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I 

ُْْٔ قَاَه :  ُ َػ َٜ َّللاه َْٝشجَ َسِض َُٕش ِْ أَتِٜ   َػ

: ٌَ َسيه َٗ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ِ َصيٚه َّللاه  قَاَه َسُسُ٘ه َّللاه

و  " ْٖ اْىَج َٗ  ِٔ َو تِ ََ اْىؼَ َٗ ِٗس  َه اىزُّ ْ٘ ٌْ ََٝذْع قَ ِْ ىَ ٍَ 

ِ َحاَجحٌ فِٜ أَ  َْٞس ّلِِله َشَشاتَُٔ فَيَ َٗ  ُٔ ٍَ  " ُْ ََٝذَع َطؼَا

 ) سٗآ اىثخاسٛ (

شلرر رمالا  ٌا مؤمنً أمة رسول هللا صلى هللا علٌه و سلل،  كللل كيلٌل   

شللرر رةمللة سمللة سللٌ نا ف علٌلله أتاللل  أصلللو ه  شللرر أنلل ل تٌلله ركنللا  أمللر   

 ذ   أشرر  أمكارن. ألرٌ،  و كه تال هللا ه

 أكموٌة إٌمانل،  صلى هللا علٌه و سل، وظفو  هذ   أشرر ٌا أككاع سٌ نا ف  

 و أنفسل، ا  ملاٌ   أشٌطا  و وساوسه  

أ    تككةو  شررل، هذ  كرلعكً صالة  أكوكة  و كملب صا ق  سليأو  ركلل، 

  ٌغفر أل، خطاٌال،  أكً ولعك، تٌرا ع  عل، أو ع  جرل

ول  تككةو  شررل،  أفاٌل كمخاطكة ركل، كملب مخلل  و نلا ،  ترلا هلو أ 

علللٌل،  أمٌللا، كرللا خللالل شللرر ذه أعمللال ٌكوجللب ٌللو، ملل  رماللا  للل  جللا   و هلل

 رماا   أمكارن :

 سكةار سلنكه ككنى نمط  أعٌش  أنكوي تً مشركن و مطعمن  .1
1
تلً معٌشلن   

كنفس  أطرٌمة  أكً لا  ٌسللرا صلى هللا علٌه و سل،  ككنى سنكه ملا  سلكطعه إألى 

خالل هذ   أشرر  أفاٌل  و  سيل ركنا أ  ٌجعل سنكه  ألرٌملة ةاالرة  ذأن سكٌال

 كاسكمر ر تً ةٌاكن كع  رماا .

                                                      
 .9102ٌٍىبرت حٕبْ ثٕذ صبٌح اٌغبِدٞ؛ ، اٌّزط١ٍٓ خبرُ طٕٓ ِٓ اٌّئْٛ اٌدررأظز وزبة :   1
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على  أصائ، أ  ٌصلً صالة  أكوكة .2
2
و صلالة  أشللر للل  عن  ك  ٌة رمالا   

             و  سلليل هللا خالأرللا  أمغفللرة   ٌللو، ملل  أٌللا، رماللا   لللل صللكا  و لللل عشللٌة 

 و  شلره على نعمه  أكً أنع، علٌنا تً شرر رةمة  سمة.

صل صالة كسكٌح .3
3
  كر لل صالة  أظرر ٌومٌا. 

 وجو  هللا على  سلل عن  ك  ٌة و نراٌة لل أعماأن.  سكةار  وما .4

 ثل، هللا سلامعً و  ةساسلا :  هللا شلاه ي  عكملا   و إ  سكةار  أمفاكٌح  أثالثة .5

 كٌمٌ  صا ق. و  جعلرا مفاكٌح عكا  كن  هللا معً

 إأى معونكن. ساع  عن   أةاجة  إخو نن و جٌر نن  و لل م  ه، كةاجة .6

كص ق و ساع  عن   أةاجة م  ال ٌمللو  شٌئا  تً ةٌ  أنن كملن لل شلً    .7

 كل ساع  كلل ما كملن معنوٌا أٌاا. كيمل نع، هللا علٌن  و ال كع  تمط كاأما ٌاه 

 ذلار  أصكا  و  أمسا   و كيمل تً معانٌرا. سكظرر ٌومٌا مسنو  أ .8

                ٌسلللللو  مسلللار  أطرٌملللة  للللرن كرالللا هللا  ةكلللى كاأنسلللكة إألللى مللل ذ ركلللط  .9

 و ٌنج و  ذلره،  أشخصً. 

ي ذرب و ةاتظ على صومن  أروةً تً للٌكه  مرملا للا   أمسلكول  ألج .11

 أنه كه.

