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 ، هُ ـــرُ ـــغـــفِ ـــســـتَ نَ وَ ـهُ  ــيــنـُ ــســتَــعِ نَ وَ هُ  ـــدُ ـــحـــمَ نَ گِ  ـــمـــدَ  الـــحَ إِنَّ 
ــالِــنَــا، مَن  ــاتِ أَعــمَ ــئَ ــيِّ سَ ــنَــا وَ ــسِ نــفُ ـــرورِ أَ ــن شُ ــوذُ بِـــاگِ مِ ــعُ نَ وَ
 ، ـــهُ ـــــادِيَ لَ ــــالَ هَ ــضــلِــل فَ ــــن يُ مَ ، وَ ــــهُ ـــلَّ لَ ـــضِ ــــالَ مُ ڤُ فَ هِ ــــهــــدِ يَ
دُ  أَشهَ وَ  ، هُ لَ يكَ  رِ شَ الَ  هُ  حــدَ وَ ڤُ،  إِالَّ إِلهَ  الَ  أَن  دُ  أَشهَ وَ

. هُ ولُ سُ رَ وَ هُ  بدُ عَ ا  دً مَّ حَ نَّ مُ أَ
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ةٌ  ـحَ صلَ مَ وَ  ، ةٌ حـمَ رَ وَ ةٌ  كمَ حِ ا  ـهَ لُّ كُ ـهُ  الُ أَفعَ وَ  ، لٍ الَ جَ وتُ  نُعُ
ـهُ  لُ الَ جَ فُ  يُوصَ الَ  وَ  ، ـهُ ـالُ مَ كَ دُّ  ـحَ يُ الَ  ي  الَّذِ وَ  هُ وَ  . دلٌ عَ وَ
 : ـــــيـــــهِ ــلَ ـــاءً عَ ـــنَ ــهِ ثَ ــلــقِ ـــن خَ ـــــدٌ مِ ـــــي أَحَ ـــــحــصِ الَ يُ ، وَ ـــــهُ ـــــالُ ـــــمَ جَ وَ
بَل   ، ــالِـــــهِ فــعَ أَ يــعِ  ــدَ بَ وَ  ، ــانِـــــهِ إِحــسَ ــظِــيــمِ  عَ وَ  ، ــاتِـــــهِ ــفَ صِ يلِ  ـمِ بِجَ

. هِ نَفسِ لَـى  عَ ثنَى  أَ ـا  مَ كَ وَ  هُ
ــى  ــلَ مَ عَ ـــالَ ــنُ الـــكَ ــمَّ ــتَــضَ ـــعٌ يَ ـــافِ ـــصـــلٌ نَ ا فَ ـــذَ ـــهَ : فَ ـــعـــدُ بَ وَ
انِ  يمَ اإلِ نَ  مِ سلَكِيَّةَ  الــمَ ــارَ  اآلثَ وَ چ،  الِقِ الخَ نَى  غِ ةِ  فَ صِ

نَى. الغِ ةِ  فَ بِصِ
ـــنَ  ـــيـــهِ مِ ـــرضِ ــا يُ ـــــمَ ـــنَـــا لِـــ ـــقَ فِّ ـــوَ ـــى «أَن يُ ـــالَ ـــعَ ڤَ تَ لُ ســــــأَ أَ
تِي  الَّ ةِ  يقَ الطَّرِ لَى  عَ يُحيِيَنَا  أَن  وَ  ، الــنِّــيَّــةِ وَ لِ  مَ العَ وَ ــولِ  الــقَ
تِــهِ  ــيــرَ خِ ــهِ وَ ــنَــا بِــنَــبِــيِّ ــقَ ــلــحِ أَن يُ ــا، وَ ــيــهَ ــلَ ــا عَ ــانَ فَّ ــوَ ــتَ يَ ــا، وَ ــاهَ ــرضَ يَ
نَا  عَ يَجمَ وَ  ، حبِهِ صَ وَ آلِــهِ  وَ صطَفَى  الــمُ دٍ  مَّ حَ مُ هِ  لقِ خَ ــن  مِ

.(١)« يبٌ جِ مُ يبٌ  رِ قَ يعٌ  مِ سَ هُ  إِنَّ  ، تِهِ امَ رَ كَ ارِ  دَ فِي  م  هُ عَ مَ

«االقتصاد في االعتقاد» (ص٢٢٣- ٢٢٤)، للحافظ عبد الغني   (١)
المقدسي۴.
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ڤِ،  ـــــابُ ـــــتَ يــــثِ كِ ــــدِ قَ الــــحَ ـــــــإِنَّ أَصــــــــدَ : فَ ــــعــــدُ ــــــا بَ مَّ أَ
ـــــــورِ  ـــــــرَّ األُمُ شَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ــــدٍ ــــمَّ ــــحَ ـــــــديُ مُ ـــــديِ هَ ــــــنَ الـــــهَ أَحــــــسَ وَ
 ، ـــةٌ لَ ـــالَ ـــةٍ ضَ ــــلَّ بِـــدعَ كُ ، وَ ـــةٌ ــةٍ بِـــدعَ ثَ ــحــدَ ــــلَّ مُ كُ ــا، وَ ــهَ ــاتُ ثَ ــحــدَ مُ

. ةٍ فِي النَّارِ لَ الَ لَّ ضَ كُ وَ
وتٌ  نعُ مَ  ، ـالِ مَ الكَ اتِ  فَ بِصِ وفٌ  وصُ مَ ڤَچ  إِنَّ
ــــصِ  ــــائِ ــــقَ الــــنَّ ــــوبِ وَ ــــيُ ــــــنِ الــــعُ هٌ عَ ـــــزَّ ـــــنَ ، مُ لِ ــــالَ ــــوتِ الـــــــــجَ ــــعُ ــــنُ بِ
ـا  مَ ـــوقَ  فَ وَ  ، كِــتَــابِـــــهِ فِــي  هُ  نَفسَ ــفَ  صَ وَ ـا  مَ كَ ــوَ  ــهُ فَ  ، ــثَــالِ الـــــمِ وَ
لَّت  جَ وَ  ، ـــدالً عَ وَ ــا  ــدقً صِ ـهُ  ـاتُ لِـمَ كَ ـمَّت  تَ  . هُ لقُ خَ هِ  بـِ هُ  فُ يَصِ
الَت  عَ تَ وَ  ، ثَالً مَ وَ ا  بَـهً شَ هِ  لقِ خَ اتِ  فَ بِصِ اسَ  قَ تُ أَن  ـهُ  اتُ فَ صِ
ــــتِ  ــــعَ سِ وَ ، وَ اتِ أَصــــــالً وَ ــــنَ الــــــــذَّ ــا مِ ــيــئً ـــ ــــهَ شَ ــشــبـِ ــــهُ أَن تُ ـــــ اتُ ذَ
ـــا  ـــانً إِحـــسَ ـــةً وَ ـــمَ حــــ رَ ، وَ ـــةً ـــكـــمَ حِ ــــدالً وَ ـــــــهُ عَ ـــالُ فـــعَ ــةَ أَ ــيــقَ ـــ ــلِ الـــــخَ
ـهُ  لَ وَ  ، الفَضلُ وَ ةُ  النِّعمَ ـهُ  لَ وَ  ، األَمــرُ وَ لقُ  الـخَ ـهُ  لَ  ، فَضالً وَ
ا  ـهَ لُّ كُ هُ  ـــــاؤُ أَســمَ  . ـجدُ الـمَ وَ ــنَــاءُ  الــثَّ ـــــهُ  لَ وَ  ، ـمدُ الـحَ وَ لكُ  الـمُ
ــانَــت  لِـــكَ كَ لِـــذَ ، وَ ــيــدٍ ـــــمـــــجِ تَ ـــاءٍ وَ ـــنَ ثَ ـــــمــدٍ وَ حَ ـــدحٍ وَ ــاءُ مَ ـــ أَســمَ
ا  ـهَ لُّ ـــــهُ كُ ــوتُ ــعُ نُ ، وَ ـــــالٍ ــمَ ــاتُ كَ ــفَ ــا صِ ـــــهَ ــلُّ ـــــهُ كُ ــاتُ ــفَ صِ ــســنَــى. وَ حُ
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ِق ِ َخَال ا  ُ َ َو ِق  ِ َخا ا َی  ِ
فـِي  ــلَ  ــمُ كَ ــد  قَ ي  ــذِ الَّ  ، اتِـــــهِ بِــذَ نـِيُّ  الغَ ــوَ  هُ ڤَچ  إِنَّ
ن  مِ اعتِبَارٍ  وَ جــهٍ  وَ لِّ  بِكُ  ، التَّامُّ طلَقُ  الـمُ نَى  الغِ ـهُ  لَ فَ  ، نَاهُ غِ

. وهِ جُ الوُ يعِ  ـمِ جَ
يعُ  مِ ، السَّ ــهِ ـــ اتِ ـــــيــمُ لِــذَ ــلِ ، الــعَ ــهِ ـــ اتِ ــيُّ لِــذَ الـــــحَ ــهُ  ـــ نَّ ـــــا أَ ــمَ كَ وَ
ــوَ  ــهُ ، فَ اتِـــــــــهِ مِ ذَ ازِ ــــــوَ ـــن لَ ــالِـــــي مِ ـــنَـــاهُ الــعَ ـــغِ ، فَ ـــهِ ــــ اتِ ـــــيـــــرُ لِـــذَ ــصِ الــبَ

. ـالـِيَّةِ مَ الكَ هِ  اتـِ ذَ افِ  أَوصَ ن  مِ صفٌ  وَ
 ﴾ ¡ ے   ~  }  | ﴿ ـــــــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ڤُ  ــــــــالَ قَ
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يِّم۴ِ: الَ ابنُ القَ قَ
ا ـــــــاهُ ذَ ـــــــنَ ـــــــغِ اتِـــــــــــــــهِ فَ ــــــذَ ـــــيُّ بـِ ــــــ ـــــنِ الـــــغَ ــــــــــــــوَ  هُ وَ

(١) ــــــــــانِ حــــــــــسَ اإلِ ـــــودِ وَ ـــــالـــــــــــجُ ـــــهُ كَ ــــــ ـــــيٌّ لَ ــــــ تِ
(ص٢٠٨). الشافـية»  «الكافـية   (١)

ِق ِ َخَال ا  ُ َ َو ِق  ِ َخا ا َی  ِ
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األَرضِ  وَ اتِ  ـــــاوَ ــمَ الــسَّ ائِــنَ  ــزَ خَ نَّ  أَ  VÂ^fľ ∆ < Ì√̌â̌ <‡ ⁄Ê̌
 ، ــــةٌ كَ ــــارَ ــــبَ ـــيـــــــنٌ مُ ـــمِ يـــــــهِچ يَ ـــدَ ـــا يَ ـــلـــتَ كِ ، وَ هِ ــــدِ ـــــــــيَ ـــةِ بِ حـــــــمَ الـــرَّ وَ

. نهُ مِ وَ ـهُ  لَ ا  ـهَ لُّ كُ ةُ  كَ البَـرَ وَ
ڤِملسو هيلع هللا ىلص:  ـــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ ةَگ قَ يـــــرَ ــرَ بِــي هُ ــن أَ عَ

.(١)« ةٌ كَ بَارَ مُ يـنٌ  مِ يَ بِّـي  رَ ي  يَدَ كِلتَا  «وَ
ـــيـــعِ  ـــــــمِ ـــــــــي جَ ــــــلٌ فِ اصِ ــــــوَ ــــــتَ ــــهِ مُ ــــلــــقِ ـــــــــى خَ ــــلَ هُ عَ ـــــــــــــودُ جُ وَ
ــيـــــرِ  ـالـــــخَ بـِ ـــــاءُ  ـــــحَّ سَ هُ  ــــــــدَ يَ نَّ  أَ وَ  ، ــــــــــــــاتِ األَوقَ وَ ــــاتِ  ــــظَ ــــحَ الــــلَّ

. ارٌ درَ مِ لقِ  الـخَ لَـى  عَ هُ  يـرُ خَ وَ  ، ارَ هَ النـَّ وَ ـيلَ  اللَّ اتِ  كَ البَـرَ وَ
: «إِنَّ  ــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ةَگ: عَ يـــــــرَ ـــرَ ـــــي هُ بِ ــن أَ عَ
؛  ارَ النَّـهَ وَ ـيلَ  اللَّ اءُ  حَّ سَ  ، ةٌ قَ فَ نَ ا  هَ غِيضُ يَ الَ   َأل مَ ڤِ  يـنَ مِ يَ
ـهُ  إِنَّ فَ ؟!  األَرضَ وَ اتِ  ـاوَ مَ السَّ لَقَ  خَ نذُ  مُ ــقَ  نــفَ أَ ـا  مَ يــتُــم  أَ رَ أَ

.(٢)«... يـنـِهِ مِ يَ فـِي  ـا  مَ نقُص  يَ لَـم 
ـى:  الَ عَ ڤُ تَ الَ ا. قَ هَ صُ نقِ ا» أَي: الَ يُ هَ غِيضُ : «الَ يَ ـهُ ولُ قَ
رواه التـرمذي (٣٣٦٨)، وصححه األلبانـي۴ فـي «صحيـح   (١)

التـرمذي» (٣٨١/٣). سنن 
رواه البخاري (٧٤١٩)، ومسلـم (٩٩٣).  (٢)

لُّ  كُ ـهُ  لَ فَ  ، ـــافِ األَوصَ لُ  امِ كَ ـهُ  نَّ أَ  VÂ^fľ ∆ < Ÿ^{€̌“̌ <‡ ⁄Ê̌
ا(١). ـهَ ـالُ مَ كَ ةِ  فَ الصِّ تِلكَ  ن  مِ وَ  ، ـالٍ مَ كَ ةِ  فَ صِ

ــا  ــلِــهَ كــمَ ــالٍ بِــأَ ــمَ ــةِ كَ ــفَ ـــلِّ صِ ــن كُ ــفُ مِ ــوصَ ـــهُچ «يُ ـــإِنَّ فَ
وَ  هُ وَ ا:  لِهَ بِأَكمَ ةِ  ادَ رَ اإلِ نَ  مِ فُ  يُوصَ فَ ــا،  هَ أَعــالَ وَ ا  لِّهَ أَجَ وَ
الَى:  عَ الَ تَ ا قَ مَ ، كَ تِهِ ادَ يدُ بِإِرَ رِ ا يُ لِّ مَ ولُ كُ صُ حُ ةُ وَ كمَ الحِ

﴿ § ¨ © ª ﴾ [البروج: ١٦]»(٢).
 : هِ اعِ نوَ أَ بِأَعلَى  نهُ  مِ هُ  نَفسَ فُ  يَصِ مُ  الَ الكَ لِكَ  ذَ كَ وَ
ــفُ  ــصِ ــعــلُ يَ لِــــكَ الــفِ ــــذَ كَ ، وَ ــــقِّ الــــحَ ــــدلِ وَ الــــعَ ـــدقِ وَ ـــالـــصِّ كَ
ةُ  صلَحَ الــمَ وَ  ، ةُ كمَ الحِ وَ دلُ  العَ وَ  هُ وَ  : لِهِ بِأَكمَ نهُ  مِ هُ  نَفسَ

.(٣) ةُ النِّعمَ وَ
ــيــعِ  ــمِ ـــن جَ ، مِ ــقُ ــطــلَ ـــــمُ ـــالُ الـــ ـــمَ ــــهُ الـــكَ ـــن لَ ــانَ مَ ــبــحَ ــسُ فَ

.(٤) وهِ جُ نَ الوُ جهٍ مِ يهِ نَقصٌ بِوَ عتَرِ ي الَ يَ ، الَّذِ وهِ جُ الوُ
ف. ٢٦٢)، بتصرُّ الرحمن» (ص٢٦١ -  «تيسير الكريم   (١)

الحميد» (ص٦٣٧). العزيز  «تيسير   (٢)
الهجرتين» (ص٥٧٩). «طريق   (٣)

«تيسير الكريم الرحمن» (ص٦٢).  (٤)



ô١٠ô١١
ي أَعطَاهُچ. ـيـهِ إِالَّ الَّذِ الَ يُحصِ ـى، وَ الَ عَ هِ تَ دِ ـا فـِي يَ مَ

 (  ' ﴿ وا:  الُ قَ يـنَ  ذِ الَّ اءِ  رَ افتـِ ظَمَ  عِ ـمُ  تَعلَ لِكَ  بِذَ «وَ
 : ولـِهِ بِقَ لِكَ  ذَ لَـى  عَ ڤُ  ـمُ هُ دَ دَّ هَ قَد  وَ  ،﴾ ,+  *  )

 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
5 6 7 8 ﴾ [آل عمران: ١٨١]»(١).

ـــن  عَ ـــرشِ وَ ـــنِ الـــعَ ـــنِـــيٌّ عَ ــــهُ غَ نَّ }}VÂ^{{fľ أَ ∆< Ÿ^{{€̌{{“̌<‡{{ ⁄Ê̌
 ، اتِهِ خلُوقَ مَ ن  مِ يءٍ  شَ إِلَى  رُ  فتَقِ يَ الَ   ، خلُوقَاتِ الــمَ ائِرِ  سَ
 . ــيــهِ ــرٌ إِلَ ــقِ ــفــتَ ـــيءٍ مُ ـــلُّ شَ كُ ، وَ ـــيءٍ ــلِّ شَ ــن كُ ــغــنٍ عَ ــســتَ ـــوَ مُ هُ وَ
وَ  هُ فَ  . يهِ إِلَ ونَ  حتَاجُ مُ تُهُ  لَ مَ حَ وَ  ، يهِ إِلَ حتَاجٌ  مُ رشُ  العَ بَلِ 
 ، اهُ ــوَ سِ ا  مَ ــلِّ  كُ ــن  عَ وَ  ، تِهِ لَ مَ حَ ــن  عَ وَ  ، ــرشِ الــعَ ــنِ  عَ نِيُّ  الغَ
 ، هِ رشِ عَ لَى  عَ ائِهِ  استِوَ ــعَ  مَ ــوَ  هُ بَل   . يدُ مِ الحَ نِيُّ  الغَ ــوَ  هُ وَ
الَ  ، وَ ـــهِ تِ ـــدرَ قُ ــهِ وَ تِ ــوَّ ــقُ ــرشِ بِ ــةَ الــعَ ــلَ ــمَ حَ ــرشَ وَ ــلُ الــعَ ــحــمِ يَ

. خلُوقِينَ الـمَ اءِ  بِاستِوَ ڤِ  اءُ استِوَ ثَّلُ  مَ يُ
 ، ـــيـــهِ ـــلَ  عَ ــــوَ ــــا اســــتَ ـــــى مَ ا إِلَ ـــيـــرً ـــقِ ـــبـــدُ فَ ـــــانَ الـــعَ ا كَ ــــــــإِذَ «فَ

البـيان» (٧٠٢/٦). «أضواء   (١)

﴿ R Q P ﴾ [الرعد: ٨].
ــــةُ  ــــمَ ائِ دَ أَي:   « ـــارَ الـــنَّـــــــهَ وَ ـــــــيـــلَ  الـــلَّ ــــاءُ  ــــحَّ «سَ  : ـــــــــهُ ــــولُ قَ وَ

. ارِ هَ النـَّ وَ ـيلِ  اللَّ فـِي  بِّ  الصَّ
 ، ـــذلِـــــــهِ بَ ـــهِ وَ ـــائِ ـــطَ ةِ عَ ـــثـــرَ ـــــى كَ ــلَ ـــهُ عَ ـــنُ ائِ ـــزَ ــصُ خَ ــنــقُ ــــالَ تَ فَ
ةٌ  وطَ بسُ «مَ هُ  ـيَدُ فَ  . ــائِــهِ ــطَ عَ ــةُ  ــعَ سَ يـنـِهِ  مِ يَ فـِي  ـا  مَ غِيضُ  يَ الَ  وَ
 ، ــةٌ ــقَ ــفَ نَ ا  هَ غِيضُ يَ الَ   َــأل مَ يـنُهُ  مِ يَ  ، الِ الـــنَّـــوَ وَ ــاءِ  ــطَ بِــالــعَ ـم  ـهُ لَ
ارِ  بـرَ لِألَ ولٌ  بذُ مَ هُ  يـرُ خَ وَ هُ  طَاؤُ عَ وَ  ، ارَ هَ النـَّ وَ ـيلَ  اللَّ اءُ  حَّ سَ
مَن  انَ  بحَ فَسُ ا.  ارً درَ مِ األَوقَاتِ  يعِ  ـمِ جَ فـِي   (١)« ارِ جَّ الفُ وَ
ـي  ـحصِ يُ الَ  مَن  كَ  ــارَ ــبَ تَ وَ  . نهُ فَمِ بَادِ،  بِالعِ تِي  الَّ  ، مِ النِّعَ ــلُّ  كُ
ـى  الَ عَ تَ وَ  . هِ نَفسِ لَـى  عَ ثنَى  أَ ـا  مَ كَ ــوَ  هُ بَــل   ، ـيـهِ لَ عَ ــنَــاءً  ثَ ــدٌ  أَحَ

.(٢) يـنٍ ةَ عَ هِ طَرفَ مِ رَ ن كَ بَادُ مِ العِ ـخلُو  مَن الَ يَ
ا  هَ صُ نقِ يُ الَ   ، يـرِ بِالـخَ ءِ  مــتِــالَ االِ ةُ  يــدَ ــدِ شَ ڤِ  يـنُ ـيَمِ فَ
ــاقُ  نــفَ ا اإلِ ـــذَ هَ . وَ ــارِ الــنَّـــــهَ ـيلِ وَ ــبِّ فـِي اللَّ ــةُ الــصَّ ــمَ ائِ ، دَ ــةٌ ــقَ ــفَ نَ
نقِص  ـم يُ ، لَ قُّفٍ ونِ تَوَ ائِمُ بِدُ رُّ الدَّ ستَـمِ ، الـمُ ثِيـرُ ائِلُ الكَ الـهَ

العلـيل» (٥٢١/٢). «شفاء   (١)
(ص٣٠٥). الرحـمن»  الكريم  «تـيسـيـر   (٢)



ô١٢ô١٣
ــونَ  ــكُ ــبُ أَن يَ ــجِ ــالِــي الَ يَ ــوقُ الــعَ ــخــلُ ـــانَ الــــــــمَ ا كَ ــــإِذَ فَ
ــلِّ  ــالـِـقُ لِــكُ ـــى، الــخَ ــيُّ األَعـــلَ ــلِ ــالــعَ ، فَ ـــافِـــلِ ــــى الـــسَّ ا إِلَ ــرً ــقِ ــفــتَ مُ
ا  ، إِذَ يءٍ لِّ شَ ن كُ نِيُّ عَ ، الغَ هُ لِيكُ مَ يءٍ وَ لِّ شَ بُّ كُ ، رَ يءٍ شَ
ــى  إِلَ ا  رً فتَقِ مُ ــونَ  ــكُ يَ الَ  أَن  ــى  أَولَ  : هِ لقِ خَ يعِ  مِ جَ ــوقَ  فَ ــانَ  كَ
أَغنَى  وَ  ، أَعظَمُ وَ ــلُّ  أَجَ وَ ا.  لَيهَ عَ هِ  لُوِّ عُ عَ  مَ  ، خلُوقَاتِ الــمَ
 ، ملٍ حَ يرِ  غَ أَو  ملٍ  بِحَ  : ــيءٍ شَ ــى  إِلَ رَ  فتَقِ يَ أَن  ــن  مِ ــى  أَعــلَ وَ
ــم  لَ ــد، وَ ــولَ ـــم يُ لَ ــلِــد وَ ــم يَ ي لَ ـــذِ ؛ الَّ ــدُ ــمَ ــــدُ الــصَّ ـــوَ األَحَ ــل هُ بَ
وَ  هُ وَ  ، يهِ إِلَ رٌ  فتَقِ مُ اهُ  وَ سِ ا  مَ لُّ  كُ ي  الَّذِ  ، دٌ أَحَ ا  وً فُ كُ هُ  لَ ن  يَكُ

. اهُ وَ ا سِ لِّ مَ ن كُ ستَغنٍ عَ مُ
ــانَ  ــو كَ ــوا: لَ ــالُ يـــــنَ قَ ــذِ اءِ الَّ ــمَ افــتِـــــرَ ــظَ ـمُ عِ لِــكَ تَعلَ ــذَ بِ وَ
ن  لـِـمَ الً  امِ حَ رشِ  العَ لُ  امِ حَ انَ  كَ لَ  ، رشِ العَ فَوقَ  الِقُ  الخَ
 . خلُوقِ الــمَ ـــى  إِلَ ــالِــقِ  الــخَ ــاجُ  احــتِــيَ مُ  ــلــزَ ــيَ فَ  ، ــرشِ الــعَ ـــوقَ  فَ

 °  ¯  ®  ¬  « ﴿  : بَ ـــــذِ الـــــكَ ــــىڤِ  ــــلَ عَ ونَ  ــــرُ ــــفــــتَ يَ
 μ  ´  ³ ﴿  ،[١١٦ [الــنــحــل:   ﴾ ́  ³  ²  ±

̧ ﴾ [طه: ٦١].  ¶
الَ  ـــةً وَ ـــبَ ـــاحِ ــذ صَ ـــــخِ ــتَّ ـــــم يَ ـــهُ لَ ــــ نَّ : أَ ــــنَــــاهُ ـــــــالِ غِ ـــمَ ــــن كَ مِ وَ

ــا  ـــلِّ مَ ـــن كُ ــنِــيــا عَ ڬ غَ بُّ ـــــانَ الـــــرَّ كَ ، وَ ــهِ ــمــلِ ــــى حَ ــاجُ إِلَ ــحــتَ يَ
لُ  ي يَحمِ ــذِ ــوَ الَّ هُ ، وَ يهِ ا إِلَ يرً قِ اهُ فَ ــوَ ا سِ مَ رشُ وَ العَ ، وَ اهُ ــوَ سِ
ا  حتَاجً يرُ مُ قِ انَ الفَ ا كَ م إِذَ لزَ ، لَم يَ رشِ ةَ العَ لَ مَ حَ ، وَ رشَ العَ
لُّ  كُ ، وَ يءٍ لِّ شَ ن كُ نِيُّ عَ ونَ الغَ ، أَن يَكُ يهِ لَ  عَ ا استَوَ إِلَى مَ

.(١)« يهِ لَ  عَ ا استَوَ ا إِلَى مَ حتَاجً ، مُ يهِ حتَاجٌ إِلَ يءٍ مُ شَ
ـــم  لَ ، وَ ـــعـــضٍ ــــوقَ بَ ــهُ فَ ــعــضَ ـــمَ بَ ـــالَ ڤُ الـــعَ ـــقَ ـــلَ ــــد خَ قَ وَ
ــوقَ  فَ اتِ  ــاوَ ــمَ الــسَّ ـــإِنَّ  فَ  . ــهِ ــلِ أَســفَ ــى  إِلَ ا  رً فتَقِ مُ هُ  أَعـــالَ يَجعَل 
ــــلُّ  كُ وَ  ، اتِ ــــاوَ ــــمَ الــــسَّ ـــةً  ـــلَ ـــامِ حَ األَرضُ  ـــتِ  ـــيـــسَ لَ وَ األَرضِ 
ــلــيَــا،  ــةً لِــلــعُ ــلَ ــامِ ــى حَ ــفــلَ ــتِ الــسُّ ــيــسَ لَ ، وَ ـــاءٌ ـــمَ ــا سَ ــهَ ــوقَ ـــاءٍ فَ ـــمَ سَ
 ، األَرضِ وَ اءِ  ــوَ الــهَ وَ ابِ  حَ السَّ ــوقَ  فَ اتُ  اوَ مَ السَّ لِــكَ  ــذَ كَ وَ
ـــوقَ  ـــرشُ فَ لِــــكَ الـــعَ ــــذَ كَ ، وَ لِــــــكَ ـــــى ذَ ــةً إِلَ ــحــتَــاجَ ـــت مُ ـــيـــسَ لَ وَ
 ، األَرضِ فَوقَ  اءُ  وَ الهَ فَ ا،  يهَ إِلَ ا  حتَاجً مُ لَيسَ  وَ اتِ  اوَ مَ السَّ
ا  أَيضً ابُ  حَ السَّ وَ  ، األَرضُ هُ  لَ تَحمِ أَن  إِلَى  ا  رً فتَقِ مُ لَيسَ  وَ
لِــكَ  ــذَ كَ ، وَ ــهُ ــلَ ــحــمِ ــى أَن تَ ا إِلَ ــرً ــفــتَــقِ ــيــسَ مُ لَ ، وَ ــوقَ األَرضِ فَ

ا. يهَ ينَ إِلَ رِ فتَقِ وا مُ يسُ لَ لَى األَرضِ وَ ونَ عَ الُ ةُ عَ ئِكَ الَ الــمَ
.(١٤٠/١٩- ١٤١) «مجموع الفتاو»  (١)
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¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ [مريم: ٨٨ - ٩٢].
 ، ــــهِ ــــائِ عَ هُ بِــــدُ ـــــادَ ـــــبَ ــــرُ عِ ــــأمُ ــــهُ يَ ـــــ نَّ }}VÂ^{{fľ أَ ∆< Ÿ^{{{{{€̌{{“̌<‡{{{ ⁄Ê̌
ـــيـــعِ  ـــــــمِ ــــم بِـــجَ ــــهِ ــــافِ إِســــعَ ــــم وَ ــــهِ ـــــ اتِ ــــوَ عَ ـــــةِ دَ ـــــابَ ـــــإِجَ ــــم بِ ـــــ هُ ــــدُ ــــعِ يَ وَ
ـــــم  ـــا لَ ــــ مَ ــــوهُ وَ لُ ــــأَ ــا سَ ـــ ــهِ مَ ـــ ــضــلِ ـــن فَ ــم مِ ــهِ ــيـــ ـــ ــؤتِ يُ ـــم، وَ ـــهِ ــــ اتِ ادَ ـــرَ مُ
ـم،  هُ نَحَ مَ ـا  مَ ـم  هُ نَحَ مَ وَ ـم،  أَعطَاهُ ـا  مَ ـم  أَعطَاهُ فَ  . وهُ لُ يَسأَ

. ـيمِ سِ الـجَ هِ  مِ رَ كَ وَ  ، ظِيمِ العَ فَضلِـهِ  دِ  رَّ ـجَ بِمُ
ماءِ  السَّ إِلَى  ةٍ  يلَ لَ لَّ  «كُ هِ  بِنَفسِ لُ  نزِ يَ هُ  انَ بحَ سُ هُ  إِنَّ بَل 
هِ  بَادِ عِ ن  عَ ــســأَلُ  يَ وَ  ، ــرُ اآلخِ اللَّيلِ  لُثُ  ثُ ى  بقَ يَ ينَ  حِ نيَا  الدُّ
 ، الِــهِ ــؤَ سُ إِلــى  ــم  ــوهُ ــدعُ يَ وَ  ، هِ بِنَفسِ م  هُ ائِجَ وَ حَ ضُ  يَستَعرِ وَ
ــهُ  لَ ــســأَ يَ أَن  ـــى  إِلَ ــم  ــهُ يــضَ ــرِ مَ وَ  ، ــةِ ــوبَ الــتَّ ـــى  إِلَ م  يئَهُ سِ مُ ــو  ــيَــدعُ فَ
م  تِهِ اجَ حَ ا  ذَ وَ  ، ــنَــاهُ غِ هُ  لَ يَسأَ أَن  ــى  إِلَ م  هُ يرَ قِ فَ وَ  ، يَهُ يَشفِ أَن 

. ابُ هَّ الوَ يمُ  رِ الكَ كَ  تَبَارَ فَ  .(١)« ةٍ يلَ لَ لَّ  كُ ا  هَ اءَ قَضَ هُ  لُ يَسأَ
ڤِملسو هيلع هللا ىلص:  ــــولُ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ ةَگ قَ يــرَ ــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ

«طريق الهجرتين» (ص٥٥٩).  (١)

وَ  هُ فَ  ، لِّ الذُّ نَ  مِ لـِيا  وَ الَ  وَ  ، لكِ الـمُ فـِي  ا  يكً ـرِ شَ الَ  وَ ا،  دً لَ وَ
يعِ  ـمِ لـِجَ غنـِي  الـمُ  ، ــافِــهِ أَوصَ وَ هِ  وتـِ بِنُعُ لَ  مُ كَ ي  ــذِ الَّ نـِيُّ  الغَ

.(١) هِ اتـِ ـخلُوقَ مَ
 ¢¡ ے   ~  } ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ڤُ  ــــــــــــالَ قَ

£¤ ¥ ¦§ ﴾ [يونس: ٦٨].
ةٌ  قَ ستَغرِ مُ نَى  الغِ اعُ  نــوَ أَ وَ  ، فِيهِ رٌ  صِ نحَ مُ نَى  الغِ أَي: 
جـــهٍ  ـــلِّ وَ ـــكُ : بِ ــــامُّ ـــنَـــى الــــتَّ ــــهُ الـــغِ ي لَ ــــــذِ ، الَّ ـــنِـــيُّ ـــوَ الـــغَ ـــهُ ، فَ ـــيـــهِ فِ
ــلِّ  ـــن كُ ــنِــيــا مِ ــــانَ غَ ا كَ ــــإِذَ ، فَ ـــوهِ جُ ــيــعِ الـــوُ ــمِ ـــن جَ ، مِ ـــارٍ اعـــتِـــبَ وَ

؟! دَ لَ ذُ الوَ تَّخِ يءٍ يَ َيِّ شَ ، فَألِ جهٍ وَ
، فَالَ  ــنَــاهُ ــنَــافٍ لِــغِ ا مُ ــذَ ــهَ ؟! فَ ــدِ لَ ــى الــوَ نهُ إِلَ ــةٍ مِ ــاجَ لِــحَ أَ

.(٢) نَاهُ ا، إِالَّ لِنَقصٍ فِي غِ دً لَ دٌ وَ ذُ أَحَ تَّخِ يَ
ـــوا گِ  ـــلُ ـــعَ يـــــــنَ جَ ـــذِ اءِ الَّ ـــرَ ــــ ـــمَ افـــتِ ـــظَ ــمُ عِ ـــ ــعــلَ لِــــكَ تَ بــــذَ وَ

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ ا:  ــــدً لَ وَ
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

.(٢٣٦  - الكاملة» (٢٣٥/٣  «الـمـجـموعة   (١)
الرحمن» (ص٥٠١). الكريم  «تيسير   (٢)



ô١٦ô١٧
  وَ رَ ـــــا  ـــــيــمَ فِ ملسو هيلع هللا ىلص -  ــبـــــيِّ الــنَّ ــــنِ  عَ ذَرٍّگ:  ـــي  بــــِ أَ ـــن  عَ
ــــم  ــــكُ لَ ــــو أَنَّ أَوَّ ـــــادِي! لَ ـــــبَ ـــــا عِ : «يَ ـــــــالَ ــــهُ قَ ـــــ نَّ ڤِ گ - أَ ــــــــنِ عَ
ــــدٍ  احِ ــيــدٍ وَ ــعِ ـــوا فِـــي صَ ـــامُ ـــم، قَ ـــكُ ـــنَّ جِ ـــم وَ ـــكُ إِنـــسَ ــــم، وَ كُ ــــرَ آخِ وَ
ـا  ـمَّ لِكَ مِ ـا نَقَصَ ذَ ، مَ سألَتَـهُ انٍ مَ لَّ إِنسَ أَعطَيتُ كُ أَلُونـِي، فَ سَ فَ

.(١)« لَ البَحرَ ا أُدخِ ـخيَطُ إِذَ نقُصُ الـمِ ـا يَ مَ ي، إِالَّ كَ ندِ عِ
الَ   : ـمُّ الـجَ هُ  طَاؤُ فَعَ  . ـيَّاضِ الفَ مِ  رَ الكَ ا  ــذَ هَ إِلـى  انظُر 
لَت  صَ وَ ، وَ بلَغِ لَغَت أَبلَغَ الـمَ إِن بَ ا، وَ طَايَ ةِ العَ ثرَ صُ بِكَ نقُ يَ
ــن  هــــنُ عَ ـــــــيـــقُ الــــذِّ ـــضِ يَ ، وَ صــــفُ ـــنـــهُ الــــوَ ــرُ عَ ـــ ــقــصُ ــــدٍّ يَ ـــى حَ ــــ إِلَ
الَ  هُ  ــنــدَ عِ ـا  ــإِنَّ «مَ فَ  . اكِـــهِ إِدرَ ــن  عَ ولُ  قُ العُ ـرُ  تَقصُ وَ هِ،  رِ ــوُّ ــصَ تَ

 L  K  JI  H  G ﴿ ـى:  الَ عَ تَ ــالَ  قَ ـا  مَ كَ  ، البَتَّةَ صُ  نقُ يَ
 ، ةٌ إِبـــــرَ يـهِ  فـِ ــسَ  ــمِ غُ ا  إِذَ البَحرَ  ــإِنَّ  فَ  ،[٩٦ [النحل:   ﴾  ON  M
لِكَ  ذَ كَ ، وَ ـيءٌ لِكَ شَ نَ البَحرِ بِذَ نقُص مِ ـم يَ ت، لَ جَ مَّ أُخرِ ثُ
صُ  نقُ ـــــهُ الَ يَ ــإِنَّ ، فَ ــالً ــثَ ــورٌ مَ ــصــفُ ــنــهُ عُ بَ مِ ـــــرِ ـــــهُ شَ نَّ ضَ أَ ـــرِ ــو فُ لَ
م:  ـيُعطِيـهِ اهُ فَ ـم إِيَّ ـهُ لُّ ـهُ كُ ونَ لُ ـا يَسأَ نِسبَةُ «مَ »(٢). فَ البَحرُ البَتَّةَ

رواه مسلـم (٢٥٧٧).  (١)
والـحكم» (٤٩/٢). العلوم  «جامع   (٢)

بقَى  يَ ينَ  حِ نيَا،  الدُّ اءِ  مَ السَّ إِلَــى  ةٍ  لَيلَ ــلَّ  كُ نَاگ  بُّ رَ لُ  نزِ «يَ
؟  لَهُ يبَ  أَستَجِ فَ ونِي  يَدعُ ن  مَ  : ولُ يَقُ فَ  ، ــرُ اآلخِ يلِ  اللَّ لُثُ  ثُ

؟»(١). لَهُ رَ  أَغفِ فَ نِي  رُ يَستَغفِ ن  مَ ؟  أُعطِيَهُ فَ يَسأَلُنِي  ن  مَ
 ، اتِ بِالذَّ عِيفُ  ، «الضَّ اتِ بِالذَّ يـرُ  قِ الفَ يُسأَلُ  يفَ  فَكَ
ـهُ  ـــــيــسَ لَ ي لَ ـــذِ ، الَّ اتِ ـــــحــتَــاجُ بِـــالـــذَّ ، الـــــمُ اتِ ــزُ بِـــالـــذَّ ــاجِ الــعَ وَ
رُ  ادِ القَ  ، اتِ بِالذَّ نِيُّ  «الغَ كُ  ترَ يُ وَ  ،(٢)« مُ ــدَ الــعَ إِالَّ  هِ  اتـِ ذَ ن  مِ
هُ  انُ إِحسَ وَ  ، هُ ودُ جُ وَ هُ  لكُ مُ وَ  ، ـهُ تُ قُدرَ وَ نَاهُ  غِ ي  الَّذِ  ، اتِ بِالذَّ
مِ  ازِ ــــــــوَ ــــن لَ : مِ ـــقُ ـــطـــلَ ـــهُ الـــــــمُ ــــ ـــالُ ــــ ـــمَ كَ ـــهُ وَ ــــ ـــتُ ـــمَ حــــ رَ ، وَ ـــهُ ـــمُ ـــلــــ عِ وَ

