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 احلُّد هلِل افذي جًَؾ حمؾ ٕيره افَِقب ٓ إبدان، وافهالةُ 

ِّٔ  ان إـّالنإتم  وافسالمُ  ِّْٔا حمّد ش د وفد ظدٕان، وظذ آفف ظذ ٕب

 وصحبف ذوي افتَك واإليامن.

 أما بًد:

 ـِّةَ  إػ أذهاهنؿ حْٔام يسًّقنَ  ؾُثٌر أوفئؽ افذيـ ٓ يسبُؼ 

اهلل، ؾٓق ذم  مـ بٔقِت  ف اجلسد ذم بٍٔت )آظتُاف( شقى اظتُا

خمِٔتٓؿ مْحٌك ذم مٍٓقِم آظتُاِف احلز، وهذا وإْن ـان ِمـ 

 ه وافٌايةَ مَهقدَ  ه، ؾ٘نم ذائِط آظتُاف إٓ إٔف فٔس هق مَهقدُ 

 إَِػ  َيُْْيرُ  َٓ  اهللَ إِنم »مْف: اظتُاف افَِب افذي هق مقضع ٕير اهلل: 

ؿْ  ـُ ْؿ،َوَأْمَقافِ  ُصَقِر ـْ  ُُ ُِ ؿْ  إَِػ  َيُْْيرُ  َوَف ُُ ُِقبِ ؿْ  ُؿ ُُ شَوَأْظاَمفِ
(1)

 . 

إػ  اهلل، فُْف مل يهْؾ  بجسِده ذم بِٔت  وـؿ ِمـ ظبٍد ظَُػ 

                                                                                       

 .( مـ حديث أيب هريرة 4564( رؿؿ )4/1986( أخرجف مسِؿ )1)
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ِمؼ اهللُ شبحإف اخلَر افذي آظتُاِف افذي أراده اهلل  : وهلذا ظ

پ ڀ ڀ ڀ ﴿ ه، ؾَال شبحإف:ظبدِ  افذي ذم ؿِِب  ه باخلرِ ُيٗتٔف ظبدَ 

 . [77]إٍٕال: ﴾ٺ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ

ف ظِٔف، اهلل وهباتً  ُْح ؾُِام صحم افَُِب وتًاػ ظذ افدٕٔا: أؿبِْت مِ 

 ذم بِٔت  وافًؼ إواخر مـ رموان أحرى إيام هبذه ادْح، وافًاـُػ 

 ـ اهلل.ف مِ ف وؿربِ بذفؽ: فهدؿِ  ؿِب( حٌَٔؼ  اهلل )ظُقَف 

وق ، وفٔتذاظتُاف ؿِب ٓ جسد ؾَط وفُل يُقن آظتُاُف  

ُِػ هذه افًبادة، وتستَٔؿ فف هذه افىاظة، ويسسوح روحٓا،  ت ًْ ادُ

 امتتىِع إػ افسِّ ي فف أن يْبٌل :ويستحرض مًاين افًبقدية ؾٔٓا

 :افتافٔة
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ِّ
 الس

 
 األوىل مت

 
 
 الؼالئ   لطغ

 
 كاخلالئ   ك ػه

 

ف َِ ظالئ افَِب وؿىعُ  وتٍريغُ  باهللِ  اخلِقةُ  ،آظتُاف وؽايتف ِسم  إنم 

ا ذم افتم يُقن مُ  ػ أنْ ُِ تَ ًْ بادُ  باخلالئؼ: وهلذا ـان افالئُؼ  ًُ ؽ ْس  ّْٓ

افَِب هلل، واإلحلاح ذم  ف بتخِٔةِ ربِّ َباًل ظذ وافًبادات اخلاصة، مُ 

: ف وظٍقه، ـام ؿال ظىاء مٌٍرتِ  رضاه، واإلحلاف ذم ٕٔؾِ  ضِِب 

: ٓ ف، يَقُل  بابِ ظذ َس ، ؾجِإػ ظئؿٍ  فف حاجةٌ  ػ ـرجؾٍ ُِ تَ ًْ ؾ ادُ ثَ مَ »

اهلل يَقل:  ِٔت ذم بَ  ػ جيُِس ُِ تَ ًْ  حاجتل، وـذفؽ ادُ ِض َْ حتك تَ  برُح أَ 

شر يلٍَ ٌْ يُ حتك  رُح بْ ٓ أَ 
(1)

. 

ًْ  وهلذا ـان ادؼوعُ  ُّ ًٔا ظَ  يُقنَ  ػ أنْ ُِ تَ فِ زوًؾا ظـ افْاس، جماؾ

ُّ  أمحد  اإلمامُ  ٕصم ؿد ٓؿ، ودجافِس  ٓ  ػ أنْ ُِ تَ ًْ ظذ إٔف يْبٌل فِ

 ظِؿ أو إؿراء ؿرآن، وأنم  افْاس حتك وفق ـان ذفؽ فتًِٔؿِ  افطَ خي

                                                                                       

 (. 75يْير: وطائػ رموان ص )( 1)
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فه ودظائِ ف وذـرِ ربِّ  فف إٍٓراد وافتخع دْاجاةِ  إـَّؾ 
(1)

 . 

افهقم:  آظتُاف اؿسٕت بًبادةِ  ظبادةَ  أنم  ؾ، ٕجدُ تٖم   وبْيرةِ 

  مؼوظٔتٓام واحدة، وهل: إصالح افَِب بتَقى اهلل، حُّةَ  ٕنم 

 ڤ ڤ ڤ     ڤ  ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿژ

ذم  افذروةَ  افهائؿُ  افًبدُ  ، ويبِغُ [181افبَرة:] ژ ڦ ڦ ڦ

ًٔا بربِّ ف وجسدِ ف حْٔام يًتزل افْاس، ويًتُػ بَِبِ ؿِبِ  إصالِح  ف، ه، خاف

ذم آظتُاف إٍٓراد   ×ـ هدي افْبل مْىرًحا بغ يديف، وـان مِ 

فف ِخبَاء رضَب يُ  بٖنْ  ظـ افْاس، وـان يٖمرُ 
(2)

ف، وخيِق يِزمُ  ذم ادسجدِ   

انَ »:  ف، ـام ؿافت ظائنة بربِّ  َتُُِػ  ،× افْمبِل   ـَ ًْ ْؼِ  ذِم  َي ًَ  اف

ـْ  إََواِخرِ  ُْْت  َرَمَواَن، ِم ُُ ُب  َؾ َُٔهعِّ  ِخَباءً  َففُ  َأْْضِ ْبَح  َؾ  ُثؿم  افه 

ُِفُ  شَيْدُخ
(3)

 . 

 ٍْردِ اد فًِاـِػ  ـ افًبادات دمتّعُ ؾ افىاظات وـثًرا مِ ُج  إنم 

                                                                                       

 (. 67يْير: وطائػ رموان ص )( 1)

ادًجّة وختٍٔػ ادقحدة مع ادد هل خّٔة مـ وبر أو صقف، ثؿ ُأضَِت  بُرساخلباء:  (4)

 (. خبا) ( 441/ 14(، افِسان، )  4/9افْٓاية ) . يْير: ظذ افبٔت ـٔػ ما ـان

 (. 1174(، رؿؿ )4/715(، ومسِؿ )4711( رؿؿ )1/48أخرجف افبخاري، ) (1)
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 ف، وأظيؿ هذه افًبادات وأذؾٓا: ظبادة افَِب، وٕنم اخلايل بربِّ 

بسٔد افًبادات: اإلخالص،  هق شٔد إظواء ؾٕ٘ف خمهقٌص  افََِب 

افًبد  ّْٔف ـام ذم حافةِ وتُ  اإلخالَص  تزيدُ  آِت احلـ مِ  وفٔس رءٌ 

وافًُقف ظذ  ،ادُْرس ادْىرح بغ يدي مقٓه حغ اخلِقة باهلل

اإليامن، وجيد فف مذاًؿا وضًاًم ٓ  ف يتذوق حالوةَ : وهلذا ؾّٕ٘ ضاظتف

 ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژ،  دإٔف أّي ضًؿوٓ يُ  ،مذاق سامٔف أّي يُ 

 . [41احلديد: ] ژ      ھ ھ ھ ھ
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 مغ المزآن الؼيش

 

ـتاب اهلل، افذي جًِف  :مهدُرها إول افَِِب  وحٔاةُ  افًبادةِ  ب  فُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ﴿ ،اهلل روًحا وحٔاًة وٕقًرا

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .[54 ]افنقرى:

ـُ  جيدَ  وٓ ؽرو أنْ  ٕم ؿِبِ  حٔاةَ  ادٗم  ف يتذوُق ف ذم تدبر افَرآن: ٕ

ذم آؾاق أيات افتل  ف، ؾًُٔٔش ربِّ  ادْاجاة فُالمِ  ف ادتٖٕٔة حالوةَ بتالوتِ 

أخرى،  ف حٔاةً ف، ؾٔجد حْٔٓا فَِبِ ؿِب يرسي َرْوُحٓا ذم خِجاِت 

 ف، وذفؽ فًيّةِ هنا أؿالمُ ف، وٓ ُتدوِّ ٓا فسإُ ٍُ ِه ٓ يَ  ةً وفَراءتف فذم 

ٍُٕسف،  ؾِسق   ادتدبرِ  ظََؾ  َب سُِ مجافف افذي يَ  اخلىاب افرباين وروظةِ 

ٍُِٓا شُْٔة وخنٔة، ؾٔتجذ فَِِِب  ٕقًرا وؽًٔثا  ـ ادًاين ما َئٍُض مِ  وَي

.ُيوٍل ظذ افَ ًٓ ًٓ ومجا  ارئ جال
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، ؾُذفؽ افَرآن ربٔع أؾئدة أهؾ إرضِ  ربٔعُ  افٌَٔث  وـام أنم 

 ـ ؿراءةِ مِ  ؾال رء إٍٔع فَِِِب »ؿ، اإليامن، وهق هنر احلٔاة فَِقهِب 

افَرآن بافتدبر وافتٍُر ... ُيقرث ادحبمة وافنقق واخلقف وافرجاء 

... ؾِق ظِؿ افْماس ما ... وَشاِئر إحقال افتل هبا حٔاة افَِب وـامفف 

ـْ  رآن بافتدبر ٓصتٌِقا هبا ظ َُ ما شقاها، ؾ٘ذا ؿرأه  ـؾِّ  ذم ؿراءة اف

  هق حمتاٌج  بآيةٍ  رم بتٍُر حتك مَ 
ِ
ؿِبف، ـررها وفق مائة مرة  إفٔٓا ذم صٍاء

ختّة بٌِر تدبر  ـ ؿراءةِ وفق فِٔة، ؾَراءة آية بتٍُر وتٍٓؿ خر مِ 

اإليامن وذوق حالوة  ُحُهقلِ وتٍٓؿ، وإٍٔع فَِِب، وأدظك إػ 

شافَرآن ... ؾَراءة افَرآن بافتٍُر هل أصؾ صالح افَِب
(1)

 . 

ف ظْد افتالوة ـان َه  »ؿارئ فَِرآن بؾ دـ  وهذا فٔس فُؾِّ 

ـْ  ُظ بام أتِقه؟ ومل يُ ًِ : متك أختؿ مرادهُ  فِسقرة إذا اؾتتحٓا: متك أتم

ـْ مرادهُ ، افسقرة؟ تك أزدجر، متك اهلل اخلىاب، م : متك أظَؾ ظ

شوافًبادة ٓ تُقن بٌٍِة ،تالوة افَرآن ظبادة أظتز؟ ٕنم 
(2)

 . 

ومتك ما ظاش ادًتُػ مع افَرآن ظذ هذا افْحق ؾَد أحرز 

                                                                                       

 ، بتكف. (1/187( مٍتاح دار افسًادة )1)

 (.18ص ) ( أخالق محِة افَرآن4)
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 ٌٔة ضالب آظتُاف احلؼ.ظُقف افَِب افذي هق بُ 

مع افَرآن وتدبره مٍتاح اشتَامة افَِب، وٓ رء  إنم افًَٔش 

ِدُل افًٔش مع افَرآن ًْ   ذم تثبِٔت  َي
ِ
دظائّف: وفذا أمر  افَِب وإرشاء

بتدبر ـتابف، وافتٍُر ذم مًإٔف، وآهتداء بآياتف، وأثْك ظذ »اهلل 

ادقاهب،  ذم أظذ ادراتب، ووظدهؿ َأْشَْك وجًِٓؿافَائّغ بذفؽ، 

ـْ  ؾِق إٍٔؼ افًبُد جقاهرَ  ِرِه ذم هذا افٍـ، مل يُ ُّ ذفؽ ـثًرا ذم جْب  ُظ

ىافب، وأظيؿ ادَاصد، وأصؾ إصقل ـِٓا، ما هق أؾوؾ اد

يـ وافدٕٔا وصالح أمقر افدِّ وؿاظدة أشاس افسًادة ذم افداريـ، 

لء زاهرة باهلدى واخلر وافرمحة، وُي  وأخرة، وبف يتحَؼ فًِبد حٔاة

شاهلل فف أضٔب احلٔاة وافباؿٔات افهاحلات
(1)

. 

