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 المقدمة
احلمددد  ا صاة دددسال صاةىدددسل اهللدددل  آدددوص اا صاهللدددل  ةددد  ص ددد    

 صمن صااله، صأما بع :
ح إة ددد  مدددطاةىدددعايفال حل احل ددداال ةدددو  ا ددد  مدددا   ال شدددن أل اةسمدددا 

اإلنىال، صما األامداص اة وم د  اةدز  هلاصادا اإلنىدال حل ةدنه اةد ن ا، إال 
 .مظاةر جهلل   ةهلل  ث ان اةىعايفال صاةطمأن ن  صاةراح 

صمدددددا احلدددددرصو صاة سحلدددددب صاةبددددد  احلايف ددددد  بددددد  اة  دددددر إال صآدددددا ب 
  نسهجها اةنا  حبثًا ان اةرحلي صاةىعايفال صاةهللناذال باحل اال.

ا  كللللللي مللللللي لللللللا ال  لللللل د   للللللل   لللللليد 
 

 
 غيللللللللللللللللللللل     ال للللللللللللللللللللل ا  م  ل لللللللللللللللللللللا  

ثدددن مدددنه  صة ددد  افسهللبدددت نظدددرال اةندددا  ةهللىدددعايفال، ص ابدددت ادددن   
سهدا صصآدا هللها   صمدا آد  هللها ب ادامسه  ح   آ ب حت   ها صن هللها، صجه

إال اإلميال باا صاةعمب اة احل صمدا  سبدرع انهمدا مدن صآدا ب، صحل ةدنا 
اةكساو نن ر أة  اةوآا ب املو هلل  إىل اةىدعايفال، ةعدب اا أل  نبدا  دا 
اخلهللددو ص هدد  ه  إىل آدد  ب احلددو إندد  ةددو اةددا اةددرح   ص ددهللل اا صآددهلل  

 اهللل حمم  صاهللل  ة  ص     أمجع .
 ة السعادةحقيق

إل حت  و مبهول اةىعايفال حل احل اال ةو  ا   طموح  دب إنىدال حل 
اةوجويف، صألل افسهللف اةنا  حل آهللوك طر  ها صصآا هللها إال أهن  مج ًعا 
 سب دددول اهللدددل أهندددا املدددسذ ا مدددن، صاملىدددس ر األصحددد  ةهللدددس هلل  مدددن نكددد  
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 احل اال.
 د  صمل  كن ةنةن االفسسف أل  وج  ب  اة  ر ةدوال اههدب حب  

 اةىعايفال صاةسباصل اة   حل حت    مبهومها اة امب حل اةوجويف.
فهلل ددددد  تناصةدددددت اة  اآدددددال اإلنىدددددان   نددددداةرال اةىدددددعايفال بندددددوع مدددددن 

سهددا صصآددا هللها اةس هلل ددب صاةسعر ددف، صمل تهلل ددث أل تناإاددت حل إيف اك ح   
هللددن اة  اآددال بددب  هللهددا.. فهددي تسعامددب مددا اةظددواةر اإلنىدددان   جددب ت

هددا مددن  يفمبندداة   اهللم دد  تىددسم  أ ددواا صم اال اامدد  صمددن ب نهددا اةىددعايف
اإلنىال ذات ، انطسحلًا من ح ات  اة وم د  صفدو امهلل دز اةسس دا صاالآدس را  
ةس والتدد  املايف دد  صاةع ددو   صاةنبىدد   صاالجسماا دد ، أص  مبددا ااسمدد ل حل 

 حتهلل هللها اهللل حلواا  م ن   اهللل  أآا  اةس و  املايفي ةهلل  اال.
  اةىدددددعايفال صاةهل ددددده ادددددن مبهومهدددددا ص دددددال مدددددن نسدددددا  اههدددددب حب   ددددد

اة دددددد  ح حل احل دددددداال، أل فرجددددددت تهللددددددن املدددددد ا   حل اة ددددددرو  أص بددددددا 
صأمر كدددا..د ب  اآدددسها اإلنىدددان   تهللدددن..ت أج ددداالً مل تسدددنص  حلددد  طعددد  
اةىددددعايفال.. صمل تعددددرف اددددا آدددد  س أص طر ً ددددا.. صأ دددد ح اةس دددد  صاةس دددد   

ه ص د نه  اا د  صاة هللو مم هلال اإلنىال اة ريب ف دنه ص ن د    دن   صاة  ا
 صمرا  .

صبدددد ل مظدددداةر اةسعاآدددد  صاة دددد ا  صاجدددد   مك ددددوف  اهللددددل صجددددوه 
اة ددرو املددايفي.. صتسبدداصل تهللددن املظدداةر بدد  مدد من صمددر  ، صم ددرصع 

ِكْكل كف لَلَّكَ  لَل   صمهمول ص ا س صبا س صتا   صمنس در  َوَمْي َ ْعَ َض َعلْي 
 .َ ْعَمى َمعكيَ ة  َضْنك ا َوَنْح    ه   َلْ َم اْلقكَياَمةك 

صمل  كددن ةسنىددال أي إنىددال أل  س دد  اددن طر ددو اةىددعايفال ةددوال ت دد  
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ا ددب اإلنىددال اددن إيف اك ح ددا و اةوجددويف اةعامدد ، صت دد  نبددس اإلنىددال 
اددن صاحلددا اةددرب  ب نهمددا صبدد  تهللددن احل ددا و  هللهددا، صمددن ةنددا ندد  ك أل 
اةس ددد   اةع ددد ي ةدددو آددد ي احل ددد ال صاةهل ددده ادددن إيف اك معددد  اةىدددعايفال 

 اف ان مبهومها اة   ح حل احل اال.صآ ي االحنر 
صمددددددددن ةندددددددددا ندددددددد  ك أ ً دددددددددا أل اة  اآددددددددال اإلنىدددددددددان   صاةنبىددددددددد   
صاالجسماا دد  اةددز  ن ددرةا اة ددرو أص أبندداره اةددن ن تربددوا حل م ا آدد ، ال 
ميكنهددا أل تدد ةنا بددأي حدداص اهللددل ح   دد  اةىددعايفال صآدد  هللها، ص دد  ةددي  

ةدو  اندت تنبدا حل هت  ان اةىعايفال حل نوايف نا صمكس اتندا   ص  ثنال م اال
و أصاًل.. صةرفعددت اندد  حت  دو اةىددعايفال صدىد  ةا حل  سهددا حل يف ددا  اة در 

 يفما  نبىي صاهن ا  ا يب مك وف. ما  ع    من
 ددا مددن ةدد اك اا إىل نددو ه ص   ندد ، صأ  دد   صحددن  خللا المسللل   

صفكرك ة  ن ، صأة ىدن بب دهلل  حهللدب اإلميدال، صإصيفك مبند  بدهلايف اةس دو ، 
 ددا  اةكبددر.. فهللددن تددر  إال اةظددسل صاة دد ا ، صأةددوال اجددرو بع نددن حل يف

اةوبددددا ، صاة ددددنن صاةدددد س ، صاةبىددددو  صاةع ددددو ، صاةع دددد ال صاةكبددددرال، 
صتأمددب ف مددا ةدد اك اا إة دد . صمددا يفةددن اهلل دد  مددن ط  وبدد  احل دداال اةدد ن ا، 
صح ددددوال ا فددددرال، صاذ ددددر مددددا اهللمددددن اا إ دددداه.. مددددن حل دددد  األصةدددد  

ةسد  ك مدن طر دو  آدن  آد   املرآدهلل  صا فر ن حل اةكساو امل د ، ص 
 احلو آ  ب اةىعايفال صطع  اةهللناذال حل احل اال.

صتن ر أنن بإآسمن ال ميكن أل تىسم  ح ا و اةوجدويف مدن أي 
م دد    ددال  ددن اإلآددسل املسمثددب حل اةكسدداو صاةىددن  اهللددل فهدد  آددهللف 

ح   د  اةىدعايفال    -األم   جوال اا اهلل ه .. صمدن أةد  تهللدن احل دا و



 
 ادةدليلك إلى السع

 
8 
 

أل تهللسبددت ألحدد   دد ةن اهلل هددا آددو   -صأنددت مىددهلل  –ةددن  فددس  ددب
فهددو فدداةو  مبددا ب ندد  ةددن حل  سابدد  صآددن   آددوة   -جددب صاددس –اا 

َ ََل  َلْعلَللل   َملللْي َخلَلللَ  َو  لللَ  اإلنىدددال صفددداةو اةىدددعايفال صاةعدددامل مبدددا فهللدددو 
صة   بد  اا جدب صادس طر دو اةىدعايفال صح   سهدا حل  الل كيف  اْلَ  كي   

 طلل  م َمللا  َنْلَنْلنَللا َعَلْيللَك اْلق للْ قَ  لكَ ْ للَقىحل اة ددر ل اةكددر    دد  صج ددهلال 
فددد ص املبهدددول اةواجدددح ادددنه ا  ددد  أل اإلآدددسل طر دددو اةىدددعايفال صآددد  ب 
حت   هددا حل احل دداال. صأندد  ال آدد  ب ةن ددب اةىددعايفال حل اةدد ن ا إال باإلآددسل 
فكدددب مىدددهلل  آدددع     صاهللدددل حلددد   اةسهلامددد  باإلآدددسل تكدددول آدددعايفت  حل 

