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﷽

َّ
إن الحمد هلل ،نحمده ونستتينه و ونستتيه،وه ،ونناهلل منهلل رو تتوون ،ن،س ت ن،
ورو ستتتتهأتنا ،امتنل تن ،هرو ههللفتده اهلل َّ ،ر تت ت َّي لتو ،و هرو ،هلل تت ت تي َّ

تن

لتو،

و ،فد ََّّ،ل إلو َّإَّل اهلل وحده َّل وهللك لو ،و ،فد َّ
رحم ًدا ابده ونسالو.
،ن َّ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

[آل

اموان].
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [ال سنء].

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ [األحزاب].
مند:
هَّ ،رن ،
تَّن ه،دتتتتت ه
َّت َّ
رحم تد
الف تد  :تتد ،
تنب اهلل ،و ه،حستتتتو ه
دي الح تدهلل ت  :يت ،
َّ
حدثن ،تفن ،و َّي ،رح هدثة مداة ،و َّي مداة ض لة.
♀ ،و َّو األ،ران، :ر ه
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ُّ ،هللفن المؤر ان!
الصتن يهو ،وااوَّاا هيدن رن هو هدتي إلهم رو ن هن هنمم
اهلل و اناا رع َّ
ا َّتقاا ه
،جمنهو؛ َّتَّ َّن الموء إهللا هي َّتن هنتنَ هوهللتو َّهمتن ،ستتتتدب إلهتو هن ُّمتو رو ال هن  ،ن،ب هج امتن
غ،هوا.
ً
هَّتناو َّ،اا هيتدن ن هن اهلل ا هم  ،وا تت ت ،مووه ههللز

 ،وَّل هتم ،،ووه َّيماناا رو

الخنسوهللو.
واا ماا  -نحمم اهلل َّ ، -ن رو ن هن اهلل ا ه ن :ه،ن هدت َّاننن هَّ هأح هست هو ،دت ها هننن؛
ينل اهلل

﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [اليهو].

ومِنِكمال ُِااا ِنال ِ،ن هجنتي اهلل  ل تن ،لستت ت ت ًة ،تنو ،ب او رقتندتتتتدنتن،
وج هن هي آل هيفن ال ه
سنن.
و ،تبهو ا َّمن يف ضمنئونن؛ َّ هص َّهو ل ن ننمة الم م ،ه
الن تَّة ،وإ َّرتن ر،يتن إلا ال تَّنن؛ َّتَّ َّنتو
وإ َّن ت ،م  ،اآلهللتة النيهمتة :إ َّرتن ر،يتن إلا ه
ههللنو ا هفن ،خ  ،قنن:
الن َّة.
 أحدهمل :هللفد إلا ه واآلخر :هللفد إلا ال َّنن.ههلل هو متن ال َّب ُُّّ ♀ ه،ر ًوا و هنف ًهتن م هبهتنن جتنرع؛ َّقتنل ♀:
الصا ا ْد ِْ ِْدَِِللِالب قِرِ،وَ َّنِالب َّرِْ ِْدَِِللِالج َّنةِِ،وملِ
للصا ا ْد ِ؛ِفإ َّنِ ق
«عل ْيك ْمِب ق
الصااا ْد ِح ََّّلِْ ْكَّاَِع ْنادِا ُِااا قدْ الِ،وَ َّْالك ْمِ
ِالرجاُِْ ْصاااد ِوَّْ َّر ِ ق
ْزا َّ
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النال ِِ،ومالِ
والكاِ ِ؛ِفاإ َّنِالكاِ ِْ ِْادَِِلل ِالفج ِِ،وَ َّنِالفج ِْ ِْادَِِلل ِ َّ
ِالرجُِْكِْ ِوَّْ َّر ِالكِ ِح ََّّلِْكََِّْعنْدِا ِِك َِّابل»ِ ِ.
ْزا َّ
()1

َّتتأخر ال َّب ُُّّ ♀ يف ت ا الحتدهللت

النتتنرع ا َّمتن هللين َّ ق مفت هللو

،
للصاا ا ْد ِ»ِ،
الخ  ،هقهو ال هنتنن ههللهو ا ا ال ستتتتنن؛ َّ هتأ هرو متأحتد متن ويتنل« :عل ْيكمِبا ق
و هن هفا او ،حد من َّقنل« :وَِ َّْلك ِْمِوالكِ ِ»ِ.
ِفاِ(أ ْمره) هللقي ُّ ،ن هللمان النبد ،ر ز ًرن ل صدي.
و(ن ِْيِه) هللقي تتُّ ،ن هللمان ال هم ،ب ،ر هح َّو ًرن؛ َّ ،هللخبو اإلنستتنن مءتتُّء إ ََّّل رع
األرو يف ن،ستتو؛ َّهمان م لك دتتن ًين؛ ََّّن ،خر مو ا ا خ َّو
،رطنمقيو ل همن ا هو ،
نن َّ ا ًمن.
ث َّ ،خر ♀ ا َّمتن ،هلل هؤ