ُّ  إوػ فًِٔشِ  إٓىالؿةَ  إنِّ  ره وضقل تدبّ  ـ ذممع افَرآن تُ

 ؾ ذم آياتف. افتٖم  

فٔس رٌء إٍٔع فًِبد ذم مًاصف ومًاده، وأؿرب إػ » ًٕؿ إٕف

ؾ ؾٔف، ومَجِْع افٍُر ظذ مًاين ـ تدبر افَرآن، وإضافة افتٖم  ف مِ ٕجاتِ 

                                                                                       

 (.8 -7( افَقاظد احلسان فتٍسر افَرآن ص )1)
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آياتف، ؾ٘هنا ُتْىُِِع افًبد ظذ مًامل اخلر وافؼ بحذاؾرها، وظذ 

ِتام، وثّراِتام، ومآل أهِٓام، وَتُتؾ  ُضُرَؿاِِتاِم، وأشباهبام، وؽايا
(1)

ذم  

يده مٍاتٔح ـْقز افسًادة وافًِقم افْاؾًة، وُتَثبُِّت ؿقاظد اإليامن ذم 

ُد أرـإف، وُتِريِف صقرة افدٕٔا وأخرة واجلْة  ؿِبف، وتنٔد بْٔإف وُتَقضِّ

ُه بغ إمؿ، وُتِريِف أيام اهلل ؾٔٓؿ، وتُ  ـرِضُ ُه وافْار ذم ؿِبف، وُُتْ ُ َبـكِّ

ُؾُف ذاتف، وأشامءه  رِّ ًَ ُدُه ظدل اهلل وؾوِف، وُت ِٓ مقاؿع افًز، وُتْن

بٌوف، وساضف ادقصؾ إفٔف، وما بف وما يُ وصٍاتف وأؾًافف، وما ُي 

فسافُٔف بًد افقصقل وافَدوم ظِٔف، وؿقاضع افىريؼ وآؾاِتا، 

ُؾُف افٍْس وصٍاِتا، ومٍسدات إظامل ومهححاِتا، وتًر رِّ ًَ ؾف وُت

ضريؼ أهؾ اجلْة وأهؾ افْار وأظامهلؿ، وأحقاهلؿ وشٔامهؿ، ومراتب 

أهؾ افسًادة وأهؾ افنَاوة، وأؿسام اخلِؼ واجتامظٓؿ ؾٔام جيتًّقن 

 ؾٔف، واؾساؿٓؿ ؾٔام يٍسؿقن ؾٔف.

افَرآن وتدبره، وتٍّٓف، أضًاف أضًاف ما ذـرٕا مـ  ؾتٖم   وذم

                                                                                       

(، ويَال: َيتِؾ  بُرس افتاء: ومًْاه دؾًف وأفَاه. ُيْير: افْٓاية َيتُل  ( 1) : بوؿ افتاء، مـ افًٍؾ )َتؾم

 (.48/118(، وتاج افًروس )1/195ذم ؽريب احلديث وإثر )
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ؿ وافٍقائد. َُ فُّ ْس ِم ْقز، ضِ وباجلِّة ؾٓق أظيؿ افُ احِل
(1)

افٌقص  

شبافٍُر إػ ؿرار مًإٔف
(2)

. 

ًُ  ـ إٍٔعِ ومِ  ؾٓق  ،ْٔة ظذ تدبر افَرآن: ترديد أياتافقشائؾ اد

 اشتدرار ـْقز افَرآن وأساره.  افسبٔؾ إػ

ُدَها  × َؿاَم افْمبِل  »ؿال:  ظـ أيب ذر  بِآَيٍة َحتمك َأْصَبَح ُيَردِّ

 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ َوْأَيُة:

ش[118]ادائدة:
(3)

. 

ي: ِ إٕام أية مثؾ افتّرة: ـِام موٌتٓا » ؿال بِْؼ بـ افرسم

شاشتخرجت حالوِتا
(4)

. 

َقؾمؼ ابـ ؿدامة ُّ مل يهؾ افتدبر إٓ بسداد أية،  وإنْ »: وؿال اْفـ

                                                                                       

دًاين افدؿَٔة افتل ٓ تيٓر فٌر ادتًّؼ ذم ( افىِسؿ: هق اشؿ فِرس ادُتقم، وادراد بذفؽ ا1)

 (. 45، 11/44افٍٓؿ وافًِؿ وافتقشؿ. يْير: تاج افًروس فِزبٔدي )

 (.451، 1/457( مدارج افسافُغ )4)

(، وأمحد 1157( رؿؿ )1/449(، وابـ ماجف )1717( رؿؿ )4/177( أخرجف افْسائل )1)

 (، وإشْاده حسـ.879ؿؿ )( ر1/167(، واحلاـؿ )41188( رؿؿ )117، 15/179)

 (.1/471( افزهان ذم ظِقم افَرآن فِزرـق )4)
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شؾِرددها
(1)

. 

ْٔات ظذ تدبر افَرآن: اإلؿبال ظِٔف واشتنًار  ًِ ُّ ومـ اْفـ

 ـ دواظل افٍتقحات ؾٔف.ذفؽ مِ  إٔف خُمَاَضٌب بف، ؾ٘نم افَارئ 

ـ ف مِ ظذ ؿِبِ  مستنًًرا ما أؾاض اهللُ  ؿال صٔخ اإلشالم 

أثْاء شجْف ذم افًئّة وآشتْباضات افبديًة، وذفؽ  افٍتقحاِت 

ظعم ذم هذا  ؿد ؾتح اهللُ»ف، وإؿبافف افتام ظذ افَرآن: وخِقتف بربِّ 

مًاين افَرآن، وِمـ أصقل افًِؿ بٖصٔاء، ـان  احلهـ ذم هذه ادرة ِمـ

ـثٌر مـ افًِامء يتّْقهنا، وٕدمُت ظذ تؤٔع أـثر أوؿايت ذم ؽر 

شمًاين افَرآن
(2)

. 

إذا أردَت إٓتٍاَع بافَرآن ؾامجع »:  وؿال تِّٔذه ابـ افَٔؿ

ؿِبؽ ظْد تالوتف وشامظف، وأفِؼ شًّؽ، واحرُض حوقر َمـ خياضبف 

ِمؿَ  َُ  ٕف خىاٌب مْف فؽ ظذ فسانِ ٘بف شبحإف مْف إفٔف، ؾ بف َمـ َت

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ ف، ؿال تًاػ:رشقفِ 

                                                                                       

 (.51( خمتك مْٓاج افَاصديـ ص )1)

 (.4/519( ذيؾ ضبَات احلْابِة )4)
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افتٖثر دَما ـان مقؿقًؾا  تامَ  ، وذفؽ أنم [17]ق: ﴾ڤ ڤ ڤ

َتٍض، وحَمَؾٍّ ؿابٍؾ، وذٍط حلهقل إثر، وإتٍاء ادإع  َْ ٍر ُم ثِّ َٗ ظذ ُم

ِف افذي يّْع مْف: توّْت أية بٔان ذف َِِْٔف وَأَدفِّ ؽ ـِف بٖوجز فٍظ وَأْب

 ظذ ادراد.

ثِّر: وهق افَرآن، وادحؾ افَابؾ: وهق افَِب  َٗ ُّ ؾ٘ذا حهؾ افـْ

احلل، َوُوِجَد افؼط: وهق اإلصٌاء، وإتٍك ادإع: وهق اصتٌال 

 آخر: 
ٍ
افَِب وذهقفف ظـ مًْك اخلىاب، وإكاؾف ظْف إػ رء

شتذـرحهَؾ إثر: وهق إٓتٍاع واف
(1)

. 

اهلل ظِْٔا ظئّة، حغ أذن دخِقؿات ضًٍٔة مثِْا، أن  ْمةَ مِ  إنِّ 

 أن ورد: »ف افًئؿ، ؿال ابـ افهالح ـالمِ  تْاجٔف مـ خاللِ 

ة َُ ىُ  مل اداََْلِئ ًْ َِة قاُي ْرآن ِؿَراَءة َؾِؤ َُ  ظذ فَذفِؽ حريهة َوِهل ،اْف

ْٕس مـ اشتامظف ْرآن ِؿَراَءة نَؾِ٘ذ ،اإْلِ َُ َراَمة اْف رم ـَ ـْ ْٕس هَبا اهلل أ ؽر ، اإْلِ

ـّ بٌَِْ  شَواهلل أظِؿ ،يَرؤوٕفا َأهنؿ َأن ادُْٗمَِْغ مـ اجْلِ
(2)

. 

                                                                                       

 ( خمتًكا.1( افٍقائد ص )1)

 (. 1/491تَان ذم ظِقم افَرآن )اإل(، ويْير: 1/414ؾتاوى ابـ افهالح )( 4)
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ِِّ  اء، واشتحوارَ ىٍصهذا آ اشتحوارَ  إنِّ  ؿ ظيّة ادتُ

: بافَرآن، هق أؿقى وشائؾ افًٔش مع افَرآن، ؿال ابـ اجلقزي 

ـٔػ فىػ اهلل تًاػ بخَِف ذم  يْيرَ  يْبٌل فتايل افَرآن افًئؿ أنْ »

ـ ه فٔس مِ ؤما يَر أنم  يًِؿَ  إيهال مًاين ـالمف إػ أؾٓامٓؿ، وأنْ 

ِِّ  ستحرَض يَ  افبؼ، وأنْ  ـالمِ  ش، ويتدبر ـالمفؿ ظيّة ادتُ
(1)

. 

ْٔاِت ومِ  ًِ ُّ ظذ تدبر افَرآن وافًٔش مًف: افٍرح بف،  ـ افـْ

َؿ افَرآن:  ْٓ ـ َراَم َؾ َّ وؿراءتف بروح آشتبنار وافنًقر بافٍوؾ، ؾ

ـ أظيؿ دواظل افتدبر، ؿال ذفؽ مِ  ؾَِٔرأه ؿراءة ؾرح واشتبنار: ؾ٘نم 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ْغ: ه ادٗمظبادِ  تًاػ ذم وصِػ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .[144]افتقبة: ﴾ڄ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ وؿال تًاػ:

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ 

 .[58، 57]يقٕس: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

                                                                                       

 (. 46( خمتك مْٓاج افَاصديـ ص )1)
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ـْ  وُذـِرَ »ذم تٍسر هذه أية:  ؿال ابـ أيب حاتؿ  ـْ َبَ ظ  ٔمة، ظ

ع بـؿ -يًْل ابـ افقفٔد بـ ظّرو -صٍقان ٍَ ظبد  ال: شًُّت َأْي

اَل  َُ خرج ظّر ومقػ   يَقل: دَما َؿِدَم َخَراُج افًراق إػ ظّر ِظلاف

د  اإلبؾ، ؾ٘ذا هق أـثر مِ  ًُ ـ ذفؽ، ؾجًؾ ظّر يَقل: فف، ؾجًؾ ظّر َي

اهلل  ـ ؾوؾِ مِ  ادٗمْغ، هذا واهللِ  احلّد هلل، ويَقل مقٓه: يا أمرَ 

َذبَت فٔس هذا هق، يَقل اهللورمحتِ  ـَ ک گ گ ﴿ :ف. ؾَال ظّر: 

، وهذا مما [58 ]يقٕس: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

شجيًّقن
(1)

. 

مْف ؾٔحار  ذم آيةٍ  إين ٕؿرأ افَرآن ؾٖٕيرُ »ؿال أمحد بـ احلقاري: و

وُيسٌٔٓؿ  ،ـٔػ ئْٓؿ افْقم !افَرآن اظِ ٍم ـ ُح ظَع ؾٔٓا، وأظجب مِ 

  أنْ 
ٍ
أما فق  ،وهؿ يتُِّقن ـالم افرمحـ ،ـ افدٕٔامِ  ينتٌِقا بقء

 :واشتحِقا ادْاجاة بف ،وتِذذوا بف ،وظرؾقا حَف ،تِقنؾّٓقا ما ي

َُ ؿُ زِ ا بام رُ ظْٓؿ افْقم ؾرًح  فذهَب  شقاقا ووؾ
(2)

. 

