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 مقدمة املؤلف

ي٘ إال اهلل ٚإٔ هُذا عبذ الُذ هلل سب ايعاملني ٚأػٗذ إٔ ال ا
 اهلل ٚسطٛي٘ أَا بعذ .

 ٚاألَٗاات،  يآلبا٤ أ١ٍَْٝٓ ٚايبٓات األبٓا٤ صالُح ، يف اهلل أسبيت
ِ  أطاعذ   َاا  ،ايعاملني سب َٔ د١ًًٝ ١ٍَٓٚ عع١ُٝ ْع١ُْٚ  املظاً

ِ  ايطشٜال   اهلل ٖذاِٖ قذ أٚالدٙ إىل ٜٓعش ٖٚٛ ِ  املظاقكٝ  ٚسصقٗا
 ٜااٍٛدِٖ ٚيبْٛاا٘، بِٗياا ٚاهلااذ٣، ايااذٜٔ عًاا٢ االطااقكا١َ
 ٜٚطٝعْٛاا٘، ،ٜ٘رٍبْٚاا ؾٗااِ أؼاااعٛٙ، أَااشِٖ إٕ ٍٜٚٛدْٚاا٘،

ِ  ٚاْؼاشح  ٘،ٝعٝٓ بِٗ قٍشت اهلل، ؼاع١ يف أٚاَشٙ ٜٚٓٓؿزٕٚ  بٗا
ٔ  عع١ُٝ ْع١ُ تًو سٝات٘، بِٗ ٚؼابت صذُسٙ، تعااىل;   اهلل َا

 شُظاآتؾ ،عًاا٢ َهاااسّ األ ااالم صااال١ّ تشبٝاا١ ُسّبااٛا أٚالٌد
 ٚاألسساّ ٚاكريإ يإل ٛإ ثِ بٜٛٔ،يأل ثِ يشبِٗ، َعاًَقِٗ

ًَا ٚاملظًُني أ الم األطش٠  طٓقٓاٍٚ ايؼإٔ ٖزا ٚيععِٝ، عُٛ
 ٔ إٔ ٜػشطاٖٛا يف   بقٛؾٝال اهلل  املظ١ًُ ايق٢ ٜٓبػٞ ع٢ً ايٛاياذٜ

 .ٚايظذادْؿٛغ أٚالدِٖ َٓز ايصػش طا٥ال اهلل تعاىل ايقٛؾٝل 

 افػؼر إػ اهلل تعوػ : أمحد ظبد ادتعول
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 مقدمة

 ػااب  ػا٤ٞ  ع٢ً ػب َٔ ْٕعًِ أ األؾاضٌ، أٚيٝا٤ األَٛس
 يف ايهشمي١ ٚاملجٌ ايؿاض١ً األ الم ع٢ً أٚالدٙ أِؼْ  ؾُٔ عًٝ٘،

ٚأععِ ايرتب١ٝ; ايرتب١ٝ ع٢ً  ش،ب ايَه يف بِٗ ٚاْقؿع ِشُط ايصػش،
 . األ المَهاسّ 
; الظ١ٓ ايكذ٠ٚ اعٓٗ هلا غ٢ٓ ال اييتٚ ايرتب١ٝ ٖزٙ سنا٥ض ٚأٍٚ

ٗ  يف سظا١ٓ  قاذ٠ٚ  أٚيٝاا٤ األَاٛس   ٜهٕٛ بإٔ  ِٚأقاٛاهل  ِطاًٛن
ّ  نًٗا ِٚأعُاهل ِ  أَاا ٌ  ،أبٓاا٥ٗ  أٚالدٖاِ عًا٢   ٜشباٛا  إٔ ؾكبا

 مبهاااسّ ٛاٜقصااؿ إٔ ِعًااٝٗ جيااب الظاأ، بااامًل ايقخًاال
 . األ الم

ٝٓبػٞ ياٛىل  ؾٕٛ ٖٛ اآل ش صادقا، طٝه صادقا ابٓو سآى إٕؾ
ٚنزيو إرا نٓات  ، َع أبٓا٥٘ األَش إٔ ٜهٕٛ صادقا يف نٌ يؿغ

 الااذٜح يفَعٗااِ  بظاا تٓ ،ـأَيـ ُٚتااَيَأسسُٝااا بااأٚالدى ت اا
ِ  ًعبٚتقٛاضع هلِ، ٚمتضح ٚت  االبقظاا١َ  تؿاسقاو  ٚال ،َعٗا

 إيِٝٗ . طٝٓقكٌٚالٓإ  ١ؾإٕ  ًل ايشمح ،َعِٗ

    ْؿظو عٓذ ايػطاب ؾاإٕ ساذخ   ع٢ً ضب اٚإرا نٓت قادس 
ناإ   عاقبتؾإرا  ،تػطب ٚيٝع َٔ قًبوأ طا٤ َٔ األٚالد 
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ّ   َأ ٚسا٤ ٖازا ايعكااب ايرتبٝا١     ايكصذ  ؾاإرا ; ٚياٝع انْقكاا
َ٘ ايصػري اعرتف  ،َأ ٚدٗاو طاشًٜعا    ايػطب ؾٝقالػ٢ َؿَط٦َ

ٍِٛ ٍِٛ ٚنزيو سقٝك١، ابقظا١َ إىل ٜٚقش ِّٗ إىل االبقظا١َُ تقش  ت ذ 
ِّٗ،  ٜضٍٚ َا ٚطشعإ طأ،ام عٓذ َ ثرش   إٔ دٕٚ ٖٚهازا  اياقذ  ُٜا

ٞ  ايكًب; يف ريو ٚبزيو ; ايعهع ٚيٝع ايصػري، ايهبرُي َيُٝش بر
 ٜقعًِ ايطؿٌ نٝـ ٜطب  ْؿظ٘ عٓذ ايػطب .

 ،سقا٢ يف ايكابالت   تعاًَت َع أٚالدى بايعذٍ ٚنزيو إرا 
 ٚيُذ إىل ٌٝمت إٔ َع ـٓبو ٖزا، تٚقبً تسدع ٖزا تقبً ؾًٛ

٘ متا أٚ الاذٜح،  أثٓا٤ اآل ش َٔ أنجش ٔ  أنجاش  اطاطُ٘ تبٚ صسا  َا
، بازيو  باني األٚالد يف ناٌ ػا٤ٞ    ايعذٍ شاعٞت ٚإمنا اآل ش،

ٚبازيو  زا، اااٖٚه ٚيٞ أَشِٖٜقعًِ األٚالد  ًل ايعذٍ َٔ 
 .َهاسّ األ المٜرتب٢ األٚالد ع٢ً 

 ٚايٓؿك١ ايطٝب ايهظب الالٍ ع٢ً سشٜصّا نٔاألب ايهشِٜ 
; سق٢ ٜباسى اهلل تعاىل ؾِٝٗ ٜٚقعًُٛا َٓو ٢ أٚالدىعً ايطٝب١

 ايقك٣ٛ .
 أ الم إٕ ػا٤ اهلل تعاىل ٚطٛف أتٓاٍٚ يف ايؿكشات ايكاد١َ  
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األطش٠ املظ١ًُ ايق٢ ٜٓبػٞ عًا٢ أٚيٝاا٤ األَاٛس اندقٗااد يف     
 ٚباهلل ايقٛؾٝل.غشطٗا يف ْؿٛغ أٚالدِٖ 

 خلق اإلميان  -1

ِ  ◘ ايآ   أٚداذ ؾ تعااىل  بااهلل  ػاشى  أٌٖ ايعشب نإ   أععا
ٛ  اجملقُاع،  ريو ٜؿقكذٖا نإ اييت أل الما ٕ  انمياإ،  ٖٚا  ؾاإ

 ٚغاريٙ  ايهشّ إٔ يًعشب بني ٚقذ األ الم، أطاغ ٖٛ انميإ
٘  أطااغ  ال بٓاا٤  إال ٖٞ َا ٜؿا شٕٚ، بٗا اييت األ الم َٔ  يا
ْٚىل ايصادم بانميإ أت٢ َٔ ٚإٔ انميإ، اْقؿا٤ َع  باأل الم أ
ِ  ممٔ ٕ  نظا٢  أٚ ا٥عاكا  أؼعا ٘  ايعشٜاا  ايؼاشى  يف غااسمٌ  ٚقًبا

وجِّ َوِظاَمَرَة اْدَْسِجِد : ظتعاىل  اهلل قاٍ ٚسدظ٘; َأَجَعْؾُتْؿ ِشَؼوَيَي احْلَ

ـَ بِو ـْ َآَم َؿ ـَ َراِم  ٓ َيْسَتُقوَن  هللَِواْفَقْقِم أَِخِر َوَجوَهَد يِف َشبِقِؾ ا هللِاحْلَ

 .ص99: ايقٛب١ط غْقَم افظَّودِِغَ ٓ ََيِْدي اْفؼَ  هللَُوا هللِِظـَْد ا
 عًا٢  ايظا١ًُٝ  ايَؿَطش تٛاؼأت اييت الظ١ٓ األ الم إٔ ٚنُا
 انمياإ;  ُ ًُل ؾكذت إرا ايبٓا٤ ِٖؼ١ َؼ١ّٖٛ ْاقص١ّ تعٌ قبٛهلا
َْٔؾ عًٝٗا; ُٜجاب ٚال اآل ش٠، يف صاسبٗا تٓؿع ال نزيو ؾإْٗا  ع 

ًُِت ع ا٥َؼ ١َ ٍ   ٜ ا: ُق ُٔ  اهلَل، س ُطاٛ ٕ ُدا  اْبا ٕ   ْذع ا ٞ  َناا ًَِٝا١َ  َؾا َٖ  اِيذ ا
ٌُ ِ ، ٜ َص ُِ ايِشَس َُْظَهني ، ٚ ُِٜطَع ٌْ  اِي ٗ ا ُ٘   ر اَى َؾ ٍ   ْ اَؾُعا َٓ  ♂ :َقاا
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ـِ  ي ُف ََلْ َيُؼْؾ َيْقًمو: َربِّ اْؽِػْر ِِل َخطِقَئتِل َيْقَم افدِّ  ٚقذ، (9) ▬ َيـَْػُعُف، إِكَّ
 ؾهًُا ميإ;ان َع ؼشدٍّٜا تقٓاطب األ الم إٔ ◘ ايٓ  أٚضض

 ٚايعهااع األ ااالم، مساات ايكًااب; يف انميااإ َعااذٍ صاد
ٍ  ٖزا ٚيف،  بايعهع َؿاُؾ اْدُاْمِمـَِغ  ♂: ◘ سطاٍٛ اهلل  ٜكاٛ ـْ َأ

 . (2) ▬ إِياَمًكو َأْحَسـُُفْؿ ُخُؾًؼو

يااَمُن  ♂ :مسات  ًال انمياإ ؾكااٍ      ◘ بني سطٍٛ اهلل اإْلِ

َّٓ  -َأْو بِْضٌع َوِشتُّقَن  -ُعقَن بِْضٌع َوَشبْ  َٓ إَِفَف إِ ُصْعَبًي، َؾَلْؾَضُؾَفو َؿْقُل 

يااَمنِ  ـَ اإْلِ َقوُء ُصْعَبٌي ِم ـِ افطَِّريِؼ، َواحْلَ ََذى َظ ْٕ  ▬ اهللُ، َوَأْدَكوَهو إَِموَضُي ا
ٌ  ◘ يٓ ا ؾإٕ ٚنزيو ،(3) ٔ  دعا ٔ  مساات  َا  طاال١َ  املاََ

٘  ايٓاغ ـْ َشاؾَِؿ  ♂:◘ ٜكاٍٛ سطاٍٛ اهلل   سٝاح  َٓا اُدْساؾُِؿ َما

ـْ َأِمـَاُف افـَّاوُس َظاَذ ِدَماوِِْفْؿ  ـُ َما ـْ فَِسوكِِف َوَيِدِه، َواُدْمِم اُدْسؾُِؿقَن ِم

ؿْ  يف األطاش٠ إٔ أؾاشاد   انمياإ  مسات  ًل ؾُٔ  ،(4) ▬ َوَأْمَقاِِلِ
                                                 

 .   412مسلم أخرجه ( صحقح) (1)

 وصححه األلباين  .  1114الرتمذي أخرجه ( صحقح حسـ) (4)

 وصححه األلباين  .  4142الرتمذي أخرجه ( صحقح حسـ) (3)

 وصححه األلباين  .  4142 الرتمذيأخرجه ( صحقح حسـ) (2)
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 ٛ ايعاذٍ ٚانسظاإ ٚإٜقاا٤ رٟ    ؾُٝاا بٝآِٗ ب   ٕاألطش٠ ٜقٛاصا
 ٛ ٜقذٓبإٛ ايعًاِ   ٚيؿاٛاسؽ ٚاملٓهاشات   ا ٕايكشبٞ ٚال ٜكرتؾا
َياْلُمُر بِوْفَعاْدِل َواإِلْحَساوِن َوإِيَتاوء ِذي  هللَإِنَّ اظيكٍٛ اهلل تعاىل : 

ُؽااْؿ  ـِ اْفَػْحَشااوء َواْدُـَؽاِر َواْفَبْغااِل َيِعُظُؽااْؿ َفَعؾَّ اْفُؼْرَباك َوَيـَْفااك َظاا

ُرونَ  َـّ  ِ ٚاياٛد ٚايًاني َاع   ٜٚقصؿٕٛ باالً ، ص 99ايٓشٌ :ط غَتَذ
األٚالد آبا٤ِٖ ٚأَٗاتِٗ،  ٜٚرببعطِٗ ايبعع َٚع اآل شٜٔ، 

ٜٚصًٕٛ األسساّ ، ٚيرتّ ايصػري ايهبري ٜٚعطـ ايهبري ع٢ً 
ٚيظإٓٛ  صاؿٕٛ بايصاذم،   قايصػري، ٜٚهشَٕٛ ايطٝـ، ٜٚ

ٚالٝاا٤ ،   ٜٚقذٓبٕٛ ايًػٛ، ٜٚقصؿٕٛ ؾظٔ امًال،  يًذاس، 
ايصارب ،  ، ٚايبؼاػ١ ، ٚايظُاس١ ، ٚ ًل ايقك٣ٛٚايؼهش، ٚ

 عٔ ايهزب ٚايؼقِ ٚايًعٔ .. ٜٚبقعذٕٚ
ٔ  َٚشاقبقِٗ األٚالد، أسٛاٍ أٜٗا األب ايهشِٜ جيب تؿكذ  َا

 صال٠، َٔ ايقعبذ١ٜ ايؼعا٥ش أدا٤ يف َالسعقِٗ:ريو َٚٔ: بعذ
 َااا شاقباا١َٚ أصااشابِٗ، عاأ ٚايظااَاٍ ٚيٖٛااا، ٚٚضاا٤ٛ،
 ٚأ القِٗ، ،دِٜٓٗ تؿظذ اييت ايهقب َٔ ٚفزٜشِٖ ٜكشؤْٚ٘،

 .ايٓاؾع١ ايهقب إىل ػادِٖٚإس
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 حسن اخللق -2

اهلذف ٚايػا١ٜ َٔ بعجا١  ٜٓبػٞ تشطٝخ ، أٚيٝا٤ األَٛساأل ٠ٛ 
أ االم  ٖٛ ضب  ٚ أٚالدنِ ٚبٓاتهِيف ْؿٛغ   ◘سطٍٛ اهلل 

َْٔؾ ايٓاغ، ِٕ ،☺ ُٖش ْٜش ٠َ َأَبٞ ع  ٍ   َأ ٍ   ◘ هلَلا س ُطاٛ ااَم  ♂ :َقاا إِكَّ

َْخاَل  ْٕ َِّؿ َصوفَِح ا ََُت
ِٕ  ًُ ٚيكذ بني اهلل تعااىل رياو يف   ، (5) ▬ ِق ُبِعْث

ًي فِّْؾَعوَدِغَ ظ :تعاىل ٘قٛي َّٓ َرمْحَ  ص997ط األْبٝاا٤ :  غ َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ
أْعش إىل ٖزٙ اآل١ٜ ٖٚازا  الاذٜح ـاذ إٔ ايعالقا١ بُٝٓٗاا       ، 

 الظاذ ٚ ايهشاٖٝا١ ٚ ٚثٝك١ ، ؾًاٛ إٔ أطاش٠ ٜظاٛدٖا ايبػطاا٤    
  ارٕ ايشمح١ ؾأٜٔ ايطػ١ٓٝٚ

أْ٘ يٝع ٖٓااى سمحا١   ٜٓبػٞ ع٢ً ٚيٞ األَش إٔ ٜبني ألٚالدٙ ٚ
بذٕٚ أ الم، نُا إٔ نٌ ايعباادات داا٤ت َأ أداٌ إدساى     

َوَأؿِاِؿ :ظسظٔ امًل،  ؾُجال ايصال٠ ٜكاٍٛ اهلل تعااىل عٓٗاا    

ـِ اْفَػْحَشوء َواْدُـَؽرِ  اَلَة َتـَْفك َظ اَلَة إِنَّ افصَّ  ص45ط ايعٓهباٛت : غ افصَّ
١ ع٢ً ايصال٠ ت٢ٗٓ صاسبٗا عٔ ايٛقٛع يف املعاصاٞ  احملاؾعؾ، 

ْٔٚٚاملٓهشات;  ٍ  ُٖش ْٜش ٠َ، َأَبٞ ع  ٌٌ د ا٤ : َقا ٞر  ٔإَي٢ س ُد  ،◘ ايَِٓبا
 ٍ ِٕ: َؾَكا ًَاًْا ٔإ ٌٔ، ُٜص ًِّٞ ُؾ َّْٝ ٍ   ط اش م   َأْصاب ض   َؾأإر ا  َباي اُف  ♂ :َقاا إِكَّ

                                                 

 وصححه األلباين  .  423األدب ادفرد أخرجه ( صحقح) (5)
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سطاٍٛ   ح نٝـ إٜٔٚقطض َٔ ٖزا الذٜ، (6) ▬َشَقـَْفوُه َمو َتُؼقُل 
صالت٘ طاٛف تطاب  أ القا٘ ٚتبعاذٙ عأ      َٜنذ بإٔ  ◘اهلل 

ؾإْٗا تضنٞ ْؿع املظاًِ، يكاٍٛ اهلل    ايصذق١ ٚنزيو، ايظشق١
او:ظتعاىل قِفؿ ِِبَ ِـّ ُرُهْؿ َوُتَز ْؿ َصَدَؿًي ُتَطفِّ ـْ َأْمَقاِِلِ ط ايقٛبا١  غ ُخْذ ِم

 . ص993:
١ ٚايصاذقات ٖاٛ تضنٝا    ايضناا٠ َأ   ذفاهل إ!! اهلل طبشإ

ايٓؿع أٟ تشب١ٝ ايٓؿع ع٢ً سظٔ امًال، أْعاش نٝاـ ميهأ     
ْٔ يو إٔ تقصذم ع٢ً أ ٝو بذٕٚ إٔ تذؾع ي٘ ػ٦ٝا، َؾ ٞ  ع ا  َأَبا

ٍ  ر سٍّ ٍ  : َقا ٍُ  َقاا اُؿَؽ يِف َوْجاِف َأِخقاَؽ َفاَؽ  ♂:◘ هلَلا س ُطاٛ َتَبسُّ

ـِ اُدـَْؽاِر َصاَدَؿٌي، َوإِ  ْرَصاوُدَك َصَدَؿٌي، َوَأْمُرَك بِوَدْعُروِف َوََنُْقاَؽ َظا

ِديِء  ُجاِؾ افارَّ اَك فِؾرَّ اَلِل َفاَؽ َصاَدَؿٌي، َوَبَكُ ُجَؾ يِف َأْرِض افضَّ افرَّ

ـِ افطَِّريِؼ  َي َوافَعْظَؿ َظ ـَ ْق افَبَكِ َفَؽ َصَدَؿٌي، َوإَِموَضُتَؽ احَلَجَر َوافشَّ

ـْ َدْفِقَك يِف َدْفِق َأِخقَؽ َفَؽ َصَدَؿيٌ   . (7) ▬ َفَؽ َصَدَؿٌي، َوإِْؾَراُؽَؽ ِم
أسأٜت نٝـ ميهٔ يو إٔ تهظاب صاذقات باذٕٚ إٔ تاذؾع     

   َاال ٖزٙ ٖٞ ايصذقات األ الق١ٝ . 
                                                 

 وصححه األلباين  .  423األدب ادفرد أخرجه ( صحقح) (1)

 وحسنه األلباين  .  1451الرتمذي  أخرجه ( حسـ) (2)
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، سظٔ امًل ايقك٣ٛ ٚٚنزيو ايصّٛ ؾإٕ ايػا١ٜ َٔ ايصّٛ 
ااَم ظقاٍ اهلل تعاىل :  ـَ اَقوُم  تِاَى َظَؾاْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقْا  و افَِّذي َ َيو َأَيُّ

ـَ ِمـ َؿْبؾِ  تَِى َظَذ افَِّذي ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ ـُ ٍ ، ٚ ص983ط ايبكش٠ : غُؽْؿ َفَعؾَّ  َقا
ٍُ ٌْ َوَٓ ♂:◘ هلَلا س ُطٛ ْؿ َؾااَل َيْرُؾا ـُ اوَن َياْقُم َصاْقِم َأَحاِد ـَ َوإَِذا 

ُف َأَحاٌد َأْو َؿوَتَؾاُف،  -خياصِ ٜٚصاٝض   :أٟ – َيْصَخْى  ، َؾانِْن َشاوبَّ

ٍ ، ٚ (8) ▬ َؾْؾَقُؼْؾ إِِّنِّ اْمُرٌؤ َصوِْؿٌ  ٍُ َقا ْؿ ♂:◘ هلَلا س ُطٛ ـُ َٓ ُأْخِزُ َأ

ؾِّ َصْفرٍ  ـُ ـْ  وٍم ِم ْدِر؟ َصْقُم َثاَلَثِي َأيَّ  (9)▬باَِم ُيْذِهُى َوَحَر افصَّ
ٚٚسش ،  

ُ٘ايصذس أٟ  ُ٘ َغّؼ ُٚٔط ٚ ط ا  ٚ  ٌ ٌ  ٚ اِيػ ُْٝغ اِيَشِكُذ ٚ َقٝ ٚ ٠ُ  ٚ َقٝ  اِيع اذ ا
 ٌ  .  اِيػ ط ب َأػ ّذ ٚ َقٝ

ٍُّ ظ تعاىل اهلل ٜكٍٛ الر يف رسٚتٗا اىل األ الم تصٌٚ ا احْلَ

ٌَ َوَٓ ُؾُساقَق َوَٓ  ٍَّ َؾاَل َرَؾا َـّ احْلَ ْعُؾقَموٌت َؾَؿـ َؾَرَض ؾِقِف َأْصُفٌر مَّ

 ٍِّ  ضب  ٢عً قاغ تذسٜب الر، ؾص997ط ايبكش٠ :غِجَداَل يِف احْلَ
ٔ إٔ ٜهٕٛ  ، ؾالاز سشٜص ع٢ً األ الم  ؾاال  ،امًال  سظا

ِ ٜ ٚال ،عاٍ بصٛت قهًِٜ  ال، ٚأساذا  ظاب ٜ ال، ٚذأسا  ؼاق
ٜٓبػٞ ع٢ً الااز أٜطاا انطاقضاد٠ َأ ؾعاٌ       بٌ ،أسذا عًِٜ

                                                 

 .   1151، ومسلم  1492البخاري أخرجه ( صحقح) (3)

 صححه األلباين  . و 4335النسائي أخرجه ( حسـ) (4)
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أْعش  .امريات  الٍ ؾرت٠ سذ٘ اييت قذ تصٌ إىل عؼشٜٔ َٜٛا
َع َا ٜقعاشػ يا٘ الااز َأ     ، نٝـ إٔ الر تشب١ٝ يأل الم

ٕ  ؾأنجش َٔ ثالث١ َالٜني ساز ػذٜذ صساّ   يف اكُاشات  ٜشَاٛ
، ٚنًاِٗ يف  ٚاسذ ٚقت  يف اتعشؾ ؾٛم ٚنًِٗ ،ٚاسذ ٚقت

 ٢َٓ يف ٚقت ٚاسذ ، ...

جيب إٔ تبٝٓٛا ألٚالدنِ إٔ سظٔ امًل أثكاٌ   ،أسبيت يف اهلل
ْٔ ٜاّٛ ايكٝاَا١، ؾَ  يف َٝضإ ايعبذ َٔ ايعبادات  ٞ  ع ا  ُٖش ْٜاش ٠َ،  َأَبا

 ٍ ٍ : َقااا ٌٌ َقااا ٍ  ٜ ااا: س ُداا ِٕ اهلَل، س ُطااٛ ْٔ ُٜااْزَنُش ًَاْ اا١َُؾ ٔإ  َنْجااش ٠َ ََاا
ٗ ا، ٗ ا، ص ااًَاَت ََ ٗ ا، ٚ َصااٝ ا ٗ ااا َغْٝااش  ٚ ص ااذ َقَق ََْرٟ َأِْ ٗ ااا ُتاا  َدري اْ 
ٗ ا، ًَظ اَْ ٍ  َب ٍ  ،ش ِهَل يِف افـَّورِ ♂ :َقا ٍ  ٜ ا: َقا ِٕ  اهلَل، س ُطٛ ًَاْ ا١َ  َؾأإ  ُؾ

ْٔ ُْٜزَنُش ََ ١ََّ ٗ ا،  َق ََ ٗ ا،  َصاٝ ا ٗ   ٚ ص اذ َقَق ٗ اا  ا،ٚ ص اًَاَت  ت ص اِذمُ  ٚ ٔإِْ
ٛ أس ٔ   -أٟ بكطاع   -َباِيَأْث  ٚ َياا ،  -أٟ ايًا  اكااف   -اِياَأَق َ  ََا

ََْرٟ ٗ ا ُت ٗ ا، َدري اْ  ًَظ اَْ ٍ  َب ـَّيِ ♂: َقا ، أْعش أ اٞ   (99) ش ِهَل يِف اجْلَ
البٝب نٝـ إٔ املاشأ٠ ناجري٠ ايعبااد٠ ٚايايت تاَرٟ درياْٗاا         

                                                 

 ٚصشش٘ األيباْٞ 9675أمحذ أ شد٘  (صحقح) (99)
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أْعاش إىل املاشأ٠ قًًٝا١ ايعبااد٠     تٓؿعٗا ايعباد٠ َع ط٤ٛ امًل، ٚ
 .ايق٢ فظٔ كرياْٗا نٝـ إٔ سظٔ امًل قذ درب عبادتٗاٚ

ٛ  ايػظٌٝ تٓؼش أ ق٢ امل١ََٓ أْعشٟ ملٔ  ؾٝقظااق   َبقاٌ،  ٖٚا
 ٖازا  عًٝٗاا  ٜٓطبال أال .. فقٗا تظهٔ اييت داستٗا غظٌٝ ع٢ً

ٞ ايايت   األّ ٚأْعشٟ إىل تًو، الذٜح ِ : أٚالدٖاا  تٛصا  اٜاان
 ،يظااْٗا  يظاالؼ١  اتكا٤ داستٓا، أبٓا٤ َٔ قرتاباال أٚ ٚايًعب

 الذااب  َشتذ١ٜٖزٙ املشأ٠ طًٝط١ ايًظإ  ـذقذ  اهلل ٚطبشإ
أْعش نٝـ إٔ ٖزٙ املشأ٠ ؾُٗات املظاأي١   ، هاؾع١ ع٢ً صالتٗا

 ،ظٓت إٔ ايعبادات أععِ عٓذ اهلل َٔ األ االم ؾُٗا  اؼ٦ا، 
 !يؼشٙ اتكا٤ ايٓاغ ٜرتن٘ ايزٟ ايصٓـ ٖزا َٔ ٚنِ

٘  ٜطع ايزٟٚأْت أ ٞ ايهشِٜ أْعش إىل  ّ  طاٝاست  داشاز  أَاا
ٞ  املظذذ اىل ٚرٖب ايؿشاٌَ ٚاسهِ درياْ٘،  ؾٝٓطبال  ،يٝصاً

 ،يٝصًٞ رٖب يكذ: ٚتكٍٛ َٓذٖؼا، أساى !!الذٜح ٖزا عًٝ٘
ٌ  ْشٜاذ  ال ؾٓشٔ: طايؿا قًٓا َا ْظٝت قذ أساى ٚأْا  باني  ايؿصا

 ٚايعبادات  األ الم
 ْٚٔ ِٕ ُٖش ْٜش ٠َ، َأَبٞ ع  ٍ  َأ ٍ  ◘ اهلَل س ُطٛ ـْ ♂:َقا ـََّي َم  َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ
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ـُ َجوُرُه َبَقاَِْؼفُ   (99) ▬ َٓ َيْلَم
 ْؿٞ  ◘سطٍٛ اهلل  نٝـ إٔأْعش ، 

  . عٔ ايشدٌ نُاٍ انميإ إرا نإ َٜرٟ داسٙ
ْٚٔ ِٕ ُٖش ْٜااش ٠َ، َأَبااٞ ع اا ٍ  َأ ٍ  ◘ هلَلا س ُطااٛ ـِ ♂:َقااا َأَتااْدُروَن َماا

ٍ  ٜ ا َؾٝٓ ا امُلِؿًَُع: اُيٛاَق▬اْدُْػؾُِس؟ ْٔ هلَلا س ُطٛ ِ   َياا  َ  ٖ ا ُ٘  َدْس  ٚ َياا  َيا
 ٍ ٍُ َ ق اع ،َقا ـْ َيْلِِت َيْقَم افِؼَقوَماِي ♂:◘ هلَلا س ُطٛ تِل َم ـْ ُأمَّ اُدْػؾُِس ِم

اَؾ  ـَ وتِِف، َوَيْلِِت َؿْد َصَتَؿ َهَذا َوَؿاَذَف َهاَذا، َوَأ ـَ بَِصاَلتِِف َوِصَقوِمِف َوَز

ـْ  َموَل  َب َهَذا َؾَقْؼُعاُد َؾَقْؼاَتصُّ َهاَذا ِما َهَذا، َوَشَػَؽ َدَم َهَذا، َوََضَ

ًْ َحَسـَوُتُف َؿْباَؾ َأْن ُيْؼاَتّص َماو  ـْ َحَسـَوتِِف، َؾنِْن َؾـَِق َحَسـَوتِِف، َوَهَذا ِم

ـْ َخَطوَيوُهْؿ َؾُطِرَح َظَؾْقِف ُثؿَّ ُضِرَح يِف ا ـَ اخَلَطوَيو ُأِخَذ ِم  شفـَّاورِ َظَؾْقِف ِم
، أْعش أ ٞ البٝب ، نٝـ إٔ سظٓات ايصال٠ ٚايصاٝاّ   (92)

 .َعِٗٚايضنا٠   تٓؿع صاسبٗا َع إٜزا٤ ايٓاغ ٚط٤ٛ امًل 
ْعش نٝـ إٔ ايصال٠ ٚايصاٝاّ ٚسؿاغ ايكاشإٓ ٚتالٚتا٘       اٚ

ٍُايزٜٔ قاٍ ٓؿع امٛاسز ت ْؿ  ♂:عِٓٗ ◘ اهلَل س ُطٛ ـُ ِؼُر َأَحُد ..ََيْ

ْؿ، َوِصَقوَمُف َمَع ِصَقوِمِفْؿ، َيْؼَرُءوَن افُؼْرآَن َٓ َُجَوِوُز َصاَلَتُف َمَع َصاَلِتِ 

                                                 

 .   21مسلم أخرجه ( صحقح) (11)

 ٚصشش٘ األيباْٞ 2498ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (92)
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يف  ◘، ٚايظاابب يف ريااو بٝٓاا٘ سطااٍٛ اهلل  (93) ش ..َتااَراؿَِقُفؿْ 
ققًٛا املظًُني ٚتشنٛا عباد األٚثإ نُا ٖٛ  عٓذَاسذٜح آ ش 

املظإًُٛ   الاٍ يف نجري َٔ ايؿشم انطال١َٝ املٓششؾ١ ؾًِ ٜٓاٍ
ػشا ٚط٤ٛ  ًل، بٌ ٚناْٛا ٚباّيا ع٢ً أ١َ انطالّ ، َِٓٗ إال 

َيْؼُتُؾقَن َأْهَؾ اإِلْشاَلِم َوَيَدُظقَن َأْهاَؾ ♂:عِٓٗ ◘ سطٍٛ اهلل  قاٍ

َْؿُتَؾـَُّفْؿ َؿْتَؾ َظودٍ  َٕ ُتُفْؿ  ـْ ـْ َأَكو َأْدَر
 .(94) ش إَْوَثوِن، َفئِ

ٞ إٔ تبٝٓاٛا ألٚالدناِ إٔ ايؼاشع قاذّ     ، ٜٓبػا أ ٛتٞ يف اهلل
ع٢ً اكٗاد ٚايعًِ، ؾكذ ٜعأ   َٚهاسّ األ الم سكٛم ايعباد

أْعااش إىل ٖاازا  سكااٛم ايعباااداياابعع إٔ اكٗاااد َكااذّ عًاا٢ 
ٔ  هلَلا ع ْبذ عٔ ، ؾايزٟ تقذ٢ً ؾٝ٘ أْٛاس ايٓب٠ٛالذٜح ايععِٝ   ْب

ُْٕشٚ ٞ  ع  ُ ا، هلُلا س َض ُٗ ٍُ  ع ْٓ ٌٌ  د اا٤  : ٜ ُكاٛ ٞر  ٔإَيا٢  س ُدا  ،◘ ايَِٓبا
ُ٘ ٗ اَد، َؾٞ َؾاْطق ِأر ْ  ٍ  اَك ٍ  ،▬  َأَحلٌّ َوافَِداكَ ♂: َؾَكا ِْ،: َقا ٍ  ْ ع   :َقا

 .   (95) ▬ َؾِػقِفاَم َؾَجوِهْد  ♂

                                                 

 .9964َٚظًِ  3699ايبخاسٟ أ شد٘  (صحقح) (93)

 .9964َٚظًِ  3344ايبخاسٟ أ شد٘  (صحقح) (94)

 .   1151، ومسلم  1492البخاري أخرجه ( حسـ) (15)
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أٚصا٢ ٖازا ايشداٌ باإٔ ٜارب       ◘أْعش نٝـ إٔ سطاٍٛ اهلل  
د ، ٖٚزا َصذاقا يكاٍٛ اهلل  ٗاٚايذٜ٘ ٚال ٜرتنُٗا ٜٚزٖب يًذ

ْلَعاَدِيَ َومَ ظ :تعاىل  ًة لِّ  . ص997ط األْبٝا٤ : غ ا َأْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْْحَ
 ْٚٔ ْٔ ُٜش ذرُخ َقق اد ٠َ، َأَبٞ ع  ٍٔ ع  ُ٘  ،◘ اهلَل س ُطٛ ّ   َأِْا ِْ  َقاا ٔٗ  َؾاٝ

ِْ َؾاز َنش   ُٗاا ِٕ َي ٗ اااد  َأ ٌٔ  َؾااٞ اِيَذ ٕ  اهلَل، ط اَبٝ ٌُ َباااهلَل ٚ اِئإمي ااا  َأِؾط اا
ٍٔ،اِيَأْع ّ  ُ ا ٌٌ، َؾَكا ٍ  س ُد ٍ   ٜ ا: َؾَكا ْٕ َأس َأْٜات   اهلَل، س ُطاٛ ًِاتُ  ٔإ  ُقَق
ٌٔ َؾٞ ٟ   ع ٓرٞ ُتَهؿَُّش اهلَل، ط َبٝ ٍ    َطاٜ ا ُ٘  َؾَكا ٍُ  َيا :  ◘ اهلَل س ُطاٛ

،ِْ ْٕ ْ ع  ًِت  ٔإ ٌٔ َؾٞ ُقَق ٌٌ  َُْشق َظاٌب،  ص ااَبشٌ  ٚ َأْْات   اهلَل، ط َبٝ  َُِكَبا
ِِ َُْذَبٕش، َغُْٝش ٍ  ُث ٍُ َقا ـ  :◘ اهلَل س ُطٛ ًِت   َنْٝ ٍ  ُق ْٕ َأس َأْٜت : َقا  ٔإ

ًُِت ٌٔ َؾٞ ُقَق ٟ   ع ٓرٞ َأُتَهؿَُّش اهلَل ط َبٝ ٍ    َطاٜ ا ٍُ  َؾَكا  ◘ اهلَل س ُطاٛ
، َؾانِنَّ  ♂ : ـَ ْي َّٓ افادَّ ًَ َصوبٌِر حُمَْتِسٌى، ُمْؼبٌِؾ َؽْرُ ُماْدبٍِر، إِ َكَعْؿ، َوَأْك

يَؾ َظَؾْقِف  اَلُم َؿوَل ِِل َذفِاَؽ ِجْزِ ، قااٍ انَااّ ايٓاٟٛٚ       (96) ▬ افسَّ
َ٘ سمح٘ اهلل تعاىل :  ُ ا١ُ  اِيَؿَطا١ًَُٝ  ٖ اَزَٙ  َؾٝا َٖاذَ  اِيع َعٝ ُُذ ا ًِ  ٖٚا٢  َي

ََٝرني   إالسكٛم نًٗا  طاٜاٙ تهؿري َِاا  .. اِيادد  ُ٘  ٚ َأ ُْٛيا  ٔإيَّاا  ◘ َق

 ٔ َ٘ ايِذْٜ ٌ٘ َؾَؿٝ َُٝاعٔ  ع ًَا٢  ت َْٓبٝ ََٝرني اِياد  ُسُكاٛمٔ  د  ِٕ،  د  ٗ ااد   ٚ َأ  اِيَذ
ٗ اد ٠َ ُ ا ٚ ايِؼ ُٖ ْٔ ٚ َغْٝش  ََ ٍٔ ُ ا ََٝرني   ُسُكاٛم   َُٜهؿِّاشُ  َياا  اِيَباشر  َأْع  اِيادد 

                                                 

 .   1151، ومسلم  1492البخاري أخرجه ( صحقح) (11)
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ُ ا ، ؾشكٛم اهلل تكّٛ ع٢ً املظاه١ ، أَاا   هلُلا ُسُكٛم  َُٜهؿُِّش ٚ ٔإِْ
  سكٛم ايعباد ؾقكّٛ ع٢ً املؼاس١ .

َأ   تعااىل  قاذ بعجا٘ اهلل   ◘سطٍٛ اهلل ٚقذ ٜعٔ ايبعع إٔ 
ٌ .. اثاًْٝا األ االم  َهاسّ أٚال ٚأدٌ تعًِٝ ايٓاغ ايعًِ   ؾٗا

َهااسّ   أّ ايعًِ: اآل ش ٜظبل ٚأُٜٗا  ..!صشٝض ايهالّ ٖزا
 األ الم 

َـّ اظ ٚدٌ عض اهلل ٜكٍٛ ٌَ ؾِقفِ  هللَُفَؼْد َم ْؿ اااَظَذ اْدُمِمـَِغ إِْذ َبَع

ـْ َأكُػِسِفْؿ َيْتُؾق ظَ  ُؿُفاُؿ اْفؽَِتاوَب َرُشقًٓ مِّ قِفْؿ َوُيَعؾِّ ِـّ َؾْقِفْؿ آَيوتِِف َوُيَز

بِغٍ  وُكقْا ِمـ َؿْبُؾ َفِػل َضالٍل مُّ ـَ ْؽَؿَي َوإِن   ، ص964ط آٍ عُشإ :غَواحْلِ
ثالخ آٜات قذّ اهلل تعاىل ايقضن١ٝ أٟ تشب١ٝ ؾؿٞ نقاب اهلل تعاىل 

ع٢ً ايعًِ ، َٚاش٠ ٚاساذ٠ قاذّ    َهاسّ األ الم ايٓؿع ع٢ً 
يٓا ، َٚٔ ريو ٜقبني  ابشاِٖٝ طٝذْا دع٠ٛ يفعًِ ع٢ً ايقضن١ٝ اي

إٔ تضن١ٝ ايٓؿع ٚتشبٝقٗاا عًا٢ َهااسّ األ االم َكاذّ عًا٢       
 ايعًِ .

