
 



 

 5 فاستجاب لهم ربهم ..
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

إن احلمددهلل حن دمددهللس عيندد ونستغ عيندد عوذسغ عيوددشر ردد حن  دد   ددذع  
أيونس  ع   سنئ ت أعم لس غ    يههللس احن فهش امله هللغ ع   يضلل فال 
هددد له لدددتغ عأ دددههلل أن ا إلدددت إا احن عهدددهللس ا  دددذي  لدددتغ عأ دددههلل أن 

 .حممهلًلا عبهللس ع سشلت 
    يَن َآَمنُاا ا اَّا ُواا ا ال  ااََّ َحااا  َُّاَواَّ ااَّ  َتَن ََُّماا َُّن  ت ن  َتيَ ا ااُتم  يَااا يَيَاَهااا ال اا

 .]آل عمران[ ُمس   ُم َن 
يَا يَيَاَها الن اُس اَّا ُو ا رَب ُكاُم ال ا  خ َلَ َوُكام  م ان   َا  ا    عق ل تو ىل: 

ُهَماا ر َهااًن  نا  ِ  م  َهاا َوت َهَهاا َتبَا نا  َدة  َتَل َاَا م  َكث ياًرا َت  َسااً  َتاَّا ُوا ا ال  اََّ   َتاح 
َر َحاَم ت ن  ال  ََّ َكاَن َعَ ي ُكم  َرق يًبا   ]النسا [ ال   خ َََّساَ ُل َن ب َّ  َتاْل 

يَا يَيَاَها ال ا  يَن َآَمنُا ا اَّا ُوا ا ال  اََّ َتُق لُا ا قَاا  ًن َساد يًدا  عق ل تو ىل: 
غ   ر  َلُكم  ُذ ُ َبُكم  َتَمن  يُط ع  ال  ََّ َتَرُس َلَُّ فَاَود  * ُيص   ح  َلُكم  َيع َماَلُكم  َتياَ 

 .]اْلحزاب[ فَاَو فَا  وًا َعظ يًما 
 يما بعد: 

فإن أصهللق احلهلليث ك د   احن تود ىل عأهند  ا دهلله هدهلله حممدهلل 
   (1)عكل حمهللثة رهللعة عكل رهللعة ضاللة عكل ضاللة يف الس. 

                              
 – 868 –( 2/595أخذجدت  ندل) ) هذس خطبة احل جة اليت ك ن يبهللأ هبد  السد  ( 1)

عالسنددددددددددددددد     – 1115 –( 4/61عالرت دددددددددددددددذه ) 2118 - (2/259عأردددددددددددددددش لاعل )
 (. 595-1/512عأمحهلل ) 5228 –( 6/89)
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ض السدد و عقددهلل ع  هدد  فهددذس  سدد لة عدد  عبدد له عهنمددة ه ذهدد  رودد
 ف س      )  هب).

علقهلل رهللأت هذس الذس لة رششاههلل    قصص روض األيبن ء علنه) 
أفضل الصاله عأمت ال نلن) عالصدا رة الردذاو عال د روم  د) رإهند ن   

 خ مت الششاههلل رقصص    الشاقع املو صذ.
علقددددهلل ضدددددمست لخددددذ الذسددددد لة أهددددشال السددددد و يف الددددهللع ء ع دددددذع  

 ت عاألعق ت الشذعنة للهللع ء عتشجنه ت قبل الهللع ء.الهللع ء عللار
ل ل أن يسوع احن هب غ عترشن    األسب   القشية املؤثذه ر اتص ل 
رددددذ  الودددد ملمغ عال مندددد  ر لوقهلليددددةغ عيبددددذ الشددددذ  ردددد حن عالل ددددشء إلنددددت 
سبا يت. علقهلل اخ صذت يف سسهلل الششاههلل لنذعة الشصشل إىل الشد ههلل 

   أهلت إىل املصهلل .
 خل  و أسأل احن القبشل يف القشل عالوملعيف ا

 
 صالح بن راشد بن محمد اله يمل

 
 

* * * * 
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(1) 
 قصة  بي اهلل يي ب ع يَّ السالم

َْ يَر َحاُم  ق ل احن تو ىل:  ََ  رَب اَُّ يَ  اي َمس ان َي الَ اَر َتيَ  ا َتيَيَ َب ت ذ   َاا
نَا لَااَُّ َفَكَااا  نَا َماا ااَتَجبا  م يَن * فَاس  ااثا َ ُهم  الاار اح  َ  َااَُّ َتم  َُ َي نَااا اان  ُ اارت َتَآََّايا  ا ب ااَّ  م 

َمًة م ن  ع ن د  َا َتذ ك َر  ل   َعاب د يَن   .[38-38]اْل بيا :  َمَعُهم  رَح 
إن ه لثددة أيددش  رلندد) للمذضدده عيف ركذهدد   فددع ملندد ش  ا  دد ن 

عرلدد  أن أيددش  كدد ن لددت  دد  الددهللعا غ عاأليودد وغ عاحلددذ   دد ء ك دد  »
 ك ذ ع س زل  ذضنة ف ر ل  يف رل  كلت عرهب ع  لخذس ... عاألعال  

  ار ُل  أيش  علنت النالو يف جنهللس مبذض اجلذاو يف س  ذ رهلليت 
عمل يبق  ست سدلن) سدش  قلبدت علند يت يدذكذ هبمد  احن سدبا يتغ هد  إن 
الس و روهلل    ك يشا أقذ  إلنت ع فت أهل البلهلل ععضع يف  ر ن يف لخدذ 

ههلل حيسش إلنت سش  زعج تغ ك يدت تقدشو ردأ ذس هد  إ د  البلهللغ عمل يبق أ
اه  جدددت فأخدددذت ادددهللو يف البندددشت لرددد  تدددؤ   لدددت الطوددد و عالشدددذا  
علقهلل ك ن يد  احن أيدش  علندت الندالو   يدة يف الصدرغ ُيضدذ  ردت امل دل 
يف رل  ق ل يزيهلل ر   ننذه: ملد  ار لده احن أيدش  علندت الندالو ردذه   

يبق   ء لت أهن  الذكذ   ق ل: أمحدهلل      األهل عامل ل عالشلهلل عمل
أعطن ددا املدد ل عالشلددهلل فلدد) يبددق  دد  قلدد   ؛األ ردد   الددذه أهنددست إي

 وبة إا عقدهلل لخلدت رلد  فأخدذت رلد  كلدت  دا عفذ دت قلد  فلدن  
حيدددددشل رندددددا عرنسددددد   ددددد ء لدددددش يولددددد) عدددددهللعه إرلدددددن  ر لدددددذه صدددددسوت 

ش  الدبالء فلقد  إرلدن   د  رلد   سردذًاغ عقدهلل يد ل ردأي :ق ل غهنهللين
هدد  إيددت لبددث يف الددبالء سددبع سددسمغ عقنددل ثددال غ عقنددل  دد ين عشددذه 
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سسة ه  إن إرلن  ه عل إ شاء أيش  رشاسدطة صد هبنت يف أن يشدذ  
اخلمدددددذ فسهذاددددد  عقددددد ل علندددددت الندددددالو لصددددد هبنت كال رمددددد  عيو  رمددددد  

تسرددددذ  –احن  تلوسدددد –ع ددددذاررم  هددددذاو فق  دددد   دددد  عسددددهللس   إن إرلددددن  
ل لزعج ددددت قددددهلل يدددد ل سددددق) أيددددش  فددددإرا أ ال أن يددددرأ رصددددش ه يبنددددب فقدددد 

فلنأخدددذ رر رًددد  علنذمدددت ر سددد) صدددس) ردددا فدددالن فإيدددت يدددرأغ عي دددش  رودددهلل 
رلدد غ فق لددت رلدد  أليددش  فقدد ل قددهلل أتدد   اخلبنددثغ حن علدد  إن رددذأت 

فاهدذ عسهد  الدذزق فلمد   غأن أجلهلل     ة جلهلله فخذجدت تندوه علندت
لقددت  دد   ددوذه  قذيًدد  ا دد هلل علنهدد  رلدد  عخ فددت علدده أيددش  اجلددش  ه

فأعطشه  يو ً   ينبًد  ك د ًا فأتدت ردت  ؛فب ع ت لصبنة    رس ت األ ذاف
أيددش  فلمدد   لس أيرددذس عقدد ل  دد  أيدد  لدد  هددذا  ق لددت عملددت أليدد و 
فأيومشين فأكل  ست فلم  ك ن العهلل خذجت فطلبت أن تومل فل) جتهلل 

  رلدد  فالقددت أيًضدد  قذيًدد  فب ع ددت علدده تلدد  اجل  يددة فأعطشهدد  أيًضدد   دد
فق ل: عاحن ا أيومدت هد  أعلد)  د  أيد  هدش   غالطو و فأتت رت أيش 

فشضوت مخ  ه  فلم   أ   أسه  حملشقً  جدز  جزًعد   دهلليهلًلا فوسدهلل رلد  
م يَن  لع  احن عز عجل فقد ل:  َْ َير َحاُم الار اح   يَ  اي َمس ان َي الَ اَر َتيَ  ا

ااَ ا مُ  فقدد ل احن لددت:  ََ  ََ َب َتَشااَرابب ار ُكاا   ب ر ه   اا ف   نددل  غ َتَساالب بَااار 
أيددش  علنددت النددالو هبددذا املدد ء الددذه أ ددذس احن عددز عجددل رددت فو فدد س احنغ 

  .(1)«علقهلل  ل احن علنت   لتغ ععلهللس عنًس  ع  له)  وه)
فندد  لنددت أصددا   األ ددذاض عاملسرددشرم ي وهددشن  دد  قصددة يدد  احن 

 أيش  علنت النالو.
                              

 ]ر صذف[ 185-185غ ص 5ار  ك  غ إ  عنلغ تون  القذلن الوهن)غ ج (1)
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(2 ) 
 َّ السالمقصة ي    ع ي

ااد َر  قدد ل احن تودد ىل:  ااًبا َفظَاان  َين  لَاان   َاو  َُ ُمغَا   اا ََ َتَذا النَاا ن  ت ذ  َذ
ااَن  ُْ م  ََ ت   ااي ُكن اا َْ ُسااب َحاَ  ََ  ف ااي الظَُ َماااَل  َين  َن ت لَااََّ ت ن  يَ  اا َعَ ي ااَّ  فَانَااا

اَن ال غَام  تََكا َُ م  نَاا َنا لَاَُّ َتَ ج يا  َتَجبا  م ن يَن الظ ال م يَن * فَاس  اي ال ُمام  ََ  ُان ج   َ ل 
 .]س رة اْل بيا [

 -كددد ن يدددشي  علندددت الندددالو قدددهلل رو دددت احن إىل أهدددل قذيدددة ينسدددش  »
فهللع ه) إىل احن تو ىل فأرشا علندت عاد لعا  - عه  قذية    أ ض املشصل

علدده كودددذه) فخددذج  ددد  رددم أاهدددذه)  ع ضددًب   ددد) عععددهلله) ر لودددذا  
ونسة فل ل ت هبد) عخد فشا أن يعذقدشا    كب  ع قشو يف س غروهلل ثال 

فددد قرتعشا علددده  جدددل يلقشيدددت  ددد  رندددسه) ي خوودددشن  سدددتغ فشقودددت القذعدددة 
  أع لعهدددد  فشقوددددت علنددددت  غعلدددده يددددشي  علنددددت النددددالو فددددأرشا أن يلقددددشس

َم  قددد ل توددد ىل:  ؛فدددأرشا   أع لعهددد  فشقودددت علندددت أيًضددد  غأيًضددد  ََ َفَساااا
اااايَن  َح   ااااَن ال ُمد  أه عقوددددت علنددددت القذعددددة فقدددد و  ]الصااااافاَل[ َفَكاااااَن م 

يدشي  عجتدذل  د  ثن ردت   ألقدده يوندت يف البادذ عقدهلل أ سدل احن سددبا يت 
هشتً  يشق البا   ه   –فنم  ق لت ار   نوشل  –   الباذ األخضذ 

جد ء فدد ل ق) يددشي  هدم ألقدده يونددت  د  النددونسة فددأعهه احن إىل رلدد  
يددشي  لددن  لدد   ًمد  عا مشدد) لددت عهًمدد  فدإنحلاحلدشت أن ا تأكددل لددت 

 زقًدد  عإ دد  رطسدد  ترددشن لددت سدد ًس  قدد ل اردد   نددوشل: عكدد ن يددشي  علنددت 
النالو يف الم ٍت ثال : المة رط  احلشتغ عالمة البادذغ  عالمدة 
اللندددلغ عقددد ل ارددد   ندددوشل عارددد  عبددد و ع  اددد  يف رلددد  أيدددت رهدددب ردددت 
احلددشت يف البادد   يشددقه  هدد  اي هدده رددت إىل قددذا  الباددذ فنددمع يددشي  

َْ  احلصدددده يف قددددذا س فسدددد ل  يف الهلمدددد ت:  تنددددبن  َين  َن ت لَااااََّ ت ن  يَ  اااا
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اااَن الظ اااال م يَن  ُْ م  ََ ت   اااي ُكن ااا قددد ل عدددشف األعدددذا : ملددد  صددد    ُساااب َحاَ 

يددشي  علنددت النددالو يف رطدد  احلددشت ادد  أيددت قددهلل  دد ت   هددذ   جلنددت 
فلمدد  كذكددت سدد هلل  ر يددتغ   يدد ل  يدد     ااددذت لدد   ندد هلًلا يف 

مل يبلعدددت أهدددهلل  ددد  السددد وغ عقددد ل سدددونهلل رددد  احلنددد  البصدددذه:  شضدددع 
 رددث يف رطدد  احلددشت أ روددم يشً دد   عاادد  اردد  جذيددذ عقدد ل حممددهلل ردد  »

إسددا ق ردد  يندد   عمدد  ههللثددت عدد  عبددهلل احن ردد   افددع  ددشىل أو سددلمة 
لمااااا يراَ اهلل حااااب  »:  وددددت أردددد  هذيددددذه يقددددشل: قدددد ل  سددددشل احن 
لح َل ين ل َ تن َّخدش ي    في بطن الح َل يتحى اهلل تلى ا

لَّ لحًما تن َّكسر لَّ عظًما ف ما ا تهى بَّ تلى يسا ل البحار سامع 
مااا َاا او فااهللتحى اهلل تليااَّ فااي بطاان  :فوااال فااي   سااَّ ،ياا    حًسااا

تساابح تَاا  فااي بطاان  قدد ل: ،الحاا َل ين َاا ا َّساابيح َتاب البحاار
الح َل فسمعْ المالئكة َّسبيحَّ فوال ا: يا ربناا ت اا  سامع صا ًَّا 

هللرض غريبة قال: ذلاَ عبادخ يا    عصاا ي فحبساتَّ فاي  عيً ا ب
العبد الصاالح الا خ كاان يصاعد لاَّ  :قال ا ،بطن الح َل في البحر

فااا ع ا لااَّ عنااد  قدد ل:فااي كاال ياا م تلي ااة عماال صااالحو قااال:  عاام. 
اَ   ذلَ فهللمر الح َل فو فَّ في الساحل كما قاال اهلل َّعاالى:  َُ َت

 [181]الصافاَل:   َسو يمب 
َن   ة ذخ الناا ن تذ َاا  فااي بطاان الحاا َل َعاا...  :عقدد ل 

ااَن الظ ااال م يَن  ُْ م  ََ ت   ااي ُكن اا َْ ُسااب َحاَ  فإ ااَّ لاام يااد  بهاااا  ت لَااََّ ت ن  يَ  اا
 عاس الرت ددددددذه  «مساااااا م ربااااااَّ فااااااي شااااااي  قاااااا  تن اسااااااتجاب لااااااَّ

 .(1)عالسن   
(8 ) 

                              
 ]ر صذف[. 188-186ص5ار  ك  غ إ  عنلغ تون  القذلن الوهن)غ ج (1)
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 ْلم يبي َريرة َعا  الرس ل 
ىل ا سدالو عهدد  قد ل أرددش هذيدذه  ضدد  احن عسدت: كسددت ألعدش أ دد  إ

   أكذسغ فأتندت  سدشل   شذكة فهللعشم  يشً   فأ و ا يف  سشل احن 
إين كسددددت ألعددددش أ دددد  إىل  غعأيدددد  أرردددد . قلددددت: يدددد   سددددشل احن احن 