 

                                                      

 
2
ٍا ٍِ ػثذ ٝزّة رّثا فٞحسِ اىطٖ٘س شٌ ٝقً٘ فٞصيٜ سمؼرِٞ شٌ  :فقذ قاه ملسو هيلع هللا ىلص .ٕٜٗ صالج سمؼرِٞ تؼذ اىطٖاسج  

٘ا ] :ٝسرغفش هللا إال غفش ىٔ، شٌ قشأ ٕزٓ اٟٝح َُ ْٗ َظيَ َِ إِرَا فََؼيُ٘ا فَاِحَشحً أَ اىهِزٝ َٗ ٌْ ِٖ َ فَاْسرَْغفَُشٗا ِىزُُّ٘تِ ٌْ رََمُشٗا َّللاه ُٖ ّْفَُس أَ

 َُ ٘ َُ ٌْ َْٝؼيَ ُٕ َٗ ا فََؼيُ٘ا  ٍَ ٗا َػيَٚ  ٌْ ُِٝصشُّ ىَ َٗ  ُ َُ٘ب إِاله َّللاه ِْ َْٝغِفُش اىزُّّ ٍَ  .(. صححٔ اىشٞخ األىثا531ّٜآه ػَشاُ: )[َٗ

 
3
ٝاا ػَاآ أال  : ىيؼثاا  ػَْٖاا أُ سسا٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص قااهسضاٜ هللا  اتِ ػثاا  ػِ ٗاتِ ٍاجٔ داٗد ٗاىرشٍزٛ أت٘ سٗآ 

أػطٞل ؟ أال أٍْحل ؟ أال أحث٘ك؟ أال أفؼو تل ػشش خصاه إرا أّاد فؼياد رىال غفاش هللا ىال رّثال أٗىأ ٗآخاشٓ ٗقذَٝأ 

سمؼاح  ٗحذٝصٔ ٗخطأٓ ٗػَذٓ ٗصغٞشٓ ٗمثٞشٓ ٗسشٓ ٗػالّٞرٔ ، ػشش خصااه ، أُ ذصايٜ أستاغ سمؼااخ ذقاشأ فاٜ ماو

فاذحح اىنراب ٗس٘سج ، فإُ فشغد ٍِ اىقشآُ قيد سثحاُ هللا ٗاىحَذ هلل ٗال إىٔ إال هللا ٗهللا أمثش خَس ػششج ٍشج ، 

شٌ ذشمغ فرق٘ىٖا ٗأّد سامغ ػششا ، شٌ ذشفغ سأسل ٍِ اىشم٘ع فرق٘ىٖا ػششا، شٌ ذٖ٘ٛ ساجذا فرق٘ىٖاا ٗأّاد سااجذ 

ششا ، شٌ ذسجذ فرق٘ىٖاا ػشاشا، شاٌ ذشفاغ سأسال فرق٘ىٖاا ػشاشا . فازىل ػششا ، شٌ ذشفغ سأسل ٍِ اىسج٘د فرق٘ىٖا ػ

خَس ٗسثؼُ٘ فٜ مو سمؼح ، ذفؼو رىل فٜ األستغ سمؼاخ. إُ اسرطؼد أُ ذصيٖٞا فاٜ ماو ٝاً٘ ٍاشج فافؼاو ، فاإُ ىاٌ 

ػَاشك  ذفؼو ففٜ مو جَؼح ٍشج ، فإُ ىٌ ذفؼو ففٜ مو شٖش ٍشج ، فإُ ىٌ ذفؼو ففٜ مو سْح ٍاشج ، فاإُ ىاٌ ذفؼاو ففاٜ

 .ٍشج
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II  

ٗ اىََاسساخ، ذثِٞ ىنو شخص مٞف  األحناً" ػثاد هللا، ٝ٘جذ ٍا ال ّٖاٝح ىٔ ٍِ 

ٝقضٜ ٕزا اىشٖش اىَقذ ، سأٍْحنٌ األساسٞاخ اىرٜ ْٝرفغ تٖا اىنو فٜ ٕزا 

 اىيحظح ٍِ اىزٍِ " 

 ػثذ اىؼزٝز اىذتاؽ، ترصشف (اىغ٘ز سٞذّا ) 

