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               يـــال ز ورئما حصــ
ــــال  ــــ بــ يالـ د. س

                                       يـــــال يم
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ــد الــال صـ د بــــ

                            يـــــــال ـــتـــس 
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.   آل ع ، ادل لن سول دع ع ل لص ، ان ض  د
ما بد ،

 ذ ف ، هول م غ ع في ال رب  شهر خّص ، ا مضا شهر اع ع   فها
لهر م لا : لصيا ، ليا ، قرء لرآ ، طا لا ، قيا لية لد ، عا  اجد، 

ة . لص و ل و م ل غ ، رل كا خر
   ، عر  عا   ، سو وا ط د  ، ال ذ ّؤ عندما و

. ا بذل  و ل ية ك  يةا ع ضًا
  ، ر كول فــ ، ول ذ  ما ر ل س ، ا خ   و د

لء ، لا ا ، ل لر ، لد ا ، لا ل ، لاء لدء ، ﴿ەئ   ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ﴾ ]لر ّ  ]29 :ذ ال ليُ  د ُا ؟

 ف ، دبل لــر با يهع  ةمن هد  اعة ، قــول ال   ــ رن لذ 
 : ولو لذ رلد د مذ لوجو ذ ت   منه ك ، اعةل ال جبو ومو
 م غ م بن    ول ما شأ .]24 :اثية[ ﴾ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ﴿
 ذ   ال  ا  رس يا ، ف  رب  شياء ركةب ون  وكا ر ؟ فإمدب

لو ؟
 ، ولن ءو م ّر  نهل ، ول ذ دبب فو ، يهع  ةِمن هد ، لنا ب
ف يو  في مر  نهو ع ّى عن جر . فهؤء  كاو ر ه مّ ، فه عصا ، عى 

. ال ةافب و مضا اق ورك  ىع ، يهع و  
 س ة ع جوخا فه ، ولذ راك ات م مذ  ّم ه ر  وكا 

.   ما حر ِح ـــــــــاع
 ل ك ، لنا نا ب فــ ا في ضّ م  ، ا مضا ينا شهرع  ، 
 ع ام ر ع الز ر م منه . ميةظ يةج يال لصيا ر م نهخر . ف ا رت

. ابل رل ا ر   م  ةب زم  ًا . كتزم ًدت ل ال
 في ت ٍحــو  دعو ، بير نانا ل ب ، وق سيد رلن ات ا ى  ىح
  فن . ٍــا ا جــرش عــ  ـّـ ، ــلــ لـــة ندٍة ت ٍ عــ  مــ لي ، ا

. يهف ، ح  لة بالا ،و
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ع عد  ب عرگ قا  : سو ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، يمن ا حذو ىح د ف لص  قا 
  ل  ، ركول  ح ل  كا
 »د   س« : و ، لركو م س ف
 )736( ال  [  .  ول   ل   

. ]ال ل )390( م
ك   رو ب مال   بةق  ع

 س ف  ،د ف رك    ، د ف
 ن ملسو هيلع هللا ىلص سو   حد ، د ف لركو م

. ])391( م )737( ال [ . ذ
: تروم لرف حا

 م   سايد   (  :      ال  ما  قا
. ])257/2( ال ف[ . )لرف يدسا

)كر   :      ل حر   ب  اف  قا
لا ضًا   سة ع جً م لصابة، 
 ل      مند  ب  اسل بو   اك كر 
 م ت    اف  ضل بو  ، كر شينا   
 ال ف[ ) ًج  وابة فلص م 

)257/2 ــــــ 258([ .
  ي  م  خر( :   ج ب قا
 مال رع ب حد من لرف لركو عنَد لرف
 ب  حد ضًا م ج خر ، ضًا رو ب
 ب ع حد م مذل  بو ج خر ، رح
 طال ، م حدُ  يد  ع م لصابة، 
ج بو  خر ، ضًا ماج ب ج خر ، ابو ق : منه

 ماج  ب  ج خر ،  رر   حد ضًا م  
 م   قد   ،  اع  ب جابر     حد  م

. ])308/4( ج ب ال ف[ . )خر جو
: ليد ف  ن ّ

حدية  جزء  كًا   د عء   م  عد  فر لد 
 :  منه  ،  لص    ل  م  د  برف خاة 
 ،ر  د ب ، الن ، ال ما

