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فى ه، وكين كل  عىل الد   ره  هه ظ  ـلي   ؛ين احلق  وده  دىه  ـبال ه  رسول   رسل  الذي أ   لله  احلمد  

 زيًدا.بالل شهيًدا، وصىل الل عىل نبي نا حممد وعىل آله وسلَّم تسليًًم م  

 وبعد:

ربات والطاعات، و ل  ج  ن أ  مه   ╡الل  ر  ـكذه  نَّ فإه  فت الق  فيه األوقات، أعظم ما ُص  

 رت  ي  وبه 
عين ، وهي خري  أعايل الدرجات إىلع  العبد فه احلات م  ن فع   ،للثَّبات عىل الصَّ

 لَّ رت عث  ـسلم قد ك  اله  ن رشائع  الل إه   قا:: يا رسو:  : أن رجًل ¢ س  ب  الل بن  عبد

َ  خبه فأ     ين ب
ن
 .«هللا كر  ا بذ  طب  ر   ك  ان  س  ل   ال يزال  »قا::  ،به ث  بَّ تش  أ   ء

بالكتاب  ةه أثور  م  ـال ذكاره األ   معه نوا بج  ت  ديًثا واع  ديًًم وح  ق   لمه العه  أهل   ص  ره وقد ح  

 ل  نزه م   ظيمه ها، وع  له ض  ف   يانه والسنة، وب  
هج هبا، اللَّ ب حياته ـر  وي عم  عليها،  من  املؤ ظ  ها، ليحافه ته

ه  العلمة ابن قي م  م املصنَّفاته وكان من أجل  تلك   ي بالواب»يف كتابه  اجلوزيةما مجع  ، «ل الصَّ

مد  إىل كتاب فأضاف إليه  ،«الكلم الطيب» : -شيخ السلم ابن تيمية-شيخه  فإنَّه ع 

اكرين، كر والذَّ مات عظيمة النفع يف بيان فضل الذ  يان وأورد  قواعد  بالغة األمهية يف ب مقد 

عوات، الكلم »يف  لتي أوردها شيخ السلمثمَّ أعقبها بذكر الفصو: ا فقه األذكار والدَّ

ل مجا: هوأ  يمها، تمه يف هتذيبها وت   ، فزاد  «الطيب ذا بدع  يف تكميلها وت نقيحها، حتى اكتم 

قت  مع  لعقد، وزاد ارتفاع  شأنه هذا التَّصنيف باجتًمعها ، وحتقَّ هه ية  مصن فه: فيه تسم أصلـه

 .«الوابل الصيِّب ورافع الكلم الطيب»

هه،  حاجةوية هذا الكتاب وأهلههه، ونظرًا ألمه ره ر   فوائده ود 
ةه القلوب لهغيثه ولرغبـ 

جمن ح   ، يفاي  ريتوزيًعا خ   توزيعهه و بإعادة طبعهه  -جزاه الل خرًيا – الف ضلء بعضه املحسني

مات واحلوايش=لطيفن  تعاىل وأمجعت  أ مري ومهَّتي  اللاستعنت   ، خا:ن من إهطالة امل قد 

دمته   .والـع مل عليه هه ِله

♫ 
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ثَّلت هذه الع  و   :ناية باآليتَت 

شيخ/ عامل الفوائد، بتحقيق ال عىل طبعةه  هه قابلته م  ، به  ـت  ححَّ ضبطت  النص  وص  * 

ق  واعتأفضل طبعات الكتاب،  فإهنا، -وفقه الل–الرمحن بن حسن بن قائد  عبد ق   هامد  حم 

جهًدا مشكوًرا يف ختريج األحاديث، أربع ن سخن خطيَّة، وبذ:  يف إثبات النص  عىل 

 ،   ه.كثرًيا، فجزاه الل خرًيا وبارك يف علمه وعملوقد نفعني الل هبا والتعليق عىل النص 

ترًصا؛ حت  رش   *  وعلَّقت عىل بعض ما يرد  يف النص  من كلًمتن غريبة رشًحا ُم 

عناها،  .ارئتيسرًيا ون صًحا للق املواضع التي قد ي فهم  منها خلف م 

ت   * سبة لعدده بالن   وهي قليلة– فقط ما مل ي ثبت من األحاديث ي عىلليقتع ق رص 

 .ًبا للختصارـطل   ؛علَّةن يف إسنادها بأوجزه عبارة ألبرزه  بهذكري ؛-الكتاب أحاديث

شكهلةه بت شكيل الكلًمت الـاعت ن يت   * حت   م  ة يف ، وبيان احل ركات العرابيَّ لةه مه والـم 

ة ال معنى العهبارات فرٌع عن معرفةه إعراهبا، كًم اعتن يت  بعلمات كتاب؛ ألنَّ فهم  عامَّ

ر املسائل.  ، وي عي  عىل تصوُّ راد من النص  ب الـم  قيم؛ فإن ذلك  يقر   الَّتَّ

ي م خري  اجلزاء عىل ما بذ:  من وأسأله الل تعاىل أن جيزي   هودن المام ابن  الق    كةن بار  م  ج 

دمة د ت  ع، وأن ي  ون صحن للمسلمي ╡ينه الل يف خه ه  ًم عيم، كه  يف جنَّات النَّ ـل  درج  أسأل 

لَّ م   جيزي  باِل رياتأن  ╡ راجعةك   أو م 
 .(1)ن شارك يف إخراجه هذا العمل بتوجيهن

نهنا حممدن بن عبد الل، وعىل آله وصحابته،   أ عيـ 
ةه رَّ نا وق 

ي نا وإهمامه بـه وصىل الل عىل ن 

 تسليًًم كثرًيا مزيًدا إىل يوم الدين  وسلم

                                                                     

 
 

                                                 
كر الجزيل (1) م  الااليم   هد  ب  اال  الوييل، وِمي  ب  كًّل  وأُخصُّ بالشُّ   اخأخيي  الميميي

ن   هالل الراشِ 

 .النص وتصمممهن  راجعةيفِ جديدهيا ل

 

 وكَـتـبَهُ
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يمك  ع سبغي وأن يُ  ،ك  يف ال يما واخآخر َّل اإلجابة أن يتيي  اليسؤول اليرجيُّ  ´ هُ ـالي

إذا و ،يي صربـوإذا ابتُ  ،شكر عيمهاهلل  م  ع  ن  أ   وأن يجعيك  ِي  إذا ،ظاهر  وباطنة هُ يعيي 

ِي  ،اعاد  العب  عنيانُ هي  الثّلثةي  هإن هذه اخأِيري  ،أذيب ااتغار ماه ييف دُ  هن هّلحن  ةُ وعّل

   بم  هذه اخأطباق الثّلث تقيُب ي اهإن العب  دائي   ،اعندا أب    عب    وّل يناكُّ  ،خراهوأُ 

  ؛ها الشكر ُ م  ـقي هي  ،عيمه اهلل تعالى ترتادُف ِ      عي ين 
 
 عيى ثّلثة أركان  وهي ِبني

 ،عومداوِس يدا وِ هاي  ــلو  وتصريادا يف ِرلا   ،اث هبا ظاهر  والتم ُّ  ،ااّلعرتاف هبا باطن  

 .لك هق  شكرها ِع تقصمره يف شكرهاهإذا هعل ذ

   .والتسيم ،الصرب هارله همدا ،ِ  اهلل تعالى يبتيمه هبا    مي   ِن الثاين

 ،سان ع  الشكيىالي   بُس وحي  ، ورق  ط باليي خُّ سي لتي ع  ا الناسن  بُس حي   والصرب

 ذلك، ويمين  ،الشعر فن ـت  ـويي  ،الثماب ق  وشي  ،و كاليَ  ،ةن ـالجيارح ع  اليعصم بُس وحي 

يف  منةُ لين ا بت  يي كيا ينبغي ايقي  العب ُ  اهب هإذا قامي  ،رب عيى هذه اخأركان الثّلثةالَص  ارُ  ي هيي 

 ق  حي 
 ـالبي  الت  مي وااتي  ،ة  مي ن  ِن  هن

 تي ـب  ـل  يي  ´ هإن اهلل ،اكروه ِمبيب  وصار اليي  ،عومة   ةُ ـمَ ـين
 هن ـين

 د  مُ ـل
يف  ة  ـبيديَ ع هلل تعالى عيى العب ن  هإنَ  ،تهـه وعبيديَ ري ـصب  ي من يتي وإييا ابتّله لمي  ،هكي ين

ة هميا ـديَ كيا له عبي ،هميا يكرهة ـيف السَراء، وله عيمه عبيديَ ة ـعبيديَ عيمه له كيا  ،اءالضرَ 

ة يف ـيف إعواء العبيديَ  والشأنُ  ،ة هميا يمبينـين العبيديَ وُ ع  ـوأكثر الخيق يُ  ،بُّ من يُ 

 .كايت ِنازلد  عن  اهلل تعالى هن ـمسبن وبن  ،راتب العبادِي  ت  تي ه تااوـبن ه ،اليكاره

دا وِباشر  زوجته المسناء التي يمب ،هاليليء بالياء البارد يف ش   المر عبيدية ن

   هذا واليليء بالياء البارد يف ش ،عبيديةياسه وعماله وياقته عيمدا وعيى  ،يديةعب

ت دواعي ياسه إلمدا ِ  غمر خيف ِ  الناس اليعصمة التي اشت َ  وترك ،الربد عبيدية

 . ـم  ـتي َيـولك  هرق عظم  بم  العبيدن  ،وياقته يف الضراء عبيدية ،عبيدية
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ذي هذلك ال ،يف اليكروه واليمبيب هن بمق   قائيًا ،م هلل يف المالي  هي  كان عب ا   

وهيا  ،{هُ ادي بي عن }  ويف القراء  اخأخرى ،{ڌ ڌ ڎ ڎ}  تناوله قيله تعالىي

 .عييم الجيع  ُّ عُ همي  ،ِضاف   داليار خأنَ  ؛اياء

يممي  ه هي  وج  خمرا   ة ِع الناقصة،والناقص ،هالكااية التاِة ِع العبيدية التاِة 

 .هُ إّل ياسي  غمر ذلك هّل يييِ َ   وِ  وجي  ،اهلل

ڱ ڱ ڱ ڱ }  قال تعالى ،ه عيمد  ايوانوهؤّلء ه  عباده الذي  لمس لع و  

 س  اهلل إبيمس أن اهلل تعالى ّل يُ  ع وُّ   ي ين وليا عي  ،{ں ں
 هُ وُ ي  سي وّل يُ  ،إلمه هُ عبادي   ُ ين

  قال تعالى ،{مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس }  عيمد  قال

ۋ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}

 ،ا عيى عباده اليؤِنم لع وه ايواي   هي  يجعل   ،{ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 ر  هإهن  يف حن 
 صُّ تال الي  غ    كيا يي هُ أح ي  هُ وإن اغتال ع وُّ  ،هن ان ـني ـكي  ه وتمتي اظن ه وحن تن ه وكّلءي زن

 ين ق  بُ  العب ي  خأنَ  ؛ِنه  َ هدذا ّل بُ  الغاهلي  الرجلي 
ي
عيى  هُ يلُ ودخ ،ضببالغاية والشدي  والغ ي

له  ب َ ّل و ،له ِ  غاية هّل ب َ  زي ري ـِا احتي  العب ُ  زي ري ـولي احتي  ،العب  ِ  هذه اخأبياب الثّلثة

د  من وأرجي  ،قي    الخي يي ح  ِ  أي  ملسو هيلع هللا ىلصوق  كان آدم أبي البشر ، له ِ  غضب   وّل ب َ  ،ِ  شدي 

هُ همه،ه همعي اهلل حتى أوقي  به ع وُّ  هذا هي  يزل   وِعي  ،وأثبتد  ،عقّل    ةن راشي اي بن   ُّ هيا الظ يا أوقيعي

ِي  ،(1) ي  المن    !؟بمريف  ة  يي ا  ـتي ـأبمه ك لن ق  عي  بن ن  يف جي  هُ يُ ق  عي     و

  ع وَ  ولك َ 
ن
أيه  ويظ ُّ  هُ عُ يقن مُ ـه ،  وغايةرَ عيى غن  ،مية  إلى اليؤِ  إّل غن  ُص يُ خ  ّل يي  اهلل

وهضل اهلل تعالى  ،هُ ت  وأهيكي  هُ ت  ق  اجتاحي  قعةي االي وأن تيكي  ،(2)بع ها ه ـل ربَ مّل يستق

 .هوراء ذلك كي  ِ  يته وعايه وِغارته ورح

 ،ل  ذُ ـوال ،اركسواّلي ،والن م ،ِ  أبياب التيبة باب ا له حي تي ـا هي هإذا أراد اهلل بعب ه خمر  

 إلمه بيا  برُّ ـوالتق ،وال عاء ،عودوام التضرُّ  ،أ إلمهجي اليَ  وص قن  ،به ة ثاغواّلات ،واّلهتقار

                                                 
دا يف النار.فراشة الِحلمقيله  )( 1) ة التي تُـيقي ياسي ايراشي ةي لدا، كاـل ـميي

ـهُ خاماة  ّل قن ُِ يي  أحّل
ُ  الاراش لـن يـ   (  تقيل العرُب  حن

 أن يعايي ويصاحي عنه.  ╡ (  أي يويُُبِ   اهلل يستقيل ربَّهقيله  ) (2)
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يا لمتني )  هللحتى يقيل ع و ا ،هن ـرحيتن  بي اببه  السمئةُ  تيكي  ِا تكينُ  ؛أِك  ِ  المسنات

  (.هُ ع  وقن ول  أُ  هُ تُ ـترك

 ويعيُل  ،به الجنة ي خُل  الذيبي  لمعيُل    إن العب ي يفالَس  وهذا ِعنى قيل بعضن 

ا ِنه، ،عمنمه بي ص  يُ  يزاُل  هّل الذيبي    يعيُل ؟ قال  كمفقاليا ،هبا النار ي خُل  المسنةي   خائا 

 تي س  ُِ  ،اِ  يادن  ،ام  باكن  ،ّل  جن وي  ،اق  ان ش  ُِ 
القيب  كسري نُِ  ،الرأس بم  ي يه ياكسي  ،تعالى هن ا ِ  رب  م  من

ه ِ  ل أياعي  حتى يكين ذلك الذيباببي اعاد  العب ن وهّلحه،  همكين ذلك الذيُب  ،له

 ى يكيني حت ،هُ ير التي هبا اعاد  العب  وهّلُح عيمه ِ  هذه اخأِ بي بيا ترتَ  ؛طاعات كثمر   

  .دخيله الجنة اببي  ذلك الذيُب 

 ،هبا ُب عجي ويُ  ،ويرى ياسه ،ر هباـويتكبَ  ،ههبا عيى رب    ُّ يُ يي  هّل يزاُل  المسنةي  وياعُل 

 ،اتوالةر والاخر واّلب  والكن  بن ج  هميرثه ِ  العُ  (،ُت وهعي   ُت هعي  )  ويقيل ،ويستومل هبا

 ك  يي  بأِر   ا ابتّلهُ هإذا أراد اهلل تعالى هبذا اليسكم  خمر   ،هن هّلكن  ببي ِا يكين ا
 لُّ ذن ـويُ  ،به هُ رُ سن

 وهذا هي ،وكربه هُ ـبي ج  وعُ  هُ َّل ذلك خي  به غمري أراد  وإن   ،عن ه هُ اسي به يي  رُ ـغ  صي ويُ  ،هُ قي ـنُ به عُ 

ُِ دُ العارهم  كيَ  هإنَ  ؛ّلكهدي لن  ّلن الييجُب ذ  الخُ   ج    
 كي يي كن أن ّل يي  التيهمقي  يى أنَ ع يني عُ ين

ا ه خمر  ب هي  أراد اهللُ  ،اهلل تعالى إلى ياسك كي يي كن ّلن أن يي ذ  والخُ  ،كسن ا  ـاهلل تعالى إلى يي 

ة عميب ورؤي ،واّلهتقار إلمه ،أ إلى اهلل تعالىجي ودوام اليَ  ،واّليكسار ،ل  الذُ  بابي  له هتحي 

 ،هوجيدن  ،ورحيته ،حسايهن وإن  ،ربه هضلن    ن وِشاه ،ع واهناوُظييدا، و ،وجديدا ،هن ياسن 

 ر  وبن 
 ي  وحي  ،ناهوغن  ،هن

ه أن ّل ييكن ،إلى اهلل تعالى بم  هذي  الجناحم  هالعارف اائر  ، هن  ن

  .جناحمه  ي حي هدي كالومر الذي هق  أي ِنديا  واح    هُ ـهيتى هاتي  ،إّل هبيا يسمري 

 ِب ي  ع   ومطالعةِ  ،ةنَّ المِ  ةِ د  اه  ش  العارف يسير إلى اهلل بين م  »  (1)قال شمخ اإلاّلم

 غفارِ االست د  ـي  س  »  يف الم يث الصممح ح يث ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ِعنى قيله   ،«والعمل سِ ف  ـالنَّ 

 كدِ ه  وأنا على ع   ،كقتني وأنا عبد  ل  خ   ،: اللهم أنت ربي ال إله إال أنتالعبد   أن يقول  

 م  ع  بنِ لك  أبوء   ،ت  ع  ن  ما ص   ر  بك من ش   أعوذ   ،ت  ع  ط  ك ما است  دِ ع  وو  
 ،نبيذ  بِ  وأبوء   ،عليَّ  ك  تِ

                                                 
وي، وق   (1) ـري راالة »   شمُخ اإلاّلم اب  تميمة ع  أبي إاياعمل الدروي كذلك يفيقلي هذه العبارأي  أبي إاياعمل الدي

 (. 1/116) «تمقمق الشكر
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 م  ع  بنِ أبوء لك »  ملسو هيلع هللا ىلصيف قيله  عي يي هجي  ، «إال أنت نوب  الذ   إنه ال يغفر   ،لي فاغفر  
 ،يَّ ل  ع   ك  تِ

ُِ  ،ةن ـنَ   الين  ي ِشاهي بم    «وأبوء بذنبي هيشاه   الينة ؛ الناس والعيل بن م  والعة عي و

ُِ  ،واإلحسان ع ن لي الن  يي لن والشكر  والمي ي  له اليمبةي  ُب يجن تُ   الناسن  بن م  عي  ةُ عي والي و

إّل  هُ سي وأن ّل يرى يا ،وقت   يف كل   يبةي والتَ  واّلهتقاري  واّليكساري  َل له الذُّ  ُب يجن تُ  والعيلن 

 ،حاّل   هن اسن رى لنهّل يي  ،هّلسن اإلن  باُب عيى اهلل تعالى  ِنه العب ُ  لي خي دي  باب   وأقرُب  ،اس  اين ُِ 

ِي  ِ  وّل   لى ِ  بابن عيى اهلل تعا ُل بل ي ُخ  ،هبا وّل وامية ِنه يي ُّ  ،به ا يتعيُق ب  ـبي وّل اي  ،اقا

حتى  ،هُ قيبي  كنةُ س  واليي  الاقرُ  ري سي كي  ق  ِ  دخيلي  ،ضن م  اليي  هّلسن واإل ،فن ر  اّلهتقار الص  

 ائ ي ي  يي إلى ُا  ر ُ س  تيك الكي  ت  وصيي 
  ي دن وشي  ،هداتجن  ل  ِ  كُ  ر ُ س  الكي  هُ يت  وشيي  عي  ي صي هاي   هن

 اته الظاهر ِ  ذرَ     ذرَ  ل  ـيف كُ  وأنَ  ،إلمه هن وهقرن  هن ـتن هاقي  وكيالي  ،╡ه ـإلى رب   هُ تي روري لي 

ى هن إلى رب   ية  كاِن  رور   ولي  تاِة   ة  ـوالباطنة هاق
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ هة عم  ى عنه طرتخيَ  وأيه إن   ،ت 

 ّل طريقي و ،هن ويت اركه برحيتن  ،تعالى عيمه اهللُ  إّل أن يعيدي  ،رجبي ّل تُ  خسار    وخسري  ،هيك

  .عيىِ  ال َ  أغيظُ  وّل حجابي  ،ِ  العبيدية إلى اهلل أقرُب 

ِي  ،تام   وذل   ،كاِل   حب  ها عيى قاع تم  هيا أصيداِ ارُ  والعبيديةُ  هذي   أُ شي ن  و

 ـي  اخأصيم  ع  ذي 
 ،اليمبةي  ة التي تيرُث نَ الين   ُ  ُ ِشاهي   وهيا ،اليتق ِم   ك اخأصيمـنن

إلى  هُ ق  بنى اييكي  وإذا كان العب ُ  ،التام الذَل  الناس والعيل التي تيرُث  بن م  عي  ةُ وِوالعي 

 هُ ُش عن ن  ـوِا أارع ِا يُ  ،يةاوغ  رَ ر ع وه به إّل عيى غن اي ـظ  اهلل تعالى عيى هذي  اخأصيم  ل  يي 

  .ويت اركه برحيته هُ رُ ـجبُ ويي  ╡اهلل 

 هااتقاِة القيب بشمئم    ،هحوجياربااتقاِة قيبه له هذا  وإييا يستقم ُ 

 هإذا تعارضي  ،اب  مي اليي  عن ه عيى جيمعن  مُ  َ اهلل تعالى تتقي  ةُ ِمبَ  أن تكيني   أحدهما

ُِ  بي ت  رُ ـه ،ِا اياه َب ُح اهلل تعالى  بُّ ُح  ابقي  هن غمرن  بُّ وُح  تعالى اهلل بُّ ُح  ، ضاهتي ق  عيى ذلك 

وِا  ،داناليرء أو يُ  مُ ري ـك  اّلِتمان يُ   ي ـن  هعن  !عبه بالاعلوِا أص ،ِا أادل هذا بال عيى

يى ِا ع هُ أهيُ  وأ هُ شمخُ  وأ هُ أِمرُ  وأ هُ كبمرُ  هُ ـأو يمبُّ  ،ه هي ويدياهبُّ من ِا يُ  ق م العب ُ ِا يُ  أكثري 



 

 

11 

ّل كايت هي و ،اب  مي اليي  جيمعي  هن اهلل تعالى يف قيبن  م ِمبةُ هدذا ل  تتق َ  ،اهلل تعالى هُ يمبُّ 

َِ  عيمدا ماكيةي ال ِي   ي ك  ـني أن يُ  اهلل تعالى همي  هذا شأيهُ  ةُ ـوانَ  ،ر  عيمدااليؤ  ،هُ مابَ عيمه 

يى اه وهي هي هله عيى إيثار جزاء   ،نغمص  وتي     كي ـا ِندا إّل بني شمئ   ّل يناُل ه ،صدا عيمهوينغ  

  .عيى ِمبة اهلل تعالى هُ ـيق أو يمبُّ ِ  الخ هُ يُ ظ  عي ِ  يُ 

 ،وّل ب َ  به بي ذ  عُ  ياهُ ا ان شمئ   ِ  أحَب  أنَ   هعُ وّل يُ  دُّ ري ـّل يُ   تعالى قضاء  وق  قضى اهلل

ِ   بشيء   ِ  اشتغلي  وأنَ  ،عيمه طي ي  ُا  هُ غمري  ِ  خافي  وأنَ   هُ ري وِ  آثر غم ،ا عيمهغمره كان شؤ

  . َ عيمه وّل بُ  هُ ـوي اخي أي  هن ون خي بسي  هُ ى غمري رلي وِ  أي  ،همهله بارك عيمه ل  يُ 

 عظم ن ع  ت ياشئ  وهي  ي،اخأِر والند تعظم ُ   به القلب الذي يستقيم   األمر الثاين

ٺ  ٺ }  ´ اهلل قال ،هُ وهنمي  هُ أِري  ُه، وّل ُيعظ  ُ يظ  عي   ّل يُ ِي  هإن اهلل تعالى ذمَ  ،الناهي اخآِرن 

  (.ِا لك  ّل تخاهين هلل تعالى عظية  )  قاليا يف تاسمرها ،{ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ص  خ  ر  بتضا عار  هو أن ال ي  »  ِر والندياّلم يف تعظم  اخأخ اإلا قال شما أحس  ِوِ

 .(1)«االنقياد ن  وهِ ت   ة  لَّ ال على عِ م  ح  وال ي   ،غال   دضا لتشديرَّ ـع  ـوال ي   ،اف  ج  
 خأن وذلك ،وهنمه هن أِرن  تعظم ُ  ╡تعظم  المق  ِراتبن  لي أوَ  أنَ  هن وِعنى كّلِن 

ُِ  ،ةكاهَ  إلى الناس ملسو هيلع هللا ىلص ههبا رايلي  ته التي أرالي براال ╡ هربَ  يعرُف  اليؤِ ي  تضاها قو

ه وتعظم  هنم ،باعهوات   ╡اهلل  رن ِ  يا يكين ذلك بتعظم  أي وإيَ ، ِره وهنمهخأ اّليقمادُ 

حب اخأِر لصا هن  عيى تعظمين خأِر اهلل تعالى وهنمه داًّل  همكين تعظم  اليؤِ ن  ،هن ـواجتنابن 

 ،قيص ييان والتَ رار اليشديد لد  باإلِ  اخأب ويكين بمسب هذا التعظم  ي،والند

 رن ظي اخأِر لني  ق  يتعاطى هعلي  الرجلي  هإنَ ، كربااق اخأوالرباء  ِ  الن   ،ة العقم  وصمَ 

 ،د نن ـِ  أعم هن اقيطن  ي اليناهي خشمةي قن ويتَ  ،عن ه  والجاهن  وطيب الينزلةن  ،الخيق

ا لمس هدذ ،عيى اليناهي ملسو هيلع هللا ىلص دا الشارعُ بوخشمة العقيبات ال يميية ِ  الم ود التي رتَ 

  .الناهيتعظم  اخآِر  ع  وّل ،ا ع  تعظم  اخأِر والنديصادر   هُ وتركُ  هُ هعيُ 

 ا عيى أركاهنا وواجباهت ُش ـاتمـوالتَ  ،هادا وح ودن أوقاتن  رعايةُ   ألوامرل التعظيمِ  فعالمة  

                                                 
وي، (1) ـري  (.2/464)لييصن ف  «ِ ارج السالكم »  وايظر (،81)ص «ِينازل السائري » وكّلِه يف أي  الدي
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سمندا، وهعُيدا عيى  والمرُص  ،وكيالدا  ،إلمدا عن  وجيهبا عةُ واليسار ،يف أوقاهتاتيم 

 تن ي  عيى هي  كي  يمزنُ  ،داقيقن ِ  ُح  ت حق  ايعن  هي  ُف اي واخأي  والكآبةُ  والمزنُ 

 ،اا  ع  ا هإيه ق  هاته ابعة وعشرون لن يت ِنه صّلته ِنارد  قب  ـتُ  لي أيه ويعي ُ  ،الجياعة

ر وّل ِشقة اي اي  مرن يف بي ه ِ  غ صاقة واح    يف  هُ يتُ ياُ  والشراءي   يعا ي البمعي رجّل   ولي أنَ 

ِ   ي يهن  لي ـكي ا خأي ابعة وعشرون دينار   ِيا تضاعف به  ف  ع  لن  لُّ وكُ  هكمفي  ،اا  اي ا وأي ي 

ه عيم العب ُ  تي يَ هإذا هي ؟! وِا شاء اهلل تعالى ،لف  أي  لفن وأي  لف  ِ  أي  الجياعة خمر   صّل ُ 

ري  هذا الربحي 
سن   .اقوع  خي

 غمرُ  ،ِ  هذه اليصمبة هارغ   ،يبن القي  باردُ له وهي  ّل صّل ي  يقيل  وكثمر ِ  العيياء

 عي ِ  هدذا  ،لدا تاع  ر  ُِ 
ت الذي يقال ُل أوَ  هُ وكذلك إذا هاتي  ،اهلل تعالى يف قيبه أِرن  عظم ن تي  من  ن

ولي  ،هن ـنن ـاخأول الذي يصيي اهلل وِّلئكته عيى ِماِن  الصفُّ  هُ أو هاتي  ،هي رليان اهلل تعالى

 الكثمر الذي الجيعن  ُت ي  وكذلك هي  ،ة  رعي كايت قُ ولي  ،عيمه  ي لجالي  هُ هضميتي  العب ُ  يعي ُ 

 ت   ي عُ يا بي يَ وكُ ، ╡إلى اهلل  الجيع كان أحَب  ري ـثُ ـيا كي يَ كُ و ،يتهوقن  هن بكثرتن  الصّل ُ  ُف اعي ضي تُ 

 ،ّل يف الص شيعن الخُ  ُت ي  وكذلك هي  ،درجة   وأخرى ترهعُ  ة  ـخومئي  مطُّ تي  وا كايت خوي   الخُ 

 يع  شبّل ُخ  هصّل    ؛دابُّ ـدا ولُ وُح الذي هي رُ  ،╡ همدا بم  ي ي الرب   القيبن  وحضيرن 

  ي كبي  ير  ُض وّل ُح 
 تي س  ّل يي هي أي  ،وح همهّل رُ  ت  م  ـِي  نن

ِي  أن يد يي  ي العب ُ من ا عب    هن ِثين  يق  يُ خ  إلى 

 ِي ه هبا ِ   ي قصي     ِيَ  الد يةي  تيكي  أن تقعي  هذا العب ن  ؟ هيا ظ ُّ !ِمتة   ا أو جارية  ِمت  
 أو كين

الدية عيى  عن ي  ضير وجي مة ع  الخشيع والمُ ـالن الخ الصّل ُ  ؛دكذا اياءـه !؟هن مر أو غمرن ِن أي 

 ؛يكإلى بعض اليي هُ ت الذي يري  إه اءي اليم   -أو اخأِة-لى همدا بينزلة هذا العب  اهلل تعا

 ؛عيمدا هُ بُ مثـوّل يُ  ،يف أحكام ال يما الارضي  ت  وي قي ا  وإن أي  ،اهلل تعالى ِنه داقبيُ ـولدذا ّل يي 

غمره و «ِسن  اإلِام أحي »كيا يف السن  و ،إّل ِا عقل ِندا ـهن ِ  صّلتن  ليعب ن  ه لمسي يَ هإن 

إال  ،هالثإال ث   ،فهاص  له إال نِ  ب  تِ وما ك   ليصلي الصالة   العبد   إنَّ »  إيه قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي 

  .«شرهاحتى بلغ ع   ،إال خمسها ،بعهار

 هلل عن  ا اخأعيالن  ُل هتااُل  ،تجري هذا اليجرى اخأعيالن  ري ـاائ أنَ  ي ي ع  ـغي أن يُ ـوينب
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 يُل وهذا الع ،داعن وتيابن  واليمبةن  خّلصن ِ  اإلييان واإلن  ييبن ِا يف القُ  لن تعالى بتااُل 

 ـبن سي بمي  والناقُص  ،ا كاِّل  تكامر   رُ ـهي الذي يكا   الكاُِل 
وهباتم  القاع تم  تزول  ،هن

   اوهي ،كثمر    إشكاّلت  

  .ق اإلييانـِا يف القييب ِ  حقائ لن بتااُل  اخأعيالن  تاالُل  -

  .ويقصايه هن ـكيالن  بن سي ئات بمي ـالعيل ليسم   وتكامرُ  -

ِ  هذا الباب عيى الم يث  هُ ـظُّ ِ  يقص حي  هُ الذي ييردُ  شكاُل وهبذا يزول اإل

  هإذا اقالي ،«ر سنةكف  ـيوم عاشوراء ي  »و، «ر سنتينكف  ـة ي  ف  ر  صوم يوم ع  إنَّ »  الذي همه

ِي ري عي  يه يصيم ييمي أا دائي   هُ ـبُ دأي كان   ثّلثن  امرُ كـتي  يقعُ  مفي هكي  ،ييم عاشيراء وصامي  ،هُ هة هصا

  ؟انة   َل انم  كُ 

  .رجاتنال به ال َ كامر يُ ـع  التَ  لي ضي هي ِا     ع  هذا بأنَ دُ بعُض  وأجابي  

 هُ ـاتُ عنه امئ ري ـاَ كي ـدا أن تُ رات كي  كا  إذا أتى هبذه اليُ  جب هيمت العب ي وياهلل العي 

 ِيايعااء عيى ايت ِيقيف   ،كامر هبذه ِشروط بشروطـوالتَ  ،دا إلى بعضباجتياع بعضن 

 وايتات عنه الييايع كيدا، ،داي  كُ  يف العيل وخارجه، هإن عي ي العب  أيه جاء بالشروط

 .التكامر عُ قي هممنئذ يي 

ول   ،ولبُّهُ  هُ الذي هي روُح  اإلخّلصي  وهق ي  ،هرن ثي ـك  أو خأي  ةُ الغاي هُ يت  يي شي  ل  يي وأِا عي  

  !؟العيل ر هذاا  كي يُ  شيء   هأيُّ  ،هرن    قي  ول  يق ره حَق  ،هُ حقَ  ييف  

رض له عول  يي  ،اا وباطن  الذي ينبغي له ظاهر   هُ قَ اه حي بأيه وهَ  هن هإن وثق العب  ِ  عيين 

ـكـينع تي يي  ِايع    أو يويُب  ،به    ِي أو  ،أو رؤية ياسه همه ،ب  ج  ِ  عُ  ـُه،وُ بن م  يُ  وّل ِبول   ،مرهان

 ،عيمه أو يعادي ِ  ّل يعظيه ،بقيبه لي  يعظيه عيمه ُف رن ش  تي س  يي  أو ،ِ  العباد تعظميه به

ِي  اني وأيه ق  ااتد ،هُ ـقَ حي  هُ سي ويرى أيه ق  بخي   ؟ كارـيُ  شيء   هدذا أيُّ ؛ هن تن بمر

يا يَ إن  ،ولمس الشأن يف العيلن  ،ري صي م  أكثر ِ  أن تُ دا وِمبوات اخأعيال وِاس اتُ 

 أبياب يـوه ،عيلـلي ط  ـِمب َق رياء وإن دي ـهال ،هُ وُ مبن ويُ  هُ  ُ اسن ِيا يُ  العيلن  ظن ـيف حا الشأنُ 

 به   ُّ واليي  ،ا ِيجب لكييه باطّل  وكين العيل غمر ِقم  باتباع السنة أيض   ،كثمر  ّل تمصر
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بالص قة واليعروف والرب واّلحسان   ُّ وكذلك اليي  ،له عيى اهلل تعالى بقيبه ِاس   

 وأكثرُ  ،{ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى }  ´ كيا قال ،والصية ِاس  لدا

ڻ  ڻ } وق  قال تعالى   ،ط المسناتبن م  ِ  السمئات التي تُ  الناس ِا عن ه  خرب 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

يا ك ملسو هيلع هللا ىلصعيالد  بالجدر لرايل اهلل اليؤِنم  ِ  حبيط أابمايه ر همذَ  ،{ڭ ڭ ڭ

شعر وصاحبدا ّل ي ،العيُل هبا مبط يبل ِعصمة  ؛   دَ رن هذا بن  ولمسي  ،يجدر بعضد  لبعض

ه غمره وه يي  وطريقه قيلي  هوه ي ملسو هيلع هللا ىلصعيى قيل الرايل  مي  َ هيا الظ  بي  ق ،هبا

 ر ؟ شعُ ط عييه وهي ّل يي هذا ق  حبن  سي ألم  ، !؟هُ وطريقي 

 وِ  هذا قيل عائشة ،«لهبط عم  د ح  صر فق  الة الع  رك ص  ن ت  م  »    ملسو هيلع هللا ىلص وِ  هذا قيله

مع رسول  ه  هاد  جِ  إنه قد أبطل  »منة   ـليا باع بالعن  ڤ زي  ب  أرق ل -وع  أبمدا ڤ–

ِا  هيعرهةُ  ،ةمصن ِع  يُكين  يا غايته أنوإيَ  ،   منة ردَ ع بالعن ُـ بايولمس التَ  ،«إال أن يتوب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ِا ينبغي أن  ه     أي دا بع  وقيعدا ِن دا ويمبوُ ويبويُ  ،قيعداوُ  الن حي يف  اخأعيالي   ُ سن اـيُ 

  العب إنَ )  عروفِي  وق  جاء يف أثر   ،ه ويمذرهييمرص عيى عن ويي  ،ش عيمه العب ات  يُ 

ر ِ  دييان الس   لهمنتقن  ،ث بههمتم َ  ،إّل اهلل تعالى عيمه أح    يعُ وَ ّل يي هلل ا ارً  العيلي  لمعيُل 

به  ثهإن تم َ  (؛يف ذلك ال ييان عيى حسب العّليمة ث  يصمرُ  ،ّليمةالعي  إلى دييان

  .كيا لي هعيه لذلك ،هُ ـيي ــيوب  تعالى أي  ة عن  غمر اهللاه والينزلن يعة وطيب الجي ليُس 

 ؟ياب العيليد إلمه ثي   هإذا تاب هذا هل يعُ يلفإن ق

ا الم  ص النمة هإيه ّل ينقيُب هبذه  هُ وأوقعي  ،ه لغمر اهلل تعالىيي ين   إن كان ق  عي قيل 

ن عييه هلل إا َِ أو ،همصمر ّل له وّل عيمه ه،التيبة أن تيمي عنه عقاب ُب س  بل حي  ،بالتيبة

ذلك وي م هدذا  بع  ث به ث  تاب ِ رياء أو تم َ  وأ ب  ج  له عُ  ضي ري ا ث  عي تعالى خالص  

 ،يستأيف العيل ه ّل يعيد إلمه بل  إيوق  يقال ،ق  يعيد له ثياب عييه وّل يمبط

 ب  ـِي  واليسألةُ 
مبوه إّل مبط العيل بيجردها أو ّل يُ هل تُ  الرد ي  وهي أنَ  ؛عيى أصل   ة  ـمَ ـنن

 ؟ الييت عيمدا
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ط مبتُ   هإن قينا ،ڤوهيا روايتان ع  اإلِام أحي   ،همه ليعيياء قيّلن ِشديران

  وإن قينا ،اّلاّلم وبول ِا كان ق  عيل قبل ،العيلي  ي  ااتأيفي بناسدا هيتى أا العيلي 

وهكذا  ،هن ا هيتى عاد إلى اّلاّلم عاد إلمه ثياب عيين مبط العيل إّل إذا ِات ِرت ً ّل يُ 

إلمه ثياب  دمبودا ث  تاب ِ  تيك السمئة هل يعيحسنة ث  هعل امئة تُ  العب  إذا هعلي 

 ؟ تيك المسنة اليتق ِة

ا ول  أزل حريص   ،هذه اليسألةِ  شيء  ل يف ياسي زي ـول  يي ، يى هذا اّلصلج عرَ خي يُ 

ه واهلل تعالى أعي  وب - ر ليوالذي يظد ،همدا ىا شاأح    وِا رأيُت  ،عيى الصياب همدا

همدا  لمك ُ ويكين ا ،المسنات والسمئات تت اهع وتتقابل نَ أ  -اليستعان وّل قي  إّل به

هإذا  ،ل  يك  اليغييبي  نَ أك حتى ،ويكين المك  له ،اليغييب رُ دي ـق  ـوهي يي  ،ليغالب

 بي السمئة ترتَ  ِ  وِتى تابي  ،هن ـالكثمر  امئاتن  هُ ـحسناتُ  هعت  دالمسنات  غيبت عيى العب ن 

هإذا  ،بالسمئة وت  بي زي  عيى المسنة التي حي وتي  ىربق  تي    ،كثمر ِندا حسنات   هن ـعيى تيبتن 

 ،ِ  السمئاتِا ِرت عيمه  ت  قي ري ح  ِ  صيم  القيب أي  ويشأت   ت  مَ ت التيبة وصي ِي زن عُ 

 .التائب ِ  الذيب ّل ذيب له هإنَ  ،حتى كأهنا ل  تك 

  ╩ ب  حزام وق  األ حكم ُ 
َ
  ركيف الش   هُ يي عي هي  ر  ـبن وي  ة  يي وصن  ة  تاقي ع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 هل يثاب عيمه
ُّ
تضي هدذا يق ، «من خير   ت  ف  ل  س  على ما أ   ت  م  ل  س  أ  »  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ هقال النبي

ِ   هييا تاب ،بالشرك تيك المسنات التي كايت باطية   عيمه ثيابي  أعادي  أن اّلاّلمي 

 خالصة   ة  قي دن ا صايصيح   تيبة   العب ُ  هدكذا إذا تابي  ،ناته اليتق ِةسي حي  رك عاد إلمه ثياُب الش  

 مئاتالس هذا أنَ  ُح ل  يي يُ  ،حسناته عيمه ثيابي  وأعادت   ،يدا ِ  السمئاتب  ـِا كان قي  ت  قي ري ح  أي 

 ييفواليريض إذا عُ  ،ب يمة أِراض   وجاعي واخأ ىيَ كيا أن المُ  ،بمةهي أِراض قي والذييب

َِ  ِ  ِرله عاهمة   القي  ه ،ف قطُّ عُ ض  حتى كأيه ل  يي  ،وأهضل ِندا ،ة عادت إلمه قيتهـتا

، ةوالصمة والعاهمة بينزلة التيب ،واليرض بينزلة الذييب ،اليتق ِة بينزلة المسنات

لي وكيا أن  اياء بسياء، ر  ِند  و ،عاهمته ا لضعفن ِ  ّل تعيد إلمه صمته أب   ى ِ  اليي

 ،د الب ن إلى كياله اخأولي  عي و ،داعن اهُ  ي اوم اخأاباب وتي قي ـتي ـِ  تعيد صمته كيا كايت ل

 داتـبـدرها وغيـة وقـأاباب العاهم  ن يَ ـلقُ  ؛شطـيى وأيـِيا كان وأق د  ِ  يعيد أصَح ـوِن
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   ركيا قال الشاع ،ا لعاهمتهابب   ان ِرض هذاحتى ربيا ك ،واليرض فن ع  اباب الَض خأ

 لِ ل  بالعِ  ام  س  األج   ت  حَّ ما ص  بَّ ور              ه  ـب  ـواقِ ع   ود  م  ح  م   ك  ـب  ـت  ـع   لعلَّ 

وّل  ،الييهق ّل إله غمرهواهلل  ،هدكذا العب  بع  التيبة عيى هذه الينازل الثّلث

  .رب اياه

 وِا ،وأاباهبا ،داِ  ِظاي    ن عيى التباعُ  لمرُص ها  اليناهي تعظم ن  وأِا عّلِاُت 

ُِ  ،ي عي إلمدا ر يي درب ِ  اخأِاك  التي همدا الصُّ   يي كيي  ،ب ِنداقر  ة تُ واميي  بة كل  جايي و

وأن  ،بأُس لاا ِيا به ِا ّل بأس به حذر    عي ن يي وأي  ،تان هباتن شمة اّله  التي تقع هبا الاتنة خي 

اهر جي وِجايبة ِ  يُ  ات،يف اليكروه شمة اليقيعن ت خاضيل ِ  اليباحالاُ  بي يجاين 

 خالوةي ِ هإنَ  ؛ب ِنداكن بالي ِا ري وّل يُ  ،داون هباتي ـويي  ،لمداإ عي ويي  ،داـنس  مي ويُ  ،بارتكاهبا

 م ُ ط ِ  قيبه تعظخالوه إّل ِ  اقي وّل يُ  ،بهضي ط اهلل تعالى وغي خن إلى اي  هذا داعمة   ِثلي 

ت كي دن إذا ايتُ  ╡هلل  أن يغضبي   ديتعظم  النَ  اتن وِ  عّلِ ،هِاتن رُ اهلل تعالى وُح 

 ُِ  صن إذا عُ  ر   ا وكس  زي  ج  يف قيبه ُح وأن يي  ،هُ ِمار
ي
ِي إب عوي ـول  يُ  ،هتعالى يف أرلن  اهللُ  ي ة ـقا

  .ر ذلكغم  ول  يستوع هي أن يُ  ،هن رن ـوأواِن  هن  ودن ُح 

ين يكُ  صة إلى ح   خـرُّ ل ِع الران تي أن ّل يس    ديعظم  اخأِر والنَ ّلِات تي وِ  عي 

ُِ جاهم   هُ بُ صاحن  اد ري ـبباإل ت  دي ري ة وي ـَـنأن السُّ   ِثال ذلك ،طاي ج اليي دي ـن  تقم  عيى اليي س  ا غمر 

ُِ  ،يات اليقتد إلى هي رن ب  ايف أن يُ رخص الجي تَ ـهال ،ر  المي در يف ش َ بالظُّ   ،روجهة ُخ بقاري أو 

 ُِ دا بي صاح نعُ ي  ر تي   المي  َ ّل  يف شن الَص  أنَ صة خ  رُّ ـكية هذه الوحن  ،ام  ـا جاهص  رتخ  همكين 

 ـرُّ كي ـتبن  العباد ي  عُل ا  ويي  ،ضيرشيع والمُ ِ  الخُ 
  ،رجي ولي  ه 

أن  ملسو هيلع هللا ىلص ارعة الَش كيي   حن هين

ِي   يدُ ُص ويمصل له ِق   ،رحالن  يب  بقي  صيي العب ُ همُ  ،رُّ ر المي أخمرها حتى ينكسن ره  بتي أ

 .الىقبال عيى اهلل تعواإل ،شيعّل  ِ  الخُ الَص 

ُِ  ،عامر  الوَ ض  بمي  ل ُج الرَ  صييأن يُ  ملسو هيلع هللا ىلص  هذا هنمه وِن     ،ائطل والغي ي  بي ـعة ال اهي أو عن  
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 قهن   هن ين هي  ،راد ِندامصل اليُ ّل يي ه ،ّل الَص  صيدي عيمه ِق   ُش ي  شي قيبه ِ  ذلك بيا يُ  قن يُّ عي لتي 

غ همدا وق  هرَ  يمُ قهمي  ،ليصّل  هُ بي ـغ قيار  ث  يُ  ،يهيي غيه همع  ل عيى ُش قبن بادته أن يُ يف عن  لن ُج الرَ 

ر اي غهركعتان ِ  هذه الصّل  يُ ، ته عيمهـمَ ـيـوأقبل بكُ  ،ب وجده لهصي قيبه هلل تعالى ويي 

ه أيَ   لكوِ  ذ ،اا جاهم  ص  رخُّ ّل يرتخص تي  هأي  واليقصيد، م ِ  ذيبهصيي هبيا ِا تق َ لييُ 

 ،وقتدا ّل  يفصي  كل   ر هعلن عذُّ وتي  ،ذرالعُ    عن م  ـّلتي ع بم  الَص ي  لييساهر يف الجي  صي رَخ 

ِي قام يف الينزن أهإذا  ،ه عيمهرن عسُّ زول أو تي ر النُّ عذُّ وتي  ،مرياصية الَس ليُ  أو ، ثّلثةم  والل المي

ُِ ّلتم  ه بم  الَص عُ ي  جي ام الميم هي أقي  تدا ِ  صّل  يف وق ل  عل كُ ِ  هن  هن ـنن كُّ لتيي  ؛ب لهيجن   ّل 

 ،عُ ي  ار الجي َس ال ةي ـاليساهري  أن انَ  رُ ـأكثي  هق ـتي كيا يع   بة  راتن  ة  ـع لمس انَ ي  هالجي ، ةغمر ِشقي 

ة، ةصي خ  رُ  عُ ي  بل الجي  ؛يج أو ل  يُ  عذر     ي جن ياء وُ اي   ةُ ـنُّ هُس  ،بةة راتن نَ ر ُا ص  والقي  عارلن

م  الصّلتم  ب هُ ـيعُ وأِا جي  ييج ،ذر أو ل  له عُ  ُوجن ي ياء اي  ،ةـمَ باعن ر الرُّ ص  ساهر قي اليُ 

 .هدذا لين وهذا لين ،ة  صي خ  ورُ  هماجة  

مدا ه العب ُ  يي اُ ج  نبغي أن يي ـهّل يي  ِة  مرَ ُِ  غمرُ  ة  صي خ  رُ  يف اخأكلن  عي بي الش   وِ  هذا أنَ 

 ـيي خ  التُّ     إلى حي  عُ بي به الش   حتى يصلي 
 همكينُ  ،امي به الوع ب ِا يصرُف همتويَ  ،ّلءن واّلِتن  ةن

وهي  الوعامي   عُ ويي  ،ويشبعي  أن يجيعي  بل ينبغي ليعب ن  ،هوبع ي  اخأكلن  قبلي  هُ ـبوني  هُ يُّ هي 

 ، «هِ ِس ف  ـن  ل ث  ل  وث   ،هِ ـرابِ ش  لِ  ث  ل  وث   ،هِ ـلطعامِ  ث  ل  ـث  »  ملسو هيلع هللا ىلصوِمزان ذلك قيل النبي  ،يشتدمه

  .ه ي ح  وي دا ليوعام يَ وّل يجعل الثّلثة اخأثّلث كُ 

ُِ  ي كي  يتيايُس اخأِر والندي ليتش ي  الغالي هد وأِا تعريُض   ،ا همهغالم  تي يف اليليء 

كاد تأو  ،ةالااتم  ُ ِام قراءي ِع اإلن  هُ حرام إلى أن تايتي اإل تكبمر ي  دُ د  ري ـأو يُ  ،حتى يايت اليقت

َِ  ا ِ  طعامن الغالي حتى ّل يأكل شمئ   عن ري أو يتش د يف اليي  ،تايته الركعة خشمة  ؛ييم اليس ةن عا

  دُ ظُّ حي  اد الذي  يقصي بَ ـالعُ  عيى بعضن  الااا ُ  عُ ري هذا اليي  ولق  دخلي  ،دخيل الشبدات عيمه

إلمه ِ   ُل يي م  بيا يُ  ُت يَ قي ـتي ـوكان يي  ،اليسييم  ا ِ  بّلدن شمئ   أن يأكلي  حتى اِتنعي  ،ِ  العي 

يف  زائ ُ والغيي ال اليارطُ  الجدُل  هُ هأوقعي  ،بالقص  لتمصمل ذلك بعُث ويي  ،بّلد النصارى

  .ّلنذ  عيذ باهلل ِ  الخُ ي ،بالنصارى الظ     ن س  وُح  ،ليسييم الظ  با  ن إااءي 
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 ش ي   لا لتعرَ وّل يُ  ،جاف   ص  لا برتخُّ عاري دي أن ّل يُ ِر والنَ عظم  لألهمقمقة التَ 

 .هكن بسالن  ╡ ل إلى اهللراط اليستقم  الييصن هي الص   اليقصيدي  هإنَ  ،غال

َِ تانغز  إّل وليشموان همه يي  بأِر   ╡وِا أِر اهلل   هراط  إا وإِ ،ر وتاريط  ا تقصم    إ

ُِّ شي عب  همُ ال يه يأيت إلى قيبن هإن  ؛تم ـ  ِ  الخومئب  ار ِ  العي بالي بيا ظي هّل يُ  ،يي  وغُ  هإن  هُ ا

ا وهمه   ي جي وي   هُ بي ري ولي  ،ه ي عي ق  وأي  هُ وي بَ ـثي ـهي  ،ه ِ  هذه الخوةذي خي ا أي مص  ا وترخن م  ا وتياين هتير  تقصمر 

 يا تركي ى ربَ تح ،جاء وغمر ذلكويّلت والرَ أ  ـالتي  وهتح له بابي  ،تيروالاُ  ا ييي ل والتَ سي بالكي 

ِ   هُ أن يأخذي  يسي وأي  ة  ضي دي ـا ويي مر  ين ش  ا وتي  ً وجن  اعن ه حذر    ي جي وإن وي  ،يية  ُج  اليأِيري  العب ُ 

ي وينبغ ،هذا ك هيقي تُ يَ وهن  ،هذا ّل يكامك له أنَ  لي يَ واي  ،باّلجتداد الزائ  هُ هذا الباب أِري 

 ري ـتُ ا  ـوأن ّل تي  ،ورواه  إذا أي  ري ـون ا  ـوّل تُ  ، واقي إذا ري  وأن ّل ترق ي  ،م ـين عيى العاِن  لك أن تزي ي 

وإذا تيلأ  ،اسل أيت ابع  تووجده ثّلث ِرات هاغ هُ يوإذا غسل أح ه  ي ي  ،إذا هرتوا

 م  همي  ،ويمي ذلك ِ  اإلهراط والتع ي ،ليصّل  هاغتسل أيت لدا
 عيى الغيي   هُ يُ ين

 وأن ّل ،عيى التقصمر دويه لي اخأوَ  كيا يميُل  ،جاوز  وتع ي الصراط اليستقم واليُ 

ّل و هُ بي ري ق  ـّل يي  هذا بأن   ؛يم  إخراجديا ع  الصراط اليسقم ِ  الرج هُ وِقصيدُ  ،هـبي يقري 

لك إّل ي ِ  ذجن ن  ـوّل يُ  ،ت  هبذا أكثر الخيقـوق  ه ،اه َ عي ويتي  هُ جاوزي تي وهذا بأن ي ،ي ِنهيي 

  .واهلل اليستعان ،الياط ولزومُ  ،بتهوقي  عيى ِمار ،وإييان   ،خ  راان  عي   

 ض  تُ  ة  ـيَ اخأِر والندي أن ّل يميل اخأِر عيى عن  وِ  عّلِات تعظم ن 
 اّليقمادي  ُف عن

ياء ا ،به ري ِن  ِا أُ ّل  ثن ـيتي ُِ  ،هن كين   خأِر اهلل تعالى وُح ي  سي بل يُ ، ╡ خأِر اهلل والتسيم ي 

هإن ظدرت له حكية الشرع يف أِره  ،أو ل  تظدر ة الشرع يف أِره وهنمهله حكي رت  دي ظي 

عيى  ذلك هُ وّل يمييُ  خأِر اهلل، والتسيم بالبذلن  اّليقمادن  وهنمه حييه ذلك عيى ِزي ن 

ى والينتسبم  إل ،ا ِ  زيادقة الاقراءكيا حيل ذلك كثمر   جيية ،  وتركه ،اّليسّلخ ِنه
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 ليقيب وااتعياّل   ،هن لذكرن  الصييات الخيس إقاِة   شرعي  ╡ اهللي  هإنَ  ،التصيف

 ِ  العبيدية التي هي اليقصيد هُ وي س  ِندا قن  كل   عواءُ وإن  ،والجيارح واليسان يف العبيدية

 ،دِياخآ خيقي  ´ هإن اهلل ،العبيديةن  ِراتبن  عيى أكيلن  الصّل ُ ت عي لن هيُ  ،بخيق العب 

 ،والتيحم  ،كنيزه ِ  اإلييان َل مي ِي  هُ وجعل قيبي  ،لربيةه ِ  بم  اائر اواختاري 

 يُل عيمه أك مي  ن إذا قي  هُ ـل ثيابي عي وجي  ،واليراقبة ،والتعظم  ،والمماء ،واليمبة ،خّلصواإل

كان ِع و ،هتن ـنَ وِجاورته يف جي  ،والايز برليايه ،وهي النظر إلى وجده ،هوأهضيُ  الثيابن 

هدي ي خل  ،عنه رُ ـّل ياتُ  ،ه إبيمسو   ُ عي بن  وابتّلهُ  ،الغايةذلك ق  ابتّله بالشدي  والغضب و

 ـب  ـوطي  هن سن ا  ـعيمه ِ  اخأبياب التي هي ِ  يي 
مدا بيا عي خأيه ي خُل  ،ِعه هُ ياُس  يمُل ـتي ـه، هعن

 َتـهم بُّ من تُ 
يف  الجيارحي  عثينب  ـمي ـه ،وين آِرونيَ سي ُِ  ثّلثة   ؛وهياه عيى العب  هُ هي وياُس  ُق ان

 ي  هّل يُ  ، قادي ـن  ُِ  آلة   والجيارُح  ،ه رن طي قضاء وي 
هذه الثّلثة  هدذا شأنُ  ،ندا إّل اّليبعاثكن

  .يايُ يَ وأي  يي  ،د  كمف أِرواتن يف طاعي  الجيارُح  هّل تزاُل  ،وشأن الجيارح

 ،آخر    ن  بجُ  هُ ـربه العزيز الرحم  به أن أعايي  رحيةُ  ت  ضي تي ـهاق   ،هذا ِقتضى حال العب 

ه وأيزل عيم ،هُ هأرال إلمه رايلي  ،يقاوم به هذا الجن  الذي يري  هّلكه ،آخر دبي  هُ  َ ِي وأي 

 يي بيي  هُ وأي ي  ،كتابه
ِي  هبأِر الشموانُ  هُ هإذا أِري  ،الشموان هُ ع وَ  كري  يقابُل  ك   بأِرن  ُك يي يي ال هُ ري أ

 رب  
ِ   والينصيرُ  ،ر وهذا ِ ،   به ِرَ   ُّ ين ـهدذا يُ  ،ِ  الدّلك له ِا يف طاعة الع و    ي وبمَ  ،هن

ا س  اخأِار  يا هن له ِقابل ياسن  وجعلي  ،ه اهلل تعالىظي ان ِ  حي  واليمايظُ  ،╡اهلل  هُ ري صي يي 

َِ  الناُس  هُ رت  ِي إذا أي  ،ِويئنة َِ ا تهُ دي ـوإذا يي  ،اليويئنة عنه الناسُّ  هُ ـت  دي ـار  بالسيء يي اخأ ار  ع  خأ

 ،دياِنعيمه يغالب لوهي  ،  وهذه ِر هدي يومع هذه ِر ،اليويئنة الخمر أِرته به الناُس 

  .اأب    هُ عي ِي  ا ّل تقيمُ ح اهيا بالكيمة قدر  إن  ت  ري دي وربيا ايقي 

    مري ا وبصاخأِار  يير   الديى الماِل له عيى طاعة الشموان والناسن  وجعل له ِقابلي 

  ُ والبصمري  قُل ِع الديى ياداه الع يا أراد أن يذهبي يَ هكُ  ،ع  الذهاب ِع الديى هُ دُّ رُ  يي وعقّل  

اع وَ ة وقُ اِمَ ري المي  م ُ وأيت صي  ،تالف بم  ي يكدالك واليي اليي  نَ هإن  ،المذري  ،المذري »  والنير

 ،همي ص  ه ويُ  ي ش    له رُ م ـبمُ ـه    ِرَ  هدي يومع الناصحي   ،«خيف هذا ال لمل تي ر  الوريق إن ان 
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  همقيل ،هُ ـمابُ ب ثيي س  تُ و هُ ِالُ  ذُ خي ؤ  ويُ  ،قوع عيمه الوريقي ـمـه وييشي خيف دلمل الديى ِر   

 ،ت عيمهعي ون الوريق التي قُ  ويعرُف  ،يتن أيه يعي  ِ  أي  أُ  والعجُب ، «؟مُت تن رى ِ  أي  أُ تُ »

ولي  ،عيمه يي ين وقي  ،وتمك  همه ،ِنه  ي كَ يي تي دا ق  دلميي  خأنَ  ؛بى إّل اييكداأ  ويي  ،همدا ذي خن وأُ 

 رن ج  وزي  ،الاة لهخي باليُ  هُ اي عي ل  أي 
 ولك  ،  ِنهل  يتيكَ  ،هذي يماربته إذا أراد أخ  بو ،ذا دعاهإ هن

ِي  ث   ه،ري أُا ه همو   ُ عي   ن يف يي  هُ  ي ـيي  عُ ضي يي  لن ُج هدي بينزلة الرَ  ،هُ  ي ـيي  وهي أعواهُ  ،ِ  ياسه هُ ـني كَ هي 

ُِ يس ان والديى ليشمو رُ أان تي س  يي العبُ  هدكذا  ،هّل يغاث هدي يستغمُث  ،العذاب ايءي  هُ ـي

  .همعجز عنه الخّلصي  ويُب يي  اخأِار  ث َ  ولناسه

 ين ا أن بُ يَ هيي 
ي
 ـين بيا بُ  العب ُ  ي

ي
قاتل »  هلوقمل  ،ينُص والمُ  دن  ي ـاكر والعُ سي بالعي  م ي ـعن به أُ  ي

، وهذه وهذه ،تي ئ  ِندا ِا شن  ذ  ُخ  هدذه الجنيدُ  ،هُ    وجاهن  كي ع وَ  ئتي ُد البس ِندا ِا شن  الـُع ي

  ي  بأِندا   َص مي ين تي ُص المُ 
ُِ  ،هاخأِر قريب   ،إلى الييتن  ط  ورابن  ،شئتي     ص  حن   ُ  َ و

 ،هن ى دارن إل يكي يُ قي ـهني  ،هيي اي إلمك رُ  وق  أرالي  ، ن اخأعظي  كن ين ك باليي هكأيَ  ،اج ً  يسمر    ةن رابوي اليُ 

 ُب يَ الكراِة تتقي  يف دار تي ق  ين ط  وأُ  ،كي ك وبم  ع و  بمني  قي ر  ـوهُ  ،ِ  هذا الجداد تي ح  ري ـوااتي 

ن ج  الذي كاهالس   ،تراهُ  وأيتي  ،يسبُ يف أصعب المُ  كي وُّ  ُ عي   ي جن وُا  ،تي ئ  همدا كمف شن 

 د  همه ق  أُ  كي عي يدن يري  أن يُ 
أيت و ،والارج جن روخِ  ال سي ين وأي  ،هُ ـعيمه أبيابُ  ت  قي ين غ  وأُ  ،هُ يي خن

وِك ولزُ  ،سمر   الم َ يك اليُ عيى صربك يف ت جزاء   ،كي ت عمنُ رَ ـوقي  ،كي ياُس  ت  دي تي هميا اش  

  .«وكأن الش   ل  تك  ،ت  ضي اعة ث  ايقي وِا كايت إّل ا ،باطغر لير  الثَ 

 عي ر  وُا  ،اليقت رن صي قن  ةن ـع  ِّلحظي  ت الناُس اي ـعُ هإن لي 
  ╡ه قيلي  رـهيمت بَ  ،ايقضائه ةن

مت ىت يت جث مث ىث   }   ╡وقيله  ،{  ی ی ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   }

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گ گ گ گ ڳ ڳ }   ╡ وقيله ،{يث حج مج

ڄ ڄ ڄ ڄڃ }  وقيله  ،{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

  بي وي وخي  ،{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ُّ
ِ   هُ أصمابي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ا هييا كايت الشيس عيى يي

من  ي  ـقِ ـى إال كما ب  ض  من الدنيا فيما م   بق  لم ي   ه  نَّ إِ »س الجبال وذلك عن  الغروب قال   وؤر
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 يُّ   أعيي ولمي  ،هذا الم يث هن لناسن  ُح الناصن  هيمتأِل العاقُل ، (1)«ى منهض  م هذا فيما م  مك  و  ي  

 قن ـل له ِ  هذا اليقت الذي ق  بي صي حي  شيء  
ي
 ،ور  ريف غُ  أيهُ   ي لمعيي  ؛يف ال يما بأارها ي

ي ومس ّل يساسن خي  اخأب  والنعم  اليقم  بمظ    ي وأيه ق  باع اعادي  ،غاث أحّلمل  وأي 

 ،نهِ وأكيلي  ،ار  ـهَ ِيي هنمئ ا  ذلك المظَ  عواهُ اخآخر  خأي  تعالى وال اري  ولي طيب اهللي  ،اشمئ  

بال يما  خر ي ع اخآبن وّل تي  ،ايا جيمع  دُ م  ال يما باخآخر  تربي  عن ــاب  آدم بن »  كيا يف بعض اخآثار

 .«ايا جيمع  هُ ر  سي خ  تي 

ِ  ال يما، وأيت إلى مبك إلى يص ِمتاج   اب  آدم أيتي »  وقال بعض السيف

 ،خر ك ِ  اخآـيصمبي  تي عي ل  بنصمبك ِ  ال يما أي  تي أي  ي هإن بي  ،أحيج اخآخر  ِ صمبك ـيي 

ك ِ  بنصمب تي ز  ـبنصمبك ِ  اخآخر  هُ  تي أي  ي وإن بي  ،وكنت ِ  يصمب ال يما عيى خور

ِ   هُ ـتي ي  ظي ـتي ـاي  ـه ،ال يما   .«اايتظا

 ،اا عبث  يقيخي أيدا الناس إيك  ل  تُ »  وبتهيقيل يف خ ¢ العزيز ب  عب  وكان عير

ِي  وإنَ  ،ى   ركيا ُا ت  ـول  تُ   ،ك ـني م  بي  والاصلن  ،  همك ك  همه ليمُ   ك  اهللُ عُ يي ج  ا يي عاد  لك  

 قن وشي  ابي هخي 
ي
ته التي ـوجنَ  ،شيء كَل  التي واعت   هن ـِ  رحيتن   اهللُ  هُ أخرجي  عب    ي

وباع  ،اهلل تعالى واتقى خافي  ا لي   غ    ن اخأِانُ وإييا يكي ،واخأرُض  دا السيياُت ُل ر  عي 

 ،(2)م ّلب الدالكاك  يف أأّل ترون أي ،بسعاد    وشقاو    ،ا بباق  م  ـاين وهي  ، بكثمرقيمّل  

ق   ام  رائن و إلى اهللا عين غادي  م  شي تُ  ييم   أّل ترون أيك  يف كل   ؟!  الباقينكُ بع ي  ك اُ وامخيُ 

ُِ  ،ِ  اخأرض ع     يف بو  صي  هُ ييي عُ ضي هتي  ،هُ أِيُ  وايقوعي  ،هبي م  قضى يي   َا يي غمر 
    ُِ   ق  دَ يي وّل 

 .«سابي المن وواجه  ،وهارق اخأحبابي  ،بي ّلخيع اخأا

  ،ِ ادواإلن  دن  ي يف هذه الي   المسمر  بالجنيد والعُ  العب ي  ق  أِ َ  واليقصيد أن اهلل 

                                                 
عه»أخرجه الرتِذي يف (  1)  2191برق   ) «جِا

ُّ
ب  زي  ب  ُج عان، وهي لعمف  (، لي  ح يث  طييل ، ويف إاناده عيي

ُِسي ، وهي ثقة، وأخرج ح يثيهُ أبي الشمخ يف  الم يث، لك  تابيعيهُ عيى هذه الُجييةن اليذكير  عب  برق    «ِثالاخأ»العزيز ب  

 (.170)ص «اخأِالي اليويقة»الماهظ اب  حجر يف  (، وحَس  الم يثي 283)

يب  سالب)أ( 2) ِ   الثماب. اإليسانِ   الغنائ  الشيء الذي يسيبه(  جيُع اي ا ُلبنسي  ِ ا عيى ُكل   ، ويُويق أيض 
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 وق  روى اإلِام ه،إذا أار هُ ياسي  كُّ ان ـستي وبياذا يي  ،هِ  ع و   هُ ياسي  زُ رن م    له بياذا يُ وبمَ 

 ´ اهلل   إنَّ »  أيه قال ملسو هيلع هللا ىلصوالرتِذي ِ  ح يث المارث اّلشعري ع  النبي  ¢ أحي 
 ،هاأن يعلموا ب بني إسرائيل   ويأمر   ،بها أن يعمل   ؛كلمات بخمسِ  ملسو هيلع هللا ىلصبن زكريا  ىيحي أمر  

 ب  ـأن ي   وأنه كاد  
 مل  بخمس كلمات لتع رك  إن اهلل تعالى أم): ’ فقال له عيسى ،يء بهاطِ

 :ىفقال يحي (مه  وإما أن آمر   ،مه  ما أن تأمر  فإِ  ،بني إسرائيل أن يعملوا بها وتأمر   ،بها

 ،قدسيف بيت الم الناس   يىيح ع  م  فج   ،بذَّ ع  أ   وأ بي ف  س  خ  ني بها أن ي  ـت  ـبق  أخشى إن س  )

اَرَك اهلل  : إنَّ فقال ِف ر  على الش   واوقعد ،المسجد فامتأل   ب  َ ى ت 
َعالَ

َ أن  ؛لماتك مسِ خ  أمرين بِ  وت 

ن م إنَّ ف ،اأن تعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئ   :هنل  : أوَّ لوا بهنم  م أن تع  ك  وآمر   ،نه  ل  أعم  

فقال : هذه داري  ،ق  رِ أو و   ب  ه  ماله بذ   الصِ ا من خ  اشترى عبد   أشرك باهلل كمثل رجل  

فأيكم يرضى أن يكون  ،هدِ ي  س   يرِ يؤدي إلى غ  و فكان يعمل   يَّ ل  إِ  د  وأ   فاعمل   ،وهذا عملي

 ـي   اهلل   فإنَّ  ؛فإذا صليتم فال تلتفتوا ،م بالصالةـك  أمر   اهلل   ؟ وإنَّ ه كذلكعبد  
 ه  وجه   صب  ـنِ

 صابة  يف عِ  ل  ج  ر   لِ ث  ذلك كم   ل  ـث  م   فإنَّ  ،م بالصيامك  وأمر   ،تفِ ـت  ل  ي   يف صالته ما لم هِ عبدِ  وجهِ ل

 عند اهلل الصائم أطيب   ن ريح  إو ،ريحه ه  ب  جِ ع  ـأو ي   ب  ج  ع  م ي  ه  ل  ك  ف ،ك  س  يها مِ ف ة  رَّ ص   ه  مع  

وا ق  ـفأوث   ،العدو ه  أسر   ل رجل  ث  ذلك م   ل  ـث  م   فإنَّ  ؛م بالصدقةك  وأمر   ،كس  يح المِ تعالى من رِ 

ففدى  ،القليل والكثير: أنا أفتدي منكم بفقال ،ه  ـق  ـن  بوا ع  رِ ض  وه لي  م  دَّ وق   ،هِ ـقِ ـن  إلى ع   ه  يد  

 هِ ثرِ أ   يف العدو   خرج   رجل   لِ ـث  ذلك كم   ل  ـث  م   فإنَّ  ،م أن تذكروا اهلل تعالىك  مر  وأ   ،منهم ه  نفس  

 ه  ال يحرز نفس   كذلك العبد   ،منهم ه  نفس   ز  ر  حصين فأح   ن  ص  حتى إذا أتى على حِ  ،اراع  ِس 

 :م بخمس اهلل أمرين بهنك  أنا آمر  و) :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ،(من الشيطان إال بذكر اهلل تعالى

فقد  ر  ـب  ِش  يد  ـفإنه من فارق الجماعة قِ  ؛والجماعة ،جرةوالهِ  ،والجهاد ،السمع والطاعة

 اث  ـفإنه من ج   عوى الجاهليةعى د  ومن ادَّ  ،عجِ راإال أن ي   هِ قِ ـن  سالم من ع  الِ  ة  ـق  ـب  رِ  ع  ل  خ  

فادعوا  ،ى وصاملَّ وإن ص  ) :؟ قالصامل اهلل وإن صلى ورسو : يافقال رجل (منَّ ه  ج  

هذا ح يث   قال الرتِذي ،«( اكم المسلمين المؤمنين عباد اهللاهلل الذي سمَّ  ىبدعو

  .حس  صممح

 ـالنب ق  ذكرـه
ُّ
  ل  ـغي لكبـنـذي يـال ،ظم  الشأنـالع–الصممح م يث ـيف هذا ال ملسو هيلع هللا ىلص ي
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ماه صل ليعب  به الايز والنجا  يف ديوِا يم ،ِا ينجي ِ  الشموان -هُ يُ وتعقُّ  هُ ظُ ا  ِسي  حن 

ِي  ؛وأخراه ى دَ وأي  ،ه يف داره ن ـلسم   يلي   كي  عي ح  يي هاليُ  ؛  واليشركح  يي اليُ  لي ـثي هذكر 

 هُ اجي ريف داره هكان يعيل ويؤدي خي  هُ  ُ يه امُّ يي ع  واليشرك كي  ااتي  ،همه هُ يي  ه ِا ااتعيي ـم  لسي 

 ُب رَ ويتق ،اهلل تعالى عيل لغمر اهلل تعالى يف دارن ي هدكذا اليشركُ  ،إلى غمر ام ه هُ وعييي 

ه ِيييك  لِ  بني آدم لي كان  العب ي  أنَ  وِعييم   عيمه، بنع  اهلل تعالىتعالى إلى ع و اهلل 

 وهي ،اا له وإبعاد  وطرد   ،ا عيمهغضب   ء  يش وكان أش َ  ،الييالمك عن ه تي قي ِ  كذلك لكان أي 

الذي ِا بالعب  ِ  يعية  ؛العاليم  هكمف برب   ،هياكّلهيا يف يعية غمر ،ِخييق ِثيهُ 

وهي  ،السمئات إّل هي ُف رن ص  ـوّل يي  ،وّل يأيت بالمسنات إّل هي ،ه ّل شريك لهوح ي  هُ ن  ين هي 

مف ييمق هك ،هن جن يائن ضاء حي عب ه ورحيته وت بمره ورزقه وِعاهاته وقي  بخيقن  وح ه اليناردُ 

 ع  به ِع هذا أن يي 
ِي واليُ  رن ذ  والنَ  فن ين والمي  جاءن والرَ  والخيفن  ب  لمُ يف ا هُ به غمري  لي  ن  ،ةن يي عا

  ُ وشياهن  ،أو أكثر هُ ـويرجيه كيا يخاهُ  هُ غمري  ويخاُف  ،أو أكثر هُ ـبُّ من ـه كيا يُ غمري  بُّ من همُ 

 ،واخأِيات حماءن ِ  اخأ  هين أي ادي بُّ من بأهن  يُ  ة  قي ياطن  -بل وأقيالد  وأعيالد -د  أحيالن 

 أعظ ي  ،ويدربين ِ  اخود  ، هُ ويويبين رلاويعاِييهن ،  ،جيهن وير ،ويخاهيهن 

 وهذا هي الشرك الذي ،ويدربين ِ  اخوه ه،ويرجيي ه،ويخاهيي ،ِيا يمبين اهلل تعالى

 .{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے }   ´ قال اهلل ╡ّل يغاره اهلل 

   اوين ثالثةيوم القيامة له دو   ╡ عند اهلل والظلم  

 غ   يي ّل ان  دييي  -
  .هك بري ش  اهلل ّل يغار أن يُ  هإنَ  ،رك بهوهي الش   ؛اِنه شمئ   اهللُ  رُ ان

إن اهلل تعالى ه ؛ا  بعض  دُ ي  العباد بعُض وهي ظُ  ،ااهلل تعالى ِنه شمئ   ركُ ت  ّل يي  ان  ودييي  -

  .هُ مه كيَ تيهن س  يي 

هذا  هإنَ ، ╡وبم  ربه بمنه  هُ سي ا  ـيي  ي  العب ن وهي ظُ شمئ ا، اهلل به  عبأُ ّل يي  ان  ودييي  -

ِي عُ وأاري  ،ال واوي  فُّ خي ال ييان أي  ات والمسن ،واّلاتغاار ،بالتيبة ىيمي هإيه يُ  ،اي  م  دا 

ى إّل مي ي  بخّلف دييان الشرك هإيه ّل يُ  ،ويمي ذلك ،ر ا  كي واليصائب اليُ  ،الياحمة

 ،دااتمّللد  ِنوا ،ى إّل بالخروج ِندا إلى أرباهبامي ي  ودييان اليظال  ّل يُ  ،بالتيحم 
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 ُل ُخ    هّل تي  ،هن عيى أهين  الجنةي  مي رَ حي  ╡ال واوي  الثّلثة عن  اهلل  أعظ ي  ا كان الشركُ وليَ 

ي  ل  ه ،هي ِاتاح باهبا التيحم ي  هإنَ  ؛التيحم ن  دا أهُل يُ وإييا ي ُخ  ،كةرن ش  ُِ  ياس   الجنةي 

 ي  ّل أانان له ل  يُ  ح  بياتا ىتوكذلك إن أي  ،دابابُ ح له ـتي ـا  ـل  يُ  يك  ِعه ِاتاح  
 .به   الاتُح كن

، والجداُد، واخأُِر أسنان هذا المفتاح هيو   الصّل ، والصمام، والزكا ، والمجُّ

 باليعروف، و
ُ
 رُّ ـوبن  ،وصية الرح  ،وأداء اخأِاية ،الم يث وص ُق  ،كرنع  الي الندي

ا ِ  اي  ب همه أانكَ وري  ،يحم ا ِ  التم  ا صالن يف هذه ال ار ِاتاح   ذي خي اتَ  عب    هأيُّ  ،اليال ي 

ع   هُ ق  عن ـهي  يُ  ،إّل به ُح تي ا  ـتُ دا الذي ّل اُح تي ا  الجنة وِعه ِن  القماِة إلى بابن  ييمي  اخأواِر جاءي 

ها يف هذه رُ ـثعنه أي  ل  يذهب   وايا وأوزار  وخي  له ذييب   اليد  إّل أن تكيني  ،ق  الاتح عائن 

ره د  ـوي ن ل  يُ إو ،ِندا ري ـدَ ـوي ـتي ع  الجنة حتى يي  ُس بي م  يُ  هُ ـهإيَ  ،ال ار بالتيبة واّلاتغاار

 هن ـييبن ذِ   رويتودَ  ،همدا ـهثي ـبي خي  جي رُ خ  النار لمي  خيلن   دُ ِن   َ بُ  ه هّل ُ ه وش ائن وأهيالُ  الييقُف 

 اي ووي 
اهلل  قال ،ب  ـ مدا إّل طي يُ الومبم  ّل ي ُخ  دا دارُ هإيَ  ،الجنةي  ِندا هم خلي  ث  يخرُج  ،هن خن

  وقال تعالى ،{ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋڭ ڭ ۇ } الى تع

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }

ؤذن ـبمرف الااء الذي يُ  الومبدا عيى دخيلي  بي قَ عي هي  ،{ې ې ې ى

 .ادخييها  ك مبك  قمل لـبسبب طن   أي ،لي خيل بأيه ابب  

ر بث يف اخأقيال واخأعيال واليآكل واليشارب وداوأِا النار هإهنا دار الخُ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )قال اهلل تعالى   ،الخبمثم 

 الخبمثي  جيعُ هاهلل تعالى يي ،   (ں ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

يف  هُ عيُ جث  يي  ،عيى بعض هُ ُض بع   ُب رتاكن يُ لا يءُ الش  ُ كي ر  ـكيا يُ  هُ يي ركُ همي  إلى بعض   هُ بعُض 

 ّل ب  ـ م  طي قاتعلى ثالث طب ا كان الناس  ولمَّ  ،هيمس همدا إّل خبمث   ،  ِع أهيهنَ دي جي 

  ثةدورهم ثالكانت  ؛مبوطن  ث  ب  وآخرون همد  ُخ  ،همه مبي ـّل ط بمث  وخي  ،ث  خب يُبهُ ُش يي 

  ِعه يي لن  ودار   ،وهاتان ال اران ّل تانمان ،ضن م  بمث اليي ودار الخي  ،ضن م  مب اليي الو   دارُ 

 ا ن صبقي يف جدن  ِ  عُ ـه ّل يي يَ هإن  ؛العصا  وهي دارُ  ،ىـني ا  وهي ال ار التي تي  ،مبوطن  ث  ب  ُخ 
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وّل  ،ييا الجنةدخن جيا ِ  النار هأُ رن خ  أُ  أعيالد  بيا بق رن ذ  إذا عُ   ديَ هإن  ، ي  أح   ح  يي اليُ 

  .ضن م  ث اليي مودار الخب ،ضن م  يبقي إّل دار الومب اليي 

 ه  وجه   ب  نِص ـي   اهلل   فإنَّ  ،فإذا صليتم فال تلتفتوا ،وأمركم بالصالةِ »  وقيله يف الم يث

   اات اليندي عنه يف الصّل  قسياناّللت ، «تفِ ـت  ل  ـعبده يف صالته ما لم ي   هِ لوج  

  .إلى غمر اهلل تعالى ╡القيب ع  اهلل  التااُت   حدهماأ

ِي وكن  ،رصي بي ـال التااُت  :الثاين  دن ن  ّلهيا 
 
ُِ  ،عنه ي  العب ُ  مي  عيى عب ه ِا داّل  بن ق  وّل يزال اهلل 

 ئل رايُل وق  ا ،تعالى عنه اهللُ  رضي ع  أي  هن رن أو بصي  هن ـبقيبن  إذا التاتي ه ،هن ـ عيى صّلتن بّل  ق  ُِ 

 ن صالةِ م الشيطان   ه  س  لِ ـت  ـخ  ي   الس  اختِ هو »  يف صّلته هقال لن ُج الرَ  ع  التااتن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِي  ،«!؟ين  مِ  ر  ي  إلى خ   ي؟!،ن  مِ  ر  ي  لى خ  إِ » يقيل اهلل تعالى  آخر  ويف أثر  ،«العبد   ِي  ُل ـثي و

 ـيتي ـيي 
 رن صي ببي  هن ـيف صّلتن  ُت ان

 ،بم  ي يه هُ اي قي و  هأي  ،رجل ق  اات عاه السيوانُ  ُل ـثي ِي  هن ـبن ي  أو بقي  هن

  قي  وأ ،ا وشياّل  ع  السيوان ييمن   يتاُت ّلل ذلك يي وهي يف خن  ،هُ بُ خاطن ناديه ويُ يُ  وأقبلي 

  ُّ هيا ظي  ،ها ِعلمس حالر   هُ يبي ق خأنَ  ؛به هُ ِا يخاطبُ   ُ دي ا  ـهّل يي  ،ع  السيوان هُ ـقيبُ  في ري ايصي 

   ي يهن ِ  بم في أن ينصرن  هن ق  أقل اليراتب يف حي  سي هيم  ؟ أي به السيوان هذا الرجل أن ياعلي 

ُِ يت  قُ ي  ِي  ليقبل القيب ا ي ّل يستيي والمالرُ هدذا اليصي   !؟مهن مني ِ  عي  طي قي ق  اي و ،اع   ب  ا 

اِتأل قيبه ه ،  هي واقف بم  ي يهِي  عظيةي  هُ ـالذي ق  أشعر قيبي  ،عيى اهلل تعالى يف صّلته

 ،عنه تي ان ـأو ييتي  ،هعيى غمرن  لي بن ق  ِ  ربه تعالى أن يُ  مىت عنقه له وااتموذلَ  ،هن ِ  همبتن 

ن إيم  لمكييان يف الصّل  الياح   وإن الرج»  عومةب  ان ديا كيا قال حَس م  ـوبم  صّلتي 

ى اهلل عيبقيبه  هيا ِقبل  وذلك أن أح ي  ،«ل كيا بم  السياء واخأرضض  ِا بمنديا يف الاي 