صل صالة  أكر وٌح 
4
لل أٌلة م  أٌاأً هلذ   أشلرر  ترلً صلالة ال كللو   

       كلخخال   إال مرة تً  أسنة  إنرا ترصة ألن  ركملا أل  ككللرر  تٌجلب    كصللٌرا

      و  نشللر    ةكللى كراللً ركللن  صللالة كةاللرها  أمالئلللة أكللرل لٌلل  كصلللٌرا  

و معرا  أجائ ة و كسجلرا كصةٌفكن 
5
 سٌركن ركن كرا.ً  أك 

نصلل  سللاعة أمللر  ة  أمللر    ألللرٌ،  و كيمللل معانٌلله خصلل  ملل  ٌومللن  

    أشرر ألثر م  أي شرر  خر  كه أن ل.ذ أجلٌلة  تاأمر   ٌنٌر ه

و ٌملل  أ    سكثمر ولكن كةلمة  ترماا  ال ٌيكً  ال مرة و ة ة كاأسنة  

   تاشكغل تٌه كةلملة لينله أل  ٌعلو  أكل    تينله ال كعلر  ملا ذال كر ه كع  عامن ه

  أمسكمكل إأٌن.سٌةمله 

 لٌمللة كةللا ه تٌرللا ركللن و كعللر   51خصلل  ولكللا كخكلللً تٌلله كركللن   

و هلو  أمعطلً    علٌله ذنوكلن  كةل ه إأٌله كملكلن  و  سليأه  أمغفلرة  ترلو  ألرةٌ، 

  أمنصه أصوه  أكائكٌ .
                                                      

4
ػّتز    خزجتذ ِتغ  :  أٔٗ لبي    ػجد اٌزحّٓ ثٓ ػجد اٌمبرٞ    ػٓ    ػزٚح ثٓ اٌشث١ز  ػٓ  اثٓ شٙبة  َرٜٚ اٌجخبرٞ ػٓ    

           ،٠صتتٍٟ اٌزجتتً ٌٕفظتتٗ  ِزفزلتتْٛ   3ع أٚسا ١ٌٍتتخ  تتٟ رِإتتبْ مٌتتٝ اٌّظتتند  تت  ا إٌتتبص    رضتتٟ ع ػٕتتٗ   )  ثتتٓ اٌخبتتبة 

 . اٌز٘ط  ٍٟ ثصالرٗ ٚ ٠صٍٟ اٌزجً  ١ص

ثتُ خزجتذ    أثتٟ ثتٓ وؼتت ، مٟٔ أرٜ ٌٛ جّؼذ ٘ؤالء ػٍٝ لبرئ ٚاحد ٌىبْ أِثً ، ثُ ػشَ  نّؼٙتُ ػٍتٝ    ػّز :  مبي  

 . ٚ إٌبص ٠ُصٍْٛ ثصالح لبرئُٙ  ِؼٗ ١ٌٍخ أخزٜ

 .ٚوبْ إٌبص ٠مِْٛٛ أٌٚٗٔؼُ اٌجدػخ ٘ذٖ، ٚ اٌزٟ ٠ٕبِْٛ ػٕٙب أ إً ِٓ اٌزٟ ٠مِْٛٛ ، ٠ز٠د آخز ا١ًٌٍ    ػّز : لبي 

تَغ  َّ َٚ َرٜٚ اٌحب ظ جالي اٌد٠ٓ اٌظ١ٛطٟ ػٓ اٌؼظىزٞ  ٟ وزبة األٚائً ، لبي : ٚ  ١ٙتب   أٞ  تٟ طتٕخ أرثتغ ػـتزح   َج
 ػّز إٌبَص ػٍٝ صالح اٌززا٠ٚح.

5
ٌتٗ مال وتً ػّتً اثتٓ آ َ » حد٠ث لدطٟ ثبثذ ػٓ إٌجٟ صٍٝ ع ػ١ٍٗ ٚ طتٍُ ٠ز٠ٚتٗ ػتٓ رثتٗ ػتش ٚ جتً أٔتٗ لتبي :   

ِتٓ حتد٠ث أثتٟ ٘ز٠تزح رضتٟ ع ػٕتٗ  226ص 2رٚاٖ اإلِبَ اٌجخبرٞ  ٟ صح١حٗ ج« اٌصَٛ   ٔٗ ٌٟ ٚأٔب أجشٞ ثٗ 

 ثٕحٖٛ
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III 

 " ٝا ػثاد هللا، اّغَس٘ا فٜ اىر٘تح خاله اىؼشش األٗاخش، 

 ٗ اىشٖش ٝشاسف ػيٚ ّٖاٝاذٔ"

 ػثذ اىؼزٝز اىذتاؽ، ترصشف (اىغ٘ز  ) سٞذّا 

ِتتب ٠ؼ١تتُٕٙ  تتٟ ٚجتتٛ ُ٘ ثٙتتذا اٌىتتْٛ ٌجتتبحث١ٓ ػتتٓ حم١متتخ اٌّؤِٕتتْٛ ا 

ٚ جتتً ػجتتز  اٌّتتٌٛٝ ػتتش ٌٕـتتىز ج١ّؼتتب، اٌثالثتتْٛ رتتٛثزُٙ، ختتالي ٘تتذٖ األ٠تتبَ اٌمالئتتً