! بِ جَ بُ العَ عجَ ا ألََ ذَ ؟!»(٣). إِنَّ هَ هِ اتـِ ذَ
ــلــقِ  الـــــخَ لُ  أَوَّ ــعَ  ـــــمَ اجــتَ ـــوِ  لَ ـــــــهُ  نَّ أَ  VÂ^{{fľ{{ ∆ < Ÿ^{€̌“̌<‡{{ ⁄Ê̌
ـم  نهُ مِ ــال  كُ أَعطَى  فَ  ، وهُ لُ أَ فَسَ ــدٍ  احِ وَ يدٍ  عِ صَ فـِي  ـم  هُ رُ آخِ وَ

. ةٍ رَّ الُ ذَ ثقَ لكِهِ مِ ن مُ صَ مِ نَقَ ـا  ، مَ ـهُ لَ أَ ـا سَ مَ
 ،(٧٥٨) ومــســلــم  و٧٤٩٤)،  و٦٣٢١   ١١٤٥) الــبــخــاري  رواه   (١)

وهو حديث متواتر.
«الداء والدواء» (ص٢٠٣).  (٢)
«الداء والدواء» (ص٢٠٣).  (٣)



ô١٨ô١٩
 ! بِّ رَ أَي   : ولُ ـيَقُ فَ  . نَّةَ الـجَ ــلِ  ادخُ  : لـهُ الُ  ـيُقَ فَ  ، نَّةَ الـجَ نَّةِ  الـجَ
ــم؟  اتِـــــهِ ــذَ وا أَخَ ـــــذُ أَخَ ـم، وَ لَـهُ نَازِ لَ الــنَّــاسُ مَ ـــزَ ـــد نَ قَ ؟ وَ ــيــفَ كَ
لُوكِ  لِكٍ مِن مُ لكِ مَ ثلُ مُ ونَ لَكَ مِ ـى أَن يَكُ ـرضَ : أَتَ الُ لَـهُ ـيُقَ فَ
 ، ـهُ ثلُ مِ ، وَ لِكَ : لَكَ ذَ ولُ ـيَقُ ! فَ بِّ ، رَ ـيتُ ضِ : رَ ولُ ـيَقُ نـيَا؟ فَ الدُّ
 ، ـــــيــتُ ضِ : رَ ــةِ ــسَ ــامِ ـــالَ فِـــي الـــــخَ ـــقَ . فَ ــهُ ـــ ــثــلُ مِ ، وَ ــهُ ـــ ــثــلُ مِ ، وَ ــهُ ـــ ــثــلُ مِ وَ
ت  اشتَـهَ ـا  مَ ــكَ  لَ وَ  ، هِ أَمثَالـِ ةُ  ـرَ شَ عَ وَ لَــكَ  ا  ــذَ هَ  : ولُ ـيَقُ فَ  ! بِّ رَ
بِّ  : رَ الَ ! قَ بِّ ، رَ ـيتُ ضِ : رَ ولُ ـيَقُ ، فَ يـنُكَ ت عَ لَذَّ ، وَ كَ نَفسُ
ســتُ  ــرَ ، غَ دتُ ــنَ أَرَ يـــ ــذِ ـــكَ الَّ ـــئِ : أُولَ ــــالَ ؟ قَ ــةً لَ ــنــزِ ـــــم مَ هُ ــأَعــالَ فَ
ـــــم  لَ ، وَ ــيـــــنٌ ـــــرَ عَ ـــــم تَ ــلَ ا، فَ ـيـهَ لَ ـــــمــتُ عَ ــتَ خَ ي، وَ ــدِ ــيَ ـــــم بِـــ ـــــهُ ــتَ امَ ــرَ كَ
هُ  اقُ صدَ مِ وَ  : الَ قَ  « ـرٍ بَشَ لبِ  قَ لَـى  عَ ـخطُر  يَ لَـم  وَ  ، نٌ أُذُ ع  تَسمَ

 w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ ڬ:  ڤِ ـــتـــابِ كِ فِـــــي 
. نَاهُ ن بَحرِ غِ ةٌ مِ ا قَطرَ ذَ هَ x  ﴾ [السجدة: ١٧](١). وَ

ــــــالَ  : قَ ــــــــــالَ ادٍ گ قَ ـــــــــــدَّ دِ بــــــنِ شَ ــــورِ ــــســــتَ ــــــن الـــــــــمُ عَ
ثلُ  ةِ، إِالَّ مِ ـــرَ نــيَــا فِــي اآلخِ ــا الــدُّ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «وَڤِ مَ ــــولُ سُ رَ
 ، اليَمِّ فِي   ( ةَ بَّابَ السَّ (أَي:  هِ  ــذِ هَ هُ  إِصبَعَ ــم  كُ ــدُ أَحَ لُ  يَجعَ ا  مَ

رواه مسلـم (١٨٩).  (١)

 ، األَمثَالِ نِ  أَحسَ ن  مِ ا  ــذَ هَ وَ  .(١)« نِسبَةٍ ــالَ  كَ  ، هُ ندَ عِ ـا  مَ ـى  إِلَ
. امِ يبًا إِلـَى األَفهَ ا تَقرِ هَ أَعظَمِ ا، وَ هَ أَبلَغِ وَ

يمِ  النَّعِ ارِ  دَ فـِي  َولـِيَائِهِ  ألِ هُ  ــدَّ أَعَ ـا  مَ  VÂ^fľ ∆< Ÿ^{€̌“̌<‡ ⁄Ê̌
لَـى  عَ ـــرَ  ـــطَ خَ الَ  وَ ــت  ــعَ ــمِ سَ نٌ  أُذُ الَ  وَ أَت،  رَ ــيـــــنٌ  عَ الَ  ـــــا  ـــــمَّ مِ
ةِ،  يذَ اللَّذِ بِ  ــارِ ــشَ الـــــمَ وَ  ، آكِلِ الـمَ اعِ  نـــوَ أَ ــن  مِ (٢)؛  ـــــرٍ ــشَ بَ قَلبِ 
ـــورِ  ـــصُ الـــقُ وَ  ، ـةِ ــنـَ ــسَ الـــــحَ اجِ  األَزوَ وَ  ، ــيــبَــةِ ــجِ الــعَ ـــرِ  ـــنَـــاظِ الـــــــمَ وَ
اكِــهِ  ــوَ الــفَ ، وَ ــةِ ـــــيَ لِّ ــدَ ــتَ ـــارِ الـــــمُ األَشـــجَ ، وَ ــةِ فَ خــرَ ــزَ فِ الـــــمُ ـــرَ الـــغُ وَ
يَ  هِ (٣). فَ ةِ ابِغَ مِ السَّ النِّعَ ، وَ يَّةِ جِ اتِ الشَّ األَصوَ ةِ وَ بَ ستَغرَ الـمُ
ن  مِ الِيَةُ  الخَ  ، اتِ رَّ سَ الــمَ وَ احِ  األَفــرَ اعِ  أَنــوَ يعِ  مِ لِجَ ةُ  عَ امِ الجَ

.(٤) اتِ صَ نَغِّ المُ اتِ وَ دَ نَكِّ يعِ الــمُ مِ جَ
ــــــــالَ  : قَ ــــــــــــــالَ ــــــةَگ قَ ــــــعــــــبَ ةِ بــــــــنِ شُ ـــــرَ ـــــيــــــ ـــــغِ ـــــمُ ــــــــــنِ الــــــ عَ
ــى أَهلِ  ـا أَدنَ : مَ ــهُ بَّ ىگ رَ وسَ ــأَلَ مُ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «سَ ـــولُ سُ رَ
أَهــلُ  ـــلَ  أُدخِ ـا  مَ بَعدَ  يءُ  ـجِ يَ ــلٌ  جُ رَ ــوَ  هُ  : ــالَ قَ ؟  لَةً نزِ مَ نَّةِ  الـجَ

«مفتاح دار السعادة» (٥١٢/٢).  (١)
.(٢٤٧/٣) الكاملة»  «الـمـجـموعة   (٢)

(ص٢٥٧). الرحـمن»  الكريم  «تـيسـيـر   (٣)
المدارج» (ص٩٧٠). «تهذيب   (٤)



ô٢٠ô٢١
هُ  لَ لَ  عِ جُ ي  الَّذِ لَ  مَ العَ قبَلَ  يَ أَن   : التَّامِّ نَاهُ  غِ وَ هِ  مِ رَ بِكَ لِيقُ  يَ
ــبُ أَن  ــوجِ : يُ ــاهُ ــنَ غِ ــهُ وَ مَ ــرَ كَ گ وَ ــهُ ــالَ ــمَ ــإِنَّ كَ ، فَ يــكٌ ــرِ فِــيــهِ شَ

.(١) لِكَ قبَلَ ذَ الَ يَ
ــــلٌ  جُ ــــاءَ رَ : جَ ـــــالَ ــلِـــــيِّگ قَ ــــةَ الــبَــاهِ ــــامَ مَ ــــي أُ بِ ـــن أَ عَ
األَجرَ  سُ  لتَـمِ يَ ا  زَ غَ الً  جُ رَ يــتَ  أَ رَ أَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ إِلَى 
 « ـــــهُ ـــــيءَ لَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «الَ شَ ــــولُ سُ ــالَ رَ ــقَ ؟ فَ ـــــهُ ــا لَ ، مَ كــرَ الــذِّ وَ
ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «الَ  ـــــولُ سُ ـــــهُ رَ ــولُ لَ ــقُ ، يَ اتٍ ــــرَّ ثَ مَ ـــالَ ــا ثَ هَ ــادَ ــأَعَ فَ
ا  ، إِالَّ مَ ــلِ ــمَ ــنَ الــعَ قبَلُ مِ ڤَ الَ يَ : «إِنَّ ــالَ ــمَّ قَ » ثُ ـــــهُ ـــــيءَ لَ شَ

.(٢)« هُ جهُ وَ هِ  بـِ ابتُغِيَ  وَ ا،  الِصً خَ لَـهُ  انَ  كَ
اتِ  ــــاوَ ـــــ ــــمَ ــــالِــــكُ الــــسَّ ـــــ ـــــهُ مَ ــــــ نَّ }}}VÂ^{{{fľ أَ ∆< Ÿ^{{{{{€̌{{“̌<‡{{{ ⁄Ê̌
فـِي  ـــــهُ  لَ يــكَ  ـــــرِ شَ الَ  ـا،  ـمَ هُ ـيـنـَ بَ ـــــا  مَ وَ ـا  مَ يـهِ فـِ ـــــا  مَ وَ األَرضِ  وَ

 Â  Á  À  ¿ ـــــى: ﴿ ¾  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ . قَ لِــــكَ ــن ذَ ـــــيءٍ مِ شَ
 ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã

«تيسير العزيز الحميد» (ص٥٢٧).  (١)
فِـــي «صــحــيـــــح  األلــبــانــي۴  وقــــال  الــنــســائــي (٣١٤٠)،  رواه   (٢)

صحيح». النسائي» (٣٨٤/٢): «حسن  سنن 

؟!»(١). عُ تَرجِ بِمَ  ليَنظُر  فَ
ــيــمِ  ــعِ ـــنـــبِ نَ ـــي جَ ، فِ هِ ـــيـــرِ افِ ـــذَ ـــحَ ـــا بِ نـــيَ ــيــمَ الـــدُّ ــعِ ـــهَ نَ ـــبَّ ـــشَ فَ
ــيــنَ  ، حِ ـــلِ ـــلَ ــــنَ الـــبَ ــــعِ مِ صــــبَ ـــى اإلِ ـــلَ ـــقُ عَ ـــعـــلَ ـــا يَ ـــمَ : بِ ةِ ــــــــرَ اآلخِ

. البَحرِ فِي  سُ  تُغمَ
ا  مَ إِالَّ   ، لِ مَ العَ ــنَ  مِ قبَلُ  يَ الَ  ــهُ  نَّ أَ  VÂ^fľ ∆ < Ÿ^{€̌“̌<‡ ⁄Ê̌

. هِ جهِ لِوَ ا  الِصً خَ انَ  كَ
ڤِملسو هيلع هللا ىلص:  ــــولُ سُ ـــالَ رَ : قَ ـــالَ ةَگ قَ يــرَ ــرَ بِـــي هُ ــن أَ عَ
لَ  مِ ن عَ ، مَ ركِ نِ الشِّ اءِ عَ كَ رَ ا أَغنَى الشُّ نَ گ: أَ ڤُ الَ «قَ

.(٢)« هُ ركَ شِ وَ كتُهُ  تَرَ ي،  يرِ غَ عِيَ  مَ فِيهِ  كَ  أَشرَ الً  مَ عَ
ـــى  ـــالَ ـــعَ ڤَ تَ ـــهِ ـــلِ ـــمَ ـــعَ ا بِ ــــدً ــــاصِ ــــي قَ ائِ ــــرَ ـــــانَ الــــمُ ــا كَ ــــــــمَّ لَ
ـــانَ  ا كَ ـــــإِذَ ـــا، فَ يـــكً ـــرِ ــى شَ ــالَ ــعَ ڤَ تَ ـــلَ ـــعَ ـــد جَ ــــانَ قَ ، كَ هُ ــــيــــرَ غَ وَ
 ، قِ طـــــــــالَ ــــى اإلِ ــــلَ ــــنِــــيُّ عَ ــــــوَ الــــغَ ــــى هُ ــــالَ ــــعَ ـــــــاگُ تَ ، فَ ــــــكَ لِ ــــــذَ كَ
فَالَ   ، اعتِبَارٍ لِّ  بِكُ يهِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ لقِ  الخَ يعُ  مِ جَ بَل  اءُ  كَ رَ الشُ وَ

رواه مسلـم (٢٨٥٨).  (١)
رواه مسلم (٢٩٨٥).  (٢)



ô٢٢ô٢٣
ــوا  ــغُ ــبــلُ ــم لَــن تَ ــكُ ـــادِي! إِنَّ ـــبَ ـــا عِ : «يَ ــــالَ ــهُ قَ ـــ نَّ گ - أَ ڤِ ــــنِ عَ
ـــونِـــي.  ـــعُ ـــنـــفَ ـــتَ ـــي فَ ـــفـــعِ ـــوا نَ ـــغُ ـــبـــلُ ــــــن تَ لَ ونـِــي، وَ ـــــــرُّ ـــتَـــضُ ي فَ ـــــــــرِّ ضَ
ــم،  ــنَّــكُ جِ وَ ــم  ــكُ إِنــسَ وَ ــم،  كُ ــرَ آخِ وَ ــم  ــكُ لَ وَّ أَ نَّ  أَ لَــو  بَادِي!  ا عِ يَ
لِــكَ  ذَ ادَ  زَ مـَا  م،  نكُ مِ ــدٍ  احِ وَ ــلٍ  جُ رَ لبِ  قَ أَتقَى  لَـى  عَ انُوا  كَ
ـــم،  كُ ـــرَ آخِ ـــم وَ ـــكُ لَ وَّ نَّ أَ ـــادِي! لَــو أَ ـــبَ ــا عِ ــا. يَ ـــــيــئً ــلــكِــي شَ فِـــــي مُ
احــدٍ  ــلٍ وَ جُ لبِ رَ ــرِ قَ فــجَ لَـى أَ ــوا عَ ــانُ ــم، كَ ــنَّــكُ جِ ــم وَ ــكُ إِنــسَ وَ

ـيئًا»(١). شَ لكِي  مُ مِن  لِكَ  ذَ نَقَصَ  ـا  مَ م،  نكُ مِ
ـىڤِ  إِلَ لُوا  يُوصِ أَن  ونَ  رُ ــقــدِ يَ الَ  بَادَ  العِ أَنَّ  عنـِي:  يَ
نـِيُّ  الغَ ـهُ  انَ بحَ سُ ــوَ  ــهُ فَ  ، لِـــكَ ذَ وا  بلُغُ يَ ــن  لَ وَ ـــــرا،  ضَ الَ  وَ ا  نَفعً
، الَ  ــيــدٌ ـــــمِ ــنِـــــيٌّ حَ ــهِ غَ ــفــسِ ـــــي نَ ـــــى فِ ــالَ ــعَ ڤَ تَ ـــــإِنَّ ؛ فَ ــيــدُ ـــــمِ الـــــحَ
ةَ  اجَ حَ «فَالَ  م؛  ـيـهِ اصِ عَ مَ يـنُهُ  تَشِ الَ  وَ هِ،  بَادِ عِ ةِ  بِطَاعَ ـنُ  يَّ تَزَ يَ
ـم  ــا هُ ـــ ــمَ إِنَّ ، وَ ـــــيـــــهِ ــا إِلَ ــهَ ــفــعُ ــودُ نَ ــعُ الَ يَ ــادِ، وَ ــبَ ــاتِ الــعِ ــاعَ ـــــهُ بِــطَ لَ
ـــــم  ـــا هُ ــــ ـــمَ إِنَّ ــم، وَ ــيـــــهِ ـــ ــاصِ ــعَ رُ بِــمَ ـــــــرَّ ـــتَـــضَ الَ يَ ــا، وَ ــــهَ ــونَ بـِ ــعُ ــفِ ــنــتَ يَ

ـــــــى: ﴿ < ? @  ـــالَ ـــعَ ڤُ تَ ــــــالَ ـــا، قَ ونَ بِـــــــهَ رُ ـــرَّ ــــ ـــضَ ـــتَ يَ
عــمــران:  [آل   ﴾  JI  H  G  F  E  DC  B  A

رواه مسلـم (٢٥٧٧).  (١)

 Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹ ﴿ ،[٦٤ [الـحج: 
.[٢٦ Ä Ã ﴾ [لقمـان: 

 ، يمٌ حِ رَ يزٌ  زِ عَ  ، يمٌ رِ كَ نِيٌّ  «غَ ــهُ  نَّ أَ  VÂ^fľ ∆ < Ÿ^{€̌“̌ <‡ ⁄Ê̌
 ، ــيــرَ يــدُ بِـــهِ الــخَ ــرِ ، يُ ــنــهُ ــاهُ عَ ــنَ ـــعَ غِ هِ مَ ــبــدِ ـــى عَ ــنٌ إِلَ ــحــسِ ــوَ مُ ــهُ فَ
 ، بدِ ــنَ العَ ــيــهِ مِ ــةٍ إِلَ ــعَ ــنــفَ ــلــبِ مَ ، الَ لِــجَ ــرَّ ــنــهُ الــضُّ ــفُ عَ ــكــشِ يَ وَ
هُ  انَ بحَ سُ وَ  هُ فَ انًا،  إِحسَ وَ نهُ  مِ ةً  حمَ رَ بَل  ةٍ؛  رَّ ضَ مَ فعِ  لِدَ الَ  وَ
ن  مِ م  بِهِ لِيَعتَزَّ  الَ  وَ  ، قِلَّةٍ ن  مِ م  بِهِ ثَّرَ  لِيَتَكَ هُ  لقَ خَ يَخلُق  لَم 
ا  مَ كَ ؛  نهُ عَ وا  افِعُ لِيُدَ الَ  وَ  ، وهُ عُ لِيَنفَ الَ  وَ وهُ  قُ لِيَرزُ الَ  وَ  ، ــةٍ لَّ ذِ

 I  H  G  F  E  D  C ﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــالَ  قَ
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

Z Y X W ] ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨]»(١).

ـيَةُ  عصِ مَ هُ  ـرُّ تَضُ الَ  ـا  مَ كَ  ، يـنَ ائِعِ الطَّ ةُ  طَاعَ هُ  عُ نفَ تَ فَالَ 
. ـيـنَ اصِ العَ

  وَ رَ ـــــا  فِـــــيــمَ ملسو هيلع هللا ىلص -  ــبـــــيِّ الــنَّ ـــنِ  عَ ذَرٍّگ:  ــــي  بـِ أَ ـــن  عَ
«موارد األمان» (ص٩٠).  (١)



ô٢٤ô٢٥
 ,  +  *  ) ﴿ ـــــى:  ــالَ ــعَ تَ ــــالَ  قَ وَ  ،[٤٠ [الــنــمــل: 
 ،[١٢ [لقمـان:   ﴾ 5 4  3  2  1  0  /  .-
 ، ـيـهِ إِلَ ـحتَاجٍ  مُ يـرُ  غَ هِ  كرِ شُ ن  عَ نـِيٌّ  «غَ  ، ـالـِهِ أَعمَ ن  عَ نـِيٌّ  غَ
ــم  ـــــيـــــهِ ــلَ ـــهِ عَ ـــامِ نـــعَ ِ ، إلِ ــهِ ــلــقِ ـــن خَ ـــــمــدِ مِ ــقٌّ لِــلـــــحَ ـــــحِ ــســتَ ــيــدٌ مُ ـــــمِ حَ
ـــا،  هَ دُ ـــدَ ـــــرُ عَ ـــــحــصَ الَ يُ ـــا، وَ هَ ـــدرِ ــاطُ بِـــقَ ـــــحَ ـــــي الَ يُ ــتِ ــهِ الَّ ــمِ ــنِــعَ بِ
نَاطِقٌ  ودٍ  وجُ مَ لَّ  كُ ــإِنَّ  فَ  ، هِ لقِ خَ ن  مِ ــدٌ  أَحَ دهُ  ـحـمَ يَ ـم  لَ إِن  وَ

.(١)« الِ الـحَ انِ  بِلِسَ هِ  ـمدِ بِحَ
ـم  ـهُ لَ طَ  بَسَ ـا  بِمَ هُ  ــادَ ــبَ عِ أَغنَى  ـــــهُ  نَّ أَ  VÂ^fľ ∆ < Ÿ^{€̌“̌<‡ ⁄Ê̌
ـهُ  لَ أَنزَ وَ  ، اتِ يـرَ الـخَ ــنَ  مِ م  ـيـهِ لَ عَ هُ  رَّ أَدَ ـا  بِمَ وَ  ، اقِ األَرزَ ــنَ  مِ
الَ  دُّ وَ عَ تـِي الَ تُ مِ الَّ نَ النِّعَ م مِ ـيـهِ لَ عَ عَ ابَ ـا تَ مَ ، وَ اتِ كَ نَ البَـرَ مِ
نَى. ـى الغِ ةِ إِلَ لَ وصِ نَ األَسبَابِ الـمُ هُ مِ ـرَ سَّ ـا يَ بِمَ ـى، وَ تُـحصَ

ا الَ تَستَغنـِي  هَ ئِقَ بِأَسرِ الَ VÂ^fľ أَنَّ الـخَ ∆< Ÿ^{€̌“̌<‡ ⁄Ê̌
اءُ  ـــرَ ـــقَ ـــــم فُ ــهُ ـــا، فَ ـــهَ ـــن أَحـــوالِــــ ـــــالٍ مِ ــي حَ ــنٍ فـِ ــيـــ ـــةَ عَ ـــرفَ ـــنـــهُ طَ عَ
ــى:  ــالَ ــعَ ــــالَ تَ ، قَ ـــــــيءٍ ــــلِّ شَ ـــــي كُ قِ فِ طــــــالَ ـــــى اإلِ ــلَ ـــىڤِ عَ ــــ إِلَ
ـــوَ  هُ وَڤُ  ٣٨]؛  [مـــحـــمـــد:   ﴾  ÇÆ  Å  Ä  Ã ﴿

القديـر» (٣٣٨/٤). «فتـح   (١)

 [  Z  Y  X  W  V  U ﴿  : ـــــــــــالَ قَ وَ  .[١٧٦
 | ﴿ ڤُچ:  ــــــــــــــــالَ قَ وَ  .[١٤٤ عــــــمــــــران:  [آل   ﴾  ]\
 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
ـــن  عَ ــــا  ــــيً ــــاكِ حَ ـــــــــالَ  قَ وَ  ،[١٣١ [الـــــنـــــســـــاء:   ﴾  ¬ «  ª

 S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ ــىگ:  ــوسَ مُ
 ©  ¨  § ﴿  : ــالَ قَ وَ  ،[٨ W ﴾ [إبـراهيم:   V  U  T

ª » ¬ ® ¯  ﴾ [آل عمران: ٩٧]»(١).
هـــــدُ  زُ ، وَ ــيـــــنَ ــقِ ــتَّ ــمُ  الـــ ــــقــــوَ تَ ، وَ يـــــــنَ ـــابِـــدِ ةُ «الـــعَ ـــادَ ـــبَ ـــعِ فَ
ــةُ  ــيَ ـــ ــعــصِ مَ ـــط؛ وَ ـــقَ ــا فَ ــهَ ـــ ــلُ ــاعِ ــا فَ ــهَ ـــ ــعُ بِ ــفِ ــنــتَ ـــــا يَ ــمَ ، إِنَّ يـــــــنَ ـــدِ اهِ الـــزَّ
اقُ  نِفَ ، وَ يـنَ افِرِ فرُ الكَ كُ ، وَ تِّكِيـنَ تَـهَ الـمُ تُّكُ  ـهَ تَ ، وَ ـيـنَ اصِ العَ
ڬ،  ـــــىڤِ ـــــيــسَ إِلَ لَ ــا، وَ ـــــهَ ــلَ ــاعِ ـــــرُّ فَ ــضُ ـــــا تَ ــمَ ، إِنَّ ــيـــــنَ ــنَــافِــقِ الـــــمُ

 w ﴿ چ:  ــالَ قَ  .(٢)« ـــــيءٌ شَ لِــكَ  ذَ ن  مِ گ  ـيـهِ لَ عَ الَ  وَ
 z ﴿ گ:  ــــالَ قَ وَ  .[٦ [الــتــغــابــن:   ﴾  }  |  {  z  yx
 ﴾  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {

والـحكم» (٤٣/٢). العلوم  «جامع   (١)
أبـي ذر» (ص١٦٥). علـى حديث  الـجوهر  «نثر   (٢)



ô٢٦ô٢٧
ـــاءِ  األَعـــضَ  وَ ــوَ ــالــقِ ــــم بِ هِ ادِ ـــــي إِعــــدَ ــيـــــهِ فِ ـــ اءُ إِلَ ــــرَ ــــقَ فُ وَ
وا  ــدُّ ــعَ ــا اســتَ ـــــم، لـــَــمَ ــاهُ هُ إِيَّ ادُ ـــوالَ إِعـــــدَ ــتِـــــي لَ ، الَّ حِ ارِ ـــوَ الـــــــجَ وَ

. لٍ مَ َيِّ عَ ألِ
مِ  النِّعَ وَ  ، اقِ األَرزَ وَ اتِ  بِاألَقوَ م  ادِهِ إِمدَ فِي  اءُ  رَ قَ فُ
هُ  ـــــيـــــرُ ـــــيــسِ تَ ـــهُ وَ ـــانُ إِحـــسَ ـــــهُ وَ ــضــلُ ــوالَ فَ ــلَ . فَ ــةِ ــنَ ــاطِ الــبَ ةِ وَ ــرَ ــاهِ الــظَّ

. ـيءٌ شَ مِ  النِّعَ وَ زقِ  الرِّ نَ  مِ ـم  ـهُ لَ لَ  صَ حَ ـا  ـمَ لَ  ، ورَ األُمُ
أَجــنَــاسِ  وَ  ، الــتَّــربِــيَــةِ اعِ  نــوَ ــأَ بِ م  ربِيَتِهِ تَ فِــي  ــيــهِ  إِلَ اءُ  ــرَ ــقَ فُ

. ةِ اصَّ الخَ وَ  ، ةِ امَّ العَ التَّربِيَةِ  ؛  التَّدبِيرِ
ـــيـــرُ  ـــدبِ الـــتَّ ـــلـــقُ وَ : الـــخَ ــــةِ ــــامَّ ڤِ الــــعَ ــــةِ ــــيَ ــــربِ ـــى تَ ـــعـــنَ مَ «وَ

. انُ األَبدَ يمُ  تَستَقِ بِهِ  ا  مَ الُ  إِيصَ وَ
ـــم  ـــاهُ بَّ يـــنَ رَ ـــذِ ، الَّ ــهِ ــلــقِ ــيَــارِ خَ ــةُ لـِـخِ ــاصَّ ـــةُ الــخَ ـــربِـــيَ الـــتَّ وَ
ـــــم  هُ الَّ ـــــوَ تَ ــــم، وَ ــــاهُ نــــيَ دُ ـــم وَ ــهُ يـــنـَ ـــم دِ ـــهُ ـــــحَ لَ أَصـــــلَ ، وَ ـــهِ ـــطـــفِ ـــلُ بِ
ــنٌ  ــمِّ ــتَــضَ ا مُ ـــــذَ هَ ، وَ ـــورِ ــــى الـــنُّ ــاتِ إِلَ ــمَ ــلُ ـــنَ الــظُّ ــم مِ ــهُ جَ ــأَخــرَ فَ
ــةِ  ــربِــيَ ــى تَ ــلَ ونَ عَ رُ ـــقـــدِ ـــم الَ يَ ـــهُ نَّ أَ ـــم، وَ ـــهِ بِّ ـــى رَ ــم إِلَ هِ ــارِ ــقَ فــتِ الِ
م  هُ الَّ تَوَ يَ ــم  ــهِ بِّ رَ يرُ  غَ م  هُ لَ لَيسَ  فَ  ، جــهٍ وَ ــلِّ  كُ ــن  مِ م  هِ وسِ نُفُ

م،  اتِكُ يعِ أَوقَ مِ يهِ فِي جَ ونَ إِلَ ، تَحتَاجُ اءُ رَ قَ نتُمُ الفُ أَ نِيُّ وَ الغَ
بِيدُ  العَ وَ وهِ،  جُ الوُ لِّ  كُ ن  مِ لُ  امِ الكَ وَ  هُ وَ م.  كُ ورِ أُمُ يعِ  مِ لِجَ
 ، ــارُّ ــوَ الــنَّــافِــعُ الــضَّ ـــوهِ، وَڤُ هُ جُ ــيــعِ الـــوُ ــمِ ــن جَ ــونَ مِ ــصُ ــاقِ نَ

. يءٌ األَمرِ شَ رِّ وَ الضَّ نَ النَّفعِ وَ هُ مِ خلُوقُ لَيسَ لَ الــمَ وَ
 {z y x w v u ﴿ ـى:  الَ عَ تَ ڤُ  الَ قَ
فِي  هُ  انَ بحَ سُ يَّنَ  بَ  .[١٥ [فاطر:   ﴾  ¡ ے   ~  }  |
م  نهُ كُّ عَ نفَ م الَ يَ هُ اتِيٌّ لَ يهِ أَمرٌ ذَ بَادِ إِلَ قرَ العِ ةِ أَنَّ فَ هِ اآليَ ذِ هَ
ةِ  ــدَّ لِــشِ ـم  ـهُ نَّ أَ كَ ــم،  هِ ــقــرِ فَ فـِي  ةِ  غَ بَالَ لِلـمُ اءِ  ــرَ ــقَ الــفُ يــفُ  ــعــرِ تَ «وَ

. الً امِ ا كَ »(١) فَقرً اءُ رَ قَ ـمُ الفُ م هُ هِ يَاجِ ةِ احتـِ ثرَ كَ م وَ هِ ارِ افتِقَ
ــوالَ  ــلَ ـــادِ، فَ ـــجَ يــــ اإلِ ــلــقِ وَ ـــــي الـــــخَ ــهِ فِ ــيـــ ـــ اءُ إِلَ ـــرَ ـــقَ ــم فُ ــهُ فَ

 ® چ: ﴿ ¬  ــــــــــالَ وا. قَ ـــــــدُ ـــــــوجَ ـــــم يُ ـــــــم، لَ ـــــــاهُ هُ إِيَّ ـــــــادُ إِيـــــــجَ
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ä Ã  ﴾ [اإلنسان: ١- ٢].

البـيان» (٢٣٦/١١). «فتـح   (١)



ô٢٨ô٢٩
.(١)« جهٍ لِّ وَ ن كُ ـيـهِ مِ التَّامِّ إِلَ

م  لِـهِ مَ عَ وَ  ، ونَ ـمُ علَ يَ الَ  ـا  مَ م  هِ تَعلِـيمِ فـِي  ـيـهِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ
ــــوالَ  لَ ــوا، وَ ـــــمُ ــلَّ ــعَ ــتَ ـــــم يَ ، لَ ــهُ ـــــيــمُ ــعــلِ ـــوالَ تَ ـــلَ ـــــم: فَ ــهُ ـــــحُ ــصــلِ ـــــا يُ بِــمَ

وا. يَصلُحُ ـم  لَ  ، هُ يقُ تَوفـِ
̀ c b a  ﴾ [العلق: ٥].  _ ̂ الَى: ﴿  عَ ڤُ تَ الَ قَ

يئًا،  شَ علَمُ  يَ الَ  لٌ  اهِ جَ التَّعلِيمِ  بلَ  «قَ ــانَ  نــسَ اإلِ ــإِنَّ  فَ
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ڬ:  ــــــــالَ قَ ــــا  ــــمَ كَ

¼ ½  ﴾ [النحل: ٧٨]»(٢).
 ، يمِ ستَقِ الــمُ اطِ  رَ الصِّ ــى  إِلَ م  تِهِ ايَ دَ هِ فِي  يهِ  إِلَ اءُ  رَ قَ فُ

وا. اهتَدَ ا  ــمَ لَ م  هُ لَ ايتُهُ  دَ هِ لَوالَ  وَ
  وَ رَ ــا  ــيــمَ فِ  - ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيِّ الـــنَّ ــــنِ  عَ ذَرٍّگ:  ـــي  بـِ أَ ـــن  عَ
ن  ــالٌّ إِالَّ مَ م ضَ لُّكُ ــبَــادِي كُ ــا عِ : «يَ ــالَ ــهُ قَ نَّ گ - أَ ڤِ ــنِ عَ
مكة   - الــخــضــراء  طــيــبــة  [دار  (ص٥٧٠)  الـــــهــجــرتـــــيـــــن»  «طــريــق   (١)

المكرمة].
والـحكم» (٣٩/٢). العلوم  «جامع   (٢)

م»(١). هُ ورَ أُمُ يُصلِحُ  وَ
فــــــعِ  دَ ـــــم، وَ ــنـــــهُ ـــمِ عَ ـــقَ ـــــــــرفِ الـــنِّ ــــي صَ ــــيــــهِ فِ اءُ إِلَ ـــــرَ ـــــقَ «فُ
ــهُ  فــعُ ـــوالَ دَ ـــلَ . فَ ــــدِ ائِ ــــدَ الــــشَّ وبِ وَ ــــرُ ــــــــةِ الــــكُ الَ إِزَ ، وَ هِ ـــارِ ـــكَ الـــــــمَ
ـــم،  هِ ـــســـرِ ـــــــــــهُ لِـــعُ ـــــتُ الَ إِزَ ـــم، وَ ـــهِ ــــ ـــاتِ بَ ـــرُ ـــهُ لِـــكُ يـــــــجُ ـــفـــرِ تَ ــم، وَ ـــ ــهُ ــنـــ عَ

.(٢)« ائِدُ دَ الشَّ وَ هُ  ارِ كَ الـمَ مُ  ـيـهِ لَ عَ ت  رَّ ستَـمَ الَ
وَڤُ   ، أَصــــــالً ـــا  هَ ـــرِ كـــثَ ـــأَ بِ ـــهُ  ــــ لَ ــــورَ  ــــعُ شُ الَ  ــــبــــدُ  الــــعَ «وَ
ــــالَ  ـــــــا قَ ـــمَ ؛ كَ ــــارِ ـــــــــهَ الــــنَّ ـــــــيـــلِ وَ ـــا بِـــالـــلَّ ـــنـــهَ هُ مِ ـــؤُ ـــكـــلَ ـــــــهُ يَ ـــانَ ـــبـــحَ سُ
 ﴾ u  t  s  r  q  p  o ﴿ ـــــى:  ــالَ ــعَ تَ

.(٣)«[٤٢ [األنبـياء: 

م  فظِهِ حِ وَ م  تـِهِ ءَ الَ بِكَ م:  ـيـهِ لَ عَ مٌ  نعِ مُ ـهُ  انَ بحَ سُ وَ  هُ «فَ
الَ   ، هُ حـــدَ وَ ــارِ  ـــــهَ الــنَّ وَ ـيلِ  بِاللَّ ــم  يـــــهِ ــؤذِ يُ ـا  ـمَّ مِ ــم،  ـــــهِ ــتِ اسَ ــرَ حِ وَ
ــمُ  هِ ــقــرِ فَ وَ ـم،  نـهُ عَ ــامِّ  الــتَّ ــنَــاهُ  غِ ــعَ  مَ ا  ــذَ هَ  . هُ ــيـــــرُ غَ ـم  ـهُ لَ ــافِــظَ  حَ

.(٤١/٥) الكاملة»  «المجموعة   (١)
الرحمن» (ص٩٦١). الكريم  «تيسير   (٢)

الهجرتين» (ص٥٥٦). «طريق   (٣)



ô٣٠ô٣١
 ، تِلَ تَّى قُ لِبَ حَ غُ رَ وَ هِ هُ قُ نَّ رَ أَ دِّ ا قُ لِكَ النَّصرُ إِذَ ذَ كَ وَ
ا،  ــيــدً ــهِ ـــاتَ شَ ــةِ مَ ــامَ ــقَ ســتِ االِ ــةِ وَ ايَ ــدَ هـــلِ الــــــــهِ ــن أَ ـــانَ مِ ا كَ ـــإِذَ فَ

. يهِ لَ عَ ڤِ  ةِ نِعمَ امِ  تَمَ ن  مِ تلُ  القَ انَ  كَ وَ
ــن  ــمُ مِ ، أَعــظَ ــدَ ـــى الــــــــهُ ــادِ إِلَ ــبَ ــةَ الــعِ ــاجَ نَّ حَ ــنَ أَ ــيَّ ــبَ ــتَ فَ

ا»(١). مَ ينَهُ بَ نِسبَةَ  الَ  بَل   ، النَّصرِ وَ زقِ  الرِّ إِلَى  م  تِهِ اجَ حَ
ـم،  ـهُ لَ هِ  تـِ رَ غفِ مَ وَ ـم  نـهُ عَ هِ  فوِ عَ ةِ  هَ جِ ن  مِ ـيـهِ  إِلَ اءُ  ــرَ ــقَ فُ
 ، ـــذنِـــبٌ ــرٌ مُ ــيـــ ــقِ ـــوَ فَ ـــهُ ـــمــــًـــا فَ ائِ ـــذنِـــبُ دَ ــــانَ يُ نــــسَ نَّ «اإلِ لِـــــكَ بِـــــأَ ذَ
 ، يمُ حِ الرَّ ــورُ  ــفُ الــغَ ــوَ  هُ وَ  ، ـــــهُ لَ ــرُ  ــغــفِ يَ وَ هُ  ـمُ ـرحَ يَ ـى  الَ عَ تَ ـــهُ  بُّ رَ وَ
فـِي  الَ   ، أَصــالً يـرٌ  خَ ــدَ  جِ وُ ـا  ـمَ لَ  : ــهُ ــانُ إِحــسَ وَ تُـهُ  حـمَ رَ لَوالَ  فَ
بدُ  العَ ـــيَ  قِ وُ ــا  ــمَ لَ ــهُ  تُ ــرَ ــغــفِ مَ ـــوالَ  لَ وَ ةِ،  ـــرَ اآلخِ فـِي  الَ  وَ نـيَا  الدُّ
 ، ــةِ ـــولِ الــنِّــعــمَ ـــصُ ــــى حُ ـــا إِلَ ـــمً ائِ ــاجٌ دَ ــحــتَ ــــوَ مُ هُ ، وَ ـــهِ ـــوبِ نُ ـــرَّ ذُ شَ
 ، ــتِــهِ حــمَ ــةُ إِالَّ بِــرَ ــلُ الــنِّــعــمَ ــحــصُ الَ تَ ، وَ ــرِّ الــشَّ ــرِّ وَ فـــعِ الــضُّ دَ وَ
ــرِّ إِالَّ  ــبَــبَ لِــلــشَّ ــهُ الَ سَ ــإِنَّ ، فَ تِــهِ ــرَ ــغــفِ ــرُّ إِالَّ بِــمَ فِــعُ الــشَّ ــنــدَ الَ يَ وَ

 Û Ú Ù Ø × ﴿ :ــى ــالَ ــعَ ــالَ تَ ــا قَ ــمَ ــادِ، كَ ــبَ ـــوبُ الــعِ نُ ذُ
ادُ  ــرَ الــــــــمُ وَ ٧٩]؛  [الــنــســاء:   ﴾  äã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ

.(٤٠١/٢٢ -  ٤٠٢) «مجموع الفتاو»  (١)

كُم»(١). أَهدِ ونِي  استَهدُ فَ  ، يتُهُ دَ هَ
ا. هَ يقِ لُوكِ طَرِ م إِلَى سُ فِّقكُ ، أُوَ ةَ ايَ دَ نِّي الهِ بُوا مِ أَي: اطلُ

 ، طلُوبٍ مَ لُّ  أَجَ  : يمِ الُمستَقِ اطِ  رَ الصِّ إِلَى  ةُ  ايَ دَ الــهِ وَ
ي  ــــذِ . «الَّ ـــبِ اهِ ـــوَ فُ الـــمَ : أَشـــــرَ ـــهُ ـــيـــلُ نَ ، وَ ولٍ ـــســـؤُ ـــمُ مَ عـــظَ أَ وَ
 ، ــيــهِ ــلَ ــبَــاتُ عَ الــثَّ ، وَ ـــهِ ــلُ بِ ــمَ الــعَ ، وَ ــقِّ ــةُ الـــــحَ فَ ــعــرِ ــهُ مَ ــونُ ــضــمُ مَ
الِ  بِاستِكمَ فَ ؛  وِّ دعُ الــمَ  َأَذ لَى  عَ برُ  الصَّ وَ  ، يهِ إِلَ ةُ  عوَ الدَّ وَ
صَ  نَقَ ــا  مَ وَ  ، ــةُ ايَ الِــهــدَ لُ  تُستَكمَ  ، ــمــسِ الــخَ اتِــبِ  ــرَ الــمَ هِ  ــذِ هَ

.(٢)« تِهِ ايَ دَ هِ ن  مِ صَ  نَقَ ا،  نهَ مِ
ةٌ  يَّ ورِ رُ ضَ ةِ  ايَ دَ الــهِ هِ  ــذِ هَ ــى  «إِلَ تُهُ  اجَ حَ وَ بدِ  العَ قرُ  فَ فَ
زقِ  ــــى الــــرِّ ــةِ إِلَ ــاجَ ــحَ ـــ فِ الـــ ــــالَ ، بِــــخِ ــهِ ـــاتـِ ـــجَ نَ ـــهِ وَ تِ ـــادَ ـــعَ ـــي سَ فِ
 ، ــــاتَ ــــــهُ مَ زقُ ـــعَ رِ ـــطَ ا انـــقَ ــــــإِذَ ، فَ ــــهُ قُ ــــرزُ ڤَ يَ ـــــــإِنَّ ، فَ ـــصـــرِ الـــنَّ وَ
ــانَ  ، كَ ــةِ ايَ ــدَ هـــلِ الــــــــهِ ــن أَ ـــانَ مِ ـــإِن كَ ؛ فَ ــنــهُ ــدَّ مِ ــوتُ الَ بُ الــــــــمَ وَ
ـــى  ـــهُ إِلَ ـــالً لَ ـــوصِ ــوتُ مُ ـــــمَ ـــــانَ الـــ كَ ، وَ ــوتِ ــمَ ـــ ــعــدَ الـــ ا بَ ــيــدً ــعِ سَ

. هِ قِّ حَ فِي  ةً  حمَ رَ ونُ  يَكُ فَ  ، ةِ يَّ دِ األَبَ ةِ  ائِمَ الدَّ ةِ  ادَ عَ السَّ
رواه مسلم (٢٥٧٧).  (١)

الغناء» (ص١٢٦). سماع  الغطاء في حكم  «كشف   (٢)



ô٣٢ô٣٣
ةً  رَ غفِ مَ لِــي  ر  اغفِ «فَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، هِ ــثُّــرِ ــكَ تَ وَ هِ  دِ ــدُّ لِــتَــعَ يَةِ  قتَضِ الـمُ
لِي  مَ عَ بَل  عيِي،  سَ الَ  وَ لِي  مَ عَ ا  ــهَ نَالُ يَ الَ  أَي:   « كَ ندِ عِ مِن 
، الَ  ــــانِــــكَ إِحــــسَ ــضــلِــكَ وَ ـــن فَ ــــيَ مِ ــــا هِ ــــمَ إِنَّ ــا، وَ ــنــهَ ــرُ عَ ــقــصُ يَ
ــن  ـــيَ مِ ـــا هِ ـــمَ إِنَّ ـــتِـــي»(١)، وَ ـــوبَ تَ ي وَ ــارِ الَ بِــاســتِــغــفَ ــســبِــي وَ بِــكَ
صــــفُ  ـــيـــطُ بِـــــهِ وَ ـــحِ ڤِ الَ يُ ــــنــــدِ ــــن عِ ـــــانَ مِ ـــــا كَ مَ . وَ كَ ــــنــــدِ عِ

 V  U  T  S ﴿  : ــــــولِــــــهِ قَ ــــي  فـِ ــــا  ــــمَ كَ  ، ـــــــــــفٍ اصِ وَ
Z Y X W ]  ﴾ [الكهف: ٦٥].

