثَلُ مَ
ــنَ  ــا مِ ــهَ ــيْ ــلَ لَ عَ ـــنَـــزَ ، فَ ـيَــةٍ بـِ ــرْ ـــمَّ تَ تَ ـاكَ أَ ــنـَ ـــارُ هُ ـــجَ َشْ ــى األْ بَّ ــرَ ــتَ ــتَ ، فَ ـــاحِ يَ الـــرِّ ــسِ وَ ــمْ الــشَّ
ا  مَ يْ  فَ عْ ضِ ا  لَهَ كُ أُ آتَتْ  فَ ا،  اهَ نَمَّ وَ ا  اهَ وَ رَ فَ  ، تَتَابِعٌ مُ رِ  طْ قَ الْ ظِيمُ  عَ رٌ  طَ مَ اءِ  مَ السَّ
يرُ  غِ صَ رٌ  طَ مَ  - فَطَلٌّ ابِــلٌ  وَ ا  بْهَ يُصِ ــمْ  لَ ــإِنْ  فَ  ، ابِــلِ ــوَ الْ لِــكَ  ذَ بَبِ  بِسَ ا  هَ يْرُ غَ تِيهِ  ؤْ يُ
فِي  نَّ  أَ ــعَ  مَ  ، ــيْــهِ ــلَ عَ ــى  ــنْــمَ يَ وَ ــلِّ  الــطَّ ــلَــى  عَ ــو  كُ ــزْ يَ ا،  نْبَتِهَ مَ مِ  ــرَ لِــكَ ا  يهَ فِ كْ يَ  ،- ــرِ ــطْ ــقَ الْ
 . ــيــلِ ــلِ ــقَ الْ ــثِــيــرِ وَ ــكَ ـــاقِ الْ ـــفَ نْ ِ ــيِ اإلْ عَ ــوْ ـــى نَ ةً إِلَ ــــارَ ، إِشَ ــلِّ الــطَّ ابِـــلِ وَ ـــوَ ــيِ الْ عَ ــوْ ـــرِ نَ كْ ذِ
ــال، وَڤُ  ــهُ طَ ــاقُ ــفَ ــونُ إِنْ ــكُ ــنْ يَ ــمْ مَ ــنْــهُ مِ ، وَ ــالً ابِ ــهُ وَ ــاقُ ــفَ ــونُ إِنْ ــكُ ــنْ يَ ــنَ الــنَّــاسِ مَ ــمِ فَ
ــاءَ  كَ ــبُ زَ ــوجِ يــنِ يُ ــرَ ــطَ ــنَ الـــــمَ ـــدٍ مِ احِ ــلَّ وَ نَّ كُ ــا أَ ــمَ كَ (٢)؛ وَ ةٍ رَّ ــالَ ذَ ــقَ ــثْ ــيــعُ مِ ــضِ الَ يُ

«طريق الهجرتين» (ص ٦٤٤). «إعالم الـموقِّعين» (٢٣٩/١).(١)   (٢)
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 ، ــةً ــلِــيــلَ ــانَــت أَو قَ ةً كَ ــثِــيــرَ ــم كَ ــتُــهُ ــقَ ــفَ لِــكَ نَ ــذَ ــكَ ، فَ ــافِ ــاألَضــعَ هُ بِ ــحــوَ نَ ــنَّــةِ وَ ــرِ الــجَ ــمَ ثَ
اكِيَةٌ  زَ يَ  هِ فَ م،  هِ وسِ نُفُ ن  مِ التَّثبِيتِ  وَ ڤِ  اةِ رضَ مَ اءِ  ابتِغَ نِ  عَ ت  رَ دَ صَ أَن  بَعدَ 

.(١) ةٌ فَ اعَ ضَ مُ يَةٌ  امِ نَ ڤِ  ندَ عِ
ــمُ  أَرحَ ــوَ  هُ ا  هَ لَ ي  نَمِّ المُ وَ ــا،  ــهَ ــلَ كــمَ أَ وَ يَةٍ  نمِ تَ ــمَّ  تَ أَ ــقَ  نــفَ أَ ــا  مَ ــهُ  لَ ى  نَمَّ يُ ــلٌّ  كُ وَ

ا(٢). هَ يدُ رِ تُ الَ  يثُ  حَ تَكَ  مَصلَحَ يدُ  رِ يُ ي  الَّذِ  ، كَ نَفسِ ن  مِ بِكَ 
مَ الَ ظِــلَّ إِالَّ  ـــوْ ، يَ ــهِ ــلِّ ڤُ فِــي ظِ ــمُ ــهُ ــلُّ ــظِ يــنَ يُ ــذِ ــةِ الَّ ــبــعَ يــثِ الــسَّ ــدِ فِـــي حَ وَ
ــقُ  ــنْــفِ ــا تُ ــهُ مَ ــالُ ــمَ ــمَ شِ ــلَ ــعْ ــتَّــى الَ تَ ــا، حَ ــاهَ ــفَ خْ ــأَ ــةٍ فَ قَ ــدَ قَ بِــصَ ــدَّ ــصَ ـــلٌ تَ جُ رَ : «وَ ــهُ ــلُّ ظِ

.(٣ ) « ينُهُ مِ يَ
ا  ــذَ هَ ، وَ ــيــنُــهُ ــمِ ــقُ يَ ــنْــفِ ــا تُ ــهُ مَ ــالُ ــمَ ــمُ شِ ــلَ ــعْ ــا الَ تَ ــائِــهَ ةِ إِخــفَ ــدَّ ــهُ لِــشِ نَّ ــعــنَــى: أَ الــمَ وَ
، الَ  ــيــهِ ــلَ قَ عَ ــدَّ ــصَ ي تَ ـــذِ ــيــهِ الَّ خِ ــتِــهِ بِــأَ حــمَ ــالِ رَ ــمَ كَ ڬ، وَ ــهِ گِ صِ ــالِ إِخــالَ ــمَ لِــكَ
يرٌ  قِ فَ هُ  نَّ أَ النَّاسُ  لِعَ  طَّ يَ أَن  هُ  يَكرَ  ، النَّاسِ نَ  مِ ا  ثِيرً كَ َنَّ  ألِ ؛  النَّاسِ امَ  مَ أَ هُ  لُ يُخجِ
دٌ  أَحَ هُ  حَ يَمدَ أَن  يدُ  رِ يُ الَ  هُ  نَّ أَ وَ  ، هِ صِ إِخالَ ةِ  دَّ لِشِ لُ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ فَ  ، يهِ لَ عَ قُ  دَّ تَصَ يُ
النَّاسِ  ــنَ  مِ ــدٌ  أَحَ   ــرَ يَ الَ  تَّى  حَ  ، يهِ بِأَخِ تِهِ  حمَ رَ ةِ  ــدَّ لِــشِ وَ  ، اتِهِ قَ دَ صَ أَو  اتِهِ  قَ لِنَفَ

.(٤) ةَ قَ دَ الصَّ هِ  ذِ هَ أَخفَى   ، ةِ قَ دَ بِالصَّ يهِ  لَ عَ نَّ  مَ هُ  نَّ أَ
ا  اهَ أَخفَ ا  لَّمَ كُ هُ  نَّ أَ وَ  ، ةِ قَ دَ الصَّ اءِ  إِخفَ ةُ  يلَ فَضِ  : يثِ دِ الحَ ا  ذَ هَ مِن  ادُ  يُستَفَ فَ

 . كثَرَ أَ هُ  ابُ وَ ثَ انَ  كَ  ، انُ نسَ اإلِ
ــا  ــمَّ ـــوا مِ ـــقُ نـــفَ يــــنَ أَ ــــذِ ـــادِ الَّ ـــبَ ـــى الـــعِ ـــلَ ـــثـــنِـــي عَ ڤُ چ يُ ــــيــــسَ لَ : أَ ـــلـــتَ ـــــإِن قُ فَ
؟  ــــةِ ـــيـــنَ اآليَ بَ يــثِ وَ ــدِ ــيــنَ الــحَ ــمــعُ بَ ـــوَ الــجَ ــا هُ ــمَ ، فَ ـــةً ـــيَ نِ ـــالَ عَ ــــرا وَ ڤُ سِ ــــمُ ــــهُ قَ زَ رَ

«طريق الهجرتين» (ص ٦٤٥). «تيسير الكريم الرحمن» (ص ١٣٥).(١)   (٢)
رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١) عن أبي هريرةگ.  (٣)

مة ابن عثيمين۴. «شرح بلوغ الـمرام» (٩٠/٣)، للعالَّ  (٤)
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ــهُ  َنَّ ؛ ألِ ــلُ فــضَ ــا أَ هَ ــاءَ نَّ إِخــفَ : أَ ــيَ ــيــثُ هِ ــن حَ قــةِ مِ ــدَ لنَا: األَصــلُ فِــي الــصَّ قُ
ا  دُ أَيضً بعَ أَ ، وَ يهِ لَ قَ عَ دَّ لَى مَن تَصَ نَّةِ عَ ارِ الـمِ ن إِظهَ دُ عَ بعَ أَ ، وَ اءِ يَ نِ الرِّ دُ عَ بعَ أَ
ا  نَ بِهَ ــرَ ــإِنِ اقــتَ ، فَ ــةٌ قَ ــدَ ــيَ صَ ــيــثُ هِ ــن حَ ا مِ ــذَ ، هَ ــامَ الــنَّــاسِ مَ هِ أَ ــرِ ــاطِ ــســرِ خَ ــن كَ عَ
ضُ  يَعرِ قَد  َنَّهُ  ألِ ا؛  يرً خَ ا  نُهَ إِعالَ ارَ  صَ ا،  هَ ارِ إِسرَ ن  مِ ا  يرً خَ ا  نَهَ إِعالَ لُ  يَجعَ ا  مَ
ا  إِذَ ؟  ارِ سرَ اإلِ نَ  مِ ا  يرً خَ نُ  عالَ اإلِ ونُ  يَكُ يفَ  كَ  ، لَ أَفضَ هُ  لُ يَجعَ ا  مَ ولِ  فضُ لِلمَ
وا  يَقتَدُ فَ النَّاسُ  اهُ  لِــيَــرَ قَ  ــدَّ ــصَ تَ ــلُ  جُ الــرَّ ا  ــذَ هَ عنِي:  يَ ؛  اءَ قــتِــدَ االِ ودُ  قصُ الـمَ ــانَ  كَ

. دٌ احِ وَ ا  ذَ هَ  ، بِهِ
يهِ  تَكفِ الَ  وَ ا  حتَاجً مُ يهِ  لَ عَ قَ  دِّ تُصُ ي  الَّذِ لُ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ ونُ  يَكُ ا  بَّمَ رُ انِيًا:  ثَ
ن  ــإِذَ ، فَ الــنَّــاسُ َجــلِ أَن يُعطِيَهُ  ــلِ ألِ جُ الــرَّ ــةِ  ــاجَ ا لِــحَ ــارً قُ إِظــهَ ــدَّ ــتَــصَ ــيَ ، فَ ــهُ ــتُ قَ ــدَ صَ
ــا  ، إِمَّ ــيــهِ ــلَ قِ عَ ــدَّ ــتَــصَ ، أَو لِــلــمُ ــيــنَ قِ ــدِّ ــتَــصَ ـــا لِــلــمُ ، إِمَّ ــيــرٌ ــا خَ هَ ــارِ ــونُ فِــي إِظــهَ ــكُ ــد يَ قَ
اهُ  أَعطَ ا  إِذَ  : يهِ لَ عَ قِ  دَّ تَصَ لِلمُ ا  إِمَّ وَ  ، قِ دِّ تَصَ الـمُ ا  ذَ بِهَ وا  اقتَدَ ا  إِذَ  : قِينَ دِّ تَصَ لِلمُ

.(١) اءُ خفَ اإلِ وَ  هُ األَصلَ  إِنَّ  فَ إِالَّ  وَ  ، لُ جُ الرَّ ا  ذَ هَ اهُ  أَعطَ ا  مَ كَ النَّاسُ 
ــرِّ  ــةَ الــسِّ قَ ــدَ : «إنَّ صَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ةَگ: عَ ــيــدَ ــةَ بــنِ حَ يَ ــاوِ ــعَ ــن مُ عَ وَ

.(٢)« بِّ الرَّ بَ  ضَ غَ ئُ  تُطْفِ
د  رِ يُ لَم  ا  بَهَ احِ صَ َنَّ  ألِ  ، بِّ الرَّ بِ  ضَ لِغَ ئَةً  طفِ مُ رِّ  السِّ ةُ  قَ دَ صَ انَت  كَ ا  إِنَّمَ وَ
الَ  وَ  ، اءً يَ رِ الَ  وَ  ، خلُوقٍ مَ ن  مِ اءً  زَ جَ ا  بِهَ يَطلُب  لَم  وَ الَى،  عَ تَ ڤِ  جهَ وَ إِالَّ  ا  بِهَ

«شرح بلوغ المرام» (٩١/٣).  (١)
الــتــرغــيــب  فـــي «صــحــيــح  األلـــبـــانـــي۴  لــغــيــره  وحــســنــه  ١٩/رقــــــم (١٠١٨)،  الــطــبــرانــي  رواه   (٢)

والترهيب» (٨٨٨).



٤٢
ا. ورً كُ شُ الَ  وَ  ، ةً دَ حمَ مَ الَ  وَ  ، ةً معَ سُ

نَ  مِ يرَ  اليَسِ النَّزرَ  بِّي  رَ يُ وَ  ، يلَ زِ الجَ يُعطِي  وَ  ، لِيلَ القَ قبَلُ  الَى «يَ عَ تَ وَڤُ 
.(١)« ثُوبَاتِ الـمَ نَ  مِ ثِيرَ  الكَ يهِ  لَ عَ ي  ازِ يُجَ وَ  ، بَاتِ رُ القُ

بَهُ  احِ يُعطِيڤُ صَ ا، وَ ثِيرً كَ ونُ  صِ يَكُ خالَ عَ اإلِ اقِ مَ نفَ اإلِ نَ  لِيلُ مِ القَ فَ
ا(٢). بِيرً كَ ا  أَجرً وَ ةً  رَ غفِ مَ

.(٣)« بِاگِ إِالَّ  التَّوفِيقُ  ا  مَ وَ ؟!  نهُ عَ لُ  غفُ يَ ا  ذَ هَ فَ  رَ عَ مَن  الُ  بَ ا   «فَمَ
Z k z€a @Ô œ @ ô ̋ Ça @W

ةَ  وَ ــالَ حَ دَ  يَجِ أَن  هُ  ــرَّ سَ ــن  : «مَ ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــنِ  عَ ةَگ:  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ن  عَ
.(٤)« گِگِ إِالَّ  بُّهُ  يُحِ الَ  ءَ  رْ الـمَ بَّ  ليُحِ فَ  ، انِ يمَ اإلِ

انِ  يمَ اإلِ ةِ  وَ الَ لِحَ ةَ  لَ وصِ المُ نِ  ؤمِ المُ بَّةَ  حَ مَ نَّ  أَ  : يثُ دِ الحَ ا  ذَ هَ ادَ  فَ أَ قَد  وَ
الَ  وَ  ، ةِ يَّ نيَوِ الدُّ اضِ  بِــاألَغــرَ ةٍ  وبَ شُ مَ يرَ  غَ الَى،  عَ تَ گِ  ةً  الِصَ خَ ونَ  تَكُ أَن  ــدَّ  بُ الَ 
لِكَ  هُ ذَ لَ لَ صَ بَّتُهُ إِنْ حَ حَ تْ مَ طَعَ ، انقَ لِكَ بَّهُ لِذَ نْ أَحَ إِنَّ مَ ؛ فَ ةِ يَّ رِ ظُوظِ البَشَ الحُ

. ولِهِ صُ حُ نْ  مِ ئِسَ  يَ أَو   ، ضُ رَ الغَ
اضُ  ــرَ األَغْ تِ  ــدَ جِ وُ  ، امِ وَ الــدَّ ــلَــى  عَ ــيِّــنَــةٌ  ــتَــعَ مُ ــةٌ  ظِــيــفَ وَ  : ــنِ ــؤمِ الــمُ ــبَّــةُ  ــحَ مَ وَ
انُ  ـــدَ جْ وِ ــلَّ  قَ  ، ــةَ ــالِــبَ الــغَ ــيَ  هِ اضِ  غــرَ لـِـألَ ــةُ  ــبَّ ــحَ الــمَ ــتِ  ــانَ كَ ــا  ــمَّ لَ وَ  ، ــتْ مَ ــدِ عُ و  أَ
ـــدِ  قَ ـــتِـــي  لَّ ا  ، ـــــانِ األَزمَ هِ  ــــذِ هَ فِـــي  ــا  ــيَّــمَ سِ الَ   ، مَ ـــدَ نـــعَ ا ـــدِ  قَ ـــل  بَ  ، ةِ وَ ــــالَ الــــحَ تِـــلـــكَ 

«كتاب األربعين في إرشاد السائرين إلى منازل الـمتقين» (ص١٦٧)، ألبي الفتوح الطَّائي.  (١)
مة السعدي۴. «المجموعة الكاملة» (٢٠١/٦)، للعالَّ  (٢)

«التمهيد» (٣٠٢/٤).  (٣)
رواه الحاكم (٣/١) رقم (٣)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٠١٢).  (٤)
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٤٣
. ــانِ يــمَ اإلِ ــومِ  سُ رُ كــثَــرُ  أَ ــا  فِــيــهَ ــى  ــحَ امَّ

نَ  مِ ا  فِيهَ دَّ  بُ الَ  تِي  الَّ اتِ  بَادَ العِ نَ  مِ نِينَ  ؤمِ الـمُ بَّةُ  حَ فَمَ  : ةِ ملَ الجُ لَى  عَ وَ
.(١) ـيَّاتِ النـِّ نِ  سْ حُ فِي  صِ  خالَ اإلِ

هُ  ودُ جُ وُ وَ ا،  هَ دِّ أَشَ وَ ورِ  األُمُ بِ  أَصعَ ن  مِ  : فِيڤِ ابَّ  التَّحَ نَّ  بِأَ اعلَم  وَ
الَ  ةُ  صلَ الـخَ هِ  ــذِ هَ وَ  . ــرِ األَحــمَ يتِ  الكِبرِ ــنَ  مِ ــزُّ  عَ أَ  : انِيَّةِ نسَ اإلِ ــاصِ  األَشــخَ فِي 

. انِيَّةُ بَّ الرَّ ةُ  نَايَ العِ هُ  لَ بَقَت  سَ مَن  إِالَّ  ا:  بِهَ ومُ  قُ يَ
هِ  ــذِ هَ «وَ  . يَّةِ خصِ الشَّ الِحِ  صَ الـمَ لَى  عَ ةٌ  ائِمَ قَ ــانِ  مَ الــزَّ ا  ــذَ هَ فِي  بَّةُ  حَ وَالـمَ
لَّى  وَ  ، رٍ َمْ ألِ كَ  دَّ وَ نْ  مَ إِنَّ  فَ ا؛  بِهَ وجِ مُ الِ  وَ بِزَ ولُ  تَزُ تِي  الَّ يَّةُ  ضِ رَ عَ الْ بَّةُ  حَ الـمَ يَ  هِ

.(٢)« ائِهِ ضَ انْقِ نْدَ  عِ نْكَ  عَ
ا الَ  ـــذَ هَ ، وَ ــضٍ ــعْ ــعَ بَ ــمْ مَ ــهِ ــضِ ــعْ ــقِ بَ ــلْ ــخَ ــةِ الْ ــبَّ ــحَ ــةُ مَ ــامَّ ي عَ ــرِ ــجْ ا تَ ــذَ ــى هَ ــلَ عَ وَ
ــاقِ  ـــى الــنِّــفَ لِـــكَ إِلَ ــا أَدَّ ذَ ــمَ بَّ ـــلْ رُ ؛ بَ ــمْ ــهُ ــعُ ــنْــفَ الَ يَ ، وَ ةِ ـــــرَ خِ ــهِ فِــي اآلْ ــيْ ــلَ ــونَ عَ ــابُ ــثَ يُ

 p  o  n﴿ َيــن ــذِ ءِ الَّ ـــالَّ َخِ ــنَ األْ ةِ مِ ـــرَ خِ ــوا فِــي اآلْ ــانُ ــكَ ، فَ ــنَــةِ اهَ ــدَ الـــــمُ وَ
s﴾ [الزخرف](٣).  r  q

ــن  امِ مَ وَ ــم، بِــــدَ ــهُ ــتُ ــلَّ خِ ــم وَ ــتُــهُ ــبَّ ـــــحَ ــلُ مَ ــصِ ــتَّ تَ ومُ وَ ـــدُ يــنَ تَ ــذِ ــمُ الَّ ــونَ هُ ــتَّــقُ ــالـــــمُ فَ
: قِيلَ ا  مَ كَ  ، َجلِهِ ألِ بَّةُ  حَ الـمَ انَتِ  كَ

. لَ صَ انفَ وَ طَعَ  انقَ  ، ڤِ يرِ لِغَ انَ  كَ ا  مَ وَ ؛  لَ اتَّصَ وَ امَ  دَ  ، گِ انَ  كَ ا  مَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ گِ  وَ

ــم ــيــنَــهُ بَ صــــلِ  الــــوَ ـــمـــلُ  شَ عَ  ــــدَّ ــــصَ تَ ا  إِذَ عِ  ـــدِ ـــنـــصَ ــــيــــرُ مُ ــــمــــلٌ غَ ـــيـــنَ شَ ـــبِّ ـــحِ ـــلـــمُ ـــلِ فَ
م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٢١٤/١ - ٢١٥)، ألبي العبَّاس القرطبي. «الـمفهِ  (١)

«زاد الـمعاد» (٢٧٠/٤ - ٢٧١).   (٢).(٦١٠/١٠) «مجموع الفتاو»  (٣)



٤٤
ـــذٍ ـــئِ ـــومَ يَ صــــلِ  الــــوَ ـــبـــلُ  حَ ـــعَ  ـــطَّ ـــقَ تَ إِن  (١)وَ ـــعِ ـــطِ ـــنـــقَ ـــيـــرُ مُ ـــبـــلٌ غَ ــيــنَ حَ ــبِّ ــحِ ــلــمُ ــلِ فَ

ــولُ  ــقُ يَ ڤَڤَ  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ  ڤِ ــــولُ سُ رَ ــالَ  قَ  : ـــالَ قَ ةَگ  ــرَ يْ ــرَ بـِـي هُ أَ ــنْ  وعَ
مَ الَ  ــوْ ــي، يَ ــمْ فِــي ظِــلِّ ــهُ ظِــلُّ مَ أُ ــوْ ــيَ لِــي؟ الْ ــالَ ــونَ بِــجَ ــابُّ ــتَــحَ ــنَ الـــــمُ يْ : أَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ــوْ يَ

ظِلِّي»(٢). إِالَّ  ظِلَّ 
ن  ــم: مِ ــوبِــهِ ــلُ ــا فِــي قُ ــلَــى مَ نبِيهٌ عَ لِــي؟» تَ ــالَ ــونَ بِــجَ ــابُّ ــتَــحَ الـــــمُ ــنَ  يْ : «أَ ــهُ ــولُ ــقَ فَ
 ، هِ ودِ دُ افِظِينَ لِحُ ونُونَ حَ كُ لِكَ يَ بِذَ ، وَ ابِّ فِيهِ عَ التَّحَ ، مَ هِ تَعظِيمِ ڤِ وَ لِ إِجالَ

.(٣) مْ لُوبِهِ قُ فِي  انِ  يمَ ِ اإلْ فِ  عْ لِضَ  ، هُ ودَ دُ حُ ظُونَ  فَ يَحْ الَ  ينَ  ذِ الَّ ونَ  دُ
لِــــي» أَي:  ــــالَ ـــونَ بِــــجَ ـــابُّ ـــحَ ـــتَ ـــمُ : «الــــ ـــــهُ ـــــولُ ــــر۴ِّ: «قَ ـــبـــدِ الــــبَ ــــــالَ ابـــــنُ عَ قَ

اتِي. رضَ مَ اءَ  ابتِغَ وَ  ، بَّةً حَ مَ وَ الً  الَ إِجَ أَجلِي  ن  مِ وَ  ، فِيَّ ابُّونَ  تَحَ الـمُ
يءٍ  لِشَ ونُ  يَكُ الَ  ا،  الِصً خَ ڬ  گِ لُ  مَ العَ ونَ  يَكُ أَن   : لِكَ ذَ فِي  عنَى  الـمَ وَ
ائِهِ  عَ لِدُ بُّهُ  يُحِ وَ  ، هُ لَ خلِصٌ  مُ  ، بِهِ نٌ  ؤمِ مُ ڬ،  گِ بُّهُ  يُحِ هُ  إِنَّ نيَا،  الدُّ ضِ  رَ عَ ن  مِ

. ينَ الدِّ هِ  تَعلِيمِ وَ  ، يرَ الخَ علِهِ  لِفِ وَ  ، يرِ الخَ إِلَى 
ــــد  ــــقَ فَ  ، لِــــــــكَ لِــــــــذَ ـــــــهُ  ـــــــبَّ حَ أَ ا  ذَ ـــــــــــإِ فَ  ، ـــــــهِ ـــــــلِّ كُ ـــــيـــــرِ  لـــــخَ ا عُ  ـــــــا ـــــــمَ جِ يــــــــنُ  لــــــــدِّ ا وَ

   D   C    B   A     @   ? ڬ: ﴿<   ڤُ لَ ا ڬ. قَ ڤَ بَّ حَ أَ
.(٤ ) «[٣١ عــمــران:  [آل   ﴾E

ــيَــاءِ  ــبُّ األَتــقِ ــوَ حُ هُ ڬ، وَ ڤِ ــاءِ ولِــيَ ــبُّ أَ ڬ: حُ ــبِّ فـِـيڤِ ــنَ الــحُ ــمِ فَ
.(٥) بِهِ لُونَ  امِ العَ ڬ،  ڤِ ينِ لِدِ ونَ  لِّمُ عَ الـمُ مُ  نهُ مِ ؛  األَولِيَاءِ

«روضة المحبين» (ص٢٨٧). رواه مسلم (٢٥٦٦).(١)   (٢)
.(٨٣/١٠) «مجموع الفتاو» «االستذكار» (٤٤٥/٨).(٣)   (٤)

المصدر السابق (٤٤٧/٨).  (٥)



٤٥
 : الَ ؟ قَ ڤِ لِيَاءُ وْ ملسو هيلع هللا ىلص: مَن أَ ڤِ ولُ سُ ئِلَ رَ : سُ الَ بَّاسٍک قَ نِ ابْنِ عَ عَ

ڤُڤُ»(١). كِرَ وا، ذُ ؤُ رُ ا  إِذَ ينَ  «الَّذِ
ــــنْ  مِ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ــــيُّ ــــبِ الــــنَّ ــــــالَ  قَ  : ـــــــالَ قَ گ  ــــابِ ــــطَّ ــــخَ الْ ـــــنِ  بْ ــــرَ  ــــمَ عُ ــــــن  عَ وَ
اءُ  دَ هَ الشُّ وَ األَنْبِيَاءُ  مُ  بِطُهُ غْ يَ  ، اءَ ــدَ ــهَ شُ الَ  وَ  ، بِيَاءَ نْ بِأَ مْ  هُ ا  مَ ا  ُنَاسً ألَ ڤِڤِ  بَادِ عِ
ــا  نَ ــبِــرُ ــخْ ، تُ ڤِ ــــولَ سُ ــا رَ ــوا: يَ ــالُ ــالَــى». قَ ــعَ ڤِڤِ تَ ـــنَ ــمْ مِ ــانِــهِ ــكَ ، بِــمَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ مَ الْ ـــوْ يَ
الَ  وَ  ، مْ يْنَهُ بَ ــامٍ  حَ رْ أَ يْرِ  غَ لَى  عَ  ، ڤِڤِ وحِ بِــرُ ابُّوا  تَحَ مٌ  ــوْ قَ ــمْ  «هُ  : ــالَ قَ ؟  مْ هُ نْ  مَ
ونَ  افُ يَخَ الَ   : نُورٍ لَى  عَ مْ  هُ إِنَّ وَ  ، لَنُورٌ مْ  هُ وهَ جُ وُ إِنَّ  وَڤِڤِ  فَ ا؛  هَ نَ وْ اطَ تَعَ يَ الٍ  وَ مْ أَ

  !﴿  : ةَ اآليَ هِ  ذِ هَ أَ  رَ قَ وَ  .« النَّاسُ نَ  زِ حَ ا  إِذَ نُونَ  زَ يَحْ الَ  وَ  ، النَّاسُ افَ  خَ ا  إِذَ
+﴾ [يونس](٢).    *   )   (   '   &   %   $   #   "

نَّونَ  تَمَ يَ األَنبِيَاءَ  نَّ  أَ ادُ  رَ المُ لَيسَ  وَ ڬ،  فِيڤِ ينَ  ابِّ تَحَ بِالـمُ م  هُ رَ فَسَّ وَ
ونَ  جُ بتَهِ م يَ نَّهُ ادُ أَ رَ ا الـمُ إِنَّمَ م، وَ اتِهِ جَ رَ ن دَ م عَ هِ ورِ صُ م لِقُ تِهِ لَ نزِ ونُوا بِمَ كُ أَن يَ

ڬ(٣). ڤِ نَ مِ م  انِهِ كَ بِمَ م  بِهِ ونَ  رُّ يُسَ وَ
ــانَــت گِ  ا كَ ــونُ إِذَ ــكُ ــا يَ ــمَ ، إِنَّ ــبَّــةِ ــحَ هِ الـــــمَ ـــذِ ابَ فِــي هَ ــوَ ا الــثَّ ــذَ نَّ هَ ــم أَ اعــلَ وَ

. رِ دَ الكَ نَ  مِ يءٌ  شَ ا  هَ وبُ يَشُ الَ   ، ةً الِصَ خَ الَى  عَ تَ
إِالَّ   ، يَّرَ تَخَ يَ أَن  نبَغِي  يَ الَ  وَ ؟  بُّ يُحِ مَن  وَ ي،  اخِ ؤَ يُ مَن  انُ  نسَ اإلِ رِ  ليَنظُ فَ

. ينُهُ دِ لِمَ  سَ قَد  مَن 
 : ــــولُ ــــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ــــــــــولَ سُ ـــتُ رَ ـــعْ ـــمِ : سَ ــــــالَ ــــلٍگ قَ ــــبَ ــــاذِ بـــــنِِ جَ ــــعَ ــــن مُ عَ
اه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة» (١٧٣٣). رواه النسائي في «الكبر» (١١٢٣٥)، وقوَّ  (١)

الــتــرغــيــب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  مــة  الــعــالَّ لــغــيــره  وصــحــحــه  داود  (٣٥٢٧)،  أبـــو  رواه   (٢)
والترهيب» (٣٠٢٦).

«مجموع رسائل ابن رجب» (٧٤٢/٢).  (٣)



٤٦
 ، ـــــيـــــنَ فِـــــيَّ ــالِــسِ ـــــجَ ــتَ ـــــمُ الْ ، وَ ـــــيَّ ـــــيـــــنَ فِ ــابِّ ـــــحَ ــتَ ـــــمُ ــتِـــــي لِــلْ ــبَّ ـــــحَ ـــبَـــتْ مَ جَ ڤُگ: وَ ـــــالَ «قَ

.(١)« فـِيَّ يـنَ  لـِ تَبَاذِ الْـمُ وَ  ، فـِيَّ يـنَ  رِ اوِ تَزَ الْـمُ وَ
بُّونَ  حِ قَى المُ تَالَ لَ أَن يَ ا أَجمَ مَ ڬ! وَ ڤِ بَّةَ حَ ا أَعظَمَ مَ مَ ، وَ لَ ا أَجمَ مَ
 ، ــوا فِــيڤِ ــابُّ ــتَــحَ ــلَ أَن يَ ــا أَجــمَ مَ ! وَ ــهِ ــاتِ ــرضَ ــاءَ مَ ابــتِــغَ ــتِــهِ وَ ــاعَ ــى طَ ــلَ ڬ، عَ گِ

. لِكَ  ذَ َجلِ  ألِ م  بُّهُ يُحِ وَ م،  نهُ مِ لِكَ  ذَ بُّ  يُحِ إنَّهُچ  فَ  ! فِيهِ وا  لُ تَبَاذَ يَ وَ
ــيــنَ  ــبِّ ــحِ ـــةِ الــمُ ـــسَ ـــالَ ـــجَ ةٌ لِـــمُ عــــــــوَ دَ ، وَ ــــــيڤِ ـــابِّ فِ ـــحَ ـــــى الـــتَّ ةٌ إِلَ عـــــــوَ ــــا دَ ــــهَ نَّ إِ

. الِ المَ لِبَذلِ  ةٌ  عوَ دَ وَ  ، فِيڤِ رِ  اوُ لِلتَّزَ ةٌ  عوَ دَ وَ  ، قِينَ ادِ الصَّ
ــا  ــيــهَ عَ الـــنَّـــاسُ إِلَ ـــارِ ـــسَ ، لِـــيُ ـــــعِ لِ األَربَ ـــالَ هِ الـــخِ ــــذِ ــــى هَ ةٌ إِلَ عـــــوَ ـــا دَ ـــهَ نَّ ــــل إِ جَ أَ

ا. لَيهَ عَ وا  تَنَافَسُ يَ وَ
 : فِيڤِڤِ بُّ  الحُ األُولَى:   

 ، ڤِ بَّةِ حَ مَ امِ  تَمَ ن  مِ فِيڤِ  بَّةَ  حَ المَ نَّ  بِأَ  - م  فِيكُ ڤُ  كَ ارَ بَ  - وا  اعلَمُ
لُ  يُوصِ وَ بِّهِ  حُ لَى  عَ ينُ  عِ يُ ا  مَ بَّةَ  حَ مَ وَ  ، بُّ يُحِ ا  مَ بَّةَ  حَ مَ ي  تَقتَضِ ڤِ  بَّةَ حَ مَ إِنَّ  فَ
ــالَ  ـــبُّ األَعــمَ ـــحِ يُ ، وَ ــيــنَ ــالِــحِ الــصَّ ــاءَ وَ ـيَ ــبُّ األَنــبـِ ــحِ ــــوَ يُ هُ ، وَ ـــهِ ـــربِ قُ ــــاهُ وَ ضَ ـــى رِ إِلَ

. بِّهِ حُ امِ  تَمَ ن  مِ وَ  هُ گِ  ا  بُّهَ فَحُ  ، ةَ الِحَ الصَّ
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 إِلَى 
 : ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص - قَ ڤِ ــــــولِ سُ ـــــــٰى رَ ــهُ - أَي: إِلَ ــعُ ــرفَ ـــ اءِگ يَ ردَ الــــــدَّ ــــي  بـِ ـــنْ أَ عَ
 ، ـــــٰىڤِ إِلَ ـا  ـمَ بَّـهُ أَحَ ــانَ  كَ إِالَّ   ، يْبِ الغَ رِ  بِظَهْ فـِيڤِ  ا  ابَّ ـحَ تَ ـيْـنِ  لَ جُ رَ ــنْ  مِ ـا  «مَ
رواه مـالك فـي «الـموطأ» (٢٩٥٩) [طبعة دار ابن حزم]، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح   (١)

التـرغيب والتـرهيب» (٣٠١٨).



٤٧
.(١)« هِ بـِ احِ لِصَ با  حُ ـا  ـمَ هُ دُّ أَشَ

بَّكَ  أَحَ  : هُ لَ ولُ  قُ يَ وَ  هُ وَ  ، فِيڤِ بُّكَ  أُحِ إِنِّي  ل:  ليَقُ فَ هُ  لَ ا  أَخً بَّ  أَحَ ن  فَمَ
. هُ لَ بَبْتَنِي  أَحْ ي  الَّذِ

اءِ  عَ ا الدُّ ذَ خبِرُ بِهَ : أَن يَحظَى المُ بَّةِ حَ خبَارِ بِالمَ اتِ اإلِ رَ لُ ثَمَ وَّ هِ أَ ذِ هَ  وَ
؟!(٢) انَهُ بحَ سُ ڤُ  بَّهُ يُحِ أَن  ن  مِ أَعظَمَ  يدُ  رِ يُ ا  اذَ مَ وَ  ، ظِيمِ العَ

فِي  ابِيَّةً  إِيجَ  ، ضِ رَ الغَ نَ  مِ الِيَةً  خَ انَت  كَ ا  إِذَ إِالَّ  قُ  قَّ تَحَ تَ الَ  بَّةُ  حَ المَ هِ  ذِ هَ
ــن  مَ . وَ ــاءَ ــطَ ــبَّ إِالَّ الــعَ ــا أَحَ ــمَ ، فَ ــعــطِــيــهِ ــونِــهِ يُ ــا لِــكَ ــانً ــبَّ إِنــسَ ــن أَحَ ــإِنَّ مَ . فَ ــيــرِ الــخَ

. ولِ القَ نَ  مِ ورٌ  زُ وَ  ، الٌ حَ مُ وَ بٌ  ذِ كَ ا  ذَ هَ فَ  ، گِ يُعطِيهِ  مَن  بُّ  يُحِ هُ  إِنَّ  : الَ قَ
. رَ بَّ النَّصرَ الَ النَّاصِ ا أَحَ ، إِنَّمَ هُ رُ نصُ ونِهِ يَ انًا لِكَ بَّ إِنسَ لِكَ مَن أَحَ ذَ كَ وَ

ا  مَ إِالَّ  ةِ  يقَ قِ الحَ فِي  بَّ  يُحِ لَم   ، األَنفُسُ   تَهوَ ا  مَ بَاعِ  اتِّ نَ  مِ هُ  لُّ كُ ا  ــذَ هَ وَ
ةَ  عَ نفَ المَ تِلكَ  ــبَّ  أَحَ ــا  ــمَ إِنَّ ــوَ  ــهُ فَ  ، ةٍ ــرَّ ــضَ مَ فــعِ  دَ أَو  ةٍ  عَ نفَ مَ لبِ  جَ ــن  مِ ــيــهِ  إِلَ ــلُ  ــصِ يَ

. ةِ رَّ ضَ المَ فعَ  دَ وَ
ينَ  ابِّ تَحَ أَدَّ بِالمُ ا، وَ الِحً ا صَ سلِمً حبُوبِ مُ ونِ المَ دِ كَ رَّ جَ بُّ لِمُ انَ الحُ ا كَ إِذَ فَ
لَى  عَ نِ  اوُ التَّعَ وَ  ، برِ الصَّ وَ قِّ  بِالحَ ي  اصِ التَّوَ وَ  ، ــىڤِ إِلَ م  هِ بِبَعضِ وضِ  النُّهُ إِلَى 
ن  عَ ةً  ايَ كَ حِ الَى  عَ الَ تَ قَ  ، فِيڤِ بَّةٌ  حَ مَ تِلكَ  فَ  ، لمِ العِ وَ ةِ  عوَ الدَّ وَ كرِ  الذِّ وَ يرِ  الخَ
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التـرغيب  «صحيـح  فـــــي  األلــبــانـــــي۴  وصــحــحــه   ،(٥٢٧٩) «األوســـــط»  فـــــي  الــطــبـــــرانـــــي  رواه   (١)
والتـرهيب» (٣٠١٦).

«شرح صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري» (١٧٥/٢)، للشيخ الفاضل حسين العوايشة.  (٢)



٤٨
 : الَ قَ ، فَ ــيــهِ ــعَ أَخِ نِــهِ مَ ــاوُ ــعَ ــن تَ فَ مِ ــدَ يَّنَ الــهَ ــمَّ بَ Ë  Ê  É  È  Ç﴾ [طــه]؛ ثُ
التَّسبِيحُ  ﴿ Ö    Õ   Ô  Ó  Ò Ñ  Ð  Ï  Î   Í    Ì×﴾ [طه]؛ فَ

. ي فِيڤِ نَ التَّآخِ فُ مِ دَ وَ الهَ : هُ ثِيرُ كرُ الكَ الذِّ ، وَ ثِيرُ الكَ
ءٍ  ـــلُّ امـــرِ ــا كُ ــهَ ــولُ ــقُ ــةً يَ ــمَ ــلِ ــط - كَ ــقَ ــت - فَ ــيــسَ ــى لَ ــالَ ــعَ ــةُ فِـــيڤِ تَ ــبَّ ــحَ ــالــمَ فَ

ا: نهَ مِ  ، الٍ أَعمَ ارُ  آثَ ا  هَ لَ لبِ  القَ فِي  بَّةٌ  حَ مَ ا  كِنَّهَ لَ وَ  ، بِهِ احِ لِصَ
ا  رً نَاصِ  ، يَةِ عصِ المَ وَ الظُّلمِ  نِ  عَ هِ  نعِ بِمَ هُ  لَ ا  رً نَاصِ  ، هُ لَ ا  حً نَاصِ ونَ  تَكُ نْ  أَ
فِي  ــهُ  لَ ا  ــائِــدً عَ  ، يرِ بِالخَ يبَتِهِ  غَ فِــي  ــهُ  لَ ــا  ــيً اعِ دَ  ، ــهِ ــرضِ عِ ــن  عَ ابــا  ذَ  ، ــةِ ــاعَ الــطَّ فِــي  ــهُ  لَ
هُ  تَكرَ وَ  ، كَ لِنَفسِ بُّ  تُحِ ا  مَ يرِ  الخَ نَ  مِ هُ  لَ بُّ  تُحِ  ، نيَاهُ دُ لَى  عَ هُ  لَ ينًا  عِ مُ  ، هِ ضِ رَ مَ

. كَ لِنَفسِ هُ  هُ تَكرَ ا  مَ رِّ  الشَّ نَ  مِ هُ  لَ
ا؟! نهَ مِ نَحنُ  ينَ  أَ وَ  ، ةِ وَّ األُخُ هِ  ذِ هَ اقِعِ  وَ فِي  لنَنظُر  فَ

 ، لِيلٌ وَ اليَومَ قَ هُ ، وَ اتِ مَّ هِ نَ المُ وَ مِ هُ ، وَ هُ ظِيمٌ قَدرُ ، عَ ابُبُ فِيڤِ التَّحَ فَ
، بِأَن  هِ ن نَفسِ نَّا عَ دٍ مِ احِ لُّ وَ تِّش كُ ليُفَ . فَ نَ النَّاسِ اذُّ مِ اذُّ الفَ هُ إِالَّ الشَّ فَّقُ لَ وَ الَ يُ
، إِالَّ  الُونَ وَ ينَ الَ يُ ذِ الَّ ، كَ ظِيمَ ا األَمرَ العَ ذَ يَّعَت هَ تِي ضَ ةِ الَّ ثرَ عَ الكَ ونَ مَ الَ يَكُ
 ، بُّوهُ أَحَ م  هِ جِ نهَ مَ وَ م  زبِيَّتِهِ حِ لَى  عَ م  هُ قَ افَ وَ ن  فَمَ  : يَّةِ جِ نهَ المَ وَ زبِيَّةِ  الحِ لَى  عَ

ا. الِحً صَ انَ  كَ لَو  وَ  ، وهُ ضُ بغَ أَ م  هُ فَ الَ خَ مَن  وَ ا،  قً فَاسِ انَ  كَ لَو  وَ
. هلِهِ أَ ن  مِ لنَا  اجعَ وَ  ، فِيكَ بِّ  لِلحُ قنَا  فِّ وَ مَّ  اللَّهُ

: فِيڤِ ةُ  الَسَ جَ المُ  : الثَّانِيَةُ  
ــي  اصِ الــتَّــوَ وَ ــاةِ  الــنَّــجَ ــابِ  ســبَ أَ ــلَــى  «عَ نِ  ــاوُ لِــلــتَّــعَ ينَ  لِصِ خْ مُ الْ ــةَ  ــسَ ــالَ ــجَ مُ إِنَّ 
 ، ءِ الَ ؤُ هَ مثَالِ  أَ فِي  وَ ا»(١).  هَ عِ نفَ أَ وَ ةِ  نِيمَ الغَ أَعظَمِ  ن  مِ ا  ذَ هَ فَ  ، برِ الصَّ وَ قِّ  بِالحَ

«الفوائد» (ص ٩٣).  (١)



٤٩
.(١)« مْ هُ لِيسُ جَ مْ  بِهِ قَى  يَشْ الَ   ، مُ وْ الْقَ مُ  «هُ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ ولُ  قُ يَ

ةٌ  الَ هِ حَ ذِ هَ م ...؛ وَ تِهِ انَ كَ ءِ مَ ةٌ فِي إِعالَ ادَ يَ زِ م، وَ هِ امِ ةٌ فِي إِكرَ غَ بَالَ هِ مُ ذِ هَ
ا(٢).  أَهلِهَ ن  مِ نَا  لَ عَ جَ وَ م،  نهُ مِ يَّبَنَاڤُ  خَ الَ   ، ةٌ نِيفَ مُ ةٌ  لَ نزِ مَ وَ  ، ةٌ يفَ رِ شَ

الَى  عَ تَ ڤِ  كرِ بِذِ ةً  رَ امِ عَ انَت  كَ د  فَقَ  . ةِ ابَ حَ الصَّ الِسِ  جَ بِمَ نَا  رُ كِّ ذَ يُ ا  ذَ هَ وَ
. نهُ مِ بُ  رِّ قَ يُ ا  مَ وَ

نْ  مِ لِسْ بِنَا نُؤْ : اجْ اذٌ عَ الَ لِي مُ : قَ الَ بِيِّ قَ ارِ حَ مُ لٍ الْ الَ دِ بْنِ هِ وَ نِ األَسْ عَ
.(٣) ڤَ رُ كُ نَذْ نِي:  عْ يَ  ، ةً اعَ سَ

ــةٍ فِي  ــقَ ــلْ ــلَــى حَ ــةُ عَ يَ ــاوِ ــعَ جَ مُ ـــرَ : خَ ـــالَ يِّگ قَ رِ ــدْ ــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ بِــي سَ ـــنْ أَ عَ وَ
ــا  ! مَ : آگِ ـــالَ . قَ ڤَ ـــرُ كُ ـــذْ ــنَــا نَ ــسْ ــلَ ــوا: جَ ــالُ ؟ قَ ــمْ ــكُ ــسَ ــلَ جْ ــا أَ : مَ ــالَ ــقَ ، فَ ــدِ ــجِ ــسْ ــمَ الْ
ــمْ  لَ ـــي  إِنِّ ـــا  مَ أَ  : ـــالَ قَ  . اكَ ذَ إِالَّ  ــنَــا  ــسَ ــلَ جْ أَ ــا  مَ  ! وَڤِ ــوا:  ــالُ قَ ؟  اكَ ذَ إِالَّ  ــمْ  ــكُ ــسَ ــلَ جْ أَ
ــلَّ  قَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ڤِ ـــولِ سُ رَ ــنْ  مِ تِي  لَ نْزِ بِمَ ــدٌ  أَحَ ــانَ  كَ ــا  مَ وَ  ، ــمْ ــكُ لَ ةً  مَ هْ تُ مْ  كُ لِفْ تَحْ أَسْ
 ، ـهِ ــابـِ ــحَ ـــنْ أَصْ ــةٍ مِ ــقَ ــلْ ــى حَ ــلَ جَ عَ ــــرَ ملسو هيلع هللا ىلص خَ ڤِ ـــــولَ سُ إِنَّ رَ ـي؛ وَ ــنـِّ ــا مِ يــثً ــدِ ـهُ حَ ــنـْ عَ
انَا  دَ هَ ــا  مَ لَى  عَ هُ  ــدُ ــمَ ــحْ نَ وَ  ، ڤَ ــرُ كُ ــذْ نَ نَا  لَسْ جَ ــوا:  ــالُ قَ ؟»  ــمْ ــكُ ــسَ ــلَ جْ أَ ــا  «مَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــوا:  ــالُ قَ ؟»(٤)  اكَ ذَ إِالَّ  ــمْ  ــكُ ــسَ ــلَ جْ أَ ــا  مَ  ! «آگِ  : ـــالَ قَ ــنَــا.  ــيْ ــلَ عَ ــهِ  بِ ـــنَّ  مَ وَ  ، مِ ـــالَ سْ لِـــإلِ
لَكِنَّهُ  ، وَ مْ ةً لَكُ مَ هْ مْ تُ كُ لِفْ تَحْ ا إِنِّي لَمْ أَسْ مَ : «أَ الَ . قَ اكَ نَا إِالَّ ذَ لَسَ ا أَجْ ! مَ وَڤِ

.(٥)« ةَ ئِكَ الَ الْمَ مُ  بِكُ ي  بَاهِ يُ ڬ  ڤَ نَّ أَ نِي:  بَرَ أَخْ فَ  ، يلُ بْرِ جِ انِي  تَ أَ
قطعة من حديث أبي هريرةگ: رواه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (٢٦٨٩) - واللفظ له -.  (١)

«المفهم» (١٣/٧).  (٢)
ا به: قبل الحديث (٨). ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٠٣٥٤)  ا مجزومً قً رواه البخاري معلَّ  (٣)

- واللفظ له -، وصححه األلباني۴ في تخريج «كتاب اإليمان» البن تيميَّة (ص٩٢).
الَى؟ عَ ڤِ تَ ن أَجلِ ذِكرِ لَستُم إِالَّ مِ ا جَ ، مَ م بِاگِ كُ ؟» أَي: أَستَحلِفُ اكَ مْ إِالَّ ذَ كُ لَسَ ا أَجْ «آگِ! مَ  (٤)

رواه مسلم (٢٧٠١).  (٥)



٥٠
م  لَيكُ عَ ــثــنِــي  يُ وَ ــم،  ــلِــكُ ــمَ عَ ــســنَ  حُ ــم  يــهِ ــرِ يُ وَ ــم،  ــهُ لَ م  فَضلَكُ ــرُ  ــظــهِ يُ  : ــعــنَــاهُ مَ
: أَي:  ــالِــهِ ــمَ ــي بِ ــاهِ ــبَ نٌ يُ ــــالَ فُ ، وَ ـــالُ ـــمَ الـــجَ ــســنُ وَ : الــحُ ــاءِ ــهَ أَصــــلُ الــبَ ــم؛ وَ هُ ــنــدَ عِ

م(١). سنَهُ حُ رُ  يُظهِ وَ م،  هِ يرِ غَ لَى  عَ م  بِهِ لُ  مَّ تَجَ يَ وَ رُ  يَفخَ
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

.(٢) الِ األَعمَ نَ  مِ هِ  يرِ غَ لَى  عَ ةً  يَّ زِ مَ هُ  لَ نَّ  أَ وَ  ، هُ لَ
ــبِّــيــنَ  ــحِ ــيــنَ الـــــمُ ــخــلِــصِ ــةِ الـــــمُ ــسَ ــالَ ــجَ ــى مُ ــلَ ڤُ فِــيــكَ - عَ كَ ــــارَ صْ - بَ ــرِ ــاحْ فَ
؛  رِ الثَّمَ طَايِبُ  أَ ى  نتَقَ تُ ا  مَ كَ م،  هِ مِ الَ كَ اتِ  رَ ثَمَ طَايِبِ  «أَ اطِ  التِقَ وَ  ، قِينَ ادِ الصَّ
 ، الِكَ ا لِحَ يدً زِ نَّ فِيهِ مَ لِمتَ أَ عَ ، وَ مِ الَ ةُ الكَ ت مَصلَحَ حَ جَّ ا تَرَ لَّم إِالَّ إِذَ تَكَ الَ تَ وَ

.(٣)« كَ يرِ لِغَ ةً  عَ نفَ مَ وَ
 : فِيڤِڤِ رُ  اوُ التَّزَ  : الثَّالِثَةُ  

ةٍ  يَ رْ قَ فِي  لَهُ  ا  أَخً ارَ  زَ الً  جُ رَ نَّ  «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيِّ نِ  عَ ةَگ:  يرَ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ
؟  يدُ رِ تُ نَ  يْ أَ  : الَ قَ يهِ  لَ عَ تَى  أَ ا  لَمَّ فَ ا،  لَكً مَ تِهِ  جَ رَ دْ مَ لَى  عَ لَهُ  ڤُڤُ  دَ صَ أَرْ فَ  ، رَ أُخْ
 : 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
دْ  قَ نَّ ڤَڤَ  بِأَ  : إِلَيْكَ ڤِڤِ  ولُ سُ رَ إِنِّي  فَ  : الَ قَ ڬ،  فِيڤِڤِ بَبْتُهُ  أَحْ نِّي  أَ يْرَ  غَ  ! الَ

.(٤)« فِيهِ بَبْتَهُ  أَحْ ا  مَ كَ  ، بَّكَ أَحَ
. بُهُ رقُ يَ هِ  ادِ رصَ بِمِ هُ  دَ قعَ أَ أَي:  ڤُڤُ)  دَ صَ أَرْ (فَ

يَت  مِّ سُ ؛  يقُ الطَّرِ وَ  هُ وَ  ، هِ ورِ رُ مُ عِ  وضِ مَ لَى  عَ أَي:   ( تِهِ جَ رَ دْ مَ لَى  (عَ
ـــونَ  ـــمـــشُ يَ وَ ـــونَ  ـــمـــضُ يَ أَي:  ـــا،  ـــيـــهَ ـــلَ عَ ــــونَ  جُ ــــدرُ يَ ــاسَ  لـــنـَّ ا َنَّ  ألِ  : ـــةِ جَ ـــدرَ ـــمَ ـــالــــ بِ

«صحيح مسلم بشرح النووي» (٢٣/١٧). «الوابل الصيب» (١٠٢/١).(١)   (٢)
«تهذيب الـمدارج» (٨١٤/٢). رواه مسلم (٢٥٦٧).(٣)   (٤)



٥١
ــا. بِــهَ ونَ  ــرُّ ــمُ يَ وَ ــا،  ــيــهَ ــلَ عَ

.(١) 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
رَ فِيهِ  اوُ ــزَ الــتَّ ــبَّ فِــيڤِ وَ نَّ الــحُ ــلَــى أَ : عَ لُّ ــدُ ــا يَ يــثِ «مَ ــدِ ا الــحَ ــذَ فِــي هَ وَ
نيَا  اضِ الدُّ غــرَ ــن أَ لِــكَ عَ دَ ذَ ــرَّ ــجَ ا تَ ، إِذَ بِ ــرَ ــمِ الــقُ عــظَ أَ ، وَ ــالِ ــلِ األَعــمَ فــضَ ــن أَ مِ

 .(٢)« وسِ النُّفُ اءِ  أَهوَ وَ
؛  هِ جهِ اءَ وَ ، ابتِغَ لِكَ األَخِ فِيڤِ بِّهِ لِذَ ، لِحُ هُ الَ ا نَ لَ نَالَ مَ جُ ا الرَّ ذَ إِنَّ هَ فَ

. ينَهُ بَ وَ ينَهُ  بَ الِحَ  صَ مَ أَجلِ  ن  مِ الَ  وَ  ، يهِ لَ عَ هِ  امِ إِنعَ أَجلِ  ن  مِ الَ 
: فِيڤِڤِ لُ  التَّبَاذُ  : ةُ ابِعَ الرَّ  

 ، ــالِ ــةُ فـِـي الــمَ ــمَ ــاهَ ــسَ ــا: الــمُ ــهَ نُ هــوَ : أَ اتِـــبَ ـــرَ ثِ مَ ـــالَ ــى ثَ ــلَ ــالِ عَ ــــذلُ الــمَ بَ وَ
هِ  ذِ هَ . وَ لَى النَّفسِ الِ عَ يمُ األَخِ فِي المَ ا: تَقدِ هَ أَعالَ ، وَ اةُ اسَ وَ ا: المُ طُهَ 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
دٌ  ا أَحَ مَ ينٌ -، وَ : حِ الَ انٌ - أَو قَ مَ يْنَا زَ لَ دْ أَتَى عَ قَ : لَ الَ رَک قَ مَ نِ ابْنِ عُ عَ
ــبُّ  ــمُ أَحَ رهَ الــدِّ يــنَــارُ وَ ــمَّ اآلنَ الــدِّ ، ثُ لِمِ سْ مُ ــيــهِ الْ ــنْ أَخِ ــهِ مِ ــمِ هَ دِرْ هِ وَ يــنَــارِ ــقَّ بِــدِ أَحَ
لِّقٍ  تَعَ ارٍ مُ : «كَم مِن جَ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ تُ النَّبِيَّ عْ مِ ؛ سَ لِمِ سْ مُ يهِ الْ نْ أَخِ نَا مِ دِ إِلَى أَحَ
.(٣)«! هُ وفَ عرُ نَعَ مَ مَ ونِي، فَ هُ دُ ابَ ا أَغلَقَ بَ ذَ ! هَ بِّ ا رَ : يَ ولُ قُ ، يَ ةِ يَامَ ومَ القِ هِ يَ ارِ بِجَ

   Ð Ï  Î  Í    Ì   Ë   Ê   É الَى: ﴿  عَ هُ تَ ولُ نهُ قَ بلَغُ مِ أَ وَ
«منة الـمنعم في شرح صحيح مسلم» (١٧٨/٤)، لفضيلة الشيخ صفي الرحمن الـمباركفوري.  (١)

«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٥٤٣/٦).   (٢)
األدب  في «صحيح  األلباني۴  لغيره  وحسنه  المفرد» (١١١)،  في «األدب  البخاري  رواه   (٣)

المفرد» (٨١).



٥٢
Ø﴾ [الحشر].  ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ

ابُّونَ  تَحَ المُ ــمُ  هُ ءِ  الَ ــؤُ هَ وَ  ، الطَّيِّبِ قتِ  الوَ لِــكَ  ذَ فِي  م  هُ الُ حَ ــانَ  كَ ا  ذَ هَ فَ
. ڤِ لِ الَ لِجَ

مُ  هُ لَ بَت  أَوجَ تِي  الَّ يَ  هِ وَ نيَا،  الدُّ بَّةِ  حَ لِمَ الَ  ةُ  النَّافِعَ بَّةُ  حَ المَ يَ  هِ هِ  ذِ هَ فَ   
   {   z   y x   w   v   u    t   s  ﴿ ، وَ لَى األَنفُسِ يثَارَ عَ اإلِ اةَ وَ اسَ وَ المُ

~﴾ [الحديد].    }   |
فَاعلَمْ   ، يكَ خِ أَ عَ  مَ تَبِ  الرُّ هِ  ذِ هَ نْ  مِ تبَةٍ  رُ فِي  كَ  نَفسَ ادِف  تُصَ لَم  إِنْ  فَ
ــا  ــمَ ــكُ ــيــنَ بَ ي  ـــارِ الـــجَ ـــا  ـــمَ نَّ إِ وَ  ، ـــنِ ـــاطِ الـــبَ فِـــي  ـــدُ  ـــعْ بَ ـــدْ  ـــقِ ـــنْـــعَ يَ ـــم  لَ ةِ  ــــــوَّ األُخُ ـــقـــدَ  عَ نَّ  أَ

. يَّةٌ سمِ رَ ةٌ  طَ الَ خَ مُ
Z a@Ôœ@ Ò äbÌ €a@Ô œ@ ô ̋Ça @X

ــهُ  ـــا لَ خً ـــى أَ تَ ــســلِــمٍ أَ ــبــدٍ مُ ــن عَ ــا مِ : «مَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيَّ نَّ الــنَّ ـــسٍگ: أَ نَ ــن أَ عَ
 ، نَّةُ الـجَ ــكَ  ــابَــت لَ طَ : أَن طِــبــتَ وَ ــاءِ ــمَ الــسَّ ــنَ  ــنَــادٍ مِ اهُ مُ ـــادَ ، إِالَّ نَ هُ فـِـيڤِڤِ ورُ ـــزُ يَ
لَم أَرضَ  ، فَ اهُ لَيَّ قِرَ عَ ، وَ ارَ فِيَّ ي] زَ بدِ : [عَ هِ رشِ وتِ عَ لَكُ ڤُڤُ فِي مَ الَ إِالَّ قَ وَ

.(١)« نَّةِ الـجَ ونَ  دُ   رً بِقِ لَهُ 
ـــولُ فِــي  ـــقُ چ يَ ڤَ ـــــإِنَّ ، فَ ڤِ جـــــهِ ــاءَ وَ ــغَ ــيڤِ ابــتِ ـــهُ فـِ ـــا لَ خً ارَ أَ ــن زَ ــمَ فَ
 ، اهُ قِرَ لَيَّ  عَ وَ  ، فِيَّ ارَ  زَ ي  بدِ «عَ  :  - يزُ  جِ الوَ البَلِيغُ  هُ  مُ الَ كَ وَ  - هِ  رشِ عَ وتِ  لَكُ مَ

.« نَّةِ الـجَ ونَ  دُ   رً بِقِ لَهُ  أَرضَ  لَم  فَ
ار» (٦٤٦٦)، وأبو يعلى (٤١٤٠) - واللفظ له -. وقال األلباني۴  ار «البحر الزخَّ رواه البزَّ  (١)

في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٥٧٩): «حسن صحيح».
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٥٣
مَّل  أَ تَ ڬ، وَ ڤِ ظِيمِ فَضلِ اكَ - إِلَى عَ إِيَّ نَاڤُ وَ قَ فَّ ي - وَ أَخِ ا  انَظُر يَ فَ

.« اهُ قِرَ لَيَّ  عَ وَ  ، فِيَّ ارَ  زَ ي  بدِ «عَ  : اظَ األَلفَ هِ  ذِ هَ
ــهِ تِلكَ  ــلِــلَّ ؟! فَ ــةِ ــافَ ــيَ هِ الــضِّ ــذِ ــن هَ ، مِ ــمُ عــظَ أَ ، وَ ــرُ كــبَ أَ ، وَ ـــلُّ جَ ــةٍ أَ ــافَ ــيَ أَيُّ ضِ وَ

ا! لَهَ أَكمَ وَ ا  هَ مَ دوَ أَ وَ ا!  لَهَ أَجمَ وَ ا  لَّهَ أَجَ ا  مَ  ، ةُ يَافَ الضِّ
ــا  ــهَ ــإِنَّ ، فَ انِ فِـــيڤِ خـــوَ ةِ اإلِ ـــارَ يَ ــى زِ ــلَ ڤُ فِــيــكَ -  عَ كَ ـــارَ صْ  - بَ ــرِ ــاحْ فَ
ائِــدِ  ــوَ وبِ الــفَ ـــــرُ ـــن ضُ ــا مِ ــيــهَ فِ ڬ، وَ ـــــىڤِ ــةُ إِلَ لــفَ ــا الــزُّ ــيــهَ فِ ، وَ ــةٌ ــيــلَ ــلِ ةٌ جَ ـــادَ ـــبَ عِ

: التَّالِيَ يثَ  دِ الحَ رِ  كَّ تَذَ وَ  . لُوبِ القُ حِ  الَ صَ وَ
وْ  ــاهُ أَ خَ ــلُ أَ جُ ــادَ الــرَّ ا عَ : «إِذَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ةَگ: عَ ــرَ يْ ــرَ بِــي هُ ــنْ أَ عَ

.(١)« نَّةِ الْجَ فِي  الً  نْزِ مَ أْتَ  بَوَّ تَ وَ  ، اكَ شَ مْ مَ طَابَ  وَ طِبْتَ   : لَهُ ڤُڤُ  الَ قَ  ، هُ ارَ زَ
ةِ  عَ سَ وَ چ،  فِيڤِ ةِ  ارَ يَ الزِّ وَ  ، يضِ رِ المَ ةِ  يَادَ عِ فَضلُ   : يثِ دِ الحَ فِي  وَ

الَى. عَ تَ ڤِ  ةِ حمَ رَ
.(٢) نَّةِ الجَ فِي  هُ  لَ دَّ  عَ أَ ا  بِمَ ا  إِخبَارً ؛  ةِ يقَ قِ الحَ لَى  عَ بدِ  لِلعَ ڤِ  مُ الَ كَ فِيهِ  وَ
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 4  3   2  1﴿  : ينَ خلِصِ الـمُ ــنَ  مِ رٍ  فَ نَ ــقِّ  حَ فِي  ڤُگ  ــالَ قَ
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[اإلنسان].
ــامِ  ـإِطــعَ وا بـِ ـــدُ ـــصَ ـــا قَ ـــمَ ـــم إِنَّ ـــهُ نَّ أَ ، وَ صِ خــــالَ ــــاإلِ ــى «بِ ــالَ ــعَ ڤُ تَ ـــمُ ـــهُ ـــفَ صَ ـــوَ فَ
األدب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وحــســنــه  الــمــفــرد» (٣٤٥)،  فــي «األدب  الــبــخــاري  رواه   (١)

المفرد» (٢٦٢).
«شرح صحيح األدب المفرد» (٤٤٦/١ - ٤٤٧).  (٢)
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٥٤
ا»(١). ورً كُ شُ الَ  وَ اءً  زَ جَ  : ينَ مِ طعَ الـمُ نَ  مِ وا  يدُ رِ يُ لَم  وَ  ، هُ جهَ وَ  : امِ الطَّعَ

الَ   : يهِ إِلَ نِ  سَ حْ الـمُ نَ  مِ بُونَ  يَطلُ الَ   ، صِ لِإلِخالَ ونَ  قُ قِّ حَ الـمُ انَ  كَ ا  ذَ لـِهَ وَ
ا  مَ كَ ؛  انِ حسَ اإلِ اءِ وَ زَ الـجَ نَ  نَوعٌ مِ اءَ  عَ الدُّ إِنَّ  ، فَ لِكَ يرَ ذَ غَ الَ  وَ نَاءً  الَ ثَ وَ اءً  عَ دُ
وا  دُ تَجِ لَمْ  إِنْ  فَ  ، افِئُوهُ كَ فَ ا  وفً رُ عْ مَ مْ  إِلَيْكُ نَعَ  صَ نْ  مَ «... وَ  : يثِ دِ الحَ فِي  اءَ  جَ

.(٢)« وهُ أتُمُ افَ كَ دْ  قَ مْ  نَّكُ أَ وا  رَ تَ تَّى  حَ  ، لَهُ وا  عُ ادْ فَ ؛  هُ افِئُونَ تُكَ ا  مَ
 ، لِكَ ذَ ثلِ  بِمِ لُوهُ  ابَ قَ  ، هِ يرِ غَ وَ اءٍ  عَ بِدُ عطِي  المُ مُ  هُ أَ افَ كَ ا  إِذَ انُوا  كَ ا  أَيضً وَ

الَى(٣). عَ تَ لَىڤِ  عَ م  هُ أَجرُ ى  لِيَبقَ
 : ــــالَ ــــقَ ، فَ ـــــــاةٌ ملسو هيلع هللا ىلص شَ ڤِ ــــــولِ سُ ــــــرَ ـــــت لِ يَ هـــــدِ ــــت: أُ ــــالَ ــــةَڤ قَ ــــشَ ــــائِ ـــــنْ عَ عَ
؟  وا لَكَ الُ ا قَ الَت: مَ ، قَ مُ ادِ تِ الخَ عَ جَ ا رَ ةُ إِذَ ائِشَ انَت عَ كَ : وَ الَ ا»، قَ يهَ مِ «اقسِ
م  فِيهِ وَ  : ةُ ائِشَ عَ ولُ  تَقُ فَ م،  فِيكُ ڤُ  كَ ارَ بَ  : ولُ قُ يَ  ، ولُونَ قُ يَ ا  مَ  [ مُ ادِ ولُ [الخَ قُ تَ

نَا(٤). لَ نَا  أَجرُ ى  بقَ يَ وَ وا،  الُ قَ ا  مَ ثلَ  مِ م  لَيهِ عَ دُّ  نَرُ ڤُ،  كَ ارَ بَ
. اءَ عَ تَّى الدُّ يئًا، حَ نتَظِرُ شَ ن تَ ةَڤ: أَنَّها لَم تَكُ ائِشَ صِ عَ الَ امِ إِخْ ـمَ ن تَ إِنَّ مِ
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يْتُمْ  لَّ ا صَ : «إِذَ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ولَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ةَگ قَ يرَ رَ بِي هُ نْ أَ عَ
«بدائع الفوائد» (٥٢٢/٢).   (١)

قطعة من حديث: رواه أبو داود (١٦٧٢) عن عبدڤ بن عمرک، وصححه األلباني۴   (٢)
في «صحيح الترغيب والترهيب» (٨٥٢).

«بيان تلبيس الجهمية» (٥٢٧/١ - ٥٢٩).   (٣)
رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٠٣) بسند جيد، وأورده األلباني۴ في «صحيح   (٤)

الكلم الطيب» (رقم: ١٨٥- ٢٣٩).
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٥٥
.(١)« اءَ عَ الدُّ لَهُ  وا  لِصُ أَخْ فَ  ، يِّتِ الـمَ لَى  عَ

ــيــكَ  َخِ ـــىڤِ ألِ ـــلَ ـــاحٍ عَ إِلـــحَ ، وَ ــلــبٍ ــورِ قَ ــضُ ــحُ ــو بِ ــدعُ ــــكَ تَ نَّ ــعــنَــى: أَ ــالـــــمَ فَ
 ، خلِصِ انِ الـمُ نسَ اءِ اإلِ عَ ينَ دُ نَاكَ فَرقٌ بَ هُ (٢). فَ ائِكَ عَ حتَاجٌ لِدُ َّهُ مُ َن ، ألِ يِّتِ الـمَ

ي(٣). هِ الالَّ افِلِ  الغَ اءِ  عَ دُ ينَ  بَ وَ
Z …‰ ‡€a Î@ ıb

 »€a Î@ Ãj€a Î@ k z€a@Ô œ@ ô
̋Ça@@@ @QQ

 ، ـــبَّ گِگِ حَ ــنْ أَ : «مَ ـــالَ ـــهُ قَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ ڤِ ـــولِ سُ ــن رَ ــةَگ: عَ ــامَ مَ بِــي أُ ــنْ أَ عَ
.(٤)« انَ يمَ اإلِ لَ  مَ تَكْ اسْ دِ  قَ فَ  ، گِگِ نَعَ  ومَ  ، گِگِ طَى  وأَعْ  ، گِگِ بغَضَ  وأَ

ا  مَ هُ وَ  ، گِ هُ  ضُ بُغْ وَ  ، گِ بُّهُ  حُ انَ  كَ ا  إِذَ هُ  إِنَّ «فَ م۴ِ:  سالَ اإلِ يخُ  شَ الَ  قَ
بَّتِهِ  حَ الِ مَ مَ لَى كَ لَّ عَ : دَ نِهِ دَ لُ بَ مَ ا عَ مَ هُ ، وَ هُ گِ نْعُ مَ ، وَ هُ گِ طَاؤُ عَ ؛ وَ بِهِ لْ لُ قَ مَ عَ
ونَ  نْ يَكُ : أَ انِ يمَ ِ الَ اإلْ مَ نَّ كَ لِكَ أَ ذَ ؛ وَ انِ يمَ ِ الِ اإلْ مَ لَى كَ لِكَ عَ ] ذَ لَّ [دَ ، وَ گِ
نُ  مَّ تَضَ ةُ تَ ــادَ ــبَ ــعِ الْ . وَ ــهُ يــكَ لَ ــرِ هُ الَ شَ ـــدَ حْ ڤِ وَ ةُ ــادَ ــبَ لِـــكَ عِ ذَ ، وَ ــهُ گِ ــلُّ يــنُ كُ الــدِّ
الَ  وَ  ، ةِ يَّ ادِ رَ ِ اإلْ اتِ  كَ رَ الْحَ يعِ  مِ جَ أُ  بْدَ مَ بُّ  الْحُ وَ  ، لِّ الذُّ الَ  مَ كَ وَ  ، بِّ الْحُ الَ  مَ كَ
هُ  ضُ بُغْ وَ ڤُ،  بُّهُ يُحِ نْ  لِمَ بَّتُهُ  حَ مَ انَتْ  كَ ا  إِذَ فَ ؛  بُغْضٍ وَ بٍّ  حُ نْ  مِ يٍّ  حَ لِّ  لِكُ دَّ  بُ
  وَ قْ ــدْ يَ ــكِــنْ قَ ، لَ ــبِــهِ ــلْ ــانِ فِــي قَ يــمَ ِ ــةِ اإلْ ــحَّ لَى صِ لِــكَ عَ لَّ ذَ ڤُ، دَ ــهُ ــضُ ــبْــغِ ــنْ يُ لِــمَ
ي  ـــذِ ـــا، الَّ ـــهَ ائِ ـــوَ هْ أَ ــسِ وَ ــفْ اتِ الــنَّ ـــوَ ـــهَ ـــنْ شَ ــهُ مِ ضُ ــارِ ــعَ ــا يُ ، بِــمَ ــفُ ــعُ ــضْ ـــدْ يَ قَ لِـــكَ وَ ذَ
هُ  ــاؤُ ــطَ عَ وَ  ، گِ بُّهُ  حُ ــانَ  كَ ا  ــإِذَ فَ ؛  النَّفْسِ ةُ  ــادَّ مَ ــوَ  هُ ي  ــذِ الَّ الِ  الـمَ لِ  ــذْ بَ فِــي  رُ  ظْهَ يَ

رواه أبو داود (٣١٩٩)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (٢٩٩/٢).  (١)
مة ابن عثيمين۴. «شرح رياض الصالحين» (٥٤٥/٤)، للعالَّ  (٢)

مة ابن عثيمين۴. «شرح بلوغ الـمرام» (٥٣٤/٢)، للعالَّ  (٣)
رواه أبو داود (٤٦٨١)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (١٤١/٣).  (٤)
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٥٦
بُّهُ  حُ انَ  كَ نْ  مَ وَ ا ...؛  رً ظَاهِ وَ اطِنًا  بَ انِ  يمَ ِ اإلْ الِ  مَ كَ لَى  عَ لَّ  دَ  ، گِ هُ  نْعُ مَ وَ  ، گِ
 ، گِ إِالَّ  طِي  عْ يُ الَ  وَ  ، گِ إِالَّ  بْغِضُ  يُ الَ  وَ  ، گِ إِالَّ  بُّ  يُحِ الَ   ، گِ هُ  ضُ بُغْ وَ  ، گِ

.(١)« ڤِ لِيَاءِ وْ أَ نْ  مِ ينَ  ابِقِ السَّ الُ  حَ هِ  ذِ هَ فَ  : گِ إِالَّ  نَعُ  مْ يَ الَ  وَ
بٌّ  حُ  : ــدَ اعِ ــوَ قَ ــعِ  ربَ أَ لَى  عَ ورُ  ــدُ يَ هُ  لُّ كُ يــنُ  الــدِّ يِّم۴ِ: «وَ القَ ابــنُ  ــالَ  قَ وَ
هُ  تَركُ وَ هُ  فِعلُ وَ هُ  بُغضُ وَ بُّهُ  حُ انَ  كَ نْ  فَمَ  ، تَركٌ وَ فِعلٌ  ا  مَ لَيهِ عَ تَّبُ  تَرَ يَ وَ  ، بُغضٌ وَ
بغَضَ  بغَضَ أَ ا أَ إِذَ ، وَ بَّ گِ بَّ أَحَ ا أَحَ يثُ إِذَ ، بِحَ انَ يمَ لَ اإلِ دِ استَكمَ قَ ، فَ گِ
هِ  ــذِ ــن أَصــنَــافِ هَ ــصَ مِ ــقَ ــا نَ مَ ، وَ كَ گِ ــرَ كَ تَ ــرَ ا تَ إِذَ ، وَ ــلَ گِ ــعَ ــلَ فَ ــعَ ا فَ إِذَ ، وَ گِ

.(٢)« بِهِ سَ بِحَ ينِهِ  دِ وَ انِهِ  إِيمَ نْ  مِ صَ  نَقَ  ، ةِ عَ األَربَ
Z ≈Ó Ã€a@ ·ƒ
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ــمَ  عــظَ ــةٍ أَ ــرعَ ــنْ جُ ــا مِ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ڤِ ــــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ ــرَک قَ ــمَ ــنِ ابــنِ عُ عَ
ڬ»(٣). ڤِڤِ جهِ وَ اءَ  ابتِغَ بدٌ  عَ ا  هَ ظَمَ كَ  ، يظٍ غَ ةِ  رعَ جُ نْ  مِ  ، ڤِڤِ ندَ عِ ا  أَجرً

اطِنِهِ  بَ لءِ  مَ وَ ا  تِهَ ثرَ كَ عَ  مَ ا،  هَ ارِ إِظهَ ن  مِ ا  هَ منَعُ يَ وَ ا  هَ بلَعُ يَ ا: «أَي:  هَ يَكظِمُ
ا»(٤). هَ فَمَ دَّ  شَ وَ ا  َهَ ألَ مَ  :( ةَ ربَ القُ ظَمَ  (كَ ن  مِ ا؛  نهَ مِ

األَجـــرِ  ، وَ يــلِ ــزِ ابِ الــجَ ــوَ ــنَ الــثَّ ــيــظِ مِ ــظــمِ الــغَ ــا فِــي كَ ــبــدُ مَ ــمَ الــعَ ــلِ ــتَــى عَ مَ وَ
 ، يلَةِ مِ الجَ قِ  بِــاألَخــالَ لَّى  تَحَ نْ  مَّ مِ ــونُ  ــكُ يَ ــا  ــمَ إِنَّ ا  ــذَ هَ وَ  . يهِ لَ عَ لَ  هُ سَ  ، يلِ مِ الجَ

الَى. عَ تَ ڤِ  عَ مَ رَ  تَاجَ نْ  مَّ مِ وَ  ، يلَةِ ذِ الرَّ قِ  األَخالَ نِ  عَ لَّى  تَخَ وَ
.(٧٥٤/١٠) «مجموع الفتاو» «الروح» (ص ٣٤٢).(١)   (٢)

 (٣٣٩٦) ماجه»  ابــن  سنن  «صحيـح  في  األلباني۴  وصححه   ،(٤١٨٩) ماجه  ابــن  رواه   (٣)
الـمعارف]. مكتبة  [طبعة 

«مرقاة الـمفاتيح شرح مشكاة الـمصابيح» (٣١٥/٩).  (٤)

Z ≈Ó Ã€a@ ·ƒ
◊@Ôœ@ ô ̋Ça @QR



٥٧
 ، لمِ الحِ ةِ  لَ لسِ بِسِ بَكَ  ضَ غَ وثِــق  «أَ يِّم۴ِ:  القَ ابــنُ  ــالَ  قَ  : ةٌ مَّ هِ مُ ةٌ  ــائِــدَ فَ

.(١)« تلَفَ أَ فلَتَ  أَ ا  إِذَ لبٌ  كَ هُ  إِنَّ فَ
Zá ub  ‡€a @ ıb

‰i @Ô œ @ ô
̋Ça @QS

بتَغِي  يَ ا  دً سجِ مَ نَٰى  بَ نْ  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ انَگ  ثمَ عُ نْ  عَ
.(٢)« نَّةِ الـجَ فِي  ـهُ  ثلَ مِ لَـهُ  نَٰىڤُڤُ  بَ  ، ڤِڤِ جهَ وَ هِ  بـِ

يعِ  مِ ابِ فِي جَ ولِ الثَّوَ صُ رطٌ لـِحُ صُ شَ خالَ ۴: «اإلِ بٍ جَ الَ ابنُ رَ قَ
دِ  اجِ سَ الـمَ بِنَاءُ  وَ  ، نَوَ ا  مَ ئٍ  مرِ الِ ا  إِنَّمَ وَ  ، بِالنِّيَّاتِ الُ  األَعمَ ا  إِنَّمَ فَ  ، الِ األَعمَ
هُ  لَ لَ صَ ڤِ حَ جهِ اءَ وَ لِهِ ابتِغَ مَ لَى عَ ثُ عَ انَ البَاعِ إِن كَ ، فَ الِ ةِ األَعمَ ملَ ن جُ مِ
بُهُ  احِ فَصَ  ، اةَ بَاهَ الـمُ وِ  أَ ةَ  معَ السُّ وَ اءَ  يَ الرِّ يهِ  لَ عَ ثُ  البَاعِ انَ  كَ إِن  وَ  ، األَجرُ ا  ذَ هَ
بِهِ  يدُ  رِ يُ البِرِّ  الِ  أَعمَ ن  مِ يئًا  شَ لَ  مِ عَ مَن  ائِرِ  سَ كَ  ، ابِهِ قَ عِ وَ ڤِ  قتِ لـِمَ ضٌ  رِّ تَعَ مُ

ائِي»(٣). رَ يُ قَ  دَّ تَصَ أَو  ائِي  رَ يُ جَّ  حَ أَو  ائِي  رَ يُ لَّى  صَ ن  مَ كَ نيَا،  الدُّ
Z  @ ÚÓ ó» ‡€a@ ⁄ãm@Ô œ@ ô ̋Ça @QT

تِي  الَّ ةِ  الـِحَ الصَّ الِ  األَعمَ فِي  لُ  يَدخُ «وَ ي۴ُّ:  عدِ السَّ ةُ  مَ الَّ العَ ــالَ  قَ
اتِ  ــوَ ــهَ ـــنَ الــشَّ ــوسُ مِ ـفُ ــيــهِ الــنـُّ ــهِ ــشــتَ ـــا تَ ـــركُ مَ : تَ صِ خـــــالَ ــلِ اإلِ ــاضُ ــفَ ــتَ ــلُ بِ ــاضَ ــفَ ــتَ تَ
يرُ  غَ اعِي  وَ الدَّ نَ  مِ ا  لِتَركِهَ ن  يَكُ لَم  وَ  ، لبِهِ قَ ن  مِ ا  الِصً خَ ا  هَ كَ رَ تَ ا  إِذَ  ، ةِ مَ رَّ حَ الـمُ

.(٤)« صِ خالَ اإلِ
«الفوائد» (ص٩١). رواه البخاري (٤٣٩)، ومسلـم (٥٣٣).(١)   (٢)

«فتح الباري» (٣٢٢/٣ - ٣٢٣)، البن رجب الحنبلي۴.  (٣)
«الـمجموعة الكاملة» (٣٥/٧ - ٣٦).   (٤)

Zá ub  ‡€a @ ıb
‰i @Ô œ @ ô

̋Ça @QS

Z  @ ÚÓ ó» ‡€a@ ⁄ãm@Ô œ@ ô ̋Ça @QT



٥٨
ــن ــكُ ــلــيَ ــــةِ فَ ايَ ــــوَ ـــــنِ الــــغِ عــــتَ عَ ــــزَ ا نَ ـــــــإِذَ (١)فَ ـــــــاسِ لِـــــــلـــــــنَّ الَ  ــــــــزعُ  الــــــــنَّ اكَ  ذَ گِ 

ــونَ  ــشُ ــمْ ــرٍ يَ ــفَ ـــةُ نَ ثَ ـــالَ جَ ثَ ــــرَ : «خَ ــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ـــرَک: عَ ـــمَ ـــنِ ابـــنِ عُ عَ
 ، ةٌ رَ خْ صَ م  لَيهِ عَ طَّتْ  انْحَ فَ  ، بَلٍ جَ فِي   [ ارٍ غَ [فِي  لُوا  خَ دَ فَ  ، طَرُ الـمَ مُ  هُ ابَ أَصَ فَ
ــالَ  قَ ... وَ ــوهُ ــتُــمُ ــلْ ــمِ ــلٍ عَ ــمَ ــلِ عَ ــضَ فْ وا ڤَڤَ بــأَ عُ : ادْ ــضٍ ــم لِــبَــعْ ــهُ ــضُ ــعْ ــالَ بَ ــقَ : فَ ــالَ قَ
دِّ  أَشَ كَ ي  مِّ عَ نَاتِ  بَ مِن  ةً  أَ ــرَ امْ ــبُّ  أُحِ نْتُ  كُ نِّــي  أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ إِنْ  مَّ  هُ اللَّ  : ــرُ اآلخَ
 ، ينَارٍ دِ ئَةَ  مِ ا  طِيَهَ تُعْ تَّى  حَ ا  نهَ مِ لِكَ  ذَ نَالُ  تَ الَ   : الَتْ قَ فَ  ، اءَ النِّسَ لُ  جُ الرَّ بُّ  يُحِ ا  مَ
الَ  وَ ڤِڤِ  اتَّقِ  : الَتْ قَ ا،  يْهَ لَ جْ رِ يْنَ  بَ تُ  دْ عَ قَ ا  لَمَّ فَ ا،  عتُهَ مَ جَ تَّى  حَ ا  فِيهَ يْتُ  عَ فَسَ
لِكَ  ذَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ مُ  لَ عْ تَ نْتَ  كُ إِنْ  فَ ا،  تُهَ كْ رَ وتَ تُ  مْ قُ فَ  ، هِ قِّ بِحَ إِالَّ  مَ  اتَ الخَ ضَّ  تَفُ

.(٢)« ثَيْنِ الثُّلُ مُ  نْهُ عَ جَ  رَ فَ فَ  : الَ قَ  ، ةً جَ رْ فُ نَّا  عَ جْ  افرُ فَ  ، كَ هِ جْ وَ اءَ  تِغَ ابْ
يَاذُ  العِ وَ  - نَا  بِالزِّ ا  هَ عَ امِ لِيُجَ ما  جَ با  حُ ا  بُّهَ ـحِ يُ ةً  أَ امــرَ ا  عَ دَ لُ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ «فَ
ــبُّ  ــحِ يُ ، وَ ةٌ ــهــوَ ــيــهِ شَ ـــوَ فِ هُ ، وَ ــــدٌ حَ ــا أَ ــمَ ــيــهِ ــلَ ــعُ عَ ــلِ ــطَّ ـــالٍ الَ يَ ــانٍ خَ ــكَ ـــاگِ - فِــي مَ بِ

ا. نهَ عَ امَ  قَ  ، ڤِ اتَّقِ  : هُ لَ الَتْ  قَ ا  ـمَّ لَ لَكِن   ، ةَ رأَ الـمَ
 ، اعِ مَ الجِ لَى  عَ رٌ  ادِ قَ َنَّهُ  ألِ  ! ودٌ وجُ مَ ي  قتَضِ الـمُ  ! لِ جُ الرَّ ا  ذَ هَ إِلَى  رْ  انظُ فَ
نْ  مِ   أَقوَ  ، انِعٌ مَ هُ  نَعَ مَ لَكِن  ؛  الٍ خَ انُ  كَ الـمَ وَ  ، يهِ إِلَ النَّاسِ  بِّ  أَحَ نْ  مِ ةُ  رأَ الـمَ وَ

.(٣)« ڤِ وفُ خَ وَ  هُ وَ ي:  قتَضِ الـمُ ا  ذَ هَ
ــا،  نَ ـــنِ الــزِّ ــةِ عَ ــفَّ ــةُ الــعِ ــيــلَ ــضِ : فَ ــرِ ــبَ الــعِ ائــدِ وَ ــوَ ـــنَ الــفَ يــثِ مِ ــدِ ا الــحَ ـــذَ ــي هَ ــفِ «فَ
لِ  أَفضَ نْ  مِ لِــكَ  ذَ ــإِنَّ  فَ يهِ -،  لَ عَ تِهِ  قُدرَ عَ  مَ  - نَا  الزِّ نِ  عَ فَّ  عَ ا  إِذَ انَ  نسَ اإلِ نَّ  أَ وَ
ڤُ  مُ ظِلُّهُ يُ ينَ  ذِ الَّ ةِ  بعَ السَّ نَ  مِ ا  ذَ هَ نَّ  أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيِّ نِ  عَ بَتَ  ثَ قَد  وَ  . الِ األَعمَ

«ديوان الحسن بن هانئ» (ص٥١١). رواه البخاري ( ٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣).(١)   (٢)
مة ابن عثيمين۴. ف، للعالَّ «شرح رياض الصالحين» (٤٦٣/١ - ٤٦٤) بتصرُّ  (٣)



٥٩
 ، الٍ مَ جَ وَ بٍ  نْصِ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ ــرَ امْ تْهُ  عَ دَ ــلٌ  جُ رَ «وَ  : هُ ظِلُّ إِالَّ  ظِلَّ  الَ  ــومَ  يَ  ، ظِلِّهِ فِي 

.(١)« ڤَڤَ افُ  أَخَ إِنِّي   : الَ قَ فَ
ا]  نهَ امَ [عَ قَ فَ ا،  هَ نَفسِ نْ  مِ ا  بُّهَ يُحِ تِي  الَّ ةُ  رأَ الـمَ هِ  ذِ هَ نَتهُ  كَّ مَ لُ  جُ الرَّ ا  ذَ هَ «فَ
ــنْ  ـــــمَّ ــونَ مِ ــكُ نْ يَ ــى أَ ــرجَ ــيُ ، فَ ــةِ ــفَّ ــالُ الــعِ ــمَ هُ كَ ــنــدَ ــلَ عِ ــصَ ــحَ ڬ، فَ ڤِ ــــنَ ــا مِ ــوفً خَ

.(٢)« هُ ظِلُّ إِالَّ  ظِلَّ  الَ  ومَ  يَ  ، ظِلِّهِ فِي  ڤُ  مُ ظِلُّهُ يُ
: الَ قَ نْ  مَ ڤُ  مَ حِ رَ وَ

ــــــــهُ بَّ رَ ــــــــبُ  اقِ ــــــــرَ يُ الَ  ـــــنْ  فِـــــيـــــمَ ـــــيـــــرَ  خَ ـــــاالَ  ـــــانً ـــــــهُ إِيـــــمَ ـــــــافُ ـــــــخَ يَ  وَ ـــــوَ ـــــهَ ــــــ ــــــدَ ال ــــــنْ عِ
ى و التُّقَ أَخُ  فَ وَ بُلَ الـهَ ى سُ بَ التُّقَ جَ ـــا(٣)حَ انً ـــوَ ــادَ هَ ــعَ ــــى الــمَ افَ ا وَ ــى إِذَ ــشَ ــخْ يَ

الَ  هُ  إِنَّ فَ ؛  گِ لبِهِ  قَ ن  مِ ا  خلِصً مُ ا  قً ادِ «صَ يَةَ  عصِ المَ كَ  ــرَ تَ مَن  نَّ  بِــأَ اعلَم  وَ
ا أَم  وَ فِي تَركِهَ قٌ هُ ادِ : أَصَ نَ ةٍ لِيُمتَحَ هلَ لِ وَ وَّ ، إِالَّ فِي أَ ةً قَّ شَ ا مَ دُ فِي تَركِهَ يَجِ

.(٤)« ةً ذَّ لَ الَت  استَحَ  ، لِيالً قَ ةِ  قَّ شَ مَ الَ تِلكَ  لَى  عَ بَرَ  صَ إِن  فَ ؟  اذِبٌ كَ
 ، ةِ يَ بَادِ الْ لِ  هْ أَ نْ  مِ لٍ  جُ رَ لَى  عَ يْنَا  تَ أَ  : االَ قَ اءِ  مَ هْ الدَّ بِي  أَ وَ ةَ  تَادَ قَ بِي  أَ نْ  عَ
 : ــولُ ــقُ ــتُــهُ يَ ــعْ ــمِ ، سَ ــمْ ــعَ : نَ ــالَ ــئًــا؟ قَ ــيْ ملسو هيلع هللا ىلص شَ ڤِ ـــولِ سُ ــنْ رَ ــتَ مِ ــعْ ــمِ ــلْ سَ ــنَــا: هَ ــلْ ــقُ فَ

.(٥)« نْهُ مِ لَكَ  يْرٌ  خَ وَ  هُ ا  مَ  ، بِهِ ڤُڤُ  لَكَ بَدَّ إِالَّ  ڬ،  گِ يْئًا  شَ عَ  تَدَ لَنْ  «إِنَّكَ 
 ، ــهِ ــلــبِ بِ ــةُ الــقَ ــأنِــيــنَ ــمَ طُ ، وَ ــهُ ــتُ ــبَّ ــحَ مَ : األُنـــسُ بِـــاگِ وَ ضُ بِـــهِ ــوَّ ــعَ ــــلُّ مــا يُ جَ أَ وَ

رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١) من حديث أبي هريرةگ.  (١)
«شرح رياض الصالحين» (٨٢/١ - ٨٣).  (٢)

«روضة الـمحبين» (ص٣٣٨). ولهذين البيتين: قصة ومناسبة، ساقها ابن القيِّم۴.  (٣)
«فوائد الفوائد» (ص٢٥٠).   (٤)

على  صحيح  في «الضعيفة» (٦٢/١): «وسنده  األلباني۴  وقــال  أحمد (٣٦٣/٥)،  رواه   (٥)
شرط مسلم». 