فدأل  احن أن  غا سالو ف أىب عل  فهللعشم  النشو فدأ و ا فند   د  أكدذس
 «ي َريارةال هام اَاد يم يبا»: يههلله أو أ  هذيذه فقد ل  سدشل احن 
فلمددد  جئدددت فصدددذت إىل البددد    فخذجدددت  ن بشدددذًا ردددهللعشه يددد  احن 

أه  –فنددموت أ دد  خشدد  قددهلل    – علددق  :أه –فددإرا هددش  دد ف 
فق لددددددت:  ر يدددددد  يدددددد  أردددددد  هذيددددددذه ع وددددددت  –صددددددشمم  علدددددده األ ض 

قد ل: ف   ندلت علبندت  –أه صدشت كذيد  املد ء  –خضخضة امل ء 
 ؛: يدد  أردد  هذيددذهت ق لددل عهدد غ عع لددت عدد  مخ  هدد  فو اددت البدد    

فذجودت  :أ ههلل أن ا إلت إا احن عأ ههلل أن حممهلًلا عبهللس ع سدشلت. قد ل
قلددت: يدد   سددشل  :قدد ل غعأتن ددت عأيدد  أرردد   دد  الوددذ  إىل  سددشل احن 

احن أرشدددذ قدددهلل اسددد     احن لعشتددد  عهدددهلل  أو أ  هذيدددذهغ فامدددهلل احن 
احن أن حيببددا أيدد  عأثددع علنددت عقدد ل خدد ًاغ قدد ل: قلددت يدد   سددشل احن أل  

: عأ ددد  إىل عبددد لس املدددؤ سمغ عحيبدددبه) إلنسددد . قددد ل: فقددد ل  سدددشل احن 
تيماااَّ تلاااى عبااااَذ  –يودددا أردد  هذيدددذه  –يااادذ َااا ا بَ ال هااام حباااُ عُ »

فمددد  ُخلدددق  دددؤ   يندددمع   عا  «الماااممنين تحباااُ تلااايهم الماااممنين
 .[8184]مس م يذاين إا أهبا 
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(8) 

 الجعد الباقرخ لعرتة بن يبي  َعا  الرس ل 
 ر ي اهلل عنَّ

أعطه عذعه ر  أ  اجلودهلل البد  ق  ليسد  ًا يشدرته  رل  أن الس  
رت   ه ف  رت  لت رت   تم فب   إههللاا  رهلليس  غ ف  ء رهلليس   ع د هغ 
فهللع  لت ر لركدة يف رنودتغ عكد ن لدش ا درت  الدرتا  لدذر  فندت. عيف  ندسهلل 

فردد ن  ؛فااي صاا وة يمينااَّ ال هاام بااارذ لااَّ»ا  دد و أمحددهلل أيددت قدد ل لددت: 
]مساااند  «يقددد  يف الرشفدددة عيدددذر  أ رودددم ألًوددد  قبدددل أن يذجدددع إىل أهلدددت

 .(1)[8/874يحمد 
(1) 

 ْل   بن مالَ  َعا  النبي  
 ر ي اهلل عنَّ

عدد  أيدد   ضدد  احن عسددت قدد ل جدد ءت   أ دد  أو أيدد  إىل  سددشل 
 عقهلل أز تا رسص  مخ  ه  ع لتدا رسصدوت فق لدت: يد   سدشل احن احن 

ال هام يكثار »: هذا أُين  ارا أتن   رت خيهلل   ف ل  احن لدت فقد ل 
. قد ل أيد   ضد  احن عسدت فدشاحن إن  د ي ك د  عإن علدهلله «مالَّ تتلدَ

 .]يلرهَّ مس م[ععلهلل علهلله لن و لعن عله دش امل  ة النشو. 

                              
-116القاطدد ينغ سددونهلل ردد  علدد  ردد  عهدد .  ددذع  الددهللع ءغ ع شايددع ا ج رددةغ ص (1)

118. 
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(4 ) 
 لعبد اهلل بن عباس  َعا  الرس ل 

 همار ي اهلل عن
 ضدددد  احن عسهمددد غ عهددددش يش ئدددذ  ددددالو اردددد  عبددد و  فقدددهلل لعددد  

فخدذج أفقدت السد و يف  «ال هم فوهَّ في الدين تع مَّ التهللتيل»فقد ل: 
الددهللي غ عأعلمهدد) ر ل أعيددلغ هدد   دد  الباددذغ لنددوة علمددتغ  ضدد  احن 

 عست.
(7 ) 
 ل نابغة الجعدخ  َعا  الرس ل 

 ر ي اهلل عنَّ
 ااا  ن ي »للس رعددة اجلوددهلله رقشلددت لددت:  فقددهلل لعدد   سددشل احن 

عك ن أهن  الس و ثعدذًا كلمد  سدقطت لدت سد  يب دت  غفُومَّذ   «اهلل فاذ
 .(1)لت أخذ 

(3 ) 
 َعا  عمير بن سعد ر ي اهلل عنَّ

 دددزعه تبدددش  أ دددذ املندددلمم رأخدددذ الودددهللهغ  عسدددهلل   أ ال الذسدددشل 
عالو دد لغ عي  هددزعنغ عيندد وهللعنغ عيف يددشو  دد  األيدد و كدد ن الودد  عمدد  

ألاء الصددداله يف املنددد هلل عقدددهلل ا ددد  ت  رددد  سدددوهلل ع  دددهلًلا إىل رن دددت رودددهلل
                              

 .122-126نقه ن لطذل الشنط نغ صالنلم نغ عبهلل الوزيز ر  حممهللغ سال  ال (1)
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يونت رط  وة  شذقة    صش  رذل املنلمم عتضان ه)غ  له  رونسندتغ 

 –عهدددش زعج أ دددت  –ع وهددد  رأريندددت ع ددد  كددد ل يندددمع اجلدددالو  ددد   دددع 
هددد  ايطلقدددت  ددد  فمدددت كلمدددة أيددد  ت صدددشا  الوددد  املدددؤ   إر  ودددت 

 دددذ  ددد    ددد  السبدددشه فدددسا   يقدددشل: إن كددد ن حممدددهلل صددد لقً  فنمددد  يدددهللع
احلم . ف ل وت عمد  إىل اجلدالو عقد ل: عاحن يد  جدالو  د  كد ن علده 
اهددذ األ ض أهددهلل روددهلل حممددهلل ردد  عبددهلل احن أهددب إي  سدد غ فأيددت لثددذ 
الس و عسهلله عأجله) يهلًلا عل غ علقهلل قلت  ق لة إن ركذم  فضا  غ 
عإن أخون هدد  خسددت أ دد ييتغ عأهلرددت يوندد  عليدداغ عقددهلل عز ددت علدده 

غ عأخددددرس مبدددد  قلددددت فردددد  علدددده رنسددددة  دددد  شل احن أن أ ضدددد  إىل  سدددد
مبددد   دددع  ددد   أ دددذ . ع ضددده الوددد  عمددد  إىل املنددد هلل عأخدددر السددد  

سل أهدهلل أصدا رت   عسهللسغ عأ  س  سشل احن ق  بد     اجلالو ر  سشيهلل ف س  
غ عجلدد  رددم يهلليددت يددهللعش اجلددالوغ ف دد ء اجلددالو عهنَّدد   سددشل احن 

عركذ لت  «نَ عمير بن سعدوما موالة سمعها م»: فق ل لت الس  
فمدد  توشهددت رشدد ء  غ دد  ق لددت: فقدد ل: كددذ  علدد  يدد   سددشل احن عافددرت 

إىل عم  فذأ  عجهت قهلل اهد ق  ر لدهللوغ     رل . عال وت الذسشل 
عالدددهلل ش  تسادددهلل   دددهلل ا ًا  ددد  عنسندددت ف نددد قه علددده خهلليدددت عصدددهلل س عهدددش 

ل علده يقشل: الله) أيزل عله يبن  رن ن    ترلمدت ردت ... اللهد) أيدز 
 يبن  رن ن    ترلمت رت.

فرز اجلالو عق ل: إن    ركذتت لد  يد   سدشل احن هدش احلدقغ عإن 
 ئت ك لوسد  ردم يدهللي غ عإين أهلد  رد حن إين  د  قلدت  دنًئ   د  يقلدت 

 ل  عم .
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فم  إن اي هه  د  هلودت هد  أخدذت عندشن السد و تس قدل عسدت إىل 
سةغ فوددددددذف النددددددرن عمدددددد  ردددددد  سددددددوهللغ هدددددد   شددددددنت  سددددددشل احن 

الصددددا رة إيددددت الددددشه غ فلز ددددشا أ دددد كسه)غ عسددددرست جددددشا هه)غ عارعا 
غ عهسدد  اهددذ اخلددشفغ عالشجددل ر لصددمتغ عتولقددت أرصدد  ه) ردد لس  

عله اجلالوغ عرهللأ ال له  عال ششق علده عمد غ عادل اجلمندع كدذل  
َيح   ُ ا َن ب ال  اَّ  َماا قَااُل ا  ف ال قشلت عدز عجدل:  ه  سذه ع  الس  

ار  َتلَ  اًرا  إىل قشلدت عدز عجدل:  َود  قَاُل ا َك  َماَة ال ُك   َُ َليا  فَاإ ن  يَاُت بُا ا يَا
با ُهُم ال  َُّ َعَ ابًا يَل يًما  ا يُاَع    .[78]الت بة:  َلُهم  َتت ن  يَاتَاَ ل   

ف  توددهلل اجلددالو  دد  هددشل  دد   ددع عكدد ل يسوقددهلل لندد يت  دد  اجلددز    
تدش  يد   سدشل احن ... ردل أتدش  عقد ل: ردل أ ال ودت إىل  سدشل احن 

... صدددهللق عمددد  يددد   سدددشل احن عكسدددت  ددد  الرددد ررم ... عهسددد  تشجدددت 
 غإىل الو  فإرا ل ش  الوذ  تبلل عجهت املشذق رسش  ا  د ن الذسشل 

تفاْ »يهللس الشذيوة إىل أريت عأ نره  رذفق عق ل:  فمهلل  سشل احن 
 .(1)«يذ َ يا غالم ما سمعْ، تصدقْ ربَ

(9 ) 
 ائَّع ى بع  يعد عا  الرس ل َ

يف  ردة عأ دذ أردش جهدل     رل  أن املشدذكم لرعا  سدشل احن 
عهش س جهلل فوول  روض القشو أن يضع سال اجلزع  رم ك و  الس  

صالتت  فع صشتت   لعد   رل  عقبة ر  أ   ونه فلم  قضه الس  

                              
 ]ر صذف[. 21-12غ ص4الب   غ عبهلل الذمح غ صش     هن ه الصا رةغ ج (1)
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هدب ثال   ذات فلمد   ودشا صدشتت ر «ال هم ع يَ بوريش» :علنه)

ال هام ع ياَ باهللبي ههال بان »عسه) الضا  عخد فشا لعشتدت   قد ل: 
َااام، تعتبااة باان ربيعاة، تشاايبة باان ربيعااة، تال لياد باان عتبااة، تيميااة 

قدد ل اردد   نددوشل: فشالددذه روددث  «باان ل ااع، تعوبااة باان يبااي معااي 
ر حلق لقهلل  أيت الذه  ه صدذعه يدشو ردهلل غ   ُسدابشا إىل  حممهلًلا 

عايددة: فأقندد) ردد حن لقددهلل  أيدد ه) صددذعه علدده القلنددبغ قلنددب رددهلل  عيف   
 .[8/1821]مس م رهلل  قهلل   م) الشم غ عك ن يشً   ه  ًا 

(11 ) 
 ع ى سراقة بن مالَ  َعا  الرس ل 

 ر ي اهلل عنَّ
يذيدددهلل أن يق لدددت عأرددد  رردددذ  ضددد  احن عسدددت؛ لرددد   حلدددق سدددذاقة رددد لس  

 سددشل احن  حيصددل علدده ليددة كددل عاهددهلل  سهمدد ؛ ألن قذيًشدد  جولددشا ملدد  يق ددل
  أع أسدذا  ليدة لردل عاهدهلل  سهمد غ فلادق  – ضد  احن عسدت  –عأر  رردذ

قدد ل: يدد   سددشل  – ضدد  احن عسددت  –ععسددهلل    لس أرددش ررددذ  سددذاقة ردد لس  
ال هاااام »فقدددد ل:  احن هددددذا فدددد  و قددددهلل حلددددق رسدددد  ف ل وددددت إلنددددت  سددددشل احن 

 ل عسدد خت يددهلل فددذو سددذاقة يف األ ض هدد  رلعددت الددذكب م. فقدد «اصاارعَّ
عجنددددت فذسددددتغ  سددددذاقة: يدددد   سددددشل احن ال  احن يغ فددددهللع  لددددت  سددددشل احن 

عكددد ن لخدددذ  ع جدددع خيوددد  عسهمددد غ فرددد ن أعل السهددد   ج هدددهلًلا علددده السددد  
بارقم  289، 281، 7/283]البخاارخ فاي ال اتح السهد    ندلاة لدت خيود  عسدت 

8914 ،8913 ،8911]. 
(11 ) 
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 ي م بدر َعا  الرس ل 
ملدد  كدد ن يددشو رددهلل  يهددذ  : ضدد  احن عسددت قدد لعدد  عمددذ ردد  اخلطدد   

إىل املشذكم عهد) ألد غ عأصدا رت ثال   دة عتندوة عشدذ   سشل احن 
القبلدددددة    دددددهلل  يدددددهللس ف ودددددل يه ددددد  رذردددددت:   جدددددالً ف سددددد قبل يددددد  احن 

ال هاام ي جااز لااي مااا تعاادَّني، ال هاام آَل مااا تعاادَّني، ال هاام تن »
فمد  زال  «اْلرضَّه َ َ َ العصابة من يَل اإلسالم ن َّعباد فاي 

يه دد  رذرددت  دد ًلا يهلليددت  ندد قبل القبلددة هدد  سددقه  لا س فأتدد س أرددش ررددذ 
أه   –فألقدد س علدده  سربنددت   ال ز ددت  دد  ع ا ددت عقدد ل: يدد  يدد  احن كددذا  

 س  ددددهللت   ردددد  فإيددددت سددددنس ز لدددد  ععددددهلل . فددددأيزل احن عددددز  –كودددد   
 عجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل: 

  َاَتَجاَب َلُكام  ي َتغ يُث َن رَب ُكم  فَاس  اَن ال َماَلئ َكاة  ت ذ  ََّس    اي ُمم ادَُكم  ب اهللَل ع  م 
ف يَن   َ  . [8/1838]مس م . فأ هللس احن ر ملال رة [9]اْل  ال:  ُمر 

ق ل ار  عب و: رنسم   جل    املنلمم يش ئذ يش هلل يف أثذ  جل 
   املشذكم أ   ت إر  ع ضدذرة ر لندش  فشقدتغ عصدشت الود  و يقدشل 

أ   دت فخدذ  ند لقًن  فسهدذ إلندت فدإرا هدش  أقهللو هندزعوغ فسهدذ إىل املشدذ 
قهلل خط) أيوتغ ع ق عجهت كضذرة النش  ف هضدذ رلد  أ،دعغ ف د ء 

صاادقْ ذلااَ ماان »فقدد ل:  األيصدد  ه فاددهلل  رددذل   سددشل احن 
]مسااا م فق لدددشا يش ئدددذ سدددبوم عأسدددذعا سدددبوم.  «مااادَ الساااما  الثالثاااة

8/1838-1831]. 
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(12 ) 
 ي م اْلحزاب  َعا  الرس ل 

يف  دددزعه األهدددزا  مخندددة أصدددس ف  حملددد  رشن لذسدددشل احن كددد ن ا
ه): املشذكشن    أهل  رةغ عاملشذكشن    قب  ل الودذ غ عالنهدشل  د  
خدد  ج املهلليسددةغ عرسددش قذيطددةغ عاملسددد فقشنغ عكدد ن  دد  هضددذ اخلسددهللق  ددد  

ثالثدددددة لافغ عقدددددهلل  الروددددد   عشدددددذه لافغ عاملندددددلمشن  دددددع السددددد  
ندسه) ق د ل إا  د  كد ن  د  عمدذع رد   هذًا عمل يرد  ر ه صذعا الس  