 ة ن ا صا فرال مهما  ال حاة  حل اة ن ا.ا
ص ددددب  ددددافر شدددد ي   صاهللددددل حلدددد    بددددره تكددددول شدددد اصت  حل اةدددد ن ا 
صا فرال مهما  ال حاة  حل اة ن ا.. صمن ةنا نعهللد  أل ح   د  اةىدعايفال 
ةدددي: اطمنندددال هللهلل ددد  اا حل حلهللدددوو املدددممن  ص بظددد  اهللددد ه  مبدددا   دددا  

 احل  .ف سوة  ان ذةن ط ي احل اال اة ن ا صحىن اةع
 فما ةي صآا ب ةنا االطمننالت
 

 وسائي تحقي  السعادة
فددإذا اهللمددت أل معدد  اةىددعايفال مددرت   ا ت اطًددا ص  ً ددا باةدد  ن احلدددو 
اةددني ةددو اإلآددسل، صأل أآددع  اةنددا  أةددهلمه  ةسآددسل صأ ثددرة  امددسً 
ب  ن اا جب صاس، فااهلل  أل صآا ب حت  و اةىعايفال صيففا اامول ان 

 ىم :اةنبس تن ى  إىل حل
 صصآا ب امهلل  . - صآا ب اهللم  
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فهدددي إيف اك ح   ددد  اةع ويف ددد  ا آددد  ان   ملللا ال سلللائي العلميلللة  
مبعرف  اا جب صاس صمعرف   بوب س ، صأةوة سد  صأاا د  ص دبات ، صاإلميدال 
اهدداإل بدد ، صمبس كسدد  ص س دد  ص آددهلل  صاة ددول ا فددر، صاة دد   فددنه صشددره، 

  ةهللدنبس صاةدرصح صاة  در مج ًعدا، فدإل صإيف اك ح     اةد  ن، صمد   تهل  سد
إيف اك اةسوح ددد  صمعان ددد ، صتعظددد   شدددعا ر اا حل اة هللدددي،   دددوي اةدددنبس 
اهللل حتمدب أا دا  احل داال ص  د ب اةبكدر صاةدرصح ادن االن د اع ملكد  ال 

 اةىعايفال صم ا ع اا  صاة   صاحلهلل.
صةدددنه اةوآدددا ب ةدددي حلدددوال اهللم ددد  ت دددوي اةدددنبس صت عدددث ف هدددا اةعدددهلل 

و اةىدددعايفال بث دددال اةع  ددد ال صإميدددال، ألهندددا يفة دددب اةس دددو  اهللدددل اةىدددن حنددد
اة دد  ح ملعدداي احل دداال صاةوجددويف صمعدداي املددول صامل ددن، صمعدداي اةىددرا  
صاة ددرا ، صاةددنع  صاةدد س  ةددنةن حلدداص شدد ت اإلآددسل ابددن ت م دد    دد  اا 

 .(1)«مي  راد السعادة األبد ة لليلنم ع  ة الع  د ة»تعاىل 
: فهللد س حل اةكا ندال مدا  ىدكن اةع د  إة د  لىوقال رحم  اهلل تعلا

ص طمنن ب ، ص سنع  باةسوج  إة   إال اا آ  ان  صمن ا    دن اا صإل 
صح ب بد  مدويفال حل احل داال اةد ن ا صندوع مدن اةهللدنال فهدو مبىد ال  –أح   

 .( 2)ة اح   أاظ  من مبى ال اةسناذ أ ب اةطعال املىمول 
نبس اهللددل مواجهدد  احل دداال فهددي تددوط  اةددو مللا ال سللائي العمليللة  

صاةسو ددددب اهلل دددد  حل  -، جددددب صاددددسباجملاةددد ال صامل ددددابرال، صاالآددددسعان  بدددداا
األاماص صاألحواص صاألحلواص، صاة ناا  صاة دكر، صاةرجدل باة  دا   آا ر

                              
 د.1/929م ا ك اةىاةك    (1)
 د.1/297جمموع اةبساص    (2)
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صاة ددد  ، صا ددداذ صآدددا ب ان دددراح اة ددد   صطمأن نددد  اةدددنبس  مدددا ص يف حل 

صاإلحىال إىل اخلهللو، اةكساو صاةىن ،  اةن ر صاة سال صاةسنبب صاةس سب 
صاةعبددو اددن اةنددا ، صاةر دد   دد ، ص ظدد  اة دد   صبددنص املعددرصف، صاةسوبدد  
صاإلنابدد  صاةدد اا ، صاالآس ددا ال حل األمددو  صاالآددس ا ال ف هددا، ص ددن ذةددن 

 مما آن  ن  حل ةنا اةكس ي باةسب  ب إل شا  اا تعاىل.
صمهمددا  ثددرل أآددداة ي اةنددا  حل اة  دددث اددن اةىدددعايفال فددإهن  ةدددن 

هلل و ة فه  املن ويف حل ةنه احل اال إال باةع ويف   ا جب صاس صاةعمدب   
 مبا ت س    من أفعاص صأحواص صأحلواص.

صإمنا أ ب مدن أ دب، »حلاص ابن حهلل     اا تعاىل حل ةنا املع : 
صشرو من شرو صنكح من نكح، صة س من ة س، صةعدي مدن ةعدي، 

ويفع مدددن مدددن م دددل ص تددد صا ددد  مدددن ا ددد ، ص  دددي مدددن   دددي، صم دددل
 «.تويفع، ة طريفصا ان أنبىه  أج ايف ةنه األفعاص، صآا ر اامول

مهددددول حايف ددددد  ال بدددد  اددددا مدددددن   -ملدددددن تدددد بره –صحل  ددددب مددددا ذ رنددددا 
اوا ض تعدرض مدن فسادا، صتعدن  مدا  سعدن  منهدا، صذةداو مدا  وجد  
منهدددا، صاةعجددددهل انددد  ةدددد ع  ا فدددال اةكا ندددد  صأ ً دددا نسددددا   آدددو  تنددددس  

 دد  مددن  ددب ذةددن مددن فددوف منددافس، أص باحل ددوص اهللددل مددا ح ددب اهلل
طعن حاآد ، أص افدسس   ا دي، أص احلسندا  اد ص مدا اةدنل صاإل  ص دن 

 ذةن.
ا من  ب ا ي، فاة ًدا مدن  دب  د  ، 

ً
صصج ل اةعمب ةآلفرال آامل

مو دددسً إىل طددددريف ااددد  اهللددددل احل   دددد ، صصجددد ل اةعامددددب ةآلفددددرال إل  -
جدداره حل ااحل دد  امددس ن مبكددرصه حل تهللددن اةىدد  ب مل  هددس ، بددب  ىددر، إذ   
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ما  ناص ب  اول ة  اهللل ما  طهللي، صإا   حل اة رض اةني إ اه     ، 
صصج تدددد  إل ااحلدددد  امددددا ةددددو بىدددد  هلل  اددددا و مل  هددددس ، إذ ةدددد س ممافددددًنا 
بنةن، فهدو  دن مدم ر ف مدا  طهللدي، ص أ سد  إل حل د  بداألذ  آ در، صإل 

ا آددهللن ف دد  آ ددر، فهددو حل آددرص  أبددً ا مددنك سدد  نك دد  آ ددر، صإل تعددي ف 
 نه خبسف ذةن أبً ا. ص 

فااهلل  أن  مطهللوو صاح  صةو طريف اا  صة س إة   إال طر دو صاحد  
 .( 1)صةو اةعمب ا تعاىل فما ا ا ةنا ف سص صآ ف 

ال  دد هلل   ددب اة  ددر، صةكددن حتمطهللددي   دد ك حل إ ايفال لالسللعادة  
 ا فهمدا اةىدد  ب حندو اةىدعايفال حل اةدد ن، طر دو ةد  إال طر دو اةعهللدد  صاةعمدب

، ص دددب صآدددا ب اةىدددعايفال إمندددا ةدددي فدددرصع ادددن ةدددات  اةوآددد هللس  صا فدددرال
 صتب  ب اما.

 صإة ن أفي اةكر  أة  صآا ب حت  و اةىعايفال.
  حة اَلع قاد

صةددددنه اةوآدددد هلل  ةددددي أل اةوآددددا ب صأ ددددهللها، صشددددر  الإل ةس  دددد ب 
اةىددعايفال حل احل دداال فددس ميكددن ةباآدد  املعس دد  أل  ظبددر باةىددعايفال مهمددا 

ل اةىعايفال مد ا ةا اهللدل االطمنندال صاالطمنندال حل ل من صآا ب إة ها أل
 حمهلل  اة هللي، صال ح اال ةهللم ب إال باإلميال صاة   .