٦٠
الَى(١). عَ تَ هِ  بِّ رَ ن  عَ اهُ  ضَ رِ وَ هُ  حُ فَرَ وَ  ، اطُهُ نَشَ وَ هُ  تُ وَّ قُ وَ

Z Ú Ó zǫ̈ a@Ô œ@ ô ̋Ça @QU

يْنِ  بْشَ كَ ــحِ  بْ الــذَّ مَ  ــوْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ ــحَ  بَ ذَ   : ــالَ قَ ک  ڤِ ــدِ ــبْ ــنِ عَ ــابِــرِ بْ ــنْ جَ عَ
ي  لِلَّذِ يَ  هِ جْ وَ تُ  هْ جَّ وَ «إِنِّي   : الَ قَ ا  مَ هُ هَ جَّ وَ ا  لَمَّ فَ  ، يْنِ أَ وجَ مُ يْنِ  لَحَ مْ أَ يْنِ  نَ رَ قْ أَ
 ، كِينَ رِ شْ الـمُ نَ  مِ ا  نَ أَ ا  مَ وَ ا  نِيفً حَ يمَ  اهِ رَ إِبْ ةِ  لَّ مِ لَى  عَ  ، األَرضَ وَ اتِ  اوَ مَ السَّ طَرَ  فَ
 ، ــهُ يــكَ لَ ــرِ ، الَ شَ ــيــنَ ـــــمِ ــالَ بِّ الــعَ ــاتِــي گِگِ رَ ــمَ مَ ــايَ وَ ــيَ ــحْ مَ ــكِــي وَ ــسُ نُ تِــي وَ ــالَ إِنَّ صَ
ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــنْ  عَ  [ ، [وَ ـــكَ لَ وَ ــنْــكَ  مِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ ؛  ينَ سلِمِ الـمُ ــنَ  مِ ـــا  نَ أَ وَ  ، تُ ـــرْ مِ أُ لِــكَ  بِــذَ وَ

.(٢) بَحَ ذَ مَّ  ثُ  « بَرُ كْ أَ وَڤُ  ڤِڤِ  مِ بِاسْ  ، تِهِ مَّ أُ وَ
. نَمِ الغَ رُ  كَ ذَ وَ  هُ وَ  ، بشٍ كَ ثَنَّى  مُ  : يْنِ بْشَ كَ

. ونٍ رُ قُ ي  وَ ذَ  : يْنِ نَ رَ قْ أَ
. يَاضٌ بَ وَ ادٌ  وَ سَ فِيهِ  ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  ، ملَحٍ أَ ثنِيَةُ  تَ  : يْنِ لَحَ مْ أَ

. يَّيْنِ صِ خَ أَي:   : نِ يْ أَ وجَ مُ
ءَ  ــا ـغَ بــتـِ ا أَي:   : ــــكَ لَ وَ  ، ـــاءُ ـــطَ لـــعَ ا وَ ـــضـــلُ  لـــفَ ا وَ ـــنُّ  لـــمَ ا ــنــكَ  مِ أَي:   : ـــنْـــكَ مِ

. يــمِ ــرِ لــكَ ا ــكَ  جــهِ وَ
ولَ  هُ الَ حَ إِنَّ ؛ فَ ونُ ن بِاگِ الَ يَكُ ا لَم يَكُ م۴ِ: «فَمَ سالَ يخُ اإلِ الَ شَ قَ

.(٣)« ومُ دُ يَ الَ  وَ عُ  نفَ يَ فَالَ  گِ  ن  يَكُ لَم  ا  مَ وَ ؛  بِاگِ إِالَّ  ةَ  وَّ قُ الَ  وَ
«فوائد الفوائد» (ص ٢٥٠).   (١)

ن إسناده األلباني۴ في «صحيح سنن أبي داود» (١٤٢/٨)  رواه أبو داود (٢٧٩٥)، وحسَّ  (٢)
[الكتاب األم، طبعة غراس].

.(١٢٤/٣) «مجموع الفتاو»  (٣)

Z Ú Ó zǫ̈ a@Ô œ@ ô ̋Ça QU
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ةٍ  قَطِيفَ ، وَ ثٍّ لٍ رَ حْ لَى رَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ جَّ النَّبِيُّ : حَ الَ گ قَ الِكٍ نَسِ بْنِ مَ نْ أَ عَ
ا  فِيهَ ــاءَ  يَ رِ الَ   ، ةٌ جَّ حِ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ مَّ  ثُ ي،  اوِ تُسَ الَ  وْ  أَ  ، ــمَ اهِ رَ دَ ةَ  عَ بَ رْ أَ ي  اوِ تُسَ

.(١)« ةَ عَ مْ سُ الَ  وَ
ا  بِهَ دَ  قَصَ إِن  وَ  ، لِكَ بِذَ ثِمَ  أَ يعَ  التَّسمِ وَ اءَ  يَ «الرِّ جِّ  الحَ ةَ  بَادَ بِعِ دَ  قَصَ ن  فَمَ

ا»(٢). مَ هِ دحِ مَ وَ ينِ  ارَ الدَّ يرِ  بِخَ ازَ  فَ وَ رَ  أُجِ الَى  عَ تَ ڤِ  جهَ وَ
Z ãj ó€a@Ô œ@ ô

̋ Ça @QW

 Q  P  O  N   M  L  K  J  I  ﴿ ڤُگ:  ــــالَ قَ
Z Y X  W V  U T S R ] \﴾ [الرعد].

ونَ  يَكُ تَّى  حَ  ، برِ الصَّ دِ  رَّ جَ لـِمُ م  نهُ مِ يَكتَفِ  لَم  «فَ يِّم۴ِ:  القَ ابنُ  الَ  قَ
.(٣)« هِ جهِ لِوَ ا  الِصً خَ

ــا  ــبً ــلَ طَ ، وَ ــهُ ــفــسَ ــبــدُ نَ ـــهِ الــعَ ــحــبِــسُ بِ ي يَ ــــذِ ، الَّ ـعُ ـافـِ ــبــرُ الــنـَّ ـــوَ الــصَّ ا هُ ـــذَ ــــإِنَّ هَ فَ
.(٤) ابِهِ بِثَوَ ةِ  ظوَ الحَ وَ  ، نهُ مِ ربِ  لِلقُ اءً  جَ رَ وَ  ، هِ بِّ رَ اةِ  رضَ لـِمَ

  Â   Á﴿ گ:  ــــــالَ قَ  . ـــبـــرِ الـــصَّ ـــى  ـــلَ عَ ـــيـــنُ  ـــعِ يُ ي  ــــــذِ الَّ ــــوَ  هُ وَڤُگ 
.[١٢٧ Å﴾ [النحل:       Ä   Ã

الـــتـــرغـــيـــب  «صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  لـــغـــيـــره  وصـــحـــحـــه   ،(٢٨٩٠) مـــاجـــه  ابـــــن  رواه   (١)
.(١١٢٢) والترهيب» 

«قواعد األحكام في مصالح األنام» (١٠١/١). «عدة الصابرين» (ص ٤٨).(٢)   (٣)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٥٧١).  (٤)

Z w z€a@Ô œ@ ô ̋ Ça QV
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٦٢
ونُ  يَكُ الَ  ا  مَ وَ  ، ونُ يَكُ الَ  بِاگِ  ونُ  يَكُ الَ  ا  فَمَ  ... بِاگِ هُ  بْرَ صَ نَّ  أَ أَخبَرَ  «فَ

.(٢) بَاطِلٌ وَ  هُ فَ هُ  جهُ وَ بِهِ  د  رَ يُ لَم  لٍ  مَ عَ لُّ  كُ وَ  ،(١)« ومُ دُ يَ الَ  وَ عُ  نفَ يَ الَ  گِ 
Z Üb Ë v€a@Ô œ@ ô

̋Ça @QX

هِ،  بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّــذِ : «وَ ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ــولَ سُ رَ نَّ  أَ ةَگ:  رَ يْ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ
اءَ  جَ إِالَّ  بِيلِهِ -،  سَ فِي  مُ  لَ كْ يُ نْ  بِمَ مُ  لَ عْ أَ وَڤُ   - ڤِڤِ  بِيلِ سَ فِي  دٌ  أَحَ مُ  لَ كْ يُ الَ 

 .(٣)« كِ سْ الـمِ يحُ  رِ يحُ  الرِّ وَ  ، مِ الدَّ نُ  لَوْ نُ  اللَّوْ وَ  ، ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ
ـــوبِ  جُ ــى: وُ ــلَ ــنــبِــيــهٌ عَ »؛ تَ ــهِ ــبِــيــلِ ــمُ فـِـي سَ ــلَ ــكْ ــنْ يُ ــمُ بِــمَ عــلَ : «وَڤُ أَ ـــهُ ـــولُ قَ وَ
 ، صِ خــالَ ــادٌ لِــإلِ ــبــعَ اســتِ ، وَ ــيــهِ ــخــلِــصِ فِ يــهٌ بِــالـــــمُ ــنــوِ تَ ، وَ ــادِ ــهَ صِ فِــي الــجِ خــــالَ اإلِ

.(٤) تِهِ لَّ بِقِ ارٌ  إِشعَ وَ
دُ  اهِ جَ ڤُڤُڬ: الـمُ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ڤِ ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ نَسٍگ قَ ن أَ عَ وَ
عتُهُ  جَ عتُهُ رَ جَ إِن رَ ، وَ نَّةَ ثتُهُ الجَ ورَ بَضتُهُ أَ ، إِن قَ نٌ امِ لَيَّ ضَ وَ عَ ڤِ هُ بِيلِ فِي سَ

.(٥)« ةٍ نِيمَ غَ أَو  بِأَجرٍ 
 ، ــيــمٌ ــظِ ــا أَصـــلٌ عَ يــضً يــثِ أَ ــدِ ا الــحَ ـــذَ ـــي هَ فِ ــبــدِ الـــبَـــر۴ِّ: «وَ ـــالَ ابـــنُ عَ قَ

. ڤِ بِيلِ سَ فِي  دِ  اهِ جَ لِلمُ يمٌ  سِ جَ فَضلٌ  وَ
 ، ــةُ ــيَّ ــتــهُ الــنِّ ــبَ ــحِ ــا صَ ــا، إِالَّ مَ ــنــهَ ــو مِ ــزكُ ـــالَ الَ يَ نَّ األَعـــمَ ــى أَ ــلَ ـيــلٌ عَ لـِ ـيــهِ دَ فـِ وَ

. بِهِ انُ  يمَ اإلِ وَ ڬ،  گِ صُ  خالَ اإلِ وَ
دِ  اهِ جَ ن أَجرِ الـمُ نقِصُ مِ ةَ الَ تُ نِيمَ نَّ الغَ لَى أَ لِيلٌ عَ يثِ دَ دِ ا الحَ ذَ فِي هَ وَ

.(٣٢٩/٨) «مجموع الفتاو»  (١).(٣٧٩/٨) «مجموع الفتاو»  (٢)
رواه البخاري (٢٨٠٣)، ومسلم ( ١٨٧٦ ). «الـمفهم» (٧٠٧/٣).(٣)   (٤)

رواه الترمذي (١٦٢٠)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٣١٥).  (٥)

Z Üb Ë v€a@Ô œ@ ô
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٦٣
غنَم»(١). يَ لَم  أَو  نِمَ  غَ  ، األَجرِ افِرُ  وَ دَ  اهِ جَ الـمُ نَّ  أَ وَ يئًا،  شَ

ــاءَ  ، ابــتِــغَ ــهِ ــيــلِ ــبِ يــنَ فـِـي سَ ــدِ ــاهِ ــجَ ـــنَ الـــــمُ ـــم مِ ـــاكُ إِيَّ ــنَــا وَ ــلَ ــجــعَ ڤَ أَن يَ لُ ـــســـأَ نَ
.(٢) يرٌ دِ قَ يءٍ  شَ لِّ  كُ لَى  عَ هُ  إِنَّ  ، ڤِ جهِ وَ

Z Ò Ï«á€a@Ô œ@ ô ̋Ça @QY

.(٣) بدِ العَ اتِ  امَ قَ مَ لُ  أَفضَ  : إِلَىڤِ ةِ  عوَ الدَّ امُ  قَ مَ
  Z   Y   X   W   V U      T   S   R    Q   P  ﴿ ڤُگ:  ـــــالَ قَ

c﴾  [يوسف].    b    a   `   _   ^    ]   \ [
يَةِ  اعِ ونَ لِلدَّ ، بِأَن الَ يَكُ ةِ عوَ صِ فِي الدَّ خالَ لَى اإلِ ةِ «التَّنبِيهُ عَ فِي اآليَ وَ
دحٍ  مَ أَو   ، ةٍ اسَ ئَ رِ أَو  الٍ  مَ يلَ  تَحصِ لِكَ  بِذَ دُ  يَقصِ الَ   ، ڤِ جهِ وَ   وَ سِ دٌ  قصَ مَ

.(٤)« بٍ ذهَ مَ أَو  زبٍ  حِ إِلَى  ةٍ  عوَ دَ أَو   ، النَّاسِ نَ  مِ
ي  الَّذِ ؛ فَ هِ و إِلَى نَفسِ وَ يَدعُ هُ ، فَ قِّ ا إِلَى الحَ عَ نَ النَّاسِ لَو دَ ا مِ ثِيرً َنَّ كَ ألِ
إِلَى  و  يَدعُ ي  الَّذِ وَ  ، ڤِ ينُ دِ ومَ  قُ يَ أَن  إِالَّ  يدُ  رِ يُ الَ  ي  الَّذِ وَ  هُ  : إِلَىڤِ و  يَدعُ

.(٥) بَاطِالً أَم  انَ  كَ قا  حَ  ، قبُولَ الـمَ وَ  هُ هُ  ولُ قَ ونَ  يَكُ أَن  يدُ  رِ يُ ي  الَّذِ وَ  هُ  : هِ نَفسِ
يقٌ  ــهُ طَرِ : لَ يــنِــهِ ـــى دِ إِلَ ـــىڤِ وَ ــي إِلَ اعِ ي۴ُّ: «الــدَّ ــعــدِ ــةُ الــسَّ مَ ــالَّ ــالَ الــعَ قَ
 ، قِّ قِّ لِلحَ قِّ إِلَى الحَ ةُ بِالحَ عوَ هُ الدَّ يقُ : فَطَرِ انِ ودَ قصُ هُ مَ لَ ودِهِ، وَ قصُ ةٌ إِلَى مَ يلَ سِ وَ وَ
ةِ  ظَ وعِ المَ وَ ةِ  كمَ بِالحِ أَي:   ، قِّ بِالحَ و  يَدعُ انَ  كَ بِأَن   ، ةُ ثَ الثَّالَ هِ  ــذِ هَ عَت  اجتَمَ ا  ــإِذَ فَ

«التمهيد» (٣٤١/١٨). «شرح رياض الصالحين» (٤٥٤/٣).(١)   (٢)
«مفتاح دار السعادة» (٤٧٤/١).  (٣)

«الـملخص في شرح كتاب التوحيد» (ص٥٢ - ٥٣).  (٤)
«القول الـمفيد على كتاب التوحيد» (١٣٩/١).  (٥)
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٦٤
ڤِ  بِيلُ وَ سَ هُ ، وَ قِّ و إِلَى الحَ انَ يَدعُ كَ ، وَ نُ يَ أَحسَ تِي هِ ةِ بِالَّ لَ ادَ جَ المُ ، وَ نَةِ سَ الحَ
أَي:   ، قِّ لِلحَ ــهُ  تُ عــوَ دَ ــانَــت  كَ وَ  ، ــتِــهِ امَ ــرَ كَ ــى  إِلَ الِكِهِ  لِسَ لُ  وصِ المُ ــهُ  اطُ ــرَ صِ وَ الَى  عَ تَ
الَ  ينِ  ودَ قصُ المَ ــدُ  أَحَ ــهُ  لَ لَ  صَ حَ  ، ڤِ جـــهَ وَ لِــكَ  بِــذَ ا  ــدً ــاصِ قَ الَى،  عَ تَ گِ  ا  خلِصً مُ
ن  امَ بِهِ مِ ا قَ بِ مَ سَ لِ بِحَ سُ ةِ الرُّ ثَ رَ أَجرُ وَ ، وَ ينَ إِلَىڤِ اعِ ابُ الدَّ وَ ثَوَ هُ ، وَ ةَ الَ حَ مَ
ڤِ  بِيلِ م لِسَ هُ لُوكُ سُ لقِ وَ ةِ الخَ ايَ دَ ولُ هِ صُ وَ حُ هُ ، وَ رُ ودُ اآلخَ قصُ ا المَ أَمَّ . وَ لِكَ ذَ
يلِ  اعِي فِي تَكمِ دِ الدَّ ليَجتَهِ ؛ فَ لُ قَد الَ يَحصُ لُ وَ ا قَد يَحصُ ذَ هَ ، فَ يهِ م إِلَ اهُ عَ ي دَ الَّذِ

 . ابِ الثَّوَ ولِ األَجرِ وَ صُ ر بِحُ ليَستَبشِ ، وَ مَ دَّ قَ ا تَ مَ ةِ كَ عوَ الدَّ
م  نهُ مِ لَ  صَ حَ أَو   ، لقِ الخَ ــةُ  ايَ ــدَ هِ ــوَ  هُ وَ الثَّانِي،  ودُ  قصُ المَ لِ  يَحصُ لَم  ا  إِذَ وَ
لِكَ  هُ ذَ بُ لَ الَ يُوجِ ب، وَ يَحتَسِ ليَصبِر وَ ، فَ علِ ولِ أَو بِالفِ هُ بِالقَ ةٌ لَ ةٌ أَو أَذِيَّ ضَ ارَ عَ مُ
 ، لِكَ هُ بِذَ درُ يقُ صَ الَ يَضِ ، وَ الِ مَ جهِ الكَ لَى وَ ةِ عَ عوَ يَامُ بِالدَّ وَ القِ هُ ، وَ هُ عُ نفَ ا يَ تَركَ مَ
ا  مَ لَ  صَ حَ ــو  لَ وَ ادٍ،  اجتِهَ وَ دٍّ  بِجِ ومَ  قُ يَ بَل   ، اتُ رَ سَ الحَ هُ  رَ تَحضُ وَ هُ  نَفسُ فَ  تَضعُ فَ
الَى:  عَ تَ ولِهِ  بِقَ ڤِ  ــــادُ إِرشَ نَهُ  مَّ تَضَ عنَى  المَ ا  ـــذَ هَ وَ  . ــبَــادِ الــعِ ــةِ  ضَ ــارَ ــعَ مُ ــن  مِ لَ  صَ حَ

  Ã  Â Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  μ ﴿
Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  ÉÈ  Ç   Æ Å Ä﴾ [هود].

الَ  ، وَ نهُ يءٍ مِ كٍ لِشَ ارِ يرَ تَ ، غَ لِكَ الً لِذَ كمِ ادٍ، مُ اجتِهَ دٍّ وَ يَامِ بِهِ بِجِ هُ بِالقِ رَ أَمَ فَ
ا  أَمَّ ا؛ وَ ومَ بِهَ قُ يهِ أَن يَ لَ عَ ا، فَ طَالَبُ بِهَ تِي يُ تُهُ الَّ ظِيفَ هِ وَ ذِ هَ م، وَ تِهِ َذِيَّ هِ ألِ درِ جَ صَ رَ حَ

.(١) كِيلٌ يءٍ وَ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ ي هُ ، الَّذِ لِكَ إِلَىڤِ م: فَذَ اتُهُ ازَ جَ مُ بَادِ وَ ةُ العِ ايَ دَ هِ
Z ÚiÏn€a@Ô œ@ ô̋ Ça @RP

ـــى  ـــلَ عَ ـــهُ  ـــلُ ـــحـــمِ يَ الَ  ڬ،  گِ ـــا  ـــيـــهَ فِ ـــا  ـــصً ـــخـــلِ مُ ـــــانُ  نـــــسَ اإلِ ــــونَ  ــــكُ يَ ن  ـــــأَ بِ
«المجموعة الكاملة» (٢٤/١/٥).  (١)

ِ م
Z ÚiÏn€a@Ô œ@ ô̋ Ça @RP



٦٥
 ، ــيءٍ بِــشَ ــم  ــيــهِ لَ إِ بَ  ــرَّ ــتَــقَ يَ ن  أَ الَ  وَ ــم،  ــهُ ــيــعُ ــســمِ تَ الَ  وَ  ، لنَّاسِ ا ةُ  ا ءَ ا رَ مُ  : ــةِ لــتَّــوبَ ا
ــرطٌ  شَ صُ  خــالَ اإلِ وَ ؛  ــةً ــيــقَ ــقِ حَ ــىڤِ  لَ إِ ــوعَ  جُ لــرُّ ا  : ــةِ ــوبَ لــتَّ ــا بِ ــدُ  ــقــصِ يَ ــا  ــمَ نَّ إ وَ
ڬ،  ــىڤِ لَ إِ ــةُ  ــوبَ لــتَّ ا  : ــةِ لِــحَ ــا لــصَّ ا ــالِ  عــمَ األَ ــةِ  ــمــلَ جُ ــن  مِ وَ  ، ــلٍ ــمَ عَ ــلِّ  كُ فِــي 

  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï     Î    Í  ﴿ ــــى:  لَ ــــا ــــعَ تَ ــــــالَ  قَ ــــا  ــــمَ كَ
.(١ لــنــور]( Õ﴾ [ا   Ô
Z ›Ó
‹€a @ ‚b Ó ” @Ôœ @ ô˝Ça @RQ

  j   i   h   g   f    e   d﴿ ڤُگ:  ـــــــــــــالَ قَ
      x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n    m   l   k

z   y  }            |  {﴾ [السجدة].
ــيــلِ  ـــامِ الــلَّ ـــيَ ـــن قِ ـــوهُ مِ خـــفَ ـــا أَ ـــلَ مَ ـــابَ ــيــفَ قَ ـــل كَ مَّ ـــأَ ـــيِّـــم۴ِ: تَ ـــالَ ابـــنُ الـــقَ قَ
ــم  ــهُ ــقَ ــلَ ـــلَ قَ ـــابَ ـــيـــفَ قَ كَ ، وَ ــفــسٌ ــهُ نَ ــمُ ــعــلَ ــا الَ تَ ــمَّ ـــم؟! مِ ـــهُ ـــاهُ لَ خـــفَ ي أَ ــــذِ اءِ الَّ ـــزَ بِـــالـــجَ
اللَّيلِ  ةِ  ــالَ صَ ــى  إِلَ وا  ومُ قُ يَ تَّى  حَ م؟!  عِهِ اجِ ضَ مَ لَى  عَ م  ابَهُ اضطِرَ وَ م  وفَهُ خَ وَ

.(٢) نَّةِ الجَ فِي  األَعيُنِ  ةِ  رَّ بِقُ
ڤُڬ:  ـــــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص: قَ ڤِ ــــــــــولُ سُ ـــــالَ رَ : قَ ــــــالَ ةَگ قَ ـــــرَ يْ ـــــرَ ـــــي هُ بِ ـــــنْ أَ عَ
طَرَ  خَ الَ  وَ  ، عَتْ مِ سَ نٌ  ذُ أُ الَ  وَ  ، أَتْ رَ يْنٌ  عَ الَ  ا  مَ ينَ  الِحِ الصَّ بَادِيَ  لِعِ تُ  دْ دَ عْ «أَ

  z  y     x   w   v   u   t   s   r   q   p﴿ : أَ رَ مَّ قَ ». ثُ رٍ لْبِ بَشَ لَى قَ عَ
{﴾ [السجدة](٣).   |     {

مة ابن عثيمين۴. «شرح رياض الصالحين» (٤٩٨/١)، للعالَّ  (١)
«حادي األرواح» (٥٩٣/٢).  (٢)

رواه البخاري (٣٢٤٤ و٤٧٧٩ و٤٧٨٠ و٧٤٩٨)، ومسلم (٢٨٢٤).  (٣)

Z ›Ó
‹€a @ ‚b Ó ” @Ôœ @ ô˝Ça RQ



٦٦
Z …
öa Ïn€a@Ô œ@ ô ̋Ça @RR

ــعَ  اضَ ــوَ ـــا تَ مَ : «... وَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ڤِ ــــولِ سُ ــنْ رَ ةَگ: عَ ـــرَ يْ ـــرَ بِـــي هُ ــنْ أَ  عَ
ڤُڤُ»(١). هُ عَ فَ رَ إِالَّ   ، گِ دٌ  أَحَ

ــةِ  ــمَ حْ الــرَّ لِّ وَ ــنَــاحِ الــذُّ ــضُ جَ ــفْ خَ ، وَ لْبِ گِ قَ ــارُ الْ ــكِــسَ ــوَ انْ هُ : وَ ــعُ اضُ الــتَّــوَ
  يَرَ بَل  قا،  حَ دٍ  أَحَ ندَ  عِ هُ  لَ   يَرَ الَ  وَ  ، فَضالً دٍ  أَحَ لَى  عَ هُ  لَ   يَرَ فَالَ   ، هِ بَادِ بِعِ
ڤُڬ  يُعطِيهِ ا  إِنَّمَ لُقٌ  خُ ا  ذَ هَ وَ  ، بلَهُ قَ م  لـَهُ وقَ  قُ الحُ وَ  ، يهِ لَ عَ لِلنَّاسِ  لَ  ضْ الفَ

.(٢) هُ بُ رِّ قَ يُ وَ هُ  مُ يُكرِ وَ بُّهُ  يُحِ مَن 
 ، قِّ لِلحَ عَ  اضَ تَوَ فَ  .(٣) ظِيمٌ عَ النَّاسِ  عيُنِ  أَ فِــي  وَ  ، يرٌ غِ صَ هِ  نَفسِ فِي  وَ  هُ فَ

.(٤) نِينَ ؤمِ لِلمُ هُ  نَاحَ جَ فَضَ  خَ وَ
هُ  كــرَ ــيَّــبَ ذِ طَ ، وَ ــوبِ ــلُ هُ فِــي الــقُ ـــدرَ ــى قَ ــالَ ــعَ ڤُ تَ ـــعَ فَ ، رَ لِــكَ ــذَ ــانَ كَ ــن كَ مَ وَ
َهلِ  ألِ وَ نيَا،  الدُّ َهلِ  ألِ عُ  اضُ التَّوَ ا  مَّ أَ وَ  . ةِ رَ اآلخِ فِي  تَهُ  جَ رَ دَ عَ  فَ رَ وَ  ، اهِ األَفوَ فِي 
ا، بَل:  هَ عَ ةَ مَ فعَ تِي الَ رِ ةُ الَّ سَّ الـخِ ، وَ هُ عَ زَّ مَ ي الَ عِ لُّ الَّذِ وَ الذُّ لِكَ هُ ، فَذَ الظُّلمِ

لِكَ -(٥). ذَ ن  مِ بِاگِ  وذُ  نَعُ ةٌ -  رَ اسِ خَ ةٌ  فقَ صَ لٌّ  كُ وَ ةِ،  رَ اآلخِ لُّ  ذُ ا  لَيهَ عَ تَّبُ  تَرَ يَ
بِيرٌ  كَ رٌ  ثَ أَ هُ  لَ صَ  خالَ اإلِ نَّ  أَ وَ  ، صِ خالَ اإلِ اةُ  اعَ رَ مُ  : يثِ دِ الحَ ائِدِ  وَ فَ مِن 
ڤُ،  هُ عَ فَ رَ مَن  نَّ  أَ وَ  ، گِ هُ  لَّ كُ األَمــرَ  نَّ  أَ  : هِ ائِــدِ ــوَ فَ ــن  مِ وَ ؛  ابِ الــثَّــوَ ولِ  صُ حُ فِي 

.(٦) هُ لَ افِعَ  رَ فَالَ   ، هُ عَ ضَ وَ مَن  وَ ؛  هُ لَ افِضَ  خَ الَ 
قطعة من حديث: أخرجه مسلم (٢٥٨٨). «الروح» (ص ٣١٢).(١)   (٢)

«المجموعة الكاملة» (٦/ ١١٤). المصدر السابق (٦/ ١٥٩).(٣)   (٤)
«الـمفهم» (٥٧٥/٦).  (٥)

مة ابن عثيمين۴. ف، للعالَّ «شرح بلوغ الـمرام» (٣٨٨/٦) باختصار وتصرُّ  (٦)

Z …
öa Ïn€a@Ô œ@ ô ̋Ça @RR



٦٧
ــيٍّ إِالَّ فِي  مِ ــا مِن آدَ : «مَ ــالَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص قَ ــولِ سُ ــنْ رَ ــبَّــاسٍک: عَ ــنِ عَ ــنِ ابْ عَ
ا  إِذَ وَ  ، تَهُ مَ كَ حَ ــع  ارفَ  : لَكِ لِلمَ قِيلَ  ــعَ  اضَ ــوَ تَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــكٍ ــلَ مَ بِــيَــدِ   (١) ــةٌ ــمَ ــكَ حَ ــهِ  أسِ رَ

.(٢)« تَهُ مَ كَ حَ ع  ضَ  : لَكِ لِلمَ قِيلَ  بَّرَ  تَكَ
؛  هُ سَ نكُ يَ وَ ڤُ  هُ ضَ يَخفِ بِأَن  اقَبُ  عَ يُ  ، ءَ ستِعالَ االِ يَطلُبُ  ي  الَّذِ بِّرُ  تَكَ المُ فَ

.(٣) هُ عَ رفَ يَ وَ هُ  نعِشَ يُ بِأَن  ڤُ  ثِيبُهُ يُ  ، گِ عُ  اضَ تَوَ يَ ي  الَّذِ عُ  اضِ تَوَ المُ وَ
ــدٌ  حَ ــعَ أَ اضَ ــوَ ــا تَ ـــهُملسو هيلع هللا ىلص: «مَ لُ ـــوْ ــيَّــة۴َ: «قَ ــيــمِ مِ ابــنُ تَ ســـالَ ــيــخُ اإلِ ـــالَ شَ قَ
ا،  عً اضِ تَوَ مُ نْ  كُ يَ مْ  لَ  ، انَهُ بْحَ سُ ڤُ  هُ عَ فَ لِيَرْ عَ  اضَ تَوَ وْ  لَ فَ ڤُڤُ»؛  ــهُ ــعَ فَ رَ إِالَّ   ، گِ

.(٤)« عَ اضُ التَّوَ نَافِي  يُ لِكَ  ذَ وَ  ، ةَ عَ فْ الرِّ هُ  ودُ صُ قْ مَ ونُ  يَكُ هُ  إِنَّ فَ
لِـــكَ  ذَ ــلَ  ــصَ حَ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــهِ ـــهِ جْ وَ ةُ  ادَ إرَ ــهُ  ــانَ ــحَ ــبْ سُ گِ  صَ  ـــــالَ خْ ِ اإلْ نَّ  أَ ــنِــي:  ــعْ يَ
عِ  قَ يَ مْ  لَ  ، اءً تِدَ ابْ ودَ  صُ قْ المَ يَ  هِ   [ ةُ فعَ انَتِ [الرِّ كَ ا  إِذَ فَ ا،  بَعً تَ  [ ةُ فعَ لَتِ [الرِّ صَ حَ

.(٥) هُ انَ بْحَ سُ گِ  صٌ  الَ إِخْ هُ  نَّ أَ ظُنُّ  يَ ا  مَ عَ  قَ وَ ا  إِنَّمَ وَ  ، انَهُ بْحَ سُ گِ  صُ  الَ خْ ِ اإلْ
ـــدٌ  حَ ـــعَ أَ اضَ ـــوَ ـــا تَ ـــولِـــهِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــي قَ فِ ي۴ُّ: «وَ ــعــدِ ــةُ الــسَّ مَ ــالَّ ـــالَ الــعَ قَ وَ
نَ  مِ ا  ثِيرً كَ َنَّ  ألِ  ، هِ عِ اضُ تَوَ فِي  گِ  صِ  خالَ اإلِ وَ صدِ  القَ سنِ  حُ لَى  عَ نبِيهٌ  تَ  « گِ
لِيَنَالَ  اءِ  سَ ؤَ لِلرُّ أَو  م،  نيَاهُ دُ ن  مِ يبَ  لِيُصِ لِألَغنِيَاءِ  عَ  اضُ التَّوَ رُ  يُظهِ قَد  النَّاسِ 
اضٌ  غــرَ هِ أَ ــذِ ــلُّ هَ كُ ، وَ ــةً ــمــعَ سُ ـــاءً وَ يَ ــعَ رِ اضُ ــوَ ــرُ الــتَّ ــظــهِ ــد يُ قَ ، وَ ــهُ ــوبَ ــطــلُ ــم مَ ــبَــبِــهِ بِــسَ
: ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه، وفيها العِذاران؛ وهما من الفرس كالعارضين من  ةُ مَ كَ الحَ  (١)

وجه اإلنسان.
الـــتـــرغـــيـــب  «صـــحـــيـــح  فــــي  األلــــبــــانــــي۴  لـــغـــيـــره  وحـــســـنـــه   ،(١٢٩٣٩) الـــطـــبـــرانـــي  رواه   (٢)

.(٢٨٩٥) والترهيب» 
ف يسير، لشيخ اإلسالم۴. «بيان تلبيس الجهمية» (٧٠/٦) بتصرُّ  (٣)

«كتاب بيان الدليل على بطالن التحليل» (ص ٤١٠)، لشيخ اإلسالم۴.  (٤)
ف يسير. الـمصدر السابق، بتصرُّ  (٥)



٦٨
انًا  إِحسَ وَ  ، ابِهِ لِثَوَ بًا  لَ طَ وَ  ، يهِ إِلَ ا  بً رُّ قَ تَ گِ  عُ  اضُ التَّوَ إِالَّ  بدَ  العَ عُ  نفَ يَ الَ   ، ةٌ دَ فَاسِ

.(١)« گِ صُ  خالَ اإلِ هُ  وحُ رُ وَ انِ  حسَ اإلِ الُ  مَ فَكَ  ، لقِ الخَ إِلَى 
ڤُڬ  ــهُ ــعَ فَ ؛ رَ ــعَ گِ اضَ ــوَ ــن تَ ــمَ ــيــن۴َ: «فَ ــيــمِ ــثَ ــةُ ابــنُ عُ مَ ــالَّ ــالَ الــعَ قَ
ونُ  يَكُ  ، عَ اضِ تَوَ المُ انَ  نسَ اإلِ نَّ  أَ  : دٌ اهَ شَ مُ مرٌ  أَ ا  ذَ هَ وَ  ، ةِ رَ اآلخِ فِي  وَ نيَا  الدُّ فِي 

.(٢)« النَّاسُ بُّهُ  يُحِ وَ  ، نٍ سَ حَ كرٍ  ذِ وَ النَّاسِ  ندَ  عِ ةٍ  فعَ رِ لَّ  حَ مَ
عتُ  اضَ ، أَو تَوَ يرَ قِ لَّمتُ الفَ كَ يرِ وَ قِ عتُ لِلفَ اضَ : لَو تَوَ ولُ قُ ا يَ بَّمَ انُ رُ نسَ اإلِ وَ
ن  طٌّ مِ حَ ضعٌ لِي، وَ ا وَ ذَ ونُ فِي هَ ا يَكُ بَّمَ رُ ، فَ لِكَ ا أَشبَهَ ذَ لَّمتُهُ أَو مَ كَ يرِ وَ غِ لِلصَّ
انِ فِي  نسَ لَى اإلِ لُ عَ يطَانُ يَدخُ الشَّ ، فَ يطَانِ سِ الشَّ اوِ سَ ن وَ ا مِ ذَ لَكِن هَ تبَتِي، وَ رُ
؟  يرِ قِ ا الفَ ذَ عُ لِهَ اضَ تَوَ يفَ تَ : كَ هُ ولُ لَ قُ يَ انَ وَ نسَ أتِي اإلِ يطَانُ يَ الشَّ ... فَ يءٍ لِّ شَ كُ
؟  نٍ ـــالَ ــعَ فُ ي مَ ــيــفَ تَمشِ ــا؟ كَ نً ــالَ ــمُ فُ ــلِّ ــكَ ــيــفَ تُ ؟ كَ ــيــرِ ــغِ ا الــصَّ ــذَ ــعُ لِــهَ اضَ ــوَ ــتَ ــيــفَ تَ كَ
نِيا،  ا أَو غَ بِيرً ا أَو كَ الِمً انَ عَ إِن كَ تَّى وَ ڤُڬ، حَ هُ عَ فَ عَ گِ رَ اضَ لَكِن مَن تَوَ وَ

نًا(٣). ؤمِ انَ مُ ن كَ عَ لِمَ اضَ تَوَ نبَغِي أَن يَ هُ يَ إِنَّ فَ
: التَّالِيَينِ يثَينِ  دِ الحَ ا  ائِمً دَ ر  كَّ تَذَ وَ ا،  عً اضِ تَوَ مُ ن  كُ

يِّنُونَ  هَ نُونَ  مِ ؤْ «الْمُ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ رَک  مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ   -١
 .(٤)« تَنَاخَ اسْ تَهُ  نَخْ أَ إِنْ  وَ  ، ادَ قَ انْ هُ  تَ دْ قُ إِنْ   : َنِفِ األْ لِ  مَ الْجَ ثْلُ  مِ  ، لَـيِّنُونَ

ــهــالً لَـيِّنًا  ــانَ سَ ــنْ كَ : «مَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ــودٍگ: عَ ــعُ ــسْ ــنِ مَ ــنِ ابْ ٢- عَ
 .(٥)« النَّارِ لَى  عَ ڤُڤُ  هُ مَ رَّ حَ يبًا،  رِ قَ

«المجموعة الكاملة» (٧٦/٢).  «شرح رياض الصالحين» (٥٢٦/٣). (١)   (٢)
ف يسير. المصدر السابق (٥٤٣/٢)، بتصرُّ  (٣)

في  األلـــبـــانـــي۴  لــغــيــره  وحــســنــه  اإليــــمــــان» (٧٧٧٨)،  لــشــعــب  فـــي «الـــجـــامـــع  الــبــيــهــقــي  رواه   (٤)
«الصحيحة» (٩٣٦).

رواه أبو يعلى (٥٠٦٠)، وصححه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة » (٩٣٨).  (٥)
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فِي  ــدُ  ــوجَ يُ ــهُ  نَّ ــأَ بِ ــمَ  ــعــلَ يُ أَن  نبَغِي  يَ  ، صِ خـــالَ اإلِ حِ  ادِ ـــوَ قَ كــرِ  بِــذِ ــدءِ  الــبَ ــبــلَ  قَ
إِنَّ  ، وَ يهِ لَ إِلَ أَن تَصِ ، وَ ةً الِصَ ونَ گِ خَ الَ أَن تَكُ اضٌ تَمنَعُ األَعمَ وسِ أَغرَ النُّفُ
لُ  يَعمَ وَ  ، گِ الِصٍ  خَ يرُ  غَ وَ  هُ وَ  ، لبَتَّةَ أَ رٌ  بَشَ اهُ  رَ يَ الَ  يثُ  حَ لَ  مَ العَ لُ  يَعمَ لَ بْدَ  العَ
الَ  ، وَ ڤِ جــهِ ــالِــصٌ لِــوَ ــوَ خَ هُ ــا، وَ ــاقً يهِ نِــطَ لَ ت عَ ارَ ــدَ ــدِ اســتَ ــيُــونُ قَ الــعُ ــلَ وَ ــمَ الــعَ

ا. لِهَ لَ عِ وَ ا  ائِهَ دوَ بِأَ ونَ  الِمُ العَ  ، لُوبِ القُ طِبَّاءُ  أَ وَ ائِرِ  البَصَ أَهلُ  إِالَّ  ا  ذَ هَ يِّزُ  مَ يُ
بِهِ  ارُ  يُسَ فَ  ، يمِ ستَقِ المُ اطِ  ــرَ الــصِّ لَى  عَ قِيمَ  أُ د  فقَ  ، خلِصُ الـمُ بُ  تعَ يَ ــالَ  فَ
 ، يــقُ ــرِ ــيــهِ الــطَّ ــلَ ــت عَ ــطِــعَ ــد قُ ــقَ ، فَ صَ خــــالَ مَ اإلِ ـــرِ ــنْ حُ ــبُ مَ ــتــعَ الَ يَ ، وَ ـــدٌ اقِ ـــوَ رَ هُ وَ
ــاءَ  إِن شَ ــل، وَ ــعــمَ ــلــيَ ـــاءَ فَ ـــإِن شَ ، فَ انَ ـــيـــرَ ــيــنُ فـِـي األَرضِ حَ ــاطِ ــيَ الــشَّ تــهُ  ــهــوَ اســتَ وَ

ا. بُعدً إِالَّ  ڤِ  نَ مِ هُ  لُ مَ عَ هُ  يدُ زِ يَ فَالَ  ك،  ليَترُ فَ
ــيِّ  ــلِ ـــى الــعَ ــا إِلَ ــبِــهَ ــاحِ ةً بِــصَ ـــدَ ـــاعِ ـــوا، صَ ـــلُ ــذُ عُ ــأخُ صِ تَ خــــالَ يــقَ اإلِ ــرِ ــــإِنَّ طَ فَ

. افِلِينَ سَ لِ  أَسفَ فِي  ا  الِكِهَ بِسَ ةً  يَ اوِ هَ  ، الً فْ سُ ذُ  تَأخُ اءِ  يَ الرِّ يقُ  طَرِ وَ ؛  بِيرِ الكَ
؛  الِ اتِ األَعمَ دَ فسِ ن  مُ س مِ احتَرِ ي۴ُّ: «وَ سِ قدِ ةَ الـمَ امَ دَ الَ ابنُ قُ قَ
الَ  وَ  ، لِينَ امِ العَ أَجرِ  لَى  عَ لَ  تَحصُ فَالَ  ؛  عيُكَ سَ يبَ  يَخِ وَ  ، لُكَ مَ عَ دَ  يَفسُ لِئَالَّ 

.(١)« ةُ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ وتَكَ  فُ تَ وَ  ، البَطَّالِينَ ةِ  احَ رَ
ن  ــرُ مِ كــثَ ــا أَ ــهَ اتُ ــدَ ــفــسِ مُ ــالِ وَ ــاتُ األَعــمَ ــحــبِــطَ مُ ــيِّــم۴ِ: «وَ ــالَ ابــنُ الــقَ قَ وَ

«وصية ابن قدامة الـمقدسي» (ص٢٣).   (١)



٧٠
ــا  ــمَّ ــلِ مِ ــمَ ــفــظِ الــعَ ــأنُ فِــي حِ ــا الــشَّ ــمَ ، إِنَّ ــلِ ــمَ ــأنُ فِــي الــعَ ــيــسَ الــشَّ لَ ، وَ ــرَ ــحــصَ أَن تُ

. هُ يُحبِطُ وَ هُ  دُ يُفسِ
. رُ تُحصَ الَ  ةٌ  ثِيرَ كَ ابٌ  بوَ أَ وَ  هُ وَ  ، لِ مَ لِلعَ حبِطٌ  مُ  - قَّ  دَ إِن  وَ  - اءُ  يَ الرِّ فَ

بَعدَ  ا  يُحبِطُهَ وَ ا  بطِلُهَ يُ وَ ا،  هَ قُوعِ وُ الِ  حَ فِي  الَ  األَعمَ دُ  يُفسِ ا  مَ ةُ  فَ عرِ فَمَ
هِ  لمِ عِ ــلَــى  عَ صَ  ــحــرِ يَ وَ  ، ــبــدُ الــعَ ــيــهِ  ــلَ عَ ــتِّــشَ  ــفَ يُ أَن  نبَغِي  يَ ــا  مَ ــمِّ  هَ أَ ــن  مِ ــا:  ــهَ ــوعِ قُ وُ

.(١)« هُ رَ يَحذَ وَ
Z čò fl̋Åč⁄a @ čÄčÖaflÏfl” @Â č‡flœ
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. لِ مَ لِلعَ حبِطٌ  مُ وَ  هُ وَ  ، بِالنَّفسِ اكِ  شرَ اإلِ بَابِ  ن  مِ لِ  مَ بِالعَ العُجبُ 
  ، بِهِ لِيَ  بُ ن  مَّ عَ العُجبِ  الِ  وَ زَ ن  مِ رُ  يسَ أَ ا،   اكِنِهَ مَ أَ ن  عَ بَالِ  الجِ الُ  وَ زَ «وَ
هُ  لَ يمُ  يَستَقِ الَ  هُ  إِنَّ فَ ؛   ابِتَةً ثَ ةً  فَ صِ وَ ةً  لَكَ مَ وَ  ، ةً خَ اسِ رَ يئَةً  هَ ــارَ  صَ ا  إِذَ ا  يَّمَ سِ الَ  وَ
لِ  مَ العَ فِــي  دَ  اجتَهَ ــا  ــمَ ــلَّ كُ وَ  ، بِــهِ ا  هَ قِيَامِ ــعَ  مَ هُ  نَفسُ ــو  ــزكُ تَ الَ  وَ  ، ــتَّــةَ لــبَ أَ ــلٌ  ــمَ عَ ــهُ  ــعَ مَ

.(٢) لَيه»ِ عَ هُ  دَ فسَ أَ
ــةُ  ــهُ آفَ ضُ لَ ــعــرِ ــد يَ صَ قَ خـــالَ نَّ اإلِ ــم أَ ي۴ُّ: «اعــلَ وِ ـوَ ـــامُ الــنـَّ مَ ــالَ اإلِ قَ

.(٣)« هُ لُ مَ عَ بِط  حَ لِهِ  مَ بِعَ بَ  أُعجِ ن  فَمَ  ، العُجبِ
 : ثٌ ــالَ ثَ اتُ  هلِكَ «الـمُ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ ــبَّــاسٍک  عَ ابــنِ  ــنِ  عَ

«الوابل الصيب» (ص٢٢ - ٢٣).  انظر: «فوائد الفوائد» (ص٢٨٨).(١)   (٢)
«شرح األربعين النووية» (ص١٠)، للنووي۴.  (٣)

Z –
‰€bi@ kv »€a Q



٧١
.(١)« تَّبَعٌ مُ   وً هَ وَ  ، طَاعٌ مُ حٌّ  شُ وَ  ، هِ بِنَفسِ رءِ  الـمَ ابُ  إِعجَ

ــيــنَــهُ  ـبَ بَ اتـِ ــرَ ـــى مَ ـــلَ إِلَ صَ ــد وَ ـــهُ قَ نَّ أَ ، وَ اتٍ ـــادَ ـــبَ ــد أَدَّ عِ ـــهُ قَ نَّ ــهُ أَ ــفــسَ  نَ ــرَ ــيَ فَ
ا: نهَ مِ  ، ورٍ مُ أُ ةُ  دَّ عِ لِهِ  مَ عَ ةِ  ؤيَ رُ ن  مِ هُ  لِّصُ يُخَ ي  الَّذِ وَ ؛  هِ نَفسِ ينَ  بَ وَ

. هِ بِنَفسِ الَ  بِاگِ  هُ  نَّ أَ وَ  ، هُ لَ هِ  تَوفِيقِ وَ فَضلِهِ  وَ  ، يهِ لَ عَ ڤِ  نَّةِ لـِمِ هُ  تُ دَ اهَ شَ مُ
كِــلَ  وُ يثُ  حَ إِالَّ  ــكَ  ــلَ هَ ــن  مَ ــكَ  ــلَ هَ ا  فَمَ  ، ــكَ ــلَ هَ هِ  نَفسِ ــى  إِلَ ــهُ  ــلَ كَ وَ إِن  ــهُ  نَّ أَ وَ

. هِ نَفسِ إِلَى 
ـــإِنَّ  ، فَ ــةَ ــتَّ لــبَ ـــيءٌ أَ ــالِــحِ شَ ــهِ الــصَّ ــن فِــعــلِ ــن مِ ــكُ ــم يَ ــهُ لَ ــفــسَ نَ ــيَ وَ ــلِّ ــو خُ ــــهُ لَ نَّ أَ وَ
يَ  هِ وَ  ، ةُ الَ البَطَ وَ  ، اتِ وَ هَ الشَّ إِيثَارُ  وَ  ، لُ سَ الكَ ا  هَ طَبعُ ؛  ةٌ ظَالـِمَ ةٌ  لَ اهِ جَ النَّفسَ 
الَ  وَ  ، يرٌ خَ نهُ  مِ ر  يَصدُ لَم  ا:  ذَ كَ هَ انَ  كَ ا  ومَ ؛  وءٍ سُ لِّ  كُ   ــأَوَ مَ وَ  ، رٍّ شَ لِّ  كُ نبَعُ  مَ

. أنِهِ شَ ن  مِ وَ  هُ
الَ  وَ  ، بْدِ العَ نَ  مِ الَ   ، بِــهِ وَ  ، ڤِ ــنَ مِ وَ  هُ ا  إِنَّمَ ا:  نهَ مِ رُ  يَصدُ ي  ــذِ الَّ يرُ  الـخَ فَ

 >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5   4  3 گ: ﴿  الَ ا قَ ، كمَ بِهِ
 P  O  N  ﴿ گ:  ــالَ قَ وَ G﴾ [النور]،   F  E  D  CB  A   @  ?
 ]  \  [ Z Y  X  W  V  U  T  S  R   Q

فِي  ونَا  كُ يَ ــم  لَ ــةُ  اهَ ــرَ الــكَ هِ  ــذِ هَ وَ بُّ  الـحُ ا  ــذَ ــهَ فَ ؛  ^_﴾ [الــحــجــرات] 

نَ  مِ ا  مَ بَبِهِ بِسَ بْدَ  العَ لَ  عَ فَجَ ا،  مَ بِهِ نَّ  مَ ي  ــذِ الَّ ڤُ  ــوَ هُ لِكن  وَ ا،  بِهَ الَ  وَ النَّفسِ 
ــوَ  ــهُ فَ [الـــحـــجـــرات]،   ﴾h  g  f  e  dc  b  a  `﴿ يـــنَ  ـــدِ اشِ الـــرَّ
هُ فِي  عُ كِيمٌ يَضَ ، حَ هُ مَن الَ يَصلُحُ لَ ا الفَضلِ وَ ذَ ن يَصلُحُ لـِهَ لِيمٌ بِمَ هُ عَ انَ بحَ سُ
في «الصحيحة»  طرقه  بمجموع  األلباني۴  وحسنه  ار» (٣٣٦٦)،  الزخَّ ار «البحر  البزَّ رواه   (١)

.(١٨٠٢)
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. أَهلِهِ يرِ  غَ ندَ  عِ هُ  عُ يَضَ الَ  وَ  ، أَهلَهُ هُ  منَعُ يَ الَ   ، أَهلِهِ ندَ  عِ وَ هِ  عِ اضِ وَ مَ

لَيكَ  عَ ڤِ  نَّةَ مِ ر  فَاذكُ  ، اتِ الطَّاعَ نَ  مِ ةٍ  بِطَاعَ قُمتَ  ا  إِذَ  : سلِمَ الـمُ ي  أَخِ
استِغنَائِهِ  تِهِ وَ ظَمَ عَ تِهِ وَ لَ الَ عَ جَ مَّ مَ ا؛ ثُ لتَهَ مِ تَّى عَ ا حَ هَ رَ ، بِأَن يَسَّ ةِ هِ الطَّاعَ ذِ فِي هَ
 ، يرِ اليَسِ لِ  مَ العَ ا  ذَ لَى هَ عَ دَّ لَكَ  عَ أَ  : لَيكَ عَ هِ  مِ نِعَ ةِ  ثرَ كَ ، وَ تِكَ طَاعَ ن  عَ نكَ وَ عَ
لـِـكَ  ــى ذَ ــلَ كَ عَ ــرَ ــكَ ــمَّ شَ ، ثُ ــهُ ــقُّ ــســتَــحِ ــا الَ تَ ، مَ ــيــمَ ــظِ ابَ الــعَ ـــوَ الـــثَّ يــلَ وَ ــزِ ــاءَ الــجَ ــنَ الــثَّ
يمِ  رِ الكَ ــكَ  بِّ رَ نَّةَ  مِ ــر  ــاذكُ فَ  . يرِ غَ الَ  ظِيمِ  العَ ضلِهِ  بِفَ ا  لُّهَ كُ هِ  ــذِ هَ  ، لَيكَ عَ ثــنَــى  أَ وَ
تَ  لتَفِ تَ أَن  ن  مِ استَحيِ  وَ  ، ةِ الطَّاعَ هِ  ــذِ هَ فِي  يكَ  إِلَ نَ  أَحسَ ا  فِيمَ چ،  يمِ حِ الرَّ
لَكَ  ونُ  يَكُ فَالَ   ، الٍ حَ لِّ  بِكُ ينَا  لَ عَ الَى  عَ تَ گِ  نَّةُ  الـمِ وَ الفَضلُ  بَلِ   ، لِكَ مَ عَ إِلَى 
چ بِــأَن  ـــىڤِ ــالَ إِلَ بــتِــهَ االِ عَ وَ ــرُّ ، إِالَّ الــتَّــضَ ــةِ ــاعَ هِ الــطَّ ــذِ ــولِ هَ ــصُ ــعــدَ حُ ــغــلٌ بَ شُ
غَ  ــرَ فَ ا  ـمَّ لَ  ، مُ ــالَ الــسَّ وَ ةُ  ــالَ الــصَّ يهِ  لَ عَ ــيــمَ  اهِ إِبــرَ لِيلِهِ  خَ ــولَ  قَ عُ  تَسمَ ــا  مَ أَ ا.  بَّلَهَ تَقَ يَ
؟!  بُولِ بِالقَ يهِ  لَ عَ لَ  تَفضَّ يَ أَن  فِي  يهِ  إِلَ لَ  ابتَهَ يفَ  كَ  : يتِهِ بَ بِنَاءِ  فِي  تِهِ  دمَ خِ ن  مِ

﴾ [البقرة].  0  /  .  -  ,  + *   )  (  ﴿  : الَ قَ فَ
نَّةَ  ــلَ الـمِ كــمَ ــد أَ ــقَ ــلَ ــاةِ، فَ ــزجَ ــةِ الـــــمُ ــاعَ هِ الــبِــضَ ـــذِ ــولِ هَ ــبُ ــيــكَ بِــقَ ــلَ ــنَّ عَ ــئِــن مَ ــلَ فَ
فَاهتَمَّ   ، ــانٍ ــرمَ حِ وَ انٍ  ــســرَ خُ ــن  مِ ا  ـهَ لَ ــيَــا  فَ   األُخـــرَ ــنِ  ــكُ تَ إِن  وَ  ، ةَ النِّعمَ ــمَ  أَعــظَ وَ
ندَ  عِ لبِكَ  قَ لَى  عَ هُ  رتَ رَّ كَ وَ ا،  ذَ هَ ثلِ  مِ لَى  عَ اظَبتَ  وَ ا  إِذَ فَ  ، أنِ الشَّ ا  ذَ بِهَ لْ  اشتَغِ وَ
لقِ  اتِ إِلَى الخَ لتِفَ نِ االِ فَكَ عَ رَ ڬ، صَ نتَ بِاگِ استَعَ ، وَ تِكَ نَ طَاعَ اغِ مِ رَ الفَ
صِ  خــالَ اإلِ مَحضِ  لَى  عَ ثَكَ  عَ بَ وَ  ، ابٍ إِعجَ وَ اةٍ  اءَ ــرَ مُ ن  عَ لَكَ  غَ شَ وَ  ، النَّفسِ وَ
يعِ  مِ جَ فِي  لَيكَ  عَ الَى  عَ تَ ڤِ  نَّةِ مِ كرِ  بِذِ كِ  سُّ التَّمَ وَ  ، اتِ الطَّاعَ فِي  الَى  عَ تَ گِ 
اتٍ  ــيــرَ خَ ــا، وَ ــيــبَ فِــيــهَ ةٍ الَ عَ ــرَ ــاهِ ــاتٍ طَ ــاعَ ـــى طَ ــكَ أَرجَ ــلُ لَ ــحــصُ يَ ، وَ تِ ــاالَ الــحَ
 ، ةِ هِ الطَّاعَ ذِ ثلُ هَ ا، بَل مِ ةٍ الَ نَقصَ فِيهَ قبُولَ اتٍ مَ بَادَ عِ ا، وَ وبَ فِيهَ ةٍ الَ شَ الِصَ خَ

. ةٌ بِيرَ كَ لَ ةِ  يقَ قِ بِالحَ ا  إِنَّهَ فَ  ، يرَ غَ الَ  ةً  دَ احِ وَ ةً  رَّ مَ ثَالً  مَ رِ  مُ العُ فِي  لَت  صَ حَ إِن  وَ



٧٣
ا  هَ عُ نَفْ ثُرَ  كَ وَ ا،  هَ قَدرُ ظُمَ  عَ وَ ا  عنَاهَ مَ ثُرَ  كَ د  قَ لَ ا -  هَ دُ دَ عَ لَّ  قَ إِن  وَ ا -  إِنَّهَ وَ
لَى  عَ ــى  ــالَ ــعَ تَ گِ  ــهِ  بِ ــلَ  ــضْ الــفَ وَ  ، يــزٌ ــزِ عَ ا  ثلِهَ لـِمِ الــتَّــوفِــيــقَ  إِنَّ  وَ ــا،  ــبَــاهَ ــقْ عُ ـــابَ  طَ وَ
 ، ينَ ـمِ الَ العَ بُّ  رَ يهِ  لَ عَ ثنِي  يُ وَ هُ  رُ يَشكُ عيٍ  سَ ن  مِ مُ  كرَ أَ عيٍ  سَ أَيُّ  فَ  . بِيرٌ كَ لَ بْدِ  العَ

؟! ينَ ـمِ الَ العَ بُّ  رَ ا  يَهَ ضِ رَ وَ ا  هَ اختَارَ ةٍ  اعَ بِضَ ن  مِ زُّ  عَ أَ ةٍ  اعَ بِضَ أَيُّ  وَ
ـاسِ  الــنـَّ ـــنِ  عَ ـيــهِ  فـِ ــيــبَ  ــغِ تَ أَن   : ــلِ ــمَ الــعَ ـــعُ  نـــفَ ـــيِّـــم۴ِ: «أَ الـــقَ ابـــنُ  ـــالَ  قَ
الَ  وَ  ، ــكَ ــفــسَ نَ ـيــهِ  فـِ   ـــرَ تَ ـــالَ  فَ ؛  ــةِ ــنَّ ــمِ لـــ ا دِ  ـــوُ ـــهُ بِـــشُ ــكَ  ــفــسِ نَ ـــن  عَ وَ  ، صِ خـــالَ ـــاإلِ بِ

.(١ )« ــلــقَ الــخَ   ــرَ تَ
Z ıb Ì ã€a @R

. اءُ يَ الرِّ  : صِ خالَ اإلِ فِي  حِ  ادِ وَ القَ قَدحِ  أَ ن  مِ
 : ــيــنَ ــنَــافِــقِ ــنِ الــمُ ڤُگ عَ ـــالَ (٢)، قَ ـــانُ ـــسَ نْ ــهُ اإلِ ــامَ ــامٍ قَ ــقَ ــحُ مَ ــبَ قْ : أَ ــاءُ يَ الــرِّ

  Z          Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N ﴿
[النساء].  ﴾[

 ، لِينَ ينَ األَرذَ نَافِقِ قِ الـمُ ن أَخالَ دا، مِ نِيءٌ جِ اقِطٌ دَ يلٌ سَ ذِ لُقٌ رَ وَ «خُ هُ  وَ
 ، النَّارِ ــنَ  مِ ــلِ  األَســفَ ركِ  الــدَّ فِــي  ــم  هُ يــنَ  ــذِ الَّ ؛  ينَ ـمِ الَ العَ بِّ  رَ ــن  عَ ينَ  طِعِ نقَ الـمُ

.(٣)« قِ األَخالَ نَ  مِ لِ  األَسفَ ركِ  الدَّ فِي  انُوا  كَ ا  مَ كَ
ــبٌ  ــوجِ مُ  ، ابِ ــوَ لِــلــثَّ بطِلٌ  مُ  ، صِ ــالَ لـِـإلِخْ ــنَــافٍ  مُ  ، ــالِ لِــألَعــمَ حبِطٌ  مُ ــاءُ  يَ الــرِّ

«الفوائد» (ص١٠٥).  (١)
ف يسير.  «مدارج السالكين» (٢٦٩/١)، بتصرُّ  (٢)

مة السعدي۴. ف يسير، للعالَّ «الـمجموعة الكاملة» (٤٨١/١/٥) بتصرُّ  (٣)

Z ıb Ì ã€a @R



٧٤
ي فِي  تِي تَسرِ ةِ الَّ هلِكَ نُوبِ الـمُ بَائِرِ الذُّ ن كَ وَ مِ هُ ، وَ الِ تَعَ بِيرِ الـمُ نَ الكَ قتِ مِ لِلمَ

ا. ـهَ يَحتَاطَ لَ ا وَ رَ بِهَ ونَ أَن يَشعُ ، دُ دِ سَ ةِ فِي الجَ انَ اآلكِلَ يَ رَ ، سَ انِ نسَ لِ اإلِ مَ عَ
. اءُ النَّارَ ئُ الـمَ ا يُطفِ مَ ةِ، كَ بَادَ ئُ نُورَ العِ ؛ يُطفِ ستَطِيرٌ هُ مُ رُّ شَ ، وَ ظِيمٌ هُ عَ طَرُ خَ

ــــابٍ ــــطَ ــــســــتَ ـــــيـــــلٍ مُ ـــــمِ ــــــلٍ جَ ــــــمَ ــــــــــم عَ كَ ــــــــاءُوَ يَ ـــــــهِ الــــــــرِّ ـــــــبِ ـــــــاحِ ــــــعُ أَجــــــــــــرَ صَ ــــــيِّ ــــــضَ يُ
 ﴾K   J   I    H   G   F   E   D       C   B  ﴿ گ:  ــالَ قَ

[الفرقان].