                                                                                       

 (.6/1967( تٍسر ابـ أيب حاتؿ )1)

 (.4/197(، وصٍة افهٍقة )17/44( يْير: حِٔة إوفٔاء )4)
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 وإٔند ذو افْقن ادكي:

َراُن بَِقظْ  َُ  ِدهِ ـ َِوَوِظٔ ِدهـَمََْع اف

 

 

 

َؾ مُ   ََ  َٓ ـا  َٓ
ِِْٔ َِ ُٔـقِن بِ ًُ  َِتَْجـعُ  اْف

 

 

 

ـِ ادَْ  قا َظ ُّ ِٓ اَل َؾ ـَ ئِِؿ  ًَ  َمفُ ِِِؽ اْف

 

 

َؿاُب َوخَتَْوعُ   اًم َتِذل  َفُف افرِّ ْٓ َؾ
(1)

 

 

 
وؿال بًض افسِػ

(2)
أهُؾ افِٔؾ ذم فِٔٓؿ أفذ  مـ أهؾ افِٓق »: 

شذم هلقهؿ، وفقٓ افِٔؾ ما أحببُت افبَاء ذم افدٕٔا
(3)

. 

ـ افدٕٔا وما ذاؿقا مساـغ أهؾ افدٕٔا: خرجقا مِ »وؿال آخر: 

ٕس بف، ٔب ما ؾٔٓا؟ ؿال: حمبة اهلل، وإُ ما ؾٔٓا. ؿافقا: وما أض أضَٔب 

شوافنقق إػ فَائف، واإلؿبال ظِٔف، واإلظراض َظامم ِشَقاه
(4)

. 

وهذا افنقق وإُٕس باهلل واإلؿبال ظِٔف، أظيؿ بقاظثف افًٔش 

 ف. مع افَرآن وتدبره وافتًْؿ بتالوتِ 

                                                                                       

 (.9/169( يْير: حِٔة إوفٔاء )1)

 .( هذا افَقل يْسب ٕيب شِٔامن افداراين4)

 (.4/144( يْير: ظٔقن إخبار ٓبـ ؿتٔبة )1)

 (.1/454( ذـره ابـ افَٔؿ ذم مدارج افسافُغ )4)
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دًْك ووظقه: ؾٖثّر ذفؽ فديؿ فَد ؾٓؿ افسِػ افهافح هذا ا

افٍْحات، وـان فديؿ  ذم مقاشؿِ  افذهـ فَِرآنِ  فتخِٔةِ  ضاحمةً  اًم ِه 

 ـ افتٖثر. بَراءتف ظجائب، وـان ُيسّع هلؿ بف دوي ـدوي افْحؾ مِ 

ا أنْ  إنم  ًً ـَ  ظِْٔا مجٔ مع افَرآن وتدبره وتٍٓؿ  افًَٔش  أنم  ٕستَٔ

 ٍُ ْا مًإٔف وافًّؾ بف، هق مَهقد افتالوة، ـام أدرك ذفؽ شِ

 افهافح. 

َمـ ـان ؿبُِؿ رأوا افَرآن  إنم : »حلسـ بـ ظع ؿال ا

شـ رهبؿ، ؾُإقا يتدبروهنا ذم افِٔؾ، ويتٍَدوهنا ذم افْٓاررشائؾ مِ 
(1)

. 

 مـ رياحغ افَرآن، بم ًُ ت: فِ ٓاوَح رُ  -ؼقؾم أيا ادُ -ؽ فٍِْس  ْؼ ِِ ؾٖضْ 

غ ؿِبؽ، وأْخؾِ  ذهْؽ فَِرآن: ـل تًٔش مًف ؾُرؾرف ؿِبؽ ذم  وؾرِّ

 تٍقز ؾقًزا ظئاًم.ّؿ افسًادة، ؾؿِ 

 

 

 
                                                                                       

 (. 48افَرآن ص )( إير: افتبٔان ذم آداب محِة 1)
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ِّ
 الس

 
 لثتالثا مت

  
 
 وص   الملب   مجؼيت

 
 ًإلبال   دق

 

ه: اشتَامة افَِب، وافَُِب ٓ آظتُاف ومَهقدَ  ؽايةَ  إنم 

ِِّٔتف ظذ اهلل، ومتك ما إكَف اهلل إٓ ب٘ؿبافِ  ظذ ساطِ  يستَٔؿُ  ُُ  ف ب

ـ آظتُاف، مِ  قدُ ؾَد ؾاتف ادَه :ظـ اهلل وَشَبح ذم أصتاٍت بًٔدٍة ظْف

ا. وفق ـان اجلسدُ  ًٍ  ظاـ

ه إػ اهلل شرِ  ف ظذ ضريِؼ واشتَامتُ  افَِِب  صالُح  ا ـانَ دّ »وهلذا: 

ا ظذ مَج تًاػ، متقؿِ  ثِف ب٘ؿبافِ ِّٔ ًِ ًٍ ًَ ِِّٔةِ تف ظذ اهلل، وَفـؿِّ َص ُُ  ظذ اهللِ  ف باف

ف إٓ اإلؿباُل  افَِِب  صًَث  ؾ٘نم تًاػ،   ّ ُِ وـان تًاػ،  ظذ اهللِ ٓ َي

 ،افُالمِ  ، وؾوقُل خمافىة إٕامِ  ، وؾوقُل وافؼاِب  افىًامِ  ؾوقُل 

ًثا، وُينتِّ  هُ ، مما يزيدُ ادْامِ  وؾوقُل  ًَ َْ  تُف ذم ـؾِّ َص ـْ  ًفُ ىَ واٍد، وي ه شرِ  ظ

قؿُ  إػ اهللِ ًُ ف أو َي ٍُ ٍُ تًاػ، أو ُيوً  افًزيزِ  رمحةُ  اؿتوْت  :فف ويقؿ

 افىًامِ  ؾوقَل  ذهُب ما يُ  ـ افهقمِ هلؿ مِ  ذعَ  ه أنْ افرحٔؿ بًبادِ 
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ـْ ؿَ ًقِّ ادُ  افنٓقاِت  أخالطَ  ـ افَِِب مِ  ، ويستٍرغُ وافؼاِب  ه شرِ  ة فف ظ

َْ  فِ تًاػ، وذظِ  إػ اهللِ  ٕٔاه ذم دُ  بف افًبدُ  يْتٍعُ  ، بحُٔث ادهِحةِ  درِ ب

ـْ ًُ ىَ َْ ه وٓ يَ رُض  خراه، وٓ يَ وأُ   .ف افًاجِة وأجِةمهاحلِ  ف ظ

ظذ  افَِِب  ف ظُقُف ه وروُح افذي مَهقدُ  ظتُاَف وذع هلؿ آ

ـْ  بف، وإَٓىاعُ  ف ظِٔف، واخلِقةُ ًٔتُ تًاػ، ومَج  اهللِ آصتٌال باخلِؼ،  ظ

ظِٔف  ، واإلؿباُل فُ ب  وُح  هُ ذـرُ  يهرُ  بف وحده شبحإف بحُٔث  وآصتٌاُل 

هلادَ ف، ؾٔستقيل ظِٔف بَ قم افَِب وخىراتِ ُه  ؾِّ ذم حَم 
(1)

ِ   ؿ  اهلَ  ويهرُ  ، ف ـ

ِ   بف، واخلىراُت   ،مْف َرُب مراضٔف وما يُ  ذم ُتهٔؾِ  ه، وافتٍُرُ ٓا بذـرِ ـ

ـْ  ٕسفِ أُ  ؾٔهرُ  ًٓ ظ ه بذفؽ ُٕ ًِ ٕسف باخلِؼ، ؾُٔ أُ  باهلل بد  ف بف يقمَ ِٕس د 

 قصودُ فهذا مَ بف شقاه،  فف، وٓ ما يٍرُح  َٕٔس ذم افَبقر حغ ٓ أَ  افقحنةِ 

ش ِاألعظم االعتكاِف 
(2)

. 

 

 
 

                                                                                       

 ( أي بدل اهلّقم واخلىرات.1)

 (. 81، 4/84زاد ادًاد ) (4)
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ِّ
 الس

 
 الزابؼت مت

  
 
  استشؼار

 
 م

 
 ياهلل لؼبد   ت  ؼي

 
 

 ]افنًراء: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں﴿ؿال تًاػ: 

ـُ  ستقحل مْٓا افًبدُ إهنا آية ظئّة يَ  [419، 418 اضالع اهلل ظِٔف  ادٗم

أي يراك ذم هذه افًبادة افًئّة »ف، ف وظباداتِ ف وأحقافِ ذم ـؾ تَِباتِ 

ا وشاجًدا، وخَه افتل هل افهالة وؿت ؿٔامؽ وتَِ ًً ٓا بؽ راـ

 ف خنعَ ربِّ  رَب ـ اشتحرض ؾٔٓا ؿُ مَ  فٍوِٓا وذؾٓا: وٕنم  ـرِ بافذِّ 

شلوذَ 
(1)

 . 

ر افُريّة جاءت ذم آخر شقرة افنًراء بًد أمْ  وهذه أيةُ 

ذم هذا  ظذ اهلل ... ؾُٖنم  وافتقـؾِ  وافثبات ظذ احلؼِّ  باإلٕذارِ  × افْبل

افَٔام  حغه واضالظف ظِٔف اهلل فًبدِ  ةًّٔ مَ  اشتحوارَ  إداحة إػ أنْ 

                                                                                       

 (.599( تٔسر افُريؿ افرمحـ ص)1)
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 ؾ  ُس إػ اهلل، ويَ  ادٗمـ ذم ضريَفِ  وحل ُيسع ؿَِب رُ  بافًبادة، هق زادٌ 

 ف، وجُيع ظْف صخب احلٔاة وـدرها وظذاباِتا.شخّٔتَ 

ٔم  إنم  ة ومراؿبة اهلل فًبده وظِّف بحافف، اشتحوار هذه ادً

افٌناوة ظـ  ب٘زافةِ  ٌٍٔؾ هلق ـ :وؿقفف وظِّف ،وإحاضتف برسه وظالٕٔتف

افَِب وزوال ؽبار أوضار افدٕٔا: فٔحؾ حمِٓا اإلخالص افذي يٍِف 

ـ ـان مَ  شٔاج افهدق مع اهلل وابتٌاء ثقابف وظىائف إخروي، ؾ٘نم 

 أظذافذاتٔة ظْد أداء افًبادة ٓ تتىِع هتف إٓ إػ  ذم افرؿابةِ  ادْزفةهبذه 

ّٔة اهلل ورؿابتفوحيقطٓا افدٕٔا  ادْازل ذم أخرة: ٕنم   باشتنًار مً

هنٔاًم تذروه افرياح، وإذا ؽابت افرؿابة أو ضًٍت ذم ؿِب  هبُح تُ 

 افًبد هجّت ظِٔف ٕقازع افٍْس هجقم إشد افواري ظذ ؾريستفِ 

 .وؽٔاب رؿٍٔب  مسٌبةٍ  يقمذم 
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ِّ
 الس

 
 امستاخل مت
 
 
 اهلل تؼاىل تؼظيم

 
 

تُقن ؿائّة ظذ تقؿره وتًئّف  أنْ   ذم ظبقديتْا هلل إصَؾ  إنم 

بقابات  :وآظتُاف ،وظؼه افٍاضالت ،ف، ورموانوإجالفِ 

ـ ْا، وهذه ادْاشبات مِ مبارـة فتّْٔة هذا افتقؿر وافتًئؿ ذم ؿِقبِ 

 اجلِٔؾ.  هذا ادىِِب  ثاِت ُمقرِ  أظيؿِ 

 ﴾ٺٺٿٿٿٿ﴿ذم مًْك ؿقفف تًاػ: ؿال ابـ ظباس 

شظيّتف اهلل حؼم  ّقنَ ًيِّ : ٓ تَ أْي : »[11 ]ٕقح:
(1)

، ؾحؼ افتقؿر: 

افتًئؿ ذم افَِب، وحؼ افتًئؿ بافَِب: افىاظة باجلقارح
(2)

 . 