ٔ  ايصاالني  ٚدٛاس ايٓبٝني َشاؾك١ أْ٘ طبب يف -9 ٔ  َا  ايازٜ
َْٔؾ ايعاملني، سب عًِٝٗ أْعِ ِٕ ،☺ د ااَبشٕ  ع  ٍ   َأ ◘  اهلل س ُطاٛ
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ـْ  إِنَّ ♂:ٍ َقا  َأَحوِشـَُؽؿْ  اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  ََمْؾًِسو ِمـِّل َوَأْؿَربُِؽؿْ  إَِِلَّ  َأَحبُِّؽؿْ  ِم

 . (97) ▬َأْخاَلًؿو
ٞ  ْٔع ا ، َؾسظٔ امًل أثكٌ ػ٤ٞ يف املٝاضإ   -2  اياِذْسد ا٤َ  َأَبا

☺، ِٕ ِٞ َأ ٍ  ◘  ايَِٓب ءٌ  َماو♂:َقاا ـِ  ِمقاَزانِ  يِف  َأْثَؼاُؾ  َرْ  ْقمَ َيا اْدُاْمِم

ـْ  اْفِؼَقوَميِ   . (98)▬اْفَبِذيءَ  اْفَػوِحَش  َفُقْبِغُض  اهلل َوإِنَّ  ،ـٍ ااَحَس  ُخُؾٍؼ  ِم
ْٔ، َؾ اك١ٓ د ٍٛ أطباب َٔ أْ٘ -3 ٍ  ُٖش ْٜش ٠َ َأَبٞ ع  ٌ  : َقا  ُطا٦َ

ٍُ ْٔ ◘ هلَلا س ُطٛ ٌُ َ ا َأِنج ٔش ع  ٍ  اَك١َِٓ، ايِٓاغ  ُْٜذَ  َتْؼاَقى ♂: َؾَكا

ـُ ا هللِا  . (99) ▬ خُلُؾِؼ َوُحْس
ْٜٔذسى املََٔ ؾظٔ امًل دسد١ ايصا٥ِ ، ؾَ -4 ِٕ ع ا٥َؼ ا١َ  ع   َأ

ِٞ ٍ ◘  ايَِٓب ُجَؾ  إِنَّ ♂:َقا ـِ  َفُقْدِركُ  افرَّ ُؾاِؼ  بُِحْسا اوِْؿِ  َدَرَجايَ  اخْلُ  افصَّ

 .(29) ▬اْفَؼوِْؿِ 

  : ٖٓاى ٚطا٥ٌ َؿٝذ٠ يقشظني امًل ْزنش َٓٗا

                                                 

   ٚصشش٘ األيباْٞ. 2998 ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (97)

 .أليباْٞ اٚصشش٘ 2992ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (98)

 .أليباْٞ اٚصشش٘ 2994ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (99)

  ٚصشش٘ ػعٝب األسَْٚط. 25578أمحذ أ شد٘  (فغره صحقح) (29)
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 استهبات  إرا ايآؿع  بٓكذ ٚريو ،وحموشبتفو ـػساف مراؿبي - 1
ًَٗا ر١َُٝ، أ القّا ُْ  َاش٠  األ االم  تًاو  إىل تعٛد أال ع٢ً ٚس 

 مبباذأ  ٚأ ازٖا  أسظآت،  إرا ايجاٛاب  مببذأ أ زٖا َع أ ش٣،
 .َٚقِصش ْت تٛاْت إرا ايعكاب

٘  َا بقأٌَ ٚريو، اخلؾؼ شقء ظقاؿى يف افـظر - 2  طا٤ٛ  جيًبا
 ٚايٓذاَا١،  ٚالظاش٠  املالصّ، ٚاهلِ ،ايذا٥ِ األطـ َٔ امًل

 .امًل قًٛب يف ٚايبػط١
ٍ  ◘ ايآ   نإ ٚهلزا،  افدظوء – 3  االطاقؿقاح  دعاا٤  يف ٜكاٛ

،  ..ؿفؾفُ ا♂: ًَ َّٓ َأْكا َْحَساـَِفو إِ ِٕ َٓ ََيْاِدي  َْخاَلِق  ْٕ ـِ ا َْحَس ِٕ اْهِدِِّن 

ُف َظـِّل َشقَِّئَفو  َٓ َيْكِ ْف َظـِّل َشقَِّئَفو  ًَ َواْسِ َّٓ َأْك  ..(29)▬إِ
; احلسـ اخلؾؼ ظؾقفو يؼقم افتل إخالؿقي إشس مـ افصز -4

ِ  االسقُاٍ، ع٢ً يٌُ ؾايصرب ـ  ايػاٝغ،  ٚنعا  األر٣، ٚنا
، ٚدؾاع  ٚايعذًا١  ايطاٝؽ  ٚتاشى  ٚايشؾال،  ٚاألْاا٠،  ٚالًِ،

اَلِة ظ انطا٠٤ بالظ١ٓ يكٍٛ اهلل تعاىل : ْْبِ َوالصا َواْسَتِعينُوْا بِالصا

يَِّئُة ظ ، ٚقاٍ تعاىل: ص45ايبكش٠ :ط  غ َوََّل َتْسَتِوي اْْلََسنَُة َوََّل السا

ُه َوِِلٌّ َْحِييمٌ  ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنا تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الا  اْدَفْع بِالا
                                                 

 .باْٞ يٚصشش٘ األ 897ايٓظا٥ٞ أ شد٘  (حقحص) (29)
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 .ص 34ط ؾصًت :  غ
 س٣ٚ ، ، وُُتـُّى افعبقس وافتؼطقاىوافطالؿي ْؼ افبِ  تؽّؾُػ  - 5

ْٔ يرتَزٟا ٔٔ اهلل ع ْبَذ ع  ُُب اس َى ْب ُ٘ ، اِي ـ   َأِْا ٔ   ٚ ص ا  اِيُخًُالٔ  ُسْظا
 ٍ ٛ  :َؾَكا َ٘ ب ْظُ  ُٖ ٛ ْد ٍُ اِي ُ ْعُشَٚف ٚ ب ْز ـّ اِي ْٔٚ   .اأَلر ٣ ٚ َن  َأَبٞ ع 

ٍ  ☺ ر سٍّ ٍ : َقا ٞ  َقا ّٞ َي ِؼَرنَّ  َٓ ♂:◘  ايَِٓب ـْ  ََتْ  َصاْقًئو اْدَْعاُروِف  ِما

 .(22) ▬َضْؾٍؼ  بَِقْجفٍ  َأَخوكَ  ْؾَؼكتَ  َأنْ  َوَفقْ 
 املاٛد٠  ٚـًب ،قابًو َٔ ع٢ً ايظشٚس تذ ٌ ايٛد٘ طالق١ؾ

 ايصاذس  اْؼاشاح  تٛداب  بٌ ايكًب، اْؼشاح ٚتٛدب ٚاحملب١،
ٔ  ،ـذ ٚدشب ،ٜكابًو ٚممٔ َٓو ٕ  عبٛطااّ  نٓات  إرا يها  ؾاإ

 ٚال إيٝااو، باااكًٛغ ٜٓؼااشسٕٛ ٚال، َٓااو ٜٓؿااشٕٚ ايٓاااغ
ـِ األر٣ عِٓٗ َٔ نُا إٔ  َعو، بايقشذخ َظاعذ٠ ايٓاغ ٚن

ٍ  ٖزٙ ،سظٔ امًل ٔ  عًٝٗاا  ٜاذٚس  ايايت  ايجالثا١  األصاٛ  سظا
 .امًل َعا١ًَ يف امًل
ٔ ؾ ، احلؾؿ وإكوه وافتغوؾؾ ظـ ذكاقب أخاريـ  - 6  أٜٗاا  ها

 ػااٖذى  إراؾا  أَاٛسى،  يف ٙٚاألْا بالًِ َقخًكّا ايهشِٜ األب
 .ايهشِٜ امًل أٚالدى ع٢ً ٖزا الاٍ طشعإ َانقظبٛا ٖزا

                                                 

 . 2626َظًِ أ شد٘ ( صحقح) (22)
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يكاٍٛ    ؾالًِ ٚاألْااٙ َأ األ االم ايايت يبٗاا اهلل تعااىل        
إِنَّ ؾِقَؽ َخْصَؾَتْغِ َُيِبُُّفاَم اهللُ: ♂ :اِيَكْٝٔع ع ْبَذ ِيَأػ رر ◘ سطٍٛ اهلل

ََكوةُ  ْٕ ْؾُؿ، َوا  .(23) ▬ احْلِ
ٔ   سًُّٝا نإ :األٜٛبٞ ايذٜٔ صالح عٔ األثري ابٔ قاٍٚ  سظا

ٌ  نجري ٜهشٙ، َا ع٢ً صبٛسّا ضعّا،َقٛا األ الم، ٔ  ايقػاؾا  عا
ٔ  ٜظُع أصشاب٘، رْٛب ِ  َا ٘  ٚال َااٜهشٙ،  أساذٖ  ٚال ُٜعًُا
 .عًٝ٘ ٜقػري
 األب أٜٗاا  هٔؾ وافعػق وافصػح، اجلوهؾغ ظـ اإلظراض - 7

 األقاٛاٍ،  ٚط٦ٝات ايؿشؽ عٔ بعٝذّا قٛيو، يف َٗزبّا ايهشِٜ
 ٚال طاِبابّا،  ٜظاُعو أٚالدى  ٚال يِعاْاّا،  ٜظُعو أٚالدى ؾال

 يعٛساتِٗ، َقبعّا ٚال ايٓاغ، ألعشاػ َٓقٗهّا ٜظُعو أٚالدى
 ٚاأليؿااظ  الظ١ٓ، ٚاملكٛي١ ايطٝب١، ايه١ًُ َٓو ٜظُعٕٛؾك  
ـْ  َوَأْظاِرْض  بِاوْفُعْرِف  َوْأُمارْ  اْفَعْػقَ  ُخْذ ظقاٍ تعاىل: ،املٗزب١  َظا

وِهؾِغَ   .ص999: األعشافط غ اجْلَ
 ؾإٕ ايصاسب  ًل ايشؾٝعصشب١ ايصالني ٚأصشاب ام -8

                                                 

 . 97َظًِ أ شد٘ ( صحقح) (23)
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ُجاُؾ »: ◘يكاٍٛ سطاٍٛ اهلل   طاسب، ٚاكايع ناْع،  افرَّ

ـْ ُُيَوفُِؾ  ْؿ َم ـُ ـِ َخؾِقؾِِف، َؾْؾَقـُْظْر َأَحُد  .(24) ▬ َظَذ ِدي

 سح انطالّ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ إ قٝاس ناال اياضٚدني عًا٢    -9
 ا قٝااس  عًا٢  نٌ ػااب  انطالّ سِحٚ، أطاغ ايذٜٔ ٚامًل

ّ  بقعايِٝ املًقض١َ ايذٜٔ رات ٍ ؾكاذ   ٚآدابا٘،  انطاال  ♂:◘ قاا
او َوفِاِديـَِفو، َؾاوْطَػْر بِاَذاِت  وِِلَ َسبَِفو َومَجَ و َوحِلَ َْرَبٍع: دَِوِِلَ ِٕ ُتـَْؽُح اَدْرَأُة 

ًْ َيَداكَ  ، َتِرَب ـِ ي  ققااس  أطًظاا  يًُشأ٠ انطالّ ٚضعٚ، (25) ▬ افدِّ
 جياب  َاا  مجٝع ايشدٌ يف ٜقٛؾش إٔ ذؾالب صٚدٗا، أطاطٗا ع٢ً

ٕ  ؾٝذب إٔ بُٝٓٗا، تؿشق١ دٕٚ املشأ٠، يف تٛؾشٙ  را سداالّ  ٜهاٛ
ٔ  َعًَٛا١  ايصاؿات  ٖٚازٙ  ، ًل را أًَٝٓا ٜهٕٛ إٔٚ ،دٜٔ  َا

ـْ َتْرَضْقَن ِديـَُف َوُخُؾؼَ  ♂: ◘ سطٍٛ اهلل سذٜح ْؿ َم ـُ ُف اااإَِذا َجوَء

ـْ ؾِتْ  َّٓ َتْػَعُؾقا َتُؽ  .   (26) ▬ ـٌَي يِف إَْرِض َوَؾَسودٌ َؾَلْكؽُِحقُه، إِ
  امًل ط٤ٛ اسقُاٍ  َٔ سظٔ  ًل املشأ٠ َع صٚدٗا -2

                                                 

 .  ٚسظٓ٘ األيباْٞ 2378ايرتَزٟ أ شد٘ ( حسـ) (24)

 . 1211، ومسلم  5949أخرجه البخاري( صحقح) (45)

 وحسنه األلباين . 1935أخرجه الرتمذي  ( حسـ فغره)(41)
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٘  إرا تؿشح أالٚ، ريو ع٢ً ٚايصرب ٚاألر٣  ٚال سضًٜٓاا،  سأتا
ٔ  خيشز الٚ ،ؾشًسا سأت٘ إرا فضٕ ٍ  إال يظااْٗا  َا  ايطٝاب  ايكاٛ

 ،ص83: كاش٠ ايبطغ َوُؿقُفقا فِؾـَّوِس ُحْسـوً : ظتعاىل قٛي٘ َٔ اْطالّقا
ٌ  ؾاال  ،قًبٗاا  إىل ايٓاغ أسب ٖٚٛ ٌ  مبجًاٗا،  انطاا٠٤  تكابا  با

 طاب  ت، ٚٚأبكا٢   ري ٖٚٛ اهلل عٓذ َا تشدٛ ألْٗا بانسظإ;
ٔ  إطاا٠٤  ٚتقذٓب ،اْؿعاالتٗا َع٘  ؼًاب  إىل ٚتباادس با٘،   ايعا

 اْطالّقاا  بايظاالّ،  ٖٛ ٜبذأ إٔ تٓقعش ال غطب َا ٚإرا ،ٙسضا
َٓ أُ  ♂:◘سطٍٛ اهلل  قٍٛ َٔ ـَّيِ َأ ـْ َأْهِؾ اجْلَ ُؽْؿ ِم

ْؿ بِـَِسوِْ ـُ  ▬ ؟ْخِزُ
ٍ  ٜ ا ب ٢ًَ: َقاُيٛا ، ٍ  اهلَل، س ُطٛ ًْ  ♂:َقا اْفَقُدوُد اْفَقُفقُد افَّتِل إِْن َطَؾَؿ

َٓ َأُذوُق َؽْؿًضو َحتَّك َتاْرَ   : َهِذِه َكوِصَقتِل بَِقِدَك،  ًْ ًْ َؿوَف  َأْو ُطؾَِؿ
▬ (27) . 

سظٔ امًل َع أًٖا٘  ايشدٌ  ٜهٕٛسح ايؼشع ع٢ً إٔ  -3
ْٔؾ،  ٍ : َقاَيْت ع ا٥َؼ ١َ، ع  ٍُ  َقا ْؿ ♂: ◘ هلَلا س ُطاٛ ـُ ْؿ َخاْرُ ـُ َخاْرُ

َْهِع  ِٕ ْؿ  ـُ َْهؾِِف َوَأَكو َخْرُ
ٌ   امًال  سظٔٚ ، (28) ▬ ِٕ  يف َاع األٖا

ٔ  أراٖاِ،  ٚع٢ً عًِٝٗ ٚايصرب ايٓذ٣، ٚبزٍ األر٣ نـ  َٚا
                                                 

 وصححه األلباين.     392طْباين يف ادعجم الكبري رواه ال( صحقح) (42)

 األلباين . وصححه 3345أخرجه الرتمذي  ( صحقح)(43)
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 الٚ ٌ سأ٣ صٚدق٘يرتّ ايشد إٔ  ًل ايشدٌ َع صٚدق٘ سظٔ
 طاأ يف سال    َ٘ٓا  صاذس  إراٚ ،ال أّ أسذ ؾطش٠ طٛا٤ ٗٝٓٗاٜ

ٌ  ال ٖٚازا  ،ٜطٝب  اؼشٖا بايه١ًُ ايطٝب١ إٔ صٚدق٘ ٔ  ٜكًا  َا
 . ايشدٌ عٓذ صٚدق٘ ٚهب١ َها١ْ ٜضٜذ بٌ أبذّا،٘ ػخص

َْٔؾ، يبٓات٘ٔ ايشدٌ َظْشسح ايؼشع ع٢ً إٔ ُٜ -4 ٔٔ  ُعِكب ١َ ع   ْبا
ََٕش ٍ  ع ا َُْعُت: َقا ٍ  ط  ٍُ ◘ هلَلا س ُطٛ اوَن َفاُف َثااَلُث ♂: ٜ ُكٛ ـَ ـْ  َما

ـْ ِجَدتِفِ  َـّ ِم َسوُه ـَ ، َو َـّ ـَ افـَّورِ  َبـَوٍت، َوَصَزَ َظَؾْقِف َـّ َفُف ِحَجوًبو ِم ـُ  ،▬ 
ع٢ً انْؿاام عًا٢ األٖاٌ     ◘سح سطٍٛ اهلل  ٚنزيو، (29)

ٍ ٚاألٚالد  ؾ ٍُ َكااا َقوفِااَؽ َوإِنَّ َكَػَؼَتااَؽ َظااَذ ظِ ♂:  ◘ اهلَل س ُطااٛ

اَؽ َأْن َتاَدَ   ـْ َموفِاَؽ َصاَدَؿٌي، َوإِكَّ ُؾ اْمَرَأُتَؽ ِما ـُ َصَدَؿٌي، َوإِنَّ َمو َتْل

ُػقَن افـَّوَس  َأْهَؾَؽ بَِخْرٍ  ـْ َأْن َتَدَظُفْؿ َيَتَؽػَّ  ْؼأ إرا، ٚ (39) ▬ َخْرٌ ِم
 يٛايذٜا٘،  ٚؾِٝااّ  ٜهٕٛ ؾإْ٘ الك١ انطال١َٝ ايرتب١ٝ ٚتشب٢ ايٛيذ

إٕ أسظاآت  تباديٝاا١، عالقاا١ ٚايٛيااذ، ايٛايااذ بااني ؾايعالقاا١
   ألٚالدى يف ايصػش أسظٓٛا إيٝو يف ايهرب .

 :  مع أوَّلدهمن حسن خلق الوالد  -6
                                                 

 األلباين . وصححه 21 البخاري يف األدبأخرجه  ( صحقح)(44)

 . 1143مسلم أخرجه  ( صحقح)(39)
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 ُٜٚٓااٛ ٜهاارب، ؾايٛيااذ:  يااألٚالد ايعُااش َشاسااٌ تكااذٜش -
 ٚتؿهااريٙ يظاآ٘ َال٥ُاا١ َعاًَقاا٘ تهاإٛ إٔ بااٍذ ؾااال تؿهااريٙ،

 أٜطّا ٜعاٌَ ٚال ا٥ُّا،د صػري أْ٘ ع٢ً ٜعاٌَ ٚأال ٚاطقعذادٙ،
٘  ع٢ً صػري ٖٚٛ ٘  ٜطاياب  مباا  ؾٝطاياب ; نابري  أْا  ايهبااس،  با

 .ٜعاقبٕٛ نُا ٜٚعاقب ٜعاتبٕٛ، نُا ٜٚعاتب
  ١ًااَشس يف ّااا صٛص: ش٠ااَباػ األٚالد َٛاد١ٗ تاليف -

 الاش٠،  ٚاملٓاقؼا١  انقٓاع، عرب ٜكادٚا إٔ ٜٓبػٞ بٌ املشاٖك١،
 .ٚايعاؼؿ١ ايعكٌ بني ُعجي ايزٟ ايبٓا٤، اهلادئ ٚالٛاس

  ال سق٢; ٚايشمح١ بايعطـ، ٚإػعاسِٖ: عٛاؼؿِٗ إػباع -
 الاْٝا١،  ٚايًُظ١ ايطٝب١، ؾايه١ًُ; املٓضٍ  اسز عٓ٘ ٜبشجٛا
٘  رياو  ناش٣  داش٣  َٚا ايصادق١، ٚايبظ١ُ  يف ايباايؼ  أثاشٙ  يا

 .األٚالد ْؿٛغ
ّ  بهؿااٜقِٗ،  ٚرياو : باملعشٚف عًِٝٗ ايٓؿك١ -  عًا٢  ٚايكٝاا

  اااسز املاااٍ عاأ ايبشااح إىل ٜطااطشٚا ال سقاا٢; ِسااٛا٥ذٗ
 .املٓضٍ

ِ  انٜجاس إػاع١- ِ ب: بٝآٗ  ٚايؼاعٛس  ايظاخا٤،  عًا٢  قعٜٛاذٖ
 ْؿظ٘ إال ي٘ ِٖ ال ؾشدًٜا َِٓٗ ايٛاسذ ٜٓؼأ ال سق٢ باآل شٜٔ،
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، ؾهٔ سزسا َٔ إٔ تعٛد ٚيذى ع٢ً إٔ ٜأ ز ٚال ٜعطٞ ؾٗزٙ 
األخ  َٔ املصا٥ب سكا، ٚيهٔ عٛدٙ إٔ ٜأ از ٜٚعطاٞ، إعا    

ايهبري َصشٚؾا نبريا ٚقٌ ي٘ ٜشضٞ إ ٛت٘ ايصػاس ؾٗزا ٜعٛدٙ 
 ع٢ً ايعطا٤ ٜٚك٣ٛ احملب١ بِٝٓٗ.

ِ  انصػا٤ -  ِ  فاذثٛا  إرا إياٝٗ ِ  بأُٖٝا١  ٚإػاعاسٖ : نالَٗا
 ٜصػٞ إٔ ايصػري  صًٛصا ٚيذٙ فذخ إرا بايٛايذ جيذس ؾايزٟ

 ٘ ًَااا، يا  عالَااات تعٗااش نااإٔ ؾذٜجاا٘، اٖقُاَاا٘ ٜبااذٟ ٚإٔ متا
 الشناات  أٚ األصاٛات  بعع ٜبذٟ أٚ ٚدٗ٘، ع٢ً ذبايقع
ّ  انصػا٤ ع٢ً تذٍ اييت ٕ  ٚانعذااب،  ٚاالٖقُاا ٍ  ناأ : ٜكاٛ

 ايااشأغ ٚفشٜااو باهلُُٗاا١، ٜكااّٛ إٔ أٚ صااشٝض، سا٥ااع،
 رياو،  غاري  أٚ أط٦ًق٘ ع٢ً جيٝب إٔ أٚ ٚتصعٝذٙ، ٚتصٜٛب٘،

 ٜعًِ ايعٌُ ٖزا إٔ: َٓٗا نجري٠ إجياب١ٝ آثاس ي٘ ايعٌُ ٖزا ؾُجٌ
 أؾهاااسٙ تشتٝااب عًاا٢ ٜٚظاااعذٙ ايهااالّ، يف ايطالقاا١ ٛيااذاي

 َاأ ٜظااُع٘ َااا ٚؾٗااِ انصااػا٤، عًاا٢ ٜٚذسباا٘ ٚتظًظااًٗا،
 رانشت٘، ٜٚكٟٛ ٜٚصكًٗا، ايٛيذ، ػخص١ٝ ُٜٓٞ ٚ اآل شٜٔ،

 .ٚايذٙ َٔ قشبّا ٜٚضٜذٙ َط٢، َا اطرتداع ع٢ً ٜٚعٝٓ٘
  ع٢ً ايٛيذ بقؼذٝع ٚريو:  يًٛيذ ايصال١ ايصشب١ إنشاّ  -
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ٔ  َعٗاِ،  االطقُشاس ع٢ً ٚسج٘ ِٗ،صشبق ِ  ٚؾظا  اطاقكباهل
ّ  َاا  ٚت٦ٝٗا١  اطقضاستِٗ، إىل ٚاملبادس٠ بٌ ايٛيذ، صاسٚا إرا  ًٜاض
ٔ  ايٓؿاٛس  أَاا . َٚعٜٓٛا١  َادٜا١  تٝظاريات  َٔ هلِ  ايصاشب١  َا

 ألْ٘; ٜٓبػٞ ٚال ًٜٝل، ؾال َعاًَقِٗ يف ٚاكؿا٤ يًٛيذ ايصال١
 أٚ ملكاؼعقِٗ، ٢ؾٝظع عِٓٗ، ٚايشضا قبٛهلِ بعذّ ايٛيذ ٜؼعش

 ألصاشاب  ؾشٜظا١  ؾٝكاع  ٜرتنٗاِ،  أٚ بٗاِ،  عالقق٘ يف ٜقخؿ٢
 .ؾُٝا بعذ ايظ٤ٛ

ٞ  ؾاال : ايظا٤ٛ  سؾك١ َٔ ايٛيذ إْكار يف اله١ُ َشاعا٠ -  ٜٓبػا
 ؾاال  ايبذاٜا١،  َٓاز  ايؼذ٠ ٚاطقعُاٍ ايعٓـ إىل ٜبادس إٔ يًٛايذ
 َش٠، ألٍٚ صاسٚٙ إرا ؼشدِٖ أٚ ٚيذٙ، أَاّ إٖاْقِٗ إىل ٜظاسع

 .هلِ بصشبق٘ َٚكقٓع بِٗ، َقعًل ايٛيذ ٕأل
 بظا٤ٛ  ٚياذٙ  بإقٓاع ؾٝبذأ ريو، يف ٜقذسز إٔ يألب ٜٓبػٞ بٌ

٘  بقٗذٜاذٙ  ريو بعذ ٜكّٛ ثِ عًٝ٘، ٚضشسِٖ صشبق٘،  ٚقٜٛؿا
٘  َآِٗ،  يقخًٝص٘ طإع بأْ٘ ٚإػعاسٙ  أٚيٝاا٤  إىل طاٝزٖب  ٚأْا
 َاا  َع٘ ٚطًو ابٓ٘ سزس ؾإرا عٓ٘، أبٓا٤ِٖ ٜبعذٚا نٞ أَٛسِٖ

ِ  بكاا٤ٙ  إٔ ٚسأ٣ ريو، يف ال١ًٝ ٚأعٝق٘ قطٝع،ٜظ  ضاشس  َعٗا
 .َٓاطًبا ٜشاٙ مبا َِٓٗ يقخًٝص٘ ٜظع٢ ؾٗٓاى -هكل
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ٔ  ايػؿ١ً ال ايقػاؾٌ - ٔ  ٜصاذس  َاا  بعاع  عا ٔ  األٚالد َا  َا
 ٜأ از  َبذأ ٖٚٛ ايرتب١ٝ، أمناط َٔ من  ؾزيو: ؼٝؽ أٚ عبح،

; عَُٛااّا ايٓاااغ َٚااع أٚالدٖااِ َااع تعاًَااِٗ يف ايعكااال٤ باا٘
ٔ  أٚ ٜاذٙ  فت َٔ ُْٜؼَعش ٚال ٜظقكصٞ، ال عاقٌؾاي ٌ  َا  ٜقعاَا

٘ ; ٚنبري٠ صػري٠ نٌ عِٓٗ ٜعًِ بأْ٘ َعِٗ  اطقكصا٢،  إرا ألْا
ٔ  ٖٝبق٘ رٖبت ػ٤ٞ نٌ عِٓٗ ٜعًِ بأْ٘ ٚأػعشِٖ ِ  َا ، قًاٛبٗ

ٔ  قَٛ٘ يف بظٝذ ايػ  ًٝعؾ ٘  طاٝذ  يها ٞ  قَٛا ِ ،  املقػااب  إٕ ثا
: بااب  َٔ ،٠شَباػ غري بطشٜك١ ايٓصض تكذِٜ ع٢ً ٜعٝٓ٘ تػاؾً٘

ٍ  َا: باب َٚٔ داسٙ، ٜا ٚامسعٞ أعين إٜاى ّ  باا  ٚسمباا . أقاٛا
  .أبًؼ ٚأٚقع ريو نإ
نابريِٖ  إٔ يارتّ  ؾُٝاا بٝآِٗ   ألٚالد ا  ًال َٔ سظأ   -7

يكٍٛ سطٍٛ اهلل  صػريِٖع٢ً  نبريِٖ ـٚإٔ ٜعط،  صػريِٖ
بِرَ  ♂ : ◘ ـَ ْر  ـْ ََلْ َيْرَحْؿ َصِغَرَكو َوُيَقؿِّ ٖٚازا  ، (39) ▬َكاوَفْقَس ِمـَّو َم

ٔ ئ ٜقأتٞ إال باملعا١ًَ ايطٝبا١ يًٛاياذٜٔ َاع     أٚ  ،األنارب  االبا
أٚ نجش٠ إٖاْق٘ أَاّ إ ٛتا٘  ؾهجش٠ ضشب األنرب  ايبٓت ايهرب٣،

ـ  ؾٝقٛياذ ـعً٘ عذٚاْٝا ٜطشب أ ٛت٘  ِ  ايعٓا ، َٚعاًَا١  بٝآٗ
                                                 

 وصححه األلباين  . 1414الرتمذي أخرجه  ( صحقح)(31)
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ـعًا٘ سسُٝاا بإ ٛتا٘ ؾٝٓؼاأ      األنرب بايعطـ ٚالٓإ ٚايشمحا١ 
َشاعا٠ ايعذٍ بني األٚالد ٜٓبػٞ ٚ ١ ٚالٓإ،األٚالد ع٢ً ايشمح

سقاا٢ يف ايكاابالت ؾٗاازا ياا٘ أثااش محٝااذ يف احملباا١ بااني األٚالد، 
ا األ الم تٓقكٌ أٚال َٔ ايٛايذٜٔ إىل األنرب، ثِ تٓقكاٌ تباًعا  ؾ

 . َٔ األنرب يألصػش
 ٚإسظاْو ٚبشى ٚسٓاْو عطؿوٚ بأ القو ايٓاغ أسل -8

٘ يزيو ٜٓبػٞ ع٢ً ٚيٞ األَ، ٚايذاى  ؾعٓاذَا  ;ش إٔ ٜرب ٚايذٜا
ٕ  بأَاو،  ٚبشى بأبٝو بشى األبٓا٤ ٜؼاٖذ  ايصاؿ١  تًاو  ؾٝٓكًاٛ

ٕ  ؾإِْٗ يشمحو ٚاصاّل نٔنزيو ٚ عٓو، الُٝذ٠  باو  ٜكقاذٚ
ُِاتاو      تاضٚس  ٜشْٚو سُٝٓا ُ اَاو ٚع إ ٛتاو ٚأ ٛاتاو ٚأع

 .ؾكِٗ ٚتكّٛ هقادِٗ ٚتٛاطٞ اتو ...اَيايو ٚ  ٛ ٚأْ 
ٚسظأ   هلُاا  ٚايٛؾا٤ ايذٜٔايٛ سعا١ٜع٢ً  ايؼشعسح  ٚيكذ

ٌ  ُُٗاؾ ،اامًل َعُٗ ٔ  األبٓاا٤  ؾعا  ٜهااؾ٦ٛا  إٔ ٜظاقطٝعٛا  ؾًا
 ٚعٓا١ٜ، ٚتشب١ٝ ٚسعا١ٜ، عطـ َٔ يِٖٛ ب٘ قاَٛا مبا ايٛايذٜٔ

 إىل انسظااإ َاأ جيااب َااا ٚتعاااىل طاابشاْ٘ اهلل ؾِصااٌ ٚقااذ
اا: ظتعاااىل بكٛياا٘ ايٛايااذٜٔ َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُبااُدوا إِ ااَؽ َأ وُه َوَؿَهاا َربُّ

او َؾاال  و َأْو ـاِلُمَ َـّ ِظـَْدَك اْفؽَِزَ َأَحاُدُمَ و َيْبُؾَغ  إِْحَسوكًو إِمَّ
ـِ َوبِوْفَقافَِدْي



، ونهىصىل ألٌ عنىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزس اضغط عهً

 ,Page Upنهًاوس عهً انعنىاٌ انًطهىب  فٍ انفهزس، وتىاسطح األَسز  انزر

Page Down ذنمم تٍُ انصفحاخ.  أو عجهح انًاوس 

 

 
33 

ِرياًم  ـَ اَم َؿْقًٓ  و َوُؿْؾ َِلُ اَم ُأفٍّ َوٓ َتـَْفْرُمَ ااَم  ( 23)َتُؼْؾ َِلُ َواْخِػاْض َِلُ

ُفا اِي َوُؿاْؾ َربِّ اْرمَحْ مْحَ ـَ افرَّ لِّ ِما َقاوِِّن َصاِغراً َجـَوَح افذُّ ااَم َربَّ ـَ غ اَم 
 .ص24-23: انطشا٤ط

 ألْٗا ايٛايذٜٔ; بش يف َكذّ ٚبشٖا بٗا ٚاالٖقُاّ األّ ٚسعا١ٜ
ٌ  مماا  أنجاش  ٚتشبٝقٗاا  ايطؿٛيا١  سعاٜا١  يف تقشٌُ  األب; ٜقشُا
ِ  ايشضااع،  ٚقظ٠ٛ ايٛضع، ٚصعٛب١ الٌُ، َؼك١ تقشٌُ  ثا
ْٔ، َؾ ٚايرتب١ٝ امذ١َ ٍ   ☺ ُٖش ْٜاش ٠َ  َأَبٞ ع  ٌٌ  د اا٤  : َقاا  ٔإَيا٢  س ُدا
ٍٔ ٍ  ◘ هلَلا س ُطٛ ٍ  ٜ ا: َؾَكا ْٔ  ،هلَلا س ُطٛ ٔٔ  ايِٓااغٔ  َأس الّ  َ ا  َبُشْظا

ٍ  ص ش اب َقٞ  َؽ ♂: َقا ٍ  ▬ُأمُّ ِِ: َقا ْٔ  ُث  َ  ٍ َؽ ♂: َقا ٍ  ▬ُثؿَّ ُأمُّ ِِ: َقا  ُث
 ْٔ  َ  ٍ َؽ ♂: َقا ٍ  ▬ُثؿَّ ُأمُّ ِِ : َقا ْٔ   ُثا ٍ   َ ا ،  (32) ▬ُثاؿَّ َأُباقكَ ♂: َقاا

 ِذع ا يٛايذٜٔ بعكٛقُٗا َؾَع اسزس ايؼشع َٔ إطا٠٤ امًل ٚيكذ 
ْٔ َؾ ،ط٤ٛ امًل َعُٗاا ٚعكٛقُٗاا َأ أنارب ايهباا٥ش       ع ْباذَ  ع ا

ٔٔ  ُ ٔٔ ايِشْس ْٔ  ب ِهش ٠َ، َأَبٞ ْب َ٘  ع ا ٍ   ،☺ َأَبٝا ٍ  : َقاا ّٞ  َقاا : ◘ ايَِٓبا
َزِ افَؽَبوِْرِ ♂ ـْ ٍ   ٜ اا  ب ًَا٢ : اُيٛاَق ،▬ث اَلًثا   َأَٓ ُأَكبُِّئُؽْؿ بَِل  ،هلَلا س ُطاٛ

 ٍ اُك بِو♂ :َقا ـِ هللِاإِلْذَ ٕ   ٚ د ًَاع   - ، َوُظُؼقُق افَقافَِدْي  َُِقَه٦ًاا  ٚ َناا
 ٍ ورِ  - َؾَكا ٍ  ، ▬َأَٓ َوَؿْقُل افزُّ ُ ا: َقا ٍ  َؾ ٖ ا ص ا ًِٓ ا س ِق٢ َُٜهشرُس ُ٘: ُق ْٝق   َي

                                                 

 . 4523، ومسلم  5421البخاري أخرجه  ( صحقح)(34)
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 عكٛم ؾذعٌ ٚايظالّ ايصال٠ عًٝ٘ تؿطٌ سٝح ، (33) ط َهت 
ٚيكاذ ٚصا٢ اهلل تعااىل األبٓاا٤      بااهلل،  يًؼاشى  قشٜٔ ايٛايذٜٔ
ْٔ ألَؾشح ايٛيذ بإٔ ٜ; ريو مبشاعا٠  ريٝال َقٛاضاًعا   ٘ٚأبٝ٘ ُه

إٔ ٜشمحُٗاا بشمحقا٘ ايٛاطاع١    سب٘ ب ٚإٔ ٜظأٍ ايٛيذسمح١ بُٗا، 
ـَ : ظتعاىل ؾكاٍأسٝا٤ً ٚأَٛاًتا،  لِّ ِما ااَم َجـَاوَح افاذُّ َواْخِػاْض َِلُ

مْحَ  َقوِِّن َصِغراً افرَّ اَم َربَّ ـَ ُفاَم    .ص24:انطشا٤طغ ِي َوُؿْؾ َربِّ اْرمَحْ
 بالظا٢ٓ، قا٘  َعاًَاكااس  َٔ سظٔ  ًال األطاش٠ َاع     -9

 امًال  ط٤ٛ َٔ إيٝ٘ ٚانطا٠٤ امًل، سظٔ َٔ إيٝ٘ انسظإؾ
ْٔ، َؾ ايقؼشٜع ب٘ أَش َا ٖٚزا ، ٞ  ع ا٥َؼ ١َ ع  ٗ اا،  هلُلا س َض ٔٔ  ع ْٓ  ع ا

ٞر ٍ  ◘ ايَِٓب اُف ♂: َقا ًُ َأكَّ وِر، َحتَّك َطـَـْا يُؾ بِوجْلَ َمو َزاَل ُيقِصقـِل ِجْزِ

ُثفُ  ٞ اهلل  سبا  ٚيكذ ،  (34) ▬ َشُقَقرِّ ٘  تعااي ٕ  عبادتا ٞ  بانسظاا  إيا
 هلَلٚ اْعُباُذِٚا ا ظ ؾكاٍ تعااىل :  اكريإ َِٓٗ ايٓاغ َٔ نُٛع١

ٔٔ ٔإْسظ  ٛ اَيذ ْٜ ٚ َباِي َ٘ ػ ٦ّْٝا  َ ٢ ٚ اَل ُتْؼٔشُنِٛا َب ٚ اِيٝ ق ا ٚ َبَزٟ اِيُكْشب ٢  اّْا 
ٚ ايِصااَسَب      ٚ اِيذ اأس اِيُذُٓاَب  ٚ اِيذ أس َرٟ اِيُكْشب ا٢  ُ ظ اَننٔي  ٚ اِي

َٔ إٜزا٤ اكااس   ◘ٚسزس سطٍٛ اهلل  ، ص36ط ايٓظا٤ : غَباَكَٓب
                                                 

 . 4152البخاري أخرجه  ( صحقح)(33)

 . 4145، ومسلم  1912البخاري أخرجه  ( صحقح)(32)
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ْٔؾ ِٕ ُٖش ْٜش ٠َ، َأَبٞ ع  ٍ  َأ ٍ  ◘ اهلَل س ُطٛ ـْ ♂: َقا ـََّي َم َٓ َٓ َيْدُخُؾ اجْلَ

ـُ َجوُرُه َبَقاَِْؼفُ   . (35) شَيْلَم
 َٔ ايضناا٠ ٚايصاذقات   ٜعطٞ إٔ سظٔ امًل َع اكاس َٚٔ

 ْصشت٘، اطقٓصشى ٚإٕ أعٓق٘، بو اطقعإ إٕٚ ;نإ ؾكريا إرا
٘  َشػ ٚإٕ أعطٝق٘، اؾقكش ٚإٕ أقشضق٘، اطقكشضو ٚإٕ  عذتا
 َاات  ٚإٕ عضٜقا٘،  َصاٝب١  أصابق٘ ٚإٕ ٖٓأت٘،  ري أصاب٘ ٚإٕ