. غ
 مصا  ي   ؛   بذل ة  عناء   س  و
 كا ، رل ، م ، لي ، اكا ، 
 لركو لص عند    د ف ر ها  عامة 
 ورف    واف لوفة     سو  ،  من  لرف
عء  فاعنى   ، خاة   لص  اف      د
 ال  ف[ ا.   اح ألة   ذ  مصا

. ])304/4( ج ب
: د ف  ءل مذ

 ع مة   (  :      لنو  ما  قا
 وخ ، حر عند ت ليد ف اس
لء   م هو د افل  اف ، في سوا 
 هف    :  دب  ف لصابةژ   م
 ع ة  و   ،  من  لرف عند   لركو عند  ضًا 
 مو  هف   قو افل ، مال
 ول ذ ،  هدل م قا  و ب آخر
عرگ   ب  حد  في  ّ فد   ،  لصو و 
 نول  م [ .  )  كا  لنملسو هيلع هللا ىلص   ع
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. ])295/1( د مةقد ب ن ر )73/2(
 ، ب : من لرف عند لركو عند د رف كا  مال ما ع  ّ
لوليد ب م ، سيد ب  مر ، شه ، بو مص لزر[ . لهيد 

.])221 213/9( ل دع ب
  د رف و  ما نة ، فب موت ق  ب مال  : شه قا

. د   س : قا  ، رك    حر
 م س ف  ك  كا ، ةك   د رف فر ، بي  مال م ي :  ب قا

. ])342/1( ارل لصا . ، ال ل ةمد[ . يمن حذ د ف لركو
:   ةحني  ما مذ

 ب  دب  ًدم  حر  ت  غ    لرف  اس  عد       حنية  بو   ما  
موگ قاّ « :  ل  سو ملسو هيلع هللا ىلص ! . قا : فصّ ف رف د  مر [ . » بو 

. ])748( 
 ، حن د ب ، بو حات ، ا ب ،  بو : منه د ذ ل  اعة م   قد

. اح ب ، نقلد ، ال
. ال ا م ، حز ب  ، مذل : د ذ  قد ح

: جيل
 حا ةلص لرف  اس  م ل    هو لي   ما  ، لة   م  لذ  جلر
ًاعًة ك د خالف  ، ب موگ   حد ا م بال     ،  تروم   ب  ،  ل 
  د  ولي عند اعدل ، ٍا و ، وم رك م  ، حد و ، ابةلص م
 م لرف  ث  ة م ب بينها   فإ ، ب موگ   ة حد اع ع . لنا  ع

. ات  لة  ذ ، ًاج لي سنة مؤكد لرف ابةژ بألص
. الصا ّت بن لذ  د
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ر ا م تا ا  سا  شاء . ل ،  ّر رل اسو
. ًك    م ل دف ، ًيق را ، لندما ب يا يلن

 ع ما ، لد  ر يل لصال ل لناف بال ر تا    ة... ما خ
 ، لصد من ر ل رتن ، ول لص ع  جي ت  تر 
ح تر( ي لرآ )لذ سا ِ بنأت ، ن  عا لد تاء ،  يا كر فيها 
 هال ّت  ل رك  ن ًا عة ، ثابدبا ًم ي ذ  ، هول ّح لزخا

.
 ُر  ما با ، جد ثّة  فيه بصة ل ب  قدء

برسو ملسو هيلع هللا ىلص ، ذ... ترس لنة ... غدً ــــــ  شاء  ــــــ ت لنة ، لص م سناب نة.