ََِكلل   َ ْو   نْل َللى ةددنةن حلدداص اا جددب صاددس  للْي  للَي َ للالكح ا مك َمللْي َعمك
ُ ْ  َ ْ للَ   ْ  بكَ ْحَسلليك َملل ا َكللان  ا َو  للَ  م للْنمكَي لَلَلن ْحيكيَلنَلل   َحيَللاة  طَيل َللة  َولََنْهللنك َلنَل

                              
 د بس رف.16-19األفس  صاةىن   (1)
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 . َلْعَمل   َ 

اإلميددال بدداا: فاإلميددال ةددو يفة ددب اةىددعايفال حل احل دداال، ألندد   س ددمن 
اةب   اة   ح ةكب مبريفاهتا    ها صح و ةا صألند   ىدسهللهلل اةىدن صفدو 
اةنه  اة   ح اةدني ب ند  اا جدب صادس ةهللمدممن حل اةسعامدب مدا تهللدن 

 املبريفال  هللها.
 -جددددب صاددددس –ملعرفدددد  اا فاإلميددددال  دددد ص اهللددددل اةطر ددددو اة دددد  ح 

بأةوة س  ص بوب س  صأاا   ص بات  صأند  آد  ان  ةدو اخلداةو اةدراإ  اةعهللد   
ب مل هللدو  أل  ع داه صال احلك   اةهللط ف اخل ن، اة ايف  اة اةر، فدس  د

 و  إال بإذن  ص جاه، ة  احلك  صإة   املآو.هلل آعايفال مل
إىل طااددد  اا  صةدددنه املعددداي املسوةددد ال ادددن معرفددد  اا تددد فا املدددممن

صاةعمددب بددأمره، صحت  ددو مددرايفه صاجسندداو هن دد ،    دد  حل  جدداه اةددني ةددو 
آددد  ب اةىدددعايفال صاةبدددسح صفوفًدددا مدددن آددد ط  اةدددني ةدددو آددد  ب اة ددد ا  

 صاخلىرال.
صاإلميددال  دد ص أ ً ددا اهللددل اةعهللدد  اة دد  ح حب   دد  اةددنبس اإلنىددان   

 صح     اخلهللو من حواا من إنىال صح وال صن ال صمجايف.
ةسعامب ما  اف  أشكاص احل داال ملعاي ت   اةطر و اة و  حل اه اصةن

صأمناطها  مدا بد  اا جدب صادس حل شدرا  اةدني ف دهلل  حل  سابد  صاهللدل 
؛ ح دددددث بددددد  ح ددددو  اةندددددا  بع ددددده  اهللدددددل بعددددد  ةىددددال  آدددددوة  

صح و   نة  مدن امل هللوحلدال األفدر   داهن صاحل دوال صاملس كد ، صمدا  
إال يفالةدد  اهللددل احل دداال اةىددع  ال اةددز ت امددل  ددال ب اندد  آدد  ان  صتعدداىل 

 أطرافها حل ةنا اةكول اةبى ح.
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صمدددن   فدددإل املدددممن  سدددنص  حً دددا ةدددناذال احل ددداال صطعمهدددا ص سدددنص  
حسصال اةىعايفال حل أفعاة  صأحلواة  صأحواة ، ص ن   اةراح  صاالطمنندال حل 
 ددست  صا ايفتدد ، صحل اجسنابدد  ةهللمعا دددي صاةىدد نال، صحل طاادد  صاة  ددد  

ا صحل اةسعامدب بداألفس  اةباجدهلل  مدا اةندا ، صحل ف دره ص نداه مف مسهص 
صح دو ه صآددبره، ص دد س  صآدد م  صةددو صإل  ددال ادد  انددا  حل جماةدد ال 
نبىدددد  اهللددددل ةددددنا اةطر ددددو، إال أندددد   عهللدددد  أل نساجدددد   ددددانا اةثمددددا  يفا دددد  

 اةهللناذال صاحلسصال.
صمددن رددا  اإلميددال بدداا، اةرجددل ب  ددا   صحلدد  ه، ال ضللى بالقللدر  

ل اةرجل ةو اآسىسل اةنةن صاةنبس صاهدوا ح حلكد  اا حل اخلهللدو، أل
ف ىدددسهللهلل اآس ىدددال األحلددد ا  صاة دددا اهلل هدددا، ف ىدددسوي بدددنةن حل حلهللدددي 
املممن اةب در، صاة د  صاة د   صاملدرض، صاملدول، صاحل داال، صةدو مدا أفدا 

خيل   إ    عه  ا ألمل  الملنمي إ   مل ه كلل»ح ث حلاص:  ب  اةنيب 
شك  لكا  خي  ا لل ، وإ    لاب   ضل اء  ل   لكلا    اب   س اء، 

  صاه مىهلل .« خي  ا ل ، وليس ِلك ألحد إَل المنمي
حلدددداص اة دددد ت ا دددد  اةددددر ن بددددن نا ددددر  اةىددددع ي   دددد  اا تعدددداىل: 
فددداملممن إذا ابسهللدددي مبدددرض أص ف دددر أص حندددوه مدددن األادددراض اةدددز  دددب أحددد  

مبدا حلىد  اا ةد ،  ارج  ادا، فإند  بإمياند  صمبدا اند ه مدن اة نااد  صاةرجدل
 مددن ةددو طهللددي ب هلل دد  أمددرًا مل   دد   ةدد ،  نظددر إىلددد ه حلر ددر اةعدد ، ال  س

يفصندد ، صال  نظددر إىل مددن ةددو فوحلدد ، ص مبددا إايفل  جسدد  صآددرص ه، ص احسدد  
اهللددددل مددددن ةددددو مس  ددددب اهللددددل مج ددددا املطاةددددي. اة ن و دددد  إذا مل  ددددمل 

ذا إ»اة ناادد ،  مددا ددد  ةددنا اةددني ةدد س اندد  امددب مب س ددل اإلميددال: 
ابسهللي ب ي  من اةب ر، أص ف   بعد  املطاةدي اة ن و د : دد ه حل  ا د  
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 .( 1)«اةسعاآ  صاة  ا 

فاإلميال باا صاةرجل ب   ه،  هول امل ا ي صميىح   ا ةا، ص وةد  
حل اةددددددنبس اةطمأن ندددددد  صاةث ددددددال، صامددددددا فكددددددر املددددددممن اهللددددددل مواجهدددددد  

اةع  دال  امل اصف صامل دا ب ب دا ص حكمد  ص  دال صميكند  مدن دداصإ
صاةنواإص يفصل إ ةا  نبس أص تىد   أص تدوتر أا داو، صةدنا  هللد  مدن 
أةدد  مددا  ب دد ه جددعبا  اإلميددال بدداا فهدد  صإل  ددانوا  واجهددول اة ددعاو 
صامل دددددا ي ب دددددجااسه  اةبطر ددددد  إال أل مدددددواجهسه  تكدددددول م ددددد وب  

 باة  و صاةسوتر، صاةس ست صاالنهلاا  ص هللها أاراض ةهلل  ا  صاةنك .
: أل اإلميدددال بددداا صاةرجدددل ب ددد  ه،  ددد  حل نبدددس صفس ددد  اة دددوص

املددممن طمأن ندد  تنبعدد  حل آددرا   صجددرا  ، فددس ددد  إال آددع ً ا اهللددل  ددب 
 حاص.

صةددنا   دد حل  اةواحلددا ص  دده  ةدد  ف دد    ددت ألط ددا  اةددنبس بدداةسس ا 
صاالآس را  أل األمراض اةنبى   صأمراض اة    صاألا او إمنا تب دو 

 حل ا ميي اإلميال. 
 العمي الح 

صةددنه اةوآدد هلل  ةددي مددن ةددواإل اإلميددال بدداا، فددإل العمللي اللللال   
ح   ددددد  اإلميدددددال تسجهللدددددل حل اةعمدددددب مبدددددا أمدددددر اا آددددد  ان  صتعددددداىل مدددددن 
اةبددرا   صاةواج ددال اهللددل اةوجدد  اةددني ب ندد  حل  سابدد  صاهللددل ةىددال ن  دد  

. 
                              

 د.9، 8اةوآا ب املب  ال ةهلل  اال اةىع  ال   (1)



 

 15 ادةدليلك إلى السع
 

فددددإل اة  ددددال بدددداةبرا   صاةواج ددددال،   ددددوي اة هللددددي ص كدددد ح مجددددوح 
احملرمال، ص بول اهللل اة  طال اإل وا  صاإلجسص، اةنبس ةهلل هوال ص 

ص  ع  املممن ان اال  ا  باة ن ا صان   ااو  صاادسك، فسس  دو بدنةن 
َواْسلللَ عكين  ا آددعايفت  صطمأن نسدد  حل احل ددداال، صةددنةن حلددداص اا جددب صادددس 

للعكييَ  للا َلَك كيللَ َة إكََل َعلَللى اْلَ اشك َُ إكَ  صحلدداص تعدداىل: بكالَلللْ  ك َوالَلللاَلةك َوإكنَل
َُى َعيك اْلَ ْحَ اءك َواْلم ْنَك ك   .الَلاَلَة تَلنلْ

فدددداملممن  ىددددسع  اهللددددل اجسندددداو مكدددد  ال ط ددددي احل دددداال باةعمددددب 
اة دداحل، فددإذا ح ددو االآددسعان  اهللددل أحىددن صجدد ، أااندد  اا جددب صاددس 
صأبعدد  اندد  املنكددر صاةبددواحذ فكددال بددنةن حل مددأمن مددن اواحل هددا اةددز 