لَى  عَ إِالَّ  لِي  وَّ عَ مُ لَيسَ  أَي:  منِي»  ارحَ : «وَ الَ قَ مَّ  «ثُ
مٌ لِي. زِ كُ الَ الَ الــهَ إِالَّ فَ متَنِي وَ حِ رَ إِن  ، فَ تِكَ حمَ رَ دِ  رَّ جَ مُ

فِ  ارِ عَ الــمَ نَ  مِ فِيهِ  ا  مَ وَ اءَ  عَ الدُّ ا  ذَ هَ بِيبُ  اللَّ رِ  بَّ ليَتَدَ فَ
لَم  وَ فِيَّ  لتَ  دَ عَ لَ بتَنِي  ذَّ عَ لَو  هُ  نَّ أَ  : منِهِ ضِ فِي  وَ  ، ةِ يَّ بُودِ العُ وَ

.(٢)« تِكَ رَ غفِ مَ وَ تِكَ  حمَ بِرَ إِالَّ  و  أَنجُ الَ  إِنِّي  وَ تَظلِمنِي، 
إِالَّ  نَّةَ  الـجَ ــلَ  خَ دَ الَ  وَ ڤِ،  فوِ بِعَ إِالَّ  ــدٌ  أَحَ ا  نَجَ ـا  مَ فَ
ـا  مَ  ، ـهُ تُ رَ غفِ مَ وَ تُـهُ  حـمَ رَ وَ ڤِ  ــضــلُ فَ ــوالَ  ــلَ «فَ ڤِ  ةِ حـمَ رَ بـِ

ف. بتصرُّ الهجرتين» (ص٥١٠)،  «طريق   (١)
السابق. المصدر   (٢)

 : نَاتِ سَ بِالحَ ، وَ ائِبِ صَ نَ الــمَ بدَ مِ وءُ العَ ا يَسُ : مَ يِّئَاتِ بِالسَّ
 x w ﴿ : ــــالَ ــا قَ ــمَ ، كَ ـــمِ ـــنَ الـــنِّـــعَ هُ مِ ـــرُّ ـــسُ ـــا يَ مَ
مُ  النِّعَ فَ ١٦٨]؛  [األعــراف:   ﴾  |  {  z  y
يرِ  غَ ن  مِ ا،  ــودً جُ وَ فَضالً  ڤِ  ــنَ مِ هُ  لُّ كُ يرُ  الخَ وَ  ، ةُ حمَ الرَّ وَ

. قٌّ يهِ حَ لَ هِ عَ ةِ نَفسِ هَ ن جِ دٍ مِ َحَ ونَ ألِ أَن يَكُ
ا  مَ كَ م،  سبِهِ كَ وَ بَادِ  العِ ــوبِ  نُ ذُ بَبِ  بِسَ  : ائِبُ صَ الـمَ وَ

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ الَى:  عَ تَ الَ  قَ
ــإِن  فَ ٣٠]»(١)؛   :الـــشـــور]  ﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ
. اةِ النَّجَ ـى  ـهُ إِلَ يلَ لَ بـِ ، فَالَ سَ ـهُ ر لَ غفِ يَ بدِ وَ العَ نِ  عَ ـم يَعفُ  لَ
 : ــولَ ــقُ گ أَن يَ يــقَ ــدِّ ملسو هيلع هللا ىلص الــصِّ ــبِــيُّ ــمَ الــنَّ ــلَّ ا عَ ـــذَ لِـــهَ وَ
ــرُ  ــغــفِ الَ يَ ا، وَ ــيـــرً ـــثـِ ـــا كَ ـــلـــمً ـــي ظُ ـــفـــسِ ـــمـــتُ نَ ـــلَ ــــــي ظَ ـــمَّ إِنِّ ـــهُ «الـــلَّ
 ، كَ ــــنــــدِ عِ ـــــن  مِ ةً  ــــرَ ــــغــــفِ مَ ـــــي  لِ ــــر  ــــاغــــفِ فَ  ، نــــــــتَ أَ إِالَّ  ــــــوبَ  نُ الــــــذُّ

.(٢)« يمُ حِ الرَّ ورُ  فُ الغَ أَنتَ  إِنَّكَ  منِي  ارحَ وَ
ةِ  ـــثـــرَ ـــــهُ بِـــالـــكَ ـــــفَ صَ وَ ، وَ ـــهِ ـــفـــسِ ـــهِ لِـــنَ ـــلـــمِ ــــن ظُ ــــرَ عَ ــــأَخــــبَ «فَ

.(٤٢/١) «مجموع الفتاو»  (١)
رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).  (٢)



ô٣٤ô٣٥
الـِحِ  صَ مَ ــن  مِ م  ـيـهِ إِلَ ــلَ  ــعَ جَ ـا  بِمَ ــامِ  ــيَ الــقِ وَ هِ،  ـــــرِ امِ أَوَ ـيذِ  نفِ تَ وَ
 ، مَ آدَ لِبَنـِي  رَ  غفِ يَ أَن  ـــــهُ  لُ ــســأَ تَ وَ  ، فلِـيِّ السُّ وَ يِّ  ــلــوِ الــعُ ـمِ  الَ العَ
ا،  هَ بلِـيغِ تَ وَ هِ  تـِ االَ سَ رِ اءِ  أَدَ لَـى  عَ ـم  هُ يـنـَ عِ يُ أَن  ـهُ  لُ تَسأَ لُ  سُ الرُّ وَ
م  هِ الـحِ صَ ن مَ لِكَ مِ يـرِ ذَ غَ م، وَ ائِهِ لَـى أَعدَ ـم عَ هُ ـرَ نصُ أَن يَ وَ
ـــــهُ  ــونَ لُ ــســأَ ـــــم يَ ــهُ ـــ ــلُّ مَ كُ ــــنُــــو آدَ بَ ــــم، وَ ــــادِهِ ــــعَ مَ ـــم وَ ـــهِ ـــاشِ ـــعَ ــــي مَ فـِ
ـهُ  لُّ ــوانُ كُ ــيَ الـــــحَ ــا، وَ ــهَ فِ ــالَ اخــتِ ــا وَ ــهَ عِ ــنَــوُّ ـــــى تَ ــلَ ـــــم عَ ــهُ ــالِـــــحَ ــصَ مَ
فعَ  الدَّ ـــــهُ  لُ ــســأَ يَ وَ  ، هُ يمُ قِ يُ ـــــا  مَ وَ ـــــهُ  ــوتَ قُ وَ هُ  اءَ ــــذَ غِ وَ ـــهُ  زقَ رِ ـهُ  لُ يَسأَ
 ، ـــــهِ ــلُ بِ ــكــمُ ــا يَ ـــ مَ هُ وَ اءَ ـــــذَ ـــــهُ غِ لُ ــســأَ ـبَــاتُ يَ الــنـَّ ــرُ وَ ــجَ الــشَّ ، وَ ــنــهُ عَ

 b  a  ` ﴿  : ــالِـــــهِ حَ وَ الـِهِ  بِقَ هُ  ادَ إِمـــدَ ـهُ  لُ يَسأَ ـهُ  لُّ كُ ــونُ  الــكَ وَ
k j i h g f ed c ﴾ [الرحـمن: ٢٩]»(١).

فـِي   : ــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيِّ نِ  عَ گ:  اءِ  ردَ الــدَّ بـِي  أَ ن  عَ
ـــن  «مِ  : ـــــالَ قَ ٢٩]؛  [الـــرحـــــــمـــن:   ﴾  j  i  h  g  f ﴿: ولـِهِ قَ
عَ  يَضَ وَ ومـًا،  قَ عَ  ـرفَ يَ وَ ا،  ربً كَ جَ  رِّ فَ يُ وَ نبًا،  ذَ رَ  غفِ يَ أَن  أنـِهِ  شَ

.(٢)« يـنَ رِ آخَ
العلـيل» (٥٢١/٢). «شفاء   (١)

األلبانـي۴  وصححه  «مــــوارد»،   (١٧٦٣) حــبــان  ابــن  رواه   (٢)
الظمآن» (١٤٧٨). موارد  فـي «صحيـح 

الَ  وَ  ، هُ رَ كَ ذَ الَ  وَ  ، هُ الِقَ خَ فَ  رَ عَ الَ  وَ  ، البَتَّةَ يشٌ  عَ ا  دً أَحَ نَأَ  هَ
تُـهُ  حـمَ رَ إِالَّ  ئِقَ  الَ الـخَ عُ  يَسَ فَالَ   .(١)« ــهُ ــاعَ أَطَ الَ  وَ  ، هِ بـِ نَ  آمَ
ــنَ  ــهِ مِ ـــ ــوَ بِ ــنــجُ ـــــم أَن يَ ــنــهُ ــــدٍ مِ ـــلُ أَحَ ـــمَ ــغُ عَ ــبــلُ الَ يَ ، وَ هُ ــــفــــوُ عَ وَ
ـهِ  بِّ لِرَ لقِ  الـخَ عُ  أَطــوَ ــالَ  قَ ـا  مَ كَ  ، نَّةَ الـجَ هِ  بـِ ــلَ  ــدخُ يَ أَو  الــنَّــارِ 
يَ  نجِ يُ «لَن   :- ـهُ  لَ ا  تَعظِيمً ـم  هُ دُّ أَشَ وَ  ، الً مَ عَ ـم  ـهُ لُ أَفضَ وَ  -
 : الَ ڤِ؟ قَ ولَ سُ ا رَ الَ أَنتَ يَ وا: وَ الُ » قَ ـهُ لُ مَ م عَ نكُ ا مِ دً أَحَ

.(٢)« ةٍ حـمَ بـِرَ ڤُ  نـِيَ دَ مَّ تَغَ يَ أَن  إِالَّ  ا،  نَ أَ الَ  «وَ
 ، اعتِبَارٍ لِّ  بِكُ وَ عنًى  مَ لِّ  بِكُ  : اتِ بِالذَّ  ‰{È{̌÷ c < ]Ǚœ̌ <‹{„̌
 ، ـــــورِ ــيـــــــــــعِ األُمُ ـــــمِ ـــــــــــــــاتِ لِـــــجَ األَوقَ تِ وَ ـــاالَ ــيــعِ الـــــــحَ ـــــمِ ـــــي جَ فِ

وا. رُ ـم يَشعُ قرِ أَم لَ اعِ الفَ نوَ وا بِبَعضِ أَ رُ عَ اءٌ شَ وَ سَ
هُ  حـــدَ وَ ـــوَ  هُ وَ  ، ـــــيـــــهِ إِلَ ــونَ  ـــــحــتَــاجُ مُ ــم  ــهُ َنَّ ألِ  H‰{È{̌÷ c < ]Üœ̌
 ، ـهُ ونَ يَسأَلُ األَرضِ  وَ اتِ  ـاوَ مَ السَّ أَهلِ  لُّ  كُ وَ ـم،  نـهُ عَ نـِيُّ  الغَ
ا  ـهَ لَ ــيَــاةَ  حَ الَ  ـا  مَ ـهُ  لُ تَسأَ ةُ  ئِكَ الَ الـمَ ا. «فَ ـــدً أَحَ ــســأَلُ  يَ الَ  ــوَ  هُ وَ
 ، هِ تـِ بَادَ عِ ــســنِ  حُ وَ هِ  ــكــرِ شُ وَ هِ  ذِكـــرِ لَـى  عَ هِ  تـِ انَ إِعَ ــن  مِ  : بِـــــهِ إِالَّ 

العلـيل» (٣٤٩/١). «شفاء   (١)
رواه البخاري (٦٤٦٣)، ومسلـم (٢٨١٦).  (٢)



ô٣٦ô٣٧
ى. الَ تُحصَ دُّ وَ عَ تِي الَ تُ اسِ الَّ دِ األَنفَ دَ ، بِعَ لَةِ اصِ تَوَ الــمُ

هُ  مَ نِعَ افـِىءَ  كَ يُ أَن  ــدٌ  أَحَ يَستَطِيعُ  الَ  ـى  الَ عَ تَ بُّ  ــالــرَّ فَ
. هِ مِ ن نِعَ ةٍ مِ الَ أَدنَى نِعمَ ا، وَ ـهَ لَّ قَ الَ أَ ا، وَ بَدً أَ

 ، ـــبـــدِ ـــــنِ الـــعَ ـــهِ عَ ـــائِ ـــغـــنَ ـــــعَ اســـتِ ـــعـــطِـــي مَ چ يُ بُّ الــــــــــرَّ وَ
ـــــىءُ  ــافِ ــكَ ــل يُ ــهَ . فَ بِّ ـــــى الـــــرَّ هِ إِلَ ـــارِ ـــعَ افـــتِـــقَ ــرُ مَ ــشــكُ ــبــدُ يَ الــعَ وَ

؟! يمِ رِ الكَ نـِيِّ  الغَ اءَ  طَ عَ  ، يـرِ قِ الفَ ـحتَاجِ  الـمُ كرُ  شُ
عَ  فَ رَ ا  إِذَ انَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيَّ نَّ  أَ ـامَةَگ:  مَ أُ بـِي  أَ ن  عَ
يـرَ  غَ  ، يـهِ فـِ ا  كً بَارَ مُ يِّبًا  طَ ا  ثِيـرً كَ گِ  ـمدُ  «الـحَ  : الَ قَ ـهُ  تَ ـائِدَ مَ

نَا»(١). بَّ رَ نهُ  عَ ستَغنًى  مُ الَ  وَ  ، عٍ دَّ وَ مُ الَ  وَ  ، ـيٍّ كفِ مَ
ــنَــكَ أَن  ــةٍ أَمــكَ ـــــيــكَ بِــنِــعــمَ ــلَ ــمَ عَ نــعَ ا أَ ــوقُ «إِذَ ـــــخــلُ ــالـــــمَ فَ
ــكَ  عَ دِّ ــوَ ـــدَّ أَن تُ ــل الَ بُ ، بَ ـــــيــكَ ــلَ ومُ عَ ــــدُ ــهُ الَ تَ ــمُ نِــعَ ، وَ ــهُ ــئَ ــافِ ــكَ تُ
ڬ الَ  ڤُ ؛ وَ نهُ يُمكِنُكَ أَن تَستَغنـِيَ عَ ، وَ نكَ ا عَ هَ قطَعَ يَ وَ
 ، هُ مَ امَ نِعَ ـيكَ أَدَ لَ مَ عَ ا أَنعَ إِذَ ، وَ هِ مِ لَـى نِعَ افِئَهُ عَ يُمكِنُ أَن تُكَ

رواه البخاري (٥٤٥٨).  (١)

ـــيـــمُ  اهِ إِبـــــــرَ ـــــالَ  قَ ـــم،  ـــــــالِـــــــهِ أَعـــمَ ــــولِ  ــــبُ قَ فِـــــــي   ‰{È{̌÷ c < ]Ü{{œ̌{{
نَ البَـيتِ -:  دَ مِ اعِ وَ انِ القَ عَ ـرفَ ـا يَ ـمَ هُ ۏ - وَ ـاعِيلُ إِسمَ وَ
[الــــبــــقــــرة:   ﴾  0  /  .  -  ,  +*  )  ( ﴿
فـِي  ڬ  ــهِ ـــ بِّ رَ ـــــى  إِلَ رٌ  فتَقِ مُ ــهُ  ـــ نَّ أَ لِـمَ  عَ ا  إِذَ ـــانُ  نـــسَ اإلِ «وَ  .[١٢٧
ا  إِذَ ؛ وَ ـــابُ عـــجَ ــنــهُ اإلِ الَ عَ ، زَ ــلِ ــمَ ــبُــولِ الــعَ ـــــي قَ فِ ، وَ ــلِ ــمَ الــعَ
ــقــبَــلُ  ـــــى يَ ــالَ ــعَ ڤَ تَ ـــــأَنَّ يـــا بِ ـــرِ ــــارَ حَ ، صَ ـــابُ عـــجَ ــنــهُ اإلِ الَ عَ زَ
بُّ  ـــــهُ رَ ــلُ ــقــبَ ــلٍ يَ ــمَ ـــن عَ ــــلُّ مِ ــلٍ أَجَ ــمَ ــــأَيُّ عَ »(١). فَ ـــهُ ـــيـــبُ ـــثِ يُ ــنــهُ وَ مِ
ــثــنِـــــي  يُ هُ وَ ــرُ ــشــكُ ــعــيٍ يَ ـــن سَ مُ مِ ــعــيٍ أَكـــــرَ أَيُّ سَ ، وَ ــيـــــنَ ـــــمِ ــالَ الــعَ
ا  هَ اختَارَ ةٍ  طَاعَ ن  مِ ــزُّ  أَعَ ةٍ  طَاعَ أَيُّ  وَ  ، يـنَ ـمِ الَ العَ بُّ  رَ ـيـهِ  لَ عَ

؟! يـنَ ـمِ الَ بُّ العَ ا رَ ـيَـهَ ضِ رَ وَ
هِ  نـِّ مَ وَ  ، فَضلِـهِ وَ هِ  تـِ نِعمَ ن  عَ م  ـهُ لَ وجَ  رُ خُ الَ   ‰È̌÷ c < ]Ǚœ̌»
 .(٢)« ةِ ـــرَ اآلخِ فـِي  الَ  وَ نـيَا  الدُّ فـِي  الَ   ، يـنٍ عَ ةَ  طَرفَ هِ  انـِ إِحسَ وَ
ــــةِ  ادِفَ ــــرَ ــــتَ ــــمُ ـــــ ــــهِ الـــــ ــــمِ ــــعَ ــــى نِ ــــلَ ڤِ عَ ــــــكــــــرِ ــــــن شُ ونَ عَ ــــــرُ ــــــصِّ ــــــقَ مُ
ابــــن  مــــة  لــــلــــعــــالَّ  ،(٢٢٧/١) عــــــمــــــران»  آل  ســــــــورة  ـــر  ـــيــــ «تـــفـــســــ  (١)

عثيمين۴.
العلـيل» (١٥٣/١). «شفاء   (٢)



ô٣٨ô٣٩
.(١) اقُ زَّ وَ الرَّ ڤُ هُ وَ

ـــــهُ فِــي  بَّ ــــهِ رَ ــتـِ ــاثَ ـغَ ــــي اســتـِ ـــولُ فـِ ـــقُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ـــــانَ الـــنَّـــبِـــــــيُّ وكَ
نــتَ  ، أَ نــــتَ ــهَ إِالَّ أَ ـــ ـــ ڤُ، الَ إِلَ نــــتَ ـــــمَّ أَ ـــــهُ : «الــلَّ ــاءِ ســتِــســقَ االِ
ـا  مَ اجعَل  وَ  ، الغَيثَ ـيـنَا  لَ عَ ل  نــزِ أَ  ! اءُ رَ قَ الفُ نَحنُ  وَ  ، نـِيُّ الغَ

.(٢)« يـنٍ حِ إِلَـى  ا  غً بَالَ وَ ةً  وَّ قُ لَنَا  لتَ  نزَ أَ
يعَ  ـمِ جَ أَنَّ  ـي  قتَضِ «يَ ــا  يــثً ــدِ حَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيُّ ـــرَ  كَ ذَ ــد  ــقَ لَ وَ
م،  هِ الـِحِ صَ لبِ مَ ـى: فـِي جَ الَ عَ ـىڤِ تَ ونَ إِلَ رُ فتَقِ لقِ مُ الـخَ
بَادَ الَ  أَنَّ العِ ـم، وَ نـيَاهُ دُ م وَ يـنـِهِ ورِ دِ م فـِي أُمُ هِ ارِّ ضَ فعِ مَ دَ وَ

.(٣)« ـهِ لِّ لِكَ كُ ن ذَ ـيئًا مِ م شَ هِ سِ َنفُ ونَ ألِ ملِكُ يَ
  وَ رَ ـــــا  فِـــــيــمَ ملسو هيلع هللا ىلص -  ـــــيِّ ــبِ الــنَّ ـــنِ  عَ ذَرٍّگ:  ـــــي  بِ أَ ـــن  عَ
ن  الٌّ إِالَّ مَ م ضَ لُّكُ بَادِي! كُ ا عِ : «يَ الَ ـهُ قَ نَّ گ - أَ ڤِ نِ عَ
ــائِــعٌ  جَ م  لُّكُ كُ ــادِي!  ــبَ عِ ــا  يَ ــم.  كُ أَهــدِ ونـِي  استَـهدُ فَ  ، ـــــهُ يــتُ ــدَ هَ

.(٤٩/٥) السعدي»  لمؤلفات  الكاملة  «المجموعة   (١)
«صحيـح  فـي  األلبانـي۴  وحسنـه   ،(١١٧٣) داود  أبو  رواه   (٢)

سنن أبـي داود» (٣٢١/١).
والـحكم» (٣٧/٢). العلوم  «جامع   (٣)

.(١)« يـنٍ ةَ عَ نهُ طَرفَ الَ يُستَغنَى عَ أَقنَى، وَ وَ أَغنَى وَ ـهُ هُ إِنَّ فَ
ـةِ   ــنـَّ ـــودِ الـــــمِ ـــهُ ـــشُ ـــا بِ ـــنَّ ـــــــــيَ مِ ضِ ـــــــى رَ ـــالَ ـــعَ ڤَ تَ ــــكِــــنَّ لَ وَ
يثِ  دِ حَ فـِي  ـا  مَ كَ  ، هِ ــكــرِ بِــشُ يَامِ  القِ فِــي  ـيـرِ  التَّقصِ ــةِ  ؤيَ رُ وَ
ــــوءُ  بُ أَ ، وَ ـــــيَّ ــلَ ــتِــكَ عَ ـــكَ بِــنِــعــمَ ــــوءُ لَ بُ : «أَ ــارِ ــغــفَ ســتِ ــدِ االِ ــيِّ سَ

نبـِي»(٢). بِذَ لَكَ 
ـــــيــلِ  ـــــحــصِ ـــــــى تَ ـــلَ ـــــنَ عَ يــــــ رِ ـــــادِ ـــيـــــــرُ قَ ÷̌}}}}}H‰{{{{{È غَ c< ]Ǚ{{{œ̌{{{
ـــــــا  ـــمَ ــــم، كَ ــــهِ ــــسِ نــــفُ ـــــن أَ ارِ عَ فـــــــــعِ األَضـــــــــــرَ دَ ـــم، وَ ـــهِ ــــــحِ ـــالـِ ـــصَ مَ

 Y  X  W  V  U  T  S ﴿ ــــــــىگ:  ــــــــوسَ مُ ــــــــــالَ  قَ
 ، ــيــرِ لِــلــخَ ــرٌ  ــقِ ــفــتَ مُ ـــي  إِنِّ «أَي:   .[٢٤ Z ] ﴾ [الــقــصــص: 
 ، الِهِ بِحَ نهُ  مِ الٌ  ؤَ سُ ا  ذَ هَ وَ لِي؛  هُ  رُ يَسِّ تُ وَ  ، إِلَيَّ هُ  وقُ تَسُ ي  الَّذِ
لَم  فَ ؛  الِ قَ الــمَ انِ  بِلِسَ الِ  ؤَ السُّ نَ  مِ بلَغُ  أَ  ، الِ بِالحَ الُ  ؤَ السُّ وَ
 ، يهِ إِلَ ا  رً فتَقِ مُ ا»(٣)  قً لِّ تَمَ مُ هُ  بَّ رَ يًا  اعِ دَ  ، ةِ الَ الحَ هِ  ذِ هَ فِي  ل  زَ يَ
 ، هُ مَّ هَ الَ  جَ وَ هُ  ربَ كَ جَ  رَّ فَ تَّى  حَ  ، هُ حــدَ وَ بِاگِ  هُ  ــاءَ جَ رَ ا  قً لِّ عَ مُ

القيم۴. البن  » (ص١٨)،  ـمدِ الـحَ صـيغة  فـي  «فتـيا   (١)
رواه البخاري (٦٣٠٦ و٦٣٢٣). واللفظ للرواية األولـى.  (٢)

الرحمن» (ص٨٥٩). الكريم  «تيسير   (٣)



ô٤٠ô٤١
نَ  نَا مِ ڤُ لَ ــرَ ــخَّ ــد سَ قَ ــســا. وَ اتِــنَــا حِ ــورَ ةٍ تَستُرُ عَ ــى كِــســوَ إِلَ
ن أَصنَافِ  مدُ - مِ گِ الحَ نَا - وَ انَ بدَ و بِهِ أَ ا نَكسُ ةِ مَ الكِسوَ

.(١)« ةِ عَ تَنَوِّ الــمُ بَاسِ  اللِّ
أَن  بُّ  يُحِ ڤَ  نَّ أَ لَى  عَ لِيلٌ  دَ  : يثِ دِ الحَ ا  ــذَ هَ فِــي  وَ
امِ  الطَّعَ نَ  مِ م،  نيَاهُ دُ وَ م  ينِهِ دِ الِحِ  صَ مَ يعَ  مِ جَ بَادُ  العِ هُ  لَ يَسأَ

.(٢) لِكَ ذَ يرِ  غَ وَ ةِ  الكِسوَ وَ ابِ  رَ الشَّ وَ
ارِ  نَ األَنصَ لٌ مِ جُ ا رَ عَ : دَ الَ ةَگ قَ يـرَ رَ بـِي هُ ن أَ عَ
ـــلَ  ـــسَ غَ ـــمَ وَ ـــعِ ـــــا طَ ـــــمَّ ــلَ ، فَ ـــهُ ـــعَ ــقــنَــا مَ ــلَ ــانــطَ : فَ ـــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ــــيَّ ـبـِ الــنـَّ
ــنَّ  ، مَ ــمُ ــطــعَ الَ يُ ــمُ وَ ــطــعِ ي يُ ــــذِ ـــــمــدُ گِ الَّ : «الـــــحَ ــــالَ ؛ قَ يـــهِ ـــدَ يَ
ــنٍ  ــسَ ءٍ حَ ـــــالَ ـــــلَّ بَ كُ ـــا، وَ ـــانَ ـــقَ سَ ـــا وَ ـــنَ ـــمَ أَطـــعَ ـــا، وَ انَ ـــدَ ـــهَ ــا فَ ــيـــــنَ ـــ ــلَ عَ
ـــى  ـــقَ سَ ، وَ ـــامِ ـــعَ ــــنَ الـــطَّ ـــمَ مِ ي أَطـــعَ ـــــذِ ـــــمــدُ گِ الَّ ــــا، الـــــحَ نَ بــــالَ أَ
 ، لَــةِ ــالَ ــنَ الــضَّ  مِ ـــدَ هَ ، وَ ــريِ ــنَ الــعُ ــا مِ ــسَ كَ ، وَ ابِ ـــــرَ ــنَ الــشَّ مِ
ـــقَ  ـــلَ ـــن خَ ـــــــمَّ ـــثِـــيـــــــرٍ مِ ـــــــى كَ ـــلَ ــــلَ عَ ــــضَّ فَ ـــى، وَ ـــمَ ـــــنَ الـــعَ ــــرَ مِ ــــصَّ بَ وَ
عثيمين۴ (١٢٨/٢  ابن  للشيخ  الصالحين»  رياض  «شرح   (١)

ف. ١٢٩)، ببعض تصرُّ  -
والـحكم» (٣٨/٢). العلوم  «جامع   (٢)

ــادِي!  ــبَ عِ ــا  يَ ــم.  ــمــكُ أُطــعِ ونـِي  فاستَطعِمُ  ، ـــــهُ ــمــتُ أَطــعَ ــن  مَ إِالَّ 
م»(١). كُ أَكسُ ونِي  استَكسُ فَ  ، ـهُ وتُ سَ كَ ن  مَ إِالَّ  ارٍ  عَ م  لُّكُ كُ

 ! مَ ـــالَ ا الـــكَ ــــذَ ـــغَ هَ بـــلَ ـــــا أَ ، مَ هِ ـــــــمـــدِ بِـــحَ ڤِ وَ ــانَ ــبــحَ ــسُ فَ
(٢)! تَـهُ لَ نزِ مَ عَ  أَرفَ وَ  ! تَـهُ بَقَ طَ أَعلَـى  وَ

ڤُ؛  هُ مَ أَطعَ مَن  إِالَّ  ائِعٌ  جَ نَا  لُّ كُ نَاڬ:  بُّ رَ قَ  دَ صَ وَ
ـا،  ــنـَ ــامُ ــعَ ــــهِ طَ ـــونُ بِ ـــكُ ـــا يَ ـــنَـــا مَ ـــرَ لَ ـــسَّ ـــى يَ ـــالَ ـــعَ ڤَ تَ نَّ ــــــوالَ أَ لَ وَ

نَا. قَ رزُ يَ أَن  وَ نَا،  مَ يُطعِ أَن  ڤ  نَسأَلُ فَ لَكنَا.  ــهَ لَ
َنَّ  ألِ لِـــــــــكَ  ذَ وَ ڤُ،  ــــــاهُ ــــــسَ كَ ــــن  مَ إِالَّ  ــــــارٍ  عَ ــــا  ــــنَ ــــلُّ كُ «وَ
ــل  ، بَ ــــابٌ ــيــهِ ثِــــيَ ــلَ ـــيـــسَ عَ ـــــهِ لَ مِّ ـــطـــنِ أُ ـــن بَ جُ مِ ـــخـــرُ ــــانَ يَ نــــسَ اإلِ
ونُ  يَكُ ا  مَ كَ  ، وهُ يَكسُ عرٍ  شَ الَ  وَ  ، ثِيَابٍ بِالَ  ا؛  دً رَّ جَ مُ جُ  يَخرُ

ڬ. ڤِ ةِ كمَ ن حِ ا مِ ذَ هَ ، وَ انِ يَوَ الحَ فِي 
ــــةً  يَ ــــادِ جُ بَ ــــخــــرُ ـــنَـــا نَ ـــلَ ـــعَ ـــى: أَن جَ ـــالَ ـــعَ ـــتِـــهِ تَ ـــكـــمَ ـــن حِ ـــمِ فَ
ــونَ  ــاجُ ــحــتَ ـــنَـــا مُ نَّ فَ أَ ـــعـــرِ ــتَّــى نَ ـــا، حَ نَ ـــودُ ـــلُ ـــةً جُ يَ ـــادِ ـــا، بَ نَ ـــارُ بـــشَ أَ

رواه مسلـم (٢٥٧٧).  (١)
أبـي ذر» (ص١٤٤). علـى حديث  الـجوهر  «نثر   (٢)



ô٤٢ô٤٣
ــا  » أَي: مَ ــيــتَ ـــا أَعــطَ ــى مَ ــلَ ــمــدُ عَ ـــكَ الــــــــحَ ـــلَ : «فَ ـــهُ ـــولُ قَ
ةِ  ايَ دَ الهِ نَى وَ القَ نَى وَ الغِ ، وَ ابِ رَ الشَّ امِ وَ نَ الطَّعَ أَعطَيتَ مِ

.(١) ومِ مُ العُ جهِ  وَ لَى  عَ ا  قً طلَ مُ أَعطَيتَ  ا  مَ أَو  يَاةِ،  الحَ وَ
 . ةِ انَ ستِعَ االِ ةِ  هَ جِ ن  مِ وَ ةِ،  بَادَ العِ ةِ  هَ جِ ن  مِ  ‰{È{̌÷ c < ]Ǚœ̌
 ، جُ بتَهِ يَ الَ  وَ  ، مُ تَنَعَّ يَ الَ  وَ  ، يَصلُحُ الَ  وَ  ، فلِحُ يُ الَ  لبُ  القَ «فَ
 ، ـــــهِ بِّ رَ ةِ  ـــادَ ـــبَ ـــعِ بِ إِالَّ  ــنُ  ــســكُ يَ الَ  وَ  ، ــئِــنُّ ــطــمَ يَ الَ  وَ  ، ـــذُّ ـــلـــتَ يَ الَ  وَ
ــلــتَــذُّ بِــهِ  ــا يَ ــيــعُ مَ ــمِ ــهُ جَ ــلَ لَ ــصَ ـــو حَ لَ . وَ ــيــهِ ـــةِ إِلَ ـــابَ نَ اإلِ ، وَ ــبِّــهِ حُ وَ
ــا،  ــيــهَ ــن إِلَ ــســكُ ـــم يَ لَ ــا، وَ ــيــهَ ــئِــنَّ إِلَ ــطــمَ ــم يَ ــاتِ لَ ــوقَ ــخــلُ ــنَ الــــــــمَ مِ
ــهُ  ــقَ لَ ــلِ ــا خُ ــمَ ــرَ بِ ــظــفَ ــتَّــى يَ ــا، حَ ــقً ــلَ قَ ـــةً وَ ـــاقَ هُ إِالَّ فَ يـــدُ ـــزِ ـــل الَ تَ بَ
ـــةَ  ـــايَ غَ هِ، وَ ادِ ـــــــرَ ـــةَ مُ ـــايَ هُ نِـــهَ حـــــدَ ڤِ وَ ـــــونِ ـــن كَ ؛ مِ ــــهُ ـــئَ لَ ـــيِّ هُ وَ
وَ  هُ يثُ  حَ ن  مِ  ، هِ إِلٰهِ وَ هِ  بِّ رَ إِلَى  اتِيا  ذَ ا  فَقرً فِيهِ  إِنَّ  فَ  ، الِبِهِ طَ مَ
نهُ  ــهُ مِ ــدَّ لَ ــالَ بُ »(٢). فَ ــهُ ــوبُ ــطــلُ مَ ــهُ وَ ٰــــــــهُ إِلَ ، وَ ــهُ ــحــبُــوبُ مَ هُ وَ ــعــبُــودُ مَ
ــا أَنَّ  ــمَ (٣). كَ ــــانَ ــا كَ يــنَــمَ أَ ، وَ ـــالٍ ــلِّ حَ فـِـي كُ ، وَ قـــتٍ ــلِّ وَ فِــي كُ
ـــهُ  قُ ازِ رَ ، وَ ــهُ ــالِــقُ خَ ــهُ وَ بُّ ــوَ رَ يثُ هُ ــن حَ : مِ ــيــهِ اتِــيــا إِلَ ا ذَ فِيهِ فَقرً

يِّب» (ص٤٦٥). «العلم الـهَ  (١)
«موارد األمان» (ص٤٣٢).  (٢)
السابق (ص٧٤). المصدر   (٣)

.(١)« يـنَ الَـمِ العَ بِّ  رَ گِ  ـمدُ  الـحَ  ، ـيالً تَفضِ
؛  قُ ـرزَ يُ الَ  وَ قُ  ـرزُ يَ أَي:   « مُ يُطعَ الَ  وَ «يُطعِمُ   : ـهُ ولُ قَ

 Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ ـــــــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــــهُ  ـــولُ قَ ــهُ  ـــ ــيــلُ ـــ لِ دَ
S R  ﴾ [الذاريات: ٥٧](٢).

