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 املقدمة
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:

إإأل مإإن افيإإالو الففتعإإأل والصإإاخلال وال ف إإأل، وا إإال   فإإ ع علإإهلم ا مم
احلمتإإدة، واإإهل  لتإإو اللاإإهلة التإإف األ، وقلإإهلو  لتإإو هلإإهل  الع إإخلم  و إإهل 
ع سإل  الفهإإ  ا ال مإخل  انم إن   بإا  بإهلا  ا إل، مإن للمإى بإإو ال
ق ِّق مفاده و دفو   لو باُّ صعب، واقصف ب ا ِّ مجتا، واسلطخلع  ع ُيح

إإإإخل بإإإإخلع  إإإإاا ا لإإإإق اإإإإاه انلملإإإإأل، وَلمإإإإخل بإإإإخلع ب إإإإل  مإإإإن اللإإإإخلة  َلمم
  القدونو؛  حببلخل  ع نقف معو وهاخلال سف عأل؛ لعام هللا  ع  لاع اخل 

 وصلى هللا على نبتخل حممد وعلى آلو وصحبو وسل  

 الناشر
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 مَّةتعريف علو اهل
 اهلمَّة: 

إأل  إإ «ا  »مأيهلذة من  ، وا  : مخل   م بو مإن  مإفل لتحاعإا، وا مم
، فمن اللخلة من ق هلع مهملإو  البخلع أل على الاعا، وقهلصف بعلهل ل وساهل ل
عخللتأًل علهلم السمخلء، ومله  من ق هلع مهملإو هخلصإفة دنت إأل سإخلفلأل وإب  بإو 

  ا  سهل  الدرجخلال 
 وعلو اهلمَّة: 
مإإخل دوع اللهخل إإأل مإإن معإإخل  افمإإهلر، و لإإب انفاقإإب  إإهل اسلصإإ خلر 

السإإخلمتأل، واسلحرإإخلر مإإخل  إإهلد بإإو اانسإإخلع علإإد العطتإإأل، واالسإإل اخل  
بأوسخلط افمإهلر، و لإب ال خل إخلال، واللهإخلوع لإخل  ل إو، وبإا  مإخل   لإو 

 نن  سألو من غل امللخلعل وال اعلدادل بو 
 وعفم  ابن القت  رمحو هللا علهل ا ممأل فقخل : 

إإإأل  ال  ققإإإف » دوع هللا، وال قلعإإإهلمن علإإإو  - ي الإإإلا  –علإإهل ا مم
بتإإء سإهلاه، وال قف إى ب إله بإداًل ملإو، وال قبتإع ح مهإخل مإن هللا وهحفبإو 
وافحن  بإو والاإفو والسإفور واالبلهإخل  بإو بتإإءل مإن احل إهل  ا ستسإأل 

 « الاخلنتأل
إإأل العخللتإإأل علإإى ا مإإ  بخللطإإخللف العإإخل  علإإى الطتإإهلر، ال  ف إإى  فخل مم

إإأل بلممإإخل  لسإإخلهطه ، وال قصإإا  لتإإو الفإإخلال الإإم قصإإا  لإإته ، فإإ عم ا مم
بلممإإخل نملإإب هصإإدوخل الفإإخلال و علإإب بعإإدال  عإإن وصإإهل  الفإإخلال  لتهإإخل 

 من با ِّ م خلع 
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 تعريف دنو ِّ اهلمَّة
 أمَّا دنو  اهلمَّة: 

فهإهل  إعف الإإلا  عإن  لإإب انفاقإب العخللتإأل، وهصإإهلر افمإا عإإن 
ل  خلر التسإإل مإإن الارإإخللا، واسإإلع خلم القلتإإا مإإن بلإإهلا ال خل إإخلال، واسإإ

 العطخل خل واالعلداد بو، والف خل بأوسخلط افمهلر وص خللف خل 
والف إخل بخللإإدوع، والقعإإهلد  - ي الفاحإإأل  -و إهل بإإالي    إخلر الدعمإإأل 

 عن معخل  افمهلر 
 اهلمَّة نوعان:

ةةةة انةةةمان:  و بتإإإأل وبسإإإبتأل، فخللهل بتإإإأل  إإإإ مإإإخل و بإإإو هللا قعإإإخلا اهلمَّ
مإإإإا للعبإإإإد مإإإإ إإإإأل  و سإإإإاهل خل، و  إإإإن  ع قحلمإإإإإ وقحفعإإإإى  و وح ن علإإإإهل ِّ ا مم

وقحرتك، ف ع منمخل خل صإخلحبهخل وعإال اإخل صإخلرال بسإبتأل، و ع قفبهإخل و مهلهإخل 
ومل  للاإإإإب  لتهإإإإخل يبإإإإب وقرإإإإخلءلب، و إإإإإ    إإإإاا م إإإإا الإإإإابخلء وهإإإإهلمة 

 الاابفة وححسن ا لق وغل ذلي مممخل  هل معلهلم 
 هل  ابن اجلهلزي: مهللهلدة مع الدمإ،  ق وا ممأل
إإإأل مهللإإإهلدة مإإإع الدمإإإإ، و منإإإخل ققصإإإف » وهإإإد عإإإف  بخللإإإدلتا  عم ا مم

بعإإإهل ا مإإإ    بعإإإهل افوهإإإخلال، فإإإ ذا ح إإإب سإإإخلرال، ومإإإ  ر  إإإب   
ناسإإي عًإإمًا فسإإاِّ انإإلع ،  و بسإإاًل فخلجلإإأ  ا انهلفإإق، فلإإن قلإإخل  يإإلًا 

ومل  إَف   الم بطخلعلو، ولن  اهلقي يل   ال لعصتلو، فمن الاي  هبا علتو 
بام مفاد؟ ومن الاي  عفن علإو فمرإى باخللإدة  و ح إإ ب إفنل مإن 

 «  غفا و
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 أصناف الناس يف شأن اهلمَّة
هإإإ ، فمإإإله  مإإإن قسإإإمهل مهملإإإو، ومإإإله  مإإإن ماللإإإخلة   مهَِّ   لاإإإخلوال

قإإدنهل مهملإإو، ومإإله  مإإن  إإهل بإإ  بإإ     و  إإن ققسإإت  اللإإخلة    إإأع 
 ا ممأل  ا  ربعأل  صلخل :

عفوع  عم لإإإإد ه  هحإإإإدرة علإإإإى ع إإإإخلل  افمإإإإهلر، صإإإإلف  تإإإإ -األول
ولإإإإد ه    إإإإدافخل ومطخللإإإإب سإإإإخلمتأل، وعلإإإإد   مهمإإإإأل ع تمإإإإأل جعلهل إإإإخل   

ع تمإإ »لصتا  اه انطخللب واف دا ، و اا الصلف مإن  حسإممهلع 
  «ا ممأل

صإإإإإلف  لإإإإإد ه  هحإإإإإدرة علإإإإإى ع إإإإإخلل  افمإإإإإهلر، ول إإإإإله   -والثةةةةةاي
فمإإإإإهلر وصإإإإإ خللف خل  ب سإإإإإهلع ناهلسإإإإإه  فترإإإإإعهلع مهمإإإإإله    ساخلسإإإإإف ا

  «ص لي ا ممأل»ودنتخل خل، و اا الصلف من  حسممهلع 
صإلف لإت  لد إو هإدرة علإى معإخل  افمإهلر وع خللمهإخل،  -والثالث

لإإإق  إإإخل، فتًعإإإا مهملإإإو وسإإإعتو علإإإى  و تإإإعف  نإإإو ال  سإإإلطتعهخل و نإإإو مل عح
 هدر اسلعداده، و اا الصلف بصل  بلاسو، ملهلا ع    سلقو 

در على ع خلل  افمهلر، ول لو  ل إخل ف بأنإو صلف ال  ق -والرابع
و ع  إإ ب  «ف إإهلرًا»هإإهليع علتهإإخل،  لإإهلو  إإخل، و إإاا الصإإلف  حسإإمُّهلنو 

  «ملع ًمخل»فسم ِّو 
 االوا عن اهلمَّة

ال تصةةنرنَّ ت ةة     »هإإخل  عمإإف بإإن ا طإإخل  ر إإإ هللا علإإو:  -1
 « فإي مل أَر أاعَد عن امل رمات من صنر اهلم 
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إإأل مقدمإإأل »ري: وهإإخل  ممتإإخلد الإإد لهل  -2 مهملإإي فخلحا هإإخل، فإإ عم ا مم
اف تخلء، فمن صلحب لو مهملو وصدو فتهخل صلح لو مخل وراء ذلإي مإن 

 « افعمخل 
وهإإخل  ابإإن حبمإإخلع البسإإم: مإإن مل   إإن لإإو مهمإإأل  الم بطلإإو وففجإإو  -3

 عحدم من البهخلل ، وا ممأل اللبتلأل قبلغ صخلحبهخل الفقبأل العخللتأل 
علتي لعإخل  افمإهلر وبفالمهإخل، »رمحو هللا:  وهخل  اامخلم مخللي -4

خلا ُيإب معإخل  افمإهلر و  إفه ومإخل سإفم ملهإخل، فإ عم هللا قعإ واققِّ رذاللهإخل
 « اهخلساخلس
إإإإاًل رِّجلإإإإو   ال إإإإف  ومهُّإإإإو  »وهإإإإخل   محإإإإد الإإإإدرعإ:  -5  بإإإإن َرجح

ال ف خل، ومخل افرتهب اللخلة  الم   ا م ، مإن علإب مهملإو علإب رحقبلإو، وال 
 « حد   ال فتمخل ر تب لو مهملو  هلع  
 خل غالم ال   ن مهُّي مإخل »وهخل  عبد القخلدر اجلتالين ل المو:  -6

قأبا ومخل قتف  ومخل قلب  ومخل قل ح ومخل قس ن ومخل جتمع، بإاُّ  إاا 
 إ ُّ الإلا  والطبإع، فإأ ن  إ  القلإب؟   مهُّإي مإخل  مهمإي، فلإت ن مهُّإي 

 « ربي  عم وجا ومخل علده
اللاإإإهلة التإإإف األ ال قف إإإى مإإإن »رمحإإإو هللا:  وهإإإخل  ابإإإن القإإإت  -7

اف إإإتخلء  الم بأعال إإإخل و فرإإإلهخل و محإإإد خل عخلهبإإإأل، واللاإإإهلة الدنت إإإأل لإإإهلم 
 « حهل  الدنخلءاال، وققع علتهخل بمخل  قع الابخل  على افهاار

مإإن علإإب مهملإإو ويتإإعب ناسإإو، اقصإإف ب إإا ِّ »وهإإخل    ًرإإخل:  -8
 « لق رذ امجتا، ومن دنب مهملو و  ب ناسو، اقصف ب ا ِّ يح 
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لإامة بإا ِّ  حإد علإى حسإب هإدره ومهملإو و إف  » وهخل    ًرخل: -9