ةنبىدي صاة د ي، صألل ردرال اةعمدب اة داحل ةدي األفدس  تأيت باةعناو ا
احلم  ال اةز ةي أآا   سح اة ن ا صا فرال صةي أ ب اة دوال اةع هلل د  
صاحلكم  حل اةسعامب ما امل ا ب اة      صم ا ب اة ن، ف سوة  ان 
ذةددددن اةىدددددرص  صاالبسهددددا  صاة ددددد  ال اهللددددل يففدددددا أآدددد او اامدددددول صاة هللدددددو 

املطهللدو حل  صادس ةهللم دهلل  بداةبسح جدب صاحلهلل، صةنةن ف د  شده  اا
ِك َي   لللْ  لكلللا اةددد ن ا صا فدددرال ف ددداص تعددداىل:  قَلللْد َ لْللَلللَ  اْلم ْنمكن للل َ  م الَللل

ع   َ  ْ  َخاشك  صاةبسح ةو انوال اةىعايفال صاةراح  صاالطمننال. َ اَلتكُك
 صةنةن حل ب إل اسمال اةىعايفال إح   ا رال ف هلل :

  ا،  ا ً ا حل ا فرال.أل  كول إاةً ا حل اة ن ولُا  
 اةع ايفال صتسصال اة ر ل. حل مهس أل تكول وال انية  
 حلهلل  اة وص ف ما ال  سا  إة  .وال ال ة  
 أل  كول حمافظًا اهللل اة هللوال اخلمس.وال ابعة  
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 أل  كول ص ًاا ف ما حلب أص  ثر من احلرال صاة  هال.وال امسة  
 أل تكول    س  ما اة احل .والسادسة  

 أل  كول مسواجًعا  ن مسكا.ابعة  والس
 أل  كول آ ً ا  رميًا.وال امنة  
 أل  كول  ح ًما خبهللو اا تعاىل.وال اسعة  
 أل  كول نافًعا ةهلل هللو.والعاش ة  

 .( 1)أل  كول ذا رًا ةهللمول والحاد ة ع  ة  
صااهلل  أفي اةكر  أل اةعمدب اة داحل ال  س  دو إال ب درط  ا ند  

 مها:
صةددنا   س ددي أل    دد  باةعمددب هلل  للي وعللال   اإلخللال  -1

حلوةدد   سبددال إىل  ددنه مددن اخلهللددو، ص دد ص اهلل دد صجدد  اا تعدداىل، مددن  ددن اة
َلَملللْي َكلللاَ   َلْ   للل  لكَقلللاَء رَبلللل ك لَلْليَلْعَملللْي َعَملللال  َ لللالكح ا َوََل جدددب صادددس:  

ا  .  ْ  كْ  بكعكَ اَدةك رَبل ك َ َحد 
ةعمددددب موافً ددددا ملددددا  ددددال اهلل دددد  صم س دددداه أل  كددددول ااَلت للللا    -2

مي عمي عمال  ليس عليل   م نلا »، ةهلل   ث اة   ح  آوص اا 
 «.لُ  رد

 ال اةدد  إل حت  دو اةعمددب اة داحل اهللددل اةوجد  املددن و   سدا  إىل جم
ب إىل اة ددهوال اةددز مددا ال باةىددو ، فإهنددا مسإمدد  امل ددصم ددابرال ةهللددنبس األ

                              
 د.192تن    اة افهلل    (1)
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ل  ظبدر باةراحد  صاةىدعايفال ةي آ  ب اا  صاة  ا ، صال ميكدن ةهللمدممن أ
 حل   ح مجوحها. لما مل ااة  نبى  ص ىع

 واللللللللللللللللللللللن س راغ لللللللللللللللللللللة إِا رغ  ُلللللللللللللللللللللا
 

 
 وإِا تلللللللللللللللللل د إلللللللللللللللللللى قليللللللللللللللللللي تقنلللللللللللللللللل  

حلاص ابن اة    ا هوإي     اا تعاىل، ان اةنبس: فإل ف رةا إىل  
اة ددددهوال ةددددو املوجددددي اددددا اةس اادددد  اددددن املر ددددوو املطهللددددوو، صأ ً ددددا 

 نهمدددا موجدددي ةب رةدددا إىل اة دددهوال، فكدددب فس ااددد ةا ادددن املطهللدددوو ب
منهمددددددا موجددددددي ةآلفددددددر صتددددددرك األصامددددددر أحلددددددو  اددددددا مددددددن افس ا ةددددددا إىل 
اة ددهوال، فإندد  حبىددي حل ددال اةع دد  بدداألمر تدد فا اندد  ج ددو  اة ددهوال،  

لللى َعللليك اْلَ ْحَ لللاءك َواْلم ْنَكللل ك  مدددا حلددداص تعددداىل:  َُ صحلددداص  إكَ  الَللللاَلَة تَلنلْ
ِك َي قَمن  ا إكَ  اهلَل   َدالك   تعاىل:  صإذا  ا ل اةنبس حرال ط  د   َعيك اَل

مطمنندد   ن ددد  مبددا أ ناةدددا بددد  ماةكهددا صفاطرةدددا مدددن اةنددو  اةدددني صحلدددا حل 
اة هللدي فبدداض مندد   إة هددا، اآددس امت بددنةن اة دد  اهللددل األمددر املوةددوو 
صآددهللمت بدد  اددن األمددر املىدد و  صبر ددت مددن املددرا ال صمدد ا  ذةددن  هللدد  

ا، صادددنا  دددال اةددد  ن  هللددد  حل حلوةددد  تعددداىل: اهللدددل االآدددس ام  باطنًدددا صنددداةرً 
 َ  ْللل ِك َي قَلللال  ا رَبلهللنَلللا اهلل    لللَ  صحلددداص آددد  ان :  لَاْسلللَ قكْ  َكَملللا   مك إكَ  الَللل

ْ  َوََل   ْ  َ ْحَنن   َ  ُك  . (1 )اْس َلَقام  ا َلاَل َخْ َف َعَلْي
صحلدداص بعدد  اةىددهللف: مددا إةددت أآددو  نبىددي إىل اا صةددي ت كددي 

 إة   صةي ت  ن.حىت انىاحلت 
فاالآددددس ام  اهللددددل يف ددددن اا باألامدددداص اة دددداحل ،  دددد فا اةوآدددداص  

                              
 د.71، 72طر و ااجرت  صباو اةىعايفت    (1)
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صااددددواجس ص وجددددي تأ  ددددد  اا صمع سدددد  ص حبظددددد  حل اةىددددرا  صاة دددددرا ، 
ص كىددددي اةع دددد  حلدددد  ال صحكمدددد  ملواجهدددد  م ددددااي احل دددداال صحوايف هددددا. 

 ص كول آ ً ا ةهللث ال ان  نهلصص امل اصف صاألةواص.
 د ه إال فا ًبا با ًىا. صأما املبر  حل يف ن اا فس

 ا  ناب  س اب الُم م
 صاجسناو أآ او اامول  سطهللي اجسناو ما  هللي.

فدددإل اةبدددراة مددد ااال ةسدددن ر اامدددول صاألحدددهلال، صمط ددد  ال للل ا    -1
حلهللددي اإلنىددال  ةهللعجددهل صاالآسىددسل صةهلل هللددو صاحلددنال، صمددىت اجسمعددت حل

ن فراً دددا حل ح اتددد   دددا  تع ًىدددا م دددا ي اةددد ن ا صأ ددد ا ةا صناآدددي ذةددد
ًىدددا، مهمدددول اةدددنبس منهدددا  األا ددداو،  نسابددد  اةبدددهلع ص  دددرا  اة ددد  بن 

صاحلهلل، صةرمبا أصيف  ب  احلاص إىل اهنول املطهللو أص امل طا ص مبا فكر حل 
، يفصا  االنس ددا    صةددنةن فددإل إشدد اص اةددنبس مبددا  نبعهددا مددن األامدداص

مهدددد  ة ددددرف اامددددول صاألحدددددهلال صد  دددد  اةن ددددا  صاحل و دددد  حل اة هللدددددي 
 صاة  ل.

ص   ةي  ثنال مظاةر اةبراة حل ح اال اة  او حل إماننا ةدنا، فدإل 
ثدددن مدددن اةندددا ،  دددر  أل آددد ي حلهلل هددد  صفدددهلاه  حل  املسأمدددب حل أحدددواص  

احل دددداال، ةددددو اةبددددراة اة اتددددب اةددددني  ع  ددددون  حل ةدددد هلله  صهنددددا ة  فهللددددنةن 
ا اهللدد ه  مهددول اةدد ن ا صأحوااددا صددد  حل اة هللددي فىدد   صحل اةبكددر دسمدد

جمااًل، صمل تهلص    حىت تى طه  حل ش اك اةوآداص  صاألصةدال صح ا دب 

 خلقللللل ا بلللللِا ق لللللى اهلل بللللليي ال لللللل  ملللللِ
 

 
    الم لللللللللللاوف واإل للللللللللل ام للللللللللللا قللللللللللل   
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احلددنال صاةدد يفيف صاالنهلاددا ، فهللددنةن ف ددت حل جمسمعاتنددا األمددراض اةددز مل 
تكن حل األم  املاج  ،  األمراض اةنبى   صاةع     صما  نس  انها من 

ىسع ددد   مهلمنددد   مددرض اةىدددكر صاة ددد   ص نةددا مدددن األمدددراض اهللددب م
 اةبسا  .