 : نِينٍ ــانِــيَ سِ ــمَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص ثَ ـــولَ سُ مَ رَ ــدَ ــلٍ خَ جُ ــن رَ عَ وَ
 : ـــولُ ـــقُ ، يَ ـــهُ ـــامُ ـــعَ ــــيــــهِ طَ بَ إِلَ ـــــرِّ ا قُ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ـــبِـــيَّ الـــنَّ ـــعَ  ـــمِ ـــــهُ سَ نَّ أَ
أَطعَمتَ  مَّ  هُ «اللَّ  : ــالَ قَ هِ  امِ طَعَ ن  مِ غَ  ــرَ فَ ا  إِذَ وَ  « ڤِ «بِسمِ
لَكَ  فَ  ، أَحــيَــيــتَ وَ يــتَ  ــدَ هَ وَ  ، قــنَــيــتَ أَ وَ أَغنَيتَ  وَ  ، ــيــتَ أَســقَ وَ

.(٣)« أَعطَيتَ ا  مَ لَى  عَ مدُ  الحَ
 .(٤) هُ ـــيـــرَ غَ ــالَ وَ ــكــتَ الــــــــمَ ــلَّ »؛ أَي: مَ ــيــتَ قــنَ : «أَ ــهُ ــولُ قَ

الَى: ﴿ 1 2 3 4 5  ﴾ [النجم: ٤٨]. عَ الَ تَ قَ
األلبانـي۴  وصححه  «مــــوارد»،   (١٣٥٢) حــبــان  ابــن  رواه   (١)

الظمآن» (١١٣١). موارد  فـي «صحيـح 
القرآن» (٢٥٦/٦). ألحكام  «الـجامع   (٢)

رواه أحمد (٦٢/٤)، وصححه األلباني۴ في «الصحيحة»   (٣)
.(٧١)

«السلسلة الصحيحة» (١٥٢/١).  (٤)



ô٤٤ô٤٥
.(١)« اهُ وَ هُ سِ بَّ لَ هُ الَ رَ بُّ وَ رَ هُ ، وَ هُ يرُ هُ غَ ٰــهَ لَ إِلَ

ةٌ  ــرَ ــقِ ــفــتَ ــاتِ مُ ــوقَ ـــــخــلُ ــيــعَ الـــــمَ ـــــمِ ــــإِنَّ «جَ : فَ ــةِ ـــــمــلَ ــالـــــجُ بِ وَ
يَ  هِ فَ  ، ـــــهِ بِ إِالَّ  ا  ـهَ لَ ـــودَ  جُ وُ ــالَ  فَ ــا،  ــودِهَ جُ وُ فـِي  ـى  الَ عَ تَ ـيـهِ  إِلَ
ةَ  كَ رَ حَ فَالَ   ، هِ بـِ إِالَّ  ا  ـهَ لَ امَ  ــوَ قِ فَالَ  ا،  هَ قِيَامِ فِي  ـيـهِ  إِلَ ةٌ  رَ فتَقِ مُ
 ، هِ بِنَفسِ ائِمُ  القَ  ، يُّومُ القَ يُّ  الـحَ وَ  هُ فَ ؛  بِإِذنـِهِ إِالَّ  ونَ  كُ سُ الَ  وَ
إِالَّ  ـيءٍ  لِشَ امَ  قِوَ فَالَ  هِ،  يـرِ لِغَ يِّمُ  القَ  ، ـيءٍ شَ ـى  إِلَ ـحتَاجُ  يَ فَالَ 
طلَقُ  مُ ـخلُوقِ  لِلـمَ وَ  ، ـهُ ـالُ مَ كَ وَ نَى  الغِ طلَقُ  مُ الِقِ  لِلـخَ فَ ؛  هِ بـِ

.(٢)« ـهُ ـالُ مَ كَ وَ ـىڤِ  إِلَ قرِ  الفَ
ــــهُ ـــــ ــــانَ ــــبــــحَ ـــــــــــــــــهِ سُ اتِ ـــــيُّ بِــــــــذَ ــــــ ـــــنِ ــــــــــــــوَ الـــــغَ هُ وَ

ــــــــــهُ ــــــــــأنُ ــــــــى شَ ـــــــــ ــــــــالَ ــــــــعَ هُ تَ ــــــــــــــــاؤُ ــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــلَّ ثَ ـــــــــــيـــــــــــهِجَ ـــــلَ ـــــــــــــــــــــــــهُ عَ زقُ ـــــــــــيءٍ رِ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلُّ شَ كُ وَ
(٣) ــــــــــهِ ــــــــــيـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــرٌ إِلَ ـــــــــقِ ـــــــــفـــــــــتَ ــــــــــــا مُ ــــــــــــنَ ــــــــــــلُّ كُ وَ

ــــا فِـــي  ــــمَ ، كَ ــــلــــمِ ــــالــــحِ ـــــاهُ بِ ـــــنَ ــــهُ غِ ــــانَ ــــبــــحَ نَ سُ ــــــــرَ ـــــــد قَ قَ وَ
.(١٩٥  - ١٩٤/١٠) «مـجـموع الفتاو»  (١)

القبول» (٢٤٤/١). «معارج   (٢)
السابق. المصدر   (٣)

ةُ  اللَّذَّ وَ  ، ورُ رُ السُّ وَ حُ  رَ الفَ هُ  لَ لُ  يَحصُ لِكَ  بِذَ وَ  .(١) هُ رُ بِّ دَ مُ وَ
. أنِينَةُ الطُّمَ وَ ونُ  كُ السُّ وَ  ، ةُ النِّعمَ وَ

لِـــهِ  إِجـــالَ تِـــهِ وَ ـــادَ ـــبَ عِ ، وَ ــهِ ــتِ ــبَّ ــحَ مَ ـــهِ وَ ـــانِ بِ يـــمَ ــنَــفــسُ اإلِ «فَ
.(٢)« هُ امُ وَ قَ هُ وَ حُ الَ صَ ، وَ هُ تُ وَّ قُ انِ وَ نسَ اءُ اإلِ ذَ وَ غِ : هُ هِ ذِكرِ وَ

لَى  رُ عَ قدِ ، الَ يَ هُ ڤِ لَ ةِ انَ هُ إِالَّ بِإِعَ لُ لَ ا الَ يَحصُ ذَ هَ وَ
ةِ  يقَ قِ حَ ــى  إِلَ رٌ  فتَقِ مُ ــا  ــمً ائِ دَ ــوَ  ــهُ فَ ڤُ،  إِالَّ ــهُ  لَ لـِـكَ  ذَ يلِ  تَحصِ

﴿ 2 3 4 5 6  ﴾ [الفاتحة: ٥].
ينًا  ستَعِ مُ ن  يَكُ لَم  وَ  ، طلُوبِ الــمَ ا  ذَ هَ فِي  عَى  سَ لَو  وَ
ــم  ، لَ ــهِ ـــولـِ ـــصُ ــــيــــهِ فِــــي حُ ا إِلَ ـــرً ـــقِ ـــفـــتَ ، مُ ـــيـــهِ ـــلَ ـــالً عَ كِّ ـــوَ ـــتَ ، مُ ــــــاگِ بِ
 ، ونُ يَكُ الَ   : تِـــــهِ ــوَّ قُ وَ ولـِهِ  بِحَ ــونُ  ــكُ يَ الَ  ـا  مَ ــإِنَّ  فَ ؛  ــهُ لَ ل  يَحصُ
ولُ  الحَ هِ  بِيَدِ ي  ــذِ الَّ وَ  هُ فَ بِــاگِ،  إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ الَ  وَ ــولَ  حَ الَ  هُ  إِنَّ فَ
ـــوَ  ـــيـــثُ هُ ـــن حَ ـــيـــهِ مِ ــرٌ إِلَ ــقِ ــفــتَ ـــوَ مُ ـــهُ ـــا. «فَ ـــهَ ـــلُّ ةُ كُ ــــوَّ الــــقُ ، وَ ـــهُ ـــلُّ كُ
وَ  هُ يثُ  حَ ن  مِ وَ  ، عبُودُ الـمَ ادُ  رَ الــمُ حبُوبُ  الــمَ طلُوبُ  الــمَ
الَ  هُ  ٰــهُ إِلَ وَ  هُ فَ  ، يهِ لَ عَ لُ  كَّ تَوَ الــمُ  ، بِــهِ انُ  ستَعَ الــمُ ولُ  سؤُ الــمَ

«موارد األمان» (ص٤٣٣).  (١)
المصدر السابق (ص٧٤ - ٧٥).  (٢)



ô٤٦ô٤٧
ا  إِذَ وَ مـًا،  نعِ مُ ا  ادً وَ جَ نـِيُّ  الغَ انَ  كَ ا  إِذَ إِالَّ   ، نَاهُ بِغِ ا  افِعً نَ نـِيٍّ  غَ
مُ  لِـيـهِ عَ قَّ  استَـحَ وَ م،  ـيـهِ لَ عَ مُ  نعَ الـمُ هُ  دَ ـمِ حَ  ، ــمَ نــعَ أَ وَ ــادَ  جَ
 ، هُ لقَ خَ نَاهُ  بِغِ النَّافِعُ  نـِيُّ  الغَ ـهُ  نَّ أَ لَـى  عَ هِ  بـِ لَّ  لـِيَدُ وَ ؛  ـمدَ الـحَ
أَن  م  ـيـهِ لَ عَ هِ  امِ بِإِنعَ قُّ  ستَـحِ الـمُ م،  ـيـهِ لَ عَ مُ  نعِ الـمُ ادُ  وَ الـجَ

.(١)« وهُ دُ ـحـمَ يَ
[الـــتـــغـــابـــن:   ﴾  }  |  {  z ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــــالَ  قَ وَ
ن  مِ  ، طلَقُ الــمُ التَّامُّ  نَى  الغِ ــهُ  لَ ي  ــذِ الَّ  ، نِيُّ الغَ ــوَ  هُ أَي:  ٦]؛ 
 ، جهٍ وَ لِّ  كُ ن  مِ  ، التَّامُّ لُ  امِ الكَ نَى  الغِ هُ  لَ فَ ؛  وهِ جُ الوُ يعِ  مِ جَ
 . ـــهِ ـــافِ أَوصَ ـــالِـــهِ وَ فـــعَ أَ الِـــهِ وَ قـــوَ ــيــدُ فِـــي أَ ــمِ . الــحَ ــارٍ ـبَ ــلِّ اعــتـِ ــكُ بِ
ا  لـِـمَ لِكَ  ذَ وَ  ، امٍ إِكرَ وَ نَاءٍ  ثَ وَ بَّةٍ  حَ مَ وَ مدٍ  حَ لِّ  لِكُ قُّ  ستَحِ الــمُ
الِ  مَ الجَ ةُ  فَ صِ ــيَ  هِ تِي  الَّ  ، مدِ الحَ اتِ  فَ صِ ن  مِ بِــهِ  فَ  اتَّصَ
 ، الِ زَ الجِ مِ  النِّعَ نَ  مِ هِ  لقِ خَ لَى  عَ بِهِ  مَ  نعَ أَ ا  لـِـمَ وَ  ، لِ الَ الــجَ وَ

. الٍ حَ لِّ  كُ لَى  عَ ودُ  حمُ الــمَ وَ  هُ فَ
. نَاهُ غِ فِي  يدُ  مِ الحَ  ، هِ مدِ حَ فِي  نِيُّ  الغَ وَ  هُ وَ

القرآن» (٢١٥/١٤). ألحكام  «الـجامع   (١)

 ،[٢٦٣ [الــــبــــقــــرة:   ﴾  ±  °  ¯  ® ﴿ ــــهِچ:  ـــــولـِ قَ
جهٍ -:  وَ ــلِّ  كُ ن  مِ التَّامِّ  نَاهُ  غِ ــعَ  مَ  - ــهُچ  نَّ أَ لَى  عَ ةِ  لَ الَ لِلدَّ
ـــعَ  ، مَ ـــفـــحِ الـــصَّ زِ وَ ـــاوُ ـــجَ الـــتَّ ــلــمِ وَ ــالــحِ ـــوفُ بِ ـــوصُ ـــوَ الـــــــمَ ـــهُ فَ
ــم  لَ ــهُ  ــلــمَ حِ نَّ  أَ وَ  ، ــةِ ــيــمَ ــمِ الــعَ ـــهِ  ـــاتِ قَ ـــدَ صَ وَ ـــعِ  اسِ الـــوَ ـــهِ  ـــائِ ـــطَ عَ
ــنِــيٌّ  ، غَ هِ ــــادِ ــــبَ ــى عِ ــلَ ــهِ عَ ــلــمِ ـــعَ حِ ـــوَ مَ ـــهُ ؛ فَ ـــةٍ ـــاجَ ـــن حَ ــن عَ ــكُ يَ

م. يهِ إِلَ حتَاجٍ  مُ يرُ  غَ م،  نهُ عَ
ــى:  ــالَ ــعَ ـهِ تَ ــولـِ ــا فـِـي قَ ــمَ ، كَ ــةِ حــمَ ــالــرَّ ـاهُ بِ ــنـَ نَ غِ ــــرَ ــا قَ ــمَ كَ
ــعَ  مَ ــوَ  ــهُ فَ ١٣٣]؛  /0  ﴾ [األنــعــام:   .  -  , ﴿
ــونُ  ــكُ ــم «الَ يَ ــةٍ بِـــــهِ حـــــمَ و رَ ــوَ ذُ ــهُ ، فَ ــهِ ــلــقِ ــن خَ ــنِـــــيــا عَ ــونِـــــهِ غَ كَ
ا  ــذَ ــنَ هَ ـــــا أَحــسَ مَ ـــــم، وَ ـــــهُ ــتِـــــهِ لَ حـــــمَ ــن رَ ــا مِ ـــــانِــعً ـم مَ نـهُ ــاهُ عَ ــنَ غِ
نَى  الغِ ـيـنَ  بَ انَ  رَ قتـِ االِ   أَقوَ ـا  مَ وَ  ! هُ بلَغَ أَ وَ انـِيَّ  بَّ الرَّ مَ  الَ الكَ
نَى  الغِ عَ  مَ ـم،  ـهُ لَ ةَ  حـمَ الرَّ إِنَّ  فَ  ! امِ قَ الـمَ ا  ذَ هَ فـِي  ةِ  حـمَ الرَّ وَ

.(١)« لِ التَّطَوُّ وَ لِ  ضُّ التَّفَ ةُ  ايَ غَ يَ  هِ ـم،  نـهُ عَ
 | ﴿ ـى:  الَ عَ تَ ــالَ  قَ ـا  مَ كَ  ، ـمدِ بِالـحَ نَاهُ  غِ نَ  ــرَ قَ ا  مَ كَ
ـــلُّ  كُ ـــــــيـــسَ  «لَ ــــهُ  ـــــ َنَّ ألِ ١٥]؛  [فــــاطــــر:   ﴾  ¡ ے   ~  }

القديـر» (٢٣٩/٢). «فتـح   (١)



ô٤٨ô٤٩
 ، ـيـهِ إِلَ ـيءٍ  شَ لُّ  كُ رَ  افتَقَ وَ  ، نَاهُ بِغِ هُ  لقَ خَ ــعَ  سِ وَ نَ  مَ انَ  بحَ فَسُ

.(١)« اهُ وَ سِ ـا  مَّ عَ نـِيٌّ  غَ هوَ  وَ
ZÛfl‰čÃ€a @ čÚfl– čñči @ čÊb� fl‡Ìč⁄a @ flÂčfl @ ŽÚŞÓčÿfl‹é fl‡�€a @ŽÒ flÜč̂bfl–€a

: إِلَيهِ بُ  رُّ التَّقَ وَ ڤِ  بَّةُ حَ مَ  -١
 ، هُ اءَ عَ يبُ دُ يُجِ هُ وَ مُ نِيا، يَرحَ ا غَ لِكً بدُ مَ دَ العَ هِ ا شَ إِذَ
 ، يهِ إِلَ نهُ  مِ ةٍ  اجَ حَ يرِ  غَ ن  مِ  ، تَهُ ــهفَ لَ غِيثُ  يُ وَ  ، هُ ربَ كَ فُ  يَكشِ وَ
ــيــفَ الَ  ــكَ ؛ «فَ ـــوهِ جُ ــيــعِ الـــوُ ــمِ ــن جَ ــنــهُ مِ ــامِّ عَ ــاهُ الــتَّ ــنَ ــعَ غِ ــل مَ بَ
ــيــهِ  ــنُ إِلَ ــحــسِ ـــن يُ : مَ ــــهِ حِ ارِ ــــوَ جَ ــهِ وَ ــلــبِ ــلِّ قَ ـكُ ، بـِ ــبــدُ ــبُّ الــعَ ــحِ يُ
يفَ  فَكَ ؟!»(٢).  تِــهِ ــاءَ إِسَ عَ  مَ اسِ  األَنفَ دِ  دَ بِعَ  ، امِ وَ الــدَّ لَى  عَ
ــهُ فِي  ــاسَ نــفَ ــقُ أَ ــنــفِ يُ ، وَ ــنــهُ ــربِ مِ ــسُ فِــي الــقُ ــافَ ــنَ ــتَ يَ ــهُ وَ ــبُّ ــحِ الَ يُ
 ، اهُ ــــــوَ ــــا سِ ــــلِّ مَ ــــن كُ ــــيــــهِ مِ ــــــبَّ إِلَ ــــونُ أَحَ ــــكُ يَ ، وَ ــــيــــهِ دِ إِلَ دُّ ـــــوَ الـــــتَّ

؟! اهُ وَ ا سِ لِّ مَ ا كُ ضَ ن رِ هُ مِ ندَ رَ عِ اهُ آثَ ضَ رِ وَ
ــوقُ  الــشَّ ، وَ ــهُ ــبُّ ــيــرُ حُ ــصِ يَ ، وَ هِ كـــرِ ــجُ بِـــذِ ــلــهَ ــيــفَ الَ يَ كَ وَ

القبول» (٢٤٧/١). «معارج   (١)
«الداء والدواء» (ص٣٥٣).  (٢)

ــيــنِ  يــمَ ــرِ ـــيـــنِ الــكَ ســـمَ يـــنِ االِ ـــذَ انَ هَ ـــنَ اقــــتِــــرَ ــــا أَحـــسَ مَ وَ
 ، نَاهُ ن غِ الٌ مِ مَ هُ كَ لَ ، فَ ودٌ حمُ نِيٌّ مَ هُ غَ إِنَّ ﴿ ~ ے ﴾! فَ

. رِ ا بِاآلخَ مَ هِ دِ انِ أَحَ نَ اقتِرَ الٌ مِ مَ كَ هِ، وَ مدِ ن حَ الٌ مِ مَ كَ وَ
ــنَــى  غِ ، وَ هُ ـــاؤُ ـــطَ ــدُ عَ ــنــفَ ، الَ يَ ــــعٌ اسِ ـــالَ وَ عَ ــلَّ وَ ــنَــاهُ جَ ــغِ فَ
بَالِ  جِ فـِي  ةٍ  رَّ ذَ ن  مِ لُّ  قَ أَ  ، نَاهُ غِ نبِ  جَ فـِي  ئِقِ  الَ الـخَ يعِ  ـمِ جَ
ـــلٍ  جُ ـــــى رَ ــلَ ـــادِ «عَ ـــبَ ــنـَـى الـــعِ ــــانَ غِ ــــو كَ لَ ــا. وَ ــــهَ ـــــالـِ مَ رِ ــا وَ ــيَ نـــ الــدُّ
نِسبَتُـهُ  انَت  كَ لَ نَى،  الـغِ لِكَ  ذَ لَـى  عَ ئِقِ  الَ الـخَ لُّ  كُ وَ  ، دٍ احِ وَ
ــنِــيٍّ  ـــلُّ غَ ــل كُ . بَ ــحــرِ ـــــى الــبَ ةٍ إِلَ ــطــرَ ــةِ قَ ونَ نِــســبَ ، دُ ـــنَـــاهُ إِلـــَــى غِ
ــى  ــاسِ إِلَ ــيَ ــالــقِ ةٍ بِ رَّ ــن ذَ ـــلُّ مِ قَ ا: أَ ــــدً بَ ــهُ أَ ــقُ ــخــلُ يَ ڤُ، وَ ــهُ ــقَ ــلَ خَ

نـيَا. الدُّ ارِ  بِحَ فـِي  ةٍ  قَطرَ ن  مِ لُّ  قَ أَ وَ  ، نَاهُ غِ
: «فَوقَ  نَاهُ غِ ، وَ وَ قِ إِالَّ هُ طالَ لَـى اإلِ نِيُّ عَ ـيسَ الـغَ لَ فَ

م»(١). هِ امِ ورُ فِي أَوهَ دُ ، أَو يَ لقِ رُ بِبَالِ الـخَ ـخطُ ـا يَ مَ
ــــا  دنَ رَ ـــو أَ ــــدا، لَ ــيـــــرٌ جِ ــثِ ــنَــى كَ ـــةِ الــغِ ـــفَ ـــــي صِ مُ فِ ــــالَ الــــكَ وَ
 ، ـــةٌ ـــايَ ـــفَ ــــا كِ ــــرنَ كَ ـــــــا ذَ فِـــــــيـــمَ ؛ «وَ ـــصـــلُ ــــالَ الـــفَ ــــطَ ، لَ هُ ـــاءَ ــقـــصَ اســـتـِ

الـمدارج» (ص٢١١). «تـهذيب   (١)
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مَن  ؛ وَ جزِ التَّامِّ هُ بِالعَ فَ نَفسَ رَ ، عَ ةِ ةِ التَّامَّ درَ هُ بِالقُ بَّ فَ رَ رَ عَ
نَةِ  سكَ الــمَ وَ لِّ  ــالــذُّ بِ ــهُ  ــفــسَ نَ فَ  ـــرَ عَ  ، ــامِّ الــتَّ ــزِّ  بِــالــعِ ـــهُ  بَّ رَ فَ  ـــرَ عَ
فَ  ــرَ ، عَ ــةِ ــكــمَ الــحِ ــامِّ وَ لمِ الــتَّ ـــهُ بِالعِ بَّ فَ رَ ـــرَ ـــن عَ مَ ؛ وَ ــةِ ــامَّ الــتَّ
فَ  رَ عَ نَى،  الغِ وَ جدِ  بِالـمَ ــهُ  بَّ رَ فَ  ــرَ عَ ــن  مَ وَ ؛  هلِ بِالجَ هُ  نَفسَ
ــرَ  ــأثَ ڤَ اســتَ ـــــإِنَّ ؛ «فَ ـــاجِ ـــيَ حـــتِ االِ ــقــصِ وَ الــنَّ ــقــرِ وَ ــهُ بِــالــفَ ــفــسَ نَ
نَى،  الغِ وَ جدِ  الـمَ وَ  ، الثَّنَاءِ وَ مدِ  الحَ وَ  ، طلَقِ الــمُ الِ  مَ بِالكَ
تُهُ  فَ عرِ مَ ادَت  ازدَ ا  لَّمَ كُ وَ »(١)؛  حتَاجٌ مُ نَاقِصٌ  يرٌ  قِ فَ بدُ  العَ وَ
 ، ــيــبِــهِ عَ وَ هِ  بِنَقصِ ــتُــهُ  فَ ــعــرِ مَ ادَت  ازدَ  ، ــالِــهِ ــمَ كَ ــافِ  ــأَوصَ بِ ــهِ  بِّ لِــرَ

. هِ عفِ ضَ هِ وَ لِّ ذُ هِ وَ فَقرِ وَ
: ةٍ اجَ لِّ حَ هِ أَعظَمُ مِن كُ بِّ بدِ إِلَى رَ ةُ العَ اجَ ٣- حَ

 ، ــــيءٍ ـــــ ـــــــلِّ شَ ـــــن كُ ـــــنَـــــىڤِ عَ ــــبــــدُ غِ ـــــدَ الــــعَ ـــــهِ ــــى شَ ــــتَ مَ
ــــارَ  ، صَ ــــيءٍ ـــــ ـــــلِّ شَ ـــــــي كُ ــــىڤِ فِ ـــــ ـــاتِ إِلَ ـــوقَ ـــــــخـــلُ ــــقــــرَ الـــــــمَ فَ وَ
ــهُ  ــنَــى لَ ، الَ غِ ـــــهُ ـــــا لَ مَ زِ ــا الَ صــفً ـــــهِ وَ بِّ ـــــى رَ ـــــهُ إِلَ تُ ورَ ـــــرُ ضَ هُ وَ ــقــرُ فَ
لِّ  كُ ، وَ ةٍ قِيقَ لِّ دَ كُ ، وَ ةٍ الَ لِّ حَ نهُ فِي كُ هُ مِ دَّ لَ الَ بُ ڤِ؛ وَ نِ عَ
ــهُ  ــتُ ــاجَ حَ ـــهُ وَ تُ ورَ ـــرُ ضَ . وَ ـــانَ ــا كَ يــنَــمَ ــهُ أَ ــعَ ـــوَ مَ هُ ، وَ ــيــنٍ ــةِ عَ ــرفَ طَ

المدارج» (ص٣٦٤). «تهذيب   (١)

إِن  يثُ  بِحَ  ، هُ اءَ وَ دَ وَ ــهُ  تَ ــوَّ قُ وَ هُ  اءَ ــذَ غِ ــوَ  هُ  : بِــهِ األُنــسُ  وَ  ، يهِ إِلَ
؟!(١). يَاتِهِ بِحَ ع  نتَفِ يَ لَم  وَ  ، لَكَ هَ وَ دَ  فَسَ ؛  لِكَ ذَ دَ  قَ فَ

ــى  ــةِ إِلَ ــافَ ضَ ، بِــاإلِ ــةٍ ــهــجَ بَ ورٍ وَ ـــرُ سُ يمٍ وَ نَعِ ةٍ وَ ــذَّ ــلُّ لَ كُ وَ
د  ، فَقَ ـــلٌ مَ ا أَ ــذَ ــن هَ هُ عَ ن قَطَعَ . فَمَ ــحــرٍ ةٍ فِــي بَ ــطــرَ ــقَ ، كَ لِـــكَ ذَ
، وَڤُ  انِ ــســرَ ــةِ الــخُ ــايَ ــهِ بِــغَ ـــيَ لِــنَــفــسِ ضِ رَ ، وَ ــانِ ــرمَ ـــازَ بِــالــحِ فَ

. انَ كَ ڤُ  اءَ شَ ا  مَ وَ  ، نُ التُّكالَ يهِ  لَ عَ وَ  ، انُ ستَعَ الـمُ
: إِلَيهِ هُ  ارَ افتِقَ بُ  تُوجِ  ، هِ بِّ رَ بِغِنَى  بدِ  العَ ةُ  فَ عرِ مَ  -٢

 ، ــاهُ ــنَ ــيــنُ غِ ـــوَ عَ ا هُ ــقــرً ـــهُ فَ ــنــتِــجُ لَ : تُ ـــهِ بِّ ــبــدِ بِـــرَ ــةُ الــعَ فَ ــعــرِ مَ
ا  ـــذَ ـــاسِ فِـــي هَ تُ الـــنَّ ــــاوُ ــــفَ تَ . وَ ــهِ تـِ ـــادَ ـــعَ سَ ـــهِ وَ حِ ـــالَ انُ فَ ــــنــــوَ عُ وَ
فَ  ــرَ عَ ن  فَمَ  ، ةِ فَ عرِ الــمَ هِ  ــذِ هَ فِي  م  تِهِ اوُ فَ تَ بِ  سَ بِحَ  : قرِ الفَ
الِ  مَ الكَ ــاتِ  ــفَ بِــصِ ـــهُ  بَّ رَ فَ  ـــرَ عَ ــن  مَ  . هُ نَفسَ فَ  ـــرَ عَ د  فَقَ  ، ـــهُ بَّ رَ
مَن   . ــاتِ اآلفَ وَ ائِصِ  بِالنَّقَ هُ  نَفسَ فَ  ــرَ عَ  ، لِ الَ الجَ وتِ  نُعُ وَ
فَ  ــرَ ـــن عَ مَ ؛ وَ ــعــفِ ــالــضَّ ــهُ بَ ــفــسَ فَ نَ ـــرَ ةِ، عَ ــوَّ ــالــقُ ـــهُ بِ بَّ فَ رَ ـــرَ عَ
مَن  وَ ؛  طلَقِ الــمُ قرِ  بِالفَ هُ  نَفسَ فَ  رَ عَ  ، طلَقِ الــمُ نَى  بِالغِ هُ  بَّ رَ

ف. بتصرُّ الفوائد» (ص٧٧)،  «فوائد   (١)
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امـًا،  قَ الَ مَ ڤِ وَ ـــعَ ـــاالً مَ ـــــهُ حَ ــدُ لَ ــشــهَ ـــالَ يَ (١). فَ ــيـــــهِ ـــ ـــــيءٍ إِلَ شَ
يرٍ -،  خَ ــن  مِ فِيهِ  ــا  مَ ــلُّ  كُ وَ َّـــهُ -  َن ألِ ؛  ــالً ــمَ عَ ـهُ  لَ د  يَشهَ ـم  لَ ـا  مَ كَ
ــهِ  اتِ ــن ذَ بدِ مِ ــيــسَ لِلعَ لَ ، وَ ــانِــهِ إحــسَ ڤِ وَ ـــودِ ــوَ مَحضُ جُ ــهُ فَ
ن  ا مِ لُّهَ : كُ هُ الُ أَعمَ هُ وَ انُ إِيمَ ، وِ هُ اتُ فَ صِ هُ وَ اتُ ذَ ؛ وَ مِ دَ  العَ وَ سِ
ت  لَيسَ وَ بِــاگِ،  وَ ڤِ،  ــنَ مِ إِالَّ  ا  اهَ رَ يَ فَالَ   ، يهِ لَ عَ ڤِ  فَضلِ

. الَ بِهِ ، وَ وَ نهُ هُ مِ
ـــــالِـــــهِ  ـــن أَعــمَ هُ مِ ـــقـــرَ : فَ ـــهِ ــــ بِّ ــاءِ رَ ـلِــقَ ـــــهُ لـِ تَ ــدَّ ــلَ عُ ــعَ ــد جَ ــقَ فَ
 . ـــــحــضِ ــقــرِ الـــــمَ ــالــفَ ـــــيـــــهِ إِالَّ بِ ــلَ مُ عَ ـــقـــدُ ـــوَ الَ يَ ـــهُ . فَ ـــهِ ــــ الِ أَحـــوَ وَ
تـِي  الَّ النِّسبَةُ  وَ  ، ـهِ بِّ رَ ـيـنَ  بَ وَ هُ  ـيـنـَ بَ تـِي  الَّ ةِ  قَ الَ العَ يـرُ  خَ قرُ  الفَ فَ
 .(٢) ـــــيـــــهِ ــلَ ــنــهُ عَ ــلُ مِ ــدخُ ي يَ ـــذِ ــابُ الَّ الــبَ ، وَ ـــــيـــــهِ ــا إِلَ ــبُ بِـــــهَ ــنــتَــسِ يَ
ــلُّ  كُ ، وَ ــنــهُ ـيـهِ إِالَّ مِ لَ ــلُ عَ ــدخُ ي الَ يَ ــذِ الَّ ــمُ  يــقُ األَعــظَ ــرِ الــطَّ وَ
ا  هَ يقُ طَرِ وَ ةِ  ادَ عَ السَّ «بَابُ  وَ  هُ فَ  .(٣) ودٌ سدُ فَمَ اهُ  ــوَ سِ يقٍ  طَرِ
ــوَ  هُ وَ  .(٤)« ــنــهُ مِ إِالَّ  ا  ولـِهَ خُ دُ ــى  إِلَ بِيلَ  سَ الَ  ي  ــذِ الَّ  ، مُ األَقــوَ

.(٩٧٨ «تـهذيب الـمدارج» (ص٩٧٧ -   (١)
.(٧٥٥ المصدر السابق (ص٧٥٤ -   (٢)

السابق (ص٨٥٢). المصدر   (٣)
الهجرتين» (ص٩). «طريق   (٤)

ــلِّ  ــوقَ كُ ــيَ فَ ــل هِ ، بَ ــةٌ ــاجَ الَ حَ ةٌ وَ ورَ ـــرُ ا ضَ هَ : الَ تُشبِهُ ــيــهِ إِلَ
ــهِ  تِ ورَ ــرُ ــن ضَ ــمُ مِ ؛ أَعــظَ ــةٍ ــاجَ ــلِّ حَ ــن كُ ــمُ مِ أَعــظَ ةٍ، وَ ورَ ــــرُ ضَ
ةِ  ورَ ـــرُ ــن ضَ ــمُ مِ أَعــظَ ، وَ ابِ ـــرَ الـــشَّ ــامِ وَ ــعَ الــطَّ ــسِ وَ ـــى الــنَّــفَ إِلَ
ـــى  وحِ إِلَ الـــــرُّ ـــا، وَ هَ ـــورِ ـــى نُ ــيــنِ إِلَ الــعَ ، وَ ـــــهِ وحِ ـــى رُ نِ إِلَ ـــدَ الـــبَ
بدِ  العَ ةُ  ورَ رُ فَضَ ت،  ضَ فُرِ ةٍ  اجَ حَ وَ ةٍ  ورَ ــرُ ضَ ــأَيُّ  فَ ا؛  يَاتِهَ حَ
ــنــهُ  ــكَ عَ ـــهُ إِن أَمــسَ ـــإِنَّ . «فَ ــثِــيــرٍ ــا بِــكَ ــهَ ــوقَ ـــهِ فَ بِّ ـــى رَ ــهُ إِلَ ــتُ ــاجَ حَ وَ

.(١)« رَ سِ خَ  ، ينٍ عَ ةَ  طَرفَ تَهُ  ايَ دَ هِ وَ  ، هُ تَوفِيقَ وَ  ، تَهُ حمَ رَ
ــرٌّ  ــضــطَ ـــوَ مُ ـــل هُ ، بَ ــيـــــنٍ ـــةَ عَ ـــرفَ ــنــهُ طَ ــهُ عَ ـــ ــنَــى لَ ــوَ الَ غِ ــهُ فَ
اطِنًا  بَ  ، اتِـــــهِ رَّ ذَ ن  مِ ةٍ  رَّ ذَ لِّ  كُ فـِي   ، ــاسِ األَنــفَ   ــدَ مَ لَـى  عَ ـيـهِ  إِلَ
هُ  الِقَ خَ وَ  ، هُ بَّ رَ هِ  ونـِ كَ ةِ  هَ جِ ن  مِ (٢)؛  ـيـهِ إِلَ ةٌ  امَّ تَ تُـهُ  اقَ فَ ا،  رً ظَاهِ وَ
ـــــهُ  يَ ــادِ هَ وَ  ، ـــــهُ قَ ازِ رَ وَ هُ  يـنـَ عِ مُ وَ ــهُ  ــافِــظَ حَ وَ  ، هُ ـــرَ ـــاصِ نَ وَ  ، هُ ـــرَ ـــاطِ فَ وَ
هِ  ونـِ كَ ــةِ  ــهَ جِ ـــن  مِ وَ  ، ــهِ ــالِـــــحِ ــصَ مَ يعِ  ـمِ بِجَ ــمَ  ــائِ الــقَ وَ  ، ـــــهُ ــافِــيَ ــعَ مُ وَ
الَ  ، وَ ــهُ ـــ ــاتُ ــيَ ــلُ حَ ــكــمُ ي الَ تَ ــــذِ ـــــهُ الَّ ـــــيــبَ ــبِ حَ ، وَ ـــهُ ـــهَ ٰــــ إِلَ هُ وَ ـــعـــبُـــودَ مَ
قَ  أَشوَ وَ  ، ـيـهِ إِلَ ـيءٍ  شَ بَّ  أَحَ هُ  حدَ وَ وَ  هُ ونَ  يَكُ بِأَن  إِالَّ  عُ  نفَ تَ

«موارد األمان» (ص١٤٤).  (١)
الفوائد» (ص١٠٢). «فوائد   (٢)



ô٥٤ô٥٥
.(١)« تِهِ حمَ بِرَ هُ  كَ ارَ تَدَ يَ وَ  ، يهِ لَ عَ

ـــنَّـــى  ـــعَ ـــــــو تَ لَ ا - وَ ـــــــــدً بَ ــــةَ أَ ــــتَّ ـــــــــىڤِ الــــبَ يـــــقَ إِلَ ـــــرِ ــــــالَ طَ فَ
.(٢) ارُ فتِقَ االِ إِالَّ  نُّونَ -،  تَمَ الـمُ نَّى  ـمَ تَ وَ  ، نُّونَ تَعَ الـمُ

هِ  تـِ ورَ ـرُ ضَ هِ، وَ قرِ ا لِفَ ودً هُ بدُ أَعظَمَ شُ انَ العَ ـا كَ ـمَ لَّ كُ وَ
انَ  كَ  ، يـنٍ عَ ةَ  طَرفَ نهُ  عَ استِغنَائِهِ  مِ  دَ عَ وَ  ، ـهِ بِّ رَ ـى  إِلَ هِ  تـِ اجَ حَ وَ
 ، نهُ مِ هُ  بَ رَّ قَ وَ هُ  عَ فَ رَ فَ  . هِ درِ لِقَ أَعظَمَ  وَ  ، ـهُ لَ زَّ  أَعَ وَ  ، ـيـهِ إِلَ بَ  أَقرَ
م  أَغنَاهُ ــىڤِ  إِلَ النَّاسِ  رُ  أَفقَ فَ  . هُ االَ وَ وَ اجتَبَاهُ  وَ ــهُ  مَ أَكــرَ وَ
ــم،  اهُ قــوَ يــهِ أَ ــدَ ــيــنَ يَ ــم بَ ــهُ ــفُ أَضــعَ ـــم، وَ هُ ـــزُّ ــهُ أَعَ ــم لَ ــهُ ـــ لُّ ذَ أَ ، وَ بِـــهِ
ــهِ  ــم لِــنَــفــسِ ــهُ ــتُ أَمــقَ ــم بِــــاگِ، وَ ــهُ ــمُ ــهِ أَعــلَ ــفــسِ ــنــدَ نَ ــم عِ ــهُ ــلُ أَجــهَ وَ
ـهُ  بَ رَ ا كَ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ انَ النَّبـِيُّ ا: كَ ذَ لـِهَ . وَ ڤِ اةِ رضَ م إِلَى مَ بُهُ أَقرَ
 .(٣)«! ــيــثُ ــغِ ــتِــكَ أَســتَ حـــــمَ ، بِـــــرَ ـــومُ ـــيُّ ــا قَ ـــيُّ يَ ـــا حَ : «يَ ــــالَ مـــرٌ قَ أَ
ـــــمَّ  ـــــهُ : الــلَّ وبِ ـــكـــرُ اتُ الـــــــمَ ـــــــوَ عَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «دَ ـــــــولُ سُ ـــــالَ رَ قَ وَ
 ، ــيـــــنٍ ـــةَ عَ ـــرفَ ـــــي طَ ــفــسِ ـــــــى نَ ِـــــي إِلَ ــكِــلــن ـــالَ تَ ـــــو، فَ ــكَ أَرجُ ــتَ ــمَ حـــ رَ