 إال اياشٜض  عٓ٘ ؾقشذب بايبٓا٤ عًٝ٘ تظقطٌ ٚال اصت٘،دٓ تبعت
٘  ؾأٖاذ  ؾانٗا١  اػارتٜت  ٚإٕ تَرٙ، ٚال بإرْ٘،    ٚإٕ َٓٗاا  إيٝا
 بٗاا  يٝػاٝغ  ٚياذى  بٗاا  خياشز  ٚال ، اطاشً  بٝقو ؾأد ًٗا تؿعٌ
ت ػابعاْا  ٝا ، ٚال ٜٓبػٞ ملٔ ََٜٔ باهلل ٚايّٝٛ اآل ش إٔ ٜبٚيذٙ

ٍ  ، يكٍٛ سطٍٛ اهللٚداسٙ دا٥ع  ـُ  ♂ : ◘ هلَلا س ُطٛ َفْقَس اْدُْمِم

 . (36) ش بِوفَِّذي َيْشَبُع َوَجوُرُه َجوِْع إَِػ جـبف
 قا١ بطال ٘إنشاَا َٔ سظٔ أ الم األطش٠ َاع ايطاٝـ    -99

 ايعشف دش٣ مما ريو ٚيٛ ايهالّ ٚؼٝب ايًكا٤ ٚسظٔ ايٛد٘
ايطٝـ ثالث١ أٜااّ   ٜهشّٚإنشاّ ايطٝـ يف  َع ايقعذٌٝ، عًٝ٘

                                                 

 . 46َظًِ أ شد٘  (صحقح) (35)

 ٚسظٓ٘ األيباْٞ . 3997ايبٝٗكٞ يف ػعب انميإ أ شد٘  (حسـ) (36)
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ـُ بِو♂: ◘ يكٍٛ سطٍٛ اهلل وَن ُيْمِم ـَ ـْ  َوافَقْقِم أِخِر َؾْؾُقْؽاِرْم  هللَِم

ـُ بِو وَن ُيْمِم ـَ ـْ   ▬َوافَقْقِم أِخِر َؾْؾُقْؽاِرْم َضاْقَػُف َجوَِْزَتافُ  هللَِجوَرُه، َوَم
 ٍ َ ا: َقا  ٚ ُ٘ ٍ  ٜ ا د ا٥َض ُت ٍ   هلَلا س ُطٛ َقوَؾُي َثاَلَثُي ♂: َقا َيْقٌم َوَفْقَؾٌي، َوافضِّ

و وَن َوَراَء َذفِاَؽ َؾُفاَق َصاَدَؿٌي َظَؾْقافِ َأيَّ ـَ ، قااٍ انَااّ    (37) ▬ٍم، َؾاَم 
 ٍ ُ اا٤ُ  ايٟٓٛٚ: قاا ًَ ُّ  َ ْعٓ ااُٙ  اِيُع ُ اا َْٖق َ٘  اَيا ٞ  َبا ّٔ  َؾا ْٛ ًَا١َ  اِيٝ ا َّْٝ  ٚ اي

ُ٘ ُ ا ٚ ٔإْتش اُؾ ُٔ  َب َُْها ُٜ  ْٔ َِاا  ٚ ٔإِيَطاافُ  َباشٍّ  ََا ٞ  ٚ َأ ّٔ  َؾا ْٛ ٞ  اِيٝ ا  ايِجااَْ
َُ٘ؾ ٚ ايِجاَيَح ُُ َ٘ ع ٢ًَ ٜ ٔضُٜذ ٚ َيا ت ٝ ِظش  َ ا ُِٝطَع َِا ع اد َت ٕ  َ ا ٚ َأ  ب ْعاذ   َنا

ًَاث ١َ ٛ  ايِج ُٗ َ ْعُشٌٚف ص ذ َق١ْ َؾ  ٚ ْٕ ٌ  ػ ا٤  ٔإ ْٕ َؾع   أٖا . ت ش َى ػ ا٤  ٚ ٔإ
* * * 

  الشلز خلق  -3

عًاا٢ إسظاااْ٘، ٚانعاارتاف ايؼااهش ٖااٛ ايجٓااا٤ عًاا٢ املاآعِ 
 عًٝ٘ طًُٝإ ٖزاٚٚايًظإ ٚاكٛاسح، ٚريو بايكًب بإسظاْ٘ 

ٔ  عًٝ٘ اهلل ْعِ سأ٣ ملا ٚايظالّ ايصال٠ ِ  املًاو،  َا  يػا١  ٚؾٗا
٘  إٔ طبشاْ٘ سب٘ طأٍ ايٌُٓ أ١َ َع اي١ًُٓ ٚسٛاس ايطري،  ًُٜٗا

 َأْصاُؽرَ  َأنْ  َأْوِزْظـِل َربِّ ظ:عٓ٘ ♣  اهلل كاٍؾ عًٝ٘; ْعُق٘ ػهش

                                                 

 .  4912، و مسلم  5241البخاري  أخرجه ( صحقح) (32)
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ًَ  افَّتِل كِْعَؿَتَؽ   َتْرَضوهُ  َصوحِلوً  َأْظَؿَؾ  َوَأنْ  َوافَِديَّ  َذ َوظَ  َظَعَّ  َأْكَعْؿ
تَِؽ  َوَأْدِخْؾـِل غَ  ِظَبوِدكَ  يِف  بَِرمْحَ وحِلِ  .ص99:ايٌُٓط غافصَّ

ٔ  ٚفؿاغ  بايؼاهش  تضٜذ ٚايٓعِ ٍ  َا قااٍ يف  ♣  بايؼاهش  اياضٚا
ُؽْؿ )ظنقاب٘: ُؽْؿ َفئِـ َصَؽْرُتْؿ َِٕزيَدكَّ َن َربُّ  ص7:إبشاِٖٝط غ(7َوإِْذ َتَلذَّ

 ٚايؼاهش  اهلل، بؼهش اهلل ْعِ قٝذٚا: ايعضٜض عبذ بٔ عُش اٍق، 
ٌ  بعاع  عٓاذ  املعاؾاا٠  َع ِ  أٖا ِ  ايعًا ٔ  أععا  عًا٢  ايصارب  َا

  هشاااؾأػ ايفااأع ألٕ: اهلل عبذ بٔ َطشف ؾكاٍ ،االبقال٤
ٍٞ أسّب  .ؾأصرب ُأبق٢ً إٔ َٔ إي

 مـ إصقوء افتل تمدي إػ افشؽر:و

ٛ  َٔ إىل تٓعش أْو -9  ♂ : ◘طاٍٛ اهلل  يكاٍٛ س  دْٚاو،  ٖا
ُف  ـْ ُهَق َؾْقَؿُؽْؿ، َؾنِكَّ َٓ َتـُْظُروا إَِػ َم ـْ ُهَق َأْشَػَؾ ِمـُْؽْؿ، َو اْكُظُروا إَِػ َم

َٓ َتْزَدُروا كِْعَؿَي ا ٔ  ايعباذ  يؿغ ؾُُا، (38)▬َظَؾْقُؽؿْ  هللَِأْجَدُر َأْن   َا
 . اهلل قظ١ُ ٖزٙ إٔ ؾٛق٘ ٖٛ َٔ إىل ٜٓعش عٓذَا ايؼهش تشى

ٔ  َعار◘ سطٍٛ اهلل  أسػذا٤ ؾًكذ ايذع -2 ٌ  با  إٔ☺  دبا
ـْ  َظَذ  َأِظـِّل افؾفؿَّ ♂:ايذعا٤ بٗزا صال٠ نٌ دبش يف ٜذعٛ   ِركَ ااااِذ

                                                 

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  2593ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (38)
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ـِ  َوُصْؽِركَ   . (39)▬ِظَبوَدتَِؽ  َوُحْس
٘  ايعباذ  ٜعًِ إٔ -3 ٍ  أْا ٔ  َظا٦ٛ  يكاٍٛ اهلل تعااىل   ايٓعُا١  عا

ـِ افـَِّعقؿِ :ظتعاىل َـّ َيْقَمئٍِذ َظ  . ص8:ايقهاثشطغ ُثؿَّ َفُتْسَلُف

بايكًااب ٚايًظااإ  ػااهش ايٓعُاا١ ٜهاإٛ  َعاػااش ان اا٠ٛ، 
ٚاكٛاسح ؾؼهش ايكًب باطقؼعاس ايٓعُا١ ٚأْٗاا َأ عٓاذ اهلل     

اُؽُؿ :ظ تعاىل قاٍ، تعاىل ـَ اهلل ُثاؿَّ إَِذا َمسَّ ْعَؿاٍي َؾِؿا ـ كِّ َوَمو بُِؽؿ مِّ

َلُروَن ) ُّ َؾنَِفْقِف  َُتْ ٚػاهش ايًظاإ ؾُاذ     ،ص53:ايٓشٌط غ(53افُّضُّ
اَؽ ٚايقشذخ بٓعُ٘ نُاا قااٍ تعااىل:ظ   ♣ اهلل  او بِـِْعَؿاِي َربِّ َوَأمَّ

ْث ) ٚػهشاكٛاسح باطقعُاٍ ايٓع١ُ  ،ص99:طايطش٢ غ(11َؾَحدِّ
اْظَؿُؾاقا آَل َداُووَد ُصاْؽرًا نُا قاٍ اهلل تعااىل:ظ ♣ يف ؼاع١ اهلل 

ُؽقُر) ـْ ِظَبوِدَي افشَّ  .ص93:طبأط غ(13َوَؿؾِقٌؾ مِّ

ايٓعِ ايق٢ ٖٚبٗاا اهلل يعباادٙ ال تكاذس مبااٍ، ٚاهلل طابشاْ٘      ٚ
ٚتعاىل طٛف ٜظأيٓا مجٝعا عٔ ٖزٙ ايٓعِ ٜاّٛ ايكٝاَا١، ٚيهأ    

ٚػهش ايٓع١ُ َٔ ، َٔ نشّ اهلل تعاىل إٔ ايقشذخ بايٓع١ُ ػهش
دٓع ايٓع١ُ نإٔ يؿغ ايشدٌ بصشٙ عٔ الشاّ ٜٚظاقعًُ٘ يف  

                                                 

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  9522أبٛ داٚد أ شد٘  (صحقح) (39)
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 ا ػاهش َأ أطاذ٣   ، ٚنزايقؿهش يف  ًل ايظُاٚات ٚاألسػ
َٔٔؾ إيٝو َعشٚؾا، ٕٔ ع  ُ ا ٔٔ ايّْٓع ٍ ☻  ب َؼرٕي ْب ٍ  : َقا ّٞ  َقاا ◘  ايَِٓبا

ْٓب ٔش ع ٢ًَ َُ ـْ ََلْ َيْشُؽِر  ♂:اِي ـْ ََلْ َيْشُؽِر اْفَؼؾِقَؾ، ََلْ َيْشُؽِر اْفَؽثَِر، َوَم َم

ُث بِـِْعَؿاِي اهللِ ُصاْؽٌر، وَ  ْػاٌر، افـَّوَس، ََلْ َيْشاُؽِر اهللَ. افتََّحادُّ ـُ َفاو  ـُ َتْر

ٌي، َواْفُػْرَؿُي َظَذاٌب  اَمَظُي َرمْحَ  .(49)▬ َواجْلَ

 ْٚٔ ٍ ☺  َأْ ٕع ع  ٍ : َقا ٍُ َقا  َظاَذ  اهلل َأْكَعاؿَ  َماو♂:◘  اهلل س ُطٛ

ْؿُد : َؾَؼوَل  كِْعَؿيً  َظْبدٍ  َّٓ هللِ  احْلَ ونَ  إِ أٟ أداٙ ٚؾعًا٘   – َأْظَطاك افَِّذي ـَ
َّو َأْؾَضَؾ  -َٔ الُذ ٚ (49) ▬ -أٟ َٔ ايٓع١ُ -َذ َأَخ  ِِم  ، ْٔ  ع ْباذَ  ع ا

ٔٔ اهلل ُْٕشٚ ْب ٍ ☻  ع  ٍ   :َقا ٍُ  َقاا  َأنْ  َُيِاىَّ  اهلل إِنَّ ♂:◘  اهلل س ُطاٛ

 َ اَيا اهلل آتاى ٔإراٚقاٍ بٔ سذش: ، (42) ▬َظْبِدهِ  َظَذ  كِْعَؿتِفِ  َأَثرَ  َيَرى
ًِٝ ش  ُٙ َؾ ًََْٝو َأث ش  ْٟ ع  ْٕ َأ ًِاب ع   َبَأ َ٘  ُلت ًَٝا  َثٝ اًباا  ٜ  ٔ   َبش اَيا  ايَِٓؿاط ا١َ  ََا

ُ٘ ٚ ايَِٓعاَؾ١َ ٕ  َيٝ ْعٔشَؾ ُُْشق اُدٛ ُ٘  َيًطًََّابَ  اِي ْٓا  اِيَكْصاذَ  َُش اع اا٠َ  َ اع   ََ
 . اِئإْطش اَف ٚ ت ْشَى

 ْٚٔ ٍ ☺  ُٖش ْٜااش ٠َ َأَبااٞ ع اا ٍ : َقااا ٍُ َقااا ْٛ إَِذا َرَأى ♂:◘  اهلَل س ُطاا

                                                 

 .األيباْٞ  ٚسظٓ٘ 98449أمحذ أ شد٘  (حسـ) (49)

 .األيباْٞ  ٚسظٓ٘ 3895ابٔ َاد٘ أ شد٘  (حسـ) (49)
 .األيباْٞ  ٚصشش٘ 2899ايرتَزٟ أ شد٘  (حسـ صحقح) (42)
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ْؿ  ـُ ْؿُد  ُمْبَتًذ، َؾَؼوَل:َأَحُد َّو َظوَؾوِِّن  افَِّذي هللِ احْلَ اَؾـِل بِفِ  اْبَتاَلكَ  ِِم  َوَؾضَّ

ثِرٍ  َوَظَذ  َظَؾْقَؽ  ـْ  ـَ ونَ ، َتْػِضقال ِظَبوِدهِ  ِم ، (43)▬ افـِّْعَؿي تِْؾَؽ  َصَؽرَ  ـَ
ؾُاأ سأ٣ َبقًاا٢ يف صااشق٘ باااملشػ أٚ  ًكاا٘ بظاا٤ٛ امًاال  

ْؿُد ♂ٚإقرتاف املعاصٞ ؾًٝكٌ :  َّ  َظوَؾوِِّن  افَِّذي هللِ احْلَ  بِافِ  اْباَتاَلكَ  وِِم

َؾـِل ثِارٍ  َوَظاَذ  َظَؾْقاَؽ  َوَؾضَّ ـْ  ـَ ؾٗازا ػاهش    ▬ َتْػِضاقال ِظَباوِدهِ  ِما
 .يًٓع١ُ

 رياو  ٚيف ايؼهش طذٛد تظذذ أْو املقذذد٠ ايٓعِ ػهش َٔٚ
 دا٤ٙ ملا بهش ٚأبٛ طادذّا، هلل ؾخٍش ب٘ ؾظٍش أَش أتاٙ ◘ ايٓ  إٔ

 عًا٢  ايٓااغ  ٚأػاذ  ايعشب عًٝ٘ أيب ايزٟ املشتذ َظ١ًُٝ ققٌ
 يف ايجذٜاا١ را سأ٣ ملااا ☺ ٚعًااٞ طااادذّا، هلل  ااٍش املظااًُني
 املشأ٠، س١ًُ َجٌ ايعطذ عٓذ ايٝذ َكطٛع وٍذز أطٛد امٛاسز

ِ  امٛاسز طٝكاتٌ أْ٘ ٚآ١ٜ عال١َ ٚأْ٘  دجاح  يف ؾبشجاٛا  أَاشٖ
ٞ  طاذذ  ; ٚأ شدٛٙ ايكق٢ً ٔ  ٚنعاب . هلل ػاهشاّ  ☺ عًا  با
 .عًٝ٘ اهلل ٛب١بق بؼش ملا ◘ ايٓ  عٗذ يف طذذ َايو

 : يًؼهش ثالخ ؾٛا٥ذ ٖٚٞاال ٠ٛ ايؿطال٤، 
                                                 

 .ٓ٘ األيباْٞ ٚسظ 4929ايبٝٗكٞ يف ػعب انميإ أ شد٘  (حسـ) (43)
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 يف أطاعذى  عٓاو  اهلل ٞسضا  ؾاإرا  ،إحاد افقاحد رضو - 1
ُؽااْؿ َفاائِـ َصااَؽْرُتْؿ ظ، يكااٍٛ اهلل تعاااىل : ايااذاسٜٔ َن َربُّ َوإِْذ َتااَلذَّ

ُؽؿْ   . ص7ط إبشاِٖٝ : غَِٕزيَدكَّ

  ايقكشٜش طَاٍ أَا (،قبقخافت شمال) أخرة يف افسمال ـػويي - 2

َـّ  ُثؿَّ :ظيكٍٛ اهلل تعاىل، َٓ٘ بذ ؾال ـِ  َيْقَمئِذٍ  َفُتْسَلُف  غافـَِّعاقؿِ  َظا
ٔ  ٚاهلل: ايعًُا٤ بعع قاٍ ص8:ايقهاثشط ٔ  يقظاأي  ايبااسد،  املاا٤  عا

 بعاع  سأٜٓا اهلل  بٓعِ ٚنؿش ٚاألَٛاٍ، ايذٚس أ ز مبٔ ؾهٝـ
٘  اهلل، إال ٜعًُٗاا  ال أَٛسّا ايذْٝا َٔ ميًو ايٓاغ  إٔ باطاقطاعق
ٍ  ٖازا  َٔ ٜظري بؼ٤ٞ اك١ٓ ٜذ ٌ ٛ ، املاا  يًُظاذذ  دااس  ٖٚا
 ايؿالح، ع٢ً ٚسٞ ايصال٠ ع٢ً ؾٞ ٘ٝأرْ ٜطشم اآلرإ ٜظُع

 . اك١ٓ ؼشٜل ؾُا عشفٚال ًٜ  ، 

ِ  ٢ع ْذُٜ ايؼانشٜٔ ؾإٕ ،بخر فؽ كظَ ْد يُ  - 3 ٔ  هلا ٕ  مما  يظآٛ
 ان اا٠ٛ دعااا٤ ايعبااذ ٜهقظااب ٚممااا ايػٝااب، ظٗااش يف إيااِٝٗ

 .ٚامالٕ
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 شكر نعم اهلل تعاىل
ؾٗزا نؿش يًٓعُا١   املصا٥ب إال ٜزنش ٚ  اهلل ْعِ نقِ إرا ؾايعبذ

ٛ  اهلل ألٕ صٚدٗاا;  ْع١ُ تهؿش اييت املشأ٠ن ِ  ٖا  الكٝكاٞ،  املآع
َفاو  ♂ :الذٜح يف دا٤ ٚيزيو ـُ ُث بِـِْعَؿاِي اهللِ ُصاْؽٌر، َوَتْر افتََّحدُّ

ػْ  ٌ اهلل ْا    يتصٚدا  قص١ ْٚزنش  ▬رٌ ـُ ّ   إمساعٝا  ،عًٝا٘ ايظاال
ِ  داا٤  ؾعٓذَا ٌ ٜقؿكاذ ٚياذٙ    إباشاٖٝ عًُٝٗاا ايصاال٠    إمساعٝا

٘  صٚد١ ي٘ ؾخشدت ايباب طشمايظالّ ، ؾٚ ٍ ، ابٓا ـ : قاا  نٝا
: ؾكااٍ هلاا    ،ٚػاذ٠  ضٝل يف ٚئ بؼش، ئ: قايت عٝؼهِ 

ُْٚدَو د ا٤  َؾٔإر ا َ٘ َؾاِقش ٥َٞ ص  ْٝ ًَ ٞ  ّ ،ايِظاالَ  ع  ُ٘  ٚ ُقاَٛي  ع ق ب ا١َ  ُٜػ ٝراشْ  َيا
ٚؼًكٗا  ايٓع١ُ  تؼهش ْعِ اهلل عًٝٗا ٚهلزا سشَت  ؾٗزَٙ ،ب اَب٘

ايايت تضٚدٗاا ْا  اهلل     ايجاْٝا١  ٚاملاشأ٠  اعٌٝ عًٝ٘ ايظاالّ، مسإ
عٓذَا صاسٙ أباٛٙ إباشاِٖٝ عًٝا٘ ايصاال٠      إمساعٌٝ عًٝ٘ ايظالّ

 إمساعٝاٌ   ٜٔأ: يًضٚد١ كاٍيف غٝبق٘ ؾش٣  يف َش٠ أٚايظالّ 
ٍ  َيٓ ا، ٜ ْبق َػٞ   ش ز :  قايت ـ : َقا ِْ  َنْٝ ٗ ا َأُْْق ْٔ ٚ ط َأَي ِْ  ع  ٔٗ  ع َْٝؼا

،ِْ ٔٗ ٦ْٝ َق  ٖ ُٔ، :َؾَكاَيْت ٚ  ٍ  ،هلَلا ع ٢ًَ ٚ َأْثٓ ْت ٚ ط ع ١ُ، َبخ ْٕٝش ْ ْش : َؾَكا
ِْ  َ ا َُُه ُِ، َقاَيَت َؼع ا ًَّْش ٍ  اي ُ ا َقا ِْ  َؾ ٍ . ٤ُامَلا َقاَيَت ػ ش اُبُه : َقا
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ُٗا ِْ ب أسِى ِِيً ُٗ ِٔ َؾٞ َي ًَّْش ٍ ؾ ٚ امَلا٤َ اي ُْٚداوَ  د اا٤   َؾأإر ا : هلاا  َكا  ص 
َ٘ َؾاِقش ٥َٞ ْٝ ًَ ّ ، ع  َ٘ ايِظاَل َُٔشٜ َ٘  ع ق ب ا١َ  ُْٜجَباتُ  ٚ   ٖازٙ ْعاِ   ،(44) ب اَبا

ٚأبكاٞ  عًٝٗا ؾباسى اهلل هلا يف ٖزٙ ايٓعِ تعاىل ػهشت ْعِ اهلل 
 .صٚدا هلاّ إمساعٌٝ عًٝ٘ ايظال هلا

يزيو ْٛصٞ ايضٚدات ؿًل ايؼهش هلل تعاىل ؾُأ املعًاّٛ إٔ   
إرا طااأيقٗٔ عاأ ٖااذأٖ اهلل ! ٖٓاااى نااجري َاأ ايضٚدااات  

َعٝؼقٗٔ أنجشٕ ايؼاها١ٜ ٚايظاخ  ٚعاذّ ايشضاا سقا٢ ٚياٛ       
ٚعاذّ   عًا٢ ايؼاها١ٜ   ٔدابً  ٔألْٗا سغذ َٔ ايعٝؽ ناْت يف 

ٖٚٓااى  ، !!، ؾٝاسظش٠ ع٢ً ٖزا ايصآـ َأ ايٓظاا٤     ايؼهش
 ٚيُذٕ ٜؼهشٕ ٚأصٚادٗٔ ٔعٔ َعٝؼقٗ ٔأ شٜات إرا طأيقٗ

ع٢ً  ًل ايؼهش ؾ٦ٝٓٗا هلزا ايصٓـ َٔ  ٔدبً تعاىل ألْٗٔاهلل 
  .ايٓظا٤ 

ٍ  ملاا ٚنزيو  ٛ  سقا٢  أٟ ػاخص  ُٜظاأ ٕ  يا ـ : َشٜطااّ  ناا  نٝا
ٕ  َا املشػ إٔ اهلل يُذ هلل، الُذ: ٜكٍٛ إٔ عًٝ٘ سايو   ناا

 اهلل تعاىل .، ؾٗزٙ َٔ ػهش ْع١ُ ٖزا َٔ أػذ
  ِاااأَاَٗ عااؾقٛض ،بأَشاػتعاىل  اهلل ٜبقًِٝٗ ايٓاغ ٚبعع

                                                 

 .  3312اْلديث بادعنى واألصل أخرجه البخاري  (44)
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ايطبٝب َٓع٢ٓ َٔ أنٌ  ألٕ ٖزا آنٌ ال: ؾٝكٍٛ األؼع١ُ أػ٢ٗ
ع٢ً ضاٝل  نٌ َٔ نإ سضٜٓا ًٛ تأٌَ ؾ ٖٚهزا، نزا ٚنزا ..

ٔ  ٚغريِٖ املظقؼؿٝات يشٚاد َايف ٜذٙٚق١ً  عٝؼ٘  أصاشاب  َا
 ،ٜكٝٓا أْ٘ يف ْع١ُ َٔ اهلل ٚؾطٌ يعًِ  األَشاػ ٚأْٛاع ايبال٤

 اهلل محاذ إٔ ٜهجاش َأ    دا٥ُااّ ع٢ً نٌ ٚاسذ َٓا  ٜٓبػٞ ؾًزيو
 .هلل نً٘ الُذ جيعٌ ٚإٔتعاىل 

 شكر الوالدين
ٌ  َٔ نقُعٓا يف َُٚدذ يكذ ٘  ؾعا ٌ  البٓا سبااٙ ٚعًُا٘    ػا٤ٞ،  نا

ٔ  االبٔ، ٖزا ؾقذذ ريو َٚع .. ٚصٚد٘   يف ايٓااغ  أؾذاش  َا
 ٚايذٜا٘،  خيايـ ،الذش َٔ قظ٠ٛ أػٍذ ب٘قً!! ٚأَ٘ أبٝ٘ َعا١ًَ
٘  ٚسمباا  ب٘، ٜٚظقٗضئ اجملايع يف أباٙ ٜٓقكص ّ  ٚػاقُ٘  طاٍب  أَاا
كَساوَن بَِقافَِدْياِف ظ:ٜكٍٛبايشغِ إٔ اهلل تعاىل  ايٓاغ، ْقـَو اإْلِ َوَوصَّ

ـٍ َوؾَِصوُفُف يِف َظوَمْغِ َأِن اْصُؽْر ِِل َوفَِقا ُف َوْهـًو َظَذ َوْه َؾْتُف ُأمُّ فِاَدْيَؽ مَحَ

 ػاهش  َٓضيا١  اهلل تعاىل ؾذعٌ، ص 94ط يكُإ : غ(14)إَِِلَّ اْدَِصرُ 
ِٔ  إال راى َٚاا  ٚتعاىل، طبشاْ٘ ػهشٙ َٓضي١ بعذ ايٛايذٜٔ  يَعَعا

ٚيكاذ داا٤ يف   ، األبٓاا٤  عًا٢  سكٛقُٗا ٚآنذ ايٛايذٜٔ، ؾطٌ
ايظ١ٓ ايصشٝش١ إٔ عابذا َأ باين إطاشا٥ٌٝ ناإ ٜعباذ اهلل يف      
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٘ ثالخ َشات تٓادٜ٘ ٖٚٛ ٜصا٢ً ؾٝكاٍٛ يف   ٘ أَتصَٛعق٘ ؾذا٤
٘  ؾذعت عًٝ٘ثِ ٜظقُش يف صالت٘ ;   ْؿظ٘ أَٞ أّ صالتٞ  أَا

ٕ  ; أال ميٛت سقا٢ ٜشٜا٘ اهلل ٚداٛٙ املَٛظاات       ،(45)ٚقاذ ناا
ؾبايشغِ َٔ إٔ دشٜر ايعابذ نإ ٜشٜذ إٔ ٜظقضٜذ يف ايعباادات  

َٚاريو إال يععاِ  َٚا عًِ ٖزا املظهني إٔ سل ٚايذٜ٘ أٚال، 
 . ايٛايذٜٔ  ػإٔ

ٔ  اهلل عبذ ايكشإٓ ٚتشمجإ األ١َ سرب ؾإٕ يزا  ٞ  عبااغ  با  سضا
ٌ  ٚال باجالخ،  َكشْٚاات  آٜاات  ثاالخ :  ٜكٍٛ عُٓٗا اهلل  تكبا

 ..قشٜٓقٗا بػري ٚاسذ٠
ُشقَل  هللََوَأضِقُعقا اظ:  األٚىل -9  ص 92ط املا٥ذ٠ :غ َوَأضِقُعقا افرَّ

 .َٓ٘ ٜكبٌ   ايشطٍٛ ٜطع ٚ  اهلل أؼاع ؾُٔ
وةَ ظ:  ايجا١ْٝ -2 ـَ الََة َوآُتقْا افزَّ  ،  ص43ط ايبكش٠ :غ َوَأؿِقُؿقْا افصَّ

 .َٓ٘ ٜكبٌ   ٜضىِّ ٚ  ص٢ً ؾُٔ
 ؾُٔ ، ص94ط يكُإ :غ َأِن اْصُؽْر ِِل َوفَِقافَِدْيَؽ ظ:  ايجايج١ -3

 .َٓ٘ ٜكبٌ   يٛايذٜ٘ ٜؼهش ٚ  هلل ػهش

                                                 

  . 4559ومسلم  4234اْلديث بادعنى واألصل أخرجه البخاري  (45)
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ُُٖا، ايٛايذٜٔ ٚػِهُش ّ  بّش ٔ  َٚعًاٛ  ػاهش  إٔ تٛضاٝض  غاري  َا
ٔ  داض٤  ايٓاغ ٚػهش ايٛايذٜٔ ٘  اهلل ػاهش  َا  ،ٚتعااىل  طابشاْ

ٔ  ػاهش  سب  ايعضٜض ايهقاب إٔ ٚنُا ٘  بؼاهش  ايٛاياذٜ  عاض  ايًٓا
 سضا٢  سبطات  ايٓبٜٛا١  ايظا١ٓ  نازيو  بٝاْا٘،  تكذّ نُا ٚدٌ،

،  ٚدٌ عض بظخط٘ ٚطخطُٗا ٚدٌ، عض ايًٓ٘ بشض٢ ايٛايذٜٔ
بِّ يِف ِرَ  ا ♂:◘ قاااٍ سطااٍٛ اهلل  فَقافِااِد، َوَشااَخُط ِرَ  افاارَّ

بِّ يِف َشَخِط اْفَقافِدِ   .(46)▬  افرَّ

 شكر نعمة الزوج
ٍ  ايٓااس  د ٛهلٔ أطباب َٔ دا٤ اييت ايٓظا٤ ٚصـ يف دا٤  قاٛ

َثُر َأْهؾَِفاو افـَِّساوُء، َيْؽُػاْرنَ ♂: ◘ سطٍٛ اهلل  ـْ ًُ افـَّوَر َؾنَِذا َأ ش ُأِري

فَعِشَر، َوَيْؽُػاْرَن اإِلْحَساوَن، َفاْق ؟ َؿوَل: َيْؽُػْرَن اهللِؿِقَؾ: َأَيْؽُػْرَن بِو

 ًُ : َمو َرَأْيا ًْ ْهَر، ُثؿَّ َرَأْت ِمـَْؽ َصْقًئو، َؿوَف َـّ افدَّ ًَ إَِػ إِْحَداُه َأْحَسـْ

ا َؿطُّ   ْعُا١  ػاهش  بارتى  ايٓااس   د ًت ؾًُارا، (47)▬  ِمـَْؽ َخْرً
  ارياّ  َٓو سأٜت َا: ٚتكٍٛ سظٓات٘، نٌ تٓظ٢ ألْٗا ايضٚز;

                                                 

 .األيباْٞ  ٚصشش٘ 9899ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (46)

 .  997، َٚظًِ  29ايبخاسٟ أ شد٘  (صحقح) (47)
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صٚدا١ إٔ فازس   ناٌ  ؾٝٓبػٞ عًا٢   عٝٛب٘ إال ي٘ تزنش ٚال ق ،
٘  يعٔ ٚطب  عًا٢ أٟ إٜازا٤ ـاٖٗاا أٚ     صٚدٗا ٚنؿاشإ ْعُقا

 تكصري سق٢ ال تكع فت ؼا١ً٥ ٖزا الذٜح .
 : شكر نعمة الولد

ِ  بقُٓٝا١  اعقٓاٛا  بعاع أٚيٝاا٤ األَاٛس عٓاذَا     ضٌ يكذ  أَاٛاهل
ِ  ْظٛا ثِ، ٚسؿعٗا ٚصٝاْقٗا ٚسعاٜقٗا ِ  أًٖاٗ  اَٚا  ٚأٚالدٖا

ٔ  أياٝع  ٚاألٚالد يألٌٖ بايٓظب١ األَٛاٍ ٖزٙ ق١ُٝ  األداذس  َا
 يرتبٝا١  ٚاكظا١ُٝ  ايؿهشٜا١  قٛاِٖ َٔ ػ٦ٝا خيصصٛا إٔ بَٗال٤
ٔ  بازيو  ٜهْٛٛا سق٢ ٚأٚالدِٖ، أًِٖٗ ايٛياذ   يٓعُا١  ػاانشٜ

ٛ  سقا٢ أٜٗا األب ايهاشِٜ،   ؾٝا، ٚاألٌٖ ٌ  أبااّ  نٓات  ٚيا  يطؿا
ٌٕ أبا نٓت يٛ سق٢ بٌ ٚاسذ، ، صٚدقو ؼا٤أس يف ٜقششى لُ

ٌ ! ؾٝٗاا   أْت ْع١ُ أ١ٜ تذسٟ ٌٖ ٟ  ٖٚا  أْات  ػاهش  أٟ تاذس
! ٜٓهشْٚٗا ثِ اهلل ْع١ُ ٜعشؾٕٛ ممٔ تهٕٛ إٔ إٜاى! ب٘  َطايب

ٌ ، بايًظإ تكاٍ ن١ًُ يٝع ٚايؼهش ايؼهش، ٖٛ ٚادبو إٕ  با
غ اْظَؿُؾاقا آَل َداُوَد ُصاْؽراً : ظٚعال دٌ ايباسٟ قاٍ عٌُ، ٖٛ

ّ ايك ايٛيذ ػهش ؾُٔ، ص93:طبأط ٘  ٝاا ، تعااىل  اهلل ػاشٜع١  يف ؾكا
 إرا تطعُاا٘ إٔ ايٛيااذ ساال َاأ إٔ ٜعًُاإٛ َٓااا ٚايهااجريٕٚ
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 الش، أر٣ َٔ ٚتَٜٚ٘ ٚتظكٝ٘، انقظٛت إرا ٚتهظٛٙ، ؼعُت
٘  تكذَ٘ ايزٟ ايطعاّ ٖزا سق٢: أٚاّل ٚيهٔ، صشٝض ٖٚزا ، يا
ٟ  ايبٝات  ٖٚزا، ي٘ متٓش٘ ايزٟ ايًباغ ٖٚزا ٘  اياز ٘  تَٜٚا ، ؾٝا
: ايكٝا١َ ّٜٛ ٚدٌ عض اهلل ٜذٟ بني ظ٦ٍَٛ أْو تقزنش إٔ جيب

٘  أطهٓق٘  ٚؾِٝ أيبظق٘  أٜٔ َٚٔ أؼعُق٘  أٜٔ َٔ   ظااس  ٚإْا
ٍ  مجاع  يف تقعب إٔ:  ظاس أٟ عًٝو ِ ، اياذْٝا  ٖازٙ  يف املاا  ثا
 بٝقااّ  ب٘ تبين أٚ، دظذٙ ع٢ً ثٛبّا تطع٘ أٚ، ٚيذى ؾِ يف تطع٘
 يف عًٝاو  ْٚااساّ  اياذْٝا،  يف عًٝو عاسّا ريو ٜهٕٛ ثِ، َٜٜٚ٘

ّ  َٔ املاٍ ٖزا نظبت ألْو، ايكشاس داس يكاٍٛ سطاٍٛ    ، ساشا
حً َؾوفـَّور أوػ بِفِ  ♂:قاٍ◘  اهلل ـَ افسُّ ُؿُف ِم ًَ حَلْ ـْ َكَب  .(48)▬ َم

٘  تعًِ إٔأٜٗا األب ايهشِٜ  ٝٓبػٞؾ ٔ  ال أْا ٞ  إٔ ميها بٗازا   تاأت
 نٓت إرا ٖزا، ٚدٌ عض اهلل ٜشضٞ سالٍ ؼشٜل َٔ إال ايؼهش

ٛ ، اآل اش٠  ايذاس يف ايٓذا٠ ٜشدٛ ممٔ ٌ  ٜٚشدا  أٚالدٙ باش  عادا
 .ايذْٝا الٝا٠ ٖزٙ يف ْٚؿعِٗ

 ٚإٔ يألبٓااا٤ اكُٝااٌ سؿااغٚناازيو ٜٓبػااٞ عًاا٢ ايٛايااذٜٔ  
   ًل ع٢ً األٚالد ٜرتب٢ سق٢; ب٘ ٜٚزنشِٖٚ عًٝ٘، ٜؼهشِٖٚ

                                                 

 .األيباْٞ  ٚصشش5939٘ايبٝٗكٞ يف ايؼعب  أ شد٘  (صحقح) (48)
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 . عًٝ٘ ٜٚظقُشٚا ،ٚايؼهش ٚانسظإ يربا
 شكر الناس على إحسانهم

 ؾشاد األطش٠ بقكذِٜ املعشٚف ٚأٜطا إٔ ٜهٕٛ  ًل ايؼهش عٓذ أ
ٕ  مبكابًا١ ٚػهش ايٓعِ إيِٝٗ َعشٚؾا،  ٣يهٌ َٔ أطذ  انسظاا

 بٗاا  ٜهٕٛ اييت األػٝا٤ َٚٔ،  باملعشٚف ٚاملعشٚف، بانسظإ
ِ  عًا٢  ايٓااغ  ٜؼاهش  إٔ: ػاهٛساّ  عباذاّ  ايعبذ  إيٝا٘،  إسظااْٗ

ٔ  ،تعااىل   اهلل ػهش َٔ إيٝو إسظاِْٗ ع٢ً ايٓاغ ٚػهش  َٚا
 عٓ٘ صض قذٚ إيٝو، احملظٓني ايٓاغ تؼهش إٔ اهلل ػهش ٚطا٥ٌ

ـْ ♂ :قٛي٘ ◘ ْ  َوَم ْ  افـَّوَس  َيْشُؽرْ  ََل  ايٓاغ ٚػهش ،(49)▬ اهلل َيْشُؽرْ  ََل
ِ  تكابٌ إٔ ٕ  إٕ مبجًا٘،  إسظااْٗ ٍ  ناا  َباذأ  ألٕ ؾعاٌ،  أٚ قاٛ

ٕ  رياو  ٚدذ ؾإٕ ألًٖ٘، بايؿطٌ االعرتاف ايؼهش ِ  هلل ناا  ثا
 يف دااا٤ ٚياازيو ،يعبااادٙ ٚال هلل ؾًااٝع ُعااَذّ ٚإٕ يعبااادٙ،
ـْ ُصـَِع إَِفْقِف َمْعُروٌف َؾَؼوَل فَِػوِظؾِِف: َج  ♂:الذٜح ا  هللَُزاَك ااااَم  َخْرً

 .(59)▬ َؾَؼْد َأْبَؾَغ يِف افثَّـَوءِ 
  ػهشْا َٔ ٖٛ هلِ ٚػهشْا ْؼهشِٖ، امًل إيٝٓا أسظٔ ؾإرا

                                                 

 ٚصشش٘ األيباْٞ .98449أمحذ أ شد٘  (صحقح حسـ) (49)

 .األيباْٞ  ٚصشش٘ 2935ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (59)
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:  داابري باأ طااعٝذ يااا قٝااٌ ٚياازيو ؾٝاا٘، ٚدا ااٌتعاااىل  هلل

 ."ل خرًا أصؽره؟ ؿول: كعؿادجقد يقفقـ"
 ٚاملػؿاش٠  بايشمح١ ي٘ تذعٛ إٔ ٖزا ٜعين ال يهٔ ناؾشّا، نإ ٚيٛ
: األقٌ ع٢ً تكٍٛ يهٔ ايؼشى، ع٢ً داَٛا َا هلِ ٜػؿش ال ؾإْ٘