م،  تِهِ يقَ طَرِ لِهِ وَ سُ نَّةِ رُ يرِ سُ لَى غَ نيَا عَ انَت فِي الدُّ تِي كَ الُ الَّ هِ األَعمَ ذِ هَ «فَ
ــيءٍ  بِــشَ ا  بُهَ احِ صَ ا  نهَ مِ عُ  نتَفِ يَ الَ  وَ ا،  ــنــثُــورً مَ ــاءً  ــبَ هَ اڤُ  لُهَ يَجعَ  ، ــهِ جــهِ وَ ــيــرِ  لِــغَ وَ
عيَهُ  سَ   يَرَ أَن   : ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ بدِ  العَ لَى  عَ اتِ  رَ سَ الحَ أَعظَمِ  ن  مِ ا  ذَ هَ وَ ؛  أَصالً
 ، ــلِــهِ ــمَ ــى عَ ــلُ إِلَ ــامِ ــانَ الــعَ ــا كَ جُ مَ حـــوَ ــوَ أَ هُ ، وَ ــيءٍ ــنــهُ بِــشَ ع مِ نتَفِ ــم يَ ــا لَ ــائِــعً ــهُ ضَ ــلَّ كُ

م»(١). يهِ عِ بِسَ النَّافِعِ  عيِ  السَّ أَهلُ  دَ  عِ سَ قَد  وَ
الً  مَ عَ هُ  لُ مَ عَ وَ  ، ةً الِحَ صَ نِيَّتُهُ  ن  تَكُ لَم  ن  «فَمَ م۴ِ:  سالَ اإلِ يخُ  شَ الَ  قَ
 ، وَ البَاطِلُ هُ ، وَ ڤِ جهِ يرِ وَ ا أَو لِغَ دً الً فَاسِ مَ انَ عَ ، وإِالَّ كَ ڤِ جهِ ا لِوَ الِحً صَ

v﴾ [الليل]»(٢).     u   t     s  ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ ا  مَ كَ
يرِ  بِغَ ـيَّةُ  النـِّ وَ  ، نَاءٌ عَ نِيَّةٍ  يرِ  بِغَ لُ  مَ «العَ ي۴ُّ:  سِ قدِ الـمَ ةَ  امَ دَ قُ ابنُ  الَ  قَ

  B ﴿ :الَى عَ ڤُ تَ الَ ، قَ بَاءٌ يقٍ هَ يرِ تَحقِ ن غَ صُ مِ خالَ اإلِ ، وَ اءٌ يَ صٍ رِ إِخالَ
K﴾ [الفرقان]» (٣).   J   I    H   G   F   E   D       C

«الرسالة التبوكية» (ص ١٥٤).  «االستقامة» (٢٩٤/٢). (١)   (٢)
«مختصر منهاج القاصدين» (ص٤٥٤).   (٣)



٧٥
ـــاءً  ـــبَ هُ هَ ــــــدَّ كَ ، وَ ـــهُ ـــعـــيَ ـــي] سَ ائِ ـــرَ ـــنُ [الـــمُ ـــايِ ـــعَ ـــا يُ مَ ـــنـــدَ ! عِ ةِ ـــســـرَ ةَ الـــحَ ـــــدَّ ـــا شِ ـــيَ فَ

ا(١). نثُورً مَ
ا،  ارً افتِقَ وَ بِهِ  ةً  انَ استِعَ وَ  ، بِاگِ ا  يَاذً عِ  ، تُجبَرُ الَ  تِي  الَّ يبَةُ  صِ الـمُ يَ  هِ هِ  ذِ هَ وَ

.(٢) بِاگِ إِالَّ  ةَ  وَّ قُ الَ  وَ ولَ  حَ الَ  وَ  ، يهِ لَ عَ الً  كُّ تَوَ وَ
بَاءً  هَ هُ  تُ بَادَ عِ ت  ارَ صَ وَ بًا،  طَ حَ انِ  لِلنِّيرَ ارَ  صَ ةِ  بَادَ العِ فِي  دٍ  جتَهِ مُ ن  مِ م  كَ

. يمِ رِ الكَ ڤِ  جهِ لِوَ ةً  الِصَ خَ ن  تَكُ لَم  ا  َنَّهَ ألِ ا؟!  نثُورً مَ
ـــا ـــيً ائِ ـــرَ مُ ـــا  ـــومً يَ ــــالِ  بِــــاألَعــــمَ ـــــكُ  تَ الَ  ـــــلِ«وَ ئِ الَ ــــصِّ الـــــدَّ ــــنَ ـــــــركٌ بِ ـــــا شِ يَ ــــــــإِنَّ الـــــرِّ فَ
ـــا يَ ـــلُ بِـــالـــرِّ ـــعـــمَ ـــــانَ يَ ــــد كَ ـــن قَ يــــلٌ لِـــمَ ــــوَ »(٣)فَ ـــــــلِ ـــــــامِ ـــــــعَ بِ ـــــيـــــسَ  لَ گِ  ـــــهِ  ـــــتِ ـــــاعَ ـــــطَ بِ

: ةٌ ثَ ثَالَ اءِ  يَ الرِّ أَسبَابُ  وَ
. النَّاسُ هُ  حَ يَمدَ أَن  َجلِ  ألِ لَ  مَ العَ لُ  يَعمَ فَ  ، مدِ الحَ ةِ  ذَّ لَ بُّ  حُ  : لُ األَوَّ

نٌ  ــالَ فُ  : نهُ عَ الَ  قَ يُ الَ  تَّى  حَ  ، ةَ ــالَ الــصَّ نُ  يُحسِ فَ  ، مِّ الــذَّ ــنَ  مِ ارُ  ــرَ الــفِ الثَّانِي: 
. النَّاسِ مِّ  ذَ ن  مِ و  يَنجُ فَ  ، ثَالً مَ تِهِ  الَ صَ فِي  عُ  يُسرِ

. النَّاسِ ي  يدِ أَ ا  فِيمَ عُ  الطَّمَ  : الثَّالِثُ
 : ــالَ يِّگ قَ ــرِ ــى األَشــعَ ــوسَ بِــي مُ يــثِ أَ ــدِ ــاءَ فِــي حَ ــا جَ ا: مَ ــذَ ــدُ لِـــــهَ ــشــهَ يَ وَ
 ، ةً اعَ جَ ــاتِــلُ شَ ــقَ يُ ، وَ ــيَّــةً ــمِ ــاتِــلُ حَ ــقَ ــلُ يُ جُ : الــرَّ ــالَ ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ــى الــنَّــبِــيِّ ــلٌ إِلَ جُ ــاءَ رَ جَ
ڤِڤِ  ةُ لِمَ كَ ونَ  لِتَكُ اتَلَ  قَ نْ  «مَ  : الَ قَ ؟  ڤِ بِيلِ سَ فِي  لِكَ  ذَ أَيُّ  فَ  ، اءً يَ رِ اتِلُ  قَ يُ وَ

.(٤)« ڤِڤِ بِيلِ سَ فِي  وَ  هُ فَ يَا،  لْ الْعُ يَ  هِ
ف يسير. «مدارج السالكين» (١٧/١)، بتصرُّ «مفتاح دار السعادة» (٢٦٤/١- ٢٦٥).(١)   (٢)

«نظم الجوهر في النواهي واألوامر» (ص٢٣).  (٣)
رواه البخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤).   (٤)



٧٦
. دَ ـحمَ يُ وَ رَ  لِيُذكَ أَي:   ،« ةً اعَ جَ شَ اتِلُ  قَ «يُ  : ائِلِ السَّ قَولِ  عنَى  فَمَ

. مَّ ذَ يُ أَو  رَ  قهَ يُ أَن  أنَفُ  يَ أَي:   ،« يَّةً مِ حَ اتِلُ  قَ «يُ  : ولِهِ قَ عنَى  مَ وَ
.(١) هُ انُ كَ مَ   لِيُرَ أَي:   ،« اءً يَ رِ اتِلُ  قَ «يُ  : ولِهِ قَ عنَى  مَ وَ

 ، ةٍ دَ ـــدِّ ـــعَ ـــتَ ـــاتٍ مُ ـــامَ ـــقَ ـــاءِ فِـــي مَ يَ ةَ الـــرِّ ـــورَ ـــطُ ملسو هيلع هللا ىلص خُ ڤِ ــــــولُ سُ ــــحَ رَ ضَّ ــد وَ ــقَ لَ
: ةٍ عَ تَنَوِّ مُ اتٍ  بَارَ بِعِ وَ

V ŽŸ^ Ćq ĆÇ÷] < ŽxÈ Žä€̌{÷] < ŽÌfľj Ž <‡ Ž⁄ <‡̌È Ž€Ž◊ä Ł€{÷] <Ó◊̌¬̌ < ŁÜŞ̌}_̌ < Ł^Ë̌ đÜ÷] <I_

رُ  اكَ تَذَ نَ نَحنُ  وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ڤِ ولُ سُ رَ ينَا  لَ عَ جَ  رَ خَ  : الَ قَ عِيدٍگ  سَ بِي  أَ ن  عَ
نَ  مِ ي  ندِ عِ م  لَيكُ عَ فُ  أَخــوَ ــوَ  هُ ا  بِمَ كُم  أُخبِرُ الَ  «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــالَ جَّ الــدَّ يحَ  سِ الـمَ
ــومَ  ــقُ : أَن يَ ــيُّ ــفِ ـــركُ الــخَ : «الـــشِّ ـــالَ ـــقَ ــى، فَ ــلَ ــا: بَ ــلــنَ : قُ ــــالَ ؟» قَ ـــالِ جَّ ــيــحِ الـــدَّ ــسِ الـــــمَ

.(٢)« لٍ جُ رَ نَظَرِ  مِن    يَرَ ا  لـِمَ  ، هُ تَ الَ صَ نُ  يِّ يُزَ فَ لِّي،  يُصَ لُ  جُ الرَّ
بِهِ  دَ  قَصَ ــد  قَ وَ  ، گِ هُ  لَ مَ عَ نَّ  أَ  ، رُ يُظهِ بهُ  احِ صَ َنَّ  ألِ يا»  فِ «خَ اهُ  مَّ سَ ــا  ــمَ إِنَّ وَ

.(٣) َجلِهِ ألِ هُ  تَ الَ صَ نَ  يَّ زَ وَ  ، فِيهِ هُ  كَ رَ شَ أَو   ، هُ يرَ غَ
فِي  هُ  نَّ أَ يا:  فِ خَ ونِهِ  كَ جهُ  وَ وَ  ، يٌّ فِ خَ ركٌ  شِ اءَ  يَ الرِّ نَّ  أَ  : فِيهِ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ وَ
دَ  ڤُچ، الَ أَحَ ا إِالَّ هَ علَمُ هِ الَ يَ ذِ هَ ، وَ لُوبِ الِ القُ أَعمَ دِ وَ اصِ قَ الـمَ النِّيَّاتِ وَ

ڤُچ. إِالَّ  ، دَ اصِ قَ الـمَ علَمُ  يَ وَ  ، َّاتِ النِّي علَمُ  يَ
لِ  لَى أَفضَ هُ عَ افَ ملسو هيلع هللا ىلص خَ َنَّ النَّبِيَّ ، ألِ تِهِ طُورَ لَى خُ لِيلٌ عَ : دَ يثِ دِ فِي الحَ وَ

انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (ص ٢٨٤).   (١)
نه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٤٠٨) [طبعة  رواه ابن ماجه (٤٢٠٤)، وحسَّ  (٢)

مكتبة المعارف].
«الدين الخالص» (٣٨٥/٢).  (٣)



٧٧
دَّ  أَشَ م  لَيهِ عَ هُ  افُ ـخَ يَ نَّهُملسو هيلع هللا ىلص  أَ وَ م؟!  هِ يرِ بِغَ يفَ  فَكَ  ، ةُ ابَ حَ الصَّ مُ  هُ وَ ةِ  األُمَّ هِ  ذِ هَ

. نهُ مِ يَسلَمُ  مَن  لَّ  قَ َنَّهُ  ألِ  ، الِ جَّ الدَّ يحِ  سِ الـمَ فِتنَةِ  ن  مِ م  لَيهِ عَ افُ  ـخَ يَ ا  ـمَّ مِ
 :- فِتنَتِهِ  ن  مِ م  اكُ إِيَّ وَ انَاڤُ  قَ وَ  - فِتنَتِهِ  ظَمِ  عِ عَ  مَ الُ  جَّ الدَّ يحُ  سِ الـمَ ا  مَّ أَ
ا  ذَ هَ فَ  : اءُ يَ الرِّ ا  مَّ أَ  ، أَحيَاءٌ م  هُ وَ جُ  يَخرُ وَ هُ  ونَ رُ اصِ عَ يُ ينَ  ذِ الَّ لَى  عَ هُ  رُ رَ ضَ ا  إِنَّمَ فَ

.(١) قتٍ وَ لِّ  كُ ]فِي  ، [وَ صرٍ عَ لِّ  كُ فِي  يعِ  مِ الجَ لَى  عَ هُ  طَرُ خَ
 ، أنِهِ ا فِي شَ يَّنَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص بَ النَّبِيُّ ، وَ يِّنٌ رٌ بَ مرٌ ظَاهِ يحِ أَ سِ مرَ الـمَ إِنَّ «أَ ا فَ أَيضً وَ
أَن  ، وَ ةٍ ــالَ ــلِّ صَ ــرَ كُ آخِ ــوا  ــدعُ بِــأَن يَ ــم  هُ ــرَ مَ أَ ، وَ نهُ ــةَ مِ رَ األُمَّ ــذَّ حَ ، وَ تَهُ فَ ــيَّــنَ صِ بَ وَ
ا،  ثِيرً كَ لبِ  لِلقَ ضُ  يَعرِ هُ  إِنَّ فَ  : اءُ يَ الرِّ ا  مَّ أَ ؛  الِ جَّ الدَّ يحِ  سِ الـمَ فِتنَةِ  ن  مِ وا  يذُ يَستَعِ
يئًا  لَّى شَ تَخَ بْدَ إِلَى أَن يَ ودُ العَ قُ ركُ يَ ا الشِّ ذَ هَ . وَ لُوبِ أتِي إِلَى القُ يطَانُ يَ الشَّ وَ
لِكَ  لِذَ ؛  خلُوقِينَ الـمَ بَةِ  اقَ رَ مُ ــى  إِلَ هَ  تَّجِ يَ وَ  ، ــالَ عَ وَ ــلَّ  جَ ڤِ  ــبَــةِ اقَ ــرَ مُ ن  عَ يئًا  فَشَ

.(٢)« الِ جَّ الدَّ يحِ  سِ الـمَ نَ  مِ ينَا  لَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ندَ  عِ فَ  أَخوَ ارَ  صَ
 ، ـــاءِ يَ الـــرِّ اءِ  دَ ـــن  مِ  : ـــهِ ـــتِ مَّ أُ ــى  ــلَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ـــــولُ سُ رَ ـــافَ  ـــخَ يَ أَن  ـــةَ  ابَ ـــرَ غَ ـــالَ  فَ
ـــهُ إِالَّ  ــقُ لَ فَّ ــوَ ، الَ يُ ــلِ ــمَ صَ فِــي الــعَ خــــالَ ـــإِنَّ اإلِ ؛ فَ ــةِ ــدحَ الـــــمَ ــةِ وَ ــمــعَ ــصــدِ الــسُّ قَ وَ
ــةٌ  ــلَ جِ ــم وَ ــهُ ــوبُ ــلُ قُ آتَــوا وَ ــا  ــونَ مَ ــؤتُ يــنَ يُ ــذِ ، الَّ ــخِ اسِ الــرَّ ــانِ  يــمَ هــلِ اإلِ ــن أَ لِيلُ مِ القَ

.(٣) ونَ عُ اجِ رَ م  بِّهِ رَ إِلَى  م  نَّهُ أَ
V ćÍ ŽÀ~̌÷] < Ł’Ü đé÷] <Á̌ Ł‚ < Ł^Ë̌ đÜ÷] <Ih

فَ  خـــوَ أَ «إِنَّ   : ــــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ـــــولَ سُ رَ نَّ  أَ ــيــدٍگ:  ــبِ لَ بـــنِ  ــودِ  ــحــمُ مَ ـــن  عَ
«إعانة الـمستفيد» (٩٦/٢).  (١)

«التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ص٤٠١ - ٤٠٢).  (٢)
«األفنان النديَّة» (٤٤٠/٦).  (٣)



٧٨
                             ، ــــرُ ــــركُ األَصــــغَ ــــــا الــــشِّ مَ ـــــوا: وَ ـــــالُ ». قَ ــــــرُ ــــركُ األَصــــــغَ ـــمُ الــــشِّ ـــيـــكُ ـــلَ ــــــــافُ عَ خَ ــــا أَ مَ
  ــزَ جَ ا  إِذَ  ، ةِ يَامَ القِ ــومَ  يَ م  لَـهُ ڤُڤُڬ  ــولُ ــقُ يَ  ، ــاءُ يَ «الــرِّ  : ــالَ قَ ؟  ڤِ ــولَ سُ رَ ــا  يَ
ل  هَ وا  انظُرُ فَ نيَا،  الدُّ فِي  ونَ  اؤُ رَ تُ نتُم  كُ ينَ  الَّذِ إِلَى  بُوا  اذهَ م:  الـِهِ بِأَعمَ النَّاسَ 

؟!»(١). اءً زَ جَ م  هُ ندَ عِ ونَ  دُ تَجِ
م  وهُ اءَ رَ ينَ  ذِ الَّ لَى  عَ م  يلُهُ يُحِ هُ  نَّ أَ وَ  ، ائِينَ رَ الـمُ الَ  أَعمَ بطِلُ  يُ هُ  نَّ أَ عنِي:  يَ

وا: انظُرُ  : الُ يُقَ فَ نيَا،  الدُّ فِي 
نيَا؟! م فِي الدُّ وهُ يتُمُ ائَ رَ م، وَ هُ ندَ نتُم عِ يَّ زَ ينَ تَ ذِ ئِكَ الَّ م، أَي: أُولَ ثِيبُونَكُ هَلهَل يُ

ابًا؟! وَ ثَ م  هُ ندَ عِ ونَ  دُ تَجِ هَلهَل 
م؟!(٢) الِكُ أَعمَ لَى  عَ اءً  زَ جَ م  هُ ندَ عِ ونَ  دُ تَجِ هَلهَل 

 : ائِلِ القَ رُّ  دَ گِ  وَ
ــهُ ــعــيُ فُ سَ ــيُــعــرَ ـــا سَ ـــومً ءٍ يَ ـــــلُّ امـــــرِ كُ (٣)وَ ائِلُ صَ ـــٰهِ الحَ لَ ندَ اإلِ لَت عِ صِّ ا حُ إِذَ

ــلِ  ــمَ الــعَ ، وَ ــقــوَ ـــامَ الــنَّــاسِ بِــالــتَّ مَ ــنَّــعُ أَ ــتَــصَ ــانَ يَ نــسَ نَّ اإلِ : أَ ــعــنَــاهُ ــاءُ مَ يَ الــرِّ وَ
نَ  مِ اءُ  يَ الرِّ فَ ؛  وهُ حُ يَمدَ أَن  أَجلِ  ن  مِ  ، لِــكَ ذَ غيرِ  وَ  ، ةِ الَ الصَّ انِ  إِتقَ وَ  ، الِحِ الصَّ
ن  مِ  ، الِحَ الصَّ لَ  مَ العَ لُ  يَعمَ وَ  هُ وَ  ، النَّاسُ اهُ  رَ يَ أَن  انُ  نسَ اإلِ بَّ  يُحِ أَن   : ةِ ؤيَ الرُّ

وهُ (٤). حُ يَمدَ أَن  أَجلِ 
ـــالِ  ـــنَ األَعـــمَ  مِ ــــرَ ــا يُ ــيــمَ ـــاءَ فِ يَ نَّ الـــرِّ : أَ ــةِ ــمــعَ الــسُّ ـــاءِ وَ يَ ــيــنَ الـــرِّ ـــرقُ بَ الـــفَ وَ
 : ــةُ ــمــعَ ــــا الــسُّ مَّ . أَ ـــةِ قَ ـــدَ الـــصَّ ةِ وَ ـــالَ ـــالـــصَّ ، كَ هِ ـــيـــرِ ــا لِـــغَ ـهَ ــاطِــنـُ بَ ، وَ ـــا گِ هَ ـــرُ ـــاهِ ــتـِـي ظَ الَّ

رواه أحمد (٤٢٨/٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٢).  (١)
مة عبدڤ بن عبد الرحمن الجبرين۴. «منهاج الـمسلم» (ص ١٨٧)، للعالَّ  (٢)

«إصالح الـمجتمع» (ص١١).  «إعانة الـمستفيد» (٩٦/١).(٣)   (٤)



٧٩
 ، ڤِ ــيــرِ لِــغَ ا  نهَ مِ ــصــدُ  الــقَ وَ  ، گِ ــا  هَ ــرُ ــاهِ ظَ ــتِــي  الَّ الِ  األَقـــوَ ــنَ  مِ ــعُ  ــســمَ يُ ا  لـِمَ ــيَ  ــهِ فَ
أَن   : لِّمِ تَكَ الـمُ قَصدُ  وَ ؛  الِ األَقــوَ نَ  مِ لِكَ  ذَ يرِ  غَ وَ  ، عظِ الوَ وَ كرِ  الذِّ وَ ةِ  اءَ رَ القِ كَ
ــدٌ  ــيِّ ، جَ مِ ــالَ ــدٌ فِــي الــكَ ــيِّ ــوَ جَ ــوا: هُ ــولُ ــقُ يَ ، وَ ــيــهِ ــلَ ــثــنُــوا عَ ــيُ ، فَ ــهُ مَ ــالَ ــعَ الــنَّــاسُ كَ ــســمَ يَ
ا  ، إِذَ ـــرآنِ ـــوتِ فِـــي الـــقُ ـــنُ الـــصَّ ـــسَ ــــهُ حَ نَّ ، إِ ــةِ ــطــبَ ـــدٌ فِـــي الــخُ ـــيِّ ، جَ ةِ رَ ـــاوَ ـــحَ فِـــي الـــــــمُ
اتِ  ــرَ ــاضَ ــحَ ــي الـــــمُ ــلــقِ ــانَ يُ ا كَ ـــإِذَ ؛ فَ لِـــكَ َجـــلِ ذَ ، ألِ ــرآنِ ــالــقُ ــهُ بِ ــوتَ ــنُ صَ ــسِّ ــحَ ــانَ يُ كَ

.(١) ةٌ معَ سُ ا  ذَ هَ فَ  ، النَّاسُ هُ  حَ يَمدَ أَن  أَجلِ  ن  مِ  ، وسَ رُ الدُّ وَ اتِ  وَ النَّدَ وَ
ــركٍ  شِ ــرٍ وَ ــاهِ ــركٍ ظَ : شِ ــيــنِ ــوعَ ــلَــى نَ ــركَ عَ َنَّ الــشِّ ، ألِ ــيٌّ ــفِ ــركٌ خَ ــاءُ شِ يَ الــرِّ وَ
ــوَ  ــدعُ ، بِـــأَن يَ الِ األَقـــــوَ ــالِ وَ ــلُ فِــي األَعــمَ ــثَّ ــمَ ــتَ ي يَ ـــذِ : الَّ ــرُ ــاهِ ــركُ الــظَّ ، الــشِّ ــيٍّ ــفِ خَ
النَّاسُ  اهُ  رَ يَ رٌ  ظَاهِ ا  ذَ هَ  ، ڤِ يرِ بِغَ يَستَغِيثَ  أَو   ، ڤِ يرِ لِغَ ذبَحَ  يَ أَو   ، ڤِ يرَ غَ
 ، لْبِ القَ فِي  َنَّهُ  ألِ  ، النَّاسُ نهُ  عَ ي  يَدرِ الَ  يٌّ  فِ خَ ركٌ  شِ نَاكَ  هُ لَكِن  ؛  ونَهُ عُ يَسمَ وَ
لِمَ  سَ ا  إِذَ انُ  نسَ فَاإلِ ؛  ةِ ادَ رَ اإلِ وَ ـيَّةِ  النـِّ فِي  ركُ  الشِّ وَ  هُ وَ ڤُچ،  إِالَّ هُ  علَمُ يَ الَ 
فِي  ونُ  يَكُ ي  ــذِ الَّ ــرِ  األَصــغَ ركِ  الشِّ ــنَ  مِ يَسلَمُ  الَ  قَد  ــهُ  ــإِنَّ فَ  ، األَكــبَــرِ ركِ  الشِّ ــنَ  مِ

.(٢) يدَ دِ الشَّ رَ  ذَ الحَ نَ  ؤمِ الـمُ يُعطِي  ا  مَّ مِ ا  ذَ هَ وَ  ، لُوبِ القُ
لَى  ــهُ عَ ــافَ ملسو هيلع هللا ىلص خَ َنَّ الــنَّــبِــيَّ ، ألِ ــركِ ــنَ الــشِّ ــوفُ مِ : فِــيــهِ الــخَ يــثُ ــدِ ا الــحَ ــذَ ــهَ فَ
ــالِ  ــمَ ـــعَ كَ : مَ ـــــةِ هِ األُمَّ ــــذِ ـــلِ هَ فـــضَ ـــى أَ ـــلَ عَ ، وَ ــــارِ األَنــــصَ يــنَ وَ ــرِ ــاجِ ــهَ ــمُ اتِ الـــ ـــــادَ سَ
هُ  افُ يَخَ الَ  يفَ  فَكَ م؛  نِيَّتِهِ ــةِ  ــحَّ صِ وَ م،  لِهِ مَ عَ ــةِ  ــايَ غَ وَ م،  انِهِ إِيمَ ةِ  ــوَّ قُ وَ م،  هِ لمِ عِ

؟!(٣) اتِبَ رَ بِمَ ـيَّةِ  النـِّ وَ  ، لِ مَ العَ وَ  ، انِ يمَ اإلِ وَ لمِ  العِ فِي  م  ونَهُ دُ وَ  هُ مَن 
ــن  ــمَ ، فَ كَ ـــيـــرَ ـــصِ ـــــىڤِ مَ نَّ إِلَ ـــم أَ اعـــلَ ، وَ ـــالِـــكَ ا - فِـــي حَ ــــذَ ـــا هَ ــل - يَ مَّ ــتَــأَ فَ

«إعانة الـمستفيد» (٩٠/٢). المصدر السابق (٩٧/١).(١)   (٢)
«الدين الخالص» (٤١٩/١).  (٣)



٨٠
؟(١) قِيلُكَ ا  فَمَ  ، يلُكَ قِ مَ برِ  القَ فِي  وَ ؟  كَ يرُ نَصِ

V ŽŸ^€̌¬ ˇ̇
Ž÷ < fiºŽfv Ł⁄ < Ł^Ë̌ đÜ÷] <It

گ:  ڤُ ـــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص: «قَ ڤِ ــــــولُ سُ ــــالَ رَ : قَ ــــالَ ةَگ قَ يـــرَ ـــرَ بِــــي هُ ـــن أَ عَ
ي،  ــيــرِ ــيَ غَ ــعِ كَ فِــيــهِ مَ شــرَ ــالً أَ ــمَ ــلَ عَ ــمِ ــن عَ ، مَ ــركِ ــنِ الــشِّ ــاءِ عَ كَ ــرَ غــنَــى الــشُّ ــا أَ نَ أَ

.(٢)« هُ ركَ شِ وَ كتُهُ  تَرَ
ڤَ  لَ عَ جَ قَد  انَ  كَ  ، هُ يرَ غَ وَ الَى  عَ تَ ڤَ  لِهِ مَ بِعَ ا  دً قَاصِ ائِي  رَ الـمُ انَ  كَ ا  ــمَّ لَ
 ، قِ طـــالَ ــى اإلِ ــلَ ــنِــيُّ عَ ــوَ الــغَ ــى هُ ــالَ ــعَ ــاگُ تَ ، فَ لِــكَ ــذَ ــانَ كَ ا كَ ـــإِذَ ــا، فَ يــكً ــرِ ــى شَ ــالَ ــعَ تَ
نَاهُ  غِ وَ هِ  مِ رَ بِكَ لِيقُ  يَ فَالَ   ، اعتِبَارٍ لِّ  بِكُ يهِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ لقِ  الخَ يعُ  مِ جَ بَل  اءُ  كَ رَ الشُّ وَ
ــهُ  مَ ــرَ كَ وَ گ  ــهُ ــالَ ــمَ كَ ــإِنَّ  فَ  ، يــكٌ ــرِ شَ فِيهِ  ــهُ  لَ ــلَ  ــعِ جُ ي  ــذِ الَّ لَ  مَ العَ قبَلَ  يَ أَن   : ــامِّ الــتَّ

.(٣) لِكَ ذَ قبَلَ  يَ الَ  أَن  بُ  يُوجِ  : نَاهُ غِ وَ
جبٍ  عُ أَو   ، اءٍ يَ رِ ن  مِ  : ةٍ بِآفَ لُ  مَ العَ يُحبَطُ  قَد  «وَ  :۴ بٍ جَ رَ ابنُ  الَ  قَ

.(٤)« بُهُ احِ صَ بِهِ  رُ  يَشعُ والَ   ، لِكَ ذَ نَحوِ  وَ  ، بِهِ
V ŽÖ^ Ćfl÷] < ŽŸÁ Ł} ŁÇŽ÷ < figf̌â̌ < Ł^Ë̌ đÜ÷] <IÅ

لَ  : «إِنَّ أَوَّ ــولُ ــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ـــــولَ سُ ــعــتُ رَ ــمِ : سَ ـــالَ ةَگ قَ يـــرَ ـــرَ بِـــي هُ ـــنْ أَ عَ
ا،  هَ فَ رَ عَ تَهُ فَ مَ هُ نِعْ فَ رَّ عَ هِ فَ أُتِيَ بـِ ، فَ دَ هِ تُشْ لٌ اسْ جُ ، رَ يهِ لَ ةِ عَ يَامَ ومَ القِ ى يَ قْضَ النَّاسِ يُ
 ، ــتَ بْ ــذَ كَ  : ــالَ قَ  ، ــدتُ ــهِ ــتُــشْ اسْ تَّى  حَ فِيكَ  ــتُ  ــلْ ــاتَ قَ  : ــالَ قَ ا؟  فِيهَ لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : ــالَ قَ
هِ  هِ جْ وَ لَى  عَ بَ  حِ فَسُ هِ  بـِ رَ  مِ أُ مَّ  ثُ  ، قِيلَ قَد  فَ  ، يءٌ ــرِ جَ  : الَ قَ يُ َنْ  ألِ لْتَ  اتَ قَ لَكِنَّكَ  وَ
هُ  فَ رَّ عَ ، فَ أُتِيَ بـِهِ ، فَ آنَ رْ أَ الْقُ رَ قَ هُ وَ مَ لَّ عَ مَ وَ لْ مَ الْعِ لَّ عَ لٌ تَ جُ رَ ؛ وَ يَ فِي النَّارِ لْقِ تَّى أُ حَ

«الدين الخالص» (٣٨٦/٢). رواه مسلم (٢٩٨٥).(١)   (٢)
«تيسير العزيز الحميد» (ص٥٢٧). «الـمحجة في سير الدلجة» (ص٩٦).(٣)   (٤)



٨١
أْتُ  ــرَ قَ وَ تُهُ  مْ لَّ عَ وَ مَ  لْ الْعِ تُ  لَّمْ عَ تَ  : ــالَ قَ ا؟  فِيهَ لْتَ  مِ عَ ا  مَ فَ  : ــالَ قَ ا،  هَ فَ رَ عَ فَ هُ  مَ نِعَ
آنَ  رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ، وَ الِمٌ : عَ الَ مَ لِيُقَ لْ تَ الْعِ لَّمْ عَ لَكِنَّكَ تَ بْتَ وَ ذَ : كَ الَ . قَ آنَ رْ فِيكَ الْقُ
فِي  ــيَ  ــقِ لْ أُ تَّى  حَ ــهِ  ــهِ جْ وَ لَى  عَ بَ  حِ فَسُ هِ  بـِ ــرَ  مِ أُ ــمَّ  ثُ  ، قِــيــلَ قَد  فَ  ، ئٌ ـــارِ قَ ــوَ  هُ  : ــالَ لِــيُــقَ
هُ  فَ رَّ عَ فَ هِ  بـِ أُتِيَ  فَ  ، هِ لِّ كُ الِ  المَ نَافِ  أَصْ نْ  مِ طَاهُ  أَعْ وَ يهِ  لَ عَ ڤُ  عَ سَّ وَ لٌ  جُ رَ وَ ؛  النَّارِ
قَ  نْفَ بُّ أَنْ يُ بِيلٍ تُحِ نْ سَ كْتُ مِ ا تَرَ : مَ الَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ ا عَ مَ : فَ الَ ا، قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ نِعَ
قَد  ، فَ ادٌ وَ وَ جَ : هُ الَ لْتَ لِيُقَ عَ لَكِنَّكَ فَ ، وَ بْتَ ذَ : كَ الَ ، قَ ا لَكَ قْتُ فِيهَ فَ نْ ا إِالَّ أَ فِيهَ

.(١)« يَ فِي النَّارِ لْقِ مَّ أُ ، ثُ هِ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ هِ فَسُ رَ بـِ مِ مَّ أُ ، ثُ قِيلَ
 ، هُ طَرُ خَ بِيرَ  الكَ  ، هُ بَؤُ نَ ظِيمَ  العَ  ، يثَ دِ الحَ ا  ذَ هَ لُ  جُ الرَّ ا  هَ يُّ أَ عتَ  مِ سَ ا  إِذَ فَ
ملِهِ  حَ ن  عَ يقُ  تَضِ وَ  ، ولُ قُ العُ هُ  لَ يرُ  تَحِ وَ لُوبُ  القُ هُ  لَ تَطِيرُ  ي  الَّذِ  ، هُ رُ ثَ أَ األَلِيمَ 
 ، ــيــنَ ــمِ ــالَ ــهِ الــعَ ـــٰ ـــ كَ إِلَ ــوالَ ــمَ ــم بِ ــاعــتَــصِ ، فَ ــوسُ ــولِــهِ الــنُّــفُ ــن هَ عُ مِ ــجــزَ تَ ، وَ ورُ ــدُ الــصُّ
عَ  مَ ارِ  النَّهَ افَ  طـــرَ أَ وَ اللَّيلِ  ــاءَ  آنَ ــاءِ  الــبُــكَ وَ ــالِ  بــتِــهَ االِ وَ عِ  رُّ بِالتَّضَ الــبَــابَ  مِ  الــزَ وَ
ــهِ  ــيــقِ ــوفِ تَ ــهِ وَ ــتِ حــمَ ـــاءِ إِالَّ بِــرَ يَ ـــنَ الـــرِّ ـــاةََ مِ ـــجَ ـــهُ الَ نَ نَّ ـــإِ ، فَ ــيــنَ ــلِ ــهِ ــبــتَ ــيــنَ الــمُ عِ ــرِّ ــضَ ــتَ الــمُ
لَى  عَ كَ  نَفسَ د  اهِ جَ وَ  ، هُ قَّ حَ األَمرَ  لِ  اعقِ وَ  ، افِلِينَ الغَ ةِ  قدَ رَ ن  مِ تَنَبَّه  فَ  ، تِهِ نَايَ عِ وَ

 . الِكِينَ الهَ عَ  مَ تَهلَكُ  الَ  لَّكَ  عَ لَ صِ  خالَ اإلِ
ا  م مَ هِ يرِ صِ انظُر إِلَى مَ ا! وَ ـهَ لَ ا أَجمَ م مَ الـِهِ ةُ «انظُر إِلَى أَعمَ ثَ ءِ الثَّالَ الَ ؤُ هَ
م  هِ صِ إِخالَ مِ  دَ عَ وَ م،  هِ ائِرِ مَ ضَ بثِ  خُ وَ م،  لُوبِهِ قُ ادِ  سَ بِفَ إِالَّ  اكَ  ذَ ا  مَ وَ  ! هُ قبَحَ أَ

م»(٢). الـِهِ أَعمَ فِي  گِ 
م  لُوبَهُ قُ وا  رُ طَهِّ يُ ـمْ  لَ ا  ـمَّ لَ وَ  ، لِيلَةٍ جَ ةٍ  ظِيمَ عَ الٍ  مَ عْ بِأَ وا  امُ قَ ةُ  ثَ الثَّالَ ءِ  الَ ؤُ هَ

رواه مسلـم (١٩٠٥).  (١)
«الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ» (ص٥٣).  (٢)



٨٢
. ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ النَّارَ  مُ  هُ يـرُ صِ مَ انَ  كَ  ، اءِ يَ الرِّ نَ  مِ

ونَ  يـــدُ ـــرِ يـــنَ يُ ـــذِ ـــةَ الَّ ثَ ـــالَ ءِ الـــثَّ الَ ـــــؤُ ـــــإِنَّ هَ م۴ِ: «فَ ســــــالَ ـــيـــخُ اإلِ ــــالَ شَ قَ
ــيــنَ  يــقِ ــدِّ ــنَ الــصِّ ــيــنَ مِ ــبِــيِّ ــعــدَ الــنَّ يــنَ بَ ــذِ ــةِ الَّ ثَ ــالَ اءِ الــثَّ ــإِزَ ــم بـِ ، هُ ــةَ ــمــعَ الــسُّ ــاءَ وَ يَ الــرِّ

. ينَ لـِحِ ا الصَّ وَ ءِ  ا دَ هَ لشُّ ا وَ
 ، ڤِ ــهِ جْ ــهُ لِــوَ ــمَ ــلَّ عَ ، وَ ــهُ ــلَ سُ ــهِ رُ ڤُ بِ ــثَ ــعَ ي بَ ـــذِ ــمَ الَّ ــلْ ــمَ الــعِ ــلَّ ــعَ ــنْ تَ ـــإِنَّ مَ فَ
ا؛  يدً هِ شَ ــانَ  كَ ــتِــلَ  قُ وَ يَا،  لْ العُ ــيَ  هِ ڤِ  ةُ لِمَ كَ ونَ  لِتَكُ ــلَ  ــاتَ قَ ــنْ  مَ وَ ا؛  يقً دِّ صِ ــانَ  كَ

ا»(١). الـِحً صَ انَ  كَ  ، ڤِ هَ جْ وَ لِكَ  بِذَ بْتَغِي  يَ قَ  دَّ تَصَ منْ  وَ
ــــمُ الـــنَّـــبِـــيُّـــونَ  ڤِ هُ ـــلـــقِ ـــارَ خَ ـــيَ نَّ خِ ــــا أَ ــــمَ كَ ـــم۴ِ: «وَ ـــيِّ ــــــالَ ابــــنُ الـــقَ قَ وَ
لَيسَ  وَ م  بِهِ بَّهَ  تَشَ مَن  لقِ  الـخَ ارُ  رَ فَشِ  ، ونَ الـِحُ الصَّ وَ اءُ  دَ هَ الشُّ وَ ونَ  يقُ دِّ الصِّ وَ
بَّهَ بِاألَنبِيَاءِ  ن تَشَ مَ ، كَ اءٍ رَ وَ مُ هُ صِ وَ خالَ اإلِ دقِ وَ بَّهَ بِأَهلِ الصِّ ن تَشَ م. فَمَ نهُ مِ

.(٢)« اذِبٌ كَ وَ  هُ وَ
 : يــنَ ــدِ حِّ ــوَ ــنَ الـــــمُ ــارُ مِ ـهِ الــنَّ ــرُ بـِ ــعَّ ــسَ ــن تُ لُ مَ وَّ ۴: «أَ ـــبٍ جَ ـــالَ ابــنُ رَ قَ وَ
قُ  ــدِّ ــتَــصَ الـــــمُ ــدُ وَ ــاهِ ــجَ الـــــمُ ــالِــمُ وَ ـــمُ الــعَ ـــــــهُ لُ وَّ أَ ــم، وَ ــالِـــــهِ عــمَ ونَ بِــأَ اؤُ ـــرَ ــادُ الـــــــمُ ــبَ الــعِ

. ركٌ شِ اءِ  يَ الرِّ يرَ  سِ يَ َنَّ  ألِ  ، اءِ يَ لِلرِّ
 .(٣)« الِقِ الـخَ ةِ  ظَمَ بِعَ هلِهِ  لـِجَ إِالَّ   ، لِهِ مَ بِعَ لقِ  الـخَ إِلَى  ائِي  رَ المُ رَ  نَظَ ا  مَ

 ، ادِ ــوَ الـــــجَ وَ ــالِـــــمِ  الــعَ وَ ي  ــازِ الــغَ فِــي  ــهُملسو هيلع هللا ىلص  ــولُ ۴: «قَ يُّ وِ الــنَّــوَ ــالَ  قَ وَ
ــى  ــلَ عَ لـِـيــلٌ  : دَ ـارَ الــنـَّ ــمُ  ـــــهُ ــالُ إِدخَ وَ  ، ڤِ ــيْــرِ لـِـغَ لِـــكَ  ــم ذَ ــهِ ــعــلِ فِ ــى  ــلَ عَ ــم  ــهُ ــابُ ــقَ عِ وَ
ــــوبِ  جُ وُ ـــى  ـــلَ عَ ــثِّ  لـــــحَ ا ـــى  ـــلَ عَ وَ  ، ـــتِـــهِ ـــوبَ ـــقُ عُ ةِ  ـــــدَّ شِ وَ  ، ـــاءِ يَ الـــرِّ يـــمِ  ـــحـــرِ تَ ــيــظِ  ــغــلِ تَ

  k   j   i   h  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ڤُ  ـــالَ قَ ــا  ــمَ كَ  ، ــالِ األَعــمَ فِــي  صِ  خـــالَ اإلِ
» (ص٤٧)، لشيخ اإلسالم۴. نٌ ؤمِ وَ مُ هُ زنِي وَ ينَ يَ انِي حِ زنِي الزَّ شرح حديث: «الَ يَ  (١)

«عدة الصابرين» (ص٢٠٥). «كلمة اإلخالص» (ص٤٦).(٢)   (٣)



٨٣
فَضلِ  فِي  ةَ  دَ ارِ وَ الْ اتِ  ومَ مُ العُ نَّ  أَ فِيهِ  وَ ٥]؛  [البينة:   ﴾o   n    m   l
الثَّنَاءُ  لِكَ  ذَ كَ وَ ا،  خلِصً مُ لِكَ  بِذَ الَى  عَ تَ ڤَ  ادَ رَ أَ ن  لـِمَ يَ  هِ ا  نَّمَ إِ  : ادِ هَ الـجِ
ــولٌ  ــحــمُ ــهُ مَ ــلُّ كُ  : اتِ ــيــرَ ــخَ الـــ ـــوهِ  جُ وُ فـِـي  ــيــنَ  ــقِ ــنــفِ لـــــمُ ا ــى  ــلَ عَ وَ  ، ــاءِ ــمَ ــلَ الــعُ ــى  ــلَ عَ

.(١ ــا»( ــخــلِــصً مُ ــى  ــالَ ــعَ تَ گِ   ، لِــكَ ــلَ ذَ ــعَ فَ ــن  مَ ــلَــى  عَ
نَّ  أَ لَى  عَ لِيلٌ  دَ فِيهِ   : يثُ دِ الـحَ ا  ذَ «هَ ــان۴َ:  خَ نِ  سَ حَ يقُ  دِّ صِ ــالَ  قَ وَ
 . ــهِ ــلِ ــاعِ ــى فَ ــلَ ــالِ عَ بَ ــمِ الــوَ عــظَ ــن أَ ، مِ ــةِ ــيَّ ـــوءِ الــنِّ ــعَ سُ ــةِ مَ ــظِــيــمَ ــاتِ الــعَ ــاعَ فِــعــلَ الــطَّ
ــةِ  ــاعَ ــلــكَ الــطَّ ــعــلُ تِ ـــوَ فِ : هُ ـــهِ جـــهِ ــى وَ ــلَ ـارِ عَ ــهُ فـِـي الــنـَّ ــحــبَ ــــبَ سَ ي أَوجَ ـــذِ ـــإِنَّ الَّ فَ
وْ  أَ لْبٌ  قَ هُ  لَ انَ  كَ ن  لـِمَ ا،  عً ادِ رَ ا  ذَ بِهَ فَى  كَ وَ  . ةِ دَ اسِ الفَ النِّيَّةِ  بِتِلكَ  ةِ  وبَ صحُ الـمَ

. يدٌ هِ شَ وَ  هُ وَ عَ  مْ السَّ ى  قَ لْ أَ
.(٢)« ةِ يَّ الطَّوِ لُوصَ  خُ وَ  ، النِّيَّةِ حَ  الَ صَ لُكَ  نَسأَ إِنَّا   ! مَّ اللَّهُ

ــلــمِ  ــبِ الــعِ ــلَ ـــن طَ رَ مِ ــذَ رَ الـــــحَ ـــذَ ي۴ُّ: «الـــــــحَ ـــعـــدِ ـــةُ الـــسَّ مَ ـــالَّ ــــالَ الـــعَ قَ وَ
 ، اءِ يَ الرِّ وَ  ، اةِ ارَ مَ الـمُ وَ  ، اةِ بَاهَ الـمُ نَ  مِ  : يِّئَةِ السَّ دِ  اصِ قَ الـمَ وَ ةِ  دَ اسِ الفَ اضِ  لِألَغرَ
الُ  هِ حَ ذِ ت هَ لَيسَ ؛ فَ ةِ اسَ يَ الرِّ ةِ وَ يَّ نيَوِ ورِ الدُّ ةً لِألُمُ يلَ سِ هُ وَ لَ أَن يَجعَ ، وَ ةِ معَ السُّ وَ
هُ  لَ استَعمَ أوِ   ، لمَ العِ طَلَبَ  مَن  وَ  . ةِ يقَ قِ الـحَ فِي  هُ  هلُ أَ م  هُ ينَ  ذِ الَّ  ، لمِ العِ أَهلِ 

.(٣)« قٍ الَ خَ نْ  مِ ةِ  رَ اآلخِ فِي  هُ  لَ لَيسَ  فَ  ، يِّئَةِ السَّ هِ  اضِ أَغرَ فِي 
 ،[ ةِ ـــرَ اآلخِ يمِ  نَعِ ــلَــى  عَ ــا  هَ ــرَ آثَ [وَ ــا  اتِــهَ ــذَّ ــلَ مَ وَ ا  هَ يمَ نَعِ وَ نــيَــا  الــدُّ ادَ  رَ أَ ــن  ــمَ «فَ
بِاگِ -،  يَاذُ  العِ لِلنَّارِ - وَ هُ  نَفسَ دَّ  عِ يُ بِأَن  طَالَبٌ  مُ ينَئِذٍ  حِ كِنَّهُ  لَ وَ ا،  ـهَ نَالُ يَ قَد  هُ  إِنَّ فَ

! هُ لُ مَ عَ انَ  كَ يا  أَ
«صحيح مسلم بشرح النووي» (٥٠/١٣ - ٥١).  (١)

«السراج الوهاج» (٥٠٩/٦).  (٢).(٤٥٣/٧) الكاملة»  «الـمجموعة   (٣)



٨٤
گِ  ن  يَكُ لَم  وَ  ، تَالِ القِ فِي  هُ  وحُ رُ قَت  أُزهِ وَ  ، ارِ فَّ لِلكُ ا  دً اهِ ـجَ مُ انَ  كَ لَو  فَ

! النَّارَ ليَنتَظِرِ  فَ ا؛  خلِصً مُ
ــةً  ــيَ اعِ دَ ، وَ ـــامِ بِّ األَنَ ــةِ رَ يــعَ ــرِ ــا فِــي شَ ــهً ــقِّ ــفَ ــتَ مُ ، وَ ــرآنِ ــا لِــلــقُ ــافِــظً ــانَ حَ ــو كَ لَ وَ

! النَّارَ ليَنتَظِرِ  فَ ا؛  خلِصً مُ گِ  ن  يَكُ لَم  وَ  ، مِ سالَ اإلِ إِلَى  وَ إِلَىڤِ 
تَعلِيمِ  ، وَ اءِ رَ قَ الفُ اكِينِ وَ سَ لَى الـمَ الِهِ عَ لَّ مَ قَ كُ أَنفَ ، وَ اءِ يَ نَ األَثرِ انَ مِ لَو كَ وَ
.(١)«! ليَنتَظِرِ النَّارَ ا؛ فَ خلِصً ن گِ مُ لَم يَكُ ، وَ اءَ محَ ڤِ السَّ ةَ يعَ رِ ينَ شَ سلِمِ الـمُ

نكَ  عَ هُ  فُ يَصرِ  ، نهُ عَ ضتَ  أَعرَ مَن  بِيَدِ  ائِيهِ  رَ تُ مَن  «قَلبُ  ائِي:  رَ الـمُ ا  هَ يُّ أَ
ــهُ  ــدتَ ــصَ ــا قَ ـــى مَ الَ إِلَ ! وَ ــلــتَ ــصَ ــيــنَ حَ ــخــلِــصِ ابِ الـــــمُ ــــوَ ــى ثَ ــلَ ـــالَ عَ ، فَ كَ ـــيـــرِ ـــى غَ إِلَ

ا»(٢). ذَ هَ الَ  وَ ا  ذَ هَ فَالَ   ! دحُ الـمَ وَ األَجرُ  فَاتَ  وَ  ! لتَ صَ وَ اءِ  يَ بِالرِّ
V Ž‹fľ«̌÷] <Í Ž < ŽgÒ đÑ÷] <‡̌ Ž⁄ <^ ⁄”ǰ < ćÇç̌_̌ < Ł^Ë̌ đÜ÷] <I{‚

ا  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ يِّگ  ارِ األَنْصَ الِكٍ  مَ بْنِ  بِ  عْ كَ نْ  عَ
الِ  الـمَ ــلَــى  ءِ عَ ــرْ الـــــمَ صِ  ــرْ ــنْ حِ ا مِ ــدَ لَـهَ ــسَ فْ ، بِــأَ ــنَــمٍ ــالَ فِــي غَ سِ رْ ــانِ أُ ــائِــعَ ــانِ جَ ــبَ ئْ ذِ

.(٣)« ينِهِ لِدِ  ، فِ رَ الشَّ وَ
.(٤) رصُ الحِ ا  ذَ هَ فِيهِ  ونُ  يَكُ الَ   ، لِيمَ السَّ ينَ  الدِّ نَّ  أَ بَيِّنُ  يُ لِكَ  ذَ وَ

رصِ  ، بِالحِ سلِمِ ينِ الـمُ ادِ دِ سَ ملسو هيلع هللا ىلص لِفَ هُ النَّبِيُّ بَ رَ دا، ضَ ظِيمٌ جِ ثَلٌ عَ ا مَ ذَ هَ فَ
]؛  اءَ فِي النَّفسِ يَ انِ الرِّ كَ رِّ انِ يُحَ ا اللَّذَ مَ هُ نيَا، [وَ فِ فِي الدُّ رَ الشَّ الِ وَ لَى الـمَ عَ
يْنِ  يَ ارِ ضَ يْنِ  ائِعَ جَ ئبَينِ  بِذِ نَمِ  الغَ ادِ  فَسَ ونِ  بِدُ لَيسَ   ، لِكَ بِذَ ينِ  الدِّ ادَ  فَسَ نَّ  أَ وَ

«الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ» (ص٥٢).  (١)
«بدائع الفوائد» (١٢٢٥/٣).  (٢)

رواه الترمذي (٢٣٧٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٧١٠).  (٣)
«العبودية مع شرح الشيخ الراجحي» (ص١٣٨).  (٤)



٨٥
ــمِ  ــنَ نِ فِـــي الــغَ ـــالَ ـــأكُ ــا يَ ــمَ ــهُ ، فَ ــيــالً ـــا لَ هَ ـــاؤُ عَ ــا رِ ــنــهَ ــــابَ عَ ــــد غَ قَ ، وَ ـمِ ــنـَ ــا فِـــي الــغَ ــاتَ بَ

؟ نَمِ الغَ نَ  مِ ى  بقَ يَ ا  اذَ مَ ا.  فِيهَ انِ  سَ فتَرِ يَ وَ
يــنِ -  ــورَ ــذكُ ــيــنِ الـــــمَ ئــبَ ـــادِ الــذِّ ــن إِفـــسَ ــمِ مِ ــنَ ـــنَ الــغَ ــو مِ ــنــجُ ــهُ الَ يَ نـَّ ــومٌ أَ ــعــلُ مَ وَ
الِ  الـمَ لَى  عَ رءِ  الـمَ ــرصَ  حِ نَّ  أَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ أَخبَرَ  فَ  ، لِيلٌ قَ إِالَّ   - هِ  ــذِ هَ ــةُ  ــالَ الــحَ وَ
ا  إِمَّ بَل   ، نَمِ الغَ هِ  ذِ لـِهَ ئبَينِ  الذِّ ادِ  إِفسَ ن  مِ لَّ  قَ بِأَ لَيسَ   ، ينِهِ لِدِ ادٌ  إِفسَ  : فِ رَ الشَّ وَ
عَ  مَ  ، سلِمِ الـمُ ينِ  دِ ن  مِ يَسلَمُ  الَ  هُ  نَّ أَ إِلَى  يرُ  شِ يُ ؛  كثَرَ أَ ا  إِمَّ وَ ا،  يً اوِ سَ مُ ونَ  يَكُ أَن 
نَ  مِ يَسلَمُ  الَ  هُ  نَّ أَ ا  مَ كَ  ، لِيلُ القَ إِالَّ  نيَا،  الدُّ فِي  فِ  رَ الشَّ وَ الِ  الـمَ لَى  عَ هِ  رصِ حِ

. لِيلُ القَ إِالَّ  ا،  فِيهَ ينِ  ورَ ذكُ الـمَ ئبَينِ  الذِّ ادِ  إِفسَ عَ  مَ  ، نَمِ الغَ
لَى  عَ رصِ  الحِ رِّ  شَ ن  مِ  ، يرِ التَّحذِ ةَ  ايَ غَ نُ  مَّ تَضَ يَ  : ظِيمُ العَ ثَلُ  الـمَ ا  ذَ هَ فَ
لِكَ  ذَ وَ  ، ارِ شتِهَ االِ وَ يتِ  الصِّ ارِ  انتِشَ بُّ  حُ وَ  هُ وَ نيَا.  الدُّ فِي  فِ  رَ الشَّ وَ  ، الِ الـمَ
مَن  ــلَّ  قَ اءٌ  دَ «وَ  . ــاتِــلٌ قَ ــمٌّ  سُ وَ ى،  ظمَ عُ يبَةٌ  صِ مُ وَ  ، ــبــرَ كُ ــةٌ  ــامَّ طَ وَ  ، ظِيمٌ عَ ــرٌ  ــطَ خَ

ڤُ»(١). مَ صَ عَ مَن  إِالَّ   ، نهُ مِ ا  نَجَ
: البُستِيُّ تحِ  الفَ بُو  أَ الَ  قَ ا  مَ نَ  أَحسَ ا  مَ وَ

ــــا ــــمَ اهُ ــــرَ ــــســــتَ تَ ــــانِ لَ قَ ــــرِ ــــفــــتَ انِ مُ مـــــــــــرَ ـــــــــيأَ قِ ـــــــــالَ تَ ــــــةٍ وَ ــــــلــــــطَ ــــــــانِ لِــــــخُ قَ ــــــــوَّ ــــــــشَ ــــــــتَ يَ
ــى ــلَ الــعُ ــةِ وَ ــاسَ يَ ـــعَ الــرِّ ــادِ مَ ــعَ ــبُ الــمَ ــلَ ـــي(٢)طَ ـــاقِ ــــوَ بَ ــا هُ ــفــنَــى لِـــــمَ ي يَ ـــــذِ عِ الَّ ـــــدَ فَ

 ، ــالِ ـــنِ الـــــمَ ةً عَ ــيــدَ ــعِ ا، بَ ــــذَ ـــن هَ ةً عَ ــيــدَ ــعِ ــكَ بَ ــتُ ــيَّ ـــونَ نِ ـــكُ ــبُ أَن تَ ــجِ ا يَ ــذَ ــــهَ لـِ وَ
. لِكَ ذَ لَى  عَ ينَنَا  عِ يُ أَن  ڤَ  لُ نَسأَ ؛  فِ رَ الشَّ نِ  عَ ةً  يدَ عِ بَ وَ

 ، فَ رَ الشَّ لَ  صِّ يُحَ أَو   ، الَ الـمَ لَ  صِّ يُحَ أَن  إِالَّ  هُ  مَّ هَ لَيسَ  النَّاسِ  نَ  مِ ثِيرٌ  كَ
«مفتاح دار السعادة» (٣٣٦/١). » (ص٥٦).(١)  انِ ائِعَ ا ذِئبَانِ جَ شرح حديث: «مَ  (٢)



٨٦
 ، فِتنَةٌ ابِعِ  بِاألَصَ لِ  جُ الرَّ إِلَى  ةُ  ارَ شَ وَ «اإلِ  ، ابِعِ بِاألَصَ يهِ  إِلَ ارُ  يُشَ ن  مَّ مِ ونَ  يَكُ وَ

.(١)« يرِ الخَ فِي  انَ  كَ إِن  وَ
 ، فِ رَ يلُ إِلَى الشَّ تَمِ ، وَ الِ يلُ إِلَى الـمَ َنَّ النَّفسَ تَمِ ، ألِ ينَ دُ الدِّ ا يُفسِ ذَ هَ وَ

. ينِ الدِّ ةُ  لَ سأَ مَ وَ  هُ وَ مُّ  هَ أَ وَ  هُ ا  مَ ى  تَنسَ وَ
 ، لقِ الخَ لُوبِ  قُ فِي  ةِ  لَ نزِ الـمَ وَ ةِ  اسَ ئَ الرِّ بِّ  حُ لَى  عَ ةٌ  جبُولَ مَ وسُ  النُّفُ إِذِ 
ــن  ، إِالَّ مَ ـــةِ ـــمـــعَ الـــسُّ ــيــتِ وَ ـــارِ الــصِّ ـــشَ انـــتِ ، وَ ةِ ـــهـــرَ ـــيـــلِ الـــشُّ نَ ةِ وَ ــدَ ــحــمَ ــمَ ـــــبِّ الـــ حُ وَ

: ولُ قُ يَ يثُ  حَ رُ  اعِ الشَ نَ  أَحسَ قَد  وَ ڤُ،  لَّمَ سَ
ــــــرٌ ــــــصِّ ــــــقَ مُ زٌ وَ ــــــــرِّ ــــــــبَ ــــــاءَ مُ ــــــنَ  الــــــثَّ ــــــهــــــوَ (٢)يَ ـــــــانِ نـــــــسَ ـــةُ اإلِ ـــيـــعَ ـــبِ ــــاءِ طَ ــــنَ ــــــبُّ الــــثَّ حُ

ــىڤِ  إِلَ ــهُ  بُ ــرِّ ــقَ يُ ا،  نهَ مِ يئًا  شَ ــنَــل  يَ ــم  لَ وَ ة،  ــهــرَ الــشُّ ــبِ  ــلَ طَ فِــي  ــاتَ  مَ ــا  ــمَ بَّ رُ وَ
. الَ عَ وَ لَّ  جَ

 ، صِ خالَ اإلِ نِ  عَ ا  يدً عِ بَ هُ  ونُ كَ إِالَّ  ا،  ذَ هَ ثلِ  مِ لَى  عَ ثَ  البَاعِ نِ  كُ يَ لَم  لَو  وَ
. هِ لقِ خَ ندَ  عِ مَّ  ثُ  ، الً وَّ أَ ڤِ  ندَ عِ ا  بَغِيضً الً  لَ زَ وَ ا،  ورً حذُ مَ بِهِ  فَى  لَكَ

 ، بَقُ تُسْ الَ  ــبَــاءَ  ــضْ ــعَ الْ ى  مَّ تُسَ ــةٌ  ــاقَ نَ ملسو هيلع هللا ىلص  لِلنَّبِيِّ ــانَ  كَ  : ــالَ قَ نَــسٍگ  أَ ــنْ  عَ
لَى  عَ لِكَ  ذَ قَّ  فَشَ ا،  هَ بَقَ فَسَ ودٍ  عُ قَ لَى  عَ ابِيٌّ  رَ عْ أَ اءَ  فَجَ  ،- بَقُ  تُسْ ادُ  تَكَ الَ   : وْ أَ  -
ــنَ  ـــيءٌ مِ ــعَ شَ ــفِ تَ ــرْ نْ الَ يَ : أَ ـــىڤِڤِ ـــلَ ـــقٌّ عَ : «حَ ـــالَ ـــقَ ـــهُ فَ فَ ـــرَ ــتَّــى عَ ، حَ ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ الـــــمُ

  .(٣)« هُ عَ ضَ وَ إِالَّ  يَا،  نْ الدُّ
إِالَّ  ـــا،  ـــيَ نْ الـــدُّ ــــنَ  مِ ــئًــا  ــيْ شَ ـــعَ  فَ ـــرْ يَ الَ  نْ  أَ  : ـــىڤِڤِ ـــلَ عَ ـــقـــا  حَ «إِنَّ   : ـــفـــظٍ لَ ــــي  فِ وَ

 .(٤)« هُ عَ ضَ وَ
«مجموع رسائل ابن رجب» (٧٥٦/٢). «مقاصد الـمكلفين» (ص٤٤٠).(١)   (٢)

رواه البخاري (٢٨٧٢). رواه البخاري (٦٥٠١).(٣)   (٤)



٨٧
هُ  عَ رَفَ ا  لـِمَ الَ   ، ــعَ ــفَ ارتَ وَ فِــعَ  رُ ا  لـِمَ ضعَ  الوَ لَ  عَ يِّم۴ِ: «فَجَ القَ ابــنُ  ــالَ  قَ

ا»(١). بَدً هُ أَ عُ ا، الَ يَضَ هُ بِهَ زَّ أَعَ ، وَ تِهِ هُ بِطَاعَ بدَ عَ عَ فَ ا رَ هُ إِذَ انَ بحَ هُ سُ إِنَّ ؛ فَ انَهُ بحَ سُ
انتَظِر  فَ  ! ورَ الظُّهُ وَ ةَ  هرَ الشُّ بُّ  تُحِ مَن  ا  يَ  ، يءَ الشَّ لِكَ  ذَ نتَ  أَ نتَ  كُ إِن  فَ

. اكَ إِيَّ ڤِ  ضعَ وَ
لِــيُــقــبَــلَ  ، وَ ــةِ ــاسَ يَ ــبَ الــرِّ ــلَ طَ ، وَ ــنَــاءِ ـــبَّ الــثَّ حُ ، وَ ــةَ لَ ــنــزِ ــبُّ الـــــمَ ــحِ ــنــتَ تُ إِن كُ وَ
لِــك  ــن ذَ ــمَ مِ ــاصِ الَ عَ ، وَ رُ ــذَ الَ يَ بقِي وَ ي الَ يُ ــذِ ــمَّ الَّ بــتَ الــسُّ ــرِ ــد شَ ــقَ ؛ «فَ ــكَ ــولُ قَ

ڤُ»(٢). إِالَّ
تِهِ  طُورَ خُ ــانُ  ــيَ بَ وَ  ، األَمــرِ ا  ــذَ بِــهَ الِحِ  الصَّ لَفِ  السَّ ةُ  نَايَ عِ انَت  كَ نَا  هُ ــن  مِ وَ

. انِ نسَ اإلِ لِ  مَ عَ لَى  عَ
 ، ةَ ــهــرَ ــونَ الــشُّ هُ ــكــرَ ــيــنَ يَ ــالِــحِ الــصَّ ــاءِ وَ ــمَ ــلَ ــنَ الــعُ ــونَ مِ قُ ــادِ الَ الــصَّ ـــا «زَ مَ وَ
ـــى  ـــلَ ونَ عَ ـــــدُ ـــــهِ ـــــجـــــتَ يَ ، وَ ــــولَ ــــمُ ـــــونَ الــــخُ ـــــبُّ ـــــحِ يُ ــــا، وَ ــــهَ ــــابِ ســــبَ ـــــن أَ ونَ عَ ـــــدُ ـــــاعَ ـــــبَ ـــــتَ يَ وَ

.(٣)« ولِهِ صُ حُ
؛ إِالَّ  ـــةَ ـــاسَ يَ ــــبَّ الـــرِّ حَ ــــدٍ أَ حَ ـــن أَ ـــا مِ ـــاض۴ٍ: «مَ ـــيَ ـــنُ عِ ــلُ بْ ــيْ ــضَ ــفُ ـــالَ الْ قَ

 .(٤)« يرٍ بِخَ دٌ  أَحَ رَ  يُذكَ أَن  هَ  رِ كَ وَ  ، النَّاسِ يُوبَ  عُ تَبَّعَ  تَ وَ ى،  بَغَ وَ  ، دَ سَ حَ
 .(٥) « ةِ اسَ يَ الرِّ بِّ  بِحُ إِالَّ   ، لَكَ هَ مَن  لَكَ  هَ ا  مَ : «وَڤِ  يْمٍ نُعَ بُو  أَ الَ  قَ وَ

ديَّة» (ص ١٦)، البن القيم۴. «الفروسية الـمحمَّ  (١)
ف يسير، البن الحاج۴. «الـمدخل» (٥٠/١/٢) بتصرُّ  (٢)

«مجموع رسائل ابن رجب» (٧٥٥/٢).  (٣)
جامع  «صحيح  في  وهو   ،(١٤٣/١) وفضله»  العلم  بيان  «جامع  في  البر  عبد  ابن  أورده   (٤)

(ص١٨٦). وفضله»  العلم  بيان 
جامع  «صحيح  في  وهو   ،(١٤٣/١) وفضله»  العلم  بيان  «جامع  في  البر  عبد  ابن  أورده   (٥)

(ص١٨٧). وفضله»  العلم  بيان 



٨٨
 : ڤِ ــنِ ــدَّ عَ ــا صَ : «مَ ــحــنُــونٍ ــبُ سُ ــاحِ ، صَ بِــيُّ ــغــرِ ادِ الـــــمَ ــدَّ ـــالَ ابــنُ الــحَ قَ وَ

.(١)« ةِ فعَ الرِّ طَلَبِ  وَ  ، دِ امِ حَ الـمَ طَلَبِ  ثلُ  مِ
: أَن الَ  ؟ قُلتُ ةُ مَ الَ : فِيمَ السَّ فيَانُ الَ لِي سُ : قَ الَ لٍ قَ لهَ هَ نِ الفَضلِ بنِ مُ عَ  وَ
 .(٢)« فَ بَّ أَن تُعرَ ةُ فِي أَن الَ تُحِ مَ الَ كِنِ السَّ لَ ، وَ ونُ ا الَ يَكُ ا مَ ذَ : «هَ الَ ؛ قَ فَ تُعرَ
.(٣)« يدُ رِ يُ ا  مَ گِ  د  رِ وَ  ، رَ لِتُذكَ ل  تَعمَ : «الَ  الَ قَ ثِ  ارِ الـحَ بنِ  بِشرِ  ن  عَ وَ
تَيتُ  أَ ا  فَمَ  ، ةَ هرَ الشُّ وَ ــاكَ  إِيَّ  : فيَانُ سُ لِي  ــالَ  «قَ  : ــالَ قَ كِ  بَارَ المُ ابنِ  ــنِ  عَ وَ

 .(٤)« ةِ هرَ الشُّ نِ  عَ انِي  نَهَ قَد  وَ إِالَّ  ا،  دً أَحَ
 .(٥)« ةَ هرَ بَّ الشُّ ڬ، مَن أَحَ ڤَ قِ : «لَم يَصدُ الَ مَ قَ يمَ بنِ أَدهَ اهِ ن إِبرَ عَ وَ
رتُ  زُ  : ولُ قُ يَ بِــي  أَ عتُ  مِ سَ  : ــالَ قَ ادِيِّ  البَغدَ دٍ  مَّ حَ مُ بنِ  ينِ  سَ الـحُ ــنِ  عَ وَ
ــا  : «مَ ـــالَ ، قَ ــةٍ ــمَ ــلِ ــى كَ ــلَ نِــــي عَ ادَ ــا زَ ــمَ ــيــا؛ فَ ــلِ ــهُ مَ ــعَ ــدتُ مَ ــعَ ــقَ ، فَ ثِ ـــارِ بِــشــرَ بــنَ الـــحَ

 .(٦)« ةَ هرَ الشُّ بَّ  أَحَ مَن   ، ىڤَ اتَّقَ
ــكــرُ  مَ ــا، وَ ــهَ ــلُ ائِ ــوَ غَ ــدُ الــنَّــفــسِ وَ ــائِ ــكَ مَ ، وَ ــانِــيَّــةُ ــةُ الــنَّــفــسَ ــيَّ ــفِ اتُ الــخَ ــوَ ــهَ الــشَّ «وَ
وَ  هُ  ، ولُ هُ الذُّ وَ ولُ  مُ الخُ فَ ؛  ونَ يقُ دِّ الصِّ إِالَّ  ا  نهَ مِ وَ  نجُ يَ أَن  لَّ  قَ ا  مَّ مِ  ، يطَانِ الشَّ

.(٢١٤/١٤) النبالء»  أعالم  «سير  في  الذهبي  أورده   (١)
«الــــســــيــــر»  فـــــي  الــــذهــــبــــي  ا  مــــخــــتــــصــــرً وأورده   ،(١٣/٧) «الــــحــــلــــيــــة»  فـــــي  نـــعـــيـــم  أبــــــو  رواه   (٢)

.(٢٥٨/٧)
.(٤٧٦/١٠) «السير»  في  الذهبي  بعضه  وأورد   ،(٣٤٦/٨) في«الحلية»  نعيم  أبو  رواه   (٣)

.(٢٣/٧) «الحلية»  في  نعيم  أبو  رواه   (٤)
 .(٢٠ في «الحلية» (١٩/٨-  نعيم  أبو  طريقه:  ومن  في «الزهد» (ص٤٥٦)،  أحمد  رواه   (٥)

  .[١٩ [لقمان:   (٦٠٦/٣) العظيم»  القرآن  في «تفسير  كثير  ابن  وأورده 
.(٤٧٦/١٠) «السير»  في  الذهبي  وأورده   ،(٣٤٦/٨) «الحلية»  في  نعيم  أبو  رواه   (٦)



٨٩
.(١)« األَسلَمُ وَ األَولَى 

ملسو هيلع هللا ىلص:            ڤِ ــــــولُ سُ ــــالَ رَ : قَ ــــالَ ـــمٍگ قَ ـــاصِ ـــنِ عَ ــــدِ بْ يْ ـــنِ زَ ڤِ بْ ـــدِ ـــبْ ـــنْ عَ عَ
 ، ــاءُ يَ ــمُ الــرِّ ــكُ ــيْ ــلَ ـــافُ عَ ــا أَخَ فَ مَ ــــوَ ! إِنَّ أَخْ بِ ـــرَ ـــعَ ــا الْ ــايَ ــعَ ــا نَ ! يَ بِ ـــرَ ـــعَ ــا الْ ــايَ ــعَ ــا نَ «يَ

.(٢)« يَّةُ فِ الخَ ةُ  هوَ الشَّ وَ
الــنَّــاسِ  عِ  ـــالَ اطِّ ـــبُّ  : حُ ــةَ ــيَّ ــفِ الــخَ ةَ  ــهــوَ الــشَّ ثِـــيـــر۴ِ: «إِنَّ  األَ ابـــنُ  ـــالَ  قَ

.(٣)« لِ مَ العَ لَى  عَ
نِ  سْ حُ وَ بِنِيَّةٍ  لَّمَ  تَكَ يَ نْ  أَ الـِمِ  لِلعَ نْبَغِي  «يَ ــبِــي۴ُّ:  هَ الــذَّ ــامُ  مَ اإلِ ــالَ  قَ وَ  
فتُرْ  يَ الَ  وَ ليَنطِق،  فَ متُ  الصَّ بَهُ  أَعجَ إِن  فَ  ، تْ مُ ليَصْ فَ هُ  مُ الَ كَ بَهُ  أَعجَ إِن  فَ  ، قَصدٍ

.(٤)« الثَّنَاءَ وَ ورَ  الظُّهُ بُّ  تُحِ ا  إِنَّهَ فَ  ، هِ نَفسِ بَةِ  اسَ حَ مُ ن  عَ
.(٥)« ورَ الظُّهُ مُ  يَقصِ  ، ورِ الظُّهُ بُّ  «حُ األَلبَانِي۴ُّ:  ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ وَ

ـــالِـــهِ  عـــمَ ــي أَ : فـِ ـــهِ ـــبِ ـــلْ ــــنْ قَ صِ مِ خــــــــالَ اإلِ ـــةِ وَ ـــيَّ ـــلَّ الـــنِّ ـــــــحَ ـــبـــدُ مَ ـــدِ الـــعَ ـــقَّ ـــفَ ـــتَ ـــلـــيَ «فَ
الِهِ  بِأَعمَ ظ  لْحَ يَ فَالَ   ، اءِ يَ الرِّ نَ  مِ نِيَّـتَهُ  يَحفَظ  وَ  ، البَاطِنَةِ وَ ةِ  رَ الظَّاهِ اتِهِ  ايَ عَ سِ وَ
بُ  يُعجَ ــد  ــقَ فَ  ، صِ خـــالَ اإلِ ــعَ  مَ العُجبِ  ــنَ  مِ لبَهُ  قَ ــظ  ــحــفَ يَ وَ  ، ــلــقِ الــخَ ــنَ  مِ ا  ــدً حَ أَ

.(٦)« رُ يَشعُ الَ  وَ هِ  صِ بِإِخالَ بدُ  العَ
ــةِ  فَ ــعــرِ ــنُ فِــي مَ ــكَّ ــمَ ــتَ ــاءِ -: «الَ يَ يَ الــرِّ ــنِ  ۴ - عَ يُّ وِ ـوَ الــنـَّ ـــامُ  مَ ــالَ اإلِ قَ

«الدين الخالص» (٣٨١/٢).  (١)
أخرجه الطبراني في «الـمعجم الكبير»، ومن طريقه: الضياء الـمقدسي في «األحاديث الـمختارة»   (٢)

(٣٧١/٩ رقم ٣٤٢). وحسنه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٣٩٠). 
«النهاية في غريب الحديث» (٥١٦/٢).  (٣).(٤٩٤/٤) النبالء»  أعالم  «سير   (٤)

نقله عنه الشيخ صالح عبد الواحد: في «حياة السعداء» (ص١٤).  (٥)
اميِّين۴َ. «مدخل أهل الفقه واللسان» (ص٦٥)، البن شيخ الحزَّ  (٦)



٩٠
 ، صَ خـــــالَ اإلِ ادَ  رَ أَ ـــن  مَ إِالَّ  ـــهِ  ـــاتِ ـــيَّ ـــفِ خَ ــــضِ  امِ ــــوَ غَ ـــى  ـــلَ عَ عِ  ـــــــالَ طِّ االِ وَ ـــتِـــهِ  ـــيـــقَ ـــقِ حَ
ــتَّــى  ، حَ هُ ــنــدَ ــيــبِ عِ ــنــقِ الــتَّ ــكــرِ وَ الــفِ ــةِ الــبَــحــثِ وَ لَ ــاوَ ــطَ ــا فِــي مُ ــانً زمَ ــدُ أَ ــهِ ــجــتَ ــهُ يَ نَّ ــإِ فَ
ا  ذَ هَ لُ  يَحصُ ا  نَّمَ إِ وَ  ، ــدٍ حَ أَ لِّ  لِكُ ا  ــذَ هَ لُ  يَحصُ الَ  وَ  ، هُ بَعضَ فَ  يَعرِ أَو  هُ  فَ عرِ يَ
هلٌ  جَ وَ  هُ فَ  ، اءَ يَ الرِّ فُ  يَعرِ هُ  نَّ أَ  : النَّاسِ ادِ  آحَ ن  مِ مُ  زعُ يَ مَن  ا  مَّ أَ وَ  . اصِّ وَ لِلخَ

.(١ ) « تِهِ يقَ قِ بِحَ نهُ  مِ
ــقــتِ  ـــبَـــبٌ لِــلــمَ سَ ، وَ ــالِ ــحــبِــطٌ لِــألَعــمَ ـــاءَ مُ يَ نَّ الـــرِّ ــقَ أَ ــبَ ــا سَ ـــكَ بِــمَ ـــانَ لَ ــد بَ قَ
 : ــهُ صــفُ وَ ا  ــذَ هَ ــا  مَ وَ  ، اتِ هلِكَ الـمُ ــبَــائِــرِ  كَ ــن  مِ ــهُ  نَّ أَ وَ  ، ــردِ الــطَّ وَ ــعــنِ  الــلَّ وَ  ، ڤِ ــنــدَ عِ
 ، ةِ ــدَ ــاهَ ــجَ ــمُ ــالـــ ــــتِــــهِ بِ الَ ـــدِّ فِـــي إِزَ ــــاقِ الـــجِ ـــن سَ ـــقٍ عَ فَّ ـــوَ ـــلُّ مُ ــرَ كُ ــمِّ ــشَ نَّ يُ ــــأَ يـــرٌ بِ ـــدِ ـــجَ فَ
ــدٌ  أَحَ كُّ  نفَ يَ الَ  إِذ   ، اتِ ــوَ ــهَ الــشَّ ةِ  ــوَّ لِــقُ ةِ  دَ ابَ كَ الـمُ وَ ةِ  يــدَ ــدِ الــشَّ اقِّ  شَ الـمَ ــلِ  ــمُّ ــحَ تَ وَ
ائِــبِ  ــوَ شَ ــن  عَ ا  الِصً خَ يا  قِ نَ ا،  لِيمً سَ لبًا  قَ قَ  زِ رُ ــن  مَ إِالَّ  ؛  لِــكَ لِــذَ حــتِــيَــاجِ  االِ ــنِ  عَ
بِّ  ـــودِ رَ ـــهُ ـــي شُ ــــا فِ ــــمً ائِ ـــا دَ قً ـــغـــرِ ـــســـتَ مُ ، وَ ـــيـــنَ ـــوقِ ـــلُ ـــخْ ـــمَ الْ اضِ وَ ــــــــرَ َغْ ـــةِ األْ ـــظَ حَ ـــالَ مُ

م(٢).  هُ ا  مَ لِيلٌ  قَ وَ  ، ينَ الـَمِ العَ

«بستان العارفين» (ص١٢٤).  (١)
ف يسير، البن حجر الهيتمي. «الزواجر» (٨٥/١) بتصرُّ  (٢)



٩١

čò fl̋Åč⁄a @ č›Ó čñzflm @ ŽÚŞÓč–Ófl◊

هِ  وحِ ضُ عَ وُ مَ ، وَ ةٌ يدَ مِ ةٌ حَ صلَ خَ ، وَ ةٌ يزَ زِ منِيَةٌ عَ ڤِ - أُ بَادَ صُ - عِ خالَ اإلِ
ــيــنَ  بَ ــا وَ ــيــنَــهَ ــولُ بَ ـــــحُ َّـــهُ يَ َن ، ألِ ــى الــنَّــفــسِ ــلَ ــــورِ عَ ـــقِّ األُمُ شَ ــن أَ ـــهُ مِ نَّ ، إِالَّ أَ ـــهِ ئِ ـــالَ جِ وَ
ــودٍ  ــجــهُ ــةٌ بِــمَ ــاقَّ ــةٌ شَ ــيَّ ــلِ ــمَ ، عَ ــيــهِ ارُ فِ ــمــرَ ســتِ االِ ــهُ وَ ــيــقُ ــتَــحــقِ ــا؛ فَ ــهَ اتِ ــوَ ــهَ شَ ــا وَ ــاتِــهَ ــعَ ــلُّ ــطَ تَ

. هالً سَ لَيسَ  وَ عبًا،  صَ صِ  خالَ اإلِ يلُ  تَحصِ انَ  كَ ا  ذَ لـِهَ وَ  . ةٍ امَّ تَ ةٍ  ظَ قَ يَ وَ  ، بِيرٍ كَ
دا  جِ يهِ  لَ عَ بُ  يَصعُ انَ  نسَ «اإلِ َنَّ  ألِ  . صُ خــالَ اإلِ نيَا:  الدُّ فِي  يءٍ  شَ زُّ  عَ أَ فَ
لَى  عَ النَّفسَ  دَ  اهِ يُجَ أَن  بُ  يَجِ ا  ذَ لـِهَ وَ  . لِ مَ العَ فِي  ا  خلِصً مُ ونَ  يَكُ أَن  ــدا:  جِ
 ، ا بِالنَّفسِ ابً الَ إِعجَ ، وَ ةً معَ الَ سُ اءً وَ يَ يدَ رِ رِ دَ أَن الَ يُ اهِ ، أَن يُجَ ةِ لَ سأَ هِ الـمَ ذِ هَ
بِاگِ،  وَ الَى،  عَ تَ گِ  انِ  نسَ اإلِ لُ  مَ عَ ونَ  يَكُ بَل  ؛  ابِ األَصحَ لَى  عَ ا  ورً ظُهُ الَ  وَ

.(١)« فِيڤِ وَ
ــنَ  مِ ؛  گِ ــالِ  األَعــمَ تَخلِيصُ   : ئِنَّةِ طمَ الـمُ الــنَّــفــسِ  ــلَــى  عَ ــيءٍ  شَ ــبُ  ــأَصــعَ فَ
هُ  لَ لَ  صَ وَ ن  «فَمَ  . يهِ لَ عَ ڤِ  نَّةِ مِ نِسيَانِ  وَ  ، لِ مَ العَ ةِ  ؤيَ رُ وَ  ، ابِ عجَ اإلِ وَ الكِبرِ 
ا  ، إِذَ ــورٌ ــكُ ــى شَ ــالَ ــعَ . وَڤُ تَ ـــىڤِ ـــلَ إِلَ صَ : وَ جــهِ ا الــوَ ـــذَ ــى هَ ــلَ ـــدٌ عَ احِ ــلٌ وَ ــمَ عَ
هُ  لَ كَ  ارَ بَ وَ  ، هُ لَ هُ  رَ ثَمَّ وَ  ، بِهِ هُ  دَ أَسعَ وَ  ، اهُ نَجَّ  : الِهِ أَعمَ ن  مِ الً  مَ عَ بْدِ  العَ نَ  مِ يَ  ضِ رَ
بَى  أَ كِنْ  لَ وَ  .(٢)« نهُ عَ بِهِ  قطَعهُ  يَ لَم  وَ  ، يهِ لَ عَ بِهِ  هُ  لَ أَدخَ وَ  ، يهِ إِلَ بِهِ  هُ  لَ أَوصَ وَ ؛  فِيهِ

إِلَىڤِگ. لُ  يَصِ ا،  دً احِ وَ الً  مَ عَ بدِ  لِلعَ عَ  دَ يَ نْ  أَ  : يطَانُ الشَّ
«شرح مقدمة الـمجموع» (ص٤٠). «مدارج السالكين» (٣١١/٣).(١)   (٢)
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٩٢
.(١)« نَّةَ الجَ لَ  خَ دَ نَةٌ  سَ حَ لَهُ  بِّلَت  قُ تُ ن  مَ وَ  ...» ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ ا  ذَ لِهَ وَ

ــن  مَ «إِالَّ  ـــيـــهِ  إِلَ ـــقُ  فَّ ـــوَ يُ الَ   ، گِ ــانِ -  ــيــطَ الــشَّ ـــنَ  مِ ـــالِ -  األَعـــمَ ــيــصُ  ــخــلِ تَ وَ
تَحَ  فَ وَ  ، تَهُ ايَ مَ حِ وَ هُ  فظَ حِ لَّى  تَوَ وَ  ، تِهِ حمَ بِرَ هُ  يَّــدَ أَ وَ  ، التَّوفِيقِ ادِ  مدَ بِأَ ڤُ  هُ ــدَّ مَ أَ

.(٢)« لبِهِ قَ ةَ  يرَ بَصِ
بَالِ  الجِ ملِ  حَ كَ صِ  خالَ اإلِ ملَ  حَ نَّ  أَ  : مِ الَ الكَ ا  ذَ هَ لِ  الَ خِ ن  مِ نَا  لَ تَبَيَّنُ  يَ
ــبَ  ــلُّ ــقَ ــهُ تَ ــحــتَ ــونَ تَ ــبُ ــلَّ ــقَ ــتَ ــم يَ ــهُ ، فَ ـــمِ ائِ ـــزَ ـــابُ الـــعَ ــهُ إِالَّ أَصـــحَ ــيــقُ ــطِ ــــي، الَ يُ اسِ وَ الــــرَّ
الً  ثِقْ بُهُ  احِ صَ هُ  لَ دُ  يَجِ الَ   ، ةِ يشَ الرِّ كَ يفٌ  فِ خَ اءُ  يَ الرِّ وَ ؛  يلِ الثَّقِ ملِهِ  بِحَ لِ  امِ الحَ
 ، ةٍ كِلفَ الَ  وَ ةٍ  قَّ شَ مَ الَ  وَ بٍ  تَعَ بِــالَ   ، ــقَ ــفَ اتَّ عٍ  وضِ مَ أَيِّ  فِي  ــهُ  لَ لٌ  امِ حَ وَ  هُ فَ  ، لبَتَّةَ أَ

. هُ ثِقلَ دُ  يَجِ الَ  وَ ملِهِ  حَ تَحتَ  لَّبُ  تَقَ يَ وَ  هُ فَ
ــشُ فِــي  ــوحِ ــســتَ ــل يَ ، بَ ــيــنَ ــالِــكِ كــثَــرَ الــسَّ ــخــلِــصُ أَ قُ الـــــمُ ـــارِ ـــفَ ــا يُ ــنَ ــاهُ ـــن هَ مِ وَ
م  ـهُ لَ  ، النَّاسِ يـنَ  بَ ةً  بَ رْ غُ النَّاسِ  دِّ  أَشَ نْ  وَ «مِ هُ فَ ا،  الِكِيهَ سَ ةِ  لَّ لِقِ لِكَ  ذَ وَ  ، هِ يقِ طَرِ
يـرُ  غَ هُ  يقُ طَرِ وَ م،  تـِهِ ادَ إِرَ يـرُ  غَ ــهُ  تُ ادَ إِرَ وَ م،  هِ لُومِ عُ يـرُ  غَ هُ  لْمُ عِ  ، أنٌ شَ ـهُ  لَ وَ أنٌ  شَ
هُ  مَ لَزِ «فَ  . هِ بـِ لَ طَ يقِ  طَرِ فـِي  دٌ  رِ نْفَ مُ  .(٣)« ادٍ وَ فـِي  م  هُ وَ ادٍ  وَ فـِي  وَ  هُ فَ م،  هِ يقِ طَرِ
لَى  عَ يــبٍ  ــرِ غَ  ، انِ كَّ السُّ ةِ  ــثْــرَ كَ لَى  عَ ــيــدٍ  حِ وَ ــنْ  مِ ــهُ  لَ طُوبَى   .(٤)« ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــامَ  ــتَــقَ اسْ وَ
بُ  رْ كَ وَ  ، لُوقِ الْحُ ى  جَ شَ وَ  ، يُونِ عُ الْ   قَذَ مْ  تُهُ يَ ؤْ رُ امٍ  وَ قْ أَ يْنَ  بَ  ، انِ يرَ الْجِ ةِ  ثْرَ كَ

 .(٥) لُوبِ قُ الْ ضُ  رَ مَ وَ  ، ورِ دُ الصُّ مُّ  غَ وَ  ، احِ وَ َرْ األْ ى  مَّ حُ وَ  ، النُّفُوسِ
رواه البخاري في «األدب المفرد» (٥٩٣)، وحسنه األلباني۴ في «صحيح األدب المفرد»   (١)

.(٤٦١)
«الروح» (ص٣٢١). «فوائد الفوائد» (ص٣٤٨).(٢)   (٣)

«مفتاح دار السعادة» (٢١٤/١). «إعالم الموقِّعين» (٢١٨/٤).(٤)   (٥)



٩٣
: ائِلُ القَ نَ  سَ أَحْ د  قَ لَ وَ

ةٌ دَ ــرَ ــفْ مُ ـقِّ  الـحَ قُ  ـــرُ طُ وَ تَّى  شَ قُ  ــرُ الــطُّ ادُ  فــــــرَ ـــقِّ أَ يــــقَ الـــــــحَ ــــرِ ــــونَ طَ ــــالِــــكُ الــــسَّ وَ
ــم هُ ــدُ ــاصِ ــقَ  مَ رَ ــــدْ الَ تُ ــونَ وَ فُ ــعــرَ ــــادُالَ يُ ــــصَّ ــــونَ قُ ــــمــــشُ ــــهــــلٍ يَ ـــــــى مَ ـــلَ ــــم عَ ــــهُ فَ
ــم ادُ بِـــــهِ ـــــرَ ـــــا يُ ــمَّ ــةٍ عَ ــفــلَ ـــــي غَ الــــنَّــــاسُ فِ ـــــــادُوَ قَّ ـــقِّ رُ ــيـــلِ الـــــــحَ ـــبـِ ـــــن سَ ـــم عَ ـــهُ ـــلُّ ـــجُ فَ

ــا؛  ــوهَ ــالِــكُ ـــلَّ سَ ا قَ ـــذَ لِـــــــهَ ، وَ ــلــقِ ـــرِ الــخَ كـــثَ ــى أَ ــلَ ةٌ عَ عـــــرَ صِ وَ خـــــالَ يـــقُ اإلِ ـــرِ طَ
.(١)« التَّقوَ صِ وَ خالَ بِ اإلِ ركَ لَى مَ ، عَ وَ الـهَ ةِ وَ هوَ بَ الشَّ ركَ نُوا مَ استَالَ «وَ
.(٢)« هُ دُ ارِ لَّ وَ ا قَ ذَ لِـهَ ؛ فَ ةٌ ادَّ يهِ جَ لَ ت عَ ، لَيسَ اءَ حرَ يرٌ فِي صَ دِ صُ «غَ اإلِخالَ

 . ودُ قصُ الـمَ طلُوبُ وَ نَالُ الـمَ ا يُ لَكِن بِهَ ، وَ ودٌ ؤُ بَةٌ كَ قَ صِ عَ خالَ بَةُ اإلِ قَ عَ فَ
. ظِيمٌ عَ ا  هَ طَرُ خَ وَ  ، يدٌ دِ شَ ا  هَ قَطعُ وَ  ، ثِيرٌ كَ ا  هَ نَفعُ
؟ صِ خالَ اإلِ يلِ  تَحصِ قُ  رُ طُ يَ  هِ ا  مَ لَكِن  وَ