الصيب» (ص١٢). «الوابل   (١)
المدارج» (ص٨٥٢). «تهذيب   (٢)

فـي «صحيـح  األلبانـي۴  وحسنـه  التـرمذي (٣٥٢٤)،  رواه   (٣)
التـرمذي» (٤٤٨/٣). سنن 

 ، ــبــدِ ـــــيءٍ لِــلــعَ ــعُ شَ نــفَ ــهُ أَ ـــ ــولُ ــصُ حُ ــا، وَ هَ ــرُّ ـــ سِ ــةِ وَ يَّ ــودِ ــبُ ـــبُّ الــعُ لُ
.(١) ـىڤِ إِلَ ـيءٍ  شَ بُّ  أَحَ وَ

ــن  ــــىڤِ مِ ــارِ إِلَ ــقَ فــتِ ــالُ االِ ــمَ : كَ ــةِ يَّ ــودِ ــبُ ــةُ الــعُ ــيــقَ ــقِ حَ وَ
. نَى بِهِ ينُ الغِ وَ عَ ارُ هُ فتِقَ ا االِ ذَ هَ ، وَ جهٍ لِّ وَ كُ

لَىڤِ  عَ بدُ  العَ نهُ  مِ لَ  خَ دَ بَابٍ  بُ  أَقرَ البَابُ  ا  ذَ هَ فَ
رُ  نظُ يَ الَ  وَ  ، الِهِ بِأَعمَ بُ  يُعجَ الَ  وَ  ، هُ نَفسَ كِّي  زَ يُ فَالَ  الَى،  عَ تَ
ــارِ  ــقَ فــتِ ـــابِ االِ ــن بَ ــى مِ ــالَ ــعَ ــىڤِ تَ ــلَ ــلُ عَ ــدخُ ـــل يَ ــا، «بَ ــيــهَ إِلَ
ــقــرُ  ـــرَ الــفَ ـــسَ ـــد كَ ـــن قَ ـــــولَ مَ خُ ]، دُ جـــــهٍ ـــلِّ وَ ـــن كُ ــــــىڤِ مِ [إِلَ
الَ  مَ كَ وَ ڬ،  ــهِ بِّ رَ إِلَى  هُ  تَ ورَ رُ ضَ دَ  هِ شَ وَ  ، لبَهُ قَ نَةُ  سكَ الـمَ وَ
ةِ  ــرَ ــاهِ ـــهِ الــظَّ اتِ رَّ ــن ذَ ةٍ مِ رَّ ــلِّ ذَ نَّ فِــي كُ أَ ، وَ ــيــهِ هِ إِلَ ــقــرِ فَ ــتِــهِ وَ ــاقَ فَ
گ»(٢).  ـــهِ بِّ رَ ــى  إِلَ ةً  لَ امِ كَ ةً  ورَ ـــرُ ضَ وَ  ، ــةً ــامَّ تَ ةً  اقَ فَ البَاطِنَةِ  وَ
ينٍ  عَ ــةَ  ــرفَ طَ نهُ  عَ لَّى  تَخَ إِن  ـــهُ  نَّ أَ ــاسِ «وَ األَنــفَ ــبِ  ــاقُ ــعَ تَ لَى  عَ
الَى  عَ تَ ڤُ  ودَ عُ يَ أَن  إِالَّ  ؛  تُجبَرُ الَ  ةً  ارَ سَ خَ رَ  سِ خَ وَ  ، لَكَ هَ

الـمدارج» (ص٢٠٧). «تـهذيب   (١)
الصيب» (ص١٢). «الوابل   (٢)



ô٥٦ô٥٧
 : يـنٍ عَ ةِ  طَرفَ وَ ةٍ  ـحظَ لَ وَ سٍ  نَفَ لِّ  كُ فـِي  ـهُ  لَ بدُ  العَ فَ  ، أَكثَرُ أَو 
ــرُ  فــقَ ــأَ ــا؛ فَ ــنــهَ ــرٍ مِ ــيـــ ــثِ ــرُ بِــكَ ــشــعُ ـــــــىڤِ، الَ يَ ائِـــجَ إِلَ ـــوَ ةُ حَ ـــــدَّ عِ
ــا  ـــــهَ ــبَ ــلَ طَ ، وَ ــاتِ ــاجَ هِ الـــــحَ ــذِ ـــــهَ ــرَ بِ ــعَ ــن شَ : مَ ـــــــىڤِ ــاسِ إِلَ الــنَّ
 : يهِ إِلَ بدُ  العَ يَحتَاجُ  ا  مَ ــلَّ  كُ ــإِنَّ  «فَ  . يدِ ـمِ الـحَ نـِيِّ  الغَ  (١) ــنَ مِ
هُ  ـــارَ ـــقَ افـــتِ ، وَ ـــهُ فِـــيـــهِ ـــتَ ـــاجَ ـــرَ حَ ــد أَظـــهَ ــقَ ڤِ، فَ ـــــنَ ـــهُ مِ لَ ـــأَ ا سَ إِذَ
الَ  ــيــثُ  حَ ــن  مِ ـيُغنـِيـهِ  فَ  .(٢)« ڤُ ـــهُ ـــبُّ ـــحِ يُ لِــــكَ  ذَ وَ ــــىڤِ،  إِلَ

ـرتَقِب. يَ ـم  لَ يثُ  حَ ن  مِ يُعطِيـهِ  وَ  ، بُ ـحتَسِ يَ
ـــــــالَ  : قَ ــــــــــــالَ ــــــودٍگ قَ ــــــســــــعُ ڤِ بـــــــنِ مَ ـــــــبـــــــدِ ـــــــن عَ عَ
 ، ــا بِــالــنَّــاسِ ــهَ لَ نــزَ ــأَ ــةٌ فَ ــاقَ لَــت بِـــهِ فَ ــزَ ـــن نَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــــولُ سُ رَ
ـــا بِـــــاگِ،  ـــهَ لَ نـــزَ ـــأَ ــــةٌ فَ ــــاقَ ــــت بِـــــهِ فَ لَ ــــزَ ـــــن نَ مَ ؛ وَ ــــهُ ــــتُ ــــاقَ ـــدَّ فَ ـــسَ ــــم تُ لَ

.(٣)« لٍ لٍ أَو آجِ اجِ زقٍ عَ ڤُ لَهُ بِرِ كُ يُوشِ فَ
ا  إِنَّهَ فَ  ، بِالنَّاسِ تَهُ  اقَ فَ وَ  ، بِالنَّاسِ تَهُ  اجَ حَ لَ  نــزَ أَ ن  فَمَ
ــن  مَ وَ  ، ــيــهِ إِلَ ــلَ  كِ وُ يئًا  شَ لَّقَ  عَ تَ ــن  مَ َنَّ  ألِ ؛  تُهُ اجَ حَ ى  تُقضَ الَ 

(ص٩٧). الـهجرتـيـن»  «طريق   (١)
والحكم» (٣٩/٢). العلوم  «جامع   (٢)

رواه الترمذي (٢٣٢٦)، وصححه األلباني۴ في «صحيح   (٣)
الترغيب والترهيب» (٨٣٨).

.(١)« ، الَ إِلــهَ إِالَّ أَنتَ ـهُ لَّ أنـِي كُ أَصلـِح لـِي شَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــالَ النَّبِيُّ : قَ ــولُ ــقُ گ يَ ــالِــكٍ ــسِ بــنِ مَ نَ ــن أَ عَ وَ
بِــهِ؟!  ــيــكِ  أُوصِ ــا  مَ عِي  تَسمَ أَن  منَعُكِ  يَ ــا  «مَ ةَڤ:  اطِمَ لِفَ
 ! ــومُ ــيُّ ــا قَ ــيُّ يَ ــا حَ : يَ ــيــتِ مــسَ ا أَ إِذَ ا أَصــبَــحــتِ وَ ــولِــي إِذَ ــقُ أَن تَ
تَكِلنِي  الَ  وَ  ، ــهُ ــلَّ كُ ــأنِــي  شَ لِــي  أَصــلِــح   ، أَستَغِيثُ تِكَ  حمَ بِرَ

.(٢)« ينٍ عَ ةَ  طَرفَ ي  نَفسِ إِلَى 
ــلِّ  ــعُ كُ ــنــبَ ـــيَ مَ ــتِــي هِ ــهِ - الَّ ــفــسِ ـــى نَ ڤُ إِلَ ـــهُ ـــلَ كَ ــن وَ ــمَ فَ
اكِ  رَ ن شِ يهِ مِ بُ إِلَ كُ أَقرَ الَ الـهَ وءٍ -، فَ لِّ سُ  كُ أوَ مَ ، وَ رٍّ شَ
ا  فَمَ  .(٣)« هُ أَمرُ يهِ  لَ عَ طَ  رَ انفَ وَ  ، كِ الَ الـهَ لَّ  لَكَ «كُ هَ وَ  . نَعلِهِ

.(٤) هِ كِلَ إِلَى نَفسِ يثُ وُ ، إِالَّ حَ لَكَ لَكَ مَن هَ هَ
هِ  اسِ نفَ أَ دِ  دَ بِعَ  : ـىڤِ إِلَ ـهُ  اتُ اجَ حَ ي  الَّذِ وَ  هُ يـرُ  قِ الفَ فَ
«صحيـح  فـي  األلبانـي۴  وحسنـه   ،(٥٠٩٠) داود  أبو  رواه   (١)

سنن أبـي داود» (٢٥١/٣).
وحــســنــه   ،(٥٧٠) والـــلـــيـــلـــة»  الــــيــــوم  «عـــمـــل  فــــي  الـــنـــســـائـــي  رواه   (٢)

األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٦٦١).
المدارج» (ص٩٣). «تهذيب   (٣)

السابق (ص٢١٨). المصدر   (٤)



ô٥٨ô٥٩
ا ـــــدً بَ أَ مٌ  زِ الَ اتٍ  ذَ صـــــفُ  وَ لِـــــي  ـــقـــرُ  الـــفَ وَ

اتِـــــــــي ـــــــــهُ ذَ صـــــــفٌ لَ ا وَ ـــــــــدً بَ ـــى أَ ـــنَ ـــــــا الـــغِ ـــمَ كَ
م هِ عِ أَجـمَ لقِ  الـخَ ـــالُ  حَ ــالُ  الـــــحَ هِ  ــــذِ هَ وَ

ــــــي(١) ـــــــ ـــــهُ آتِ ــــــ ـــــبـــــدٌ لَ هُ عَ ـــــــنـــــــدَ ــــم عِ ـــــ ــــهُ ـــــ ــــلُّ كُ وَ
«لِـــــــــــــي»،  ــــــــــــــــــا»، وَ نَ فـــــأيـــــن هــــــــذا مــــمــــن يــــــقــــــول: ««أَ

ي»؟! ندِ «عِ وَ
 ، ــيــسُ ـــا إبــلِ ـــيَ بِـــهَ ـــلِ : ابـــتُ ـــةَ ثَ ــــاظَ الـــثَّـــالَ هِ األَلــــفَ ـــــذِ ـــــإِنَّ هَ فَ
 :[١٢ [األعـــــــراف:   ﴾,   + ـــ﴿*   فَ ؛  ونُ ــــــــارُ قَ وَ  ، ــــونُ ــــرعَ فِ وَ
 ، ــونَ ــرعَ لِــفِ  :[٥١ M﴾ [الــزخــرف:    L   K ﴿ وَ  ، ــيــسَ بــلِ ِ إلِ

. ونَ ارُ ﴿"      #  $  %     &'﴾ [القصص: ٧٨]: لِقَ وَ
بدُ  نَا العَ : أَ بدِ نَا»: فِي قَولِ العَ عَت «أَ ضِ ا وُ نُ مَ أَحسَ وَ

. هُ نَحوُ ، وَ فُ عتَرِ ، المُ رُ ستَغفِ ، المُ خطِئُ ، المُ ذنِبُ المُ
 ، ـــرمُ ـــي الـــجُ لـِ ، وَ نــــبُ : لـِــي الــــذَّ ــــولِــــهِ ــي قَ ــــــي»: فـِ «لِ وَ

. لُّ الذُّ وَ قرُ  الفَ لِي  وَ  ، نَةُ سكَ المَ لِي  وَ
السالكيـن» (ص٤٤٣). مدارج  «تـهذيب   (١)

 ، ــتُــهُ ــاجَ ى حَ ــائِــبٌ الَ تُقضَ ــهُ خَ ــإِنَّ ، فَ هُ مـــرَ ــى الــنَّــاسِ أَ ـــلَ إِلَ كَّ وَ
ڬ  ــا بِــاگِ ــهَ لَ نــزَ ــن أَ مَ ، وَ ــشــبَــعُ الَ يَ ــســأَلُ وَ ــا يَ ــمً ائِ ــرُّ دَ ــســتَــمِ يَ وَ
تِي  الَّ ــابَ  األَســبَ ــلَ  ــعَ فَ وَ  ، يهِ لَ عَ ــلَ  كَّ ــوَ تَ وَ ــلَــىڤِ  عَ ــدَ  اعــتَــمَ وَ
ڤَچ  َنَّ ألِ ؛  ــهُ ــتُ ــاجَ حَ ى  تُقضَ أَن  ــكُ  ــوشِ يُ ــهُ  ــإِنَّ فَ ــا،  بِــهَ ـــرَ  مِ أُ
: ﴿ z y x w } |{ ~ ے ¡ ¢£  ﴾  ولُ قُ يَ

 .  -  ,  +  * گ: ﴿ (  الَ قَ [الطالق:٣](١). وَ
/0 1 2 3 4  ﴾ [النور: ٣٢].

يَّة۴َ: يمِ تَ ابنِ  مِ  سالَ اإلِ يخِ  لِشَ وَ
ـــــاتِ يَّ ـــــرِ ــــــ الـــــبَ بِّ  رَ ــــــى  ـــــــ إِلَ ــــرُ  ــــيـــــ ــــقِ الــــفَ ــــــــــا  نَ أَ

ـــــي تِ ــاالَ حَ ــوعِ  ـــــجـــــمُ مَ فِـــــي  سكِيـنُ  الـمِ ـــا  نَ أَ
ـــــي ــتِ ــالِـــــمَ ــــــيَ ظَ هِ ـــــي وَ ــفــسِ ـــومُ لِــنَ ـــلُ ـــــا الـــظَّ نَ أَ

ـــاتِـــــــي هِ يَ ـــــنـــــدِ ـــــن عِ ــــأتِــــنَــــا مِ ـــرُ إِن يَ ـــيــــ ـــخَ الــــ ـــةٍوَ ـــعَ ـــنـــفَ ــــلــــبَ مَ ـــــــي جَ ـــطِـــيـــعُ لِـــنَـــفـــسِ اتِالَ أَســـتَ ـــــرَّ ــضَ فـــعُ الـــــمَ ـــنِ الــنَّــفــسِ لِـــــي دَ الَ عَ وَ
ابــــن  مــــة  لــــلــــعــــالَّ  ،(٣٩٢/٣) الــــصــــالــــحــــيــــن»  ريـــــــــاض  «شـــــــــرح   (١)

عثيمين۴.



ô٦٠ô٦١
رَ  افتَقَ  .(١) تَادٍ عَ بِالَ  ـيُّ  كفِ الـمَ ةٍ،  يـرَ شِ عَ بِالَ  يزُ  زِ العَ  ، لطَانٍ سُ
عَ  اضَ تَوَ وَ م،  يـهِ فـِ هُ  زَّ أَعَ فَ گِ  لَّ  ذَ وَ ـم،  نـهُ عَ أَغنَاهُ  فَ ـىڤِ  إِلَ
 .(٢) ـيـهِ إِلَ ـم  هُ جَ أَحوَ فَ بِــاگِ  استَغنَى  وَ ـم،  هُ ـيـنـَ بَ ــهُ  ــعَ فَ ــرَ فَ گِ 
 . ــبَــادِ ــن أَغــنَــى الــعِ ـــارَ مِ صَ ، وَ ــقِّ ٰــهِ الـــــحَ ـــ لَ ــنَــاهُ بِــاإلِ ـــــهُ غِ ـــــمَّ لَ ــد تَ قَ

: ولُ قُ ا يَ ذَ ثلِ هَ الِ مِ انُ حَ لِسَ وَ
ــمِ ــهِ ـــ ــلِّ ــــاسِ كُ ـــــنِ الــــنَّ ـــــــــالٍ عَ ـــــالَ مَ ــــيــتُ بِ ــنـِ غَ

(٣) هِ ـيءِ الَ بـِ نِ الشَّ الـِي عَ نَى العَ إِنَّ الغِ وَ
. نِ النَّاسِ نِيٌّ بِاگِ عَ : غَ هُ ادُ رَ مُ وَ

(٤)! هُ لَّ قَدرَ أَجَ ! وَ هُ طَرَ ـا أَعظَمَ خَ نًى! مَ ن غِ ـهُ مِ ـيَا لَ فَ
نَى  الغِ ڤِ، وَ عَ نًى مَ قرَ غِ  الفَ ن «قَلبٍ يَرَ هُ مِ ا لَ يَ وَ

ه»(٥). عَ زا مَ لَّ عِ الذُّ ، وَ ونَهُ زَّ ذُال دُ العِ ڤِ، وَ ونَ ا دُ فَقرً
(ص٥٩). الـهجرتـيـن»  «طريق   (١)

.(٩٨٢ «تـهذيب الـمدارج» (ص٩٨١ -   (٢)
«مفتاح دار السعادة» (٤١٩/١).  (٣)

(ص٧٩). الـهجرتـيـن»  «طريق   (٤)
الفوائد» (ص٢٧٨). «فوائد   (٥)

ـــــي  لِ ـــــــــر  «اغـــــــــفِ [ملسو هيلع هللا ىلص]:  ـــــــــهِ  ـــــــــولِ قَ ـــــــــي  فِ ي:  ـــــــــــنـــــــــــدِ عِ وَ
لِــــــكَ  ـــــــلُّ ذَ كُ ي، وَ ــــــمــــــدِ عَ ـــي، وَ ــــئـِ ــــطَ خَ ــــــزلِــــــي، وَ هَ ي، وَ ـــــــدِّ جِ

ي»(١)»(٢). ندِ عِ
يعِ  ـمِ جَ ن  مِ إِلـَىڤِ  النَّاسِ  قرَ  فَ بدُ  العَ دَ  هِ شَ تَى  مَ وَ
هُ  ـــــاءَ جَ رَ ــهُ وَ ـــ ــلَ مَ ــق أَ ــلِّ ــعَ ـــــم يُ لَ ــم، وَ ـــــيـــــهِ ــر إِلَ ــقِ ــفــتَ ـــــم يَ ، لَ ـــوهِ جُ الـــوُ
دُ  يَشهَ الُ  ـــزَ يَ الَ  ـــــهُ  ــإِنَّ ، «فَ يُّ يقِ قِ الـحَ ــبــدُ  الــعَ ــوَ  هُ ا  ـــذَ هَ وَ ــم،  بِـــــهِ
ـهُ  عُ لَ ــرَّ ــتَــضَ يَ ، وَ ــاهُ نـــــيَ دُ يـنـِهِ وَ ـــورِ دِ مُ ــن أُ ــالٍ مِ ــلِّ حَ هُ فِــي كُ ــقــرَ فَ
هُ  يـنـَ عِ يُ أَن  وَ  ، يـنٍ عَ ــةَ  ــرفَ طَ هِ  نَفسِ ـــــى  إِلَ ـهُ  كِلَ يَ الَ  أَن  ـــــهُ  لُ ــســأَ يَ وَ
لِّ  كُ فِــي  عنَى  الـمَ ا  ــذَ هَ بُ  يَستَصحِ وَ ؛  هِ ـــورِ مُ أُ يعِ  ـمِ جَ لَـى  عَ
ي  الَّذِ  ، هِ ٰـهِ إِلَ وَ ـهِ  بِّ رَ ن  مِ ةِ  التَّامَّ ةِ  انَ عَ بِاإلِ يٌّ  رِ حَ ا  ذَ هَ فَ  ، قتٍ وَ
يـنَئِذٍ  حِ أَغنَاهُ  ـا  مَ فَ ا»(٣).  هَ دِ لَ بِوَ ةِ  الِدَ الوَ نَ  مِ هِ  بـِ ـمُ  أَرحَ وَ  هُ
 ! عِيفٍ ضَ ن  مِ اهُ  قــوَ أَ ـا  مَ وَ  ! لـِيلٍ ذَ ن  مِ هُ  ــزَّ أَعَ ـا  مَ وَ  ! يـرٍ قِ فَ ن  مِ
يُّ بِــالَ  ــوِ ، الــقَ ـــــالٍ نـِيُّ بِــالَ مَ ــوَ الغَ ــهُ ! فَ ــيــدٍ حِ ــن وَ ــهُ مِ ــسَ ـــــا آنَ مَ وَ
أبي  حديث  من  ومسلم (٢٧١٩)  البخاري (٦٣٩٨)،  أخرجه   (١)

األشعريگ. موسى 
«زاد المعاد في هدي خير العباد» (٤٧٥/٢).  (٢)

(ص٩٦١). الرحـمن»  الكريم  «تـيسـيـر   (٣)
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ا  ـيـهَ إِلَ ولَ  صُ الوُ بُّ  ـحِ يُ لٌّ  كُ  : الـِيَةُ العَ بَةُ  رتَ الـمَ هِ  ذِ هَ وَ
يـرُ  غَ ا،  نهَ عَ لِّفٌ  تَـخَ مُ لقِ  الـخَ أَكثَرَ  كِنَّ  لَ وَ ا،  هَ بـِ افَ  االتِّصَ وَ

ا. ـيـهَ إِلَ ةِ  لَ وصِ الـمُ بِاألَسبَابِ  لٍ  امِ عَ
 : ةُ لِـيلَ الـجَ بَةُ  رتَ الـمَ هِ  ــذِ هَ ا  هَ بـِ نَالُ  تُ تِي  الَّ األَســبَــابُ  وَ
 ، ــكَ ــمــعَ سَ لـــقِ  ـــأَ فَ ــــا  هَ ــــردِ سَ انُ  أَوَ ا  ـــــذَ هَ  ، ـــةٌ عَ ــوِّ ـــنـَ ـــتَ مُ وَ ةٌ  ـــثِـــيـــــــرَ كَ

: هِ بـِ لٍ  امِ عَ قِّ  لِلـحَ طَالِبٍ  لَ  مُّ أَ تَ ا  لـهَ مَّ أَ تَ وَ  ، لبَكَ قَ ـر  أَحضِ وَ
ــارٍگ  ــسَ ــلِ بــنِ يَ ــعــقِ ــن مَ : عَ ڤِ ةِ ــادَ ــبَ ــعِ غُ لِ ــرُّ ــفَ أ- الــتَّ
ـــا ابــنَ  ـــمگ: يَ ـــكُ بُّ ـــولُ رَ ـــقُ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «يَ ــــــولُ سُ ـــالَ رَ : قَ ــــالَ قَ
يــكَ  ــدَ مـــــألَ يَ أَ ـــنًـــى، وَ ــكَ غِ ــلــبَ مــــألَ قَ ـــــي، أَ تِ ــادَ ــبَ ــعِ غ لِ ـــرَّ ـــفَ ! تَ مَ آدَ
ا،  ــقــرً ــكَ فَ ــلــبَ َ قَ ـــأَمـــألَ ـــــي، فَ ــنِّ ــد مِ ــاعَ ــبَ ! الَ تَ مَ ـــا ابـــنَ آدَ ـــــا؛ يَ زقً رِ

.(١)« غالً شُ يكَ  دَ يَ  َ أَمألَ وَ
ـــقُ  ـــاطِ ــــرَ الـــنَّ : أَخــــبَ يــــفِ ــــرِ يــــثِ الــــشَّ ــــدِ ا الــــحَ ــــــذَ ـــي هَ ـــفِ فَ
ي  ــــذِ ڤِ، الَّ عـــــــدِ ــــن وَ يـــمُملسو هيلع هللا ىلص عَ ـــرِ ــا الـــكَ ـــنـَ ـــولُ سُ حـــيِ رَ ـــالـــوَ بَ
تِهِ  بَادَ لِعِ غَ  رَّ فَ تَ ن  لـِمَ ينِ  تَ رَ بِثَمَ ؛  نهُ مِ هِ  هدِ بِعَ أَوفَى  دٌ  أَحَ لَيسَ 
رواه الـحاكم (٣٢٦/٤ رقم ٧٩٢٦)، وصححه األلباني۴   (١)

والترهيب» (٣١٦٥). الترغيب  في «صحيح 

الَ  وَ  . ــودٍ ــفــقُ مَ لَـى  عَ ــى  ــأسَ يَ الَ  وَ ــودٍ،  ــوجُ بِــمَ حُ  ــفــرَ يَ الَ 
 ، ندَ النَّاسِ هُ أَو عِ ندَ ظُمَت عِ إِن عَ ، وَ ةٍ يفَ رِ تبَةٍ شَ يَستَغنِي بِرُ
حُ  فرَ الَ يَ ـىڤِ، وَ رُ إِالَّ إِلَ فتَقِ الَ يَ فَالَ يَستَغنِي إِالَّ بِاگِ، وَ
هُ  اتَ فَ ـا  مَ لَـى  عَ إِالَّ  نُ  يَحزَ الَ  وَ ڤِ،  اةِ رضَ لـِمَ هِ  تـِ قَ افَ وَ بِمُ إِالَّ 
هُ  ـــيـــرُ سَ وَ ـــــاڤِ،  ضَ رِ ــهُ  ــوتَ ــفُ يَ أَن  إِالَّ  ـــافُ  ـــخَ يَ الَ  وَ ڤِ،  ـــــنَ مِ
گِ،  هُ  لُّ كُ وَ  ، بِهِ ينًا  ستَعِ مُ أَي:  بِاگِ،  هُ  لُّ فَكُ ـىڤِ،  إِلَ ـا  ائِمً دَ

. ڤِ عَ هُ مَ لُّ كُ ، وَ يمِ رِ ڤِ الكَ جهِ هُ لِوَ الُ أَي: أَعمَ
لَ لِي،  صَ ا حَ يدُ مَن إِذَ رِ ا أُ : «إِنَّمَ ولُ قُ الِهِ يَ انُ حَ لِسَ وَ
.(١)« يءٍ ـــــلُّ شَ نِي كُ اتَ نِي، فَ اتَ ا فَ إِذَ ، وَ يءٍ لُّ شَ لَ لِي كُ صَ حَ

! ينَهُ رَّ عَ قَ ا أَ مَ ! وَ هُ الَ مَ بَ نعَ ا أَ مَ ! وَ هُ يشَ ا أَطيَبَ عَ فَمَ
 ، ـــاسِ ــــي الـــنَّ يـــبٌ فـِ ـــرِ يـــقِ غَ ـــرِ هِ الـــطَّ ـــذِ ـــهَ ــــ ــــالِــــكُ بِ الــــسَّ «وَ
يـرُ  خَ وَ  هُ وَ  ، انُ ستَعَ الـمُ اگُ  فَ ادٍ،  وَ فـِي  ـم  هُ وَ ادٍ  وَ فِي  وَ  هُ وَ

.(٢)« يـنَ افِرِ الغَ
السالكين» (٣٥٩/١). «مدارج   (١)
الـمدارج» (ص٣٦٨). «تـهذيب   (٢)



ô٦٤ô٦٥
ا  هَ يدُ زِ تَ ا، بَل  تُغنِيهَ الَ  ا  إِنَّهَ فَ ا؛  هَ افِيرِ ذَ بِحَ نيَا  الدُّ تَعُ  مُ ا  ـهَ لَ
غالً  شُ ي  األَيــدِ تَمتَلِئُ   : قتِ الوَ نَفسِ  فِي  وَ ا،  فَقرً وَ ا  نكً ضَ

نيَا. الدُّ اءَ  رَ ـهثًا وَ لَ وَ  ، ارِ النَّهَ وَ بِاللَّيلِ 
 ، مٍ زِ ـــمٍّ الَ : هَ ثٍ ــــالَ ــن ثَ ــكُّ مِ ــنــفَ ــا الَ يَ نــيَ ـــبُّ الــدُّ ـــحِ مُ «وَ
ــا  ــهَ ــبَّ ــحِ نَّ مُ لِـــــكَ أَ ذَ ــي. وَ ــضِ ــنــقَ ةٍ الَ تَ ـــســـرَ حَ ، وَ ـــــمٍ ائِ ـــبٍ دَ ـــعَ تَ وَ
»(١)؛  ــهُ ــوقَ فَ ــا  مَ ــى  إِلَ هُ  نَفسُ ت  حَ طَمَ إِالَّ  يئًا  شَ ا  نهَ مِ ــنَــالُ  يَ الَ 
ــالٍ  ــن مَ ـــانِ مِ يَ ادِ مَ وَ بــنِ آدَ ــانَ الِ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَــو كَ ــالَ النَّبِيُّ ا قَ مَ كَ
 ، ابُ ــــرَ الــــتُّ إِالَّ  مَ  آدَ ابــــنِ  ــــوفَ  جَ  ُ ـــمـــألَ يَ الَ  وَ ـــا،  ـــثً ـــالِ ثَ ـــى  ـــغَ بـــتَ الَ

.(٢)« ن تَابَ لَى مَ ڤُ عَ تُوبُ يَ وَ
ــكَ  ــلَ ـــــو مَ لَ ، وَ ـــضٍ ـــقَ ـــنـــتَ ـــيـــرِ مُ ــرٍّ غَ ــســتَــمِ ـــقـــرٍ مُ ـــي فَ ـــوَ فِ ـــهُ فَ
هُ  ــقــرُ ــفَ ــا، فَ ــيــهَ ــــا فِ مَ ــا وَ نــيَ عـــطِـــيَ الــدُّ ــــو أُ لَ ، وَ ـــنَ األَرضِ ائِ ـــزَ خَ
ينِ  ذَ الَّ ينِ  مَ نهَ الـمُ ــدُ  أَحَ ــهُ  ــإِنَّ فَ ؛  يهِ لَ عَ ــاقٍ  بَ ــهُ  ــرصُ حِ وَ ــبُــهُ  ــلَ طَ وَ

.(٣) الطَّلَبِ رصِ وَ مُ الحِ لَ هُ أَ قُ ارِ فَ وَ الَ يُ هُ ، فَ انِ الَ يَشبَعَ
«موارد األمان» (ص٨٤).  (١)

رواه البخاري (٦٤٣٦)، ومسلم (١٠٤٩).  (٢)
«مفتاح دار السعادة» (٤٢٤/١).  (٣)

. زقِ بِالرِّ يهِ  دَ يَ وَ نَى،  بِالغِ لبَهُ  قَ الَى  عَ تَ هُ  لؤُ مَ ا:  مَ هُ وَ الَى،  عَ تَ
دَ  اعَ ن بَ ، لـِمَ امِ نتِقَ يزِ ذِي االِ زِ يدِ العَ لَى تَهدِ بَّهَ عَ ا نَ مَ كَ

. غالً يهِ شُ دَ يَ ا، وَ لبَهُ فَقرً الَى قَ عَ هُ تَ لؤُ ا: مَ مَ هُ ، وَ تَينِ وبَ قُ نهُ بِعُ عَ
ــلَّ  ــغــنِــي جَ ــهُ الـــــمُ ــلــبَ ــن أَغــنَــى قَ نَّ مَ : أَ ــومِ ــعــلُ ـــنَ الـــــمَ مِ وَ
اقُ  زَّ َ الــــرَّ ـــألَ ـــن مَ مَ ا؛ وَ ـــــدً بَ ــقــرُ أَ ــنــهُ الــفَ بُ مِ ـــقـــرَ ـــالَ يَ ، فَ ـــهُ لُ ـــالَ جَ
 َ ألَ مَ ــن  مَ وَ ا؛  ــدً بَ أَ فلِسُ  يُ ــالَ  فَ ــا،  زقً رِ يهِ  دَ يَ تِينُ  الـمَ ةِ  ــوَّ الــقُ و  ذُ
ـــدَ  ـــالَ أَحَ ا، فَ ــقــرً ــهُ فَ ــلــبَ يــزُ قَ ــزِ ــلِــكُ الــعَ ، الـــــمَ رُ ــدِ ــقــتَ رُ الـــــمُ ـــادِ الـــقَ
ــدَ  ــالَ أَحَ ، فَ ــارُ ــهَّ ــبَّــارُ الــقَ ــهُ الــجَ ــلَ ــن أَشــغَ مَ ؛ وَ هُ ــاءَ يَستَطِيعُ إِغــنَ

.(١) اغَ رَ الفَ هُ  نحَ مَ يَستَطِيعُ 
ةٍ،  ـــســـرَ ــــلُّ حَ ـــنـــهُ كُ ــــــت عَ الَ ، زَ ـــهُ ـــلـــبَ ــــىڤُ قَ غــــنَ ـــن أَ ـــمَ فَ
ا  مَّ ــاگِ عَ ــم يَستَغنِ بِ ــن لَ مَ . وَ حٍ ـــرَ فَ ورٍ وَ ـــرُ ــلُّ سُ هُ كُ ــرَ ــضَ حَ وَ

. اتٍ رَ سَ حَ نيَا  الدُّ لَى  عَ هُ  نَفسُ طَّعَت  قَ تَ  ، اهُ وَ سِ
ــا  ــمَ ــلَّ ـــهـــا، كُ بِّ ـــن رَ ـــوبُ عَ ـــلُ تِ الـــقُ ـــدَ ـــعُ ــا بَ ــمَ ــلَّ ا كُ ــــذَ ــــكَ هَ وَ
عَت  مِ جُ ــو  لَ وَ  ، ــةِ ــاجَ الــحَ وَ ــقــرِ  الــفَ وَ ــيــقِ  بِــالــضِّ ــا  هَ ــورُ ــعُ ادَ شُ زَ

الرزق» (ص٤٥). «مفاتيح   (١)
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زقِ  ـــنَ الـــرِّ ـــهُ مِ ــتِــبَ لَ ــا كُ ــيــهِ مَ ــأتِ ةَ يَ ــــرَ ــبَ اآلخِ ــلَ ــن طَ فــمَ
فَطَالِبُ  ةٍ؛  دَّ شِ وَ بٍ  بِتَعَ أتِيهِ  يَ نيَا  الدُّ طَلَبَ  مَن  وَ  ، بٍ تَعَ بِالَ 
طلُوبَ  ـــإِنَّ الـمَ ةِ، فَ ــــرَ اآلخِ نــيَــا وَ ــيــنَ الــدُّ ــعَ بَ ــمَ ــد جَ ةِ قَ ـــرَ اآلخِ
لَت لِطَالِبِ  صَ قَد حَ نيَا، وَ ةُ فِي الدُّ احَ الِ الرَّ معِ الـمَ ن جَ مِ
ــهُ  َنَّ ألِ  ، ةَ ـــرَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ رَ  سِ خَ قَد  نيَا  الدُّ ــالِــبُ  طَ وَ ةِ؛  ــرَ اآلخِ
هُ  لَ ةٍ  ــدَ ــائِ فَ ــأَيُّ  فَ ا،  بِهَ لَ طَ فِــي  يدِ  دِ الشَّ بِ  التَّعَ فِــي  نيَا  الدُّ فِــي 

؟!(١). ةُ احَ اتَتِ الرَّ ا فَ الِ إِذَ فِي الـمَ
ــيـــتُ  ـــشـــتـِ تَ ـــــا:  نـــــيَ لـــــدُّ ا ــــــي  فِ ابِ  ـــــــذَ لـــــــعَ ا ــــــغِ  بــــــلَ أَ ــــــــن  مِ وَ
ــيــنَــيِ  عَ ــصــبَ  نُ ــقــرِ  الــفَ ــونُ  كَ وَ  ، ــلــبِ الــقَ يــقُ  ــفــرِ تَ وَ  ، ــمــلِ الــشَّ

.(٢ ) ــهُ قُ ــارِ ــفَ يُ ــبــدِ الَ  الــعَ
ـــنَ  ـــا مِ ـــفً ـــائِ ل خَ ـــــزَ ـــم يَ ، لَ ــيــهِ ــيــنَ ـــيـــنَ عَ هُ بَ ـــقـــرُ ـــــانَ فَ ـــن كَ ـــمَ فَ
مَن  نيَا؛ وَ نَ الدُّ الَ يَشبَعُ مِ ، وَ يءٍ لبُهُ بِشَ ، الَ يَستَغنِي قَ قرِ الفَ

نيَا(٣). نَ الدُّ يَ مِ قِ ا لَ هُ مَ رُّ ، فَالَ يَضُ لبِهِ نَى فِي قَ انَ الغِ كَ
 ،(٥٢٥/٢ ) مـــــاجـــــه»  بــــــن  ا ســــنــــن  عــــلــــى  الــــســــنــــدي  «حــــاشــــيــــة   (١ )

يــســيــر. ف  بــتــصــرُّ
«موارد األمان» (ص٨٣).  (٢)

المعارف» (ص٥٣٧). «لطائف   (٣)

ڤِملسو هيلع هللا ىلص:  ــــــــــــــولُ سُ ـــــــــالَ رَ : قَ ــــــــــالَ ـــــــــــسٍگ قَ نَ ــــــن أَ عَ
ومٌ  نهُ مَ وَ  ، يَشبَعُ الَ  لمٍ  عِ فِي  ومٌ  نهُ مَ  : انِ يَشبَعَ الَ  انِ  ومَ نهُ «مَ

.(١)« نيَا الَ يَشبَعُ فِي دُ
ــا،  ــهَ فِ أَشــرَ ـــةِ وَ يَ ــى األَغـــذِ َ بِــأَعــلَ ــألَ ــلــبٌ امــتَ : قَ لُ ـــــاألَوَّ فَ
ــائِــعٌ  ــلــبٌ جَ ـــانِـــي: قَ الـــثَّ ــــا؛ وَ ــــهَ ونَ ـــا دُ ــــى مَ ــتُ إِلَ ــفِ ــلــتَ ـــهُ الَ يَ ـــإِنَّ فَ
 ، ــهُ عُ ازِ ــوَ ــيــهِ نَ ــت إِلَ ــفَ ، هَ ــامٍ ــعَ أَ أَيَّ طَ ا رَ ـــإِذَ ، فَ ــانَ ــبــعَ ــيــرُ شَ غَ

.(٢) يهِ اعِ وَ دَ يهِ  إِلَ ثَت  انبَعَ وَ
الَ  : قَ الَ گ قَ ابِتٍ يدِ بنِ ثَ ن زَ : عَ ةِ رَ ـمُّ اآلخِ ب- هَ
ـيـهِ  لَ ڤُ عَ قَ رَّ ، فَ هُ ـمَّ نـيَا هَ انَتِ الدُّ ن كَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ولُ سُ رَ
ـا  نـيَا إِالَّ مَ نَ الدُّ هِ مِ أتـِ لَـم يَ ، وَ يـنَـيهِ ـيـنَ عَ هُ بَ قرَ لَ فَ عَ جَ ، وَ هُ أَمرَ
 ، هُ أَمــرَ لَـهُ  ڤُ  عَ ـمَ جَ  ، نـِيَّتَـهُ ةُ  ــرَ اآلخِ انَتِ  كَ ــن  مَ وَ ؛  لَـهُ تِبَ  كُ