ـُ آيات افَرآن وأحاديث افس  و ْة افتل جاء ؾٔٓا ـِام تدبر ادٗم

                                                                                       

 (. 49/95( جامع افبٔان )1)

 (.89( يْير: روح افهٔام ومًإٔف، فِدـتقر/ظبدافًزيز ـامؾ ص )4)
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ًٓ هلل إخِع ؿِبُ  :ذـر أشامء اهلل احلسْك وظيّتف وجالفف ف إجال

ې ې ى ى ائ ائ ﴿ٕف: وتًئاًم فف، يتِق ؿقل اهلل شبحا

 ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

َمر: ، ؾْٔساب إػ ؿِبف مناظر مـ تًئؿ اهلل وإجالفف، مناظر [67 ]افز 

د إفٔٓا، ؾال يبَك ذم افدٕٔا واإلخالب افتًِؼؾٔاضة تستخرج رواشب 

ـٌ   فٌر إجالل اهلل. افَِب شُ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿يَرأ ؿقفف شبحإف: 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

يتٖمُؾ هذه أية ، [59 ]إًٕام: ﴾يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

ذم ؿِبف أضٔاف افنًقر بًيّة هذا  ؾتستجُٔش ويَػ ظْد مًإٔٓا 

 ِِّ  ؿ بف شبحإف.افُالم وظيّة ادتُ

وؿد دمذ اهلل ؾٔف فًباده بهٍاتف، ؾتارة يتجذ ذم  ،ـالم اهلل»إٕف 

 ،افٍْقسوتُْرس  ،جِباب اهلٔبة وافًيّة واجلالل، ؾتخوع إظْاق

ويذوب افُز ـام يذوب ادِح ذم اداء، وتارة يتجذ  ،وختنع إصقات

وهق ـامل إشامء ومجال افهٍات ومجال  ،ذم صٍات اجلامل وافُامل
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ظذ ـامل افذات، ؾٔستٍْد حبف مـ ؿِب افًبد ؿقة احلب  إؾًال افدالِّ 

ؾٔهبح ؾٗاد ظبده  :ـِٓا بحب ما ظرؾف مـ صٍات مجافف وًٕقت ـامفف

ؾارًؽا إٓ مـ حمبتف، ؾ٘ذا أراد مْف افٌر أن يًِؼ تِؽ ادحبة بف أبك ؿِبف 

 : وأحناؤه ذفؽ ـؾ اإلباء ـام ؿٔؾ

ؿْ  ُُ ُٕ َٔا ِِْب ِْٕس ََ ـَ اْف  ُيَراُد ِم

 

 

 

َباُع َظَذ افْماِؿؾِ   َْٖبك افىِّ  َوَت

 

 

 

ا ًٍ ا ٓ تُِ ًً وإذا دمذ بهٍات افرمحة وافز  ،ؾتبَك ادحبة فف ضب

وؿقي  ،واإلحسان إبًثت ؿقة افرجاء مـ افًبد وإبسط أمِفوافِىػ 

وشار إػ ربف وحادي افرجاء يدو رـاب شره، وـِام ؿقي  ،ضًّف

ؾِّ ٌَ ـام أن افباذر ـِام ؿقي ضًّف ذم ادُ  ،افرجاء جد ذم افًّؾ
(1)

ؼ ِم ؽَ  

 ..أرضف بافبذر، وإذا ضًػ رجاؤه َؿكم ذم افبذر.

زياء أظىت ٍٕسف ادىّئْة ما وإذا دمذ بهٍات افًز وافُ 

واخلوقع  ،وإُٓسار فًزتف ،فًيّتف وصِت إفٔف مـ افذلِّ 

ؾتًِقه افسُْٔة وافقؿار ذم  ،وخنقع افَِب واجلقارح فف ،فُزيائف

                                                                                       

ُؾ مـ افزرع وافثّر. 1) ْخؾ افذي ُيَهم ِمة: افدم ٌَ افْٓاية ذم ؽريب احلديث  يْير:( ادٌّؾ أو اف

 (.11/574(، وفسان افًرب )1/181وإثر )
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 ويذهب ضٔنف وؿقتف وحدتف. ،ف وفسإف وجقارحف وشّتفؿِبِ 

 ،ومجاع ذفؽ إٔف شبحإف يتًرف إػ افًبد بهٍات إهلٔتف تارة

ؾٔقجب فف صٓقد صٍات اإلهلٔة ادحبة  ،ربقبٔتف تارة وبهٍات

ٕس وافٍرح بف وادْاؾسة ذم ؿربف، وإُ  ،وافنقق إػ فَائف ،اخلاصة

وافتقدد إفٔف بىاظتف، وافِٓج بذـره، وافٍرار مـ اخلِؼ إفٔف، ويهر هق 

افتقـؾ  :قجب فف صٓقد صٍات افربقبٔةويُ  ،وحده هف دون ما شقاه

وافذل واخلوقع وإُٓسار  ،وآشتًإة بف ،ٔفوآؾتَار إف ،ظِٔف

شفف
(1)

. 

ـُ حديَث ظبد اهلل بـ ظّروذم افس   ؿال:  ْة افٌراء يَرُأ ادٗم

َٔاَمِة، ُثؿم  َيْىِقي اهللُ : »ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهللؿال 
َِ اَمَواِت َيْقَم اْف افسم

ُِِؽ، أَ  َّ ا اْفـ َٕ قُل: َأ َُ َْك، ُثؿم َي ّْ ُٔ َِٔدِه اْف ـم بِ ُْٖخُذُه ـَ َي ـَ اْفـَجبماُروَن؟ َأْي ْي

ـَ  ُؽ َأْي
ِِ َّ ا اْفـ َٕ قُل: َأ َُ ََرِضَغ بِِناَمفِِف، ُثؿم َي ْٕ وَن. ُثؿم َيْىِقي ا ُ زِّ َُ َت ُّ اْفـ

ـَ افْ  وَن؟ـاْفـَجبماُروَن؟ َأْي ُ زِّ َُ َت شُّ
(2)

 ُٔ  أسار هذاَِب افىرف ذم ، ؾ

                                                                                       

 .( 77 – 69( افٍقائد ٓبـ افَٔؿ ص )1)

(، وافٍِظ 4788( رؿؿ )4/4148(، ومسِؿ )7414( رؿؿ )9/141( أخرجف افبخاري )4)

 فف.
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ٔبة وُيرسح ؿِبف ذم طالل مًإٔف، ؾٔتُِّف صًقر باهل ،احلديث

هبا  يرتٍع ،، إهنا مناظر شّق وظِقفذي اجلالل  واإلجالل

جراء شىقة هذه افْهقص افتل تستٍز  :َاماتذرى ادافَِب إػ 

 ْٔبًث مْف تًئؿ اهلل وخنٔتف وإجالفف.ؾافَِب 

ا ؾُٔػ ٓ  ًٍ وؿد امتأل تًئاًم هلل جؾم ذم يُقن افَِب ظاـ

 ُفبِّ تقصؾ إػ  ، ؾال ريب أنم افَِب إذا امتأل بذفؽ؟!ظاله

 .وحََٔتف آظتُاف
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ِّ
 الس

 
 لسادستا مت

 
 
  الؼبد   افتمار

ِّ
 إىل رب

 
 إليً ي باحلاجت  ً وشؼىر

 
 

اهلل، اظتُاف ؿِب، صقرة حٔة  ـ بٔقِت مِ  ذم بٍٔت  آظتُاَف  إنم 

ة إٓ واؾتَارِ  افًبدِ  لِّ دنٓد ذُ  مَام  بتُّٔؾِ »ه دقٓه، وٓ تتؿ افًبقديم

ًٓ افذل وإَٓٔاد، وأـ ُِٓؿ ذ  هلل وإَٔاًدا وضاظة، ُّؾ اخلِؼ ظبقديًة أـّ

ـ وجقه افذل، ؾٓق ذفٔؾ فًزه، وجف مِ  دقٓه احلؼ بُِؾِّ  وافًبد ذفٌٔؾ 

ف إفٔف وذفٔؾ فَٓره، وذفٔؾ فربقبٔتف ؾٔف وتكؾف، وذفٔؾ إلحسإِ 

شوإًٕامف ظِٔف
(1)

. 

ـ رمحتف مِ و ،ـ اهللـِام إُرس بغ يدي مقٓه ـان ؿريًبا مِ  افًبدَ  إنم 

ـ اجلز مِ  ؾام أؿرُب »ديف وجيز ـرس ؿِبف قؾَف وَي وٕكه وظىاياه، يُ 

ادُسقر! وما أدٕك افْك وافرمحة وافرزق مْف! وما إٍٔع  هذا افَِِب 

 إػ اهللِ  مْف أحب   ٌس ٍَ ـ هذا وَٕ مِ  رةٌ هذا ادنٓد فف وأجداه ظِٔف! وذَ 

                                                                                       

 (.1/489( مٍتاح دار افسًادة )1)
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ًُ فِّ دِ ـ ادُ أمثال اجلبال مِ  ـ ضاظاٍت مِ  ٓؿ ؿ وظِقمِ غ بٖظامهلِ جبغ اد

ؿد تُْت مْف هذه  إػ اهلل شبحإف ؿٌِب  افَِقِب  ؿ، وأحب  وأحقاهلِ 

 ف، ٓ يرؾعُ بغ يدي ربِّ  افرأسِ  افُرسة، ومُِتف هذه افذفة، ؾٓق ٕاـُس 

ـ اهلل مِ وخجاًل  ف إفٔف حٔاءً رأَش 
(1)

. 

ا مُْرًسا بغ يديف، مالزمً  يُقنَ  ه أنْ ـ ظبدِ اهلل شبحإف ُيب مِ  إنم 

فف حال إٓ  ٓ تستَٔؿُ  افََِب  ل فف، مٍتًَرا دوًما إفٔف، بؾ إنم افذ   حلافةِ 

ٓ يهِح  ؾافَُِب »ٓا، افًبقدية وروُح  ب  إػ اهلل افذي هق فُ  بآؾتَارِ 

رس، وٓ يىٔب، وٓ يسُـ، وٓ يىّئـ إٓ ِتذ، وٓ يُ وٓ يٍِح، وٓ يَ 

ـ ؾ ما يِتذ بف مِ ة ربف، وحبف واإلٕابة إفٔف، وفق حهؾ فف ـبًبادِ 

ـ حٔث ف، مِ ادخِقؿات مل يىّئـ، ومل يسُـ، إذ ؾٔف ؾَر ذايت إػ ربِّ 

شهق مًبقده، وحمبقبف، ومىِقبف
(2)

. 

ف إػ اهلل، دؾًف إػ اإلٕابة، وـِام تًّؼ صًقر افًبد بحاجتِ 

واشتُإة افَِب، وظُقؾف ظذ حمبة اهلل وـثرة ذـره وصُره ومحده 

                                                                                       

 (.1/448مدارج افسافُغ )يْير: ( 1)

 (.17/194فٍتاوى )( جمّقع ا4)
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هذه شّة ادٗمـ ذم حٔاتف، وذم شائر أوؿاتف، وتجٔده وافثْاء ظِٔف، و

وحال بًٔف وذائف، ومع أهِف وخالٕف، ؾُٔػ بف وهق ذم صِب مٔدان 

افرمحات، وتْزل اهلبات، وهق ظاـػ بَِبف وجسده  ادْاؾسة، وذم فٔايل

صٍاء افًبقدية، وظامرة افرس بْٔف وبغ »ظذ ضاظة ربف، حْٔام يهؾ إػ 

ُٔهبح ف َهؿم فف ؽر ربف، ؾَد ؿَىع ه   وُيّز وٓ اهلل، وخِقص افقد: ؾ

اهلّقم، وظىِت إراداتف مجٔع اإلرادات، وٕسخت حمبتف  ف ظْف مجٔعَ بربِّ 

شفف مـ ؿِبف ـؾ حمبة فسقاه
(1)

. 

ـَ  إنم  حْٔام يتَٔـ حاجتف إػ ربف، ويستنًر أهنا أهؿ  ادٗم

 افرضوريات، يهؾ إػ 
ِ
 .اخلِقة باهلل افًبقدية، وإػ فذةِ  َٕاء

بغ  إػ افتذفؾِ  إٕف حْٔام يستنًر ؾَره إػ اهلل، ومسٔس احلاجةِ 

ـ ؿِب: شٔجد ظادًا آخر مِ  وجامًٔةِ  يديف، ويْدؾع إػ ذفؽ بهدٍق 

ف ٓ يْافُ »رة افًغ، ًٕٔاًم فًِبادة ًٕٔؿ إرواح، وفذة افٍْس، وؿُ 

ـُ  َٕهٌٔب مْف، وـؾ  افقصػ، وٓ يدر ـْ فٔس فف  ـْ ـان بف أؿقم  ف َم َم

                                                                                       

 (. 17( ضريؼ اهلجرتغ ص )1)
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شبف أظيؿ ـ آفتذاذِ بف مِ ٕهُٔ  ـان
(1)

إذا ذاق ضًؿ ظبادة  وافَُِب »، 

ـْ  ـ ذفؽ وٓ أفذ وٓ ظْده رء ؿط أحذ مِ  اهلل واإلخالص فف، مل يُ

شأضٔب
(2)

. 

 ،هللآؾتَار وإُٓسار وافتذفؾ آظتُاف فزوم  رِس  إذن ؾَ 

 .وإٓىراح ظذ ظتبات ظبقديتف شبحإف

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 (. 59( ضريؼ اهلجرتغ ص )1)

 (. 17/187( جمّقع افٍتاوى )4)
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ِّ
 الس

 
 تبؼاسال مت

  
 
ت اهلل وفضلً استحضار

َّ
  م ى
 

 

افسبٔة افَرإٓٔة ذم أوائؾ افدظقة افْبقية ما جاء ذم مىِع  روائعـ مِ 

: ثؿ ؿال ففبافْذارة وافدظقة  ×ظْدما أمر اهلل ٕبٔف  ،ثردم شقرة ادُ 

ثر: ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿  .[6 ]اددم

إهنا افقصٔة افربإٔة افتل دمرد افًبد مـ آشتًالء بافًّؾ، وتأل 

ًٓ هلل، واشتحواًرا دناهد مِ  مٓابةً ؿِبف  ْْف افتل ؽّرت حٔاة وإجال

هٔٓا وٓ ُي  ،ها ظادًد  ٓ يُ  ،ؿْ ًَ ِٕ  ظذ ظبدهِ افًبد، ؾام مـ شبٍٔؾ إٓ وهلل 

 ـتاب.