ٍا دينا بع ّسي اهر مب ِة ! بي خ
قية ، ا ُتر ، كي سن ؟

 ل  لي  ائ  ُ«  : لرسوملسو هيلع هللا ىلص   قو عند   توق
 قا )1690( ماج ب [ . »و  يام م
اد   ، سوًا   انف  .  ]ي  ح  :  ال
ع ، سو ًّا ع نةل ذ مضا ؤ  ع
عينا،  ّر   مضا آخر   و قد  ـــــ   د  م ـــــ 

ٻ   ٻ    ﴿  :  ات  قا  ك  ،      عاف
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  

. ]133 :رع ڀ  ڀ ﴾  ]آ
 لوج ع ب  د ًادًا تابر د ب 
 يتن ام ع حة تدّلم وخ لي ، أمو

.   اس قا
 مضا    اش   لنا       ً لنية  لند 
 م وب ق ك ،  بإ اع طاعة سأم
ت و سا  خر حى  وتن ء 

. امل م
ً : عي بالوبة : تو   سر ع ك ما 
 نها ، توجهتذكر   نهاتذكر ، و م من بد
   لرجو  عد  ع  زل  م  اس  حا بدعاٍء 

جئ   ی   ی   ی   ی     ﴿ىئ     ،  ولذ
حئ  مئ  ﴾  ]لوبة : 183[ .

 حا ، ول يس  ةيل : منذ  ثايًا 

 ل دء بصل نى ل ىح ًباكر ومت 
 ك لر   يق    ول  ر خ  ،  رآل خة 
را  ت : گ قاثاب د ب گ ع 
 ب كا ك :  ق .  لص    قا  ث لنملسو هيلع هللا ىلص   م
 ال[  . آة    قد  :  قا ؟   ول 

. ])1097( م )1921(
 وكا  ،    اس  ، آة     قد  :  قول  تأم
 و ك  ، ال اعابال  قا د

 ليو :ص ساعة ، ب ساعة .
 ، لر      رآل  ءقر يت ول دب
 قد  ل  وى طح  كر رل  ّ ث

. م
 ى ، حالض  اك م ل ما تي 
 م ل ما تي رت  رل م فر د كب

. رآل
لصدقة     ع  ،  لصدقا  فلنو  م  رك

. لر تربو بيد فه ّق مه
 تؤجر اع ال عد   لدخو ج
 ل  بالنيا  ع  فإ  ، لنية  بد   ل عيها 

مرئ ما و ، ثناء ع قو كا اء .
تأخذ    حى   ال  نا  ُتنّوع      ص
 ،    ناق قد  و  ،  ًًا طوق من
قدء   ،  يا شهر   يج  اط شهر   ي  
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 م  ًّ عاء   مآ  م ما   «  : لرسوملسو هيلع هللا ىلص   دب
 كا  ْفإ  ،    ُْ  ُكُ  آ  ب  ب  ،ب
 . » ََلن ٌث ،بل ٌث ، امل ٌالة ف 

. ]ال  )2380( مذل [
 عا ليالي ام ، شهر طاعة مضا خّية ! شهر

ما تن ، فإّا  تضّيي  مو يوة .
   حول    ي  ،  ر   موعد   ق
   بي    لتز    كن   ــــــ       خوت
   ء   ع  حّضيه  لذكو  ج  قن ــــــ 
 لرط ب هاع هيت د مبا ر
 ص  ع بضها   تو  ، عيها   افل لر   
 ول    ر  ل  ذ(  ول جر   لينالو

. )ضال م ل
بي  نز  لنا ، فر ع لر  اء 
 .خر يالد خ لدعاء م  ّع ع
 ،تيل ينبال لوق اء سيضيل ر ب
 كر  ، يس ًااف ًا  ، ًسد يتضي 
 ز  اطا قات  ل اسي   تأكد ، 

. ًا بذكرط ال
 سو ا   :  قا  ًج   بگ   ب   عد   ف
بء   فأخ  ع  رك قد   س      !  
 . »  كر ًا مط ال ز  « : قا . ب ت

. ]ــــــال ـــــــ )3375( مذل [
  قد   ، ـــًا  لاء  لندء   ؤ  و  ت
       ج   لد   الذ
 ل س بي   ت  تذكر ل ،  بأ ف

. ًجر ع خ
 حد ملسو هيلع هللا ىلص ما سو  ةژ : »لوعا قال
 .  »ي  بن اء   من  ك اجد   هن لناء 

. ])445( م )831( ال[
 مضي نا ا ال ما ةقي ّ  
   ، ول ول دم ، ول جر
 :  و  ل  وسو  ، مر   ذ  ل  ز  ايل
 مضا .  ! ًيق ف ، اج م ِيما ع ِي
لي في ق لر ،  لية ، فاغنا ك قية 

. ال  ، د و
لدنية   مل  اخ بة   ايل  أتي  
بدً، فاخا   ، جوا له قوبنا عولنا 

 ب  قا  ن امبر فض و رل هرل ، ا
ًا حابًا .