  .غاهُل  واخآخر ااه   ╡

هيا  ،ا تقريب   وّلقباّل  إن     كُ ل  يي  جاب  حن  هُ ـني ـوبم هُ ـني ـوبم هُ ِثين  عيى ِخييق   العب ُ  هإذا أقبلي 

 ،الشديات جاُب حن  هُ ـوبمني  هُ ـوبمني  ╡عيى الخالق  ؟ وإذا أقبلي ╡بالخالق  الظ ُّ 

 هُ ت   وق  ألدي قباّل  هكمف يكين ذلك إن  ،ى ِنداِأل ،هبا يهة  غُ ش  ِي  ُس ا  والنَ  ،واليااوس

 ،نهِ الشموانُ  إذا قام يف الصّل  غاري  والعب ُ  !؟بهي ذ  ِي  به كَل  ت  بي هي وذي  ،اليااوس واخأهكار
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 ـمي غ  وأي  هن ـبن وأقري  قام  ِي   ن ظي ع  هإيه ق  قام يف أي 
 جتد ُ وي مرُص هدي يي  ،عيمه هن    شي ليشموان وأي  هن ظن

 هن ـين ـمخي ه بن عيم ُب ين مه ويج  سن ن  ـمه ويُ ن  يي ويُ  هُ  ُ عن به يي  بل ّل يزاُل  ،همه هُ أن ّل يقميي  اّلجتدادن  ُكَل 

 ،هع  ذلك ِن زي جي هإن عي ، داكي رُ ـت  همي  ،همتداون هبا ،الصّل  ن عيمه شأني ي  دي ه حتى يُ ين جن وري 

 ،هن م  ياسن وب هُ ـبمني  ري ـوُ خ  يي اهلل تعالى حتى  ع وُّ  أقبلي  ؛وقام يف ذلك اليقام ،العب ُ  وعصاهُ 

تى ربيا كان ح ،همدا هن ـدخيلن  قبلي  ر  كُ ذ  ـه يف الصّل  ِا ل  يي ري ك  ذي همُ  ،هن ـقيبن  وبم ي  هُ ـيل بمني مُ ويي 

 سن ق  يي 
ي
ه ذي ُخ ويأ   ،هبا هُ قيبي  لي غي ش  اها يف الصّل  لمي ـره إيَ ك  ذي مُ ـِندا ه سي ين ماجة وأي ال ويءي شال ي

ِي اهلل تعالى وكي  قبالن ِ  إن  ناُل هّل يي  ،ا بّل قيبهمد همقيمي  ،╡ع  اهلل   ـرا
 هُ نالُ ـِا يي  هن ـربن ه وقُ تن

همدا  لي خي ِا دي  لي ـث  ِن  هن ـِ  صّلتن  ُف رن صي ـن  همي  ،يف صّلته هن بقيبن  رن المالن  ،╡ هن عيى رب   ُل بن ق  اليُ 

ى دَ   أي ِي  اتن امئ رُ ـا  كي تُ  إييا الصّل ي  هإنَ  ،عنه بالصّل ن  َف خن ل  تي  ،هن الن قي ـوأث   هن ـواياه وذييبن خي بن 

ندا ِ هدذا إذا ايصرفي  ،هن بن ليـوقا هن بم  ي ي اهلل تعالى بقيبن  في قي ووي  ،داشيعي ل ُخ يي ك  وأي  ،داحقَ 

   ي جي وي 
 حتى ،اوح  ورُ  ة  ا وراحي شاط  يي   ي جي هيي  ،ت عنهعي لن ق  وُ  ال  قي بأث   َس حي وأي  ،هن ِ  ياسن  ة  اَ خن

 مني عي   ُ رَ ـا خأهنا قُ ِند جي ري خي     كُ ى أيه ل  يي نَ يتيي 
 ـقي  ةُ ـنَ ـوجي  ،هن روحن  م ُ عن ويي  ،مهن

ُِ  ،هبن ـين يف  هُ اُح رتي س  و

ين بُّ من هاليُ  ،داّل ِن ،هبا همدا همسرتيحي  حتى ي خلي  مق  ولن     ج  يف ان  هُ ـكأيَ  هّل يزاُل  ،ال يما

ُِ  ،بصّلتنا ريحي تي س    يصيي هني يقيلين نا ح  رِ الل أ  ا بِ ي»  ملسو هيلع هللا ىلصد  ويبمد  تُ وي      وقُ دُ كيا قال إِا

 ت  يي عن هي  ُج  ،«يف الصالةعيني  ة  رَّ ـق   ت  ل  عِ ج  »  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،نا ِنداح  أرن  :ول  يقل  ،«بالصالة

 ـعم  ُ ر  ـقُ 
هصّل  هذا  ؟عندا الصربي مُق ون وكمف يُ  ،ب وهنا ملسو هيلع هللا ىلص هُ ـعمنُ  رُّ ـقي ـتي  يف الصّل  كمفي  هن ـنن

 لي بق  ـتي س  ى يُ حت ،ولدا يير وبرهان  ُ عي ص    عمنه يف الصّل  هي التي تي رَ ـبقيبه الذي قُ  المالرن 

 حي   )هتقيل ╡ هبا الرحي ُ 
َِ  (،نيتي ـظ  ان تعالى كيا حي  ك اهللُ ظي ان  طُ ر  ـاي اليُ  ا صّل ُ وأ

هبا  ُب ري ض  ويُ  ،ُق ين الخي  الثيُب  فُّ يي ـكيا يُ  فُّ يي دا تُ دا هإيَ يعن ُش ها وُخ ودن  ُ دا وُح يقن قُ لمُ  عُ م  ضي اليُ 

  (.تنيع  مَ اهلل كيا لي  كي عي مَ لي )  وتقيل ،دابن صاحن  هُ ج  وي 

ع  أبي  (1)،نانيد بن ِس ـعِ س  ع   ،رش  ـب  بن  رُ ـك  ـبي  ِرهيع رواهُ  يف ح يث   يي ون وق  رُ 

 ـي   ن  مِ ؤ  ن م  ما مِ »  أيه قال هُ يرهعُ  ƒ ع  عب  اهلل ب  عيرو ،ر جي ع  أبي شي  ،ةـيَ رن اهن زَ ـال
 م  تِ

                                                 
ة ضعِفهِ  (1) ف ق  على ِشدَّ تَـّ (، 2/145ليذهبي ) «ِمزان اّلعت ال». ايظر  ورماه الدارقطني والجوزجاين بوضع الحديث، م 

 وي(.بقيله  )رُ  الم يث فـص ر اليصن   ا(، ولذ5/310لُيغييواي ) «إكيال هتذيب الكيال»و
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ها تِ ق  من و   صقِ ن  لم ي   ؛╡يها هلل د  ؤ  في   ،وقتها ثم يقوم إلى الصالة يف نِِه،كاإلى أم الوضوء  

 يء  ِض ت  س  ي   ،ةر  فِ س  م   بيضاء   ╡ت له إلى اهلل ع  فِ ا إال ر  ها شيئ  مِ ها ومعالِ ودِ ج  ها وس  وعِ ك  ور  

م ن قام إلى الصالة فلوم   ،╡بها إلى الرحمن  ىهت  ـن  ـحتى ي   ،ينق  ها ما بين الخافِ ورِ بن  

 ر   ،هام  عالِ ها وم  ود  ج  ها وس  وع  ك  ر   ق  ر  ـت  واس   ،هاتِ ـق  ا عن و  هر  خَّ ، وأهاضوء  ل و  مِ ك  ي  
عنه  ت  ع  فِ

 اهلل كع  يَّ ض   ،نيـت  ع  يَّ ك اهلل كما ض  ع  يَّ ض  )تقول :  هِ ِس أ  ر   شعر   ز  اوِ ج  ثم ال ت   ،ةم  لِ ظ  م   وداء  س  

 .«(نيـت  ع  يَّ كما ض  

  اليقبيُل  والعيُل  هالصّل  اليقبيلةُ 
ي
هإذا  ،╡ هن ـمق برب  ين تي  صّل    العب ُ  أن يصيي

ىه ب  لري  ُح يُ ص  تي  كايت صّل   
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ    سمانالعمل قِ  والمقبول من ،به كايت ِقبيلة   مُق ـين وتي  ،ت 

ي ي  صي أن يُ   ماه  أحد  
هلل  اكر  ذ ،╡باهلل  ق  ـي  عي ـتي ـُِ  هُ ـوقيبُ  الواعاتن  اائري  ويعيلي  العب ُ  ي

 ب  ـهذا العي  هأعياُل  ،عيى ال وام ╡
 منظرُ ه ،هُ ـتي ـقبالي  في قن ـحتى تي  ╡عيى اهلل  ُض ري ـع  ـتُ   ن

  ة  صي إلمدا رآها خالن  ري ـظي ـهإذا يي  ،إلمدا ╡اهلل 
 دن ج  يي ـلن

 ر  ِي  هن
 اي  ع  قيب   رت   ي ق  صي  ،ةـمَ لن

 ،م   ين

  .دايي بن دا وقي مي لن دا وري ـبَ حي أي  ،إلمه ب  ر  ـقي ـتي ـُِ  ،╡هلل  ب  من ُِ  ،ص  ين خ  ُِ 

وينيي هبا الواعة  والغايةن  عيى العاد ن  اخأعيالي  العب ُ    أن يعيلي والقسم الثاين

 ،عيالهوكذلك اائر أ ،ع  ذكر اهلل ّله   هُ وقيبُ  ،بالواعة ة  ِشغيلي  هُ هأركايُ  ،والتقرب إلى اهلل

لع يولك  تُ  ،عيمدا هُ رُ ـظي ـيي  وّل يقعُ  ،هُ اهي جي تن  ف  قن ل  تي  ╡ت أعيال هذا إلى اهلل عي هن هإذا رُ 

 ـهمُ  ،زي ـمَ يي ـتُ ـه ةيم القماِعيمه ي عرضي حتى تُ  ،اخأعيال يلع دواوي حمث تُ 
به عيى ِا كان مـثن

خييق عيمه بي هُ تُ ـثابي لدذا العيل إن  هُ ـهدذا قبيلُ  ،به ِندا هُ دي ج  د وي رن عيمه ِا ل  يُ  دُّ ري ــويُ  ،له ِندا

 العيلي  هُ وإثابة اخأول رلا ،ير واخأكل والشرب والمير العم ُص ِ  القُ  ؛ِ  ِخييقاته

مر عومه بغهدذا يُ  ،درجته وِنزلته وإعّلءُ  ،ريبه ِنهق  وتي  ه،عاِي يىع لاهُ ورن  ،هن سن ا  لني 

  .هدذا لين واخأول لين ،سابحن 

 : والناس يف الصالة على مراتب خمسة

ِي أحدها ِي  ،دائن يُل ِ  وُ  وهي الذي ايتقصي  ؛طر  ـاي اليُ  ،هن لناسن  الظال ن  بةُ تي ر      ـاقميي و
 ،داتن

  .داكاين ر  وأي  ،هاودن  ُ وُح 
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ِي  ظُ ماهن   ِ  يُ الثاين ق   هلكنَ  ،ادي ـووليئن  ،دا الظاهر وأركاين  ،هاودن  ُ وُح  ،متداـياقن عيى 

  .هكارااوس واخأي ِع اليي  هذهبي  ،اةيي ا  يي ه يف السن ا  ـيي    ي اهي جي ُِ  عي ـمَ لي 

ِي الثالث يف دهع اليااوس  هُ ياسي  وجاه ي  ،وأركاهنا ،ها ودن عيى ُح    حاهظي   

  .وجداد هدي يف صّل    ،هُ ـصّلتي ِنه سرق  يي ه لئَّل و   ُ عي  بيجاه  ن  هدي ِشغيل   ،واخأهكار

ِي الرابع ه ـقيبي  رقي غ  تي واا   ،ها ودي وُح  ،داوأركايي  ،داقيقي ُح    إذا قام إلى الصّل  أكيلي   

ِي كيُّ  هُ يُّ بل هي  ،اشمئ  ِندا ع م  ضي  يُ دا لئَّل يقن قُ ها وُح ودن  ُ ُح  ِراعا ُ  ِي قإلى إن  روف  ص  ه  تدا كيا ا

 ـرب   ةُ ـوعبيديَ  ،الصّل ن  نُ شأي  هُ ـق  ااتغرق قيبي  ،تياِداإدا وكيالن وإن  ،ينبغي
اَرَك  هن ب  َ ىت 

َ َعال
َ  .همدا  وت 

 هُ قيبي  ذي خي ولك  ِع هذا ق  أي  ،  ِ  إذا قام إلى الصّل  قام إلمدا كذلكالخامس

ِي يئ  تي ي  ُِ  ،ا لهب  ـراقن ُِ  ،لمهه إن بن يا بقي ر  ياظن ، ╡ه بم  ي ي رب   هُ عي لي ووي   ـبَ مي ا ِ  
 ظي عي و هن ـتن

كأيه  ،هيتن

وبم   هُ ـدا بمني بُ جُ ُح  ت  عي اي ـتي وار   ،اتروي ااوس والخي تيك اليي  ت  يَ مي يي وق  ال   ،ه ُ ويشاهن  يراهُ 

 هن ـّلتن وهذا يف ص ،ِيا بم  السياء واخأرض أعظ ُ يف الصّل   هن غمرن  وبم ي  هُ ـهدذا بمني  ،هـب  ري 

 ـبرب   غيل  شِي 
  .به م ن ر العي يرن قي ، ╡ هن

 ،ثاب  ُِ  والرابع ،عنه ر  ـاَ كي ُِ  والثالث ،ب  مااي ُِ  والثاين ،ب  عاقي ُِ  فالقسم األول

 هُ ـنُ عم ت  رَ ـ  قي هيي  ،يف الصّل  هن ـنن ـعم  ُ رَ ـقُ  ت  يي عن   ُج يَ ا ِن له يصمب   خأنَ  ؛ب  رَ ـقي ُِ   سوالخامِ 

 بن ر  ـبقُ  هُ ـعمنُ  ت  رَ ـقي  ،بصّلته يف ال يما
ا به يف ض  أي هُ ـعمنُ  ت  رَ ـوقي  ،يف اخآخر  ╡ه ِ  رب   هن

ِي  ،عم    لُّ به كُ  ت  رَ ـباهلل قي  هُ ـعمنُ  ت  رَ ـوِ  قي  ،ال يما  هُ ياُس  ت  عي وَ قي باهلل تعالى تي  هُ ـعمنُ  رَ ـقي ـ  ل  تي و

  .راتسي عيى ال يما حي 

 ،يبيني وبين عبد ب  ج  ارفعوا الح  »  ╡إذا قام يصيي قال اهلل  أن العب ي  يي ون وق  رُ 

لى إ ╡ع  اهلل  القيبن  اات بالتااتن ـهذا اّللتن  ري س  وق  هُ  ،(1)«وهاخ  ر  أ   :قال ت  ف  ـفإذا الت  

 ضي ري عي و الشموانُ  لي خي ه ي  ،العب ن  وبم ي  هُ ـبمني  ابي جي ى المن رخي إلى غمره أي  هإذا التاتي  ،غمره

ل   ،ات  يتيى اهلل ول  يي بقيبه ع وإذا أقبلي  ،رآ اها يف صير  الين ـيَ وأراه إن  ،ال يما عيمه أِيري 

                                                 
 يف ( 1)

ُّ
ه  »(   1/119) «اليغني ع  حيل اخأااار»قال الماهُظ العنراقي  .«لم أ ِجد 
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 ـيي 
إذا  الشموانُ  ا ي خُل وإييَ  ،بم  اهلل تعالى وبم  ذلك القيب عيى أن يتياطي  ر الشموانُ ق ن

 ري ضي حي  تي اي ـهإن التي  ،الشموانُ  رَ ــهي  هُ ـقيبي  ري ضي ح  إلى اهلل تعالى وأي  رَ ــهي  ن  هإن  ،المجاُب  عي قي وي 

 و  ع ُ  هدي هكذا شأيه وشأنُ  ،الشموانُ 
  .الصّل  يف هن

ه تي يي د  شي  ري ـدي ـإذا قي  ╡ هن همدا برب   هن ـيف الصّل  واشتغالن  هن عيى حضيرن  يى العب ُ ق  ـوإييا يي 

ِي  الشموانُ   ي جي ووي  ،ىيي الدي  هُ ري اي وأي  دي ُ الشي  هُ رت  دي ق  قي  ب  ي  قي وإّل هي  ،اهُ يي وهي   ،همه  كَ ا تيي    عي ق  همه 

   قلوب ثالثةوال !؟ِ  اليااوس واخأهكار ُص يُ خ  كمف يي 

  ِ الشموانُ  راحي تي ق  اا   ،ظي   ُِ  هذلك قيب   ،الخيرِ  عِ ميمن اليمان وج   خال   قلب   -

نه غاية وتيك  ِ ،بيا يري ُ همه   ي كَ وتمي  ،ان  ـطي ا ووي بمت   هذي خي خأيه ق  اتَ  ؛اليااوس إلمه لقاءن إن 

  . كُّ يي التَ 

 ييةُ مه ظُ لك  عي ،هُ صباحي همه ِن  وق ي وأ ،اإلييان نار بنيرن تي ق  اا     قيب  القلب الثاين -

ُِ  ،بارد  وإن  قبال  ك إن موان هناهييَش  ،هييةاخأ وعياصُف  ،دياتالَش  ِي واجي و  ،واِعّلت و

ِي  ؛ة والكثر يَ وتختيف أحيال هذا الصنف بالقن  ،الجي وان  ل  وي دُ  ُب ر  هالمي   ُت   أوقاهيند  

ِي وِن  ،ه أكثرو   ُ لعي  هن ـتن ـبيي غي   .وِند  ِ  هي تار  وتار  ،ه له أكثرو   ُ   أوقات غيبة عي ند  

نه ع ت  عي شي وايقي  ،نار بنير اإلييانتي ق  اا   ،باإلييان ي  ُش م  ِي  قيب    القلب الثالث

هن يف  هن يرن نُ ـين ـهي  ،الظييات عنه تيكي  ت  عي وأقيي  ،دياتالَش  ُب جُ ُح  ولذلك  ،راق  ش  إن  قيبـن

هيي  ،يمجبالنُّ  ت  اي رن هدي كالسياء التي ُح  ،هب قي ري ـيا ِنه الياياس احتي لي دي  ؛يقاد  شراق إن اإلن 

ِي   ُح ظي ع  بأي  ولمست السياءُ  ،قي ري ـهاحتي   ي جن رُ  هااوَ خي تي ـمي لـن ديا ِندا الشموانُ   ،ِ  اليؤِ  ة  ـر

ُِ  ،اليّلئكة  ُ ـبَ ـعي ـتي ـُِ  والسياءُ  ،ة السياءرااي ِ  حن   ُّ ـتاهلل تعالى له أي  ةُ رااي وحن   رُّ ـقي ـتي س  و

ُِ  وقيُب  ،ييار الواعاتوهمدا أ ،اليحي  ،ةعرهواليي  ،واليمبة ،التيحم  رُّ ـقي ـتي ـس  اليؤِ  

ا شمئ   ِنه هّل يناُل  ،ِ  كم  الع و ماظي ويُ  سي ري م  أن يُ  مق  ـقن ـهدي حي  ،هاوهمه أييارُ  ،واإلييان
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ية إّل  َر  وغاي ُِ ، ـة  اي ـو  خي عيى غن  يي يل   بمت  وهو ثالثة بيوت ،   سي حي  ال  ثي ذلك بين  لي ـث  ـوق  
 كن ين

همه مس ول ،وجياهُرهُ  هُ رُ ـوذخائن  العب ن  همه كنيزُ  ليعب ن  وبمت   ،هُ رُ وجياهن  هُ رُ ـوذخائن  هُ همه كنيزُ 

 ِ  أح  رقي س  مي لـن اليصُّ  هجاءي  ،همه يءي ّل ش ر  ا  صن  ،وبمت خال  ، هُ رُ ـالييك وذخائ جياهرُ 

 ؟ يسرُق  داأي    هين  ،البميت

ُِ   لت  فإن ق    ،قري س  يُ يء  الخالي لمس همه ش البمتي  خأنَ  ،ّل  امي ِ  البمت الخالي كان 

نع : وما يصفقال ،عم أنها ال توسوس يف صالتهاتز إن اليهود  »  ƒ ّلب  عباسولدذا قمل 

   .«؟!الشيطان بالقلب الخراب

 تي ي  كان ذلك كاليستممل اليُ  ،كين ِ  بمت اليي    يسرُق لت  وإن ق  
  عيمه ِ هإنَ  ؛عنن

 !؟بناسه ُك ين اليي  هُ ُا وحارن  كمفي  ،ِنه يَ ـيُ  ُّ ـال صُّ الي   ا ّل يستومعُ ِ ،(1)كزي ـس والمي ري المي 

  !؟هُ ـيلي ِا حي   ن ن  ـوالجُ  سن ري ـه ِ  المي لي ي  ِنه وحي  ال ييَ  صُّ الي   يستومعُ  وكمفي 

  .الغار عيمه   ُّ ُش هدي الذي يي  ،ثالثال ُت إّل البم ص  لي   قي ـبي ـهي  يي 

ُِّ  حَق  هذا اليثالي  هيمتأِل اليبمُب  ؛ هن ـيالن ن  ِن  دا عيىيَ هإن  ،له عيى القييبزن ـن  ـمُ ـول   ،لالتأ

ه زي ري   أح  ق ،هذلك بمت الشموان ،الكاهر واليناهق ُب ي  وهي قي  ،هن ـي  ـكُ  مرن ّل ِ  الخي خي  ب  ي  هقي 

ُِ ن  كي ه اي ذي ـخي واتَ  ،هني ـيطي ـوااتي  ،هن سن ا  ـني ـلن   هُ نُ ـِنه وهمه خزائن  ُق رن س  يي يء  ش هأيُّ  ،ارً ـتقي س  ا و

  ؟!هُ ُا ووااون  هُ ـماّلتُ وخي  هُ يكُ كُ وُش  هُ رُ ـوذخائن 

 أيُّ ه ،وِمبته وِراقبته والمماء ِنه هن ـتن وعظيي  ╡وقيب ق  اِتأل ِ  جّلل اهلل 

ن أ هُ ـوغايتُ  ؟!ُق رن س  ِنه هياذا يي  شيء   ةي ـقي رن اي  ؟ وإن أرادي يبعيى هذا الق ُئ رن تي ـج  شموان يي 

 بد  ويي  ة  واي خي حايم  ِنه بن يف اخأي  يظاري 
 ؛ِندا له وغاية ّل ب  ،ِ  العب     رَ له عيى غن  مصُل تي  ة 

وق   ،وغيبة الوبع ة عيمه ِ  الغاية والسدي والذهيلالبشرية جاري وأحكامُ  ،ر  شي ـإذ هي بي 

ُِ  بن ه  ع  وي  ري ـكن ذُ   ،يوتالب أسكن   ت  س  ل  )  ةويف بعض الكتب اإللدم»  أيه قال ¬ هب  ـني ـب  

  نمِ ؤ  ـلم  ا لِب ِـ؟ ولكن أنا يف قيكرسي   و  ش  ني والسماوات ح  ع  س  ي   بيت   وأي   ،نيع  س  وال ت  

                                                 
ك  (  1) ـي ز  ِي  يمرُس طّلئع الجمش. ا الماجز بم  الجمش والعي و، وتُ   كيية  هارامَـة يُراد هبال ا عيى   ويق أيض 
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 ال و يتني سماواتع  ِس ما و  »  وهذا ِعنى اخأثر اخآخر، « (وايِس  يء  ش لكل   التاركِ  ،عداالو

  .(1)«عبدي المؤمن ني قلب  ع  ِس أرضي وو  

 ع  يي ب به والتص يُق  واإلييانُ  هُ تُ ـوِمبَ  هُ تُ ـاهلل تعالى وِعرهي  همه تيحم ُ  وقيب  
 هن  ن

بم  هذي   وقيب   ،بعدا ودواعي الديى والوَ الناس وأخّلقُ  وهمه شدياُت  ،م هعن ووي 

 ،ه ي ح  ه وي رادتإان واليعرهة واليمبة هلل تعالى وبقيبه داعي اإليي مُل ين   يي هيرَ  ؛ م  ـمي ال اعن 

ِي  ِي  ُب ي  هدذا القي  ،باعوالو  الشموان وبه داعي الديى ي    ييمل بقي رَ و وله  ،ع  يي و  ليشموان همه 

 ُِ   ،{گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ        گ   }  ِ  يشاء النصري  ويعوي اهللُ  ،ائعقي ّلت ووي نازي ِنه 
  ُ جن همي  إلمه الشموان هم خُل  ،هن حن ّلي ه ِ  ان  ي ن  الشموان ِنه إّل بيا عن   ُ كَ وهذا ّل يتيي 

ت دات والخماّلبُ هي الشديات والشُّ  هُ ـتي يمي ا  أي  نَ هإن  ،به اتيهقي ـه ويُ ذي همأُخ  ،عن ه هُ اّلحي 

هبا  يُل ُص ها ويي ذُ همأُخ  ،عن هها  ُ جن همي  الشموانُ  هم خُل  ،وهي يف القيب ،واخأِا ي الكاذبة

 ـب  ن كان عن  العي هإن  ،عيى القيب
 ـعي      َ عُ   ن

يمدا ع   وتزي ُ  َ قاوم تيك العُ ـييان تُ م   ِ  اإلن ـتن

  وّل حيل وّل قي  إّل باهلل ،ه عيمهو   ُ ـلعي  ةُ لو  وإّل هال َ  ،الشموان  ي ِن  في صي ايتي 
 
 العيي

ِي  ،ه عيمهيُ خي د  وأي  ،هـتن ـبم له بابي  حي تي ـوهي  ،هو   ُ عي لن  العب ُ  ني ذن هإذا أي  ،العظم   ّلحن س  ِ  ال هُ ـني كَ و

  .يميُ ه به هدي اليي ـيُ ـاتن قي ـيُ 

 اعتذار   لك   س  ا فلي  د  م  ك   ت  وم                ا طاي  م  ال   مِ ل  وال ت   ،م  ل   ك  س  ف  ـن  ـف  

ارث الذي همه ذنكر ِا يُ  ح ح يث المي ر  ه   العب ي  زُ رن م  ُع يا إلى شي  ِ  ع و 

ث  »  ملسو هيلع هللا ىلصقيله  ث  ـوأمركم بالصيام، فإنَّ م  ة فيها ج  ل ر  ـل ذلك م  رَّ ل يف ِعصابة معه ص 

، «من ريح الِمسك عند اهلل م أطيب  ئاريحه، وإن ِريح الص ه  ـب  أو ي عجِ  ب  ، فكلهم ي عج  ِمسك  

                                                 
عناها هقال  ( ع  هذه اخآثار 18/376) «ِجييع الاتاوى»ُائل شمخ اإلاّلم يف ( 1) يف  هذا مذكور  »وِا جاء يفِ 

ّلِ   إو ،يوِعرهت ،وِمبتي ،اإلييان بي( أي  هُ واعني قيبُ  )وِعنى،  ملسو هيلع هللا ىلصليس له إسناد معروف عن النبي  ،السرائيليات

ـ ــــ  يف قييب الناس هدذا لُّ مُ قال  إن ذات اهلل تي  ـ ـــــ  ِ  النصارى أكاُر  .«خصيا ذلك باليسمح وح هالذي  
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َثـل  ِي ستير  ع  العمين ملسو هيلع هللا ىلصإييا  ِي ر  التي همدا الينسك؛ خأهنا  بيءي   ِي  ،ذلك بصاحب الصُّ  خ 

 ُِ  ّل ،ِيستير ع  ِشاه   الخيق هُ تمت ثمابه كعاد  حاِل الينسك، وهكذا الصائ  صي

 ع  الكذب هُ ع  اخآثام، ولسايُ  هُ هي الذي صاِت جيارُح  :والصائم د ، ركه حيااُّ تُ 

ور، وبونُ  ش وقييل الزُّ ُج  هُ ـوالُام    ث، هإن تكَي  لَرهي ـع  ال هُ ـع  الوعام والشراب، وهير 

ِي  رح صي ِي  ، وإن هعل ل  ياعل  هُ يتكَي  بيا ييج    صي
ُِ هُ ِا ُياسن ا  كيه هُ ، همخرج كّل ياهع 

ا، وكذلك أعيالُ  ِي  جاليسي حاِنل ال هُ صالم  دا  نزلة الَرائمة التي يشيُّ
ينسك، هدي بين

ع بُيجالستنه ِي  جالس الَصائ  ايتاي ذب، له كذلك  ور، والكي   همدا ِ  الزُّ
، وأِن

ُِجَرد اإلِساك ع  الوعام والشراب،  يمُ والُاجير، والظُّي ، هذا هي الصي  شروع ّل  اليي

ور والعمل به والجهل   ن لم ي دع  م  »هاي الم يث الَصممح   ، فليس هلل حاجة ق ول الز 

ع  ط  وع  الج   هِ ـيامِ من ِص  ه  ـحظ   ربَّ صائم  »، ويف الم يث  «ه  ـوشراب   ه  عام  أن يد 

يارح ع  اخآثام، وصيم البو  ع  الشراب و، «شط  والع   يم الجي ، الوعامهالَصيم هي صي

  ثيرته، ، وُتاسهُ ـاخآثام تقويُع ثيابي  لكه، هكذوُياس ُ  هُ ـوعُ ق  ـهكيا أن الوعام والشراب يي 

نزلة  ِ  ل  ييُص . هُتصم ره بيي

وق  اخُتينف يف وجيد هذه الرائمة ِ  الصائ ؛ هل هي يف ال يما أو يف اخآخر ؟ عيى 

ييم  أبي ِمي    م  الاالن ب  عب  السّلم، وأبي عيرو اب  اقيلم  ، ووقيع بم  الشمخي

الي أبي ِمي  إلى أَن تيك يف اخآخر  خاَصة، وصنَ الصّلح يف ذلك تناُزع   ه ف همـ، هيي

اِصنَ  اـا  ُِصنَـا  َد همه ر ، وِال الشمُخ أبي عيرو إلى أَن ذلك يف ال يما واخآخر ، وصنَفي همه 

 «مممهص»عيى أبي ِمي ، واييكي أبي عيرو يف ذلك ِسييك أبي حات  ب  حبان؛ هإيه يف 

ييف ه ن ـبَيب عيمه كذلك، هقال  )ذكُر البي  ح يالصائ  أطمُب عن  اهلل تعالى ِ  ر ميان بأَن خي

ش   قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،ع  أبي هرير  ،ع  أبي صالح ،الينسك(، ث  ااق ح يث اخأعيي

مل ابن آدم له إال الصيام، والصيام   ل  ك  » ل   ع  زي به، ولخ   الصائم أطيب   وف فمِ لي، وأنا أج 

ييف ه ث  قال  )ذ ،«الِمسك عند اهلل من ريح  الصائ  يكين أطمُب عن  كر البمان بأن خي

واء ،ا ِ  ح يث اب  ُجريج  اليسك ييم القماِة(، ث  ااق ح يث  اهلل ِ  ريح    ع ،ع  عي

ع أبا هرير  يقيل  قال رايل اهلل  ،أبي صالح الَزيات ين اَرَك و قال اهلل »  ملسو هيلع هللا ىلصأيه اي ب  َ ىت 
َ َعال

َ : )كل  ت 
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زي به(، والذي نفس   ل  دِ ـبي   محمد   عِمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أج  م  وف فه لخ 

رِح بفطره، ر  ف  ـصائم أطيب عند اهلل يوم القيامة من ريح الِمسك، للصائم ف رحتان: إذا أفط  ال

مه و  عار اليؤِنم  ييم القما ،«وإذا لق ي اهلل تعالى ف رح بص  جمل ِة القال أبي حات   )شن َتم 

عارُ ر  ـهي  بيليئد  يف ال يما ا بمند  وبم  اائر اخأِ ، وشن مب طن  ؛  يف القماِة بصيِد هُ ق 

يُ  ع  اائر اخأِ  يف هيا ِ  بم مُعري ـ  أطمب ِ  ريح الينسك؛ لن دن يف أهياهن خي ي  ذلك الجي

ييف ه ن نبذلك العيل، جعينا اهلل تعالى ِند (، ث   ق  الصائ   قال  )ذكر البمان بأن خي

، يانع  ايم ،ِ  ريح الينسك يف ال يما(، ث  ااق ِن  ح يث ُشعبةأطمُب ا يكين أيض  

ات نس  ها ابن آدم بعشرِ ح  عمل  ي   ِل  حسنة  ك»  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،ع  أبي هرير  ،ذيكيان ع 

، يقول اهلل ِزي به، ي   : )إال الصوم  إلى سبعمائة ضعف  لطعام من دع  اـفهو لي، وأنا أج 

حتان: فرحة  أجلي، والشراب من أجلي طر، وفرحة  ـحين ي   ، وللصائم ف ر  ه، ـربَّ  حين يلقى ف 

لوف    .«(من الطعام أطيب  عند اهلل من ريح الِمسك لف  خ  ائم حين ي  الص فمِ  ولخ 

ـمم  الو ـمب بميم القماِة واحتَج الشمخ أبي ِمي  بالم يث الذي همه   .تيق 

ل   يفِس ـوالذي ن  »  ويشدُ  لقيله الم يث اليتاق عيمه  لت  ق   لوم ي ك  ك  م يف بيده ما من م 

ل م   ـ سبيل اهلل ه ي   ــ بيلهيف سواهلل أعلم بمن ي ك  ل م  ، م  لون د   ون  دمى، اللـإال جاء يوم القيامة وك 

ُييم يف ابمل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصهأخرب  ،«ك  س  مِ  ريح   يح  والر   ك  ي   اليي يح رك بأهنا ╡ع  رائمة كي

ييف ه ن  هن خبارن إمر ـالينسك ييم القماِة، وهي ييظن  َس ي ُ  الصائ ، هإنَ  ع  خي هذا  عيى أن لُّ المن

ييفيف ال يما، و دم   ا ييم القماِةس  هذا وهذا ِن  ، ولك  ييجعل اهلل تعالى رائمةي هذا خي   .ك 

يقت ذلك ب هِ  تقمم  «صمممه»بيا ذيكره أبي حات  يف  وواحتَج الشمخ أبي عير

 ( الصائ  ن ييف هي   اليبت أ وهي  )خي ـعيى أيه يف ال يما، هييا قـمَ  ّلهه، وذلك ي لُّ خ  إن 

رب عنه وهي قيله  )أطمُب م  يخف وهي قيله  )حن ربالظَ  عنه  اعن  اهلل( خرب  يف(، كان الخي

ف، أو حال  مَ ـقي ـإذا تي  اليبت أي  يف حال تقمم ه، هإنَ  ص  ف ـ، أو ظ  بيي ه حالي كييه عن كان الخربُ ري

ا قم   وى المس  ب  ، خّلههحال إن  مبه عن  اهلل تعالى ثابت  ـه َل عيى أَن طن  ،ُِ قال  وري

ط  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصع  جابر أن النبي   «ِسن ه»ُاامان يف   اأم يت  أ ع   «..تي يف شهر رمضان خمس 
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س  وأما الثانية: فإنهم ي  »هذكر الم يث، وقال همه   ن م أطيب  عند اهلل مهِ أفواهِ  ون وريح  م 

عنى  )  ،(1)«ريح الِمسك ِي َراح يف  ى اه بالثناء عيـأوييد  إيَ ـ(، وتي هِ ـيبِ ـطِ ث  ذكر كّلم الشُّ

ى بناعينه عيى عاد ن كثمر  لالصائ ، وا لي رور  ، حتى كأيه ق   ـر  ِند  بالتأويل ِ  غمر لي

كي  َكل  به،  ،همه له بُيرن يي ُِ  ت دعو إلى تأويل  وأي  هدي 
 أطيب عند اهلل من ريح)كونه ضرورة 

ض (المسك   !اللَّفظ عن حقيقته؟ بفعله، وإخراِج  ىبالثناء على فاعِله، والر 

عنى بياظ نالنَص  ي ى، ث  يَ عي إرادي ِعن   ئ لَياظن شن ن  ـوكثمر  ِن  هؤّلء يُ  ِن   ،ذلك اليي

 ييم  ، أو احتيال اليُّغة له، وِعهُ ـني ـغمر يظر  ِنه إلى ااتعيالن ذلك الياظ يف اليعنى الذي عمَ 

م ت، ه هن بأَن ِراده ِ  كّلِن  ملسو هيلع هللا ىلص عيى اهلل تعالى ورايله   الشداد ي يَ أَن هذا يتضي  م ت وكي إن كي

عنى، أو ُعر   ل  لعن الَياظ لذلك اليي ا بيي  ِ  هن ـتن ، وعادي  ملسو هيلع هللا ىلص الَشارع فن يك  ذلك ِعيي

البا  كايت وإّل يف هذا اليعنى، أو تاسمره له به بااتنعيال ذلك الَياظ ةليَوردي ، أو الغي

داد  باطنية، ،  شي عييم أَن أطمبي وأديى أحيالدا أن تكيني شداد  بّل عي     اليي
ِا عن   وِن

ـثَـل النبي س  الين  اس ِ  الرائمة رائمةُ الن  يف عن  اهلل تعالىيُ هذا الخي طنمبي   ملسو هيلع هللا ىلص ك، هيي

 هِ ـفاتِ سائر صة ِ ـب  س  كنِ  ´ استِط ابة ذلك إليه ة  ـسب  ونِ  ،وأعظ  رائمة اليسك عن يا بومبن 

، ه  ـب  وغضالمخلوقين، كما أنَّ ِرضاه،  استِط ابة   ل  ـال ت ماثِ  إليه، فإنها استِط ابة   هِ ـوأفعالِ 

ال  ´ ، ال ت ماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أنَّ ذات هه  غض  ، وب  ه  ـ، وحبَّ ه  ـت  ، وك راهه  ـوفرح  
لقِ  ه  بِ ش  ـت   ات خ  و   ييستيومُب ́ ي، وههمأفعال  ه  ال ت شبه وأفعال   ،همشبه صفاتِ ال ت   ه  ـ، وصفاتِ هِ ـذ 

 ي 
ين ُ  إلمه، والعيلي الو الكي ااتنويابتنا، ك ه، ولمست هذه اّلاتنويابةُ همرهيعُ  الصالحي  م ب، همصعي

ويابة يييزم ِثيُ ش  اإلشكال، إذ ِا ااتي  ّل ييرهعُ  هُ ـث  إَن تأوييي 
يه هؤّلء ِ  اّلاتن ليف  هُ كي ، ىالر 

لا يا هإن قال  ةن ـابكااتنوي  تلمس تُهُ ااتنوياب  هقيليا ،اليخييقم  ىلمس كنرل هرن

 الباب.  اليخييقم ، وعيى هذا جيمع ِا يجيء ِ  هذا

َِ قال ث   مان ـظدُر ُرج  ـا ذنكر ييم القماِة يف الم يث؛ هأليه ييم الجزاء، وهمه يي ـ  )وأ
                                                 

ُه أبي حات  وأبي زرعة الرازيان، واب  اع ، واب  الي يني، والنسائي،  (1) ي، وق  لَعاي يف إاناده زي  ب  المياري العي 

جديل المال. والعجيي واب  عب  اب   ليماهظ «هتذيب التدذيب»  ايظر الرب، وغمره ، والراوي عنه الدمث  ب  المياري،ِ 

 (.3/409)حجر 
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س  الخي 
هعن الُيستيعيل لن  كن ييف يف اليمزان عيى الين ل  ي ا لرن ريدة، طيبـ  اهلل  ىالرائمة الكي

تنّلب الرائمة الوتعالى، حمث ُيؤِر ب يات وغمرها يم بة، كيا يف اليساج  والصاجتناهبا واج 

كر ِ  العبادات، هخَص ييمي  وايات القماِة بالذ  پ }  كيا خَص يف قيله تعالى ،يف بعضن الرُّ

ا إلى أنَ  ،{پ پ پ ڀ مدا يظـر 
لي  وأطيقي يف باقن يـمَ  أيص  ي ثابنت   هن ـتن ـأهضي   (. يف الَ اري

ه عيى أبي ِمي  بيا ّل يُ قلت   العيجب ردُّ
غمره، هإن الذي ّل أبي ِمي  و هُ رُ ـكن ن  ـ  ِن

ذكير  يف ال يما بن  ويابة اليي
لاثيناهَسر به اّلاتن باعيد  أِر   هُ ء اهلل تعالى عيى الصائيم  ورن

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يلعنه را هُ غي يَ ـوهميا بي  ،اهلل تعالى ق  أثنى عيمد  يف كتابه ، هإنَ ي   س  ُِ  نكنرهُ ّل يُ 

والذي  !؟ينكرها ِمي  االشمخ أب رىـتُ هي أي كايت هذه هي اّلاتوابة  هإن    ،ي باعيدلن وري 

لذي ك يف الميم اس  الين  مبن ـدا عيى طن مبُ طن  ظدرُ ـهذه الرائمة إييا يي  ذكره الشمخ أبي ِمي  أنَ 

 نَ هإن  ،ماِةالقن  أن ذلك ييمي  يبي وّل ري  ،كس  الين  كرائمةن  ويكينُ  ،الشدم  من دي  مُب همه طن  يظدرُ 

 يمُ يُ ك  جيء اليي كيا يي  ،كن س  ِ  رائمة الين  أطمُب  هن ين هي  ورائمةُ  يف ذلك الميم يجيءُ  الصائ ي 

 دي  ورائمةُ  ╡يف ابمل اهلل 
ان ك ذاهإ ،ِ  الصمام أهضُل  ّل اميا والجدادُ  ،كذلك هن ـِن

  .هكذلك الصائ  ،ييم القماِة إييا يظدرُ  هن ـرائمتن  مُب طن 

 «كس  المِ  يِح من رِ  طيب  م أ  هِ واهِ ف  أ   وف  ل  ون وخ  س  م  ي   منهفإِ »  ¢ وأِا ح يث جابر

ِ   خربي نَ هإن  ،ةـريَ ـبي ّل خي  ة  ـحالمَ  هدذه جيية    سي إ
هّل  أ، ي بتُِ  خأيه خربُ ؛بالياو قرتنُ ـّل يي   دائن

 ،ر    َ قي ُِ  هي حال  )  بي ِمي  أن يقيلهألي  ة  ـحالمَ  وإذا كايت الجييةُ  ،بالياو هُ يجيز اقرتايُ 

اِة بميم القم حي رَ ولدذا لي صي  ،همدا لن العاِن  علن   الان ِن ا ع  زي هي تأخمرُ  ر  يجيزُ  َ قي اليُ  والماُل 

  ل (ييم القماِة كن س  الين  يحن   رن ِن    أطمُب دن يف أهياهن يُ ين وخي يُس يُ )   ل ِثل هذا هقايف

  (.ين وهذا لد  ييم القماِةُس ي  يُ )  يه قالكأَ  ،اهاا    ركمُب التَ     كُ ـيي 

 ،ت أليبيعنى ال تمقمق   رُف ا الظَ هدذ  «الصائم حين يخلف مِ ف   وف  ل  خ  ل  »  هُ وأِا قيلُ 

ِي  ،المقمقة الياديِة ِنه راد ن إن  وبمانُ  ،له تأكم   و   يلكيا تقوهذا  ،هُ ـعارتُ وّل ااتن  ،ُزهُ اجي ّل 

ويرهع  ،ةالقماِ يمي جزيه اهلل تعالى هبا يي صيي يي يُ  حم ي  هُ ـصّلتُ ، وجاه يُ  حم ي  اليؤِ ن  جدادُ )

 ،ؤمنـزين وهو م  اين حين ي  زين الزَّ ال ي  »  ملسو هيلع هللا ىلصِ  قيله  يب  وهذا قر (،ييم القماِة هُ ـتي هبا درجي 
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 ياي اإلييان اليويقن  م ُ ـتقم ولمس اليرادُ  ،«ها وهو مؤمنـب  حين يشر   الخمر   شرب  ـي   وال

اد إلمه ع هُ ـعيُ هن  وايقوعي  هُ ـتُ ِباشري  ت  يي يُ إذا كي  بممُث  ؛ر  تيك اخأهعال هقطباشي ُِ  الةي عنه حي 

  ،اإلييان
ُ
 س  ُِ  بل هذا الناي

ُِ  ،يبةن التَ  إلى حم ن  ر  تين  -ر الاعلي اشن بي وإن ل  يُ -ا رً صن وإّل هيا دام 

 ـهالنَ 
ُ
إّل بالتيبة  ،عنه اا  الذيب واخأحكام اليرتتبة عيى اليباشر  وّل يزوُل  ،به ق  ّلحن  اي

 .أعي  ´ واهلل ،النصيح

 :   أخربي    حمُث قالزاع يف المسألة أن ي  الن   ل  ص  وف  قلت 
ُّ
يكين  بي مذلك الو   بأنَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 ،ردا ِ  الخمر والشهمه ثياب اخأعيال وِيجباتُ  رُ ـدي ظ  ـالذي يي  اليقُت  هُ يَ هألن ييم القماِة 

 يم يفيُ ك  اليي  من دي  همه رائمةُ  كيا يظدرُ  ،كس  يف عيى الين يُ ذلك الخي  مُب ـطن  ليخيقن  همظدرُ 

 ،ّليمة  عي  وتصمرُ  ،و عيى اليجيهب ُ ـوتي  رُ ـرائن همه الَس  وكيا تظدرُ  ،كس  ة الين مي ميه كرائن بن اي 

 (،حم  يخيف)  بأن ذلك أخربي  وحمُث  ، دن وجيهن  ادُ يي ار واي ـاَ ـالكُ  رائمةن  ُح ب  ـهمه قُ  ظدرُ ـويي 

ا دا مبُ ـطن  ذ  ئن ـمني حن  ويكيني  ،باد العن  ثرن أي  ظديرن  وقُت  هُ يَ ألن هي  (يسينحم  يُ )و يح عيى رن زائ  

 َب رُ ـهي  ،بادن ليعن  كريدة   وإن كايت تيك الرائمةُ  ،هـتن ـكّلئن ِي  وعن ي  ،عن  اهلل تعالى كن س  الين 

 ري ـناهي ليُ  هُ ـيكرهييي  الناسي  نَ هإن  ،وبالعكس ،عن  اهلل تعالى عن  الناس ِمبيب   كروه  ِي 
 تهن

 ـتي س  ـواهلل تعالى يي  ،د باعي ـطن 
مكين عن ه ه ،هُ ـتي ـوِمبَ  لاهُ ه ورن ري ـِ  ليياهقته أي  هُ ـبُّ من ـويُ  هُ ـمبُ ـون

 وصاري  ،ليعباد هذا الومُب  ري ـدي ـالقماِة ظي  هإذا كان ييمُ  ،ِ  ريح اليسك عن يا طمُب أي 

ة عّليم صمرُ ها ويي ديرُ ظُ  يُل ك  يا يي يَ وإن  ،اخأعيال ِ  الخمر والشر آثارن  رُ ـوهكذا اائن  ،ّليمة  عي 

 ال يما يف بعض أثره عيى العب  ديري ظُ  ستيزمي حتى يي  تزاي ُ ـويي  ى العيُل يي ق  ـوق  يي  ،يف اخآخر 

ُِ  ،يف الخمر والشر  بي ـر والصي بالبي     شاهي كيا هي 
  .مر صن

 ج  يف اليي  ليمسنة لماء   نَ إ»  ♦قال اب  عباس 
 ،لب نيف ا ي   وقُ  ،يبن ا يف القي ويير   ،هن

 ، القيبيف يية  وظُ  ،ا يف اليجهليسمئة اياد   وإنَ  ،يف قييب الخيق وِمبة   ،زقر  ـيف ال ة  عي واي 

 ب  عااناوقال عثيان ، «يف قييب الخيق (1)ة  ضي غ  وبن  ،زقا يف الر  ص  ق  ـويي  ، نا يف البن  هي ووي 

  ،«ر  شي ـا هي رً ن شي وإن  ،ا هخمر  خمر   ن  إن  ؛هُ اءي دي رن تعالى  اهللُ  هُ سي بي ـل إّل أي ّل  يي عي  رجل   لي ين ِا عي »  ڤ

                                                 
ة(  1) مبَـة. ايظر    بكسر الباالبِغ ض  يي  ُّ اـل

، وهي لن ـبُغضن َ ُ  ال  (.18/247ليزبم ي ) «تاج العروس»ء، شن
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 جلي الر حتى إنَ  ،وغمره  البصائرن  همه ويف العي  به أصماُب  شرتكُ يي  ،عييم  ِي  وهذا أِر  

عيى  هن ـحن ورُ  رائمةن  مُب ـطن  رُ ـهمظدي  ،اطمب   َس يي ن ل  يي وإن  ،طمبة   رائمة   ِنهُ   ُّ ُش لتي  رَ ـالبي  مبي الوَ 

  ي ـبي 
 ،ّل هذا وّل هذا  ُّ ُش ـيى ّل يي الدي  هُ ـالذي أصابي  واليزكيمُ  ،بالعكس والااجرُ  ،هن ـوثمابن  هن ـين

ُِ بل زُ    .ابأعي  بالصي ́ واهلل ،طاب يف هذه المسألةالخِ  ل  ص  فهذا ف   ،يكارعيى اإلن  هُ يُ يمين  هُ كا

إلى  هد  ـقوا ي  ـث  و  فأ   و  د  الع   ه  ر  س  أ   ل  ج  ر   ل  ـث  ـذلك م   ل  ـث  ـم   نَّ فإِ  ؛بالصدقة مرك  م  وأ  »وقيُلُه  

موه   ن ِقـِه، وقدَّ ـق ه ، فقال: أنا أفتدي منكم بالق  لي ض   ع  نـ  ى نفرِبوا ع  د  ه  س  ليل والكثير، فف 

 ودي  ،هُ يدُ ُج وُ  هُ ـرهايُ ا ِ  الكّلم الذي بُ هذا أيض  ، «منهم
ا تأثمر   ليص قةن  نَ هإن  ؛هُ ـيعُ قُ وُ  هُ ـميُ ـلن

 عُ  هي ـعالى يي ت اهللي  نَ هإن  ،ر    كاهن بل ِن  ، أو ظال ر  ّلء ولي كايت ِ  هاجن البي  أيياعن  هعن ا يف دي جمب  عي 

َِ تن خاَص - عن  الناسن  ِعييم   وهذا أِر   ،ّلءبي ـا ِ  اليياع  هبا عنه أي   وأهُل  ،-د تن د  وعا

ُِ يُّ ـكُ  خأرضن ا   .بيهرَ ـجي ق  هن  خأي  ؛ون بهرُّ قن د  

  قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ڤ ب  ِالك ِ  ح يث أيس   «عهجاِن »يف  وق  روى الرتِذيُّ 

 الرب   غضبي  ُئ ان و  وكيا أهنا تُ  ،(1)«وءالس   يتة  مِ  ع  ف  د  ـوت   ،بالرَّ  ب  ض  غ   ئ  ـفِ ط  ـت   دقة  إن الصَّ »

ى
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ   .الناري  الياءُ  ُئ ان و  ـوالخوايا كيا تُ  ييبي الذُّ  ُئ ان و  هدي تُ  ت 

 ُت م  بي هأص   ر  اي يف اي  ملسو هيلع هللا ىلصكنت ِع رايل اهلل »قال   ويف الرتِذي ع  ِعاذ ب  جبل 

  ِ  ة  ـدق  صَّ وال ،ة  ـنَّ ـج   ؟ الصوم  ك على أبواب الخيرل  أال أد  )  هقال ،مرسن ا ِنه ويم  يي ا قريب  يي

گ  }  ث  تّل (الليلِ  جل يف جوِف الرَّ  وصالة   ،النار   الماء   ئ  طفِ ـكما ي   طيئة  الخ   ئ  ـطفِ ـت  

  .«{گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

                                                 
َزاز، قال أبي حات   ( 1)   القوَان ، وذكري اب«لمس بثقة»، وقال النسائي  «ُِنكُر الم يث»يف إاناده عب  اهلل ب  عمسى الخي

، هّل يصحُّ الم يث هبذا التيا ث قه أح   شواِهد  «إن الصدقة ت طفئ  غضب الرب  »ولكن للجملة األولى منه: من، الاااي أيه ل  يُيي

يها، لكن مع تقييدها ــ عديدة   ت قو  ر» ب (، 885) «اإلرواء »(، و 5/353) «هتذيب التدذيب ». ايظر ليا ابق  ]«صدقة الس 

 ([.1908)  «الصمممة »و
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  .(1)«دقة  ى الصَّ طَّ خ  ت  ـال ي   البالء   نَّ فإِ  ؛قةِ د  روا بالصَّ باكِ »  ويف بعض اخآثار

 
 
 ،فاية  كِ  هن ـ  بيالن ِند هُ اسي ـهاهت ى يي  هُ قُ ـنُ ـعُ  بي ري ض  ـلمُ  مي    ـقُ     ذلك بيي  ملسو هيلع هللا ىلص ويف تيثمل النبي

 ،هُ ـّلكي ي هي ضن ـتي ـق  ـتي  اياهُ ـووخي  هُ ــيبي ـيذُ  هإنَ  ،╡اهلل  ِ  عذابن   ي العب ي ا  ـتي  الص قةي  هإنَ 

ث يف الم ي ملسو هيلع هللا ىلصولدذا قال النبي  ،ِنه هُ ـكُّ اُ ـوتي  ،العذاب ه ِ ـي ن ـا  ـتي  الص قةُ  يءُ جن تي ــهي 

ين فإِ  ؛نَّ ك  ـي  ـلِ ـن ح  ن ولو مِ ق  دَّ ص  النساء ت   شر  ع  يا م  »  العم  ييمي  نساءي ال بي وي الصممح ليا خي 

 .ِ  النار  َ دُ ُس ياي به أي  ي ي  ن ا  ـعيى ِا يي   َ دُ ـبي غَ   وري دُ ـثَ وكأيه حي  ،«النار أهلِ  ر  ـأكث نَّ ك  ـيت  أ  ر  

 أحد   ن  نكم مِ ما مِ »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل ب  حات  قال ي   ن ع  عي  «الصمممم »ويف 

 ،مدَّ ـرى إال ما ق  منه فال ي   أيمن   ر  ـظ  ن  ـي  ـف ،مانرج  ت   ه  ـن  ـي  ـب  و ه  ـن  ـي  ـليس ب   ه  ـرب   ه  م  ل  ك  ـي  إال س  

  ر  ـظ  ـنـوي  
 ه،هِ ج  و   رى إال النار تلقاء  ديه فال ي  ـي   بين   وينظر   ،مدَّ ـمنه فال يرى إال ما ق   م  أ  ش  أ 

  .«ةر  م  ت   ق  ِش ـولو بِ  فاتقوا النار  

 ؟ِ  النار ي العب ي نجن ـِاذا يُ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي  األُت »أيه قال   ويف ح يث أبي ذر  

 قيُت  (،باهلل اليمان    )قال
َ
ك ل  وَّ ا خ  مَّ مِ  خ  ض  ر  ـأن ت  )  ؟ قالل  يي ِع اإلييان عي  ،اهلل   يا يبي

   قيُت  (،-اهلل كمما رزق خ  ض  ر  ـ: ت  أو-اهلل 
َ
 ـّل يي  ان كان هقمر  هإن  ،اهلل يا يبي

؟ ُخ لي ر  ـِا يي   ُ جن

ُِ أن يي    إن كان ّل يستومعُ قيُت  (،نكرِ وينهى عن الم   ،بالمعروِف  يأمر  )  قال  ري ـأ

إن  رأيتي اهلل أي    يا رايلقيُت  (،ق  ر  ن األخ  ـعِ ي  ـل  ـف  )  ؟ قالباليعروف ويندى ع  الينكر

 م  كان ّل يُ 
ان إن ك أرأيتي  ،رايل اهلل  يا قيُت  (،الوم  ظ  ن م  عِ ي  ـل  ف  )  ؟ قالصنعأن يي   ُ سن

ِ   عم ي أن يُ  ا ّل يستومعُ عما  لي   !؟ير  ن خ  م ك  بِ يف صاحِ  ك  ر  ـت  ـت   ن  أ   يد  رِ ما ت  )  ؟ قالاِظيي

  ؟ قالالجنة هذا ي خُل  ن هعلي إن  رأيتي أي  ،يا رايل اهلل  قيُت  (عن الناس اه  ك أذ  ِس م  ي  ـلِ 

 ،«( الجنة   ه  ـلت  خ  د  بيده حتى أ   ت  ذ  خ  أ  صال إال من هذه الخِ  لة  ص  خ   يب  ِص ي   ؤمن  ن م  ما مِ )

  هُ ذكري 
ُّ
  .«ب اإلييانعي ُش »يف كتاب  البمدقي

يا   أالص قةُ  هتقيُل  ؛باهىتي ـتي  اخأعيالي  لي أنَ  ري ـكن ذُ »  ڤ قال عير ب  الخواب

  .«ك يُ أهضي 

                                                 
ِالك  (1)  (. 1/672ليُينذري ) «الرتغمب والرتهمب». ايظر  ¢صَحِ   قيل أيس ب  
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 خملن البي  لي ـثي ـِي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  بي ري لي »قال   ع  أبي هرير  «الصمممم »ويف 

ق   -تان ِ  ح ي ـنَ ُج   أو–ي   ن تان ِ  حي ـبَ مديا ُج يي يم  عي ُج ري  لن ثي ـق كيي    صي ـتي واليُ 

 بص قة   قي  َ صي يا تي يَ كُ  ُق ص   تي اليُ  هجعلي  ،يامدُ يا وتراقن دن ـي   ن ـيا إلى ثُ دُ ت أي يي رَ ـوي ال  

 ،ت  صي يي ـقي  ة  بص ق  َ يا هي يَ كُ  مُل خن البي  لي عي وجي  ،هُ ري ـأث يي ـاُ ع  ـوتي  ،هُ ـيي أياِن  يش  غي ـعنه حتى تُ  ت  وي سي يبي ا

 ـقي ـيحي  لُّ ـكُ  ت  ذي خي وأي 
  رايلي  أيُت يا ري هأي  - هرير  قال أبي- ،داِكايي  ة 

ن
 بن ص  بإن  يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 هن ـعن

كا  ورى الُبخاريُّ هذا الم يثي يف كتاب الزو، «عُ سن تَ تيـدا وّل عُ ا  يي يُ  هُ ـهرأيتُ  ،هن ـبن ـمهكذا يف جي 

نفِ ـث  ـم  » يقيل  ملسو هيلع هللا ىلصأيه ايع رايل اهلل  ُه ، ولاظُ أيضًا ع  أبي هرير    ِق ـل  البِخيِل والم 

ث   بَّ ـكم  ا ج  ل يِهم  ل يِن ع  ج  ِديـِل ر  ا إلى ت  ـد  ِمن ث  ـتاِن ِمن ح  نِفق  فال ي نـِدي ِهم  ما الم 
اقِيهما، فأ  ق  ـفِ ـر 

ب   ف  ـغ  ـإاِل س  ت  على ِجلـت  أو و  ، وأ مــو  أث  ـف  ـع  ـوت   ،ه  ـنان  ـي  ب  ـفِ ـخـِدِه، حتى ت  ـر  ه  ل  فال ـيـا البخِ ـر 

ن ي  ـي  
يـفِ ـن  ـرِيد  أ  لـِزق ت  ك  ـئ ا إال ل  ـق  ش  ا وال ت  ـق  ـل  ح  ع ه  س  و  ي و  كان ها، فه   م 

 .«تَِّسع  ـة 

قة  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصوروى ع  أبي بُرد ، ع  أبمه، ع  النبي  د  سِلم  ص  ل  م    ، قاليا «على ك 

ل  بِ ـي  »قال   ؟ ا رايل اهلل، هي  ل  يجي ه  وي  ـِدِه، ف  ـيـعم  ق  ـينفع  ن فس  ا  هإنن ل  قالي« ت صدَّ

لـِعـي  »ييجن ؟ قال   ِة الم  وف  ـين  ذا الحاج  ؟ قال  « ه  ل  ـي  ـلـف»قاليا  هيإن ل  ييجن   عم 

ع لـبالم  وِف، و  ة  ـر  ق  ، فإِنَّها له صد  ر   .«ي مِسك  عِن الشَّ

ِ   هُ زاؤُ كان جي  والخمر ر  ا ع  البن ِينيع   ،حسانع  اإلن ا يا  مبُ ِي  خمُل بي ـوليا كان ال

 يي عي  سن ن  جن 
 ،اسن ـالنَ  صغمرُ  ،(1) وي العي  ُق ــم  لي  ،راحن شن اّلي    ي ِن  ِينيع   ،رن    الصي  ُق ـم  هدي لي  ،هن ـين

ِي  عانُ وّل يُ  ،اجة  ى له حي ضي ق  ـتُ  ّل يكادُ  ،زنوالمُ     والغي     الدي  كثمرُ  ،حري ـالاي  قيمُل   ،يب  يوعيى 

دا راجن خ  بممث ّل يتيك  ِ  إن  هن ـقن ـنُ إلى عُ   اهُ يي  ت  عي ين ق  ُج   ي   ِ  حي  ة  ـبَ عيمه ُج  ل  ُج ري ـهدي ك

 ـكي ري وّل حي 
 يقي حي  لُّ كُ  ت  ِي زن ة لي ـبَ الجُ  تيكي  معي يان ـدا أو تي خراجي إن  يا أرادي يَ وكُ  ،داـتن

دا قن يي ِ  حن  ة 

 ـهبي  ،ُل خ  بُ ـال هُ عي ني ـِي  قي  َ صي ـتي ـأن يي  ا أرادي يي يَ كُ  خيل  ب  ـوهكذا ال ،داعي يلن ِي 
ي
 ج  ه يف ان ـقيبُ  قي

ه كيا ـنن

 ينزلةن هدي ب ،هُ رُ هبا ص    حي سي واياي  ،هُ ـبُ ـلدا قي حي ري ايشي  بص قة   قي  َ صي ا تي يي يَ كُ   ُ صدقت  والم   ،هي

  ي ظُ وعي  ،هُ ُح رهي  يي ين وقي  ،حي ري وايشي  ،حي سي واياي  ،عي سي اتَ  قي  َ صي يا تي يَ هكُ  ،ة عيمهـبَ اع تيك الجُ سي ات  

                                                 
م ق الَرحب.ضي ق العطنقيله  )(  1)  (  أي لي
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 ،ار منهاثك  ا باالستِ د حقيق  ها لكان العب  د  ح  و   ولو لم يكن يف الصدقة إال هذه الفائدة   ،هورُ ارُ 

، {ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب     }  وق  قال تعالى ،رة إليهااد  ب  والم  
إّل  ب  أ  له دي  ولمسي  بالبمتن  يويُف  -ب  أبي وقاص أو اع ُ -الرحي  ب  عيف  كان عب ُ و

ذه ه ِا ت عي بغمرن أهقمل له   ،«ياسي َح ي ُش ـنن ـقن  رب   ،ياسي َح ي ُش ـنن ـقن  رب  »  هذه ال عي  

  .«ُت م  هيي ياسي هق  أي  َح ُش  مُت ـقن إذا وُ »  لهقا ؟ال عي 

 اي ح  واإل ،عيى الشيء صن ر  المن   ُ  َ شن   هي حَّ الش   أنَ   لخ  ب  ـوال ح  الش   بين   ق  ر  والف  
يف  اءن

 ،هن ـحصيلن  بع ي  هن ـيااقن إن  ِنعُ   ل  خ  والب   ،الناس عيمه عن شي وجي  ، تمصميهيف ءاصي ق  ـواّلاتن  ،طيبه

 ،ح  لشُّ ا ر ُ يي ثي  ُل خ  هالبُ  ،بع  حصيله مل  خن يله بي ُص ُح  قبلي  مح  من هدي شي  ،هُ ـاكُ سي ِ  وإن  ،هُ ـبُّ وُح 

 بي     هيي  ،اسن ـيف النَ     كاِن  حُّ والشُّ ، لخ  بُ ـي عي إلى ال حُّ والشُّ 
ِي  ،هُ مَ طاع ُش هق  أي  لي خن   لي     و

ی جئ حئ مئ  }  ايحوذلك هي اليُ  ،هرَ ي شي ـقن ووُ  ،هُ مَ ُش  ىصي ل هق  عي خي ب  ـيي 

 .{ىئ يئ جب
 خن والَس 

ُّ
 ي  خي     ِ  اهلل تعالى وِن  قريب   ي

  ِ وبعم    ،ِ  الجنة وقريب   ،أهيه    ه وِن قن

 بي  ،هقن ي  خي ِ   اهلل، بعم    ِ  عم   بي  مُل خن والبي  ،النار
 لن ُج الرَ  يدُ جُ ه ،ِ  النار ب  ريقي  ،ِ  الجنة م   عن

  ، كيا قمل هن إلى أوّلدن  هُ ُض ـغ  بي ـيُ  هُ يُ خ  ـوبُ  ،هن  ادن ل  لى أي إن  هُ بُ ـب  ـمي ـيُ 

 

 

 

 

 

 

خاءِ  د  السَّ اجة، وأن ُييصلي ِا يُ  بيـذُل   وح  تيمق   متاج إلمه عن  المي س  ُِ ر ب هن ـذلك إلى  قي  

ِي  يجيدذ  يد بي الجُ   ُّ حي )  هُ يُ يقيصي عن ـ  يي الوياقة، ولمس كيا قال بيعُض  ، ولي كان كيا (ل اليي

    ه  ل  خ  ب   يف الناس رءِ الم   يب  ع   ر  ـهِ ظ  ي  و  

        نيـنَّ إِ ــف   اءِ ــخ  ـالسَّ  واِب ــأث  ــبِ  طَّ ـغ  ـت  

      ماــنَّ إِ ــا فر  ــح   ت  ن  ار  ــا ق  ذ  ن إِ ارِ ــوق  

 ه  ـنَّ  فإِ وال  ـق   ت  ع  ط  ا اس  ـذا مإِ  ل  ـلِ ـقوأ  

 للل

 ه  اؤ  خ  ا س  يع  مِ عنهم ج   ه  ر  ـت  س  وي  

   ه  اؤ  ـط  غِ  اء  ـخ  فالسَّ  يب  ع   لَّ رى ك  أ  

           ه  اؤ  ـنر  ـى ق  ـت  ـالف  ــي بِ رِ ز  ــوي   ين  زِ ـي  

           ه  طاؤ  خ   لَّ ــق   ءِ ر  ـالم   ل  و  ـق   لَّ ــذا ق  إِ 

         ه  ـق  ـيدِ ـص   لَّ ــق   ءِ ر  ـم  ـال ال  ـم   لَّ ــذا ق  إِ  ّلّلّل

  ام  كان حازِ  ن  إِ ي ودرِ ـال ي   ح  ب  ص  أ  و  

    هِ ِس فِ ـن  ا لِ يق  دِ ص   ر  ـت  ـخ  ـم ي  ل   رء  ذا الم  إِ 

 للل

      ه  ماؤ  س  و   ه  ض  ر  أ   هِ ـي  ـل  ـع   ت  اق  ض  و  

             ه  اؤ  ر  و   م  ه أ  ـــل ر  ــيـخ   ه  ــام  دَّ ــق  أ  

         ه  اؤ  ز  ــذا ج  ـه اسِ ـنَّ ـيف ال هِ ــبِ  ادِ ـن  ـف  

 ّلّلّل
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ع اا ُ ـقال هذا القائل ّلرتي  ديا فن الَسري  اي  ِ د الكتاب بذ نة وجاءت السُّ  ،والتَبذير، وق  وري

ا هيي ِي  بالنَدي عنديا، وإذا كان الَسخاءُ  هن  وقيفي     مييد  ا، وكان لن  عيى ح   ي كريي 
ي ي ن ُاي   ي مي

ب ا، وِ  قي  ستييجن يي يف أثر   )ُِ ب ا، وق  ُرون ستييجن ُِ م   يذي
، وكان لن اهلل  نَّ إُصري عنه كان بيخمّل 

م    ╡ ت أقس    .(1)(ه ب خيل  ري جاو أال هِ ـبِعـزَّ

خاء ن وعان هوالسَّ خاؤُ دُ ـ  هأشري  ـا بمي عيَ  كي يا اي
مرك  ن خاؤُ والثاين، غي  ِا يف لن ذ  ببي  كي   اي

 ـيي 
خي َرجل ِن ـال يكينُ  ك، هق  ن خاس وهي ّل ُيعومد  شي ى النَ   أيا  يد ،  ن يا يف أي عيَ  امئ ا؛ خأيه اي

 ُِ ار  ـبتي ـوهذا ِعنى قيل بعضد    )الَسخاُء أن تكين بيالنكي  مرن  ،ع  ُِ وع  ِالن غي ا، ير  تي ـك  ع 

يعت شمخي  َس تميمة  اإلاّلم اب ي  واي دَّ
َ ىإن اهلل يقيل  ) ُرْوَحُه  اللَّه ق  تدري أ   :ملسو هيلع هللا ىلصإلى إبراهيم  أوح 

ليال  لِ  ذت ك خ  ، وهذه (2)(ذِ خن األليك مِ أحبَّ إِ  ؟، قال: ال، قال: ألين رأيت  الع طاء  م  اتَّخ 

اة   اات الَرب  صن يُد ذُ ي وّل ييأُخ ـعون يه يُ هإن  ،™ِ  صن   وّل ُيو عي ، وهي أيج 
، وُيو عن

يدني ، وأكرُم اخأك ِم ، وأي ـاخأيج  يقن إلمه ِ  اَتصي ري ري   ااته، هإيه صن بفي حبُّ الخي بُّ من يُ  كي

ري ي     يمبُّ الُعيياءي هن بادن ِ  عن  الكي
يال.، وعالن يمل  يمبُّ الجي عان، وجي ج  ر  يمبُّ الشُّ

 ، وقادن

ذيُّ  
وى الت رِن  َشار  حَ ثنا أبي عاِر  أخربياقال  حَ ثنا ِمي  ب  ب «اِنعهج»يف  ري

يعُت اعم  ب  الخال  ب  إلماس، ع  صالح ب  أبي حَسان، قال   َمب يقيل اي  نَ إ» ُيسي

ري   ُيمبُّ النَظاهةي  ييظمف   ،مبي بُّ الومن ـم ب  يُ ـاهلل ط رمي  ، كي ياد  يمبُّ الجيدي يمبُّ الكي ، ، جي

س  قال   ،«، وّل تيشبَديا بالمديد(3)ُك ـتي ـمي ـايا أخبن ـظ  ـهني 
  يار، هقالهذكرُت ليُيداجر ب  ِن

مـي  ـفوا أفنِ ـظ  ـن  ف»إّل أيه قال  ِثيه  ملسو هيلع هللا ىلص، ع  النبي ¢ حَ ثنمه عاِر ب  اع ، ع  أبمه ، «تك 

عَ   . (4)فـهذا ح يث  غريب، خال  ب  إلماس ُيضي

ا يف  ذي أيض 
س ُ  «ر  تاب البن ك»ويف الت رِن  عم  ب ة  حَ ثنا اي هي ري ـب  عي  قال  حَ ثنا المي

ج، ع  أبي هرير ، ع  النبي  ري ال  ق ملسو هيلع هللا ىلصِمي  اليَراق، ع  ييممى ب  اعم ، ع  اخأيع 

                                                 
. ايظر   (1) بن ذن دن ي بالكي رتوك الم يث، واتُـّ  (.1/315ليذهبي ) «اليمزان»يف إانادنهن بنشُر اخأصبدا ي، وهيِ 

 اهلل أعي .جاء هذا اخأثرِ   كّلم بعض السيف كمياف ب  أاباط، ولعيَه أخذه ع  كتب بني إارائمل، و (2)

بهُ اليظيَة التي تكين يف البمت كالَسقف، وتكينِ   صيف أو وبر.أخبيتكمقيله  )(  3) باء، وهي شن  ( جيع خن

حُّ »بمَ  الرتِذيُّ عيَة الضعف، وقال اب  الجيزي  ( 4)
 (.2/224) «العيل اليتناهمة». ايظر «هذا ح يث  ّل ييصن



 

 

42 

ِخي  » يد  من النَّار، والب خيل  بع ريب  من الناس، بعيد  قق ريب  من اهلل، ق ريب  من الجنَّة،  السَّ

ِخي  من اهلل، بعيد  من الجنَّة، بعيد  من الناس، ق ريب  من النار، ول ج   إلى اهلل  ب  ح  أ   اِهل  س 

 .(1)«تعالى من عابِد ب خيل

اء، وإَيي́  وهي ،«تـر  وِ ي حب  ال تـر  وِ  إنَّ اهلل تعالى»ويف الَصممح   حيي حم  يمبُّ الرُّ ا ري

ت   هن ييرحُ  ِ  عبادن  ياء، وهي ان حي ِي  ييستُ ـمـالرُّ ِي  ييعاي  رُ ـر ُيمبُّ  اي  ُيمبُّ  باده، وعي
عيى عن

ِي  ييغان  اير  ُيمبُّ  َظ لد ، وليومف  ُيمن  رُ ـعند ، وغي بُّ اليومفي ِ  عباده، وُيبغُض الاي

ي ي الجي الغي
همق  (2)اظيَ الجي  ظرَي ـع  مظي القاان يم   يُ ُيمن  ، وري ، وحي هقي ، وبـي مبُّ بُّ الر  ي ي

ر  ـالمن

، وقابن من يُ  لي ل  يمب  العي   ِي  يي ـي  ل ل  بُّ البنَر وأهييه، وعي   عاذنير يمبُّ  يري ـيي
عاذن ِي باد قبُل  ه، عن

ب ي  اات همه  هُ وُيجازي عي ب هذه الص  ا وعي ي ُج وُ بنمسي ار يد  ار غي اا عنه، وِ  غي اا عي ا، هيي  عي  ِ

ِيمه، وِ  حاقي  ِيح اا ههُ قي ـحاقي  قي ـله، وِ  اا باده ري
هق بعن ي  ، وِ  ري  ي خي

حن ه ق به، وِ  ري قي

ِي  أحسي ي إلمد  أحسي ي إلمه،  ه، و يي
حن احي عنه،ري احي عند  صي ِي  صي ِي  جادي عيمد  جادي  و و

ِي  يي  يم ه، و ِي  اي ـعي ه، و اعي د  يـي تري ـتي اعي يررـه  اي ِي  هُ ـ  تَتبعي عيرتي هتاه، وِ  تَتبعي عي ، و

دُ  تكي ه وهيضي هي تكي نعي   هي ِي ِي   ه، و نعي مي ِي ه  مري هُ  هُ د  خي مري اَق خي ِي  شي ه، تعالى ب هُ ـشاَق الياليـهي ، و

ِي  ِي   ِي ـكي و عي ـكي ـري  ِي  خاديع خادي ِي هُ ري به، و ِي  عا يقي ـ، و ِي  هُ لي خي  عا
اة  ك يـتن ـعالى باهلل ت ييهُ ـبصن

مندا يف ال يما واخآخر ، هاهلل تعالى ل  بعي
اةن ب ن ـالص  سي  هن عي ب ُ  بعيى حي هن  ِا يكين العي يقن ، لخي

ه اهلل تعالى يف الدنيا واآلخرة»ولدذا جاء يف الم يث   تر  ا س  سلم  تر  م  ن س   نفَّس   ومن   ،م 

ربة  من ك  عن م   يوم الِقيامة، ومن  ِب ر  ـبة  من ك  ِب الدنيا، نفَّس اهلل تعالى عنه ك رر  ـؤمن ك 

ر   ر اهلل تعالى  يسَّ عِسر  يسَّ ا أقال  »، و «ه  ـحساب  عليه على م  ن أ قال  ناِدم  تهـاهلل تعالى عث   هم  ، «ر 

ا أو و  »و عِسر  ن أنظـر  م  رِشهض  م   يف ظنل هُ يي خأيه ليا جعي  ؛«ع  عنه أظلَّه اهلل تعالى يف ظِل ع 

رار ن تي اإلي ظارن والصرب، ويَجاه  ، وحي
بةن ـر  الُيوالي تن فن اخأي يُّ كي ـِ  حي ع ُعسري ِي  

،وعي  هن ـداءن  جزرن

ـر  الشيس ييم القماِة إلى ظنل ال   .عيرشن يَجاه اهلل تعالى ِ  حي

                                                 
رت( 1)  «مرالضعااء الكب». ايظر  «لمس لدذا الم يثن أصل  »وك الم يث، وقال الُعقميي  يف إانادنهن اعم  اليَراق، وهيِ 

 (.2/117ليُعقميي )

ع ـظ رِي  قيله  )( 2) ج  اظ(  هي الايظُّ الغيمظ اليتكرب والُينتاُخ بيا لمس عن ه، وقيله  )اـل وَّ ُيختال يفالج  شمته.(  هي الجايف اـل  ِ 
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ا  تن ـبـأيه قال يف ُخوملسو هيلع هللا ىلص وكذلك الم يث الذي يف الت رِنذي وغمره، ع  النبي   ِ ه يي

عشر  من آمن  ب» للـيا م  عوا بَّ ــت  ـوا المسلمين، وال ت  ذ  إلى قلبه، ال ت ؤ   اليمان   سانِه ولم ي دخ 

ور ورت   اهلل   ع  ـبَّ ـت  ـعورة  أخيه ت   ع  ـبَّ ـت  ـ، فإنه من ت  مهتِ اع  ح  ـاهلل عورت   ع  ـبَّ ـت  ـت  ، ومن ه  ـع   ه  ه يفض 

ِف بيـتِه و  مفي ، «ولو يف ج  يا تي يُ  ُت اُن، وُك  كي ئتي هإن اهلل تعالى لكي كيا  هكي كيُن تشن

 لعبادنه.له وأيتي 

وا الُكاـ، وأادري الُيناهقين اإلاّلمي ـولَيا أيظ ، وأظدري ـرُّ  ةن ـاِالقم يمي ـاهلل تعالى لد  ي ري

، وأاي  راطي ، وأظدري لد  أهن  ييُجيزوني الص 
راطن ا عيى الص  ه ، وأن  َر لد  أن ُيوائي يير  ييري

راط  قيو عن    وبم دُ ـُيمالي بمني  زاء  الص  نسن أعيالند ، ِن جي ن ي ظهر  للخلِق وكذلك   جن م 

الِح والنَّ فإن اهلل تعالى يظهر  له يف  فيه، ه  ـللا ه  م  ِخالف  ما ي عل    جاحالدنيا واآلخرةِ أسباب  الف 

وِز، وي بطِن  له ِخالف ها، ع  اهلل »ويف المي يثن   والف  ع  سمَّ اء ى اهلل به، ومن سمَّ اء ى ر  ن ر  م 

قصيُد  ،«به ري ي الُيتي واليي كي ي ِا ّل ُيعو هُ ـمه اليـقي ُيعون    صي ـأَن الكي ُع  ،البخملي الـُيـيسن وُييا 

عمشتنهن، ِي ، وأابابن  هن زقنــهن، ويياسن ، ورن هن زاء   عيمه يف ذاته، وُخُيقن يينه. جي نسن عي   له ِن  جن

 

ث  »  ملسو هيلع هللا ىلصوقيله  كم أن ت ذكروا اهلل تعالى، فإن م  ،ـوأمر  ث ل رجل  خرج  الع دو  يف  ل ذلك م 

ا حتى إذا ِس  أثرِهِ  رز  نفس  ِص ن  ح  ص  حِ على ى أتراع  ، فأح  ز  رِ ح  ـمنهم، كذلك الع بد ال ي   ه  ين 

يطان إال بذكِر اهلل ه  فس  ـن   اح  ن لكان هييي لي  يك  يف الذ    ،«من الشَّ  اليي
صييةن كرن إّل هذه الخن

ب  أن ّل ييارت لنسايه ِ  ذنكرن اهلل ا بالعي ه،  حقمق   زُ رن ـم  ه ّل يُ ـيَ إن ه تعالى، وأن ّل ييزال ليدنجًا بنذكرن

إذا ه ه ُ رُص هدي يي  ،ايةن الغي  إّل ِ  بابن   وُّ  خل عيمه العي ـوّل يي  ،ن كره إّل بالذ  ع و  ِ  ي هُ ياسي 

حتى  عي يوايقي  صاغري وتي ، اهلل  وُّ عي  نسي اهلل تعالى ايخي  كري وإذا ذي  ،هراي واهتي  ،يمهعي  بي وثي  الي غي 

ر  ويف الصُّ  يايُس أي يُ  ،اساياس الخنَ ي اليُ ي  ولدذا ُا  ،بابن وكالذُّ  ،(1)عن ص  ين كاليي يك

  يى قيبن ع    موان جاثن لَش ا»قال اب  عباس   ،يقبضي او كَف   أي ،نسي كر اهلل تعالى خي هإذا ذُ 

                                                 
ع  قيله  )(  1) ص  و  ـُرِ   العصاير. ايظر   (  هي طائر  أاـل  (. 22/334) «تاج العروس»صغي
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  .«نسي كر اهلل تعالى خي هإذا ذي  ،يسي ا  وي  الي دا وغي هإذا اي  ،ب  آدما

بي ب  أاياد ع  زن ، ينشُّ يية الياجن ع  عب  العزيز ب  أبي اي  «أحي ِام سن  اإلُِ »ويف 

ُِ أيه بيغي  ،ب  أبي ربمعة عمَاشيلى عب  اهلل ب  ِي  ،زياد قال  قال  ¢ عاذ ب  جبله ع  

وقال ، «╡كر اهلل ن ذِ مِ  اهلل ذاِب ى له من ع  أنج   ط  ق   عمال   آدمي   ل  مِ ما ع  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايل

 ها يفعِ وأرف   ،مك  ليكِ ند م  اها عِ وأزك   ،كمأعمالِ  يرِ كم بخ  ر  أال أخبِ »   ملسو هيلع هللا ىلصعاذ  قال رايل اهلل ُِ 

، مهبوا أعناق  ضرِ كم فت  وا عدوَّ لق  ن أن ت  ومِ  ،ضةِ والفِ  الذهِب  ن إنفاِق ير لكم مِ وخ   ،كمرجاتِ د  

  .«╡كر اهلل ذِ  :قال ،قاليا  بيى يا رايل اهلل ،كم؟ضربوا أعناق  وي  
يقن ُر يف طيرـييسم ملسو هيلع هللا ىلصكان رايل اهلل    قال ¢ ر ع  أبي هري «ِسي  صممح»ويف 

بيل  يُ ـَِكةي هي اُن، هيقالي    قاُل لهـَر عيى جي ان  »ُجي  ي د  م  وا هذا ج  ب ،ِسير  ف  ـس  د ونـق  الم  « ر 

؟ يا رُايلـقاُليا  وِا الُياي  ُدوني   ر 
ن
اكِ   »قالاهلل ات  ـالذَّ اكِر  ا، والذَّ ثير  ون  اهلل  ك   .«ر 

قوم  ن ما مِ »  ملسو هيلع هللا ىلصقال رايل اهلل   قال ¢ أبي هرير ع   «ي داودأب ان »ويف 

وكان  ،مارحِ  ةِ ـيف  ثل جِ وا عن مِ إال قام   ،ذكرون اهلل تعالى فيهال ي   جلس  ن م  قومون مِ ـي  

ولم  ،فيه ه  ـذكروا اللا لم ي  س  مجلِ  لس قوم  ما ج  »  رِذيواية الت  رن ويف ن ،«سرة  ليهم ح  ع  

  .«فر لهماء غ  وإن ش   ،همب  اء عذَّ فإن ش   ،ة  ر   كان عليهم تِ هم إالوا على نبي  صل  ي  

ُِ  ر  ـع  اخأغي   «صممح ِسي »ويف      ـموأبي اع عيى أبي هرير ن  ي  قال  أشد ُ س  أبي 

 ،ة  م المالئكه  ـت  ـذكرون اهلل إال حفَّ ي   قوم   د  ع  ق  ـال ي  »  أيه قال ملسو هيلع هللا ىلصا عيى رايل اهلل  ي دن أهنيا شي 

  .«هم اهلل فيمن عند  ه  كر  وذ   ،كينة  عليهم السَّ  ت  ونزل   ،ة  حمتهم الرَّ ـي  ِش وغ  

  لخمرن ا أبيابي  إنَ  ،يا رايل اهلل» قال  رجّل   أنَ  ر  ـس  ع  عب  اهلل ب  بُ  «الرتِذي»ويف 

 ر عيي ـكثن ـوّل تُ ، به ُث ـبَ شي ـتأي شيء  هأخرب ي ب ،دابكي   قمامي الن  وّل أاتومعُ  كثمر   
َ
 ، «...هأيسى ،ي

 ري ـثُ ــق  كي  اّلمن اإلن  رائعي شي  نَ إ»ة  ويف رواي
َ
 ُث ـبَ ـشي ـتأي  ءيهأخرب ي بشي  ،رُت بن كي ق  وأيا  ،ت عيي

 هـأيسى، ،به
َ
  .«اهلل تعالى كرِ ا بذِ ك رطب  لسان   زال  ال ي   :قال وّل ُتـكثر عيي

  ،هضُل اد أبي العن  أيُّ »  ئلُا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايل أنَ  ،ع  أبي اعم   اأيض   «الرتِذي»ويف 
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  ِن و ،قمل  يا رايل اهلل ،ااكرون اهلل كثير  الذَّ  :قال ،؟القماِةن  اهلل ييمي  عن ي  درجة   وأرهعُ 

 ،ر  ِس ك  نوالمشركين حتى ي   ه يف الكفارِ فِ ـبسي رب  لو ض   :قال ،ل اهلل؟مي يف ابالغازن 

  كان الذاكر  ، ادم   ب  ِض خت  وي  
ِ
 .(1)«منه درجة   تعالى أفضل   هلل

 ،هبَّ ر الذي يذكر   ل  ـث  ـم  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصياى ع  النبي ع  أبي ِ «صممح البخاري»ويف 

  .«توالمي   الحي   ه مثل  ـربَّ  والذي ال يذكر  

اَرَك يقول اهلل »  ملسو هيلع هللا ىلصع  أبي هرير  قال  قال رايل اهلل  «م مممي الَص » ويف ب  َ ىت 
َعالَ

َ : أنا  وت 

كرين وإن ذ   ،نفسيه يف كرت  ذ   ،هِ كرين يف نفِس فإن ذ   ،كرينه إذا ذ  وأنا مع   ،عبدي بي ظن   عند  

 إليَّ  ب  قرَّ وإن ت ،اع  ارإليه ذِ  بت  تقرَّ  ،ابر  ِش  إليَّ  ب  وإن تقرَّ  ،خير منهم ه يف مأل  كرت  ذ   ،يف مأل  

   .«  رولةه   ه  ـأتاين يمشي أتيت   وإن ،اباع   إليه بت  تقرَّ  ،اع  اذر

 ،واع  ت  فار   ةـالجنَّ ِض يارِ م بِ رت  ر  إذا م  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل  ع  أيس «الرتِذي»ويف 

   .«رِ ـك  ذ  ـال ق  ـل  حِ : قال ،؟ياض الجنةن وِا رن  ،قاليا  يا رايل اهلل

ي ك لَّ عبدعبدي  إنَّ »  أيه يقيل  ╡ع  اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصا ع  النبي أيض   «الرتِذي»ويف 

 بم  ملن ضالتايف  وابن الخن  ُل ـص  هي هي   يُث وهذا المي  ،(2)«ه  ـن  ر  ـقِ  الق  رين وهو م  ك  ذ  الذي ي  

 ،ُل ـالغاهن  جاه ُ واليُ   دادجن  اكر بّلِ  الذَ  أهضُل  جاه ي اليُ  ري ـاكذَ ـهإن ال ؛جاه كر واليُ اذَ ـال

 ،نجاهدواكرين الم  فأفضل الذَّ ، ع  اهلل تعالى الغاهلن  جاه ن   اليُ ِن  أهضُل  اكر بّل جداد  والذَ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ }قال اهلل تعالى   ،اكرونجاهدين الذَّ وأفضل الم  

كيييا عيى ـلمي  ؛اِع   والجدادن  كر الكثمرن ه  بالذ  أِري ه ،{ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

                                                 
أحاديثهُ »، خأَن يف إاناده دَراج ب  ايعان أبي السيح، قال اإلِام أحي    «هذا ح يث غريب  »قال الرتِذيُّ بع ُه  ( 1)

 (.2/24ليذهبي ) «ِمزان اّلعت ال»، وكذا قال النسائي. ايظر  «ِناكمر

، وقال «ه بالقويدسناليس إِ  ،هذا ح يث غريب ّل يعرهه إّلِ   هذا اليجه»جه ليم يث   قال الرتِذيُّ بع ن إخرا( 2)

راّل  ع  «ل  ييصَح إاناده»البخاريُّ     ِ ، لكَ  الم يث ُرويي ع ان وهي لعمف    التابعي عب، خأَن يف إاناده ُعامر ب ِ 

إاناُدُه ، و«هـن  ر  ــا قِ ئ  ــكافِ ـبدي الذي يذكرين، وإن كان م  عبدي كل ع نَّ إ»    ╡الرحي  ب  ُجبمر ب  يُـايمر قال  قال اهلل 

 ثابت  إلى عب  الرحي  ب  ُجبمر.

