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َِّ ودددـ يوا َأ ُْػًدددـَن َوودددـ  دددق نت  دددَ ْغِػاُه وكعدددقأ نِدددن ًْ دددَ ِعقـُُف َوَك ًْ َ َكْحَؿدددّلُِلُهَ َوَك
ِ
َّ
ِ
إِنَّ اْْلَْؿدددّلَِل ِ

 َٓ َّٓ اهلل َوادّلِله  َٓ إََِّل إِ َأعامقـَن وـ هيّلِله اهلل َؿََل وضؾ َقُف َووـ يضدؾؾ َؿدََل ددنلي َقدُفَ َوأْ دفّلِل َأن 

ّلًِلا ؿَّ  َعٌّلِله َوَاُ ققف. ييؽ َقُف َوأْ فّلِل َأن ُُمَ

ؾُِؿقنَ ▬ ًْ َّٓ َوَأ ُْ ْؿ ُو َـّ إِ َ َاؼَّ ُتؼنتِِف َوٓ ََتُقُت َِّ ُؼقا ا ـَ آَوـُقا اتَّ ِذي َن اقَّ  (1)♂ين َأهيه

ـْ َكْػٍس واِاّلَِلٍة َوَخَؾَؼ ِوـْفن َزْوَجفدن َوَند َّ ِودـُْفام ▬ ُؽُؿ اقَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِو ُؼقا َانَّ َن اقـَّنُس اتَّ ين َأهيه

ـِقٌنً اِ  َ فنَن َعَؾْقُؽْؿ َا َِّ َْاانَم إِنَّ ا ْٕ َ اقَِّذي َتًنَئُؾقَن نِِف َوا َِّ ُؼقا ا ًٓ َفثرِياً َوكًِنًء َواتَّ  (2)♂جن

ًٓ َ ّلِِليّلِلًا ُيْصؾِْح َقُؽْؿ َأْعامَقُؽْؿ َوَيْغِػْا َقُؽْؿ ُأكُ ▬ ْق ـَ ـُقُققا  َ َو َِّ ُؼقا ا ـَ آَوـُقا اتَّ ِذي َن اقَّ ْؿ قَنؽُ ين َأهيه

َ َوَاُ قَقُف َؿَؼّلِْل ؿنَز َؿْقزًا َعظِقامً  َِّ ِع ا
ـْ ُيطِ  .(3)♂َوَو

ن َنْعّلُِل:  َأوَّ

ددّلَِلَ نُ َنَ َوُفددؾَّ ؿدد ُُوددقِا ُُمْ ْٕ ددّلٍِلَ َوَيَّ ا ؿَّ ـَ اْهَددّلِْلِي َدددّلِْلُي ُُمَ دد ًَ َ َوَأْا
ِ
ِننَّ َأْصددّلَِلَ  اْْلَددّلِِليِ  فَِ ددنُب اهلل

ّلَِلَ ٍة نّلِِْلَعٌةَ َوُفؾَّ نّلِِْلَعٍة َوََلَقةٌ     .ُُمْ
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أهيدددددن إاٌدددددة اخموـدددددقن وإخدددددقة اخًدددددؾؿقنَ ودددددع ددددددذا اق دددددفا اقعظدددددقؿ اخٌدددددنا َ  دددددفا اهلل 

كـن وأاٌ ـنَ دذه اققـػدة أهيدن إخدقة تـطؾدؼ ودـ اد امودف هبدذا  ☺ اخحامَ كؼػ وـػة وع إخقا

 .صقنوف قألوة ☺ عىل صقنوفَ ويع اقـٌل ☺ اثـناقذي اق فا اقعظقؿ اخٌنا َ 

دددُف -يع صدددقنوف قألودددةَ فدددام جدددنء ي اْلدددّلِلي  اقصدددحقح اقدددذي اواه ا ودددنم وًدددؾؿ  ؿؼدددّلِل َاِِحَ

َأْؿَضددُؾ اقَصددَقنِم َنْعددّلَِل َاَوَضددنَن َ ددْفُا »ـددن :  ☺ أن اقـٌددل    وددـ اددّلِلي  أي دايدداة -اهللُ 

ْقؾِ  ََلةِ َنْعّلَِل اْقَػِايَضِة َصََلُة اقؾَّ ُم َوَأْؿَضُؾ اقصَّ  اْخَُحاَّ
ِ
َِّ َ اواه ا ونم وًؾؿ واقؾػظ قفَ واواه (1)«ا

.  أبق لاول واقـًنئلَ واقرتوذي واواه انـ ونجة خم ًلا

يع هددذه إوددة صددقنم  ددفا اهلل اخحددامَ  ☺ اقـٌددل ؿػددل دددذا اْلددّلِلي  اقعظددقؿ اخٌددنا  أنَّ 

 أن أؿضددددؾ اقصددددقنم نعددددّلِل اوضددددنن صددددقنم  ددددفا اهلل يٌددددَػ  ☺ دددددذا اقصددددقنم اقددددذي يعددددف اقـٌددددل

 اخحام.

ا وددن صددح ة صددقنم دددذا اق ددفا نؽنوؾددفَ وٓ يعددنا  دددذوي دددذا إ ددناة إؼ ا دد حٌنب و ددـقَّ 

ِددله  » :☺ أن اقـٌددل -َاِِضَ اهلُل َعـَْفددن-وددـ اددّلِلي  عنئ ددة  ـِ اقـٌَّ َيُصددقُم َ ددْفًاا َأْفَثددَا  ☺ ََلْ َيُؽدد

ٌَنَن ُفؾَّفُ  ُف َفنَن َيُصقُم َ ْع ٌَنَنَ َؿِنكَّ ـْ َ ْع ؾِقًَل َفنَن »َ وي اواية:  (2)«ِو ـَ  َّٓ ٌَنَن إِ  .(3)«َيُصقُم َ ْع
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ودن فدنن يصدقم ي  دفا  ☺ اقـٌدل أنَّ  -َاِِضَ اهلُل َعـَْفدن-ؿفؽذا أخربت أم اخموـػ عنئ دة 

ددن ـققددف ☺نعددّلِل اوضددنن أفثددا  ددن فددنن يصددقم ي  ددعٌننَ دددذه اؽنيددة ؿعؾددف  اوايددة ي  ☺ َأوَّ

مُ » :☺ صحقح وًؾؿ نـصف  اْخَُحاَّ
ِ
َِّ  .(1)«َأْؿَضُؾ اقَصَقنِم َنْعّلَِل َاَوَضنَن َ ْفُا ا

وَل يدد ؿؽـ وددـ  َ☺ نددذقؽ إكددام فددنن ي آخددا اقنتددف ☺ وهددذا ـددن  اقعؾددامء: ؿؾعددؾ إخٌددناه

 ☺ ن اقـٌدلَ ؿؽدقفدنن يطداأ قدف ودـ اقطدقاائ ودن ٓ يطداأ قغدريه ☺ اقـٌدلصقنم أقؽَ أو أن 

ؿدددنن أقدددؽ ٓ يدددّلِل  عدددىل أ دددف ي ؼدددّلِلم صدددقنم  َثٌددم ودددـ ؿعؾدددف أ دددف صدددنم  دددفا اهلل اخحدددام نؽنوؾددفَل ي

 .☺ وؼّلِلم عىل ون وال وـ اؽنية ؿعؾفَ نلي دق وأول ☺  عٌنن عؾقفَ نؾ ـققف

أؿضدددؾ اقصدددقنم نعدددّلِل اوضدددنن  دددفا اهلل اخحدددامَ وأ دددف َل يدددال  اخؼطدددقع ندددف أنَّ وعؾقدددف: ؿقؽدددقن 

 أطؾؼ. ☺ يصنم إٓ ـؾقؾف فام جنء ي صقنم  عٌننَ وإكام اقـٌل ف ختصقص ي أ

ًٌن قؾًـة قؼققف  .☺ وعؾقف: ؿؾق صنم ا كًنن  فا اهلل اخحام فؾف قؽنن وصق

 ادّلِلي  ا دق  اهلل ؿعىل فؾ ان  أهين إاٌةَ  ٌدم ؿضدقؾة صدقنم ددذا اق دفا اخٌدنا  ندـَص 