.(٣)« ةٌ مَ اغِ يَ رَ هِ نـيَا وَ تهُ الدُّ تَ أَ ، وَ لبـِهِ نَاهُ فـِي قَ لَ غِ عَ جَ وَ
لــغــيــره  وصـــحـــحـــه   ،(٣١٢ رقـــــم   ٩٢  -  ٩١/١) الـــحـــاكـــم  رواه   (١)

األلباني۴ في «التعليق على هداية الرواة» (١٦٩/١).
المدارج» (ص٦٧٤). انظر: «تهذيب   (٢)

فـــــي  األلـــبـــانـــــــي۴  وصـــحـــحـــه   ،(٤١٠٥) ـــاجـــه  مــــ ابـــــن  رواه   (٣)
مـاجه» (٣٣١٣). ابن  سنن  «صحيـح 



ô٦٨ô٦٩
نِ  عَ ــرَ  كِ ذُ ــد  قَ وَ ؛  ــالِ الــبَ وَ لبِ  لِلقَ ــةٌ  احَ رَ ةِ  نَاعَ القَ فِــي  وَ  ، ــالٍ مَ

افِعِي۴ِّ: الشَّ يسَ  إِدرِ بنِ  دِ  مَّ حَ مُ امِ  مَ اإلِ
ــــــــوعٍ ــــــــنُ قَ ــــــــلــــــــبٍ  قَ ا  ذَ ــــــــنــــــــتَ  كُ ــــــــــا  مَ ا  إِذَ

(١) اءُ ـــــــــــــــوَ ـــــا سَ نـــــيَ ـــــــكُ الـــــدُّ ــــــــالـِ مَ نـــــــتَ وَ ـــــــأَ فَ
 ، ــــــــةٌ لِـــلـــنَّـــفـــسِ احَ ـــومِ رَ ـــقـــسُ ـــمَ زقِ الــــ ــــى بِـــــالـــــرِّ ضَ ــــالــــرِّ فَ
َنَّ  ـــهـــا، ألِ ـــفـــسُ ةُ نَ ــــادَ ــــعَ الــــسَّ ـــــوَ  ــــل هُ ، بَ ـــلـــبِ ــةٌ لِـــلـــقَ ــيـــنـَ ـــأنـِ ـــمَ طُ وَ
الَ  ، وَ ـــورِ ـــصُ الـــقُ كِ وَ ــاألَمـــالَ ــت بـِ ــيــسَ ــةَ لَ ــيَّ ــيــقِ ــقِ ةَ الــحَ ـــادَ ـــعَ الـــسَّ
فِي  يَ  هِ ا  إِنَّمَ  ، يَاشِ الرِّ وَ تَاعِ  بِالـمَ الَ  وَ  ، ةِ ضَّ الفِ وَ بِ  هَ بِالذَّ

: الَ قَ مَن  نَ  أَحسَ د  قَ لَ وَ  ، النَّفسِ نَى  غِ وَ ڤِ  تَقوَ
ـــــالٍ مَ ــــمــــعَ  جَ ةَ  ـــــادَ ـــــعَ الـــــسَّ   أَرَ ـــــســـــتُ  لَ وَ

ــــــيــــــدُ ــــــعِ ــــــــــــــوَ الــــــسَّ ــــــــيَّ هُ ــــــــقِ ــــــــــــنَّ الــــــــتَّ ــــــــــــكِ لَ وَ
ا خــــــــــرً ادِ ذُ ــــــيــــــرُ الــــــــــــــــزَّ ڤِ خَ ـــــــــــقـــــــــــوَ تَ وَ

(٢) يـــــــــــدُ ـــــــــــزِ ــــــــى مَ ڤِ لِــــــــألَتــــــــقَ ـــــــــــــنـــــــــــــدَ عِ وَ
عفيف  محمد  عليه:  وعلَّق  جمعه  الشافعي» (ص١٧)،  «ديــوان   (١)

عبي. الزُّ
طَيئَة» (ص٦). الحُ «ديوان   (٢)

 ، ــهُ ـــــمَّ هَ ةُ  ـــــــرَ اآلخِ ــــتِ  ــــانَ كَ ــــن  مَ ـــنَـــى  غِ ا  ـــــذَ هَ ـــــانَ  كَ ا  إِذَ وَ
؟!(١) هِ ـمِّ هَ أَكبَـرَ  ڤُ  انَ كَ مَن  يفَ  فَكَ

ةَگ  يـــــرَ ــرَ بِـــي هُ ــن أَ : عَ ڤُ ــمَ ــسَ ـا قَ ـــــى بِمَ ضَ ج- الــرِّ
ءِ  الَ ــــــؤُ ــنِّـــــي هَ ــــذُ عَ ــــأخُ ــــن يَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «مَ ـــــــــولُ سُ ـــــالَ رَ : قَ ــــــالَ قَ
؟»  ــنَّ ــلُ بِـــــهِ ــعــمَ ــن يَ ـــــمُ مَ ــلِّ ــعَ ، أَو يُ ــنَّ ــلُ بِـــــهِ ـــــيَــعــمَ ، فَ ـــــاتِ ـــــمَ ــلِ الــكَ
ي  يَدِ بـِ ذَ  أَخَ فَ ڤِ،  ــولَ سُ رَ ا  يَ نَا  أَ  : لتُ قُ فَ  : ةَ يـرَ رَ هُ بُو  أَ الَ  قَ فَ
 ، ــدَ الــنَّــاسِ ــن أَعــبَ ــكُ مَ تَ ــارِ ـــــحَ ـــقِ الـــــمَ : «اتَّ ـــالَ قَ ــا، وَ ــمــسً ــدَّ خَ ــعَ فَ
ــن  أَحــسِ ، وَ ــاسِ ــن أَغــنَــى الــنَّ ــكُ ــكَ تَ ڤُ لَ ــمَ ــسَ ـا قَ ارضَ بِمَ وَ
كَ  بُّ لِنَفسِ ـحِ ـا تُ بَّ لِلنَّاسِ مَ أَحِ نًا، وَ ؤمِ ن مُ كَ تَكُ ارِ إِلَـى جَ
كِ  حِ الضَّ ةَ  ــثــرَ كَ ـــإِنَّ  فَ  ، ــكَ ــحِ الــضَّ ــكــثِــرِ  تُ الَ  وَ مـًا،  سلـِ مُ ــن  ــكُ تَ

.(٢)« القَلبَ يتُ  تُمِ
نيَا  الدُّ ــنَ  مِ يبِكَ  بِنَصِ اقنَع  أَي:   ،« ڤُ ــمَ ــسَ «قَ  : ــهُ ــولُ قَ
ــنًــى بِــالَ  غِ ــفــنَــى، وَ ــنــزٌ الَ يَ ــةُ كَ ــنَــاعَ ــالــقَ ، فَ ــن أَغــنَــى الـــنَّـــاسِ ــكُ تَ

(ص٩١). الـهجرتـيـن»  «طريق   (١)
فـي  األلــبــانـــــي۴  لــغــيــره  وحــســنـــــه   ،(٢٣٠٥) الــتـــــرمــذي  رواه   (٢)

.(٩٣٠) «الصحيـحة» 



ô٧٠ô٧١
أَغنِنِي  وَ  ، كَ امِ رَ حَ ن  عَ لِكَ  الَ بِحَ نِي  اكفِ  ! مَّ هُ ١-«اللَّ

.(١)« اكَ وَ سِ ن  مَّ عَ ضلِكَ  بِفَ
» أَي:  اكَ ـــــــوَ ـــن سِ ـــمَّ ـكَ عَ ــضــلـِ ـفَ ـِــنـِــي بـِ غـــن أَ : «وَ ــــهُ ــــولُ قَ وَ
يرٍ  خَ وَ ةٍ  نِعمَ ن  مِ لَيَّ  عَ بِهِ  نُّ  تَمُ ا  مَ ــوَ  هُ وَ  - فَضلَكَ  اجعَل  وَ
 ، كَ ــيــرِ ــى غَ ــرُ إِلَ ــقِ فــتَ ــالَ أَ ، فَ اكَ ـــوَ ــن سِ ــمَّ غنِيًا لِــي عَ زقٍ - مُ رِ وَ

. اكَ وَ دٍ سِ ئُ إِلَى أَحَ لتَجِ الَ أَ وَ
ــن  ـــلـــكَ مَ ــي الـــــــمُ ـــؤتـِ ، تُ ـــلـــكِ ــــالِــــكَ الـــــــمُ ـــمَّ مَ ـــهُ ٢- «الـــلَّ
 ، ـــاءُ ـــشَ ـــن تَ ـــزُّ مَ ـــعِ تُ ، وَ ـــاءُ ـــشَ ـــن تَ ـــمَّ ــلــكَ مِ ــمُ عُ الـــ ــــنــــزِ تَ ، وَ ـــاءُ ـــشَ تَ
ـــيءٍ  ـــلِّ شَ ــى كُ ــلَ ــــكَ عَ ، إِنَّ ــيــرُ كَ الــخَ ـــدِ ـــيَ ، بِ ـــاءُ ـــشَ ـــن تَ لُّ مَ ـــــذِ تُ وَ
ن  مَ ا  مَ تُعطِيهِ ا،  مَ هُ يمَ حِ رَ وَ ةِ  رَ اآلخِ وَ نيَا  الدُّ ٰنَ  حمَ رَ ؛  يرٌ دِ قَ
تُغنِينِي   : ةً مَ حَ رَ منِي  ارحَ  ، اءُ تَشَ ن  مَ ا  مَ نهُ مِ تَمنَعُ  وَ  ، اءُ تَشَ

.(٢)« اكَ وَ سِ ن  مَ ةِ  حمَ رَ ن  عَ ا  بِهَ
«صحيـح  في  األلباني۴  وحسنه   ،(٣٥٦٣) الترمذي  رواه   (١)

التـرمذي» (٢٨٢٢). سنن 
رواه الطبراني في «الصغير» (٥٥٨)، وصححه األلباني۴   (٢)

والترهيب» (١٨٢١). الترغيب  في «صحيح 

ــــهُ  نَّ ڤِملسو هيلع هللا ىلص أَ ـــــــولِ سُ ـــن رَ ةَگ: عَ يــــرَ ــــرَ ـــي هُ بـِ ـــن أَ عَ
 : ــالَ ــادِكَ أَغــنَــى؟ قَ ــبَ ـــأَيُّ عِ : فَ ـــالَ ـــهُ قَ بَّ ــى رَ ــوسَ ـــأَلَ مُ : «سَ ـــالَ قَ

يُؤتَى»(١). ا  بِمَ ى  يَرضَ ي  الَّذِ
ڤِ  ـــدلِ ــعَ ـــتِـــهِ بـِ فَ ـــعـــرِ ـــبِ مَ ـــسَ ــــوَ بِـــحَ ــــا: هُ ضَ ا الــــرِّ ــــــذَ هَ وَ
لِكَ  بِذَ انَ  كَ ا  لَّمَ فَكُ  ، هِ اختِيَارِ سنِ  حُ وَ تِهِ  حمَ رَ وَ  ، تِهِ كمَ حِ وَ
هِ  بدِ عَ فِي  هُ  انَ بحَ سُ بِّ  الرَّ اءُ  ضَ فَقَ ى؛  أَرضَ بِهِ  انَ  كَ  ، فَ أَعرَ
الَ   ، ــةِ حــمَ الــرَّ وَ ــةِ  ــكــمَ الــحِ وَ  ، ةِ صلَحَ الـمَ وَ ــدلِ  الــعَ ــيــنَ  بَ ـــرٌ  ائِ دَ

.(٢) البَتَّةَ لِكَ  ذَ ن  عَ جُ  يَخرُ
ـــةِ  ـــبَ ـــرتَ لِـــــــمَ ا  ـــــارً إِظـــــهَ ـــــاءِ  عَ الـــــدُّ فِـــــي  إِنَّ   : ــــــاءُ عَ الــــــدُّ د- 
 ، بِّ ــنَــى الــــرَّ ــغِ ـــا بِ افً ـــرَ اعـــتِ ، وَ ـــةِ ـــاجَ الـــحَ ـــقـــرِ وَ الـــفَ ـــةِ وَ يَّ ـــودِ ـــبُ الـــعُ
ن  عَ هُ  لَ نَى  غِ الَ  بدَ  العَ نَّ  أَ وَ  ، انِ حسَ اإلِ وَ بِالفَضلِ  هِ  دِ رُّ فَ تَ وَ

.(٣) ينٍ عَ ةَ  طَرفَ فَضلِهِ 
وحــســنـــــه  حـــبـــان (٦٢١٧)،  ابـــــن  أخــــرجــــه  حــــديــــث:  مــــن  قــطــعــة   (١)

.(٣٣٥٠) «الصحيـحة»  فـي  األلبانـي۴ 
الفوائد» (ص١٧٢). «فوائد   (٢)

المدارج» (ص٨٦٩). «تهذيب   (٣)



ô٧٢ô٧٣
ڤِملسو هيلع هللا ىلص:  ـــولُ سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ ةَگ قَ يــرَ ــرَ بِــي هُ ــن أَ عَ
ــنَــى  ــنَــى غِ ـــنَّ الــغِ ـــكِ لَ ، وَ ضِ ــــرَ ةِ الــــعَ ـــثـــرَ ـــن كَ ــنَــى عَ ــيــسَ الــغِ ـــ «لَ

.(١)« النَّفسِ
ــــهُچ:  ــــولُ ــــنــــهُ قَ مِ ـــا. وَ نـــيَ ــــاعُ الـــدُّ ــــتَ ــــــوَ مَ هُ : وَ ضُ ـــــرَ الـــــعَ

﴿ º ¹ « ﴾ [األنفال: ٦٧].
 ، ـــــفـــــسِ لـــــنَّ ا ــــــى  ــــــنَ غِ ــــــــوَ  : هُ ـــــودُ ـــــحـــــمُ ـــــمَ لــــــ ا ــــــى  ــــــنَ لــــــغِ ا وَ
ــــعَ  مَ  ، ــــالِ ــــمَ لـــــ ا ةُ  ـــــثـــــرَ كَ الَ  ــــا،  ــــهَ ــــرصِ حِ ـــــةُ  ـــــلَّ قِ وَ ــــا،  ــــهَ ــــعُ ــــبَ شِ وَ
 ، ةِ ــادَ يَ لِــلــزِّ ــالِــبًــا  طَ ــانَ  كَ ــن  مَ َنَّ  ؛ ألِ ةِ ــادَ يَ الــزِّ ــلَــى  عَ ــرصِ  الــحِ

ــنًــى. غِ ــهُ  لَ ــيــسَ  ــلَ فَ  ، ــهُ ــعَ ــا مَ بِــمَ ــســتَــغــنِ  يَ ــم  لَ
أَو   ، الــــنَّــــافِــــعَ ـــنَـــى  الـــغِ نَّ  أَ  : يــــثِ ــــدِ الــــحَ ا  ـــــذَ هَ ـــعـــنَـــى  مَ وَ
ا  إِذَ ــهُ  نَّ أَ  : هُ يَانُ بَ وَ  . النَّفسِ نَى  غِ وَ  هُ  : وحَ مدُ الـمَ أَو  ظِيمَ  العَ
ت،  ظُمَ عَ وَ ت  زَّ فَعَ  ، عِ طَامِ الـمَ نِ  عَ فَّت  كَ  ، هُ نَفسُ استَغنَت 
 ، يـــفِ ـــشـــرِ الـــتَّ ، وَ ـــــةِ اهَ ـــــزَ الـــــنَّ ةِ، وَ ــــظــــوَ ـــــنَ الــــحُ ـــا مِ ـــــــهَ ـــلَ لَ ـــعَ ـــجَ فَ
ــهِ  ــرصِ ا بِــحِ ــيــرً ــقِ ، فَ ــالِــهِ ــمَ ــنِــيــا بِ ـــانَ غَ ــن كَ ــمَّ ــرَ مِ كــثَ : أَ ــدحِ ــمَ الـــ وَ

رواه البخاري (٦٤٤٦)، ومسلـم (١٠٥١).  (١)

ــــانَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــبِـــيَّ الـــنَّ نَّ  أَ ـــودٍگ:  ـــســـعُ مَ ابــــنِ  ــــنِ  عَ  -٣
 ، افَ فَ العَ وَ التُّقَى،  وَ  ، دَ الـهُ أَسأَلُكَ  إِنِّـي  ـمَّ  ـهُ «اللَّ  : ولُ قُ يَ

الغِنَى»(١). وَ
ڤِ؛ أَي:  ـــوَ ــا سِ ــمَّ نَى عَ : الغِ ـهِ ادُ بـِ ــرَ الـــــمُ ــنَــى»  «الــغِ
ــدٍ  ــى أَحَ ــانُ إِلَ نــسَ رُ اإلِ فتَقِ ــيــثُ الَ يَ ، بِــحَ ــلــقِ ــنِ الــخَ ــنِــيُّ عَ الــغَ

ڬ. هِ بِّ  رَ وَ سِ
ســتِــغــنَــاءِ  ــيــهِ بِــاالِ ــلَ ـــنَّ عَ مَ ڤُ، وَ ــهُ ــقَ فَّ ا وَ ــانُ إِذَ نــسَ اإلِ وَ
ةَ  اجَ الحَ َنَّ  ألِ ؛  لِيلٍ ذَ يرَ  غَ النَّفسِ  يزَ  زِ عَ ارَ  صَ  ، لقِ الخَ نِ  عَ
 ، ةٌ بَادَ عِ وَ زٌّ  عِ إِلَىڤِ  ةُ  اجَ الحَ وَ  ، انَةٌ هَ مَ وَ لٌّ  ذُ لقِ  الخَ إِلَى 

نَى(٢). الغِ ڬ  ڤَ لُ يَسأَ مُ  الَ السَّ وَ ةُ  الَ الصَّ يهِ  لَ عَ وَ  هُ فَ
، الَ  ــفِ ــفُّ الــتَّــعَ نَى وَ ڤُ بِالغِ ــهُ مَ ي أَكــرَ ـــذِ ــانُ الَّ نــسَ اإلِ وَ
دُّ  يفَ تَمُ ، كَ خلُوقِ امَ الـمَ لَّ أَمَ ا ذَ الِ إِالَّ إِذَ ؤَ فُ قَدرَ السُّ يَعرِ

ثلُهُ؟!(٣). أَنتَ مِ : أَعطِنِي، وَ هُ ولُ لَ قُ تَ ، وَ خلُوقٍ كَ إِلَى مَ دَ يَ
رواه مسلـم (٢٧٢١).  (١)

الصالحين» (٥٢٩/١). رياض  «شرح   (٢)

الصالحين» (٣٠٨/١). رياض  «شرح   (٣)



ô٧٤ô٧٥
افِعِي۴ُّ: الشَّ الَ  قَ

ــــهُ ــــالُ ـــــــلَّ مَ ــــفــــسِ إِن قَ الــــنَّ ـــــنِـــــيُّ  ـــى غَ ـــغـــنَ ـــيَ فَ
(١) ــــيــــلُ لِ هــــــوَ ذَ ـــفـــسِ وَ ـــيـــرُ الـــنَّ ـــقِ ـــغـــنَـــى فَ يَ وَ

ــــــــــالَ  ــــــــا قَ ــــــــمَ ـــــــي، كَ ــــــــ ـــــــالِ ـــــــى الـــــــعَ ـــــــنَ ــــــــــــوَ الـــــــغِ ا هُ ـــــــــــــــــــذَ هَ وَ
ــنَــى  ـــا الــغِ ـــمَ ، إِنَّ ــهــرٍ ـــن ظَ ــنَــى عَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «لَــيــسَ الــغِ ــــــولُ سُ رَ
فِي  ــنَــاهُ  غِ لَ  عَ جَ ا،  ــيــرً خَ بدٍ  عَ بَ ڤُ  ادَ رَ أَ ا  إِذَ وَ ؛  النَّفسِ نَى  غِ
لَ  عَ جَ ــرا،  شَ بدٍ  بِعَ ڤُ  ادَ رَ أَ ا  إذَ وَ ؛  لبِهِ قَ فِــي  ــاهُ  ــقَ تُ وَ  ، هِ نَفسِ

.(٢)« ينَيهِ عَ ينَ  بَ هُ  قرَ فَ
ا:  الـِهَ بِمَ ا  نَاهَ غِ وَ نَى،  الغِ ــوَ  هُ  : بِــاگِ النَّفسِ  نَى  غِ فَ

. قرُ الفَ وَ  هُ
: لِيُّ وصِ الـمَ انَ  عدَ سَ بنُ  انُ  ثمَ عُ الَ  قَ

ــا ضَ ــلِ الــرِّ ــعــمِ اســتَ ـــــيــكَ وَ ــكــفِ ــا يَ ــمَ ــنَّــع بِ ــقَ تَ
ـــــي ــمــسِ تُ أُم  ـــحُ  ـــصـــبِ تُ أَ ي  ــــــدرِ تَ الَ  ــــكَ  ــــإِنَّ فَ

أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١٠٦/٢).  (١)
وحـــســـنـــه   ،(٦٢١٧) حـــــبـــــان  ابـــــــن  رواه  حـــــديـــــث:  مـــــن  قـــطـــعـــة   (٢)

في «الصحيحة» (٣٣٥٠). األلباني۴ 

 ، ـــــــــورِ ـــــــــــلِ األُمُ ائِ ذَ ـــــي رَ ــــــهُ فِ طُ رِّ ــــــوَ لِــــــــكَ يُ ــــــــإِنَّ ذَ ؛ فَ ـــــــهِ هِ ـــــــرَ شَ وَ
ــهُ  امُّ ذَ يَكثُرُ  فَ  ، ــتِــهِ ــمَّ هِ ةِ  ـــاءَ نَ دَ وَ لِبُخلِهِ   ، ــالِ األَفــعَ ــائِــسِ  ــسَ خَ وَ
لِّ  كُ ن  مِ رَ  أَحقَ ونُ  يَكُ وَ م،  فِيهِ هُ  ــدرُ قَ رُ  يَصغُ وَ  ، النَّاسِ نَ  مِ

.(١) يرٍ غِ صَ لِّ  كُ ن  مِ لَّ  ذَ أَ وَ  ، يرٍ قِ حَ
ارَ  ــــدَ الــــمَ نَّ  أَ  : يــــفِ ــــرِ الــــشَّ يــــثِ  ــــدِ الــــحَ ا  ــــذَ ــــهَ بِ ـــلِـــمَ  ـــعُ فَ
وِ  ــةِ أَ ــبَ ــيِّ ـــــافِ الــطَّ ـــنَ األَوصَ : مِ ــوبِ ــلُ ـــا فِـــي الــقُ ــى مَ ــلَ ــهُ عَ ــلَّ كُ
ــنِــيــا  ــهُ غَ ــلــبُ ـــانَ قَ ــن كَ ــمَ ، فَ ــيــرِ ــقِ الــفَ ــنِــيِّ وَ ــقِّ الــغَ ــةِ فِــي حَ نِــيــئَ الــدَّ
ــانَ  ــن كَ مَ ا. وَ ــيــرً ــقِ ــانَ فَ ــو كَ لَ ، وَ ــةً ــيــقَ ــقِ ــنِــيُّ حَ ــوَ الــغَ ــهُ بِـــاگِ، فَ
يرُ  قِ الفَ ــوَ  ــهُ فَ  ، ــلــقِ الــخَ ــى  إِلَ وَ  ، اضِ األَغـــرَ ــى  إِلَ ا  ــيــرً ــقِ فَ ــلــبُــهُ  قَ

يا(٢). رِ ثَ انَ  كَ لَو  وَ  ، ةً يقَ قِ حَ
:۴ اقُ رَّ الوَ ودٌ  حمُ مَ الَ  قَ

ــــنَــــى ـــــا الــــغِ ـــــيـــــهَ فِ ـــــفـــــسِ وَ ـــــــي الـــــنَّ ـــــقـــــرُ فِ الـــــفَ
(٣) ــــرُ ـــنَـــى األَكــــبَ ـــنَـــى الـــنَّـــفـــسِ الـــغِ ـــــي غِ فِ وَ

.(٩٥/٣) «المفهم»   (١)
.(٥٢٠/٥) الكاملة»  «المجموعة   (٢)

.(٢٧٢ وفضله» (ص  العلم  بيان  جامع  «صحيح   (٣)



ô٧٦ô٧٧
بــــنِ  ـــــدِ  ـــــمَ حَ بــــــنُ  يـــــزِ  ـــــزِ لـــــعَ ا ـــــبـــــدُ  عَ ــــيــــخُ  لــــشَّ ا ـــــــــالَ  قَ وَ

: ــرٍ ــاصِ نَ
ــــى ضَ الــــرِّ ـــةِ وَ ـــاعَ ـــنَ ـــزُّ إالَّ فِــــي الـــقَ ـــا الـــعِ ـــمَ ــــــدِفَ هُّ ــــــزَ الــــــتَّ ــــــلٍ وَ ــــــاصِ ــــــافٍ حَ ــــــفَ ـــــــى كَ ـــــــأَدنَ بِ
ـــــى ــــا إِلَ ــــمَ ـــــافُ فَ ـــــفَ ـــقـــنِـــعـــهُ الـــــكَ ــــن الَ يُ ــــمَ ــــــدِفَ ــــــصَّ ــــــقَ تَ ـــــنِـــــع وَ ـــــاقـــــتَ ـــــيـــــلٌ فَ ـــــبِ ـــــــــــــــاهُ سَ ضَ رِ
ـــــى ـــــنَ الـــــغِ ڤُ وَ ــــــغــــــنِــــــهِ ـــــنَّـــــى يُ ـــــغَ ـــــتَ ــــــن يَ ــــــمَ فَ

(١) دِ ــدِّ ــتَــعَ ةِ الـــــمُ ــثــرَ ــن كَ ــنَــى النَّفسِ الَ عَ غِ
:۴ اقُ رَّ الوَ ودٌ  حمُ مَ الَ  قَ وَ

ــا ــعً ــانِ ـــنـــتَ قَ ا كُ ــا إِذَ ــغــنِــيــهَ ـفــسِ يُ ـــنَـــى الــنـَّ غِ
(٢) ــرصِ الــحِ ــعَ  مَ ثِيرُ  الكَ غنِيكَ  يُ ــيــسَ  لَ وَ

ڤِملسو هيلع هللا ىلص:  ــــــولُ سُ ــــالَ رَ : قَ ـــــالَ ـــــــي ذَرٍّگ قَ بِ ــــن أَ عَ وَ
م  نَعَ  : ــلــتُ قُ ــنَــى؟»  الــغِ ــوَ  هُ ـالِ  الـمَ ةَ  ــثــرَ كَ   ـــــرَ تَ أَ  ! رٍّ ذَ ــا  بَ أَ ــا  «يَ
«دعــــــوة إلــــى األخــــــالق الـــفـــاضـــلـــة»: ضــمــن «كـــفـــايـــة اإلنــــســــان من   (١)

القصائد الغرر الحسان» (ص١٠١).
.(٢٧٢ وفضله» (ص  العلم  بيان  جامع  «صحيح   (٢)

ـــــا ــمَ ـــــالِ إِنَّ ةِ الـــــمَ ـــثـــرَ ـــن كَ ــنَــى عَ ـــــيــسَ الــغِ ــلَ فَ
(١) ن قِبَلَ النَّفسِ قرُ مِ الفَ نَى وَ ونُ الغِ يَكُ

: البُستِيُّ تحِ  الفَ بُو  أَ الَ  قَ وَ
ــــهِ ــــتِ ــــيــــشَ ــــعِ مَ ــــــــن  مِ اضٍ  رَ ــــــةِ  ــــــاعَ ــــــنَ الــــــقَ ذُو  وَ

(٣)! ضبَانُ (٢) فَغَ رصِ إِن أَثرَ بُ احلِ احِ صَ وَ
: ائِلِ القَ قَولَ  نَ  أَحسَ ا  مَ وَ

ةٍ اجَ دِّ حَ سَ ن  يكَ مِ ا يَكفِ النَّفسِ مَ نَى  غِ
ا(٤) ــقــرً فَ نَى  الغِ اكَ  ذَ ــادَ  عَ يئًا  شَ ادَ  زَ ــإِن  فَ

«صحيح جامع بيان العلم وفضله» (ص٢٧٢).  (١)
 زاد مــالــه وكـــثـــر. وقـــولـــه: وصـــاحـــب الـــحـــرص إن أثـــر :أثــــــر»  (٢)
ا في حاجة إلى  فغضبان. وذلك لطمعه المتزايد، فير نفسه دائمً

المزيد من الثراء، ويغضب إذا لم ينل ذلك».
بمكة  الخيرية  الحديث  بــدار  س  أحمد (المدرِّ سيِّد  محمد  أفــاده 
القصائد  مــن  اإلنــســان  «كفاية  مؤلَّفه  على  تعليقه  فــي  المكرمة): 

الغرر الحسان» (ص٨٢).
«قصيدة عنوان الحكم» (ص٤١) [مكتب المطبوعات اإلسالمية   (٣)

- حلب].
«فتح الباري» (٢٧٧/١١). وجزم المرزوقي في «شرح ديوان   (٤)

وابِصة. بن  لسالم  بنسبته  الحماسة» (١١٤٣/٣): 



ô٧٨ô٧٩
. نِيٍّ غَ لِّ  كُ

: ينَةَ ذَ بِي أُ الَ بَكرُ بنُ أَ قَ وَ
ــــهُ فُ ــــعــــرِ ـــيِّ الــــنَّــــفــــسِ تَ ــــنـِ ــــيــــرٍ غَ ــــقِ ـــــن فَ ـــــم مِ كَ

(١) ــيــنِ ــســكِ ـفــسِ مِ ــيــرِ الــنـَّ ــقِ ـــنِـــيٍّ فَ ـــــن غَ مِ وَ
الَ   ، ـرٌ سِّ تَـحَ مُ يـرٌ  قِ فَ ــهُ  ــلــبُ قَ وَ ةٍ  ـــروَ ثَ ــبِ  ــاحِ صَ ــن  مِ ــم  ــكَ فَ
ــهُ الَ  ــلــبُ ــا قَ ائِــمً ــا، دَ نــيَ ــا بِــالــدُّ ــقً ــلِّ ــعَ ــتَ ــا مُ ائِــمً ــهُ دَ ــلــبَ ــدُ قَ ــجِ ، تَ ــعُ ــشــبَ يَ
الَ  ، وَ ــهِ كــلِ الَ فِــي أَ ، وَ ــهِ ــومِ ، الَ فِــي نَ ــئِــنُّ ــطــمَ الَ يَ يــحُ وَ ــرِ ــســتَ يَ
إِن  وَ  ، ــيــرٌ ــقِ فَ لبَهُ  قَ َنَّ  ألِ  ، ــهِ أَهــلِ ــعَ  مَ ــهِ  ــوسِ ــلُ جُ فِــي  الَ  وَ  ، ــربِــهِ شُ
 ، ــدِ اتِ الـــــيَ ــيـــــرِ ذَ ــقِ ـــن فَ ــــم مِ كَ ، «وَ ةٌ ـيــرَ ــثـِ الٌ كَ مـــــوَ هُ أَ ـــنـــدَ ــــانَ عِ كَ
ا  رتَاحً مُ هُ  ــدُ ــجِ تَ  .(٢)« ڤِ زقِ ــرِ ـــ بِ انِعٌ  قَ  ، اضٍ رَ نـِيٌّ  غَ لبُهُ  قَ وَ
ـــعَ  مَ ، وَ ـــهِ بِ ـــارِ قَ ـــعَ أَ مَ ، وَ هِ دِ ـــعَ أَوالَ مَ ، وَ هــلِــهِ ـــعَ أَ مَ ، وَ ــيــتِــهِ فِــي بَ

. البَالِ يحُ  ستَرِ مُ وَ  هُ فَ م،  لُهُ يَصِ ينَ  ذِ الَّ هِ  امِ أَرحَ وَ  ، يهِ الِدَ وَ
ــكِــن  ، لَ ةٌ ـــرَ ـــامِ ةٌ عَ ــوءَ ــمــلُ ـهُ مَ ائِــنـُ ــزَ ــانٍ خَ ــن إنــسَ ـــم مِ «كَ

«صحيح جامع بيان العلم وفضله» (ص٢٧٢).  (١)
األبـرار» (ص١٣٩). قلوب  «بـهجة   (٢)

؟»  ــقــرَ ـــوَ الــفَ ـــــالِ هُ ـــةَ الـــــمَ  قِـــلَّ ـــــرَ ــتَ : «فَ ــــالَ . قَ ڤِ ــــــولَ سُ ـــا رَ يَ
نَى  غِ الغِنَى  ـا  مَ «إِنَّ الَ [ملسو هيلع هللا ىلص]:  قَ ڤ.  ولَ سُ رَ يا  م  نَعَ  : قُلتُ

.(١)« القَلبِ قرُ  فَ قرُ  الفَ وَ  ، القَلبِ
 ، ــوبِ ــيُ ــقــرُ الــجُ ـــوَ فَ ــقــرَ هُ نَّ الــفَ ــنُّ أَ ــظُ ـــن يَ ــىءٌ مَ ــخــطِ مُ

. لُوبِ القُ قرُ  وَ فَ هُ قرُ  الفَ ا  إِنَّمَ وَ
ــنَ  ـــيَ مِ ـــقِ ـــا لَ هُ مَ ـــرُّ ـــضُ ـــالَ يَ ــهِ فَ ــلــبِ ــنَــى فِـــي قَ ــــانَ الــغِ ـــن كَ مَ
نيَا.  الدُّ ــالُ  مَ غنِيهِ  يُ ــالَ  فَ لبِهِ  قَ فِــي  قرُ  ــانَ الفَ كَ ــن  مَ وَ نــيَــا،  الــدُّ
ــنَــى  ڤُ غِ قــــهُ ــــرزُ ــــم يَ لَ ـــا، وَ هَ افِـــيـــرِ ـــذَ ـــا بِـــحَ نـــيَ ـــكَ الـــدُّ ـــلَ ـــن مَ ـــمَ فَ

. قِ طالَ جهِ اإلِ لَى وَ رُ النَّاسِ عَ فقَ هُ أَ نَّ رَ بِأَ عَ ، شَ النَّفسِ
يَة۴َ: تَاهِ العَ بُو  أَ الَ  قَ

ـــا ـــيـــكَ ـــكـــفِ يَ ـــــــا  مَ ــــيــــكَ  ــــغــــنِ يُ الَ  ـــــــــــانَ  كَ ا  إِذَ
ـــا(٢) ـــيـــكَ ـــغـــنِ ــــا الَ يُ نــــيَ ــــــا فِــــــي الــــدُّ ـــــلُّ مَ ـــــكُ فَ
ــن  غــنَــى مِ ــيــرٍ أَ ــقِ بَّ فَ رُ ، وَ ــيــرٍ ــقِ ــن فَ ــرُ مِ فــقَ ــنِــيٍّ أَ بَّ غَ رُ
وصــحــحــه  حــــبــــان (٦٨٥)،  ابـــــن  أخــــرجــــه  حــــديــــث:  مــــن  قـــطـــعـــة   (١)

األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٨٢٧).
«صحيح جامع بيان العلم وفضله» (ص٢٧٠).  (٢)



ô٨٠ô٨١
. يدَ زِ الـمَ لَ  صِّ يُحَ أَن  أَجلِ  ن  مِ هُ  نَفسَ

: رُ اعِ الشُّ ولُ  قُ يَ وَ
ـــــــــــــــــزٍّ ـــــــــــــلَّ عِ ــــــــةُ كُ ــــــــاعَ ــــــــنَ تـــــــــــنِـــــــــــي الــــــــقَ ـــــــــــادَ فَ أَ

ــــــةِ ــــــاعَ ــــــنَ الــــــقَ ـــــــــــنَ  مِ ـــــــــــــــزُّ  أَعَ ـــــــى  ـــــــنً غِ أَيُّ  وَ
ـــــــــالٍ مَ أسَ  رَ ــــــكَ  ــــــفــــــسِ لِــــــنَ ــــــا  ــــــرهَ ــــــيِّ ــــــصَ فَ

(١) ـــــةً ـــــاعَ ـــــضَ  بِ ــــقــــوَ ـــــــعَ الــــتَّ ـــــا مَ ـــــرهَ ـــــيِّ صَ وَ
: ائِلُ القَ الَ  قَ وَ

ــــا هَ ــــدُ اشِ رَ ـــفـــسِ  الـــنَّ ـــيـــسُ  ـــفِ نَ ــوعَ  ـــنـُ الـــقَ إِنَّ 
(٢) ــبِ ــصَ ـالَ نَ ي يَحيَا بـِ ـــذِ ــنِــيُّ الَّ ـــوَ الــغَ هُ وَ

م: هُ بَعضُ الَ  قَ وَ
ـــا  جـــازمً  ،(١٣٤/٢) الــــخــــفــــاء»  «كـــشـــف  فــــي  الــعــجــلــونــي  ذكــــــره   (١)
تفسيره  في  الثعلبي  إسحاق  أبو  وأورده  للشافعي۴.  بنسبته 
ل  هَ «الكشف والبيان» (٣٩/٢)، ولم ينسبه؛ لكن وقع عنده: «وَ

.« زُّ نًى أَعَ أَيُّ غِ »، بدل «وَ زُّ زٌّ أَعَ عِ
كتابه «جواهر األدب» (٦٦/٢)، ولم  ذكره أحمد الهاشمي في   (٢)

ينسبه ألحد.

ـــةِ  ـــيَّ مـــلِ الـــرَّ ـــــــاألَرضِ  كَ ـــــاگِ -:  بِ ــــاذُ  ــــيَ الــــعِ وَ مٌ -  ــــعــــدَ مُ ـــهُ  ـــلـــبُ قَ
ا،  ــــدً بَ أَ ــاءِ  الـــــمَ ـــنَ  مِ   ــــروَ يَ الَ  ـــوَ  ـــهُ فَ ــاءِ  الـــــمَ ـــنَ  مِ   ــــروَ تُ الَ 
ــوَ  ــهُ ــدا فَ ــيــرٌ جِ ــسِ ــيءٌ يَ هُ إِالَّ شَ ــنــدَ ــيــسَ عِ ــانٍ لَ ــن إنــسَ ــم مِ كَ وَ
الَ  ــهُ  نَّ أَ عنَى:  الـمَ  ، ــاءً مَ بُ  ــشــرَ تَ الَ  وَ  ، ــافِــيَــةً صَ ــةِ  ــاجَ جَ ــالــزُّ كَ
ــيــلٍ  ــلِ ــن قَ هِ مِ ـــدِ ــا فِــي يَ ــهُ بِــمَ ــلــبُ ــغــنَــى قَ ــدِ اســتَ ، قَ ــيءٍ ــمُّ بِــشَ ــهــتَ يَ

.(١)« حٌ اضِ وَ مرٌ  أَ ا  ذَ هَ وَ  ، ثِيرٍ كَ أَو 
: ائِلِ رُّ القَ گِ دَ وَ

ـــا ـــهَ ـــتِ ـــاحَ ـــسَ بِ ـــل  ـــحـــلُ يَ ـــــن  مَ ــــةَ  ــــاعَ ــــنَ الــــقَ إنَّ 
(٢) ـــــــهُ قُ رِّ ـــــــؤَ ــــمــــا يُ ــــا هَ ــــهَ ـــــي ظِــــلِّ ــــلــــقَ فِ ـــــم يَ لَ

انُ  ــــوَ الــــهَ لُّ وَ الــــــذُّ ، وَ ـــةِ ـــاعَ ـــنَ ـــي الـــقَ ـــزِّ فِ ــــلُّ الـــعِ ـــزُّ كُ ـــالـــعِ فَ
ــى  ــاجُ إِلَ ــحــتَ ــانِــعَ الَ يَ نَّ الــقَ لِـــكَ أَ ؛ ذَ ــعِ ــمَ الــطَّ ــرصِ وَ فِــي الــحِ
لُّ  ـــذِ ـــد يُ يـــصُ قَ ـــرِ الـــحَ ــم، وَ ــهُ ــيــنَ ا بَ يـــزً ـــزِ الُ عَ ـــــزَ ـــالَ يَ ، فَ ـــاسِ الـــنَّ

عثيمين۴. ابن  مة  للعالَّ المرام» (٩٦/٣)،  بلوغ  «شرح   (١)
ذكره أبو منصور الثعالبي في «يتيمة الدهر» (٧٠/٢)، ونسبه ألبي   (٢)
 ،(٣٠٩/٣) المجالس»  «بَهجة  في  البر  عبد  ابــن  وأورده  بطَّال. 