ـَ  إنم  ـِ ربف ظِٔف: ـ يُ احلؼ هق مَ  ادٗم ديؿ اشتحوار مناهد ِمَْ

ض ٕهنا ؿد ضقؿت ادٗمـ ضقًؿا يّأل إرض وافسامء، ؾٓق افذي أؾا

ًاًم أظالها ًّٕة اهلداية افتل يًجز افِسان ظـ افقؾاء بَدرها، ظِٔف ِٕ 

 ةِ ـ جُل ومِ  ،افوالل إػ ٕقر اهلداية ِّةِ ـ طُ ف هبا مِ حٔث أخرجف رب  
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ـْ َهَدْيُتُف، »اإليامن،  رحابافٌل إػ  ٓم َم ْؿ َضالٌّ إِ ُُ  ِ ـُ َيا ِظَباِدي 

ؿْ  ـُ ُدويِن َأْهِد ْٓ شَؾاْشَت
(1)

 . 

ۆئ ۈئ ﴿ؾَال:  ،ْْفـ ؽٍؾ ظـ مناهدة مِ  ظذ مَ فذا ظتب اهلل

 ﴾ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 .[17 ]احلجرات:

ىٓر افَِب مـ آشتًالء، وتحق ظْف افَرآن افتل تُ  تربٔةإهنا 

ًٓ هلل واظساًؾا بٍوِف ومْتف، ـام ؾَف ِٗ، وتلمسارب اإلدٓ ه إجال

ال فف ظبداهلل بـ حْٔام ُضًـ وؿ ذفؽ أوفق افٍوؾ مـ أمثال ظّر 

ًٔا:   ظباس ْد »مقاش ََ اَن َذاَك، َف ـَ ـْ  ِمَِْغ، َوَفِئ ْٗ ُّ َيا َأِمَر افـ

َْٖحَسَْْت ُصْحَبَتُف، ُثؿم َؾاَرْؿَتُف َوُهَق َظَْْؽ  × َصِحْبَت َرُشقَل اهلل َؾ

َْٖحَسَْْت ُصْحَبَتُف، ُثؿم َؾاَرْؿَتُف َوُهقَ  ٍر َؾ ُْ َظَْْؽ  َراٍض، ُثؿم َصِحْبَت َأَبا َب

ْؿ  ُٓ ـْ َؾاَرْؿَت ْؿ، َوَفِئ ُٓ َْٖحَسَْْت ُصْحَبَت ْؿ َؾ ُٓ َراٍض، ُثؿم َصِحْبَت َصَحَبَت

ْؿ َوُهْؿ َظَْْؽ َراُضقَن، َؿاَل:  ُٓ اِرَؿْم ٍَ ـْ ُصْحَبِة َرُشقِل »َفُت ْرَت ِم ـَ ا َما َذ َأمم

ـَ  × اهلل ٌـّ ِم اَم َذاَك َم ٕم ـم بِفِ  َوِرَضاُه، َؾِ٘ اَػ َم ًَ ْرَت  اهلل َت ـَ ا َما َذ ، َوَأمم َظَعم

                                                                                       

 (.4577( رؿؿ )4/1994( ؿىًة مـ حديث ؿدد أخرجف مسِؿ )1)
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ـَ  ٌـّ ِم اَم َذاَك َم ٕم ٍر َوِرَضاُه، َؾِ٘ ُْ ـْ ُصْحَبِة َأيِب َب ـم بِِف  ِم ُرُه َم ـْ اهلل َجؾم ِذ

ـْ َأْجَِِؽ َوَأْجِؾ َأْصَحابِ  َق ِم ُٓ ـْ َجَزِظل َؾ ا َما َتَرى ِم ، َوَأمم َؽ، َواهلل َظَعم

َع إَْرضِ َفْق َأنم يِل ضاَِل 
(1)

َٓ ذَ   ـْ َظَذاِب اهللَهًبا  ، َؿْبَؾ َأْن  ْؾَتَدْيُت بِِف ِم

شَأَراهُ 
(2)

. 

ًُجب،  ـقابح ـ افَِِب مِ  زيُؾ منٓد ِمْمة اهلل يُ  اشتحوارَ  إنم  اف

ا  ـ افدٕس فُٔقن وظاءً ىٓره مِ ، ويُ لـ درن اإلدٓويٌسِف مِ  ًٍ ٕئ

أما  ويرتٍع بٖظامل افَِقب، ويْتٍع بٖظامل اجلقارح، ،يتزـك باإليامن

 ًُ بافًّؾ، ؾ٘هنا  لجب واإلدٓإذا ُوجدت هذه إظامل مع صقائب اف

ا، ؾال تُ  ؿَِب  حُؼ ْس تَ  ًَ ـْ ثَ صاحبٓا شح  ؿم بَل ؾٔف خًرا وٓ تذر، وِم

ََِؽ »بًِّف،  أدلم  دـؿال اهلل  َّ الٍن، َوَأْحَبْىُت َظ ٍُ
ْرُت فِ ٍَ شَؿْد َؽ

(3)
. 

ـ أصْع افسَىات واإلدٓل بف شَىة مِ  ادرء بًِّفِ  إظجاَب  إنم 

 فِرذائؾ وصتك إدواء وأؾات. بٌت ْْ ومَ  ،حمرؿٌة فِىاظات إٕفوأؿبحٓا، 

                                                                                       

 (.1/1454(، وافهحاح )4/915ُع إَْرِض: مِٗها. يْير: مجٓرة افٌِة )( ضِاَل 1)

 (.1694) ( رؿؿ5/14( أخرجف افبخاري )4)

، ظـ  (، مـ حديث جْدب4641( رؿؿ )4/4741( حديث ؿدد أخرجف مسِؿ )1)

 ، ظـ ربف. ملسو هيلع هللا ىلصافْبل 
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جب ويٍرون مْف، ؿال مىرف بـ ًُ ياذرون اف وـان افسُِػ 

 ـ أنْ إيل مِ  ٕادًما، أحب   صبَح ٕائاًم وأُ  أبَٔت  ٕنْ »افنخر: بـ اهلل ظبد

ُٖ  أبَٔت  شًجًباصبح مُ ؿائاًم ؾ
(1)

. 

هبح  وتُ ؿائاًم  تبَٔت  ـ أنْ هبح ٕادًما، خر مِ  وتُ ئاًم ٕا تبَٔت  إٕؽ أنْ »

توحؽ وإٔت  نْ أًجب ٓ يهًد فف ظّؾ، وإٕؽ ادُ  ًجًبا، ؾ٘نم مُ 

، وإٔغ ادذٕبغ أحب إػ اهلل لٍ دْ تبُل وإٔت مُ  ـ أنْ مًسف، خر مِ 

شـ زجؾ ادسبحغ اددفغمِ 
(2)

. 

 َٖ وتزـٔتف  ػ ذم ذهْؽ ذارة افنًقر بّْة اهللتُِ ًْ أيا ادُ  دْ وؿِ ؾ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿فؽ، 

 .[41 ]افْقر:﴾ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ

 

 

 
                                                                                       

( رؿؿ 195(، وأمحد ذم افزهد ص )448( رؿؿ )1/151( أخرجف ابـ ادبارك ذم افزهد )1)

 (.4/477(، وأبق ًٕٔؿ ذم احلِٔة )1144)

 (.1/195( مدارج افسافُغ )4)
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ِّ
 الس

 
 الثامىت مت

 
 
 والتمصري بالذوب   االػرتاف

 

 

ا ذم ابتٓآت إٕبٔاء وافهاحلغ خاضٍةً  دحةً  إنم  ًً ، وتٖماًل سي

ا يُتٍْٓا، أٓ وهق اصتامهلا ظذ فؽ ًس  ومْاجاِتؿ وأدظٔتٓؿ، يُنُػ 

 وصٍحات مؼؿة مـ جاًل بافذٕب وافيِؿ، وإفٔؽ ِش  آظساِف 

  :اظساؾٓؿ بافذٕب وافيِؿ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ آدم وحقاء يدظقان:ؾٓذا 

 .[41 ]إظراف: ﴾پ ڀ ڀ ڀ

 :يدظق -ـ افرشؾـ أويل افًزم مِ وهق مِ - وهذا مقشك 

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گڈ ﴿

ْاجٔف مًسًؾا بذٕبف بؾ ف ويُ يبتٓؾ إػ ربِّ  وهذا يقٕس  ،[16 :]افَهص

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ ـ افيادغ،بُقٕف مِ 
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 .[87 ]إٕبٔاء: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

وؿال فف: ظِّْل دظاء  ملسو هيلع هللا ىلصافْبل  وحْٔام اشسصد افهديؼ 

ثِرً »أدظق بف ذم صاليت، ؿال:  ـَ اًم  ِْ ِز ُط ٍْ َٕ ُت  ّْ َِ ؿم إِينِّ َط ُٓ ِم َٓ ُؿْؾ: اف  ا، َو

َْٕت  ٕمَؽ َأ ـْ ِظِْْدَك، َواْرمَحِْْل إِ َرًة ِم
ٍِ ٌْ ْر يِل َم ٍِ َْٕت، َؾاْؽ ٓم َأ ُٕقَب إِ ُر افذ 

ٍِ ٌْ َي

ِحٔؿُ  قُر افرم ٍُ ٌَ شاف
(1)

. 

ـ اشتًالء افًبد، ودمًِف دائؿ إهنا افسبٔة افْبقية افتل ُتد  مِ 

 ظْٔٔف، آؾتَار فربف، دائؿ إُٓسار بغ يديف مستحرًضا ذٕقبف بغ

ـْ هق ؾواًل  ٕيب بُر  ملسو هيلع هللا ىلص وإذا ـإت هذه هل وصٔة افْبل وهق َم

ا ظـ ٕبٔف: ؾُٔػ يُقن حافْا وٕحـ فديْف وذبً  وٕكةً  وجالفة وإمامةً 

 ادذٕبقن ادٍرضقن؟!

ػ هذا ادنٓد، مًسًؾا بذٕبؽ، مَباًل ظذ ربؽ، ُِ تَ ًْ أيا ادُ  ؾافزمْ 

اجًؾ هذه افدظقات ادبارـة ظذ ـ افيادغ، وؽ مِ متًَْٔا مـ ؿِبؽ إْٔ 

ـ أن َتْْبَِس هبا بنٍتٔؽ، وؿِبؽ مِ  أحقافؽ، واحذرْ  ؽ ذم ـؾِّ فسإِ 

                                                                                       

( مـ 4775( رؿؿ )4/4778(، ومسِؿ )814( رؿؿ )1/166( أخرجف افبخاري )1)

 .حديث أيب بُر افهديؼ 
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ما جيري بف  ئ افَُِب قاضِ يُ  افهدق أنْ  حََٔةَ  آظساف هبا خاٍل، ؾ٘نم 

 افِسان.
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ِّ
 الس

 
 التاسؼت مت

  
 
  ػلى اهلل   اإللبال

 
كز مداومت  ب

ِّ
 الذ

 

 اهلل واشتٌٍارِ  ذـرِ  دامةَ اشت إنم 
ِ
مـ مناهد  ظِٔف منٓدٌ  ه وافثْاء

 افدرجات اإليامٕٔةافَِب وصحتف وصٍائف وبِقؽف مًايل  ظُقِف 

مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ﴿

 .[48 ]افرظد: ﴾ىث

ُر افَِب ويِّٗه ٕقًرا وسوًرا، بؾ إنم  ُّ  افََِب  إنم ذـر اهلل تًاػ َيً

خِة وؾاؿة ٓ يسدها  ذم افَِِب » ِّة: ٕنم وطُ  ذم طالمٍ بٍَده يُقن 

بحٔث يُقن هق  ،، ؾ٘ذا صار صًار افَِب فَبتمة إٓ ذـر اهللارء 

ـر افذي يسد افذاـر بىريؼ إصافة وافِسان تبع فف، ؾٓذا هق افذِّ 

ا بال مال، ظزيًزا بال ظنرة، ؽًْٔ اخلِة ويٍْل افٍاؿة، ؾُٔقن صاحبف 

ـْ  ؾٓق بود ذفؽ،  ـر اهلل ذِ  مًٓٔبا بال شِىان، ؾ٘ذا ـان ؽاؾاًل ظ
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شؾَر مع ـثرة ِجَدتِف، ذفٔؾ مع شِىإف، حَر مع ـثرة ظنرتف
(1)

. 