َـّ آفّلِل إينم اق ل تصنم ي دذا  َ☺  اق فا اقعظقؿ: تن قعنء وعن قااء.قؽ
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ؿػددل صددحقح ا وددنم وًددؾؿ وددـ  َ☺ عـددف أوددن عن ددقااء ؿؼددّلِل وال ؿقفددن اقددـص أيًضددن اقؼددقي

دـََة  » :☺ أن اقـٌل اّلِلي  أي ـ نلة   ًَّ ـْ َصْقِم َيدْقِم َعنُ دقَااَءف َؿَؼدنَ : ُيَؽَػدُا اق ُ ِ َؾ َع

نِوَقةَ   . (1)«اْْلَ

 دد ؾ  ☺ أن اقـٌددل ¶نددـ عٌددنس وجددنء أيًضددن ي اقصددحقحػ وددـ اددّلِلي  عٌددّلِل اهلل 

دددّلِِلَم  »فدددام ي اقصدددحقحػ:  ¶ عدددـ صدددقنم يدددقم عن دددقااء ؿؼدددن  أقدددؽَ وـدددن  اندددـ عٌدددنس ـَ

ِله  : َددَذا َيدْقٌم َصدنقٌِح اَخّلِِليـََة َؿَاأَى اقَقُفقَل َتُصقُم  ☺ اقـٌَّ دنُققا ـَ َيْقَم َعنُ قَااَءَ َؿَؼنَ : َودن َددَذافَ 

دنَ : َؿَل َدن َأَادؼه نُِؿقَ دك ِودـُْؽْؿَ  ـَ ـْ َعدّلُِلَوِدْؿَ َؿَصدنَوُف ُوقَ دكَ  ِئقدَؾ ِود ا ُ َنـِدل إِْهَ َِّ ك ا َدَذا َيْقٌم َكجَّ

عددـ صددقنم يددقم  ☺ عددىل يدداي اقـٌددل نددؾ جددنء عـددّلِل وًددؾؿ وددن يددّلِل  َ (2)«َؿَصددنَوُفَ َوَأَوددَا نِِصددَقنِوفِ 

ِدلَّ  »عـ صقنم يقم عن قااء ؿؼن :     عن قااءَ ؿؼّلِل   ؾ انـ عٌنس  ☺ َون َاَأيُْم اقـٌَّ

َّٓ َددددذَ  ِه إِ دددَؾُف َعدددىَل َؾددرْيِ ى ِصدددَقنَم َيددْقٍم َؿضَّ ددْفَا َيْعـِدددل َ دددْفَا َيَ َحدداَّ ا اقَقدددْقَمَ َيددْقَم َعنُ دددقَااَءَ َوَددددَذا اق َّ

َ ؿلؿضؾ اقصقنم عدىل ا طدَل  صدقنم اوضدنن ٕ دف صدقنم ؿايضدةَ وـدّلِل أوجد  اهلل  (3)«َاَوَضننَ 

ددِذَي ُأ ددِ َ  ▬ :▐ عددىل إوددة صددقنوفَ ؿؼددن  ▐ ُن َ ددْفُا َاَوَضددنَن اقَّ ِؿقددِف اْقُؼددْاآ

ْفَا َؿْؾَقُصْؿفُ  نِن َؿَؿـ َ ِفّلَِل ِوـُؽُؿ اق َّ ـَ ـَ اْهّلَُِلى َواْقُػْا  .(4)♂ُدّلًِلى َقؾـَّنِس َوَنَقـَنٍت َو
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دددددددن ـٌدددددددؾ اوضدددددددننَ ؿؾدددددددام ؿدددددددا  اهلل ًٌ  أودددددددن عن دددددددقااء أهيدددددددن إاٌدددددددة ؿؾؼدددددددّلِل فدددددددنن صدددددددقنوف واج

وجدددقب صدددقنم ددددذا اققدددقم ونؼدددل صدددقنوف  -َعددد َّ َوَجدددؾَّ -اهلل صدددقنم اوضدددنن كًددد  ▐ 

ًٌّن وهذا فنن اقـٌل  ي حااه لون  نئا إينم. ☺ وً ح

َـّ اق َّنِ دعَ  » ٌم عـف فام جدنء ي اقصدحقح ـدن :  ☺ كفإ ؿ  َُصدقَو َٕ ننِدٍؾ  ـَ ـْ َنِؼقدُم إَِؼ  َ  (1)«َقدِ 

 وَل يصؿ اق ن ع. ☺ اقـٌلوونت 

ؿؽددددنن انصددددؾ اقًددددـة اقددددقاالة واْلددددلخقأة وددددـ عؿددددقع إانليدددد  ؿضددددقؾة صددددقنم عن ددددقااء 

أاال أن خينقػ ندذقؽ ودن عؾقدف صدقنم ؾدري اخًدؾؿػ اقدـام فدنكقا إكام  ☺ وتن قعنءَ ٕن اقـٌل

َـّ  »أن خيددنقػفؿ ؿػددن :  ☺  ددقااءَ ؿددلاال اقـٌددليصددقوقن يددقم عن َُصددقَو َٕ ننِددٍؾ  ـَ ـْ َنِؼقددُم إَِؼ  َقددِ 

 َ خمنقػة ْلن عؾقف اققفقل ي صقنم عن قااء وآـ صنا عىل أقؽ. (2)«اق َّنِ عَ 

وكصددددقم وهدددذا اقًددددـة اقؽنوؾددددة اْلددددلخقأة ودددـ عؿددددقع اقـصددددق  أ ـددددن كصدددقم يددددقم تن ددددقعنء 

فددذقؽ يددقم عن دددقااءَ ويددقم تن دددقعنء عددىل اًددد  وددن أخدددربت نددف ا فدددنت اقا ددؿقة عـدددّلِلكن ي 

وكحدددـ ك ؼقدددّلِل ندددذقؽ فدددام ك ؼقدددّلِل هبدددذا ي صدددقنم اوضدددنن وا ددداوج ودددـ اوضدددنن ؿقؽدددقن  َنَللكدددن

 ..اقـنس وؾ وػ نام تااه ا فنت اخً ققة اخعـقة طنْلن أهنن تع ؿّلِل اؤية اهَل 
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 ☺ ددددذا اقصدددقنم أهيدددن إاٌدددة اقدددذي والت ؿضدددقؾ ف ي  دددفا اهلل اخحدددامَ  دددؿ افددد  اقـٌدددل

وأفّلِل وـ صقنم اخحام عىل صقنم عن قااء وتن قعنءَ دذا قدف ُنْعدّلِل عظدقؿَ وتؾدؽ اققـػدة اق دل 

 عـّلِلدن.يـٌغل أن كؼػ 

ايددنلةَ أوددة عظقؿدةَ أوددة ققًددم تننعدة ٕاددّلِل وددـ اقٌؽددَ وٓ أوددة ا  دَلم أوددة  نَّ إأهيدن إاٌددة 

  ددنقؽة وًددؾؽ أاددّلِل  ددـ  ددٌؼفن وددـ إوددؿَ إكددام دددل أوددة ا دد ؼؾم نددقال عظددقؿ كدد   عددىل اقـٌددل

ييعدددددة ▐  ٕودددددػَ كددددد   اقدددددقال عؾقدددددفَ ويع اهللاقـٌدددددل ا َ☺ ا دددددق  اهلل ☺

عظقؿدددةَ ددددذه اقؽددديعة اخٌنافدددة ـنودددم عدددىل اق ؿقددد َ هدددذا فنكدددم ددددذه إودددة اخٌنافدددة خدددري أودددة 

آلم ▐  خددري أوددة عددىل ا طددَل  وـددذ أن خؾددؼ اهلل ☺ أخاجددم قؾـددنسَ أوددة ُمؿددّلِل

 دذه إوة أؿضؾ إوؿ. َ☺ عؾقف اقًَلم وإؼ أن ياث اهلل إا  ووـ عؾقفنَ إؼ كٌقتف

وقؽدددـ ٓندددّلِل أن كعؾدددؿ أن اقثقدددنت ددددذه اقػضدددقؾة اقعظقؿدددة هدددذه إودددة اخٌنافدددة إكدددام اقثقدددنت 