عل الو  ذه  ع عل  ر  أ  ي لب  ض  احن عست فق لت علد   ضد  احن 
 – 8/249]واَ المعااااَ عسدددتغ عكددد ن رلددد  يف الندددسة الذارودددة  ددد  ا  دددذه 

274] . 
ال هام منازل الكتااب، ساريع »علنه) فقد ل:  علع   سشل احن 

]البخااارخ مااع  «همالحساااب، اَاازم اْلحاازاب، ال هاام اَاازمهم تولاازل
. عأ سددل احن علده األهدزا  جسددهلًلا  د  الددذي  [811بارقم  7/814ال اتح 

ف ولدددت تقدددشض خنددد  ه)غ عا تدددهلل   ددد) قدددهلل ًا إا كوأتدددتغ عا يسبًددد  إا 
قلو تغ عا يقذ  ) قذا غ عجسهلل احن املال ردة يزلزلدش ) عيلقدشن يف قلدشهب) 

  .[8/278]واَ المعاَ الذعب عاخلشف 
يَا يَيَاَها ال   يَن َآَمُن ا اذ ُكاُرتا   ع َماَة ال  اَّ  َع َاي ُكم  ت ذ   ىل: ق ل احن تو 

ااا تََكاااَن ال  ااَُّ ب َمااا  ََ َهاااَ َّ ُكم  ُهنُاا َب فهلََلر َساا  َنا َع َااي ه م  ر يًحااا َتُهنُاا ًَا لَاام  ََّاَرت 
يًرا   .(1)]اْلحزاب[ ََّاع َمُ  َن َبص 

                              
 .115-118القاط ينغ سونهلل ر  عل  ر  عه .  ذع  الهللع ء ع شايع ا ج رةغ ص( 1)
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(18 ) 
 ُع ى عتبة بين يبي له َعا  النبي 

ااَ   ملدد  تددال   ع  أن السدد   ََ م  ت َذا  قدد ل ع بددة ردد  أ    َتالاان ج 
ال هم س    ع يَّ ك بًاا »:  ب كوذت ر لذه لي  ف هللىل فق ل السد  

فخدذج ع بدة  دع أصدا رت يف عد  إىل الشد و  غيودا األسدهلل «من كالباَ
ه  إرا ك يشا يف يذيقه) زأ  األسدهلل ف ولدت فدذا ص ع بدة تذتودهلل فقد ل 

 رت  دد  أه  دد ء تذتوددهلل فددشاحن  دد  ددد  عأيددت إا سددشاء فقدد ل إن أصددا
 غحممهلًلا لع  عل َّ ع   تُذل لت لعشه عا أصهللق  ست   ة فشضوشا الوش ء

فلدد) يددهللخل ع بددة يددهللس فنددت عهدد   القددشو أيوندده) مب دد عه) عجولددشا ع بددة 
عسددددطه) عيدددد  شا ف دددد ء األسددددهلل يشدددد)   عسدددده) هدددد  اي هدددده إىل ع بددددة 

عهددش رددرخذ   ددق أمل أقددل  :فقدد ل غىل لخددذ   ددقفهشدمت هشددمة أعصددل ت إ
 .(1) لر) إن حممهلًلا أصهللق الس و   ة
(18 ) 

 َعا  اهلل بصالح اْلعمال
ههللثس  أرش النم ن أخري   ونب ع  الزهذه ههللثا سد مل رد  عبدهلل 

يقدددددشل:  احن رددددد  عمدددددذ  ضددددد  احن عسهمددددد  قددددد ل:  ودددددت  سدددددشل احن 
اا  مماان كااان قااب كم حتااى يتتا » المبيااْ تلااى غااار ا ط ااا ثالثااة َر

فدل  َ فا حدرَل صخرة مان الجبال فسادَل ع ايهم الغاار فواال: 
ت اااااَّ ن ينجااااايكم مااااان َااااا َ الصاااااخرة تن ين َّااااادع ا اهلل بصاااااالح 

                              
 .122-126النلم نغ عبهلل الوزيز ر  حممهلل. سال  النقه ن لطذل الشنط نغ ص (1)
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يعمااالكم، فوااال رهاال ماانهم: ال هاام كااان لااي يباا ان شاايخان كبيااران 
تكنااْ ن يغبااا قب همااا يَااالً تمااانً فنااهلل  بااي ح ااُ شااي  ف اام ير  

اْ ع يهما حتى  اماا فح باْ له ماا غب قهاا ف هادَّهما  اائمين تكَر
ين يغباااا قب هماااا يَاااالً يت ماااانً ف بثاااْ تالواااد  ع اااى يااادخ ي تظااار 

ال هام تن  ،فاستيوظا فاربا غب قهماا ،اسيتواظهما حتى برق ال جر
كنْ فع ْ ذلاَ ابتغاا  تههاَ ف ارا عناا ماا  حان فياَّ مان َا َ 

ال تق :ق ل الس  الصخرة فا  رهْ شيًئا ن يستطيع ن الخرتا. 
َّهاا  اآللر: ال هام كا اْ لاي بناْ عام كا اْ يحاُ النااس تلاي فهللَر
عن   سها فامتنعْ مني حتى قدرَل ع يها قالْ: ن يحل لَ ين 
َّ   الخاَّم تن بحوَّ فتحرهْ من ال ق   ع يها فا صرفْ عنهاا 
تَااي يحااُ الناااس تلااي تَّركااْ الاا َُ الاا خ يعطيتهااا ال هاام تن  

حااان فياااَّ فا  رهاااْ كناااْ فع اااْ ابتغاااا  تههاااَ فاااافرا عناااا ماااا  
تقاال  :ق ل السد  الصخرة غير ي هم ن يستطيع ن الخرتا منها. 

م غياار رهاال  الثالااِ: ال هاام ت ااي اسااتهللهرَل يهاارا  فااهللعطيتهم يهااَر
تاحد َّرذ ال خ لَّ تذَاُ فثمرارَل يهاَر حتاى كثارَل مناَّ اْلما ال 
َ  تلاي يهارخ فو اْ لاَّ: كال  فجا  ي بعد حاين فواال: ياا عباد اهلل ي

مان اإلباال تالبوار تالغاانم تالرقياا فوااال: ياا عبااد  ماا َّاار  مان يهاارذ
بااي. فو ااْ: ت ااي ن يسااتهزذ بااَ فهلللاا َ ك ااَّ فاسااتاقَّ  ياهلل ن َّهااز 

ال هاام فااإن كنااْ فع ااْ ذلااَ ابتغااا  تههااَ  ،ف اام يتاارذ منااَّ شاايًئا
 .(1)«فافرا عنا ما  حن فيَّ فا  رهْ الصخرة فخره ا يما ن

                              
 .2111لبخ  هغ ك    ا ج  هغ  ق) احلهلليث البخ  هغ صان  ا (1)
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(11 ) 
 َعا  عمر ر ي اهلل عنَّ ع ى   سَّ

سددونهلل ردد  املنددنب  ضدد  احن عسددتغ أن عمددذ ردد  اخلطدد   ... عدد  
 ض  احن عست مل  يوذ     عغ أي خ ر ألرط غ   كشو كش ة    رطاد ء 
فألقه علنه  يذف  لاءسغ   اس لقهغ ع فع يهلليت إىل الندم ءغ   قد ل: 
الله) كرت سا عضووت قشيتغ عاي شدذت  عنديتغ ف قبضدا إلند   د  

لخ رع احل ددة هدد  يودد  فمدد ت  محددت احن  ضددنعغ عا  وددذ غ فمدد  ايندد
(1). 

(14 ) 
 النعمان يوسم ع ى ربَّ

... عددد  أ  ث ردددت رددد   دددهللال رددد  أعو  ضددد  احن عسدددت قددد ل: قددد ل 
السومدد ن ردد  قشقددل  ضدد  احن عسددت يددشو أهددهلل: اللهدد) إين أقندد) علندد  أن 

تن النعماان يقسام »: أُق لغ فألخدل اجلسدةغ فُق دلغ فقد ل  سدشل احن 
 .(2)«َر ف ود رييتَّ يطهلل في حظيرَّها ما بَّ من عراع ى اهلل، فهللب

(17 ) 
 َعا  المكرتب

... ع  أي   ض  احن عسدت قد ل: كد ن  جدل  د  أصدا    سدشل 

                              
 ]ر صذف[. 66احل فظ أ  الهللين غ   رش الهللعشه؛ كقنق حممهلل عبهلل الق ل  عط ءغ ص (1)
 .65املذجع الن رقغ  (2)
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ي  ددذ مبدد ل لددت علعدد س   د  األيصدد   يرددع أردد   ولددقغ عكد ن تدد جذًا احن 

يضدددذ  ردددت اوفددد قغ عكددد ن ي سدددًر  ع ًعددد  فخدددذج  دددذه فلقندددت لدددص  قسدددع 
قد ل:  د  تذيدهلل إىل ل د    غ د   ود  فدإين ق تلد  رنال  فق ل لدت: ضدع

 ددأي  ر ملدد لغ قدد ل: أ دد  املدد ل فلدد غ علنددت أ يددهلل إا ل دد غ قدد ل: أ دد  
إرا أرنتغ فذ ين أصل  أ رع  كو ت ق ل: صلَّ    رهللا لد غ ف شضدأغ   
صله أ رع  كو تغ فر ن    لع  ت يف لخدذ سد هلله أن قد ل: يد  علعل 

يذيددددهللغ أسددددأل  روددددز  الددددذه ا يددددذاوغ  يدددد  را الوددددذا اعنددددهلل يدددد  فوَّدددد ل ملدددد 
الذه ُيض و عرسش   الدذه  د  أ كد ن عذ د غ أن تروندا  دذ   ع لر

هبدد  ثددال   :هددذا اللددصغ يدد   عنددث أ  دداغ يدد   عنددث أ  دداغ قدد ل لعدد 
 ددذاتغ فددإرا هددش رودد  و قددهلل أقبددل رنددهللس هذرددة عاضددوه  رددم أرين فذسددتغ 

إلنددتغ فقدد ل: قدد)  فلمدد  رصددذ رددت اللددص أقبددل دددشسغ فطوسددتغ فق لددت   أقبددل
فقددهلل أ دد ثا احن ردد  النددشوغ قدد ل: أيدد   ؛قدد ل  دد  أيددت  رددأ  أيددت عأ دد 

 لددددد   ددددد  أهدددددل الندددددم ء الذارودددددة لعدددددشت ردددددهللع    األعلغ فندددددموت 
ألرددددشا  النددددم ء قوقوددددةغ   لعددددشت رددددهللع    ال دددد ين فنددددموت ألهددددل 
الندددم ء ضددد ةغ   لعدددشت ردددهللع    ال  لدددث فقندددل ي: لعددد ء  ردددذع  

  ق لت.فنألت احن أن يشلنا
قدد ل أيدد : فدد عل) أيددت  دد  تشضددأغ عصددله أ رددع  كودد ت علعدد  هبددذا 

 .(1)الهللع ءغ اس  نب لت  رذعرً  ك نغ أع     رذع  

                              
 .65-64املذجع الن رقغ ص (1)
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(13 ) 
 َعا  سعد بن يبي تقاص 

 ر ي اهلل عنَّ
... عدد  جدد رذ ردد   ددذه  ضدد  احن عسددتغ قدد ل:  ددر  أهددل الرشفددة 

ا: إيدت ا حيند  سوهلًلا  ض  احن عست إىل عمدذ  ضد  احن عسدتغ هد  قد لش 
غ يصل غ ق ل سوهلل: أ   أي  فإين كست أصدل  هبد) صداله  سدشل احن 

عسه غ أ كهلل يف األعلنم عأهذف اوخذي غ  –أه ا أيقص  –ذو خا أ
قددد ل عمدددذ  ضددد  احن عسدددت: رلددد  الهددد  رددد  يددد  أرددد  إسدددا قغ   رودددث 
  جدد اً ينددألشن عسددت يف  دد ل  الرشفددة فردد يشا ا يددأتشن  لًندد  إا أثسددشا
علندددت خددد ًاغ عقددد لشا  وذعفًددد غ هددد  أتدددشا  نددد هلًلا  ددد   نددد جهلله)غ فقددد ل 
 جل يق ل لت أرش سوهللهغ فق ل: الله) إرا سأل مشي غ فإيت ك ن ا يوشل 
يف القضددنةغ عا يقندد) ر لنددشيةغ عا يندد  ر لنددذيةغ فقدد ل سددوهلل  ضدد  
 احن عست: الله) إن ك ن ك ررً  ف ع) رصذسغ عأيل فقذسغ ععذضت للونت.

عبددهلل امللدد : فأيدد   أي ددت ي وددذض لك دد ء يف النددر غ فددإرا قنددل قدد ل 
لددت: كندد  أيددت يدد  أردد  سددوهلله  قدد ل: كبدد  فقدد   و ددشنغ أصدد ر ا لعددشه 

 .(1)سوهلل

                              
 .24-25املذجع الن رقغ ص (1)
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(19 ) 

 ف ل َعا  اْلعمى
عددد  يددد فعغ أن ارددد  عمدددذ  ضددد  احن عسهمددد  أضددد ف  جدددالً أعمدددهغ 
تغ فأكذ دددت ارددد  عمدددذ  ضددد  احن عسهمددد غ عأي  دددت يف  سزلدددت الدددذه يسددد و فنددد

فلمدد  كددد ن يف جدددشف اللندددلغ قددد و اردد  عمدددذ  ضددد  احن عسهمددد غ ف شضدددأغ 
فأسددبا الشضددشءغ   صددله  كو ددمغ   لعدد  رددهللع ء فهمددت األعمددهغ فلمدد  
 جددع اردد  عمددذ  ضدد  احن عسهمدد  إىل  ضدد وتغ قدد و األعمدده إىل فضددل 
عضشء ار  عمذ  ض  احن عسهم غ ف شضأغ عأسباغ   صدله  كو دمغ   

فددذل احن علنددت رصددذسغ فشددهللس الصددب   ددع اردد  عمددذ لعدد  رددذل  الددهللع ءغ 
 ضدددد  احن عسهمدددد  رصدددد ًاغ فلمدددد  فددددذرغ ال وددددت إىل اردددد  عمددددذ  ضدددد  احن 
عسهمدد  فقدد ل: يدد  أردد  عبددهلل الددذمح  لعدد ء  و ددت  سدد  الب  هددة تددهللعش رددتغ 
فهم دددتغ فقمدددتغ فصدددسوت   دددل الدددذه صدددسوتغ فدددذل احن علددد  رصدددذهغ 

ذي  أن ا يولمدت أهدهلًلا يدهللعش غ عأ ق ل: را  لع ء علَّمس س  سشل احن 
قاال ال هاام رب اْلرتا  ال ا يااة، تاْلهساااَ »رددت يف أ ددذ الددهللين غ قدد ل: 

البالياااة، يساااهلللَ بطاعاااة اْلرتا  الراهعاااة تلاااى يهسااااََا، تبطاعاااة 
اْلهساَ الم تئمة بعزََّ، تبك ماََّ الناف ة فيهم، تيل ذ الحاا 
بيااانهم، تالخالئاااا باااين ياااديَ ينتظااارتن فصااال ق اااائَ، تيرهااا ن 

حمتااَ، تيخاااف ن عوابااَ، ين َّجعاال الناا ر فااي بصاارخ، تاليوااين ر 
فاااي ق باااي، تذكااارذ بال يااال تالنهاااار ع اااى لساااا ي، تعماااالً صاااالًحا 

 .(1)«فاروقني
                              

 .156املذجع الن رقغ ص (1)
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(21 ) 
 َعا  عمرت السرايا

عدد  عمددذع النددذاي غ قدد ل: كسددت أ ددزع يف رددالل الددذعو عهددهللهغ فبنسدد  
: يددد  أيددد  رات يدددشو يددد  )غ إرا ع ل علددد  علدددتغ فادددذكا ف ي بهدددتغ فقددد ل

عددددددذ  اخدددددددرت إن  دددددددئت  ط عسدددددددةغ عإن  دددددددئت  نددددددد يوةغ عإن  دددددددئت 
 صدد  عتغ فقلددت: أ دد  املندد يوة عاملط عسددة فددال ي قددة ي رق   مدد غ علردد  

أن صددذعاغ عجلدد   –أه مل  هلددا  – صدد  عت. فسددزلغ فلدد) يسهسهددا 
علددددده صدددددهلل هغ فقددددد ل: أه ق لدددددة أق لددددد  ف دددددذكذتغ فذفودددددت يدددددذيف إىل 