ناسو، فأ ف  اللخلة ناًسخل و عال إ  مهمإأًل، و رفعهإ  هإدرًا مإن لإامو    
 «.معففأل هللا وحمبلو والتهلو  ا لقخللو، واللهلدُّد  لتو لخل ُيبو و ف خله

 اه مام اإلسالم خبلق علو  اهلمَّة
إإإأل وحإإإهلم علتإإإو، وحإإإىم انسإإإلم  علإإإى ااسإإإالم بعلإإإاهةةة  َّ  هل ِّ ا مم

اللحل ِّإ ااا ا لق الطتب، ووجمهه   ا  ف إق ابلسإخلبو، وحإفل علإى 
قإإفبتله  علتإإو وقلهلعإإب ال إإخلال وافحخلد إإى الدالإإأل علإإى ذلإإي، وب إإفال 

 م خل ف ا لمخلم ااسالم بو، و  ن قهل تح ذلي   اللقخلط القتأل:
إِّالَّ العمإإا بمإإخل   ههللإإو قعإإخلا:  عم القإإفآع هإإفع بإإ  اا إإخلع و  -1

ا بِّالصَّةةةة بِّ  َق ِّ َوتَةَواَصةةةوب َب ا بِّةةةةا َاتِّ َوتَةَواَصةةةوب َِّ ل ةةةةوا الصَّةةةا  الَّةةةنِّيَن نَمن ةةةوا َوَعمِّ
[ والعما  هل ال خل فة انخلد أل لعلهل ِّ ا ممأل   اللا ؛ فنو  هل 3]العصف: 

اللحإإإإإفُّك  اجلإإإإإخلد الإإإإإاي قحبإإإإإا  فتإإإإإو الطخلهإإإإإخلال للحصإإإإإتا  ي ِّ غخل إإإإإأل مإإإإإن 
 ل خل خلال ا

 عم ااسإإالم حإإىم علإإى قفهتإإأل غخل إإخلال انسإإلم ، و إإاا  عإإالء  -2
  ممه  وارقاخلع اخل عن الدنخل خل، و يا اخل   ا معخل  افمهلر 

م  ل سب  رزاهه  عن  ف إق ال إدو ل عم ااسالم وجمو انس -3
والعما وانتإ   ملخلبب افرن حإ   عإفم اانسإخلع ناسإو و سإل   

ههإإ    انقخلبإإا  ا الرتفُّإإع عإإن مسإإألأل اللإإخلة مإإخل مل قإإدع عإإن غإإله، ووجم 
الرفورة  ا ذلي، وعفمفه   عم التد العلتخل يل  من التد السإالى    هإخل  

« :   ألن يأخةةن أكةةدب  كفلةة  فبةةأف ايفةةزم فبحلةة     مةةة اَ ةة
علةةظ رهةةريم فبفبعهةةا ي ةةفَّ ه خةةا و هةة  خةةال مةةن أن ينةةأل النةةاس 
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 .( 1)«أع وي أو منعوي
وملهإإإخل  نإإإو حإإإىم انسإإإلم  علإإإى الللإإإخلف    فعإإإا ا إإإلاال،  -4

واللسخلبق  ا معخل  افمهلر ورفتع انلخلز ، وعهلد   علإى اجلإد   العمإا 
إإأل ونتإإخلط    هإإخل  قعإإخلا:  ةةنب رَب ِّ  ةة ب والقتإإخلم بإإو امم َسةةابِّق وا إِّىَل َمنبرِّةةَرِن مِّ

َرب   ضِّ أ عِّدَّتب لِّلَّنِّيَن نَمن وا بِّاهللِّ َور س لِّ ِّ َوَ نَّةن َعربض َها َبَعربضِّ النََّما ِّ َواألب
 [ 21]احلد د: 

ةةةة ب َوَ نَّةةةةةن َعربض ةةةةَها وهإإإإخل  سإإإإبحخلنو:  ةةةةنب رَب ِّ   َوَسةةةةارِّع وا إِّىَل َمنبرِّةةةةَرِن مِّ
َربض  أ عِّدَّتب لِّلبم  َّقِّيَ   [ 133]آ  عمفاع:  النََّماَوات  َواألب

فتإإإو   إإإخل قفغتإإإب، انسإإإلم  بخلجلهإإإخلد ورغمإإإبه  ومنهةةةا أنةةة  أمةةةر  -5
ةةةةةةَ وِّ  واجلهإإإإإإخلد  هصإإإإإإى مفاقإإإإإإب العمإإإإإإا اجلإإإإإإخلد    هإإإإإإخل  قعإإإإإإخلا:  اَل َينب

ةةةد وَن يفِّ َسةةةفِّبزِّ هِّ  ةةةر  أ ووِّ المَّةةةَررِّ َوالبم حَلاهِّ َُبةب نَِّي  مِّ ةةةغب ةةةَن البم  ةةةد وَن مِّ البَقاعِّ
ةةةةة ةةةةةدِّيَن بِّةةةةَأمبَواهلِِّّ ب َوأَنةبر نِّ ةةةةةهِّ ب َفمَّةةةةَز ه  البم حَلاهِّ هِّ ب َعلَةةةةةظ بِّةةةةَأمبَواهلِِّّ ب َوأَنةبر نِّ

 [ 95]اللسخلء:  ...البَقاعِّدِّيَن َدرََ ًة 
وملهخل  عم ااسالم ذم اللهلاين وال سا، و مإف بخللبعإد عإن ا إم   -6

واللهإإهل واللعإإب، ونإإأ  بأقبخلعإإو عإإن بإإا ِّ  مإإفل ال فخللإإدًة قحفجإإى مإإن ورالإإو، 
و مإإإإف   بخللبعإإإإد عإإإإن ساخلسإإإإف افمإإإإهلر والرتفُّإإإإع عإإإإن الإإإإدنخل خل وا ق ِّإإإإفاال 

دنتخل  لًبخل لِّمخل  هل  جام و ع   و بقإى و يلإد،  ال و إهل اللعإت  والم د بخلل
 انقت    جلخلال اللعت  

وملهإإخل  عم ااسإإالم و إإع انسإإلم    مهل إإع هتإإخلدة البتإإف أل،  -7
                              

 رواه الب خلري  (1)
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إإإإإأل    ومحلهإإإإإ  قبعإإإإإخلال  إإإإإاه القتإإإإإخلدة، و   إإإإإاا غإإإإإفة  لإإإإإق علإإإإإهل ا مم
ناهلسإإإه ، وحاإإإم  إإإد د  إإإ  حإإإ   لحلإإإهلا ب إإإا  هلا ف إإإخل مإإإن ايإإإرتاو 

 عخل  ولما انتخلو الص
إإإإإو انسإإإإإلم  للإإإإإدعخلء، والإإإإإدعخلء بإإإإإخل    -8 وملهإإإإإخل  عم ااسإإإإإالم وجم

إإإأل  إإإأل، فبإإإو ق إإإهل الإإإلا  وقتإإإف  وقعلإإإهل ا مم ع إإإت   مإإإن  بإإإهلا  علإإإهل ِّ ا مم
وقلسإإإإخلمى، وذلإإإإي  عم الإإإإداعإ  إإإإأوي  ا رحبإإإإن  إإإإد د  لإإإإم  بإإإإو مجتإإإإع 

 حخلجخلقو، و سلع  بو   بخلفأل  مهلره 
ىم انسإإإلم  علإإإى يحلإإإق احلتإإإخلء، فنإإإو وملهإإإخل  عم ااسإإإالم حإإإ -9

إأل، وسإبب  ع إت  البلسإخلاخل، وذلإي  م هف مإن  ع إ  م إخل ف علإهل ِّ ا مم
فنإإإو  إإإدفع انإإإفء لللحل ِّإإإإ ب إإإا ِّ مجتإإإال حمبإإإهل ، والل ل ِّإإإإ عإإإن بإإإا ِّ هبإإإتح 

 م فوه 
إنَّ : »مإخل جإخلء   هإهل  اللإيب  -با ومن  غفاخل  - وملهخل -11

ةة  الع  ةةاس وي ةةري ال ثةةا ؤبم فةةإ ا ع ةةد أكةةدب  ف مةةد ه ه ُي 
ف ةةقَّ علةةظ بةةز ِّ منةةل  شعةة  أن ي ةةم  م أمَّةةا ال ثةةاؤب فإ ةةا هةةو مةةن 
ال ب انم فإ ا تثةا ب أكةدب  فلةادَّي مةا اسة  انم فةإنَّ أكةدب  إ ا 

 . ( 1)«اال "ها" ض ك من  ال ب ان
فخللعطإإخلة الإإاي ال   إإهلع عإإن مإإفنل  إإممة عصإإبتأل مهله إإأل لللتإإخلط 

إإأل، فإإال   الل إإخلي  الإإاي  إإهل  إإخل فة  مإإن  والعمإإا، و إإهل مإإن علإإهل ِّ  ا مم
 إإإإهلا ف الالإإإإهلر وال سإإإإا ومتإإإإا افعصإإإإخل   ا االسإإإإرتيخلء وا لإإإإهلد  ا 
الفاحإإإإأل وعإإإإمو  الإإإإلا  عإإإإن العمإإإإا واحلفبإإإإأل، وبإإإإا ذلإإإإي مإإإإن  إإإإعف 

                              
 رواه الب خلري  (1)
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إإإأل، ولإإإالي جعإإإا اللإإإيب  الل إإإخلي  مإإإن التإإإتطخلع،  ي ممإإإخل  ف إإإإ  ا مم
 التتطخلع 

إإإخل بإإإخلع العطإإإخلة بخلع ًإإإخل علإإإى ال تق إإإأل واللتإإإخلط بإإإخلع حق إإإخل علإإإى وَلمم
 العخل    ع ُيمد هللا، فعم العطخلة نعمأل 

إإأل بإإخلع  إخل بإإخلع الل إإخلي  دلتإإا  علإإى ال سإا والالإإهلر و إإعف ا مم وَلمم
 من افد   ع  فدمه انسل  عن ناسو مخل اسلطخلع 

 وبايملة:
فخلاسإإإإإإالم  يإإإإإإإ احلبتإإإإإإب د إإإإإإن العإإإإإإمة وال فامإإإإإإأل، ود إإإإإإن السإإإإإإمهل 

واالجلهإإإإإخلد، لإإإإإت  د إإإإإن بسإإإإإا و إإإإإهل  وذلمإإإإإأل  واالرقاإإإإإخلع، ود إإإإإن اجلإإإإإد ِّ 
ومس لأل، حىم على علهل ا ممأل ودعخل  لتو، وقلهلمعب م خل ف ا لمخلمو بو  

