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 : +ل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜملىم٤م

 

 افظاهر هذا دون وهلا دعـى، افصورة هذه ؽر فؾصالة إنّ »

 بطالن إػ رظايتفا ظدم يمّدي ،اآدابً  فظاهرها أن وـام. افباضـً 

 يؾزم ؿؾبّقة، اآدابً  فباضـفا ؾننّ  كؼصاهنا، أو افصورّية، افصالة

 شادعـوّية افصالة دم كؼص، أو بطالن، رظايتفا ظدم من

 

99 ص: ًمٚمّمالة اعمٕمٜمقي٦م أداب



 6 +الخويٌي لإلهام اآلداب الوعٌَية للصالة لُباب 

 



 7 الوقذّهة

 
 

 
 
 

 قدممةامل

 ٱ ٻ ٻ ٻ
احلٛمد هلل اًمذي ىمٍمت إًمًـ قمـ سمٚموقغ صمٜم٤مهوف يمول يٚمٞموؼ سم،الًموف  

وقم،زت اًمٕم٘مقل قمـ إدراك يمٜمف مج٤مًمف  واٟمحنت إسمّمو٤مر دون اًمٜمٔمور 

إمم ؾمٌح٤مت وضمٝمف  ومل جيٕمؾ ًمٚمخٚمؼ ـمري٘م٤م إمم ُمٕمرومتوف إٓ سمو٤مًمٕم،ز قموـ 

 . ُمٕمرومتف

وصٗمقهتؿ  وشم٤مج   رؾمقًمف اًمٙمريؿ  حمّٛمد  ؾمٞمّد اًمٕم٤معملموصغّم اهلل قمغم 

اًمٜمٌّّٞملم وهمّرهتؿ  وقمغم آًموف اًمّٓمّٞمٌولم اًمّٓمو٤منريـ  أقموالم ا ودى  وسمٞمو٤مر  

 . اًمتّ٘مك  أوًمٞم٤مء اهلل ذم سمرّيتف  وسم٘مٞم٦ّم رؾمقًمف ذم أُّمتف

 : أُّم٤م سمٕمد

ًمإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل+ يمت٤مب قمرومو٤م،   شأداب اعمٕمٜمقي٦م ًمٚمّمالة»ومٙمت٤مب 

أٟمٞمؼ إؾمٚمقب  ظمّٓمف ضمٝمٌذ ُمـ ضمٝم٤مسمذة اًمٕمٚمؿ  وُمٕمٚمؿ ُمـ  قمٛمٞمؼ اًمٖمقر 

 . ُمٕم٤ممل اًمٕمروم٤من  يٙمٗمل اؾمٛمف شمٕمريٗم٤م سمف
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وٓظمتّموو٤مر اًمٙمتوو٤مب  وشم٘مريٌووف أيم وور  وٓ ؾمووٞمّل ُمووـ أ نوو٤من همووػم  

اعمتخّّمّملم  وٟمحـ ٟمٕمٞمش ذم زُمـ شمٕمّ٘مدت ومٞمف ُمٔم٤منر احلٞم٤مة  وشمِموٕم٧ٌم 

سمول  أهمّم٤مهن٤م  شمقيمٚم٧م قموغم اهلل ؾموٌح٤مٟمف  واؾمتخٚمّمو٧م ًمٌو٤مب اًمٙمتو٤مب

اًمٜمًخ٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل شمرمجٝمو٤م اًمٕمالُمو٦م اًمًوٞمد  اي٤ًموي صمٚم ف شم٘مري٤ٌم  ُمٕمتٛمدً 

م  ًمٕمودم ُمٕمرومتول 9986نووو 9446أمحد اًمٗمٝمري  اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م  قمو٤مم 

 : اعمٜمٝم٩م أيت ٤مسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م: وؾم٤مًمٙمً 

ّٓ اعم٘مدار و 9 احلٗم٤مظ قمغم أؾمٚمقب اإلُم٤مم اعم١مًمػ  ومٚمؿ أهمػّم ذم قم٤ٌمراشمف إ

 . اًمٞمًػم

تخالص سم١مر اًمدًٓم٦م اعمريمزّي٦م ذم يمؾ ُم٘مّمد  وإسمرازن٤م قمغم ٟمحق اؾمو 2

 . يّٞمن قمغم اًم٘مّراء ضمٝمد اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م

 . احلٗم٤مظ قمغم اًمًٛم٦م اًمؽمسمقي٦م ًمٚمٙمت٤مب  سمخٓم٤مسم٤مشمف اعم١مصمرةو 3

سم٠مصوٖمر طم،وؿ  شاًمٚمٌو٤مب»ُمع ُمراقم٤مة ُم٤م ُموّر  ؾموٕمٞم٧م ٕن يٙموقن و 4

ـ أّي ُمٗموردة   ٕؾموتٖمٜمل قمواممٙمـ  إ  يمٜم٧م أقمٞمد اًمٜمٔمر ذم اًمٕمٌو٤مرة ُمورارً 

 . يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م  ُمـ دون أن حيدث ظمٚمؾ ذم اًمٌٞم٤من

مل أصم٧ٌم إسمح٤مث اًمٜمٔمري٦م اًمتل رأي٧م إُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝمو٤م عموـ و 5

مّهف آرشم٘م٤مء سمّمالشمف  وٓ ؾمٞمل أ، أردت ُمـ اًمٚم٤ٌمب اًمٗم٤مهودة اًمٕمٛمٚمٞمو٦م ذم 

 . شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس  وآرشم٘م٤مء اًمروطمل

ؾملطم٦م اًمًٞمد اعمؽمضمؿ ُمـ نقاُمش ٕن اًمٖم٤مي٦م مل أصم٧ٌم يم ػما مم٤م أصمٌتف و 6
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 . اًمتل أردهت٤م ُمـ اًمٚم٤ٌمب ًمٞمس اًمٌح٨م اًمٜمٔمري  وإٟمل اًمتزيمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 ٤مظمّرضم٧م إطم٤مدي٨م هموػم اعمخّرضمو٦م ُموـ اعمّمو٤مدر احلدي ٞمو٦م ا ٤مًُموو 7

 ًمٚمٗم٤مهدة  وشمًٝمٞمال ًمٚمرضمقع إًمٞمٝم٤م 

ومٞموف ُمـ طمًٜم٦م وم٤مإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل+ أومم هب٤م  وُم٤م  شاًمٚم٤ٌمب»ُم٤م ذم  ٤مظمت٤مُمً  

ُمـ ؾمٞمئ٦م ومٝمق ُمـ ىمّموقري  أو شم٘مّموػمي  وم٠مؾمو٠مل رمل اعمٖمٗمورة  وأؾمو٠مل 

 . أظمقا، اعم١مُمٜملم اًمدقم٤مء

 ًٓ  اوآظمرً  واحلٛمد هلل أو

  
 إي٤مد إرٟم٤مؤوـمل     

 ون9436ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد و 
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 مقدمة املرتجه لباب

 

احلٛمد هلل  واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل  وقمغم آًمف اعمٕمّمقُملم 

 . .ظمٚمٗم٤مء اهلل

ًم٘مد قملّم اهلل  ضمٚم٧م قمٔمٛمتف  سمٛم٘مت٣م دمّٚمٞمف سم٤مؾمؿ اًمرسمقسمٞم٦م  : وسمٕمد

ؾمٚمًٚم٦م قم٤ٌمدات ضمًٛمٞم٦م  وواضم٤ٌمت أظمالىمٞم٦م  ًمؽمسمٞم٦م اإلٟم٤ًمن  واًمقصقل 

سمف إمم يملًمف اًمالهؼ ًمف  واحلّمقل قمغم ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمٚمذاهذ اًمروطمٞم٦م  

 . واعمٕمٜمقي٦م  ذم قم٤معمل اًمدٟمٞم٤م  وأظمرة

هؾ إظمالىمٞم٦م  واعملرؾم٤مت اًم٘مٌٞمح٦م  ُم٤م دام أؾمػما ًمٚمر ا اإلٟم٤ًمنإن  *

شمٔمؾ ىمقاه اعمٕمٜمقي٦م  واًمروطم٤مٟمٞم٦م  ذم قم٤ممل آؾمتٕمداد  وٓ شمٜمت٘مؾ إمم قم٤ممل 

اًمٗمٕمٚمٞم٦م: ُم ٚمف ذم  ًمؽ ُم ؾ إُمّل اًمذي يقوع ذم ُمٙمت٦ٌم حتقي ٟمٗم٤مهس 

ٓ: وًمٞمس  ااًمٙمت٥م  ومٝمؾ شمرى يٗمٞمد نذا إُمل ُمـ نذه اًمٙمت٥م؟: شم٠ميمٞمدً 

أي ندف ؿمخيص ذم ظمٚمؼ اًمٕم٤ممل  ًمٖمٜم٤مه ًمٚمخ٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  

إن اهلل تعاػ خؾق اخلؾق »: ×اًمذايت  وقمدم اطمتٞم٤مضمف اعمٓمٚمؼ: ىم٤مل قمكمّ 

حغ خؾؼفم ؽـقّا ظن ضاظتفم، آمـا من معصقتفم؛ ٕكه ٓ تـػعه ضاظة من 
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: ًمٙمـ ُمـ اعمًّٚمؿ سمف أن اخلٚمؼ ًمٞمس «أضاظه، وٓ ترّضه معصقة من ظصاه

خب *  يئ جبی جئ حئ مئ ىئ ﴿: قمٌ ٤م  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . ﴾مب ىب يب جت حت خت مت

إن اإلٟم٤ًمن ُمـ سملم اعمخٚمقىم٤مت  ىمد ُأوضمد ًمٖم٤مي٦م أقمغم  وُم٘م٤مم أؾمٛمك  

ُم٘م٤مم ٓ يتحٛمٚمف ؾمقاه  ٓ إرض سم،٤ٌم ٤م اًمِم٤من٘م٦م  وٓ اًمًلء 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿سمٛمٜمٔمقُم٤مهت٤م  وجمراهت٤م  

 . ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ەئې ې ى ى ائ ائ ەئ

 ٌنم  ُمـنذا اًمتٙم٤مُمؾ  أؾمس اعمتّمدون ًمؽمسمٞم٦م اًم إممًمٚمقصقل  *

إٟمٌٞم٤مء  وهمػمنؿ  ُمدارس  وىمرروا شمٕم٤مًمٞمؿ: وشمٕم٤مًمٞمؿ همػم إٟمٌٞم٤مء ٓ ختٚمق 

شمٗمريط  ومل شمًتٓمع أن شمِمٌع همريزة طم٥ّم اًمٙملل اعمقضمقدة  ُمـ إومراط  أو

ذم ومٓمرة اًمٌنم  أُم٤م إٟمٌٞم٤مء  واًمًٗمراء اإل ٞمقن  وم٘مد ىمّرروا أن ـمريؼ 

ن٤م: وضم٤مء ذم اًمتٙم٤مُمؾ نق اًمٕمٌقدي٦م هلل قمز وضمؾ: وٓ ؾمٌٞمؾ إًمٞمف همػم

ما تؼّرب إيّل ظبد »: ’قمـ رؾمقل اهلل: احلدي٨م اًمّمحٞمح قمٜمد اًمٗمري٘ملم

بقء أحّب إيّل ممّا اؾسضت ظؾقه؛ وإكه فقتؼّرب إيّل بافـاؾؾة حتى أحبّه، 

ؾنذا أحببته، ــت شؿعه افذي يسؿع به، وبكه افذي يبك به، وفساكه 

شم٘مّرب اًمٕمٌد إمم اهلل ومٜمتٞم،٦م ؿمّدة . شافذي يـطق به، ويده افتي يبطش هبا

 . نل اًمقصقل إمم احلّد اًمذي يٙمقن احلؼ  شمٕم٤ممم  ؾمٛمٕمف  وسمٍمه  وًم٤ًمٟمف

اًمّمالة  ومريْم٦م إؾمالُمٞم٦م يمؼمى  ونل أقمغم صّػ ذم ُمدرؾم٦م * 

اإلؾمالم اًمؽمسمقي٦م: وىمد ّذقم٧م إلجي٤مد اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمٌد  واحلؼ شمٕم٤ممم  
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ًمٞم٘م٤موم ذم إن اًمّمالة شمٕمٓمل ىمدرة ًمٚمٛمّمكّم . وإطمٙم٤مم ُم٤ٌم، اًمٕمٌقدي٦م

: ُمقاضمٝم٦م اًمذٟمقب  وإطمداث  يم٠مٟمف سمٜمٞم٤من ُمرصقص  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . ﴾ۓ ۓ﮲ ﴿

يم ػم ُمـ اعمّمٚملم يّمّٚمقن: وًمٙمٜمٝمؿ هم٤مومٚمقن قمـ اعم٘مّمد إصكم * 

ًمٚمّمالة: ًمذآ  يٜمتٗمٕمقن هب٤م  وٓ شم١مصمر ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أصال  أو أن أصمرن٤م ىمٚمٞمؾ  

يمرم ـؼر اف»: ’همػم حمًقس: ونل اًمتل وصٗمٝم٤م اًمرؾمقل ٕا : «غرابكؼرـ 

 . ومال شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء  واعمٜمٙمر: ونل صقرة شمِمٌف اًمّمالة ٓ  صالة

صٜمّػ اًمٕمٚملء اًمٕمٔم٤مم يمت٤ٌم ذم أهار نذه اًمٕم٤ٌمدة  وآداهب٤م اًم٘مٚمٌٞم٦م * 

واعمٕمٜمقي٦م  وُمٜمٝم٤م اًمٙمت٤مب احل٤مرض  ونق يمت٤مب مل يٙمت٥م ُم ٚمف ذم نذا 

ت٤مسم٤م اعمقوقع  ويٙمٗمل ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕمٞم٤من قمـ اًمٌٞم٤من  وًمٞمس عم كم أن يٕمّرف يم

أًّمٗمف اًمٕم٤مرف سم٤مهلل  اعمرضمع إقمٚمؿ  إورع  آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اإلُم٤مم 

اخلٛمٞمٜمل  ىم٤مهد اًم قرة اإلؾمالُمٞم٦م  وُم١مؾمس مجٝمقريتٝم٤م  أدام اهلل فمّٚمف قمغم 

رؤوس اعمًٚمٛملم: ومؽممجتف امم اًمٕمرسمٞم٦م ًمتٙمقن وم٤مهدشمف أقمّؿ وأؿمٛمؾ  وىمد 

ّٓ يتٖمػّم اعمٕمٜمك سمٙمٚمٛم٦م  وأدي٧م  إُم٤مٟم٦م ُم٤م سمذًم٧م ضمٝمدي ذم اًمؽممج٦م أ

 . اؾمتٓمٕم٧م  وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م  وإًمٞمف أٟمٞم٥م

 
 ٦م اهللرمح وأٟم٤م اًمٕمٌد اعمٗمت٤م  إمم

 أمحد اًمٗمٝمري               
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  اإلماو اخلنيين مقدمة لباب

 

 +اإلماو اخلنيين مقدمة لباب

 

ويمل . ًمّمالة همػم نذه اًمّمقرة عمٕمٜمك  و ٤م دون نذا اًمٔم٤منر ًم٤ٌمـمٜم٤ما إنّ 

٤منرن٤م آداسم٤م ي١مدي قمدم رقم٤ميتٝم٤م امم سمٓمالن اًمّمالة اًمّمقري٦م  أو أن ًمٔم

ٟم٘مّم٤مهن٤م  وم٢من ًم٤ٌمـمٜمٝم٤م آداسم٤م ىمٚمٌٞم٦م  يٚمزم ُمـ قمدم رقم٤ميتٝم٤م سمٓمالن  أو ٟم٘مص  

ذم اًمّمالة اعمٕمٜمقي٦م  ونذا ُمقاومؼ ًمٚمؼمن٤من  وُمٓم٤مسمؼ عمِم٤مندات أصح٤مب 

 : اًمًٚمقك  واًمري٤مو٦م  وشمدل قمٚمٞمف آي٤مت  وأظم٤ٌمر يم ػمة  ُمٜمٝم٤م

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: ىمقًمووف شمٕموو٤ممم

وم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م شمدل قمغم أن يموؾ . ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

أطمد يرى أقملًمف ظمػمن٤م  وذنو٤م  طمو٤مرضا  ويِمو٤مند صوقرهت٤م اًم٤ٌمـمٜمٞمو٦م 

:   وىمقًموف شمٕمو٤ممم﴾گ گ گ گ﴿: اًمٖمٞمٌٞم٦م: وُم ٚموف ىمقًموف شمٕمو٤ممم

 . ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

نوذه وأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ذم نذا اعم٘م٤مم  ومٝمل أيم ر ُمـ أن حتتقهيو٤م 

 . اًمّمٗمح٤مت: وٟمٙمتٗمل سمذيمر سمٕمْمٝم٤م
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من صّذ افصؾوات ادػروضات »: ىم٤مل ×وقمـ أمل قمٌد اهلل اًمّم٤مد  

: دم أول وؿتفا، وأؿام حدودها، رؾعفا ادؾك اػ افسامء بقضاء كؼقة، تؼول

ومن صالّها بعد وؿتفا . حػظك اهلل ـام حػظتـي، اشتودظتـي مؾؽا ـريام

عفا ادؾك شوداء مظؾؿة، وهي هتتف من ؽر ظّؾة، ومل يؼم حدودها، رؾ

 . شعتـي، ّضقعك اهلل ـام ّضقعتـي، وٓ رظاك اهلل ـام مل ترظـيقّ ض: به

إذا دخل ادممن دم ؿزه، ـاكت افصالة ظن يؿقـه، وافزـاة »: ×وقمٜمف 

ظن يساره، وافّز مظّل ظؾقه، ويتـحـى افصـز كاحقـة، ؾـنذا دخـل ظؾقـه 

دوكؽم : ل افصز فؾصالة، وافزـاة، وافزّ ادؾؽان افؾذان يؾقان مساءفته، ؿا

 . شصاحبؽم، ؾنن ظجزتم ظـه، ؾلكا دوكه

إن ُمـ أقمغم ُمراشم٥م اخلنان  واًمير  آىمتٜم٤مع سمّمقرة اًمّمالة   

وىمنمن٤م  واحلرُم٤من ُمـ سمريم٤مهت٤م  ويملٓهت٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  اًمتل شمقضم٥م اًمًٕم٤مدة 

ل سمقصؾ   وُمرىم٤مة ًمٚمٕمروج إمم ُم٘م٤مم اًمقصقإسمدي٦م  سمؾ ضمقار رّب اًمٕمزة

اعمحٌقب اعمٓمٚمؼ  اًمذي نق هم٤مي٦م آُم٤مل إوًمٞم٤مء  وُمٜمتٝمك أُمٜمٞم٦م أصح٤مب 

وي٤م  ٤م ُمـ . ’اعمٕمروم٦م  وأرسم٤مب اًم٘مٚمقب  سمؾ نق ىمّرة قملم ؾمٞمد اًمرؾمؾ

طمنة شمٕم،ز قم٘مقًمٜم٤م قمـ إدرايمٝم٤م  إٓ سمٕمد اخلروج ُمـ نذه اًمٜمِم٠مة: وم٠مّي 

طمنة  وٟمداُم٦م  ورضر  وظمنان  أقمغم ُمـ أن ُم٤م نق وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٙملل  

اًمًٕم٤مدة  ًمإلٟم٤ًمن: ودواء ًممٓم  واًمٜم٘م٤مهص اًم٘مٚمٌٞم٦م  ونق اًمّمقرة و

اًمٙملًمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  يّمػم سمٕمدُم٤م أشمٕم٥م اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ذم ؾمٌٞمٚمف أرسمٕملم 
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طم٥ًم  سمؾ ٞمد ُمٜمف وم٤مهدة روطم٤مٟمٞم٦م  وًمٞمس نذا ؾمٜم٦م  أو مخًلم ؾمٜم٦م  ٓ يٗم

ص٤مر ؾم٤ٌٌم ًمٚمٙمدورات اًم٘مٚمٌٞم٦م  واحل،٥م اًمٔمٚملٟمٞم٦م  وُم٤م يم٤من ىمرة اًمٕملم 

  يّمػم ُمقضم٤ٌم ًمْمٕمػ سمّمػمشمٜم٤م  ومقاطمنشم٤مه قمغم ُم٤م ’ؾمقل إيمرمًمٚمر

 . ومّرـم٧م ذم ضمٜم٥م اهلل

أهي٤م اًمٕمزيز  ؿمٛمّر  يؾ ا ّٛم٦م  واسمًط قمغم يد اًمٓمٚم٥م  وأصٚمح  

شمتحّٛمؾ ُمـ اًمتٕم٥م  واعمِم٘م٦م: وطمّّمؾ اًمنماهط اًمروطمٞم٦م طم٤مٓشمؽ  ُمٝمل 

ًمّمالة أنؾ اعمٕمروم٦م  واؾمتٗمد ُمـ نذا اعمٕم،قن اإل ل  اًمذي ايمتِمػ 

اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م سم٠مهن٤م   صٙمِمػ اًمت٤مّم اعمحٛمدي  عمٕم٤مجل٦م أٓم  واًمٜم٘م٤مهسم٤مًم

ة  واًمٜمداُم٦م  وارحتؾ ُم٤م دام اًمقىم٧م سم٤مىمٞم٤م ُمـ نذا اعمٜمزل اعمٔمٚمؿ  ودار احلن

 . واًمٌٕمد قمـ اًم٤ًمطم٦م اعم٘مدؾم٦م اًمرسمقسمٞم٦م

أداب اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  ذا اًمًٚمقك اًمروطم٤م، سمٛم٘مدار اعمٞمًقر  إٟمٜم٤م ٟمٌلّم  

اإليلن يٙمقن ٟمّمٞم٥م ُمٜمٝم٤م  وًمٕمؾ نذا يقضم٥م واعم٘مت٣م  ومٚمٕمّؾ ٕنؾ 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم نذا اعمتقىّمػ قمـ ـمريؼ  اًمرمح٦م اإل ٞم٦م  واًمتقضّمف اًمٖمٞمٌّل 

 اًمًٕم٤مدة  واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  واعمٖمٚمقل ذم ؾم،ـ اًمٓمٌٞمٕم٦م  وإٟم٤مٟمٞم٦م: إّٟمف وزم

 .. اًمٗمْمؾ واًمٕمٜم٤مي٦م
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 99 التوهيذ: في آداب العبادات عاهة، ٍقراءة القرآى خاصة

 القرآنيف آداب العبادات عامة، وقراءة : التنهيد 
 خاصة

 التنهيد

 آداب العبادات عامة، وقراءة القرآن خاصةيف 
 

 فٖ التَجِّ إلى ػضّ الشتَت٘ٔ ٍرلّ الؼثَدٗٔ: أٍال
أداب اًم٘مٚمٌٞم٦م ًمٕم٤ٌمدات ؾم٤مًمؽ ـمريؼ أظمرة  اًمتقضّمف إمم قمّز ُمـ  

اًمرسمقسمٞم٦م  و ّل اًمٕمٌقدي٦م  وىمّقة ؾمٚمقيمف  سمؾ يملل إٟم٤ًمٟمٞمتف  شمتحدد سمح٥ًم 

وُم٘مداره  وإن طم،٤مب رؤي٦م اًمٜمٗمس  وقم٤ٌمدهت٤م  ٕوخؿ  ىمقة نذا اًمٜمٔمر 

احل،٥م وأفمٚمٛمٝم٤م  ًمذا يم٤من ظمرىمف أصٕم٥م ُمـ ظمر  احل،٥م إظمرى  

ونق ُمٗمت٤مح ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة  وسم٤مب أسمقاب اًمٕمروج إمم يملل 

اًمروطم٤مٟمٞم٦م  ونق أول ذوط اًمًٚمقك إمم اهلل  سمؾ نق اعمٞمزان ذم طم٘م٤مٟمٞم٦م 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: اًمري٤مو٦م  وسمٓمالهن٤م: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 : وا ،رة ن،رشم٤من :(9)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ا ،رة اًمّمقري٦م  ونل ن،رة اًمٌدن إمم اًمٙمٕم٦ٌم  أو إمم : إحدامها

 . ُمِم٤مند إوًمٞم٤مء

ا ،رة اعمٕمٜمقي٦م  ونل اخلروج ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٗمس  وُمٜمزل : وإخرى

طمٙمؿ اًمدٟمٞم٤م  إمم اهلل ورؾمقًمف: وُم٤م دام ًمٚم٤ًمًمؽ شمٕمّٚمؼ ُم٤م سمٜمٗم٤ًمٟمٞمّتف  ومٝمق ذم 

 . اعم٤ًمومر  وٓ اعمٝم٤مضمراحل٤مرض  ٓ 

اًمٕمٌقدي٦م ضمقنرة يمٜمٝمٝم٤م اًمرسمقسمٞم٦م  ومل »: ىمقًمف ×وىمد ورد قمـ اًمّم٤مد  

وُم٘مد ذم اًمٕمٌقدي٦م وضمد ذم اًمرسمقسمٞم٦م  وُم٤م ظمٗمل ُمـ اًمرسمقسمٞم٦م ُأصٞم٥م ذم 

 . (9) شاًمٕمٌقدي٦م

ومٛمـ ؾمٕمك سمخٓمقة اًمٕمٌقدي٦م  وصؾ إمم قمّز اًمرسمقسمٞم٦م  طمتك يّمؾ إمم 

حٞمٜمئذ يٙمقن اعمتٍمف ذم اًمدار ص٤مطمٌٝم٤م احلؼ ؾمٌح٤مٟمف  ُم٘م٤مم اًمٗمٜم٤مء ومٞمٝم٤م  وم

  ٤مإ ٞمً  ٤م  ومٞمٜمٔمر سمٌٍم احلؼ : ويٙمقن ؾمٛمٕمف ؾمٛمٕمً ٤مإ ٞمً  اومٞمٙمقن سمٍمه سمًٍم 

 . ومٞمًٛمع سمًٛمع احلؼ

إّن قمّز اًمرسمقسمٞم٦م  و ّل اًمٕمٌقدي٦م  ُمرُمقزان ذم مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات  وٓ ؾمٞمّل  

ت ُمٜمزًم٦م اإلٟم٤ًمن اًمّمالة  اًمتل  ٤م ُم٘م٤مم اجل٤مُمٕمٞم٦م: وُمٜمزًمتٝم٤م سملم اًمٕم٤ٌمدا

 . اًمٙم٤مُمؾ  وُمٜمزًم٦م آؾمؿ إقمٔمؿ  سمؾ نل قمٞمٜمف

وإن اًمٕمٌقدي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ أقمغم ُمراشم٥م اًمٙملل  وأرومع ُم٘م٤مُم٤مت  

  ىم٤مل ’اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  وًمٞمس ٕطمد ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م ؾمقى أيمٛمؾ ظمٚمؼ اهلل حمٛمد

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وم٘مد أهى اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمتٚمؽ  :(9)﴾ٻ ٱ ٻ﴿: اهلل ؾمٌح٤مٟمف

واًمقصقل سم٘مدم اًمٕمٌقدي٦م  واجلذسم٦م  اًمذات اعم٘مدؾم٦م إمم ُمٕمراج اًم٘مرب 

اًمرسمقسمٞم٦م: ومٚمف وطمده نذا اعم٘م٤مم سم٤مٕص٤مًم٦م: وًمألوًمٞم٤مء اًمٙمّٛمؾ سم٤مًمتٌٕمٞم٦م: أُم٤م 

 . سم٘مٞم٦م اًمٕم٤ٌمد  ومٝمؿ ذم ـمريؼ اًمٕم٤ٌمدة قُمرج  وقم٤ٌمدهتؿ وقمٌقدّيتٝمؿ ُمٕمّٚمٚم٦م

وٕنؾ اًمًٚمقك ذم نذا اعم٘م٤مم  وؾم٤مهر اعم٘م٤مُم٤مت  ُمراشم٥م ٓ حتَم  ىم٤مل  

ات، وضبؼات، ومـازل؛ ؾؿـه افتام ادـتفي متامه اإليامن درج»: ×اًمّم٤مد 

وُمـ نذه  :(2)شومـه افـاؿص افبّغ كؼصاكه ومـه افراجح افزائد رجحاكه

 : اعمراشم٥م

ونل أن ي ٧ٌم سم٤مًمًٚمقك اًمٕمٚمٛمل  واًمؼمن٤من : ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ: ادرتبة إوػ 

 . اًمٗمٚمًٗمل   ًم٦م اًمٕمٌقدي٦م  وقمزة اًمرسمقسمٞم٦م  ونذا ًم٥ّم ُمـ ًم٤ٌمب اعمٕم٤مرف

ؾم٤مًمؽ ـمريؼ احل٘مٞم٘م٦م  وُم٤ًمومر ؾمٌٞمؾ اًمٕمٌقدي٦م  إ ا ىمٓمع نذا اعمٜمزل إّن  

سم٤مًمًٚمقك اًمٕمٚمٛمل  يّمؾ إمم اعم٘م٤مم إول ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  ًمٙمٜمّف ي٘مع ذم طم،٤مب 

اًمٕمٚمؿ  ونق ُمـ احل،٥م اًمٖمٚمٞمٔم٦م  وم٢م ا ىمٜمع هبذا اعم٘م٤مم  وىمع ذم 

آؾمتدراج  سم٠من يِمتٖمؾ سم٤مًمتٗمريٕم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙم ػمة  ومٞمحرم ُمـ اعمٜم٤مزل 

 .   ويٖمٗمؾ قمـ اًمقصقل إمم اًمٗمٜم٤مء ذم اهللإظَمر

ُم٘م٤مم اإليلن  ونق أّن يٙمت٥م سم٘مٚمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم صحٞمٗم٦م : ادرتبة افثاكقة

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ىمٚمٌف يمؾ ُم٤م أدريمف قم٘مٚمف سم٤مًمؼمن٤من: يمل يقصؾ طم٘مٞم٘م٦م  ّل اًمٕمٌقدي٦م  وقمّز 

 . اًمرسمقسمٞم٦م إمم اًم٘مٚم٥م  ويٗمرهمف ُمـ اًم٘مٞمقد  واحل،٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ونق اعمرشم٦ٌم اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ اإليلن  ىم٤مل  ُم٘م٤مم آـمٛمئٜم٤من : ادرتبة افثافثة

 . (9)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀڀ ڀ﴿شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ٌم ظمٚمٞمٚمف 

ُم٘م٤مم اعمِم٤مندة  ونق ٟمقر إ ل  ودمّؾ رمح٤م،  ئمٝمر ذم : ادرتبة افرابعة

ذم اًمٌحر  ٤مّه اًم٤ًمًمؽ  ويٜمّقر ىمٚمٌف سمٜمقر ؿمٝمقدّي  ومػمى ٟمٗمًف ُمًتٖمرىمً 

شمٜمٙمِمػ ًمف ومٞمف ٟمٌذة  اًمالُمتٜم٤منل  وُمـ وراهف سمحر قمٛمٞمؼ ذم هم٤مي٦م اًمٕمٛمؼ 

 . ُمـ أهار اًم٘مدر

وًمٙمؾ ُمـ نذه اعم٘م٤مُم٤مت اؾمتدراج خيتص سمف  وًمٚم٤ًمًمؽ ومٞمف نالك  

قمٔمٞمؿ  ومال سمّد ًمٚم٤ًمًمؽ ذم مجٞمع نذه اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ ختٚمٞمص ٟمٗمًف ُمـ 

ٌّٝم٤م  وم٢مٟمف ُمٜمٌع أيم ر اعمٗم٤مؾمد  . إٟم٤مٟمٞم٦م  وُمـ رؤي٦م ٟمٗمًف وطم

 فٖ الخشَع: حاً٘ا
ج سم٤محل٥م  أو اخلقف: وحيّمؾ ُمـ نق اخلْمقع اًمت٤مم اعمٛمزو: اخلشوع 

إن طم٘مٞم٘م٦م اخلِمقع . إدراك قمٔمٛم٦م اجلالل  واجللل  وؾمٓمقهتل  ونٞمٌتٝمل

طم٤مًم٦م ىمٚمٌٞم٦م حتّمؾ ًمٚم٘مٚم٥م ُمـ إدراك اجلالل  واجللل  ومٞمخْمع ويًّٚمؿ 

وهبذه اًمٕمٜم٤مي٦م ٟم٥ًم اخلِمقع إمم إرض  واجل٤ٌمل  وم٢من . ًمّم٤مطمٌٝمل

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ة ذم إٟم٤ٌمت اًمٜم٤ٌمت  سمؾ إرض ُمًّٚمٛم٦م ًمٚمٕمقاُمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  وًمٞمس  ٤م إراد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: نل شمًٚمٞمؿ حمض  ىم٤مل شمٕم٤ممم

 . (9)﴾پ پ ڀ ڀ ڀ

 : وشمٜم٘مًّؿ ىمٚمقب أنؾ اًمًٚمقك سمح٥ًم اجِلٌِّٚم٦م واًمٗمٓمرة قمغم ىمًٛملم

ُمـ ُمٔم٤منر اجللل  جمٌقًم٦م قمغم اعمٞمؾ إمم  اقمِمّ٘مل    ؾ ُمٔمٝمرً : أحدمها

٥ٌم ذم سمداي٦م مج٤مل اعمحٌقب  ومتٖمِم٤منؿ نٞم٦ٌم مج٤مًمف وقمٔمٛمتف: نذه احل٤مًم٦م شمً

إُمر اوٓمراسم٤م  وشمزًمزٓ ذم اًم٘مٚم٥م  وسمٕمد مجع اجلٜم٤من شمتحقل إمم طم٤مًم٦م ُمـ 

إٟمس  ومتحّمؾ طم٤مًم٦م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م   ٤مُم٤م يمل يم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م ىمٚم٥م ظمٚمٞمؾ 

 . ×اًمرمحـ

ظمقذّم    ؾ ُمٔمٝمرا ُمـ ُمٔم٤منر اجلالل  ومٝمل ذم طم٤مًم٦م إدراك : وأخر

ومٞم٤م  وحتّمؾ ُمتقاصؾ ًمٚمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء واجلالل  ومٞمٙمقن ظمِمققمٝمؿ ظمق

 . ×ذم ىمٚمقهبؿ دمّٚمٞم٤مت إؾملء اًم٘مٝمري٦م واجلالًمٞم٦م  ونق طم٤مل حيٞمك

وم٤مخلِمقع يٛمتزج شم٤مرًة سم٤محل٥م  وأظمرى سم٤مخلقف واًمرن٦ٌم  وإن يم٤من ذم  

 . يمؾ طم٥ّم رن٦ٌم  وذم يمؾ ظمقف طم٥ّم 

إذا دخؾت دم صالتك ؾعؾقك بافتخّشع، واإلؿبال »: ×ىم٤مل اًمّم٤مد  

پ پ پ ٻ ﴿:   وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلظذ صالتك

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . (2)ش(9)﴾پ

 : ويرى اعمح٘مؼ اًمٙم٤مؿم٤م، أّن اخلِمقع ذم اًمّمالة قمغم ىمًٛملم 

اخلِمقع اًم٘مٚمٌل  ونق أن يٙمقن  ٤مم مّهتف ذم اًمّمالة  ُمٕمرو٤م : أحدمها

 . قمل ؾمقان٤م  ًمٞمس ذم ىمٚمٌف ؾمقى اعمحٌقب

اخلِمقع ذم اجلقارح  وحيّمؾ سم٠من يٖمٛمض قمٞمٜمٞمف  وٓ شمّمدر : وأخر

 . شمٞم٦مُمٜمف طمريم٦م ؾمقى احلريم٤مت اًمّمال

إّن صٚمقاشمٜم٤م ًمٞم٧ًم ُمِمٗمققم٦م سم٤مخلِمقع  ًمٜم٘مص إيلٟمٜم٤م  أو وم٘مداٟمف: ومٞمٚمزم  

ًمٚم٤ًمًمؽ أن يقصؾ إمم ىمٚمٌف قمٔمٛم٦م احلؼ  وضمالًمف  ومج٤مًمف  يمل خيِمع 

 . ىمٚمٌف: وإٓ ومٛم،رد اًمٕمٚمؿ ٓ يقضم٥م ظمِمققم٤م

إن قمغم اًم٤ًمًمؽ سم٤مخلٓمقة اعمٕمراضمٞم٦م اًمّمالشمٞم٦م أن حيّّمؾ اخلِمقع سمٜمقر  

ممٙمـ سم٤معملرؾم٦م  وآرشمٞم٤مض اًم٘مٚمٌل: إن حتّمٞمؾ  اًمٕمٚمؿ واإليلن  ونق أُمر

اًمٙملل  وزاد أظمرة يًتدقمل ـمٚم٤ٌم  وضمّدا  ويمٚمل يم٤من اعمٓمٚمقب أقمٔمؿ  

 . يم٤من أطمرى سم٤مجلدّ 

إن ـمريؼ اًمقصقل إمم اًمًٕم٤مدة  إٟمل نق إـم٤مقم٦م رب اًمٕمزة: وًمٞمس ذم  

اًمٕم٤ٌمدات ُم٤م يْم٤منل اًمّمالة: وم٢مهن٤م إن ىمٌٚم٧م ىمٌٚم٧م مجٞمع إقملل: ومال سمّد 

ُمـ اجلّد اًمت٤مم ذم ـمٚمٌٝم٤م  وحتٛمؾ اعمِم٤م  ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م: واحلؼ أٟمف ًمٞمس  ًمؽ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦م  سمؾ إٟمؽ إ ا وافم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ُمدة يًػمة  وطمّمؾ ًم٘مٚمٌؽ إٟمس 

هب٤م  دمد ذم نذا اًمٕم٤ممل ُمـ ُمٜم٤مضم٤مة احلؼ شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف ًَمّذات ٓ شم٘م٤مس هب٤م ًمّذة 

 . ُمـ ًمّذات نذا اًمٕم٤ممل

ن٤من  أو سمٌٞم٤من إٟمٌٞم٤مء^  قمٔمٛم٦م إ ا قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن سم٤مًمؼم: اخلالصة

ر اًم٘مٚم٥م هب٤م  طمتك يدظمؾ اخلِمقع  اهلل  ومج٤مًمف  وضمالًمف  ومال سمّد ُمـ أن يذيمِّ

ر  واًمتقضمف اًم٘مٚمٌل  واعمداوُم٦م قمغم  ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م ذم اًم٘مٚم٥م  سمقاؾمٓم٦م اًمتذيمُّ

وًمٞمتذيمر اًم٤ًمًمؽ .  يمر قمٔمٛم٦م اهلل   وضمالًمف  طمتك حتّمؾ اًمٜمتٞم،٦م اعمٓمٚمقسم٦م

 . وُمٕم٤ميٌف: ومٕمّٚمف يٜمٗمتح ًمف ـمريؼ إمم اًمًٕم٤مدةذم مجٞمع طم٤مٓشمف ٟم٘م٤مهّمف 

 فٖ الطوأًٌ٘ٔ: حالخا
إشمٞم٤من اًمٕم٤ٌمدة ُمع ؾمٙمقن اًم٘مٚم٥م: ٕن اًم٘مٚم٥م ٓ يٜمٗمٕمؾ : افطؿلكقـة 

سم٤مًمٕم٤ٌمدة إ ا أيت هب٤م ذم طم٤مل اوٓمراسمف  وشمزًمزًمف  وٓ حيّمؾ  ٤م أصمر ذم 

إن إطمدى ُم٘م٤مصد شمٙمرار اًمٕم٤ٌمدات  وإ يم٤مر أن يت٠مصمر اًم٘مٚم٥م . ُمٚمٙمقشمف

ويٜمٗمٕمؾ  طمتك يتِمٙمؾ سم٤مـمـ اًم٤ًمًمؽ ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمذيمر  هب٤م  

 . واًمٕم٤ٌمدة  ويتحد ىمٚمٌف سمروطمٝم٤م  ويني أصمرن٤م ذم فم٤منر اًمٌدن  وُمٚمٙمف

وم٤مضمٕمؾ ىمٚمٌؽ ىمٌٚم٦م ًمٚم٤ًمٟمؽ  ٓ »: ىمقًمف ×اًمّم٤مد ضم٤مء قمـ اإلُم٤مم  

ومٗمل أول  :ش(9)حتريمف إٓ سم٢مؿم٤مرة اًم٘مٚم٥م  وُمقاوم٘م٦م اًمٕم٘مؾ  ورو٤م اإليلن

 ووووووووووووووووووووووووووووو

 



 26 +الخويٌي لإلهام اآلداب الوعٌَية للصالة لُباب 

 
  يٜمٓمؼ ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م  ومٚم٤ًمًمؽ ـمريؼ أظمرة أن يٕمّٚمٛمف اًمٜمٓمؼإُمر  ُم٤م مل 

ويٚم٘مل قمٚمٞمف اًمذيمر  ُمع ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وؾمٙمقن: وم٢م ا اٟمٗمتح ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٜمٓمؼ  

يٙمقن اًم٘مٚم٥م ىمٌٚم٦م ًمّٚم٤ًمن  وًم٤ًمهر إقمْم٤مء: وم٢م ا ذع اًم٘مٚم٥م ذم  يمر 

شمٙمقن ُمديٜم٦م وضمقد اإلٟم٤ًمن سم٠مهن٤م  ايمرة  وسمخالف  ًمؽ ٓ شم٠مصمػم ًمف ذم 

شمتح٘مؼ طم٘مٞم٘متف ذم اًم٤ٌمـمـ: وم٢من إص٤مسم٧م اإلٟم٤ًمن إنقال اًم٘مٚم٥م  وٓ 

واًمِمداهد  وٓ ؾمٞمل أنقال اعمقت  وؾمٙمراشمف  يٜمًك اًمذيمر سم٤معمّرة  

ويٜمٛمحل قمـ صحٞمٗم٦م ىمٚمٌف  سمؾ يٜمًك اؾمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  واؾمؿ 

اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ  واإلؾمالم  واًمٙمت٤مب اعم٘مدس اإل ل  وإهٛم٦م ا داة  

يمٚمٝم٤م: وقمٜمد اًم١ًمال ذم اًم٘مؼم ٓ جيد ضمقاسم٤م: وٓ  وؾم٤مهر اعمٕم٤مرف: ومٞمٜم٤ًمن٤م

: وُم٤م ىم٤مًمف سمٚم٤ًمٟمف ىمد ايٜمٗمٕمف اًمتٚم٘ملم  ٕٟمف ٓ جيد ذم ٟمٗمًف ُمـ طم٘م٤مه٘مٝم٤م أصمرً 

 . اٟمٛمحك ُمـ ظم٤مـمره

  إ ا ُأوردوا اًمٜم٤مر  ’وذم احلدي٨م أن ـم٤مهٗم٦م ُمـ أُم٦م اًمرؾمقل إيمرم 

 ُمـ نٞمٌتف  قمغم ’وٟمٔمروا إمم ُم٤مًمؽ  ظم٤مزن ضمٝمٜمؿ  ٟمًقا اؾمؿ اًمرؾمقل

 . اًمرهمؿ ُمـ أهنؿ ُمـ أنؾ اإليلن

وىمد  يمر اًمِمٞمخ اعم،ٚمز أن ُمـ مل يٍمف سمٍمه وؾمٛمٕمف وؾم٤مهر  

أقمْم٤مهف ذم ؾمٌٞمؾ إـم٤مقم٦م احلؼ شمٕم٤ممم  مل يٙمـ ًمف سمٍم وؾمٛمع روطم٤م،: ونذا 

اًمٌٍم واًمًٛمع اعمٚمٙمل اجلًل، ٓ يٜمت٘مؾ إمم  اك اًمٕم٤ممل  ويٙمقن اإلٟم٤ًمن 

ٍم  واعمٞمزان ذم اًم١ًمال واجلقاب ذم قم٤ممل اًم٘مؼم واًم٘مٞم٤مُم٦م سمال ؾمٛمع وسمال سم

 . ذم اًم٘مؼم شمٚمؽ إقمْم٤مء اًمروطم٤مٟمٞم٦م
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ما من رء أحّب إػ اهلل ظّز وجل من ظؿل »: وذم احلدي٨م اًمنميػ 

: وًمٕمؾ اًمن أٟمف سم٤معمداوُم٦م يٙمقن اًمٕمٛمؾ صقرة (9)«يداوم ظؾقه وإن ؿّل 

 . سم٤مـمٜمٞم٦م ًمٚم٘مٚم٥م

فٖ الحفاظ ػلى الؼثادٓ هي تصشف الش٘طاى: اساتؼً  
 (2)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: ٤ممم ذم وصػ اعم١مُمٜملمىم٤مل شمٕم 

إؿم٤مرة إمم مجٞمع ُمراشم٥م احلٗمظ اًمتل ُمٜمٝم٤م  سمؾ أمهٝم٤م  احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

 . شمٍموم٤مت اًمِمٞمٓم٤من

وُمـ اًمقاوح أٟمف يمل أّن ًمألسمدان همذاء ضمًلٟمٞم٤م شمتٖمذى سمف  ٓ سمد ُمـ  

أن يٙمقن ُمٜم٤مؾم٤ٌم حل٤م ٤م  طمتك شمتٞمن  ٤م اًمؽمسمٞم٦م اجلًلٟمٞم٦م  واًمٜمٛمق اًمٜم٤ٌميت  

ؽ ًمٚم٘مٚمقب وإرواح همذاء ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن ُمٜم٤مؾم٤ٌم حل٤مل يمؾ ُمٜمٝم٤م  يمذًم

ُمقاوم٘م٤م ًمٜمِم٠مهت٤م  يمل شمؽمسمك سمف  وشمتٖمذى ُمٜمف  وشمٜمٛمق ٟمٛمقا ُمٕمٜمقي٤م  وشمؽمىمك 

 . شمرىمٞم٤م سم٤مـمٜمٞم٤م

إّن اًمٖمذاء اعمٜم٤مؾم٥م ًمٜمِم٠مة إرواح نق اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م: وم٘مد ىم٤مل  

ن قم٤معم٤م قم٘مٚمٞم٤م إهّن٤م صػمورة اإلٟم٤ًم: أقم٤مفمؿ أرسم٤مب اًمٗمٚمًٗم٦م ذم شمٕمريٗمٝم٤م

ُمْم٤منٞم٤م ًمٚمٕم٤ممل اًمٕمٞمٜمل ذم صقرشمف ويملًمف: ذم طملم أن شمٖمذي اًم٘مٚمقب 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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يًتٛمد ُمـ اًمٗمْم٤مهؾ واعمٜم٤مؾمؽ اإل ٞم٦م: ومٕمغم ؾم٤مًمؽ ـمريؼ أظمرة  ًمزوُم٤م 

طمتل  أن خيٚمص ُمٕم٤مرومف وُمٜم٤مؾمٙمف ُمـ شمٍمف اًمِمٞمٓم٤من  واًمٜمٗمس إُم٤مرة  

ف اًمروطمٞم٦م: ُمٝمل يمٚمٗمف ُمـ اجلٝمد  وأن يٖمقص ذم طمريم٤مشمف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  وشمٖمذي٤مشم

ٕن إهمذي٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م إ ا مل شمٙمـ ظم٤مًمّم٦م ُمـ شمٍمف اًمِمٞمٓم٤من  ٓ شمؽمسمك 

  ومت،ٕمؾ ص٤مطمٌٝم٤م ُمٜمًٚمٙم٤م ذم ٤مهب٤م إرواح  واًم٘مٚمقب  سمؾ شمزيدن٤م ٟم٘مًّم 

 . ؾمٚمؽ اًمِمٞم٤مـملم  واًمٌٝم٤مهؿ  واًم٤ًٌمع

إّن ُمـ أرسم٤مب اًمري٤مو٤مت واًمًٚمقك  َُمـ ضمٕمٚم٧م ري٤موتٝمؿ  واؿمتٖم٤م ؿ  

ر  وسم٤مـمٜمٝمؿ أفمٚمؿ  ٕهنؿ مل يتحٗمٔمقا قمغم سمتّمٗمٞم٦م اًمٜمٗمس  ىمٚمقهبؿ أيمد

ؾمٚمقيمٝمؿ اعمٕمٜمقي اإل ل  وُمٝم٤مضمرهتؿ إمم اهلل  ومتٍمف هبؿ اًمِمٞمٓم٤من  

 . واًمٜمٗمس

  اويمذًمؽ سمٕمض ـمالب اًمٕمٚمقم اًمٜم٘مٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م أصّمر ومٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿ ؾمقءً  

وزاد ذم ُمٗم٤مؾمدنؿ إظمالىمٞم٦م  ومّم٤مر ؾم٤ٌٌم  اليمٝمؿ  ودقم٤منؿ إمم اعمراء  

 . وآؾمتٓم٤مًم٦م

سمٕمض أنؾ اًمٕم٤ٌمدة واعمٜم٤مؾمؽ  محٚمتٝمؿ قم٤ٌمدهتؿ قمغم اًمٕم،٥م  ويمذًمؽ  

 . واًمٙمؼم  وؾمقء اًمٔمـ سمٕم٤ٌمد اهلل

 : ومٕمغم ؾم٤مًمؽ ـمريؼ أظمرة أيت

 ًٓ أن يقافم٥م سمٙملل اعمقافم٦ٌم  واًمدىم٦م  قمغم طم٤مًمف يمٓمٌٞم٥م رومٞمؼ  : أو

 . ورىمٞم٥م ؿمٗمٞمؼ  ويٗمتش سم٤مًمدىم٦م قمـ قمٞمقب ؾمػمه وؾمٚمقيمف
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اىم٦ٌم واًمتٗمتٞمش قمـ اًمتٕمق  سم٤مًمذات أن ٓ يٖمٗمؾ ذم ظمالل نذه اعمر: اثاكقً 

اعم٘مدؾم٦م ًمٚمحؼ ضمّؾ وقمال ذم ظمٚمقاشمف  واًمتيع  وآؾمتٙم٤مٟم٦م إمم ضمٜم٤مسمف 

 . إىمدس  ي اجلالل

 فٖ الٌشاط ٍالثْجٔ فٖ الؼثادٓ: اخاهسً
قمغم اًم٤ًمًمؽ أن جيتٝمد ذم أن شمٙمقن قم٤ٌمدشمف قمـ ٟمِم٤مط  وهب،٦م  ذم  

ُمـ أن ي٠ميت  ادً ىمٚمٌف: وومرح  واٟم٤ًٌمط ذم ظم٤مـمره: وحيؽمز اطمؽمازا ؿمدي

سم٤مًمٕم٤ٌمدة ُمع اًمٙمًؾ  وإدسم٤مر اًمٜمٗمس: ٕٟمف إ ا محؾ قمغم اًمٜمٗمس اًمٕم٤ٌمدة ذم 

: طملم اًمٙمًؾ واًمتٕم٥م  يٛمٙمـ أن شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أصم٤مر اًمًٞمئ٦م  وُمٜمٝم٤م

اًمتْم،ر ُمـ اًمٕم٤ٌمدة  ويقضم٥م  ًمؽ شمدرجيٞم٤ّم اًمتٜمٗمر ُمٜمٝم٤م  وىمد يٜمٍمف 

 . اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمـ  يمر احلؼ

ن شمٙمقن إرادة اًمٜمٗمس ٟم٤مومذة ذم ُمٚمؽ اًمٌدن  وشمٙمقن إّن ُمـ ٟمت٤مه٩م اًمٕم٤ٌمدات أ 

٤م   ىمقاه ُمًٚمٛم٦م عمٚمٙمقت اًم٘مٚم٥م  وسم٤مـمٜمف  سمؾ شمٗمٜمك نذه اًم٘مقى ذم اعمٚمٙمقت: ومت

ضمٜمقد اًمٜمٗمس ُمـ اإليلن إمم اًمتًٚمٞمؿ  وُمـ اًمتًٚمٞمؿ إمم اًمرو٤م  وُمـ اًمرو٤م إمم 

ـ ٟمِم٤مط  وهب،٦م ٤مدة قم ٓ إ ا يم٤مٟم٧م اًمٕم ٓ يتح٘مؼ إ  . اًمٗمٜم٤مء: ونذا 

اًمٌدن ي٘مقًمقن سم٠من اًمٓمٕم٤مم إ ا أيمؾ سم٤مًمنور  واًمٌٝم،٦م  يم٤من إن أـم٤ٌمء  

أهع ذم ا ْمؿ : يمذًمؽ أـم٤ٌمء اًمروح ي٘مقًمقن سم٠من اإلٟم٤ًمن إ ا شمٖمذى 

سم٤مٕهمذي٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٌٝم،٦م وآؿمتٞم٤م   حمؽمزا ُمـ اًمٙمًؾ  واًمتٙمٚمػ  

 . شمٔمٝمر آصم٤مرن٤م ذم صٗم٤مء اًم٘مٚم٥م أهع
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ى ائ ائ ەئ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ُم٘م٤مم شمٙمذي٥م اًمٙمٗم٤مر  واعمٜم٤موم٘ملم

ہ ﴿وىمد ومنت آي٦م . (9)﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ـ  (2)﴾ہ ہ ہ ھ  . يم٤ًممم: ُشَؽاَرىذم طمدي٨م سم٠من اعمراد ُم

يا ظّع اّن هذا افدين متغ ؾلوؽل برؾق، وٓ »: ’وىم٤مل رؾمقل اهلل 

 . (3)«تبّغض إػ كػسك ظبادة رّبك

إذا كشطت افؼؾوب »: ×وذم احلدي٨م قمـ اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري 

سم٠من  ×: ونذا دؾمتقر ضم٤مُمع ُمٜمف(4)«رت ؾوّدظوهاؾلودظوها، وإذا كػ

 . أودقمقا اًم٘مٚمقب ذم وىم٧م ٟمِم٤مـمٝم٤م  وأُم٤م ذم وىم٧م ٟمٗم٤مرن٤م ومخّٚمقن٤م شمًؽميح

وٓ سمد ذم يم٥ًم اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم ُمـ رقم٤مي٦م نذا إدب  وأٓ حيٛمؾ  

 . قمغم اًم٘مٚمقب ايمت٤ًمهب٤م ُمع اًمٙمران٦م  واًمٜمٗمقر

اعمرشم٦ٌم اًمتل نق  ومٕمغم اًم٤ًمًمؽ  وٓ ؾمٞمل اًمِم٤مب  أن يراقمل طم٤مًمف ذم 

ومٞمٝم٤م ذم اًمري٤مو٤مت  واعم،٤مندات اًمٕمٚمٛمٞم٦م  أو اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  أو اًمٕمٛمٚمٞم٦ّم  

ويٕم٤مُمؾ ٟمٗمًف سم٤مًمرومؼ  واعمداراة: وٓ حيّٛمٚمٝم٤م أيم ر ُمـ ـم٤مىمتٝم٤م: ٕن اًمٜمٗمس 

رسمل شمّمػم سم٥ًٌم اًمْمٖمط قمٚمٞمٝم٤م  ويمٗمٝم٤م قمـ ُمِمتٝمٞم٤مهت٤م أيم ر ُمـ اًمٕم٤مدة  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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٤مر ُمـ يد ص٤مطمٌٝم٤م: وم٢م ا ُمٓمٚم٘م٦م اًمٕمٜم٤من ذم ؿمٝمقاهت٤م  ومٞمخرج زُم٤مم آظمتٞم

شمرايمٛم٧م ٟم٤مر اًمِمٝمقة احل٤مّرة  اؿمتٕمٚم٧م ٓ حم٤مًم٦م  وأطمرىم٧م مجٞمع ممٚمٙم٦م 

اإلٟم٤ًمن: ومٕمغم اًم٤ًمًمؽ أن يتٛمٚمؽ ٟمٗمًف ذم أي٤مم ؾمٚمقيمف يمٓمٌٞم٥م طم٤م  : 

وأن خيٛمد ٟم٤مر اًمِمٝمقة سم٤مًمٓمر  اعمنموقم٦م  وم٢من ذم إـمٗم٤مء اًمِمٝمقة سمٓمريؼ 

ٞمتزوج  وم٢مٟمف ُمـ إُمر اإل ل  إقم٤مٟم٦م يم٤مُمٚم٦م قمغم ؾمٚمقك ـمريؼ احلؼ: ومٚم

اًمًٜمـ اًمٙمٌػمة اإل ٞم٦م  وومْمال قمـ أٟمف ُمٌدأ اًمٌ٘م٤مء ًمٚمٜمقع اإلٟم٤ًم،  وم٢من ًمف 

من »: ’واؾمٕم٤م ذم ؾمٚمقك ـمريؼ أظمرة: و ذا ىم٤مل رؾمقل اهلل ادورً 

إن مجاظة من »: ىم٤مل ×وقمـ قمكمّ . (9)شتزّوج ؾؼد أحرز كصف ديـه

ار، وافـوم افصحابة ـاكوا حّرموا ظذ أكػسفم افـساء، واإلؾطار بافـف

أترؽبون : بافؾقل، ؾلخزت أم شؾؿة رشول اهلل، ؾخرج إػ أصحابه ؾؼال

ؾؿن رؽب ظن  ظن افـساء ؟ إين آيت افـساء، وآـل بافـفار، وأكام بافؾقل،

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: وأكزل اهلل. «شـّتي ؾؾقس مـي

ھ  ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱڱ

 . (2)﴾ھ ھ ے ے ۓ

افدين متغ، ؾلوؽؾوا ؾقه برؾق، وٓ تؽرهوا إن هذا »: وىم٤مل رؾمقل اهلل

ظبادة اهلل إػ ظباد اهلل، ؾتؽوكوا ـافراـب ادـبّت، افذي ٓ شػرا ؿطع، وٓ 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . (9)شطفرا أبؼى

أُم٤م اًمذيـ ـمقوا أي٤مم قمٜمٗمقان اًمِم٤ٌمب  واٟمٓمٗم٠مت ٟم٤مهرة اًمِمٝمقات ؿمٞمئ٤م  

دظمٚمقا ُم٤م ًمدهيؿ  وم٤معمٜم٤مؾم٥م  ؿ أن جيّدوا ذم اًمري٤مو٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م أيم ر  وي

ذم اًمًٚمقك واًمري٤مو٦م سمخٓمقة رضمقًمٞم٦م: ومٙمٚمل قمّقدوا اًمٜمٗمس قمغم 

اًمري٤مو٤مت  ومتح  ؿ سم٤مب آظمر إمم أن شمٖمٚم٥م اًمٜمٗمس اًم٘مقى اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  

 . وشمّمػم اًم٘مقى اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمًّخرة حت٧م يمؼمي٤مء اًمٜمٗمس

فٖ التفْ٘ن: اسادسً  
اًمتٗمٝمٞمؿ أن يٕم٤مُمؾ اإلٟم٤ًمن ىمٚمٌف ذم أول إُمر يمٓمٗمؾ مل يٜمٗمتح ًم٤ًمٟمف  

ونق يريد أن يٕمّٚمٛمف إ يم٤مر  وإوراد  واحل٘م٤مهؼ  وأهار  سمٕمد 

اًمٕم٤ٌمدات  سمٙملل اًمدىم٦م  واًمًٕمل سمح٥ًم اعمرشم٦ٌم اًمتل نق ومٞمٝم٤م: وم٢م ا مل يٙمـ 

ُمـ أنؾ ومٝمؿ ُمٕم٤م، اًم٘مرآن  وإ يم٤مر  يٗمّٝمؿ اًم٘مٚم٥م اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم  ونق 

قم٦م أن اًم٘مرآن يمالم إ ل  وإ يم٤مر ُمذيمرات سم٤محلؼ شمٕم٤ممم  واًمٕم٤ٌمدات إـم٤م

ُٕمر اًمرّب: وإن يم٤من أنال ًمٗمٝمؿ اعمٕم٤م، اًمّمقري٦م ًمٚم٘مرآن  وإ يم٤مر  

ومٞمٗمّٝمؿ اًم٘مٚم٥م اعمٕم٤م، اًمّمقري٦م ُمـ اًمققمد  واًمققمٞمد  وإُمر  واًمٜمٝمل: 

 . وُمـ قمٚمؿ اعمٌدأ واعمٕم٤مد  سم٤معم٘مدار اًمذي أدريمف

وٟمتٞم،٦م نذا اًمتٗمٝمٞمؿ نق أٟمف سمٕمد اعمقافم٦ٌم سمٛمدة يٜمٗمتح ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م   

 ووووووووووووووووووووووووووووو



 33 التوهيذ: في آداب العبادات عاهة، ٍقراءة القرآى خاصة

 
 .   وُمتذيمرااويٙمقن اًم٘مٚم٥م  ايمرً 

ذم أول إُمر يم٤من اًم٘مٚم٥م ُمتٕمٚمل  واًمٚم٤ًمن ُمٕمّٚمل  وأُم٤م سمٕمد اٟمٗمت٤مح  

ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م  ومٞمٙمقن اًم٘مٚم٥م  ايمرا أّوٓ  ويتٌٕمف اًمٚم٤ًمن ذم اًمذيمر 

سمؾ رسمل يتٗمؼ أن اإلٟم٤ًمن ذم طم٤مًم٦م اًمٜمقم يٙمقن ًم٤ًمٟمف  ايمرا شمٌٕم٤م  :واحلريم٦م

٘مٔم٦م: وم٢م ا يم٤من اًم٘مٚم٥م ًمٚمذيمر اًم٘مٚمٌل  ّٕن اًمذيمر اًم٘مٚمٌل ٓ خيتّص سمح٤مل اًمٞم

  ويني اًمذيمر ُمـ ُمٚمٙمقت ٤مُمتذيمرا يٙمقن اًمٚم٤ًمن اًمت٤مسمع ًمف  ايمرا أيًْم 

 . (9)﴾ۉ ۉ ې ې ې﴿اًم٘مٚم٥م إمم اًمٔم٤منر 

وًمٞمٕمٚمؿ أن ُمـ أهار شمٙمرار إ يم٤مر  وإدقمٞم٦م  ودوام اًمذيمر   

: وىمد يم٤من ا  وقم٤مسمدً ٤م  وداقمٞمً اواًمٕم٤ٌمدة  اٟمٗمت٤مح ًم٤ًمن اًم٘مٚم٥م: ومٞمٙمقن  ايمرً 

يالطمٔمقن نذا إدب طمتك اًمٙمّٛمؾ ُمٜمٝمؿ  ومٗمل احلدي٨م أن أوًمٞم٤مء اهلل 

يم٤من ذم صالشمف  ومٖمٌم قمٚمٞمف  ومٚمّل  ×ُمقٟٓم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مد 

مازفت أردد هذه أية ظذ ؿؾبي حتى : أوم٤م   ؾُمئؾ قمـ ؾمٌٌف وم٘م٤مل

 . (2)شؿعتفا من ادتؽؾم هبا، ؾؾم يثبت جسؿي دعايـة ؿدرته

نل اًمذيمر اًم٘مٚمٌل: أُم٤م اًمذيمر وسم٤مجلٛمٚم٦م ومح٘مٞم٘م٦م اًمذيمر  واًمتذيمر   

اًمٚم٤ًم، ومٝمق ُمـ دوٟمف  يمر سمال ًم٥ّم  وؾم٤مىمط قمـ درضم٦م آقمت٤ٌمر سم٤معمرة  

يا أبا ذّر، رـعتان مؼتصدتان »: أٟمف ىم٤مل ٕمل  رّ  ’ومٕمـ اًمرؾمقل إيمرم

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . (9)«(دم تػؽر، خر من ؿقام فقؾة، وافؼؾب ٓه ) شاه

فٖ حضَس الملة: اساتؼً  
يم٤مُمٚم٦م  إ ا ص٤مرت صقرة سم٤مـمٜمٞم٦م ًمٚم٘مٚم٥م  إٟمل شمٜمت٩م اًمٕم٤ٌمدات ٟمتٞم،٦م  

وختّٛمر سم٤مـمـ اإلٟم٤ًمن هب٤م: وُمـ ومقاهد اًمٕم٤ٌمدات  أن شمت٘مقى إرادة اًمٜمٗمس  

ى ائ ﴿ومتٙمقن اًم٘مقى سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م  يم٤معمالهٙم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم احلؼ شمٕم٤ممم 

 . (3)﴾ڦ ڦ ڦ﴿  (2)﴾ائ ەئ ەئ

وإن ُمـ أهار اًمٕم٤ٌمدات  وومقاهدن٤م اعمٝمٛم٦م  اًمتل سم٘مٞم٦م اًمٗمقاهد ُم٘مدُم٦م  

فم٤منرن٤م  وسم٤مـمٜمٝم٤م  ُمًّخرة حت٧م :  ٤م  أن شمٙمقن ممٚمٙم٦م اًمٌدن سم،ٛمٞمٕمٝم٤م

إرادة اهلل شمٕم٤ممم  وشمٙمقن اًم٘مقى اعمٚمٙمقشمٞم٦م  واعمٚمٙمٞم٦م  ًمٚمٜمٗمس ُمـ ضمٜمقد اهلل  

ٟم٤ًمن اًمٓمٌٞمٕمل إ ٞم٤م  واًمٜمٗمس ُمرشم٤مو٦م سمٕم٤ٌمدة اهلل  وشمٜمٝمزم ضمٜمقد ومٞمّمٌح اإل

ًمٚم٘مٚم٥م  وم٢م ا  إسمٚمٞمس هن٤مهٞم٤َّم: ونذه اًمٜمت٤مه٩م ٓ حتّمؾ إٓ سم٤محلْمقر اًمٙم٤مُمؾ

 يم٤من اًم٘مٚم٥م ذم وىم٧م اًمٕم٤ٌمدة هم٤مومال  وؾم٤منٞم٤م  ومٕم٤ٌمدشمف شمِمٌف اًمٚمٝمق 

واًمٚمٕم٥م: وًمذا ٟمرى أٟمف سمٕمد ُميّض أرسمٕمقن  أو مخًقن ؾمٜم٦م  ٓ حيّمؾ أصمر 

ذم أٟمٗمًٜم٤م  سمؾ شمزداد يقُم٤م ومٞمقم فمٚمٛم٦م اًم٘مٚم٥م: ٕن قم٤ٌمدشمٜم٤م ىمِمقر سمال ًم٥ّم  

 . ووم٤مىمدة ًمٚمنماهط اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  وأداب اًم٘مٚمٌٞم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد ٟمّص قمغم أن اًمّمالة شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء   إن يمت٤مب  

واعمٜمٙمر: ومٚمل ا ٓ ٟمرى ذم أٟمٗمًٜم٤م نذا اًمٜمقر  وٓ ٟم،د ذم سم٤مـمٜمٜم٤م نذا 

 . اًمزاضمر  واعم٤مٟمع

اظبد اهلل ـلكك تراه، وان مل تؽن تراه »: ’ورد قمـ اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ 

 : ٘مٚم٥م: ُيٗم٤مد ُمـ نذا احلدي٨م ُمرشمٌت٤من ُمـ ُمراشم٥م طمْمقر اًم(9)شؾنكه يراك

وػ  أن اًم٤ًمًمؽ يٙمقن ُمِم٤مندا مج٤مل اجلٛمٞمؾ ذم دمٚمٞم٤مت طمية : ٕا

ـ اعمحي واحلْمقر ٓ سم٤محل٤مرض  وهم٤مومال قم  . اعمحٌقب قمغم ٟمحق يٙمقن ُمِمٖمق

ونل دون إومم  أن يرى اًم٤ًمًمؽ ٟمٗمًف طم٤مرضا ذم حميه  : افثاكقة

 . ويالطمظ أدب احلْمقر واعمحي

ن شمٙمقن ُمـ أنؾ اعم٘م٤مم إن يمٜم٧م شمًتٓمٞمع أ: يم٠من اًمرؾمقل آيمرم ي٘مقل 

إول  وشم٠ميت سمٕم٤ٌمدة اهلل قمغم  ًمؽ اًمٜمحق  وم٤مومٕمؾ  وإٓ ومال شمٖمٗمؾ قمـ أٟمؽ 

 . ذم اعمحي اًمرسمقمل

إّن افرجؾغ من أمتي يؼومان إػ افصالة، »: ’وذم طمدي٨م آظمر قمٜمف 

ورـوظفام، وشجودمها، واحد؛ وإن ما بغ صالهتام ما بغ افسامء 

رـعتغ مل حيّدث ؾقفام كػسه بقء من من صّذ »: ’: وىم٤مل(2)«وإرض

إن من افصالة دا يؼبل كصػفا، »: ’وقمٜمف (3)«ؽػر اهلل فه ذكوبه  افدكقا

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وثؾثفا، وربعفا، ومخسفا، إػ افعؼ؛ وإن مـفا دا تؾّف ـام يؾّف افثوب 

  (9)«اخلؾق، ؾقرضب هبا وجه صاحبفا

وجبت  ٓ جتتؿع افرؽبة، وافرهبة، دم ؿؾب، إٓ»: ×وىم٤مل اًمّم٤مد  

فه اجلـة؛ ؾنذا صّؾقت، ؾلؿبل بؼؾبك إػ اهلل ظّز وجّل؛ ؾنكه فقس من ظبد 

يؼبل بؼؾبه ظذ اهلل )ظّز وجّل( دم صالته ودظائه، إٓ أؿبل اهلل ظؾقه 

 . (2)«بؼؾوب ادممـغ، وأّيده مع موّدهتم إّياه باجلـة

وًمتحّمٞمؾ طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم اًمٕم٤ٌمدات  قمغم اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل أن يرومع  

أوٓ ُمقاٟمع احلْمقر  ونل شمِمت٧ّم اخلقاـمر  ويم رة اًمقاردات اًم٘مٚمٌٞم٦م: 

 : ونذه حتّمؾ ُمـ ـمري٘ملم

اًمتِمت٧م ُمـ إُمقر اخل٤مرضمٞم٦م  واحلقاس اًمٔم٤منري٦م  يم٠من يًٛمع : إول

ذم طم٤مل اًمٕم٤ٌمدة ؿمٞمئ٤م يتٕمٚمؼ سمف اًمْمٛمػم  ويٙمقن ُمٌدأ ًمٚمتخٞمالت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

أو أن  :ـ همّمـ إمم همّمـوشمتٍمف ومٞمف اًمقامه٦م  واعمتٍموم٦م  ومٞمٓمػم اخلٞم٤مل ُم

ف اعمتٍموم٦م:  قملم اإلٟم٤ًمن شمرى ؿمٞمئ٤م  ويٙمقن ُمٜمِم٠م شمِمت٧ّم اخل٤مـمر  وشمٍمُّ

. أو أن ؾم٤مهر طمقاس اإلٟم٤ًمن شمدرك ؿمٞمئ٤م  ومتحّمؾ ُمٜمف اٟمت٘م٤مٓت ظمٞم٤مًمٞم٦م

وىمد  يمر اًمٕمٚملء أّن ـمريؼ قمالج نذه إُمقر  نق رومع نذه إؾم٤ٌمب  يم٠من 

يٖمّض قمٞمٜمف  وٓ يّمكم ذم يّمكم اإلٟم٤ًمن ذم همروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م  أو ُمٙم٤من ظم٤مل  و

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اعمقاوع اًمتل دمٚم٥م اًمٜمٔمر: وًمٙمـ نذا ٓ يرومع شمٍّمف اخلٞم٤مل: ٟمٕمؿ نذا 

 . اًمٜمحق ُمـ اًمٕمالج رسمل ٓ خيٚمق ذم سمٕمض اًمٜمٗمقس ُمـ شم٠مصمػم

 : اًمتِمت٧م ُمـ إُمقر اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  ويٜمِم٠م ُمـ أُمريـ: افثاين

أّن ـم٤مهر اخلٞم٤مل نق سمٜمٗمًف ومّرار  يمٓم٤مهر ُمـ همّمـ إمم همّمـ: : أحدمها

أن : قمالضمف سم٤مًمري٤مو٦م  واًمؽمسمٞم٦م  واًمٕمٛمؾ قمغم اخلالف: وـمري٘م٦م اًمٕمالجو

اإلٟم٤ًمن طمٞمٜمل يريد أن يّمكم  هيٞمئ ٟمٗمًف سم٠من حيٗمظ ظمٞم٤مًمف ذم اًمّمالة  

وسمٛم،رد أن اخلٞم٤مل يريد أن يّٗمر ُمـ يده يًؽمضمٕمف ومقرا  ويٚمتٗم٧م إمم طم٤مًمف 

ل ذم مجٞمع طمريم٤مت اًمّمالة  وؾمٙمٜم٤مهت٤م  وأ يم٤مرن٤م: ونذا رسمل يٌدو ذم أو

  وًمٙمـ سمٕمد اًمٕمٛمؾ سمف ُمدة سمدىم٦م  يّمػم ـم٤مهٕم٤م طمتل  ٤مإُمر أُمرا صٕمًٌ 

ويرشم٤مض قمغم اإلـم٤مقم٦م سم٤مًمتدري٩م  واًمت٠مّ،  واًمّمؼم: ومٞمٛمٙمـ أن حيٌس 

اخلٞم٤مل ذم أول إُمر ذم قُمنم اًمّمالة  ومٞمحّمؾ طمْمقر اًم٘مٚم٥م ذم قُمنم 

ُمٜمٝم٤م  وسم٤مًمتدري٩م يزداد  ًمؽ  وٓ سمد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ أن ٓ يٞم٠مس: وم٢من اًمٞم٠مس 

ٌع اًمقنـ واًمْمٕمػ: وٟمقر اًمرضم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م  يقصؾ اإلٟم٤ًمن إمم يملل ُمٜم

ؾمٕم٤مدشمف: وًمٙمـ اًمٕمٛمدة ذم نذا اًم٤ٌمب نق طمّس آطمتٞم٤مج  اًمذي نق ومٞمٜم٤م 

ىمٚمٞمؾ  ٕن ىمٚمقسمٜم٤م مل شم١مُمـ سم٠من رأس اعم٤مل ذم ؾمٕم٤مدة اًمٕم٤ممل أظمر  ووؾمٞمٚم٦م 

٤مًم٦م اًمٕمٞمش ذم إي٤مم همػم اعمتٜم٤منٞم٦م  نق اًمّمالة  وم٢م ا آُمٜم٤ّم سمذًمؽ ومال حم

ؾمٜمًٕمك ذم حتّمٞمٚمف  وٓ ٟم،د ٕٟمٗمًٜم٤م ذم نذا اًمًٕمل  وآضمتٝم٤مد أي 

 . شمٕم٥م  أو ُمِم٘م٦م  أو شمٙمّٚمػ

وُمـ اًمقفم٤مهػ اعمٝمٛم٦م ًمٚم٤ًمًمؽ إمم اهلل  واعم،٤مند ذم ؾمٌٞمٚمف  أن يرومع  



 38 +الخويٌي لإلهام اآلداب الوعٌَية للصالة لُباب 

 
اًمٞمد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ذم ظمالل جم٤مندشمف  وؾمٚمقيمف  قمـ آقمتلد قمغم ٟمٗمًف: ومٞمتقضمف 

٘مدؾم٦م اًمٕمّمٛم٦م  واحلٗمظ: ويٕمتٛمد إمم ُم٥ًٌّم إؾم٤ٌمب  ويٓمٚم٥م ُمـ  اشمف اعم

قمغم شم٠ميٞمد  اشمف إىمدس: ويتيع ذم ظمٚمقاشمف إمم طميشمف: ويٓمٚم٥م إصالح 

 . طم٤مًمف: ُمع يملل اجلد ذم اًمٓمٚم٥م ُمٜمف شمٕم٤ممم  وم٢مٟمف ٓ ُمٚم،٠م همػم  اشمف اعم٘مدؾم٦م

طم٥م اًمدٟمٞم٤م: ٕن ىمٚمقسمٜم٤م عم٤م يم٤مٟم٧م خمتٚمٓم٦م سمح٥م اًمدٟمٞم٤م  وًمٞمس : وأخر

ن٤م: ومال حم٤مًم٦م أن نذا احل٥م ُم٤مٟمع ُمـ  ٤م ُم٘مّمد  وٓ ُم٘مّمقد  همػم شمٕمٛمػم

ومراغ اًم٘مٚم٥م وطمْمقره ذم  ًمؽ اعمحي اًم٘مدّد  وقمالج نذا اعمرض 

 . اعمٝمٚمؽ  واًمٗم٤ًمد اعمٌٞمد  نق اًمٕمٚمؿ  واًمٕمٛمؾ  اًمٜم٤مومٕم٤من

أُّم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  ذا اعمرض  ومٝمق اًمتٗمٙمر ذم صمٛمراشمف  وٟمت٤مه،ف:  

 . واعم٘م٤مي٦ًم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمْم٤مر واعمٝم٤مًمؽ احل٤مصٚم٦م ُمٜمف

ومل أؾّمس . (9)شرأس ـل خطقئة حب افدكقا»: ىم٤مل ×قمـ أمل قمٌداهلل 

ذم اًمٕم٤ممل ديـ يم٤م ب  وٓ ُمذن٥م سم٤مـمؾ: وُم٤م اشمٗمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٤ًمد إٓ 

سمقاؾمٓم٦م نذه اعمقسم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م: وإّن اًم٘متؾ  واًمٜمٝم٥م  واًمٔمٚمؿ  واًمتٕمدي  

وإن اًمٗم،قر  واًمٗمحِم٤مء  واًمنىم٦م  وؾم٤مهر . نل ٟمت٤مه٩م نذه اخلٓمٞمئ٦م

وًمٞمدة نذه اجلرصمقُم٦م ًمٚمٗم٤ًمد  واإلٟم٤ًمن اًمذي وىمر ومٞمف نذا  اًمٗم،٤مهع 

احل٥م  جم٤مٟم٥م جلٛمٞمع اًمٗمْم٤مهؾ اعمٕمٜمقي٦م  وان اًمِم،٤مقم٦م  واًمٕمّٗم٦م  

واًمًخ٤مء  واًمٕمداًم٦م اًمتل نل ُمٌدأ مجٞمع اًمٗمْم٤مهؾ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  ٓ دمتٛمع ُمع 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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طم٥م اًمدٟمٞم٤م: وإن اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  واًمتقطمٞمد ذم إؾملء  واًمّمٗم٤مت  

ت  وـمٚم٥م احلؼ  ورؤيتف  ُمْم٤مدة حل٥م اًمدٟمٞم٤م: وإن وإومٕم٤مل  واًمذا

ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمٜمٗمس  وؾمٙمقن اخل٤مـمر  واؾمؽماطم٦م اًم٘مٚم٥م اًمتل نل روح 

اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م  ٓ دمتٛمع ُمع طم٥م اًمدٟمٞم٤م  وإن همٜمك اًم٘مٚم٥م  واًمٙمراُم٦م  

وقمّزة اًمٜمٗمس  واحلري٦م  يمٚمٝم٤م ُمـ ًمقازم قمدم آقمتٜم٤مء سم٤مًمدٟمٞم٤م: واًمٗم٘مر  

  واًمرىّمٞم٦ّم  واًمتٛمّٚمؼ  ُمـ ًمقازم طم٥م اًمدٟمٞم٤م: واًمذًّم٦م  واًمٓمٛمع  واحلرص

وم٢م ا قمٚمؿ أن طم٥ّم اًمدٟمٞم٤م نق ُمٜمِم٠م مجٞمع اعمٗم٤مؾمد  ومٕمغم اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ 