ـْ  وؿُِب  إٓ ًٕسا وٓ يِتذ وٓ جيد فِحٔاة مذاًؿا وأُ  ادٗمـ ٓ يسُ

 :بذـر اهلل، وفَد وصػ اهلل أهؾ اإليامن وأويل إفباب بٖهنؿ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿

 .[191]آل ظّران: ﴾ڻ

ه هجراهؿ: افِٓج بذـر اهلل وهؿ ؿٔام، وافِٓج بذـره وهؿ ؾٓذ

ؿًقد، وافِٓج بذـره وهؿ ظذ ؾرصٓؿ وظذ جْقهبؿ، تًَِت ؿِقهبؿ 

 إحقال.  مجٔعباهلل ؾاشتدامقا افذـر ذم 

ـ ؾٓؿ مِ  ﴾ڱ ڱ ﴿ يا اهلل، ـؿ هل فٍتة ؿرإٓٔة مٗثرة!!

ود أو ؽٍِة ة ذْم يِ صدة تًَِٓؿ باهلل يذـروٕف ذم هذه احلال افتل هل مَ 

ـْ أو َٕ  ّٓ  هٗٓء ؿقمٌ  هب، فُ  وصؾ هبؿ افتًِؼ افنديد باهلل شبحإف أ

 يْسقه ذم هذه احلال افتل يستحُؿ ؾٔٓا افذهقل ؽافًبا. 

 ذمإٕف ؿِب تنبث ؾٔف اإليامن واشتُّـ، ؾٖحدث ذفؽ أثًرا 

                                                                                       

 (. 147 -119( افقابؾ افهٔب ص )1)
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ـر، حغ افَٔام، وآضىجاع، وافًَقد، ذم افذِّ  دائبةافِسان بحرـة 

اخلروج، وحغ إـؾ وافؼب، وحغ افَٔية وظْد وحغ افدخقل و

افْقم، وذم احلرض وافسٍر، وذم افِٔؾ وافْٓار، ؾٓق دائؿ آؾتَار إػ اهلل 

 دَ َج ؽٍؾ أو تقإك وَ  وافتًِؼ بف ٓ يٌٍؾ شاظة وٓ أدٕك مـ ذفؽ، ؾ٘نْ 

ه إٓ مراجًة ادسار، وظقد د  ثَاًل ذم افٍْس، وصًقًرا بافَْص ٓ يَس 

ِّ ف وَٕ ًِْٔ مَ افَِب إػ  ـْ َثؿم تسىع إٔقاره، وتتِٓؾ شبحات ًٔ ف، وِم

 .وجٓف

َْٔقِم » :×ؿال افْبل  َا افْماُس ُتقُبقا إَِػ اهلِل، َؾ٘يِنِّ َأُتقُب ذِم اْف َيا َأي 

ةٍ  ِْٔف ِماَئَة َمرم شإَِف
(1)

انُ » ، وذم رواية: ٌَ ُٔ ُف َف ٕم إِ
(2)

رُ   ٍِ ٌْ َْشَت َٕ ِْبِل، َوإيِنِّ   َظَذ َؿ

                                                                                       

 .  ( مـ حديث إؽر ادزين44( )4774( رؿؿ )4/4775( أخرجف مسِؿ )1)

 ظذ فٌٔان إٕف»: × ؿقفف»(: 44-17/41ؿال افْقوي ذم ذحف ظذ صحٔح مسِؿ )( 4)

 يتٌنك ما :هْا وادراد ،بًّْك وافٌٔؿ -ادًجّة بافٌغ- افٌغ :افٌِة أهؾ ؿال شؿِبل

 افدوام صٖٕف ـان افذي افذـر ظـ وافٌٍالت افٍسات ادراد :ؿٔؾ :افَايض ؿال ،افَِب

 وما أمتف بسبب هف هق وؿٔؾ :ؿال ،مْف واشتٌٍر ذٕبا ذفؽ ظد ؽٍؾ أو ظْف ؾس ؾ٘ذا ،ظِٔف

 أمتف مهافح ذم بافْير اصتٌافف شببف: وؿٔؾ ،ؿهل ؾٔستٌٍر بًده أحقاهلا مـ ظِٔف اضِع

 ظئؿ مـ بذفؽ ؾٔنتٌؾ ،ذفؽ وٕحق ادٗفٍة وتٖفٔػ ومداراتف افًدو وحماربة وأمقرهؿ

 ش.  ...مْزفتف ظئؿ ػإ بافْسبة ذٕبا ؾراه مَامف
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ةٍ اهللَ َْٔقِم ِماَئَة َمرم ش، ذِم اْف
(1)

. 

ِْٔف » وؿال ظِٔف افهالة وافسالم: ُر اهلل َوَأُتقُب إَِف
ٍِ ٌْ َْشَت َٕ َواهلل إِينِّ 

ةً  َغ َمرم
ًِ ـْ َشْب َثَر ِم ـْ َْٔقِم َأ شذِم اف

(2)
. 

ةَ وظـ ظع بـ أيب ضافب  َّ
ُفُف  ×َأَتِت افْمبِلم  :َأنم َؾاضِ َٖ َتْس

اَل: ََ َٓ » َخاِدًما، َؾ ِك َما ُهَق َخْرٌ َفِؽ ِمُْْف؟ ُتَسبِّحِ  َأ َغ اهلل ِظَْْد ُأْخِزُ

ـَ اهلل َثاَل ًثا َوَثاَل َمَْاِمِؽ َثاَل  ِدي َّ ـَ اهللًثا َوَثاَل ثَِغ، َوَُتْ ي ِ زِّ َُ ا  ثَِغ، َوُت ًً َأْرَب

: شثِغَ َوَثاَل  ـَ افْمبِلِّ »، َؿاَل َظِعٌّ ُتُف ِم ًْ
ِّ ُتُف ُمُْْذ َش ـْ َٓ × َما َتَر ، ِؿَٔؾ َفُف: َو

غَ  ٍِّ ََِة ِص ْٔ َٓ َف َغ؟ َؿاَل: َو ٍِّ َة ِص َِ ْٔ شَف
(3)

. 

ًة »، ؿال:  وظـ أيب هريرة َة َمرم ؾم َيْقٍم اْثََْتْل َظْؼَ ـُ َُشبُِّح  َٕ إيِنِّ 

شَأْفَػ َتْسبَِٔحٍة، َؿْدَر ِدَيتِل
(4)

. 

، إٔف ذم ترمجة أيب افدرداء ش افُامل»وذـر احلاؾظ ظبد افٌْل ذم 

                                                                                       

 . (41( )4774( رؿؿ )4/4775( أخرجٓا مسِؿ أيًوا )1)

 .حديث أيب هريرة ( مـ 6177( رؿؿ )8/67( أخرجف افبخاري )4)

 (.4747( رؿؿ )4/4791(، ومسِؿ )5164( رؿؿ )7/65( رواه افبخاري )1)

 (.46711( رؿؿ )5/145( أخرجف ابـ أيب صٔبة ذم مهٍْف )4)
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سبح ذم افٔقم مائة أفػ تسبٔحةـان يُ 
(1)

. 

 ـر ؾحسب، بؾ أمرهؿ باإلـثارِ أهؾ اإليامن بافذِّ  مل يٖمرْ  اهلل  إنم 

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿:مْف، ؿال تًاػ

 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: ، وؿال [44 ،41]إحزاب:  ﴾يئ ىئ

اهلل هؿ  ـرِ ـ ذِ ادُثريـ مِ  أنم  × بل  وأبان افْم  ،[17اجلًّة: ] ﴾ڃ

ُدونَ : »× ْاس إػ إجقر، ؾَالأشبؼ اف رِّ ٍَ  اَؿاُفقا: َومَ ش َشَبَؼ ادُْ

ُدوَن َيا َرُشقَل اهلِل؟َؿاَل:ـافْ  رِّ ٍَ اـَِراُت » ُّ ثًِرا، َوافذم ـَ اـُِروَن اهللَ  (2)«افذم
 ،

د، وادراد بف ادٍْرد وادَْىع إػ اهلل بَِبف وفسإف  ُدون مجع: ُمٍرِّ وادٍُرِّ

 فُثرة ذـره. 

إظامل وأـزها ـام  ـر وظئؿ أثره، ـان روَح مْزفة افذِّ  وجلالفة

[45]افًُْبقت:  ﴾ائائەئەئوئوئۇئۇئ﴿ؿال تًاػ:
(3)

. 

ـذـر  :رؾًفيَ هَؾ اإليامن وويَ  ،وُيرضبف وٓ رء ُيَذفِّؾ افِسانَ 

ر هبا افِحيات، ُّ ًْ ـ إذـار يَ ـ حاؾظ ظذ أوراٍد مِ ٔام مَ ، ِش  اهلل

                                                                                       

 (.4/118(، وصذرات افذهب )4/5( يْير: احلاوي فٍِتاوي فِسٔقضل )1)

 .( مـ حديث أيب هريرة 4676(، رؿؿ )4/4764( أخرجف مسِؿ )4)

 .أحد إؿقالظذ خالف بغ ادٍرسيـ ذم مًْك أية، وفُـ هذا  (1)
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ذفؽ هق  فهاحلقن وتقاؾَقا ظذ أنم وُئل هبا افَِب، وؿد تقارد ا

ذم ـؾ  ويٍتح أؿٍال افَِب ،رق ُحُجب افٌٍِةشالح ادٗمـ افذي خَي 

ؾٔف ظاديات افزمان وصقراف  تنابُت ؾُٔػ بًٍك  ،ظك

 . ؟!إيام

افًؼ ظز ٕسامت إشحار، وظبؼ آشتٌٍار  ذم فٔايل تِقُح 

ْٔة وحليات ٍُاء وافسم افَِب: حٔث افهم  إلصالِح  ْةٌ ٔثّ ؾرصةٌ 

 افتْزل اإلهلل. 

ٕم هذا افهٍاء ـام جُي  إنم  ـ افٍْاق، مِ  افزاءةَ  ددُ ف جُي دد اإليامن، ؾ٘

 ڇ ڇ ڇ﴿ ـًرا هلل،وأؿِٓؿ ذِ  ٍاق هؿ أـثر افْاس ؽٍِةً افِّْ  ؾٖهُؾ 

افْساء: ]﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ر اهلل، ؿال أبق ذـِ  ادْاؾَغ بُثرةِ  خيافَػ  ظذ ادٗمـ أنْ  وافقاجُب   [144

اق» :هريرة  ٍَ شَمـ أـثر ِمـ ذـر اهلل: َبِرئ مـ افِّْ
(1)

. 

بذـر اهلل، ؾال رء أصِح فَِِب  -باركأيا ادُ –ؽ فسإَ  ْب ؾرضِّ 

ؾ ادٔزان يقم افَٔامة ـافذِّ  َّ  ـر. مـ ذفؽ، وٓ رء ُيث

 
                                                                                       

 (. 1955( يْير: فسان ادٔزان )1)
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ِّ
 الس

 
 ؼاشزةال مت

 
 
ػاء بكثزة   ػلى اهلل   اإللبال

ُّ
 الد

 

 :فافًبد بغ يدي ربِّ  ل  يٓر ؾٔٓا ذُ افًبادات افتل ي ؾِّ َج ـ أَ مِ  إنم 

، [55 ]إظراف: ﴾ہ ہ ھ ھ﴿: ؿال اهلل تًاػ ،افدظاء

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿وؿال: 

ٕبٔاء: ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  .[97]ٕا

ـ رموان وحْٔام يُقن افًبد إخر مِ  افدظاء ذم افًِؼ  ظبادةَ  إنم 

ا ًٍ ـُ هلا مذاق يًرؾف ادترضظقن ادُْرسون بغ يدي اهلل افبَ  ،ظاـ قن ا

ـ مقٓهؿ وافقظد باإلجابة، ادتباـقن، حٔث يستنًرون افَرب مِ 

 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ىژ

وذم  ،[186 افبَرة:] ژ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

جملء هذه أية افُريّة ذم شٔاق افهٔام متخِِة بْٔف وبغ ذـر 
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آظتُاف، فٍتة ظئّة إػ بٔان مْزفة ظبادة افدظاء حْٔام يُقن افًبد 

ا. صائاًم  ًٍ  ظاـ

 ُق افتل يُْرس ؾٔٓا افًبد، ؾَرِ  افِٔالإهنا ظبادة تتٖفؼ ذم هذه 

افروح، ؾتجػ افنٓقات وتُْرس افٍْس، ويُقن ذفؽ  ف  رِ افَِب، وتَ 

ؾٔستجٔب  ژ ېئ ېئ    ژستجًٔبا هلل، تٖهٔاًل فًِبد ٕن يُقن مُ 

اهلل فف، ؾ٘جابة افدظاء تَسن دائاًم بإُسار افَِب وضًػ افٍْس 

ـ أحقال مـ ضٌقط افنٓقات، وهذا ٓ يتقاؾر ذم حال مِ  وُتررها

اإلٕسان بَدر تقاؾره ذم حال افهٔام وآظتُاف
(1)

 . 