Z· Ë flà Î@ ëb
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لُّ  كُ هُ  ــنَــاؤُ ثَ مَن  نَاءُ  ثَ وتُكَ  فُ يَ الَ  وَ م،  هِ دحِ مَ وَ النَّاسِ  نَاءِ  ثَ فِي  ا  ــدً اهِ زَ ن  كُ
. خرٍ ذُ لُّ  كُ هُ  طَاؤُ عَ مَن  اءُ  طَ عَ وَ  ، فَخرٍ

كَ  صُ الَ خَ تَى  «فَمَ ؛  آفَاتٌ يَ  هِ وَ  ، الثَّـنَاءِ وَ دحِ  الـمَ فِي  عُ  تَطمَ نتَ  كُ ا  إِذَ وَ
؟!»(٣). صِ خالَ اإلِ إِلَى  ا  نهَ مِ

ــةُ  ــبَّ ــحَ مَ ــبِ وَ ــلْ صُ فِــي الــقَ خــــالَ ــعُ اإلِ ــمِ ــجــتَ ــيِّــم۴ِ: «الَ يَ ــولُ ابـــنُ الــقَ ــقُ يَ
«مفتاح دار السعادة» (٤٦٢/١). «فوائد الفوائد» (ص٤٣٦).(١)   (٢)

«تذكرة الحفاظ» (٢٠٥/١).  (٣)
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٩٤
 ، النَّارُ وَ اءُ  الـمَ عُ  يَجتَمِ ا  مَ كَ إِالَّ   ، النَّاسِ ندَ  عِ ا  فِيمَ عُ  الطَّمَ وَ  ، الثَّـنَاءِ وَ دحِ  الـمَ
لَى  عَ قــبِــل  ــأَ فَ  ، صِ خـــالَ اإلِ ــبِ  ــلَ بِــطَ كَ  نَفسُ ــتْــكَ  ثَ ــدَّ حَ ا  ــإِذَ فَ ؛  ــوتُ الــحُ وَ ــبُّ  الــضَّ وَ
د  فَازهَ  ، الثَّـنَاءِ وَ دحِ  الـمَ لَى  عَ قبِل  أَ وَ  ، اليَأسِ ينِ  كِّ بِسِ اذبَحهُ  فَ  ، الً وَّ أَ عِ  الطَّمَ
هدُ  الزُّ ، وَ عِ بحُ الطَّمَ امَ لَكَ ذَ ا استَقَ إِذَ ؛ فَ ةِ رَ نيَا فِي اآلخِ اقِ الدُّ شَّ هدَ عُ ا زُ مَ فِيهِ

. صُ خالَ اإلِ لَيكَ  عَ لَ  هُ سَ  ، دحِ الـمَ وَ الثَّـنَاءِ  فِي 
ــنَــاءِ  هـــدَ فِــي الــثَّ الـــزُّ ، وَ ــعِ ــمَ بـــحَ الــطَّ ــيَّ ذَ ــلَ ــلُ عَ ــهِّ ــسَ ي يُ ـــذِ ـــا الَّ مَ : وَ ــلــتَ ـــإِن قُ فَ
لَيسَ  ــهُ  نَّ أَ ينًا:  قِ يَ كَ  لمُ عِ لَيكَ  عَ هُ  لُ هِّ يُسَ فَ ؛  ــعِ ــمَ الــطَّ بــحُ  ذَ ــا  مَّ أَ  : ــلــتُ قُ ؟  ــدحِ الـــــمَ وَ
الَ  وَ  ، هُ ــيــرُ غَ ا  هَ ملِكُ يَ الَ   ، ــنُــهُ ائِ ــزَ خَ هُ  حـــدَ وَ ڤِ  ــدِ ــيَ بِ وَ إِالَّ   ، فِــيــهِ ــعُ  ــطــمَ يُ ــيءٍ  شَ ــن  مِ

.(١)« اهُ وَ سِ يئًا  شَ ا  نهَ مِ بْدَ  العَ يُؤتِي 
ا  ذَ هَ Q﴾ [الحجر: ٢١]. وَ   P   O  N   M  L﴿ :ڤُگ الَ قَ
إِالَّ  يُطلَبُ  الَ  يءٍ  شَ لَّ  كُ نَّ  أَ ــوَ  هُ وَ ؛  نُوزِ الكُ نَ  مِ نزٍ  لِكَ نٌ  مِّ تَضَ «مُ البَلِيغُ  ولُ  القَ
 ، هِ ــيــرِ ــن غَ ــهُ مِ ــبَ ــلَ نَّ طَ أَ ؛ وَ يــهِ ائِــنِ بِــيَــدَ ــزَ ــاتِــيــحُ تِــلــكَ الــخَ ــفَ مَ ، وَ ــنُــهُ ائِ ــزَ هُ خَ ــنــدَ ــن عِ ــمَّ مِ

.(٢)« يهِ لَ عَ رُ  دِ يقَ الَ  وَ  ، هُ ندَ عِ لَيسَ  ن  مَّ مِ طَلَبٌ 
دٌ  أَحَ لَيسَ  هُ  نَّ أَ  : كَ لمُ عِ لَيكَ  عَ هُ  لُ هِّ يُسَ فَ  : دحِ الـمَ وَ الثَّـنَاءِ  فِي  هدُ  الزُّ ا  مَّ أَ وَ

.(٣) هُ حدَ وَ ڤُ  إِالَّ  ، ينُ يَشِ وَ هُ  مُّ ذَ رُّ  يَضُ وَ  ، ينُ زِ يَ وَ هُ  دحُ مَ عُ  نفَ يَ
 ! ڤِ ــــولَ سُ ــا رَ : يَ ـــالَ ـــقَ ، فَ ــــلٌ جُ ـــامَ رَ : قَ ــــالَ ک قَ بٍ ــــازِ اءِ بــنِ عَ ـــــرَ ـــنِ الــبَ عَ
ــن  مِ انَ  زَ ا  ــــدً حَ أَ حـــتُ  ـــدَ مَ ا  إِذَ ـــا  نَ أَ (أَي:  ـــــيـــــنٌ  شَ ـــي  مِّ ذَ إِنَّ  وَ  ، يـــــــنٌ زَ ي  ـــــمــدِ حَ إِنَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ ــالَ  ــقَ فَ )؛  ــضَ ــفَ انــخَ وَ يبَ  عِ ا  ــدً احِ وَ ــمــتُ  مَ ذَ ا  إِذَ وَ  ، ــعَ ــفَ ارتَ وَ ــي  ــدحِ مَ

«فوائد الفوائد» (ص٤٢١). المصدر السابق (ص٢٣). (١)   (٢)
المصدر السابق (ص٤٢١).   (٣)



٩٥
ڤُڤُڬ»(١). اكَ «ذَ

ــنَ  هِ مِ ـــيـــرِ ونَ غَ ، دُ ــيــنٌ ــــهُ شَ مُّ ذَ يـــنٌ وَ هُ زَ ـــمـــدُ ي حَ ــــذِ ـــوَ الَّ ــى هُ ــالَ ــعَ ڤَ تَ ــــإِنَّ فَ
م(٢). هِ يرِ غَ وَ بَاءِ  طَ الخُ وَ اءِ  رَ عَ الشُّ

.(٣) قٌّ حَ َنَّهُ  ألِ  ، ينُهُ شِ يَ هُ  مُّ ذَ وَ ؛  قٍّ بِحَ هُ  حَ دَ مَ َنَّهُ  ألِ  ، هُ ندَ عِ ينُ  زِ يَ هُ  دحُ فَمَ
ــرَّ  ــقَ ــتَ اسَ ، وَ هِ ــيــرِ مُّ غَ ــيــنُ ذَ ــشِ الَ يَ ڬ، وَ ڤِ ــيــرِ ــمــدُ غَ يــنُ حَ ــزِ ــانَ الَ يَ ا كَ ـــإِذَ فَ

. هُ امُّ ذَ وَ هُ  دُ امِ حَ   استَوَ  ، اقِلِ العَ بدِ  العَ ندَ  عِ لِكَ  ذَ
هــلِ  ــن أَ مِ ــومٌ وَ ــذمُ ڤِ مَ ــنــدَ نـــتَ عِ أَ ، وَ ــدحِ الــنَّــاسِ ــكَ فِــي مَ ــيــرٍ لَ ـــأَيُّ خَ «فَ
ةِ  مـــرَ ــودٌ فِــي زُ ــحــمُ ڤِ مَ ــنــدَ نــــتَ عِ أَ ، وَ ـاسِ مِّ الــنـَّ ــن ذَ ـــكَ مِ ـــرٍّ لَ أَيُّ شَ ؟! وَ الـــنَّـــارِ

؟!»(٤). بِينَ رَّ قَ الـمُ
 ، ــهُ مُّ ذَ ينُكَ  يَشِ الَ  ــن  مَ مِّ  ذَ فِــي  وَ  ، ــهُ ــدحُ مَ ينُكَ  زِ يَ الَ  ــن  مَ ــدحِ  مَ فِــي  ــد  ــازهَ «فَ
رَ  قدَ لَن يُ ، وَ هِ مِّ ينِ فِي ذَ لُّ الشَّ كُ ، وَ هِ دحِ ينِ فِي مَ لُّ الزَّ نْ كُ دحِ مَ بْ فِي مَ ارغَ وَ
ادَ  رَ ن أَ مَ نتَ كَ ، كُ ينَ اليَقِ برَ وَ دتَ الصَّ تَى فَقَ ؛ فَمَ ينِ اليَقِ برِ وَ لِكَ إِالَّ بِالصَّ لَى ذَ عَ

 Ø ×Ö Õ Ô  Ó Ò﴿ :الَى عَ الَ تَ ، قَ بٍ كَ رْ يرِ مَ رَ فِي البَحرِ فِي غَ فَ السَّ
 K  J ﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ Ý﴾ [الروم]، وَ  Ü  Û  Ú  Ù
U﴾ [السجدة]»(٥).  T  S  R  Q P  O  N  M  L

ح  فــــــرَ ـــــم أَ ، لَ ـــــاسَ فـــــتُ الـــــنَّ ـــــرَ ــــنــــذُ عَ ــــــار۴ٍ: «مُ يــــــنَ ـــــالِـــــكُ بـــــنُ دِ ــــــالَ مَ قَ
ــم  ــهُ حَ ــادِ َنَّ مَ :  «ألِ ــالَ ؟ قَ لِــكَ لِــمَ ذَ : وَ ــيــلَ ــم»؛ قِ ــتَــهُ مَّ ــذَ هُ مَ كــرَ الَ أَ ــم، وَ ــتِــهِ ــدحَ بِــمَ

رواه التـرمذي (٣٢٦٧)، وصححه األلباني۴ في «صحيـح سنن التـرمذي» (٣٣٣/٣).   (١)
«االستقامة» (٢٨٣/٢). المصدر السابق (٣٦٤/١). (٢)   (٣)

«اإلحياء» (٢٧٥/٣).  «فوائد الفوائد» (ص٤٢٢). (٤)   (٥)



٩٦
.(١)« طٌ رِّ فَ مُ م  هُ امَّ ذَ وَ  ، طٌ فرِ مُ

.(٢) بِهِ ضَ غَ وَ اهُ  ضَ رِ فِي  ولُ  قُ يَ ا  فِيمَ دُ  قتَصِ يَ مَن  رَ  يَ لَم  نَّهُ  أَ عنِي:  يَ
و  هدِ يَرجُ نَّعُ لِلنَّاسِ بِالزُّ تَصَ ن يَ بتُ لِمَ جِ ي۴ِّ: «عَ وزِ الَ ابنُ الـجَ قَ وَ

. هُ لَ لُ  يَعمَ مَن  بِيَدِ  م  لُوبَهُ قُ نَّ  أَ ى  نسَ يَ وَ م،  لُوبِهِ قُ ن  مِ هُ  ربَ قُ لِكَ  بِذَ
ا  الِصً هُ خَ رَ إِن لَم يَ ، وَ يهِ لُوبَ إِلَ القُ تَ  فَ ا لَ الِصً آهُ خَ رَ هُ وَ لَ مَ يَ عَ ضِ رَ إِن  فَ

. نهُ عَ ا  بِهَ ضَ  أَعرَ
 ، نِيَّتَهُ ركُ  الشِّ مَ  احَ زَ د  فَقَ  ، يهِ إِلَ لُوبِ  القُ اتِ  التِفَ إِلَى  لُ  امِ العَ رَ  نَظَ تَى  مَ وَ

. هُ لَ لُ  يَعمَ مَن  رِ  بِنَظَ قنَعَ  يَ أَن  نبَغِي  يَ َنَّهُ  ألِ
اكَ  ـــذَ ، فَ ـــيـــهِ ــوبِ إِلَ ــلُ ــاتَ الــقُ ــفَ ــدَ الــتِ ــقــصِ الَّ يَ : أَ صِ خــــالَ ةِ اإلِ ورَ ــــرُ ـــن ضَ مِ وَ

. لِكَ لِذَ تِهِ  اهَ رَ بِكَ بَل   ، هِ صدِ بِقَ الَ  لُ  يَحصُ
وا  طَّلِعُ إِن لَم يَ ، وَ ملَةً لقُ جُ ا الخَ هَ علَمُ ا يَ لَّهَ هُ كُ الَ نَّ أَعمَ انُ أَ نسَ ليَعلَمِ اإلِ وَ

. لِكَ ذَ نهُ  مِ د  اهَ يُشَ لَم  إِن  وَ  ، حِ الَ بِالصَّ الِحِ  لِلصَّ دُ  تَشهَ لُوبُ  القُ فَ ا.  لَيهَ عَ
َنَّــهُ  ألِ ا،  ائِعً ضَ لُ  مَ العَ ى  مَضَ د  فَقَ  ، لِهِ مَ بِعَ لقِ  الخَ ــةَ  ؤيَ رُ دُ  يَقصِ مَن  ا  مَّ أَ فَ
د  فَقَ  ، نهُ عَ تَت  لفِ أُ قَد  م  لُوبَهُ قُ َنَّ  ألِ  ، لقِ الخَ ندَ  عِ الَ  وَ الِقِ  الخَ ندَ  عِ قبُولٍ  مَ يرُ  غَ

... رُ مُ العُ بَ  هَ ذَ وَ  ، لُ مَ العَ اعَ  ضَ
. لقِ »(٣) الخَ دحِ ل بِمَ اغَ تَشَ الَ يَ هُ، وَ هُ قَصدُ عُ نفَ د مَن يَ ليَقصِ ، وَ بدُ ڤَ العَ ليَتَّقِ فَ

هُ  نَفسَ لَ  ــذَ بَ ــم  كَ ــب...  ــتــعَ تَ ــالَ  فَ تُخلِص  ــم  لَ ا  إِذَ ــيِّــم۴ِ:  الــقَ ابــنُ  ــالَ  قَ وَ
گِ  ــا  ــهَ لَ ــذَ بَ ــو  لَ وَ مــا،  ذَ ــدحُ  الــمَ بَتِ  لَ انقَ وَ هُ  نَفسُ ــبَــت  هَ ــذَ فَ  ، لقِ الخَ ةِ  لِمدحَ اءٍ  ــرَ مُ
 .(٣٦٢/٥) «السير»  في  الذهبي  بنحوه  وأورده   ،(٣٧٢/٢) «الحلية»  في  نعيم  أبو  رواه   (١)

«شرح حديث عمار بن ياسر» (ص٣٠).  «صيد الخاطر» (ص٤٢٧ - ٤٢٨). (٢)   (٣)



٩٧
.(١) هرُ الدَّ يَ  قِ بَ ا  مَ يَت  بَقِ لَ

Z ıb «á€a @R

 : ائِهِ عَ دُ فِي  ولُ  قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ولُ سُ رَ انَ  كَ  : الَ قَ گ  الِكٍ مَ بنِ  نَسِ  أَ نْ  عَ
اءِ ...»(٢). يَ الرِّ وَ ةِ  معَ السُّ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ وَ  ...»

اتَ  ذَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ـــولُ سُ رَ بَنَا  طَ خَ  : ــالَ قَ يِّگ  ــرِ األَشــعَ ى  وسَ مُ بِــي  أَ ــن  عَ وَ
 « بِــيــبِ النَّملِ ــن دَ ــهُ أَخفَى مِ ــإِنَّ ، فَ ــركَ ا الــشِّ ــذَ ــوا هَ ــقُ ــا الــنَّــاسُ اتَّ يُّــهَ : «أَ ــالَ ــقَ ، فَ ــومٍ يَ
 ، بِيبِ النَّملِ ن دَ وَ أَخفَى مِ هُ ، وَ يهِ تَّقِ يفَ نَ كَ : وَ ولَ قُ ڤُ أَن يَ اءَ هُ مَن شَ الَ لَ قَ فَ
يئًا  شَ بِكَ  كَ  نُشرِ أَن  مِن  بِكَ  وذُ  نَعُ ــا  إِنَّ مَّ  هُ اللَّ ولُوا:  «قُ  : ــالَ قَ ؟!  ڤِ ــولَ سُ رَ ا  يَ

.(٣)« مُ نَعلَ الَ  ا  لـِمَ كَ  رُ نَستَغفِ وَ  ، هُ نَعلَمُ
ــاءِ فِــي  ــفَ ــى الــصَّ ــلَ ، عَ ــيــبِ الــنَّــمــلِ بِ ــن دَ ــى مِ ـــةِ أَخــفَ هِ األُمَّ ـــذِ ــركُ فِــي هَ الــشِّ وَ
 ، لُوبِ الِ القُ فعَ قُ فِي أَ تَطَرَّ قَد يَ ، وَ نهُ دٌ أَن يَسلَمَ مِ ادُ أَحَ كَ ، الَ يَ اءِ ةِ الظَّلمَ يلَ اللَّ
ا  ذَ هَ وَ ي،  ــدرِ يَ الَ  وَ  ، بِهِ رُ  يَشعُ الَ  يثُ  بِحَ ؛  ــيَّاتِ النـِّ وَ  ، ــالِ األَعــمَ وَ  ، حِ ارِ ــوَ الــجَ وَ

. فِيهِ رُ  بُّ التَّدَ نِينَ  ؤمِ لِلمُ نبَغِي  يَ امٌ  قَ مَ
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 ، ــئَةِ يِّ السَّ دِ  اصِ قَ المَ ــنَ  مِ ةٌ  الِمَ سَ ــم،  ــهُ الَ أَحــوَ وَ م  هُ الَ أَعمَ وَ م  هُ الَ قوَ «أَ ــإِنَّ  فَ
«بدائع الفوائد» (١٢٢١/٣).  (١)

قطعة من حديث: رواه الحاكم (٥٣٠/١ رقم ١٩٤٤)، وصححه األلباني۴ في «صحيح   (٢)
الـجامع» (١٢٨٥).

الترغيب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  لــغــيــره  وحــســنــه   ،(١٩٦٦١ رقـــم  أحــمــد (٤٠٣/٤  رواه   (٣)
والترهيب» (٣٦).
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٩٨
.(١)« ةِ الِحَ الصَّ ـيَّةِ  النـِّ وَ صِ  الَ خْ اإلِ لَى  عَ ةٌ  لَ تَمِ شْ مُ

ڤُگ: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )    الَ قَ
.[٢٨ ﴾ [الكهف:  + *   )

 ، اضِ ـــــرَ ـــنَ األَغْ ــم مِ ــهُ ــيــسَ لَ ، لَ ڤِ ـــــهَ جْ ، وَ لِـــكَ ونَ بِـــذَ ـــدُ ـــاصِ ـــم قَ هُ أَي: وَ
.(٢) لِيلِ الجَ ضِ  رَ الغَ لِكَ  ذَ   وَ سِ

ا،  فِيهَ صِ  خالَ اإلِ وَ ةِ  بَادَ بِالعِ م  هُ فَ صَ «فَوَ ي۴ُّ:  عدِ السَّ ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ
م،  تِهِ طَ الَ خَ مُ م وَ حبَتِهِ لَى صُ ةِ النَّفسِ عَ دَ اهَ جَ مُ ، وَ حبَةِ األَخيَارِ ا األَمرُ بِصُ يهَ فِ فَ

ى»(٣).  يُحصَ الَ  ا  مَ  ، ائِدِ وَ الفَ نَ  مِ م  حبَتِهِ صُ فِي  إِنَّ  فَ ؛  اءَ رَ قَ فُ انُوا  كَ إِن  وَ
ــنَ  قُ مِ ــرِ ــسْ ــبــعُ يَ ــلِ الــطَّ ، بَ اءِ ـــدَ قـــتِ االِ ــهِ وَ ــبُّ ــشَ ــى الــتَّ ــلَ ــةٌ عَ ــولَ ــجــبُ ــاعَ مَ ــبَ َنَّ الــطِّ ألِ

ي. رِ دْ يَ الَ  يثُ  حَ نْ  مِ الطَّبعِ 
: ائِلَ القَ ڤُ  مَ حِ رَ وَ

ـــمْ ـــاهُ ـــقَ ـــــنْ تُ ــــلْ مِ ــــنَ  تَ ــــوَ ــــقْ ولِـــــــي الــــتَّ ـــــبْ أُ ـــــاحِ صَ وَ
دِي الــــــرَّ ـــــعَ  مَ  َد ـــــرْ ـــــتَ فَ  َد األَرْ ــــبِ  ــــحَ ــــصْ تَ الَ  وَ

 ، رُ نْشُ يَ وَ و  عُ دْ يَ نْ  مَ دُ  نَجِ سَ َنـَّـنَا  «ألِ ينَ  لِصِ خْ المُ نِ  عَ ا  ثِيرً كَ وَ ا  ثِيرً كَ ثْ  نَبْحَ لْ فَ
دُ  نَجِ ! سَ ةٍ لَحَ صْ الٍ أَوْ مَ ةٍ، أَوْ مَ رَ هْ اهٍ أَوْ شُ : لِجَ طُبُ يَخْ عِظُ وَ يَ جُ وَ رِّ يُخَ لِّفُ وَ ؤَ يُ وَ
.(٤)« تِهِ وَ عْ الَ فِي دَ ، وَ لِهِ مَ الَ فِي عَ ، وَ هِ لْمِ ةَ فِي عِ كَ رَ كِنْ الَ بَ لَ ، وَ لُ مَ عْ يَ لِّمُ وَ عَ نْ يُ مَ

؟! لَ مِ عَ  : الَ لِيُـقَ لُ  مَ عْ يَ النَّاسِ  نَ  مِ مْ  كَ
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٤٨١). المصدر السابق (ص٣٣٣).(١)   (٢)

المصدر السابق (ص٦٥٣).  (٣)
«كعب بن مالك» (ص٩٣)، للشيخ حسين العوايشة حفظهڤ.  (٤)



٩٩
؟! هُ مُ اسْ رَ  لِيُنْشَ لُ  مَ عْ يَ النَّاسِ  نَ  مِ مْ  كَ

؟! هُ مُ نَجْ وَ  مُ لِيَسْ لُ  مَ عْ يَ النَّاسِ  نَ  مِ مْ  كَ
؟! تِ الَّ جَ المَ وَ فِ  حُ الصُّ في  هُ  رُ كْ ذِ وَ  شُ لِيَفْ لُ  مَ عْ يَ النَّاسِ  نَ  مِ مْ  كَ

لُوا،  مِ رٌ عَ كْ م ذِ هُ نْ لَ كُ ، إِنْ يَ ينَ مِ الَ بِّ العَ لُونَ گِ رَ مَ عْ ينَ الَ يَ ذِ ءِ الَّ الَ ؤُ هَ
وا(١). فُ قَّ وَ تَ إِالَّ  وَ
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ةِ  اءَ ستِضَ االِ م، وَ اءِ بِهِ قتِدَ لَى االِ ثُ عَ بعَ ، تَ الِحِ لَفِ الصَّ يَرِ السَّ ةَ سِ اءَ إِنَّ قِرَ
مَ  الَ كَ ، وَ ةِ كَ ثِيرُ البَرَ لِيلٌ كَ م قَ هُ مَ الَ إِنَّ كَ م؛ فَ اتِهِ لِمَ اعِ بِكَ نتِفَ االِ م، وَ تِهِ ايَ دَ بِنُورِ هِ

. ةِ كَ البَرَ لِيلُ  قَ ثِيرٌ  كَ م  هِ يرِ غَ
ا  ــرُ أَو فِيمَ كــثَ ــومَ أَ ــلــمُ الــيَ :  الــعِ َيـُّــوبَ ــلــتُ ألِ : قُ يـــدٍ ــادُ بــنُ زَ ــمَّ ــالَ حَ ــا قَ ــمَ «كَ

.(٢)«! كثَرُ أَ مَ  دَّ قَ تَ ا  فِيمَ لمُ  العِ وَ  ، كثَرُ أَ اليَومَ  مُ  الَ الكَ  : الَ قَ فَ ؟  مَ دَّ قَ تَ
 : ڤِ مـــرِ ــى أَ ــلَ عَ ، وَ گِ ، وَ ــانَــت بِـــاگِ ــا كَ ــم لـــَــمَّ ــهُ ــونَ ــكُ سُ ــم وَ ــتَــهُ كَ ــرَ ـــإِنَّ حَ «فَ
 ، اقِفُ الوَ مُ  بِهِ يرُ  سِ يَ وَ  ، ائِرُ الحَ مُ  بِهِ ي  يَهتَدِ فَ م،  يهِ إِلَ قِينَ  ادِ الصَّ لُوبَ  قُ بَت  ذَ جَ
عُ  يَرجِ ، وَ مُ النَّاقِصُ لُ بِهِ ، ويَكمُ ضُ عرِ مُ الـمُ قبِلُ بِهِ يُ ؛ وَ ائِدُ مُ الحَ يمُ بِهِ يَستَقِ وَ

.(٣)« عِيفُ الضَّ مُ  بِهِ   وَّ تَقَ يَ وَ  ، النَّاكِصُ مُ  بِهِ
فِي  م  هُ ينَ  ذِ الَّ اتِ  األَموَ ةِ  قَ افَ رَ بِمُ يهِ  لَ عَ «فَ صِ  خالَ اإلِ يقَ  تَحقِ ادَ  رَ أَ نْ  فَمَ

«سعد بن معاذ» (ص٤٩)، للشيخ حسين العوايشة حفظهڤ.  (١)
«فوائد الفوائد» (ص ٢٣٦). واألثر بمعناه: أخرجه اإلمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»   (٢)

(٤٠٥/١ - ٤٠٦ رقم ٩٣٨)، وإسناده صحيح.
«تهذيب الـمدارج» (٩٤٩/٢).   (٣)
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١٠٠
ابــنِ  ، وَ ـــبٍ جَ ابــنِ رَ ، وَ ــبِــيِّ هَ الــذَّ ، وَ ــيِّــمِ ابــنِ الــقَ ، وَ ــيَّــةَ ــيــمِ ــابــنِ تَ ، [كَ ــاءٌ حــيَ ـــــمِ أَ ــالَ الــعَ
 ، األَلبَانِيِّ وَ  ، ينَ برِ جِ ابــنِ  وَ  ، يــدٍ زَ ــو  بُ أَ بَكرِ  وَ  ، ينَ ثَيمِ عُ ابــنِ  وَ  ، ــازٍ بَ ابــنِ  وَ  ، ثِيرٍ كَ
ةِ  قَ افَ رَ ن مُ ر مِ ليَحذَ ، وَ هِ دِ قصَ م إِلَى مَ تِهِ قَ افَ رَ بلُغُ بِمُ هُ يَ إِنَّ الَى]؛ فَ عَ ڤُ تَ مُ هُ مَ حِ رَ
ا  ذَ لـِهَ لَيسَ  فَ ؛  هُ يقَ طَرِ يهِ  لَ عَ ونَ  قطَعُ يَ م  إِنَّهُ فَ  ، اتٌ أَموَ النَّاسِ  فِي  ينَ  ذِ الَّ األَحيَاءِ 

.(١)« ةِ قَ ارَ فَ الـمُ هِ  ذِ هَ ن  مِ هُ  لَ وفَقُ  أَ وَ  ، ةِ قَ افَ رَ الـمُ تِلكَ  ن  مِ عُ  نفَ أَ الِكِ  السَّ
يَى  تَحْ تَى  وْ مَ ا  قَومً نَّ  أَ سبِكَ  بِحَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ ثِ  ارِ الحَ بنِ  بِشرِ  ن  عَ رُ  ؤثَ يُ وَ

م(٢). تِهِ ؤيَ بِرُ لُوبُ  القُ و  تَقسُ يَاءً  أَحْ ا  قَومً نَّ  أَ وَ م،  هِ رِ كْ بِذِ لُوبُ  القُ
لَّيتَ  صَ ا  إِذَ  : كِ بَارَ المُ ــنِ  بْ الِ قِيلَ   : ــالَ قَ يِّ  البَلْخِ يمَ  اهِ إِبرَ بنِ  يقِ  قِ شَ ن  عَ
 : ــهُ لَ لنَا  قُ  ، ينَ التَّابِعِ وَ ةِ  ابَ حَ الصَّ ــعَ  مَ ــبُ  ذهَ أَ  : ــالَ قَ نَا؟  عَ مَ لِسْ  تَجْ الَ  لِــمَ  نَا،  عَ مَ
م  هُ ارَ كُ آثَ درِ أُ ي، فَ لمِ رُ فِي عِ نْظُ بُ أَ : أَذهَ الَ ؟ قَ ونَ التَّابِعُ ةُ وَ ابَ حَ ينَ الصَّ ن أَ مِ وَ

.(٣) النَّاسَ تَابُونَ  غْ تَ تُم  نْ أَ م؟  كُ عَ مَ نَعُ  أَصْ ا  فَمَ م،  هُ الَ أَعمَ وَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ گِ  وَ

ــم ــهُ مُ ــارِ ــكَ ــاتَــت مَ ـــا مَ مَ ـــومٌ وَ ـــاتَ قَ ــد مَ (٤)قَ اتُ م فِي النَّاسِ أَموَ هُ اشَ قَومٌ وَ عَ وَ
م  يفَ هُ قهِ - كَ الفِ يثِ وَ دِ ةِ الحَ ئِمَّ أَ مِ - كَ سالَ ةِ اإلِ ئِمَّ الَ أَ لَ أَحوَ مَّ أَ مَن تَ وَ
م  نهُ مِ وا  دُ فقِ يَ لَم  ؟!  مْ يْنَهُ بَ يَاءٌ  أَحْ مْ  نَّهُ أَ كَ ينَ  مِ الَ عَ الْ فِي  م  هُ وَ  ، ابِ التُّرَ تَحتَ 
هِ  ذِ هَ وَ ؛  طِعٍ نْقَ مُ يْرُ  غَ  ، مْ يْهِ لَ عَ ــنَاءُ  الثَّ وَ  ، مْ يثُهُ دِ حَ وَ م  هُ كرُ فَذِ إِالَّ  وَ  ، مْ هُ رَ وَ صُ إِالَّ 

«الرسالة التبوكية» (ص٢٢٦)، البن القيِّم۴.  (١)
ي في «طبقات الصوفية» (ص٥٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»  لَمِ رواه أبو عبد الرحمن السُّ  (٢)

.(٢١٤/١٠)
رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٦٤/٨- ١٦٥)، وأورده الذهبي في «سير أعالم النبالء» (٣٩٨/٨).   (٣)

«مفتاح دار السعادة» (٤٣٧/١).  (٤)



١٠١
.(١) انِيَةً ثَ يَاةً  حَ لِكَ  ذَ دَّ  عُ تَّى  حَ قا،  حَ يَاةُ  الحَ يَ  هِ

: ائِلِ القَ رُّ  دَ گِ  وَ
ــا هَ ـــوتِـــكَ ذِكــرَ ــعــدَ مَ ــكَ بَ ـــع لِــنَــفــسِ ـــارفَ ـــــانِـــــي(٢)فَ ــــرٌ ثَ ــــمُ ـــــانِ عُ ـــــسَ نْ ِ كــــرُ لِـــــإلْ ــــالــــذِّ فَ
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ــى  ــلَ ــافُ عَ ــخَ ــرِّ يُ ـــالِ الــبِ عـــمَ ــن أَ ـــيءٍ مِ ـــلَّ شَ نَّ كُ ڤُ - بِــــأَ ـــكَ ـــمَ حِ ــم - رَ اعــلَ
. لَ أَفضَ وَ نَ  أَحسَ انَ  كَ  ، النَّاسِ نِ  عَ يَ  فِ خَ ا  فَمَ  ، اءِ يَ الرِّ نَ  مِ لِهِ  اعِ فَ

م  نكُ مِ استَطَاعَ  نِ  «مَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ امِگ:  وَّ العَ بنِ  يـرِ  بَ الزُّ نِ  عَ
عَل»(٣).  يَفْ لْ فَ  ، الـِحٍ صَ لٍ  مَ عَ نْ  مِ بِيءٌ  خَ لَـهُ  ونَ  يَكُ نْ  أَ

صُ  ا يَحرِ مَّ عظَمَ مِ م أَ تِهِ اءِ طَاعَ ونَ فِي إِخفَ دُ ونَ يَجتَهِ الِحُ لِ الصَّ زَ لَم يَ
ــمُ  ــهُ ـــ ــالُ عــمَ ــصَ أَ ــلُ ــخْ ــــاءَ أَن تَ جَ لِــــكَ رَ ـــلُّ ذَ ــم، كُ ــهِ ــاتِ ــئَ ـــ ــيِّ ـــاءِ سَ ــى إِخـــفَ ــلَ الـــنَّـــاسُ عَ

. اءِ زَ الـجَ نَ  أَحسَ ا  لَيهَ عَ م  هُ يَ يَجزِ وَ م،  نهُ مِ ا  ـهَ بَّلَ يَتَقَ فَ  ، گِ ةُ  الـِحَ الصَّ
ــلِــعَ  ــطَّ الَّ يَ ـــى أَ ـــلَ ـــيـــنَ عَ يـــصِ ـــرِ ـــوا حَ ـــانُ يــــنَ كَ ــــذِ ، الَّ ــــابِ ـــــو األَلــــبَ ولُ ـــئِـــكَ أُ ولَ ـــأُ فَ
ا  مَ وَ  ، ادِ شَ الرَّ نَ  مِ وهُ  رُّ أَسَ ا  فِيمَ م:  هِ مرِ أَ ودِ  حمُ مَ ن  مِ يءٍ  شَ لَى  عَ ڬ  ڤِ يرُ غَ

. ادِ دَ السَّ نَ  مِ نُوهُ  علَ أَ
تَكتُمُ  ا  مَ كَ  ، نَاتِكَ سَ حَ ن  مِ ينَار۴ٍ: «اكتُم  دِ بنُ  ةُ  لَمَ سَ مٍ  ازِ حَ بُو  أَ الَ  قَ

.(٤)« ــئَاتِكَ يِّ سَ ن  مِ
«مفتاح دار السعادة» (٤٣٧/١). «ديوان أحمد شوقي» (ص٥٢٩).(١)   (٢)

الـمختارة»  «األحــاديــث  في  الـمقدسي  والضياء   ،(٢٦٢/١١) «التاريخ»  في  الـخطيب  أخرجه   (٣)
(٧٨/٣) رقم (٨٨٤). وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٢٣١٣).

رواه الفسوي في «الـمعرفة والتاريخ» (٦٧٩/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٤٠/٣)، والبيهقي   (٤)
في «الشعب» (٦٤٩٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٨/٢٢)، وهو صحيح.

ع
Z Ú Ó – É€a @ fib ‡«

̨ a @ Â fl @ãr◊c @U

=



١٠٢
رَ  كَ ذَ (١) - وَ ڤِ بدِ َبِي عَ ولُ ألِ قُ الً يَ جُ عتُ رَ مِ : سَ وذِيُّ رُّ بُو بَكرٍ المَ الَ أَ قَ

.(٢)« ومُ القَ عَ  فَ ارتَ ا  ذَ : «بِهَ ڤِ بدِ عَ بُو  أَ الَ  قَ فَ  - صَ  خالَ اإلِ وَ دقَ  الصِّ هُ  لَ
 ، فِ صحَ المُ فِي  أُ  قرَ يَ وَ  هُ وَ  (٣) يمَ اهِ إِبرَ لَى  عَ لتُ  خَ دَ  : الَ قَ شِ  األَعمَ نِ  عَ
.(٤) ةٍ اعَ لَّ سَ أُ فِيهِ كُ ا أَنِّي أَقرَ ذَ  هَ : الَ يَرَ الَ ] قَ ، [وَ طَّاهُ لٌ فَغَ جُ يهِ رَ لَ نَ عَ فَاستَأذَ

 :( ثِ (ت٢٢٧هــــ ــارِ ــتُ لِــبِــشــرِ بــنِ الــحَ ــلْ : «قُ ـــانَ ـــقَ هْ ةُ بــنُ دَ ــزَ ــمْ ـــالَ حَ قَ وَ
 ، بَّةً قُ لَ  خَ دَ دْ  قَ يتُهُ  أَ رَ فَ ا.  ومً يَ ونُ  يَكُ فَ ئتَ  شِ ا  إِذَ  : الَ قَ  . كَ عَ مَ وَ  لُ خْ أَ نْ  أَ بُّ  حِ أُ
ــولُ فِــي  ــقُ ــهُ يَ ــعــتُ ــمِ ــسَ ــا، فَ ــهَ ــثــلَ ــي مِ ــلِّ صَ ــنُ أُ ــسِ حْ ــاتٍ الَ أُ ــعَ كَ ـــعَ رَ بَ رْ ــا أَ ــى فِــيــهَ ــلَّ ــصَ فَ
 ، فِ رَ الشَّ نَ  مِ إِلَيَّ  بُّ  حَ أَ لَّ  الذُّ نَّ  أَ كَ  شِ رْ عَ قَ  وْ فَ مُ  لَ عْ تَ إِنَّكَ  مَّ  هُ اللَّ  : هِ ودِ جُ سُ
إِنَّكَ  مَّ  هُ اللَّ الغِنَى،  نَ  مِ إِلَيَّ  بُّ  حَ أَ قرَ  الفَ نَّ  أَ كَ  شِ رْ عَ قَ  وْ فَ مُ  لَ عْ تَ إِنَّكَ  مَّ  هُ اللَّ

يئًا. شَ بِّكَ  حُ لَى  عَ وثِرُ  أُ الَ  نِّي  أَ كَ  شِ رْ عَ قَ  وْ فَ مُ  لَ عْ تَ
نِّي  أَ تَعلَمُ  ــكَ  إِنَّ مَّ  اللَّهُ  : الَ قَ فَ  ، اءُ البُكَ وَ يقُ  هِ الشَّ نِي  ذَ أَخَ  ، عتُهُ مِ سَ ا  لَمَّ فَ

.(٥)« لَّمْ تَكَ أَ لَم  نَا،  اهُ هَ ا  ذَ هَ نَّ  أَ علَمُ  أَ لَو 
را  سِ لُوهُ  امِ عَ يُ أَن  هِ  بَادِ عِ ن  مِ بُّ  يُحِ الَى  عَ تَ وَڤُ   :۴ بٍ جَ رَ ابنُ  الَ  قَ
الَ  يثُ  بِحَ  ، ينَهُ بَ وَ م  ينَهُ بَ را  سِ لُوهُ  امِ عَ يُ أَن  بُّونَ  يُحِ بَّتِهِ  حَ مَ أَهلُ  وَ  ، ينَهُ بَ وَ م  ينَهُ بَ
وال  سيِّئتَك،  تُخفي  كما  حسنتَك  ــــفِ  بلفظ: «أَخْ فــي «الــشــعــب» (٦٥٠٠)  للبيهقي  روايـــة  وفــي   

بًا بعملك؛ فال تدري أشقيٌّ أنت أم سعيد؟». عجَ تكوننَّ مُ
دحوا؟». ئل: بمَ بلغ القومُ حتى مُ وفي طريق: «وسُ  (١)

ي  ــقــوِّ رواه ابــن الــجــوزي فــي «مــنــاقــب اإلمـــام أحــمــد» (ص٢٦٧و٢٧٤)، مــن ثــالث طــرق: يُ  (٢)
ا. بعضً ها  بعضُ

عِي. هو: ابن يزيد بن قيس بن األسود النَّخَ  (٣)
رواه ابن أبي شيبة في «الـمصنف» (٨٥٦٤)، وإسناده صحيح.  (٤)

١٠٦)، وأورده الذهبي في «السير»  رواه ابن قُدامة المقدسي في «إثبات صفة العلو» (رقم:   (٥)
.(٤٧٣/١٠)

=



١٠٣
 .(١) اهُ وَ سِ اهُ  إِيَّ م  تِهِ لَ امَ عَ مُ لَى  عَ لِعُ  طَّ يَ

.(٢) اللَّيلِ أَوقَاتِ  ن  مِ اهُ  وَ سِ ا  مَ لَى  عَ  ، اللَّيلِ طِ  سَ وَ قِيَامُ  لَ  فُضِّ ا  ذَ لـِهَ وَ
يْلِ  ةُ اللَّ الَ لَتْ صَ لِكَ فُضِّ لِذَ ا، وَ هَ ارُ افِلِ إِسرَ لُ النَّوَ أَفضَ ۴: «وَ قَالَ وَ

 .(٣)« نِيَةِ الَ عَ الْ ةِ  قَ دَ صَ لَى  عَ رِّ  السِّ ةُ  قَ دَ صَ لَتْ  فُضِّ وَ  ، ةِ الَ الصَّ افِلِ  نَوَ لَى  عَ
رُ  اهِ : «الْـجَ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ولَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ گ قَ رٍ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ عَ

.(٤)« ةِ قَ دَ بِالصَّ رِّ  سِ الـمُ كَ آنِ  رْ بِالْقُ رُّ  سِ الـمُ وَ  ، ةِ قَ دَ بِالصَّ رِ  اهِ الْـجَ كَ آنِ  رْ بِالْقُ
ةٍ  الـِحَ صَ الٍ  مَ عْ أَ نْ  مِ نَا  ثَرْ كْ أَ الَّ  فَهَ  ، رِّ السِّ فِي  ا  ثِيـرً كَ يـنَاڤَ  صَ عَ ا  مَ طَالَ لَ

؟! ڤِ يـنَ بَ وَ يـنَنَا  بَ
: التَّالِيَةَ الَ  األَعمَ  - رِ صْ الـحَ الَ   - ثَالِ  المِ بِيلِ  سَ لَى  عَ رْ  كُ نَذْ لْ وَ

VŽ Ć!] < ŽÌÈ̌é}̌<‡ Ž⁄< Ł^”̌ Łf÷] <I_

ڤُ  مُ هُ ظِلُّ يُ ــةٌ  ــبْــعَ «سَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ـــولُ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ ةَگ  يــرَ ــرَ هُ بِــي  أَ ــنْ  عَ
الِيًا،  ڤَڤَ خَ رَ كَ لٌ ذَ جُ رَ م -: «وَ يـنِهِ نْ بَ رَ مِ كَ ذَ » - وَ هُ ومَ الَ ظِلَّ إِالَّ ظِلُّ هِ يَ فِي ظِلِّ

.(٥)« يـنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ
؛  يـنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا،  خَ ڤَ  ــرَ كَ ذَ ي  ــذِ الَّ ــا  مَّ أَ «وَ ة۴َ:  بَيرَ هُ ابــنُ  ــالَ  قَ
الَ  وَ  ، ةِ اعَ مَ الجَ فِي  انُ  نسَ اإلِ بكِي  يَ قَد  َنَّهُ  ألِ  ، اءِ البُكَ فِي  هُ  صُ إِخالَ قَ  قَّ تَحَ هُ  إِنَّ فَ
الِيًا،  ڤَ خَ رَ كَ ن ذَ عتِبَارَ بِمَ نَّ االِ ملسو هيلع هللا ىلص: أَ ڤِ ولُ سُ أَخبَرَ رَ ؛ فَ ةِ لوَ بكِي فِي الخَ يَ

«لطائف الـمعارف» (ص٢٩٠). «شرح حديث عمار بن ياسر» (ص٢٧).(١)   (٢)
«مجموع رسائل ابن رجب» (٧٥٢/٢).  (٣)

رواه الترمذي (٢٩١٩)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (١٦٦/٣).  (٤)
رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلـم (١٠٣١).  (٥)



١٠٤
فِي  وعِ  مُ الدُّ نَ  مِ يضُ  فِ يَ ا  بِمَ عتِبَارَ  االِ نَّ  أَ  : اءِ البُكَ أَهلَ  ا  فً رِّ عَ مُ ؛  يـنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ

 .(١)« هُ انَ بحَ سُ ڤُ  إِالَّ لِكَ  ذَ علَمُ  يَ الَ  يثُ  حَ  ، ةِ لوَ الخَ
.(٢) هُ لَ أَجَ الِحِ  الصَّ لِ  مَ بِالعَ تَمَ  خَ وَ  ، لَهُ مَ عَ گِ  أَخلَصَ  ن  مَّ مِ نَاڤُ  لَ عَ جَ

V ŽgÈ«̌÷] < ŽÜ„ø̌ Že < Ł^¬̌ ćÇ÷] <Ih

مِ  لـِ سْ الـمُ ءِ  ــرْ الـــــمَ ةُ  ـــوَ عْ : «دَ ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيِّ ــنِ  عَ اءِگ:  دَ رْ الــــدَّ بِــي  أَ ــنْ  عَ
يهِ  َخِ ألِ ا  عَ دَ ا  لَّمَ كُ ؛  لٌ كَّ وَ مُ لَكٌ  مَ هِ  أسِ رَ نْدَ  عِ  ، ةٌ ابَ تَجَ سْ مُ يبِ -  الغَ بِظَهرِ  يهِ -  َخِ ألِ

.(٣)« ثلٍ بِمِ لَكَ  وَ  ، يـنَ آمِ  : هِ بـِ لُ  كَّ وَ الـمُ لَكُ  الـمَ الَ  قَ  ، يرٍ بِخَ
نْ  مِ ةً  ابَ إِجَ ظَمُ  عْ أَ  ، ائِبِ لِلْغَ ائِبِ  الغَ اءُ  عَ دُ م۴ِ: «وَ سالَ اإلِ يخُ  شَ الَ  قَ

.(٤)« كِ رْ الشِّ نِ  عَ دُ  عَ بْ أَ وَ ا،  صً إِخالَ لُ  مَ كْ أَ َنَّهُ  ألِ ؛  رِ اضِ الـحَ اءِ  عَ دُ
ــدقَ  ــــي الــصِّ خِ أَ قـــنِـــي وَ ، ارزُ امِ كــــــرَ اإلِ لِ وَ ـــالَ ا الـــجَ ـــا ذَ ، يَ ـــومُ ـــيُّ ـــا قَ ـــيُّ يَ ـــا حَ يَ

. الِ األَحوَ وَ الِ  األَعمَ وَ الِ  األَقوَ فِي   : صَ خالَ اإلِ وَ
بِظَهرِ   ، يبِ العَ كرُ  ذِ يَ  هِ فَ  : ةُ ظلِمَ الـمُ ةُ  ورَ الصُّ ا  مَّ أَ وَ ؛  ةٌ قَ شرِ مُ ةٌ  ورَ صُ هِ  ذِ هَ

. افِيَةَ العَ ڤَ  لُ نَسأَ  . يبِ الغَ
ـــاءِ  عَ ـــونَ بِـــدُ ـــكُ ــا أَن نَ ــنَ ــي لَ ــغِ ــنــبَ ۴: «يَ ــيُّ ـبَــاجِ يـــدٍ الــنـِّ ـــرَ ــيــدُ بـــنُ بُ ــعِ ـــالَ سَ قَ
 ، يــنَ ــرِ ــصِّ ــقَ ـا مُ ـنـَ ــالـِ عــمَ ـــونَ فِـــي أَ ـــكُ ـــافُ أَن نَ ـــخَ ـا، نَ ـنـَ ــالـِ عــمَ ـأَ ـا بـِ ــنـَّ ــــقَ مِ وثَ ـــا أَ انِـــنَ إِخـــوَ
نتَ  أَ فَ  ، لَ مَ العَ أَصفَى  مَن  إِنَّ  فَ ؛  ينَ خلِصِ مُ نَا  لَ م  ائِهِ عَ دُ فِي  ونَ  نَكُ أَن  و  نَرجُ وَ

 .(٥)« بحٍ رِ لَى  عَ نهُ  مِ
«اإلفصاح عن معاني الصحاح» (٢٣٨/٦). «األربعون الصحيحة» (ص٦٥).(١)   (٢)

رواه مسلـم (٢٧٣٢).  (٣).(٣٢٨/١) «مجموع الفتاو»  (٤)
هُ الذهبي في «السير» (٥٨٦/٩). لَّ وأورد جُ في«الحلية» (٣١٢/٩)،  نعيم  أبو  رواه   (٥)



١٠٥
V ŽkÈf̌÷] <Í Ž < Žÿ Ž]Á̌ Ćfl÷] <‡̌ Ž⁄ < ŁÖ^ň“ Ž̋ ] <It

يثُ  ا حَ عً لِ تَطَوُّ جُ ةُ الرَّ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ ڤِ ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ گ قَ يبٍ هَ نْ صُ عَ
.(١)« ةً جَ رَ يـنَ دَ ـرِ شْ عِ ا وَ مسً يُنِ النَّاس خَ لَى أَعْ هُ عَ تَ الَ لُ صَ دِ ، تَعْ اهُ النَّاسُ ـرَ الَ يَ

نبَغِي(٢). يَ ا  مَ لَى  عَ هُ  يلُ تَحصِ دُ  كَّ يَتَأَ فَ  ، ةِ ثَابَ المَ هِ  ذِ بِهَ وَ  هُ ا  مَ وَ
ــونِــهِ  : لِــكَ ــيــتِ ــةِ فِـــي الــبَ ــلَ ــافِ ــى الــنَّ ــلَ ـــثَّ عَ ـــا حَ ـــمَ إِنَّ ي۴ُّ: «وَ وِ ـــالَ الــــنَّــــوَ قَ
 ، لِكَ بِذَ البَيتُ  كَ  لِيَتَبَرَّ وَ ؛  حبِطَاتِ المُ نَ  مِ نَ  أَصوَ وَ  ، اءِ يَ الرِّ نَ  مِ دَ  بعَ أَ وَ أَخفَى 

.(٣)« يطَانُ الشَّ نهُ  مِ رَ  نفِ يَ وَ  ، ةُ ئِكَ الَ المَ وَ ةُ  حمَ الرَّ فِيهِ  لَ  نزِ تَ وَ
V Ž‡È Ž“^ä̌€̌{÷] < ćg Łu <IÅ

 ، ـــهِ َجـــلِ ــم ألِ ــهُ ــتَ ــبَّ ــحَ ـــبُ مَ ـــوجِ ـــا يُ نــيَــا مَ ـــنَ الــدُّ ــم مِ هُ ــنــدَ ــيــسَ عِ ــيــنُ لَ ــاكِ ــسَ «الــمَ
ــن  مِ ، وَ ــانِ يــمَ  اإلِ ــرَ ــقِ عُ وثَ ــن أَ ــبُّ فِــيڤِ مِ الـــــحُ ڬ، وَ ڤَ ــبُّــونَ إِالَّ ــحِ ــالَ يُ فَ

.(٤)« انِ يمَ اإلِ يحُ  رِ صَ وَ  هُ وَ  ، انِ يمَ اإلِ ةِ  وَ الَ حَ وقِ  ذَ اتِ  مَ الَ عَ
.(٥)« ابِهِ ن أَصحَ دٍ مِ احِ يرَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص، غَ ى بِهِ النَّبِيُّ صَّ : قَد وَ اكِينِ سَ بُّ المَ حُ «وَ

ــبِّ  نِــــي بِــحُ ــــرَ مَ : أَ ـــعٍ ـــبْ ــيــلِــيملسو هيلع هللا ىلص بِـــسَ ــلِ نِــــي خَ ــــرَ مَ : «أَ ــــالَ ــــي ذَرٍّگ قَ بِ ـــنْ أَ عَ
.(٦)«... مْ نْهُ مِ وِّ  نُ الدُّ وَ اكِينِ  سَ المَ

مَّ إِنِّي  هُ : «اللَّ ولِهِ ا فِي قَ مَ ، كَ اكِينِ سَ بَّ المَ هُ حُ بَّ لُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص يَسأَ انَ النَّبِيُّ كَ وَ
رَ  فِ غْ نْ تَ أَ ، وَ ــاكِــيــنِ ــسَ الــمَ ــبَّ  حُ ، وَ اتِ ــرَ ــنْــكَ الــمُ كَ  ـــرْ تَ ، وَ اتِ ــيْــرَ الـــــخَ ــلَ  ــكَ فِــعْ لُ ــأَ سْ أَ
 ، بَّكَ حُ لُــكَ  ــأَ سْ أَ  . تُونٍ فْ مَ يْرَ  غَ نِي  فَّ تَوَ فَ  ، مٍ ــوْ قَ فِتْنَةَ  تَ  دْ رَ أَ ا  إِذَ وَ نِي،  مَ حَ تَرْ وَ لِي 

رواه أبو يعلى في «الكبيـر»، وصححه األلباني۴ في «صحيح الـجامع» (٣٨٢١).  (١)
«الـمدخل» (١٦٥/١/٢)، البن الحاج۴. «صحيح مسلم بشرح النووي» (٦٠/٦).(٢)   (٣)

«اختيار األولى في شرح حديث اختصام الـمأل األعلى» (ص٧٥).  (٤)
الـمصدر السابق.  (٥)

رواه أحمد (١٥٩/٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٨١١).  (٦)



١٠٦
ــا،  ــوهَ سُ رُ ــادْ ، فَ ــقٌّ ــا حَ ــهَ . إِنَّ ــبِّــكَ بُ إِلَــى حُ ــرِّ ــقَ لٍ يُ مَ ــبَّ عَ حُ ، وَ بُّكَ ــنْ يُحِ ــبَّ مَ حُ وَ

ا»(١). وهَ لَّمُ عَ تَ مَّ  ثُ
صُ  خــالَ اإلِ وَ الَى.  عَ تَ گِ  لِ  مَ العَ صِ  خــالَ ِ إلِ مٌ  ستَلزِ مُ اكِينِ  سَ الـمَ ــبُّ  حُ «وَ
اكِينِ  سَ المَ بَّ  حُ ــإِنَّ  فَ  ، يهِ لَ عَ إِالَّ  الُ  األَعمَ ثبُتُ  تَ الَ  ي  ــذِ الَّ الِ  األَعمَ ــاسُ  أَسَ وَ  هُ
لَ  صَ حَ ا  ــإِذَ فَ نيَا،  الدُّ وَ ينِ  الدِّ نَافِعِ  مَ ن  مِ يُمكِنُ  ا  بِمَ م  يهِ إِلَ النَّفعِ  اءَ  إِســدَ ي  قتَضِ يَ
ا»(٢).  الِصً لُ خَ مَ ا العَ ذَ انَ هَ م، كَ يهِ انُ إِلَ حسَ اإلِ م، وَ ـهُ با لَ م حُ يهِ اءُ النَّفعِ إِلَ إِسدَ
ــلِ  ــمَ ــعَ صَ الْ ـــالَ ــبُ إِخْ ــوجِ ــاكِــيــنِ تُ ــسَ ــةُ الـــــمَ ــبَّ ــحَ ۴: «مَ ـــبٍ جَ ـــالَ ابــنُ رَ قَ
م  هُ نَفعَ َنَّ  ألِ ڬ،  گِ إِالَّ  ونُ  يَكُ الَ  م  بَّتِهِ حَ لـِمَ م  يهِ إِلَ انَ  حسَ اإلِ َنَّ  ألِ ڬ،  گِ

الِبًا»(٣). غَ ى  يُرجَ الَ  نيَا  الدُّ فِي 
V ŽÿÀ Ćfl÷] < Ž›^È̌ Žë<‡ Ž⁄ < ŁÖ^ň“ Ž̋ ] <I{‚

ائِهِ  إِخفَ فِي  ونَ  خلِصُ المُ دَ  اجتَهَ  ، هِ بِّ رَ وَ بدِ  العَ ينَ  بَ را  سِ يَامُ  الصِّ انَ  كَ ا  مَّ لَ
.(٤) دٌ أَحَ م  لَيهِ عَ لِعَ  طَّ يَ الَ  تَّى  حَ  ، يقٍ طَرِ لِّ  بِكُ

Z ıb ì »€a Î@ ãv
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ــلَــى  ــلَ عَ ــقَ ثْ ةٌ أَ ـــالَ ــسَ صَ ــيْ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ ــبِــيُّ ـــالَ الــنَّ : قَ ـــالَ ةَگ قَ يــرَ ــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ
.(٥)« اءِ العِشَ وَ رِ  جْ الْفَ نَ  مِ ينَ  نَافِقِ الـمُ

 ، بْحَ ا الصُّ مً وْ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ولُ سُ لَّى بِنَا رَ : صَ الَ گ قَ عْبٍ بَيِّ بْنِ كَ نْ أُ عَ وَ
رواه الترمذي (٣٢٣٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن الترمذي» (٣١٩/٣).  (١)

«اختيار األولى في شرح حديث اختصام الـمأل األعلى» (ص٧٦).  (٢)
الـمصدر السابق (ص٨٤). «لطائف المعارف» (ص٨٥).(٣)   (٤)

رواه البخاري (٦٥٧).  (٥)

Z ıb ì »€a Î@ ãv
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١٠٧
 : الَ قَ  ، الَ وا:  الُ قَ ؟»،  نٌ فُالَ دٌ  اهِ «أَشَ  : الَ قَ  ، الَ وا:  الُ قَ ؟»،  نٌ فُالَ دٌ  اهِ «أَشَ  : الَ قَ فَ
ــا  ــونَ مَ ــمُ ــلَ ــعْ ـــوْ تَ لَ ، وَ ــيــنَ ــنَــافِــقِ ــى الـــــمُ ــلَ اتِ عَ ــوَ ــلَ ــلُ الــصَّ ــقَ ثْ ــنِ أَ ــيْ تَ ــالَ ــنِ الــصَّ ــيْ ــاتَ «إِنَّ هَ

.(١)«... كَبِ الرُّ لَى  عَ ا  بْوً حَ لَوْ  وَ ا  مَ وهُ يْتُمُ َتَ ألَ ا،  مَ فِيهِ
ةُ  الَ صَ وَ اءِ  العِشَ ةُ  الَ صَ  : ينَ نَافِقِ الـمُ لَى  عَ انِ  تَ الَ الصَّ انِ  اتَ هَ لَت  قُ ثَ ا  إِنَّمَ «وَ
ڤُ  ـــالَ قَ ــا  ــمَ كَ  ، الـــنَّـــاسُ آهُ  رَ ا  إِذَ إِالَّ  ةِ  ــالَ لِــلــصَّ ــطُ  ــنــشَ يَ الَ  ــافِــقَ  ــنَ الــمُ َنَّ  ألِ  ، ــجــرِ الــفَ

 Y  X  W  V  U  T    S  R  Q    P  O  N  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ
طُ  نشَ يَ ــالَ  فَ  ، ةٍ ظُلمَ فِــي  انِ  عَ قَ يَ بحِ  الصُّ وَ اءِ  العِشَ ةُ  ـــالَ صَ وَ [النساء].   ﴾[Z

.(٢)« هِ بِهِ لمِ هُ لِعِ حدَ ڬ وَ ڤِ ةِ ؤيَ ي بِرُ ، يَكتَفِ خلِصٍ لُّ مُ ا إِالَّ كُ مَ يهِ شيِ إِلَ لِلمَ
 ، بحِ الصُّ وَ اءِ  العِشَ فِي  لَ  جُ الرَّ دنَا  افتَقَ ا  إِذَ نَّا  : «كُ الَ قَ رَک  مَ عُ ابنِ  نِ  عَ

.(٣)« الظَّنَّ بِهِ  أنَا  أَسَ
تِي  -الَّ هُ  نَفسَ د  اهِ ليُجَ وَ  ، عِ وضِ الـمَ ا  ذَ بِهَ هِ  لِنَفسِ حُ  النَّاصِ بِيبُ  اللَّ ليَعتَنِ  فَ

 . صِ خالَ اإلِ لَى  عَ  ،- رٍّ شَ لِّ  كُ نبَعُ  مَ وَ  ، وءٍ سُ لِّ  كُ   أوَ مَ يَ  هِ
Z Òá Áb v ‡€a @W

ڤُگ: ﴿ ut  s  r  q   p ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  الَ قَ
ــةِ  ــجَّ ـــي حَ ملسو هيلع هللا ىلص فِ ڤِ ـــــــولُ سُ ــــالَ رَ : قَ ـــــالَ ـــدٍگ قَ ـــيْ ـــبَ ــــنِ عُ ـــةَ بْ ـــالَ ـــضَ ــــن فَ عَ وَ
ــنْ  ــرُ مَ ــاجِ ــهَ الـــــمُ ، وَ ڤِڤِ ــةِ ــاعَ ــهُ فِــي طَ ــسَ ــفْ ــدَ نَ ــاهَ ــنْ جَ ــدُ مَ ــاهِ ــجَ الـــــمُ : «... وَ اعِ دَ ـــوَ الْ
رواه أبو داود (٥٥٤)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٤١١).  (١)

«اختيار األولى في شرح حديث اختصام الـمأل األعلى» (ص٣٦).  (٢)
ار» (٥٨٤٧)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب»  ار «البحر الزخَّ رواه البزَّ  (٣)

.(٤١٧)

Z Òá Áb v ‡€a W



١٠٨
.(١)« نُوبَ الذُّ وَ ا  طَايَ الْـخَ رَ  جَ هَ

صِ  خـــــالَ ـــى اإلِ ـــلَ ةُ الـــنَّـــفـــسِ عَ ـــدَ ـــاهَ ـــجَ ا: مُ ـــــذَ ـــن هَ ـــونُ مِ ـــكُ ـــا يَ ـــــمِّ مَ هَ ـــــنْ أَ مِ وَ
ةُ  دَ اهَ جَ المُ فَ ــدا،  جِ ــاقٌّ  شَ وَ ظِيمٌ  عَ هُ  مــرُ أَ صَ  خــالَ اإلِ ــإِنَّ  فَ  ، ةِ بَادَ العِ فِي  ڬ  گِ
ا  ـهَ ــوسَ لَ َنَّ الــنُّــفُ ، ألِ ــوسِ ــى الــنُّــفُ ــلَ ــونُ عَ ــكُ ــا يَ ـــقِّ مَ شَ ــن أَ صِ گِ مِ خـــالَ ــى اإلِ ــلَ عَ
ــبُّ أَن  ــحِ يُ ، وَ ــنــدَ الــنَّــاسِ ــا عِ ــوقً ــرمُ ــونَ مَ ــكُ ــبُّ أَن يَ ــحِ ــانَ يُ نــسَ َنَّ اإلِ ألِ ؛ وَ ــوظٌ ــظُ حُ
لٌ  جُ ا رَ ذَ ، هَ ابِدٌ لٌ عَ جُ ا رَ ذَ : إِنَّ هَ الَ قَ بُّ أَن يُ يُحِ ، وَ ينَ النَّاسِ ا بَ مً حتَرَ ونَ مُ يَكُ
ا  ذَ هَ ن  مِ انِ  نسَ اإلِ لَى  عَ يطَانُ  الشَّ لَ  يَدخُ فَ  ، يرِ الـخَ الِ  صَ خِ ن  مِ ا  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ فِيهِ 

.(٢) النَّاسِ اةِ  اءَ رَ مُ لَى  عَ هُ  لَ يَحمِ وَ  ، البَابِ
الَى،  عَ تَ ــىڤِ  إِلَ ــبَّ  أَحَ وَ  ، بدِ لِلعَ ــعَ  نــفَ أَ علُ  الفِ ــانَ  كَ ا  لَّمَ «كُ ــهُ  نَّ بِــأَ ــم  اعــلَ وَ

 .(٣)« كثَرَ أَ هُ  لَ يطَانِ  الشَّ اضُ  اعتِرَ انَ  كَ
صِ  خالَ لَى اإلِ هُ عَ دَ نَفسَ اهِ ، أَن يُجَ ةٌ قِيمَ هُ قَدرٌ وَ ندَ هِ عِ ن لِنَفسِ يقٌ بِمَ قِ فَحَ
فِي  ا  مَ لَ  صَّ يُحَ وَ  ، بُورِ قُ الْ فِي  ا  مَ ثَرَ  بَعْ يُ تَّى  حَ ةٌ  اعَ سَ إِالَّ  يَ  هِ ا  «فَمَ الَى.  عَ تَ گِ 
ــا  ــدٍ مَ ــبْ ـــلُّ عَ ــرَ كُ ــظُ ــنْ يَ ؛ وَ ــامِ گِ ــيَ ــقِ ــقِ فِــي الْ ئِ ــالَ ــخَ امُ الْ ــــدَ قْ  أَ ــاوَ ــتَــسَ تَ ، وَ ورِ ـــدُ الـــصُّ

. ائِينَ رَ المُ وَ ينَ  خلِصِ المُ  (٤)« يْنَ بَ يِيزُ  التَّمْ عَ  قَ يَ وَ  ، اهُ دَ يَ تْ  مَ دَّ قَ

في  األلـــبـــانـــي۴  وصــحــحــه   ،(٢٤٠٦٧ رقــــم  أحـــمـــد (٢١/٦  أحـــرجـــه  حـــديـــث:  مـــن  قــطــعــة   (١)
«الصحيحة» (٥٤٩).

مة ابن عثيمين۴.  «شرح رياض الصالحين»  (٥١/٢ - ٥٢) باختصار، للعالَّ  (٢)
«موارد األمان»  (ص١٦٢).  (٣)

«إعالم الـموقِّعين»  (٣٥/١).  (٤)



١٠٩
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ـــــيــبُ  ـــا طِ هَ ـــرُ ـــمَ ثَ ، وَ ـــالُ ــا األَعـــمَ ــهَ وعُ ــرُ ؛ فُ ــبِ ــلْ ةٌ فِـــي الــقَ ـــرَ ـــجَ صُ شَ خـــــالَ اإلِ
. ةِ رَ اآلخِ فِي  يمُ  قِ الـمُ يمُ  النَّعِ وَ نيَا،  الدُّ فِي  يَاةِ  الـحَ

فِي  صِ  خالَ اإلِ ةُ  رَ ثَمَ فَ  ، ةٌ منُوعَ مَ الَ  وَ ةٌ  قطُوعَ مَ الَ  نَّةِ  الـجَ ارَ  ثِمَ نَّ  أَ ا  مَ كَ وَ
. لِكَ ذَ كَ نيَا  الدُّ

  »   º   ¹   ¸  ﴿ : هِ بِّ ا إِلَى رَ دً اعِ خلِصِ صَ عيُ المُ الُ سَ زَ الَ يَ وَ
.[١٠ ﴾ [فاطر:    ¿ ¾   ½   ¼

ن  مِ ونَ  خلِصُ المُ ا  يَجنِيهَ ــدا،  جِ ةٌ  ظِيمَ عَ يِّبَةٌ  طَ اتٌ  ــرَ ــمَ ثَ ــهُ  لَ صُ  خـــالَ اإلِ وَ
. وذٍ جذُ مَ يرَ  غَ اءً  طَ عَ م  بِّهِ رَ

Z Ò ã Ça@Ô œ@ملسو هيلع هللا ىلص Ôj
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تِهِملسو هيلع هللا ىلص  اعَ فَ بِشَ رِ  لِلظَّفَ الً  هُّ أَ تَ كثَرَ  أَ انَ  كَ ا،  صً إِخالَ كثَرَ  أَ بْدُ  العَ انَ  كَ ا  لَّمَ كُ
 : ةِ يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ تِي  اعَ فَ بِشَ النَّاسِ  ــدُ  ــعَ سْ «أَ ــهُملسو هيلع هللا ىلص:  ــولُ قَ لِكَ  لِذَ لُّ  ــدُ يَ  ، ةِ يَامَ القِ ــومَ  يَ

هِ -»(١). سِ فْ نَ  : وْ أَ بِهِ -  لْ قَ نْ  مِ ا  الِصً خَ ڤُڤُ،  إِالَّ ــــٰهَ  إِلَ الَ   : الَ قَ نْ  مَ
ــمَ  عــظَ ـــلُ أَ جُ ــــانَ الـــرَّ ـــا كَ ـــمَ ـــلَّ كُ ــة۴َ: «وَ ــيَّ ــيــمِ مِ ابـــنُ تَ ســـــالَ ــيــخُ اإلِ ــــالَ شَ قَ

رواه البخاري (٩٩)، من حديث أبي هريرةگ.  (١)

Z Ò ã Ça@Ôœ@ملسو هيلع هللا ىلص Ôj
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١١٠
.(١)« يهِ إِلَ بَ  قرَ أَ ولِ  سُ الرَّ ةُ  اعَ فَ شَ انَت  كَ  ، گِ ا  صً إِخالَ

Z Ò ã Ça Î@b Ó„á€a@Ô œ@ Ú »œã€a @R

ملسو هيلع هللا ىلص: «... إِنَّكَ لَن  ڤِ ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ قَّاصٍگ قَ عدِ بنِ أَبِي وَ ن سَ عَ
.(٢)« ةً فعَ رِ ةً وَ جَ رَ هِ دَ دتَ بـِ ، إِالَّ ازدَ ڤِ جهَ هِ وَ بتَغِي بـِ الً تَ مَ لَ عَ تَعمَ ، فَ لَّفَ ـخَ تُ

ڤِ  ندَ و عِ الَ الَ تَزكُ نَّ األَعمَ لَى أَ لِيلٌ عَ فِيهِ دَ بدِ البَر۴ِّ: «وَ الَ ابنُ عَ قَ
ابتَغَى  ا  مَ إِالَّ   ، الِ األَعمَ نَ  مِ يءٍ  شَ لَى  عَ رُ  يُؤجَ الَ  نَّهُ  أَ لَى  عَ لَّ  فَدَ  ، ـيَّاتِ بِالنـِّ إِالَّ 
ڤُ،  ــهِ ادُ بِ ـــرَ ــيءٌ الَ يُ ــالِ شَ ــنَ األَعــمَ ــوَ مِ ــزكُ ــالٌ أَن يَ ــحَ مُ گ»(٣). «وَ ـــهُ جـــهَ ــهِ وَ بِ

.(٤)« ينَ آمِ  ، تِهِ حمَ بِرَ نِيَتَنَا  الَ عَ وَ نَا  ائِرَ رَ سَ أَصلَحَ  وَ  ، اهُ يَرضَ ا  لِمَ نَاڤُ  قَ فَّ وَ
صِ  يثِ إِلَى اإلِخالَ دِ ا الحَ ذَ ارَ فِي هَ أَشَ ين۴َ: «فَ ثَيمِ ةُ ابنُ عُ مَ الَّ الَ العَ قَ وَ
لِكَ  ذَ لَى  عَ نَالَ  يَ تَّى  حَ  ، ڤِ جهَ وَ الِهِ  مَ اقِ  بِإِنفَ وَ لِهِ  مَ بِعَ بتَغِي  يَ انِ  نسَ اإلِ ونِ  كَ فِي 

.(٥)« فِّقُ وَ ڬ. وَڤُ الـمُ ڤِ ندَ ةَ عِ فعَ الرِّ ، وَ اتِ جَ رَ ةَ الدَّ ادَ يَ زِ ، وَ األَجرَ
 ، ــهُ ــلَ مَ ابِ أَ ــوَ ــنَ الــثَّ ــهُ مِ ــغَ ــلَّ بَ ، وَ ــهُ ــلَ ــمَ ـــىڤُ عَ كَّ ، زَ ــهُ ــلَ ــمَ ــصَ گِ عَ ــن أَخــلَ ــمَ فَ

. ةً فعَ رِ وَ ةً  جَ رَ دَ وَ ا  يرً خَ هُ  ادَ زَ وَ
ZÛ‰̨ a@ k
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ــلِ  كــمَ ــهُ بِــأَ ــلــبَ ــقَ قَ ــلَّ ــد عَ ــخــلِــصَ گِ قَ نَّ «الـــــمُ : أَ صِ خــــالَ اتِ اإلِ ـــرَ ـــمَ ـــن ثَ ومِ
 .(٣٢٣/١٨) «مجموع الفتاو» رواه البخاري (٣٩٣٦)، ومسلـم (١٦٢٨). (١)   (٢)

«التمهيد» (٣٨٦/٨). المصدر السابق (١٠٦/٧). (٣)   (٤)
الحين» (٦٠/١).  «شرح رياض الصَّ  (٥)

Z Ò ã Ça Î@b Ó„á€a@Ô œ@ Ú »œã€a R
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١١١
ا  ــذَ ــلَــى هَ ــلَ عَ ــمِ عَ ، وَ ــهِ ابِ ــوَ ــبِ ثَ ــلَ طَ ، وَ ـــهِ بِّ انِ رَ ضـــوَ ــن رِ ــوبُ مِ ــلُ ــهِ الــقُ ــت بِ ــقَ ــلَّ ــعَ ــا تَ مَ
 ، ــاتُ ــقَ ــفَ ــيــهِ الــنَّ ــلَ ـــت عَ ـــلَ ـــهُ سَ ، وَ ــاتُ ــقَّ ــشَ ــمَ ــيــهِ الـــ ــلَ ــت عَ ــانَ ــهَ ـــى، فَ ــدِ األَعـــلَ ــقــصَ الـــــمَ
هُ  دَ قَ فَ ا  مَّ عَ ضَ  وَّ تَعَ هُ  نَّ أَ لِمَ  عَ وَ  ، ةً رَ فَّ وَ مُ ةً  لَ امِ كَ وقِ  قُ الـحُ اءِ  دَ بِأَ هُ  نَفسُ ت  حَ مُ سَ وَ

.(١)« نَائِمِ الغَ يرَ  خَ وَ  ، ابِ الثَّوَ لَ  أَجزَ وَ  ، اضِ األَعوَ لَ  أَفضَ
Z· Ëmá ‡z fl@ k
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 ، النَّاسِ اةِ  اءَ رَ مُ قَصدِ  ن  مِ اتا  بَ ا  نعً مَ منَعُ  يَ هُ  نَّ أَ  : صِ خالَ اإلِ اتِ  رَ ثَمَ مِن  وَ
ـــوفِ  قُ الـــوُ ــم، وَ ــهِ َجــلِ ــلِ ألِ ــمَ الــعَ ـــم، وَ ـــهِ مِّ ــن ذَ بِ مِ ــرَ الـــــهَ ــم، وَ تِــهِ ــدَ ــحــمَ ـــبِ مَ ـــلَ طَ وَ
ةُ  يَّ رِّ الـحُ ــوَ  هُ ا  ــذَ هَ وَ ــم،  هِ ادِ ــرَ مُ وَ ــم  تِــهِ ادَ بِــإِرَ يُّدِ  التَّقَ وَ م،  طِهِ خَ سَ وَ ــم  ــاهُ ضَ رِ ندَ  عِ

. لقِ الخَ نَ  مِ دٍ  بِأَحَ ا  قً لِّ تَعَ مُ ا،  يِّدً تَقَ مُ لْبُ  القَ ونَ  يَكُ الَ  أَن   : ةُ يحَ حِ الصَّ
Z ëb
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الــنَّــاسِ  ــعَ  مَ ــلَ  ــمِ عَ ا  إِذَ خلِصَ  الـمُ نَّ  أَ  : ــةِ ــبَ ــيِّ الــطَّ صِ  خـــالَ اإلِ اتِ  ــرَ ــمَ ثَ ــن  مِ وَ
م،  هِ كرِ شُ الَ  وَ م  ائِهِ زَ بِجَ بَالِ  يُ لَم   ، هُ يرَ غَ أَو  الِيا  مَ أَو  فِعلِيا،  أَو  ولِيا،  قَ انًا  إِحسَ
ثنِي  يُ الَ  وَ  ، ــالً ــمَ عَ ــنَ  أَحــسَ ــن  مَ جـــرَ  أَ ــيــعُ  ــضِ يُ الَ  وَڤُ  ــى،  ــالَ ــعَ تَ ڤَ  ــلَ ــامَ عَ َّـــهُ  َن ألِ

 9 ﴿  : ينَ خلِصِ الـمُ ــقِّ  حَ فِــي  گ  ــالَ قَ د  فَقَ  ، ــهُ لَ م  هِ كرِ شُ ــةُ  ــلَّ قِ ــهُ  ــاطَ ــشَ نَ وَ ــهُ  ــزمَ عَ
الِ  أَعمَ ةَ  ايَ غَ لَ  عَ «فَجَ [اإلنسان]؛   ﴾C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :
ونَ  ــدُ ــصِ ــقْ يَ أَي:   .(٢)« ــــهِ ــــهِ جْ وَ ةَ  ادَ إِرَ  : ـــــيـــــنَ ــبِّ ـــــحِ الـــــمُ وَ  ، ــيـــــنَ ـــ بِ ــرَّ ــقَ الـــــمُ وَ  ، ارِ بـــــــــرَ األَ

م» (ص٩٩ - ١٠٠). «فتح الرحيم الـملك العالَّ  (١)
«تـهذيب الـمدارج» (٨١٩/٢).   (٢)

Z· Ëmá ‡z fl@ k
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١١٢
ا. فِيـهَ هِ  تـِ ؤيَ رُ وَ نَّةَ  الـجَ مُ  ولـِهِ خُ بِدُ ڬ،  ڤِ هَ جْ وَ م  الـِهِ بِأَعمَ

نَ  مِ جهٍ  بِوَ اءً  زَ جَ ـيـهِ  لَ عَ قِ  نفَ الـمُ نَ  مِ يدَ  لـِيُـرِ قَ  نفَ أَ تَى  مَ بدَ  العَ نَّ  بِأَ اعلَم  وَ
هُ  قَصدُ وَ  ، گِ هُ  طَاؤُ عَ انَ  كَ ـا  مَ قبَلُ  يُ ـا  إِنَّمَ وَ  ، ڤِ جهَ وَ د  ـرِ يُ ـم  لَ ذا  فَهَ  ، وهِ جُ الوُ

. ڤِ جهِ وَ اءَ  ابتِغَ
لَ  مَ العَ لِصَ  ـخْ يُ وَ ـٰى،  الَ عَ تَ ڤِ  جــهَ وَ دَ  يَقصِ أَن   : بدِ لِلعَ نبَغِي  يَ ا  ذَ لِـهَ «فَ
 : لِكَ بِذَ ـهُ  لَ لَ  صُ لـِيَـحْ  ، يـرِ الـخَ اءِ  أَجــزَ نْ  مِ زءٍ  جُ لِّ  كُ فـِي  وَ  ، قتٍ وَ لِّ  كُ فـِي   ، گِ
ـهُ  لَ لـِيُتَـمَّ  وَ  ، ـيـنَ ـخلِصِ الـمُ نَ  مِ ونَ  ـيَكُ فَ  ، صَ خــالَ اإلِ دَ  وَّ لـِيَتَعَ وَ  ، ظِيمُ العَ األَجــرُ 
يُمكِنُ  ـا  مَ ا  هَ بـِ نَ  اقتَـرَ وَ لَت،  صَ حَ يَّةَ  النـِّ َنَّ  ألِ  ، الَ أَم  هُ  ودُ قصُ مَ ـمَّ  تَ اءٌ  وَ سَ  ، األَجرُ

.(١)« لِ مَ العَ نَ  مِ
ZÛ€b » m @ a @Û öä @V

گ: ﴿2  الَ ، قَ الَ عَ لَّ وَ نْهُ جَ ـٰى مِ ضَ ، نَالَ الرِّ يمِ رِ ڤِ الكَ جهِ لَ لِوَ مِ نْ عَ مَ
A   @ ? >   =  < ;  :  9 8 7  6  5 4 3﴾ [اللـيل].