 بمخل ر  ب 
  م دنو ِّ اهلمَّة

إإإأل وقهلجتإإإو انسإإإلم   ا    مقخلبإإإا حإإإى ِّ ااسإإإالم علإإإى علإإإهل ِّ ا مم
إأل وحإإامر   ملإو، وبإإ م  إ   نإإو مسإإلي   ابلسإخلبو دإإده   ًرإخل ذمم دنإإهلم ا مم

دينء  ويحلإإإق  سإإإخله  وعمإإإا  مإإإفذو ، ال  لتإإإق بأ إإإا الارإإإا، وال  لب إإإإ 
من   ا اللبإا والعقإا، وقلهلمعإب   ًرإخل  سإخللتب القإفآع   اللحإا ف مإن 

  اا ا لق 
 نو ذمم سخلهطإ ا ممأل وصهلمر      بتع صهلرة، هخل  قعخلا: : فملهخل

 َنَةةاي  ني ةةبب َان  َواتبةةز  َعلَةةببهِّ ب نَةفَةةَأ الَّةةنِّ  نتَةبةب فَةَعةة   ال َّ َهةةا فَأَتةب نةب َِ مِّ اتِّنَةةا فَانبَنةةَل
َربضِّ َواتةَّفَةَع  َلَد إِّىَل األب َا َوَل ِّنَّ   َأخب َنا َلَرفَةعبَناي  خِّ ئةب َن البَناوِّيَن * َوَلوب شِّ َفَ اَن مِّ
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ة   يَةلبَهةثب  ر بب ةزب َعَلببة ِّ يَةلبَهةثب َأوب تَة ةب َ لِّةَك  َهَواي  َفَمثَةل    َبَمَثزِّ البَ لبة ِّ إِّنب َحبمِّ

ةةةر ونَ  ََ َلَعلَّه ةة ب يَة َةَر َّ َِّ البَقَصةةة مِّ الَّةةةنِّيَن َبةةنَّب وا بِّ يَاتِّنَةةةا فَاابص ةة  َمثَةةز  البَقةةوب
 [ 176، 175]افعفا : 

وملهإإإإإخل  نإإإإإو ذمم انلإإإإإخلفق  انل ل ِّاإإإإإ  عإإإإإن اجلهإإإإإخلد لسإإإإإقهلط مهمإإإإإله  
َوَ وهلخلعله  بخللدوع، فقإخل     إأ: :   الِّةفِّ َرض ةوا بِّةَأنب َي  ون ةوا َمةَع ا ب

 [ 87]اللهلبأل: 
ًِ َوَل ِّةنب َبةرَِّي ه  انبفَِّعةاَُةه  ب وهخل :  َوَلوب َأرَاد وا ا ب ر وَج أَلََعدُّوا َل   ع ةدَّ

 [ 46]اللهلبأل:  فَةثَفََّ ه  ب َواِّبَز ااةبع د وا َمَع البَقاعِّدِّينَ 
 نإإإو  إإإلع علإإإى الإإإا ن  إإإنيفوع احلتإإإخلة الإإإدنتخل علإإإى اليإإإفة،  وملهإإإخل

مههإإإإ  وغخل إإإإأل علمهإإإإ ، واعلإإإإهل  إإإإاا اا  إإإإخلر مإإإإن  سإإإإهل   و علهل:إإإإخل  بإإإإهل
إإأل، و نإإو قسإإاُّا ونإإمو   رتفإإع علإإو انإإنمن هإإخل  قعإإخلا:  إإأل ا مم م إإخل ف يسم

 يَا أَيةَُّها الَّنِّيَن نَمن وا َمةا َل  ة ب إَِّ ا اِّبةَز َل  ة   انبرِّةر وا يفِّ َسةفِّبزِّ هِّ اَّةااَةلب   ب
 ِِّ َبَةا َب ب   ب بِّا َربضِّ َأَرضِّ نةبَبا يفِّ  إِّىَل األب ِِّ الةدُّ َبَةا َب ةَرِِّ َفَمةا َم َةان  ا خِّ ةَن اخب نةبَبا مِّ الةدُّ

َرِِّ إِّالَّ َالِّبزل  خِّ  [ 38]اللهلبأل:  اخب
 نإإإإإو وصإإإإإَف التهإإإإإهلد الإإإإإا ن علمإإإإإهلا فلإإإإإ   عملإإإإإهلا بعلمهإإإإإ ،  وملهإإإإإخل

َِ ُث َّ ملَب َُيبمِّل وَهةو بمهه  بخلحلمخلر، فقخل  قعخلا:  رَا ا  َمَثز  الَّنِّيَن ح  ِّل وا ال ةَّوب
مِّ الَّنِّيَن َبةنَّب وا بِّ يَةاتِّ هِّ َوه   َرارًا بِّئبَد َمَثز  البَقوب َبَِّمارِّ َُيبمِّز  َأسب َبَمَثزِّ ا

َم الظَّالِّمِّيَ  دِّ  البَقوب  [ 5]اجلمعأل:  اَل يَةهب
 [ 91]افنعخلم:  َوع ل ِّمب   ب َما ملَب تَةعبَلم واوهخل  عله    ًرخل: 

 مظاهر دنو اهلمَّة
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 ة: لدنو اهلمَّ 
   حتخلقلخل م خل ف عد دة، وصهلر ب لة ملهخل:

 ال  اسز عن أدا  العفادات:   -1
إإإإأل  إإإإند ِّي الصإإإإالة بل خلهحإإإإال وقبإإإإخل نل وهلمإإإإأل رغبإإإإأل حخللإإإإو   فرإإإإعتف ا مم
بحإإإخل  انلإإإخلفق  الإإإا ن ال  قهلمإإإهلع  ا الصإإإالة  الم و إإإ  بحَسإإإخلا بمإإإخل 

ِِّ اَةةام وا ب َنةةاىَل َوإَِّ ا اَةةام وا إِّىَل الصَّةةوصإإاه  راإإ  عإإمم وجإإا بقهللإإو:  اَل
 [ 142]اللسخلء:  ية َرا  وَن النَّاسَ 

بمإإإإخل  نإإإإو  ل خلسإإإإا عإإإإن هتإإإإخلم اللتإإإإا و صإإإإالة  الإإإإهلقف و داء السإإإإلن 
 وفخلصأل  ذا فخلقلو 

 ال هرب من املنئولبة:  -2
و إإإإاا لإإإإو صإإإإهلر ب إإإإلة، ملهإإإإخل الل إإإإخلذ  وذلإإإإي ب  إإإإفة االعلإإإإااراال 

   لاإإ  إعتف واالحلًخل  ب  فة انتخلغا، وملهخل الل ا ا، حتإى ال
إإإإأل بإإإإخلللهفُّ ، و منإإإإخل   إإإإب  مإإإإن  راد البإإإإا  والعمإإإإا، وملهإإإإخل اللهإإإإهل ن  ا مم
وذلإإي بلهإإهل ن افمإإهلر  ب إإف مإإن الإإالزم، وع سإإو اللههل إإا و إإهل قعسإإل 
افمهلر ووهل لهخل، وباُّ  اه افمهلر دلتا  علإى دنإهل ِّ مهمإأل التإ غ ورغبلإو 

      خلر السالمأل واللهفُّ  من انس هللتأل 
 اق يف املظهرية ايوفا : اإلُر  -3

حتى  ت ا  عتف ا ممأل ناسإو بخلن إخل ف الاخلرغإأل فتعلإ  بإخلنلب  
وانفبإإإب العلخل إإإأل المالإإإدة، و هإإإل  ا لمخلًمإإإخل ببإإإلًا بإإإخلفمهلر التإإإ لتأل علإإإى 

 حسخل  افمهلر اجلهل ف أل احلقتقتأل 
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 االش نال مبا ال يعين واالنصراف عما يعين: -4

إإإأل  تإإإ ا ناسإإإو لإإإخل الفرإإإع  علتإإإو و إإإرتك مإإإخل  علتإإإو، بإإإأع  تف ا مم
نإإفاء واجلإإدا   تإإ ا ناسإإو بخللقتإإا والقإإخل  وب إإفة السإإنا ، وااب إإخلر مإإن ا

ال تبإإأل واللمتمإإأل فترإإتع بإإالي وهلإإو الإإاي  إإهل حتخلقإإو  وانإإماو والهلهإإهلع  
 ور ة مخللو 

 االهنماك يف الرتف:  -5
إأل، و تإ ا انإفء عإن  خلعإأل ربإو، و قإهلد  ا  و اا  هلرث  إعف ا مم

 و لخل  انفاقب العخللتأل  الرتخلع،
 يقول ال اعر: 

ومِّن صحهلر اال:مخلك   الرت  اللهلسُّإع   انكبإا وانتإخلر ، وب إفة 
 اللهلم وانبخلل أل   اللًما 

 األعمال:  االش نال بنراسف األمور وحمقرات -6
إإإإأل  عإإإإتغ بإإإإال  إإإإد  وال غخل إإإإأل، ال  إإإإ م علإإإإده و ال  فرإإإإعتف ا مم
 إإإ ا  الم العلخل إإإأل ل هإإإفه واللإإإأنُّق   ملبسإإإو، وقلمتإإإع سإإإتخلرقو، وملخلبعإإإأل 
 يبإإإخلر الاإإإن ِّ والف خل إإإأل، واجللإإإهلة   الطحفهإإإخلال وعلإإإى افرصإإإاأل و  إإإااء 

 اللخلة بخلللاحت  وانعخلبسخلال 
  االسرتسال مع األماي ال ا بة: -7

إإإإأل  هإإإإهل  انعإإإإخل  و عتإإإإق ان إإإإخلرم، و ف إإإإد اللًإإإإخلو،  فرإإإإعتف ا مم

ةةةَ  وَمةةةن  َفَمةةةن َهحَلةةةر اللَّةةةنَّات نَةةةاَل البم 
 

 
ََّ َعلَةةةظ البَةةةدِّ    َأَبةةة َّ َعلَةةةظ اللَّةةةنَّاتِّ َعةةة
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ول لإإو مإإع ذلإإي ال  سإإعى  لتهإإخل، وال  إإدُّ    لبهإإخل، وال  بإإا   سإإبخل  
 لصتلهخل و منخل   لاإ بخلفمخلين ال خلذبأل وافحالم انعسهللأل 

 ا ل نويف وال أ بز:  -8
إإإأل، ومهإإإخل آف لإإإخلع ومهإإإخل صإإإاأل بلتإإإد احلإإإ  ِّ عإإإدهل انبإإإخلالة  إإإعتف ا مم

إأل العخللتإأل وااراداال القهل إأل،  يطلقخلع، ال  سل  ملهإخل  الم   صإحخل  ا مم
 و مخل آيخلر ويتمأل   الدنتخل واليفة 

 ال  نُّر علظ ما ممظ وترك العمز: -9
إإأل   حسإإف علإإى مإإخل مرإإى مإإن ققصإإله، و سإإف    لفرإإعتف ا مم