متتو ت ُّي واحتتد ر فمتتن ل همتن منتتده؛ َّقتتنل

ِالصاااا ْد ِْ ِْادَِِلِلِالب قر»؛ ِ ،هللفتد إلا
♀ يف الصتتتتدي«ِ :فاإ َّن ق
ال َّطنانا الممدوحة المحبامة هلل .
الموا اا المحبامة هلل ▐؛
ََّّ َّن طبهنة َّ
الصت تن ي تحم و ا ا ت ك ،
لهنم فن وهللأتهفنََّّ ،هللا ،وَّق إلا هلللك  ،د مبوه إلا الن َّة.
وَّ ،رتن المت ب :ه
َّتأخر ال َّب ُُّّ ♀ او هوخه اتنيبيتو؛ َّقتنلِ « :فاإ َّنِ

الكاِ ِْ ِْادَِِللِالفج ِ»؛ ِ، ،رختتنل،تتة ه،رو اهلل ▐َّ ،
الو ،جتي
وإن َّ
(، )1خوجو البخنن ُّ ( )6094ومسلم ( )2607واللفظ له ،من حديث ابن مسعود ◙.
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فدب م لك ال،نان إلا ال َّنن.
ل ،ه ه
فغلْةِالكِ

الادال إلا ال َّنن.

الن َّة.
كملِأ َّن
ِغلْةِالصد  :الادال إلا ه
ق
و،خر ال َّبُّ ♀ او حتنل ه
ِالرجاُِ
الخ ق َّهفمتن؛ َّقتنل« :ومالِْزا َّ
ُّ
الص ْد ِح ََّّلِْكََِّْعنْدِا ُِ قدْ ل»ِ.
ْ ْصد ِوَّْ َّر ِ ق
ِالرجاُِْكاْ ِ ِوَّْ َّر ِ
و ه،خ هب هو او هرو ههلل هي هح َّوب المت هب؛ َّقتنل« :ومالِْزا َّ
الكِ ِح ََّّلِْكََِّْعنْدِا ِِك َِّابل».
الصت تن يهو إلا ر نزل الصت تدهللقهو ،وت يفُّ ر نزل ال هم َّ امهو
َّي يفُّ رقنرنا َّ
إلا رقنرنا ال هم َّ امهو؛ َّنلنبد ورن اخينن َّهفمن.
خهو  ،من ،و ا الصدي ،واح نوا الم ب.
َّنخيننوا ألن،سم
ه
الن َّة ،وَّ ،ن ال هم ب طوهللق إلا ال َّنن.
واا ماا َّ ،ن الصدي طوهلل ،قم إلا ه
الصن يهو ،و هتا َّل ن يف النن هلمهو.
ال َّ ف َّ اجن ن رو ابن ك َّ
،
اهلل ال هن َُّّ النيه لُّ ولم َّ ،نسيه، ،ووه؛ إ َّنو ا
،يال رن تسمنان،
،
و،سيه،و ه
الوحه .
اله،ان َّ
│
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الستت تمتتنواا ونب األنض نب التنتو
التحتمتتد هلل نب التنتتنلتمتهتو ،نب َّ
النيه  .و ،تت تفتد ََّّ ،ل إلو إ ََّّل اهلل وحده َّل تت توهللك لو ،و ،تتتتفد َّ ،ن رح َّم ًدا ابده
ونسالو.
رحمد ،من دت ت َّ ه ه ا ا إموا ه ه وا ا
رحمد وا ا آل َّ
ال َّ ف َّ هدت تي ا ا َّ
آل إموا ه ه  ،إ َّنتك حمهتد رنهتد ،ال َّ ف َّ متننك ا ا رح َّمتد وا ا آل رح َّمتد ،متن
منن ه ا ا إموا ه ه وا ا آل إموا ه ه  ،إ َّنك حمهد رنهد.
هَّ ،رن مند:
ُّ ،هللفن المؤر ان!
إ َّن ه
الخ ق  -منايبنن رن ،تؤ ه ،لس ،يف  -مهو دن ي و نهللب.
وإ َّن ر نز هلف ا د اهلل ▐ محستن ،حاالف ؛ َّأ ي الصتدي

رو

الصدهللقهو ،و ،ي الم ب  ،رو ال هم َّ امهو.
وإ َّن اهلل ▐ ،خ هب هو او حمهتد اتنيبتة  ،تي الصتتتتدي ورتن هت ،ؤول إلهتو
ر،و ة؛ َّقتتنل
حتتن ،لف يف اآلخوة يف آهللتتة ه

﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ
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ﰕ ﰖ ﰗ﴾ [المنئدة].
َّ زراا الصدي و هتح َّووه ،واح نوا الم ب واجي باه.
الص تن ي رحباب هلل، ،ر ها ََّّق ل همن ،نا ه ،وَّ ،ن المنهللب ،رب ههض هلل،
واا ماا َّ ،ن َّ
رمن ،نا ه.
رم اع َّ
والموا اا؛
دنك المقندتد ،
َّبنلصتدي تحصتي الخهواا ،و ،ت نل ال هب هو نا ،و ،ت ه
والم ب مخ ف هلللك.
يتنل ال َّب ُُّّ ♀« :الب قيعالنِباللخيال ِمالِل ْمَِّْف َّرَال؛ِفاإ ْنُِاا ادَالِوب َّينالِ،
تِبركةِب ْيعِمل»ِ ِ.
ب كِلِملِفيِب ْيعِملِ،وَ ْنِكِبلِوكَّملِ،م ِ ْ ِ
()1

وهلللك يف األران  ،فن.
َّتتنلصتتتتتن يتان ،هللتبتتننك اهلل لتفت ؛ َّتيتمترتو ختهتوا ،تفت  ،و ،هللتتدن تان رتطت تامتتن تفت ،
َّ
والمت َّ امان مخ ف هلللتك ،وإ َّنف وإن َّتنزوا مءتتتتُّء ،هللتدن انتو م همت مف َّ ،تَّ َّنتو
خهوا.
هس هو هانن رن ت ن هم هو ،يو و ،تم هح ،ق َّ ،هللدن ان ر و ً
َّن هم منلصتدي ،وإ َّهللن

اهلل ▐ ه،رو
والم ب ،واا ماا َّ ،ن ه

الصن يهو؛ ينل اهلل
الصن يهو ،و ه،ن تماناا رع َّ
تماناا رو َّ

،ن

﴿ :ﭲ ﭳ

(، )1خوجتو البختنن ُّ ( )2114 ،2110 ،2082 ،2079ومسلللللم ( ،)1532من حلديلث َحكيم
ابن ِحزام ◙.
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ال َّيامة].
َّنط  ،باا ألن،ستم الصتدي يف

رم  ،واح نوا الم ب ت هته ماا و هت نماا

مخهو ال ُّتدنهتن واآلخوة ،و ،تحهطم ال هب هو تنا ،و ،تو هَّع لم ال َّتدنجتنا ،و ،تزا لم
الحس نا.
وإ َّهللتن

الستت تهأتنا ،و هتن ،ي متو
والمت ب؛ َّتَّ َّن المت ب هموهللتد ال تَّنن؛ ،ت هم َّرو متو َّ

الز ََّّلا.
الخطهأنا ،وتياا َّلا مو َّ
التدنهتن واآلخوة
التدنهتن واآلخوة ،ر ه َّنمان ،والمتنهللمان يف ُّ
نلصتتت تن يان يف ُّ
َّت َّ
،ر هن َّ مان.
الصتت تن يهو،
الصتت تن يهو ،ال َّ ف َّ اجن تن رو ابتن ك َّ
ال َّ ف َّ اجن تن رو ابتن ك َّ
الصن يهو.
ال َّ ف َّ اجن ن رو ابن ك َّ
ال َّ ف َّ هوَّق تن ل صتتتتدي يف الحتنل والمت ل ،ال َّ ف َّ هوَّق تن ل صتتتتدي يف الحتنل
والم ل ،ال َّ ف َّ هوَّق ن ل صدي يف الحنل والم ل.
ال َّ ف َّ ،حه تن ا ا هخهو حتنل ،و هتا ََّّ تن ا ا خهو حتنل ،واي ب تن جمه ًنتن إلا خهو
الم ل.
وز فن ،ن خهو هرو ز َّن ن، ،ن ول ُّهفن وراَّل ن.
ال َّ ف َّ آا ن،اس ن تقاا ن ،ه
الم،و وال ،،ستتتتاي
وزهلل تو يف ي ام تن ،و هوه إله تن
ال َّ ف َّ هحبتن إله تن اإلهللمتنن ،ه
ه
الوا دهللو.
والنصهنن ،واجن ن رو ابن ك َّ
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التدهللو او
ال َّ ف َّ هن،س ه،وب المموومهو ،و هَّوج مام المفمارهو ،وايض َّ
المدهلل هو ،وا ف هرو هض ن و هروضننن وروضا المس مهو.
ه
َّ
وانزيتو البطتننتة ال تَّندتت تحتة
ولُّ ه،رونتن مياَّهقتك ،و ه،هللتده ميتأهللهتدك، ،
ال ف َّ هوَّق َّ
الساء.
َّ
الصنلحة ،وج بو مطنن هة ُّ