ــهِ  بِّ جــهِ رَ ــاءَ وَ ــمُ ابــتِــغَ ـــــيـــــهِ ــنُ إِلَ ـــــحــسِ ــا يُ ــمَ ــإِنَّ ، فَ ـــٰى الــنَّــاسِ ــنَ إِلَ ا أَحــسَ ــوَ «إِذَ ــهُ فَ
ـهُ  لَ مَ عَ نَّ  أَ  ٰ يَـرَ فَ نًا،  ـحسِ مُ ـهُ  لَ عَ جَ نْ  بِــأَ يهِ  لَ عَ ــنَّ  مَ ــد  قَ ڤَ  نَّ أَ ـمُ  لَ عْ يَ وَ ــٰى؛  األَعــلَ
يهِ  لَ نُّ عَ مُ الَ يَ ا، وَ ورً كُ الَ شُ ، وَ اءً زَ ـيـهِ جَ نَ إِلَ نْ أَحسَ ـمَّ ؛ فَالَ يَطلُبُ مِ بِاگِ گِ وَ
 ، ــانِ حــسَ اإلِ فِي  ـهُ  لَ استَعمَ إِذِ   ، يهِ لَ عَ انُّ  الـمَ ــوَ  هُ ڤَ  نَّ أَ لِـمَ  عَ قَد  ـهُ  إِنَّ فَ ؛  لِــكَ بِــذَ
أَن   : ـــخـــصِ الـــشَّ لِـــــكَ  ذَ ــــٰى  ــــلَ عَ وَ  ،ٰ ـلــيُــســـــرَ لـِ هُ  ـــــــرَ ـــسَّ يَ إِذ  ڤَ  ـــرَ ـــشـــكُ يَ أَن   : ـــيـــهِ ـــلَ ـــعَ فَ
نْهُ  عَ ـٰى  ـرضَ يَ وفَ  لَسَ فَ  ، لِكَ ذَ لَ  عَ فَ نْ  فَمَ  .(٢)« هُ عُ نفَ يَ ا  مَ ـهُ  لَ ـرَ  سَّ يَ إِذ   ، ڤَ رَ يَشكُ

«تـيسـيـر الكريم الرحـمن» (ص٢٥٤).   (١)
انظر: «مـجـموع الفتاوٰ» (٢٢١/٨) و(٣٢٩/١٤ - ٣٣٠).   (٢)

ِ
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١١٣
نَ  مِ عــدٌ  وَ ــوَ  هُ وَ  ، ظِيمِ العَ اءِ  ــزَ الـــــجَ وَ ــةِ  امَ ــرَ الــكَ ــنَ  «مِ يُعطِيـهِ  ا  بِمَ ينَ  ـمِ الَ العَ بُّ  رَ

ا»(١). ـهَ لِّ أَجَ وَ وهِ  جُ الوُ لِ  أَكمَ لَٰى  عَ ٰى،  الَ عَ تَ يمِ  رِ الكَ
 الَ  بَ التَّقوَ احِ نَّ صَ ادُ إِلَى أَ رشَ ةِ اإلِ فِي اآليَ يِّم۴ِ: «وَ الَ ابنُ القَ قَ
إِلَى  رَ  ــادَ بَ يئًا  شَ م  نهُ مِ لَ  مَ حَ إِنْ  وَ م،  هِ مِ نِعَ وَ لقِ  الخَ نَ  مِ لَ  مَّ تَحَ يَ نْ  أَ هُ  لَ نبَغِي  يَ
بَعدَ  ونَ  يَكُ فَ  ، تُجزَ ةٌ  نِعمَ يهِ  لَ عَ لقِ  الـخَ نَ  مِ دٍ  َحَ ألِ ى  تَبَقَّ يَ لِئَالَّ   ، يهِ لَ عَ م  ائِهِ زَ جَ

. تِهِ نِعمَ لَى  عَ اءٌ  زَ جَ خلُوقِ  لِلمَ لَيسَ   ، هُ حدَ وَ گِ  هُ  لُّ كُ هُ  لُ مَ عَ لِكَ  ذَ
نَّ  أَ لَى  عَ [الليل]:   ﴾>    =   <  ;   :   9  ﴿  : ــولِــهِ بِــقَ هُ  انَ بحَ سُ ــهَ  ــبَّ نَ وَ
هِ  جْ وَ اءَ  تِغَ ابْ إِالَّ   ، لُهُ فعَ يَ ا  مَ لُ  فعَ يَ الَ   ، تُجزَ ةٌ  نِعمَ يهِ  لَ عَ خلُوقٍ  لـِمَ لَيسَ  مَن 
إِلَى  رٌّ  مُضطَ هُ  إِنَّ فَ م،  نَنَهُ مِ وَ خلُوقِينَ  المَ مَ  نِعَ قَ  تَطَوَّ نْ  مَ فِ  الَ بِخِ لَى،  األَعْ هِ  بِّ رَ

م. َجلِهِ ألِ كَ  ترُ يَ وَ م،  َجلِهِ ألِ لَ  فعَ يَ نْ  أَ
دٍ  َحَ ألِ ةً  نـَّ مِ يهِ  لَ عَ بدُ  العَ لَ  يَجعَ الَ  نْ  أَ  : صِ خالَ اإلِ الِ  مَ كَ نْ  مِ انَ  كَ ا  ذَ لـِهَ وَ

.(٢)« اتِهِ رضَ مَ طَلَبِ  وَ  ، هِ هِ جْ وَ اءَ  تِغَ ابْ گِ  ا  لُّهَ كُ تُهُ  لَ امَ عَ مُ ونَ  لِتَــكُ  ، النَّاسِ نَ  مِ
 . طَالِبِ فُ الـمَ طلُوبُ أَشـرَ ا الـمَ ذَ هَ ، وَ ايَاتِ ةَ أَعلَٰى الغَ ايَ هِ الغَ ذِ ا أَنَّ هَ مَ كَ «وَ

.(٣)« بِاگِ التَّوفِيقُ ا. وَ هَ مُ أَقوَ ا وَ هَ بُ أَقرَ ، وَ ـيـهِ قِ إِلَ دُ الطُّرُ صُ أَقصَ خالَ اإلِ وَ
Z Â
n –€a@ Â fl@ Òb v‰€a @W

الَى  عَ تَ گِ  صَ  خــالَ اإلِ إِنَّ  فَ  ، تَنِ الفِ نَ  مِ اةِ  لِلنَّجَ بَبًا  سَ ذَ  تَّخِ يَ أَن  ادَ  رَ أَ مَن 
. بَبِ السَّ يرُ  خَ

«فتـح البـيان» (٢٧٢/١٥).  «التبيان في أقسام القرآن» (ص٤٦ - ٤٧).(١)   (٢)
ف يسير.  الـمصدر السابق (ص٤٧)، بتصرُّ  (٣)

Z Â
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١١٤
نَ  هُ مِ رَ نَ لِيُطَهِّ ؤمِ هُ الـمُ بدَ بتَلِي عَ الَى يَ عَ اگُ تَ م۴ِ: «فَ يخُ اإلِسالَ الَ شَ قَ
ارُ  غَ يَ ا  مَ نهُ  عَ فَ  يَصرِ أَن   : خلِصِ المُ هِ  بدِ بِعَ تِهِ  حمَ رَ ن  مِ وَ  ، ايِبِ عَ الـمَ وَ نُوبِ  الذُّ

 O   N  ML    K  J  I  H﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ ا  مَ كَ  ، نهُ مِ يهِ  لَ عَ
نَا. : الزِّ اءُ الفَحشَ ، وَ : العِشقُ وءُ السُّ R Q P﴾ [يوسف]»(١)؛ فَ

ــوءِ  ــــــيَ الــسُّ اعِ وَ ــنــهُ دَ فَ عَ ــــرَ ، صَ ـــهِ بِّ ــرَ گ] لـِ ــــفُ ــــوسُ ـــصَ [يُ خـــلَ ــا أَ ــمَّ ــلَ «فَ
.(٢)« صِ الَ الخَ بِيلُ  سَ وَ  هُ  : صُ خالَ فَاإلِ  ...، اءِ الفَحشَ وَ

هُ  فُ يَصرِ الَ  ا  مَ  ، اءِ الفَحشَ وَ وءِ  السُّ ــنَ  مِ  : نهُ عَ ڤُ  فُ ــصــرِ «يَ خلِصُ  الـمُ فَ
.(٣)« هِ يرِ غَ ن  عَ

.(٤) دَ بعَ أَ ا  نهَ مِ انَ  كَ ا،  صً إِخالَ أَعظَمَ  انَ  كَ ا  لَّمَ كُ وَ
ــشــقُ  ــنــهُ عِ ــن مِ ــكَّ ــمَ ــتَ ـــم يَ ، لَ ــهُ گِ ــلَ ــمَ ـــصَ عَ خـــلَ أَ ــصَ وَ ــلُ ا خَ ــبَ إِذَ ــلْ ــــإِنَّ الــقَ فَ

: قِيلَ ا  مَ كَ ؛  غٍ ارِ فَ قَلبٍ  ن  مِ نُ  كَّ تَمَ يَ ا  إِنَّمَ هُ  إِنَّ فَ  ، رِ وَ الصُّ
 وَ فَ الـهَ بلَ أَنْ أَعــرِ ــا قَ اهَ ــوَ ــانِــي هَ تَ ـــا(٥)أَ ـــنَ ـــكَّ ـــمَ ـــتَ ــــا فَ ــــالِــــيً ـــا خَ ـــلـــبً ــــــادَفَ قَ ــــــصَ فَ

ــعِ  اقِ ــوَ ــى الــمَ ــلَ ـــولِ عَ خُ الـــدُّ ، وَ ــةِ ــيــعَ ــلِ مِ الــخَ ةِ األَفــــالَ ــدَ ــاهَ ــشَ ــمُ ــيَ بِ ــلِ ــنِ ابــتُ ــمَ فَ
لبِهِ  بِقَ ــعَ  ــرجِ يَ أَن  يهِ  لَ عَ فَ  ، ڤِ ــنِ عَ لبِهِ  قَ ةِ  فلَ غَ وَ هلِهِ  جَ ــن  مِ ــوَ  هُ ــا  ــمَ إِنَّ ؛  ــيَّــةِ ــاحِ بَ اإلِ
ي  ـــذِ اءُ الَّ وَ الـــــدَّ ـــوَ  هُ ، وَ صِ گِ خــــالَ ـــنَ اإلِ ــعُ مِ نــفَ اءٌ أَ وَ ـــهُ دَ ـــيـــسَ لَ لَ ، «وَ ــــىڤِ إِلَ

 M L    K  J  I  H  ﴿  : الَ قَ يثُ  حَ  ، كِتَابِهِ فِي  ڤُ  هُ ــرَ كَ ذَ
﴾ [يوسف]»(٦).  R  Q  P  O   N

«االستقامة» (٤٩/٢).  «مفتاح دار السعادة» (٢٧٧/١).(١)   (٢)
م» (ص١٠٠). «فتح الرحيم الـملك العالَّ «موارد األمان» (ص١٢٩). (٣)   (٤)

«الداء والدواء» (ص٣٢٥). الـمصدر السابق (ص٣٢٤).(٥)   (٦)



١١٥
.(١) نْهُ عَ اءِ  الفَحشَ وَ وءِ  السُّ فِ  رْ بِصَ  : هِ صِ الَ إِخْ لَى  عَ اهُ  ازَ فَجَ

وءِ  نَ السُّ هُ مِ مَ صَ عَ ، وَ ورِ رُ نَ الشُّ هُ مِ لَّصَ خَ هُ وَ : أَخلَصَ نْ أخلَصَ گِ «فَمَ
.(٢)« اءِ الفَحشَ وَ

ــنَ  ـــــانَ مِ كَ ، وَ ــيــنُ ــاطِ ــيَ ـهِ الــشَّ ــبـِ ــلْ ــى قَ ــلَ ـــتْ عَ لَ ـــوْ ـــتَ ــخــلِــص گِ «اسْ ـــمْ يُ ــــنْ لَ مَ وَ
هُ  لَمُ عْ يَ الَ  ا  مَ  ، اءِ شَ حْ فَ الْ وَ وءِ  السُّ نَ  مِ فِيهِ  ارَ  صَ وَ  ، يَاطِينِ الشَّ انِ  وَ إخْ ينَ  اوِ غَ الْ

.(٣)« فِيهِ ةَ  يلَ حِ الَ  يٌّ  ورِ رُ ضَ رٌ  مْ أَ ا  ذَ هَ وَ ڤُ،   إِالَّ
ورِ  رُ الشُّ نَ  مِ بدَ  العَ ڤِ  فظِ حِ «أَسبَابُ  ي۴ُّ:  عدِ السَّ ةُ  مَ الَّ العَ ــالَ  قَ

: ةِ رَ الظَّاهِ وَ البَاطِنَةِ 
 P  O   N  M L    K  J  I  H  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ
  p   o   n   m   l  ﴿ الَى:  عَ تَ ــالَ  قَ وَ [يوسف]،   ﴾  R  Q

w﴾ [يوسف].     v        u   t       s   r q
 : يَائِهِ أَصفِ وَ نبِيَائِهِ  أَ واصِّ  لِخَ ي  البَارِ فظِ  حِ لطَافِ  أَ ن  مِ انِ  األَمــرَ انِ  ذَ هَ
؛  يَّةِ جِ ارِ الخَ األَسبَابِ  رفُ  صَ وَ  ، لِيَّةِ اخِ الدَّ اءِ  الفَحشَ وَ وءِ  السُّ أَسبَابِ  رفُ  صَ
؛  تَنِ الفِ وعُ  جمُ مَ ا  مَ هُ نِ  يْ اللَّذَ يــنِ  األَمــرَ نهُ  عَ فَ  ــرَ صَ ا،  يرً خَ بِــهِ  ڤُ  ادَ رَ أَ ــن  مَ وَ

: بَبَينِ سَ  ، هِ مِ نِعَ لِّ  أَجَ ن  مِ وَ  هُ ي  الَّذِ  ، رفِ الصَّ ا  ذَ لـِهَ ڤُ  رَ كَ ذَ وَ
. هُ لَ ڤِ  صُ استِخالَ وَ  ، بدِ العَ نَ  مِ صِ  خالَ اإلِ ةُ  وَّ قُ ا:  مَ هُ دُ أَحَ

ڤُ  هُ استَخلَصَ  ، گِ أَخلَصَ  ن  فَمَ ؛  اءِ عَ الدُّ وَ عِ  رُّ بِالتَّضَ جُ  اللَّهَ الثَّانِي:  وَ
«شفاء العليل» (٤٦٦/٢).  (١)

مة السعدي۴. «الـمجموعة الكاملة» (١٢١/١/٥)، للعالَّ  (٢)
.(٢١٦/١٠) «مجموع الفتاو»  (٣)



١١٦
هُ  عَ لَ رَّ مَن تَضَ ؛ وَ اتِ وهَ كرُ المَ وءَ وَ نهُ السُّ فَ عَ رَ صَ ، وَ اتِ يرَ علِ الـخَ هُ لِفِ قَ فَّ وَ وَ
 ، نِّ الجِ نسِ وَ يَاطِينِ اإلِ رَّ شَ نهُ شَ فَ عَ رَ ، فَصَ هُ ڤُ لَ ابَ ، استَجَ اءِ عَ حَّ بِالدُّ لَ أَ وَ

. ينَ اكِرِ المَ كرَ  مَ وَ يَن  ائِدِ الكَ يدَ  كَ اهُ  فَ كَ وَ
 ، ــــهُ عَ لَ ــــرُّ ــــضَ الــــتَّ صَ گِ وَ خـــــــالَ : اإلِ يــــنِ ـــلَ األَمــــرَ ـــمَّ ــا كَ ملسو هيلع هللا ىلص لـــَــمَّ ـــفُ ـــوسُ ـــيُ فَ
البَاطِنَةِ  ورِ  رُ الشُّ نَ  مِ الً  امِ كَ فظًا  حِ ڤُ  هُ ظَ فِ حَ  ، بِهِ امَ  عتِصَ االِ وَ يهِ  إِلَ اءَ  لتِجَ االِ وَ
نبِيَائِهِ  أَ صَ  قَصَ ينَا  لَ عَ صُّ  قُ يَ الَى  عَ تَ وَڤُ   ، يَّةِ جِ ارِ الـخَ وَ لِيَّةِ  اخِ الدَّ  ، ةِ رَ الظَّاهِ وَ
صِ  خـــالَ ـــنَ اإلِ ـــظٌّ مِ ـــهُ حَ ــن لَ ـــلَّ مَ نَّ كُ ــا: أَ ــنَ ةُ هُ ــبــرَ الــعِ ــا؛ وَ ــنَ ةً لَ ــبــرَ لِـــكَ عِ ــونَ ذَ ــكُ لِــيَ
ــامَ بِــهِ  ــا قَ ــبِ مَ ــسَ ، بِــحَ ــتِــهِ ــانَ ــيَ صِ ڤِ وَ ــفــظِ ــن حِ ــظٌّ مِ ــهُ حَ ــلَ ، فَ عِ ــرُّ ــضَ الــتَّ ــاءِ وَ عَ الــدُّ وَ
ــم  لَ ، وَ ــهِ ــفــسِ ــى نَ ــلَ إِلَ كِ ، وُ انِ ــهُ األَمـــرَ ــاتَ ــن فَ مَ ا؛ وَ مَ هِ عفِ يــنِ أَو ضَ ةِ األَمــرَ ــوَّ ــن قُ مِ

. اتِ بُهَ الشُّ وَ اتِ  وَ هَ الشَّ فِتَنِ  فِي  عَ  قَ وَ وَ  ، يَانَهٌ صِ الَ  وَ فظٌ  حِ هُ  لَ ل  يَحصُ
هُ  إِنَّ  ، ينٍ عَ ةَ  طَرفَ تِنَا  وَّ قُ وَ ولِنَا  حَ إِلَى  نَا  كِلَ يَ الَ  أَن  وَ  ، ةَ العِصمَ ڤَ  لُ نَسأَ فَ

.(١)« يمٌ رِ كَ ادٌ  وَ جَ
Z |€b ñ@ › ‡ «@Û
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ن  : «مَ ــالَ ــقَ ي، فَ رِ ــدْ ــٰى صَ ملسو هيلع هللا ىلص إِلَ النَّبِيَّ ســنَــدتُ  : أَ ــالَ ــةَگ قَ يــفَ ــذَ ــن حُ عَ
ــن  مَ ؛ وَ ــنَّــةَ ـــلَ الـــــجَ خَ ــا، دَ ـــــهُ بِـــــهَ ــتِــمَ لَ ، خُ ڤِڤِ جــــهِ ــاءَ وَ ڤُڤُ، ابــتِــغَ ــهَ إِالَّ ـــٰ ـــ : الَ إِلَ ـــالَ قَ
ةٍ  قَ دَ بِصَ قَ  دَّ تَصَ ن  مَ وَ ؛  نَّةَ الـجَ لَ  خَ دَ ا،  بـِهَ لَـهُ  تِمَ  خُ  ، ڤِڤِ جهِ وَ اءَ  ابتِغَ ا  ومً يَ امَ  صَ

.(٢)« نَّةَ الـجَ لَ  خَ دَ ا،  بـِهَ لَـهُ  تِمَ  خُ  ، ڤِڤِ جهِ وَ اءَ  ابتِغَ
«مجموع الفوائد» (ص ٢٥٦ - ٢٥٧).  (١)

رواه أحـمد (٣٩١/٥)، وصححه األلباني۴ في «صحيـح التـرغيب والتـرهيب» (٩٨٥).   (٢)

Z |€b ñ@ › ‡ «@Û
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١١٧
ــولِــكَ  خُ ــدُ ڬ، بِ ڤِ جـــــهَ ـــهِ وَ ــدُ بِ ــقــصِ » أَي: تَ ڤِڤِ جــــهِ ــاءَ وَ ـغَ : «ابــتـِ ـــهُ ـــولُ قَ

ا. فِيهَ تِهِ  ؤيَ رُ وَ نَّةَ  الـجَ
ــى،  ــالَ ــعَ ڤَ تَ ونَ ـــــرَ ــم - يَ ــنــهُ ـــم مِ ـــاكُ إِيَّ ــنِــيڤُ وَ ــلَ ــعَ ــةِ - جَ ــنَّ الـــــجَ هـــلَ  َنَّ أَ ألِ
 ، ــابٌ ــحَ ـــا سَ ـــهَ ونَ ــيــسَ دُ ا لَ ــحــوً ــمــسَ صَ ونَ الــشَّ ــــرَ ــا يَ ــمَ ــا، كَ ــانً ــيَ ــيــهِ عِ ونَ إِلَ ــرُ ــنــظُ يَ وَ

قا(١). حَ لِكَ  ذَ ونَ  رَ يَ م  نَّهُ أَ عنِي:  يَ  ، البَدرِ ةَ  يلَ لَ رَ  مَ القَ ونَ  رَ يَ ا  مَ كَ وَ
ةٌ  نِعمَ وَ  ، بِيلَةٌ نَ ــةٌ  مَ ــكــرُ مَ وَ  ، لِيلَةٌ جَ ةٌ  يلَ فَضِ  : ــالِــحٍ صَ ــلٍ  ــمَ عَ لَى  عَ تُ  ــوْ الــمَ وَ

. ةٌ نِعمَ ا  يهَ اوِ تُسَ الَ   ، ةٌ ظِيمَ عَ
الِ  صَ فِي األَقوَ خالَ مَ [اإلِ لزَ : أَن يَ اقِلِ ا بِالعَ يرً دِ انَ جَ ا: كَ ذَ َجلِ هَ ألِ «وَ
ــت،  ــاتَ ــتِــي إِن فَ ، الَّ ــةِ ــحــظَ الــلَّ َجــلِ تِــلــكَ  ]، ألِ ــانَ ا كَ يثُمَ الِ حَ األَحـــوَ ــالِ وَ األَفــعَ وَ

.(٢)« األَبَدِ ةَ  اوَ قَ شَ يَ  قِ شَ
إِنَّ  فَ  ، لِ مَ العَ الِحِ  صَ لَى  عَ تنَا  مِ أَ وَ  ، يدِ التَّوحِ صِ  الَ إِخْ لَى  عَ أَحيِنَا  مَّ  اللَّهُ

.(٣) اتِيمِ وَ بِالخَ عتِبَارَ  االِ
Z Ê
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فِي  نًا  حسِ مُ ــانَ  كَ وَ  ، گِ هُ  ــصــدَ قَ أَخــلَــصَ  ــن  مَ ــهُ  نَّ أَ الَى:  عَ تَ ڤُ  ــرَ خــبَ أَ د  فَقَ
. ابِ قَ العِ نَ  مِ الِمٌ  سَ  ، ابِ لِلثَّوَ قٌّ  ستَحِ مُ هُ  إِنَّ فَ  ، لِهِ مَ عَ

الحين» (٢٩/١). «شرح رياض الصَّ «طريق الهجرتين» (ص٥٤٦).(١)   (٢)
ين الخالص» (١٤٧/٣). «الدِّ  (٣)

ِ
Z Ê
 z€a Î @ “Ï É€a @ ıb –n„a Y



١١٨
 ، ـيَّةِ گِ النـِّ صدِ وَ صَ القَ الَ نٌ إِخْ مِّ تَضَ وَ مُ : هُ جهِ گِ مَ الوَ نَّ إِسالَ لِكَ أَ ذَ وَ

م: هُ بَعضُ الَ  قَ ا  كمَ
ــهُ ــيَ ــصِ ــحْ ـــتُ مُ ـــسْ ـــا لَ ـــبً نْ ڤَ ذَ ـــرُ ـــفِ ـــغْ ـــتَ (١)أَسْ ــلُ ــمَ الــعَ ــهُ وَ جْ ــيــهِ الــوَ ــادِ إِلَ ــبَ بَّ الــعِ رَ

تِهِ  ادَ إرَ حُ  الَ صَ ا  ذَ هَ فَ  ، إِلَىڤِ هُ  هُ جُّ تَوَ وَ هُ  ادُ رَ مُ وَ هُ  دُ قَصْ بْدُ  عَ الْ انَ  كَ ا  إِذَ فَ
ا،  الِحً هُ صَ لُ مَ ونَ عَ نْ يَكُ هُ أَ عَ لَ تَمَ دِ اجْ قَ نًا، فَ سِ حْ لِكَ مُ عَ ذَ انَ مَ ا كَ إِذَ ؛ فَ هُ دُ قَصْ وَ

الَى. عَ تَ گِ  ونَ  يَكُ أَن  وَ
ڤُ  رَ مَ ا أَ وَ مَ هُ ، وَ نَاتِ سَ لُ الْحَ وَ فِعْ هُ : وَ انُ سَ حْ ِ وَ اإلْ الِحُ هُ لُ الصَّ مَ عَ الْ  وَ
ڤِ  ــابِ ــتَ افِــقُ لِــكِ ــوَ ـــوَ الــمُ هُ ڤُ، وَ ـــهُ عَ ـــرَ ي شَ ـــذِ ــوَ الَّ ــهِ هُ ڤُ بِ ـــرَ مَ ي أَ ـــذِ الَّ ، وَ بِـــهِ
ـــانَ  كَ ، وَ هُ گِ ــدَ ــصْ ــصَ قَ ــلَ خْ ــنْ أَ ـــهُ مَ نَّ ــى: أَ ــالَ ــعَ ڤُ تَ ـــرَ ـــبَ خْ ــدْ أَ ــقَ ؛ فَ ـــولِـــهِ سُ ــةِ رَ ــنَّ سُ وَ

.(٢) ابِ قَ عِ الْ نَ  مِ الـِمٌ  سَ  ، ابِ لِلثَّوَ قٌّ  تَحِ سْ مُ هُ  إِنَّ فَ  ، لِهِ مَ عَ فِي  نًا  سِ حْ مُ
نُ  مَّ تَضَ يَ گِ  هِ  جْ وَ الْ مَ  الَ إِسْ إِنَّ  «فَ يَّة۴َ:  يمِ تَ ابنُ  مِ  سالَ اإلِ يخُ  شَ الَ  قَ
ــا  ــلُ مَ ــعْ ـــوَ فِ هُ ، وَ ــلِ گِ ــمَ ــعَ ـــانُ الْ ـــسَ ـــوَ إِحْ ـــانُ هُ ـــسَ حْ ِ اإلْ ، وَ ــلِ گِ ــمَ ــعَ صَ الْ ــــالَ إِخْ
 ﴾o n   m   l   k   j   i   h   ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ  ، ـيــهِ فـِ ـــهِ  بِ ــــرَ  مَ أَ
 ، بِــهِ ــرِ  َمْ بِــاألْ ــةَ  ــانَ ــتِــهَ سْ االِ نُ  مَّ تَضَ تَ الِحِ  الصَّ لِ  مَ عَ الْ فِــي  ةَ  ـــاءَ سَ ِ اإلْ ــإِنَّ  فَ [الكهف]، 
ا  ــإِذَ ؛ فَ ابِ ــوَ ــنَ الــثَّ ڤُ مِ هُ ـــدَ عَ ــا وَ ــةَ بِــمَ ــانَ ــتِــهَ سْ االِ ، وَ ــلِ ــمَ ــعَ ــسِ الْ ــةَ بِــنَــفْ ــانَ ــتِــهَ سْ االِ وَ
وَ  هُ وَ گِ  هُ  هَ جْ وَ لَمَ  أَسْ نْ  مَّ مِ انَ  كَ  ، هُ لَ لَ  مَ عَ الْ نَ  سَ أَحْ وَ گِ  ينَهُ  دِ بْدُ  عَ الْ لَصَ  أَخْ
الَ  وَ مْ  يْهِ لَ عَ فٌ  ــوْ خَ الَ  وَ  ، ــمْ ــهِ بِّ رَ نْدَ  عِ ــمْ  هُ ــرُ أَجْ مْ  ـهُ لَ ينَ  ذِ الَّ ــنَ  مِ انَ  فَكَ  ، نٌ سِ حْ مُ

.(٣)« نُونَ زَ يَحْ مْ  هُ
استشهد به ابن جرير الطبري في«جامع البيان» (٥٦/١) [الفاتحة: ٦]، و(٤٧/٤) [آل عمران:   (١)

ف قائلها. ١٢١]، و(٨٢/٢٠) [القصص: ٨٨]. وهو من األبيات، التي ال يُعرَ
«االستقامة» (٣٠٧/٢ -  ٣٠٨).  (٢).(٢٥١/١٨) «مجموع الفتاو»  (٣)
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اةِ  ــازَ ــجَ الــمُ ، وَ ـــالِ ــولِ األَعـــمَ ــبُ يٌّ لِــقَ ورِ ــــرُ ــبٌ ضَ ــطــلَ صَ گِ مَ خــــالَ ـــإِنَّ اإلِ فَ
. بَاتِ الـهِ وَ ا  ايَ طَ العَ يلِ  زِ جَ وَ  ، ابِ الثَّوَ ظِيمِ  بِعَ ا  لَيهَ عَ

ـــا ـــالِـــصً خَ ـــكَ  ـــعـــلُ فِ گِ  ـــن  ـــكُ يَ ــــم  لَ ا  »(١)«إِذَ ابُ ــــــــــرَ ـــيـــتَ خَ ـــنَ ــــد بَ ـــاءٍ قَ ـــنـَ ــــلُّ بـِ ــــكُ فَ
ڤَ الَ  ـــإِنَّ ــوا گِ، فَ ــأَخــلِــصُ ، فَ ــالً ــمَ ــلــتُــم عَ ــمِ ا عَ ! إِذَ ڤِ ــبَــادَ ـــاگَڤَ عِ  فَ

ا. الِصً خَ هِ  جهِ لِوَ انَ  كَ ا  مَ إِالَّ  م،  نكُ مِ بَّلُ  تَقَ يَ الَ  وَ م،  كُ عُ نفَ يَ
أَيتَ  : أَرَ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ لٌ إِلَى النَّبِيِّ جُ اءَ رَ : جَ الَ لِـيِّگ قَ ةَ البَاهِ امَ نْ أَبـِي أُمَ عَ
ـيءَ  شَ «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ الَ  قَ فَ ؟  ـهُ لَ ا  مَ  ، كرَ الذِّ وَ األَجرَ  سُ  لتَـمِ يَ ا،  زَ غَ الً  جُ رَ
 : الَ قَ مَّ  ثُ  « لَـهُ ـيءَ  شَ «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ ـهُ  لَ ولُ  قُ يَ  ، اتٍ رَّ مَ ثَ  ثَالَ ا  هَ ادَ أَعَ فَ  « لَـهُ

.(٢)« هُ جهُ هِ وَ ابتُغِيَ بـِ ا، وَ الِصً انَ لَـهُ خَ ا كَ ، إِالَّ مَ لِ مَ نَ العَ بَلُ مِ قْ «إِنَّ ڤَڤَ الَ يَ
ــهُ  نَّ ــعَ أَ ، مَ ــهُ ــلُ ــمَ ــبِــطَ عَ حَ ، وَ هُ جـــرُ ــلَ أَ ــطَ ــد بَ ا قَ ــذَ ــهَ ــيِّــم۴ِ: «فَ ــالَ ابــنُ الــقَ قَ
يُخلِص  لَم  فَ  ، النَّاسِ ينَ  بَ كرِ  الذِّ قَصدَ  يهِ  إِلَ مَّ  ضَ ا  لـَمَّ ؛  األَجــرِ ولَ  صُ حُ دَ  قَصَ

.(٣)« هُ لُّ كُ بَطَلَ  فَ  ، گِ هُ  لَ مَ عَ
: ائِلِ القَ رُّ  دَ گِ  وَ

ــلٍ ــاصِ ــحَ ـــيـــسَ بِ ـــــأَنَّ األَجـــــرَ لَ ـــم بِ اعـــلَ ـــــــانِوَ ـــــــتَ ـــــــفَ صِ ــــــــــــهُ  لَ ـــــــــت  ـــــــــانَ كَ ا  إِذَ إِالَّ 
«ديوان الصنعاني» (ص٦٦).   (١)

[طبعة   (٣٨٤/٢) النسائي»  سنن  «صحيـح  في  األلباني۴  وقــال   ،(٣١٤٠) النسائي  رواه   (٢)
مكتبة الـمعارف]: «حسن صحيح». 

«عدة الصابرين» (ص ٢٦٨).   (٣)
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١٢٠
ـــــــهِ ـــــــائِ ـــــــقَ نَ وَ ـــــــــــهِ  صِ ـــــــــــالَ إِخْ ــــــــن  مِ ــــــــــدَّ  بُ انِالَ  األَدرَ ـــــــــرِ  ـــــــــائِ سَ ـــــــــن  مِ هِ  ــــــــــــوِّ ــــــــــــلُ خُ وَ

ــعــلِــهِ  ـفِ لـِ ــــي  اعِ الــــدَّ ـــــانَ  كَ ا  إِذَ ـــلُ  ـــمَ ي۴ُّ: «الـــعَ ــــعــــدِ الــــسَّ ــــةُ  مَ ــــالَّ الــــعَ ـــــالَ  قَ
 : قبُولُ الـمَ لُ  مَ العَ ا  ذَ هَ فَ ؛  ابِهِ بِثَوَ وزَ  الفَ وَ  ، اهُ ضَ رِ طَلَبَ  وَ  ، ڤِ جهَ وَ  : يلِهِ تَكمِ وَ

.(١)« ائِمٌ دَ رٌّ  ستَمِ مُ هُ  نَفعُ وَ  ، ايَاتِ الغَ فُ  أَشرَ تُهُ  ايَ غَ وَ  ، ثِيرٌ كَ هُ  لِيلُ قَ ي  الَّذِ
دحُ  الـمَ ، وَ لِ مَ ا بِالعَ ضَ : الرِّ ادُ بِهِ رَ نَا يُ بُولُ هُ القَ ۴: «وَ بٍ جَ الَ ابنُ رَ قَ

.(٢)« ةِ ئِكَ الَ الـمَ اةُ  بَاهَ مُ وَ األَعلَى،   ِ إلَ الـمَ فِي  يهِ  لَ عَ الثَّنَاءُ  وَ  ، لِهِ امِ لِعَ
ن  افُونَ مِ يَخَ ا -، وَ ضَ وَ الرِّ هُ بُولَ - وَ بُونَ القَ ا يَطلُ م إِنَّمَ لُّهُ فُونَ كُ ارِ العَ وَ

.(٣) وفِ الخَ دَّ  أَشَ اتِهِ  وَ فَ
 : ـــــةِ هِ اآليَ ــــــذِ ــــنْ هَ ملسو هيلع هللا ىلص عَ ڤِ ــــــــولَ سُ ــــتُ رَ لْ ــــأَ : سَ ــــتْ ــــالَ ـــةَڤ قَ ـــائِـــشَ ــــنْ عَ عَ
يـــــنَ  ــذِ الَّ ـــمُ  هُ أَ  : ـــتْ ـــالَ قَ ٦٠]؛  [الـــــمــؤمــنــون:   ﴾&   %   $   #   "   ! ﴿
يـــــنَ  ــمُ الَّــذِ لَــكِــنَّــهُ ، وَ يــقِ ــدِّ ــا بِــنْــتَ الــصِّ : «الَ يَ ــالَ ؟ قَ ــونَ قُ ــرِ ــسْ يَ ــرَ وَ ــمْ ــونَ الـــــخَ بُ ـــــرَ ــشْ يَ
ولَــئِــكَ  أُ م،  نْهُ مِ بَلَ  قْ يُ الَ  نْ  أَ ــونَ  ــافُ ــخَ يَ ــم  هُ وَ  ، ــونَ قُ ــدَّ ــتَــصَ يَ وَ ــونَ  ــلُّ ــصَ يُ وَ ــونَ  ــومُ ــصُ يَ

.(٤)« ونَ ابِقُ سَ ا  لَـهَ مْ  هُ وَ اتِ  يْرَ الـخَ فـِي  ونَ  عُ ارِ يُسَ يـنَ  الَّذِ
لَبَ  غَ  ، ةِ يَامَ القِ فِي  ا  دً غَ نَاتِ  سَ الحَ افِي  صَ إِلَى  تِهِ  اجَ حَ ةَ  دَّ شِ لِمَ  عَ نْ  مَ وَ
ـــومَ  ـــيَ يَ افِ ـــوَ ــى يُ ــتَّ ، حَ ــهِ ــلِ ــمَ ــعَ صِ بِ خـــــالَ ــيــحُ اإلِ ــصــحِ تَ ـــاءِ وَ يَ رُ الـــرِّ ــــذَ ــهِ حَ ــلــبِ ــى قَ ــلَ عَ
إِالَّ  هُ  نَاؤُ ثَ لَّ  جَ إِلَىڤِ  يَخلُصُ  الَ  هُ  نَّ أَ لِمَ  عَ إِذ  ؛  قبُولِ المَ الِصِ  بِالخَ ةِ  يَامَ القِ
هُ  وبُ تَشُ الَ   ، هِ جهِ لِوَ افِيًا  صَ ــانَ  كَ ا  مَ إِالَّ  ةِ  يَامَ القِ ــومَ  يَ قبَلُ  يُ الَ  وَ  ، نهُ مِ لُصَ  خَ ا  مَ

. هِ يرِ غَ يءٍ  بِشَ ةٌ  ادَ إِرَ
مة السعدي۴. «الـمجموعة الكاملة» (٤٨٨/١/٥)، للعالَّ  (١)

«شرح حديث شداد بن أوس» (ص٣٩). الـمصدر السابق.(٢)   (٣)
رواه الترمذي (٣١٧٥)، وصححه األلباني۴ فـي «صحيح سنن الترمذي» (٢٨٧/٣).  (٤)



١٢١
ـــةٌ  ثَ ـــالَ ثَ ، وَ ـــولٌ ـــبُ ـــقْ ـــــدٌ مَ احِ : وَ ــــةٌ ــــعَ بَ رْ ــــالُ أَ ــــمَ َعْ ـــيِّـــم۴ِ: «األْ ــــالَ ابـــنُ الـــقَ  قَ
دَ  قِ فُ ا  مَ  : ودُ دُ رْ المَ وَ ا،  افِقً وَ مُ نَّةِ  لِلسُّ وَ ا  الِصً خَ گِ  انَ  كَ ا  مَ  : بُولُ قْ المَ فَ ؛  ةٌ ودَ دُ رْ مَ
ڤُ  ــهُ ــبَّ حَ أَ ــا  مَ ــوَ  هُ  : بُولَ قْ المَ لَ  مَ عَ الْ نَّ  أَ لِــكَ  ذَ وَ ــا؛  ــمَ هُ ــدُ أَحَ وْ  أَ  ، ــانِ ــفَ صْ ــوَ الْ نْهُ  مِ
ا  ــدَ عَ ــا  مَ وَ ؛  ــهِ ــهِ جْ لِــوَ لَ  مِ عُ ــا  مَ وَ  ، بِــهِ ــرَ  مَ أَ ــا  مَ بُّ  يُحِ ــا  ــمَ إِنَّ هُ  انَ بْحَ سُ ــوَ  هُ وَ  ، ــهُ ــيَ ضِ رَ وَ

ا»(١). لَهَ هْ أَ تُ  قُ مْ يَ وَ ا،  تُهَ قُ مْ يَ بَلْ  ا،  بُّهَ يُحِ الَ  هُ  إِنَّ فَ  ، الِ مَ َعْ األْ نَ  مِ لِكَ  ذَ
ــا  ــايَ ــطَ ــوڤُ بِـــهِ الــخَ ــمــحُ ي يَ ـــذِ ــلُ الَّ ــمَ م۴ِ: «الــعَ ســـــالَ ــيــخُ اإلِ ــــالَ شَ قَ وَ
ــنَ  ــلُ مِ ــبَّ ــقَ ــتَ ــا يَ ــمَ ــى إِنَّ ــالَ ــعَ . وَڤُ تَ ــولُ ــقــبُ ــلُ الــمَ ــمَ ـــوَ الــعَ : هُ ــاتِ ــــــــئَ ــيِّ ــرُ بِـــهِ الــسَّ ــفِّ ــكَ يُ وَ
لِــكَ  ذَ فِــي  ــاهُ  ــقَ اتَّ ــنِ  ــمَّ مِ إِالَّ  بَّلُ  تَقَ يَ الَ   : ــونَ ــولُ ــقُ يَ ــةُ  ــمَّ األَئِ وَ ــفُ  ــلَ الــسَّ وَ  ... ينَ تَّقِ المُ

الَى... عَ تَ ڤِ  جهِ لِوَ ا  الِصً خَ بِهِ  رَ  مِ أُ ا  مَ كَ هُ  لَ عَ فَ فَ  ، لِ مَ العَ
 ، نهُ مِ ڤُ  بَّلَ قَ تَ الِ  األَعمَ نَ  مِ لٍ  مَ عَ فِي  ىڤَ  اتَّقَ ا  إِذَ بَائِرِ  الكَ بُ  احِ فَصَ
نهُ  مِ بَّلَ  قَ تَ إِن  وَ  ، نهُ مِ بَّلهُ  تَقَ يَ لَم  لٍ  مَ عَ فِي  ڤَ  تَّقِ يَ لَم  ا  إِذَ نهُ  مِ لُ  أَفضَ وَ  هُ مَن  وَ

. رَ آخَ الً  مَ عَ
ــورِ  ــأمُ جــهِ الــمَ ــى الــوَ ــلَ ــلَ عَ ــمَ ــلُ الــعَ ــعــمَ ــن يَ ــمَّ ــبَّــلُ مِ ــقَ ــتَ ــا يَ ــمَ ڤُ إِنَّ ـــانَ ا كَ إِذَ وَ
ــاسِ  ـــرُ الــنَّ كـــثَ أَ . وَ ـــالِ ـــنَ األَعـــمَ ــلُ مِ ــبَّ ــقَ ــتَ ــا يَ ــمَ ــعُ بِ ــقَ ــيــرُ يَ ــكــفِ الــتَّ ــحــوُ وَ ــالــمَ ، ... فَ ــهِ بـِ
ــن  ــم مَ ــنــهُ ــيــدُ مِ ــعِ ــالــسَّ ــم. فَ ــهِ تِ ــالَ ــفــسِ صَ ــى فـِـي نَ ــتَّّ ، حَ ــاتِ ــنَ ــسَ ونَ فـِـي الــحَ ــرُ ــصِّ ــقَ يُ
نَ  مِ قبَلُ  يُ ا  بِمَ رُ  فَّ كَ يُ ا  ذَ لِهَ فَ ا.  ثِيرً كَ يِّــئَاتِ  السَّ لُونَ  فعَ يَ م  هُ وَ ا،  هَ نِصفُ هُ  لَ يُكتَبُ 
ن  مِ قبَلُ  يُ ــا  بِــمَ وَ  ، ــيءٌ شَ ــةِ  ــعَ ــمُ الــجُ ــنَ  مِ قبَلُ  يُ ــا  بِــمَ وَ  ، ــيءٌ شَ مسِ  الخَ اتِ  ــوَ ــلَ الــصَّ
و  نَةٍ تَمحُ سَ لُّ حَ لَيسَ كُ ، وَ الِ ائِرُ األَعمَ لِكَ سَ ذَ كَ . وَ رُ يءٌ آخَ انَ شَ ضَ مَ يَامِ رَ صِ
بِاعتِبَارِ  ةً  ــارَ تَ بَائِرِ  لِلكَ ــونُ  ــكُ يَ وَ  ، ةً ــارَ تَ ائِرِ  غَ لِلصَّ ونُ  يَكُ حوُ  المَ ــلِ  بَ  ، ــئَةٍ يِّ سَ ــلَّ  كُ

«إعالم الـموقِّعين» (١٦٩/٢).  (١)



١٢٢
لُ  يَكمُ جهٍ  وَ لَى  عَ انُ  نسَ اإلِ هُ  لُ فعَ يَ قَد   : لِ مَ العَ نَ  مِ دُ  احِ الوَ النَّوعُ  وَ ؛  نَةِ ازَ وَ المُ

.(١) بَائِرَ كَ بِهِ  هُ  لَ ڤُ  رُ يَغفِ فَ  ، گِ تُهُ  يَّ بُودِ عُ وَ هُ  صُ إِخالَ فِيهِ 
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بُّ  يُحِ ڤَڤَ  «إِنَّ  : ــولُ ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ــولَ سُ رَ عتُ  مِ سَ  : ــالَ قَ عدٍگ  سَ ــنْ  عَ
.(٢)« يَّ فِ الـخَ  ، نِيَّ الغَ  ، يَّ التَّقِ  ، بْدَ العَ

ــورِ  مُ ــالِ بِــأُ ــغَ شــتِ االِ ، وَ ةِ ــادَ ــبَ ــى الــعِ ــطِــعُ إِلَ ــنــقَ ــلُ الــمُ ــامِ ــعــنَــاهُ الــخَ ــمَ : فَ ــيُّ ــفِ الـــــخَ
ثَ  دَّ تَحَ يَ أَو   ، بِالبَنَانِ يهِ  إِلَ ارَ  يُشَ أَو   ، النَّاسِ ندَ  عِ رَ  يَظهَ نْ  أَ هتَمُّ  يَ الَ   .(٣) هِ نَفسِ

.(٤) نهُ عَ النَّاسُ 
 : هُ ندَ ا عِ مَّ مَ هَ َنَّ أَ ، ألِ يءٍ رُ لِشَ دَّ تَصَ الَ يَ ، وَ ورَ بُّ الظُّهُ يٌّ الَ يُحِ فِ انٌ خَ إِنسَ
ــثَ  ــعَ بَّ أَشْ ملسو هيلع هللا ىلص: «رُ ــالَ الــنَّــبِــيُّ ا قَ ــذَ لِـــــهَ ؛ وَ ــنــهُ ـــاڤِ عَ ضَ رِ ، وَ ــهُ ڤِ لَ ــةُ ــبَّ ــحَ ــوَ مَ هُ
فُوعُ  دْ ــثُ المَ ــعَ ا األَشْ ــذَ »(٥). هَ هُ ـــرَّ َبَ ــىڤِڤِ ألَ ــلَ ــمَ عَ ــسَ قْ ــوْ أَ ، لَ ابِ ــوَ َبْ ــوعٍ بِــاألْ فُ ــدْ مَ
ي  الَّذِ يُّ  فِ الـخَ انُ  نسَ فَاإلِ ؛  لَ خُ يَدْ فَ هُ  لَ نُ  ؤذَ يُ الَ  وَ  ، فُ رَ عْ يُ ا  مَ يٌّ  فِ خَ  ، ابِ بِاألَبوَ
نْ  تَكُ يا،  فِ خَ ن  كُ ڤُ؛  بُّهُ يُحِ ي  الَّذِ وَ  هُ ا  ذَ هَ  ، النَّاسِ امَ  مَ أَ رَ  تَظَاهَ يَ أَن  بُّ  يُحِ الَ 

ا(٦). فِيعً رَ ا  ظِيمً عَ الَى  عَ تَ ڤِ  ندَ عِ
 ، ــنِ ــؤمِ هِ الــمُ ــبــدِ ــى عَ ــلَ ڤِ عَ ــمِ ــعَ ــمِ نِ عــظَ ــن أَ ـــرا «مِ ـــهُ سِ بَّ ــبــدِ رَ ــةُ الــعَ ــلَ ــامَ ــعَ مُ وَ

«منهاج السنة النبوية» (٢١٦/٦ - ٢١٩). رواه مسلم (٢٩٦٥).(١)   (٢)
رة]. «صحيح مسلم بشرح النووي» (١٠٠/١٨) [طبعة دار الفكر الـمصوَّ  (٣)

مة ابن عثيمين۴. «شرح رياض الصالحين» (٥١١/٣)، للعالَّ  (٤)
رواه مسلم (٢٨٥٤)، من حديث أبي هريرةگ.   (٥)

مة ابن عثيمين۴. انظر: «شرح بلوغ الـمرام» (٣٠٠/٦)، للعالَّ  (٦)

Z ÂÓ ó‹É ‡‹€@Û€b »m@ a@ Új z fl @QQ



١٢٣
ــبًــا،  ــيِّ ــا طَ ــيــشً ـــهِ عَ بِّ ــعَ رَ ــهِ مَ ــيــشُ بِ ــعِ ــوَ يَ ــهُ ، فَ ــانِ يــمَ وقِ اإلِ ــن ذَ ــيــبًــا مِ ــصِ ـــهُ نَ قَ زَ ي رَ ـــذِ الَّ
ةُ  نِيمَ الغَ يَ  هِ هِ  ذِ هَ فَ ؛  هِ بِّ رَ عَ  مَ هُ  الَ حَ يهِ  لَ عَ وا  دُ يُفسِ الَ  تَّى  حَ  ، هِ لقِ خَ ن  عَ بُهُ  يَحجِ وَ

.(١)« ةُ النِّعمَ يهِ  لَ عَ تَمَّت  د  فَقَ ا،  لَيهَ عَ رَ  كَ شَ وَ ا،  هَ قَدرَ فَ  رَ عَ ن  فَمَ  ، ةُ دَ البَارِ
Z › ‡ »€a@
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ضَ  رِ ا مَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ ڤِ ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ يِّگ قَ رِ ى األَشعَ وسَ بِي مُ نْ أَ عَ
ا»(٢). يحً حِ صَ ا  يمً قِ مُ لُ  مَ عْ يَ انَ  كَ ا  مَ ثْلُ  مِ لَهُ  تِبَ  كُ  ، رَ افَ سَ وْ  أَ بْدُ  العَ

لَى  صَ عَ رَ حَ ا، وَ الِحً الً صَ مَ  عَ ي۴ُّ: «مَن نَوَ عدِ ةُ السَّ مَ الَّ الَ العَ قَ
ا  هُ مَ تِبَ لَ ا -؛ كُ مَ هِ يرِ ، أَو غَ جزٍ رٍ أَو عَ فَ ، أَو سَ ضٍ رَ نْ مَ انِعٌ - مِ هُ مَ نَعَ مَ ، وَ فِعلِهِ

  .(٣)« لِ مَ العَ لِكَ  ذَ نْ  مِ  ، اهُ نَوَ
ةِ  حَّ الصِّ الِ  حَ فِي  اقِلِ  لِلعَ يَنبَغِي  «فَ ين۴َ:  ثَيمِ عُ ابنُ  ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ وَ
صَ  رِ نْ يَحْ أَ ، وَ ةِ حَّ هُ فِي الصِّ لُ مَ هُ عَ تِبَ لَ ضَ كُ رِ ا مَ تَّى إِذَ ، حَ ةَ رصَ غتَنِمَ الفُ نْ يَ أَ
انَ  كَ ا  مَ هُ  لَ تِبَ  كُ رَ  افَ سَ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، ةِ الـِحَ الصَّ الِ  مَ األَعْ ةِ  ثْرَ كَ لَى  عَ ا  يمً قِ مُ امَ  دَ ا  مَ

.(٤)« ةِ امَ قَ اإلِ فِي  لُ  مَ عْ يَ
ڤِ بْنَ  بْدَ عَ ودُ  عُ يَ اءَ  جَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ولَ سُ رَ نَّ  أَ گ:  تِيكٍ عَ بْنِ  ابِرِ  جَ ن  عَ
ـــعَ  جَ ـــرْ ـــتَ ـــاسْ ، فَ ــــهُ ــــبْ ــــجِ ــــمْ يُ ــــلَ ، فَ ــــــهِ ــــاحَ بِ ــــصَ ، فَ ــــهِ ــــيْ ــــلَ ــــبَ عَ ــــلِ ـــــدْ غُ هُ قَ ـــــدَ جَ ـــــوَ ، فَ ـــــابِـــــتٍ ثَ
ا،  يدً هِ شَ ونَ  تَكُ نْ  أَ و  جُ َرْ ألَ نْتُ  كُ إِنْ  وَڤِ   : نَتُهُ ابْ الَتِ  قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص....  ڤِ ولُ سُ رَ
ــعَ  قَ وْ أَ دْ  قَ ڤَڤَ  «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ الَ  قَ فَ  . كَ ازَ هَ جِ يْتَ  قَضَ دْ  قَ نْتَ  كُ إِنَّكَ  فَ

«مجموع رسائل ابن رجب» (٧٥٧/٢).  (١).(٢٩٩٦) البخاري  رواه   (٢)
.(١٠٣/٣) الكاملة»  «الـمجموعة   (٣)

يسير. ف  بتصرُّ  ،(١٩٠/٢) الصالحين»  رياض  «شرح   (٤)
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١٢٤
.(١)«... نِيَّتِهِ رِ  دْ قَ لَى  عَ هُ  رَ أَجْ

 ، بُوكَ ةِ تَ وَ زْ نْ غَ عَ مِ جَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ ڤِ ولَ سُ نَّ رَ گ: أَ الِكٍ نَسِ بْنِ مَ نْ أَ عَ وَ
تُمْ  طَعْ قَ الَ  وَ ا،  يرً سِ مَ مْ  تُ رْ سِ ا  مَ ا،  امً وَ قْ أَ ينَةِ  دِ بِالمَ «إِنَّ   : الَ قَ فَ  ، ينَةِ دِ المَ نَ  مِ نَا  دَ فَ
مْ  هُ : «وَ الَ ؟! قَ ينَةِ دِ مْ بِالمَ هُ ، وَ ڤِ ولَ سُ ا رَ وا: يَ الُ » قَ مْ كُ عَ انُوا مَ ا، إِالَّ  كَ يً ادِ وَ

.(٢)« رُ ذْ الْعُ مُ  هُ بَسَ حَ  ، ينَةِ دِ بِالمَ
النِّيَّةُ  قَ  ادِ الصَّ  ، البِرِّ الِ  َعمَ ألِ يَ  النَّاوِ نَّ  لَى: «أَ عَ يثُ  دِ الحَ ا  ذَ هَ لَّ  دَ د  فَقَ
ا  مَ ــا، كَ ــفً ــاعَ ــضَ ــرِ مُ ــاشِ ــبَ ــثــلُ أَجــرِ الــمُ ــهُ مِ ــانَ لَ ، كَ ـــذرٌ لِـــكَ عُ ــن ذَ ــهُ مِ ــنَــعَ ا مَ ــا، إِذَ فِــيــهَ
إِنَّ  ، فَ يرِ سِ الـمَ ادِي، وَ كرُ قَطعِ الوَ : ذِ يثِ دِ الحَ ا  ذَ ن هَ يهِ مِ لَ لَّ عَ قَد دَ . وَ منَاهُ دَّ قَ

   d   c   b   a   `     _   ^  ﴿ الَى:   عَ تَ ولِهِ  قَ إِلَى  ةٌ  ــارَ إِشَ ا  ذَ هَ
      ¬   «    ª   ©  ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــولِــهِ  قَ ـــى  إِلَ  ﴾i   h   g   f   e
ا  ـمَّ لَ وَ [التوبة]؛   ﴾¶   μ    ´   ³   ²   ±     °   ¯   ®
هُ  رَ بَاشَ ا  مَ ــلِّ  كُ ةِ  رَ بَاشَ مُ فِي  م  نِيَّتُهُ ت  حَّ صَ قَد   ، ــذرِ الــعُ َجــلِ  ألِ ونَ  ــدُ ــاعِ الــقَ ــانَ  كَ

.(٣)« رَ بَاشَ مَن  أَجرِ  ثلَ  مِ الَى  عَ تَ ڤُ  مُ أَعطَاهُ  ، ونَ دُ اهِ جَ المُ مُ  انُهُ إِخوَ
 ، ــرِ ــيْ ــخَ ــةِ فـِـي الْ ــيَّ ــةُ الــنِّ ــيــلَ ــضِ يــثِ فَ ــدِ ا الــحَ ـــذَ ــي هَ فـِ ي۴ُّ: «وَ وِ ـــوَ ـــالَ الـــنَّ قَ
هُ  لَ لَ  صَ حَ  ، هُ نَعَ مَ رٌ  ذْ عُ هُ  لَ ضَ  رَ فَعَ  ، اتِ الطَّاعَ نَ  مِ هُ  يرَ غَ وَ زوَ  الغَ   نَوَ نْ  مَ نَّ  أَ وَ
عَ  هُ مَ ونَ نَّى كَ تَمَ ، وَ لِكَ اتِ ذَ لَى فَوَ فِ عَ نَ التَّأَسُّ ثَرَ مِ كْ ا أَ لَّمَ هُ كُ نَّ أَ ؛ وَ ابُ نِيَّتِهِ ثَوَ

.(٤)« هُ ابُ وَ ثَ ثُرَ  كَ م،  هِ نَحوِ وَ اةِ  زَ الغُ
رواه مالك (٦٥٩): ومن طريقه أبو داود (٣١١١)، وصححه لغيره األلباني۴ في «صحيح   (١)

الترغيب والترهيب» (١٣٩٨).
رواه البخاري (٤٤٢٣). «الـمفهم» (٧٤٥/٣ - ٧٤٦).(٢)   (٣)

«صحيح مسلم بشرح النووي» (٥٧/١٣).  (٤)



١٢٥
: رُ اعِ الشَّ الَ  قَ عنَى،  الـمَ ا  ذَ هَ فِي  وَ

ــد ــقَ ــتِــيــقِ لَ ــيــتِ الــعَ ــــى الــبَ ــنِــيــنَ إِلَ ــاعِ ـــا ظَ ــايَ احً أَروَ نَحنُ  رنَا  سِ وَ ا  ومً سُ جُ رتُم  سِ
رٍ ــــــدَ ـــــــن قَ عَ ـــــــذرٍ وَ ــــى عُ ــــلَ ــــا عَ ــــمــــنَ ـــــــا أَقَ ــــا(١)إِنَّ احَ ــد رَ ــقَ ـــذرٍ فَ ــى عُ ــلَ ــــامَ عَ ـــن أَقَ مَ وَ

ةَ  ادَ هَ أَلَ ڤَڤَ الشَّ نْ سَ : «مَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نَّ النَّبِيَّ گ: أَ نَيْفٍ لِ بْنِ حُ هَ نْ سَ عَ
.(٢)« هِ اشِ فِرَ لَى  عَ اتَ  مَ إِنْ  وَ  ، اءِ دَ هَ الشُّ لَ  نَازِ مَ ڤُڤُ  هُ غَ لَّ بَ  ، قٍ دْ بِصِ

ڤِ  بِيلِ تُولِ فِي سَ قْ لَ لِلْمَ صَ ا حَ نَّ مَ يبَ أَ الَ رَ يِّم۴ِ: «وَ الَ ابنُ القَ قَ
ا  إِذَ  ، لِكَ ذَ ي  لِنَاوِ لَ  صَ حَ ا  مَ لَى  عَ هُ  اتُ فَ صِ وَ ــتُهُ  يَّ يفِ كَ يدُ  زِ تَ  ، ةِ ادَ هَ الشَّ ابِ  ثَوَ نْ  مِ
؛  ــربٌ قُ وَ ــرٌ  جْ أَ  : انِ ـــرَ جْ أَ نَا  اهُ هَ فَ  ، يدِ هِ الشَّ ــةَ  لَ ــنــزِ مَ ــغَ  ــلَ بَ إِن  وَ  ، ــهِ اشِ فِــرَ لَى  عَ ــاتَ  مَ
ي  تَقتَضِ لُ  امِ العَ ا  بِهَ ــامَ  قَ تِي  الَّ ــالَ  األَعــمَ كِنَّ  لَ  ، األَجــرِ أَصــلِ  فِــي  ا  يَ استَوَ ــإِنِ  فَ

.(٣)« اءُ شَ يَ مَن  تِيهِ  ؤْ يُ ڤِ  لُ فَضْ وَ  هُ وَ اصا،  خَ ا  ربً قُ وَ ا  ائِدً زَ ا  رً ثَ أَ
ومَ  يَ بُونَ  ذَّ عَ يُ م  هُ وَ  ، كِ ارِ عَ الـمَ فِي  البَعضُ  اتَ  مَ ا  بَّمَ رُ «لَ  : ابِلِ قَ الـمُ فِي  وَ
لِ  مَ العَ وَ النِّيَّةِ  صُ  إِخالَ  : األَمثَلُ وَ لُ  فَاألَفضَ م؛  هِ صِ إِخالَ مِ  دَ عَ لَى  عَ ةِ  يَامَ القِ

.(٤)« هُ انَ بحَ سُ گِ 
 ، ــهُ اشَ ــى فِــرَ تَ ــنْ أَ : «مَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــهِ الــنَّــبِــيَّ ــغُ بِ ــلُ ــبْ اءِگ: يَ دَ رْ بـِـي الــــدَّ ـــنْ أَ عَ وَ
ا  مَ لَهُ  تِبَ  كُ ؛  بَحَ أَصْ تَّى  حَ يْنَاهُ  عَ بَتْهُ  لَ غَ فَ  ، يْلِ اللَّ نَ  مِ لِّي  يُصَ ومَ  قُ يَ نْ  أَ ي  نْوِ يَ وَ  هُ وَ

ڬ»(٥). هِ بِّ رَ نْ  مِ يهِ  لَ عَ ةً  قَ دَ صَ هُ  مُ وْ نَ انَ  كَ وَ  ، نَوَ
مة]. «أضواء البيان» (٣٩٧/١) [طبعة دار عالم الفوائد- مكة المكرَّ  (١)

رواه مسلم (١٩٠٩). «عدة الصابرين» (ص٣٠٦).(٢)   (٣)
«حصائد األلسن» (ص١٤).  (٤)

والــتــرهــيــب» (٢١):  الــتــرغــيــب  فــي «صــحــيــح  األلــبــانــي۴  وقـــال  الــنــســائــي (١٧٨٦)،  رواه   (٥)
صحيح». «حسن 



١٢٦
 ، ــتِــهِ نِــيَّ سنِ  لـِحُ ــا؛  ــفً ــاعَ ــضَ مُ ــالً  ــمَّ ــكَ مُ ا  أَجــرً ــهُ  لَ نَّ  : «أَ يــثِ ــدِ الــحَ ا  ــذَ هَ ــرُ  ــاهِ ــظَ فَ

.(١)« هِ فِ أَسُّ تَ وَ هِ  فِ لَهُّ تَ دقِ  صِ وَ
رءَ  الـمَ نَّ  أَ لَى  عَ لُّ  دُ يَ ا  مَ يثِ  دِ الحَ ا  ذَ هَ فِي  البَر۴ِّ: «وَ بدِ  عَ ابنُ  الَ  قَ
ا لَم  ، إِذَ لَهُ مِ ا لَو عَ مَ ، كَ لهُ عمَ إِن لَم يَ ، وَ يرِ لِ الخَ مَ ن عَ  مِ ا نَوَ لَى مَ  عَ ازَ جَ مُ
ڤِ  نَ مِ ا  ذرً عُ هُ  لَ انِعُ  الـمَ انَ  كَ وَ ا،  وهً كرُ مَ أَو  ا  بَاحً مُ نيَا،  دُ غلُ  شُ نهُ  عَ يَحبِسهُ 

. نهُ عَ كُّ  نفَ يَ الَ 
هُ  لَ م  هُ قَ فَّ وَ ا  بِمَ م  يهِ ازِ يُجَ  ، نِينَ ؤمِ الـمُ هِ  بَادِ عِ لَى  عَ ڤِ  نَ مِ لٌ  ضُّ تَفَ ا  ذَ هَ وَ
(٢)« فِيهِ النِّيَّةِ  لَى  عَ بَهُ  احِ صَ   ازَ جَ  ، ائِلٌ حَ لِ  مَ العَ ونَ  دُ الَ  حَ إِن  وَ ؛  لُوهُ مِ عَ ا  إِذَ

 : ـــولُ ـــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ــــــــولَ سُ ـــعَ رَ ـــمِ ـــــهُ سَ نَّ يِّگ: أَ ـــــارِ ــةَ األَنـــــمَ ــبــشَ بِـــــي كَ ـــن أَ عَ
 ، ــهُ بَّ رَ فِيهِ  تَّقِي  يَ ــوَ  ــهُ فَ ا  لْمً عِ وَ ــاالً  مَ ڤُڤُ  ـــهُ قَ زَ رَ ــبْــدٍ  عَ  : ــرٍ ــفَ نَ ــةِ  ــعَ بَ َرْ ألِ يَا  نْ الدُّ ا  «... إِنَّمَ
ڤُڤُ  هُ قَ زَ بْدٍ رَ عَ ؛ وَ لِ نَازِ لِ المَ ا بِأَفْضَ ذَ هَ قا، فَ مُ گِگِ فِيهِ حَ لَ عْ يَ ، وَ هُ مَ حِ لُ فِيهِ رَ يَصِ وَ
لِ  مَ بِعَ لْتُ  مِ لَعَ االً  مَ لِي  أَنَّ  لَوْ   : ولُ قُ يَ النِّيَّةِ  ــادِقُ  صَ وَ  هُ فَ  ، االً مَ هُ  قْ زُ رْ يَ لَمْ  وَ ا  لْمً عِ
وَ  هُ ا، فَ لْمً هُ عِ قْ زُ رْ لَمْ يَ االً وَ ڤُڤُ مَ هُ قَ زَ بْدٍ رَ عَ ؛ وَ اءٌ وَ ا سَ مَ هُ رُ أَجْ ، فَ وَ بِنِيَّتِهِ هُ ، فَ نٍ فُالَ
مُ گِگِ  لَ عْ الَ يَ ، وَ هُ مَ حِ لُ فِيهِ رَ الَ يَصِ ، وَ هُ بَّ تَّقِي فِيهِ رَ ، الَ يَ لْمٍ يْرِ عِ الِهِ بِغَ بِطُ فِي مَ يَخْ
 : ولُ قُ وَ يَ هُ ا، فَ لْمً الَ عِ االً وَ ڤُڤُ مَ هُ قْ زُ رْ بْدٍ لَمْ يَ عَ ؛ وَ لِ نَازِ بَثِ المَ ا بِأَخْ ذَ هَ قا، فَ فِيهِ حَ

.(٣)« اءٌ وَ ا سَ مَ هُ رُ زْ وِ ، فَ وَ بِنِيَّتِهِ هُ ، فَ نٍ لِ فُالَ مَ لْتُ فِيهِ بِعَ مِ االً لَعَ لَوْ أَنَّ لِي مَ
ا  ادِقَ إِذَ يرَ الصَّ قِ لَ الفَ عَ جَ . «وَ ڤِ ندَ لِ عِ نَازِ الـِمُ فِي أَعلَى الـمَ نِيُّ العَ الغَ فَ
ا  مَ هُ أَجرُ وَ  ، ولِهِ قَ وَ بِنِيَّتِهِ  ــهُ  إِنَّ وَ انِيًا،  ثَ انِهِ  بِلِسَ لِكَ  ذَ ــالَ  قَ وَ  ، لِهِ مَ بِعَ لَ  يَعمَ أَن    نَوَ

«الفتح الرباني» (٥/١٩). «االستذكار» (٨٠/٢ - ٨١).(١)   (٢)
رواه الترمذي (٢٣٢٥)، وصححه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦).  (٣)



١٢٧
هُ  ــذَ ــفَّ نَ وَ اهُ  ــوَ نَ نِيُّ  الغَ فَ  ، يهِ لَ عَ رُ  قدِ يَ ا  مَ ــلَ  ــمِ عَ وَ ا  يرً خَ   ــوَ نَ ا  مَ نهُ مِ ــال  كُ ــإِنَّ  فَ  . اءٌ ــوَ سَ
 ، ةِ هَ هِ الجِ ذِ ن هَ ا فِي األَجرِ مِ يَ ، فَاستَوَ انِهِ هُ بِلِسَ ذَ نَفَّ اهُ وَ الـُِم نَوَ يرُ العَ قِ الفَ ، وَ هِ لمِ بِعِ
؛  يلِهِ اصِ فَ تَ وَ يَّتِهِ  يفِ كَ فِي  ا  مَ هُ اؤُ استِوَ  ، األَجرِ أَصلِ  فِي  ا  مَ ائِهِ استِوَ نَ  مِ مُ  لزَ يَ الَ  وَ
تِي  الَّ النِّيَّةِ  دِ  ــرَّ ــجَ مُ لَى  عَ األَجــرِ  لَى  عَ ــةٌ  يَّ ــزِ مَ ــهُ  لَ  ، الــنِّــيَّــةِ وَ لِ  مَ العَ لَى  عَ األَجــرَ  ــإِنَّ  فَ
لَى  عَ ثِيبَ  أُ إِن  وَ  ، بِهِ جُّ  يَحُ الٌ  مَ هُ  لَ ن  يَكُ لَم  وَ  ، جَّ الحَ   نَوَ مَن  وَ  . ولُ القَ ا  نَهَ ارَ قَ

.(١)« يهِ لَ ةٌ عَ يَّ زِ هُ مَ ، لَ عَ النِّيَّةِ جِّ مَ الَ الحَ رَ أَعمَ ابَ مَن بَاشَ إِنَّ ثَوَ ، فَ لِكَ ذَ
ــوَ  ،  هُ رِ زْ ـــوِ الْ ـــرِ وَ َجْ ــعَ األْ ي مَ ــاوِ ا الــتَّــسَ ــذَ ــهَ م۴ِ: «فَ ســـالَ ــيــخُ اإلِ ــالَ شَ قَ
ةً  ادَ ــهُ إِرَ ــنْ ڤُ مِ ـــلِـــمَ عَ ، وَ ــيــهِ ــا فِ قً ــادِ ـــانَ صَ كَ ، وَ لِـــكَ ـــالَ ذَ ــنْ قَ ـــالِ مَ ــةِ حَ ــايَ ــكَ فِــي حِ
ــا فِــي  يَ ــوَ ــتَ ا اسْ ــذَ ـــــهَ ــلِ ؛ فَ ةِ رَ ـــدْ ـــقُ اتِ الْ ـــوَ ــلُ إِالَّ لِـــفَ ــعْ ــفِ ــا الْ ــنْــهَ ــفُ عَ ــلَّ ــخَ ــتَ ، الَ يَ ـــةً مَ ـــازِ جَ
ا  مَ لِي  نَّ  أَ وْ  لَ  : ــالَ قَ نْ  مَ لِّ  لِكُ لُ  صُ تَحْ الُ  الْحَ هِ  ــذِ هَ يْسَ  لَ وَ  . ابِ قَ عِ الْ وَ ابِ  الثَّوَ

.(٢)« لُ عَ فْ يَ ا  مَ ثْلَ  مِ لْتُ  عَ فَ لَ  ، نٍ الَ لِفُ
ــلِ  جُ ــالــرَّ كَ ــا:  ــابِــهَ ســبَ بِــأَ ــى  ــســعَ يَ أَن  ونِ  بِـــدُ ا  لَيهَ عَ مَ  ـــزَ عَ وَ ــئَــةِ  ــيِّ بِــالــسَّ ــمَّ  هَ ــن  ــمَ فَ
 ، نٍ لِ فُالَ مَ لْتُ فِيهِ بِعَ مِ االً لَعَ نَّ لِي مَ : «لَوْ أَ الَ هُ قَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ نهُ النَّبِيُّ ي أَخبَرَ عَ الَّذِ
يفِ  تَصرِ فِي  هِ  نَفسِ لَى  عَ فُ  يُسرِ نٌ  ــالَ فُ ــانَ  كَ وَ »؛  اءٌ ــوَ سَ ــا  ــمَ هُ رُ زْ ــوِ فَ  ، بِنِيَّتِهِ وَ  هُ فَ
زرُ  وِ يُكتَبُ  ــل  بَ  ، ــئَــةِ ــيِّ الــسَّ ــلِ  ــامِ ــعَ كَ ــيــسَ  لَ ــكِــن  لَ  ، ــئَــةٌ ــيِّ سَ يهِ  لَ عَ يُكتَبُ  ا  ــذَ ــهَ فَ  ، ــالِــهِ مَ

.« اءٌ وَ سَ ا  مَ هُ رُ زْ وِ فَ  ، بِنِيَّتِهِ وَ  هُ «فَ  : بِلَفظِهِ يثِ  دِ الحَ فِي  اءَ  جَ ا  مَ كَ  ، نِيَّتِهِ
ا  ــذَ ــهَ ، فَ ــزَ ــجِ ــكِــن عَ لَ ــا وَ ــيــهَ ــلَ ــولِ عَ ــصُ ــى فـِـي الــحُ ــعَ سَ ــةِ وَ ــئَ ــيِّ ــالــسَّ ـــمَّ بِ ـــن هَ مَ وَ
ــى  ــتَــقَ ا الْ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ ــولُ الــنَّــبِــيِّ : قَ لِـــكَ لِــيــلُ ذَ ، دَ ــالً ــامِ ــةِ كَ ــئَ ــيِّ زرُ الــسَّ ــيــهِ وِ ــلَ ــكــتَــبُ عَ يُ
 ، ڤِ ــولَ سُ رَ ا  يَ  : ــالَ قَ  .« النَّارِ فِي  تُولُ  قْ المَ وَ اتِلُ  الْقَ فَ ا،  مَ يْهِ يْفَ بِسَ انِ  لِمَ سْ الـمُ

«عدة الصابرين» (ص٣٠٦).  (١).(٧٣٣/١٠ - ٧٣٤) «مجموع الفتاو»  (٢)



١٢٨
هُ  : «إِنَّ الَ قَ  - ؟  النَّارِ فِي  ونُ  يَكُ ا  اذَ لـِمَ أَي:   - ؟  تُولِ قْ الـمَ الُ  بَ ا  فَمَ  ، اتِلُ قَ الْ ا  ذَ هَ

. اتِلِ القَ ةَ  وبَ قُ عُ يهِ  لَ عَ تَبَ  فَكَ  .(١)« بِهِ احِ صَ تْلِ  قَ لَى  عَ ا  يصً رِ حَ انَ  كَ
ــكِــن  لَ ، وَ ــقَ ــلَّ ــسَ ــتَ ــمِ لِــيَ ــلَّ ـــى بِــالــسُّ تَ أَ ، وَ قَ ــســرِ ــأَ لِــيَ ــيَّ ــهَ ــا تَ ــانً ــو أَن إِنــسَ : لَ ــهُ ــالُ ــثَ مِ وَ
ا،  بِأَسبَابِهَ عَى  سَ وَ  ، يِّئَةِ بِالسَّ مَّ  هَ هُ  َنَّ ألِ  ، قِ ارِ السَّ زرُ  وِ يهِ  لَ عَ يُكتَبُ  ا  ذَ هَ فَ ؛  زَ جِ عَ

.(٢) زَ جِ عَ لَكِن  وَ
ولِهِ  رُ فِي قَ ونُ األَثَ لَى قَدرِ النِّيَّةِ يَكُ عَ ، وَ انُ نسَ لَى قَدرِ النِّيَّةِ يُعطَى اإلِ عَ فَ
اتِ  ــرَ الــثَّــمَ ــنَ  مِ بدِ  ــلُ «لِلعَ ــحــصُ يَ وَ  ، ابُ ــوَ الــثَّ ــونُ  ــكُ يَ النِّيَّةِ  ــدرِ  قَ ــلَــى  عَ وَ  ، فِعلِهِ أَو 

.(٣)« نِيَّتِهِ بِ  سَ بِحَ  : النَّتَائِجِ وَ
إِن  وَ ذٌ  اخَ ؤَ مُ قٌ  فَاسِ يَةِ  عصِ المَ لَى  عَ رَّ  صِ المُ «إِنَّ  يِّم۴ِ:  القَ ابنُ  الَ  قَ
 ، حِ ارِ وَ الجَ الِ  أَعمَ كَ ابِ  قَ العِ وَ ابِ  الثَّوَ فِي  لُوبِ  القُ الَ  أَعمَ نَّ  بِأَ وَ ا،  لهَ فعَ يَ لَم 
لَى  عَ وَ  ، فِــيڤِ اةِ  ادَ عَ المُ وَ ةِ  االَ ــوَ الــمُ وَ  ، البُغضِ وَ بِّ  الحُ لَى  عَ ثَابُ  يُ ا  ذَ لِهَ وَ
 ، ــدِ ــسَ الــحَ ــلَــى الــكِــبــرِ وَ ــبُ عَ ــاقَ ــعَ يُ ؛ وَ ــةِ ــاعَ ــلَــى الــطَّ ــزمِ عَ الــعَ ــى، وَ ضَ الــرِّ ــلِ وَ كُّ الــتَّــوَ

.(٤)« اءِ يَ بِاألَبرِ وءِ  السُّ ظَنِّ  وَ اءِ  يَ الرِّ وَ  ، كِّ الشَّ وَ العُجبِ  وَ
.(٥) النِّيَّةَ مُ  كُ لَ وَ نَا  لَ يُخلِصَ  أَن  ڤَ  لُ نَسأَ  ، يءٍ شَ لُّ  كُ يَ  هِ النِّيَّةُ  فَ

Z äb ón„̧ a @ kj  @ ô
 ˝Ça @QS

ــهُ  ونَ ــنْ دُ لَى مَ ــالً عَ ــضْ ــهُ فَ نَّ لَ ــنَّ أَ ــهُ ظَ نَّ ـــاصٍگ: أَ قَّ بِــي وَ ــنِ أَ ــدِ بْ ــعْ ــنْ سَ عَ
رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكرةگ.  (١)

مة ابن عثيمين۴. انظر «شرح األربعين النووية» (ص ٣٧٠ - ٣٧١)، للعالَّ  (٢)
مة السعدي۴. «الـمجموعة الكاملة» (٥٠٩/١/٥)، للعالَّ  (٣)

«زاد المعاد» (٢٠٣/٥). «شرح مقدمة الـمجموع» (ص ٣٧).(٤)   (٥)
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١٢٩
ــةَ  هِ األُمَّ ــذِ ڤُڤُ هَ ــرُ ــنْــصُ ــا يَ ــمَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ ڤِ ــبِــيُّ ــالَ نَ ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ــابِ الــنَّــبِــيِّ ــحَ ــنْ أَصْ مِ

.(١)« مْ هِ صِ إِخالَ وَ  ، مْ تـِهِ الَ صَ وَ  ، مْ تـِهِ وَ عْ بِدَ ا:  هَ عِيفِ بِضَ
ــوَ  هُ  : الــنَّــصــرِ يقِ  تَحقِ فِــي  ــنَــا  لَ ــى  ــالَ ــعَ تَ ڤِ  ــيــدِ ــأيِ بِــتَ ــوزِ  لِــلــفَ لُ  األَوَّ ــانُ  ــمَ الــضَّ
؛  ــةَ يــمَ ــزِ ـا الـــــهَ ائِــنـَ عــدَ ـــعَ أَ ــا مَ ــنَ كِ ــارِ ــعَ ــا فـِـي مَ نَ ــيــرُ ــصِ ــونُ مَ ــكُ ــيَ ــسَ إِالَّ فَ ، وَ صُ خـــــالَ اإلِ
وا  لَغُ بَ تَّى  حَ ؟!  دَ البِالَ مُ  ـهُ لَ الَى  عَ تَ ڤُ  تَحَ فَ يفَ  كَ ابَةِژ:  حَ الصَّ إِلَى  وا  انظُرُ
سطَنطِينِيَّةَ  القِ وَ ا،  ربً غَ ــسَ  لُ األَنــدَ وَ ا،  رقً شَ ينِ  الصِّ ودَ  ــدُ حُ  : ةٍ لِيلَ قَ اتٍ  نَوَ سَ فِي 
رسِ  لِلفُ انَ  كَ ا  مَ ا  هَ تَادِ عَ وَ وبِ  رُ الـحُ ةِ  دَّ عِ ن  مِ م  ـهُ لَ ن  يَكُ لَم  م  نَّهُ أَ عَ  مَ  ، االً مَ شَ
ــانَ  ــم كَ هُ وُّ ــدُ ــعَ ؛ فَ ــةً ــئَ ــافِ ــكَ ــتَ ـــم مُ هِ وِّ ـــدُ ــيــنَ عَ بَ ــم وَ ــيــنَــهُ ةُ بَ ـــوَّ ــنِ الـــقُ ــكُ ـــم تَ لَ ، وَ ومِ الـــــرُّ وَ
وا  سُ أَسَّ م  َنَّهُ ألِ لَكِن  وَ  ، ربِيَّةٍ حَ وَ ةٍ  يَّ رِ بَشَ ةٍ  ــوَّ قُ ن  مِ ونَ  ملِكُ يَ ا  مَ افَ  أَضعَ يَملِكُ 
ادِ  عدَ لَى فِقهٍ فِي اإلِ ا عَ وهَ امُ قَ أَ ، وَ صِ خالَ لَى اإلِ مِ عَ سالَ م فِي نَشرِ اإلِ تَهُ كَ رَ حَ

. ودُ نشُ الـمَ النَّصرُ  مُ  يهِ يدِ أَ لَى  عَ قَ  قَّ ـحَ تَ  ، لِ كُّ التَّوَ وَ
. ارُ مَ الدَّ وَ ةُ  يمَ زِ الـهَ فَ  ، صُ خالَ اإلِ نِ  كُ يَ لَم  إِن  فَ

انَ  كَ وَ الَى،  عَ تَ گِ  نِيَّتُهُ  تْ  لَصَ خَ ا  إِذَ بْدَ  عَ الْ إِنَّ  «فَ يِّم۴ِ:  القَ ابنُ  الَ  قَ
ــعَ  ــهُ مَ ــانَ ــبــحَ ــهُ سُ نَّ ــإِ ؛ فَ ــهُ ــعَ ڤُ مَ ــــانَ ، كَ ــهُ ــانَ ــبــحَ ــهِ سُ ــهِ جْ ــهُ لِــوَ ــلُ ــمَ عَ ــهُ وَ ــمُّ هَ هُ وَ ــدُ ــصْ قَ
لُوصُ  خُ  : ــانِ ــسَ حْ ِ اإلْ وَ   وَ التَّقْ أْسُ  رَ وَ  ، نُونَ سِ حْ مُ ــمْ  هُ يــنَ  ــذِ الَّ وَ ا  ــوْ ــقَ اتَّ يــنَ  ــذِ الَّ

. قِّ ـحَ الْ ةِ  امَ إقَ فِي  گِ  النِّيَّةِ 
وْ  ــلِــبُــهُ أَ ــغْ ي يَ ــذِ ا الَّ ــنْ ذَ ــمَ ، فَ ــهُ ــعَ ــانَ مَ ــنْ كَ ــمَ : فَ ــهُ ــالِــبَ لَ ــهُ الَ غَ ــانَ ــبــحَ وَڤُ سُ
 ، ــهُ ــعَ ــنْ مَ ــكُ ــمْ يَ إِنْ لَ ؟ وَ ــافُ ــخَ ــنْ يَ ــمَ ، فَ ــدِ ــبْ ــعَ ــعَ الْ ڤُ مَ ـــانَ ـــإِنْ كَ ؟! فَ ــوءٍ ــهُ بِــسُ ــنَــالُ يَ

؟ هِ دِ عْ بَ نْ  مِ هُ  رُ نْصُ يَ نْ  مَ وَ ؟  ثِقُ يَ نْ  بِمَ وَ و؟  جُ رْ يَ نْ  فَمَ
رواه النسائي(٣١٧٨)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٦).  (١)