ذلي  سفافخل  د ًدا فترتع بالي حخل فه ومسلقبلو بمخل  إخلع مخل إتو، 
  ( 1) أقتو انهلال وهد  خلع عمفه فتمخل ال فخللدة فتو، وال  خللا وراءهو 

 أسفاب ضعف اهلم  واحن اطها
لرإإعف ا مإإ  واهطخل هإإخل ودنهل ِّ إإخل  سإإبخل  ب إإلة، نإإابف ملهإإخل علإإى 

 وجو االيلصخلر:
 الوهن:  -1

 .( 2)«ك  الدنبا وبراهبة املوت: »و هل بمخل فسفه الليب 
 إإإأل، و إإإهل  صإإإا الل خلهإإإا  ا  مإإإخل حإإإب الإإإدنتخل: فهإإإهل ر ة بإإإا ِّ يطت

افرن، وسإإإإبب اسإإإإل  خلر التإإإإههلاال واالن مإإإإخلة   انلإإإإاماال والللإإإإخلف  

                              
 بخليلصخلر من بلخل  ا ممأل العخللتأل للتتخ حممد احلمد  (1)
 رواه  محد وصححو افلبخلين  (2)
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 على دار ال فور 

 أما براهبة املوت: 
ف مفة حب ِّ الدنتخل واحلإفل علإى ملخلعهإخل، مإع  ف إب اليإفة، ومهإخل 
إإإإأل العخللتإإإإأل ال قسإإإإ ن  صإإإإلهلاع ال  ارتهإإإإخلع، ووجهلدمهإإإإخل  حإإإإهلرث اجلإإإإس وا مم

 القلب اجلبخلع 
 مع سااط اهلمَّة:  و ود اإلننان يف ببئة أو جم -2

فخللبت إإأل الإإم لإإت  بخلانسإإخلع  إإخل دور  ببإإل     علإإهل ِّ مهملإإو  و سإإاهل خل 
واهطخل هخل، فقد ق إهلع سإبًبخل   قفهتإو وِّإهل ِّ مهملإو وقتإًتعو علإى  لإب 
انعإإإإخل  والع إإإإخلل ، وهإإإإد ق إإإإهلع سإإإإبًبخل   ع إإإإ  ذلإإإإي بخللبت إإإإأل بخلللسإإإإبأل 

ع بخلنإإب صإإخلحلأل منإإإخل اللبإإخلال وقفعإإفع و ع بخلنإإب سإإإت أل لللبإإخلال، فهإإإ،  
  عف ومخلال 

 ضعف الرتببة املن لبة أو فنادها:  -3
و إإاا السإإبب  يإإغُّ مإإن سإإخلبقو، وذلإإي فعم البتإإب  إإهل اندرسإإأل 

الهللإإد هبإإا  ع قحفب ِّتإإو اندرسإإأل  و البت إإأل و إإهل مإإد ن   خلافوا الإإم  إإرتيم فتهإإ
مخل مسإ هلالع عإن فسإخلده واهفافإو    لهلالد و   سحلهلبو انسلقت / بمخل  :

والبتإإإإب الإإإإاي  حإإإإفيم  والده علإإإإى انتهلعإإإإأل والإإإإرت  وااسإإإإفا  وا إإإإهل  
إأل،  و  رتبمإهلا  واجلس وا لع والامع ال   ن  ع  لتأ  والده على علإهل ِّ ا مم

 على معخل  افمهلر، والع   صحتح 
 االس حلابة للصوارف األسرية:  -4

إإإإإإإإع    مإإإإإإإإن زوجإإإإإإإإأل و والد، و اسإإإإإإإإل فاو قتإإإإإإإإق لاجلهإإإإإإإإد   اللهلسُّ
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مطخللبه ، فخللموجأل وافوالد هد   هلنهلع فللأًل للفجإا حتإى  صإدُّونو عإن 
العبخلدة وعن  لب العل  والسإعإ  ا انعإخل  و  لهلنإو عإن مإفاده، وذلإي 

َواعبَلم ةوا بسبب ب فة  لبخلو  و ا له  لو، و اا هإخل  ربلإخل عإم وجإا: 
َا َأمبَوال    ب َوَأوباَلد   َنةل َأ َّ  [ 28]افناخل :  ب  ب فِّ ةب

ْبَوا ِّ  ةة ب َوَأوباَلدِّب ةة ب وهإإخل  سإإبحخلنو:  ةةنب َأ يَةةا أَيةَُّهةةا الَّةةنِّيَن نَمن ةةوا إِّنَّ مِّ
َنر وه  ب   [ 14]الل خلبن:  َعد وًّا َل   ب فَاكب

 ال نز والر ور: -5
ومهخل عخللقخلع يطلاع، وال بدم للمفء من البعد علهمخل ف:مخل هخلقالع 

إإأل محإإ بخلع  إإخل، وهإإد هتإإا: للهمم م وك ةة  »ا ِّ مةةا لةة م أكةةد الدعَّةةة إال  لَّ
اهلةةوي  ي  نةة  الةةنلم وكةة  ال رايةةة أ  االب رةةا  مبةةا علبةة  وعةةدم 

فة يف االرتقا   « مر اح العحل  -الُر
 ص فة الف الي ومرافقة ساا   اهلمَّة:  -6

أمامةةك لبةةزل »الإإا ن بلمإإخل  إإ  اانسإإخلع جإإابهله  لإإته  وهإإخللهلا لإإو: 
والطبإإإإع  سإإإإفو مإإإإله ، وانإإإإفء  لإإإإأيف بعإإإإخلداال و يإإإإالو « دطويةةةةز  فارا ةةةة

جلتسو، وصححبأل  نالء قعحهلو انفء عإن مهملإو، وقح لتإو عإن عم لإو، ولإهل  
 بتلو وب   لب انعخل ، وهد هتا: 

 بثِر ال يارات لألاارب واألص اب:   -7
 فرإإإإهل  انبخلحإإإإخلال، وفتمإإإإخل ال  عإإإإهلد للاعإإإإأل  و و  إإإإدار الهلهإإإإب  

فخللإدة   الإإدنتخل واليإإفة، فهإإاا ممإإخل  صإف  اانسإإخلع عإإن  لإإب انعإإخل ، 

 وال جتلةةةةةةد إىل أهةةةةةةز  الةةةةةةدنايا
 

 فةةةةإنَّ خاللةةةةق النةةةةرها  ت عةةةةد  
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إ ا طةةال اسلةةد صةةار »و إإند ِّي  ا  إإتخلع عمإإفه، وصإإدو مإإن هإإخل : 

 « لل ب ان فب  نصب 
 م ابعة وسالز اإلعالم اهلاب ة:  -8

خلال و إف  العقإهل ، الم قح ب  ا م  و لق انهلا إب وقح بإب الطخلهإ
وقإإإمرع   اللإإإخلة ازدرَاء الإإإلا ، وقعمإإإق فإإإته  احلقإإإخلر الإإإااال والتإإإعهلر 
بخللدونتإإأل، وققإإهلد اللإإخلة  ا ا خلو إإأل، وققلإإا انإإفوءة والفجهللإإأل، وقإإند ِّي  ا 

 اهطخلط ا م  ودنهل ِّ خل 
 االحنراف يف فه  العقبدِ:  -9

 حإق ويخلصأل مسألأل القرخلء والقدر، وعإدم لقتإق اللهلبُّإا علإى هللا
لإإإإو، وعإإإإدم افيإإإإا بخلفسإإإإبخل ، فهإإإإاه مإإإإن  ع إإإإ  مح بطإإإإخلال ا مإإإإ   قهلبُّ
ومرعاخلال  العمال ، وهخلقالال ل ا ِّ محخلةل وقطلُّع  ا العلإهل، ومبإدالال 

واللقإإإإدُّم بخلالهإإإإدار ، واللتإإإإخلط بخللبطخللإإإإأل، والعلإإإإ  بخلجلهإإإإاللعإإإإم ِّ بخللإإإإا ، 
  والسقهلط
 مالكظة الناس وتقلبده  تقلبًدا أعمظ: -11

ب إإف ا لإإق ماف إإهلع، و إإ    ال الإإأل غإإخلرههلع، و إإ  وال  إإيم  ع  
إأل العلتإإأل،  قإإهل  ابإن القإإت  رمحإإو هللا:  فمإخل علإإى العبإإد »صإهلار  عإإن ا مم

مهملإإو واهاإإأل علإإد اللتإإبو   إإف مإإن عتإإخللفه و بلإإخلء جلسإإو، فل إإفه هخلصإإف، و 
لإإهل لتإإديلهلا جحإإف  إإب سإإل هلع حإإ   لتإإد  ، والسإإلهلك   إإن اإإ  وقق

 « معه  فحب  ع  ديا
  ق: الع -11
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فعم صإإإخلحبو ُيصإإإف مهملإإإو   حصإإإهل  معتإإإهلهو، فتلهتإإإو ذلإإإي عإإإن 
حإإب ِّ هللا ورسإإهللو، بمإإخل  عم العتإإق  لإإع القإإفار، و سإإلب انلإإخلم، وُيإإدث 
اجللإإهلع، و للإإف الإإد ن والإإدنتخل، وانإإخل  والعإإفن والإإلا ، و صإإل انلإإي 

 عبًدا فههل من  ههل   سبخل   عف ا م  واهطخل هخل 
 س فداد بالرأ : اإلعحلاب بالنرد واال -12

و إإإإاا آ إإإإأل اجلهإإإإا، ودلتإإإإا السإإإإاو ونقإإإإغ العقإإإإا،  لإإإإع انإإإإفء مإإإإن 
االسإإإلاخلدة مإإإن عقإإإهل  اليإإإف ن واالسإإإللخلرة بإإإكراله  وجتإإإخلرا  والع إإإ  
صإإإحتح، فخلنبخلل إإإأل   احلقإإإخلر الإإإلا  ققلإإإا الطمإإإهلو، وقحاقِّإإإد اانسإإإخلع 
ال قإإإأل بلاسإإإو، واسلتإإإخلرة مإإإن لإإإت    إإإاًل  إإإخل قإإإهلرد انهخللإإإي، وقح إإإ ِّ عإإإن 

 انعخل  
 الرتدُّد املنموم واالندفان ال الد:  -13

إإإإأل  وبالمهإإإإخل مإإإإامهلم  حتإإإإى  ند ِّ إإإإخلع  ا  إإإإعف العم إإإإأل ومإإإإهلال ا مم
 وصدو من هخل :

 اَند وال مع واي ع:  -14
إأل، وسإقهلط اجلإخله وانلملإأل، فخلحلخلسإد  وبلُّهخل من مهلجبخلال سقهلط ا مم
والطممخلع واجلتع ال قعلهل    م خلنأل، وال قفقاع  إ  ململإأل، ف:إ  دنت إإ 