ِي  يياجه الع و يف الجداد والن زال.مالق  قرنهوقيله  )  رن هي اليكاهُئ، واليراد 
 (  القن
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وقال تعالى  ، {ىئ ىئ ی ی ی ی جئ }  وق  قال تعالى ،ّلحن   الاي ِن  رجاء  

ں ں  }وقال تعالى   ،اكثمر    أي، {ۇ ۇ ۆ ۆ}

كر بالذ   اخأِري  هقَمـ ي  ،{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 ا   م اوعي  ،ب  إلمهالعي    حاجةن لش َ  ؛  َ لشوا ر ن ث  بالكي 
ّل خي  ظة  لم هأيُّ  ،عم    غنائه عنه طرهةي تن

ه ايتن غي  يف حي ِيا ربن   ي ه همدا أعظرايُ س  وكان ُخ  ،هُ كايت عيمه ّل لي   ╡اهلل  ع  ذكرن  همدا العب ُ 

  عب    لي أقبلي )ارهم   العي  وقال بعُض  ،╡ ع  اهلل
ن
ث   ،ةـتعالى كذا وكذا اني  عيى اهلل

 ه(.يا حَص ِيَ   ي ه أعظي ان ِا هاتي لكي  عنه لمظة   أعرضي 

ْ وَع  ♦- مدقي ع  عائشةي كر البي وذي  ها ا   ن  ي   ر  مت   ن ساعة  ما مِ »  أيه قالملسو هيلع هللا ىلص  ع  النبي -ت 

  .(1)«عليها يوم القيامة ر  فيها إال تحسَّ  اهلل ذكر  بن آدم ال ي  اب

ُِ  ري ـكوذُ   ت رَّ م ساعة   لىإال ع الجنةِ  ر أهل  سَّ ح  ت  ي ـ ليس  » ا أيض   هُ ب  جبل يرهعُ  عاذن ع  

  .(2)«فيها  ╡ذكروا اهلل هم لم ي  ب

ه ال ه عليبن آدم كل  ا كالم  »  ملسو هيلع هللا ىلصقالت  قال رايل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وع  أم حبمبة زوج النبي 

  .(3)« ╡ ا هللأو ذكر   ،نكر  عن م   يـ اأو نه ،عروف  ا بم  إال أمر   ،هل  

 ُِ  إلى اهلل عيال أحبُّ اخأي  أيُّ »  ملسو هيلع هللا ىلص  األت رايل اهلل قال ¢ل ـبي ـجي  اذ ب ن عي وع  

  .« ╡ كر اهللمن ذِ  طب  ر   ك  ـسان  ـول أن تموت   :؟ قال╡
                                                 

، وقال ال ارقوني   «واه  »زرعة   وقال أبي  «ذاهب الم يث»تاَرد به عيرو ب  المصم  العقميي، قال أبي حات    (  1)

 (.3/252ليذهبي ) «ِمزان اّلعت ال». ايظر  «ِرتوك»

الجرح ». ايظر  «ّل يُعرف»، وقال الذهبي   «لمس بقيي  يف الم يث»يف إاناده يزي  ب  يممى القرشي، قال أبي حات    ( 2)

 يصحُّ الم يثان، واهلل أعي . (، هّل4/441) «ِمزان اّلعت ال»(، و9/297ّلب  أبي حات  ) «والتع يل

عن♦تاَردت به أم صالح بنت صالح، ع  صامة بنت شمبة، ع  أم حبمبة ( 3) ى ، وأمُّ صالح هذه ّل ُيعرُف حالدا، وقَيىِ 

ه   هذا الم يث اامانُ  جيسن عاه، يشمر لض «ِا أشَ  هذا الم يث!»الثيري بشياه هِ   القرآن، هعن ِا قال أح  الروا  يفِ 

         ڀ    ڀ        پ    پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ               )يف كتابه   قيل اهلل تعالىسيع أل  تي  ؟!ه  ـت  دَّ وما ِش »عيمه اامان بقيله  رَد 

ڌ       ڍ ڍ     ڇ   ڇ     ڇ   چ ڇ ) يف كتابه  قيل اهلل تعالىسيع   تي لي أوي  ؟!،(ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ

 (.691) «الغمّليمةالايائ  ». ايظر  «هو هذا بعينه؟! (ڌ



 

 

47 

  .«╡اهلل  ذكرُ  نالقييبن  ّلءي جن  وإنَ  ،ّلءجن  يء  شي  كل  لن » :¢ وقال أبي ال رداء
 بي ـكر الوذي 

ُّ
  لأيه كان يقيملسو هيلع هللا ىلص  ع  النبي ¢  يث عب  اهلل ب  عير  حي ا ِن رهيع  ِي  مدقي

 ذاِب ى من ع  ج  ـن  أ   يء  ن ش  وما مِ  ، ╡اهلل  كر  لوب ذالق   ة  ـقال  ِس وإن  ،ةـقال  ِس  شيء   ل  لك»

 هِ فِ ـبسي ب  ولو أن يضرِ  :قال ،؟╡اليا   وّل الجداد يف ابمل اهلل ق، من ذكر اهلل  ╡اهلل 

 .(1)«ع  حتى ينقط

 ،ركبالذ   هُ ّلؤُ وجن  ،هياوغمرُ  ضةُ والان  ماُس النُّ  ص أُ كيا يي  ،ص أُ يي  القيبي  أنَ  يبي وّل ري  

كُر ك رن هإذا تُ  ،مضاءن بي ـال رآ ن كالين  هُ ـ عي يي حتى  يهُ جيُ هإيه يي   صي الـذ 
، ن   .ّلهـجي ـري ذكهإذا  ئي

؛كذ  ـغاار والـباّلات  ينِ يئ  بش   ه  الؤ  وجِ  ،والذيبن  بالغايةن   ينِ بأمر   دأ القلِب وص      هيي  رن

وإذا ، تهيي اغي  بن سي بمي  هُ اؤُ  وصي  ،ها عيى قيبن راكب  ـتُِ   أُ ه كان الَص ب أوقاتن أغيي  ايةُ كايت الغي 

 صي 
  عييِاتن اليي  رُ ع همه صيي ـبن نوي ل  تي  القيُب  ئي  ن

ي
  صير ن يف لي رى الباطن همي  ،عيمه عيى ِا هي

  ُ صيري  ظدر همهـهي  تي  ، أظيي   أُ   عيمه الَص راكي ا تي خأيه ليَ ؛ الباطلن  يف صير ن  والمَق  ،المق  

  قائقن المي 
ي
وري  ،دَ واايي   أُ َص   عيمه الهإذا تراكي  ،عيمه كيا هي

رُ تي   ي سي هي  ،انُ به الرَ كـن  هصيُّ

 .القيبن  قيباتن وهذا أعظ  عُ  ،نكر باطّل  وّل يُ  ،احقً  قبُل ـهّل يي  ،هُ ـوإدراكُ 

 ،هُ ري مان بصعين ـويُ  ،القيب يري سان يُ وين هإهنيا يي  ،يىالدي  باعن وات   الغايةن   ذلك من وأصل  

أن   ُ العب هإذا أرادي ، {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  }تعالى  اهلل قال 

  عيمه ل الماكن يم ؟ وهي   الغاهن ِن هي أو  كرن   أهل الذ  ل هي ِن هي  هيمنظر  برجل   ت يي قي

 ، ط  رُ ـهُ  هُ رُ ــِ  أي ، وايةن الغي    أهلن وهي ِن  ،يىعيمه هي الدي  كان الماك ُ  ن  هإن  ؟حييى أو اليي الدي 

ـت ن  ـُه، هإيه يقيُدُه إلى الدّلك. ل   ييـق   به، ول  ييـتبع 

ِي  ُب جن ه الذي يي أِرُ   أي ،تضممعن بالَ  ري س  ق  هُ   طر  ى الف  عنوم   وبه  ،هب ويقيمي  ،هأن ييز

 ،كر باإلهّلس  وهُ  ،ق  أهرطي   أي ؛افن اري ر باإلس  وهُ  ،ط همهق  هرَ  لائع   هُ ّلُح وهي  هُ ش ُ رُ 

  .بة  تقارن ُِ  دا أقيال  وكيُّ  ،ليمق   ّلفن ر بالخن س  وهُ 

                                                 
نان المناي، ( 1)  (.4/46التدذيب ّلب  حجر ) ايظر .وهو متروك  الحديث، ورماه الدارقطني  بالوضعيف إاناده اعم  ب  ان
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ِي اعن هنى ع  ط ´ أن اليه  ُ والمقصود أن  لن ُج همنبغي ليرَ  ت،ااهذه الص   عي   جيي ة 

ِي تـنو   وقُ  هن ـخن يف شم ري ــينظُ    يَ ـِن  هُ وج ي  ن  وإن  ،نهبع  ِن ـمُ ـك هيكذلن  هُ وج ي  ن  هإن  ؛هن ـيعن تبُ ـه و

 هن  أِرن يف م  بل هي حازن  ،عيمه اروط  ِي  غمرُ  هُ وأِرُ  ،ةالسنُّ  باعُ وات   ،اهلل تعالى كرُ ذن عيمه  بي يي ـغي 

  رقي وّل هي  ،هرزِ ك بغ  مِس ست  لي  ـف
 
ه والذي ـربَ  ذكرُ الذي يي  ثُل هيي  ،كرت إّل بالذ  واليم   بم  المي

  ثلن ه كيي ـربَ  ذكرُ ّل يي 
 
ى أكثروا ذكر اهلل تعالى حت»  اِرهيع   « نسن اليُ »ويف  ،تن واليم   المي

 .(1)«مجنون :يقال  
  

و  كر ويف الذ    :فائدة ن مائةِ مِ ن ح 

  .هرُ ويكسن  هُ عُ قيي ويي  ،مواني الَش  دُ رُ ـوأيه يي  :حداهاإِ  

  .╡حي  ي الرَ رلن أيه يُ   الثانية
  .ع  القيبن   َ والغي   َ الدي  زيُل أيه يُ  :الثالثة

 ج  أيه يي   الرابعة
  .طس  بي ـوال والسروري  ليقيب الارحي  ُب ين

  .والب ني  القيبي  يي  ـقي ـأيه يُ   الخامسة

  .والقيبي  هي ج  اليي  رُ ي  ـني ـأيه يُ   السادسة

 ج  ـأيه يي   السابعة
  .الرزقي  ُب ين

  . ي ري ض  والنَ  ّلو ي والمي  دابةي اليي  ري ـسي الذاكن ك  ـأيه يي   الثامنة

ِي  ،ي حى ال   ري  ُب و  وقُ  ،اإلاّلم التي هي روُح  اليمبةي  هُ ـثُ يرن يُ  أيهُ   التاسعة   ن عادي الس ارُ  ي و

 ادي أر هي    ،كرالذ   اليمبة دوامي  اببي  لي وجع ،اابب   شيء   لكل   هُ ـالي وق  جعلي  ،والنجا 

  ، العي كيا أيه باُب  ، ُ واليذاكري  رُس يه ال َ هإن  ؛هرن ك  بذن  جميدي ي  ـهي   ╡اهلل  ِمبةي  أن ينالي 

                                                 
ناكمر»( يف إاناده دَراج ب  ايعان أبي السيح، قال اإلِام أحي   1) ، وعَ  اب  ع ي هذا ، وكذا قال النسائي«أحاديثُهِ 

ناك  (.3/15ّلب  ع ي ) «الكاِل يف الضعااء »، و(2/24ليذهبي )« ِمزان اّلعت ال»ايظر   مره. الم يثِ  ِ 
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 .قيمدا اخأي راطُ وصن  ،دا اخأعظ عُ وشارن  ،مبةن اليي  باُب  رُ ـك  هالذ  

 وّل ابملي  ،راهُ كأيه ي هي ـالي همعب ي  ،حسانإليف باب ا هُ ـيي  خن حتى يُ  راقبةي اليُ  هُ ـثُ ييرن  أيهُ   العاشرة

  .ليقاع  إلى اليصيل إلى البمت كيا ّل ابملي  ،اإلحسان ل ع  الذكر إلى ِقامن ليغاهن 

لمه إ الرجيعي  هيتى أكثري  ،╡إلى اهلل  الرجيعُ   وهي ؛يابةي اإلن  هُ ـييرثُ  أيهُ   الحادية عشرة

ِي  ،هُ عي زي ـا  ـِي  ╡همبقى اهلل  ،هن ـأحيالن  ل  كُ إلمه يف  هن بقيبن  هُ ذلك رجيعي  هُ ـه أورثي رن بذك    ،أهُ يجي و

ِي  ِي  ،هُ ّلذي و ِي  ،هن قيبن  بيةي وقن  ،هُ عاذي و   .عن  النيازل والبّليا هُ ـربي د  و

  رن عيى قي و ،ِنه هُ ـربُ يكين قُ  ╡هلل  كرهن ذن  رن    يى قي هعي  ،ِنه القربي  هُ أيه ييرثُ   الثانية عشرة

  .ِنه هُ يكين بع ُ  هن ـيتن ا  غي 

 كر ازدادي ذ  ِ  ال ري ـيا أكثيَ وكُ  ،عرهةن ا ِ  أبياب اليي ا عظمي  له باب   أيه ياتُح   ثة عشرةالثال

  .عرهةِ  اليي 

 ـلرب   الدمبةي  هُ ـأيه ييرثُ   الرابعة عشرة
 هن وحضيرن  ،هن عيى قيب هن ـمّلئن ـ  ااتن لش َ  ؛هـوإجّللي  ╡ هن

  .يف قيبه ق  رقم ةن ـالدمب جابي حن  هإنَ  الغاهلن  بخّلفن  ،ِع اهلل تعالى

 ولي ل  ،{ى ائ  }  قال تعالى ااهلل تعالى له كي ري ـأيه ييرثه ذك  الخامسة عشرة

اَرَك ت َ هميا يروي ع  ربه   ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،اه  ري  وشي ّل  ض  ها لكاى هبا هي إّل هذه وح ي  كرن   يف الذ  كُ ـيي  ب 

ى
َعالَ

َ   .«منهم خير   أل   يف م   ه  ـرت  ك  ذ   أل   رين يف م  ك  ومن ذ   ،يف نفسي ه  ـذكرت   هِ رين يف نفِس ك  ن ذ  م  »  وت 

َس تميمة  اّلاّلم اب  شمخي  وايعُت  ،القيبن  حما ي  أيه ييرُث   السادسة عشرة دَّ
َ َّ  ق   ُروَْحُه  هالل

  .«؟الياءي  إذا هارقي  كن يي الَس  حاُل  يكينُ  مفي هكي  ،كيي ليَس  الياءن  ثُل ِن  ليقيبن  الذكرُ »  يقيل

 هُ ـبمني  ملي س  إذا حن صار بينزلة الجن  العب ُ  هُ  ي قي ـهإذا هي  ،وحوالرُّ  القيبن  أيه قيُت   السابعة عشرة

ِي  شمخي  ُت ر  ضي وحي  ،هن ـيتن ـقُ  وبم ي   اهللي  ذكرُ ي جيسي  ث َ  ،ى الاجري يَ صي     رَ ـاّلاّلم اب  تميمة 

 إل اتي ـتي ـث  ال   ،دارالنَ  صافن ِ  ايتن  ريب  تعالى إلى قي 
َ
  َ ـتغي ولي ل  أي  ،يتوي    هذه غي »  وقال ي

ِ   ،«يتيَ ـقُ  ت  وي قي سي ل الغ اءي  ذاه إّل  ري ـكالذ   ّل أتركُ »     وقال لي ِرَ  ،ا ِ  هذاا قريب  أو كّل

ِ   ،«آخر   ذكر  ـاحة لن الرَ  بتيكي   َ عن اتي دا خأي تن راحي ياسي وإن  يامن إج   ةن ـمَ ـنن ـبن   .ا هذا ِعناهأو كّل
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ء  شـي لُّ ـوكُ  ، م يف الم يثـقـكيا ت  اهُ ـِ  صي  القيبن  ّلءي جن  يرُث ـأيه يُ   نة عشرةـالثام

تق م  وق  ،واّلاتغاارُ  والتيبةُ  كرُ ه الذ  ّلؤُ وجن  ،يىوالدي  الغايةُ   القلب دأ  ـص  و   ،أ   صي  له

 .هذا اليعنى

 والمسناُت  ،المسنات عظ ن ِ  أي  هُ ـهإيَ  ؛دابُ ـذهن ـالخوايا ويُ  أيه يمطُّ   التاسعة عشرة

  .السمئات ب ي هن ذ  ـيُ 

 ـرب   وبم ي  العب ن  بم ي  ةي شي ح  اليي  يُل زـأيه يُ   العشرون
ى هن

َعالَ
َ اَرَك وت  ب  َ  ╡اهلل  وبم ي  هُ ـمني ب الغاهلي  هإنَ ؛ ت 

  .كرإّل بالذ   ّل تزوُل  ة  شي ح  وي 

 رُ ـك  ذي ـيُ  هن وتميم ن  هن ـسبممن وتي  هن ـّللن ِ  جي  ╡ هُ ـربَ  به العب ُ  رُ ـكُ ذ  أن ِا يي   الحادية والعشرون

ا مَّ مِ  نَّ إِ »  قال  ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  «اليسن »يف  ⌂ هق  روى اإلِام أحي  ؛ ن  َ الش   عن ي  هن ـبن احن صي بن 

 ،شِ ر  الع   ول  ح   ن  ف  ـاط  ع  ت  ـي   يدِ حمِ والتَّ  كبيرِ ـوالتَّ  يلِ هلِ من التَّ  ╡الل اهلل ن ج  ذكرون مِ ت  

ر ك  ذ  ـيكون له ما ي   أن  م ك  أحد   ب  حِ ـال ي  أف   ،نَّ هِ ـبِ صاحِ بِ  رن  ك  ذ  ـي   ،لِ ح  النَّ  ي  وِ د  ك   ي  وِ د   نَّ ه  ـل  

  .هذا الم يث أو ِعناه ،«؟به

  في إذا تعرَ  ب ي أن العي   ونوالعشر   انية  الثَّ 
ن
وق    ن،  الش  يف هُ ـرهي عي  ،خاءن ه يف الرَ كرن تعالى بذن  إلى اهلل

  اكري الذَ  ومعي اليُ  العب ي  أنَ )  ِعناه ر  ـجاء أث
ن
عالى ت هي ـالي أو األي  ،   ش َ  هُ تتعالى إذا أصاب هلل

 ُض عرن اليُ  والغاهُل  (،ِعروف      ِ  عب، عروف  ِي  ت  ي  صي  يا رب  )  قالت اليّلئكةُ  ،حاجة  

  .(1)(نكر  ـُِ  ِ  عب    ،نكر  ُِ  صيت   يا رب  )ة  قالت اليّلئكُ  ،هألي عاه واي إذا دي  ╡ع  اهلل 

نجا    أيه: الثالثة والعشرون     عذابن ِن  ِي
ن
  -اِرهيع   روىويُ - ¢ ذ  كيا قال ِعا ،تعالى اهلل

  ذاِب ن ع  مِ  له جى أن  عمال   ي  آدمِ  ل  مِ ما ع  »
ِ
 ن ذِ مِ  ╡ اهلل

ِ
  .«تعالى كر اهلل

 اليّلئكةن  ايفن وُح  ،حيةن شمان الرَ وغن  ،كمنةن ل الَس وزيُ  أيه ابُب  :الرابعة والعشرون

  .ملسو هيلع هللا ىلصكيا أخرب به النبي  ،بالذاكرن 

  ،شم  اُ وال ،ذبن والكي  ،والنيميةن  ةن ـع  الغمب اليسانن  غالن اشتن  أيه ابُب   الخامسة والعشرون 

                                                 
يقيه ا عيى الصمابي الجيمل اييان الاااي ( 1) رِ   ِ  قيله بإاناد صممح.  ¢وردي هذا اخأـث
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 أواِرهن  كرن ذن و ،اهلل تعالى   بذكرن هإن ل  يتكيَ  ،  أن يتكي َ له ِن   َ ّل بُ  العب ي  هإنَ  ،والباطل

 ا ة إّل بذكرن ـلبتَ أندا ِن  الى السّلِةن  ّل ابملي ه ،عضدابأو ب ،  هبذه اليمرِاتن تكيَ 
ن
 ،تعالى هلل

  ري ـه ذكلسايي  دي هي  عيَ  ، ان بذلكشاهن  جربةُ والتَ  شاه  ُ واليُ 
ن
 باطله ع  اللسايي اهلل  صاني  اهلل

يل ّل حي و ،مشوهُ  غي  ولي  باطل   بكل   بي طَ ري ـاهلل تعالى تي  ع  ذكرن  هُ ـلسايُ  سي بن وِ  يي  ،غيواليَ 

  .ي  إّل باهللوّل قُ 

 والغايةن  اليغين  سي ـوِجال ،اليّلئكةن  كر ِجالُس ذ  ـال ِجالسي  أنَ   السادسة والعشرون 

  .ا واخآخر ن ه يف ال يمهين أيا به هدي ِع ّلهُ و  بديا إلمه وأي أعجي  العب ُ  رن ـخمَ هيمتي  ،الشماطم  ِجالُس 

يا يني بارك أوهذا هي اليُ  ،هبه جيمُس  سع ُ ويي  ،هر بذكرن ـاكالذَ  أيه يسع ُ  :السابعة والعشرون

  .هُ ُس جالن ُِ  شقى بهويي  ،هه وغايتن غين يي شقى بن والّلغي يي  ُل والغاهن  ،كاني 

 العب ُ  رُ ـذكّل يي  جيس  ِي  كَل  هإنَ  ،القماِةن  ييمي  ِ  المسر ن  العب ي   ُ ِ  ؤي ـأيه يُ : الثامنة والعشرون

  .ييم القماِة    ري ـوتن  ه تعالى كان عيمه حسر   ـهمه ربَ 

  إلظّللن  بب  اي  يي ن يف الخي  كاءن ـه ِع البُ أيَ  :التاسعة والعشرون
ن
 المر   يمي ي تعالى العب ي  اهلل

اكر ذَ ـوهذا ال ،د  يف الييقفن ـتدري   صي ـق الشيسن  ر  ـوالناس يف ح ،هعرشن  ل  ـيف ظ اخأكربن

 .╡ حي ن الرَ  رشن ـع ل  نـبظ ل  ستظن ُِ 
هاي الم يث  ،عوي السائيم ِا يُ  أهضلي  ري ـاكلذَ ااهلل  لعواءن  به ابب   الي غأن اّلشت: الثالثون

 لتيسأ  كري عن م  ذِ  ه  ـغل  ن ش  : م  هللا قال»  ملسو هيلع هللا ىلص ع  عير ب  الخواب قال  قال رايل اهلل

 .(1)«ائلينعطي السَّ ما أ   أفضل   ه  ـعطيت  أ  

 أخفُّ  سانن الي   ركةي هإن حي  ،دادا وأهضين   أجي  وهي ِن  ،باداتن العن  أيه أيسرُ  :الحادية والثالثون

  ضي  عُ  كي ولي تمرَ  ،هاوأيسرُ  ،الجيارحن  حركاتن 
  رن قي ب واليميةن  يف الميمن  يسانن اإلأعضاء   ِن

  .ه ذلكيكنُ بل ّل يي  ،ةن اليشقَ  عيمه غايةي  َق ه لشي لساين  ركةن ح

                                                 
رديف إاناده راويان لعماان جً ا  ( 1) باء، ضرار بن ص  ه  (، 2/327ليذهبي ) «ّلعت الِمزان ا». ايظر  وصفوان بن أبي الصَّ

، وق  حَس  ♥وليم يث شاه ان بيثلن لاظهن ع  حذياة ب  الميان، وأبي اعم  الخ ري  ، وّل تخيي جيمعداِ   لعف 

ِند  الماهظ اب  حجر   (.2/288) «الآللئ اليصنيعة». ايظر   ☼بعُض أهل العي  الم يثي بيجييعن هذه الشياه ، 
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هلل   ح يث عب  اِن  «جاِعه»هق  روى الرتِذي يف  ،الجنة راُس أيه غن  :الثانية والثالثون 

 ،حمدم   فقال: يا ،بي ي  سرِ أ   ليلة   إبراهيم   لقيت  »  ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رايل اهلل  ¢ ب  ِسعيدا

بـط الجنة   م أنَّ ه  ـروأخبِ  ،الم  السَّ  مني متكئ أ  رِ أق    وأنَّ  ،يعانـوأنها قِ  ،الماءِ  ذبة  ع   ،التربةِ  ة  يـ 

 ح يث  قال الرتِذي ،«واهلل أكبر ،وال إله إال اهلل ،والحمد هلل ،راسها: سبحان اهللغِ 

 .ب  ِسعيداحس  غريب ِ  ح يث 

 :ن قالم  »  قالملسو هيلع هللا ىلص النبي ع   ع  جابر   ،بمرأبي الزُّ  ِ  ح يثن  «لرتِذيا» ويف

  .«ح يث حس  صممح»  قال الرتِذي ،«يف الجنةِ  ت له نخلة  رِس غ   ،وبحمده اهلل بحانس  

 ،خأعيالن   اِن  هرن ب عيى غمرتَ عيمه ل  يُ  بي الذي رت   ضلي والاي  العواءي  أنَ  :الثالثة والثالثون

 هال إله إال اهلل وحد   ن قال:م  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  أنَ  ¢ ع  أبي هرير  «الصمممم »هاي 

ل د  كانت له ع   ،مرة   ة  ـمائ يف يوم   قدير  ء  شي وهو على كل   وله الحمد   لك  له الم   ،ال شريك له

 انِ ن الشيطا مِ رز  وكانت له حِ  ،سيئة   ت عنه مائة  ي  حِ وم   ،حسنة   بت له مائة  ـتِ وك   ،قاب  رِ  عشرِ 

ومن  ،أكثر منه عمل   جل  به إال ر   ا جاء  ممَّ  بأفضلِ  أحد   ولم يأِت  ،يمِس ذلك حتى ي   ه  ـيوم  

  .«حرِ الب   دِ زب   وإن كانت مثل   ،طاياهت خ  طَّ ة ح  رَّ ـم   مائة   يف يوم  ، هبحان اهلل وبحمدِ : س  قال

 :أقول   ن  أل»  ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رايل اهلل ¢ع  أبي هرير   «صممح ِسي »ويف            

  مد  والح   ،اهلل بحان  ـس  
ِ
 إال ا وال إله   ،هلل

ِ
 .«ليه الشمس  عت ع  ل  ا ط  ممَّ  إليَّ  أحب   ،أكبر   واهلل   ،هلل

صبح أو ـين ي  ن قال حِ م  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصأيس أن رايل اهلل  ِ  ح يثن  ويف الرتِذي  

ك لقِ خ   ك وجميع  ـت  ـك  ك ومالئِ ِش ر  ـع   ة  ـلم  ح   د  هِ ش  ك وأ  د  هِ ش  أ   حت  ب  : اللهم إين أص  يمسي  

 نوم   ،ارمن النَّ  ه  ـع  ـب  ر   اهلل   ق  ـأعت ؛كك ورسول  د  ـب  ا ع  محمد   أنَّ و ،ال إله إال أنت اهلل   أنت   أنك  

  اهلل   الها مرتين أعتق  ق  
ن وم   ،من النار هِ ـرباعِ أ   ثالثة   اهلل   ا أعتق  ن قالها ثالث  وم   ،من النار ه  ـف  ص  ـنِ

  .«تعالى من النار اهلل   ه  ـا أعتق  قالها أربع  

باهلل  يت  ِض : ر  صبح  وإذا أ   يمسن قال حين ي  م  »  الق ملسو هيلع هللا ىلصوهمه ع  ثيبان أن رايل اهلل 

«ه  ـي  رِض ـا على اهلل أن ي   كان حق  رسوال   ملسو هيلع هللا ىلص وبمحمد   ،اسالم دين  وبال ،اـرب  
(1). 

                                                 
 بـاـَردي بـجديل المال، وق  تـمة، وهيِ ـُق ب  ياجـيف إاناده اابن ( 1)

ُّ
نه ة، وـالغرابـه، لذا حك ي عيمه الرتِذيُّ والذهبي  ِ  أصحُّ
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 الملك   له   ،ه ال شريك لهد  ح  : ال إله إال اهلل و  فقال وق  الس   ل  خ  ن د  م  »  ويف الرتِذي  

 ؛ديرـق يء  ـش وهو على كل   ر  ـبيده الخي ،ال يموت   ي  ـوهو ح  ويميت  ىـحيـي  ، وله الحمد

  .(1)«درجة   ألف   ع له ألف  ف  ور   ،سيئة   ألف   ا عنه ألف  ح  وم   ،حسنة   ألف   له ألف   اهلل   تب  ـك  

ى ب  الرَ  ـرن ذك دوامي  أنَ   الرابعة والثالثون
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  ي ابُب مايه الذي هس  ِ  ين  اخأِاني  ُب يجن يُ  ت 

ِي  هن يف ِعاشن  ب ن الع شقاءن  ِي  هن اسن ـسمان يي ين  يجُب ـيُ  ´ ب  رَ ـسمان الين  هإنَ  ،هن عادن و      ،دامن صالن و

ي سن وإذا يي ، {چ چ     ڃ    ڃ  ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڦ ڄ ڄ }  قال تعالى

ِي  عرضي أي  هُ اسي ـيي  العب ُ   ، ـبُ وّل ت   ي وهسي  ت  كي ـيي هدي  ؛عندا لي ـغي ـدا واشتي مي سن دا ويي من صالن ع  

 ،همام عيموالقن  هن  ن عاهُ بتي  هُ وهّلُح  هُ ا صّلُح ِيَ  أو غمر ذلك مة  أو ِاشن  ستان  أو بُ  ع  ر  له زي   ي كيي 

 ويي  ،هُ يي يي هأه  
إِكان  هذا ِع ، بُ وّل  ُ ُس ا  ـهإيه يي  ،هُ مي ِصالن  عي ـمَ ولي  ،واشتغل عنه بغمره ،هُ ـمي سن

ِي  مامن ـقن  ِي غمره   ،دامي سن ويي  ،دايي دا إذا أهيي ـدا وشقائن كن وهّل هن ياسن  سادن باي   ُّ الظي  هكمفي  ،همه هُ ـقا

ِ   تي ئهيا شن  ؟!دامُ صين عيمدا بيا يُ  القمامي  ركي وتي  ،ل ِراعاهتاوَ وعي  ،دامن ع  ِصالن  لي غي واشتي 

 ـبي ـمـوخي  ّلك  وهي  ساد  هن 
 ،هُ عيمه أِرُ  طي ري ـا هاياي ط  رُ ـهُ  هُ ـيُّ كُ  هُ وهذا هي الذي صار أِرُ  ،رِانوحن  ة 

 ـم  ـوالخي  يعن وُ القُ  ه أاباُب ب ت  اطي وأح ،هُ مُ ِصالن  ت  ولاعي 
  .ّلكن والدي  بةن

 اليز ّل وأن ،به جن دي واليَ  ،ذكر اهلل تعالى ِان ِ  ذلك إّل ب وامن إلى اخأ وّل ابملي 

ليهُ وأن  ،ا بهطب  اليسان ري  ِي  ،ى له عنداني التي ّل غن  هن ـحماتن  ةي ـلي زن ن  ـِي  ُينزن   ةي ـزلي ـنـو
ذي إذا ال هن ـائن ذي ـغن

   ي سي ـهي  هُ  ي قي ـهي 
 ر  ـالمي  يف باسن الي   ةن لي نزن وبيي  ،شن وي العي   ن  َ شن  الياء عن ي  ةن ـلي زن ـن  ـوبيي  ،كي ـيي ـوهي  هُ ـيُ س  جن

 ر  ـوالبي 
  .ييم  الشتاء والَس  َ يف شن  (2)   الكن  ةن ـلي زن نوبيي  ،دن

  يبن والق الروحن  ّلكُ هي  هأي ي  ،وأعظ  اهلل ِنه هبذه الينزلةن  ذكري  نزلي ـأن يُ  بالعب ن  همقمق  

                                                 
ا¢ح يث الينمذر  رهيع  بم ه حتى  ا، هأيا الزعم  خآخذوبيمي  يبمً  ،اا، وباإلاّلم دين  ِ  قال إذا أصبح  رلمت باهلل رب  »  ،ِ 

 .«ه الجنةدخيي أُ 

نان، وهي لعمف، وق  حك  عيى هذا الم يث بالنكار   اإلِام البخاري، وأبي حات  الرازي،  يف إاناده أزهُر ب ( 1) ان

، وقال همه اليصن ُف  عييل  ّل يثبُت »   ولَعاهُ الرتِذيُّ  ِ  «العيل»(، و2/468) «هتذيب ان  أبي داود». ايظر  «ح يث 

 (.2/171ّلب  أبي حات  )

كِن  )(  2) .اـت(  هي وقاء ُكل  شيء واـل ـر  مي  واـل
 ُره، ويُويُق عيى اخأبنمة التي تقيِ   الربدن
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 ّلُح صي  هُ ـبُ ـقُ ع  ـ  يي وقي  ،ِنه  َ ـبُ ّل هذا هّلك   !؟هوهسادن   نن البي  ّلكن   هي ا ِن يهن وهسادن 

َِ  ،ب خأا وّل  يلي وّل حي  ،ّلح  وّل هي  ّلح  ى ِعه صي جي ر  ـّل يُ  ّلك  هدي  وحن رُّ ـوال القيبن  ّلكُ ا هي وأ

ِي إن و كرن الذ    ن ـيائن ـيف هي  ولي ل  يك ، إّل باهلل العيي العظم  ي ي قُ   ـدا
 ها ي ح  وي  إّل هذه الاائ   هن ـتن

 يي     هيي  ،هبا ىاي لكي 
 سن

ي
قال  ،القماِة ييمي  ابذي يف العي  هُ مي سن ويي  ،يف ال يما هُ سي ا  ـيي  اهُ يسي تعالى أي  اهللي  ي

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ }  تعالى

سى ن  ـتُ   أي ،{پ      پ   پ   ٻپ    ٻ   ٻ     ٻ  ٱ     حب خب مب     ىئ يئ جب

  .بيا همدا ول  تعيل   ،اذكرهي ـهي  تي  ناآيات سمتي كيا يي  ذابن  العي يف

كتاُبـُه، وهي وهي  ؛ه  ـل  نز  الذي أ   كرِ عن الذ   ه  راض  ع  إِ   تناوُل ـيي  كرهن ع  ذن  هُ راُل ع  إن و

 هِ ـه وآالئِ رِ ه وأوامِ ـوصفاتِ  هِ ـوأسمائِ  هِ ـكتابِ ب ربَّه ر  ـذكن ي  أ  ه عن ويتناول إعراض  اليراد، 

ِي َِ يف اخآية إن  كري الذ   نَ هإن  ،ه تعالىـب  تاب ري ع  كن  هن عرالن إن  ابعُ يي دا تي هذه كيَ  نَ هإن  ،هِ عمِ ونِ    ر  ص  ا 

 إلاهةي  أو ِضاف   ،الااعلوإِا اا   ِضاف  إلى  ِعييلهن الذي هي اليذكير، إلى ضاف  ُِ 

 ل و ،هب عيل  ول  يي  ،رهُ  بَ تي ول  يي  ،هُ يُ ت  ـول  يي  ،تابيع  كن  ضي ري ع  أي أي  ِ   ؛ةضي م  اليي  اخأاياءن 

ِي  هُ حماتي  نَ هإن  ،هُ ي  يادي   و
ُِ ّل تكين إ هُ تي مشي عن   .ا همداب  ذَ عي ُِ  ،    كَ ـني ُِ  ،عيمه ة  قي ـمَ ضي ّل 

ُِ ن  دا بالَض سن ا  ـيي  عمشةن ـاليي  ُف ص  ووي  ،والبّلءُ    ُ والش   مُق الض    ُ كن  والضَّ   ،ة  غي بالي ك 

 ِي  ناوُل تي ـأهنا تي  :والصحيح   ،خزي ر  ـالبي  ذابن مشة بعي ـعن هذه اليي  رت  س  وهُ 
 وعذابيهُ  ، يمايف ال هُ ـتي مشي ـعن

ى سي ن  ـيُ ر  ويف اخآخ ،مق  ولن     د  ـوجي      َ وهي شن  ؛ مالميف ال ك  ن  هإيه يكين يف لي  ،خرزي ـبي ـيف ال

 و يف ،المما ن  مُب ط    يف ال يما أي دُ حماتي  نَ هإن  ،ّلحن والاي  عاد ن الَس  أهلن  كُس ـوهذا عي  ،يف العذاب

  .يابن الثَ  أهضُل  يف اخآخر ن لد  و ،خن رزي بي ـال

هدذا  ،{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ}  قال تعالى

 ،واخآخر  خن رزي هدذا يف البي  ،{ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    }ث  قال    ،يف ال يما

یجئ    ی   ىئ ىئی ی   ىئ    ېئ     ېئ     ۈئ ېئ   ۆئ ۈئ      ۆئ   ۇئ ۇئ }  تعالىوقال 

، {ڭ ڭ ۇ ڭ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ }وقال تعالى   ،{حئ مئ ىئ
 جب        يئ    ىئ     حئ مئ }  وقال تعالى، {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ     } هدذا يف ال يما، ث  قال  

 ،{جح مح    مج     حج    يث   ىث  مث        جث       يت      مت ىت   خت    يب جت حت         مب ىب  حبخب
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 م  جزي اليُ اهلل تعالى همدا أيه يي  ري ـكي ذي  عي ِيالن  هدذه أربعةُ 
يف  اء  جز  ي جزاءي  هن ـساين ح  بإن   ي سن

  .يف اخآخر  وجزاء   ،ال يما

ولي ل  يك  إّل  ،ب وّل ل  جَ عي ُِ  لدا جزاء   ااء ُ واإلن  ،ب وّل ل  جَ عي ُِ  له جزاء   سانُ ح  هاإلن 

 م  به اليُ  ىجازي ِا يُ 
ِي بيُ  هن ـتن ولذَ  هن وارورن  ،هن يبن اح قي سي ايان و ،رهص  راحن   ِ  ايشن سن  ـب  ري  ةن ـيي عا

 هن

 ح  ا يفرِ ممَّ  أعظم   ´ هِ ـبرب   ه  ح  ر  ـوف ،هن رن ك  وذن  بيمبته هن روحن  ويعم ن  هن وذكرن  هن طاعتن و ╡

 ، رن الَص  مقن   لن ِن  سيءُ به اليُ  ىجازي وِا يُ  ،هِ ـلطانِ القريب من السلطان الكريم عليه بس  

 س  وقي 
 ـيي ي  وظُ  ،هن ـتن ـتُّ شي وتي  ،القيب ي ن

،تن  ـي  وغي  ،هن ـاتن زازي وحي  ـهن
 ـي  ـوهي  ،هن

 ز  ـوُح  ،هن
 ي  وخي  ،هن ـين

 وهذا ،هن ـهن

 ُق موالض   حزانُ واخأ يمُ يُ والدُ  يمُ يُ بل الغُ  ،همه رتاُب يي  ما   وحي  س  حن  ى  له أديِي  ّل يكادُ  أِر  

  .ر     حالن نَ دي وجي  ،ةـمييَ ي  دُ  ويار   ،ية  عاجن  عقيبات  

ِي ِ القيبن  ءُ واِتّل ،به وعنه ىلوالر   ،لمهن إن  يابةُ واإلن  ،عيى اهلل تعالى قباُل واإلن   ـبَ مي   
 ،هن ـتن

  ُج دي واليَ 
 ال ش  ـي  ـوع   ،حاِضرة   ة  ـنَّ ـوج   ،ل  عاجِ  ثواب   ،هتن ـهي عرن بيي  رورُ والسُّ  رُح والاي  ،رهك  بذن

  .ةـتَّ ـب  ـلأوك إليه ل  يش الم  لع   نسبة  

َس تميمة  ب ي ااّلم اإلن  شمخي  وايعُت  دَّ
َ دا ي   ُخ   يي ِ  ل ة  ـنَ يف ال يما جي  نَ إن »يقيل   ُرْوَحُه  اللَّه ق 

  .«اخآخر  جنةي   خُل ّل يي 

هدي  ُت ح  رُ  أي ي  ، ريستا ي يف صي تي وبُ ـنَ ؟ أيا جي أع ائي بي ِا يصنعُ »  وقال لي ِر   

 ب  حي  أيا ؛نيقُ اارن ِعي ّل تُ 
  .«ة  ماحي ي ان ي ن خراجي ِ  بي وإن  ،   دادي وقتيي شي  ،   ييي ي خي سن

ِي   بي م  وكان يقيل يف 
ن ي ع لي  ي ا ِا عي ب  ـهي ذي  عةن يهذه الق لءي ِن  لد  لُت ذي لي بي »  القيعةب هن سن

  .هذا ويمي ، «مربيا لي همه ِ  الخي ـبَ سي   عيى ِا تي دُ ـيتُ زي ِا جي  - أو قال-، عيةهذه الن   ري ـكُش 

ِي  هن يدن جُ وكان يقيل يف ُا   س ن وُح  ،كركوُش  ،كركي ي عيى ذن اليد  أعن  »  يس  مبُ وهي 

 ،تعالى هن ـع  رب   هُ ـقيبُ  سي بن ِ  ُح  اليمبيُس »  وقال لي ِر   ، ِا شاء اهلل ،«بادتكعن 

 يعي إلى القي  لي دخن أُ ا وليَ ، «ه هياهُ ري اي ير ِ  أي واليأُا 
  وقال هلمر إن ظي يي  ،هايرن ُا  وصار داخلي  ،ةن

  .{ڍ        ڍ    ڇ        ڇ   ڇ      ڇ      چ چ       چ      چ         ڃ    ڃ  }
  ،شن ـمالعي  قن ـمِا كان همه ِ  لن  عي ِي  ،طُّ ـا ِنه قي مش  عي  طمبي ا أي أح    يُت أي ِا ري  هُ ـالي  ي ين وعي 
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 اجر  واإلن   ي ن د  ـوالتَ  سن ب  وِع ِا كان همه ِ  المي  ،ها   بل لن  ،م عن مة والنَ هاهن الرَ  ّلفن وخن 
 ،فن

 ري ش  وأي  ،اش  م  عي  الناسن  طمبن   أي وهي ِع ذلك ِن 
 ر  وأاي  ،ايب    قي هياقوأي  ،ار     د  صي حن

 ،اس  ا    يي هن

 ،ينـنُ ـا الظُّ ـنَ ِن  ت  وااءي  ،يُف بنا الخي   َ ـا إذا اشتي ـنَ وكُ  ،هن جدن عم  عيى وي نَ ـال  ُ ري ض  ـيي  يُح يُ ـتي 

ِي  عي سيي ويي  راهُ هيا هي إّل أن يي  أتمناهُ  ،بنا اخأرُض  ت  اقي ولي  قيب ن  ـويي  ،هُ ب ذلك كيُّ هي ذ  ـمي ـه هُ كّل

 ـويي     يَ ـا وقُ ايشراح  
   ي دي ش  ِ  أي  اني بمهُس  ،ا وطيأيمنة  من  قن

  بلي قي  هُ ـتي ـنَ ـجي  هُ بادي عن
لد   تحي ـهي و ،هن ـقائن ـلن

دا بن يي ـوي   لن ياهُ قُ  غي ارـدا ِا ااتي بن ـمميدا وطن سن دا ويي وحن   ِ  ري تاهُ أالعيل ه دا يف دارن بيابي أي 

  .إلمدا قةن ـسابواليُ 

ويا  ُ جالي لي ِا يم  همه  اليييكن  وأبناءُ  ييكُ اليُ   ي ين لي عي »  وكان بعض العارهم  يقيل

  .«عيمه بالسميف

  وِا قمل ،ِا همدا طمبي اقيا أي يا ِندا وِا ذي ُج ري خي  ؛ال يما أهُل  ِساكم   »  وقال آخرُ 

ِي  ،اهلل تعالى   ِمبةُ ِا همدا؟ قال أطمُب    .هذا أو يميُ  ،«هُ رُ ـك  وذن  هُ ـتُ ـهي عرن و

  .«ارب  همدا طي  ُص رقُ يي  أوقات   بالقيبن  يرُّ تي ـيه لي إن »  وقال آخرُ 

ي ان هن  لي ثل هذا إن يف ِن  الجنةن  كان أهُل  ن  إن   أقيل بي أوقات   رُّ ـيُ تي ـلي  هيإن »  وقال آخرُ  

  .«ب  م  ـطي  مش  عي 

 هُ هرادُ وإن  ،لمهإن  والويأيمنةُ  ،إلمه كينُ والسُّ  ،هن ذكرن  ودوامُ  ،هُ ـاهلل تعالى وِعرهتُ  هيمبةُ 

 ـييلن ستي اليُ  هُ  ي حي يكين هي وي  بممُث  ،اِيةعي واليُ  لن يكُّ والتَ  جاءن والرَ  يفن والخي  ب  بالمُ 

وهو  ،نعيم   ه  ه  شبِ ـوالنعيم الذي ال ي   ،الدنيا هو جنة   ،هن ـوإرادتن  هن ـِاتن زي وعي  ب ن العي  يمن يُ عيى هُ 

  رَ ـسب قُ عيى حي   الناس هب أيعم ُ  رُّ ـق  ـا تي وإييَ  ،فينالعارِ  وحياة   ،ينب  حِ الم   ينِ ة ع  ـرَّ ق  

 ـمُ ع  أي 
ِي  ،م عي  لُّ به كُ  ت  رَ ــباهلل قي  هُ ـعمنُ  ت  رَ ـقي  هي ، ╡د  باهلل نن  باهلل هُ ـعمنُ  رَ قي ـل  تي     و

َِ  ،ما   حي  هن ـيبن ـ  يف قي ِي  ه اخأِيرذهب ُق    صي ييا يُ وإن  ،راتسي عيى ال يما حي  هُ ـياُس  عت  وَ ـقي ـتي  ا وأ

 ـبي ـم  غي س بن أين ـتي ث  هاا   ،كُش يحن مُ ـه القيبن  ُت م  ـِي 
ك إّل ُش يحن ك ّل يُ يَ نك هإن ـِا أِكي  هن ـتن

 ع  به هأي  متي ـين ـهإذا ابتُ  ،كعن ي  هُ يرُ ُض ُح 
 ،كر  سن بن  هُ ـق  وهارن  ،كيبن ل عنه بقي َح ري ـوتي  ،كري ظاهن  هن ـون

  .ا هي أولى بكعيَ  هن ـل بغن تي ش  ـوّل تي 



 

 

57 

به إّل  عيمك اّلشتغاُل  ُيج ي  ّل يي بن  اّلشتغاُل   رةِ س  الح   كلَّ  رة  س  الح   م أنَّ ل  واع  

وشتاُت  ،عيمك وقتك ماعُ ول ،ك عنهوايقواعُ  ،╡ِ  اهلل  كي ظ  مبك وحي صن يي  يُت هي 

  .كي  هي  ُق وتارُّ  ،تكييي زن عي  ُف ع  ولي قيبكي عيمك، 

ا ب عيمه ِسن واحتي  ،تعالى همه ل اهللي هعاِن  -لك ِنه  َ بُ وّل-هبذا  متي ـين هإذا بُ 

ِي  كي ياعي اجتن ل واجعي  ،همه هن ـاتن رلي يي ب إلى اهلل تعالى بن رَ ـقي ـوتي  ،كي ـأِكني  ّل  ،كا لر  ـجي ت  ـبه 

 رن ـم  ع  اي  هُ ـاي ـقي وي  ل  ُج له ري  ضي ري ـعي  هن قن ـيف طري ر  ـل اائن ُج كري  ِعهُ     وكُ  ،ار سي خي  هُ ي  عي ج  تي 
 هن

 م  هتي  ،به سمري وتي  ه ِعكي ذي أن تأُخ     دن ـهاجتي 
 م  وّل يي  يهُ ين

 رن م   اي يف تيقي   بى ولي ن أي هإن  ،كيُ ين
 هن

 ،يق  طر عُ ه قاطن يَ هإن  ،ت إلمهان ـتي ـي  وّل تي  ،هُ ع  ودي  ،بي ر  ال َ  بن ك  ري ا بل ،ِعه ف  قن ـهّل تي  اع  يي و  ِي 

 قبلي  الشيُس  عيمكي  ب  رُ غ  ّل تي  ،كميتن ـك ولي يِن ـمي بن   َ ولن  ،كي يبن قي بن  ُج اي  هي  ،ولي كان ِ  كان

هاُق  الاجرُ  عيمك عيُ و  أو يي  ،ذخي ؤ  ـهتُ  ،ةن لي نزن اليي  صيلن وُ   ُتصبنحي ه وأيت يف الـينزلة همسمري الر 

 .د اقن ميى لك بن أيَ وح ك و

ويف حال  ،هن ويف ايقن  ،هن هراشن  قاع   عيىهي  ر العب ي م  سي يُ  ري ـكأن الذ   :والثالثون الخامسة

ه،  ،تهن ولذَ  ،هن عمين ويف حال يي  ،هن ين قي واي  ،هن ـمتن صن  ه، وه، والدن يوقنماِنه، وقعوِعاشن  جاعن

هن، وإقاِتنهن، هو ر سم  يُ  إيه حتى ،ِثيه واخأحيالي  تي اخأوقا ع ُّ يي   شيء   يف اخأعيال يمسي اارن

وهي ، لركبا وعي ح هذا وق  قي همصبن  ،ِع الغايةن   ي القائن  ُق بن س  همي  ،ههراشن  عيىوهي يائ   العب ي 

 ا وذلك هضُل  ،كبالرَ  ةن يف ااقي  الغاهُل  قائ ُ ذلك ال ويصبُح  ،هعيى هراشن  يق  تي س  ُِ 
ن
يؤتمه  هلل

  .شاءِ  يي 

 كن وُح 
ي
 هُ لميي  العاب ُ  قامي ـه ،اـما  لي ِ  الُعبَاد  جل  بري  أيه يزلي   ادبَ   العُ ِن  ل  ع  رج ـي

 ،الركُب  كي   ابقي قال له العاب ُ  ،ماا أصبي هييَ  ،هن عيى هراشن  ق  ي  ـستُ ُِ  وذلك الرجُل ، صيييُ 

  يي ن همأالَش  ،كبن ِع الرَ  ا وأصبحي ر  ـساهُِ لميه    باتي هميي  أنُ الَش    لمسي هقالي  ،أو كيا قال

  .كبي الرَ  عي ق  قوي  وأصبحي  ،هن عيى هراشن  باتي 

ِي وهذا ويميُ  ِي  ،صممح   ل  ميي ه له    ي ـاقن رَ ـال عيى أنَ  ييه  حي هيي  ،   هاان  ل  ميي و

ِي وإيَ  ،لهدي باطن  تي القاين  القائ ي ُق ـبن سه يي عيى هراشن  عي ـجن اليضوي   قي ي  ـتي سيُ ـذا الـه أن هيُ ميي يا 
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 يلي ف حي يُ ه يوقيبُ  وباتي  ،رشن بالعي  هن قيبن  ةي ـحبَ  قي وألصي  ، ╡بربه قيبه ق ه عيَ عيى هراشن 

ِي اب ع  ال ُّ   غي قي  ،ّلئكةن ِع اليي  رشن العي   ،ع    جِ  وي  مل عائق  اليَ  ه ع  قمامن   عاقي وقي ،   همدايما و

 هدي ،  اخأعذارن أو غمر ذلك ِن  ،هيويبُ  و   عي  ؤيةن   رُ ه ِن عيى ياسن  أو خيف   ،القمامي  يينعُ  أو برد  

 ،ه ِ  الرياءن قيبن  ويف ،صيي ويتيييُ  قائ    وآخرُ  أعيُ  به ،ه ِا اهلل ويف قيبن  ،هعيى هراشن  يق  ستي ُِ 

 يي م  واليي  ،اهن الجي  يبن وطي  ،بن ج  والعُ 
يف  هوجسيُ  ،أو قيبه يف واد   ،به عيم    اس ِا اهللُ عن  النَ    ن

يى ع هالعيُل  ،ثمر   ـك لي بيراح ائ ي هذا الق   ابقي وقي  ُح صبن اق  يُ الرَ  ذلكي  أنَ  يبي هّل ري  ،واد  

،ّل عيى اخأب ابن القيي يَ واليُ  نن ، واّلع  ، ّل عيى اخأي اك ن عيى الَس  ُل عي كن تن طّللن باُر بالُيمر 

،اخأوَ  كر ُيثمُر العزمي الَساك ي   .تي م  اليي  يبي الوَ  بعُث ويي  ي،يارتي اليُ  المَب  ُج دم  ويُ  ل، هالذ 

ِي له يف ويير   ،هربله يف ق ويير   ،يمايف ال ُّ كرن اليذَ  يير   كري أن الذ   :السادسة والثالثون  ،هعادن  

قال  ، تعالىاهلل ذكرن  ثلن ر بين بيُ والقُ  ييُب نارت القُ هيا ااتي  ،راطن سعى بم  ي يه عيى الص  يي 

ہ    ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  }اهلل تعالى  

 .{  ہ   ہ

ي ه واخآخرُ  ،هكرن وذن  ،هوِعرهتن  ،تهـوِمبَ  ،باهلل ييانن باإل تناري اا   هي اليؤِ ُ  ُل هاخأوَ 

 لُّ ك والاّلُح  ،أنن الَش كلُّ   أنُ والَش  ،تهـوِمبَ  ،هع  ذكرن  ُض رن عاليُ  ،ع  اهلل تعالى الغاهُل 

  ،يف هياته قاءن كل الَش  قاءُ والَش  ،يريف النُّ  الاّلحن 
ُّ
ربه  هن ـؤالن يف ُا  غُ بالن ـيُ  ملسو هيلع هللا ىلص ولدذا كان النبي

ب   َ ى اَركَ ت 
َعالَ

َ  بن صي وعي  ،هن ظاِن وعن  ،هن مين ه يف لي جعيي ه أن يي سألُ يي  م ي حن  وت 
 ع  وشي  ،هن

 رشي وبي  ،رهن
 ي  واي  ،هن

 ،هن عن

 رن صي وبي 
 ي  هي     وِن  ،هن

 م  تي     وِن  ،هقن
 ـيميي     وعي  ،هتن

     وعي  ،هن نن
  حتى يقيلي  ،هن ِاِن وأي  ،هن يان وخي  ،هيالن شن

َع ه ربَ  ألي هسي  ،«انور   يلنع  واج  »
َ اَرَك وت  ب  َ ىت 

 هُ جعيي وأن يي  ،ةن والباطن اهر ن ه الظَ ـاتن يف ذ يري النُّ  أن يجعلي  الَ

 .اه يير  تُ ـيي ي  وُج  ،هذاتي  وأن يجعلي  ،هداتن جن  يمعن ا به ِ  جي ممو  ُِ 

اَرَك ي وه ،ألخأـتـييي  ها خأولمائه يير  ه التي أع َ ودارُ  ،ه يير  وكتابُ  ،يير   ╡اهلل  ه ي ُ   ب  َ ت 

ى
َعالَ

َ  ويف، هن جدن وي  لنيرن  ترقي أش   يياُت الظُّ و ،يره النُّ   أايائن وِن ، اخأرضن و ياواتن الَس  ييرُ  وت 

يه عل ح  ل  وص   ،لماتت له الظ  ك الذي أشرق  وجهِ  بنورِ  أعوذ  »  ائفالوَ  ييمي ملسو هيلع هللا ىلص بي النَ  دعاءن 

  ،ضىرتبى حتى ت  لك الع   ،كط  خ  بي س   ل  أو ينزِ  ،كغضب   عليَّ  أن يحلَّ  ،الدنيا واآلخرةِ  أمر  
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  .(1)«إال بك ة  وال قوَّ  ول  وال ح  

 ِ واخأرض  ياواتن الَس  ييرُ  ،وّل هنار   ك  لمل  ـعن  رب   لمسي »  ¢ ب  ِسعيداوقال 

كره ذي  ،«يير السياوات واخأرض ِ  يير وجده»اخأثرن  ويف بعض ألااظن هذا ،«هجدن وي ييرن 

َع  هإذا جاءي ، {ٹ ڤ ڤ ڤ }ال تعالى    قي وقي ي، ارِال َ  ثيانُ عُ 
َ اَرَك وت  ب  َ ىت 

 ييمي  الَ

وّل  يس  بش دا ييِئذ  إشراقُ  ولمسي  ،ه اخأرُض ت بنيرن شرقي أي ، هبم  عبادن  لن ن صلياي  ؛القماِةن 

ىه وحجابُ  ،هياييرُ  ذهُب يخسف ويي  يرُ والقي  ،رُ كيَ ـتُ  الشيسي  هإنَ  ،ر  قي
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  .رالني ت 

، ام  ناهلل ال ي   إنَّ   هقالي  ،كييات   بخيسن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  همنا رايُل  قامي »قال أبي ِياى   

،  وعمل   ،هارِ قبل النَّ  الليلِ  إليه عمل   رفع  ي   ،هرفع  وي   ط  س  القِ  ض  يخفِ  وال ي نبغي له أن ي نام 

يه تهى إلما ان   ههج  و   حات  ب  ت س  رق  ح  أل ه  ـف  ش  ـلو ك   ور  ه النَّ جاب  حِ  ،الليلِ  عمل هار قبل  النَّ 

 بنيرن  جابن المن  ذلكي  نار ُ تن هاا  ، « {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں }  ث  قرأ ،هلقِ ن خ  مِ  ه  ر  ص  ب  

 ىا تجيَ ولدذا ليَ  ،هُ دى إلمه بصرُ ه ِا ايتي وييرن  هن وجدن  ماُت بُ ت ُا رقي ح  ّله خأي  ولي  ،هوجدن 

ى
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  ،ك ي ك   ي وتي  ،يف اخأرضن  اخ الجبُل اي  ،اا يسمر  شمئ   بن   المجاِن  في شي وكي  ،بلن ليجي  ت 

 ه   لرب  قُ ول  يي 
َ َعال

َ اَرَك وت  ب  َ   .ىت 

ِي  ك اهلل ذلن »قال  ، {ٿ ٹ ٹ }  ´ يف قيله س  ب  عباايل عنى قي وهذا 

 كمفي و ،هنتن و  هن  ودقمقن  ،ƒ هديه  يعن نوهذا ِ  بي  ،«ق  له شيء  ه ل  يي ى بنيرن إذا تجيَ   ╡

ىب رَ ـهال ؟!التأويلي  ه اهللُ يي عي  أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عا له رايُل   دي وقي  ّل
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  ةن القماِ مي رى يييُ  ت 

 ـؤيرُّ ال وراءي  أِر   دراكُ هاإل ،هأت  ن ري إله و اخأبصارن  إدراكُ  ممُل ستي   يي ولكن ، اماي  عن  باخأبصارن 
 ،ةن

 كُ  رن راها وّل يُ اخأعيى ـ يي  لن ـثـ وهلل اليي  وهذه الشيُس 
ي
 ،ا ِ  ذلكوّل قريب   ،يمهعي  دا كيا هي

ى رتي  تي س  ألي هقالي ، {ٿ ٹ ٹ }»  ولذلك قال اب  عباس لي  األه وأورد عيمه

  .«لُّ وأجي    هاهلل تعالى أعظ ُ قالي  ،  ّلقالي  ،دا؟كُ رن    تُ ـقال   أهي ى،   بيقالي  ،؟ياءي الَس 

ہ      } ´ هقالي  ،يينه إّل العالن يُ  ّل يعقن ه ِثّل  عب ن  يف قيبن  هلنيرن  ´ هللا وق  لربي 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ھ 

                                                 
ُِ ل س، وق  عنع ي يف هذا الم يث.(  1) ي  ي، وهي حسُ  الم يث، لكنَهُ  مي  ب  إاماق اـل  يف إانادهِ 
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ۆئ ۆئ  ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

  .{ی ی جئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ۈئ 
  قالي 

ُّ
 . «اليسي ن  ه يف قيبن ييرن  ثُل ـِي »ب  كعب   أبي

هي و ،هن ذكرن و ،به ييانن واإل ،هتن ـوِمبَ  ،ه  ِعرهتن ه ِن ه يف قيبن ير الذي أودعي وهذا هي النُّ 

 ،د يبن ه يف قيوأصيُ  ،يشين به بم  الناسن د  يي وجعيي  ،ماه  بههأح   ،ه إلمد ه الذي أيزلي ييرُ 

  ثماهبود  بل د  وأب اين د  وجيارحن عيى وجيهن  ظدري تحتى  تزاي ُ تي و هُ ـتُ قيى ِادَ ث  تي 

ِي رُ بصن يُ  ،ه ودورن  ُِ  الخيقن  رُ ـواائ ، نسدن   جن   هي ِن ه   رزي ب القماِةن  هإذا كان ييمُ  ون،نكرله 

ه  همه و ،حتى يقوعيه سرن الجن  ييةن سعى بم  أي يد  يف ظُ د  يي بإيياين  وصاري  ،يرذلك النُّ 

ِي هين  ،د  يف ال يماه يف قييبن عان يته ولي قُ  عيى حسبن   ،كالقيرن  وآخرُ  ،ه كالشيسن يرُ   يُ ند  

 ويواأُ  ،   ِرَ  ضيءُ ه يُ ق ِن  ا عيى إهبامن يير   ىعويُ  وآخرُ  ،راجن كالس   وآخرُ  ، ن جكالنَ  وآخرُ 

 ع  هأُ  ،يماه يف ال ُّ ييرن  إذا كايت هذه حاُل  ،رىأخ  
 ون
ي
س ابل هي يي  ،ذلك ق ارن بين  سرن عيى الجن  ي

 ،اّل باطن   اه ظاهر  بل كان ييرُ  ،يمايف ال َ  ت  ثابن  يير   ناهقن   لييُ كُ ا ل  يي وليَ ، اماي  له عن  ه ظدري ييرن 

 ع  أُ 
ِي ا ظاهر  يير   يون  .هابن والذَ  ييةن ه إلى الظُّ آلُ ا 

ِي  ،لدذا النير  ╡اهلل  ولربي  ِي وِادتن  ،هوحاِين  ،همي  و وهي ،  كا ن ش   بالين ّل  ـثي ـه 

 وحتى  ،جاجن اى الزُّ   أص  جاجة ِن كا  زُ ش  ويف تيك الين  ، رن الَص  هدي ِثُل  ،يف المائطن   ُ يَ الكُ 

ِي  ،هه وصاائن ي يف بمالن ال رُّ  كبن ي  ت بالكي دي ـب  ُش  خأهنا  ؛ةن جاجي ـزُّ بال هي ـب  وُش  ،القيبن  ُل ـثي ـوهي 

 رى المَق همي  ،، والَصّلبةُ ةُ َـ قر  ـوال ،ااءُ وهي الَص  ،اليؤِ ن  ا هي يف قيبن صاه  ت أو  يعي جي 

 ، تعالىاهلل أع اءي   ُ جاهن ويُ  ،هـتن والشاقة برقَ  حيةُ والرَ  أهةُ رَ ـنه الِن  ُل وتمُص  ، ى بصاائهوالدُ 

 ،أخرى ِنه صاة   ة  صا ُل بون ّل تُ ه ،ّلبتههمه بصي  صيُب ويي  ،قيف المي  شت ُّ ويي  ،يمد عي  ظُ غيُ ويي 

پ  } وقال تعالى  ،{پ پ پ ڀ ڀ  } ،ها ُ الن عها وتُ ساع ُ بل تُ  ،اديدعاوّل تُ 

ٱ ٻ ٻ }وقال تعالى  ، {ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڀ ڀ ڀ ڀ 

دا إلمه هأحبُّ  ،هاهلل تعالى يف أرلن  آيمةُ  القييُب )  ثر  أويف  ،{ٻ ٻ پ پ 

 (.ااهاص  أي و ،دابُ صيوأي  ،داقُّ ري أي 

  ّل قاس   ي  رن جي حي  يا  قيب  ه ُ   أحي قيض  ريف ن  يف ط   مومانِ ذ  م   بانِ ل  ق   هذا القلِب  زاءِ إوب 
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    لاّل ع ،ل  جاهن  بار  بل هي َج  ،رى به المَق ااء يي وّل له صي  ،رَ ـوّل بن  وّل إحساني  ،همه ةي رحي

 ِائ لعمف   ه قيب  وبإزائن ، ليخيق    حن اوّل ر ،بالمق  
 
 قبُل ـبل يي  ،وّل ااتيساكي  همه  ي ّل قيَ  ،ـي

 ري ـه أثَ الوي ِا خ وكلُّ  ،هيف غمرن  أثمرن ـ  التَ يَ وّل قُ  ،ريي لصُّ يك اتن  حاظن   ُ يي له قُ  ولمسي ، ير ُص  كَل 

 ر الذي يفوهي النيُّ  ،صباح  ِن  جاجةن ويف الزُّ ، بمث  خي و مـ ب  وط ،عمف  ولي  يي    قي همه ِن 

 لن يف أع ي  ِ  زيتيية   ري صن ق  عُ  يت  زي  يوه ،ير ِاد   ولذلك النُّ  ،هيتُ حاِن  يوهن  ،تميةالاي 

 عي وأب  ، يتن اى الزَ   أص  دا ِن يتُ هزي  ،هوآخري  دارن النَ  أوَل  الشيُس  صمبداتُ  ،اخأِاك ن 
 ،رن  ي الكي   ه ِن  ن

 .باحن ص  الين  ييرن  هدذه ِاد ُ  ،بّل يار   ضيءُ اائه يُ   صي ِن  كادُ ـى إيه لمي حتَ 

ي حي التي هن اليي  جر ن   شي هي ِن  ،اليؤِ ن  باح الذي يف قيبن ص  الين  ييرن  وكذلك ِاد ُ  

 ،دايُ دا وأهضي لُ وأع ي  اخأِيرن  طُ بل هي أواي  ،مرافن   اّلي  ِن ها نع ُ وأب   ،ركة  ـبي  اخأشماءن  أعظ ُ 

  ن ـرهمبم  الوَ  اط  ي وي بل هن  ،ةن ـالمديدي وّل ايمرافي  ،ةن ـصرايمالنَ  نمرف ايمرافي ل  تي 

  .اليؤِ ن  يف قيبن  اإلييانن  باحن ص  ِن  هدذه ِاد ُ  ،يءشي    يف كل  ذِيِم  اليي 

 اري لنَ ا ث  خالطي  ،هن بناسن  ضيءي أن يُ  ى كادي حتَ  هُ ااؤُ صي  ق  اشت َ  يُت ا كان ذلك الزَ وليَ 

 لي  ِاد ُ  ت  يي ين وقي  ،هُ ـتُ لاءي إت هبا هاشت َ 
 ِ ُ وهكذا اليؤ ،ا عيى يير  كان ذلك يير   ،به النارن  يءن

ُِ قيبُ   ِاد ُ  هجاءت ،هن   ياسن له ِن    ّل ِاد ي ولكن  ،هه وعقين ورتن بان  المَق  عرُف ـيي كادُ يي  يء ،ضه 

ه اهلل وري ه الذي هي عيى ييرن ح  ا باليي يير   هازدادي  ،هُ ـت بشاشتي وخالوي  ،هبي ـهباشرت قي ياليح

 ـيي  كادُ همي  ،عيى يير   يير   ،ور ن الان  اليحي إلى ييرن  له ييرُ  هاجتيعي  ،تعالى عيمه
 بالمق   ُق نون

ا عيى ير  ي همكينُ  ،هُ ـتُ د ت به هورليا شي  ِوابقًا ري ـاخأث سيعُ ث  يي  ا،ر  ـهمه أث سيع  وإن ل  يي 

ُِ باورتن  المَق   ركُ يُ  ،اليؤِ ن  أنُ هدذا شي  ،يير   ُِ  جاءي  ري ـاخأث سيعُ ث  يي  ،يّل  ج  ه   ،ّل  َص اي به 

  .ور ن ي والان ح  اليي  ه ع  شداد ن إييايُ  نشأُ ـميـه

´  ذكري ه ،دا لدذه اليعا ي الشرياةن تي ـوِوابقي  العظميةي  هذه اخآيةي  بمُب تأِل اليَ هيمي 
 شديدي الي عقيلي اليي  يري النُّ  ؛ه اليؤِنم عبادن  ه يف قييبن وييري  ،واخأرضن يف السييات ن هييري 

رُ به  ت  ناري الذي ااتي  ،ييبن والقُ  بالبصائرن   اليشديدي  مسيسي اليي  يري والنُّ  الُقييُب،و البصائـن

ت  بهباخأبصارن   ،يانن ظميران عي هديا يُ  ،يين ا  يي والسُّ ي  العُ   ن العالي  قوارُ أي  ، الذي ااتيناري
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ِي  هيا ِ  ِكان  أح ُ   ي قن ه إذا هُ وكيا أيَ  ،  اخآخرن ِن  هيا أعظ ُ أح ُ و همه  ش  عن ل  يي  عن يلأو 

 آدي 
 
 التي ّل يشرُق  ييةن ع الظُّ وِيالن  ،النير حمُث  يان إييا يتكينُ مي المي  خأنَ  ؛هوّل غمرُ  ِي

َِ  ـة،لبتَ أ وّل يتكينُ  ،همدا حميان   ّل يعمُش  عيمدا يير   ي ح  ليي ا دا ييرُ ِن  ي ـقن ـهُ  ة  ـهكذلك أ

ــهُ  وقيب   ،واإلييانن   يمميانن ل كيا ّل حما ي  ،ةـلبتَ أله  ّل حما ي  ، َ وّل بُ  ت  ـِم   ِنه هذا النيرُ   ي قن

ڳ ڳ  ڳ }  ╡ه كيا يف قيلن  ،يروالنُّ  بم  المما ن  قرنُ ـيي  ´ واهلل ،همه ّل ييري  يف ِكان  

وكذلك ، {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  }  ╡له قي

  وقملي  (،إلى اخأِر عائ    {ٺ } يف يمري الَض  إنَ )  وق  قملي  ،{ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 عينا ذلكجي   أي ؛وحن إلى الرُّ  ه عائ   أيَ   واب  والصَّ  (،إلى اإلييان)  وقملي  (،إلى الكتابن )

ليا  ايير   هُ عيي وجي  ،  المما به ِن  ُل مصن ا يي يي ا لن وح  اه رُ هسيَ  ،اناه إلمك يير  حم  الذي أو   وحي الرُّ 

ُِ  ، ن لاءي إلن وا راقن ش  اإل ي  هب ُل مصن يي  هبذا  هذه المما ُ   ت  جن مث وُ همي  ،ِانتّلزن وهيا 

 ت جن وُ   ُ لاءي واإل نار ُ ـتن  ت اّلا  جن مث وُ وحي  ،نار ُ ـتن واّلا   اإللاءي ُ  ت جن وُ  الروحن 

 ا ن ِي  هارقي ب ييه ُروُح المم كيا أنَ  ،   ظين ُِ  ت  هدي ِم   هذا الروحي قيبُُه قبل   ل  يي هيي ، المما ُ 

. ل  من يي ُِض  ك  و
 هدي هالن

ثييـم ـ    ´ هيدذا يضرُب   اليي
 
ا، والناري   اليائي  ،  المما ن ِن  بالياءن  مصُل يا يي لن  ِع 

ٱ  }  ىه تعاليف قيلن  البقر ن  ير ن ُا  لن ك يف أوَ ذلن  كيا لربي  ،يرن والنُّ  شراقن ر ِ  اإلن وبالنان 

وقال  ، {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

هبي بيا همه واإلن  راقح  ار همدا اإلن النَ  خأنَ  (؛ه بنارن ) يُقـل ول   {ڀ ڀ ڀ  } راق، هذي ش 

يمد  ِا همه اخأي اإلشراقو لاء اإلن  راق.ذى واإلن ، وأب قى عي   ح 

 ـوبي  ،ااقن د  بالن  إيياين  ييرُ  بي قم   ذهي ناهن اليُ  وكذلك حاُل 
 يكن كوالُش  ارن الكُ  رار ُ حي  يـقن

ا يف دجن هي دا ووي ييِن ذاها وُا ها وأي ر  ـت بمي مي ـين د  ق  صي قييبُ و ،د ييبن يي يف قُ غ  ـتي  داتن بُ والشُّ 

ُِ يار   القماِةن  اها ييمي ّلها اهلل تعالى إيَ هأص   ،ال يما ِي هد ، ن عيى اخأهئ ي  عُ ين وَ تي  ،    يقي ا  ِ   ثُل ـذا 

 حاُل  وهي ،به ضاءي تي ه بع  أن اا  نه وهارقي ِن  بل خرجي  ،يف ال يما اإلييان ه ييرُ ب  صمي ل  يي 
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الى تع كيا قالي ، يىأع   ك ُ أب    ُّ أصي  ييات  هدي يف ظُ ، م ي ث  جي  رَ ـوأق ،ث  أيكري  رفي عي  قن ناهن اليُ 

تعالى   وقالي ، {ڑ ڑ ک ک ک ک گ }    الكاارن   ِن إخياهنن  يف حق  

 .{ڃ ڃ ڃ چ چڄڄ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ }
 ـتي س  ـُِ  لد  بمالن  أن ألاءي   ي بع   رن يد  ِ  النُّ روجن ناهقم  يف ُخ اليُ  ه تعالى حالي ـوشبَ 

  ـيقن

 ،م ييس  د  اليُ خالوتن قم  بيُ ناهن اليُ  خأنَ  ؛هِا حيلي  ها عنه بع  أن ألاءت  ييرن  وذهابن  ،النارن 

ُِ  ،د  القرآني واياعن  ،د  ِعد وصماِن  ،د  ِعد وصّلتن  إلاّلم ا د  أعّلمي شاه تن و

  يري أوا النُّ وري  يءي ق  شاه وا الَض  ،هوِناري 
ٹ ٹ  }  د تعالى يف حق   ولدذا قالي ، اـماي  عن

 .إلمه ينرجعُ   ّل يي دُ هي  ،به وانارُ ـتي ـسيا به واا  بع  أن تيبَ  قيا اإلاّلمي خأهن  هاري  ؛{ٹ

 يي   خأهن  ل ؛{ڃ چ چ }  اارالكُ  وقال تعالى يف حق  
ا خييوّل دي  ،ييا اإلاّلمي عقن

 عُ  ك   ـبُ     ُص  ؛ارن الكُ  يياتن يف ظُ ا زالييي  بل ل  ،وا بهنارُ ـتي ـوّل اا   ،همه
 
   جعلي ِي  اني بمُس ه ،يي

ِي   ةن ـاخأب يَ  وإلى المما ن  ،انادي  ـُِ هن قائقن ـوحي  وإلى اإلييانن  ،اـم  ـشاهن   ورن الصُّ  واءن خأد   هُ كّل

 .اـادي  ه شادن رَ ـال ريقن طي وإلى ، ام ـقم  داعاليُ  عم ن والنَ 

ت قلي واهي  القرآنن  ياعظُ ِي  ت  اي وشي ، مة  ـا واعن ـآذاي   لي صادفي  نادي اإلييانن ُِ  يعي   أا  لقي  

  ،ياتن ـدَش ـوال داتن ـبـشُّ ـال ةُ ــيي ين ـأه   قييبن ـت عيى الاي صي ـ  عي ـكن ـول ،ةـالمـخم دا ـ  غـِا ـييب  ـق

 ،ها ن شرُ  ت أبيابي هأغيقي  ،دالةن والج  ي الغايةن ت ِندا أي  ـني يكَ وتي  ،داأت ِصابممي ـهأطاي 