عددىل  ددنئا إوددؿ ٕهنددن أوددة ▐  ـنوددم عددىل أوددقا ٓنددّلِل أن كدد ػطـ إققفددنَ َل يػضددؾفن اهلل

لوقا يـٌغددل أن كؾ ػددم إققفددن وأن نددعانقددةَ أو ٕن كٌقفددن دن ددؿلَ وإكددام ؿضددؾفن عددىل  ددنئا إوددؿ 

كؼددػ عـددّلِلدنَ ؿددام أاقجـددن ي دددذه إزوددنن اق ددل تَلطؿددم ؿقفددن أوددقاج اقػدد ـَ واق ددل اخ ؾطددم 

وكحددددـ ي دددددذه إيددددنم أن كدددد ػطـ هددددذه  ؿقفددددن اخػددددندقؿَ واق ددددل اصددددؾم ؿقفددددن وددددن اصددددؾَ ٓنددددّلِل

وأن ▐  وأن ك ؿًؽ ننقؼقاعّلِل وإصدق َ وأن يعؾدؿ ا كًدنن أن عٌدنلة اهللإوقاَ 
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يؼدددقم أودداه عدددىل ؿفدددؿ وجددقله ي اْلقدددنة يـٌغددل أن يؼدددقم عددىل عٌقليدددة  دددنخة وددـ فدددؾ  ددٌفةَ وأن 

وٓ يًدد ّلِلاجف أاددّلِل عددىل دنويددة ٓ يـٌغددل وعددىل نصددرية وعددىل ؿاـددننَ ؿددَل ي َلعدد  أاددّلِل نعؼؾددفَ 

 نعؾؿ. -َع َّ َوَجؾَّ -أن يًؾؽفنَ وإكام يعٌّلِل اهلل عىل نصريةَ يعٌّلِل اهلل 

ننٕلقددةَ ؿؾدد ـ  ددلن ـل وددـ فددؾ أقددؽ وهددذا عاؿـددن اهلل وعاؿـددن ا ددققف وعاؿـددن ليددـ ا  ددَلم 

نئؾ دددذه اي أجٌ ددؽ ننٕلقددةَ وقدد ـ  ددلن ـل وددـ كٌقددل أجٌ ددؽ ننٕلقددةَ وقدد ـ  ددلن ـل عددـ ؿضدد

 .☺ إوة أجٌ ؽ ننٕلقة اْللخقأة وـ ف نب اهلل ووـ  ـة ا ق  اهلل

 ون أاقجـن إؼ تؾؽ اقٌصريةَ وون أاقجـن إؼ وعاؿدة اقػاـدننَ وودن أاقجـدن إؼ أن كعٌدّلِل اهلل

 َعدىَل َنِصدرَيٍة َأ َدْن ▬ :▐ ـةَ ـن عىل كقا ونقَ ▐ 
ِ
ِّ ـُْؾ َددِذِه َ ٌِقِغ َأْلُعدق إَِؼ ا

ٌََعـِل ـِ اتَّ ـَنكنً ▬ :▐ َ وـن (1)♂َوَو ُؽْؿ ُؿْا َ ََيَْعؾ قَّ ِّ ْ ا ْ َإن َت َُّؼقا ـَ آَوـُقا ِذي َن اقَّ  .(2)♂يِن َأهيه

اخعددّلِلولة اخعؾقوددةَ ا ددك تؽددقن وعاؿ ـددن نػضددقؾة تعددنققا أهيددن إاٌددة كعددقا ي دددذه اقددّلِلـنئؼ 

 دذه إوة وٌـقة عىل أ س و قـةَ ووٌـقة عىل عؾؿ اا  .

هن ودـ تؽديع عظدقؿ وودـ ييعدة  -َع َّ َوَجؾَّ -إن ؿضقؾة دذه إوة إكام تاجع ْلن يع اهلل 

  ؿحة ـنئؿة عىل اق قاقّلِل وعىل اقًفققة وعىل اققن.

                                       
  108:، اآليةيوسفسورة  ((1

  29:، اآليةاألنفالسورة  ((2
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لؿضدددؾ أؿضدددؾ إ ٌقدددنءَ ؿ▐  قفدددن اقدددذي جعؾدددف اهللؿضدددقؾة ددددذه إودددة تاجدددع إؼ كٌ

 .☺ إ ٌقنء كٌقـن ُمؿّلِل

ااجعة إؼ أن ف نهبن أعظؿ اقؽ   عىل ا طَل َ ودق وفقؿـ عىل فدؾ اقؽ د َ وددق ف دنب 

 اقؼاآن.▐  اهلل

ئع وأؿضددددددددؾ اقدددددددددن أعظددددددددؿ اقددددددددييع فدددددددد نَّ ـنئؿددددددددة عددددددددىل أ ئع عددددددددىل ا طددددددددَل  ٕن اهللدؽا  ؽا

 جعؾ ؿقفن وـ اق قًري واقًفققة واققن ون َل يؽـ ي ييعة  ننؼة.▐ 

وزل عىل أقؽ أن دذه إوة تاجع ؿضقؾ فن أيًضن كظًاا قعؿؾفن اقصنقح إؼ آخدا اق ودنن عدىل 

ـَ َعدىَل »ي اْلّلِلي  اقصحقح:  ☺ ـةَ فام ـن كقا ونصرية ونقَ  ـْ ُأوَّ ِل َظنِدِاي ُ  َطنِئَػٌة ِو َٓ َتَ ا

 َوُدْؿ َفَذقَِؽ 
ِ
ـْ َخَذَهُْؿَ َا َّك َيْلِِتَ َأْوُا اهلل ُدْؿ َو َٓ َيُيه  .(1)«اْْلََؼَ 

َ ا إودددؿ ي ا ـدددةأخددداةَ ؿفدددل أفثدددؿٌؼدددنء ددددذه اقٌصدددرية ي ددددذه إودددة جعؾفدددن خدددري أودددة ي 

أن     وقؼددّلِل صددح نددذقؽ اْلددّلِلي  فددام جددنء عـددّلِل وًددؾؿ وددـ اددّلِلي  عٌددّلِل اهلل نددـ وًددعقل

نَ : َأَون َتْاَوْقَن َأْن َأَون َتْاَوْقَن َأْن  »ـن :  ☺ اقـٌل ـَ َكنَ ُ ؿَّ  ْ ـَنَ : َؿَؽربَّ َتُؽقُكقا ُاُنَع َأْدِؾ اْ َـَِّةف 

َْاُجدق َأْن َتُؽقُكدقا َ دْطَا َأْددِؾ اْ َـَّدةِ  َٕ دنَ : إََِل  ـَ َكدنَ ُ دؿَّ  ْ ـَنَ : َؿَؽربَّ َ  (2)«...َتُؽقُكقا ُ ُؾَ  َأْدِؾ اْ َـَِّةف 

                                       
 ( صحيح البخاري ومسلم.(1

 ( صحيح البخاري ومسلم.(2
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كصددػ أدددؾ ا ـددة فددام ي اوايددة وًددؾؿ وددـ دددذه إوددة اخٌنافددة ودددذا ااجددع إؼ ليؿقوددة اقعؿددؾ 

 اقصنقحَ وإؼ ليؿقوة اقػاـدنن ي ددذه إودة اخٌنافدةَ ندؾ جدنء ي خدناج اقصدحقحػ أن اقـٌدل

َ َ اَم  »ـدددن :  ☺ دددوَن َوِونَئدددُة َصدددػ  ـْ َ دددنِئِا َأْددددُؾ اْ َـَّدددِة ِعْؽُ دددِةَ َوَأْاَنُعدددقَن ِوددد ُوَّ ْٕ ـْ َددددِذِه ا ُكدددقَن ِوددد

َُوؿِ  ْٕ  . (1)«ا

أي نؿجؿددقع اقـصددق  ؿفددذه إوددة ي ا ـددة تٌؾددغ  ؾثددل أدددؾ ا ـددةَ ووددن أقددؽ إٓ قعؿؾفددنَ 