ؾٔٓا اشتُإة افًبد  ستحُب يُ وهذا ادقضـ ـبَٔة ادقاضـ افتل 

  ـ حديث ابـ ظباسأخرج افىزاين مِ وإُساره بغ يدي ربف، 

َرؾَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُت َرُشقَل اهلل»ؿال:  ًَ اِم  َة، َوَيَداُه إَِػ َصْدِرهِ َيْدُظق بِ ًَ اْشتِْى ـَ

شادِْْسُِغِ 
(2)

. 

 د  ُّ ف، يَ ًؿا برأِش ىرِ وؿد ـان بًض افهاحلغ جيِس بافِٔؾ شاـًْا مُ 

                                                                                       

 ( . 116يْير: روح افهٔام ومًإٔف ص )( 1)

 (، وإشْاده ضًٔػ.4894( رؿؿ )1/189( ادًجؿ إوشط )4)
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وهذه مـ أـّؾ هٔئات افذل وافسُْٔة، وآؾتَار افسائؾ،  يديف ـحالِ 

 .إػ اهلل

، واشتنًاره صدة اؾتَار افَِب ذم افدظاء، وإُساره هلل و

، وظذ ؿدر هذه احلرؿة وافٍاؿة ميْة إجابة فٍاؿة إفٔف واحلاجة فديفا

 جابة.اإلتُقن 

َٓ »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص وؽره ظـ افْبل شجامع افسمذي»ذم جاء   إِنم اهلل 

هٍ  َٓ ٍِْب َؽاؾٍِؾ  ـْ َؿ شَيْسَتِجُٔب ُدَظاًء ِم
(1)

. 

ل بافِسان ذم ٍٕس افسٗال افذ   إطٓار :أحقال افدظاء ـ مجٔؾِ ومِ 

حْلَاُح َظَذ » :اح ؾٔف، ؿال إوزاظل اإلحل مع  اإْلِ
ِ
َظاء اُل َأْؾَوُؾ افد  ََ ُي

ْٔفِ  ُع إَِف شاهلل َوافتمرَض 
(2)

. 

ـْ  وظْد افىزاين بسْدٍ   ×افْبل  أنم  ابـ ظباس  ؾٔف اختالف ظ

                                                                                       

( رؿؿ 5/411(، وافىزاين ذم إوشط )1479( رؿؿ )5/194أخرجف افسمذي )( 1)

، وؿال ( مـ حديث أيب هريرة 1817( رؿؿ )1/677(، واحلاـؿ ذم ادستدرك )5179)

 ش.حديث ؽريب»افسمذي: 

ـ ظبد افز ) (4) ب  (.5/146يْير: افتّٓٔدٓ 
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َُِؿ »: دظا يقم ظرؾة ؾَال ًْ ايِن، َوَت َُ اَلِمل، َوَتَرى َم ـَ ُع  َّ ٕمَؽ َتْس ؿم إِ ُٓ ِم اف

ُر ِسِّ  َِ ٍَ َٕا اْفبَائُِس اْف ـْ َأْمِري، َأ ٌء ِم ََِْٔؽ َرْ ك َظ ٍَ َٓ خَيْ ي َوَظاَلَِٕٔتِل، 

َُٖفَؽ  ْٕبِِف، َأْش ُف بَِذ َسِ ًْ ُّ ر  اْفـ
َِ
ُّ ُؼ اْفـ

ٍِ ْن ُّ ْستَِجُر اْفَقِجُؾ اْفـ ُّ ُٔث اْفـ
ٌِ ْسَت ُّ اْفـ

ـْ  اَل اف َٓ
ُؾ إَِفَْٔؽ اْبتِ ِٓ ََٖفَة ادِْْسُِِغ َوَأْبَت فِِٔؾ، َوَأْدُظقَك ُدَظاَء َمْس ْذِِٕب افذم ُّ

ْت َفَؽ َرَؿبَتُُف، َوَؾاَضْت َفَؽ َظَْْٔاُه، َوَذلم َفَؽ  ًَ ـْ َخَن يِر، َم ِ اْفـَخائِِػ افرضم

ـْ يِب َرُءوًؾا  ـُ ًٔا، َو
َِ ِِْْل بُِدَظائَِؽ َص ًَ َٓ دَمْ ؿم  ُٓ ِم ُف َفَؽ، اف ٍُ ْٕ َجَسُدُه َوَرِؽَؿ َأ

ْسئُقفَِغ َوَيا َخْرَ افْ  َرِحٔاًم َيا َخْرَ  َّ ًْىِغَ ـافـْ شُّ
(1)

. 

بادة: دا يْىقي ظِٔف مِ  ؾافدظاءُ  إذنْ  ًِ ـ هق ُفب افتمًبد، وخافص اف

ل بغ يديف، وهق إٍٔع ظبقديات افَِب  آؾتَار افتام هلل، وافذ 

وأـثرها تٖثًرا ؾٔف، وٓشٔام إذا حرض ؿِب افداظل، واشتحرض مًاين 

بف  ـإت تِؽ افدظقات وآبتٓآت مما أخز اهلل  ما يدظق بف، ؾ٘ذا

 فَِِب: دا تنتّؾ ظِٔف مِ  صٍقةِ  ـ أدظٔةِ مِ 
ٍ
ـ خَِف ـإت إٔجع رء

ـان جمامع افدظاء، وصدق افتذفؾ، واشتحوار مًاين افربقبٔة: وهلذا 

 . شْاربم »ؿ: ٓؿ بَقهلِ رون أدظٔتَ ُيهدِّ  إٕبٔاء

                                                                                       

( رؿؿ 474(، وافدظاء ص )11475( رؿؿ )11/174( أخرجف افىزاين ذم افُبر )1)

 (، وذم إشْاده ضًػ.877)
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رة بافتقشؾ إػ اهلل وأـثر أدظٔة افَرآن ـذفؽ، تٖيت ُمهدم 

اظل حْٔام يدظق اهلل ُمتقشاًل بربقبٔتف َيسـ فف  بربقبٔتف، وافدم

اشتحوار مًْك تربٔة اهلل افًامة، وهل: اخلِؼ وافتدبر، ومًْك 

افسبٔة اخلاصة، وهل: وٓيتف خلٔار خَِف، وفىٍف هبؿ وإصالحف 

 ديف.فديْٓؿ ودٕٔاهؿ، وذفؽ إلؿباهلؿ ظذ رهبؿ، وْضاظتٓؿ بغ ي

ـُ جامًةٌ  إٕبٔاء ؾ٘هنا أدظٔةٌ  يدظق بٖدظٔةِ  فف أنْ  ستحب  ويُ  ، وَيْس

يدظق بدظاء افراشخغ ذم افًِؿ: ٕٕف شبحإف حْٔام أثْك  بافداظل أنْ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ظِٔٓؿ ذـر دظقِتؿ: 

 ؾتقشِقا إػ اهلل بربقبٔتف أنْ  [8 ]آل ظّران: ﴾ېئېئ ېئ ىئ ىئ

ـ افزيغ، وثباِتا ظذ مرايض اهلل، وحٍيٓا مِ  ٓؿ اشتَامة افَِقبيّْحَ 

وافُْقص ظـ اهلداية
(1)

. 

 

 

 
                                                                                       

 (. 58-56ـ أيات افَرإٓٔة فِسًدي ص )( يْير: ادقاهب افربإٔة م1)
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ِّ
 احلاديت ػشزمت الس

  
 
 (1)واخلشىع اإلخباث

 

 ،ُرسيـ فًيّتفبتغ فف، وادُْ ف ادخُ ذم ـتابِ  مدَح  اهلل  إنم 

گ گ گگ ڳ ﴿واخلاضًغ فُزيائف، ؾَال شبحإف: 

ې ې ﴿، وؿال تًاػ: [15، 14 ]احلج: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 . [97 ]إٕبٔاء: ﴾ۇئ

ۈ ۈ ﴿ ؿال: إػ أنْ  ﴾ھ ے﴿ وؿال تًاػ:

 .[15 ]إحزاب: ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ادٗمْغ باخلنقع فف ذم أذف ظباداِتؿ افتل هؿ ظِٔٓا  ووصَػ 

                                                                                       

ّة يْير( 1)  .(48-11اخلنقع ذم افهالة ٓبـ رجب ص ): ذم هذه افسِّ
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ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ ﴿ ياؾيقن، ؾَال تًاػ:

 .[4 -1 ]ادٗمْقن: ﴾پ

: ب اهلل ؾَال ظذ أهؾ اخلنٔة ادنٍَغ مـ ظذا وأثْك 

: ، وؿال [57 ]ادٗمْقن: ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿

 ]إٕبٔاء: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿

49]. 

اَبُدوهُ  ـَ ََِؿ  ُْٔؾ َأْط ِم  إَِذا َما اف

 

 

ُؿ َوهُ   ُٓ ُر َظْْ
ٍِ ُْٔس ـُ ـَؾ  قعُ ـُؿ ُر

 

 

ْؿ َوَؿاُمقا ُٓ َْٕقَم  َأَضاَر اخْلَْقُف 

 

 

َْٕٔا  ـِ ذِم افد   ُهُجقعُ  َوَأْهُؾ إَْم

 

 

   

ـُ ُأْزِرِهؿْ  ْؿ إِٓ َأَياِم ُٓ  َوَما ُؾْرُص

 

 

 َوَأْذُرعُ  الءٌ ـا ُوْشُدُهْؿ إِٓ مُ ـَومَ  

 

 

ـم إِٓ َُتَ  ِٓ ْؿ ؾِٔ ُٓ ُِ ْٔ ٌب ـَوَما َف  ق 

 

 

َْٕقمُ   ْؿ إِٓ ِظَناٌش مُ ـَوَما  عُ ـُٓ  َروم

 

 

ؿْ  ُٓ َٖنم ُوُجقَه ـَ ٌر  ٍْ  َوَأْفَقاهُنُْؿ ُص

 

 

ا ِجَساٌد ِهلم   َٓ ْٔ َِ  بِاْفَقْرِس ُمْنبَعُ  َظ

اخلنقع: فغ افَِب ورؿتف وشُقٕف وخوقظف، ؾ٘ذا خنع  وأصُؾ  

افَِب تبًف خنقع مجٔع اجلقارح وإظواء: ٕهنا تابًف فف، ـام 

ََِح افـَْجَسُد »: × ؿال ََِحْت، َص ًة، إَِذا َص ٌَ َٓ َوإِنم ذِم اْفـَجَسِد ُمْو َأ
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ِ ُف، َوإَِذا َؾَسَدْت، َؾَسَد اف ُِْب ـُ ََ َٓ َوِهَل اْف ُف، َأ  ِ ـُ شـَْجَسُد 
(1)

. 

افسّع وافبك وافقجف وشائر إظواء،  خنعَ  افَُِب  ؾ٘ذا خنعَ 

يَقل ذم رـقظف ذم  ×وما يْنٖ مْٓا حتك افُالم، وهلذا ـان افْبل 

ل، َوَظَهبِل»افهالة:  ِّ ي، َوخُمِّل، َوَظْي ًِل، َوَبَكِ ّْ شَخَنَع َفَؽ َش
(2)

. 

َفْق َخَنَع »رجاًل يًبث بٔده ذم افهالة، ؾَال: ورأى بًض افسِػ 

ْت َجَقاِرُحفُ  ًَ ُِْب َهَذا: خَلََن شَؿ
(3)

. 

وؿد وصػ اهلل تًاػ ذم ـتابف افُريؿ إرض باخلنقع 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿:ؾَال

َِت: ﴾ڀ مزيؾ  -وهق ارتٍاظٓا-، ؾاهتزازها وربقها [19 ]ُؾهِّ

فمِذي ـإت ظِٔف هق شُقهنا ا اخلنقعَ  َظَذ أنم  خلنقظٓا، ؾدلم 

                                                                                       

( مـ حديث 1599( رؿؿ )1/1419(، ومسِؿ )54( رؿؿ )1/47( أخرجف افبخاري )1)

 .افًْامن بـ بنر 

 .( مـ حديث ظع بـ أيب ضافب 771( رؿؿ )1/514( أخرجف مسِؿ )4)

د (، وابـ ادبارك ذم افزه6787( رؿؿ )4/86( أخرجف ابـ أيب صٔبة ذم مهٍْف )1)

( مـ ؿقل 1178( رؿؿ )4/466(، وظبد افرزاق ذم مهٍْف )1188( رؿؿ )1/419)

 .شًٔد بـ ادسٔب 
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ٓا، ؾُذفؽ افَِب إذا خنع ؾٕ٘ف تسُـ خقاضره وإراداتف وإخٍاُض 

 . افرديئة، افتل تْنٖ مـ اتباع اهلقى ؾُْٔرس وخيوع هلل 

وْٖ بَ ؾٔزول بذفؽ ما ـان ؾٔف مـ اف
(1)

وافسؾع وافتُز وافتًاطؿ،  

ومتك شُـ ذفؽ ذم افَِب خنًت إظواء واجلقارح واحلرـات 

ِٓا حتك افهقت، وؿد وصػ اهلل تًاػ إصقات باخلنقع ذم ؿقفف: ـ

، وخنقع [178 ]ضف: ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

 .إصقات هق شُقهنا وإخٍاضٓا بًد ارتٍاظٓا

ا اخلنقعُ  يُقنَ  ويْبٌل أنْ  ًٍ ِمػ  ،حًََٔة ٓ تُِ ومتك تُ

ـ مع ؾراغ ؿِبف مِ -تًاضل اخلنقع ذم جقارحف وأضراؾف  اإلٕسان

ه مْفاخلنقع  ِذي ـان  -وُخِقِّ ـان ذفؽ خنقَع ٍٕاٍق، وهق افم

ـْ ُخُنقِع »افسِػ يستًٔذون مْف ـام ؿال بًوٓؿ:  ُٔذوا بِاهللِ ِم
ًِ
اْشتَ

اِق. َؿاُفقا: َوَما ٍَ ا  ُخُنقعُ  افِّْ ًً اِق؟ َؿاَل: َأْن َتَرى اجْلََسَد َخاِص ٍَ افِّْ

                                                                                       

ْٖو:  (1) (، افْٓاية ذم 1/148(، مَائس افٌِة )6/4478افهحاح )افٍخر. يْير: ادراد بف افَب

و(.1/96ؽريب احلديث )  ( )ٖب
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ُب  ِْ ََ شَفَْٔس بَِخاِصعٍ  َواْف
(1)

. 