 عٓذى نإ ٚإرا  ريّا، اهلل دضاى: تكٍٛ َظًُّا نإ ٚإرا ػهشّا
 ٜهٔ   ٚإرا إيٝ٘، أسظٔ إيٝو أسظٔ َجًُا ؾأعط٘، ب٘ ـضٜ٘ َا

٘  تكٍٛ إٔ ػ٤ٞ ؾأقٌ ػ٤ٞ عٓذ  ٚبعاع   اريّا،  اهلل داضاى : يا
ٕ  ٚال اهلل ٜؼهشٕٚ ؾال ط١٦ٝ; ْؿٛطِٗ قًٓا نُا ايٓاغ  ٜؼاهشٚ

 اهلل، ٜؼااهشٕٚ ٚال امًاال ٜؼااهشٕٚ ايٓاااغ ٚبعااع امًاال،
 .إيٝ٘ إسظاِْٗ ع٢ً ايٓاغ ٜؼهش ثِ اهلل ٜؼهش ٚاملظًِ

* * * 

  األخوة يف اهللالصداقة و خلق -4

اياذّ، ٚأ ا٠ٛ   باأل ٠ٛ ْٛعاإ: أ ا٠ٛ ايٓظاب    هلل أسبيت يف ا
ٔ  ايعكٝذ٠ ااَم ظ، قااٍ تعااىل:  ٚاياذٜ  غ(14) إِْخاَقةٌ  اْدُْمِمـُاقنَ  إِكَّ

 رتطاٝخ بؾٝٓبػٞ ع٢ً أٚيٝا٤ األَاٛس انٖقُااّ   ،  ص99طالذشات:
َٓاز ْعَٛا١   يف ْؿٛغ أٚالدِٖ  ٗاسكٛقَعا٢ْ األ ٠ٛ يف اهلل ٚ

ِ ٜٓبػاٞ عًا٢   أٚالدٖا ْؿاٛغ  ، ٚسق٢ ٜأتٞ ريو يف أظؿاسِٖ
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ِ ٜهْٛااٛا قاذ٠ٚ سظاا١ٓ  ايٛاياذٜٔ إٔ   َااع أصااذقا٥ِٗ  ألٚالدٖا
ْٚازنش َأ سكاٛم    ، أؾطٌ ٚطا٥ٌ ايرتب١َٝٔ الظ١ٓ ؾايكذ٠ٚ 
 : يف اهلل ٚاييت ٜٓبػٞ تشطٝخٗا يف ْؿٛغ األٚالد َا ًٜٞاأل ٠ٛ 

صذاق١ ٚال أ ٠ٛ يف صذاق١ بني اكٓظني، ؾال يٝع ٖٓاى  -9
ٛياذ ال ٜصااسب إال ٚياذ َجًا٘،     ؾاي ٚايؿقٝات بني األٚالداهلل 

، ٚبايطبع ٜٓبػاٞ عًا٢ األب   َجًٗا  ؾقا٠ال تصاسب إال  ٚايؿقا٠
ٚال ٜقشذخ َعٗٔ إال يًطشٚس٠ ،  أدٓبٝات إٔ ال ٜصادم ْظا٤

ٚال أداْااب ٚناازيو األّ ٖااٞ األ ااش٣ ال تصااادم سداااٍ   
ٚيهٔ ٜهقؿاٞ األب بصاذاق١ األّ   إال يًطشٚس٠  ِتقشذخ َعٗ

َوَصاوِحَبتِِف ظ  تعااىل عأ ايضٚدا١ :   ، يكٍٛ اهللٚايعهع باملجٌ

 . ص36ط عبع : غَوَبـِقفِ 

  ◘ يكٍٛ سطٍٛ اهلل  ٚـٓب األػشاس ،َصاسب١ األ ٝاس – 2
َّٓ َتِؼالٌّ ♂:  اْؾ َضَعوَماَؽ إِ ـُ َٓ َيْل َّٓ ُمْمِمـًاو، َو ، (59) ▬ َٓ ُتَصوِحْى إِ

ٍٔٚيكاٍٛ   ـِ َخؾِقؾِااِف، ؾَ  ♂ : ◘ هلَلا س ُطااٛ ُجااُؾ َظااَذ ِدياا ْؾَقـُْظااْر افرَّ

                                                 

 وحسنه األلباين  . 2334أبو داود  أخرجه (حسـ)  (51)
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ـْ ُُيَوفُِؾ  ْؿ َم ـُ ، ؾٝٓبػٞ عًا٢ أٚيٝاا٤ األَاٛس َشاقبا١      (52)▬  َأَحُد
 سظاا١ٓقااذ٠ٚ إٔ ٜهاإٛ ايٛايااذٜٔ  أٚالدٖااِ ٚال ْٓظاا٢ ا٤سؾكاا

 .ألٚالدُٖا
ٍ  ،☺ ُٖش ْٜش ٠َ، ؾعٔ أبٞ األ ٠ٛ يف اهللسكٛم َعشؾ١  -3 : َقا

َُْعُت ٍ  ط  ٍُ ◘ هلَلا س ُطٛ ُدْسؾِِؿ ََخٌْس: َردُّ َحؼُّ اُدْسؾِِؿ َظَذ ا♂ :ٜ ُكٛ

 ًُ ْظَقِة، َوَتْشِؿق َبوُ  اجَلـَوِِْز، َوإَِجوَبُي افدَّ اَلِم، َوِظَقوَدُة اَدِريِض، َواتِّ افسَّ

 .  (53) ▬افَعوضِسِ 
ْٔ، َؾ بأْ٘ يب٘ يف اهلل َٔ يب إ باس -4 ٔٔ َأْ ٔع ع  ِٕ َ اَيُو، ْب  َأ

ٕ  س ُدًّا ٞر َعْٓذ  َنا ُ ِش ، ◘ ايَِٓب َ٘ َؾ ٌٌ َب ٍ  س ُد ٍ   ٜ اا : َؾَكا  ،هلَلا س ُطاٛ
ٍ  ٖ ز ا، َيُأَسّب ٔإْرٞ ُ٘ َؾَكا ّٞ َي ٍ  ▬َأْظَؾْؿَتُف؟♂: ◘ ايَِٓب ٍ  َيا،: َقا : َقا

ٍ  ▬ َأْظؾِْؿفُ ♂ ُ٘، : َقا ًََشَكا ٍ   َؾ ٞ : َؾَكاا ٞ  ُأَسّباوَ  ٔإْرا ٍ   ،هلَلا َؾا : َؾَكاا
ُ٘ َأْسب ْبق َٓٞ ايََّزٟ َأس ِبَو  .(54)   َي

َٚظااسع١  ، صذٜك٘ ٚأ ٝ٘ يف اهلل ايٛد٘ عٓذ يكا٤ؼالق١  – 3
، يكٍٛ سطاٍٛ  َع اآل شٜٔؾٗزا ٜعُل  ًل األ ٠ٛ  ٘قَصاؾش

                                                 

 .األيباْٞ  ٚسظٓ٘ 2378ايرتَزٟ أ شد٘  (حسـ) (52)

 . 4114ومسلم  1429البخاري  أخرجه (صحقح)  (53)

 .األيباْٞ  ٚسظٓ٘ 5925أبٛ داٚد  شد٘ أ (حسـ) (54)
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ـَ اَدْعُروِف َأْن َتْؾَؼك َأَخوَك بَِقْجٍف  ♂اهلل : ؾُّ َمْعُروٍف َصَدَؿٌي، َوإِنَّ ِم ـُ

 .(55) ▬َضْؾٍؼ 

ْٔ ،ٚأَا١ْ بصذم ايٓصٝش١ -4 ِٕ ،☺ ايذاس٣ متِٝ َؾع   ِٞايَِٓب َأ
 ٍ ـُ  ♂ :َقا ي ًِٓ ا .▬افـَِّصقَحيُ  افدِّ ْٔ :ُق  ُ ٍ   َي  َوفَِرُشقفِفِ  َوفِؽَِتوبِفِ هللِ ♂:َقا

يِ  ؿَّ
َِْ ِٕ تِِفؿْ  اْدُْسؾِِؿغَ  َو  .(56) ▬َوَظومَّ

 ؾكذ ايٓاغ بني أ اٙ ْصض َٔ: سمح٘ اهلل تعاىل  ايؼاؾع٢ قاٍ 
 ٣ٚايز، ٚصاْ٘ طرتٙ ؾكذ ٚبٝٓ٘ بٝٓ٘ ؾُٝا أ اٙ ْصض َٚٔ ػاْ٘،

 ٍ ٘  ايعٔ يظٔ إٔ عًٝ٘ ايٓصٝش١ ي٘ ُبَز ِ  ،ايٓاصاض  بأ ٝا  ٚسسا
ِٞ أٖذ٣ َٔ اهلل سسِ: قاٍ َٔ اهلل  .عٝٛبٞ إي
٘  يف املظاًِ   َؼاسن١ األخ – 5 ؾٝكاـ ؽاٛاسٙ    أسضاْا٘ ٚأؾشاسا

 يف األخ املظًِ ٜهٕٛ ؾال، يف األؾشاح ٚي٦ٓٗٝ٘ الضٕيف  يٝٛاطٝ٘
 ايطشا٥ـ َ٘أَا ٚتكٍٛ تطشو، ؽاْب٘ ٚأْت ٜبهٞ ٖٚٛ َصٝب١

، ايؿاشح  يف أٜطااّ  تؼاسن٘ تؿعٌ  َارا ،ؾشح أْ٘ ٚيٛ، ٚايٓهت
 . ص2ط املا٥ذ٠ :غ َوَتَعوَوُكقْا َظَذ اْفزِّ َوافتَّْؼَقىيكٍٛ اهلل تعاىل : ظ

                                                 

 ٚصشش٘ األيباْٞ . 9979أ شد٘ ايرتَزٟ  (صحقح) (55)
 .55أ شد٘ َظًِ  (صحقح) (56)
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تقبع عٛست٘  ّعذّ إٜزا٤ األخ املظًِ بكٍٛ أٚ ؾعٌ ، ٚعذ -6
ـَ آَمـُاظيكٍٛ اهلل تعاىل : أٚ غٝبق٘،  و افَِّذي َ ثِارًا َيو َأَيُّ ـَ قا اْجَتـُِباقا 

ْعُضُؽؿ َبْعضًو  َٓ َيْغَتى بَّ ُسقا َو سَّ َٓ َُتَ ِـّ إِْثٌؿ َو ِـّ إِنَّ َبْعَض افظَّ ـَ افظَّ مِّ

ُؼاقا ا َؿ َأِخقِف َمْقتًو َؾَؽِرْهُتُؿقُه َواتَّ َؾ حَلْ ـُ ْؿ َأن َيْل ـُ  هللَإِنَّ ا هللََأَُيِىُّ َأَحُد

ِحقؿٌ  اٌب رَّ ٍٔ  ٚ،  ص92ط الذاشات : غَتقَّ  َياو♂:◘  اهلل يكاٍٛ سطاٛ

ـْ  َمْعَؼَ  ـَ  َم ْ  بِؾَِسوكِفِ  آَم ياَمنُ  َيْدُخؾِ  َوََل  ،اْدُْساؾِِؿغَ  َتْغَتوُبقا َٓ  ،َؿْؾَبفُ  اإْلِ

 َٓ فُ  َظْقَراِتِؿْ  َتتَّبُِعقا َو ـِ  َؾنِكَّ َبعَ  َم   َظْقَرَتفُ  اهلل َيتَّبِعِ  َظْقَراِتِؿْ  اتَّ

ـْ  ،  .  (57) ▬َبْقتِفِ  يِف  َيْػَضْحفُ  فُ َظْقَرتَ  اهلل َيتَّبِعِ  َوَم
ٔ مبعٓا٢ إٔ ٜاذؾع    املظًِ،  األخغٝب١  دؾع -7 ٘  عا  إرا عشضا
ـْ ِظاْرِض َأِخقاِف َردَّ ا♂  :◘ يكٛي٘ غا٥با، نإ ـْ َردَّ َظا ـْ  هللَُما َظا

٘  ٝاْ ذّعٚ ،(58) ▬ َوْجِفِف افـَّوَر َيْقَم افِؼَقوَميِ  : يكاٍٛ اهلل تعااىل    قا
َٓ َُيِىُّ  وِْـِغَ  إِنَّ اهللَ   ٚطارتٙ  ٚسؿاغ طاشٙ  ،   ص58: األْؿاٍطغ اخْلَ

ُه ا♂ : ◘ سطٍٛ اهلل يكٍٛ ـْ َشَسَ ُمْسؾاًِم َشَسَ  ▬َياْقَم افِؼَقوَمايِ  هللَُوَم
(59)   . 

                                                 

 ٚصشش٘ األيباْٞ .  4889أ شد٘ أبٛ داٚد  (حسـ صحقح ) (57)
 وصححه األلباين. 1431الرتمذي  أخرجه (صحقح)  (53)

 .4539، ومسلم  4224البخاري  أخرجه (صحقح)  (54)
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ؾايظالّ َأ أطاباب احملبا١ باني ايٓااغ،       إؾؼا٤ ايظالّ – 8
َٓ  ♂:◘  اهلل يكٍٛ سطٍٛ ءٍ  َظَذ  َأُدفُُّؽؿْ  َأَو وَبْبُتؿْ  قهُ َؾَعْؾُتؿُ  إَِذا َرْ  ََتَ

اَلمَ  َأْؾُشقا  .(69) ▬َبْقـَُؽؿْ  افسَّ

ؾاهلذ١ٜ  تكذِٜ اهلذاٜا يألخ املظًِ تعبريا عٔ الب ٚايٛد – 9
  .(69)▬قاوبُ وا ََتَ ودُ َتَ :♂◘ يكٍٛ سطٍٛ اهلل طبٌٝ يًُشب١ 

٘ زإرا إسقاز ايٓصش٠ ٚعاذّ   املظًِ  خاألْصش٠  -99 ،  الْا
ْٔ، َؾصٛس٠ بأٟ عذّ فكريٙ أٚتظؿٝٗ٘ٚ ٔٔ َأْ ٕع، ع  ٞر  ع   ◘ ايَِٓبا

 ٍ ًِٓ اا  ،▬اْكُكْ َأَخاوَك َطودًِاو َأْو َمْظُؾقًماو ♂ :َقا ٍ   ٜ اا : ُق  ،هلَلا س ُطاٛ
ُ٘ ًَا ْ ص ْشُت ـ  َ ِعًُٛ ُٙ َؾَهْٝ ًُا  َأُْْصُش ٍ  َظاَي ـِ افظُّْؾاِؿ، ♂: َقا اُف َظا َتُؽػُّ

وهُ  َك إِيَّ ْساؾُِؿ َأُخاق ادُْ ♂: ◘، ٚيكٍٛ سطٍٛ اهلل   (62) ▬َؾَذاَك َكْكُ

َٓ َيْظؾُِؿااُف  ُذُفاافُ اْدُْسااؾِِؿ،  َٓ َُيْ ِؼااُرُه  َو َٓ ََيْ دااا٤ يف ػااشح   (63)▬، َو
ايٟٓٛٚ هلزا الذٜح : قاٍ ايعًُا٤ امزٍ تشى انعا١ْ ٚايٓصاش  

                                                 

 .54أ شد٘ َظًِ   (صحقح) (69)

 .ٚسظٓ٘ األيباْٞ  6948 أبٞ ٜع٢ًأ شد٘  (حسـ) (69)

 .4539، ومسلم  4223البخاري  أخرجه (صحقح)  (14)

 .4512مسلم  أخرجه (صحقح)  (13)
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َٚعٓاٙ إرا إطقعإ ب٘ يف دؾع ظا  ٚيٛٙ يضَ٘ إعاْقا٘ إرا أَهٓا٘   
  ٚ  ٜهٔ ي٘ عزس ػشعٞ .

 ال إٔ مبع٢ٓ  طبق٘ ع٢ً امطب١أٚ، ع٘ايبٝع ع٢ً بٝعذّ  -99
ٕ ، امطب١ عٔ ٜرتادع أٚ ٜٓهض، سق٢  طبق٘، ع٢ً قطب  ؾاإ

 ٜٚاازٖب ايعااذا٠ٚ، ٜٚظاابب ايصااذس، ٜااٛغش ممااا ريااو ٌْعااَؾ
ٔٔ، ؾاأل ٠ٛ ٔٔ ع  ُ ش ، اْب ٔٔ ُع ٞر ع  ٍ   ◘ ايَِٓب ُجاُؾ  ♂ :َقاا َٓ َيبِاِع افرَّ

َٓ َُيُْطْى َظَذ ِخطْ  َّٓ َأْن َيْلَذَن َففُ َظَذ َبْقِع َأِخقِف، َو     (64)▬َبِي َأِخقِف، إِ
ِ  ملا يف ٜذ  ٜقطًعؾال  ايكٓاع١ ٚغ٢ٓ ايٓؿع -92 ، أ ٝا٘ املظاً

َْٔؾ ٌٔ ع  ْٗ ٔٔ ط  ٟر ط ْعُذ ْب ٍ ☺  ايِظاَعَذ ِٞ  َأت ا٢ : َقا ٌٌ ◘  ايَِٓبا  س ُدا
 ٍ ٍ  ٜ ا :َؾَكا ٌٕ ع ٢ًَ ُديََّٓٞ اهلل س ُطٛ  ُ ُ٘  َأْ اا  ٔإر ا ع  ًُِقا َُ ٞ َأس ِب ع   اهلل َٓا

ٍ   ايِٓاُغ ٚ َأس ِبَٓٞ ٍُ َؾَكا ْكَقو يِف  اْزَهْد ♂:◘  اهلل س ُطٛ  اهلل َُيِبََّؽ  افدُّ

 .(65) ▬َُيِبُّقكَ  افـَّوسِ  َأْيِدي يِف  ؾِقاَم  َواْزَهْد 

ٕ ٚ اياذْٝا  ساٛا٥ر  قطا٤ ع٢ً إعاْق٘ -13 ٘  ايقعااٚ  عًا٢  َعا
 اْفاِزِّ َوَتَعاوَوُكقا َظاَذ :ظتعاىل قاٍ، ٚاندقٗاد ع٢ً َٓؿعق٘امري

ـِ اْشاَتَطوَ  ♂:◘ سطٍٛ اهلل قاٍ ٚقذ ،ص 2: املا٥ذ٠طغ َوافتَّْؼَقى َم

                                                 

 .1214مسلم  أخرجه (صحقح)  (12)

 .ٚصشش٘ األيباْٞ 4992ابٔ َاد٘  أ شد٘ (صحقح) (65)
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 الاذٜح  ٖازا  إىل ٚامساع  ،   (66) ▬ ِمـُْؽْؿ َأْن َيـَْػَع َأَخوُه َؾْؾَقـَْػْعافُ 
ٔٔ  َأ ساذٜح  : ايٓبا٠ٛ  أْاٛاس  َٓ٘ تقألأل ايز٣ ُ اش   اْبا ِٕ☻  ُع  َأ
ٞر  ٔإَي٢ د ا٤  س ُدال ٍ   ،◘ ايَِٓبا ٍ   اٜ ا : َؾَكاا ّٟ، اهلل س ُطاٛ  ايِٓااغٔ  َأ
ّٟ اهلل  ٔإَي٢ َأس ّب ٍٔ ٚ َأ ُ ا ٍ  اهلل  ٔإَي٢ َأس ّب اأَلْع ٍُ  َؾَكا  اهلل س ُطاٛ
 إَْظااَملِ  َوَأَحىُّ ، فِؾـَّوسِ  َأْكَػُعُفؿْ  َتَعوَػ  اهلل إَِػ  افـَّوسِ  َأَحىُّ ♂:◘ 

ورٌ  َتَعوَػ  اهلل إَِػ  ْرَبايً  َظـْافُ  َتَؽِشاُػ  وْ أَ ، ُمْسؾِؿٍ  َظَذ  ُتْدِخُؾفُ  رُسُ  َأوْ ، ـُ

 َحوَجايٍ  يِف  َأخِ  َماعَ  َأْمِقَ  َوَٕنْ ، ُجقًظو َظـْفُ  َتْطُردُ  َأوْ ، َدْيـًو َظـْفُ  َتْؼِض 

ـْ  إَِِلَّ  َأَحىُّ  ، َصْفًرا اْدَِديـَيِ  َمْسِجَد  َيْعـِل اْدَْسِجدِ  َهَذا يِف  َأْظَتؽَِػ  َأنْ  ِم

ـَ  ـْ ، َظْقَرَتفُ  اهلل َشَسَ  َؽَضَبفُ  ـَػَّ  َوَم َظاؿَ  َوَم  َأنْ  َصاوءَ  َوَفاقْ  َؽْقَظافُ  ـَ

ـْ ، اْفِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َرَجوءً  َؿْؾَبفُ  اهلل َملَ  َأْمَضوهُ  ُيْؿِضَقفُ   َأِخقافِ  َماعَ  َمَشك َوَم

ًَ  َففُ  َيَتَفقَّلَ  َحتَّك َحوَجيٍ  يِف   .(67) ▬إَْؿَدامِ  َتُزوُل  َيْقمَ  َؿَدَمفُ  اهلل َأْثَب

ؼاملاا إٔ ٖازا ايكظاِ ياٝع ؾٝا٘       أ ٝ٘ املظًِ قظِ ٜرب - 94
َٔٔؾ ، ٚال ضشس، ت ع ذٍّ ٚال ، سش١َ ػشع١ٝ ٔٔ  ايب اش ا٤َ  ع   ع اأصبُ  ْبا

☺،  ٍ َ ش ْ ا: " َقا ّٞ َأ ٗ اْ اا  َبظ ْبٕع، ◘ ايَِٓب  ْ ٚ  ْٔ َأَمَرَكاو ♂: ط اْبعٕ  ع ا

اِظل، َبوِ  اجَلـَوِِْز، َوِظَقوَدِة اَدِريِض، َوإَِجوَبِي افادَّ ا اَدْظُؾاقِم،  بِوتِّ َوَكْكِ

                                                 

 .4144مسلم  أخرجه (صحقح)  (11)

 ٚصشش٘ األيباْٞ. 93646أ شد٘ ايطرباْٞ يف ايهبري  (صحقح) (67)
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ًِ افَعوضِسِ  اَلِم، َوَتْشِؿق     .(68) ▬ ..َوإِْبَراِر افَؼَسِؿ، َوَردِّ افسَّ

ٜؼؿع ٜٚقٛط  أل ٝ٘ ؼاملا إٔ ٖازٙ ايؼاؿاع١ ال تطاش     – 95
ْٔ بد ش، ٍ ☺  َُٛط ٢ َأَبٞ َؾع  ٕ : َقا ٍُ َنا  د اا٤ ُٙ  ٔإر ا◘  اهلل س ُطٛ
ٌُ ْٚ ايِظا٥َ َ٘ ُؼًَب ْت َأ ْٝ ٍ  اد ١ْس  ٔإَي  اهلل َوَيْؼِضا ُتاْمَجُروا اْصَػُعقا♂:َقا

 .(69) ▬َصوءَ  َمو◘  َكبِقِّفِ  فَِسونِ  َظَذ 

ـْ ♂ :◘سطٍٛ اهلل  قاٍ ٚقذ ،عٗش ايػٝببي٘  ايذعا٤ -96  َم

َِخقِف بَِظْفِر اْفَغقْ  ِٕ َـّ اااَدَظو   َؽ ااِف: آِمَغ، َوفَ ااُؾ بِ ااِى، َؿوَل اْدََؾُؽ اْدَُق

 .    (79)▬بِِؿْثؾٍ 
بني املقخاصاُني ٚسقا٢ ياٛ اطاقًضّ األَاش إىل       ٜصًض – 97

ايهاازب، ؾًااٝع ايهاازاب اياازٟ ٜصااًض رات اياابني بااني      
ااَم قاٍ تعااىل:ظ املقخاصُني ؾاملََٕٓٛ ا ٠ٛ   إِْخاَقةٌ  اْدُْمِمـُاقنَ  إِكَّ

ُؼا َأَخاَقْيُؽؿْ  َبْغَ  َؾَلْصؾُِحقا ُؽا اهلل قااَواتَّ  غ(14) ُتْرمَحُاقنَ  ؿْ اَفَعؾَّ
 . ص99طالذشات:

                                                 

 .2966َٚظًِ  9239أ شد٘ ايبخاسٟ  (صحقح) (68)
 . 9432ايبخاسٟ أ شد٘  (صحقح) (69)

 .4234مسلم  أخرجه (صحقح)  (29)
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 َاربس  بػريأٜاّ أنجش َٔ ثالث١  األخ املظًِ ٖذشإ عذّ -98
ْٔ   ياٌ،  ال رياو  ؾإٕ ،ػشعٞ ٔٔ  َأْ اعٔ َؾع ا ِٕ : ☺ َ اَياوُ  ْبا  َأ
 ٍ ٍ  ◘  اهلل س ُطٛ َٓ  ،َتَبوَؽُضاقا َٓ ♂:َقاا وَشاُدوا َو َٓ  ،ََتَ  ،َتاَداَبُروا َو

قُكقا ـُ َٓ  ،إِْخَقاًكو اهلل ِظَبودَ  َو  َثاَلَثايِ  َؾاْقَق  َأَخوهُ  ََيُْجرَ  َأنْ  دُِْسؾِؿٍ  ََيِؾُّ  َو

ومٍ   .(79) ▬َأيَّ

  ٚأ طا٥٘ ٖؿٛات٘ عٔ ايقذاٚص مبع٢ٓ ،صالت٘ عٔ يقذاٚصا -99
 ٖٚازا ،  سكاو  يف أ طاأ  إرا َٚظاهق٘ تاؾ١ٗ، أَٛسا ناْت إرا
ًَهّا يٝع ؾاألخ: لكٛما أععِ َٔ  َشطااّل،  ْبٝااّ  ٚال َكشبّا، َ 
٘  ؾاطرت األخ صٍ ؾإٕ َواْفَؽاوطِِؿَغ اْفَغاْقَظ  :ظقااٍ تعااىل   ،عًٝا

ـِ افـَّوِس َوا  . ص934ط آٍ عُشإ :غَُيِىُّ اْدُْحِسـِغَ  هللَُواْفَعوؾَِغ َظ
  عًُ٘ عٔ أٚ املظذذ عٔ غاب إرا عٓ٘ بايظَاٍ تعاٖذٙ -29

 ؾكذ ،تعاىل اهلل يف بايضٜاس٠ قؿكذٜٙٚ أسٛاي٘، ع٢ً ط٦ُٜٔ ٚإٔ ،
 .املظاعذ٠ إىل هقادا ٜهٕٛ

                                                 

 ..2558، َٚظًِ 6964أ شد٘ ايبخاسٟ  (صحقح) (79)
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 بني الزوج والزوجة الصخبة الطيبة
 تظري األَٛس ؾإٕ األٍٚ املكاّ يف أصذقا٤ ايضٚدإ ٜهٕٛ عٓذَا
ِ  ؾايصذاق١، ْؿظٗا تًكا٤ َٔ ؼبٝع١ٝ ٌ  عًا٢  فاق  إٔ صاذٜل  نا
٘  ًٜٚقُع، عًٝ٘ ٜٚعطـ يقًُ٘ ٚإٔ صذٜك٘ ٜذعِ ، ايعازس  يا
ُُْشٚؾعٔ  ٔٔ ع  ٞ  ايع أص ْب ُ٘،ع  هلُلا س َض ْٓ ِٕ ِٞ َأ ُ٘ ،◘ ايَِٓب  ع ٢ًَ ب ع ج 
ٌٔ، ر اَت د ْٝٔؽ ُ٘ ايّظاَلَط ًُِت َؾَأت ُْٝق ّٟ: " َؾُك  ٔإَيْٝاَو   َأس ابّ  ايِٓأغ َأ

 ٍ ًُِت ، ▬َظوَِْشيُ ♂: َقا ٔ : َؾُك ََ  ٍٔ ٍ  ايشرد ا ًُِت ،▬ َأُبقَهو ♂ :َؾَكا : ُق

ِِ ْٔ  ُث  َ  ٍ ـُ اخَلطَّوِب ♂: َقا  .(72) ▬ٔسد اّيا ع ِذَؾ ُثؿَّ ُظَؿُر ْب

ِ  إٔ ميهٓٓاٚ ٔ  ْؿٗا ٞ  عا٥ؼا١  ايظاٝذ٠  إٔ املصااسس١  ٖازٙ  َا  ٖا
ٛ  بهش ٚأبا، املٓضٍ يف ايصاسب١ البٝب١ ِ  ايصاذٜل  ٖا ٔ  الُاٝ  َا

 .ايشداٍ
 صٚدقااو تهظااب إٔ أسدت إراؾأْاات أٜٗااا ايااضٚز ايهااشِٜ ، 

ٌ  إٔ ؾالبذ طعاد٠ تًٛ طعاد٠ إىل ايضٚاز ٚفٍٛ  صٚدقاو  تعاَا
، قشاساتاو  يف ٚتؼاشنٗا  أَاٛسى  يف ؼاريٖا ؾقظق ايبؼاش  َعا١ًَ
 متاضح ، َُٖٛٗاا  َٓٗا ٚتظُع، َُٖٛو هلا يقبح َعٗا ٚـًع

                                                 

 ..2384، َٚظًِ 3662أ شد٘ ايبخاسٟ  (صحقح) (72)
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 إٕ ٚتكبٌ عازسٖا  صذٜكقو بأْٗا ٚتؼعشٖا، َعو ٚمتضح َعٗا
ّ ، ٚأ اش٣  ؾارت٠  بني اهلذ١ٜ هلا ٚتكذّ أ طأت،  آسا٤ٖاا  ٚفارت

 نُاا  إيٝٗاا  ٚتقاٛدد ، إيٝٗا األمسا٤ بأسب ٚتٓادٜٗا ٚاقرتاساتٗا
 اْقكاصا أٚ يًشدٌ إٖا١ْ ريو يف إٔ أسذ ٜعٔ ٚال، إيٝو تقٛدد

 ايشدٛي١ َٔ أصٌٝ دض٤ ٖزا بٌ، قٛاَق٘ عٔ تٓاصاّل أٚ قذسٙ َٔ
 ْٔااا  عٚ ، املاشأ٠  ؼبٝعا١  تشاعٞ ال سدٛي١ يف  ري ؾال، ٚايكٛا١َ

ٍ : َقاَيْت ١َ،ااع ا٥َؼ  ٍُااس ُط َقا َْهؾِاِف ♂: ◘ هلَلا ٛ ِٕ ْؿ  ـُ ْؿ َخْرُ ـُ َخْرُ

َْهِع َوَأَكو  ِٕ ْؿ  ـُ  .(73) ▬ َخْرُ
ٕ  ْؿظاو  تزٓنش إٔ ٚعًٝو ٛ  ٖاذؾو  باأ ٌ  إٔ ٖا  صٚدقاو  تعاَا
ًَا ٚاسرتاّ ٚتكذٜش بعطـ  َٚٔ، أصذقا٥و أقشب تعاٌَ نُا متا

 ثِ بعطِٗ َع األصذقا٤ ٜقعاٌَ نٝـ تقزنش إٔ مبهإ األ١ُٖٝ
 .الٝا٠ ػشٜه١ َع عالققو يف ٖزا تطبٝل فاٍٚ

 ال ًُاارا ، ؾيضٚداو  صذٜك١ ْٞنٛٗا ايضٚد١ ايهشمي١ قٚأْت أٜ
 يضٚدو  صذٜك١ تهْٛني

                                                 

 األلباين . وصححه 3345أخرجه الرتمذي  ( صحقح)(23)



، ونهىصىل ألٌ عنىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزس اضغط عهً

 ,Page Upنهًاوس عهً انعنىاٌ انًطهىب  فٍ انفهزس، وتىاسطح األَسز  انزر

Page Down ذنمم تٍُ انصفحاخ.  أو عجهح انًاوس 

 

 
62 

ايايت تعؿا٘ عأ ايٓعاش يػريٖاا َأ        ايصذٜك١ ي٘ تهْٛني ال ملارا
٘ ٚ رياٖا دا٥ُاا يف أمجاٌ صاٛس٠،   ؾايٓظا٤  ٘  تٓظاٝ ٘  َؼاانً  ٚقًكا
ـ  ع٢ً قادس٠ ٞؾقهْٛ، إيٝو ٜقشذخ عٓذَا ٕ  قؿٝا ٘  الاض  عٓا

 ايٓؼاط ٚالُاغ َٓو، بٌ ٜٚظقُذ صذسٙ ٚتٛطع١ ٚإضشان٘
ِ  عًا٢  قاادس٠ ٚ، يف إٖقُات٘ وصٚد نينزيو تؼاسن ٚأَْت  ؾٗا
ي٘ ٜذ  ٜٔمتذ، نجري٠ أَٛس يف  رب٠ ويذٜ، ٚٚأؾهاسٙ ْعشٙ ٚد١ٗ

 مبٛاعٝااذٙ ٜ٘ٓاابااٌ أٜطااا تزنش، ٚايٓصااٝش١ ٚاملؼااٛس٠ ايعاإٛ
ٔ  رياو  ٚغاري  ايعا٥ًٝا١  ٚاملٓاطابات  اهلا١َ ٚيكا٤ات٘  َٜٛٝاات  َا

 .الٝا٠
 الصداقة بني الوالدين وأوالدهما

ُٗاا  بٝٓ ايصاذاق١  عالقا١  تاٛؾري هاٚي١  يو ٜٓبػٞ يًٛايذٜٔٚنز
ٔ  ٜضٜاذ ؾٗازا   املشاٖال  بٔٚبني اال  ٚاألَٗاات  اآلباا٤  َعشؾا١  َا
 يف باالػارتاى  تظقُقع إٔ األطش٠ نٌ ؾقظقطٝع ٚبٓاتِٗ بأبٓا٥ِٗ

 .املؼرتن١ األػٝا٤ عٌُ
 امالؾاات  ساادض  تهظاش  َٗااسات  يًصذاق١ إٕ أقٍٛ األّ ٚإىل

ٔ بٝٓو ٚبني ابٓقو، ؾ ٔ  ايقعابري :  املٗااسات  ٖازٙ  ُا   سباو  عا
بعاع   يف ٗاقَٚؼااسن  هلاا  َٚاذاعبقو ، بٗاٚاٖقُاَو البٓقو 
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ٚابااذا٤ ايقعذااب َاأ يبظااٗا ٚسااذٜجٗا بااني الااني ، األْؼااط١
ٚإٔ فظااين  يعُااٌ يػاا١ سااٛاس َؼاارتن١ بٝٓهُااا،   ،ٚاآل ااش

تؼاقهٞ ياو   تقشذخ إيٝو ٚنازيو ٖٚاٞ   انطقُاع هلا ٖٚٞ 
، باني الاني ٚاآل اش    ٓو ٚبٝٓٗاَُٖٛٗا ، ٚتعطٝٗا ايٓصا٥ض بٝ

 يؿٗااِ ايصااذٜك١ األّ َاأ ايبذاٜاا١ طااقهٕٛ ايٓٗاٜاا١ ٖاازٙ َٚاأ
 . ابٓقٗا ػخص١ٝ

ٚباملجٌ بايٓظ١ يآلبا٤ َع أٚالدِٖ ايزنٛس سق٢ فذخ ايصاذاق١  
 عًاا٢ اآلبااا٤ تٛدٝاا٘ ٚإسػاااد األٚالد بٝاآِٗ َٚاأ ثااِ ٜظااٌٗ 

 ْٚصشِٗ .
ايصاذاق١   َعٓا٢  تشطاٝخ ٚنزيو ٜٓبػٞ يًٛايذٜٔ إٔ جيقٗذا يف  

ٚع٢ً نٌ سااٍ  ، بني األٚالد ٚبعطِٗ ٚبني ايبٓات ٚبعطٗٔ 
إرا تٛؾشت ايصذاق١ بني ايضٚز ٚايضٚد١، ٚنزيو ايصذاق١ بني 
ايٛايااذٜٔ ٚأٚالدُٖااا املااشاٖكني، ؾُاأ املَنااذ يف ٖاازا اكااٛ  

باني   تعااىل  األطش٣ ايذايف٤ طاققٛؾش ايصاذاق١ ٚاأل ا٠ٛ يف اهلل   
 ات بعطٗٔ ايبعع .األٚالد بعطِٗ ايبعع، ٚبني ايؿقٝ

 * * *  
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 خـلق الصـدق -5

 ؾاإرا  ايقعاَاٌ،  يفَاع أٚالدى   صاادقاّ  نٔ ايهشِٜ، األب أٜٗا
 ايصاذم  أَيؿاٛا  ايهازب  غاري  ايصاذم  سذٜح فذثِٗ مسعٛى

ِ  ربااّ ان سأٚى ٚإٕ بايصاذم،  ٚفًٛا ْٚكًٛٙ َٓو  بػاري  قاربٖ
 ايايت  باأل باس قربِٖ إٔ ٚفاٍٚ ٜهٕٛ، ال مبا ٚفذثِٗ ايٛاقع

 .بو ٜكقذٕٚ ؾإِْٗ أطاغ ٚال هلا أصٌ ال
ٕ  اآل اشٜٔ،  َاع  تعاًَو يف صادقّا نٔ ايهشِٜ، األب أٜٗا  ؾاإ
ِ  ايٓااغ سكاٛم   ٚأدا٤ املعا١ًَ يف صذقّا َٓو األبٓا٤ سأ٣  ؾاإْٗ

 .ايهشِٜ امًل ٖزا ع٢ً يشصٕٛ

ٌ  ايصذمأ ٞ البٝب،  ٕ  إٔبا  ايٓٝا١  يف ايصاذم  :ٜؼاُ  تهاٛ
ٍ  يف ٚايصذم اٍاألقٛ يف ايصذمٚ، تعاىل هلل  ايص١  ،األعُاا

 الظاآات أطاااغ ٚايصااذم: تُٝٝاا١ اباأ انطااالّ ػااٝخ قاااٍ
 .ْٚعاَٗا ايظ٦ٝات أطاغ ٚايهزب، ٚمجاعٗا

صذم يف األعُاٍ ٖٚٛ إٔ ٜصاذم ايعباذ أقٛايا٘ بأعُايا٘     ٚاي
َٓ َتْػَعُؾاقَن ظ:ٚأؾعاي٘ قاٍ تعاىل ـَ َآَمـُقا َِلَ َتُؼقُفاقَن َماو  و افَِّذي َ َيو َأَيُّ

ُزَ مَ 2) ـَ َٓ َتْػَعُؾقَن)(  . ص3طايصـ:غ(3ْؼتًو ِظـَد اهلل َأن َتُؼقُفقا َمو 
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ٕ  ٜهزب َا نجرًياٚيألطـ   ايصاػاس;  أٚالدُٖاا  عًا٢  ايٛاياذا
ؾإرا قاٍ ايٛيذ ألبٝ٘ إػارتٟ ياٞ نازا     َِٓٗ، ايقخًص يف سغب١ّ

ٞ  هلِ; قٜٛؿّا أٚ قاٍ األب ساضش ٚال ٜؼرتٜٗا ي٘ ،  ٜهؿُّاٛا  نا
 غري أٚ َا، أَش يف جَيٍذٚا نٞ هلِ اساؾض أٚ ٚايًعب، ايعبح عٔ

 ، ٖٚزا مما الػو ؾٝ٘ ي٘ أثش ط٤ٞ ع٢ً األٚالد .ريو
اطااقعُاٍ  أَااٛسِٖٚقااذ ـااذ األٚالد قااذ تعًُااٛا َاأ أٚيٝااا٤ 

إٔ املعاااسٜع  الػااواملعاااسٜع أٟ ايقٛسٜاا١ يف غااري هًااٗا،  
، ؾكا   تباح عٓذ الادا١ ايؼاشع١ٝ  ٚيهٔ  َٓذٚس١ عٔ ايهزب