 ا ممأل محهت  اللا  
 الننوب واملعاص :  -15

ةةةةةةةةةةةةةنب َ ا َع ِّ َةةةةةةةةةةةةةةن إ  َ ا ب نةةةةةةةةةةةةةَ  َ ا َر أ ن َف  
  

 
 فَةةةةةةةةةةةةةةةإنَّ فَنةةةةةةةةةةةةةةةاَد الةةةةةةةةةةةةةةةرَّأ ِّ أنب تَة َةةةةةةةةةةةةةةةةَردََّدا 
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و اا السبب جخلمع  ل إا ِّ مإخل مرإى، والإانهل  جتعإا صإخلحبهخل مإن 

إد  السالأل بعد  ع بخلع محهتمً خل فع   هلع من العلتمأل، وقهلرث الإاح ، وقحاسِّ
إ العبد ناسو، وبإاُّ  إاه  العقا، وقحا ِّب احلتخلء، وقحص  ِّف اللا ، وقحلسِّ

 افمهلر من   سبخل  دنهل ِّ ا م  واهطخل هخل 
 أسفاب االرتقا  باهلمَّة

إإإإأل، و إإإإإ     لإإإإخلك  سإإإإبخل  ب إإإإلة ووسإإإإخللا ملعإإإإد ِّدة لالرققإإإإخلء بخل مم
لأل ملهخل:احلقتقأل الهلجو اليف   فسبخل  اهطخلط ا ممأل    وفتمخل  لإ مجح

 الرتببة الص ب ة من افز الوالدين:  -1
فإإ عم الهللإإد الإإاي ُيإإفل والإإداه علإإى قفبتلإإو علإإى ا صإإخل  احلمتإإدة 
وافيإالو الاخل إإلأل، وا إال  ال ف إإأل مإع  بعإإخلده عإن مسإإخلو  افيإإالو 

إإإإأل، حمب إإإإخل  نعإإإإخل  افمإإإإهلر، ومإإإإفذو  الاعإإإإخل  ستتإإإإبُّ بإإإإ ذع هللا عإإإإخل  ا مم
 ملصًاخل ل خلرم افيالو، بخلرً خل لساخلسف افمهلر 

 راد  ع  عإإإف   يإإإف الهلالإإإد ن   ناإإإهلة افوالد فلتللبإإإع حإإإخل  ومةةةن 
سإإإلالخل الصإإإخلن الإإإا ن يفمجإإإهلا للإإإخل  فرإإإا افجتإإإخل ، وهإإإدممهلا للإإإخل   ع إإإ  
افبطخل ، فمن بإخلع وراء علإإ  بإن  ا  خللإب و سإخلمأل بإن ز إد وعبإد هللا 

ومإإن الإإاي صإإلع الب إإخلري وابإإن قتمتإإأل وابإإن القإإت  وغإإل  ؟ بإإن الإإمبل؟ 
  :  البخلء الع مخلء وافمهخلال الارلتخلال 

 و ود املربي األفنا  واملعلمي القدوِ:  -2
إإإإأل وححسإإإإن ا لإإإإق، و سلتإإإإعفوع ع إإإإ   الإإإإا ن  لمصإإإإاهلع بعلإإإإهل ِّ ا مم
انسإإإإ هللتأل و إإإإ خلمأل افمخلنإإإإأل، وُيفصإإإإهلع علإإإإى بإإإإى ِّ رحوو الللإإإإخلف  بإإإإ  
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ه  علإإى  لإإب انعإإخل  والرتفُّإإع عإإن الإإدنخل خل وعإإممة الإإلا  ل، وقإإفبت الاإإ 
 وههلة العم أل، و ني ِّفوع فته  بخللاعا هبا القهل  

3-  :  العل  والفصِا
إإأل، و ففإإع  خللبإإو عإإن حرإإتهل اللقلتإإد، و إإهلرث  فإإخللعل   صإإعد بخل مم
صخلحبو الاقو لفاقب افعمخل ؛ فتلمقإ فرهل  انبخلحخلال الم قتإ لو عإن 

د، و بصفه حبَِّتا  بلت  وقلبتسو علتو بإإ ُيإهل  بتلإو وبإ  مإخل يحلإق اللعبُّ 
 خل خل على  لب انعخل  والرتفع عن الدنلو، وُيىُّ 
 جماهدِ النرد وحماسف ها: -4
فبإدوع ذلإإي ال  لحقمإق  إإإء وال عطإهل انإإفء يطإهلة ل مإإخلم و إإاا  

ةةةدِّيَةنةَّه  هإإإخل  ربلإإإخل عإإإم وجإإإا:   ب س ةةةفة َلَنا َوإِّنَّ َه َوالَّةةةنِّيَن َ اَهةةةد وا فِّبنَةةةا لَنَةهب
نِّيَ  نِّ  [ 69]العل بهلال:  َلَمَع البم  ب

وال  إإيم  عم هخل إإدة الإإلا  وحفمخل:إإخل مإإن بعإإهل ملإإاماوخل ورغبخلوإإخل 
وعهلالإإإإد خل، و لمامهإإإإخل بأعمإإإإخل  للإإإإخل  جهإإإإًدا ومتإإإإقمأل، وحمخلسإإإإبلهخل علإإإإى 

 بعإى اللقصل، و يا خل بخلجلد ِّ واحلمم، ال  يم  عم  اا  قهل ِّي اارادة، و 
 على العم أل  قهل  التخلعف: 

 إرادِ اخخِر و عز اهلموم تًّا واكًدا:  -5
مِّنل هإإإإخل  قعإإإإخلا:  ةةةةَو م ةةةةغب ةةةةَرَِ َوَسةةةةَعظ هَلَةةةةا َسةةةةعببَةَها َوه  خِّ َوَمةةةةنب َأرَاَد اخب
 [ 19]ااسفاء:   ب َم ب  ورًافَأ ولَئَِّك َباَن َسعببة ه  

ْ هةةةةةةةةةةا  ويف َامةةةةةةةةةةع أهةةةةةةةةةةَوا  النر ةةةةةةةةةةوسِّ اع َ ا
 

 
 ويف نَبلَهةةةةةةةةةةةةا َمةةةةةةةةةةةةا َت ةةةةةةةةةةةة ه    ل  َسةةةةةةةةةةةةرمد   
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مةةةن بانةةة  اخخةةةِر تةةة    عةةةز ه ُنةةةاي يف الفةةة م : »وهإإإخل  

ومجةةع لةة   لةة م وأت ةة  الةةدنبا وهةة  راُمةةةم ومةةن بانةة  الةةدنبا تةة   
 عز ه فقري بي عبنب م وفرق علب   ل م ومل يأت  من الدنبا إال مةا 

 .( 1)«ادر ل 
 تنبُّر املوت واصر األمز:  -6

إإإإأل، و بعإإإإى اجلإإإإد واالجلهإإإإخلد، و إإإإدفع  ا العمإإإإا فهإإإإاا  حإإإإ هلهظ ا مم
لآليإإإفة، واللًإإإخل  عإإإن دار ال إإإفور وجتد إإإد اللهلبإإإأل و  قإإإخل  العإإإمم علإإإى 

 االسلقخلمأل     قهل  ابن القت  رمحو هللا: 
مإن  -وملو قابف انهلال واالسلعداد لو -صدو اللأ ُّب للقخلء هللا»

، ف عم من اسإلعدم للقإخلء  ناع مخل   هلع للعبد و بل و   حصهل  اسلقخلملو
هللا انقطع هلبو عن الدنتخل ومخل فتهإخل ومطخللبهإخل، و إدال مإن ناسإو نإلاع 
التإإإههلاال، و يبإإإب هلبإإإو  ا هللا وع اإإإب مهملإإإو علإإإى هللا وعلإإإى حمبلإإإو 

حديب مهمإأل  يإف  وعلهلًمإخل  يإف، وولإد والدة  يإف  لو   خلر مف خلقو واس
لإإدار أل جسإإمو  ا  إإاه اق إإهلع نسإإبأل هلبإإو فتهإإخل  ا الإإدار اليإإفة بلسإإب

  إ بعد  ع بخلع   بطن  م ِّو     
 الدعا  الصادق واالل حلا  إىل ه:  -7

فهإإهل انسإإ هل  وحإإده  ع  قإإهل ِّي  رادقلإإخل، و علإإإ مهمللإإخل و ففإإع درجخلقلإإخل 
:    وبخللدعخلء قتف  اللا  وقعلهل ا ممأل، و اا بخلع من دعخلء الليب 

 .( 2)«عفادتك الله  أعين ِّ علظ  ِّبرك وش  رك وك نن»
                              

 رواه الرتماي وصححو افلبخلين  (1)
 رواه  بهل داود وصححو اللهلوي  (2)
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 ارا ِ القرنن ال رمي وتدبري: -8
فهإإإهل  هإإإدي للإإإم  إإإإ  هإإإهلم، و إإإدفع  ا ال مإإإخلالال، وُيإإإىُّ علإإإى 
الارإإإإخللا، و إإإإدعهل  ا بإإإإا ِّ مجتإإإإا، و إإإإهل الإإإإاي  ف إإإإف العإإإإمال  و علإإإإإ 
ا مإإ ، و قإإهلي ا اراداال، وُياإإم اللاإإهلة علإإى العمإإا اللإإخلفع والسإإإعإ 

اإإخل عإإإن حمقإإفاال افعمإإإخل   ان مإإف، و طهإإإف اللاإإهلة مإإإن الإإدنخل خل، و لإإإأ 
وساخلسف افمهلر، و هل الاي جعا مإن رعإخلة ال إل  هإخلدة افمإ  فلتإفوا 

ًمفوا العل  واحل مأل قاًلًا   العد ، وهرهلا على ال ل ، وف
 ال  وُّل عن الفبئة املثف ة للهم :  -9

فعلى انفء  ع  هًف البت إأل الإم قإدعهله  ا ال سإا وا مإهل  و   إخلر 
لإإإو، وقلحإإإفر مإإإن سإإإلطخلع قأيل إإإخل، وقإإإلع  بافصإإإأل الإإإدوع حإإإ  قعلإإإهل مهم 

، وقلهلحإإإد الرته ِّإإإإ  ا انطخللإإإب العخللتإإإأل حتإإإى  لمإإإع هلبإإإو، و للإإإ    لإإإو
 مم ههل انعخل  مهملو، وقلهلجو بصدو وع

 مصاكفة أوو اهلم  العالبة:  -11
إأل  و اا السبب  يإغُّ مإن سإخلبقو، و إهل مإن   ع إ  مإخل  بعإى ا مم

  الإإإإإلا ، وذلإإإإإي فعم بإإإإإام هإإإإإف ن بخلنقإإإإإخلرع و إإإإإفا افيإإإإإالو الففتعإإإإإأل 
 قلإإإدي، وانإإإفء مهللإإإع لحخلبإإإخلة مإإإن حهللإإإو،  إإإد د اللإإإأيف لإإإن  صإإإخلحبو، 