 : ٚ ٌٕحزص ػٍٝ ٘ذا اٌٛر  ِٓ اٌذوز  ، أػّبٌٕب ٚ أ وبرٔب

  ( ل١مخ   45ع، ع  

  طت١دٔب دمحم اثتٓ ، اجّغ ث١ٕتٟ ٚ ثت١ٓ ملسو هيلع هللا ىلصاٌٍُٙ ٠ب رة ثنبٖ ط١دٔب دمحم اثٓ ػجد ع

  ل١مخ   33،  ٟ اٌد١ٔب لجً ا٢خزح ) ملسو هيلع هللا ىلصػجد ع 

  ( ٛ٘ ِغ رّبر٠ٓ اٌزٕفض     ل١مخ 55ع ، 

  ُل١مخ، ٚ أٔذ رزأًِ ِؼبٟٔ اٌذاد اإل١ٌٙخ   55) ٠ب ع، ٠ب رحّٓ، ٠ب رح١  

  ( لتتبئك، رأِتتً ثبػزمتتب  ٚ محظتتبص ٚ أٔتتذ رظزحإتتز ٚجتتٛ  ع،  53ِزالجتتخ           

 ٚ أٔذ رزخ١ً ٔٛرا ٠خززق لٍجه  

  ( رٚحتتٗ   ل١متتخ، ػٍتتٝ اٌجبحتتث ػتتٓ اٌحم١متتخ أْ ٠ظتتزخدَ لٍجتتٗ 55ِٕبجتتبح ٚ

 ٠ظأٌٗ اٌّغفزح ٚ اٌٙدا٠خ سِٓ ٚجٛ ٖ ثٙذٖ اٌد١ٔب   ٌّخبطجخ رثٗ، ٚ ٘ٛ
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IV 

 

  شإذٛ، هللا ساٍؼٜ، هللا ٍؼٜ ...هللا :  اسرؼَي٘ا اىَفاذٞح اىصالز " ٝا ػثاد هللا،

 تإحسا  ٗ ٝقِٞ أّنٌ تحضشج ستْا "

 ( ترصشف اىذتاؽ، اىؼزٝز ػثذ اىغ٘ز  سٞذّا) 

 أنن كجلس كخ     ألعكة  ٌا عك  هللا  كخٌلً ٌا  مة هللا كخٌل  

   كخٌل  س، هللا مةفور  أٌنما وأٌه كصرن  

 كخٌل نور  ٌيكٌن م   س، "هللا" ٌخكرق للكن   

  ً لل ك نن  و ك نن ٌنطك  س، هللا سكشعر هذ   أنور ٌسري ت 

 خاه مل  نلور و   ث، كخٌل أكو ب رةمة هللا ) أكو ب  ألعكة ( كفكح أن 

  كصٌب جسمن.

و  أذٌ  ٌمكللو  للكا صلا لا و ٌل عو  هللا كلخخال   كللل كيلٌل  سلكفكح  

 أٌ خلوها. ملسو هيلع هللا ىلص  أمةكوب  أر، أكو ب  أنكً
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IV 

ٗ أسسو صالذل ػيٞٔ تسخاء خاله  ملسو هيلع هللا ىلص " أٖٝا اىثاحس ػِ اىحقٞقح صو ػيٚ اىْثٜ 

ٕذٙ األٍح إىٚ ٍشج صثاحا ٗ ٍساء، فٖ٘ اىزٛ  333، صو ػيٞٔ شٖش سٍضاُ

 اى٘ػٜ تفضو ٕزا اىشٖش اىنشٌٝ "

 ) ٍ٘الّا سٞذٛ ػثذ اىقادس اىجٞالّٜ، ترصشف (

 كخٌل أنن كاأمسج   أنكوي  

 .ككعه كاأسال، و  أصالة علٌه   ملسو هيلع هللا ىلصعن   أم ،  أشرٌفة ألنكً  نسوجلكخٌل  

  كخٌل نور  ٌنكعه م  لكره  أشرٌ  و ٌخكرق للكن   

ٌسلري ملسو هيلع هللا ىلص   و نلور  سلمه  أشلرٌ  ٌنمش كملكلنملسو هيلع هللا ىلص كخٌل أ   سمه  أشرٌ   

 ملسو هيلع هللا ىلص.كك نن شٌئا تشٌئا  و ٌنٌره كةب  أةكٌب  أمصطفى 

  كللل كيلٌل  ملسو هيلع هللا ىلص أنكلً  أذٌ  ٌكعثو  كملب صا ق و رو  نمٌة  أصلالة عللى  

و ال أةل   ملسو هيلع هللا ىلص    تلٌس س   أكاةه ع   أةك أ، ٌر  أنكًملسو هيلع هللا ىلصسٌلونو  مع  أةكٌب ف 

 م   أمشاٌخ  أنر، ال ٌرونن. 