ٔ    ٚإٕ اّ;األؾٗ باعقباس نزب ٖٚٞ  ايػاٜا١  باعقبااس  نازباّ  تها
ََلْ َيْؽِذْب إِْباَراِهقُؿ افـَّبِالُّ َظَؾْقاِف ♂: ◘سطٍٛ اهلل يكٍٛ  ايظا٥ػ١،

َذَبوٍت، ثِـَْتْغِ يِف َذاِت اهللِ، َؿْقُفُف: إِِّنِّ َشِؼقٌؿ،  ـَ َّٓ َثاَلَث  اَلُم، َؿطُّ إِ افسَّ

بُِرُهْؿ َهَذا، وَ  ـَ اُف َؿاِدَم َوَؿْقُفُف: َبْؾ َؾَعَؾُف  َواِحاَدٌة يِف َصاْلِن َشاوَرَة، َؾنِكَّ

او: إِنَّ َهاَذا  ـَ افـَّوِس، َؾَؼوَل َِلَ ًْ َأْحَس وَك ـَ َأْرَض َجبَّوٍر َوَمَعُف َشوَرُة، َو

يِف َأكَِّؽ  ِؽ اْمَرَأِِت َيْغؾِْبـِل َظَؾْقِؽ، َؾنِْن َشَلَفِؽ َؾَلْخِزِ بَّوَر، إِْن َيْعَؾْؿ َأكَّ اجْلَ

َْرِض ُمْساؾاًِم ُأْختِل، َؾنِ  ْٕ َٓ َأْظَؾاُؿ يِف ا ْشااَلِم، َؾانِِّنِّ  ِؽ ُأْختِل يِف اإْلِ كَّ
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كِ  ي َوَؽْرَ
(74) ▬َؽْرِ

 ايقعاشٜع  داٛاص  عًا٢  ايعًُا٤ أسقر ٚبٗا ،
ٚيهاأ ْقٝذاا١  شاس لاداا١ ػااشع١ٝ،طعٓااذ انضاا يًُعًااّٛ،

أٚ تعًاُِٝٗ إٜاٖاا   الطقعُاٍ األبٜٛٔ املعاسٜع يف غاري هًاٗا   
قخذَٛا قاذ ٜظا  ؾاإٕ األٚالد  طٔ صاػري٠ ،  ألٚالدِٖ ِٖٚ يف 

ؾإرا قاٍ األب يًٛياذ أصاًٝت    ،نزيويف غري هًٗا  املعاسٜع
ذ : ْعِ ٖٚٛ ٜكصذ عصش ايّٝٛ ايظاابل  ااقاٍ ايٛي  َجالايعصش

، ٚإرا قاٍ ي٘ صست عُقو َجال   قاٍ : ْعِ ٖٚاٛ ٜكصاذ أْا٘    
 ٖٚزا مما الػو ؾٝ٘ نزب .ٖٚهزا ، صاسٖا َٔ ػٗش 

إرا     املعاااسٜع ٜؿااقض باااب ػااش عااشٜعياازيو ؾايقٛطااع يف
 .ايؼشع١ٝ ابطٛابطٗ تظقخذّ

ـذ ايشدٌ يذخ الاذٜح ايهازب يٝطاشو اآل اشٜٔ      قذٚ 
 َأ رياو   ◘ؾقػذٚ يف اآلؾام ٚتٓقؼش، ٚيكذ سزس سطٍٛ اهلل 

ُث  فِؾَِّذي َوْيٌؾ ♂:ؾكاٍ  َوْياٌؾ  َفافُ  َوْيٌؾ  اْفَؼْقمَ  بِفِ  فُِقْضِحَؽ  َؾَقْؽِذُب  َُيَدِّ

 .(75) ▬َففُ 
 

                                                 

 .واللفظ دسلم 4321 ومسلم 3353البخاري أخرجه  ( صحقح)(22)

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  999أبٛ داٚد أ شد٘  (حسـ) (75)
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ٔٔ َا ،يًطُأ١ْٓٝ طبب أْ٘ :أوًٓ  َٔٔؾع  ٔٔ  ِيش ظ  ٍّ  ْبا ٍ :  ☻  ع ًَا َقاا
 ٍ ْٔ س َؿِعُت :َقا ََ ٍٔ  ،َيِريُبَؽ  َٓ  َمو إَِػ  َيِريُبَؽ  َمو َد ْ ♂:◘  اهلل س ُطٛ

ْدَق  َؾنِنَّ    .(76) ▬ِريَبيٌ  اْفَؽِذَب  َوإِنَّ  ُضَؿْلكِقـَيٌ  افصِّ

ْٔؾ ،ٚاملٓاؾل املََٔ بني ايؿاسم ٖٛ :ثوكقوً  ٞ  ع   ،☺ ُٖش ْٜاش ٠َ  َأَبا
ٞر ٔٔ ايَِٓب ٍ ◘  ٍع َث  إَِذا:َثاَلٌث  اْدُـَوؾِِؼ  آَييُ ♂:َقا َذَب  َحدَّ  َوَظَد  َوإَِذا ،ـَ

ـَ  َوإَِذا ،َأْخَؾَػ  ِ  .(77)▬َخونَ  اْؤَُت

 اهلل َؿاوَل ظ:تعاىل قاٍ ،ايصذم إال ايكٝا١َ ّٜٛ ٜٓؿع ال :ثوفثوً  
ودِ  َيـَػعُ  َيْقمُ  َهَذا اؿْ  ِصْدُؿُفؿْ  ؿِغَ افصَّ اِري َجـَّاوٌت  َِلُ تَِفاو ِماـ َُتْ  ََتْ

ـَ  إََْنَورُ  ِضَ  داً اَأَبا ؾِقَفو َخوفِِدي  َذفِاَؽ  َظـْافُ  َوَرُضاقاْ  َظاـُْفؿْ  اهلل رَّ
 .ص999:املا٥ذ٠ط غاْفَعظِقؿُ  اْفَػْقزُ 

ٌ  أصٌ ايصذم :رابعوً  ٟ  عًا٢  ايآؿع  ناٖاذ٠ ٚ ،باش  نا  فاش
ْٔ، َؾايصذٜك١ٝ َشتب١ إىل تٛصًٗا ايصذم ٔٔ اهلل ع ْبَذ ع   َ ْظاُعٛدُ  ْب

ٞر ،☺ ٔٔ ايَِٓب ٍ ◘  ٍع ْدَق  إِنَّ ♂:َقا  اْفاِزَّ  َوإِنَّ  ،اْفاِزِّ  إَِػ  ََيْاِدي افصِّ

ـَّيِ  إَِػ  ََيِْدي ُجاَؾ  َوإِنَّ  ،اجْلَ يًؼو َيُؽاقنَ  َحتَّاك َفَقْصاُدُق  افرَّ  َوإِنَّ  ،ِصادِّ

                                                 

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  2598ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (76)

 . 59، َٚظًِ  33ايبخاسٟ أ شد٘  (صحقح) (77)
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 َوإِنَّ  ،افـَّااورِ  إَِػ  ََيْااِدي ُػُجااقرَ افْ  َوإِنَّ  ،اْفُػُجااقرِ  إَِػ  ََيْااِدي اْفَؽااِذَب 

ُجَؾ  اًبو اهلل ِظـَْد  ُيْؽَتَى  َحتَّك َفَقْؽِذُب  افرَّ ذَّ  .(78) ▬ـَ

ْٔ َؾايهزب دا٥ض يف ثالث١ أَٛس،  خومًسو : ُ ا٤   ع ا  ٜ ٔضٜاذ   َبْٓاتَ  َأْطا

ٍ : َقاَيْت☼  ٍُ َقا َّٓ  اْفَؽِذُب  ََيِؾُّ  َٓ ♂:◘  اهلل س ُطٛ  :َثااَلٍث  يِف  إِ

ُجُؾ  ُث َُيَدِّ  ِضاَقَفو اْمَرَأَتافُ  افرَّ اْرِب  يِف  َواْفَؽاِذُب  ،فُِرْ  َواْفَؽاِذُب  ،احْلَ

ٛ  ايٓااغ  بني أصًض،  (79) ▬افـَّوسِ  َبْغَ  فُِقْصؾَِح   ألساذ  قًات  ٚيا
: قًات  ٚيٛ نزيو، يٝع ٖٚٛ بو، ايعٔ يظٔ إْ٘: امصُني

 ٖازا  يف ألٕ قًٝاٌ;  ؿاري  إال ٜازنشٙ    ٚإٕ ؿاري،  ٜازنشى  أْ٘
 ٍ ٘  ٚأعًاا٢، أمسا٢  ٖااٛ ٖاذؾاّ  ايكاٛ  املظااًُني أيؿا١  ٖااذف إْا

 . ٚٚسذتِٗ ٚأ ٛتِٗ

 َٚٔ األطباب اييت تظاعذ ع٢ً تعًِٝ األٚالد ايصذم :

  ميهٔ ؾال ايرتب١ٝ، ٚطا٥ٌ أععِ َٖٔٚٞ افؼدوة احلسـي :  -1
  عًُٓا ٚقذ، ٜهزب أباٙ سأ٣ إرا ايصذم ايٛيذ ٜقعًِ إٔ أبذّا

                                                 

 . 2697َٚظًِ  ، 6994ايبخاسٟ أ شد٘  (صحقح) (78)

 .ٚسظٓ٘ األيباْٞ 9939 ايرتَزٟأ شد٘  (حسـ) (79)
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 ػذش٠ ؾِٝٗ ْضسع سق٢ أٚالدْا َع صادقني هْٕٛ إٔ ◘ ايٓب٢
َْٔؾ،  ٚأػٗاٖا ايجُاس أس٢ً سٝاتِٗ ؾ٢ ؾقجُش ايصذم  اهلَل ع ْبَذ ع 

ٔٔ ََٕش، ْب ُ٘ ع ا ٍ  َأِْ َرٞ د ع ْقَٓٞ: َقا ًَا ُأ ْٛ  ٜ ٍُ ٞ  َقاَعاذٌ  ◘ اهلَل ٚ س ُطٛ  َؾا
ٍ  ٖ ا: َؾَكاَيْت ب َْٝقٓ ا، ٍ   ُأْعَطَٝو، ت ع ا ٗ اا  َؾَكاا ٍُ  َي  ♂: ◘ اهلَل س ُطاٛ

َ٘: َقاَيْت ▬ َوَمو َأَرْدِت َأْن ُتْعطِقِف؟ ًُْشا، ُأْعَطٝ ٍ  ت  ٗ ا َؾَكا ٍُ َي  اهلَل س ُطٛ

ًْ َظَؾْقِؽ ـِْذَبايٌ   ♂: ◘ تَِب ـُ ِؽ َفْق ََلْ ُتْعطِِف َصْقًئو  ٔ   (89)▬ َأَمو إِكَّ  َٚا
 ايظابب;  نإ َُٗا ٚيذٙ ع٢ً األب ٜهزب أال ايصذم َعاٖش

 ٚيٛ ناربّا نإ ٚإٕ أٚالدٙ، ب٘ اققذ٣ ّاصادق نإ إرا األب ألٕ
٘  ٖباا٤،  ْٚصش٘ عًُ٘ أصبض ٚاسذ٠ َش٠  ٛعاذٙ ب ايٛؾاا٤  ٚعًٝا

ِٗ، ٚجياب الازس َأ إٔ    إياٝ  ؾًٝعقازس  ٜظقطع   ؾإٕ يًطؿٌ،
عاقذ اي١ٝٓ عًا٢ إٔ   ٖٚٛطأعٌُ نزا إٕ ػا٤ اهلل;  يٛيذٙ ٜكٍٛ

َأ نًُا١    يألٚالد، ألٕ ٖزا َٜدٟ إىل سذٚخ ْؿٛس ٜعًُٗاال
 . يف املظقكب٤ٌ اهلل إٕ ػا

  أَاّ ٜقعاٖش ايزٟ األب بظبب ايشٜا٤ ٜقعًِ األؼؿاٍ ٚبعع

                                                 

 وحسنه األلباين  .  2441أخرجه أبو داود  ( حسـ)  (39)
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ِ  غريُٖاا  أٚ ايػٓا٢  أٚ امًال  أٚ ايصالح َٔ ؾاٍ ايٓاغ  ثا
 .أطشت٘ بني ريو  الف ساي٘ ٜهٕٛ
 ًٜذاأ سٝح ;  معوجلي مشؽؾي افؽذب ظـد إوٓد بوحلؽؿي -2

ٔ ايٓاااتر عاا يهااٞ ٜقذٓبااٛا ايعكااابعاااد٠ يًهاازب األؼؿاااٍ 
يًشصاٍٛ عًا٢ َضاٜاا عٝٓٝا١ أٚ     ، أٚ إقرتاؾكِٗ بعع األ طا٤

َع١ٜٛٓ ال تقأت٢ إال بزيو يف ظِٓٗ، أٚ تكًٝااااذ اآلباااا٤ ، أٚ   
 ضعـ ايٛاصع ايذٜين عٓذ األؼؿاٍ .

نإٔ ٜكًاب الكٝكا١    ؼؿاٍ ٜأ ز عذ٠ أػهاٍ ٚايهزب عٓذ األ
، أٚ ٜقشاذخ بؼا٤ٞ     ٜبايؼ أٚ ٜػاي  ايطؿاٌ ٚاياذٙ بؼاذ٠   أٚ 

،  ٜقهًِ بؼ٤ٞ دض٤ َٓ٘ صشٝض ٚدض٤ غري صاشٝض ، أٚ ٜؿعً٘
 ٜٛقع ايًّٛ ع٢ً غريٙ ؾُٝا ؾعً٘ ٖٛ.أٚ 

ـٓب إطقذٛاب ايطؿٌ عٔ أػاٝا٤   جيب ٚيًٛقا١ٜ َٔ ايهزب
الكاا٥ل َأ   ٚميهٔ تؿاادٟ رياو ؽُاع     ،قذ تعشض٘ يًعكاب

َصادس أ ش٣، ٚٚضع ايكشاسات بٓا٤ً ع٢ً ٖزٙ الكاا٥ل، ٚيف  
أْ٘ ياٛ  ًطؿٌ يايزٟ ٜبذٚ  ب ايعكابـٓجيب ايطؿٌ   طأ ١ساي

تععِٝ ايصاذم يف  جيب نزيو ، ٚنزب يعؿٞ َٔ ٖزا ايعكاب
 .َٓاقؼ١ اله١ُ ٚاملػض٣ َٔ ايصذم ْؿع ايطؿٌ ٚ
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ٌ   ٚميهٔ عالز آؾا١ ايهازب    إرا قااٍ الكٝكا١    مبظااه١ ايطؿا
  . عكابّا َٓاطبّا إرا غري الكٝك١ َٚعاقبق٘

ؾٝذاب عًا٢ ٚىل األَاش    ;  فالوٓد افصحبي افطقبايإختقور  -3
األٚالد ٚـٓٝبِٗ ايشؾك١ ايظا١٦ٝ ؾٗاٞ َصاذس ناٌ      سؾكا٤َقابع١ 
، ؾإرا سأ٣ ايطؿٌ صذٜك٘ ٜهازب قاذ   ؾاملش٤ ع٢ً  ًًٝ٘ ب١ًٝ ، 

 ٜٓقكٌ ي٘ ٖزٙ امص١ً ايظ١٦ٝ .
أن يؼااص افقافااديـ ظااذ أوٓدمااو ؿصااص ظااـ افصااودؿغ  -4

 ٚايهاازب َٓذااا٠ ايصااذم إٔسقاا٢ ٜقاابني هلااِ :  وافصااودؿوت
 إىل صاسب٘ ٜكٛد أْ٘ ايصذم يف َا أععِٕ ٜٚقبني هلِ أ، ًٗه١َ

ٌ  األٚؾاش  ايٍشبض ٖٛ ؾٗزا،  ايععِٝ ايؿٛص ٖٛ ٖٚزا اك١ٓ،  ألٖا
ؾُٔ املٓاطب قص بعاع  ، اك١ٓ َٔ أععِ سبض ٚأٟ ايصذم،

طبٌٝ ع٢ً  َصري ايهاربنيهلِ  يٝقبنيايكصص ايبظٝط١ يألؼؿاٍ 
ٗش ؾٝقعااٖش يًٓااغ   املجاٍ قص١ ايطؿٌ ايزٟ رٖب يٝظبض يف ايٓ

هاشس  قأْ٘ ٜػشم ؾٝٓضٍ ايٓاغ يٝٓكزٚٙ ؾٝقبني هلِ أْ٘ ٜهازب، ٜٚ 
عاذ٠ َاشات ٚيف أساذ املاشات تعاشػ      ٖزا ايؿعٌ َٔ ايطؿاٌ  

 ٜظااسعٛا   ؼًب ايٓذاذ٠ َأ ايٓااغ     اؾًُ ايطؿٌ يًػشم سّكا
ٚقص١ ايشاعٞ ايازٟ ٜشعاٞ ايػآِ    ٓذذت٘ ٚايٓقٝذ١ أْ٘ غشم، ب
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َأ أٖاٌ ايكشٜا١ يٝٓكازٚٙ      ؾهإ َٔ سني آل ش ٜطًب ايٓذاذ٠ 
ٜقابني  يٝٓكزٚٙ َا يطش أٌٖ ايكش١ٜ ذؾعٓ ايز٥ب نزباٚغُٓ٘ َٔ 

هلِ أْ٘ ٜهزب ، ٚيف َش٠ َٔ املشات دا٤ ايز٥ب يٝأنٌ غِٓ ٖزا 
 ٜظقذٝبٛا ي٘ٝٓكزٚٙ ؾًِ يايشاعٞ ؾٓادٟ ايشاعٞ ع٢ً أٌٖ ايكش١ٜ 

 ِ ، ٚأصابض َعشٚؾاا يف ايكشٜا١     يقهشاس نزب٘ ؾأنٌ ايز٥ب ايػآ
 ؾٝكٛيٕٛ ي٘ : ٜا ػٗاب ٜا نزاب تظقاٌٖ أناٌ اياز٥اب،   بهزب٘

عًاِٝٗ  ٚإرا نرب األؼؿاٍ ميهٔ قص قص١ ٜٛطـ عًٝ٘ ايظاالّ  
ٚإَشأ٠ ايعضٜض ، َٚا ؾٝٗا َٔ إؾرتا٤ات ٚنزب َٔ أ ٠ٛ ٜٛطـ 

ّ  ٜٛطاـ   ىا٢ ٚنٝـ إٔ اهلل تعاىل  َٚهأ يا٘ يف    عًٝا٘ ايظاال
نؼااـ ناازب ٚتكااٛاٙ، ٚنٝااـ إٔ اهلل تعاااىل صااربٙ األسػ ي

ايزٜٔ  ًؿٛا عأ سطاٍٛ اهلل   ، ٚنزيو ميهٔ قص قص١ ٤َٖال
يف غض٠ٚ تبٛى ٚنٝـ إٔ ايصذم ناإ طاببا يٓذااتِٗ َأ      ◘

و افَِّذيظؾٓضٍ قٍٛ اهلل تعاىل : عزاب اهلل تعاىل ٖٚهزا  َ  ـَ ااَيو َأَيُّ

ُؼقْا ا وِدؿَِغ) هللَآَمـُقْا اتَّ قُكقْا َمَع افصَّ ـُ  . ص999ط ايقٛب١ :غ (119َو

 * * *  
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 خـلـق التقـوى -6

اهلل تعااىل عباادٙ املآََني بقكا٣ٛ اهلل ٚإٔ ٜقكشباٛا إيٝا٘       ٜأَش 
بايطاعات ٚاألعُاٍ ايصال١ ٚاكٗاد يف طبٌٝ اهلل سق٢ ٜؿٛصٚا 

ُؼاقْا ظقاٍ تعاىل:باك١ٓ،  ـَ آَمـُاقْا اتَّ و افَّاِذي َ َواْبَتُغاقْا إَِفقاِف  اهللَيو َأَيُّ

ُؽْؿ ُتْػؾُِحقَن )اْفَقِشقَؾَي َوَجوِهُدوْا يِف َشبِقؾِ   .ص35 طاملا٥ذ٠: غ(35ِف َفَعؾَّ

ٚنزيو ٜأَش اهلل تعااىل عباادٙ املآََني بقكا٣ٛ اهلل َٚالصَا١      
، يًصاٛاب  ٚايؼَٕٚ املٛاؾال   األسٛاٍيف مجٝع ايكٍٛ ايظذٜذ 

ُؼاقا اهلل َوُؿقُفاقا َؿاْقًٓ َشاِديدًا تعاىل:ظؾكاٍ  ـَ آَمـُاقا اتَّ و افَِّذي َ َيو َأَيُّ

 .ص79ب:طاألسضا غ (74)

ٜٚكُٕٝٛ ايصاال٠، ٜٚٓؿكإٛ مماا     ،بايػٝب ََٜٕٓٛ أِْٗ - 9
ٍ  بايهقب املٓضي١، ََٜٕٚٓٛ بااآل ش٠،  آتاِٖ اهلل، ََٜٕٚٓٛ  قاا

ـَ 2َذفَِؽ اْفؽَِتوُب َٓ َرْيَى ؾِقِف ُهًدى فِّْؾُؿتَِّؼاَغ ):ظتعاىل اهلل ( افَّاِذي

ال َّو َرَزْؿـَوُهْؿ ُيـِػُؼقَن )ُيْمِمـُقَن بِوْفَغْقِى َوُيِؼقُؿقَن افصَّ ـَ 3َة َوِِم ( وافَِّذي

 غُيْمِمـُقَن باَِم ُأكِزَل إَِفْقَؽ َوَمو ُأكِزَل ِمـ َؿْبؾَِؽ َوبِؤِخَرِة ُهْؿ ُيقؿِـُاقنَ 
 .ص4 - 2: ايبكش٠ط
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ٍ  نُا ،ٜٚصؿشٕٛ ٜعؿٕٛ أِْٗ - 2  َتْعُػاقاْ  َوَأن:ظتعااىل  قاا
 .ص237: ايبكش٠ط غفِؾتَّْؼَقى َأْؿَرُب 

 غري ، ؾِٗايصػا٥ش ع٢ً ٜصشٕٚ ٚالايهبا٥ش  ٜكرتؾٕٛال  - 3
قاٍ  ،ْبٝا٤األ َٔ تعاىل اهلل عصُ٘ َٔ إال امطاٜا َٔ َعصَٛني

ـَ  إِنَّ ظ:تعاىل َؼقاْ  افَِّذي ُفؿْ  إَِذا اتَّ ـَ  َضوٌِْػ  َمسَّ اْقَطونِ  مِّ ُرواْ  افشَّ َـّ  َتاَذ
ونَ  ُهؿ َؾنَِذا ْبِكُ  .ص299: األعشافطغ مُّ

 إمياْااّا ايٓاااغ أصااذم ؾٗااِ ،ايصااذم ٕٜٚقشااش أْٗااِ - 4
ٍ ، املشطاًني  صاذقٛا  ايزٜٔ ِٖٚ ٚأعُااّل أقٛااّل ٚأصذقِٗ  قاا

ْدِق  َجوء َوافَِّذيظ:تعاىل َق  بِوفصِّ غ اْدُتَُّؼاقنَ  ُهاؿُ  ُأْوَفئَِؽ  بِفِ  َوَصدَّ
 .ص33: ايضَشط

َذفِاَؽ َوَماـ ظ:تعااىل  اهلل قاٍ ،اهلل ػعا٥ش ٜععُٕٛ أِْٗ - 5

َو ِماـ َتْؼاَقى اْفُؼُؾاقِب ُيَعظِّْؿ َصَعاوِْ  ٍ ، ص32:الار ط غَر اهلل َؾنَِنَّ  قاا
٘  تعاىل هلل ٤ٞػ نٌ ٠٢ٖٚ ػعري مجع ايؼعا٥ش :ايكشؼب٢  أَاش  ؾٝا

 .عًِأٚ ب٘ أػعش

ٕ  ايعذٍ ٜقششٕٚ ِْٗأ - 6 ِ  ٚال ٘با  ٚيهُاٛ  بػاع  يًُاٗ
ِرَمـَُّؽؿْ  َوَٓ :ظتعاىل اهلل قاٍ ،تشن١ ع٢ً سذأ  َظاَذ  َؿْقمٍ  َصـَآنُ  ََجْ
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ُؼقاْ  فِؾتَّْؼَقى َأْؿَرُب  ُهقَ  اْظِدُفقاْ  َتْعِدُفقاْ  َأَّٓ   بِااَم  َخبِارٌ  اهلل إِنَّ  اهلل َواتَّ
 .ص8: املا٥ذ٠طغ َتْعَؿُؾقن

ٕ  أِْٗ - 7 ٌ  ٜقبعاٛ ٔ  ايصاادقني  طابٝ  ٚاملشطاًني  األْبٝاا٤  َا
َاو َيو:ظتعاىل اهلل قاٍ ،◘  شٜٔٚاآل األٚيني طٝذ ٚصشاب١  َأَيُّ
ـَ  قُكقاْ  اهلل اْ اتَُّؼق آَمـُقاْ  افَِّذي ـُ وِدؿِغَ  َمعَ  َو  .ص999: ايقٛب١ط غافصَّ

إ ااٛتٞ يف اهلل، يكااذ رنااش اهلل تعاااىل يف نقاباا٘ ةاااسّا وقًؿاا١ 
 يًقك٣ٛ ْزنش َٓٗا:

ـْ  َبَذ ظقاٍ تعاىل: ،تعوػ اهلل حمبي -1  َواتََّؼاك ِدهِ ابَِعْفا َأْوَف  َما
 .ص76:إعُش آٍط غاْدُتَِّؼغَ  َُيِىُّ  اهلل َؾنِنَّ 

 َماعَ  اهلل إِنَّ ظقااٍ تعااىل:   ،وتليقاده وككه اهلل فعقن شبى -2
ـَ  َؼْقا افَِّذي ـَ  اتَّ  .ص928:ايٓشٌط غحُمِْسـُقنَ  ُهؿْ  َوافَِّذي

 َياوظقااٍ تعااىل:   ،وأخرة افدكقو يف وأموكف اخلوْػ حصـ -3
و آَدمَ  َبـِل قنَ  ِمـُْؽؿْ  ُرُشٌؾ  َيْلتَِقـَُّؽؿْ  إِمَّ ـِ  آَيوِِت  َظَؾْقُؽؿْ  َيُؼصُّ  اتََّؼاك َؾَؿ

َزُكقنَ  ُهؿْ  َوٓ َظَؾْقِفؿْ  َخْقٌف  َؾال َوَأْصَؾَح   .ص35:ألعشافط غََيْ

 ومو يـػعف مو بغ ؾقؿقز بصرتف وتؼقي افـقر افؼؾى يف تبعٌ -4 
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َو َيوظقاٍ تعاىل: ،يُّضه ـَ  َأَيُّ َعاْؾ  اهلل َتتَُّؼقا إِنْ  آَمـُقا افَِّذي  َفُؽاؿْ  ََجْ
 .ص29:اٍألْؿط غُؾْرَؿوكوً 

ـَ  إِنَّ ظقااٍ تعااىل:   ،افشاقطون فغؾبي ؿقة افعبد تعطل -5  افَّاِذي
َؼْقا ُفؿْ  إَِذا اتَّ ـَ  َضوٌِْػ  َمسَّ ْقَطونِ  ِم ُروا افشَّ َـّ ونَ  ُهؿْ  َؾنَِذا َتَذ  غُمْبِكُ

 .ص299:ألعشافط

 َوَفاقْ ظقاٍ تعااىل:  ،اخلرات مـ مزيد وؾتح افرزق تقشقع -6
َؼْقا آَمـُقا اْفُؼَرى َأْهَؾ  َأنَّ  اوٍت  َظَؾاْقِفؿْ  َفَػَتْحـَو َواتَّ ـَ ـَ  َبَر ااَمءِ  ِما  افسَّ

َْرضِ  ْٕ ـْ  َوا ُبقا َوَفؽِاا ااذَّ ااوُكقا بِاااَم  َؾَلَخااْذَكوُهؿْ  ـَ  غَيْؽِسااُبقنَ  ـَ
 .ص96:ألعشافط

ـْ ظقاٍ تعاىل: ،إمقر وتقسر افؽرب تػريٍ -7  اهلل َيتَّاِؼ  َوَما
َعْؾ   .ص2: ايطالمط غََمَْرجوً  َففُ  ََجْ

 تِْؾاَؽ ظقااٍ تعااىل:   ،وأخارة افدكقو يف فؾؿتؼغ عوؿبياف أن -8
ارُ  ِخَرةُ  افدَّ ْٔ ـَ  َكْجَعُؾَفاو ا اِذي َْرضِ  يِف  ُظُؾاّقاً  ُيِرياُدونَ  ٓ فِؾَّ ْٕ  َوٓ ا
 .ص83:ايكصصط غفِْؾُؿتَِّؼغَ  َواْفَعوؿَِبيُ  َؾَسوداً 

قاااٍ  ،اهلل إػ ضريؼااف يف افعبااد بااف يتاازود مااو أؾضااؾ أَنااو -9
ـْ  ْػَعُؾقاتَ  َمووَ ظتعاىل: ُدوا اهلل َيْعَؾْؿفُ  َخْرٍ  ِم ادِ  َخاْرَ  َؾنِنَّ  َوَتَزوَّ  افازَّ
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ُؼقنِ  افتَّْؼَقى َْفَبوِب  ُأوِِل  َيو َواتَّ ْٕ  .ص997:ايبكش٠ط غا

 ادتؼغ ظالؿوت إٓ افؼقومي يقم تـتفل إخالء ظالؿوت ـؾ -14

ءُ ظقاٍ تعاىل: ، َِخالَّ ْٕ َّٓ  ُدوٌّ ظَ  فَِبْعضٍ  َبْعُضُفؿْ  َيْقَمئِذٍ  ا  غاْدُتَِّؼغَ  إِ
 .ص67:ايض شفط

ٞ  ايصاال١،  املظ١ًُ األطش٠ إٕ  تشبٝا١  أؾشادٖاا  ٜرتبا٢  ايايت  ٖا
 إىل إيٞ طبٌٝ ٚال ،ايقك٣ٛ ع٢ً األطش٠ تَط ُع سق٢ إطال١َٝ،

تكا٣ٛ   عًا٢  َُٓٗاا  نٌ تشب٢ صالني صٚدني بٛدٛد إال ريو
 . اهلل دٌ ٚعال

 اياضٚز  ٜبشح إٔ ايضٚاز، إساد٠ عٓذ األٍٚ يٛادبا نإ ٚهلزا
ٞ  خيقااس  ٚإٔ الال،  ايذٜٔ رات ايصال١ املشأ٠ عٔ ايصاحل  ٚيا

ٌ  ٜظهٔ سق٢ ايصاحل، ايضٚز ايصال١ يًُشأ٠ األَش  َُٓٗاا  نا
 ع٢ً رسٜقُٗا ٚتٓؼأ ٚايشمح١، املٛد٠ بُٝٓٗا ٚتقشكل اآل ش، إىل

ٍ  فكٝكا الظٔ، ٚامًل ايقك٣ٛ ٌ  عاض  اهلل يكاٛ ـْ ظ :ٚدا َوِما

ـْ َأكُػِسُؽْؿ َأْزَواجًو فَِّتْسُؽـُقا إَِفْقَفو َوَجَعَؾ َبْقـَُؽؿ   آَيوتِِف َأْن َخَؾَؼ َفُؽؿ مِّ

ُرونَ  َيوٍت فَِّؼْقٍم َيَتَػؽَّ َٔ ًي إِنَّ يِف َذفَِؽ  ًة َوَرمْحَ َقدَّ  .ص29: ايشّٚط غمَّ
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 ٚؼاعقا٘،  اهلل تكا٣ٛ  عًا٢  ٘بٝقا  ٜٚٓبػٞ ع٢ً ٚيٞ األَشإٔ ٜبين
ِٕ ; ايضٚد١ ٚاألٚالد اهلل ٜصًض بإٔ املظقٍُش ا٤ٚايذع  يًذعا٤ أل

٘  إىل ٜقذ٘ ايزٟ املََٔ، سٝا٠ صالح يف عذًٝبا طْشا  بصاذم  سبا
 .نًٗا ٘سٝات يف نبرًيا فّظًٓا ٚطٝذذ ٜٚكني،

 قاذس  ؾاإرا : ايطاالم  سايا١  يف اهلل تكا٣ٛ ٜٚٓبػٞ ع٢ً ايٛايذٜٔ 
 ضاش١ٝ  األٚالد جيعاال  ٚأال اهلل، بقك٣ٛ ؾعًُٝٗا ايطالم بُٝٓٗا

ٌّ ٜػشٟ ٚأال ٚػكاقُٗا، يعٓادُٖا ٌ  باآل ش، َُٓٗا ٚاسذ ن  با
 َُٓٗا ٚاسذ نٌ ٜٚٛصٞ  ري، نٌ ع٢ً األبٓا٤ ٜعٝٓا إٔ عًُٝٗا
ٔ  باذالّ  اآل اش،  برب األٚالد  ايصاذٚس،  ٚإٜػااس  ايقشاشٜؽ،  َا
ٕ  ٚإال األٚالد، ٚتأيٝب ايقِٗ، ٚتبادٍ  يف القُٝا١  ايٓقٝذا١  ؾاإ
ٚاأل طش َأ رياو    اكُٝع، ع٢ً قُشدٕٜٚ األٚالد إٔ ايػايب

إٔ بعع ايضٚدات ضٝكٞ ايعكٍٛ إرا سذخ بٝٓٗا ٚبني صٚدٗا 
 ٓقٝذا١ أ١ٜ َؼه١ً طشعإ َا فشػ أٚالدٖاا عًا٢ صٚدٗاا، اي   

ٕ  األٚالد إٔ ايػاياب  يف القُٝا١  ، األباٜٛٔ ًَعاا   عًا٢  ٜقُاشدٚ
ٚبعع ايٓظا٤ ضٝكٞ ايعكٍٛ إرا سذخ بٝٓٗا َؼه١ً َع صٚدٗا 

 املٛد٠ايقك٣ٛ ٚبأًٖٗا ٖٚزٙ نً٘ َٔ أطباب غٝاب تٗذد ايضٚز 
   ٚايشمح١ يف هٝ  األطش٠ .
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ْازنش   يف ْؿاٛغ األٚالد  ايقكا٣ٛ ٖٚٓاى عذ٠ ٚطا٥ٌ يقعُٝل 
أٚيٝا٤ األَٛس بٗا سق٢ جيقٗذٚا يف صسعٗا يف أٚالدِٖ َٓز ْع١َٛ 

 :أظؿاسِٖ 

ٚهبا١ اهلل   ،ايقك٣ٛ أطباب أععِ َٔ ٚدٌ عض اهلل هب١ - 9
ٔ إٔ تأتٞ عٓذ األٚالد بهجش٠ ايقشذخ َعِٗ عٔ ْعاِ  تعاىل ميه

  اهلل تعاىل عًِٝٗ ، ؾاهلل طبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٛ صاسب نٌ ايٓعِ .
 ٚاٝظقؼاعش ي املشاقبا١  ٢ايٛاياذٜٔ أٚالدُٖاا عًا    ٜذسب إٔ - 2

 ٛاؾٝظقشعًِٝٗ يف نٌ ٚقت ٚنٌ َهإ ;  ٚدٌ عض اهلل اؼالع
ٍ  ،ايطاعا١  يف ٚاٚجيقٗاذ  املعصا١ٝ  َٔ ريو عٓذ  :تعااىل  هللا قاا
ـَ  َمَعُؽؿْ  َوُهقَ ظ ـُتؿْ  َمو َأْي : الذٜاذ ط غَبِصارٌ  َتْعَؿُؾاقنَ  باَِم  َواهلل ـُ

، تكا٣ٛ اهلل ٚرياو مبشاقبقا٘     ع٢ً أٚالدْا سبٝٓا أْٓا تأًَٛا، ص4
ٞ ي اٖشاملا  طاقار نُا ؾعٌ ٖزا األ عًا٢ تكا٣ٛ اهلل    تالَٝازٙ  ريبا

ٞ  املباسى األطقار بٗزا ؾإرا َٚشاقبق٘ ،  ايطًبا١ أسبعا١ َأ    ٜعطا
 يف ايطاري  ٖازا  ٜزبض َٓهِ ٚنٌ ارٖبٛا هلِ ؾٝكٍٛ ؼريّا ايٓذبا٤

ٞ رٖاب  ٚ،  ٚرباض  األٍٚ ؾازٖب  أساذ  ؾٝ٘ ٜشاٙ ال َهإ  ايجااْ
سدع دٕٚ ؾزٖب ثِ  ايشابعٚربض ، أَا  ايجايحرٖب ٚ،  ٚربض

 ال َهاْااّ  أداذ    ألْاين  أربض إٔ اطقطعت َا قاٍٚ، إٔ ٜزبض 
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 اهلل َشاقب١ ع٢ً أٚالدْا ْشبٞ ٝقٓاي، ٚتعاىل طبشاْ٘ اهلل ؾٝ٘ ٜشاْٞ
   . عع١ُٝ ساس١ ْشتاح ريو عٓذ ٚتعاىل طبشاْ٘

جيقٗذ ايٛايذٜٔ يف تعشٜـ أٚالدُٖا إٔ نٌ ػاش يف اياذْٝا    – 3
   ّ  ، ؾٝاقعًِ األٚالد  ٚاآل ش٠ بظبب ايازْٛب ٚاملعاصاٞ ٚاآلثاا

 جيبٜٚٓقصشٚا ع٢ً ٖٛاِٖ ٜٚطٝعٛا َٛالِٖ دٌ ٚعال،  نٝـ
ٍ  قشاش٣ ٜ إٔ ٚيٞ األَاش  ع٢ً ٔ  قٓاع مي ٚإٔ ايطٝاب،  الاال  عا

 قاٍ ايزس١ٜ يف تعاىل اهلل ٜباسى سق٢ ايؼبٗات قكٜٞ ٚإٔ الشاّ،
 بأغ َاال ٜذع سق٢ ايقك٣ٛ سكٝك١ ايعبذ ٜبًؼ ال: "ايظًـ بعع

 بابّا طبعني ْذع نٓا: "ايصشاب١ بعع ٚقاٍ ،"بأغ ب٘ مما سزسّا ب٘
 ايظًـ ْظا٤ ٚنإ ،"الشاّ َٔ باب يف ْكع إٔ واؾ١ الالٍ َٔ

 ؾٝٓاا  اهلل اتل: "ي٘ تكٍٛ بٝق٘ َٔ إسذأٖ صٚز  شز إرا ايصاحل
 ْاس ع٢ً ْصرب ٚال اكٛع، ع٢ً ْصرب ؾإْٓا سشاَّا; تطعُٓا ٚال

 ".دِٗٓ

ٕ  َها٥اذ جيقٗذ ايٛاياذٜٔ يف تعشٜاـ أٚالدُٖاا     - 4  ايؼاٝطا
٘  املكذط٢ َؿًض ابٔ ايعال١َ قاٍ ،َٚصا٥ذٙ ِ : اهلل سمحا  إٔ اعًا
ٕ ، ايهؿاش  عكبا١ ، عكباات  طبع يف ََُٓنييً ٜكـ ايؼٝطإ  ؾاإ

ٌ  عكبا١  يف ثِ، ايبذع١ عكب١ ؾؿ٢ َٓ٘ طًِ ِ ، ايهباا٥ش  ؾعا  يف ثا
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٘  طًِ ؾإٕ، ايصػا٥ش ؾعٌ عكب١ ٌ  عكبا١  ؾؿا٢  َٓا  املبٝشاات  ؾعا
ٍ  ػػً٘ غًب٘ ؾإٕ ،ايطاعات عٔ بٗا ؾٝؼػً٘  املؿطاٛي١  باألعُاا

٘  ريو َٔ طًِ ؾإٕ، ايؿاض١ً األعُاٍ عٔ  األعاذا٤  طً  عًٝا
 . األر٣ بأْٛاع ٠ايؿذش

َأ ايقؼاب١ بايؿقٝاات ٚال ايقؼاب٘      ايبآني ٚع٢ً األطش٠ َٓاع  
ٌ  بايٓظاا٤  اال قالط عِٗ ََٔٓ، ٚبايهؿاس ٞ  با  ٜعاٝؽ  إٔ ٜٓبػا