 الغي  ياتن دت بشي ري ـكن واي  ،ّلمُ همدا الكي  ناع  هي  يي  كسُبداعيمدا  وراني  ،دات ِااتممي وألاعي 
 
 ي

 ةن ـنَ ان اخأِ  كى همدا ياعظ أي  ت بيي ظي عن ووُ  ،ّلمن ه إلى اليي بع ي  غن نص  هي  تُ  ،الباطلن  اتدبُ وُش 

 رح  جُ ِا لن )و ،دي ن الديى والَش  رن وأا   ،الغايةن و لن الجد   رن ت يف بم  ولك  ِاتي  ،دامن والس  

  (.إيّلمُ  بيمت  

 

،اينالثَّ  ل  ـث  والم  
ُّ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  }ه تعالى  قيلُ    اليائي

  .{چ چ چڃچ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
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ِي  ،ندا بسرعة  ِن  ينزُل   أي ؛ياءن   الَس ِن  يُب ُص الذي يي  ورُ اليي   ب  ي  الصَّ   ل القرآنن ثي ـوهي 

ن يؤِنالي هأدركي  ،ميانن والمي  باتن والنَ  ضن اخأر الذي به حما ُ  ورن كاليي  القييبن  حما ُ الذي به 

    ِندا ِا همه ِن دُ ع  يني هي  يي  ،لدا ري ـوي خي التي ّل    المما ن به ِن  ُل مُص يييا ِا يي وعي  ،نهذلك ِن 

ِي ذَ التي ح ،ّلُت ثُ واليي  قيباُت عُ وال ،د ي ُ ـوالتَ  عم ُ وهي اليي  ،قن والربن ع ن الرَ    ر اهلل هبا 

ُِ  ري ـوأخبي  ،هُ أِري  خالفي   ، ي  ن الَش  واِرن ن   اخأي أو ِا همه ِن  ،ملسو هيلع هللا ىلص هب رايل  كذَ نزلدا بيي أيه 

 فن ّلالتي هي بخن  ة عيى النايسن ـاقَ الَش  اخأواِرن و ألواء،عيى الـرن بوالَص  ،اخأع اءن  كجدادن 

ِي ولكن  ،والربقن  ع ن والرَ  يياتن هدي كالظُّ  ،داإرادتن    به ِ وِا يمصُل  الغمثن  عياقن ِي   ي ين عي     

 ع  والرَ  ييةن ا ِعه ِ  الظُّ يي ش لن تيحن س  المما  ل  يي 
به  ُح رويا ،لذلك ُس ستأين بل يي  ،رقن والبي   ن

  .بص  ليا يرجي ِ  المما  والخن 

 كادُ ـا يي ـق  ر  ـإّل بي  ري ـول  يي  ،الظييةي  هُ ه ل  يجاوز بصرُ ـبـقي ىيي عي لن يه هإن  ُق ـناهن وأِا اليُ 

 عي لي هيي  ،ِ  ذلك وخاف ِنه شي يحي ـتي هاا   ،يية  وظُ  ،اا عظمي     ع  وري  ،البصري  ُف خون ـيي 

 ـم  ـيف أذيي  هُ عي ـأصابن 
شاهُ   ذلك هُ الي وهي  ،ع ن الرَ  صيتي  سيعي  يي ئَّل لن  هن  ،هن ـعاين يي لي   ُ  َ وشن  ،الربقن  ُِ

 ،هُ ِعي  تي ثبُ ـِ  أن يي  ُف ألع هُ خأن بصري  ؛هُ بصرُ  هُ ِعي  في وي ختي أن يُ  هدي خائف   ،هن يرن يُ   ُ ظي وعن 

له  اءي أل هإن   ،في الخاطن  رقي ـويرى ذلك البي  ،فن اصن القي  ع ن الرَ  أصياتي  سيعُ يي  ،يية  هدي يف ظُ 

 ،ذهُب يي  أي ي   ريّل يي  ؛ار  ـم  ـمتي ـُِ  قامي  الضيءي   ي ـقي ـن هي إو ،هن ـيئن ى يف لي شي ـِي  ي يهن  م ي ـِا بي 

 جي ولن 
هي  هُ ـوحماتُ  ،اخأرض والنبات الذي به حما ُ  مبن م الَص ازن يي ـذلك ِ  لي  أنَ  ّل يعي ُ  هن ـدين

 ةُ شح  هاليي  ،ذلك له بيا وراءي  وّل شعيري  ،يية  ا وظُ رق  ـا وبي إّل رع    كُ  رن بل ّل يُ  ،هن يف ياسن 

ِي  ،هُ ـاارقُ ـّل يُ  عُ زي ـوالاي  ُب ع  رُّ ـوال ،له ّلزِة   ِا يمصُل به ِ    ي ين وعي  ب،م  صبال سي ين   أي وأِا 

 ي الخمرات والم
ين ، وعي  ع  همه ِ  ري  ب َ أيه ّلما  والنَاعن

 أيسي تي ا  ا ،م ن الغي  بن بي بسي  يية  وظُ  رق  وبي    

ِي  ،مبن   الَص ِن  مبهن صن بني  هن ذن خ  ذلك ع  أي  هُ ع  وي ق  ـول  يي  ،ِنه ش  يحن تي س  ول  يي  ،بذلك  ل  ـثي ـهدذا 

اَرَك العاليم   ِ  عن  رب    به جربيُل  الذي يزلي  مبن ليَص  ق  وابن ُِ  ب  َ ى ت 
َعالَ

َ  عيى قيبن  وت 

 م ن الغي  ِ  هُ ـيي ارن قي ـيُ  أن   هُ ـحكيتُ  ت  ضي ـاقتي  ،أجيع جيدي واليُ  به القييبي  يمملمُ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلن 

  بي م  الَص  نُ قارن ِا يُ  رقن والبي  ع ن والرَ 
َ
ُِ وأاباب   ،بالغة   ة  يكي حن  اليائي  يزُ زُ دا العيي ظَ يي  ،ة  يي ظن نتي ا 
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ي  ِا عل  يي  ،هقط هُ روقُ وبُ  هُ يدُ عُ ورُ  هُ ـمابُ اي  بن م  ذلك الَص ِ   اليناهقن  ظُّ هكان حي  ،كم المي 

يا هم َك وشي  ،يينبه العالن  نَ بيا اطيأي  تابي وار   ،ننياليؤِ به سي ين بيا أي  شي يحي تي هاا   هُ وراءي 

ر يفاش اَ الخُ  رن صي اري كبي النَ  لن ـثي ه يف اليي رُ ُص هبي  ،رون العارهينبصن اليُ  هُ ـني ـقَ ـمتي   ، دمرالظَ  ييم 

  لن ثي يف اليي  هُ عُ ي  واي 
 
عض ع  بي  ري كن   ذُ وقي  ،ع ن الرَ  يتن ِ  صي  ييُت   يي ِي  عن ي  كسي  اليائي

  .ع ن الرَ  صيتن ِ   ييُت أهنا تي  ممياياتن ال

 ،   هاا  ماّلت  وخي  ،مة  ـواين م  شي  دات  بُ ُش  بصاري واخأي  اياعي واخأي  هذه العقيلي  وإذا صادفي 

ِي  ،التهمدا وصي  الت  ج ،بة  كاذن  ين  نُ وظُ  هبا  ري ـثُ ـوكي  ،داالُ همدا ِجي  عي سي واتَ  ، ت  عي ا وقي همدت وقا

 ياوي   دي ِن  واخأرضي  ،داياين ذي ِ  هي  اياعي اخأي  ت  ألي هيي  ،داالُ دا وقي ميُ ـقن 
 تي س  اليُ  وِا أكثري  ،داين

م  مبجن

  مـين ـقاتن واليُ  ،هت زي ي  م  ع  حي ـماِن واليُ  ،هت يي ع  ب ي  يم ي والقائن  ،ِند  يم ي ابن والقي  ،لدؤّلء

ا ه يادن ري  لسي ث  ـكي واليُ  ،تد ـيي لين أي  تمتي  ا،   وِا أقَيدي  عن  اهلل وأولمائه قي  ،ع د    ر 
 يمن يعُ ولن

 وكشفي  ،كن ـت  الدي    يف كتابه غايةي هُ أاتاري  اهللُ  كي تي هي  ؛ دن كّلِن بن  ييبن القُ  رن رن ولي  ، هب ةن ـيمَ البي 

قيل  ـيي  ╡ ل  زي ـ  يي ولي  ، دُ قيالي د  وأي لي   وأعيادن عّلِاتن   ي ـمَ ـوبي  ،فن ش  الكي    غايةي هُ أاراري 

 وي  ، ندُ وِن  ، ندُ وِن )
  . هُ أارارُ  رت  دي وظي  ، دُ قُ ـحقائن  ت  وبايي  ، هُ أِرُ  ( حتى ايكشفي  ندُ ِن

 ري ـهذك ،اليؤِنم  والكاار واليناهقم  ر  أوصافي قي ـاير  البي  يف أولن  ´ وق  ذكر اهللُ 

 عي ض  ء بن هؤّل وصافن ويف أي  ،لكاار آيتم ا ويف أوصافن  ،آيات يف أوصاف اليؤِنم  ثّلثي 

ون درُ ظن ُِ   ن هن  ِ  الجي ي هإن  ،د تن خالوي بيُ  صمبةن اليُ   ن  َ وشن  ،هب  اّلبتّلءن  ييمن عُ لن  ؛  آيةري ش  عي 

ك عاود ،ير ي رن الَس  ري ـدي وأظ   ،او  ي بالعي  ـذي بي ياالذي ق   رن ـّلف الكاهن خي بن  ، ري ناصي واليُ  ةي قي ـياهي اليُ 

ُِ ه إلري دي ظ  بيا أي  تهانى   .وِاارقته بذي

 

ثيّلن م يي ـثي ظمر هذي  اليي ـويي  ے ے  }  تعالى هن يف قيلن  ع ن الرَ  ير ن ن يف ُا راكيذ  اليي  اليي

ثيـُل هدذا  ،{ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  اليائ ُل ـثي هي اليي اليي
ُّ
 هي ـبَ شي  ؛ي

ي ح  اليي ابمايه 
 ييبي لقُ ا هي ـبَ وشي  ،لسياءِ  ا هُ ـلي يزي بالياء الذي أي  ييبن القُ  ه بمما ن لي زي ـيالذي أي  ي
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 و  ة له باخأي يي الماِن 
  عُ سي يي  بمر  كي  ب  ي  قي ـهي  ،ملن ليَس  ةن ـيي الماِن  ةن ـيدن

 ِاء   عُ سي يي  ر  بمكي  اد  ا كيي ا عظمي  يي  عن

  عُ سي يي  غمر  صي  اد  كيي  صغمر   ب  ي  ـوقي  ،اثمر  ـكي 
 ِ  هذا العي ن  ييُب القُ  ت  يي يي همي  ،ا قيمّل  يي  عن

 و  اخأي  التن كيا اي  ،هارن    قي بن 
ِي  وليا كايت اخأوديةُ  ،هارن    قي بن  يةُ دن  اءُ ثجاري السميل همدا الغُ و

 تي م  همي  مُل عيمه الَس  رُّ يُ ا يي ِيَ  هُ ويميُ 
 ج  يا عيى وي واُ ـهمي  مُل الَس  هُ يُ ين

عيمه  رُّ يُ يي  ،اا عالم  ب   الياء زي  هن

 ـق  ـهمي  ،اخأرض ات الذي به حما ُ ري الاُ  الياءُ  هي ـتي م  ولك  تي  ،اب  رتاكن ُِ 
 ثاءي غُ ال اليادي ذلكي  ُف ذن

، ويبقى قى ـب  ـمه حتى ّل يي تي ـبي ـني إلى جي   س  يي  ثاءن الغُ  الذي تمتي  الياءُ ِنه شيء 
تعالى به  ي اهللُ قن

 ،ىـاي ج  يُ  اء  اي ُج  ذهُب يي  اءُ ثُ والغُ  ،ابي وي وال َ  ري ـجي والَش  بادي والعن  ي به البّلدي ـمن م  همُ  ،اخأرضي 

  .اديمر اليي ان عيى شي  ُح ري ـوويُ 

ِندا  ثارهأي  هُ ـيت  يي تي هاح   ،ييبن يف القُ ِ  السياء  هُ الذي أيزلي  ييانُ واإلن  هكذلك العي ُ 

 ـبي وزي  ،ياتدي الَش  اءن ثي ـلدا ِا همدا ِ  غُ  هن ـتن وي خالي ُِ  بن بي سي بن 
 ،عّلهايف أي  اهوا ،دات الباطيةن بُ الشُّ   ن

  وهي – يبن القي  رن ذ   ى يف جي والدُ  ييانُ واإلن  العي ُ  رَ ـقي ـتي واا  
ُّ
ه كيا قال النَبي ُِستقرُّ أصُيُه و

ِر قلوِب النزل اليمان  يف ج  »  ملسو هيلع هللا ىلص جالـذ   هّل يزاُل  ،-(1)رواه البخاريُّ ِ  ح يث ُحذياة «ر 

 ،الناهعُ  عي ُ بقى الويي  ،هُ يُّ كُ  زولي ا حتى يي ا هشمئ  شمئ   زوُل ويي  اء  اُج  يذهُب  ب ُ والزَ  ثاءُ ذلك الغُ 

 .ينعُ ري زين ويي قُ س  ين ويي ربُ ش  همي  الناُس  هُ دُ رن ـيي  ،القيب رن ذ  يف جي  ُص الخالن  ييانُ واإلن 

 ـعث  ـما ب   ل  ـث  ـم  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصبي ح يث أبي ِياى ع  النَ ِ    «الصممح» ويف
تعالى  اهلل   ـينِ

 الماء   لت  بِ ق   ؛بة  ـطي   فة  طائِ  :ا فكان منهارض  أ   صاب  أ   يث  غ   لِ ـث  كم   لمِ دى والعِ ن اله  به مِ 

 الناس   ىق  فس   ،الماء   ِت ك  مس  أ   ؛ب  جادِ أ   وكان منها طائفة   ،ثير  ـالك   ب  ش   والع  أل  الك   ِت ت  ـنب  فأ  

 فذلك ،أل  ك   ت  نبِ ـوال ت   ،ماء   ك  ِس م  ال ت   ؛يعانـما هي قِ خرى إن  أ   منها طائفة   وأصاب   ،واع  ر  وز  

 ع  رف  ن لم ي  م   ل  ـث  وم   ،ملَّ وع   م  لِ فع   ؛به ما بعثني اهلل  ب ه  ع  ف  ـون   ،اهلل تعالى ين  دِ  يف ه  ـق  ـف   ن  م   ل  ـث  ـم  

  .«به لت  ِس ر  اهلل الذي أ   ىده   ل  ب  ق  ـولم ي   ،اأس  ذلك ر  بِ 

   طبقات   ثالث   لمِ والعِ  ىدإلى اله   بةِ سبالن   الناس   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   فجعل  

 ي     ـيا بالـه  الذي  قاِ، و╫يبماء اخأي  ااءُ يُ وُخ  ،لُا رُّ ـال ةُ ـثي ري وي   األولى الطبقة  

                                                 
 .«اإلييان» ب ل «اخأِاية» لاُظ الم يث عن  البخاري  وِسي   وغمرهاِ   كتب الم يث ( 1)
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 ،احقً  لن يُا الرَ  هدؤّلء أتباعُ  ، ملسو هيلع هللا ىلص هن ـورايلن   ╡إلى اهلل  ي   ع   ودي ّل  يي ا وعي يي  عن 

 ـبم  ـالو الوائاةن  نزلةن يي   بن وهي 
 بي شي  والعُ ألي لكي ا تن تي ـيبهأي  ،الياءي  تن يي بن هقي  ،ت  كي التي زي  اخأرضن  ِ ي  ةن

يف  ر ن مصن البي  يا بم ي عُ يي ي  جي   الذهُ  وهؤّلءن  ،هبا ا الناُس كي وزي  ،دايف ياسن  ت  كي زي ـه ،ثمري الكي 

  الذي  قال تعالى همد ╫ اخأيبماء ةي ـثي ري ولذلك كاييا وي  ،عي ن عيى ال َ   ن يَ ـوالقُ  ،ي ال   

   واألبصار  القَيُ  يف أِر اهلل، فاأليدي ،{ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }

 صي البي هبن  ╡يف دي  اهلل  البصائرُ 
 هن ـمغن ـبين ِ  تي   ُ يكَ تي ـيُ   يَ القُ وبن  ،عرُف ويُ  قُّ المي  كُ  ري ن ـيُ  رن ـائن

 عيي ه وال َ ذن ـمـان ـنـوتي 
 ، ي يف ال والاقه والاد  الماظن   ُ يَ ـكان لدا قُ  قةُ ـبي ـهدذه الوَ  ،لمهإن   ن

ت قي زن ورُ  ،هازي ينُ ِندا كُ  ت  وي نبي ـوااتي  ،العييمن  أهناري  يصن ُص ِ  النُّ  رت  جَ هاي  ،بالتأويل رُ صي والبي 

  كُ َص   هل خي لي ئن وق  ُا  -ب  أبي طالب  ياليؤِنم  عي ال أِمرُ كيا ق ،اا خاًص همدا هدي  

ا ي  د  إّل هي  ةي يي س  النَ  أي ري ـوبي  ،ةي ـبَ المي  قي ـيي ـّل والذي هي » -؟ هقال   الناسن  دوني  بشيء   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل 

  .«هن ـتابن ا يف كن عب    اهللُ  هن ـمـؤتن ـيُ 

وهي الذي  ،اخأرُض  هُ ت  ـأيبتي  الذي الكثمرن  بن ش  أل والعُ هي بينزلة الكي  هدذا الاد ُ 

  هذه الوبقة ع به  ت  زي ـيمَ تي 

 الناُس  هادي ري يي هي  ،داوي ب  دا ولي ظي ا  دا حن يُّ وكان هي  ،صيصي ت النُّ ظي ان هنا حي هإن   الطبقة الثانية

 رض  أي  وها يفرُ وا همدا وبذي رُ جي واتَ  ،هايزي نُ ـجيا كُ ري خ  وااتي  ،يا ِنداوُ نبي تي هاا   ،ند ها ِن ي  قَ يي ـوتي 

ها، ،باتن والنَ  رعن ليزَ  ة  يي بن قا راري دا وأا  ضي
رجيا غياِن  بن سي بمي  ل  ها كُ ودُ ري ووي  هااتيخ 

 ژ ژ}  هن

 الذي  قال همد  النبوهؤّلء ه   ،{ڑ ڑ ک
ُّ
 ع  مِ ا س  ء  ر  ـام   ر اهلل  ضَّ ـن  »  ملسو هيلع هللا ىلصي

 نإلى م   قه  فِ  حاملِ  بَّ ور   ،يهقِ ير ف  غ   ه  ق  ـل فِ حامِ  بَّ ر  ـف   ،هاع  مِ اها كما س  دَّ أ  فعاها و  ف   يـتِ قال  م  

  .«منه فقه  هو أ  

 ِ  النبي عي ين ِا اي  ارُ  ي ق  ُِ  ،-ان القرآنيي رُج وتُ  اخأِةن  رُ ـب  ـحي -اس ـب  عبَ ااهلل  وهذا عب ُ 

ِ   كثمري ال عي ين واي  -(يُت أي وري  ،ايعُت )  الذي يقيل همه-ا شري  ح يث  العن  يميي  غيب  ل  يي  ملسو هيلع هللا ىلص

 د  يف هي  كي يرن وبُ  ،مابةالَص 
ِي  باطن نتواّلا هن ين ي ِنه حتى    .اد  ق  ا وهن يي  ال يما عن  ألي

ِا  بن سي وهي بمي  ،«بار  كن  اار  ا  أي  بعةن هتاويه يف اي  ت  ع  يي وُج »  ب  حزماقال أبي ِمي  

 ي  اليي يف القرآن ب هُ ديُ وهي  هُ باطُ ن  وااتن  هدُ ق  وهن  ،مرن بي ـاس كالعبَ  ب ن ا ي ُ عن وإّل هي  ،ادي عي جاِن  غي ـيي ـبي 
  عن لن
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 هُ رلي أي  ولك َ  ،ياظُ ان كيا حي  القرآني  ظي ان وحي  ،ياعُ ين كيا اي  عي ين وق  اي  ،ناسي به ال الذي هاقي 

 ـبي ـق  وأي  ،رالياخأي  طمبن كايت ِ  أي 
 زوج   ل  كُ  ِ  ت  هأيبتي  همدا النصيصي  ري ذي ـبي ـه ،رعن زَ ـدا ليـين

ب  عباس اى هتاوي  عُ ـقي ـتي  وأي ي ، {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }  كري   

 ظُ بل هي حاهن  ،هِن ظُ حاي ؟ وأبي هرير  أي رهـاوى أبي هرير  وتاسمن ِ  هتي  هُ نباطُ وااتن  هُ وتاسمرُ 

 هُ ـتُ ـيَ هكايت هن  ،امل درا  باليَ  هُ ُا رُ    ويي  ،هُ عي ين كيا اي  ي الم يثي د  ؤي ـيُ  ،ّلقن ط  ة عيى اإلن ـَِ اخأُ 

 هن ـقُّ اي َتــإلى ال ة  وهي صرُ ِي  اساب  عبَ  ةُ يَ وهن  ،هُ عي ين كيا اي  هُ ـظي ان ِا حي  غي ـيَ وبي  ،اظن إلى المن  ة  ـصروهي ِي 

  .هايزن نُ ـكُ  راجن خ  ااتن و ،نداهنار ِن اخأي  ق  وشي  ،صيصن النُّ  جمرن ا  ـوتي  ،نباطن تن واّلا  

  :سمانقِ  ه  بعد   وهكذا الناس  

 ب  ين بالَض نُ ـتي ـع  ُِ ُحَااظ      س  قن  -
وّل  ،ينوُ بن ن  ستي وّل يي  ،كيا ايعيا واخأداءن  ظن ا  والمن  طن

  .يهظُ ان ِا حي  كنيزي ين ُج رن خ  تي س  يي 

 ،همدا هن قُ ـاي ـوالتَ  يصُص ـِ  النُّ  كامن اخأح   راجن خ  تن واا   ،باطن ـن  ـتن ين باّلا  نُ ـتي ـع  ُِ     س  وقن  -

رو يوعي  ،ارَش   ب  بي ميَ ُِ   ارن ن  ـُبـك :همل  ب  ـوق   ، واري واب   ،   وأبي حاتن  ،عةي ر  كأبي زُ  ُل هاخأوَ 

 ـب  ـوعي  ،اق ن النَ 
ه  رن م  وغي  ،ةن بب  أبي عرو عم ن واي  ،ر ي ن  غُ  ارن ع  ب  جي  مي ن كيُ   همل  ب  ق  و ،الرزاقن   ن

 ـب  والَض  قانن ـت  واإل اظن ـالمن  لن ِ  أه  
ف  صي وتي  تنباط  اا     غمرن ِن  ،يعيهيا اي لن  طن  ا  او ،رُّ

 راجن خ  تن

  .صيصن النُّ    ألااظن ِن  كامن اخأح  

 والَش  واليمث، واامان، واب  اليبارك، ،ك  الن كيي   اينالثَّ  م  س  والقِ 
 
 زاعن و  واخأ ،اهعي

 
 ،ي

 ،زي  وي الير   رن ص  ـب  يي   ن وِميُّ  ،وأبي داودي  ،ي  خارن والبُ  ،لن بي ـن  ب  حي ا أحي ي و ،قي اموإا  

  ِ  . ةن ـواير  ـإلى ال والاقهي  باطي ن  ـتن اّلا   يعي   جي يَ د  ِن ثالن وأ

 ين  ذَّ م الوه   ،ملسو هيلع هللا ىلص هرسول   اهلل تعالى به ث  ما بع  بِ  ِق ل  الخ   عد  ما أس  تان ه  ـف  ـائالطَّ  هاتانِ ف  

 .افعوا به رأس  بلوه ور  ق  

يا به عُ هي ر    يي ولي  ،اهلل ى   يا هُ بيُ ق  ـالذي  ل  يي  ؛قل  ى الخ  ق  م أش  وه   :ثةالِ ائفة الثَّ وأما الطَّ 

 .عايةوّل رن  ،رايةوّل دن  ،وايةوّل رن  ، ي د  وّل هي  ،ظي ا  هّل حن  ا،ا  أ  ري 

  ،ة  ـايعورن  ة  ـوايرن  أهُل   ية  ـانِ ـالثَّ  بقة  والطَّ ، ة  ـيارودن  عاية  ورن  ة  ـوايرن  ُل ـأه   :ىاألول   بقة  فالطَّ 
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واية ّل رن  ،ماءُ قن اخأش   :ةث  الِ الثَّ  بقة  والطَّ  ،رـهي أو   ةن ـواي  الرُّ د  ِن ظُّ ل حي ـبي  رايةن   ال   ِن  مب  صن د  يي ولي 

 ،ياري ين ال   قُ ـضم  ي  يُ هد  الذَ ، {ٺ ٺ ٺڀڀ ٺ پ ڀ ڀ  } ،عايةراية وّل رن وّل دن 

 هُ يُّ كان هي  هيق ذلك هُ تُ ـيَ هن  ت  رقَ هإن تي  ،هُ رُج وهي  هنُ ـو  ـه  إّل بي أح ن   ُّ إن هي  ،اخأاعاري  يني يُ غ  ويُ 

  عي ِي 
  قي ي  ه هي تُ ـيَ هن  ت  ترقَ  هإن   ،تهن ـيني وزن  هن باان لن يف  كذلن

ركيبن  ك كانذلن ِي  و
ه وُبستايهن ، هإن يف دارن هن

مَة، هإن ارتا اسن ـلينَ  صارن واّليتن  يااةن يف الر  ه يُّ هي  ترَقت هَيتُـهُ هيق ذلك كان يبـن عت  هَيتُُه الكي

ُه يف يُصر ن الناسن الَسـُبـعنـمَـةن  يُّ يبَمة كان هي  .ع  ُيصري ن النَاسن الـكي

ييكَمةن هي  ُيعويدا أح   ِ  هؤّلء ا النَاُس اليي َِ كيبَمـة ،  ، فإنَّ الن فوس  ثالثة :وأ

ـمَ  ـُبـعن ييكَمة؛ واي ِي ـوال ةن ماي ـ  والجن ري س  والكن   ن ظ  بالعي  عُ قني تي  :ةـيَّ ـبِ ل  فالك  ة، و  عي
  ةـيَّ ـعِ ـب  ـالسَّ و ،ر ذن

 ل  م  وأما ال ،والباطل ق  عيمدا بالمي  ّلءن عاّلاتو ،ايسن ـالنُّ  رن د  بل بقي  ،بذلك عُ قني ـّل تي 
 :ةـيَّ ـكِ

 ِمبةُ و ،واإلييانُ  ،دا العي ُ ـتُ ـيَ هدن  ،ىعياخأي  همقن إلى الر   رت  يَ وشي  ،ع  ذلك عت  اي ـهق  ارتي 

كيُن إلمه،، والوُّ إلمه يابةُ واإلن  ،اهلل تعالى وإييا  ،هن تـنلاوِر هن ـتن ـمبَ ِي  وإيثارُ  يأيمنُة به، والسُّ

ّل  ،ادم  ـلن دا ووي ب  وري  هارن به عيى اليصيل إلى هاطن  م ي عن ستي تي ـل هذُ ِ  ال يما ِا تأُخ  تأخذُ 

  .هبه عن عي ون نقي ـتي ـلن 

 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  }  هقال ،اريل النَ ـُثا وهي اليي  ثايم  ِثّل   ´ اهلل بي ري لي  ث َ 

 هإهنا ت خُل  ،هاوغمرن  هبن والذَ  ضةن والان  ماسن وهذا كالم ي  والنُّ ، {ۅ ۉ ۉ ې ې

  صي يَ خي وتُ  صي مَ يي ـتُ ـل مري ـالكن 
بقى ـويي  ،ورُح رِى به ويُ همُ  ،داثُ ــبي خي  خرُج مي ـه ،ثن ـب  الخي ِن

  .الناسي  ناعُ ـهدي الذي يي  ،داُص لن خا

 ،ارأا    اهُ ـدُ ـب هعي وري  ،له   ااتجابي ِي  ك ي ُح  ري ـم  ذكثيي ـ  اليي هذي   ´ اهلل ربي وليا لي 

 ىئی جئ حئ مئ } هقال  ،ا اه رأا  ـدُ ـب رهع  ـول  يي  ،له جب  ـستي ِ  ل  يي  ك ي وُح 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مثىث يث حج مج 

  .{جح مح جخحخ مخ جس
  ا ُ همم ،حمث الظيية والييتي  ،يرحمث النُّ  المما ي  اهلل تعالى جعلي  نَ أ  والمقصود  
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 وحن الرُّ -ي  جيدي اليُ 
 
 سين والجن  ي

 
هّل  ،اإللاء ن  كيا أيه ِاد ُ  ،المما ن   ُ وهي ِادَ  ،يرن بالنُّ  -ي

 هُ اُح رشن ـواي   هُ ساُح ان ـاي   هبه القيبن  به حما ُ أيه وكيا  ،هن ـوين ب  كيا ّل إلاء ي  ،هن ـوين ب  حما ي 

 ،رح  ش  ـوان   سح  ف  ـان   القلب   ور  الن   إذا دخل  »: ملسو هيلع هللا ىلص ع  النبي   (1)«الرتِذي»كيا يف  ،هُ ـعتُ واي 

ِي   وِا عي قاليا  ،رِ روالغ   جايف عن دارِ والتَّ  لودِ الخ   إلى دارِ  نابة  الِ   قال ،؟ذلك ةُ ّل

 .«هِ زولبل ن  ـق   للموِت  عداد  تِ واالس  

 ص  ـهي الذي يُ  العب ن  وييرُ 
  ُ عي ص  تعالى ّل يي  هي ـالي هإنَ  ،إلى اهلل تعالى هُ يي ين ه وكي يي يي عي   ُ عن

ِي  وهي يير  - مبي   إّل الوَ ين إلمه ِ  الكي   وّل ،ل إّل الصالحي يي وّل ِ  العي  -ع  النير هُ رُ ص ي و

ى عي هُ ـلي ت بالنير الذي أيزي ناري اليؤِنم  التي ااتي  وهي أرواُح ، إّل الومبةي  رواحن ِ  اخأي 

 ،~ ع  عائشة «صممح ِسي »كيا يف  ،قيا ِ  ييرين الذي  ُخ  ةن كي ليّلئن وا ملسو هيلع هللا ىلص هن ـرايلن 
 
 
 دم  آ ق  لِ وخ   ،من نار طين  ات الشي  ق  لِ وخ   ،ورمن ن   الئكة  ت الم  ق  لِ خ  »  قال ملسو هيلع هللا ىلص ع  النبي

د  ب  ين إلى ري ُج عرُ   الذي  يي ير كاييا هُ ِ  يُ  ّلئكةن اليي  ا كايت ِاد ُ هييَ  ،«لكم ف  ِص ا و  ممَّ 

اَرَك و  ب  َ ىت 
َ َعال

َ  ،ئكة لداّلاليي  قبضن  تي ق  دا وي ب  إلى ري  ُج عرُ ـالتي تي  يؤِنم  هاليُ  وكذلك أرواُح  ،ت 

هبا إلى  يدتي ـنـإلى أن يُ  ،ث  الرابعة ،ث  الثالثة ،ث  الثايمة ،السياء ال يما لدا باُب  ُح تي ـا  ـهمُ 

ُِ ث  يي  ،╡ي اهلل  ي بم  يي  ُف يقي ـهتُ  ،السابعة السياءن    بي تي ـكـأن يُ  رُ ـأ
ا هييَ  ،مم ي  عن  هلن يف أي  هُ ـتابُ كن

 ،ّلئكةاليي  ِعي  ╡إلى اهلل  ت   ي عي صي  ة  ـقي رن ـش  ـُِ  ر   ـم  ـيي  بة  ـم  ـطي  مة  ـا زاكن روح   وُح كايت هذه الرُّ 

 َِ إلى   ُ عي صـوّل تي  ،السياء لدا أبياُب  ُح ـتي ا  ـهإهنا ّل تُ   ُ ري  ن الكي  ةُ ـمثي ـبن ـالخي  يةُ ين ظ  اليُ  وُح ا الرُّ وأ

ولى واخأُ  ،ة  ـمَ ـين ا  ُا  ة  ـمَ رلي هنا أي خأي  ؛وُعنُصرهادا ين ياء ال يما إلى عالي ِ  الَس  دُّ ري ـبل تُ  ،عالىاهلل ت

 يااي  ة  ـيَ يين عُ 
ُِ  ،ها وِا هي ِنهرن نُص إلى عُ  روح   لُّ ـكُ  ت  عي جي ري ـهي  ،ة  ـيَ ون يف ح يث     مَ ـبي ـوهذا 

  ،«ممهصم»مني يف يراااياية اإلوأبي عُ  ،الرباء ب  عازب الوييل الذي رواه اّلِام أحي 

 .وهي ح يث صممح ،وغمره  ،والماك 

إّل ِا كان  رواحن واخأي  قيالن واخأي  عيالن إلمه ِ  اخأي   ُ صعي ـّل يي  ╡ هي ـأن الي  والمقصود

اـ، وأعظاير  ـِندا ي  يير 
ُِ ـوأك ،  إلمهدُ ـبُ ري ـأق ُ  الخيقن  ث ي ـ  حـِ «اليسن »ويف  ،مهـ  عيدُ ـر

                                                 
ع»، ولمس أبي عمسى صاحب  «ييادر اخأصيل»لمكم ي الرتِذَي يف كتابه ا ُِراُدُه ( 1)  هذا الم يثإاناُد ، و«الجِا

، وهمه  ُِرال  رتوك،اليذكير   ِ يسير راو   (.5/189لي ارقوني ) «العيل»ايظر    . ب  عين وهي  عب  اهلل ب  اـل
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 م  ل  يف ظ   ه  ـق  ـل  خ   ق  ـل  تعالى خ   اهلل   نَّ إِ »  ملسو هيلع هللا ىلصيرو ع  النبي اهلل ب  ع عب 
م ليهِ لقى ع  وأ   ،ة 

  -(1)هيذلك أقيل- ،لَّ ه ض  أ  ـط  خ  ن أ  وم   ،ىد  اهت   ورِ الن   ن ذلك  مِ  صاب  ن أ  فم   ،هِ ورِ من ن  

 ،نيياصيل اإلن ِ  أُ  ل  أص   وهذا الم يث العظم ُ  ،«( اهلل تعالى ي ن عيى عن   ُ يي القي  َف جي )

 ـناي ـويي 
 يي ك  ر وحن  ي لقي ا ر  ان  بيابن   أي ِن  عظم    به باب   ُح تن

  .قه  يي واهلل تعالى اليُ  ،هن ـتن

و رُ  ِنه ت   هأصابي اهُ  ي   وهي حماهُ هي الذي أي  ´ عيمد  اهُ الذي ألقي  وهذا النيرُ  الان

ييـُه لد  وأيتيَ   أكيي
هن يالـن هن وكي َل بتيياِـن قن تـي ا، ولك  لَيا ل  ييس  يى ع لقاهُ الذي أي  يحيي بالُه حَظدي

  هُ ـت  ـكي ري د  هأي  ،لمد إن  وحاهُ الذي أي  يرُ والنُّ ، ╫ هن ـين ُا رُ 
 السابق الذي يرن بذلك النُّ   ُ ري ـوالان

 ،يير عيى يير   ، وري الان  إلى ييرن  بي ن والنُّ  يحاليي  ييرُ  ضافي هاي   ،يرالنُّ  لقاءن إن  ل لدا ييمي صي حي 

 يارُح به الجي  ت  ني ذعي وأي  ،رواُح به اخأي  مت  من وحي  ،يهُج اليُ  هن ـت بن ري ناتي واا   ،ييُب ِنه القُ  ت  قي ري ش  هأي 

 حما   إلى حماهتا. به القييُب  ت  ادي دي هاز   ،امار  ـا واختن يع  اعات طي ليوَ 

، وهي ييُر الصاات الُعيما  لُّ ُثَ  دَلدا ذلكي النُّيُر عيى يير  آخر هي أعظُ  ِنه وأيجي

 يي ض  الذي يي 
دا إلى ـتُ ـبي س  ين      ي شاهي ُِ  ،يياناإلن  صائرن بي بن  هُ ـت   ي شاهي ه ه،ياا يير همه كلُّ  لُّ من

 قن ـقائن حي  افن شكن ـواي   ،قم  عيمداـالمي  مّلءن ـتن ذلك ّلا  و ،م مات إلى العي ـرئن اليي  ةي ـبي ـس  ين  يبن القي 

ىالرحي   شن ر  ـإلى عي  رُ ـظُ ن  ـحتى كأهنا تي  ،ييان لدااإلن 
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ ، عيمه هن ـيائن تن وإلى اا   ،از  بارن  ت 

 يي اليي  ري ـِأي  رُ ـ ب  ـيُ ، ملسو هيلع هللا ىلصبه عنه رايله  ري ـوكيا أخبي  ،يف كتابه ´ به ري ـكيا أخبي 
 ،كمالن

 ق  ـويي  ،ميمويُ  مُت ين ويُ  ،رزُق ويي  خيُق ويي  ،نديـويي  ويأِرُ 
 ـويُ  زُّ ـعن ـويُ  ،ذُ ـنان ـويُ  يضن

 ،لُّ ذن

 ولة   ي ب ُب هي ذ  ـهمي  ؛لي وي ال ُّ  ُب ي  ـقي ـويُ  ،اسن الن بم ي  امي ـاخأي ُل  اون ـويُ  ،داري ـوالنَ  اليملي  ُب ي  قي ـويُ 

 صي  بم ي  ╫ّلئكة ل ِ  اليي ُا والرُّ  ،خرىويأيت بأُ 
ن ه ِ  عن  ل  ويازن  ،ِرإلمه باخأي     اعن

ِي  هُ رُ واِن وأي  ،به  ،شمئـتهوِ هن ـتن رادي إن  بن سي بمي     ذي ـياهن  ،اتوقاخأ بن عاقُ عيى تي  ة  بي ـعاقن تي ـُِ  هُ ميُ راان و

 ج  عيى اليي  شاءُ ء يف اليقت الذي يي كيا شاكان  هيا شاءي 
ّل و ياد   زن  مرن ِ  غي  ،شاءُ الذي يي  هن

 ،هاارن قووأي  رضن اخأي يف السياوات و ذ  ياهن  هُ ـايُ وي ي  وُا  هُ ِرُ وأي  ،ر  خُّ أي ـوّل تي  م   ُّ قي ـوّل تي  ،صان  ق  ـيُ 

  ؛هن ـاتن رَ ذي   ولعالي ا اءن جزي أي  رن ـويف اائن  ،ي  والجي  مارن ويف البن  ،داتي م  وِا عيمدا وِا تي  رضن ويف اخأي 

                                                 
 .القائُل هي عب  اهلل ب  عيرو (  1)
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 م  دا ويُ هُ ر  صي دا ويُ بُ ـي  قي ـيُ 
  .همدا ِا يشاء ُث  ن

 رحية   يء  ش كَل  عي ان ووي  ،اع د   يء  ش ى كَل صي ح  وأي  ،ايي  عن  يء  ش ل  بكُ    أحاطي وقي 

 عُ يي س  بل يي  ،عيمه بهُ ـتي ش  ـعيمه وّل تي  يُف تي خ  هّل تي  ،صياتي اخأي  هُ عُ ي  اي  عي ان ووي  ،وحكية  

ـنُّ ن دا عيى اتن غي اختّلف لُ ا بدي مجي جن لي   هُ ـوُ ين غ  ـوّل تُ  ،ع  ي  ع  اي  ع  ي  اي  هُ ـيُ غي ش  ـّل يي ه ،داحاجاتن تياي

م  لماحن بإن ن (1)مُ رَ ـبي ـتي ـوّل يي  ،اليسائلن   ُ ري ث  ـكي    .ي الماجاتون ذي  الـُييم 

  ن خرعيى الَص  ،يداءن الَس  ييةن النَ  مبي بن رى دي همي  ،ماتـرئن يمع اليي بجي  هُ رُ بصي  وأحاطي 

ى اي خ  وأي  رَ الس   عي ُ يي  ؛ة  ـمي ـّلين عي  هُ عن ي  رُّ ـوالس   ،داد   ه شي عن ي  مُب هالغي  ،اءن ييي الظَ  ميةن يف اليَ  ،اءالصيَ 

 ،تاهُ اي ك به شي رَ ـمي تي ـول  تي  ،هن ـبقيبن  ري ـوي وخي  ،العب  يمرُ ِا ايويى عيمه لي  رُّ ـهالس   ،ر  ـالس    ي ِن 

 .ت كذا وكذاق  كذا وكذا يف وي  يبهن بقي  رُ ـوُ خ  مي أيه اي   ُ يي ع  همي  ، ُ ع  بي قيبه ب ر  ـوُ خ  ِا ل  يي   نهُ ى ِن خاي وأي 

وله  ،عيةُ وله الن   ،وله ال يما واخآخر  ،والمي  يُك وله اليُ  ،رُ ـِواخأي  يُق له الخي و

 مي وبن  ،هُ ـيُّ ـكُ   ُ ي  المي  هُ ـولي  ،هُ ـيُّ ـكُ  يُك له اليُ و ، ُ سي المي  وله الثناءُ  ،ُل ض  الاي 
لمه إن و ،هيُّ كُ  رُ ـمالخي  هن  ن

ت اعي وي و يء ،شي  كَل  هُ ـيتُ ح  ري  ت  عي ان ووي  ،يء  ش كَل  هُ ـتُ  ري ت قُ ييي شي  ،هـيُّ ـكُ  ِرُ اخأي  عُ رجي ـيُ 

 حي  ل  إلى كُ  هُ ـيتُ ع  ـين 
 
 ُج ر  ـاي ـويُ  ،اذيب   رُ ـان غ  ـيي  ،{ڳ ڱ     ڳ   ڳ       ڳ     گگ   گ گ   ک  ک  } ـي

 كي  رُ ـبُ ـج  ـويي  ،ارب  ـكي  ُف ـكشن ـويي  ،اهيً 
 ـويُ  ،امر  سن

 ، ي لاًّل د  ـويي  ،ّل  جاهن   ُ ي  ـعي ـويُ  ،اقمر  ي هي ـغنن

ي ـشان يي و ،اي عاري  كُس ـويي  ،اع  ـجائن  عُ ـشبن ـويُ  ،ام  ـعاين  كُّ ـاُ ـويي  ،ااني د  لي  مُث ـغن ـويُ  ،مراني حي   ُ رشن ـويُ 

ُِ ويُ  ،اريض  ِي  ُِ ويي  ،اتائب   ُل ـبي ـق  ـويي  ،ىي  ـتي ـب  ـعايف  ِ   رُ ُص ـن  ويي  ،ان  مسن جزي   ق  ـيي و ،اِظيي
 ،اار  بَ ـجي   ُ صن

ِ   عُ رهي ـويي  ،ة  عي و  ري   ُ ِ  ؤي ـويُ  ،ير   عي  رُ ـتُ س  ـويي  ،ر   ـثي ـعي  مُل ـقن ـويُ    .آخري  عُ ضي ويي  ،اأقيا

 يمل قبلي ال ُل يي إلمه عي  عُ رهي ـيُ  ،هُ عُ رهي ويي  طي س  القن  ُض خان يي  ،بغي له أن ينامي ن  ـوّل يي  ،ّل ينامُ 

 حات  ب  س   ت  رق  ح  أل ه  ف  ش  لو ك   ،ورالن   ه  ـجاب  حِ »، اليملعيل  ار قبلي دي لنَ ا وعيُل  ،اردي النَ عيل 

 لِ ياللَّ  اء  حَّ س   ،ة  ـها نفق  يض  ـغِ ـمألى ال ت   ه  ـين  ـمِ ي  »و ،«هِ قِ لن خ  مِ  ه  ر  ص  ب   ليهِ ى إِ ه  ما انت   هِ ـهِ ج  و  

  .«هِ ـنِ ـميا يف ي  م ض  غِ نه لم ي  فإِ  لق  الخ   خلق   منذ   ق  ف  ـنم ما أ  ت  ـيأرأ   ،هاروالنَّ 

 بي العن  ييُب قُ 
 مي   بن مدن ياصن يي و ادن

 ضي بقي     يدي عقُ ِي  ِيرن اخأُ  ةُ ـَِ زن وأي  ، هن
 ا يمع  ج رُض اخأي  ،هرن  ي وقي  هن ـائن

                                                 
َرم( (1) بـي تـي .قيله  )ّل يـي لُّ ُر ويييي     أي ّل ييضجي
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 ـمي دا بن كيَ  هن ـايياتن  ُض قبن ـيي  ،هن ـيمنن مي ـبن  ات  يَ وين ِي  والسيياُت  ،القماِة ييمي  هُ ـتُ ـبضي قي 
 واخأرضي  ، ه ن

  يما ولال ُّ  أيا الذي ب أُت  ،كين أيا اليي  ،كين أيا اليي   قيلث  ي ، َ هُ زُّ ـدُ ـيي   َ ثُ  ،خرىاخأُ   ن ـبالمي 

  .داأتُ  ي ها كيا بي م ُ عن وأيا الذي أُ  ،اك  شمئ  ـتي 

 غ  ـيي  أن   ذيب   هُ يُ عاظي تي ـّل يي 
 هن ـواتن ااي أهلي  لي أنَ  ،دامي ـون ـعيُ  دا أن  لُ أس  يُ  وّل حاجة   ،هُ ري ان

ِند  ِا  ل  ُج ري  يبن تقى قي   كاييا عيى أي دُ ـنَ   وجن دُ سي ي    وإن هُ وآخري  هن خيقن  لي وأوَ  هن أرلن  وأهلي 

ُِ  زادي   بن يقي  رن جي ه    كاييا عيى أي دُ ـنَ   وجن دُ يسي   وإن هُ ري وآخن  هن خيقن  لي أوَ  ولي أنَ  ،اه شمئ  كن ي  ذلك يف 

ُِ ذلك ِن  صي قي ل ِند  ِا يي ُج ري    دُ يسي وإن  هن رلن أي  وأهلي  هن ـواتن ااي أهلي  ولي أنَ  ،اشمئ   هن ـيكن   

ِي دُ ـمَ د  وحي نَ وجن   شمئ ا،   دُ ـتي ـم  ـ  و
يكهن ُِ كاييا عيى أهجر قيبن رجل  ِند  ِا يقصي ذلك ِ  

ِي دُ ـمَ د  وحي نَ   وجن دُ يسي وإن  هن رلن أي  وأهلي  هن ـواتن ااي أهلي  ولي أنَ    دُ سي   ويابن دُ طبي وري   دُ ـتي ـم  ـ  و

 ًّل كُ  ىوي عي أي ـهي  ليهُ أي هسي  واح       ـعمقاِيا يف صي 
ال قي ـث  ه ِن ن ي ذلك ِيا عن  صي قي ـِا يي  هُ تلأي سي ند  ِ ِن

 ،أقّلم   -ضي ال يمانقي ـإلى أن تي   ت  جن م  وُ ِ  حن -دا يَ كُ  رضن اخأي  جاري ش  أي  نَ ولي أي  ،   رَ ذي 

 ـهكُ  ،اد   ي ِن  ِ  بع ه هُ  ُّ يُ تي  ر  ـمُ ب  أي  ابعةُ  هُ وراءي  والبمرُ 
اد  ي وذلك الين  قّلمن بتيك اخأي  بي تن

ـنـول  تي  ادُ  ي الين   ي ـان ـويي  قّلمُ مت اخأي ـنن ـاي ـلي  ى الخالق ياُت ين كي     ـاي
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  هُ نى كيياتُ اي ـتي  وكمفي  ،ت 

 اادن ـناء والنَ بالاي  حقُّ هدي أي  ؟!وهناية   له ب اية   خييُق واليي  ،دايةلدا وّل ين   ايةي ّل بن  وهي، 

 خييق؟ اليي  ري غم اليخييُق  ـيانن ـيُ  وكمفي 

،ش هُ ـبيي ـالذي لمس قي  هي اخأوُل  ،ش هُ بع ي  الذي لمسي  رُ واخآخن  يء  الذي  والظاهرُ  يء 

ى يء  ش هُ ـويي دُ  الذي لمسي  والباط ُ  يء ،ش هُ هيقلمس 
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ   .ت 

،غن تُ ـِ  اب رُ صي ي  وأي  ،ري كن ولى ِ  ُش وأي  ، ي ين   ُح ِي  قُّ حي وأي  ،ب   عُ ِي  قُّ حي وأي  ،ركن ِ  ذُ  قُّ أحي 
ي
 ي

ِي ِي  ُف أي روأي  ِي اي ع  وأي  ،لئن   ُا ِي  جيدُ وأي  ،كيي     ، قي ـتي ـ  ايِي  ع ُل وأي  ، صن   قُ ِي  مُ ري ك  وأي  ،ر ن   قي ى 

 ري    ـقُ  بع ي  هُ يُ ا  وعي  ،هن يين عن  بع ي  هُ يُ كُح 
ِي  ،هن ـتن  ـغ  و

ِي  ،تهن زَ ع  عن  هُ ـتُ ري ـان  يي ك  ع  حن  هُ ـعُ ن  و
ُِ  ،تهن  هُ ـتُ اّليي و

  .هن ـحيتن ه وري ـحساين ع  إن 

 ع  ـضائِ  هِ ـيد  ـل   ي  ع  ال س   و  الَّ ــك          ب  واجِ  ق  ـح   هِ ـليـع   ادِ ـبعِ ـل  ـا لِ ــم     

 د  ـ  عـِببوا ف  ذ  ـع   ن  إِ       
 ع  الواِس  ريم  ه وهو الك  لِ ض  ف  بِ ف         ا وـم  ــع  ـأو ن   هِ ــلِ
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 ـنن والغي  ،له هّل ي َ  ردُ والاي  ،له ريكي ّل شي  ُك ين وهي اليي 
ُّ
ل  وي هّل  ي ُ والَص  ،دمر لههّل ظي  ي

 ين والعي  ،له بةله وّل صاحن 
ُّ
 بمه له وّلهّل شي  ي

َ
ي ين  يك  ُِ  وكلُّ  ،دهج  إّل وي  ك  هالن  يء  شي  كلُّ  ،له اي

ه اضين إّل ب واعي ل  يُ  ،إّل هضيه نقوع  ُِ  هضل   وكلُّ  ،إّل ظيه ص  قالن  ل  ظن  وكلُّ  ،هإّل ِيكُ    زائل  

 غويي  جاوزُ همتي  ىصع  ويُ  ،رُ كُ مش  ه واعُ يُ  ،هتن يكوح هإّل بعيين  عصىي ول  يُ  ،هورحيتن 
 كلُّ  ُر،ان

 ،ايسن النُّ  وني دُ  حالي  ،امظ  ـحي ى يي وأد   ،دم   شي  أقرُب  ،ضل  نه هي ِن  عية  ين  وكلُّ  ، ل  نه عي ِن  ة  يق  ين 

خي  ،يياصن بالنَ  ذي وأخي  ُِ  هالقييُب  ،اخآجالي  تبي ـوكي  ،اخآثاري  وييسي ه  ي عن رُ والس   ،مة  ضن ا  ـله 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  } ،ه كّلم  ذابُ وعي  ،واؤه كّلم  عي  ،عن ه شداد    ُب م  والغي  ،عّليمة  

 ،يير   عن ها كلُّ  َل مي يي ال   ااتن هذه الص   أييارُ  ت عيى القيبن رقي هإذا أش  ،{ۇئ ۆئ ۆئ

  .بار   ه عن وّل تنالُ  ،بالبالن  ورُ خ  هذا ِا ّل يي  ءُ راووي 

 يماه ويف  يف دُ العب وهي ييرُ  ،واخأعضاءي  هي واليج   القيبي  رُ ني  يُ  الذكري  أنَ  :قصود  والم  

 .القماِةن ييم الربزخ ويف 
 

 

 ،رهان  وبُ  ه ولدا يير  ه وأقيالُ أعيالُ  خرُج تي  العب ن  يف قيبن  اإلييانن  ييرن  بن سي وعيى حي 

ىت إلى اهلل  ي عي ه إذا صي أعيالن  ييرُ    يكينُ ِي   ي نماليؤِ ِ  نَ إحتى 
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  ،لشيسن ير اكنُ  ت 

وهكذا يكيُن ييُرُه الساعي بم  ي يه عيى  ،╡هبا عيى اهلل  مي  ن ه إذا قي وحن رُ  يرُ كذا يُ وهي 

راط،    .ّلنكـتُّ يمه الوعي  ،تعانُ س  واهلل تعالى اليُ  ،القماِةن  ييم ه يفوجدن  ييرُ  كذا يكينُ وهي الص 

ِي  ،ائاةن الوَ  عاِةن  ريُق وطي  ،ريِاخأ كر رأُس أن الذ   :السابعة والثالثون   هيي  ،ّليةاليي  نشيرُ و

  جن يي   ╡ه ب  عيى ر ل  ُخ    ولمي  ر  هيمتودَ  ،╡عيى اهلل  خيلن ال ُّ  له باُب  حي تن   هُ له همه هقي  حي تن هُ 
  .يء  شي  ه كلُّ هاتي  ╡ه ه ربَ هاتي  وإن   يء ،شي  َل كُ  ج ي وي  ╡ه ربَ  ج ي وي  هإن   ،ري ُ ِا يُ  عن ه كَل 

هإذا  ،╡اهلل  كري إّل ذن  ـةلبتَ أ يء  ها شي  ُّ سن ّل يي  ـة  هاقي وي  خَيـة   يف القيبأن   الثامنة والثالثون

كرُ  صاري  هدذا  ،له ع  ـبي ـت سانُ والي   ،اخأصالةن  ريقن بوي  رُ ـاكن هي الذَ  يكينُ  بممُث  القيبن  عاري شن  الذ 

ّل بن  اعزيز   ،ّل ِال  ا بن ـه غنمً صاحبُ  همكينُ  ـة،اقي الاي  ـينن غويُ  ،ةي يَ خي ال  ُّ ُس ـالذي يي  هي الذكرُ 

 ِع  مر  ـقـه ،ذلك ي بض   ـدهي   ،╡اهلل   ع  ذكرن ّل  ـإذا كان غاهن ـه ،يوانن ا بّل ُا ـ دمبـِي ، شمر   عي 
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  .هشمرتن عي  ِع كثر ن  حقمر   ،هِع ايواين  ذلمل   ،هن ـتن  َ جن  كثر ن 

 تي ـج  اليُ  ُق ر  ـاي ـويُ  ،قي ر  اـتي ـاليُ  عُ يي ج  يي  كري الذ   أنَ   التاسعة والثالثون
 ويبيع  ُ  ،عم ي الب ُب قر  ـويُ  ،عي ين

 كلُّ  ذاُب والعي  ،هزوِن ه وعُ ييِن ه وهُ ه وإرادتن   قيبن ِن  عيى العب ن  قي ِا تارَ  عُ يي ج  همي  ،يبي رالقي 

 يف اجتياعن  م ُ عوالنَ كلُّ المما   والمما ُ  ،دا لهراطن وايان  ،عيمه داـشتُّـتن تيـو ،داـتن ـقرن ا  ـيف تي  بن العذا

 واخأحزانن  ،ييمن والغُ  ييمن   الدُ يمه ِن عي  تيعي اج    ِا ُق ار  ـويُ  ،هه وإرادتن زِن ه وعي ـي  وهي ه يبن قي 

ِي يظن ـظُ ُح  تن ي  ـعيى هي  والمسراتن  ه ييبن   ذُ عيمه ِن  تيعي ا ِا اج  أيض   ُق ر  ـاي ـويُ  ،هبن ـوالن ه و

 يي ض  ـى وتي ّلشي ـتي ـعنه وتي  ساقطي تي ـحتى تي  ،هزارن واياه وأو  وخي 
عيى  تيعي ا ِا اج  أيض   ُق ر  ـاويُ  ،َل من

يى ا كان أق  يوكيَ  ،بع  ارَيـة   ة  ـيَ رن له اي  ُث عي ب  يي  ّل يزاُل  إبيمسي  هإنَ  ،موانن الَش    جن ن ه ِن ـربن حي 

 سبن بمي  ،كة  ي  شي  وأعظ ُ  وأكثرُ  ُف ـة أكثي ـريَ له كايت الَس  ا به وإراد   ـعيق  تي  ش َ وأي  ´ ا هللـطيب  

ِي  ِا عن  العب ن    .رن ـكالذ    وامن إّل بن  يعن هذا الجي  اريقن إلى ت بملي وّل اي  ،واإلراد ن  مرن الخي  ياد  ِ  

ِي و موانُ نه الَش ها ِن  ُ ع  ـبي ـالتي يُ  إلمه اخآخر ي  ُب ر  ـقـه يُ هإيَ  عم ي ه البي ـقريبُ ـوأِا تي  هّل  ،ُل اخأ

  ُ عظُ وتي  ،ماال ي هن ـنن ـيف عم غرُ ص  ـتي  ئذ  ـمني همن  ،هادا وحضري حتى كأيه ق  دخيي  كرن بالذ   ُج ييدي  يزاُل 

  .ه اخآخر ي يف قيبن 

 وهن  ،إلمه القريبي   ُ ـبع  ـويُ 
ي
 ال ُّ  ي

ي
ى تي ـِي  اخآخر ي  هإنَ  ،ر ن   اخآخن يى إلمه ِن أد   يما التي هي

  بي رُ ـيا قي كيَ  ،يماال ُّ  عنهت  ي عُ ـبي  ،ه  قيبن ت ِن ـبي رُ ـقي 
ِي   ِن    ي ـعُ ـبي  رحية  هذه 

ِي   ِن  وّل ،رحية  هذه 

  ، واهلل اليستعان.كرن الذ   إلى هذا إّل ب وامن  بملي اي 

ه ـ تـهاتي  اإذا كان يائي   والقيُب  ،هـتن ني ه ِ  ان ظُ يقن ويُ  ،هيِن   يي ِن  القيبي  هُ ـنب  يُ  الذكري  أنَ  :األربعون

  َ شي  ،هيِتن ه يف يي ـِا هاتُ   ي ين وعي  ظي هإذا ااتمقي  ،رانُ س  عيمه الخُ  ُب وكان الغالن  ،رُ تاجن واليي  باُح اخأر

 ـما بي ح  وأي  ،ري زي ـئ  الين 
 يةي الغا   إنَ ه ،كربالذ  ه إّل تُ ـقظي ـيي  ُل مُص وّل تي  ،ههاتي  ِا كي  ري تي واا   ،هرن يُ ة عُ ـمَ ـقن

 ـث يم  يي 
  .مل  ـقن

ر إلمدا التي شيَ  واخأحيالي  عارفي اليي  رُ ثين ـتُ  جر   شي  ري ـأن الذك :الحادية واألربعون

 ،جر ن يك الَش يت تن ظُ يا عي يَ وكُ  ،كرن الذ     شجر ن ها إّل ِن يارن ثن  ل  ـمإلى يي  هّل ابملي  ،كينالن الَس 

إلى  قظةن ـدا ِ  المي كيَ  قاِاتن ـاليي  رُ ـثين ـيُ  رُ ـكهالذ   ،دالثيرتن  كان أعظ ي  ،داأصيُ  وراخي 
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بنيه التي  تُ وقاعن  قام  ـِي  كل   وهي أصُل  ،يحم ن ـالتَ   المائطُ  ىبني ـكيا يُ  ،عيمدا قامُ ذلك اليي  ييـنـ 

 ي  ل  يُ  ظ  قن ـل  يستمن إ وذلك أن العب ي  ،هعيى حائون  قُف الَس  وكيا يقيمُ  ،هُأا  عيى 
 ه قوعي ن  ـكن

،مِنازل الَس    .هُ ـأو ِيتُ  القيبن  ييمُ  هالغايةُ  ،مي كيا تق َ  كرن إّل بالذ   ظيستمقوّل  رن

ِي  قريب   ري ـكن االذ   أنَ   الثانية واألربعون ِي  ،هن يرن ذكُ ِ   ِي ـمَ ـعن وهذه اليي  ،هُ ـعي ِي  هُ يرُ كُ ذ  و  ـة 
 ة  ـمَ ـعن

ِي ـغي  ة  خاَص  ِي  ،العاِة ةن حاطي واإلن  ي ن العن  ةن ـمَ ـعن مر   ـبَ مي واليي  ةن ـّليوالين  بن ر  بالقُ  ة  ـمَ ـعن هدي 
 ةن

 ري ص  ـالنُّ و
ک ک  }، { يئ جب حب ی جئ حئ مئ ىئ}  كقيله تعالى ،مقن ـيهن والتَ   ن

ِ  هذه  رن ـاكن وليذَ ، {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }، {ہ ہ ہ ہ } ،{ک 

 لدكيا يف الم يث اإلن  ،ر  ـواهن  مب  صن يي  ةن ـمـعَ اليي 
 
ي ب ت  ك  رَّ ـح  رين وت  ك  عبدي ما ذ   ع  نا م  أ»  ي

 س  جال  م   هل  كري أ  ذِ  هل  وأ  »  آخر ر  ـثويف أي   ،«تاهف  ش  
 ل  ه  وأ   ،تيديازِ  هل  كري أ  ش   ل  ه  وأ   ـي،تِ

 ـام  ر  ـك   هل  ي أ  ـتِ طاع  
ي ن  إف ،هميب  بِ أنا ح  إن تابوا ف   ؛تيم  ح  م من ر  ه  ط  ـن  ـق  يتي ال أ  عِص م   هل  وأ   ،يـتِ

ب صائِ م  ليهم بالـبت  أ   ؛همب  ـيـبِ نا ط  وا فأ  وب  ت  ـن لم ي  وإِ  ،رينطه  ـتالم   ب  حِ وأ   ،ابينالتوَّ  ب  حِ أ  

  .(1)«عايبرهم من الم  ه  ط  أل  

 ِي  اكرن ليذَ  ةُ يي الماصن  ةُ ـمَ عن واليي 
،ا شدي دُ بن ش  ـّل يُ  ة  ـمَ ـعن  وي  يء 

 ةن يي الماصن  ةن ـمَ ـعن ِ  اليي  صُّ خي ي أي هن

 م  لييُ 
 وهن  ،يقن ـتَ ـ  واليُ سن

ي
 ـِي  ي

  ُ يي ع  ـيا تُ يَ وإن  ،ةُ اي دا الص  نالُ وّل تي  ، باري دا العن كُ  رن ـّل تُ  ة  ـمَ ـعن

ِي  ،وقن بالذَ  بم  و ،ث ي م  واليُ  ي ن  ن القي  م ي ـبي  يممز  همدا تي  ب ي الع   بن مي صن ل  يي  ن  إن   ام  ـ  قأي  ةُ ـلَ زن ـوهي 

اهي ضي يُ  يل  يُ يف ُح  عي قي ّل وي وإن  ،عبيدواليي   ن العابن و ،خييقواليي  قن ـالن بم  الخي و ،ب والعي  ب  الرَ 

 ُج وُ   ُ م  عي  ب  رَ ـال يدي ُج وُ  وأنَ  ،يدُج اليُ   ن  ي بيح   يم ي ـاهي به القائن ضي يُ  ماد  أو ات   ،ارىصن به النَ 
 يدن

 ،ب ُ ـهي العي  بُّ رَ ـبل ال ،ق  وحي  ق  ـي  وّل خي  ،   ـب  ـوعي  ب    ري هُ ن ي عن  بل لمسي  ،يداتيُج يي هذه ال

ن الييالظَ  قيُل ـا يي عيَ  تعالى اهللُ  -ه زَ ـني ـاليُ  قُّ ـهي المَ  هُ ـبَ شي اليُ  يُق والخي  ،هي الربُّ   ُ بوالعي 

 .-ابمر  ا كي يً ـيُ  ون عُ احن والجي 

ِي كُ ـل  يي  ن  أيه إن    ُ والمقصود           ـب  العي  عي   
 صي     قم ي عي   ن

  انُ وي ي  ى عيمه ُا يلي ـتي ذا اا  وإّل هإن  ممة  من

                                                 
ميمة ( 1) قـيل اهلل تعالى يف ـبعضن »  ل  أقـف عيمه يف كتب الم يث اليسـن  ، وقال شمُخ اإلاّلم اب  ـت ـي

ذي ِ   ُكتبن أهل الكتاب. ايظر   «الكتب ... َيا أُخن ُر ِ  ه، هالغالُب أن يكين اخأـث ـري كي ريَة» هذي  (.343)ص «العقيد ال ُّ
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  . َ بُ وّل مادن واّلت   يلن يُ المُ  بابي  جي لي وي  هن سن ا  ـ  يي ه وعي رن ك  يره ع  ذن كُ ذ  بيي  بي وغا ،كرن الذ  

 لن معيى الخي  لي ي  والمي  ،ِيالاخأي  ةي ـقي ـاي ـويي  ،ابقي الر   تقي عن  ُل ع ن يي  ري ـكالذ   أنَ   الثالثة واألربعون

  قال يف ِي  م أنَ  َ قي ـوق  تي  ،╡يف ابمل اهلل  مفن بالَس  ربي الَض  ُل ع ن ـويي  ،╡بمل اهلل يف اي 

ِي   ل  ـوهو على ك   ،مد  لك وله الح  ه الم  ل   ،ال شريك له ه  وحد   ،ال إله إال اهلل»     رَ ييم ِائة 

 س  ح   ائة  ت له مِ ب  ـتِ ـوك   ،ابق  رِ  شرِ ع   دل  كانت له ع   ،ديرق   يء  ش
 ـئ  ـي  س   ائة  ت عنه مِ ي  حِ وم   ،نة 

 ،ة 

  .الم يث «يمِس حتى ي   ه  ا من الشيطان يوم  رز  وكانت له حِ 

 ع  ب  أبي الجي  ع  اال ن  ،عيشن يما ع  اخأي ال ُّ  يأب ب ُ اوذكر 
قال  قمل خأبي   ن

 سي يي  ق ِائةي  أعتي ّل  ُج ري  نَ إن »  ¢ ال رداء
 يي سي يي  ِائةي  نَ   إن ة قالي 

ِي  ة   هضُل وأُ  ،ر  ـكثم ل  ُج ال ري ـِ  

 حي أي  لسانُ  زالـّل يي  أن  و ،باليمل والندار وم  زُ ـي  ِي  ييان  ِ  ذلك إن 
 ب  ـط  ك  ري  ن

 .«╡ اهلل كرن   ذن ا ِن
ن »  سعيدِي  ب ُ اوقال   إل بُّ حي بممات أي س  تعالى تي  اهللي  ُح ب  اي ن أُ إلي

َ
  َ هُ دي  ي عي  قي يان ن أُ ِ  أي  ي

  .«╡يايمر يف ابمل اهلل دي 
ِي   ُ ـبـرو وعـاهلل ب  عي عب ُ  يسي ـوج ن إلن   يدـسعـب  ِ اهلل  ُ ـقال عبـه ،عيدس  ـاهلل ب  

 إن  بُّ حي هلل وّل إله إّل اهلل واهلل أكرب أي  اهلل والمي  ابمان»همه  يف طريق  هأقيلي  ذي آُخ 
َ
  ِن  لي

ن هقال عب  اهلل ب  عيرو ،╡مر يف ابمل اهلل ـياين   دي هُ دي  ي عي  قي يان أُ أن    ريق  يف طآخُذ ن   إلي

 إل بُّ حي   أي دُ قيلُ هأي 
َ
  .«╡ل اهلل يف ابم ملن عيى الخي   َ هُ دي  ي عي  لي حين أي أن   ِن  ي

 ،كمعمالِ أ   كم بخيرِ ـئ  ـنب  أال أ  »  ملسو هيلع هللا ىلصقال رايل اهلل  وق  تق م ح يث أبي ال رداء قال 

 ،به  والذَّ  ِق رِ الو   نفاِق ن إِ لكم مِ  وخير   ،مك  جاتِ ر  ها يف د  عِ رف  وأ   ،مك  ـليكِ م   ند  زكاها عِ وأ  

يا    بيىقاليام؟ ك  عناق  بوا أ  رِ ضـهم وي  اق  ـعن  بوا أ  رِ ض  ـكم فت  وَّ د  وا ع  لق  ـن ت  لكم من أ   ر  وخي

  .  صممح اإلانادوقال الماك  ،والرتِذيُّ  ،ِاجه رواه اب ُ  ،«اهلل رذك :قال ،رايل اهلل

ِي  اهللي  ري ـكي هيا شي  ،كرن الشُّ  رأُس  ري ـأن الذك  الرابعة واألربعون  ري ـكي وذي  ،هر  كُ ذ  ل  يي     تعالى 

 
ُّ
 عي تي ي  يعي ق  أي  ب  ري يا »  قال ’   أن ِياىيي ا  ب  أي  ي ن ع  زن  البمدقي

َ
ي عيى نلَ ا ه ُ كثمر   ي

ني يت  ِس وإذا ن   ،ارتني كثير  ك  ا فقد ش  ني كثير  ـرت  ك  فإذا ذ   ،ارين كثير  ـاذك  »  ا قالك كثمر  كري ش  أن أي 

  ،«نيرت  ف  فقد ك  
ُّ
  قال ،ّلمع  عب  اهلل ب  اي  «ييانب اإلن عي ُش » كتاب ا يفأيض   وق  ذكر البمدقي
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 زال  ـال ي   :فأوحى اهلل تعالى إليه أن؟ نبغي لكـكر الذي ي  ما الش   ب  يا ر  »  ’ قال ِياى

قال: وما  ،فيها رك  ك  ذ  أن أ   ك  ل  جِ أ   على حال   ين أكون  إِ  ب  ر   : ياقال ،كريا من ذِ طب  ر   ك  لسان  

 ؟أقولفما  : يا رب  قال ،ن كان: وإِ فقال ،لتـط أو إذا ب  ا أو على الغائِ نب  ـج   : أكون  هي؟ قال

 ـن  وج   ،حمدكبحانك وبِ س   :تقول :قال
 .«ني األذىقِ ك ف  حمدِ حانك وبِ ب  وس   ى،ذألي اـبنِ

  ول ،«هن ـحماين أي  ل  تعالى عيى كُ  اهللي  يذكرُ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رايل اهلل »  قالت عائشةُ   ُ قلت

 ري داطي  الن تعالى يف حي  هُ ـربَ  رُ ـذكُ ـعيى أيه كان يي  وهذا ي لُّ  ،ِ  حالة   حالة   ث ن ـتي س  تي 
 هن ـتن

 ـنابي وجي 
َِ  ،هن ـتن  ـَِ خأُ  عي ري شي  ولك    ،عنهُ  كيميي     حي أي  هُ  ُ شاهن ـ  يُ كُ ـ  يي هيي  ييخي ال التَ ا يف حي ـوأ

 هن ـتن

ِي  لُّ  ُ ـِا يي  هُ ع ي ـوبي  ييخي التَ  قبلي  ذكارن ِ  اخأي   ع  اّل زي ن عيى 
 ن ي ه عن ل بخن وأيه ّل يُ  ،رن ـكبالذ   ناءن ـتن

 ِخأُ  عي ري شي وكذلك  ،ة وبع هااجي المي  قضاءن 
هن    هُ أح ُ  اع أن يقيلي يي الجن  عن ي  كرن الذ    ي ِن  تـن

  .«ناـقتي زي ِا ري وجن ب الشمواني  ا الشمواني ـنـبـن  ـاليد  جي  ،  اهللس  بن »

 َِ كر عيى ا وأ  ؛بن ي  بالقي  هُ ري ـكـأيه ّل يُ  يبي هل هّل ري اخأي  اعن يي وجن  اجةن المي  ضاءن قي  سن ا  ـيي الذ 

يي ه ،إلمهشيء   بُّ حي   هي أي ِي  رن ك  ع  ذن  هن ـقيبن  رُف صي  هُ ـنُ يكن ـوّل يُ  ،ر  ـك  ِ  ذن  هـبن لقي    َ ـبُ خأيه ّل

   كيا قال القائل ،مالباليُ  اما  ـين ك  ـتي  لكاني  هُ ـسمايي ين  القيُب  في ي  كُ 

 لِ ـاقِ على النَّ  باع  أبى الط  وت            م ك  ـان  يس  نِ  لِب ـالق   ن  مِ  راد  ي  

 َِ هلل ا بنا إلمه رايُل  ي ـلنا وّل يي  ا شرعي ِيَ  يمسي ه ةن عيى هذه المالي  انن سبالي   رُ ـكا الذ  هأ

 اهلل تعالى إنَ »  يلذي وقال عب  اهلل ب  أبي الدُ  ،€ ِ  الصمابة ل ع  أح   قن وّل يُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

  .«إّل عيى الخّلء ،حال   ل  عيى كُ  ري ـذكي ـيُ أن  بُّ من ـويُ  ،يقيف السُّ  ري ـكي ذ  ـن يُ أي  بُّ من مُ ـلي 

 ـبي ـاقي ري واليُ  ،ماءن المي  ارُ عي ش  ال ااتن يف هذه المي كاي ويي 
 يي ـع  ـوالن   ،ةن

عيمه يف هذه  ةن

  يهوي  ،المالة
هبذه  ُق ـوالّلئن  ،اهب يمُق ـِا يي  بن سي مي بن  حال   ل  ـكُ  رُ ـك  هذن  ،كرن الذ   ل  جي   أي ِن

 مي المي  يبن بثي  عُ ـنُّ ـقي ـالمال التَ 
 ـعيي ـين  كرُ وذن  ،هُ جّللُ وإن  ،ِ  اهلل تعالى اءن

إلمه  هن ـساين حعيمه وإن  هن ـتن

 ؤ  اليُ  و   ُ هذا العي  راجن خ  يف إن 
 قن ـلي بي الذي  ،ي لهذن

ي
 هن ـروجن ُخ  مرن مسن ـيف تي  ةُ عيي ـهالن   ،هُ ـيي ـتي ـهمه لقي  ي

 .يف التغذي به عيةن كالن  

 ـوكان عي
ُّ
 ي ـة لـعيي ـلدا ين  اـي»  وقال هُ ـوني ـب حي سي ـِي  ّلءن ِ  الخي  جي ري ـأبي طالب إذا خي  ب ُ  ي
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 ـى هن قي بوأي  ،هُ تي ذَ ـني لي اقي هلل الذي أذي  المي ُ »  وكان بعض السيف يقيل ،«ها ري قي  الناُس  عي ُ يي 
َ
 ي

  .«تهرَ ضي ِي  ين  عي  بي ذهي وأي  ،هُ ـتي ـعي ناي ِي 

ِي  ةن عيهذه الن   ري ـكي ذي  ،ياعن الجن  حالي  هُ كرُ وكذلك ذن    ل  جي أي ِن  وهي  ،هبا عيمه  َ التي 
  عي ين

  .كرن الشُّ  ُج هائن  هن ـيبن ـ  قي ِن  اهلل تعالى عيمه هبا هاجي  يعيةي  ري ـكي هإذا ذي  ،ال يما

 »  ليعاذ ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ،كرن الشُّ  رأُس  كرُ ذ  ـهال
ِ
 فال ،كـب  حِ عاذ إين أل  يا م   واهلل

ع يي هجي  ،«تكباد  عِ  نِ س  وح   ك  رِ ك  وش   ك  كرِ ي على ذِ ن  عِ أ   : اللهمَّ صالة كل   ر  ـب  د   أن تقول   نس  ـت  

ائ ائ ەئ ەئ   ى }  بمنديا يف قيله تعالى ´ كر كيا جيعكر والشُّ لذ  بم  ا

  .ّلحوالاي  عاد ن الَس  ياعُ جن  كرُ والشُّ  كرُ هالذ  ، {وئ

ِي ـتَ ـالخيق عيى اهلل تعالى ِ  اليُ  أكرمي  أنَ   الخامسة واألربعون ا طب  ري  هُ ـسايُ لن  زاُل   ّل يي قم  

 ،لجنةا خيلي له دُ  ت  بي وجي قيى أي ـهالتَ  ،هُ عاري شن  هُ ذكري  لي عي جي و ،هن ـدمن ـِره ويي يف أي  قاهُ يه اتَ هإن  ،بذكره

 ،╡ِ  اهلل  ربي له القُ  ُب يجن ـيُ  رُ ـكوالذ  ، جرُ واخأي  وهذا هي الثياُب  ،ِ  النار جا ي والنَ 
  .وهذه هي الينزلة ، يهى لي لاي والزُّ 

ِي   ِن سميناآلخرة على قِ  ال  مَّ وع   ِي وِن  ،يابوالثَ  جرن عيى اخأي  عيُل   يي ند     ند  

ق سابن ـويُ  ،عن  اهلل تعالى ةي لي نزن واليي  ةي ميي ان ه اليي غمري  ُس ناهن هدي يُ  ،ةرجي وال َ  ةن لي نزن عيى اليي  عيُل يي 

ی ی  }  تعالى ه ي  يف قيلير  المي يعم  يف ُا وق  ذكر اهلل تعالى النَ  ،ِنه ربن إلى القُ 

 يرن ُج اخأُ  ّلء أصماُب هدؤ ،{ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 نزلةن اليي  هدؤّلء أصماُب  ،{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }  قال ث َ  ،يابن والثَ 

رب عيى الخي  ف  و  هذا عي   هقمل ،{ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }ث  قال    ،ربوالقُ 

الذي   د اءُ وأهن  الَش  ،يقينالص    عند  بأهن  ه ُ  ري ـبي أخ   ؛{ٱ ٻ ٻ ٻ  }   ع

، {ڀ ڀ ٺ }  وهي قيله تعالى بخرب  آخر عند  ري ـبي ث  أخ   ،يشد ون عيى اخأِ 
، لة ُ زن والين رتبةُ هدذه هي اليي  ،د اءُش يقين و  أهن  ص   أِير   عند  بأربعةن  ري ـق  أخب همكينُ 

 .ثَ  أخرب عند  بأَن لد  أجره  وييره ، هدذا هي الثياُب والجزاءُ 

  ،د اءن حال الش ري ـكذن ابت أي ث   ،{يقينالص   }  عن  قيله تعالى الكّلمُ  ت َ بل قمل   و
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 ر  ـالب قم  أهلي تص   ـاليُ  ق  ذكري  همكينُ  {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ} هقالي 

  هدُ  ،ا ِنهيؤوتواِ ،يف قييهب  اإلييانُ  خي اي ث  اليؤِنم  الذي  ق  ري  ،واإلحسانن 

هؤّلء   َ ولكن  ،واإلحسانن  ر  ـالب لين أهُل واخأوَ ، والعيل ي ن العن  وه  أهُل  ،يقين   الص  

 د زقي ي عيمد  رن جرن وأيه تعالى يُ  ،د اءي الشُّ  ابمايه ري ـذك ث َ  ،ند ِن  ة  ـيقمص    أكيُل 

ه عن ي  د  أحماء  يي ـعي أن جي عيمدا   دُ لي اعأ د  هلل تعالىا بذليا أياسي خأهن  ليَ  ؛ه وييري 

  هقالي  شقماءي اخأ ث  ذكري  ، اءعي هدؤّلء السُّ  ،ه د  وييرُ زقُ جري عيمد  رن مي ـه ،رزقينيُ 

 .{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}

ِ   وهذانن  ،راتبن واليي  اخأجيرن  أصمابي  ذكري  ´ أيه  والمقصود  يا اليذان هُ  رانن اخأ

ُِ إن غي  مر ي الَس  هرعينُ هبيا   ي ـوعي  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ }  هقاليا ╕ياى يبيا 

 بن ر  ن ي والقُ عن  نزلةن واليي  اخأجرن  لك  بم ي  يعُ أج  )  أي ،{ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ى لاي والزُّ  نزلةن واليي  بن ـراتن يا عيى اليي ييُ عي  يني هُ والعارن  ،يرُج يا عيى اخأُ ييُ عي  اُل يَ هالعُ  ،(ين  ِن 

 كينُ ق  ت ةن ـ يمَ ـالبي  أولئكي  وأعياُل  ،أولئك   أعيالن ِن  أكثرُ  ةن ـيبمَ القي  هؤّلءن  وأعياُل  ،اهلل ن ي عن 

  ءن.هؤّل ِ  أعيالن  أكثري 

 البي  ري ـكوذي 
ُّ
 ،: يا رب  ’ وسىقال م  )  قال ⌂ يرظن القُ  عب  ب  كي  ع  ِمي ن  مدقي

ك خلقِ  أي   ،: يا رب  قال   ،كريا بذِ ـب  ـه رطسان  لِ  زال  ـ: الذي ال ي  قال ؟كلي  ع   م  ر  ك أك  لقِ خ   أي  

: الذي ؟ قالك أعدل  لقِ خ   أي   ،: يا رب  قال ،غيره لم  ـه عِ لمِ إلى ع   س  لتمِ الذي ي   ، قال:؟أعلم  

 :الا؟ قنب  ذ   عظم  ك أ  قِ لخ   أي   ب  يا ر   :قال ،على الناس يقضـما ي  مثل  هِ فِس ـعلى ن   يقِض ـي  

  .«ائيى بقضرض  ين وال ي  ر  يخت  س  ـ: الذي ي  قال ؟أحد   همك  تَّ ـوهل يِ  : يا رب  قال ،نيم  هِ تَّ ـالذي ي  

 ب  يا ر  »  مناء قالير ان إلى طُ  ’ ِياى  ي ـهي   ليا وي ب  عباس قالاا ع  ر أيض  كي وذي 

  .«ساينن  ـين وال ي  ر  ـذك  ـالذي ي   :؟ قالإليك ب  ح  ك أ  بادِ عِ  أي  

 يك؟نادِ فأ   عيد  م ب  أ   ،يكناجِ فأ   أنت   قريب  أ   : يا رب  ’ قال موسى»  عب  وقال كي 

 قال: ،عنها ك  ل  جِ أ   على حال   كون  ين أ  إقال:  ،رينك  ن ذ  م   ليس  : يا موسى أنا ج  فقال تعالى

 ر  ـذك  ا: قال ،ةِ ـناب  والج   طِ ـالغائِ  ند  : عِ ؟ قاليا موسى يما ه
  .«حال ل  ي على ك  ـنِ

 يما بال ال ُّ له ِ  جن  خمر      ـِؤِن  ماةن من اهلل يف صي  بمي ن  ة  سبممي تي »  مريي ب  عُ  بم ُ وقال عُ 
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  .«اب  هي ذي  هُ جري ِعي تي 