 
 



 

 9 |  

 

V 

.

 ىصْاػح حٞاج سٗحاّٞح ٍرجذدج :::::: سٍضاُ تشّاٍج ٍَٞز 

 

  أل ٌر، ترصلة هلذ   أشلرر  أللرٌ،  ملسو هيلع هللا ىلصذٌ  ٌرٌ و   ككلاع سلنة  أرسلول  أ 

شللرر لللً ٌغٌللرو  ملل  نرلل، ةٌللاكر،  و أي شللرور أتاللل أك  ٌللة هللذ   أكغٌٌللر ملل  

 رماا  ؟

عل  ةلٌ  للل و  ككلاع  أسلنة  ألنله ٌرملً ك  أع ٌ  منا ٌمرر  أكغٌٌلر  دل    

و جللل  و هللا علل  و ٌلللو  دلل ه ليمسلله  شللٌطانه  نفسلله لكللل خذأللهشللً  ور  ه  تك

و أ  ٌةلاتظو  عللى ملكسلكاه  ٌٌسر رةلة  أكغٌٌر  تً ةٌاكر، كرذ   أشرر  أمكمٌل  

 .ذ   أكغٌٌر تً ما ككمى م  ةٌاكر،ه

إأٌللن مللا ٌملنللن  أمٌللا، كلله ألرتللع ملل  جللو ة رةلللة كغٌٌللرن خللالل شللرر  

 رماا   أمكارن :
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  ًِب رفؼٍٗ ثىً سِٓ ٚ ح١ٓ.اطزحإز ِؼ١خ رثه  ٟ و 

  ل  ألثر طٌكة و  كو اعا كرذ   أشرر  و كشكه تً ذألن كركلن  أللرٌ، ترلو

 ٌلو   لثر ما ٌلو  رةٌما تً هذ   أشرر.

   ر لب أسانن و عٌنٌن  و ال  كنخرط تً أةا ٌه كاترة و دٌلر الرورٌة

كاأغاٌلة   و ٌلذلر نفسله ملسو هيلع هللا ىلصتاأكاةه ع   أةمٌمة وجب أ  ٌكةل ه عل  هللا و رسلوأه 

  ألكرل م  ةٌاكه.

  خطلللط و  سلللكع  أشلللرر رمالللا   و ذللللر مشلللغلن و رؤسلللائن كمو لٌللله

 و   عر، إأى  أطرٌك  أمسكمٌ،. صالكن 

   خكر أ  ككمى كعٌ   ع   أسلكٌٌ  و  أمةكطٌ  و  أمسلكر ئٌ  تلً مةٌطلن 

 ملسو هيلع هللا ىلص.و كرسوأه  و  جعل نفسن مع أوأئن  أذٌ  ٌذلرونن كاهلل

 

  ٟصً ػ١ٍٗ ٚ طٍُ ٚ أٔذ رؼًّ. ، ٚ ملسو هيلع هللا ىلصرأًِ ح١بح إٌج 

  ٕٝ٠زٚٔته ِتٓ ٠ف١تد ٚ ٠ف١تدن أْ شتأٔٗ ِتٓ  ذٌه ح١بح، وّٕط ملسو هيلع هللا ىلص ٔج١ه طٕخرج    

 أْ ا٢ختتز٠ٓ ٌتتدػٛح اٌٛلتتذ ٘تتذا اطتتزغً.  ارتتٗ ثحتتد  ٚاء ٔٙنتتٗ  ززجتتغ ٠ظتتّؼٛٔه، ٚ

 ...ٍِجظه ٚ حد٠ثه ٚ ِـزثه ٚ ِأوٍه  ٟ اٌظٕخ ِّبرطخ ٠ىزـفٛا
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 طت١زح التزأ ٚ  زاغته، أٚلتبد  ٟ ،ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ ػٍٝ صٍٛاره ٚ ثظالِه اثؼث 

   مٔظتب ٌٍؼتب١ٌّٓ رحّتخ أرطتً ِّتٓ اٌمتدٚح ٠ظتزٍُٙ أْ ٌٍّزء ٠ّىٓ ثح١ث اٌىز٠ُ، ٔج١ه

 .جٕب ٚ

  ٟملسو هيلع هللا ىلصجً ِغ أطزره  ٟ ط١زح ح١بح إٌج. 

 ،ال ظب٘ز٠تتب  صتتُ رِإتتبٔه ٘تتذا ثمٍجتته ٚ رٚحتته، ٚ اجؼٍتتٗ صتت١بِب حم١م١تتب

  مط.