 . اًمٓم٤مًم٥م ًمًٕم٤مدشمف  أن خيٚمع نذه اًمِم،رة سم،ذورن٤م قمـ اًم٘مٚم٥م

وأُم٤م ـمريؼ اًمٕمالج اًمٕمٛمكم ومٝمل أن يٕم٤مُمٚمف سم٤مًمْمّد  وم٢م ا يم٤من شمٕمٚم٘مف  

اًم٘مٚم٥م  سمًٌط اًمٞمد  واًمّمدىم٤مت  سملل  وُمٜم٤مل  وم٢مٟمف ي٘مٓمع ضمذورن٤م قمـ

اًمقاضم٦ٌم  واعمًتح٦ٌم  وم٢من ُمـ أهار اًمّمدىم٤مت  شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمالىم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م: 

و ذا يًتح٥ّم ًمإلٟم٤ًمن أن يتّمّد  سم٤مًمٌمء اًمذي حيٌّف  ويتٕمٚمؼ ىمٚمٌف سمف  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ

٦م  : وإن يم٤مٟم٧م قمالىمتف سمٗمخر  وشم٘مّدم  وري٤مؾم٦م  واؾمتٓم٤مًم(9)﴾پ

 . ومٚمٞمٕمٛمؾ وّدن٤م  ويرهمؿ اًمٜمٗمس طمتك شمّمػم إمم اًمّمالح

  مثل احلريص ظذ افدكقا مثل دودة افؼزّ »: ×قمـ سم٤مىمر اًمٕمٚمقم 

ـان أبعد هلا من اخلروج حتى   ـؾام ازدادت من افؼّز ظذ كػسفا فّػا

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . (9)شمتوت ؽاّم 

مثل افدكقا ـامء افبحر، ـؾام ذبه »: أٟمف ىم٤مل ×وروي قمـ اًمّم٤مد 

 .(2)«يزيد ظطشه حتى يؼتؾه  انإكسان ظطش

وم٠مٟم٧م ي٤م ـم٤مًم٥م احلؼ  واًم٤ًمًمؽ إمم اهلل  إ ا ـمّققم٧م ـم٤مهر اخلٞم٤مل   

وىمٞمّدت ؿمٞمٓم٤من اًمقامه٦م  وظمٚمٕم٧م ٟمٕمكم طم٥ّم اًمٜم٤ًمء  وإوٓد  وؾم٤مهر 

ڈ ژ ﴿: اًمِم١مون: واؾمت٠مٟم٧ًم سم،ذوة ٟم٤مر اًمٕمِمؼ ًمٗمٓمرة اهلل: وىمٚم٧م

٤ٌمب اًمًٗمر  ووضمدت ٟمٗمًؽ ظم٤مًمٞم٤م ُمـ ُمقاٟمع اًمًػم  ونّٞم٠مت أؾم، (3)﴾ژ

وم٘مؿ ُمـ ُمٙم٤مٟمؽ  وان،ر نذا اًمٌٞم٧م اعمٔمٚمؿ ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م  واعمٕمؼم اًمْمٞمؼ اعمٔمٚمؿ 

ًمٚمدٟمٞم٤م: واىمٓمع ؾمالؾمؾ اًمزُم٤من  وىمٞمقده: واٟم٩م سمٜمٗمًؽ ُمـ نذا اًمً،ـ: 

 . وأـمر ـم٤مهر اًم٘مدس إمم حمٗمؾ إٟمس

 : ُمـ نذه أداب

 التؼظ٘ن: األدب األٍل
قف قمغم ومٝمؿ قمٔمٛمتف  وٟم٤ٌمًمتف  وضمالًمتف  ويمؼمي٤مهف: ونذا ونق ُمقىم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اعمٕمٜمك ٓ ـم٤مىم٦م ًمٚمٌنم قمٚمٞمف  ٕن ومٝمؿ قمٔمٛم٦م يمؾ رء ُمٜمقط سمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘متف: 

وطم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن اًمنميػ ىمٌؾ شمٜمّزًمف إمم اعمٜم٤مزل اخلٚم٘مٞم٦م  وشمٓمّقره سم٤مٕـمقار 

اًمٗمٕمٚمٞم٦م  ُمـ اًمِم١مون اًمذاشمٞم٦م  واحل٘م٤مهؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ًمٚمحية اًمقاطمدي٦م: ونق 

٘م٦م اًمٙمالم اًمٜمٗمز  اًمذي نق ُم٘م٤مرقم٦م  اشمٞم٦م ذم احلية إؾملهٞم٦م: ونذه طم٘مٞم

احل٘مٞم٘م٦م ٓ حتّمؾ ٕطمد  ٓ سم٤مًمٕمٚمقم اًمرؾمٛمٞم٦م  وٓ سم٤معمٕم٤مرف اًم٘مٚمٌٞم٦م  وٓ 

سم٤معمٙم٤مؿمٗم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م  إٓ سم٤معمٙم٤مؿمٗم٦م اًمت٤مُم٦م اإل ٞم٦م ًمذات اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ 

أمل    وُمٜمف إمم اًمٜمٗمس اًمنميٗم٦م ًمقزم اهلل اعمٓمٚمؼ قمكم سمـ’اعم٤ٌمريم٦م

: وأُم٤م ؾم٤مهر اخلٚمؼ ومال ي٘مدرون قمغم أظمذ نذه احل٘مٞم٘م٦م إٓ ُمع ×ـم٤مًم٥م

اًمتٜمّزل قمـ ُم٘م٤مم اًمٖمٞم٥م إمم ُمقـمـ اًمِمٝم٤مدة  واًمتٓمقر سم٤مٕـمقار اعمٚمٙمٞم٦م  

واًمتٙمز سمٙمًقة إًمٗم٤مظ  واحلروف اًمدٟمٞمقي٦م  ونذا أطمد ُمٕم٤م، 

اًمتحريػ اًمذي وىمع ذم مجٞمع اًمٙمت٤مب اإل ل  واًم٘مرآن اًمنميػ: وقمدد 

ًمتحريػ ُمٓم٤مسمؼ ًمٕمدد ُمراشم٥م سمٓمقن اًم٘مرآن: إٓ أن اًمتحريػ ُمراشم٥م ا

قم٤ٌمرة قمـ اًمتٜمّزل قمـ اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ إمم اًمِمٝم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م  سمح٥ًم ُمراشم٥م 

اًمٕمقامل: واًمٌٓمقن نل اًمرضمقع ُمـ اًمِمٝم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م إمم اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ  

ومٛمٌدأ اًمتحريػ  وُمٌدأ اًمٌٓمقن  ُمتٕم٤ميم٤ًمن: واًم٤ًمًمؽ إمم اهلل إ ا وصؾ 

٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمٌٓمقن  ىمد ختٚمص ُمـ ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م إمم أي ُمرشمٌ

 . اًمتحريػ  إمم أن يّمؾ اًمٌٓمقن اعمٓمٚم٘م٦م ونل اًمٌٓمـ اًم٤ًمسمع

إّن ومٝمؿ قمٔمٛم٦م اًم٘مرآن ظم٤مرج قمـ ـمق  اإلدراك: وًمٙمـ اإلؿم٤مرة  
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اإلمج٤مًمٞم٦م إمم قمٔمٛم٦م نذا اًمٙمت٤مب اعمتٜمزل  واعمتٜم٤مول جلٛمٞمع اًمٌنم  ُمقضم٦ٌم 

 . ًمٗمقاهد يم ػمة

ؾ يمت٤مب إُم٤م سمٕمٔمٛم٦م ُمتٙمٚمٛمف ويم٤مشمٌف  وإُم٤م إن قمٔمٛم٦م يمؾ يمالم ويم 

سمٕمٔمٛم٦م اعمرؾمؾ اًمٞمف وطم٤مُمٚمف  وإُّم٤م سمٕمٔمٛم٦م طم٤مومٔمف وطم٤مرؾمف  وإُم٤م سمٕمٔمٛم٦م 

ؿم٤مرطمف وُمٌٞمّٜمف  وإُم٤م سمٕمٔمٛم٦م وىم٧م إرؾم٤مًمف ويمٞمٗمٞم٦م إرؾم٤مًمف: ومجٞمع نذه 

إُمقر ُمقضمقدة ذم نذه اًمّمحٞمٗم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م سم٤مًمقضمف إقمغم  وإورم  سمؾ 

إُم٤م أن ٓ يِم٤مريمف ذم رء ُمٜمٝم٤م أصال  نل ُمـ خمتّم٤مشمف: ومٙمؾ يمت٤مب آظمر 

 . أو ٓ يِم٤مريمف ذم مجٞمٕمٝم٤م

أُم٤م قمٔمٛم٦م ُمتٙمٚمٛمف  وُمٜمِمئف  وص٤مطمٌف  ومٝمق اًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٚمؼ  اًمذي  

مجٞمع أٟمقاع اًمٕمٔمٛم٦م اعمتّمقرة ذم اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت  ومجٞمع أٟمقاع اًم٘مدرة 

اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة  رؿمح٦م ُمـ دمٚمٞم٤مت قمٔمٛم٦م ومٕمؾ شمٚمؽ اًمذات 

يٛمٙمـ أن يت،غم احلؼ شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٔمٛم٦م ٕطمد  وإٟمل يت،غم هب٤م  اعم٘مدؾم٦م: وٓ

إن هلل تبارك »: ُمـ وراء آٓف احل،٥م  واًمنادىم٤مت  ومٗمل احلدي٨م

وتعاػ شبعغ أفف حجاب من كور وطؾؿة، فو ـشػت، ٕحرؿت 

 . (9)ششبحات وجفه دوكه

وأُم٤م قمٔمٛم٦م رؾمقل اًمقطمل  وواؾمٓم٦م اإليّم٤مل  ومٝمق ضمؼماهٞمؾ إُملم   

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 ’قمٔمؿ  اًمذي يتّمؾ سمذاك اًمروح إقمٔمؿ اًمرؾمقل إيمرمواًمروح إ

سمٕمد ظمروضمف قمـ اجلٚم٤ٌمب اًمٌنمي  وشمقضمٞمف ؿمٓمر ىمٚمٌف إمم طمية 

اجلؼموت  ونق أطمد أريم٤من دار اًمتح٘مؼ إرسمٕم٦م  سمؾ نق أقمٔمؿ أريم٤مهن٤م  

وأذف أٟمقاقمٝم٤م  ٕن شمٚمؽ اًمذات اًمٜمقراٟمٞم٦م  ُمٚمؽ ُمقيمؾ ًمٚمٕمٚمؿ  واحلٙمٛم٦م  

إـمٕمٛم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م  وُيٗم٤مد ُمـ يمت٤مب اهلل  وص٤مطم٥م إرزا  اعمٕمٜمقي٦م  و

 . وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م  شمٕمٔمٞمؿ ضمؼماهٞمؾ  وشم٘مديٛمف قمغم ؾم٤مهر اعمالهٙم٦م

وأُم٤م قمٔمٛم٦م اعمرؾمؾ إًمٞمف  وُمتحّٛموٚمف  ومٝمق اًم٘مٚم٥م اًمت٘مل  اًمٜم٘مل   

إمحدي  إطمدي  اجلٛمٕمل  اعمحٛمدي  اًمذي دمغم ًمف احلؼ شمٕم٤ممم سم،ٛمٞمع 

ؾملهٞم٦م  وإومٕم٤مًمٞم٦م: ونق ص٤مطم٥م اًمٜمٌقة اًمِم١مون اًمذاشمٞم٦م  واًمّمٗم٤مشمٞم٦م  وإ

اخلتٛمٞم٦م  واًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م  ونق أيمرم اًمؼمي٦م  وأقمٔمؿ اخلٚمٞم٘م٦م  وظمالص٦م 

اًمٙمقن  وضمقنرة اًمقضمقد  وقمّم٤مرة دار اًمتح٘مؼ  واًمٚمٌٜم٦م إظمػمة  

 . وص٤مطم٥م اًمؼمزظمٞم٦م اًمٙمؼمى  واخلالوم٦م اًمٕمٔمٛمك

ڳ ﴿ :وأُم٤م طم٤مومٔمف  وطم٤مرؾمف  ومٝمق  ات احلؼ ضمّؾ ضمالًمف  ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 . (9)﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ٞمٜمف  وم٤مًمذوات اعمٓمٝمرة اعمٕمّمقُم٦م  ُمـ رؾمقل اهلل إمم طمّ،٦م   وأُم٤م ؿم٤مرطمف  وُم

  اًمذـي نؿ ُمٗم٤مشمٞمح اًمقضمقد  وخم٤مزن اًمٙمؼمي٤مء  وُمٕم٤مدن احلٙمٛم٦م  #اًمٕمٍم

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . واًمقطمل  وأصقل اعمٕم٤مرف  واًمٕمقارف  وأصح٤مب ُم٘م٤مم اجلٛمع  واًمتٗمّمٞمؾ

ٞم٤مزم  وظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر  وأٟمقر وأُّم٤م وىم٧م اًمقطمل ومٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر  أقمٔمؿ اًمٚم 

زُمٜم٦م  ونل ذم احل٘مٞم٘م٦م وىم٧م وصقل اًمقزّم اعمٓمٚمؼ  واًمرؾمقل اخل٤مشمؿ  . ’ٕا

 : يٛمٙمـ إمج٤مل نذه اعم٘م٤مصد سمل ي٠ميت 

اًمدقمقة إمم ُمٕمروم٦م اهلل  وسمٞم٤من اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  ُمـ اًمِم١مون اًمذاشمٞم٦م  : أوٓ

ٗم٤مشمٞم٦م  وإومٕم٤مًمٞم٦م: وأيم رن٤م شمقطمٞمد اًمذات  وإؾملء  وإؾملهٞم٦م  واًمّم

 . وإومٕم٤مل: إ  ىمد ُ يمر ُمًت٘مًَم سمٕمْمف سم٤مًمٍماطم٦م  وسمٕمْمف سم٤مإلؿم٤مرة

وًمٞمٕمٚمؿ أن اعمٕم٤مرف  ُمـ ُمٕمروم٦م اًمذات إمم ُمٕمروم٦م إومٕم٤مل  ىمد  يمرت 

ذم نذا اًمٙمت٤مب اجل٤مُمع اإل ل قمغم ٟمحق شمدريمف يمؾ ـمٌ٘م٦م قمغم ىمدر 

يٌٞمّٜمقن  ويٗمّنون & واًمٗم٘مٝم٤مءواعمحدصمقن  اؾمتٕمدادن٤م  ومٕمٚملء اًمٔم٤منر  

اعمٕمروم٦م   آي٤مت اًمتقطمٞمد اًمنميٗم٦م  قمغم ٟمحق خي٤مًمػ  وي٤ٌميـ  شمٗمًػم أنؾ

 . وقمٚملء اًم٤ٌمـمـ

ويرى اًمٙم٤مشم٥م أّن يماِل اًمتٗمًػميـ صحٞمح ذم حمٚمف  ٕن اًم٘مرآن نق  

 . ؿمٗم٤مء إُمراض اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  يٕم٤مًم٩م يمؾ ُمريض قمغم ٟمحق ظمو٤مص

اًمٜمٗمقس  وشمٓمٝمػم اًمٌقاـمـ ُمـ أرضم٤مس  اًمدقمقة إمم هتذي٥م: اثاكقً  

اًمٓمٌٞمٕم٦م  وحتّمٞمؾ اًمًٕم٤مدة: وسم٤مجلٛمٚم٦م  يمٞمٗمٞم٦م اًمًػم  واًمًٚمقك إمم اهلل: 

 : ونذا اعمٓمٚم٥م ُمٜم٘مًؿ قمغم ؿمٕمٌتلم ُمٝمٛمتلم
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اًمت٘مقى سم،ٛمٞمع ُمراشمٌٝم٤م  اعمٜمدرج ومٞمٝم٤م اإِلقمراض اعمٓمٚمؼ قمل : إحدامها

 . ؾمقى اهلل

ٜمدرج ومٞمف اإلىم٤ٌمل قمغم اإليلن سمتلم اعمراشم٥م  واًمِم١مون  اعم: وإخرى

احلؼ  واًمرضمقع  واإلٟم٤مسم٦م إمم  اشمف اعم٘مدؾم٦م: ونذا ُمـ اعم٘م٤مصد اعمٝمٛم٦م  ذا 

اًمٙمت٤مب اًمنميػ  وأيم ر ُمٓم٤مًمٌف شمرضمع إمم نذا اعم٘مّمد  إُم٤م سمال واؾمٓم٦م  

 . وإُم٤م سم٤مًمقاؾمٓم٦م

ىمّمص إٟمٌٞم٤مء  وإوًمٞم٤مء  واحلٙملء: ويمٞمٗمٞم٦م شمرسمٞم٦م احلؼ اّي٤منؿ  : ثافثا

٢من ذم شمٚمؽ اًم٘مّمص ومقاهد ٓ حتَم  وشمٕمٚمٞملت يم ػمة: وشمرسمٞمتٝمؿ اخلٚمؼ: وم

وومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  واًمتٕمٚمٞملت  وأٟمقاع اًمؽمسمٞم٦م اًمرسمقسمٞم٦م  اعمذيمقرة  

 . واعمرُمقزة  ُم٤م حيػّم اًمٕم٘مؾ

إّن  يمر ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ^  ويمٞمٗمٞم٦م ؾمػمنؿ  وؾمٚمقيمٝمؿ  ويمٞمٗمٞم٦م  

ٔمؿ أسمقاب شمرسمٞمتٝمؿ قم٤ٌمد اهلل  وُمقاقمٔمٝمؿ  وجم٤مدٓهتؿ احلًٜم٦م  ُمـ أقم

اعمٕم٤مرف  واحلٙمؿ  وأقمغم أسمقاب اًمًٕم٤مدة واًمتٕم٤مًمٞمؿ  ىمد ومتحٝم٤م احلؼ 

)شمٕم٤ممم وضمّؾ جمده( قمغم قم٤ٌمده  ومٙمل أن ٕرسم٤مب اعمٕمروم٦م  وأصح٤مب 

اًمًٚمقك ُمٜمٝم٤م طمٔم٤م واومرا  وٟمّمٞم٤ٌم يم٤مومٞم٤م  ًمًقانؿ أيْم٤م ٟمّمٞم٥م واف  

ومٛم ال أنؾ اعمٕمروم٦م يدريمقن ُمـ اًمٙمريٛم٦م اًمنميٗم٦م . وؾمٝمؿ همػم حمدود

  ×إمم آظمر أي٤مت يمٞمٗمٞم٦م ؾمٚمقك إسمرانٞمؿ (9)﴾ڦ ڤ ڤ ڦ﴿

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وؾمػمه اعمٕمٜمقي  ويٕمٚمٛمقن ـمريؼ اًمًٚمقك إمم اهلل  واًمًػم إمم ضمٜم٤مسمف  

وطم٘مٞم٘م٦م ؾمػم إٟمٗمس  واًمًٚمقك اعمٕمٜمقي  ُمـ ُمٜمتٝمك فمٚمٛم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م  اًمتل 

  إمم إًم٘م٤مء ُمٓمٚمؼ اإلّٟمٞم٦ّم ﴾ڤ ڦ ڦ﴿قمؼّم قمٜمٝم٤م ذم  ًمؽ اعمًٚمؽ سمو 

وقم٤ٌمدة اًمٜمٗمس  واًمقصقل إمم ُم٘م٤مم اًم٘مدس   وإٟم٤مٟمٞم٦م  وشمرك اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م 

ہ ہ ہ ہ ھ ﴿و. واًمدظمقل ذم حمٗمؾ إٟمس

إؿم٤مرة إمم  ًمؽ ذم نذا اعمًٚمؽ: واًم٤ًمهرون يدريمقن ُمٜمٝم٤م  (9)﴾ھ

 . اًمًػم أوم٤مىمل  ويمٞمٗمٞم٦م شمرسمٞم٦م ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ أُّمتف  وشمٕمٚمٞمٛمف إّي٤منؿ

وقمغم نذا اعمٜمقال ؾم٤مهر اًم٘مّمص واحلٙم٤مي٤مت  ُم ؾ ىمّم٦م آدم   

  وُمقؾمك  ويقؾمػ  وقمٞمًك  وقمالُم٤مت ُمقؾمك ُمع اخلي: وإسمرانٞمؿ

 . وم٢من إوم٤مدات أنؾ اعمٕم٤مرف واًمري٤مو٤مت واعم،٤مندات ُمتٗم٤موشم٦م ُمع همػمنؿ

احلٙمؿ واعمقاقمظ ًمذات احلؼ اعم٘مدؾم٦م  إ  دقم٤م اًمٕم٤ٌمد سمٚم٤ًمن : ارابعً 

ىمدرشمف سمل يٜم٤مؾم٥م اًمدقمقة  إمم اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  واًمتقطمٞمد  واًمتٜمزيف  

يم٦م  وأواظمر ؾمقرة احلنم  وأواهؾ احلديد  وؾم٤مهر يمًقرة اًمتقطمٞمد اعم٤ٌمر

ُمقارد اًمٙمت٤مب اًمنميػ اإل ل: وٕصح٤مب اًم٘مٚمقب  واًمًقاسمؼ 

احلًٜمك  ُمـ نذه اًم٘مًٛم٦م طمٔمقظ ٓ حتَم: ومٛم ال أصح٤مب اعمٕم٤مرف 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿: يٗمٞمدون ُمـ اًمٙمريٛم٦م اعم٘مدؾم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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  ىمرب اًمٜم٤مومٚم٦م واًمٗمريْم٦م: ذم طملم (9)﴾ېئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 . ٤مهرون اخلروج سم٤مًمٌدن  وا ،رة  إمم ُمٙم٦م  أو إمم اعمديٜم٦م  ُم اليٗمٞمد اًمً

أطمقال اًمٙمٗم٤مر  واجل٤مطمديـ  واعمخ٤مًمٗملم ًمٚمحؼ  واحل٘مٞم٘م٦م  : اخامًس 

: وسمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م قمقاىم٥م أُمقرنؿ  ويمٞمٗمٞم٦م ×واعمٕم٤مٟمديـ ًمألٟمٌٞم٤مء  وإوًمٞم٤مء

سمقارنؿ  وناليمٝمؿ  يم٘مْم٤مي٤م ومرقمقن  وىم٤مرون  وٟمٛمرود  وؿمّداد  

وهمػمنؿ ُمـ اًمٙمٗمرة واًمٗم،رة: ومٗمل يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م  وأصح٤مب اًمٗمٞمؾ 

 . ُمقاقمظ  وطمٙمؿ  سمؾ ُمٕم٤مرف ٕنٚمٝم٤م

  وم٢من ومٞمٝم٤م ُمٓم٤مًم٥م ذيٗم٦م  ُمٜمٝم٤م ’ىمْم٤مي٤م همزوات رؾمقل اهلل: اشادًش 

إلي٘م٤مظ اعمًٚمٛملم ُمـ ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م   ’يمٞمٗمٞم٦م جم٤مندات أصح٤مب رؾمقل اهلل

 . ـمؾوسمٕم ٝمؿ ًمٚمٛم،٤مندة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  وإقمالء يمٚمٛم٦م احلؼ  وإُم٤مشم٦م اًم٤ٌم

 . سمٞم٤من ىمقاٟملم فم٤منر اًمنميٕم٦م  وأداب  واًمًٜمـ اإل ٞم٦م: اشابعً 

أطمقال اعمٕم٤مد  وسمرانلم إصم٤ٌمشمف  ويمٞمٗمٞم٦م اًمٕمذاب  واًمٕم٘م٤مب  : اثامـً  

 . واجلزاء  واًم قاب  وشمٗم٤مصٞمؾ اجلٜم٦م  واًمٜم٤مر  واًمتٕمذي٥م  واًمتٜمٕمٞمؿ

آطمت،٤مضم٤مت واًمؼمانلم اًمتل أىم٤مُمٝم٤م احلؼ شمٕم٤ممم سمٜمٗمًف  : اتاشعً 

اعمٓم٤مًم٥م احل٘م٦م  واعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  ُم ؾ آطمت،٤مج قمغم إصم٤ٌمت إلصم٤ٌمت 

 . احلؼ  واًمتقطمٞمد  واًمتٜمزيف  واًمٕمٚمؿ  واًم٘مدرة  وؾم٤مهر إوص٤مف اًمٙملًمٞم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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سمٕم٘مٞمديت  أٟم٤م اًمٙم٤مشم٥م  أٟمف مل ُيٙمت٥م إمم أن شمٗمًػم ًمٙمت٤مب اهلل  ّٕن  

قن ؿم٤مرطم٤م عم٘م٤مصد اًمٙمت٤مب اعمٗمّن  ُمٕمٜمك اًمتٗمًػم قمغم ٟمحق يمكّم  نق أن يٙم

نذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ  اًمذي نق سمِمٝم٤مدة . وسمٞم٤من ُمٜمٔمقر ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب

اهلل شمٕم٤ممم يمت٤مب ا داي٦م  واًمتٕمٚمٞمؿ  وٟمقر ـمريؼ ؾمٚمقك اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  يٚمزم 

اعمٗمّن أن يٕمّٚمؿ اعمتٕمٚمؿ ذم يمؾ ىمّّم٦م ُمـ ىمّمّمف  سمؾ ذم يمؾ آي٦م ُمـ آي٤مشمف  

ٞم ٞم٦م ا داي٦م إمم ـمريؼ اًمًٕم٤مدة  وؾمٚمقك ضمٝم٦م آنتداء إمم قم٤ممل اًمٖمٞم٥م  وطم

 . ـمريؼ اعمٕمروم٦م  واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ومٙمؿ ذم ىمّم٦م آدم  وطمقاء  وأظم٤ٌمرمه٤م ُمع إسمٚمٞمس  ُمـ اسمتداء ظمٚم٘مٝمل   

إمم ورودمه٤م إرض  اًمتل  يمرن٤م احلؼ شمٕم٤ممم ُمٙمررة ذم يمت٤مسمف  ُمـ 

اعمٕم٤مرف  واعمقاقمظ  ُمذيمقرة ومٞمٝم٤م  وُمرُمقز إًمٞمٝم٤م: ويمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕم٤مي٥م 

ويملٓهت٤م  وُمٕم٤مرومٝم٤م: ويمؿ ُمـ أظمال  إسمٚمٞمس ُمقضمقدة ومٞمٝم٤م   اًمٜمٗمس 

 . وٟمحـ قمـ  ًمؽ هم٤مومٚمقن

وسم٤مجلٛمٚم٦م  يمت٤مب اهلل نق يمت٤مب اعمٕمروم٦م  وإظمال   واًمدقمقة إمم  

اًمًٕم٤مدة  واًمٙملل: ويمت٤مب اًمتٗمًػم ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن يمت٤مسم٤م قمروم٤مٟمٞم٤م  

إّن . ًم٘مرآنوأظمالىمٞم٤م  وُمٌٞمّٜم٤م ًم٤ًمهر ضمٝم٤مت اًمدقمقة إمم اًمًٕم٤مدة اًمتل ذم ا

اعمٗمّن اًمذي يٖمٗمؾ قمـ نذه اجلٝم٦م  أو يٍمف قمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر  أو ٓ هيتؿ هب٤م  

ىمد همٗمؾ قمـ ُم٘مّمقد اًم٘مرآن  واعمٜمٔمقر إصكم إلٟمزال اًمٙمت٥م  وإرؾم٤مل 
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اًمرؾمؾ: ونذا نق اخلٓم٠م اًمذي طمرم إُم٦م آؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ ىمرون  ُمـ  

 سمد ًمٜم٤م ُمـ اإلوم٤مدة ُمـ اًم٘مرآن اًمنميػ  وؾمّد ـمريؼ ا داي٦م قمغم اًمٜم٤مس  ومال

أن ٟم٠مظمذ اعم٘مّمقد ُمـ شمٜمزيؾ نذا اًمٙمت٤مب ُمـ نذا اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف  ُمع ىمٓمع 

اًمٜمٔمر قمـ اجلٝم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمؼمن٤مٟمٞم٦م اًمتل شمٗمٝمٛمٜم٤م اعم٘مّمد: ومٛمّمٜمػ 

 پپ پٻ ٻ پ ٻ﴿: اًمٙمت٤مب أقمَرف سمٛم٘مّمده  ونق اًمذي ىم٤مل

 . ومٕمّرف نذا اًمٙمت٤مب سم٠مٟمف يمت٤مب ا داي٦م. (9)﴾ڀ ڀ

ذا اًمٌٞم٤من اٟمت٘م٤مد اًمتٗم٤مؾمػم: وم٢من يمؾ ُمٗمن وسم٤مجلٛمٚم٦م  ًمٞمس ُم٘مّمقدٟم٤م ُمـ ن 

ىمد حتّٛمؾ اعمِم٤م  اًمٙم ػمة  طمتك صٜمػ يمت٤مسم٤م ذيٗم٤م  ومٚمٚمف دّرنؿ  وقمغم اهلل 

أضمرنؿ  سمؾ ُم٘مّمقدٟم٤م نق أٟمف ٓ سمد ُمـ أن يٗمتح ًمٚمٜم٤مس ـمريؼ اإلوم٤مدة ُمـ 

نذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ اًمذي نق اًمٙمت٤مب اًمقطمٞمد ذم اًمًٚمقك إمم اهلل  وأقمٔمؿ 

٤مًمؼ  واعمخٚمق   واًمٕمروة اًمقصم٘مك  واحلٌؾ اعمتلم  وؾمٞمٚم٦م ًمٚمرسمط سملم اخل

ؽ سمٕمّز اًمرسمقسمٞم٦م: ومّم٤مطم٥م نذا اًمٙمت٤مب ًمٞمس نق اًمًٙم٤ميمل ًّ ًمٚمتٛم
(2)  

نذا اًمٙمت٤مب ًمٞمس ًمإلقم،٤مز وم٘مط  وًمٚمّدًٓم٦م قمغم . (4)وؾمٞمٌقيف  (3)واًمِمٞمخ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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صد  اًمٜمٌل إيمرم  سمؾ نق يمت٤مب إطمٞم٤مء اًم٘مٚمقب سم٤محلٞم٤مة إسمدي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

٤معمٗمّن ٓسمد ُمـ أن يٕمٚمؿ اًمِم١مون اإل ٞم٦م  ويرضمع اًمٜم٤مس واعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م: وم

ۀ ۀ ﴿إمم شمٗمًػمه ًمتٕمّٚمؿ اًمِم١مون اإل ٞم٦م  طمتك شمتحّمؾ اإلوم٤مدة ُمٜمف 

وم٠مي . (9)﴾ھ ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ہ ھ ھ

ظمنان أقمٔمؿ ُمـ أن ٟم٘مرأ اًمٙمت٤مب اإل ل ُمٜمذ صمالصملم  أو أرسمٕملم ؾمٜم٦م  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿وٟمراضمع اًمتٗم٤مؾمػم  وٟمحرم ُم٘م٤مصده  

 . (2)﴾ڀ ڀ ڀپ 

 سفغ الوَاًغ ٍالحجة ت٘ي الوستف٘ذ ٍالمشآى الكشٗن: األدب الخاًٖ
 : نذه احل،٥م يم ػمة  ُمٜمٝم٤م

طم،٤مب رؤي٦م اًمٜمٗمس  ومػمى اعمتٕمٚمؿ ٟمٗمًف ُمًتٖمٜمٞم٦م  أو همػم حمت٤مضم٦م : أوٓ

ًمإلوم٤مدة  ونذا ُمـ أصقل ُمٙم٤مهد اًمِمٞمٓم٤من  إ  يزّيـ ًمإلٟم٤ًمن اًمٙملٓت 

سمل ومٞمف  ويً٘مط ُمـ قمٞمٜمف يمؾ رء ؾمقى اعمقنقُم٦م  ويريض اإلٟم٤ًمن  وي٘مٜمٕمف 

ُم٤م قمٜمده: يم٠من ي٘مٜمّع أنؾ اًمت،قيد سمذاك اًمٕمٚمؿ اجلزهل  ويزّيٜمف ذم أقمٞمٜمٝمؿ  إمم 

طمّد يً٘مط ؾم٤مهر اًمٕمٚمقم ُمـ أقمٞمٜمٝمؿ  وحيرُمٝمؿ ومٝمؿ اًمٙمت٤مب اًمٜمقرا، اإل ل: 

رسم٤مب  ويِمٖمؾ أنؾ اًمتٗم٤مؾمػم اعمتٕم٤مروم٦م سمقضمقه اًم٘مراءات  وأراء اعمختٚمٗم٦مٕ 

اًمٜمزول  وؿم٠مٟمف: ومٕمغم اعمًتٗمٞمد أن خير  مجٞمع نذه احل،٥م  اًمٚمٖم٦م  ووىم٧م 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . ويٜمٔمر إمم اًم٘مرآن ُمـ وراهٝم٤م  وٓ يت٠مظمر قمـ ىم٤مومٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم

ّقة  مل ي٘مٜمع سمذًمؽ اعم٘م٤مم    إّن ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ ُمع ُم٤م ًمف ُمـ اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمٌٜم

ىمك ؿمخّم٤م يم٤مُمال )اخلي( ىم٤مل ًمف  ومل يتقىمػ ذم ُم٘م٤مم قمٚمٛمف اًمِم٤مُمخ  وطملمٓ 

 ،(9)﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿: ؾ شمقاوع وظمْمقعسمٙم

ـ أظمذن٤م سمد ُم  . وص٤مر ُمالزُم٤م خلدُمتف طمتك أظمذ ُمٜمف اًمٕمٚمقم اًمتل 

مل ي٘مٜمع سمٛم٘م٤مم ؿم٤مُمخ اإليلن  واًمٕمٚمؿ اخل٤مص سم٤مٕٟمٌٞم٤مء   ×وإسمرانٞمؿ 

وم٠مراد أن يرشم٘مل ُمـ ُم٘م٤مم  :(2)﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿: وم٘م٤مل

ن اهلل شم٤ٌمرك اإليلن اًم٘مٚمٌل إمم آـمٛمئٜم٤من اًمِمٝمقدي: وأقمٔمؿ ُمـ  ًمؽ أ

ٺ ﴿: وشمٕم٤ممم ي٠مُمر ٟمٌٞمّف اخل٤مشمؿ  ونق أقمرف ظمٚمؼ اهلل  سم٤مًمٙمريٛم٦م اًمنميٗم٦م

 . (3)﴾ٺ ٿ ٿ

طم،٤مب أراء اًمٗم٤مؾمدة  واعمذان٥م اًم٤ٌمـمٚم٦م  ونذا ىمد يٙمقن ُمـ : اثاكقً 

ونذا . اؾمتٕمداد اًمِمخص  وإهمٚم٥م أٟمف يقضمد ُمـ اًمتٌٕمٞم٦م واًمت٘مٚمٞمد ؾمقء

٦م: ُم ال  إ ا رؾمخ ذم ُمـ احل،٥م اًمتل طم،ٌتٜم٤م قمـ ُمٕم٤مرف اًم٘مرآن ظم٤مص

ىمٚمقسمٜم٤م اقمت٘م٤مد سم٤مٓؾمتلع ُمـ إب  أو إم  أو ُمـ ضمٝمٚم٦م أنؾ اعمٜمؼم  شمٙمقن 

نذه اًمٕم٘مٞمدة طم٤مضم٦ٌم سمٞمٜمٜم٤م وسملم أي٤مت اًمنميٗم٦م اإل ٞم٦م: وم٢من وردت آٓف 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ُمـ أي٤مت  واًمرواي٤مت  خت٤مًمػ شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة  إُم٤م أن ٟمٍمومٝم٤م قمـ 

وردت آي٤مت يم ػمة :  ٤مل  ًمؽفم٤منرن٤م  وإُم٤م أن ٓ ٟمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ٟمٔمر اًمٗمٝمؿ: ُم

ذم ًم٘م٤مء اهلل وُمٕمرومتف  ووردت رواي٤مت يم ػمة ذم نذا اعمقوقع  ويم ػم ُمـ 

: ×ًمألهٛم٦ماإلؿم٤مرات  واًمٙمٜم٤مي٤مت  واًمتٍمحي٤مت ذم إدقمٞم٦م  واعمٜم٤مضم٤مة  

سم٥ًٌم ٟمِمقء قم٘مٞمدة ًمٚمٕمقام سم٠من ـمريؼ ُمٕمروم٦م اهلل ُمًدود سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م   وًمٙمـ

  قمغم سم٤مب اًمتٗمٙمر ذم اًمذات  وي٘مٞمًقن سم٤مب ُمٕمروم٦م اهلل  وُمِم٤مندة مج٤مًمف

قمغم اًمقضمف اعمٛمٜمقع  سمؾ اعمٛمتٜمع: وم٢مُّم٤م أن ي١مّوًمقا  ويقضّمٝمقا شمٚمؽ 

اًمٜمّمقص  وإُّم٤م أّٓ يدظمٚمقا ذم نذا اعمٞمدان أصال  وٓ يٕمّرومقا أٟمٗمًٝمؿ 

اعمٕم٤مرف اًمتل نل ىمّرة قملم إٟمٌٞم٤مء  وإوًمٞم٤مء: ومٛمّل يقضم٥م إؾمػ 

إٟمف هم٤مي٦م سمٕم ٦م : ٙمـ أن ي٘م٤مل ومٞمفاًمِمديد ٕنؾ اهلل أن سم٤مسم٤م ُمـ اعمٕمروم٦م يٛم

إٟمٌٞم٤مء  وُمٜمتٝمك ُمٓمٚمقب إوًمٞم٤مء  ىمد ؾمّدوه قمغم اًمٜم٤مس  طمتك قُمّد اًمتٗمّقه 

إّن ن١مٓء يرون أّن ُمٕم٤مرف إٟمٌٞم٤مء  وإوًمٞم٤مء  ذم ُم٤م . سمف حمض اًمٙمٗمر

 . خيتص سمذات احلؼ شمٕم٤ممم  وأؾملهف  وصٗم٤مشمف  ُم٤ًموي٦م عمٕم٤مرف اًمٕمقام ومٞمف

ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: ًم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

إن ُمٝم،قري٦م اًم٘مرآن  ٤م ُمراشم٥م يم ػمة  وُمٜم٤مزل ٓ حتَم   :(9)﴾ۅ

أشمرى أٟمٜم٤م ا ا ضمّٚمدٟم٤م نذه اًمّمحٞمٗم٦م اإل ٞم٦م . وًمٕمٚمٜم٤م ُمتّمٗمقن سم٤مًمٕمٛمدة ُمٜمٝم٤م

ضمٚمدا ٟمٔمٞمٗم٤م  وىمٞمّل: وقمٜمد ىمراءهت٤م  أو آؾمتخ٤مرة هب٤م  ىمٌّٚمٜم٤من٤م  وووٕمٜم٤من٤م 
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ًم٥م قمٛمرٟم٤م ذم دمقيده  أشمرى إ ا سومٜم٤م هم٤م. قمغم أقمٞمٜمٜم٤م  ُم٤م اختذٟم٤مه ُمٝم،قرا؟ 

وضمٝم٤مشمف اًمٚمٖمقي٦م  واًمٌٞم٤مٟمٞم٦م  واًمٌديٕمٞم٦م  ىمد أظمرضمٜم٤م نذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ 

أشمرى إ ا شمٕمّٚمٛمٜم٤م اًم٘مراءات اعمختٚمٗم٦م  وأُم ٤م ٤م  ىمد ختّٚمّمٜم٤م . قمـ اعمٝم،قري٦م؟

نؾ إ ا شمٕمٚمٛمٜم٤م وضمقه إقم،٤مز اًم٘مرآن  وومٜمقن . ُمـ قم٤مر ن،ران اًم٘مرآن؟

ٜم٤مشمف  ىمد ختّٚمّمٜم٤م ُمـ ؿمٙمقى رؾمقل اهلل ًّ  ؟ نٞمٝم٤مت  وم٢مٟمف ًمٞمس رء ُمـ حم

إن اًم٘مرآن يمت٤مب إ ل  . نذه إُمقر ُمقردا ًمٜمٔمر اًم٘مرآن  وُمٜمّزًمف اًمٕمٔمٞمؿ

اًم٘مرآن نق احلٌؾ اعمتّمؾ سملم اخل٤مًمؼ  واعمخٚمق   . وومٞمف اًمِم١مون اإل ٞم٦م

وٓ سمد ُمـ أن يقضمد اًمرسمط اعمٕمٜمقي  وآرشم٤ٌمط اًمٖمٞمٌل  سمتٕمٚمٞملشمف سملم قم٤ٌمد 

سمٛمقاقمظ اهلل شمٕم٤ممم  وُمقاقمظ إٟمٌٞم٤مء  واحلٙملء  اهلل وُمرسّمٞمٝمؿ  إ ا اشمٕمٔمٜم٤م 

اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن  ومل اخّتذٟم٤مه ُمٝم،قرا  وإٓ وم٤مًمٖمقر ذم اًمّمقرة اًمٔم٤منري٦م 

ًمٚم٘مرآن  إظمالد إمم إرض  وُمـ وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من  وٓ سمد ُمـ 

 . آؾمتٕم٤م ة سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م

طم،٤مب آقمت٘م٤مد سم٠مٟمف ًمٞمس ٕطمد طمؼ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًم٘مرآن : اثافثً 

نميػ  إٓ سمل يمتٌف اعمٗمّنون  أو ومٝمٛمقه: وم٘مد اؿمتٌف قمغم اًمٜم٤مس اًمتٗمٙمر  اًم

واًمتدسّمر  ذم أي٤مت اًمنميٗم٦م  سم٤مًمتٗمًػم سم٤مًمرأي  اعمٛمٜمقع: وهبذا اًمرأي 

اًمٗم٤مؾمد  واًمٕم٘مٞمدة اًم٤ٌمـمٚم٦م  ضمٕمٚمقا اًم٘مرآن قم٤مري٤م ُمـ مجٞمع ومٜمقن آؾمتٗم٤مدة  

٦م  واختذوه ُمٝم،قرا سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  طملم ص٤مرت آؾمتٗم٤مدات إظمالىمٞم

اإلوم٤مدة ُمـ ىمّم٦م : واإليلٟمٞم٦م  واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م  ٓ رسمط  ٤م سم٤مًمتٗمًػم: وُمٜمٝم٤م ُم ال

ُمقؾمك واخلي قمٔمٛم٦م ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ  وآداب ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمتٕمٚمؿ ًمٚمٛمٕمّٚمؿ  اًمتل 

 . شمٌٚمغ ُمـ أي٤مت اعمذيمقرة قمنميـ أدسم٤م
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طم،٤مب اعمٕم٤ميص  واًمٙمدورات  احل٤مصٚم٦م ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من  : ارابعً 

 . وقمّمٞم٤من رب اًمٕم٤معملم

ٙمؾ قمٛمؾ صقرة ذم قم٤ممل اعمٚمٙمقت شمٜم٤مؾمٌف  وًمف صقرة ذم ُمٚمٙمقت إّن ًم 

اًمٜمٗمس أيْم٤م: إُّم٤م ٟمقراٟمٞم٦م ومٞمٙمقن اًم٘مٚم٥م ُمٓمّٝمرا وُمٜمّقرا  وٓه٘م٤م ًمٚمت،ٚمٞم٤مت 

اًمٖمٞمٌٞم٦م  وفمٝمقر احل٘م٤مهؼ  واعمٕم٤مرف ومٞمف  وإُم٤م أن يّمػم ُمٚمٙمقت اًمٜمٗمس سمف 

ٕمٙمس   وذم نذه اًمّمقرة يٙمقن اًم٘مٚم٥م يم٤معمرآة اعمدّٟم٦ًم  ٓ شمٜم٤موظمٌٞم ً  ٤مفمٚملٟمٞمً 

ومٞمٝم٤م اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  واحل٘م٤مهؼ اًمٖمٞمٌٞم٦م: وعم٤م يم٤من اًم٘مٚم٥م ذم نذه احل٤مًم٦م ي٘مع 

سم٤مًمتدري٩م حت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمِمٞمٓم٤من  ويٙمقن اعمتٍمف ذم ممٚمٙم٦م اًمروح إسمٚمٞمس  

ومٞم٘مع اًمًٛمع  واًمٌٍم  وؾم٤مهر اًم٘مقى ذم شمٍمف  اك اخلٌٞم٨م  ويٜمًد 

أي٤مت اًمًٛمع سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمـ اعمٕم٤مرف  واعمقاقمظ آ ٞم٦م  وٓ شمرى اًمٕملم 

اًم٤ٌمنرة اإل ٞم٦م  وشمٕمٛمك قمـ احلؼ  وآصم٤مره  وآي٤مشمف: وٓ يتٗمّ٘مف اًم٘مٚم٥م ذم 

پ ﴿: اًمديـ  وحيرم ُمـ اًمتٗمٙمر ذم أي٤مت  واًمٌٞمّٜم٤مت: ىم٤مل احلؼ شمٕم٤ممم

ٹ  ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 . ومٞمٙمقن ٟمٔمرنؿ إمم اًمٕم٤ممل يمٜمٔمر إٟمٕم٤مم. (9)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

٥م سمقاؾمٓم٦م  ٤مم مّهتف ذم اًمدٟمٞم٤م  طم،٤مب طم٥ّم اًمدٟمٞم٤م  ومٞمٍمف اًم٘مٚم: اخامًس 

وشمٙمقن وضمٝم٦م اًم٘مٚم٥م  ٤مُم٤م إمم اًمدٟمٞم٤م  ويٖمٗمؾ اًم٘مٚم٥م سمقاؾمٓم٦م نذه اعمح٦ٌم قمـ 
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 يمر اهلل  ويٕمرض قمـ اًمذيمر  واعمذيمقر: ويمٚمل ازدادت اًمٕمالىم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م  

وأوو٤مقمٝم٤م  ازداد طم،٤مب اًم٘مٚم٥م وخ٤مُم٦م: وًمٕمؾ اعمراد ُمـ أىمٗم٤مل اًم٘مٚمقب 

ي٦م اًمنميٗم٦م گ گ گ گ ڳ  ک﴿: اعمذيمقرة ذم ٔا

ىمٗم٤مل  وأهمالل اًمٕمالهؼ اًمدٟمٞمقي٦م  ىم٤مل شمٕم٤ممم(9)﴾ڳ ٱ ﴿:   نل نذه ٕا

ومٙمل أن همػم . (2)﴾پ ڀ ڀ ڀ* ٻ پ پ* ٻ ٻ 

ف ذم اًمٕم٤ممل اًمٔم٤منر   ًّ اعمٓمّٝمر اًمٔم٤منري  ممٜمقع قمـ فم٤منر نذا اًمٙمت٤مب  وُم

ـ  شمنميٕم٤م وشمٙمٚمٞمٗم٤م  يمذًمؽ ممٜمقع ُمـ ُمٕم٤مرومف  وُمقاقمٔمف  وسم٤مـمٜمف  وّهه  ُم

ٻ  ٻ﴿: صم٤م سم٠مرضم٤مس اًمتٕمّٚم٘م٤مت اًمدٟمٞمقي٦م  وىم٤مل شمٕم٤ممميم٤من ىمٚمٌف ُمتٚمق

: ومٖمػم اعمت٘مل سمح٥ًم شم٘مقى اًمٕم٤مُم٦م  وهمػم اعم١مُمـ (3)﴾ڀ ڀ پپ پٻ پ

ٟمقار اًمّمقري٦م عمقاقمٔمف  وقم٘م٤مهده احل٘م٦م:  سمح٥ًم إيلن اًمٕم٤مُم٦م  حمروم ُمـ ٕا

وهمػم اعمت٘مل  وهمػم اعم١مُمـ  سمح٥ًم ؾم٤مهر ُمراشم٥م اًمت٘مقى اخل٤مص  وشم٘مقى 

ـ ؾم٤مهر ُمراشمٌٝم٤م ظم٤مص اخل٤مص  وشم٘مقى أظمّص   . اخلقاص  حمروم ُم

 . حضَس الملة: األدب الخالج
 . وىمد شمٜم٤موًمٜم٤مه ذم آداب اًمٕم٤ٌمدات قم٤مُم٦م
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 األدب الشاتغ 
اًمتٗمٙمر نق أن يت،ًس ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م اعم٘مّمد  واعم٘مّمقد  وعم٤م  

يم٤من ُم٘مّمد اًم٘مرآن ا داي٦م إمم ؾمٌؾ اًمًالم  واخلروج ُمـ مجٞمع ُمراشم٥م 

٤ممل اًمٜمقر  وا داي٦م إمم ـمريؼ ُمًت٘مٞمؿ  ومال سمد ُمـ أن حيّّمؾ اًمٔمٚملت إمم قم

اإلٟم٤ًمن سم٤مًمتٗمٙمر ذم أي٤مت اًمنميٗم٦م ُمراشم٥م اًمًالُم٦م  ُمـ اعمرشم٦ٌم اًمداٟمٞم٦م 

اًمراضمٕم٦م إمم اًم٘مقى اعمٚمٙمٞم٦م إمم ُمٜمتٝمك اًمٜمٝم٤مي٦م ومٞمٝم٤م  ونل طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٚم٥م 

  ونق أن يالىمل احلؼ  ×اًمًٚمٞمؿ  قمغم ُم٤م ورد شمٗمًػمه قمـ أنؾ اًمٌٞم٧م

ٞمف همػمه: وشمٙمقن ؾمالُم٦م اًم٘مقى اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م  و٤مًم٦م ىم٤مرئ وًمٞمس وم

اًم٘مرآن  وم٢مهن٤م ُمقضمقدة ذم نذا اًمٙمت٤مب اًمًلوي  وٓ سمد ُمـ أن 

يًتخرضمٝم٤م سم٤مًمتٗمٙمر  وم٢م ا ص٤مرت اًم٘مقى اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ؾم٤معم٦م قمـ اًمتٍّمف 

اًمِمٞمٓم٤م،  وحتّّمؾ ـمر  اًمًالُم٦م  وقمٛمؾ هب٤م  ومٗمل يمؾ ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمًالُم٦م 

،ق ُمـ فمٚمٛم٦م  ويت،غم ومٞمف اًمٜمقر اًم٤ًمـمع اإل ل ىمٝمرا  اًمتل حتّمؾ ًمف  يٜم

طمتك إ ا ظمٚمص قمـ مجٞمع أٟمقاع اًمٔمٚملت  اًمتل أو ٤م فمٚملت قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م  

سم،ٛمٞمع ؿم١موهن٤م  وآظمرن٤م فمٚمٛم٦م اًمتقضّمف إمم اًمٙم رة سمتلم ؿم١موهن٤م  يت،غم 

اًمٜمقر اعمٓمٚمؼ ذم ىمٚمٌف  وهيديف إمم ـمريؼ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمًت٘مٞمؿ  ونق ذم نذا 

 . (9)﴾چ چ چ ڇ ڇ﴿ـمريؼ اًمرّب  اعم٘م٤مم 

وىمد وردت رواي٤مت يم ػمة ذم ظمّمقص اًمتٗمٙمر ذم ُمٕم٤م، اًم٘مرآن   
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إن هذا افؼرآن ؾقه مـار اهلدى، »: ىم٤مل ×وآشمٕم٤مظ سمف  ومٕمـ أمل قمٌد اهلل

ومصابقح افّدجى؛ ؾؾقجل جال بكه، ويػتح فؾضقاء كظره، ؾنن افتػؽر 

يمل أن : : أي(9)شت بافـورحقاة ؿؾب افبصر، ـام يؿق ادستـر دم افظؾام

اإلٟم٤ًمن ٓ سمد ًمف ُمـ اًمٜمقر اًمٔم٤منري إ ا ُمِمك ذم اًمٔمٚملت  طمتك يّم٤من 

ُمـ ظمٓمر اًمً٘مقط ذم اعمزٓت  ٓسمّد ًمف ُمـ أن يٛمٌم ذم فمٚملت ـمريؼ 

اًمًػم إمم أظمرة  وإمم اهلل  سم٤مًم٘مرآن اًمذي نق ٟمقر ا داي٦م  واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 . ي٘مع ذم اعمزّٓت اعمٝمٚمٙم٦مذم ـمريؼ اًمٕمروم٤من  واإليلن  يمل ٓ 

واًمٕمٛمدة ذم نذا اًم٤ٌمب أن يٗمٝمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤م اًمتٗمٙمر اعمٛمدوح؟  ومال سمد  

ًمإلٟم٤ًمن ُمـ أن يٓمٚم٥م ُمـ اًم٘مرآن اعم،ٞمد اًمنميػ ؾمٌؾ اًمًالُم٦م  وُمٕمدن 

ي٦م اًمنميٗم٦م ۀ ۀ ﴿: اًمٜمقر اعمٓمٚمؼ  واًمٓمري٘م٦م اعمًت٘مٞمٛم٦م  ويدرك ُمٗم٤مد ٔا

  (2)﴾ھ ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ہ ھ ھ

وتعؾؿوا افؼرآن، ؾاكه ربقع افؼؾوب؛ »: ×أُمػم اعم١مُمٜملموُمٕمٜمك ىمقل 

: وٓ يٓمٚم٥م ُمـ اًم٘مرآن ؿمٗم٤مء (3)شواشتشػعوا بـوره، ؾنكه صػاء افصدور

إُمراض اجلًلٟمٞم٦م وم٘مط  سمؾ جيٕمؾ قمٛمدة اعم٘مّمد ؿمٗم٤مء إُمراض 

اًمروطم٤مٟمٞم٦م  اًمذي نق ُم٘مّمد اًم٘مرآن  سمؾ ُم٤م ٟمزل اًم٘مرآن ًمِمٗم٤مء إُمراض 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ٟمٌٞم٤مءًمؽ اجلًلٟمٞم٦م  وإن يم٤من   ^ ًمٚمِمٗم٤مء اجلًل،  حيّمؾ سمف: ومل يٌٕم قا ٕا

رواح  . وإن يم٤مٟمقا يِمٗمقن  ومٝمؿ أـم٤ٌمء اًمٜمٗمقس  واًمِم٤مومقن ًمٚم٘مٚمقب وٕا

التطث٘ك: األدب الخاهس  
ونق أٟمف طمٞمٜمل يتٗمٙمر اإلٟم٤ًمن ذم يمؾ آي٦م ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م  يٓمٌؼ  

سمف: ُمٗم٤مدن٤م ذم طم٤مًمف  ويرومع ٟم٘مّم٤مٟمف سمقاؾمٓم٦م نذا اًمتٓمٌٞمؼ  ويِمٗمل أُمراوف 

ُم ال ذم ىمّم٦م آدم اًمنميٗم٦م  يتٗمٙمر ذم ؾم٥ٌم ـمرد اًمِمٞمٓم٤من قمـ ضمٜم٤مب 

ومٞمٓمّٝمر ٟمٗمًف ُمٜمف  ٕن   اًم٘مدس ُمع شمٚمؽ اًمً،دات  واًمٕم٤ٌمدات اًمٓمقيٚم٦م

ُم٘م٤مم اًم٘مرب اإل ل ُم٘م٤مم اعمٓمّٝمريـ  ومٛمع إوص٤مف  وإظمال  

اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  ٓ يٛمٙمـ اًم٘مدوم إمم  ًمؽ اجلٜم٤مب اًمرومٞمع: ويٗمٞمد ُمـ أي٤مت 

: ُمٌدأ قمدم ؾم،قد إسمٚمٞمس نق رؤي٦م اًمٜمٗمس  واًمٕم،٥م  ومٓمٌّؾاًمنميٗم٦م أن 

: ويتٗمٙمر ذم ؾم٥ٌم ُمزّي٦م آدم  (9)﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئەئ وئ وئ﴿

وأومْمٚمٞمتف قمغم اعمالهٙم٦م  ومٜمتّمػ ٟمحـ أيْم٤م سمٛم٘مدار اًمٓم٤مىم٦م سمذاك اًم٥ًٌم  

 ،(2)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿: اًمذي نق شمٕمٚمٞمؿ إؾملء  ىم٤مل شمٕم٤ممم

سمٛم٘م٤مم أؾملء اهلل: يمل أن واعمرشم٦ٌم اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ شمٕمٚمٞمؿ إؾملء نق اًمتح٘مؼ 

أن هلل تسعا : (3)اعمرشم٦ٌم اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اإلطمّم٤مء  اًمذي نق ذم اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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نق اًمتح٘مؼ سمح٘مٞم٘متٝم٤م اًمتل شمٜمٞمؾ  وتسعغ اشام من أحصاها دخل اجلـة،

 . اإلٟم٤ًمن ضمٜم٦م إؾملء

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُم ال آظمر 

ومال . (9)﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ُمـ أن يالطمظ نؾ نذه إوص٤مف اًم الصم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمٚمٞمف؟   سمد ًمٚم٤ًمًمؽ

ونؾ جيُِؾ ىمٚمٌف إ ا  يمر اهلل  وخي٤مف؟ وإ ا شمٚمٞم٧م قمٚمٞمف أي٤مت اًمنميٗم٦م 

اإل ٞم٦م يزداد ٟمقر اإليلن ذم ىمٚمٌف؟ ونؾ اقمتلده  وشمقيمٚمف قمغم احلؼ شمٕم٤ممم؟ 

أو أٟمف ُمـ يمؾ نذه اخلقاص حمروم ؟: وم٢من أراد أن يٗمٝمؿ أٟمف ُمـ احلؼ شمٕم٤ممم 

٤مهػ  وىمٚمٌف ُمـ ظمقومف وضمؾ  ومٚمٞمٜمٔمر إمم أقملًمف: اإلٟم٤ًمن اخل٤مهػ ٓ ظم

يت،٤مه ذم حمي اًمٙمؼمي٤مء قمغم ُم٘م٤مُمف اعم٘مدس  وٓ هيتؽ احلرُم٤مت اإل ٞم٦م 

ذم طمْمقر احلؼ  وإ ا ىمقي اإليلن سمتالوة أي٤مت اإل ٞم٦م  يني ٟمقر 

  اإليلن إمم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٔم٤منري٦م أيْم٤م  ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن اًم٘مٚم٥م ٟمقراٟمٞم٤م

وٓ يٙمقن اًمٚم٤ًمن  واًمٙمالم  واًمٕملم  واًمٜمٔمر  واًمًٛمع  وآؾمتلع  

وم٤مًمٌنم اًمٜمقرا، نق اًمذي شمٙمقن مجٞمع ىمقاه اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م  . ٟمقراٟمٞم٦م

ُمٜمػمة: وومْمال قمـ نداي٦م ٟمٗمًف إمم اًمًٕم٤مدة  واًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ  يْمٞمئ 

 . ًم٤ًمهر اخلٚمؼ  وهيدهيؿ إمم ـمريؼ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ؾمت٘م٤مُم٦م  وآقمقضم٤مج  واًمِم٘م٤موة  واًمًٕم٤مدة  نق أن إّن اعمٞمزان ذم آ 

يٙمقن ُمًت٘مٞمل  وصحٞمح٤م  ذم ُمٞمزان يمت٤مب اهلل: وعم٤م يم٤من ظمٚمؼ رؾمقل اهلل 

نق اًم٘مرآن  وم٤مًمالزم ًمف أن جيٕمؾ ظمٚم٘مف ُمقاوم٘م٤م ًمٚم٘مرآن  طمتك يٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٤م 

أكا أول واؾد ظذ افعزيز اجلبّار »: ’خلٚمؼ اًمقزّم اًمٙم٤مُمؾ: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ا ؾعؾتم بؽتاب اهلل، م: ، وـتابه، وأهل بقتي، ثم أّمتي ثم أشلهلميوم افؼقامة

وظزيت، وجاليل، : ؾقؼول اجلبار»: وذم طمدي٨م آظمر. (9)«وبلهل بقتي؟

: (2)شوارتػاع مؽاين، ٕـرمن افقوم من أـرمك، وٕهقـن من أهاكك

وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف إ ا مل ٟمٙمـ ٟمحٞمل أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  وُمٕم٤مرومف  سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م  

ٞم٘متٝم٤م  ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم،ٞم٥م رؾمقل اهلل ذم  ًمؽ اًمٞمقم  وم٠مي واًمتح٘مؼ سمح٘م

إن٤مٟم٦م أقمٔمؿ ُمـ أن شمٜمٌذ ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن  ودقمقاشمف  وراء اًمٔمٝمر: ومٚمٞمس 

إيمرام اًم٘مرآن  وأنٚمف  ونؿ أنؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م  سمت٘مٌٞمؾ ضمٚمد اًم٘مرآن  أو 

رضاهحٝمؿ اعم٘مدؾم٦م وم٘مط  سمؾ اًمت٘مٌٞمؾ نذا ُمرشم٦ٌم وٕمٞمٗم٦م ُمـ آطمؽمام  

ُم٘مٌقل   ومٝمذا آطمؽمام ^  وأواُمرنؿٚمٜم٤م سم٠مواُمرهواًمتٙمريؿ  وإ ا قمٛم

 . وآ ومٝمق ؿمٌٞمف سم٤مٓؾمتٝمزاء  واًمٚمٕم٥م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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عم٤م يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘م٦م اًمّمالة نل اًمٕمروج إمم ُم٘م٤مم اًم٘مرب  واًمقصقل إمم  

قمال  ومٚمٚمقصقل إمم اعم٘مّمد إقمغم  واًمٖم٤مي٦م ُم٘م٤مم طمْمقر احلؼ ضمّؾ و

وأؿمقاك نذا اًمٓمريؼ  . اًم٘مّمقى  يٚمزم ـمٝم٤مرات همػم اًمٓمٝم٤مرات اًمٔم٤منري٦م

وُمقاٟمع نذا اًمٕمروج  ىمذارات ٓ يتٛمٙمـ اًم٤ًمًمؽ ُمع اشمّم٤مومف سم٢مطمدان٤م ُمـ 

اًمّمٕمقد إمم نذه اعمرىم٤مة  واًمٕمروج هبذا اعمٕمراج: ويٚمزم اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل ذم 

اٟمع يمل يتّّمػ سم٤مًمٓمٝم٤مرة  ويتٞمّن ًمف اًمٓمٝمقر اًمذي نق سمداي٦م إُمر رومع اعمق

ُمـ قم٤ممل اًمٜمقر: وُم٤م دام اًم٤ًمًمؽ مل يتٓمّٝمر ُمـ مجٞمع اًم٘مذارات اًمٔم٤منري٦م  

واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  واًمٕمٚمٜمٞم٦ّم  واًمني٦م  ٓ يٙمقن ًمف أي طمظ ُمـ اعمحي 

 : واحلْمقر: وًمذًمؽ ُمراشم٥م صمالصم٦م  نل

ٗمس اعمٚمقصم٦م سمٚمقث شمٓمٝمػم أٓت  واًم٘مقى اًمٔم٤منري٦م ًمٚمٜم: ادرتبة إوػ

 . ُمٕمّمٞم٦م وزّم اًمٜمٕمؿ  سملء اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح  اًمٓم٤منر  اًمٓمٝمقر

ختٚمٞم٦م اًم٤ٌمـمـ ُمـ أرضم٤مس إظمال  اًمٗم٤مؾمدة  اًمتل : ادرتبة افثاكقة 

وم٤ًمدن٤م أيم ر  وقمالضمٝم٤م أصٕم٥م  ونل قمٜمد أصح٤مب آرشمٞم٤مض أنؿ: 

ٓ  ٕٟمف ُم٤م دام اخلٚمؼ اًم٤ٌمـمٜمل ًمٚمٜمٗمس وم٤مؾمدا  واًم٘مذارات اعمٕمٜمقي٦م حمٞمٓم٦م هب٤م 

 . شمٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم اًم٘مدس  وظمٚمقة إٟمس
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شمٓمٝمػم اًم٘مٚم٥م  ُمـ اًمتٕمّٚمؼ سمٖمػم احلؼ  واًمتقضّمف إمم : ادرتبة افثافثة

ٟمٗمًف  وإمم اًمٕم٤ممل: ومٛمٜمِم٠م ىمذارات اًم٘مٚم٥م مجٞمٕم٤م طم٥م اًمدٟمٞم٤م  اًمذي نق 

رأس يمؾ ظمٓمٞمئ٦م  وطم٥ّم اًمٜمٗمس اًمذي نق أّم إُمراض: وُم٤م داُم٧م 

ؾ ومٞمٝم٤م أصمر ُمـ حم٦ٌم اهلل: ضمذور نذه اعمح٦ٌم ذم ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ  ٓ حيّم

وُم٤مدام ذم ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ سم٘م٤مي٤م ُمـ نذه اعمح٦ٌم مل يٙمـ ؾمػمه إمم اهلل سمؾ إمم 

  اًمٜمٗمس  واًمدٟمٞم٤م  واًمِمٞمٓم٤من

إّن اًمتٓمٝمػم ُمـ طم٥م اًمٜمٗمس  واًمدٟمٞم٤م  نق أول ُمرشم٦ٌم شمٓمٝمػم ذم اًمًٚمقك  

إمم اهلل: ٕن اًمًٚمقك ىمٌؾ نذا اًمتٓمٝمػم ًمٞمس ؾمٚمقيم٤م  وإٟمل يٓمٚمؼ  ًمؽ قمغم 

اعم٤ًمحم٦م وإ ا مل يٙمـ إلسمٚمٞمس  ُمـ أول ومٓمرة اإلٟم٤ًمن إمم آظمرن٤م  ؾمٌٞمؾ 

شمٍّمف ومٞمٝم٤م  ومٝمق إٟم٤ًمن إ ل ٓنقيت  ونق ُمـ ىمرٟمف إمم ىمدُمف ٟمقر  

وـمٝم٤مرة  وؾمٕم٤مدة: وم٘مٚمٌف ٟمقر احلؼ  وٓ يتقضّمف ًمٖمػم احلؼ: وىمقاه اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  

واًمٔم٤منري٦م  ٟمقراٟمٞم٦م  وـم٤منرة  وٓ يتٍمف ومٞمٝم٤م ؾمقى احلؼ  وًمٞمس 

ُم ؾ نذا اعمقضمقد اًمنميػ . ومٞمٝم٤م طمظ  وٓ جلٜمقده ومٞمٝم٤م شمٍّمفإلسمٚمٞمس 

ـم٤منر ُمٓمٚم٘م٤م  وٟمقر ظم٤مًمص  وُم٤م شم٘مدم ُمـ  ٟمٌف  وُم٤م شم٠مظّمر  ُمٖمٗمقر ًمف  

ونق ص٤مطم٥م اًمٗمتح اعمٓمٚمؼ  وواضمد ُم٘م٤مم اًمٕمّمٛم٦م اًمٙمؼمى سم٤مٕص٤مًم٦م  

وؾم٤مهر اعمٕمّمقُملم واضمدون ًمذاك اعم٘م٤مم شمٌٕم٤م ًمتٚمؽ اًمذات اعم٘مدؾم٦م  ونق 

 . ٦م  اًمذي نق اًمٙملل قمغم اإلـمال ص٤مطم٥م ُم٘م٤مم اخل٤م ٞم

وإ ا شمٚمّقث ٟمقر اًمٗمٓمرة سم٤مًم٘مذارات اًمّمقري٦م  واعمٕمٜمقي٦م  ومٌٛم٘مدار  

اًمتٚمّقث يٌٕمد قمـ سم٤ًمط اًم٘مرب  وهُيّ،ر ُمـ طمية إٟمس  طمتك يّمؾ 
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إمم ُم٘م٤مم يٜمٓمٗمئ ومٞمف ٟمقر اًمٗمٓمرة سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م  وشمّمػم اعمٛمٚمٙم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م: 

٤م  ذم شمٍّمف اًمِمٞمٓم٤من: ومٞمٙمقن ويٙمقن فم٤منرن٤م  وسم٤مـمٜمٝم٤م  وّهن٤م  وقمٚمٜمٝم

اًمِمٞمٓم٤من ىمٚمٌف  وؾمٛمٕمف  وسمٍمه  ويده  ورضمٚمف: وشمٙمقن مجٞمع أقملًمف 

ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م: وإ ا وصؾ أطمد إمم نذا اعم٘م٤مم  ومٝمق اًمِمّ٘مل اعمٓمٚمؼ  وٓ يرى 

وضمف اًمًٕم٤مدة أسمدا  وسملم ن٤مشملم اعمرشمٌتلم ُم٘م٤مُم٤مت وُمراشم٥م ٓ حيّمٞمٝم٤م إٓ 

ُمـ أصح٤مب اًمٞمٛملم: وُمـ يم٤من  اهلل: وُمـ يم٤من إمم أومؼ اًمٜمٌقة أىمرب  ومٝمق

 . إمم أومؼ اًمِمٞمٓم٤من أىمرب ومٝمق ُمـ أصح٤مب اًمِملل

 للتَجِ إلى الواء للطْاسٓ الملث٘ٔفٖ اٙداب  (أ

إذا أردت افطفارة، وافوضوء، ؾتؼدم »: ىم٤مل ×قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مد  

إػ اداء تؼدمك إػ رمحة اهلل؛ ؾنن اهلل ؿد جعل اداء مػتاح ؿربته، 

ظذ بساط خدمته، وـام أن رمحة اهلل تطّفر ذكوب افعباد،  ومـاجاته، ودفقاًل 

ڎ ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـذفك افـجاشات افظاهرة يطفرها اداء ٓ ؽر،

ک ک ک گ  کڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ۀ  ۀں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم. (9)﴾گ

: ومٙمل حيٞمل سمف يمؾ رء ُمـ ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م  يمذًمؽ سمرمحتف  (2)﴾ہ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وشمٗمٙمر ذم صٗم٤مء اعم٤مء  ورىّمتف  . ب اًمٓم٤مقم٤متوومْمٚمف  ضمٕمؾ طمٞم٤مة اًم٘مٚمق

وـمٝم٤مرشمف  وسمريمتف  وًمٓمٞمػ اُمتزاضمف سمٙمؾ رء  واؾمتٕمٛمٚمف ذم شمٓمٝمػم 

إقمْم٤مء  اًمتل أُمرك اهلل سمتٓمٝمػمن٤م  وأِت سمآداهب٤م ذم ومراهْمف  وؾمٜمٜمف  وم٢من 

حت٧م يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ومقاهد يم ػمة  وم٢م ا اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م سم٤محلرُم٦م اٟمٗم،رت ًمؽ 

ذ ظمٚمؼ اهلل يم٤مُمتزاج اعم٤مء سم٤مٕؿمٞم٤مء  ي١مدي قمٞمقن ومقاهده قمـ ىمري٥م: صمؿ قم٤م

مثل ادممن »: ’يمؾ رء طمّ٘مف  وٓ يتٖمػم ُمٕمٜم٤مه  ُمٕمتؼما ًم٘مقل رؾمقل اهلل

ادخؾص اخلافص ـؿثل اداء، وفتؽن صػوتك مع اهلل تعاػ دم مجقع 

ضاظتك ـصػوة اداء حغ أكزفه من افسامء، وشاّمه ضفورا؛ وضّفر ؿؾبك 

 .(9)شرة جوارحك باداءبافتؼوى، وافقؼغ، ظـد ضفا

ذم نذا احلدي٨م ًمٓم٤مهػ  ودىم٤مهؼ  وإؿم٤مرات  وطم٘م٤مهؼ  حتٞمل ىمٚمقب 

أنؾ اعمٕمروم٦م  وشمٕمٓمل إرواح اًمّم٤مومٞم٦م ٕصح٤مب اًم٘مٚمقب طمٞم٤مة ضمديدة: 

 : نل

ؿمٌّف اعم٤مء  سمؾ أّوًمف  سمرمح٦م احلؼ: وعم٤م يم٤من دمكّم اًمرمح٦م اًمقاؾمٕم٦م : أوٓ

هر اعمقضمقدات اًمدٟمٞمقي٦م  ضمٕمٚمف اإل ٞم٦م ذم اعم٤مء اعمٚمٙمل اًمٔم٤منري أيم ر ُمـ ؾم٤م

اهلل شمٕم٤ممم ًمتٓمٝمػم اًم٘مذارات اًمّمقري٦م  سمؾ ُم٤مء اًمرمح٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم إ ا ٟمزل  

وفمٝمر  ذم يمؾ ٟمِم٠مة ُمـ ٟمِمآت اًمقضمقد  وذم يمؾ ُمِمٝمد ُمـ ُمِم٤مند 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ٚمؽ اًمٜمِم٠مة  وسمل شميٓمّٝمر  ٟمقب قم٤ٌمد اهلل قمغم وومؼ  اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝمقد 

عم٤مء ُمٗمت٤مح ىمرسمف  ودًمٞمؾ يٜم٤مؾم٥م  ًمؽ احل٤مل: ومٕمٚمؿ أن احلؼ شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ا

ذم نذا احلدي٨م اًمنميػ إمم ُمراشم٥م اًمٓمٝم٤مرة  ×وأؿم٤مر. سم٤ًمط رمحتف

 : سم٤مًمٓمريؼ اًمٙمٚمٞم٦م وسملّم أرسمع ُمراشم٥م يمٚمٞم٦ّم  نل

شمٓمٝمػم إقمْم٤مء  ومٞمٚمزم أنؾ اعمراىم٦ٌم  واًمًٚمقك إمم اهلل  : ادرتبة إوػ

ا أن ٓ يتقىّمٗمقا قمٜمد صقر إؿمٞم٤مء  وفمقانرن٤م  سمؾ ٓسمّد ُمـ أن جيٕمٚمق

اًمٔم٤منر ُمرآة ًمٚم٤ٌمـمـ: وم٢م ا شمٚم٧ًٌم أقمْم٤مؤنؿ سم٤مًمًٜمـ  واًمٗمراهض اإل ٞم٦م  

وآداهب٤م  شمٔمٝمر ومقاهدن٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سم٤مًمتدري٩م  وشمٜمٗم،ر قمٞمقن إهار اإل ٞم٦م  

 . وشمٜمٙمِمػ  ؿ عمح٦م ُمـ أهار اًمٕم٤ٌمدة  واًمٓمٝم٤مرة

ثم ظاذ خؾق اهلل ـامتزاج اداء بإصقاء، : ×ىم٤مل: ادرتبة افثاكقة 

: ’ء حؼه، وٓ يتّغر ظن معـاه، معتزا فؼول رشول اهلليمدي ـل ر

ُم٤م يرشمٌط  ×ومٌلّم  ؛(9)«مثل ادممن ادخؾص )اخلافص( ـؿثل اداء»

سمٛمٕم٤مُمٚم٦م اإلٟم٤ًمن ظمٚمؼ اهلل: ونذا طمٙمؿ ضم٤مُمع يٌلّم يمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مذة اًم٤ًمًمؽ 

 . ًمٚمٛمخٚمق 

: يمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًم٤ًمًمؽ احلؼ شمٕم٤ممم  ي٘مقل × يمر: ادرتبة افثافثة

صػوتك مع اهلل دم مجقع ضاظتك ـصػوة اداء حغ أكزفه من وفتؽن »

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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: يٕمٜمل يٚمزم ًمٚم٤ًمًمؽ إمم اهلل أن يٙمقن ظم٤مًمّم٤م ُمـ «افسامء وشاّمه ضفورا

شمٍمف اًمٓمٌٞمٕم٦م  وٓ يٙمقن ًمٙمدورهت٤م  وفمٚمٛمتٝم٤م  ـمريؼ إمم ىمٚمٌف  وشمٙمقن 

 . مجٞمع قم٤ٌمداشمف ظم٤مًمٞم٦م قمـ مجٞمع اًمنمك اًمٔم٤منري  واًم٤ٌمـمٜمل

ٕظمػم  ونق وفمٞمٗم٦م أنؾ اًمري٤مو٦م  احلٙمؿ ا ×وسمٕمد نذا سملم 

وضّفر ؿؾبك بافتؼوى، وافقؼغ، ظـد تطفر جوارحك »: واًمًٚمقك وىم٤مل

 : وذم نذا إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مُملم ؿم٤مخملم ٕنؾ اعمٕمروم٦م شباداء

 . اًمت٘مقى  ويملًمف شمرك همػم احلؼ: أحدمها 

 . اًمٞم٘ملم  ويملًمف ُمِم٤مندة طمْمقر اعمحٌقب: وأخر

ٍَّ األصل فٖ ّزا الثاب،  ب( فٖ الطَْس ٍَّ إها الواء
  ٍإها األسض

ًمإلٟم٤ًمن اًم٤ًمًمؽ ؾمٌٞمؾ اًمقصقل إمم اعم٘مّمد إقمغم  وُم٘م٤مم اًم٘مرب  

 : اًمرسمقمل  ـمري٘م٤من قمغم ٟمحق يمكم

وًمف ُم٘م٤مم اًمٙمّٚمٞم٦م  وإص٤مًم٦م  ونق اًمًػم إمم اهلل سم٤مًمتقضّمف إمم : أحدمها 

 ُم٘م٤مم اًمرمح٦م اعمٓمٚم٘م٦م  وظمّمقص٤م اًمرمح٦م اًمرطمٞمٛمٞم٦م  ونل رمح٦م شمقصؾ يمؾ

ُمقضمقد إمم يملًمف اًمالهؼ سمف  ومالسمد ًمٚم٤ًمًمؽ إمم اهلل ُمـ أن يرى اًمتٓمٝمػم سملء 

اًمرمح٦م صقرة إلوم٤مدشمف ُمـ اًمرمح٦م اإل ٞم٦م اًمٜم٤مزًم٦م  وُم٤م داُم٧م آؾمتٗم٤مدة ًمف 

 . ٓسمد ُمـ أن ي٘مقم سم٠مُمرن٤م  ُمٞمًقرة

إ ا ىمٍمت يده قمٜمٝم٤م سم٥ًٌم اًم٘مّمقر اًمذايت  أو شم٘مّمػمه  : وأخر 
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 يٙمـ ًمف سمّد ُمـ اًمتقضّمف سمذًّمتف  وُمًٙمٜمتف  ووم٘مره  وسم٥ًٌم وم٘مد ُم٤مء اًمرمح٦م  مل

ووم٤مىمتف: وم٢م ا ضمٕمؾ  ًّم٦م قمٌقديتف ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف  وشمقضّمف سم٤موٓمراره اًمذايت  

ووم٘مره اًمذايت  وإُمٙم٤مٟمف اًمذايت  وظمرج ُمـ اًمتٕمزز  واًمٖمرور  وطم٥م 

اًمٜمٗمس  يٜمٗمتح ًمف سم٤مب آظمر ُمـ اًمرمح٦م  وشمٌدل سم٠مرض اًمٓمٌٞمٕم٦م أرض 

اب أطمد اًمٓمٝمقريـ  ويّمػم ُمقردا ًمؽمطمؿ اًمرمح٦م اًمٌٞمْم٤مء  ويّمػم اًمؽم

احلؼ شمٕم٤ممم وشمٚمٓمٗمف: ويمٚمل ىمقي ذم اإلٟم٤ًمن اًمٜمٔمر إمم  ًّم٦م ٟمٗمًف  يم٤من ُمقردا 