ُِ القن  إذا كان ييمُ »  وقال المس   ،مري ى بالكي لي و    أي ِي  يعن الجي  أهُل  ي ُ ع    امي ناد  ماِة يادى 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }  الذي  كايت ي ي أي 

ُِ    قال ،{ں ُِ نادن يُ  قال  ث َ  ،الناس قابي رن  يني وَ خي ـتي ـين همي همقي  أهُل  ي ُ ع    امي ناد  ي 

  قال ،{ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  }  الذي كايت ي ي أي  ،من ري ـى بالكي لي و    أي ِي  عن يالجي 

ُِ همقُ  ُِ نادن ـث  يُ   قال ،الناس قابن   رن ِن  يني وَ خي ـتي ـهمي ين ي ى لي و  أي   ِي  يعن الجي  أهُل  ي ُ ع  مي اي   ناد  ي 

ُِ همقُ   ؟ قالحال ل  ادون هلل عيى كُ يَ المي  ي ي أي  ،بالكرم  بنعةُ ـتَ ـال كينُ ت ث َ  ،  كثمر  هُ ين وي ي

 ـ  بي هميي  ساُب والمن 
 ـقن

ي
  .«ي

تعالى  هي ـر اليـذكا  قال ،ني يا أبا ِسي وصن أي »  هقال له يّل يَي  الخي س  ُِ أبا  ل  ُج وأتى ري 

 جي شي  ل  ـكُ  متي تي 
ِي  ر    ري  ي و

  ِن  الناُس  كي ـسبي م  حتى يي  هي ـر اليكُ ذ  ا  هقال ، يد  زن   هقال له ،(1)  

ِي  كرن ذن  ُِ قال ،اجنيي  اهلل تعالى   ـيُ  ي   س    وكان أبي 
 رُ ـذكُ ـهي يي و ل  ُج ري  آهُ هر ،اهلل تعالى ذكري  رُ ـكثن

ُِ  هُ عي ين ؟ هسي ك  هذاـبُ صاحن  ين  ِجنُ   أي تعالى هقال اهللي  ين نُ   لمس هذا بالجُ ي  هقالس  أبي 

 .«نينالجُ  دواءُ ولك  هذا  ،اب  أخي يا

أن  ب ن ليعي  همنبغي ،دا إّل ذكر اهلل تعالىيبُ ذن ـّل يُ  سي   قي  يبن يف القي  أنَ   السادسة واألربعون

 ّل  ُج ري  أنَ   يادب  زن  ىيَ عي ع  اليُ  ،ب  زي  ادُ يَ حي  ري ـكي وذي  ،كر اهلل تعالىبذن  هن قيبن  سي ي  اوي قي يُ 

 القيبي  نَ وهذا خأي  ،«كرن بالذ   هُ ـب  ذن   أي قال ي،قيب  ي يي س  قي  لمكي أشكي إن  !ا اعم يا أب»   سي قال ليمي 

كيا  سي ُ قي ال يكي تعالى ذابت تن  اهللي  ري ـذا ذكهإن  ،سي ُ به القي  ت  اشت َ  به الغايةُ  ت  ا اشت َ يي يَ كُ 

  .╡كر اهلل ثل ذن بين  ييبن القُ  سي ُ قي  يبت  ذن هيا أُ  ،يف النار صاُص الرَ  ذوُب يي 
  ري ـكالذ   أنَ   السابعة واألربعون

 ،ة  يضي رِي  ييُب هالقُ  ،هُ رُل ِي  يةُ ا  ـوالغي  ،هُ واؤُ ودي  يبن القي  ااءُ شن

  .اهلل تعالى كرن ها يف ذن واؤُ دي وها ااؤُ وشن 

ِي    هوذكري ، «داء   الناسِ  كر  وذِ  ،فاء  اهلل تعالى ِش  كر  ذِ »  كميلقال 
ُّ
ِي  البمدقي  كميلع  

ُِ ِرهيع     .(2)راّل  ا و
                                                 

د   (1) ر (ر  الم  ِي ي ي بالو م  واليَبن  )
ِا بُنـني  .  هي الو مُ  المابنُس، والعرُب تُوينق عيى ُكل 

عي إرااله  (2) ، وإييا ثبتي هذا القيُل ع  أِمر اليؤِنم  عير يف إاناده والم يُثِ  ، وهي لعمف 
ُّ
ِشقي  عب  اهلل ب  يزي  ال  
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    كيا قمل ،ت  سي كي ـعنه ايتي  يت  اي هإذا غي  ،ا وعاهاهاااهي شي  هُ ـت  ري ـكي ذي هإذا 

 ـت  ـنـن  ـا فحيان  أ   ر  ـكالذ   ك  تر  ـنـ ف          م ك  رِ ك  ذِ نا بِ ي  داو  ـنا ت  ض  رِ ذا م  إِ 
 س  كِ

 هن ـاتن عادي ُِ  أصُل  ةُ ـايي والغي  ،داُا أ  وري  ╡ياّل  اهلل ُِ  أصُل  كري الذ   أنَ   الثامنة واألربعون

عنه حتى  ُل ـغايي  زاُل ـوّل يي  ،المهن يي ـهمُ  هُ ـبَ من ـحتى يُ  ╡ه ـربَ  ذكرُ ـيي  زاُل ـّل يي  العب ي  نَ هإن  ،ادي اُّ أُ و

 عايُ و هُ ضي بغن ـيُ 
  .هـيي دن

 قال اخأ
ُّ
 عي  ب ُ  انُ َس   قال حي وزاعي

 ن  أي عيمه ِن   َ شي أي  يء  شبن  هُ ـربَ  عب    ىِا عادي »  ةـمَ ـون

  هي كري ـيي 
ِي – هُ كري ذن  هي كري ـيي  حتى  ن ـبال بالعي زي ـوّل تي  ،دا الغايةُ بُ ـبي اي  عادا ُ هدذه اليُ  ،«-  يذكرهأو  

 وي  اكري الذَ  ذي خي ا كيا اتَ ه ع وً ذُ خن يتَ  ذ  ـئن ـهممني  ؛ذكرهـي  ِي  هُ كري ويي  ،اهلل ري ـكذن 
  .امً ـلن

 ج  أيه ِا ااتُ   التاسعة واألربعون
ر اهلل ثل ذكبين  هُ يُ قي ـت ين عي ـهن    ـتُ واا   ╡اهلل   ُ عي ت ين بي ـين

 ويف ،{ جئ حئ مئ      عُـيـَدفَ       ی ی   }  ´ قال ، قي ـلين   ع  دَها ،ع لين   ب  َّل جي  رُ ـكهالذ   ،تعالى

 ،هـيالن يياهن  وكي   إن يَ ـقُ  بن سي عند  بمي  هُ هاعُ ودن  هُ عُ ه  ه ي  ،{ی یی    }  القراء  اخأخرى

  ري ـا وأكثيياي  إن  كيلي   كان أي هيي  ،اهلل تعالى بذكرن  هُ ـتُ يَ ييان وقُ اإلن   ُ وِادي 
هلل ا عُ ه  ا كان دي ر  ـك  ذن

ِي  ،أعظ ي  هُ هاعُ تعالى عنه ودن    ´ وقال ،ا بنسمانسماي  وين  ،كر  ذن ا بن كر  ذن  ،قصي ـيي  قصي ـ  يي و
 ،-كيا تق م-كر الشُّ  رأُس  رُ ـكوالذ   ،{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}

ُِ  ،ع الن   ُب َّل جي  والشكرُ  كر اية ع  ذن الغي  قبحي ِا أي »  † فقال بعض السي ،زي لييي  ب  يجن و

!ع   ُل ـغاُ ـ  ّل يي ِي  كي ر    .«بـن

ِي  ،راكن عيى الذَ  هن تن كي وِّلئن  ╡اهلل  صّل ي  ُب يجن يُ  ري ـكأن الذ    الخمسون عالى ت ى اهللُ يَ   صي و

 ىئ ىئ ی}  ´ اهلل قال ،يزن الاي  َل ـكُ  وهازي  ،ّلحالاي  َل ـكُ  هيحي هق  أي  هُ تُ ـكي عيمه وِّلئن 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت  ی ی ی جئ حئ

ىِنه  ّل ُ هدذه الَص  ،{خت مت ىتيت جث مث ىث 
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ ِي وِن  ت   اييَ إن  هن ـكتن ـّلئن   

ا، وهذه الصّلُ  ِنه وِ  ِّلئكتنه هي   ي لد  ِن  راجن خ  اإلن  ابُب هي  عيى الذاكري  له كثمر 

 ييت لد  الصّلُ  ِ  اهلل صوإذا حي  ،يريات إلى النُّ يُ الظُّ 
َ اَرَك وت  ب  َ ىت 

يا ِ  ، وُأخرجوِّلئكُتهُ  َعالَ

                                                 
 (.9/388)لأللبا ي  «ايسية اخأحاديث الضعماة» ظر اي . ¢ اب  الخوَاب
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 ر ي س  ؟ هما حي ع عند هن ن ي ـل  يي  ر  شي  يُّ وأي  ؟بذلك د ل لي ُص م  ل  يي  خمر   يُّ هأي الظييات إلى النير 

 ـين ض  وهي  هن مرن ِيا ِ  خي رن د  ِاذا ُح ب  يم  ع  ري ـالغاهن 
  .وباهلل التيهمق ،هن

ِيجالسي  يف ال يما ةن ـنَ ـالجي  ياضي رن   ي سكُ يي  أن   ِ  شاءي  نَ أ  الحادية والخمسون   
تييطن  هيميس 

ـري ابُ  أبي ال يما كي ياُض الجنَة، وق  ذي كر هإهنا رن    قالجابر ب  عب  اهلل ه ِ  ح يثن وغمرُ  الذ 

   يايناقُ  ،ةـنَّ ـالج   ياضِ عوا يف رِ ـت  يا أيها الناس ار    هقال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عيمنا رايُل  جي ري ـخي »

ن م  ف   ،رواك  ذ  اوا ووح  وا ور  د  اغ    ث  قال ،كرالذ   جالس  م    ال؟ قالجنة اهلل وِا رياُض  ايلي ري 

اهلل  فإنَّ  ،هد  ناهلل تعالى عِ  ة  ـل  نزِ م   ر كيف  ـظ  ن  ـلي  ـاهلل تعالى ف   عند   ه  ـت  ـل  زِ ن  ـم   علم  ـأن ي   ب  حِ كان ي  

  .(1)«هِ ِس ف  ـمن ن   ه  ـل  نز  أ   منه حيث   العبد   ل  زِ ن  ـتعالى ي  

ِي  هيمسي  ،يّلئكةن ال ِجالُس  كرن الذ   سي جالن ِي  إنَ  :الثانية والخمسون ال يما لد   سن جالن ِ  

ِي جين ِي    يثن   حي ِن  «مممم الَص »خرجا يف كيا أي  ،تعالى همه اهللُ  ذكرُ يُ  س  جين س إّل 

 ال  ض  ف   الئكة  هلل م   إنَّ »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل   أبي هرير  قالعي  ،  أبي صالح  عي  ،اخأعيشن 

ا ـوم  جدوا ق  فإذا و   ،كرِ الذ   سون أهل  مِ لت  ي   ،رقون يف الط  وف  ط  ـي   ؛(2)ناسال اِب ـتَّ ـعن ك  

 لىتهم إِ ح  جنِ هم بأ  ون  ف  ح  ي  ـ: فقال (كمتِ وا إلى حاج  م  ل  ه  ) :تعالى تنادوا ذكرون اهلل  ـي  

: قال (؟باديعِ  ما يقول  ): -وهو أعلم بهم-هم تعالى هم رب  ل  سأ  ي  ـ: فالدنيا ماءِ السَّ 

دونك(،ونكد  م  ح  وي   ،رونكب  ـك  ـونك وي  ح  ب  س  ي  ): نيقولو ج  هل ): فيقول :قال ، وي م 

: قال (،؟وينأ  لو ر   كيف  )و: قال: فيقول (،وك  أ  ال واهلل ما ر  ): قال: فيقولون(، ؟وينأ  ر  

لك  ر  ـكثوأ   ،ايد  مجِ ا وت  حميد  لك ت   شدَّ وأ   ،ة  باد  لك عِ  شدَّ كانوا أ   وك  أ  لو ر  ): فيقولون

 س  ما ي  ): قال: فيقول   (ايح  سبِ ت  
 ل  وه  ): يقولف: قال (ة  ـك الجنَّ لون  سأ  ي  ): قال (؟لوينأ 

 (؟هاوأ  ر  أنَّهم لو  فكيف  ): يقولف :قال (،وهاأ  ما ر   ال واهلل يا رب  )ن: و: يقولقال (؟وهارأ  

فيها  عظم  وأ   ،اب  ـل  لها ط   شدَّ وأ   ،ارص  عليها حِ  شدَّ وها كانوا أ  أ  ر  أنَّهم لو ): يقولون :قال

هل و): قال: يقول (،النار ن  مِ ): قال: يقولون (،؟ذونعوَّ ـت  ـي   مَّ مِ ـف  ): فيقولقال:  (،بة  ـغ  ر  

 (،؟وهاأ  لو ر   فكيف  ): ول: يققال (،وهاأ  ما ر   ال واهلل يا رب  ): قال: يقولون (،؟وهاأ  ر  

                                                 
ار ، قال همه الماهظ اب  حجر يف( 1) يلى غي  . «الرسال وكان كثير   ،ضعيف  » ( 4934) «التقريب» يف إانادنه عيُرِ 

 .الذكر ُق ـيي لد  إّل حن  ّل وظماةي هدؤّلء اليّلئكة ، الذي  يكتبين أعيال الناسزائ ون عيى الماظة أي  أيَد   (2)
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: قال: يقول   (،ة  ـخاف  لها م   شدَّ وأ   ،ارار  منها فِ  شدَّ وها كانوا أ  أ  لو ر  ): قال: يقولون

 ،منهم ليس   فيهم فالن  ): من المالئكة ك  ل  م   فيقول   (،لهم رت  ف  د غ  ين ق  م أ  ك  د  هِ ش  أ  ـف  )

 .«مه  ى بهم جليس  ق  ش  ال ي   اء  لس  الج   م  ه  ): قال (،حاجةلِ  ما جاء  نَّ وإِ 

 گ }  ه  قيلن ِن  صمب  يد  يي د  هي د  وعيى جيمسن د  عيى يايان تن ركي   بي هدذا ِن   

 جالُس هيي  ،َل حي  أي ي  وم  شؤُ ِي  رُ والااجن  ،َل حي  أي ي  ك  باري ُِ   ُ ؤِن هدكذا اليُ  {گ گ گ ڳ

ِي  ،كةن ـاليّلئ ُس ـجالن ِي  كرن الذ   إلى  ضاف  ُِ  ل  ـوك ،الشماطم ي  جالُس ـِي  ةن ـايالغي  ُس ـالـجو

ِ   ، وُكلُّ هن شباهن ه وأي كين شي    .هبُ ناان ـإلى ِا يُ  بيص  يي  ئ  رن ا

ُِ كيا ري  ،هـِّلئكتي  ري ي اكن ي بالذَ باهن يُ   ╡ هي ـن اليأي  :مسونالثالثة والخ  يف سي   وى 

  هقالي  ،سج ن يف اليي  قة  ـي  عيى حي  عاويةُ ُِ  رجي خي »  ي قالي رن    الخُ     ـعمع  أبي اي   «صمممه»

  ،اهلل تعالى كرُ ذ  ـيسنا يي قاليا   جي ،  ؟كُ يسي ج  ِا أ»
ن
اهلل و  قاليا ،؟  إّل ذاكي كُ يسي ِا أج   قال  آهلل

  ِن  يتـزلي ـنبين     أحي  وِا كاني  ، لكُ  ة  ديي ـ  تُ كُ ا  ـتمين   أا  ي لي   أِا إي  قالي  ،نا إّل ذاكيسي ِا أج  

 ه  أصمابن ِن  ة  ـقي ـي  عيى حي  رجي خي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ايلي ري  وإنَ  ،ين  ا ِن ـ  عنه ح يث أقَل  ملسو هيلع هللا ىلصايل اهلل ري 

 ّلمن ه عيى ِا ه ايا لإلا   ُ يي م  ويي  ،اهلل تعالى نا يذكرُ س  يي   جي قاليا ،(كم؟ما أجلس  )  هقالي 

ِي  ما أ  )قال    ،نا إّل ذاكي سي يي ج    واهلل ِا أي قاليا ،(؟كم إال ذاكس  ل  ج  آهلل ما أ  )قال    ،اعيمنبه   َ ـو

 اهلل  ين أنَّ فأخبر   بريل  ه أتاين جِ ولكنَّ  ،ملك   ة  هم  م ت  ك  ف  لِ ـحت  م أس  إين ل  
َ َعال

َ اَرَك وت  ب  َ م ك  ـي بِ باهِ ي   ىت 

ى   الرب  ِن  باها ُ هدذه اليُ  ،«(ة  الئكالم  
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  ري عيى شي  دلمل   ت 
ِي كر عن ي الذ   فن  ،ه لهتن ـبَ مه و

ِي  وأنَ    .  اخأعيالن ه ِن عيى غمرن  ة  ـيَ زن ـله 

أبي ال يما  اب ُ  ري ـا ذكيي لن  ،ضمُك ـوهي يي  الجنةي  ُل  ُخ يي  رن نـكالذ    ي  ِن ُِ  نَ أ :الرابعة والخمسون

ُِ  ،يد ن ِي  حي  ب ن رَ ـالع  عب ن   رن ـمب  يان  ربمُج  ب ن  الرحي ن ع  عب ، صالح   ب ن  عاويةي ع  

  ╡ كرن   ذن ِن  طبة  د  ري نتُ سن أل   زاُل ـالذي  ّل تي »  داء قالر  ع  أبي ال َ  ،ع  أبمه ،يضرِن المي 
  .«مُك ض  ـوهي يي  ه  الجنةي أح ُ  ُل  ُخ يي 

واليقصيد  ،اهلل تعالى لذكرن  إقاِة   ت  عي ُشرن يا إيَ  اخأعيالن  يمعي ن جي أ :الخامسة والخمسون

لى إ ضاف  ُِ  رُ  ي ص  اليي   قمل {ٺ ٺ ٺ }  ´       قال ،اهلل تعالى ذكرن  مُل مصن تي   هبا

 عيى والّلمُ  ، ي هباركُ ذ  ـلتي   أي ،ذكيرن إلى اليي  ضاف  ُِ   وقمل ،ك هباري ـكُ ذ  خأي   أي ؛لن الااعن 
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مَ اليي    هي الّلمُ وقملي  ،عيملن ـالتَ  هذا ّلمُ   ڤ }  هيلن كقي  ،يكرن ذن  ن ي عن    الصّل ي أي أقن ؛ ـةُ قـتـن

 رادُ ُيـ حق   عنىاليي  وهذا ،{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }  ه وقيلن  ،{ڦ ڦ ڦ

 ا أاياءُ يمدـة يي ـمَ ـن قتاليي  هذه الّلمي  خأنَ  ،ر  ـعناها همه يظِي  وأيه هيها به اسمري ـتي   َ لكن  ،ةن ـباخآي

ِي ب ري ق َ ـن يُ إّل أ ص ر  ِي  رُ ـكوالذ   ،روفن والظُّ  ِانن الز    ،ذكري قتن وي  ن ي أي عن  ؛ذوفم  زِان 

 ُِ   هذا ِن  يزمُ ويي  ،كريذن  لن خأج     الصّل ي أي أقن  ؛عيملالتَ  أهنا ّلمُ  :ر  ـواألظه   ،يل  تي م  وهذا 

ه ليا هإيَ  ،هرن ك  اهلل تعالى اابق عيى ذن  ـرُ كه هذن ـربَ  العب ُ  ري ـكوإذا ذي  ،كرهذن  ن ي دا عن إقاِتُ  أن تكيني 

  هُ يي دي أله ذكري 
 .حق   عا ي الثّلثةُ هاليي  ،هري ـكذن

ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  }  ´ وقال 

وهي  ،اهلل تذكروني   ن ّل  يف الَص كُ ـيَ إ)  نىع  هقمل  اليي  {ىى ائ ائ ەئ ې 

ر  
   اب ن ى عي روي وهذا يُ  ه(،اـ  إيَ ـركن ـكِ  ذن  اك  أكربُ ـاهلل تعالى إيَ  رُ ـك  ولذن  ،ه  ذكري ِي ذاكـن

  .€ سعيد  ِي   ن واب ،رداءن وأبي ال َ  ،يياني واي  ،عباس  
 يي ه)  قالي   {ائ ائ ەئ } ةي ـ  عومَ عي ، ب  ِرزوقن  لضم    هُ يما عي أبي ال ُّ  اب ي  ري ـكوذي 

  .(هاـ  إيَ كركن   ذن ِن  أكربُ   اهلل تعالى لكُ  رُ ـهذك {ى ائ}  ه تعالىقيلُ 

  (.يءشي  كل    ِن  رُ ـاهلل أكب رُ ـك  ولذن عناهُ ِي )  وقتاد ُ     ـزي وقال اب ُ 

  .({ائ ائ ەئ } القرآني  قرأُ ـأِا تي  هقالي  ؟أهضل اخأعيالن  أيُّ )سييان  لن  ملي وقن 
كاها وأز  ، مك  مالِ أع   يرِ م بخ  ك  ـئ  ــب  ـن  أال أ  »  من تق   داء اليُ ر  أبي ال َ  دذا ح يُث لن  ويشد ُ 

 لِ ـم   ند  عِ 
 .يثالم   «...قرِ والو   هِب الذَّ  ن إنفاِق م مِ لك   ير  وخ   ،مك  ـيكِ

َس  اسن ـبَ ـأبي العي  اإلاّلمن  مُخ وكان شي  دَّ
َ  أنَ  ةن ـعنى اخآيِي  أنَ  ممُح الَص )  يقيُل  ُرْوَحُه  اللَّه ق 

ِي  الصّل ي   شاءن م    الاي دى عي ـندا تي هإيَ  ،  اخآخرن ِن  ظ ُ يا أع  هُ وأح ُ  ،ظميانن ـعي  صيدانن ـق  ـهمدا 

ُِ وهن  ،نكرن واليُ      هنمدا عي ِن  اهلل أعظ ُ    ذكرن ا همدا ِن يي ولي  ،اهلل تعالى كرن عيى ذن  ة  تييي ش  ـي 

  (.كرن ـن  واليُ  شاءن م  الاي 

  (.رُ ـكباهلل أ رُ ـكذن )  ؟ قالأهضُل  يلن العي    أيُّ لئن أيه ُا  عباس   يما ع  اب ن أبي ال ُّ  اب ُ  ري ـكوذي 

 ين وب   بالبيِت  واف  الطَّ  ل  ـعِ إنما ج  »  قال ع  النبي  ،ڤ   عائشةي عي   ن «ن السُّ »ويف 
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  وقالي  ،يرِذن رواه أبي داود والت   «اهلل تعالى كرِ ذِ  لقامةِ  ؛ارِ م  الجِ  مي  ور   فا والمروةِ الصَّ 

  .ممح  صي  حس    ح يث  

 هأهضُل  ،╡ا هلل ر  ـكه  همه ذن رُ ـأكث ليعي  ل  ـكُ  أهلن  أهضلي  أنَ  :السادسة والخمسون

، ╡ ا هللر  ـكه  ذن رُ ـ  أكثقمص   تي ـاليُ  وأهضُل  ،د يف صيِن  ╡ا هلل ه  ذكر  رُ ـأكث امن يَ الصُّ 
 .اخأعيال رُ ـكذا اائوهي  ،╡ا هلل ه  ذكر  رُ ـأكث اج  جَ المُ  وأهضُل 

 يسج ن ال لن أه أيُّ »  ئلي ُا ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أنَ  كيف ذلن  رسال  م  ا ـيما ح يث  أبي ال ُّ  اب ُ  ري ـوق  ذك

 ،╡ ا هللهم ذكر  أكثر    قالي  ،؟خمر   ناز ن الجي    أيُّ ملي قن  ، ╡ ا هللر  ـكم ذِ ه  ر  ـكثأ    قال ،؟مر  خي 
  الق ،؟اج خمر  جَ المُ  هأيُّ   قمل ،╡ ا هللهم ذكر  أكثر    قال ؟،ي  خمر  جاه ن اليُ    هأيُّ قمل

خمر   ُعَيادال   وأيُّ قمل ، ╡ ا هللهم ذكر  أكثر  
  .(2) «╡ ا هللهم ذكر  أكثر    قال ،؟(1)

  (.هكي   بالخمرن  وني اكرُ الذَ  ذهبي )  أبي بكر قالي 

  عيى اليال أن تُ ـيخن وه وبي  ُ كابن أن تُ  ُل   هذا اليمكُ يي ظي ع  أي  إن  )  يمرُ ب  عُ  بم ُ عُ  وقالي 

  (.╡كر اهلل   ذن روا ِن ـهأكثن  ؛قاتييهأن تُ    ع  الع و  تُ ـن  ـبُ وجي  ،يهـقُ نان ـتُ 
ِي إن  أنَ   السابعة والخمسون كر  ةي ـدا ِي ِي  يمُ قُ ـعات وتي يُّ ـوي ع  التَ  يُب نُ ـتي الذ  اياء كايت  ،داقا

ِي  ة  ـمَ ـي ي ـبي   ا يف ح يثن ريم  ذلك صي  وق  جاءي  ،التويع ج  كمي أو ب يَمة  ِالَمة ؛  ،ة  ـالمأو 

 هُل أي  بي هي اهلل ذي    يا رايلي هقاليا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  تيا رايلي جري  أي اداليُ  قراءي ـهُ  أنَ »رير   هُ  أبي

ُِ ُص ويي  ،يي  صي ين كيا يُ يُّ صي يُ  ؛قم ن ـواليُ  عم ن يى والنَ جات العُ ري بال َ  ثيرن ال ُّ   ،يمُص ين كيا يي ي

ا م شيئ  ك  م  ل  ع  ال أ  أ    هقال ، ونجاهن رون ويُ ين عتي ـهبا ويي  يني جُّ مُ د  يي ِيالن أي  ُل ض  ولد  هي 

 نمنكم إال م   أفضل   يكون   حد  وال أ   ،كمد  ع  ن ب  ون به م  ق  سبِ ـوت   ،مك  ـق  ـب  ن س  كون به م  رِ د  ـت  

رون ب  ـك  ـدون وت  م  ح  وت   حون  ب  س  ت    قال ،يا رايل اهلل  بيى ؟ قاليامت  ـع  ـن  ما ص   مثل   ع  ـن  ص  

  .عيمه ق  اي ـتَ ُِ  ،الم يثي  «...صالة كل   لف  خ  

                                                 
اد(  1) باالع وَّ ِي  ييعيُد اليرلى ويزوره .  صمغةِ   لغةِ   العييد، ولعَل اليراد 

عاذ ب  جبل  أشار اـليصن ف  (2) يصيّل ِ   ح يثِ   ِ لك  يف  ¢لعيَة لعف إاناده وهي  اإلراال، وق  ُرويي

بَان ب  هائ  ، وهي  زي  .إاناده رجل  لعمف 
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  ري ـكالذ   لي عي هجي 
 يري والعُ  ج    المي   ِن دُ ـا هاتي ا لد  عيَ ل  يي عن

هن  أي  ري ـخبي وأي  ،دادن والجن   ن

اهت  ق ي لى صي إن -وا دادُ ييا به هاز  ين بذلك عي  ثيرن ال ُّ  أهُل  عي ين ا اي هييَ  ،رن ـكد  هبذا الذ  ييي قُ بن س  يي 

 ابادي وعن 
ُد ه ،م تي ـميي ضن همازوا الاي  ،كرهبذا الذ   التعب ي  -د يالن د  بن ـتن وأخربوا  ،راءُ الاق ناهيسي

  الهق ،لد  عيمه  ر ي ا ّل قُ يي بن  عند دوا واياري  ،يه  يف ذلككُ اري بأهن  ق  شي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي 

  ل  ض  ـف   ذلك  »
ِ
  .«ن يشاء  م   هِ ـؤتيـي   اهلل

  جاءي »ر قال  س  اهلل ب  بُ  عب ن  ويف ح يثن 
 
َ يي عي  رت  ـثُ ـاهلل كي    يا رايلي هقال أعرابي

 ُل ّلي خن  ي

  قال ،اهلل تعالى رِ ـذك  ـبِ  ليك  ع    قال ؟منيـكان ـع يي جاِن  ر  ـِخرب ي بأي هأي  ،هُ عُ ـرائن اّلم وشي اإلن 

 هُ ـثُ ـعي ـب  ـيي  ء  يعيى شي  ملسو هيلع هللا ىلص ُح الناصن  هُ ـلَ  ي ـهي ، «عنك ل  ض  ف  ـوي   ،نعم  مني يا رايل اهلل؟ قالـكان ـويي 

  ري ـكذن  ذي ـخي ذا اتَ هإيه إن  ،ِندا كثارن واّلاتن  ،عيمدا رصن اّلم والمن ع اإلن ـرائن عيى شي 
ن
ه عاري شن  اهلل

 هُ ـلَ دي يذلك هي  ،اّلماإلن  رائعن بشي  قربن ـتَ ـِ  الإلمه  أحبُّ  يءي هّل شي  ،بُّ من ِا يُ  َب حي وأي  هُ ـبَ ـحي أي 

   ه  ح  ض  و  ـي   ،╡وهي ذكر اهلل  ،به عيمه ُل دُ س  وتي  ،اّلمن ائع اإلن ري به ِ  شي   ُ كَ يي تي ـعيى ِا يي  ملسو هيلع هللا ىلص
 ،ب ن دا إلى العي بُ ـب  مي يه يُ هإن  تهن عيى طاعي  ينن العي  كربن   أي ِن  ╡اهلل  ذكري  أنَ   الثامنة والخمسون

 ـمعي   ي رَ ـقُ  ويجعُل  ،ها لهذُ ذ  ـيي ـويُ  ،دا عيمهيُ د  سي ويُ 
 ـ يي ّل بممُث  ،هبا هُ روري وُا  هُ ميي ـعن ويي  ،همدا هن ـنن

  ُ ـجن

   ه  ح  وض  ي   ،بذلك     شاهن  ةُ ـبي جرن والتَ  ،ُل ـالغاهن   ُ جن ِا يي  لن ـقي ـوالث   ةن ـقَ شي واليي  ةن ـاي ـي  لدا ِ  الكُ 

 ُف ـا  ـخي ـويُ  ،مري سن العي  رُ س  ـمي ـويُ  ،بي ع  الَص  ُل ـد  سي يُ  ╡كر اهلل ذن  أنَ   التاسعة والخمسون

ِي  ،رَس ـمي ـمر إّل تي سن وّل عيى عي  ،انإّل هي  ب  ع  عيى صي  ╡ اهللُ  ري ـكن هيا ذُ  ،اَق شي اليي   ة  ـقَ شي وّل 

 ـربي ـوّل كُ  ،إّل زالت       َ وّل شن  ،ت  اَ إّل خي 
ع  ب ُج ري ـاهلل تعالى هي الاي  رُ ـكهذن ، ت  جي ري ـإّل اياي  ة 

   ه  ح  ض  و  ـي   ،   والدي     الغي   ي بع ُج ري ـوالاي  ،رن س  ـالعُ  بع ي  رُ س  ـوالمُ  ،  َ الش  

يل يف حص جمب  عي  وله تأثمر   ،دايَ كُ  هُ ـهي خاون ِي  ع  القيبن  ُب هن ذ  ـيُ  ╡اهلل  ذكري  أنَ   الستون

ره ـكذن  بن سي مي بن  هإيه ؛╡اهلل  كرن   ذن ِن  ياعُ أي  هُ ـخيهُ   َ ـالذي ق  اشتي  فن ـليخائن  هيمسي  ،ِ ن اخأي 

 يي 
رُ التي يي  في خاون اليي  نَ حتى كأي  ،هُ ـيهُ خي  زوُل ويي  ،ِ ي اخأي   ُ جن  ل خائف  اهن والغي  ،له ِان  ها أي مذي

ِي ي  كُ  ِ ن اخأي   ي ِا هي همه ِن  نَ أي حتى كي  ،هن ـِنن ِع أي  ِي  ،فاوُ خي ه  هذا  بي رَ ـ  جي قي  س  ديى حن   له أي و

  .واهلل اليستعان ،وهذا

 ه يي ع  هن  مُق ّل ُيوِا  رن ـكِع الذ   ُل عي ا  ـمي ـه لي ـيَ حتى إن  ،ي   قُ  ري ـاكعوي الذَ يُ  كري الذ   أنَ   الحادية والستون
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َس ة ـمَ ـمين ـتي  اّلم اب ن اإلن  شمخن   ن يَ ـ  قُ ِن   ُت وق  شاهي  ،هن ـوين ب ُ  دَّ
َ هن ِن يف  ُرْوَحُه  اللَّه ق   هن ـكّلِن و شميـتـن

يف  النااُخ  هُ ـبُ ـكتُ ـمف ِا يي ـصنن ـالتَ   ي يف الميم ِن  ُب ـكتُ ـيي  هكاني  ،اجمب  ا عي ِر  أي  هن تـتابن وكن  هن ـ اِن ق  وإن 

 يعي ُج 
  .اا عظمي  أِر   ربن يف المي  هن ـتن يَ ـِ  قُ  رُ ـكي س  العي   ي وق  شاهي  ،أكثر وأ ة 

   ي يَ وق  عي 
ُّ
ِي خذإذا أي  لمية   َل ـا كُ مي ب  سي أن يُ  ƒ امً ين وعي  هاطيةي  هُ ـتي ـابني  ملسو هيلع هللا ىلص النبي يا دُ عي ضاجن ا 

 ت  كي وشي  ،الخادمي  هُ ـت  لأي ا اي ليَ  ،ا وثّلثم ا أربع  ري ــب  كي ويُ  ،ا وثّلثم ا ثّلث   ي يي م  ويي  ،ا وثّلثم ثّلث  

ِي والخن  يع  والَس   ن م  ِ  الوَ  هن ـمقاان ـإلمه ِا تُ   نما مِ ك  ـل   ه خير  ـنَّ إِ »  وقال ،دا ذلكيي يَ هعي  ،ةـ 

 ـيف يي  ي   قُ   ي جي وي  عيى ذلك مي اوي ِ  دي  نَ إ  ملي هقن  ،«م  خادِ 
  .ع  خادم هن ـغنما ُيـِ هن ـيِن

 ّلئكةي الي نَ أ»  هيو ،ا يف هذا البابر  ـأثي  رُ ـيذك ¬ تميمة اّلم اب ي اإلن  شمخي  عُت ين واي 

 ؟كالل  وج   ك  ـت  م  ظ  ع   هِ ـوعلي ك  رش  ع   ل  حمِ ن   نا كيف  يا ربَّ »  قاليا رشن العي  لن ي  وا بمي رُ ـِن ا أُ ليَ 

 ُت حتى رأي ،«وه  ل  م  ح   اها قالوفلمَّ  (،العلي  العظيم إال باهلل وة  وال ق   ول  : ال ح  اقولو)فقال: 

ُِ  ،ع  اليمث ب  اع  هن ـنن ـبعم ري ـهذا اخأث ري ـأبي ال يما ق  ذك اب ي    ح قالصال ب ن  عاويةي ع  

ِي   ملة  ح -على الماء ه  رش  كان ع   حين  - ╡ما خلق اهلل  ل  أوَّ  أنَّ »  نا أيه بيغد ـمختُ ش  ح ثنا 

ى قو  ـي   ن  نا وم  ـ: ربَّ قالوا (،يرِش ع   لِ م  ح  م لِ ك  ـقت  ل  خ  ): نا لم خلقتنا؟ قالـ: ربَّ قالوا ،رشِ الع  

 (،مك  ـقت  ـل  لك خ  ذ  ـلِ ): ك؟ قالار  ق  وو   ك  الل  وج   ك  ـت  ـم  ظ  ك وعليه ع  رِش ـع   ملِ على ح  

«وهل  م  فح   (إال باهلل وال قوة    حول  : القولوا)فقال لهم:  ،ارار  فأعادوا عليه ذلك مِ 
(1).  

ُِ  جمب  عي  لدا تأثمر   وهذه الكييةُ   ،اق  شي اليي  لن يُّ مي وتي  ،عبةن الَص  شغالن اخأي  يا عايف 

ِي  يكن يُ عيى اليُ  يلن ُخ وال ُّ    .هيالاخأي  كيبن رُ و ،خاُف   يُ و

ِعاوية ع ، ع  ايما ع  اليمث ب  أبي ال ُّ  وى اب ُ كيا ري  ،قرن الاي  هعن يف دي  ا تأثمر  ولدا أيض  

 اي ع  أي  ،ب  صالحا
إال  ة  وَّ ـوال ق   ول  ال ح   :قال نم  »  ملسو هيلع هللا ىلصقال رايل اهلل قال   اعةي دي ب  وي   ن

  .(2)«اأبد   ر  ـق  ـف   ه  ـب  ِص لم ي   يوم   ل  ـباهلل مائة مرة يف ك  

                                                 
ـب ه، وق  ذكري العييا (1) نـي ُِ هبن ب   َي  ُشدنري باخأخذ ع  ُكتُب بني إارائملوردي هذا القيُل ع  وي ُع خأخّل» ايظر  .ُء أيَهِ  ق الجِا

 (.2/114ليخومب ) «الراوي وآداب الساِع

 .ِ  التابعم  اإلانادي لمُبم   عنيَتهُ وهي  اإلراال، هإَن أا  ب  وداعة  أظدري اليصن ُف  (2)
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 تي س  يي  يةي يي اي  ب ُ  وكان حبمُب 
 قن إذا لي  بُّ من

ي
  ضي أو ياهي  ،اع و   ـي

ّل و ّل حيلي )  يلي ا قن  ص  حن

ِ   يه ياهضي وإن  (،إّل باهلل قي ي  عي ـاي  وا هرُ ـبَ ـدا اليسييين وكي لي اهقي  ،مُ ولرُّ ا مي زي ـدي ـهاي  ا صن  ا حن يي صي ي

 . ُ ص  المن 

 كي لن د  يف ذبقُ   أا  هُ  وني رُ ـاكن والذَ  ،باقن ـالس   يارن ض  يف ِن  اخآخر ن  الي يَ عُ  أنَ  :الثانية والستون

 يي ض  الين 
 ـب  اي  ةن ـؤي  رُ ِن  ينعُ يي  باري والغُ  ري ـتالقي  ولك َ  ،ارن

رآه   في كشـواي   بارُ يى الغُ جي هإذا اي   ،د قن

 .قن ـب  الَس  بي صي وا قي وق  حازُ  ،اُس النَ 

إذا )  لى غار  يقيُل ي  ِي  يري ع يعُت   اي جّلني عي  ب ُ   ُ ميَ ُِ  ح ثنا  ِسي  ب ُ  قال اليلم ُ  

  ا ِن ـثياب    أهضلي يّل  وا عي رُ ـيي     لي  ،د ـأعيالن  يابن ع  ثي  ماِةن القن  ييمي  ليناسن  واءُ الغن  كشفي ـاي  

،كذ  ـال  (.كر  الذ  يمنا ِن عي  يسري أي  يء  ـ  ِا كان شي همقيليني  ،ذلك أقيام   ن ي عن  رُ مَس تي ـمي ـه رن

دون؟   ياقال ،دونفر  الم   بق  س   ،واير  ِس »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل أبي هرير  وقالي   وِا الُيار 

 ه  الذين أ  قال  
كر   ع  يض   ،اهلل تعالى رِ كوا يف ذِ ر  ـتِ  ،ءن يرتوا بالَش ه  أُ ، (1)«هموزار  أ  عنهم الذ 

  .د أبي يه دي عيُ يه وجي ُِ زن ولي  ،عيا بهولن أُ   وهمه

  قاُل ـيُ  ،هولعيا بالذي  أُ   ومعناه ،«اهلل رِ ذك  بِ  ون  ر  ـهت  ت  س  الم  »  ويف بعض ألااظ الم يث

 .به عي ولن أُ إذا  (ذابكي  هّلن   ري ـدتي تي اا  )

 ه  أ  » أنَ   ر  آخ   فسير  ـوفيه ت  
 كرن   يف ذوهُ  ،د يُ أقرا كي يي روا وهي ـبُ ـكي   أي ؛«اهلل كرِ روا يف ذِ تِ

ُِ  ،الرجُل  ري ـتي ه  أي )  قاُل يُ  ،اهلل تعالى  ـد  هدي 
  .رـيبـ  الكن ه ِن يف كّلِن  طي قي اي أإذا  (ر  ـتن

 ـه بي ـكأيَ  ،ّلمن   الكي ِن  قطُ الَس   ر  ـت  ـوالهِ 
 قن
ي
 ،هقيي عي  ري ــوأيكي  في رن اهلل تعالى حتى خي  يف ذكرن  ي

  .ملن اخأباطن  إذا كان كثمري   رـهت  ت  س  م   ل  ج  ور   ،اأيض   ُل الباطن   ر  ـت  والهِ 

  .«ري دتي تي س    اليُ ِن  باهلل أن أكيني  يذُ عُ أ»  رن يي عُ  اب ن  ويف ح يثن 

  ،ّل  ـاطن ان أو بـا كحقً  ،به ليعُ يُ ـوال   الشيءن ِن  اإلكثارُ  اري ـتي ـد  ـتن اّلا   أنَ  :ظِ ف  ـالل ة  ـقيقوح  
                                                 

كر  » صَح هذا الم يُث دون زياد   (1) ع  الذ  ، خأيَه تاَرد هبا عير ب  راش  المياِي، وهي لعمُف الم يث، «همعنهم أوزار  ي ض 

ه أي  رواية غمر «ح  ص  أ   ل  واألوَّ ، د عند  أثقالي  الذكرُ  عُ ضي يي   قال» ولذلك قال اإلِام البخاري بع ي أن أوردي إانادي عيري ب  راش  

. ا
ُّ
، وكذا قال البمدقي  (.1/390) «شعب اإلييان»(، و8/449) «التاريخ الكبمر» يظر َِي  ل  يذكر هذه الزياد  أصحُّ



 

 

90 

فن الناسن  يبي وغي   اا   يف ُعر 
  ُ ادي ـ يُ ّل (ر  ـدتي ستي ُِ  هّلن  )  حتى إذا قملي  ،لن بون عيى اليُ  هُ يالُ ع  تن

 ه  ق  أُ ) ( أورـتي د  ـتي س  ُِ )هي     به يميقمَ ـيء تي   بشي ـم  ـيا إذا قُ وإيَ  ،ُل ـنه إّل الباطن ِن 
اهلل  رن  ذك  يف ري ـتن

 د  ـتُ اا  )  قاُل ـويُ  ،به يي رن غ  وأُ  ،به لعي و  أي   أي ؛(تعالى
ر ـناخأثي  هذا يف اسمرُ ـوتي  (،وبه ،همه ري ـتن

 (.جنين  ِي   قالي ـاهلل تعالى حتى يُ  ري ـكأكثروا ذن )  رن اخآخي 

 تعالى ع  اهلل خرب يه هإن  ؛هُ عب ي  ╡ الرب   ص يقن لتي  ابب   كري أن الذ    الثالثة والستون

ِي  ،هُ ـربُّ  هُ ـقي  َ صي  هبا العب ُ  ري ـخبهإذا أي  ،ّللهن جي  يتن عُ ويُ  ،هن ـالن كيي  وصافن بأي   تعالى اهللُ  هُ ـقي  َ   صي و

 جن ورُ  ،ِع الكاذبم  ر  مشي ل  يُ 
ي
  .صادقم ِع ال ري ـمشي له أن يُ  ي

ُِ  ر  ـغي وروى أبي إاماق ع  اخأي  عيى أبي هرير  وأبي اعم    ي دن سي  أيه شي أبي 

ال إله إال ): إذا قال العبد  » ه قال أي ملسو هيلع هللا ىلص ا عيى رايل اهلل دن أهنيا شي  ،ƒ الخ ري

اَرَك و قال: يقول اهلل  (اهلل واهلل أكبر   ب  َ ىت 
َعالَ

َ : وإذا قال (،رأكبأنا ال إله إال أنا و ،عبدي ق  د  ص  ): ت 

ال إله إال ): وإذا قال ي(،دِ ح  ال إله إال أنا و   ،عبدي ق  د  ص  ): قال (هد  ح  ال إله إال اهلل و  )

ال إله إال ): وإذا قال ي(،ل ال شريكوال إله إال أنا  ،عبدي ق  د  ص  ): قال (اهلل ال شريك له

 (،الحمد   ي  ـولِ  ،لك  الم   ـي  لِ  ،ال إله إال أنا ،عبدي ق  د  ص  ): قال (له الحمد  له الملك و ،اهلل

 ،ال إله إال أنا ،عبدي ق  د  ص  ): قال (وال قوة إال باهلل وال حول   ،ال إله إال اهلل): وإذا قال

رُّ ق  ث  قال اقال أبي إام- ،(إال بي وال قوة   وال حول   ي بخأي  قيُت  ،هُ ي  دي ه  ا ل  أي شمئ   اخأغي

  .«النار ه  سَّ م  لم ت   هِ ـوتِ عند م   نَّ ه  ـق  زِ ن ر  م    - جعار  ِا قال؟ قال

كت سي ِ  أي  كرن ر ع  الذ  اكن الذَ  كي سي ِ  ذا أي هإن  ،كرى بالذ  ني ـب  ـة تُ ـنَ ـالج وري دُ  أنَ   والستون الرابعة  

كر أخذوا يف البناء، ، هإذا ناءع  البن  اليّلئكةُ   كتابه ع  يما يفل ُّ أبي ا ذكر اب ُ وأخذي يف الذ 

ع   كي ِسن هإذا أُ  ،كرى بالذ  ني ـبـتُ  الجنةن  وري دُ  ني أنَ بيغي »  قال يخنسكم  ب  ِمي  اخأي حي 

   .«أتمنا ياقة  ـ  حتى تي همقيلين ،د همقال ل ،كيا ع  البناءسي ِ  كر أي الذ  

: ن قالم  »ال  ـق ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،رير ـيما ِ  ح يث أبي ه ُّ ـأبي ال ر اب ُ ـوذك

 ـب   -اتمرَّ  سبع  - (سبحان اهلل العظيم ،حان اهلل وبحمدهسب)
   . (1) «يف الجنة رج  ـله ب   ي  ـنِ

                                                 
يقيه ا عيى أبي هرير  3/522) «تاريخه» أخرجه البخاري يف( 1) جديل ¢(ِ   ِ  .، ولك  يف إاناده راو 
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ع   ملسو هيلع هللا ىلصكيا تق م يف ح يث النبي  ،كردا بالذ  نن ـمـبساتن  راُس هغن  كرن ها بالذ  ناءي بن  وكيا أنَ 

: اهس  ارغ   نَّ أو ،يعاننها قِ أو ،الماء بة  ذ  ع   ،ربةالت   بة  ـطي   ة  ـالجنَّ  نَّ أ»  ’ إبراهم  الخيمل

  .هاناؤُ ـدا وبن راُا غن  كرُ هالذ  ، « (واهلل أكبر ،وال إله إال اهلل ،والحمد هلل ،سبحان اهلل)

 قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل  ƒ يما ِ  ح يث عب  اهلل ب  عيرأبي ال ُّ  اب ُ  ري ـوذك

وال   حول  ال ،راسها ؟ قال : ما شاء اهلل: يا رسول اهلل وما غِ قالوا ،راس الجنةأكثروا من غِ »

  .(1)«إال باهلل قوة  

 ريق  ط  ي هإذا كايت له إلى جدنَ  ، نَ دي وبم  جي  بم  العب ن     اي  ري ـكالذ   نَ أ  الخامسة والستون

 كان ّل  ا كاِن ي  ا دائن كر  هإذا كان ذن  ،يك الوريقا يف تن ا ً  رُ ـكالذ   ِ  اخأعيال كاني  ليي   عي ِن 

ُِ  ً اي  ِي ي  كي م  ا   ـبن سي مي بن ـوإّل هي  ،همه ذي ـاي ـن  ـا ّل 
  .هن

 هن بيتـنقن  يف هجعلي  ،ا   سجن ِي  خذي بالبادية ق  اتَ  كان رجل  »  ادأبي روَ  العزيز ب ُ  قال عب ُ 

  قال (،ّل إله إّل اهلل   أند كُ ش  يا أحجار أُ )  الق هُ ـى صّلتي ضي كان إذا قي و ،حجار  أي  ابعةي ي 

ِي  يُت رأي ـ  هي قال ،هن ـوحن رُ ـب جي رن ـهعُ  ،ُل ُج الرَ  ضي رن هيي   يُت هرأي   قال ،إلى النار يب ري ـِن ناِي أيه أُ ـيف 

 تن ث  أُ قال   ، نَ دي ا ِ  أبياب جي ي باب  عن    َ هسي   ي ظُ ق  عي  هُ ـهُ رن ع  أي  جارن ح  اخأي  ا ِ  تيكي ر  ـجي حي 
ي
 ـي

  ر  ـجي حي  إذاه ،اخآخر البابن  إلى يب
  ِا ي باب  عن    َ هسي   ي ظُ   عي قي  هُ ـهُ رن ـعأي  حجارن اخأي  يكي ـتن   ِن

   .« جدنَ  حجار أبيابي اخأي  ي بقمةُ ن  ـت عي  َ حتى اي  ، جدنَ  أبيابن 

سم  وى ُح كيا ري  ،ائبن ـليتَ  ستغارُ كيا تي  اكرن ليذَ  تغارُ س  تي  اليّلئكةي  نَ أ  السادسة والستون

    عب  اهلل ب  عيرو ب  العاص قالع ،عبيع  عاِر الَش  ،ري  اهلل ب  بُ  ع  عب ن  ، ي  عي اليُ 

 (، رب العاليم)  قالت اليّلئكةُ  (المي  هلل)  إذا قال العب ي  ل أنَ نزي يف كتاب اهلل اليُ   ُ جن أي »

  وإذا قال ،(ب كعي ر لن اليد  اغان )  قالت اليّلئكة (المي  هلل رب العاليم )  وإذا قال

ه)  قالت اليّلئكة (ابمان اهلل)  هلل وا)  قالت اليّلئكة( ّل إله إّل اهلل)  وإذا قال(، وبنمي ن

                                                 
جيع» قال الدمثيي يف  (1) نه ح يُث أبي أييب «همه عقبة ب  عيي وهي لعمف» (  10/119) «اليي  ِ  ع  النبي ¢، وأصحُّ

َِ ُِ » قال له لمية أاري به   ’ إبراهم   أنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ن ـتك هيمُ ر أ ِا  دا وااعة  ، وأرُل تربتدا طمبة   نَ ة، هإن ـراس الجنَ   غن كثرواِ  قال  و

 «كاريتائج اخأه» ، وحَس  ح يثي أبي أييب الينذريُّ والماهظ اب  حجر. ايظر  «الجنة؟ قال  ّل حيل وّل قي  إّل باهلل راُس غن 

 (.2/291) «رتغمب والرتهمب ال»(، و 1/113)
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   .« (ب كعي ر لن اليد  اغان )قالت اليّلئكة  ، واهلل أكرب( ّل إله إّل اهلل)وإذا قال  ، (أكرب

 تي س  تتباهى وتي  ااري والقن  بالي الجن  نَ أ  السابعة والستون
  .عيمدا ╡ر اهلل ذكُ ر بي  يي بشن

 اهللي  رُ كُ ذ  ـيي     حي أي  لميمي ا بكي  رَ ـِي   أي هن بااين  لي ـبي ي الجي نادن ـلمُ  لي ـبي الجي  إنَ »  ¢ قال اب  ِسعيد

  .«ري ـشي ـب  ـااتي  ،(يع )  ذا قال؟ هإن ╡

 الميمي  بكن  رَ ـِي أي  !تاه  يا جاري اعض  دا بي عُض ادي بي ني ـمُ ل قاعي البن  نَ إن »  ب  عب  اهلل وقال عينُ 

  .« (ّل)  ة  يي ـوقائن  ،(يع )  ة  ـيي ـ؟ هقائن اهلل رُ ـذكُ ـيي     حي أي 

ِي   يا هُ باايهن  لمنادي الجبلي  الجبلي  إنَ »  ع  ِجاه  عيُش قال اخأي و  بكي  رَ ـّلن هل 

  .«(يع )    قائل  وِن  ،(ّل)  قائل  ؟ هين ╡هلل  ذاكر   الميمي 

هلل  كرن لذ  ي ايميُ قم  قي ناهن اليُ  نَ هإن  ،ااقِ  الن   ِان  أي  ╡ذكر اهلل  كثر ي  نَ أ  الثامنة والستون

  .{ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  }  ناهقم يف اليُ  ╡قال اهلل  ،╡

  ي تي ـخي  -واهلل أعي -ولدذا  ،«فاقـالن   ن  مِ  ئ  رِ ـب   ╡ اهلل كر  ذِ  ر  ـكثن أ  م  »عب  وقال كي 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  }  اليناهقم  بقيله تعالى اهلل تعالى اير ي 

ناهقم  اليُ  ةن ـني ـت  ـ  هن ا ِن يف ذلك تمذير   هإنَ  ،{ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

  .ااقـيف الن  عيا قي يي ـهي  ╡كر اهلل   ذن اييا عي الذي  غي 

قين ّل ناهن اليُ  ،ّل»   ؟ قالقين هُ ناهن ُِ أ  يارجع  الخي  € الصمابةن  بعُض  لي ئن وُا 

ِي هدذا ِ  عي  ،«إّل قيمّل   اهللي  ذكروني ـيي   ـّل
   ُ ري ـث  ـوكي  ،╡اهلل  كرن ذن  ةُ ـيَ قن   ااقالن   ةن

  ي ِن  ن  ِاأي  رهن ـكذن

ي يبتي ـيي  ن    أي ِن  مُ كري أي   ╡ هُ ـوالي ،ااقن ـالن  
ع   يت  اي غي  ييا ذلك لقييب  وإن  ،ااقـا بالن  ر  اكن ا ذي يب  ق ي

  .╡اهلل  ذكرن 
 ب  ـيعي ك  لـهيي ل  يي  ،يء  دا شي دُ بن ش  ـّل يُ     لذَ  اخأعيالن    بم ي ِن  كرن ليذ   نَ أ  التاسعة والستون

  ِن   ن

 ت  مي ـي  ولدذا ُا  ،ى بهالكي  هن ـقيبن لن  ُل مُص عم  الذي يي والنَ  ،اكرن ة ليذَ يي اصن   المي ذي إّل اليَ  هن ـيابن ثي 

  (.ةن ـنَ ياض الجي رن )  كرالذ   جالُس ِي 

  يء  شي  هيمسي  ،«╡اهلل  كرن ثل ذن ين ون بن ذُ ذ  ـيي ـتي اليُ  ذي ذَ يي ـِا تي »  يناردن  ب ُ  ُك قال ِالن 
  ي ِن

  .با ليقيوابتداج   ة  رحي هي  وّل أكثري  ،   ذَ ـلي  عظ ي وّل أي  ،ِنه ة  ـيي وؤِي  َف خي أي  عيالن اخأي 
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 ري ا يف اخآخن ير  ويُ  ،يمايف ال ُّ     ري ض  ـيي  هي ج  اليي  يُس ك  ـيه يي أ :السبعون
الناس  رُ ضي ـيأي  روني اكن هالذَ  ، ن

 لَّ كن قال م  »  قالملسو هيلع هللا ىلص  ع  النبي راسيلِ ن الم  ومِ  ،ه  يف اخآخر ن رُ يي ـوأي ،ا يف ال يماجيه  وُ 

، ميت  حيي وي  ي   ،مد  ح  وله ال ،لك  له الم   ،له ريك  ه ال ش  حد  ال إله إال اهلل و  ) :مرة   مائة   يوم  

ير، ن ا مِ اض  يـب   د  أش   ه  جه  وو   يامةِ القِ  تعالى يوم   أتى اهلل   ،(دير  يء ق  ش   وهو على كل   بيِده الخ 

   .(1) «درِ ـالب   لة  لي   مرِ الق  

 ثمري ـك  ـقاع تي ـبن وال ارن والَس  رن ضي والمي  متن ـوالب ريقن يف الوَ  كرن الذ   وامن يف دي  نَ أ :بعونالحادية والسَّ 

 ،القماِةن  يمي ي اكرن ليذَ  شد ُ تي  واخأرضي  والجبلي  وال اري  قعةي ـهإن البُ  ،القماِةن  ييمي  يعب ن ل ديدن لُش ا

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   }  تعالىاهلل قال 

عم  اي    ح يثن ِن   «هجاِعن »يف  رِذيُّ وى الت  ري ـه {ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ،{ڃ ڃ ڃ }: هذه اخآيةي ملسو هيلع هللا ىلص ايل اهلل ري  رأي ـقي »  ي ع  أبي هرير  قالرن بُ ق  اليي 
على  شهد  ـها أن ت  أخبار   فإنَّ   قال ،ه أعي   اهلل ورايلُ قاليا ها؟بار  ما أخ   ون  ر  د  ـ: أتهقال

  رِذيُّ قال الت  ، «ذا وكذاك   :ذاك   يوم   ل  مِ : ع  تقول   ،هاهرِ على ظ   مل  بما ع   ة  ـمأو أ   عبد   كل  

 . (2) ممح  صي  س   حي   يث  هذا حي 

 يمي ي اييُ قبي ـه  أن يُ ثري د  أو أك  ولعيَ  ،هيدُ دُ ُش  ييكثُـرُ  قاعن ـالبن  يف اائرن  ╡هلل  اكرُ والذَ  

  .د دادتن بشي  طي بن ـغتي ـويي  ،همارحي  ،داداتن الَش  وأداءن  ،شدادن اخأي مام نـقن 

والنيميةن  بةن من ـ  الغن ِن  ،لن الباطن  ّلمن   الكي  عي غاّل  اشتن  كرن بالذ   غالن يف اّلشتن  نَ أ :الثانية والسبعون

ِي  ين غواليَ  ِ   الناسن   حن و  ،ر  سان ذاكن هإِا لن  ،لبتةي أت ّل يسكُ  اليسان هإنَ  ،كذلن  مرن د  وغي وذ

ك غيت  شي  وإّل ق  دا بالمي شغي  ـإن ل  تي  اُس ـالنَ  يهد ،هيا  أح ن ِن   َ وّل بُ  ،ّلغ سان  وإِا لن 

ي وهُ  ، َ ّل بُ و م ي خييقن اليي  ةُ ـه ِمبَ تكني اي  ╡اهلل  ةُ ـه ِمبَ ن  سكُ إن ل  تي  وهي القيُب  ،لن بالباطن 

 ى إح   كي سن ا  ـر لني تي ـهاخ   ، َ ـيمك وّل بُ هي عي و ،غين ك باليَ غيي شي  رن ه بالذك  شغي  ـسان إن ل  تي الي  

  . ن م  ـلتي نزن ى اليي  ي دا يف إح  لزن ـوأي   ،تم ن وَ الخُ 

                                                 
رتوك» (  10/86) «اليجيع» وِع إرااله هق  قال الدمثيي يف  (1)  .«وهمه عب  اليهاب ب  الضماك، وهيِ 

رتوك الم يث كيا قال اإلِام البخاري. ايظر  (2)  (.9/82ّلب  ع ي ) «الكاِل» يف إاناده يممى ب  أبي ايميان وهيِ 
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ِي ـها هدُ رذكُ ـهني  إشار    ايا إلمدر  ها وأشي رن ك   أيا بذن ـوهي التي بي  :الثالثة والسبعون  ؛سيطة  ب  نا 

ت يشي تي ق  اح   ماطم ي الَش  وهي أنَ  ،إلمدا -رورتهبل لي - أح    كل   وحاجةن  ،الاائ   هبا ظم ن عي لن 

م  ه أع اؤه اليُ شي يي ـتي ل ق  اح  برُج  كي ـنُّ ـهيا ظي  ،  أع اؤهوهُ  العب ي 
 ،اظ  ـم  يمه غي ين عي قُ نـن

 قن ريا  ـإلى تي  بملي وّل اي  ،ىواخأذي  ر    الَش عيمه ِن  رُ  ن ق  ـه بيا يي ـنالُ ـند  يي ِن  ل  وكُ  ،يا بهوأحاطُ 

 ي  جي 
 .╡اهلل  رن ك  د  عنه إّل بذن عن
 أن سي   ُِ  ي لكل  ـنبغن ـالذي يي  رن    القي  ريفن الَش  ظم ن ـالعي   يثن يف هذا المي ق  جاء و  

 بن مَ سي ليُ ا ب ن  عم ن اي   يُث وهي حي  ،إلمه يقن الخي  ةن ن ه وحاجي هائ تن  ييمن عُ ه لن يلن ه بوُ رُ ـذكُ هني  ،هماظي يي 

،ب    ي ري ي  ب  ُا  حي ن ع  عب  الرَ  بمب  ِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عيمنا رايُل  خرجي »  قال حي  يف ويم  ،ايي

 أتاه ملك   يتِ ـمن أ   مِ ال  رج   : رأيت  اـب  ج  ع   ة  ح  البارِ  إين رأيت  » قالوعيمنا  هقامي  ،بالي ينةن  ة  اَ ُص 

 ط  قد ب ِس  ال  ج  ر   ورأيت   ،عنه الموِت  ك  ل  م   فردَّ  هِ ي  د  والِ ب ه  ر  ه بفجاء   ،ه  روح   ض  يقبِ لِ  ؛وِت الم  

 ته  ش  و  ت  ـقد اح   يـتِ من أ  مِ  ِ ال  رج   ورأيت   ،كن ذلِ ه مِ نقذ  ت  وؤه فاس  ض  ه و  فجاء   ،برِ الق   ذاب  عليه ع  

 ته  ش  و  ت  ـاح  ي قد ـتِ ـن أمَّ  مِ ال  رج   ورأيت   ،عنه الشيطان   رد  فط   ╡اهلل  ه ذكر  اء  فج   ،ين  ياطِ الشَّ 

- ب  هِ تل  ـي ي  ـِمتن أ   مِ ال  رج   ورأيت   ،يهمن أيدِ ته مِ ذ  ق  ـن  ـه فاست  ـت  اله ص  ت  فجاء   ذاِب الع   مالئكة  

 ـم   وض  ن ح  نا مِ ما د  لَّ ك   ،اطش  ع   -ث  له  ي   :ويف رواية
 رمضان   شهر   ه  ه صيام  فجاء   ،د  رِ وط   ع  ـنِ

ا إلى نما د  لَّ ك   ،اق  ـل  حِ ا ق  ـل  ا حِ وس  ل  ن ج  ـيي  ـبـالنَّ  ي ورأيت  ـمتِ ن أ   مِ ال  رج   ورأيت   ،واه  ر  وأ   قاه  س  فأ  

 ـق  ل  ح  
 ن مِ ال  رج   أيت  ور   ،يـبِ ن  ه إلى ج  د  قع  أ  وه دِ ـبي فأخذ  ِ  ةِ ـناب  ن الج  ه مِ ل  س  غ   ه  فجاء   ،د  رِ ط   ة 

 ـميـن ي  وع   ،لمة  ه ظ  لفِ ن خ  ومِ  ،لمة  ه ظ  ـدي  ـي بين ي  ـمتِ أ  
ه وقِ ن فومِ  ،ة  لم  ه ظ  سارِ ي  ن وع   ،لمة  ظ   هِ ـنِ

 ،ةِ لمن الظ  جاه مِ ر  خ  ت  ه فاس  ه وعمرت  ه حج  فجاء   ،فيها ر  ـحي  ت  وهو م   ،لمة  ه ظ  ن تحتِ ومِ  ،لمة  ظ  

 ه  ـقت  د  ص ه  ت ـاءفج ،ارهر  وش   رِ االنَّ  ج  ـه  ه و  قي بيدِ ـمتي يتَّ  من أ  جال  ر   ورأيت   ،ورِ اله يف الن  خ  وأد  

 المؤمنين   م  كل  متي ي  ن أ   مِ رجال   ورأيت   ،هعلى رأِس  لت  لَّ ـوظ   ،ارالنَّ  بين  ه وبين   ترة  ارت س  فص  

 صوال  ه كان و  ـسلمين إنَّ الم   عشر  : يا م  فقالت ،هحمِ لر   ه  ـت  ـل  ِص  فجاءته   ،همون  ل  ك  وال ي  

متي قد ن أ  مِ  ِ رجال   ورأيت   ،همح  وه وصاف  ح  مه المؤمنون وصاف  موه فكلَّ ل  فك   ،هحمِ ر  ـلِ 

 ،ميهن أيدِ مِ  ذه  ق  ـنـت  فاس   نكرِ الم   عنِ  ه  هيِ ون   بالمعروِف  ه  ه أمر  فجاء   ،بانية  الزَّ  ته  ـوش  ت  اح  

 ╡ اهلل ن  ه وبيوبين   ،هـي  كبت  ا على ر  ي  ـجاثِ  تيأ م  منرجال   ورأيت   ،حمةِ الرَّ  يف مالئكةِ  ه  وأدخل  
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د ي قـمتِ ن أ   مِ رجال   ورأيت  ، ╡ ه على اهلله فأدخل  بيدِ  ه  ه فأخذ  قِ ل  خ   ن  س  ه ح  فجاء   حجاب  

ها يف ع  فوض ه  ـت  ـيف  حِ ص   ذ  فأخ   ╡ن اهلل مِ  ه  وف  فجاءه خ   ،همالِ ِش  بلِ ن قِ ه مِ حيفت  بت ص  ه  ذ  

 ـميي  
من  ِ ال  رج ورأيت   فثقَّلوا ميزان ه، ه  راط  ف  أ   ه  فجاء   ،هميزان   فَّ ـي خ  متِ من أ   ِرجال   ورأيت   ،هنِ

 ،ىض  من ذلك وم   ه  ذ  ـق  ن  ـفاست   ╡اهلل من  ه  رجاؤ   ه  م فجاء  جهن فيرِ ا على ش  م  قائِ  متيأ  

  ╡ اهلل ةِ ـشيكى من خ  التي ب   ه  معت  د   ه  ت  وى يف النار فجاء  ه  أمتي قد  من   رجال   ورأيت  
 ة  ف  ع  السَّ  د  رع  ـكما ت   د  رع  ـي   راطِ ا على الص  م  متي قائِ  من أ  رجال   ورأيت   ،من ذلك ذته  ق  ـن  ـت  فاس  

  منرجال   ورأيت   ،ىض  وم   ه  ـت  د  ع  ر   ن  كَّ س  ف   ╡باهلل  هِ ـظن   سن  ح   ه  فجاء   ف  عاِص  يف ريح  

 ته  فأقام   يَّ ل  ع   ه  ـصالت   ته  فجاء   ، ويتعلَّق  أحيان ا، او أحيان  حب  على الصراط وي   ف  زح  ـمتي ي  أ  

 ه  ـدون   ت األبواب  ق  ل  ة فغ  الجن ى إلى أبواِب ه  ـمتي انت   من أ  رجال   ورأيت   ،ته  ذ  ق  ـنوأ   ميهِ د  على ق  

 رواه الماهظ أبي ،«الجنة لته  دخ  وأ   له األبواب   حت  ت  ـشهادة أن ال إله إال اهلل فف   ته  فجاء  

ل ّل  الخن مب ِن رهن ـمة والتَ ـجن ن  صال اليُ مب يف الخن ـرغن التَ » يني يف كتاب ن ِياى اليي 

اه ع  رو ،اج ً  هذا ح يث حس   »  قالو ،ا لهشرح   هُ يي وجعي  ،ه عيمهـنى كتابي وبي  ،«يةردن اليُ 

  ذير، ب ُ  ب عيرُ سمَ ب  اليُ  اعم ن 
ُّ
 .يةبي أبي جي  ّلُل وهن  ،عان   ب  زي  ب  ُج  وعيي

َس كان شمخ اإلاّلم اب  تميمة و دَّ
َ أيه  عنهُ  ييغنـوبي  ،هذا الم يث شأني   ُ ـظ  ـعي ـيُ  ُرْوَحُه  اللَّه ق 

  .«الصمة عيمه شياه ُ »  كان يقيل

 ،ين  ياطِ الشَّ  ته  ش  و  ت  ـقد اح   يـتِ من أ  مِ  ال  رج   ورأيت   »  ملسو هيلع هللا ىلصه قيله واليقصيد ِن

ي شعري الذلم يث المارث اخأي  ق  هدذا ِواب « عنه ن  يطاالشي رد  فط   ╡اهلل  ه ذكر  اء  فج  

 رجل   لِ ـث  ـذلك كم   ل  ـث  ـم   وإنَّ  ،╡اهلل  م بذكرِ وأمرك  »وقيله همه   ،يف هذه الراالة شرحناهُ 

 «فيه ه  نفس   ز  رح  ا فأ  ين  ِص ا ح  ن  ص  حتى أتى حِ  وانطلق   ،اراع  ِس  هِ ـبِ وا يف طل  فانطلق   العدو   ه  ـطلب  

  .╡  ِنه إّل بذكر اهلل دُ سي أياُ  بادُ العن  زُ مرن ّل يُ  هكذلك الشموانُ 
ن م يعني إذا خرج  -ن قال م  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل ب  ِالك   أيسن عي  « الرتِذي   »ويف 

 يت  دِ وه   يت  ـفِ : ك  له قال  ـي   ،ال حول وال قوة إال باهللو ،لت على اهللتوكَّ  ،بسم اهلل :-بيته

 ي  فِ وك   ي  دِ قد ه   ل  لك برج   : كيف  فيقول لشيطان آخر ،ى عنه الشيطان  حَّ ن  ـوت   ،يت  ـقِ وو  

  .وقال  ح يث حس  ،نسائي والرتِذيرواه أبي داود والو ،«؟ي  ـقِ وو  
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ه ل ،ريك لهه ال ش  د  ال إله إال اهلل وح  ) :مائة مرة يف يوم   ن قال  م  »  ملسو هيلع هللا ىلصم قيله وق  تق َ 

 .«يمِس ن الشيطان حتى ي  ا مِ رز  حِ كانت له  ،(وهو على كل شيء قدير   ،مدوله الح   لك  الم  

إذا خرج »قال   ،ع  كعب ، ري ي  ع  عب  اهلل ب  لي  ،بمرع  أبي الزُّ  ،امانُ ُا  ري ـكوذي 

 ،(عيى اهلل يُت تيكَ )  وإذا قال ،( يتي هُ  ) يييُك ال قال (بس  اهلل)  هقال ،هن ـِ  بمت الرجُل 

 ،(اظتي ُح )  ُك يي قال اليي  ،(ّل حيل وّل قي  إّل باهلل)  وإذا قال ،(متي ان ـكُ )  كيي قال اليي 

 ان ـ  كُ بيي   لكُ  في مك ،مل  لك  عيمه ابلمسي  ،عياجن ار  )  ضلبع عضد بي  الشماطم ُ  همقيُل 
ي
 ي

 .« (!؟ ظي ان وُح  يي  ن وهُ 

 اليسج ي  وِ  دخلي  ،ص   يف حن  يف اإلاّلم دخلي    دخلي ِي »  صريبي د الوقال أبي خَّل 

ِي  ،صنم يف حن  هق  دخلي    .«صينُح  ثةثّلهمدا هق  دخل يف  ╡اهلل  ة يذكرُ قي ي  يف حي    جيسي و

  بي ي ع  أيس يران الجي أبي ِياى يف كتابه ِ  ح يث أبي عن  وق  روى الماهظُ  

وقرأ  (بسم اهلل)راشه فقال : على فِ  ه  ـنب  ج   العبد   إذا وضع  »قال    ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ¢ِالك 

ـر   نس ومنوالِ  الجن   ر  ـن ش  مِ  ن  مِ الكتاب أ   فاتحة     .(1)«يء  ش   ل  ـك   ش 

اهلل  ُل راي  يَّل وي »  ع  أبي هرير  قال ،مري ع  ِمي  ب  ان  «صممح البخاري»ويف 

عني دي )  هقال هُ ـهأخذتُ  ،ي ِ  الوعاممثُ يي  هجعلي  هأتا ي آت   ،هبا ظي حتان رِضان أن أي  زكا ي  ملسو هيلع هللا ىلص

اهلل  كي اعُ ين كييات   كي يُ عي  أُ )  وقال  هقال له يف الثالثة -هذكر الم يث- (... ي ّل أعيدُ إه

ك عيم يزالي   يه لهإن  ،لدا إلى آخرها  أوَ راي ِن الكُ  ك هاقرأ آيةي إلى هراشن  يتي وي إذا أي  ؛هب 

  ري ـأخبي ه صبحي هأي  ،هُ ـميي بن ى اي هخيَ  ،صبحي تُ حتى  شموان   كي ـوّل يقربُ  ظ  ِ  اهلل حاهن 
َ
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .«وبذ  ك وهو ك  ق  د  ص   هقال  ، بقيله

  ملسو هيلع هللا ىلصقال رايل اهلل  ِ  ح يث أبي الزبمر ع  جابر قال   وذكر الماهظ أبي ِياى

يقول و (،م بخيراختِ ) :ك  ل  فيقول الم   ،وشيطان   ك  ل  م   ه  ر  د  ابت   هِ إلى فراِش  وى النسان  إذا أ  »

(، فإذا ذكر اهلل تعالى حتى يغلب ه  )اختِم بِ  :لشيطانا ل ك  ال طرد   -يعني: النوم  –شرٍّ م 

 (،ح بخيرت  اف): ك  ل  فيقول الم   ،وشيطان   ك  ل  م   ره  د  ـابت   فإذا استيقظ   ،ه  ؤ  كل  ـي   وبات  الشيطان، 
                                                 

 يف (1)
ُّ
 .«همه غَسان ب  ُعبم ، وهي لعمف الم يث » (  10/123) «اليجيع» قال الدمثيي
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ولم  ،هاوتعد م  ب يفِس ـحيا ن  الحمد هلل الذي أ  ): فإن قال (،رٍّ ـش  ح بِ افت  ): ويقول الشيطان  

ى عليها الموتك مِس الحمد هلل الذي ي   ،هانامِ ها يف م  ت  مِ ي   ى األخرى إل ، ويرِسل  التي قض 

تا إن ن زال  ئِ ل  و   ،والز  ـأن ت   واألرض   السمواِت  ك  مِس الحمد هلل الذي ي   ،ىمَّ س  أجل م  

 ح  ن أ  هما مِ ك  س  م  أ  
 (ذنهعلى األرض إال بإِ  أن تقع   السماء   مسك  الحمد هلل الذي ي   ،ن بعدهمِ  د 

   .«ه  ؤ  كل  ي   لَّ وظ   ،الشيطان   ك  ل  الم   د  طر  

  ع  اب  عباس قال ،ريبع  كُ  ،ع ِ  ح يث اال  ب  أبي الجي  «الصمممم »ويف 

 ان  نا الشيطب  ـن  ـاللهم ج   ،بسم اهلل): قال ه  ـم إذا أتى أهل  ك  ن أحد  لو أأما »  ملسو هيلع هللا ىلصقال رايل اهلل 

  .«اأبد   شيطان   ه  ر  ض  ال ي   لد  بينهما و   فيولد   (قتناز  ما ر   ب الشيطان  ن  وج  

 هذه العشري  لي  قرأي     أيا لاِن »  أبي ِياى ع  المس  ب  عيي قال وذكر الماهظُ 

 ع  بُ اي  ل    كُ وِن  ،ري   ِي  شموان   ل    كُ وِن  ،ظال    ُايوان   ل  اهلل تعالى ِ  كُ  هُ يي اخآية أن يعصن 

ڌ ڎ ڎ ڈ  }  آيات ِ  اخأعراف وثّلثي  ،الكراي   آيةي عاد   ص  لن  ل    كُ وِن  ،لار

ھ ھ }  آيات ِ  الرحي  وثّلثي  ،ا ِ  الصاهاتشر  وعي  ،{...ڈ ژ ژ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ 

ڈ ژ  }وخاتية اير  المشر  ،{ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ

  .{ ...ڑ ڑ ک    ژ

مه ،هن ـنبن إلى جي  ا هي بشيء  يصيي يف اليسج  إذ بمنيا رجل  »  ال ِمي  ب  أبانق  لي دن

  ِا الذي هيهسي  رو ي عُ  ائتن  ،يف اهلل تعالى كي ـتُ ـئـإييا جن  ،لمس عيمك ِني بأس  )  هقال ،ِنه

 رُت اي وكي  ،هُ  ي حباهلل العظم  وي  آِنُت ) ُت ي  قُ قال ؟(-بالمسبيمس اخأي يعني ِ  إن -ه ب ذُ يَ يتعي 

 ،يم   ع ايمع   واهللُ  ،لدا صامي ثقى ّل ايان رو  اليُ بالعُ  يُت صي واعتي  ،والواغيتن  بتن بالجن 

 حي 
ي
 اي  ،ىاي وكي  اهللُ  سبي

ُِ  اءي ري وي  لمسي  ،  دعايي لن  اهللُ  عي ين   .«دىنتي اهلل 

بع  ااعة  (1)ةايي ـبَ إلى الجي  رجل   خرجي »  قال ،ردن ب  اليي مب هي ب  ِنصير ع  وُ  شرُ قال بن 

 يء  وجاء ش ،عي لن حتى وُ  رير  بسي  ءي يوجن  -ش ي    ا ت  اصيأأو -ا ًس حن    هسيعُت قال ،ِ  اليمل

                                                 
بَّان ة  (  1)    هي الصمراُء، وتوييُق عيى اليقابر؛ خأهنا تكين يف الصمراء غالب ا.الج 
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 (،مر؟بب  الزُّ  رو ي   لي بعُ ِي )  هقال رخي ث  صي  هُ إلمه جنيدُ  ت  عي يي   واجتي قال ،عيمه يسي حتى جي 

  الق (،هُ ـمكي يا أكان )أ  هقال واح    ،صياتِ  اخأي  ِا شاء اهللُ  تابعي ـحتى تي  ،أح    هُ جب  هي  يُ 

 ييكي وي )  قال (،رو عُ  ىإل ّل ابملي )  هقال جعةي الرَ  وشكي ث  أي  ر  وأيا ياظن  ،الي ينة يميي  هي هتيَج 

؟(، قال   ي
ِي  ُص يُ خ  وإذا أِسى هّل يي  إذا أصبحي  يقيل كييات   هُ ـوج تُ ) لن قال  (، َ دُ عي إلمه 

 يُت لن عنه حتى دُ  هسألُت  الي ينةي  هأتمُت  (،زو يد  جي )  هييخأي  قيُت  ُت صبمي ا أي   هييَ الرجُل 

 ، يخربيأن يُ  هأبى (،؟ِسمتي وإذا أي  إذا أصبمتي  تقيلهُ  ء  شي)ِا   هقيُت  ،كبمر   شمخ  هإذا  ،عيمه

اهلل   آِنت بإذا أصبمُت  أ ي أقيُل  غمري  !ِا أدري)  هقال ،يعُت يا اي بو أيُت بيا ري  هأخربتهُ 

 ،لدا صامي ّل ايا ثقى التياليُ  رو ن بالعُ  كُت يسي وااتي  ،والواغيت بالجبتن  ارُت وكي  ،العظم 

  .«ثّلث ِرات ُت يق ِسمُت وإذا أي  ،ثّلث ِرات قيُت  إذا أصبمُت  ،   عيم واهلل ايمع  

 ُِ من الجن  افريت  عِ  نَّ إِ »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال جربيل لينبي م  قالوي سي  البُ وذكر أبي ِياى ع  

 ر  ـب   نَّ ه  ز  جاوِ بكلمات اهلل التامات التي ال ي   أعوذ  ): لفق   راشك  إلى فِ  ويت  فإذا أ   ،ككيد  ـي  

األرض وما يف  رأ  ما ذ   ر  ـن ش  ومِ  ،فيها ج  عر  من السماء وما ي   ل  نزِ ما ي   ر  ن ش  مِ  ،وال فاجر  

  ر  ـومن ش   ،منها خرج  ي  
 ق  طر  ا ي  ار إال طارق  الليل والنه ِق وارِ ط   ر  ـن ش  ومِ  ،الليل والنهار نِ ت  فِ

 .(1)«يا رحمن بخير  

 .اخأذانِ   ُب يدرُ  أن الشمواني   «م الصممم»وق  ثبت يف 

 -بأو صاح-أبي إلى بني حارثة وِعي غّلم  ينرايي أي »  ب  أبي صالح ُل ـمدقال ُا 

 ُِ ِي  شرفي هأي  ،هن بااين  ِ  حائط   ناد  لنا هنادى   رُت كي ذي ه ،اشمئ   ري ـهي  يي  عيى المائطن  يعالذي 

 دن ا هناصيت   عتي ين ولك  إذا اي  ،كي ي  ران يقى هذا ل  أُ ك تي ـأي عرُت لي شي )  ذلك خأبي هقال

ا نودي إذ الشيطان   إنَّ »أيه قال   ملسو هيلع هللا ىلصث ع  رايل اهلل م   أبا هرير  يُ  عُت هإ ي اي ،بالصّل 

  .«(2)صاص  ى وله ح  لَّ بالصالة و  

 الم يث. «...التأذين سمع  حتى ال ي   راط  ى وله ض  لَّ و   النداء   مع  إذا س  »  ويف رواية

                                                 
نبيش  أوردي اليصن ف  (1) ِ   ح يث خال  ب  اليلم  وعب  الرحي  ب  حي يصيّل   ِ اإلاناد اليرال، وق  ُرويي

 (.840رق   ) «الصمممة»(، و 2/303) «الرتغمب والرتهمب» إاناديُه الينذريُّ وغمره. ايظر ، وجَيد ڤِسعيد  واب 

صاص   ( 2) َ تهُ.الح  ون وحن عي   َ ُ  اـل
   هي شن
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ال   ققال ¢ يقأبي بكر الص    أبي رجاء، ع  وذكر الماهظ أبي ِياى ِ  ح يثن 

: قد ان قالفإن الشيط ؛واالستغفار (ال إله إال اهلل) قول: استكثروا من»  ملسو هيلع هللا ىلصايل اهلل ر

نهم ذلك م فلما رأيت   ،واالستغفار (ال إله إال اهلل) :وين بقولهلك  وأ   ،م بالذنوبه  أهلكت  