ا». »، بدل «فِي ظِلِّهَ هِ هرِ ؛ لكن بلفظ: «فِي دَ طَويِّ ونسبه للعَ



ô٨٢ô٨٣
. ةِ نَاعَ القَ نَى  غِ ، وَ النَّفسِ

: انِيُّ دَ مَ الحَ اسٍ  فِرَ بُو  أَ الَ  قَ
ـــــهِ بِـــــنَـــــفـــــسِ ـــــــنِـــــــيُّ  الـــــــغَ ـــــــــــوَ  هُ ـــــــنِـــــــيَّ  الـــــــغَ ــــــافِإِنَّ  ــــبِ حَ ــــاكِ ــــنَ ي الـــــــــمَ ـــــــــارِ ـــــــــهُ عَ نَّ ــــــــو أَ لَ وَ
ــــا ــــيً ــــافِ ــــةِ كَ ــــيــــطَ ــــسِ ــــــــــوقَ الــــبَ ـــــــا فَ ــــــــلُّ مَ ـــــــا كُ مَ

(١) ـــــــــافِ ــــــــيءٍ كَ ـــــلُّ شَ ـــــكُ ــــنِــــعــــتَ فَ ا قَ ـــــــــــإِذَ فَ
: ائِلِ رُّ القَ گِ دَ وَ

ــا ــــاكَ وارضَ بِــهَ نــــيَ ـــن دُ ـــةَ مِ ـــنَـــاعَ ــــذِ الـــقَ خُ
(٢) نِ ــــدَ ــــــةُ الــــبَ احَ ــــكَ إِالَّ رَ ــن لَ ــكُ ـــم يَ ـــو لَ لَ

: شُ األَبرَ انَ  لَيمَ سُ بنُ  يزِ  زِ العَ بدُ  عَ دَ  أَنشَ وَ
ـــــهُ ـــــإِنَّ فَ ــــيــــشٍ  ــــعَ بِ ــــقــــنَــــع  يَ ــــــم  لَ ـــــرءُ  الـــــــــــمَ ا  إِذَ

ــــرُ قَ ــــوْ مُ ـــقـــرِ  الـــفَ ـــــنَ  مِ ــــــالٍ  مَ ا  ذَ ــــــانَ  كَ إِن  وَ
«ديوان أبي فراس الحمداني» (ص٢٣٠).  (١)

تــألــيــف:  الــــقــــرار» (٢٢١/١)،  لـــــدار  ـــب  ـــأَهُّ لـــلـــتَّ األفـــكـــار  «مــفــتــاح   (٢)
لمان. د السَّ عبد العزيز المحمَّ

ـــا ـــلِـــكً ــــش مَ ــــعِ ـــا تَ مـــهَ ـــالـــزَ ــــةُ فَ ــــنَــــاعَ ــــــيَ الــــقَ هِ
(١) نِ ـــدَ ـــــةُ الـــبَ احَ ــا إِالَّ رَ ــنــهَ ــن مِ ــكُ ـــم يَ ـــو لَ لَ

. قنَعُ لُّ مَن يَ نِيٌّ كُ ، غَ عُ لُّ مَن يَطمَ يرٌ كُ قِ فَ
: ائِلُ القَ الَ  قَ وَ

إِالَّ وَ ـــــــافِ  ـــــــفَ ـــــــكَ ـــــــال بِ ـــــــفـــــــسَ  الـــــــنَّ ــــــــنِّــــــــعِ  قَ
ـــا(٢) ـــيـــهَ ـــكـــفِ ــــــا يَ ــــــــوقَ مَ ــــنــــكَ فَ ــــت مِ ــــبَ ــــلَ طَ

: ائِلِ رُّ القَ گِ دَ وَ
ةً ــــيــــرَ ــــقِ فَ ــــــونَ  ــــــكُ تَ أَن  عُ  ــــــجــــــزَ تَ ــــفـــــــــسُ  الــــنَّ

ـــا ـــيـــهَ ـــطـــغِ ـــــى يُ ـــــنً ـــــــن غِ ـــــيـــــرٌ مِ ــــــقــــــرُ خَ الــــــفَ وَ
بَت أَ إِن  افُ فَ فَ الكَ وَ  هُ وسِ  النُّفُ نَى  غِ وَ

ا(٣) يهَ يَكفِ األَرضِ الَ  فِــي  ــا  مَ يعُ  مِ فَجَ
ــنَــى  ـــن غِ ـــنُ مِ ثـــمَ : أَ ـــودِ جُ ا الـــوُ ـــذَ ــنــزٌ فِـــي هَ ـــدُ كَ ـــوجَ الَ يُ
انظر: «غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب» (٥٣٧/٢)، لمؤلفه:   (١)

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي.
«بهجة المجالس» (٣١٢/٣).  (٢)

«جواهر األدب» (٦٦/٢).  (٣)



ô٨٤ô٨٥
ـــــى ـــــنً غِ ــــــمــــــتُ  ــــــلِ عَ ـــــــــا  مَ ـــــــةَ  ـــــــاعَ ـــــــنَ الـــــــقَ إِنَّ 

ا(١) ـــقـــرً ــنَــى فَ ا الــغِ ثُ ذَ ــــــورِ ــــرصُ يُ الــــحِ وَ
نَّ  ـــــاصِک: أَ و بــــنِ الـــــعَ ــــمــــرِ ڤِ بــــنِ عَ ــــبــــدِ ــــن عَ عَ
قَ  زِ رُ وَ  ، ـــمَ ــــ أَســـلَ ــــن  مَ ــــحَ  فــــلَ أَ ــــد  «قَ  : ــــــالَ قَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص  ــــــــولَ سُ رَ
ــا  ــا بِــمَ ــانِــعً ــهُ قَ ــلَ ــعَ »(٢). أَي: جَ ـــــاهُ ــا آتَ ڤُ بِــمَ ــهُ ــنَّــعَ قَ ــا، وَ ــافً ــفَ كَ
ــــهُ  زقَ نَّ رِ : أَ ــهِ ــتِ فَ ــعــرِ ةَ لـــــمَ ــــادَ يَ ــبِ الــــزِّ ــطــلُ ــــم يَ لَ ، وَ ـــــاهُ ـــاهُ إِيَّ عـــطَ أَ

.(٣) هُ رَ لَ دِّ ا قُ وَ مَ عدُ ، لَن يَ ومٌ قسُ مَ
 : ـــــــلٌ جُ رَ ــــــهُ  لَ ـــــــالَ  قَ ــــــــهُ  نَّ أَ ــــــاسٍک:  ــــــبَّ عَ بــــــنِ  ا ــــــنِ  عَ
ــــبُ  عــــجَ أَ  ، ــــــوبِ نُ لــــــذُّ ا ــــيــــلُ  ــــلِ قَ  ، ـــــلِ ـــــمَ لـــــعَ ا ــــيــــلُ  ــــلِ قَ ــــــــلٌ  جُ رَ
؟  ـــوبِ نُ لـــذُّ ا ـــيـــرُ  ـــثِ كَ  ، ـــلِ ـــمَ لـــعَ ا ـــيـــرُ  ـــثِ كَ ــــلٌ  جُ رَ و:  أَ ؟  ـــيـــكَ لَ إِ

.(٤ )- ــا  ــيــئً شَ عنِي:  يَ  - ــةِ  مَ ــالَ لــسَّ بــاِ لُ  عــدِ أَ الَ   : ــالَ قَ
ــن  ــــنَ مِ مِ : أَ ــــهِ ـــنَـــعَ بِ اقـــتَ ، وَ ــيــهِ ــكــفِ ـــا يَ ـــهُ مَ ـــلَ لَ ـــصَ ــن حَ ــمَ فَ

«بهجة المجالس» (٣١١/٣).  (١)
رواه مسلم (١٠٥٤).  (٢)

«فيض القدير» (٤٣٤٥/٨).  (٣)
وصــحــحــه   ،(٦٦ الـــمـــبـــارك فـــي «الــــزهــــد» (رقــــــم:  ابــــن  أخـــرجـــه   (٤)

في «الفتح» (٢٧٩/١١). الحافظ 

ــم ــيــنَــهُ ــغــنِــيــكَ بَ ـــاسِ يُ ــضــلُ الـــنَّ ــــانَ فَ ا كَ إِذَ
(١) ـــــرُ يـــــسَ أَ ــى وَ ڤِ أَغـــنـَ ـــضـــلِ ـــفَ نــــتَ بِ ــــأَ فَ

 : ــلــبِ ــونُ بِــالــقَ ــكُ ــةُ تَ ــنَــاعَ ــاتِــم۴ٍ: الــقَ ــو حَ بُ ــالَ أَ قَ
ــم  ـــهُ لَ ـــلـــبُ ـــرَ قَ ـــقَ ـــــنِ افـــتَ مَ ، وَ اهُ ــــــدَ ـــنِـــيَـــت يَ ـــهُ غَ ـــلـــبُ ـــنِـــيَ قَ ـــن غَ ـــمَ فَ
ـــا  ـــنً ــــــاشَ آمِ عَ ـــط، وَ ـــخَّ ـــسَ ـــتَ ــــم يَ ــعَ لَ ـــنـِ ـــــن قَ مَ ؛ وَ ــــاهُ ــــنَ ـــعـــهُ غِ ـــنـــفَ يَ
 ، ـــتِ ائِ ـــوَ ـــهُ فــي الـــفَ ــن لَ ــكُ ـــم يَ ـع، لَ ــقــنـَ ـــم يَ ــــن لَ مَ ــنــا؛ وَ ــئِ ــطــمَ مُ

.(٢) غبَتِهِ لِرَ ةٌ  ايَ نِهَ
: كِ بَارَ المُ بنِ  الِ وَ

ـــــــــقٍ ـــــــــلُ خُ ـــــــــــــن  مِ ـــــــــــوعِ  ـــــــــــنُ الـــــــــــقَ رُّ  دَ گِ 
ــــــا ــــــعَ ــــــفَ ــــــــــدِ ارتَ ــــــــــهِ قَ ــــــــيــــــــعٍ بِ ضِ ــــــــن وَ ــــــــم مِ كَ

ــــــتِــــــهِ ــــــاجَ ــــــى لِــــــحَ ــــــتَ ـــــــــــــدرُ الــــــفَ ــــــيــــــقُ صَ ــــــضِ يَ
ـــــــا(٣) ـــــــعَ ـــــــسَ ــــــــــهِ اتَّ ونِ ــــــــــدُ ــــــــى بِ ــــــــأَسَّ ــــــــــــن تَ مَ وَ

: اقُ رَّ الوَ ودٌ  حمُ مَ الَ  قَ وَ
«روضة العقالء» (ص١٥١).  (١)

المصدر السابق.  (٢)
«بهجة المجالس» (٣٠٤/٣).  (٣)



ô٨٦ô٨٧
.(١)« الِ ؤَ السُّ نِ  عَ ا  يدً عِ بَ  ، النَّفسِ يزَ  زِ عَ هُ  لَ عَ جَ وَ

: كِ بَارَ المُ بنِ  ڤِ  بدِ لِعَ وَ
ــوا ــنِــعُ ـــد قَ يـــنِ قَ ونِ الـــدِّ ــــــدُ ــــــاالً بِ جَ  رِ ونِأَرَ يشِ بِــالــدُّ ـــوا فِــي العَ ضُ ـــم رَ اهُ الَ أَرَ وَ
ا اسـ مَ لُوكِ كَ نيَا المُ ن دُ فَاستَغنِ بِاگِ عَ

(٢) يــنِ ــنِ الــدِّ ــم عَ نــيَــاهُ ــوكُ بِــدُ ــلُ ـتَغنَى الــمُ
ي  يـــــدِ ـــا فِــــي أَ ـــمَّ ـــغـــنِـــيَ عَ ـــســـتَ ــــانِ أَن يَ نــــسَ ـــي لِــــإلِ ـــغِ ـــنـــبَ ـــيَ فَ
ــدٍ  أَحَ ــن  مِ بَنَّ  يَطلُ ــالَ  فَ  ، الــنَّــاسِ ــنِ  عَ يَستَغنِيَ  وَ ــل  بَ  ، الــنَّــاسِ
ــبُ  ــطــلُ يَ الَ  وَ  ، ــــاالً مَ ــبُ  ــطــلُ يَ الَ  ةِ؛  ورَ ــــرُ الــــضَّ ــنــدَ  عِ إِالَّ  ــا  ــيــئً شَ
إِالَّ  ــيءٍ  شَ أَيَّ  يَطلُبُ  الَ  وَ ؛  ةً اعَ فَ شَ يَطلُبُ  الَ  وَ  ، ةً دَ اعَ سَ مُ

ا(٣). ذَ بِهَ إِالَّ  نِيا  غَ هُ  ونُ كَ قُ  قَّ تَحَ يَ الَ  هُ  َنَّ ألِ ةِ،  ورَ رُ الضَّ ندَ  عِ
ــــــــةً ــــــــانَ ــــــــيَ صِ ةً وَ ــــــــــــــــزَّ ــــــــــــــرا عِ ــــــــحَ حُ ــــــــأَصــــــــبَ فَ

(٤) هُ ـــــــــاؤُ ـــــــــيَ ضِ هُ وَ ارُ ــــــــــــــوَ ن ــــــهِ أَ جــــــهِ ــــى وَ ــــلَ عَ
.(١٩٥ «شرح رياض الصالحين» (١٩٤/١ -   (١)

«بهجة المجالس» (٣١٣/٣).  (٢)
عثيمين۴. ابن  للعالَّمة  المرام» (٣٠٠/٦)،  بلوغ  «شرح   (٣)

«موارد األمان» (ص٤٣٢).  (٤)

. قرِ الفَ آفَاتِ  وَ نَى،  الغِ آفَاتِ 
: يئَةُ طَ الحُ الَ  قَ

ــنَــى الــغِ ـــا  مَ وَڤِ  وَ ــغــنِــي  ــســتَ يَ ـــونَ  ـــولُ ـــقُ يَ
ــي(١) ــكــفِ ـــا يَ مَ ــفُّ وَ ــعِ ــا يُ ــالِ إِالَّ مَ ــنَ الـــــمَ مِ

كِيمِ  حَ ن  عَ  : النَّاسِ ي  يدِ أَ فِي  ا  مَّ عَ ستِغنَاءُ  االِ  - هـ
ـــــن  مَ وَ  ...» : ـــــــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  الــــنَّــــبِـــــــــيِّ ــــــنِ  عَ امٍگ:  ــــــــــزَ حِ ابــــــنِ 

.(٢)« ڤُ غنـِهِ يُ  ، يَستَغنِ
ي  يــــدِ ــي أَ ـــا فـِ ـــمَّ ڤِ، عَ ــــنــــدَ ـــا عِ ــغــنِ بِـــمَ ــســتَ ـــن يَ أَي: مَ
لُ  اهِ الجَ بَهُ  يَحسَ ــتَّــى  حَ  ، الِ ــؤَ الــسُّ ــنِ  عَ ــفِ  ــفُّ الــتَّــعَ وَ  ، الــنَّــاسِ
ـــســـأَلُ  ــــن يَ ـــــــا مَ مَّ أَ ڬ؛ «وَ ڤُ ــــغــــنِــــهِ ، يُ ـــفِ ـــفُّ ـــعَ ــــنَ الـــتَّ ـــنِـــيـــا مِ غَ
ا،  يرً قِ فَ لبُهُ  قَ ى  يَبقَ سَ ــهُ  ــإِنَّ فَ ــم،  هُ ــنــدَ عِ ــا  لِــمَ ــحــتَــاجُ  يَ وَ  ، الــنَّــاسَ

يَستَغنِي. الَ  وَ بِاگِ،  يَاذُ  العِ وَ
ا  ــانُ بِمَ نــسَ ا اســتَــغــنَــى اإلِ ـــإِذَ : فَ ــلــبِ ــنَــى الــقَ ــنَــى غِ الــغِ وَ
 ، النَّاسِ نِ  عَ ڤُ  أَغنَاهُ  ، النَّاسِ ي  أَيدِ فِي  ا  مَّ عَ ڤِ،  ندَ عِ

طَيئَة» (ص٩٤). «ديوان الحُ  (١)
قطعة من حديث: رواه البخاري (١٤٢٧).  (٢)



ô٨٨ô٨٩
ــفُّ  ــكُ يَ ــم، وَ هِ ــدِ ــوجِ ةِ مُ ــدرَ هرِ قُ ــم تَحتَ قَ ــهُ نَّ أَ ــم، وَ هِ ــجــزِ عَ وَ
ــم،  يــهِ يــدِ ـــا فِـــي أَ ــــى مَ إِلَ ــم، وَ ــيــهِ ــعِ إِلَ ــلُّ ــطَ ـــنِ الــتَّ ــهِ عَ ــفــسِ ــمَ نَ ــمَ هِ
لَو  هُ (وَ لَ مَ  قُسِ ا  بِمَ قنَعُ  يَ وَ م،  لَيهِ عَ قبَالِ  اإلِ نِ  عَ هُ  حَ ارِ وَ جَ وَ
عنِي:  ، يَ كِ وُّ ندَ التَّسَ نهُ عِ تَّتَ مِ فَ ا تَ ) أَي: بِمَ اكٍ وَ وصِ سِ بِشَ
هُ  ــدُّ ــسُ ــهُ يَ نَّ ضَ أَ ــرِ ــو فُ تَّى لَ ، حَ ــقَ مَ ــدُّ الــرَّ ــسُ ــا يَ ــى مَ وا بِــأَدنَ اقنَعُ
ــوا  مُ لــزِ أَ ، وَ ـهِ ــوا بـِ ــاقــنَــعُ ، فَ ــنــهُ ــتَّــتَ مِ ــفَ ــا تَ اكِ أَو مَ ــوَ ــةُ الــسِّ ــالَ ــسَ غَ
م،  فِيهِ ــعِ  ــمَ الــطَّ ــنِ  عَ ــا  ــوهَ ــفُّ كُ وَ م،  نهُ عَ ســتِــغــنَــاءَ  االِ ــمُ  ــكُ ــسَ نــفُ أَ

م(١). يهِ ا فِي أَيدِ رِ إِلَى مَ النَّظَ وَ
نَ  مِ يـرٌ  خَ  ، ةَ نَاعَ القَ بَ  أَكسَ ا  إِذَ  ، زقِ الرِّ نَ  مِ لِـيلُ  القَ فَ
نـِيُّ  الغَ وَ  هُ فَ بِاگِ،  نـِيا  غَ انَ  كَ مَن  وَ غنـِي؛  يُ الَ  ي  الَّذِ ثِيـرِ  الكَ

. هُ بُّ بُّهُ رَ ـحِ ي يُ وَ الَّذِ هُ (٢). وَ ـهُ لُ اصِ وَ إِن قَلَّت حَ قا، وَ حَ
ــعــتُ  ــمِ : سَ ــــــالَ ــــــــاصٍگ قَ قَّ ــــي وَ بـِ ـــعـــدِ بــــنِ أَ ــــن سَ عَ
ــيَّ  ــقِ الــتَّ ــبــدَ  الــعَ ــبُّ  ـــــحِ يُ ڤَ  «إِنَّ  : ــــولُ ــــقُ يَ ڤِملسو هيلع هللا ىلص  ــــــــولَ سُ رَ

«فيض القدير» (٩٧٣/٢ - ٩٧٤).  (١)
األبـرار» (ص٧٣). قلوب  «بـهجة   (٢)

گ  يلُ بـرِ جِ ــاءَ  جَ  : ــالَ قَ عدٍگ  سَ بنِ  هلِ  سَ ن  عَ
إِنَّكَ  فَ ئتَ  شِ ـا  مَ عِش   ! دُ ـمَّ ـحَ مُ ا  «يَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـِيِّ ـى  إِلَ
ـا  ــل مَ اعــمَ ، وَ ــهُ قُ ــارِ ــفَ ــكَ مُ ــإِنَّ ــبــتَ فَ ــن أَحــبَ أَحــبـِـب مَ ، وَ ــتٌ ــيِّ مَ
فُ  ــرَ ـــ ! شَ ــدُ ـــــمَّ ـــــحَ ـــا مُ : يَ ــــالَ ـــمَّ قَ ؛ ثُ يٌّ بِـــــــهِ ــجــزِ ـــ ـــكَ مَ ـــإِنَّ ــئــتَ فَ شِ

.(١)« النَّاسِ نِ  عَ هُ  استِغنَاؤُ هُ  زُّ عِ وَ  ، ـيلِ اللَّ قِيَامُ  نِ  ؤمِ الـمُ
 ( هُ ـــاؤُ هِ (اســـتِـــغـــنَ ـــيـــرِ ـــى غَ ـــلَ ـــهُ عَ ـــتُ ـــبَ ـــلَ غَ ـــهُ وَ تُ ـــوَّ ) قُ هُ ـــــــزُّ عِ (وَ
م،  يهِ يدِ أَ فِي  ا  مَّ عَ أَي:   ( النَّاسِ نِ  هُ (عَ لَ مَ  قُسِ ا  بِمَ هُ  اؤُ اكتِفَ

م(٢). يهِ ا فِي أَيدِ مَّ م مِ الـِهِ ؤَ ن سُ أَو عَ
 ، نِ النَّاسِ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: «استَغنُوا عَ ولُ سُ الَ رَ ا قَ ذَ لِهَ وَ

.(٣)« اكٍ وَ وصِ سِ لَو بِشَ وَ
م،  تِهِ لَ سأَ مَ ــن  عَ وا  فُ فَّ عَ تَ أَي   ( الــنَّــاسِ ــنِ  عَ (استَغنُوا 
ــم  ــهِ بِّ ـــى رَ ــلــقِ إِلَ ــقــرَ الــخَ ــهُ فَ ــلــبَ ــرُ قَ ــشــعِ ــبــدَ يُ نَّ الــعَ : أَ ادُ ـــرَ الـــــــمُ وَ
لغيره  وحسنـه   ،(٧٩٢١ رقــم   ٣٢٥  -  ٣٢٤/٤) الـحاكم  رواه   (١)

فـي «الصحيحة» (٨٣١). األلبانـي۴ 
الصغير» (٢١/١). الجامع  بشرح  «التيسير   (٢)

األلباني۴  وصححه  الزخار» (٤٨٢٤)،  البزار «البحر  رواه   (٣)
في «صحيح الترغيب والترهيب» (٨١٨).



ô٩٠ô٩١
ــم  ، لَ ي الـــــنَّـــــاسِ يـــــــدِ ــــي أَ ــــا فِ ــــمَّ ـــغـــنِ «عَ ـــســـتَ ــــم يَ ــــــن لَ مَ وَ
ي  يــدِ أَ فِــي  ــا  مَ ــى  إِلَ ا  فً تَلَهِّ مُ ــا  ــمً ائِ دَ ى  بقَ يَ وَ م؛  نهُ عَ ڤُ  ــغــنِــهِ يُ
 : الَ قَ  ، بَهُ أَعجَ وَ يئًا  شَ ــدٍ  أَحَ عَ  مَ ــدَ  جَ وَ ا  مَ ا  إِذَ تَّى  حَ  ، النَّاسِ
 ، ــيــهِ ــلَ ــنِــي عَ لَّ ؟ دُ ــهُ يــتَ ــرَ يـــنَ اشــتَ ــن أَ ــكَ مِ ــعَ ي مَ ـــذِ ا الَّ ـــذَ ، هَ يـــنٌ زَ
 : ــولَ ــقُ يَ ، وَ ــلَ ــخــجَ ا؟ يُمكِن أَن يَ ـــذَ ــثــلُ هَ ــهُ مِ ــلُ ــفــعَ ي يَ ـــذِ ــا الَّ مَ
ي  يـــدِ ــا فـِـي أَ ــمَّ ــغــنٍ عَ ــســتَ ـــلُ مُ جُ ا الـــرَّ ـــذَ : هَ ـــولُ ـــقُ ــل نَ . هَ ــــذهُ خُ

.(١)« ؟ الَ النَّاسِ
ـــلٌ  جُ ـــاءَ رَ : جَ ــــالَ ــــاصٍگ قَ قَّ ـــي وَ بِ ــعــدِ بــنِ أَ ــن سَ عَ
ــز؛  أَوجِ وَ نِي  أَوصِ ڤِ،  ــولَ سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ ــى  إِلَ
ي  يــــدِ ــا فِـــي أَ ــمَّ ــــاسِ مِ يَ ــيــكَ بِــــاإلِ ــلَ ملسو هيلع هللا ىلص: «عَ ـــبِـــيُّ ـــهُ الـــنَّ ـــالَ لَ ـــقَ فَ

.(٢)« ... النَّاسِ
فِي   ، هُ حــدَ وَ بِــاگِ  لُّقِ  التَّعَ لَى  عَ كَ  نَفسَ ــن  طِّ أَي: «وَ
ع  تَطمَ الَ  وَ ڤَ،  إِالَّ تَسأَل  ــالَ  فَ  ، ــادِكَ ــعَ مَ وَ كَ  اشِ عَ مَ ــورِ  مُ أُ
ابــــن  مــــة  لــــلــــعــــالَّ  ،(٩٨  -  ٩٧/٣) الــــــــمــــــــرام»  بـــــلـــــوغ  «شــــــــــرح   (١)

عثيمين۴.
وحـــســـنـــه   ،(٧٩٢٨ رقــــــم   ٣٢٧  -  ٣٢٦/٤) الــــحــــاكــــم  رواه   (٢)

األلباني۴ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٨٣٢).

.(١)« ـيَّ فِ الـخَ  ، نـِيَّ الغَ
ــنِــيٌّ  ، غَ ـــنِ الـــنَّـــاسِ ــهِ عَ ــنَــفــسِ ــغــنَــى بِ ي اســتَ ــــذِ : الَّ ــنِــيَّ الــغَ
الَ  وَ ـــا،  ـــيـــئً شَ ــــاسَ  الــــنَّ ــــســــأَلُ  يَ الَ   ، اهُ ـــــــــوَ سِ ـــن  ـــمَّ عَ ڬ  ـــــــاگِ بِ
فٌ  ارِ عَ  ، النَّاسِ نِ  عَ نِيٌّ  غَ وَ  هُ بَل  ؛  لُّلٍ بِتَذَ لِلنَّاسِ  ضُ  رَّ تَعَ يَ

.(٢) هِ يرِ غَ إِلَى  تُ  لتَفِ يَ الَ   ، هِ بِّ بِرَ ستَغنٍ  مُ  ، هُ نَفسَ
فِي  ا  مَّ عَ استَغنَى  نِ  فَمَ  ، لِ مَ العَ نسِ  جِ ن  مِ اءُ  زَ الجَ فَ

. ڤُ أَغنَاهُ  ، النَّاسِ ي  أَيدِ
: لِيُّ البَاهِ مٍ  ازِ حَ بنُ  دُ  مَّ حَ مُ الَ  قَ
ـــى الــنَّــاسِ ع إِلَ ــضــرَ ـــىڤِ الَ تَ ع إِلَ اضـــرَ

ـــاسِ ــــي الـــيَ ــــزَّ فِ ـــــــإِنَّ الــــعِ ــــأسٍ فَ ــــيَ ــــع بِ اقــــنَ وَ
مٍ حِ ذِي رَ لِّ ذِي قُربَى وَ ن كُ استَغنِ عَ وَ

(٣) ـاسِ الــنـَّ ـــنِ  عَ استَغنَى  ـــنِ  مَ ــنِــيَّ  الــغَ إِنَّ 
رواه مسلم (٢٩٦٥).  (١)

ابــــن  مــــة  لــــلــــعــــالَّ  ،(٥١١/٢) الــــصــــالــــحــــيــــن»  ريـــــــــاض  «شـــــــــرح   (٢)
عثيمين۴.

«ديوان محمد بن حازم الباهلي» (ص٤٤).  (٣)



ô٩٢ô٩٣
ــنَــى ـــهُ الــغِ ـــيـــتَ لـــفَ ــــأسَ أَ مــــتَ الــــيَ ــــزَ ــــا عَ ا مَ إِذَ

(١) ــقــرُ ـــعُ الــفَ ـــمَ الـــطَّ ــتــهُ الــنَّــفــسُ وَ فَ ــرَ ا عَ إِذَ
: انَ ثمَ عُ بنِ  دَ  أَحمَ بنُ  ينُ  سَ الحُ دَ  وأَنشَ

ـــــي ـــــتِ ـــــمَّ ــــــــــــــــــــعَ هِ فَّ رَ ــــــــــــنِــــــــــــي وَ بَ ـــــــــأسُ أَدَّ الـــــــــيَ
ـــــاسِ دِّبٍ لِـــــلـــــنَّ ــــــــــــــــــؤَ ــــــرُ مُ ــــــي ــــــــــأسُ خَ الــــــــــيَ وَ

ي ــــــذِ ــــعِ الَّ ــــمَ ــــــعَ الــــطَّ اضِ ــــــوَ يـــــــــتُ مَ أَ ـــــــي رَ إِنِّ
(٢) اسِ األَخسَ عَ  اضِ وَ مَ يفَ  رِ الشَّ عُ  يَضَ

ــــــــلَ  ــــــــئِ : سُ ــــــــــــــــــــالَ ــــــــــودٍگ قَ ــــــــــســــــــــعُ ــــــــــــــــــــنِ ابــــــــــــــنِ مَ عَ وَ
ـــــا فِـــــي  ـــــمَّ ـــأسُ مِ ـــيَ : «الــــ ـــــالَ ـــنَـــى؟ قَ ــا الـــغِ ـــ ڤِملسو هيلع هللا ىلص: مَ ــــــــولُ سُ رَ

.(٣)« النَّاسِ ي  أَيدِ
الَ  وَ  ، ـــاسِ الـــنَّ ي  يــــدِ أَ ـــــي  فِ ـــــا  ـــــمَّ مِ الـــــيَــأسَ  مِ  الــــزَ أَي: 
ــت  ــفِ ــلــتَ ـــالَ تَ ــا، فَ ــيــئً ـــ ـــاسَ شَ لَ الـــنَّ ـــســـأَ ــكَ أَن تَ ــفــسَ ث نَ ـــدِّ ـــــــحَ تُ

«روضة العقالء ونزهة الفضالء» (ص١٤٤).  (١)
المصدر السابق (ص١٤١- ١٤٢).  (٢)

رواه الطبـرانـي فـي «األوسط» (٥٧٧٦)، وحسنـه األلبانـي۴   (٣)
فـي «الصحيـحة» (١٩١٤). بشواهده 

ـــا فِــي  ـــمَّ ـــى الـــيَـــأسِ مِ ـــلَ ـــكَ عَ ـــفـــسَ ــــــن نَ طِّ وَ . وَ ـــهِ ـــضـــلِ ــي فَ إِالَّ فـِ
 ، يءٍ شَ ن  مِ يِسَ  أَ مَن  وَ  ، ةٌ عِصمَ اليَأسَ  إِنَّ  فَ ؛  النَّاسِ ي  أَيدِ
ـــــالَ  ڤَ،فَ ــهِ إِالَّ ــانِ ــسَ ــلِ ـــســـأَلُ بِ ــــهُ الَ يَ نَّ ــا أَ ــمَ ــكَ . فَ ــنــهُ ــغــنَــى عَ اســتَ
ن  مِ ا  الِمً سَ  ، ةً يقَ قِ حَ گِ  ا  بدً عَ ى  يَبقَ فَ  . بِــاگِ إِالَّ  لبَهُ  قَ لِّقُ  عَ يُ
لِــكَ  ــبَ بِــذَ اكــتَــسَ ــم، وَ ــهِ قِّ ــن رِ رَ مِ ــرَّ ــحَ ــد تَ . قَ ــلــقِ ــةِ الــخَ يَّ ــودِ ــبُ عُ
لَّ  ــبُ الــذُّ ــكــتَــسِ ، يَ ــلــقِ ــقَ بِــالــخَ ــلِّ ــتَــعَ ـــإِنَّ الــمُ ؛ فَ فَ ـــرَ الـــشَّ ــزَّ وَ الــعِ

م»(١). بِهِ هِ  قِ لُّ عَ تَ بِ  سَ بِحَ  ، وطَ قُ السُّ وَ
ا(٢). هَ أَحالَ وَ يَّةَ  صِ الوَ هِ  ذِ هَ عَ  نفَ أَ ا  فَمَ

ـــةِ  احَ ـــذرُ الـــرَّ ـــوَ بَ : هُ ـــــاسُ يَ ـــاتِـــم۴ٍ: اإلِ ـــو حَ بُ ـــالَ أَ قَ
ن  مِ م  فَكَ ؛  لِّ الــذُّ وَ بِ  التَّعَ ــذرُ  بَ ــوَ  هُ عَ  الطَّمَ أَنَّ  ا  مَ كَ  ، ــزِّ الــعِ وَ
احَ  ن آيِسٍ استَرَ م مِ كَ ! وَ نَل بُغيَتَهُ لَم يَ ، وَ لَّ ذَ عٍ تَعِبَ وَ طَامِ

أمَل(٣). ا لَم يَ مَ لَ وَ ا أَمِ اهُ مَ تَ قَد أَ ، وَ زَ زَّ عَ تَ وَ
: الطَّائِيُّ اتِمٌ  حَ الَ  وقَ

األبـرار» (ص١٥١). قلوب  انظر: «بـهجة   (١)
.(٤٩٧/٥) الكاملة»  «المجموعة   (٢)

«روضة العقالء ونزهة الفضالء» (ص١٤٤).  (٣)
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ــعِ  ــمَ كُ الــطَّ ـــــــارِ تَ ، وَ ـــعٍ ـــمَ ي طَ ـــنَـــى لِـــــذِ ، إِذ الَ غِ ــــاسِ ـــــى الــــنَّ إِلَ
لبِهِ  ــارُ قَ ــعَ ـــانَ شِ ــن كَ ــى لِـــــمَ ــوبَ ــطُ ، فَ فِ ــرَ ــةَ الــشَّ ــايَ ـهِ غَ ــعُ بـِ ــجــمَ يَ
ــونَ  ــكُ ـــبَّ أَن يَ ـــن أَحَ مَ ؛ وَ ــعُ ــمَ هُ الــطَّ ــرَ ــصَ ــعــمِ بَ ـــم يُ لَ ، وَ عَ رَ الــــوَ
نَّ  ــا أَ ــمَ ، كَ ــقــرٌ ــعَ فَ ــمَ َنَّ الــطَّ ، ألِ ـــهُ ــيــسَ لَ ــا لَ  مَ ــهــوَ ــالَ يَ ـــرا، فَ حُ
نِعَ  ــن قَ نَّ مَ ــا أَ ــمَ ، كَ ــعَ ــضَ خَ لَّ وَ ــعَ ذَ ــمِ ــن طَ مَ ــنًــى، وَ ــأسَ غِ الــيَ

استَغنَى(١). وَ فَّ  عَ
ـــهُ  ـــرءِ لَ ـــمَ ـــلـــبِ الــــ ــــن قَ ةٌ مِ ــــــدَّ ـــعُ غُ ـــمَ ۴: الـــطَّ ــــــــالَ قَ وَ
لَى  رُ الطَّبعُ عَ اآلخَ ، وَ يهِ جلَ يدُ فِي رِ ا: القَ مَ هُ دُ ، أَحَ فَانِ طَرَ
الَ  وَ  ، هُ جــالَ رِ كُّ  نفَ تَ الَ   ، ةً ائِمَ قَ ةُ  قدَ العُ ــتِ  امَ دَ ا  فَمَ  ، انِهِ لِسَ
يدُ  القَ ــكَّ  انــفَ  ، لبِهِ قَ ــن  مِ عُ  الطَّمَ جَ  أُخـــرِ ا  ـــإِذَ فَ ؛  ــهُ ــانُ لِــسَ نطِقُ  يَ
 ، اءَ ا شَ عَى إِلَى مَ ، فَسَ انِهِ ن لِسَ الَ الطَّبعُ عَ زَ ، وَ يهِ جلَ ن رِ مِ

.(٢) بَّ ا أَحَ الَ مَ قَ وَ
ـــــى  إِلَ ــاجٌ  ــحــتَ ـــ مُ ـــــوَ  هُ وَ  ، زقٍ رِ ـــن  مِ ـــــــهُ  لَ ــــدَّ  بُ الَ  ـــبـــدُ  الـــعَ وَ
ا گِ،  ــــبــــدً ـــــــارَ عَ : صَ ڤِ ــــــــنَ ــــــــهُ مِ زقَ ــــبَ رِ ــــلَ ا طَ ــــــــإِذَ ، فَ ـــــــكَ لـِ ذَ

«روضة العقالء ونزهة الفضالء» (ص١٤٢).  (١)
المصدر السابق (ص١٤٣).  (٢)

ــــهُ  لَ ض  ــــعــــرَّ ــــتَ تَ الَ  وَ  ، ـــكَ ـــلـــبِ ـــقَ بِ ـــــهُ  لَ ف  ـــشـــرِ ـــســـتَ تَ الَ  وَ  ، ـــــيـــــهِ لَ إِ
ثِــق  ، وَ هُ حــدَ ـــــىڤِ وَ ــلَ ــل عَ كَّ ــوَ تَ ، وَ ــانِــكَ الَ لِــسَ ، وَ ــالِــكَ بِــحَ
يمِ  رِ لِلكَ إِالَّ  لـهُ  بذُ تَ الَ  وَ  ، ــكَ جــهِ وَ ـــــاءَ  مَ ــظ  احــفَ وَ  ، ضلِـهِ بِفَ
ـى:  الَ عَ تَ ـهُ  ولَ قَ يـنـَيكَ  عَ نُصبَ  ع  ضَ وَ  ، نَّانِ الـمَ لِ  ضِّ تَفَ الـمُ

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ ﴿
.[٣٢ °  ﴾ [النساء:   ¯

ـــإِنَّ األَمــرَ  ، فَ ــهِ ــفــسِ ــن نَ ــانُ مِ نــسَ هُ اإلِ ــدُ ــجِ مــرٌ يَ ا أَ ـــذَ هَ «وَ
لبُهُ  ى قَ بقَ الَ يَ ، وَ عُ فِيهِ الَ يَطمَ ، وَ بُهُ نهُ الَ يَطلُ يأَسُ مِ ي يَ الَّذِ

. هُ لُ فعَ الَ إِلَى مَن يَ ، وَ يهِ ا إِلَ يرً قِ فَ
ـــإِنَّ  ، فَ ـــــاهُ جَ رَ ــــورِ وَ ـــنَ األُمُ مـــرٍ مِ ــعَ فِــي أَ ــمِ ا طَ ــــا إِذَ مَّ أَ وَ
ــن  ــــى مَ إِلَ ، وَ ــولِــهِ ــصُ ـــى حُ ا إِلَ ــيــرً ــقِ ــيــرُ فَ ــيَــصِ ، فَ ـــهِ ــقُ بِ ــلَّ ــعَ ــتَ ــهُ يَ ــلــبَ قَ
انُ  ــســرَ ــوَ الــخُ لِـــكَ هُ ذَ »(١). وَ ــولِــهِ ــصُ ــبَــبٌ فِــي حُ ـــهُ سَ نَّ ــنُّ أَ ــظُ يَ