 . ًمٚمرمح٦م أيم ر

 فٖ ًثزٓ هي آداب الَضَء الثاطٌ٘ٔ ٍالملث٘ٔ (ت

إكام أمر بافوضوء، فقؽون افعبد ضاهرا، »: ×ورد قمـ آُم٤مم اًمرو٤م 

ـاجاته اّياه مطقعا فه ؾقام أمر، كؼقّا من إذا ؿام بغ يدي اجلبّار، وظـد م

إرجاس وافـجاشة، مع ما ؾقه من ذهاب افؽسل، وضرد افـعاس، 

ومٙمٞمػ إ ا يم٤من اًم٘مٚم٥م ُمٕمدٟم٤م  :(9)شوتزـقة افػماد، فؾؼقام بغ يدي اجلبّار

ًمٚمٙم ٤موم٤مت  وُمٌتغًم سم٤مًم٘م٤م ورات اعمٕمٜمقي٦م  اًمتل نل أصؾ اًم٘مذارات  ُمع أن 

 :(2)شػ ٓ يـظر إػ صورـم بل يـظر إػ ؿؾوبؽمإن اهلل تعا»: ذم اًمرواي٦م

شمزيمٞم٦م اًم٘مٚم٥م ذم نذا احلدي٨م اًمنميػ ُمـ ومقاهد اًمقوقء   ×وُمـ ضمٕمٚمف

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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يٕمٚمؿ أن ًمٚمقوقء سم٤مـمٜم٤م شمٙمقن سمف شمزيمٞم٦م اًم٤ٌمـمـ  ويٕمٚمؿ أيْم٤م اًمراسمٓم٦م سملم 

اًمٔم٤منر واًم٤ٌمـمـ  واًمِمٝم٤مدة واًمٖمٞم٥م: وُيٗم٤مد أيْم٤م أن اًمٓمٝمقر اًمٔم٤منري  

ٕم٤ٌمدات  وإـم٤مقم٦م ًمٚمرب: وُمـ نذه اجلٝم٦م واًمقوقء اًمّمقري  ُمـ اًم

اًمٓمٝمقر اًمٔم٤منر ُمقضم٥م ًمٚمٓمٝمقر اًم٤ٌمـمـ  وُمـ اًمٓمٝم٤مرة اًمّمقري٦م حتّمؾ 

 . شمزيمٞم٦م اًمٗم١ماد

وضمف اظمتّم٤مص إقمْم٤مء اعمخّمقص٦م ًمٚمقوقء   ×صمؿ سملّم اًمرو٤م 

واّكام وجب ظذ افوجه، وافقدين، وافرأس، وافرجؾغ، ٕن افعبد »: وم٘م٤مل

يؽشف من جوارحه، ويظفر ما وجب به  إذا ؿام بغ يدي اجلبار، ؾنكام

افوضوء، وذفك أكه بوجفه يسجد، وخيضع، وبقده يسلل، ويرؽب، 

ويرهب، ويتبتّل، وبرأشه يستؼبؾه دم رـوظه وشجوده، وبرجؾقه يؼوم، 

 شويؼعد

 ذه إقمْم٤مء دظمؾ ذم قمٌقدي٦م احلؼ شمٕم٤ممم  : ×وطم٤مصؾ ُم٤م ىم٤مًمف

وسمٕمد نذا .. ن٤مواًمٕمٌقدي٦م شمٔمٝمر ُمـ نذه إقمْم٤مء  ًمذا وضم٥م شمٓمٝمػم

إُمقر اًمتل شمٔمٝمر ُمـ نذه إقمْم٤مء  وهبذا ومتح سم٤مب آقمت٤ٌمر   ×سملّم 

وآؾمتٗم٤مدة ٕنٚمٝمل  وأرؿمد أنؾ اعمٕم٤مرف إمم أهارن٤م  سم٠من ُم٤م نق حمؾ 

ًمٚمٕمٌقدي٦م ذم حمي احلؼ شم٤ٌمرك ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن ـم٤منرا  وُمٓمٝمرا: 

اعمٕم٤م،   وإقمْم٤مء  واجلقارح اًمٔم٤منري٦م  اًمتل ن  ٤م طمظ ٟم٤مىمص ُمـ شمٚمؽ

ٓ شمٚمٞمؼ ًمذًمؽ اعم٘م٤مم  ُمـ دون ـمٝم٤مرهت٤م: واخلْمقع ًمٞمس ُمـ صٗم٤مت 
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اًمقضمف قمغم احل٘مٞم٘م٦م: واًم١ًمال  واًمرهم٦ٌم  واًمرن٦ٌم  واًمتٌتؾ  وآؾمت٘م٤ٌمل  

ًمٞم٧ًم ُمـ ؿم١مون إقمْم٤مء احلًٞم٦ّم  وًمٙمـ ٕن نذه إقمْم٤مء ُمٔم٤منر 

شمٚمؽ إُمقر ًمزم شمٓمٝمػمن٤م  ومٕمغم نذا إّن شمٓمٝمػم اًم٘مٚم٥م اًمذي نق حمؾ 

ل ًمٚمٕمٌقدي٦م  وُمريمز واىمٕمل ًمتٚمؽ اعمٕم٤م،  يٙمقن أًمزم  وُمـ دون طم٘مٞم٘م

شمٓمٝمػم اًم٘مٚم٥م  ًمق همًٚم٧م إقمْم٤مء اًمّمقري٦م سمًٌٕم٦م أسمحر ُم٤م شمٓمّٝمرت  وٓ 

ٓىم٧م ًمذًمؽ اعم٘م٤مم  سمؾ يٙمقن ًمٚمِمٞمٓم٤من ومٞمٝم٤م شمٍّمف: ويٙمقن اعمرء ُمٓمرودا 

 . ُمـ طمية اًمٕمّزة

 فٖ الغسل ٍآداتِ الملث٘ٔ (ث

ٕم٦م  واًمٖمٗمٚم٦م قمـ اًمروطم٤مٟمٞم٦م  واًمٖم٤مي٦م اجلٜم٤مسم٦م نل اًمٗمٜم٤مء ذم اًمٓمٌٞم 

اًم٘مّمقى ًمٙملل اًمًٚمٓمٜم٦م احلٞمقاٟمٞم٦م  واًمٌٝمٞمٛمٞم٦م  واًمدظمقل ذم أؾمٗمؾ 

اًم٤ًمومٚملم: واًمٖمًؾ نق اًمتٓمٝمػم ُمـ نذه اخلٓمٞمئ٦م  واًمرضمقع قمـ طمٙمؿ 

 . اًمٜمٗمس اًمتل ومٜمٞم٧م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م  واسمتٚمٞم٧م سمٖمرور اًمِمٞمٓم٤من

٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم  وُم٤م دام مل يٓمٝمر ُمـ نذه اجلٜم٤مسم٦م سم٤مٟمٖملؾمف ذم ُم٤مء اًمرمح 

أو شمٓمٝمػمه اًمت٤مم سمذاك اعم٤مء  اًمذي جيري قمـ ؾم٤م  اًمٕمرش اًمرمح٤م،  

واخل٤مًمص قمـ اًمتٍمف اًمِمٞمٓم٤م،  ٓ يٚمٞمؼ ًمٚمّمالة  اًمتل نل طم٘مٞم٘م٦م 

جاء كػر من افقفود إػ رشول »ُمٕمراج اًم٘مرب: وم٢مٟمف ٓ صالة إٓ سمٓمٝمقر  

ء أمر ٕي ر: ؾسلفه أظؾؿفم ظن مسائل، وـان ؾقام شلفه أن ؿال ’اهلل

بافغسل من افغائط و افبول ؟ ؾؼال  اهلل تعاػ بآؽتسال من اجلـابة ومل يلمر
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إن آدم دا أـل من افشجرة دّب ذفك دم ظروؿه، وصعره، : ’رشول

وبؼه؛ ؾنذا جامع افرجل أهؾه خرج اداء من ـل ظرق وصعرة دم جسده، 

 . (9)«افؼقامة ؾلوجب اهلل ظز وجل ظذ ذرّيته آؽتسال من اجلـابة إػ يوم

وم٠مٟم٧م ي٤م اسمـ آدم وىمد ضمٕمٚم٧م سمذرا ًمّٚم٘م٤مء  وظمٚم٘م٧م ًمٚمٛمٕمروم٦م   

واصٓمٗم٤مك اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٗمًف  ومّخرك سمٞمدي مج٤مًمف  وضمالًمف: وضمٕمٚمؽ 

ُمً،قدا ًمٚمٛمالهٙم٦م  وحمًقدا إلسمٚمٞمس: إ ا أردت أن خترج قمـ ضمٜم٤مسم٦م 

أسمٞمؽ  اًمذي نق أصٚمؽ  وشمٚمٞمؼ ًمٚم٘م٤مء طمية اعمحٌقب  وحتّمؾ اؾمتٕمدادا 

مم ُم٘م٤مم إٟمس  وطمية اًم٘مدس  ومال سمد ًمؽ ُمـ أن شمٖمًؾ ًمٚمقصقل إ

سم٤مـمـ ىمٚمٌؽ  اًمذي نق حمٗمؾ جلٜم٤مب اجلٛمٞمؾ  ومج٤مل اجلٚمٞمؾ  قمـ طم٥م 

اًمدٟمٞم٤م  وؿم١موهن٤م اخلٌٞم ٦م  اًمتل نل رضمز اًمِمٞمٓم٤من  وم٢من ضمٜم٦م ًم٘م٤مء احلؼ 

 . شمٕم٤ممم  حمؾ إـمٝم٤مر  وٓ يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ اًمٓمٞم٥م

 التطْ٘ش هي الخثائجفٖ اٙداب الثاطٌ٘ٔ إلصالٔ الٌجاسٔ ٍ (د

إن إزاًم٦م احلدث يتؿ سم٤مخلروج ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٗمس سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  وُم٤م دام ذم  

اًمٕمٌد سم٘م٤مي٤م ُمـ ٟمٗمًف  ومٝمق حمدث ًمٚمحدث إيمؼم: واًمٕم٤مسمد واعمٕمٌقد ومٞمف نق 

وُم٤م ـمُٝمر ُمـ احلدث إيمؼم  اًمذي نق قمٞمٜمٞم٦ّم اًمٕمٌد  . اًمِمٞمٓم٤من واًمٜمٗمس

واعمٕمٌقد نق احلؼ شمٕم٤ممم  وم٢م ا شمٓمّٝمر ُمـ نذا احلدث سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  يم٤من اًمٕم٤مسمد 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ومٛمـ نذه اجلٝم٦م .. (9)ــت شؿعه وبكه: وحتّمؾ ٟمتٞم،٦م ىمرب اًمٜم٤مومٚم٦م: أي

يٚمزم همًؾ مجٞمع اًمٌدن ذم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم  ٕٟمف ُم٤مداُم٧م قمٞمٜمٞم٦ّم 

اًمٕمٌد سم٤مىمٞم٦م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه  مل يرشمٗمع احلدث  وم٢من حت٧م يمؾ ؿمٕمرة 

ه ُمـ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م ضمٜم٤مسم٦م  وم٤محلدث ُمـ اًم٘مذارات اعمٕمٜمقي٦م  وشمٓمٝمػم

وأّي   اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  ونق ٟمقر  ًمٙمـ اًمقوقء ٟمقر حمدود  واًمٖمًؾ ٟمقر ُمٓمٚمؼ

 . ووقء أٟم٘مك ُمـ اًمٖمًؾ

  ونذا (2)﴾ەئ وئ وئ﴿: إن اًمِمٞمٓم٤من رأى ٟمٗمًف  ورأى ٟم٤مريتف  وىم٤مل 

: اإلقم،٤مب سم٤مًمٜمٗمس ص٤مر ؾم٤ٌٌم ًمٕم٤ٌمدة ٟمٗمًف  وشمٙمؼمه  وحت٘مػم آدم  وىم٤مل

ومل ير طمًـ آدم  ويملل روطم٤مٟمٞمتف   ظمٚم٘متف ُمـ ـملم  وىم٤مس ىمٞم٤مؾم٤م سم٤مـمال 

سمؾ رأى فم٤منره  وُم٘م٤مم ـمٞمٜمتف  وشمراسمٞمتف: ورأى ُمـ ٟمٗمًف ُم٘م٤مم ٟم٤مريتف  

وهمٗمؾ قمـ اًمنمك  وطم٥م اًمٜمٗمس  ورؤيتٝم٤م  ومّم٤مر طم٥م اًمٜمٗمس طم،٤مسم٤م 

ًمرؤي٦م ٟم٘مّمف  وؿمٝمقد قمٞمقسمف: وص٤مرت نذه اًمرؤي٦م ًمٚمٜمٗمس  واحل٥م  ٤م  

  وآؾمت٘مالل ذم اًمرأي  ؾم٤ٌٌم ًمٚمتٕمٌد ًمٜمٗمًف  واًمتٙمؼم  واًمتٔم٤منر  واًمري٤مء

: وم٤مًمالزم . واًمٕمّمٞم٤من  وأسمٕمد قمـ ُمٕمراج اًم٘مدس إمم شمٞمف اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمٔمٚمٛم٦م

ًمٚم٤ًمًمؽ إمم اهلل أن يٓمّٝمر ٟمٗمًف ُمـ أصقل اًمر اهؾ  وإرضم٤مس اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  قمٜمد شمٓمٝمػمه إرضم٤مس اًمّمقري٦م  وأن يٖمًؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ل ىمٚمٌف اًمذي نق حمّؾ ًمت،كّم سملء رمح٦م احلؼ  وآرشمٞم٤مض اًمنمقمل  ويّمٗمّ 

احلؼ  وخيٚمع ٟمٕمكم طم٥ّم اجل٤مه  واًمنمف  يمل يٚمٞمؼ ًمٚمدظمقل ذم اًمقادي 

 . اعم٘مدس إيٛمـ  ويٙمقن ىم٤مسمال ًمت،كم اًمرب

وقمغم اًم٤ًمًمؽ  وـم٤مًم٥م احلؼ  أن يؼمئ ٟمٗمًف ُمـ اإلومراط  واًمتٗمريط   

ُمـ سمٕمض ضمٝمٚم٦م أنؾ اًمتّمّقف  وسمٕمض همٗمٚم٦م أنؾ اًمٔم٤منر  طمتك يٛمٙمـ 

 . اهللاًمًػم إمم 

إن ـم٤مهٗم٦م ُمٜمٝمؿ شمٕمت٘مد أن اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ اًمٔم٤منري اًم٘م٤مًمٌل طمِمق  ومه٤م  

ًمٚم،ّٝم٤مل واًمٕمقام  أُم٤م اًمذيـ نؿ أنؾ اًمن واحل٘مٞم٘م٦م  وأصح٤مب اًم٘مٚمقب  

وأرسم٤مب اًم٤ًمسم٘م٦م احلًٜمك  ومال حيت٤مضمقن إمم نذه إقملل: وأن إقملل 

وم٢م ا اًم٘م٤مًمٌٞم٦م ُمـ أضمؾ طمّمقل احل٘م٤مهؼ اًم٘مٚمٌٞم٦م  واًمقصقل إمم اعم٘مّمد: 

 . وصؾ اًم٤ًمًمؽ إمم اعم٘مّمد  يم٤من آؿمتٖم٤مل سم٤معم٘مدُم٤مت شمٌٕمٞمد ًمف

واًمٓم٤مهٗم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م وىمٕم٧م ذم ضم٤مٟم٥م اًمتٗمريط  وم٠مٟمٙمرت مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت  

 . اعمٕمٜمقي٦م  وإهار اإل ٞم٦م  وٟمًٌقن٤م إمم اًمتخٞمالت  وإون٤مم

واحلؼ أن يمٚمت٤م اًمٓم٤مهٗمتلم ىمد دم٤موزت احلد  ووىمٕم٧م ذم اإلومراط  أو  

ًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  نق أن اعمٜم٤مؾمؽ اّن طمّد آقمتدال  اًمذي نق اًمتٗمريط: إ

اًمّمقري٦م  واًمٕم٤ٌمدات اًم٘م٤مًمٌٞم٦م  ًمٞم٧ًم حلّمقل اعمٚمٙم٤مت اًمٙم٤مُمٚم٦م 

وًمٕمؾ ُمـ . اًمروطم٤مٟمٞم٦م  واحل٘م٤مهؼ اًم٘مٚمٌٞم٦م وم٘مط  سمؾ نل إطمدى صمٛمراهت٤م

اعمراشم٥م واًمٌقاـمـ ًمٚمحدي٨م اًمنميػ اًمذي حيٙمل قمـ ًم٤ًمن احلؼ شمٕم٤ممم 
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افرمحن، خؾؼت افرحم، وصؼؼت هلا اشام من  وأكا»: ؿم٠مٟمف أن اهلل ىم٤مل

: ومٚمٕمٚمٝم٤م نل ىمٓمع (9)شاشؿي، ؾؿن وصؾفا وصؾته، ومن ؿطعفا ؿطعته

اًمٓمٌٞمٕم٦م  اًمتل نل أم إرواح  قمـ ُمقـمٜمٝم٤م إصكم  ووصٚمٝم٤م نق 

 . ارشمٞم٤موٝم٤م  وإرضم٤مقمٝم٤م إمم ُمقـمـ اًمٕمٌقدي٦م

اشتوصوا بعّؿتؽم افـخؾة خرا، »: ىم٤مل ×وذم احلدي٨م قمـ أمل قمٌداهلل

 . ونذا احلدي٨م يِمػم إمم اًمرطمؿ اًمذي  يمرٟم٤مه :ش(2) نهنا خؾؼت من ضقـة آدمؾ

واًمٕم٤مرف سم٤مهلل  واًمٕم٤ممل سم٤معم٘م٤مُم٤مت  ٓسمد ًمف ُمـ أن يراقمل مجٞمع احل٘مق  

اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٔم٤منري٦م: ويقصؾ إمم يمؾ ص٤مطم٥م طمؼ طم٘مف  ويٓمّٝمر ٟمٗمًف ُمـ 

ٙم٤مر اًمٖمٚمّق  واًمت٘مّمػم  واإلومراط  واًمتٗمريط  ويزيؾ قمـ ٟمٗمًف ىمذارة إٟم

صقرة اًمنميٕم٦م  اًمذي نق ذم احل٘مٞم٘م٦م حتديد: ويزيؾ قمـ ٟمٗمًف ظم٤ٌمصم٦م إٟمٙم٤مر 

نق شم٘مٞمٞمد: ويمالمه٤م ُمـ اًمقؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  طمتك سم٤مـمـ اًمنميٕم٦م اًمذي 

وم٢مزاًم٦م . يتٞمّن ًمف ـمريؼ اًمًػم إمم اهلل  واًمقصقل إمم اعم٘م٤مُم٤مت اعمٕمٜمقي٦م

راج اعم١مُمٜملم أظم٤ٌمث إون٤مم اًمٗم٤مؾمدة اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًم٘مرب إمم اهلل  وُمـ ُمٕم

 . إطمدى ُمراشم٥م إزاًم٦م اخل٨ٌم

إن سم٤مـمـ قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م نق اًم٘مذارة: واًمٙم ٤موم٦م  واًم٘مذارة ذم اًمرؤي٤م  اًمتل  

: نل سم٤مب ُمـ اعمٙم٤مؿمٗم٦م  شمٕمٌػم قمـ اًمدٟمٞم٤م واعم٤مل  وذم اعمٙم٤مؿمٗم٦م اًمٕمٚمقي٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وم٤معم١مُمـ يمل يٗمرغ ٟمٗمًف قمـ إصم٘م٤مل  واًمٗمْمقٓت . (9)شاًمدٟمٞم٤م ضمٞمٗم٦م وُمٞمت٦م»

اعمديٜم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ أ ان٤م  يمذًمؽ يريح ىمٚمٌف ُمـ اًمتٕمٚمؼ   اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  ويريح

وآؿمتٖم٤مل هب٤م: ويرومع قمـ اًم٘مٚم٥م صم٘مؾ طم٥م اًمدٟمٞم٤م  واجل٤مه  ويريح  

 . ويٗمرغ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م

 

  فٖ آداب هطلك اللثاس (أ
 : اًمٜمٗمس اًمٜم٤مـم٘م٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  ات ٟمِمآت  قمٛمدهت٤م صمالث

اًمٜمِم٠مة اعمٚمٙمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م اًمٔم٤منرة: وُمٔمٝمرن٤م احلقاس اًمٔم٤منرة  : إوػ

 . واًم٘منم إدٟمك  ٤م نق احلقاس اعمٚمٙمٞم٦ّم

اًمٜمِم٠مة اًمؼمزظمٞم٦م اعمتقؾمٓم٦م: وُمٔمٝمرن٤م احلقاس اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  واًمٌدن : افثاكقة

 . اًمؼمزظمل  واًم٘م٤مًم٥م اعم ٤مزم

 . اًمٜمِم٠مة اًمٖمٞمٌٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: وُمٔمٝمرن٤م اًم٘مٚم٥م  واًمِم١مون اًم٘مٚمٌٞم٦م: افثافثة

وشمني أصم٤مر واخلقاص وآٟمٗمٕم٤مٓت ُمـ ُمرشم٦ٌم إمم أظمرى  ومٛم ال  

إ ا أدريم٧م طم٤مؾّم٦م اًمٌٍم ؿمٞمئ٤م ي٘مع ُمٜمف أصمر ذم احلّس اًمٌٍمي اًمؼمزظمل  

وآظمر ذم اًمٌٍم اًم٤ٌمـمٜمل اًم٘مٚمٌل  يٜم٤مؾم٤ٌمن شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة  ونٙمذا أصم٤مر 

اًم٘مٚمٌٞم٦م شمٔمٝمر ذم اًمٜمِم٠مشملم إظمػمشملم: ومٛمـ نذه اجلٝم٦م يٙمقن جلٛمٞمع 
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ًمّمقري٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًم٤ٌمـمـ أصمر  سمؾ آصم٤مر  وًمٙمؾ ُمـ إظمال  أداب ا

اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل نل ُمـ طمٔمقظ ُم٘م٤مم سمرزظمٞم٦م اًمٜمٗمس آصم٤مر  ذم اًمٔم٤منر 

: واًم٤ٌمـمـ  وًمٙمؾ ُمـ اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  واًمٕم٘م٤مهد احلّ٘م٦م  ذم اًمٜمِم٠مشملم

 . اًمؼمزظمٞم٦م  واًمٔم٤منرة  آصم٤مر

ًمٖمٞم٥م  ومٛم ال اإليلن سم٠من اعمتٍمف ذم ممٚمٙم٦م اًمقضمقد  وقمقامل ا 

واًمِمٝمقد  نق احلؼ شمٕم٤ممم  وًمٞمس ًم٤ًمهر اعمقضمقدات ومٞمٝم٤م شمٍّمف  إٓ 

اًمتٍّمف إدٟمك اًمٔمكّم  يقضم٥م يم ػما ُمـ اًمٙملٓت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  وإظمال  

اًمتقيمؾ  وآقمتلد قمغم احلؼ  وىمٓمع اًمٓمٛمع ُمـ : اًمٗم٤موٚم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  ُم ؾ

٤محل٦م  اعمخٚمق   اًمتل نل أّم اًمٙملٓت  ويقضم٥م يم ػما ُمـ إقملل اًمّم

 . وإومٕم٤مل احلًٜم٦م  وشمرك يم ػم ُمـ اًم٘م٤ٌمهح

وجلٛمٞمع اًمؽموك  وإومٕم٤مل  شم٠مصمػمات ومٞمٝم٤م قم،ٞم٦ٌم: ومرسمل يتٗمؼ أن اًم٤ًمًمؽ  

يً٘مط ُمـ إوج إقمغم إمم أؾمٗمؾ اًم٤ًمومٚملم سمٜمٔمرة واطمدة حت٘مػمي٦م إمم قمٌد 

وعم٤م يم٤مٟم٧م   ُمـ قم٤ٌمد اهلل: وٓ يًتٓمٞمع ضمؼمان نذا اًمً٘مقط ذم اًمًٜملم اعمتقاًمٞم٦م

سمٜم٤م  ٟمحـ اعم٤ًميملم  وٕمٞمٗم٦م  ظمٗمٞمٗم٦م  شمْمٓمرب سم٤مًمٜمًٞمؿ اًمرىمٞمؼ  وشمٗم٘مد ىمٚمق

وم٤مًمالزم ًمٜم٤م أن ٟمالطمظ احل٤مٓت اًم٘مٚمٌٞم٦م طمتك ذم إُمقر   طم٤مًم٦م اًمًٙمقن

اًمٕم٤مدي٦م  وُمٜمٝم٤م اخت٤م  اًمٚم٤ٌمس  وٟمتحٗمظ قمغم اًم٘مٚم٥م: ومالسمد ًمٚم٤ًمًمؽ ُمـ أن 

وح  حيؽمز ذم اٟمتخ٤مب ُم٤مدة اًمٚم٤ٌمس  ونٞم٠مشمف  مم٤م يٙمقن ًمف شم٠مصمػم ؾمٞمئ ذم اًمر

وخيرج اًم٘مٚم٥م قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م  وجيٕمؾ وضمٝم٦م اًمروح دٟمٞمقي٦م  وٓ يتقّنؿ أن 
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شمًقيؾ اًمِمٞمٓم٤من  وشمدًمٞمس اًمٜمٗمس إُّم٤مرة  إٟمل نق ذم اًمٚم٤ٌمس اًمٗم٤مظمر اجلٛمٞمؾ 

وم٘مط  وذم اًمت،ّٛمؾ  واًمتزيـ طم٥ًم  سمؾ اًمٚم٤ٌمس اخلٚمؼ اًمذيٓ  ىمٞمٛم٦م ًمف رسمل 

سمد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ أن  يً٘مط اإلٟم٤ًمن قمـ درضم٦م آقمت٤ٌمر  وُمـ نذه اجلٝم٦مٓ 

حيؽمز ُمـ ًم٤ٌمس اًمِمٝمرة  سمؾ ُمـ ُمٓمٚمؼ اعمٌم قمغم ظمالف اعمٕمٛمقل  

وٓسمّد ُمـ أن حيؽمز قمـ إًم٦ًٌم اًمٗم٤مظمرة اًمتل شمٙمقن عم٤مدهت٤م    واعمتٕم٤مرف

وضمٜمًٝم٤م ىمٞمٛم٦م  وشمٙمقن نٞمئتٝم٤م وظمٞم٤مـمتٝم٤م ضم٤مًم٦ٌم ًمألٟمٔم٤مر  وُمِم٤مرا إًمٞمٝم٤م 

ن ىمٚمقسمٜم٤م وٕمٞمٗم٦م  وهمػم صم٤مسمت٦م  ومٌٛم،رد آُمتٞم٤م  ٕ ز  واًمتٕملم  شمزّل سم٤مًمٌٜم٤من 

من فبس »: ×وشمٜمحرف قمـ آقمتدال: وُمـ نذه اجلٝم٦م ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 . (9)شثوبا ظافقا ؾال بد من افتؽز، وٓبد فؾؿتؽّز من افـار

ويمذًمؽ  ٞم٠مشمف  ويمٞمٗمٞم٦ّم ىمّّمف  وظمٞم٤مـمتف  آصم٤مر: ومرسمل حيّمؾ ًمإلٟم٤ًمن  

ـ اهلل ًمِمٌف ًم٤ٌمؾمف سم٤مٕضم٤مٟم٥م قمّمٌٞم٦م ضم٤منٚمٞم٦م  ؿ  ويتْمّ،ر ويتٜمّٗمر ُم

ورؾمقًمف  ويٙمقن أقمداء اهلل وأقمداء رؾمقًمف حمٌقسملم قمٜمده: ومٕمـ 

ؿل فؾؿممـغ : إن اهلل تبارك وتعاػ أوحى إػ بعض أوفقائه»: ×اًمّم٤مد 

ٓ تؾبسوا مالبس أظدائي؛ وٓ تلـؾوا ـلظدائي؛ وٓ متشوا ـلظدائي؛ 

 . (2)«ؾتؽوكوا أظدائي، ـام هم أظدائي

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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طمٞم٨م اعم٤مدة واجلٜمس  وُمـ طمٞم٨م ويمذًمؽ ًمألًم٦ًٌم اًمدٟمٞم٦م ضمدا ُمـ   

ا ٞم٠مة  واًمِمٙمؾ  شم٠مصمػم ذم اًمٜمٗمقس  ٕن ًمٚمٜمٗمس ُمٙم٤مهد دىمٞم٘م٦م ضمدا  ومحلم 

يرى اًم٤ًمًمؽ ٟمٗمًف ىمد ًمٌس اًمٚم٤ٌمس اخلِمـ  وًمٌس ؾم٤مهر اًمٜم٤مس إًم٦ًٌم 

اًمٚمٞمٜم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م  يٖمٗمؾ قمـ قمٞمقسمف  وحي٥ًم نذا إُمر اًمٕمريض ؾم٤ٌٌم 

  واًمت٘مقى  واًمٙملٓت وم٤معمًٙملم ىمٜمع ُمـ مجٞمع ُمراشم٥م اعمٕمروم٦م  ٓومتخ٤مره

اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  سم٤مًمٚم٤ٌمس اخلِمـ  وًمٌس اخلٚمؼ  وهمٗمؾ قمـ أٓف ُمـ قمٞمقسمف  

 . وطم٥ًم ٟمٗمًف ُمـ أنؾ اهلل  ونق ُمـ أوًمٞم٤مء اًمِمٞمٓم٤من

وسم٤مجلٛمٚم٦م ًم٤ٌمس اًمِمٝمرة  ؾمقاء ذم ضم٤مٟم٥م اإلومراط  أو اًمتٗمريط  ُمـ  

إُمقر اًمتل شمزًمزل اًم٘مٚمقب اًمْمٕمٞمٗم٦م  وختٚمٕمٝم٤م ُمـ ُمٙم٤مرم إظمال   

إن اهلل يبغض »: ×اًمٕم،٥م  واًمري٤مء  واًمٙمؼم: ومٕمـ اًمّم٤مد  وشمقضم٥م

 . (9)«صفرة افؾباس

 . (2)شصفرة افؾباس، وصفرة افصالة: إن اهلل يبغض افشفرتغ»: ×وقمٜمف

 فٖ آداب لثاس الوصلٖ (ب
  : ذم نذا اعمقوقع أُمران 

 يف سز طهارة اللباس: أحدهنا

٤مشمر ًمٚم٘منم  ٓ سمد ًمٚم٤ًمًمؽ ُمـ أن جيٕمؾ ـمٝم٤مرة اًمٚم٤ٌمس  اًمذي نق ؾم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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سمؾ ىمنم اًم٘منم  وؾمٞمٚم٦م ًمٓمٝم٤مرة إًم٦ًٌم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  وًمٞمتٗمّٓمـ إمم أن نذا 

اًمٚم٤ٌمس اًمّمقري ؾم٤مشمر  ومٝمق ًم٤ٌمس ًمٚمٌدن اعمٚمٙمل  وم٤مًمٌدن ؾم٤مشمر ًمٚمٌدن 

اًمؼمزظمل  واًمٌدن اًمؼمزظمل ُمقضمقد أن  وًمٙمٜمف ذم ؾمؽم اًمٌدن اًمدٟمٞمقي: 

٥م  واًمٌدن اًمؼمزظمل ؾم٤مشمر  وًم٤ٌمس  وطم،٤مب ًمٚمٜمٗمس  ونل ؾم٤مشمرة ًمٚم٘مٚم

واًم٘مٚم٥م ؾم٤مشمر ًمٚمروح  واًمروح ؾم٤مشمر اًمن  ونق ؾم٤مشمر اًمٚمٓمٞمٗم٦م اخلٗمٞم٦م  إمم 

 . همػم  ًمؽ ُمـ اعمراشم٥م  ويمؾ ُمرشم٦ٌم ٟم٤مزًم٦م ؾم٤مشمرة ًمٚمٛمرشم٦ٌم اًمٕم٤مًمٞم٦م

إّن ىمذارات اعمٕم٤ميص  اًمتل نل ُمـ شمٍموم٤مت اًمِمٞمٓم٤من  وىم٤م وراشمف   

ُمـ ُمقاٟمع ورود حمي احلؼ  وم٤معمتٚمٌّس سم٤معمٕم٤ميص ىمد ٟمّ،س ؾم٤مشمر اًمٌدن 

ظمل  وٓ يتٛمٙمـ ُمع نذه اًم٘مذارة  ُمـ أن يرد إمم حمي احلؼ  اًمؼمز

وشمٓمٝمػم نذا اًمٚم٤ٌمس ُمـ ذاهط حت٘مؼ اًمّمالة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  وصحتٝم٤م: وُم٤م دام 

اإلٟم٤ًمن ذم طم،٤مب اًمدٟمٞم٤م ٓ يّٓمٚمع قمغم  ًمؽ اًمٌدن اًمٖمٞمٌّل  وًمٙمـ ذم اًمٞمقم 

اًمذي خيرج قمـ نذا احل،٤مب  يدرك سمٕملم اًمٌّمػمة أن صالشمف يم٤مٟم٧م 

٤مرة  ويم٤من ُمٌتغم سمآٓف اعمقاٟمع  اًمتل يم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ؾم٤ٌٌم وم٤مىمدة ًمٚمٓمٝم

ُمًت٘مال ًمٚمتٌٕمٞمد قمـ حمي احلؼ اعم٘مدس: وًمٞمس ذم  ًمؽ اًمٞمقم ـمريؼ 

ًمٚم،ؼمان  وٓ طمٞمٚم٦م ًمإلٟم٤ًمن  سمؾ ُم٤م يٌ٘مك ًمف طملم  اك وم٘مط نق احلنات 

 . (9)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿

ٙمقيت وم٢م ا طمّمٚم٧م اًمٓمٝم٤مرة ًمٚم٤ٌمس اًم٤ٌمـمٜمل  ومٞمٚمزم ـمٝم٤مرة اًمٌدن اعمٚم 
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ُمـ رضمز اًمِمٞمٓم٤من  ونق اًمتٓمٝمػم ُمـ أرضم٤مس إظمال  اًمذُمٞمٛم٦م اًمتل 

يٚمّقث يمؾ ُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمـمـ  ويٌّٕمد اإلٟم٤ًمن قمـ اعمحي  وإٟمل أصقل مجٞمع 

اًمذُم٤مهؿ  وُم٤ٌمدؤن٤م  اًمٕم،٥م  وطم٥ّم اًمٜمٗمس  واًمتٙمؼّم  واًمتٔم٤منر  

واًمتٕمّّم٥م: ويمؾ ُمٜمٝم٤م ُمٌدأ يم ػم ُمـ اًمذُم٤مهؿ إظمالىمٞم٦م  ورأس يم ػم ُمـ 

ت  وم٢م ا ومرغ اًم٤ًمًمؽ ُمـ نذه اًمٓمٝم٤مرة  وـمّٝمر ًم٤ٌمس اًمت٘مقى سملء اخلٓمٞمئ٤م

اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح  واًمري٤مو٦م اًمنمقمٞم٦م  ومٞمٚمزُمف أن يِمتٖمؾ سمتٓمٝمػم اًم٘مٚم٥م  

اًمذي نق اًم٤ًمشمر احل٘مٞم٘مل  وشمٍّمف اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف أيم ر  وىمذاراشمف ؾم٤مري٦م إمم 

ؾم٤مهر إًم٦ًٌم  واًمًقاشمر  وُم٤م مل يٓمّٝمر  اك  ٓ شمتٞمّن ؾم٤مهر اًمٓمٝم٤مرات: 

 : وفتطفره مراتب مـفا

اًمتٓمٝمػم ُمـ طم٥ّم اًمدٟمٞم٤م  اًمذي نق رأس يمؾ اخلٓمٞمئ٤مت  : ادرتبة إوػ

وُمٜمِم٠م مجٞمع اعمٗم٤مؾمد  وٓ حتّمؾ نذه اعمرشم٦ٌم ُمـ اًمتٓمٝمػم إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  

واًمري٤مو٤مت اًم٘مقي٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م  وسف ا ّٛم٦م ذم اًمتٗمٙمر ذم اعمٌدأ واعمٕم٤مد  

اًمدٟمٞم٤م  وظمراهب٤م: ويمراُم٦م اًمٕمقامل اًمٖمٞمٌٞم٦م واٟمِمٖم٤مل اًم٘مٚم٥م سم٤مٓقمت٤ٌمر ذم أومقل 

 . (9)ش؟ قمٚمؿ ُمـ أيـ  وذم أيـ  وإمم أيـ ارطمؿ اهلل اُمرءً »: وؾمٕم٤مدهت٤م

اًمتٓمٝمػم ُمـ آقمتلد قمغم اخلٚمؼ  اًمذي نق ذك ظمٗمّل  : ادرتبة افثاكقة

سمؾ نق قمٜمد أنؾ اعمٕمروم٦م ذك ضمكّم  وحيّمؾ نذا اًمتٓمٝمػم سم٤مًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم 
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ي نق ُمٜمٌع اًمٓمٝم٤مرات اًم٘مٚمٌٞم٦م: ونذا اًمتٓمٝمػم ُمـ ًمٚمحّؼ ضمّؾ وقمال  اًمذ

 . اعم٘م٤مُم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م ًمٚم٤ًمًمٙملم  وسمٕمد نذا اعم٘م٤مم ُم٘م٤مُم٤مت أظمر

 يف سرت العورة : واآلخز

إّن يمِمػ اًمٕمقرات اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم حمي احلؼ  أىمٌح  وأومْمح ُمـ  

إن اهلل ٓ يـظر إػ »: يمِمػ اًمٕمقرات اًمٔم٤منري٦م سمٛم٘مت٣م احلدي٨م

: ونذه اًمٕمقرات اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  واًمذُم٤مهؿ (9)شؿؾوبؽمصورـم، وفؽن يـظر إػ 

إظمالىمٞم٦م  وظم٤ٌمه٨م اًمٕم٤مدات  وإطمقال اًمرديئ٦م اخلٚم٘مٞم٦م  نل اًمتل 

شمً٘مط اإلٟم٤ًمن قمـ ًمٞم٤مىم٦م اعمحي  وأدب احلْمقر  ونذه نل اعمرشم٦ٌم 

إومم ُمـ نتؽ اًمًتقر  ويمِمػ اًمٕمقرات  وًمٞمٕمٚمؿ أن اإلٟم٤ًمن إن مل 

ري٦م  ُمـ احلؼ ضمّؾ وقمال  ومل ي٘مع يًؽم ٟمٗمًف سمح،٤مب اًمًت٤مري٦م  واًمٖمٗم٤م

حت٧م اؾمؿ اًمًت٤ّمر  واًمٖمٗم٤مر  ُمع ـمٚم٦ٌم اًمٖمٗم٤مري٦م واًمًت٤مري٦م: ومٌٕمد اٟمٓمقاء 

ٙم٦م ؾم٤مشمر اعمٚمؽ  وارشمٗم٤مع طم،٤مب اًمدٟمٞم٤م  رسمل هتتؽ ؾمتقره ذم حمي اعماله

^: وٓ يٕمٚمؿ ىم٤ٌمطم٦م يمِمػ شمٚمؽ اًمٕمقرات اعم٘مرسملم  وإٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم

م اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل  أن يٌّدل أوص٤مومف  ومٞمٚمز :اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  وٟمتٜمٝم٤م ؾمقى اهلل

وأظمالىمف اًمًٞمّئ٦م  إمم إوص٤مف  وإظمال  اًمٙم٤مُمٚم٦م  ويٗمٜمك ذم سمحر 

إوص٤مف اًمٙملًمٞم٦م ًمٚمحؼ  نذا اًمٌحر اعمتالـمؿ همػم اعمتٜم٤منل  ويٌّدل 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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: إرض اعمٔمٚمٛم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  سم٠مرض سمٞمْم٤مء ُمنمىمو٦م  وجيد ومول ٟمٗمًف

٤مم أؾملء : وحي٘مؼ ذم ممٚمٙم٦م وضمقده ُم٘م(9)﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

اجللل  واجلالل  ًمٚمذات اعم٘مدؾم٦م  ومٞم٘مع ذم نذا اعم٘م٤مم ذم ؾمؽم اجللل  

واجلالل: ويتخّٚمؼ سم٠مظمال  اهلل: واعمّمكم ذم نذا اعم٘م٤مم ُمًتقر سم٤محلؼ 

 . وُمّمؾٍّ سمّمالة احلؼ

أزين افؾباس فؾؿممـغ فباس افتؼوى؛ وأكعؿه »: ×قمـ اًمّم٤مد  

 . (3)﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: : ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ(2)شاإليامن

أُم٤م اًمٚم٤ٌمس اًمٔم٤منر ومٜمٕمٛم٦م ُمـ اهلل يًؽم قمقرات سمٜمل آدم  ونل يمراُم٦م » 

أيمرم اهلل هب٤م قم٤ٌمده  ري٦م آدم  مل يٙمرم همػمنؿ  ونل ًمٚمٛم١مُمٜملم آًم٦م ٕداء ُم٤م 

اومؽمض اهلل قمٚمٞمٝمؿ  وظمػم ًم٤ٌمؾمؽ ُم٤م ٓ يِمٖمٚمؽ قمـ اهلل قمّز وضمّؾ  سمؾ 

 ي٘مّرسمؽ ُمـ ؿمٙمره  و يمره  وـم٤مقمتف  وٓ حيٛمٚمؽ ومٞمٝم٤م إمم اًمٕم،٥م 

واًمري٤مء  واًمتزيـ  واعمٗم٤مظمرة  واخلٞمالء: وم٢مهن٤م ُمـ آوم٤مت اًمديـ: وُمقرصم٦م 

اًم٘مًقة ذم اًم٘مٚم٥م: وم٢م ا ًم٧ًٌم صمقسمؽ  وم٤م يمر ؾمؽم اهلل قمٚمٞمؽ  ٟمقسمؽ 

سمرمحتف  وأًمٌس سم٤مـمٜمؽ سم٤مًمّمد   يمل أًم٧ًٌم فم٤منرك سم قسمؽ: وًمٞمٙمـ 

سم٤مـمٜمؽ ذم ؾمؽم اًمرن٦ٌم: وفم٤منرك ذم ؾمؽم اًمٓم٤مقم٦م: واقمتؼم سمٗمْمؾ اهلل قمز 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ٚمؼ أؾم٤ٌمب اًمٚم٤ٌمس ًمتًؽم اًمٕمقرات اًمٔم٤منرة  وومتح أسمقاب وضمؾ: إ  ظم

اًمتقسم٦م  واإلٟم٤مسم٦م ًمتًؽم هب٤م قمقرات اًم٤ٌمـمـ ُمـ اًمذٟمقب  وأظمال  اًمًقء: 

وٓ شموٗمْمح أطمدا طمٞمو٨م ؾمتور اهلل قمٚمٞمؽ أقمٔمؿ ُمٜمف  واؿمتٖمْؾ سمٕمٞم٥م 

ٟمٗمًؽ: واصٗمح قمّل ٓ يٕمٜمٞمؽ طم٤مًمف  وأُمره: واطمذر أن شمٗمٜمل قمٛمرك 

ًمؽ همػمك: وهتٚمؽ ٟمٗمًؽ: وم٢من ٟمًٞم٤من ًمٕمٛمؾ همػمك: ويّت،ر سمرأس ُم٤م

اًمذٟمقب ُمـ أقمٔمؿ قم٘مقسم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤مضمؾ  وأوومر أؾم٤ٌمب اًمٕم٘مقسم٦م ذم 

أضمؾ: وُم٤م دام اًمٕمٌد ُمِمتٖمال سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم  وُمٕمروم٦م قمٞمقب ٟمٗمًف  

وشمرك ُم٤م يِملم ذم ديـ اهلل  ومٝمق سمٛمٕمزل قمـ أوم٤مت  ظم٤مهض ذم رمح٦م اهلل 

ـ احلٙمٛم٦م  واًمٌٞم٤من: وُم٤م دام ٟم٤مؾمٞم٤م قمز وضمؾ  يٗمقز سم،قانر اًمٗمقاهد  ُم

: أي. (9)شأسمدا اًمذٟمقسمف  ضم٤منال ًمٕمٞمقسمف  راضمٕم٤م إمم طمقًمف  وىمقشمف  ٓ يٗمٚمح إ ً 

إ ا ًم٧ًٌم اًمٚم٤ٌمس اًمٔم٤منر  ومتذيمر أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمؽم سم٤ًمشمر رمحتف  ٟمقسمؽ  

وُمٕم٤مصٞمؽ: ويمل أٟمؽ ًم٧ًٌّم فم٤منرك سم٤مًمٚم٤ٌمس اًمٔم٤منري  ومال شمٖمٗمؾ قمـ 

٤مـمٜمؽ سمٚم٤ٌمس اًمّمد   وٓ سمد ًمؽ ُمـ أن دمٕمؾ إًم٦ًٌم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  وًمٌّس سم

سم٤مـمٜمؽ ذم ؾمؽم اخلقف  واًمرن٦ٌم  وفم٤منرك ذم ؾمؽم اًمٓم٤مقم٦م: وشمٕمتؼم ُمـ 

ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم  إ  أقمٓمك اًمٚم٤ٌمس اًمٔم٤منر يمل شمًؽم سمف قمٞمقسمؽ اًمٔم٤منرة: 

وومتح ًمؽ أسمقاب اًمتقسم٦م  واإلٟم٤مسم٦م يمل شمًؽم هب٤م اًمٕمقرات اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  اًمتل نل 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ٛم٦م: وٓ شمٗمْمح أطمدا يمل أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل اعمٕم٤ميص  وإظمال  اًمذُمٞم

يٗمْمحؽ ومٞمل نق أقمٔمؿ: واؿمتٖمؾ سمٕمٞم٥م ٟمٗمًؽ  يمل يٜمٗمتح ًمؽ سم٤مب 

اإلصالح: واصٗمح قمل ٓ يٙمقن ُمٕمٞمٜم٤م ًمؽ: واطمذر أن شمٗمٜمل قمٛمرك ًمٕمٛمؾ 

همػمك  وشمٙمت٥م ٟمتٞم،٦م أقملًمؽ ذم صحٞمٗم٦م أقملل همػمك: ويتّ،ر أظمرون 

ًٞم٤مٟمؽ  ٟمقسمؽ  ُمـ أقمٔمؿ سمرأس ُم٤مًمؽ: وشمٚم٘مل سمٜمٗمًؽ إمم ا الك  ٕن ٟم

اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل اسمتغم اهلل شمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م هب٤م: ٕٟمف إ ا ٟمز  ٟمقسمف مل 

ي٘مؿ سم٢مصالح ٟمٗمًف  وٟمًٞم٤من اًمذٟمقب ُمـ أوومر أؾم٤ٌمب اًمٕمذاب ذم أظمرة: 

وُم٤م دام اًمٕمٌد ُمِمتٖمال سمٓم٤مقم٦م احلؼ قمز وضمؾ  وُمِمٖمقٓ سمٛمٕمروم٦م قمٞمقب 

يـ اهلل  ومٝمق سمٛمٕمزل قمـ أوم٤مت  ٟمٗمًف  وشم٤مريم٤م ًمألُمقر اًمتل نل قمٞم٥م ذم د

وهم٤مهص ذم سمحر رمح٦م اهلل  ووم٤مهز سم،قانر احلٙمٛم٦م  واًمٌٞم٤من  وُم٤م دام اًمٕمٌد 

ٟم٤مؾمٞم٤م  ٟمقسمف  وضم٤منال سمٕمٞمقسمف  وُمٕمتٛمدا قمغم طمقًمف  وىمقشمف  ٓ حيّمؾ ًمف 

 . اًمٗمالح أسمدا

 

وًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م آداب  ًمٚم٤ًمًمؽ إمم اهلل سمح٥ًم اًمٜمِمآت اًمقضمقدي٦م أُمٙمٜم٦م  

خمّمقص٦م  ُم٤م مل يتح٘مؼ اًم٤ًمًمؽ هب٤م  مل يتقّصؾ إمم صالة أنؾ اعمٕمروم٦م  

 : نل

اًمٜمِم٠مة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م  واعمرشم٦ٌم اًمٔم٤منري٦م اًمدٟمٞمقي٦م  وُمٙم٤مهن٤م : ادؼام إول

جعؾت يل إرض مسجدا »: ’ىم٤مل رؾمقل اهلل. أرض اًمٓمٌٞمٕم٦م
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ف أن ٟمزوًمف ُمـ وم٤مًم٤ًمًمؽ ذم نذه اعمرشم٦ٌم أدسمف ذم أن يٗمٝمؿ ىمٚمٌ. (9)«وضفورا

اًمٜمِم٠مة اًمٖمٞمٌٞم٦م ونٌقط اًمٜمٗمس ُمـ اعمحؾ إقمغم إرومع إمم أرض اًمٓمٌٞمٕم٦م 

اًمًٗمغم ورده ُمـ أطمًـ شم٘مقيؿ إمم أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم ُمـ أضمؾ ؾمٚمقيمف 

آظمتٞم٤مري إمم اهلل وقمروضمف إمم ُمٕمراج اًم٘مرب ووصقًمف إمم ومٜم٤مء اهلل اًمذي 

ُمـ اهلل وذم اهلل : اًمٕم٤مرف ي٘مقل. نق هم٤مي٦م اخلٚم٘م٦م وهن٤مي٦م اعم٘مّمد ٕنؾ اهلل

وإمم اهلل: ومٚمٚم٤ًمًمؽ أن يٗمٝمؿ ٟمٗمًف ويذو  سمذاه٘م٦م روطمف أن دار اًمٓمٌٞمٕم٦م 

نل ُمً،د قم٤ٌمدة احلؼ وأٟمف ىمدم إمم نذه اًمٜمِم٠مة  ذا اعم٘مّمد  ىم٤مل ضمّؾ 

  (2)﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: وقمال

ُمرشم٦ٌم اًم٘مقى اًمٔم٤منرة واًم٤ٌمـمٜم٦م اًمتل نل ضمٜمقد ُمٚمٙمٞم٦م : ادؼام افثاين

آرض اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ونل نذه اًمٌٜمٞم٦م وُمٚمٙمقشمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس وحمّٚمٝم٤م 

واًمٌدن: وأدب اًم٤ًمًمؽ ذم نذا اعم٘م٤مم  أن يٗمٝمؿ سم٤مـمـ ىمٚمٌف سم٠من أرض اًمٓمٌٞمٕم٦م 

٤مٟمٞم٦م ومال نل ٟمٗمًف  ونل ُمً،د اًمرسمقسمٞم٦م وحمؾ اًمً،دة ًمٚم،ٜمقد اًمرمح

سمٚمٞمس يمل شمنم  ارض اًمٓمٌٞمٕم٦م سمنمو  ٟمقر إيٜم،ًٝم٤م سم٘م٤م ورات شمٍمف 

ٞم٦م ُمٕمتٙمٗم٦م ذم ُمً،د اًمٌدن ويٕم٤مُمؾ سمدٟمف اًمرب ومػمى ىمقاه اعمٚمٙمٞم٦م اعمٚمٙمقشم

ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمً،د  وشمٙمٚمٞمػ اًم٤ًمًمؽ ذم نذا اعم٘م٤مم أيم ر ٕن شمٜمٔمٞمػ اعمً،د 

 . وـمٝم٤مرشمف قمغم قمٝمدشمف يمل أٟمف سمٜمٗمًف يتٙمٗمؾ أدب اعمٕمتٙمٗملم ذم نذا اعمً،د

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وحمٚمٝم٤م اًمٌدن اًمؼمزظمل اًمٖمٞمٌل : اًمٜمِم٠مة اًمٖمٞمٌٞم٦م ًمٚم٤ًمًمؽ: ادؼام افثافث

٤مء اًمٜمٗمس وظماّلىمٞمتٝم٤م  وإدب ًمٚم٤ًمًمؽ ذم نذا ًمٚمٜمٗمس اًمذي يتٙمقن سم٢مٟمِم

ظمر يم ػم ٤موت سملم نذا اعم٘م٤مم واعم٘م٤مُم٤مت أيذّو  ٟمٗمًف أن اًمتٗم نّ أاعم٘م٤مم 

ن اًم٘مٚم٥م نق إُم٤مم اعمٕمتٙمٗملم  ٗمظ نذا اعم٘م٤مم ُمـ ُمٝملت اًمًٚمقك ٕوطم

وسمٗم٤ًمده يٗمًد اجلٛمٞمع: وًمٚم٤ًمًمؽ إمم اهلل ذم مجٞمع ُم٘م٤مُم٤مت اًمًٚمقك ُمٝمٛم٦م 

ٚم٦م قمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م سمؾ نذه اعمٝمٛم٦م نل هم٤مي٦م اًمًٚمقك أظمرى ٓ جيقز ًمف اًمٖمٗم

وًم٥م ًم٤ٌمسمف  ونل أن ٓ يٖمٗمؾ ذم مجٞمع احل٤مٓت واعم٘م٤مُم٤مت قمـ  يمر احلؼ 

ويٓمٚم٥م ذم مجٞمع اعمٜم٤مؾمؽ واًمٕم٤ٌمدات ُمٕمروم٦م اهلل: ويٓمٚم٥م اهلل ذم مجٞمع 

اعمٔم٤منر وٓ  ٜمٕمف اًمٜمٕمٛم٦م واًمٙمراُم٦م قمـ اًمّمح٦ٌم واخلٚمقة وم٤مٟمف ٟمقع ُمـ 

 . آؾمتدراج

أكه إذا وصؾت إػ باب ادسجد : (9)ُم٤م حمّّمٚمف ×٤مد ضم٤مء قمـ اًمّم

ؾاكتبه إػ أّي باب وصؾت؟ وأّي جـاب ؿصدت؟ ؾاظؾم أكك وصؾت إػ 

جـاب افسؾطان افعظقم افشلن افذي ٓ يضع أحد ؿدمه ظذ بساط ؿربه 

آ إذا ضفر وتطفر من مجقع أرجاس ظامل افطبقعة، وإرجاس افشقطاكقة 

آ افذين يؼدمون ظؾقه بافصدق وافصػاء  وٓ يصدر آذن دجافسته

ؾاجعل ظظؿة ادوؿف  ،واخلؾوص من مجقع أكواع افؼك افظاهر وافباضن

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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واهلبة وافعّزة واجلالل آهلي كصب ظقـك ثم ضع ؿدمك إػ جـاب 

: وم٤مٟمؽ وردت إمم بساط آكس ؾاكك واؿع دم خماضرة ظظقؿةافؼدس و

ُم٤م أن يٕم٤مُمٚمؽ سم٤مًمٕمداًم٦م ٢مٚمٙمتف ومضمٜم٤مب اًم٘م٤مدر اعمٓمٚمؼ جيري ُم٤م يِم٤مء ذم مم

ويٜم٤مىمش ذم احل٤ًمب ومٞمٓم٤مًم٥م سم٤مًمّمد  وآظمالص وحت،٥م قمـ اجلٜم٤مب 

ن يم رت  وإُم٤م أن يٕمٓمػ اًمٞمؽ ـمرومف وي٘مٌؾ سمٗمْمٚمف إوشمرّد ـم٤مقمتؽ و

ورمحتف ـم٤مقمتؽ اًمتل نل ٓ رء وٓ ىمٞمٛم٦م  ٤م ويٕمٓمٞمؽ صمقاسمف اًمٕمٔمٞمؿ وم٢م ا 

وإ ا  قمروم٧م أن قمٔمٛم٦م اعمقىمػ وم٤مقمؽمف سمٕم،زك وشم٘مّمػمك ووم٘مرك

شمقضمٝم٧م إمم قم٤ٌمدشمف وىمّمدت اعم١ماٟم٦ًم ُمٕمف ومٗمّرغ ىمٚمٌؽ قمـ آٟمِمٖم٤مل 

سمٖمػمه  اًمذي حي،ٌؽ قمـ مج٤مل اجلٛمٞمؾ ونذا آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٖمػم ىمذارة 

وذك وٓ ي٘مٌؾ احلؼ شمٕم٤ممم آ اًم٘مٚم٥م اًمٓم٤منر اخل٤مًمص  وإ ا وضمدت ذم 

ٟمٗمًؽ طمالوة ُمٜم٤مضم٤مة احلؼ و ىم٧م طمالوة  يمر اهلل وضمرقم٧م ُمـ يم٠مس 

شمف ورأي٧م طمًـ اىم٤ٌمًمف واضم٤مسمتف ذم ٟمٗمًؽ وم٤مقمٚمؿ اٟمؽ ست رمحتف ويمراُم٤م

ٓه٘م٤م خلدُمتف اعم٘مدؾم٦م  وم٤مدظمؾ وم٤مٟمؽ ُم٠م ون وُم٠مُمقن وإ ا ُم٤م وضمدت ذم 

ٟمٗمًؽ نذه احل٤مٓت وم٘مػ سم٤ٌمب رمحتف يم٤معمْمٓمر اًمذي اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف مجٞمع 

اًمٕمالضم٤مت وسمٕمد قمـ أُم٤مل وىمرب إمم أضمٚمف وم٢م ا قمرو٧م  ًّمتؽ 

ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمؽ اًمّمد  واًمّمٗم٤مء ومٞمٜمٔمر  وُمًٙمٜمتؽ واًمت،٠مت إمم سم٤مسمف ورأى

اًمٞمؽ سمٕملم اًمرمح٦م واًمرأوم٦م وي١ميدك ويقوّم٘مؽ ًمتحّمٞمؾ رو٤مه وم٤مٟمف اًمذات 

 . اعم٘مدؾم٦م  اًمٙمريؿ  وحي٥م اًمٙمراُم٦م ًمٕم٤ٌمده اعمْمٓمريـ
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أُم٤م ذم إسم٤مطم٦م ُمٙم٤من اعمّمكم وم٢من اسمٚمٞمس اًمٚمٕملم نق قمّدو اهلل وشمٍموم٤مشمف  

ؽ إمم اهلل إن ويمؾ شمٍمف اسمٚمٞمّز ذم قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م ضمقر وهمّم٥م وم٤مًم٤ًمًم

أظمرج ٟمٗمًف ُمـ شمٍموم٤مت  ًمؽ اخلٌٞم٨م يٙمقن شمٍّمومف شمٍّموم٤م رمح٤مٟمٞم٤م 

وي٤ٌمح ويٓمٝمر ُمٙم٤مٟمف وُمٚمًٌف وُمٓمٕمٛمف وُمٜمٙمحف وسمٛم٘مدار ُم٤م ي٘مع حت٧م 

شمٍمف اسمٚمٞمس خيرج قمـ احلّٚمٞم٦ّم ويتٍّمف ومٞمف ذك اًمِمٞمٓم٤من  وم٢م ا وىمٕم٧م 

آقمْم٤مء اًمٔم٤منرة ًمإلٟم٤ًمن ذم شمٍمف اسمٚمٞمس شمٙمقن أقمْم٤مؤه اسمٚمٞمًٞم٦م 

 . هم٤مص٤ٌم عمٛمٚمٙم٦م احلؼ ويٙمقن

 : اعم١مُمٜمقن ذم نذا إُمر صمالث ـمقاهػ

أنؾ اعمٕمروم٦م وأصح٤مب اًم٘مٚمقب   ؿ ُمراىم٦ٌم ٕوىم٤مت اًمّمالة : إوػ

اًمتل نل ُمٞم٘م٤مت اعمٜم٤مضم٤مة وُمٞمٕم٤مد ُمالىم٤مة احلؼ  وٓ يزاًمقن يراىمٌقن  ًمؽ: 

ززم اًمذيـ ومرهمقا قمـ وم٤معم،ذوسمقن جللل اجلٛمٞمؾ واًمٕم٤مؿم٘مقن ًمٚمحًـ إ

اًمٙمقٟملم وأقمروقا قمـ مجٞمع أىم٤مًمٞمؿ اًمقضمقد وشمٕمٚم٘مقا سمٕمز ىمدس مج٤مل اهلل 

 ؿ دوام احلْمقر وًمٞمًقا ُمٝم،قريـ قمـ اًمذيمر واًمٗمٙمر واعمِم٤مندة 

 . واعمراىم٦ٌم حلٔم٦م واطمدة

أصح٤مب اعمٕم٤مرف وأرسم٤مب اًمٗمْم٤مهؾ واًمٗمقاوؾ ونؿ ذوم٤مء : افثاكقة

 ُمٜم٤مضم٤مة احلؼ ؿمٞمئ٤م ويٓمٚمٌقن ُمـ اًمٜمٗمس ويمرُم٤مء اًمٓمٞمٜم٦م  ومال خيت٤مرون قمغم

اخلٚمقة ُمع احلؼ وُمـ ُمٜم٤مضم٤مشمف احلؼ ٟمٗمًف  ويرون أن اًمٕمزة واًمنمف 
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واًمٗمْمٞمٚم٦م واعمٕمروم٦م يمٚمٝم٤م ذم شمذيمر احلؼ وُمٜم٤مضم٤مشمف ومٝمؿ إ ا شمقضمٝمقا إمم اًمٕم٤ممل 

وٟمٔمروا إمم اًمٙمقٟملم يٙمقن شمقضمٝمٝمؿ وٟمٔمرنؿ اًمٞمٝم٤م شمقضمف اًمٕم٤مروملم  ٤م 

يٓمٚمٌقٟمف ويرون مجٞمع اعمقضمقدات احلؼ ذم اًمٕم٤ممل و وٟمٔمرنؿ  ويتٓمٚمٌقن

ضمٚمقة ًمٚمحؼ وجللل اجلٛمٞمؾ: ومٝمؿ يقافمٌقن قمغم أوىم٤مت اًمّمالة سمتلم 

ويٜمتٔمرون وىم٧م ُمٜم٤مضم٤مة احلؼ وحيّيون أٟمٗمًٝمؿ  أرواطمٝمؿ وىمٚمقهبؿ

وهيٞمّئقهن٤م عمٞم٘م٤مت احلؼ وم٘مٚمقهبؿ طم٤مرضة ويٓمٚمٌقن ُمـ اعمحي احل٤مرض 

نل اعمراودة  وحيؽمُمقن اعمحي ُمـ أضمؾ احل٤مرض ويرون أّن اًمٕمٌقدي٦م

 . واعمٕم٤مذة ُمع اًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمؼ وم٤مؿمتٞم٤مىمٝمؿ إمم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ نذا اًم٤ٌمب

اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م وقم٤ممل أظمرة ويٕمِم٘مقن يمراُم٤مت احلؼ : افثافثة

)ضمؾ ضمالًمف( وٓ يًتٌدًمقن اًمٜمٕمؿ آسمدي٦م اجلٜم٤مٟمٞم٦م واًمٚمذات واًمٌٝم،٤مت 

ٜم٤مىمّم٦م اعم١مىمت٦م اًمداهٛم٦م اًمنُمدي٦م سم٤محلٔمقظ اًمداصمرة اًمدٟمٞمقي٦م واًمٚمذاهذ اًم

ومٝم١مٓء أيْم٤م ذم وىم٧م اًمٕم٤ٌمدة اًمتل نل سمذور اًمٜمٕمؿ إظمروي٦م   اعمِمقسم٦م

حييون ىمٚمقهبؿ وي٘مقُمقن سم٤مُٕمر سم٢مىم٤ٌمل واؿمتٞم٤م  ويٜمتٔمرون أوىم٤مت 

اًمّمالة وم٢مهن٤م وىم٧م طمّمقل اًمٜمت٤مه٩م وايمت٤ًمب اًمذظم٤مهر وٓ خيت٤مرون قمغم 

 . اًمٜمٕمؿ اًمداهٛم٦م ؿمٞمئ٤م

مل يذيمر   ؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمدة نذه اًمٓمقاهػ اًمتل  يمرت  وسمٕمْمٝم٤م اًمتل  

 . ًمذاهذ سمح٥ًم ُمراشمٌٝمؿ  وُمٕم٤مرومٝمؿ: وًمٞمس  ؿ يمٚمٗم٦م وشمٙمٚمٞمػ ومٞمٝم٤م أصال

ص٤مم صقُم٤م ُمقؾمقي٤م أرسمٕملم يقُم٤م وٟم٤مل ُمٞم٘م٤مت احلؼ   ×إن ُمقؾمك 
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  وُمع  ًمؽ أيـ نذا (9)﴾ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم

 . اعمٞم٘م٤مت ُمـ اعمٞم٘م٤مت اعمحٛمدي وٓ ٟم٦ًٌم سمٞمٜمف وسملم اًمقىم٧م إمحدي

وىمد  (2)﴾وئ وئذم اعمٞمٕم٤مد ظمقـم٥م سمخٓم٤مب ﴿ ×إن ُمقؾمك 

وذم   واًمرؾمقل اخل٤مشمؿ ىمد أُمر ذم ُمٞمٕم٤مده سم٠من حي٥م قمٚمٞم٤م  ومّن سمٛمح٦ٌم إنؾ

 . اًم٘مٚم٥م ُمـ نذا اًمن ضمذوره ُم٤م أسمرز ُمٜمٝم٤م رء

 فيا أيها العزيز

اهمتٜمؿ وىم٧م اعمٜم٤مضم٤مة نذا سم٤مًم٘مدر اعمٞمًقر واعم٘مدار اعم٘مدور وىمؿ : أوٓ

ن وؾمٞمٚم٦م احلٞم٤مة إسمدي٦م إظمروي٦م  وُمٜمٌع سمآداسمف اًم٘مٚمٌٞم٦م وومّٝمؿ ىمٚمٌؽ أ

اًمٗمْم٤مهؾ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  ورأس ُم٤مل اًمٙمراُم٤مت همػم اعمتٜم٤منٞم٦م نق اعمراودة 

واعم١ماٟم٦ًم ُمع احلؼ وُمٜم٤مضم٤مشمف وٓ ؾمٞمل اًمّمالة وم٢مهن٤م ُمٕم،قن روطم٤م، ىمد 

نٞمّئ سمٞمدي اجللل واجلالل ًمٚمحؼ وأمجع وأيمٛمؾ ُمـ مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات  

٤م واٟمتخ٥م أوىم٤مت ومْمٞمٚمتٝم٤م وم٢من ومٞمٝم٤م ومٌ٘مدر ُم٤م يٛمٙمٜمؽ طم٤مومظ قمغم أوىم٤مهت

ٟمقرا ًمٞمس ذم همػمن٤م ُمـ إوىم٤مت وأىمٚمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ آؿمتٖم٤مٓت اًم٘مٚمٌٞم٦م سمؾ 

ونذا حيّمؾ سم٠من شم٘مًؿ وشمٕملّم أوىم٤مشمؽ وشمٕملّم ًمٚمّمالة وىمت٤م   اىمٓمٕمٝم٤م

ظم٤مص٤م ٓ يٙمقن ًمؽ ومٞمف أؿمٖم٤مل أظمر  يمل شمًتٓمٞمع أن شمريح اًم٘مٚم٥م 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 ’ن رشول اهللـا»: أهن٤م ىم٤مًم٧م ’وحتيه: ومٕمـ سمٕمض أزواج اًمٜمٌل

حيّدثـا وكحّدثه؛ ؾنذا حرضت افصالة ؾؽلكه مل يعرؾـا ومل كعرؾه صغال باهلل 

 . (9)شظن ـل رء

ـان إذا حرض وؿت افصالة يتؿؾؿل ويتزفزل »: ×وروي قمـ قمكم 

جاء وؿت افصالة : ×ما فك يا أمر ادممـغ؟ ؾقؼول: ويتؾّون، ؾقؼال فه

رض واجلبال ؾلبغ أن حيؿؾـفا وؿت أماكة ظرضفا اهلل ظذ افسؿوات وإ

 . (2)شوأصػؼن مـفا

وٟمحـ ايْم٤م إ ا شمٗمٙمرٟم٤م ىمٚمٞمال وومّٝمٛمٜم٤م ىمٚمٌٜم٤م اعمح،قب أّن أوىم٤مت  

اًمّمالة نل أوىم٤مت احلْمقر ذم ضمٜم٤مب اًم٘مدس سمحية  ي اجلالل  وأن 

احلؼ شمٕم٤ممم ُمٚمؽ اعمٚمقك واًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٚمؼ ذم شمٚمؽ إوىم٤مت دقم٤م قمٌده 

٤مشمف وأ ن ًمف سم٤مًمدظمقل إمم دار اًمٙمراُم٦م اًمْمٕمٞمػ اًمذي نق ٓ رء إمم ُمٜم٤مضم

طمتك يٗمقز سم٤مًمًٕم٤مدات إسمدي٦م وجيد اًمنور واًمٌٝم،٤مت اًمداهٛمٞم٦م ًمٙمٜم٤ّم 

 . ُمٌتٝم،لم وُمنوريـ ُمـ دظمقل وىم٧م اًمّمالة سمٛم٘مدار ُمٕمرومتٜم٤م

اٟمٔمر سمٕملم إمم وٕمٗمؽ وُمًٙمٜمتؽ و ًّمتؽ وقم،زك: وإمم : ثاكقا

وم٢م ا ٟمٔمرت اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل واًمٙمؼمي٤مء ًمٚمذات اعم٘مدؾم٦م ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف  

نذه اًمٜمٔمرة وومّٝمٛم٧م ىمٚمٌؽ ومٚمٞمًتِمٕمر اًم٘مٚم٥م اخلقف ويرى ٟمٗمًف 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وقم٤ٌمداشمف ٓ رء  واٟمٔمر سمٕملم أظمرى إمم ؾمٕم٦م رمح٦م اًمذات اعم٘مدؾم٦م ويملل 

قمٓمٗمٝم٤م وإطم٤مـم٦م رمح٤مٟمٞمتٝم٤م إ  إٟمف أ ن ًمٚمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ ُمع ُم٤م ًمف ُمـ أٟمقاع 

مم اًمتٚمّقصم٤مت ويملل قم،زه وُمًٙمٜمتف ذم اًمدظمقل إمم طمية ىمدؾمف  ودقم٤مه إ

 . جمٚمس أٟمًف

نٞمئ ٟمٗمًؽ ًمٚمحْمقر سم٘مدُمل اخلقف واًمرضم٤مء واًمرن٦ٌم واًمرهم٦ٌم : ثافثا

سم٘مٚم٥م ظم،ؾ ووم١ماد وضمؾ واؾمتِمٕم٤مر آٟمٙم٤ًمر واًمذًم٦م واًمْمٕمػ 

واعمًٙمٜم٦م وٓ شمَر ًمٜمٗمًؽ أي٦م ًمٞم٤مىم٦م ًمٚمحْمقر ذم نذا اعمحي وٓ شمٕمّد 

ٟمٗمًؽ ٓه٘م٤م ًمٚمٕم٤ٌمدة واًمٕمٌقدي٦م وشمرى اإل ن ذم اًمدظمقل ذم اًمٕم٤ٌمدة 

ي٦م ُمـ ؿمٛمقل اًمرمح٦م وقمٛمٞمؿ اًمٚمٓمػ ومح٥ًم ًمٚمحية إطمدي٦م واًمٕمٌقد

ضمّٚم٧م ىمدرشمف  وم٢مٟمؽ إ ا ضمٕمٚم٧م  ًّمتؽ ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ وشمقاوٕم٧م ًمذات 

احلؼ اعم٘مدؾم٦م سمروطمؽ وىمٚمٌؽ وقمروم٧م ٟمٗمًؽ وقمٌقديتؽ ٓ رء 

 . يتٚمٓمػ احلؼ شمٕم٤ممم ويرومٕمؽ وخيّٚمٕمؽ سمخٚمٕم٦م يمراُم٤مشمف

 : ريـفم٤منر آؾمت٘م٤ٌمل ُمت٘مّقم سم٠مُم

اعم٘مدُمل  ونق سف اًمقضمف اًمٔم٤منر قمـ مجٞمع اجلٝم٤مت : أحدمها

 . اعمتِمتت٦م

اًمٜمٗمز  ونق آؾمت٘م٤ٌمل سم٤مًمقضمف إمم اًمٙمٕم٦ٌم أم اًم٘مرى  وُمريمز : وأخر

 . سمًط إرض
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و ذه اًمّمقرة سم٤مـمـ  وًمٚم٤ٌمـمـ ّه  سمؾ أهار  وأصح٤مب إهار  

اًمٖمٞم٥م اًمٖمٞمٌٞم٦م يٍمومقن سم٤مـمـ اًمروح قمـ اجلٝم٤مت اعمتِمتت٦م ًمٙم رات 

واًمِمٝم٤مدة وجيٕمٚمقن ضمٝم٦م اًمّن واًمروح أطمدي٦م اًمتٕمٚمؼ: وم٤مًم٤ًمًمؽ اًمذي 

يًػم ُمـ اًمٔم٤منر إمم اًم٤ٌمـمـ ويؽمىمك ُمـ اًمٕمٚمـ إمم اًمن ومال سمد ًمف ُمـ أن 

جيٕمؾ نذا اًمتقضّمف اًمّمقري إمم ُمريمز اًمؼميم٤مت إروٞم٦م وشمرك اجلٝم٤مت 

٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمتِمتت٦م اعمتٗمرىم٦م اًمتل نل إصٜم٤مم احل٘مٞم٘مٞم٦م  ويتقضّمف إمم اًم٘مٌٚم

اًمتل نل أصؾ أصقل سمريم٤مت اًمًٛمقات وإرض طمتك يّمؾ ؿمٞمئ٤م ُم٤م إمم 

 (9)﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿: ّه 

وحيّمؾ ذم ىمٚمٌف أٟمٛمق ج ُمـ دمٚمٞم٤مت قم٤ممل اًمٖمٞم٥م إؾملهل وسمقارىمف 

وحتؽم  اجلٝم٤مت اعمتِمتت٦م واًمٙم رات اعمتٗمرىم٦م سم٤ٌمرىم٦م إ ٞم٦م وي١ميده احلؼ شمٕم٤ممم 

  قمٔمؿ قمـ سم٤مـمـ اًم٘مٚم٥م سمٞمد اًمقٓي٦موشمٜمحط إصٜم٤مم اًمّمٖمػمة واًمّمٜمؿ إ

 . وٓ اٟمتٝم٤مء  ذه اًم٘مّم٦م وم٤مشمريمٝم٤م واُمضِ 

 : اقمٚمؿ أهي٤م اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل أن ذم اإلٟم٤ًمن ومٓمرشملم 

 . اًمتٜمّٗمر قمـ اًمٜم٘مص  واًمٜم٤مىمص: إحدامها 

 . اًمٕمِمؼ ًمٚمٙملل واًمٙم٤مُمؾ: وإخرى 

شمٌٕمل فمكّم ُمـ اًمٗمٓمر اًمتل  ظمرأوونذان اًمٚمذان أطمدمه٤م أصكم  ايت  

هب٤م مجٞمع اًمٌنم: اًمٌدوي ُمٜمٝمؿ واحليي واًمقطمٌم واعمتٛمدن واًمٕم٤ممل  مخر

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إن اإلٟم٤ًمن اًمقطمش اًمًّٗم٤مك اًمٗمّت٤مك اًم٘مت٤ّمل . واجل٤منؾ وآ ل واًمٓمٌٞمٕمل

يرى اًمٙملل ذم أن يٖمٚم٥م قمغم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس وأقمراوٝمؿ ويرى اًمًٗمؽ 

واًم٘متؾ يملٓ ومٞمٍمف ومٞمف قمٛمره  و اك اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمدٟمٞم٤م اًمٓم٤مًم٥م ًمٚم،٤مه 

 . ى اًمٙملل سم٤معم٤مل واجل٤مه ويٕمِم٘مٝملواعم٤مل ير

إٟمؽ إ ا سوم٧م وضمٝمؽ اًمٔم٤منر ُمـ اجلٝم٤مت اعمتِمتت٦م ًمٕم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م  

وشمقضمٝم٧م إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمقاطمدة وم٘مد افمٝمرت اًمٗمٓمرشملم سمّمقرة ضمٚمٞم٦ّم دٟمٞمقي٦م 

وأىمٛم٧م سمٞمٜم٦م قمغم قمدم اطمت،٤مسمؽ ُمـ ٟمقر يمؾ ُمـ ن٤مشملم اًمٗمٓمرشملم 

اهلل  واًمتقضمف إمم اًم٘مٌٚم٦م سف اًمٔم٤منر قمـ همػم : اإل ٞمتلم  واًمٌٞمٜمت٤من مه٤م

 . اًمتل نل حمؾ فمٝمقر يد اهلل  وىمدرة اهلل

إّن ذم نذا اعمٕم،قن اإل ل  أقمٜمل اًمّمالة  اًمتل نل ُمٕمراج اًم٘مرب  

اإل ل  اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م  ورومع اًمٞمد  وسف اًمقضمف قمـ اجلٝم٤مت اعمتٗمرىم٦م  

ادقم٤مء سم٠من اًمٗمٓمرة ىمد شمٞمّ٘مٔم٧م  وظمرج ٟمقر اًمٗمٓمرة قمـ آطمت،٤مسم٤مت  ونذا 

وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م  . ّٓدقم٤مء طم٘مٞم٘مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٙمّٛمؾ  وأصح٤مب اعمٕمروم٦ما

أن ٟمٗمّٝمؿ اًم٘مٚم٥م أٟمف ٓ يملل  وٓ يم٤مُمؾ  ذم : أصح٤مب احل،٤مب  وم٠مدسمف

مجٞمع دار اًمتح٘مؼ ؾمقى اًمذات اعم٘مدؾم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م قمغم اإلـمال : وم٢من شمٚمؽ 

اًمذات اعم٘مدؾم٦م يملل سمال ٟم٘مص  ومج٤مل سمال قمٞم٥م  وظمػم سمال اظمتالط 

وُم٤م يقضمد ذم مجٞمع دار اًمتح٘مؼ ُمـ اًمٙملل    ًمنّم  وٟمقر سمال ؿمقب فمٚمٛم٦مسم٤م

واجللل  واخلػم  واًمٕمّزة  واًمٕمٔمٛم٦م  واًمٜمقراٟمٞم٦م  واًمٗمٕمٚمٞم٦م  واًمًٕم٤مدة  ومٝمق 
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ُمـ ٟمقر مج٤مل شمٚمؽ اًمذات اعم٘مدؾم٦م  وًمٞمس ٕطمد ذيم٦م ًمٚمذات اعم٘مدؾم٦م ذم 

٤مء  إٓ يمل ٤م اًمذايت  وًمٞمس عمقضمقد مج٤مل  وٓ يملل  وٓ ٟمقر  وٓ هب

 . سم،لل شمٚمؽ اًمذات اعم٘مدؾم٦م  ويمل ٤م  وٟمقرن٤م  وهب٤مهٝم٤م

إذا اشتؼبؾت افؼبؾة، ؾآيس من افدكقا، وما »: ×قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مد  

ؾقفا، واخلؾق وما هم ؾقه، واشتػرغ ؿؾبك ظن ـل صاؽل يشغؾك ظن اهلل 

تعاػ، وظاين برّسك ظظؿة اهلل تعاػ، واذـر وؿوؾك بغ يديه، يوم 

، وؿف ظذ (9)﴾ھ ے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ ھ ھ﴿

 . (2)«ؿدم اخلوف، وافرجاء

 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ى اعمٚمٙمقشمٞم٦م  واعمٚمٙمٞم٦م  اًمّن اإلمج٤مزم ًمأل ان نق اإلقمالن ًمٚم٘مق 