 .(1)«ستغفرونفال ي   هتدون  م   أنهم بون  حس  م باألهواء حتى ي  ه  أهلكت  

ذ إ ساهر  ُِ  بمنا رجل  »  كرِة قالع  عن  ،ع  أبمه، ب  المك  ا ع  إبراهم ي ر أيض  كي وذي 

  احبهلص م  يقيُل ايوالشم أح ي  اليساهرُ  عي ين هسي  ،م ايومه شي أى عن ي وري  ،برجل يائ    رَ ـِي 

عيى  لق  يامي )  إلى صاحبه هقال يا ِنه رجعي ا دي هييَ  (،هُ ـ  عيى هذا النائ  قيبي هسن هأي  اذهب  )

 إنَ  ث َ  ،اهذهب (، قتي صي )  قال ،عجي يا ِنه ري ا دي إلى النائ  هييَ  هذهبي  ،آية ِا لنا إلمه ابمل  

  قال ؟(تي يآية ين  أخرب ي عيى أي  )  هقال ،م ايوبيا رأى ِ  الشم رهُ ـخبي وأي  هُ ـيقظي أي  اليساهري 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  }  عيى هذه اخآية

ۀ ڻ ڻ    ڻ     ڻ    ں    ڱ ں   ڱ    ڳ ڱ ڱ  ڳ    ڳ ڳ   گ گ گ 

  {ہ ۀ 

ل ع  ميَ ضر ت  يا أبا النَ لي ملي هقن رى يف دارن أي  كنُت »  اا ب  القي  هاش  رن ض  وقال أبي النَ 

 ك عي ذلن   َ ـ  هاشتي قال ،يايارن جن 
َ
وأبي  ،ماربيواليُ  ريسي إد   إلى اب ن  يهةن إلى الكُ  هكتبُت  ،يي

 كب  هب  ر هنزلي  ،هاشاؤُ رن  عُ وي ق  ـكان يُ ة نا بالي ير  ـئ  ب إنَ )  ماربيإلي اليُ  هكتبي  ،ااِةي أُ 

 ،ئرن ـالبن  يه يفبُّ هصي  ،هبذا الكّلمن عيمه يا يُ تكيَ  ث َ  ،  ِاء  ِن  ي  ل  يا ب ي عي ه ي  ،يا ذلك إلمد َ كي هشي 

،  ِن  ت يار  هخرجي  رن  ر  ي  تي    هأخذُت ضرقال أبي النَ  ،رن ـالبئ   ت عيى رأسن ئي ان ـهوي  البـئـ 
 ،  ِاء  ا ِن

)يا أبا النَضر   ييا بهصاُح  هُ ـتُ ش  هرشي  ،ارن وايا ال َ به زي  عُت ـبَ ـتي ـتي  ث َ  همه هبذا الكّلمن  يُت تكيَ  ث َ 

ِ   ،س  اهللبن )  وهي (،عنك ُل ميَ يتي  نا يم ُ ـتي ـق  ري أح    ـتي ي  ُِ  نه شيء  ِن  نا باهلل الذي لمسي م  سي أ
 ،ع  نن

دا سنى كي  المُ  هوبأايائن  ،ُب جن تي م  يي  نمعن اليي اهلل  يوانن وبُس  ،ضامُ وّل تُ  ،رامُ اهلل التي ّل تُ   ن زَ ـوبعن 

 سي   اخأبالن ِن  اعائذ  
ُِ ع  ُِ كل     شر  وِن  ،اإليس والج    شماطم ن    شر  وِن  ،ةن وِ   ،رسن ي  أو 

                                                 
رتوكان، واتُّدنيا بيلع الم يث، ويف الباب  يف(  1) ِيوير، كنّلُهياِ  إاناده عب  الغاير ب  عب  العزيز اليااوي، وعثيان ب  

م ه  أرواح   بادك ما دامت  غوي عِ أ   برح  ال أ   تك يا رب  زَّ قال: وعِ  إن الشيطان   » قال   ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ¢ي اعم  الخ ري ح يُث أب

 .« (غفروينلهم ما است   غفر  أ   زال  لي: ال أ  ال  تي وج  زَّ وعِ )تبارك وتعالى:  فقال الرب  ، همجسادِ يف أ  
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 قي ـا خيي ِ   شر  وِن  ،بالندارن  ويخرُج  ،باليمل  ُ يُ ك  ـدار ويي بالنَ   ُ يُ ك  ـويي  ،باليمل ُج خرُ ر ِا يي شن 

 و ،رأي ـوبي  رأي وذي 
مي بناصن  ذ  ـآخن  أيتي  دابة   كل     شر  وِن  ،وجنيده إبيمسي    شر  ِن

عيى  ربي إنَ  ،داـتـن

ِا    شر  ِن  ،ىبه ِياى وعمسى وإبراهم  الذي وهَ  عاذي باهلل بيا ااتي  يذُ أعُ  ، ستقمُِ  صراط  

  ،رأي ـوبي  رأي وذي  خيقي 
يم  ـلعي ا يمعن لَس باهلل ا يذُ أعُ  ،َتـقىـِا يُ  وِ  شر   ،هإبيمس وجنيدن    شر  وِن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ } ، بس  اهلل الرحي  الرحم  جم موان الرَ   الَش ِن 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  .{چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ذكر ـبال إشيطان ـال من ه  ـفس  ـن ز  ر  ـحـي  ّل  ك العبد  ذلِ ك»  ملسو هيلع هللا ىلصه بقيلن  ُق عيَ ـِا يتي  هدذا بعُض 

 .«اهلل تعالى

 

***** 
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 : لفائدةِ  لِ يال  كمِ ـت   رِ ـكبالذ   ق  ـتتعلَّ  ة  ـع  افِ  ن  وال  ص  ر ف  ك  ولنذ  

ى الرب   أاياءن  كرُ ذن  :هماد  أح   :وعانِ ن   كر  الذ  
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  ،اعيمه هب ناءن ـوالثَ  ،هوصااتن  ت 

ىبه  يمُق ـ يي ا ّلعيَ  هُ ُس وتق ي هيدُ نزن ـوتي 
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ  وعان: ـا نوهذا أيض   ؛ت 

 ،يف اخأحاديثن  ذكيرُ هي اليي  يعُ وهذا النَ  ،اكرن   الذَ عيمه هبا ِن  ناءن ـالثَ  شاءُ إي    :أحدهما -

وّل إله  ،اهلل وبمي ه بماني وُا  ،رـواهلل أكبي  ،وّل إله إّل اهلل ،هلل والمي ُ  ،اهلل بماني ُا )  يي م  يي 

 ،ذلك يي م  ويي  (شيء ق ير وهي عيى كل   وله المي ُ  يُك له اليُ  ،ريك لهح ه ّل شي إّل اهلل و

  ِن  ُل هدذا أهضي  (،هخيقن   دي بمان اهلل عي ُا )  يي م  يي  هيُّ وأعي  ناءن ـه ليثَ عُ يي أج   يعن هذا النَ  ُل هأهضي 

يف  قي ـيخي  ِا وع دي  ،يف السياءن  قي ـِا خيي  هلل ع دي  المي ُ )  كوقيلُ (، بمان اهللُا )  دن جرَ ُِ 

،اخأر   (.المي  هلل)  كيلن قي  دن ِ  ِجرَ  أهضُل  (ق  ي خالن ِا هُ  وع دي  ،دياني ـِا بم   وع دي  ضن

 كلمات   أربع   كِ د  ـبع لت  لقد ق  »  قال لداملسو هيلع هللا ىلص  بيالنَ  أنَ  ڤ ييريةي ُج   يثن وهذا يف حي 

ن اهلل بحاس   ،هلقِ خ   دد  بحان اهلل ع: س  هنَّ ت  ـزن  اليوم لو   نذ  ـم   لِت ت بما ق  ن  زِ لو و   ،اتثالث مرَّ 

 .رواه ِسي  ،«هماتِ كلِ  داد  اهلل مِ  بحان  س   ،هِش ر  ع   ة  ـن  بحان اهلل زِ س   ،هِس ف  ـن   ىضرِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصِع رايل اهلل  اص أيه دخلي ب  أبي وقَ  ع ن ع  اي  «أبي داودي  ن ن ُا »و «رِذيالت  »ويف  

ذا رِك بما هو أيسر  عليِك من هأال أ خب»هقال   ،ح بهسب  صى تُ ى أو حي يي ـبم  ي يدا يي  عيى اِرأ   

 يف ق  ـما خل   وسبحان اهلل عدد   ،يف السماء ق  ـما خل   بحان اهلل عدد  س  ؟ فقال: -أو: أفضل–

 ،واهلل أكبر مثل ذلك ،ق  ما هو خالِ  بحان اهلل عدد  وس   ،كذلِ  ما بين   اهلل عدد   بحان  وس   ،األرضِ 

 .(1)«وال حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك مثل ذلك، وال إله إال اهللوالحمد  هلل مثل ذلك، 

ى ع  الرب   ربُالخي   لثاينا النوع
َعالَ

َ اَرَك وت  ب  َ اهلل )  كي قيلن م  يي  ،هن ـوصااتن  هن ـأايائن  بأحكامن  ت 

ي وه ،د   أعيالن ِن  مة  ـاى عيمه خاهن ـخ  وّل تي  ،رى حركاهت ـويي  ،هعبادن  أصياتي  سيعُ يي   ╡

                                                 
جديل العي يف إاناده  (1) ييةي ِ  بُُه وّل حاُلهُ، وق  تاَردي عنه اعمُ  ب  أبي هّلل، واعم   هذا رجل  ااُيُه ُخزي ُف ييسي م ، ّل يُعري

 باّلختّلط
ي
 (. 1/189) «الضعماة» (، و1/653ليذهبي) «ِمزان اّلعت ال» ايظر   .وإن كان ثقة  إّل أيه ُرِني
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ِ    آبائن هب  ِن   ُ حي أر     ه ِن عب ن  بتيبةن  رُح ه  وهي أي  ،وهي عيى كل شيء ق ير ،د داتن د  وأ

 ،هن ى ياسن ى به عيـي ثنعيمه بيا أي  الثناءُ   عوهذا النَّ  وأفضل   ،ي ذلكم  ويي  الياجن ، هراحيتي ـ ن الااقن 

 ،يثمله وّل تي شبممر تي   غي وِن  ،وّل تعومل   مر تمريف    غي ِن  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  هعيمثنى به وبيا أي 

ِي  وثناء   ي     حي أنواع ا ثالثة  يض  أ وع  وهذا النَّ   ´ هكيالن  عنه بصااتن  خبارُ اإلن   فالحمد ؛ج   و
ِي   ة  ـي بّل ِمبَ ـنن ـث  ـوّل اليُ  ،ا   حاِن  ُت اكن الَس  بُّ من اليُ  هّل يكينُ  عنه، ىلته والر  ـمبَ ِع 

 ،ناء  كانت ث شيء    ي عا بي ـشمئ   ماِ ن ي اليي  ري رَ ـهإن ك ،ناءُ ـوالثَ  ةُ ـله اليمبَ  عي جتين حتى تي  ؛احاِ   

 اهلل يعي وق  جي  ،اد  ج  كان م  ك ي  واليُ  رياءن ب  والكن  ظيةن ـوالعي  الجّللن  ااتن بصن  ُح    هإن كان اليي 

پ پ  پ }  هإذا قال العب ُ الكتاب،  هاتمةن اير   يف أولن  الثّلثةي  اخأيياعي  هن تعالى لعب ن 

 يَّ لع  ثنى أ    قال ،{ڀ ڀ  }  وإذا قال ،ين عبديحمد    قال اهلل ،{پ

 .دين عبديمجَّ   قال ،{ٺ ٺ ٺ }  وإذا قال ،عبدي

ه ذكرُ  :أحدهما  ا ييعانن وهي أيض   ،هه وأحكاِن وهنمن  هن ِرن أي  كرُ ذن  :كرن الذ  مِ  الثاين وع  النَّ  

 لن وري  ،كذا طي واخن  ،كذا وأحَب  ،كذا دى ع ويي  ،بكذا ِري أي  بأَيه ا عنهبذلك إخبار  
ي
  .كذا ي

 ،يء  ه وهنمه شأِرن  رُ ك  هذن  ،نهِن  ُب درُ ه همي مـندوعن  يي  ،إلمه رُ بادن ه همُ رن ه عن  أِرُ ك  ذن   والثاين

 كرالذ   أهضُل كُره اكر هذهذه اخأيياع ليذَ  ت  تيعي هإذا اج   ،آخر وهنمه شيء   ه عن  أِرهن كرُ وذن 

 تإذا صمَ  كرن الذ   لن أهضي ِن  ه وِا دويي  ،قه اخأكربالان  هي هكرُ ذن هدذا   ، هائ   هُ وأعظيُ ه وأجيُّ 

ِي  ،يهه وأيادن ساين ه وإح  عاِن وإي   آّلئهن  رُ ـكذن  ´ هكرن   ذن وِن  ،همه النمةُ   يو
 ،ه ن ه عيى عبمين ع هض  اقن

 .الذكرأيياع ن    أجل  ا ِن وهذا أيض  

 ،كرن الذ   وذلك أهضُل  ،تار    بالقيب واليسانن  وهي تكينُ  ،أنواع   مسة  فهذه خ   

 ،الثالثةُ  وهي ال رجةُ  ه تار   ح ي وي  اليسانن وب ،الثايمةُ  وهي ال رجةُ  ه تار   وبالقيب وح ي 

 رن ك    ذن ِن   ه أهضلي ح  وي  يبن القي  رُ ك  وإييا كان ذن  ،واليسانُ  عيمه القيُب  أي ـياطي ِا تي  كرن الذ   هأهضُل 

 ُث بعي ـيي و ،المماءي  مرُ ـثن ـويُ  ،اليمبةي  ُج دم  ويُ  ،ةي ـهي رن ع  اليي  رُ ين ـث  ـيُ  القيبن  ري ذك   خأنَ  ؛ هح  وي  اليسانن 

 يف نن داوُ والتَ  اعاتيف الوَ  قصمرن ـع  التَ  عُ ردويي  ،قبةن راي إلى اليُ  عُ ويي  ،ةن خاهي اليي  عيى

مئ ا وإن أثيري ش ،ِ  ذلك اإلثيارا ب شمئ  يجن ه ّل يُ وح ي  اليسانن  رُ ك  وذن  ،مئاتن ي والَس عاصن اليي 

  .ة  عماي ه لي هثيرتُ  ِندا
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 هن ـوآّلئن  هن ـوصاهن أي  بجيملن  ╡عيى اهلل  ثناء    الذكر  ألنَّ ؛ ِ  ال عاء أهضُل  الذكرُ 

  !؟هأي  هذا ِ  هذا ،هُ ـالعب  حاجتي  اؤاُل   والدعاء   ،هن ـوأايائن 

عطي ما أ   ضل  ـأف ه  ـعطيت  أ   تيـلسأ  كري عن م  ذِ  ه  ـغل  ن ش  م  »   يثـولدذا جاء يف الم

ناء والث ،تعالى مي  اهللال اعي ب يف ال عاء أن يب أي  ستمبُّ ولدذا كان اليُ  ،(1)«ائلينالسَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصيل اهلل أن را  بم ضالة ب  عُ كيا يف ح يث هي  هُ ـحاجتي  ث  يسأُل  ،عيمه بم  ي ي حاجته

اهلل  رايل هقال ،ملسو هيلع هللا ىلصعيى النبي  ل  صي ول  يُ  ،اهلل تعالى ل  يمي ن   ي عي يف صّلتهن رجّل  ايع 

ه ب  ر م ن ميب أ بتي   هيمكُ إذا صيى أح ُ »  هقال له أو لغمره ث  دعاهُ  ،«هذا ل  جِ ع   لقد »  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ي رواه اإلِام أح، «شاءبيا  ث  ي عي بع ُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصث  يصيي عيى النبي  ،والثناء عيمه ╡

  .«صمممه»ورواه الماك  يف ، «ح يث حس  صممح»  والرتِذي وقال

عا بها ون ما د  أخي ذي الن   دعوة  »  ملسو هيلع هللا ىلصقال همه النبي  ’ ذي النين وهكذا دعاءُ 

 .(2){ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } :ه  ـت  ـرب  ك   ه  ـلج الرَّ ـإال ف   كروب  م  

ڱ ڱ ں ں  } طن الحوتذ دعا وهو يف ب  أخي ذي النون إِ  عوة  د  »  «الرتِذي»ويف 

  . «هل اهلل إال استجاب   قط  يف شيء   بها مسلم   دع  فإنه لم ي   {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ـوهكذا عا يف  ملسو هيلع هللا ىلصقيله  وِنه ،الصّل  والسّلم يدا أهضُل اخأدعمة النبيية عيى قائن  ةُ َِ

 ال إله إال ،العرش العظيم ال إله إال اهلل رب   ،الحليم ال إله إال اهلل العظيم»  بر  دعاء الكي 

  .«اهلل رب السموات ورب األرض ورب العرش الكريم

ن أ «صمممه»واب  حبان يف  ،اييي الذي رواه أهل السن ري   اخأي بُ  وِنه ح يُث 

 اليد  إ ي أاألك بأ ي أشد  أيك أيت اهلل ّل »  ل ي عي وهي يقيايع رجّل   ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل 

                                                 
 (.51تقَ م الكّلم عيمه )ص ( 1)

، ويغني عنه «همه عيرو ب  حصم ، وهي لعمف  جً ا » (  4/10) «ربايمة الاتيحات ال»قال الماهظ اب  حجر كيا يف (  2)

ُه.  الم يث الذي بع ي
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 والذي»  هقال «ا أح ي  ـاُ   ول  يك  له كُ يلي   ول  يُ ين ـإله إّل أيت اخأح  الصي  الذي ل  يي 

 .«عطىبه أ   ل  ـئِ وإذا س   ،به أجاب   ي  عِ باسمه األعظم الذي إذا د   ل اهلل  لقد سأ   نفسي بيدهِ 

 ا ورجل  جالس   ملسو هيلع هللا ىلصأيه كان ِع النبي  سأبي داود والنسائي ِ  ح يث أي وروى

 يع بي  ،انـوّل إله إّل أيت الينَ  ،بأن لك المي  اليد  إ ي أاألُك »  ث  دعا ي،يصي

 يا ح ،ّلل واإلكراميا ذا الجي  ،السييات واخأرض
ُّ
اهلل  لقد دعا»  ملسو هيلع هللا ىلصهقال النبي  ،«يا قميم ي

   .«عطىأ  به  ل  ئِ وإذا س   ،به أجاب   ي  عِ عظم الذي إذا د  األ   هِ باسمِ 

  هأخربي 
ُّ
وأيه اا  اهلل  ،كرُ والذ   هذا الثناءُ  هُ ِي ق َ ـإذا تي  ستجاُب يُ  أن ال عاءي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .هُ جي حيائن  به العب ُ  يبي ِا طي  مه أيجحي عي والثناءُ  ╡اهلل  هكان ذكرُ  ،عظ اخأي 

ذي ال  عاءُ هال ،اجاب  ست  م   الدعاء   جعل  ي   والثناء أنه   كرِ الذ   أخرى من فوائدِ  وهذه فائدة  

ى ذلك اف إلن ايضي هإن  ،درَ جي اليُ  إلى اإلجابة ِ  ال عاءن  قرُب وأي  والثناء أهضُل  كرُ الذ   هُ ُِ ق َ ـتي ي

ِي  هن ـبمالن  العب ن  خبارُ إن   ـكني س  و
 هإيه يكينُ  ؛يف اإلجابة وأهضلي  كان أبيغي  هن ـه واعرتاهن قارن واهتن  هن ـتن

اجته بش   ح حي رَ بل صي  ضي رَ وعي  ،ضيهن وهي  سايهن حوإن  بصاات كيالهن  ي  ـ عُ اليي إلى  لي ق  تيَا 

ِي  قرهن وهي  تهن روري ولي  ُِ س  اليي  وأوصاُف  ،ِنه يقتضن هدذا اليُ  ؛سكنتهن و  ،  اهللِ يضن ـقتي ـئيل 

 في لوي أي و كان أبيغي ه ،سؤول يف ال عاءِ  اليي  يضن قتي ِ  السائل واليُ  يضن قتي اليُ  هاجتيعي 

 ِي 
  .ة  ـيَ بيدن وعُ  هة  عرن ِي   َ توأي  ،اع  يقن

 يري ُ   إلى ِ لي إذا تيَا  الرجلي  أنَ  -وهلل اليثل اخأعيى-شاه  وأيت ترى يف ال

 ر  ـوبن  يدهن وُج  بكرِهن  هُ عروهي ِي 
ِي  هُ هي وهقري  هُ حاجتي  وذكري  ،هن  لقيبن  عوفي كان أي  سكنتهُ و

 ،كبانك ق  اارت به الرُّ يدُ أيت ُج )  هإذا قال له ؛حاجته لقضاءن  قربي وأي  ،اليسؤول

ّل  ابيغ  ِي  رور ُ والَض  بي الماجةُ  ت  يغي   بي وقي ) ،ويمي ذلك (نكريُ الشيس ّل ك كضيُ وهي 

ني أعو)  ابت اء   ِ  أن يقيلي  تهن حاجي  يف قضاءن  أبيغي  ذلك كان ،ويمي ذلك (،ِعه ري ـبصي 

  (.كذا وكذا

َِ  ؛هذا هإذا عرهتي   .{ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }  يف دعائهن  ِياى  ل قيلي هتأ
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  .{ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }  ائهيف دع وقيل ذي النين 
  .{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ }   وقيل أبمنا آدم

ه يف أدعي ب يني دعاء  ي  يا رايل اهلل عي »  يق قالأن أبا بكر الص    «الصمممم »ويف 

 ،ال أنتإ نوب  الذ   غفر  ـنه ال ي  وإِ  ،اا كثير  لم  نفسي ظ   لمت  اللهم إين ظ   :قل»ل  هقا ،صّليت

يف هذا ال عاء  هجيعي  ،«الرحيم   الغفور   نك أنت  إِ  ،يمنِ وارح   ،من عندك فرة  مغ ير لفاغفِ 

 يهُ وأي  ،هيدن وُج  هن ين باض   ╡إلى ربه  لن والتياُّ  ،الهالق ر بم  اّلعرتاف بمي  العظم ن  الشريفن 

 ل عاءا هدكذا أدُب  ،اباخأِري  ِع   لن بع  التياُّ  هُ ـتي حاجي  ألي ث  اي  ،ييباران الذُّ بغُ  ردُ ناي اليُ 

  .العبيدية وآداُب 

إلى  ـر  ظ  النَّ  ث  ن حي  هذا مِ ، عاءن الد  مِ  كر أفضل  والذ   ،كرن الذ  مِ  أفضل   القرآنِ  قراءة  

 .ارد  ج  منهما م   لٍّ ك  

 لي ع ي يُ  أن جيزُ هّل يي  ،نهُ ـم ـعبل يُ  ،لن الاالن   ن ى ِن لي أو   هُ ِا يجعيُ  يلن ُض لييا   عرُض وق  يي  

 رآن  قراء  القُ ِن  أهضُل  ههإيَ  ،جيدكيع والسُّ يف الرُّ  سبمحن وهذا كالتَ  ،عنه إلى الاالل

ِي  بل القراء ُ  ،همديا  ـهمديا 
 
ي د  ـعندا يي  ندي

يف  يم ُ موالتَ  سيمعُ وكذلك التَ  ،أو كراهة   تمري    ي

 ،وارحيني ،اغار لي رب  )  وكذلك ،شد ـوكذلك التَ  ،راء ن   القن ِن  ديا أهضُل ِمي  

ب مـقن ـكر عي وكذلك الذ   ،  القراء ن ِن  ج تم  أهضُل بم  الَس  (نيزقن وار   ،نيعاهن  ي و ن واه  

 غالن   اّلشتن ِ أهضُل  -ميم ـكبمر والتَ ـسبمح والتَ ديمل والتَ تَ لا رُ ـك  ذن –  ّلالسّلم ِ  الَص 

 ل  فض وإن كان ،ِ  القراء ن  أهضُل  كيا يقيُل  يُل القي و نن اليؤذ   ةُ ـوكذلك إجابي  ،عنه بالقراء ن 

 هُ قالُ ـِي  ِتى هاتي  ،قال  ـِي  ِقام   لك  لكل   ،هقِ اهلل تعالى على خل   ضلِ كف   كالم   على كل   القرآنِ 

 .ِنه اليوييبةُ  اليصيمةُ  اتتوه ،كيةُ ت المن ه اختيَ رن ـعنه إلى غم لي  ن ـهمه وعُ 

 لقراء ُ وا ،ويقةاليُ  ِ  القراء ن  أهضُل  يصة  ِخُص  ال  مي يي    بمَ ـقاليُ خأذكاُر وهكذا ا 

عاء أو ال  كري الذ   جعُل ِا يي  ليعب ن  ضي عرن إّل أن يي  اليد َ  ،ويقةن ِ  اخأذكار اليُ  ويقة أهضُل اليُ 

  .القرآن له ِ  قراء ن  أياعُ 
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 خاُف ه ِا يي ل ضي عرن أو يي  ا،ااتغاار  و ذلك له تيبة   ثي م ن مُ ـه ييبهن ر يف ذُ أن يتاكَ   هثال  مِ 

 عهمي  ،أذاه ِ  شماطم  اإليس والج   
 ،هُ طُ يموتي  نهُ مص  التي تُ  إلى اخأذكار وال عياتن  لي  ن

  ل كر  أو ذن  بقراء    داؤالن ع  ُا  غلي إذا اشتي  رورية  لي  ليعب  حاجة   ُض عرن وكذلك أيضا ق  يي 

 ،الىعيى اهلل تع هُ كيُّ  هُ قيبُ  تيعي دا اج  ل ؤالدا وال عاءن عيى ُا  وإذا أقبلي ، اهمد هُ ر قيبُ مُض يي 

 -ههذ والمالةُ -عاء بال َ  هُ ـغالُ اشتن  يكينُ ق  هدذا  ،داّل  تن ـا وابشيع  ا وُخ ع  له تضرُّ  وأح ثي 

 .ا أجر   وأعظ ي    القراء  والذكر أهضلي ِن  ل  ـوإن كان ك ،عُ أياي 

وبم   هن سن يف يا الشيءن  بم  هضميةن  رقان  وهُ  ،اس  ـقه يي إلى هن  يمتاُج  ع  ياهن  وهذا باب  

  معي ي  هين ، هُ عي يلن شيء ِ كلُّ  عُ يلي ويُ  ،هُ حقَ  ذي حق   لُّ ـك ىوعمُ ـه ،لةالعارن  هن ـتن ـهضمي

مام ن ت  هو مِ  راتِب الم   وحفظ   ،ع  م  ِيلن وليَ  ،ِيلع   وليياءن  ،ع  ل ِيلن ج  ولير   ،ع  ِيلن 

 .يهقواهلل تعالى اليُ  ،األمر والنهي ظام  التي هي نِ  كمةِ ِ ِ ِالحِ 

ه يف ل أياعُ  اليردن  ِاءُ و جيمرُ والتَ  ،يب يف وقت  ليثَ  شنان أياعُ وهكذا الصابين واخأُ 

ِ   ¬ لشمخ اإلاّلم اب  تميمة يُت وقُ ، وقت    ليعب ن  اعُ يا أييأي   العي  أهلن  بعُض  ئلي ُا »  ايي

 كاني  نوإ ،هل أياعُ  اليردن  خير وِاءُ ا هالبي يقمً  يُب   إذا كان الثَ سبمح أو اّلاتغاار؟ هقالالتَ 

 دي 
 .«!؟سة  ـين زال دّل تي  ماُب والث     هكمفي ¬ ليهقال  ،له أياعُ  المارُّ  ا هالصابين والياءُ س  ـين

هذا هّل  وِعي  ،ث القرآنيُ ـثُ  ُل ع ن تي  {ٱ ٻ ٻ ٻ } ير ي ُا  أنَ   ابن   هذا البوِن  

دا قتيف وي  بل هذه اخآياتن  ،هامين ويي  دن  ي يع والعن والوّلق والخُ  ياريثن اليي  آياتن  ِقامي  تقيمُ 

 .خّلصير  اإلن ُا  ِ  تّلو ن  إلمدا أياعُ  وعن  الماجةن 

 خأجزاءن  عة  وهي جاِن  ،كر وال عاءذ  ـوال عيى القراء ن  ِشتيية   وليا كايت الصّل ُ  

 ،وال عاء بيارده ،كروالذ   ،  القراء ِن   ل    كِن  هضلي جيه كايت أي اليُ  ة عيى أت   ـبيديَ العُ 

  .عضاءن اخأي  ة اائرن ـبيديَ ِع عُ  هدا ذلك كييعن لجي 

ِي دين ـوتنزي اخأعيالن  راتبن ِي  ِعرهةن  باُب  به ليعب  اتُح ـيُ  ،اج    ياهع   هدذا أصل    ؛دالن نازن ا 

أو ينظر إلى  ،ندياالذي بم ضلي الاي  إبيمُس عيمه  همربحي  ،دادا ع  هالين يلن بياُض  لي شتغن ّل يي ئي ـلن 

 ؛بالكيمةن  هُ ـِصيمتُ  هُ ـهتايتُ  ،-هـإن كان ذلك وقتُ و-دا يلن به ع  ِاُض  لي همشتغن  ،داهالين 
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اتب ربيي  متاج إلى ِعرهة  وهذا يي ، اأجر   ا وأعظ ُ ثياب   أكثرُ  بالااللن  هُ غالي اشت أنَ  هن ـلظن  

ِي اخأي   ،بتهن يف ِرت هن ـين يـنزوتي  ،هُ ـقَ ل ِندا حي يي عي  ل  عواء كُ يف إن  قه  ـوهن  ،ها ن قاصن عيال وتااوهتا و

 ،لمهإ والعيدن  هن ـ اركن ِكان تي إلن  ؛اييت ِا هي أولى ِنه وأهضُل أو تي  ،ِنه ا هي أه ُّ يي لن  هن ـاييتن وتي 

 د  ري ـلن   ن القراءي  وهذا كرتكن  ،لىو  به أي  غاُل هاّلشتن  ،هُ اركُ  ي تي  يك ُ ّل يُ  ن هاتي إن  اضيُل وهذا اليي 

 اضيلن هبذا اليي  اّلشتغاُل  هُ ـنُ يكن يه يُ خأي  ؛أهضلي  ن كان القرآنُ وإن  ،سن مت العاطن شين وتي  ،السّلم

مت شين وتي  ،السّلم د  ري  ةُ صيمي ِي  هاتتهُ   ن راءي ل بالقن غي بخّلف ِا إذا اشتي  ،إلى الاالل يدن والعي 

  .قه  يي واهلل تعالى اليُ  ،تيي زاحي إذا تي  اخأعيالن  وهكذا اائرُ  ،سالعاطن 

 

 أن ي          
ظَّفة التي ال ينبغي للعبده و  ظ مخه ـيف األذكار الـم  ة احلاجة إليها، وعه  لَّ هبا لشدَّ

 ، وفيه فصوٌ::االنتفاع يف اآلجل والعاجل هبا

 النهار يف ذكر طريفي الفصل  األول: 

 ىئ  }  ´ قال ،وِا بم  العصر والغروب ،ييع الشيسوهيا ِا بم  الصبح وطُ 

هي »    قال الجيهري صمُل واخأي  { ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 ،ة  ميي صن أي جيُع  كأيه  ،ل  وأصائن  وآصال   ،ل  ُص أُ   هُ يعُ وجي  ،بع  العصر إلى اليغرب اليقُت 

   الشاعرقال 

 لــائِ ـصباأل   هِ ــائِ ـيـفي أ  ـف عد  ـقوأ        ه  هل  أ   كرم  أ  البيت  نت مري أل  ع  ل  

  ،نّلي ص  ا عيى أُ أيض   عُ جيي ويُ 
 ،ّلنم  صأُ  ا هقالي روا الجيعي غَ ث  صي  ،رانع  عمر وبُ بي   ثلِن

   قال الشاعر ،مّللصي أُ  :هقاليا ،اِ  ب ليا ِ  النين ّلث  أي 

 .« دِ ح  ن أ  مِ  بعِ ا بالرَّ وم   ،اواب  ج   ت  ي  ع  أ        اـهل  ـسائِ أ   يالال  ص  يها أ  ـف فت  ـــق  و   

 ،الندار ُل أوَ   بكار  فالِ  ،{گ گ گ گ ڳ }  وقال تعالى

وهذا  ،{ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }  وقال تعالى ،آخره  ي  ِش والع  

  ليرادي ا أنَ  (يسيوحم  يُ  صبُح   قال كذا وكذا حم  يُ ِي ) أَن ِا جاء يف اخأحاديث  تاسمرُ 
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  .رالعص بح وبع ي الصُّ  ه اخأذكار بع ي هذ ِملي  وأنَ  ،ييع الشيس وقبل غروهباطُ  قبلي   به

ين صبح وحين ي  ن قال حِ م  » قال   ملسو هيلع هللا ىلصع  أبي هرير  ع  النبي  «صممح ِسي »ويف 

 إال ،مما جاء به القيامة بأفضل   يوم   أحد   ة لم يأِت رَّ مائة م   (سبحان اهلل وبحمده): مسيي  

  .«أو زاد عليه ،ما قال ثل  قال مِ  رجل  

 »  ا ع  اب  ِسعيد قالأيض   «صمممه»ويف 
ُّ
ينا س  مأ  )إذا أِسى قال   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان يبي

 ،وله الحمد ،له الملك ،ال شريك له ه  حد  و   ،ال إله إال اهلل ،والحمد هلل ،مسى الملك هللوأ  

 بك عوذ  وأ   ،ما بعدها وخير   ،لليلةما يف هذه ا لك خير  سأ  أ   ب  ر   ،وهو على كل شيء قدير

 أعوذ   رب   ،رـب  ـالكِ  وءِ وس   لِ س  بك من الك   أعوذ   رب   ،ما بعدها وشر   ،هذه الليلة من شر  

 بح  أصبحنا وأص)ا  قال ذلك أيض   صبحي وإذا أي  (،يف النار وعذاب يف القبر بك من عذاب  

  .«(لك هللالم  

 رايلي    ياقيُت  ،قل»  ملسو هيلع هللا ىلصقال رايل اهلل   بمب قالُخ ع  عب  اهلل ب   «السن »ويف 

 صبح ثالثمسي وحين ت  وذتين حين ت  ع  والم   ،{ٱ ٻ ٻ ٻ } ق ل  اهلل ِا أقيل؟ قال

  .«ح يث حس  صممح»  قال الرتِذيُّ  ،«شيء ل  ن ك  مِ  كفيك  ـمرات ت  

إذا »  يقيل هُ ـ  أصمابي عي  كان يُ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ¢ا ع  أبي هرير  أيض   «الرتِذي»ويف 

ليك وإِ  ،موت  وبك ن   ،حياوبك ن   ،مسيناوبك أ   ،صبحنااللهم بك أ  ): م فليقلك  أحد   صبح  أ

 ،موتوبك ن   ،وبك نحيا ،وبك أصبحنا ،مسينااللهم بك أ  )مسى فليقل: وإذا أ   (،شورالن  

 .«ح يث حس  صممح»  قال الرتِذيُّ  ،«صير  وإليك الم  

 د  ـي  س  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ع   ،¢ وساد ب  أي  َ ع  شي  «صممح البخاري»ويف 

 عدك  وو   ك  هدِ وأنا على ع   ،ك  خلقتني وأنا عبد   ،ال إله إال أنت ،اللهم أنت ربي)  االستغفار

ر اغفِ ف ،بذنبي وأبوء   ،يَّ ل  ع   ك  تِ لك بنعم   بوء  أ   ،عت  ن  ما ص   بك من شر   أعوذ   ،عت  ط  ما است  

ن وم   ،ةنَّ ل الج  خ  د   هِ ـيلتِ مسي فمات من ل  ي  ين ها حِ ن قال  م   (إال أنت الذنوب   نه ال يغفر  فإِ  ،لي

  . «الجنة دخل   هِ ـومِ ن ي  فمات مِ  صبح  ي   قالها حين

  بشيء  ر يُِ »  ملسو هيلع هللا ىلصيق قال لرايل اهلل بكر الص    اأب أن  ع  أبي هرير  «الرتِذي»ويف 

  السموات فاطر   ،الغيب والشهادة عالم   اللهمَّ ): لـق    قال ،ِسمُت وإذا أي  صبمُت إذا أي  هُ ـأقيلُ 
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 وشر   ،نفسي بك من شر   أعوذ   ،أشهد أن ال إله إال أنت ،هليك  وم   شيء   كل   ربَّ  ،واألرض

 ،صبحت  إذا أ   له  ق   (إلى مسلم ه  ر  ـج  أ  أو ا سوء   على نفسي قترف  أوأن  ،هركِ الشيطان وِش 

 .«صممح   حس    ح يث  »  قال الرتِذيُّ  ،«(عكضجِ م   خذت  ذا أ  وإِ  ،مسيت  وإذا أ  

 د  ن عبما مِ »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل قال ¢ ب  عاان ا ع  عثياني أيض   «الرتِذي»يف و

 األرض يف شيء   مع اسمهِ  ر  ض  ـبسم اهلل الذي ال ي  ): ليلة ل  ك   ساءِ يوم وم   ل  باح ك  يقول يف ص  

  يُّ قال الرتِذ ،« شيء   ه  رَّ ض  إال لم ي   –ثالث مرات  - (وهو السميع العليم ،وال يف السماء

  .«ح يث حس  صممح»

: بح  صمسي وإذا أ  ين ي  ن قال حِ م  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل  وغمرهن  ا ع  ثيباني وهمه أيض  

«ه  ـي  رِض ا على اهلل أن ي  كان حق   (انبي   ملسو هيلع هللا ىلصوبمحمد  ،اسالم دين  وبالِ  ،اـيت باهلل رب  ِض ر  )
(1)، 

  .(2)«ح يث حس  صممح»  وقال

ين ن قال حِ م  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل  ¢ب  ِالك  ا ع  أيسأيض   «الرتِذي»ويف 

 ميع  وج   تك  ك  ومالئِ  ك  رِش ع   ملة  ح   د  شهِ وأ   دك  شهِ أ   صبحت  ين أ  اللهم إِ ): مسيأو ي   صبح  ي  

 ،من النار ه  ـبع  اهلل ر   أعتق   (كك ورسول  ا عبد  وأن محمد   ،ال إله إال أنت أنك أنت اهلل   ك  لقِ خ  

 ،من النار هِ عِ رباأ   ثالثة   اهلل   ا أعتق  ومن قالها ثالث   ،من النار ه  صف  اهلل نِ  عتق  رتين أ  ومن قالها م  

  .«اهلل من النار ه  ا أعتق  ها أربع  ومن قال

من قال حين »قال    ملسو هيلع هللا ىلصام أن رايل اهلل نَ ع  عب  اهلل ب  غي  «ان  أبي داود»ويف 

ال شريك  ،كحد  و   نك  فمِ  لقك  من خ   حد  أو بأ   عمة  بي من نِ  صبح  اللهم ما أ  )صبح : ي  

مسي فقد ذلك حين ي   ثل  ومن قال مِ  ،هِ ـيومِ  كر  ى ش  دَّ فقد أ   (،الشكرو ،لك الحمد ،لك

  .«تهِ ليل   ى شكر  دَّ أ  

 »  ع  عب  اهلل ب  عير قال «صممح الماك »و، «السن »ويف 
ُّ
  عُ  ي ـيي  ملسو هيلع هللا ىلص ل  يك  النبي

                                                 
 (.52تقَ م  الكّلم عيمه )ص(  1)

ي والذهبي واب  حجر وغمره  عبار  الرتِذي  ( 2) ، غريبِ   هذا اليجه»يقلي الماهُظ الينذري واليز  ، ولمس «حس  

ِند  قيله   ائج يت» طال الماهظ اب  حجر يف بمان ع م تصممح الرتِذي  لدذا الم يث. ايظر ، وق  أ«صممح»عن  أح   

 .(2/371) «اخأهكار
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 ،اخآخر ال يما و العاهمة يف اليد  إ ي أاألُك )  صبُح يسي وحم  يُ هؤّلء الكييات حم  يُ 

 ،رايتير عي ـاليد  ااتُ  ،هيي وِاليوأي  ،يماييني ودُ يف دن  والعاهمةي  العايي  األكي اليد  إ ي أي 

وِ   ،ياليوع  شن  ،وع  ييمني ،ياي  خي وِن  ، َي م  يي   بي ني ِن ظ  اليد  احاي  ،وعايت  ري وآِن 

  .«سفي خي يعني ال»  كمعقال وي  ،«( متيِ  تي  غتالي بعظيتك أن أُ  وأعيذُ  ،يقيهي 

 قي ر  يا أبا ال رداء ق  احتي إلى أبي ال رداء هقال رجُل    جاءي بمب قالب  حي  يقن وع  طي 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ِ  رايل اهلل  َ دُ يعتُ اي  كييات  لن  ؛ذلك لماعلي  اهللُ  ل  يك ن  ،ِا احرتقي »  هقال !كي ـبمتُ 

ِي  ،يسيحتى يُ  صمبة  ُِ  بهُ صن الندار ل  تُ  لي   قالدا أوَ ِي   صمبة  ُِ  هُ بصن دار ل  تُ النَ    قالدا آخري و

 ،يمالعرش العظ وأنت رب   ،عليك توكلت   ،ال إله إال أنت ،أنت ربي اللهمَّ )  صبحي حتى يُ 

 هلل  ا أنَّ  علم  أ ،إال باهلل العلي العظيم وال قوة   ال حول   ،نلم يك   وما لم يشأ   ،ما شاء اهلل كان

 ر  بك من ش   اللهم إين أعوذ   ،الم  عِ  شيء   ل  ـبك   قد أحاط   اهلل   وأنَّ  ،ديرق   شيء   ل  على ك  

 ـي  بناِص  ربي آخذ   دابة   ل  ك   ومن شر   ،نفسي
واه ابُ  ر ،«( مستقيم إن ربي على صراط   ،هاتِ

ني يف    .(1)«عيل الميم واليمية»السُّ

 النوم يف أذكارِ  :الفصل الثاين

  قال ن ينامي أ إذا أرادي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  كاني »  قال ذياةي   ُح عي  «مممم الَص »ويف 

 حيانا بعدماهلل الذي أ الحمد  »  قال ،ه  ِناِن ِن  وإذا ااتمقظي ، «ياوأح   أموت   باسمك اللهمَّ »

  .«شورماتنا وإليه الن  أ

 يلة  ل ه كلَّ ى إلى فراِش كان إذا أو   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »  ا ع  عائشةي أيض   «مممم لَص ا»ويف 

 ،{ٿ ٿ ٹ ٹ }و، {ٱ ٻ ٻ ٻ } فيهما: ، يقرأ  فيهما ث  ـيه ثم نف  ـفَّ ـك مع  ج  
ه بهما على رأِس  بدأ  ـي   ،هن جسدِ مِ  طاع  ـبهما ما است   ح  ثم يمس   ،{ڇ ڇ ڍ ڍ     }و

 .« مرات ذلك ثالث   يفعل   ،هِ ن جسدِ مِ  قبل  وما أ   ووجههِ 

   ـق وكان ، قةن ي ِ  الَص ـمثُ ـي ه أتاه آت  ـأي ع  أبي هرير ي  «خاريبُ ـمح الـصم»ي ـوه  

                                                 
. ايظر  «هذا الحديث  ال ي ثبت  »، وقال اب  الجيزي  «ِنكر الم يث»يف إاناده اخأغيب ب  تيم ، قال البخاريُّ همه  ( 1)

 (.2/351) «العيل اليتناهمة»
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ك إلى ـعنَ ـخأرهي »  الثالثة قالي  ا كان يف اليميةن هييَ  ،بع  لمية   لمية  عيمدا،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي هُ جعيي 

 عيى شيء   أحرصي  ياوكاي- ك اهلل هب َ يناعي  ك كييات  يي عي  عني أُ دي )  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلن 

 {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  } رايالكُ  ةي ـأ آيري ـك هاقإلى هراشن    إذا أويتي هقال -الخمرن 
هقال  ،(بحي صحتى تُ  شموان   كـيقربُ وّل  ،  اهلل حاهظ  عيمك ِن  يزالي   ل هإيه ،دايي ـختن تحتى 

  .«ذوب  ـك وهو ك  ـدق  ص  »  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ،رت خأبي ال رداءن ـأهنا جي  «سن هُِ »يف  هذه القصةن  أحي  يميي  وق  روى اإلِامُ 

  «عجيهُِ » ربا ي يفورواها الوَ 
 
 .ب  كعب   أهنا جرت خأبي

ن آليتيِ رأ باق   نم   »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،اخأيصاري ِسعيد   ع  أبي «مممم الَص » ويف  

  قملو ،هؤذيِا يُ  ِ  شر   تاهُ ـكاي  ا:عناهم   الصحيح أنَّ  ، «تاه  ـف  ـكيف ليلة   ورة البقرةِ س   من آخرِ 

 و ،بشيء   ولمسي  ،(اليمل ِ  قمامن  تاهُ ـكاي )
ُّ
ـا ي   ى أحأري  ِا كنُت » أبي طالب  ب ُ  قال عيي  ُل عقن

 .«البقر ن  ير ن ر ِ  ُا الثّلث اخأواخن  اخآياتن  أن يقرأي  لي قب يناُم 

ه كم عن فراِش أحد   إذا قام  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رايلي  رير ي هع  أبي   «مممم لَص ا»ويف   

 ـص  ـب فلي ـنـف ضه   ،إليه ثم رجع  
 ،عليه بعده ه  ف  دري ما خل  فإنه ال ي   ،ثالث مرات (1)هإزارِ  ةِ ــ فــنِ

 كت  فإن أمس   ،ه  وبك أرفع   ،نبيج   عت  وض  ربي  ك اللهمَّ باسمِ ): لـفليق   ع  طج  وإذا اض  

 .«( به عبادك الصالحين ظ  حف  ظها بما ت  ها فاحف  وإن أرسلت   ،مهاح  نفسي فار  

ل: ق  فليمن نومِه كم أحد   ظ  ـإذا استيق  » قال  ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،عنه «مممم لَص ا»ويف   

 .«( هكرِ لي بذِ  ن  ذوأ   ،وحير   يَّ عل وردَّ  ،سديالحمد هلل الذي عافاين يف ج  )

 عي م ح يُث وق  تق َ 
 
  ةُ ـمَ صن ووي  ،ي

 
ذا ما إذا أخي سب  أن يُ  ƒ له ولااطيةي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  وقال ،ّلثم ا وثربا أربع  ويك   ،ا وثّلثم ـ ا ثّلث  ميي ويي  ،ا وثّلثم ي ـثّلث   من يديا لينَ عي ِضاجن 

  .«خاِدم  ن ما مِ لك   ير  هو خ  »

َس اب  تميمة  اإلاّلم قال شمُخ  دَّ
َ ِي ـبي »  ُرْوَحُه  اللَّه ق    ل عيى هذه الكيياتن    حاهظي يغنا أيه 

 .«هغمرن و ل  غُ عايمه ِ  ُش ـهميا يُ  ه إعماء  ذ  يأُخ 

                                                 
ة  الزار(  1) نِف  ُف اإلزار   بكسرص  ري  .النين، أي  طـي
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  ي ـأن يرقُ  كان إذا أرادي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أنَ » :اليؤِنم  أم   ع  حاصةي  «أبي داود ن ن ُا » ويف

 (،                    ادك  عب تبعث   يوم   ك  ني عذاب  اللهم قِ )  ُل يقي ث َ  ،اخأيي  هخ    ه المينى تمتي ي ي  لعي وي 

 .«حس    ح يث  »  رِذيقال الت    ،«-ثّلث ِرات-

 الحمد  )  ه قالكان إذا أوى إلى هراشن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »  ع  أيس   «صممح ِسي »ويف 

 .«( يوِ ـؤم  ي له وال ـن ال كافِ مَّ م مِ فك   ،فانا وآواناـقانا وك  نا وس  هلل الذي أطعم  

ِي  أيه يرعُ  ا ع  اب ن أيض   «صمممه» ويف  اللهمَّ »  ه أن يقيلي عي ضجن ِي   إذا أخذي ر رجّل  أ

ها متَّ وإن أ ،ظهاها فاحف  ت  ـي  ـإن أحي   ،حياهاها وم  ممات   لك   ،اهاوفَّ ـتت ي وأنت  نفِس  أنت خلقت  

 .«ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلن ِ   د َ يعتُ اي »عير   قال اب ُ ، «يةـإين أسألك العافِ  اللهمَّ  ،ر لهافاغفِ 

حين  من قال  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل  ري قالالخُ  ع  أبي اعم    «الرتِذي»ويف 

 - ،يهإل توب  وأ   ،يومالق   ي  و الح  الذي ال إله إال ه  العظيم  اهلل   أستغفر  )ه: أوي إلى فراِش ـي  

 ،ج  عال ملِ دد ر  وإن كانت ع   ،حرب  ـال دِ ـزب   ثل  ـوإن كانت مِ  ،هـنوب  ذ  له فر اهلل غ   -ثالث مرات 

 .(1)«الدنيا أيامِ  دد  وإن كانت ع  

  ه قالى إلى هراشن كان إذا أوي »  ملسو هيلع هللا ىلصع  أبي هرير  أن النبي  «صممح ِسي »ويف 

 ،يءش   ل  ـك نا وربَّ ـربَّ  ،مظيـالع   رشِ الع   األرض وربَّ  وربَّ  السمواِت  ربَّ  اللهمَّ )

 شر  ذي  كل   ن شر  بك مِ  أعوذ  ، رقاننجيل والف  وال وراةِ التَّ  ل  زِ ن  م   ،وىوالنَّ  الحب   ق  ـالِ ـف

 ـي  بناِص  ذ  ـأنت آِخ 
 ،ء  بعدك شي فليس   ر  اآلِخ  وأنت   ،بلك شيء  ـق   ليس  ف ل  األوَّ  ه أنت  تِ

ن ـي  ا الدَّ ـعنَّ  ضِ اق   ،شيء   دونك   فليس   ن  الباطِ  وأنت   ،ك شيء  فوق   فليس   اهر  الظَّ  وأنت  

 .«قرِ ـن الف  نا مِ ـوأغنِ 

 إذا أتيت  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل قال ب  عازب راءن بي ـع  ال «مممم لَص ا»ويف 

 إين مَّ الله): األيمن وقل ك  ـق  ع على ِش ـجِ ثم اضط  ، الةك للصَّ ضوء  أ و  ك فتوض  ع  مضجِ 

 رغبة  ورهبة  إليك، ،أمري إليك   وضت  ـوف   ،وجهي إليك   هت  ـووجَّ  ،ي إليك  نفِس  أسلمت  

                                                 
، لذلك قال الرتِذيُّ بع ه (1) ح يث غريب،  هذا »  يف إاناده عومة العييف، وعبم  اهلل ب  اليلم  الُيصايف، وكّلهيا لعمف 

ُِـقـمَـ   بمال النيم ع  جياعة ِ   الصمابة«ّل يعرهه إّلِ   هذا اليجهِ   ح يث اليصايف كر غمري  ر  . ايظ، وق  صَح هذا الذ 

  (.2727رق   ) «الصمممة»
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 ،(ك الذي أرسلت  ـوبنبي   ،بكتابك الذي أنزلت   آمنت   ، إليك  إال نك  نجا مِ وال م   لجأ  ال م  

  . « ُ ما تقول ر  آِخ  نَّ واجعله   ،على الفطرةِ  تَّ ـم تَّ ـفإن م

 باه من النومـذكار االنتِ يف أ  : الفصل الثالث

 ارَّ عمن ت  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصاِت ع  النبي ب  الَص  باد ي ع  عُ  «صمممه»يف  روى البخاريُّ 

 وهو على كل   ،مد  وله الح   ،لكله الم   ،له ريك  ال ش   ه  حد   إله إال اهلل و  ال)ن الليل فقال: مِ 

: ثم قال ،(وة إال باهللول وال ق  وال ح   ،رواهلل أكب   ،بحان اهللوس   ،الحمد هلل ،شيء قدير  

 .«التهت ص  ل  بِ ى ق  أ وصلَّ فإن توضَّ  ،له جيب  أو دعا است   (اغفر لي اللهمَّ )

 هِ ى إلى فراِش و  ن أ  م  »يقيل   ملسو هيلع هللا ىلص رايل اهلل   ايعُت قال ِاِةي ع  أبي أُ  «الرتِذي»ويف 

عالى فيها اهلل ت من الليل يسأل   ساعة   ب  نقلِ ـلم ي   عاس  الن   ه  ـك  درِ كر اهلل تعالى حتى ي  ا وذ  ر  طاهِ 

  .حس  ح يث   ،«إياه إال أعطاه   من خيرِ الدنيا واآلخرة اخير  

ال » ِ  اليمل قال  مقظي كان إذا ااتي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رايلي أن  ع  عائشةي  «ن  أبي داودُا »ويف 

ال و ،الم  دين عِ اللهم زِ  ،لك رحمتكسأ  وأ   ي،لذنب ستغفرك  اللهم أ   ،بحانكإله إال أنت س  

   .(1)«إنك أنت الوهاب ،دنك رحمة  ب لي من ل  ه  و   ،يتنيد  ذ ه  إِ  لبي بعد  غ ق  زِ ـت  

 ل قوالق  وم ع يف النَّ ز  ـذكار الف  يف أ   :الرابع الفصل  

يل اهلل   يا راهقال ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي  ب  اليلم    شكا خال ُ ع  بري   قال روى الرتِذيُّ 

  ،رقن ِ  اخأي  اليملي  ِا أيامُ 
ُّ
 اللهم ربَّ ): إلى فراشك فقل يت  و  إذا أ  »  ملسو هيلع هللا ىلص هقال النبي

ن ك   ،ت  لَّ ض  الشياطين وما أ   وربَّ  ،ت  قلَّ األرضين وما أ   وربَّ  ،تلَّ ـظ  ع وما أ  ب  السموات السَّ 

جارك،  عزَّ  ،يَّ عل ي  غبي   أو ،منهم أحد   يَّ عل ط  ر  ف  ـأن ي   ؛اهم جميع  ل  ك ك  خلقِ  ر  ا من ش  لي جار  

  .(2)« (وال إله إال أنت ،وال إله غيرك ،ك  ثناؤ   لَّ ج  و

كان  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي  ع  عب  اهلل ب  عيرو أنَ  «الرتِذي»و «أبي داود ان »ويف 

 ومن  ،عبادهِ  ر  وش   وِعقابِه، بهِ ض  ة من غ  بكلمات اهلل التامَّ  أعوذ  »  اتع كييزي ـ  الاي د  ِن يُ عي  يُ 
                                                 

 .«ّل يُعترب به» تاَرد به عبُ  اهلل ب  اليلم ، وق  قال همه ال ارقوني  (  1)

 .«، والمكُ  ب  ظيدمر ق  تركي ح يثيهُ بعُض أهل الم يثلمس إاناده بالقيي» قال الرتِذيُّ بع  إيراده الم يث  (2)
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ِي يُ عي  اهلل ب  عيرو يُ  وكان عب ُ  ،«ونر  حض  أن ي  و ،زات الشياطينم  ه    ،هن ـنمـِ  بي  لي ـقي ـ  عي د  

ِي   .(1)عيمه هُ قيَ وع بهُ تي ـل كي عقن   ل  يي و

 هاب  حِ ي   هها أوؤيا يكر  أى ر  يف أذكار من ر   :الفصل الخامس

اهلل  ؤيا منر  ـال»يقيل   ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل    ايعُت ع  أبي قتاد  قال «الصمممم »يف 

إذا  مرات ساره ثالث  عن ي   ث  ف  ـن  ـفلي   ه  ه  يكر   م الشيء  ك  أى أحد  فإذا ر   ،من الشيطان لم  والح  

أرى  كنُت »  بي قتاد قال أ، «إن شاء اهلل ه  رَّ ض  ها فإنها لن ت  شر   باهلل من ذ  عوَّ ت  ـلي  و   ،استيقظ

ى أ  ر   فإذا ،من اهلل الرؤيا الصالحة  »يقيل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي  ني حتى ايعُت ُل يرن الرؤيا تُ 

 ل  ف  ـتـولي   ،ث بهحد  فال ي   ه  كره  ـوإذا رأى ما ي   ،ب  حِ ن ي  ث به إال م  حد  فال ي   ب  حِ ما ي   م  ك  أحد  

  .«ه  ضرَّ ت   نما رأى فإنها ل ن شر  ومِ  ،باهلل من الشيطان الرجيم ذ  عوَّ ت  ـه ولي  عن يسارِ 

م الرؤيا ك  إذا رأى أحد  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصع  رايل اهلل  ،ع  جابر «صممح ِسي »ويف 

ل عن حوَّ ت  ـلي  و ،اباهلل من الشيطان ثالث   ذ  عِ ليست  و   ،اره ثالث مراتس  عن ي   ق  ص  ب  ـها فلي  كره  ي  

 .«الذي كان عليه نبهِ ج  

  ذكرُ ويُ 
 
 ،«كون  ا ي  وخير   ،أيت  ا ر  خير  »ؤيا هقال  عيمه رُ  َص قي  رجّل   أنَ  ملسو هيلع هللا ىلص ع  النبي

والحمد هلل رب  ،ناـا على أعدائوشر   ،ا لناخير   ،اهـوقا ت  ر  وش   ،ا تلقاه  خير  »  ويف رواية

  .(2)«العالمين

                                                 
مي  ب  إاماق الي  ي، وهي ( 1) ِ   يف إانادهِ  ل  ُِراي ، وق  عنع ي يف هذا الم يث، لك  ليم يث اليرهيع شاه    ُِ ل س 

ِة، وق  اختي  هعلح يث اليلم  ب  اليلم  ب  اليغمر ، همتقَيى به، وأِا  يفي عب  اهلل ب  عيرو الييقيف هّل يصحُّ ليعيَة اليتق  

هأهل العي  يف جياز تعيمق التيائ ِ   القرآن،  طلق اواألظهر  هو تحريم                     خأربعة أِير   -ِ  القرآن كايت أوِ   غمره– ا م 

  ) أ (
 
 النبي

ُ
لتيائ ، وهي وغمرهِ   النصيص التي تينع تعيمق ا «من تعلَّق تميمة  فقد أشرك» ع  تعيمق التيائ  يف قيله   ملسو هيلع هللا ىلص هني

َِة ليا كانِ   القرآن وغمره.    )ب(عا
 
ا اخأِر بتعيمق شيء ِ   التيائوت ملسو هيلع هللا ىلصوِ  تتبَع أذكار النبي   عييذاته كيَدا ل  يج ي همدا أب  

ُِقمَ   بالقراء  والقييل، وهذا دلمل  عيى ُحرِة تعيمق  ِا ورد يف هذه اخأبياب  رغ  اديلتدا واخأِ ِ   يسماهنا، بل جيمع 

نعهن. هذا الباب لع م روجان الُيتَـاق عيىِ  يائ  اليمَرِة، هكان الياجب ا َ وخأن يف تعيمقدا ذريعية  لتعيمق الت )ج(التيائ . 

ويق ا هي الثابُت ع  الصمابة  )د( سع وخأن القيلي بينعن تعيمق التيائ ِ  ، وعقبة يد، واب  عباس، وُحذياةهق  قال به  اب ِ 

  أعي .ب  عاِر، وغمره ، ول  يثبت ع  غمره  خّلهُهُ، وهي قيل جيدير أهل العي ِ   التابعم  وِ  بع ه ، واهلل

مي  ب  عبم  اهلل  «ويُذكير» بقيله   أشار اليصن ف  (2)  إلى وه ن إانادن الم يثم ، هالم يُث اخأول يف إاناده ِ 
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 يف أذكار الخروج من المنزل :الفصل السادس

 -يتهمن ب عني إذا خرج  ي-ن قالم  »  ملسو هيلع هللا ىلصقال رايل اهلل   قالب  ِالك ع  أيس  «السن »يف 

 ،يت  ـقِ و  و يت  دِ وه   فيت  : ك  يقال له (،وال قوة إال باهلل وال حول   ،على اهلل لت  توكَّ  ،بسم اهلل)

  .«(ي  ـقِ وو   ي  دِ ه  و ي  فِ ـك  قد  كيف لك برجل  ): لشيطان آخر فيقول   ،ى عنه الشيطاننحَّ وت  

 ،لى اهللع لت  توكَّ  ،باهلل مت  ص  اعت  و ،باهلل آمنت   ،بسم اهلل»  «ِسن  اإلِام أحي »ويف 

  .(1)حس  ح يث   ،«ال حول وال قوة إال باهلل

 عي هي ِ  بمتي إّل ري  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  رجي   ِا خي ع  أم ايية قالت «السن  اخأربع»ويف 

أو  م  ظلِ أو أ   لَّ ز  أ   أو لَّ زِ أو أ   لَّ ض  أو أ   ل  ِض بك أن أ   ين أعوذ  اللهم إِ »إلى السياء هقال   هُ هي ر  طي 

 .«ح يث حس  صممح»  قال الرتِذيُّ  ،«ليَّ ع   ل  ه  ج  ل أو ي  ه  ج  م أو أ  ل  ظ  أ  

 المنزل دخولِ  يف أذكارِ  :الفصل السابع

 جل  الرَّ  ذا دخل  إِ »يقيل   ملسو هيلع هللا ىلص  ايعت رايل اهلل ع  جابر قال «صممح ِسي » ويف

 (،اءلكم وال عش بيت  ال م  ): قال الشيطان عامهِ وعند ط   خولهِ اهلل تعالى عند د   فذكر   ه  ـت  ـبي

ذكر فإذا لم ي  (، بيت  م الم  دركت  أ  ): قال الشيطان خولهِ هلل تعالى عند د  ذكر افلم ي   خل  وإذا د  

  .«(والعشاء يت  بِ أدركتم الم  ): قال هِ عامِ اهلل تعالى عند ط  

 ج  ل  إذا و  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل شعري قالع  أبي ِالك اخأي  «ان  أبي داود»ويف 

 و  الم   خير   لك  اللهم إين أسأ  ): لليق  ف ه  ـبيت   الرجل  
 ،ناج  ل  اهلل و   بسمِ  ،جر  خ  الم   وخير   ،جلِ

  .(2)«هِ ـم على أهلِ ل  يس  ل   ثمَّ  (،نا توكلناوعلى اهلل رب   ،جنار  اهلل خ   وبسمِ 

  ؛مل  س  ف ك  هلِ على أ   خلت  إذا د   نيَّ يا ب  »  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  يع  أيس قال ل «الرتِذي»ويف 

                                                 
هن كيا قال الماك  النمسابيري، والم يث الثا ي قال همه اب  السك    ع  عيى تركـن ُِجيي نكر» العرزِي، وهي  ، وقال «ح يثِ 

 (.3/132) «يتائج اخأهكار» ايظر    .«جً ا ان ه لعمف  » الماهظ اب  حجر 

يثيقين إّل الراوي ع  عثيان »  (5/111) «الاتيحات الربَايمة» قال الماهظ اب  حجر كيا يف( 1) ، رواتُهِ  ح يث  غريب 

ندا ح يث أيس الذي قبيه، هيعَل اليصن في حَسنه خأجي «هيبد   ل  يُس َ   دا.لك  له شياه  ع  ع دِ   الصمابةنِ 

ِالك اخأشعري والراوي عنه. ( 2)  ايقواع  بم  أبي 
 .(5832( والضعماة )90اليراامل ّلب  أبي حات  )ص  ايظريف ان هن



 

 

116 

 .(2)«ح يث حس  صممح»  وقال الرتِذي ،(1)«يتكب   وعلى أهلِ  ،عليك ركة  ن ب  ك  ي  

 منه روِج سجد والخ  الم   خولِ د   ذكارِ يف أ   :الفصل الثامن

ا إذ»  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل قال -م اي أُ  أو أبي-م  يي ع  أبي ُح  «صممح ِسي »يف 

 أبواب   يل ح  افت   مَّ الله): لق  ـولي   ملسو هيلع هللا ىلص م على النبي  ل  س  ـي  ـفل   سجد  م إلى م  ك  أحد   ل  خ  د  

 حم  ر  
  .«( كلِ ض  إين أسألك من ف   اللهمَّ ): لق  ـفلي   رج  وإذا خ   (،كتِ

  ،ع  عب  اهلل ب  عيرو «ان  أبي داود»ويف 
 
 لي خي إذا دي كان أيه »   ملسو هيلع هللا ىلص ع  النبي

ن الشيطان مِ  ،ديمالق   طانهِ ل  وس   ،الكريم هِ هِ ج  وبو   ،ظيمباهلل الع   أعوذ  ) سج  قال اليي 

   .«( اليوم ي سائر  ن  مِ  ظ  فِ ح  ): فإذا قال ذلك قال الشيطانقال:  ،(مجيالرَّ 

 يف أذكار األذان :الفصل التاسع

قولوا ف داء  ن  م العت  مِ إذا س  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل ع  أبي اعم  قال «الصمممم »يف 

  .«نذ  ؤ  الم   قول  ما ي   ثل  مِ 

إذا »يقيل   ملسو هيلع هللا ىلصيل اهلل را عي ين ع  عب  اهلل ب  عيرو أيه اي  «صممح ِسي »ويف 

 ى اهلل  لَّ ص   صالة   يَّ ى عللَّ من ص   فإنَّ  ،وا عليَّ ل  ثم ص   ،ما يقول ثل  مِ  اولوفق ن  ذ  ؤ  م الم  عت  مِ س  

باد من عِ  عبد  إال ل ينبغِ يف الجنة ال ت   لة  نزِ نها م  فإِ  ،يلة  ِس الو   ي  ل وا اهلل  ل  ثم س   ،اعليه بها عشر  

  .«فاعةله الشَّ  ت  لَّ ح   يلة  ِس الو   لي   ل  ن سأ  فم   ،أنا هو كون  رجو أن أ  وأ   ،اهلل

: ن  ؤذ  إذا قال الم  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل ب  الخواب قال يري ع  عُ  «صممح ِسي »ويف 

 (ال اهللأن ال إله إ أشهد  ) :ثم قال(، ر  ـاهلل أكب ،ر  ـاهلل أكب) :مك  فقال أحد   (ر  ـاهلل أكب ،ر  ـاهلل أكب)

أن  أشهد  ) :قال (اهلل ا رسول  أن محمد   أشهد  ) :ثم قال (،إال اهللأن ال إله  أشهد  ) :فقال

 :قال ثمَّ  (،إال باهلل وال قوة   ال حول  ) :قال (على الصالة يَّ ح  ) :ثم قال (،اهلل ا رسول  محمد  

اهلل : )الق (ر  ـاهلل أكب ،ر  ـاهلل أكب) :ثم قال (،إال باهلل وال قوة   ال حول  ) :قال (على الفالح يَّ ح  )

  .«ة  ـنَّ الج   ل  خ  د   لبهِ ن ق  مِ  (،ه إال اهللال إل) :قال (ال إله إال اهلل) :ثم قال(، ر  ـاهلل أكب ،ر  ـكبأ

                                                 
 .«لمسي لدذا اليت  ع  أيس إاناد  صممح  » ( 1/148) «الضعااء الكبمر» قال الُعقميي يف( 1)

 . «صممح» دون قيله  «حس   غريب» الرتِذي  قيله  ( أَن الثابت ع 1/168) «النتائج» بمَ  الماهظ اب  حجر يف( 2)
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: داء  الن   ع  سم  ن قال حين ي  م  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  ع  جابر أنَ  «صممح البخاري»ويف 

 ه  ـث  ع  ـواب   ،يلة  ِض والف   سيلة  الو  ا محمد   آِت  ،مةالقائِ  والصالةِ  ،ةـامَّ التَّ  عوةِ هذه الدَّ  بَّ ر   اللهمَّ )

  .«القيامة فاعتي يوم  له ش   ت  لَّ ح   (ه  ـت  دع  ا الذي و  حمود  ا م  قام  م  

 ،يييناُض ا  يم  يي ذ  ؤي اليُ  اهلل إنَ  يا رايلي  ع  عب  اهلل ب  عيرو قال  «ن  أبي داودُا »ويف 

  .«هط  ع  ت   ل  س  ف   يت  ه  ـذا انت  قولون فإِ ـل كما ي  ق  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هقال رايُل 

األذان  بين   عاء  الد   رد  ـال ي  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رايُل ع  أيس قال   «الرتِذي»ويف 

 ،(1)«يف الدنيا واآلخرة العافية   وا اهلل  ل  س  »  ؟ قال  هياذا يقيل يا رايل اهللقاليا ،«والقامة

  .(2)«صممح   حس    ح يث  »  قال الرتِذيُّ 

         ان دَّ ر  ـنتان ال ت  ثِ »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل قال ب  اع  دلن ع  اي  «ان  أبي داود»ويف 

  .«اعض  هم ب  عض  م ب  حِ ل  ي   ين  حِ  ؛سالبأ   ند  وعِ  ،عند النداء عاء  : الد  -دانر  ـا ت  م  لَّ ق   :أو–

عن   أن أقيلي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يني رايُل يَ   عي ع  أم ايية قالت «ان  أبي داود»ويف 

 ع  صوات د  وأ   ،كهارِ ن   بار  د  وإِ  ،ك  ـلِ ـيـل   قبال  هذا إِ  اللهمَّ »  غربن اليي 
 ،ك  واتِ ل  ور ص  ض  وح   ،كاتِ

 .(3)«لي ر  فاغفِ 

ا يَ يي ـهي  ،قاِةيف اإلن  ذي خي  أي ّلّل  بن  أنَ   ملسو هيلع هللا ىلصأصماب النبي  ع  بعضن  «ان  أبي داود»ويف 

ِي )  ن قالأي   .(4)«دامهاوأ   ه  ـها اللقام  أ  »   ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  (الصّل ُ  تن ق  قا
   ذانفهذه خمس سنن يف األ

  .هُ جابتُ إن  -

                                                 
هُ دون الزياد  اخأخمر ( 1) ه الم يثي ياسي مى خأيَه تاَرد هبا يم، «هذا أصحُّ » وقال  «قاليا  هياذا يقيل ...» وأخرجي الرتِذيُّ بع ي

 ب  الميان وهي لعمُف الم يث، هالم يُث ثابت  ب ون الزياد  اليذكير ، واهلل أعي . 