بدشل  د  لعن عذ د  إىل قدذا  أ ضد  النم ءغ فقلت: أ ههلل أن كدل  و
ر يلغ    عجه  الرذميغ قهلل تذ     أي  فنت فوذج عداغ فدأ م  علد  

   أفقتغ فإرا الذع   ق نل إىل ج ي .
(21 ) 

 ص  ان بن محرو يدع  في ه ف ال يل
هددهللثس  جووددذ ردد  سددلنم ن قدد ل:  وددت ث ر ًدد  البسدد ينغ قدد ل: أخددذ 

حمددذز فابنددت يف الندد  غ فلدد)  عبنددهلل احن ردد  زيدد ل اردد  أخ لصددوشان ردد 
يدددهلل  صدددوشان  دددذيًو  ر لبصدددذه يذجدددش  سوو دددت إا جتمدددل ردددت علندددت فلددد) يدددذ 
حل ج دت جن ًهدد  فبد ت يف  صددالس هزيسًد غ قدد ل: فهدشو  دد  اللندل فددإرا لت 
قهلل أت س يف  س  دتغ فقد ل: يد  صدوشان قد) ف يلدب ه ج د   د  عجههد غ 

 ق ار  زي لغ فق ل: ق ل: ف ي بت فزًع غ فق و ف شضأغ   صلهغ   لع  فأ
ر  أخددد  صددددوشان ردددد  حمدددذزغ ف دددد ء احلدددذاوغ عجدددد ء ردددد لس انغ  علددد  ردددد

عف ات تل  األرشا  احلهلليهللية يف جدشف اللندلغ فقندل: أيد  ارد  أخد  
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صوشان ر  حمدذز  أخذجدشسغ فدإين قدهلل  سودت  د  السدشو  سدذ اللنلدةغ فدأته 
رددت اردد  زيدد لغ فرلمددتغ   قدد ل: ايطلددق رددال كونددل عا  دد ءغ فمدد   ددوذ 
صدوشان هد  ضدذ  علندت ارد  أخندت ر ردتغ قد ل صدوشان:  د  هدذا  قد ل: 

 .(1)أي  فالنغ ق ل فأه س عة هذس الن عة  فاهللثت احلهلليث
(22 ) 

 ال اشي ىَعا  بسر بن سعيد ع 
هددهللثا احل دد ج ردد  صددوشان ردد  أ  يزيددهللغ قدد ل: ع دد   جددل ربنددذ 

عياُ بناي ]بان عباد الم اَ ي اَّ يطعان ع اى اْلمارا ، يت يرد  سدونهلل إىل الشلندهلل 
قدد ل: فأ سددل إلنددت الشلنددهللغ عالذجددل عسددهللسغ قدد ل ف دد ء رددت تذعددهلل  ماارتان[

فذا صتغ فألخل علنتغ فنألت ع  رل غ فأيرذس رنذ عق ل:  د  فولدتغ 
ف ل وددت الشلنددهلل إىل الذجددلغ فقدد ل: يدد  رنددذ هددذا يشددههلل علندد  رددذل غ 
فسهذ إلنت رندذ عقد ل: أهردذا  قد ل: يود)غ فدسر   أسدت عجودل يسردت 

 فددع  أسددتغ عقدد ل: اللهدد) قددهلل  ددههلل مبدد  قددهلل علمددت أين مل  يف األ ضغ  
أقلددتغ فددإن كسددت صدد لقً غ فددأ ين رددت علدده  دد  قدد ل: ف يرددب الذجددل علدده 

 .(2)عجهتغ فل) يزل يضطذ  ه    ت
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(28 ) 
 َعا  مري  شافاَ اهلل

رن  جدل  د  أهدل أع  عمذ ر  ث رت اخلز ج غ ق ل: لخلدت يف 
قددهلل عا علنهدد غ هدد  عصددلت إىل البصددذه هصدد هغ فو جلهدد  األيبدد ءغ فلدد) ي

سهذت لنلتغ عيعصت عنش    سغ فأته  جل    أصدا   أصم خت ف
احلند غ فشدر  رلدد  إلندتغ فقدد ل: عحيد  إن كد ن  دد ء يسوود  فددهللعشه 
الوالء ر  احلضذ   اليت لع  هبد  يف البادذ عيف املود زهغ قد ل: ع د  هد   

غ ي  عهدن)غ يد  علدن)غ يد  هلدن)غ قد ل: فدهللع  هبد  غ فدشاحن  د  ق ل: ي  عل ُّ
 .(1)رذهس  ه  خذجت    أريت ع   يسم ه  صرت احل  ه عرذأ

(28 ) 
 ف ل َعا  المجاَد في سبيل اهلل

عددد  الشدددو : أن قشً ددد   ددد  املهددد جذي  خذجدددشا   طدددشعم يف سدددبنل 
ق لدددمحدد    جدددل  ددسه)غ فدددأ العس علدده أن يسط –أه  ددد ت  –احنغ فسوددق 

شسغ فق وغ عتشضدأ عصدلهغ    وه) فأىبغ ف يطلق أصا رت  رتجلم عتذك
 فددددددع يهلليددددددت فقدددددد ل: اللهدددددد) إين خذجددددددت   هددددددهلًلا يف سددددددبنل غ عار عدددددد ء 
 ذض ت غ عأ ههلل أي  كن  املشتهغ عأي  تبوث  د  يف القبدش غ اللهد) 

ي محدد  هغ   قدد و إىل احلمدد   فضددذرت فقدد و احلمدد   يددسوض أرينددت  ن فددأه
شا لدددت:  ددد  فأسدددذجت عأجلمدددتغ    كبدددت فدددأجذاس هددد  حلدددق رأصدددا رتغ فقددد ل

 ن احن تو ىل روث ي مح  ه.إق ل:    أي 
                              

 .82املذجع الن رقغ ص (1)
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قددد ل إ  عندددل: قددد ل الشدددو : أيددد   أيدددت هدددذا احلمددد   رندددع أع يبددد   

 .(1)ر لرس سة:  ر ن ر لرشفة
(21) 

 َعا  النجاة من الوتل
عدد  عدد  ذ الشددو غ قدد ل: كسددت ج لًندد   ددع زيدد ل ردد  أ  سددون نغ 

 ددت هدذ   دو نت رشدد ء فدأُته رذجدل حُيمدلغ  دد  يشد  يف ق لدتغ قد ل: فذأي
 دد  يددهلل ه  دد  هددشغ قدد ل: فخلدد  سددبنلتغ فقدد ل روددض القددشو: لقددهلل جدد ء 
ر  ع د  يشد  يف ق لد غ فذأيسد   هذكدت  دو ن  رشد ء  د  يدهلل ه  د  
هدددشغ فُخلددد  سدددبنل ت قددد ل: قلدددت: اللهددد)    إردددذاهن)غ ع   إسدددا ق 
عيوقدددددش غ ع   جريدددددلغ عإسدددددذافنلغ ع سدددددزل ال دددددش اه عا جنندددددل عالزردددددش  

 .(2)هن)غ ال أ عا  ذ زي لغ ق ل فخله عاعالوذق ن الو
(24 ) 

 لرتا الحصاة من اْلذن 
يف  عايدددة عددد  سدددونهلل رددد  عسبندددة قددد ل: رنسمددد   جدددل جددد ل  يوبدددث 
ر حلصددده عحيدددذف ردددت إرا  جودددت هصددد ه  سهددد  علندددت فصددد  ت يف أريدددت 
ف ههللعا رردل هنلدة فلد) يقدهلل عا علده إخذاجهد  فبقندت احلصد ه يف أريدت 

َيم اان   رات يددشو جدد ل  إر  ددع ق   ًدد  يقددذأ   ددهلله عهدد  تؤملددت فبنسمدد  هددش
 َُ َََعاااا اااَطر  ت َذا  ُُ ال ُم   يااا فقددد ل الذجدددل: يددد     أيدددت اعندددب عأيددد   ُيج 

                              
 .91املذجع الن رقغ ص (1)
 .158املذجع الن رقغ ص (2)
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 املضطذ ف كش  عا ضذ    أي  فنت فسزلت احلص ه    أريت يف احل ل.
(27 ) 

 َعا  عاصم بن يبي تسحاق 
 )شيخ الورا  في وما َّ(

ل عد  محد ل رد  سدلمة أن ع صد)  ع  البنهق  يف فض  ل األعمد  
قددد ل: أصددد ر ا خص صدددة  – دددنخ القدددذاء يف ز  يدددت  –ارددد  أ  إسدددا ق 

أه ه جددةغ عف قددة ف ئددت إىل روددض إخددشاين فأخرتددت رددأ ذه فذأيددت يف 
 –أه إىل الصدداذاء  –عجهددت الرذاهددة فخذجددت  دد   سددزي إىل اجلب يددة 

 فصلنت     د ء احن تود ىلغ   عضدوت عجهد  علده األ ض فقلدت: يد 
 ندبب األسدب  غ يد   ود   األرددشا غ عيد  سد  ع األصدشاتغ عيد   نددب 
الددهللعشاتغ عيدد  ق ضدد  احل جدد تغ اكوددا ماللدد  عدد  هذا دد غ عأ سددا 

قدد ل: فددشاحن  دد   –يلدد  علدده احن هبددذا الددهللع ء  –روضددل  عمدد  سددشا  
 فوت  أس  ه   وت عقوة رقذ  فذفودت  أسد  فدإرا مدهللأه يذهدت  

فندت  د يشن ليسد  ًا عجدشهذًا  لوشفًد  يف  افدإركنًن  أمحذغ فأخدذت الردن  
 –أه أرقنددت الددهللي ي   –اجلددشاهذ مبدد ل عهددن)غ عأفضددلت  تقطسددةغ فبودد

 عأ رتيت  سه  عق  ًا عمحهللت احن تو ىل عله رل .
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(23) 

 َعا  يصبغ بن ويد
عدد  أصددبا ردد  زيددهلل قدد ل:  ر ددت أيدد  ع دد  عسددهلله ثالثًدد  مل يطودد) 

 –لصددع ه عق لددت: يدد  أرددت اجلددش   ددنًئ   دد  اجلددش  فخذجددت إىل ارسدديت ا
قدددد ل: فأتندددددت املنضددددأه ف شضدددددئتغ عصددددلنت  كو دددددم  –تشددددرش اجلدددددش  

اللهدد) افدد   علدد   سدد   زقًدد  ا جتوددل »أُ مددت لعدد ء لعددشت يف لخددذس: 
ألهددهلل علدد  فندددت  سددة عا لدد  علددد  يف اوخددذه تبوددةغ رذمح ددد  يدد  أ هددد) 

 ددددت إيغ الددددذامحمغ   ايصددددذفت إىل البنددددت فددددإرا ردددد رسيت الربدددد ه قددددهلل ق 
ددد   –عق لدددت: يددد  أر ددد س جددد ء  هبدددذس الصدددذه  ددد   – جدددل يقدددشل: إيدددت ع مَّ

الددهلل اه)غ عممدد ل علنددت لقنددقغ عمحدد ل علنددت  دد  كددل  دد ء يف النددشقغ 
عقدد ل: أقذ ددشا أخدد  النددالوغ عقشلددشا لددت إرا اه  ددت إىل  دد ء ال  هبددذا 
الدددهللع ء ف أتنددد  ه ج ددد . قددد ل أصدددبا رددد  زيدددهلل: عاحن  ددد  كددد ن ي أهدددهلل 

ف  دددد  كدددد ن هددددذا الق  ددددلغ علردددد  احن علدددده كددددل  دددد ء قددددهغ عا أعددددذ 
 .«قهلليذ

(29 ) 
 َعا  شويا الب خي

عدد   ددقنق البلخدد  قدد ل: كسددت يف رندديت ق عددهلًلا فقدد ل ي أهلدد : قددهلل 
تددذ   دد  هبددؤاء األيودد ل  دد  اجلددش  قدد ل: ف شضددأت عكدد ن ي صددهلليق ا 
يزال يقن) علد  رد حن إن يرد  ي ه جدة أعلمدت هبد غ عا أك مهد  عسدتغ 

ذس ربدد يغ فلمدد  خذجددت  دد  املسددزل  ددذ ت ر ملندد هللغ فددذكذت فخطددذ ركدد
 دد   عه عدد  أ  جووددذ قدد ل:  دد  عذضددت لددت ه جددة إىل  لددشق فلنبددهللأ 
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فنه  ر حن عز عجلغ ق ل: فدهللخلت املند هلل عصدلنت فندت  كو دمغ فلمد   
كسدت يف ال شددههلل أفدذر علدد  السدشو فذأيددت يف  سد    أيددت قندل: يدد   ددقنق 

ندد سغ قدد ل: ف سدد نقهتغ ععلمددت أن رلدد  أتددهلُلُل الوبدد ل علدده احن   تس
تسبنت يبها ردت    فلد) أخدذج  د  املند هلل هد  صدلنت الوشد ء اوخدذه 
  تذكددددت الددددذه   لصدددد ه  عتشكلددددت علدددده احنغ عايصددددذفت إىل املسددددزل 
فشجدددهللت الدددذه أ لت أن أقصدددهللس قدددهلل هذكدددت احن عأجدددذ  ألهلددد  علددده 

 يهلليت    أ س ه) إن    لنمنع الهللع ء. 
(81) 

 د بن هبير ع ى الديََعا  سعي
كدد ن لنددونهلل ردد  جبدد  ليدد  يقددشو  دد  اللنددل رصددن هتغ فلدد) يصدد  

أه مل يصدل  –لنلة    اللن ي ه  أصدب  عمل يصدل سدونهلل تلد  اللنلدة 
يودددا  –فشدددق علندددت رلددد  قددد ل:  ددد  لدددت قطدددع احن صدددشتت  –قنددد و اللندددل 

  الهللعشه فم   ع للهللي  صدشت رودهلل رلد   عك ن سونهلل   –الهللي  
 لددت أو سددونهلل: يدد  رُددا ا تددهلل  علدده  دد ء روددهلله  ركددذ رلدد  الددهللع ء فق

 .(1)الذه  يف ك  رت )س  أعالو السبالء(
(81) 

 َعا  من تشي بَّ عند الحجاا
ركددددذ ال سددددشخ  أن  جددددالً ع دددد  رددددت عسددددهلل احل دددد جغ فددددأ ذ رإلخ لددددت 
النددد   اهندددهلًلا لق لدددت فقددد و الذجدددل املنددد شن يف جدددشف اللندددلغ عصدددله 

                              
 الهللعيشغ إرذاهن) ر  عبهلل احن. ي  س  ًو  لرل  رش  ) ذيه تن نل(. (1)
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اللهددد) إيددد  تولددد) أين كسدددت علددده إسددد ءيت  أ ردددع  كوددد ت   لعددد  رقشلدددت:

عالم  عإسذايف عله يون  مل أجول لد  علدهلًلا عا  دذيًر  عا يدهلًلا عا  
كوددًشا فددإن توددذ  فوددهللل  سدد  عإن تودد  فأيددت الوزيددز احلرددن)غ اللهدد) 
ُدد  رووددشسغ أن  إين أسددأل  يدد   دد  ا يددأيت عطدد  س رإحلدد   امللاددمغ عا   

  أيدد  فنددت  دد  هنددث أ جددش ع دد  جتوددل يف سدد عيت هددذس فذًجدد  ع ذًجدد   دد
هنددددث ا أ جددددش عخددددذ ي رقلددددب عبددددهلل  احل دددد ج ع وددددت عرصددددذس عيددددهللس 
ع جلت ه  خيذجا يف س عيت هذس فدإن قلبدت عي صدن ت يف يدهلل غ يد     
ي    غ ق ل عقهلل ك َّذ الهللع ء فشالذه ا إلت   س  د  ايقطدع لعد  س هد  

 ء: يددد  ضددذ  ردد   النددد   عقنددل: يددد  فددالن فقددد و الذجددل عقددد ل للندد س
هددددؤاء إن تردددد  الو فنددددة فددددشاحن ا أل  الددددهللع ء لردددد)غ عإن تردددد  ال  ينددددة 
ف مدددع احن رنسسددد  عرندددسر) يف  نددد قذ  مح دددتغ فبلعدددت  ددد  العدددهلل أيدددت ُخلددد  

 .(1)سبنلت
(82) 

 َع ة ال الد ل لدَ
يددددذكذ الشددددنخ حممددددهلل املخ دددد   الشددددسقنط   جددددالً يف ضددددو  عرددددؤو 