ـام  ، ورؿة ذم افَِب،أثًرا وتٖثًرا هق ما أحدَث احلؼ  واخلنقعُ 

اَمء مِ  ذـر اهلل ذم وصػ َِ ًُ ڤ ﴿ ؾَال شبحإف: افُتاب ؿبِْا، ـ أهؾِ اف

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

 .[179-177 ]اإلساء: ﴾ڎ ڎ

هلؿ شامع آيات اهلل تٖثًرا  ـ أوجَب وهذه أيات توّْت امتداح مَ 

تقظد شبحإف ؿساة افَِقب، ؾَال  وبافود مـ ذفؽ، اءً وخنقًظا وبُ

:﴿  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

                                                                                       

(، وابـ أيب صٔبة ذم ادهْػ 141( رؿؿ )1/46ادبارك ذم افزهد ) ( أخرجف ابـ1)

(، وافبَٔٓل 764( رؿؿ )117(، واإلمام أمحد ذم افزهد ص )15711( رؿؿ )7/441)

 .( مقؿقًؾا ظذ أيب افدرداء 6567( رؿؿ )9/447ذم صًب اإليامن )

قًظا، مرؾ ( مـ حديث أيب بُر 6568( رؿؿ )9/447وأخرجف افبَٔٓل ذم افنًب )

 وإشْاده ضًٔػ.



 57 حينما يعتكف الـقـلـب

 

َمر: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  -44 ]افز 

 وفغ افَِقب هق زوال ؿسقِتا حلدوث اخلنقع ؾٔٓا وافرؿة. ،[41

ے ۓ ﴿ ـ ٓ خينع ؿِبف فسامع ـتابف، ؾَال تًاػ:ظاتب اهلل مَ  وؿد

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ۓ ﮲ ﮳

 ﴾﮿ ﯀ ﯁          

 . [16 ]احلديد:

اَن َبْغَ إِْشاَلِمَْا َوَبْغَ َأْن َظاَتبََْا اهلُل هِبَِذِه » :ؿال ابـ مسًقد  ـَ َما 

َيةِ  ْٔ ٓم َأْرَبُع ِشِْغَ  ا شإِ
(1)

 » ، وذم رواية:
ٍ
ء ًٍْض َأي  َرْ ُوَْا َظَذ َب ًْ َْٖؿبََؾ َب َؾ

َْا؟!َأْحدَ  ًْ  َصَْ
ٍ
ء شْثَْا؟! َأي  َرْ

(2)
ؿ بًًوا.  ُٓ اتِب َبًُو ًَ  أي: جًؾ ُي

ا ظيّة افَرآن وشىقة أثره ظذ ٍٕقس ادٗمْغ اخلاصًغ مم أَ 

ؿال أبق ظّران اجلقين:  -رمحٓؿ اهلل– ؿد صٓد بف افسُِػ  ؾقءٌ 

دحاها ؾف إَِػ اجلبال ْا ذم هذا افَرآن ما فق َسم إفْٔا ربُ  َف واهلل فَد َسم »

                                                                                       

 (.1747( رؿؿ )4/4119( أخرجف مسِؿ )1)

 (، وهل زيادة ضًٍٔة.5456( رؿؿ )9/167( أخرجٓا أبق يًذ ذم مسْد )4)
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شهاحاود
(1)

. 

َٓ »يَرأ هذه أية ثؿ يَقل: وـان مافؽ بـ ديْار  ْؿ  ُُ ُأْؿِسُؿ َف

ُبفُ  ِْ ٓم َصَدَع َؿ ْرآِن إِ َُ ـُ َظْبٌد هِبََذا اْف ِم ْٗ شُي
(2)

. 

يا ابـ آدم إذا وشقس فؽ »إٔف ؿال:  وي ظـ احلسـ ورُ 

اهلل  ؾاذـر ظْد ذفؽ ما محمِؽ ،ؽت هبا ٍَٕس دثْ أو َح  ،افنٔىان بخىٔئة

أما شًّتف  ،تف اجلبال افرواد خلنًت وتهدظتَِ مما فق مَحَ  ،مـ ـتابف

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿يَقل: 

ش[41 ]احلؼ: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 (3). 

 ّٕ ام ْضب فؽ إمثال فتتٍُر ؾٔٓا، وتًتز هبا واهلل شبحإف إ

ـْ   فذـرِ  ختنعَ  ، وإٔت يا ابـ آدم أحؼ أنْ مًايص اهلل  وتزدجر ظ

ظِٔؽ احلساب  ـ حُّة: ٕنم ف وآتاك مِ ـ ـتابِ وما محمِؽ مِ اهلل، 

                                                                                       

 (.19( يْير: اخلنقع ذم افهالة ٓبـ رجب ص )1)

وأبق ًٕٔؿ ذم حِٔة إوفٔاء  (،1859( رؿؿ )458( أخرجف اإلمام أمحد ذم افزهد ص )4)

(4/178.) 

 .(19ْير: اخلنقع ذم افهالة ٓبـ رجب ص )ي (1)
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 .ة أو افْاروفؽ اجلّْ 

ـ ؿٍِب ٓ خينع، ـام ذم حديث مِ  باهللِ  يستًٔذُ  × وؿد ـان افْبل  

ؿم إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ »يَقل:  ×ؿال: ـان رشقل اهلل   زيد بـ أرؿؿ ُٓ افِ

 َٓ ٍِْب  ـْ َؿ ُع، َوِم ٍَ َٓ َيْْ ٍؿ  ِْ ـْ ِظ ـْ َدْظَقٍة ِم َٓ َتْنَبُع، َوِم ٍس  ٍْ َٕ ـْ   خَيَْنُع، َوِم

شَٓ ُيْسَتَجاُب هَلَا
(1)

. 

يٓر ؾٔف ـ إٔقاع افًبادات ما يَ ه مِ وفذفؽ ذع اهلل تًاػ فًبادِ 

ـْ  افَِب وذفف وإُساره، ومـ  خنقعِ  خنقع إبدان، افْاصئ ظ

الة، وؿد ـ افًبادات افهأظيؿ ما ييٓر ؾٔف خنقع إبدان هلل تًاػ مِ 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ ﴿ :مدح اهلل تًاػ اخلاصًغ ؾٔٓا بَقفف 

 .[4، 1 ]ادٗمْقن: ﴾پ پ پ پ

افًبد  ّل يٓر ؾٔف ذُ ـ مقاضع اخلنقع: افسجقد، وهق أظيؿ ما يَ ومِ 

ـ إظواء، وأظزها ظِٔف ، حٔث جيًؾ افًبد أذف ما فف مِ ف فربِّ 

ًرا ٍِّ ًَ ، ويتبع ذفؽ وأظالها أوضع ما يُّْف، ؾٔوًف ذم افساب ُمَت

                                                                                       

 (.4744( رؿؿ )4/4788( أخرجف مسِؿ )1)
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 . إُسار افَِب وتقاضًف وخنقظف هلل

ِْٔف، ؿال اهلل  َربف اهلل وهلذا ـان جزاء ادٗمـ إذا ؾًؾ ذفؽ أن يُ  إَِف

ْبُد » :×وؿال  ،[19 ]افًِؼ: ﴾ۈئ ۈئ﴿ تًاػ: ًَ قُن اْف ُُ َأْؿَرُب َما َي

ِف َوُهَق َشاِجدٌ  ـْ َربِّ شِم
(1)

. 

ـْ وافسجقد ـان مما يٖٕػ مْف ادؼـقن ادستُ  بادةِ ظِ  زون ظ

شتل، وـان أُ ؾتًِقين  أشجدَ  ٓؿ يَقل: أـره أنْ ، وـان بًُو  اهلل

ا مِ  ٓؿ يٖخذُ بًُو  ًٍ ـْ  وجٓف، ـ حل، ؾرؾًف إػـ  ويُتٍل بذفؽ ظ

افسجقد
(2)

. 

ٕماَم ضردَ  وإبُِٔس  ـْ  ه اهلل دا اشتُزَ إِ أمره اهلل  ـْ افسجقد دَِ  ظ

ـ ويَقل: ُأِمَر ابـ آدم ادٗم فف: وهلذا يبُل إذا شجدَ  بافسجقدِ 

                                                                                       

 .( مـ حديث أيب هريرة 484( رؿؿ )1/157( أخرجف مسِؿ )1)

( مـ حديث 576ؿ )( رؿ1/475(، ومسِؿ )1767(، رؿؿ )4/47افبخاري )أخرج  (4)

 ـان مـ وشجد ؾٔٓا، ؾسجد ﴾وافْجؿ﴿ ؿرأ إٔف  × افْبل ظـ، ظبداهلل بـ مسًقد 

 ،هذا ئٍُْل: وؿال جبٓتف، إػ ؾرؾًف تراب أو حل مـ ـٍا أخذ صٔخا أن ؽر ،مًف

 ش. ـاؾرا ؾتِ ؿُ  بًد رأيتف فَد: »اهلل ظبد ؿال
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ؾع افْار بافسجقد ؾًهُٔت  مرُت بافسجقد ؾًٍؾ ؾِف اجلْة، وأُ 
(1)

. 

ف وشجقده، إٔف وتقاضًف فف ذم رـقظِ  خنقع افًبد هلل  ـ تامِ ومِ 

ًِ  ف بافرـقع وافسجقد وصَػ إذا َذلم فربِّ  وافُزياء  زِّ َربمف حْٔئذ بهٍات اف

وافتقاضع وصٍل، وافًِق  وافًيّة وافًِق، ؾُٖٕف يَقل: افذل  

يَقل:  ف أنْ ُذع فًِبد ذم رـقظِ  وافًيّة وافُزياء وصٍؽ، ؾِٓذا

 .شبحان ريب إظذ :هشبحان ريب افًئؿ، وذم شجقدِ 

خنقًظا وإخباًتا، وخوقًظا وإُساًرا،  افًبدِ  ؿُِب  ؾّتك امتألَ 

 ؽايتٓا. افًبادة، وحَؼ مَهقدها، وٕاَل  بِّ إػ فُ  وصَؾ 

 

 

 

                                                                                       

: ملسو هيلع هللا ىلصؿال: ؿال رشقل اهلل   (، مـ حديث أيب هريرة81( رؿؿ )1/87( أخرجف مسِؿ )1)

ـُ آدم افسجدة ؾسجد اظتزَل افنٔىاُن يبُل، يَقل: يا ويع، ُأمر ابـ آدَم » إذا ؿرأ اب

ُجقد َؾسجد ؾُِف اجْلْة، وُأمرُت بافسجقد ؾٖبُٔت ؾَع افْارُ   .شبِافس 
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  اًما:وخت

 روحقؾؼ إػ يتقصؾ ادُ  ـ خالهلامِ ، ةِّش  إحدى ظؼةهذه 

ؾحسب،  ذم آظتُاِف  افٌاية فٔسْت  ه، وهذه ف ومَهقدِ بِّ آظتُاف وفُ 

 أمجع. بؾ ذم افًباداِت 

ـم ظعم وظِٔؽ بِزوم  وهبْل اهلل وإياك دوام افهدق، وامت

 َِقِب اف ُقِف ظُ  دوامِ ووؾَْا فآؾتَار إفٔف، وإُٓسار بغ يديف، 

إٓ بغ  ـ إُٓسارِ إٓ فف، ومِ  ـ افذلِّ مِ  باهللِ  ظِٔف، ًٕقذُ  اإلؿبالِ و

 يديف، ومِ 
ِ
ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ ﴿ إٓ إفٔف، ـ آفتجاء

 .[88 ]هقد: ﴾حئ
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