.(٢) نهُ عَ استَغنَى   ، يءٍ شَ ن  مِ يِسَ  أَ مَن  وَ  . بِينُ المُ
عِ  الطَّمَ ــركُ  تَ نَى  الـمُ فُ  أَشــرَ ــاتِــم۴ٍ:  حَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ

.(١٨١/١٠)  «الفتاو «مـجـموع   (١)
.(٤٩٧/٥) الكاملة»  «المجموعة   (٢)
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ــى:  ــالَ ــعَ ڤُ تَ ـــــالَ (١). قَ اهُ ـــــــوَ ــا سِ ــيــئً ــا شَ ــنــهَ ــبــدَ مِ ــؤتـِـي الــعَ الَ يُ وَ

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿
ن  مَّ يءٍ الَ يُطلَبُ إِالَّ مِ لُّ شَ W V  ﴾ [الحجر: ٢١]؛ فَكُ
ن  بَهُ مِ لَ أَنَّ طَ ؛ وَ يهِ ائِنِ بِيَدَ زَ اتِيحُ تِلكَ الخَ فَ مَ ، وَ ائِنُهُ زَ هُ خَ ندَ عِ

.(٢)« يهِ لَ رُ عَ قدِ الَ يَ ، وَ هُ ندَ ن لَيسَ عِ مَّ هِ، طَلَبٌ مِ يرِ غَ
ڤِ  بِيَدِ وَ  هُ وَ  - التَّوفِيقُ  هُ  أَصلُ فَ يرٍ  خَ لُّ  كُ انَ  كَ ا  ــإِذَ فَ
ـــدقُ  صِ ، وَ ـــارُ فـــتِـــقَ االِ ـــاءُ وَ عَ ــهُ الـــدُّ ــاحُ ــفــتَ ــمِ ــبــدِ -: فَ ــدِ الــعَ ــيَ الَ بِ
ا  ــذَ ــبــدَ هَ ــى الــعَ ــتَــى أَعــطَ ــمَ ، فَ ــيــهِ ــةُ إِلَ هــبَ الــرَّ ــةُ وَ غــبَ الــرَّ ــإِ وَ ــجَ الــلَّ
ـــنِ  عَ ــــهُ  ــــلَّ أَضَ ــــى  ــــتَ مَ وَ  ، ـــــهُ لَ ـــحَ  ـــفـــتَ يَ أَن  ادَ  رَ أَ ـــد  ـــقَ فَ  ، ـــاحَ ـــفـــتَ الـــــــمِ

.(٤) هُ ونَ دُ ا(٣)  رتَجً مُ يرِ  الخَ بَابُ  يَ  قِ بَ  ، فتَاحِ الـمِ
خلُوقِ  لبِ بِالمَ لُّقَ القَ عَ نَّ تَ لمِ أَ قَّ العِ لِمَ حَ ا عَ مَّ إِذَ ثُ
ا  ــيــرً ــقِ ــهُ حَ ــلُ ــجــعَ يَ ، وَ ـــاتِ كَ رَ ــلِ الـــدَّ ـــى أَســفَ ــبِــهِ إِلَ ــاحِ ــهــبِــطُ بِــصَ يَ
، بَل  ــيــدٍ ــفِ الَ مُ ــعٍ وَ ــافِ ــيــرُ نَ لِـــكَ غَ نَّ ذَ أَ ــا، وَ ــانً ــهَ ــيــنًــا مُ ــهِ لِــيــالً مَ ذَ

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

ا. مغلقً أي:   (٣)
الفوائد» (ص٩٠). «فوائد   (٤)

لِــكَ  لِــذَ ا  ــبــدً عَ ــارَ  صَ  : ــوقٍ ـــــخــلُ مَ ــن  مِ بَـهُ  لَ طَ إِن  وَ ؛  ـــــيـــــهِ إِلَ ا  يـرً قِ فَ
 J ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص ـــــيــلُ ــلِ ــــالَ الـــــخَ . قَ ــهِ ــيـــ ـــ ا إِلَ ــرً ــيـــ ــقِ ، فَ ــوقِ ـــــخــلُ الـــــمَ
األَمــرُ  وَ  ، أَمــرٌ ا  ــذَ هَ وَ  .(١)[١٧ M  ﴾ [العنكبوت:   L  K

ـــــى: ﴿ ¤ ¥  ــالَ ــعَ ـــالَ تَ ـــد قَ قَ (٢). وَ ـــابَ يـــجَ ــي اإلِ ــقــتَــضِ يَ
ــن  مِ ـــهُ  ــــ لَ ــــدَّ  بُ الَ  ـــــانُ  نـــــسَ اإلِ وَ  ،[٣٢ [الـــنـــســـاء:   ﴾  ¨§  ¦
ـا  فــــعِ مَ دَ هِ، وَ ـــحـــوِ نَ زقِ وَ ـــنَ الــــرِّ ـــــيـــــهِ مِ ـــــحــتَــاجُ إِلَ ـــــا يَ ــولِ مَ ــصُ حُ
ـهُ  لَ هُ گِ؛ فَ اؤُ عَ ونَ دُ ـهُ أَن يَكُ عَ لَ ـرَ يـنِ شَ كِالَ األَمرَ ، وَ هُ ـرُّ يَضُ
گ:  ــوبُ ــعــقُ يَ ــالَ  قَ ـا  مَ كَ يَشتَكِي،  ـــــيـــــهِ  إِلَ وَ ڤَ  ــســأَلََ يَ أَن 

﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë  ﴾ [يوسف: ٨٦](٣).
فـِي  ـا  ـمَّ مِ الـيَأسَ  لَيَّ  عَ لُ  هِّ يُسَ ي  الَّذِ ا  مَ وَ  : قُلتَ إِن  فَ

؟ النَّاسِ ي  أَيدِ
يءٍ  ن شَ هُ لَيسَ مِ نَّ ينًا أَ قِ كَ يَ لمُ لَيكَ عِ هُ عَ لُ هِّ : يُسَ قُلتُ
 ، هُ يرُ ا غَ هَ ملِكُ ، الَ يَ ائِنُهُ زَ هُ خَ حدَ ڤِ وَ بِيَدِ ، إِالَّ وَ عُ فِيهِ يُطمَ

.(١٨١/١٠)  «الفتاو «مـجـموع   (١)
السابق (٦٦٢/١٠). المصدر   (٢)

.(١٨٣ المصدر السابق (١٨١/١٠ -   (٣)
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. يءٌ كُ بِهِ شَ الَ يُشرَ هُ گِ، وَ لُّ ينُ كُ ونَ الدِّ ، لِيَكُ تِهِ حمَ رَ وَ

جُ  : أَحــــوَ ــيــهِ ــلَ ـــونُ عَ ـــكُ ـــا تَ مُ مَ كـــــرَ : أَ ــهُ ــانَ ــبــحَ بُّ سُ ـــالـــرَّ فَ
نُ  هـــوَ : أَ ــلــقُ الــخَ . وَ ــيــهِ ــونُ إلَ ــكُ ــا تَ ـــرُ مَ فـــقَ أَ ، وَ ــيــهِ ــونُ إلَ ــكُ ــا تَ مَ
م  لَّهُ كُ ــم  ــهُ َنَّ ألِ م،  يهِ إلَ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ جُ  أَحـــوَ م:  لَيهِ عَ ــونُ  ــكُ يَ ــا  مَ
 ، ــكَ ــجَ ائِ ــوَ ــونَ حَ ــمُ ــعــلَ ــم الَ يَ ــهُ ــم، فَ ــهِ ــسِ نــفُ ــونَ فـِـي أَ ــاجُ ــحــتَ مُ
ــالِــحِ  ــصَ ــةٌ بِــمَ ــلَ ــهَ ــم جَ ــل هُ ؛ بَ ــتِــكَ ــحَ ــصــلَ ـــى مَ ونَ إِلَ ــدُ ــهــتَ الَ يَ وَ
م  إِنَّهُ فَ م؟!  هِ يرِ غَ ةِ  مَصلَحَ إِلَى  ونَ  هتَدُ يَ يفَ  فَكَ م،  هِ سِ نفُ أَ
ــم،  ــهِ ــسِ نــفُ ـــةِ أَ ـــهَ ـــن جِ ونَ مِ يــــدُ ــــرِ الَ يُ ــا، وَ ــيــهَ ــلَ ونَ عَ رُ ــــقــــدِ الَ يَ
ــمُ  ــعــلَ يَ ــى  ــالَ ــعَ تَ بُّ  الــــــرَّ وَ  . ةَ ادَ إرَ الَ  وَ ةَ  ـــــدرَ قُ الَ  وَ ــمَ  ــلـــ عِ ــــالَ  فَ
 ، فَضالً وَ نهُ  مِ ةً  حمَ رَ ا  هَ يدُ رِ يُ وَ ا،  لَيهَ عَ رُ  ــقــدِ يَ وَ كَ  الِحَ صَ مَ
ا  يدً رِ مُ هُ  لَ عَ جَ رَ  آخَ يءَ  شَ الَ   ، هِ نَفسِ ةِ  هَ جِ ن  مِ تُهُ  فَ صِ لِكَ  ذَ وَ
ــلَــى  ــبَ عَ ــتَ ــهُ كَ ــإِنَّ ، فَ ــهِ ــفــسِ مِ نَ ازِ ـــــوَ ــن لَ ــهُ مِ ــتُ حــمَ ــل رَ ـــا، بَ ـــمً احِ رَ

.(١)« يءٍ شَ لَّ  كُ عَت  سِ وَ تُهُ  حمَ رَ وَ  ، ةَ حمَ الرَّ هِ  نَفسِ

.(٤٠  - ٣٩/١) «مجموع الفتاو»  (١)

 ، لمِ العِ ــقَّ  حَ لِــكَ  ذَ لِمَ  عَ تَى  مَ  ، ستَطِيرٌ مُ هُ  ــرُّ شَ وَ بِيرٌ  كَ هُ  ــرُّ ضُ
ــــم  لَ ـــم، وَ ـــهُ ـــرجُ ـــــم يَ لَ ، وَ ـــلـــقِ ــــنَ الـــخَ ــــــدٍ مِ ـــــى أَحَ ـــن إِلَ ـــركَ ــــم يَ لَ
ا  ــبــدً ــم عَ ــهُ ا لَ ـــيـــرً ـــونَ أَسِ ـــكُ ــتَّــى يَ ، حَ هُ ـــيـــرَ ـــمِ ــيــهِ ضَ ــلَ ــوا عَ ــكُ ــمــلِ يَ

.(١) هِ لِّ لِكَ كُ ن ذَ أنَفُ مِ ، يَ لِيالً ذَ
ـــانَ  ــا كَ ـــــمَ ــلَّ ـــبـــدُ كُ الـــعَ م۴ِ: «وَ ســــــالَ ــيــخُ اإلِ ــــالَ شَ قَ
ـــانَ  كَ  : ـــــهُ لَ ـــا  ـــوعً ـــضُ خُ وَ  ، ــــيــــهِ إِلَ ا  ـــارً ـــقَ افـــتِ ــــمَ  عــــظَ أَ وَ گِ،  لَّ  ذَ أَ
 : لقِ ــدُ الخَ ــأَســعَ ، فَ هِ ــدرِ ــمَ لِــقَ أَعــظَ ، وَ ــهُ ـــزَّ لَ عَ أَ ، وَ ــيــهِ بَ إلَ قــرَ أَ
 : ــيــلَ ــا قِ ــمَ ــكَ ، فَ ــوقُ ــخــلُ ــمَ ـــــا الـــ مَّ أَ . وَ ـــةً گِ يَّ ـــودِ ـــبُ ــم عُ ــهُ ــمُ أَعــظَ
ئتَ  شِ ن  مَّ عَ استَغنِ  وَ  ، هُ يرَ أَسِ ن  تَكُ ئتَ  شِ مَن  إِلَى  احتَج 

. هُ يرَ مِ أَ ن  تَكُ ئتَ  شِ مَن  إِلَى  ن  أَحسِ وَ  ، هُ نَظِيرَ ن  تَكُ
 : لقِ الخَ ندَ  عِ ةً  رمَ حُ وَ ا،  قَدرً بدُ  العَ ونُ  يَكُ ا  مَ أَعظَمُ  فَ
ــنــتَ  ــــإِن أَحــسَ ــــوهِ، فَ جُ ـــنَ الــــوُ جـــهٍ مِ ــم بِـــوَ ــيــهِ ــحــتَــج إلَ ـــم يَ ا لَ إذَ
م،  هُ ندَ ونُ عِ ا يَكُ نتَ أَعظَمَ مَ م: كُ نهُ ستِغنَاءِ عَ عَ االِ م مَ يهِ إلَ
كَ  صَ قَدرُ اءٍ -: نَقَ ةِ مَ ربَ لَو فِي شَ م - وَ يهِ تَى احتَجتَ إلَ مَ وَ
ڤِ  ــةِ ــكــمَ ـــن حِ ا مِ ــــــذَ هَ ــم، وَ ــيــهِ ـــتِـــكَ إلَ ـــاجَ ـــدرِ حَ ـــقَ ــم بِ هُ ــنــدَ عِ

.(٤٩٧/٥) الكاملة»  «المجموعة   (١)



ô١٠٠ô١٠١

ََوابٌ َو َؤاٌل  ُ
ــانُ  نــسَ ــجــلِــسَ اإلِ : أَن يَ ـاسِ ـــنِ الــنـَّ ــاءُ عَ ــغــنَ ســتِ ـــلِ االِ هَ

؟ بِالبَيتِ
ـــلُ  ـــعـــمَ يَ ــــــانَ  نــــــسَ اإلِ نَّ  أَ  : ـــــاسِ الـــــنَّ ــــــنِ  عَ ــــاءُ  ــــغــــنَ ســــتِ االِ
ــحــتَــطِــبُ  ، يَ ــــابِ ــــاألَســــبَ ـــلُ بِ ـــعـــمَ ، يَ ـــبُ ـــسِ ـــكـــتَ ، يَ فُ ــــرِ ــــحــــتَ يَ وَ
ــبِ  ــلَ ـــابَ طَ ســـبَ ــلُ أَ ــعــمَ يَ ، وَ هِ ـــدِ ـــيَ ـــدُّ بِ ـــكُ يَ فُ وَ ــرِ ــحــتَ ، يَ ـيــعُ ــبـِ يَ وَ

. لِكَ بِذَ النَّاسِ  نِ  عَ يَستَغنِي   ، زقِ الرِّ
ڤِملسو هيلع هللا ىلص  ـــــــــــــولَ سُ رَ نَّ  أَ ةَگ:  يـــــــــرَ ـــــــــرَ هُ ـــــــــي  بِ أَ ــــــن  عَ
 ، ــهُ ــبــلَ ـــم حَ كُ ـــدُ ــذَ أَحَ ــأخُ َن يَ هِ، ألَ ـــدِ ــي بِـــيَ ــفــسِ ي نَ ــــذِ الَّ : «وَ ـــالَ قَ
 ، ـــــالً جُ ــيَ رَ ـــأتـِ ـــن أَن يَ ــــهُ مِ ـــيـــرٌ لَ هِ؛ خَ ــــهــــرِ ـــى ظَ ـــلَ ـبَ عَ ــيَــحــتَــطـِ فَ

.(١)« هُ نَعَ مَ أَو  أَعطَاهُ   ، لَهُ يَسأَ فَ
ڤُ  ـــثَ ـــعَ ـــا بَ : «مَ ــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ـبـِـيِّ ـــنِ الــنـَّ ـــنـــهُگ: عَ وعَ

رواه البخاري (١٤٧٠)، ومسلم (١٠٤٢).  (١)

ََوابٌ َو َؤاٌل  ُ



ô١٠٢ô١٠٣
ا  يَّ رِ كَ زَ ــانَ  «كَ وَ ا،  ارً نَجَّ نُــوحٌگ  ــانَ  كَ وَ  ، النَّاسِ الِ  َمــوَ ألِ
فٍ  ــــرَ ــــابُ حِ ــــم أَصــــحَ ــــن هُ ــــاءِ مَ ــــيَ نــــبِ ــــــنَ األَ مِ ا»(١)، وَ ــــــارً ــــــجَّ نَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالَ ، قَ ــلــقِ ــلُ الــخَ فــضَ ڤِ أَ ــاءُ ــيَ نــبِ ــم أَ هُ ، وَ ــاتٍ ــاعَ ــنَ صِ وَ
لِ  مَ ــن عَ ــلَ مِ ــأكُ ــن أَن يَ ا مِ ــيــرً ، خَ ــطُّ ــا قَ ــامً ــعَ ــدٌ طَ ــلَ أَحَ كَ ــا أَ «مَ
ــلِ  ــمَ عَ ـــن  مِ ـــلُ  ـــأكُ يَ ــــانَ  كَ گ،  دَ اوُ دَ ڤِ  ـــيَّ ـــبِ نَ إِنَّ  وَ هِ،  ـــــدِ يَ
 ، ــطِــبُ ــحــتَ ــــانِ يَ نــــسَ ـــــونُ اإلِ كَ ، وَ فٌ ـــــرَ ـــةُ شَ ـــرفَ »(٢)؛ الـــحِ هِ ــــــــدِ يَ
ــنَ  فُ مِ ، أَشـــــرَ فٌ ـــــرَ ا شَ ــــذَ : هَ ـــبِـــيـــعُ يَ ـــــهِ وَ أسِ ــى رَ ــلَ ــلُ عَ ــحــمِ يَ وَ

.(٣) النَّاسَ يَسأَلُ  ي  الَّذِ

كما في «صحيح مسلم» (٢٣٧٩)، من حديث أبي هريرةگ.  (١)
رواه البخاري (٢٠٧٢)، من حديث المقدامگ.  (٢)

الدكتور  مة  للعالَّ  ،(١٦٨  -  ١٦٧/٣) اإللــمــام»  «تسهيل  انــظــر:   (٣)
ف -. صالح الفوزان، حفظه الرحمن - ببعض تصرُّ

 : ــالَ ــقَ ؟ فَ نــــتَ أَ : وَ ــهُ ــابُ ــالَ أَصــحَ ــقَ ». فَ ــمَ ــنَ ـــى الــغَ عَ ــبِــيــا، إِالَّ رَ نَ
.(١)« ةَ كَّ َهلِ مَ يطَ ألِ ارِ رَ لَى قَ ا عَ اهَ نتُ أَرعَ «نَعَم، كُ

ــنَ  ــيــسَ مِ ا لَ ـــذَ ـــهَ ــا: فَ ــيــئً ــلَ شَ ــعــمَ الَ يَ ــجــلِــسَ وَ ـــا أَن يَ مَّ أَ
ـــاعَ  : بَ ـــابَ لَ األَســـبَ ــــذَ ا بَ ــن إِذَ ــكِ ، لَ ـــاسِ ـــنِ الـــنَّ ـاءِ عَ ـغــنـَ ســتـِ االِ
؛  لِـــكَ ــيــرَ ذَ ، أَو غَ ــةً ــنَــاعَ ــلَ صِ ــمِ فَ أَو عَ ــرَ وِ احــتَ ، أَ اشــتَــرَ وَ
نِ  عَ تُغنِيهِ  فَ  ، ةَ كَ البَرَ ا  فِيهَ ڤُ  لُ يَجعَ  ، األَسبَابَ هِ  ذِ هَ إِنَّ  فَ
وعَ  رُ الــدُّ ــانَ يَصنَعُ  دُگ، كَ اوُ ڤِ دَ ــبِــيُّ ا نَ ــذَ ــهَ . فَ الــنَّــاسِ
ــالٌ  ــةِ مَ ولَ ــالُ الــدَّ هُ مَ ــنــدَ عِ ، وَ هِ ـــدِ ــســبِ يَ ــن كَ ــلُ مِ ــأكُ يَ ــبِــيــعُ وَ يَ وَ
ــــةِگ  ولَ ـــــالِ الــــدَّ ــــن مَ ــــلُ مِ ــــأكُ ـــــانَ يَ ــــا كَ ، مَ ــــكٌ ــــلِ ، مَ ـــيـــمٌ ـــظِ عَ
ــةِ  يــنَ ــزِ ـــن خَ ـــلَ مِ كُ ـــأَ ـــقٌّ أَن يَ ـــهُ حَ ــــهُ لَ نَّ ـــعَ أَ ، مَ ـــةِ ولَ يـــنَـــةِ الـــدَّ ـــزِ خَ وَ
ــلُ  ــعــمَ ـــــارَ يَ صَ ، وَ لِـــــكَ كَ ذَ ــــرَ ــفِ تَ ــفُّ ــعَ ـــنَ الــتَّ ــن مِ ــكِ ؛ لَ ــــةِ ولَ الــــدَّ
نَ  ــلِــكٌ مِ مَ ڤِ، وَ ــبِــيُّ ــوَ نَ هُ ، وَ هِ ــدِ لِ يَ مَ ــن عَ ــلُ مِ ــأكُ يَ ، وَ هِ ــدِ بِــيَ
فُ  يَحتَرِ لِكُ  الـمَ  ، بِيعُ يَ وَ هِ  بِيَدِ يَصنَعُ  وَ فُ  يَحتَرِ  ، لُوكِ الـمُ
ستِغنَاءُ  فَاالِ  ! هِ ــدِ يَ سبِ  كَ ن  مِ لُ  أكُ يَ وَ  ، بِيعُ يَ وَ هِ  بِيَدِ يَصنَعُ  وَ
لُّعِ  التَّطَ وَ الِ  ؤَ السُّ يرَ  غَ  ، زقِ لِلرِّ ا  يقً طَرِ سُ  لتَمِ يَ هُ  نَّ أَ  : عنَاهُ مَ

رواه البخاري (٢٢٦٢).  (١)
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ُة َ ِ َخا ا
 ، ــــــاهُ عَ دَ ا  إِذَ ـــرَّ  ـــضـــطَ الـــمُ ـــيـــبُ  ـــجِ يُ ي  ــــــذِ الَّ گِ  ـــمـــدُ  الـــحَ
جُ  ــرِّ ــفَ يُ ــوءَ وَ ــفُ الــسُّ ــكــشِ يَ ، وَ اهُ ــــادَ ا نَ ــوفَ إِذَ ــلــهُ ــيــثُ الـــــمَ ــغِ يُ وَ
احُ  ــنُ األَروَ ــســكُ ي الَ تَ ـــذِ ، الَّ اتِ ــرَ ــثَ ــيــلُ الــعَ ــقِ يُ ، وَ ــاتِ بَ ــرُ الــكُ
كُ  ـــدرَ يُ الَ  وَ  ، هِ كـــرِ بِـــذِ إِالَّ  ــوبُ  ــلُ الــقُ ــئِــنُّ  ــطــمَ تَ الَ  وَ  ، ــهِ ــبِّ بِــحُ إِالَّ 
ي  هتَدِ يَ الَ  وَ ؛  بِإِذنِهِ إِالَّ  أَمرٌ  عُ  قَ يَ الَ  وَ  ، هِ بِتَوفِيقِ إِالَّ  احُ  النَّجَ
 ، تِهِ حمَ وهٍ إِالَّ بِرَ كرُ ن مَ لَّصُ مِ تَخَ الَ يُ ، وَ تِهِ ايَ دَ الٌّ إِالَّ بِهِ ضَ
 ، هِ فتَتَحُ أَمرٌ إِالَّ بِاسمِ الَ يُ ، وَ تِهِ ءَ الَ يءٌ إِالَّ بِكَ ظُ شَ الَ يُحفَ وَ
الَ  وَ  ، هِ يرِ بِتَيسِ إِالَّ  ولٌ  أمُ مَ كُ  يُدرَ الَ  وَ  ، هِ مدِ بِحَ إِالَّ  تِمُّ  يَ الَ  وَ

. هِ كرِ يَاةٌ إِالَّ بِذِ الَ حَ ، وَ تِهِ ةٌ إِالَّ بِطَاعَ ادَ عَ نَالُ سَ تُ
ــرِ  ثَ أَ نَى، وَ الغِ ــةِ  ــفَ ــن صِ : مِ ــنــهُ مُ عَ ــالَ الــكَ رَ  يَسَّ ــا تَ ا مَ ــذَ هَ
ـــرطِ  ــا، إِالَّ لِـــفَ ــيــهَ مُ فِ ـــالَ ـــيـــلَ الـــكَ ـــا أُطِ ـــهُ مَ ـــإِنَّ ـــا، فَ ــــانِ بِـــهَ يــــمَ اإلِ
ـــا؛  هَ ـــارِ ــةِ آثَ فَ ــعــرِ مَ ــا، وَ ــتِــهَ فَ ــعــرِ ـــى مَ ةِ إِلَ ورَ ــــرُ الــــضَّ ، وَ ــةِ ــاجَ الــحَ
ــبــنِ  لــيَ ، وَ ــهُ ــوكَ ــلُ سُ هُ وَ ــيــرَ ــا سَ ــلــهَ لــيَــجــعَ ، وَ ــبِــيــبُ ــا الــلَّ ــلــهَ مَّ ــأَ ــتَ ــلــيَ فَ

ُة َ ِ َخا ا
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ُس ِ ِ ا
الصفحةالموضوع

٣ ..................................................... ةُ مَ دِّ قَ المُ
٧ ................................... ئِقِ الَ قرُ الخَ فَ الِقِ وَ نَى الخَ غِ

الِقِ نَى الخَ الِ غِ مَ لَى كَ مُ عَ الَ الكَ
٨ ...................................... افِ لُ األَوصَ امِ ـهُ كَ نَّ ١- أَ
٩ .................................. هِ يءٍ بِيَدِ لِّ شَ ائِنَ كُ زَ ٢- أَنَّ خَ
١١ ............ خلُوقَاتِ ائِرِ الــمَ ن سَ عَ رشِ وَ نِ العَ نِيٌّ عَ هُ غَ نَّ ٣- أَ
ا........................... ١٣ دً لَ الَ وَ بَةً وَ احِ ذ صَ تَّـخِ ـم يَ ـهُ لَ نَّ ٤- أَ
١٥ ............... ةِ ابَ جَ ـم بِاإلِ هُ دُ عِ يَ ، وَ اءِ عَ هُ بِالدُّ بَادَ رُ عِ أمُ ـهُ يَ نَّ ٥- أَ

م....  ابَهُ أَجَ ، فَ دٍ احِ يدٍ وَ عِ ينَ فـِي صَ عِ جتَمِ لقُ مُ هُ الـخَ أَلَ ـهُ لَو سَ نَّ ٦- أَ
١٦ ......................... يئًا لكِهِ شَ ن مُ صَ مِ ـا نَقَ ا، مَ يعً مِ ...جَ
١٨ ......................... يمِ ارِ النَّعِ َولـِيَائِهِ فـِي دَ هُ ألِ دَّ ـا أَعَ ٧- مَ

مَن  تَجَ  نَ ا  فَمَ  ، ــهُ الَ أَحــوَ وَ ــهُ  الَ قــوَ أَ وَ  ، هُ الَ أَعمَ وَ هُ  لُومَ عُ ا  لَيهَ عَ
ا. هَ ن فَقدِ لَّفَ إِالَّ مِ لَّفَ مَن تَخَ الَ تَخَ ا، وَ نهَ تَجَ إِالَّ مِ نَ

ـــبَّ  أَحَ وَ  ، ــهُ ــفــسَ نَ ــحَ  ــصَ نَ ن  لـمَ يقٌ  قِ فَحَ  : ــامِ ــتَ الــخِ فـِـي  وَ
ــا  ــلــمً ــةِ عِ لَ ــســأَ ــمَ هِ الـــ ـــذِ ــظَ لِـــــــهَ ــيَــقَّ ــتَ ـــا: أَن يَ ـــهَ ـــاتَ ـــجَ نَ ـــا وَ ـــهَ تَ ـــادَ ـــعَ سَ
ـــــلَّ  أَجَ ، وَ هُ ـــنـــدَ ــــاءِ عِ ـــــمَّ األَشــــيَ هَ ــــونَ أَ ــــكُ تَ ، وَ ــــــاالً حَ ـــالً وَ ـــمَ عَ وَ

ا. لَيهَ عَ ارَ  دَ الـمَ وَ ا،  فِيهَ هُ  لَّ كُ أنَ  الشَّ إِنَّ  فَ  ، الِهِ أَعمَ وَ هِ  لُومِ عُ
ــالً  ــمَ ــامِ بِـــهِ عَ ــيَ الــقِ ، وَ لِــــكَ ــاةِ ذَ اعَ ــرَ ــقُ لِـــــمُ فِّ ــوَ وَڤُ الـــــمُ
لِــــكَ  لِـــــيُّ ذَ ـــــهُ وَ ، إِنَّ ـــةً فَ ـــعـــرِ مَ ــا وَ ــلــمً ــــهُ عِ ـــــقَ لَ فَّ ـــا وَ ـــمَ ، كَ ــــــاالً حَ وَ

. كِيلُ الوَ نِعمَ  وَ سبُنَا  حَ وَ  هُ وَ  ، بِهِ انُّ  الـمَ وَ

ُس ِ ِ ا
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م........................ ٣٦ ـالـِهِ بُولِ أَعمَ ـيـهِ فـِي قَ م إِلَ هُ ١٠- فَقرُ
٣٦ ...... يـنٍ ةَ عَ هِ طَرفَ تـِ ن نِعمَ م عَ ـهُ وجَ لَ رُ ، الَ خُ ـيـهِ م إِلَ هُ ١١- فَقرُ
٣٨ .... م هِ الـِحِ صَ ـيلِ مَ لَـى تَـحصِ يـنَ عَ ادِرِ يـرُ قَ ، غَ ـيـهِ م إِلَ هُ ١٢- فَقرُ
٤٣ ..... ةِ انَ ستِعَ ةِ االِ هَ ن جِ مِ ةِ، وَ بَادَ ةِ العِ هَ ن جِ : مِ ـيـهِ م إِلَ هُ ١٣- فَقرُ

نَى ةِ الغِ فَ ـانِ بِصِ يمَ نَ اإلِ سلَكِيَّةُ مِ ةُ الـمَ ائِدَ الفَ
٤٩ ................................ يهِ بُ إِلَ رُّ التَّقَ ڤِ وَ بَّةُ حَ ١- مَ
٥٠ ............... يهِ هُ إِلَ ارَ بُ افتِقَ ، تُوجِ هِ بِّ نَى رَ بدِ بِغِ ةُ العَ فَ عرِ ٢- مَ
٥١ ................ ةٍ اجَ لِّ حَ ن كُ هِ أَعظَمُ مِ بِّ بدِ إِلَى رَ ةُ العَ اجَ ٣- حَ

نَى يلِ الغِ أَسبَابُ تَحصِ
٦٣ ....................................... ڤِ ةِ بَادَ غُ لِعِ رُّ أ- التَّفَ
٦٦ ............................................ ةِ رَ ـمُّ اآلخِ ب- هَ
٦٨ .................................. ڤُ مَ ـا قَسَ ـى بِمَ ضَ ج- الرِّ
٧٠ ................................................. اءُ عَ د- الدُّ
٨٦ ......................... ي النَّاسِ ا فِي أَيدِ مَّ ستِغنَاءُ عَ هـ- االِ

الصفحةالموضوع
٢٠ ........ هِ جهِ ا لِوَ الِصً انَ خَ ا كَ ، إِالَّ مَ لِ مَ نَ العَ قبَلُ مِ هُ الَ يَ نَّ ٨- أَ
٢١ ... ـا ـمَ هُ ـيـنـَ ـا بَ مَ ـا وَ مَ يـهِ ـا فـِ مَ األَرضِ وَ اتِ وَ ـاوَ مَ ـالِكُ السَّ ـهُ مَ نَّ ٩- أَ
٢٢ ...................... نهُ نَاهُ عَ عَ غِ هِ مَ بدِ نٌ إِلَى عَ هُ مُحسِ نَّ ١٠- أَ
٢٥ ............. اقِ نَ األَرزَ ـم مِ ـهُ طَ لَ ـا بَسَ هُ بِمَ بَادَ ـهُ أَغنَى عِ نَّ ١١- أَ
٢٥ ......... يـنٍ ةَ عَ نهُ طَرفَ ا الَ تَستَغنـِي عَ هَ ئِقَ بِأَسرِ الَ ٢١- أَنَّ الـخَ

ئِقِ الَ قرِ الخَ لَى فَ مُ عَ الَ الكَ
٢٦ ........................ ادِ يـجَ اإلِ لقِ وَ ـيـهِ فـِي الـخَ م إِلَ هُ ١- فَقرُ
٢٧ .. حِ ارِ وَ الـجَ اءِ وَ األَعضَ  وَ وَ م بِالقِ ادِهِ ـيـهِ فـِي إِعدَ م إِلَ هُ ٢- فَقرُ
٢٧ ............ اقِ األَرزَ اتِ وَ م بِاألَقوَ ادِهِ ـيـهِ فـِي إِمدَ م إِلَ هُ ٣- فَقرُ
٢٧ ................ اعِ التَّربِيَةِ م بِأَنوَ ربِيَتِهِ ـيـهِ فِي تَ م إِلَ هُ ٤- فَقرُ
٢٨ ...... هِ ارِ كَ فعِ الـمَ دَ ـم، وَ نـهُ مِ عَ ـرفِ النِّقَ ـيـهِ فـِي صَ م إِلَ هُ ٥- فَقرُ
٢٩ .................. ونَ ـمُ علَ ـا الَ يَ م مَ هِ ـيـهِ فـِي تَعلِـيمِ م إِلَ هُ ٦- فَقرُ
٢٩ ......... يمِ ستَقِ اطِ الــمُ رَ م إِلَى الصِّ تِهِ ايَ دَ ـيـهِ فِي هِ م إِلَ هُ ٧- فَقرُ
ـم.......... ٣١ ـهُ هِ لَ تـِ رَ غفِ مَ ـم وَ نـهُ هِ عَ فوِ ةِ عَ هَ ن جِ ـيـهِ مِ م إِلَ هُ ٨- فَقرُ
ـم.. ٣٤ نـهُ نـِيُّ عَ هُ الغَ حدَ وَ وَ هُ ، فَ ـيـهِ م إِلَ هِ ـيـهِ فِي احتِيَاجِ م إِلَ هُ ٩- فَقرُ
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ِف ِّ َؤ ُ ِلل َصَدَر 
ـــى ـــلَ ــــــاتُ الـــعُ ــــــفَ الــــــصِّ ــــنَــــى وَ ــــس•  ـــــــاءُ الــــحُ األَســـــــمَ
نِ حمَ ــوِّ الرَّ ــلُ ــانِ عُ ــيَ ــانُ فِــي بَ ــسَ ــاتُ الــحِ ــلِــمَ • الــكَ

ــيــمِ جِ ــانِ الــرَّ ــيــطَ ــــنَ الــشَّ ــيــنُ مِ ــصِ ــصــنُ الــحَ • الــحِ

ـــــامِ ـــــيَ ةِ الـــــقِ ــــــــــــالَ ـــــضـــــلِ صَ ـــــــــــــــامِ بِـــــفَ ــــيـــــرُ األَنَ ـــــذكـِ • تَ
ـــــانِ ـــــيـــــطَ ةِ الـــــشَّ اوَ ـــــــــــدَ ـــــــــانِ بِـــــــــــعَ نـــــــــسَ ــــــيــــــرُ اإلِ ــــــذكِ • تَ
ـــــــــــــــــــــــــــوبِ ـــــــــــــــــــــــــــلُ حُ الـــــــــــــــــــــــــــقُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ • إِصـــــــــــــــــــ
ــــوبِ ــــعُ الــــشُّ ادِ وَ ـــى األَفـــــــــرَ ـــلَ ـــــوبِ عَ نُ ـــــــارُ الـــــذُّ • آثَ
ـــــــكِ ـــــــالِ ـــــــهَ ـــــــــــــنَ الـــــــمَ ـــــــــكِ مِ ـــــــــالِ يــــــــرُ الـــــــــسَّ ــــــــحــــــــذِ • تَ
ــــــــــةِ ــــــــــنَّ ــــــــــــــــــــــــى الــــــــــجَ يــــــــــــــــقٌ إِلَ ــــــــــــــــرِ ــــــــــــــةُ طَ ــــــــــــــوبَ • الــــــــــــــتَّ
اتِ ـــــــــــــــــــــــوَ ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــلَ الـــــــــــــــــــــــفَ ـــــــــــــــــــــــــــــاتٌ قَ ـــــــــــــــــــــــــــــفَ قَ • وَ

 ـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوَ لِ الـــــــــــــــــــــتَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظِ • فِ
ـــــــــــــــــارِ ـــــــلِ األَذكَ ـــــــائِ ـــــــضَ ارِ بِـــــــفَ ــــــةُ األَبـــــــــــــــــــــرَ ــــــحــــــفَ • تُ

الصفحةالموضوع
١٠١ .......................................... ابٌ وَ الٌ وَجَ ؤَ سُ
١٠١ .... ؟ انُ بِالبَيتِ نسَ : أَن يَجلِسَ اإلِ نِ النَّاسِ ستِغنَاءُ عَ لِ االِ هَ
١٠٥ ................................................. ةُ اتِمَ الخَ
١٠٧ ................................................. سُ هرِ الفِ

ِف ِّ َؤ ُ ِلل َصَدَر 



ô١١٢
ـــنِ حـــمَ ــــوِّ الـــرَّ ــــلُ ـــــاتِ عُ ــــانِ فِـــــي إِثـــــبَ ــــيَ ـــــةُ الــــبَ ـــــايَ • غَ
ـــــةِ ـــــنَّ الـــــسُّ ــــــابِ وَ ــــــــنَ الــــــكِــــــتَ ـــــةِ مِ ـــــبَّ ـــــحَ ــــــةُ الـــــمَ ــــــفَ • صِ
ةِ ــــــــرَ اآلخِ ـــا وَ نـــيَ ـــةُ فِــــي الـــدُّ ـــيَ ـــنـــجِ ــــالُ الـــمُ ــــصَ • الــــخِ
ــــةِ يَّ ــــوِ ــــبَ ــــــــةِ الــــنَّ ــــــــيَ ـــــــنَ األَدعِ ــــةُ مِ ــــيــــنَ ــــمِ رُ الــــثَّ رَ • الـــــــــــــدُّ
ـــانِ ـــسَ الـــلِّ ـــيـــنِ وَ ـــفـــظِ الـــعَ ـــــانِ بِـــحِ نـــــسَ ـــيـــرُ اإلِ ـــذكِ • تَ
ــــــــــــــــــــــــــةٌ ــــــــــــــــــــــــــيَّ ــــــــــــــــــــــــــقِ ــــــــــــــــــــــــــلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ خُ ـــــــــــــــــــــــــــ • أَزمَ
ــــةِ ــــنَّ ــــــــولِ الــــجَ خُ ـــــــدُ ـــــةُ لـِ ـــــبَ ـــــوجِ ــــــالُ الـــــمُ ــــــصَ • الــــــخِ
ــــــــــــــــــةِ ــــــــــــــــــبَّ ــــــــــــــــــحَ لِ الــــــــــــــــــمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ ــــــــــــــــــــــــــــــي ظِ • فـِ
ــــــــــــــــــــــالٌ إِقــــــــــــــــــــــبَ ــــــــــــــــــــوعٌ وَ ــــــــــــــــــــشُ ةُ خُ ــــــــــــــــــــــالَ • الــــــــــــــــــــــصَّ
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