إٓ قٌصدددري نَ إٓ قؼقدددنم اْلدددؼ ؿقفدددن إؼ آخدددا اق ودددننَ ؿدددَل ياؿدددع اْلدددؼ ودددـ ددددذه إودددةَ ندددؾ يٌؼدددك 

ت اقغانةَ وقق ا  ّلِلت ي أي علد ودـ اقعصدقا ؿدنن نؼدنء اْلدؼ واْلؿدّلِل هلل اقـنطؼ نف وقق زال

 ي دذه إوة إؼ آخا اق ونن. ننٍ  

عددىل أ ددس عظقؿددةَ ا ددك  ☺ دددذه إوددة وأ ددس اقـٌددل ☺ أهيددن إاٌددةَ قؼددّلِل انددك اقـٌددل

إؼ  ☺ اقـٌددلؿ ٌؼددك دددذه اقطايؼددة ي أوددة  َإؼ دددذه اقطايؼددة▐  اهلل ي ٌددع اقددّلِلعنة إؼ

 :آخا اق ونن

عؾقدددف ددددذه إودددة ددددق أ دددنس عؾقدددف اقـدددنس وأ دددس  ☺ إ دددنس إو  اقدددذي اندددك اقـٌدددل

 :اق قاقّلِل

                                       
 ( رواه الرتمذي يف سننو وصححو األلباين رمحو هللا(1
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َ ؿؾددؿ يددلت اقـٌددل ☺ قددّلِلَ دددذا اق قاقددّلِل اقددذي جددنء نددف اقـٌددلأ ددنس اق قا ًٓ ًٓ  ☺ أو أو

نددنٕوا ننقصددَلةَ أو نددنٕوا ننقصددقنمَ أو نددنٕوا ننق فددنة أو ؾددري أقددؽَ وددن ـددن : أـقؿددقا اقصددَلةَ 

 ضدددننَ إكدددام فدددنن إودددا إو  اقدددذي جدددنء ندددف اقـٌدددلوٓ ـدددن : آتدددقا اق فدددنةَ وٓ ـدددن : صدددقوقا او

َ ُا )▬: -َعدد َّ َوَجددؾَّ -ا نددف أ نً ددنَ دددق وددن ـنقددف اهلل ِوددواقددذي أُ  ☺ َددن اْخُددّلِلَّ ددْؿ َؿَل ْددِذْا )1َينَأهيه ـُ  )2 )

ْجَ  َؿنْدُجاْ 4( َو ِقَنَنَؽ َؿَطَفْا )3َوَانََّؽ َؿَؽرَبْ ) َ ُا )▬َ (1)♂( َواقاه َن اْخّلُِلَّ ـُْؿ َؿَل ِْذاْ 1َينَأهيه أي  َ(2)♂( 

َ أي طفدا أعامقدؽ (4)♂َو َِقنَندَؽ َؿَطَفداْ  ▬أي عظؿف ننق قاقّلِلَ  َ(3)♂َوَانََّؽ َؿَؽرَبْ ▬عـ اقؽ َ 

ْجددددددَ  َؿددددددنْدُجاْ ▬وددددددـ اقؽدددددد َ  وعٌددددددنلة إصددددددـنمَ واق قجددددددف إؼ  ََ أي اتددددددا  إصددددددـنم(5)♂َواقاه

 وُأا ؾ هبذه اقًقاة اقعظقؿة اخٌنافة اق ل تؼاا اق قاقّلِل. ☺ إصـنمَ ؿجنء اقـٌل

 وون دق اق قاقّلِلف

ل اهلل   َ وددذا▐ ننقعٌنلة واقطنعةَ ؿدَل ُيعٌدّلِل  دقاه -َع َّ َوَجؾَّ -اق قاقّلِل: دق إؿاا

 .▐ وعـك ـق : "ٓ إَّل إٓ اهلل" أي: ٓ وعٌقل اؼ إٓ اهللَ ؿَل يعٌّلِل إٓ دق

                                       
  5-1:، اآليةاملدَّثرسورة  ((1
  2-1:، اآليةاملدَّثرسورة  ((2
  3:، اآليةاملدَّثرسورة  ((3
  4:، اآليةاملدَّثرسورة  ((4
ثر، اآلية: ((5  5سورة املدَّ
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عةف وددددـ دددددق  ؿددددنؼ وددددـ ك قجددددفف ووددددـ كددددّلِلعقف ووددددـ كًددددل ف ووددددـ كاؿددددع إققددددف أفددددػَّ اقيددددا

 ٕزونتـنف وـ دق قيكن وكػعـنف وـ دق ْلنجنتـنف

ُ نُِي  َؿََل َفنِ دَػ َقدُف إَِّٓ ▬ ُمؽؿ ف ننف: اقؼنئؾ ي▐  أنقس اي ِّ َؽ ا ًْ ًَ َوإِن َيْؿ

ـَّلُِليا  
ٍ
ء  َؿُفَق َعىَل ُفَؾ ََشْ

َؽ نَِخرْيٍ ًْ ًَ  ف(1)♂ُدَق َوإِن َيْؿ

اِع إَِأا َلَعننِ ▬أنقس اي اقؼنئؾ:  ِايٌ  ُأِجقُ  َلْعَقَة اقّلِلَّ ـَ ٌَنِلي َعـَل َؿِنََل   ف(2)♂َوإَِأا َ َلَنَؽ ِع

ُؽُؿ اْلُعقَِل َأْ َ ِجْ  َقُؽؿْ ▬أنقس اي اقؼنئؾ:  نَ  َانه ـَ  ف(3)♂َو

ْمِوـِػ▬أنقس اي اقؼنئؾ:  ْ إِن ُفـُ ؿ وه ُؾقا  َؿَ َقفَّ
ِ
ِّ  ف(4)♂َوَعىَل ا

ْمِوـِػ▬أنقس اي اقؼنئؾ:  نُؿقُدْؿ َوَخنُؿقِن إِن ُفـُ ؿ وه   ف(5)♂َؿََل خَتَ

نَ  ▬أنقس اي اقؼنئؾ:  َ ِعػإِيَّ ًْ نَ  َك ٌُّلُِل وإِيَّ  ف(6)♂َكْع

 ف(7)♂َؿَصَؾ قَِاَنَؽ َواْكَحا▬أنقس اي اقؼنئؾ: 

                                       
  17:، اآليةاألنعامسورة  ((1

 186( سورة البقرة، اآلية: (2

 60( سورة البقرة، اآلية: (3

  23:، اآليةاملائدةسورة  ((4

  175:، اآليةعمران آلسورة  ((5
  5:، اآليةالفاحتةسورة  ((6
  2:، اآليةالكوثرسورة  ((7
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ـَ اْخَمِئَؽدددِة ▬أندددقس اي اقؼنئدددؾ:  ُفؿ نِدددَلْنٍػ َوددد ُؽدددْؿ َؿنْ دددَ َجنَب َقُؽدددْؿ َأََل ُ ِدددّلِله دددَ ِغقُثقَن َانَّ ًْ إِْأ َت

 ف(1)♂ُوْاِلِؿػ

 ل اقؼنئددددؾ وـددددّلِل انددددك صددددغنا إوددددة ـٌددددؾ فٌنادددددن اقددددـام أال  عٌددددّلِل اهلل نددددـ عٌددددنسقددددأنددددقس كٌ

خنطدد  هبددن اقصددغنا فددام خنطدد  هبددن خؾػددفَ فددام عـددّلِل اقرتوددذي ؿؽددنن وددـ فؾامتددف اق ددل    

َ ََيَْػْظَؽَ اْا »اقؽٌناَ أن ـن :  َِّ َ اْاَػِظ ا َ ََتِّلِْلُه َُتَنَدَؽَ إَِأا َين ُؾََلُم إََِل ُأَعَؾُؿَؽ َفؾاَِمٍت َِّ َػِظ ا

َة َقْق اْجَ َؿَعْم َعدىَل َأْن  َ َواْعَؾْؿ َأنَّ إُوَّ
ِ
َِّ ـْ نِن َ َوإَِأا اْ َ َعـَْم َؿنْ َ ِع َ َِّ َيـَْػُعدقَ  َ َلْنَم َؿنْ َلِ  ا