 هبهل  على ال لة والللخلف  وممامحأل اليف ن 
 بإإي هإإهل معإإخل  افمإإهلر، وال  لإإهلاى ووجإهلد الصإإخلحب، الإإاي  إإفي

مهإ     ققإدهل مإخل  لحإي اللهلفتإق، و علإهل دخلحإي دخلًحإخل   صإًتخل لإو،
  وصإإهللي  ا القمإإأل وبلإإهلا انعإإخل   و إإاا  اسإإف للإإخل هإإهل  ابإإن مسإإعهلد 

اعلهلوا الفجا لن  صخلحب، ف منخل  صخلحب الفجا من »ر إ هللا علو: 
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 «  هل م لو

مإإخل  عطإإإ ع بإإد بعإإد »و قإإهل  عمإإف بإإن ا طإإخل  ر إإإ  هللا علإإو: 
ااسالم يلًا مإن    صإخلن فإ ذا ر    حإدب  ود ا مإن  يتإو فلتلمسإي 

  «بو

إإإإأل   اللسإإإإخلبق  ا  و ذا  ردال  ع قعإإإإف   يإإإإف الصإإإإحبأل العخللتإإإإأل ا مم
همإب لتلإأل » ا لاال، فلأمما مخل هخللإو حممإد بإن علإإ السإلمإ رمحإو هللا:

سحفًا ليا اللهلبأل على ابن افيفم، فهلجدال هد سإبق  ياليإهلع هخلرلًإخل، 
 « ومل قدرب  اللهلبأل  ا العصف

 :إدامة النظر يف سِا النيب  -11
 رادًة و عال إإ  مهمإإأل، وحتخلقإإو فهإإهل  هإإهل  اللإإخلة عم إإأًل و ع مهإإ   

 م أل ملت أل بخلنهلاهف وافحداث الم قبعى علهلم ا ممأل وقهلهظ الع
مإإإن  راد يإإإل اليإإإفة وح مإإإأل الإإإدنتخل » قإإإهل  ابإإإن حإإإمم رمحإإإو هللا: 

وعإإإإد  السإإإإلة، واالحلإإإإهلاء علإإإإى حمخلسإإإإن افيإإإإالو بلهإإإإخل، واسإإإإلحقخلو 
ولتسإإإإلعما  يالهإإإإو  الارإإإإخللا بأسإإإإف خل؛ فلتقلإإإإدِّ لحمإإإإد رسإإإإهل  هللا 

 « وسله مخل  م لو
 م العة أخفار النلف وارا ِ ساه : -12
نهلا علتإإو مإإن اجلإإد ِّ واللتإإخلط،  قإإهل  ابإإن والل إإف   قإإفامجه  ومإإخل بإإخل 

 أنةةةةةةةةةةَ  يف النَّةةةةةةةةةةاس تة َقةةةةةةةةةةاس
 

 بالةةةةةةةةةةن  اخةةةةةةةةةةرَتت َخلِّةةةةةةةةةةبال 
ةةةةةةةَ   األخبَةةةةةةةار َتعلةةةةةةةو   فاصب

 
 وتَنةةةةةةةةةةةةةةةز  ِّبةةةةةةةةةةةةةةةًرا مَجةةةةةةةةةةةةةةةبال 

ةةةةةةةةةز ت ن ةةةةةةةةةو   ص ةةةةةةةةة فة ا َامِّ
 

بةةةةةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةةةةةةوال   مةةةةةةةةةةةةةةةن ي غاخِّ
 



 

 27 ة .. طريقك إىل القمةعلو اهلم
 

فسإإإبتا  خللإإإب ال مإإإخل  اال إإإالع علإإإى ال لإإإب   »اجلإإإهلزي رمحإإإو هللا: 
ف نإإإو  إإإف  مإإإن علإإإهلم القإإإهلم وعلإإإهل ِّ مهمهإإإ ، مإإإخل  تإإإحا يإإإخل فه، وُيإإإفك 

 «  عم لو للًد
وعلإإإت   لالح إإإأل سإإإل السإإإلف ومطخللعإإإأل قصإإإخلنتاه  »مث  قإإإهل : 

 « رحي أل    و يبخلر  ، فخلالسل  خلر من مطخللعأل بحلبه 
فخلسلادال بخللل ف فتهخل من مالح أل »   مث  حب  مثفة ذلي فتقهل : 

سإإل القإإهلم وهإإدر مهمهإإ  وحا هإإإ  وعبإإخلداو  وغفالإإب علإإهلمه  مإإإخل ال 
 «  عففو من مل  طخللع

اعرتاف ال خَ بقصور تَّ   وأن  ال بةد لة  أن ي ورهةا  -13
 ويعلو خا: 

ر مهملإإإو ال   إإإن  ع و إإإاا  مإإإف  ال بإإإدم ملإإإو، فمإإإن مل  عإإإرت  بقصإإإهل 
ُيإإخلو    قطهل ف إإخل واالرققإإخلء اإإخل، مث ال بإإدم  ع  علقإإد  نإإو هإإخلدر  علإإى  ع 
  هلع من   ا ا ممأل العخللتإأل، وبإدوع  إا ن افمإف ن ال   إن  ع  لقإدمم 

 انفء  و عطهل يطهلاال صحتحأل 
 اَرص علظ حصبز ال ماالت وال  ويق إىل املعرفة: -14

اجلهإإإا،  و بإإإخلع هخلنًعإإإخل حبخللإإإو ومإإإخل  إإإهل فمإإإن اسإإإلهل  علإإإده العلإإإ  و 
علتإإو؛ مل قفقإإقِّ مهملإإو ومل ُيإإفل علإإى علهل ِّ إإخل واالرققإإخلء اإإخل  ا اففرإإا، 

 ع ناسإإإ قهلاهإإأل، و :إإخل مل » قإإهل  عمإإف بإإن عبإإد العم إإم ر إإإ هللا علإإو: 
قحع  من الدنتخل  تً خل  ال قخلهب  ا مخل  هل  فرإا ملإو، فلمإخل  حعطتإب مإخل 

 « ب  ا مخل  هل  فرا ملو     ع  اجللألال  فرا ملو   الدنتخل؛ قخله
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و قإإإإهل  ابإإإإن حًإإإإف رمحإإإإو هللا واصإإإإًاخل حإإإإخل  اامإإإإخلم جإإإإال  الإإإإد ن 

مخل ر  إب  حإًدا مممإن لقتلإو  حإفل علإى لصإتا الاخللإدة ملإو، »البلقت : 
حبتى  نو بخلع  ذا  إفو ِّعإو  إإء مل   إن  عففإو ال  قإف وال  هإد  وال 

م إإبع علإإى اال إإل خل ،  لإإخلم حإإ   قإإف علتإإو وُيا إإو، و إإهل علإإى  إإاا 
 ا إ « حمبع للعل  حق  ا بأل

حديةةةد األهةةةداف ومراعةةةاِ األولويةةةات واإلعةةةداد ايبةةةد  -15
 للوصول إلبها:

وذلإإي فعم اانسإإخلع  ذا مل ُيإإإد ِّد اف إإدا  الإإإم  ف إإد لقتقهإإإخل ومل 
 قإإإإإدم مإإإإإخل حقُّإإإإإو اللقإإإإإدهل، ومل  فسإإإإإ  للاسإإإإإو  حفهًإإإإإخل للهلصإإإإإهل   ا  إإإإإاه 

ا ذلإإي ستصإإخل  بخلنلإإا والفقخلبإإأل وال سإإا، وبلُّهإإخل اف إإدا ،  ذا مل  اعإإ
   تخلء م بطأل للهم  مرعاأل  خل 

 الفعد عن الرتف والنعب : -16
وذلي فعم االن مخلة   اللعت  واللقلُّب   الرت ، واال:مإخلك    

اللإإإااال  تإإإ ا اانسإإإخلع عإإإن  لإإإب انعإإإخل ، و سإإإد علتإإإو  ف إإإق ا إإإد، 
إإإأل وحقإإإخلرة التإإإأع، و  الع إإإ  صإإإحتح، فخللبعإإإد عإإإن و إإإهلرث  إإإعف ا مم

إأل العخللتإأل  الرت  واللًخل  عن اللعت   ع  على بلهلا العم وابلسخل  ا مم
 والطمهلو  ا معخل  افمهلر 

النظر إىل من هو أعلظ يف الرمةالزم وإىل مةا هةو أسةرز  -17
 يف أمور الدنبا:

إإإإأل العخللتإإإإأل واللهإإإإهلن  ا  لإإإإب   فهإإإإاا مإإإإن وسإإإإخللا ابلسإإإإخل  ا مم
 ذا علمب فال قا ف   ب فة من دونإي مإن »هتا:  معخل  افمهلر، وهد
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 « اجلهخل ، ول ن ان ف  ا من فهلهي من العلمخلء
وذلإإإي فعم اانسإإإخلع  ذا ن إإإف  ا مإإإن  إإإهل  علإإإى ملإإإو   الارإإإخللا 
دفعإإإو ذلإإإي  ا اهللخللهإإإخل واجلهإإإد    لبهإإإخل، ومل  إإإفن مإإإن انلخلهإإإب  الم 

 خل بأعال خل ومل  قف علد فرتلأل  الم و لب الم خلدة فته
 اس  عار املنئولبة: -18

إإإإأل و قهل ِّ هإإإإخل و قإإإإهلد  ا الللإإإإخلف    ا إإإإلاال،  و إإإإاا ممإإإإخل  بعإإإإى ا مم
و عإإا اانسإإخلع  بإإا  بإإام مإإخل   وسإإعو ومقإإدوره، و إإلههل بخللهلاجبإإخلال 
من غل قفدُّد  و  حًخلم، وال عللق افعاار لللهف  من انس هللتأل، هخل  

« :  (1)«بل   رانم وبل   منئول  عن رعب. 
ْن بي ال خَ وتَّ  : -19  ال نافد وال نا

لإو و طهل ِّر إخل  ع   ل ِّإف ناسإو بأعمإخل   فعلى من  ف إد  ع  فققإإ امم
جد دة غل الم اعلخلد خل، و إاا بإدوره علإق نهلًعإخل مإن اللحإد ِّي بدايلإو 
ادخلز  اه افعمإخل  اجلد إدة، بمإخل  نإو اإاا العمإا اسإل خلر مهملإو وحإفك 

مخل ، ودفع عإن ناسإو انلإا والتإأة اللإا ن هإد  رادقو ههل مم د من افع
  حصخل  امخل نلتًأل ق فار افعمخل  التهلمتأل 