واجلٞمقش اإل ٞم٦م ًمٚمحْمقر  وإدب آمج٤مزم ًمف نق اًمتٜمٌّف إمم قمٔمٛم٦م 

احل٤مرض  وشمذًّمؾ اعمٛمٙمـ  ووم٘مره  اعم٘م٤مم  وظمٓمره  وقمٔمٛم٦م اعمحي  و

ووم٤مىمتف  وٟم٘مّمف  وقم،زه قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمر  وقمـ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م ًمٚمحْمقر ذم 

 . اعمحي  إن مل ي١ميده ًمٓمػ احلؼ ضمؾ وقمال  ورمحتف  وجيؼم ٟم٘مّمف

نل إىم٤مُم٦م اًم٘مقى اعمٚمٙمقشمٞم٦م  واعمٚمٙمٞم٦م  ذم اعمحي  : واإلىم٤مُم٦م

حلٞم٤مء  واخل،ؾ  وإطمْم٤مرن٤م ذم احلْمقر  وأدهب٤م نق اخلقف  واخلِمٞم٦م  وا

 . واًمرضم٤مء اًمقاصمؼ إمم اًمرمح٦م همػم اعمتٜم٤منٞم٦م

إّن اًم٘مٚمقب اًمٕمِم٘مٞم٦ّم يٖمٚمٌٝم٤م اًمِمق  واجلذسم٦م: وسم٘مدم احل٥م واًمٕمِمؼ  

شمْمع أىمداُمٝم٤م ذم حمي إٟمس: وىمٚمقهبؿ سمقاؾمٓم٦م شمٚمؽ اجلذسم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦ّم  وسمل 

ومٞمٝم٤م ُمـ قمِمؼ اعمحي  واحل٤مرض  شمِمتٖمؾ إمم آظمر اًمّمالة  سم٤معمٕم٤مؿم٘م٦م  

أؾضل »: ىم٤مل ×٦م  ُمع  يمر احلؼ  وومٙمره: ومٕمـ أُمػم اعم١مُمٜملمواعمٕم٤مٟم٘م

وأحبّفا بؼؾبه، وباذها بجسده، وتػّرغ  افـاس من ظشق افعبادة وظاكؼفا

 . (9)شهلا، ؾفو ٓ يبايل ظذ ما أصبح من افدكقا، ظذ يرس، أم ظذ ظرس

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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واًم٘مٚمقب اخلقومٞم٦م يت،غم  ٤م ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٔمٛم٦م: وشمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ضمذسم٦م  

ٝم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمّمٕمؼ: ويذوهّب٤م اخلقف  واخلِمٞم٦م: ويٛمٜمٕمٝم٤م قمـ اًم٘مٝمر: ودمٕمٚم

: ×يمؾ رء اًم٘مّمقر اًمذايت  واؾمتِمٕم٤مر اًمذًّم٦م واًمٕم،ز: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 . (9)«إن هلل ظبادا ـرست ؿؾوهبم خشقته ؾلشؽتتفم ظن ادـطق»

 : إّن احلؼ شمٕم٤ممم يت،غم ٕوًمٞم٤مهف اًمٙمّٛمؾ سم الث دمٚمٞم٤مت

ن اًمٕمِمؼ  واجلذسم٦م احلٌٞم٦م ن٤مدي٤م  ؿ  يمل اًمت،كّم اًمٚمٓمٗمل  ويٙمق: إول

يم٤من يٜمتٔمر اًمّمالة  ويِمتّد قمِم٘مف  وؿمقىمف:  ’ذم احلدي٨م سم٠من رؾمقل اهلل

 . (2)شأرحـا يا بالل»: ومٞم٘مقل ًمٌالل اعم١م ن

دمكم اًمٕمٔمٛم٦م  واًمًٚمٓمٜم٦م: ومٞمحّمؾ ومٞمٝمؿ اخلقف  واخلِمٞم٦م: وىمد : افثاين

 .   وٕهٛم٦م ا دى ^’ٟم٘مٚم٧م احل٤مٓت اخلقومٞم٦م ًمرؾمقل اهلل

اًمت،كم إطمدي اجلٛمٕمل  سمح٥ًم ـم٤مىم٦م ىمٚمقهبؿ  وؾمٕم٦م : افثافث

 . أوقمٞمتٝم٤م

أُّم٤م ٟمحـ و اعمح،قسملم  اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمدٟمٞم٤م  اعمحٌقؾملم ذم ؾم،ـ  

اًمٓمٌٞمٕم٦م  ومخ٤مرضمقن قمـ ٟمٓم٤م  نذه اًمت٘مًٞملت  وُمًت ٜمقن ُمـ ٟمٓم٤م  نذا 

اًمٌٞم٤من  ومآداب احلْمقر ًمٜم٤م ـمقر آظمر  وًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمخرج ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م 

وح اهلل  واًم٘مٜمقط ُمـ رمح٦م اهلل  اًمذي نق ُمـ اجلٜمقد اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٞم٠مس ُمـ ر

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إلسمٚمٞمس: ٟمٕمؿ  إن اعم٘م٤مم اخل٤مص ًمٙمّٛمؾ أنؾ اهلل ٓ يتٞمّن ٕطمد  وًمٙمـ 

ًمٚمٛم٘م٤مُم٤مت اعمٕمٜمقي٦م  واعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  ُمدارج همػم ُمتٜم٤منٞم٦م  ٤م ُمراشم٥م 

سمدء  يم ػمة  يتٞمّن ًمٜم٤م أيم رن٤م: وم٠مدب احلْمقر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٞمٜم٤م نق أٟمف عم٤م يمٜم٤م ذم

إُمر مل ٟمت،٤موز ُمرشم٦ٌم احلس واًمٔم٤منر  وًمٞمس ذم أقمٞمٜمٜم٤م ؾمقى اًمٕمٔمٛم٦م 

واجلالًم٦م اًمدٟمٞمقي٦م  وًمٞمس قمٜمدٟم٤م أي ظمؼم قمـ اًمٕمٔمٛم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م اإل ٞم٦م  ومال 

سمد ًمٜم٤م ُمـ أن ٟمرى حمي احلؼ شمٕم٤ممم  يمٛمحي ؾمٚمٓم٤من قمٔمٞمؿ اًمِم٠من  ىمد 

  أدرك اًم٘مٚم٥م قمٔمٛمتف  وأن ٟمٗمٝمؿ ىمٚمقسمٜم٤م أن يمؾ قمٔمٛم٦م  وضمالل  ويمؼمي٤مء

نل دمٍؾ ُمـ قمٔمٛم٦م قم٤ممل اعمٚمٙمقت  ىمد شمٜمّزًم٧م ذم نذا اًمٕم٤ممل  وإن قم٤ممل 

اعمٚمٙمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمقامل اًمٖمٞمٌٞم٦م  وذم ضمٜمٌٝم٤م  ًمٞمس ًمف ىمدر حمًقس: 

ومٜمٗمّٝمؿ اًم٘مٚم٥م أن اًمٕم٤ممل نق اعمحي اعم٘مّدس حلية احلؼ  وأن احلؼ شمٕم٤ممم 

: طم٤مرض ذم مجٞمع إُمٙمٜم٦م  وٓؾمٞمل اًمّمالة: ومٝمل إ ن ظم٤مص ًمٚمحْمقر

 . وُمٞمٕم٤مد خمّمقص ًمٚمٛمالىم٤مة  وُمراودة احلية إطمدي٦م

اًمّمالة صمٜم٤مء ضم٤مُمع: وُمقرد نذا اًم ٜم٤مء  نق اًمذات اعم٘مدؾم٦م سمح٥ًم  

 : دمّٚمٞمٝم٤م سم٤مٓؾمؿ إقمٔمؿ  وذم ه اًمتٙمٌػمات إرسمٕم٦م وضمٝم٤من

٘مدؾم٦م: ومٞمٕمٚمـ يتقضّمف اًم٤ًمًمؽ اسمتداء إمم يمؼمي٤مء اًمذات اعم: إول

قمٔمٛمتٝم٤م  ويمؼمي٤مءن٤م  قمغم ىمقى ممٚمٙم٦م ٟمٗمًف  اعمٚمٙمقشمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واعمٚمٙمٞم٦م: وقمغم 

ُمالهٙم٦م اهلل اعمقيمٚم٦م سمٛمٚمٙمقت اًمًٛمقات وإرولم  ومٞمٕمٚمـ سمح٥ًم 
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اًمتٙمٌػمات إرسمٕم٦م يمؼمي٤مء آؾمؿ إقمٔمؿ قمغم مجٞمع ؾمٙمٜم٦م قمقامل اًمٖمٞم٥م  

ن قم،زه قمـ واًمِمٝم٤مدة  ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م: ونذا ٟمٗمًف إقمال

 . اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم ٜم٤مء قمغم اًمذات اعم٘مدؾم٦م  وإقمالم ىمّمقر ٟمٗمًف قمـ إىم٤مُم٦م اًمّمالة

يٛمٙمـ أن شمٙمقن يمؾ شمٙمٌػمة ُمـ اًمتٙمٌػمات إوًمٞم٦م ذم إ ان : افثاين

إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم  وم٤مًمتٙمٌػمة إومم إؿم٤مرة إمم اًمتٙمٌػم قمـ اًمتقصٞمػ  اشم٤م: 

إمم اًمتٙمٌػم قمـ  واًم ٤مٟمٞم٦م إمم اًمتٙمٌػم قمـ اًمتقصٞمػ وصٗم٤م: واًم ٤مًم ٦م

اًمتقصٞمػ اؾمل: واًمراسمٕم٦م إمم اًمتٙمٌػم قمـ اًمتقصٞمػ ومٕمال: ومٙم٠من اًم٤ًمًمؽ 

اهلل أيمؼم ُمـ أن شمقصػ  اشمف  أو دمٚمٞم٤مت  اشمف  واهلل أيمؼم ُمـ أن : ي٘مقل

 . شمقصػ صٗم٤مشمف  وأؾملؤه  وأومٕم٤مًمف  أو دمٚمٞم٤مهت٤م سمحًٌٝم٤م

ٚمٌف وُمـ أداب اعمٝمٛم٦م ًمٚمتٙمٌػم أن اًم٤ًمًمؽ قمٚمٞمف أن جي٤مند  وجيٕمؾ ىم 

حمال ًمٙمؼمي٤مء احلؼ ضمّؾ ضمالًمف  سم٤مًمري٤مو٤مت اًم٘مٚمٌٞم٦م  وحيٍم يمؼم اًمِم٠من  

واًمٕمٔمٛم٦م  واًمًٚمٓم٤من  واجلالل  سمذات احلؼ اعم٘مدؾم٦م ضمّؾ وقمال: ويًٚم٥م 

 . اًمٙمؼمي٤مء قمـ ؾم٤مهر اعمقضمقدات

ومٕمغم اًم٤ًمًمؽ أن ٓ يتقىمػ قمغم صقرة اًمتٙمٌػم  وٓ يٙمتٗمل سم٤مًمٚمٗمظ  

 أول إُمر سم٘مقة اًمؼمن٤من  وٟمقر وم٘مط  وًم٘مٚم٘م٦م اًمٚم٤ًمن  سمؾ يٜمٌّف اًم٘مٚم٥م ذم

اًمٕمٚمقم اإل ٞم٦م  قمغم يمؼمي٤مء احلؼ: وأّن اًمٕمٔمٛم٦م  واجلالل  ُم٘مّمقرة قمغم 

اًمذات اعم٘مدؾم٦م  ضمّٚم٧م قمٔمٛمتٝم٤م  وقمغم وم٘مر اعمقضمقدات اجلًلٟمٞم٦م  

واًمروطم٤مٟمٞم٦م  يمٚمٝم٤م  و ًّمتٝم٤م  وُمًٙمٜمتٝم٤م: وسمٕمد  ًمؽ سم٘مقة اًمري٤مو٦م  ويم رة 
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ذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م  ويٕمٓمٞمف اًمًٕم٤مدة  اعمراودة  وإٟمس اًمت٤مم  حيٞمل ىمٚمٌف هب

 . واحلٞم٤مة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م

أُّم٤م اًمن ذم أن ذم اإلىم٤مُم٦م شمٙمٌػمشملم  ومٝمق أن اًم٤ًمًمؽ ىمد أىم٤مم ىمقاه ذم  

اعمحي  واٟمت٘مؾ ُمـ اًمٙم رة إمم اًمقطمدة ؿمٞمئ٤م ُم٤م  ومٞمٙمؼّم اًمذات  وإؾملء  

يٜمٓمقي ذم أو إؾملء  واًمّمٗم٤مت: وًمٕمؾ شمٙمٌػم اًمّمٗم٤مت  وإومٕم٤مل  

 . شمٙمٌػم اًمذات  وإؾملء

 : ًمألًمقنٞم٦م ُم٘م٤مُم٤مت يٕمؼّم قمٜمٝم٤م سمح٥ًم اجلٛمع سمٛم٘م٤مُملم

 . ُم٘م٤مم إًمقنٞم٦م اًمذاشمٞم٦م: أحدمها

 . ُم٘م٤مم إًمقنٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م: وأخر

وإ ا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ اًمِمٝم٤مدة قمغم ىمٍم إًمقنٞم٦م ذم احلؼ  نق  

 . شمٙمقن طم٘مٞم٘متٝم٤م ُم٘م٤مرسم٦م ًمٚمتٙمٌػمإًمقنٞم٦م اًمذاشمٞم٦م  

حتػّم ومٞمف  أو ُمِمت٘م٦م ُمـ : أًمف ذم اًمٌمء( أي)وإ ا يم٤مٟم٧م ُمِمت٘م٦م ُمـ  

ارشمٗمع  أو ُمِمت٘م٦م ُمـ ٓه يٚمقه سمٛمٕمٜمك اطمت،٥م ومٞمٕمٚمؿ رسمٓمف : )ٓه( سمٛمٕمٜمك

 . سم٤مٕ ان واًمّمالة سمٕمد ُمراضمٕم٦م سم٤مب اًمتٙمٌػم

عم٠مًمقه  ا: قمٌد  ويٙمقن اعمراد: وإ ا يم٤من اإلًمف ُم٠مظمق ا ُمـ )أًمف( سمٛمٕمٜمك 

اعمٕمٌقد  ومٕمغم اًم٤ًمًمؽ أن جيٕمؾ اًمِمٝم٤مدة اًمّمقري٦م قمغم ىمٍم : سمٛمٕمٜمك

اعمٕمٌقدي٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف  ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم اًمِمٝم٤مدة اًم٘مٚمٌٞم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  
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ويٕمٚمؿ أٟمف إن يم٤من ذم اًم٘مٚم٥م ُمٕمٌقد ؾمقاه  ومٝمق ُمٜم٤مومؼ ذم نذه اًمِمٝم٤مدة: ومال 

ي٤مو٦م: ويٙمن سمد ًمف ُمـ أن يقصؾ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًٕمقنٞم٦م إمم اًم٘مٚم٥م سمٙمؾ ر

إصٜم٤مم اًمّمٖمػمة  واًمٙمٌػمة  اعمٜمحقشم٦م سمٞمد شمٍمف اًمِمٞمٓم٤من  واًمٜمٗمس 

إُم٤مرة ذم يمٕم٦ٌم اًم٘مٚم٥م  وحيّٓمٛمٝم٤م طمتك يّمػم ٓه٘م٤م حلْمقر طمية 

اًم٘مدس: وُم٤م داُم٧م أصٜم٤مم طم٥م اًمدٟمٞم٤م  واًمِم١مون اًمدٟمٞمقي٦م  ُمقضمقدة ذم 

يمٕم٦ٌم اًم٘مٚم٥م  ٓ جيد اًم٤ًمًمؽ ـمري٘م٤م إمم اعم٘مّمد: وم٤مًمِمٝم٤مدة سم٤مًٕمقنٞم٦م 

إلقمالن ًمٚم٘مقى اعمٚمٙمٞم٦م واعمٚمٙمقشمٞم٦م أن دمٕمؾ اعمٕمٌقدات اًم٤ٌمـمٚم٦م  واعم٘م٤مصد ًم

 . اعمٕمقضّم٦م  حت٧م ىمدُمٝم٤م  يمل شمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمروج إمم ُمٕمراج اًم٘مرب

وإ ا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ ىمٍم إًمقنٞم٦م  إًمقنٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمتل نل  

أ، أؿمٝمد أن ٓ : اًمتٍمف  واًمتدسمػم  واًمت٠مصمػم  ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة

 دار اًمتح٘مؼ  وٓ ُم١مصّمر ذم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة  إٓ  ات احلؼ ُمتٍمف ذم

اعم٘مدؾم٦م ضمّؾ وقمال: وإ ا يم٤من ذم ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ اقمتلد قمغم ُمقضمقد ُمـ 

 . اعمقضمقدات وم٘مٚمٌف ُمٕمتؾ  وؿمٝم٤مدشمف زور

وم٢م ا ىمٍم اًم٤ًمًمؽ مجٞمع اًمت٠مصمػمات قمغم احلؼ: وهمٛمض قملم اًمٓمٛمع  

ًمٚمٛمحي اعم٘مدس   قمـ مجٞمع اعمقضمقدات ؾمقى اًمذات اعم٘مدؾم٦م  يم٤من ٓه٘م٤م

سمؾ يم٤من ىمٚمٌف ُمتقضمٝم٤م إمم  ًمؽ اعمحي  ومٓمرة  و اشم٤م: وًمٕمّؾ شمٙمرار اًمِمٝم٤مدة 

 . ٕضمؾ اًمتٛمٙملم  ويٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ اًمِمٝم٤مدة إطمدى اًمِمٝم٤مدشملم

: وًمٕمٚمف ٓ شمٙمرار  وم٢مطمدامه٤م إؿم٤مرة إمم إًمقنٞم٦م اًمذاشمٞم٦م  وإظمرى 
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آظمر اإلىم٤مُم٦م,  إؿم٤مرة إمم إًمقنٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م  ومٗمل نذه اًمّمقرة إقم٤مدهت٤م ذم

 . ًمٚمتٛمٙملم: ًمذا مل يذيمر نٜم٤مك سمٚمٗمظ اًمِمٝم٤مدة

 تٌثِ٘ ػشفاًٖ 
 . ًمٚمِمٝم٤مدة ُمراشم٥م ٟمٙمتٗمل سمٌٕمْمٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م نذه إورا  

اًمِمٝم٤مدة اًم٘مقًمٞم٦م  ونذه اًمِمٝم٤مدة إ ا مل شمٙمـ ُمِمٗمققم٦م : ادرتبة إوػ

سم٤مًمِمٝم٤مدة اًم٘مٚمٌٞم٦م  وًمق سمٌٕمض ُمراشمٌٝم٤م اًمٜم٤مزًم٦م  ًمٞم٧ًم سمِمٝم٤مدة  سمؾ ظمدقم٦م 

 . ٗم٤م وٟم

اًمِمٝم٤مدة اًمٗمٕمٚمٞم٦م  ونل أن يِمٝمد اإلٟم٤ًمن سمح٥ًم : ادرتبة افثاكقة

إقملل اجلقارطمٞم٦م  ومال يٛمّد يد طم٤مضمتف آ إمم اعمحي اعم٘مدس ًمٚمحؼ 

)ضمّؾ وقمال( وٓ يٗمتح قملم رضم٤مهف إمم ُمقضمقد ُمـ اعمقضمقدات  وذم 

  وُمـ (9)«إن ظّز ادممن اشتغـاؤه ظن افـاس»: احلدي٨م اًمنميػ

نمقمٞم٦م إفمٝم٤مر اًمٜمٕمٛم٦م  واًمٖمٜمك  وُمـ اعمٙمرون٤مت ـمٚم٥م اعمًتح٤ٌمت اًم

ٓ ُم١مصمر ذم : احلقاه٩م ُمـ اًمٜم٤مس: ومٕمغم اإلٟم٤ًمن أن جيري اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م

 . اًمقضمقد آ اهلل ذم ممٚمٙم٦م اًمٔم٤منر

اًمِمٝم٤مدة اًم٘مٚمٌٞم٦م  ونل ُمٜمٌع اًمِمٝم٤مدات إومٕم٤مًمٞم٦م : ادرتبة افثافثة

حؼ: ونل أن يت،غم وإىمقاًمٞم٦م  وُم٤م مل شمٙمـ شمٚمؽ  ٓ شمٙمقن نذه  وٓ شمت

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم ًمٚمحؼ ذم اًم٘مٚم٥م: ويدرك اًم٘مٚم٥م سمّنه اًم٤ٌمـمٜمل طم٘مٞم٘م٦م نذه 

اًمٚمٓمٞمٗم٦م: ويٜم٘مٓمع قمـ ؾم٤مهر اعمقضمقدات: ويٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م  ومٕمـ قمكم سمـ 

رأيت اخلر ـؾه ؿد اجتؿع دم ؿطع افطؿع ظاّم دم أيدي »: ىم٤مل÷ احلًلم

)تعاػ( دم مجقع  ورّد أمره إػ اهلل  افـاس؛ ومن مل يرج افـاس دم رء

 . (9)شأموره، اشتجاب اهلل )تعاػ( فه دم ـل رء

اًمِمٝم٤مدة اًمذاشمٞم٦م  ونل اًمِمٝم٤مدة اًمقضمقدي٦م اًمتل شمتح٘مؼ : ادرتبة افرابعة

ذم اًمٙمّٛمؾ ُمـ إوًمٞم٤مء  وذم ٟمٔمر إوًمٞم٤مء نذه اًمِمٝم٤مدة سمٛمٕمٜمك ُمقضمقدة ذم 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿مجٞمع اعمقضمقدات  وًمٕمؾ أي٦م اًمنميٗم٦م 

 .   إؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م(2)﴾ڤ ڤ ڤ

إن اًمِمٝم٤مدة سم٤مًٕمقنٞم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٗمتح أسمقاب اًمًلء  وظمر  احل،٤مب   

وسم٤مقم٨م ٓضمتلع ُمالهٙم٦م اهلل: ونذا احل،٤مب اًمذي خير  هب٤م  ُمـ احل،٥م 

اًمٖمٚمٞمٔم٦م اًمٔمٚملٟمٞم٦م  اًمتل ُم٤م دام اًم٤ًمًمؽ ومٞمٝم٤م ٓ ـمريؼ إمم احلْمقر ذم 

ًمًٚمقك: ونق اعمحي  وُم٤م مل يٗمتح نذا اًم٤ٌمب ًمف  ومٚمٞمس ًمف ـمريؼ إمم ا

طم،٤مب اًمٙم رة إومٕم٤مًمٞم٦م  واًمقىمقع ذم آطمت،٤مب اًمتٙم ػمي  اًمذي ٟمتٞم،ت٦م 

رؤي٦م وم٤مقمٚمٞم٦م اعمقضمقدات  وُم١مصمريتٝم٤م  وصمٛمرة نذه اًمرؤي٦م  رؤي٦م اؾمت٘مال ٤م 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ذم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م  واًمتٗمقيض اعمح٤مل  واًمنمك إقمٔمؿ: وٟمتٞم،٦م اًمِمٝم٤مدة 

وإومٜم٤مء  سم٤مًٕمقنٞم٦م  وطمٍمن٤م ذم احلؼ شمٕم٤ممم  نق اًمتقطمٞمد إومٕم٤مزم 

اًمٙم رات ذم ومٕمؾ احلؼ  وٟمٗمل اًمت٠مصمػم واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م قمـ همػمه  وـمرد 

 . آؾمت٘مالل قمـ همػم احلؼ شمٕم٤ممم

ٓ يٛمٙمـ ـمّل نذا اًمًٗمر اًمروطم٤م،  واعمٕمراج اإليل،  هبذه اًمرضمؾ  

٘مٚم٥م اًمذي نق سمال ٟمقر: اعمٙمًقرة  واًمٕمٜم٤من اعمرظمل  واًمٕملم اًمٕمٛمٞم٤مء  واًم

ومٛمـ اعمحتقم  واًمالزم  ًمًٚمقك .. (9)﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

نذا اًمٓمريؼ اًمروطم٤م،  وقمروج نذا اعمٕمراج اًمٕمروم٤م،  اًمتٛمًؽ سمٛم٘م٤مم 

روطم٤مٟمٞم٦م نداة ـمر  اعمٕمروم٦م  وأٟمقار ؾمٌؾ ا داي٦م  اًمذيـ نؿ اًمقاصٚمقن إمم 

اًمٓمريؼ سم٘مدم أٟم٤مٟمٞم٦م  اهلل  واًمٕم٤ميمٗمقن قمغم اهلل: وًمق أراد أطمد أن يٓمقي نذا

 . ٟمٗمًف  ُمـ دون اًمتٛمًؽ سمقٓيتٝمؿ  ومًٚمقيمف إمم اًمِمٞمٓم٤من وا ٤موي٦م

ؽ سم٠موًمٞم٤مء اًمٜمٕمؿ اًمذيـ انتدوا إمم ـمريؼ اًمٕمروج إمم   ًّ وسم٤مجلٛمٚم٦م  اًمتٛم

اعمٕم٤مرج  وأ ّقا اًمًػم إمم اهلل  ُمـ ًمقازم اًمًػم إمم اهلل: وىمد أؿمػم إمم  ًمؽ 

ذم أن اًمٕم٤ٌمدة سمال وٓي٦م إهٛم٦م  ٤مسم٤مسمً  ذم أطم٤مدي٨م يم ػمة: وىمد قم٘مد ذم اًمقؾم٤مهؾ

 . وآقمت٘م٤مد سم٢مُم٤مُمتٝمؿ سم٤مـمٚم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو



 948 +الخويٌي لإلهام اآلداب الوعٌَية للصالة لُباب 

 
: ×ىم٤مل ًمٜم٤م قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ: قمـ أمل محزة اًم لزم ىم٤مل 

إن أؾضل افبؼاع ما : اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ  وم٘م٤مل:   وم٘مٚم٧مأّي افبؼاع أؾضل؟»

شـة إٓ بغ افرـن وادؼام؛ وفو أّن رجال ظّؿر ما ظّؿر كوح دم ؿومه أفف 

مخسغ ظاما، يصوم افـفار، ويؼوم افؾقل، دم ذفك ادوضع، ثم فؼي اهلل 

 . (9)شبغر وٓيتـا، مل يـػعه ذفك صقئا

 . وإطم٤مدي٨م ذم نذا اًم٤ٌمب أيم ر ُمـ أن شمًٕمٝم٤م نذه اًمرؾم٤مًم٦م 

وأُم٤م آداب اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م  ومٝمل أن يقصؾ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمـ  

٤مًم٦م اخلتٛمٞم٦م  اًمتل مجٞمع داهرة اًمقضمقد ُمـ احلؼ إمم اًم٘مٚم٥م  وٓ ؾمٞمل اًمرؾم

قمقامل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝمقد شمتٜمّٕمؿ شمٙمقيٜم٤م  وشمنميٕم٤م  ووضمقدا  ونداي٦م  ُمـ 

إّن قمالُم٦م صد  اًمِمٝم٤مدة أن شمٔمٝمر آصم٤مرن٤م ذم مجٞمع . ؾم٘مٓم٤مت ُمقاهد ٟمٕمٛمف

وإّن ارشم٤ٌمط اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م سم٤مٕ ان واإلىم٤مُم٦م . اًم٘مقى اًمٖمٞمٌٞم٦ّم واًمٔم٤منرة

 : ًمف وضمٝم٤من

ن اًم٤ًمًمؽ ذم نذا اًمٓمريؼ اًمروطم٤م، حمت٤مج إمم اًمتٛمًؽ أ: أحدمها

سمذاك اًمقضمقد اعم٘مّدس  طمتك يٕمرج سمٛمّم٤مطمٌتف  وشم٠ميٞمده  نذا اًمٕمروج 

 . اًمروطم٤م،

أن ذم نذه اًمِمٝم٤مدة إقمالٟم٤م ًمٚم٘مقى اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م  سم٠من : وأخر

 ووووووووووووووووووووووووووووو



 949 الفصل الثاًي: في آداب األراى ٍاإلقاهة

 
اًمّمالة  اًمتل نل طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمراج اعم١مُمٜملم  وُمٜمٌع ُمٕم٤مرف أصح٤مب 

  وم٢م ا ’اإلي٘م٤من  نل ٟمتٞم،٦م اًمٙمِمػ اًمت٤مم اعمحٛمدياًمٕمروم٤من  وأرسم٤مب 

اؾمت٘مّرت نذه اًمٕم٘مٞمدة ذم اًم٘مٚم٥م  و ٙمـ سم٤مًمتٙمرار  ومٞمدرك اًم٤ًمًمؽ قمٔمٛم٦م 

اعم٘م٤مم  وضمالًم٦م اعمحّؾ اًمٌت٦م  ويٓمقي نذه اعمرطمٚم٦م سم٘مدُمل اخلقف  واًمرضم٤مء  

أن ي١ميده إن ؿم٤مء اهلل  وي٘مّرسمف إمم ُم٘م٤مم اًم٘مرب إطمدي   ’واعمرضمق ُمٜمف

ّمد إصكم  واعم٘مّمقد اًمٗمٓمري: ومٚمٚم٤ًمًمؽ إمم اهلل  أن يقصؾ اًمذي نق اعم٘م

إمم سم٤مـمـ ىمٚمٌف  وروطمف  ُم٘م٤مم اخلالوم٦م اًمٙمؼمى إمحدي٦م  وهب٤م يٙمِمػ 

احل،٤مب  وخير  اًمًتقر  وخيرج سم٤مًمٙمّٚمٞم٦م قمـ طم،٥م اًمتٕملّم اخلٚم٘مل  

 . ومتٜمٗمتح ًمف مجٞمع أسمقاب اًمًٛمقات  ويّمؾ إمم ُم٘مّمده سمال طم،٤مب

ؾم٤مًم٦م  اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقٓي٦م  وإُم٤مرة اعم١مُمٜملم  ويًتح٥م سمٕمد اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمر 

ن١مٓء يروون طمدي ٤م ذم : ىمٚم٧م ٕمل قمٌداهلل»: ومٕمـ ىم٤مؾمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل

ٓ إًمف آ اهلل  : قمغم اًمٕمرش ُمٙمتقسم٤م ىُمٕمراضمٝمؿ  أٟمف عم٤م أهي سمرؾمقل اهلل رأ

شبحان اهلل، ؽّروا ـل رء : حمٛمد رؾمقل اهلل  أسمق سمٙمر اًمّمّديؼ  وم٘م٤مل

: إن اهلل )ظّز وجّل( دا خؾق افعرش ـتب ظؾقه: ٕمؿ  ىم٤ملىمٚم٧م ٟم حتى هذا؟

ٓ إفه آ اهلل، حمؿد رشول اهلل، ظّع أمر ادممـغ؛ ودا خؾق اهلل )ظّز وجل( 

ٓ إفه آ اهلل، حمؿد رشول اهلل، ظّع أمر ادممـغ، ثم : اداء ـتب دم جمراه

فؾوح، وظذ جبفة تذـر افرواية ـتابة هذه افؽؾامت ظذ ؿوائم افؽرد، وا

إرساؾقل، وظذ جـاحي جزائقل، وأــاف افسؿوات، وأضباق إرضغ، 
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ٓ إفه : ؾنذا ؿال أحدـم: ورؤوس اجلبال، وظذ افشؿس، وافؼؿر؛ ثم ؿال

 . (9)«ظّع أمر ادممـغ: آ اهلل، حمؿد رشول اهلل، ؾؾقؼل

نذا اًمذيمر اًمنميػ  يًتح٥م سمٕمد اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م : وسم٤مجلٛمٚم٦م 

ُمٓمٚم٘م٤م  وذم ومّمقل إ ان ٓ يٌٕمد اؾمتح٤ٌمسمف سم٤مخلّمقص: وإن يم٤من 

آطمتٞم٤مط ي٘متيض أن ي١مشمك سمف سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ٓ سم٘مّمد اخلّمقصٞم٦م 

 . ذم إ ان  ًمتٙمذي٥م اًمٕمٚملء إقمالم شمٚمؽ اًمرواي٤مت

وأُم٤م اًمٜمٙمت٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ذم يمت٤مسم٦م نذه اًمٙمٚملت قمغم مجٞمع اعمقضمقدات ُمـ  

ك إرولم  ومٝمل أن طم٘مٞم٘م٦م اخلالوم٦م  واًمقٓي٦م  اًمٕمرش إقمغم إمم ُمٜمتٝم

نل فمٝمقر إًمقنٞم٦م  ونل أصؾ اًمقضمقد  ويملًمف: ويمؾ ُمقضمقد ًمف طمظ 

ُمـ اًمقضمقد  ًمف طمظ ُمـ طم٘مٞم٘م٦م إًمقنٞم٦م  وفمٝمقرن٤م اًمذي نق طم٘مٞم٘م٦م 

اخلالوم٦م  واًمقٓي٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م صم٤مسمت٦م قمغم ٟم٤مصٞم٦م مجٞمع اًمٙم٤مهٜم٤مت  ُمـ 

ِمٝم٤مدة  وشمٚمؽ اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م نل طم٘مٞم٘م٦م قمقامل اًمٖمٞم٥م إمم ُمٜمتٝمك قم٤ممل اًم

اًمقضمقد اعمٜمًٌط  واًمٜمٗمس اًمرمح٤م،  واحلؼ اعمخٚمق  سمف  اًمذي نق سمٕمٞمٜمف 

سم٤مـمـ اخلالوم٦م اخلتٛمٞم٦م  واًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م اًمٕمٚمقي٦م: وُمـ نذه اجلٝم٦م يم٤من 

إن اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقٓي٦م  ُمٜمٓمقي٦م ذم اًمِمٝم٤مدة : اًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف ؿم٤مه اسم٤مدي ي٘مقل

 . ٦م نل سم٤مـمـ اًمرؾم٤مًم٦مسم٤مًمرؾم٤مًم٦م  ٕن اًمقٓي

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إن اًمِمٝم٤مدشملم ُمٜمٓمقيت٤من مجٞمٕم٤م ذم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًٕمقنٞم٦م: : وي٘مقل اًمٙم٤مشم٥م

وذم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمِمٝم٤مدشم٤من إظمري٤من ُمٜمٓمقيت٤من  يمل أن اًمِمٝم٤مدشملم 

 . إظمريلم ُمٜمٓمقيت٤من ذم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقٓي٦م

ٔمٛم٦م احلؼ شمٕم٤ممم قمـ إ ا اقمٚمـ اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل سم٤مًمتٙمٌػمات  قم 

اًمتقصٞمػ  وسم٤مًمِمٝم٤مدة سم٤مًٕمقنٞم٦م ىمٍم اًمتقصٞمػ  واًمتحٛمٞمد  واًمت٠مصمػم 

قمغم احلؼ: وأؾم٘مط ٟمٗمًف قمـ اًمٚمٞم٤مىم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمر: واظمت٤مر اًمرومٞمؼ  

واعمّم٤مطم٥م  سم٤مًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م  واًمقٓي٦م  و ًؽ سمٛم٘م٤مم اخلالوم٦م  

ف  ٓسمّد ًمف ُمـ اًمرومٞمؼ صمؿ اًمٓمريؼ: سمٕمد  ًمؽ يمٚم: واًمقٓي٦م اعم٘مدؾم٦م  وىمد ىمٞمؾ

أن هيٞمّئ اًم٘مقى اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م  سمٍماطم٦م اًمٚمٝم،٦م ًمٚمّمالة: ويٕمٚمـ  ٤م 

طمّل قمغم اًمّمالة  وشمٙمراره ًمٚمتٜمٌّف اًمت٤مم  واإلي٘م٤مظ : إقمالن احلْمقر سم٘مقًمف

اًمٙم٤مُمؾ  أو أن أطمدمه٤م ًم٘مقى اعمٛمٚمٙم٦م اًمداظمٚمٞم٦م  وأظمر ًم٘مقى اعمٛمٚمٙم٦م 

٤من: وأدب اًم٤ًمًمؽ ذم نذا اخل٤مرضمٞم٦م  ٕهنل ؾمالّك نذا اًمًٗمر ُمع اإلٟمً

اعم٘م٤مم نق أن يٗمٝمؿ ىمٚمٌف  وىمقاه  ويٗمٝمؿ سم٤مـمـ ىمٚمٌف ىمرب احلْمقر  طمتك 

يتٝمٞم٠ّم ًمف  ويراىم٥م آداسمف اًمّمقري٦م  واعمٕمٜمقي٦م  يملل اعمراىم٦ٌم  صمؿ يٕمٚمـ ّه 

طمّل قمغم اًمٗمالح  وطمّل قمغم ظمػم اًمٕمٛمؾ  يمل : اًمّمالة  وٟمتٞم،تٝم٤م سم٘مقًمف

٤م اًمًٕم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م: وومٓمرة مجٞمع يقىمظ اًمٗمٓمرة  ٕن اًمٗمالح  واًمٜم،٤مح  مه

اًمٌنم قم٤مؿم٘م٦م ًمٚمًٕم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م  ٕن اًمٗمٓمرة ـم٤مًم٦ٌم ًمٚمٙملل  واًمراطم٦م: 
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وطم٘مٞم٘م٦م اًمًٕم٤مدة نل اًمٙملل اعمٓمٚمؼ  واًمراطم٦م اعمٓمٚم٘م٦م  ونل ذم اًمّمالة  

اًمتل نل ظمػم إقملل  حتّمؾ ىمٚم٤ٌم  وىم٤مًم٤ٌم  وفمٝمقرا  وسمٓمقٟم٤م  ٕن اًمّمالة 

اجل٤مُمع  واًم ٜم٤مء سم٤مٓؾمؿ آقمٔمؿ  سمح٥ًم اًمٔم٤منر  نل اًمذيمر اًمٙمٌػم  و

اعمًت،ٛمع جلٛمٞمع اًمِم١مون اإل ٞم٦م: و ذا يم٤من إ ان  واإلىم٤مُم٦م  ُمٗمتتحلم 

 . سم٤مهلل  وخمتتٛملم سمف

اهلل أيمؼم ذم مجٞمع طم٤مٓت اًمّمالة واٟمت٘م٤مٓهت٤م: واًمتقطمٞمدات : ويٙمّرر 

اًم الصم٦م  اًمتل نل ىمّرة قملم إوًمٞم٤مء  حتّمؾ ذم اًمّمالة  و تزج ومٞمٝم٤م صقرة 

٤مء اعمٓمٚمؼ  واًمرضمقع اًمت٤مم: وسمح٥ًم اًم٤ٌمـمـ  واحل٘مٞم٘م٦م  نل ُمٕمراج اًمٗمٜم

ىمرب احلؼ  وطم٘مٞم٘م٦م اًمقصقل إمم مج٤مل اجلٛمٞمؾ اعمٓمٚمؼ  واًمٗمٜم٤مء ذم  اشمف 

اعم٘مدؾم٦م  اًمتل شمٕمِم٘مٝم٤م اًمٗمٓمرة  وحتّمؾ هب٤م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمت٤مُم٦م  واًمراطم٦م 

 . اعمٓمٚم٘م٦م  واًمًٕم٤مدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمت٤مُم٦م

يٕمٚمـ احلْمقر  وم٘مد ىم٤مُم٧م وم٢م ا وصؾ اًم٤ًمًمؽ إمم  ًمؽ اعم٘م٤مم   

اًمّمالة  ومالسمد ُمـ أن يرى ٟمٗمًف ذم طمية ُم٤مًمؽ اعمٚمقك ذم اًمٕمقامل 

اًمقضمقدي٦م  وؾمٚمٓم٤من اًمًالـملم  واًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٚمؼ: ويٗمّٝمؿ ىمٚمٌف إظمٓم٤مر 

اًمتل ذم احلية  ويرضمع اجلٛمٞمع إمم اًم٘مّمقر  واًمت٘مّمػم اإلُمٙم٤م،: ويرد 

سم٤مُٕمر  وىمدُمل اعمحي سمٙملل آٟمٗمٕم٤مل  واخل،ٚم٦م  ُمـ قمدم اًم٘مٞم٤مم 

اخلقف  واًمرضم٤مء  ويٗمد قمغم اًمٙمريؿ  وٓ يرى ًمٜمٗمًف زادا  وراطمٚم٦م: 

ويرى ىمٚمٌف وم٤مرهم٤م قمـ اًمًالُم٦م: وٓ حي٥ًم قمٛمٚمف ُمـ احلًٜم٤مت  وٓ يٕمّده 
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أىمؾ رء  وم٢م ا اؾمتحٙمٛم٧م نذه احل٤مل ذم اًم٘مٚم٥م  وم٤معمرضمق أن ي٘مع ُمقردا 

 . (9)﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ًمٚمٕمٜم٤مي٦م  

إذا أذكت، وأؿؿت، صّذ خؾػك صػان »: ىم٤مل ×ومٕمـ أمل قمٌد اهلل

 . (2)شمن ادالئؽة؛ وإذا أؿؿت صّذ خؾػك صف من ادالئؽة

وسم٤مجلٛمٚم٦م  إ ا رأى اًم٤ًمًمؽ ٟمٗمًف إُم٤مُم٤م عمالهٙم٦م اهلل  وىمٚمٌف إُم٤مُم٤م ًم٘مقاه  

اعمٚمٙمٞم٦م واعمٚمٙمقشمٞم٦م  ومجع سم٤مٕ ان  واإلىم٤مُم٦م  ىمقاه اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م: 

أن جيٕمؾ اًم٘مٚم٥م  ونق أومْمؾ ىمقى  واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف ُمالهٙم٦م اهلل  ومٕمٚمٞمف

اًمٔم٤منر  واًم٤ٌمـمـ  وؿمٗمٞمع ؾم٤مهر اًم٘مقى إُم٤مُم٤م: وعم٤م يم٤من اًم٘مٚم٥م و٤مُمـ ًم٘مراءة 

اعم٠مُمقُملم  ووزرن٤م قمغم قمٝمدشمف  ومال سمّد ًمف ُمـ أن حي٤مومظ قمٚمٞمف حم٤مومٔم٦م شم٤مُم٦م  

ويراىمٌف ُمراىم٦ٌم مجٞمٚم٦م  ًمٙمل حيٗمظ اًم٘مٚم٥م قمغم احلية  واحلْمقر: وي٘مقم 

ٜمؿ نذا آضمتلع اعم٘مدس  ويٕمّٔمؿ شمقضّمف ُمالهٙم٦م سم٠مدب اعم٘م٤مم اعم٘مّدس  ويٖمت

اهلل  وشم٠ميٞمدنؿ اّي٤مه  ويٕمرومف ُمـ اًمٜمٕمؿ ًمقزّم اًمٜمٕمٛم٦م احل٘مٞم٘مل  وي٘مّدم قم،زه  

 . وىمّمقره قمـ ؿمٙمر نذه اًمٜمٕمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م  إمم ُم٘م٤مُمف اعم٘مدس

 يرى أنؾ اعمٕمروم٦م اًم٘مٞم٤مم إؿم٤مرة إمم اًمتقطمٞمد إومٕم٤مزم  ونق إؿم٤مرة إمم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ىمٞم٤مم اًمٕمٌد سم٤محلؼ  وُم٘م٤مم ىمّٞمقُمٞم٦ّم احلؼ  ونق اًمت،كّم سم٤مًمٗمٞمض اعم٘مّدس  

واًمت،كم اًمٗمٕمكم: وشمٔمٝمر ذم نذا اعم٘م٤مم وم٤مقمٚمٞم٦م احلؼ  وشمًتٝمٚمؽ مجٞمع 

اعمقضمقدات ذم اًمت،كم اًمٗمٕمكم  وشمْمٛمحؾ حت٧م يمؼمي٤مهف اًمٔمٝمقري  

وإدب اًمٕمروم٤م، ًمٚم٤ًمًمؽ ذم نذا اعم٘م٤مم  أن يتذيمر هبذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م  

ويؽمك اًمتٕمٞمٜم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مع  ويذيمر ًمٚم٘مٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٞمض 

اعم٘مدس  ويقصؾ إمم سم٤مـمـ اًم٘مٚم٥م ٟم٦ًٌم ىمّٞمقُمٞم٦م احلؼ  وشم٘مّقم اخلٚمؼ 

سم٤محلؼ  وم٢م ا  ٙمٜم٧م نذه احل٘مٞم٘م٦م ذم ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ شم٘مع ىمراءشمف سمٚم٤ًمن احلؼ  

اٟم٧م يمل أصمٜمٞم٧م »ويٙمقن اًمذايمر واعمذيمقر نق احلؼ  ويٜمٙمِمػ ًمف ُمٕمٜمك 

اًمٕم٤مرف سمٕمض  سمٌٕمض ُمراشمٌف  وجيد ىمٚم٥م (9)شوأقمق  سمؽ ُمٜمؽقمغم ٟمٗمًؽ 

 أهار اًمّمالة  وذم اًمٜمٔمر إمم حمؾ اًمً،قد  ونق اًمؽماب  واًمٜمِم٠مة

إصٚمٞم٦م  وظمْمقع اًمرىم٦ٌم  وٟمٙمس اًمرأس  اًمذي نق ٓزم ًمٚمخْمقع  

: إؿم٤مرة إمم اًمذّل  واًمٗم٘مر اإلُمٙم٤م،  واًمٗمٜم٤مء حت٧م قمّز اًمٙمؼمي٤مء وؾمٚمٓم٤مٟمف

 . (2)﴾ھ ھ ے ے ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

إّن آداب اًم٘مٞم٤مم  أن يرى اًم٤ًمًمؽ ٟمٗمًف طم٤مرضا ذم حمي احلؼ: ويٕمٚمؿ  

أن اًمٕم٤ممل حمي اًمرسمقسمٞم٦م: وحيت٥ًم ٟمٗمًف ُمـ طمّْم٤مر اعم،ٚمس سملم يدي اهلل: 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ويقصؾ إمم ىمٚمٌف قمٔمٛم٦م احل٤مرض  واعمحي: ويٗمٝمؿ اًم٘مٚم٥م أمهٞم٦م ُمٜم٤مضم٤مة 

ر  احلؼ شمٕم٤ممم  وظمٓمره  وحيّي ىمٚمٌف ىمٌؾ اًمقرود ذم اًمّمالة سم٤مًمتٗمٙم

واًمتدسّمر  ويٗمٝمٛمف قمٔمٛم٦م اعمٓمٚم٥م  ويٚمزُمف سم٤مخلْمقع  واخلِمقع  

واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م  واخلِمٞم٦م  واخلقف  واًمرضم٤مء  واًمذل  واعمًٙمٜم٦م  إمم آظمر 

اًمّمالة: ويِم٤مرط اًم٘مٚم٥م أن يراىم٥م نذه إُمقر  وحي٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م  ويتٗمٙمر  

ويتدسمر  ذم أطمقال أقم٤مفمؿ اًمديـ  ونداة اًمًٌؾ  يمٞمػ يم٤مٟم٧م طم٤مٓهتؿ ذم 

إذا ؿام إػ افصالة تغّر فوكه، ؾنذا » ÷ـان ظع بن احلسغ وم٘مداًمّمالة: 

 . (9)«مل يرؾع رأشه حتى يرؾض ظرؿا  شجد

وأّما حؼوق افصالة، ؾلن »: أٟمف ىم٤مل ×وقمـ ُمقٟٓم٤م زيـ اًمٕم٤مسمديـ

تعؾم أهنا وؾادة إػ اهلل، وأكك ؾقفا ؿائم بغ يدي اهلل، ؾنذا ظؾؿت ذفك، 

عبد، افذفقل، افراؽب، افراهب، اخلائف، ــت خؾقؼا أن تؼوم ؾقفا مؼام اف

افراجي، ادسؽغ، ادترضع، ادعظم مؼام من يؼوم بغ يديه، بافسؽقـة، 

وافوؿار، وخشوع إضراف، وفغ اجلـاح، وحسن ادـاجاة فه دم كػسه، 

وافطؾب افقه دم ؾؽاك رؿبته، افتي أحاضت هبا خطقئته، واشتفؾؽتفا 

 .(2)«ذكوبه، وٓ ؿوة إٓ باهلل

شمٗمٙمر ذم طم٤مٓت قمكم سمـ احلًلم  وُمٜم٤مضم٤مشمف احلؼ شمٕم٤ممم  وأدقمٞمتف  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إن : اًمٚمٓمٞمٗم٦م  اًمتل شمٕمّٚمؿ قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم آداب اًمٕمٌقدي٦م  ٓ أىمقل

^ يم٤مٟم٧م ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤ٌمد  وم٢من نذا اًمٙمالم سمال ُمٖمزى  وسم٤مـمؾ ُمٜم٤مضم٤مهتؿ

ص٤مدر ُمـ اجلٝمؾ سمٛم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م  وُمٕم٤مرف أنؾ اًمٌٞم٧م: وم٢من ظمقومٝمؿ  

أيم ر ُمـ مجٞمع اًمٜم٤مس  وىمد دمٚم٧م قمٔمٛم٦م احلؼ وضمالًمف  وظمِمٞمتٝمؿ  يم٤مٟم٧م

ٓسمد ُمـ أن يتٕمٚمؿ قم٤ٌمد اهلل ُمٜمٝمؿ يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٌقدي٦م  : ذم ىمٚمقهبؿ  وًمٙمٜمل أىمقل

واًمًٚمقك إمم اهلل شمٕم٤ممم: وم٢م ا ىمرأوا أدقمٞمتٝمؿ  وُمٜم٤مضم٤مهتؿ  ومال شمٙمقن اًم٘مراءة 

ًم٘مٚم٘م٦م اًمٚم٤ًمن  سمؾ يتٗمٙمرون ذم يمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ احلؼ  وإفمٝم٤مرنؿ اًمتذًمؾ  

 . واًمٕم،ز  واحل٤مضم٦م  ًمٚمذات اعم٘مدؾم٦م

الؼثادات فٖفٖ حم٘مٔ الٌ٘ٔ  (أ  
اًمتّمٛمٞمؿ  واًمٕمزم  قمغم إشمٞم٤من رء  وإمج٤مع اًمٜمٗمس قمغم : اًمٜمٞم٦م نل 

إشمٞم٤مٟمف  سمٕمد شمّمّقره  واًمتّمديؼ سمٗم٤مهدشمف  واحلٙمؿ سمٚمزوم إشمٞم٤مٟمف: نذا 

ٗم٘مٝم٤مء &  ُمقضمقد ذم يمؾ اًمتّمٛمٞمؿ  واًمٕمزم  اًمذي نق اًمٜمٞم٦ّم ذم ًم٤ًمن اًم

قمٛمؾ سمال ختّٚمػ: وُمـ همػم اعمٛمٙمـ  أن يقضمد اًمٕمٛمؾ آظمتٞم٤مري ُمـ دوٟمف  

اًمِمٞمٓم٤من اخلٌٞم٨م  ودقم٤مسم٦م اًمقامه٦م   وقمغم اًمرهمؿ ُمـ  ًمؽ  وم٢من وؾمقؾم٦م

 . شمٕمٛمٞم٤من نذا إُمر اًميوري قمغم اإلٟم٤ًمن اعمًٙملم

إن ًمٚمِمٞمٓم٤من طم٤ٌمهؾ  وُمٙم٤مهد يم ػمة  شمٚمزم اإلٟم٤ًمن شمرك أصؾ اًمٕمٛمؾ   
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 ا يئس ُمـ شمريمف أصؾ اًمٕمٛمؾ  أًمزُمف سم٤مًمري٤مء  واًمٕم،٥م  وؾم٤مهر وإ

اعمٗمًدات: وإ ا مل يقوّمؼ  ذا إُمر ومٞمٌٓمؾ قمٛمٚمف ُمـ ـمريؼ اًمتٔم٤منر 

سم٤مًم٘مداؾم٦م  ومٞمقنـ قم٤ٌمدات مجٞمع اًمٜم٤مس ذم ٟمٔمر اإلٟم٤ًمن  ويٜم٥ًم اًمٜم٤مس 

إمم قمدم اعم٤ٌمٓة  صمؿ يٚمزُمف أن يٍمف مجٞمع قمٛمره ذم اًمٜمٞم٦ّم ُم ال  اًمتل نل 

م ًمٚمٕمٛمؾ  أو ذم اًمتٙمٌػمة  أو ذم اًم٘مراءة  اًمتل نل ُمـ إُمقر أُمر ُمالز

 . اًمٕم٤مدي٦م  وٓ حتت٤مج إمم ُم١موٟم٦م

رضمال ُمٌتغم  × يمرت ٕمل قمٌد اهلل»: قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل 

وأّي : ×نق رضمؾ قم٤مىمؾ: وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل: سم٤مًمقوقء  واًمّمالة: وىمٚم٧م

: ِمٞمٓم٤من؟ وم٘م٤ملويمٞمػ يٓمٞمع اًم: وم٘مٚم٧م ًمف ظؼل فه وهو يطقع افشقطان؟؛

ُمـ قمٛمؾ : وم٢مٟمف ي٘مقل ًمؽ شؾه، هذا افذي يلتقه من أّي رء هو؟

وعم٤م يم٤من نذا اعمًٙملم ًمٞمس سمخ٤مرج قمـ اًمديـ  ومٝمق ؾمٗمٞمف  ٓ . (9)شاًمِمٞمٓم٤من

 . قم٘مؾ ًمف ٓ حم٤مًم٦م  وُمٓمٞمع ًمٚمِمٞمٓم٤من  وخم٤مًمػ ًمٚمرمحـ

ٓ تعّودوا اخلبقث »: ىم٤مل÷ وذم رواي٦م أظمرى قمـ اًم٤ٌمىمر أو اًمّم٤مد   

كؼض افصالة، ؾتطؿعوه؛ ؾنن افشقطان خبقث، معتاد دا ظّود، من أكػسؽم 

ؾؾقؿض أحدـم دم افوهم؛ وٓ يؽثرّن كؼض افصالة؛ ؾنكه إذا ؾعل ذفك 

إكام يريد اخلبقث أن يطاع، : ثم ؿال: ؿال زرارة. مّرات مل يعد افقه افشّك 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ُمٝمّٛم٦م ذم مجٞمع إُمقر ونذه اعمٕم٤مجل٤مت . (9)شؾنذا ظيص مل يعد إػ أحدـم

ُمـ إًم٘م٤مءات اًمِمٞمٓم٤من  وُمـ دقم٤مسم٤مت اًمقامه٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م: وىمد ّمؾ حتاًمتل 

ىمررت ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ًمذًمؽ أدقمٞم٦م: ومٛمـ أرادن٤م ومٚمػماضمع 

 . اًمقؾم٤مهؾ  وُمًتدريمٝم٤م  ذم أواظمر يمت٤مب اخلٚمؾ

فٖ اإلخالص (ب  
طم٘مٞم٘م٦م اإلظمالص شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ ؿم٤مه٦ٌم ؾمقى اهلل  وشمّمٗمٞم٦م اًمّن  

ٌّٞم٦م  واًمٔم٤منري٦م  قمـ رؤي٦م همػم احلؼ شمٕم٤ممم   ذم مجٞمع إقملل اًمّمقري٦م  واًمٚم

واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: ويملل اإلظمالص شمرك همػمه ُمٓمٚم٘م٤م وضمٕمؾ اإلّٟمٞم٦ّم وإٟم٤مٟمٞم٦م 

: : أي(2)﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: واًمٖمػم واًمٖمػمي٦م حت٧م ىمدُمٞمؽ  ىم٤مل شمٕم٤ممم

أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد اظمت٤مر ًمٜمٗمًف اًمديـ اخل٤مًمص: وم٢م ا يم٤من ًمٌمء ُمـ احلٔمقظ 

٦م  دظمؾ ذم اًمديـ  ومال يٙمقن ظم٤مًمّم٤م: وُم٤م ًمٞمس اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  واًمِمٞمٓم٤مٟمٞم

سمخ٤مًمص  وم٢من اهلل مل خيؽمه: وُم٤م يم٤مٟم٧م ومٞمف ؿم٤مه٦ٌم اًمٖمػمي٦م  واًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  ومٝمق 

 . ظم٤مرج قمـ طمدود ديـ احلؼ

 مزاتب اإلخالص

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 : : وومٞمٝم٤م ُمرشمٌت٤م اإلظمالص  ومه٤م(9)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ري٦م اًمتل شم٘مع سم٤مًمٌدن  ونذه ا ،رة إ ا مل ا ،رة اًمّمق: ادرتبة إوػ 

شمٙمـ ظم٤مًمّم٦م هلل سمؾ يم٤مٟم٧م ًمٚمحٔمقظ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  ومٚمٞم٧ًم ن،رة إمم اهلل  

 . ورؾمقًمف: ونذه نل ُمرشم٦ٌم اإلظمالص اًمّمقري اًمٗم٘مٝمل

ا ،رة اعمٕمٜمقي٦م  واًمًٗمر اًم٤ٌمـمـ  اًمذي ُمٌدؤه اًمٌٞم٧م : وادرتبة افثاكقة

ًمذي ُمرضمٕمف احلؼ  ٕن اعمٔمٚمؿ ًمٚمٜمٗمس  وهم٤ميتف اهلل شمٕم٤ممم  ورؾمقًمف  ا

اًمرؾمقل  سمل نق رؾمقل  ًمٞمس ًمف اؾمت٘مالل  سمؾ نق آي٦م  وُمرآة  ومم ؾ: 

وم٤م ،رة اًمٞمف ن،رة إمم احلؼ: ومٛمحّمّؾ ُمٕمٜمك أي٦م اًمنميٗم٦م سمح٥ًم نذا 

أٟمف ُمـ ن٤مضمر سم٤م ،رة اعمٕمٜمقي٦م  وؾم٤مومر سم٤مًمًٗمر اًم٘مٚمٌل : آطمتلل  نق

٤مضمر إمم اهلل ُمـ اًمٕمروم٤م،  وظمرج ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٗمس  وُمٜمزل إٟم٤مٟمٞم٦م  ون

 . دون رؤي٦م ٟمٗمًف  وٟمٗم٤ًمٟمٞمتف  وطمٞم ٞمّتف  وم،زاؤه قمغم احلؼ شمٕم٤ممم

من أخؾص هلل أربعغ »: وًمٕمؾ اعمراد ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اعمٕمروف 

  نق اإلظمالص سم،ٛمٞمع (2)«صباحا جرت يـابقع احلؽؿة من ؿؾبه إػ فساكه

قن اإلظمالص اًمٕمٛمكم  واًمّمٗم٤ميت  واًمذايت: وًمٕمٚمف يٙم: ُمراشمٌف  يٕمٜمل

 . فم٤منرا ذم اإلظمالص اًمذايت  وشمٙمقن سم٘مٞم٦م ُمراشم٥م اإلظمالص ُمـ ًمقازُمف

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 : ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ ُمراشم٥م اإلظمالص قمغم اًمٜمحق أيت

وػ شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ  أقمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٌل  واًم٘م٤مًمٌل  قمـ ؿم٤مه٦ٌم : ادرتبة ٕا

رو٤م اعمخٚمق   وضمٚم٥م ىمٚمقب اعمخٚمقىملم  ؾمقاء يم٤من ًمٚمٛمحٛمدة  أو اعمٜمٗمٕم٦م  

ُم٘م٤مسمؾ نذه اعمرشم٦ٌم إشمٞم٤من اًمٕمٛمؾ ري٤مًء  ونذا نق اًمري٤مء اًمٗم٘مٝمل   أو ًمٖمػمن٤م: وذم

ٝمؿ ًّ  . ونق أطمّط  وأدٟمك ُمراشم٥م اًمري٤مء: وص٤مطمٌف أر ل اعمراهلم وأظم

شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ طمّمقل اعم٘م٤مصد اًمدٟمٞمقي٦م  واعمآرب : ادرتبة افثاكقة

اًمزاهٚم٦م اًمٗم٤مٟمٞم٦م: وإن يم٤من اًمداقمل نق أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٓمٞمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م نذا 

ؾ  يم٢مشمٞم٤من صالة اًمٚمٞمؾ ًمتقؾمٕم٦م اًمرز   وإشمٞم٤من صالة أول اًمِمٝمر اًمٕمٛم

ًمٚمًالُم٦م ُمـ أوم٤مت ذم  ًمؽ اًمِمٝمر  وإقمٓم٤مء اًمّمدىم٤مت ًمٚمٕم٤مومٞم٦م  وؾم٤مهر 

 . اعم٘م٤مصد اًمدٟمٞمقي٦م

شمّمٗمٞمتف قمـ اًمقصقل إمم اجلٜم٤ّمت اجلًلٟمٞم٦م  واحلقر  : ادرتبة افثافثة

٤مدة إضمراء  واًم٘مّمقر  وأُم ٤م ٤م ُمـ اًمٚمذات اجلًلٟمٞم٦م: وذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م قمٌ

اعمذيمقرة ذم اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م: ونذا أيْم٤م ذم ٟمٔمر أنؾ اهلل يم٤ًمهر 

اعمٙم٤مؾم٥م  إٓ أن أضمرة قمٛمؾ نذا اًمٙم٤مؾم٥م أيم ر  وأقمغم  إ ا ىم٤مم سم٤مُٕمر  

 . وظمٚمّمف قمـ اعمٗمًدات اًمّمقري٦م

أن يّمّٗمل اًمٕمٛمؾ قمـ ظمقف اًمٕم٘م٤مب  واًمٕمذاب : ادرتبة افرابعة

دة اًمٕمٌٞمد  اعمذيمقرة ذم اًمرواي٤مت: وًمٞمس اجلًل، اعمققمقد: وذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م قم٤ٌم

 .  ذا اعمت٤مع ىمٞمٛم٦م ذم ؾمق  أنؾ اعمٕمروم٦م
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شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ اًمقصقل إمم اًمًٕم٤مدات اًمٕم٘مٚمٞم٦م  : ادرتبة اخلامسة 

واًمٚمّذات اًمروطم٤مٟمٞم٦م  اًمداهٛم٦م  إزًمٞم٦م  إسمدي٦م  وآٟمًالك ذم ؾمٚمؽ 

اعم٘مرسملم: وذم اًمٙمروسمٞملم  وآٟمخراط ذم زُمرة اًمٕم٘مقل اًم٘م٤مدؾم٦م  واعمالهٙم٦م 

ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٕمٛمؾ  ذا اعم٘مّمد  ونذه اًمدرضم٦م  وإن يم٤مٟم٧م قمٔمٞمٛم٦م  ًمٙمـ ذم 

ُمًٚمؽ أنؾ اهلل يٕمّد ؾم٤مًمٙمٝم٤م يم٤مؾم٤ٌم ُمـ إضمراء  وإن يم٤من ًمف ومرو  قمـ 

 . ؾم٤مهر اًمٜم٤مس ذم اعمت،ر  واعمٙم٥ًم

شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ ظمقف قمدم اًمقصقل إمم اًمٚمذات  : ادرتبة افسادشة

وذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٕمٛمؾ  ذه اعمرشم٦ٌم ُمـ اخلقف   واحلرُم٤من ُمـ نذه اًمًٕم٤مدات:

 . ونذه ذم ٟمٔمر أنؾ اهلل قم٤ٌمدة اًمٕمٌٞمد  ونل قم٤ٌمدة ُمٕمٚمٚم٦م

شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ اًمقصقل إمم ًمذات مج٤مل اهلل  : ادرتبة افسابعة

وهب،٤مت أٟمقار اًمًٌح٤مت همػم اعمتٜم٤منٞم٦م: ونل ضمٜم٦م اًمٚم٘م٤مء: ونذه اعمرشم٦ٌم أي 

اعمٕمروم٦م  وأصح٤مب اًم٘مٚمقب: ضمٜم٦م اًمٚم٘م٤مء  نل ُمـ ُمٝملت ُم٘م٤مصد أنؾ 

وأيدي آُم٤مل اًمٜمقع قمٜمٝم٤م ىم٤مسة  وإوطمدي ُمـ أنؾ اعمٕمروم٦م يتنّمف 

سمنمف نذه اًمًٕم٤مدة  ونؿ أنؾ احل٥م  واجلذسم٦م  ُمـ يمّٛمؾ أنؾ اهلل  

وأصٗمٞم٤مء اهلل: وًمٙمـ ًمٞم٧ًم نذه اعمرشم٦ٌم نل يملل ُمرشم٦ٌم اًمٙمّٛمؾ ُمـ أنؾ 

ُم٤م ذم إدقمٞم٦م  اهلل  سمؾ نل ُمـ ُم٘م٤مُم٤مهتؿ اعمٕمٛمقًم٦م  واًمٕم٤مدي٦م  ؿ  و

يم٤معمٜم٤مضم٤مة اًمِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م ُمـ أن أُمػم اعم١مُمٜملم وأوٓده اًمٓم٤منريـ اؾمتدقمقا نذه 

اعمرشم٦ٌم ُمـ اهلل  أو أؿم٤مروا سمٙمقهنؿ ُمتح٘م٘ملم هب٤م  ومٚمٞمس ُمـ ضمٝم٦م أن 

 . ُم٘م٤مُم٤مهتؿ ُمٜمحٍمة هبذه اعمرشم٦ٌم
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شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ ظمقف اًمٗمرا   وُم٤م ىم٤مًمف أُمػم : ادرتبة افثامـة

  ومٛمـ ُم٘م٤مُم٤مشمف اعمٕمٛمقًم٦م اًمٕم٤مدي٦م  (9)»ظذ ؾراؿكـقف أصز »: ×اعم١مُمٜملم

 . وُم٘م٤مُم٤مت أُم ٤مًمف يمذًمؽ

إن شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ ن٤مشملم اعمرشمٌتلم ٓزُم٦م قمٜمد أنؾ اهلل: : وسم٤مجلٛمٚم٦م 

واًمٕمٛمؾ ُمٕمٝم٤م ُمٕمٚمؾ  وًمٞم٧ًم ظم٤مرضم٦م قمـ احلٔمقظ اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م: ونذا يملل 

 ٦ماخلٚمقص  وسمٕمدن٤م ُمراشم٥م أظمرى ظم٤مرضم٦م قمـ طمدود اخلٚمقص  وداظمٚم

 . ن اًمتقطمٞمد  واًمت،ريد  واًمقٓي٦م: ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم سمٞم٤مهن٤محت٧م ُمٞمزا

 يف حتذيز منكزي املقامات وطوائفهه

 : ُمٜمٙمرو اعم٘م٤مُم٤مت ـمقاهػ  ُمٜمٝم٤م

وًمٕمٚمٝم٤م إيم ر  شمٜمٙمر اعم٘م٤مُم٤مت يمّٚمٝم٤م  وشمرى أنٚمٝم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ: : إوػ

ومٛمـ  يمرنؿ سمٌمء  أو دقم٤م إمم ُم٘م٤مُم٤مهتؿ  حيًٌقٟمف ؿم٤مقمرا  ودقمقشمف 

ضمك  ذه اًمٓم٤مهٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس أن ي٘مدر أطمد قمغم شمقضمٞمٝمٝمؿ ؿمٓمح٤م  وٓ ير

ک ک ک گ ﴿إمم ٟم٘مّمٝمؿ  وقمٞمٌٝمؿ  وإي٘م٤مفمٝمؿ ُمـ ٟمقُمٝمؿ اًم ٘مٞمؾ  

إهنؿ يقضّمٝمقن آي٤مت . (3)﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ (2)﴾گ

اًمٚم٘م٤مء  وطم٥م اهلل  قمغم يم رهت٤م إمم ًم٘م٤مء أؿم،٤مر اجلٜم٦م  وٟم٤ًمهٝم٤م اجلٛمٞمٚم٦م  وٓ 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إهلي، ش:ِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م  طمٞم٨م ي٘مقلأدري ُم٤م ا يّمٜمع ن١مٓء سمٗم٘مرات اعمٜم٤مضم٤مة اًم

هب يل ـامل آكؼطاع افقك؛ وأكر أبصار ؿؾوبـا بضقاء كظرها افقك، حتى 

خترق أبصار افؼؾوب حجب افـور، ؾتصل إػ معدن افعظؿة، وتصر 

إهلي، واجعؾـي ممّن كاديته، ؾلجابك، . أرواحـا معّؾؼة بعّز ؿدشك

 . (9)«جلالفكوٓحظته، ؾصعق 

ٟمٞم٦م؟ ونؾ اعمراد ُمـ اًمٜمٔمر إمم احلؼ اًمٜمٔمر إمم ومل نذه احل،٥م اًمٜمقرا

أضم٤مص اجلٜم٦م؟ ونؾ ُمٕمدن اًمٕمٔمٛم٦م نق ىمّمقر اجلٜم٦م؟ ونؾ شمٕمّٚمؼ إرواح 

 . سمٕمّز اًم٘مدس  نق اًمتٕمٚمؼ سمذيؾ احلقر اًمٕملم ًم٘مْم٤مء اًمِمٝمقة؟

نؿ اًمذيـ ٓ يٜمٙمرون ُم٘م٤مُم٤مت أنؾ اعمٕمروم٦م  وٓ قمٜم٤مد  ؿ ُمع : افثاكقة

وحتّمٞمٚمٝم٤م  واإلظمالد إمم ًمذاهت٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م   أنؾ اهلل: وًمٙمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمدٟمٞم٤م 

ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٙم٥ًم اًمٕمٛمكم  واًمٕمٚمٛمل  واًمذوىمل  واحل٤مزم: ومٛم ٚمٝمؿ 

يمٛمرى يّمّدىمقن ُمروٝمؿ  وًمٙمـ ؿمٝمقة اًمٌٓمـ ٓ شمدقمٝمؿ ي٘مدُمقن قمغم 

 . احلٛمٞم٦م  وذب اًمدواء اعمرّ 

اًمذيـ اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٙم٥ًم اًمٕمٚمٛمل  وحتّمٞمؾ اعمٕم٤مرف قمٚمل  : افثافثة

ـ طم٘م٤مهؼ اعمٕم٤مرف سم٤مٓصٓمالطم٤مت  وإًمٗم٤مظ: وىمٕمدوا وًمٙمٜمٝمؿ ايمتٗمقا ُم

قمـ مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت سم٤معم٘م٤مٓت  وُمـ ن١مٓء زُمرة ضمٕمٚمقا نذه آصٓمالطم٤مت 

اًمٚمٗمٔمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م ًمٙم٥ًم اعمٕمٞمِم٦م  وصٞمد اًم٘مٚمقب اًمّم٤مومٞم٦م ًمٕم٤ٌمد اهلل سم٤مًٕمٗم٤مظ 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اًمٖم٤مّرة  وإىمقال اجل٤مًم٦ٌم: ن١مٓء ؿمٞم٤مـملم ُمـ اإلٟمس وًمٞمس أرضارنؿ قمغم 

إذا رأيتم افعامل حمبّا فؾدكقا، »: ×ىمؾ ُمـ إسمٚمٞمس: ومٕمـ اًمّم٤مد قم٤ٌمد اهلل سم٠م

أوحى اهلل : وؿال. ؾاهتؿوه ظذ ديـؽم؛ ؾنن ـل حمّب بقء حيوط ما أحّب 

ٓ جتعل بقـي وبقـك ظادا مػتوكا بافدكقا، ؾقصّدك ظن : ×)تعاػ( إػ داود

ا صاكع ضريق حمبّتي؛ ؾنن أوفئك ؿطاع ضريق ظبادي ادريدين؛ إن أدكى ما أك

 .(9)«هبم، أن أكزع حالوة مـاجايت من ؿؾوهبم

أهي٤م اًمٕمزيز  إن مجٞمع اًمٕمٚمقم قمٛمٚمٞم٦م  طمتك قمٚمؿ اًمتقطمٞمد   ٤م أقملل  

ىمٚمٌٞم٦م  وىم٤مًمٌٞم٦م: ومٛمـ يرى اعمخٚمق  اًمْمٕمٞمػ  اعمًٙملم  اعمًتٙملم  ُم١مصمرا 

ذم دار اًمتح٘مؼ: ويٕمده ُمتٍموم٤م ذم ممٚمٙم٦م احلؼ: يمٞمػ يًتٓمٞمع أن يرى 

ىمٚمقب اعمخٚمقىملم  وخيٚمص قمٛمٚمف  ويّمّٗمٞمف قمـ ٟمٗمًف همٜمٞم٤ّم قمـ ضمٚم٥م 

ذك اًمِمٞمٓم٤من؟: ومال سمّد ُمـ أن شمّمّٗمك اًمٕملم  واعمٜمٌع  طمتك يٜمٌع ُمٜمٝم٤م ُم٤مء 

 . ص٤مٍف  وإٓ ًمـ يٜمٌع اعم٤مء اًمّم٤مذم ُمـ اًمٕملم اعمقطمٚم٦م

 يف درجات اإلخالص

 : ًمإلظمالص درضم٤مت ُمٜمٝم٤م 

شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ رؤي٦م اؾمتح٘م٤م  اًم قاب وإضمر  : افدرجة إوػ

ذم ُم٘م٤مسمٚمف ؿمقسمف سمٓمٚم٥م إضمر  ورؤي٦م اؾمتح٘م٤م  إضمرة  واًم قاب: و
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ونذا ٓ خيٚمق قمـ ُمرشم٦ٌم ُمـ اإلقم،٤مب سم٤مًمٕمٛمؾ: وٓسمّد ًمٚم٤ًمًمؽ ُمـ 

ختٚمٞمص ٟمٗمًف ُمٜمف: وم٤مإلٟم٤ًمن اعمًٙملم ُم٤م دام ذم طم،٤مب رؤي٦م أقملل ٟمٗمًف  

ويران٤م ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف  ويرى ٟمٗمًف ُمتٍموم٤م ذم إُمر  ومال يٜم،ق ُمـ نذا 

 . ٜم٤مل نذه اًمتّمٗمٞم٦م  واًمتخٚمٞمصاعمرض  وٓ ي

ٓسمّد ًمٚم٤ًمًمؽ ُمـ أن جيٝمد  ويٗمٝمؿ اًم٘مٚم٥م  سم٤مًمري٤مو٤مت اًم٘مٚمٌٞم٦م   

واًمًٚمقك اًمٕم٘مكم  واًمٕمروم٤م،  أن مجٞمع إقملل ُمـ ا ٤ٌمت اإل ٞم٦م  واًمٜمٕمؿ  

اًمتل أضمران٤م احلؼ شمٕم٤ممم قمغم يد اًمٕمٌد: وم٢م ا  ٙمـ اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم ذم ىمٚم٥م 

ًف  وٓ يٓمٚم٥م اًم قاب  سمؾ يرى اًم٤ًمًمؽ  ومال يرى اًمٕمٛمؾ ُمـ قمٜمد ٟمٗم

فك »: ×اًم قاب شمٗمّْمال  واًمٜمٕمؿ اسمتداهٞم٦م: ومٛمـ دقم٤مء اإلُم٤مم اًمً،٤مد

 . (9)«واهلامك افشؽر ظذ اإلحسان  احلؿد ظذ ابتدائك بافـعم اجلسام

شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمـ آؾمتٙم ٤مر  واًمٗمرح سمف  وآقمتلد  : افدرجة افثاكقة

٤مًمؽ ُمـ ىم٤مومٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم إمم اهلل  وشمٕمٚمؼ اخل٤مـمر سمف: إن آؾمتٙم ٤مر يٛمٜمع اًمً

وحيًٌف ذم ؾم،ـ اًمٓمٌٞمٕم٦م  ونذا يٜم٧ٌم ُمـ اًمِم،رة اخلٌٞم ٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  

رث ُمـ اًمِمٞمٓم٤من: ومٕمـ ُمقؾمك سمـ وُمٜمِم١مه طم٥م اًمٜمٗمس  اًمذي نق إ

يا بـي، ظؾقك باجلّد؛ وٓ خترجّن »: أٟمف ىم٤مل ًمٌٕمض وًمده÷ ضمٕمٗمر

 . (2)«كػسك من حد افتؼصر دم ظبادة اهلل ظّز وجّل 
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 : ًمٚم٘مراءة ذم نذا اًمًٗمر اًمروطم٤م،  واعمٕمراج اإل ل  ُمرشمٌت٤من

أٓ يِمتٖمؾ اًم٘م٤مرئ إٓ سمت،قيد اًم٘مراءة  وحتًلم اًمٕم٤ٌمرة: : إحدامها

ويٙمقن مّهف اًمتٚمّٗمظ هبذه اًمٙمٚملت وم٘مط  وشمّمحٞمح خم٤مرج احلروف  طمتك 

 سمتٙمٚمٞمػ  ويً٘مط قمٜمف أُمر: وُمٕمٚمقم أن شمٙم٤مًمٞمػ ن١مٓء ُمقضم٦ٌم ي٠ميت

ًمٚمٙمٚمٗم٦م  واعمِم٘م٦م  وىمٚمقهبؿ ُمٜمٝم٤م ُمٜمْم،رة: وسمقاـمٜمٝمؿ قمٜمٝم٤م ُمٜمحروم٦م: 

وًمٞمس  ؿ طمظ ُمـ اًمٕم٤ٌمدة: إٓ أهنؿ ًمٞمًقا ُمٕم٤مىمٌلم سمٕم٘م٤مب شم٤مريمٝم٤م  إٓ أن 

يتٗمّْمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ظمزاهـ اًمٖمٞم٥م  وي٘مٕمقا ُمقردا ًمإلطم٤ًمن  واإلٟمٕم٤مم  

 . ًمٚم٤ًمنسمٛم،رد ًم٘مٚم٘م٦م ا

اًمذيـ يرون اًمّمالة وؾمٞمٚم٦م ًمتذيمر احلؼ  ويٕمّدون اًم٘مراءة : وإخرى

حتٛمٞمدا  وصمٜم٤مء قمغم احلؼ  و ذه اًمٓم٤مهٗم٦م ُمراشم٥م يم ػمة  يٓمقل  يمرن٤م: 

ؿسؿت »: وًمٕمٚمف أؿمػم إمم نذه اًمٓم٤مهٗم٦م ذم احلدي٨م اًمنميػ اًم٘مدد

بسم اهلل : افصالة بقـي وبغ ظبدي ؾـصػفا يل وكصػفا فعبدي؛ ؾنذا ؿال

: احلؿد هلل، يؼول اهلل: ذـرين ظبدي؛ وإذا ؿال: فرمحن افرحقم، يؼول اهللا

: وإذا ؿال. شؿع اهلل دن محده: محدين ظبدي، وأثـى ظع؛ وهو معـى
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مافك يوم افدين، : ظظّؿـي ظبدي، وإذا ؿال: افرمحن افرحقم، يؼول اهلل

اّياك كعبد : وإذا ؿال: ودم رواية ؾّوض إيّل ظبدي جّمدين ظبدي،: يؼول اهلل

اهدكا افكاط : هذا بقـي وبغ ظبدي، وإذا ؿال: يؼول اهلل وإياك كستعغ،

  .(9)شما شللهذا فعبدي، وفعبدي : ادستؼقم، يؼول اهلل

 : أىم٤مم احلؼ شمٕم٤ممم آداب اًمٕمٌقدي٦م ذم اًم٘مراءة قمغم أرسمٕم٦م اريم٤من

ٱ ٻ ٻ ﴿ن حيّمؾ ذم اًمتذيّمر  وٓ سمد ُمـ أ :افرـن إول

  ويٜمٔمر اًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ إمم مجٞمع دار اًمتح٘مؼ  سم٤مًمٜمٔمر اإلؾمٛمل  ﴾ٻ