 يف ايقُٝٝض . االبٔ بذأ إرا  صًٛصا، ايزنٛس هٝ  يف االبٔ
 ٚاققٓاا٤  َؼاٖذ٠ َٔ ِٚفزٜشٖ األٚالد َٓع األطش٠ ع٢ً نزيو
 ٚايعالقاات  الاشاّ،  الاب  تباسى ييتٚا ايعٓـ أٚ الب أؾالّ

 .املؼب١ٖٛ
ٟ  الاب  ٖازا  إٔ يًٛياذ  تٛضض إٔ األطش٠ ٚع٢ً ٘  اياز  تشٚدا

  ٛااٖٚ ػ٠ٛٗ، بااس ٖٛ إمنا ٚايشٚاٜات ٚاملظًظالت األؾالّ
 .ٚاَمطب١ ايضَاي١ باطِ نإ ٚيٛ َشؾٛػ

ٔ  أٚالدٖا فُٞ إٔ األطش٠ ع٢ً نزيو ـ  َا  ٚاجملاالت  ايصاش
 ٚالزس ٚايًٗٛ ايعبح قصص ٚتٓؼش ١،امًٝع ايصٛس تربص اييت
ٍ  أؾظاذ  مما ايٓاغ بني ٜٓؼشْٚٗا ايزٜٔ أٚي٦و َٔ  األٚالد عكاٛ

 ِ.ٚأؾهاسٖ
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 َظَٚيٕٛ ِبأْٗ ايؼعٛس األٚالد يف تشبٞ إٔ األطش٠ ع٢ً أ ريّا
ٔ تعاىل  اهلل أَاّ ٗ ِ أعُااهل  عا ٘  ٚاٜؼاعش  ٚإٔ ،ِٚطاًٛن  بشقابقا

َيْعَؾاُؿ ظ ،ٚأ ؿا٢  ايظاش  ٜعًِ ٚأْ٘ لع١ نٌ يف َِعٗ ايذا١ُ٥

ُدورُ  ِػك افصُّ  . ص99:غاؾشطغ  َخوِْـََي آْْظُغِ َوَمو ُُتْ
 األطاش٠  ؾعًا٢ تك٣ٛ اهلل  تعًِٝ بٓاتِٜٗٚٓبػٞ ع٢ً األطش٠  -5

ٔ  الذاب ع٢ً ايصػش َٓز ايبٓات ْصض َجاّل ٘  ٚتاذسٜبٗ ، عًٝا
 ٚبالؼ١ُ بالذاب تًضَٗٔ إٔ األطش٠ ع٢ًؾ بًػٔ الًِ إرا ثِ

َـّ إَِّٓ َماو َطَفاَر ظ: تعاىل يكٛي٘ ايعٛسات ٚطرت ـَ ِزيـَاَتُف َوَٓ ُيْباِدي

َـّ  َـّ َظَذ ُجُققِِبِ ـَ بُِخُؿِرِه ْب  .ص39:ايٓٛسطغ ِمـَْفو َوْفَقُّْضِ
 أٚاَاش  ٚغشغ انقٓاع ؼشٜل عٔ ايقربز َٔ ايبٓت ٚجيب فزٜش

 ُدٔسبٔ قذ ايؿقٝات َٔ ايبعع ٖٓاى ألٕ، ْؿظٗا يف ٚسطٛي٘ اهلل
 خيشدٔ بعطٗٔ تش٣ يزيو ايعادات َٔ عاد٠ الذاب إٔ ع٢ً
ٕ  إرا سق٢ سؼ١ُ، بأنٌُ آبا٥ٗٔ بٝٛت َٔ ٔ  ابقعقاذ ٍ  عا  املٓاض

 َٔ صٛس٠ أقبض يف يألعني ٚظٗشٖٔ الٝا٤ سدا٤ الذاب  ًعٔ
 .ٚانغشا٤ ايؿق١ٓ

  اهلل أٚاَش َٔ أَش الذاب إٔ ايبٓات تعًِ إٔ األطش٠ ع٢ً إرٕ
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 : ◘سطٍٛ اهلل ٍ يكٛ َٓاؾك١ ؾٗٞ األَش هلزا تظقذٝب الَٚٔ 
َٓ َياْدُخُؾ ♂: َـّ اْدُـَوؾَِؼاوُت  ُت َوُها َجوُت اْدَُتَخقِالَّ َتَزِّ

َوَذُّ كَِسوُِْؽُؿ اْدُ

َْظَصؿِ  ْٕ َّٓ ِمْثُؾ اْفُغَراِب ا ، إِ َـّ ـََّي ِمـُْف  طش٠األ ع٢ً نزيو ،(89) ▬ اجْلَ
 ايٓظاا٤  يف ايجك١ الْعذاّ ٜؿشػ   الذاب إٔ يًبٓت تٛضض إٔ

 املشٜطا١،  ايكًاٛب  أصاشاب  َٔ هلٔ محا١ٜ ٖٛ ٚإمنا ٚايبٓات،
 ٚانغاشا٤،  ايؿق١ٓ َٔ عًٝ٘ أبصاسِٖ ٜكع َا َٔ يًشداٍ ٚمحا١ٜ

َـّ ظ: ٚتعاىل طبشاْ٘ ٜكٍٛ هلزا َـّ َمَتوظاًو َؾوْشاَئُؾقُه َوإَِذا َشَلْفُتُؿقُه

َـّ   :األساضاب طغ  ِمـ َوَراء ِحَجوٍب ذافُِؽْؿ َأْضَفُر فُِؼُؾاقبُِؽْؿ َوُؿُؾاقِِبِ

 .ص53
ال  ايبٓات بايؼاباب ؾ  اال اقالط َٔ  ايؿقٝات َٓعٚع٢ً األطش٠ 

  اٍ،ااابايشد ايقؼب٘ َٔ ٚنزيو َٓعٗا انْاخ، هٝ  يفتهٕٛ 
 ٗٔ ايقؼب٘ بايهاؾشات .َٚٓع
 َٓاا٘ ٚامااٛف اهلل سااب أٜطااّا ِبٓاااتٗ يف األطااش٠ تػااشغ ٚإٔ

ٔ  ٚايشٖبا١  ثٛاب٘، يف ٚايشغب١ ٘  َا ٘  عكابا َكّباكء  ظ:تعااىل  يكٛيا

ِحقُؿ َوَأنَّ َظاَذابِك ُهاَق اْفَعاَذاُب آْفِاقؿُ ِظَبوِدى   غَأّكك َأَكو اْفَغُػقُر افرَّ

                                                 

  ٚصشش٘ األيباْٞ .   93478ايبٝٗكٞ يف ايظٓٔ أ شد٘  (صحقح) (89)
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 قًٛب إٔ - َالسغ ػ٤ٞ ٖٚزا - ثبت ٚقذ ، ص59-49:الذاش ط
 .ايشداٍ َٔ ٚتعايُٝ٘ بايذٜٔ ايقأثش إىل أطشع ٚايٓظا٤ ايبٓات

   * * * 

 خلق اليقني والتوكل على اهلل -7

يبٗا اهلل تباسى ٚتعاىل، ٜٚشٜذ ايٝكني َٓضي١ ، األ ٠ٛ ايؿطال٤
، ؾإبشاِٖٝ عًٝ٘ ايظالّ نإ َََٓاّا باذيٌٝ   ٜبًػٖٛأَ عبادٙ إٔ 

َبِقِف آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصـَومًو :ظعٓ٘ قاٍ  اهلل تعاىل إٔ ِٕ َوإِْذ َؿوَل إِْبَراِهقُؿ 

ًي إِِّنِّ َأَراَك َوَؿْقَمَؽ يِف َضاالٍل ُمبِاغٍ  ، يهأ اهلل  ص74طاألْعااّ:  غآِِلَ
ٖٚٞ دسدا١  ، أساد إٔ ٜضٜذٙ إمياّْا بٗزا، ٚإٔ جيعً٘ َٔ املٛقٓني

ٚطا١ًٝ رياو إٔ ٜشٜا٘     تعااىل ععُا٢، ؾذعاٌ اهلل    ١عًٝا َٚشتب
اَذفَِؽ ظ: ♣ٚهلزا ٜكاٍٛ اهلل   ًَهٛت ايظُاٚات ٚاألسػ،  ـَ

اَمَواِت  َمَؾُؽقَت  إِْبَراِهقؿَ  ُكِري َْرضِ  افسَّ ْٕ ـَ  َوفَِقُؽقنَ  َوا  غاْدُقؿِـِغَ  ِم
ؾبعذ إٔ أٜكٔ ٚاطقٝكٔ ب٘، دضّ دضَّا قاؼعاّا إٔ   ،ص75عاّ:طاألْ

قَٛ٘ ع٢ً ضالي١ ٚتربأ َِٓٗ، ٚسؾع اهلل تباسى ٚتعااىل سذقا٘   
عًااِٝٗ، ٚدسااع ػاابٗاتِٗ، ٚأٜكاأ إٔ األَاأ ٚاالٖقااذا٤ ال 

،  ٜهٕٛ إال يًََُٓني، ٚال ساغَّ ؾُٝٗاا ألساذ َأ املؼاشنني     
ٌ ٓاذ امًٝا  ايٝكني ايازٟ ناإ ع  ٚيعًٓا ْقظا٤ٍ: نِ نإ َكذاس 
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إبشاِٖٝ عًٝا٘ ايصاال٠ ٚايظاالّ     َشُأيكذ إبشاِٖٝ عًٝ٘ ايظالّ، 
إِِّنِّ َأَرى يِف اْدَـَاوِم َأِّنِّ :ظيف سؤٜا يف َٓاَا٘ قااٍ تعااىل    بزبض ابٓ٘ 

ٌ   ،ص992طايصاؾات غَأْذَبُحَؽ  يعًاٗا َأ ايؼاٝطإ أٚ     :ؾًاِ ٜكا
نزا، أٚ أْاّ اي١ًًٝ ؾإٕ تهشست ؾعًات، ٚيهأ اياٝكني دعًا٘     

امساعٌٝ عًٝ٘ ايظالّ نزيو قاٍ تعاىل عٓا٘  ابٓ٘  ٚاَقجٌ ميقجٌ،
ًِ  َيوظ: ؾكذ سصٌ ايٝكني  ،ص992طايصاؾات: غُتْمَمرُ  َمو اْؾَعْؾ  َأَب

عٓذ األب، ٚنازيو سصاٌ اياٝكني عٓاذ االبأ، ٖٚازٙ ٖاٞ        
 ٥٘ .ٚأٚيٝا ٥٘أْبٝا يف٘ تباسى اايذسد١ اييت ٜشٜذٖا ايً

ؿ١ٝ ايقٛنٌ عًا٢  صشابق٘ ايهشاّ نٝ◘ ٚيكذ ع َِّ سطٍٛ اهلل 
٘  َؼشنّا ٜظقأدش اهلذش٠ ّٜٛ ؾؿٞيف طا٥ش األَٛس، ♣ اهلل   يٝذيا
 َعٞ :◘  ايٓ  ٜكٌ   ملارا املقٛنًني، طٝذ ٖٚٛ ايطشٜل، ع٢ً
 .ال! ايطشٜل  ع٢ً طٝذيين سبٞ

٘  َؼاشناّ  ؾٝظاقأدش  باألطباب،◘  ايٓ  ٜأ ز بٌ  عًا٢  يٝذيا
 .ٚايضاد ايشاس١ً ٚيٌُ ايطشٜل،

ٟ  ◘  ايٓ  بياس أسذ ّٜٛ ٚيف ٕ  دسعاني،  ٖٚاٛ ٜشتاذ  ٚناا
 ٖازا  ،املقاٛنًني  طاٝذ  ٖٚٛ بٝق٘ يف ايكٛت ٚألًٖ٘ يكَٛ٘ ٜذ ش

ٞ  ايقٛنٌ ٖٛ  يف الاب  ْبازس  إٔ باألطاباب،  ْأ از  إٔ الكٝكا
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 ٚإٔ ٚايقٓكٝاا١، ٚالااشخ بااايشٟ ايااضسع ْقعاٖااذ ٚإٔ األسػ،
 األطااباب ألٕ باألطااباب، ال باااهلل ريااو بعااذ قًٛبٓااا تقعًاال

 بااأَش إال،  متٓااع ٚال تااشصم ٚال تٓؿااع، الٚ تطااش ال ٚسااذٖا
 ب٘ اهلل أَش ايزٟ ايقٛنٌ ٖٛ ٖٚزا دالي٘، دٌ األطباب َظبب

ْؾ ظ:ؾكاٍ ْبٝ٘ َـّ لِّ  َظَذ  َوَتَق  غبَِحْؿِدهِ  َوَشبِّْح  َيُؿقُت  ٓ افَِّذي احْلَ
ااْؾ َظااَذ اهللظ، ٚقاااٍ: ص58:ايؿشقااإط َـّ ًَ َؾَتَق  آٍط غَؾاانَِذا َظَزْماا

ؾِغَ اْافا َُيِاىُّ  اهلل إِنَّ ظتعااىل : ، ٚقاٍ  ص959:عُشإ ِـّ  آٍط غُؿَتَق

 . ص959:عُشإ

  ْٚٔ ٔٔ  َأْ اعٔ  ع  ِٕ ،☺ َ اَياوُ  ْبا ِٞ  َأ ٍ  ◘  ايَِٓبا  َخاَرَج  إَِذا♂:َقاا

ُجُؾ  ـْ  افرَّ ًُ  اهلل بِْسؿِ  :َؾَؼوَل  َبْقتِفِ  ِم ْؾ َـّ َٓ  َحْقَل  َٓ  اهلل َظَذ  َتَق ةَ  َو َّٓ  ُؿقَّ  إِ

ًَ  :ِحقـَئِذٍ  ُيَؼوُل  :َؿوَل  بِوهللِ ًَ  ُهِدي ِػق ـُ ًَ  َو ك َوُوؿِق َقوضِغُ  َففُ  َؾَتَتـَحَّ  افشَّ

ْقَػ  :آَخرُ  َصْقَطونٌ  َففُ  َؾَقُؼقُل  ، ِػلَ  ُهِديَ  َؿْد  بَِرُجؾٍ  َفَؽ  ـَ ـُ  ▬؟! َُوؿِلَ   َو
(82) ، ْٔ ٍُ☺  َأْ ٕعٚ ع  ٍ : ٜ ُكٛ ٌٌ َقا ٍ  ٜ ا س ُد ٗ اا  اهلل س ُطٛ ًُ  - َأْعَك

ٌُٚ َأت  -أٟ أسباا  ايٓاقاا١  ْٚ ٛ نَّاا ٗ ااا َأ  -أٟ أتشنٗااا سااش٠  - ُأِؼًَُك
ٌُ ٛ نَّ ٍ   ٚ َأت  ْؾ  اْظِؼْؾَفو♂:َقا َـّ  .(83)▬َوَتَق

                                                 

 ٚصشش٘ األيباْٞ . 5995أ شد٘ أبٛ داٚد  (صحقح) (82)

 .باْٞٚسظٓ٘ األي 2597ايرتَزٟ أ شد٘  (حسـ) (83)
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 ،اهلل بكطا٤ ايشضا أٌٖ بٝق٘ َٓا ٜعًِ نٌ ٚاسذ إٔ ٜٓبػٞ -9  
 أُٖٝا١  َع تعاىل، ع٢ً اهلل ايقٛنٌ ٚسظٔ ٚانقذاّ ٚايؼذاع١

 َاع  بااكٛاسح  باألطاباب  األ ز ٜعين يقٛنٌا إٔ هلِ ؼشحٜ إٔ
 ٜقِ ئ ايػا١ٜ فكٝل إٔ َٔ ايقٝكٔ أٟ بايكًب، اهلل ع٢ً ايقٛنٌ

 هلل، ؾاألَش اقارٖا ميهٔ أطباب ٖٓاى ٜهٔ   ؾإرا اهلل; بأَش إال
 َاع  ايػاٜا١،  تًو يقشكٝل تعاىل ي٘ ٚايذعا٤ ايقطشع ٜٓبػٞ ٖٚٓا
، ٚاطاقُشاس    ريتعاىل  اهلل ب٘ ٜأتٞ َا نٌ ٚإٔ سهُق٘ يف ايجك١

ايظعٞ يطًب ايشصم سق٢ يٛ   ٜهٔ ٖٓايو أطباب َعشٚؾ١ إرا 
ٍُ   َؾ، إْكطعت األطباب  ٍ  س ُطاٛ ٍ : َقاا ٔٔ اَمطَّاَب، َقا ُ ش  ْب ْٔ ُع ع 

ُؾقَن َظَذ ا ♂:◘ هلَلا َـّ ـُْتْؿ َتَق ـُ ُؽْؿ  ااَم  هللَِفْق َأكَّ ـَ ؾِِف َفاُرِزْؿُتْؿ  ُـّ َحؼَّ َتَق

ٕ  ، (84)▬ َتْغُدو َِخَوًصاو َوَتاُروُح بَِطوًكاوُيْرَزُق افطَّْرُ   ؾباايشغِ َأ أ
ظع٢ يف أٍٚ ايٓٗاس إال أْٗا تيف أعؼاػٗا ؼعاَا ايطٝٛس ال قضٕ 

ٚبطْٛٗا ؾاسغا١ ٚتعاٛد آ اشٙ    طبشاْ٘ ٚتعاىل  سبٗاَقٛن١ً ع٢ً 
٘ ٜشصقٗاا َأ   ؾاهلل تعاىل إٔ اهلل ٚبطْٛٗا ممق١٦ً بايطعاّ،    ضا٥ٓا

 ُهاَق افَّاِذي ُياِريُؽْؿ آَيوتِافِ ظ: ، قاٍ تعاىل اييت ال ٜعًُٗا إال ٖٛ 

                                                 

 .األيباْٞ ٚصشش٘ 2344ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (84)
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َّٓ َماـ ُيـِقاُى  ُر إِ َـّ اَمِء ِرْزؿًو َوَمو َيَتاَذ ـَ افسَّ ُل َفُؽؿ مِّ ط غااؾش :   غ َوُيـَزِّ

ٍي يِف إَْرِض إَِّٓ َظَذ اظ:ٚقاٍ تعاىل  ، ص93  ِرْزُؿَفاو هللَِوَمو ِمـ َدآبَّ

 .ص 6ط ٖٛد : غ

ًكاذ  ا نٝـ ٜقٛنًٕٛ ع٢ً اهلل ، ؾٜعًِ ايٛايذٜٔ أٚالدُٖ -2
 أٚالد َاأ ايػًُااإ تعًااِٝ عًاا٢ يااشص◘  ايشطااٍٛ نااإ

 ٜشنب نإ ؾكذ ايقٛنٌ، سل اهلل ع٢ً ٜقٛنًٕٛ نٝـ ايصشاب١
ٍ  عبااغ،  ابٔ َش٠ رات ٚسا٤ٙ ٘  ؾكاا ُؿاَؽ  إِِّنِّ  ُؽااَلمُ  َياو♂:يا  ُأَظؾِّ

ؾاَِمٍت  َػْظَؽ  :اهلل اْحَػظْ  ـَ و َُتِاْدهُ  :اهلل اْحَػظْ  ،ََيْ ًَ  إَِذا ،َهاَؽ ُُتَ  َشاَلْف

ًَ  َوإَِذا اهلل َؾوْشَلْل  ـْ  اْشَتَعـْ يَ  َأنَّ  َواْظَؾؿْ ،  بِوهللِ َؾوْشَتِع ًْ  َفقْ  إُمَّ  اْجَتَؿَع

ءٍ  َيـَْػُعقكَ  َأنْ  َظَذ  ْ  ،بَِقْ ءٍ  إَِّٓ  َيـَْػُعقكَ  ََل َتَبافُ  َؿْد  بَِقْ  َوَفاقْ ، َفاَؽ  اهلل ـَ

وكَ  َأنْ  َظَذ  اْجَتَؿُعقا ْ  ،ءٍ بَِقْ  َيُُّضُّ وكَ  ََل ءٍ  إَِّٓ  َيُُّضُّ َتَبافُ  َؿاْد  بَِقْ  اهلل ـَ

ًْ  ،َظَؾْقَؽ  ًْ  ،إَْؿاَلمُ  ُرؾَِع ُحُػ  َوَجػَّ  . (85) ▬افصُّ
يظاأ ألٚيٝااا٤ األَااٛس قااص ايكصااص اكًُٝاا١ يًااٝكني    -3

 ٖزٙ ايكصص :ٚايقٛنٌ ع٢ً اهلل تعاىل ؾُٔ 
 ◘عٓااذ سدااٛع سطااٍٛ اهلل  : ؾ ايشقاااعغااض٠ٚ رات قصاا١  -

َشٚا ع٢ً ٚاد نجري ، قشٜبا َٔ ىذايهشاّ َٔ ايػض٠ٚ  ٚصشابق٘
                                                 

 ٚصشش٘ األيباْٞ . 2596أ شد٘ ايرتَزٟ  (صحقح) (85)
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٘  ٚعًل عًٝٗا، فت ػذش٠  ◘ ايؼذش ؾٓاّ سطٍٛ اهلل ، طاٝؿ
ؾإرا بشطٍٛ اهلل ، ايؼذش يف ٜظقعًٕٛ ايٛادٟ يف ايٓاغ تؿشمٚ

 طااق   ٘ٚطٝؿ بأعشابٞ ٜذع٢ غٛسخ ؾإرا،  ؾأتٛٙ ٜذعِٖٛ ◘
ٞ  سداّل إٕ ◘ سطٍٛ اهلل ؾكاٍ ِ  ٚأْاا  أتااْ ـ  ؾاقاز  ْاا٥  ايظاٝ

 صاًقا  ٚايظٝـ إال أػعش ؾًِ سأطٞ ع٢ً قا٥ِ ٖٚٛ ؾاطقٝكعت
٘  ؾًكذ َظًٛاّل أٟ - ـ  ايآ   اْقبا ٘  ؾاٛم  ٚايظاٝ ٍ   -سأطا  ؾكاا

 ؾٝٗاا  نًُا١  ٖازٙ ..اهلل: قًات !!  .. َين ميٓعو َٔ األعشابٞ
ّ : قاٍ، باهلل تعاىل ٚاالطقعا١ْ ٚايقؿٜٛع ايقٛنٌ ـ  ؾؼاا  ايظاٝ

 ٖاٚ ،..ٜذٙ َٔ ايظٝـ طك  سٚا١ٜ ٚيف..ٚضع٘ يف غُذٙ أٟ
 .  (86) ..دايع ٖٛرا

ناْات   ؾًكاذ  :َع أبٛ بهش ايصذٜل  ◘ٖذش٠ سطٍٛ اهلل  قص١
 عًٝا٘،  صاعذت  إالتشنت دباٌ   ُاؾ! دذ هٌُٗا بتطًب قشٜؼّا

 ،اؾٝٗا  ؾجات  إال ؾاال٠  َٔ َٚا ؾٝ٘، ٖبطت إال ٚادتشنت  َٚا
 بعري، َا٥يت بهش ٚأبٞ ◘ اهلل بشطٍٛ ٜأتٞ ملٔ َهاؾأ٠ ٚدعًت

ٛ  َا١٥ ٞ  َٚا٥ا١  ٍ،يًشطا يف ايبشاح   ايٓااغ  ٚتعاب  بهاش،  ألبا
ٚأكَُٖٚا إىل ْكب يف دباٌ ثاٛس "مبها١"، ؾُهجاا ؾٝا٘       ،عًُٝٗا

                                                 

 .   843الذٜح باملع٢ٓ ٚاألصٌ أ شد٘ َظًِ   (86)
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ؾٝا٘  ايازٟ ناإ    ايػاس، ع٢ًاملؼشنني  ٚقـ سق٢، ثالخ يٝاٍ
ٔ  أنجش ايٓ  ع٢ً  ا٥ـ بهش أبٛٚ، ٚأبٛ بهش ◘سطٍٛ اهلل   َا

ِ  ْعاش  يٛ : ◘ؾكاٍ يشطٍٛ اهلل  ْؿظ٘ ع٢ً  ٛؾ٘ ٞ  أساذٖ  إيا
يو أبو بؽر مو طـؽ ♂  : ◘اهلل  سطٍٛ ي٘ ؾٝكٍٛ ألبصشْا، قذَٝ٘

املطًل عًا٢ اهلل   ايقٛنٌ ٖٛ ٖزا،  (87) ▬ !! ..بوثـغ اهلل ثوفثفام
   إرا  صٛصااّ  األصَاات  أٚقات يفدًٝا ٚاضشا  ٜعٗشٚ تعاىل
 اهلل إىلايهاَاٌ   األَاش  تؿاٜٛع  إال تقخاز  أطاباب  ٖٓااى  ٜهٔ
 .تعاىل

ٖضمي١ املظًُني يف أسذ ٚققاٌ   ؾبعذ غض٠ٚ محشا٤ األطذ : قص١
عًاِ   ٚبعذ عٛد٠ أبٞ طؿٝإ ؽٝؼ٘ إىل َها١، طبعني صشابٝا، 

بإٔ أبٞ طؿٝإ ٚدٝؼ٘ ٜشٜذٕٚ ايعٛد٠ إىل املذ١ٜٓ  ◘سطٍٛ اهلل 
عضَا٘ عًا٢    ◘ؾأعًٔ سطاٍٛ اهلل   ،يٝظقأصًٛا ػأؾ١ املظًُني

َأ ػااسى يف أساذ    شز إال خيا أال ٚامشٚز ٚاطقٓؿش ايصشاب١ 
ؾبااهلل   يًٓاذا٤،  ؼاعا١  داشاح،  َٔ بِٗ َا سغِ املظًُٕٛ ؾٗب

عًٝهِ، ٌٖ ٖزٙ ايعذ٠ ناؾ١ٝ يًكا٤ أبٞ طؿٝإ ٚدٝؼ٘ املٓقصش، 

                                                 

ٚ َظااًِ   4663الااذٜح باااملع٢ٓ ٚاألصااٌ أ شداا٘ ايبخاااسٟ    (87)
2389.   . 
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ايهاَاٌ   ٚايقؿاٜٛع  ٚاالطقعا١ْ ايقٛنٌمتاّ بايطبع ال ; ٚيهٓ٘ 
 ◘سطااٍٛ اهلل ٚاقاارتب  ،بااهلل تعاااىل عٓااذ إْكطااع األطااباب  

ٞ إىل امضاعا  ؽٓٛدٙ َٔ دٝؽ املؼشنني ؾأقاّ ؾٝ٘، ٚأقبٌ َعبذ
ؾأطًِ، ؾأَشٙ إٔ ًٜشل بأبٞ طؿٝإ، ؾٝخزي٘، ؾًشك٘  ◘ ايٓ 

بايشٚسا٤ ٚ  ٜعًِ بإطالَ٘، ؾكاٍ: َا ٚسا٤ى ٜا َعباذ  ؾكااٍ:   
هُذ ٚأصشاب٘،  شدٛا يف مجع   خيشدٛا يف َجً٘، ٚقاذ ْاذّ   
َٔ نإ قًـ عِٓٗ َٔ أصشابِٗ، ؾكااٍ: َاا تكاٍٛ  ؾكااٍ:     

 يكذ أمجعٓا ايهَّش ٠ عًِٝٗ أس٣ إٔ تشفٌ، ؾكاٍ أبٛ طؿٝإ : ٚاهلل
يٓظقأصًِٗ، قاٍ َعبذ: ؾإْٞ أْٗاى عٔ رياو، ؾاْظاشب أباٛ    
طؿٝإ َٚٔ َع٘، ٚساٍٚ أبٛ طؿٝإ إٔ ٜػطِّاٞ اْظاشاب٘ ٖازا    

هلاِ  بؼٔ سشب ْؿظ١ٝ ع٢ً املظًُني يعًا٘ ٜاشٖبِٗ ، ؾأسطاٌ    
سطاي١ َؿادٖا، إٔ أبا طؿٝإ ٚدٝؼا٘ قاذ أمجعاٛا عًا٢ ايظاري      

َٔ ايٛدٛد، ؾكاٍ املظإًُٛ: سظابٓا اهلل   يٝظقأصًٛا املظًُني 
ْٚعِ ايٛنٝاٌ. ٚاطاقُش املظإًُٛ يف َعظاهشِٖ، ٚسدعات      
قشٜؽ إىل َه١، ٚبعذ ثالثا١ أٜااّ عااد املظإًُٛ إىل املذٜٓا١،      

ُشقِل ِماـ  ظ:ٜٚكٍٛ اهلل تعاىل عٔ ريو  ـَ اْشَتَجوُبقْا هللِِّ َوافرَّ افَِّذي

اِذي ُؿ اْفَؼْرُح فِؾَّ َؼاقْا َأْجاٌر َظظِاقؿٌ َبْعِد َمو َأَصوَِبُ  ـَ َأْحَساـُقْا ِماـُْفْؿ َواتَّ
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ُعقْا َفُؽْؿ َؾوْخَشاْقُهْؿ 172) ُؿ افـَّوُس إِنَّ افـَّوَس َؿْد مَجَ ـَ َؿوَل َِلُ ( افَِّذي

( َؾاوكَؼَؾُبقْا 173َؾَزاَدُهْؿ إِياَمكًو َوَؿاوُفقْا َحْساُبـَو اهللُّ َوكِْعاَؿ اْفَقـِقاُؾ )

ـَ اهللِّ وَ  َبُعقْا ِرْضَقاَن اهللِّ َواهللُّ ُذو بِـِْعَؿٍي مِّ ْ َيْؿَسْسُفْؿ ُشقٌء َواتَّ َؾْضٍؾ َلَّ

 . ص974 - 972طآٍ عُشإ:  غ (174َؾْضٍؾ َظظِقٍؿ )

 اهلل عباذ >  ايذنقٛسٜظشدٖا  : قص١ ػاب إىًٝض٣ أطًِ سذًٜجا
ٍ  اياذنقٛساٙ  يذساط١ ىًرتاإ يف ٜعٝؽ نإ ايزٟ>  اماؼش : > ٜكاٛ

ِ  ٚقاذ  يٓاذٕ،  دٓاٛب  يف ٜعاٝؽ  ٟإىًٝاض  بؼاب يقكٝتا  أطاً
ٍ ، ٚظٝؿا١  ع٢ً عجش أطابٝع بجالث١ إطالَ٘ ٚبعذ سذٜجّا،  ؾشااٚ

ٔ  يازسٚٙ  إٔ املظًُني ايؼباب َٔ غريٙ ٍ  إٔ َا ٘ إ :ٜكاٛ  قاذ  ْا
 طببّا ريو الٜهٕٛ سق٢ ايؼخص١ٝ، يًُكاب١ً ٜزٖب سني أطًِ

 ايؼاب ٖزا إٔ إال دٜٓ٘، عٔ ؾريتذ ْؿظّٝا ؾٝقأثش قبٛي٘، عذّ يف
ٌ  ألصاشاب  ؾازنش  خيؼِٗ، ٚ  سب٘ ع٢ً تٛنٌ ٘  ايعُا  قاذ  أْا
٘  ٚنإ أطًِ ٍ  ،> عُاش >  صابض أؾ، > سٚد>  امسا ِ  ٚقاا  أٜطااّ  هلا
ٞ  تقاٝض  ٚظٝؿا١  ٚأسٜذ ٚامسٞ دٜين غريت يكذ: > بؿخش  ٚققااّ  يا

ٕ !!! ايٛظٝؿ١ تًو يف قبًٛٙ إٔ إال َِٓٗ نإ ؾُا يًصال٠،  ٚناا
 سداالّ  يٛظٝؿا١ ا ٖزٙ يف ْشٜذ إْٓا: > ي٘ قايٛا عٓذَا أعذب األَش
 دذّا عع١ُٝ قذس٠ عٓذى ٚأْت ايكشاسات اقار ع٢ً ايكذس٠ عٓذٙ
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 .!!!نبري إىاص ٖٚزا ٚدٜٓو امسو غريت ؾكذ اقارٖا، يف

* * * 

 خلـق العـدل -8

ٛدب اهلل تعااىل ايعاذٍ يف ايكطاا٤، ٚايؼاٗاد٠، ٚايكاٍٛ،      ٜ
َو َيواهلل تعاىل:ظ قاٍ ٚايعٌُ، ٚاالعقكاد، ـَ  َأَيُّ قُكقاْ  قاْ آَمـُ  افَِّذي  ـُ

اِمغَ  ـِ  َأوِ  َأكُػِسااُؽؿْ  َظااَذ  َوَفااقْ  هللِ ُصااَفَداء طِ ابِوْفِؼْساا َؿااقَّ  اْفَقافِااَدْي
 .ص935:يٓظا٤طا غَوإَْؿَربِغَ 

ؾع٢ً َٔ قط٢ بني اثٓني إٔ ٜعذٍ يف سهُ٘، ٚإٔ َٔ ػٗذ  
إٔ ٜعذٍ يف ػٗادت٘، ٚإٔ َٔ قاٍ وربا أٚ آَاشا، إٔ ٜعاذٍ يف   

 .٢ ايعذٍ قاَت ايظُاٚات ٚاألسػقٛي٘ ٚيف أَشٙ، إر عً

ّ  تعاين  نشميا١   ًكٝا١  صؿ١ ايعذٍان ٠ٛ ايؿطال٤، إٕ   ايقاضا
ِ  عٔ ٚايبعذ، الٝا٠ أَٛس َٔ أَش نٌ يف ٚانْصاف الل  ايعًا

ْحَساونِ  بِوْفَعاْدلِ  َيْلُمرُ  اهلل إِنَّ ظ:تعاىل قاٍ ٚايعذٚإ ٚايبػٞ  َواإْلِ

ؿْ  اهلل إِنَّ ظ:تعاىل ٚقاٍ غ، ـُ وا َأنْ  َيْلُمُر ََموَكوِت  ُتَمدُّ ْٕ  َأْهؾَِفاو إَِػ  ا
ُؽُؿااقا َأنْ  افـَّااوسِ  َبااْغَ  َحَؽْؿااُتؿْ  َوإَِذا  يف ٚسد ٚقااذ غبِوْفَعااْدلِ  ََتْ

 ٚانطالّ ،▬َصَدَؿيٌ  اْثـَْغِ  َبْغَ  َتْعِدُل ♂◘ : قٛي٘ ايؼشٜـ الذٜح
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ٕ  َٔ يٕٛ أٟ يف ايٛقٛع عٔ باملظًِ ٜشبأ ِ  أياٛا  ؾايعاا  ، ايعًا
٘  اهلل أٚعذ ٚيكذ، اهلل سمح١ َٔ َطشٚد  ايعااملني  ٚتعااىل  طابشاْ

َٓ َفْعـَُي اهلل َظَذ افظَّودِِغَ ظ :تعاىل قاٍ. ايعكٛبات بأػذ  ٚقاٍ غَأ
َٓ ظ:تعاىل َـّ  َو َسَب ااَم  افظَّودُِقنَ  َيْعَؿُؾ  َظامَّ  َؽوؾاًِل  اهلل ََتْ ُرُهؿْ  إِكَّ  ُياَمخِّ
َْبَصااورُ  ؾِقافِ  َتْشاَخُص  فَِقاْقمٍ  ْٕ  ايٓبٜٛاا١ ١اايظٓا  تطآُت  نُاا  غا

ِ  ُّشرش ُٚت ايعذٍ تكش اييت األسادٜح َٔ نُٛع١ ايؼشٜؿ١  ،ايعًا
 :َٓٗا

ْٔ ٔٔ اهلل ع ْبَذ ع  ُْٔشٚ ْب ٔٔ  ع  ِٕ ،☻ اِيع ااصٔ  ْبا ٍ   َأ ◘  اهلل س ُطاٛ
ـِ  َيؿغِ  ظـ ُكقرٍ  مـ َمـَوبِرَ  ظذ اهلل ظـد اُدْؼِسطِغَ  إنَّ :♂ مْح  وـْؾَتو ،افرَّ

ـَ افِّذ ،َيِؿغٌ  َيَدْيفِ   .(88) ▬َوُفقا َوَمو وَأْهؾِقفؿْ  ُحْؽِؿِفؿْ  يِف  َيْعِدُفقنَ  ي

 سهُِٗ يف ٜعذيٕٛ ايزٜٔ: ◘  سطٍٛ اهلل قٍٛ: ايٟٓٛٚ قاٍ
ِٕ ؾُعٓاٙ ٛايَّٚ  َٚا ٚأًِٖٝٗ  ؾُٝاا  ٍذ ع  ملٔ ٖٛ إمنا ايؿطٌ ٖزا أ

ٔ  تكًذٙ  عًا٢  ْعاش  أٚ سظاب١  أٚ قطاا٤  أٚ إَااس٠  أٚ  الؾا١  َا
 >. أعًِ ٚاهلل ريو ٚيٛ ..ٜقِٝ

ْٚٔ ٞر ،☺ ر سٍّ َأَبٞ ع  ٔٔ ايَِٓب ُ اا ◘  ٍع ٚ ٣ َؾٝ ْٔ  س   ت ب ااس ىَ  اهلل ع ا

                                                 

 .4825 َظًِ أ شد٘  (صحقح) (88)
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ُ٘ ٚ ت ع اَي٢ ٍ   َأِْ ًُ  إِِّنِّ  ِظَبوِدي َيو♂:َقاا ْم  َوَجَعْؾُتفُ  ،َكْػِز  َظَذ  افظُّْؾؿَ  َحرَّ

ًمو َبْقـَُؽؿْ   .(89)▬َتَظوَدُقا َؾاَل  حُمَرَّ

 ْٚٔ ِٕ☺  ُٖش ْٜش ٠َ  َأَبٞ ع  ٍ  َأ ْٛ ٍ ◘  اهلَل س ُط ُفؿُ  َشْبَعي♂:َقا  اهللُ ُيظِؾُّ

فِ  يِفْ  َتَعوَػ  َّٓ  طِؾَّ  َٓ  َيْقمَ  اْفِؼَقوَمي َيْقمَ  طِؾِّ فُ  إِ (99) ▬.َظوِدٌل  إَِمومٌ  طِؾُّ
 . 