 ا ن هاْ الررص اليت تعرض علبك:  -21
فإإإ عم الاإإإفل مثتلإإإأل، وفهلاوإإإخل ال  عإإإهلن، وانلهخلز إإإخل دلتإإإا علإإإى اجلإإإد 
إأل  قإهل   واحلمم، ووستلأل للحس  افيالو وققهل لهخل والم ملهإخل علإهل ا مم

 التخلعف: 
                              

 ملاق علتو  (1)
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ةةةةةةةةةةةةةةةوَ  ةَ َصةةةةةةةةةةةةةةةرب الر   رِّ ادِّ بَةةةةةةةةةةةةةةة  اَهةةةةةةةةةةةةةةةوتةَ فَ  رب نَ اكب
 

 
 رصلر ةةةةةةةةةةةةةةةةا زِّ ببةةةةةةةةةةةةةةةة نةَ يفِّ    ِّ العِّةةةةةةةةةةةةةةةة وغ  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةفة  فةَ  

 اُ نام األواات:  -21 
فإإإإ عم الهلهإإإإب  إإإإهل ر ة مإإإإخل  اانسإإإإخلع، و إإإإتخلعو  إإإإتخلع ل نسإإإإخلع، 
وحا و واسل مخلره   اناتد اللخلفع من  ع   احلاظ و حسن االسإل مخلر 

د  فإإدعِّ الفاحإإأل فإإ ع بلإإب حف ًصإإخل  يإإإ ا نسإإل  علإإى  ع   إإهلع لإإي هإإ
جخلنبًإإخل، واجعإإا بتلإإي وبإإ  اللهإإهل واللعإإب حخلجبًإإخل، فخللعخلهإإا مإإن  قإإد ِّر 
هتمإإإإأل وهلإإإإو حإإإإقم هإإإإدره، وال  ل إإإإاه وعإإإإخلء ففإإإإ  اف إإإإتخلء، فخلفناإإإإخلة 

 معدودة، والهلهب حمدود، ومخل فخلال من الممن ال  عهلد 
 ال وبز علظ ه مع األخن باألسفاب: -22

إإو القلإإب  ا هللا قعإإخلا و  اسإإلمداد العإإهلع ملإإو واالعلمإإخلد علتإإو فلهلجم
وحإإإده والقتإإإخلم بخلفسإإإبخل  انإإإأمهلر اإإإخل حإإإخل  العمإإإا، سإإإبب   حصإإإهل  
انفاد ودفع ان فوه، وال   اإ  حدمهخل، با ال بد ملهمخل مًعخل، و اا  إهل 
اللهلبإإإا احلقتقإإإإ علإإإى هللا، ومإإإخل بإإإا   حإإإد جهإإإده، وسإإإعى   افمإإإهلر 

هلااإإخل؛  الم و درك مقصإإهلده، اللخلفعإإأل، واسإإلعخلع بإإخلهلل، و قإإى افمإإهلر مإإن  ب
 وحقمق ملخله بلمو  و بعرو 

 النالمة من النرور ومن املفالنة يف اك قار النرد: -23
إأل  وذلي فعم ال فور واحلقخلر اللا  من  ع    سإبخل  سإقهلط ا مم
إأل وهإهلمة اارادة،  ممإخل  ودنهل ِّ خل، بمخل  عم السالمأل ملهمخل من  ع   علإهل ا مم

حبو ُيلقإإإإإف بإإإإإام مإإإإإن عإإإإإداه، و رتفمإإإإإع عإإإإإن ااصإإإإإ خلء ال إإإإإفور فإإإإإ عم صإإإإإخل
لللصإإتحأل واالسإإلمخلع  ا آراء اليإإف ن و سإإلبد بف  إإو، وال  سإإلاتد مإإن 
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جتإإخلر  غإإله، و ممإإخل احلقإإخلر الإإلا  ف نإإو ُيطإإ  الإإلا  و سإإلب اارادة 
 و اقد افما و قلا ال قأل بخلللا  و سخلعده على ال سا وا مهل  

 أن  اهلفوط باهلمَّة وتمببعها: االب عاد عن بز ِّ ما من ش -24
إإإإإأل  لإإإإإأل مإإإإإن افسإإإإإبخل  الإإإإإم قإإإإإند ِّي  ا اهطإإإإإخلط ا مم وهإإإإإد ذبفنإإإإإخل مجح
ودنهل ِّ خل، وال  ي  ع قال   اه افسبخل  واالبلعإخلد علهإخل والعمإا علإى 

   خلد ع سهخل،  هل  دع افدو أل و ههلا خل 
 تقوى ه تعاىل وطاع  : -25

هللا  إإإإ العإإإدمة   و إإإاا السإإإبب جإإإخلمع  ل إإإا ِّ مإإإخل مرإإإى، فلقإإإهل  
إإإخلال، و إإإإإ مبعإإإى القإإإإهلة ومعإإإفا  السإإإإمهل ِّ  ا  التإإإدالد والعإإإإهلع   انلمم
السإإمخلء، و إإإ الإإم قح ب ِّإإب افهإإدام   انمالإإق، وقإإفب  القلإإهل    الاإإ ، 

 وققا  اللا  ههل معخل  افمهلر وقهلرث الطمأنتلأل والس تلأل 
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 ن كباِ النلف ا ج للهمَّة العالبة م

الخل مإن منإخلذ  ع تمإأل وهمإ  عخللتإأل    إ  العلإهلم مل  ا حتإخلة سإل
، فلإإ  قإإفَن بخللإإدوع قإإب هلإإهلا  بخلنعإإخل  وا إإلخلهب للإإار والاإإفوع، قعل

إأل و قإدو زنإد خل و مبإإ  وار إخل، و بعإى   بًدا، وسل  نالء ممخل  بعإى ا مم
   اللاهلة رحوو انرإ ِّ على آيخلر   والل لُّق بأيالهه  

قتإإ بعلإهل ِّ مهمإأل سإلالخل، وقعلإن عإن لقد حاا قخلرعلإخل لهلاهإف رالعإأل 
ن إإفو  العمتقإإأل  ا حقإإخللق اف إإتخلء، وقسإإخلمته  عإإن ان هف إإأل اجلهلفإإخلء، 
وقففعه  عن ساخلسف افمإهلر ودنخل إخل اففعإخل ، واعلإماز   بخلنلمإخلله   ا 
 إإاا الإإد ن    و إإخل  إإإ   إإخلراال سإإف عأل مإإن حتإإخلة القإإهلم نسإإهلههخل علمهإإخل 

 لفك ناهلسلخل للسل    ف قه  
 ة النلف يف طل  العل علو تَّ 

هلإإإب  نإإإخل هحإإإبهل رسإإإهل  هللا » قإإإهل  ابإإإن عبإإإخلة ر إإإإ هللا علإإإو: 
، فإ :  التإهلم  لفجا من افنصإخلر:  لإ   فللسإأ   صإحخل  رسإهل  هللا 

ب إإل، فقإإخل : وا عًبًإإخل لإإي  إإخل ابإإن عبإإخلة،  قإإف  اللإإخلة  القإإفوع  لتإإي 
 من فته ؟ و  اللخلة من  صحخل  رسهل  هللا 

، و ع   هبلإإإب  سإإإأ   صإإإحخل  رسإإإهل  هللا هإإإخل : فرتبإإإب ذاك، و 
بإإخلع  بل إإ  احلإإد ى عإإن الفجإإا فإإكا بخلبإإو و إإهل هخللإإا، فأقهلسإإد ردالإإإ 
على بخلبو،  ساإ الف ح علإإ مإن الإرتا ، فت إف  فإلاين فتقإهل :  إخل ابإن 
ع  رسهل  هللا، مإخل جإخلء بإي؟  إال  رسإلب   م فكقتإي؟ فإأههل : ال،  نإخل 

  حقُّ  ع آقتي، فأسألو عن احلد ى 
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ش  إإاا الفجإإا افنصإإخلري حإإ  رآين وهإإد اجلمإإع اللإإخلة حإإهل  فعإإخل
 «  سألهلين فتقهل :  اا الا  بخلع  عقا م 

وهتا للتعيب: من   ن لي  إاا العلإ  بلإو؟ هإخل : بلاإإ االعلمإخلد، 
 والسل   البالد، وصهل بصهل احلمخلر، وب هلر بب هلر ال فا  

 و  مإإإخل رحلإإإب  همإإإب سإإإبع سإإإل ، »و قإإإهل  الإإإفازي عإإإن ناسإإإو: 
متتب على هدمإ ز خلدة على  لف ففسخ، مث قفبب العدد، ويفجب و 

من البحف ن  ا مصف مخل ًتخل مث  ا الفملإأل مخل إًتخل، مث  ا  فسإهلة، و  
 « عتفوع سلأل

 علو ِّ تَّ ه  يف العفادِ
جلهإإإإخلًدا اجلهإإإإد  بإإإإهل مهلسإإإإى اف إإإإعفي ر إإإإإ هللا علإإإإو هبإإإإا مهلقإإإإو ا

لففإق؟  فقإخل :  و رفقإب بلاسإي بعإهل ا  د ًدا فقتا لو: لإهل  مسإ ب
تإإإع مإإإخل علإإإد خل،  رسإإإلب فقخلربإإإب ر ة هفا إإإخل  يفجإإإب مج عم ا تإإإا  ذا 

والإإاي بقإإإ مإإن  جلإإإ  هإإاُّ مإإن ذلإإي، هإإخل : فلإإ   إإم  علإإى ذلإإي حإإ  
 مخلال 

وبخلع  بهل مسل  ا هلالين هد علمق سهل خل   مسإًد بتلإو عإهل  بإو 
ناسو، وبخلع  قهل  للاسو: هإهلمإ فإهلهللا فزحاإنم بإي زحًاإخل حإ    إهلع 
ال لا ملي ال م ، ف ذا ديلب الارتة قلخلو  سهل و و إف  بإو سإخلهو، 

 و قهل :  نب  وا بخللرف  من دابم 
 ع  سإإلأيفوا بإإو دونلإإخل؟       إإن  صإإحخل  حممإإد »وبإإخلع  قإإهل : 

بإإال وهللا، للإإمامحه  علتإإو زحخلًمإإخل حإإ   علمإإهلا  :إإ  هإإد يلاإإهلا وراء إإإ  
 « رجخلالً 
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ع اللتمإإإإ   سإإإخلعأل مإإإخل  قتلإإإخل سإإإلتمخل»وعإإإن محإإإخلد بإإإن سإإإلمأل هإإإخل : 

 حطإإخلع هللا عإإمم وجإإا فتهإإخل  الم وجإإدنخله مطتًعإإخل،  ع بإإخلع   سإإخلعأل صإإالة 
خل ملهل إإإإً خل،  و وجإإإدنخله مصإإإإلًتخل، و ع مل ق إإإن سإإإإخلعأل صإإإالة وجإإإإدنخله  ممإإإ