   ٍُرِإتبْ : اٌفتز ،، ٚ ػٍٝ اٌخصتٛص  متٗ صت١بَ طزره  مٗ اٌص١بَأػ 

 ثُ اٌّجبالد ...  ٚ اٌٛاجت، ٚ اٌظٕخ، ٚ اٌّىزٖٚ،

  ل١متخ ١ِٛ٠تب ٌمتزاءح حتد٠ث، أٚ ألتٛاي ِتٓ طت١ز اٌصتبٌح١ٓ، 23اجٍض ٌّدح     

  ٌه ِغ أطزره.ٚ ِدارطخ 

  ُٕٙطبػد أٍ٘ته ثبٌج١تذ، حزتٝ ٠زّىٕتٛا ِتٓ اٌم١تبَ ثتٛاججُٙ ارنتبٖ رثٙتُ،  تأػ

 ٠ؼجتد اٌزجتً ع ٚ ٠تؤ ٞ صتالرٗ ثبٌج١تذ ١ٍض ِتٓ اٌحىّتخ أْ ػٍٝ ٚاججبد اٌج١ذ، 

ٚ إٌٙتتبر،  تتبٌّزأح ٘تتٟ أ٠إتتب ِببٌجتتخ ثزأ ٠تتخ  ، ٚ اٌّتتزأح ر١ٕ٘تتخ ِبجخٙتتب ثب١ٌٍتتًحتتدٖٚ

ثتً  ػجب ارٙب،  أػٕٙتب ػٍتٝ  ٌته،  ٙتذا ٌـتٙز ٌت١ض شتٙز مػتدا  أصتٕبت اٌّتأوٛالد،

 ٚ االجزٙب   ٟ اٌؼجب ح ثزفبٟٔ. ٚ اٌـزة، شٙز حجض إٌفض ػٓ شٙٛرٟ األوً

  ػتتٓ اٌحم١متتخ ٠نتتت أْ ٠نب٘تتد ِتتٓ أجتتً مرّتتبَ لتتزاءح اٌمتتزآْ، ٚ ِتتب اٌجبحتتث

ٚ رزأِتً  ١ٙتب    ل١مخ وً ٠َٛ، رمتزأ 33أجًّ أْ ٠زّٗ ثزِإبْ، أٔذ ثحبجخ  مط مٌٝ 

 ِؼب١ٔٗ، ٚ رزـزة اٌحىّخ ِٓ ٚرائٙب.
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  ٌٗٛتٟ  ملسو هيلع هللا ىلصػٍٝ اٌجبحث ػٓ اٌحم١متخ أْ ٠ظزحإتز  ٚجتٛ  ع ٚ رطتبٌخ رطت 

أْ ٠جمٟ ػٍٝ ِب ِبرطٗ ِٓ طٕخ رطٌٛٗ اٌىز٠ُ ختالي  وً ِب ٠مَٛ ثٗ؛ ٚ أْ ٠ظأي ع

ٚ أْ ١ّٕ٠ٙتب  شٙز رِإبْ ٚ ٠ؼ١ٕٗ ػٍتٝ اٌّحب ظتخ ػ١ٍٙتب ط١ٍتخ ِتب رجمتٝ ِتٓ ح١برتٗ،

ذا اٌـتٙز ٚ ثىتً رأو١تد طٕـتٙد ج١ّؼتب ٔتٛر ٘ت ؛ملسو هيلع هللا ىلصٔظتخخ ِتٓ رطتٛي ع حزٝ ٠صتجح 

 ٚ ٔحٓ ٔزطً طالِٕب ٚ صالرٕب ػٍٝ ٔج١ٕب ٚ أصحبثٗ اٌىزاَ. اٌىز٠ُ،

 هللا أُ ٝحَٜ ٗ ٝٞسش ػيٚ مو إّس أٗ جِػسٚ 

 ذرثغ ّٖج سس٘ه هللا،

 ٗ أُ ٝصثح ٍِ مَو ػثاد هللا اىصاىحِٞ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 |  

 

VI 

.

   ٌمول ما معناه :رةمه هللا و راً عنه  أ كاغسٌ نا   أغوه عك   أع ٌ   

 ٌا عكا  هللا ركنا  أرةٌ، كعكا ه  إ   أو ة  منا إذ   لا  ذ  ردكلة صلا لة 

أو مرنٌلة منعكله   ٌةألل  مشلادل أسلر تً أ  ٌماً  أعشر  سو خر تً  العكلا  

 ما ٌلً : تلٌةاول م  كةمٌك ذأن  تال ٌجب علٌه أ  ٌٌيس كيي شلل م   سشلال  

  أو كاأ  وٌة   -مسج  كٌكه أٌاا  - أ  ٌماً معظ، ولكه كاأمسج 

   كاأ  وٌلة ةلٌ  ٌموي م  ع    سعملال  أكلً كمركله إألى هللا كاأمسلج  أو أ

 .كو ج ه كية هما

 ٌةاول  أمطلع ملع للل ملا ٌملل  أ  ٌلرٌله مل  شلؤو   أعلاأ،  أخلارجً  أ  

   ذلر هللا : هللا هللا هللا ...لي  ٌلثر م

  و  ركةللل  أ  ٌشللكغل كاأللذلر للكٌللا  ملل  أنللو ع ذلللر هللا أٌنمللا ةلللأ  ٌلثللر           

 .و ذهنٌا  ال كلسانه تمط

   لٌمة أمناجاة ركه كملكله  و كالع أملورن للرلا كلٌ  ٌ ٌله  51أ  ٌخص 

 سكةانه و كعاأى.