ق لنو بي : كر شيًا قد  عن ل اسة 
  ذ ليو ، جي ع سة لالية :

 ب  مر  لذ  لوج  ع كها   رل  ِ    *
 ؟

*  ت شيًا ّا ا  عن خ وم ذ ؟
 ة عم  كر  ، هةة تاغاف وم قضي  *

خر ؟
 ع  ا  عين  ج  د  ال  ن    *

ر ؟
 اس وبةبال كيدًا فرة تخي ا جد فإ
لنو ، حا  ت ل بانا احية :   ق
  ﴾ ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ﴿

. ]114 :و[
 د  ،  ثث ثثًا     س  لنو  كا  قو
 ين حى   ثث بًا   ّك  ،  ثث ثثًا   
عيًا لنملسو هيلع هللا ىلص   ع  ك  ًغد  اتجبو  يال  ع  

فاطةگ .
 ّر ، مضا خر م ل  ل اع

. خ ا فيها م دل ةلي
قد  ذ لام لر خاة  حو طاة ، 
  ئال مر ذ و  ً حا ، بأ ف
بء   لي  ك  مه لديا       ع  ، اة 

. خر ّ ابم
 أمل سو  مضا خر شهر اعة ا
  لهر      وت    حا ، ليد   حاجيا
 م لوتر     دل لية   قيا  ل نى  حى   س

. مضا خر م ل
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 دل  ذ    لي  حد  ،     حة  ّا 
اء   سيد  ،  ي  بن ية   ،  ل  قّر  ع
 سيد   بن  ، لنوة  لضة   ، ماا     ال

سو ملسو هيلع هللا ىلص .
   ب  ع   كرملسو هيلع هللا ىلص   لن  بن فاطة  ا 

.  عنه   ن  طال
مناقها   ، ليها   ُ رمها  ها  لنملسو هيلع هللا ىلص   كا
 ،ّنة ، خّ  ، ابر كا ، ها كفضا ،رغز

. ات ات  عابد ، ة ، شاكرّينة ، قا
شا با وة  ليد فاطة بّيةژ:

: هاها بالبي  ا ىب
ّر  ملسو هيلع هللا ىلص كا سو  گمال ب  ع

بي فاطةژ بد  بنى ا عگ بة شهر 
و « : لص ، ﴿ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  
 ب خرج[ . »﴾  ڑ     ڑ  ک  ک   ک
 د 15( قا( ق ،ةفاط جزء فضا  شا

. ]ي حد : نو
: ل يهاع مر  نة  اء ا سيد

 ة سيدفاط« : ملسو هيلع هللا ىلص قالن  يدگس  ع
 اك خرج[ . »رع بن مر  نة  اء

. ])5492( ام ي  ال 

مة ليد ظة : ر ةرل ا
 اُ ملسو هيلع هللا ىلص فلن اء ج ةژ قالعا ع
مية  ميها   كأ   فاطة   اءف  ،  مر  منه
فأجها   .»  بابن مرحًا   «  :  اف  ، ملسو هيلع هللا ىلص   سو
 ًا فليها حد   ث . لش ع  ين ع
ا فض ضًا . ف ا : ما  سا  ة . ثفاط
ي ؟ فال : ما كن ُف  سو ملسو هيلع هللا ىلص. 
 ف . حز ِْم قر فرحًا ِكاليو  ما : ف

ِ خصَ . ب ا ح
ّها عسأل ؟ ت نا ث دملسو هيلع هللا ىلص ب سو

قا . فال : ما كن ف  سو ملسو هيلع هللا ىلص. حى 
 ج  « : حدثن كا  : الها فسأل ق 
  ب عا  ، مر عا ك رآبال ا كا
ُ   . ج قد ح  ُ  ، مرت ال
 ، لذل يف .»ا ل ُل ِ ،  وقًا 
ث  سا فا « :  تر  تو سيد اء 
 . لذل مة « فض ذ اء سيد  ؤمن

. ])2450( م خرج[
ا لية لزد لرية رية :

 : عگ   قا  :  قا عاگ   ب   عد   ع
 :  قا  !  ِب  : لنملسو هيلع هللا ىلص   ق فاطة   جتز ا   (
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فأعِها   « :قا . عند  : ق : ية ؟« قا ع فأ« : قا . ما عند : ًا « قِها شيع«
اا«. ]خرج ب شا  فضا فاطة ق34( ( قا  د ون : )سنا جيد([ .