ُ َقَؽَ َوَقْق اْج  َِّ ٌَُف ا ّلِْل َفَ  ـَ  
ٍ
ء َّٓ نَِكْ
 ََلْ َيـَْػُعقَ  إِ
ٍ
ء َّٓ نَِكْ وَ  إِ  ََلْ َيُيه

ٍ
ء وَ  نَِكْ َ َؿُعقا َعىَل َأْن َيُيه

ُحُػ  ْم اقصه ـََْلُم َوَجػَّ ُ َعَؾقَْؽَ ُاِؿَعِم إَ َِّ ٌَُف ا ّلِْل َفَ  ـَ  
ٍ
ء  َ دذا وـفنج كٌقيَ يعؾؿف اقـٌل(2)«نَِكْ

☺  ًٓ  وكًنًءف!وـ َل يٌؾغ نعّلِلَ نؽقػ ننقؽٌنا اجن

 فقػ نؼنلات اخعنا ف فقػ نلئؿة اخًنجّلِلف فقػ هبمٓء مجقًعنف

ددك إوددة عددىل دددذاَ وهددذا فنكددم أو  فؾؿددة يددّلِلخؾ هبددن ا كًددنن ا  ددَلمَ  ☺ إن اقـٌددل انَّ

فؾؿددة قـددقاـ  اهنددّلِلم إ ددَلوف: ويٌؼددك هبددن عددىل ا  ددَلم إؼ هننيددة اقنتددفَ وإأا أاددك نـددنـ  وددـ ا

                                       
  9:، اآليةاألنفالسورة  ((1
 ( رواه الترمذي في سننو وصححو األلباني رحمو هللا(2
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ددذه  ☺ اق قاقّلِلَ ؿلو  اقثقة وـ اقثقدنت ؿضدنئؾ ددذه إودة وأو  أ دنس اندك عؾقدف اقـٌدل

 إوة أوا اق قاقّلِل ين إخقاَل.

ْلنأا كؾجل إؼ ـٌقا وقتكف ْلدنأا كدّلِلعقدؿ ودـ لون اهللف ْلدنأا كدذد  إؼ ـدرب ؿدَلن وعدَلن  

 لنف ودق وقم ٓ ي عافوكطق  اققفَ وكاجق ون عـّلِلهَ وكً

َؾُؼدقَن )▬ :▐ فام ـن  ُؾُؼدقَن َ دْقً ن َوُددْؿ خُيْ َٓ خَيْ  
ِ
َِّ ـْ ُلوِن ا ـَ َيّلِْلُعقَن ِود ِذي ( 22َواقَّ

ٌَْعُثددددددقنَ   َوَوددددددن َيْ ددددددُعُاوَن َأيَّددددددنَن ُي
ٍ
ٌت َؾددددددرْيُ َأْاَقددددددنء َؿددددددنْلُعقُدْؿ  ▬ :▐ َ وـددددددن (1)♂َأْوددددددَقا

ـِػ ْ َقُؽْؿ إِن ُفـُ ْؿ َصنِل ًْ َِجقٌُقا ٌْطُِ قَن هِبَن َأْم َهُْؿ 94) َؿْؾقَ ( َأَنُفْؿ َأْاُجٌؾ َيْؿُ قَن هِبَن َأْم َهُْؿ َأيّلٍِْل َي

َؿُعقَن هِبَن ًْ وَن هِبَن َأْم َهُْؿ آَأاٌن َي ٌِْلُ  .(2)♂َأْعُػٌ ُي

ٌهقا كّلِل نفدمٓء إوقات أجننقا أاّلًِلاف ق  اًءف ؿاجقا فاًننف أزاققا مهًّ

اقددذي يعؾددؿ اقندد ▐  وددن اصددؾ هددؿ َشء وددـ أقددؽَ ؿعددَلم كددرت  اققااددّلِل إاددّلِل

 ؼ ـٌقا وقتك كّلِلعقدن وـ لون اهللفإوأخػك: عَلم كّلِلعف وكؾجل 
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 ػداي  اقؽداب أو ن▐  واعؾؿقا ين عٌنل اهلل أن اقذيـ يدّلِلعقن ددمٓء ودـ لون اهلل

زوا  اهدددؿَ اقدددذي يـدددذاون هدددؿ ويدددذنحقن عـدددّلِل ـٌدددقادؿ ويطقؿدددقن اقهدددنَ ددددمٓء إأا ـنودددم 

 ؿلرصوا عىل ون دؿ عؾقفَ ون دؿ نؿًؾؿػ.▐  عؾقفؿ اجة اهلل وُنَؾغقا ليـ اهلل

 دذه إوةَ أ نس ا خنء. ☺ إ نس اقثنَل اقذي انك عؾقف اقـٌل

دددك أو ددددف عدددىل اقعؼقدددّلِلةَ ـٌدددؾ أن ُيؽددددع  ☺ أ دددنس ا خدددنءَ ـٌدددؾ أن يؼنتددددؾ اقـٌدددل نعدددّلِلون انَّ

 ☺ اخج ؿع اخًؾؿ عدىل أن يؽدقن ع ؿًعدن فن ًدّلِل اققاادّلِلَ هدذا ـدن  ☺ ا فنل انك اقـٌل

ّلِِل إَِأا اْ َ َؽك  »اْلّلِلي  اقصحقح: ي  ًَ ُِحِِفْؿَ َوَتَعنُطِػِفْؿ َوَثُؾ اْ َ َلِدْؿَ َوَتَاا َوَثُؾ اْخُْمِوـَِػ ِي َتَقا

ك َفِا َواْْلُؿَّ ًَّ ّلِِل نِنق ًَ  . (1)«ِوـُْف ُعْضٌق َتّلَِلاَعك َقُف َ نِئُا اْ َ

وأ ددن ـؾٌددؽَ فؾـددن جًددّلِل أهيددن إاٌددةَ ع ؿعـددن جًددّلِل وااددّلِلَ أ ددم يددّلِلي وأ ددن يددّلِل َ أ ددم ـؾٌددل 

وااددددّلِل ٓ ؿددددا  نددددػ أبددددق  وأ ددددقل وأِحدددداَ ٓ ؿددددا  نددددػ ؾـددددل وٓ ؿؼددددريَ وٓ ؿددددا  نددددػ اددددنفؿ 

 وُمؽقمَ فؾـن مجقًعن فن ًّلِل اققااّلِل.

ـٌدددددؾ أن ياؿدددددع  دددددقػف وـٌدددددؾ أن يغددددد و ؾددددد وةَ وـٌدددددؾ... وـٌدددددؾ... أن يددددداي  ☺ أاال اقـٌدددددل

 ☺ اقـٌددل دنس و دػ ودـ ا خدنءَ ودـ اخدقلةَ ودـ اقاِحدةَ ا دك جعدؾ اخج ؿدع اخًدؾؿ عدىل أ

ج عـ أخقدف فاندة فدام جدنء ي اْلدّلِلي  اقصدحقحَ ؿداج اهلل  فاندة ودـ فداب  -َعد َّ َوَجدؾَّ -وـ ؿاَّ
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وجددؾ ي  -َعدد َّ َوَجددؾَّ -هلل اعؾقددفَ و -َعدد َّ َوَجددؾَّ -يددقم اقؼقنوددةَ ووددـ يندد عددىل وًددؾؿ يندد اهلل 

 انجة اقعٌّلِل ون فنن اقعٌّلِل ي انجة أخقف.