١٣٠
ــهُ  ــامُ ــيَ ـــانَ قِ كَ ، وَ الً وَّ ــهِ أَ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ عَ ، وَ هِ ــرِ ــيْ ــى غَ ــلَ ــقِّ عَ ـــــحَ ــدُ بِــالْ ــبْ ــعَ ـــامَ الْ ا قَ ـــإِذَ فَ
 ، ــبَــالُ ـــــجِ الْ ضُ وَ َرْ األْ اتُ وَ ــاوَ ــمَ ــهُ الــسَّ تْ ــادَ ــوْ كَ لَ ؛ وَ ءٌ ــيْ ــهُ شَ ــمْ لَ ــقُ ــمْ يَ ، لَ گِ بِــاگِ وَ

ا. جً رَ خْ مَ وَ ا  جً فَرَ هُ  لَ لَ  عَ جَ وَ ا،  تَهَ نَ ؤْ مُ ڤُ  اهُ فَ كَ لَ
وْ  أَ  ، ةِ ثَ الثَّالَ ــورِ  ُمُ األْ هِ  ــذِ هَ فِي  هِ  يرِ صِ تَقْ وَ يطِهِ  رِ فْ تَ نْ  مِ بْدُ  عَ الْ تَى  ؤْ يُ ا  إِنَّمَ وَ
إِنْ  ، وَ ــرْ ــنْــصَ ــمْ يُ ــاطِــلٍ لَ ــهُ فِــي بَ ــامُ ــيَ ــانَ قِ ــنْ كَ ــمَ ؛ فَ ـــدٍ احِ وْ فِــي وَ ــا، أَ ــنْــهَ ــنِ مِ ــنَــيْ فِــي اثْ
 ، قٍّ امَ فِي حَ إِنْ قَ ؛ وَ ولٌ ذُ خْ ومٌ مَ مُ ذْ وَ مَ هُ ، وَ هُ اقِبَةَ لَ ا، فَالَ عَ ضً ارِ ا عَ رً رَ نَصْ نُصِ
نَ  مِ اءِ  ـجـَزَ الْ وَ ورِ  كُ الشُّ وَ ةِ  دَ مَ حْ المَ لِطَلَبِ  ــامَ  قَ ــا  ــمَ إِنَّ وَ  ، گِ فِيهِ  مْ  قُ يَ ــمْ  لَ كِنْ  لَ
يَامُ  قِ الْ وَ  ، الً وَّ أَ ودَ  صُ قْ المَ وَ  هُ انَ  كَ  ، يٍّ يَوِ نْ دُ ضٍ  رَ غَ إِلَى  لِ  صُّ التَّوَ وِ  أَ  ، ـخـَلْقِ الْ
ــنَ  ــمِ ــا ضَ ــمَ ڤَ إِنَّ ـــإِنَّ ؛ فَ ةُ ــرَ ــهُ الــنُّــصْ ــنْ لَ ــمَ ــضْ ــمْ تُ ا لَ ــذَ ــهَ ، فَ ــهِ ــيْ ــةٌ إلَ ــيــلَ سِ ــقِّ وَ ـــــحَ فِــي الْ
نْ  لـِمَ الَ  يَا،  لْ عُ الْ يَ  هِ ڤِ  ةُ لِمَ كَ ونَ  لِتَكُ اتَلَ  قَ وَ  ، بِيلِهِ سَ فِي  دَ  اهَ جَ نْ  لـِمَ ةَ  رَ النُّصْ
 ، نِينَ سِ حْ الـمُ ــنَ  مِ الَ  وَ  ، ينَ تَّقِ الـمُ ــنَ  مِ ــيْــسَ  لَ ــهُ  ــإِنَّ فَ ؛  اهُ ــوَ لِـــــهَ وَ ــهِ  ــسِ لِــنَــفْ ــهُ  ــامُ ــيَ قِ ــانَ  كَ

. قَّ ـحَ الْ إِالَّ  رُ  نْصُ يَ الَ  ڤَ  إِنَّ فَ  ، قِّ ـحَ الْ نَ  مِ هُ  عَ مَ ا  مَ بِ  سَ بِحَ فَ رَ  نُصِ إِنْ  وَ
 ، ــرِ ــبْ ـــنَ الــصَّ ــمْ مِ ــهُ ــعَ ــا مَ ــبِ مَ ــسَ ــبِــحَ ، فَ ــلِ ــاطِ ــبَ ـــلِ الْ َهْ ـــةُ ألِ لَ وْ ــتِ الـــدَّ ــانَ ا كَ إِذَ وَ
 ، ــبَــةُ ــاقِ ــعَ ــهُ الْ ا لَ ــورً ــنْــصُ ــانَ مَ ــقــا، كَ ــحِ ــهُ مُ ــبُ ــاحِ ــانَ صَ ــإِنْ كَ ا؛ فَ ـــدً بَ ــورٌ أَ ــنْــصُ ــرُ مَ ــبْ الــصَّ وَ
كِنْ  لَ وَ  ، گِ قِّ  ـحَ الْ فِــي  بْدُ  عَ الْ ــامَ  قَ ا  إِذَ وَ ؛  اقِبَةٌ عَ ــهُ  لَ نْ  كُ يَ ــمْ  لَ  ، بْطِالً مُ ــانَ  كَ إِنْ  وَ
 ، يْهِ إِلَ ا  ضً وِّ فَ مُ  ، يْهِ لَ عَ الً  كِّ تَوَ مُ  ، بِهِ ينًا  تَعِ سْ مُ بِاگِ  مْ  قُ يَ ــمْ  لَ وَ  ، تِهِ وَّ قُ وَ هِ  سِ بِنَفْ امَ  قَ
بِ  سَ ، بِحَ ةِ رَ فِ النُّصْ عْ ضَ نِ وَ الَ ذْ ـخِ نَ الْ هُ مِ لَ ، فَ ةِ إِالَّ بِهِ وَّ قُ الْ لِ وَ ـحـَوْ نَ الْ يا مِ رِ بَ

.(١)« لِكَ ذَ نْ  مِ بِهِ  امَ  قَ ا  مَ
لَى  لَو عَ ، وَ قِّ ت نِيَّتَهُ فِي الحَ لُصَ نْ خَ گ: «فَمَ طَّابِ رُ بْنُ الْخَ مَ الَ عُ قَ

«إعالم الـموقِّعين» (١٦٥/٢- ١٦٦).  (١)



١٣١
 .(١)« النَّاسِ يْنَ  بَ وَ يْنَهُ  بَ ا  مَ ڤُ  اهُ فَ كَ  ، هِ نَفسِ

تَّى  حَ  ، هِ يْرِ غَ لَى  عَ انَ  كَ ا  إِذَ گِ  قِّ  الْحَ فِي  هُ  قِيَامُ ي  فِ يَكْ الَ  هُ  نَّ أَ إِلَى  ةٌ  ارَ إِشَ
إِالَّ  ، وَ هِ ــرِ ــيْ ــى غَ ــلَ ــهِ عَ ــهُ بِ ــامُ ــيَ ــلُ قِ ــبَ ــقْ ــيــنَــئِــذٍ يُ ــحِ ، فَ ــهِ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ ــهِ عَ ــمٍ بِ ــائِ لَ قَ وَّ ــونَ أَ ــكُ يَ

؟!(٢) هِ سِ نَفْ لَى  عَ بِهِ  يَامَ  قِ الْ لَ  مَ هْ أَ نْ  مَّ مِ قُّ  الْحَ بَلُ  قْ يُ يْفَ  فَكَ
Z pb «b †@Û€g@ pb ybj ‡€a@ k‹
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ملسو هيلع هللا ىلص:  لِلنَّبِيِّ وا  الُ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــابِ  ــحَ أَصْ ــنْ  مِ ا  نَاسً نَّ  أَ ذَرٍّگ:  بِــي  أَ ــنْ  عَ
ونَ  ومُ يَصُ لِّي، وَ ا نُصَ مَ لُّونَ كَ : يُصَ ورِ ثُورِ بِاألُجُ بَ أَهلُ الدُّ هَ ، ذَ ڤِ ولَ سُ ا رَ يَ
ڤُڤُ  ــلَ ــعَ ــد جَ وَ لَــيــسَ قَ : «أَ ـــالَ ؛ قَ ــمْ الِــهِ ــوَ مْ ــولِ أَ ــضُ ــونَ بِــفُ قُ ــدَّ ــتَــصَ يَ ، وَ ــومُ ــصُ ــا نَ ــمَ كَ
ــلِّ  كُ ، وَ ــةً قَ ــدَ ةٍ صَ ــبِــيــرَ ــكْ ـــلِّ تَ كُ ، وَ ــةً قَ ــدَ ةٍ صَ بِيحَ ــلِّ تَسْ ؟! إِنَّ بِــكُ ــونَ قُ ــدَّ ــصَّ ــا تَ ــمْ مَ لَــكُ
نْ  عَ ــيٌ  ــهْ نَ وَ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ وفِ  عرُ بِالمَ ــرٌ  مْ أَ وَ ؛  ــةً قَ ــدَ صَ ةٍ  تَهلِيلَ ــلِّ  كُ وَ  ، ــةً قَ ــدَ صَ ةٍ  يدَ مِ تَحْ
نَا  دُ أتِي أَحَ يَ ، أَ ڤِ ولَ سُ ا رَ وا: يَ الُ » قَ ةٌ قَ دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ فِي بُضْ ، وَ ةٌ قَ دَ رٍ صَ نْكَ مُ
ــانَ  كَ أَ  ، امٍ ــرَ حَ فِــي  ا  هَ عَ ضَ وَ ــوْ  لَ ــمْ  ــتُ يْ أَ رَ «أَ  : ــالَ قَ ؟!  ــرٌ أَجْ ا  فِيهَ ــهُ  لَ ــونُ  ــكُ يَ وَ  ، هُ تَ هوَ شَ

ا»(٣). رً أَجْ لَهُ  انَ  كَ  ، لِ الَ الـحَ فِي  ا  هَ عَ ضَ وَ ا  إِذَ لِكَ  ذَ كَ فَ ؟  رٌ زْ وِ ا  فِيهَ يهِ  لَ عَ
 ، اتٍ يرُ طَاعَ اتِ تَصِ بَاحَ نَّ الـمُ لَى أَ لِيلٌ عَ ا دَ ذَ فِي هَ ي۴ُّ: «وَ وِ الَ النَّوَ قَ
 ، ةِ جَ وْ الزَّ قِّ  حَ اءَ  قَضَ بِهِ    نَوَ ا  إِذَ ةً  بَادَ عِ ونُ  يَكُ اعُ  مَ الـجِ فَ ؛  قَاتِ ادِ الصَّ بِالنِّيَّاتِ 
أَو   ، الِحٍ صَ دٍ  لَ وَ طَلَبَ  أَو   ، بِهِ الَى  عَ تَ ڤُ  ــرَ مَ أَ ي  الَّذِ وفِ  عرُ بِالـمَ ا  هَ تَ رَ اشَ عَ مُ وَ
وِ  أَ  ، امٍ رَ حَ إِلَى  رِ  النَّظَ نَ  مِ ا  يعً مِ جَ ا  مَ هُ نعَ مَ وَ  ، ةِ جَ وْ الزَّ افَ  إِعفَ أَو  هِ  نَفسِ افَ  إِعفَ
قطعة من أثر:  رواه الدارقطني (٤/ ٢٠٧)، وصححه األلباني۴ في «إرواء الغليل» (٢٦١٩).  (١)

«إعالم الـموقِّعين» (١٦٨/٢). رواه مسلم (١٠٠٦).(٢)   (٣)
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١٣٢
.(١)« ةِ الِحَ الصَّ دِ  اصِ قَ ـمَ الْ نَ  مِ لِكَ  ذَ يرَ  غَ أَو   ، بِهِ مِّ  الـهَ وِ  أَ  ، فِيهِ كرِ  الفِ

هِ  ذِ بِهَ تُّعَ  التَّمَ نَّ  أَ  : يثِ دِ الحَ فِي  بَيَّنَ  «فَ ي۴ُّ:  عدِ السَّ ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ وَ
ا  بِهَ افِ  نكِفَ االِ قَصدِ  وَ  ، ضلِهِ بِفَ افِ  عتِرَ االِ وَ گِ  مدِ  الـحَ جهِ  وَ لَى  عَ اتِ  وَ هَ الشَّ

.(٢)« نَّتِهِ مِ لَى  عَ مدُ  الـحَ هِ  لِلَّ فَ ؛  ڤِ ندَ عِ ابٌ  ثَوَ وَ أَجرٌ   : امِ رَ الـحَ نِ  عَ
ــلَــى  ــلُ عَ جُ ــقَ الــرَّ ــفَ نْ ا أَ : «إِذَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ــودٍگ: عَ ــعُ ــسْ بـِـي مَ ــنْ أَ عَ

.(٣)« ةٌ قَ دَ صَ لَهُ  وَ  هُ فَ ا،  بُهَ تَسِ يَحْ لِهِ  هْ أَ
ــكَ  إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ ڤِ ـــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ ــاصٍگ قَ قَّ بِــي وَ ــنِ أَ ــدِ بْ ــعْ ــنْ سَ عَ وَ
.(٤)« تِكَ أَ رَ امْ فِي  إِلَى  ا  هَ عُ فَ رْ تَ ةَ  مَ قْ اللُّ تَّى  حَ ا،  يهَ لَ عَ تَ  رْ أُجِ إِالَّ  ةً  قَ فَ نَ قَ  نْفِ تُ لَنْ 

ةَ  انَ ستِعَ دَ االِ قَصَ ، وَ ةِ لَى الطَّاعَ ينُ بِهِ عَ ا يَستَعِ اتِ مَ بَاحَ نَ الـمُ لَ مِ عَ ن فَ فَمَ
. ينَ ابِقِ السَّ بِينَ  رَّ قَ الـمُ بِيلُ  سَ ا  ذَ هَ فَ  ، ةِ الطَّاعَ لَى  عَ ا  بِهَ

ةِ  الِحَ الصَّ بِالنِّيَّةِ  م  اتُهُ ادَ عَ لَبَت  انقَ دِ  قَ لَ  ! الِيَةِ العَ مِ  مَ الـهِ َهلِ  ألِ «فَطُوبَى 
ــم  ــهُ اتُ ــادَ ــبَ ـــادَت عِ ــد كَ ــقَ ! لَ ـيَّــةِ نـِ ــمِ الــدَّ ــمَ الـــــهِ ــهــلِ وَ هـــلِ الـــــجَ يـــحَ أَ ـــا وَ يَ . وَ اتٍ ـــادَ ـــبَ عِ

.(٥)« اتٍ ادَ عَ ونُ  تَكُ  ،- النِّيَّةِ  عفِ  - لِضَ
 ، اتِ نَ الطَّاعَ يئًا مِ ادَ شَ نْ أَرَ نْبَغِي لـِمَ هُ يَ نَّ ي۴ُّ: «اعلَم أَ وِ امُ النَّوَ مَ الَ اإلِ قَ
الَ  ونَ نِيَّتُهُ حَ تَكُ ڬ، وَ اڤِ ضَ لِهِ رِ مَ دَ بِعَ وَ أَن يَقصِ هُ ، وَ رَ النِّيَّةَ : أَن يُحضِ لَّ إِن قَ وَ
 ، وءِ ضُ الوُ ، وَ ومِ الصَّ ةِ، وَ الَ نَ الصَّ : مِ اتِ بَادَ يعُ العِ مِ ا جَ ذَ لُ فِي هَ يَدخُ ؛ وَ لِ مَ العَ
ةِ  يَادَ عِ ، وَ ائِجِ وَ اءِ الحَ قَضَ ، وَ ةِ قَ دَ الصَّ اةِ وَ كَ الزَّ ، وَ جِّ الحَ ، وَ افِ عتِكَ االِ ، وَ مِ التَّيَمُّ وَ

«صحيح مسلم بشرح النووي» (٩٢/٧). «مجموع  الفوائد» (ص ٢٣٥- ٢٣٦).(١)   (٢)
رواه البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢). رواه البخاري (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨).(٣)   (٤)

«الـمجموعة الكاملة» (٨٣/٦).  (٥)



١٣٣
ارِ  إِنكَ ، وَ اطِسِ عَ يتِ الْ مِ تَشْ هِ، وَ دِّ رَ مِ وَ الَ اءِ السَّ ابتِدَ ، وَ نَائِزِ بَاعِ الْجَ اتِّ ، وَ يضِ رِ ـمَ الْ
لمِ  ــالِــسِ العِ ــجَ ـــورِ مَ ـــضُ حُ ةِ، وَ ـــوَ عْ ـــةِ الـــدَّ ـــابَ إِجَ ، وَ وفِ ــرُ ــعْ ــمَ ـــ ــالْ ـــــرِ بِ األَمْ ، وَ ــرِ ــنْــكَ ـــــمُ الْ
دِّ  امِ أَهلِ الوُ إِكرَ ، وَ يفِ الضَّ لَى األَهلِ وَ ةِ عَ قَ النَّفَ ، وَ ةِ األَخيَارِ ارَ يَ زِ ، وَ ارِ األَذكَ وَ
هِ  لُّمِ عَ تَ ، وَ هِ يسِ تَدرِ هِ وَ ارِ تَكرَ ، وَ ةِ فِيهِ نَاظَرَ ـمُ الْ ، وَ لمِ ةِ العِ رَ اكَ ذَ مُ ، وَ امِ ي األَرحَ وِ ذَ وَ
تَّى  ، حَ الَ هِ األَعمَ ذِ ا أَشبَهَ هَ لِكَ مَ ذَ كَ ؛ وَ تَاوَ الفَ ، وَ هِ تَصنِيفِ تِهِ وَ كِتَابَ ، وَ تِهِ عَ الَ طَ مُ وَ
أَو   ، ڤِ ةِ طَاعَ لَى  عَ ي  وِّ التَّقَ لِكَ  بِذَ دُ  ، يَقصِ ــامَ نَ أَو  بَ  ــرِ شَ أَو  ــلَ  أَكَ ا  هُ إِذَ نْبَغِي لَ يَ
ا  ـهَ الَ دُ إِيصَ ، يَقصِ تِهِ وجَ اعَ زَ مَ ادَ جِ ا أَرَ لِكَ إِذَ ذَ كَ ؛ وَ ةِ طِ لِلطَّاعَ نِ لِلتَّنَشُّ ةَ البَدَ احَ رَ
نَ  مِ ا  تَهَ يَانَ صِ وَ  ، هِ نَفسِ افَ  إِعفَ وَ الَى،  عَ تَ ڤَ  بُدُ عْ يَ الِحٍ  صَ ــدٍ  لَ وَ يلَ  تَحصِ وَ ا  هَ قَّ حَ
مَ  ــرِ حُ د  فَقَ  ، ــالِ األَعــمَ هِ  ــذِ هَ فِي  النِّيَّةَ  مَ  ــرِ حُ ن  فَمَ ؛  فِيهِ كرِ  الفِ وَ امٍ  ــرَ حَ ــى  إِلَ لُّعِ  التَّطَ
ڤَ  ــنَــســأَلُ فَ ا؛  يمً سِ جَ ــضــالً  فَ أُعــطِــيَ  ــد  ــقَ فَ ا،  ـهَ لَ ـــقَ  فِّ وُ ــن  مَ وَ ا،  ــثِــيــرً كَ ا  ظِيمً عَ ا  ــيــرً خَ

.(١)« يرِ وهِ الـخَ جُ ائِرِ وُ سَ ، وَ لِكَ : التَّوفِيقَ لِذَ يمَ رِ الكَ
م  هُ كثَرَ أَ وَ  ، لةً نزِ مَ النَّاسِ  أَعظَمَ  نَّ  أَ  : نهُ مِ لَ  صَّ تَحَ  ، لِمَ عُ وَ ا  ذَ هَ رَ  رَّ قَ تَ ا  إِذَ فَ
ــعَ  قَ وَ عنَى:  الـمَ ا  ــذَ بِــهَ وَ  ، ونِهِ كُ سُ وَ تِهِ  كَ رَ حَ فِي  نِيَّتِهِ  ــعَ  مَ اقِــفُ  الــوَ  : ــةً كَ ــرَ بَ وَ ا  يرً خَ
ينِ  لِتَحسِ م،  لَيهِ عَ ڤِ  انُ ضوَ رِ نَا  مَ دَّ قَ تَ مَن  يَارِ  خِ وَ نَا،  فِ لَ سَ ينَ  بَ وَ ينَنَا  بَ رقُ  الفَ

.(٢) ةً بَادَ عِ ا  لُّهَ كُ م  نَاتُهُ كَ سَ وَ م،  اتُهُ كَ رَ حَ انَت  فَكَ ا؛  هَ يرِ تَحرِ وَ م  نِيَّاتِهِ
Z lÏ
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ــبِــهِ  ــاحِ نـــبِ صَ ةِ ذَ ــرَ ــغــفِ ــا لِـــــمَ ــبً ــبَ ـــانَ سَ ، كَ ــلٍ ــمَ ــن عَ صُ مِ خــــالَ ــنَ اإلِ ــكَّ ـــــمَ ا تَ إِذَ
؛  ــةً ــيــلَ ــلِ ةً أَو قَ ــيــرَ ــسِ ــا يَ هَ ــرِ ــاهِ ــةُ فِــي ظَ ــاعَ ــتِ الــطَّ ــانَ ــو كَ ــتَّــى لَ ، حَ هِ جــــرِ ــةِ أَ ــفَ ــاعَ ــضَ مُ وَ

«بستان العارفين» (ص٧٠ - ٧١). «الـمدخل» (١٥/١/١). (١)   (٢)
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١٣٤
ثِيرٍ  كَ لٍ  مَ عَ بَّ  رُ وَ  ، النِّيَّةُ هُ  ثِّرُ تُكَ يرٍ  غِ صَ لٍ  مَ عَ بَّ  رُ ك۴ِ:  بَارَ الـمُ ابنُ  ولُ  قُ يَ

.(١) النِّيَّةُ هُ  رُ غِّ تُصَ
 ، كِيَّةٍ بِرَ يُطِيفُ  لبٌ  كَ ا  يْنَمَ ملسو هيلع هللا ىلص: «بَ النَّبِيُّ الَ  قَ  : الَ قَ ةَگ  يرَ رَ هُ بِي  أَ نْ  عَ
ــا  ــهَ ــوقَ ــتْ مُ عَ ــنَــزَ ، فَ ــيــلَ ائِ ــرَ ــنِــي إِسْ ــا بَ ــايَ ــغَ ــنْ بَ ــيٌّ مِ ــغِ ـــهُ بَ تْ أَ ، إِذْ رَ ــطَــشُ ــعَ ــهُ الْ ــلُ ــتُ ــقْ ــادَ يَ كَ

.(٢)« بِهِ ا  لَـهَ رَ  فِ غُ فَ  ، تْهُ قَ فَسَ
َتِ  ألَ مَ وَ  ، البِئرِ ولِ  نُزُ فِي  ا  هَ بِنَفسِ ت  رَ رَّ غَ وَ ا  لِهَ مَ بِعَ ائِي  رَ تُ لَم  يُّ  البَغِ هِ  ذِ هَ فَ
 ، وَ مَآلنُ هُ ا وَ يهَ ا بِفِ هَ فَّ لَت خُ مَ حَ ، وَ ا لِلتَّلَفِ هَ ضِ رُّ لَم تَعبَأ بِتَعَ ا، وَ هَ فِّ اءَ فِي خُ الـمَ
ةُ  ادَ ت عَ رَ ي جَ خلُوقِ الَّذِ ا الـمَ ذَ عَت لـِهَ اضَ مَّ تَوَ ؛ ثُ نَ البِئرِ قِيَّ مِ ا الرُّ نَهَ تَّى أَمكَ حَ
نهُ  وَ مِ يرِ أَن تَرجُ ن غَ ، مِ بَ رِ تَّى شَ ا حَ هَ فَّ بِيَدِ هُ الـخُ كَت لَ أَمسَ ، فَ ربِهِ النَّاسِ بِضَ
 ، ةِ حمَ الرَّ سنِ النِّيَّةِ وَ ن حُ ا: مِ لبِهَ لَ فِي قَ صَ ا حَ ا؛ «لـِمَ ـهَ رَ لَ فِ غُ ا، فَ ورً كُ الَ شُ اءً وَ زَ جَ

ا»(٤). ـهَ رُ لَ غفَ لبًا، يُ قَت كَ يٍّ سَ غِ لُّ بَ لَيسَ كُ إِالَّ «فَ »(٣) وَ اكَ إِذ ذَ
ــي  ــشِ ــمْ ــــلٌ يَ جُ ــا رَ ــنَــمَ ــيْ : «بَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ڤِ ـــــولَ سُ ةَگ: أَنَّ رَ يـــرَ ـــرَ بِـــي هُ ـــنْ أَ عَ
.(٥)« رَ لَهُ فَ غَ ، فَ ڤُڤُ لَهُ رَ كَ ، فَشَ هُ ذَ أَخَ يقِ فَ لَى الطَّرِ كٍ عَ وْ نَ شَ صْ دَ غُ جَ ، وَ يقٍ بِطَرِ

ـــزعَ  نَّ نَ : أَ ــقــهِ ـــنَ الــفِ يــثِ مِ ــدِ ا الـــــحَ ــــذَ ــــي هَ فِ ـــر۴ِّ: «وَ ــبــدِ الـــبَ ــــالَ ابـــنُ عَ قَ
بُ  تُوجِ يِّئَاتِ وَ رُ السَّ فِّ الَ البِرِّ تُكَ نَّ أَعمَ أَ ، وَ الِ البِرِّ ن أَعمَ قِ مِ نَ الطُّرُ األَذَ مِ
الِ  أَعمَ ن  مِ يئًا  شَ رَ  يَحتَقِ أَن  نِ  ؤمِ الـمُ اقِلِ  لِلعَ نبَغِي  يَ الَ  وَ  ، نَاتِ سَ الـحَ وَ انَ  فرَ الغُ
ڤَ  نَّ ــن أَ يثِ مِ دِ ا الـحَ ــذَ ــا فِــي هَ ــى مَ  إِلَ ــرَ ــا؛ أَالَ تَ ــهَ ــلِّ قَ ــهُ بِــأَ ــرَ لَ ــفِ ــا غُ ــمَ بَّ ــرُ ، فَ الــبِــرِّ

«سيرأعالم النبالء» (٤٠٠/٨).  رواه البخاري (٣٤٦٧)، ومسلم (٢٢٤٥).(١)   (٢)
.(٧٣٥/١٠) «مجموع الفتاو» «منهاج السنة النبوية» (٢٢١/٦).(٣)   (٤)

والصلة  الــبــر  كــتــاب  و٤٥-  اإلمــــارة،  كــتــاب   -٣٣»  (١٩١٤) ومسلم   ،(٢٤٧٢) الــبــخــاري  رواه   (٥)
واآلداب».



١٣٥
ڤُڬ:  الَ ؟! قَ نُوبَهُ هُ ذُ رَ لَ فَ غَ ، فَ يقِ نِ الطَّرِ وكِ عَ صنَ الشَّ عَ غُ ، إِذ نَزَ هُ رَ لَ كَ شَ

[﴾ [الزلزلة].   \    [   Z   Y   X   W﴿
: كِيمُ الـحَ الَ  وقَ

ــيـــ ـــــــنَ الـــــخَ ــــيــــرَ مِ ــــثِ ــــلِ الــــكَ ــــفــــعَ ــــــى تَ ــــــتَ مَ (١)وَ ــــــــــهِ ــــــــــلِّ َقَ ألِ ــــــــا  كً ــــــــارِ تَ ــــــنــــــتَ  كُ ا  إِذَ ــــــــرِ 
ــانٍ  اكَ بِــإِيــمَ ــهُ إِذ ذَ ــلَ ــعَ ، فَ يــقِ ــرِ ــنِ الــطَّ ــوكِ عَ ــصــنَ الــشَّ ــى غُ ــحَّ ي نَ ـــذِ ا «الَّ ــذَ ــهَ فَ
 : ــلُ ــاضَ ــتَــفَ ــالَ تَ ــإِنَّ األَعــمَ . فَ لِــكَ ــهُ بِــذَ ــرَ لَ ــفِ ــغُ ، فَ ــلــبِــهِ ــمٍ بِــقَ ــائِ صٍ قَ ـــالَ إِخْ ، وَ ــالِــصٍ خَ
ونُ  يَكُ ــيــنِ لَ ــلَ جُ الــرَّ إِنَّ  ؛ وَ صِ خـــالَ اإلِ ــانِ وَ يــمَ ــنَ اإلِ ــوبِ مِ ــلُ الــقُ ــا فِــي  ــلِ مَ ــاضُ بِــتَــفَ
 . األَرضِ وَ اءِ  مَ السَّ ينَ  بَ ا  مَ كَ ا  مَ يهِ تَ الَ صَ ينَ  بَ وَ ا،  ــدً احِ وَ فِّ  الصَّ فِي  ا  مَ هُ امُ قَ مَ

.(٢)« هُ لَ رُ  غفَ يُ  ، يقِ الطَّرِ نِ  عَ كٍ  وْ شَ نَ  صْ غُ ى  نَحَّ مَن  لُّ  كُ لَيسَ  وَ
ـــا فِــي  ــلِ مَ ــاضُ ــفَ ــتَ ڤِ بِ ـــنـــدَ ــلُ عِ ــاضَ ــفَ ــتَ ــــالُ تَ ــــمَ ــيِّــم۴ِ: «األَعْ ــــالَ ابـــنُ الــقَ قَ
 ، هِ صِ إِخالَ لِ وَ اعِ دقِ الفَ صِ ي، وَ اعِ ةِ الدَّ وَّ ا، بَل بِقُ هَ رِ وَ صُ ا وَ تِهَ ثرَ ، الَ بِكَ لُوبِ القُ
 ، هُ وتُ وَ قُ يفٍ هُ غِ هِ بِرَ لَى نَفسِ ڤَ عَ رَ ةُ مَن آثَ قَ دَ أَينَ صَ ؛ فَ هِ لَى نَفسِ ڤَ عَ هِ إِيثَارِ وَ
يفُ  غِ ؟! فَرَ ن فَيضٍ ا مِ يضً ، غَ الِهِ ن بَعضِ مَ مٍ مِ ئَةَ أَلفِ دِرهَ جَ مِ ةِ مَن أَخرَ قَ دَ إِلَى صَ

 .(٣)« انُ ستَعَ ا. وَڤُ الـمُ ذَ ئَةِ أَلفِ هَ نْ مِ لُ مِ ، أَثقَ انِ يزَ ـمِ هُ فِي الْ مُ ا دِرهَ ذَ هَ
 ، نِــيَّــةِ ــالِ الــبَــدَ ةِ األَعــمَ ــثــرَ ــائِــلُ بِــكَ ــضَ ــتِ الــفَ ــيــسَ ۴: «لَ ـــبٍ جَ ــالَ ابــنُ رَ قَ وَ
فِ  ارِ عَ مَ ةِ  ثرَ بِكَ وَ  ، نَّةِ السُّ ةِ  عَ تَابَ مُ لَى  عَ ا  ابً وَ صَ ڬ،  گِ ةً  الِصَ خَ ا  ونِهَ بِكَ لَكِن 

ا»(٤). الـِهَ أَعمَ وَ لُوبِ  القُ
صِ  خـــالَ ـــعَ اإلِ ــلِ مَ ــمَ ـــنَ الــعَ ــيــلُ مِ ــلِ ي۴ُّ: «الــقَ ــعــدِ ــةُ الــسَّ مَ ــالَّ ــــالَ الــعَ قَ وَ

«التمهيد» (١٢/٢٢). «منهاج السنة النبوية» (٢٢١/٦ - ٢٢٢).(١)   (٢)
«عدة الصابرين» (ص٢٢١). «الـمحجة في سير الدلجة» (ص ٥٢).(٣)   (٤)



١٣٦
.(١)« صِ خالَ اإلِ ةِ  وَّ قُ فِي  بَتِهِ  رتَ مَ إِلَى  ل  يَصِ لَم  ي  الَّذِ ثِيرِ  بِالكَ حُ  جَّ رَ يُ  ، لِ امِ الكَ

 ، لِهِ مَ عَ لِيلِ  قَ لَى  عَ افُ  يَخَ هُ «الَ  إِنَّ فَ  ، صٍ إِخالَ وَ دقٍ  بِصِ ڤَ  لَ امَ عَ ن  فَمَ
ا»(٢)  ا إِذَ يَّمَ ؛ الَ سِ هُ ثِّرَ كَ يُ هُ وَ ڤُ لَ يَهُ نَمِّ ا، أَن الَ يُ لِّهَ نَ اآلفَاتِ كُ هُ گِ مِ لَّصَ ا خَ إِذَ

. ثِيرٌ كَ ڤِ  ندَ عِ هُ  لُ مَ عَ فَ  ، اتُ وَ هَ الشَّ وَ اتُ  بُهَ الشُّ فِيهِ  ت  ثُرَ كَ انٍ  مَ زَ فِي  انَ  كَ
Z › Ã€a @ Â fl @ k
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ا  ءً ــرَ امْ ڤُڤُ  رَ «نَضَّ  : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ نِ  عَ ودٍگ:  عُ سْ مَ بْنِ  ڤِ  بْدِ عَ نْ  عَ
هُ  قَ فْ أَ وَ  هُ نْ  مَ إِلَى  هٍ  فِقْ لِ  امِ حَ بَّ  رُ فَ ا،  هَ غَ لَّ بَ وَ ا  ظَهَ فِ حَ وَ ا  اهَ عَ وَ فَ الَتِي،  قَ مَ عَ  مِ سَ
ةِ  ئِمَّ ةُ أَ حَ نَاصَ مُ ، وَ لِ گِگِ مَ صُ الْعَ الَ : إِخْ لِمٍ سْ لْبُ مُ نَّ قَ يهِ لَ غِلُّ عَ ثٌ الَ يَ ؛ ثَالَ نْهُ مِ

.(٣)« مْ ائِهِ رَ وَ نْ  مِ يطُ  تُحِ ةَ  وَ عْ الدَّ إِنَّ  فَ ؛  مْ تِهِ اعَ مَ جَ ومُ  لُزُ وَ  ، ينَ سلِمِ المُ
ينُهُ -  تَحسِ جهِ وَ ةُ الوَ ارَ نَضَ ةُ وَ يَ البَهجَ هِ ةِ - وَ ملسو هيلع هللا ىلص بِالنَّضرَ ا النَّبِيُّ عَ د دَ فَقَ
ا،  هَ بلِيغِ تَ وَ ا  فظِهَ حِ فِي  نهُ  مِ ا  أكِيدً تَ ا  اهَ دَّ أَ مَّ  ثُ ا  اهَ عَ فَوَ  ، هِ ذِ هَ تَهُ  الَ قَ مَ ظَ  فِ حَ ن  «لـِمَ

.(٤)« لِمٍ سْ مُ لْبُ  قَ نَّ  يهِ لَ عَ غِلُّ  يَ الَ  ثٌ  «ثَالَ  : هُ ولُ قَ يَ  هِ وَ
لَّ  الغِ ي  تَنفِ إِنَّها  فَ  ، ةِ ثَ الثَّالَ هِ  ذِ هَ عَ  مَ فِيهِ  ى  بقَ يَ الَ  وَ  ، الغِلَّ لُ  يَحمِ الَ  أَي: 

 . هُ ائِمَ خَ سَ وَ لبِ  القَ ادَ  فَسَ وَ  ، الغِشَّ وَ
هُ  َنَّ ألِ  ، ملَةً جُ هُ  يلُ زِ يُ وَ هُ  جُ يُخرِ وَ لبِهِ  قَ لَّ  غِ منَعُ  يَ هُ  صُ إِخالَ گِ  خلِصُ  الـمُ فَ

«المجموعة الكاملة» (٣٥/٧).  (١)
«الـمدخل» (٧٢/١/٢)، البن الحاج۴.  (٢)

رواه الترمذي (٢٦٥٨)، وصححه األلباني۴ في «صحيح الجامع» (٦٧٦٦).  (٣)
«التمهيد» (٢٧٦/٢١).  (٤)

Z › Ã€a @ Â fl @ k
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١٣٧
ــعٌ  ــوضِ ــبــقَ فِــيــهِ مَ ــم يَ ــلَ ، فَ ـــهِ بِّ ــاةِ رَ ــرضَ ــى مَ ــــهِ إِلَ تِ ادَ إِرَ ــلــبِــهِ وَ ـــي قَ اعِ وَ فَــت دَ ــرَ ــدِ انــصَ قَ

.(١) الغِشِّ وَ لِّ  لِلغِ
Z pbi ã ÿ€a@ wÌ ã–
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بَبٌ  ــى: سَ ــالَ ــعَ ــــىڤِ تَ ــاءِ إِلَ لــتِــجَ ــبــدِ فِــي االِ ــــدقَ الــعَ صِ ــةِ وَ صَ الــنِّــيَّ إِنَّ إِخــــالَ
ةِ  ثَ يثِ الثَّالَ دِ يِّنٌ فِي حَ ا بَ ذَ هَ ا، وَ بِهَ رَ يجِ كُ تَفرِ ا وَ ائِبِهَ صَ مَ نيَا وَ ابِ الدُّ ذَ ن عَ اةِ مِ لِلنَّجَ
ةِ، إِالَّ  خرَ هِ الصَّ ذِ م مِن هَ يكُ نجِ هُ الَ يُ الُوا: إِنَّ قَ : «فَ ارِ بِيتُ إِلَى الغَ مُ الـمَ اهُ ينَ آوَ ذِ الَّ
الً  مَ رَ عَ م، بَعدَ أَن يَذكُ نهُ ــدٍ مِ احِ لُّ وَ انَ كُ م»؛ فَكَ الِكُ الِحِ أَعمَ واڤَڤَ بِصَ أَن تَدعُ
نَّا  ج عَ افرُ ، فَ كَ جهِ اءَ وَ لِكَ ابتِغَ عَلتُ ذَ نتُ فَ إِن كُ ! فَ مَّ هُ : «اللَّ ولُ قُ ، يَ امَ بِهِ ا قَ الـِحً صَ

.(٢)« ونَ وا يَمشُ جُ رَ ، فَخَ ةُ خرَ تِ الصَّ جَ رَ انفَ ! فَ ا نَحنُ فِيهِ مَ
هِ  ــرِّ ــبِ ا بِ ـــذَ : هَ هِ ــيــرِ ــى غَ ــلَ زَ بِـــهِ عَ ـــرَ ي بَ ـــذِ ــلِ الَّ ــمَ ــم بِــالــعَ ــنــهُ ــــدٍ مِ احِ ـــلُّ وَ ــا كُ عَ ــدَ فَ
ــتِــهِ  ــانَ مَ ا بِــأَ ـــذَ هَ ــا، وَ ـــــهَ ــظِــيــرَ لَ ــتِــي الَ نَ ــةِ الَّ ــظِــيــمَ ــتِــهِ الــعَ ــفَّ ا بِــعِ ـــذَ هَ ، وَ يــهِ الِــدَ ــوَ ــلِ بِ ــامِ الــكَ
ن  مِ  َأ رَ  ، لقِ الخَ الِ  أَحوَ فِي  لَ  مَّ أَ تَ مَن  وَ  . هُ لَ ثلَ  مِ الَ  ي  الَّذِ ثِيرِ  الكَ انِهِ  إِحسَ وَ
ــتِــي  ــابِ الَّ : بِــاألَســبَ ــاءُ ــشَ ــن يَ تِــيــهِ مَ ــؤْ ڤِ يُ ــلُ ــضْ لِـــكَ فَ ذَ ، وَ ــائِــبَ ــجَ ــابِ عَ ا الــبَ ــذَ هَ

 .(٣) ظِيمِ عَ الْ لِ  ضْ فَ الْ و  ذُ وَڤُ  ا،  لَيهَ عَ يهِ  وِّ قَ يُ وَ ا،  بِهَ هُ  صُّ يَخُ
 ، صِ الَ ا اهتَمَّ بِالخَ ؛ فَمَ صِ خالَ مِ اإلِ دَ عَ عَ ، مَ صِ الَ نَّ فِي الخَ عَ فَالَ تَطمَ

. صِ خالَ اإلِ أَهلُ  إِالَّ 
. ونَ اؤُ رَ الـمُ نَالِكَ  هُ رَ  سِ خَ وَ  ، ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ ونَ  خلِصُ الـمُ ا  نَجَ

«مفتاح دار السعادة» (٢٧٧/١).  (١)
رواه البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣) عن عبدڤ بن عمرک.  (٢)

«مجموع الفوائد» (ص٦٠).  (٣)

Z pbi ã ÿ€a@ wÌ ã–
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ـــبُ  ـــطـــلُ ي يَ ـــــذِ ـــــالَّ ، فَ ــــــانِ نــــــسَ ــــةِ اإلِ ــــمَّ فــــــعِ هِ صِ فِـــــي رَ ــــــالَ خْ ــيـــلَ لِــــــإلِ ـــثـِ ـــــالَ مَ فَ
ةٍ  ـــهـــرَ شُ ــــالٍ وَ ـــن مَ : مِ يٍّ ـــوِ نـــيَ فٍ دُ ــــدَ ــنــدَ هَ ــهُ عِ ــتُ ــمَّ ـــهِ هِ ــفَ بِ ــقِ ـــن تَ ـــــاڤِگ، لَ ضَ رِ
و  ــوَ يَرجُ ــهُ نــيَــا، فَ ــنَ الــدُّ ــدَ مِ بــعَ ــى أَ رُ إِلَ نظُ ــهُ يَ َنَّ ، ألِ ــبَــاتٌ ــقَ ــهُ عَ ــوقَ ــعُ ــن تَ لَ ، وَ ــةٍ ــانَ ــكَ مَ وَ
 ، ةِ رَ اآلخِ فِي  طِعُ  نقَ يَ الَ  ي  الَّذِ ائِمِ  الدَّ ابِ  الثَّوَ فِي  عُ  يَطمَ وَ  ، نهُ عَ اڤِگ  ضَ رِ
ي  ــذِ ــوَ الَّ صُ هُ خــالَ ــاإلِ ، فَ ــيــمِ ــقِ ــهِ الــمُ ــيــمِ ــعِ نَ ــاڤِگ وَ ضَ ــهِ بِــرِ ــفــسِ ــالَ نَ ـــطَ آمَ بَ رَ وَ

. ودٍ دُ حُ ونَ  دُ مِ  مَ بِالـهِ عُ  فِ رتَ يَ
 ، بِــهِ ــوزَ  ــفُ يَ وَ ــهُ  لَ لَ  لِيَحصَ  ، ــىڤِ إِلَ لْبِ  بِالقَ ــمٍ  ائِ دَ ــرٍ  ــفَ سَ «فِــي  خلِصُ  الـمُ
 ، تِهِ بَادَ عِ وَ  ، لِهِ مَ عَ فِي   : اعتِبَارٍ وَ عنًى  مَ لِّ  بِكُ اما  تَ بًا  لَ طَ الَى  عَ تَ هِ  بِّ لِرَ طَالِبٌ  هُ  إِنَّ فَ
ائِرِ  سَ وَ  ، تِهِ لطَ خِ وَ  ، تِهِ زلَ عُ وَ  ، ونِهِ كُ سُ وَ  ، تِهِ كَ رَ حَ وَ  ، تِهِ ظَ قَ يَ وَ  ، هِ نَومِ وَ  ، اتِهِ نَاجَ مُ وَ

.(١)« ةٍ بغَ صِ ا  يَّمَ أَ الَى،  عَ تَ إِلَىڤِ  هِ  جُّ بِالتَّوَ لبُهُ  قَ بَغَ  انصَ دِ  قَ فَ ؛  الِهِ أَحوَ
ا  ــيــدً حِ ــو وَ لَ ــيــرُ وَ ــسِ ــل يَ ؛ «بَ هِ ــيــرِ ــخــلِــصُ فِــي سَ ــفَ الـــــمُ قَّ ــوَ ــتَ ــي أَن الَ يَ ــنــبَــغِ يَ وَ

.(٢)« بَّةِ حَ الـمَ دقِ  صِ لَى  عَ لِيلٌ  دَ  : بِهِ لَ طَ يقِ  طَرِ فِي  بدِ  العَ ادُ  رَ انفِ فَ يبًا،  رِ غَ
ةٍ  مَّ هِ لَى  عَ هُ  ولُ صُ حُ وقُوفٌ  مَ األَعلَى  طلَبُ  «المَ يِّم۴ِ:  القَ ابنُ  الَ  قَ

. يهِ إِلَ ولُ  صُ الوُ يهِ  لَ عَ رَ  ذَّ عَ تَ ا  مَ هُ دَ قَ فَ ن  فَمَ  ، ةٍ يحَ حِ صَ نِيَّةٍ  وَ الِيَةٍ  عَ
انَتِ  كَ ا  إِذَ وَ  ، هِ يرِ غَ ونَ  دُ هُ  حدَ وَ بِهِ  لَّقَت  عَ تَ الِيَةً  عَ انَت  كَ ا  إِذَ ةَ  مَّ الهِ إِنَّ  فَ  
 ، يقَ الطَّرِ هُ  لَ دُ  تُفرِ النِّيَّةُ  فَ  ، يهِ إِلَ ةَ  لَ وصِ المُ يقَ  الطَّرِ بدُ  العَ لَكَ  سَ ةً  يحَ حِ صَ النِّيَّةُ 
 ، يهِ إِلَ ةُ  لَ وصِ المُ يقُ  الطَّرِ وَ هُ  طلُوبُ مَ ــدَ  حَّ ــوَ تَ ا  ــإِذَ فَ  ، طلُوبَ المَ ــهُ  لَ دُ  تُفرِ ةُ  مَّ الهِ وَ

«تهذيب الـمدارج» (٨٠٥/٢). «الرسالة التبوكية» (ص ٢٢٤).(١)   (٢)

Z Ú ‡ Ë€a@ Ï‹ « QX



١٣٩
.(١)« تَهُ ايَ غَ ولُ  صُ الوُ انَ  كَ

يدِ  تَجرِ وَ ةِ  مَّ الهِ وِّ  لُ عُ وَ ةِ  يمَ زِ العَ ةِ  حَّ بِصِ  - ةِ  افَ سَ المَ نَ  مِ قطَعُ  يَ يِّسُ  الكَ فَ
ــهُ  ــعُ ــقــطَ ــا يَ ــافِ مَ ــافَ أَضــعَ ــيــلِ -  أَضــعَ ــلِ ــلِ الــقَ ــمَ ــعَ الــعَ ــةِ مَ ــيَّ ــةِ الــنِّ ــحَّ صِ ، وَ ــصــدِ الــقَ
بَّةَ  حَ المَ وَ ةَ  يمَ زِ العَ إِنَّ  فَ ؛  اقِّ الشَّ رِ  فَ السَّ وَ ثِيرِ  الكَ بِ  التَّعَ عَ  مَ  ، لِكَ ذَ ن  مِ غُ  ارِ الفَ

. يرَ السَّ تُطَيِّبُ  وَ ةَ  قَّ شَ المَ بُ  تُذهِ
غبَةِ  الرَّ دقِ  صِ وَ مِ  مَ بِالهِ وَ  هُ ا  إِنَّمَ ؛  انَهُ بحَ سُ إِلَىڤِ  بقُ  السَّ وَ مُ  دُّ التَّقَ وَ
ثِيرِ  الكَ لِ  مَ العَ بَ  احِ صَ  - ونِهِ  كُ سُ عَ  مَ  - ةِ  مَّ الهِ بُ  احِ صَ مُ  دَّ يَتَقَ فَ  ، ةِ يمَ زِ العَ وَ

.(٢) لَ احِ رَ بِمَ
Z Êb
Ó ì€a @ Â fl @ ≈– z€a @QY

. صِ خالَ بِاإلِ إِالَّ  قُ  قَّ تَحَ يَ الَ   ، يطَانِ الشَّ نَ  مِ صِ  الَ الـخَ لَّ  كُ صَ  الَ الخَ إِنَّ 
م  ، استَثنَاهُ صِ لَى أَهلِ اإلِخالَ هُ عَ بِيلَ لَ هُ الَ سَ نَّ : أَ لِمَ إِبلِيسُ ا عَ ـمَّ ا «لَ ذَ لـِهَ وَ
 ê  é﴿ : ــالَ ــقَ ، فَ كِ هـــــالَ اإلِ ــةِ وَ ايَ ــوَ ــا لِــلــغِ ــهَ طَ ــرَ ــتِــي اشــتَ ــهِ الَّ ــتِ طَ ــرْ ــن شِ مِ

 j﴿ :ــى ــالَ ــعَ ـــالَ تَ ñ ð ï î í ì ë﴾ [ص]، قَ
u t s r  q p o n m l k﴾ [الحجر]»(٣).

ينَ  خلِصِ الـمُ إِالَّ   ، ينَ عِ أَجمَ مَ  آدَ نِي  بَ نَّ  يَ يُغوِ لَ ــهُ  نَّ أَ ڤِ  وُّ ــدُ عَ ــمَ  قــسَ أَ د  فَقَ
مُ  هُ ونَ  خلِصُ الـمُ وَ م،  لَيهِ عَ هُ  لَ بِيلَ  سَ الَ  ينَ  خلِصِ الـمُ نَّ  أَ الَى  عَ تَ أَخبَرَ  وَ م،  نهُ مِ

. هُ لَ ةَ  الطَّاعَ وَ لَ  جالَ اإلِ وَ  ، بَّةَ حَ الـمَ وَ ةَ  بَادَ العِ وا  أَخلَصُ ينَ  ذِ الَّ
«فوائد الفوائد» (ص٣٠٧). المصدر السابق (ص٢٠٢).(١)   (٢)

«مفتاح دار السعادة» (٢٧٧/١).  (٣)

Z Êb
Ó ì€a @ Â fl @ ≈– z€a @QY



١٤٠
 ، ذُّ ردُ الفَ الفَ اذُّ النَّادِرُ وَ الشَّ . وَ يطَانِ نَ الشَّ صِ مِ الَ بِيلُ الـخَ وَ سَ صُ هُ فَاإلِخالَ

الَى: ﴿ñð ïî í﴾ [ص]. عَ ولِهِ تَ ستَثنَى فِي قَ وَ الـمُ هُ
 ، بِينَ رَّ قَ نَ الـمُ ڤِ مِ ندَ ارَ عِ ، صَ صَ خالَ اإلِ ةَ وَ يَّ بُودِ لْبُ العُ بَ القَ ا أُشرِ إِذَ «فَ

استِثنَاءُ ﴿ñð ïî í﴾ [ص]»(١). هُ  لَ مَ شَ وَ
ــى   إِلَ ــد آوَ ــقَ ! «لَ صِ خـــالَ ــصــنِ اإلِ ـــلَ فِــي حِ خَ ــن دَ ةَ مَ ــادَ ــعَ ــمَ سَ عــظَ ــا أَ ــمَ فَ
الَ  وَ  ، يهِ إِلَ   آوَ مَن  لَى  عَ ةَ  يعَ ضَ الَ  وَ  ، بِــهِ نَ  صَّ ـحَ تَ مَن  لَى  عَ ــوفَ  خَ الَ  صنٍ  حِ
 V   U  TS  R  Q  P  O  N﴿ وَ  ، ـــنـــهُ مِ ـــوِّ  نُ الـــدُّ فِـــي  وِّ  ــدُ ـلــعَ لـِ ــعَ  ــطــمَ مَ

YX﴾ [الجمعة]»(٢).   W
ـــنَ  ــــانَ مِ ـــهُ كَ ـــلَ خَ ـــن دَ ي مَ ـــــذِ ــيــنُ الَّ ــصِ ڤِ الـــــحَ ـــصـــنُ صَ «حِ خــــــالَ ـــــإِنَّ اإلِ فَ

.(٣)« لِينَ اصِ الوَ نَ  مِ يهِ  إِلَ انَ  كَ هُ  لَ خَ دَ مَن  ي  الَّذِ األَعظَمُ  هُ  ابُ بَ وَ  ، نِينَ اآلمِ
لُّطِ  ــنْ تَسَ ــنَــعُ مِ ــمْ : يَ يــنِ گِ صَ الــدِّ ـــالَ م۴ِ: «إِنَّ إِخْ ســــالَ ــيــخُ اإلِ ــالَ شَ قَ
ــى:  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ ــا قَ ــمَ ابَ . كَ ـــذَ ـــعَ ــبُ الْ ــوجِ ــتِــي تُ ــانِ الَّ ــطَ ــيْ ــــةِ الــشَّ يَ الَ ـــنْ وِ مِ ، وَ ــانِ ــطَ ــيْ الــشَّ
 ﴾R  Q  P  O   N  ML     K  J  I  H ﴿
 ، لِكَ دِّ ذَ لِ ضِ نْ فِعْ هُ مِ ا لَ انِعً ا مَ ذَ انَ هَ : كَ ينَ هِ الدِّ بِّ بْدُ لِرَ عَ لَصَ الْ ا أَخْ إِذَ [يوسف]. فَ
لْ  عَ فْ مْ يَ لَ ، وَ ينَ هِ الدِّ بِّ لِصْ لِرَ مْ يُخْ ا لَ إِذَ . وَ لِكَ دِّ ذَ هُ فِي ضِ يْطَانِ لَ اعِ الشَّ نْ إِيقَ مِ وَ
يْطَانِ  لُّطُ الشَّ : تَسَ ابِهِ قَ نْ عِ انَ مِ كَ . وَ لِكَ لَى ذَ وقِبَ عَ : عُ يْهِ لَ فُطِرَ عَ هُ وَ لِقَ لَ ا خُ مَ
لَى  عَ ــهُ  لَ ةً  وبَ قُ عُ هِ،  ــورِ ــجُ لِــفُ هُ  امُ ـهَ إِلْ ــانَ  كَ وَ  . يِّئَاتِ السَّ لَ  فِعْ ــهُ  لَ ــنَ  يِّ ــزَ يُ تَّى  حَ  ، يْهِ لَ عَ

.(٤)« ڤَ تَّقِ مْ يَ نِهِ لَ وْ كَ
«موارد األمان» (ص٣١). «بدائع الفوائد» (٧٧٠/٢). (١)   (٢)

«اجتماع الجيوش اإلسالمية» (ص ٣٨).  (٣).(٣٣٢/١٤ - ٣٣٣) «مجموع الفتاو»  (٤)



١٤١
Z È‹ √@ ̧g@

› √@ ̧@ ‚ ÏÌ@L Â ‡yã€a@
› √@Ôœ@ fi ̋√a@@@@@ @RP

قَ  دَّ تَصَ ــلٌ  جُ رَ «وَ  : هِ ظِلِّ فِي  ڤُ  مُ ظِلُّهُ يُ ينَ  ذِ الَّ ةِ  بعَ السَّ يثِ  دِ حَ فِي  ا  مَ كَ
ڤَڤَ  ـــرَ كَ ـــلٌ ذَ جُ رَ ؛ وَ ــيــنُــهُ ــمِ ــقُ يَ ــنْــفِ ــا تُ ــهُ مَ ــالُ ــمَ ــمَ شِ ــلَ ــعْ ــتَّــى الَ تَ ــا، حَ ــاهَ ــفَ ــأَخْ ــةٍ فَ قَ ــدَ بِــصَ

.(١)« يْنَاهُ عَ تْ  اضَ فَ فَ الِيًا،  خَ
ولِ  هَ ن  مِ لِمَ  سَ ڬ،  ڤِ ظِلِّ فِي  انَ  كَ مَن  «وَ البَر۴ِّ:  بدِ  عَ ابنُ  الَ  قَ

.(٢)« قِ رَ العَ وَ يقِ  الضِّ وَ لَقِ  القَ نَ  مِ فِيهِ  النَّاسَ  قُ  لحَ يَ ا  مَ وَ  ، تِهِ دَّ شِ وَ وقِفِ  الـمَ
Z ·Ó »
‰€a@ pb‰ u@Ôœ@ ·Ó ‘ ‡€a@ ·Ó »

‰€bi@
åÏ –€a@@@ @RQ

 ³²  ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §﴿ :گ الَ قَ
´ º ¹ ¸ ¶ μ  «﴾ [الصافات].

ادَ  جَ وَ  ، تِهِ حمَ بِرَ م  هُ اختَصَّ وَ م،  فَاجتَبَاهُ گِ  م  ـهُ الَ أَعمَ وا  أَخلَصُ م  َنَّهُ ألِ
ــونَ  ــالِـــــمُ الــعَ ، وَ ــيــنَ ــالِـــــمِ ــى إِالَّ الــعَ ــلــكَ ــم هَ ــهُ ــلُّ ــالــنَّــاسُ كُ ــيــهِ (فَ ــلَ عَ ، وَ ــهِ ــطــفِ ــم بِــلُ ــيــهِ ــلَ عَ

.( ينَ خلِصِ الـمُ إِالَّ  ى  لكَ هَ م  لُّهُ كُ لُونَ  امِ العَ وَ  ، لِينَ امِ العَ إِالَّ  ى  لكَ هَ م  لُّهُ كُ
Z Ò ã Ça @ la

â « @Â fl @ Òb v‰€a @RR

 4  3   2  1 ﴿ : ــيــنَ ــخــلِــصِ ـــنَ الــمُ ــةٍ مِ ــفَ ــائِ ـــقِّ طَ گ فِــي حَ ـــالَ قَ
 D  C   B     A   @      ?  >  =  <   ;  :  9  8   7  6   5
 T  S  R  Q    P   O     N  M  L  K  J  I  H  G   F  E

رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١) عن أبي هريرةگ.  (١)
«االستذكار» (٤٤٨/٨).  (٢)

Z È‹ √@ ̧g@
› √@ ̧@ ‚ ÏÌ@L Â ‡yã€a@

› √@Ôœ@ fi ̋√a@@@@@ @RP

ُّ

Z ·Ó »
‰€a@ pb‰ u@Ôœ@ ·Ó ‘ ‡€a@ ·Ó »

‰€bi@
åÏ –€a@@@ @RQ

Z Ò ã Ça @ la
â « @Â fl @ Òb v‰€a RR



١٤٢
﴾ [اإلنسان].  Z   Y  X  W  V  U

ا  ــوزً فَ وَ ا،  يمً سِ جَ ــاءً  ــطَ عَ وَ ا،  ظِيمً عَ ا  أَجــرً  : هِ بِــرِّ ــنْ  مِ يمُ  حِ الرَّ البَرُّ  مُ  هُ ابَ أثَ فَ
ا(١). ائِمً دَ

. اتِ مَ فِي المَ يَاةِ، وَ اةً فِي الحَ م: نَجَ هِ صِ الَ لِ إِخْ ضْ ونَ بِفَ لِصُ خْ طَى المُ يُعْ سَ
Z· Ënj z fl Î@ ëb

‰€a@ fiÏj
”@ ›Ó„ @RS

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
انَ  إِنْ كَ ؛ وَ ضِ عَ فِي األَرْ ضِ نًا، وُ سَ اءِ حَ مَ يتُهُ فِي السَّ انَ صِ إِنْ كَ : فَ اءِ مَ فِي السَّ

.(٢)« ضِ األَرْ فِي  عَ  ضِ وُ يِّئًا،  سَ اءِ  مَ السَّ فِي  يتُهُ  صِ
ــنَّــةِ  لــجَ ا هـــلُ  «أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــــولُ سُ رَ ـــالَ  قَ  : ـــالَ قَ ـــبَّـــاسٍک  عَ بـــنِ  ا ـــنِ  عَ وَ
رِ  لــنَّــا ا هـــلُ  أَ وَ ؛  ــعُ ــســمَ يَ ـــوَ  هُ وَ ا،  ـــيـــرً خَ لـــنَّـــاسِ  ا ءِ  ـــنَـــا ثَ ـــن  مِ ـــيـــهِ  نَ ذُ أُ ڤُ  َ ـــألَ مَ ـــن  مَ

.(٣ )« ــعُ ــســمَ يَ ــوَ  هُ وَ ــرا،  شَ لــنَّــاسِ  ا ءِ  ــا ــنَ ثَ ــن  مِ ــيــهِ  نَ ذُ أُ  َ ــألَ مَ ــن  مَ
ــد  : «قَ ــهِ ــيــبِ ــوبُ بِــنَــشــرِ طِ ــلُ ــتِ الــقُ ــقَ ــبِ ، وعَ ــهِ ــضــلِ ــيــرُ فَ ــبِ ـــاحَ عَ ــصَ فَ ــن أَخــلَ ــمَ فَ
ةِ  لَ الَ الـجَ وَ  ، ةِ ابَ هَ الـمَ وَ ةِ  وَ الَ الـحَ نَ  مِ ا  مَ هُ تبَعُ يَ ــا  مَ وَ  ، الــنُّــورِ وَ وحِ  الــرُّ نَ  مِ يَ  سِ كُ
ا  ذَ هَ وَ  . بَّهُ أَحَ هُ  طَ الَ خَ مَن  وَ  ، هُ ابَ هَ آهُ  رَ ن  فَمَ  .(٤)« هُ يرَ غَ هُ  مَ رِ حُ قَد  ا  مَ  ، بُولِ القَ وَ
ــى  ــســعَ يَ ، وَ ةَ ــهــرَ ــبُ الــشُّ ــطــلُ ي يَ ــذِ ائِــي الَّ ــرَ ــكــسِ الـــــمُ (٥)، بِــعَ ــانِ ــيَ ــودٌ بِــالــعِ ــشــهُ مــرٌ مَ أَ

. هِ قَصدِ يضِ  بِنَقِ هُ  لُ امِ عَ يُ اگُ  فَ  ، النَّاسِ لُوبِ  قُ فِي  ةِ  لَ نزِ الـمَ لَى  عَ ولِ  صُ لِلحُ
«تيسير الكريم الرحمن» (ص١٩٨).  (١)

فــي «الــصــحــيــحــة»  األلــبــانــي۴  ه  إســنــادَ   وقـــوَّ ــار» (٩٢٠٢)،  الــزخَّ ار «الــبــحــر  الــبــزَّ رواه   (٢)
 .(٢٢٧٥)

رواه ابن ماجه (٤٢٢٤)، وصححه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة» (١٧٤٠).  (٣)
«اجتماع الجيوش اإلسالمية» (ص ٤٢). «روضة الـمحبين» (ص ٢٣١).(٤)   (٥)
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١٤٣
ــيــنَ  ـــهِ بَ ــهُ بِ ــيــنُ ــشِ ــا يَ ــيــنً شَ ــا، وَ ــبــحً ــبَ قُ ــلَ ڬ «انــقَ ــخــلِــص گِ ـــم يُ ـــن لَ ــلُّ مَ ــكُ فَ

.(١)« النَّاسِ
ن  مِ م  فَكَ ؛  رٌّ فَشَ را  شَ إِنْ  وَ  ، يْرٌ فَخَ ا  يْرً خَ إِنْ   : لِهِ مَ عَ يَّ  زِ لبَسٌ  مُ رءُ  الـمَ «وَ
سمَ  االِ بِهِ  يدُ  رِ يُ  ، لِهِ مَ بِعَ نٍ  يِّ تَزَ مُ ن  مِ ــم  كَ وَ ؟!  بِــهِ ڤُ  هُ ــرَ ــهَ شَ قَد   ، لِهِ مَ بِعَ ستَتِرٍ  مُ
هُ  دُ يُفسِ وَ لِكَ  ذَ يُصلِحُ  ا  إِنَّمَ وَ ؟!  بِهِ ڤُ  هُ انَ شَ قَد   ، النَّاسِ ندَ  عِ ةِ  لَ نزِ الـمَ اذَ  اتِّخَ وَ
إِن  وَ ا؛  يعً مِ جَ العُجبَ  وَ اءَ  يَ الرِّ وَ ةَ  هرَ الشُّ عَ  مَ جَ  ، ةَ هرَ الشُّ بَّ  أَحَ إِن  فَ ؛  يرُ مِ الضَّ

ف»(٢).  رَ عْ يُ ـم  لَ أَو  فَ  رِ عُ لِكَ  ذَ هُ  رَّ يَضُ مْ  لَ ا،  خلِصً مُ انَ  كَ وَ هُ  حدَ وَ ڤَ  ادَ رَ أَ
ـــعَ  ـــمَّ ـــــنْ سَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــيُّ ـــبِ ـــــالَ الـــنَّ : قَ ـــــالَ گ قَ ڤِ ــــبــــدِ بِ بــــنِ عَ ــــدَ ــــنْ ــــنْ جُ عَ

.(٣)« بِهِ ائِيڤُ  رَ يُ ائِي  رَ يُ نْ  مَ وَ  ، بِهِ ڤُ  عَ مَّ سَ
هُ  لَ مَ رَ عَ : أَظهَ عنَاهُ مَ ، وَ يمِ يدِ المِ » بِتَشدِ عَ مَّ ي۴ُّ: «سَ وِ امُ النَّوَ مَ الَ اإلِ قَ
 «َاء رَ ن  «مَ عنَى:  مَ وَ  ، ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ هُ  حَ فَضَ أَي:   « بِــهِ ڤُ  ــعَ ــمَّ «سَ  ، ــاءً يَ رِ لِلنَّاسِ 
أَي:   « بِــهِ اءَڤُ  «رَ م،  هُ ندَ عِ ظُمَ  لِيَعْ الِحَ  الصَّ لَ  مَ العَ لِلنَّاسِ  رَ  أَظهَ مَن  أَي: 

.(٤) ئِقِ الَ وسِ الخَ ؤُ لَى رُ هُ عَ تَ يرَ رِ رَ سَ أَظهَ
 ، صٍ ــالَ إِخْ يْرِ  غَ لَى  عَ الً  مَ عَ لَ  مِ عَ نْ  مَ  : نَاهُ عْ «مَ طَّابِي۴ُّ:  ـخَ الْ ــالَ  قَ وَ
ڤُ  هُ رَ هِّ يُشَ نْ  بِأَ  : لِــكَ ذَ لَى  عَ يَ  ــوزِ جُ ؛  وهُ عُ مَ يَسْ وَ النَّاسُ  اهُ  ــرَ يَ نْ  أَ يدُ  رِ يُ ا  إِنَّمَ وَ

.(٥)« بْطِنُهُ يُ انَ  كَ ا  مَ رَ  ظْهِ يُ وَ  ، هُ حَ ضَ فْ يَ وَ
نْهُ  مِ ڤُ  لَمُ عْ يَ ا  بِمَ  ، لِلنَّاسِ نَ  يَّ زَ تَ نْ  مَ گ: «وَ ـطَّابِ الخَ بنُ  رُ  مَ عُ الَ  قَ وَ

«روضة المحبين» (ص ٢٣٢). «الـمدخل» (٥٠/١/٢).(١)   (٢)
رواه البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧).  (٣)

«رياض الصالحين» (ص٣٧٧)، لإلمام النووي۴.  (٤)
نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقالني: في «فتح الباري» (٣٤٤/١١).  (٥)



١٤٤
ڤُ»(١). هُ انَ شَ ؛  لِكَ ذَ يْرَ  غَ

ــانَ  ــا كَ ـــــمَّ : «لَ ــةِ ــيــسَ ــةِ الــنَّــفِ ــمــلَ هِ الـــــجُ ـــذِ ــى هَ ــلَ ــا عَ ــقً ــلِّ ــعَ ــيِّــم۴ِ مُ ـــالَ ابـــنُ الــقَ قَ
ـــوَ فِــي  هُ ا وَ مـــرً ــرُ لِــلــنَّــاسِ أَ ــظــهِ هُ يُ إِنَّ ــخــلِــصِ - فَ ـــدَّ الــمُ ــيــهِ ضِ ــيــسَ فِ ــا لَ ــنُ بِــمَ يِّ ــزَ ــتَ الــمُ
صدِ  القَ يضِ  بِنَقِ بَةَ  اقَ عَ المُ ــإِنَّ  فَ  ، هِ قَصدِ يضِ  بِنَقِ ڤُ  هُ لَ امَ عَ  ،- فِهِ  الَ بِخِ البَاطِنِ 
 : ــهِ صِ ابِ إِخــالَ ــــوَ ــن ثَ ـــهُ مِ ــلُ لَ ــجَّ ــعَ ــخــلِــصُ يُ ـــانَ الــمُ ــا كَ ـــــمَّ لَ ا، وَ رً ـــــدَ قَ ــا وَ ــرعً ــةٌ شَ ــتَ ــابِ ثَ
فِيهِ  لَيسَ  ا  بِمَ نِ  يِّ تَزَ لِلمُ لَ  جِّ عُ ؛  النَّاسِ لُوبِ  قُ فِي  ةُ  ابَ هَ المَ وَ بَّةُ  حَ المَ وَ ةُ  وَ الَ الـحَ
بُ  وجِ ا مُ ذَ هَ ؛ وَ ڤِ ندَ اطِنَهُ عِ انَ بَ هُ شَ َنَّ ، ألِ ينَ النَّاسِ ڤُ بَ هُ انَ : أَن شَ تِهِ وبَ قُ ن عُ مِ

. هِ رعِ شَ وَ ائِهِ  قَضَ فِي  تِهِ  كمَ حِ وَ ليَا،  العُ اتِهِ  فَ صِ وَ سنَى،  الـحُ بِّ  الرَّ اءِ  أَسمَ
ينِ  الدِّ وَ وعِ  شُ الـخُ نَ  مِ  : فِيهِ لَيسَ  ا  بِمَ لِلنَّاسِ  نَ  يَّ زَ تَ مَن  انَ  كَ ا  ـمَّ لَ وَ ا  ذَ هَ
ـــاءِ  هِ األَشـــيَ ـــــذِ مِ هَ ازِ ـــــوَ ـــهُ لِـــــلَ ـــفـــسَ ـــبَ نَ ـــصَ ـــد نَ ، قَ لِــــــكَ ـــيـــرِ ذَ غَ ـــلـــمِ وَ الـــعِ ـــكِ وَ ـــسُ الـــنُّ وَ
ينُهُ  يَشِ فَ  ، حَ افتُضِ هُ  ــنــدَ عِ د  تُوجَ ــم  لَ ــإِن  فَ ؛  نهُ مِ تُطلَبَ  أَن  ــدَّ  بُ ــالَ  فَ ا،  يَاتِهَ قتَضَ مُ وَ

. ينُهُ زِ يَ هُ  نَّ أَ ظَنَّ  يثُ  حَ ن  مِ لِكَ  ذَ
ن  ڤُ مِ ــرَ ظــهَ ــأَ ، فَ ــهُ فَ ــالَ ــرَ گِ خِ ظــهَ ــا أَ ــنِ الــنَّــاسِ مَ ــى عَ ــهُ أَخــفَ ــإِنَّ ــا فَ يــضً أَ وَ

.(٢)« لِهِ مَ عَ نسِ  جِ ن  مِ هُ  لَ اءً  زَ جَ م،  نهُ عَ اهُ  أَخفَ ا  مَ لِلنَّاسِ  يُوبِهِ  عُ
ڤُڬ،  هُ حَ دَّ أَن يَفضَ ، فَالَ بُ ابِدٌ هُ عَ نَّ رَ لِلنَّاسِ أَ أَظهَ ةٍ وَ بَادَ نَ بِعِ يَّ زَ ن «تَ فَمَ

.(٣)« اءِ يَ الرِّ نَ  مِ م  اكُ إِيَّ وَ نَاڤُ  اذَ عَ أَ  ، فَ شِ نكَ يَ أَن  دَّ  بُ الَ 
لَيَّ  لْ عَ هَ ، فَ ةً رَّ ، إِنَّ لِي ضَ ڤِ ولَ سُ ا رَ : يَ الَتْ ةً قَ أَ رَ نَّ امْ اءَڤ: أَ مَ نْ أَسْ عَ
قطعة من أثر:  رواه الدارقطني (٢٠٧/٤)، وصححه األلباني۴ في «إرواء الغليل» (٢٦١٩).  (١)

وقد جزمت (الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية، واإلفتاء، والدعوة واإلرشاد) في «مجلة 
الخطابگ،  بــن  عمر  عــن  الرسالة  هــذه  صــدور  بصحة  اإلســالمــيــة» (٢٢٣/١٧):  البحوث 

بحيث ال يبقى هناك مجال للطعن فيها، أو التشكيك في صحتها؛ بعد بحث طويل مستفيض.
«إعالم الموقِّعين» (١٦٨/٢ - ١٦٩). «شرح حلية طالب العلم» (ص٣٧).(٢)   (٣)



١٤٥
ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ولُ سُ رَ الَ  قَ فَ طِينِي؟  عْ يُ ي  الَّذِ يْرَ  غَ ي،  جِ وْ زَ نْ  مِ تُ  بَّعْ تَشَ إِنْ  نَاحٌ  جُ

.(١)« ورٍ زُ بَي  ثَوْ بِسِ  الَ كَ  ، عْطَ يُ لَمْ  ا  بِمَ بِّعُ  تَشَ «الْـمُ
.(٢) انَ بعَ لَيسَ بِشَ بَعَ وَ رُ الشِّ ي يُظهِ وَ الَّذِ هُ ، وَ بَعِ نَ الشِّ لٌ مِ عُّ فَ : تَ بُّعِ لُ التَّشَ أَصْ وَ
نيَا(٣). ورِ الدُّ انَ بِأُمُ لَو كَ ، وَ اطِيهِ عَ تَ اءِ وَ يَ نِ الرِّ جرُ عَ : الزَّ يثِ دِ ةُ الحَ ائِدَ فَ وَ

ا  مَ وا: وَ الُ ، قَ اقِ وعِ النِّفَ شُ نْ خُ وذُ بِاگِ مِ عُ : أَ ولُ قُ ةِ يَ ابَ حَ انَ بَعضُ الصَّ كَ وَ
.(٤) عٍ اشِ خَ يْرُ  غَ لْبُ  قَ الْ وَ ا،  عً اشِ خَ دَ  سَ الـجَ   تَرَ نْ  أَ  : الَ قَ ؟  اقِ النِّفَ وعُ  شُ خُ

نَ  مِ البَاطِنِ  فِي  لَيسَ  ا  بِمَ  ، لِلنَّاسِ نُ  يُّ التَّزَ وَ  هُ  : هُ أَصلُ وَ اقِ  النِّفَ اسُ  أَسَ وَ
.(٥) انِ يمَ اإلِ

ــهُ  ــتُ ــنَّ سُ ، وَ لُ ـــدَّ ـــبَ ــتِــي الَ تُ ڤِ الَّ ةُ ـــــادَ تْ عَ ـــرَ ــــدْ جَ قَ ــيِّــم۴ِ: «وَ ـــالَ ابـــنُ الــقَ قَ
لُوبِ  قُ فِي  بَّةِ  حَ ـمَ الْ وَ النُّورِ  وَ ةِ  ابَ هَ ـمَ الْ نَ  مِ لِصَ  خْ الـْمُ بِسَ  لْ يُ أَنْ   : لُ وَّ تُحَ الَ  تِي  الَّ
؛  هِ بِّ لِرَ تِهِ  لَ امَ عَ مُ وَ نِيَّتِهِ  وَ هِ  صِ الَ إِخْ بِ  سَ بِحَ وَ  هُ ا  مَ  ، يْهِ إِلَ مْ  لُوبِهِ قُ بَالِ  إِقْ وَ  ، لْقِ الْخَ
وَ  هُ ا  مَ  ، ةِ ضَ بِغْ الْ وَ ةِ  انَ هَ ـمَ الْ وَ تِ  قْ الـْمَ نَ  مِ ورِ  الزُّ بَيِ  وْ ثَ بِسَ  الالَّ ائِيَ  رَ الـْمُ بِسَ  لْ يُ وَ
.(٦)« اءُ ضَ بَغْ الْ تُ وَ قْ ـمَ رِ الْ خَ لِآلْ ، وَ بَّةُ حَ ـمَ الْ ةُ وَ ابَ هَ ـمَ هُ الْ لِصُ لَ خْ ـمُ الْ ؛ فَ ئِقُ بِهِ الالَّ

لُوا  ، أَهمَ لمِ بِينَ إِلَى العِ نتَسِ نَ الـمُ ا مِ امً أَيتُ أَقوَ وزِي۴ِّ: «رَ الَ ابنُ الـجَ قَ
 . اتِ لَوَ الـجَ فِي  م  هِ ذِكرِ نَ  اسِ حَ مَ ا  حَ فَمَ  ، اتِ لَوَ الـخَ فِي  م  يهِ إِلَ ڬ   قِّ الـحَ رَ  نَظَ
ــى  إِلَ ــنُّ  ــحِ يَ ــلــبَ  قَ الَ  وَ ــم،  ــتِــهِ ؤيَ لِــرُ ةَ  وَ ـــالَ حَ الَ   ، ينَ ومِ عدُ الـمَ كَ يــنَ  ــودِ ــوجُ مَ ــوا  ــانُ ــكَ فَ

.(٧)« . النِّيَّاتِ النِّيَّاتِ اطِنَ اطِنَ البَوَ . البَوَ اتِ لَوَ اگَڤَ فِي الـخَ م. فَ ائِهِ لِقَ
رواه البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠).  «المفهم» (١٥٤/٥).(١)   (٢)

المصدر السابق (٥١٣/١).  (٣)
ا عليه من قوله. أخرج نحوه أحمد في «الزهد» (ص١٧٦)، بسند جيد: عن أبي الدرداءگ، موقوفً  (٤)

«إعالم الـموقِّعين» (١٦٩/٢). المصدر السابق (٢٥١/٤).(٥)   (٦)
«صيد الخاطر» (ص١٦١ - ١٦٢).  (٧)



١٤٦
ونُ  يَكُ فَ  ، صدَ القَ نُ  يُحسِ ي  ــذِ الَّ ــوَ  هُ ــلِ  جُ الــرَّ ــلُّ  كُ ــلُ  جُ ۴: «الــرَّ ــالَ قَ وَ

. هُ لَ م  هُ تَعظِيمَ الَ  وَ لقَ  الخَ بِهِ  يدُ  رِ يُ الَ  الَى،  عَ تَ گِ  ا  الِصً خَ هُ  ولُ قَ وَ هُ  لُ مَ عَ
نيَا  لِلدُّ كٍ  ــارِ تَ وَ  ، ائِفٌ خَ  : الَ لِيُقَ تٍ  امِ صَ وَ  ، كٌ نَاسِ  : الَ لِيُقَ عٍ  اشِ خَ بَّ  ــرُ فَ

. دٌ اهِ زَ  : الَ لِيُقَ
... تِهِ لوَ خَ كَ تِهِ  لوَ جَ فِي  ونَ  يَكُ أَن   : خلِصِ المُ ةُ  مَ الَ عَ وَ

ــهُ  دٌ لَ ـــفـــرِ ــخــلِــصُ مُ ــالــمُ ، فَ ـــاءَ كَ ـــرَ يـــدُ الـــشُّ ـــرِ ــهُ الَ يُ ــعَ ــولَ مَ ــعــمُ نَّ الــمَ ـــم أَ اعـــلَ وَ
. النَّاسِ دحُ  مَ هُ  لَ لَ  لِيَحصُ كَ  أَشرَ قَد  ائِي  رَ المُ وَ  ، صدِ بِالقَ

. يهِ يهِ الَ إِلَ لَ ا عَ قلِبُهَ وَ يَ هُ ، فَ هُ عَ كَ مَ م بِيَدِ مَن أَشرَ لُوبَهُ َنَّ قُ ، ألِ لِبُ نقَ لِكَ يَ ذَ وَ
. ةً الِصَ خَ هُ  الُ أَعمَ وَ  ، اطِنَةً بَ تُهُ  لَ امَ عَ مُ انَت  كَ مَن  فَّقُ  وَ المُ فَ

إِن  وَ ائِيَ  رَ المُ تُونَ  مقُ يَ ا  مَ كَ م،  بَالِهِ يُ لَم  إِن  وَ النَّاسُ  بُّهُ  تُحِ ي  ــذِ الَّ اكَ  ذَ وَ
.(١)« هُ بُّدُ عَ تَ ادَ  زَ

ــبِــهِ  ــاحِ ڤِ لِــصَ ــاءِ ــظِــيــمٌ فِــي إِلــقَ ــأثِــيــرٌ عَ ــهُ تَ صَ «لَ خـــالَ ـــإِنَّ اإلِ : فَ ــةِ ــمــلَ بِــالـــــجُ وَ
ا  هَ اءَ دَ ڤُ رِ هُ لبَسَ ، إِالَّ أَ ةً يرَ رِ دٌ سَ رَّ أَحَ ا «أَسَ »(٢). فَمَ نِينَ ؤمِ لُوبِ الـمُ الثَّنَاءَ فِي قُ
ي  ــازِ ــجَ ــقِّ الـــــمُ ـــٰــهِ الـــــحَ لَ ـــودِ اإلِ جُ ــى وُ ــلَ ــــةِ عَ لَّ ــمِ األَدِ ــن أَعــظَ ا مِ ـــذَ هَ »(٣). وَ ـيَــةً نـِ ــالَ عَ
الَ  وَ  ، لٍ امِ عَ لُ  مَ عَ هُ  ندَ عِ يعُ  يَضِ الَ  وَ ةِ،  رَ اآلخِ بلَ  قَ نيَا  الدُّ فِي  الِ  األَعمَ اتِ  رَّ بِذَ
 : ڤِ ينَ بَ وَ ينَهُ  بَ ا  مَ أَصلَحَ  نْ  مَ يدُ  عِ السَّ فَ ؛  استِتَارٌ الَ  وَ ابٌ  جَ حِ تِهِ  قُدرَ ن  مِ عُ  نفَ يَ
ــنِ  مَ وَ ؛  لقِ الـخَ ــيــنَ  بَ وَ ينَهُ  بَ ــا  مَ ڤُ  ــحَ أَصــلَ  ، ڤِ ــيــنَ بَ وَ ينَهُ  بَ ــا  مَ ــحَ  أَصــلَ ــنْ  مَ ــهُ  ــإِنَّ فَ