 . «صممح» دون قيله  «حس   » ( أَن الثابت ع  الرتِذي  قيله 1/364) «يتائج اخأهكار» بمَ  الماهظ اب  حجر يف( 2)

جديل، لذا قال الرتِذيُّ بع  إخراجه الم يث  (3)  ِ  ِ  هذا اليجه، وحاصةُ  يا يعرههُ يَ غريب، إن  هذا ح يث  » يف إاناده راو 

  .«ايعرهدا وّل أباه بنت أبي كثمر ّل

جديل وِمي  ب  ثابت العب ي لعمف باّلتااق» قال الماهظ النيوي  (4) ف يي ـتي خُِ  ر  د  وشي  ،ح يث لعمف خأن الرجلِ 

 (. 1/222) «تيخمص المبمر»(، و 1/122) «اليجييع» ، وكذا لَعاه الماهظ اب  حجر.  ايظر «يف ع الته
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ُع الت«رايّل   ملسو هيلع هللا ىلص  وبيميَ  ،اوباإلاّلم دين   ،اباهلل ربً  رلمُت »  وقيل -   .شدُّ ، حم  يسيي

  .ميةي ضن والاي  ميةي ان اليي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعالى لرايله  اُل واؤي  -

  .ملسو هيلع هللا ىلصعيمه  والصّل ُ  -

  .شاء ِا هن ناسن ـلن  عاءُ وال ُّ  -

: نذ  ؤ  الم   سمع  ين ي  ن قال حِ م  »  لقا ملسو هيلع هللا ىلصع  رايل اهلل  ،اصع  ب  أبي وقَ وع  اي 

باهلل  يت  ِض ر   ،ه  ورسول   ه  ا عبد  محمد   وأنَّ  ،ال شريك له ه  حد  أن ال إله إال اهلل و   شهد  وأنا أ  )

   .«هذنوب   ر اهلل  ـف  ـغ   ،(سوال  ر   ملسو هيلع هللا ىلصوبمحمد  ،اين  سالم دِ وبالِ  ،اب  ر  

  يف أذكار االستفتاح :الفصل العاشر

 أ «مممم الَص »ويف  
َ
ني وبين د بيباعِ  اللهمَّ »  هاتاحن ـيف ااتن  كان يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي

 ب  ى الثوقَّ ـن  ـطاياي كما ي  ن خ  ني مِ نق   اللهمَّ  ،غربوالم   شرِق بين الم   دت  كما باع   ،طايايخ  

 .«لج والبردِ ـوالثَّ  طاياي بالماءِ ن خ  لني مِ اغِس  اللهمَّ  ،نسِ ن الدَّ مِ  األبيض  

ُِ  ربمُج  ع  «ن  أبي داودُا »ويف   ،اكبير   اهلل أكبر  )  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أى رايلي أيه ري »   وعن ب  

ن مِ  ،جيملرَّ ا يطانِ ن الشَّ باهلل مِ  أعوذ   -اـثالث  - وأصيال   بحان اهلل بكرة  وس   ،اهلل كثير   والحمد  

 .(1)«يتةاليي   همز  وه     الكنبـر،هفخ  ـون   ،عر  الش  هنفث  » قال  ،«همزِ ه وه  ـفثِ ـه ون  فخِ ـن  

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »  هياوغمرن  ،عم   وأبي اي  ،ع  عائشةي  «ن  اخأربعةالسُّ » ويف

ال إله و ،كد  وتعالى ج   ،كك اسم  بار  ـوت   ،كمدِ وبح   بحانك اللهمَّ س  )  قال ح الصّل ي اتي ـااتي 

 .عيمه يقيف  ِي  ع  عيري   «ممح ِسي ص» وهي يف  ،«(كغير  

 ع   «ممح ِسي ص» ويف
 
إذا قام  ملسو هيلع هللا ىلصان رايل اهلل ك»قال   ب  أبي طالب عيي

وما أنا من  ،اـحنيف   واألرض   السمواِت  ر  ـطـوجهي للذي ف   هت  وجَّ »  قال إلى الصّل ن 

لك وبذ ،له العالمين ال شريك   ماتي هلل رب  وم   حياي  ي وم  ـسكِ صالتي ون   إنَّ  ،شركينالم  

                                                 
، وق  اختُينفي يف (1) جديل  ا، لك  لبعضن ألااظ الم يث شياه  ع  ع دِ    يف إانادنه عاص  العنزي وهيِ  اايه كثمر 

 (.2/54) «اإلرواء» الصمابة. ايظر 
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 ظلمت   ،كربي وأنا عبد   أنت   ،تلك ال إله إال أنأنت الم   اللهمَّ   ،ن المسلمينوأنا مِ  رت  أمِ 

ين واهدِ  ،إال أنت   الذنوب   ر  ـإنه ال يغفِ  ،افاغفر لي ذنوبي جميع   ،بذنبي رفت  واعت   ،نفسي

ال ها إئ  ـسي   ف  صرِ ـها ال ي  ئ  ــواصرف عني سي   ،ها إال أنتنِ ـي ألحس  ال يهدِ  األخالِق  ألحسنِ 

 باركت  ت ،أنا بك وإليك   ،إليك   ليس   والشر   ،ه يف يديككل   والخير   ،عديكوس   يك  ـلبَّ  ،أنت  

 ،عت  لك رك   اللهمَّ )  هيعن يقيل يف ركُ  كعي وكان إذا ري  ،(إليك ك وأتوب  أستغفر   ،يت  ال  ع  وت  

وإذا  ،(صبيظمي وع  ي وع  خ  صري وم  ـمعي وب  س   لك   خشع   ،ولك أسلمت   ،وبك آمنت  

 ،السمواِت  لء  ـمِ  الحمد   ربنا ولك   ،دهمِ ن حاهلل لم   ع  مِ س   )  يقيل ،  الركيعن ه ِن رأاي  رهعي 

يقيل يف  ج ي وإذا اي (، دـع  ب   من شيء   ئت  ما ِش  لء  ـومِ  ،هماما بين   لء  ـومِ  ،األرضِ  لء  ـومِ 

 ه  ـوجهي للذي خلق   سجد   ،أسلمت   ولك   ،آمنت   وبك   لك سجدت   اللهمَّ )  هجيدن ُا 

شد  ـِا يقيل بم  التَ  وكان آخرُ (، قينلخالِ ا ك اهلل أحسن  تبار   ،ه  وبصر   ه  ـسمع   وشقَّ  ،ره  وصوَّ 

 ،رفت  وما أس   ،وما أعلنت   ،وما أسررت   ،رت  وما أخَّ  ،مت  اغفر لي ما قدَّ  اللهمَّ )  سيم ـوالتَ 

  .«(ال إله إال أنت ،رؤخ  الم  أنت م وقد  ـالم   أنت   ،نيـبه مِ  أعلم   وما أنت  

اتي ـيي  ملسو هيلع هللا ىلصكان رايل اهلل »  ع  عائشةي  «صممح ِسي » ويف
ِ   إذا قامي  هُ ـصّلتي  ُح ـتـن

ب يالغ   م  عالِ  ،واألرضِ  السمواِت  ر  ـفاطِ  ،إسرافيل  ميكائيل  و بريل  جِ  ربَّ  اللهمَّ ) :اليملن 

يه من ف ف  ـلِ ـت  ـين لما اخ  اهدِ  ،لفونـيخت   فيه بادك فيما كانوابين عِ  حكم  ت   أنت   ،هادةِ والشَّ 

 .«(ستقيم  م   ط  إلى صرا ن تشاء  إنك تهدي م   ،بإذنك ق  حال

ِ  ّل  ن إلى الص إذا قامي  يقيُل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  كان رايُل   قال ع  اب  عباس   «مممم الَص »ويف 

 ي  جي 
 الحمد   ولك   ،ن فيهنَّ وم   واألرضِ  السمواِت  نور   أنت   ،الحمد   لك   اللهمَّ )  ملاليَ  فن

ومن  واألرضِ  السمواِت  رب   أنت   الحمد   ولك   ،واألرض ومن فيهنَّ  ام السمواِت ـيَّ ـأنت ق

 ،حق   والجنة   ،قاؤك حق  ـولِ  ،الحق   ك  ول  وق   ،الحق   ك  ووعد   ،الحق   أنت   الحمد   ولك   ،فيهنَّ 

 وبك   ،اللهم لك أسلمت   ،والساعة حق   ،حق   ملسو هيلع هللا ىلص حمد  وم   ،ون حق  والنبي   ،حق   والنار  

ر لي ما فاغفِ  ،وإليك حاكمت   ،مت  وبك خاص   ،أنبت   وإليك   ،توكلت   وعليك   ،آمنت  

 (.ت  إلهي ال إله إال أن أنت   ،وما أعلنت   ،وما أسررت   ،رت  وما أخَّ  ،مت  قدَّ 
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 .ينجدتالسَّ  بينهما وبين   صلِ والف   ،جودوالس   الركوعِ  يف ذكرِ  :الفصل الحادي عشر

 حان  بس  )  إذا ركعي  يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يع رايلي أيه اي  ╩ ذياةع  ُح  «ن  اخأربعةالسُّ »يف 

 .ثّلث ِرات (سبحان ربي األعلى)  قال وإذا اج ي  ،ثّلث ِرات (يمظـربي الع  

  
 
  .هه بويلن قبيي الاصل نيف  وق  ابقي  ،¢ وهمه ح يث عيي

 يف أن يقيلي  رُ ـكثن ـيُ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  كان رايُل »  قالت ~ ةي ع  عائش «مممم الَص »ويف 

 .«(اغفر لي اللهمَّ  ،كربنا وبحمدِ  بحانك اللهمَّ س  )  هجيدن ه وُا كيعن رُ 

  هه واجيدن يقيل يف ركيعن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »  ~ عندا  «صممح ِسي »ويف   

 . «(وحوالر   المالئكةِ  رب   ،وس  د  ـق   ،بوح  س  )

 هيف ركيعن  كان يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أنَ »  ¢ ب  ِالك   ع  عيفن  «ن  أبي داودُا »ويف  

 .«(ةِ ـظم  ـعوال ،برياءِ والكِ  ،وِت لك  ـوالم   ،وِت بر  ذي الج   بحان  س  )  هواجيدن 

ِ   هرأاي  إذا رهعي  ملسو هيلع هللا ىلصكان رايل اهلل »  قال ¢    مع  أبي اع «صممح ِسي »ويف 

 ،هماما بين   لء  ـومِ  ،األرضِ  لء  ـومِ  السمواِت  لء  ـمِ  ،ربنا لك الحمد   اللهمَّ )  قال الركيعن 

، عبد   نا لك  وكل   ،العبد   ما قال   أحق   ،جدِ والم   ثناءِ ـالَّ  أهل   ،د  بع   ن شيء  ـمِ  ت  ـئـما ِش  لء  ـومِ 

د  ذا ال نفع  ـوال ي   ،نعت  عطي لما م  وال م   ،عطيت  لما أ   ال مانع   اللهمَّ  (نك المِ  ج  د   .«ج 

ِ  صي  كنا يُ »  قال ¢ راهع   ب ن  هاعةي ع  رن  «صممح البخاري»ويف   نبي ال ءي ا وراـي يي

 ربنا ولكي )  هُ ءي ورا رجل   الي هق ،(هن حمد  اهلل لم   ع  سمِ )  قال كعةن ه ِ  الرَ رأاي  ا رهعي هييَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ُِ ـا طمب  ا كثمر  حي    المي ُ  ا يا يأ)  قال (؟متكل  ن الم  م  )  قال ا ايصرفي هييَ  (،ا همهبارك  ا 

 .«(ل  وَّ ها أـب  ـكت  م ي  يه  ها أ  ون  ر  دِ ـت  ـبـ ا ي  ك  ـوثالثين مل   ة  ـبضع   لقد رأيت  )  قال (،رايل اهلل

 د  العب ما يكون   أقرب  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي أن  ع  أبي هرير ي  «صممح ِسي » ويف  

 .«اء  وا الدعر  ـفأكثِ  ،ه وهو ساجد  ـمن رب  

 ه  ـقَّ دِ  ،هنبي كلَّ ر لي ذ  ـاغفِ  اللهمَّ )  هيف اجيدن  كان يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رايلي » :¢ وعنه 

، ،ه  لَّ وجِ  ه  ل ه  وآخر   .«(ه  رَّ وِس  ه  ـيت  ـالنِ وع   وأ وَّ
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 ا اهتق ُت »  ~ وقالت عائشةُ   
َ
  ي عيىت يهيقعي  ،هتُ س  يي ـهالتي  ،لمية   ذاتي  ملسو هيلع هللا ىلص لنبي

ِي و ،وهي يف اليسج ن  ، ِمهقي  بو ن  ن مِ  برضاك   إين أعوذ   اللهمَّ )  وهي يقيُل  ،نصيبتانهيا 

 خ  س  
أنت كما  ،عليك حصي ثناء  ال أ   ،نكبك مِ  وأعوذ   ،كتِ ـقوب  ك من ع  عافاتِ وبم   ،كطِ

 .حاديثهذه اخأ روى ِسي   ، «(كِس على نف ثنيت  أ  

بم   قيُل ـي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »  قالي  ƒ ع  اب  عباس «ان  أبي داود»ويف  

 .(1) «(قنيوارز   ،نيوعافِ  ،رينواجب   ،ينواهدِ  ،منيوارح   ،ر لياللهم اغفِ )  ج تم ن الَس 

  تم ج الَس  بم  كان يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رايلي »  ¢ ذياةي ا ع  ُح أيض   «ن السُّ »ويف  

 .«(اغفر لي رب   ،اغفر لي رب  )

 شهدـالتَّ  بعد   الةِ الصَّ  ةِ ـيف أدعي :الفصل الثاين عشر

ن كم مِ أحد   إذا فرغ  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    قال رايُل قالي  ع  أبي هرير ي  «مممم الَص »يف 

يا حالم   تنةِ ن فِ ومِ  ،مجهنَّ  ن عذاِب ومِ  ،برالق   ن عذاِب : مِ ن أربع  باهلل مِ  ذ  فليتعوَّ  ،شهدِ ـالتَّ 

 .«جالالدَّ  سيِح الم   ةتنـفِ  ن شر  ومِ  ،والمماِت 

 وذ  أع   إين اللهمَّ )  ّل ن ي يف الَص ي عُ كان  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي أ»  ~ ةي ا ع  عائشوهمديا أيض     

 حياالم   ن فتنةِ بك مِ  وأعوذ   ،جالِ سيح الدَّ الم   بك من فتنةِ  وأعوذ   ر،القب ذاِب ن ع  بك مِ 

 ذُ ستعمِا تي  ري ـِا أكث)  قائل   له هقال، (مِ غر  والم   مِ أث  الم   بك من إين أعوذ   اللهمَّ  ،ماِت والم  

 .«(ف  ـفأخل   د  ـووع   ب  ذ  ـفك   ث  دَّ ح   م  رِ ـإذا غ   جل  إن الرَّ )  هقال (،!؟غرمِ  اليي 

 ي  عي »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال لرايلن  ¢ ق يالَص  أبا بكر   أنَ  «الصمممم » م يفوق  تق َ  
ني ين

 ر  ـفِ وال يغ ،اا كثير  نفسي ظلم   ظلمت  إين  ل: اللهمَّ ق  )  هقال ،ّليتي به يف صي أدعُ  دعاء  

 (.حيم الرَّ  الغفور   ك أنت  مني إنَّ وارح   ،كن عندِ مِ  ر لي مغفرة  فاغفِ  ،إال أنت   الذنوب  

  «ممح ِسي   صي »ويف  
 
م ق َ وق  ت ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  صّل ن  يف صاةن  ¢ ِ  ح يث عيي

 .رالعاشن  صلن ه يف الاي يلن بوُ 

                                                 
ده هبذه  (1) تاَردي هبذا ال عاء يف ح يث اب  عباس  كاِل أبي العّلء وق  لَعاُه جياعة ِ   اليم ثم ، هيثيُـُه ّل يمتيل تارُّ

سي » عاء ثابت  يفالزياد  ع  بقمةِ   روى ح يثي اب  عبَاس، وهذا ال   دون تقمم ه بيا بم  السج تم . «صممحِ 



 

 

122 

  الق (،؟الةِ يف الصَّ  كيف تقول  )  ل  قال لرُج  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »  «ن  أبي داودُا » ويف 

ك ـي تـي ي ي ـي  دي   ُ حسن ِا إ ي ّل أُ أي  ،بك ِ  النارن  وأعيذُ  ،ةك الجنَ اليد  إ ي أاألُ )  وأقيُل  ، ُ تشدَ أي 

  .«(ندِ ـن  د  ـها ن  ول  ح  )  ملسو هيلع هللا ىلصهقال النبي  (،عاذُِ  ةي ـيي  ي ـي  وّل دي 

 يف كان يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  أنَ »  ¢س  اد ب  أو  ع  ش َ  «ن السُّ »و، «اليسن » ويف

 كر  ك ش  وأسأل   ،شدِ على الر   زيمة  والع   ،يف األمرِ  بات  ـإين أسألك الثَّ  اللهمَّ )  هـصّلتن 

ا م يرِ ن خ  مِ  سألك  وأ   ،اـا صادق  ـولسان   ،اـيم  ـا سلِ ـوأسألك قلب   ،كعبادتِ  سن  وح   ،تكعم  نِ 

 .(1) «(يوِب م الغ  عالَّ  إنك أنت   ،م  لما تعل   كر  ِفـستغأو ،م  ما تعل   بك من شر   وأعوذ   ،م  تعل  

  وقال ،ب عيات   همدا عاودي  ى صّل   صيَ  ب  ياار   اري عيَ  أنَ   «النسائي ن ن ُا »ويف  

 اي »
ي إذا ينأح   ،لِق ك على الخ  درتِ وق   ،يب  ك الغ  بعلمِ  اللهمَّ )  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِ  رايلن  د َ تُ ع  ين

 الغيِب  ك يفـشيت  إين أسألك خ   ،يا لخير   الوفاة   مت  علِ  فني إذاوتوَّ  ،ا ليخير   الحياة   مت  علِ 

 ،ىنوالغِ  يف الفقرِ  صد  لك الق  وأسأ   ،ضاوالر   ضِب يف الغ   الحق   ك كلمة  وأسأل   ،هادةوالشَّ 

وأسألك  ،ضاءِ الق   بعد   ىضوأسألك الر   ،ع  نقطِ ال ت   عين   ة  رَّ ـوأسألك ق   ،د  ا ال ينف  وأسألك نعيم  

 اء  رَّ ض يرِ غ   يف قائك  إلى لِ  وق  والشَّ  ،كإلى وجهِ  النظرِ  ة  ذَّ ـوأسألك ل ،وِت الم   عد  ب يشِ الع   رد  ـب  

 رَّ ض  م  
داة   ،اليمانِ  ا بزينةِ زينَّ  اللهمَّ  ،ة  ضلَّ م   تنة  ـوال فِ  ،ة   .«(ينهتدِ م  واجعلنا ه 

 جودبار الس  د  إوهو  ،المِ السَّ  بعد   وعةِ شر  الم   كارِ يف األذ   :الفصل الثالث عشر

ه ـتن   صّلِن  رفي إذا ايصي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »  قال ¢ يباني ع  ثي  «ممح ِسي صي »ويف 

 .«(رامِ والك اللِ كت يا ذا الج  تبار   ،المومنك السَّ  ،الم  السَّ  أنت   اللهمَّ )  وقالـا، ثّلث   ااتغاري 

 صّل ن ِ  ال رغي كان إذا هي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رايلي »  عبةي ب  ُش  غمر ن ع  اليُ  «الصمممم »ويف 

 ،ر  قدي شيء   كل   ىوهو عل وله الحمد   لك  له الم   ،له يك  ره ال ش  ال إله إال اهلل وحد  )  قال

 .«(د  منك الج   د  ذا الج   نفع  ـوال ي   ،ت  لما منع   عطي  وال م   ،يت  لما أعط   ع  ال مانِ  اللهمَّ 

  ري ـبدُ  ُل ـي  دي ـان يُ ـك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رايلي  أنَ »  ╠بمرزُّ ـع  عب  اهلل ب  ال «صممح ِسي »ويف  

                                                 
، وق  ُروي هذا ال عاُء بإاناد  صممح  لك  دون تقمم ه بالصّل .  ايظر  (1) جديل   ِ  (.3228) «الصمممة» يف إانادنه راو 
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 وله ،لكله الم   ،له ه ال شريك  ال إله إال اهلل وحد  )  الكيياتن  هبؤّلءن   ُ سي  يُ  حم ي  كل صّل   

 ،هإال إيا وال نعبد   ،ال إله إال اهلل ،إال باهلل وال قوة   ال حول   ،قدير   وهو على كل شيء   ،الحمد  

  .«(ونافر  ه الكرِ ـولو ك   ين  له الد   خلصين  ه إال اهلل م  ال إل ،ن  س  الح   ناء  ـوله الثَّ  وله الفضل   عمة  له الن  

 رِ بهلل يف د   ح  من سبَّ »   قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ع  رايلن  ع  أبي هرير ي  «ِسي  صممحن »ويف 

 مام  وقال ت   ،ني  ا وثالثاهلل ثالث   د  وحمِ  ،ا وثالثين  اهلل ثالث   ر  ـوكبَّ  ،ا وثالثين  ثالث   صالة   كل  

 شيء   وهو على كل   ،وله الحمد   ،لكله الم   ،له ه ال شريك   وحد  المائة: ال إله إال اهلل

 .«البحرِ  دِ ـبز   ثل  وإن كانت مِ  ،طاياهت خ  ر  ـفِ ـغ   ،قدير  

 -ان تلَّ خ   :أو –تان ل  ص  خ  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  و،يراهلل ب  عي  ع  عب ن   «السن » ويف   

ح اهلل سب  : ي  بهما قليل   عمل  ن ي  وم   ،ير  ما يسه   ،الجنة   إال دخل   مسلم   عليهما عبد   ظ  ـال يحافِ 

 ،مسون ومائة باللسانفذلك خ   ،اعشر   ره  كب  ـوي   ،اعشر   ه  ويحمد   ،اعشر   صالة   كل   برِ يف د  

ا ثالث   حمد  وي   ،ه  ـع  ضج  م   ا وثالثين إذا أخذ  أربع   ر  ـكب  ـوي   ،وألف وخمسمائة يف الميزانِ 

   ولق  رأيُت قال-  ،وألف يف الميزانِ  فذلك مائة باللسانِ  ،ا وثالثينح ثالث  ـسب  وي   ،وثالثين

يا هب عيُل وِ  يي  ،يا يسمر  هُ  كمفي  ،يا رايل اهلل)  قاليا -ها بم هعق ُ يي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي 

ويأتيه يف  ،هأن يقول   ه قبل  م  و  ـن  ـي  ـف هِ ـيف منامِ  -يطانالشَّ  :يعني–م ك  يأتي أحد  )  قال (؟قيمل  

  .«(اهقبل أن يقول   ه  ـه حاجت  ر  ـذك  ـفي   ،هـصالتِ 

 بري دُ   ن تمذي عي  باليُ  أن أقرأي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِر ي رايُل أي »  قال ب  عاِر   ع  عقبةي  «السن » ويف 

  .« صّل    كل  

 الكُ  آيةي  رأي ـ  قي ِي »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    قال رايُل قال ُأِاِةع  أبي  «النسائي الكبمر»ويف 
 
 راي

 عي 
 وبم ي  هُ ـ  بمني   ل  يكُ يعني ،«ييتي إّل أن يي  الجنةن  لن خي  دُ ه ِن ينع  ل  يي  ،صّل    كل   بي قن

 .إّل الييت الجنةن  خيلدُ 

قمب كل  صّل  إّل يسماي ا  أو يميه. ،وبيغني ع  شمخ اإلاّلم اب  تميمة قال  ِا تركتُهُ عي

، «الييليعات»  وق  بالغي أبي الارج اب  الجيزي يف إدخاله هذا الم يث يف قلت  

ي وقال شمُخنا أبي ال   .«إاناُدُه عيى شرط البخاري»  مجاج اليز 
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 دِ ه  يف ذكر التش   :عشر الفصل الرابع

ِي  «الصمممم »يف ثبتي                                ي التشدُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ني رايُل يي يَ عي »  سعيد قالع  عب  اهلل ب  

 ،يباتالطَّ و هلل والصلوات   ات  التحيَّ ) :ِ  القرآن ني السير ي يُ عي  كيا يُ  -هن ـماَ كي  بم ي  يا  كي وي -

 ،علينا وعلى عباد اهلل الصالحين السالم   ،اهلل وبركاته   ورحمة   ،أيها النبي   عليك   السالم  

  .«( ا عبده ورسولهأن محمد   وأشهد   ،أن ال إله إال اهلل أشهد  

يا ك نا التشد ي يُ عي  يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »  ع  اب  عباس قال «صممح ِسي »ويف 

 ،هلل باتالطي  لوات الصَّ  ،باركاتالم   التحيات  )  وكان يقيل ،نا السير  ِ  القرآنيُ عي  يُ 

 ،علينا وعلى عباد اهلل الصالحين السالم   ،اهلل وبركاته ورحمة   عليك أيها النبي   السالم  

  .«( اهلل ا رسول  أن محمد  أشهد  أن ال إله إال اهلل و أشهد  

  أنَ  ع  أبي ِياى «صممح ِسي »ويف 
َ
 التحيات  »   ي د  التشدُّ يي يَ عي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ينا وعلى السالم عل ،اهلل وبركاته   ورحمة   عليك أيها النبي   السالم   ،الصلوات هلل ،باتالطي  

  .«ه  ه ورسول  ا عبد  أن محمد   وأشهد   ،أن ال إله إال اهلل أشهد   ،عباد اهلل الصالحين

 ،هلل التحيات  »   يف التشدُّ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ع  راي ،وروى أبي داود ع  عير ب  الخواب

لى عباد السالم علينا وع ،اهلل وبركاته   ورحمة   أيها النبي   عليك   السالم   ،الطيبات الصلوات  

  .«ه  ورسول   ه  ا عبد  محمد   أنَّ  وأشهد   ،أن ال إله إال اهلل أشهد   اهلل الصالحين،

 طِ س  يف و   إذا كان    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ريا رايُل ِأي أِا بعُ   »  بن ي ب  ُج  ر ي يُ وروى أبي داود ع  اي 

 لوات  والصالطيبات،  التحيات  ): ولواالم فق  السَّ  وا قبل  ؤضائها فابدالصالة أو حين انقِ 

  .(1)«كمِس وعلى أنف   ،ئكمعلى قارِ سل موا ثم  ،مينوا على الي  م  ل  س   مَّ ث   (،لك هللالم  و

  يقيل ،رـنبي وهي عيى الين   ي التشدُّ    الناسي عي  كان يُ  أن عيري  «الييطأ»وذكر ِالك يف 

 السّلم عيمك أيدا الن ،الصييات الومبات هلل ،الزاكمات هلل ،التممات هلل»  قيليا
ُّ
 بي

 ،هللأشد  أن ّل إله إّل ا ،السّلم عيمنا وعيى عباد اهلل الصالمم  ،ورحية اهلل وبركاته

 .«ه ورايلهُ ا عب ُ أن ِمي    وأشد ُ 

                                                 
بمر» قال الماهظ اب  حجر يف ( 1)   .«لعمف  ليا همهِ   اليجاهمل » (  1/489) «التيخمص المي
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 تن أُ     شدُّ تي  هأيُّ 
ي
وأبي حنماة إلى  أحي ُ  ِامُ اإلن  وذهبي  ،هجزأي ات أي  ي به ِ  هذه التشدُّ  ـي

ِي   ن تشدُّ    وذهبي  ،سعيداب  
ُّ
 إلى تشد  عير ِالك   وذهبي  ،  اب  عباسشدُّ إلى تي  الشاهعي

 .ئ  جزِ م   كاف   ل  والك   ،¢

 ملسو هيلع هللا ىلصيف ذكر الصالة على النبي  :الفصل الخامس عشر

يا   اهقين ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عيمنا رايُل  خرجي »  الق ¢  جري ب  عُ  عبن ع  كي  «الصمممم »يف 

 ل  م ص  الله): قولوا؟ قال  عيمكي  ييصي   هكمفي  ،  عيمكي  سي يُ  هنا كمفي ري ـق  عي رايل اهلل 

، اللهم بارك جيدم   ميد  إبراهيم إنك ح  آل يت على كما صلَّ  ،وعلى آل محمد ،على محمد

، كما باركت  على آل إبراهيم ، وعلى آل محمد  جيد  على محمد  ميد  م    .«( ، إنك ح 

 يا رايل اهلل كمف»اع ي أهن  قاليا  يم  الَس ا ع  أبي ُح أيض   «الصمممم »ويف 

كما صليت  يتهِ ر  وذ   هِ زواجِ وعلى أ   ،على محمد صل   اللهمَّ ): قولوا صيي عيمك؟ قال يي 

 ،هيمعلى آل إبراكما باركت  ،وذريته هِ وبارك على محمد وعلى أزواجِ  ،إبراهيم آل على

  .« (جيد  م   ميد  إنك ح  

  يف ويم ملسو هيلع هللا ىلص أتايا رايل اهلل»  ع  أبي ِسعيد اخأيصاري قال «صممح ِسي »ويف 

ي ي  صي أن يُ  ريا اهللُ ِي أي )  شمر ب  اع هقال له بي  ،باد اع  ب  عُ  جيسن ِي 
 ،يل اهلليا را عيمكي  ي

  قال ث ،هُ سأل  يي منا أيه ل  ـنَ يي حتى تي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  هسكتي   ؟ قالعيمك يصي  يُ  كمفي 

على آل  يت  كما صلَّ  ،وعلى آل محمد ،على محمد اللهم صل  ) :قولوا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايل

يف العالمين  ،آل إبراهيمعلى  كما باركت   ،وعلى آل محمد ،وبارك على محمد ،إبراهيم

  .«ممت  لِ ع   دكما ق   الم  والسَّ  (،جيد  م   ميد  نك ح  إِ 

اهلل    عيى رايلمتُ يَ إذا صي »   ب  ِسعيد قالع  عب  اهلل «اننه»وذكر اب  ِاجه يف 

  هقاليا له  قال ،عيمه عرُض ذلك يُ  ون لعَل  رُ يك  ّل تي هإن  ؛نيا الصّل حسن هأي  ملسو هيلع هللا ىلص

 ، رايم  اليُ م  تك وبركاتك عيى اي ياتك ورحيي يي صي  اليد  اجعل  )  قيليا  قال ،يناي  هعي 

 وقائ  الخمر، ،إِام الخمر ،كِمي  عب ك ورايل ،م ـالنبم    ن وخات ،تقم ِام اليُ وإن 

ِ  ِي  هُ ـث  ـاليد  ابعي  ،حيةورايل الرَ  ا ا قا  ل  اليد  صي  ،واخآخرون به اخأولين هُ وُ غبن يي ِمييد 
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 م   ين يك حي إن  ،وعيى آل إبراهم  ،عيى إبراهم  متي كيا صيَ  ،وعيى آل ِمي  ،عيى ِمي 

 ِي 
آل عيى و ،إبراهم  كيا باركت عيى ،وعيى آل ِمي  ،اليد  بارك عيى ِمي  ،م   جن

 ِي  م   ين يك حي إن  ،إبراهم 
 .(1) «(م   جن

 يف االستخارة :الفصل السادس عشر

 ِرن  اخأي يف نا اّلاتخار ي يُ عي  يُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رايُل »ع  جابر قال    «صممح البخاري»يف 

ير ن غ  كعتين مِ ع ر  رك  ـمر فلي  م باأل  ك  د  أح مَّ إذا ه    يقيل ِ  القرآن ينا السير ي عي  كيا يُ 

ك من لسأ  وأ   ،ك  درتِ بق   ك  ر  قدِ ـت  س  وأ   ،ك  لمِ بعِ  ك  ير  خِ ست  اللهم إين أ  )  لق  ــ ثم لي ،الفريضة

 نت  ن ك  اللهم إِ  ،يوبم الغ  الَّ وأنت ع   ،علموال أ   م  عل  وت   ،رقدِ وال أ   ر  قدِ نك ت  فإِ  ،ك العظيمضلِ ف  

 ،لي ره  د  ـمري فاق  أ   اقبةِ ي وع  عاِش ي وم  ينلي يف دِ  خير   -ه  ـي حاجت  م  س  وي  - هذا األمر   أنَّ  تعلم  

 ةِ لي يف ديني ومعاشي وعاقب ر  ش   أن هذا األمر   علم  ت   نت  ن ك  وإِ  ،بارك لي فيه ثمَّ  ي،ل ره  س  وي  

   .«( ني بهض  ر   ثمَّ  ،كان حيث   ر لي الخير  د  واق   ،فني عنهواصرِ  ،عني ه  ف  رِ أمري فاِص 

ن مِ » أيه قال  ملسو هيلع هللا ىلصاص ع  النبي   ب  أبي وقَ اع ِ  ح يثن  «ِسن  اإلِام أحي »ويف 

دم ابن آ ةِ قو  ن ِش ومِ  ،اهلل   اه  ض  بما ق   ضاه  ومن سعادة ابن آدم رِ  ،اهلل ة  ار  خ  آدم استِ  ادة ابنِ ع  س  

  .(2)«اهلل ىض  بما ق   ه  ط  خ  ابن آدم س   وةِ قن ِش ومِ  ،اهلل ة  خار  استِ  ه  ـرك  ت  

 ري وشاوي  ،قي الن خار الخي تي   اا  ِي  مي  ن يي ِا »  يقيل ¢ وكان شمخ اإلاّلم اب  تميمة

 .{ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ }  ´ وق  قال ،ِرهن يف أي  تي بَ ـثي تيـو ،خييقم اليي 
  .« هن ِرن أي   ن رشي وا إلى أي  ُ اهلل إّل هُ  هي جي ين وي غُ بتي ـيي  قيم   ري شاوي ِا تي »  قال قتاد 

 م  ن واله  ز  والح   م  والغ   ِب ر  ـذكار الك  يف أ   :الفصل السابع عشر

له إال ال إ»  ربن ـعن  الكي  كان يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي  ع  اب  عباس أنَ  «الصمممم »يف 

  رب  وات وـالسم ال إله إال اهلل رب   ،عرش العظيمـال ال إله إال اهلل رب   ،ليمح  ـال اهلل العظيم  

                                                 
 (.1/515) «لعمف الرتغمب والرتهمب» وايظر  .«إاناده لعمف  »قال الماهظ اب  حجر  ( 1)

مي  ب  أبي حيم  وهي أبي إبراهم  الي يني ح يث  » قال الرتِذيُّ  (2) يي ولمس هي بالق ،غريب، ّل يعرهه إّلِ   ح يثِ 

   (. 1906) «الضعماة» (، و2151) «الجاِع ليرتِذي» .  ايظر «عن  أهل الم يث
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  .«العرش الكريم رب  واألرض 

  ¢ ع  أيس «الرتِذي»ويف 
َ
 وم  ي  ـيا ق   ي  يا ح  »  قال ِر  أي  بهُ زي ذا حي كان إن  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي

 حم  بر  
  .«يثـغِ ـست  ك أ  تِ

  بي هرير  أنَ ا ع  أي وهمه أيض  
َ
  الإلى السياء هق هُ أاي ري  هعي ري  ِرُ اخأي  هُ يَ هي ذا أي كان إن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .(1) «ومـي  ـيا ق   ي  يا ح  »  يف ال عاء قال  ي وإذا اجتدي  ،«سبحان اهلل العظيم»

: وبكر  الم   وات  ع  د  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي  ر  أنَ ك  ـبي  يع  أب «ودن  أبي داُا »ويف 

 إله ال ،ه  لَّ ين ك  أ  ح لي ش  صلِ وأ   ،ينع   ة  ـرف  ي ط  فِس ـإلى ن   يلنكِ ـفال ت   ،رجوأ   تك  م  ح  اللهم ر  )

 .«(إال أنت

 ِك م  ل  ع  ال أ  أ  »  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل لي   قال مس قالتيي عُ  بنتن  ا ع  أاياءي يض  أي  «السن »ويف 

ويف ، «(ابه شيئ   ك  شرِ ربي ال أ   اهلل   ،اهلل  ) :-ربيف الك   :أو– رِب الك   عند   نَّ ه  قولين  مات ت  لِ ك  

  .ابع ِرات اُل قي هنا تُ أي  رواية  

 ذي ة  عو  د  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل اص قالقَ ب  أبي وي  ع  اع ن  «الرتِذي» رواية ويف

 ،{ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ } وتالح   وهو يف بطنِ  هاون إذ دعاالن  
 . «له يب  جِ إال است   ط  ق   يف شيء   سلم  م   ل  ج  بها ر   دع  لم ي  

خي أ   كلمة   :عنه اهلل   ج  رَّ ـإال ف   كروب  ها م  قول  ـال ي   كلمة   ين ألعلم  إِ » :له وايةويف ر  

   .(2)«’ سون  ـي

ِي  «صممح اب  حبان»و «سن  اإلِام أحي ُِ »ويف  ي ع  النب ،سعيدع  عب  اهلل ب  

 ـم  أ   ابن   ابن  عبدك، ،ك  اللهم إين عبد  ): فقال زن  وال ح   م  ا ه  بد  ع   صاب  ما أ  »  قال ملسو هيلع هللا ىلص
 ،كتِ

 ت  يـمَّ س   ،هو لك اسم   ل  لك بك  سأ  أ   ،كقضاؤ   يَّ ـف ل  د  ع   ،ككم  ح   يَّ ـف ماض   ،تي بيدكـي  ناِص 

 يِب م الغ  لبه يف عِ  رت  تأثأو اس   ،كلقِ ا من خ  أحد   ه  ـمت  لَّ أو ع   ،كتابِ يف كِ  ه  ـنزلت  أو أ   ،ك  به نفس  

  إال ي(م  ه   هاب  وذ   ،زينـح   الء  وج   ،ريص  ـب   ور  ـون   ،لبيق   يع  ـبر   القرآن   جعل  ـن ت  أ   ؛عندك

                                                 
 (.4/81) «النتائج» . ايظر «هِ اتفقوا على ضعفِ »إبراهم  ب  الاضل اليخزوِي، قال الماهظ اب  حجر  يف إاناده  (1)

 (. 103تقَ م الكّلم عيمه )ص (2)
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  .«ارح  ف   ه  ـمكان   ه  بدل  وأ   ،ه  ـزن  وح   ه  مَّ اهلل ه   ب  ذه  أ  

 يق واألذىللض   ةعافِ زق الدَّ بة للر  ـيف األذكار الجالِ  :الفصل الثامن عشر

ٱ ٻ ٻ     جئ حئ مئ     ی   ی ی ی}  ملسو هيلع هللا ىلصه ييح م  ـبن ع  يي  ´ اهللقال 

 .{ ٺ   ڀ ڀ     ڀ    ڀ    پ    پ     پ    ٻ ٻ پ

 االستغفار   م  زِ ن ل  م  »قال   ملسو هيلع هللا ىلصع  اب  عباس أن رايل اهلل  «اليسايم »ويف بعض 

  .(1)«بِس حت  ـيث ال ي  ن ح  مِ  ه  ـق  ز  ور   ،ارج  خ  يق م  ِض  ل  ـن ك  ومِ  ،اج  ر  ـف   مٍّ ه   ل  ـن ك  له مِ  اهلل   عل  ج  

ِي ح يث   «التيدم »عب  الرب يف  اب وذكر أبي عير   قرأ سورة   نم  »  ملسو هيلع هللا ىلصا إلى النبي رهيع  ا 

  .(2)«اأبد   ة  ـفاق به  ِص لم ت   يوم   لَّ عة ك  الواقِ 

 لطان وغيرهس   من خاف  ن ي  و وم  د  الع   قاءِ كر عند لِ يف الذ   :الفصل التاسع عشر

  اخأشعري ع  أبي ِياى «النسائي»و «ان  أبي داود»يف 
َ
 افي كان إذا خ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي

  ِ   .«همرورِ بك من ش   عوذ  م ون  هِ حورِ يف ن   ك  ل  جع  نا ن  اللهم إِ »  ا قالقي

  ذكرُ ويُ 
 
 وأنت   ،ديض  ع   اللهم أنت  »   والعي  قاءن أيه كان يقيل عن  لن  ملسو هيلع هللا ىلص ع  النبي

  .(3)«لـوبك أقاتِ  ،ريناِص 

قال  ،«عينست  أ   ياك  وإِ  عبد  ياك أ  إِ  ،ينالد   يا مالك يومِ »    هقالأيه كان يف غزو ملسو هيلع هللا ىلصوعنه 

  .(4)دايان   خي يدا وِن  ي م  يي ِ  بي  دا اليّلئكةُ عُ ري ص  تي  جالي الر   أيُت هيق  ري   أيس

 ال إله إال ): لفق   ه  ا أو غير  لطان  س   ت  ف  إذا ِخ » ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل وع  اب  عير قال

                                                 
ُِصعب، » (  5/79) «شرح السنة» قال البغييُّ يف  (1)  .«وهو ضعيف  يرويه المك  ب  

ِام أحي  أبي شجاع، وهي يرويه ع  أب يف إاناده (2) ، قال اإل جديل  ، ويف الم يث عيل «ّل أعرهديا» ي طمبة، وكّلهياِ 

 (.4/536، 2/256ليذهبي ) «ِمزان اّلعت ال» أخرى.  ايظر 

ن » أخرجي الم يث أصماب (3) ، وصممه الماهظ اب  حجر، وإييا يبَدت عيى صَمته «صمممه» ، وأبي عياية يف«السُّ

ندجي خأَن عنبار  ال   لعايهُ، وق  تبعي همدا شمخ اإلاّلم يف  يصن ف عيى خّلفِ 
تيحات الا» ايظر   «الكي  الومب» تُيهن

 .(2366) «-اخأم-صممح أبي داود»(، و5/60) «الربايمة

جديل، وهمه عب  السّلم ب  هاش  وهي ش ي  الضعف. ايظر ( 4)  (.5105) «الضعماة» يف إاناده حنبل ب  عب  اهلل وهيِ 
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 ، أنتال إله إال ،العرش العظيم السموات السبع ورب   بحان اهلل رب  س ،ريميم الك  لِ اهلل الح  

  .(1)«ثناؤك لَّ وج   ،كجار   زَّ ـع  

إبراهم   قالدا ،كملنا اهلل ويع  اليي سبُ حي »ع  اب  عباس قال   «صممح البخاري»ويف 

 لقن حم  أُ  ملسو هيلع هللا ىلص
ي
 .«{ىئ ىئ ی ی ی  }  حم  قال له الناس ملسو هيلع هللا ىلصوقالدا ِمي   ،يف النار ي

 يطان  ـالشَّ  طرد  التي ت   يف األذكارِ  :عشرونالفصل ال

  ِن   ن اخآيتم رأي ـ  قي ِي  وأنَ  ،شموان   هُ ـقرب  ـه ل  يي ييِن  راي عن ي الكُ  آيةي    قرأي ِي  م أنَ ق  تق َ 

ِي  ،كاتاهُ  يف لمية البقر ن  اير ن  آخرن   ريك   ش  ه الال إله إال اهلل وحد  )   يف ييم ِائة ِرَ    قالي و

ِي   الَش ا ِن رز  ت له حن كايي  (،قدير   يء  ش   وهو على كل   مد  له الح  و لك  له الم   ،له ، هكيَ ه موان يي

وكان ، {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}  تعالى وق  قالي 

 ،«هـونفثِ  هه ونفخِ مزِ من ه   ،جيمِ الرَّ  يطانِ ن الشَّ ليم مِ الع   ميعِ باهلل السَّ  أعوذ  »  يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  .{ڭ  ڭ ڭ    ۓ  ےۓ ے     ہ ھ ھ ھ ھ  }  ´ وقال

 لن أيه وي »   ب  أايي   ن ـ  زيوعي  ،مكيا تق َ  مواني الَش  وردُ ـيي  اخأذانُ و
ي
وا هذكر ،ني ِعادن  ـي

ن و  رـكيييا يي ـهي  يي  ،  ذلكروا ِن ثن ـكـويُ  ،وقت   يا كَل ـيؤذ  ه  أن يُ هأِري  ،هبا الج    كثر ي 

 .«اـذلك شمئ   بع ي 

 إن ،يا رايل اهلل»  أيه قالي  ¢ أبي العاصن  ب ن  ثياني ع  عُ  «سي   ُِ  صممحن »ويف  

،دا عيُس يبن راءيت يي وبم  قن  ،ّليتصي  بمني وبم ي  حالي  الشمواني 
َ
ذاك )  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  هقالي  ي

 ُت ي  هاعي  ، (اـث  ك ثالل عن يسارِ واتف   ،نهـباهلل مِ  ذ  فتعوَّ  ه  ـست  فإذا أحس   ،بنز  ِخ  :له يقال   شيطان  

   .«يعن   ╡ه اهلل ـبي هأذهي  ،ذلك

ۈئ    ۈئ  } أن يقرأي  ،والشك   اةن يي ا  ا ِ  اليي ـه شمئ  يف ياسن   ي ـوجي  ،رجّل   باس  عي  اب ُ  وأِري 

  .{ىئ ىئ ی یېئىئ ېئ ېئ 

 رُّ به شي  عُ ن هن ِا يي    أعظ ن وِن 
 .شرن المي  وآخرن  ،اهاتن الَص  لن وأوَ  ،ذتم عي  اليُ   ُ راءي ـه قن

                                                 
 .«بعضد  بالكذب هُ ِمي  ب  عب  الرحي  اتاقيا عيى تضعماه واهتيي همه »  (4/106)النتائج  ب  حجر يفقال الماهظ ا( 1)



 

 

130 

 هادِ د  جت   عند   قال  ـوما ي   ،عم  لن  به ا ظ  حف  كر الذي ت  يف الذ   :الفصل الحادي والعشرون

، {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ }  م جيي الرَ  ةن يف قَص  ´ قال اهلل
هذه  إلى ه أن يبادرن ي بُ عجن ِا يُ  هن ـوأهين  ،هن ـأى يف ِالن أو ري  ،هأو داري  ،هستايي ل بُ   دخي همنبغي ليي 

 .ارى همه ايء  هإيه ّل يي  ،الكييةن 

 ،دومال وول   هليف أ   عمة  ـنِ  اهلل على عبد   ما أنعم  »  ملسو هيلع هللا ىلص   قال رايل اهللقال وع  أيس   

 .(1)«وِت الم   دون   آفة   ارى فيهفي   {ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک    }: فقال

 ،(الصالحات   ه تتم  عمتِ هلل الذي بنِ  الحمد  )  ه قالي رُّ ـأى ِا يُس أيه كان إذا ري »  ملسو هيلع هللا ىلصوعنه 

 .«(الح هلل على كل   الحمد  )  قال هُ ؤُ يُس أى ِا يي وإذا ري 

 صيبةِ الم   عند   كرِ يف الذ   :الثاين والعشرون الفصل  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  }  قال اهلل تعالى

 .{ ڇ ڇ ڍ  ڃ چ چ چ چ ڇ

 ،ء  يشي    يف كل  كُ أح ُ  ع  رجن تي س  مي لـن»  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل    قالي قال رير ي ع  أبي هُ  ذكرُ ـويُ 

 .(2)«صائبن ـدا ِ  اليي هإيَ  ،هعين ع يي س  يف شن حتى 

: فيقول   ،صيبة  م   ه  ـب  ـيِص ـت   ن عبد  ما مِ »  يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي  يعُت   اي ييةي اي  وقالت أمُّ 

اهلل  ه  ر  جأإال  (،نهاا مِ ف لي خير  ل  واخ   ،صيبتيين يف م  ر  ج  أ   اللهمَّ  ،ونا إليه راجع  ـا هلل وإنَّ ـإنَّ )

 ـصيب  تعالى يف م  
ر ي ـِي كيا أي  يُت ـقُ ، ييف أبي اييةي ـتُ  ا  هييَ قالت  ،ا منهاله خير   ف  ـوأخل   هِ ـتِ

  . « ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي   نهـا ِن اهلل لي خمر   هأخيفي  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل 

  هُ رُ صي بي  وق  شَق  ،عيى أبي اييةي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  دخلي »  قالت ~ ا عنداأيض   ويي ورُ 

ال )  هقال ،هأهين ِ   ياس   َج هضي  (،البصر   ه  بع  ـت   بض  إذا ق   وح  ر  ـال إنَّ )  قال ث َ  ،ههأغيضي 

 للهمَّ ا)  قال ث َ  (،على ما تقولون   نون  ـيؤم   المالئكة   فإنَّ  ،يركم إال بخ  دعوا على أنفِس ت  

 ر لنا وله واغفِ  ،رينبه يف الغابـقِ ـيف ع   فه  ل  خ  او ،ينهدي  ه يف الم  ع درجت  وارف   ،ر ألبي سلمة  اغفِ 
                                                 

 (.4/122)ّلب  حجر  «النتائج» وايظر ، «وهمه عب  الييك ب  زرار ، وهي لعمف» ( 10/140) اليجيع قال الدمثيي يف( 1)

جديل، وهي لعمُف الم ييممي ب  عبم  اهلل الي  ييف إاناده ( 2)  (.5595) «الضعماة» ايظر . ث، ويرويه ع  أبمه وهيِ 



 

 

131 

  .«(له فيهر ونو   ،هله يف قبرِ  ح  س  واف   ،العالمين يا ربَّ 

 ه  اؤ  ضى ق  رج  ـوي   ،ينبه الدَّ  دفع  كر الذي ي  يف الذ   :والعشرون الفصل الثالث  

  «لرتِذيا»يف 
 
ُِ  ¢ ع  عيي ي ن  عن تابتي هأي ع  كن  زُت جن إ ي عي »  ه هقالا جاءي ـب  ـكاتي ـأن 

 يي عيَ  يك كييات  عي    أّل أُ هقال
 ان  ـيدي     أُح  جبل ثُل ـِن  كان عيمكي  ي  ـلي ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل   َ مدُ ـنن

 «(واك  ن ِس ك عمَّ غنني بفضلِ وأ   ،كرامِ ك عن ح  اللِ ني بح  ـاكفِ  اللهمَّ )  قل ،اهلل عنك اهُ أدَ 

 .«س   حي  ح يث  »  ذيُّ ـرِن قال الت  

 هماوغيرِ  ةِ غ  د  واللَّ  ةِ ـع  س  به من اللَّ  ىرق  كر الذي ي  يف الذ   :الفصل الرابع والعشرون

 ذُ ي  عي يُ  ملسو هيلع هللا ىلص  كان رايل اهلل قال ƒ ب  عباسع  عب  اهلل  «صممح البخاري»يف 

ما ك  أعيذ  ): وإسحاق ذ بها إسماعيل  و  ع  أباكما كان ي   نَّ إِ »  ويقيل ƒ سم والمُ  المس ي 

  .« (ةالمَّ  ين  ل ع  ن ك  ومِ  ة،شيطان وهامَّ  ل  ن ك  ة مِ بكلمات اهلل التامَّ 

  بن   أصما ِن رجّل   أنَ »  ¢  ريع  أبي اعم  الخُ  «الصمممم »ويف 
 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 { پ پ پ پ  }  قرأل عيمه ويي اُ ـت  ـيي  لي عي ا بااتمة الكتاب هجي يغ   ن ى لي قي ري 
  .الم يث «... ـةبي يي يشي وِا به قي يي  قي يي هايوي  ،القي ِ  عن  طي شن يا يي هكأيَ 

  ~ ع  عائشة «الصمممم »ويف 
َ
 يءي الش يسانُ ى اإلن كي ـكان إذا اشتي  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي

 منةي معُ  ع اامان ب ُ لي ووي -هكذا  هن ـعن صبُ بأُ  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  ،حي رن أو ُج  ،ة  رحي قُ به أو كايت 

به  ىشف  ـي   ،ناعِض ـب   ةِ ـيق  رِ بِ  ،نارِض أ   ة  ـرب  ـت   ،بسم اهلل»وقال   -باخأرض ث  رهعدا هُ صبعي إن 

  .«نابإذن رب   ،نايم  ـقِ س  

  ¢ ا عنداأيض   «الصمممم »ويف 
َ
 هن م ن ب ُح يسي يي  ؛هيهن أي  ذ بعضي ي  عي كان يُ  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي

إال  ال شفاء   ،أنت الشايف ِف واش   ،ب الباسذهِ أ   ،الناس بَّ اللهم ر  »  قيلينى ويي المُ 

  .«ام  ق  ر س  غادِ ال ي   شفاء   ،فاؤكِش 

ا ع  جي وي  ملسو هيلع هللا ىلصأيه شكا إلى رايل اهلل  ¢ ع  عثيان ب  أبي العاص «صممح ِسي »ويف 

 يي 
 سي ه يف جي  ُ جن

ُِ  ن   ، ايي أي  نذُ ه 
ُّ
  :وقل كسدِ من ج   م  أل  ـعلى الذي ت   ع يدك  ض  »  ملسو هيلع هللا ىلص هقال النبي
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 .«(حاذروما أ   جد  ما أ   ر  ن ش  مِ  هِ درتِ ق  ة اهلل وبعزَّ  أعوذ  ) :سبع مرات وقل ،اثالث   (بسم اهلل)

ر حض  ا لم ي  ريض  ن عاد م  م  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ƒ ع  اب  عباس «السن »ويف 

إال  (كـي  شفِ العظيم أن ي   رشِ الع ربَّ  ،أسأل اهلل العظيم) :فقال عنده سبع مرات ه  ل  ج  أ  

  .«عافاه اهلل تعالى

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي    ايعُت ع  أبي ال رداء قال «يالنسائ»و «ان  أبي داود»ويف 

 س  دَّ ق  ت   ،نا اهلل الذي يف السماءـربَّ ): لله فليق   كى أخ  ـكى منكم أو اشت  ـن اشت  م  »  يقيل

 ،يف األرض ك  ت  رحم   ل  السماء فاجع   ك يفت  حم  كما ر   ،يف السماء واألرض ك  مر  أ   ،كاسم  

من  فاء  وِش  ،ك  تِ رحم   رحمة  من لنزِ أ   ،الطيبين ب  ر   أنت   ،طاياناوبنا وخ  لنا ح   ر  ـاغفِ 

«رأـب  ـفي   (،عج  ك على هذا الو  فائِ ِش 
(1).  

 رـقابِ يف ذكر دخول الم   :الفصل الخامس والعشرون

 د  إذايُ ي  عي يُ  ملسو هيلع هللا ىلصايل اهلل   كان رقالب  المصمب   ري ي ع  بُ  «صممح ِسي »يف 

 ،ِ  اليؤِنم  واليسييم  يارن ال    السّلم عيمك  أهلي »  د يي قائن  ر أن يقيلي ـقابن اليي  إلىخرجيا 

  .«اهلل لنا ولك  العاهمة يسأُل  ،ينقُ اهلل بك  ّلحن  ن شاءي يا إن وإن 

   ُت قي هي  قالت ع  عائشة  «هان  اب  ِاج»ويف 
َ
  هقال ،معقن ـهإذا هي بالبي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

منا حرِ اللهم ال ت   ،ونق  ا بكم الحِ ـن  وإِ  ،ط  ر  ـأنتم لنا ف   ،مؤمنين وم  ق   السالم عليكم دار  »

  .(2)«مه  ا بعد  ـنَّ ـتِ ف  ـم وال ت  ه  جر  أ  

 سقاءيف ذكر االستِ  :الفصل السادس والعشرون

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ی جئ حئ مئ  }  قال تعالى

 و  ـب   ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  تِت أ  »  ع  جابر ب  عب  اهلل قال
 ا ريئ  ا م  يث  غِ ا م  نا غيث  اللهم اسقِ )فقال:  اك 

                                                 
ِنكر الم يث كيا قال البخاريُّ والنسائي يف( 1) مي  اليصري، وهي   (.2/98) ليذهبي «اليمزان» ايظر . إاناده زياد ب ِ 

كان »  اظسي   بيوأصل الم يث عن ِ ، شريك ب  عب  اهلل النَخعي، وعاص  ب  عبم  اهلل، وكّلهيا لعمف  يف إاناده ( 2)

ؤِنم ،   ملسو هيلع هللا ىلص كييا كان لميتداِ   رايل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  يخرجِ   آخر اليمل إلى البقمع، همقيل  السّلم عيمك  دار قيمِ 

ا تيع ون ؤجيين، وإيا إن شاء اهلل بك  ّلحقين، اليد  اغار خأهل بقمع الغرق  ،وأتاك ِ   .«غ اِ 
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  .« ُقت عليهم السماءـطب  فأ   ،(آجل    غير  ال  عاجِ  ،ضارٍّ  ا غير  ع  ا نافِ يع  رِ م  

  ِري هأي  ،اليور قميطي  ملسو هيلع هللا ىلصإلى رايل اهلل  شكا الناُس »  قالت وع  عائشة
 عي لن يُ ر هنبي بين

ِ   الناسي   ي عي ووي  ،ىيَ صله يف اليُ   ُب ب ا حاجن  م ي حن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  هخرجي  ،ن همهيُج خرُ ا يي يي

م ك  ارِ يدِ  ب  د  م ج  وت  ك  إنكم ش  )  ث  قال ╡اهلل   ي ين وحي  ري ـهكبَ  ،رنبي عيى الين   ي عي هقي  ،الشيس

كم أن د  ع  وو   ،وه  دع  أن ت   ´ اهلل م  مرك  وقد أ   ،عنكم مانهِ ان ز  ـبَّ عن إِ  طرِ الم   ار  ئخـواستِ 

ال  ،ينمالك يوم الد   ،الرحمن الرحيم ،العالمين هلل رب   حمد  ال)  ث  قال (،لكم يب  جِ ست  ي  

أنزل  ،قراءونحن الف   ـي  نِ أنت الغ   ،اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت ،ريدما ي   يفعل   ،إله إال اهلل

 هعن زل يف الرَ ـهي  يي  هن ـي ي عي هي ث  ري  (،ا إلى حينالغ  وب   علينا قوة   واجعل ما أنزلت   ،علينا الغيث  

 اهع  وهي ري  -هاءي دي رن  لي حيَ   أو– يبي وقي  ،هُ دري ظي  إلى الناسن  لي يَ ث  حي  ،هن ـمبوي إن  ماُض  ا بي تى بي ح

ت  ي رعي هي  ،مابة  اي  ╡اهلل  يشأي هأي ، تم ـكعي ى ري هصيَ  ،هنزلي  ،عيى الناس قبلي أي  ث َ  ، يهيي 

ى أي ا ري ييَ ه ،يلمُ ه حتى االت السُّ  ي سجن ِي  أتن ـهي  يي  ،رت بإذن اهلل تعالىوي ِ  ث  أي  ،ترقي وبي 

 لي     كن د  إلى التي رعي ُا 
  كي من

ُّ
 على كل اهلل   أشهد أنَّ )  وقال ،هذُ ياجن ت يي  ي ـحتى بي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .«(ه  ـاهلل ورسول   وأين عبد   ،قدير   شيء  

  ى قالقي س  إذا ااتي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    كان رايُل قال ع  عب  اهلل ب  عيرو «ان  أبي داود»ويف 

  .«الميت حي بلدك  وأ   ،ك  ـرحمت   ر  وانش   ،مك  هائِ ك وب  باد  عِ  ِق اللهم اس  »

 
ُّ
اك   ِا رأينهقاليا ،عيى اّلاتغاار د  زن ـقي هي  يَ ستسيي  عيرُ    خرجي قال الشعبي

  ث  قرأ ،ا اليورهب ُل نزي ـستي ياء التي يُ يح الَس جادن بيي  الغمثي  لق  طيبُت »  هقال ؟!متي سقي ااتي 

ۓ ھ ھ ھ ے ے ۓ  } {ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ی جئ حئ مئ  }

  .«{ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 تح إذا هاج  يالر   يف أذكارِ  :الفصل السابع والعشرون

 يتأت ،اهلل تعالى وِح من ر   يح  الر  »  يقيل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي    ايعُت قال أبي هرير 

يذوا ـعِ ت  واس ،هايرِ واسألوا اهلل من خ   ،وهاب  س  وها فال ت  يتم  أ  فإذا ر   ،بالرحمة وتأتي بالعذاب

  .رواه أبي داود ،«هار  باهلل من ش  
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 ع  عائشة قالت «صممح ِسي »ويف 
ُّ
اللهم »  قال يُح ت الر  اي صي إذا عي  ملسو هيلع هللا ىلص   كان النبي

ها، في ما ر  وش   ،هار  بك من ش   وأعوذ   ،ت بهل  رِس ما أ   وخير   ،ما فيها وخير   ،هاير  خ   لك  إين أسأ  

  .«ت بهل  رِس أ   وشر  ما

 أن النب ~ ع  عائشة أيضا «ان  أبي داود»ويف 
َ
 قن ـهُ ا يف أُ ئ  كان إذا رأى ياشن  ملسو هيلع هللا ىلص ي

ن هإ، «هار  بك من ش   عوذ  ين أ  اللهم إِ »  ث  يقيل -يف صّل كان ن وإن - يلي العي  ركي السياء تي 

  .«ايئ  ـنِ ا ه  ب  ـي  اللهم ص  » :قال رت  ِوي أي 

 عدِ كر عند الرَّ يف الذ   :الفصل الثامن والعشرون

 ُح ُيسب   ابمان الذي»هقال   ،الم يثي  تركي  ع ي الرَ  عي ين إذا اي  ƒ كان عب  اهلل ب  الزبمر

ماتهن  هن واليّلئكُة ِ  خن  .« الَرعُ  بمي ن

 ـيهن ا عُ ِ  قال ذلك ثّلث  »  وع  كعب أيه قال
ي
  .«ع ِ  الرَ  ي

 ع ن الرَ  ع صيتي ين كان إذا اي  ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل  ƒ ع  عب  اهلل ب  عير «الرتِذي»ويف 

 .(1)«لكذ نا قبل  وعافِ  ،كنا بعذابكلِ ـه  وال ت   ،كبِ ض  لنا بغ  ـت  ـق  ـاللهم ال ت  »  قال قن ـياعن والَص 

 كر عند نزول الغيثالفصل التاسع والعشرون يف الذ  

بح صُّ ال ملسو هيلع هللا ىلصصيى بنا رايل اهلل »ني قال  دي ب  خال  الجُ   ن ـع  زي «الصمممم »يف 

درون هل ت  )  ناس هقالعيى ال أقبلي  ا ايصرفي هييَ  ،كايت ِ  اليمل ياء  ثر اي يبمة يف إن  ي بالمُ 

بي  ن  ؤمِ بادي م  من عِ  صبح  أ   :قال)  قال ،  اهلل ورايله أعي قاليا (؟كمـماذا قال رب  

 م   :ن قالا م  ـفأمَّ  ؛ر  ـوكافِ 
وأما  ،بكِ ابالكو ر  ـبي وكاف ن  ؤمِ فذلك م   ،هِ ـاهلل ورحمتِ  ضلِ رنا بف  طِ

   .«(بكِ ابالكو ن  ؤمِ م   يب ر  ـكاف فذاك   ،كذا وكذا وءِ رنا بن  طِ : م  ن قالم  

ُِ  ال عاءي  إنَ   وقد قيل  شةع  عائ «صممح البخاري»ويف ، تجاب  س  عن  يزول الغمث 
~  

َ
   .«اع  ا نافِ ب  ـي  ص  »  قال كان إذا رأى اليوري  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي

  ،ر  ـوِي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِع رايلن  صابنا ويم ُ أي »قال   ¢ ع  أيس «صممح ِسي »ي ـوه

                                                 
ور ع  اال  ب  عب  اهلل( 1) جديل المال، وق  لَعف الم يثي النيويُّ يف تاَرد به أبيِ  ورِ   (.1/471) «اخأذكار»، وأبيِ 
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؟ هذا عتي نصي   ي ايل اهلل لن   يا ري هقينا ،اليورن ِ   هُ ـحتى أصابي  هُ ـثيبي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  ري سي همي 

  .«(هِ ـبرب   هد  ع   ديث  ألنه ح  )  قال

 نهام وِف ياه والخ  المِ  رةِ ث  ر وك  ط  يادة الم  كر والدعاء عند زِ يف الذ   :الفصل الثالثون

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورايُل  يعة  ُج  ييمي  اليسج ي  رجل   دخلي »ع  أيس قال   «الصمممم »ويف 

اهلل  عُ هاد   ،بلعت السُّ وي وايقي  ،يكت اخأِياُل هي  !اهلل يا رايلي )  هقال ،الناسي  ُب يخوُ  قائ   

قال - (اثنغِ اللهم أ   ،ثناغِ اللهم أ   ،ثناغِ اللهم أ  )  ي يه ث  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  عي هرهي  (،غمثنايُ 

،مارى يف السياء ِ  اي واهلل ِا يي  - أيس  زي ـوّل قي  ب 
وّل  بمت  ِ   ع  ي  وِا بمننا وبم  اي  ،عة 

 ،تري ـوِث  أي  ،تايتشري  السياءي  وتن ا تيَا هييَ  ،رسن التُّ  ثلي ِن  امابة   هن ـرائن   وي ت ِن عي يي هوي  ،دار

 يعي ِ  ذلك الباب يف الجُ  جل  ري  خلي ث  دي  ،ات  بـ اي  ينا الشيسي أي هّل واهلل ِا ري 
 ،ةيقبن اليُ  ةن

 ،ياُل ِاخأي  تن كي ـيي هي  ،يا رايل اهلل)  هقالا قائي   هُ يي قبي ـهااتي  ،ُب وُ خ  يي  قائ    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورايُل 

ينا وال  هم ح  الل)  ي يه ث  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ع رايُل هرهي  (،سكدا عناي  اهلل يُ  عُ هاد   ،لبُ السُّ  عتن وي وايقي 

 تقيعي   هأي قال (جرنابت الشَّ وم   ،وديةطون األ  وب   ،راِب والظ   ،اللهم على اآلكامِ  ،وال علينا

 .«يشي يف الشيسرجنا يي وخي 

 اللؤية الهِ كر عند ر  يف الذ   :فصل الحادي والثالثونال

 ه  لَّ هِ اللهم أ   ،اهلل أكبر»  قال ّللي إذا رأى الدن  ملسو هيلع هللا ىلص  كان رايل اهلل ع  عب  اهلل ب  عير قال

  .«ك اهللـب  نا ور  ـرب   ى،رضوت   ب  حِ يق لما ت  ـوفِ والتَّ  ،سالمة والِ الم  والسَّ  ،يمانوالِ  علينا باألمنِ 

  أنَ  هُ ـع  قتاد  أيه بيغي  «أبي داودان  »ويف 
َ
  ّلل قالدن كان إذا رأى ال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يبي

-ك باهلل الذي خلق   آمنت   ،شد  ير ور  الل خ  هِ و ،شد  ير ور  الل خ  هِ و ،شد  ير ور  خ   الل  هِ »

  .(1)«بشهر كذا وجاء   ،بشهر كذا ب  ه  الحمد هلل الذي ذ   :ث  يقيل ،-ثّلث ِرات

 هرِ ط  وعند فِ  ،مكر للصائِ يف الذ   :الفصل الثاين والثالثون

  ،ر  ـفطِ ـي   حين   م  : الصائِ تهمعو  د   رد  ـال ت   ة  ـثالث»  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل ع  أبي هرير  قال

                                                 
، هاليااوة بم  قتاد  والنبي ( 1) ل  راي  .(527ود )خأبي دا «اليراامل »ِجديلة.  ايظر   ملسو هيلع هللا ىلصإاناُدُه ثابت  إلى قتاد ، ولكنَهُِ 
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  .(1)ح يث حس  ،«المظلوم عوة  ود   ،ل  العادِ  مام  والِ 

ُِ  هِاج اب ُ  وروى  ملسو هيلع هللا ىلص  ايعت رايل اهلل وع  عب  اهلل ب  عير ،يمكةع  اب  أبي 

  ند  للصائم عِ  إنَّ »  يقيل
 و  عيراهلل ب عب ي    ايعُت أبي ِيمكة قال اب ُ  ،«د  ر  ـما ت   طره دعوة  فِ

ƒ (2)«يل أن تغاري  شيء   ت كَل عي ان ك التي وي تن برحيي  كي األُ اليد  إ ي أي »  يقيل ري ـإذا أهو.  

 ،«فطرت  قك أ  ز  وعلى رِ  ،ت  م  اللهم لك ص  »  قال ري ـأيه كان إذا أهو ملسو هيلع هللا ىلصذكر ع  النبي ويُ 

   .(3)«ا إنك أنت السميع العليمنَّ ل مِ ـتقبَّ ف ،منا وعلى رزقك أفطرنااللهم لك ص  » آخر وِ  وجه  

 فريف أذكار السَّ  :الفصل الثالث والثالثون

كعتين ن ر  مِ  فضل  أ   هِ أهلِ  ند  عِ  أحد   لف  ما خ  »  أيه قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  روى الوربا يُّ 

«ار  ف  س   ريد  ي   ين  هم حِ ند  ما عِ ه  ع  يرك  
(4).   

 ار  ـف  س   راد  ن أ  م  »  أيه قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ¢ ع  أبي هرير  «ِسن  اإلِام أحي »ويف 

 . «( ه  ع  دائِ و   يع  ِض الذي ال ت   م اهلل  ك  ع  ودِ ست  أ  ): فخلن ي  م  ل لِ ق  ـفلي  

  .«ه  ظ  فِ ا ح  شيئ   ع  ودِ إذا است   اهلل   نَّ إِ »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،ا ع  عيرأيض   «اليسن »ويف 

  نُ د  اا  ر  اي اي  عير يقيل ليرجل إذا أرادي    كان اب ُ اال   وقال 
عك كيا كان د  وي أُ  ين  ِن

 جه    ووِن  ،«كلِ م  يم ع  واتِ وخ   تك  مان  ك وأ  ين  اهلل دِ  ع  ودِ ست  أ  » :نا همقيلعُ يد  يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل 

 »  آخر
ُّ
  عُ  ي هي الذي يي  جُل الرَ  دا حتى يكيني عُ  ي بم ه هّل يي   أخذي ّل  رُج  عي دَ إذا وي  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي

                                                 
نـي    «مبالكي  الو» ( كذا ذكرُه اليصن ف تبع ا ليا يفحين ي فطرقيله  )( 1) ، «حتى ياور» ، والذي يف اليصادر الم يثمة الُيس 

واية الثابتة هي قيله 1/493) «اخأذكار» وبمَ  ذلك الماهظ النيوي يف كتابه    .«حتى يُاور»    ملسو هيلع هللا ىلص(، وأن الر 

جد( 2) ثا ي هدي يّل  وعيى اليف إاناده إاماق ب  ُعبم  اهلل، أو اب  عب  اهلل، عيى خّلف  يف اا  أبمه، هعيى اخأَول يكينِ 

ِا أوردي اليصن ف الم يث يف  ( صَ ره بقيله  )ويُذكر( إشار  لضعاه، واهلل أعي .2/49) «زاد اليعاد» ِرتوك الم يث، وعن 

برقان، وكّلهيا ش ي  الَضعف، وق  لَعف اليصن ف الم يث يف  (3) زاد »يف إاناده إاياعمل ب  عيرو، وداود ب  الز 

ذهب  الظَّمأ، وابتلَّت إذا أهور قال  ) ملسو هيلع هللا ىلصكان رايل اهلل » قال  ƒ(، ويف الباب ح يث  صممح  ع  اب  عير 2/49) «اليعاد

وق، وثبت  األجر  إن شاء اهلل  (.4/329) «الاتيحات الربايمة» ، وق  حَسنه ال ارقوني، والماهظ اب  حجر.  ايظر «(الع ـر 

ِ   الماهظ اب  رجب واب  حجر يف إاناده اقُط رجيم  عيى التيالي، لذلك ق( 4) ل» ال كل  عضي  .«إانادهِ 
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 ي ي 
 
  .(1)«ح يث حس  صممح»  قال الرتِذي ،يثالم  تيامي  وذكري ، «ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 ،د يو  زي ـا هي ر  اي اي  ري ُ أُ إ ي   يا رايل اهلل هقال ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي  جاء رجل    ¢ س  وقال أي

لك  ر  سَّ ي  و» :قال ،د يزن  قال، «نبك  ذ   وغفر  »  قال ، يد  زن  :قال ،«اهلل التقوى ك  د  وَّ ز  »  هقال

  .«ح يث حس »  قال الرتِذيُّ  ،«نت  ما ك   حيث   الخير  

 عليك  »  قال ،نيوصن هأي  ري ـااهن أن أُ  ري ُ   يا رايل اهلل إ ي أُ  قالّل  ُج وع  أبي هرير  أن ري 

 ،عد  ب  له ال وِ اط   اللهمَّ »قال   ى الرجُل لَ ا وي هييَ  ،«ف  ر  ش   ل  على ك   كبيرِ ـوالتَّ  ╡بتقوى اهلل 

 .«ح يث حس »  قال الرتِذي ،«فر  عليه السَّ  نو  وه  

 هعند   كرِ والذ   ابةِ كوب الدَّ يف ر   :والثالثون الفصل الرابع

 عي   شد ُت بمعةرب   يقال عي
َ
 ـن تأُ  ¢ ب  أبي طالب ي

ي
 عي لي ا وي ييَ ه ،داركبي ـلمي  ة  ـب اب   ي

    الث  ق (،الحمد هلل)  يى عيى ظدرها قالا ااتي هييَ  (،بسم اهلل)  كاب قالر  ـيف ال هُ جيي رن 

 (الحمد هلل)  ث  قال { ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }

 ،ينفس ين ظلمت  بحانك إِ س  )  ث  قال ،اتِرَ  ثّلثي  (اهلل أكبر)  ث  قال ،اتِرَ  ثّلثي 

 شيء   ي    أي اليؤِنم  ِن    يا أِمري ك هقملمن ث  لي  (،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر لي

 لي 
  رأيُت )  ل؟ هقاكتي من

َ
   ِن   يا رايل اهللهقيُت  ،كي من ث  لي  ،كيا هعيُت  هعلي  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 لي  شيء   ي  أي 
 م  يعل ي،وبن  ذ   ير ل: اغفِ ه إذا قالبدِ من ع   ب  ج  ع  ي   ´ ن ربكإ»  هقال (؟كتي من

  .وصممه الرتِذي ،ن السُّ  أهُل  رواهُ  ،«غيري الذنوب   ر  غفِ ـأنه ال ي  

كان إذا ااتيى عيى  ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل  ƒ   عيرع  عب  اهلل ب «صممح ِسي »ويف 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  } »  ا ث  قالر ثّلث  ر كبَ اي ا إلى اي ج  خارن  هن عمرن بي 

 ،رضىما ت   ملِ الع   ن  ومِ  ،والتقوى رَّ ـرنا هذا البِ ف  نسألك يف س  إنا  اللهمَّ   {ڇ ڇ ڍ ڍ 

يف  فة  يـلِ والخ   ،يف السفر ب  أنت الصاحِ لهم ال ،هعد  ا ب  ـعنَّ  وِ رنا هذا واط  ف  علينا س   ن  هو   اللهمَّ 

يف المال  لِب ق  ـن  وء الم  وس   ،رـنظ  وكآبة الم   ،فرالسَّ  ثاءِ ع  بك من و   عوذ  اللهم إين أ   ،األهل

  .«لربنا حامدون ،عابدون ،تائبون ،آيبون»  مد ـهن    وزادي دُ ـقالي  عي جي وإذا ري  ،«واألهل

                                                 
جديل المال، هالم يث صممح  ب ون هذه الزياد .( 1) ساك الـم ن إبراهم  ب  عب  الرحي  ب  زي ، وهيِ   تاَرد بيسألة ِإ
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وإذا  ،روابَ ـنايا كي يا الثَ يي إذا عي  € هُ صمابُ وأ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رايُل »آخر   جه  ويف وي 

  .«ميابَ ويا اي بي هي 

 فرن السَّ وع مِ ج  ر  ـال رـكيف ذِ  :والثالثون الفصل الخامس  

زو،أو  حج   ِ  إذا قالي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »  عير اهلل ب ُ  قال عب ُ   رُ ـكب  ـيُ  ُعير   أو غي

 ري شي  عيى كل  
 ،هل ريك  ه ال ش  ال إله إال اهلل وحد  )  يُل ث  يق ،تكبمراتثّلث  ضِ  اخأر ف 

نا ـ بلر   ،ونون ساجد  د  بون عاـب  ـون تائِ ـآيب   ،دير  ق   شيء   وهو على كل   ،وله الحمد   ،لكله الم  

،  ،دهع  اهلل و   دق  ص   ،وند  حامِ  ه  ر  عبد   .رواه البخاري وِسي ، «دهح  و   األحزاب   زم  وه  ون ص 

 بتع  ص  ت  إذا اس   ةِ ـابكر على الدَّ ذ  يف ال :الفصل السادس والثالثون

 ـعبي صي  عيى دابة   يكينُ  ل  لمس رُج »  بم س ب  عُ قال يييُ 
ائ       ى             }هنا ذُ يف أُ  همقيُل  ة 

إّل  ،{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ەئ ەئ   ائ

  .ن اهلل تعالىبإذ   ت  اي ـوقي 

َس مخنا قال شي  دَّ
َ   .«كي لن ذك هكان كي عينا ذلن وق  هي »  ُرْوَحُه  اللَّه ق 

 ذلك عند   ر  ـذك  ـوما ي   ،ت  ـلت  ف  ـإذا ان   ةِ ـابيف الدَّ  :الفصل السابع والثالثون

 ،ة  الف   ضكم بأر  أحدِ  ة  ـت دابَّ فلت  ـإذا ان  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ع  رايلن  ¢ ع  اب  ِسعيد  

«هس  ـحبِ ا سي  ر  ِض حا ╡هلل  فإنَّ  ؛سوابِ اهلل اح   : يا عباد  نادِ ـفلي  
(1).  

  اهخول  د   إذا أراد   لدةِ ـأو الب   ةِ ـريالق   كر عند  يف الذ   :لثالثونالفصل الثامن وا

 همَّ الل)  راهاـحم  يي  دا إّل قالي خيلي دُ  ري ُ ـيُ  قرية   ري ـل  يملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي»  ¢ بدمع  ُص 

وما  ياطينالشَّ  وربَّ  ،لنبع وما أقل  السَّ  األرضين   وربَّ  ،ن  ل  ل  ـبع وما أظ  السَّ  السمواِت  ربَّ 

 ،ما فيها وخير   ،هاأهلِ  وخير   ،هذه القريةِ  لك خير  أسأ   ،ن  ري  ياح وما ذ  الر   وربَّ  ،ن  ل  ل  أض  

  .رواه النسائي ،«(ما فيها وشر  وشر  أهلها،  ،هابك من شر   وأعوذ  

                                                 
ِيعروف السيرقن ي، قال أبي حات  ( 1)  . «الم يثِنكر » ( 8/30) «الكاِل» ، وقال اب  ع ي يف«ِجديل» يف إاناده 
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 هزول  ن   ريد  ي   نزلِ ـالم   يف ذكرِ  :الفصل التاسع والثالثون

ال: ق ثمَّ  ،منزال   ن نزل  م  »  يقيُل ملسو هيلع هللا ىلص رايل اهلل    ايعُت ~ بنت حكم  يلةُ قالت خي 

 هـلِ من منزِ  ل  حِ رت  حتى ي   شيء   ه  لم يضرَّ  ،ما خلق   من شر   ،اماِت ـاهلل التَّ  بكلماِت  أعوذ  )

 .رواه ِسي  ،«(ذلك

  قال ،ُل ـماليَ  هأقبلي  ري ـإذا ااهملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رايُل  كاني »  قالي  ƒو اهلل ب  عير وع  عب ن  

 ر  وش ،لق فيكما خ   وشر   ،ما فيك وشر   ،كِ باهلل من شر   أعوذ   ،ك اهللـربي ورب   !يا أرض  )

 س  باهلل من أ   وأعوذ   ،عليك ب  د  ما ي  
 ،البلدِ  نومن ساك ب،قرـة والع  ـومن الحيَّ  ،دو  س  وأ   د 

  .(1)رواه أبي داود، «(لدوما و   ومن والد  

 راِب عام والشَّ الطَّ  ركيف ذِ  :الفصل األربعون

 .{ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  } :´ قال
ل وك   ،اهلل تعالى مس   ،نيَّ ـيا ب  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لي رايُل    قالي ¢ ب  أبي اييةي  وقال عيرُ 

 .ِتاق عيمه، «ا يليكل ممَّ وك   ،كنِ ـميبي  

اهلل تعالى  ر اسم  ذك  ـكم فلي  أحد   إذا أكل  »  ملسو هيلع هللا ىلص   قال رايل اهلل~ وقالت عائشة 

                     ،«(هرآخله ووَّ بسم اهلل أ  )ل: ه فليق  ـهلل تعالى يف أول  ا اسم   ر  ـذك  ـأن ي   ي  ِس فإن ن   ،هـيف أولَّ 

  .صممح   حس    الرتِذي  ح يث   قال

ِي ـِمَ وقال أُ   شن خ  ة ب  
 
ى حت ،س   هي  يُ  يأكُل  ورجل   اجالس   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »  ¢ ي

 كي هضمن  (، أوله وآخرهبس  اهلل)  دا إلى همه قالهعي هييا ري  ،قيةه إّل لُ ـعاِن ِ  طن  ل  يبقي 

 
ُّ
ا يف م قاء  ـاهلل تعالى است   اسم   ر  ـكا ذ  فلمَّ  ،همع   يأكل   الشيطان   ما زال  )  ث  قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي

  .(2)رواه أبي داود ،«(هـبطنِ 

 ،ليهاع   ه  فيحمد   لة  األك   ل  أن يأك   ى عن العبدِ إن اهلل ليرض  »  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رايل اهلل 

 .¢ ِ  ح يث أيس «صمممه» رواه ِسي  يف ،«عليها ه  فيحمد   الشربة   ويشرب  
                                                 

ِثيه ّل يمتيل تارده. وهي يف إاناده الزبمر ب  اليلم  الشاِي، ( 1)  ِجديل المال، ولمس له إّل هذ الم يث، و

سي صم» ، ويف الباب ح يث ُحذياة يف«ِجديل» قال اب  الي يني يف إاناده اليثنى ب  عب  الرحي  الخزاعي، ( 2)  .«محِ 
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ِ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل  ِا عابي »  وقال أبي هرير    ،«هوإّل تركي  ،هداه أكيي ـتي اش   إن   ،طا قي طعا

 .ِتاق عيمه

 ح  وع  وي  
 شن

 
 لعلكمف)  قال ،شبعُ وّل يي  ا يأكُل إيَ  ،اهلل   يا رايلي ا قالياأياا   أنَ »  ي

 ك  ار  باهلل تعالى ي   واذكروا اسم   ،كموا على طعامِ ع  فاجتمِ )  قال ،  يع قاليا ،(؟تفترقون

 .رواه أبي داود، «(م فيهلك  

هلل الذي  الحمد  ): فقال رب  أو ش   ن أكل  م  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل قال ¢ وع  ِعاذ   

 قال، «هـنبن ذ  م مِ فر له ما تقدَّ غ   (،ةني وال قوَّ ـمِ  لو  ير ح  يه من غ  ـقنِ عام ورز  مني هذا الطَّ أطع  

 .ح يث حس   رتِذيال

هلل الذي  الحمد  )  قال ،هعاِن   طي ِن  رغي ـكان إذا هي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أنَ »  ¢ عم   وع  أبي اي  

 .(1)رواه أبي داود والرتِذي ،«(لنا مسلمينع  قانا وج  نا وس  عم  أط  

 ب إلمهر  ـإذا قُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ه كان يسيعُ ـأي»  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   مي جل خي النسائي ع  ري  ري ـوذك 

ُِ طي   ،ت  وأغني  ، وسقيت   أطعمت   اللهمَّ ) :قال ،هِ  طعاِن  وإذا هرغي  ،(بسم اهلل)  يقيُل  هُ عا

 .«( ت  على ما أعطي   الحمد   فلك   ،يت  ب  ـواجت   ت  وهدي  ، ت  وأقني  

   ته قالِائن  إذا رهعي  كاني  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   ¢ ِاِةي ع  أبي أُ  «يصممح البخار»ويف  

  .«(ناـعنه ربَّ  ى  غنت  س  وال م   ،عدَّ و  وال م   ،يٍّ فِ ك  ـم   ر  غي ،ا فيها مبارك  ب  ـا طي  هلل كثير   الحمد  )

 ومبق   إذا نزل   يِف كر الضَّ يف ذِ  :الفصل الحادي واألربعون

ِ  ب  رَ ـهقي  ،بيعيى أي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رايُل  يزلي »  سر قالاهلل ب  بُ  ع  عب ن  ي تن أُ  ث َ  ،انا إلمه طعا

 ،ر لهماغفِ و ،همزقت  بارك لهم فيما ر   اللهمَّ )  هقالي  (،اهلل تعالى لنا ادعُ )  بيأي  هقالي  برابشي 

  .رواه ِسي  ،«(مهموارح  

  قال ث ،هأكلي  يت  بز وبزي بخُ  هجاءي  ،باد ي ب  عُ  جاء إلى اع ن  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   وع  أيس

، «الئكةم الم  ت عليك  وصلَّ  ،كم األبرار  طعام   وأكل   ،ائمونكم الصَّ عند   أفطر  »  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .رواه أبي داود
                                                 

ُِايح يف اخآداب )( 1) ُِنكر» ( 1/228وقال الذهبي يف اليمزان ) ،«همه لعف  والوراب» ( 3/206قال اب    .«غريب  
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ِ   ملسو هيلع هللا ىلصدان لينبي ـم  ـمث  ب  التَ أبي الدي  نعي صي »  لقار وع  جاب   ه ي  ،اطعا
َ
 ،هوأصمابي  ملسو هيلع هللا ىلص عا النبي

 خل  ذا د  إ الرجل  إن )  قال ،ثابته؟يا رايل اهلل وِا إن   قاليا (،يبوا أخاكمـثِ أ  )  يا قالرغُ ا هي هييَ 

 فأ   ه  بيت  
رب  و ،ه  طعام   ل  ـكِ  .(1)ه أبي داودروا «(ه  ثابت  فذلك إِ  ،وا لهع  د  ف ،هشراب  ش 

 الميف السَّ  :الفصل الثاين واألربعون

  قالي  ،؟خمر   ماإلاّل   أيُّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي   األي رجّل   أنَ »  ƒ واهلل ب  عير ع  عب ن 

 .ِتاق عيمه ،«(فرعن لم ت  وم   رفت  ن ع  على م   الم  السَّ  قرأ  وت   ،الطعام   م  طعِ ت  )

ا حتى نوؤمِ وال ت   ،نواؤمِ حتى ت   لوا الجنة  خ  دال ت  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل    قالي أبي هرير ي  وقالي  

  .رواه أبي داود ،«كمـبين   وا السالم  م؟ أفش  حاببت  موه ت  لت  ع  ـإذا ف  ء  كم على شيأفال أدل   ،واحاب  ت  

 ،ك  ياسن ِن  اإليصاُف    اإليياني  يعي جي   َ دُ يعي   جي ِي  ثّلث  »   ƒ ب  ياار ارُ عيَ  وقالي 

 .خاريره البُ ذكي ، «تارـق    اإلن ِن  قن يااإلن وا ، ّلم ليعالي الَس  وبذُل 

 هردَ  (، عيمكُ  ّلمُ الَس )  هقال ،ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي  رجل   جاءي »  صم ب  ُح  يرانُ وقال عن  

 (اهلل   ورحيةُ عيمكُ  ّلمُ الَس )  هقالي  ث  جاء آخرُ  ،(شر  ع  )  ملسو هيلع هللا ىلصهقال النبي  ،جيسي  ث َ  ،عيمه

 اهلل عيمك  ورحيةُ  السّلمُ )  هقال ،آخرُ  ث  جاءي  ،(شرونع  )  هقالي  ،سهجيي  ،عيمه هردَ 

 .  ح يث حس رتِذيقال ال، «(ونـثالث  )  هقال هجيسي  ،عيمه هردَ  (هوبركاتُ 

، «المبالسَّ  همن بدأ  اس باهلل م  لى النَّ أو   إنَّ »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    قال رايُل قال ِاِةوع  أبي أُ  

 .ح يث حس   قال الرتِذي

 وخرَ  
 
وا أن ر  ـإذا م   عن الجماعةِ  جزئ  ي  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصي ع  النب ،¢ ج أبي داود ع  عيي

ل   ، وي جزئ  مه  أحد   م  سل  ي   ه  عن الج  دَّ أحد   .«موس أن ي ـر 

  رَ ـِي »  وقال أيس  
ُّ
 .حح يث صمم ،«  عيمد هسيَ  ،ييعبين بمان  عيى صن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

إذا ف ،مسل  فلي   سجلم إلى الم  ك  إذا انتهى أحد  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل وقال أبي هرير 

   .، ح يث  حس «رةِ ن اآلِخ مِ  ولى بأحقَّ ت األ  م فليس  فليسل   أن يقوم   أراد  

                                                 
َ ، وق  لَعف الم يث الماهظ اب  حجر يف( 1) ، وهمه رجل  ل  يُسي ُِ ل س    .«تائجالن» همه يزي  ال اّل ي، كثمُر الخوأ، و



 

 

142 

 طاسكر عند الع  يف الذ   :الفصل الثالث واألربعون

 س  طفإذا ع   ،ثاؤب  ـالتَّ  ه  ر  ـويك ،طاس  الع   حب  اهلل ي   إنَّ »  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبي هرير  ع  النبي 

ا اهلل كان  د  مِ كم وح  أحد    ب  ثاؤ  ـوأما التَّ  ،(ك اهلليرحم  ): ه أن يقول  ـع  مِ س   مسلم على كل  حق 

 م إذا تثاءب  ك  أحد   فإنَّ  ،ه ما استطاع  دَّ ر  ـي  ـم فلك  أحد   ب  فإذا تثاء   ،يطانما هو من الشَّ فإنَّ 

 .رواه البخاري، «منه الشيطان   ك  حِ ض  

 ل لهوليق   (،الحمد هلل)ل: كم فليق  أحد   إذا عطس  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصا ع  النبي وعنه أيض   

 ح  لِ صوي   ،م اهللهديك  ـي  ): لفليق   (ك اهلليرحم  ): لفإذا قا (،ك اهلليرحم  ): هأخوه أو صاحب  

 .(حال هلل على كل   الحمد  )  أبي داود ويف لاظن ، رواه البخاري، «(مك  ـبال  

  ُِ كم أحد   طس  إذا ع  »  يقيُل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رايلي    ايعُت ¢ ريياى اخأشعي وقال أبي 

.«توهشم  حمد اهلل فال ت  فإن لم ي   ،وهتفشم   ،مد اهللفح      ، رواه ِسي  

 جةِ وخول بالزَّ كر الد  وذِ  ،به ةِ ـئ  هنِ والتَّ  ،كاحـيف ذكر الن   :واألربعون الفصل الرابع

ه  هلل الحمد  »  النكاحوبة ُخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ينا رايُل عيَ »ِسعيد   ب ُ عبُ  اهلل قال   ، ن حمد 

ئات أعمالنا، ،نارور أنفِس  من ش  باهلل ونعوذ   ،ه  ونستغفر   ،ه  نستعين  و د اهلل فال همن ي   ومن سيـ 

ه  ال شريك له أن ال إله إال اهلل وأشهد   ،ضلل فال هادي لهن ي  وم   ،له ضلَّ م   أن  وأشهد   ،وحد 

طع ن ي  م   ،عةاا بين يدي السَّ ا ونذير  بشير   ه بالحق  رسل  أزياد    ويف رواية  - ه ورسولها عبد  محمد  

ٻ ٻ  ٱ   } -ااهلل شيئ   وال يضر   ،هإال نفس   هما فال يضر  عِص ن ي  وم   ،شده فقد ر  اهلل ورسول  

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ    }  ،{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ} إىل قوله: {ٻ ٻ پ پ پ پ

، {ڤ ڤ ڤ ڦ   ٹ ڤ    ٹ   ٹ     ٹ   ٿ  ٿ    ٿ }،{ڦ  ڦ   ڤ    ڤ ڤ ڤ
ۇ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇھ ھ ھ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ}

 .(1)وقال الرتِذي  ح يث حس  ،ن  اخأربعةالسُّ  هُل رواه أ، «{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ،اهلل لك   بارك  »  ج قالإذا تزوَ  ؛اإليساني  أي ـكان إذا رهَ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   وع  أبي هرير  

  .ح يث حس  صممح ل الرتِذي اق «يرما يف خ  بينك   وجمع   ،عليك   وبارك  

                                                 
جديل( 1)  .(13)ص «بة الماجةخو» . ايظر كتاب هذه الزياد  اليذكير  تاَرد هبا  أبي عنماض وهيِ 
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 امرأة  كم أحد   ج  تزوَّ  إذا»  قالملسو هيلع هللا ىلص ه ع  النبي عمب ع  أبمه ع  ج   يرو ب  ُش وع  عي 

ن مِ  بك وذ  وأع   ،ها عليهبلت  ما ج   وخير   ،هاير  إين أسألك خ   اللهمَّ )ل: ا فليق  خادم   ىأو اشتر

 «ل ذلكثـل مِ ه وليق  نامِ س   ةِ و  ر  بذ  ذ أخ  ـا فلي  رى بعير  وإذا اشت   (،ها عليهبلت  ما ج   وشر   ،هاشر  

  .رواه أبي داود

 هى أهل  ـتكم إذا أ  أحد   لو أنَّ »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،ع  اب  عباس «الصمممم »ويف 

لم  د  ـما ول  ه  ـن  بي ي  ِض فق   ،(ناـقت  ما رز   ب الشيطان  وجن   ،يطانبنا الشَّ ـجن   اللهمَّ  ،بسم اهلل)قال: 

   .«اأبد   شيطان   ه  ضرَّ ي  

 دِ ل  ق بالو  تعل  كر الم  والذ   ،ةِ الوالد   كر عند  يف الذ   :س واألربعونالخامِ  الفصل  

مش بنت جي  ينبي وزي  ،اييةي  أمَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أِري  ،هاّلدُ ون ا ديا ليَ » ~ أن هاطيةي   ذكريُ 

إلى آخر  {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }و ،رايالكُ  عيمدا آيةي  آهتقر ،ااهأتمـأن تي 

 .(1)«م عيذتي ذاهنا باليُ عي  وتُ  ،م اخآيتي 

 ب  ع  سالمي  ذنن يف أُ  ني أذَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رايلي  رأيُت »  وقال أبي راهع 
 
 هاطيةُ  هت  ول ي  حم ي  يي

 .(2)حس  صممح   ح يث  قال الرتِذي، «بالصّل ن 

 ع  المُ   رذكي ويُ  
 
 و   نم  »  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   قال رايُل قال سم  ب  عيي

 ن يففأذَّ  ولود  له م   د  لِ

  .(3)«بيانِ الص   ه أم  لم تضرَّ  ،سرىذنه الي  يف أ   وأقام   ،منىنه الي  أذ  

 ،«كهمـحن  ـوي   ،و لهم بالبركةِ فيدع   ،بيانتى بالص  ؤـي   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »  وقالت عائشة

 .رواه أبي داود

ع ل  ووي  ،اابعه ييمي  يليدن اليي  ةن ـبتسيم أِري  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إنَ »  ƒ اهلل ب  عيرو وقال عب ُ 

 .حس    ح يث  قال الرتِذي، «ق  ـوالعي  ،اخأذى عنه

 وق  ايَ  
ُّ
ُِ  ،ه إبراهم ـابني ملسو هيلع هللا ىلص  ى النبي   ،ةطيمي  وعب  اهلل ب  أبي ،ياىوإبراهم  ب  أبي 

                                                 
ِتَد   بالكذب، لذا صَ ره اليصن ف بقيله ( 1)  ضعاه.إشار  ل «ويُذكر» إانادُه لعمف  جً ا، همه راويان لعماان، وثالث  

  «ِ اُرُه عيى عاص  ب  عبم  اهلل، وهي لعمف  » ( 4/163) «التيخمص المبمر» قال الماهظ اب  حجر يف( 2)

ُِتَد   بيلعن الم يث، لذا صَ ره اليصن ف بقيله ِروان ب  و ،ّلءيممى ب  العيف إاناده  ( 3) ّلُهيا 
 «ُيذكرو» اال ، وكن

بيانإشار  لشَ   لعاه. وقيله )  عيمد  بسببدا.(  أم الص 
ي
ندا، وربَيا ُغشي بمان يازعينِ   هي ريح  تيعرُض ليص 
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 ّلدي   ون ا ِن ـام  قريب  نذر ب  أُ واليُ 
 .د ـتن

 ،بأسمائكم القيامةِ  ون يوم  دع  م ت  إنك  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    قال رايُل قالي  رداءن وع  أبي ال َ  

 .(1)ذكره أبي داود، «كمسماء  نوا أ  ِس ح  فأ   وأسماء آبائكم؛

أسمائكم إلى  أحبَّ  إنَّ »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   قال رايل اهلل ب  عير قالي  ع  عب ن  ِسي    ري ـوذك 

 .«وعبد الرحمن ،عبد اهلل  :╡اهلل 

 ،وا بأسماء األنبياءِ مَّ س  ت  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل    قالي قال ¢ ييشي الجُ  به  وع  أبي وي  

 ،ام  وهمَّ  حارث   :هاصدق  وأ   ،نوعبد الرحم ،عبد اهلل :╡األسماء إلى اهلل  وإن أحبَّ 

 .(2)بي داود والنسائيرواه أ، «ةومرَّ  ،حرب   :هاقبح  وأ  

 وغمَ  
ُّ
 ،بين  إلى زي برَ  ر اا ي ـهغمَ  ،حسنة   إلى أاياء   اليكروهةي  اخأاياءي ملسو هيلع هللا ىلص  ر النبي

 ز  حي  ر اا ي وغمَ 
رم إلى أص   ر اا ي ـوغمَ  ،يميةاها جي مة هسيَ عاصن  ر اا ي ـوغمَ  ،دلإلى اي  ن 

 ، را  عي   لدا قاُل ـا يُ ى أرل  وايَ  ،ثنبعن ع اليُ جن ضوي ى اليُ وايَ  ،اا ايي  ـحرب  ى وايَ  ،رعةزُ 

  .  ش  اه  بني الر  ة ايَ ميوبني الز   ، ىب الدُ عي اه شن ايَ  ّللةن ب الَض عي وشن  ،ضر ُخ 

 هيق والنباحوالنَّ  ،كةـي  يف صياح الد   :ادس واألربعونالفصل السَّ 

 ر،ميالح   م نهيق  معت  إذا س  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،¢ ع  أبي هرير  «مممم الَص »يف 

ن ا اهلل مِ وكة فسل  ـي  ياح الد  م ِص عت  وإذا سمِ  ،اـفإنها رأت شيطان   ،يطانِ ن الشَّ وا باهلل مِ عوذ  فت

 .«اك  ـل  ت م  فإنها رأ   ،هفضلِ 

باح ـم نِ إذا سمعت  »  ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رايل اهلل  ¢ ع  جابر «ن  أبي داودُا »ويف   

  .ه أبي داودروا، «نما الترو   رين  ـي   إنهنَّ ف ،ذوا باهلل منهنَّ فتعوَّ  ،ير بالليلـمِ الح   ونهيق   ،البالكِ 

 ريقبه الح   طفأ  ـكر ي  يف الذ   :الفصل السابع واألربعون

  إذا رأيتم»  ملسو هيلع هللا ىلص   قال رايل اهللقال ¢ عمب ع  أبمه ع  ج هذكر ع  عيرو ب  ُش يُ 

                                                 
 .«بم  عب  اهلل ب  أبي زكريا وأبي ال رداء هإيه ل  ي ركه يف ان ه ايقواع  »  (10/577) «الاتح» قال الماهظ اب  حجر يف( 1)

وا بأسماء األنبياء» قيله( 2) مة. «تسمَّ َِا بقمَة الم يث هيه شياه  يرتقي هبا ليص  جديل، وأ  تاَردي هبا ُعقمل ب  شبمب، وهيِ 
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«ئه  ـطفِ ـي   كبير  ـفإن التَّ  ،رواـفكب   الحريق  
(1). 