يًلنف انجًةَ ا ك أ ف فنن هيد ؿ قدف وهيد ؿَ فدام جدنء  أن يلاقفؿ ؿؼريٌ  ☺ قؼّلِل فنن يمَل اقـٌل

 ُفـَّددن ِعـْددّلَِل َاُ ددقِ   »ـددن :     ي اقصددحقح وددـ اددّلِلي  جايددا نددـ عٌددّلِل اهلل اقددٌجغ
ِ
 ☺ اهلل

ُققِ   ًه َ ُوَ َؼَؾّلِِلي اق
ِ
ٌَنء َ نِي اقـاََمِا َأِو اْقَع ٌة ُعْ ـَْقٌم ُاَػنٌة ُعَاا ـَنَ : َؿَجنَءُه  ُ ُفْؿ ِي َصّلِْلِا اقـََّفنِاَ  َ َعنوَّ

 
ِ
َا َوْجُف َاُ قِ  اهلل ـْ ُوَيَ َؿَ َؿعَّ َ َنْؾ ُفؾهُفْؿ ِو ـْ ُوَيَ ِةَ َؿّلَِلَخَؾ ُ ؿَّ   ☺  ِو ـَ ـَ اْقَػن ن َاَأى هِبِْؿ ِو َ
ِ
ْل

ـَنَمَ َؿَصىلَّ ُ ؿَّ َخَطَ  َؿَؼنَ :  َن َوَأ ًٓ َؿَلأَّ َ َؿَلَوَا نََِل ُؽُؿ اقَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ▬َخَاَج ُؼقا َانَّ َن اقـَّنُس اتَّ َين َأهيه

ـْ َكْػدددٍس َواِادددّلَِلةٍ  َيدددِةَ [ إَِؼ 1]اقـًدددنء:  ♂ِوددد ْٔ دددن▬ آِخدددِا ا ًٌ ق
ـِ [ 1]اقـًدددنء:  ♂إِنَّ اهلَل َفدددنَن َعَؾدددْقُؽْؿ َا

دد:  َيددَة اقَّ ِددل ِي اْْلَْؽِ ْٔ ُؼددقا اهللَ ▬َوا َوْم قَِغددّلٍِل َواتَّ ددّلِلَّ ـَ ُؼددقا اهلَل َوْقَ ـُْظددْا َكْػددٌس َوددن  [ 18]اْلؽدد:  ♂اتَّ

ـْ َ ْقنِفِ » ِفَ ِو ـْ ِلْامَهِ ـْ ِليـَنِاِهَ ِو َ  َاُجٌؾ ِو ـْ َصنِع ََتِْاِه َتَصّلِلَّ ـْ َصنِع ُنَاِهَ ِو نَ   -َ ِو ـَ َوَقْق  -َا َّك 

ـَنَ : ُ ؿَّ « نِِ َؼ ََتَْاةٍ  ـَّلِْل َعَجَ ْتَ  ُف َتْعِجُ  َعـَْفنَ َنْؾ  ةٍ َفنَلْت َفػه َ َْصنِا نُِلَّ ْٕ ـَ ا ـَنَ : َؿَجنَء َاُجٌؾ ِو

ـْ َطعَ   َتَ نَنَع اقـَّنُسَ َا َّك َاَأيُْم َفْقَوْػِ ِو
ِ
دُؾَ  ☺ نٍم َو َِقنٍبَ َا َّك َاَأيُْم َوْجَف َاُ دقِ  اهلل َيَ َفؾَّ

دددـًَةَ ؿَ  ًَ ْ دددََلِم ُ دددـًَّة َا َـّ ِي اْ ِ ـْ َ دد  َصددىلَّ اهلُل َعَؾْقدددِف َوَ دددؾََّؿ: َوددد
ِ
دددٌةَ َؿَؼدددنَ  َاُ دددقُ  اهلل ٌَ َؾدددُف َفَل َّددُف ُوْذَد

ـْ َعؿِ  ْ ََلِم َأْجُاَدنَ َوَأْجُا َو َـّ ِي اْ ِ ـْ َ  ٌءَ َوَو ـْ ُأُجقِاِدْؿ ََشْ  َأْن َيـُْؼَص ِو
ـْ َؾرْيِ َؾ هِبَن َنْعّلَِلُهَ ِو
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ـْ َأْوَزااِ  ـْ َؾددرْيِ َأْن َيددـُْؼَص ِودد ـْ َنْعددّلِِلِهَ ِودد ـْ َعِؿددَؾ هِبَددن ِودد ِدددْؿ ُ ددـًَّة َ ددَقَ ًةَ َفددنَن َعَؾْقددِف ِوْزُاَدددن َوِوْزُا َودد

ءٌ   .(1) «ََشْ

ّلِلةَ ـٌددددؾ وُْلؿددددة وااددددّلِلةَ ٓ ؿددددا  نددددػ أبـنئددددفَ ٓ ي اقعؼقددددّلِلة: ؿعؼقددددّلِلتـن واادددد ع ؿددددع وااددددّلِلَ

َل تؽدددـ عؼقدددّلِلة اقصدددحننة إٓ عؼقدددّلِلة واادددّلِلةَ ددددل عؼقدددّلِلة  َاددد ابٕاا َ ـٌدددؾ ِػدددقاامعدددنت و ا

نقدددف اهلل وودددن ـنقدددف ؿنع ؼدددّلِلوا ي اهلل ودددن ـ َ☺ اقـٌدددل فودددن ـنقدددددددل اْلدددؼَ ددددل عؼقدددّلِلة اق قاقدددّلِلَ 

ا ق  اهللَ واع ؼّلِلوا ي ليـ اهلل ون ـنقف اهلل وون ـنقدف ا دق  اهللَ عؼقدّلِلة واادّلِلةَ َل يؽدـ عدىل 

كدام فدنن وإتؾؽ ا امعة وتؾؽ اقػاـدةَ وفدؾ ؿاـدة ودـ اقػدا  ؿاادة ندام عـدّلِلدنَ  ☺ عفّلِل اقـٌل

وااددددّلًِلا ي اقعطددددنء وي اخحٌددددة وي اخددددقلةَ ؿؽددددنكقا  اخًددددؾؿقن مجنعددددة وااددددّلِلة فددددام فددددنكقا جًددددّلًِلا

ندددػ عؼقدددّلِلة أددددؾ ندددّلِلا   عؼقدددّلِلة اقصدددّلِليؼ واقػدددناو َ وٓعؼقدددّلِلة واادددّلِلةَ َل يؽدددـ دـدددن  ؿدددا  ندددػ

 وأدؾ ُأاّلِلَ إكام دؿ أوة وااّلِلة.

 ؿؼّلِل يؼق  اقؼنئؾ: دمٓء وفنجاون ودمٓء أ صنا.

مجدنع ػ ندؾ مهدن مجنعدة واادّلِلةَ ؼ نػ اخفنجايـ وإ صدناَ ـنئؿدة عدىل ي ػااقَل يؽـ  كؼق :

ددن اخفددنجاون ؿؽددنن  وإكددام ـددنم عددىل أ ددنس وددن ـددنوقا نددف وددـ عؿددؾ ؿنوددؾَ ووددـ عؿددؾ جؾقددؾَ َأوَّ
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عؿؾفدددؿ اقعظدددقؿ ددددق اهجددداة إؼ اهلل وإؼ ا دددققفَ وأودددن إ صدددنا ؿؽدددنن عؿؾفدددؿ اقعظدددقؿ ددددق أن 

 ووـ وعف وـ اخموـػ. ☺ ا ا ق  اهللوْ كلوا اهلل وا ققفَ وآوَ 

دد نـددنء دددذه اقّلِلوقددة عددىل ا خددنءَ ؿددلو  وددن دددنجا آخددك نددػ  ☺ اقـٌددل َس إًأا أهيددن إاٌددةَ أ َّ

اخفدددنجايـ وإ صدددناَ ؿدددَل ؿدددا  ندددػ وؽدددل ددددنجا وٓ ندددػ ودددّلِلَل ا ددد ؼٌؾَ إكدددام اقطعدددنم واادددّلِلَ 

اددنن اخفددنجايـَ ا ددك إنوفؿ نقددـفؿ ونددػ ؿؽددنن إ صددنا يؼًددؿقن طعدد ن اقاجددؾ قددق فددنن قددف اواأ

 ق  وجفن.أن خي نا إاّلِلامهن ؿقطؾؼفن ق -نبـٌؾ اْلج–أو زوج نن خري أخنه 

أ صنا يم اون عىل أ ػًفؿ وقق فنن هبدؿ خصنصدةَ ووفدنجاون ي فنودؾ اقعػدة فدام اصدؾ 

هلل قددؽ ي ونقددؽ وقؽددـ أ ددف ـدن  ٕخقددف إ صددناي: نددنا  ا    ودـ عٌددّلِل اقدداِحـ نددـ عددق 

 لقـل عىل اقًق .