ر فرا هدا مدن اخلدن مصةدو اهللد  اةندا  مدا حل إشد اص اةدنبس مبدا  ىدسث
ص اةب دددب ةىدددا اوا إىل ذةدددن حرً دددا اهللدددل أامدددا ة ، ص   ددد  حل إآدددعايف 

اص مهومه ، ال آد ما صأل اةبدراة نعمد  مدن اةدنع  اةعظ مد ،  نبوآه  صإص 
نعم للا  مو لل   ليُمللا  »ح ددث حلدداص:   مددا أفددا بددنةن  آددوص اا 

 .( 1)«ك ي  مي الناس اللحة وال  ا 
  م ور ال قت نقص لا الحياة

 و لللللللللللللد األمللللللللللللل  خلللللللللللللال ملللللللللللللي ملللللللللللللنا  
 لملللللللللي  ولللللللللن   ملللللللللا  العمللللللللل    لللللللللحى 

 
 

 مقيمللللللللللللللللا لللللللللللللللللا سلللللللللللللللل ور وان لللللللللللللللل اح 
  ر   إذا  رفت ة ي  مل  تىسطا أل ت س ب ب نه من صاةنبس اة 

مل اعدددددب حل جدددددوف  -األمدددددو  مهمدددددا  دددددال أمرةدددددا ألل اا جدددددب صادددددس
ومللا  عللي اهلل اإلنىددال حلهلل دد  صإمنددا ةددو حلهللددي صاحدد   مددا حلدداص تعدداىل: 

فدد ص ذةددن اهللددل أل االةسمددال باألامدداص  ل  للي مللي قل لليي لللا   للل 
اةعمدددب  هل دددب  ددد   احل ددداال  ص دددرف اةوحلدددت صجماةددد ال اةدددنبس حل اةعهللددد  أص

صمهومها، ص د فا اةوآداص  صاخلدواطر اااةكد ، ص  د ب املدر  ادن اةسبكدن 
 حل يفصااي اا  صيفصافا اة هللو.

                              
  صاه اة  ا ي. (1)
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 اَلننعا  باألو ام وال ساوس  -2

صمددددددن مكدددددد  ال اةىددددددعايفال صأآدددددد او اامددددددول، اآسىددددددسل اة هللددددددي 
مانندا ةهلل واطر اةى ن  صاألصةال احملهلند  صاةوآداص  املههللكد ، ال آد ما حل إ 

ةدددنا ح دددث  ثدددرل يفصاادددي اة هللدددو صاخلدددوف، صتوحلدددا امل دددا ي اة وم ددد ، 
صأ د ح اإلنىددال  ددر ا مدا  ىددمع   وم ًددا مدن صآددا ب اة اا دد  صاإلاددسل 

 من األف ا  اةكاذب .
صاملدددممن ةدددو مدددن  ىدددسك  حلهلل ددد  حبدددي اا صذ دددره، صتطمدددنن نبىددد  
إال حبمدد  اا صشددكره ص رجددل حباةدد  صفعاةدد  اددن حل ددا   صحلدد  ه فددس تددراه 

 ابًسا ةايف ًا  ع ذ أ ام   وًما ب ول، ص رجل مبا حلىم  اا ة  من  إ  حلب 
أص  ثر، صال  نهلا  بسوحلعدال صأف دا  أةدب اة اا د ، صال بوآداص  نبىد  

 األما ال باةىو .
فددإل اا اةددني  إحلدد  صةددو حل  حدد  أمدد  مددن بدداو آددرت ،   فددسح ةدد  

  ص كىدد   ص أص ددبعدد  صاليفتدد  بدداب  ةرجددااس ، ةددو اةددني  طعمدد  ص ىدد    
 حل مج ا ح ات .

للا َُ للْي َدابَللة  لكللا اأْلَْرضك إكََل َعلَللى اهللك ركْ قل  فكهللمددا أ ددابسن  َوَمللا مك
أفي اةكر  نوب  تبكن حل شي   هلنن أص   هلل ن مما  اف صحلوا  أص 
فاتدددن ن هللددد ، فأشدددعب فكدددرك مبدددا  نبعدددن أص اذ دددر اا صأ ثدددر مدددن شدددكره 

َ ََل نف حل حلهلل ددن اةطمأن ندد  صاةىددك ن  صاآددس با ه صتىدد     صهتهلل هللدد    دد
ِكْك ك اهللك َتْ َمئكيهلل اْلق ل  ب    .بك

 الحن  على الماضا واَل  مام بالمس ق ي  -3
فإل املاجي باةنى   ةسنىال حل حكد  اةعد ل، ال ميكدن ةد   يفه أص 
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إ جاا  ةنا فإل اةسبكر ف   صاةس ىدر اهللدل فواتد  أص احلدهلل اهللدل أح ا د  
هلل هللو صاحلهلل صال آد  ب ةد فعهما إال بسجداصإ املاجدي مبدا صصحلا ع  م ااال ة

 ف   من أ  ا  صمهول، صإح ا  احلاجر ب احل األاماص.
 مللللللللللا م للللللللللى لللللللللللا  والمنمللللللللللي غيلللللللللل 

 
 

 ولللللللللللك السللللللللللاعة ال للللللللللا   نللللللللللت ليُللللللللللا 
 إنملللللللللللللللللللا  لللللللللللللللللللِه الحيلللللللللللللللللللاة م لللللللللللللللللللا  

 
 

 للللللللللللالهُ ل الموللللللللللل ور ملللللللللللي  لللللللللللل  يُا 
عي احل   عللى ملا  ن علك، واسل : »صةنةن حلداص  آدوص اا  

باهلل، وَل تعهن وإِا   ابك شلاء، للال تقلي  لل   نلا لعللت كلِا،  
كا  كِا وكِا، ولكي قي  قدر اهلل وما شاء لعي! للَّ  )لل ( ت ل   

 .( 1)«عمي ال ي ا 
فاةهلل  ددي ةددو مددن  كددول ابددن  ومدد ، ص عدد ذ حلظاتدد  حلظدد  بهلل ظدد ، 
ص ددددد ع األآدددددل صاحلدددددهلل اهللدددددل مدددددا م دددددل، صال   ددددد ب باةددددد  باحلىدددددرال 

 اخلاة ال.
 اص اة اار: حل

 وللللللللللللليس ب ا لللللللللللل  مللللللللللللا لللللللللللللا  منللللللللللللا
 

 
 بلللللل )لُلللللف( وَل بلللللل )ليلللللت( وَل )لللللل   نلللللا( 

 صحلاص  فر: 
 ليللللللللللت شللللللللللع ف و  للللللللللي منللللللللللا )ليللللللللللت(

 
 

                              
  صاه مىهلل . (1)
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 ا( عنللللللللللللللللللللللاءا( وإ  )للللللللللللللللللللللل   إ  )لي  لللللللللللللللللللللل 

 تق  ة الن س ومها دتُا  
صةنه اةوآ هلل  دعب اإلنىال ف  ها حباةد   دراع نبىد  مدا أحد ا  

ص  اةددنبس صشددهواهتا ف سجدداصإ بددنةن احل دداال صجمر اهتددا صتمةهللدد  مل افعدد  شددر 
أآ او اة  ا  ص عمب اهللل حت  و آدعايفال ذاتد  صنبىد  حبكمد  ص  دال، 

 صةن   و ة  ذةن اةب   إال إذا ارف ح     نبى  حل  راع احل اال.
 حقيقة الن س  -1

اةدددنبس م اةددد  إىل اة دددر  -حبكمسددد  -فهللدددو –جدددب صادددس  –فددداا 
إل اإلنىددال جاةدددب ندددامل صاةبىددايف، صةدددنا مددن ةدددواإل ن  دددها صنهللمهددا فددد

ُ  َل  باة رص ال  ما حلاص تعاىل:  ْنَسا   إكنَ   َكاَ  ظَل  م ا َ  ا اإْلك َُ  .َوَحَمَل
صةددددنةن حلدددداص ابددددن اة دددد  : آدددد  ال اا   حل اةددددنبس  ددددا إبهللدددد س، 
صحىدددد  حلاب ددددب، صاسددددو اددددايف صط  ددددال رددددويف، صجددددرأال اةنمددددرصيف، صاآددددسطاة  

هللعددال، صح ددب أ دد او فراددول، صب ددي حلددا صل، صصحلاحدد  ةامددال، صةددو  ب
اةىددد ت ص دددريف اةوة ددد ، صجهدددب أيب جهدددب، صف هدددا مدددن أفدددس  اة هدددا  : 
حرص اة راو، صشره اةكهللي ص اون  اةطاصص ، صيفنا ال اهعب، صا و  
اة ددي، صح دد  اهمددب، صص ددوو اةبهدد  ص ددوة  األآدد ، صفىددو اةبددأ ال، 

ا اةنمهللدددد ، صمكددددر اةثعهللددددي، صفبددددد  صف ددددث احل دددد ، صا ددددث اة ددددريف، صمجدددد
ل اة ددد ا،  دددن أل اةر اجددد  صاجملاةددد ال تدددنةي ذةدددن فمدددن اةبدددرا ، صندددو 

 .( 1)اآ آب ما ط ع  فهو من ةنا اهن  
                              

 .119اةبوا  :  (1)
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صةنه اة بال اةدز ذ رةدا ابدن اة د   ص نةدا،  هللهدا أمدراض تبسدن 
باإلنىال، صتى ي ة  شسال اةبكر صج و اة   ، صتعجدهله ادن دداصإ 

 ًددا حث ثًددا أيفىن امل ددا ي اة وم دد  ةددنةن  ددال ف دد  اجملاةدد ال صامل ددابرال مطهلل
 ةن ب اةىعايفال حل احل اال.