ا لوفية لية لصابر لنيةژ :
 .د ف فا ، ملسو هيلع هللا ىلص سلن تى ، اد  حى لر ى مما ت ش ةفاط  : گع ع
لينا قد  لنملسو هيلع هللا ىلص  ، فاء  ليها  لنملسو هيلع هللا ىلص خت عاة بء فاطة  . ف جاَء  لي عاة فأخا 
 ،د ع قدم بر ُجد ىد بيننا حف » ام ملسو هيلع هللا ىلص : » علن اف ، و نانا فذا مضاجخذ
، تا ثثًا  ثث ًاب   ت  ا مضاجخذ  َُعُُ خ ًّا سأل ؟     «  :  قا ث

. ])2727( م خرج[ .» خا م ل فهو خ ، ثث ثًاث د ، ثث
فهذ غي م في م مناق ليد اكة ية بن ي  ،  عي س ، فر  عنها 

. لوكي  ناو ح ، يك ي ّب  ، ملسو هيلع هللا ىلصلد آ ء سيدلو  هاا مح

  ح لدعو :   سو ملسو هيلع هللا ىلص د ُؤء   و رع ب  س :قا م ب ج ع
 ن  افيةل ول سأل  هل ، خر يالد  افيةل ول سأل  هل « : ص ح
 ع ين ع خ م د ب م ظنح ، عا آم عو س هل ، ما  يا
 سن ي  ال  )3871( ماج ب [  . »  م اغُ  ب عو فوق م ش

. ]ماج ب
 فا مة مل : افيةل ، عنها ال ولذ و  : ول : )افيةل ول سأل  هل(
 ،   ما تر ،  دب ا  مة مبال  لد   افيةل  :  )ن ( . لديوة  لدنية لدد 
لا  لاعا( . يا( : لافية  لديا بالمة م ا مصاها . ) ما : )لافية 

. ا  وسل ب هش ، اس مر ل سوء مة مل :  
. في د ل فا مة مل : ا  افيةل

 رُ  اح وء ، ظهر  يى منُ ما ك ، ا سوء  عيو  : )عو س هل(
 ، م اءع و لة نىب آم . زعةل  عة  عالر  : )عا آم( . من ل

. مام م   : )د ب م( . ء عنل ف  : )ظنح( . ب بدل منًا خو ج : نى
  ، ل ها م ن : ) م اغُ  ب عو فوق م ش ع ين ع خ م(

ك بّية تص ا  تص م حد ، بال  جهة ل لرء فة منها .
حي رء م ؤتى  ياغ   ، ةغ  ، ةخذ ب :  : ) م اغ  ب عو( 

. با    : ) م( . رت  رى بد  ، ر                     
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 وت ات ، جمر اجم نول م ّف ل 
ما   ،    ر قضاا   تناق  ل  رؤ
مار   وت  ل  جر  ّ  م  ، عنها    
 عا ة . ف رل ا ادل اش
تاقية   د  مامة لل ية   د1979 ع
 شا( : تاقية لضاء ع كاّفة شا لييز 
 ، لد  رة مؤها سع ث )ر د
  ، 1995 عا بالص ب ، ينياب 

: ة بالوثي ت ما حوت ّ يت
 يل    لد كر   اغ  : لد  ا    :  ً
 م كر   جاء  ، لوثية   ومض  م ُُية 
 ل  سا  ال لاء   ب توية 

و ساسها نيًا .
ثايًا :  ا :  عا مومة م سا قهر 
 نزلية ، ك اءع است ة بال ، ر

. مرب غ ها بأبي خ ر ع 
 ة علوثي ّص : يةن قال ا  : ًاثال
اسة    رة   م  ع  ي    رل  
   ،  لرجا  ا م ر م ية من قال
تر ا م لناء خا  خ طا لزجية ، 