 لسِ المج   ةِ اريف كفَّ  :الفصل الثامن واألربعون

قبل  ل  فقا ،ه  ـط  غ  فيه ل   ر  ـا فكث  س  جلِ م   س  ن جل  م  »  ملسو هيلع هللا ىلصع  أبي هرير  قال  قال رايل اهلل 

ك أستغفر   ،أن ال إله إال أنت   أشهد   ،كوبحمدِ  بحانك اللهمَّ س  ): ذلك هِ جلِس من م   أن يقوم  

 .مححس  صم  يث  ح  قال الرتِذي ،«ذلك هِ ر اهلل له ما كان يف مجلِس إال كفَّ  (إليك وأتوب  

 جلسِ وإن كان يف م   ،ابع لهكان كالطَّ  ير  خ   سلج  يف م   كان   أنه إن  »  آخر ويف ح يثن  

 .«ارة لهكان كفَّ  خليط  ت  

لس ال ج  ن م  مِ  ومون  وم يق  ن ق  ما مِ »  ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ،ع  أبي هرير  «ن السُّ » ويف 

 .«رةس  ح   عليهموكان  ،رماحِ  ةِ ـيف  ثل جِ ـوا عن مِ ون اهلل تعالى فيه إال قام  ذكر  ي  

ِي  يقيمُ  ملسو هيلع هللا ىلصيا كان رايل اهلل قيَ »  وع  اب  عير قال  هبؤّلءن  يي  عُ حتى يي  ،جيسِ  

ومن  ،كـِتِ يعصم   به بيننا وبين   حول  ك ما ت  ـتِـشي  م لنا من خ  اقِس  للهمَّ ا)  خأصمابه الكيياتن 

عنا مت   مَّ الله ،الدنيا صائب  لينا م  به ع   ن  هو  قين ما ت  ـومن الي   ،ك  ـتغنا به جنَّ بل  ك ما ت  ـطاعتِ 

 وَّ صارنا وق  ـنا وأببأسماعِ 
 ،نالم  ن ظ  رنا على م  أـث   واجعل   ،منا ه الوارث  واجعل   ،نا ما أحييتناتِ

وال  ،نام  ه الدنيا أكبر   ل  وال تجع   ،ناـنا يف دينِ صيبت  م   ل  جع  وال ت   ،ن عادانانا على م  ر  وانص  

  .ح يث حس   رِذيُّ ـقال الت   ،«رحمنان ال ي  علينا م  ط سل  وال ت   ،ناعلمِ  بلغ  م  

 عند الغضب فعل  ـقال وي  ـفيما ي   :الفصل التاسع واألربعون

 .{ۓ ڭ ڭ ڭےۓ  ے    ہ ھ ھ ھ ھ  }  ´ قال اهلل

  هيا قأح ُ  ،انـبَ ـتي س  ّلن يي ورُج  ملسو هيلع هللا ىلصا ِع النبي جالس     كنُت دري ب  ُص  يميانُ وقال ُا  

 عنه ما لو قالها لذهب   كلمة   إين ألعلم  »  ملسو هيلع هللا ىلصهقال النبي  ،هُ اُج دي أو   ت  خي وايتاي  ،هُ دُ ج  وي  رَ ـاحيي 

 .عيمه ِتاق   ،«ما ي ِجد   عنه ذهب   (،جيمباهلل من الشيطان الرَّ  أعوذ  ) :لو قال   ،د  جِ ـي  

  ن  وإن الشيطا ،من الشيطانِ  الغضب   إنَّ »  ملسو هيلع هللا ىلصرو  قال  قال رايل اهلل ب  عُ  ةومَ وع  عي  

                                                 
 إشار  لضعاه. «ويذكر» ليصن ف بقيله (، لذا صَ ره ا3/427) «الاتح» ، ولَعاه اب  رجب يف«ِنكر  » قال ال ارقوني ( 1)
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  .(1)رواه أبي داود، «يتوضأكم فل  أحد   ضب  فإذا غ   ،بالماءِ  النار   طفأ  وإنما ت   ،ارمن النَّ  لق  خ  

ا كان جالس   ذاوإ ،ا أن يجلس  ـم  ـكان قائ ذاإ ضب  ن غ  م   أنه أمر  »  آخر ويف ح يث  

  .«ع  ـأن يضطج

  رؤية أهل البالءِ  عند   قال  ـفيما ي   :مسونالخ   الفصل                     

هلل الذي  الحمد  )فقال:  ىلـت  ـب  ن رأى م  م  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ¢  ع  أبي هرير

   ، «لك البالء  ذ ه  صب  ـلم ي   (،تفضيال   ن خلق  ثير ممَّ ـلني على ك  وفضَّ  ،عافاين مما ابتالك به

  .  ح يث حس قال الرتِذي

  وِق خول الس  كر عند د  يف الذ   :الحادي والخمسون الفصل      

ال إله )فقال:  وق  الس   ن دخل  م  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل قال ¢ ير ب  الخوابع  عُ 

ه بيد ،ال يموت   وهو حي   ،ميتحيي وي  ي   ،لك وله الحمد  له الم   ،له ريك  ه ال ش  إال اهلل وحد  

 ،ئةسي ألف   حا عنه ألف  وم   ،حسنة ألف   اهلل له ألف   كتب   ،يء قدير  ش   و على كل  ير وه  الخ  

 .(2)رِذيرواه الت    ،«ةدرج ألف   ورفع له ألف  

 إين اللهمَّ  ،بسم اهلل»  قال يقي السُّ  إذا دخلي  ملسو هيلع هللا ىلص  كان رايل اهلل قال ¢ وع  بري   

إين  اللهمَّ  ،ما فيها وشر   ،هابك من شر   وأعوذ   ،ما فيها وخير   ،وقهذه الس   أسألك خير  

  .(3)« رة  خاِس  ة  ـقأو صف   ،رة  ا فاجِ يمين   ،بها صيب  بك أن أ   أعوذ  

 هل  ت رج  درِ ل إذا خ  ج  يف الرَّ  :الثاين والخمسون الفصل  

هقال له  ،هرجيُ  ت  ري  ن هخي  ƒ كنا عن  عب  اهلل ب  عير»  نش قالمث  ب  حي ع  الدي 

 .(4)«قال    عن ِن  طي شن ـيا يي يهكأ ِمي (،يا قال  )ه (،الناس إلمك ر أحَب اذكُ )  رجل

                                                 
جديل  ّل تُعرُف حاله.  ايظر ( 1) مي ِ  مي  ع  أبمه، وأبيهِ   (.582) «الضعماة» تاَرد بروايته عومة ب ِ 

 (.53تقَ م الكّلم عيمه )ص( 2)

عم ، وأبي داود، والنسائي، وغمره . ايظر  ( 3) مي  ب  أبان الجعاي، لَعاه  اب ِ   (.6/488) «ان اليمزانلس»يف إانادهِ 

جديل.( 4) شدير  بالت لمس، وق  عنع  يف هذا اإلاناد، وشمخه الذي روى عنهِ  ه أبي إاماق الَسبمعي وهيِ   يف ان ن
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ر اذكُ )  هقال ƒ سب  عباا عن ي  لُج ري  ُل ت رج  ري  ن خي »  قال ¬ وع  ِجاه    

   .(1)«هُ رُ خ ي  هذهبي  (ملسو هيلع هللا ىلصِمي  )  هقال (،الناس إلمكي  أحَب 

 ت ر  ـإذا عث   ابةِ يف الدَّ  :الفصل الثالث والخمسون                   

 ري  كنُت » جل قال يمح ع  ري ع  أبي اليي 
  ُت هقي ،هُ ـتُ ـت دابَ ري ـثـهعي ملسو هيلع هللا ىلص النبي  يفي دن

 ى يكون  م حتاظ  ع  ذلك ت   فإنك إذا قلت   ،الشيطان   س  عِ ت   :تقلال )  هقالي  ،الشموانُ  سي عن ـتي 

تي(،البيِت  ثل  مِ  حتى  ر  ـغ  ك تصاذلِ  فإنك إذا قلت   ،(بسم اهلل)ن قل: ولكِ  ، ويقول: )بق وَّ

 .«(باِب الذ   ثل  مِ  يكون  

 ؟ماذا يقول   ،عا لهفد   بصدقة   ق  أو تصدَّ  ،ى هدية  هد  ن أ  يف م   :الفصل الرابع والخمسون

 ه  أُ »  قالت ~   عائشةع
وكايت  ،«يهامِ ِس اق  »  هقالي  ،شا   ملسو هيلع هللا ىلص لرايل اهلل  يت   ن

 ،( اهلل همكُ  باركي )  الخادم قاليا قاليا؟ تقيُل  ذا  ِات الخادم تقيُل عي جي إذا ري  ~ عائشة

وق   ،«يا لناويبقى أجرُ  ،ِا قاليا ثلي عيمد  ِن  يردُّ  ،(اهلل وهمد  باركي )  ~ عائشةل تقي

  .ذلك ُل ـثـِ  قةن  الَص عندا يف ويي رُ 

 ميط عنه أذىن أ  فيم   :الفصل الخامس والخمسون

  ملسو هيلع هللا ىلصهقال رايل اهلل  ،أذى   ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  ةن ـِ  لمم ناولي أيه تي »  ¢ ع  أبي أييبي 

 .(2)«بي يء يا أبا أيي  بك السُّ ّل يكُ »  آخر ويف لاظ   ،«هُ ِا تكري  يا أبا أييبي  اهلل عنكي  سحي ِي »

هقال  ،يءي السُّ  اهلل عنكي    صرفي ا هقال الرجُل ـع  رجل شمئ   أيه أخذي   ¢وع  عير  

   .اخمر   ي اكي  ت  أخذي   هقل يء  عنك ش ذي خن ولك  إذا أُ  ،ناي  أايي  نذُ ِـن  اهلل عنا السيءي  عير  صرفي 

                                                 
رتوك الم يث.    (1) راهم  النَخعي، اتُّد  بالكذب واليلع، والراوي عنه اَّلم ب  ايميان، وهيِ  يف إاناده غماث ب  إـب

عديد  عن  العرب الباب حديث  فال يصح  يف هذا  ل، بل إَن هذا ال واء ليخي رِ  ضن ثبيته هيمس هيِ   قبملن التياُّ ، وعيى هـري

ع  ر، وهذا يمصُلِ  ك ال م يف العروق؛ همذهب الخي ي ه، هتذكُّر اليمبيب يجعل المرار  الغريزية تُمر  قبل اإلاّلم وبع ي

مبيبيهُ، كيا ورد ه ا إذا تذَكرِ  ذا يف أشعار الجاهيمة، وعيمه هيمس هذا البابِ   قبمل اخأذكار الشرعمة، وإيَيا ذكره الكاهرن أيض 

ااهمينا» . ايظر كتاب «راخأذكا» لينيوي يف كتابهع ا ـبي ـتي  «الكي  الو مب» اليصن ف وشمخ اإلاّلم يف  (.52)ص «هذهِ 

ر» قال أبي زرعة الرازي  (2) ُِنكي  ( .2/335أبي حات  )ّلب   «العيل» . ايظر «هذا ح يث  
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 مرةِ ة الثَّ ور  باك   ةِ ـؤييف ر   :الفصل السادس والخمسون

  هقالي  ،ملسو هيلع هللا ىلصاؤوا به إلى رايل اهلل ج يري أوا الثَ إذا ري  كان الناُس »  ¢ قال أبي هرير 

 ـين  دِ وبارك لنا يف م   ،رنام  بارك لنا يف ث   اللهمَّ )
 (،ناد  نا يف م  وبارك ل ،نااعِ وبارك لنا يف ص   ،ناـتِ

  .رواه ِسي  ،« انل    الين ه ِن رُ مُض ِ  يي  غري يعومه أص   ث َ 

 ينه الع  علي ويخاف   ،ه  ـب  عجِ راه وي  ـي   يف الشيءِ  :الفصل السابع والخمسون

 .{ک ککڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  }  ´ قال اهلل
ح يث  ،«ين  الع   ته  بق  لس   ،رد  ـالق   ق  سابِ  ولو كان شيء   ،ق  ح   ين  الع  »  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

 ،هأو مالِ  ،هيف نفِس  ه  ب  ـعجِ كم ما ي  أى أحد  إذا ر  » :أيه قال ملسو هيلع هللا ىلصذكر ع  النبي ويُ ، صممح

  .«حق   ين  فإن الع   ،ك عليهر  ـب  ـي  فل  

 .(1)«(اهللة إال باهلل ال قوَّ  ما شاء  )قل: ـفلي   ،جبها فأع  أى شيئ  من ر  »  أيه قالملسو هيلع هللا ىلص  ذكر عنهويُ  

«هرَّ ض  ال ت  و ،بارك لنا فيه اللهمَّ »  قال هن نن ـما بعي ـشمئ   بي مصأن يُ    خافي هميي  ملسو هيلع هللا ىلصذكر عنه ويُ 
(2). 

ت حتى يزلي  ،اإليسانن م  وعي  ،ِ  الجان   ذُ يتعيَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »  وقال أبي اعم  

اه ورو ،حس  ح يُث   قال الرتِذيُّ  ،«ياياهُ ِا ان  وتركي  ،هبيا تا أخذي هييا يزلي  ،ذتانعي  اليُ 

  .«هنن اني »اب  ِاجه يف 

 ةِ ير  والط   ألِ يف الف   :الفصل الثامن والخمسون

 مة  الكل :؟ قال: وما الفألقيل ،ألـها الف  أصدق  و ،رة  ـي  ـوال طِ  ،ىدو  ال ع  »  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 .«ها الرجلسمع  ي   ،الحسنة  

 يي ـهي  ، ري ـار الدج  كيا كان يف اي  ،أله الاي عجبُ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي   
ما   الهق ،ل  رُج دُ ـمي ـقن

 .(3) (ياأِرُ  دي ري ـب)  قال ،ري  بُ   قال ؟ك  اسم  

                                                 
رتوك، وحَجاج ب  يُصمر وهي لعمف، لذا صَ ره اليصن ف بقيله  (1)  ار  لضعاه.إش «يُذكرُ »يف إانادنه أبي بكر الدذلي وهيِ 

 يف إانادنه عثيان ب  عب  الرحي  الورائاي، وهي لعمُف الم يث. (2)

رتوك الم يث (3)  (.1/287) «ِمزان اّلعت ال» . ايظر  يف إانادنه أوس ب  عب  اهلل ب  بُري  ، وهيِ 
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ِي  رأيُت »  ملسو هيلع هللا ىلصوقال   ،طاب اب  بطي   رُ منا ِن ـتن وأُ  ،عقبة ب  راهن كأ ي يف دار عُ  يناِـيف 

بيـوالعا ،يماهعة لنا يف ال ُّ دا الر  لتُ هأوَ 
  .«نا ق  طابي ـديني  وأنَ  ،ا يف اخآخر ن ة لنقن

  قال ،رونيتومَ  جال  ا رن ِنَ  ،يا رايل اهلل    قيتعاوية ب  المك ُِ  هقالي   رة  ـي  وأما الط  

نَّـكمفال  ،وركمد  ه يف ص  دون  جِ ت   لك شيء  ذ» دَّ  .ماحوهذه اخأحاديث يف الص  ، «ي ص 

 ري ـمع  الو  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رايلي  ئلي ُا » ب  عاِر قال  قبةي وع  عُ  
 ،أل  ـها الف  أصدق  »  هقال ، ن

 سناِت ال يأتي بالح   اللهمَّ ): فقولوا ،ونها تكره  ـشيئ   يرةِ ن الط  م مِ وإذا رأيت   ،اسلم  م   د  ر  ـوال ت  

  .(1) «(ة إال باهللوَّ ـول وال قوال ح   ،إال أنت   بالسيئاِت  ذهب  وال ي   ،إال أنت  

 اممَّ يف الح   :الفصل التاسع والخمسون

ه إذا دخيي  ،ه اليسي ُ ـيُ ي ُخ  امُ الميَ  ع  البمُت ـين »  أيه قال ¢ع  أبي هرير   رُ كـذـيُ 

  .«رابه ِ  النَ  وااتعاذي  ،اهلل الجنةي  األي 

 روج منهخول الخالء والخ  كر عند د  يف الذ   :الفصل الستون

 اللهم إين)  قال الخّلءي  إذا دخلي  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »  قال ¢ع  أيس «الصمممم »يف 

 .«بسم اهلل»ر  وزاد اعم  ب  ِنصي ،«(بائِث والخ   بِث من الخ   بك   أعوذ  

إن هذه »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل   قالقي ي  ب  أر  ع  زي  «اإلِام أحي  سن ن ُِ »ويف  

 .«ائِث بوالخ   بِث ن الخ  باهلل مِ  : أعوذ  لفليق   الء  كم الخ  فإذا أتى أحد   ،ضرةت  ح  م   شوش  الح  

كم إذا أحد   عجز  ال ي  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل  ِاِةي ع  أبي أُ  «هان  اب  ِاج» ويف 

 ،ِث بِ خ  الم   بيِث الخ   ،جسالـنَّ جس ر  ـبك من ال إين أعوذ   اللهمَّ ) :ه أن يقول  رفقم دخل  

  .(2) «(جيميطان الرَّ الشَّ 

  راِت وعو   الجن   ما بين   ـر  ست »  ملسو هيلع هللا ىلصقال  قال رايل اهلل  ¢ ع  عيي «الرتِذي» ويف

                                                 
وَي يف كتابه «ع  عقبة ب  عاِر» قيله  (1) ا النيي عي  اب أيه  ، والصيَ «اخأذكار» كذا عن  اليصن ف وشمخ اإلاّلم، ولعيَُديا تيبـن

ر» ُِراّل  «عرو  ب  عِا  .(1619) «السيسية الضعماة» .  ايظر  ، كيا يف اليصادر الم يثمة، همكين الم يُث 

ِنكر الم يث، ولَعف الم يث البيصمريُّ يف (2)  (.1/44) «ِصباح الزجاجة» يف إاناده عيي ب  يزي  اخألدا ي، وهي 
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  .«اهلل : بسم  أن يقول   نيف  الك   إذا دخل   ،بني آدم

رواه  ،«(كفران  غ  )  قال ،ِ  الغائطن  إذا خرجي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رايُل »وقالت عائشة  

  .ن وأهل السُّ  ،أحي  اإلِامُ 

  قال ،ِ  الخّلءن  إذا خرجي  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »  ¢ ع  أيس «اب  ِاجه  نُا » ويف

   .(1)«وعافاين ،ىي األذ  عن   هب  هلل الذي أذ   الحمد  »

 يف الذكر عند إرادة الوضوء :الفصل الحادي والستون

 .«بسم اهللب ؤواتوضَّ »  وقال ةن ــني ا  ـي ه يف الجي  لعي أيه وي » :ملسو هيلع هللا ىلصعنه  «النسائي»يف  ثبتي 

 دِ نا ،يا جابر»  وهمه ،ييله الوَ ثن ـيف ح ي ¢ ع  جابر «صممح ِسي » ويف   

ذ يا جابر خ  »  هقال - وهمه-؟ ليءأّل وي ؟ ليء؟ أّل وي ليء  أّل وي هقيُت   ،«ءضوو  ب

  ِ  بم يايرُ  الياءي  هرأيُت  ،  بس  اهللوقيت ،عيمه بُت هصبي  ، «وقل: بسم اهلل ،عليَّ  بَّ فص  

 .«ملسو هيلع هللا ىلصأصابع رايل اهلل 

ن م  ل وء  ضال و  »  ملسو هيلع هللا ىلص  ب  زي  ع  النبي ماع   ح يثن ِن  «ن السُّ »، و«سن اليُ »ويف  

 ب.يف هذا البا شيء     هذا أحس ُ قال البخاريُّ  ،«اهلل عليه ر اسم  لم يذك  

 ضوء  وال و   ،له ضوء  ن ال و  لم   ال صالة  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل وع  أبي هرير  قال 

 .وأبي داود ،أحي  رواه اإلِامُ  ،«ر اسم اهلل عليهذك  ـن لم ي  لم  

ر ن لم يذك  لم   ال وضوء  »  ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ¢  ريع  أبي اعم  الخُ  «سن اليُ » ويف  

   .«اسم اهلل عليه

 ن الوضوءِ راغ مِ كر بعد الف  يف الذ   :الفصل الثاين والستون

ن نكم مِ ما مِ »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  عير ب  الخواب ع  النبي  «هصمممن »يف  روى ِسي   

ه ال د  ح اهلل و  أن ال إله إال أشهد  ) ل:ثم يقو ،الوضوء – غ  ـسبِ ي  ـأو ف -بلغ ي  ـف أ  يتوضَّ  أحد  

                                                 
تَاق عيى لعاه، ولَعف هذا الم يث النيوي يف  (1) سي  اليكي،ِ  (، والبيصمري 2/90) «اليجييع» همه إاياعمل ب ِ 

كر ع  أبي ذر  (، وغمرهيا، وق  روي هذا ا1/44) «اليصباح» يف   جم  . ¢لذ 
 ِيقيهًا عيمه بسن  
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 يدخل   ،مانيةِ الثَّ  الجنةِ  حت له أبواب  تِ ـإال ف   (هه ورسول  ا عبد  أن محمد   وأشهد   ،له شريك  

  .«من أيها شاء  

ي من علنواج   ،وابينـني من التَّ ل  اجع   اللهمَّ »  دادتم كر الَش بع  ذن  يهمه الرتِذ وزادي 

  .(1)«رينالمتطه  

 ره  ظ  ـن   ، ثم رفع  الوضوء فأحسن  »  د واإلِام أحي ها أبي داوه ذكري رقن طُ  ضويف بع

هري كي وذي  «فقال:... إلى السماء
(2).  

أ » ويف لاظ  لإلِام أحي   ن توضَّ ن أ : أشهد  ثالث مرات ثم قال   الوضوء، سن  أح  فم 

 .(3)«هه ورسول  ا عبد  أن محمد   وأشهد   ،له ه ال شريك  ال إله إال اهلل وحد  

 ،هئن ليِ  وُ  غي ري ـهاي  أي   تيَل ِي »   ري قالعم  الخُ بي اي ع  أ «ن  النسائيُا »ويف 

 بعي طُ  ،إلمكي  ك وأتيُب رُ أاتغان  ،أن ّل إله إّل أيتي  أشد ُ وبمي ك،  بمايك اليد َ قال  ُا ه

 يلن قي   هكذا رواه ِن  ،«ماِةن يم القن ـر إلى يي كسي ـهي  تُ  ،رشالعي  ت تمتي عي ـهن ث  رُ  ،عبعيمدا بوا

 ، ورواه بيـق¢ أبي اعم 
ُّ
ِيخي  يف  ي ه»ب     حي ي «تاسمرن

ه أيضًا ِرهيعًا.ـِن  ثـن

  َِ َِ التي يقيلُ  كارُ ا اخأذ  وأ لدا ع   هّل أصلي  ُعضي، كل   عن ي  ،ليءن عيى اليُ  ةُ ـدا العا

 وهمدا ح يث   ،ة اخأربعةوّل اخأئيَ  ،ابعم ي ـوالتَ  مابةن ِ  الَص  وّل ع  أح    ،ملسو هيلع هللا ىلصيل اهلل رُا 

  .ملسو هيلع هللا ىلصعيى رايل اهلل  ب  كذن 

 نازةالج   الةِ كر ص  يف ذِ  :تونالثالث والس   الفصل  

ُِ صي »يف  ، ناز   عيى جي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رايُل صيَ »  ِالك قالب   يفن ع  عي  «سي ممح 

 ،ه  ـزل  رم ن  وأك   ،عنه   واعف   هِ وعافِ  ،له وارحمه   راغفِ  اللهمَّ )  وهي يقيُل  ،عائهن   دُ ِن  ُت اظ  همي 

 يت  كما نقَّ  ،الخطاياالذنوب ون ه مِ ونق   ،دِ ر  ـب  ـلج والـثَّ وال بالماءِ  له  واغِس  ،ه  ل  دخ  ع م  ووس  

ا من أهله، ،ن دارهِ ا مِ ا خير  دار   له  وأبدِ  ،نسمن الدَّ  األبيض   الثوب   ا وأهال  خير  وج  ا خير   وز 

                                                 
مي  شمخ الرتِذي تارد هبا»  (1/241)قال اب  حجر يف النتائج  (1)  .«ل  تثبت هذه الزياد  يف هذا الم يث، هإن جعار ب ِ 

ه (2) د هذا الرجل اليبد ، رواه أبي عقمل، ع  اب  عي  عرهة حاله هّل تصحُّ هذا الزياد  لتارُّ  ا.والم يث ثابت  ب وهن، وع مِ 

كـُر ثابت  دون قيله  (3) ي، وهي لعمُف، وهذا الذ  رات» يف إاناده زي  العي   (.4578) «السيسة الضعماة» . ايظر «ثّلثِ 
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ذلك  أن أكيني  مُت ى تينَ قال  حتَ  (،برـن عذاب الق  مِ  ذه  عِ وأ   الجنة   دخله  وأ   ،هِ من زوجِ 

 .«اربر وعذاب النَّ الق   فتنة   هِ ـوقِ »  ويف لاظ ،«ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  ت ل عاءن اليم  

   الهق عيى جناز    ملسو هيلع هللا ىلصى رايل اهلل صيَ »  ع  أبي هرير  قال «ان  أبي داود» ويف  

ن م   اللهمَّ  ،نثانارنا وأ  ك  وذ   ،وصغيرنا وكبيرنا ،نا وغائبناوشاهدِ  ا،تنـنا ومي  ـر لحي  اغفِ  اللهمَّ »

حرمنا  ت  ال اللهمَّ  ،على اليمان ه  ـفَّ نا فتو  مِ  ه  ـيت  ـن توفَّ وم   ،على السالم هِ ـفأحيِ  نامِ  ه  ت ـيـحي  أ  

  .«نا بعدهوال تضل   ،هأجر  

ل رُج  عيى ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رايُل صيَ »  عقي ا  ب  اخأي  ا ع  واثيةي أيض   «دن  أبي داوُ ُا » ويف

من  هِ ـفقِ  ،واركبل جِ وح   ،كتِ ـيف ذمَّ الن بن ف   الن  ف   إنَّ  اللهمَّ »  يقيُل  هُ تُ عسين ه ،ِ  اليسييم 

 أنت   إنك   ،وارحمه   ،ر لهفاغفِ  اللهمَّ  ،فاء والحمدِ الو   أهل   وأنت   ،النار ذاِب وع   ،برِ الق   فتنةِ 

 .«حيمالرَّ  الغفور  

  قالي  ،؟ي عيى الجناز ن صي  يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايلي  ايعتي    كمفي رير أبا هُ  روانُ ِي  واألي  

 وأنت  ، هاوح  ر   وأنت قبضت   ،ها لإلسالمديت  ه   وأنت   ،هاقت  ـخل نت  وأ ،هارب   أنت   اللهمَّ »

  .وأبي داود ،رواه اإلِام أحي  ،«هر لفاغفِ  فعاءئنا ش  ـجِ  ،هاتِــي  ـنِ وعال هار  بِس  علم  أ  

 ╡ه ربَّ  ط  سخِ ه ما ي  رى على لسانِ أو ج   ،ار  ج  ه   اكر إذا قال  يف الذَّ : الفصل الرابع والستون
ال ) :لفليق   ،ىزَّ والع   ِت والالَّ  :هيف حلفِ  فقال   ،ممنك   ن حلف  م  »  ملسو هيلع هللا ىلص ع  النبي ثبتي 

 .«قفليتصدَّ  ك  رمِ قاأ   تعال   :هبلصاح ن قال  وم   (،إله إال اهلل

  ته؛اركاَ  ههدذمر اهلل بغي    حيفي ِي  هكلُّ   
َ
 فقد ير اهللبغ   ن حلف  م  »  قال ملسو هيلع هللا ىلص خأن النبي

 .ح يث صممح، «رك  أش  

 (.ال إله إال اهلل) وهو كلمة   ،وحيدالتَّ  :ركِ الش   ارة  وكفَّ  

ِي   وإخراجه  اليالن    أكلي ش يتضيَ م  ر وهُ ج    هبُ هق  تكيَ ، «كي رقاِأُ  تعالي »     قالو

وهي  ،ِيالعه حق  يف أ  اليالن  وهي إخراُج  ،يارالقن  يية بض   هذه الكن  ار ُ وكاَ  ،لبالباطن 

 . قةالَص 
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  ُِ ن وكا -ى ت والعزَ بالَّل    حياُت ع  أبمهاص صعب ب  اع  ب  أبي وقَ وقال 

ار  ج  هُ  ق  قيُت »  هقال ملسو هيلع هللا ىلصذلك لينبي  كرُت هذي  -ا ـالعد  قريب  
ه ال إله إال اهلل وحد  )ل: ق   ،(1)

   .«دع  ـا وال ت  ك سبع  ث عن يسارِ وانف   ،(له ال شريك  

 سلمأخاه الم   ن اغتاب  م   فيما يقول   :الفصل الخامس والستون

 ـيُ 
 
ر لنا اغفِ  همَّ الل)  ه تقيل  اغتبتُ ليي  ستغاري أن تي  الغمبةن  كاار ي  أنَ   ملسو هيلع هللا ىلص ذكر ع  النبي

 .عف  ه لي   يف إانادن وقال ،«بمرالكي  عياتن ال َ »كتاب ه البمدقي يف ذكرُ  ،«(وله

ل   هي ياوهُ  -ِام أحي ع  اإل وايتانن هيا رُ - يياءن ليعُ  يّلنن وهذه اليسألة همدا قي  

 ؟ هيـنميُّ ه وتي   إعّلِن ِن   َ ـغتاب أم ّل بُ غاار لييُ ّلاتن ا ةن ـ  الغمبيبة ِن ي يف التَ يكان 

ن ما حاسبم   ه  كر  ذِ و ،له غفار  ـتِ االس   فيهِ بل يك   ،هإلى إعالمِ  أنه ال يحتاج   :حيح  والصَّ 

 .وهذا اختيار شيخ السالم ابن تيمية وغيره ،ن التي اغتابه فيهاواطِ فيه يف الم  

 ،يا ظاهر  دبمني  ُق روالاي  ،اليالمةن  قيقن كالمُ  ه جعييا الغمبةي ِن ِ  إعّل ب َ ّل  والذي  قاليا 

ِي ـيد يي بعي  ظييمُ اليي  المقيق اليالمة ينتاعُ يف  هإنَ   وإن شاءي  ،هاخذي أ هإن شاءي  ،إلمه هن ظييتن ـظمر 

د يه إّل عكس ِقُص له بإعّلِن  ُل مُص وّل يي  ،يك  ذلكهّل يُ  وأِا يف الغمبةن  ،هبا قي تص َ 

ي صاُ  يي وّل ،هُ ـع اوتي  ُج ـنـتن ه يُ ولعيَ  ،به يِيع ِا رُ إذا اي  ؤذيهن ه ويُ ص ري  رُ ـيغن يُ  هإيه ،ملسو هيلع هللا ىلصالشارع 

  أن  عهضّل   ،هزُ ي  جي وّل يُ  ،هبممُ ّل يُ  ملسو هيلع هللا ىلص المكم ي  الشارعي  هإنَ  هُ وِا كان هذا ابميُ  ،اله أب   

دا ين ـمعيى تمصّل  ،داين ـوتقيم ااا ن عومل اليي ـعيى تي  ريعةن الَش  وِ ارُ  ،به ويأِري  هي ـبي ييجن 

  .واهلل تعالى أعي  ،داين ـوتكيم

 مرلق  ا سوِف وخ   س،مالشَّ  سوِف ك   عند   فعل  ـوي   قال  ـفيما ي   :الفصل السادس والستون

ال  والقمر   الشمس   إنَّ »  قالملسو هيلع هللا ىلص  ع  النبي ،~ ع  عائشة «الصمممم »يف 

 .«قواوتصدَّ  ،رواوكب   ،وا اهللفادع   ،م ذلكفإذا رأيت   ،هوال لحياتِ  ،أحد   لموِت  سفانِ خ  ي  

                                                 
ُِ رجةِ   كّلمن بعض الصمابنة، كيا جاء يف (1)  .«هجرا هقال أصمابي  ق  قيتي » اإلِام أحي    «ِسن » هذه الجيية 
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 ي يف ـل    دُ ي بأا  ـِبمنا أيا أر  »  ر  قاليُ ع  عب  الرحي  ب  اي  «صممح ِسي » ويف  

اهلل  لرايلن  ِا ح ثي  نَ ري ـيظُ   خأي وقيُت  ، َ دُ تُ ذ  بي ـهني  يُس سات الَش إذ كي  ،ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  حما ن 

 ،ُل ـويدي   ،ويمي ُ  ،ُح سب  يُ  ؛ي يه وهي راهع   ،إلمه ُت مهايتد ،يس الميميف الَش ُس يف كُ  ملسو هيلع هللا ىلص

  «ركعتم   كعي وري  ،يرتم بُس  هقرأي  ،يسع  الَش  ري سن حتى ُح  ،يوي عُ 

 ،كر اهلل تعالىإلى ذن  بادر ن واليُ  ،تاقةن والعي  ،ّل ن بالَص  الكسيفن يف  أِري  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 .البّلءن  أابابي  ت هعُ  هذه اخأِيري  هإنَ  ، قةن والَص 

  و بهويدع   ،له شيء   ن ضاع  م   يما يقول  ف :الفصل السابع والستون      

 ،حثمر ب  أهيي ـب  كي  ع  عيري  ،جّلنع  اب  عي  ،ع  اامانالي يني، عيي ب   ري ـذك

 لةن اي الَض هادن  الةن الَض  رَب  اليد َ   لقُ )  اـشمئ   ل إذا ألَل ليرُج  عير يقيُل  كان اب ُ »   قال

  دَ رُ  ،ّللةن   الَض د ي ِن تي 
َ
 .«(كك وهضين   عوائن دا ِن هإيَ  ،كيواين وُا  ،ك رتن لالتي بقُ  عيي

ث   ،صيي ركعتم ويُ  ،أ  يتيَل هقال الةن ع  الَض  ƒ اب  عير ئلي ُا »   رآخ ويف وجه  

 عي دَ رُ  ،ّللن   الَض هت ي ِن  ،ّللةن هادي الَض  ،الةن الَض  رادَ    اليد َ ويقيُل  يتشد ُ 
َ
 ،يـلالتن  ي

 .«حس  هذا ِيقيف  »  قال البمدقي ،«كوائن ك وع  هضين هإهنا ِن  ،كيواين ك وُا بعزتن 

 عي دَ رُ  ،همه يم ّل ريبي مي ـلن  سالنا عي يا جاِن )  هقال ،له شيء     لاعي ِي    إنَ وق  قملي  
َ
 ي

  .ها اهلل تعالى عيمهردَ  ،(لالتي

 حةب  وأنه أفضل من الس   ،سبيح باألصابعد التَّ ق  يف ع   :فصل الثامن والستونال

 رأيُت »  قال وب  عير اهللائب ع  أبمه ع  عب ب  الَس  واءع  عي  روى اخأعيُش 

 يي  ملسو هيلع هللا ىلص رايل اهلل
 .رواه أبي داود، «هنن ـبميم سبمُح التَ   ُ عقن

 نَّ عليك  »  ملسو هيلع هللا ىلص  قال رايل اهلل قالت ~ -داجراتإح ى اليُ -  ري مسيُ وروت  

 فإنهنَّ  ،لاألنامِ ب ن  د  واعقِ  ،حمة  الرَّ  ن  ي  س  ن  ـت  ـف لن  غف  وال ت   ،قديسوالتَّ  ،هليلوالتَّ  ،سبيحبالتَّ 

   .«اتنطق  ست  وم   سؤوالت  م  
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 بعد القرآن ╡الم إلى اهلل الك   يف أحب   :الفصل التاسع والستون

 أحب  »  ملسو هيلع هللا ىلصن ب قال  قال رايل اهلل ير  ب  ُج ع  ُا  «صممح ِسي » ثبت يف

 إله إال الو ،مد هللوالح   ،بحان اهللبدأت: س   ك بأيهنَّ ال يضر   الكالم إلى اهلل تعالى أربع  

ـر  ويف ، «واهلل أكبر ،اهلل : من القرآنِ  رآن أربع وهنَّ الق   الكالم بعد   أفضل  »  آخر أثي

  .«رواهلل أكب ،وال إله إال اهلل والحمد هلل، ،اهلل بحانس  

 .«هبحان اهلل وبحمدِ ه: س  طفى اهلل لمالئكتِ الم ما اص  الك   أفضل  »  ويف أثر آخر

 ،سانِ ل  على ال فيفتانِ خ   لمتانِ ك  »  ملسو هيلع هللا ىلصير  ع  النبي ع  أبي هر «مممم الَص »ويف  

 .« العظيماهلل بحان  س  و ،هاهلل وبحمدِ  بحان  : س  بيبتان إلى الرحمنح   ،يزانقيلتان يف المِ ث  

 ،هللبحان ا: س  ن أقول  أل  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ¢ ع  أبي هرير  «صممح ِسي »ويف 

  .«مسلعت عليه الشَّ مما ط   إليَّ  حب  أ ،واهلل أكبر ،وال إله إال اهلل ،هلل والحمد  

  فضاع  كر الم  يف الذ   :الفصل السبعون                               

  ييريةي ع  ُج  «صممح ِسي »يف 
َ
م  ح كر   ـها بُ ِ  عن ن  خرجي  ملسو هيلع هللا ىلص أم اليؤِنم  أن النبي

 ما زلِت »  هقالي  ،مى وهي جالسة  ِا أل  بع ي  رجعي  ث َ  ،هاوهي يف ِسج ن  ،بحى الصُّ صيَ 

 كلمات   بع  أر كِ عد  ب   لت  لقد ق   :ملسو هيلع هللا ىلصهقال النبي  ،  يع قالت ك عليها؟التي فارقت   على الحال  

اهلل  بحان  س   ،هخلقِ  بحان اهلل عدد  س  ): تهنَّ لوزن   اليوم   منذ   لِت ت بما ق  ن  زِ لو و   ثالث مرات

 .«( هكلماتِ  داد  سبحان اهلل مِ  ،هِ عرِش  ة  ـسبحان اهلل زن   ،هِ نفِس  ىرض  

ى يي يدا يي  وبم ي  ،عيى اِرأ    ملسو هيلع هللا ىلصِع رايل اهلل  أيه دخلي »  اصوع  اع  ب  أبي وقَ   

 حان اهللسب) :هقال ،من هذا وأفضل عليِك  ك بما هو أيسر  ـر  أخب أال  هقال به ُح سب  صى تُ أو حي 

 ،لكذ ما بين   اهلل عدد   سبحان   ،يف األرضِ  ما خلق   اهلل عدد   سبحان   ،يف السماءِ  ما خلق   عدد  

ثل هلل مِ  والحمد   ،ثل ذلكوال إله إال اهلل مِ  ،ثل ذلكواهلل أكبر مِ  ،ق  ـما هو خالِ  اهلل عدد   سبحان  

  .(1)قال  ح يث حس ورِذي رواه أبي داود والت  ، «ثل ذلكة إال باهلل مِ ول وال قوَّ وال ح   ،ذلك
                                                 

 (.101م عيمه )صتقَ م الكّل (1)
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 ةش  ح  له و   ل  ص  ن ح  م  قال لِ ـفيما ي   :الفصل الحادي والسبعون

 ملسو هيلع هللا ىلصى إلى رايل اهلل  اشتكي رجّل   أنَ »  ب  عازب ع  الرباءن  «ربا يعج  الوَ ُِ »ينا يف و  رُ 

 السمواِت  ت  ل  لَّ ج   ،وحوالر   رب المالئكةِ  ،وسد  ك الق  لِ الم   قل: سبحان  )  هقال ةي شي ح  اليي 

  .(1)«شةي ح  اهلل عنه اليي  هأذهبي   هقالدا الرجُل  (،وتة والجبر  واألرض بالعز  

 اا جديد  ثوب   س  ه إذا لبِ ل   قال  ـه أو ي  كر الذي يقول  يف الذ   :ثاين والسبعونالفصل ال

اه ايَ  اثيب   ج َ إذا ااتي  ملسو هيلع هللا ىلصكان رايل اهلل »   ري قال  ع  أبي اعم  الخُ ري ض  ع  أبي يي 

ن ك مِ أسأل   ،يهـنِ ـسوت  ك   أنت   الحمد   لك   اللهمَّ )  يقيل ا أو عياِة  ا أو إزار  قيمص   ،باايه

  .«له نع  ما ص   وشر   ،هبك من شر   وأعوذ   ،له نع  ير ما ص  وخ   ،هيرِ خ  

 ،اـه ثيب  ه  عيى صاحبن أى أح ُ إذا ري  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  أصماُب    وكاني أبي يضر  قالي 

 .ذكره البمدقي  ،«اهلل تعالى ُف خين يُ وي  يبيتُ »  قال

ُِ وع  اي   : ال  فقا ثوب   س  بمن ل  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصعاذ ب  أيس ع  أبمه أن رايل اهلل دل ب  

م من فر له ما تقدَّ غ   ،(ةول مني وال قوَّ ير ح  ن غ  نيه مِ ق  هلل الذي كساين هذا ورز   الحمد  )

  . «رذنبه وما تأخَّ 

 جرعند رؤية الف   قال  ـفيما ي   :الفصل الثالث والسبعون

بي ع  أ ،ع  أبمه ،ل ب  أبي صالحمدع  ُا  ،ع  ايميان ب  بّلل ،به  روى اب  وي 

 ع سامع  مَّ س  )  قال ، ا له الاجرـي ر هباي إذا كان يف اي ملسو هيلع هللا ىلص ايل اهلل كان ر»  هرير  قال

 (، من النارا باهللعائذ   ،علينا ل  فِض أ  ا ف  ـن  ـب  احِ نا ص  ـربَّ  ،ن بالئه عليناس  وح   تهِ اهلل ونعم   بحمد

  .ِسي  صممح عيى شرطن  هذا إاناد   ،«هُ ـهبا صيتي  ويرهعُ  ،ذلك ثّلث ِرات يقيُل 

عاطي ما ت  يف  هدبعد بذل الج   ،دروالق   سليم للقضاءِ يف التَّ  :بعونالفصل الرابع والسَّ 

 به من األسباِب  ر  ـمِ أ  

 ى ائ ائ    ى   ې ې ې   ۉ ۉ ې ۅ ۅ  ۋ ۋ   }قال تعالى   

                                                 
، وق  تاَرد هبذا الم يث، قال الماهظ اب  حجر يف  (1) جديل     (4/128) «يتائج اخأهكار»يف إاناده ديرِك ب  عيرو، وهيِ 

 عيمه بالنَـكار  يف «وان ه لعمف، هذا ح يث غريب»
ُّ
 (.2/26) «ِمزان اّلعت ال» ، وحك ي الذهبي
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جئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 قعي ولي كان كذا وكذا ليا )  ديا بالقائيم  ه أن يتشبَ بمايه عبادي ندى ُا ه ،{حئ مئ ىئ 

 (.ّلههه بخن ضاؤُ قي 

 .«الشيطانِ  عمل   فتح  و ت  فإن اللَّ  ،وواللَّ  اك  وإيَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  

 نإلى اهلل من المؤم وأحب   ،ي خير  القو   المؤمن  »  ملسو هيلع هللا ىلصوقال أبي هرير    قال النبي   

 ابكوإن أص ،زعجِ باهلل وال ت   ن  عِ واست   ،كع  ـعلى ما ينف   احرص   ،خير ويف كلٍّ  ،عيفالضَّ 

 ،(فعل   اهلل وما شاء   ر  د  ـق  )ل : ولكن ق   ،(كان كذا وكذا كذا لو أين فعلت  )ل: شيء فال تق  

 .رواه ِسي   ،«عمل الشيطانِ  فتح  فإن لو ت  

 »  يف ب  ِالكوع  عي 
َ
 هقال اليي  ،يم ُج ى بم  ري قضي  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي

ُّ
  ا أدبرعيمه ليَ  قضي

ك ليولكن ع   ،جزعلى الع   ن اهلل يلوم  إ»  ملسو هيلع هللا ىلصهقال النبي  (،اليكمل ع ي حسبنا اهلل وين )

 .(1) «(الوكيل عم  ـاهلل ونِ  حسبي  ): لـفق   ،ك أمر  ـفإذا غلب   ،سي  بالك  

  ِن  علي ه أن ياوأِري  ،هُ ه وّل يناعُ ِا يضرُّ  ريان القضاءن عن  جي  أن يقيلي  ملسو هيلع هللا ىلصهندى النبي   

 حي )  قال ،ضاءُ القي  هُ جزي أع   هإن   ،نى له عنهُ ِا ّل غن  بن ابااخأي 
ي
إذا ه ويع  اليكمل(، اهلل سبي

 حي )  قال
ي
ِي اخأاباب قالي   ي ِن به  ري ِن ي ِا أُ عاطن بع  تي  (اهلل سبي عل ان هايتاع بال ،مييد  دا وهي 

ِي  ؛وقالدا اخأابابي  تركي و زي ـجي إذا عي و ،يلوالقي  دا ضت  ـالتي اقتي  اخأابابن  برتكن  يم  يُ قالدا وهي 

  .به ِري ِا أُ    هعلي دا ليياعي  الكييةُ  هُ ع  هي  تناي  ،╡اهلل  حكيةُ 

 نهاع نى للمرءِ ال غِ  ه  ـاتِ ذ  وتعو  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  دعيةِ أ  من ع وامِ يف ج   :الفصل الخامس والسبعون

 .«ِا بم  ذلك عُ وي ي  ،ِ  ال عاءن  عي ياِن الجي  مبُّ يُ ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي »  قالت عائشة

 إ ي اليد َ )  ا له يقيُل ابن   ا ايعي اع    أنَ »  وغمرهيا ،«النسائي» و «سن اليُ » ويف  

يدا(؛ هقال اع  دا واّلان وكذا وكذا، وأعيُذ بك ِ  النَار وأغّللن  دارهي وغُ  ك الجنةي أاألُ 

  يقيل ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  وإ ي ايعُت  ،كثمر ا وتعيذت ِ  شر  ا كثمر  اهلل خمر   لق  األتي   ¢

                                                 
ده، واهلل أعي .«امف  ّل أعرهُـهُ » ِيع ان، وقال النسائي تاَرد به امُف الشاِي ع  خال  ب   (1)   ، هيثُيُه ّل ُيمتييُل تارُّ
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 ،هر كي  مك ِ  الخي اليد  إ ي أاألُ )  ك أن تقيلي بس  وبمي  ،«ون يف الدعاءِ يعتد   قوم   سيكون  »

 .«( يي ِنه وِا ل  أع   ِا عييُت  ،هكي   بك ِ  الشر   وأعيذُ  ، يي ِنه وِا ل  أع   ِا عييُت 

 الن كان ِ  دعاءن »  ع  اب  عباس قال «ان  النسائي»و «اإلِام أحي  سن ن ُِ »ويف  
 
 بي

 ،عليَّ  ر  مك  لي وال ت   ر  ـوامك   ،ليَّ ر ع  نص  ين وال ت  ر  وانص   ،ن عليَّ عِ ي وال ت  أعن   رب    )ملسو هيلع هللا ىلص

، اـت  خبِ م   لك   ،اـاب  رهَّ  لك   ،اار  ذكَّ  لك   ،اار  شكَّ  اجعلني لك   رب   ،ى عليَّ ين على من بغ  ر  وانص  

 ،تيجَّ ت ح  ـب  ـوث ،تيعو  د   ب  جِ وأ   ،وبتيل ح  واغِس  ،وبتيل ت  ـتقبَّ  رب   ،اـنيب  ا م  اه  أوَّ  إليك  

 .صممح  هذا ح يث  ، «(صدرية يم  خِ ل س  ل  واس   ،د لساينوسد   ،قلبي دِ واه  

 هكنُت  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  خ مُ أي  كنُت »  أيس ب  ِالك قال   ح يثن ِن  «الصمممم » ويف 

 خلوالب   ،سلجز والك  والع   ،نز  والح   بك من الهم   اللهم إين أعوذ    )أن يقيلي  ه يكثرُ أايعُ 

 (.جالبة الر  ل  وغ   ،ني  ع الدَّ ل  وض   ،بنوالج  

  ¢ رق ع  زي  ب  أي  «صممح ِسي »ويف 
 
ين إ اللهمَّ »  يقيُل أيه كان   ملسو هيلع هللا ىلص ع  النبي

 نفسي آِت  اللهمَّ  ،ذاب القبروع   ،مر  واله   ،خلبن والب  والج   ،لس  جز والك  بك من الع   أعوذ  

بك من قلب ال  إين أعوذ   اللهمَّ  ،والهاها وم  ولي   ، أنت  اهان زكَّ م   خير   ها أنت  زك  و ،واهاتق  

  .«لها ستجاب  ال ي   ودعوة   ،نفع ي  لم الوعِ  ،شبعال ت   س  ونف   ،خشعي  

 اللهمَّ )  يف صّلته كان ي عيملسو هيلع هللا ىلص اهلل  أن رايلي »  ~ ع  عائشةي  «الصمممم »ويف 

 بك من فتنةِ  وأعوذ   ،جالسيح الدَّ الم   بك من فتنةِ  وأعوذ   ،بك من عذاب القبر إين أعوذ  

  ِا أكثر ِا قائل  له هقال (، رمغ  ثم والم  أ  ن الم  بك مِ  إين أعوذ   اللهمَّ  ،حيا والمماِت الم  

  .«(فخل  فأ   د  ع  وو   ،ب  ذِ فك   ث  حدَّ  م  رِ إذا غ   جل  إن الرَّ ) :قال رم؟غ  ِ  اليي  تستعمذُ 

اللهم إين أعوذ )  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كان ِ  دعاءن »قال   ƒ ع  اب  عير «صممح ِسي »ويف 

 .«(خطكومن جميع س ،متكق  ـة نِ جاء  ن ف  ومِ  ،ل عافيتكحو  وت   ،تكعم  وال نِ بك من ز  

ر ِا  لمية القي  إن واهقُت  ،يا رايل اهلل»  يُت ـقالت  قُ  ع  عائشةي  «لرتِذيا»ويف  

 ح يث  قال الرتِذي، «(يعن   فاعف   و  العف تحب   و  ـعف   إنك   اللهمَّ )ولي: ق    ؟ قالأاأُل 

 .صممح
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عليكم »  أيه قال ملسو هيلع هللا ىلص يق ع  النبي ع  أبي بكر الص   «ِسن  اإلِام أحي »ويف  

 ،ارما يف النَّ وه   ،جورذب فإنه مع الف  اكم والك  ـوإيَّ  ،ما يف الجنةِ وه   ،ربِـال ق فإنه مع  بالصد  

 .«عافاةِ ا من الم  قين خير  ـبعد الي   رجل   فإنه لم يؤت   ،عافاة  وا اهلل الم  ل  وس  

 ا أحبَّ ـشيئ    ╡ئل اهلل ما س  »  قال ملسو هيلع هللا ىلصع  اب  عير ع  النبي  «صممح الماك »ويف 

 .(1)«سأل العافيةإليه من أن ي  

  ري ـكوذي 
 الان

ُّ
 رجل   جاءي »قال   ¢ أيس ب  ِالك ِ  ح يثن  «كركتاب الذ  » يف ريابي

 يت  ـطِ عفإذا أ   ،والعافية   اهلل العفو   تسأل  »  أهضل؟ قال عاءن ال ُّ  هقال  أيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي 

 .«تح  ذلك فقد أفل  

ُِ ليبمدقن  «عياتن ال َ » ويف     يلل يقبرُج  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  ِرَ »  عاذ ب  جبل قالي ع  

  قيُل ل يبرُج  وِرَ  (،ل العافية  فس   ،اهلل البالء   سألت  )  قال (،اليد  إ ي أاألك الصرب)

 ،ري ي الخموأيا أرُج  األُت   قال (؟عمةِ وما تمام الن  )  هقال (،عيةن الن   إ ي أاألك تيامي  اليد َ )

 .(2) (ةالجن ودخول   ،ارن النَّ مِ  الفوز   :عمةِ الن   تمام  ) :قال له

 اهلل كان رايُل »  قال ¢ ع  أبمه اخأشجعي ع  أبي ِالك   «صممح ِسي »ويف 

  .«(منيوارح   ،نيوعافِ  ،قنيز  وار   ،يندِ اه   اللهمَّ )  أن يقيلي    أاي ي ِي   ُ يعي  ملسو هيلع هللا ىلص 

 اللهمَّ »  يقيل ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل    ايعُت قال ¢ طا ر ب  أر  س  ع  بُ  «سن يُ ال»ويف 

 .«اآلخرةِ  بذاوع   ،نيازي الد  رنا من ِخ جِ وأ   ،هامور كل  ن عاقبتنا يف األأحِس 

وا ظ  ألِ »  ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي   ب  عاِر ع  ربمعةي   «صممح الماك »و «سن يُ ال»ويف  

 .يا عيمداُِ وداون  ،يهاُِ الزي   أي ،«(الل والكرامذا الج   ياــ:)ب

أيها  ونحب  أت »  قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رايلي »  ا ع  أبي هرير أيض   «صممح الماك »ويف  

  ،رككذا على ـأعنَّ  اللهمَّ )  يا رايل اهلل قال ،اليا  يع ـق عاء؟هدوا يف الدَّ ـجتـالناس أن ت

                                                 
ع» قال الرتِذيُّ يف (1) إّلِ   ح يث عب  الرحي  ب  أبي بكر القرشي،  هُ ـهذا ح يث غريب، ّل يعرهُ » (  3548) «الجِا

  .«...وهو ضعيف يف الحديثوهي اليكي الييمكي، 

جديل المالتاَرد به أبي ا (2) رد ب  ُثياِة، وهيِ   (.  3416لأللبا ي ) «السيسية الضعماة» . ايظر  ليي
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  .«(كن عبادتِ س  وح   ،كركوش  

  «الرتِذي»ويف 
َ
 .صّل    بر كل  دُ يف  دا ا أن يقيلي ى ِعاذ  أوصي  ملسو هيلع هللا ىلص وغمره أن النبي

 ي  حي  يفملسو هيلع هللا ىلص كنا ِع النبي »  ا ع  أيس قالأيض   «صمممه»ويف 
 ،يي  صقائ  يُ  ل  ورُج  ،قة 

ه ّل إل ،المي ي  لكي  ك بأنَ إ ي أاألُ  اليد َ )  عائههقال يف دُ  ،عاودي   ي تشدَ  ج ي واي  كعي هييا ري 

  ،رامّلل واإلك  ذا الجي  يا ،واخأرض  يع السيياتن ـبي  إّل أيتي 
ُّ
 هقال النبي (،يميا قمُّ  يا حي

 (.ئل به أعطىوإذا س   ،ي به أجاب  عِ الذي إذا د   ،األعظمه باسمِ  ت  أللقد س    )ملسو هيلع هللا ىلص

  قال لي قال ¢ ساد ب  أو  ا ع  ش َ أيض   «صممح الماك »و «سن اليُ »ويف 

: الكلماِت  ز هؤالءِ ـنِ ـفاك   ،والفضة   ون الذهب  ز  ـنِ ك  ـالناس ي   إذا رأيت   ،اديا شدَّ »اهلل  رايل

  كر  وأسألك ش   ،شدِ على الر   والعزيمة   ،يف األمر بات  ـإين أسألك الثَّ  اللهمَّ )
ن س  ح  و ،عمتكنِ

ك من ب وأعوذ   ،علمير ما ت  ن خ  وأسألك مِ  ،اـا صادق  ـولسان   ،اا سليم  ـوأسألك قلب   ،عبادتك

   .«(يوبم الغ  عالَّ  ك أنت  ـإنَّ  ،علمك لما ت  وأستغفر   ،علمما ت   شر  

 بد  عكم ت»  ملسو هيلع هللا ىلصقال له النبي  ¢ يزاعن نذر الخُ صم  ب  اليُ ُح  أنَ  «رِذيالت  » ويف

 ـغب  لر   د  ع  ـن ت  فم    قال ،يف السياءن  اوواح    ض،ة يف اخأرـبعة  اتَ قال  اي  ا؟إله  
 كتِ

ا هييَ  ،كنفعانِ ين ت  ك كلمت  مت  لعلَّ  ت  م  أما لو أسل    قال ،الذي يف السياءن   قال ،ورهبتك؟

 ي شرَّ نوقِ  ،يشدِ ني ر  ألهم   اللهمَّ ): قل  قال ،م يني الكييتي عي   ،قال  يا رايل اهلل ،أاي ي 

  .ح يث صممح، «(ينفِس 

 ،ريد أم  ى أرش  زم لي عل  واع   ،ينفِس  ي شرَّ ـقنِ  اللهمَّ »  «هصمممن »يف   ُ الماكن  وزادي 

وما  ،ما علمت   ،دت  وما تعمَّ  ،وما أخطأت   ،وما أعلنت   ،ر لي ما أسررت  اللهم اغفِ 

  .مممم الَص  ه عيى شرطن وإانادُ  ،«جهلت  

  دخلي »  قالت ائشةي ع  ع «صممح الماك »ويف 
َ
   هل ايعتن هقال ƒ أبي بكر عيي

ه يُ ي  عي يُ  ملسو هيلع هللا ىلص  كان عمسى ب  ِري  قال ؟  ِا هينمه؟ قيُت يي عيَ  دعاء   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ِ  رايلن 

 اللهمَّ )ضاه اهلل عنه: عا اهلل بذلك لق  فد   ،ان  ـي  د  ذهب  م جبل  ك  لو كان على أحدِ   أصمابه قال

 ، مامه  ـحيور   رةِ ـمن الدنيا واآلخح  ر   ،ينر  ـطض  دعوة الم   ب  جيم   ،الغم   ف  ـكاِش  ،الهم   فارج  
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 غ  ـت   فارحمني رحمة   ،نيم  رح  ت   أنت  
 .(1) «( واكن ِس م   يني بها عن رحمةِ ـنِ

 اللهمَّ »  ربه    ِميَ    هذا ِا األي ملسو هيلع هللا ىلصع  النبي  ا ع  أم اييةي أيض   «صمممه»ويف   

 ير  وخ ب،الثوا وخير   ،العمل وخير   ،جاحير النَّ وخ ،عاءِ الد   وخير   ،المسألةِ  إين أسألك خير  

 لـوتقبَّ  ،وارفع درجتي ،ق إيماينـوحق   ،وازينيل م  ـوثق   ،نيـتـب  ـوث   ،ماِت الم   وخير   ،الحياةِ 

طِـيئتي،  التي، واغفر خ  رجات الع لى من الجنِة، آمين. ص   وأسألك الدَّ

و هم  تواوخ   ،يرالخ  اللهم إين أسألك  ف واتِـح   ،هـه وباطن  ر  وظاهِ  ،هه وآخر  وأولَّ  امع ه،وج 

 .آمين ،لى من الجنةِ الع   رجاِت والدَّ 

 ،وخير ما ظهر   ،ما بطن   وخير   ،وخير ما أفعل   ،يما آت ر  اللهم إين أسألك خي

 .آمين ،لى من الجنةِ الع   رجاِت والدَّ 

 ،قلبي ر  ه  ـط  وت   ،أمري ح  صلوت   ،ريوز   ضع  ـوت   ،كريذِ  أن ترفع  أسألك إين  اللهمَّ  

 آمين. نةِ لى من الجالع   رجاِت وأسألك الدَّ  ،لي ذنبي وتغفر   ،لي قلبي ر  نو  وت   ،فرجي ن  حص  وت  

ويف  ،يوحِ ويف ر ،ويف بصري ،يـويف سمعِ  ،يلي يف نفِس  بارك  أن ت   اللهم إين أسألك

لقي،يلقِ خ    ،اتينل حسـملي وتقبَّ ويف ع   ،ويف مماتي ،حيايويف م   ،أهليويف  ، ويف خ 

 . «آمين ،لى من الجنةِ الع   رجاِت وأسألك الدَّ 

 ،جرالاي  بصّل ن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا رايُل عنَ  أبوأي »  عاذ قالُِ  ا ِ  ح يثن أيض   «صمممه»ويف 

ه، اَف خى بنا ههصيَ  ،خرجي  ث َ  ،نا الشيُس  ركي حتى كادت أن تُ   أقبلي صرفي هايث   يف صّلتـن

ليلتي  يف يت  : إين صلَّ بطأين عنكم اليوم  أما خبركم أ   ،مك  على مكانِ   هقال ،عيمنا بيجده

ـت نيثم  ،هذه ما شاء اهلل : أن قلت منيفأله   ،تبارك وتعالىربي  فرأيت   ،ني فنمت  يع ملك 

 وأن ،المساكين وحبَّ  ،المنكراِت  وترك   ،الخيراِت  وفعل   ،اللهم إين أسألك الطيباِت )

 ،ونمفت   ير  منها غ ني إليك  ـفنج   ك فتنة  قِ يف خل وإذا أردت   ،نيلي وترحم   وتغفر   عليَّ  تتوب  

بنيمل ع   وحبَّ  ،كحب  ن ي  م   بَّ وح   ،كبَّ اللهم وأسألك ح   منا عي ث  أقبلي  (،كـإلى حب   ي ـقـر 

  ،را يـبوالوَ  ،رِذيت  ـورواه ال ،«حق   فإنهنَّ  ،نَّ وه  وادرس   ،نَّ موه  علَّ ت  »  هقال ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل 

                                                 
رتوك الم يث، واتُّد  باليلع والكذب (1)  (.1/572) «ِمزان اّلعت ال» . ايظر  يف إاناده المك  ب  عب  اهلل اخأييي،ِ 
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  .خرأُ  وغمره  بألااظ   ،واب  خزيية

ني ع  ـن  ق   اللهمَّ » :يي عُ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »ا ع  اب  عباس قال  أيض   «صممح الماك »ويف 

 .«يرلي بخ   غائبة   على كل   ف  واخل   ،وبارك لي فيه ،قتنيبما رز  

 ،نيمتعني بما علَّ اللهم انف  »  كان يقيُل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رايل اهلل   ع  أيس ب  ِالك  وهمه 

 .«به عنينف  ت  ا قني علم  وارز   ،عنيمني ما ينف  وعل  

 إين اللهمَّ )  هبذا ال عاء يي ـها أن ت عُ أِري  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رايلي »   ا ع  عائشةي وهمه أيض    

كل ه،   من الشر   بك   وأعوذ   ،منه وما لم أعلم ما علمت   ،ه عاجله وآجلهير كل  أسألك من الخ  

ول أو إليها من ق   ب  رَّ ـا قوم ،وأسألك الجنة   ،منه وما لم أعلم ما علمت   ،عاجله وآجله

ب  وما ق ،بك من النار وأعوذ   ،عمل  ير ما سألك  وأسألك من خ   ،ول أو عملإليها من ق   ـرَّ

ر  ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك  ،ملسو هيلع هللا ىلص ك محمدك ورسول  عبد   منه وأعوذ بك من ش 

  .«(اشد  ر   ه  ـت  ـب  ـعاقِ  مر أن تجعل  ن أ  لي مِ  وأسألك ما قضيت  ، ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

ن أ إين أريد  »  مر هقال لهالخي  ى ايياني أوصي  ملسو هيلع هللا ىلصع  أبي هرير  أن رايل اهلل   هوهم

: ق ل ر،يف الليل والنها و بهنَّ وتدع   ،إليه فيهنَّ  ب  رغ  وت   ،الرحمن ن  هأل  س  ت   ك كلمات  أمنح  

 رحمة  و ،الحف   ه  ا يتبع  ـونجاح   ،لقن خ  س  ا يف ح  ـوإيمان  ، يف إيمان اللهم إين أسألك صحة  )

   .(1) «( امنك ورضوان   ومغفرة   وعافية   ،منك

 ت  أن اللهمَّ )  عياتن ال َ  ي هبؤّلءن أيه كان ي عُ »  ملسو هيلع هللا ىلصايية ع  النبي  ا ع  أم  وهمه أيض  

 ـدابَّ  كل   بك من شر   أعوذ   ،بعدك ر ال شيء  اآلِخ  وأنت   ،قبلك ل ال شيء  األوَّ 
ا هناصيت   ة 

 ،قرة الف  تنـومن فِ  ،نىـتنة الغِ ـومن فِ  ،ب القبرومن عذا ،سلبك من الثم والك   وأعوذ   ،بيدك

 األبيض الثوب   يت  ـكما نقَّ  ،طاياقلبي من الخ   ق  ـن همَّ لال ،رمغ  أثم والم  بك من الم   وأعوذ  

  .«(غربوالم   بين المشرِق  دت  كما بعَّ  ،طيئتيد بيني وبين خ  اللهم بع   ،نسمن الدَّ 

 ىأيه صيَ  :¢ار ب  ياارع  عيَ   اأيض   «صممح الماك »و، «ِسن  اإلِام أحي »ويف 

  ِ  تد َ ـايع اهلل همدا ب عيات   قال  لق  دعيُت ه ،هقمل له يف ذلك ،همدا جزي أو   صّل   

                                                 
ايف إاناده عب  اهلل ب  اليلم  التجمبي، لعمف الم يث، ويف اإلاناد ا (1)  (.2911) «ضعماةالسيسية ال» . ايظر  يقواع  أيض 
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 الحياة   ي ما علمت  ينـأح ،لقك على الخ  درتِ وق   ،يبك الغ  بعلمِ  اللهمَّ )  ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل 

ا لي، ،ا ليخير    ،شهادةِ يب والك يف الغ  ـوأسألك خشيت   اللهمَّ  وتوفَّني ما علمت  الوفاة خير 

ألك وأس ،نىـوالغِ  قرِ يف الف   وأسألك القصد   ،ضىضب والر  يف الغ   الحق   وأسألك كلمة  

 رد  وأسألك ب ،ضاءضا بعد الق  وأسألك الر   ،نقطعـين ال ت  ع   رة  وأسألك ق   ،دا ال ينف  نعيم  

ر يك من غ  إلى لقائِ  وأسألك الشوق   ،هكظر إلى وجِ ة النَّ وأسألك لذَّ  ،يش بعد الموِت الع  

  .«(هتدين م   داة  واجعلنا ه   ،اليمان نا بزينةِ ـزيَّ  اللهمَّ  ،ةلَّ ِض م   تنة  ـوال فِ  ،ةرَّ ِض اء م  ضرَّ 

   ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل    دعاءن كان ِن »  قال ا ع  اب  ِسعيدن أيض   «صممح الماك »ويف  

 ، والغنيمة  إثم من كل   المة  والسَّ  ،كمغفرتِ  وعزائم   ،كرحمتِ  وجباِت إنا نسألك م   اللهمَّ )

 .(1)«(من النار والنجاة   ،بالجنةِ  والفوز   ،رٍّ ــب من كل  

 ،اظني بالسالم قائم  احف   اللهمَّ »  يأيه كان ي عُ  ملسو هيلع هللا ىلصا ع  رايل اهلل وهمه أيض    

 اللهمَّ  ،اد  ا حاِس ت بي عدو  شمِ ـوال ت   ،اد  ـظني بالسالم راقِ ا واحف  ظني بالسالم قاعد  واحف  

   «زائنه بيدكخ   شرٍّ ك ل  بك من  وأعوذ   ،بيدك ه  ـزائن  خ   ير  خ  ك ل  إين أسألك من 

ين ع  بص  إلب إال بين ما من ق  »  يقيل ملسو هيلع هللا ىلصرايل اهلل  ايعُت   يعانياس ب  اي وع  النَ 

يا »  يقيل ملسو هيلع هللا ىلصوكان رايل اهلل ، «هـأزاغ   وإن شاء   ،هـأقام   إن شاء   ،حمنمن أصابع الرَّ 

 ،اـأقوام   يرفع   ،╡حمن الرَّ  بيدِ  والميزان   ،كـقلبي على دينِ  ثـب ـتالقلوب  ب  ل  ـق  م  

والماك  يف  ،رواه اإلِام أحي  ،صممح   ح يث   ،«وم القيامةِ ـآخرين إلى ي   ويخفض  

 . «صمممه»

ه كان عن  -ا ِجيس   جيُس أيه ل  يك  يي »  ا ع  اب  عيرأيض   «صممح الماك »ويف  

، وما أسررت   ،رت  وما أخَّ  مت  اللهم اغفر لي ما قدَّ )  ّل قالإ -أح  أو ل  يك    وما أعلنت 

 به بيني وبين   ول  ح  ك ما ت  ـني من طاعتِ اللهم ارزق   ،يبه من   أعلم   وما أنت   ،ما أسرفت  و

به  ن  هو  قين ما تـوارزقني من الي   ،كغني به رحمت  بل  ك ما ت  تِ ـشيوارزقني من خ   عِصيـتِك،م  

عل اج اللهمَّ  ،يمن   علهما الوارث  واج   ،صريـمعي وب  وبارك لي يف س   ،الدنيا ئب  مصا عليَّ 

                                                 
رتوك الم يث (1)  يف تيخمصه لييست رك ) يف إاناده ُحيم  اخأعرج الكييف وهيِ 

ُّ
 (.1/534كيا قال الذهبي



 

 

164 

 غ  وال مبل ،يهم   وال تجعل الدنيا أكبر   ،ن عاداينرين على م  وانص   ،لمنين ظ  أري على م  ـث  

كان )  قالـير هاب  ع ل عند َ ـئن هُس  ،(نيـرحم  ـن ال ي  م   ط عليَّ سل  ال ت   اللهمَّ  ،لميعِ 

   .«(ِجيسه هب َ  يخت ُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رايُل 

كيا و ،ىرلي ـربنا ويي  بُّ من كيا يُ  ،ا همهارك  بُِ  ـب ام  ـا طحي    ،العاليم  هلل رب   والمي ُ 

لء ِا ـوِن  ،لء ِا بمندياـوِن  ،هلء أرلن ـوِن  ،هـواتن ايلء اي ـِن  ،جّلله وعز   رم وجدهن نبغي لكي يي 

  شاءي 
 وع دي  ، ونه الماِن  ي ِا حين  ع دي  ،ىوّل ياني  بم ُ ـوّل يي  عُ ا ّل ينقون حي    ،يء بع ُ   شي ِن

، تهـيَ رن ـه ِ  بي ـتمري ـوخن ،ه ين ه ورُا ـ  أيبمائن ى اهلل عيى خاتي وصيَ  ،ييني كره الغاهن ل ع  ذن ـاِا غي 

ُِ  ، ىح أبياب الدُ هاتن  ،بادهبمنه وبم  عن  مرهن ـان واي  ،مهح  عيى وي  منهن ـِن وأي  ِ   خرج الناسو

ُِ  الذي بعثهُ  ،زيز الميم ن ـالعي  رهب  إلى صراطن  بإذنن  ،يرإلى النُّ  يياتن الظُّ   ،اـادي  نلإلييان 

 ل  وع  ك ،ار  ـآِن  ِعروف   وبكل   ،ام  ـعم  داعن النَ  وإلى جناتن  ،استقم  هادي  اليُ  راطن وإلى الص  

ِي هأح   ،اـنكر ياهم  ُِ   ،داشتاتن   ف بمندا بعـوألَ  ،يياهتابع  ظُ به ها ياري وأي  ،ياهتاما به القييب بع  

عالى يف اهلل ت وجاه ي  ،المسنةن  يعظةن واليي  بالمكيةن  ِ  ربه صمر   عيى بي  ╡ه عا إلى اهلل 

 ،ارويس يف اخأق  الَش  ه امر ي ـت دعيتُ وااري  ،له ريكي شي ّل  هُ وح ي    اهللُ بى عُ حتَ  ،هجدادن  حَق 

 وجيمعُ  هوِّلئكتُ   ╡اهلل ى وصيَ  ،دارمل والنَ اليَ  غي الذي ارتضاه لعباده ِا بيي  هُ ـدينُ  غي وبيي 

 .اسيمي    تي وايَ  ،عا إلمهودي  ،ف باهلل تعالىكيا عرَ  ،ه عيمهخيقن 
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 الصفحة الموضوع

 5 مقدمة املعتني

 7 مقدمة املصنِّف

 10 شيئنيحتصل  بالقلب  استقامة   يف أن فصل  

 16 يف عالمات تعظيم األوامر املناهي فصل  

 29 فصل  يف أنَّ القلوب ثالثة

 31 فصل  يف بيان فضل الصيام

دقةفصل  يف ب  37 يان فضل الصَّ

كر والذاكرين  43 فصل  يف بيان فضل الذِّ

كر، وذكر  كر تعداد  فوائد الذِّ  94-48 ثالثة  وسبعني فائدة للذِّ

 101 ذكر فصوٍل متعلِّقة بفقه األذكار

 101 بيان أن الذكر عىل نوعني

كر أفضل من الدعاء  103 بيان أن الذِّ

 105 لذكربيان أن قراءة القرآن أفضل من ا

 107 أذكار طريف النهار

 110 أذكار النوم

 113 أذكار االنتباه من النوم

 113 أذكار الفزع يف النوم والقلق

 114 أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو حيبُّها

 115 واخلروج منه أذكار دخول املنزل

 116 أذكار دخول املسجد واخلروج منه
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 الصفحة الموضوع

 116 األذانأذكار 

 118 الصالة استفتاحأذكار 

 120 ة بني السجدتنيسكوع والسجود واجللرالأذكار 

دأدعية   121 الصالة بعد التشهُّ

 122 بعد السالم من الصالةأذكار 

د الصالةصيغ    124 تشهُّ

 125 ملسو هيلع هللا ىلصالصالة عىل النبي  غصي

 126 االستخارةدعاء 

 126 الكرب والغم واحلزن واهلمأذكار 

 128 اجلالبة للرزق والدافعة للضيق واألذىاألذكار 

 129 التي تطرد الشيطاناألذكار 

فظ  به النِّعميف  كر الذي حت   130 الذِّ

كر عند املصيبةيف   130 الذِّ

يينيف   131 الذكر الذي ي دفع  به الدَّ

 131 سعة واللدغةالرقية من اللأذكار 

 132 دخول املقابرأذكار 

 132 االستسقاءأذكار 

يح إذا هاجتأذكار   133 الرِّ

 134 نزول الغيثأذكار سامع الرعد وأذكار 

 135 عند زيادة املطر واخلوف منهاالدعاء 

 135 عند رؤية اهلاللكر الذِّ 

 135 الصائم وعند فطرهأذكار 
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 الصفحة الموضوع

فرأذكار   136 السَّ

 137 ابةركوب الدَّ أذكار 

فرذكار أ  138 الرجوع من السَّ

 138 اهابلذكر عند انفالت الدابة أو استصعايف 

 138 عند دخول القرية أو البلدةالذكر 

 139 نزول املنزلأذكار 

 139 الطعام والرشابأذكار 

 140 الضيف إذا نزل بقومٍ ذكر 

الم يف   141 والردِّ عليهالسَّ

كر عند العطاس يف  142 الذِّ

 142 النكاح والتهنئة به والدخول بالزوجةأذكار 

 143 عند الوالدة، والذكر املتعلق بالولدكر الذِّ 

كر   144 عند صياح الديكة والنهيق والنباحالذِّ

كر   144 عند احلريقالذِّ

ارة   145 املجلسكفَّ

قال وي فعلما   145 عند الغضب ي 

كر   146 عند رؤية أهل البالءالذِّ

 146 عند دخول السوقالذكر 

ت رجل ه  يف  ر 
د   146 الرجل إذا خ 

ث رتيف   147 الدابة إذا ع 

 147 ود عي له هدية  ىهدمن أ   هقوليما 

ن أ ميط  عنه األذىي  ما   147 قال فيم 
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 الصفحة الموضوع

 148 يقال عند رؤية باكورة الثَّمرةما 

 148 يقال عند اإلعجاب باليشءما 

 148 رةـالفأل والطِّي  يف 

كر عند دخول اخلالء واخلروج منهيف   149 الذِّ

 150 الوضوءأذكار 

 151 صالة اجلنازةأذكار 

رى عىل لسانه ما ي سخط ربه يماذا   152 ╡قول من ج 

 153 تاب أخاه املسلمغايقول من ما 

 153 كسوف الشمس وخسوف القمر رأذكا

 154 يقول من ضاع منه يشء  ماذا 

 154 التسبيح باألصابععقد فضل 

 155 أحب الكالم إىل اهلل بعد القرآنبيان 

كر امل ضاعفيف   155 الذِّ

ن حصل له وحشة  ماذا   156 يقول م 

 156 لبس الثوب اجلديدأذكار 

 156 يقال عند رؤية الفجرفيام 

 156 للقضاء والقدر بعد بذل األسبابالتسليم 

ذاته ملسو هيلع هللا ىلصمن أدعية النبيِّ  جوامع  157 وتعوُّ

  

  

  

  

 

 