 لق  المها دة   -2
فمجاةدددد ال اةددددنبس، صإت ددددال حل ايفهتددددا ةهللهدددد   صاةرشددددايف، ةددددو آدددد  ب 

  صم والهتددددا اةىدددد ن  صأمراجددددها اهاة دددداةددددس هلل  مددددن  إ ايفهتددددا اةباآدددد ال، 
ُ ْ  س لل ل َلَنا ةهللسعاآدد  صاة دد ا  حلدداص تعدداىل:  للدك َلنَل ُْ ِك َي َ اَ للد وا لكينَللا لَنَل َوالَلل

للللللنكييَ َوإك  اهللددددددل  فاا ا دددددد  نسددددددا  اجملاةددددد ال صامل ددددددابرال َ  اهلَل َلَملللللَ  اْلم ْحسك
اةطاادد ، صإمنددا تندداص اةىددعايفال صتنك دددف اامددول بس  ددو اا ا دد  صاحلسبدددا  

يهلل َوََل َ ْ َقى  ا ةا  ما حلاص تعاىل:   .َلَميك اتَلَ َ    َداَف َلاَل َ  ك
يفةدددت ا  ددد  فددد ةت ةدددنه ا  ددد  اهللدددل أل اةىدددعايفال مدددا اا ا ددد   مدددا 

 حل هللها أل اا ا   ما اجملاة ال  
فهددب أيف  ددت أفددي اةكددر  أل جماةدد ال اةددنبس اهللددل اةطااددال ةددي 

 أصآا أبواو اةىعايفال حل احل االت
فددددإذا  مددددت اةىددددعايفال فعددددسً فس مددددب م ددددا  اةطاادددد  صأيف اةبددددرا   
صاةواج دددددال، صاجسندددددي مدددددا هنددددداك اا انددددد  مدددددن احملرمدددددال، صاجسهددددد  حل 

 نال.اإل ثا  من اة ربال صاخل
ِك  اهلل تعالى  -3  اَلس عانة ب

صةدددنه اةطااددد  مدددن أةددد  أبدددواو اةىدددعايفال، صأآدددههللها صأ ىدددرةا اهللدددل 
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ِكْك ك اهللك َتْ َمئكيهلل اْلق ل  ب  اةنبس صاة  ل، حلاص تعاىل:   .َ ََل بك

ال اة هللددددي إال  احدددد  اة دددداص صآددددسم  اة دددد ل ص ددددبا  صةددددب  اطمنندددد
ل حبىدددي حلدددوال ذ دددره ا، اةدددرصح، صةدددنا فدددإل ح ددداال اةع ددد  حل اةددد ن ا تكدددو 

فكهللما  ال أش  ذ رًا ا،  ال أط ي ح اال من  نه من اة افهلل ، حلاص 
« : ِك  ربلللل  م للللي الحللللا ِك  ربلللل  والللللِف َل  لللل م للللي الللللِف  لللل

 .( 1)«والميت
صةهللددن ر فوا دد   ثددنال تعددويف بدداخلن اهللددل اةددرصح صاة دد ل صتكددول آدد ً ا 

ن حلددد   الن دددراح اة ددد   صط دددي اةدددنبس ص  ددد  اةعددد ذ، صحلددد  بىدددطها ابددد
اهوإ   حل  سداو اةوابدب اة د ي مدن اةكهللد   اةط دي، فهللناجدا فإند  مدن 

 أنبس اةكسي صأنبعها حل ن ب اةىعايفال صحت   ها.
 ال  كي  على اهلل والعنم لا األم ر  -4

فاةسو ب اهللل اا صاالآدسعان  بد  حل  افد  األمدو  صاحلدهلل صاةعدهلل اهللدل 
مواجه  احل داال ب دا  ذةن   وي اة هللي ص  فا اةنبس إىل اإلحل ال اهللل

صاهلميددد  ص  دددال، ألل اةسو دددب اهللدددل اا ةدددو أل تس دددن أآددد او اةىدددعايفال 
صاةنجددددداال   تكدددددب اةنسدددددا   إىل اا تعددددداىل، صتدددددوطن اةدددددنبس اهللدددددل ت  دددددب 
األحلدددد ا  باةرجددددل صاالن ددددراح صاة ددددا فمددددن  ددددال ةددددنا حاةدددد  مل  عددددرف 

للى وملي    كلي ع»اة  ا  إة   آد  س ألل اا صاد ه باةكبا د ، ف داص: 
 «.اهلل لُ  حس  

فعهللدل حلد   اةسو دب تكدول   َلَْيَس اهلل  بكَكلاف  َعْ لَده  حلاص آ  ان : 
                              

  صاه اة  ا ي صمىهلل . (1)



 

 25 ادةدليلك إلى السع
 

اةكبا دد ، فمددن  ددال تو هللدد  تاًمددا  بدداه اا  با دد  تامدد ، صمددن  ددال ناحلً ددا  
 انددت  با سدد  ناحل دد ، فمددن صجدد  فددنًا فهلل  مدد  اا، صمددن صجدد   ددن 

 ذةن فس  هللومن إال نبى  صباا اةسوف و.
 اء وال     إلى اهلل تعالى الدع -5

ح صاة اا  من أةد  صآدا ب يففدا اامدول صجهللدي اةىدعايفال فهدو آدس
ةدد فا اة ددر اددن نبىدد ، فمددن اجددهل اندد  املددممن ص  ندد  اةددني  ددأصي إة دد  

ح ددث حلدداص:  فهددو أاجددهل اةنددا  حً ددا،  مددا أفددا بددنةن  آددوص اا 
 .( 1)« عهن الناس مي عهن عي الدعاء»

: ح دث حلدداص: ل، مدا أفدا بد  اةنديب صمدن األيفا د  اة افعد  ةهللهمدو 
ا    وَل حن  لقلال  اللُل  إنلا ع لد  ابلي ع لد  » ما   اب ع د 

ابللي  م للك نا للي ا بيللد  مللاض لللا حكمللك عللدل لللا ق للا  ، 
 س لك بكلي اسل   ل  للك سلميت بل  ن سلك  و  ننل ل  للا ك ابلك 
ا مي خلقك  و اس      ب  للا علل  الويل  عنلد  ،  و علم    حد 

  ربيلل  قل للا ونلل ر  للدرف و للالء حننللا ِو للاب تهعللي القلل ق   
 .( 2)« ما إَل  ِ   اهلل حنن  و م  و بدل  مكان  ل ح ا

دعاء المك وب  اللُل  رحم لك  ر ل  للال تكلنلا : »صحلاص 
 .( 3)«إلى ن سا ط لة عيي و  ل  لا ش نا كل ، َل إل  إَل  نت

 
                              

 د.1155 صاه اةطااي صاة  ه ي ص     األة اي حل    ح اهاما   (1)
 د.79 صاه أ   ص     األة اي حل    ح اةكهلل  اةط ي   (2)
 د.1/959حىن  األة اي حل    ح آنن أيب يفاصيف   (1)
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 ال ل  الحسي

 الحل  والع     -1
: ا ددر اةىددع ي: صحل حلددوص اةندديب حلدداص اة دد ت ا دد  اةددر ن بددن ن

َل   لللل   مللللنمي منمنللللة  إ  كلللل ه منُللللا خلق للللا، رضللللا منُللللا خلق للللا »
 . فا  تال اظ مسال: ( 1)«قخ 

اإل شددددددايف إىل معامهللدددددد  اةهلصجدددددد  صاة ر ددددددي صاة دددددداحي، إحللللللدا ما  
صاملعامدددب ص دددب مدددن ب ندددن صب نددد  اسحلددد  صات ددداص صأنددد   ن  دددي أل تدددوطن 

ي أص ن دد  أص أمددر تكرةدد ، نبىددن اهللددل أندد  ال بدد  أل  كددول ف دد  ا دد
فإذا صج ل ذةن، ف ا ل ب  ةنا صب  مدا ادي اهلل دن أص  ن  دي ةدن 
مددددن حلددددوال االت دددداص صاإلب ددددا  اهللددددل احمل دددد ، بسددددن ر مددددا ف دددد  مددددن احملاآددددن 
صامل ا دددد  اخلا دددد ، صاةعامدددد  ص ددددنا اإل  ددددا  اددددن املىدددداص  صمسحظدددد  

 احملاآن ت صل اة     صاالت اص، صتس  اةراح  صحت ب ةن.
صةدددي إصاص ااددد  صاة هللدددو صب دددا  اة دددبا  صامل اصمددد  دة ال انيلللة  ال ائللل

اهللددل اة  ددال بدداحل و  اةواج دد  صاملىددس    صح ددوص اةراحدد  بدد  اةطددرف ، 
بدب اكدس اة  د   فسحد   صمن مل  ى ش   نا اةني ذ دره اةنديب 

املىاص  صامل ان احملاآن؛ فس ب  أل   هللو صال ب  أل  سك   ما ب ن  
مدن احمل دد ، ص ن طدا  ثددن مدن احل ددو  اةدز اهللددل  ددب صبد  مددن  س دب بدد  
 منهما احملافظ  اهلل ها.