اًمذي نق اًمٗمٜم٤مء ذم اعمًّٛمك: ويٕمّقد اًم٘مٚم٥م أن يٙمقن ـم٤مًم٤ٌم ًمٚمحّؼ  وحم٤ٌّم ًمف  

ذم مجٞمع  ّرات اعمٛمٙمٜم٤مت  وحيّمؾ نذا اعم٘م٤مم ُمـ اخلٚمقة ُمع احلؼ  وؿمّدة 

تٝمل إمم طمّد يٙمقن ىمٚم٥م اًمتذيمر  واًمتٗمٙمر  ذم اًمِم١مون اإل ٞم٦م  طمتك يٜم

ونذه ُمرشم٦ٌم . اًمٕمٌد طم٘م٤مٟمٞم٤م: وٓ يٙمقن ذم مجٞمع زواي٤م ىمٚمٌف اؾمؿ ؾمقى احلؼ

ُمـ اًمٗمٜم٤مء ذم إًمقنٞم٦م  واًم٘مٚمقب اعمٜمٙمقؾم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م ًمٚم،٤مطمديـ ٓ شمًتٓمٞمع 

ٟمٙم٤مرن٤م هبذا اًمٌٞم٤من اًمذي سمٞمّٜم٤ّمه آ أن يٙمقن ضمحقده ضمحقدا اسمٚمٞمًٞم٤م  وم٢من إ

ة سم٤مًمٓمٌع قمـ اؾمؿ احلؼ و يمره وشمٜم٘مٌض شمٚمؽ اًم٘مٚمقب واًمٕمٞم٤م  سم٤مهلل ُمتٜمّٗمر

إ ا ضمرى طمرف ُمـ اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م أو  يمر ُمـ أؾملء اهلل وٓ يٗمتحقن 
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ٓ إمم اًمِمٝمقات اًمٌٓمٜمٞم٦م واًمٗمرضمٞم٦م  وذم نذه اًمٓم٤مهٗم٦م أومراد ٓ إسمّمػمهتؿ 

يٕمت٘مدون ًمألٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء^ أيْم٤م ؾمقى اعم٘م٤مُم٤مت اجلًلٟمٞم٦م واجلٜم٦م 

ـمر احلٞمقا،: وُمـ اعمٛمٙمـ أن يًتِمٝمد اجلًلٟمٞم٦م اًمتل ُي٘م٣م ومٞمٝم٤م اًمق

ن١مٓء سمِمقاند ُمـ أدقمٞم٦م آٟمٌٞم٤مء وأنؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سم٠مهنؿ 

ايْم٤م يم٤مٟمقا يٓمٚمٌقن احلقر واًم٘مّمقر ونذا ُمـ ىمّمقر نذه اًمٓم٤مهٗم٦م طمٞم٨م 

أهنؿ مل يٗمرىمقا سملم طم٥ّم يمراُم٦م اهلل طمٞم٨م يٙمقن اًمٜمٔمر ومٞمف إمم يمراُم٦م 

ح٦ٌم واًمٕمٜم٤مي٦م وسملم طم٥م احلقر اعمحٌقب واقمٓم٤مهف اًمذي نق قمالُم٦م اعم

واًم٘مّمقر وأُم ٤م ٤م اؾمت٘مالٓ  اًمذي نق ذم مخػمة اًمِمٝمقة احلٞمقاٟمٞم٦م  ومح٥م 

 . يمراُم٦م اهلل نق طم٥م اهلل ويني إمم اًمٙمراُم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمتٌع

پ پ پ  ﴿:اًمتحٛمٞمد  ونق ذم ىمقل اعمّمكّم : افرـن افثاين

 . ﴾ پ

اًمٙم٤مهٜم٤مت  وقمقازم  ورأى مجٞمع  ّرات  إن اعمّمكّم إ ا حت٘مؼ سمٛم٘م٤مم اًمذيمر

اعمقضمقدات  ودواٟمٞمٝم٤م  أؾملء إ ٞم٦م  وأظمرج قمـ ىمٚمٌف ضمٝم٦م آؾمت٘مالل  

وٟمٔمر إمم ُمقضمقدات قمقامل اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝمقد  سمٕملم آؾمتٔمالل: حتّمؾ ًمف 

ُمرشم٦ٌم اًمتحٛمٞمد  ويٕمؽمف ىمٚمٌف أن مجٞمع اعمح٤مُمد ُمـ خمتّم٤مت اًمذات 

٤م يملل ُمـ إطمدي٦م: وًمٞم٧ًم ًم٤ًمهر اعمقضمقدات ومٞمٝم٤م ذيم٦م  ٕٟمف ًمٞمس  

قمٜمد أٟمٗمًٝم٤م  طمتك ي٘مع احلٛمد  واًم ٜم٤مء  ٤م  وي٠ميت اًمٌٞم٤من اًمتٗمّمٞمكم  ذه 

 . اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م ذم شمٗمًػم نذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م إن ؿم٤مء اهلل
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ِحقمِ اًمتٕمٔمٞمؿ  ونق حيّمؾ ذم : افرـن افثافث مْحِن افرَّ إن اًمٕمٌد . افرَّ

حلؼ شمٕم٤ممم  اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل  إ ا طمٍم اعمحٛمدة ذم ريمـ اًمتحٛمٞمد قمغم ا

وؾمٚم٥م اًمٙملل  واًمتحٛمٞمد  قمـ اًمٙم رات اًمقضمقدي٦م  ي٘مرب ُمـ أومؼ 

اًمقطمدة  وشمٕمٛمك سم٤مًمتدري٩م قمٞمٜمف اًمراهٞم٦م ًمٚمٙم رة  وشمت،غم ًم٘مٚمٌف اًمّمقرة 

اًمرمح٤مٟمٞم٦م  اًمتل نل سمًط اًمقضمقد  واًمّمقرة اًمرطمٞمٛمٞم٦م  اًمتل نل سمًط 

يملل اًمقضمقد: ويّمػ احلؼ سم٤مإلؾمٛملم اعمحٞمٓملم  اجل٤مُمٕملم  اعمْمٛمحٚم٦م 

ل اًمٙم رات: ومٞمحّمؾ ًمٚم٘مٚم٥م سمقاؾمٓم٦م اًمت،كم اًمٙملزم ا ٞم٦ٌم احل٤مصٚم٦م ُمـ ومٞمٝم

اجللل سمتٜمزل قمٔمٛم٦م احلؼ ذم ىمٚمٌف  وإ ا  ٙمٜم٧م نذه احل٤مًم٦م ذم ىمٚمٌف يٜمت٘مؾ إمم 

 . اًمريمـ اًمراسمع

شمٗمقيض : ُم٘م٤مم اًمت٘مديس  اًمذي نق طم٘مٞم٘م٦م اًمتٛم،ٞمد: أي: افرـن افرابع

ىم٤منريتف  وزوال هم٤ٌمر إُمر إمم اهلل  ونق رؤي٦م ُم٘م٤مم ُم٤مًمٙمٞم٦م احلؼ  و

اًمٙم رة  واٟمٙم٤ًمر أصٜم٤مم يمٕم٦ٌم اًم٘مٚم٥م  وفمٝمقر ُم٤مًمِٙمٞم٦ّم سمٞم٧م اًم٘مٚم٥م  

واًمتٍمف ومٞمف  سمال ُمزامح٦م اًمِمٞمٓم٤من: ويّمؾ ذم نذه احل٤مًم٦م إمم ُم٘م٤مم 

ٿ ٿ ٿ ﴿وٓ يٙمقن سملم اًمٕمٌد واحلؼ طم،٤مب  وشم٘مع . اخلٚمقة

نذا سمٞمٜمل : ذم شمٚمؽ اخلٚمقة اخل٤مص٦م  وجمٛمع إٟمس  و ذا ىم٤مل ﴾ٿ

ٌدي  وإ ا اؿمتٛمٚمتف اًمٕمٜم٤مي٦م إزًمٞم٦م  وأوم٤م   ي٠ًمًمف آؾمت٘م٤مُم٦م ذم نذا وسملم قم

  و ذا ومّن ﴾ٹ ٹ ٹ﴿: اعم٘م٤مم  واًمتٛمٙملم ذم طميشمف  سم٘مقًمف

  وأّدسمٜم٤م  وصمٌّتٜم٤م  ونذا ٕوًمئؽ اًمذيـ ظمرضمقا ُمـ (أًمزُمٜم٤م)سمو  ﴾ٹ﴿
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احل،٤مب  ووصٚمقا إمم اعمٓمٚمقب إززم: وأُم٤م أُم ٤مًمٜم٤م  ٟمحـ أنؾ احل،٤مب  

 . أن ٟم٠ًمل ا داي٦م ُمـ احلؼ شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜم٤من٤م اعمٕمروفومال سمد ُمـ 

ؾنذا ـّزت ؾاشتصغر ما بغ افعذ وافثرى »: ذم احلدي٨م اًمنميػ 

وم٤مقمتؼم أٟم٧م ىمٚمٌؽ طملم صالشمؽ  وم٢من يمٜم٧م دمد » (9)شدون ـزيائه

طمالوهت٤م  وذم ٟمٗمًؽ هورن٤م  وهب،تٝم٤م  وىمٚمٌؽ ُمنورا سمٛمٜم٤مضم٤مشمف  

ذم شمٙمٌػمك  وإٓ وم٘مد قمروم٧م ُمـ  ُمٚمتذا سمٛمخ٤مـم٤ٌمشمف  وم٤مقمٚمؿ أٟمف ىمد صّدىمؽ

ؾمٚم٥م ًمذة اعمٜم٤مضم٤مة  وطمرُم٤من طمالوة اًمٕم٤ٌمدة  أٟمف دًمٞمؾ قمغم شمٙمذي٥م اهلل 

 . (2)شًمؽ  وـمردك قمـ سم٤مسمف

وقمغم نذا اعم٘مٞم٤مس  ومٗمل يمؾ طم٤مل ُمـ إطمقال اًمّمالشمٞم٦م  ويمؾ ومٕمؾ  

ُمـ أومٕم٤م ٤م  طمؼ هلل شمٕم٤ممم ٓسمد ًمٚمٕمٌد ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمف  ونق آداب اًمٕمٌقدي٦م ذم 

ل  وًمٚمٕمٌد طمظ  وٟمّمٞم٥م  يٕمٓمٞمف احلؼ سم٤مًمٚمٓمػ اخلٗمل  واًمرمح٦م  ًمؽ اعمٜمز

اجلٚمٞم٦م  سمٕمد ىمٞم٤مم اًمٕمٌد سمآداب اًمٕمٌقدي٦م  وإ ا رأى ٟمٗمًف ُمـ نذه اعم٘م٤مُم٤مت 

اإل ٞم٦م حمروُم٤م  ومٞمٕمٚمؿ أٟمف مل ي٘مؿ سمآداب اًمٕمٌقدي٦م: وقمالُم٦م  ًمؽ 

ًمٚمٛمتقؾمٓملم أن ٓ شمتذّو   اه٘م٦م اًم٘مٚم٥م ًمذة اعمٜم٤مضم٤مة  وطمالوة اًمٕم٤ٌمدات  

 . ـ اًمٌٝم،٦م  واًمنور  وآٟم٘مٓم٤مع إمم احلؼوحيرم قم
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ہ * ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ۓ * ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

: ومٛمـ أداب (9)﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

اعمٝمٛم٦م ًمٚم٘مراءة  وٓؾمٞمل اًم٘مراءة ذم اًمّمالة  آؾمتٕم٤م ة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من 

اًمًػم  واًمًٚمقك  إمم اهلل:  اًمرضمٞمؿ  اًمذي نق ؿمقيم٦م ـمريؼ اعمٕمروم٦م  وُم٤مٟمع

ويٗم٤مد ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ًمٚمٛمٕمّمقُملم^ آداب 

 : يم ػمة ُمٜمٝم٤م

جح ﴿: اخلٚمقص  وىمد ٟم٘مٚمف ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمِمٞمٓم٤من أٟمف ىم٤مل: إول

ونذا اإلظمالص  ؛(2)﴾مخ جس حس خس* مح جخ 

أقمغم ُمـ اإلظمالص اًمٕمٛمكم  وأقمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ اجلقاٟمحل  أو اجلقارطمل: 

ص سمّمٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل: وًمق يم٤من اعمٜمٔمقر نق اإلظمالص اًمٕمٛمكم  ٕن اعمخٚمَ 

ًمٙم٤من اًمتٕمٌػم سمّمٞمٖم٦م اًمٗم٤مقمؾ: وم٤معم٘مّمقد ُمـ نذا اإلظمالص نق ظمٚمقص 

ا قي٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم،ٛمٞمع ؿم١موهن٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م واًمٔم٤منري٦م: واإلظمالص اًمٕمٛمكم 

ُمـ رؿمح٤مشمف  ونذه احل٘مٞم٘م٦م  واًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م  وإن يم٤مٟم٧م ٓ حتّمؾ 

ًٚمقك إٓ سم٤مًمري٤مو٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمِمديدة  وٓؾمٞمّل ًمٚمٕم٤مُم٦م ذم اسمتداء اًم
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: اًمري٤موٞم٤مت اًم٘مٚمٌٞم٦م  اًمتل نل أصٚمٝم٤م  يمل أؿمػم اًمٞمف ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر

من أخؾص هلل أربعغ صباحا جرت يـابقع احلؽؿة من ؿؾبه ظذ »

: ومٛمـ أظمٚمص أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤م )سمٛم٘مدار ختٛمػم ـمٞمٜم٦م آدم  واًمرسمط (9)«فساكه

ٕمروم٦م  وأصح٤مب اًم٘مٚمقب( ٟمٗمًف هلل  وأظمٚمص سمٞمٜمٝمل ُمٕمٚمقم قمٜمد أنؾ اعم

أقملًمف اًم٘مٚمٌٞم٦م  واًم٘م٤مًمٌٞم٦م  ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم  ويم٤من ىمٚمٌف إ ٞم٤م  وٓ يٜمٗم،ر ُمـ 

اًم٘مٚم٥م اإل ل ؾمقى قمٞمقن احلٙمٛم٦م  ومٞمٙمقن ًم٤ًمٟمف  اًمذي نق أيمؼم شمرمج٤من 

 . ًمٚم٘مٚم٥م  ٟم٤مـم٘م٤م سم٤محلٙمٛم٦م

ذم أول إُمر يٙمقن إظمالص اًمٕمٛمؾ ُمقضم٤ٌم خلٚمقص اًم٘مٚم٥م  وم٢م ا  

ظم٤مًمّم٤م شمٔمٝمر قمغم ُمرآة اًم٘مٚم٥م أٟمقار اجلالل  واجللل  اًمتل  ص٤مر اًم٘مٚم٥م

أودقم٧م سم٤مًمتخٛمػم اإل ل ُمـ ـمٞمٜم٦م آدم  وشمت،غم  وشمني ُمـ سم٤مـمـ اًم٘مٚم٥م 

 . إمم فم٤منر ُمٚمؽ اًمٌدن

وسم٤مجلٛمٚم٦م  اخلٚمقص اًمذي يقضم٥م اخلروج ُمـ حت٧م اًمًٚمٓمٜم٦م  

نق ظمٚمقص نقي٦م اًمروح  وسم٤مـمـ اًم٘مٚم٥م هلل شمٕم٤ممم  وإمم نذا : اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م

إهلي هب يل ـامل »: ذم اعمٜم٤مضم٤مة اًمِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م ×قص يِمػم أُمػم اعم١مُمٜملماخلٚم

وم٢م ا وصؾ اًم٘مٚم٥م إمم نذه اعمرشم٦ٌم ُمـ اإلظمالص  .. (2)شآكؼطاع افقك

يٜم٘مٓمع سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمل ؾمقى اهلل  وٓ يتٓمر  ذم ممٚمٙم٦م وضمقده همػم ـمريؼ 
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احلؼ  وي٘مٌٚمف احلؼ شمٕم٤ممم ذم ُمٕم٤م ه  وي٘مع ذم احلّمـ احلّملم ًمألًمقنٞم٦م  

ـؾؿة ٓ إفه آ اهلل حصـي ؾؿن دخل دم »: شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد ىم٤مل

 . (9)«حصـي أمن من ظذايب

ُمراشم٥م  وًمألُمـ ُمـ اًمٕمذاب  ﴾حت خت مت ىت﴿وًمٚمدظمقل ذم طمّمـ  

ُمراشم٥م  ومٛمـ وىمع سم٤ٌمـمٜمف  وفم٤منره  وىمٚمٌف  وىم٤مًمٌف  ذم طمّمـ احلؼ  

ذاب وص٤مر ذم ُمٕم٤م ه  وم٘مد أُمـ ُمـ مجٞمع ُمراشم٥م اًمٕمذاب: وأقمغم ُمراشمٌٝم٤م قم

آطمت،٤مب قمـ مج٤مل احلؼ  وومرا  وص٤مل اعمحٌقب ضمّؾ ضمالًمف  ومٛمـ 

طمّمؾ ًمف نذا اعم٘م٤مم  ومٝمق قمٌد اهلل قمغم احل٘مٞم٘م٦م  وي٘مع حت٧م ىم٤ٌمب اًمرسمقسمٞم٦م  

ويٙمقن احلؼ شمٕم٤ممم ُمتٍموم٤م ذم ممٚمٙمتف  وخيرج قمـ وٓي٦م اًمٓم٤مهمقت: ونذا 

 اعم٘م٤مم ُمـ أقمز ُم٘م٤مُم٤مت إوًمٞم٤مء  وأظمص ُمدارج إصٗمٞم٤مء  وًمٞمس ًم٤ًمهر

 . اًمٜم٤مس ُمٜمف طمظ

إن شمذيمرٟم٤م نذه اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ ضمٝم٦م أٟمٜم٤م ٓ ٟم،ّقز إٟمٙم٤مرن٤م  وٟمرى  يمر  

إوًمٞم٤مء  وُم٘م٤مُم٤مهتؿ  دظمٞمال ذم شمّمٗمٞم٦م اًم٘مٚمقب  وختٚمٞمّمٝم٤م  وشمٕمٛمػمن٤م: 

ٕن  يمر أصح٤مب اًمقٓي٦م  واعمٕمروم٦م سم٤مخلػم  يقضم٥م اعمح٦ٌم  واًمتقاصؾ  

تِم٤مومع  واًمتٜم٤مؾم٥م: ونذا اًمتٜم٤مؾم٥م يقضم٥م اًمت،٤م ب  ونذا ي٥ًٌّم اًم

اًمذي فم٤منره اإلظمراج ُمـ فمٚملت اجلٝمؾ إمم أٟمقار ا داي٦م  واًمٕمٚمؿ  
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وسم٤مـمٜمف اًمٔمٝمقر سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمٕم٤ممل أظمر  ٕن ؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم ٓ شمتح٘مؼ 

 . ُمـ دون شمٜم٤مؾم٥م  ودم٤م ب سم٤مـمٜمل

وسم٤مجلٛمٚم٦م  ٓ جيقز ًمٚمٛم١مُمٜملم  واعمخٚمّملم  أن يٖمّْمقا اًمٜمٔمر قمـ مجٞمع  

ظمالص اًمّمقري  اًمٕمٛمكم  واخلٚمقص ُمراشم٥م اإلظمالص  وي٘مٜمٕمقا سم٤مإل

اًمٔم٤منري اًمٗم٘مٝمل  ٕن اًمقىمقف ذم اعمٜم٤مزل ُمـ أقملل إسمٚمٞمس  ومٝمق ىم٤مقمد 

قمغم ؾمٌٞمؾ اإلٟم٤ًمن واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ويٛمٜمٕمف سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ اًمقصقل إمم 

اعمدارج  ومال سمّد ُمـ قمٚمّق ا ٛم٦م  وشم٘مقي٦م اإلرادة  ومٚمٕمؾ نذا اًمٜمقر اإل ل  

ًمّمقرة إمم اًم٤ٌمـمـ  وُمـ اعمٚمؽ إمم واًمٚمٓمٞمٗم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م  شمني ُمـ ا

اعمٚمٙمقت: واإلٟم٤ًمن إ ا ٟم٤مل أي ُمرشم٦ٌم ُمـ اإلظمالص  يٙمقن سمٛم٘مدارن٤م ذم 

ًمقا  احلؼ  وشمتح٘مؼ آؾمتٕم٤م ة  وشم٘مٍم يد شمٍّمف اًمِمٞمٓم٤من قمـ 

 . اإلٟم٤ًمن

اؾمتٕم٤م ة اًم٘مٚم٥م  وم٢م ا اؾمتحٙمؿ ذم اًم٘مٚم٥م أصؾ اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم : افثاين

ٕمٛمؾ اًمٚمٓمٞمػ  اًمذي ي٘مرع سم٤مب اًم٘مٚم٥م  ًمٚمحؼ  وؾم٘مل سملء اًمٕمٚمؿ اًمتقأم سم٤مًم

شمٙمقن ٟمتٞم،تف شمذيمر ُم٘م٤مم إًمقنٞم٦م  ويّمٗمك اًم٘مٚم٥م سم٤مًمتدري٩م ًمٚمت،كم 

وم٢م ا ظمٚم٧م اًمدار ُمـ اًمٖمّدار  واًمٕمش ُمـ اًمٖمش  يتٍمف . اًمٗمٕمكم ًمٚمحؼ

ذم اًمٌٞم٧م ص٤مطمٌف  وشم٠مظمذ يد وٓي٦م احلؼ اًم٘مقى اعمٚمٙمقشمٞم٦م  واعمٚمٙمٞم٦م  إمم 

 . ُمـ نذه اعمرطمٚم٦م شمٍمومف وطمٙمقُمتف: وشمرحتؾ اًمِمٞم٤مـملم أمجع

اؾمتٕم٤م ة اًمروح  واؾمتٕم٤م ة اًمن  وؾم٤مهر ُمراشم٥م آؾمتٕم٤م ة ٓ : افثافث
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 . شمٜم٤مؾم٥م نذه إورا 

اإليلن  ونق همػم اًمٕمٚمؿ  اًمذي طمّمؾ سم٤مًمؼمن٤من احلٙمٛمل  وم٢من : افرابع

أردٟم٤م أن ٟمخرج ُمـ شمٍّمف اًمِمٞمٓم٤من  وٟم٘مع حت٧م قمق ة احلؼ  ٓسمد ُمـ أن 

ٚم٥م سم٤مٓرشمٞم٤مض اًم٘مٚمٌل اًمِمديد  ودوام ٟمقصؾ احل٘م٤مهؼ اإليلٟمٞم٦م إمم اًم٘م

  خيٚمق ُمـ ٤ماًمتقضّمف  ويم رشمف  وؿمّدة اعمراودة  واخلٚمقة: وم٢م ا ص٤مر اًم٘مٚم٥م إ ٞمً 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: شمٍّمف اًمِمٞمٓم٤من  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

: وم٤معم١مُمٜمقن اًمذيـ يتقمّم احلؼ شمٕم٤ممم فم٤منرنؿ  (9)﴾پ پ پ

ن  وسم٤مـمٜمٝمؿ  وّهنؿ  وقمالٟمٞمتٝمؿ  ظم٤مًمّمقن ُمـ شمٍّموم٤مت اًمِمٞمٓم٤م

وداظمٚمقن ذم ؾمٚمٓم٤من اًمرمحـ  وخيرضمٝمؿ ُمـ مجٞمع ُمراشم٥م اًمٔمٚملت إمم 

اًمٜمقر اعمٓمٚمؼ: ومٞمٜمت٘مٚمقن ُمـ فمٚمٛم٦م اعمٕمّمٞم٦م  واًمٓمٖمٞم٤من  ويمدورات 

إظمال  اًمر يٚم٦م  واجلٝمؾ  واًمٙمٗمر  واًمنمك  ورؤي٦م اًمٜمٗمس  وطم٥م 

اًمٜمٗمس  واًمٕم،٥م  إمم ٟمقر اًمٓم٤مقم٦م  واًمٕم٤ٌمدة  وأٟمقار إظمال  اًمٗم٤موٚم٦م  

يملل اإليلن  واًمتقطمٞمد  ورؤي٦م اهلل  وـمٚم٥م اهلل  وطم٥م وٟمقر اًمٕمٚمؿ  و

 . اهلل

اًمتقيمؾ  ونق شمٗمقيض إُمقر إمم احلؼ  اًمذي حيّمؾ ُمـ : اخلامس

إيلن اًم٘مٚم٥م سم٤مًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم: وم٢م ا مل ير اًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ ُمٗمزقم٤م  وُمال ا  همػم 
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احلؼ شمٕم٤ممم  وقمٚمؿ أن اًمتٍّمف ذم إُمقر  ُمٜمحٍم ذم اًمذات اعم٘مدؾم٦م  

اًم٘مٚم٥م طم٤مًم٦م آٟم٘مٓم٤مع  واًمتقيمؾ: وشمّمػم اؾمتٕم٤م شمف طم٘مٞم٘مٞم٦م  وم٢م ا  حتّمؾ ذم

جل٠م سم٤محل٘مٞم٘م٦م إمم طمّمـ اًمرسمقسمٞم٦م  وإًمقنٞم٦م احلّملم  ومٞم٠مظمذه ٓ حم٤مًم٦م ذم 

 . يمٜمػ فمّٚمف  ورمحتف اًمٙمريٛم٦م: إٟمف  و ومْمؾ قمٔمٞمؿ

إّن آؾمتٕم٤م ة نل طم٤مًم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م  حتّمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ اًمؼمن٤م،  

أٟمف سمٕمدُم٤م ومٝمؿ ُمـ ـمريؼ : كم  واإليلن سمف: سمٛمٕمٜمكسمٛم٘م٤مم اًمتقطمٞمد احلؼ اًمٗمٕم

اًمٕم٘مؾ اعمٜمقر سم٤مًمؼمن٤من اعمتلم احلٙمٛمل  واًمِمقاند اًمٜم٘مٚمٞم٦م اعمٗم٤مدة ُمـ 

ت اًمٙمت٤مب اإل ل  وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م  اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م  وإؿم٤مرا

وسمداهٕمٝم٤م  أن اًمًٚمٓمٜم٦م اإلجي٤مدي٦م  وآؾمت٘مالل ذم اًمت٠مصمػم  سمؾ أصؾ اًمت٠مصمػم  

ُمٜمحٍمة سم٤مًمذات اإل ٞم٦م اعم٘مدؾم٦م  وًمٞمس ًم٤ًمهر اعمقضمقدات ومٞمٝم٤م ذيم٦م  

ٓسمد ًمف ُمـ شمٜمٌٞمف اًم٘مٚم٥م هب٤م  وأن يٙمت٥م سم٘مٚمؿ اًمٕم٘مؾ قمغم ًمقطم٦م اًم٘مٚم٥م 

 : وم٢م ا آُمـ اًم٘مٚم٥م(صّمر ذم اًمقضمقد إٓ اهللٓ ُم١م)و ﴾حت خت مت ىت﴿طم٘مٞم٘م٦م 

هبذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإليلٟمٞم٦م  واحل٘مٞم٘م٦م اًمؼمن٤مٟمٞم٦م  حتّمؾ طم٤مًم٦م اٟم٘مٓم٤مع  واًمت،٤مء: 

وإ ا وضمد اًمِمٞمٓم٤من ىم٤مـمع ـمريؼ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  واًمٕمدو اًم٘مقي ًمٜمٗمًف  حتّمؾ 

ًمف طم٤مًم٦م آوٓمرار  ونذه احل٤مًم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م نل طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٕم٤م ة  وعم٤م يم٤من 

ًم٘مٚم٥م  ئمٝمر سمٚم٤ًمٟمف شمٚمؽ احل٤مًم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م ُمع يملل اًمٚم٤ًمن شمرمج٤من ا

أقمق  سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من : آوٓمرار  وآطمتٞم٤مج: وي٘مقل قمغم احل٘مٞم٘م٦م

 . اًمرضمٞمؿ
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 . أضمٚمفُمـ واعمًتٕم٤م  ًتٕم٤م   واعمًتٕم٤م  سمف  اعمًتٕمٞمذ  واعم: ونل أرسمٕم٦م

 الوستؼ٘ز: الشكي األٍل
ول ُمٜمزل اًمًٚمقك إمم اهلل إمم ُمٜمتٝمك اًمٜمٝم٤مي٦م ونق احل٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ أ 

 . ًمٚمٗمٜم٤مء اًمذايت  وم٢م ا شمؿ اًمٗمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ نٚمؽ اًمِمٞمٓم٤من  و ٧م آؾمتٕم٤م ة

إّن اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ ذوقمف ذم اًمًٚمقك إمم اهلل  ًمٞمس ُمًتٕمٞمذا: وسمٕمد  ٤مم  

ؾمػمه  وسمٕمد أن زاًم٧م آصم٤مر اًمٕمٌقدي٦م  وٟم٤مل اًمٗمٜم٤مء اًمذايت اعمٓمٚمؼ  ومال يٌ٘مك 

تٕم٤م ة  واعمًتٕم٤م  ُمٜمف  واعمًتٕمٞمذ: وٓ يٙمقن ذم ىمٚم٥م اًمٕم٤مرف أصمر ُمـ آؾم

رء ؾمقى احلؼ  واًمًٚمٓمٜم٦م اإل ٞم٦م  وًمٞمس ًمف ظمؼم ُمـ ىمٚمٌف  وٓ ُمـ ٟمٗمًف 

أيْم٤م: و)أقمق  سمؽ ُمٜمؽ( ًمٞمس ذم نذا اعم٘م٤مم: وم٢م ا أشم٤مه اًمّمحق  وإٟمس  

واًمرضمقع  شمٙمقن آؾمتٕم٤م ة طم٘مٞم٘م٦م  وًمٙمـ ٓ يم٤مؾمتٕم٤م ة اًم٤ًمًمؽ: و ذا 

: قل اخل٤مشمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مٓؾمتٕم٤م ة  ىمو٤مل اهلل شمٕم٤مممأُمر اًمرؾم

ڱ ڱ ﴿و. (2)﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿و (9)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

 . (3)﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ* ڱ ڱ ں ں ڻ 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 الوستؼار هٌِ : الشكي الخاًٖ 
ونق إسمٚمٞمس  واًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ  اًمذي يٛمٜمع اإلٟم٤ًمن سمح٤ٌمهٚمف اعمتٜمققم٦م  

اًمًػم إمم اهلل  ُم٤مٟمٕم٤م  وؿمقيم٤م  إّن ُم٤م يم٤من ذم نذا. ُمـ اًمقصقل إمم اعم٘مّمد

ذم اًمٓمريؼ  ومٝمق اًمِمٞمٓم٤من  أو ُمٔم٤منره  اًمتل أقمل ٤م قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من: وُم٤م 

يم٤من ُمـ قمقامل اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝمقد  واًمٕمقارض احل٤مصٚم٦م ًمٚمٜمٗمس  وطم٤مٓهت٤م 

اعمختٚمٗم٦م  طم،٤مسم٤م جللل اعمحٌقب  ؾمقاء أيم٤من ُمـ اًمٕمقامل اعمٚمٙمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م  

ض  واًم٘مدرة  واًمٕم،ز  واجلٝمؾ  يم٤مًمٗم٘مر  واًمٖمٜمك  واًمّمح٦م  واعمر

وأوم٤مت  واًمٕم٤من٤مت  وهمػمن٤م: أو يم٤من ُمـ اًمٕمقامل اًمٖمٞمٌٞم٦م  اًمت،ردي٦م  

واعم ٤مًمٞم٦م  يم٤مجلٜم٦م  وضمٝمٜمؿ  واًمٕمٚمؿ اعمتٕمٚمؼ هب٤م  طمتك اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

اًمؼمن٤مٟمٞم٦م اًمراضمٕم٦م إمم شمقطمٞمد احلؼ وشم٘مديًف: يمؾ  ًمؽ ُمـ طم٤ٌمهؾ إسمٚمٞمس  

سمف  واخلٚمقة ُمٕمف  وشمِمٖمٚمف سمذًمؽ: اًمتل  ٜمع اإلٟم٤ًمن قمـ احلؼ  وإٟمس 

طمتك آؿمتٖم٤مل سم٤معم٘م٤مُم٤مت اعمٕمٜمقي٦م  واًمقىمقف ذم اعمدارج اًمروطم٤مٟمٞم٦م  اًمذي 

فم٤منره اًمقىمقف ذم اًمٍماط اإلٟم٤ًم،  وسم٤مـمٜمف اًمقىمقف ذم ساط احلؼ  

. اًمذي نق ضمن روطم٤م، جلٝمٜمؿ اًمٗمرا   واًمٌٕمد: ويٜمتٝمل إمم ضمٜم٦م اًمٚم٘م٤مء

أنؾ اعمٕمروم٦م  وأصح٤مب اًم٘مٚمقب  ونذا اجلن خمّمقص ًمٓم٤مهٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ 

ونذا آؿمتٖم٤مل ُمـ احل٤ٌمهؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م إلسمٚمٞمس إسم٤مًم٦ًم  وٓسمد ُمـ 

 . آؾمتٕم٤م ة ُمٜمف سمذات احلؼ اعم٘مدؾم٦م ضمّؾ ؿم٠مٟمف

وسم٤مجلٛمٚم٦م  ُم٤م ُمٜمٕمؽ قمـ احلؼ  وطم،ٌؽ قمـ مج٤مل اعمحٌقب اجلٛمٞمؾ   
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ومٝمق ؿمٞمٓم٤مٟمؽ: ؾمقاء أيم٤من ذم صقرة اإلٟم٤ًمن  أو اجلـ: ويمؾ ُم٤م يٛمٜمٕمؽ سمف 

٤مـملم قمـ نذا اعم٘مّمد  واعم٘مّمقد  ومٝمق طم٤ٌمهؾ اًمِمٞمٓم٤من  ؾمقاء يم٤من اًمِمٞم

ُمـ ؾمٜمخ اعم٘م٤مُم٤مت  واعمدارج  أو اًمٕمٚمقم واًمٙملٓت  أو احلرف 

واًمّمٜم٤مهع  أو اًمٕمٞمش واًمراطم٦م  أو اعمِم٘م٦م واًمذًّم٦م  أو همػمن٤م: ونذه نل 

اًمدٟمٞم٤م اعمذُمقُم٦م  وطم٤ٌمهؾ اًمِمٞمٓم٤من  وٓسمد ُمـ آؾمتٕم٤م ة ُمٜمٝم٤م: وُم٤م ٟم٘مؾ 

أظوذ بوجه اهلل افؽريم، وبؽؾامت اهلل »: أٟمف يم٤من ي٘مقل ’قمـ رؾمقل اهلل

افتي ٓ جياوزهّن بر، وٓ ؾاجر، من ذ ما يـزل من افسامء، وما يعرج 

ؾقفا، وذ ما يـزل من إرض، وما خيرج مـفا، ومن ذ ؾتن افؾقل، 

ومٚمٕمؾ  (9)«وافـفار، ومن ذ ضوارق افؾقل وافـفار، إٓ ضارؿا يطرق بخر

 . ٜمف نذا اعمٕمٜمكاعم٘مّمقد ُم

 الوستؼار تِ : الشكي الخالج
ختتٚمػ آؾمتٕم٤م ة  واعمًتٕمٞمذ  واعمًتٕم٤م  ُمٜمف  واعمًتٕم٤م  سمف  سمح٥ًم 

ُم٘م٤مُم٤مت اًم٤ًمهريـ  وُمدارضمٝمؿ  وُمٜم٤مزل ؾم٤مًمٙمل احل٘مٞم٘م٦م: ويٛمٙمـ أن 

ڇ ﴿: شمٙمقن ؾمقرة اًمٜم٤مس اًمنميٗم٦م إؿم٤مرة إمم  ًمؽ  طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم

: ومٞمًتٕمٞمذ (2)﴾ڈ ڈ* ڌ ڎ* ڇ ڍ ڍ 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ؽ سمٛم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ ُم٤ٌمدئ اًمًٚمقك إمم طمدود ُم٘م٤مم اًم٘مٚم٥م  اًم٤ًمًم

)أظوذ بؽؾامت ويٛمٙمـ أن شمٙمقن نذه اًمرسمقسمٞم٦ّم  اًمرسمقسمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م  ومتٓم٤مسمؼ 

(  وم٢م ا اٟمتٝمك ؾمػم اًم٤ًمًمؽ إمم ُم٘م٤مم اًم٘مٚم٥م  ومٞمٔمٝمر ذم اًم٘مٚم٥م اهلل افتامات

ُمـ  ﴾ڌ ڎ﴿ُم٘م٤مم اًمًٚمٓمٜم٦م اإل ٞم٦م  ومٞمًتٕمٞمذ ذم نذا اعم٘م٤مم سمٛم٘م٤مم 

ت إسمٚمٞمس اًم٘مٚمٌٞم٦م  وؾمٚمٓمٜمتف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اجل٤مهرة  يمل يًتٕمٞمذ ذم ذ شمٍموم٤م

ک ﴿: اعم٘م٤مم إول ُمـ ذ شمٍموم٤مشمف اًمّمدري٦م  وًمٕمؾ ُم٤م ىم٤مًمف شمٕم٤ممم

  قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمقؾمقؾم٦م ذم (9)﴾ک گ گ گ

اًم٘مٚمقب  وإرواح  أيْم٤م ُمـ اخلٜم٤مس: ٕن إٟم٥ًم ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمريػ  

 . اًمٔم٤منرة قمٜمد اجلٛمٞمع أن يٙمقن اًمتٕمريػ سم٤مًمِم٠من اًمٕمٛمقُمل  واًمّمٗم٦م

وم٢م ا دم٤موز اًم٤ًمًمؽ ُم٘م٤مم اًم٘مٚم٥م إمم ُم٘م٤مم اًمروح  اًمذي نق ُمـ اًمٜمٗمخ٦م  

اإل ٞم٦م  واشمّم٤مًمف سم٤محلؼ أؿّمد ُمـ اشمّم٤مل ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس سم٤مًمِمٛمس  ومٞمنمع 

ذم نذا اعم٘م٤مم ُم٤ٌمدئ احلػمة  وا ٞملن  واجلذسم٦م  واًمٕمِمؼ  واًمِمق : 

نذا اعم٘م٤مم  وم٢م ا شمرىمك ُمـ  ؛﴾ڈ ڈ﴿ومٞمًتٕمٞمذ ذم نذا اعم٘م٤مم سمو 

يّمؾ إمم ُم٘م٤مم اًمن  : ويم٤مٟم٧م اًمذات سمال ُمرآة اًمِم١مون ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف  أي

 . (2)«أظوذ بك مـك»وم٤معمٜم٤مؾم٥م ًمف 

وآؾمتٕم٤م ة سم٤مؾمؿ اهلل جل٤مُمٕمٞمتف  شمٜم٤مؾم٥م مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت  ونل ذم  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . احل٘مٞم٘م٦م آؾمتٕم٤م ة اعمٓمٚم٘م٦م  وؾم٤مهر آؾمتٕم٤م ات اؾمتٕم٤م ات ُم٘مٞمّدة

ٗٔ االستؼارٓ(الوستؼار لِ )غا: الشكي الشاتغ  
إن ُم٤م نق اعمٓمٚمقب سم٤مًمذات ًمإلٟم٤ًمن اعمًتٕمٞمذ  نق ُمـ ٟمقع اًمٙملل  

واًمًٕم٤مدة  واخلػم: ويتٗم٤موت  ًمؽ سمح٥ًم ُمراشم٥م اًم٤ًمًمٙملم  وُم٘م٤مُم٤مهتؿ  

شمٗم٤موشم٤م يم ػما: وم٤مًم٤ًمًمؽ ُم٤م دام ذم سمٞم٧م اًمٜمٗمس  وطم،٤مب اًمٓمٌٞمٕم٦م  هم٤مي٦م 

نذا  ؾمػمه طمّمقل اًمٙملٓت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  واًمًٕم٤مدات اخلًٞم٦ًم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م:

ذم ُم٤ٌمدئ اًمًٚمقك: وم٢م ا ظمرج ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٗمس  و ا  ؿمٞمئ٤م ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت 

اًمروطم٤مٟمٞم٦م  واًمٙملٓت اًمت،ردي٦م  ومٞمّمػم ُم٘مّمده أقمغم  وُم٘مّمقده أيمٛمؾ  

ومٞمٚم٘مل اعم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م وراء فمٝمره  وشمٙمقن ىمٌٚم٦م ُم٘مّمقده طمّمقل 

اًمٙملٓت اًم٘مٚمٌٞم٦م  واًمًٕم٤مدات اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: وم٢م ا أومٚم٧م قمٜم٤من اًمًػم قمـ نذا 

ووصؾ إمم ُمٜمزل اًمن اًمروطمل  شمؼمز ذم سم٤مـمٜمف ُم٤ٌمدئ اًمت،ٚمٞم٤مت   عم٘م٤مما

وضّمٝم٧م وضمٝمل ًمقضمف اهلل  صمؿ : اإل ٞم٦م  ويٙمقن ًم٤ًمن روطمف ذم سم٤مدئ إُمر

وضمٝم٧م : وضمٝم٧م وضمٝمل ٕؾملء اهلل  أو هلل  صمؿ سمٕمد  ًمؽ: سمٕمد  ًمؽ

وضمٝمل ًمف  وًمٕمؾ اجلٝم٦م ذم وضمٝم٧م وضمٝمل ًمٚمذي ومٓمر اًمًٛمقات 

 . ٤مم إول سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٗم٤مـمري٦موإرض راضمٕم٦م إمم اعم٘م

معـى ؿول افؼائل بسم »: طملم ؾمئؾ قمـ شمٗمًػم اًمًٌٛمٚم٦م ×قمـ اًمرو٤م
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: ىم٤مل اًمراوي. أي اشم ظذ كػز شؿة من شامت اهلل، وهي افعبادة: اهلل

 . (9)شافعالمة: ُم٤م اًمًٛم٦م ؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م

سمٕمد اًمدظمقل ذم إن اًمدظمقل ذم ُمٜمزل اًمتًٛمٞم٦م ٓ يتٞمن ًمٚم٤ًمًمؽ إٓ  

ُمٜمزل آؾمتٕم٤م ة  واؾمتٞمٗم٤مء طمٔمقظ  اك اعمٜمزل: وم٢مْن أوم٤م  سمتقومٞمؼ اهلل ُمـ 

ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م  وأطمّس ًمزوم اًمًػم  واًمًٚمقك إمم اهلل  سمٜمقر اًمٗمٓمرة اإل ٞم٦م  

وأٟمقار اًمتٕمٚمٞملت اًم٘مرآٟمٞم٦م  وؾمٜمـ ا داة إمم ـمريؼ اًمتقطمٞمد ذم ُمٜمزل اًمٞم٘مٔم٦م 

٤مًم٦م آؾمتٕم٤م ة سم٤مًمتدري٩م  وسمٕمد وأدرك اًم٘مٚم٥م ُمقاٟمع اًمًػم  ومتحّمؾ ًمف طم

 ًمؽ يدظمؾ ُمٜمزل آؾمتٕم٤م ة سم٤مًمتقومٞمؼ اًمرسم٤م،: وم٢م ا شمٓمّٝمر ُمـ اًم٘مذارات 

اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  ومٞمت،غم ذم ُمرآة اًم٤ًمًمؽ ُمـ شمٚمؽ إٟمقار اإل ٞم٦م سمح٥ًم ُم٤م 

ذم أول إُمر شمٙمقن إٟمقار . يٜم٤مؾمٌف سمٛم٘مدار شمٓمٝمػمه اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤منر

ژ ژ ڑ ڑ ﴿٦م  ُمِمقسم٦م سم٤مًمٔمٚملت  سمؾ شمٙمقن اًمٔمٚمٛم٦م هم٤مًمٌ

: وسم٤مًمتدري٩م يمٚمل ىمقي اًمًٚمقك  همٚم٥م اًمٜمقر قمغم اًمٔمٚمٛم٦م سمٛم٘مدار ﴾ک

ىمقشمف  وشمٔمٝمر ؾملت اًمرسمقسمٞم٦م ذم اًم٤ًمًمؽ  ومتّمػم شمًٛمٞمتف طم٘مٞم٘مٞم٦م إمم طمد 

ُم٤م: وشمرحتؾ اًمٕمالُم٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  ونل ذم اًمٔم٤منر اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٜمٔم٤مم اعمديٜم٦م 

سم٤مـمـ اًم٤ٌمـمـ اًمٗم٤موٚم٦م: وذم اًم٤ٌمـمـ اًمٕم،٥م  وآؾمتٙم٤ٌمر  وأُم ٤م ٤م: وذم 

رؤي٦م اًمٜمٗمس  وطمٌٝم٤م  وأُم ٤م ٤م  شمرحتؾ سم٤مًمتدري٩م قمـ ممٚمٙم٦م سم٤مـمـ اًم٤ًمًمؽ  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وفم٤منره  وشمًٙمـ ذم ُمٙم٤مهن٤م ؾملت اهلل  ونل ذم اًمٔم٤منر طمٗمظ ٟمٔم٤مم اعمديٜم٦م 

اًمٗم٤موٚم٦م: وذم اًم٤ٌمـمـ اًمٕمٌقدي٦م  و ًم٦م اًمٜمٗمس: وذم سم٤مـمـ اًم٤ٌمـمـ طم٥م اهلل  

ؿمٞم٤مـملم اجلـ  ورؤي٦م اهلل: وم٢م ا ص٤مرت اعمٛمٚمٙم٦م إ ٞم٦م  وظمٚم٧م ُمـ 

واإلٟمس: وفمٝمرت ومٞمٝم٤م اًمًلت اإل ٞم٦م  يتح٘مؼ اًم٤ًمًمؽ سمٜمٗمًف سمٛم٘م٤مم 

اإلؾمٛمٞم٦م: وم٠مول شمًٛمٞم٦م اًم٤ًمًمؽ نل آشمّم٤مف سم٤مًمًلت اإل ٞم٦م  

وقمالُم٤مهت٤م  صمؿ يؽمىمك قمـ نذه اعمرشم٦ٌم  ويّمؾ سمٜمٗمًف إمم ُم٘م٤مم آؾمٛمٞم٦م: 

٦م  ومال ونذا أواهؾ ىمرب اًمٜم٤مومٚم٦م  وم٢م ا حت٘مؼ سم٘مرب اًمٜم٤مومٚم٦م  ٟم٤مل  ٤مم آؾمٛمٞم

يٌ٘مك سمٕمد رء ُمـ اًمٕمٌد  واًمٕمٌقدي٦م: وإ ا وصؾ أطمد إمم نذا اعم٘م٤مم شم٘مع 

مجٞمع صالشمف سمٚم٤ًمن اهلل  ونذا يتح٘مؼ ذم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إوًمٞم٤مء: أُم٤م 

عمتقؾمٓمقن أُم ٤مًمٜم٤م  اًمٜم٤مىمّمقن  وم٤مٕدب أن ٟمًَؿ اًم٘مٚم٥م سمًٛم٦م اًمٕمٌقدي٦م  ا

إل ٞم٦م: ويمّٞمٝم٤م قمٜمد اًمتًٛمٞم٦م: وٟمٕمٚمـ اًم٘مٚم٥م ُمـ ؾملت اهلل  واًمٕمالُم٤مت ا

وأٓ ٟمٙمتٗمل سمٚم٘مٚم٘م٦م اًمٚم٤ًمن: ومٚمٕمٚمٜم٤م شمِمٛمٚمٜم٤م ٟمٌذة ُمـ اًمٕمٜم٤مي٤مت إزًمٞم٦م  

ودمؼم ُم٤م ؾمٌؼ ُمٜم٤م  ويٜمٗمتح ًم٘مٚمقسمٜم٤م ـمريؼ إمم شمٕمّٚمؿ إؾملء  وحيّمؾ ؾمٌٞمؾ 

 . إمم اعم٘مّمقد

ويٛمٙمـ أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ اًمًٛم٦م ُمـ ؾملت اهلل ذم نذا احلدي٨م  

طمٞمٛمٞم٦م  وقمالُمتٝم٤م: واًمرمح٦م اًمنميػ  ؾمٛم٦م اًمرمح٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م  واًمرمح٦م اًمر

اًمرمح٤مٟمٞم٦م  واًمرطمٞمٛمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع دار اًمقضمقد  طمتك أن اًمرمح٦م اًمرطمٞمٛمٞم٦م 

اًمتل مجٞمع نداي٤مت ا ٤مديـ إمم ـمريؼ اًمتقطمٞمد ُمـ دمٚمٞم٤مهت٤م  شمِمٛمؾ اجلٛمٞمع 
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إٓ أن اخل٤مرضملم قمـ ومٓمرة آؾمت٘م٤مُم٦م سمًقء اظمتٞم٤مرنؿ  طمرُمقا أٟمٗمًٝمؿ 

 قم٤ممل أظمرة  ونل يقم طمّم٤مد ُم٤م ُمٜمٝم٤م  ٕن اًمرمح٦م همػم ؿم٤مُمٚم٦م  ؿ: وذم

زرع ُمـ احلًٜم٦م  واًمًٞمئ٦م  وم٤مًمذيـ زرقمقا اًمًٞمئ٦م ومٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ىم٤مسون 

 . قمـ اإلوم٤مدة ُمـ اًمرمح٦م اًمرطمٞمٛمٞم٦م

وسم٤مجلٛمٚم٦م  إ ا أراد اًم٤ًمًمؽ أن شمٙمقن شمًٛمٞمت٦م طم٘مٞم٘مٞم٦ّم  ومال سمد ًمف ُمـ أن  

يقصؾ ُمراطمؿ احلؼ شمٕم٤ممم إمم ىمٚمٌف  ويتح٘مؼ سم٤مًمرمح٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م  

ٞمٛمٞم٦م: وقمالُم٦م طمّمقل ٟمٛمق ج ُمٜمٝم٤م ذم اًم٘مٚم٥م  أٟمف يٜمٔمر إمم قم٤ٌمد اهلل واًمرطم

سمٜمٔمر اًمٕمٜم٤مي٦م  واًمتٚمٓمػ: ويٓمٚم٥م اخلػم  واًمّمالح  ًمٚم،ٛمٞمع: ونذا نق 

ٟمٔمر إٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم  وإوًمٞم٤مء اًمٙمٛمؾ ^: هم٤مي٦م إُمر أن  ؿ ٟمٔمريـ  

اًمٜمٔمر إمم ؾمٕم٤مدة اعم،تٛمع  وٟمٔم٤مم إهة  واعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م: : أطمدمه٤م

ظمر اًمٜمٔمر اًمِمخيص  و ؿ قمالىم٦م يم٤مُمٚم٦م هب٤مشملم اًمًٕم٤مدشملم: واًم٘مقاٟملم وأ

اإل ٞم٦م اًمتل شم١مؾمس  وشمٜمّٗمذ  وشمٙمِمػ  ودمري سم٠ميدهيؿ  يراقمقن ومٞمٝم٤م 

ن٤مشملم اًمًٕم٤مدشملم: طمتك إضمراء اًم٘مّم٤مص  واحلدود  واًمتٕمزيرات  

وأُم ٤م ٤م  اًمتل شمٌدو ذم اًمٜمٔمر أهن٤م أؾّم٧ًم  وشم٘مٜمّٜم٧م ُمع حل٤مفمٝمؿ ٟمٔم٤مم اعمديٜم٦م 

وٚم٦م  ىمد ًمقطمظ ومٞمٝم٤م يمٚمت٤م اًمًٕم٤مدشملم: ٕن  ذه إُمقر دظم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم اًمٗم٤م

اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م ذم إيم ر  وإيّم٤م ؿ إمم اًمًٕم٤مدة  طمتك اًمذيـ ًمٞمس  ؿ 

ٟمقر اإليلن  واًمًٕم٤مدة  ومٞم٘متٚمقهنؿ سم٤مجلٝم٤مد  وأُم ٤مًمف  يمٞمٝمقد سمٜمل ىمرئم٦م: 

ؿ يم٤من إن ىمتٚمٝم: ومٝمذا اًم٘متؾ  ؿ أيْم٤م صالح  وإصالح: ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل
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ُمـ اًمرمح٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ: ٕهنؿ ُمع وضمقدنؿ ذم نذا اًمٕم٤ممل  هيٞمّئقن 

ٕٟمٗمًٝمؿ ذم يمؾ يقم أٟمقاع اًمٕمذاب  اًمذي ٓ ي٘م٤مسمؾ يقُم٤م ُمـ قمذاب 

 . أظمرة  وقمنن٤م  مجٞمع ُمدة احلٞم٤مة ذم نذا اًمٕم٤ممل

وم٢م ا أردت أن شم٠مُمر سم٤معمٕمروف  وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر  وم٤مًمؼ قم٤ٌمد اهلل سم٘مٚم٥م  

ُمـ اعمح٦ٌم  ووم١ماد قمٓمقف: ويمـ ـم٤مًم٤ٌم خلػمنؿ ُمـ صٛمٞمؿ اًم٘مٚم٥م  ممٚمقء 

وم٢م ا وضمدت ىمٚمٌؽ رمح٤مٟمٞم٤م  ورطمٞمٛمٞم٤م  وم٘مؿ سم٤مُٕمر  واًمٜمٝمل  واإلرؿم٤مد  يمل 

شمٚملم سمرىم٦م قمٓمػ ىمٚمٌؽ اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م: ونذا اًمقادي همػم وادي اًمٌٖمض 

 . ذم اهلل  واحل٥م ذم اهلل  ومال سمد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ أن يٕم٤مدي أقمداء اًمديـ

 فٖ فضل السَسٓ الوثاسكٔ  (أ
 : وردت رواي٤مت ذيٗم٦م ذم  ًمؽ  ُمٜمٝم٤م 

ريض اهلل )أٟمف ىم٤مل جل٤مسمر سمـ قمٌد اهلل آٟمّم٤مري  ’ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل 

: وم٘م٤مل ضم٤مسمر يا جابر، أٓ أظّؾؿك أؾضل شورة أكزهلا اهلل دم ـتابه؟»: (قمٜمف

ؾعّؾؿه احلؿد أم : ىم٤مل. سمغم  سم٠ممل أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل  قمّٚمٛمٜمٞمٝم٤م

سمغم  سم٠ممل أٟم٧م وأُمل ي٤م : ىم٤مل أٓ أخزك ظـفا ؟ي٤م ضم٤مسمر  :   صمؿ ىم٤ملافؽتاب

 . (9)شماهي صػاء من ــل داء إٓ افس: ىم٤مل. رؾمقل اهلل  أظمؼم،

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ي٤م : إن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل زم»: ’أٟمف ىم٤مل  ىم٤مل ×وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

وم٠مومرد آُمتٜم٤من  ﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿حمٛمد  

اًمٙمت٤مب  وضمٕمٚمٝم٤م سم٢مزاء اًم٘مرآن  وإن وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب أذف ُم٤م ذم قمكّم سمٗم٤محت٦م 

يمٜمقز اًمٕمرش  وإن اهلل ظمّص حمٛمدا وّذومف هب٤م  ومل ينمك ومٞمٝم٤م أطمدا ُمـ 

أٓ شمراه . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿أٟمٌٞم٤مهف  ُم٤م ظمال ؾمٚمٞملن  وم٢مٟمف أقمٓم٤مه ُمٜمٝم٤م 

ہ ہ ہ ہ * ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿: حيٙمل قمـ سمٚم٘مٞمس طملم ىم٤مًم٧م

دا عمقآة حمٛمد وآًمف    أٓ ومٛمـ ىمرأن٤م ُمٕمت٘م﴾ھ ھ ھ ھ

ُمٜم٘م٤مدا ُٕمرن٤م  ُم١مُمٜم٤م سمٔم٤منرن٤م  وسم٤مـمٜمٝم٤م  أقمٓم٤مه اهلل سمٙمؾ طمرف ُمٜمٝم٤م 

طمًٜم٦م  يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م أومْمؾ ًمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمل ومٞمٝم٤م ُمـ أصٜم٤مف أُمقا ٤م  

وظمػماهت٤م: وُمـ اؾمتٛمع امم ىم٤مرىء ي٘مرؤن٤م يم٤من ًمف ىمدر صمٚم٨م ُم٤م ًمٚم٘م٤مرىء  

ـّ أواٟمف  ومٚمٞمًتٙم ر أطمديمؿ ُمـ نذا اخلػم  اعمٕمّرض ًمف  وم ٢مٟمف همٜمٞمٛم٦م ٓ يذنٌ

 . (9)شومتٌ٘مك ذم ىمٚمقسمٙمؿ طمنة

فو ؿرأت احلؿد ظذ مقّت شبعغ مرة ثم رّدت »: ×وقمـ اًمّم٤مد  

 . (2)شؾقه افروح ما ـان ظجقبا

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 فٖ الث٘اى اإلجوالٖ لسَسٓ الحوذ الوثاسكٔ (ب  
آؾمؿ نق اًمت،كم اًمٗمٕمكم اًمذي سمف حت٘م٘م٧م دار اًمتح٘مؼ  وإـمال  

اًمٕمٞمٜمٞم٦م ذم ًم٤ًمن اهلل  وًم٤ًمن رؾمقًمف  وأنؾ سمٞم٧م آؾمؿ قمغم إُمقر 

. (9)شكحن إشامء احلسـى»: يم ػم  ُم ؾ ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ^اًمٕمّمٛم٦م ^ 

 . يم ػمة (2)شوباشؿك افذي جتؾقت به ظذ ؾالن»: وذم إدقمٞم٦م اًمنميٗم٦م

ذم يمؾ ؾمقرة ُمتٕمٚم٘م٤م سمتٚمؽ اًمًقرة   ﴾ٱ ٻ﴿وحيتٛمؾ أن يٙمقن  

سم٤محلٛمد  ونذا ُمٓم٤مسمؼ  ؾمقرة احلٛمد اعم٤ٌمريم٦م ُمتٕمٚمؼ ﴾ٱ ٻ﴿ومٛم ال 

ًمٚمذو  اًمٕمروم٤م،  وُمًٚمؽ أنؾ اعمٕمروم٦م  ٕٟمف إؿم٤مرة امم أن محد احل٤مُمديـ  

وصمٜم٤مء اعم ٜملم  سم٘مٞمٛمقُم٦م اؾمؿ اهلل: ومٌٜم٤مء قمغم نذا  وم٤مًمتًٛمٞم٦م ذم ُم٘مدُم٦م مجٞمع 

إىمقال  وإومٕم٤مل  اًمتل نل ُمـ مجٚم٦م اعمًتح٤ٌمت  ًمٚمتذيمر سم٠من يمؾ ىمقل  

ؿ اهلل  ومٌٜم٤مء قمغم نذا آطمتلل وومٕمؾ  ٓسمد ُمـ أن يتح٘مؼ سم٘مٞمٛمقُم٦م اؾم

وسم٤مًمٜمٔمر امم . ذم أواهؾ اًمًقر خيتٚمػ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ُمٕمٜمك 

ذم  ﴾ٱ ٻ ﴿اوٛمحالل اًمٙم رات ذم طمية اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ  ومٚمو 

مجٞمع اًمًقر ُمٕمٜمك واطمد  ون٤مشم٤من اًمٜمٔمرشم٤من ُمقضمقدشم٤من ذم ُمراشم٥م 

اًمٙم رة  ورؤي٦م اًمتٕمٞمٜم٤مت  : ومٌٜمٔمر. اًمقضمقد  وُمٜم٤مزل اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝمقد

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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قضمقدات  ُمتٙم رة: وُمراشم٥م اًمقضمقد  وشمٕمٞمٜم٤مت قم٤ممل إؾملء  خمتٚمٗم٦م: واعم

اوٛمحالل اًمٙم رات  : ومرمح٤مٟمٞم٦م  ورطمٞمٛمٞم٦م  وىمٝمري٦م  وًمٓمٗمٞم٦م: وذم ٟمٔمر

واٟمٛمح٤مء أٟمقار اًمقضمقدي٦م ذم اًمٜمقر إززم ًمٚمٗمٞمض اعم٘مدس: ومٚمٞمس عمـ 

 . ؾمقى اًمٗمٞمض اعم٘مدس  وآؾمؿ اجل٤مُمع اإل ل  ظمؼم  وٓ أصمر

 اهلل ذم وىم٧م اًمتًٛمٞم٦م ُمـ أن يٗمٝمؿ ىمٚمٌف أن مجٞمع ومالسمد ًمٚم٤ًمًمؽ امم 

اعمقضمقدات اًمٔم٤منرة واًم٤ٌمـمٜم٦م  ومجٞمع قمقامل اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝم٤مدة  حت٧م شمرسمٞم٦م 

أؾملء اهلل: سمؾ فم٤منرة سمٔمٝمقر أؾملء اهلل: ومجٞمع طمريم٤مشمف  وؾمٙمٜم٤مشمف  ومجٞمع 

اًمٕم٤ممل  سم٘مٞمٛمقُمٞم٦م اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ: ومٛمح٤مُمده ًمٚمحؼ  وقم٤ٌمدشمف  وإـم٤مقمتف  

وإظمالصف  يمؾ  ًمؽ سم٘مٞمٛمقُم٦م اؾمؿ اهلل: وم٢م ا أطمٙمؿ  واؾمت٘مر وشمقطمٞمده  

نذا اعم٘م٤مم  ونذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م ذم ىمٚمٌف  سمقاؾمٓم٦م اًمتذيمر اًمِمديد  اًمذي 

نق هم٤مي٦م اًمٕم٤ٌمدات  ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ظمٚمقة إٟمس  وحمٗمؾ اًم٘مدس  ًمٙمٚمٞمٛمف 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: ُمقؾمك سمـ قمٛمران

ومٌٕمد اًمتذيمر اًمِمديد   وم،ٕمؾ هم٤مي٦م إىم٤مُم٦م اًمّمالة   يمره:. (9)﴾ٺ

يٗمتح ًم٘مٚم٥م اًمٕم٤مرف ـمريؼ آظمر ُمـ اعمٕم٤مرف: وجيذب امم قم٤ممل اًمقطمدة  

سم٤مهلل احلٛمد هلل  وأٟم٧م يمل أصمٜمٞم٧م قمغم : طمتك يٙمقن ًم٤ًمن طم٤مًمف  وىمٚمٌف

 . ٟمٗمًؽ  وأقمق  سمؽ ُمٜمؽ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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مج٤مل ُمـ ه شمٕمٚمؼ سم٤مء سمًؿ اهلل  وٟمٌذة ُمـ اعمٕم٤مرف اًمتل شمٗم٤مد إنذا  

 . ُمٜمٝم٤م

ًمٜم٘مٓم٦م اًمتل حت٧م اًم٤ٌمء  اًمتل سم٤مـمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م أُم٤م أهار اًم٤ٌمء  وا 

 . اًمٕمٚمقي٦م  وُم٘م٤مم مجع اجلٛمع اًم٘مرآ،  ومٞمًتٚمزم جم٤مٓ أوؾمع

وأُم٤م طم٘مٞم٘م٦م آؾمؿ  وم٢من  ٤م ُم٘م٤مُم٤م همٞمٌٞم٤م  وهمٞم٥م اًمٖمٞمٌل  وهي٤م  وه  

اًمّني  وُم٘م٤مم فمٝمقر  وفمٝمقر اًمٔمٝمقر  وعم٤م يم٤من آؾمؿ قمالُم٦م ًمٚمحؼ  

يٙمقن أىمرب امم أومؼ اًمقطمدة  وأسمٕمد ُمـ  وم٤من ذم اًمذات اعم٘مدؾم٦م  ومٙمؾ اؾمؿ

قم٤ممل اًمٙم رة  ومٝمق ذم اإلؾمٛمٞم٦م أيمٛمؾ: وأشمؿ إؾملء اؾمؿ يٙمقن ُمؼمأ قمـ 

اًمٙم رات  طمتك قمـ اًمٙم رة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ونق اًمت،كم اًمٖمٞمٌل إطمدي 

إمحدي ذم طمية اًمذات سمٛم٘م٤مم اًمٗمٞمض إىمدس  وًمٕمٚمف اًمٞمف شمِمػم أي٦م 

ؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ذم احلية   وسمٕمده اًمت،كم سمحية ا﴾ڃ چ﴿اًمٙمريٛم٦م 

اًمقاطمدي٦م  وسمٕمده اًمت،كم سم٤مًمٗمٞمض اعم٘مدس  وسمٕمده اًمت،ٚمٞم٤مت سمٜمٕم٧م اًمٙم رة 

ذم طميات إقمٞم٤من امم أظمػمة دار اًمتح٘مؼ  وىمد يمت٧ٌم شمٗمّمٞمؾ نذا 

 . ُمّم٤ٌمح ا داي٦م  وذح دقم٤مء اًمًحر: آمج٤مل ذم رؾم٤مًمتل

أن يٙمقن  أُم٤م اًمذو  اًمٕمروم٤م،  اًمذي ٟمزل اًم٘مرآن سم٠مقمغم ُمراشمٌف ومٞم٘متيض 

: ٕن اًم٘مرآن اًمنميػ  قمٜمد أصح٤مب ﴾ٻ﴿ُم٘مدُم٤م قمغم  ﴾ٻ﴿

اًم٘مٚمقب  ٟم٤مزًم٦م اًمت،ٚمٞم٤مت اإل ٞم٦م  واًمّمقرة اًمٙمتٌٞم٦م ًمألؾملء احلًٜمك 

اًمرسمقسمٞم٦م  وعم٤م يم٤من اؾمؿ اًمرمحـ أيم ر إؾملء اإل ٞم٦م إطم٤مـم٦م سمٕمد آؾمؿ 
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إقمٔمؿ  وىمد طُم٘مؼ قمٜمد أصح٤مب اعمٕمروم٦م أن اًمت،كم سم٤مٕؾملء اعمحٞمٓم٦م 

 اًمت،كم سم٤مٕؾملء اعمح٤مـم٦م  وآؾمؿ إيم ر إطم٤مـم٦م  اًمت،كم سمف ُم٘مدم قمغم

ُم٘مدم: ًمذا يم٤من اًمت،كم إول ذم احلية اًمقاطمدي٦م  اًمت،كم سم٤مؾمؿ اهلل 

إقمٔمؿ  وسمٕمده اًمت،كم سمٛم٘م٤مم اًمرمح٤مٟمٞم٦م  وأن اًمت،كم سم٤مًمرطمٞمٛمٞم٦م سمٕمد 

اًمت،كم سم٤مًمرمح٤مٟمٞم٦م  ونٙمذا ذم اًمت،كم اًمٔمٝمقري اًمٗمٕمكم: اًمت،كم سمٛم٘م٤مم 

اًمذي نق آؾمؿ إقمٔمؿ ذم نذا اعمِمٝمد  وفمٝمقر آؾمؿ إقمٔمؿ  اعمِمٞمئ٦م

اًمذايت  ُم٘مدم قمغم مجٞمع اًمت،ٚمٞم٤مت  واًمت،كم سمٛم٘م٤مم اًمرمح٤مٟمٞم٦م اًمذي ًمف 

ًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة  وإًمٞم٦م اإلؿم٤مرة اإلطم٤مـم٦م سم،ٛمٞمع ُمقضمقدات قم٤ممل ا

  ونق ُم٘مدم قمغم ؾم٤مهر اًمت،ٚمٞم٤مت (9)﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿سمو

 . قهواًمٞمف يِمػم ؾمٌ٘م٧م رمحتف همْمٌف سمٌٕمض اًمقضم

يٕمٜمل مجٞمع أٟمقاع احلٛمد خمتّم٦م سمذات إًمقنٞم٦م : احلؿد هلل: ؿوفه تعاػ 

اعم٘مدؾم٦م: وعم٤م يم٤من احلٛمد ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمٕمٛم٦م  واإلٟمٕم٤مم  واإلطم٤ًمن  وًمٞمس 

ذم دار اًمتح٘مٞمؼ ُمٜمٕمؿ ؾمقى احلؼ  وم،ٛمٞمع اعمح٤مُمد ًمف ظم٤مص٦م  وٓ مج٤مل  

 . ؾمقى مج٤مًمف: وٓ مجٞمؾ  ؾمقاه: ومٙمؾ اعمداهح شمرضمع اًمٞمف

سمح٥ًم قمروم٤من أصح٤مب اًم٘مٚمقب اًمٗم٤مٟمٞم٦م ذم سمٕمض احل٤مٓت أُم٤م  

اخل٤مص٦م  وم،ٛمٞمع اًمٜمٕمؿ  واًمٙملل  واجللل  واجلالل  صقرة اًمت،كم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اًمذايت: ومجٞمع اعمح٤مُمد  واعمداهح  ُمرشمٌٓم٦م سمذات احلؼ شمٕم٤ممم اعم٘مدؾم٦م  سمؾ 

ٱ ﴿اعمدح  واحلٛمد ُمـ ٟمٗمًف  ًمٜمٗمًف  يمل يِمػم امم نذا اعمٕمٜمك شمٕمٚمؼ 

 . ﴾پ پ﴿سمو  ﴾ٻ

ار اًمقضمقد أصؾ احلٞم٤مة  وطم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ  واًمِمٕمقر: وشمًٌٞمح إن د 

اعمقضمقدات شمًٌٞمح ٟمٓم٘مل  ؿمٕمقري  إرادي  ٓ اًمتٙمقيٜمل اًمذايت اًمذي 

ي٘مقًمف اعمح،قسمقن: وجلٛمٞمع اعمقضمقدات سمح٥ًم طمٔمٝم٤م ُمـ اًمقضمقد  

ُمٕمروم٦م سمٛم٘م٤مم اًم٤ٌمري  ضمٚم٧م قمٔمٛمتف  وعم٤م يم٤من ًمٞمس عمقضمقد آؿمتٖم٤مل 

امم احلد اًمذي نق ًمإلٟم٤ًمن  يم٤مٟم٧م حم،قسمٞم٦م  سم٤مًمٓمٌٞمٕم٦م  وآٟمٖملر ذم اًمٙم رة

اإلٟم٤ًمن أيم ر ُمـ مجٞمع اعمقضمقدات  إٓ أن خيرج ُمـ ضمٚم٤ٌمب اًمٌنمي٦م  

وخير  طم،٥م اًمٙم رة  واًمٖمػمي٦م: ومٞمِم٤مند مج٤مل اجلٛمٞمؾ سمال طم،٤مب: 

ي ٜمل قمغم احلؼ   اومٞمٙمقن محده  وُمدطمف  أمجع اعمح٤مُمد  واعمداهح: ونق إ ً 

 . ويمؾ إؾملء واًمّمٗم٤متويٕمٌده  سم،ٛمٞمع اًمِم١مون اإل ٞم٦م  

اعمتٕم٤مزم  واًم ٤مسم٧م  : اًمرب  إن يم٤من سمٛمٕمٜمك: رب افعادغ: ؿوفه تعاػ

اعم٤مًمؽ  واًمّم٤مطم٥م  : واًمًٞمد  ومٝمق ُمـ إؾملء اًمذاشمٞم٦م  وإن يم٤من سمٛمٕمٜمك

اعمرمّل  : واًمٖم٤مًم٥م  واًم٘م٤منر  ومٝمق ُمـ إؾملء اًمّمٗم٤مشمٞم٦م  وإن يم٤من سمٛمٕمٜمك

 . ًمٞم٦مواعمٜمٕمؿ  واعمتٛمؿ  ومٝمق ُمـ إؾملء إومٕم٤م

واًمٕم٤ممل  إن يم٤من ُم٤م ؾمقى اهلل اًمِم٤مُمؾ جلٛمٞمع ُمراشم٥م اًمقضمقد  وُمٜم٤مزل  

اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝمقد  ومال سمد ُمـ أن يٕمد اًمرب ُمـ أؾملء اًمّمٗم٤مت  وإن يم٤من 
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اعمراد ُمـ اًمٕم٤ممل قم٤ممل اعمٚمؽ  اًمذي نق شمدرجيل احلّمقل  واًمٙملل: وم٤معمراد 

اًمذات  ُمـ اًمرب اؾمؿ اًمٗمٕمؾ: وقمغم أي طم٤مل  ًمٞمس اعمراد ُمٜمف نٜم٤م اؾمؿ 

وًمٕمٚمف سم٘مريٜم٦م أن اعمراد ُمـ اًمٕم٤معملم نذه اًمٕمقامل اعمٚمٙمٞم٦م اًمتل حت٧م اًمؽمسمٞم٦م 

اإل ٞم٦م طمتك شمّمؾ امم يمل ٤م اًمالهؼ  وم٢من اعمراد ُمـ اًمرّب نق اعمرمّل اًمذي 

نق ُمـ أؾملء إومٕم٤مل: وم٢مـمالىمف قمغم مجٞمع اعمقضمقدات صحٞمح  يمل أن 

( يٓمٚمؼ قمغم ُم٤م ؾمقى إـمالىمف قمغم  وي اًمٕم٘مقل وضمٞمف أيْم٤م  وًمٙمـ )اًمٕم٤ممل

اهلل: ويٓمٚمؼ قمغم يمؾ ومرد  وصٜمػ  وم٢من يم٤من اًمذى يٓمٚمؼ اًمٚمٗمظ ُمـ أنؾ 

اًمٕمرف  واًمٚمٖم٦م  وم٤ٌمقمت٤ٌمر أن يمؾ ومرد قمالُم٦م ًمذات اًم٤ٌمري  وذم يمؾ رء 

ًمف آي٦م  وإن يم٤من قم٤مروم٤م إ ٞم٤م وم٤ٌمقمت٤ٌمر أن يمؾ ُمقضمقد فمٝمقر سم٤مٓؾمؿ اجل٤مُمع  

 .   وه اًمقضمقدوُمِمتٛمؾ قمغم يمؾ احل٘م٤مهؼ سمٓمريؼ فمٝمقر أطمدي٦م اجلٛمع

اعم٤مًمؽ  :   إن يم٤من ُمـ أؾملء اًمّمٗم٤مت  سمٛمٕمٜمك﴾پ﴿و 

 ﴾پ﴿واًمّم٤مطم٥م  وأؿم٤ٌمنٝمل  ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد ُمـ 

مجٞمع ُم٤م ؾمقى اهلل  ؾمقاء أيم٤من ُمـ ُمقضمقدات قم٤ممل اعمٚمؽ  أو ُمـ اعم،ردة 

اًمٖمٞمٌٞم٦م  وأُم٤م إن يم٤من ُمـ أؾملء إومٕم٤مل  وًمٕمؾ نذا نق إفمٝمر  وم٤معمراد ُمـ 

اعمرمّل  : اعمٚمؽ وم٘مط  ٕن اًمرب طمٞمٜمئذ سمٛمٕمٜمك نق قم٤ممل: ﴾پ﴿

ونذا اعمٕمٜمك يًتٚمزم اًمتدري٩م: واًمٕمقامل اعم،ردة ُمٜمّزن٦م قمـ اًمتدري٩م 

إن احلدوث اًمزُم٤م، صم٤مسم٧م جلٛمٞمع : اًمزُم٤م،: وذم اعمًٚمؽ اًمٕمروم٤م،  ٟم٘مقل

 . اًمٕمقامل  ًمٙمـ ٓ قمغم ٟمحق يًٕمف ومٝمؿ اعمتٙمٚمٛملم  وأصح٤مب احلدي٨م
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 ٘ي للتحو٘ذ هٌاسثٔ همام ستَت٘ٔ الؼالو 
 : نذا اًمتٜم٤مؾم٥م ُمـ ضمٝمتلم

أن احل٤مُمد حيٛمد احلؼ  ٕٟمف رسّم٤مه سمٞمده اًمؽمسمقي٦م ذم ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م  : إومم

وم٠مظمرضمف ُمـ اًمْمٕمػ  واًمٜم٘مص  واًمقطمِم٦م  واًمٔمٚمٛم٦م  واًمٕمدم  

وا ٞمقٓ،  إمم اًم٘مقة  واًمٙملل  واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م  وٟمقراٟمٞم٦م اًمٕم٤ممل اإلٟم٤ًم،: 

واًمٕمٜمٍمي٦م  واعمٕمدٟمٞم٦م  واًمٜم٤ٌمشمٞم٦م  وأوصٚمف قمؼم اعمٜم٤مزل اجلًٛمٞم٦م  

واحلٞمقاٟمٞم٦م  حت٧م اًمٜمٔم٤مم اعمرشم٥م سم٤محلريم٤مت اًمذاشمٞم٦م  واجلقنري٦م  وأٟمقاع 

اًمٕمِمؼ اًمٗمٓمري  واجلٌكم  امم ُمٜمزل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  اًمذي نق أذف ُمٜم٤مزل 

 . اعمقضمقدات  وسمٕمد  ًمؽ يرسّمٞمف إمم أن يّمؾ امم طمّد ٓ يتًّع ذم اًمقنؿ

قم٤ممل اعمٚمؽ  ُم٘مدُم٦م وضمقد اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ  عم٤م يم٤مٟم٧م شمرسمٞم٦م ٟمٔم٤مم : افثاكقة

وقمّم٤مرة قم٤ممل اًمتح٘مؼ  واًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ًمٚمٕم٤معملم  وعم٤م يم٤من قم٤ممل اعمٚمؽ 

ُمتحرك سم٤محلريم٦م اًمذاشمٞم٦م  اجلقنري٦م: ونذه احلريم٦م  اشمٞم٦م اؾمتٙملًمٞم٤م  وم٠ميٜمل 

إن اإلٟم٤ًمن نق اًمقًمٞمدة إظمػمة . اٟمتٝم٧م ومٝمق هم٤مي٦م اخلٚم٘م٦م  وهن٤مي٦م اًمًػم

ريم٤مت اًمذاشمٞم٦م اجلقنري٦م ًمٚمٕم٤ممل  واٟمتٝم٧م احلريم٤مت اًمتل وضمدت سمٕمد احل

اًمٞمف  ومٞمد اًمؽمسمٞم٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم ىمد رسّم٧م اإلٟم٤ًمن ذم مجٞمع دار اًمتح٘مؼ  

 . واإلٟم٤ًمن نق إول  وأظمر

 : رسمقسمٞم٦م احلؼ ضمّؾ ؿم٠مٟمف ًمٚمٕم٤معملم قمغم ٟمحقيـ
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 اًمرسمقسمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمِم٤مرك ومٞمٝم٤م مجٞمع ُمقضمقدات اًمٕم٤ممل ونل: إول

 اًمؽمسمٞم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م اًمتل شمقصؾ يمؾ ُمقضمقد ُمـ طمد اًمٜم٘مص امم طمّد اجللل

اًمرسمقسمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م اعمختّم٦م سم٤مًمٜمقع اإلٟم٤ًم،  وًمٞمس ًم٤ًمهر : وافثاين

اعمقضمقدات ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م  ونذه اًمؽمسمٞم٦م نل نداي٦م ـمر  اًمٜم،٤مة وإراءة 

 ؾمٌؾ اًمًٕم٤مدة واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمتحذير ُمـ ُمٜم٤مومٞم٤مهت٤م ىمد أفمٝمرن٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف

سمتقؾمط إٟمٌٞم٤مء^  وم٢م ا وىمع إٟم٤ًمن سم٘مدُمف آظمتٞم٤مري٦م حت٧م شمرسمٞم٦م رب 

اًمٕم٤معملم  وشمٍمومف وص٤مر ُمرسمك سمتٚمؽ اًمؽمسمٞم٦م  طمتك مل شمٙمـ شمٍموم٤مت 

أقمْم٤مهف وىمقاه اًمٔم٤منري٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م شمٍموم٤مت ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م سمؾ يم٤مٟم٧م شمٍموم٤مت 

 . ا ٞم٦م ورسمقسمٞم٦م يّمؾ امم ُمرشم٦ٌم اًمٙملل اإلٟم٤ًم، اعمختص سم٤مًمٜمقع اإلٟم٤ًم،

 ﴾ٻ ٻ ﴿: ِ تؼالىلَل
 : ًمٚمرمح٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م واًمرطمٞمٛمٞم٦م ُمرشمٌت٤من ودمٚمٞم٤من

 . ذم جمغم اًمذات ذم طمية اًمقاطمدي٦م سمت،كم اًمٗمٞمض إىمدس: إحدامها 

ذم جمغم إقمٞم٤من اًمٙمقٟمٞم٦م سمت،كم اًمٗمٞمض اعم٘مدس  ومٗمل : وإخرى

اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م ان يم٤من اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمـ صٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م يمل نق فم٤منر 

يٛمٙمـ ان دمٕمؾ ن٤مشملم  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ًمنميٗم٦م ومٗمل أي٦م ا

اًمّمٗمتلم شم٤مسمٕمتلم ًمالؾمؿ  ومتٙمقٟم٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م  وسمٜم٤مء قمغم نذا 

ٟمف ًمٚمت٠ميمٞمد واعم٤ٌمًمٖم٦م وقمغم نذا إومٚمٞمس ذم اعم٘م٤مم شمٙمرار أصال طمتك ي٘م٤مل 

سمٛمِمٞمئتف : آطمتلل ومٛمٕمٜمك أي٤مت اًمنميٗم٦م واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل يٙمقن نٙمذا
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ًمذاشمف اًمرمح٤مٟمٞم٦م واًمرطمٞمٛمٞم٦م  ويمل أن ُم٘م٤مم  اًمرمح٤مٟمٞم٦م واًمرطمٞمٛمٞم٦م  احلٛمد

اعمِمٞمئ٦م نق دمكم اًمذات اعم٘مدؾم٦م ومٛم٘م٤مم اًمرمح٤مٟمٞم٦م واًمرطمٞمٛمٞم٦م اًمذي نق ُمـ 

 . شمٕمٞمٜم٤مت ُم٘م٤مم اعمِمٞمئ٦م دمكم اًمرمح٤مٟمٞم٦م واًمرطمٞمٛمٞم٦م اًمذاشمٞمتلم

 ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿: لَلِ تؼالى
إن ُم٤مًمٙمٞم٦م احلؼ شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم يملًمٙمٞم٦م اًمٕم٤ٌمد ممٚمقيم٤مهتؿ  وٓ يملًمٙمٞم٦م 

لم مم٤مًمٙمٝمؿ  ٕهن٤م إو٤موم٤مت اقمت٤ٌمري٦م وًمٞم٧ًم إو٤موم٦م احلؼ امم اخلٚمؼ اًمًالـم

ُمـ نذا اًم٘مٌٞمؾ: وًمٞم٧ًم ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤مًمٙمٞم٦م اإلٟم٤ًمن أقمْم٤مءه وضمقارطمف 

وًمٞم٧ًم ايْم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤مًمٙمٞمتف ىمقاه اًمٔم٤منري٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وان يم٤مٟم٧م نذه 

. اعم٤مًمٙمٞم٦م أىمرب امم ُم٤مًمٙمٞمتف شمٕم٤ممم ُمـ ؾم٤مهر اٟمقاع اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمذيمقرة ؾم٤مسم٘م٤م

ًمٞم٧ًم ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤مًمٙمٞم٦م اًمٜمٗمس ٕومٕم٤م ٤م اًمذاشمٞم٦م اًمتل نل ُمـ ؿم١مون اًمٜمٗمس و

يم٢مجي٤مد اًمّمقر اًمذنٜمٞم٦م اًمتل يٙمقن ىمٌْمتٝم٤م وسمًٓمٝم٤م امم طمد حت٧م ارادة 

اًمٜمٗمس ايْم٤م وًمٞم٧ًم ايْم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤مًمٙمٞم٦م اًمٕمقامل اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُم٤م دوهن٤م وان 

ٞمع دار يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمقامل ُمتٍموم٦م ذم نذه اًمٕمقامل سم٤مإلجي٤مد وآقمدام ٓن مج

اًمتح٘مؼ آُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم ٤مسم٧م ذم ٟم٤مصٞمتٝم٤م  ل اًمٗم٘مر حمدودة سمحدود وُم٘مدرة 

سم٘مدر وًمق سم٤محلد اعم٤منقي ويمؾ ُم٤م يم٤من حمدودا سمحد يٙمقن سمٞمٜمف وسملم ومٕمٚمف 

سمٞمٜمقٟم٦م قمزًمٞمف قمغم ىمدر حمدوديتف وًمٞمس ًمف إطم٤مـم٦م ىمٞمقُمٞم٦م طم٘م٤مٟمٞم٦م  وأُم٤م ُم٤مًمٙمٞم٦م 

٘مٞمقُمٞم٦م ُم٤مًمٙمٞم٦م  اشمٞم٦م احلؼ شمٕم٤ممم اًمتل نل سم٤مإلو٤موم٦م آذاىمٞم٦م وآطم٤مـم٦م اًم

طم٘مٞم٘مٞم٦م طم٘م٦م سمحٞم٨م ًمٞم٧ًم ؿم٤مه٦ٌم اًمٌٞمٜمقٟم٦م اًمٕمزًمٞم٦م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ذم  اشمف 
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وصٗم٤مشمف عمقضمقد ُمـ اعمقضمقدات  وان ُم٤مًمٙمٞم٦م اًمذات اعم٘مدؾم٦م جلٛمٞمع اًمٕمقامل 

قمغم اًمًقاء ُمـ دون أن يتٗم٤موت سمقضمف عمقضمقد ُمـ اعمقضمقدات أو أن شمٙمقن 

أىمرب ُمـ اًمٕمقامل آظمر ٟٓمف اطم٤مـمتف سمٕمقامل اًمٖمٞم٥م واعم،ردات أيم ر أو 

يًتٚمزم اعمحدودي٦م واًمٌٞمٜمقٟم٦م اًمٕمزًمٞم٦م ويالزم آومت٘م٤مر وآُمٙم٤من شمٕم٤ممم اهلل قمـ 

:  ًمؽ قمٚمّقا يمٌػما يمل أٟمف يٛمٙمـ أن شمٙمقن آؿم٤مرة امم نذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم

وُمع أن . (2)﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿  (9)﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

ٕمقامل قمغم اًمًقاء  ُمع  ًمؽ ُم٤مًمٙمٞم٦م اًمذات اعم٘مدؾم٦م جلٛمٞمع إؿمٞم٤مء وجلٛمٞمع اًم

ونذا آظمتّم٤مص يٛمٙمـ أن .. ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ: ي٘مقل ذم أي٦م اًمنميٗم٦م

يٙمقن اُّم٤م ٕضمؾ أن يقم اًمديـ نق يقم اجلٛمع  ومٚمٝمذه اجلٝم٦م ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ 

اًمذي نق يقم اجلٛمع ُم٤مًمؽ ؾم٤مهر إي٤مم اعمتٗمرىم٤مت  واعمتٗمرىم٤مت ذم اًمٜمِم٠مة 

ٙمقشمٞم٦م  وإُم٤م ٓن فمٝمقر ُم٤مًمٙمٞم٦م احلؼ اعمٚمٙمٞم٦م نل جمتٛمٕم٤مت ذم اًمٜمِم٠مة اعمٚم

وىم٤منريتف شمٕم٤ممم جمده ذم يقم اجلٛمع اًمذي نق يقم رضمقع اعمٛمٙمٜم٤مت امم سم٤مب 

 . اهلل وصٕمقد اعمقضمقدات امم ومٜم٤مء اهلل

اًمٕمرش ذم اًمٜمٔمر اًمٕمروم٤م، واًمٓمريؼ اًمؼمن٤م، يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من يم ػمة  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ة اًمقاطمدي٦م اًمتل نل طمد شمٚمؽ اعمٕم٤م، ومل أره ذم ًم٤ًمن اًم٘مقم نق احليأو

إول : ُمًتقى اًمٗمٞمض إىمدس ومحٚمتف أرسمٕم٦م ُمـ أُمٝم٤مت إؾملء ونل

وإظمر واًمٔم٤منر واًم٤ٌمـمـ  واعمٕمٜمك إظمر وُم٤م رأيتف أيْم٤م ذم ًم٤ًمن اًم٘مقم 

اًمٗمٞمض اعم٘مّدس اًمذي نق ُمًتقى آؾمؿ إقمٔمؿ وطم٤مُمٚمف اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 

٤مُمٚمف أرسمٕم٦م ُمـ واًمرب واعم٤مًمؽ  وُمـ اـمالىم٤مشمف مجٞمع ُم٤م ؾمقى اهلل وطم

اعمالهٙم٦م اهاومٞمؾ وضمؼماهٞمؾ وُمٞمٙم٤مهٞمؾ وقمزراهٞمؾ  واعمٕمٜمك آظمر نق 

ضمًؿ اًمٙمؾ وطم٤مُمٚمف أرسمٕم٦م أُمالك ونل صقر أرسم٤مب إٟمقاع وىمد أؿمػم 

ورسمل أـمٚمؼ قمغم اًمٕمٚمؿ وًمٕمؾ اعمراد ُمـ اًمٕمٚمؿ  اًمٕمٚمؿ . اًمٞمف ذم رواي٦م اًمٙم٤مذم

محٚمتف أرسمٕم٦م ُمـ اًمٗمٕمكم ًمٚمحؼ اًمذي نق قم٤ٌمرة قمـ ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م اًمٙمؼمى و

إوًمٞم٤مء اًمٙمّٛمؾ ذم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ونؿ ٟمقح واسمرانٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك 

قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  وأرسمٕم٦م ُمـ اًمٙمّٛمؾ ذم نذه إُمف اًمرؾمقل 

  وم٢م ا قمٚمٛم٧م نذه اعم٘مدُمف ^اخل٤مشمؿ وأُمػم اعم١مُمٜملم واحلًـ واحلًلم

 : وم٤مقمٚمؿ

ذي نق اؿم٤مرة امم اًمذات أٟمف ذم اًمًقرة اًمنميٗم٦م احلٛمد سمٕمد اؾمؿ اهلل اًم

اظمتّم٧م سم٤مًمذيمر نذه إؾملء اًمنميٗم٦م إرسمٕم٦م ونل اًمرب واًمرمحـ 

واًمرطمٞمؿ واعم٤مًمؽ  ويٛمٙمـ أن يٙمقن نذا آظمتّم٤مص ٕن نذه آؾملء 

ح٥ًم اًم٤ٌمـمـ وُمٔم٤منرن٤م سماًمنميٗم٦م إرسمٕم٦م محٚم٦م قمرش اًمقطمداٟمٞم٦م 

ٓؾمؿ اعم٤ٌمرك اعمالهٙم٦م إرسمٕم٦م اعم٘مّرسمقن ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم محٚم٦م قمرش اًمتح٘مؼ  وم٤م
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اًمرب سم٤مـمـ ُمٞمٙم٤مهٞمؾ ونق سمٛمٔمٝمريتف ًمٚمرب ُمقيمؾ سم٤مٕرزا  وُمرمل دار 

اًمقضمقد  وآؾمؿ اًمنميػ اًمرمحـ سم٤مـمـ اهاومٞمؾ ُمٜمِم٠م إرواح واًمٜم٤مومخ 

ذم اًمّمقر وسم٤مؾمط إرواح واًمّمقر يمل أن سمًط اًمقضمقد أيْم٤م سم٤مؾمؿ 

اًمرمحـ  وآؾمؿ اًمنميػ اًمرطمٞمؿ نق سم٤مـمـ ضمؼماهٞمؾ اعمقيمؾ قمغم شمٕمٚمٞمؿ 

وآؾمؿ اًمنميػ اعم٤مًمؽ نق سم٤مـمـ قمزراهٞمؾ اعمقيمؾ . اعمقضمقدات وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م

سم٘مٌض إرواح واًمّمقر وارضم٤مع اًمٔم٤منر امم اًم٤ٌمـمـ  وم٤مًمًقرة اًمنميٗم٦م امم 

ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ ُمِمتٛمٚم٦م قمغم قمرش اًمقطمداٟمٞم٦م وقمرش اًمتح٘مؼ وُمِمػمة 

امم طمقاُمٚمف  وم،ٛمٞمع داهرة اًمقضمقد ودمٚمٞم٤مت اًمٖمٞم٥م واًمِمٝمقد اًمتل شمرمج٤مهن٤م 

اًم٘مرآن ُمذيمقرة امم نذا اعمقوع ُمـ اًمًقرة  ونذا اعمٕمٜمك ُمقضمقد مجٕم٤م ذم 

سمًؿ اهلل اًمذي نق آؾمؿ إقمٔمؿ وذم اًم٤ٌمء اًمتل نل ُم٘م٤مم اًمًٌٌٞم٦م وذم 

 . نق ه اًمقٓي٦م واهلل اقمٚمؿ ×اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل نل ه اًمًٌٌٞم٦م وقمكمّ 

اعم٤مًمؽ   ًمٕمؾ ذم شم٘مديؿ اًمرب و يمر اًمرمحـ واًمرطمٞمؿ سمٕمده وذم شم٠مظمػم

اؿم٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م امم يمٞمٗمٞم٦م ؾمٚمقك اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٜمِم٠مة اعمٚمٙمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م طمتك 

وم٤مًم٤ًمًمؽ ُم٤مدام ذم . اًمٗمٜم٤مء اًمٙمكم أو طمتك ُم٘م٤مم احلْمقر قمٜمد ُم٤مًمؽ اعمٚمقك

ُم٤ٌمدىء اًمًػم ومٝمق حت٧م شمرسمٞم٦م رب اًمٕم٤معملم اًمتدرجيٞم٦م ٕٟمف أيْم٤م ُمـ اًمٕم٤معملم 

قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م  وؾمٚمقيمف حت٧م شمٍمف اًمزُم٤من واًمتدرج وم٢م ا اٟمًٚمخ قمـ

اعمتٍمُم٦م سم٘مدم اًمًٚمقك شمت،غم ًم٘مٚمٌف ُمرشم٦ٌم آؾملء اعمحٞمٓم٦م اًمتل ٓ شمتٕمٚمؼ 
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سم٤مًمٕم٤ممل وم٘مط اًمذي يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ضم٤مٟم٥م اًمًقاهٞم٦م  وطمٞم٨م أن ًمالؾمؿ اًمرمحـ 

اًمنميػ ُمزيد اظمتّم٤مص سملم آؾملء اعمحٞمٓم٦م ومٚمٝمذه اجلٝم٦م ىمد  يمر  

ىمدم قمغم وطمٞم٨م أن اًمرمحـ فمٝمقر اًمرمح٦م وُمرشم٦ٌم اًمًٌط اعمٓمٚمؼ وم٘مد 

 . اًمرطمٞمؿ إىمرب امم أومؼ اًمٌٓمقن

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: لَلِ تؼالى
إ ا قمٚمؿ اًم٤ًمًمؽ ذم ـمريؼ اعمٕمروم٦م ان اعمح٤مُمد واعمداهح سمتلُمٝم٤م خمتّم٦م 

سمذات احلؼ وقمٚمؿ أن ىمٌض اًمقضمقد وسمًٓمف ُمٜمف وقمٚمؿ أن أزُّم٦م إُمقر ذم 

ظمر واعمٌدأ واعمٜمتٝمك سمٞمد ُم٤مًمٙمٞمتف ودمغم ًم٘مٚمٌف شمقطمٞمد اًمذات إول وأ

واًمّمٗم٤مت وآومٕم٤مل وم٤مٟمف حيٍم اًمٕم٤ٌمدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤محلؼ  ويرى مجٞمع دار 

اًمتح٘مؼ ظم٤موٕم٦م ًمذاشمف اعم٘مدؾم٦م ـمققم٤م أو يمرن٤م وٓ يرى ىم٤مدرا ذم دار 

 . اًمتح٘مؼ طمتك يٜم٥ًم آقم٤مٟم٦م اًمٞمف

ُمـ ُمتٗمرقم٤مت احلٛمد  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: وسم٤مجلٛمٚم٦م

ًمتقطمٞمد ذم هلل اًمذي نق اؿم٤مرة امم اًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل  وُمـ مل شمت،ّؾ طم٘مٞم٘م٦م ا

ىمٚمٌف ومل يٓمٝمر ىمٚمٌف ُمـ ُمٓمٚمؼ اًمنمك وم٘مقًمف اي٤مك ٟمٕمٌد قم٤مر قمـ احل٘مٞم٘م٦م وٓ 

يتٛمٙمـ ُمـ طمٍم اًمٕم٤ٌمدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤محلؼ وٓ يٙمقن ؿم٤مندا هلل وـم٤مًم٤ٌم 

هلل  وإ ا دمغم اًمتقطمٞمد ذم اًم٘مٚم٥م وم٤مٟمف يٜمٍمف قمـ اعمقضمقدات ويتٕمٚمؼ سمٕمّز 

هلل ي٘مع اي٤مك ٟمٕمٌد واي٤مك ىمدس احلؼ سمٛم٘مدار دمّٚمٞمف امم أن يِم٤مند اٟمف سم٤مؾمؿ ا
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 . (9)شاٟم٧م يمل أصمٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمًؽ»ٟمًتٕملم وشمت،غم ًم٘مٚمٌف سمٕمض طم٘م٤مهؼ 

نذه اًمًقرة اًمنميٗم٦م شمٕمٓمل شم٘مريرا ًمٚمؽمىمل اًمروطم٤م، واًمًٗمر اًمٕمروم٤م،  

وطمٞم٨م أن اًمٕمٌد ذم سمدء اًمًٚمقك امم اهلل حم،قب ذم احل،٥م اًمٔمٚملٟمٞم٦م ًمٕم٤ممل 

 اًمٖمٞم٥م وحمٌقس ومٞمٝم٤م  واًمًٗمر امم اهلل نق اًمٓمٌع واحل،٥م اًمٜمقراٟمٞم٦م ًمٕم٤ممل

اخلروج ُمـ نذه احل،٥م سم٘مدم اًمًٚمقك اعمٕمٜمقي  وذم احل٘مٞم٘م٦م اعمٝم٤مضمرة امم 

اهلل نل اًمرضمقع ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٗمس وسمٞم٧م اخلٚمؼ امم اهلل وشمرك اًمٙم رات 

ورومض هم٤ٌمر اًمٖمػمي٦م وطمّمقل اًمتقطمٞمدات واًمٖمٞم٦ٌم قمـ اخلٚمؼ واحلْمقر 

نميٗم٦م ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ اًمٙم رات ُمٜمٓمقي٦م ًمدى اًمرب  وم٢م ا رأى ذم أي٦م اًم

حت٧م ؾمٓمقع ٟمقر اعم٤مًمٙمٞم٦م واًم٘م٤منري٦م ومتحّمؾ ًمف طم٤مًم٦م اعمحق قمـ اًمٙم رة 

وحيّمؾ ًمف احلْمقر ذم احلية وي٘مّدم اًمٕمٌقدي٦م سم٤معمخ٤مـم٦ٌم احلْمقري٦م 

وُمِم٤مندة اجللل واجلالل ويٕمرض ُمِم٤منداشمف هلل وـمٚمٌف قمغم حمي 

 . اًم٘مدس  وحمٗمؾ آٟمس

ٟمٙمت٦م ذم اًمّن اجلٛمكم ًمأل ان  واإلىم٤مُم٦م  نل أن إ ان إقمالن   يمرٟم٤م 

ًم٘مقى اًم٤ًمًمؽ اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م  سم٤محلْمقر ذم اعمحي: وإن اإلىم٤مُم٦م نل 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إىم٤مُمتٝم٤م ذم احلْمقر  وم٢م ا أطمي اًم٤ًمًمؽ ىمقاه اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م  ذم 

اعمحي: وىم٤مم اًم٘مٚم٥م اًمذي نق إُم٤مُمٝم٤م سمًٛم٦م اإلُم٤مُم٦م  وم٘مد ىم٤مُم٧م اًمّمالة: 

  ﴾ٿ﴿  و﴾ٿ﴿: وإن اعم١مُمـ وطمده مج٤مقم٦م: وم٘مقل

ضمؾ نذا اجلٛمع احل٤مرض ذم حمي اًم٘مدس  وىمد ُمـ أ  يمٚمٝم٤م ﴾ٹو﴿

أؿمػم امم نذا اعمٕمٜمك ذم اًمرواي٤مت  وإدقمٞم٦م  اًمّم٤مدرة قمـ أنؾ سمٞم٧م 

 . اًمٕمّمٛم٦م  واًمٓمٝم٤مرة  ُمٜم٤مسمع اًمٕمروم٤من واًمِمٝمقد

واًمقضمف أظمر اًمذي يؽماءى ذم ٟمٔمر اًمٙم٤مشم٥م  نق أن اًم٤ًمًمؽ ذم  

إ ا ضمٕمؾ اعمح٤مُمد ُمـ يمؾ طم٤مُمد ذم اعمٚمؽ  واعمٚمٙمقت   ﴾پپ ﴿

ُم٘مّمقرة  وخمّمقص٦م سم٤مًمذات اعم٘مدؾم٦م ًمٚمحؼ: وىمد فمٝمر أيْم٤م ذم ُمدارك 

سمرن٤من أهٛم٦م اًمؼمن٤من  وىمٚمقب أصح٤مب اًمٕمروم٤من  أن جلٛمٞمع داهرة اًمقضمقد  

سمٛمٚمٙمٝم٤م  وُمٚمٙمقهت٤م  وىمْمٝم٤م  وىمْمٞمْمٝم٤م  طمٞم٤مة ؿمٕمقري٦م  إدرايمٞم٦م  

ُمدة ُمًٌح٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم قمـ اؾمتِمٕم٤مر طمٞمقاٟمٞم٦م  سمؾ إٟم٤ًمٟمٞم٦م  ونل طم٤م

وإدراك: وإن اخلْمقع ًمدى طمية اًمٙم٤مُمؾ اعم٘مدؾم٦م  واجلٛمٞمؾ قمغم 

اإلـمال   صم٤مسم٧م ذم ومٓمرة مجٞمع اعمقضمقدات  وٓ ؾمٞمل اًمٜمقع اإلٟم٤ًم،  

ڱ ڱ ڱ ﴿: صٞم٦م اجلٛمٞمع ذم ضمٜم٤مب ىمدؾمف قمغم اًمؽماب  ىم٤مل شمٕم٤ممم٤موٟم

وم٢م ا وضمد اًم٤ًمًمؽ امم اهلل نذه . (9)﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

احل٘مٞم٘م٦م  سم٘مدم آؾمتدٓل اًمؼمن٤م،  أو اًمذو  اإليل،  أو اعمِم٤مندة 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م  ومٝمق يدرك ذم أي ُم٘م٤مم نق ومٞمف  أن مجٞمع  رات اًمقضمقد  وؾمٙمٜم٦م 

اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝمقد  قم٤مسمدة ًمٚمٛمٕمٌقد قمغم اإلـمال   وشمٓمٚم٥م ُمقضمدن٤م  

ومٞمٔمٝمر سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع أن مجٞمع اعمقضمقدات ذم مجٞمع طمريم٤مهت٤م  وؾمٙمٜم٤مهت٤م  

 . اًمذات اعم٘مدؾم٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم  وشمًتٕملم سمفشمٕمٌد 

 تٌثِ٘ ًٍكتٔ 
  ًمٕمؾ اًمٜمٙمت٦م ومٞمف ﴾ٿ ٿ﴿قمغم  ﴾ٿ ٿ﴿شم٘مديؿ  

أن طمٍم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤محلؼ شمٕم٤ممم ُمت٠مظمر قمـ طمٍم اًمٕم٤ٌمدة  سمح٥ًم 

اًمًٚمقك امم اهلل  ونق واوح  وم٢من يم ػما ُمـ اعمقطمديـ ذم اًمٕم٤ٌمدة  

ومال حيٍمون واحل٤مسيـ اًمٕم٤ٌمدة ذم احلؼ  ُمنميمقن ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م  

آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤محلؼ  وم٤محلٍم ذم اًمٕم٤ٌمدة سمٛمٕمٜم٤مه اعمتٕم٤مرف ُمـ أواهؾ ُم٘م٤مُم٤مت 

اعمقطمديـ  أُم٤م طمٍم آؾمتٕم٤مٟم٦م  ومٝمق شمرك همػم احلؼ ُمٓمٚم٘م٤م  وٓ خيٗمك أن 

اعم٘مّمقد ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م  ًمٞمس آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدة وم٘مط  سمؾ آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم 

وشمرك اًمٙم رات  ُمٓمٚمؼ إُمقر  ونذا إٟمل يٙمقن سمٕمد رومض إؾم٤ٌمب  

 . واإلىم٤ٌمل اًمت٤مم قمغم اهلل

طمٍم اًمٕم٤ٌمدة نق طم٥م احلؼ  وـمٚم٥م احلؼ  وشمرك : وسمٕم٤ٌمرة أظمرى 

ـمٚم٥م همػمه  أُم٤م طمٍم آؾمتٕم٤مٟم٦م  ومٝمق رؤي٦م احلؼ  وشمرك رؤي٦م همػمه: وذم 

ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مروملم  وُمٜم٤مزل اًم٤ًمًمٙملم  شمرك رؤي٦م همػمه ُمت٠مظّمر قمـ شمرك 

 . ـمٚم٥م همػمه
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ز  إٟمٜم٤م ُم٤م دُمٜم٤م ذم نذه احل،٥م اًمٖمٚمٞمٔم٦م ًمٕم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م  أهي٤م اًمٕمزي 

وٟمٍمف اًمقىم٧م ذم شمٕمٛمػم اًمدٟمٞم٤م  وًمذاهذن٤م  هم٤مومٚملم قمـ احلؼ شمٕم٤ممم  

و يمره: واًمتٗمٙمر ومٞمف  وم،ٛمٞمع قم٤ٌمداشمٜم٤م  وأ يم٤مرٟم٤م  وىمراءاشمٜم٤م  قم٤مري٦م قمـ 

  ٟمتٛمٙمـ ُمـ طمٍم اعمح٤مُمد ًمٚمحؼ  وٓ ذم ﴾پ پ﴿احل٘مٞم٘م٦م: ومال ذم 

ُمـ احل٘مٞم٘م٦م  سمؾ ٟمحـ  ٟمًٚمؽ ـمري٘م٤م ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ُمع نذه اًمدقم٤موى اًمٗم٤مرهم٦م خمزيقن  وٟم٤ميمًق اًمرؤوس  ذم حمي احلؼ 

شمٕم٤ممم  واعمالهٙم٦م اعم٘مرسملم  وإٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم  وإوًمٞم٤مء اعمٕمّمقُملم: وم٢من 

: ُمـ يم٤من ًم٤ًمن طم٤مًمف  وُم٘م٤مًمف  ُمِمحقٟم٤م سمٛمدح أنؾ اًمدٟمٞم٤م  يمٞمػ ي٘مقل

ومل يِمّؿ راهح٦م  وإن ُمـ يم٤مٟم٧م وضمٝم٦م ىمٚمٌف امم اًمٓمٌٞمٕم٦م . احلٛمد هلل

ٿ ﴿: إًمقنٞم٦م  ويم٤من اقمتلده  واشمٙم٤مًمف قمغم اخلٚمؼ  وم٠ٌمي ًم٤ًمن ي٘مقل

: وم٢م ا يمٜم٧م ُمـ رضم٤مل نذا اعمٞمدان  ومِمّٛمر  يؾ ﴾ٿ ٿ ٿ

ا ٛم٦م  وأوصؾ امم ىمٚمٌؽ نذه احل٘م٤مهؼ  واًمٚمٓم٤مهػ  اًمتل  يمرت ذم نذه 

 اًمرؾم٤مًم٦م: ذم أواهؾ إُمر سمِمّدة اًمتذيمر  واًمتٗمٙمر  ذم قمٔمٛم٦م احلؼ  وذم  ًم٦م

اعمخٚمق   وقم،زه  ووم٘مره: أطمِل ىمٚمٌؽ سمذيمر احلؼ شمٕم٤ممم  يمل شمّمؾ راهح٦م 

ُمـ اًمتقطمٞمد امم ؿم٤مُم٦م ىمٚمٌؽ  ودمد ـمري٘م٤م امم صالة أنؾ اعمٕمروم٦م  سم٤مإلُمداد 

اًمٖمٞمٌل: وان مل شمٙمـ ُمـ رضم٤مل نذا اعمٞمدان  ومال أىمؾ ُمـ أن دمٕمؾ ٟم٘مّمؽ 

ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ: وشمقضّمف امم  ًمتؽ  وقم،زك  وىمؿ سم٤مُٕمر سم٤مخل،ٚم٦م  
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تحٞم٤مء: واطمذر ُمـ دقمقى اًمٕمٌقدي٦م  واىمرأ نذه أي٤مت اًمنميٗم٦م وآؾم

اًمتل ًم٧ًم ُمتح٘م٘م٤م سمٚمٓم٤مهٗمٝم٤م  إُم٤م سمٚم٤ًمن اًمٙمّٛمؾ  وإُم٤م أن يٙمقن ذم ٟمّٞمتؽ 

ىمراءة صقرة اًم٘مرآن سوم٤م  طمتك ٓ شمّدقمل سم٤مـمال  وٓ يٙمقن اّدقم٤مؤك 

 . يم٤م سم٤م قمغم إىمؾ

 الى آخش السَسٓ  ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿: لَلِ تؼالى
  اًمذيـ ُم٘م٤مم يمل ؿ نق طم٤مًم٦م اًمؼمزظمٞم٦م اًمٙمؼمى  يمّٛمؾ أنؾ اعمٕمروم٦م 

اًمتل ًمٞمس اخلٚمؼ ومٞمٝم٤م طم،٤مسم٤م ُمـ احلؼ  إ ا شمّؿ ؾمػمنؿ امم اهلل  سمٖمروب أومؼ 

  ومٗمل ُمٜمتٝمك ﴾ٺ ٺ ٺ﴿اًمٕمٌقدي٦م  وـمٚمقع ؾمٚمٓمٜم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م  ذم 

نذا اًمًٚمقك  شمّمٞمٌف طم٤مًم٦م اًمتٛمٙمـ  وآؾمت٘مرار: ويّمحق اًم٤ًمًمؽ  

 ُم٘م٤مُمف: وًمٙمـ اشم٤ٌمع اًمتقضّمف امم احلؼ وحتّمؾ ًمف طم٤مًم٦م اًمّمحق: ويتقضّمف امم

سمٕمٙمس طم٤مل اًمرضمقع امم اهلل  اًمذي يم٤من اًمتقضمف امم احلؼ ومٞمف يتٌع اًمتقضمف 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى  ذم طم٤مل اًمًٚمقك إمم اهلل  يم٤من يرى احلؼ ذم . امم اخلٚمؼ

احل،٤مب اخلٚم٘مل: وسمٕمد اًمرضمقع ُمـ ُمرشم٦ٌم اًمٗمٜم٤مء اًمٙمكم اًمتل طمّمٚم٧م ذم 

احلؼ  وُمـ نذه اجلٝم٦م  يرى اخلٚمؼ ذم طم،٤مب ﴾ٺ ٺ ٺ﴿

قمغم  اشمف  وقم٤ٌمدشمف:  ﴾ٿ﴿سمت٘مديؿ وٛمػم  ﴾ٿ ٿ﴿ي٘مقل 

وًمتح٘مٞمؼ اًم ٤ٌمت  وقمدم اًمزًّم٦م  يٓمٚم٥م ُمـ احلؼ شمٕم٤ممم صم٤ٌمشمف وًمزوُمف  

 ﴾ٹ ٹ﴿أًمزُمٜم٤م  وىمد وُمن هبذا: و:   أي﴾ٹ﴿: سم٘مقًمف

  نؿ اًمذيـ ىمدر احلؼ شمٕم٤ممم ﴾ڤ ڤ ڦ﴿ ؿ نق ساط احلؼ  و
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ٗمٞمض إىمدس اؾمتٕمدادنؿ  وسمٕمد اًمٗمٜم٤مء ذم احلية اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمت،كم سم٤مًم

نؿ اعمح،قسمقن  ﴾ڦ ڦ﴿اًمٙمكم أرضمٕمٝمؿ امم ممٚمٙمتٝمؿ: و

 . نؿ اًمٗم٤مٟمقن ذم احلية ﴾ڄ﴿ىمٌؾ اًمقصقل  و

وأُم٤م همػم اًمٙمّٛمؾ ومٍماـمٝمؿ ساط فم٤منر اًمنميٕم٦م  و ذا ومّن  

سم٤مًمديـ  واإلؾمالم  وأُم ٤م ل: وإن يم٤مٟمقا ُمـ أنؾ  ﴾ٹ ٹ﴿

وُمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  أىمرب ـمر  اًمًٚمقك: وم٤معم٘مّمقد ُمـ ا داي٦م  

  اًمقصقل امم اهلل  ونق ـمريؼ رؾمقل اهلل وأنؾ سمٞمتف  يمل ومّن سمرؾمقل اهلل

أّن رؾمقل اهلل رؾمؿ : ^  ويمل ذم احلدي٨موأهٛم٦م ا دى  وأُمػم اعم١مُمٜملم

نذا اخلط  ’ظمٓم٤م ُمًت٘مٞمل  ورؾمؿ ذم أـمراومف ظمٓمقـم٤م  ىم٤مل رؾمقل اهلل

 . اًمقؾمط اعمًت٘مٞمؿ

إّن ًمٙمؾ ُمـ اعمقضمقدات ساـم٤م ظم٤مّص٤م سمف  وٟمقرا  ونداي٦م  خمّمقص٤م  

سمف: واًمٓمر  امم اهلل سمٕمدد أٟمٗم٤مس اخلالهؼ: وعم٤م يم٤من ذم يمؾ شمٕملّم طم،٤مب 

ٟمٞم٦ّم طم،٤مب ٟمقرا،  واإلٟم٤ًمن جمٛمع اًمتٕمٞمّٜم٤مت  إفمٚمل،  وذم يمؾ وضمقد و

ف امم وضم٤مُمع اعمقضمقدات  ومٝمق أطم،٥م اعمقضمقدات قمـ احلؼ شمٕم٤ممم  وًمٕمٚم

وُمـ نذه  :(9)﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: نذا اعمٕمٜمك شمِمػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اجلٝم٦م  ومٍماط اإلٟم٤ًمن أـمقل اًمٍمط وأفمٚمٛمٝم٤م  وعم٤م يم٤من رب اإلٟم٤ًمن 

طمية اؾمؿ اهلل آقمٔمؿ  وٟم٦ًٌم اًمٔم٤منر  واًم٤ٌمـمـ  وإول  وأظمر  

ٟم٦ًٌم مجٞمع إؾملء اعمت٘م٤مسمٚم٦م ًمف قمغم : وسمٙمٚمٛم٦م أظمػمة. واًمرمح٦م  واًم٘مٝمر

ال سمد ُمـ أن حيّمؾ ًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمن ذم ُمٜمتٝمك ؾمػمه  ُم٘م٤مم اًمًقاء  وم

 . اًمؼمزظمٞم٦م اًمٙمؼمى  و ذه اجلٝم٦م يٙمقن ساـمف أد  ُمـ ساط ؾمقاه

إن ًمٚمٝمداي٦م سمح٥ًم أٟمقاع ؾمػم اًم٤ًمهريـ  وُمراشم٥م ؾمٚمقك اًم٤ًمًمٙملم 

 : إمم اهلل  ُم٘م٤مُم٤مت وُمراشم٥م  ُمٜمٝم٤م

سمال اطمت،٤مب سم٤محل،٥م ا داي٦م اًمٗمٓمري٦م  ونل اًمًٚمقك امم اهلل : إوػ

اعمٚمٙمٞم٦م  أو اعمٚمٙمقشمٞم٦م: أو سمال اطمت،٤مب سمح،٥م اعمٕم٤ميص اًم٘م٤مًمٌٞم٦م  أو 

اًم٘مٚمٌٞم٦م: أو سمال اطمت،٤مب سم٤محل،٥م اًمٜمقراٟمٞم٦م  أو اًمٔمٚملٟمٞم٦م  أو سمال اطمت،٤مب 

 . سمح،٥م اًمقطمدة  أو اًمٙم رة

ا داي٦م سمٜمقر اًم٘مرآن  وذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمٖمٚمّق  واًمت٘مّمػم قمـ ُمٕمرومتف  : افثاكقة

إن سمٕمض أنؾ اًمٔم٤منر . غم اًمٔم٤منر  واًمقىمقف قمغم اًم٤ٌمـمـأو اًمقىمقف قم

يرون أن قمٚمقم اًم٘مرآن نل اعمٕم٤م، اًمٕمرومٞم٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م  واعمٗم٤منٞمؿ اًمًقىمٞم٦م  

واًمقوٕمٞم٦م: و ذا ٓ يتٗمٙمرون ذم اًم٘مرآن  وٓ يتدسمروٟمف  واؾمتٗم٤مدهتؿ ُمـ 

نذه اًمّمحٞمٗم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م ُمٜمحٍمة سم٤معم٘مررات اًمّمقري٦م اًمٔم٤منري٦م  وأي٤مت 

ًمداًم٦م قمغم أن اًمتدسّمر  واًمتذيّمر  ٓزم  أو راضمح  ويٗمتح أسمقاسم٤م ُمـ اًمٙم ػمة ا
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اعمٕمروم٦م سم٤مٓؾمتٜم٤مرة سمٜمقر اًم٘مرآن  جيٕمٚمقهن٤م وراء فمٝمقرنؿ  ومٙم٠من اًم٘مرآن 

ٟمزل ًمٚمدقمقة امم اًمدٟمٞم٤م  وُمًتٚمذاهت٤م احلٞمقاٟمٞم٦م  وشم٠ميمٞمد اعم٘م٤مم احلٞمقا،  

 . واًمِمٝمقات اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م

ومقن قمـ فم٤منر اًم٘مرآن  وسمٕمض أنؾ اًم٤ٌمـمـ  اشّم٤ٌمقم٤م ًمٔمٜمقهنؿ  يٜمٍم 

ودقمقاشمف اًمّمقري٦م  اًمتل نل سمرٟم٤مُم٩م اًمت٠مّدب سمآداب اعمحي آ ل  

ويمٞمٗمٞم٦م اًمًٚمقك امم اهلل  ونؿ قمٜمٝم٤م هم٤مومٚمقن  ويٜمحرومقن قمـ فم٤منر اًم٘مرآن 

سمتٚمٌٞم٤ًمت إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم  واًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء  ويتِمٌّ قن سمزقمٛمٝمؿ 

 . سم٤مًمت٠مدب سم٤مًمٔم٤منر سم٤مًمٕمٚمقم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  ُمع أن ـمريؼ اًمقصقل امم اًم٤ٌمـمـ

ن٤مشم٤من اًمٓم٤مهٗمت٤من ظم٤مرضمت٤من قمـ ضم٤مدة آقمتدال  وحمروُمت٤من ُمـ ٟمقر  

ا داي٦م إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًم٘مرآ،  وُمٜمًقسمت٤من امم اإلومراط  واًمتٗمريط: 

وًمٙمـ اًمٕم٤ممل اعمح٘مؼ  واًمٕم٤مرف اعمدىمؼ  ي٘مقم سم٤مًمٔم٤منر  واًم٤ٌمـمـ  ويت٠مدب 

ر اًمٔم٤منر سمٜمقر اًم٘مرآن  يٜمّقر سم٤مٔداب اًمّمقري٦م  واعمٕمٜمقي٦م  ومٙمل أٟمف يٜمقّ 

 . اًم٤ٌمـمـ سم٠مٟمقار ُمٕم٤مرومف  وشمقطمٞمده  ودمريده

 . ا داي٦م سمٜمقر اًمنميٕم٦م: افثافثة

 . ا داي٦م سمٜمقر آؾمالم: افرابعة

 . ا داي٦م سمٜمقر آيلن: اخلامسة

 . ا داي٦م سمٜمقر اًمٞم٘ملم: افسادشة

 . ا داي٦م سمٜمقر اًمٕمروم٤من: افسابعة
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 . ا داي٦م سمٜمقر اعمح٦ٌم: افثامـة

 . ا داي٦م سمٜمقر اًمقٓي٦م: افتاشعة

 . ا داي٦م سمٜمقر اًمت،ريد  واًمتقطمٞمد: افعاذة

إومراط  وشمٗمريط: وهمٚمّق  وشم٘مّمػم: وًمٕمٚمف امم : وًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ـمروم٤من 

ٟمحـ آل حمٛمد اًمٜمٛمط »: سمٕمْمٝم٤م  أو مجٞمٕمٝم٤م  يِمػم احلدي٨م اًمنميػ ًمٚمٙم٤مذم

 . (9)شإوؾمط  اًمذي ٓ يدريمٜم٤م اًمٖم٤مزم  وٓ يًٌ٘مٜم٤م اًمت٤مزم

الم للش٘خ الثْائٖك   
ؿ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اًمٌٝم٤مهل+ ذم رؾم٤مًم٦م اًمٕمروة اًمقصم٘مك ٟمٕمؿ اهلل   ًّ ىم

 : ؾمٌح٤مٟمف قمغم صملٟمٞم٦م أىم٤ًمم

اًمدٟمٞمقي  اًمقنٌل  اًمروطم٤م،  يمٜمٗمخ اًمروح  وإوم٤مو٦م اًمٕم٘مؾ  : إول

 . واًمٗمٝمؿ

 . ظمٚمؼ إقمْم٤مء  وىمقان٤م: اًمدٟمٞمقي  اًمقنٌل  اجلًل،  ُم ؾ: افثاين

ٌل  اًمروطم٤م،  يمتخٚمٞم٦م اًمٜمٗمس ُمـ إُمقر اًمدٟمٞمقي  اًمٙمً: افثافث

 . اًمدٟمٞم٦م  وحتٚمٞمتٝم٤م سم٤معمٚمٙم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م

اًمدٟمٞمقي  اًمٙمًٌل  اجلًل،  يم٤مًمتزّيـ سم٤م ٞمئ٦م احلٛمٞمدة  واحلكّم : افرابع

 . احلًٜم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إظمروي  اًمقنٌل  اًمروطم٤م،: يم٠من يٖمٗمر اهلل  ٟمقسمٜم٤م  : اخلامس

 . ويرى قمٛمـ شم٤مب ؾم٤مسم٘م٤م

 . جلًل،  يم٠مهن٤مر ُمـ ًمٌـ  وقمًؾإظمروي  اًمقنٌل  ا: افسادس

إظمروي  اًمٙمًٌل  اًمروطم٤م،  يم٤معمٖمٗمرة  واًمروقان  ُمع : افسابع

 . ؾمٌؼ اًمتقسم٦م  ويم٤مًمٚمذات اًمروطم٤مٟمٞم٦م اًمتل اؾمت،ٚم٧ٌم سمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت

إظمروي  اًمٙمًٌل  اجلًل،  يم٤مًمٚمذات اجلًلٟمٞم٦م اًمتل : افثامن

٤مم إرسمٕم٦م اؾمت،ٚم٧ٌم ًمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت  واعمراد ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م نٜم٤م  إىمً

إظمػمة  وُم٤م يٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٌٚمقغ امم نذه إىم٤ًمم إرسمٕم٦م ُمـ إىم٤ًمم 

 . إرسمٕم٦م  إول

وهمػم ُم٤م  يمره اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اًمراضمع امم اًمٚمذات احلٞمقاٟمٞم٦م  واحلٔمقظ 

 : اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م  ٟمَِٕمؿ أظمرى  وقمٛمدهت٤م صمالث

امم ٟمٕمٛم٦م ُمٕمروم٦م اًمذات  واًمتقطمٞمد اًمذايت  اًمتل أصٚمٝم٤م اًمًٚمقك : إوػ

اهلل  وٟمتٞم،تٝم٤م ضمٜم٦م اًمٚم٘م٤مء: وإ ا يم٤من اًم٤ًمًمؽ ٟمٔمر امم اًمٜمتٞم،٦م  ومٗمل اًمًٚمقك 

ٟم٘مّم٤من: ٕن نذا اعم٘م٤مم شمرك اًمٜمٗمس وًمذاهت٤م  واًمتقضمف امم طمّمقل اًمٜمتٞم،٦م  

شمقضمف امم اًمٜمٗمس: ونذا نق قم٤ٌمدة ًمٚمٜمٗمس ٓ هلل  وشمٙم ػم ٓ شمقطمٞمد  

 . وشمٚمٌٞمس ٓ دمريد

ًمٜمٕمٛم٦م شمتِمٕم٥م سمح٥ًم اًمٙم رة ٟمٕمٛم٦م ُمٕمروم٦م إؾملء  ونذه ا: افثاكقة

إؾملهٞم٦م  وم٢من طم٧ًٌم ُمٗمرداهت٤م وم٠مًمػ  وإن طم٧ًٌم سم٤مًمؽميمٞم٥م ُمـ 
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پ پ پ ﴿آؾمٛملم  أو إؾملء  ومخ٤مرضم٦م قمـ طمد اإلطمّم٤مء 

: واًمتقطمٞمد إؾملهل ذم نذا اعم٘م٤مم  ٟمٕمٛم٦م ُمٕمروم٦م آؾمؿ (9)﴾ڀ ڀ ڀ

إقمٔمؿ  اًمذي نق ُم٘م٤مم أطمدي٦م مجع إؾملء  وٟمتٞم،٦م ُمٕمروم٦م إؾملء ضمٜم٦م 

 . ٕؾملء  ًمٙمؾ قمغم ُم٘مدار ُمٕمروم٦م اؾمؿ  أو أؾملء  ومردا  أو مجٕم٤ما

ٟمٕمٛم٦م ُمٕمروم٦م إومٕم٤مل  و ٤م ؿمٕم٥م يم ػمة همػم ُمتٜم٤منٞم٦م: وُم٘م٤مم : افثافثة

اًمتقطمٞمد ذم نذه اعمرشم٦ٌم  نق أطمدي٦م مجع اًمت،ٚمٞم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م  اًمتل نل ُم٘م٤مم 

 اًمٗمٞمض إىمدس  وُم٘م٤مم اًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م  وٟمتٞم،تٝم٤م ضمٜم٦م إومٕم٤مل  اًمتل نل

دمٚمٞم٤مت أومٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم ًم٘مٚم٥م اًم٤ًمًمؽ  وًمٕمؾ اًمت،كم عمقؾمك سمـ 

  يم٤من سم٤مًمت،كم إومٕم٤مزم  (2)﴾ۆ ۈ﴿: قمٛمران ذم سمدء إُمر إ  ىم٤مل

ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿: واًمت،كم اًمذي إًمٞمف اإلؿم٤مرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

  يم٤من دمٚمٞم٤م أؾملهٞم٤م  أو  اشمٞم٤م: ومٍماط اعمٜمٕمؿ (3)﴾وئ وئ ۇئ ۇئ

ًمًٚمقك امم  ات اهلل  واًمٜمٕمٛم٦م ذم  ًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ذم اعم٘م٤مم إول  ساط ا

وذم اعم٘م٤مم اًم ٤م، ساط اًمًٚمقك إمم أؾملء اهلل  . اعم٘م٤مم  اًمت،كم اًمذايت

واًمٜمٕمٛم٦م ذم  ًمؽ اعم٘م٤مم اًمت،ٚمٞم٤مت إؾملهٞم٦م  وذم اعم٘م٤مم اًم ٤مًم٨م اًمًٚمقك إمم 

ومٕمؾ اهلل  وٟمٕمٛمتف اًمت،كم إومٕم٤مزم  ؾمقاء أيم٤مٟم٧م روطم٤مٟمٞم٦م  أو ضمًلٟمٞم٦م  يمل 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . ٘م٤مم ذم اًمرواي٤مت ًمٌٕمض اعم١مُمٜملم أيْم٤مأصم٧ٌم نذا اعم

 : نذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم مجٞمع ُمراشم٥م اًمقضمقد  إ 

إؿم٤مرة امم داهرة اًمقضمقد سمتلُمٝم٤م  وىمقس : ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

ُم٘م٤مم أطمدي٦م اًم٘مٌض  واًمًٌط:  ﴾ٻ﴿اًمٜمزول  واًمّمٕمقد: وم٤مؾمؿ 

ُم٘م٤مم : ﴾ٻ﴿ُم٘م٤مم اًمًٌط واًمٔمٝمقر  ونق ىمقس اًمٜمزول: و ﴾ٻ﴿و

 .   واًمٌٓمقن  ونق ىمقس اًمّمٕمقداًم٘مٌض

إؿم٤مرة امم قم٤ممل اجلؼموت  واعمٚمٙمقت إقمغم  اًمتل : ﴾پ پ﴿و

 . طم٘م٤مه٘مٝم٤م اعمح٤مُمد اعمٓمٚم٘م٦م

إؿم٤مرة امم أن قمقامل اًمٓمٌٞمٕم٦م سم،قنر  اهت٤م : ﴾پ پ﴿و

 . ُمتحريم٦م  وُمتٍمُم٦م  وحت٧م اًمؽمسمٞم٦م

إؿم٤مرة امم ُم٘م٤مم اًمقطمدة  واًم٘مٝم٤مري٦م  ورضمقع : ﴾ٺ ٺ ٺو﴿

 . داهرة اًمقضمقد

 . نٜم٤م خيتتؿ داهرة اًمقضمقد سمتلُمٝم٤م ٟمزوٓ وصٕمقدا وامم

ونذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م  ُمِمتٛمٚم٦م قمغم مجٞمع ُمراشم٥م اًمًٚمقك: ٕن  

آؾمتٕم٤م ة  ونل ُمًتح٦ٌم  ًمٕمٚمٝم٤م إؿم٤مرة امم شمرك همػم احلؼ  واًمٗمرار ُمـ 

وعم٤م يم٤مٟم٧م نذه ُم٘مدُم٦م اعم٘م٤مُم٤مت  ٓ ضمزءن٤م: ٕن . اًمًٚمٓمٜم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م

ٞم٧ًم سم٤مًمذات ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٙملًمٞم٦م  و ذا اًمتخٚمٞم٦م ُم٘مدُمف ًمٚمتحٚمٞم٦م  وًم
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 . ًمٞم٧ًم آؾمتٕم٤م ة ضمزءا ًمٚمًقرة سمؾ ُم٘مدُمف ًمٚمدظمقل ومٞمٝم٤م

واًمتًٛمٞم٦م ًمٕمٚمٝم٤م إؿم٤مرة امم ُم٘م٤مم اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم  واًمذايت  واجلٛمع  

 . سمٞمٜمٝمل

ًمٕمّٚمٝم٤م إؿم٤مرة إمم اًمتقطمٞمد  ﴾پ پ پ پ﴿و 

 . اًمٗمٕمغم

  وُمـ إؿم٤مرة إمم اًمٗمٜم٤مء اًمت٤مم  واًمتقطمٞمد اًمذايت ﴾ٺ ٺ ٺ﴿و 

 . شمنمع طم٤مًم٦م اًمّمحق  واًمرضمقع ﴾ٿ ٿ﴿

آؾمتٕم٤م ة نل اًمًٗمر ُمـ اخلٚمؼ إمم احلؼ  واخلروج : وسمٕم٤ٌمرة أظمرى 

ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٗمس  واًمتًٛمٞم٦م إؿم٤مرة إمم اًمتح٘مؼ سم٤محل٘م٤مٟمٞم٦م سمٕمد اخلٚمع قمـ 

 . اخلٚم٘مٞم٦م  وقم٤ممل اًمٙم رة

إؿم٤مرة امم اًمًٗمر ُمـ احلؼ امم : ﴾پ پ پ پ﴿و 

 . احلؼ ذم احلؼ

 . يتؿ نذا اًمًٗمر ﴾ٺ ٺ ٺ﴿وذم  

نذه اًمًقرة اًمنميٗم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم قمٛمدة اعم٘م٤مصد اإل ٞم٦م ذم اًم٘مرآن  

اًمنميػ  ٕن أصؾ ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن نق شمٙمٛمٞمؾ ُمٕمروم٦م اهلل  وحتّمٞمؾ 

اًمتقطمٞمدات اًم الصم٦م: واًمراسمٓم٦م ومٞمل سملم احلؼ واخلٚمؼ  ويمٞمٗمٞم٦م اًمًٚمقك امم 

اًمت،ٚمٞم٤مت اهلل  ويمٞمٗمٞم٦م رضمقع اًمرىم٤مهؼ امم طم٘مٞم٘مٞم٦م احل٘م٤مهؼ  وشمٕمريػ 

مجٕم٤م  وشمٗمّمٞمال  وومردا  وشمريمٞم٤ٌم  وإرؿم٤مد اخلٚمؼ ؾمٚمقيم٤م وحت٘م٘م٤م  : اإل ٞم٦م
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ومجٞمع نذه احل٘م٤مهؼ . قمٚمل  وقمٛمال  وقمروم٤مٟم٤م  وؿمٝمقدا: وشمٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤ٌمد

وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  وأم اًمٙمت٤مب  وصقرة : ُمقضمقدة ذم نذه اًمًقرة اًمنميٗم٦م

ٙمت٤مب إمج٤مًمٞم٦م قمـ ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وعم٤م يم٤مٟم٧م مجٞمع ُم٘م٤مصد اًم

اإل ل  شمرضمع امم ُم٘مّمد واطمد  ونق طم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد  اًمتل نل هم٤مي٦م 

اًمٜمٌقات  وهن٤مي٦م ُم٘م٤مصد إٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم ^: ومح٘م٤مهؼ اًمتقطمٞمد  وهاهره  

  ومٝمذه أي٦م اًمنميٗم٦م ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: ُمٜمٓمقي٦م ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م

أقمٔمؿ أي٤مت اإل ٞم٦م  وُمِمتٛمٚم٦م قمغم مجٞمع ُم٘م٤مصد اًمٙمت٤مب اإل ل  يمل 

احلدي٨م اًمنميػ  وعم٤م يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمء فمٝمقر اًمتقطمٞمد  وٟم٘مٓم٦م حت٧م  ورد رم

فمٝمقرا  وها  ُمقضمقدة ومٞمٝم٤م: واإلٟم٤ًمن : اًم٤ٌمء ّهه  وم،ٛمٞمع اًمٙمت٤مب

اًمٙم٤مُمؾ يٕمٜمل اًمقضمقد اًمٕمٚمقي اعم٤ٌمرك )قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( نق ٟم٘مٓم٦م 

ه اًمتقطمٞمد  وًمٞمس ذم اًمٕم٤ممل آي٦م أيمؼم ُمـ  ًمؽ اًمقضمقد اعم٤ٌمرك سمٕمد 

 . يمل ورد ذم احلدي٨م اًمنميػ ’اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ
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من ؿرأ ؿل هو اهلل أحد مّرة، بورك ظؾقه؛ ومن »: ×قمـ سم٤مىمر اًمٕمٚمقم

ؿرأها مّرتغ، بورك ظؾقه، وظذ أهؾه؛ ومن ؿرأها ثالث مرات، بورك 

أهؾه، وظذ جراكه، ومن ؿرأها اثـتي ظؼة مرة، بـى اهلل فه ظؾقه، وظذ 

اذهبوا بـا إػ ؿصور أخقـا : اثـي ظؼ ؿكا دم اجلـة؛ ؾقؼول احلػظة

ؾالن، ؾــظر إفقفا، ومن ؿرأها مائة مرة، ؽػرت فه ذكوب مخس 

وظؼين شـة، ما خال افدماء، وإموال؛ ومن ؿرأها أربعامئة مرة، ـان 

ة صفقد، ـؾفم ؿد ظؼر جواده، وأريق دمه؛ ومن ؿرأها فه أجر أربعامئ

 . (9)«أفف مرة دم يوم وفقؾة، مل يؿت حتى يرى مؼعده دم اجلـة، أو ُيرى فه

من ؿرأ ؿل هو اهلل أحد مائة مرة »: ’ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤مل ×وقمٜمف

 . (2)شحغ يلخذ مضجعه، ؽػر اهلل فه ذكوبه مخسغ شـة

اكسب »:   وم٘م٤مًمقا’ؾم٠مًمقا رؾمقل اهللأن اًمٞمٝمقد : ×وقمـ أمل قمٌد اهلل

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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: (9)شؿل هو اهلل أحد إػ آخرها: فـا رّبك؛ ؾؾبث ثالثا ٓ جيقبفم، ثم كزفت

ومٚمٝمذا شمٕم،ز قم٘مقل اًمٌنم قمـ ومٝمؿ طم٘م٤مه٘مٝم٤م  ودىم٤مه٘مٝم٤م  وأهارن٤م: وًمٙمـ 

ُمع نذا اًمقصػ  ومل ٟمّمٞم٥م أنؾ اعمٕمروم٦م ُمٜمٝم٤م؟  وُم٤م طمظ ىمٚمقب أنؾ اهلل 

اعم،ّرد : وًمٕمٛمر احلٌٞم٥م إن نذه اًمًقرة ُمٜمٝم٤م؟: ٓ يًٕمف ُمٞمزان اًمٕم٘مؾ 

اًمنميٗم٦م ُمـ إُم٤مٟم٤مت اًمتل قم،زت قمـ محٚمٝم٤م ؾملوات إرواح  

وأرايض إؿم٤ٌمح  وضم٤ٌمل اإِلّٟموّٞم٤مت  وأؿمٗم٘مـ ُمٜمٝم٤م: وٓ يٚمٞمؼ سمحٛمٚمٝم٤م إٓ 

اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ: وًمٙمـ ُمع  ًمؽ نٜم٤م سمِم٤مرة شم٘مّر هب٤م قمٞمقن أنؾ آظمر 

ؾُمئؾ »: ٕمروم٦م: ونل احلدي٨ماًمزُم٤من: وشمٕمٓمل آـمٛمئٜم٤من ًم٘مٚمقب أنؾ اعم

إن اهلل )قمّز وضمّؾ( قمٚمؿ أٟمف يٙمقن : قمـ اًمتقطمٞمد  وم٘م٤مل ×قمكم سمـ احلًلم

ىمؾ نق اهلل أطمد  : ذم آظمر اًمزُم٤من أىمقام ُمتٕمّٛم٘مقن: وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم

ونق قمٚمٞمؿ سمذات اًمّمدور  ومٛمـ رام : وأي٤مت ُمـ ؾمقرة احلديد إمم ىمقًمف

 . (2)شوراء  ًمؽ وم٘مد نٚمؽ

أن ومٝمؿ نذه أي٤مت  ونذه اًمًقرة دي٨م اًمنميػ ويٕمٚمؿ ُمـ نذا احل 

اعم٤ٌمريم٦م  حيؼ ًمٚمٛمتٕمٛم٘ملم  وأصح٤مب إٟمٔم٤مر اًمدىمٞم٘م٦م: ودىم٤مهؼ اًمتقطمٞمد 

 . واعمٕمروم٦م وهاهرن٤م ُمٜمٓمقي٦م ومٞمٝم٤م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إن أقمٔمؿ ؿم٤مند قمغم أن نذه اعمٕم٤مرف ظم٤مرضم٦م قمـ حتٛمؾ اًمٌنم  وومق   

اًمنميٗم٦م  أن حيٞمط هب٤م اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًم،  أٟمف ُمـ ىمٌؾ أن شمٜمزل نذه أي٤مت 

وأُم ٤م ٤م ُمـ اعمٕم٤مرف  مل يٙمـ قمٜمد اًمٌنم نذا اًم٘مًؿ ُمـ اعمٕم٤مرف  ومل يٙمـ 

 .  ؿ ـمريؼ إمم نذه اًمناهر

نذه اًمًقرة  إْن يم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م هبذه اًمًقرة ٟمٗمًٝم٤م   ﴾ٱ ٻ﴿إن  

ؼ يمل اطمتٛمٚمٜم٤م  ًمؽ ذم ؾمقرة احلٛمد  ومٚمٕمّٚمٝم٤م إؿم٤مرة إمم أن ذح ٟم٥ًم احل

شمٕم٤ممم  وسمٞم٤من أهار اًمتقطمٞمد  ٓ يٛمٙمـ سم٠مٟم٤مٟمٞم٦م اًمٜمٗمس  واًمٚم٤ًمن اعمٜمًقب 

إمم اًمٜمٗمس  سمؾ اًم٤ًمًمؽ ُم٤م مل خيرج ُمـ طم،٤مب اًمٜمٗمس  ومل يتح٘مؼ سمٛم٘م٤مم 

ذم ا قي٦م اعمٓمٚم٘م٦م  مل يدرك  ٤ماعمِمٞمئ٦م اعمٓمٚم٘م٦م  وطمية اًمٗمٞمض اعم٘مّدس  ووم٤مٟمٞمً 

 . هاهر اًمتقطمٞمد

٦م  سمٛم٘م٤مم اًمؼمزظمٞم٦م أُمر ُمـ احلية إطمدي٦م اجلٛمٕمٞم: ﴾ٱ﴿و 

ىمؾ ي٤م حمٛمد  ي٤م ُمرآة فمٝمقر : اًمٙمؼمى  وُمرآة اجلٛمع واًمتٗمّمٞمؾ: يٕمٜمل

أطمدي٦م اجلٛمع  ذم ُم٘م٤مم اًمتدزم اًمذايت  أو اعم٘م٤مم اعم٘مدس  أو أدٟمك  اًمذي 

يٛمٙمـ أن يٙمقن إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم اًمٗمٞمض إىمدس )سم٤مًمٚم٤ًمن اًمٗم٤م، ُمـ 

 . ٟمٗمًؽ اًم٤ٌمىمل سمٌ٘م٤مء اهلل( نق اهلل أطمد

اًم٤ًمًمؽ ؾمٌٞمؾ اعمٕمروم٦م  واًمتقطمٞمد  واًمٕم٤مرج ُمٕم٤مرج اًمتٜمزيف  اقمٚمؿ أهي٤م  

واًمت،ريد  أن اًمذات اعم٘مدؾم٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم  ُمـ طمٞم٨م نل ُمٜمّزن٦م قمـ 
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اًمت،ٚمٞم٤مت اًمٔم٤منرة  واًم٤ٌمـمٜم٦م  وُمؼّمأة قمـ اإلؿم٤مرة  وآؾمؿ  واًمّمٗم٦م  

واًمرؾمؿ  وم٠ميدي آُم٤مل أنؾ اعمٕمروم٦م ىم٤مسة قمـ  يؾ يمؼمي٤مهف: وأرضمؾ 

إن . قك راضمٚم٦م قمـ اًمقصقل إمم سمالط ىمدؾمفأصح٤مب اًم٘مٚمقب ذم اًمًٚم

: : وهن٤مي٦م ؾمػم أصح٤مب إهارشُم٤م قمرومٜم٤مك»: هم٤مي٦م ُمٕمروم٦م إوًمٞم٤مء اًمٙمٛمؾ

: ورهٞمس ؾمٚمًٚم٦م أنؾ اعمٕمروم٦م  وأُمػم أصح٤مب اًمتقطمٞمد  شُم٤م قمٌدٟم٤مك»

 . (9)شـامل اإلخالص فه كػي افصػات ظـه»: ي٘مقل ذم نذا اعم٘م٤مم اًمرومٞمع

اًمّمٗم٤مت  ًمـ شمت،غم ذم ُمرآة ذم إن اًمذات سمال طم،٤مب إؾملء  و 

اعمراهل: وًمـ شمٔمٝمر ذم ٟمِم٠مة ُمـ ٟمِمآت اًمقضمقد  وذم قم٤ممل ُمـ قمقامل اًمٖمٞم٥م  

أن ًمٚمذات اعم٘مدؾم٦م أؾملء  .. واًمِمٝمقد: وًمٙمـ سمح٥ًم يمؾ يقم نق ذم ؿم٠من

وصٗم٤مت  وؿم١موهن٤م مج٤مًمٞم٦م  وضمالًمٞم٦م  و ٤م أؾملء  اشمٞم٦م ذم ُم٘م٤مم إطمدي٦م  

إؾملء اًمذاشمٞم٦م  : ي٘م٤مل ًمتٚمؽ إؾملءاًمذي نق ُم٘م٤مم اًمٖمٞم٥م  وٓسمّد ُمـ أن 

وسمتٕملّم إؾملء اًمذاشمٞم٦م يت،غم سم٤مًمٗمٞمض إىمدس  وهبذا اًمت،كم ذم يمًقة 

إؾملء اًمذاشمٞم٦م  يتٕملّم  وئمٝمر  ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م  وطمية إؾملء  

واًمّمٗم٤مت  وُم٘م٤مم إًمقنٞم٦م  ومٕمٚمؿ أٟمف سمٕمد اًمذات اعم٘مدؾم٦م ُمـ طمٞم٨م نل  

م اًمٖمٞم٥م إطمدي  وُم٘م٤مم اًمت،كم ُم٘م٤م: صمالث ُم٘م٤مُم٤مت  وُمِم٤مند  أظمر

سم٤مًمٗمٞمض إىمدس  وًمٕمؾ اًمٕملء اًمقاردة ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي إؿم٤مرة إًمٞمف  

وُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م  اًمذي نق آؾمؿ إقمٔمؿ سم٠مطمدي٦م اجلٛمع  وُم٘م٤مم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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إؾملء  واًمّمٗم٤مت  سم٤مًمٙم رة اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م  وشمٗمّمٞمؾ نذه اعم٘م٤مُم٤مت حيت٤مج إمم 

 . سمًط ظم٤مرج قمـ جم٤مل نذه إورا 

 : ٚمٛم٧م نذه اعم٘مدُم٦م ٟم٘مقلومٌٕمدُم٤م قم

إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم اًمٗمٞمض إىمدس  ونق دمكم  ﴾ٻ﴿يٛمٙمـ أن يٙمقن  

 . اًمذات سمتٕملّم إؾملء اًمذاشمٞم٦م

إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم أطمدي٦م اجلٛمع إؾملهٞم٦م  ونق طمية آؾمؿ : ﴾ٻ ﴿ 

 . إقمٔمؿ

إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم إطمدي٦م  وسمٜم٤مء قمغم نذا وم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م : ﴾ٻ﴿و 

ذه اعم٘م٤مُم٤مت اًم الصم٦م  قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهن٤م ذم ُم٘م٤مم ذم صدد إصم٤ٌمت أن ن

اًمتٙم ػم إؾملهل  ُمتٙم رة  ًمٙمٜمٝم٤م ذم هم٤مي٦م اًمقطمدة سمح٥ًم احل٘مٞم٘م٦م: وأن 

اًمت،كم سم٤مًمٗمٞمض إىمدس  سمح٥ًم ُم٘م٤مم اًمٔمٝمقر: ومٝمق اهلل  وسمح٥ًم ُم٘م٤مم 

 . اًمٌٓمقن أطمد

إؿم٤مرة همٞمٌٞم٦م   ﴾ٻ﴿إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم اًمذات  وعم٤م يم٤من : ﴾ٻ﴿وًمٕمؾ  

إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم : ﴾و﴿أطمد ﴾ٻ﴿ٞم٘م٦م إؿم٤مرة إمم اعم،ٝمقل: وومٝمق ذم احل٘م

سم٤مٕؾملء  اًمتل نل اعم،ٝمقل اعمٓمٚمؼاًمقاطمدي٦م  وإطمدي٦م: ومٞمٕمرف اًمذات 

اًمذاشمٞم٦م  وإؾملء اًمقاطمدي٦م  واًمّمٗم٤مشمٞم٦م: ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م إؿم٤مرة إمم أن 

اًمذات نل اًمٖمٞم٥م  وأيدي أُم٤مل قمٜمٝم٤م ىم٤مسة  وسف اًمٕمٛمر ذم اًمتٗمٙمر 

ضم٥م ًمٚمْمالًم٦م: وُم٤م نق ُمقرد عمٕمروم٦م أنؾ اهلل  وقمٚمؿ اًمٕم٤معملم ذم اًمذات  ُمق
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سم٤مهلل  نق ُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م  وإطمدي٦م: وم٤مًمقاطمدي٦م ًمٕم٤مُم٦م أنؾ اهلل  وإطمدي٦م 

 . ًمٚمخّٚمص ُمـ أنؾ اهلل

 تٌثِ٘ حكوٖ 
إن صٗم٤مت اجللل هلل شمٕم٤ممم  قمٜمد أنؾ اعمٕمروم٦م  صٗم٤مت حيّمؾ ُمٜمٝم٤م  

ؾ ُمٜمٝم٤م اًمقطمِم٦م  واحلػمة  إٟمس  واًمٕمالىم٦م: وصٗم٤مت اجلالل  صٗم٤مت حيّم

وا ٞملن: ومل يم٤من ُمتٕمٚم٘م٤م سم٤مًمٚمٓمػ  واًمرمح٦م  ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اجللل  

يم٤مًمرمحـ  واًمرطمٞمؿ  واًمٚمٓمٞمػ  واًمٕمٓمقف  واًمرب  وأُم ٤م ٤م: وُم٤م يم٤من 

ُمتٕمٚم٘م٤م سم٤مًم٘مٝمر  واًمٙمؼمي٤مء  ومٝمق ُمـ صٗم٤مت اجلالل  يم٤معم٤مًمؽ  واعمٚمؽ  

ن يمؾ مج٤مل  واًم٘مّٝم٤مر  واعمٜمت٘مؿ  وأُم ٤م ٤م: وإن يم٤من ذم ه يمؾ مج٤مل ضمالل:ٕ 

يٌٓمـ طمػمة  ونٞملٟم٤م: وئمٝمر ًمٚم٘مٚم٥م سمّن اًمٕمٔمٛم٦م  واًم٘مدرة: ويمؾ ضمالل ذم 

سم٤مـمٜمف اًمرمح٦م: واًم٘مٚم٥م ي٠مٟمس سمف سم٤مـمٜم٤م: و ذا يمل أن اًم٘مٚم٥م سمٗمٓمرشمف جمذوب 

ًمٚم،لل  واجلٛمٞمؾ  ومٝمق يمذًمؽ جمذوب ًمٚم٘مدرة  واًمٕمٔمٛم٦م  واًم٘م٤مدر  

شمٞم٦مٓ  ؾمٚمٌٞم٦م  وم٢م ا قمٚمؿ نذا واًمٕمٔمٞمؿ: ومٝمذان اًمٜمققم٤من ُمـ اًمّمٗم٤مت صٗم٦م صمٌق

ؾمؿ إقمٔمؿ  وأن صٗم٤مت اجللل   ﴾اعمٓمٚم٥م وم٤مقمٚمؿ أن ﴿اهلل وإن يم٤من نق ٓا

واجلالل  حت٧م طمٞمٓمتف: ًمٙمـ رسمل يٓمٚمؼ قمغم صٗم٤مت اجللل  يم٤مإل ٞم٦م  

ًمقنٞم٦م  ُم٘م٤مسماًل  صٗم٤مت اجلالل  وم٢من اإل ٞم٦م وإًمقنٞم٦م  راضمٕمت٤من إمم  وٕا

 .  ُم٘م٤مسمؾ صٗم٦م اجلاللصٗم٤مت اجللل ٟمققم٤م  وٓؾمٞمل إ ا وىمٕم٧م ذم

: يٛمٙمـ أن يٙمقن ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: وذم أي٦م اًمنميٗم٦م
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إؿم٤مرة إلطمدى أُّمٝم٤مت صٗم٤مت اجلالل  ونل ُم٘م٤مم يملل  ﴾ٻ﴿

إؿم٤مرة إمم اؾمؿ اجللل  ومٗمل أي٦م ىمد : ﴾ٻ﴿سم٤ًمـم٦م اًمذات اعم٘مدؾم٦م: و

قمّروم٧م ٟم٦ًٌم احلؼ شمٕم٤ممم سمح٥ًم ُم٘م٤مم إطمدي٦م  واًمقاطمدي٦م  واًمت،كم  

 . اًم الصم٦م مجٞمع اًمِم١مون اإل ٞم٦م سم٤مًمٗمٞمض إىمدس  ونذه

 تٌثِ٘ ػشفاًٖ
إن اًم٘مرآن ٟمزل جلٛمٞمع ـمٌ٘م٤مت اإلٟم٤ًمن  ذم مجٞمع أدوار اًمٕمٛمر اًمٌنمي  

ونق راومع جلٛمٞمع طمقاه٩م اًمٜمقع اإلٟم٤ًم،: وعم٤م يم٤مٟم٧م طم٘مٞم٘م٦م نذا اًمٜمقع 

طم٘مٞم٘م٦م ضم٤مُمٕم٦م  وواضمدة ًمتلم اعمٜم٤مزل ُمـ اعمٜمزل إؾمٗمؾ اعمٚمٙمل إمم أقمغم 

عمٚمٙمقت  واجلؼموت: ختتٚمػ أومراد نذا اًمٜمقع ذم ُمراشم٥م اًمروطم٤مٟمٞم٦م  وا

نذا اًمٕم٤ممل ُمـ أؾمٗمؾ اعمٚمٙمل اظمتالوم٤م شم٤مُم٤م  ومٗمل نذا اًمٜمقع  اًمِمّ٘مل ذم يملل 

اًمِم٘م٤موة ُمقضمقد  واًمًٕمٞمد ذم يملل اًمًٕم٤مدة  ومٌٕمض أومراده أؾمٗمؾ ُمـ 

 . مجٞمع احلٞمقاٟم٤مت  وسمٕمض أومراده أذف ُمـ مجٞمع اعمالهٙم٦م اعم٘مرسملم

اد نذا اًمٜمقع خمتٚمٗم٦م  وُمتٗم٤موشم٦م  ذم اعمدارك يم٤من أومروسم٤مجلٛمٚم٦م  عم٤م  

واعمٕم٤مرف  وم٤مًم٘مرآن ٟمزل قمغم ٟمحق يًتٗمٞمد يمؾ ُمٜمف  سمح٥ًم يملل إدرايمف  

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٕم٤مرومف  ووٕمٗمٝم٤م  سمح٥ًم ُم٤م ًمف ُمـ اًمدرضم٦م

: أنؾ اًمٕمرف (9)﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿: أي٦م اًمنميٗم٦م 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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واطمدة ٓ ممٚمٙم٦م : يٗمٝمٛمقن ُمٜمٝم٤م سمٞم٤مٟم٤م ظمٓم٤مسمٞم٤م سمح٥ًم  وىمٝمؿ: ومٞم٘مقًمقن ُم ال

شمًع ًمًٚمٓم٤مٟملم  ونٙمذا إ ا يم٤من ذم اًمٕم٤ممل إ ٤من  يم٤من ومٞمف اًمٗم٤ًمد  واًمتٜم٤مزع  

وآظمتالف  واًمتِم٤مضمر: وعم٤م يم٤من نذا آظمتالف همػم ُمقضمقد  وٟمٔم٤مم 

 . اًمًٛمقات  وإرض  حمٗمقظ: ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أن ُمدير اًمٕم٤ممل واطمد

 . واعمتٙمٚمٛمقن يًتٗمٞمدون ُمٜمٝم٤م سمرن٤من اًمتلٟمع 

حلٙملء  ي٘مٞمٛمقن ُمٜمٝم٤م اًمؼمن٤من اعمتلم احلٙمٛمل ُمـ ـمريؼ واًمٗمالؾمٗم٦م  وا 

 . (اًمقاطمد ٓ يّمدر إٓ ُمـ اًمقاطمد)

أن اًمٕم٤ممل ُمرآة اًمٔمٝمقر  وجمكم : وأنؾ اعمٕمروم٦م أيْم٤م ُمـ ـمريؼ 

 . ًمٚمت،ٚمٞم٤مت احلؼ  يًتٗمٞمدون اًمقطمداٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م سمٓمقر آظمر

وم٢م ا قمٚمٛم٧م نذه اعم٘مدُم٦م  وم٤مقمٚمؿ أن نذه اًمًقرة اًمنميٗم٦م ُمـ ضمقاُمع  

  يم٤ًمهر اًم٘مرآن  يًتٗمٞمد يمؾ ُمٜمف قمغم ـمقر  يمل أن قمٚملء إدب اًمٙمٚمؿ

قمٚمؿ اًمذات   ﴾پ﴿وٛمػم اًمِم٠من  و ﴾ٻ﴿واًمٔم٤منر يرون أّن 

أن اهلل واطمد  : اًمقاطمد  أو ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمقطمدة  يٕمٜمل: سمٛمٕمٜمك ﴾ٻ﴿و

أو أٟمف ٓ ذيؽ ًمف ذم اإل ٞم٦م  أو ًمٞمس يمٛم ٚمف رء  أو أٟمف ٓ ذيؽ ًمف ذم 

أن مجٞمع أومٕم٤مًمف ـمٌؼ : أن أومٕم٤مًمف واطمدة  سمٛمٕمٜمك اإل ٞم٦م  واًم٘مدم  أو

:   يٕمٜمل﴾پ پاًمّمالح  واإلطم٤ًمن: وٓ جير ٟمٗمٕم٤م ًمٜمٗمًف  و﴿

أٟمف ٓ : أٟمف ؾمٞمد يمريؿ إًمٞمف ُمرضمع اًمٜم٤مس ذم احلقاه٩م  أو أٟمف صٛمد  سمٛمٕمٜمك

ضمقف ًمف  ومال يتقًمد ُمٜمف رء  وٓ يتقًمد نق ُمـ رء: وًمٞمس ًمف أطمد 
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ل ُم٘م٤مسمؾ اًمٙمٗم٤مر  اًمذيـ يم٤مٟم٧م  ؿ آ ٦م ؿمٌٞمٝم٤م وٟمٔمػما: ونذا سمٞم٤من قمرذم قم٤مُمّ 

فقس : أن ي٘مقل  ؿ ’ُمتّمٗم٦م سم٤مًمّمٗم٤مت اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م  وم٠مُمر اًمٜمٌل إيمرم

إهلـا ـنهلؽم، بل أوصاؾه هذه إوصاف ادذـورة؛ هذا افتػسر من ضريق 

افعرف، وافعادة؛ وخيتص بطائػة، وٓ يـادم أن يؽون هلا معـى، أو معان، 

 . أدّق ـام ذـركا بعضفا

 ٘ش حكوٖتفس
يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٚمًقرة اعم٤ٌمريم٦م  اًمتل ٟمزًم٧م ًمٚمٛمتٕمٛم٘ملم ذم آظمر  

اًمزُم٤من  شمٗمًػم طمٙمٛمل ُمقاومؼ ًمٚمٛمقازيـ احلٙمٛمٞم٦م  واًمؼمانلم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م  

 : ونذا ُم٤م أومدشمف قمـ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ اًمِم٤مه آسم٤مدي )ُمّد فمّٚمف(