 أَاش  ٜقبع ايزٟ أْ٘ ايعادٍ ب٘ ؾظش َا ٚأسظٔ: > سذش ابٔ قاٍ
 >. تؿشٜ  ٚال إؾشاط غري َٔ َٛضع٘ يف ػ٤ٞ ٌان بٛضع اهلل

ٍ  َٚاا ٛاقب ٚ ُٝا١،  ٚيًعًِ ع ٍ  تاضٚ  ٜطاطشب  ٚال اياذٚ
ِ  بظابب  إال الاٍ ـ  ايعًا  اْفُؼاَرى َوتِْؾاَؽ ظ:ٚاكاٛس  ٚايقعظا

ـ ط غَمْقِظاداً  دَِْفؾِؽِِفاؿْ  َوَجَعْؾـَو َطَؾُؿقا َدَّو َأْهَؾْؽـَوُهؿْ   ،ص59:ايهٗا
َاٌي إِنَّ َأْخاَذُه أَ ظ

َؽ إَِذا َأَخَذ اْفُؼَرى َوِهاَل َطودِ َذفَِؽ َأْخُذ َربِّ ـَ فِاقٌؿ َو

ـْ َخوَف َظَذاَب أِخاَرةِ 142َصِديٌد ) َ
 :ٖاٛد ط غ( إِنَّ يِف َذفَِؽ َٔيًي دِ

 .ص993 - 992

قاٍ اهلل : ايهؿاس َع سق٢ ٚانْصاف ايعذٍٛدب اهلل تعاىل ٜٚ
َو َيوظتعاىل: َـ  َأَيُّ قُكقاْ  آَمـُقاْ  افَِّذي اِمغَ  ـُ  َوَٓ  بِوْفِؼْسطِ  ُصَفَداء هللِ َؿقَّ

                                                 

 .2577 ًِ َظأ شد٘  (صحقح) (89)

 .6896ايبخاسٟأ شد٘  (صحقح) (99)
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ِرَمـَّؽُ   فِؾتَّْؼاَقى َأْؿاَرُب  ُهاقَ  اْظاِدفُقاْ  َتْعاِدفُقاْ  َأَّٓ  َظَذ  َؿْقمٍ  َصـَآنُ  ؿْ ََجْ
 .ص8طاملا٥ذ٠: غَتْعَؿُؾقنَ  باَِم  َخبِرٌ  اهلل إِنَّ  اهلل َواتَُّؼقاْ 

َّٓ  َظَذ ظايهؿاس بػع يًُٓهِ ال: أٟ  ُهاقَ  اْظاِدُفقا َتْعاِدُفقا َأ
ـ  ايهؿاس، َع إن إرا ٖزا ص8:املا٥اذ٠ ط غفِؾتَّْؼَقى َأْؿَرُب   إرا ؾهٝا

ٔ  املظاًُني  َع نإ ٌ  َا ٌ ! ايباذع   أٖا ـ  با ٕ  إرا نٝا  َاع  ناا
 ٚيًعذٍ ةاس نجري٠ ْزنش َٓٗا:  ! ايظ١ٓ أٌٖ َٔ املظًُني

 بعاع   ضا٥ٔ يف ُٚدذ ٚيكذ إرزاق، يف فؾزـي شبى كفإ - 1
ٕ  ٖازا  :عًٝٗا َهقٌٛب ايقُش ٣ْٛ أَجاٍ سٓط١ صش٠ُ أ١َٝ بين  ناا

 .ايعذٍ أٜاّ ٜٓبت

 اهلل قااااٍ وتعاااوػ، شااابحوكف اهلل حمباااي إػ مقصاااؾ كااافإ - 2
ٛ  ،ص9:الذاشات ط غاْدُْؼِسطِغَ  َُيِىُّ  اهلل إِنَّ  َوَأْؿِسُطقاْ ظ:تعاىل  ؾٗا

 .ايعذٍ أٌٖ ٚيب عذٍ طبشاْ٘

 نُا ايعذٍ، أععِ ايقٛسٝذ ألٕ ٚريو ،افتقحقد ؿريـ كفإ - 3
فُ  اهلل َصِفَد ظ:تعاىل قاٍ ايعًِ، أععِ ايؼشى إٔ  ُهقَ  إَِّٓ  افف ٓ َأكَّ

 اْفَعِزياازُ  ُهااقَ  إَِّٓ  افااف َٓ  بِوْفِؼْسااطِ  َؿااوْاَِمً  اْفِعْؾااؿِ  َوُأْوُفااقاْ  َواْدَاَلَِْؽاايُ 
ؽِقؿُ   .ص98:عُشإ آٍط غاحْلَ
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ٍ  ،هواشاتؼرار ورّس  افدول فؼقوم شبى أكف - 4 ٔ  قاا : > تُٝٝا١  ابا
ِ  ٚال نااؾش٠،  ناْت ٚإٕ ايعادي١ ايذٚي١ ِاٜكٝ اهلل إٕ: قٌٝ  ٜكاٝ

 ايعااذٍ َااع تااذّٚ ايااذْٝا: ٜٚكاااٍ َظاا١ًُ، ناْاات ٚإٕ عاملاا١اي
 .> ٚانطالّ ايعًِ َع تذّٚ ٚال ٚايهؿش،

 ٚبٝآِٗ،  بٝٓاو  ؾُٝا بايعذٍ أٚالدى عاٌَ ايهشِٜ، األب أٜٗا
 ٚيهاأ ،اآل ااشٜٔ دٕٚ أسااذِٖ َااع َٝٛيااو هلااِ تعٗااش ؾااال

ٍ  امطااب،  يف ِٓٗبٝ تعذٍ بِٝٓٗ، عذاّل َٓو يٝؼاٖذٚا  ٚتعاذ
ٍ  الاذٜح،  يف بِٝٓٗ ِ  ٚتعاذ ٍ  ٚايٓٗاٞ،  األَاش  يف بٝآٗ  ٚتعاذ

 طاابب أْاا٘ تعاأ َااا نااٌ اطق٦صاااٍ ساااٍٚ ايٓؿكاا١، يف بٝاآِٗ
 ٚسظاأ ايطٝااب بااايكٍٛ ْؿٛطااِٗ َاأ تظقأصااً٘ يؿااشققِٗ،
 إٔ جيب إ ٠ٛ ٚأِْٗ طٛا٤، أِْٗ تؼعشِٖ إٔ ساٍٚ األ الم،
 ع٢ً صػريِٖ حٚس بهبريِٖ، صػريِٖ سب  ساٍٚ ٜقعاْٚٛا،

ٍ ٚ ايصاػري،  سمحا١  عًا٢  ايهابري  ٚسح نبريِٖ، اسرتاّ  سااٚ
  ايزٟ امًل ٖٛ ٖزا إٔ ٜؼعشٚا سق٢ ، اجملًع يف األنرب تكذِٜ
 .عًٝ٘ ٜهْٛٛا إٔ ٜٓبػٞ
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ّ  ٚال ،أساذ  عًا٢  اسًذا تؿطرٌ البايعذٍ ؾ ٚأػعش بٓاتو   تكاذ
 أْو َٓو يٝؼعشٚا مجٝعّا تظقؼريِٖ إٔ ساٍٚٚ ،ٖٙز ع٢ً ٖزا

 .عًِٝٗ ايؼؿٝل الٕٓٛ األب
ٌ  ٜقذٓبٛا ٚإٔ: األٚالد بني يعذٍؾٝٓبػٞ ا ِ  تؿطاٝ  عًا٢  بعطاٗ
 أٚ ٚاهلباات،  ٚاهلاذاٜا  نايعطاٜاا  املاد١ٜ األَٛس يف طٛا٤ بعع،
 .ريو ٚغري ٚالٓإ، نايعطـ، املع١ٜٛٓ، األَٛس

 عٔ ٚابقعذ الظ١ٓ، األمسا٤ ألٚالدى ا رت ايهشِٜ، األب أٜٗا
 ايٓؼأ٠ تٓؼ٦ِٗ إٔ ٚساٍٚ غًٛ، ؾٝٗا أٚ دؿا٤ ؾٝٗا اييت األمسا٤

 اهلل ػاشٜع١  ٖازٙ  ٚاهلاذ٣،  بامري َعُٛسّا ايبٝت يٝهٕٛ ايطٝب١
 .األبٜٛٔ ع٢ً الكٛم تًو أٚدبت اييت

 املشأ٠ َع،  ايعذٍاملجٌ األع٢ً يف ◘  اهلل سطٍٛ ضشب كذيٚ
ٍ  ٚقاشس ، طاشقت  اييت ايكشػ١ٝ املخض١َٝٚ  تٓؿٝاز ◘  اهلل سطاٛ

ِٕ :☼ ١ ؾعٔ عا٥ؼ، عًٝٗا الذ ِْ  ُقش ًْٜؼا َأ ُٗا ُِ  ٖ ُٕ  َأ ُ اْشَأ٠َ  ػ اِأ  اِي
١َََِٝ ُ ْخُضٚ ٍ  ط ش َقْت، ايََّقٞ اِي ْٔ: َؾَكا  َ  ٚ ُِ ِّ ٗ ا َُٜه ٍ  َؾٝ ◘  اهلَل س ُطٛ

ْٔ: َؾَكاُيٛا  َ َ٘ ٜ ْذق ٔش٣ ٚ  ْٝ ًَ َ ١ُ ٔإالَّ ع  ُٔ ُأط ا ٍٔ  َسابّ  ص ُْٜذ، ْب  اهلَل س ُطاٛ
 ◘ُ٘  ُ َّ َ ١ُ َؾَه ٍ َؾَك ،☺ ُأط ا ٍُ ا  َحادٍّ  يِف  َأَتْشاَػعُ ♂:◘  اهلَل س ُطٛ

ـْ  اَم : َؿوَل  ُثؿَّ  َؾوْخَتَطَى، َؿومَ  ُثؿَّ  اهللِ ُحُدودِ  ِم ـَ  َأْهَؾاَؽ  إِكَّ  َؿاْبَؾُؽؿْ  افَّاِذي
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ُااؿْ  ااوُكقا َأَنَّ َق  إَِذا ـَ اايُػ  ؾِااقِفؿُ  رَسَ ِ ااقُه، افؼَّ ـُ َق  َوإَِذا َتَر  ؾِااقِفؿُ  رَسَ

ِعقُػ  ا َظَؾْقافِ  َأَؿاوُمقا افضَّ :احْلَ ادٍ  اْبـَايَ  َؾوضَِؿايَ  َأنَّ  َفاقْ  اهللِ َواْياؿُ  دَّ  حُمَؿَّ

، ًْ َؿ ًُ  رَسَ  .(99) ▬َيَدَهو َفَؼَطْع

ِ  ايظًـ نإٚيكذ  ٕ  اهلل سمحٗا  يف سقا٢  األٚالد باني  ٜعاذيٛ
ٌ  سدع ٖزا قبٌ ؾًٛ ايُكب١ً،  األٚالد ٜٓؼاأ  ال سقا٢  ٖازا،  ٚقبا
 َٓٗا : َؿاطذ إىل َٜدٟ ايقؿطٌٝ ٚريو ألٕ الكذ; ٚبِٝٓٗ

٘  ْؿظ٘; ايٛايذ ع٢ً ايقؿطٌٝ ضشس ٜهٕٛ إٔ :أٚهلا   ٜٓؼاأ  ؾإْا
 ٖزا إىل ◘ ايٓ  أػاس ٚقذ يًٛايذ، ٚنشا١ٖٝ سكذ ع٢ً األٚالد

َٔٔؾ ، املع٢ٓ ٕٔ ع  ُ ا ٔٔ ايّْٓع ٍ  ب َؼرٕي، ْب ٞ  اَْْطًَل : َقا ٞ  َبا ٞ  َأَبا ًَُٓا َُ  ٜ ْش
ٍٔ ٔإَي٢ ٍ  ◘ اهلَل س ُطٛ ٍ  ٜ ا: َؾَكا ٗ ْذ اهلَل، س ُطٛ ًِاتُ  َقاذْ  َٞأْر اْػ  ْ ش 

 ٕ ُ ا ْٔ ٚ َنز ا َنز ا ايّْٓع ٍ  َ اَيٞ، ََ ًَ ِمْثاَؾ ♂: َؾَكا ؾَّ َبـِقَؽ َؿْد َكَحْؾ ـُ َأ

ًَ افـُّْعاَمنَ  ٍ  ▬ ؟َمو َكَحْؾ ٍ  َيا،: َقا ي♂: َقا  ،▬ َؾَلْصِفْد َظَذ َهَذا َؽاْرِ
ِِ ٍ  ُث َك َأْن َيُؽقُكقا إَِفْقَؽ يِف اْفِزِّ َشَقاءً  ♂ :َقا ٍ   ▬ ؟َأَيُُسُّ  ب ًَا٢، : َقاا

 ٍ  .(92)▬  َؾاَل إًِذا ♂ :َقا

                                                 

 .9688 َٚظًِ، 3475 ايبخاسٟأ شد٘  (صحقح) (99)

 .  1143أخرجه مسلم  ( صحقح)  (44)
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ٌ  ٚيازيو  بعع; ع٢ً بعطِٗ صذٚس تٛغش ثاْٝا :  َاا  سصا
ِ  ٚإ ٛتا٘; عًٝا٘ ايظاالّ    ٜٛطـ بني سصٌ : ظ قاايٛا  ألْٗا

ـ طغ َفُققُشُػ َوَأُخاقُه َأَحاىُّ إَِػ َأبِقـَاو ِمـَّاو  ال ٚيازيو  ;ص8:ٜٛطا
ٌٌ ٕٜٛه ٚإمنا ٚيذ، ع٢ً ٚيُذ يألبٜٛٔ إٔ ٜؿطال ٜٓبػٞ  َُٓٗا ن
 طٛا٤ً،  اكُٝع إىل يظٓٛا إٔ ؾٝذب ٚدٌ، عض اهلل تك٣ٛ ع٢ً

 الظٞ اكاْب أٚ املعٟٓٛ، اكاْب َٔ ايقؿطٌٝ واااري إاان
 .املادٟ

 ٜشاعٝاا  إٔ ٚايٛاياذ٠  ايٛاياذ  ع٢ً ٜٓبػٞ: ايعًُا٤ ععٚقاٍ ب 
 ٚياذُ  إىل ميٌٝ إٔ ايٛايذ ياٍٚ ؾال أٚالدِٖ، َٚؼاعش أساطٝع

٘  أٚ الاذٜح،  أثٓا٤  شاآل َٔ أنجش ٔ  أنجاش  ٜٚباطاطُ٘  مياصسا  َا
 . بني األٚالد يف نٌ ػ٤ٞ ايعذٍ ٜشاعٞ ٚإمنا اآل ش،

 ناازيو، األْجاا٢ ٜعطااٞ ،ٖباا١ أٚ عطٝاا١ االباأ أعطاا٢ إراٚ
ٍ  نٝؿ١ٝ يف ايعًُا٤ ٚا قًـ ِ  ٚاألْجا٢،  ايازنش  باني  ايعاذ  ٚهلا

 يًزنش، ٜعطٝ٘ ايزٟ املاٍ: ايعًُا٤ بعع قاٍ َؼٗٛسإ، قٛالٕ
ٕ  بظٛا٤، طٛا٤ً يألْج٢ قذسّا َجً٘ ٜعطٝ٘  دٜٓااساّ  ٖازا  أعطا٢  ؾاإ
ٍ  دٜٓااسّا،  ٖازٙ  ٜعطٞ ٔ  مجاعٌ  ٚقاا ٍ  إٕ: ايعًُاا٤  َا  باني  ايعاذ

 ٖااٛ ٖٚاازا األْجااٝني، سااغ َجااٌ اياازنش ٜعطااٞ إٔ األٚالد
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 مسااٚات،  طابع  ؾٛم َٔ ٚدٌ عض اهلل قظ١ُ ألْ٘ ايصشٝض;
اوُْٕكَثك: ظتعاىل ٚقاٍ ـَ ُر  ـَ ٕ  آٍطغ َوَفْقَس افاذَّ  ٚقاذ  ،ص36:عُاشا

 َاأ ايعًُااا٤ بعااع اطااقجٓاٖا  اصاا١ َٛدبااات ٖٓاااى تهاإٛ
ّ  أٚ ٜقعًِ األٚالد أسذ نإ إرا: ؾكايٛا ايعذٍ،  أَاش  عًا٢  ٜكاٛ

٘  يصاالح  يقادٗاا  ب٘، املخقص١ األَٛس َٔ  ؾاال  دْٝااٙ،  أٚ دٜٓا
 يٛيقعًِ صٓع١ أٚ  تؿشؽ إرا ٚنزيو بايعط١ٝ، خيصص إٔ بأغ

٘  ايقعًِ ٖزا أدٌ َٔ ٜعطٝ٘ إٔ أساد إرا ٚايذٙ ؾإٕ ريو;  إٔ ؾًا
ٌ  األْجا٢  بإعطا٤ ًٜضّ ٚال سادق٘، قذس ع٢ً عًٝ٘ ٜٓؿل  َاا  َجا

  ٖٚهزا . ٜعطٝ٘ َا ْصـ أٚ ٜعطٝ٘
  ٜؿطٌ إٔ يإلْظإ جيٛص ال: "  اهلل سمح٘ عجُٝني ابٔ ايؼٝخ ٚقاٍ
  ايزنش ٜعطٞ ؾإْ٘ ٚاألْج٢ ايزنش بني إال بعع ع٢ً أبٓا٥٘ بعع

ٍ  األْج٢ ٜعطٞ َا ضعـ اتؼاقا اهلل واظادفقا يف ♂◘ ايآ   يكاٛ

ِ  999 أبٓا٥٘ أسذ أعط٢ ؾإرا ▬ أوٓدـؿ ٘  ٚداب  دسٖا  إٔ عًٝا
 ، دسُٖااا 59 ايبٓااات ٜٚعطااٞ دسٖااِ َا٥اا١ اآل ااشٜٔ ٜعطااٞ

 ايٓؿكاا١ أَااا ، ايٛادبا١  ايٓؿكاا١ غااري يف رنشْااٙ  اياازٟ ٖٚازا ..
ٛ  ٜظاقشل  َا َِٓٗ نال ؾٝعطٞ ايٛادب١ ٘  أساذ  إٔ قاذس  ؾًا  أبٓا٥ا
 ٜظقطٝع ال االبٔ ألٕ املٗش ي٘ ٚدؾع ٘ٚصٚد ، ايضٚاز إىل اسقاز
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 َاا  َجٌ اآل شٜٔ ٜعطٞ إٔ ًٜضّ ال الاٍ ٖزٙ يف ؾإْ٘ املٗش دؾع
 ايقاضٜٚر  ألٕ املٗاش  ي٘ ٚدؾع ايضٚاز إىل اسقاز ايزٟ هلزا أعط٢

 دٗال ايٓاغ بعع ٜؿعًٗا َظأي١ ع٢ً أْب٘ إٔ ٚأٚد ايٓؿك١، َٔ
 عٓاذٙ  ٕٜٚهٛ ؾٝضٚدِٗ، ايٓهاح بًػٛا قذ أٚالد عٓذٙ ٜهٕٛ ;

٘  بعذ هلِ ؾٝٛصٞ صػاس، آ شٕٚ أٚالد ٌ  َٛتا ٘  صٚز َاا  مبجا  با
ٕ  ايٛصا١ٝ  ٖازٙ  ألٕ جياٛص  ال سشاّ ٖٚزا ايبايػني  ٚصا١ٝ  تهاٛ
َتَبوَرَك َوَتَعوَػ  هللَإِنَّ ا ♂: ◘ يكٛي٘ هش١َ يٛاسخ ٚايٛص١ٝ يٛاسخ

ُف، َؾاَل َوِصقََّي فَِقاِرٍث  (93) ▬  َؿْد َأْظَطك فُِؽؾِّ ِذي َحؼٍّ َحؼَّ
ٍ  ؾإٕ،    قاا

 ْكٍٛ ؾإْٓا مبجً٘ إ ٛتِٗ صٚدت قذ ألْٞ املاٍ بٗزا هلِ أٚصٝت
ٌ  ايٓهااح  ايصػاس َٖال٤ بًؼ إٕ ِ  متاٛت  إٔ قبا  َجًُاا  ؾاضٚدٗ

 .تضٚدِٗ إٔ عًٝو ٚادبا ؾًٝع ٜبًػٛا   ؾإٕ إ ٛتِٗ صٚدت

  * * * 

   خلـق الوفـاء بالعـهود -9

 اهلل عٗذٚ عًٝ٘، ٚايجبات الكٛم أدا٤ متاّ ٖٛ بايعٗٛد ايٛؾا٤
ٍ  ٚيازيو  اهلل، يعٗاذ  تباع  امًل ٚعٗٛد ب٘، ٜٛؾ٢ َا أٚىل  قاا

                                                 

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  2929ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح) (93)
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ْؿ َوَٓ َتـُؼُضاقْا إَْيااَمَن َبْعاَد ظ:تعاىل َوَأْوُؾقْا بَِعْفاِد اهلل إَِذا َظوَهادتُّ

ِػااقاًل إِنَّ  اهللَتْقـِقاااِدَهو َوَؿااْد َجَعْؾااُتُؿ  ـَ َيْعَؾااُؿ َمااو  اهللَظَؾااْقُؽْؿ 

 .ص99:ايٓشٌط غ(91َتْػَعُؾقَن)
 ،ايعٗاذ  ْكاع سزسْا اهلل تعاىل َأ ْكاع ايعٗاٛد ألٕ    ٚيكذ 
ٍ  ايػادسٜٔ، اما٥ٓني صٛس قبض تعاىل ٚاهلل ٚ ٝا١ْ، غذس،  ؾكاا
ـَ َيـُؼُضقَن َظْفَد اظ: تعاىل ِمـ َبْعِد ِمقَثوؿِِف َوَيْؼَطُعقَن َمو َأَماَر  هللِافَِّذي

ونَ بِِف َأن ُيقَصَؾ َوُيْػِسُدوَن يِف إَْرِض ُأوَفا هللُا اورِسُ غ ائَِؽ ُهاُؿ اخْلَ
 .ص27:ايبكش٠ط

ٔ  نشميا١   ص١ً ايٛعذ صذمإٕ  ٍ  َا  ٚ ًال  انمياإ،   صاا
 األٜااّ،  ٖازٙ  يف ْٚاذس  ٚدٛدٙ عض انطالّ، أ الم َٔ ععِٝ
ِ ! َعظاٛي١  ٚعاٛد  َٔ ؾهِ ٔ  ٚنا  َٚش٥ٝا١  َظاُٛع١  عٗاٛد  َا

 ايٛعااذ صااذم ٚأٜاأ! بايعٗااذ  ايٛؾااا٤ أٜاأ ٚيهاأ! َٚٓكٛياا١
 َٔ ٚنِ ٜقهًِ  األٜاّ ٖزٙ يف ايٓاغ َٔ نجريّا ؾإٕ! ٚايٛعٛد 

ٔ ! ايٛعاٛد   صذم أٜٔ ٚيهٔ ٜ َعذ  َٔ ٚينيَاملظ  ايٛؾاا٤  ٚأٜا
عًٝا٘ ايظاالّ    إمساعٌٝ ع٢ً ٚعال دٌ اهلل أث٢ٓ يزا! بايعٗٛد 

ّ   إمساعٌٝؾ ايٛعذ; بصذم ٛ  ;عًٝ٘ ايصاال٠ ٚايظاال ٟ  ٖا  اياز
 داا٤  َاا  إرا صاابشاّ  جيذٙ إٔ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايظالّ امًٌٝ ٚعذ
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َؿوَل َياو :ظعٓ٘ ٚدٌ عض اهلل قاٍ نُا بايزبض، اهلل أَش ؾٝ٘ يٝٓؿز

ـَ  وبِِري ـَ افصَّ  اْؾَعْؾ َمو ُتْمَمُر َشَتِجُدِِّن إِْن َصوَء اهلل ِم
ًِ  :ايصاؾاتطغ َأَب

ٍ ي بٛعذٙ ٚؾ٢ ٚيكذ ،ص992 افُ  َأْشاَؾاَم  َؾَؾاامَّ :ظاهلل تعااىل  كاٛ  َوَتؾَّ
٘  اهلل أثٓا٢  يزا ،ص993:ايصاؾاتغ طفِْؾَجبِغِ  ٘  عًٝا افُ :ظ :بكٛيا  إِكَّ
ونَ  ونَ  اْفَقْظدِ  َصوِدَق  ـَ ـَ ًٓ  َو  .ص54:َشِٜطغ َكبِقًّو َرُشق

 ال داَات  َاا  ايؼشٚط، ٖزٙ ناْت أّٜا بايؼشٚط ايٛؾا٤ ٚجيب
ّ  ٚال سشاَّا فٌ ٍ  ٚيازيو  ساالاّل،  فاش ◘  سطاٍٛ اهلل  ٜكاٛ

وضِِفاؿْ  َظَذ  ُؿْسؾُِؿقنَ اْاف♂: َّٓ  ،ُذُ مَ  َأوْ  َحَراًماو َأَحاؾَّ َذًضاو  إِ  َحارَّ

 ًٓ  ساالاّل;  فشّ ٚال سشاَّا فٌ ال اييت ايؼشٚط أَا ،(94) ▬َحاَل
 باني  ناْات  طاٛا٤  ايؼشٚط، ٖزٙ ناْت أّٜا بٗا ايٛؾا٤ جيب ؾإْ٘

 َيوظ:قاٍ تعاىل اهلل ألٕ ايٓاغ; َٔ اثٓني أٟ بني أٚ ايضٚدني،
َو ـَ  َأَيُّ  اهلل بعٗاذ  ايٛؾاا٤ ٚ، ص9:املا٥ذ٠ط غبِوْفُعُؼقدِ  َأْوُؾقا آَمـُقا افَِّذي
ٞ  نُا بايعباد٠، ٚإؾشادٙ تٛسٝذٙ ٜكقطٞ♣  ِ  ٜكقطا  إىل ايقشاان

اهلل تعااىل ايعٗاذ    ٚيكذ أ از  بايطاغٛت، ٚايهؿش ٚسذٙ ػشع٘
َأََلْ َأْظَفْد إَِفاْقُؽْؿ قاٍ تعاىل:ظع٢ً بين آدّ أال ٜعبذٚا ايؼٝطإ، 

اُف َفُؽاْؿ َظاُد  اْقَطوَن إِكَّ َّٓ َتْعُباُدوا افشَّ بِاٌغ )َيو َبـِال آَدَم َأن   غ(64وٌّ مُّ
                                                 

 .ٚصشش٘ األيباْٞ 9352 ايرتَزٟأ شد٘  (صحقح) (94)
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 .ص69:ٜعط

 عٓٗا ٚايزب طٓق٘ إسٝا٤ ٜكقطٞ◘  سطٍٛ اهلل بعٗذ ايٛؾا٤ٚ
ٌ  قٍٛ ع٢ً قٛي٘ ٚتكذِٜ  إٔ ػاٗاد٠  َكقطا٢  ٖٚازا  أساذ،  نا

ٔ  بؼا٤ٞ  أ ٌ ؾُٔ اهلل، سطٍٛ هُذا ٛ  املكقطا٢  رياو  َا  ؾٗا
ٌ  ؾكاذ  ايٓااغ  بعٗاذ  ايٛؾاا٤  ٚأَا ،ايؼٗاد٠ ٖزٙ يف نارب  دعا
 دعً٘ بٌ ايهزب أْٛاع أػذ َٔ ٘ؾٝ ٚايػذس ًـ ايٛعذ  ايؼشع

َٔ  ٕ ٍ  نُاا  املٓااؾكني  ٚآٜاات  ايٓؿاام  أسناا ٍ   قاا ◘  اهلل س ُطاٛ
ـْ  َأْرَبعٌ ♂: َـّ  َم ونَ  ؾِقفِ  ـُ ـْ  ،َخوفًِصو ُمـَوؾًِؼو ـَ ًْ  َوَما وَكا  َخْصاَؾيٌ  ؾِقافِ  ـَ

َـّ  ًْ  ِمـُْف وَك ـْ  َخْصَؾيٌ  ؾِقفِ  ـَ ـَ  إَِذا :َيَدَظَفو َحتَّك افـَِّػوِق  ِم ِ  َوإَِذا َخونَ  اْؤَُت

َث  َذَب  َحدَّ  .(95) ▬َؾَجرَ  َخوَصؿَ  َوإَِذا ،َؽَدرَ  َظوَهَد  َوإَِذا ،ـَ

 ٚٔٔ ٔٔ ع  ٍ   ،☻ ع ِبااغٕ  اْب ٍ  : َقاا ٍُ  َقاا  ََخْاٌس ♂:◘  اهلل س ُطاٛ

 َؿْقمٌ  َكَؼَض  َمو:َؿوَل  بَِخْؿٍس؟ ََخٌْس  َوَمو اهلل َرُشقَل  َيو: َؿوُفقا بَِخْؿٍس،

ُهْؿ، َظَؾْقِفؿْ  ُشؾِّطَ  إِٓ اْفَعْفَد   إِٓ اهلل َأْكاَزَل  َماو بَِغْرِ  َحَؽُؿقا َوَمو َظُدوُّ

 اْدَاْقُت، ؾِاقِفؿُ  َؾَشو إِٓ اْفَػوِحَشيُ  ؾِقِفؿُ  َطَفَرْت  َوٓ اْفَػْؼُر، ؾِقِفؿُ  َؾَشو

ُػقا َوٓ اـَِغ، َوُأِخاُذوا افـََّبوَت  ُمـُِعقا إِٓ اْدِْؽَقوَل  ضػَّ  َمـَُعاقا َوٓ بِوفسِّ

                                                 

 .58 َظًِٚ 34 ايبخاسٟأ شد٘  (صحقح) (95)
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وةَ  ـَ  .(96) ▬اْفَؼْطرُ  َظـُْفؿُ  ُحبَِس  ٓإِ  افزَّ

 قااااٍ وايؿقااا٘، ـاااٛص ال سٝاااا٠ َٚااآٗر ؾاااشػ ٖٚااازا
ونَ  اْفَعْفَد  إِنَّ  بِوْفَعْفدِ  َوَأْوُؾقاْ ظ:تعاىل  . ص34: انطشا٤ط غَمْسُموًٓ  ـَ

َْٔؾ عٗذ; ايضٚاز ؾعكذ األطش٠ نجري٠ هٝ يف  اييت ايعٗٛد ٚأَا   ع 
ٔٔ ِكب ١َُع ََٕش ْب ٍ  ،☺ ع ا ٍ : َقا ٍُ َقا ِِ ♂:◘  هلَلا س ُطٛ او ُ َأَحؼُّ افؼُّ

ِ  ؾالباذ  ;  (97)▬َأْن ُتقُؾقا بِِف َمو اْشَتْحَؾْؾُتْؿ بِاِف افُػاُروَج   إٔ يًُظاً
 بٗا اطقشٌ ألْ٘ ايضٚاز; عكذ ع٢ً ايؼشٚط َٔ ايقضّ َا َٜدٟ

ٔ  قٌ َا ع٢ً اَشأ٠ تضٚز سدٌ ؾأميا ايؿشز;  ش،نجا  أٚ املٗاش  َا
 ؼا١ً٥ فت ٚٚقع  ذعٗا، ؾكذ سكٗا; َٜدٜٗا إٔ ْؿظ٘ يف يٝع

 .ايعكاب
ـَ آَمـُقا ُؿقا ظ: تعاىل قاٍ عٗذ; األٚالد ٚتشب١ٝ و افَِّذي َ َيو َأَيُّ

َجوَرُة َظَؾقَْفو َماَلَِْؽٌي 
َأكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكورًا َوُؿقُدَهو افـَّوُس َواحْلِ

َٓ َيْعُصقَن ا  غُرونَ ااااااقَن َمو ُيْممَ اَمو َأَمَرُهْؿ َوَيْػَعؾُ  هللَِؽاَلٌظ ِصَداٌد 

                                                 

 .ٚسظٓ٘ األيباْٞ  99992ايطرباْٞ يف ايهبري أ شد٘  (حسـ) (96)

 . 9498َٚظًِ  2729أ شد٘ ايبخاسٟ  (صحقح) (97)
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 .إيٝ٘ عٗذ مبا ٜٛف   أًُِٖٗ; ؾُٔ. ص6: ايقششِٜ
 يف أٚالدَٙاع   احملاؾعا١ عًا٢ ايصاذم    ،ؾٝٓبػٞ ع٢ً ٚيٞ األَش

ٜٚٓبػٞ ع٢ً  ،٘ب ٜكقذٕٚ ؾإِْٗ الذٜح; ٚصذم بايعٗذ ايٛؾا٤
ٓكطاٖٛا ؾاإرا   أٚيٝا٤ األَٛس إٔ ٜٛؾٛا بعٗٛدِٖ ألٚالدِٖ ٚال ٜ

ٚعذ ٚيٞ األَش ٚيذٙ ؽا٥ض٠ إٕ ىض َجال ؾٝٓبػٞ إٔ ٜؿٞ بايٛعذ 
، ٚيٛ أقظِ ٚيٞ األَش ع٢ً ػا٤ٞ طاٝؿعً٘ ، ؾاال باذ إٔ ٜارب      

 ػشعٞ . هزٚسبايكظِ ٚال يٓح، ؼاملا يٝع ؾٝ٘ 
 ميٓعٗاا  ؾال ؾٝٗا اهلل ٜقكٞ إٔ اَشأ٠ تضٜٚر يف ٚال١ٜ ي٘ َٔ ٚع٢ً

 صااسب  هلاا  ٚياٝخرت  هلاا،  ٤نـ بػري ٜضٚدٗا ٚال نؿ٦ٗا، َٔ
ٌ  ٚال ايؿاض١ً ٚاأل الم ايذٜٔ ٘  جيعا ٍ  يف ُٖا ٍ  املاا  قاذ  ؾاملاا
او : ظ قاٍ تعاىل غٓٝا، ايؿكري ٜهٕٛ ٚقذ ايػين، َٔ ٜضٍٚ َ َيو َأَيُّ

قُكقْا َأَموَكوتُِؽْؿ َوَأكُتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  ُشقَل َوَُتُ قُكقْا اهللَّ َوافرَّ ـَ آَمـُقْا َٓ َُتُ   افَِّذي
 . ص27:  ط األْؿاٍ غ

ّ ٚايٛاياذٜٔ  انسظاإ ب َٚٔ ايعٗاٛد أٜطاا    ٚايٝقاا٢َ   األسساا
ـِ إِْحَسوكًو َوِذي اْفُؼْرَبك ظقاٍ تعاىل: ٚاملظانني َواْفَقَتوَمك  َوبِوْفَقافَِدْي

، ٚنازيو باش    ص83ط ايبكاش٠ : غ َواْدََسوـِِغ َوُؿقُفقْا فِؾـَّاوِس ُحْساـوً 

اظايٛايذٜٔ يكٍٛ اهلل تعااىل :   اوهُ َوَؿَها َربُّ  َؽ َأَّٓ َتْعُباُدوْا إَِّٓ إِيَّ
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او َؾااَل  و َأْو ـاَِلُمَ َـّ ِظـَدَك اْفؽَِزَ َأَحاُدُمَ و َيْبُؾَغ  إِْحَسوكًو إِمَّ
ـِ َوبِوْفَقافَِدْي

اِريامً  ـَ اَم َؿاْقًٓ  و َوُؿؾ ِلَُّ اَم ُأفٍّ َوَٓ َتـَْفْرُمَ ، ص 23انطاشا٤ :  طغ َتُؼؾ ِلَُّ

َؾَفْؾ َظَسْقُتْؿ إِن ظطع ايشسِ ؾكاٍ : ٚيكذ سزسْا اهلل تعاىل َٔ ق

َْرِض َوُتَؼطُِّعقا َأْرَحوَمُؽؿْ  ْٕ  . ص22ط هُذ :غ َتَقفَّْقُتْؿ َأن ُتْػِسُدوا يِف ا

 كااسٙ  اكااس  بٗا ًٜقضّ سكٛم ؾإْٗا اكاس; سكٛم ايعٗٛد َٚٔ
َْٔؾ ٚ ًكّا; ٚدّٜٓا ؾطش٠ ٞر، ُػش ْٜٕض َأَبٞ ع  ِٕ اِيُخض اَع ِٞ َأ   ◘ ايَِٓب
 ٍ ـْ إَِػ َجوِرهِ ♂:َقا ِخِر َؾْؾقُْحِس ْٔ ـُ بِوهللِ َواْفقَْقِم ا وَن ُيْمِم ـَ ـْ   (98)▬ َم

 ٚ  ،ٔٔ ٔٔ ع  ُ ش  اْب ٞ  ُع ُ ا، هلُلا س َض ُٗ ٍ  ع ْٓ ٍ   :َقا ٍُ  َقا  ◘ هلَلا س ُطاٛ
ُثفُ  ♂: ُف َشُقَقرِّ ًُ َأكَّ وِر، َحتَّك َطـَـْ يُؾ ُيقِصقـِل بِوجْلَ ،  (99)▬ َمو َزاَل ِجْزِ
ٞ  إٔ ع٢ً سشٜص انطالّٚ ٌ  ٜؿا ٕ  كااسٙ  دااس  نا ٔ  باألَاا  َا

ٍ  ٚال هاسَا٘،  تظاقباح  ؾاال  ظًُ٘; ٌ  ٚال عشضا٘،  ٜٓاا  ٜظاقش
 .األر٣ أصٓاف َٔ صٓـ أٟ ٜٓاي٘ ٚال َاي٘،

ِ    ٚيألطـ ٖٓاى َأ املظاًُني    صآٛف  َأ ٜازٜكٕٛ درياْٗا
 يف ايؿعًااٞ باااألر٣ أٚ أعشاضااِٗ، يف باالطااقطاي١ إَااا: األر٣

 ؼشقاتِٗ، يف باألر٣ أٚ عٛساتِٗ، ع٢ً صبايقًص أٚ بٝٛتٗٔ،
                                                 

 . 9498َٚظًِ  2729أ شد٘ ايبخاسٟ  (صحقح) (98)

 . 2624َٚظًِ  6995أ شد٘ ايبخاسٟ  (صحقح) (99)
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ِ  ٜعشؾاٛا  ٚ  بٝٛتِٗ، دا ٌ َٔ املٓبعج١ باألصٛات أٚ  كرياْٗا
 !إيٝ٘  انسظإ سل يًذاس إٔ ٚعًُٛا سكا،

 * * *  

 خلـق احلـياء -11

 بؿط١ًٝ ايقشًٞ ع٢ً املظًُني انطال١َٝ ايؼشٜع١ سجت ٚيكذ
 ٜقُٝاض  َاا  أبشص ٖٛ ايؼشٜـ امًل ٖزا إٔ◘  ايٓ  ٔ ٚبِٝ الٝا٤

َْٔؾ انطالّ ب٘ ٍ  َأْ ٕع ع  ٍ : َقا ٍُ َقا ـٍ  فُِؽاؾِّ  إِنَّ ♂:◘  اهلل س ُطٛ  ِديا

َقوءُ  اإلشالم َوُخُؾُؼ  ،ُخُؾًؼو  .(999) ▬احْلَ

ِ  ْؿع يف الٝا٤  ًل اطقشهِ ٚإرا  ٔ  صاذٙ ، املظاً ٌ  عا  نا
، ؿاري  إال ٜأتٞ ال ٚالٝا٤، ؼٝب سظٔ أَش نٌ إىل ٚقادٙ قبٝض

ٔ  امًل ٖزا ضعـ إرا أَا ٌ  ؾًا ٘  يا ٘  إال هًا  ٚايٛقاسا١  ايظاؿ
 ايظا٤ٛ  َٔ َؿقٛس١ أبٛاب أَاّ ْؿظ٘ انْظإ ٚجيذ، ٚايؿشؽ

 .إيٝٗا ؾٝٓضيل ٚاملٓهش

٘  األسظٔ ؾإٕ، سظٓا ايٓاغ َٔ الٝا٤ نإ ٚإرا  إٔ ناجريا  َٓا
، دا٥ُا عاصٞامل َٔ انْظإ ميٓع ألْ٘ تعاىل اهلل َٔ الٝا٤ ٜهٕٛ

                                                 

 ٚسظٓ٘ األيباْٞ . 4989أ شد٘ ابٔ َاد٘  (صحقح) (999)
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 ْٚٔ ٔٔ اهلل ع ْبَذ ع  ٍ  ْظُعُٛدَ  ْب ٍ : َقا ٍُ َقا  اْشاَتْحُققا:♂◘  اهلل س ُطٛ

ـْ  و اهلل َرُشقَل  َيو ُؿْؾـَو :َؿوَل  ،َحَقوءِ اْاف َحؼَّ  اهلل ِم ْؿاُد  َكْساَتْحقِل إِكَّ  َواحْلَ

َـّ  َذاكَ  َفْقَس  :َؿوَل  ،هللِ
ْشتِْحَقوءَ  َوَفؽِ ِٓ ـْ  ا َقاوءِ  َحؼَّ  اهلل ِم َػاظَ  َأنْ  احْلَ  ََتْ

ْأَس  ـَ  ،َوَظك َوَمو افرَّ رْ  ،َحَقى َوَمو َواْفَبْط ـُ ـْ  ،َواْفابَِذ  اْدَْقَت  َوْفَتْذ  َوَما

ِخَرةَ  َأَرادَ  ْٔ ْكقَو ِزيـَيَ  َتَركَ  ا ـْ  ،افدُّ ـْ  اْشتَْحقَو َؾَؼْد  َذفَِؽ  َؾَعَؾ  َؾَؿ  َحاؼَّ  اهلل ِم