ص ثددن مددن اةندددا  ذصي اامدد  اةعاة ددد   وطنددول أنبىددده  اندد  صحلدددوع 
                              

  صاه مىهلل . (1)
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اةكددوا   صاملهلاجددال اهللددل اة ددا صاةطمأن ندد  ةكددن اندد  األمددو  اةسافهدد  
اة ى ط    هلل ول ص ك   اة با ، صاةى ي حل ةدنا أهند  صطندوا نبوآده  

اةك دددا  صتر وةدددا انددد  األمدددو  اة ددد ا  ف دددرهت  صأ دددرل حل  انددد  األمدددو 
 .( 1) احسه  
 ال حمة بال ل   -2

فددددإل اهددددهلا  مددددن جددددنس اةعمددددب، صأحددددو اةنددددا  بر دددد  اا أ  هدددد  
بع ددددايفه، صأحدددددي األامددددداص إىل اا تعددددداىل آدددددرص    فهللددددد  املىدددددهلل  اهللدددددل 
املىددهلل ، صةددنةن فددإل اإلحىددال إىل اخلددو مددن أبددواو   ددف اةكربدددال 

ْحَسللا   امددول حلدداص تعدداىل:       صإصاص ا ْحَسللا ك إكََل اإْلك  َ للْي َ للَناء  اإْلك
أل   ددد  اا حتجدددي  امدددن ال  دددرح   صةدددنةن ف ددد  أفدددا اةرآدددوص 

 .( 2)«مي َل   ح  الناس َل   حم  اهلل»اخلهللو ف اص: 
صمددن  دددو  اةر ددد  بددداخلهللو حل دددا  حدددوا   املىدددهللم  ص  دددف  دددر   

 س   و اةىعايفال ص  ف اة مول.صاةى  انه  فإل ذةن صآ هلل  ة
ملي ن لس علي »حلداص:  فعن أيب ةر رال  جي اا اند  ادن اةنديب 

ملللنمي ك بلللة ملللي كللل ب اللللدنيا، ن لللس اهلل عنللل  ك بلللة ملللي كللل ب  للل م 
القياملة، ومللي  سل  علللى معسلل   سل  اهلل عليلل  للا الللدنيا وا خلل ة، 
 ومي س   مسلم ا س  ه اهلل لا الدنيا وا خ ة، واهلل لا عل   الع لد

 .( 3)«ما كا  الع د لا ع    خي 
                              

 د.21، 22 ال ةهلل  اال اةىع  ال  اةوآا ب املب  (1)
  صاه مىهلل  من ح  ث طو ب. (2)
  صاه مىهلل  من ح  ث طو ب. (1)
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صحل اهمهللدددد  فددددإل اةر دددد  بدددداخلهللو ال آدددد ما اة ددددعبا  مددددنه  آدددد  ب 
الن دددراح اةدددنبس صطمأن نددد  اة هللدددي، فسهللدددن فطدددرال صج هللددد  فهلل هدددا اا حل 
حلهللوو اةنا ، فس تر  املنبو املواآي ةهلل هللو مباة  صما ميهللدن إال م  دو  

 احل اال ملن اا ن .اةوج  حلر ر اةع ، صةنا م اة  مسح  حل صاحلا 
 ا  ناب الظل   -3

فإل اةظهلل  آ ي حلهللوص اةن   صإصاص اةنع  ةنةن فإن  حل  ص يف اهلل   
لي   صا   ش    حلاص تعاىل: لْي َنلك فسجد  اةظدامل فاإًادا  َوَما لكلظَالكمكيَي مك

فا ًبدددا صةدددو مل  ندددب منددد  املظهللدددول صمدددا ذةدددن إال ألل نبىددد  أمدددا ال ةوامددد ، 
صحرجددس  اهلل دد ، فهللمددا نهللدد  حتددوص مددا جندداه صبدداالً فهددي اةددز أمرتدد  بدداةظهلل  

اهلل  ، فعا  ب  مطا   اةهللدول حل نبىد   سعدنو حل أاماحلد  صجوفد  صإل 
  ال ناةر حاة  اةىعايفال صاالن ىا .
 خلقللللل ا بلللللِا ق لللللى اهلل بللللليي ال لللللل  ملللللِ

 
 

 إ  الم لللللللللللاوف واإل للللللللللل ام للللللللللللا قللللللللللل   
صاددددن أيب موآددددل األشددددعري  جددددي اا اندددد  حلدددداص: حلدددداص  آددددوص اا  

: «   لكَك )إ  اهلل ليملا للظال  للَِّا  خلِه لل    ل ل ،  ل  قل َِ وََكل
ه   َلكيَ  َشدك دَ  َِ َِ اْلق َ ى َو كَا ظَالكَمَة إكَ  َ ْخ َِا َ َخ ِ  رَبلَك إك  .( 1)« دَ ْخ

سدددوو، فدددإذا  دددال نهللمددد  فاةظدددامل ال  سدددنص  طعددد  اةىدددعايفال إال أل  
ن  طددر  بدداو صجددي اهلل دد   يفه صطهللددي ابددوه ف  نندد م رصنًددا حبددو  يفمددي
 اةىعايفال صاة با .

                              
  صاه اة  ا ي صمىهلل . (1)
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 الع   والسماحة  -4
صمعددد  حىدددن  –  ددد  اا تعددداىل  –حلددداص اإلمدددال أ ددد  بدددن حن دددب 

آددسم  اةددنبس حنددو األ دد  مددن األفعدداص، صحلدد   كددول ذةددن حل »اخلهللددو: 
ذال اا تعددداىل، صحلددد   كدددول ف مدددا بددد  اةندددا  صةدددو حل املعدددامسل بددد  

 نه  ا، ص وحل مبدا ادي ة دنه  اةنا  أل  كول اً ا حب وحل  ال  طاةي
اهلل   منها، فإل مرض فهلل    ع ، أص آهلل  فهلل    دريف اهلل د ، أص فطدي فهللد  
  هلص .. مل  َ  ي صمل   عاحلي، صمل  سنكر من حاة ، ص   ابب  س مند  مبدا 
ةددددددو أحىددددددن صأف ددددددب، صأحلددددددرو إىل اةددددددا صاةس ددددددو ، صأشدددددد   مبددددددا  مدددددد  

 .( 1)«ص رجل
اةددددنبس مددددن ح ددددث فعهللهددددا صةددددنه اخل دددداص صإل  انددددت تعددددهل اهللددددل 

صاةس هللي  ا إال أهنا من أاظد  مدا تنداص بد   احد  اة داص صاآدس را  اةدنبس 
صان دددراح اة ددد  ؛ ألل  ددداح ها ال  عدددرف اةددد    صال  وجددد  ةددد  اددد ص 
  دد هلل  باالنس ددال صاحل دد ، فبددمايفه  بددمايف اةطددن ة نددا ص حلدد ، ةددنةن ال تددراه 

 إال آع ً ا.
 سالمة القل  وال د  

 ل، مسوحلدف اهللدل  دسح حلهللدي اإلنىدال، صمدن ف سح اةدرصح صاة د
   ددددال اجسندددداو مبىدددد ال اة هللددددي أمددددرًا مطهللوبًددددا ةس   ددددو اةىددددعايفال حل 

 احل اال، فما ةي مبى ال اة هلليت
 

                              
 د.19/11شعي اإلميال ةهلل  ه ي   (1)
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 م سدا  القل   

 فعدن اةنعمدال بدن ب دن  جددي اا اند  حلداص: اعدت  آددوص اا 
 َل إ  للللللا الهسلللللد م لللللوة، إِا  للللللحت  لللللل  سلللللائ  »  دددددوص: 

 .( 1)«د  لسد سائ  الهسد  َل و ا القل الهسد، وإِا لس
فمدددىت مدددا آدددهلل  اة هللدددي مدددن مبىددد ات  ادددا  ح ددداال ط  ددد  حل اةددد ن ا 
صنهددر ذةددن اهللددل أحددواص  دداح   صجوا حدد  صفعاةدد  صأحلواةدد ، حلدداص شدد ت 

 د فهللها  إل حل اةد ن ا جند  مدن مل»اإلآسل ابدن ت م د    د  اا تعداىل: 
ة مدر باة هللدي أصحلدال  صحلداص بعد  اةعدا ف : إند « مل   فب جن  ا فرال

 «  .إل  ال أةب اهن  حل مثب ةنا إهن  ةبي ا ذ ط ي»أحلوص: 
اة هللددي فهددي: اخلهللطدد ، صاةسمددل، صاةسعهللددو ب ددن اا،  لصأمددا مبىدد ا