إؿم٤مرة إمم سف اًمقضمقد  وا قي٦م اعمٓمٚم٘م٦م  ونق سمرن٤من  ﴾ٻوموو ﴿ 

 . ؿم٤مخم٦م طمٙمٛمٞم٦م  ُأصمٌت٧م ذم اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م ًمٚمحؼ شمٕم٤ممم قمغم ؾمت٦م سمرانلم

ُم٘م٤مم إًمقنٞم٦م  ونق ُم٘م٤مم اؾمت،لع مجٞمع اًمٙملٓت  وأطمدي٦م : إول

 . مجع اجللل واجلالل

إؿم٤مرة إمم اًم٤ًٌمـم٦م اًمت٤مُم٦م  اًمٕم٘مٚمٞم٦م  واخل٤مرضمٞم٦م  واعم٤منقي٦م  : افثاين

٧م ضمٜم٤ًم  أو واًمقضمقدي٦م  واًمتٜمّزه قمـ ُمٓمٚمؼ اًمؽميمٞم٤ٌمت اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ؾمقاء أيم٤مٟم

ومّمال: ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُم٤مدة  وصقرة قم٘مٚمٞم٦م  أو ظم٤مرضمٞم٦م  أو ُم٤مدة  وصقرة 

 . ظم٤مرضمٞم٦م  أو أضمزاء ُم٘مداري٦م

إؿم٤مرة إمم ٟمٗمل اعم٤منٞم٦م  وقمدم اجلقف ًمف: : ُم٘م٤مم اًمّمٛمدي٦م: افثافث
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ويمقٟمف همػم جمقف  إؿم٤مرة إمم أٟمف ًمٞمس ًمف اعم٤منٞم٦م  وٓ اًمٜم٘مص اإلُمٙم٤م،: 

اًمتل نل سمٛمٜمزًم٦م سم٤مـمٜمٝم٤م  وضمقومٝم٤م  جمقوم٦م ٕن مجٞمع اعمٛمٙمٜم٤مت ُمرشم٦ٌم  اهت٤م 

وظم٤مًمٞم٦م  وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمذات اعم٘مدؾم٦م سف اًمقضمقد  وا قي٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٞمس 

ًمف اًمٜم٘مص اإلُمٙم٤م،  اًمذي أصٚمف اعم٤منٞم٦م  ٕن اعم٤منٞم٦م ُمٜمتزقم٦م ُمـ احلدود 

وسف اًمقضمقد ُمٜمزه وُمؼّمأ قمـ . اًمقضمقدي٦م  واقمت٤ٌمرن٤م ُمـ شمٕملّم اًمقضمقد

دود نقي٦م ُم٘مٞمدة  ووضمقد خمٚمقط  ٓ اًمقضمقد احلد  واًمتٕملّم  ٕن يمؾ حم

 . اعمٓمٚمؼ  وٓ اًمٍمف

قمدم اٟمٗمّم٤مل رء ُمٜمف: ٕن اٟمٗمّم٤مل رء قمـ رء  ُمًتٚمزم : افرابع

ًمٚمٝمٞمقًمقي٦م  سمؾ ًمألضمزاء اعم٘مداري٦م: ونق يٜم٤مذم ا قي٦م اعمٓمٚم٘م٦م  وساوم٦م 

اًمقضمقد: ووضمقد اعمٕمٚمقٓت ُمـ اًمٕمٚم٦م ًمٞمس سمٓمريؼ آٟمٗمّم٤مل  سمؾ سمٓمريؼ 

ًمٔمٝمقر  واًمتِم٠من  واًمّمدور: وٓ يٜم٘مص ُمـ صدورن٤م رء اًمت،كم  وا

 . ُمـ اًمٕمٚم٦م: وٓ يزاد سمرضمققمٝم٤م رء إمم اًمٕمّٚم٦م

قمدم اٟمٗمّم٤مًمف قمـ رء  ونق ّٕن آٟمٗمّم٤مل قمـ رء  : اخلامس

ومْمال قمـ اعمٗمًدة اًم٤ًمسم٘م٦م  يٜم٤مذم ساوم٦م اًمقضمقد  وإـمال  ا قي٦م ُمـ 

وىمد صم٧ٌم ذم  ـمريؼ آظمر  ٕٟمف يٚمزم أن يت٘مدم سف اًمقضمقد رء آظمر 

 . اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م  أن اًمٍمف أىمدم إؿمٞم٤مء  واعمتٕملم ُمت٠مظمر قمـ اعمٓمٚمؼ

قمدم اًمٙمٗم١م  واعم ؾ  وٟمٗمل اعم ؾ  واًمِمٌٞمف  ونق أيْم٤م : افسادس

سمؼمن٤من سف اًمقضمقد صم٤مسم٧م ٓ يٜمٙمر  ومال شمتّمقر نقيت٤من ُمٓمٚم٘مت٤من  

 . وًمٞمس اعم٘مٞمد ًمٚمٛمٓمٚمؼ صٜمقا وٟمٔمػما
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 حكؤ هششل٘ٔ  
٤مريم٦م  قمغم اًمرهمؿ ُمـ يملل اظمتّم٤مرن٤م  ُمِمتٛمٚم٦م قمغم نذه اًمًقرة اعمٌ 

مجٞمع اًمِم١مون اإل ٞم٦م  وُمراشم٥م اًمتًٌٞمح واًمتٜمزيف: ومٝمل ٟم٦ًٌم احلؼ شمٕم٤ممم سمل 

ٻ ٻ ﴿يٛمٙمـ أن ي٘مع ذم ىم٤مًم٥م إًمٗم٤مظ  وٟمًٞم٩م اًمٕم٤ٌمرات: يمل أن 

إمم  ﴾پ﴿ُمِمتٛمؾ قمغم مجٞمع اًمّمٗم٤مت اًم ٌقشمٞم٦م  وُمـ  ﴾ٻ

 . إمم ؾمٚم٥م اًمٜم٘م٤مهصآظمر اًمًقرة  اًمّمٗم٤مت اًمتٜمزهيٞم٦م  وإؿم٤مرة 

طمد اًمتٕمٓمٞمؾ  وطمّد : وذم اًمًقرة اًمنميٗم٦م إصم٤ٌمت اخلروج ُمـ احلّديـ

اًمتِمٌٞمف: اًمٚمذيـ يمالمه٤م ظمروج قمـ طمد آقمتدال  وطم٘مٞم٘م٦م اًمتقطمٞمد  

وم٤مٔي٦م اًمنميٗم٦م إومم إؿم٤مرة إمم ٟمٗمل اًمتٕمٓمٞمؾ  وشمتٛم٦م اًمًقرة إؿم٤مرة إمم 

 . ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف

٘م٤مم إطمدي٦م: ونق ونل ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمذات ُمـ طمٞم٨م نل  وُم 

اًمت،كم سم٤مٕؾملء اًمذاشمٞم٦م: وُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م: ونق اًمت،كم سم٤مٕؾملء اًمذاشمٞم٦م: 

ؾملء  واًمّمٗم٤مت  يمل  يمر شمٗمّمٞمٚمف سمل وُم٘م٤مم اًمقاطمدي٦م ونق اًمت،كم سم٤مٕ

 . يٜم٤مؾم٥م

 تتو٘ن
:   ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ×قمـ أمل قمٌد اهلل اًمّم٤مد   قمـ أسمٞمف اًم٤ٌمىمر 

 : ىم٤مل ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

ُم٤م أوطمٞمٜم٤م إًمٞمؽ  وٟم٠ٌّمٟم٤مك سمف  سمت٠مًمٞمػ احلروف   أفمٝمر:   أي﴾ٱ﴿
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 . ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿اًمتل ىمرأٟم٤م ًمؽ  ًمٞمٝمتدي هب٤م ُمـ 

يِم٤مر سمف إمم اًمٖم٤مه٥م  وم٤م ٤مء شمٜمٌٞمف قمـ ُمٕمٜمك  لاؾمؿ ُمٙمٜم: ﴾ٻ﴿و 

إؿم٤مرة  شنذا»صم٤مسم٧م: واًمقاو إؿم٤مرة إمم اًمٖم٤مه٥م قمـ احلقاس  يمل أن ىمقًمؽ 

ٌّٝمقا  إمم اًمِم٤مند قمٜمد احلقاس  ونذه اإلؿم٤مرة إمم اًمٖم٤مه٥م  ٕن اًمٙمٗم٤مر ٟم

نذه آ تٜم٤م اعمحًقؾم٦م : قمـ آ تٝمؿ سمحرف إؿم٤مرة اًمِم٤مند اعمدرك  وم٘م٤مًمقا

اعمدريم٦م سم٤مٕسمّم٤مر  وم٠مذ أٟم٧م ي٤م حمٛمد إمم إ ؽ اًمذي شمدقمق قمٚمٞمف طمتك 

ٱ ٻ ٻ ﴿: ٟمراه  وٟمدريمف  وٓ ٟمت٠مًّمف ومٞمف: وم٠مٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

قمـ درك    وم٤م ٤مء شم ٌٞم٧م اًم ٤مسم٧م  واًمقاو شمِمػم إمم اًمٖم٤مه٥م﴾ٻ

إسمّم٤مر  وعمس احلقاس  واهلل شمٕم٤ممم قمـ  ًمؽ  سمؾ نق ُمدرك إسمّم٤مر  

 . (9)شواحلقاس

ادعبود، افذي أفه اخلؾق ظن درك ماهقته، : معـاه»: ×وىم٤مل اًم٤ٌمىمر

أفه افرجل، إذا حتّر دم افقء، ؾؾم : وي٘مقل اًمٕمرب واإلحاضة بؽقػقته،

أو خياؾه؛ ؾاإلفه هو ادستور  حيط به ظؾام؛ ووفه، إذا ؾزع إػ رء مما حيذره،

 . (2)«ظن حواس اخلؾق

افذي ٓ : افصؿد»:   أٟمف ىم٤مل×قمـ أسمٞمف احلًلم ×وروى اًم٤ٌمىمر

افذي ٓ يلـل، : افذي ؿد اكتفى شمدده؛ وافصؿد: جوف فه؛ وافصؿد

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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افدائم افذي مل يزل، وٓ : افذي ٓ يـام؛ وافصؿد: وٓ يؼب؛ وافصؿد

 . (9)شيزال

  (2)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم

 : ذم نذه أي٦م اًمنميٗم٦م ُمٓم٤مًم٥م قم٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م

ذم أن أي٦م اًمنميٗم٦م  ويم ػما ُمـ أي٤مت اًمنميٗم٦م  : ادطؾب إول

پ پ پ پ ﴿: شمٜم٥ًم شمٜمزيؾ اًم٘مرآن إمم  اشمف اعم٘مدؾم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

وذم سمٕمْمٝم٤م شمٜم٥ًم إمم ضمؼماهٞمؾ  ونق اًمروح إُملم  يم٘مقًمف   (3)﴾ڀ

 . (4)﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿: شمٕم٤ممم

إّن مجٞمع دار اًمتح٘مؼ وم٤مٟمٞم٦م ذم احلؼ   اشم٤م  وصٗم٦م  وومٕمال: ٕٟمف ًمق اؾمت٘مؾ 

ُمقضمقد ُمـ اعمقضمقدات ذم ؿم٠من ُمـ اًمِم١مون اًمذاشمٞم٦م  ؾمقاء أيم٤من ذم ا قي٦م 

اًمقضمقدي٦م  أم ذم ؿم١موهن٤م  خلرج قمـ طمدود سم٘مٕم٦م اإلُمٙم٤من: ومٞمتٌدل إمم 

رؾمخ٧م نذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م اًمقضمقب اًمذايت  ونذا واوح اًمٌٓمالن: وم٢م ا 

ذم اًم٘مٚم٥م  و اىمٝم٤م اًمٗم١ماد  يمل يٜمٌٖمل  ومٞمٙمِمػ ًمف ّه ُمـ أهار اًم٘مدر  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ٟم٦ًٌم أصم٤مر   اوشمٜمٙمِمػ ًمٓمٞمٗم٦م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م إُمر سملم إُمريـ  ومٞمٛمٙمـ إ ً 

وإومٕم٤مل  اًمٙملًمٞم٦م  إمم اخلٚمؼ  سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٗمًٝم٤م اًمتل  ٤م إمم احلؼ  ُمـ دون أن 

ح٘مؼ ذم ٟمٔمر اًمقطمدة ذم اًمٙم رة  واجلٛمع سملم شمٙمقن جم٤مزا ذم ضم٤مٟم٥م: ونذا يت

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: إُمريـ  وأي٦م اًمنميٗموو٦م

اًمتل ٟمٗم٧م اًمرُمل ذم قملم إصم٤ٌمشمف  وأصمٌتتف ذم قملم ٟمٗمٞمف  شمِمػم إمم نذا   (9)﴾ڀ

اعمنمب اًمٕمروم٤م، إطمغم  واعمًٚمؽ اإليل، اًمدىمٞمؼ: وإن ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُمـ ٟم٦ًٌم 

ىمٞمّدٟم٤من٤م سم٤مًمٙملًمٞم٦م  ًمٜمخرج اًمٜم٘م٤مهص ُمـ إومٕم٤مل  وأصم٤مر  إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف  و

نذه اًمٜم٦ًٌم  ٕن اًمٜم٘م٤مهص شمرضمع إمم إقمدام  ونل ُمـ شمٕمٞمٜم٤مت اًمقضمقد  

 . وًمٞم٧ًم ُمٜمًقسم٦م إمم احلؼ إٓ سم٤مًمٕمرض

إ ا قمٚمٛم٧م نذه اعم٘مدُم٦م  شمٕمٚمؿ ٟم٦ًٌم اًمتٜمزيؾ إمم ضمؼماهٞمؾ  وإمم احلؼ   

واعمالهٙم٦م اعمقيمٚم٦م واإلطمٞم٤مء إمم إهاومٞمؾ  وإمم احلؼ  واإلُم٤مشمف إمم قمزراهٞمؾ  

 . قمغم اًمٜمٗمقس  وإمم احلؼ

سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع   شإّكا»ذم اإلؿم٤مرة إمم ٟمٙمت٦م أٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل : ادطؾب افثاين

سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع: ٟمٙمت٦م  ًمؽ نل شمٗمخٞمؿ ُم٘م٤مم احلؼ شمٕم٤ممم   ﴾ۆ﴿و

سمٛمٌدهٞمّتف ًمتٜمزيؾ نذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ: وًمٕمؾ نذه اجلٛمٕمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر 

أن احلؼ شمٕم٤ممم ُمٌدأ  ذا اًمٙمت٤مب اًمنميػ  اجلٛمٕمٞم٦م إؾملهٞم٦م: واإلؿم٤مرة إمم

سم،ٛمٞمع اًمِم١مون إؾملهٞم٦م  واًمّمٗم٤مشمٞم٦م: و ذه اجلٝم٦م يم٤من نذا اًمٙمت٤مب 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اًمنميػ صقرة أطمدي٦م مجع مجٞمع إؾملء  واًمّمٗم٤مت: وُمٕمروم٤م عم٘م٤مم احلؼ 

 . اعم٘مدس سمتلم اًمِم١مون  واًمت،ٚمٞم٤مت

أن  نذه اًمّمحٞمٗم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م صقرة آؾمؿ إقمٔمؿ  يمل: وبعبارة أخرى 

اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ صقرة آؾمؿ إقمٔمؿ  سمؾ طم٘مٞم٘م٦م نذيـ ذم احلية اًمٖمٞمٌٞم٦م 

واطمدة  ومه٤م ذم قم٤ممل اًمتٗمرىم٦م ُمتٗمرىم٤من  سمح٥ًم اًمّمقرة  وًمٙمـ سمح٥ًم 

 . (9)«فن يػسؿا حتى يردا ظّع احلوض»اعمٕمٜمك ٓ يتٗمرىم٤من: ونذا أطمد ُمٕم٤م، 

 فٖ ك٘ف٘ٔ ًضٍل المشآى الكشٗن 
هلل سمٓمريؼ اًمًٚمقك اعمٕمٜمقي  واًمًٗمر إن اًم٘مٚمقب اًمتل شمًػم إمم ا 

اًم٤ٌمـمٜمل: وهت٤مضمر ُمـ ُمٜمزل اًمٜمٗمس اعمٔمٚمؿ  وسمٞم٧م اإِلّٟمٞم٦ّم  وإٟم٤مٟمٞم٦م  

 : ـم٤مهٗمت٤من  سم٤مًمٓمريؼ اًمٙمكّم 

نؿ اًمذيـ يدريمٝمؿ اعمقت سمٕمد إ ٤مم اًمًٗمر إمم اهلل  : افطائػة إوػ

ويٌ٘مقن ذم نذه احل٤مل ُمـ اجلذسم٦م  واًمٗمٜم٤مء  واعمقت  وم٘مد وىمع أضمرنؿ قمغم 

: ون١مٓء حمٌقسمقن وم٤مٟمقن حت٧م ىم٤ٌمب اهلل  ٓ يٕمرومٝمؿ أطمد  وٓ اهلل

أوفقائي حتت ؿبايب ٓ »يرشمٌٓمقن سم٠مطمد  وٓ يٕمرومقن أطمدا  إٓ احلؼ شمٕم٤ممم 

 . (2)«يعرؾفم ؽري

 ووووووووووووووووووووووووووووو



 994 +الخويٌي لإلهام اآلداب الوعٌَية للصالة لُباب 

 
اًمذيـ ومٞمٝمؿ ىم٤مسمٚمٞم٦م أن يرضمٕمقا إمم أٟمٗمًٝمؿ سمٕمد  ٤مُمٞم٦م اًمًػم إمم : افثاكقة

ٜمٌٞمف  ن١مٓء اًمذيـ ىمّدر اهلل  وذم اهلل  وحتّمؾ  ؿ طم٤مًم٦م اًمّمحق  واًمت

ًم٘مدر  ااؾمتٕمدادنؿ سمح٥ًم دمكّم اًمٗمٞمض إىمدس  اًمذي نق ه 

واٟمت،ٌٝمؿ ًمتٙمٛمٞمؾ اًمٕم٤ٌمد  وشمٕمٛمػم اًمٌالد  ون١مٓء سمٕمد آشمّم٤مل سم٤محلية 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م  واًمرضمقع إمم طم٘م٤مهؼ إقمٞم٤من  حيّمؾ  ؿ اًمًػم ذم إقمٞم٤من 

إمم سم٤مًمٙمِمػ  ومٞمتّمٚمقن سمحية اًم٘مدس  ويٙمقن ؾمٗمرنؿ إمم اهلل  و

اًمًٕم٤مدة  وخيّٚمٕمقن سمخٚمٕم٦م اًمٜمٌقة: ونذا اًمٙمِمػ وطمل إ ل ىمٌؾ اًمتٜمّزل 

إمم قم٤ممل اًمقطمل اجلؼماهٞمكم  وسمٕمدُم٤م شمقضمٝمقا ُمـ نذا اًمٕم٤ممل إمم اًمٕمقامل 

اًمٜم٤مزًم٦م  يٙمتِمٗمقن ُم٤م ذم إىمالم اًمٕم٤مًمٞم٦م  وإًمقاح اًم٘مدؾمٞم٦م  سم٘مدر 

يات إطم٤مـمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م  وٟمِم٠مهتؿ اًمٙملًمٞم٦م اعمختّم٦م هبؿ  اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمح

 . إؾملهٞم٦م: واظمتالف اًمنماهع واًمٜمٌقات سمؾ مجٞمع آظمتالوم٤مت ُمـ نٜم٤م

وذم نذا اعم٘م٤مم  شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م  واًمنيرة اًم٘مدؾمٞم٦م  اًمتل  

ؿمقندت ذم احلية اًمٕمٚمٛمٞم٦م  وإىمالم  وإًمقاح اًمٕم٤مًمٞم٦م  شمٜمزل إمم 

ُمـ ـمريؼ همٞم٥م اًمٜمٗمس  وّه روطمٝمؿ اًمنميػ : ىمٚمقهبؿ اعم٤ٌمريم٦م  ُمرة

يتٛم ؾ  ؿ ضمؼماهٞمؾ   ال : ُمٚمؽ اًمقطمل  ونق ضمؼماهٞمؾ: وصم٤مٟمٞم٦م سمتقؾمط

يتٛم ؾ   ال ُمٚمٙمٞم٤م  وسمتقؾّمط شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م : ُم ٤مًمٞم٤م ذم طمية اعم ٤مل  وصم٤مًم ٦م

ئمٝمر قمـ ُمٙمٛمـ اًمٖمٞم٥م إمم ُمِمٝمد قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة: ويتٜمزل سمتٚمؽ اًمٚمٓمٞمٗم٦م 

اإل ٞم٦م  وص٤مطم٥م اًمقطمل يدريمٝم٤م  ويِم٤مندن٤م ذم يمؾ ٟمِم٠مة قمغم ـمقر  ومٗمل 
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ة اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم ـمقر: وذم طمية إقمٞم٤من قمغم ـمقر صم٤من: وذم احلي

طميات إىمالم قمغم ـمقر صم٤مًم٨م: وذم طميات إًمقاح قمغم ـمقر راسمع  

وذم طمية اعم ٤مل قمغم ـمقر ظم٤مُمس  وذم احلس اعمِمؽمك قمغم ـمقر 

ؾم٤مدس  وذم اًمِمٝم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م قمغم ـمقر ؾم٤مسمع: ونذه ؾمٌع ُمراشم٥م ُمـ 

ؾمٌٕم٦م أطمرف إؿم٤مرة إمم نذا اعمٕمٜمك  ونذا اًمتٜمّزل  وًمٕمؾ ٟمزول اًم٘مرآن قمغم 

 . (9)شافؼرآن واحد كزل من ظـد واحد»: ×ٓ يٜم٤مذم ىمقًمف

  ﴾ہ ھذم ﴿ (ن٤مء)ذم ه  :ادطؾب افرابع

ىمد قمٚمؿ أن ًمٚم٘مرآن ىمٌؾ اًمتٜمزل إمم نذه اًمٜمِم٠مة ُم٘م٤مُم٤مت ويمٞمٜمقٟم٤مت   

يمٞمٜمقٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم احلية اًمٖمٞمٌٞم٦م سم٤مًمتٙمٚمؿ اًمذايت  : ومٛم٘م٤مُمف إول

رقم٦م اًمذاشمٞم٦م  سمٓمريؼ أطمدي٦م اجلٛمع  وًمٕمؾ وٛمػم اًمٖم٤مه٥م إؿم٤مرة إمم واعم٘م٤م

 اك اعم٘م٤مم: وىمد  يمره اهلل شمٕم٤ممم سمْمٛمػم اًمٖمٞم٦ٌم  إلوم٤مدة نذا اعمٕمٜمك  ومٙم٠مٟمف 

نذا اًم٘مرآن اًمٜم٤مزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  نق  اك اًم٘مرآن اًمٕمٚمٛمل ذم اًمّن : ي٘مقل

راشم٥م  ويم٤من اعمٙمٜمقن  واًمٖمٞمٌل ذم اًمٜمِم٠مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ىمد أٟمزًمٜم٤مه قمغم شمٚمؽ اعم

ُمتحدا ذم ُم٘م٤مم ُمع اًمذات: ويم٤من ُمـ اًمت،ٚمٞم٤مت إؾملهٞم٦م  ونذه احل٘مٞم٘م٦م 

اًمٔم٤منرة   ًمؽ اًمّن اإل ل: ونذا اًمٙمت٤مب اًمذي فمٝمر ذم يمًقة اًمٕم٤ٌمرات  

وإًمٗم٤مظ  نق صقرة اًمت،ٚمٞم٤مت اًمذاشمٞم٦م ذم ُمرشم٦ٌم اًمذات  وقملم اًمت،كم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ـالمه شبحاكه ؾعل وإكام »: ×اًمٗمٕمكم ذم ُمرشم٦ٌم اًمٗمٕمؾ  ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 . (9)شمـه

 فٖ ت٘اى ل٘لٔ المذس  
 :وومٞمف أُمقر ُمٜمٝم٤م

 المذس ل٘لٔفٖ ٍجِ تسو٘ٔ  (أ
 : ًمذًمؽ وضمٝم٤من

شمًٛمٞمتٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  ٕهن٤م ص٤مطم٦ٌم ذف  وُمٜمزًم٦م: وىمد : افوجه إول

ٟمزل ومٞمٝم٤م اًم٘مرآن ص٤مطم٥م اًم٘مدر  سمتقؾمط ُمٚمؽ ص٤مطم٥م اًم٘مدر  قمغم رؾمقل 

ٚمٝمذا ؾمٛمٞم٧م سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر: ومٝمل ًمٞمٚم٦م ص٤مطم٥م اًم٘مدر  ُٕم٦م ص٤مطم٦ٌم اًم٘مدر: وم

وص٤مل اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ  وًمٞمٚم٦م وصقل اًمٕم٤مؿمؼ احل٘مٞم٘مل إمم حمٌقسمف  وىمد قمٚمؿ 

ذم اعم٤ٌمطم٨م اًم٤ًمسم٘م٦م  أن شمٜمزل اعمالهٙم٦م  وٟمزول اًمقطمل  يٙمقن سمٕمد طمّمقل 

 . اًمٗمٜم٤مء  واًم٘مرب احل٘مٞم٘مل

ويٗم٤مد ُمـ إظم٤ٌمر اًمٙم ػمة  وأي٤مت اًمنميٗم٦م  أن ذف إزُمٜم٦م   

وٟمحقؾمتٝم٤م  سم٥ًٌم اًمقىم٤مهع ومٞمٝم٤م: ونذا يٕمٚمؿ سمٛمراضمٕمتٝم٤م  وإن  وإُمٙمٜم٦م 

 . يم٤من يٗم٤مد ُمـ سمٕمْمٝم٤م اًمنمف اًمذايت أيْم٤م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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شمًٛمٞمتٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمت٘مدير إُمقر  وأضم٤مل  وأرزا  : افوجه افثاين

 . اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م

 فٖ حم٘مٔ ل٘لٔ المذس  (ب
: وأنؾ ٤مٞمٌٞم    وهم٤م  ُمٚمٙمقشمٞمً ٤مإّن ًمٙمؾ رىمٞم٘م٦م  وًمٙمؾ صقرة ُمٚمٙمٞم٦م  سم٤مـمٜمً  

إن ُمراشم٥م ٟمزول طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد سم٤مقمت٤ٌمر اطمت،٤مب ؿمٛمس : اعمٕمروم٦م ي٘مقًمقن

احل٘مٞم٘م٦م ذم أومؼ شمٕمٞمٜم٤مت اًمٚمٞم٤مزم  وُمراشم٥م اًمّمٕمقد  سم٤مقمت٤ٌمر ظمروج ؿمٛمس 

احل٘مٞم٘م٦م ُمـ آوم٤م  شمٕمٞمٜم٤مت إي٤مم: وإن ذاوم٦م إي٤مم  واًمٚمٞم٤مزم  وٟمحقؾمتٝم٤م  

 . شمتْمح سمح٥ًم نذا اًمٌٞم٤من

٦م اًم٘مدر اعمحٛمدي٦م: وسم٤مقمت٤ٌمر ىمقس وسم٤مقمت٤ٌمر ىمقس اًمٜمزول  ومٚمٞمٚم 

اًمّمٕمقد ومٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إمحدي٦م: ٕن نذيـ اًم٘مقؾملم ُمّد اًمٜمقر اعمٜمًٌط  

اًمذي نق احل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م  ومجٞمع اًمتٕمٞمٞمٜم٤مت نل ُمـ اًمتٕملم إوزم 

 . ًمالؾمؿ إقمٔمؿ

ذم ٟمٔمر اًمقطمدة  اًمٕم٤ممل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  وًمٞمس أيم ر ُمـ ًمٞمٚم٦م  

ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اعمحٛمدي٦م  : د  ونذا  ٤مم دار اًمتح٘مؼ: أيواطمدة  ويقم واطم

وُمـ حت٘مؼ هبذه احل٘مٞم٘م٦م ومٝمق داهل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر    ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إمحدي٦م

 . ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ونذان جيتٛمٕم٤من

وسم٤مقمت٤ٌمر ٟمٔمر اًمٙم رة  شمٔمٝمر اًمٚمٞم٤مزم  وإي٤مم  ومٌٕمض اًمٚمٞم٤مزم ص٤مطم٦ٌم  

اًمٚمٞم٤مزم اًمٌٜمٞم٦م إمحدي٦م  اًم٘مدر  وسمٕمْمٝم٤م ًمٞم٧ًم سمّم٤مطم٦ٌم اًم٘مدر  وسملم مجٞمع 
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اًمتل همرب ذم أوم٘مٝم٤م ٟمقر طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد سم،ٛمٞمع  ’واًمتٕملم اعمحٛمدي

ؿم١موٟمف  ويمذًمؽ إؾملء  واًمّمٗم٤مت  سمٙملل ٟمقريتٝم٤م  و ٤مم طم٘مٞم٘متٝم٤م  ىمد 

همرسم٧م ومٞمٝم٤م نل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اعمٓمٚم٘م٦م  يمل أن اًمٞمقم اعمحٛمدي يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: 

م ُم٘مٞمّدة: وٟمزول اًم٘مرآن ذم نذه وأُم٤م ؾم٤مهر اًمٚمٞم٤مزم  وإي٤مم  ومٝمل ًمٞم٤مل  وأي٤م

اًمٌٜمٞم٦م اًمنميٗم٦م  واًم٘مٚم٥م اعمٓمّٝمر  ٟمزول ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  وم٤مًم٘مرآن يمل أٟمف ٟمزل 

مجٚم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سمٓمريؼ اًمٙمِمػ اعمٓمٚمؼ اًمٙمكم  يمذًمؽ ٟمزل ٟم،قُم٤م ذم 

ظمالل صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م ٟم،قُم٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  واًمِمٞمخ ؿم٤مه آسم٤مدي )دام 

ُّم٤م سم٤مقمت٤ٌمر أّن إل اًمدورة اعمحٛمدي٦م  ونذا ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ن: فمٚمف( يم٤من ي٘مقل

مجٞمع إدوار اًمقضمقدي٦م نل اًمدورة اعمحٛمدي٦م: وأُم٤م إن ذم نذه اًمدورة 

 . إىمٓم٤مب اًمٙمّٛمؾ اعمحٛمدي٦م  وإهٛم٦م ا داة اعمٕمّمقُملم ًمٞم٤مزم اًم٘مدر

ويدل قمغم نذا ُم٤م  يمرٟم٤م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  احلدي٨م اًمنميػ  أن  

 *ٱ﴿»: قمـ شمٗمًػم سم٤مـمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ×ٟمٍماٟمٞم٤م ىم٤مل عمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

ٺ  *ڀ ڀ ٺ ڀپ پ پ پ ڀ *ٻ ٻ

ومٛمحٛمد  وأُم٤م  ﴾ٱ﴿أُم٤م : ×؟ وم٘م٤مل (9)﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

 . (2)ش‘وم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمكم: وأُم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ومٗم٤مـمٛم٦م ﴾ٻ ٻ﴿

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ؾمٛمٕم٧م أسم٤م : وذم رواي٦م قمـ قمٌد اهلل سمـ قم،الن اًمًٙمق،  ىم٤مل

ف ، وشؼ’بقت ظع، وؾاضؿة، حجرة رشول اهلل»: ي٘مقل ×ضمٕمٗمر

بقتفم ظرش رب افعادغ، ودم ؿعر بقوهتم ؾرجة مؽشوضة إػ افعرش 

وادالئؽة تـزل ظؾقفم بافوحي صباحا ومساء، وـل . معراج افوحي

ؾوج يـزل وؾوج يصعد  ،شاظة وضرؾة ظغ، وادالئؽة ٓ تـؼطع أؾواجفم

ظن افساموات حتى أبك  ×وإن اهلل تبارك وتعاػ ـشف إلبراهقم

دم ؿّوة كاطره، وإن اهلل زاد دم ؿوة كاطر حمؿد، وظع،  افعرش، وزاد اهلل

وؾاضؿة، واحلسن، واحلسغ^ وـاكوا يبكون افعرش وٓ جيدون 

فبقوهتم شؼػا ؽر افعرش، ؾبقوهتم مسؼػة بعرش افرمحن، ومعارج 

ُمـ يمؾ : ىمٚم٧م: ىم٤مل.. ادالئؽة وافروح ؾقفا بنذن رهبم من ـل أمر شالم

 . (9)شكعم: نذا اًمتٜمزيؾ ؟ ىم٤مل: ٘مٚم٧موم ،بؽل أمر: ىم٤مل أُمر ؾمالم ؟

واًمتدسمر ذم نذا احلدي٨م اًمنميػ يٗمتح أسمقاسم٤م ُمـ اعمٕمروم٦م ٕنٚمٝم٤م  

 . ومتٜمٙمِمػ ًمف ٟمٌذة ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م  وسم٤مـمـ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

 هظاّش ل٘لٔ المذس (ت
يٛمٙمـ أن جيٛمع سملم إىمقال  وإظم٤ٌمر  اًمتل وردت ذم شمٕمٞملم ًمٞمٚم٦م  

تل وردت ذم اًمرواي٤مت يمٚمٝم٤م ُمـ ُمٔم٤منر ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  سم٠من اًمٚمٞم٤مزم اًمنميٗم٦م اًم

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اًم٘مدر  إٓ أٟمف يٗمر  سمٕمْمٝم٤م ذم اًمنماوم٦م  ويملل اعمٔمٝمري٦م: وذم رواي٤مت 

اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م اظمتالوم٤مت  وذم رواي٤مت اخل٤مص٦م  يمر سم٤مًمؽمديد ذم ًمٞمٚم٦م 

اًمت٤مؾمع قمنم  واحل٤مدي واًمٕمنميـ  واًم ٤مًم٨م واًمٕمنميـ: وذم سمٕمْمٝم٤م 

 . اًم ٤مًم٨م واًمٕمنميـاًمؽمديد سملم احل٤مدي واًمٕمنميـ  و

. هي فقؾة إحدى وظؼين، أو ثالث وظؼين»: ×ومٕمـ أمل قمٌد اهلل

ر  شلفت أبا جعػر ظن فقؾة افؼد: وظن ظبد افواحد بن ادختار إكصاري ؿال

أؾرد يل : فقؾة إحدى وظؼين، وثالث وظؼين؛ ؾؼؾت: دم فقؾتغ»: ىم٤مل

وقمـ أمل قمٌد . اوما ظؾقك أن تعؿل دم فقؾتغ هي إحدامه: ىم٤مل أحدمها؛

 . (9)«اضؾبفا دم تسع ظؼة، وإحدى وظؼين، وثالث وظؼين»: ×اهلل

اقمٚمؿ أن نذه اًمٚمٞمٚم٦م اًم ٤مًم ٦م : وىم٤مل اًمًٞمد اًمٕم٤مسمد اًمزاند اسمـ ـم٤مووس&

واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من  وردت أظم٤ٌمر سحي٦م سم٠مهن٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمغم 

  (2)شاًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من

 تٌثِ٘ ػشفاًٖ 
إّٟم٤م أٟمزًمٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمنميٗم٦م : اعم٤ٌمريم٦م اًم٘مدرذم اًمًقرة  ﴾ٱ ٻ﴿ُمٕمٜمك  

اًم٘مرآٟمٞم٦م  واًمٚمٓمٞمٗم٦م اعم٘مدؾم٦م اإل ٞم٦م  ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اعمحٛمدي٦م  سمًؿ اهلل  اًمذي نق 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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احل٘مٞم٘م٦م اجلٛمٕمٞم٦م إؾملهٞم٦م  وآؾمؿ إقمٔمؿ اًمرسمقمل  اعمتٕملم سم٤مًمرمح٦م اعمٓمٚم٘م٦م 

إّٟم٤م : قلاًمرمح٤مٟمٞم٦م  واًمرطمٞمٛمٞم٦م: ومٕمغم نذا آطمتلل يم٠من اًمذات اعم٘مدؾم٦م شم٘م

قمٔمؿ  ونق ُم٘م٤مم أطمدي٦م اجلٛمع  واًمتٗمّمٞمؾ سمٔمٝمقر  ؾمؿ ٕا سم٤مًمت،كم سمٛم٘م٤مم ٓا

رمح٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م  واًمرطمٞمٛمٞم٦م  ٟمّزًمٜم٤م اًم٘مرآن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اعمحٛمدي٦م  وعم٤م يم٤من ذم 

اًمٙمت٤مب اإل ل  : قم٤ممل اًمٗمر   سمؾ ومر  اًمٗمر   طمّمٚم٧م اًمٗمرىم٤مٟمٞم٦م سملم اًم٘مرآٟملم

آٟملم  ومجٕمٜم٤م سملم اًمٗمرىم٤مٟملم ذم ًمٞمٚم٦م واحل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م  ومقاصٚمٜم٤م سملم اًم٘مر

ٓ  يٕمرف أطمد ىمدرن٤م يمل يٜمٌٖمل همػم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم  اًمقص٤مل  ونذه اًمٚمٞمٚم٦م

 . ص٤مطمٌٝم٤م سم٤مٕص٤مًم٦م  وأوصٞم٤مهف اعمٕمّمقُملم  أصح٤مهب٤م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م

 فٖ فضل ل٘لٔ المذس 
ؿريب دن : إهلي، أريد ؿربك؛ ؿال: ؿال موشى»: أٟمف ىم٤مل ’قمـ اًمٜمٌل 

رمحتي دن رحم : إهلي، أريد رمحتك، ؿال: ؿال. اشتقؼظ فقؾة افؼدر

ذفك دن : إهلي أريد اجلواز ظذ افكاط، ؿال: ؿال. ادساـغ فقؾة افؼدر

: إهلي، أريد من أصجار اجلـة، وثامرها؛ ؿال: تصّدق دم فقؾة افؼدر؛ ؿال

افـجاة : إهلي أريد افـجاة، ؿال: ذفك دن شبّح تسبقحة دم فقؾة افؼدر؛ ؿال

إهلي، أريد : ذفك دن اشتغػر دم فقؾة افؼدر؛ ؿال: كعم، ؿال: ؿال من افـار؟

 . (9)«رضائي دن صذ رـعتغ دم فقؾة افؼدر: رضاك، ؿال

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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تػتح أبواب افسامء دم فقؾة افؼدر، ؾام من ظبد يصذ »: أٟمف ىم٤مل ’وقمٜمف

ؾقفا إٓ ـتب اهلل تعاػ فه بؽل شجدة صجرة دم اجلـة، فو يسر افراـب دم 

ئة ظام ٓ يؼطعفا؛ وبؽل رـعة بقتا دم اجلـة من در، وياؿوت، طّؾفا ما

وزبرجد، وفمفم؛ وبؽل آية تاجا من تقجان اجلـة؛ وبؽل تسبقحة ضائرا من 

افعجب؛ وبؽل جؾسة درجة من درجات اجلـة؛ وبؽل تشّفد ؽرؾة من 

ؽرؾات اجلـة؛ وبؽل تسؾقؿة حّؾة من حؾل اجلـة؛ ؾنذا اكػجر ظؿود افصبح، 

افؽواظب ادمفػات، واجلواري ادفذبات، وافغؾامن ادخّؾدين،   منأظطاه اهلل

وافـجائب ادطرات، وافرياحغ ادعطرات، وإهنار اجلاريات، وافـعقم 

افراضقات، وافتحف، واهلديات، واخلؾع، وافؽرامات، ما تشتفي إكػس، 

 . (9)«وتؾذ إظغ، وأكتم ؾقفا خافدون

افؼدر، ؽػرت فه ذكوبه، وفو ـاكت  من أحقا فقؾة»: ×وقمـ اًم٤ٌمىمر 

 . (2)شذكوبه ظدد كجوم افسامء، ومثاؿقل اجلبال، ومؽايقل افبحار

 ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: لَلِ تؼالى
نذا اًمؽميمٞم٥م ًمٚمتٗمخٞمؿ  واًمتٕمٔمٞمؿ  وقمٔمٛم٦م اعمٓمٚم٥م  وقمٔمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م   

وٓ ؾمٞمل سمٛمالطمٔم٦م اعمتٙمٚمؿ واعمخ٤مـم٥م  ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ أن احلؼ شمٕم٤ممم 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اعمتٙمٚمؿ: واًمرؾمقل إيمرم نق اعمخ٤مـم٥م  قمغم رهمؿ نذا  ضمّٚم٧م ىمدرشمف  نق

اًمقصػ  رسمل يٙمقن اعمٓمٚم٥م  ا قمٔمٛم٦م سمٛم٘مدار ٓ يٛمٙمـ إفمٝم٤مره ذم ٟم٩ًم 

ٓ شمدري ُم٤م : إًمٗم٤مظ  وشمريمٞم٥م احلروف  واًمٙمٚملت  ومٙم٠مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقل

ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م  وٓ يٛمٙمـ سمٞم٤من طم٘مٞم٘متٝم٤م  وٟم٩ًم 

 .   ٓ يٚمٞمؼ سمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦ماحلروف  واًمٙمٚملت  وٟمٔمٛمٝم٤م

ًمٌٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م  وم٘مد سف اًمٜمٔمر  ﴾پ﴿ ذا قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن يمٚمٛم٦م  

  ومٕمّرومٝم٤م سمخقاصٝم٤م  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: قمـ سمٞم٤مهن٤م  وىم٤مل

وآصم٤مرن٤م: ٕن سمٞم٤من طم٘مٞم٘متٝم٤م همػم ممٙمـ  وحيتٛمؾ سمحدس ىمقي أن شمٙمقن 

ا طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  وسم٤مـمٜمٝم٤م  همػم نذه اًمّمقرة  واًمٔم٤منر  وإن يم٤من نذ

اًمٔم٤منر  ا أمهٞم٦م  وقمٔمٛم٦م: وًمٙمـ ًمٞمس سمٛمٜمزًم٦م يٕمؼّم هبذا اًمٜمحق ُمـ اًمتٕمٌػم 

 . سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم رؾمقل اهلل اًمقزم اعمٓمٚمؼ  واعمحٞمط قمغم يمؾ اًمٕمقامل

 ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: لَلِ تؼالى
إ ا ٓطمٔمٜم٤م اًمّمقرة اًمٔم٤منرة اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر  ومٙمقهن٤م ظمػما ُمـ أًمػ 

  ًمٞمس ومٞمٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  أو أهن٤م  إهن٤م ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر: ؿمٝمر  سمٛمٕمٜمك

واًمٕم٤ٌمدة  واًمٓم٤مقم٦م ومٞمٝم٤م ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر  محؾ اًمٞمٝمقد ومٞمٝم٤م ؾمالطم٤م 

 . ًمٞم٘م٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

أو أن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ظمػم ُمـ أًمػ ؿمٝمر ؾمٚمٓمٜم٦م سمٜمل ومالن يمل ذم اًمرواي٤مت  

 . اًمنميٗم٦م
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وإ ا ًمقطمٔم٧م طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن أًمػ ؿمٝمر يمٜم٤مي٦م  

اعمقضمقدات  سم٤مقمت٤ٌمر أن أًمػ اًمٕمدد اًمٙم٤مُمؾ  واعمراد ُمـ اًمِمٝمر  قمـ مجٞمع

أٟمقاقمٝم٤م  يٕمٜمل أن اًمٌٜمٞم٦م اًمنميٗم٦م اعمحٛمدي٦م  ونل اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ  ظمػم 

 . ُمـ أًمػ ٟمقع  ونل مجٞمع اعمقضمقدات  يمل ىم٤مل سمٕمض أنؾ اعمٕمروم٦م

وىمد ٓح ذم ٟمٔمر اًمٙم٤مشم٥م اطمتلل آظمر  ونق أن شمٙمقن ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  

: وأًمػ ’ٓؾمؿ إقمٔمؿ  يٕمٜمل اعمرآة اًمت٤مُم٦م اعمحٛمدي٦مإؿم٤مرة إمم ُمٔمٝمر ا

ؿمٝمر نل ُمٔم٤منر إؾملء إظمر  وعم٤م يم٤من احلؼ شمٕم٤ممم واطمدا  وأًمػ اؾمؿ: 

واطمد ُمـ إؾملء ُمًت٠مصمر ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  ومٚمٝمذه اجلٝم٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر أيْم٤م 

ُمًت٠مصمرة  وًمٞمٚم٦م ىمدر اًمٌٜمٞم٦م اعمحّٛمدي٦م أيْم٤م ُمًت٠مصمرة  وٓ يٓمّٚمع قمٚمٞمٝم٤م همػم 

 . ’٘مدؾم٦م ًمٚمرؾمقل اخل٤مشمؿاًمذات اعم

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ : لَلِ تؼالى
 : وومٞمف أُمران

 حقيقة املالئكة وصنوفهه: األمز األول

إن عمالهٙم٦م اهلل أصٜم٤موم٤م يم ػمة  ويم ػم ُمٜمٝم٤م جمرد  ويم ػم ُمٜمٝم٤م ضمًل،  

وأصٜم٤مومٝم٤م سمح٥ًم اًمت٘مًٞمؿ اًمٙمكم .. سمرزظمل  وٓ يٕمٚمؿ ضمٜمقد رسمؽ إٓ نق

 : ت اعمٚمٙمقشمٞم٦م قمغم ـم٤مهٗمتلمإن اعمقضمقدا: اًمذي ىم٤مًمقا

ٓ تعّؾق به بعامل إجسام، ٓ تعؾؼا حؾوفقّا، وٓ تعؾؼا : افطائػة إوػ

 . تدبريا



 245 الفصل الرابع: في تفـسير سَرة التَحيذ ٍالقذر الوباركتيي

 
 : ونؿ ىمًلن

ىمًؿ ي٘م٤مل ًمف اعمالهٙم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م  ونؿ اعمًتٖمرىمقن ذم  :افؼسم إول

مج٤مل اجلٛمٞمؾ  واعمتحػمون ذم  ات اجلٚمٞمؾ  وقمـ ؾم٤مهر اخلٚمؼ هم٤مومٚمقن  ٓ 

إن هلل خؾؼا ٓ يعؾؿون أن »:  ؾم٤مهر اعمقضمقدات: وذم اًمرواي٦ميتقضمٝمقن إمم

 . (9)شاهلل خؾق آدم وإبؾقس

ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم  وؾم٤مهط رمحتف  وضمقده: ونل ُم٤ٌمدئ : افؼسم افثاين

أنؾ اجلؼموت  : ؾمٚمًٚم٦م اعمقضمقدات  وهم٤مي٦م أؿمقاىمٝم٤م: وي٘م٤مل  ذه اًمٓم٤مهٗم٦م

ٿ ٿ ﴿: يرأؾمٝم٤م اًمروح إقمٔمؿ  وًمٕمؾ أي٦م اًمنميٗم٦م

  إؿم٤مرة إمم نذه اًمٓم٤مهٗم٦م ُمـ اعمالهٙم٦م  واظمتّم٤مص اًمروح (2)﴾ٹ

ڃ ﴿: سم٤مًمذيمر  قمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمف ُمـ اعمالهٙم٦م ًمٕمٔمٛمتف  وذم أي٦م اًمنميٗم٦م

وي٘م٤مل ًمٚمروح سم٤مقمت٤ٌمر .  إؿم٤مرة إمم  ًمؽ أيْم٤م(3)﴾ڃ ڃ چ چ

 . (4)شأول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل اًم٘مٚمؿ»: ’اًم٘مٚمؿ إقمغم  ىم٤مل

أول ما خؾق اهلل »: ’  ىم٤ملاًمٕم٘مؾ إول: وي٘م٤مل ًمف سم٤مقمت٤ٌمر آظمر

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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: وقمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م  ضمؼماهٞمؾ.. ضمؼماهٞمؾ: اًمروح: وىم٤مل سمٕمض. (9)شافعؼل

آظمر اعمالهٙم٦م اًمٙمروسمٞملم  وأٟمف اًمروح اًم٘مدس: ويٕمت٘مدون أن اًمروح أول 

وذم اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م أن اًمروح أقمٔمؿ ُمـ ضمؼماهٞمؾ  . اعمالهٙم٦م اًمٙمروسمٞملم

: ـ ىمقل اهلل قمز وضمؾؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل قم»: ومٕمـ أمل سمّمػم ىم٤مل

خؾق أظظم من : ىم٤مل. (2)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۇئوئ وئ ۇئ﴿

  شجزائقل ومقؽائقل ـان مع رشول اهلل وهو مع إئؿة وهو من ادؾؽوت

وذم سمٕمض اًمرواي٤مت  أن اًمروح ًمٞمس ُمـ اعمالهٙم٦م  سمؾ أقمٔمؿ ُمـ 

اعمالهٙم٦م  وًمٕمؾ ًمٚمروح ذم ًم٤ًمن اًم٘مرآن  وإطم٤مدي٨م  إـمالىملم: وًمف ذم 

ٓمالح إـمالىم٤مت  ومروح ُمـ صٜمقف اعمالهٙم٦م  وروح نق صًم٤ًمن أنؾ آ

ومٌٜم٤مء قمغم نذا . روح طميات إوًمٞم٤مء  وًمٞمس ُمـ اعمالهٙم٦م  وأقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م

: يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمروح ذم اًمًقرة اًمنميٗم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًمتٜمّزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

وئ وئ ﴿اًمروح إُملم  أو اًمروح إقمٔمؿ: وذم أي٦م اًمنميٗم٦م 

ٟم٤ًم،  اًمذي نق ُمرشم٦ٌم اًمٙملل  أقمٔمؿ ُمـ نق اًمروح اإل: اًمروح (3)﴾ۇئ

ضمؼماهٞمؾ  وؾم٤مهر اعمالهٙم٦م  ونق ُمـ قم٤ممل إُمر  سمؾ رسمل يتحد ُمع اعمِمٞمئ٦م 

 . اًمتل نل إُمر اعمٓمٚمؼ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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: أي ُم٤م ًمف اًمتٕمٚمؼ سمٕم٤ممل إضم٤ًمم  طمٚمقزّم أو شمدسمػمي : واًمٓم٤مهٗم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م

صٜمقف اعمالهٙم٦م اعمقيمٚم٦م سم٤معمقضمقدات اجلًلٟمٞم٦م  واعمدسمرات ومٞمٝم٤م  و ٤م 

يم ػمة  وـمقاهػ ٓ شمٕمّد  ٕن ًمٙمؾ ُمقضمقد قمٚمقي  أو ؾمٗمكم  ومٚمٙمل  أو 

قمٜمٍمي  وضمٝم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م  يٜمت٘مؾ سمتٚمؽ اًمقضمٝم٦م إمم قم٤ممل ُمالهٙم٦م اهلل  

: ويتّمؾ سم،ٜمقد احلؼ  يمل أن احلؼ شمٕم٤ممم يِمػم إمم ُمٚمٙمقت إؿمٞم٤مء سم٘مقًمف

  (9)﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿

أضت افسامء، »: واي٤متذم يم رة اعمالهٙم٦م  يمل ذم اًمر ’وىم٤مل اًمٜمٌل 

 . (2) شوحق هلا أن تئط، ما ؾقفا موضع ؿدم إٓ وؾقه مؾك شاجد، أو راـع

 يف كيفية نزول املالئكة على ولي األمز: األمز الثاني

شمٜمزل اعمالهٙم٦م واًمروح أقمؿ ُمـ أن يٙمقن ذم ُمرشم٦ٌم اًم٘مٚم٥م  أو اًمّمدر   

٦م  وطمقل أو احلس اعمِمؽمك ًمٚمقزم: أو أن يٙمقن ذم سم٘م٤مع إرض  واًمٙمٕمٌ

ىمؼم رؾمقل اهلل  أو ذم اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر  سمٓمريؼ اًمتٛم ّؾ اعمٚمٙمقيت  أو اعمٚمٙمل: 

ڌ ڎ ڎ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من شمٜمزل اًمروح إُملم قمغم ُمريؿ

 . (3)﴾ڈ

ؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن   ؾ ُمٚمٙمقيت  وشمروح ضمؼمويت    وًمألوًمٞم٤مء اًمٙمٛمَّ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ىمقشمف  ومٚمٛمالهٙم٦م اهلل اؾمتٓم٤مقم٦م اًمدظمقل ذم اعمٚمؽ  واعمٚمٙمقت: وىمدرشمف  و

قمغم ٟمحق اًمتٛم ؾ: وًمٚمٙمّٛمؾ ُمـ إوًمٞم٤مء  ىمدرة اًمدظمقل ذم اعمٚمٙمقت  

 . واجلؼموت قمغم ـمقر اًمؽمّوح  واًمرضمقع ُمـ اًمٔم٤منر إمم اًم٤ٌمـمـ

وًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ٓ يٛمٙمـ   ؾ اجلؼموشمّٞملم  واعمٚمٙمقشمّٞملم  ذم ىمٚم٥م اًمٌنم   

وصدره  وطمًف اعمِمؽمك  إٓ سمٕمد ظمروضمف ُمـ اجلٚم٤ٌمب اًمٌنمي: 

٦ٌم سمٞمٜمف  وسملم شمٚمؽ اًمٕمقامل  وإٓ ومل داُم٧م اًمٜمٗمس ُمِمتٖمٚم٦م وطمّمقل اعمٜم٤مؾم

سم٤مًمتدسمػمات اعمٚمٙمٞم٦م  وهم٤مومٚم٦م قمـ شمٚمؽ اًمٕمقامل  ٓ يٛمٙمـ أن حتّمؾ  ٤م نذه 

 . اعمِم٤مندات  أو اًمتٛم الت

 :األمز الثالث

  ومٚمٝمذا ×عم٤م يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ُمٙم٤مؿمٗم٦م رؾمقل اهلل  وأهٛم٦م ا دى 

همٞم٥م اعمٚمٙمقت: وشمٔمٝمر  ؿ اعمالهٙم٦م  شمٜمٙمِمػ  ؿ مجٞمع إُمقر اعمٚمٙمٞم٦م قمـ

اعمقيمٚم٦م سمٙمؾ أُمر ُمـ إُمقر حلياهتؿ ذم ٟمِم٠مة اًمٖمٞم٥م  وقم٤ممل اًم٘مٚم٥م  

وشمٜمٙمِمػ  وشمٕمٚمؿ  ؿ مجٞمع إُمقر  اًمتل ىمدرت ًمٚمخالهؼ ذم ُمدة اًمًٜم٦م: 

ويمت٧ٌم ذم إًمقاح اًمٕم٤مًمٞم٦م  واًم٤ًمومٚم٦م  قمغم ٟمحق اًمٙمت٤مسم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م  

ُمٙم٤مؿمٗم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م حمٞمٓم٦م سم،ٛمٞمع وآؾمت،ٜم٤من اًمقضمقدي  ونذه اعمٙم٤مؿمٗم٦م 

 . قمغم وزم إُمر رء ُمـ أُمقر اًمرقمٞم٦م ك رات قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م  وٓ خيٗم

وٓ يٜم٤مذم أن يٜمٙمِمػ  ؿ ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة  أُمر اًمًٜم٦م  وذم طم٤مًم٦م مجٞمع  

 . إُمقر  وذم حلٔم٦م مجٞمع اعم٘مدرات اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م
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ـمريؼ اإلمج٤مل   وشمٜمٙمِمػ سم٤مًمتدري٩م ذم أي٤مم اًمًٜم٦م إُمقر اًمٞمقُمٞم٦م قمغم 

 . واًمتٗمّمٞمؾ

 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ : لَلِ تؼالى
نذه اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م نل اًمًالُم٦م ُمـ اًمنمور  واًمٌٚمٞم٤مت  وأوم٤مت 

اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  طمتك ُمٓمٚمع اًمٗم،ر: أو أهن٤م ؾمالم قمغم أوًمٞم٤مء اهلل  وأنؾ 

اًمٓم٤مقم٦م  أو أن ُمالهٙم٦م اهلل اًمتل شمالىمٞمٝمؿ ًمتًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم 

 . ـمٚمقع اًمٗم،ر

 تٌثِ٘ ػشفاًٖ 
ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر شمٕمؼّم قمـ ُمراشم٥م اًمقضمقد  وشمٕمٞمٜم٤مت اًمٖمٞم٥م  واًمِمٝمقد  

سم٤مًمٚمٞمؾ  سم٤مقمت٤ٌمر اطمت،٤مب ؿمٛمس احل٘مٞم٘م٦م ذم أوم٘مٝمؿ  وسمٜم٤مء قمٚمٞمف  ومٚمٞمٚم٦م 

اًم٘مدر نل ًمٞمٚم٦م اطمت،٥م ومٞمٝم٤م احلؼ شمٕم٤ممم  سم،ٛمٞمع اًمِم١مون  وأطمدي٦م مجع 

إؾملء  واًمّمٗم٤مت  اًمتل نل طم٘مٞم٘م٦م آؾمؿ إقمٔمؿ  ونل اًمتٕملم  

ٟمٗمًف اعم٘مدؾم٦م  وسمٕمده  ’واًمٌٜمٞم٦م  ًمٚمقزم اًمٙم٤مُمؾ  ونق ذم زُم٤من رؾمقل اهلل

أهٛم٦م ا دى واطمدا سمٕمد واطمد  ومٌٜم٤مء قمغم نذا ومٗم،ر ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر نق وىم٧م 

فمٝمقر آصم٤مر ؿمٛمس احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ظمٚمػ طم،٥م اًمتٕمٞمٜم٤مت  وـمٚمقع اًمِمٛمس 

ُمـ أومؼ اًمتٕمٞمٜم٤مت وم،ر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أيْم٤م: وعم٤م يم٤من ُمـ ُمدة اًمٖمروب  

ٛمس احل٘مٞم٘م٦م  ذم أومؼ شمٕمٞمٜم٤مت ن١مٓء إوًمٞم٤مء اًمٙمٛمؾ  إمم واطمت،٤مب ؿم
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وىم٧م ـمٚمقع اًمٗم،ر: ونق ُمّدة ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر  شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ص٤مطم٦ٌم اًمنمف  

ؾم٤معم٦م ُمـ اًمتٍموم٤مت اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤م  ويمل اطمت،٧ٌم اًمِمٛمس ُمـ دون 

ڦ ﴿: يمدورة  وسمال شمٍموم٤مت ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  شمٓمٚمع هبذه اًمّمٗم٦م  وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

إُم٤م أن اًمًالُم٦م ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م : ًمٚمٞم٤مزم ومٝمل: أُم٤م ؾم٤مهر ا(9)﴾ڦ ڦ ڦ ڄ

أهن٤م وم٤مىمدة ًمٚمًالُم٦م سمٛم،ٛمقع  إُّم٤موأصال  ونل ًمٞم٤مزم سمٜمل أُمٞم٦ّم  وأُم ٤م ؿ: 

 . ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  ونل ًمٞم٤مزم ؾم٤مهر اًمٜم٤مس

ىمد قمٚمؿ ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م  واعمٙم٤مؿمٗم٤مت اإليلٟمٞم٦م  اًمتل فمٝمرت 

عمٕمروم٦م  أّن اًمًقرة سمت٠ميٞمد ُمـ إوًمٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم قمغم اًم٘مٚمقب اعمٜمػمة ٕنؾ ا

ذم صالة  ×ومٕمـ أمل قمٌد اهلل  ×اًمنميٗم٦م ٟم٦ًٌم أنؾ سمٞم٧م اًمٕمٔم٤مم

ثم أوحى اهلل )ظز »: ×ذم اًمًلء ذم طمدي٨م اإلهاء ىم٤مل ’اًمٜمٌل

پ *  ٻ ٻ﴿اؿرأ يا حمؿد كسبة ربك تبارك وتعاػ؛ : وجل( إفقه

. ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ* پ ڀ ڀ ڀ *  پ

( إفقه اؿرأ باحلؿد هلل، وهذا دم افرـعة إوػ ثم أوحى اهلل )ظز وجل

إّكا أكزفـاه ؾنهنا كسبتك وكسبة : اؿرأ: ؾؼرأها مثؾام ؿرأ أوٓ ثم أوحى اهلل إفقه

 . (2)شأهل بقتك إػ يوم افؼقامة

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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  جيٝمر ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: ُمـ ىمرأ»: ىم٤مل ×وقمـ أمل ضمٕمٗمر 

هب٤م صقشمف يم٤من يم٤مًمِم٤منر ؾمٞمٗمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  وُمـ ىمرأن٤م ّها  يم٤من 

ؾمٌٞمؾ اهلل  وُمـ ىمرأن٤م قمنم ُمرات  همٗمرت ًمف قمغم  يم٤معمتِمحط سمدُمف ذم

 . (9)شٟمحق أًمػ  ٟم٥م ُمـ  ٟمقسمف

يم٤من ذم ٟمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م ذم نذه اًمرؾم٤مًم٦م أن يٙمّػ قمـ اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م 

وأن أرى .. همػم اعم٠مٟمقؾم٦م اًمٜمقع  ويٙمتٗمل سم٤مٔداب اًم٘مٚمٌٞم٦م وم٘مط ًمٚمّمالة

دم٤موزت قمـ  أن اًم٘مٚمؿ ىمد ـمٖمك  وذم ظمّمقص شمٗمًػم اًمًقرة اًمنميٗم٦م ىمد

اعمقوقع اعم٘مّرر قمٜمدي  ومال سمّد زم ُمـ أن أقمتذر ًمألظمقة اإليلٟمٞملم  

إ ا رأيتؿ ذم نذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمٓمٚم٤ٌم همػم ُمٓم٤مسمؼ : وإظمالّء اًمروطم٤مٟمٞملم  وم٠مىمقل

ٙمؾ قمٚمؿ أنؾ  وًمٙمؾ ـمريؼ ًمًمذوىمٙمؿ  ومال شمرُمقه سم٤مًم٤ٌمـمؾ سمال شم٠مُّمؾ: ٕن 

ـّ أن سمٕمض ُمٓم٤مًم٥م نذه اًمرؾم٤مًم٦م شمٗمًػم سم٤م ًمرأي  ونذا ؾم٤مًمؽ  وىمد ئم

ـّ ظمٓم٠م حمض  واومؽماء وم٤مطمش ٕٟمف  : اًمٔم

أن نذه اعمٕم٤مرف واًمٚمٓم٤مهػ يمٚمٝم٤م ُمٗم٤مدة ُمـ اًم٘مرآن اًمنميػ  : أوٓ

 . وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م

مجٞمع شمٚمؽ اعمٕم٤مرف  أو أيم رن٤م  ُمقاوم٘م٦م ًمٚمؼمانلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م  أو : ثاكقا

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 . اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م  وإُمر هبذه اًمّمٗم٦م ٓ يٙمقن شمٗمًػما سم٤مًمرأي

٤م ُمـ اعمٓم٤مًم٥م ذم سمٞم٤من أي٤مت اًمنميٗم٦م  نق ُمـ ىمٌٞمؾ سمٞم٤من ُم٤م  يمرٟم: ثافثا

ُمّم٤مديؼ اعمٗم٤منٞمؿ هم٤مًم٤ٌم: وسمٞم٤من اعمّمدا   ًمٞمس سمتٗمًػم أصال طمتك يٙمقن 

 . سم٤مًمرأي اشمٗمًػمً 

 يمرٟم٤م اعمٓم٤مًم٥م ذم اعمقارد همػم اًميوري٦م قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتلل  : ورابعا

ًمٞمس نٜم٤م وسمٞم٤من أطمد اعمحتٛمالت رقم٤مي٦م ًمٖم٤مي٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمديـ  ُمع أٟمف 

حمؾ ًمالطمتٞم٤مط  وُمـ اعمٕمٚمقم أن سم٤مب آطمتلل ًمٞمس ُمًدودا قمغم أطمد  

 . وًمٞمس ُمرسمقـم٤م سم٤مًمتٗمًػم سم٤مًمرأي
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 الشكَع التكث٘ش لثل فٖ (أ
ّمكم ًمٚمدظمقل اًمٔم٤منر أن نذا اًمتٙمٌػم ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمريمقع  وًمتٝمّٞم١م اعم 

إمم ُمٜمزل اًمريمقع: وأدسمف أن يٜمٔمر اعمّمكم إمم ُم٘م٤مم قمٔمٛم٦م احلؼ  وضمالًمف  

وقمزة اًمرسمقسمٞم٦م  وؾمٚمٓمٜمتٝم٤م: وجيٕمؾ وٕمػ اًمٕمٌقدي٦م  وقم،زن٤م  ووم٘مرن٤م  

و ّ ٤م  ٟمّم٥م قمٞمٜمف: وذم نذا احل٤مل يٙمؼم احلؼ شمٕم٤ممم قمـ اًمتقصٞمػ سمٛم٘مدار 

ٞمػ اًمٕمٌد ُمٕمرومتف قمـ اًمرسمقسمٞم٦م  و ل اًمٕمٌقدي٦م: ويٚمزم أن يٙمقن شمقص

اًم٤ًمًمؽ احلؼ شمٕم٤ممم  وشمًٌٞمحف  وشم٘مديًف إّي٤مه  إلـم٤مقم٦م إُمر حمْم٤م  

وٕ ن احلؼ شمٕم٤ممم ذم اًمتقصٞمػ  واًمٕم٤ٌمدة: وإٓ ومٚمٞمس ًمٕمٌد وٕمٞمػ ُم ٚمف 

شمٚمؽ اجل٤ًمرة ٕن جي٤مزف سم٤مًمتقصٞمػ  واًمتٕمٔمٞمؿ  ذم اعمحي اًمرسمقمل: 

ذم ُم٘م٤مم ونق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ رء: وُم٤م ومٞمف ومٝمق ُمـ اعمٕمٌقد اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٠من: 

أؾبؾساين هذا »: ي٘مقل قمكم سمـ احلًلم سمٚم٤ًمٟمف إطمغم  اًمذي نق ًم٤ًمن اهلل

 . (9)ش؟ افؽاّل أصؽرك

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وم٢م ا أراد اًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ أن يرد ُمٜمزل اًمريمقع اخلٓمػم  ومال سمد ًمف ُمـ  

اًمتٝمّٞم١م ًمذاك اعم٘م٤مم  وأن يٚم٘مل سمٞمده شمقصٞمٗمف  وشمٕمٔمٞمٛمف  وقم٤ٌمدشمف  وؾمٚمقيمف  

ء إ ن  وي٘مٚم٥م يمٗمٞمف اخل٤مًمٞمتلم طمذاء اًم٘مٌٚم٦م  قمغم ىمٗم٤مه  ويرومع يده إمم طمذا

ويرد ُمٜمزل اًمريمقع صٗمر اًمٞمديـ  وظم٤مزم اًمٙمٗملم  وسم٘مٚم٥م ممٚمقء سم٤مخلقف  

واًمرضم٤مء: ظمقف اًمت٘مّمػم قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م  واًمرضم٤مء اًمقاصمؼ 

سمٛم٘م٤مم احلس اعم٘مدس  إ  ّذومف  وأ ن ًمف  سم٤مًمدظمقل إمم نذه اعم٘م٤مُم٤مت  

٤ٌّمءاًمتل نل ًمٚمخّٚمص ُمـ إوًمٞم  . ٤مء  واًمٙمّٛمؾ ُمـ إطم

وًمٕمؾ اًمرومع هبذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م نق شمرك عم٘م٤مم اًم٘مٞم٤مم  وشمرك اًمقىمقف إمم  اك 

 . احلّد  وإؿم٤مرة إمم قمدم اًمتزّود ُمـ ُمٜمزل اًم٘مٞم٤مم

واًمتٙمٌػم إؿم٤مرة إمم اًمتٕمٔمٞمؿ  واًمتٙمٌػم قمـ اًمتقصٞمٗم٤مت  اًمتل صدرت 

 . ذم ُمٜمزل اًم٘مٞم٤مم

طمٞمد اًمّمٗم٤مت  ومتٙمٌػم وقمٜمد أنؾ اعمٕمروم٦م  عم٤م يم٤من اًمريمقع ُمٜمزل شمق

اًمريمقع شمٙمٌػم قمـ نذا اًمتقطمٞمد  ورومع اًمٞمد إؿم٤مرة إمم رومض صٗم٤مت 

 . اخلٚمؼ

 فٖ آداب االًحٌاء الشكَػٖ (ب
قمٛمدة أطمقال اًمّمالة صمالصم٦م  وؾم٤مهر إقملل  وإومٕم٤مل  ُم٘مّدُم٤مهت٤م   

 . اًم٘مٞم٤مم  واًمريمقع  واًمً،قد: وُمٝمٞمئ٤مت  ٤م  ونل

إمم اًمتقطمٞمدات اًم الصم٦م  وًمتٌٞم٤من وأنؾ اعمٕمروم٦م يرون نذه اًم الصم٦م إؿم٤مرة 
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عم٤م يم٤مٟم٧م اًمّمالة ُمٕمراج يملزم ًمٚمٛم١مُمـ  ُم٘مّرب ٕنؾ : نذه اعمٜم٤مزل ٟم٘مقل

 : اًمت٘مقى  ومٝمل ُمت٘مّقُم٦م سم٠مُمريـ  أطمدمه٤م ُم٘مدُم٦م ًممظمر

 . شمرك رؤي٦م اًمٜمٗمس  اًمذي نق سم٤مـمـ اًمت٘مقى: أحدمها

 . طم٥ّم اهلل  وـمٚم٥م احلؼ  ونق طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمراج  واًم٘مرب: وأخر

  يمل أن (9)شاًمّمالة ىمرسم٤من يمؾ شم٘مّل »: د ذم اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦مو ذا ور

ڀ  پپ پٻ ٻ پ ٻ﴿: اًم٘مرآن ٟمقر ا داي٦م: وًمٙمـ ًمٚمٛمت٘ملم

 . (2)﴾ڀ

وسم٤مجلٛمٚم٦م نذان اعم٘م٤مُم٤من  حيّمالن ذم نذه اعم٘م٤مُم٤مت اًم الصم٦م سم٤مًمتدري٩م  

ومٗمل طم٤مل اًم٘مٞم٤مم شمرك ًمرؤي٦م اًمٜمٗمس سمح٥ًم ُم٘م٤مم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م  ورؤي٦م وم٤مقمٚمٞم٦م 

٦م احلؼ اعمٓمٚمؼ: وذم اًمريمقع شمرك ًمرؤي٦م اًمٜمٗمس سمح٥ًم ُم٘م٤مم احلؼ  وىمّٞمقُمٞم

اًمّمٗم٤مت  وإؾملء  ورؤي٦م ُم٘م٤مم أؾملء احلؼ وصٗم٤مشمف  وذم اًمً،قد شمرك 

ًمرؤي٦م اًمٜمٗمس ُمٓمٚم٘م٤م  وطم٥م هلل  وـمٚم٥م هلل ُمٓمٚم٘م٤م: ومجٞمع ُمٜم٤مزل اًم٤ًمًمٙملم 

ُمـ ؿم١مون نذه اعم٘م٤مُم٤مت اًم الصم٦م  ونق واوح ٕصح٤مب اًمٌّمػمة  

ك: وم٢م ا شمقضّمف اًم٤ًمًمؽ ذم نذه اعم٘م٤مُم٤مت سم٠من ّه وٕنؾ اًمٕمروم٤من  واًمًٚمق

نذه إقملل  واًمتقطمٞمدات اًم الصم٦م  ًمٙمؾ ُم٘م٤مم نق أدّ   وأًمٓمػ  ومٛمـ 

اًميوري ًمٚم٤ًمًمؽ أن يراىمٌف ُمراىم٦ٌم أيم ر: ٕن ظمٓمر اعم٘م٤مم أؿمّد  واًمزًمؾ 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ومٞمف أيم ر  ومٗمل ُم٘م٤مم اًمريمقع عم٤م يم٤من ًمٚم٤ًمًمؽ دقمقى أٟمف ًمٞمس ذم دار 

وٓ طمٞم٤مة  وٓ إرادة  ؾمقى ُمـ احلؼ شمٕم٤ممم  اًمقضمقد قمٚمؿ  وٓ ىمدرة  

 . ونذه اًمدقمقى دقمقة قمٔمٞمٛم٦م  واعم٘م٤مم دىمٞمؼ ًمٚمٖم٤مي٦م

 تؼظ٘ن ٍتٌثِ٘ ٍتحم٘ك (ت
ؾاكظر إػ »أٟمف ظم٤مـمٌف اًمٕمزيز  ’ىمد ورد ذم صالة اعمٕمراج ًمرؾمقل اهلل

ؾـظرت إػ ظظؿة ذهبت هلا كػز وؽق ظّع، »: ىم٤مل رؾمقل اهلل :شظرر

ؾؾام ؿؾت . ريب افعظقم وبحؿده، فعظم ما رأيتشبحان : ؾلهلؿت أن ؿؾت

ذفك جتّذ افغق ظـي حتى ؿؾتفا شبعا، ُأهلم ذفك، ؾرجعت إيّل كػز ـام 

 . (9)شـاكت

وم٤مٟمٔمر أهي٤م اًمٕمزيز إمم ُم٘م٤مم قمٔمٛم٦م ؾمٚمقك ؾمٞمد اجلٛمٞمع  ون٤مدي 

أٟمف رأى ذم طم٤مل اًمريمقع  ونق طم٤مل اًمٜمٔمر إمم ُم٤م دون ٟمٗمًف   ’اًمًٌؾ

ٟمقر اًمٕمرش ذم ٟمٔمر إوًمٞم٤مء نق دمكم اًمذات سمال ٟمقر اًمٕمرش  وعم٤م يم٤من 

ُمرآة  وم٤مًمتٕملم اًمٜمٗمز يرشمٗمع  وحتّمؾ طم٤مًم٦م اًمٖمٌم  واًمّمٕمؼ  وم٤ًمقمدت 

اًمذات اعم٘مدؾم٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٤مت إزًمٞم٦م وضمقده اًمنميػ  وًمّ٘مـ ؾمٌح٤مٟمف اًمذات 

ٌّل  طمتك  اًمٜمٌقي٦م اعم٘مدؾم٦م اًمتًٌٞمح  واًمتٕمٔمٞمؿ  واًمتحٛمٞمد  سم٤مإل ٤مم احل

ىم٤م ٤م ؾمٌٕم٤م سمٕمدد احل،٥م  وقمدد ُمراشم٥م هى قمٜمف اًمّمٕمؼ سمٕمدُم٤م 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ونذه إطمقال يم٤مٟم٧م شمداوُمف ذم . اإلٟم٤ًمن  وطمّمٚم٧م ًمف طم٤مًم٦م اًمّمحق

وعم٤م يم٤من ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٜم٤م إمم ظمٚمقة إٟمس: وٓ ُمٙم٤من ًمٜم٤م . مجٞمع صالة اعمٕمراج

ذم ُم٘م٤مم اًم٘مدس  وم٤مجلدير أن ٟم،ٕمؾ رأس ُم٤مًمٜم٤م ًمٚمقصقل إمم اعم٘مّمد  

ٜم٤م: وإ ا مل ٟمٙمـ ُمـ رضم٤مل نذا وقمروشمٜم٤م حلّمقل اعمٓمٚمقب  قم،زٟم٤م  و ًّمت

اعمٞمدان  ومٚمٕمٚمف شمًتِمؿ أرواطمٜم٤م راهح٦م ُمـ اعمٕم٤مرف  وهي٥ّم ٟمًٞمؿ ًمٓمػ 

ًم٘م٤مًمٌٜم٤م اعمٞم٧ّم  و ًمؽ ٕن قم٤مدة احلؼ شمٕم٤ممم  اإلطم٤ًمن: وؿمٞمٛمتف اًمتٗمّْمؾ  

واإلٟمٕم٤مم: وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمريمقع ُمِمتٛمؾ قمغم شمًٌٞمح اًمرب ضمّؾ وقمال  

ٞمػ  وشم٘مديس قمـ وشمٕمٔمٞمٛمف  وحتٛمٞمده: وم٤مًمتًٌٞمح شمٜمزيف قمـ اًمتقص

اًمتِمٌٞمف  : اًمتٕمريػ: وإن اًمتٕمٔمٞمؿ  واًمتحٛمٞمد  ظمروج قمـ طمّدي

واًمتٕمٓمٞمؾ: ٕن اًمتحٛمٞمد يٗمٞمد اًمٔمٝمقر ذم اعمراهل اخلٚم٘مٞم٦م: واًمتٕمٔمٞمؿ يرى 

ؾمٚم٥م اًمتحديد  ومٝمق اًمٔم٤منر  وًمٞمس ذم اًمٕم٤ممل أفمٝمر ُمٜمف  وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف 

 . ًمٞمس ُمتٚم٤ًٌّم سمٚم٤ٌمس اًمتٕمٞمّٜم٤مت اخلٚم٘مٞم٦م

 فٖ أدب الشكَع (ث
ٓ يرـع ظبد هلل رـوظا ظذ احلؼقؼة إٓ زّيـه اهلل »: ×قمـ اًمّم٤مد 

بـور هبائه، وأطّؾه دم طالل ـزيائه، وـساه ـسوة أصػقائه؛ وافرـوع 

أول، وافسجود ثان؛ ؾؿن أتى بؿعـى إول، صؾح فؾثاين؛ ودم افرـوع 

أدب، ودم افسجود ؿرب، ومن ٓ حيسن إدب، ٓ يصؾح فؾؼرب؛ 

ضع هلل بؼؾبه، متذفل، وِجٍل، حتت شؾطاكه، خاؾض فه ؾارـع رـوع خا
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... (9)«جوارحه، خػض خائف حزن ظذ ما يػوته من ؾائدة افراـعغ

واشتوف رـوظك باشتواء طفرك؛ واكحط ظذ مهتك دم افؼقام بخدمته 

إٓ بعوكه؛ وؾّر بافؼؾب من وشاوس افشقطان، وخدائعه، ومؽائده؛ ؾنن 

تواضعفم فه، وهيدهيم إػ أصول افتواضع، اهلل تعاػ يرؾع ظباده بؼدر 

 . (2)شواخلضوع، بؼدر اضالع ظظؿته ظذ رسائرهم

ذم نذا احلدي٨م اًمنميػ إؿم٤مرات  وسمِم٤مرات  وآداب  ووفم٤مهػ  يمل 

: أن اًمتزيـ سمٜمقر هب٤مء اهلل سمِم٤مرات ًمٚمقصقل إمم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمؿ إؾملهل

واًمتح٘مؼ سمٛم٘م٤مم اًمٗمٜم٤مء اًمّمٗم٤ميت  . (3)﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

ًم٦م اًمّمحق ُمـ  ًمؽ اعم٘م٤مم  ٕن شمزيلم احلؼ شمٕم٤ممم اًمٕمٌد سمٛم٘م٤مم وطمّمقل طم٤م

ٟمقر اًمٌٝم٤مء  نق حت٘مٞمؼ اهلل اًمٕمٌد سمٛم٘م٤مم إؾملء  اًمذي نق طم٘مٞم٘م٦م شمٕمٚمٞمؿ 

إؾملء  وإفمالًمف ذم فمّؾ اًمٙمؼمي٤مء: ونق ُمـ إؾملء اًم٘مٝمري٦م  و ٙملم اهلل 

ًقة اًمٕمٌد ذم ومٜم٤مهٝم٤م إومٜم٤مء اًمٕمٌد قمـ ٟمٗمًف: وسمٕمد نذا اعم٘م٤مم إيم٤ًمؤه سمٙم