قَوءِ   . (999) ▬احْلَ

ٔ  ٖهزاٜكٍٛ ؾط١ًٝ ايذنقٛس عبذ ايععِٝ بذٟٚ :  سطاٍٛ   باٍٝ
ٕ  اهلل َٔ الٝا٤ سكٝك١ إٔ◘ اهلل   األَاٛس  ٖازٙ  مبذُاٛع  تهاٛ

 سٝااؤٙ  ْكاص  ػا٦ٝا  َٓٗا تشى َٔ ٚإٔ ،اييت رنشت يف الذٜح
 .َٓٗا تشى َا قذس ع٢ً

ٔ  ايقٓضٙبا  نُال ايشأغ سؿغ: األَٛس ٖزٙ ٚأٍٚ  ايؼاشى،  عا
٘  ٜطع ؾال ٘  ٚال طاادذا،  اهلل يػاري  سأطا  اهلل عبااد  عًا٢  ٜشؾعا

 ٚعاٙ َٚا سأط٘ غيؿ إٔ: َعٓاٙ ايشأغ ؾشؿغ: تؿصٝالٚ تهربا،
ِ  الٛاغ َٔ ٘ . ٚاألرٕ ٚايعاني  ٚايًظاإ،  ناايؿ ايؿاِ   ؾشؿعا

ٌ  ػاب١ٗ،  ؾٝ٘ َٚا الشاّ أنٌ بادقٓاب ٜهٕٛ ّ  ٚأنا  ميٓاع  الاشا
 ٚاداب،  ٚايؼش الشاّ عٔ ؾإَظان٘ ايًظإ ٚأَا ،ايذعا٤ قبٍٛ

                                                 

 .ٓ٘ األيباْٞٚسظ 3799ايرتَزٟأ شد٘  (حسـ) (999)
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٘  اياضٚس،  ٚػاٗاد٠  ٚايُُٓٝا١،  ايػٝبا١، ٚ ايهازب، ؾبقذٓب٘   ٚبا
 ٚأَا، املٛبكات َٔ ريو ٚنٌ ِ،عً بػري اهلل ع٢ً ايكٍٛ ٜهٕٛ
: األرٕ أَاا  إيٝا٘،  ايٓعش ي٘ جيٛص ال ملا ٓعشاي عٔ ؾبشؿعٗا ايعني

 ٚباارتى ٚايؿذااٛس، امٓااا إىل االطااقُاع باارتى ٜهاإٛ ؾشؿعٗااا
ٌ  إىل االطاقُاع  ٚبرتى ٚاملعاصف، ايكٝٓات إىل االطقُاع  َاا  نا

 سآٙ إرا املٓهش بقػٝري واؼب املظًِ ؾإٕ إيٝ٘، االطقُاع اهلل سشّ
ٕ  اطقُع ؾإرا مسع٘، أٚ ٘  يًُٓهاش  انْظاا  ال سقا٢  قًبا٘،  أيؿا

٘  ايشأغ سؿغ يف ٜٚذ ٌ.َٓهشا ٜٓهش ٚال َعشٚؾا ٜعشف  سؿعا
 ٜذ ٌؾال  ايؿِ، سؿغ ٚأَا إيٝ٘، ايٓعش ي٘ جيٛص ال َٔ ْعش عٔ
 .ػب١ٗ ؾٝ٘ َٚا سشاّ ؾٝ٘

 أَاش  قاذ  ايؿاشز  ٚسؿغ ايؿشز، ب٘ ؾاملشاد ايبطٔ سٛاٙ َا ٚأَا
َػُظاقا ظ:ؾكاٍ ب٘ اهلل ـْ َأْبَصاوِرِهْؿ َوََيْ اقا ِما ُؿاؾ فِّْؾُؿاْمِمـَِغ َيُغضُّ

اْؿ إِنَّ اهلل َخبِاٌر بِااَم َيْصاـَُعقَن ) اك َِلُ ـَ ( َوُؿاؾ 34ُؾُروَجُفْؿ َذفَِؽ َأْز

ـَ  َٓ ُيْباِدي َـّ َو ـَ ُؾاُروَجُف َػْظ َـّ َوََيْ ـْ َأْبَصوِرِه ـَ ِم فِّْؾُؿْمِمـَوِت َيْغُضْض

 َّٓ َـّ إِ  .ص39 - 39:ايٓٛسط غَمو َطَفَر ِمـَْفوِزيـََتُف

ٌ  ايكًاب  يضٕ ٚمما  األؼباا٤  إىل ايازٖاب  يف املََٓاات  تظااٖ
ٔ  ٚمتهِٝٓٗ األطباب، ألتؿ٘ ايشداٍ ـ  َا  ايعاٛس٠  عًا٢  ايهؼا
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 َعؼاش  اهلل ؾاتكني. ضشٚس٠ غري َٔ ٚملظٗا إيٝٗا ٚايٓعش املػًع١
ٔ  ؾاشٚدهٔ،  ٚاسؿعٔ املظًُات، ٕ  الٝاا٤  إٔ ٚاعًُا  ٚانمياا

 !.اآل ش سؾع أسذُٖا سؾع إرا ،قشْا٤

ٔ  ألٕ املٛت، رنش: ايشب َٔ االطقشٝا٤ سكٝك١ َٚٔ  رناش  َا
 ايًاازات َاأ ؾاتاا٘ َااا عًٝاا٘ ٖااإ ،َدياا٘ يًُااٛت ٚايؿٓااا٤ إٔ

ٔ  اآلد١ً، ؼًب َٔ ًٜضّ َا ٚأُٖ٘ ايعاد١ً،  اآل اش٠  أساد َٚا
ِ  الااؾعني  َٚاذح  ايذْٝا، ص١ٜٓ تشى بٓعُٝٗا ايؿٛص أٟ  ؾاشٚدٗ

وؾِظِ ظ:ؾكاٍ وؾَِظاوِت  ُؾُروَجُفؿْ  غَ َواحْلَ ـَ  َواحْلَ اـِِري ثِاراً  اهلل َوافاذَّ  ـَ
اـَِراِت  ؿ اهلل َأَظدَّ  َوافذَّ ْغِػَرةً  َِلُ  .ص35:األسضابط غَظظِقامً  َوَأْجراً  مَّ

ٌ ، ٚالٝا٤ امذٌ بني نبري ؾشم ٖٓاىإ ٛتٞ يف اهلل،   ؾامذا
ؾُأ امذاٌ    َٛقاـ،  ْقٝذا١  استباى: بأْ٘ ايٓؿع عًُا٤ ٜعٍشؾ٘

 ايعاَا١،  املٓاطبات يف املٓهش إْهاس عٔ قارهلابعع ايٓظا٤  عٓذ
 املٓهش، ٜٓهش ال ايٓاغ َٔ نجريٚ، ٚيٖٛا األعشاغ، نشؿالت

 ؾٝاا٤،  ياٝع  ٖازا  أتهًِ، إٔ اطقطعت َٚا اطقشٝٝت: ٜٚكٍٛ
ٔ  ْااتر  ؾامذٌَازَّٛ،   ذٌ ٖزا ٔ  دا ،  عا ..  اٛف  عا

 ٚال َٗطَٛا سك٘ ش٣ٜ.. ضعٝؿ١ ػخص١ٝ امذٛي١ ؾايؼخص١ٝ
 ْااتر  الٝاا٤  ٕإؾا .. متاَا ريو عهع الٝا٤ ٚيهٔ ب٘، ٜطايب
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ٞ  قُٝقٗاا  تظقؼاعش  ػخصا١ٝ  قٜٛا١،  ػخصا١ٝ  عٔ . نشميا١  ؾٗا
ٚ  ايكباا٥ض  تؿعٌ إٔ تظقعًٞ  ، ْٔ ٞ  ع ا ٍ  ☺  ُٖش ْٜاش ٠َ  َأَبا ٍ  : َقاا  َقاا
ٍُ ياَمنُ ♂:◘  اهلل س ُطٛ  ،ُصاْعَبيً  َوِشاتُّقنَ  بِْضعٌ  َأوْ  َوَشْبُعقنَ  بِْضعٌ  اإْلِ

َّٓ  إَِففَ  َٓ  َؿْقُل  وَؾَلْؾَضُؾفَ  ََذى إَِموَضايُ  َوَأْدَكوَهاو ،اهلل إِ ْٕ ـْ  ا  ،افطَِّرياِؼ  َظا

َقوءُ  ـْ  ُصْعَبيٌ  َواحْلَ ياَمنِ  ِم  .(992) ▬اإْلِ

٘  ـُعات  َٔ ػعب١ ٚطقني بطع َٔ ٜقهٕٛ ميإان ٕأ أٟ  ؾٝا
٘  ايؼعب ٖزٙ ٜزنش  ◘  ايٓ  إٔ ْالسغ، َََٚٓا صاس  ٚيهٓا
ٕ .ؾك  الٝا٤ رنش  إٔ عًا٢  صاشي١  يذاليا١  ْٗاا ا !!!اهلل طابشا

 سٝٝاا  نٓات  ٕإؾا ، ػاعب١  ٚايظاقني  يًبطاع  بٝذى طٝأ ز الٝا٤
 .ايؼعب بك١ٝ َعو اْطبطت

 ْٚٔ ٔٔ ع  ُ ش  اْب ٍ ☻  ُع ٍ  :َقا ٍُ َقا  واإليامن قوءُ احَل ♂:◘  اهلل س ُطٛ

 .  (993) ▬ُرأَخ  عَ ؾِ رُ  وِمَ دِ َح أَ  عَ ؾِ رُ  انذَ ؾَ  وقعً مجَ  ركوءُ ؿُ 

ٔ  داض٤  الٝاا٤ ا دالي١ صاشي١ عًا٢ إٔ   !!! إْٗاهلل طبشإ  َا
، ٚأْا٘ قاشٜٔ يإلمياإ إرا سؾاع أساذُٖا سؾاع       ميإان َهْٛات

 .اآل ش
                                                 

 .ٚايًؿغ ملظًِ 35 َظًِ، 9ٚ ايبخاسٟأ شد٘  (صحقح) (992)

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  58الانِ أ شد٘  (صحقح) (993)
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َالبظا٘   خيًاع ؾُٔ الٝا٤ أال ٜش٣ األٚالد  عٛس٠ أباِٝٗ ؾاال   
أَاَِٗ ؾقعٗش عٛست٘، ٚنزا ٜٓبػٞ ع٢ً ايضٚد١ أال ٜعٗاش َأ   

إال إرا بًػاٛا طأ املشاٖكا١     أَاّ أٚالدٖاا ٚ صٛصاا  دظذٖا 
ٚإٔ ٜعااٛد األؼؿاااٍ أال خيًعااٛا َالبظااِٗ   أَااانٔ ايٛضاا٤ٛ،

، ٚنازا  ٜٚعٗشٚا عٛستِٗ أَاّ إ ٛتِٗ نُا ٜؿعٌ أبا٤ِٖ َعِٗ
ٜٓبػٞ ايقؿشٜل بني األٚالد يف املطادع إرا بًػاٛا عؼاش ايظآني    

اَلِة َوُهْؿ َأْبـَا ♂:◘ يكٍٛ سطٍٛ اهلل  ْؿ بِوفصَّ ـُ َد َٓ وُء َشاْبِع ُمُروا َأْو

ُؿااقا َبْقااـَُفْؿ يِف  اا َوَؾرِّ ُبااقُهْؿ َظَؾْقَفااو، َوُهااْؿ َأْبـَااوُء َظْؼٍ ِشااـَِغ، َواَْضِ

، ٚنزا ٜعٛد األٚالد إٔ يؿعٛا أبصاسِٖ عأ  (994) ▬ اْدََضوِجعِ 
 .َؼاٖذ٠ ٚمساع الشاّ طٛا٤ عرب ايقؿاص أٚ ايؿٝذٜٛ ٚ اجملالت 

َُٚ ايٛاياذٜٔ إنقظابٛا   ٌ عٓاذ  ِعا َؿإرا سأ٣ األٚالد  ًل الٝا٤ 
سأ٣ األٚالد إٔ أٚيٝااا٤ األَااٛس  ؾااإراٖاازٙ ايصااؿ١ الُٝااذ٠،  

ّ   ٕٜػطٛ ; ؾاال ٜٓعاش ايشدااٍ إىل    أبصاسِٖ عٔ ايٓعاش يًشاشا
ايٓظااا٤ األداْااب بااٌ ٜػطاإٛ أبصاااسِٖ، ٚال تٓعااش ايٓظااا٤  
يًشداٍ األداْب بٌ ٜػططأ أبصااسٖٔ ٜٚشتاذٜٔ الذااب     

                                                 

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  495ايرتَزٟ أ شد٘  (صحقح حسـ) (994)
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 ٕٜػطااٛٛسِٖ ناازيو إرا سأ٣ األٚالد أٚيٝااا٤ أَاا، ٚايؼااشعٞ
ٚاألغااْٞ ..، ٜٚػطاٛا    ٢مسعِٗ عٔ مساع الشاّ ناملٛطٝك

عأ ايػٝبا١ ٚايُُٓٝا١ ٚايؼاقِ ٚايكازف ٚايٛقاٛع يف        أيظٓقِٗ
ٚال ٜاذ ًٛا يف  بٌ ٜهجشٕٚ َٔ رنش املٛت ، أعشاػ ايٓاغ ، 

، ٚال ًٜٗجٕٛ ٚسا٤ سطاّ ايذْٝا ايؿاْٞ ايطعاّ الالٍ إالبٝٛتِٗ 
 ًال الٝاا٤، ٖٚازا َصاذاقا      ؾبزيو طٝقعًِ األٚالد عًُٝا، 

َػظَ  َأنْ : ◘ يكٍٛ سطٍٛ اهلل  ْأَس  ََتْ ـَ  ،َوَظاك َوَمو افرَّ  َوَماو َواْفاَبْط

رْ  ،َحَقى ـُ ـْ  ،َواْفبَِذ  اْدَْقَت  َوْفَتْذ ِخاَرةَ  َأَرادَ  َوَم ْٔ ْكقَو ِزيـَايَ  َتاَركَ  ا ،  افادُّ

ـْ  ـْ  اْشتَْحقَو َؾَؼْد  َذفَِؽ  َؾَعَؾ  َؾَؿ قَ  َحؼَّ  اهلل ِم  .    (995) ▬وءِ احْلَ

* * * 

 خلـق الصـرب  -11

 ْكا٥٘ يف ٜضٜذ يًزٖب، نايٓاس ئًََُ االبقال٤َعاػش ان ٠ٛ، 
ٍ  نُا ٚصالبق٘، افُ  إِْباَراِهقؿَ  اْباَتَذ  َوإِذِ ظ:تعااىل  قاا  بَِؽؾِااَمٍت  َربُّ

َـّ  َُّف ـْ  َؿوَل  إَِموموً  فِؾـَّوسِ  َجوِظُؾَؽ  إِِّنِّ  َؿوَل  َؾَلََت تِل َوِم يَّ  َيـَوُل  ٓ َؿوَل  ُذرِّ
 . ص924:ايبكش٠ط غافظَّودِِغَ  َظْفِدي

                                                 

 .ٚسظٓ٘ األيباْٞ 3799ايرتَزٟ أ شد٘  (حسـ) (995)



، ونهىصىل ألٌ عنىاٌ اضغط عهً  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزس اضغط عهً

 ,Page Upنهًاوس عهً انعنىاٌ انًطهىب  فٍ انفهزس، وتىاسطح األَسز  انزر

Page Down ذنمم تٍُ انصفحاخ.  أو عجهح انًاوس 

 

 
116 

ٚقذ أَاش اهلل تعااىل عباادٙ املآََني بايقظاًض بظاالح ايصارب        
َو َيوظٚايصال٠ عٓذ ْضٍٚ ايبالٜا ٚاملصا٥ب قاٍ تعاىل: ـَ  َأَيُّ  افَِّذي

ااْزِ  اْشااَتِعقـُقاْ  آَمـُااقاْ  اااَلةِ  بِوفصَّ ـَ  َمااعَ  اهلل إِنَّ  َوافصَّ ااوبِِري  غافصَّ
 .ص953ش٠:طايبك

 ْٚٔ ٔٔ ط ْعَذ ع  ٍ ☺  ٚ قَّإص َأَبٞ ْب ًُِت: َقا ٍ   ٜ اا  :ُق ّٟ اهلل س ُطاٛ  َأ
ٍ   ب اَل٤ً َأػ ّذ ايِٓأغ ُجُؾ ♂:َقا إَْكبَِقوُء ُثؿَّ إَْمَثُؾ َؾوَْٕمَثُؾ، َؾُقْبَتَذ افرَّ

وَن ِديـُُف ُصْؾًبو اْصَتدَّ َباَلُؤُه، وَ  ـَ وَن يِف ِديـِاِف َظَذ َحَسِى ِديـِِف، َؾنِْن  ـَ إِْن 

ُف َيْؿِق  ـَ ُح افَباَلُء بِوفَعْبِد َحتَّك َيْسُ ٌي اْبُتِعَ َظَذ َحَسِى ِديـِِف، َؾاَم َيْزَ ِرؿَّ

  .(996) ▬ َظَذ إَْرِض َمو َظَؾْقِف َخطِقَئيٌ 

بأسبع١ أَٛس عٓذ يكا٤ ايعذٚ ٚريو بايصارب  ♣ ٚيكذ أَشْا اهلل 
َو َيوظاٍ تعاىل:ٚاملصابش٠ ٚايشباط ٚايقك٣ٛ، ق ـَ  َأَيُّ  آَمـُاقاْ  افَّاِذي

واْ  ُؼاقاْ  َوَرابُِطاقاْ  َوَصاوبُِرواْ  اْصِزُ ُؽاؿْ  اهلل َواتَّ طآٍ  غُتْػؾُِحاقنَ  َفَعؾَّ

 .ص299عُشإ: 

شضاا ايكًاب بكطاا٤ اهلل،    ٜهإٛ ب ايصرب عٓذ ْضٍٚ ايابال٤  ٚ
ٚسبع ايًظإ عُا ٜػطب اهلل ٚتكٝٝذ اكاٛاسح عُاا ٜػطاب    

                                                 

 .ٚصشش٘ األيباْٞ  2398ايرتَزٟ  أ شد٘  (صحقح) (996)
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ْٔٚ  اهلل، ّر ع اا ُ ١َ ُأ ٗ ااا ط ااًَ َُْعُت: َقاَيااْت َأِْ ٍ  ط اا ◘  اهلل س ُطااٛ
ٍُ ـْ  َمو♂:ٜ ُكٛ وظاهلل َأَمَرهُ  َمو َؾَقُؼقُل  ُمِصقَبيٌ  ُتِصقُبفُ  ُمْسؾِؿٍ  ِم و هللِ إِكَّ  َوإِكَّ
ا ِِل  َوَأْخؾِْػ  ُمِصقَبتِل يِف  ْأُجْرِِّن  افؾفؿَّ  غَراِجُعقنَ  إَِفْقفِ  َّٓ  ِمـَْفو َخْرً  إِ

ا فُ فَ  اهلل َأْخَؾَػ   .(997) ▬َخْرً

عٓاذ   ي٘ َٓضيا١ ععُٝا١   ايٓاغ أر٣ ع٢ً ايصربأ ٞ البٝب، 
 صٛصااا عٓااذ األَااش باااملعشٚف ٚايٓٗااٞ عاأ املٓهااش  ♣ اهلل 

ٌٔ ْٔاع َؾٚايذع٠ٛ إىل اهلل،  ْٗ ٔٔ ط  ْٔ َُع اُر ْب َ٘ ع  ِٕ ،☺ َأَبٝ ٍ  َأ  س ُطٛ
ٍ ◘  اهلل َظَؿ َؽْقًظو َوُهَق َؿوِدٌر َظَذ َأْن يُ  ♂:َقا ـَ ـْ   هللُـِْػاَذُه، َدَظاوُه اَم

ُه ا َ اَلِِْؼ َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َحتَّك ُُيَرِّ قِر  هللَُظزَّ َوَجؾَّ َظَذ ُرُءوِس اخْلَ ـَ احْلُ ِم

 . (998) ▬ اْفِعِغ َمو َصوءَ 

 ٖٚٓاى أطباب َع١ٓٝ ع٢ً ايصرب نجري٠ ْزنش َٓٗا:

اوقااٍ تعااىل:ظ   افقؼغ بحسـ اجلزاء، - 1 ااَم ُياَقفَّ افصَّ بُِروَن إِكَّ

 . ص99طايضَش:  غ (14َأْجَرُهؿ بَِغْرِ ِحَسوٍب)

ـَ ِماـ ظقاٍ تعاىل: افتلد بلهؾ ادصوْى، - 2 َوَفَؼْد َؾَتـَّاو افَّاِذي

                                                 

 .998َظًِ  أ شد٘  (صحقح) (997)

 .سظٓ٘ األيباْٞ ٚ 4777أبٞ داٚد أ شد٘  (حسـ) (998)
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َـّ اْفَؽااوِذبَِغ) ـَ َصااَدُؿقا َوَفااَقْعَؾَؿ َـّ اهلل افَّااِذي  غ(3َؿااْبؾِِفْؿ َؾَؾااَقْعَؾَؿ
 .  ص2طايعٓهبٛت:

ا ُيْساارًا )ؾَ قاٍ تعاىل:ظافقؼغ بوفػرج،  - 3 ( إِنَّ 5نِنَّ َمَع اْفُعُْسِ

 .ص6طايؼشح: غ(6) َمَع اْفُعْساِر ُيُْساً 

َمو َأَصوَب ِمـ قاٍ تعاىل:ظافقؼغ بلن اجلز  ٓ يرد ادصقبي،  - 4

َأَهو إِنَّ  ْزَ ـ َؿْبِؾ َأن كَّ َّٓ يِف ـَِتوٍب مِّ َٓ يِف َأكُػِسُؽْؿ إِ َْرِض َو ْٕ ِصقَبٍي يِف ا مُّ

 .ص22طالذٜذ:  غ (22)  اهلل َيِسرٌ َذفَِؽ َظَذ 

 اهللَوَأضِقُعاقْا قاٍ تعااىل:ظ  ، افقؼغ بلن اهلل َيى افصوبريـ - 5

وْا إِنَّ  َماَع  اهللَوَرُشقَفُف َوَٓ َتـَوَزُظقْا َؾَتْػَشُؾقْا َوَتْذَهَى ِرَُيُؽْؿ َواْصِزُ

( ـَ وبِِري   .ص46طاألْؿاٍ:  غ(46افصَّ

قااٍ تعااىل:   فبالء يرؾاع افادرجوت، افقؼغ بلن افصز ظذ ا - 6
ـَ إََماَقاِل ظ ا اقِ  َوَكْؼاٍص مِّ اقْف َواجْلُ ـَ اخْلَ ا ٍء مِّ ُؽْؿ بَِقْ َوَفـَْبُؾَقكَّ

ـَ ) وبِِري ِ افصَّ  . ص925طايبكش٠:  غ(155َوإكُػِس َوافثََّؿَراِت َوَبؼِّ

 ،اـووأؾعوفا أؿقافـوتز افقؼغ بلن اهلل تعوػ يبتع افعبود حتك ُي - 7
ُؽْؿ َحتَّاك ، قااٍ تعااىل:ظ  ايصادم َٔ ايهارب شاٝعٗؾ َوَفـَْبُؾاَقكَّ

ْؿ ) ـُ ـَ َوَكْبُؾَق َأْخَبوَر وبِِري ـَ ِمـُؽْؿ َوافصَّ طهُذ: غ (31َكْعَؾَؿ اْدَُجوِهِدي
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  .ص39

   صرب كل من الزوجني على اآلخر -1
٘  َاا  ع٢ً ايضٚدني َٔ ٚاسذ نٌ صرب ع٢ًايؼشع  سح  ٜالقٝا

 ٖازٙ  الطاقُشاس  طابٝال  داّ َٚاا  ممهٓاا  رياو  داّ َا اآل ش َٔ
ؾشح اهلل تعاىل اياضٚز باإٔ ٜصارب عًا٢      َكبٍٛ بؼهٌ ايعالق١

َـّ ظ صٚدق٘ قاٍ تعاىل : ِرْهُتُؿاقُه ـَ َـّ بِاوْدَْعُروِف َؾانِن  وُه َوَظاوِذُ

َعَؾ ا ثِر هللَُؾَعَسك َأن َتْؽَرُهقْا َصْقئًو َوََجْ ـَ ، ص 99ط ايٓظا٤:غ اً ؾِقِف َخْرًا 
اياضٚز باأال ٜهاشٙ صٚدقا٘ مًال       ◘ٚنزيو سح سطٍٛ اهلل 

ٍُ ؾكاٍط٤ٞ ؾٝٗا  ِرَه ♂:  ◘ اهلَل س ُطٛ ـَ ـٌ ُمْمِمـًَي، إِْن  َٓ َيْػَرْك ُمْمِم

 .(999) ▬ ِمـَْفو ُخُؾًؼو َرِضَ ِمـَْفو آَخرَ 
ٕ  كاذ ؾ اياضٚز;  طًبٝات ع٢ً ايصربٜٚٓبػٞ ع٢ً ايضٚد١   ٜهاٛ

٘  ايبٝات  يف املؼانٌ ٜؿقعٌ ذق ؿٝاّل، ايضٚز  أٚ األطاباب  ألتؿا
 ٜظاُض  ال ايبٝات  يف دٜهقاتٛسٜااّ  ايضٚز ٜهٕٛ قذ طبب، بذٕٚ

 ٚال ٚطا١ًٝ،  بهٌ صٚدق٘ ع٢ً سأٜ٘ ٜؿشػ إٔ ٜٚشٜذ باملٓاقؼ١،

                                                 

 .9469َظًِ أ شد٘  (صحقح) (999)
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 بكاشاسات  ٜٚؿاد٦ٗاا  املباس١، امٝاسات َٔ  ٝاس بأٟ هلا ٜظُض
 . ٝع١،ػآ  بأيؿااظ  ٜٚشَٝٗا ٜٚؼقُٗا ٜظبٗا ٚقذ ٚي١ًٝ، ّٜٛ بني

 تظاقٗني  إٔ يًُاشأ٠  ٜٓبػٞ ال صؿ١ ايضٚز طًبٝات ع٢ً ؾايصرب
ؾإٕ ريو  ٚدٌ عض اهلل عٓذ ٜطٝع ال ععُّٝا أدشّا ؾٝٗا ألٕ بٗا;

ْٔطببا يف د ٛيو اك١ٓ ، َؾ ٔٔ َنْعَب ع  ٍ  ُعْذش ٠َ ْب ٍ : َقا ٍُ  َقا  س ُطاٛ
ـَّ  ♂ : ◘ هلَلا ـْ َأْهِؾ اجْلَ ُؽْؿ ِم

ْؿ بِـَِسوِْ ـُ َٓ ُأْخِزُ ، َؿوُفقا: َبَذ َياو ش ِي؟َأ

 : ًْ ًْ َؿوَفا ًْ َأْو ُطؾَِؿا َرُشقَل اهللِ، َؿوَل: اْفَقُدوُد اْفَقُفقُد افَّتِل إِْن َطَؾَؿ

َٓ َأُذوُق َؽْؿًضو َحتَّك َتْرَ    .(999) ▬َهِذِه َكوِصَقتِل بَِقِدَك، 

 الصرب على املرض واملصائب -2
     ٔ أًٖاو   األ ٠ٛ أٚيٝا٤ األَٛس قاذ متاشػ أٚ مياشػ أساذا َا

ٕ  اهلل بكطاا٤  ٚايشضا٤ ،ؾعًٝو بايصرب ٚإٔ اهلل  بكاذسٙ  ٚانمياا
 َٓ ُيْسَلُل َظامَّ َيْػَعُؾ َوُهْؿ ُيْساَلُفقنَ ظ: ٜؼا٤ َا ًَه٘ يف ٜؿعٌ تعاىل

 .ص 23ط األْبٝا٤:غ
ٍ  أسػاذ  ٚقذ ٘  ايشطاٛ ٔ  ألَقا ٟ  اياذٚا٤  اياذٚا٤ٜ  ٚاياذٚا٤  املااد

  ٚاملظقؼؿٝات ا٤اااااألؼب يذ٣ ؾخربٙ املادٟ ايذٚا٤ أَا ايكشآْٞ

                                                 

 ٚسظٓ٘ األيباْٞ . 397ايطرباْٞ يف ايهبري أ شد٘  (حسـ) (999)
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 .ايؼإٔ ٖزا أٌٖ ِٖ ٚاكشاسني
 ايباااسد باملااا٤ االغقظاااٍٚ◘  ايعظااٌٚقااذ أسػااذ سطااٍٛ اهلل 

 يهٓ٘ ايذٚا٤ أْٛاع َٔ ايهٞ ٚرنش الذا١َ، ٚٚصـ يًُشُّٛ
 .ايذٚا٤ آ ش دعً٘

  زااٜقخ بػريٙ، أٚ شػااابامل ابقًٞ إرا األطباب ٜقخز املََٔٚ
 األؼبااا٤ إىل زٖبٜاا املااادٟ، ايااذٚا٤ عاأ ٜبشااح األطااباب

  ٜاارتى ايقااذاٟٚ ٖٚااٛ طااٝذ   ◘ؾشطااٍٛ اهلل  ٚاملظقؼااؿٝات
٘  تذا٣ٚ ؾكذ ، ٚاملََٓني املقٛنًني ٘  اياذٚا٤  ؼًاب  بٓؿظا  يٓؿظا
 . يػريٙ ٚٚصؿ٘

ٟ  ايذٚا٤ؾ  ٚاياذٚا٤  ٚاملظقؼاؿٝات،  األؼباا٤  ياذ٣  املقااح  املااد
 ع٢ً ؾٝكشأٙ ايهشِٜ املباسى ايععِٝ ايهقاب ٖزا يف املقاح ايكشآْٞ

٘  ع٢ً ب٘ تٝظش َا َٓ٘ ٜكشأ ،ْؿظ٘ ٘  أٚ ْؿظا ٘  ٜشقٝا ٔ  غاريٙ  با  َا
 .ٚدٌ عض اهلل بإرٕ ؾٝٓؿع ايصادقني، ايصالني املََٓني

ْٚزنش ٚيٞ أَش األطش٠ إٔ ٜذاٚٚا َشضاِٖ بايصذق١ ؾٗزا باب 
شز صاذق١  خيإٔ ٚيٞ األَش شاٍٚ ال جيب ايقػاؾٌ عٓ٘ ؾٝععِٝ 

 بوفصادؿي داووا مرضاوـؿ  ♂ :◘ب١ٝٓ ايؼؿا٤ يكٍٛ سطاٍٛ اهلل  
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 أ  أٚ َاضعر  َاشػ  َٔ س ٔص١ٍٜ أٚ مبصٝب١ بًٝت َٔ ٝاؾ ، (999)▬
ؾؿٞ ريو  بايصرب; عًٝو سبٝب، َٛت أٚ قشٜب ؾكذ أٚ َُْطٔ

ٍ تهؿري يًزْٛب ٚسؾع يًذسدات ،  ٍُ  َقا َماو  ♂ : ◘ هلَلا س ُطاٛ

ـِ َواُدْمِمـَِي يِف َكْػِسِف َوَوَفِدِه َوَموفِاِف َح   هللَتَّاك َيْؾَؼاك اَيَزاُل افَباَلُء بِوُدْمِم

 .(992) ▬ َوَمو َظَؾْقِف َخطِقَئيٌ 

 الصرب على وفاة الولد -3
 ايابعع  ؾٝٗاا  ٜكاع  ايايت  اكظا١ُٝ  ٚاملخاؼش ايعع١ُٝ ايؿنت َٔ

 ٚإمناا  ٚيقظاب،  ٜصارب  ؾاال  أٚٚياذٙ،  مباي٘ فٌ َصٝب١ بظبب
 .ٚاآل ش٠ ايذْٝا ؾٝخظش ٚجيضع، ٜصٝض

ُ ١، املشأ٠ أٍٜقٗا  َطًاٛبٌ  أٌَش ٚقذ سٙ اهلل قطا٤َ ع٢ً صرُبى املظً
ْٔ، َؾػشًعا ََٓو ٔٔ َأْ ٔع ع  ٞ  َ اَيُو ْب ُ٘، هلُلا س َض ٍ  ع ْٓ ّٞ َ ِش: َقا  ايَِٓب
٢ًَّ َ٘ اهلُل ص  ْٝ ًَ ِ  ع  َّ َْش َأ٠ُ ٚ ط  ٍ   َقْبٕش، َعْٓذ  ت ْبَهٞ َبا ِؼال ا♂: َؾَكاا  هللَاتَّ

ي ِْ َؾٔإَِْو ع ٓرٞ، ٔإَيَْٝو: َقاَيْت ▬َواْصِزِ َُُصاٝب َقٞ،  ْبُتص  َي ِْ  َب  ٚ َيا
،ُ٘ ٌ  ت ْعٔشِؾ ٗ ا َؾَكٝ ُ٘: َي ّٞ ٔإِْ ٞر  ب ااب   َؾَأت اتْ  ،◘ ايَِٓب ِْ  ،◘ ايَِٓبا ًَا  َؾ

                                                 

 أبو الشيخ يف الثواب وحسنه األلباين   . أخرجه ( حسـ) (111)

 .ْٞٚصشش٘ األيبا 2399ايرتَزٟ أ شد٘  (حسـ صحقح) (992)
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ُٙ ت َذْذ ِٛاَبني ، َعْٓذ  ِْ: َؾَكاَيْت ب  ٍ  َأْعٔشِؾَو، َي ْزُ ِظـْاَد ♂: َؾَكا اَم افصَّ إِكَّ

ْدَمِي إُوَػ   ؾع٢ً قظبني،احمل ٚأدش ثٛاب ِ ُعع  ٚهلزا، (993) ▬افصَّ
 ٚإٔ بٗاِ،  ٜٚكقاذٚا  ايصاحل، بظًؿِٗ ٜقأطٛا إٔ أٚيٝا٤ األَٛس

 ٜصب   سٝح ،◘ اهلل بشطٍٛ َصابِٗ املصا٥ب عٓذ ٜقزنشٚا
، ؾكذ َات نٌ ٚيذٙ إال ؾاؼُا١  َٓ٘ أنرب ٚال أػذ َصابّا َظًِ

٘  عٓ٘ صض ٚيكذسضٞ اهلل عٓٗا يف سٝات٘،  ٍ  أْا إَِذا َماوَت  ♂:قاا

دَِاَلَِْؽتِِف: َؿَبْضُتْؿ َوَفاَد َظْباِدي، َؾَقُؼقُفاقَن: َكَعاْؿ،  هللُاَوَفُد افَعْبِد َؿوَل 

َؾَقُؼقُل: َؿَبْضُتْؿ َثَؿاَرَة ُؾاَماِدِه، َؾَقُؼقُفاقَن: َكَعاْؿ، َؾَقُؼاقُل: َماوَذا َؿاوَل 

َجَع، َؾَقُؼقُل ا : اْبـُقا فَِعْبِدي َبْقًتو يِف هللَُظْبِدي؟ َؾَقُؼقُفقَن: مَحَِدَك َواْشَسْ

ًَ احَلْؿدِ اجَل  قُه َبْق  .(994) ▬ـَِّي، َوَشؿُّ
٘  َصٝبق٘ يف املََٔ ٜظًٓٞ مما أَشإ ٖٓايوٚ  هٓقا٘،  عٓاذ  ٜٚعٝٓا
 :ْاظشٜ٘ ٚأَاّ عٝٓٝ٘ ْصب َبق٢ً نٌ ٜطعُٗا إٔ ٜٓبػٞٚ

ٌ  عض هلل ًَو َٚاي٘ أًٖ٘ إٔ ٜعشف إٔ: األٍٚ األَش  عًا٢  ٚدا
٘  اهلل ٙأ ز ؾإرا ٜذٙ، يف َا ع٢ً أًَٝٓا إال يٝع ٚأْ٘ الكٝك١،  َٓا

                                                 

 . 9283ايبخاسٟ أ شد٘  (حسـ) (993)

 .ٚسظٓ٘ األيباْٞ 9929ايرتَزٟ أ شد٘  (حسـ) (994)
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ٛ  ايعباذ  ؾًاٝع  صاسبٗا، إىل األَا١ْ سد ؾهأْ٘ ٟ  ٖا  أٚداذ  اياز
ٛ  يزيو الكٝكٞ املايو ٚإمنا ايؼ٤ٞ، ٛ  ٚداٌ،  عاض  اهلل ٖا  ٖٚا

 .ٜؼا٤ نٝـ ٜشٜذ ؾُٝا املقصشف
 إٔ ٜعًِ إٔ عًٝ٘ ؾٝذب اهلل إىل ايعبذ َصري داّ َا :ايجاْٞ األَش
 آداّل، ٚأ عاداّل طٝرتنٗا ٚأْ٘ ؼايت، َُٗا قصري٠ ايذْٝا ٖزٙ
ٌ  باال  َش٠ أٍٚ ُ ًَل نُا سب٘ طًٝك٢ ٚأْ٘  ٚإمناا  َااٍ،  ٚال أٖا

ـ  نازيو  األَش نإ ٚإرا ٚط٦ٝات٘، ؾظٓات٘ طًٝكاٙ  ٜؿاشح  ؾهٝا
 !ملؿكٛد  ٚيضٕ مبٛدٛد

 تربية األوالدالصرب على  -4
 األٚالد ػااكا٠ٚٚ األٚالد تشبٝاا١ عًاا٢ؾصاارب ايااضٚز ٚايضٚداا١ 

ايااذعا٤ َاأ شا أدااش ععااِٝ ٚعًُٝٗااا إٔ ٜهجاا ؾٝاا٘ َِٗؼااانًٚ
يف ايذْٝا ٚاآل ش٠ ٜٚقذٓبا ايذعا٤ عًا٢  هلِ ظعاد٠ بايألٚالدُٖا 
َٓ  ♂:  ◘يكٍٛ سطٍٛ اهلل أٚالدُٖا  َٓ َتْدُظقا َظَذ َأْكُػِساُؽْؿ، َو

ـَ اهللِ  َٓ ُتَقاؾُِؼاقا ِما َٓ َتْدُظقا َظَذ َأْمَقافُِؽْؿ،  ْؿ، َو ـُ ِد َٓ َتْدُظقا َظَذ َأْو

 .(995) ▬و َظَطوٌء، َؾَقْسَتِجقُى َفُؽؿْ َشوَظًي ُيْسَلُل ؾِقفَ 

                                                 

 . 3999َظًِ  أ شد٘  (صحقح) (995)
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ٚمماا ٜعاني    ،ايٛيذؼكٞ ؾٝظقذاب قذ ٜٚيذٙ ع٢ً ايٛايذ  ؾذعا٤
 ؾٗازا : ٚاآل اش٠  ايذْٝا يف ايرتب١ٝ ؾطا٥ٌ اطقشطاسع٢ً ايصرب 

 ناْٛا األٚالد صًض ؾإرا ٚايقشٌُ، ايصرب ع٢ً ايٛايذ ٜعني مما
ٛ  َٛت٘، عذب ي٘ األدش نٜصاٍ ٚطبًبا ايذْٝا، يف ي٘ عنٕي قش٠َ  ٚيا

 .تبعقِٗ َٔ ٜٚظًِ ػشِٖ، ٜهـ إٔ إال ريو َٔ ٜأت٘  
: األٚالد تشبٝاا١ يف ٚايقؿااشٜ  انُٖاااٍ عٛاقااب اطقشطاااسٚ 

ِ  ٜٓؿو ٚئ أٚالدٙ، ؾاألٚالد ٍ  عآٗ ٔ  ؾاا  ؾاإرا  األساٛاٍ،  َا
ِ  يف ٚقصاش  أًُِٖٗ ٘  يف ػاٛن١  نااْٛا  تاشبٝقٗ  اياذْٝا،  يف سًكا
 .اآل ش٠ يف يًعكاب يقعشض٘ طبًبا ٚناْٛا

  * * * 
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