ؽدقن ودة عدىل ددذا ا خدنءَ ٓ يؿؽدـ أن كإ ☺ فنن اق اميد  ندػ اخًدؾؿػَ اندك اقـٌدل و ك

أوة ـقيدةَ أودة ايدنلة إٓ إأا فـدن مجنعدة واادّلِلةَ طنئػدة واادّلِلةَ نقــدن ودـ ا خدنء واخدقلة واخحٌدة 

ءَ ؿؼدن  اقـٌدل ☺ ٕودا إؼ أن اقـٌدلون نقــن ا ك وصؾ ا  ☺ ـدن  يقًودن ْلدن جدنءه أادّلِل اقػؼداا

ـَ  »وَل يؽددـ عـددّلِله َشء ي دددذا اققددقمَ ـددن :  ددُف اهلُلفَ َؿَؼددنَم َاُجددٌؾ ِودد ْقَؾددَة َاِِحَ ـْ ُيِضددقُػ َدددَذا اقؾَّ َودد

َ َْصنِاَ  ْٕ َ َؿنْكَطَؾَؼ نِِف إَِؼ َاْاؾِفِ ا
ِ
َ ؿؾعدؾ عـدّلِله ودـ اقؾحدؿَ وقعدؾ عـدّلِله «َؿَؼنَ : َأ َنَ َين َاُ قَ  اهلل

وددـ اقطعددنم وددن يؽػقددف وأوٓله ووددقػفَ وقؽددـ اكظدداوا أهيددن إاٌددةَ واْلددّلِلي  وعدداو  وقؽــددن 
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َٓ »ي انجددددة إؼ تددددذفريَ  نَقددددْم:  ـَ ٌءف  اِددددِف: َدددددْؾ ِعـْددددّلَِلِ  ََشْ
َ ْوَاأ ِٓ ٌَْقنَِل  َؿَؼددددنَ   ددددقُت ِصدددد ـُ  َّٓ َ أهيددددن «إِ

إاٌةَ فـ وؽنن دذا اقاجؾ قدقس ي نق دؽ إٓ فندات قصدٌقةَ ي دلنؿ ا كًدنن وٓ يداى أن 

ء ا دددقع  َ أندددقس فدددؾ واادددّلِل وـدددن يصدددرب عدددىل قدددقا َ َيدددقع ا كًدددنن وٓ يددداى أن َيقعدددقا ي دددلنؿقا

ء اقعدداي وإَلَ  َل يؽدـ عـدّلِلدؿ طعددنم يايدّلِل أن يداى أقددؽ ي وقدّلِلهَ قؽـدف ٓ واقعطدا وعدىل قدقا

إٓ طعدددنم إوٓلَ ؿدددامأا فنكدددم اقـ قجدددةف أن ـدددن  قؾضدددقػ وع دددذًاا: قدددقس عـدددّلِلكن إٓ فدددذاف ٓو 

اف: َجَ َوَأِايِف َأ َّن َكْلُفُؾَ َؿِنَأا » اهللَ وإكام ـن  ٓواأ ا َ َؿِنَأا َلَخَؾ َوْقُػـَن َؿَلْطِػِئ اقَنَ
ٍ
ء َعَؾؾِقِفْؿ نَِكْ

ٌََح َؾدّلَِلا َأْدَقى قَِقْلُفَؾَ َؿؼُ  دقُْػَ َؿَؾدامَّ َأْصد دنَ : َؿَؼَعدّلُِلوا َوَأَفدَؾ اقضَّ ـَ ِج َا َّدك ُتْطِػِ قدِفَ  ا قِول إَِؼ اقَنَ

َِل َصدىلَّ اهلُل َعَؾْقدِف  ودـ اقدذي اأى اقاجدؾَ  َ☺ َ كد   اقدقال عدىل ا دق  اهلل«َوَ دؾَّؿَ َعىَل اقـٌَّ

 قذي أبله وعؾؿ ون ي ـؾٌفَ أا ق  اهللف وـ اقذي عؾؿ انقفَ وـ ا

 ☺ ٓ يعؾددؿ اقغقدد َ وقؽددـ اهلل وددـ ؿددق   ددٌع  ددؿقات أخددرب اقـٌددل ☺ َٓ ؿددنن اقـٌددل

قؾـددنسَ وددـ اقددذي وددقػ  ☺ وأ دد   عؾقددف اقددقال نددذقؽ ؿؽنكددم اقـ قجددة أن ـددن  ا ددق  اهلل

اقاجؾ ننٕوسَ ؿؼن  اقاجؾ أ ن ين ا ق  اهللَ وفل ف  عا قعؾف ـل ي َشء وـ أقدؽَ ؿؼدن  

ْقَؾةَ » :☺ اقـٌل ـْ َصـِقِعُؽاَم نَِضْقِػُؽاَم اقؾَّ  . (1)«ـَّلِْل َعِجَ  اهلُل ِو

                                       
 مسلم.( صحيح (1
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أوددا وددـ طددٌ  واـددة  ☺ عددىل أ ددنس ا خددنءَ ٓنددّلِل أن ك ددلخك وهددذا اقـٌددل ☺ انددك اقـٌددل

كدددفَ ددددؾ تعنددددّلِلت وًدددؽقـًنف ددددؾ طاـدددم ندددنب ؿؼدددريف ْلدددنأا ٓ كع دددرب  ؿؾقؽثاددددن وقق عنددددّلِل إخقا

كـن فل ء واخًنفػ واخحنوي  وـ إخقا  ؿا  نقــن ونقـفؿفهنؿ أ ػًـن َتنًونَ ٓ اقػؼاا

عؾقددف أوددة ا  ددَلم  ☺ اقددذي انددك اقـٌددل -َعدد َّ َوَجددؾَّ -إًأا إ ددنس اقثددنَل نعددّلِل تقاقددّلِل اهلل 

 دق أ نس ا خنء.

 أـق  ـقي دذا وأ  غػا اهلل ي وقؽؿ.

وعدىل آندف وأصدحننف  ☺ كٌقـدن ُمؿدّلِلاْلؿّلِل هلل اب اقعنخػَ وصىل اهلل و دؾؿ وندنا  عدىل 

 :أهين إاٌة َأمجعػ

 : َلم دق انط أوة ا  َلم ننٔخاةا  عؾقف أوة ☺ اقذي انك اقـٌل :إ نس اقثنق 

وَيصددؾَ قددريي أصددحننف عددىل اق عؾددؼ هبددنَ نددؾ قطنْلددن  َل يعددا ي اقددّلِلكقن َيؿددع ☺ ن اقـٌددلإ 

دددن ننئـًدددن ؿدددَل كعؿدددؾ وٓ أصدددحننف عدددىل اق ددددّلِل ؿقفدددنَ كحدددـ ٓ كطَؾددد ☺ اندددك اقـٌدددل ـً ؼ اقدددّلِلكقن طَل

 وقؽدـ فدؾ أقدؽ َاَ إكام ك اعَ إكام كصـعَ إكام كؼقل اقّلِلكقن قدق ا د طعـناَ إكام كعؿؾَ إكام كعؿَ كعؿَ 

ـددنلمَ إكددام اْلقددنة اْلؼقؼقددة دددل  -َعدد َّ َوَجددؾَّ -وا كًددنن يعؾددؿ أ ددف عددـ اقددّلِلكقن اااددؾَ وأ ددف إؼ اهلل 
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ُن َقددْق َفددنُكقا َيْعَؾُؿددقن▬ :▐ أخدداةَ فددام ـددن  اهلل اَا أِخددَاَة َهِددَل اْْلََقددَقا َ (1)♂َوإِنَّ اقددّلِلَّ

ْوُم ِْلََقنِِت َيُؼقُ  َين َقْقَ ـِل ▬يقوفن:  ا نه إن دذه اْلقنة اقّلِلكقن وعرب أهيدن إاٌدةَ طدن   َ(2)♂ـَّلِلَّ

َوَيدْقَم َتُؼددقُم ▬ :ي ُمؽدؿ ف نندف▐  اخاجدعَ وهددذا ـدن  -َعد َّ َوَجدؾَّ -أو ـلد ؿدنؼ اهلل 

ددُؿ اْخُْجِاُوددقَن َودددن َقٌُِثددقا َؾددرْيَ َ ددنَعةٍ 
ًِ ددنَعُة ُيْؼ ًَّ ددنُققا َقٌِْثـَددن َيْقًودددن َأْو ▬ :▐ وـدددن َ (3)♂اق ـَ

صدددة اقدددّلِلكقن اق دددل يعق دددفن قٌثدددقا يقًودددن أو نعددد  يدددقم ددددذه خَل(4)♂َنْعدددَ  َيدددْقٍم َؿنْ دددَلْ  اْقَعدددنَليـ  َ

 ا كًنن.