صاة دددددد ا، صاملنددددددال، صحلددددددد  ذ رةددددددا ابددددددن حلددددددد   اهوإ دددددد  حل  سابدددددد  مددددددد ا   
 . صنو يفةا ةنا بس رف:( 2)اةىاةك 

  وَل  ا  ناب ك  ة ال ل ة 
مددا تددم ره  ثددرال اخل هلَلطدد : فددامسس  اة هللددي مددن يففددال أنبددا  بددل فأمددا 

 يفل حىت  ىدويف  وجدي ةد  ت دسًسا صتبرحلًدا صمهًدا ص ًمدا، صجدعًبا، ص دسً ملدا 
 عجددهل اددن  هللدد  مددن ممندد  حلرنددا  اةىددو ، صإجدداا  م دداحل ، صاالشددس اص 
انهددا  دد  صبددأمو ة ، صت ىدد  فكددره حل أصيف دد  مطدداة ه  صإ ايفاهتدد  فمدداذا 

 اة ا  ا فرالت   ل من  ص 

                              
  صاه اة  ا ي صمىهلل . (1)
 د 957-1/951  م ا   اةىاةك  (2)
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، صيففعدددت مدددن نعمدددد ، ةدددنا ص ددد  جهلل دددت فهللطدددد  اةندددا  مدددن ن مدددد 
صأنهلةت مدن حمند ، صاطهللدت مدن من د ، صأحهللدت مدن  إ د ، صأصحلعدت مدن 
بهلل دد  صةددب  فدد  اةنددا  إال اةنددا ت  صاة دداب  اةنددافا حل أمددر اخلهللطدد : أل 
هللدداة  اةنددا  حل اخلددن  اهمعدد  صاهماادد  صاألا ددايف صاحلدد  صتعهللدد  اةعهللدد  

اةن    ، ص عهلا  حل اة ر صامل احال. فإل اجدطر إىل ذةدن، صاههايف ص 
 فاحلن  احلن  أل  واف ه  صة  ا اهللل أذاة .

  اني ا  ال منا 
صةددو حبددر ال آدداحب ةدد ، صةددو اة  ددر اةددني  ر  دد  مبدداة س اةعددامل،  
 مدددددا حل دددددب إل املددددد   أ  أمدددددواص املبددددداة س، فدددددس تدددددهلاص أمدددددوا  األمددددداي 

سسادددي برا  ددد   مددددا تسسادددي اةكددددسو اةكاذبددد ، صاخل ددداالل اة اطهللدددد  ت
باه ب ، صةي ب اا   ب نبس مه ن  فى ى  آبهلل  ، ص احي اام  
اةعهلل دد  أمان دد  حا مدد  حددوص اةعهللدد  صاإلميددال، صاةعمددب اةددني   ربدد  إىل اا 

 ص  ن   من جوا ه.
 فأماي ةنا إميال صنو  صحكم  صأماي أصةنن ف ع ص رص .

  ال  ا  ال عل  بوي  اهلل تعالى  
 صةنا أاظ  املبى ال اهللل اإلطس .

فهللددد س اهللدددل اة هللدددي أجدددر مدددن ذةدددن، صال أحلطدددا ةددد  ادددن م ددداحل  
صآددعايفت  مندد ، فإندد  إذا تعهللددو ب ددن اا ص هللدد  اا إىل مددا تعهللددو بدد ، صفاتدد  
حت  ب م  ويفه من اا اهل صجب، بسعهلل   ب دنه صاةسباتد  إىل آدواه، فدس 

 ن تعهللو ب  ص ب.اهللل ن     من اا ح ب، صال إىل ما أمهلل  مم
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 رابع ا  ال عام  
 صاملبى  ةهلل هللي من اةطعال نواال: 

مدا  بىد ه ةع ندد  صذاتد   احملرمدال آددوا   دال حمرًمدا حلددو  حلد ما  
اا  امل س  صاخلمر صاخلنهل در، أص حمرًمدا حلدو اةع دايف:  املىدرص  صامل  دوو 

 صاملنهوو.
سص، ما  بى ه ب د  ه، صتعد ي حد ه،  اإلآدراف حل احلدوال انا  

صاة ددد ا املبدددر  فإنددد   ث هللددد  ادددن اةطاادددال ص  ددد هلل  مبهلاصةددد  ممنددد  اة طنددد  
صحماصةسهددا حدددىت  ظبددر  دددا، فدددإذا نبددر  دددا شددد هلل  مبهلاصةدد  ت دددرفها صصحلا ددد  
جدددددر ةا، صاةسدددددأذي بث هللهدددددا صحلدددددوي اهلل ددددد  مدددددوايف اة دددددهوال، صطدددددر  جمدددددا ي 

ء شلل  ا مللا مللم قدمللا وعللا»اة دد طال صصآددعها صحل احلدد  ث امل ددهو : 
يمللا   قملي  لل  ، لللَّ  كلا  َل بللد حسلل  ابلي قدم لقملي ب نل ، ب

 .( 1)«لاعال  ل لث ل عام ، و لث ل  اب ، و لث لن س 
 خامس ا  ك  ة الن م  

فإندددد  مي ددددت اة هللددددي، ص ث ددددب اة دددد ل، ص  دددد ا اةوحلددددت ص ددددو    ثددددرال 
اة بهللددد  صاةكىدددب، صمنددد  املكدددرصه جدددً ا صمنددد  اة دددا   دددن اةندددافا ةهلل ددد ل، 

احلاج  إة د ، صندول أصص اةهلل دب أ د  صأنبدا  صأنبا اةنول ما  ال ان  ش ال
مددن  فددره، صنددول صآدد  اةنهددا  أنبددا مددن طرف دد ، ص هللمددا حلددرو اةنددول مددن 
اةطرف  حلب نبع ، ص ثر جر ه، صال آ ما نول اةع ر، صاةندول أصص اةنهدا  
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 إال ةىهرال.
 المحالظة على اللحة  -2

بدا  صألل اة  ل ةدو صآد هلل  اةعمدب اة داحل صأيفاتد ، فدإل ت و سد  صاحل
أل  اهلل ددد ، آددد  ب ةس   دددو صآدددا ب اةىدددعايفال صةدددنةن أفدددا اةرآدددوص 

اة    من أجب اةنع  صأنبعها صأل من جد عها صمل  ىدسثمرةا حل حت  دو 
يُمللا ك يلل  نعم للا  مو لل   ل: »آددعايفت  حل اةدد ا  ن م  ددول، ف دداص 

 .( 1)«مي الناس، اللحة وال  ا 
 صمن أة  اة واا  حل احلبا  اهللل اة   :

اةر اجدددددد  حل ددددددب األ ددددددب مب دددددد ا  صأحلددددددب ذةددددددن امل ددددددي اآددددددسعماص  -
 صاةى اح .
 من م كرًا صاآس    م كرًا. -
 ال تأ ب حىت دوع، فإيففاص اةطعال اهللل اةطعال يفا  حلاتب. -
ابسعددددددد  ادددددددن تنددددددداصص امل دددددددنعال صاملعهلل دددددددال صاحملبوندددددددال حلددددددد    -

 املىسطاع.
 ال تسهاصل حل نظاف  اةطعال، فاةطعال املهللو  آ  ال  نا . -
شددددددكول مددددددن مددددددرض فعاهدددددد  حل ددددددب اآددددددسب اة  صإذا أمكددددددن إذا  -

 املعاه  صاةس اصي باألش ا  اةط  ع   فس تهللجأ ةهللك ماص ال.
 اةنظاف  حل  ب شي  من أآ او اةىعايفال حل احل اال. -
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 احرص اهللل اةس هللي حل ااوا  اةن ي آوا  حل املىكن أص  نه. -
 إمجال اةنبس صاة ص ح انها: -1

يف ف ها احل و   صاةن ا ، ص  ن  ف ها حلابهلل   صاة ص ح ان اةنبس ا 
االآدددددسع ايف ملواجهددددد   دددددعاو احل ددددداال، ص كىددددد ها اةراحددددد  اةسامددددد  ملهلاصةددددد  

 األاماص.
فددإل املهللددب ط  عدد  ج هللددت اةددنبس اهلل هددا، فددس بدد  مددن ددداصإه، بأفددن 
حلى  من اةراح ، بإمجال اةنبس باةسبكر صاالن ىدا  ف مدا أحدب اا مدن 

 صال إفرا .مسا اة ن ا من  ن تبر   
فس م دددب اةدددنبس مدددا ال تط دددو تددد من ةطاحلسهدددا صتعو دددو ال سىددداو 

احلددد   ا مدددن ح هدددا اةدددني  ن  دددي مراااتددد  بددد ان ددراحها صآدددعايفهتا صةدددن
صا فدددددر، صةدددددو مدددددن صآدددددا ب يففدددددا ااددددد  صاحلدددددهلل، ص دددددرف اةنظدددددر ادددددن 

 امل اصف، صاالآسع ايف صاةسبرة ةهللمىس  ب.
عد    س د  أبدو ص هللل اا صآهلل  اهللل حمم  صاهللل  ة  ص د    أمج

 احلىن ابن اةب   د 
  

 