تركن ٌمنح أعكا ه سكال مكج  ة و ك  ئل أالسلكغالل  سمثلل ألولكر، لعكلا  هلل  وألٌس 

و كعللاأى  نشللغاأن كاألل نٌا عكللا ة خللالل هللذه  كللل و للل  ٌجعللل سللكةانه  نٌا لعكللا  أللل

ركملا و  خلرة    أعشر  سو خر  و ككمٌ  تً عملن و كلل  مل   أفلائ ٌ   ٌنلا و  نٌلا

ٌسللر ةٌللاكر، كعلل  عنلله و علللى ٌلل ٌن ةللو ئ،  أنللاس و كفللن اللٌمر،  و ك كماللى

  أو كعلمله ةرتلا فرج لركلة عل  ملؤم    و أركما تً هذه  أعشر  سو خر كصعوكة

  أو ك خل ترةة على للب  سرة كلاملرا ... أو كة ه ص لة جارٌة على ٌ ٌن 



 

 14 |  

 

VII 

 

تللً سللٌ نا عكلل   أع ٌلل   ألل كاغ رةمللة هللا علٌلله  ٌخكرنللا    عكللا  هللا  أمللؤمنٌ  

ألنه سلٌعلمنا ثملانً مسلكوٌاه ألصلو، تلً صومر،  أروةً مركمٌاه ال ة و  أرا  

هلذ   أشلرر  أمكلارن  ةكلى نصلل إألى ألصلى  سلكفا ة و  روع  أنكلائ، مل  صللومنا 

 أرذ   أشرر  أفاٌل كاذ   أرةما   أرةٌ، صوما روةٌا .

  

أمسللن علل   سلللل و  أشللرب و  أجمللاع ملل  طلللوع  أشللمس إأللى دروكرللا  و ةسلل  

 .ن  أخمس  و ال كاٌع صالة  أكر وٌحصلو ك

  : 

 .ر لب أسانن و عٌنٌن و رجلٌن  و  مكنع ع  ذنوكرا

 :

لً ٌو،  أملب ةما  ر لب و  مكنع ع  ذنوب أعالائن  أةسلٌة :  أسلمع   أكصلر   

 ... ألال،   سلل   أمشً إأى  أةر ،

 
 سكعمل للكلن و نلا ي كله ركلن تلً للل عكلا ة كملو، كرلا و  سلكخ ، أعالا ن أفعلل 

 . أخٌر وتا  كةموق هللا و ةموق  أخلك

  :

 .ر لب عملن لً ال كركلب ذنوكا أو كخطط ألمٌا، كرا
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للكن أكذلر  آلخرة و  أكفلر تٌرا  تً ٌلو،  أةسلاب  و تلً للل ملا  سكعمل عملن و 

 .خلك هللا سكةانه و كعاأى

 

 سكعمل للكن و عملن ألكرلٌل  تعلٌلا عللى مةكلة هللا و مةكلة رسلوأه  و كيملل ةٌلاة 

 .أخر رسااله ركنا

 

 إلأرلً و ةلب نكٌله  أمةكلوب  و أ  كللو  كمعٌلة هللا كملكلن و أ  كذوب تلً  أةلب 

 عملن و ككفلر تً صومن  أروةً.

  سللنوٌة ٌجللب علٌللن    كغنمرللاروةٌللة ن نفةللاه إ  ركللن ٌمنةللأي عكلل  هللا           

و كم ،  تالل ملا أل ٌن للً كمكلرب ألثلر تليلثر منله و مل  ةكٌكنلا ف علٌله أتالل 

 ...ةمٌمٌا م  خالل  أصو،  أروةً أصلو ه  و أ  كةٌا صوما 

  إ  ركن ٌطلب منن كذل مجرو   لكر ألثكاه على لل ما جنٌكله مل  صلومن

 أروةللً أسللنة مللا كعلل  شللرر رماللا   و أ  كمكنللع علل   أعللو ة إأللى ذنوكللن  و أ  

و رسللله و كللاسخ  ملل   كةللاتظ علللى لركللن منلله كعللاأى و ملل  أصللفٌائه و  وأٌائلله