ردأجذه يش دت عضدوه  عضنق ه ل كد ن يدذهب عيندوه لشالدهللس فدإرا جد ء 
عله املسضهلله عرل  اس ان ء    أن  هلله  رنهللس ألرنت ف رشن  س دة علده 
أرنتغ يقشل الذجل: فرست كلم  أضع امل ل رم يهلليدت يدهللعش احن عيقدشل: 
اللهدد) ا زق ارددا القددذلن عاجولددت  دد  أهلددت فبلددا أك ددذ  دد  عشددذي  ع ً دد  

                              
 دشال  16)اجلمودة  9269الششيوذغ حممهلل ر  سوهلل.  ر ن الهللع ءغ جذيهلله اجلزيدذهغ  (1)

 .9هد( ص1418
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عهدددش  اجدددع  ددد  عهدددش ت  دددت يف األعمددد ل هددد   ددد ء احن يشً ددد   ددد  األيددد و 
عملددت إرا رددت يل قدد  روددد مل كدد ن عمددهلله يف رلدددهللس يف الو ددش  فقدد ل الوددد مل 
للذجددل:  دد  الددذه أيددت فنددت  قدد ل الذجددل:  دد  تددذ  أسددوه ردد لذزق. قدد ل 
الوددد مل: هدددل لددد  أن جتودددل ي يشً ددد   ددد  أسدددبشع   قددد ل الذجدددل: يوددد) 
عيومت عنا رذل غ فم  زال يرتلل علنت ه  جد ء الندشو الدذه يُسد قش 

الذجدددل يف  سدددد لة الدددهللك ش اس يف تونددد  القددددذلن الردددذميغ فلمددد  ُلعدددد   فندددت
للمس قشة عجل  إرا رشنخت عأس  رس يقشو  ه رة لت عإجالاً مل  ك ن لت 

ع ددد  املولدددشو أن الشدددنخ ا ي سدددزل  – ددد  الولددد) فقددد ل: توضدددل يددد   دددنخ 
عإرا رددددت أ دددد و اجلمددددع قدددد ل: هدددد لا  دددد   أيددددت فنددددت  دددد  الولدددد)  –لط لبددددت 

 ددد   احن فوهم دددت عأجلل دددت فلمددد  توضدددل الذجدددل جلددد  عهدددش عاملوذفدددة رر
يبرد  فقد ل الشدنخ: تبرد  عددد  يذيدهلل أن جنلد   قد ل الذجدل: تددذكذت 

عدت احن را القذلن عاجولت  د  أهلدتغ فبلَّ الله) ا زق ا :لعشه أ   محت احن
 .(1)هذس املسزلة الوهنمة

(88) 
 الدعا  تح ُ ال ظي ة 

قنط : أن  جدددالً تسردددهللت علندددت يدددذكذ الشدددنخ حممدددهلل املخ ددد   الشدددس
عانو ت عرق  يف هزن ع  ه فش ء احن أن لقنت الشنخ عقهلل رلا الذجل 

ذ علددده صددد هب  ددد  ا ددد) عالعددد)  ددد  رلدددا عكددد ن يبادددث عددد   جدددل يدددؤث  
الصدددددالهنة يف ال شانددددد  فقددددد ل للشدددددنخ: هدددددل  أيدددددت فدددددالن  فأجددددد   

  سددألت الشددنخ: هددل ايقضددت ه ج دد   قدد ل: مل  غالشددنخ: أيددت مل يددذس
                              

 حممهلل املخ   .  محة الضوو ءغ ) ذيه تن نل(غ ]ر صذف[.الشسقنط غ  (1)
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عإين أمددث عدد  الذجددل الددذه لددت تددأث  قدد ل الشددنخ:  غهدد  اون تددسقض

 هس      حيل  شضشع  عيرون  ا .
فنددأل الذجددل: عهددل يددؤثذ علدده صدد هب صددالهنة ال شاندد   قدد ل 
الشنخ: يو) يؤثذ علندت. فندأل الذجدل: عهدل توذفدت  قد ل الشدنخ: يود). 
فنددأل الذجددل: عهددل تندد طنع أن ترلمددت  فقدد ل الشددنخ: يودد) عتندد طنع 

ترلمددت أيددت أيًضدد . فقدد ل الذجددل: رددل كلمددت أيددت جددزا  احن خدد ًا.  أن
هس  أص   الذجل: يدش   –فنأل الذجل:    هش  ق ل الشنخ: إيت احن 

لدددش قلدددت: فدددالن  ددد   غ  قددد ل الشدددنخ: يددد  أخددد  اتدددق احن – ددد  الدددرتلل 
عملدد  قلددت: احن تددذللتت يودد)  دد  عذفددت احن  غالبشددذ لقلددت: هنَّدد  رسدد  إلنددت

لعدشه األسدا    ع د ء احن أن ي ق ردل الشدنخ ر لذجدل رودهلل فهال جذردت 
أسبش  عإرا ر لشجت البشدشا. يقدشل الذجدل:  د  الو دب أين قمدت  د  
 لندد  ع دد  تشفنددق احن أين اسدد نقهت عقددت األسددا   عكددأن  خًصدد  
يشقها فش ء احن عأن صلنت علعشت احن علذت ر حن كأين أ اس فوسهلل   

ىل  رددد ن الشانودددة    دددد ء احن عأن أصدددب  الصدددب   فدددأ لت أن أهدددب إ
أ ددددد  الطذيدددددق فمدددددذ ت مبصدددددلاة  ددددد  املصددددد   عيزلدددددت عسدددددألت  دددددهلليذ 
املصلاة فذهب   فأخرتدت مبشضدشع  فقد ل املدهلليذ: أيد  أيدت  يبادث 

 .(1)ع  أ   ل  فخ ين رم عانو م عقهلل كست أاع أقل  سه 

                              
 الشسقنط غ حممهلل املخ   . ااع ص و ر حن ) ذيه تن نل(غ ]ر صذف[. (1)



 

 55 فاستجاب لهم ربهم ..
 

(88) 
 َع ة شاب صالح ل الدَ 

أن هسدد    دد رً  صدد حلً  حيددب  حيددهلل  الشددنخ عمددذ ردد  سددوشل الونددهلل
يردددذس الصددد حلم  تاألخنددد   عحيدددب   لنددد ه) عكددد ن لدددت أ  علددده يقنضددد

 –عك ن إرا  له) عسهلل ارست  مب  يذله)    املسدزل  د   دذا  لشدوش  ارسدت 
عكدد ن ارسددت هلنًمدد   ددع عالددهللس يددهللعشس عيددهللعش لددت ... عيف لنلددة  دد  اللندد ي  

يف ثلددث اللنددل عصددله  دد   كد ن لشالددهللس  ددع ا هللايددة  شعددهلًلا ... قد و ااردد 
تنندددذ لدددت أن يصدددل  عيف لخدددذ  كودددة  ددد  صدددالتت  فدددع يهلليدددت إىل الندددم ء 
عردددهللأ يدددهللعش لشالدددهللس ر  هللايدددةغ فمددد  لبدددث إا قلدددنالً هددد  ردددهللأت ل شعدددت 
تسهمددذ  دد  عنسنددت عأخددذ يبردد  عأخددذت تلدد  الددهللعشات الصدد لقة اددذج 
 دد  قلبددت خشفًدد  عخشددنة علدده أرنددت عيف تلدد  اللاهدد ت املوومددة رصددهللق 

ال  ددد ء إىل احن لخدددل عالدددهللس البندددت ق لً ددد   ددد  إهدددهلل  سدددهذاتت ع دددع ا
ر كنًدد  يبردد  مذقددة عأمل فددذهب يلدد م   صددهلل  الصددشت ععسددهلل   عصددل 
إلنت عه)َّ رو   الب   إرا رت ينمع ارست ي ضذ  إىل احن يهللعش لت ر  هللاية 
... ف أثذ األ  عج   عله  كب نت عسهلل ر   العذفة عأخذ يبرد  عيقدشل: 

هلله يدددددهللعش ي عأيددددد  أضددددد يقت ...غ يدددددهللعش ي عأيددددد  أه  ردددددتغ عيف ... علددددد
 ضددشن رلدد  اي هدده ااردد   دد  صددالتتغ عملدد  فدد   ردد   العذفددة إرا رأرنددت 
جدد ل  يبردد غ فلمدد   أ  األ  ارسددت ا دد هلل رردد  س عضدد) ارسددت عقدد ل لددت: 

 عاحن ا أض يق  روهلل النشو.
عاألع ب    رل  كلت    ق لت الشنخ رودهلله غ هندث قد ل: عكد ن 

 .(1)  روهلل رل   مب  ق و  ع ارست يصلن ن لخذ اللنل سشيً األ
                              

 .54-55عبهلل احملن غ عبهلل احملن  ر  عبهلل الذمح غ  ذقه فم  يسقذه)غ ص (1)
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(81 ) 

 الدعا  بط ُ ال رية 
يددددذعه ي  دددد   قصددددة  و لهدددد  أيددددت كدددد ن يوددددنش أيدددد و الشددددب   يف 
أهالو يذيهلل كقنقه  علر  ا لشههللس رل  وت أرس  س ... عروهلل أي و كقق 
جدددزء  ددد  أهال دددت فقدددهلل تدددزعج علرددد  تدددأخذ احلمدددل عسدددهلل زعج دددت عصددد   

و يسهذعن إلنت رسهذه إ و ق ع محة عأخذ روضه) يطذ  علندت أ د ء الس 
ا وة    األيب ء ك  ي هللا   الومذ ل   فلذات األكب ل فأصب  كلم  
جل  يف  ل  يصات الرب  عالصع  علر     ه  هدذس السصدناة ت 
إ د  يصددناة ر ألخددذ ر ألسددب   الهللينشيدة عل سدد  الشددهلليهلل  مبدد  يسنددشن 

ملدددددؤثذه أا عهددددد  ااتصددددد ل ردددددذ  الوددددد ملم رذفدددددع قدددددشه األسدددددب   القشيدددددة ا
 ا   ن.

عيف  لدددد   دددد  اعدددد ل  أخددددذ احل ضددددذعن يطذهددددشن الال مددددة علنددددت 
عكأ ) يهسشن أن هذا رنهللس ه  ضد قت علندت األ ض مبد   هبدت   إن 
زعج ددددت قددددهلل ُ دددداست كددددذل   دددد  السندددد ء الدددداليت  لندددد   وهدددد  عاملددددذأه 
املنرنسة  مب  ت ولق ر لرالو علش أيت    ينت اخلن لغ فنقشل: فاهللث ا 

لة. يقشل: فصلنت حن  كو دم أيد ج  فنهمد     رذل غ    زال الطم ر
 يف لعدددددددددددد ء عددددددددددددذيض عسددددددددددددهلل الندددددددددددد شل عأتددددددددددددذكذ قددددددددددددشل احن تودددددددددددد ىل: 

   ََعُ ُكاام  ُلَ َ ااا ااُع الَساا َ  َتَيج  َُ َتَيك ا  َََعااا ااَطر  ت َذا  ُُ ال ُم   ياا َيم اان  ُيج 
َر ض   يقشل: ممهلل احن مل يسقض  هذ إا عقهلل قهلل  احن احلمل عسهلل  اْل 
 الزعجة.
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(84 ) 
 الدعا  ع ى ال لد تل  لد

 دد   كدد ن يذعدده العددس) ألرنددتغ ع أ  م فددت الشددب   علدده النددوذ 
عااخنذا  يف النل  الونرذه فطلب    أرنت أن ينم  لدت ر لدذه   

  فقدذ  ه عل الش    ذا ًا فل) يدأرن لدت األ غ وه) فذفض األ  رل 
القدشه فمد   عالهللس فق ل األ  ارست: أ د  أن يذهب ر لذ )    عهللو  ض 

علردد   دد  ي علندد  إا لعددشه أ فوهدد  إىل احن عقددت  غي علندد   دد  قددشه
فذهب الش   عتدذ   سمدت  دع أهدهلل أقذايدت عرهدب إىل سدوذسغ  غالناذ

فذفددع يهلليددت إىل احلدد   –عكدد ن األ  صدد حلً  تقنًدد   –ععلدد) األ  رنددوذس 
القنشو عسأل احن عز عجل أن يذيت يف علهللس    يردذسغ فومد  اارد  عهدش 

 الطذيددق عأسدد قبلت روددض أفددذال قبنل ددت يف الطدد    عسددألشس  دد را يذيددهلل  يف
قدد ل: كسددت أ يددهلل الشانوددة أ دد  اون فددأعمه ا يقبددل   لدد  يف الشانوددة: 
فددأتشا رددت إىل أرنددت ععسددهلل   لخددل علنددت عهددش يف جددشف اللنددل عكدد ن عالددهللس 
ضون  البصذ فس ل  الش  . فق ل أرشس: أفالن أيت  ق ل: يو). ق ل 

عجددهللت الندده)  قدد ل: يودد). فددهللخل علدده أرنددت يُقدد ل. لردد  أرددشس: هددل 
األ  احلسشن هزن هزيً  عهنًم  عتأثذ تأثذًا كب ًا عك ن يدشل لدش ك يدت يف 

ع عيندد هلل عيلادد  رلندد يت كدد دد  عنسنددت فقدد و لنل ددت تلدد  يبردد  عيددئ  يذ 
عم علهللس عيهللعش احن عز عجل عاحن قذيب  نب فم  ق و لصاله الو دذ 

 .(1)ذ فامهلل احن ك  ًاه  ع ل لشلهللس البص

                              
 القذينغ عل . عقشق الشالهللي  ) ذيه تن نل(غ ]ر صذف[. (1)
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 يح ال الناس في الدعا 

يذهسدد  يف الصددوا ت الندد رقة  ددشاههلل  دد  الددهللع ء عهدد   دد  قبددل 
األيبندددددد ء عالصدددددد حلمغ أيدددددد و  فوددددددشا أكدددددد  الضددددددذاعة إىل احن فأجدددددد   
لعشام)غ عسبب يذه  لذل  عله  أن تذي  القلدش  ف طمدئ  ردأن احن 

 هللاع  إرا لع س.سبا يت هش الشاههلل األههلل الذه  نب لعشه ال
 مبدد  يأتندد  الشددنط ن عيددهللعش  عيقددشل لدد  لعددشت  يلااي الااداعي:

احن عمل يندد  ب لدد  فسقددشل: ا تو ددل أخدد  فذمبدد  يذيددهلل احن أن ينددمع 
تضدددددذع  عيدددددذ  إيطذاهددددد  عيندددددمع اسددددد عو    عيدددددذ  ل دددددش  يدددددهلل   
تسنرب    عنسن   صاشرة ر ل شرةغ عاال  د ءغ عاخلدشف  د  احنغ   

  يف أهددشال ثالثددة: إ دد  أن يندد  نب احن لددت يف اعلدد) أخدد : أن الددهللاع
احلدد لغ عإ دد  أن يصددذف احن عسددت  دد  الشددذع  رقددهلل   دد  لعدد غ أع أن احن 
يدددهللخذ لعشتدددت إىل يدددشو القن  دددةغ فن دددزل لدددت الوط يددد غ عرلددد  ألن احن ا 
يضدددنع أجدددذ  ددد  أهنددد  عمددداًلغ هددد  أن أهدددل الدددهللعشات املنددد   رة يف 

 ) لعشام) مل  يذعن  خشا ) الذي   الهللين  ي مسشن أن احن    اس    
 الخذ احن  ) أجذه) يشو القن  ة.