اقددانط نددنٔخاة ي دددّلِل ؿقفددنَ اقددانط نددنٔخاة يؼؾددؾ وددـ اق ـددنؿس وددـ أجؾفددنَ اقددانط نددنٔخاة 

ؿَل تؼنتؾ أخن  وـ أجدؾ لاددؿ وٓ ليـدناَ وٓ تعنليدف  َ▐ يػجا وعنَل إ س ننهلل

فددام انددك  ☺ وهددذا اقـٌددل َ☺ وددـ أجددؾ لكقددن زائؾددةَ فددام فددنن عددىل أقددؽ صددحننة ا ددق  اهلل

 عٌدّلِل اهلل ندـ عؿداعدـ قفدنَ ؿؽدام جدنء ي اقصدحقح عىل اق قاقّلِل ا نقص انك أيًضن عىل اق ددّلِل ؿ

  »ـددن :  ¶
ِ
َِّ ْكَقن َفَل َّددَؽ َؾِايددٌ  َأْو َعددننُِا »نَِؿـِْؽٌِددلَ َؿَؼددنَ :  ☺ َأَخددَذ َاُ ددقُ  ا ـْ ِي اقددّلِله ُفدد

ٌَْحَم َؿدََل َتـَْ ظِدِا اخَ  ٌَنَحَ َوإَِأا َأْص ِا اقصَّ
ْقَم َؿََل َتـَْ ظِ ًَ ـُ ُعَؿَاَ َيُؼقُ : إَِأا َأْو دَ ٌِقٍؾ َوَفنَن اْن نَءَ ًَ

                                       
  64:، اآليةالعنكبوتسورة  ((1

  24:، اآليةالفجرسورة  ((2

  55:، اآليةالرومسورة  ((3

  113:، اآليةاملؤمنونسورة  ((4
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ْقتِدددددَؽ  َ
ِ
ـْ َاَقنتِدددددَؽ خ َاِودددددَؽَ َوِوددددد َ

ِ
ـْ ِصدددددحَّ َِؽ خ َ إكدددددام آخددددد َل  واق دددددؼن  واقعدددددّلِلاء  (1)«َوُخدددددْذ ِوددددد

واق ددددحـنء واقٌغضددددنء واق ؼصددددري ي طنعددددة اهلل واق دددددّلِل ي ا فددددنل ي  ددددٌقؾ اهلل فددددؾ أقددددؽ إكددددام 

 ياجع إؼ ونأاف

دددد انددددك عددددىل  ☺ ّلِل َتنًوددددنَ ؿددددنقـٌلننقددددّلِلكقنَ هددددذا ؿددددلوا اخقعددددنل فددددنن وددددع أوددددا اق قاقدددد ٍؼ إؼ تعؾه

ؼدددّلِل ؾاق قاقدددّلِلَ  دددؿ وودددع ي إودددة أ دددنس اقٌعددد  واقـ دددقاَ وأقدددؽ ودددن فدددنن يلبدددنه اخؽدددفقنَ ؿ

ي ف ننددف اددػ  -َعدد َّ َوَجددؾَّ -فددنكقا يؼققددقن: إأا وددنت اققااددّلِل ؿددَل يٌعدد  نعددّلِل أقددؽَ وأفددا اهلل 

َب َقـَن َوَثًَل َوكَ ▬ـن :  دِل اْقِعَظدنَم َوِددَل َاِودقٌؿ َوََضَ ـْ َُيْ دنَ  َود ـَ د َخْؾَؼدُف  دِذي ( 78)ِِسَ ِققَفدن اقَّ دْؾ َُيْ ـُ

ٍة َوُدَق نُِؽَؾ َخْؾٍؼ َعؾِقؿ َ  َواَّ  .(2)♂َأ َ َلَدن َأوَّ

ي  -َوَجدؾَّ َعد َّ -عىل دذاَ وهذا زدّلِل اقصحننة ي اقّلِلكقن وفدنن عؿؾفدؿ هلل  ☺ ؿانك اقـٌل

يـن اخًنجّلِل   ؾ ةَ واأيـن  نانت ا فنل ي ـنؿس إققفدن اخ ـنؿًدقنَ وي ًد ننؼ إققفدن أخاةَ ؿاأ

 فنل ا ك يؾٌل إصحنبَ وٓ يـظدا أادّلِلدؿ إؼ لكقدن زائؾدة وٓ الاعل اخ ًننؼقنَ ؿام يّلِلعق 

 دنانت اقدقؾكَ  نيؿؾدموإؼ وقّلِل صغري وٓ إؼ أا  َل ت اعَ وٓ إؼ ون  َيؿعَ وإكام فدنكقا 

ا عـدددّلِل ا كًدددنن عٌقليدددة عدددىل اق عؾدددؼ ندددنٔخاةَ اق عؾدددؼ ندددنٔخاة اقدددذي يػَجددد ☺ ؿاندددك اقـٌدددل

 نجؿقع اقصـق . َ▐ اقاب

                                       
 ( صحيح البخاري.(1

  79-78:، اآليةيسسورة  ((2
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 :دق أ نس اق ؿق أو ف عىل أ نس عظقؿ و ☺ وأخرًيا أهين إاٌةَ انك اقـٌل

أ نس اق ؿقد َ إندااز ددذا اقدّلِليـ عدىل وجدف ٓ خيد ؾط ؿقدف ادؼ ودع ننطدؾَ وٓ ظؾؿدة ودع كدقاَ 

اخّلِليـدةَ ؿدنأا  ☺ ي صقنم عن قااء اقدـام أادك اقـٌدل ☺ إكام اْلؼ اققاوح ويّلِل  عؾقف ـققف

دِذي »عدـ أقدؽَ ؿؼدنققا:  ☺ يدقم عن دقااءَ ؿؾدام  دلنفؿ اقـٌدلندنققفقل يصدقوقن  َددَذا اقَقدْقُم اقَّ

ـُ َكُصددقُوُف َتْعظِددقاًم َقددفُ  ِئقددَؾ َعددىَل ِؿْاَعددْقَنَ َوَكْحدد ا ُ ِؿقددِف ُوقَ ددكَ َوَنـِددل إِْهَ َِّ َ ؿددام فددنن وددـ (1) «َأْظَػددَا ا

ـُ َأْوَؼ نُِؿقَ ددك ِوددـُْؽْؿَ ُ ددؿَّ َأَوددَا نَِصددْقِوفِ  »إٓ أن ـددن :  ☺ ا ددق  اهلل  َ ودددذا وددـ اقـٌددل (2)«َكْحدد

وإكدام  َ وهدذا ؿؾدقس اؼـدن خمد ؾط نٌنطدؾَأودةنقنن عظقؿ أن دذه إودة أوؼ ندنْلؼ ودـ فدؾ  ☺

 .☺ وعىل  ـة كٌقـن -َع َّ َوَجؾَّ -اؼـن ـنئؿ عىل ف نب انـنَ وعىل وال اهلل 

ة ا  دَلم وأن يـلدكن ي فدؾ نؿـف وفاوف وعظقؿ ؿضؾف أن يعد  أود -َع َّ َوَجؾَّ -ؿـًل  اهلل 

 .ػخنعقا با هلل ّلِلؿْلا نأ نكا قعل اخآو َزونن

 

                                       
 ( صحيح البخاري ومسلم.(1

 ( صحيح البخاري ومسلم.(2

 ندؿ ي تًجقؾفنَ وج ى اهلل خريا فؾ وـ 

َ أو تـًقؼفنَ أو كؽدنأو تػايغفن  