 .و ه و  أسال،صطمى علٌه أتال  أصلم أةكٌكنا 

  م  هذ  ل  م  أوأئن  أذٌ  ٌرجو   أخروج كيلصى  السكفا ة و كاأرةماه

 أكً وصلفه ألن  تاسكشلر شلٌخن    أشرر  أمكارن  و كمنح  رجة  أصو،  أروةً

 أروةً  أو  أرو   أكً ك رع تٌن  أنور  أفي  لً ٌنصةن كاأمسكول  أروةلً 

 كن.  و ٌمنةن ورلة  أعمل  أخاصة  أمو تك أن
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IV 

 

ا عك  هللا  و ٌلا كاةثلا عل   أةمٌملة  ٌجلب علٌلن أوال أ  ككوجله إألى هللا كمللب ٌ

مفكللو   و ككللوب إأٌلله و كسللكغفره ملل  لللل عٌللب أو نملل  شللاب صللٌامن خللالل 

 أروةللً كعلل  رماللا  و هاكلله كعلل   سعمللال أكثكٌلله و كموٌللة صللٌامن  رماللا  

 مكاشرة :

 صل رلعكً كوكة ٌو،  أعٌ   كماما لرلعكً  أكعٌٌئ ألعمرة. 

صل أركع رلعاه صلالة شللر هلل سلكةانه و كعلاأً عللى رجماكله  أكلً  

 كفال كرا علٌن خالل  أشرر  أمكارن.

 أكللً  لكسللككرا خللالل رماللا  :  ةصللرا و   أنكوٌللة  سللكمر علللى  أسللن  

  تكرلا كملوي مةككلن أرسلوأنا رككرا كعمل  أٌلو، و  ألٌللة  و ر للب لٌاملن كرلا ٌومٌلا

  أةكٌب.

و ةكللى كنمللً  أرةمللاه  أكللً كلمٌكرللا ٌللا عكلل  هللا طٌلللة شللرر رماللا   

  و أنله كر  هلا كفللر تلً مرة ٌومٌا كعل  رمالا  033ٌا هللا ... :   أمكارن أذلر

 هللا ع  و جل.صفاه 

 سٌ نا عك   أع ٌ   أ كاغ رةمه هللا ٌمول ما معناه : 

و للل  سلمائه  ى سلكةانه و كعلاأٌا عك  هللا و  نه كذلر هللا كخٌل أنن كةله عرشله 

 أمم سة كل، للكن  و ٌجب    كةس و نعنم  كي  هذه  سسما   أركانٌة  أمم سة كنٌلر 

و أ  كةاتظ عللى هلذ   ٌكارلن م    خلن و أ  نور  س، هللا ٌةمٌن و  لل جس ن 

 أصلللو،  أروةلللً عللللى مللل  ر  أسلللنة  مسكةالللر  معٌلللة هللا  و كمكنلللع عللل   كٌلللا  

و ذهنٌللا  ةكللى ٌمنةللن  أللرب راللاه و نعللٌ، لركلله إأٌللن  و ٌمللرب   أمعاصللً للكٌللا 

 و ةٌاكن. و ألثر إأى للكن مةكة  أةكٌب  أمصطفى علٌه  تال  أصلو ه ألثر
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 كخطٌطللللاو تلللللر  نوب تعللللال و ذ أصللللو،  أروةللللً هللللو صللللو، علللل   ألللل               

 و كنفٌذ .

  أصو،  أروةً هو صو، ٌسكةار معٌة هللا تلً للل والع أو للول أو تعلل 

 و كع   أمٌا، كه. لكل و أثنا 

   أصلللو،  أروةلللً هلللو صلللو،  أعملللل و  ألللنفس أٌالللا و ألللٌس صلللو،  أكللل              

  أشرو ه تمط. و جو رةه ع 

 أصلللو،  أروةلللً ملللرككط كاأكوكلللة لكلللل ك  ٌكللله و كعللل  نراٌكللله  نٌلللة و صلللالة           

 و تعال.

   أصللو،  أروةللً م رسللة  أصللكر أللٌس تمللط كاإلمسللان  و أللل  كللاأرجر  أ 

 .أو معنوٌا كرجر لل ما ٌكع ن ع  ركن  ما ٌا لا 

 ًأكمكلل   أصو،  أروةً م رسة  أرالا  ألذي هلو  ركملا  كاأصلكر إألى مر لل 

  و   ن عاج ةسً أو نفسً أو عملً ...

  ٌأصللللو،  أروةللللً ٌفللللكح روةللللن علللللى أرو    أمةكللللاجٌ  و  ال،  أجللللائع            

 و  أكائرٌ  و  أااأٌ  و  أمخطئٌ  ... و  أعاج ٌ 