يادع  اهلل باالمممن »قد ل:  فو  ج رذ  ض  احن عست ع  الس  
ياا م الويامااة حتااى ي ق ااَّ بااين يديااَّ، فيواا ل: عباادخ ت ااي يمرَّااَ ين 
َّدع  ي، تتعدََّ ين يستجيُ لَ، فهل كناْ َّادع  يو فيوا ل: 

ا ت اَ لام َّادعني بادع ة تن اساتجبْ لاَ،  عم يا رب، فيو ل: يم
يلااي  َعاا َّني ياا م كاا ا تكاا ا ين يفاارا عنااَ مااا  اازل بااَ ف رهااْ 

عج تهااا لااَ فااي الااد يا،  يعنااَ، فيواا ل:  عاام يااا رب، فيواا ل: ت اا
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ع َّني ي م ك ا تكا ا ين يفارا عناَ ماا  ازل باَ ف ام َّار فجاًرا،  َت
قااال:  عاام يااا رب، فيواا ل: ت ااي اَلاارَل لااَ بهااا فااي الجنااة كاا ا 

عاا َّني فااي حاهااة يق اايها لااَ ياا م كاا ا تكاا ا فو اايتها، تكاا  ا، َت
عا َّني  فيو ل:  عم ياا رب، فيوا ل ت اي عج تهاا لاَ فاي الاد يا، َت
ي م ك ا تك ا في حاهة يق يها لَ ف م َّار ق اا َا، فيوا ل:  عام 

قدد ل  «يااا رب فيواا ل: ت ااي اَلاارَل لااَ بهااا فااي الجنااة كاا ا تكاا ا
دَ المممن تن بيرن لَّ تما فال يد  َع ة َعا بها عب»:  سشل احن 

لار لاَّ فاي اآللارة، ن ي يك ن عجرل لَّ في الد يا، تتما ين يكا ن يَُ
فيو ل المممن في ذلَ الموام يا ليتَّ لم يكن عجرل لَّ شاي   ق ل:

 .(1)(4/164ايهذ ج  ع األصشل ) «من َعائَّ
إن روددض السد و ي رددل علدده األ ددش  الهللينشيددة رددل  مبدد  يسندده  يلااي:

هددشال عتددذ   دد  هشلددت يسصددات أيًضدد  رأخددذ األسددب   احن يف أ لددب األ
الهللينشية قبل األسب   القشية املؤثذه عه  ااتص ل رذ  الو ملم لذفع    
رت     درش  إىل احن. فهدش الشد يفغ عهدش الدشاق  عهدش علده كدل  د ء 
قدددهلليذ. عا  سدددع  ددد  األخدددذ ر ألسدددب   الهللينشيدددة رودددهلل ال شكدددل علددده احن 

هدددهلل  يف قصدددة يددد  احن أيدددش  علندددت الندددالو عالل دددشء إلندددتغ عرلددد  ملددد  
َنا لَااااَُّ  فقددد ل:  ااااَتَجبا  م يَن * فَاس  َْ َير َحااااُم الاااار اح  اااان َي الَ ااااَر َتيَ  اااا يَ  ااااي َمس 

َ  َاااَُّ  َُ َي نَااا ااان  ُ اارت َتَآََّايا  َنا َمااا ب ااَّ  م  غ عيف  شضددع لخدددذ ]اْل بيااا [ َفَكَااا  
َب ق ل:  َ ا ُمغ َتَسلب بَار  ََ  ََ  .]ص[ َتَشَرابب  ار ُك   ب ر ه   

                              
 .58-52بهلل احنغ  وذ ه املؤ سم إىل    الو ملمغ صالنوهللهغ هنم ع (1)
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 شرتط الدعا 

أه أن ا يددهللعش ا يندد ن  دد   يتلهااا: اإللااالص هلل فااي الاادعا :
 احن عأن ا يشدددذ  ردددت أهدددهلًلا فدددإن أ دددذ  أهدددبه احن عملدددت يقدددشل توددد ىل: 

   اااَبَطن َْ لََيح  ااارَك  ََ لَااائ ن  َيش  ااان  قَاب   ااا ََ َتت لَاااى ال ااا  يَن م  اااَي ت لَي ااا َتَلَواااد  ُيتح 
ََ َتلَتَ  اااار يَن َعَم ُاااا ااااَن ال َخاس  َتَين   عقدددد ل احن تودددد ىل:  ]الزماااار[ ُكاااا َ ن  م 

ُع ا َمَع ال  َّ  َيَحًدا  َد ل   َّ  َفاَل ََّد   .]الجن[ ال َمَساه 
فودد  أ  هذيددذه  ضدد  احن عسددت عدد  السدد   ثا يهااا: عاادم انسااتعجال

  :ن ياازال يسااتجاب ل عبااد مااا لاام يااد  بااإثم يت قطيعااة »أيددت قدد ل
: قنل: ي   سشل احن فم  ااسد و  ل  فقد ل  «م يستعجلرحم ما ل

فيستحسااار عناااد ذلاااَ  ؛يوااا ل قاااد َعااا َل ف ااام ير يساااتجُ لاااي»
 .]رتاَ مس م[ «تيد  الدعا 

فال يهللعش رإ  أع قطنوة  ه) كمد  جد ء يف  ثالثها: الدعا  بالخير
 احلهلليث الن رق فولنت ر لهللع ء ر خل  لت عجلمنع إخشايت املنلمم.

عهش  ذ   ه) يف الهللع ء ألي  ا يدب   ر الو ُ،رابعها: ح 
   األ ر   ع ل  امللش  فقهلل ج ء ع  أ  هذيدذه  ضد  احن عسدت قد ل: 

اَعاا ا اهلل تي ااتم م قناا ن باإلهابااة تاع ماا ا ين »: قدد ل  سددشل احن 
 [9/811]حساان رتاَ الترماا خ  «اهلل ن يسااتجيُ َعااا  ماان ق ااُ نَ
أيدد  أ دد و احن عتن شددوذ قبددشل أه  ددب أن تودد   دد  تقددشل عأن ت ددذكذ 

يوددد) لقدددهلل  :الومدددل فدددإرا لعدددشت ر جلسدددة تدددنق  رأيددد  جتددد   عيقددد ل لددد 
فولنسددد  ا حلددد    –يندددأل احن الندددال ة  –أجنبدددت لعشتددد  أع الورددد  
احن أن ينددد  نب فدددإن احن حيدددب امللادددم  علددده احن رقبدددشل الدددهللع ء عدددلَّ 

 علنت ر لهللع ء.
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ل يدددش   لصددد هبت فدددإن األكدددل احلدددال تلامساااها: تحاباااة المهللكااال:
يحاااُ »لندددوهلل رددد  أ  عقددد ص:  عقدددهلل قددد ل الذسدددشل  غتقدددش   ددد  احن

 .«مطعمَ َّكن مستجاب الدع ة
عقهلل رُكذ يف ههلليث أ  هذيذه  ض  احن عسدت قد ل: قد ل  سدشل احن 

 :« ثااام ذكااار الرهااال يطيااال السااا ر يشاااعِ يغبااار يماااد يدياااَّ تلاااى
رام السما : يا رب يا رب تمطعماَّ حارام تمااربَّ حارام تم بساَّ حا

 .[7/111]رتاَ مس م  «تغ خ بالحرام فهلل ى يستجاب ل لَ
لقشلدت علنددت الصداله عالنددالو:  ؛ساَساها: الصااالة ع اى النبااي 

]حسان: صاحيح  «ع اى النباي  ىكل َعاا  محجا ب حتاى يصا »
 .[8128الجامع الصغير 

عيبددهللع أن هددذا الشددذ  لددن   ددذيً  أس سددًن  فقددهلل صدد  عدد  الذسددشل 
 فنهد  الصداله علده السد  عمل يُدذل  غألعنة ك د ه  علرد  حيمدل علده

 .(1)ااس اب   عاحن أعل)

 
* * * * 

 

 

                              
 ]ر صذف[. 25-21اخلضذهغ عبهلل احن. الهللع ءغ ص (1)



 
فاستجاب لهم ربهم ..           

     
42 

 
 بع  آَاب الدعا  

 ل دعا  آَاب   كر بعً ا منها:
 . (1)عالصاله عله الس   يتلها: الثنا  ع ى اهلل قبل الدعا ،

عهددذا قددهلل تددذاس يف البشددذ عسددهلل   يطلددب أهددهلل  دد  أهددهلٍل أل  ه جددة 
  ات ال سدد ء عاملددهلل  عااهددرتاو عحن امل ددل األعلدده جتددهلل الط لددب ي قددهللو روبدد

 جددالً عهددش يقددشل: يدد  را اجلددالل عا كددذاو  سددبا يت فلقددهلل  ددع السدد  
]حاااااديِ حسااااان رتاَ الترمااااا خ  «قاااااد اساااااتجيُ لاااااَ فسااااال»فقددددد ل: 

9/112](2). 
 ثا يها: الدعا  باسم اهلل اْلعظم:

يف صدان  اردد  هبد ن  دد  هددهلليث عبدهلل احن ردد  رذيدهلله عدد  أرنددت أن 
اللهدد) إين أسددأل  رددأين أ ددههلل أيدد  » ددع  جددالً يقددشل:  سددشل احن   

أيت احن ا إلت إا أيدت األهدهلل الصدمهلل الدذه مل يلدهلل عمل يشلدهلل عمل يرد  
لوااد سااهللل اهلل بانساام الاا خ تذا ساائل بااَّ : لددت كوددًشا أهددهلل. فقدد ل 

لواااد ساااهلللْ اهلل باسااامَّ »عيف لودددظ:  «يعطاااى تتذا َعاااي باااَّ يهااااب
 .«اْلعظم

ن  ار  هب ن أيًض     هدهلليث أيد  رد    لد : عيف النس  عصا
ج لًندد  ع جددل يصددل    لعدد  فقدد ل: اللهدد)  أيددت كدد ن  ددع  سددشل احن 

إين أسددددأل  رددددأن لدددد  احلمددددهلل ا إلددددت إا أيددددت املسدددد ن رددددهلليع النددددمشات 
                              

 .22املذجع الن رقغ ص (1)
 .29املذجع الن رقغ ص (2)



 

 45 فاستجاب لهم ربهم ..
 

لوااد »: عاأل ض يد  را اجلدالل عا كددذاو يد  هدد  يد  قنددشو. فقد ل السدد  
َُعي باَّ يهاا  «ب تتذا ُسائل باَّ يعطاىَعا باسمَّ العظيم ال خ تذا 

عأخدددددذج احلدددددهللي م ا  ددددد و أمحدددددهلل يف  ندددددسهللس عهدددددش يف جددددد  ع الرت دددددذه 
: عصددددان  احلدددد ك)  دددد  هددددهلليث سددددوهلل ردددد  أ  عقدددد ص عدددد  السدددد  

َين  َن ت لَااََّ ت ن   َعاا ة ذخ الناا ن، تذ َعااا تَاا  فااي بطاان الحاا َل »
اَن الظ اال م يَن  ُْ م  ََ ت   اي ُكن ا َْ ُساب َحاَ  بهاا مسا م فاي  اَّ لام ياد  ت يَ  

 .]قال الترم خ: حديِ صحيح[ «شي  ق  تن استجاب اهلل لَّ
ين »: عيف  ن هلل   احل ك) أيًض     ههلليث سدوهلل عد  السد   

يلبااركم باااي  تذا  اازل برهاال ماانكم يماار مهاام فاادعا بااَّ ي اارا اهلل 
 .«عنَّو َعا  ذخ الن ن

َال يَلكام ع اى اسام اهلل »يقدشل:  عفنت أيًض  عسدت  دع السد  
. قدد ل  جددل يدد   سددشل احن: هددل ك يددت لنددشي  «ظاام، َعااا  ياا   اْلع

اَن  ين َّسامع ق لاَّ َّعاالى: »خ صة  فق ل:  َُ م  نَاا َنا لَاَُّ َتَ ج يا  اَتَجبا  فَاس 
م ن يَن  اي ال ُمام  ََ  ُان ج  . فهلليماا مسا م َعاا بهاا فاي ]اْل بياا [ ال َغم  تََكَ ل 

تن مر ااَّ يربعااين ماارة فماااَل فااي مر ااَّ َاا ا يعطااى يهاار شااهيد، ت 
 .«برذ برذ مغ  رًا لَّ

عيف  نسهلل ا   و أمحدهلل  د  هدهلليث علد  رد  أ  ي لدب  ضد  احن 
ن تلاااَّ تن اهلل علمدددا  سدددشل احن إرا يدددزل كدددذ  أن أقدددشل: »عسدددت قددد ل: 

 ،سااااابحان اهلل تَّباااااارذ اهلل رب العااااارش العظااااايم ،الح ااااايم الكاااااريم
 .«تالحمد هلل رب العالمين
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   نددددوشل قدددد ل: قدددد ل عيف  نددددسهللس أيًضدددد   دددد  هددددهلليث عبددددهلل احن ردددد

ما يصااب يحاًدا قا  َام، تن حازن، فواال: ال هام »:  سدشل احن 
ت ي عبدذ ابن عبادذ ابان يمتاَ  اصايتي بيادذ مااض  فاي حكماَ 

لَ ال هااام بكاال اسااام َااا  لااَ ساااميْ باااَّ هللعاادل فاااي ق ااا ذ يسااا
  سَ يت ع متَّ يحًدا من ل وَ يت ي زلتَّ في كتابَ يت استهللثرَل 

عل الورآن العظايم ربياع ق باي ت ا ر بَّ في ع م الغيُ عندذ ين َّج
صااادرخ تهاااال  حز اااي تذَااااب َماااي تن يذَاااُ اهلل َماااَّ تحز اااَّ 

ب اااى  فقندددل: يددد   سدددشل احنغ أا ي ولمهددد   قددد ل: ،تيبدلاااَّ مكا اااَّ فرًحاااا
 .(1)«ينبغي لمن سمعها ين يتع مها
 ثالثها: حسن الظن باهلل:

إن الهددد  احلنددد  رددد حن هدددش  ددد  أقدددش  األسدددب   يف إج ردددة الدددهللعشه 
يوا ل اهلل عاز »: و  أ  هذيذه  ض  احن عست ق ل: ق ل  سدشل احن ف

فدددإن اددد   «تهااال ي اااا عناااد ظااان عبااادخ باااي تي اااا معاااَّ حاااين يااا كر ي
الهللاع  ا  خ  رد حن عاد  إج ردة الدهللعشه فدإن احن عسدهلل اد  الوبدهلل عإن  
كددد ن الورددد  فدددال هدددشل عا قدددشه إا رددد حنغ عجددد ء يف هدددهلليث سدددلم ن 

تن ربكااام حياااي  »: : قددد ل  سدددشل احن الو  سددد   ضددد  احن عسدددت قددد ل
َما ص را ]حسن  «كريم يستحي من عبدَ تذا رفع يديَّ تليَّ ين يَر

 .[1878تيب  َاَت  9/188رتاَ الترم خ 
اَعاا ا »: ععدد  أ  هذيددذه  ضدد  احن عسددت قدد ل: قدد ل  سددشل احن 

أه: عأيددد ) تو قدددهللعن أن احن ا خيندددبر)  «اهلل تي اااتم م قنااا ن باإلهاباااة
                              

 ]ر صذف[. 54-51ار  القن). اجلشا  الر يفغ ص (1)
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َتقَاااَل  ععهدد) فضددلت علقددهلل ععددهلل احن ر  ج رددة ملدد  لعدد س: لنددوة كذ ددت 
ُ  َلُكاااام   ااااَتج  ُعاااا   ي َيس   َ َتت َذا  غ عقدددد ل تودددد ىل: [41]غااااافر:  رََبُكااااُم ا

َََعان   ََع َ َة الد ا   ت َذا   ُُ ي ُب ُيه  َ خ َعن ي فَإ   ي َقر ي ََ ع َبا ]البورة:  َسهللََل
134]. 