اما(٤). ذَ هُ  لَ النَّاسِ  نَ  مِ هُ  دُ امِ حَ ادَ  عَ  ، ڤِ طِ خَ بِسَ النَّاسِ  دَ  امِ حَ مَ سَ  التَمَ
«صيد الخاطر» (ص٤٩٥). «جامع العلوم والحكم» (٤١٠/١).(١)   (٢)

«لطائف الـمعارف» (ص٨٦). «جامع العلوم والحكم» (٤١١/١).(٣)   (٤)



١٤٧
.(١) لِهِ امِ لَى حَ هُ عَ يحُ نَبِّهُ رِ ، يُ لبِ سكِ القَ ونٌ فِي مِ صُ سكٌ مَ صُ مِ خالَ اإلِ

 ، الِصِ ورِ الخَ ةِ البَخُ ائِحَ رَ صِ كَ خالَ ةُ اإلِ ائِحَ ۴: «رَ بٍ جَ الَ ابنُ رَ قَ
 ، طَبِ الحَ انِ  خَ دُ كَ اءِ  يَ الرِّ ةُ  ائِحَ رَ وَ ا،  بِهَ بِقَ  عَ وَ احَ  ، فَ بِالثِّيَابِ هُ  ترُ سَ يَ  وِ قَ ا  لَّمَ كُ
امُ  أَجسَ لِيَت  بَ ا  لَّمَ كُ  . ةُ يهَ رِ الكَ تُهُ  ائِحَ رَ ى  تَبقَ وَ  ، لُّ حِ يَضمَ مَّ  ثُ وِّ  الجَ إِلَى  علُو  يَ

. لقُ الخَ ا  هَ قَ فَاستَنشَ م،  دقِهِ صِ ةُ  ائِحَ رَ ت  فَاحَ  ، ابِ التُّرَ فِي  قِينَ  ادِ الصَّ
يــــحُ  رِ ، وَ ــلــقِ ـــنِ الــخَ ــم عَ ــــهِ الـِ ـــاءِ أَحــوَ ــونَ فِـــي إِخـــفَ ــخــلِــصُ ــدَ الـــــمُ ــهَ ـــمِ اجــتَ كَ

م.  لَيهِ عَ نُمُّ  تَ دقِ  الصِّ
 ، هُ رَ يُشهِ أَن  إِالَّ  بَىڤُ  أَ وَ  ، رَ يُذكَ الَ  أَن  لَى  عَ دُ  أَحمَ امُ  مَ اإلِ دَ  اجتَهَ ا  مَ كَ
انِهِ  مَ زَ فِي  ــانَ  كَ وَ ــوا،  بَ أَ أَو  وا  ــاؤُ شَ لقِ  الخَ نَةِ  لسِ أَ لَى  عَ هِ  بِاسمِ ةَ  امَ مَ اإلِ نَ  قرِ يُ وَ
بَعدَ  كِرَ  ذُ ا  فَمَ  ، رَ لِيُشتَهَ اقِ  األَسوَ فِي  هِ  بِاسمِ نَادِي  يُ ن  لـِمَ الَ  األَموَ يُعطِي  مَن 

.(٢)« فَ رِ عُ الَ  وَ لِكَ  ذَ
. فُ يُعرَ فَالَ  فَ  يُعرَ أَن  بَّ  أَحَ مَن  وَ  ، رُ يُذكَ فَالَ  رَ  يُذكَ أَن  بَّ  أَحَ مَن  وَ

ــم  هُ ــقــرُ فَ وَ  ، ــزٌّ عِ يــهِ  ــدَ يَ ــيــنَ  بَ ــم  ـــــهُ لُّ ذُ وَ  ، ةٌ ــهــرَ شُ ــم  هُ ــوالَ لِـــــمَ بِّينَ  حِ الـمُ ــولُ  ــمُ خُ
. األَكبَرُ نَى  الغِ وَ  هُ يهِ  إِلَ

: شُ األَبرَ انَ  لَيمَ سُ بنُ  يزِ  زِ العَ بدُ  عَ دَ  نشَ [أَ
ـــبـــدَ ــــةِ الـــعَ ــــيَ نِ ــــالَ ـــــي الــــعَ ڤُ  فِ ـــــسُ ـــــلـــــبِ هْيُ يــــرَ ــــرِ ـــي الــــسَّ ـــي فـِ ـــفِ ـــخـــتَ ــــــانَ يَ ي كَ ـــــــذِ الَّ
 ــــبــــدَ ــــيُ سَ ــــا  ــــيــــحً ــــبِ قَ أَو  ـــــــــانَ  كَ ــــا  ــــنً ــــسَ هْحَ ـــــيـــــرَ ــــــن كــــــلِّ سِ ــــــــمَّ مِ ـــــــــانَ ثَ ــــــا كَ ــــــــلُّ مَ كُ
ــــاسِ لِــــلــــنَّ ـــــــيَ  ـــــــرائِ تُ أَن  ڤَ  ــــــحِ ــــــاســــــتَ ](٣)فَ هْ ــــــيــــــرَ خِ ــــئــــسَ الــــــذَّ ـــــــاءَ بِ يَ ـــــــــإِنَّ الـــــــرِّ فَ

«اليواقيت الجوزية» (ص٧٧). «مجموعة ابن رجب» (٧٥٨/٢).(١)   (٢)
ف يسير. «روضة العقالء ونزهة الفضالء» (ص ٢٧)، بتصرُّ  (٣)
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ي،  دِّ جَ بِي وَ أَ نَا وَ ملسو هيلع هللا ىلص أَ ڤِ ولَ سُ تُ رَ عْ ايَ : بَ الَ يدَک قَ زِ نِ بْنِ يَ عْ ن مَ عَ
انِيرَ  نَ دَ جَ  ــرَ خْ أَ يــدُ  ــزِ يَ بِــي  أَ ــانَ  كَ وَ  ، ــهِ ــيْ إِلَ ــتُ  ــمْ ــاصَ خَ وَ نِي،  حَ نْكَ أَ فَ ــيَّ  ــلَ عَ ــبَ  ــطَ خَ وَ
يْتُهُ  تَ أَ فَ ــا،  ــهَ تُ ــذْ ــأَخَ فَ ئْتُ  فَجِ  ، دِ جِ سْ الـمَ فِــي  ــلٍ  جُ رَ ــنْــدَ  عِ ا  هَ عَ ضَ فَوَ ــا،  بِــهَ قُ  ــدَّ ــتَــصَ يَ
 : ــالَ ــقَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ڤِ ـــولِ سُ رَ ــى  إِلَ تُهُ  مْ اصَ فَخَ  . تُ دْ رَ أَ ــاكَ  إِيَّ ــا  مَ وَڤِ   : ــالَ ــقَ فَ ــا؛  بِــهَ

.(١)« نُ عْ مَ ا  يَ تَ  ذْ أَخَ ا  مَ لَكَ  وَ  ، يدُ زِ يَ ا  يَ يْتَ  وَ نَ ا  مَ «لَكَ 
ڤَ  ــنَّ ــكِ لَ ، وَ ــى ابــنِــهِ ــهُ إِلَ جَ ي أَخــرَ ــذِ ــالِ الَّ ــيــهَ الـــــمَ ــوجِ د تَ ــم يَقصِ ـــاألَبُ لَ فَ

. يهِ إِلَ الُ  الـمَ ادَ  عَ إِن  وَ  ، األَجرَ هُ  لَ تَبَ  كَ وَ  ، ةِ الِحَ الصَّ بِنِيَّتِهِ  هُ  ابَ ثَ أَ
نَ  سَ أَحْ فَ أَ  ضَّ تَوَ ــنْ  «مَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ ــالَ  قَ  : ــالَ قَ ةَگ  ــرَ يْ ــرَ هُ بِــي  أَ نْ  عَ
ــرِ  جْ ــثْــلَ أَ ــزَّ مِ عَ ــلَّ وَ ڤُ جَ ــاهُ ــطَ عْ ا؛ أَ ــوْ ــلَّ ــدْ صَ ــدَ الــنَّــاسَ قَ جَ ــوَ احَ فَ ــمَّ رَ ، ثُ هُ ـــوءَ ضُ وُ

يْئًا»(٢). شَ مْ  هِ رِ أَجْ نْ  مِ لِكَ  ذَ نْقُصُ  يَ الَ  ا،  هَ رَ ضَ حَ وَ ا  هَ الَّ صَ نْ  مَ
يرُ  التَّأخِ ــنِ  ــكُ يَ ــم  لَ ا  إِذَ ا  ــذَ هَ وَ  ، ــتِــهِ حــمَ رَ ــةِ  ــعَ سَ وَ ڤِ  ــضــلِ فَ الِ  مَ لِكَ لِــكَ  ذَ وَ

.(٣) يرِ التَّقصِ نِ  عَ ئًا  نَاشِ
. طٌ رِّ فَ مُ وَ  هُ فَ  ، يرِ التَّقصِ نِ  عَ ئًا  نَاشِ يرُ  التَّأخِ انَ  كَ إِن  ا  مَّ أَ وَ

ونَ  رُ تَأَخَّ يَ ومٌ  قَ الُ  زَ يَ «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ الَ  قَ الَت:  قَ ةَڤ  ائِشَ عَ ن  عَ
ڤُڤُ...»(٤). مُ هُ رَ خِّ ؤَ يُ تَّى  حَ  ، لِ األَوَّ فِّ  الصَّ نِ  عَ

رواه البخاري (١٤٢٢).  (١)
رواه أبو داود (٥٦٤)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٤١٠).  (٢)

«عون الـمعبود» (١٩٢/٢).  (٣)
رواه أبو داود (٦٧٩)، وصححه لغيره األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٥١٠).  (٤)
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١٤٩
ابِهِ  أَ فِي أَصحَ ملسو هيلع هللا ىلص رَ ڤِ ولَ سُ نَّ رَ يِّگ: أَ درِ يدٍ الخُ عِ بِي سَ ن أَ عَ وَ
الُ  ــزَ يَ الَ  م،  كُ بَعدَ ن  مَ م  بِكُ مَّ  ليَأتَ وَ بِي،  وا  ائتَمُّ فَ وا  مُ دَّ قَ «تَ م:  هُ لَ الَ  قَ فَ ا،  ــرً ــأَخُّ تَ

ڤُڤُ»(١). مُ هُ رَ خِّ ؤَ يُ تَّى  حَ ونَ  رُ تَأَخَّ يَ ومٌ  قَ
ةِ  التَّكبِيرَ فِــي  نُ  ــاوَ ــهَ ــتَ يَ ــلَ  جُ الــرَّ يـــتَ  أَ رَ ا  إِذَ ــي۴ُّ:  ــيــمِ الــتَّ ــيــمُ  اهِ إِبــرَ ــالَ  قَ

.(٢) نهُ مِ كَ  دَ يَ ل  فَاغسِ األُولَى؛ 
. رِ اآلخِ فِّ  بِالصَّ يَ  ضِ رَ مَن   ، رَ اخِ فَ المَ كُ  يُدرِ الَ  هُ  نَّ أَ اعلَم  وَ
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 ، تِهِ ادَ رَ إِ وَ الِهِ  فعَ أَ وَ الِهِ  قوَ أَ فِي  هُ  لَ ا  خلِصً مُ ڤِ  ةِ بَادَ بِعِ بدُ  العَ امَ  قَ ا  ذَ إِ فَ
ــنَــاءً  ثَ الَ  وَ ــا  ــاهً جَ ــا  بِــهَ يــدُ  ــرِ يُ الَ  وَ  ، ةَ ــرَ اآلخِ ارَ  الــدَّ وَ ڤِ  جــهَ وَ إِالَّ  ــا  بِــهَ يــدُ  ــرِ يُ الَ 
ةِ  ــبَــادَ الــعِ هِ  ــذِ هَ ــلَــى  عَ ــرَّ  اســتَــمَ وَ نــيَــا،  الــدُّ ــنَ  مِ ــيــئًــا  شَ الَ  وَ  ، ــاالً مَ الَ  وَ  ، الــنَّــاسِ ــنَ  مِ
فِــي  ــهُ  لَ ڤُ  ــنَ ــكَّ ؛ مَ ـــاءِ خَ الـــرَّ وَ ةِ  ــدَّ الــشِّ وَ  ، اءِ ـــرَّ الـــضَّ وَ اءِ  ــرَّ الــسَّ فِــي  ــةِ  ــصَ ــخــلَ الــمُ

.(٣ ) األَرضِ
»، فحذفتها لضعف سندها». وقال في الحاشية: «في الحديث مكان النقط: «فِي النَّارِ  

رواه مسلم (٤٣٨).  (١)
رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢١٥/٤)، وأورده الذهبي في «السير» (٦٢/٥).  (٢)

مة ابن عثيمين۴. «مجالس شهر رمضان» (ص٢٣٠)، للعالَّ  (٣)
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النِّيَّةِ  ــادَ  ــسَ فَ إِنَّ  وَ  . ــالِ األَعــمَ حِ  ــالَ صَ فِــي  ــبِــيــرٌ  كَ ــرٌ  ثَ أَ ا  ـهَ لَ  ، الــنِّــيَّــةِ ــســنَ  حُ إِنَّ 
. لَ سَ العَ لُّ  الخَ دُ  يُفسِ ا  مَ كَ  ، لَ مَ العَ دُ  يُفسِ

: التَّالـِيَ يثَ  دِ الحَ لِ  مَّ لنَتَأَ وَ
 : ولُ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ولَ سُ رَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ يَانَک  فْ سُ بِي  أَ بْنِ  ةَ  يَ اوِ عَ مُ ن  عَ
 ، هُ لُ فَ أَسْ دَ  فَسَ ا  إِذَ وَ ؛  هُ الَ عْ أَ طَابَ   ، هُ لُ فَ أَسْ طَابَ  ا  إِذَ  : اءِ عَ الْوِ كَ الُ  مَ األَعْ ا  «إِنَّمَ

.(١)« هُ الَ عْ أَ دَ  فَسَ
ـــاءِ  نَ ـــاإلِ ــيــهٌ بِ ــبِ ــلَ شَ ــمَ نَّ الــعَ ـــنَـــا: أَ ادُ هُ ـــرَ ) الـــــــمُ ـــاءِ عَ ـــوِ ـــالْ ــــالُ كَ ــــمَ ـــا األَعْ ـــمَ «(إِنَّ
ائِعٍ  مَ نَحوِ  ن  مِ فِيهِ  ا  مَ لُ  أَسفَ بَ  ذُ عَ وَ نَ  سُ حَ أَي:   ( هُ لُ فَ أَسْ طَابَ  ا  (إِذَ ملُوءِ  الـمَ

.( هُ الَ عْ أَ دَ  فَسَ  ، هُ لُ فَ أَسْ دَ  فَسَ ا  إِذَ (وَ رئِيٌّ  مَ وَ  هُ ي  الَّذِ  ( هُ الَ عْ أَ (طَابَ 
ــهُ  تُ يــرَ ــرِ سَ ــابَــت  طَ ــن  مَ وَ  ، الــبَــاطِــنِ انُ  ــنــوَ عُ ــرَ  ــاهِ الــظَّ نَّ  أَ  : بِالتَّشبِيهِ ــصــدُ  الــقَ وَ
ــرطُ  ــوَ شَ ي هُ ـــذِ ، الَّ ــلــبِــيِّ صِ الــقَ خــالَ ــاإلِ ــلُ بِ ــمَ نَ الــعَ ــرَ ا اقــتَ ـــإِذَ ؛ فَ ــهُ ــتُ نِــيَ ــالَ ــابَــت عَ طَ
أَو  اءٍ  يَ بِرِ نَ  اقتَرَ ا  إِذَ وَ ؛  ةِ رَ الظَّاهِ حِ  ارِ وَ الجَ لَى  عَ ارِ  األَنوَ يَاءُ  ضِ قَ  أَشرَ  ، بُولِ القَ

.(٢)« ائِرِ رَ السَّ ربَابُ  أَ وَ ائِرِ  البَصَ أَهلُ  ا  هَ كُ يُدرِ ةً  ظُلمَ بَ  اكتَسَ  ، هِ نَحوِ
 ، البِرِّ الِ  بِأَعمَ م  لُوبُهُ قُ تَغلِي  ارَ  األَبــرَ «إِنَّ  يــنَــار۴ٍ:  دِ بنُ  الِكُ  مَ ــالَ  قَ
وا  انظُرُ م، فَ كُ ومَ مُ  هُ ؛ وَڤُ يَرَ ورِ جُ الِ الفُ م  بِأَعمَ لُوبُهُ ارَ تَغلِي قُ جَّ إِنَّ الفُ وَ

ڤُڤُ»(٣). مُ كُ مَ حِ رَ م؟  كُ ومُ مُ هُ ا  مَ
رواه ابن ماجه (٤١٩٩)، وصححه األلباني۴ في «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٤٠٤).  (١)

«فيض القدير» (٢١٨٠/٤)، باختصار.  (٢)
» (رقم: ١١٢)، وإسناده جيِّد. زنِ مِّ والحُ رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الهَ  (٣)
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.(١) حُ نضَ يَ فِيهِ  ا  بِمَ اءٍ  إِنَ لُّ  كُ وَ  : ثَلِ المَ فِي  قِيلَ  ا،  ذَ هَ ثلِ  مِ فِي  وَ

 : البُستِيُّ بَّانَ  حِ ابنُ  الَ  قَ
: ادِيُّ البَغدَ يِّ  نجِ زِ بنِ  ڤِ  بدِ عَ بنُ  دُ  مَّ حَ مُ نِي  دَ نشَ أَ

ــــــنًــــــا ــــــسَ حَ ا  مــــــــــــــــــرً أَ ــــــــنــــــــتَ  أَعــــــــلَ ا  إِذَ ـــــرْوَ ـــــسِ ــــــــا تُ ــــــنــــــهُ مَ ــــــــنَ مِ ـــــنْ أَحــــــــسَ ـــــكُ ـــــلـــــيَ فَ ــــــــهِ ــــــــــــومٌ بِ ــــــــــــوسُ ـــــــيـــــــرِ مَ ــــــــرُّ الـــــــخَ ــــــــسِ ــــــــمُ (٢)فَ ـــــــرْ ـــــــومٌ بِـــــــشَ ـــــــوسُ ــــــرِّ مَ ـــــــرُّ الــــــشَ ـــــــسِ مُ وَ
@Z  ̋  –€a @RW
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لِّ  كُ ن  مِ اةُ  النَّجَ وَ  ، وبٍ رغُ مَ طلُوبٍ  مَ لِّ  بِكُ رُ  الظَّفَ وَ وزُ  الفَ وَ  هُ  : حُ الَ الفَ وَ
.(٣) يمُ قِ الـمُ يمُ  النَّعِ وَ  ، ةُ يَّ دِ األَبَ ةُ  ادَ عَ السَّ  : تُهُ يقَ قِ فَحَ  . وبٍ رهُ مَ

عيِ  السَّ وَ  ، الِقِ الـخَ ةِ  ــبَــادَ عِ فِي  صِ  خــالَ اإلِ   ــوَ سِ  ، حِ الَ لِلفَ يقَ  طَرِ ــالَ  فَ
 ، ةِ ــادَ ــعَ ـــنَ الــسَّ ــى مِ ــلَّ ــعَ حُ الـــــمُ ـــدَ ــهُ الـــقَ ــلَ ، فَ لِـــكَ ـــقَ لِـــذَ فِّ ــن وُ ــمَ ؛ فَ هِ ـيــدِ ــبـِ ــفــعِ عَ فِـــي نَ

.(٤) حِ الَ الفَ وَ احِ  النَّجَ وَ
. اتِ ايَ الغَ لُ  أَكمَ حُ  الَ الفَ وَ  ، ائِلِ سَ الوَ لُّ  أَجَ صُ  خالَ فَاإلِ

Zb Ó„á€a@Ô œ@ Ò Üb » €a @RX

ــنْ  : «مَ ــولُ ــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ڤِ ــــولَ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ : سَ ـــالَ گ قَ ــابِــتٍ ــنِ ثَ ـــدِ بْ يْ ــن زَ عَ
تِهِ  أْ يَ لَــمْ  وَ  ، يْنَيْهِ عَ يْنَ  بَ هُ  رَ قْ فَ لَ  عَ جَ وَ  ، هُ ــرَ مْ أَ يْهِ  لَ عَ ڤُڤُ  قَ ــرَّ فَ  ، هُ مَّ هَ يَا  نْ الدُّ انَتِ  كَ

«مفتاح دار السعادة» (٤٠٧/١). «روضة العقالء ونزهة الفضالء» (ص٢٨).(١)   (٢)
«تيسير الكريم الرحمن» (ص٢٩٤). المصدر السابق (ص٧٥٨).(٣)   (٤)
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 ، هُ ـــرَ مْ ــهُ أَ ڤُڤُ لَ ــعَ ــمَ ، جَ ــهُ ــتَ ةُ نِــيَّ ــــرَ ــتِ اآلخِ ــانَ ـــنْ كَ مَ ؛ وَ ـــهُ ــتِــبَ لَ ــا كُ ــا إِالَّ مَ ــيَ نْ ــنَ الــدُّ مِ

.(١)« ةٌ مَ اغِ رَ يَ  هِ وَ يَا  نْ الدُّ تْهُ  تَ أَ وَ  ، بِهِ لْ قَ فِي  نَاهُ  غِ لَ  عَ جَ وَ
 ، ـــاالً ــم بَ ــهِ ــمِ نــعَ أَ ــا، وَ ــيــشً طـــيَـــبِ الـــنَّـــاسِ عَ ـــن أَ ــخــلِــصُ گِ مِ ــنُ الـــــمُ ــؤمِ ــالـــــمُ فَ
.(٢) ةِ لَ اآلجِ نَّةِ  الجَ بلَ  قَ ةٌ  لَ اجِ عَ نَّةٌ  جَ هِ  ذِ هَ وَ لبًا،  قَ م  هِ رِّ أَسَ وَ ا،  درً صَ م  هِ حِ أَشرَ وَ
ــا  ــنَ ــانِ هَ ذْ ــبِ أَ ــسَ : بِــحَ ــرٍ ــحْ ــنْ بَ ةٌ مِ ــرَ ــطْ ــا قَ ــهَ ــلَّ ــعَ لَ صِ «وَ خــــالَ اتُ اإلِ ــرَ ــمَ هِ ثَ ـــذِ هَ
ــبُ  ــوجِ ــتِــي تُ ــالِــنَــا الَّ ــمَ عْ أَ ، وَ ةِ ــرَ ــاصِ ــقَ ــنَــا الْ ــومِ ــلُ عُ ، وَ ــطِــئَــةِ ــخْ ـــــمُ ــوبِــنَــا الْ ــلُ قُ ، وَ ــةِ ــفَ اقِ ــوَ الْ

 .(٣)« ارَ فَ تِغْ سْ االِ وَ ةَ  بَ التَّوْ
؛  ــىڤِ يــنَ إِلَ ــائِــرِ ــوبَ الــسَّ ــلُ ــرُ قُ كِّ ــذَ ــا تُ ــمَّ ــا، مِ ـــــهَ ــالَ مــثَ أَ اتِ وَ ــرَ ــمَ هِ الــثَّ ــذِ ــإِنَّ هَ فَ

. بَرٌ خَ لِكَ  ذَ ن  مِ م  هُ ندَ عِ لَيسَ  فَ  ، ورِ الظُّهُ بِّ  حُ وَ ةِ  هرَ الشُّ وَ اءِ  يَ الرِّ أَهلُ  ا  مَّ أَ وَ
ــيــهِ  ــلَ ـــضَّ عَ ـــعَ يُ ، وَ ــرُ ـاصِ ــنـَ ــيــهِ الــخَ ــلَ ــثــنَــى عَ ــيــقٌ أَن تُ ــقِ ، حَ ـــهُ ـــأنُ ا شَ ــــذَ مـــــرٌ هَ أَ «وَ
الَ  ، وَ ـــلِ ـــامِ افِ األَنَ طـــرَ ــذَ بِـــأَ ــؤخَ الَ يُ ، وَ ــمــرِ ــى الــجَ ــلَ ــقــبَــضَ فِــيــهِ عَ يُ ، وَ ــذِ اجِ ــوَ ــالــنَّ بِ
ا يُطلَبُ  اهُ إِنَّمَ وَ ا سِ مَ ؛ وَ طلُوبَ األَعظَمَ وَ الـمَ لَ هُ ، بَل يُجعَ لَى فَضلَةٍ يُطلَبَ عَ
 ، الً مَ عَ وَ ا،  لمً عِ  : لِكَ ذَ يقِ  بِتَحقِ ينَا  لَ عَ نَّ  مُ يَ أَن  ولُ  سؤُ الـمَ وَڤُ   ، فَضلَةٍ لَى  عَ

.(٤)« تِهِ ايَ كَ حِ دَ  رَّ جَ مُ لِكَ  ذَ ن  مِ نَا  ظُّ حَ ونَ  يَكُ أَن  بِاگِ  وذُ  نَعُ وَ ؛  االً حَ وَ

والــتــرهــيــب»  الــتــرغــيــب  فـــي «صــحــيــح  األلـــبـــانـــي۴  وصــحــحــه  مـــاجـــه (٤١٠٥)،  ابــــن  رواه   (١)
.(٣١٦٨)

«الداء والدواء» (ص ٣٠٣).  (٢)
«إعالم الـموقِّعين» (٢٢٨/١ - ٢٢٩).  (٣)

«الدرر السنية» (٣٢٣/٢).  (٤)



١٥٣
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ا الَ  ذَ : هَ لِكَ دُ ذَ وَ الَ يَقصِ هُ ، وَ يهِ لَ نَاءِ النَّاسِ عَ ندَ ثَ بْدِ عِ ورُ العَ رُ : سُ الً أَوَّ  
گ:  ــالَ ا، قَ خلِصً نهُ مُ جَ مِ ـــرَ خَ ، وَ صٍ ــالَ ــإِخْ هُ بِ أَ ـــدَ امَ بَ ــا دَ ، مَ ــهِ صِ ــالَ حُ فِــي إِخْ ــقــدَ يَ

﴿ k j  i h  g f e  d c  b a﴾ [يونس].
ــىڤُ  لــقَ ــمَّ أَ ــا، ثُ ــالِــصً ــلَ گِ خَ ــمَ ــلَ الــعَ ــمِ ا عَ ۴: «إِذَ ـــبٍ جَ ــالَ ابــنُ رَ قَ
 ، تِهِ حمَ رَ وَ ڤِ  بِفَضلِ حَ  رِ فَ فَ  ، لِكَ بِذَ نِينَ  ؤمِ الـمُ لُوبِ  قُ فِي  نَ  سَ الحَ الثَّنَاءَ  هُ  لَ

.(١)« لِكَ ذَ هُ  رَّ يَضُ لَم   ، لِكَ بِذَ رَ  استَبشَ وَ
لُ  مَ عْ ــلَ يَ جُ الــرَّ ـــتَ  يْ أَ رَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولِ سُ ــيــلَ لِــرَ : قِ ــالَ بِــي ذَرٍّگ قَ أَ ــنْ  عَ
  ــرَ ــشْ ــلُ بُ ــاجِ ــكَ عَ ـلْ : «تـِ ـــالَ ؟! قَ ــيــهِ ــلَ ــاسُ عَ هُ الــنَّ ــدُ ــمَ ـــــحْ يَ ، وَ ــرِ ــيْ ـــــخَ ـــنَ الْ ــلَ مِ ــمَ ــعَ الْ

.(٢)« نِ ؤمِ الـمُ
هُ  ارَ إِظهَ يدُ  رِ يُ الَ  وَ ا،  الِصً خَ الِحَ  الصَّ لَ  مَ العَ لُ  يَعمَ ي  الَّذِ لَ  جُ الرَّ عنِي:  يَ
لِكَ  ذَ ونُ  يَكُ وَ ائِيًا،  رَ مُ انَ  كَ لَ وهُ  بَرُّ يَ أَو  النَّاسُ  هُ  دَ لِيَحمَ هُ  لَ مِ عَ لَو  هُ  َنَّ ألِ ؛  لِلنَّاسِ
ــلُ  ــامِ ــعَ ــهِ يُ مِ ــرَ كَ ، وَ ــتِــهِ حــمَ رَ ، وَ ــهِ ــطــفِ ــى بِــلُ ــالَ ــعَ ــاڤُ تَ ــمَ إِنَّ ا، وَ ــدً ــاسِ ــاطِــالً فَ ــلُ بَ ــمَ الــعَ
ــنَ  مِ اعٍ  نــوَ ــأَ بِ الِ  األَحـــوَ وَ الِ  األَقـــوَ فِــي  ــيــنَ  قِ ــادِ الــصَّ  ، ــالِ األَعــمَ فِــي  ينَ  خلِصِ الـمُ
ــم،  ــيــهِ ــلَ ــنَــاءِ عَ ــةَ بِــالــثَّ ــنَ ــقُ األَلــسِ ــطــلِ يُ ــم، وَ ــهُ ــتَ ــبَّ ــحَ ــوبِ مَ ــلُ فُ فِــي الــقُ ــقــذِ ــيَ ، فَ ــطــفِ الــلُّ
ــم  هِ كــرِ ذِ طِيبَ  ــرَ  ــنــشُ يَ وَ ــم،  ــهُ لَ وا  رُ لِيَستَغفِ ــى؛  األَعــلَ  ِ إلَ الـمَ فِــي  ــم  هِ كــرِ بِــذِ هَ  ــنَــوِّ لِــيُ

«جامع العلوم والحكم» (٨٣/١). رواه مسلم (٢٦٤٢).(١)   (٢)



١٥٤
لِكَ  ذَ لَ  لِيَجعَ وَ م،  ـهُ لُ نَازِ مَ عَ  فِ تَرتَ وَ م،  هُ أَجرُ يَعظُمَ  فَ م،  بِهِ   لِيُقتَدَ نيَا  الدُّ فِي 
ــم،  ابِــهِ ــوَ ــثِــيــرِ ثَ كَ ــم، وَ ــآلِـــــهِ ــســنِ مَ  بِــحُ ــشــرَ بُ ــم، وَ الِـــــهِ ــةِ أَحــوَ ــامَ ــلَــى اســتِــقَ ــةً عَ مَ ــالَ عَ

.(١)« نِ ؤمِ الـمُ   رَ بُشْ لُ  اجِ عَ «تِلْكَ   : الَ قَ لِكَ  لِذَ وَ
 : نِيُّ زَ الـمُ ى  لمَ سُ بِي  أَ بنُ  يرُ  هَ زُ رُ  اعِ الشَّ الَ  قَ

ةٍ لِيقَ ــن خَ ئٍ مِ ــنــدَ امـــرِ ــن عِ ــكُ ــا تَ ــهــمَ مَ (٢)وَ لَى النَّاسِ تُعلَمِ ا تَخفَى عَ ـهَ الَ إِن خَ وَ
بدُ  لَ العَ : أَن يَعمَ لِ مَ صِ العَ ۴: «األَصلُ فِي إِخالَ اجِّ الَ ابنُ الـحَ قَ
ــإِنِ  ، فَ ــنَ الــنَّــاسِ ـــدٌ مِ حَ ــيــهِ أَ ــلَ ــلِــعَ عَ ــطَّ ــبُّ أَن يَ ــحِ ، الَ يُ ڤَ ـــهِ يــدُ بِ ــرِ ، يُ ــهُ ــلَّ ــلَ كُ ــمَ الــعَ
ــبَّ أَن  ــحِ ــم يُ ــلَ ، فَ لِــكَ ــرَّ بِــذَ ــسَ ــم يُ لَ ، وَ ــلــبِــهِ لِــكَ بِــقَ هَ ذَ ــرِ ، كَ ــلِــهِ ــمَ ــلَــى عَ ــدٌ عَ ــعَ أَحَ ــلَ اطَّ
أَصلُ  ا  ذَ هَ فَ م،  هُ ندَ عِ ةً  لَ نزِ مَ بِهِ  ذ  تَّخِ يَ لَم  وَ  ، لِهِ مَ عَ ن  مِ يءٍ  شَ لَى  عَ دٌ  أَحَ هُ  دَ يَحمَ

.(٣)« انُ ستَعَ الـمُ وَڤُ   ، لِ مَ العَ صِ  إِخالَ
صَ  الَ خْ ِ اإلْ وَ ةِ  الطَّاعَ اءَ  فَ إِخْ هُ  دُ قَصْ انَ  كَ ي۴ِّ: «إِنْ  زِ وْ الْجَ ابْنُ  الَ  قَ
يلَ  مِ رَ الْجَ ظْهَ أَ مْ وَ هُ طْلَعَ ڤَ أَ نَّ لِمَ أَ لْقُ عَ يْهِ الْخَ لَ لَعَ عَ ا اطَّ مَّ كِنَّهُ لَ لَ ڬ، وَ گِ
تُرُ  سْ انَ يَ يْثُ كَ ، حَ هِ بِهِ طْفِ لُ هُ وَ هِ لَ نَظَرِ ڬ وَ ڤِ نِيعِ نِ صَ سْ رَّ بِحُ ، فَسُ الِهِ وَ نْ أَحْ مِ
هُ  حُ فَرَ ونُ  يَكُ فَ  ، يَةَ صِ عْ مَ الْ تَرَ  سَ وَ ةَ  الطَّاعَ يْهِ  لَ عَ ڤُ  رَ ظْهَ أَ فَ  ، يَةَ صِ عْ مَ الْ وَ ةَ  الطَّاعَ
ڤِ  ارِ بِإِظْهَ لُّ  تَدَ سْ يُ وَ ؛  مْ لُوبِهِ قُ فِي  ةِ  لَ نْزِ مَ الْ قِيَامِ  وَ  ، النَّاسِ دِ  مْ بِحَ الَ   ، لِكَ بِذَ
دْ  قَ  ، ةِ رَ خِ اآلْ فِي  بِهِ  لُ  عَ فْ يَ لِكَ  ذَ كَ هُ  نَّ أَ يَا:  نْ الدُّ فِي  يْهِ  لَ عَ بِيحِ  قَ الْ تْرِ  سَ وَ  ، يلَ مِ الْجَ
 ، يْهِ لَ عَ النَّاسِ  عِ  بِاطِّالَ هُ  حُ فَرَ انَ  كَ إِنْ  ا  مَّ أَ فَ  .(٤) يثِ دِ الحَ فِي  لِكَ  ذَ نَى  عْ مَ اءَ  جَ

.(٦٤٨/٦) «الـمفهم»  «ديوان زهير بن أبي سلمى» (ص ٥٠).(١)   (٢)
«الـمدخل» (٤٨/١/٢).  (٣)

انظر: البخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٢٧٦٨) عن ابن عمرک.  (٤)



١٥٥
ا  ذَ هَ فَ  : ــهُ ائِــجَ ــوَ حَ وا  ضُ قْ يَ وَ  ، وهُ ظِّمُ عَ يُ وَ ــوهُ  حُ ــدَ ــمْ يَ تَّى  حَ  ، ــمْ هُ ــنْــدَ عِ تِهِ  لَ نْزِ مَ يَامِ  لِقِ
ــوهُ  مُ ــرِ ــكْ يُ ، وَ ــيْــرَ ــخَ ــنْــهُ الْ ــمَ الــنَّــاسُ مِ ــلَ ــهُ لِــيَــعْ ــبَ ــجَ عْ ا أَ ــا إِذَ مَّ ــأَ ــومٌ ... . فَ مُ ــذْ وهٌ مَ ــرُ ــكْ مَ

.(١)« اءٌ يَ رِ ا  ذَ هَ فَ  : يْهِ لَ عَ
تَكَ  يحَ دَ نَصِ ر أَن تُفسِ دٍ «فَاحذَ َحَ ةِ ألِ يحَ بِ النَّصِ اجِ انِيًا: إِن قُمتَ بِوَ ثَ  
ا  ــذَ ـــإِنَّ هَ . فَ ــلــتُ قُ ــلــتُ وَ قُ ــحــتُــهُ وَ ــصَ ــي نَ ــم: إِنِّ ــهُ ــولَ لَ ــقُ ــتَ ، فَ ــنــدَ الــنَّــاسِ حِ عِ ــدُّ ــمَ بِــالــتَّ

.(٢)« صِ خالَ اإلِ عفِ  ضَ ةُ  مَ الَ عَ وَ  ، اءِ يَ الرِّ انُ  نوَ عُ
ــيــنَ  ــهُ بَ ــفــسَ مُّ نَ ـــذُ ــد يَ ـــانَ قَ نـــسَ نَّ اإلِ : أَ ـــاءِ يَ ابِ الـــرِّ بــــوَ ـــائِـــقِ أَ قَ ــن دَ ــا: مِ ــثً ــالِ ثَ  
ــعَ  ــفِ ــرتَ ــيَ ، فَ ــهِ ــفــسِ ــنــدَ نَ ــعٌ عِ اضِ ــتَــوَ ـــهُ مُ نَّ ـاسَ أَ يَ الــنـَّ ـــرِ لِـــكَ أَن يُ يــدُ بِـــذَ ــرِ ، يُ الـــنَّـــاسِ
بَّهَ  نَ ــد  قَ وَ  ، ــاءِ يَ الــرِّ ابِ  بــوَ أَ ــائِــقِ  قَ دَ ــن  مِ ا  ــذَ هَ وَ ؛  بِــهِ ــهُ  ــونَ حُ ــمــدَ يَ وَ م،  هُ ندَ عِ لِــكَ  بــذَ

. الِحُ الصَّ لَفُ  السَّ يهِ  لَ عَ
أَن  اءً  إِطــرَ بِالنَّفسِ  فَى  كَ ير۴ِ:  خِّ الشِّ بنِ  ڤِ  بدِ عَ بنُ  فُ  ــرِّ ــطَ مُ ــالَ  قَ

.(٣) هٌ فَ سَ ڤِ  ندَ عِ لِكَ  ذَ وَ ا،  ينَتَهَ زِ ا  هَ مِّ بِذَ يدُ  رِ تُ نَّكَ  أَ كَ  ، ِ إلَ الـمَ لَى  عَ ا  هَ مَّ تَذُ
ـــدقَ  ـــافِـــي الـــصِّ ـــنَ ـــا يُ : مَ ـــهِ بِ ـــجـــالَ اســـتِ ـــدحِ وَ ـــولِ الـــــــمَ ـــبُ ـــن قَ ــم مِ ــنــهُ ـــرُ مِ ـــظـــهَ يَ وَ
ن  هِ مِ لَى نَفسِ ى عَ يَخشَ ، وَ هِ لَى نَفسِ اقَ عَ افُ النِّفَ قَ يَخَ ادِ إِنَّ الصَّ ، فَ صَ خالَ اإلِ وَ

.(٤) انِهِ استِحسَ وَ دحِ  الـمَ بُولِ  قَ ن  عَ لٍ  اغِ شَ غلٍ  شُ فِي  وَ  هُ فَ  ، ةِ مَ اتـِ الخَ وءِ  سُ
ملسو هيلع هللا ىلص،  ابِ النَّبِيِّ حَ نْ أَصْ ثِيـنَ مِ تُ ثَالَ كْ رَ دْ يْكَة۴َ: أَ لَ بِي مُ الَ ابنُ أَ قَ وَ

فلِح المقدسي: في «اآلداب الشرعية» (١٨٨/١ -  ١٨٩). نقله عنه ابن مُ  (١)
ف يسير. «الـمجموعة الكاملة» (٣٩٨/١/٥)، بتصرُّ  (٢)

» (ص٤٧). انِ ائِعَ ا ذِئبَانِ جَ شرح حديث: «مَ  (٣)
واألثر بمعناه: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٠٢/٢).  

«فضل علم السلف على الخلف» (ص٥٥).  (٤)



١٥٦
ــانِ  ــى إِيــمَ ــلَ ـــهُ عَ نَّ : إِ ــولُ ــقُ ـــدٌ يَ حَ ــم أَ ــنْــهُ ــا مِ ، مَ ــهِ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ ــاقَ عَ ــفَ ــافُ الــنِّ ــخَ ــم يَ ــهُّ ــلُ كُ

.(١) ائِيلَ يكَ مِ وَ يلَ  بْرِ جِ
 ، نِــيَــةِ ــالَ الــعَ ــرِّ وَ فُ الــسِّ ــتِــالَ ــاقُ اخْ : الــنِّــفَ ــالُ ــقَ ــانَ يُ ــن۴ُ: كَ ــسَ ـــالَ الـــــحَ قَ وَ

.(٢) لِ مَ العَ وَ ولِ  القَ وَ
 ، صَ مْ بِحِ ـهُ  لَ نْزِ مَ اءِ  دَ رْ الــدَّ بِي  أَ لَى  عَ لْتُ  خَ دَ  : الَ قَ يـرٍ  فَ نُ بنِ  بَيـرِ  جُ نْ  عَ وَ
ڬ  ذُ بِاگِ وَّ تَعَ لَ يَ عَ دُ فَجَ هَّ تَشَ لَسَ يَ ـا جَ ـمَّ لَ ، فَ هِ دِ جِ سْ لِّي فِي مَ ائِمٌ يُصَ وَ قَ ا هُ إِذَ فَ
ــتَ  نْ أَ ا  مَ  ، اءِ دَ رْ الـــدَّ ــا  بَ أَ ا  يَ ــكَ  لَ ڤُ  ــرَ ــفَ غَ  : ـهُ لَ لْتُ  قُ فَ  ــرَ ــصَ انْ ـا  ـمَّ لَ فَ  ، اقِ النِّفَ ــنَ  مِ
ــا -، الَ  ثً ــالَ ا - ثَ ــرً ــفْ مَّ غُ : اللَّهُ ــالَ ــقَ ؟! فَ ــاقِ ــأنُ الــنِّــفَ ــا شَ مَ ــكَ وَ ــأنُ ــا شَ ؟! مَ ــاقَ الــنِّــفَ وَ
 ، ةٍ ـــدَ احِ ــةٍ وَ ــاعَ ــتَــنُ فِــي سَ ــفْ ــيُ ــلَ لَ جُ ، وَڤِ إِنَّ الــرَّ ءَ ــالَ ــنُ الــبَ ــأمَ ــنْ يَ ءَ مَ ــالَ ــنُ الــبَ ــأمَ يَ

.(٣) يـنِهِ دِ نْ  عَ لِبُ  يَنْقَ فَ
يَا  نْ نَ الدُّ يَّ مِ بُّ إِلَ ، أَحَ اقٌ ونَ فِيَّ نِفَ نْ الَ يَكُ : أَ الَ ةَ قَ رَّ ةَ بنِ قُ يَ اوِ عَ نْ مُ عَ وَ

نَا؟!(٤) أَ نُهُ  آمَ وَ  ، اهُ شَ يَخْ رُ  مَ عُ انَ  كَ ا.  فِيهَ ا  مَ وَ
. اقِ النِّفَ يطِ  ـحِ مُ فِي  قِ  رَ الغَ نَ  مِ  ، اةِ النَّجَ ينَةُ  فِ سَ صُ  خالَ فَاإلِ

الَ  ، وَ ةٌ طِمَ تَالَ هُ مُ اجُ موَ أَ ، وَ يقٌ مِ إِنَّ البَحرَ عَ ، فَ صِ خالَ ينَةَ اإلِ فِ أَحكِم سَ فَ
. صِ خالَ اإلِ ينَةِ  فِ سَ وبِ  كُ بِرُ إِالَّ   ، انِ األَمَ وَ األَمنِ  رِّ  بَ إِلَى  ولِ  صُ لِلوُ بِيلَ  سَ

ــب  ــركَ ــلــيَ ، فَ ـــةِ مَ ـــالَ ـــلِ الـــسَّ ـــاحِ ـــى سَ لَ كِ إِ ــالَ ــحــرِ الـــــهَ ــطــعِ بَ ــى قَ ــلَ مَ عَ ــــزَ ـــن عَ مَ
الكبيـر»  في «التاريخ  البخاري  ووصله  الـحديث (٤٨).  قبل  به:  ا  مجزومً ا  قً معلَّ البخاري  رواه   (١)

 .(١٣٧/٥)
رواه الفريابي في «صفة النفاق» (٥٠)، وصحح إسناده الـمحقق.  (٢)
رواه الفريابي في «صفة النفاق» (٧٤)، وصحح إسناده الـمحقق.  (٣)

رواه الفريابي في «صفة النفاق» (٨٦)، وصحح إسناده الـمحقق.   (٤)



١٥٧
. ينَ خلِصِ الـمُ بَ  ركَ مَ

ــا  ــجَ ـــا نَ ـــمَ ـــا كَ ـــجَ ـــا  نَ ـــهَ ـــوبِ كُ ـــرُ ـــمَ بِ ـــصَ ــــنِ اعـــتَ ، مَ ـــةٌ ـــونَ ـــأمُ ـةٌ مَ ــيــنـَ ــفِ صُ سَ خــــــالَ اإلِ
اتِ  وَ هَ الشَّ فِتَنِ  اجِ  موَ أَ طَ  سَ وَ قَ  رِ غَ ا  نهَ عَ لَّفَ  تَخَ مَن  وَ  ، هُ عَ مَ مَن  وَ گ  نُوحٌ

. األَرضِ أَهلِ  كثَرُ  أَ م  هُ وَ  ، اتِ بُهَ الشُّ وَ
صَ  الَ خْ لِ اإلِ عَ ! فاجْ يكَ دَ ينَ يَ صِ بَ الَ ينَةُ الخَ فِ سَ ! وَ نكَ يبٌ مِ رِ رُ قَ طَ الخَ

! ينَيكَ عَ بَ  نُصْ
إِالَّ  يُؤتَ  لَم  يُخلِص،  لَم  مَن  نَّ  أَ  : لِمَ عَ  ، صِ خالَ اإلِ رِّ  سِ فِي  رَ  نَظَ مَن  وَ

. هِ نَفسِ قِبَلِ  ن  مِ
: التَّالِيَ يثَ  دِ الحَ رِ  كَّ تَذَ  ، لِ نزِ الـمَ نَ  مِ كَ  وجِ رُ خُ ندَ  عِ ا:  ابِعً رَ  

 َأ ـــرَ ، فَ ـــلٌ جُ ملسو هيلع هللا ىلص رَ ــبِــيِّ ــى الــنَّ ــلَ ـــرَّ عَ : مَ ـــالَ ةَگ قَ ـــرَ ـــجْ ـــنِ عُ ــبِ بْ ــعْ ـــنْ كَ عَ
لَو   ، ڤِ ولَ سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، اطِهِ نَشَ وَ هِ  لَدِ جَ ن  مِ ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ولِ سُ رَ ابُ  حَ أَصْ
يَسعَى  جَ  ــرَ خَ ــانَ  كَ «إِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ــولُ سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟!  ڤِ ــبِــيــلِ سَ فِــي  ا  ــذَ هَ ــانَ  كَ
ــى  ــلَ عَ ــى  ــســعَ يَ جَ  ــــرَ خَ ــــانَ  كَ إِن  وَ ؛  ڤِڤِ ـــبِـــيـــلِ سَ فِـــي  ـــوَ  ـــهُ فَ ا،  ـــارً ـــغَ صِ هِ  ـــــدِ لَ وَ ـــى  ـــلَ عَ
ــى  ــســعَ ] يَ جَ ــــرَ ـــانَ [خَ إِن كَ ؛ وَ ڤِڤِ ــيــلِ ــبِ ــوَ فِــي سَ ــهُ ، فَ يــنِ ــبِــيــرَ ــيــنِ كَ ــيــخَ يـــنِ شَ ـــوَ بَ أَ
 ، ةً ــرَ ــاخَ ــفَ مُ ــاءً وَ يَ جَ رِ ــرَ ــانَ خَ إِن كَ ؛ وَ ڤِڤِ ــبِــيــلِ ــوَ فِــي سَ ــهُ ــا، فَ ــهَ ــفُّ ــعِ ــهِ يُ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ عَ

.(١)« يْطَانِ الشَّ بِيلِ  سَ فِي  وَ  هُ فَ
: لِ مَ العَ بلَ  قَ كَ  نَفسَ ب  اسِ حَ ا:  سً امِ خَ  

يْسَ  هُ لَ إِنَّ ، فَ هِ مِّ نْدَ هَ قَفَ عِ ا وَ بْدً ڤُ عَ مَ حِ ي۴ُّ: «رَ نُ البَصرِ سَ ـحَ الَ الْ قَ
الــتــرغــيــب  فـــي «صــحــيــح  األلـــبـــانـــي۴  لــغــيــره  وصــحــحــه  ١٩/رقــــــم (٢٨٢)،  الــطــبــرانــي  رواه   (١)

والترهيب» (١٦٩٢). 



١٥٨
.(١)« نْهُ فَّ عَ را كَ انَ شَ إِنْ كَ ، وَ اهُ ضَ ا أَمْ يْرً انَ خَ إِنْ كَ ؛ فَ مَّ هُ تَّى يَ لُ حَ مَ عْ بْدٍ يَ نْ عَ مِ

ةُ  ادَ إِرَ  : يهِ لَ عَ ثُ  البَاعِ ــلِ  «هَ انظُر:  فَ  ، ــالِ األَعــمَ ــنَ  مِ لٍ  مَ لِعَ كتَ  رَّ تَحَ ا  إِذَ
ــإِن  ؟»(٢). فَ ــوقِ ــخــلُ ــنَ الـــــمَ ــالِ مِ الـــــمَ ــاهِ وَ ةُ الــجَ ادَ ؟ أَو إِرَ ــهِ ابِ ــوَ ثَ ڬ وَ ڤِ جـــهِ وَ
؛ «لِئَالَّ تَعتَادَ النَّفسُ  طلُوبِكَ ى بِكَ إِلَى مَ إِن أَفضَ ، وَ يهِ لَ مُ عَ انَ الثَّانِي الَ تَقدُ كَ
لُ  ثقُ يَ  ، لِكَ ذَ ا  لَيهَ عَ فُّ  يَخِ ا  مَ درِ  بِقَ فَ  ، ڤِ يرِ لِغَ لُ  مَ العَ ا  لَيهَ عَ فَّ  يَخِ وَ  ، ركَ الشِّ

ا»(٣). لَيهَ عَ يءٍ  شَ لَ  ثقَ أَ يرَ  يَصِ تَّى  حَ الَى،  عَ تَ گِ  لُ  مَ العَ ا  لَيهَ عَ
 ، هِ ــيــرِ ــلِ لِــغَ ــمَ ــنَ الــعَ ـــقَّ مِ شَ ــيــهِ أَ ــلَ ــن عَ ــكُ ــم يَ ، لَ ــلَ گِ ــمَ ــهُ الــعَ ــفــسَ دَ نَ ـــوَّ ــن عَ ــمَ فَ
صِ  خــالَ اإلِ ــنَ  مِ ــقَّ  شَ أَ يهِ  لَ عَ ن  يَكُ ــم  لَ  ، ــهِ ــظِّ حَ وَ اهُ  ــوَ لِــهَ لَ  مَ العَ هُ  نَفسَ دَ  ــوَّ عَ ــن  مَ وَ
ــلَــى  ـــقَّ عَ شَ ـــيءٌ أَ ــيــسَ شَ ــلَ ، فَ ـــالِ ابِ األَعـــمَ بـــوَ ــيــعِ أَ ــمِ ا فِــي جَ ـــذَ هَ . وَ ــلِ گِ ــمَ الــعَ وَ

.(٤) كسِ بِالعَ ا  ذَ كَ وَ  ، هِ يرِ لِغَ اقِ  نفَ اإلِ نَ  مِ گِ  قِ  نفِ المُ
: النَّاسِ أَجلِ  مِن  لَ  مَ العَ كِ  ترُ تَ الَ  ا:  ادِسً سَ  

ةِ  ـــالَ ـــن صَ وعٌ مِ ـــشـــرُ ردٌ مَ ـــهُ وِ ــــانَ لَ ــــن كَ مَ م۴ِ: «وَ ســــــالَ ــيــخُ اإلِ ــــالَ شَ قَ
هُ أَن  نبَغِي لَ الَ يَ ، وَ انَ يثُ كَ يهِ حَ لِّ هُ يُصَ إِنَّ ، فَ لِكَ يرِ ذَ ، أَو غَ يلٍ ى، أَو قِيَامِ لَ حَ الضُّ
هُ  لُ فعَ هُ يَ نَّ لبِهِ أَ ن قَ ڤُ مِ لِمَ ا عَ ، إِذَ ينَ النَّاسِ ونِهِ بَ َجلِ كَ وعَ ألِ شرُ هُ المَ ردَ عَ وِ دَ يَ

.(٥)« صِ خالَ اإلِ اتِ  دَ فسِ مُ وَ  ، اءِ يَ الرِّ نَ  مِ تِهِ  مَ الَ سَ فِي  هِ  ادِ اجتِهَ عَ  مَ گِ  را  سِ
: صِ خالَ اإلِ فِي  نَقصٌ  فِيهِ  ةِ  فَ عرِ المَ مُ  الَ سَ ا:  ابِعً سَ  

؟  يْرٌ مِ خَ الَ سْ ملسو هيلع هللا ىلص: أَيُّ اإلِ أَلَ النَّبِيَّ الً سَ جُ وک: أَنَّ رَ رٍ مْ ڤِ بْنِ عَ بْدِ نْ عَ عَ
رواه ابن أبي شيبة في «الـمصنف» (٣٥١٧٧)، وإسناده صحيح.   (١)

«موارد األمان» (ص ١٤٨). المصدر السابق.(٢)   (٣)
«عدة الصابرين» (ص ٨٢).   (٤).(٢٦٣/٢) «الكبر الفتاو»  (٥)



١٥٩
 .(١)« فْ رِ نْ لَمْ تَعْ مَ ، وَ فْتَ رَ نْ عَ لَى مَ مَ عَ الَ أُ السَّ رَ قْ تَ ، وَ امَ : «تُطْعِمُ الطَّعَ الَ قَ

؟(٢) الِهِ أَحوَ وَ  ، هِ ورِ مُ أُ وَ  ، الِهِ صَ خِ أَيُّ  أَي:  ؟»  يْرٌ خَ مِ  الَ سْ اإلِ : «أَيُّ  هُ ولُ قَ
ا  ــذَ »؛ هَ فْ ـــرِ ـــعْ ـــمْ تَ ـــنْ لَ مَ ، وَ ـــتَ فْ ـــرَ ـــنْ عَ ــى مَ ــلَ مَ عَ ـــالَ أُ الـــسَّ ـــرَ ـــقْ تَ : «وَ ـــهُ ـــولُ قَ وَ
الَ  وَ  ، ــيــتَــهُ ــقِ لَ ـــن  مَ ـــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــمُ  ــلِّ ــسَ تُ أَي:   .(٣) مِ ــــالَ الــــسَّ ـــاءِ  فـــشَ إِ اعِ  نـــــوَ أَ ـــلُ  فـــضَ أَ

.(٤) ينَ سلِمِ بِالمُ وصٌ  مَخصُ ومُ  مُ العُ ا  ذَ هَ وَ  ، هُ فُ تَعرِ مَن  بِهِ  صَّ  تَخُ
ــا،  ــالـِـهَ فــعَ ـــيـــرَ أَ ـــلَ [ملسو هيلع هللا ىلص] خَ ـــعَ ـــجَ )۴: «فَ ـــابِـــيُّ (ت٣٨٨هــــــــ ـــطَّ ــــالَ الـــخَ قَ
انِ  امُ األَبــــدَ ــــوَ ـــهِ قِ ي بِ ــــذِ ، الَّ ــامِ ــعَ ـــامَ الــطَّ : إِطـــعَ ــةِ ــوبَ ــثُ ــا فـِـي األَجــــرِ والــمَ ــهَ ــلَ ــضَ فَ أَ وَ
 ، الِ ـــنَ األَقــــوَ ــم مِ ــهِ ــوقِ ــقُ ــاءُ حُ ــضَ ــونُ بِـــهِ قَ ــكُ ــا يَ ــانِ مَ ــيَ ـــى بَ ـــاءَ إِلَ ـــمَّ جَ ، ثُ ـــسِ األَنـــفُ وَ
الَ  اما  عَ هُ  لَ عَ جَ وَ ؛  مِ الَ السَّ اءَ  إِفشَ  : امِ كرَ اإلِ وَ البِرِّ  فِي  ا  هَ عَ أَوسَ وَ ا  هَ يرَ خَ لَ  عَ فَجَ
ظِّ  حَ ن  مِ يئًا  رِ بَ  ، گِ ا  الِصً خَ ونَ  لِيَكُ ف،  يَعرِ لَم  مَن  ونَ  دُ فَ  رَ عَ مَن  بِهِ  صُّ  يَخُ
         .(٥)« ائِعٌ شَ فِيهِ  سلِمٍ  مُ لِّ  كُ قُّ  فَحَ  ، مِ سالَ اإلِ ارُ  عَ شِ هُ  َنَّ ألِ  ، نُّعِ التَّصَ وَ النَّفسِ 

 ، فهُ عرِ يَ لَم  أَم  هُ  فَ رَ عَ يَهُ  قِ لَ نْ  مَ لِّ  كُ لَى  لِّمَ «عَ سَ يُ أَن  انِ  نسَ اإلِ لَى  عَ يَنبَغِي  فَ
لَى  عَ إِالَّ  لِّمُ  سَ يُ الَ  ي  ــذِ الَّ عنِي:  يَ ؛  صِ خــالَ اإلِ فِي  نَقصٌ  فِيهِ  ةِ  فَ عرِ المَ مُ  ــالَ سَ وَ
نْ  مَ لَى  عَ لِّمُ  سَ يُ ي  ــذِ الَّ ــوَ  هُ خلِصُ  الـمُ ــلِ  بَ  ، ــاقِــصٌ نَ ــهُ  صُ إِخــالَ ا  ــذَ هَ  ، فَ ــرَ عَ مَن 

.(٦)« فْ رِ عْ يَ مْ  لَ نْ  مَ وَ فَ  رَ عَ
اطِ  ــــرَ شْ ـــنْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ مِ ڤِ ـــــولُ سُ ـــالَ رَ : قَ ــــالَ ــودٍگ قَ ــعُ ــسْ ـــنِ مَ ـــنِ ابْ عَ

رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩).  «السراج الوهاج» (٢٤٧/١). (١)   (٢)
«فتح الباري» (٤٤/١)، البن رجب الحنبلي۴.   (٣)

ان]. «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» (٥٦/١ - ٥٧)، للسيوطي۴ [دار ابن عفَّ  (٤)
نن في شرح صحيح البخاري» (٣٨/١). «أَعالم السُّ  (٥)

مة ابن عثيمين۴. «شرح بلوغ الـمرام» (٣٨٩/٦)، للعالَّ  (٦)



١٦٠
 .(١)« ةِ فَ رِ عْ لِلْمَ إِالَّ  يْهِ  لَ عَ مُ  لِّ يُسَ الَ   ، لِ جُ الرَّ لَى  عَ لُ  جُ الرَّ مَ  لِّ يُسَ نْ  أَ  : ةِ اعَ السَّ

 : تَكَ يرَ رِ سَ أَصلِح  نًا:  امِ ثَ  
  يَـرَ لَ م،  اتـِهِ بَقَ طَ ــةِ  ــافَّ بِــكَ الــنَّــاسِ  ــنَ  مِ ـــــهُ  ــولَ حَ ـــنْ  مَ وَ هِ  نَفسِ فـِي  لَ  تَأَمِّ الـمُ إِنَّ 
رِ  ظَاهِ بِالـمَ ــةِ  ــنَــايَ الــعِ ـــــى  إِلَ  - ڤُ  ــــمَ حِ رَ ــنْ  مَ إِالَّ   - ــامــا  تَ ــا  افً ــرَ ــصِ انْ وَ ــا  ــالِــغً بَ ـامـًا  تِمَ اهْ
ــرِ  ــائِ خَ الــذَّ وَ لبِيَّةِ  القَ ـــــالِ  بِــاألَعــمَ ةِ  نَايَ العِ ــنِ  عَ ــةً  ــامَّ عَ ــونُ  ــكُ تَ ــادُ  ــكَ تَ ــةً  ــفــلَ غَ وَ  ، رئِيَّةِ الـمَ

. ةٌ يَ اوِ ائِرُ خَ رَ السَّ ، وَ يَةٌ اهِ رُ زَ ظَاهِ المَ . فَ ـيَّةِ فِ الـخَ
 ، ــيَــةِ ــامِ ــدِ الــسَّ ــاصِ ــقَ الــمَ ، وَ ــةِ ــالِــيَ ــالِــبِ الــعَ ــطَ ـــنَ الــمَ ةِ مِ يــرَ ــرِ حَ الــسَّ ــــالَ ـــعَ أَنَّ إِصْ مَ

ا. هَ الُ إِالَّ بـِ وَ لُحُ األَحْ ، الَ تَصْ ةٌ يمَ رِ ةٌ كَ ايَ غَ ، وَ ةٌ ظِيمَ أُمنِيَةٌ عَ ، وَ الِيَةِ بِ الغَ اهِ وَ المَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ولِ سُ ابِ رَ ن أَصحَ لَ نَاسٌ مِ خَ : دَ الَ ، قَ ارِ زَّ ن يَحيَى بنِ الجَ عَ
ملسو هيلع هللا ىلص،  ڤِ ــولِ سُ رَ رِّ  سِ ن  عَ ثِينَا  دِّ حَ  ، نِينَ ؤمِ المُ مَّ  أُ ا  يَ وا:  الُ قَ فَ  ، ةَ لَمَ سَ مِّ  أُ لَى  عَ
ـــرَّ  ـــيـــتُ سِ فـــشَ : أَ ــــتُ ــــلْ ــــقُ ـــــتُ فَ مْ ـــــدِ ـــــمَّ نَ ، ثُ اءً ــــــــوَ ــــهُ سَ ــــتُ ــــيَ نِ ــــالَ عَ هُ وَ ــــــرُّ ــــــانَ سِ ــــت: كَ ــــالَ قَ

.(٢)« نتِ «أَحسَ  : الَ قَ فَ  ، هُ أَخبَرتُ لَ  خَ دَ ا  لَمَّ فَ الَت:  قَ ملسو هيلع هللا ىلص!  ڤِ ولِ سُ رَ
ـــرُ  ائِ ـــرَ سَ ــرُ  ــبَ ــخــتَ تُ أَي:  [الــــطــــارق]؛   ﴾K   J   I   H﴿ ڤُگ:  ــــــالَ قَ
 ، وهِ جُ اتِ الوُ حَ فَ لَى صَ رٍّ عَ شَ يرٍ وَ ن خَ لُوبِ مِ انَ فِي القُ ا كَ رُ مَ يَظهَ ، وَ ورِ دُ الصُّ
ي  فَفِ ١٠٦]؛  عــمــران:  ﴾ [آل  ¬ «     ª   ©   ¨   §﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ
 ، ةِ يَامَ القِ ومَ  يَ ا  مَّ أَ وَ  ، لِلنَّاسِ يَانًا  عِ رُ  يَظهَ الَ  وَ  ، األَشيَاءِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ تِمُ  نكَ يَ نيَا،  الدُّ

.(٣) نِيَةً الَ عَ ورُ  األُمُ يرُ  تَصِ وَ  ، ارِ جَّ الفُ ورُ  فُجُ وَ  ، ارِ األَبرَ بِرُّ  رُ  يَظهَ فَ
نَ  تهُ مِ عَ ا أَودَ اذَ مَ ، وَ ائِرِ مَ نَ الضَّ يهِ مِ لَ ت عَ ا انطَوَ مَ ، وَ لُوبُ اتَيكَ القُ گِ هَ وَ
اه لغيره األلباني۴ في «الصحيحة» (٦٤٨). رواه أحمد (٤٠٥/١ - ٤٠٦ رقم ٣٨٤٨)، وقوَّ  (١)

 . «أخرجه أحمد (٣٠٩/٦)، بسندٍ حسنٍ «تيسير الكريم الرحمن» (ص١٢٩٦ -  ١٢٩٧).(٢)   (٣)



١٦١
 : ائِرُ رَ السَّ بلَى  تُ ومَ  يَ ا  يَّمَ سِ الَ  وَ ا!  هَ ارِ أَسرَ طِيبُ  گِ  وَ ؟!  ائِرِ خَ الذَّ وَ نُوزِ  الكُ

ـــةٌ ـــهـــجَ بَ ـــــــورٌ وَ نُ ـــيـــبٌ وَ ـــا طِ ـــهَ و لَ ـــبـــدُ ـــيَ (١) سَ ـــرُ ائِ ـــرَ ــبــلَــى الـــسَّ ـــومَ تُ ـاءٍ يَ ــنـَ ــســنُ ثَ حُ وَ
وَ  هُ وَ  ، ةٌ طِيفَ لَ رِّ  بِالسِّ الِ  األَعمَ نِ  عَ التَّعبِيرِ  فِي  «وَ يِّم۴ِ:  القَ ابنُ  الَ  قَ
هُ  لُ مَ عَ انَ  كَ ةً  الِحَ صَ هُ  تُ يرَ رِ سَ انَت  كَ ن  فَمَ  ، البَاطِنَةِ ائِرِ  رَ السَّ تَائِجُ  نَ الَ  األَعمَ نَّ  أَ
ــانَــت  ــن كَ مَ ، وَ ــاءً ــيَ حَ ــا وَ اقً إِشــرَ ا وَ ـــورً : نُ ــهِ جــهِ ــى وَ ــلَ ــهُ عَ تُ يــرَ ــرِ و سَ ــبــدُ ــتَ ــا، فَ ــالِــحً صَ
و  ــبــدُ ــتَ ، فَ تِـــهِ ـــورَ ــارَ بِـــصُ ــبَ ، الَ اعــتِ ــهِ تِ يــرَ ــرِ ــا لِــسَ ــعً ــابِ ــهُ تَ ــلُ ــمَ ـــانَ عَ ، كَ ةً ـــدَ ـــاسِ ــهُ فَ تُ يــرَ ــرِ سَ
فِي  يهِ  لَ عَ و  بدُ يَ ي  ــذِ الَّ ــانَ  كَ إِن  وَ ينًا.  شَ وَ ةً  ظُلمَ وَ ا  ادً ــوَ سَ هِ  جهِ وَ لَى  عَ هُ  تُ يرَ رِ سَ
ونُ  يَكُ وَ  ، هُ تُ يرَ رِ سَ يهِ  لَ عَ و  تَبدُ ةِ  يَامَ القِ يَومَ  فَ  ، هُ تُ يرَ رِ سَ الَ  هُ  لُ مَ عَ وَ  هُ ا  إِنَّمَ نيَا،  الدُّ

ا»(٢).  هَ لَ ورُ  الظُّهُ وَ كمُ  الحُ
K﴾ [الطارق]:         J       I   H  ﴿ الَى:  عَ تَ ولِهِ  قَ ـيرِ  تَفسِ فِي  ا  أَيضً الَ  قَ وَ
ــهُ  ــيــنَ ـــتِـــي بَ ڤِ الَّ ــــرُ ائِ ــــرَ ــــيَ سَ هِ ، وَ ةٍ يــــرَ ــــرِ ــمــعُ سَ ـــرُ جَ ائِ ـــرَ الـــسَّ ...، وَ ـــرُ ـــبَ ـــخـــتَ «أَي: تُ
ــنَ  ــهُ مِ ــعُ ائِ ــرَ شَ ، وَ ــرِ ائِ ــرَ ــنَ الــسَّ ــانُ مِ يــمَ ــاإلِ ، فَ ــنِــهِ گِ ــاطِ بَ هِ وَ ــرِ ــاهِ هِ فِــي ظَ ــبــدِ ــيــنَ عَ بَ وَ
ن  مِ ا  يهَ دِّ ؤَ مُ وَ ا،  هَ رِّ شَ ن  مِ ا  هَ يرُ خَ رَ  يَظهَ تَّى  حَ  ، اليَومَ لِــكَ  ذَ تُختَبَرُ  فَ  ، ائِرِ رَ السَّ
نَ  مِ ا  يَاتِهَ قتَضَ مُ ارِ  إِظهَ وَ ا،  هَ ارِ بِإِظهَ ائِرُ  رَ السَّ تُختَبَرُ  عنَى:  المَ وَ ا...؛  هَ يِّعِ ضَ مُ

.(٣)« مِّ الذَّ وَ مدِ  الحَ وَ  ، ابِ قَ العِ وَ ابِ  الثَّوَ
يَ  هِ ، فَ مِ مَ هِ الْ النِّيَّاتِ وَ دِ وَ اصِ قَ مَ الْ ائِرِ وَ رَ لَى السَّ لُ عَ وَّ عَ مُ ۴: «الْ قَالَ وَ
هُ لُبٌّ  نْ لَ مَ بَثًا ...؛  وَ ا خَ هَ دُّ رُ وْ يَ بًا، أَ هَ الِ ذَ مَ َعْ اسَ األْ لِبُ نُحَ قْ ي يَ يرُ الَّذِ سِ كْ ِ اإلْ

ا»(٤). هُ بِهَ اعَ تِفَ انْ ا، وَ يْهَ تِهِ إِلَ اجَ ةَ حَ دَّ شِ ، وَ ةِ لَ أَ سْ مَ هِ الْ ذِ رَ هَ دْ لَمُ قَ عْ ، يَ لٌ قْ عَ وَ
حُ  وَ إِصالَ نيَا: هُ رءِ فِي الدُّ اتِ لِلمَ اتِم۴ٍ: «قُطبُ الطَّاعَ بُو حَ الَ أَ قَ وَ

«إغاثة اللهفان» (ص٨١). «التبيان في أقسام القرآن» (ص٦٧).(١)   (٢)
المصدر السابق. «زاد المعاد» (٤٢٧/٣).(٣)   (٤)



١٦٢
. ائِرِ مَ الضَّ ادِ  إِفسَ تَركُ  وَ  ، ائِرِ رَ السَّ

ـــامُ  ـــيَ الـــقِ ، وَ ـــهِ تِ يـــرَ ـــرِ حِ سَ ـــامُ بِــــإِصــــالَ ـــمَ هـــتِ : االِ ـــلِ ـــاقِ ـــى الـــعَ ـــلَ ــــبُ عَ اجِ الــــوَ وَ
رَ  ـــدُّ ـــكَ تَ َنَّ  ألِ ؛  ــهِ ـــونـِ ـــكُ سُ وَ ــهِ  ـــتـِ كَ ـــرَ حَ وَ  ، هِ ــــــــارِ إِدبَ وَ ـــالِـــهِ  قـــبَ إِ ـــنـــدَ  عِ ـــلـــبِـــهِ  قَ ـــةِ  اسَ ـــرَ ـــحِ بِ

. هِ ادِ فَسَ ندَ  عِ إِالَّ  ونُ  يَكُ الَ   ، اتِ اللَّذَّ نَغُّصَ  تَ وَ  ، األَوقَاتِ
 ، الِهِ استِعمَ ــى  إِلَ ــاقِــلَ  الــعَ دِّي  ــؤَ يُ ــبَــبٌ  سَ ائِــرِ  ــرَ الــسَّ حِ  صــالَ ِ إلِ ن  يَكُ ــم  لَ ــو  لَ وَ
يهِ  لَ عَ بُ  اجِ الوَ انَ  كَ لَ را،  شَ أَو  انَ  كَ ا  يرً خَ  ، تِهِ يرَ رِ سَ يَّةَ  يفِ كَ يهِ  لَ عَ ڤِ  ارُ إِظهَ إِالَّ 

ا(١). هَ دِ اهُ عَ تَ ن  عَ اءِ  غضَ اإلِ ةَ  قِلَّ
هُ  ندَ عِ هُ  إِنَّ فَ يبَكَ  غَ هُ  لَ أَصلِح  وَ  ، نِيَةٌ الَ عَ هُ  ندَ عِ ا  إِنَّهَ فَ تَكَ  يرَ رِ «سَ گِ  ر  فَطَهِّ

.(٢)« رٌ ظَاهِ هُ  ندَ عِ هُ  إِنَّ فَ اطِنَكَ  بَ هُ  لَ كِّ  زَ وَ  ، ةٌ ادَ هَ شَ
ــدقِ  ــونُ بِــصِ ــكُ ةِ يَ يــرَ ــرِ حُ الــسَّ ــيــن۴َ: «إِصــــالَ ــيــمِ ــثَ ــةُ ابـــنُ عُ مَ ــالَّ ـــالَ الــعَ قَ
وهُ  عُ نَفَ  ، ــوهُ مُّ ذَ أَو  وهُ  حُ دَ مَ  ، لقِ بِالخَ هتَمُّ  يَ الَ  يثُ  بِحَ ڬ،  ڤِ ــعَ مَ صِ  خــالَ اإلِ
ــهُ  ــلــبُ قَ ــا، وَ ــيــمً ــعــظِ تَ ــةً وَ ــبَّ ــحَ مَ ــا، وَ ــهً لُّ ــأَ تَ ا، وَ ــدً ــبُّ ــعَ ڤِ تَ ـــعَ ــهُ مَ ــلــبُ ــونُ قُ ــكُ ، يَ وهُ ــــرُّ أَو ضَ
لَم  هُ  أَ أَخطَ ا  مَ وَ  ، لِيُخطِئَهُ ن  يَكُ لَم  هُ  ابَ أَصَ ا  مَ نَّ  أَ علَمُ  يَ ا،  تَدبِيرً وَ ا  يرً تَقدِ ڤِ  عَ مَ
ونَ  ى أَن يَكُ سَ : عَ ولُ قُ عَ األَمرُ يَ قَ ا وَ ، إِذَ هُ ڤُ لَ رَ دَّ ا قَ ى بِمَ ، يَرضَ يبَهُ ن لِيُصِ يَكُ

  ¾   ½   ¼   »   º    ¹   ﴿ ڬ:  ڤِ ــولَ قَ ا  ائِمً دَ رُ  يَستَشعِ ا،  يرً خَ
﴾ [النساء]، ﴿ )  (  *   +  ,  -  ./      Â  Á  À  ¿
 ﴾   =   <      ;   :   9   8    7 6    5   4   3   2   1   0
لبُكَ  قَ ونَ  يَكُ أَن  يءٍ  شَ ــمُّ  هَ أَ  ، بِــاگِ لبِ  القَ لُّقِ  عَ تَ ن  مِ لِــكَ  ذَ أَشبَهَ  ا  مَ وَ [البقرة]؛ 
كَ  مُّ هُ يَ الَ  َنَّكَ  ألِ ؛  تُكَ يرَ رِ سَ ت  لُحَ صَ ا  ائِمً دَ ڤِ  عَ مَ انَ  كَ ا  إِذَ وَ ا،  ائِمً دَ ڤِ  عَ مَ

«روضة العقالء ونزهة الفضالء» (ص ٢٧). «طريق الهجرتين» (ص٤٢).(١)   (٢)



١٦٣
چ،  ــكَ بِّ ــرَ ــا بِ ــقً ــلِّ ــتَــعَ مــتَ مُ ــا دُ ، مَ ـــلُّ قَ ــل أَ ، بَ ــكَ ــفــسِ ــثــلُ نَ كَ مِ ــنــدَ ــلــقُ عِ ، الــخَ ــلــقُ الــخَ

.(١)« دٌ أَحَ نَّكَ  مَّ هُ يَ فَالَ   ، بلِهِ بِحَ ا  مً عتَصِ مُ  ، اهُ دَ بِهُ ا  يً هتَدِ مُ  ، بِهِ ا  مً عتَصِ مُ
انَ  يفَ كَ بَالِ كَ ، لَم تُ كَ رِ ظَاهِ اطِنُكَ كَ انَ بَ ا كَ إِذَ ۴: «فَ اجِّ الَ ابنُ الحَ قَ
عُ  وضِ المَ هُ  إِنَّ فَ  ، كَ ــرِ ــاهِ ظَ لَى  عَ كَ  قِيَامِ ن  مِ ــدَّ  شَ أَ  ، اطِنِكَ بَ لَى  عَ ــم  قُ وَ ؟!  كَ مــرُ أَ
كَ  رَ ظَاهِ ــنُ  يِّ ــزَ تُ ا  مَ ــدَّ  شَ أَ يهِ  إِلَ ڤُ  رَ لِيَنظُ  ، ــنــهُ يِّ زَ وَ نَظِّفهُ  فَ  ، طَّلِعٌ مُ ڤُ  فِيهِ ي  ــذِ الَّ

.(٢)« بُولٍ قَ وَ نكَ  مِ ةٍ  نَايَ بِعِ لَكَ  قُولُ  أَ ا  مَ م  افهَ فَ  ، هِ يرِ غَ رِ  لِنَظَ
نْظُرُ إِلَى  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ ڤَڤَ الَ يَ ڤِ ولُ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَگ قَ رَ يْ رَ بِي هُ نْ أَ عَ

.(٣)« مْ الِكُ مَ عْ أَ وَ مْ  لُوبِكُ قُ إِلَى  نْظُرُ  يَ لَكِنْ  وَ  ، مْ الِكُ وَ مْ أَ وَ مْ  كُ رِ وَ صُ
 ، ظِيمُ العَ الفَضلُ  وَ زمُ  الحَ ا  بِهَ فَ  ، ائِرِ رَ السَّ الِ  أَعمَ ن  مِ ظَّكَ  حَ يِّع  تُضَ فَالَ 
ا  مَ يلِ  تَحصِ ندَ  عِ ا  لَيهَ عَ رُ  تُؤجَ وَ ــٰهِچ،  لَ اإلِ ندَ  عِ ا  هَ قَدرِ ن  عَ رُ  يَقصُ صفُ  الوَ وَ

. افِلُونَ غَ ا  نهَ عَ النَّاسُ  وَ  ، ورِ دُ الصُّ فِي 
 ، جُ ــوَ أَحْ ــيــهِ  إِلَ ــوَ  هُ وَ بدِ  لِلعَ ــعَ  ــفَ نْ أَ ــيءِ  الــشَّ ــودُ  جُ وُ ــانَ  كَ ا  لَّمَ «كُ ــهُ  نَّ بِــأَ ــمْ  ــلَ اعْ وَ
هِ  ــودِ جُ ــوُ ــهُ بِ ــمُ لُّ ــأَ ـــانَ تَ ، كَ ـــهُ ــعَ لَ ــفَ نْ ــهُ أَ مُ ــدَ ـــانَ عَ ــا كَ ــمَ ــلَّ كُ ، وَ ـــدَّ شَ هِ أَ ــدِ ــقْ ــفَ ــهُ بِ ــمُ لُّ ــأَ ـــانَ تَ كَ
 ، تِـــهِ يـــرَ ـــرِ حِ سَ ـــــالَ »(٤) إِصْ ـــــنْ ــدِ مِ ــبْ ــعَ ـــعُ لِــلْ نـــفَ قِ أَ طـــــالَ ــى اإلِ ــلَ ــــيءَ عَ الَ شَ ، وَ ـــــدَّ شَ أَ
بَلْ   ، اتِهِ ضَ رْ لِمَ هِ  إِيثَارِ وَ  ، بِّهِ بِحُ هِ  مِ نَعُّ تَ وَ  ، هِ رِ كْ بِذِ الِهِ  تِغَ اشْ وَ  ، لَىڤِ «عَ إِقبَالِهِ  وَ
هُ  لَ ــيءٍ  شَ ــمُ  آلَ هُ  مُ دَ عَ فَ  ، لِكَ بِذَ إِالَّ  ةَ  جَ بَهْ الَ  وَ ورَ  ــرُ سُ الَ  وَ يمَ  نَعِ الَ  وَ هُ  لَ يَاةَ  حَ الَ 

  .(٥)« يهِ لَ عَ ا  ابً ذَ عَ هُ  دُّ أَشَ وَ
«لقاء الباب الـمفتوح» (١١/١١). «الـمدخل» (٤٥/١/٢).(١)   (٢)

رواه مسلم (٢٥٦٤). «الداء والدواء» (ص ٣٠٤).(٣)   (٤)
المصدر السابق.  (٥)



١٦٤
: التَّالِيَ يثَ  دِ الحَ ينَيكَ  عَ نُصبَ  اجعَل  وَ

تِي  مَّ أُ ــنْ  مِ ــا  امً ــوَ قْ أَ ــنَّ  ــمَ ــلَ َعْ «ألَ  : ــالَ قَ ــهُ  نَّ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ــنِ  عَ ــانَگ:  بَ ــوْ ثَ ــنْ  عَ
اڤُڤُڬ  هَ لُ عَ يَجْ فَ ا،  بِيضً  ، ةَ امَ تِهَ بَالِ  جِ ــثَــالِ  مْ أَ نَاتٍ  سَ بِحَ ةِ  يَامَ القِ مَ  ــوْ يَ ــونَ  تُ ــأْ يَ
نْ الَ  ــنَــا، أَ ــم لَ ــهِ ــلِّ ــنَــا، جَ ــم لَ ــهُ ــفْ ! صِ ڤِ ــــولَ سُ ــا رَ : يَ ــانُ بَ ــوْ ـــالَ ثَ ا». قَ ــورً ــثُ ــنْ ــاءً مَ ــبَ هَ
ــم،  تِــكُ ــدَ ــلْ ـــنْ جِ مِ ــم وَ ــكُ انُ ــوَ ــم إِخْ ــهُ ـــا إِنَّ مَ : «أَ ـــالَ ، قَ ــمُ ــلَ ــعْ ــنُ الَ نَ ــحْ نَ ــم وَ ــنْــهُ ــونَ مِ ــكُ نَ
ڤِڤِ  مِ ارِ حَ بِمَ لَوا  خَ ا  إِذَ  ، امٌ ــوَ قْ أَ م  لَكِنَّهُ وَ  ، ونَ ذُ أْخُ تَ ا  مَ كَ يْلِ  اللَّ نَ  مِ ونَ  ذُ أْخُ يَ وَ