 و هخلعًدا   انسًد، هخل : ف لإخل نإف   نإو ال ، جللخلزة عخللًدا،  و متتًعخل 
 « ُيسن  عصإ هللا عم وجا

 وِ إىل هعلو تَّ ه  يف الدع
 واألمر باملعروف والنه  عن املن ر:

بلب  يف  مع ساتخلع ال هلري فمإخل   إخلد »هخل   ًخلع بن الهللتد: 
 « لسخلنو  ارت عن افمف بخلنعفو  واللهإ عن انل ف ذا ًبخل وراجًعخل

بلخل  ذا يفجلخل مع الارتا   جلإخلزة »وهخل   بفا ت  بن اف عى: 
 إإإإهلد ِّع  صإإإإحخلبو ذا إإإإب  ا ال  إإإإما   عإإإإظ و إإإإابف و ب إإإإإ حإإإإ  ل أنإإإإو 

 « اليفة  
وبإإخلع الاقتإإو الإإهلاعظ  محإإد ال إإإما   إإديا القإإف  والرإإتخلع، و عإإإظ 

   ا البهلادي ققفبخل  ا هللا 
 علو تَّ ه  يف ايهاد يف سفبز ه

 قهل  القخل إ ابن  داد عإن علإهل ِّ مهمإأل صإالو الإد ن اف إهلا رمحإو 
مإإإإإف ع إإإإإت  ال لملإإإإإو بإإإإإخلع رمحإإإإإو هللا علإإإإإده مإإإإإن   مإإإإإف القإإإإإدة  »هللا: 

اجلبخل ، و هل بخللهلالدة ال  لإ  هل  بلاسو من  لبل  ا  لإب، وُيإىُّ 
اللإإإإإخلة علإإإإإى اجلهإإإإإخلد، و طإإإإإهل  بإإإإإ  اف إإإإإال  بلاسإإإإإو، و لإإإإإخلدي:  إإإإإخل 

 « ل سالم، وعتلخله قارفخلع بخللدمهلع
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ون إإف صإإالو الإإد ن رمحإإو هللا  ا  مإإهلا  البحإإف ا إإخلدرة، مث اللاإإب 
خل  ح إإإ لإإي  إإتً خل   ناسإإإ؟  نإإو  َمإإ» ا القخل إإإ ابإإن  إإداد وهإإخل : 

إإإإإف هللا قعإإإإإخلا فإإإإإلح بقتإإإإإأل السإإإإإخلحا هسإإإإإمب الإإإإإبالد، ووصإإإإإتب  مإإإإإ   سم
 - ي الصإإلتبت  –وودعإإب، ورببإإب  إإاا البحإإف  ا جمالإإفه، و قبعإإله  

 « فتهخل ح  ال  بقإ على وجو افرن من   اف بخلهلل  و  مهلال
خلو  ذ وان إإإإف  ا مهمإإإإأل اامإإإإخلم ابإإإإن حإإإإمم رمحإإإإو هللا الإإإإم بل إإإإب الفإإإإ

  قهل :
ةةةةةةةةةةةةنَةةةةةةةةةةةةم    هةةةةةةةةةةةةاأبثُّ  مل لةةةةةةةةةةةةو ا ع  نبَ ن الةةةةةةةةةةةةد  ا  مِّ
 

 
ةةةةةةةةةةةةةةةا يفِّ هَ ر  ن  ةةةةةةةةةةةةةةةأَ وَ   ةةةةةةةةةةةةةةةكَ وَ  ادن بَةةةةةةةةةةةةةةة ز ِّ  ب   راضِّ

 يتن الَّةةةةةةةةةةةةنَ رنن والن ةةةةةةةةةةةةا  إىل الق ةةةةةةةةةةةةَعةةةةةةةةةةةةد   
 

 
ةةةةةةةةةةةةبرَ  ِّ   ةةةةةةةةةةةةالل ظ رِّ اَسةةةةةةةةةةةةنَ تةَ    رِّ هةةةةةةةةةةةةا يف ا اضِّ

ةةةةةةةةةةةةةةةجم َ  ورِّ ن ةةةةةةةةةةةةةةةالثة   افَ طةةةةةةةةةةةةةةةرَ ألةةةةةةةةةةةةةةة م أَ وَ    ًدااهِّ
 

 
 رِّ افِّ ل نَةةةةةةةةةةةةةةةةةوَّ أَ ت فَةةةةةةةةةةةةةةةةةارَ َُةةةةةةةةةةةةةةةةة ةل بَعةةةةةةةةةةةةةةةةةإ ا هَ  

َةةةةةةةةةة ظلَقةةةةةةةةةةألَ    رن دبِّ ا م ةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةفاًل َُةةةةةةةةةةام  م  حِّ
 

 
 رِّ اتِّ الفةةةةةةةةةةةةةوَ  اقِّ الةةةةةةةةةةةةةداَ  وَ واوِّ الَعةةةةةةةةةةةةة مرِّ بن ةةةةةةةةةةةةة 

 ظَُ الةةةةةةةوَ  ومةةةةةةةةِّ ار يف كَ ع ال ر ةةةةةةةاًكةةةةةةةا َمةةةةةةةبرَ  
 

 
 رِّ افِّ َبةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةز   اَ َت لَرةةةةةةةةةةةةلِّ  وتن َمةةةةةةةةةةةة م  أبةةةةةةةةةةةةرَ وَ  

َةةةةةةةةةةةةَعةةةةةةةةةةةةال جتَ  بُّ ا رَ فبَةةةةةةةةةةةة   اَهةةةةةةةةةةةةاِّ ام  بنَ ز حِّ
 

 
ةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةينِّ عَ ال جتَ وَ   ةةةةةةةةةةةةةةةن اَ  مِّ  رابِّ ي املَقةةةةةةةةةةةةةةة ِّ

 مثرات علو اهلمَّة 
 علهل ا ممأل  يإ احلبتب مثفاال ب لة ملهخل:ل
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إإإأل سإإإبب للحصإإإهل  علإإإى احلتإإإخلة الطتبإإإأل؛ فعم احلتإإإخلة  -1 علإإإهل ا مم

إإإإإأل العخللتإإإإإأل وا بإإإإإأل الصإإإإإخلدهأل واارادة ا خللصإإإإإأل،  الطتبإإإإإأل ال قحلإإإإإخل   الم بخل مم
وعلى هدر ذلي ق هلع احلتخلة الطتبأل، و ي  اللخلة حتخلة  يسه  مهمأل، 

 حتخلة البهخلل  يل من حتخلقو بمخل هتا: و  عاه  حمبأل و لًبخل، و 
 ةل لَةةةةةةةةةةةةُرب وَ  هول َسةةةةةةةةةةةة ور  ا منةةةةةةةةةةةةر  ك يَةةةةةةةةةةةةار  هنَةةةةةةةةةةةة
 

 
 م  الِّْ  كَ ى لَةةةةةةةةةةةةةةدَ والةةةةةةةةةةةةةةرَّ  ومل ك نَةةةةةةةةةةةةةةولبل ةةةةةةةةةةةةةة 

ُِّ ن ِّةةةةةةةةةةت   وفَ ا َسةةةةةةةةةةبَمةةةةةةةةةةفِّ  ح  ت ةةةةةةةةةةدَ وَ     ف ةةةةةةةةةةر 
 

 
    الِّ الفَهةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةب   ا تَ نبَ ك يف الةةةةةةةةةةةةد  لِّ بةةةةةةةةةةةةنَ  

ةةةةةةةةةةةة تنةةةةةةةةةةةةرُّ     م  الب بِّةةةةةةةةةةةة ح  رةةةةةةةةةةةةرَ وتَ  َ  ا يَرةةةةةةةةةةةةمبِّ
 

 
 املِّ  وم َكةةةةةةةةةةلنَّةةةةةةةةةةات يف اباللةةةةةةةةةةنَّ  رَّ بمةةةةةةةةةةا َُةةةةةةةةةة 

علهل ا ممأل  لب لصخلحب يلًا غل هإاوذ، و إفي   عفوهإو  -2 
دم التهخلمأل، والفبهل   متداع العل  والعمإا، فإال  حإف  واهًاإخل  ال علإى 

  بهلا  الارخللا، وال بخلسطخل  ده  ال نهمخلال افمهلر 
علهل ا ممأل  سلب ملي ساخلسإف ا لمإخل  وافعمإخل ، و لإى  -3

  وا إإإإإإهلاع، وال  علإإإإإإي قف إإإإإإى الإإإإإإدوع، وال ققلإإإإإإع ملإإإإإإي  إإإإإإًفة الإإإإإإا
 بخللساخلسف 

علهل ا ممأل ُيقق لإي ب إلًا مإن افمإهلر الإم   لهإخل عخلمإأل اللإخلة  -4
يتإإإخلاًل ال  لحقمإإإق، و إإإاا  مإإإف متإإإخل د ومعإإإفو  علإإإد   إإإا ا مإإإ ؛  ذ 
إأل   سلطتعهلع  دخلز ب ل من افعمإخل  بإ ذع هللا، الإم   لهإخل  إعاخلء ا مم

 يتخلاًل 
إإإإإأل سإإإإإبب للهلصإإإإإهل   ا انفاقإإإإإب العخللتإإإإإأل   العبإإإإإخلدة علإإإإإهل ا -5  مم
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 والم د، وافم لأل على ذلي من حتخلة السلف ب لة 
إإأل قففإإع القإإهلم مإإن السإإقهلط، وقبإإد   بإإخل مهل  نبخل إإأل،  -6 علإإهل ا مم

 وبخلحلطأل رفعأل، وبخلال طهخلد حف أل، وبخللطخلعأل العمتخلء  ًخلعأل  دبتأل 
إإإأل جتعإإإا اانسإإإخلع  إإإهلد بإإإخلللا   -7 واللاإإإت    سإإإبتا علإإإهل ا مم

لصتا غخل لو ولقتق ب تلإو؛ فنإو  علإ   ع ان إخلرم ملهل إأل بخلن إخلره، و ع 
انصإإخلن وا إإلاال واللإإااال ال قلإإخل   ال حبإإظ مإإن انتإإقأل وال  عإإهل  لتهإإخل 

  ال على جسف من اللعب 
إإإإإإأل جتعإإإإإإا صإإإإإإخلحبهخل هإإإإإإدوة   هلمعإإإإإإو،  ل إإإإإإف  لتإإإإإإو  -8 علإإإإإإهل ا مم

لإإ و، وقلإإخلط بإإو افمإإهلر الصإإعبأل وقهلبإإا ال سإإخلا والقخلعإإدوع فتقلإإدوع امم
  لتو 

و  ا لخلم: نسأ  هللا قعخلا   ع  فزهلخل مهمأل عخللتإأل، وعم إأل ههل إأل،  نإو 
و  ذلي و القخلدر علتو، وصلى هللا على نبتلخل حممد وعلى آلو وصحبو 

 وسل  
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