 رابعها: انعتراف بال  ُ:
األل  اجلدددد) إاهدددد   الوبددددهلل ال ددددذلل حن عددددز عجددددل عا قددددذا   إن  دددد 

ر خلطنئة لولمدت أن احن  طلدع علده كدل  د ء عيُو در ااعدرتاف ر لدذيب 
عا قدددذا  ر خلطنئدددة  دددد  كمددد ل الوبشليددددة حن سدددبا يت فودددد  علددد  ردددد  أ  

تن اهلل ليعجُ »: ق ل: ق ل  سشل احن  – ض  احن عست  –ي لب 
لَّ تن ي ْ ت ي قد ظ مْ   سي فااغ ر لاي من العبد تذا قال: ن ت

قاال: عبادخ عارف ين لاَّ ربًاا  ،ذ  بي ت َّ ن يغ ار الا   ب تن ي اْ
]حاديِ صاحيح رتاَ الحااكم ا ظار صاحيح الجاامع الصاغير  «يغ ر تيعاقُ

 .(1)[1313رقم 
 لامسها: ل   الص َل تلينَّ:

لقددهلل أ ذيدد  املددشىل جددل  ددأيت ر ل ضددذ  لددت عالددذل عاملنددرسة فقدد ل عددز 
َُ ال ُمع تَاااااد يَن  ل: عجددددد ااااا يَاااااًة ت   اااااَُّ َن ُيح  ُعااااا ا رَب ُكااااام  َََّ اااااَرًعا َتُل    َ  ا

 .[11]اْلعراف: 
قد ل ا  د و القددذي   محدت احن: هددذا أ دذ ر لدهللع ء عتوبددهلل ردتغ   قددذن 
عدددددز عجدددددل رددددد أل ذ صدددددو ت كنددددد   ودددددتغ عهددددد  اخلضدددددش  عااسددددد ر ية 

                              
 ]ر صذف[. 55-51اخلض هغ عبهلل احن. الهللع ءغ ص (1)
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عدد  الذيدد ء عرددذل  عال ضددذ . ع وددع )خونددة( أه سددذًا يف الددسو  لنبوددهلل 

ََ  رَب ااَُّ   ااَداً  َل  ي ااا  أثددع علدده يبنددت زكذيدد  إر قدد ل  ددرًا عسددت:   ت ذ   َااا
. قددد ل احلنددد : لقددهلل أل كدددت أقشاً ددد   دد  كددد ن علددده األ ض عمدددل ]مااريم[

يقددهلل عن علدده أن يرددشن سددذًا فنرددشن جهددذًا أرددهلًلاغ علقددهلل كدد ن املنددلمشن 
ش إا ا مدد  رنددسه)   هددهللعن يف الددهللع ء فددال ُينددمع  دد) صددشتغ إن هدد

 عرم  هب).
علدده هددذس اويددة الرذ ددةغ  – محددت احن  –عيولددق ا  دد و اردد  القددن) 

  بنًس  فشا هلل إخو ء الهللع ء الوهلليهلله الر  ه فنقشل: 
أيدددت أعهددد) إ  يًددد غ ألن صددد هبت يولددد) أن احن يندددمع لعددد ءس  أع ددد :
 اخلو .

امللدددش غ أيدددت أعهددد) يف األل  عال وهدددن)غ ع دددذا ا ا يدددب  ث ينهدد :
  ادددددعا ُتندددددأل رذفدددددع الصدددددشتغ عإ ددددد  اودددددض عسدددددهلله) األصدددددشاتغ ع 

عسددهلله) األصددشاتغ عخيوددت عسددهلله) الرددالو مبقددهللا   دد  ينددموشيتغ ع دد  
 فع صشتت لهلليه)  ق شسغ عحن امل ل األعلهغ فإرا ك ن  رس  ينمع الهللع ء 

 اخلو غ فال يلنق ر ألل  رم يهلليت إا خوض الصشت.
أرلددا يف ال ضددذ  عاخلشددش غ عالددذه  – ء يوددا ا خودد –أيددت  ث ل هدد :

هددددش  ع  الددددهللع ء علبددددت ع قصددددشلسغ فددددإن اخل  ددددع الددددذلنل اخل ضددددعغ إ دددد  
يرنذ قلبتغ عرلت جشا هتغ عخشدع اينأل  نألة  نرم رلنلغ عقهلل 

 صشتت.
  اروه : أيت أرلا يف ا خالص.

 خ  ندده : أيدددت أرلددا يف ،دددع القلددب علددده احن يف الددهللع ء فدددإن  فدددع
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يش  تغ فرلم  خوض صشتت ك ن أرلا يف محهللسغ عجتذيهلل الصشت يوذقت ع 
 ا ت عقصهللس للمهللعش سبا يت عتو ىل.

 س لسددده : عهدددش  ددد  السردددت الندددذيوة البهلليودددة جدددهلًلا أيدددت لال علددده
قذ  ص هبت    احنغ عأيدت اقرتاردت  سدتغ ع دهلله هضدش سغ يندألت  ندألة 
أقدددذ   ددد ء إلندددتغ فنندددألت  ندددألة  س جددد ه القذيدددب للقذيدددبغ ا  ندددألة 

 هللاء البونهلل للبونهلل.ي
 دلغ  س روه : أيت ألعه إىل لعاو الطلب عالنؤالغ فإن اللند ن ا

عاجلددددشا   ا ت وددددبغ ذددددالف  دددد  إرا  فددددع صددددشتتغ فإيددددت يرددددل لندددد يتغ 
 عتضو  روض قشاس. اي هه.

عيرودد  الوبددهلل  سهدد  أن ي ددذكذ  دد  هددهلل   دد  الصددا رة  ضدد  احن 
 ضد  احن عسدت  –سده عسه)غ عالذل السبشه عله هذا األ دذ. فود  أ   ش 

ربع ا ع ى ي  ساكم، ت كام ن َّادع ن ي»: ق ل: ق ل  سشل احن  –
 .(1)«يصًما، تن غائًبا، ت كم َّدع ن سميًعا بصيًرا

 ساَسها: اإللحا  في المسهلللة.
فددإن الوددزو عا حلدد    دد  للا  الددهللع ء رلدد  لنههددذ الددهللاع  عددهللو 

ن يندمع  سد  أخد  ااس و  ل عامللل     س جد ه احن فلودل احن يذيدهلل أ
الددهللاع  ال ددذلل فنددؤخذ إج ر دد  فددال تنددأو  دد  تددأخذ إج رددة الددهللع ء رددل 

 اعزو عأ  عله احن فإن احن حيب امللام يف الهللع ء.
 

                              
 .15-12 غ   رشا الهللعشه؛ كقنق  هلله إرذاهن)غ صاحل فظ أ  الهللين (1)
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 ا: الدعا  ثالثًا:سابعه

عفنددت كمدد  ركذيدد  يددش   دد  ا حلدد   علدده احن ر لشدد ء املطلددش  عفنددت 
ر    ل   ضد  احلذص    الهللاع  عله اس   رة احن لعشتت فو  أي  

مااان ساااهللل الجناااة ثاااال  ماااراَل »: احن عسدددت قددد ل: قددد ل  سدددشل احن 
قالااْ الجنااة: ال هاام يَل ااَّ الجنااة. تماان اسااتجار ماان النااار ثااال  

]صااحيح رتاَ اباان ماهاااة  «مااراَل قالااْ النااار: ال هاام يهاااَر ماان النااار
 .[8/117تيحمد  8881

 ثامنها: الدعا  بالج امع من الدعا .
ا دددع الرلدد) كمدد  كددد ن هددهلله الذسدددشل احن أه أن الددهللاع  يددهللعش  ش 

  فقددهلل كدد ن يددهللعش ردد جلشا ع فودد  فددذعه ردد  يشفددل قدد ل: سددألت ع  شددة
فق لددت: كدد ن   ضدد  احن عسهدد  عدد  لعدد ء كدد ن يددهللعش رددت  سددشل احن 

 «ال هم ت ي يع ذ بَ من شر ما عم ْ تشر ماا لام يعمال»يقشل: 
 .[1181/ تيب  َاَت 17]رتاَ مس م 

كددذل  الددهللع ء توصددنالً علردد   مبدد  يددزل   عقددهلل فصَّددل  سددشل احن 
الددهللاع  ر ل وصددنل ررلمددة فنهدد  خطددأ إ دد  يف الوقنددهلله أع يف األل   ددع 
احن فنوضدددل اال دددزاو ر ملدددأثش  قدددهلل  املنددد ط   ملددد  فندددت  ددد  أ ددد   ددد  الزلدددل 

رَبا نَاا َآَّ نَاا ف اي الاَد ا َيا  عاخلطأ ع   األلعنة الش  لة خل  الهللين  عاوخذه 
َرة  َحَسَنًة َتق َنا َعَ اَب الن ار  َحَسَنًة َتف   َل   .]البورة[ ي اآل 

 َّاسعها: الداعي يبدي بن سَّ
ألن رلدددد  الدددددهللع ء يذجدددددع  ؛إن  دددد  األل  رهللايدددددة الددددهللاع  رسوندددددت

ف  هللتت لت ع     ألخنت املنل) فقهلل ج ء عله لن ن عب ل احن املؤ سم: 
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  َا  نَااا ال اا  ين َ يَمااان   رَبا نَااا اغ   اار  لَنَااا َتإل  ل  غ [11]الحااار:  َساابَاُو  َا ب اإل  
َْ  عقشلت تود ىل:  ََ َتيَ  ا َمت ا َ ل   نَاا ف اي رَح  اي َتَي قَااَل َرب  اغ   ار  ل اي َتْل َل 

م يَن  رَبا نَاا اغ   ار  ل اي َتل َ ال اَدخ   غ عقشلدت تود ىل: ]اْلعاراف[ َير َحُم الار اح 
َسااااا َم يَاُواااا ُم ال ح  م ن يَن يَااااا   . عهددددذا ليددددهللن املددددؤ سم ]تبااااراَيم[ ُب َتل   ُماااام 

يشددذكشن  وهدد) إخددشا ) يف لعدد  ه) لنسدد  ) يصددنب  دد  اخلدد  فودد  اردد  
كدد ن إرا ركددذ أهددهلًلا فددهللع    أن  سدشل احن »عبد و عدد  أ  ردد  كوددب 

. عمل يرد  رلد  عد له [9/1827]صاحيح رتاَ الترما خ  «لت ردهللأ رسوندت
غ (1)«ي الااادينال هاام فوهااَّ فاا»فقددهلل قدد ل اردد  عبدد و  لذسددشل احن 

تيَل  اال هام اَاد َتًسا»غ عقد ل: «ال هام اَاد يم يباي َريارة»عق ل: 
 .«بهم

عالدهللع ء فندت خد  عهدن) أ أيددت إرا أهندست ملندل) أا يردشن لدد  
أجدددددذ  ردددددل أجدددددش  عهندددددس ت  ضددددد عوة فإيددددد  إرا لعدددددشت  خشايددددد  
املندددلمم فدددإن احن ررذ دددت ع مح دددت يوطنددد  عددد  كدددل  ندددل) هندددسة ردددل 

ملد  يشد ءغ علعدشه األخ املندل) ألخندت يف اهدذ هنس ت عاحن يضد ع  
 العنب هذية ر  ج رة   ل: الله) ا وذ ي عللمنلمم.

 
* * * * 
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 اْلتقاَل الارعية ل دعا 

 إلن  أخ  روض األعق ت الشذعنة للهللع ء فمسه :
 الدعا  في ه ف ال يل: -1

يناازل ربنااا »قدد ل:  أن السدد   – ضدد  احن عسددت  –عدد  أ  هذيددذه 
َّعااالى كاال لي ااة تلااى السااما  الااد يا حااين يبوااى ث ااِ ال ياال َّبااارذ ت 

اآللاار فيواا ل: ماان ياادع  ي فاسااتجُ لااَّ، تماان يسااهلللني فهللعطيااَّ، 
( 713تمسااا م ) 11/123]رتاَ البخاااارخ  «تمااان يساااتغ ر ي فااااغ ر لاااَّ

 .[8/14( تيحمد 9/871الترم خ )
 الدعا  بين اْلذان تاإلقامة:  -2

: قددد ل  سدددشل احن عدد  أيددد  رددد    لددد   ضددد  احن عسهمددد  قددد ل: 
]صحيح رتاَ ابان لزيماة  «الدعا  ن يَر بين اْلذان تاإلقامة فاَع ا»

 .تابن حبان[
 الدعا  في الصالة: -8

قددددددد ل:  أن  سدددددددشل احن  – ضددددددد  احن عسدددددددت  –عددددددد  أ  هذيدددددددذه 
م عنااد الاادعا  فاااي الصااالة تلاااى » لينتهااين يقاا ام عااان رفااع يبصااااَر

م  .[8/112]مس م  «السما  يت لتخط ن يبصاَر
8- :  الدعا  في السجَ 

يقرب »قد ل:  أن  سشل احن  – ض  احن عست  –ع  أ  هذيذه 
]مساااا م  «ماااا يكاااا ن العبااااد ماااان ربااااَّ تَااا  ساااااهد فااااهللكثرتا الاااادعا 

8/211]. 
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 الدعا  بعد الص  اَل:  -1
أن  سددشل احن أخددذ رنددهللس  – ضدد  احن عسددت  –عدد   ودد ر ردد  جبددل 

عن في َبر كال صاالة ين فال َّد ،يا معاذ ت ي تاهلل ْلحبَ»عقد ل: 
]صاحيح  «َّو ل: ال هم يعني ع اى ذكارذ تشاكرذ تحسان عباََّاَ

 .[1/281تيحمد  1113رتاَ يب  َاَت 
 الدعا  عند الندا  تالدعا  عند البهللس: -4

: قد ل: قد ل  سدشل احن  – ض  احن عست  –ع  سهل ر  سوهلل 
ان » ان  أع: –ثنتااان ن َّااَر  : الاادعا  عنااد الناادا  تعنااد-ق مااا َّااَر

 .[2128]صحيح رتاَ يب  َاَت  «البهللس حين ي حم بع هم بعً ا
 الدعا  في الساعة التي في ي م الجمعة: -7

فاي يا م »: ع  أ  هذيذه  ض  احن عست ق ل: قد ل أردش الق سد) 
الجمعااة ساااعة ن ي افوهااا مساا م تَاا  قااائم يصاا ي يسااهللل اهلل ليااًرا 

]رتاَ البخااااارخ  « عقدددد ل رنددددهللسغ قلسدددد : يقللهدددد  يزهددددهلله ،تن يعطاااااَ تياااااَ
11/199]. 

 الدعا  ي م عرفة: -3
ليار »قد ل:  ع  عمذع ر   ونب ع  أرنت ع  جدهللس أن السد  

ن تلَّ  :تلير ما ق ْ ي ا تالنبي ن من قب ي ،الدعا  َعا  ي م عرفة
لااَّ الم ااَ تلااَّ الحمااد تَاا  ع ااى كاال  ،تن اهلل تحاادَ ن شااريَ لااَّ

 .[11/88]حسن رتاَ الترم خ  «شي  قدير
 الدعا  عند صيا  الديكة:  -9
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تذا سمعتم »قد ل:  أن الس   – ض  احن عست  –ع  أ  هذيذه 

صيا  الديكة فاسهللل ا اهلل مان ف ا َّ فإ هاا ريَل م ًكاا تتذا سامعتم 
]رتاَ  « هيا الحماار فتعا ذتا بااهلل مان الاايطان فإ هاا ريَل شايطا ًا

 .[9/824، الترم خ 17/84مس م 
 يْ:الدعا  عند َّغمي  الم -11

 ق لدددت: لخدددل  سدددشل احن  – ضددد  احن عسهددد   –عددد  أو سدددلمة 
عقدددهلل  دددق رصدددذسغ فأ مضدددت    – ضددد  احن عسهمددد   –علددده أ  سدددلمة 

فضددت السدد و  دد  أهلددت  «تن الاارت  تذا قُااب  َّبعااَّ البصاار»: قدد ل 
ن َّدع ا ع ى ي  سكم تن بخير فاإن المالئكاة يممنا ن »: فق ل 

ْلباي سا مة تارفاع َرهتاَّ فاي  ع ى ما َّو ل ن ثم قال: ال هام اغ ار
المهااديين تال  اااَّ فااي عوباااَّ فااي الغاااابرين، تاغ اار لناااا تلااَّ ياااا رب 

 .[4/222]مس م  «العالمين تافسح لَّ في قبَر ت  ر لَّ فيَّ
 الدعا  في لي ة الودر:  -11

عسدهلل   ق لدت: يد   – ض  احن عسهم   –ع  ع  شة رست أ  ررذ 
قا لي ال هام »ألعدش  قد ل:   سشل احن أ أيدت إن عافقدت لنلدة القدهلل   د 
]حاااديِ صاااحيح رتاَ يحماااد  «ت اااَ ع ااا  َّحاااُ الع ااا  فااااعع عناااي

 .[8311، تابن ماهة 1/819
 الدعا  عند  زتل المطر: -12

ان »: عدد  سددهل ردد  سددوهلل قدد ل: قدد ل  سددشل احن  ثنتااان مااا َّااَر
]حااديِ حساان رتاَ الحاااكم راهااع  «الاادعا  عنااد الناادا  تَّحااْ المطاار

 .(1)[8178صحيح الجامع الصغير رقم 

                              
 ]ر صذف[. 51-41اخلض هغ عبهلل احن. الهللع ءغ ص (1)



 

 55 فاستجاب لهم ربهم ..
 