وُمـ نٜم٤م يٕمٚمؿ أن اًمً،قد ومٜم٤مء  ايت  ٕن . إصٗمٞم٤مء  إسم٘م٤مؤه سمٕمد اإلومٜم٤مء

اًمريمقع أول  ونق نذه اعم٘م٤مُم٤مت  واًمً،قد صم٤من ومٚمٞمس نق إٓ ُم٘م٤مم اًمٗمٜم٤مء 

ذم اًمذات  ويٕمٚمؿ أيْم٤م أن اًم٘مرب اعمٓمٚمؼ اًمذي حيّمؾ ذم اًمً،قد  ٓ 
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٤م، ٓ سمد يتٞمّن إٓ سمحّمقل اًمريمقع قمغم احل٘مٞم٘م٦م  وُمـ أراد أن يّمٚمح ًمٚم 

سمٕمد سمٞم٤من  ×ُمـ أن حيّّمؾ اًم٘مرب اًمريمققمل  وأدب اًمريمقع  صمؿ أٟمف

ًمٓم٤مهػ اًمريمقع  واًمً،قد  وهاهرمه٤م  أؿم٤مر إمم آداسمف اًم٘مٚمٌٞم٦م 

ًمٚمٛمتقؾمٓملم  ونل أُمقر سمٕمْمٝم٤م ُمـ إُمقر اًمٕم٤مُم٦م اًمتل  يمرٟم٤من٤م ذم 

 . اعم٘مدُم٤مت  وسمٕمْمٝم٤م ظم٤مص سم٤مًمريمقع

 الشكَع هيفٖ سفغ الشأس  (د
وـامل »: ×ًمقىمقف ذم اًمٙم رات إؾملهٞم٦م  ىم٤ملّهه اًمرضمقع قمـ ا

: ٕن اًمٕم٤مسمد اًم٤ًمًمؽ سمٕمدُم٤م طمّمٚم٧م ًمف (9)شافتوحقد كػي افصػات ظـه

طم٤مًم٦م اًمّمحق ُمـ اًمٗمٜم٤مء إؾملهل  يِم٤مند ىمّمقره  وشم٘مّمػمه  ٕن ُمٌدأ 

اخلٓمٞمئ٦م أدُمٞم٦م  اًمتل قمغم اًمذّري٦م أن دمؼمن٤م  نق اًمتقضمف إمم اًمٙم رات 

ِم،رة  وم٢م ا قمرف اًمٕمٌد ًمٜمٗمًف  ونل  ري٦م إؾملهٞم٦م  اًمتل نل سم٤مـمـ اًم

ف  وآدم  ظمٓمٞمئتٝم٤م  ؤدم  ونق إصؾ  ظمٓمٞمئتف  ومٞمٓمٚمع قمغم ُم٘م٤مم شمذًّمٚم

وٟم٘مّم٤مٟمف: ويتٝمٞم٠م ًمرومع ظمٓمٞمئتف سمخٗمض اجلٜم٤مح ذم طمية اًمٙمؼمي٤مء: وي٘مٞمؿ 

صٚمٌف قمـ نذا اعم٘م٤مم  ويرومع اًمٙم رات إؾملهٞم٦م سمٕمد رومع اًمرأس سم٤مًمتٙمٌػم  

وآداسمف . واعمًٙمٜم٦م  وأصؾ اًمؽماسمٞم٦م  صٗمر اًمٞمد ويتقضّمف إمم ُمٜمزل اًمذًّم٦م 

اعمٝمّٛم٦م نل قمروم٤من قمٔمؿ ظمٓمر اعم٘م٤مم  وإ اىمتف اًم٘مٚم٥م سم٤مًمتذيمر  واعم،٤مندة 
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ذم اًمتقضّمف إمم طمية اًمذات  وشمرك اًمتقضّمف إمم اًمٜمٗمس طمتك إمم ُم٘م٤مم  ًّم٦م 

 . ٟمٗمًف

إن اًمتذيمر اًمت٤مم حلية احلؼ  واًمتقضّمف اعمٓمٚمؼ سم٤ٌمـمـ اًم٘مٚم٥م إمم شمٚمؽ 

٘مدؾم٦م  ُمقضم٥م ٟٓمٗمت٤مح اًمٕملم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٚم٘مٚم٥م  وحيّمؾ سمف ًم٘م٤مء اًمذات اعم

 . (9)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿اهلل  ونق ىمّرة قملم إوًمٞم٤مء 

 فٖ سشُّ اإلجوالٖ (أ
ونق قمٜمد أصح٤مب اًمٕمروم٤من  وأرسم٤مب اًم٘مٚمقب  شمرك اًمٜمٗمس  وهمٛمض  

اًمٕملم قمّل ؾمقى احلؼ: واًمتح٘مٞمؼ سم٤معمٕمراج اًمٞمقٟمز  اًمذي طمّمؾ 

زول  واًمدظمقل ذم سمٓمـ احلقت  سم٤مًمتقضّمف إمم أصٚمف سمال رؤي٦م سم٤مًمٜم

احل،٤مب: وذم ووع اًمرأس قمغم اًمؽماب  إؿم٤مرة إمم رؤي٦م مج٤مل اجلٛمٞمؾ ذم 

سم٤مـمـ ىمٚم٥م اًمؽماب  وأصؾ قم٤ممل اًمٓمٌٞمٕم٦م: وآداسمف اًم٘مٚمٌٞم٦م قمروم٤من طم٘مٞم٘م٦م 

اًمٜمٗمس  وأصؾ ضمذر وضمقده  وووع أم اًمدُم٤مغ  ونل ُمريمز ؾمٚمٓم٤من 

 أدٟمك قمت٦ٌم ُم٘م٤مم اًم٘مدس  ورؤي٦م قم٤ممل اًمٜمٗمس  وقمرش اًمروح  قمغم

إرض  واًمؽماب  قمت٦ٌم عم٤مًمؽ اعمٚمقك  ومّن اًمقوع اًمً،قدي همٛمض 

اًمٕملم قمـ اًمٜمٗمس: وأدب ووع اًمرأس قمغم اًمؽماب إؾم٘م٤مط أقمغم ُم٘م٤مُم٤مت 
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ٟمٗمًف قمـ قمٞمٜمف  ورؤيتٝم٤م أىمؾ ُمـ اًمؽماب: وإ ا يم٤من ذم اًم٘مٚم٥م ؿم٤مه٦ٌم ذم 

٤م  ومٝمق ٟمٗم٤م  قمٜمد أرسم٤مب اًمدقم٤موى اًمتل شمِمػم إوو٤مع اًمّمالشمٞم٦م اًمٞمٝم

اعمٕمروم٦م  وعم٤م يم٤من ظمٓمر نذا اعم٘م٤مم  أقمٔمؿ إظمٓم٤مر: ومٞمٚمزم اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل 

ؽ سمذيؾ قمٜم٤مي٦م احلؼ ضمّؾ وقمال سم،ٌٚمتف اًمذاشمٞم٦م  وومٓمرشمف اًم٘مٚمٌٞم٦م   ًّ أن يتٛم

 . وي٠ًمًمف اًمٕمٗمق قمـ اًمت٘مّمػمات سم٤مًمذًّم٦م  واعمًٙمٜم٦م

 ×آداب السجَد ػٌذ الصادق (ب
واهلل، من أتى بحؼقؼة افسجود، وفو  ما خرس،»: ×ورد قمـ اًمّم٤مد 

ـان دم افعؿر مّرة واحدة؛ وما أؾؾح من خال برّبه دم مثل ذفك احلال 

تشبقفا بؿخادع كػسه، ؽاؾال، ٓهقا ظاّم أظده اهلل فؾساجدين من أكس 

وٓ بُعد ظن اهلل أبدا، من أحسن تؼّربه دم . افعاجل، وراحة أجل

ء أدبه، وضّقع حرمته، بتعّؾق ؿؾبه افسجود؛ وٓ ؿرب إفقه أبدا من أشا

بسواه دم حال شجوده؛ ؾاشجد شجود متواضع هلل تعاػ، ذفقل، ظؾم أكه 

ُخؾق من تراب يطمه اخلؾق؛ وأكه اختذك من كطػة يستؼذرها ـل أحد، 

وـّون ومل يؽن؛ وؿد جعل اهلل معـى افسجود شبب افتؼرب إفقه بافؼؾب، 

ؽره؛ أٓ ترى دم افظاهر أكه ٓ  وافرّس، وافروح؛ ؾؿن ؿرب مـه، بعد من

يستوي حال افسجود إٓ بافتواري ظن مجقع إصقاء، وآحتجاب ظن 

ـل ما تراه افعقون، ـذفك أمر افباضن، ؾؿن ـان ؿؾبه متعؾؼا دم صالته 

بقء دون اهلل تعاػ، ؾفو ؿريب من ذفك افقء، بعقد ظن حؼقؼة ما أراد 
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: اهلل مـه دم صالته، ؿال )ظز وجل(

ٓ أضّؾع ظذ ؿؾب ظبد، : ؿال اهلل تعاػ»: ’، وؿال رشول اهلل(9)﴾چ

ؾاظؾم ؾقه حب اإلخالص فطاظتي فوجفي، وابتغاء مرضايت، إٓ توفقت 

تؼويؿه، وشقاشته؛ ومن اصتغل بغري، ؾفو من ادستفزئغ بـػسه؛ 

 . (2)«ومؽتوب اشؿه دم ديوان اخلارسين

 السجَد ركشفٖ  (ت
ىم٤مل ًمٜم٤م »  (3)﴾ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿حلدي٨م اًمنميػ أٟمف عم٤م ٟمزًم٧م ذم ا 

ں ڻ ڻ ﴿: اضمٕمٚمقن٤م ذم ريمققمٙمؿ  ومٚمل ٟمزًم٧م: ’رؾمقل اهلل

 . (5)شاجعؾوها دم شجودـم: ’  ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل(4)﴾ڻ

: وًمٕمؾ (6)شؾلول ما اختار فـػسه افعّع افعظقم»: وذم احلدي٨م اًمنميػ

 . إول ذم إؾملء اًمّمٗم٤مشمٞم٦م اًمٕمكّم نق إول ُمـ إؾملء اًمذاشمٞم٦م  واًمٕمٔمٞمؿ

  اوذم اًمً،قد  يم٤ًمهر إوو٤مع اًمّمالشمٞم٦م  نٞم٠مة  وطم٤مًم٦م  و يمرً 

: ونذه إُمقر ًمٚمٙمّٛمؾ: أُم٤م ًمٚمٛمتقؾمٓملم ومٝمٞم٠مشمف إراءة اعمؽمسم٦م  وشمرك اوه  
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آؾمتٙم٤ٌمر  واًمٕم،٥م  وإرهم٤مم إٟمػ  ونق ُمـ اعمًتح٤ٌمت اعم١ميمدة  سمؾ 

  واًمتذيّمر  واًمتقاوع  شمريمف ظمالف آطمتٞم٤مط  إفمٝم٤مرا ًمٙملل اًمتخْمع

 . ونق اًمتقضّمف إمم أصٚمف  واًمتذًمؾ ًمٜمِم٠مشمف

إن ووع رؤؾم٤مء إقمْم٤مء اًمٔم٤منرة قمغم أرض اًمذًّم٦م  واعمًٙمٜم٦م   

وشمٚمؽ إقمْم٤مء نل حم٤مل اإلدراك  وفمٝمقر اًمتحريؽ  واًم٘مدرة  ونل 

إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م  أو اًم لٟمٞم٦م  قمالُم٦م اًمتًٚمٞمؿ اًمت٤مم  وشم٘مديؿ مجٞمع اًم٘مقى  

خلٓمٞمئ٦م أدُمٞم٦م  وم٢م ا ىمقي شمذيمر نذه اعمٕم٤م، ذم اًم٘مٚم٥م  واخلروج قمـ ا

يٜمٗمٕمؾ هب٤م شمدرجي٤م  ومتحّمؾ طم٤مًم٦م نل طم٤مًم٦م اًمٗمرار ُمـ اًمٜمٗمس  وشمرك رؤي٦م 

اًمٜمٗمس  وٟمتٞم،٦م نذه احل٤مًم٦م طمّمقل طم٤مًم٦م إٟمس  وشمٕم٘مٌٝم٤م اخلٚمقة اًمت٤مُم٦م  

 . وشمٔمٝمر اعمح٦ٌم اًمٙمٚمٞم٦م

قصٞمػ  وأُم٤م  يمر اًمً،دة  ومٛمت٘مّقم سم٤مًمتًٌٞمح  ونق اًمتٜمزيف قمـ اًمت

وقمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمر  أو اًمتٜمزيف قمـ اًمتٙم ػم إؾملهل  أو اًمتٜمزيف قمـ 

اًمتقطمٞمد: ٕن اًمتقطمٞمد شمٗمٕمٞمؾ: ونق اًمذن٤مب ُمـ اًمٙم رة إمم اًمقطمدة  

ونذا ٓ خيٚمق قمـ ؿم٤مه٦ٌم اًمتٙم ػم  واًمتنميؽ: وإن اًمتقصٞمػ سم٤مًمٕمٚمق 

ؾملء اًمذايت  واًمتحٛمٞمد  ًمٞمس ظم٤مًمٞم٤م ُمـ ؿم٤مه٦ٌم نذه اعمٕم٤م،: واًمٕمكّم ُمـ إ

نق أول : اًمذاشمٞم٦م  وقمغم رواي٦م اًمٙم٤مذم نق أول اؾمؿ اختذه اهلل ًمٜمٗمًف  يٕمٜمل

دمكم اًمذات ًمٜمٗمًف: واًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ إ ا ومٜمل قمـ ٟمٗمًف ذم نذا اعم٘م٤مم  وشمرك 

 . اًمٕم٤ممل  وُم٤م ومٞمف  ومٞمٜم٤مًمف اًمٗمخر هبذا اًمت،كم اًمذايت
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واقمٚمؿ أٟمف عم٤م يم٤من اًمريمقع أول  واًمً،قد صم٤من  ومٞمٗمؽم  اًمتًٌٞمح  

حٛمٞمد ومٞمٝم٤م سمٗمرو : ويٗمر  اًمرب ذم اعم٘م٤مُملم: ٕن اًمرب ُمـ إؾملء واًمت

اًمذاشمٞم٦م  واًمّمٗم٤مشمٞم٦م  وإومٕم٤مًمٞم٦م  سم٤مٓقمت٤ٌمرات اًم الصم٦م: ومٌٜم٤مء قمغم  ًمؽ  

ًمٕمٚمف ُمـ إؾملء اًمٗمٕمٚمٞم٦م   ﴾پ پ پ پوم٤مًمرب ذم ﴿

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٘م٤مم اًم٘مٞم٤مم: ونق ُم٘م٤مم اًمتقطمٞمد إومٕم٤مزم: وذم اًمريمقع ُمـ إؾملء 

٤مؾم٦ٌم أن اًمريمقع ُم٘م٤مم شمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت: وذم اًمً،قد ُمـ اًمّمٗم٤مشمٞم٦م  سمٛمٜم

واًمتًٌٞمح  . إؾملء اًمذاشمٞم٦م  سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أن اًمً،قد ُم٘م٤مم شمقطمٞمد اًمذات

 . واًمتحٛمٞمد  اًمقاىمٕم٤من ذم يمؾ ُم٘م٤مم  يرشمٌٓم٤من سمذًمؽ اعم٘م٤مم

 تٌثِ٘ ػشفاًٖ 
إن اًم٤ًمًمؽ إمم اهلل  إ ا ومٜمل قمـ ومٕمٚمف سم٤مًم٘مدم اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م  وطمّمٚم٧م ًمف  

ٕومٕم٤مزم  واعمحق ذم اعم،٤مل اًمٗمٕمكم  وم٤محلؼ شمٕم٤ممم يت،غم طم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد ا

ًم٘مٚمٌف سمح٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾمٌف: ويمؾ دمّؾ حيّمؾ ًمف ذم نذه احل٤مًم٦م  نق دمّؾ 

ومٕم٤مزم  وُمـ إؾملء اإلومٕم٤مًمٞم٦م: وم٢م ا دم٤موز قمـ اًمت،ٚمٞم٤مت إومٕم٤مًمٞم٦م  وأحّمك أ

ذم طمية إؾملء  واًمّمٗم٤مت  وطمّمؾ ًمف اًمٗمٜم٤مء اًمّمٗم٤ميت  ومت،ٚمٞم٤مت 

٘مٚمٌف دمٚمٞم٤مت سم٠مؾملء اًمّمٗم٤مت  وإظم٤ٌمراشمف ُمـ إؾملء احلؼ شمٕم٤ممم ًم

وم٢م ا طمّمؾ ًمف ُم٘م٤مم اعمحق اًمذايت  واًمٗمٜم٤مء اًمذايت  يت،غم احلؼ . اًمّمٗم٤مشمٞم٦م

شمٕم٤ممم ًم٘مٚمٌف سم٤مٕؾملء اًمذاشمٞم٦م  وشمٙمقن ُمِم٤منداشمف ُمِم٤مندات إؾملء اًمذاشمٞم٦م  

 . وإظم٤ٌمرشمف شمٙمقن قمـ نذا اعم٘م٤مم
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ي٦م  دمّؾ سم٤مٕؾملء إن دمٚمٞم٤مت احلؼ ذم طمية إطمد: وأن ٟم٘مقل

اًمذاشمٞم٦م: ودمّٚمٞمف ذم احلية اًمقاطمدي٦م دمّؾ سم٠مؾملء اًمّمٗم٤مت: ودمّٚمٞمف ذم 

طميات إقمٞم٤من اخل٤مرضمٞم٦م دمّؾ سم٠مؾملء إومٕم٤مل  وًمٕمؾ أي٤مت اًمنميٗم٦م 

إمم آظمر .. (9)﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: ذم آظمر ؾمقرة احلنم ُمـ

 . إؿم٤مرة إمم اعم٘م٤مُم٤مت اًم الصم٦م  واهلل اًمٕم٤مملاًمًقرة 

 فٖ أسشاس السجذٓ ٍركشّا ٍسفغ الشأس هٌْا( ث
ؾم،دة اًمٖمٌم  واًمّمٕمؼ  يمل ذم طمدي٨م اعمٕمراج  ٟمتٞم،٦م ُمِم٤مندة أٟمقار 

اًمٕمٔمٛم٦م ًمٚمحؼ: وم٢م ا ص٤مر اًمٕمٌد سمال طمقاس قمـ ٟمٗمًف  وطمّمٚم٧م ًمف طم٤مًم٦م 

اعمحق  واًمّمٕمؼ  ومتِمٛمٚمف اًمٕمٜم٤مي٦م إزًمٞم٦م  ويٚمٝمؿ سم٤مإل ٤مم اًمٖمٞمٌل: و يمر 

وم٢م ا أوم٤م  شمِمتٕمؾ ذم . اًمّمحق  واإلوم٤مىم٦ماًمً،قد  وشمٙمراره  حلّمقل طم٤مًم٦م 

ىمٚمٌف ٟم٤مر اؿمتٞم٤م  ُمِم٤مندة ٟمقر احلؼ  ويرومع اًمرأس قمـ اًمً،دة  ومػمى ذم 

ٟمٗمًف سم٘م٤مي٤م ُمـ إٟم٤مٟمٞم٦م  ومٞمِمػم سم٤مًمٞمد إمم رومْمٝم٤م  ومٞمت،غم ًمف ٟمقر اًمٕمٔمٛم٦م صم٤مٟمٞم٤م  

وحير  سم٘مٞم٦م إٟم٤مٟمٞم٦م  ويٗمٜمك ُمـ اًمٗمٜم٤مء  وحتّمؾ ًمف طم٤مًم٦م اعمحق اًمٙمكم اعمٓمٚمؼ  

ت٤مم احل٘مٞم٘مل ونق يٙمؼّم اهلل: وم٤معم٤ًمقمد اًمٖمٞمٌل سم٢م ٤مُمف إ يم٤مر  واًمّمٕمؼ اًم

يٛمٙمٜمف ذم اعم٘م٤مم  وشمٕمرض ًمف طم٤مًم٦م اًمّمحق ذم نذا اعم٘م٤مم  ونق صحق 

اًمقٓي٦م  وُمٜمزه قمـ يمؾ اطمت،٤مب  واظمتالط ظمٚم٘مل: وطم٤مًم٦م اًمتِمٝمد  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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واًمًالم  ومه٤م ُمـ أطمٙم٤مم اًمٙم رة  حتّمؾ ًمف أيْم٤م ذم نذا اًمّمحق  سمٕمد 

 . قل إمم نٜم٤م شمتؿ وشمٙمٛمؾ داهرة اًمًػم اإلٟم٤ًم،اعمحق  وقمٜمد اًمقص

 التشُّْـذفٖ آداب  (أ
اقمٚمؿ أن اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م  واًمرؾم٤مًم٦م  ذم إ ان  واإلىم٤مُم٦م: مه٤م ُمـ 

ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمّمالة  وُمٝمٞمّئ٤مت اًمقرود ومٞمٝم٤م: وذم اًمتِمٝمد  ونق اخلروج ُمـ 

وذم آظمر اًمّمالة  شمذيّمر اًمٕمٌد  اًمٗمٜم٤مء إمم اًمٌ٘م٤مء  وُمـ اًمقطمدة إمم اًمٙم رة:

اًم٤ًمًمؽ أن طم٘مٞم٘م٦م اًمّمالة طمّمقل اًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل  واًمِمٝم٤مدة سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م 

ُمـ ُم٘م٤مُم٤مهت٤م اًمِم٤مُمٚم٦م  اًمتل شمٙمقن ُمع اًم٤ًمًمؽ ُمـ أول اًمّمالة إمم آظمرن٤م: 

وومٞمٝم٤م ّه أوًمٞم٦م احلؼ ضمؾ وقمال  وآظمريتف: وومٞمٝم٤م ّه قمٔمٞمؿ  ونق أن ؾمٗمر 

: ومٚمٚم٤ًمًمؽ أن يتقضّمف ذم (9)﴾ېئۈئ ۈئ ﴿اًم٤ًمًمؽ ُمـ اهلل إمم اهلل  

مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت إمم نذا اعم٘مّمد  ويقصؾ إمم اًم٘مٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م وطمداٟمٞم٦م احلؼ  

وأًمقنٞمتف: ويّمٜمع اًم٘مٚم٥م إ ٞم٤م ذم نذا اًمًٗمر اعمٕمراضمل  ًمتٙمقن ؿمٝم٤مدشمف 

طم٘مٞم٘مٞم٦م  وشمتٜمّزه قمـ اًمٜمٗم٤م  واًمنمك: وًمٕمؾ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م إؿم٤مرة إمم أن 

اخل٤مشمؿ  ذم نذا اعمٕمراج اًمًٚمقيمل ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت ُم٤ًمقمدة اًمقزّم اعمٓمٚمؼ  واًمٜمٌل 

اًمِم٤مُمٚم٦م  اًمتل ٓ سمّد ًمٚم٤ًمًمؽ ُمـ أن يتقضمف إًمٞمٝم٤م ذم مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت: ويتْمح 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ّه إوًمٞم٦م وأظمري٦م  اًمذي نق ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمقٓي٦م ٕنٚمٝم٤م: وًمٞمٕمٚمؿ أن 

صمٛم٦م ومرىم٤م سملم اًمِمٝم٤مدة ذم أول اًمّمالة  واًمِمٝم٤مدة ذم اًمتِمّٝمد: ٕن اًمِمٝم٤مدة ذم 

  ؿمٝم٤مدة ىمٌؾ اًمًٚمقك  ونل ؿمٝم٤مدة شمٕمٌدي٦م  أو شمٕم٘مٚمٞم٦م  ونذه اًمتل ذم أو ٤م

آظمرن٤م  ؿمٝم٤مدة سمٕمد اًمرضمقع: ونل ؿمٝم٤مدة حت٘م٘مٞم٦م  أو  ّٙمٜمٞم٦ّم: ومٚمٚمِمٝم٤مدة ذم 

اًمتِمٝمد ظمٓمر قمٔمٞمؿ  ٕهن٤م دقمقى اًمتح٘مؼ  واًمتٛمٙمـ: ودقمقى اًمرضمقع إمم 

ُمـ اًمٙم رة سمال اطمت،٤مب  ونذا اعم٘م٤مم اًمِم٤مُمخ همػم طم٤مصؾ ُٕم ٤مًمٜم٤م  سمؾ ًمٞمس 

اعمتقىمع طمّمقًمف  وٟمحـ ذم نذه احل٤مل  وم٤مٕدب ذم طمية اًم٤ٌمري أن ٟمٜمٔمر 

إمم ىمّمقرٟم٤م  و ًّمتٜم٤م  وٟم٘مّمٜم٤م  وقم،زٟم٤م  وُمًٙمٜمتٜم٤م: وٟمتقضّمف إمم ضمٜم٤مسمف 

إ ٜم٤م ًمٞمس ًمٜم٤م ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت إوًمٞم٤مء  وُمدارج : اعم٘مدس سم٤مٟمٗمٕم٤مل  وٟم٘مقل

إصٗمٞم٤مء  ويملل اعمخٚمّملم  وؾمٚمقك اًم٤ًمًمٙملم  طمظ ؾمقى أًمٗم٤مظ 

ة: وىمٜمٕمٜم٤م قمـ مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت سم٘مٞمؾ  وىم٤مل  وٓ حتّمؾ ُمٜمف يمٞمٗمٞم٦م  وٓ ُمٕمدود

إ ٜم٤م  طم٥م اًمدٟمٞم٤م  وشمٕمٚم٘م٤مهت٤م  طم،ٌٜم٤م قمـ طمية اًم٘مدس  وحمٗمؾ . طم٤مل

إٟمس  إٓ أن شم٤ًمقمدٟم٤م  ٟمحـ اًم٤ًمىمٓملم  سمٚمٓمٗمؽ اخلٗمّل  ودمؼم ُم٤م ؾمٌؼ 

 . ُمٜم٤م  ومٚمٕمٚمٜم٤م ٟمًتٞم٘مظ ُمـ ٟمقم اًمٖمٗمٚم٦م  وٟم،د ـمري٘م٤م إمم حمي اًم٘مدس

 ×ب التَشُّْـذ ػٌذ الصادقآدا (ب
اًمتِمّٝمد صمٜم٤مء قمغم اهلل  ومٙمـ قمٌدا ًمف ذم اًمّن  »: ×قمـ اًمّم٤مد 

ظم٤موٕم٤م ًمف ذم اًمٗمٕمؾ  يمل أٟمؽ قمٌد ًمف سم٤مًم٘مقل  واًمدقمقى: وصؾ صد  

  وأُمرك أن شمٕمٌده سم٘مٚمٌؽ  اًم٤ًمٟمؽ سمّمٗم٤مء هك  وم٢مٟمف ظمٚم٘مؽ قمٌدً 
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ؽ ًمف سمرسمقسمٞمتف ًمؽ  وشمٕمٚمؿ أن تيوًم٤ًمٟمؽ  وضمقارطمؽ  وأن حت٘مؼ قمٌقد

ٟمقايص اخلٚمؼ سمٞمده  ومٚمٞمس  ؿ ٟمٗمس  وٓ حلظ إٓ سم٘مدرشمف  وُمِمٞمئتف  ونؿ 

ىم٤مل اهلل قمز . قم٤مضمزون قمـ إشمٞم٤من أىمؾ رء ذم ممٚمٙمتف إٓ سم٢م ٟمف  وإرادشمف

ى ائ  ىې ې ې ې ۉۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿: وضمؾ

بافػعل، ـام أكك ظبد  اصاـرً  اؾؽن ظبًد : (9)﴾ائ ەئ ەئ

ؾنكه خؾؼك  ذاـر بافؼول، وافدظوى؛ وصل صدق فساكك بصػاء رّسك؛

ؾعز وجل أن تؽون إرادة، ومشقئة، ٕحد إٓ بسابق إرادته، ومشقئته؛ 

وبافعبادة دم أداء أوامره؛ وؿد أمر   ؾاشتعؿل افعبودية دم افرضا بحؽؿه

ؾلوصل صالته بصالته، وضاظته بطاظته، وصفادته  ’بافصالة ظذ كبقه

صالته،  بشفادته، واكظر ٓ يػوتك برـات معرؾة حرمته، ؾتحرم ؾائدة

وأمره بآشتغػار فك، وافشػاظة ؾقك؛ إن أتقت بافواجب دم إمر، 

 . (2)شوافـفي، وافسـن، وأداب، وتعؾم جؾقل مرتبته ظـد اهلل ظز وجل

إ ا رضمع اًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ قمـ ُم٘م٤مم اًمً،قد  اًمذي هه اًمٗمٜم٤مء  وطمّمٚم٧م 

قمـ اخلٚمؼ إمم طم٤مل  ًمف طم٤مًم٦م اًمّمحق  واًمِمٕمقر: ورضمع ُمـ طم٤مًم٦م اًمٖمٞم٦ٌم

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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احلْمقر: ومٞمًٚمؿ قمغم اعمقضمقدات ؾمالم ُمـ رضمع ُمـ اًمًٗمر  واًمٖمٞم٦ٌم: ومٗمل 

اسمتداء اًمرضمقع ُمـ اًمًٗمر  يًٚمؿ قمغم اًمٜمٌل إيمرم: ٕٟمف سمٕمد اًمرضمقع ُمـ 

كحن إوفون »اًمقطمدة إمم اًمٙم رة  وم٤محل٘مٞم٘م٦م إوًمٞم٦م نل دمكم طم٘مٞم٘م٦م اًمقٓي٦م 

اعمقضمقدات قمغم ـمريؼ اًمتٗمّمٞمؾ   : صمؿ يتقضّمف إمم أقمٞم٤من ؾم٤مهر(9)شافسابؼون

واجلٛمع  وُمـ مل يٙمـ ذم صالشمف هم٤مه٤ٌم قمـ اخلٚمؼ  ومل ي٤ًمومر إمم اهلل  

وم٤مًمًالم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف سمال طم٘مٞم٘م٦م  وًمٞمس إٓ ًم٘مٚم٘م٦م ًم٤ًمن: وم٤مٕدب اًم٘مٚمٌل 

ًمٚمًالم ُمرشمٌط سم٤مٕدب ذم مجٞمع اًمّمالة  وإ ا مل حيّمؾ ًمف ذم نذه اًمّمالة  

ومل خيرج قمـ سمٞم٧م اًمٜمٗمس  ومال ؾمالم ًمف  اًمتل نل طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمراج  قمروج  

وإ ا يم٤من ًمف اًمًالُم٦م ُمـ شمٍموم٤مت اًمِمٞمٓم٤من  وشمٍموم٤مت اًمٜمٗمس إُّم٤مرة  

ومل يٙمـ ًمٚم٘مٚم٥م قمٚم٦م ذم ـمقل نذا اعمٕمراج احل٘مٞم٘مل  ومًالُمف طم٘مٞم٘مل  وإٓ 

سمٜم٤مء قمغم  ًمؽ ؾمالم طم٘مٞم٘مل  ’ ٟمٕمؿ اًمًالم قمغم اًمٜمٌل. ومال ؾمالم ًمف

نذا اًمًػم إمم اهلل  صٕمقدا  وٟمزوٓ   ذم نذا اًمًٗمر اعمٕمراضمل  وذم ’ٕٟمف

 . ُمتّمػ سم٤مًمًالُم٦م  وذم مجٞمع اًمًػم قم٤مر  وسمريء ُمـ شمٍموم٤مت همػم احلؼ

ل صالة، إمان؛ أي»: ×قمـ اًمّم٤مد  من أّدى : معـى افسالم دم دبرـ 

مان من بالء افدكقا، وبراءة من  ’أمر اهلل، وشـّة كبقّه خاصعا مـه ؿؾبه، ؾؾه ٕا

اشم من أشامء اهلل تعاػ، أودظه خؾؼه، فقستعؿؾوا ظذاب أخرة؛ وافسالم 

معـاه دم ادعامالت، وإماكات، واإلضاؾات، وتصديق مصاحبتفم ؾقام 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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بقـفم، وصحة معاذهتم، وإذا أردت أن تضع افسالم موضعه، وتمدي 

معـاه، ؾؾتتق اهلل، وفقسؾم مـك ديـك، وؿؾبك، وظؼؾك؛ وٓ تدكسفا بظؾؿة 

ك من أن تزمفم، ومتّؾفم، وتوحشفم مـك، بسوء ادعايص؛ وفتسؾم حػظت

معامؾتك إياهم؛ ثم صديؼك، ثم ظدوّك؛ ؾنن من مل يسؾم مـه من هو 

ؿرب إفقه، ؾإبعد أوػ؛ ومنٓ  يضع افسالم مواضعه هذه، ؾال شالم،  ٕا

اذبا دم شالمه، وإن أؾشاه دم اخلؾق ٓ تسؾقم )شّؾم (، وـانـ   . (9)شو

افسالم اشم من أشامء »: ر اًمًالم  وي٘مقلإمم ّه ُمـ أها ×يِمػم

ونذه إؿم٤مرة إمم ُمٔمٝمري٦م اعمقضمقدات ًمألؾملء  ،«اهلل تعاػ أودظه خؾؼه

اإل ٞم٦م  وٓ سمد ًمٚمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ ُمـ أن ئمٝمر نذه اًمٚمٓمٞمٗم٦م اإل ٞم٦م  اًمتل 

أودقم٧م  واظمتٗم٧م ذم سم٤مـمـ  اشمف  ومخػمشمف  ويًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم مجٞمع 

وآرشم٤ٌمـم٤مت: ويِمػم هب٤م إمم ممٚمٙم٦م  اعمٕم٤مُمالت  واعمٕم٤مذات  وإُم٤مٟم٤مت 

سم٤مـمٜمف  وفم٤منره: ويًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م احلؼ  وديـ احلؼ شمٕم٤ممم  ًمئال خيقن 

اًمقديٕم٦م اإل ٞم٦م  ومتني طم٘مٞم٘م٦م اًمًالم إمم مجٞمع ىمقاه اعمٚمٙمٞم٦م  واعمٚمٙمقشمٞم٦م  

وذم مجٞمع قم٤مداشمف  وقم٘م٤مهده  وأظمالىمف  وأقملًمف  ًمتًٚمؿ ٟمٗمًف ُمـ مجٞمع 

 . ٘مقى ـمري٘م٤م ًمتحّمٞمؾ نذه اًمًالُم٦ماًمت ×اًمتٍموم٤مت  وقمّرف

وًمٞمٕمٚمؿ أن ًمٚمت٘مقى ُمراشم٥م  وُمٜم٤مزل  ومت٘مقى اًمٔم٤منر نل طمٗمظ اًمٔم٤منر 

وشم٘مقى . قمـ اًم٘مذارات  وفمٚمٛم٦م اعمٕم٤ميص اًم٘م٤مًمٌٞم٦م: ونذه نل شم٘مقى اًمٕم٤مُم٦م

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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اًم٤ٌمـمـ نل طمٗمٔمف  وشمٓمٝمػمه  قمـ اإلومراط  واًمتٗمريط  وقمـ اًمت،٤موز قمـ 

.   ونذه شم٘مقى اخل٤مص٦مطمد آقمتدال ذم إظمال   واًمٖمراهز اًمروطمٞم٦م

وشم٘مقى اًمٕم٘مؾ طمٗمٔمف  وشمٓمٝمػمه  قمـ اًمتٍمف ذم اًمٕمٚمقم اإل ٞم٦م  واعمراد 

ُمـ اًمٕمٚمقم اإل ٞم٦م ُم٤م يٙمقن ُمرشمٌٓم٤م سم٤مًمنماهع  وإدي٤من اإل ٞم٦م  ونذه 

وشم٘مقى اًم٘مٚم٥م طمٗمٔمف قمـ ُمِم٤مندة همػم احلؼ  . شم٘مقى أظمّص اخلقاص

 . وُمذايمراشمف  ونذه شم٘مقى إوًمٞم٤مء

أكا »: اًمنميػ اًمذي ي٘مقل احلؼ شمٕم٤ممم ومٞمفواعم٘مّمقد ُمـ احلدي٨م 

ونذه اخلٚمقة نل أومْمؾ . اخلٚمقة اًم٘مٚمٌٞم٦م ،(9)«جافسـيجؾقس من 

ومٛمـ اشمّمػ . اخلٚمقات  واخلٚمقات إظمر ُم٘مدُم٦م حلّمقل نذه اخلٚمقة

سم،ٛمٞمع ُمراشم٥م اًمت٘مقى  يًٚمؿ ديٜمف  وقم٘مٚمف  وروطمف  وىمٚمٌف  ومجٞمع ىمقاه 

وٓ  ؾ  وٓ شمْم،ر  وٓ  اًمٔم٤منرة  واًم٤ٌمـمٜم٦م  وشمًٚمؿ طمٗمٔمتف اعمقيمٚم٦م سمف 

شمتقطمش ُمٜمف: وُمـ يم٤من هبذه اًمّمٗم٦م  شمٙمقن ُمٕم٤مُمالشمف  وُمٕم٤مذشمف صدي٘مف  

وقمدوه  سمٓمريؼ اًمًالُم٦م  سمؾ يٜم٘مٓمع ضمذر اًمٕمداوة قمـ سم٤مـمـ ىمٚمٌف  وإن 

يم٤من اًمٜم٤مس يٕم٤مدوٟمف: وُمـ مل يٙمـ ؾم٤معم٤م ذم مجٞمع اعمراشم٥م  ومٝمق حمروم ُمـ 

اًمٜمٗم٤م  سمٛم٘مدار  ًمؽ  ومٞمض اًمًالم سمٛم٘مدار قمدم ؾمالُمتف  وىمري٥م ُمـ أومؼ 

 . ٟمٕمق  سم٤مهلل ُمٜمف  واًمًالم

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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 :ونل ُمت٘مقُم٦م سم٠مريم٤من أرسمٕم٦م

 التسث٘ح: الشكي األٍل
اًمتًٌٞمح نق اًمتٜمزيف قمـ اًمتقصٞمػ سم٤مًمتحٛمٞمد  واًمتٝمٚمٞمؾ: ونق ُمـ  

ِم٤مُمٚم٦م  واًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ ٓ سمد ُمـ أن يتقضّمف إًمٞمف ذم مجٞمع اعم٘م٤مُم٤مت اًم

اًمٕم٤ٌمدات  وحيٗمظ ىمٚمٌف قمـ دقمقى اًمتقصٞمػ  واًم ٜم٤مء قمغم احلؼ: وٓ 

ئمٜمـ أن ذم إُمٙم٤من اًمٕمٌد اًم٘مٞم٤مم سمحؼ اًمٕمٌقدي٦م  ومْمال قمـ اًم٘مٞم٤مم سمحؼ 

اًمرسمقسمٞم٦م  اًمذي اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف أقملم آُم٤مل اًمٙمٛمؾ  وشم٘م٤مست قمـ  يٚمف 

إن يملل اعمٕمروم٦م : اعمٕمروم٦م ومٚمٝمذه اجلٝم٦م ىم٤مًمقا أيدي إيم٤مسمر ُمـ أصح٤مب

 . ٕنؾ اعمٕم٤مرف  قمروم٤من قم،زنؿ

وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمتحٛمٞمد  واًمتٝمٚمٞمؾ  ُمتْمٛمٜم٤من ًمٚمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم  وومٞمٝمل 

ؿم٤مه٦ٌم اًمتحديد  واًمتٜم٘مٞمص  سمؾ ؿم٤مه٦ٌم اًمتِمٌٞمف  واًمتخٚمٞمط  ومٞمٚمزم اًمٕمٌد 

 اًم٤ًمًمؽ أن جيٕمؾ ٟمٗمًف ذم طمّمـ اًمتًٌٞمح واًمتٜمزيف  احلّملم  ًمٞمتٝمٞم٠م

ًمٚمقرود ومٞمف  ويٗمّٝمؿ سم٤مـمـ ىمٚمٌف أن احلؼ  ضمّٚم٧م قمٔمٛمتف  ُمٜمّزه قمـ اًمتٕمٞمٜم٤مت 
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اخلٚم٘مٞم٦م  واًمتٚمٌس سمٛمالسمس اًمٙم رات  يمل يتٜمّزه وروده ذم اًمتحٛمٞمد قمـ 

 . ؿم٤مه٦ٌم اًمتٙم ػم

التحو٘ذ : الشكي الخاًٖ  
ونق ُم٘م٤مم اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم  اًمذي يٜم٤مؾم٥م طم٤مل اًم٘مٞم٤مم واًم٘مراءة: ومٚمٝمذا 

اًمريمٕمتلم إظمػمشملم ىم٤مهٛم٦م ُم٘م٤مم احلٛمد: يم٤مٟم٧م نذه اًمتًٌٞمح٤مت ذم 

وٟمٗمٞمد اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم  يمل  يمرٟم٤م ذم . واعمّمكم خمت٤مر أن ي٘مرأ احلٛمد ُمٙم٤مهن٤م

احلٛمد  ُمـ طمٍم احلٛمد سم٤محلؼ شمٕم٤ممم  وشم٘مٍم يد اًمٕمٌد قمـ اعمح٤مُمد 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿: سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  وٟمقصؾ إمم ؾم٤مُمٕم٦م اًم٘مٚم٥م

پ پ پ ڀ ﴿  وٟمذيؼ  اه٘م٦م اًمروح طم٘مٞم٘م٦م (9)﴾ېئ

وٟمْمع رؤي٦م اًمٜمٗمس  وطمٌٝم٤م  حت٧م ىمدُمل  ؛(2)﴾ڀ ڀ ڀ

اًمًٚمقك: يمل ٟمّمؾ إمم ُم٘م٤مم احلٛمد  وٟمخّٚمص اًم٘مٚم٥م ُمـ ُمِم٘م٦م حتٛمؾ صم٘مؾ 

 . ُمٜم٦ّم اخلٚمؼ

 التْل٘ل : الشكي الخالج
: وًمف ُم٘م٤مُم٤مت  ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم ٟمٗمل إًمقنٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م  ونق قم٤ٌمرة أظمرى قمـ

ٓ ُم١مصمر ذم اًمقضمقد إٓ اهلل  ونذا ي١ميمد طمٍم اًمتحٛمٞمد  سمؾ يقضم٥م 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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حلٍم  وي٥ًٌم ًمف: ٕن ُمراشم٥م اًمقضمقد اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م  فمّؾ طم٘مٞم٘م٦م وضمقد ا

احلؼ  ضمٚم٧م ىمدرشمف  ورسمط حمض  وًمٞمس ًمٌمء ُمٜمٝم٤م سمقضمف ُمـ 

آؾمت٘مالل  واًم٘مٞم٤مم  سمٜمٗمًف: ومٚمٝمذا ٓ يّمح أن يٜم٥ًم اًمت٠مصمػم اإلجي٤مدي 

إًمٞمٝم٤م سمقضمف: ٕن اًمالزم ذم اًمت٠مصمػم آؾمت٘مالل ذم اإلجي٤مد  وآؾمت٘مالل ذم 

طم٘مٞم٘م٦م : ٚمزم آؾمت٘مالل ذم اًمقضمقد  وسمٕم٤ٌمرة أنؾ اًمذو اإلجي٤مد  ُمًت

ڳ ڳ ﴿وُمٕمٜمك . اًمقضمقدات اًمٔمّٚمٞم٦م فمٝمقر ىمدرة احلؼ ذم اعمراهل اخلٚم٘مٞم٦ّم

  ُمِم٤مندة وم٤مقمٚمٞم٦م احلؼ  وىمدرشمف ذم اخلٚمؼ  وٟمٗمل اًمتٕمٞمٜم٤مت ﴾ڳ ڱ

 . اخلٚم٘مٞم٦ّم  وإومٜم٤مء ُم٘م٤مم وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٚمؼ ذم احلؼ  وإومٜم٤مء شم٠مصمػمنؿ ومٞمف شمٕم٤ممم

:   أي﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿تٝمٚمٞمؾ  ٟمٗمل اعمٕمٌقد همػم احلؼ: ووُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًم 

وسمٜم٤مء قمغم نذا ُم٘م٤مم  وم٤مًمتٝمٚمٞمؾ ٟمتٞم،٦م عم٘م٤مم اًمتحٛمٞمد  . ٓ ُمٕمٌقد ؾمقى اهلل

ٕٟمف إ ا اٟمحٍمت اعمحٛمدة ذم  ات احلؼ اعم٘مدؾم٦م  وم٤مًمٕمٌقدي٦م أيْم٤م شمٜمزل 

محٚمٝم٤م ذم  ًمؽ اعم٘م٤مم اعم٘مدس وشمٜمتٗمل مجٞمع قمٌقدي٤مت اخلٚمؼ ًمٚمخٚمؼ ويمٚمٝم٤م 

 . ة ويٙمقن نذا نق اعمٕمٌقد وشمٜمٙمن إصٜم٤مم سم٠ممجٕمٝم٤مًمرؤي٦م اعمحٛمد

 التكث٘ش: الشكي الشاتغ
اًمتٙمٌػم قمـ اًمتقصٞمػ  ومٙم٠من اًمٕمٌد ذم سمدء وروده ذم اًمتحٛمٞمد   

واًمتٝمٚمٞمؾ  يٜمّزه اهلل قمـ اًمتقصٞمػ: وسمٕمد اًمٗمراغ ُمٜمف يٜمزّنف  ويٙمؼّمه قمـ 

اًمتقصٞمػ  طمتك يٙمقن حتٛمٞمده  وهتٚمٞمٚمف  حمٗمقوم٤م سم٤مٓقمؽماف سم٤مًمت٘مّمػم 

واًمتذًمؾ  وًمٕمؾ اًمتٙمٌػم ذم نذا اعم٘م٤مم  نق اًمتٙمٌػم قمـ اًمتحٛمٞمد  واًمتٝمٚمٞمؾ: 
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وًمٕمؾ ذم اًمتًٌٞمح شمٜمزهي٤م قمـ اًمتٙمٌػم  وذم اًمتٙمٌػم . ٕن ومٞمف ؿم٤مه٦ٌم اًمٙم رة

شمٙمٌػما قمـ اًمتٜمزيف  ًمتً٘مط دقم٤موى اًمٕمٌد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م  ويتٛمٙمـ ذم اًمتقطمٞمد 

اًمتٚمقيـ   اًمٗمٕمكم  ويٙمقن ُم٘م٤مم اًم٘مٞم٤مم سم٤محلؼ  ُمٚمٙم٦م ًم٘مٚمٌف  وخيرج قمـ

واًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ ٓ سمد ُمـ أن حيّّمؾ ًم٘مٚمٌف ذم . وحتّمؾ ًمف طم٤مًم٦م اًمتٛمٙملم

نذه إ يم٤مر اًمنميٗم٦م  ونل روح اعمٕم٤مرف  طم٤مًم٦م اًمتٌتّؾ  واًمتّيع  

وآٟم٘مٓم٤مع  واًمتذًّمؾ: وُيٕمٓمل ًم٤ٌمـمـ اًم٘مٚم٥م صقرة اًمذيمر سمٙم رة اعمداوُم٦م  

٤ًم ًم٤ٌمس ويٛمّٙمـ ذم سم٤مـمـ اًم٘مٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م اًمذيمر  طمتك يٙمقن اًم٘مٚم٥م ُمتٚمٌّ 

اًمذيمر: ويٜمزع قمـ ٟمٗمًف ًم٤ٌمؾمٝم٤م  ونق ًم٤ٌمس اًمٌٕمد: ومٞمّمػم اًم٘مٚم٥م إ ٞم٤م  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: طم٘م٤مٟمٞم٤م: وشمتح٘مؼ ومٞمف طم٘مٞم٘م٦م أي٦م

 . ٝم٤م  وروطم(9)﴾ۈ

اًم٘مٜمقت ُمت٘مقم سمرومع اًمٞمد طمذاء اًمقضمف  وسمًط سم٤مـمـ اًمٙمٗملم ٟمحق  

قز اًمدقم٤مء سمٙمؾ ًم٤ًمن  قمرسمٞم٤م اًمًلء  واًمدقم٤مء سم٤معم٠مصمقر  أو همػم اعم٠مصمقر  وجي

أومْمؾ : يم٤من  أو همػم قمرمل: واًمٕمرمل أطمقط  وأومْمؾ: وىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء

إدقمٞم٦م ومٞمف دقم٤مء اًمٗمرج  ومل ير اًمٙم٤مشم٥م دًمٞمال وم٘مٝمٞم٤م ُمٕمتدا سمف ًمألومْمٚمٞم٦م: 

وًمٙمـ ُمْمٛمقن اًمدقم٤مء داّل قمغم أومْمٚمٞمّتف اًمت٤مُم٦م: ٕٟمف ُمِمتٛمؾ قمغم اًمتٝمٚمٞمؾ  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ونق ُمِمتٛمؾ قمغم إؾملء . دواًمتًٌٞمح  واًمتحٛمٞمد  ونل روح اًمتقطمٞم

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اإل ٞم٦م  يم٤مهلل  واحلٚمٞمؿ  واًمٙمريؿ  واًمٕمكّم  واًمٕمٔمٞمؿ  واًمرب  

ونق أيْم٤م ُمِمتٛمؾ قمغم  يمر اًمريمقع  واًمً،قد  وقمغم أؾملء اًمذات  

واًمّمٗم٤مت  وإومٕم٤مل  وقمغم دمٚمٞم٤مت احلؼ ضمؾ وقمال  وقمغم اًمًالم قمغم 

ازه  وقمغم اًمّمالة اعمرؾمٚملم  وإن يم٤من إطمقط شمريمف  وًمٙمـ إىمقى ضمق

قمغم اًمٜمٌل وآًمف ^: ومٝمذا اًمدقم٤مء سم٤مظمتّم٤مره  ُمِمتٛمال قمغم مجٞمع اًمقفم٤مهػ 

 . اًمذيمري٦م ًمٚمّمالة

وُمـ إدقمٞم٦م اًمنميٗم٦م اًمتل  ٤م ومْمؾ قمٔمٞمؿ  ويِمتٛمؾ قمغم آداب 

ُمٜم٤مضم٤مة اًمٕمٌد احلؼ  وقمغم شمٕمداد اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م اإل ٞم٦م  واًمذي يٜم٤مؾم٥م 

: ونق ُمـ يمٜمقز اًمٕمرش  (9)شي٤م ُمـ أفمٝمر اجلٛمٞمؾ»دقم٤مء طم٤مل اًم٘مٜمقت  

ًمرؾمقل اهلل  وًمٙمؾ ُمـ وم٘مراشمف ومْم٤مهؾ  وصمقاب يم ػم  يمل  وحتٗم٦م احلؼ شمٕم٤ممم

 . ذم شمقطمٞمد اًمِمٞمخ اًمّمدو  &

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمّمالة مجٞمٕمٝم٤م إفمٝم٤مر ًمٚمٕمٌقدي٦م  وصمٜم٤مء قمغم اهلل  

وم٢من احلؼ ضمؾ وقمال ومتح سم٤مب اعمٜم٤مضم٤مة  واًمدقم٤مء  ًمٚمٕمٌد  وٓؾمٞمل ذم طم٤مل 

ق طم٤مل اعمٜم٤مضم٤مة  وآٟم٘مٓم٤مع إمم احلؼ  وّذومف هبذا اًمتنميػ: اًم٘مٜمقت  ون

وم٤مٕومْمؾ ذم أدب قمٌقدي٦م اًمٕمٌد اًم٤ًمًمؽ  أن يراقمل أدب اعم٘م٤مم اعم٘مدس 

اًمرسمقمل  ويراىم٥م أدقمٞمتف  ًمتٙمقن ُمِمتٛمٚم٦م قمغم شمًٌٞمح احلؼ شمٕم٤ممم  وشمٜمزهيف  

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وشمتْمٛمـ  يمر احلؼ  وشمذيّمره: ويٙمقن ُم٤م ي٠ًمل احلؼ شمٕم٤ممم ذم نذه احل٤مًم٦م 

يٗم٦م ُمـ ؾمٜمخ اعمٕم٤مرف اإل ٞم٦م  وـمٚم٥م ومتح سم٤مب اعمٜم٤مضم٤مة  وإُٟمس  اًمنم

واخلٚمقة  وآٟم٘مٓم٤مع إًمٞمف: وحيؽمز قمـ ؾم١مال اًمدٟمٞم٤م  وإُمقر اخلًٞم٦ًم 

احلٞمقاٟمٞم٦م  واًمِمٝمقات اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م: ومٞمّمٞمٌف اخل،ؾ ذم حمي إـمٝم٤مر  

 . ويّمػم سمال طمرُم٦م  ووىم٤مر  ذم حمي إسمرار

اًمٞمد قمـ همػم احلؼ  واإلىم٤ٌمل اًمت٤مم قمغم  أهي٤م اًمٕمزيز  إن اًم٘مٜمقت نق ىمٓمع

قمّز اًمرسمقسمٞم٦م  وُمّد يد اًم١ًمال ظم٤مًمٞم٦م اًمٙمػ إمم اًمٖمٜمل اعمٓمٚمؼ: واًمٙمالم قمـ 

اًمٌٓمـ  واًمٗمرج  و يمر اًمدٟمٞم٤م ذم نذا احل٤مل  طم٤مل آٟم٘مٓم٤مع  يملل 

 . اًمٜم٘مّم٤من  و ٤مم اخلنان

أي٤م روطمل  أٟم٧م أن سمٕمدت قمـ وـمٜمؽ  ون،رت جم٤مورة إطمرار  

ذه اًمدار اعمٔمٚمٛم٦م   ات اًمتٕم٥م  واعمحـ اًمٙم ػمة  ومال شمٜم٩ًم قمغم واسمتٚمٞم٧م هب

 . ٟمٗمًؽ يمدود اًم٘مزّ 

أي٤م قمزيزي  إن اهلل اًمرمحـ  ىمد مّخر ومٓمرشمؽ سمٜمقر اعمٕمروم٦م  وٟم٤مر اًمٕمِمؼ  

وأّيدن٤م سم٠مٟمقار يم٤مٕٟمٌٞم٤مء  وقمِم٤م  يم٤مٕوًمٞم٤مء  ومال شمٓمٗمئ نذه اًمٜم٤مر سمؽماب 

سمٙمدورة اًمتقضّمف إمم اًمدٟمٞم٤م   اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞم٦ّم ورُم٤مدن٤م  وٓ شمٙمّدر  اك اًمٜمقر 

وفمٚمٛمتٝم٤م  ونل دار اًمٖمرسم٦م: وم٢مٟمؽ إ ا شمقضّمٝم٧م إمم اًمقـمـ إصكم  

وـمٚم٧ٌم آٟم٘مٓم٤مع إمم احلؼ ُمـ احلؼ  وقمرو٧م قمٚمٞمف طم٤مًم٦م ن،راٟمؽ  

وطمرُم٤مٟمؽ  سم٘مٚم٥م ُمقضمع  وأفمٝمرت طم٤مل ُمًٙمٜمتؽ  واوٓمرارك  
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ووضمٕمؽ  ومٞمدريمؽ اإلُمداد اًمٖمٞمٌل  وشُم٤ًمقَمد ُم٤ًمقمدة سم٤مـمٜمٞم٦م  ودمؼم 

٘م٤مهص:إ  ُمـ قم٤مدشمف اإلطم٤ًمن  وُمـ ؿمٞمٛمتف اًمتٗمْمّؾ: وإ ا ىمرأت ذم اًمٜم

اًم٘مٜمقت ُمـ وم٘مرات اعمٜم٤مضم٤مة اًمِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م إلُم٤مم اعمت٘ملم  وأُمػم اعم١مُمٜملم  

وأوٓده اعمٕمّمقُملم^  ونق أهٛم٦م اعمٕم٤مرف  واحل٘م٤مهؼ  وٓؾمٞمل 

وًمٙمـ .. إمم آظمره (9) «..إهلي هب يل ـامل آكؼطاع إفقك»: ×ىمقًمف

ٓمرار  واًمتٌتّؾ  واًمتّيع  ٓ سم٘مٚم٥م ُمٞم٧ّم  يم٘مٚم٥م شم٘مرؤه سمح٤مل آو

 . اًمٙم٤مشم٥م  ومٝمق أٟم٥ًم  ذه احل٤مل

وسم٤مجلٛمٚم٦م  ُم٘م٤مم اًم٘مٜمقت ذم ٟمٔمر اًمٙم٤مشم٥م  يمٛم٘م٤مم اًمً،قد  ومذاك  

شمقضّمف  وإىم٤ٌمل قمغم  ّل اًمٕمٌقدي٦م  وشمذيّمر ُم٘م٤مم قمّز اًمرسمقسمٞم٦م: ونذا إىم٤ٌمل قمغم 

٥م ُم٘م٤مم اًمٕمز اًمرسمقمل  وشمذيّمر قم،ز اًمٕمٌقدي٦م  و ّ ٤م: ونذا سمحً

اعمتقؾمٓملم  أُّم٤م سمح٥ًم ُم٘م٤مم اًمٙمّٛمؾ  ومٙمل أن اًمً،قد ُم٘م٤مم ومٜم٤مء اًمٕمٌد  

وشمرك همػمه  واًمٖمػمي٦م  وم٤مًم٘مٜمقت ُم٘م٤مم آٟم٘مٓم٤مع إمم احلؼ  وشمرك آقمتلد 

 . قمغم همػمه  ونق روح ُم٘م٤مم اًمتقيمؾ

وسم٤مجلٛمٚم٦م  عم٤م يم٤من اًم٘مٞم٤مم ُم٘م٤مم اًمتقطمٞمد إومٕم٤مزم  ونذا اًمتقطمٞمد يتٛمٙمـ 

 (2)  ومٗمل اًم٘مٜمقت شمٔمٝمر ٟمتٞم،تف  ومٞم٘مدم اًمٕمٌد يمِمٙمقلُمـ اًمريمٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م

 . ؾم١مال احلؼ  ويٜم٘مٓمع قمـ اخلٚمؼ  ويٗمّر ُمٜمٝموؿ

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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ونق ُمـ اعمًتح٤ٌمت اعم١ميمدة ويٙمره شمريمف أيْم٤م  ويت٠ميمد آؾمتح٤ٌمب 

ُمٜمٝم٤م اًمتٙمٌػمات اًم الصم٦م : ذم اًمّمٌح واًمٕمٍم  واًمتٕم٘مٞم٤ٌمت اعم٠مصمقرة يم ػمة

ًمٕمٔم٤مم  يقافمٌقن  سم٠من يرومٕمقا أيدهيؿ ذم يمؾ شمٙمٌػمة آظمتت٤مُمٞم٦م  واعمِم٤ميخ ا

ُمٜمٝم٤م إمم طمذاء إ ن  ويًٌٓمقن سم٤مـمـ يمٗمٝمؿ طمذاء اًم٘مٌٚم٦م  يم٤مًمتٙمٌػمات 

آومتت٤مطمٞم٦م  وإصم٤ٌمهت٤م ُمِمٙمؾ  وإن أُمٙمـ إوم٤مدة رومع اًمٞمد صمالث ُمرات ُمـ 

ٓ »سمٕمض اًمرواي٤مت  وًمٕمٚمف يٙمٗمل رومع اًمٞمد واًمتٙمٌػم صمالصم٤م  وىمراءة دقم٤مء 

  (9)شاًمخ... هإفه إٓ اهلل وحد

وإ ا يم٤من رومع اًمٞمد ُمًتح٤ٌم يمل يقافم٥م قمٚمٞمف اعمِم٤ميخ  ومٝمق  ٙملم 

 . ًمألهار اًمتل  يمرٟم٤من٤م

وًمٕمٚمف إؿم٤مرة إمم ـمرد صالشمف  وقم٤ٌمداشمف  ًمئال يتٓمر  اًمٕم،٥م  ورؤي٦م 

واًمتٙمٌػمات اًم الصم٦م  ًمٕمٚمٝم٤م إؿم٤مرة إمم اًمتٙمٌػم قمـ . اًمٜمٗمس  إمم ىمٚمٌف

ح مجٞمع اًمّمالة: وم٤مٕدب اًم٘مٚمٌل اًمتقطمٞمدات اًم الصم٦م  اًمتل نل ُم٘مقُم٦م رو

 ذه اًمتٙمٌػمات  نق أن يٓمرد اعمّمكم ذم يمؾ رومع ًمٚمٞمديـ شمقطمٞمدا ُمـ 

اًمتقطمٞمدات اًم الصم٦م  ويٙمؼم  ويٜمزه احلؼ ضمؾ وقمال قمـ شمقصٞمٗم٤مت ٟمٗمًف  

 . وشمقطمٞمداشمف: ويٕمرض قم،زه  و ًّمتف  وىمّمقره

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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وشم٘مّمػمه ذم اعمحي اعم٘مّدس ًمٚمحؼ ضمؾ وقمال  وىمد  يمرٟم٤م ذم رؾم٤مًم٦م  

اًمّمالة( إهار اًمروطمٞم٦م  ذه اًمتٙمٌػمات: و يمرٟم٤م رومع اًمٞمد قمغم ّه )

ٟمحق ًمٓمٞمػ ذم شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م  ونق ُمـ أًمٓم٤مف احلؼ شمٕم٤ممم  ذا اعمًٙملم  

 . وًمف اًمِمٙمر  واحلٛمد

  اًمتل ‘وُمـ مجٚم٦م اًمتٕم٘مٞم٤ٌمت اًمنميٗم٦م  شمًٌٞمح٤مت اًمّمدي٘م٦م اًمٓم٤منرة

 ًمتٚمؽ اعمٕمٔمٛم٦م  ونل أومْمؾ اًمتٕم٘مٞم٤ٌمت: وذم ’قمّٚمٛمٝم٤م رؾمقل اهلل

 . (9)ش‘فو ـان رء أؾضل مـه فـحؾه رشول اهلل ؾاضؿة »احلدي٨م 

وآداهب٤م اًم٘مٚمٌٞم٦م نل اًمتل  يمرت ذم اًمتًٌٞمح٤مت إرسمع  واًمزاهد قمٚمٞمٝم٤م  

أن نذه إ يم٤مر وردت سمٕمد اًمّمالة: واًمتًٌٞمح ومٞمٝم٤م نق اًمتٙمٌػم  واًمتٜمزيف 

٤ٌمدة قمـ اًم٘مٞم٤مم سمحؼ اًمٕمٌقدي٦م  وذم اًمتٙمٌػم شمٜمزيف  وشمٙمٌػم قمـ اًمٚمٞم٤مىم٦م ًمٚمٕم

عمحي ىمدؾمف  وشمٜمزيف  وشمٙمٌػم قمـ اعمٕمروم٦م  ونل هم٤مي٦م اًمٕم٤ٌمدة  ومٕمغم اًمٕمٌد 

اًم٤ًمًمؽ أن يتٗمٙمر ذم شمٕم٘مٞم٥م اًمّمالة ذم ٟم٘مّمف  وقم٤ٌمدشمف  وهمٗمٚمتف ذم طم٤مل 

احلْمقر  ونل سمٜمٗمًٝم٤م  ٟم٥م ذم ُمذن٥م اًمٕمِمؼ  واعمح٦ٌم: ويتقضمف إمم 

طمرُم٤مٟمف ُمـ طمٔمقظ احلْمقر  واعمحي اعم٘مدس ًمٚمحؼ ضمؾ ضمالًمف: وجيؼمه 

٤معم٘مدار اعمٞمًقر ذم اًمتٕم٘مٞم٤ٌمت  اًمتل نل ومتح سم٤مب آظمر اًمرمح٦م ُمـ احلؼ سم

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ويقصؾ نذه إ يم٤مر اًمنميٗم٦م إمم اًم٘مٚم٥م  وحيٞمل هب٤م ىمٚمٌف  

ومٚمٕمٚمف ختتؿ ظم٤م تف سم٤محلًـ  واًمًٕم٤مدة: ويقصؾ طم٘م٤مهؼ نذه إُمقر إمم ه 

 ووووووووووووووووووووووووووووو
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  وجيد اًم٘مٚم٥م  ويذيؼ اًمٗم١ماد ه نذه اًمٚمٓم٤مهػ  ًمٞمحٞمل اًم٘مٚمقب سمذيمر احلؼ

اًم٘مٚم٥م احلٞم٤مة اًمداهٛم٦م سم٤محلؼ  وعم٤م يم٤من اًمّمٌح اومتت٤مح آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٙم رات  

واًمقرود قمغم اًمدٟمٞم٤م: واإلٟم٤ًمن ُمقاضمف عمخ٤مـمرة آؿمتٖم٤مل سم٤مخلٚمؼ  واًمٖمٗمٚم٦م 

قمـ احلؼ  ومٞمٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن اًم٤ًمًمؽ اًمٞم٘مٔم٤من  أن يتقؾّمؾ إمم احلؼ شمٕم٤ممم ذم 

: ويٜم٘مٓمع إمم طميشمف:  ًمؽ اًمقىم٧م اًمدىمٞمؼ ًمٚمقرود ذم نذه اًمدار اعمٔمٚمٛم٦م

وم٢م ا رأى ٟمٗمًف همػم وضمٞمف ذم  ًمؽ اعمحي اًمنميػ  ومٞمتقؾمؾ سم٠موًمٞم٤مء إُمر  

  ’وظمٗمراء اًمزُم٤من  وؿمٗمٕم٤مء اإلٟمس  واجل٤من  يٕمٜمل اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ

وإهٛم٦م اعمٕمّمقُملم ^: وجيٕمؾ شمٚمؽ اًمذوات اًمنميٗم٦م ؿمٗمٞمٕم٤م وواؾمٓم٦م  

ضمقد اعم٤ٌمرك وعم٤م يم٤من ًمٙمؾ يقم ظمٗمػم  وجمػم  ومٞمتٕمٚمؼ يقم اًم٧ًٌم سم٤مًمق

  ويقم آصمٜملم ًمإلُم٤مُملم ×ويقم إطمد ُٕمػم اعم١مُمٜملم ’ًمرؾمقل اهلل

  ويقم اًم الصم٤مء ًمٚمحيات اًمً،٤مد واًم٤ٌمىمر ÷ا لُملم اًمًٌٓملم

واًمّم٤مد ^  ويقم إرسمٕم٤مء ًمٚمحيات اًمٙم٤مفمؿ واًمرو٤م واًمت٘مّل 

  #  ويقم اجلٛمٕم٦م ًمقزّم إُمر×واًمٜم٘مّل^  ويقم اخلٛمٞمس ًمٚمٕمًٙمري

ؾ سمٕمد صالة اًمّمٌح ًمٚمقرود ذم نذا اًمٌحر اعمٝمٚمؽ  ومٞمٜم٤مؾم٥م أن يتقؾم

اًمٔمٚمل،  واعمّمٞمدة اعمٝمٞم٦ٌم اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  سمخٗمراء  ًمؽ اًمٞمقم  وي٠ًمل احلؼ شمٕم٤ممم 

رومع ذ اًمِمٞمٓم٤من  واًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء  سمِمٗم٤مقمتٝمؿ  وم٢مهنؿ ُم٘مرسمقن 

جلٜم٤مب اًم٘مدس  واعمح٤مرم خلٚمقة إٟمس  وجيٕمٚمٝمؿ وؾم٤مهط ذم اإل ٤مم  

اًمٜم٤مىمّم٦م  واعمٜم٤مؾمؽ همػم اًماله٘م٦م: وم٤محلؼ  شمٕم٤ممم ؿم٠مٟمف  اًمذي وىمٌقل اًمٕم٤ٌمدات 
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  وأنؾ سمٞمتف  وؾم٤مهط ا داي٦م  وقمٞمّٜمٝمؿ ا داة ًمٜم٤م  وٟمّ،ك ’ضمٕمؾ حمٛمدا

إُم٦م سمؼميم٤مهتؿ ُمـ اًمْمالًم٦م  واجلٝمؾ  يرُّمؿ سمِمٗم٤مقمتٝمؿ ىمّمقرٟم٤م: ويتٛمؿ 

 . ٟم٘مّمٜم٤م: وي٘مٌؾ إـم٤مقمتٜم٤م: وقم٤ٌمداشمٜم٤م  همػم اًماله٘م٦م: إٟمف وزّم اًمٗمْمؾ واإلٟمٕم٤مم

اًمتٕم٘مٞم٤ٌمت اعم٠مصمقرة ُمذيمقرة ذم يمت٥م إدقمٞم٦م ومٚمٞمٜمتخ٥م يمؾ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م و

 . طم٤مًمف  ويتؿ نذا اًمًٗمر اًمنميػ سم٤مخلػم واًمًٕم٤مدة

إ ٜم٤م  أٟم٧م اًمذي أًمًٌتٜم٤م  ٟمحـ اًمٕمٌٞمد  اًمْمٕمٗم٤مء  ًم٤ٌمس اًمقضمقد   

سم٤مًمتٗمْمؾ  واًمٕمٜم٤مي٦م  وحمض اًمرمح٦م  واًمٙمراُم٦م  ُمـ دون أن شمًٌ٘مٜم٤م ظمدُم٦م  

ٟمحت٤مج إمم قمٌقدي٦م  وقم٤ٌمدة  وّذومتٜم٤م سم٠مٟمقاع اًمٜمٕمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٦م  وـم٤مقم٦م  أو 

واجلًلٟمٞم٦م  وأصٜم٤مف اًمرمح٤مت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م  واًمٔم٤منري٦م  ُمـ دون أن يتٓمر  

ُمـ قمدُمٜم٤م ظمٚمؾ ذم ىمدرشمؽ  وىمّقشمؽ  أو أن يزيد سمقضمقدٟم٤م رء قمغم 

قمٔمٛمتؽ  وطمِمٛمتؽ  وم٤مٔن  وىمد وم٤مز ُمٜمٌع رمح٤مٟمٞمتؽ  وشمِمٕمِمٕم٧م قملم 

وأهمرىمتٜم٤م ذم سمح٤مر رمحتؽ  وٟمّقرشمٜم٤م سم٠مٟمقار اجللل  ؿمٛمس مج٤مًمؽ اجلٛمٞمؾ  

وم٠مضمؼم ٟم٘م٤مهّمٜم٤م  وظمٓمٞمئ٤مشمٜم٤م  و ٟمقسمٜم٤م  وشم٘مّمػماشمٜم٤م  سمٜمقر اًمتقومٞمؼ اًم٤ٌمـمٜمل  

واعم٤ًمقمدة  وا داي٦م اًمني٦م  وأظمٚمص ىمٚمقسمٜم٤م اًمتل نل يمٚمٝم٤م شمٕمّٚمؼ ُمـ 

 . اًمتٕمٚم٘م٤مت اًمدٟمٞمقي٦م  وزّيٜمٝم٤م سم٤مًمتٕمٚمؼ سمٕمز اًم٘مدس

ٟمحـ إىمّٚملم  سمًط ذم ممٚمٙمتؽ: وٓ  إ ٜم٤م  إٟمف ٓ حيّمؾ ُمـ ـم٤مقمتٜم٤م 

يٕمقد إًمٞمؽ ٟمٗمع ُمـ قمذاب اعمذٟمٌلم وإيالُمٝمؿ: وٓ حيّمؾ ُمـ اًمٕمٗمق  
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واًمرمح٦م  ًمٚم٤ًمىمٓملم ٟم٘مّم٤من ذم ىمدرشمؽ  وم٤مًمٕملم اًم ٤مسمت٦م ًمٚمخ٤مـمئلم ـم٤مًم٦ٌم 

ًمٚمرمح٦م  وومٓمرة اًمٜم٤مىمّملم ـم٤مًم٦ٌم ًمتلُمٞمتٝمؿ  ومٕم٤مُمٚمٜم٤م سم٤مًمٚمٓمػ اًمٕمٛمٞمؿ  وٓ 

 . شمٜمٔمر إمم ؾمقء اؾمتٕمدادٟم٤م

إن يمٜم٧ُم همػم ُمًت٠منؾ ًمرمحتؽ  وم٠مٟم٧م أنؾ أن دمقد قمكم سمٗمْمؾ إ ل  

إ ل  ىمد ؾمؽمت قمكّم  ٟمقسم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م  وأٟم٤م أطمقج إمم ؾمؽمن٤م قمكّم .. ؾمٕمتؽ

إ ل  ن٥م زم يملل آٟم٘مٓم٤مع إًمٞمؽ  وأٟمر أسمّم٤مر ىمٚمقسمٜم٤م .. ُمٜمؽ ذم أظمرة

سمْمٞم٤مء ٟمٔمرن٤م إًمٞمؽ  طمتك ختر  أسمّم٤مر اًم٘مٚمقب طم،٥م اًمٜمقر  ومتّمؾ إمم 

 . ٛم٦مُمٕمدن اًمٕمٔم

ن٤م نٜم٤م أظمتتؿ يمالُمٜم٤م سمت٘مدير اهلل طم٤مُمدا  ؿم٤ميمرا قمغم ٟمٕملهف  ُمّمٚمّٞم٤م قمغم 

حمٛمد وآًمف اًمٓم٤منريـ ذم اًمٞمقم اًم ٤م، ُمـ رسمٞمع اًم ٤م، قم٤مم أًمػ وصمالصمٛمئو٦م 

 .  . نو 9369وإطمودى وؾمتولم 

أىمقل  وىمد ووّم٘مٜمل اعمقمم اعمٜمٕمؿ ًمتٕمري٥م نذا اًمًٗمر اجلٚمٞمؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م 

ذم سمٚمدة دُمِمؼ  وىمد  ٧ّم شمرمجتف ذم صٌٞمح٦م يقم اخلٛمٞمس اًمراسمع  اًمٗم٤مرؾمٞم٦ّم

واًمٕمنميـ ُمـ ؿمقال قم٤مم أًمػ وأرسمٕمٛمئ٦م وصمالث ُمـ ا ،رة اًمٜمٌقي٦م قمغم 

ن٤مضمرن٤م اًمّمالة واًمًالم  واحلٛمد هلل أوٓ وآظمرا  وأٟم٤م اًمٕمٌد اعمٗمت٤م  إمم 

 . رمح٦م رسمف

 اًمًٞمد أمحد اًمٗمٝمري
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 943 ...............................................سم٤مًٕمقنٞم٦م اًمِمٝم٤مدة آداب ذم :٤مصم٤مٟمٞمً 

 945 .............................................................. شمٜمٌٞمف قمروم٤م،

 947 ............................. سم٤مًمقٓي٦م ةواًمِمٝم٤مد سم٤مًمرؾم٤مًم٦م  اًمِمٝم٤مدة آداب ذم :٤مصم٤مًم ً 

 999 ..................................................... احلٞمّٕمالت آداب ذم :٤مراسمٕمً 

 ًً  993 ....................................................... اًم٘مٞم٤مم آداب ذم :٤مظم٤مُم

 996 .................................................... وآداهب٤م اًمٜمٞم٦م ه ذم :٤مؾم٤مدؾًم 

 996 ............................................. اًمٕم٤ٌمدات ذمذم طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٞم٦م  (أ

 998 ....................................................... ذم اإلظمالص( ب

 998 ................................................... ُمراشم٥م اإلظمالص

 924 ............................................... ذم درضم٤مت اإلظمالص



 252 +الخويٌي لإلهام اآلداب الوعٌَية للصالة لُباب 

 الفصل الثالث 

 يف آداب القراءة يف الصالة
 929 ........................................................... اًم٘مراءة ُمرشمٌت٤م أوٓ:

 934 ................................................ اًم٘مراءة ذم اًمٕمٌقدي٦م أريم٤من صم٤مٟمٞم٤م:

 934 ...................................................... آؾمتٕم٤م ة آداب ذم صم٤مًم ٤م:
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 997 .................................................. ب( ذم طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

 999 .................................................... ت( ُمٔم٤منر ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

 244 .............................................................. شمٜمٌٞمف قمروم٤م،

 249 ....................................................... ذم ومْمؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

 242 .................................... ﴾ پ پ پ ڀ ڀىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

 243 ............................ ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

 244 .............. ﴾ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﴿

 244 ............................... إُمر إول: طم٘مٞم٘م٦م اعمالهٙم٦م وصٜمقومٝمؿ

 247 ..................... ٗمٞم٦م ٟمزول اعمالهٙم٦م قمغم وزم إُمرإُمر اًم ٤م،: ذم يمٞم

 248 ....................................................... :إُمر اًم ٤مًم٨م

 249 ................................. ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﴿ 



 255 الوحتَيات

 
 249 .............................................................. شمٜمٌٞمف قمروم٤م،

 294 ........................................................................ ظم٤م ٦م

 299 ....................................................................... اقمتذار

 اخلامس الفصل

 يف آداب الركوع والسجود والتصهد والتسليه
 295 .............................................................. اًمريمقع ذم أوٓ:

 295 ................................................. أ( ذم اًمتٙمٌػم ىمٌؾ اًمريمقع

 296 .......................................... ب( ذم آداب آٟمحٜم٤مء اًمريمققمل

 298 ................................................ ت( شمٕمٔمٞمؿ وشمٜمٌٞمف وحت٘مٞمؼ

 299 ..................................................... ث( ذم أدب اًمريمقع

 229 ............................................ ذم رومع اًمرأس ُمـ اًمريمقع (ج

 222 ............................................................. اًمً،قد ذم :٤مصم٤مٟمٞمً 

 222 ........................................................ أ( ذم ّهه اإلمج٤مزم

 223 ...................................... ×ب( آداب اًمً،قد قمٜمد اًمّم٤مد 

 224 ..................................................... ت( ذم  يمر اًمً،قد

 226 .............................................................. شمٜمٌٞمف قمروم٤م،

 227 ......................... ث( ذم أهار اًمً،دة و يمرن٤م ورومع اًمرأس ُمٜمٝم٤م

ود ذم صم٤مًم ٤م:  228 .............................................................. اًمتِمٝمُّ



 256 +الخويٌي لإلهام اآلداب الوعٌَية للصالة لُباب 

 
ود  228 ...................................................... أ( ذم آداب اًمتِمٝمُّ

ود قمٜمد اًمّم٤مد   229 ...................................... ×ب( آداب اًمتَِمٝمُّ

 234 ............................................................. اًمتًٚمٞمؿ ذم :٤مراسمٕمً 

 ة اللتابخامت

 يف آداب بعض األمور الداخلة واخلارجة للصالة
 ًٓ  237 ................................................... إرسمع اًمتًٌٞمح٤مت ذم :أو

 237 ................................................... اًمريمـ إول: اًمتًٌٞمح

 238 .................................................... اًمريمـ اًم ٤م،: اًمتحٛمٞمد

 238 ................................................... اًمريمـ اًم ٤مًم٨م: اًمتٝمٚمٞمؾ

 239 ..................................................... اًمريمـ اًمراسمع: اًمتٙمٌػم

 244 ........................................................ اًم٘مٜمقت آداب ذم :٤مصم٤مٟمٞمً 

 244 ............................................................. اًمتٕم٘مٞم٥م ذم :٤مصم٤مًم ً 

 247 ................................................................ ودقم٤مء اظمتت٤مم

ب ظم٤م ٦م  248 ................................................................. اعمٕمرِّ

 249 ................................................................... اعمحتقي٤مت

 