ا»(١). وهَ كُ تَهَ انْ
 ، يَةً اهِ زَ ا  لُوهَ عَ جَ وَ رِ  ظَاهِ بِالمَ اعتَنَوا  وَ  ، ةٍ ــرَ ــاهِ ظَ الٍ  بِأَعمَ وا  امُ قَ ءِ  الَ ــؤُ ــهَ فَ
ــواڤَ فِي  ــبُ اقِ ــرَ ــم يُ ــلَ ، فَ ــةً يَ ــاوِ ــا خَ ــوهَ ــلُ ــعَ جَ ــم، وَ ــنَــهُ اطِ ــوَ بَ ــم، وَ هُ ــرَ ائِ ــرَ ــوا سَ ــلُ هــمَ أَ وَ

م. تِهِ ا لَوَ خَ
: ائِلِ القَ قَولُ  م  لَيهِ عَ بِقُ  نطَ يَ ءِ  الَ ؤُ هَ

ـــــــهُ ـــــــانَ ــــــلــــــقِ إِحـــــــسَ ـــــــيـــــــنَ الــــــخَ ـــــــــرَ بَ ــــــالَأَظـــــــــهَ ــــــا خَ ــــــمَّ ٰـــــــنَ لَ حـــــــمَ ــــــــــفَ الـــــــرَّ ــــــــــالَ خَ وَ
ـــعِ  اقِ ـــوَ ـــى الـــمَ ـــلَ ـــونَ عَ ـــلُ ـــدخُ يَ ڤِ وَ مِ ـــارِ ـــحَ ــمَ ـــونَ بـِ ـــخـــلُ يـــنَ يَ ـــذِ ــــأنِ لِـــلَّ ـــم يَ ـــلَ فَ أَ
أَن  ــبــلِ  قَ ــن  مِ  : ـــىڤِ إِلَ ــوا  ــتُــوبُ يَ أَن   ، ةَ لِيعَ الخَ مَ  األَفـــالَ ونَ  ــدُ ــاهِ ــشَ يُ وَ  ، ــةِ ــيَّ ــاحِ بَ اإلِ
فِيهِ  ومُ  ــدُ يَ ــومَ  يَ  . ورِ ــدُ الــصُّ فِــي  ــا  مَ فِيهِ  لَ  صَّ يُحَ وَ  ، ائِــرُ ــرَ الــسَّ فِيهِ  بلَى  تُ ــومٌ  يَ ــأتِــيَ  يَ

 . مُ دَ القَ بِهِ  لَّت  زَ ن  لِمَ  ، مُ النَّدَ
ـــ ـــ ـــ ـــ ــحـــ اســتَ ـــلـــبِ وَ ةَ الـــقَ ـــــرَ ي ـــــرِ ـــــل سَ ـــــأَمَّ تَ (٢) وَ ــــرُ ائِ ــــرَ ــى الــــسَّ ــبــلَ ـــــومَ تُ ڤِ يَ ــــــنَ ــــيِ مِ

رواه ابن ماجه (٤٢٤٥)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (٥٠٥).   (١)
«مدارج السالكين» (٤٢/٢).  (٢)



١٦٥
ونُ  تَكُ ةٍ  يرَ رِ سَ أَيَّ   : شرِ الحَ ومَ  يَ تَعلَمُ  ! «سَ تِكَ يرَ رِ سَ حَ  إِصالَ الً  همِ مُ يَا  فَ

K﴾ [الطارق]»(١).   J   I   H﴿ ا،  لَيهَ عَ
ــةٍ ــاعَ ـضَ ضِ أَيَّ بـِ ــــرْ مَ الــــعَ ـــــوْ ــمُ يَ ــلَ ــيَــعَ (٢)سَ الَ صَّ انَ حَ ا كَ نِ مَ زْ نْدَ الوَ عِ اعَ وَ أَضَ

 ، ــدرَ حُ الــصَّ ـــشـــرَ تَ ، وَ جــهَ رُ الــوَ ـوِّ ــنـَ ــتِــي تُ ـــيَ الَّ ڤِ «هِ ــةَ ــبَّ ــحَ نَّ مَ ـــأَ ــمُ بِ ــلَ ــعْ الَ تَ أَ
 ، ةِ مَ رَّ حَ المُ رِ  وَ الصُّ بَّةَ  حَ مَ الَ   ، ةِ يقَ قِ الحَ لَى  عَ يَاةَ  الحَ تُطَيِّبُ  وَ  ، لبَ القَ تُحيِي  وَ
ــرِ  ائِ ــرَ ــيــرِ سَ ــن خَ ــا مِ ــبِــهَ ــاحِ ةُ صَ يــرَ ــرِ ــانَــت سَ ، كَ ــاءِ ــقَ ـــومَ الــلِّ ــرُ يَ ائِ ــرَ ــيَــتِ الــسَّ ــلِ ا بُ إِذَ وَ

: قِيلَ ا  مَ كَ  ، بَادِ العِ
ــا ــشَ الــحَ ــلــبِ وَ ــرِ الــقَ ــمَ ــضْ ــم فِـــي مُ ــكُ ــى لَ ــبــقَ ــيَ سَ

(٣)« ــــــرُ ائِ ــــــرَ ــــى الــــــسَّ ــــلَ ــــبْ مَ تُ ـــــــــوْ ـــــــبٍّ يَ ةُ حُ يـــــــرَ ـــــــرِ سَ
ا  بِهَ احِ صَ ــلَــى  عَ ابٌ  ــذَ عَ ي  هِ َفِهَ ــيــرِ لِــغَ ــبَّــةٍ  ــحَ مَ ــلُّ  ــيِّــم۴ِ: «كُ الــقَ ابــنُ  ــالَ  قَ
تِهِ  طَاعَ لَى  عَ ينُ  عِ يُ وَ  ، بَّتِهِ حَ مَ إِلَى  و  يَدعُ ا  مَ بَّةَ  حَ مَ وَ بَّتَهُ  حَ مَ إِالَّ   ، يهِ لَ عَ ةٌ  سرَ حَ وَ

.(٤)« ائِرُ رَ السَّ بلَى  تُ ومَ  يَ لبِ  القَ فِي  ى  تَبقَ تِي  الَّ يَ  هِ هِ  ذِ هَ فَ  ، اتِهِ رضَ مَ وَ
أَن  بْلِ  قَ ن  مِ  ، هُ تَ يرَ رِ سَ يُصلِحَ  أَن   : هُ الَ نَكَ ــافَ  خَ وَ  ، ىڤَ اتَّقَ نِ  بِمَ يقٌ  قِ فَحَ
حُ  ارِ وَ الْجَ فِيهِ  دُ  هَ تَشْ وَ  ، الُ ــوَ َهْ األْ فِيهِ  ادَفُ  ــتَــرَ تَ وَ  ، بَالُ الْجِ فِيهِ  فُ  نْسَ مٌ «تُ ــوْ يَ أْتِيَ  يَ
ــبَــاطِــلُ فِيهِ  ــيــرُ الْ ــصِ يَ ، وَ ــائِــرُ ــمَ ــرُ فِيهِ الــضَّ ــهَ ــظْ تَ ، وَ ــرُ ائِ ــرَ ــبْــلَــى فِيهِ الــسَّ تُ ، وَ ـــــالُ صَ َوْ األْ وَ
لُ  صَّ يُحَ وَ ا،  وفً رُ عْ مَ ولُ  هُ جْ مَ الْ وَ ا،  وفً شُ كْ مَ تُورُ  سْ مَ الْ وَ  ، نِيَةً الَ عَ رُّ  السِّ وَ ا،  رً ظَاهِ
بِّ  امُ الرَّ كَ ي أَحْ رِ تَجْ ؛ وَ بُورِ قُ ا فِي الْ جُ مَ رُ يَخْ ثَرُ وَ بَعْ ا يُ مَ ، كَ ورِ دُ ا فِي الصُّ و مَ بْدُ يَ وَ
لَى  ارِ عَ هِ الدَّ ذِ هُ فِي هَ امُ كَ تْ أَحْ رَ ا جَ مَ ، كَ النِّيَّاتِ ودِ وَ صُ لَى القُ نَالِكَ عَ الَى هُ عَ تَ

«الفوائد» (ص١١٥). «الداء والدواء» (ص٣١٤).(١)   (٢)
المصدر السابق (ص٣٦٢). «روضة المحبين» (ص٢٨٧).(٣)   (٤)



١٦٦
نَ  مِ ا:  ابِهَ حَ أَصْ لُوبِ  قُ فِي  ا  بِمَ وهٌ  جُ وُ بْيَضُّ  تَ مَ  وْ يَ  ، اتِ كَ رَ الْحَ وَ الِ  ــوَ َقْ األْ رِ  اهِ ظَوَ
بِيرِ  صِ لِلْكَ الَ خْ ِ اإلْ قِ وَ دْ الصِّ بِرِّ وَ نَ الْ ا مِ ا فِيهَ مَ ، وَ كِتَابِهِ ولِهِ وَ سُ رَ ةِ گِ وَ 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 انُوا يَخْ مْ كَ هِ سِ َنْفُ مْ ألِ نَّهُ : أَ ونَ ادِعُ خَ مُ لَمُ الْ عْ نَالِكَ يَ ؛ هُ تِيَالِ حْ االِ رِ وَ كْ مَ الْ وَ

.(١)« ونَ رُ عُ ا يَشْ مَ مْ وَ هِ سِ نْفُ ونَ إِالَّ بِأَ رُ كُ مْ ا يَ مَ ، وَ بُونَ لْعَ انُوا يَ مْ كَ ينِهِ بِدِ وَ
ڤُڤُ  هَ ــرِ ــا كَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ڤِ ــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ گ قَ يــكٍ ــرِ ــةَ بــنِ شَ ــامَ سَ ــن أُ عَ

.(٢)« لَوتَ خَ ا  إِذَ لهُ  تَفعَ الَ  فَ يئًا،  شَ نكَ  مِ
ملسو هيلع هللا ىلص  ڤِ ولَ سُ : لِرَ الَ الً قَ جُ نَّ رَ يِّگ: أَ ارِ زيدٍ األَنصَ عيدٍ ابنِ يَ نْ سَ عَ وَ
اً  الـِحِ صَ الً  جُ رَ ي  تَستَـحِ ـا  مَ كَ ڬ،  ڤَ يَ تَستَـحِ أَن  ـيكَ  : «أُوصِ الَ قَ نـِي،  أَوصِ

.(٣)« كَ قَومِ ن  مِ
ــعُ  ــســمَ انِــي، أَو يَ ــرَ ـــ ــي يَ ــومِ ــي قَ ــالِـــــحِ ــنْ صَ ـــلٌ مِ جُ ـــانَ رَ ــو كَ : لَ ــكَ ــل لِــنَــفــسِ ــقُ فَ
ـــنُ  ـــمَّ الَ آمَ ـــــــيگ، ثُ بِّ ـــن رَ ــي مِ ـــــحِ ســتَ ــيــفَ الَ أَ ــكَ ، فَ ـــنْـــهُ ــيــتُ مِ ـــــحَ ســتَ ـــي، الَ مِ ـــالَ كَ

هِ؟! تـرِ سَ شفَ  كَ وَ هِ  تـِ وبَ قُ عُ يلَ  تَعجِ
هِ  رِ ظَاهِ اطِنـِهِ وَ لَـى بَ لِعٌ عَ طَّ ـهُ مُ نَّ أَ ، وَ انَ يثُ كَ اهُ حَ ـرَ ڤَ يَ نَّ لِـمَ أَ نْ عَ إِنَّ مَ فَ
ـــــركَ  لِـــكَ تَ ـــــهُ ذَ ـــبَ لَ ، أَوجَ ـــــهِ اتِ ــوَ ــلَ لِـــكَ فِـــــي خَ ـــــرَ ذَ ـــــحــضَ اســتَ ، وَ ــتِـــــهِ ــالنِـــــيَ عَ هِ وَ ــرِّ ـــ سِ وَ

. ـرِّ السِّ فـِي  ـي  اصِ عَ الـمَ
حطَانـِي۴ُّ:  القَ الَ  قَ

ـــةٍ ـــلـــــــمَ ظُ ــــــي  فـِ ــــةٍ  يــــبَ ـــــــــرِ بِ ـــــوتَ  ـــــلَ خَ ا  إِذَ ـــانِوَ ـــغـــيَ ـــــــــــى الـــطُّ ـــــــةٌ إِلَ ـــــــيَ اعِ الـــنَّـــفـــــــــــسُ دَ وَ
«إعالم الـموقِّعين» (٢١٤/٣ - ٢١٥).  (١)

رواه ابن حبان (٤٠٣)، وحسنه لغيره األلباني۴ في «صحيح موارد الظمآن» (٢١١٦).   (٢)
أخرجه أحـمد فـِي «الزهد» (ص ٥٩)، وصححه األلبانـي۴ فـِي «صحيـح الـجامع» (٢٥٤١).  (٣)



١٦٧
ا إِنَّ ـهَ لْ لَ قُ ــــٰهِ وَ ن نَظرِ اإللَ ي مِ ــــــــي(١)فَاستَـحِ انـِ ـــــــــرَ ــــــالَمَ يَ ـــــقَ الــــــظَّ ـــــلَ ي خَ ــــــــــذِ الَّ

 : دُ نشِ يُ ـاكِ  مَّ السَّ ابنُ  انَ  كَ وَ
ي وَڤُ ـــــا تَستَـحِ نــبِ أَمَ ــنَ الــذَّ ــدمِ ــا مُ ــــــــايَ ــــــــيــــــــكَ ـــــــــ ــــــــانِ ةِ ثَ ــــــــــــلــــــــــــوَ ــــــــــــخَ ـــــــــــــ ـــــــــي ال فــــــــــ

ـا  ــا مَ ــنَ اتُ ــورَ ، عَ ڤِ ــــولَ سَ ــا رَ : يَ ــلــتُ : قُ ـــالَ ــيــدةَگ قَ يــةَ بــنِ حَ ــاوِ ــعَ ــن مُ عَ
لَكَت  مَ ـا  مَ أَو   ، تِكَ وجَ زَ نْ  مِ إِالَّ  تَكَ  ورَ عَ «احفَظ   : الَ قَ ؟  رُ نَذَ ـا  مَ وَ ا  نْهَ مِ نَأتـي 
 : الَ ؟ قَ ـم فـي بَعضٍ هُ ومُ بَعضُ انَ القَ ا كَ ، إِذَ ڤِ ولَ سُ ا رَ : يَ : قُلتُ الَ » قَ يـنُكَ مِ يَ
 ، ڤِ ــولَ سُ رَ ا  يَ  : قُلتُ  : ــالَ قَ ا»  نَّـهَ يَ ـرَ يَ فَال   ، ــدٌ أَحَ ا  نَّـهَ يَ ـرَ يَ ال  أَن  استَطَعتَ  «إِنِ 

.(٢)« النَّاسِ نَ  مِ نْهُ  مِ يُستَـحيَٰى  نْ  أَ قُّ  أَحَ : «ڤُ  الَ قَ الـِياً؟  خَ نَا  دُ أَحَ انَ  كَ ا  إِذَ
ال  ــالِـــــيــاً  خَ ــانَ  كَ إِن  وَ  ، ـــــهُ تَ ــورَ عَ يَستُـرَ  أَن   : ــلَ جُ الــرَّ الــنَّــبـــــي۵ُّ  ـــرَ  مَ ــد «أَ ــقَ فَ
 ، إِجــاللِـــــهِ ــهِ وَ ــعــظِــيــمِ تَ ، وَ ــهُ ــنْ ــربِ مِ ــبِ الــقُ ــسَ ـــــٰى حَ ــلَ ، عَ ڤِ ـــعَ بـــاً مَ دَ ، أَ ـــدٌ حَ اهُ أَ ــرَ ـــ يَ

.(٣)« هِ ارِ قَ وَ ةِ  فَ عرِ مَ وَ  ، نْهُ مِ يَاءِ  الـحَ ةِ  دَّ شِ وَ
. رٌ حٌ ظَاهِ الَ ا صَ ادِهَ عَ فَسَ عُ مَ نْفَ ا يَ هُ مَ إِنَّ ؛ فَ ائِرِ رَ حِ السَّ الَ اگَڤَ فِي إِصْ فَ

.[٥١ C﴾ [األحزاب:    B   A     @ ڤُگ: ﴿?   الَ قَ
؟ لبِكَ قَ ن  مِ ڤُ  علَمُ يَ ا  اذَ مَ  : بِيبُ الحَ األَخُ  ا  هَ يُّ أَ انظُر  فَ

إِنَّ  فَ ؛  ةَ يَّ الطَّوِ أَخلِصِ  وَ  ، النِّيَّةَ حِ  حِّ صَ وَ أَخلِص  وَ  ، أَصلِحهُ وَ لبَكَ  قَ اوِ  دَ
م. لُوبِهِ قُ حُ  الَ صَ  : بَادِ العِ نَ  مِ ڤِ  ادَ رَ مُ

ملسو هيلع هللا ىلص:  ڤِ ـــــــــولُ سُ ــــــالَ رَ : قَ ـــــــالَ يِّگ قَ ــــدِ ــــاعِ ــــدٍ الــــسَّ ــــعْ ـــــنِ سَ ــــلِ بْ ــــهْ ـــــنْ سَ عَ
نونـية القحطانـي (ص ٩٠).  (١)

رواه أبو داود (٤٠١٧)، وحسنـه األلبانـي۴ فـي «صحيـح سنن أبـي داود» (٤٩٩/٢).  (٢)
«تهذيب المدارج» (ص ٧١١).  (٣)



١٦٨
إِنَّ  ؛ وَ لِ النَّارِ نْ أَهْ وَ مِ هُ ، وَ و لِلنَّاسِ بْدُ ا يَ ، فِيمَ نَّةِ لِ الجَ لَ أَهْ مَ لُ عَ مَ لَ لَيَعْ جُ «إِنَّ الرَّ

.(١)« نَّةِ لِ الجَ نْ أَهْ وَ مِ هُ ، وَ و لِلنَّاسِ بْدُ ا يَ ، فِيمَ لِ النَّارِ لَ أَهْ مَ لُ عَ مَ لَ لَيَعْ جُ الرَّ
فِ  الَ بِخِ ونُ  يَكُ رِ  األَمْ بَاطِنَ  نَّ  أَ إِلَى  ةٌ  ارَ إِشَ  « لِلنَّاسِ و  بْدُ يَ ا  : «فِيمَ هُ لُ وْ قَ وَ
ا  يْهَ لَ عَ لِعُ  طَّ يَ الَ  بْدِ  لِلْعَ اطِنَةٍ  بَ ةٍ  يسَ سِ دَ بَبِ  بِسَ ونُ  تَكُ وءِ  السُّ ةَ  اتِمَ خَ نَّ  أَ وَ  ، لِكَ ذَ
وْ  لَ وَ  .(٢) تِ وْ المَ نْدَ  عِ ةِ  اتِمَ الخَ وءَ  سُ بُ  تُوجِ يَّةُ  فِ الخَ ةُ  لَ صْ الخَ تِلْكَ  فَ  ، النَّاسُ

. هُ انَ إِيمَ ڤُ  لِبِ قْ يَ مْ  لَ  ، ةٌ آفَ وَ شٌّ  غِ نَاكَ  هُ نْ  كُ يَ مْ  لَ
لِ  مَ بِعَ بُوا  تَعجَ «الَ   : الَ قَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص  ولَ سُ رَ نَّ  أَ گ:  الِكٍ مَ بنِ  نَسِ  أَ ن  عَ

؟!...»(٣). لَهُ يُختَمُ  بِمَ  وا  تَنظُرُ تَّى  حَ  ، دٍ أَحَ
ثَ  ــرَ «ثَالَ أَذكُ أَن  لِي  طِيبُ  يَ  : ةِ يرَ رِ السَّ حِ  إِصــالَ نْ  عَ يثِ  دِ الحَ تَامِ  خِ فِي  وَ
لَوحِ  فِي  بدُ  العَ ا  هَ شَ نَقَ لَو  فَ  ، بَعضٍ إِلَى  لَفِ  السَّ بَعضُ  ا  بِهَ يَكتُبُ  انَ  كَ اتٍ  لِمَ كَ
ن  : «مَ يَ هِ وَ  ، هُ قُّ يَستَحِ ا  مَ بَعضُ  لِكَ  ذَ انَ  كَ لَ  ، اسِ األَنفَ دِ  دَ عَ لَى  عَ ا  هَ ؤُ قرَ يَ لبِهِ  قَ
ڤُ  ڤِڤِ، أَصلَحَ ينَ بَ ينَهُ وَ ا بَ ن أَصلَحَ مَ مَ ؛ وَ نِيَتَهُ الَ ڤُ عَ ، أَصلَحَ هُ تَ يرَ رِ أَصلَحَ سَ

.(٤)« نيَاهُ ةَ دُ ؤنَ ڤُ مُ اهُ فَ ، كَ تِهِ رَ خِ لَ آلِ مِ ن عَ مَ ؛ وَ ينَ النَّاسِ بَ ينَهُ وَ ا بَ مَ
ڤِ،  التَّوفِيقُ بِيَدِ ا، وَ ا آنِيَتُهَ يَّتُهَ مِ كَ ا، وَ هَ ودُ جُ ا وُ انُهَ هَ رْ اتُ بُ لِمَ هِ الكَ ذِ هَ وَ

.(٥)« اهُ وَ بَّ سِ الَ رَ ، وَ هُ يرُ ـــٰهَ غَ الَ إِلَ

رواه البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢). وفيه قصة.   (١)
«جامع العلوم والحكم» (١٧٢/١ - ١٧٣).   (٢)

رواه أحمد (١٢٠/٣)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة» (١٣٣٤).  (٣)
اح في «كتاب الزهد» (رقم: ٥٢٥)، وهو صحيح لغيره. (٤)  األثر بنحوه: أخرجه وكيع بن الجرَّ

«الرسالة التبوكية» (ص ٢٣٦).  (٥)



١٦٩

Ôč̂a flä Ž‡€a flÎ @ čóč‹Ç Ž‡€a @ flÂÓfli

 .(١)« بدِ العَ يَاةِ  حَ امُ  قِوَ وَ  هُ ي  الَّذِ اءِ  ذَ الغِ ةِ  لَ نزِ بِمَ «بِهِ  ورٌ  أمُ مَ صُ  خالَ اإلِ
.(٢)« نِ البَدَ كُ  الَ هَ فِيهِ  ي  الَّذِ مِّ  السُّ ةِ  لَ نزِ بِمَ نهُ  «عَ يٌّ  نهِ مَ اءُ  يَ الرِّ وَ

ــولَ  صُ ا الــوُ ــدً ــاصِ ــا قَ ــهَ ــكَ ــلَ سَ ــهِ وَ بِّ ــى رَ يــقَ إِلَ ــرِ فَ الــطَّ ــرَ ــنْ عَ : «مَ ــخــلِــصُ الـــــمُ
يقَ إِلَى  فِ الطَّرِ ائِي «مَن لَم يَعرِ رَ الـمُ »(٣). وَ هِ بِّ لَى رَ يمُ عَ رِ وَ الكَ ا هُ ذَ هَ ، وَ يهِ إِلَ

    b   a   `   _   ^﴿ : ڤُ فِيهِ الَ ي قَ ئِيمُ الَّذِ وَ اللَّ ا هُ ذَ هَ ا، فَ فهَ رَّ تَعَ لَم يَ هِ وَ بِّ رَ
.(٤)«[١٨ ﴾ [الحج:  e d   c

ئُ  بَرِّ الَ يُ غتَاظُ -، وَ الَ يَ بُ وَ دُ - أَي: الَ يَغضَ وتِبَ الَ يَحرَ ا عُ خلِصُ إِذَ الـمُ
بًا  عجَ ن مُ الَ يَكُ يُوبِي، وَ يَّ عُ  إِلَ ڤُ مَن أَهدَ مَ حِ : رَ ولُ قُ يَ فُ وَ عتَرِ ، بَل يَ هُ نَفسَ

.(٥) نٌ زمِ اءٌ مُ ا دَ ذَ إِنَّ هَ ، فَ رُ هُ الَ يَشعُ نَّ رُ أَ ا، بَل الَ يَشعُ يُوبِهَ رُ بِعُ ؛ الَ يَشعُ هِ بِنَفسِ
هُ  لَّ كُ هُ  ورَ قدُ مَ لُ  بذُ يَ وَ  ، هِ بِّ لِرَ تِهِ  لَ امَ عَ مُ فِي  ا  ودً جهُ مَ بقِي  يُ «الَ  خلِصُ  الـمُ
ــنَــالَ بِــهِ  ــيَ ، فَ ـــهِ بِّ ــن رَ ــا مِ ــعً ــوقِ ــعَ مَ ــقَ ، لِــيَ ــالِــهِ إِكــمَ ــهِ وَ حِ إِصــالَ ــيــنِــهِ وَ ــزيِ تَ ينِهِ وَ فِــي تَحسِ

.(٦)« نهُ مِ هُ  ربَ قُ وَ نهُ  عَ اهُ  ضَ رِ
ــةِ  ــدمَ ــامَ فِــي خِ إِن قَ ، وَ ــيــهِ ــلَ رُ عَ ــقــدِ ــا يَ ــلَ مَ فــضَ لقَ بِــأَ ــلُ الخَ ــامِ ــعَ ائِــي «يُ ــرَ الـــــمُ

«شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل» (ص ٨٦).  (١)
المصدر السابق. «طريق الهجرتين» (ص ٣٢١). (٢)   (٣)

المصدر السابق (ص ٣٢١ - ٣٢٢).  «سير أعالم النبالء» (٣٩٣/٧). (٤)   (٥)
انظر: «طريق الهجرتين» (ص ٣٨٨ - ٣٨٩).   (٦)



١٧٠
ــهُ  غَ لَ ــرَّ ــد فَ قَ ، وَ ــةِ ــيــحَ ـــذلِ الــنَّــصِ بَ ــادِ وَ جــتِــهَ االِ ــدِّ وَ ــامَ بِــالــجِ ــرِ قَ ــنَ الــبَــشَ ــهُ مِ ــبُّ ــحِ ــن يُ مَ
ــهُ  ــلَ ــامَ ڤَ عَ ــلَ ــامَ إِن عَ ، وَ ــهِ ــالِــحِ ــصَ ــن مَ ــثِــيــرٍ مِ ــلَــى كَ ــهُ عَ مَ ــدَّ قَ ، وَ ـــهُ حَ ارِ ـــوَ جَ ــهُ وَ ــلــبَ قَ
ــاهُ  ــرضَ ــا الَ يَ ــيَــامً ــامَ قِ ، قَ ـــهِ بِّ ــقِّ رَ ــامَ فِــي حَ ا قَ ــتَّــى إِذَ ، حَ هِ ــرِ أَحــقَ هُ وَ ــنــدَ ــا عِ نَ مَ هــوَ ــأَ بِ

.(١)« ثلِهِ مِ خلُوقٍ  مَ ن  مِ خلُوقٌ  مَ
  "  !   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿ ِخلِص ةُ  الـمُ رَ جَ شَ
 ﴾. -   ,  +   *  ) ( ' & % $ #

. ارٍ هَ فٍ  رُ جُ ا  فَ شَ لَى  عَ ةٌ  وسَ غرُ مَ ائِي  رَ المُ ةُ  رَ جَ شَ وَ [إبراهيم]. 
ا.  هَ قطَعُ يَ الَ  امٍ  عَ ئَةَ  مِ ا  ظِلِّهَ فِي  اكِبُ  الرَّ يرُ  سِ يَ طُوبَى  خلِصِ  الـمُ ةُ  رَ جَ شَ

ا. هَ تبَعُ تَ الَ  ةُ  يمَ ستَقِ المُ وسُ  النُّفُ فَ  ، نظَلِ الحَ ةُ  رَ جَ شَ ائِي  رَ الـمُ ةُ  رَ جَ شَ وَ
ي الَ  ــــذِ ـــيِّ الَّ ــــى الـــحَ ا إِلَ ـــرً ـــاظِ ـــرشِ نَ ــــولَ الـــعَ ـــوفُ حَ ـــطُ ــخــلِــصِ يَ ــلــبُ الـــــمُ قَ

. بُوتِ نكَ العَ بِبَيتِ  البَردِ  وَ رِّ  الحَ ةِ  ايَ قَ لِوِ لبَهُ  قَ ذَ  اتَّخَ دِ  قَ ائِي  رَ الـمُ وَ  . وتُ مُ يَ
   μ   ´   ³    ²   ±   °   ¯﴿ ــدُ  قَّ ــوَ ــتَ يَ ــخــلِــصِ  الـــــمُ ــاحُ  ــصــبَ مِ
ـــاحُ  ـــصـــبَ مِ وَ  .[٣٥ [الـــنـــور:   ﴾ ¿ ¾   ½    ¼    »   º   ¹   ¸   ¶

. ارَ األَنوَ نهُ  مِ قتَبِسُ  يَ فَالَ   ، ةُ يَ األَهوِ يهِ  لَ عَ فَت  صَ عَ قَد  ائِي  رَ المُ
  7   6  5  4 3  2 ن ﴿1  بِّدٌ لِمَ تَعَ لبُهُ مُ خلِصُ قَ الـمُ

. يرِ قِ الحَ رُ  أَحقَ وَ  هُ فَ  ، لقِ بِالخَ لِّقٌ  تَعَ مُ لبُهُ  قَ ائِي  رَ المُ وَ  .[الشور]  ﴾8
أَن  ا  إِمَّ وَ  ، كَ بِيعَ يَ أَن  ا  إِمَّ وَ  ، يَكَ يُحذِ أَن  ا  إِمَّ  : سكِ الـمِ بَائِعِ  كَ خلِصُ  الـمُ
ا  إِمَّ وَ  ، ثِيَابَكَ قَ  يُحرِ أَن  ا  إِمَّ  : الكِيرِ نَافِخِ  كَ ائِي  رَ المُ وَ  . يِّبَةً طَ ةً  ائِحَ رَ نهُ  مِ دَ  تَجِ

انظر: «الداء والدواء» (ص ٢١٧).   (١)



١٧١
. بِيثَةً خَ ا  يحً رِ نهُ  مِ دَ  تَجِ أَن 

  `      _﴿  : انُ بَّ الرُّ بِهِ  احَ  صَ قَد  وَ  ، نُوحٍ ينَةَ  فِ سَ كِبَ  رَ قَد  خلِصُ  الـمُ
ــد  قَ ائِــي  ــرَ الــمُ وَ [هـــود].   ﴾j   i      h   g   f   e d   c   b   a

. انُ الطُّوفَ هُ  كَ درَ أَ فَ ا،  بهَ ركَ يَ لَم  وَ  ، اةِ النَّجَ ينَةِ  فِ سَ ن  عَ لَّفَ  تَخَ
  "   !    Ü   Û   Ú  Ù  Ø   ×﴿ ــخــلِــصِ  الــمُ بُ  ـــشـــرَ مَ
 J      I﴿ ائِي  رَ المُ لُ  نهَ مَ وَ )﴾ [اإلنسان].      '   &   %   $   #
ــعَ  جَ ــرَ فَ  ،[٣٩ [الـــنـــور:   ﴾S   R   Q   P     O   N   M   L   K

ا(١). يرً سِ حَ ئًا  اسِ خَ
اءِ  دَ ــــأَ ـــمٌ بِ ـــائِ ، قَ ــــهِ بِّ كـــرِ رَ ــلٌ بِـــذِ ــصِ ــتَّ ، مُ ــهِ ــفــسِ ـــن نَ ــــبٌ عَ اهِ ــبــدٌ ذَ ــخــلِــصُ «عَ الــمُ
تَ  كَ تَ سَ كَ إِن سَ ، وَ بِاگِ إِن «نَطَقَ نَطَقَ گِ وَ »(٢)؛ فَ لبِهِ يهِ بِقَ ، نَاظِرٌ إِلَ وقِهِ قُ حُ
؛  ڤِ اةِ رضَ مَ لَى  عَ ةٌ  انَ استِعَ هُ  ونُ كُ فَسُ نَ  كَ سَ إِن  وَ  ، ڤِ مرِ بِأَ فَ كَ  رَّ تَحَ إِن  وَ  ، گِ
النَّاسَ  بَ  حِ صَ وَ  ، لْقٍ خَ بِالَ  ڤَ  بَ حِ صَ قَد   .(٣)« ڤِ عَ مَ وَ  ، بِاگِ وَ  ، گِ وَ  هُ فَ
م،  نهُ عَ لَّى  تَخَ وَ  ، البَينِ ــنِ  عَ ئِــقَ  ــالَ الــخَ لَ  ــزَ عَ  ، ڤِ ــعَ مَ ــانَ  كَ ا  إِذَ بَــل   ، ــسٍ ــفْ نَ بِــالَ 
ا  مَ  ! هُ لَ ا(٤)  اهً فَوَ ا.  نهَ عَ لَّى  تَخَ وَ طِ  سَ الوَ نَ  مِ هُ  نَفسَ لَ  زَ عَ  ، هِ لقِ خَ عَ  مَ انَ  كَ ا  إِذَ وَ
هُ  حَ فَرَ وَ  ! بِاگِ هُ  نسَ أُ أَعظَمَ  ا  مَ وَ م!  نهُ مِ تَهُ  حشَ وَ دَّ  أَشَ ا  مَ وَ  ! النَّاسِ ينَ  بَ هُ  بَ أَغرَ

(٥)! يهِ إِلَ هُ  ونَ كُ سُ وَ أنِينَتَهُ  طُمَ وَ  ! بِهِ
ف يسير. «الكافية الشافية» (ص١٦ - ١٧)، بتصرُّ «تهذيب الـمدارج» (٨١٣/٢).(١)   (٢)

«مفتاح دار السعادة» (٤٨٩/١).  (٣)
جاب بالشيء.  عَ اإلعْ ضِ وْ ع مَ لمة التَّلَهُّف. وقد تُوضَ قال ابن األثير الجزري: «قيل: معنى هذه الكَ  (٤)
ا». انظر: «النهاية في غريب  ع يقال فيه: آهً ع. وقيل: التَّوجُّ دُ بمعنى التَّوجُّ رِ ا له. وقد تَ اهً يقال: وَ

الحديث واألثر» (١٤٤/٥).
«تهذيب الـمدارج» (١٠٥/١).  (٥)



١٧٢
 ، ڤِ ندَ عِ تِهِ  لَ نزِ مَ بِتَربِيَةِ  لُ  يَشتَغِ يبِ  صِ العَ ــانِ  مَ الــزَّ ا  ــذَ هَ فِي  خلِصُ  المُ
ورِ  لِلظُّهُ ــبٌّ  حُ هُ  ــنــدَ عِ لَيسَ  فَ  . لقِ الـخَ ندَ  عِ ةِ  لَ نزِ المَ طَلَبِ  ــن  عَ غلٍ  شُ فِــي  وَ  هُ فَ
ـــدَّ  شَ ـــرُّ أَ ـــفِ يَ ، وَ بِ ــرَ ــــدَّ الـــــهَ شَ ــنــهُ أَ بُ مِ ــهــرُ ـــل يَ ــورِ - «بَ ــهُ ــمٌ لِــلــظُّ ــاصِ ـــوَ قَ ي هُ ــــذِ - الَّ

.(١)« هُ لُ الَ جَ لَّ  جَ قِّ  الـحَ نِ  عَ لقُ  الـخَ هُ  قطَعَ يَ أَن  شيَةَ  خَ  ، ارِ رَ الفِ
ــا،  ــهَ ــتُ ــيَ ــربِ تَ ـــا وَ ـــهَ ـــتُ مَ زَ ـــالَ مُ ــلــقِ وَ ــنــدَ الــخَ ــهِ «عِ ــتِ لَ ــنــزِ ــفــظُ مَ ــهُ حِ ــمُّ ائِـــي هَ ـــرَ الـــمُ وَ

ا»(٢). الِهَ وَ زَ ن  مِ وفُ  الخَ وَ
دٍ  أَحَ لَى  عَ   يَرَ الَ  وَ  ، اتِبُ عَ يُ الَ  وَ  ، مُ اصِ يُخَ الَ  وَ طَالِبُ  يُ لِصُ «الَ  خْ المُ

. لِكَ ذَ فِ  الَ بِخِ ائِي  رَ المُ وَ قا»(٣).  حَ هُ  لَ دٍ  أَحَ لى  عَ   يَرَ الَ  وَ  ، الً فَضْ هُ  لَ
. لِكَ ذَ لُ  عَ فْ يَ الَ  ائِي  رَ المُ وَ  ، بِيرَ الكَ رُ  قِّ وَ يُ وَ يرَ  غِ الصَّ مُ  حَ رْ يَ لِصُ  خْ المُ

إِنِ استُنِيخَ  ، وَ ادَ قَ : إِنْ قِيدَ انْ لِ األَنِفِ مَ الجَ لٌ كَ هْ يِّنٌ سَ يِّنٌ لَ لِصُ هَ خْ المُ
. لِكَ ذَ فِ  الَ بِخِ ائِي  رَ المُ وَ  . تَنَاخَ اسْ ةٍ  رَ خْ صَ لَى  عَ

ڤِ،  ندِ عِ ن  مِ جِ  رَ لِلفَ نتَظِرٌ  مُ عٌ  اضِ تَوَ مُ ينٌ  زِ حَ لٌ  جِ وَ ائِفٌ  خلِصُ «خَ المُ
دلٍ  مُ بِّرٌ  تَكَ مُ ورٌ  فَخُ حٌ  رِ ائِي «فَ رَ المُ وَ »(٤)؛   يهِ لَ عَ الَ  وَ هُ  لَ الَ  ا  افً فَ كَ ا  نَجَ هُ  نَّ أَ دُّ  وَ يَ

.(٥ )« لِهِ مَ بِعَ
ــهُ  نَّ أَ دُّ  ــوَ يَ وَ  ، ــهُ لُ ــوْ قَ ى  كَ يُحْ الَ  وَ  ، ــهُ ــصُ ــخْ شَ   ــرَ يُ الَ  نْ  أَ ــبُّ  ــحِ «يُ خلِصُ  المُ  
هِ  ــذِ ــهُ بِــهَ ــكُ ــسُّ ــمَ تَ ، وَ ـــاتِ جَ رَ هِ الـــدَّ ـــذِ ــهِ هَ ــتْ بِ ــغَ ــلَ ــهِ بَ ــسِ ــهُ بِــنَــفْ ــتُ فَ ــرِ ــعْ ــمَ ــا: فَ ــافً ــفَ ــتَ كَ ــلَ فْ أَ
فَ  ــرَ ــعْ نْ يُ ــبُّ أَ ــحِ ائِــي «يُ ــرَ الــمُ »(٦)؛ وَ ــــانِ يــــمَ ِ ــضِ اإلْ ــحْ ـــى مَ ـــهُ إِلَ ـــلَ صَ وْ ائِــمِ أَ ــزَ ــعَ الْ

» (ص٥٥). انِ ائِعَ ا ذِئبَانِ جَ شرح حديث: «مَ المصدر السابق (ص٥٤).(١)   (٢)
«تهذيب مدارج السالكين» (٩٨١/٢). «الـمدخل» (٤٥/١/٢).(٣)   (٤)

المصدر السابق. المصدر السابق.(٥)   (٦)



١٧٣
لٍ  ــوْ ــهِ فِــي قَ ــيْ ــلَ  عَ رَ ـــزْ نْ يُ ــبُّ أَ ــحِ الَ يُ ، وَ هُ ــــرُ كْ ــرَ ذِ ــنْــشَ يُ ، وَ ــهُ ــنْ ــرَ عَ ــشِ ــنْــتَ يَ ، وَ ــرِ ــيْ ــخَ بِــالْ
رِ  ــزْ يُ ــمْ  لَ إِنْ  وَ  ، بُهُ قِ عَ ــأَ  طَّ ــوَ يُ وَ  ، ــهِ ــلِّ كُ لِــكَ  ذَ لَى  عَ دَ  مَ يُحْ نْ  أَ بُّ  يُحِ ــلْ  بَ  ، ــلٍ فِــعْ الَ  وَ
 ، ةِ لَ نْزِ مَ الْ ةِ  امَ قَ ِ إلِ بِّ  الْحُ وَ  ، الثَّنَاءِ ةِ  وَ الَ لِحَ لِكَ  لِذَ بِّهِ  حُ ةُ  دَّ شِ ا  إِنَّمَ وَ يْئًا؛  شَ مْ  هُ لَ

  .(١)« ةٌ يدَ دِ شَ يْهِ  لَ عَ ةُ  نَ ؤْ مُ الْ وَ  ، ةٌ ظِيمَ عَ ا  ذَ هَ فِي  تْنَةُ  فِ الْ وَ
الَ  وَ  ، فِيقِ الرَّ ةِ  قِلَّ ن  مِ شُ  يَستَوحِ كِنَّهُ «الَ  لَ  ، ةٍ يدَ دِ شَ ةٍ  ربَ غُ فِي  خلِصُ  المُ

   R   Q   P   O﴿  ، لِ األَوَّ ــيــلِ  عِ الــرَّ ــةَ  ــقَ افَ ــرَ مُ لبُهُ  قَ رَ  استَشعَ ا  إِذَ  ، هِ ــقــدِ فَ ــن  مِ
 ﴾\  [   Z    Y   X W   V   U   T   S
م  إِنَّهُ «فَ  . ــهُ لَ ةِ  هرَ الشُّ وَ ورِ  الظُّهُ بِّي  ـحِ مُ ةِ  فَ الَ خَ بِمُ ثُ  يَكتَرِ ــالَ  فَ [الــنــســاء]»(٢). 

ا»(٣). دً دَ عَ ينَ  األَكثَرِ انُوا  كَ إِن  وَ ا،  قَدرً لُّونَ  األَقَ مُ  هُ
ــارِ  ــنــقَ ــرُ الــمِ ـــوَ أَحــمَ هُ ــمِ - وَ ابِ األَعــصَ ــرَ ــالــغُ ، كَ هُ ــــودُ جُ رٌ وُ ـــادِ ــخــلِــصُ نَ الــمُ

. لِيلٌ قَ يزٌ  زِ عَ انِ  ربَ الغُ فِي  صفُ  الوَ ا  ذَ هَ وَ  - جلَينِ  الرِّ وَ
ــومِ  ــلَ بِ ــالِــي  ــبَ يُ الَ   ، ــــهُ ابَ ــــوَ ثَ وَ  ِ ڤِ جـــــهَ وَ إِالَّ  يـــدُ  ـــرِ يُ الَ  ي  ــــذِ الَّ ــخــلِــصَ  الــمُ إِنَّ 
 ، قِّ الحَ قَولِ  لَى  عَ مُ  دِ يُقْ فَ  ، ينَ مِ الَ العَ بِّ  لِرَ ا  ضً رِ لِكَ  ذَ فِي  انَ  كَ ا  إِذَ  ، ينَ ئِمِ الالَّ
، أَو  ــهِ ــتِ ــاحَ ــصَ ، أَو فَ ــهِ ــفــظِ ، أَو لَ ــهِ ــوعِ ــوضُ هُ فـِـي مَ ــدَ ـــنِ انــتَــقَ ــادِ مَ ــقَ ــانــتِ ــبَــالٍ بِ ــيــرَ مُ غَ

. قِّ بِالحَ هِ  قِيَامِ انِبِ  جَ فِي  يئًا،  شَ النَّاسِ  نَ  مِ دحَ  المَ دُّ  عُ يَ الَ  ا،  هَ مِ دَ عَ
م:  هِ مِّ ذَ م وَ هِ دحِ لَى مَ تِهِ عَ مَّ اقِفُ فِي هِ ، الوَ نُ لِلنَّاسِ يِّ تَزَ ائِي المُ رَ ا المُ مَّ أَ
اهُ  مَ رَ ا  إِذَ يبَتَهُ  هَ وَ هُ  لَعَ هَ أَعظَمَ  ا  مَ وَ  ! يبَةِ هِ الرَّ اتِ  امَ قَ المَ فِي  هُ  رَ وَ خَ عَ  أَسرَ ا  فَمَ
 ! ينَ امِّ الذَّ مِّ  ذَ وَ يَن  ضِ عتَرِ المُ اضِ  اعتِرَ ندَ  عِ هُ  بُوتَ ثُ لَّ  قَ أَ ا  مَ وَ م!  هِ ارِ بصَ بِأَ النَّاسُ 

«الـمدخل» (٤٥/١/٢). «موارد األمان» (ص١٣٢- ١٣٣).(١)   (٢)
«تهذيب الـمدارج» (٤٣/١).  (٣)



١٧٤
ــصــبَ  ــم: نُ هُ ــاءَ ــنَ ثَ ــم وَ ــهُ ــدحَ مَ ، وَ ــلــقِ ــعــظِــيــمَ الــخَ ــلَ تَ ــعَ ـــهُ جَ نَّ ا: أَ ـــذَ ــبُ فِــي هَ ــبَ الــسَّ وَ
 : هُ الُ هِ حَ ذِ انَت هَ نَّ مَن كَ علُومٌ أَ مَ ، وَ تِي يَطلُبُ تُهُ الَّ ايَ وَ غَ هُ ، وَ لبِهِ ةَ قَ قِبلَ ينَيهِ وَ عَ
ا  يهَ إِلَ تِي  الَّ ةِ  يقَ الطَّرِ وَ و،  نحُ يَ ي  ــذِ الَّ النَّحوِ  ا  ذَ هَ لَى  عَ عُ  قَ تَ هُ  الَ فعَ أَ وَ هُ  الَ قوَ أَ نَّ  أَ
ــهُ  الُ قــوَ أَ انَت  كَ لَ  ، ةِ يعَ ضِ الوَ اتِهِ  امَ قَ مَ ن  مِ امٍ  قَ مَ فِي  ــامَ  قَ لَو   : لِــكَ ذَ ــعَ  مَ وَ يَصبُو؛ 
تِي  الَّ ةَ  ايَ الغَ لتَ  مَّ أَ تَ لَو  وَ ا،  لَيهَ عَ بُوتِهِ  ثُ ن  مِ ونٍ  أمُ مَ يرَ  غَ  ، ةِ كَ البَرَ ةَ  لِيلَ قَ هُ  الُ فعَ أَ وَ
 - الثَّنَاءَ  وِ  أَ التَّعظِيمَ  ا  ذَ هَ دتَ  جَ وَ لَ  ، لقِ الخَ تَعظِيمِ  ةُ  ادَ إِرَ يَ  هِ وَ ا،  يهَ إِلَ يَسعَى 
عَ  أَســرَ ا  فَمَ  ، ةِ عَ تَنَوِّ المُ اضِ  لِــألَغــرَ ا  بَاعً اتِّ وَ نًا  يُّ زَ تَ وَ ا  اقً نِفَ  - هُ  ــودُ جُ وُ ضَ  ــرِ فُ ا  إِذَ

! هِ دِّ بِضِ لُ  تَبَدَّ يَ وَ طِعُ  نقَ يَ ا  مَ

ڤَ  إِنَّ : فَ ڤِ بَادِ هُ نَفعُ عِ ضُ رَ ي غَ ، الَّذِ هِ جهِ دُ لِوَ اصِ خلِصُ گِ القَ ا المُ أَمَّ
ا  ــذَ ــهُ فِــي هَ ضَ ــعــتَــرِ رَ أَن يَ ـــدِّ ـــو قُ لَ ، وَ ــةَ كَ ــرَ الــبَ ــيــرَ وَ ـــهِ الــخَ مِ ـــالَ كَ ــالِــهِ وَ ــلُ فِــي أَعــمَ ــجــعَ يَ

 Á À ¿ ﴿ ! ولُ ـــزُ ــا يَ ــانَ مَ ــرعَ ــيَــا سُ ــم، فَ ــعــنُــهُ طَ ــيــنَ وَ ئِــمِ ــومُ الــالَّ يــقِ لَ ــرِ الــطَّ
 : ڤِ يرِ لِغَ لٍ  مَ عَ ــلُّ  كُ  .[١٧ ËÊ﴾ [الــرعــد:   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ
؛  لٌ اصِ تَوَ هُ مُ نَفعُ اقٍ وَ هُ بَ إِنَّ : فَ لقِ لِنَفعِ الخَ عيٍ گِ وَ لُّ سَ كُ ، وَ لٌّ بَاطِلٌ حِ وَ مُضمَ هُ فَ
ا أَعظَمَ  مَ ! وَ نِينَ يِّ تَزَ جِ المُ ينَ بِالبَهرَ بِّعِ تَشَ ظَّ المُ أَ حَ ا أَسوَ مَ ! وَ ائِينَ رَ رَ المُ ا أَخسَ مَ

(١)! ينَ مِ الَ بِّ العَ ندَ رَ م عِ اتِهِ جَ رَ ا أَعظَمَ دَ مَ ! وَ ينَ خلِصِ ظَّ المُ حَ

نَفعِِ  فِي  عيِ  السَّ وَ  ، ــيڤِ اضِ ــرَ مَ ــولَ  حَ ةٌ  ــرَ ائِ دَ   برَ الكُ تُهُ  مَّ هِ نْ  مَ ينَ  بَ م  كَ
ولَ  نِيئَةُ حَ تُهُ الدَّ مَّ نْ هِ ينَ مَ بَ ؟! وَ بِيلِ ا السَّ ذَ اقِّ فِي هَ شَ ءِ المَ استِحالَ ، وَ ڤِ بَادِ عِ

الَى: ﴿ `  عَ الَ تَ م؟! قَ ـهُ نُ لَ يُّ التَّزَ لقِ وَ بُ إِلَى الخَ رُّ تُهُ التَّقَ ايَ غَ ، وَ نِيئَةِ ورِ الدَّ األُمُ
مة السعدي۴. «الـمجموعة الكاملة» (٤٠٣/١/٥ - ٤٠٤)، للعالَّ  (١)



١٧٥
ji h  g f e d c b a﴾ [الرعد: ١٦](١).

؟!  تِ ـــاوُ ـــفَ ـــنَ الـــتَّ ــيــنِ  مِ يــقَ ــرِ ــيــنَ الــفَ ـــم بَ ! كَ ــيــنَ ــمِ ــالَ بِّ الــعَ ڤِ رَ ــانَ ــبــحَ ــسُ فَ
. لِ فْ السُّ فِي  ونَ  اؤُ رَ الـمُ وَ  ، ڤِ ندَ عِ وِّ  لُ العُ فِي  ونَ  خلِصُ المُ

. تَينِ لَ نزِ المَ   إِحدَ فِي  ا  لهَ نزِ أَ وَ  ، تَينِ طَّ الخُ   إِحدَ كَ  لِنَفسِ تَرْ  فَاخْ
ـــلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص: «...كُ ڤِ ــــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ يِّگ قَ ــرِ ــالِــكٍ األَشــعَ بِــي مَ ــنْ أَ عَ

ا»(٢). هَ وبِقُ مُ أَو  ا،  هَ عتِقُ مُ فَ  ، هُ نَفسَ بَائِعٌ  فَ و  يَغدُ النَّاسِ 
ــعُ  ــقــطَ ةٌ تُ ــرَ ــنــطَ ــةِ قَ ــنَّ الــجَ ڤِ وَ ـــيـــنَ بَ ــبــدِ وَ ــيــنَ الــعَ ــيِّــم۴ِ: «بَ ـــالَ ابـــنُ الــقَ قَ
ا  يهَ لغِ يُ وَ  ، هُ نَفسَ طُ  يُسقِ فَ  ، لقِ الخَ نِ  عَ ةٍ  طوَ خُ وَ  ، هِ نَفسِ ن  عَ ةٍ  طوَ خُ  : ينِ تَ طوَ بِخُ
فَالَ   ، ڤِ ــيــنَ بَ وَ ينَهُ  بَ ا  فِيمَ م  يهِ لغِ يُ وَ الــنَّــاسَ  طُ  يُسقِ وَ  ، الــنَّــاسِ ــيــنَ  بَ وَ ينَهُ  بَ ا  فِيمَ

.(٣)« يهِ إِلَ ةِ  لَ وصِ المُ يقِ  الطَّرِ لَى  عَ وَ  ، لَىڤِ عَ هُ  لَّ دَ مَن  إِلَى  إِالَّ  تُ  لتَفِ يَ
لُوكِ  دِ السُّ اعِ وَ هُ لِقَ عَ ا أَجمَ مَ ! وَ هِ ارِ عَ اختِصَ مَ مَ الَ ا الكَ ذَ لَّ هَ ا أَجَ مَّل مَ تَأَ فَ

! يلٍ مِ جَ لُقٍ  خُ لِّ  لِكُ وَ

مة السعدي۴. «الـمجموعة الكاملة» (٤٠٤/١/٥)، للعالَّ  (١)
قطعة من حديث: رواه مسلم (٢٢٣).  (٢)

«فوائد الفوائد» (٤٨٠).  (٣)



١٧٦

ŽÚ fl‡�čm b flÇ€ a

الَ  وْ لَ يَ  تَدِ لِنَهْ نَّا  كُ ا  مَ وَ ينَا،  لَ عَ بِهِ  نَّ  مَ وَ مِ  لِإلِسالَ انَا  دَ هَ ي  الَّذِ گِ  مدُ  الحَ
. امِ األَنَ يرِ  خَ لَى  عَ مُ  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ وَ انَاڤُ،  دَ هَ نْ  أَ

ــلُ  ــصِّ ــحَ ، الــمُ هِ ــارِ ــكَ ـــنَ الــمَ ــي مِ ــنــجِ ــيــدُ الــمُ حِ ــبُ الــوَ ــبَ ـــوَ الــسَّ صُ هُ خــــالَ «اإلِ
ــومَ  ــقُ نَ ، وَ يـــنَ ـــهُ الـــدِّ ــقــنَــا إِالَّ لِــنُــخــلِــصَ لَ ــخــلُ ــم يَ ــى لَ ــالَ ــعَ ــا، وَڤُ تَ ــهَ ــلِّ ــابِّ كُ ــحَ لِــلــمَ

.(١)« هُ لَ يكَ  رِ شَ الَ  هُ  حدَ وَ تِهِ  يَّ بُودِ بِعُ
هِ  مــرِ أَ كُ  ــالَ مَ وَ بدِ  العَ ــالِ  مَ أسُ  : «رَ ــهِ جــهِ وَ ةُ  ادَ إِرَ وَ الَى  عَ تَ گِ  صُ  خــالَ اإلِ
لِكَ  لِذَ وَ  ، ينِهِ عَ ةُ  رَّ قُ وَ هِ  يمِ نَعِ وَ هِ  حِ فَالَ وَ تِهِ  ادَ عَ سَ أَصلُ  وَ  ، يِّبَةِ الطَّ يَاتِهِ  حَ امُ  قِوَ وَ
حَ  ــالَ الَ صَ ، وَ ــتُــبُ ـــتِ الــكُ لَ نـــزِ أُ ، وَ ــلُ سُ ــتِ الــرُّ ــلَ لِـــكَ أُرسِ بِـــذَ ، وَ ـــرَ مِ ـــهِ أُ بِ ، وَ ــقَ ــلِ خُ
ــوَ  ــونَ هُ ــكُ ــيَ ، فَ هُ حــــدَ ڬ وَ ــــىڤِ ــهُ إِلَ ــتُ غــبَ ــونَ رَ ــكُ ـــأَن تَ ــيــمَ إِالَّ بِ ــعِ الَ نَ ــلــبِ وَ لِــلــقَ

.(٢)« هُ ادَ رَ مُ وَ هُ  طلُوبَ مَ وَ هُ  وبَ رغُ مَ هُ  حدَ وَ
عَ  فَ دَ ، وَ هِ ورِ مُ يعِ أُ مِ هُ فِي جَ الَّ تَوَ ، وَ مٍّ هِ لَّ مُ ڤُ كُ اهُ فَ لِكَ «كَ ذَ انَ كَ مَن كَ وَ
يعِ  مِ جَ ن  مِ هُ  انَ صَ وَ  ، لِيدِ الوَ ةَ  ايَ قَ وِ اهُ  قَ وَ وَ  ، هِ نَفسِ ن  عَ هُ  فعَ دَ يَستَطِيعُ  الَ  ا  مَ نهُ  عَ

.(٣)« هِ لِنَفسِ ونُ  يَكُ الَ  يثُ  حَ  ، هُ لَ ڤُ  انَ كَ گِ  انَ  كَ مَن  وَ  . اآلفَاتِ
ــلُ  كــمَ ــدُ أَ ــوجَ ــل يُ هَ ــم، وَ ــهُ تُ ــفــوَ صَ ــلــقِ وَ ــةُ الــخَ صَ ــالَ ــم خُ ــونَ «هُ ــخــلِــصُ الــمُ وَ

مة السعدي۴. ف، للعالَّ «الـمجموعة الكاملة» (٤٨١/١/٥) بتصرُّ  (١)
«روضة الـمحبين» (ص ٤٠٨). المصدر السابق.(٢)   (٣)

ŽÚ fl‡�čm b flÇ€ a



١٧٧
 ، ــهِ ابـِ ـــوَ ثَ ـــاهُ وَ ضَ ــا لِـــرِ ــبً ــلَ ، طَ هُ حـــــدَ ـــم گِ وَ هُ ـــدُ ـــاصِ ـــقَ مَ ــــم وَ ــــهُ تُ ادَ ــت إِرَ ــصَ ــلُ ــن خَ ــمَّ مِ
؟!  لِيلِ الجَ الطَّيِّبِ  األَصلِ  ا  ذَ هَ لَى  عَ  ، البَاطِنَةُ وَ ةُ  رَ الظَّاهِ مُ  هُ الُ أَعمَ عَت  رَّ فَ تَ وَ
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴿ ـــةٍ  ـــبَ ـــيِّ طَ ـــةٍ  ـــلِـــمَ كَ ـــلُ  ـــثَ مَ وَ

﴾ [إبراهيم]»(١). ' &  %  $  #  "  !
إِنَّ  ، وَ ــةِ ــلَ ــاضِ ـــــورِ الــفَ األُجُ ــةِ وَ ــالِــيَ ــمِ الــعَ ــمَ هـــلُ الـــــهِ ـــم أَ ــونَ «هُ ــخــلِــصُ الــمُ وَ
ــنَ  ــيــلُ مِ ــلِ ـــلُ الــقَ ـــمَ الـــعَ ؛ وَ ـيَّــاتِ ـالــنـِّ ــــالُ بـِ األَعــــمَ ، وَ صِ خـــــالَ ــبِ اإلِ ــسَ ــحَ اءَ بِ ـــزَ الـــجَ

. لِكَ ذَ كَ ن  يَكُ لَم  ن  مَّ مِ ةَ  ثِيرَ الكَ الَ  األَعمَ نُ  زِ يَ  ، خلِصِ المُ
 ، ــامِ اآلثَ وَ تَنِ  الفِ نَ  مِ نيَا  الدُّ فِي  ڤُ  مُ هُ يُخلِصُ ينَ  ذِ الَّ مُ  هُ ونَ  خلِصُ المُ وَ
ارِ  دَ فِــي  الِيَةَ  العَ اتِ  امَ قَ المَ مُ  لُّهُ يُحِ م  هِ صِ بِإِخالَ وَ  ، مِ اآلالَ وَ وبَاتِ  قُ العُ ــنَ  مِ وَ

.(٢)« مِ الَ السَّ
ڤِ  جــــهَ ـــد وَ اقـــصِ ، وَ نٍ فِــــي إِعـــــالَ ـــرٍّ وَ : فِـــي سِ صِ خــــــالَ هــــلِ اإلِ ـــن أَ ـــن مِ كُ

. اتِ الطَّاعَ وَ الِ  األَعمَ وَ الِ  بِاألَقوَ
صدِ  صَ القَ إِخـــالَ ــاگِ وَ ــةَ بِ ــانَ ســتِــعَ مِ «االِ ـــدِّ قَ : وَ صِ خـــالَ هــلِ اإلِ ــن أَ ــن مِ كُ

.(٣)« لقِ لِلخَ ينِ  التَّحسِ وَ نِ  يُّ التَّزَ ونَ  دُ  ، قِّ الحَ ةِ  نُصرَ فِي 
ـــا،  ـــوهَ ـــقُ ـــقَّ حَ ــــالَ وَ ـــوا األَعــــمَ ـــصُ خـــلَ يــــنَ أَ ــــذِ : الَّ صِ خــــــــالَ هـــــلِ اإلِ ــــن أَ ــــن مِ كُ

ا. وهَ أَطلَقُ وَ اءِ  يَ الرِّ اكِ  أَشرَ ن  مِ م  هُ الَ أَعمَ وا  لَّصُ خَ وَ
 ، گِ م  ـهُ الُ قوَ أَ وَ  ، گِ ا  ـهَ لُّ كُ م  ـهُ الُ «أَعمَ ينَ  ذِ الَّ  : صِ خالَ اإلِ أَهلِ  مِن  كُن 

م» (ص١٠٠). «فتح الرحيم الـملك العالَّ  (١)
مة السعدي۴. ف، للعالَّ «الـمجموعة الكاملة» (٤٨١/١/٥) بتصرُّ  (٢)

«بدائع الفوائد» (١١٢٢/٣).  (٣)



١٧٨
گ»(١). م  هُ ضُ بُغْ وَ  ، گِ م  بُّهُ حُ وَ  ، گِ م  هُ نعُ مَ وَ  ، گِ م  هُ طَاؤُ عَ وَ

ي۴ُّ: عدِ السَّ ةُ  مَ الَّ العَ الَ  قَ
ا ـهَ لِّ كُ لِ  اغِ وَ الشَّ ــنِ  عَ لُوبَ  القُ ــوا  فُ ــزَ ٰـــنِعَ حـــمَ  الـــرَّ ــــــوَ ـــــنْ سِ ــــا مِ ــــوهَ غُ ــــرَّ ــــد فَ قَ
ـــــم ــهُ ومُ ــزُ عُ ـــــم وَ ــهُ ــومُ ــمُ هُ ــمْ وَ ـــ ــهُ ــاتُ كَ ــرَ (٢)حَ ـــــانِ ــــــ ـــــطَ ـــــيْ الـــــشَّ وَ ـــــــــقِ  ــــلْ لِــــلــــخَ الَ  گِ 

ڤِ  جهِ لِوَ اطِنًا  بَ وَ ا  رً ظَاهِ م  تُهُ لَ امَ عَ «مُ ينَ  ذِ الَّ  : صِ خالَ اإلِ أَهلِ  مِن  كُن 
اهِ  الجَ اءَ  ابتِغَ الَ  وَ ا،  ــورً ــكُ شُ الَ  وَ اءً  ــزَ جَ النَّاسِ  ــنَ  مِ لِكَ  بِذَ ونَ  يــدُ ــرِ يُ الَ   ، هُ حــدَ وَ
م،  هِ مِّ ذَ ن  مِ ا  بً رَ هَ الَ  وَ م،  لُوبِهِ قُ فِي  ةِ  لَ نزِ المَ وَ  ، ةِ دَ حمَ المَ طَلَبَ  الَ  وَ  ، مْ هُ ندَ عِ
الَ  ــرا وَ ــم ضَ ـــــهُ ــونَ لَ ــمــلِــكُ ، الَ يَ ــورِ ــبُ ــابِ الــقُ ــةِ أَصــحَ لَ ــنــزِ وا الــنَّــاسَ بِــمَ ـــدُّ ــد عَ ــل قَ بَ

ا»(٣). ورً نُشُ الَ  وَ يَاةً  حَ الَ  وَ ا  وتً مَ الَ  وَ ا،  نَفعً
 ، ةً الِصَ ةً خَ بَادَ تِهِ عِ بَادَ رَ بِعِ ا أَمَ هُ إِنَّمَ انَ بحَ ڤَ سُ إِنَّ : فَ صِ كُن مِن أَهلِ اإلِخالَ

ڤُگ: ﴿ y o n  m l k j i h﴾ [البينة]. الَ قَ
ـــهُ فِــي  صِ لَ خـــــالَ اإلِ ، وَ ــــرَ مَ ــا أَ ــمَ ڤِ بِ ةِ ـــادَ ـــبَ ــر إِالَّ بِـــعِ ــؤمَ ــم يُ ـــدٍ لَ حَ ــلُّ أَ ــكُ «فَ

.(٤)« ةِ بَادَ العِ
بِهِ  تَى  أَ ي  الَّذِ بَلِ   ، بِهِ رَ  مِ أُ ا  مَ لْ  عَ فْ يَ لَم   ، تِهِ بَادَ عِ فِي  گِ  لِصْ  يُخْ مْ  لَ نْ  فَمَ

.(٥) نهُ مِ قبَلُ  يُ الَ  وَ  ، حُّ يَصِ فَالَ  ؛  بِهِ رَ  مِ أُ ي  الَّذِ يرُ  غَ  ، يءٌ شَ
ــةِ  ــعَ ــتَــابَ ــلَــى مُ ، عَ ــهِ جــهِ ــا لِــوَ ــالِــصً ــانَ خَ ــا كَ ، إِالَّ مَ ــلِ ــمَ ــنَ الــعَ ڤُ مِ ــلُ ــقــبَ ــالَ يَ فَ
ــوَ  ــا هُ جَ مَ حـــوَ ــيــهِ – أَ ــلَ دُّ عَ ـــرَ ، يُ ــهِ ــلِ ــامِ ــلَــى عَ ودٌ عَ ـــردُ ــوَ مَ ــهُ لِـــكَ فَ ا ذَ ــدَ ــا عَ مَ . وَ هِ مـــرِ أَ

ا(٦). نثُورً مَ بَاءً  – هَ يهِ  إِلَ
«تهذيب الـمدارج» (٩٧/١). «الدرة الفاخرة» (ص٢٩).(١)   (٢)

«تهذيب الـمدارج» (٩٧/١ - ٩٨). المصدر السابق (١٠٠/١).(٣)   (٤)
«الداء والدواء» (ص٢٠٢). «تهذيب الـمدارج» (٩٨/١).(٥)   (٦)



١٧٩
ــلِّ  ينَيكَ فِــي كُ ــصــبَ عَ صَ نُ خـــالَ ــلِ اإلِ اجــعَ : وَ صِ خـــالَ هــلِ اإلِ ــن أَ ــن مِ كُ
ــاتُ  كَ ــرَ ــونُ الــحَ ــكُ ــيــثُ تَ ؛ «بِــحَ ــلُ ــفــعَ تَ ــولُ وَ ــقُ ــا تَ ــلِّ مَ فِـــي كُ ، وَ رُ ـــذَ ـــا تَ مَ ــأتِــي وَ ــا تَ مَ
»(١)؛  ــهُ ــضــلُ فَ وَ ــهُ  ابُ ــوَ ثَ ا  بِهَ ا  ادً ــرَ مُ الَى،  عَ تَ گِ  ةً  الِصَ خَ ا  ـهَ لُّ كُ  ، ــولِــيَّــةُ الــقَ وَ علِيَّةُ  الفِ
دِ  اصِ قَ ــيــعُ المَ ــمِ ــلــبِــكَ جَ ــن قَ ــلَّ عَ ــحِ ــضــمَ تَ ــعــتًــا، وَ ــكَ نَ صُ لَ خـــالَ ــونَ اإلِ ــكُ ــتَّــى يَ حَ

. صِ الَ خْ لِإلِ نَافِيَةِ  المُ اضِ  األَغرَ وَ
ــم ــهُ يــقَ ــرِ ــاســلُــك طَ ــومِ فَ صـــلَ الــقَ ــئــتَ وَ ـــإِن شِ فَ

ــــــا(٢) ــــــانً ــــــيَ ـــــيـــــنَ عِ ـــــالِـــــكِ ـــــــت لِـــــلـــــسَّ ـــــــحَ ضَ ــــــد وَ ــــــقَ فَ
فِي  الَى  عَ تَ ڤِ  ــةِ ــبَ اقَ ــرَ مُ وَ  ، النِّيَّاتِ سنِ  حُ وَ صِ  خــالَ اإلِ لَى  عَ لنَحرِص  فَ
نَا،  ورُ دُ حُ صُ رِ تَنشَ ، وَ فِ ارِ عَ ابُ المَ بوَ ينَا أَ لَ تِحُ عَ نفَ لِكَ تَ بِذَ ، وَ ظَاتِ يعِ اللَّحَ مِ جَ

الِنَا. قوَ أَ وَ الِنَا  فعَ أَ فِي  ڤُ  فِّقُ وَ يُ وَ الِنَا،  حَ وَ نَا  لمِ عِ فِي  نَا  لَ ڤُ  كُ بَارِ يُ وَ
فِي  صِ  خالَ بِاإلِ م:  لَيكُ عَ وَ ينَا  لَ عَ نَّ  مُ يَ نْ  أَ يمَچ:  حِ الرَّ البَرَّ  ڤَ  لُ نَسأَ

. الٍ تَعَ مُ بِيرٌ  كَ هُ  إِنَّ  ، الِ األَحوَ يعِ  مِ جَ فِي   ، الِ األَعمَ وَ  ، الِ األَفعَ وَ  ، الِ األَقوَ
 ، صِ خــالَ اإلِ ةِ  بَادَ عِ فِي  مُ  الَ الكَ أُطِيلَ  ا  مَ هُ  إِنَّ فَ  ، درِ  القَ ا  ــذَ هَ لَى  عَ ر  لنَقتَصِ وَ
 ، بِيبُ ا اللَّ لهَ ليَتَأَمَّ ا، فَ هَ ارِ ةِ آثَ فَ عرِ مَ ا، وَ تِهَ فَ عرِ ةِ إِلَى مَ ورَ رُ الضَّ ةِ وَ اجَ طِ الحَ رْ إِالَّ لِفَ
ا  ، فَمَ هُ الَ أَحوَ هُ وَ الَ أَقوَ هُ وَ الَ أَعمَ هُ وَ لُومَ ا عُ لَيهَ ليَبنِ عَ ، وَ هُ لُوكَ سُ هُ وَ يرَ ا سَ لهَ ليَجعَ وَ

ا. هَ نْ فَقدِ لَّفَ إِالَّ مِ نْ تَخَ لَّفَ مَ الَ تَخَ ا، وَ نهَ تَجَ إِالَّ مِ نْ نَ تَجَ مَ نَ
ا  لمً هُ عِ فَّقَ لَ ا وَ مَ ، كَ االً حَ الً وَ مَ يَامِ بِهِ عَ القِ ، وَ لِكَ اةِ ذَ اعَ رَ فِّقُ لِمُ وَ وَڤُ المُ

. كِيلُ نِعمَ الوَ سبُنَا وَ وَ حَ هُ ، وَ انُّ بِهِ المَ لِكَ وَ لِيُّ ذَ هُ وَ ، إِنَّ ةً فَ عرِ مَ وَ
مة السعدي۴. «الـمجموعة الكاملة» (٤٨٩/١/٥)، للعالَّ  (١)

«الرسالة التبوكية» (ص٥٧).  (٢)



١٨٠

Žê čäËč–€a

لصفحةالـموضوع ا
٥ ........................................................... ةُ مَ دِّ قَ لمُ ا
١٣ ................................................. صِ خالَ يَّةُ اإلِ مِّ هَ أَ
٢٠ ............................................... صِ خالَ يفُ اإلِ تَعرِ
٢٤ .............................................. صِ خالَ تُ اإلِ االَ جَ مَ
٢٤ ................................ : لمِ العِ طَلَبِ  فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١
٢٩ ............................... : رآنِ القُ ةِ  وَ تِالَ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٢
٣٠ .................................... : يدِ التَّوحِ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٣
٣٣ ....................................... : النِّيَّةِ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٤
٣٨ ..................................... : ومِ الصَّ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٥
٣٨ .................................... : ةِ قَ دَ الصَّ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٦
٤٢ ..................................... : بِّ الـحُ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٧
٥٢ ............................. : فِيڤِ ةِ  ارَ يَ الزِّ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٨
٥٣ ...............................: امِ الطَّعَ امِ  إِطعَ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٩
٥٤ ............................ : يِّتِ لِلمَ اءِ  عَ الدُّ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٠

Žê čäËč–€a



١٨١
لصفحةالـموضوع ا

٥٥ ........... : نعِ المَ وَ اءِ  طَ العَ وَ البُغضِ  وَ بِّ  الحُ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١١
٥٦ ............................... : يظِ الغَ ظمِ  كَ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٢
٥٧ ............................. : دِ اجِ سَ المَ بِنَاءِ  فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٣
٥٧ ......................... : گِ يَةِ  عصِ المَ تَركِ  فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٤
٦٠ ................................. : يَةِ األُضحِ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٥
٦١ .................................... : جِّ الحَ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٦
٦١ .................................... : برِ الصَّ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٧
٦٢ ................................... : ادِ هَ الجِ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٨
٦٣ ................................... : ةِ عوَ الدَّ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -١٩
٦٤ .................................... : ةِ التَّوبَ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٢٠
٦٥ ................................ : اللَّيلِ قِيَامِ  فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٢١
٦٦ ..................................: عِ اضُ التَّوَ فِي  صُ  خالَ اإلِ  -٢٢
٦٩ ....................................... ا هَ جُ عِالَ وَ صِ  خالَ اإلِ ادِحُ  وَ قَ
٧٠ ...........................................: بِالنَّفسِ العُجبُ   -١
٧٣ .................................................... : اءُ يَ الرِّ  -٢
٧٦ .... : الِ جَّ الدَّ يحِ  سِ المَ فِتنَةِ  ن  مِ ينَ  سلِمِ المُ لَى  عَ رُ  أَخطَ اءُ  يَ الرِّ  - أ 
٧٧ ............................... : يُّ فِ الخَ ركُ  الشِّ وَ  هُ اءُ  يَ الرِّ ب- 
٨٠ ..................................: الِ لِألَعمَ حبِطٌ  مُ اءُ  يَ الرِّ ج- 



١٨٢
لصفحةالـموضوع ا

٨٠ ............................... : النَّارِ ولِ  خُ لِدُ بَبٌ  سَ اءُ  يَ الرِّ د- 
٨٤ .................... : نَمِ الغَ فِي  ئبِ  الذِّ نَ  مِ ا  فَتكً دُّ  أَشَ اءُ  يَ الرِّ  - هـ
٩١ ....................................... ؟ صِ خالَ اإلِ يلِ  تَحصِ يَّةُ  يفِ كَ
٩٣ ............................. م: هِ مِّ ذَ وَ النَّاسِ  دحِ  مَ فِي  هدُ  الزُّ  -١
٩٧ ................................................... : اءُ عَ الدُّ  -٢
٩٧ ............ م: هِ صِ بِإِخالَ اعُ  نتِفَ االِ وَ  ، صِ خالَ اإلِ أَهلِ  بَةُ  احَ صَ مُ  -٣
٩٩ .................: قِينَ ادِ الصَّ ينَ  خلِصِ المُ يَرِ  سِ فِي  رِ  النَّظَ انُ  إِدمَ  -٤
١٠١ ................................ : يَّةِ فِ الخَ الِ  األَعمَ نَ  مِ كثِر  أَ  -٥
١٠٣ ............................... : ڤِ شيَةِ خَ ن  مِ اءُ  البُكَ أ- 
١٠٤ ...............................: يبِ الغَ بِظَهرِ  اءُ  عَ الدُّ ب- 
١٠٥ ...................... : البَيتِ فِي  افِلِ  النَّوَ نَ  مِ كثَارُ  اإلِ ج- 
١٠٥ .................................... : اكِينِ سَ الـمَ بُّ  حُ د- 
١٠٦ ............................ : النَّفلِ يَامِ  صِ ن  مِ كثَارُ  اإلِ  - هـ
١٠٦ .................. : اءِ العِشَ وَ جرِ  الفَ تَيِ  الَ صَ لَى  عَ ةُ  افَظَ حَ المُ  -٦
١٠٧ .............................................. : ةُ دَ اهَ جَ المُ  -٧
١٠٩ .............................................. صِ خالَ اإلِ اتُ  رَ ثَمَ
١٠٩ ...................... : ةِ رَ اآلخِ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ ةِ  اعَ فَ بِشَ وزُ  الفَ  -١
١١٠ ............................... : ةِ رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ فِي  ةُ  فعَ الرِّ  -٢



١٨٣
لصفحةالـموضوع ا

١١٠ .......... األَسنَى: طلَبِ  المَ وَ األَعلَى  دِ  قصَ المَ لَى  عَ لُ  مَ العَ  -٣
١١١ .......... م: تِهِ دَ حمَ مَ طَلَبِ  وَ النَّاسِ  اةِ  اءَ رَ مُ قَصدِ  ن  مِ نعُ  المَ  -٤
١١١ .................... : النَّاسِ نَ  مِ الثَّنَاءِ  وَ اءِ  زَ الجَ انتِظَارِ  مُ  دَ عَ  -٥
١١٢ ........................................ الَى: عَ تَ ىڤِ  ضَ رِ  -٦
١١٣ ........................................ : تَنِ الفِ نَ  مِ اةُ  النَّجَ  -٧
١١٦ ................................ : الِحٍ صَ لٍ  مَ عَ لَى  عَ تُ  وْ المَ  -٨
١١٧ .................................. : نِ زَ الـحَ وَ وفِ  الخَ اءُ  انتِفَ  -٩
١١٩ ........................................ : الِ األَعمَ بُولُ  قَ  -١٠
١٢٢ ............................. : ينَ خلِصِ لِلمُ ڬ  ڤِ بَّةُ حَ مَ  -١١
١٢٣ ....................... : لِ مَ العَ بلَغَ  مَ ةِ  الِصَ الـخَ النِّيَّةِ  لُوغُ  بُ  -١٢
١٢٨ ............................. : ارِ نتِصَ االِ بَبُ  سَ صُ  خالَ اإلِ  -١٣
١٣١ ........................... : اتٍ طَاعَ إِلَى  اتِ  بَاحَ المُ قَلبُ   -١٤
١٣٣ ........................................ : نُوبِ الذُّ ةُ  رَ غفِ مَ  -١٥
١٣٦ .................................. : لِّ الغِ نَ  مِ لْبِ  القَ يَةُ  نقِ تَ  -١٦
١٣٧ ....................................... : بَاتِ رُ الكُ يجُ  تَفرِ  -١٧
١٣٨ ............................................ : ةِ مَّ الـهِ وُّ  لُ عُ  -١٨
١٣٩ ................................... : يطَانِ الشَّ نَ  مِ فظُ  الحِ  -١٩
١٤١ ....................... : نِ حمَ الرَّ رشِ  عَ ظِلِّ  فِي  لُ  ظالَ اإلِ  -٢٠



١٨٤
لصفحةالـموضوع ا

١٤١ ................. : يمِ النَّعِ نَّاتِ  جَ فِي  يمِ  قِ المُ يمِ  بِالنَّعِ وزُ  الفَ  -٢١
١٤١ .............................. : ةِ رَ اآلخِ ابِ  ذَ عَ ن  مِ اةُ  النَّجَ  -٢٢
م:............................. ١٤٢ بَّتِهِ ـحَ مَ وَ النَّاسِ  بُولِ  قَ نَيلُ   -٢٣
١٤٨ .......... : ادَ رَ المُ بِ  يُصِ لَم  إِن  وَ  ، ثَابُ يُ يرِ  الخَ فِعلِ  دُ  قَاصِ  -٢٤
١٤٩ ...................................: األَرضِ فِي  التَّمكِينُ   -٢٥
١٥٠ ....................................... : الِ األَعمَ حُ  الَ صَ  -٢٦
١٥١ ............................................... : حُ الَ الفَ  -٢٧
١٥١ ..................................... نيَا: الدُّ فِي  ةُ  ادَ عَ السَّ  -٢٨
١٥٣ .................................................... ةٌ مَّ هِ مُ ائِدُ  وَ فَ
١٥٣ .... ؟ هِ صِ إِخالَ فِي  حُ  قدَ يَ النَّاسِ  نَاءِ  ثَ ندَ  عِ بدِ  العَ ورُ  رُ سُ ل  هَ  : الً وَّ أَ
١٥٥ ...................... ا دً أَحَ تُخبِر  فَالَ  ةِ  يحَ بِالنَّصِ قُمتَ  إِن  انِيًا:  ثَ
١٥٥ ................................ اءِ يَ الرِّ ابِ  بوَ أَ ائِقِ  قَ دَ ن  مِ الِثًا:  ثَ
١٥٧ ............. ڤِ بِيلِ سَ فِي  لِ  نزِ المَ نَ  مِ كَ  وجُ رُ خُ ن  ليَكُ فَ ا:  ابِعً رَ
١٥٧ ........................... لِ مَ العَ بلَ  قَ كَ  نَفسَ ب  اسِ حَ ا:  سً امِ خَ
١٥٨ ....................... النَّاسِ أَجلِ  ن  مِ لَ  مَ العَ كِ  ترُ تَ الَ  ا:  ادِسً سَ
١٥٨ ................ صِ خالَ اإلِ فِي  نَقصٌ  فِيهِ  ةِ  فَ عرِ المَ مُ  الَ سَ ا:  ابِعً سَ
١٦٠ ....................................... تَكَ يرَ رِ سَ أَصلِح  نًا:  امِ ثَ
١٦٩ ........................................ ائِي رَ المُ وَ خلِصِ  المُ ينَ  بَ
١٧٦ ....................................................... ةُ تـِمَ ا لخَ ا
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