 َّ هيهاَل قبل الدعا  
ا رهلل    تولمهد  عاحلدذص علنهد   يتًن: الدعا  لَّ آَاب تشرتط

عإرا ،ددع الوبددهلل  ددع »عاقددذأ الرددالو السوددن  اردد  القددن)  محددت احن قدد ل: 
الهللع ء هضش  القلبغ عص لف عقً      أعق ت ا ج رةغ عخشدشًع  يف 

ضددذًع غ ع قددة عاسدد قبل القلددبغ عايرندد  ًا رددم يددهلله الددذ غ عراً لددتغ عت
الددددهللاع  القبلددددة عكدددد ن علدددده يهدددد  ه ع فددددع يهلليددددت إىل احن عرددددهللأ ممددددهلل احن 
عال سدد ء علنددت   ثددع ر لصدداله علدده  سددشل احن   قددهللو رددم يددهلله ه ج ددت 
ال شرة عااسد عو     لخدل علده احن عأ  يف املندألة عالقدت علعد س   بدة 

هنددهللس عقددهلل و رددم يدددهلله ع هبددة عتشسددل إلنددت رأ   ددت احلنددع عصددو تت عتش 
فإن هذا الهللع ء ا يرد ل يُدذل أردهلًلا عا سدنم  إرا صد لف  غلع  ت صهللقة

أ ددد   هسددة ا ج ردددة عأ ددد    ضدددمسة لالسددد)  األلعنددة الددديت أخدددر السددد  
 .[19]ا تهى بتصرف من الج اب الكافي ص «األعه)

 ثا ًيا: الصدقة:
ندددب يف قددهلل أكدددهلل علنهددد  ارددد  القدددن) يف كال ددت النددد رق ع ددد  أثدددذ ع 

فصدددس  ع املوددذعف تقددد   غردددل عيف فوددل املودددذعف أيدد  كدد ن ؛قبددشل الددهللع ء
 ص    النشء كم  ق ل أرش ررذ  ض  احن عست عروضه) يذفوت إىل الس  

. 
 ثالثًا: الصبر تعدم اليهللس تالون ط تفي َ ا َّ هيهاَل:

اعلددد) أن الدددهللع ء عبددد له علدددش مل حيصدددل لددد   ددد  لع  ددد  إا  يتًن:
 ع ء روهلل إخالص  حن عز عجل فنت لروه.األجذ عله هذا الهلل
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أن تولدد) رددأن احن أعلدد) مبصددلا    سدد  فددنول) سددبا يت أن  ثا يًااا:

  صلا   يف تو نل ا ج رة أع عهلل ه .
 ا جتددز   دد  عددهللو ا ج رددة فذمبدد  ُلفددع عسدد  هبددذا الددهللع ء  ددذ ثالثًااا:

فوددد  عبددد له رددد  الصددد  ت  ضددد  احن توددد ىل عسدددت أن  غكددد ن سدددنسزل رددد 
ما ع ى اْلرض مسا م يادع  اهلل َّعاالى بادع ة »ق ل:   سشل احن 

تن آَّاَ اهلل تياَا يت صرف عنَّ من الس   مث ها ما لم يد  بإثم يت 
 «اهلل يكثاار :قدد ل  غفقدد ل  جددل  دد  القددشو: إًرا ير ددذغ قطيعااة رحاام

]رتاَ الترمااا خ، تقاااال: حاااديِ حسااان صاااحيح، ترتاَ الحااااكم مااان رتاياااة يباااي 
 .«لَّ من اْلهر مث ها يت يدلر»سعيد، تواَ فيَّ: 

ا امتحا ًا لصابرذ تَّحم اَ ته ادذ  رابًعا: ربما كان عدم اإلهابة يت َّهللليَر
فهل َّستمر فاي الادعا و يم َّستحسار تَّمال تَّتارذ الادعا و ف اي الحاديِ عان 

يساااتجاب ْلحااادكم ماااا لااام »قاااال:  يباااي َريااارة ر اااي اهلل عناااَّ ين رسااا ل اهلل 
عيف  عايدة  ندل)   ا ع ياَّ[]مت «يعجل يو ل قد َع َل ربي ف م يستجُ لي
يو ل قد َع َل ف ام ير »: قنل: ي   سشل احن    ااس و  ل ق ل 

 .«يستجُ لي فيستحسر عند ذلَ تيد  الدعا 
خ  ًند : أن تلقدد  رد للشو علدده يوند  عهدد   د  أاهدد  فقدهلل يرددشن 
سدددبب عدددهللو ا ج ردددة عقشعددد  أيدددت يف رودددض املو صددد  أع ال قصددد  أع 

فمدد  أعهد) األ ددش  أن تد ه) يوندد   ؛ندتإخاللد  ر لدهللع ء أع توددهللي  ف
عتسندددددب ال قصددددد  ععدددددهللو ا ج ردددددة لسونددددد  فهدددددذا  ددددد  أعهددددد) الدددددذل 
عااف ق   إىل احنغ عاقذأ أيًض  هذا الردالو السودن  ارد   جدب  محدت احن 

إن املدددؤ   إرا أسددد بطأ الودددذج عيدددئ   سدددت عا »يف يدددش  ااق بددد و يقدددشل: 
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أثدددذ ا ج ردددة  جدددع إىل  سدددنم  رودددهلل ك دددذه لع  دددت عتضدددذعت عمل يههدددذ علندددت
يونددت ر لال مدددة يقدددشل  ددد : إ ددد  أُعتندددُت  دد  قبلددد  علدددش كددد ن فنددد  خددد  

فإيدددت يشجدددب  ؛أُلجبدددت عهدددذا اللدددشو أهدددب حن  ددد  ك ددد   ددد  الط عددد ت
ايرن   الوبدهلل ملدشاس عاعرتافدت لدت رأيدت لدن  رأهدل  ج ردة لع  دت فلدذل  

رندذه قلدشهب) ينذ  لت إج رة الهللع ء عتوذيت الردذ  فإيدت تود ىل عسدهلل املس
 اي هه كال ت  محت احن. «ععله قهلل  الرنذ يرشن اجلر

 رابًعا: من الت هيهاَل اْلساسية:
توذف علده احن يف الذخد ء يوذفد  يف الشدهلله قد ل سدلم ن الو  سد  
 ضدد  احن عسددت: إرا كدد ن الذجددل لعَّدد ًء يف النددذاء فسزلددت رددت ضددذاء فددهللع  

عإرا كددد ن  غشا لدددتاحن عدددز عجدددل ق لدددت املال ردددة: صدددشت  ودددذعف فشدددوو
لددددن  رددددهللعَّ ٍء يف النددددذاء فسزلددددت رددددت ضددددذاء فددددهللع  احن عددددز عجددددل ق لددددت 
املال رة: صشت لن  مبودذعف فدال يشدووشن لدت. ركدذ رلد  ارد   جدب 

 يف يش  ااق ب و.
 لامًسا: 

 كدد   دد  أ كدد ن ا  دد ن ردد حن توددد ىل  اإليمااان بالو ااا  تالواادرإن 
 دددد  أصدددد ر  مل يردددد  عفنددددت ايمئسدددد ن للددددسو  ع اهددددة للقلددددب فدددد عل) أن 

لنخطئ غ عأن    أخطأ  مل ير  لنصنب  عتذكذ لا ًم  أن كدل  د ء 
رقضددد ء عقددددهلل  عأيدددت  دددد  عسددددهلل احن عاعلددد) أن احن أ هدددد) رددد   دددد  أرندددد  

 عأ  .
 ساًَسا:

فهددش  ددذ   دد   ددذع  إج رددة الددهللع ء  يكاال الحاااللاهددذص علدده 
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  ركدددذ الذجدددل يطندددل الندددوذ أ دددوث أ دددر  دددهلل يدددهللس إىل »عيف احلدددهلليث 

م ء يدددد     يدددد     ع طومددددت هددددذاو ع شددددذرت هددددذاو ع لبنددددت هددددذاو الندددد
. ]يلرهَّ مس م مان حاديِ يباي َريارة[ «عُ ذَّه ر حلذاو فأ  ُين    ُ  لدت

 ف حن احن ر حلالل فإن لت أثذًا ع نًب  يف إج رة الهللع ء.
يف اللندددل عالسهددد   فلدددش مل يرددد  يف  ساااابًعا: يكثااار مااان انساااتغ ار

اتَاغ   ُرتا رَب ُكام  ت   اَُّ َكااَن  ز عجدل: احلث علنت إا قشل احلق ع ُْ اس  فَاُو  ا
َعال   َ ُكم  ب هلَلم َ ال  َتبَن يَن َتَيج  د  رَارًا * َتيُم  ل  الس َماَ  َعَ ي ُكم  م د  َغ  ارًا * يُار س 

َعل  َلُكم  يَ ا َهارًا  لر ن ك فنًد . فدأي   د  يشدرش  ]   [ َلُكم  َهن اَل  َتَيج 
 اه يف هذس اوية الوقذ عالوق) عالق

هدددذس تشجنهددد ت سدددبع اي بدددت  ددد  قبدددل أن تذفدددع يدددهللي  إىل الندددم ء 
 .(1)عل  أن ترشن     الهللع ء 

 

 
* * * * 

                              
 الهللعيشغ إرذاهن) ر  عبهلل احن. ي  س  ًو  لرل  رش غ ) ذيه تن نل(غ ]ر صذف[. (1)



 

 52 فاستجاب لهم ربهم ..
 

 ةااالخاَّم
احلمددددهلل حن عهددددهللس عالصدددداله عالنددددالو علدددده  دددد  ا يدددد  روددددهللس ... 

 عروهلل:
يف خ دد و هددذس الذسدد لة ل ددل أن أكددشن قددهلل عفقددت يف عددذض روددض 

ن مذ يف إصهللا ات أخذ  رإرن احنغ كم  ل دل الششاههلل عاليت أاع أن ت
أن أكددشن قددهلل عفقددت يف عددذض أهددشال السدد و يف الددهللع ء عروددض للارددت 

 عاألعق ت الشذعنة للهللع ء عتشجنه ت قبل الهللع ء.
كم  ا ينوا روهلل  رذ احن  رذ كل    س ه) يف إخدذاج هدذس 

 ).الذس لة س  الً احن أن ي نبه) خ  ال شا  إيت جشال كذمي رذ  هن
  إين أخشدده أن أكددشن كشددموة تضدد ء لرخددذي  عكددذق يوندده غ 

 عك  رذه ترنش   ه  عه  عذي ية. 
 تصاا ْ التوااى حتااى كااهلل ي ذت َّوااى

 
 

 ترياااااح الخطاياااااا فاااااي ثياااااابي َّعباااااا 
علقهلل تأ لت كالً   ،ناًل يف صنهلل اخل يذ ار  اجلشزه يقدشل فندت:  

 غ عأسددل)  يت ألدد لقددهلل تدد   علدده يددهلله يف  دد ل  الددذكذ أك ددذ  دد   دد
لت عدددم    دددر مل ترددد    يت يوددد غ عكددد) سددد علددده يدددهلله أك دددذ  ددد   ددد

تندددنلغ عحيدددق ملددد  تلمددد  هدددذا ا يوددد و أن يذجدددشا ال مددد وغ ع مبددد  اهدددت 
أسب   اخلدشف إىل تقصد ه عزللد غ يقدشل: علقدهلل جلندت يشً د  فذأيدت 
هشي أك ذ    عشذه لاف ع    سه) إا قهلل  ق قلبدت أع ل ودت عنسدت 

 ر  إن جنشا عهلرت فقلت لسون : كن  
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فصات رلن ن عجهلله: إ د  عسدنهلله إن قضدنت علد  ر لودذا  
 دددهلًلا فدددال تولمهددد) رودددذا  صدددن ية لرال ددد  ا ألجلددد غ ألن ا يقشلدددشا 

: أق ددل ُأ  املسدد فق. عدذَّ   دد  لل علنددتغ إ دد  قددهلل قندل لسبندد  حممددهلل 
إ   ف هوظ هند   تغفق ل: ا ي اهلل  الس و أن حممهلًلا يق ل أصا ر

ررذ دد  أن تولمهدد) روددذا  الددهلللنل علندد . ه  دد   عاحن  يفَّ عق  ددهلله) 
إىل أن قددد ل: إ دد  أيددت أكددذو األكدددذ م  –يدد      دد  ترددهلليذ الصدد يف 

ي نددب إلندد  اعأ هدد) الددذامحم فددال انددب  دد  علددق أ لددت ع جدد ءس ردد  ع 
علعددد  عبددد ل  إىل ر رددد  عإن كددد ن  ددد طوالً علددده كذ ددد  عمل يرددد  أهدددالً 

سدددت يمًوددد  يف سدددوة جدددشل  عكذ دددد  للنمندددذه رنسددد  عردددم عبددد ل  علر
فأيددت أهددل اجلددشل عالرددذو فذمبدد  اسدد ا  الرددذمي  دد   ل  دد  تطوددل علدد  

 .(1)    كذ ت اي هه كال ت  محت احن 
 عصله احن عله يبنس  حممهلل ععله للت عصابت عسل).

 ص   ر   ا هلل ر  حممهلل ا ش ل
  وذ لت علشالهلليت عجلمنع املنلمم ... ل م

 
* * * * 

 

                              
 ألسا   ) ذيه تن نل(.الهللعيشغ إرذاهن) ر  عبهلل احنغ  عا ع ا (1)
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 عااالمراه
 

 القذلن الرذمي. -1
غ 5ارددد  ك ددد غ إ  عندددل رددد  عمدددذ. تونددد  القدددذلن الوهدددن)غ ج -2

 هد.1411ر عتغ لا  اجلنلغ 
ارددددد  القدددددن) اجلشزيدددددةغ حممدددددهلل رددددد  أ  رردددددذ. اجلدددددشا  الرددددد يفغ  -5

 هد.1412ر عتغ لا  الر    الوذ غ 
الب  ددد غ عبدددهلل الدددذمح  رددد   أفدددت. صدددش   ددد  هنددد ه الصدددا رةغ  -4

 هد.1598  السو    غ ر عتغ لا5 
احلدددد فظ اردددد  أ  الددددهللين .  دددد رش الددددهللعشه؛ كقنددددق عبددددهلل القدددد ل   -5

 هد.1416عط ء ر عتغ لا  الر ب الولمنةغ 
 احل فظ أ  الهللين .   رش الهللعشه؛ كقنق  هلله إرذاهن). -6
 هد.1415اخلض هغ عبهلل احن. الهللع ءغ الذي ضغ لا  الشي غ  -2
.  عا دددددع األسدددددا   ) دددددذيه الدددددهللعيشغ إردددددذاهن) رددددد  عبدددددهلل احن -8

 هد.1418تن نل(غ الذي ضغ تن نالت الطال ع ا سال نةغ 
الهللعيش إرذاهن) ر  عبهلل احن. ي  سد  ًو  لردل  درش  ) دذيه  -9

 هد.1418تن نل(غ الذي ضغ تن نالت ال قش غ 
 

النددددوهللهغ هنددددم ردددد  عبددددهلل احن.  وددددذ ه املددددؤ سم إىل     -11
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 هد.1418ع مل املوذفةغ  الو ملم يف الهللع ء عاألرك  غ جهللهغ

النددددلم نغ عبددددهلل الوزيددددز ردددد  حممددددهلل. سددددال  النقهدددد ن لطددددذل  -11
 هد.1418غ الذي ضغ  ط رع املهلليسةغ 15الشنط نغ  

الشددددددددسقنط غ حممددددددددهلل املخ دددددددد  . ااع صدددددددد و ردددددددد حن ) ددددددددذيه  -12
 هد 1419تن نل(غ الذي ضغ تن نالت ال قش غ 

الشدددددددددسقنط غ حممدددددددددهلل املخ ددددددددد  .  محدددددددددة الضدددددددددوو ء ) دددددددددذيه  -15
 هد.1412ل ن نل(غ الذي ضغ تن نالت ال قش غ ا

الشددشيوذغ حممددهلل ردد  سددوهلل.  ر يددة الددهللع ءغ جذيددهلله اجلزيددذهغ  -14
 هد(.1418 شال  16غ )اجلموة 9269 

عبددددهلل احملندددد غ عبددددهلل احملندددد  ردددد  عبددددهلل الددددذمح .  ذقدددده فمدددد   -15
 هد.1412يسقذه)غ الذي ضغ لا  الق س)غ 

ل(غ جددددهللهغ القددددذينغ علدددد . عقددددشق الشالددددهللي  ) ددددذيه تندددد ن -16
 هد 1419تن نالت األيص  غ 

 
 

* * * * 
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