. ا يةب ل م
 لرجا ك  ةلوثي  تر : نل  ا  : ًاب
 خو    ر  يت  لذل  ،  نل  ع  قا
 م لذكر    ة   ذ  م  ر  ،

. ر م ر ، لذكر
 ب لوثية   الت  :  يل  ا    : خامًا 
 عد  ع لة  تنة   ، ليية   يا  يت
 م لز هوم ع ، ى لذكر رقة بل

ن لوحد .
 ق  امر نينا  ال يا ذ 
ع مناقها  ؤر ف ، ل لذّ نا ، 
ماله وما بّ قو لنيذا ، اطة 
 يت لض لد نل ، لد دلن ند
بنوا ،  بنى آخر : لز لد ل لنامية 
 رل  ع  صول  ك لوثية   بنو  يت

. ا
 ، ة   رل  ا  ادل مار   م
 رؤب ى  ت  ل  ،  لن دد   رمؤ
سا ، لد حر م د ع عد مؤر 
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 ابا يز لد ا ماباع م  اس
 ،ي ع ًك ًرخ  ذ ، ال عد
 ياتو  جها ّح ر جؤ اف
ؤر ، ل عء ر جهضو ذ الة، 
ــــــ   ن  ق ــــــ   ل  ذ  ت  ن  ل  

قد قا تــــــــــا : ﴿گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  
تا : ﴿چ  چ     قا ، ﴾ ]ء: 33[  ڱ 
]ء:   ﴾ ڍ  ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  

. ]31
حيها       ،  دع  ل  رؤ  م
 رمؤ  ،  هال لّة   ر  ع  مرمؤ
  دُع  لذ ؤر  ل كا م آخرا   ،  يل
   خ   عا   لذ  2000  عا  انل
 بأ  فع  م  بالرغ  ،  حر كاّفة    لدسة 
 د  رب  وي فريا     سد  آ

مة . ر يةجن قاب طهول
 ، د  ن يل فر  رؤ عا ك
 ع اطر ك ع ون ر لز  ع
  ر سا ًاعا ًمر الز ع ك . يال
 اع ب خ م ل د ، ليومية ااطا
.)مو مها( اع م )مو ار(

 لز  ت الة   :  ا  ادل  م
 م  لد  اس  سا  ع  و  لذ  د
 م بالرغ ، ل سا نك لز ومةمن
 ال ي عد ، ا ال يت عد
لدر   ّت  م يصها  لزجية    رر 

. كرذ غر ، ص وظ ، ومية

 ع ّم كيز بل : ادل ذ و م
 ها محر بذل صد ــــ ر رر  لدعو
 لدعو ، ا ــــفات ض قخ  ن قيد ّ
 ماا بالرج ــــــ باهو ال لس ــــــ ، 
  ، ر لرج ب فا ّ ع ال ضاءل

. نهوت لرج ر ةيط  رلن
 ،  م  و  ّ  م كر  مالة  ة   ر  
 ص  ،  مرؤ  ذ  ع  ط  ب
ها بالة ل ؤلا ل تنال مار 
  س ا ظهر ، عنها جاب ادل
 وم عية عج لعد صاف بيا ت

.  ر
 د  نلد يل ع لؤ ع  ك
عاء   ، سمية   اام  ، لناية  اد 
ّس  م  ء  ب لدسة   م  ّح  وو  ذ
وّة   ع  ا بية   ، لذنية   تقد  ،  لد
جيالنا سمية ، ن م الة طها جها 

. رل ف  وخًا ًاتاب
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 جد  يل  م  أخرم ساعة     يل    عا
جالة ما لا ر عوت با لص ع حّر

م ر ، فهذ  مر أخر ا  ذ لوق ّا 
 قد  رم ل حص و  م يع ق نج

. 
 ول  ب  حتر  ل اعر   م  يب  قاب
ل ، ز لر ، دء لض. ماعر 
 دت تأخر س ع سأل ا بينها في خ
 قدمي   حى   س  م لاحصة   ربالن  تا
 ر   يع ط فيها ج  تا

. حد م اجرم  خ   ما ا
ًرظا ًا كا لذ ل ذ لد رس
مربًا  سألن ا   ق حركة  قها  كة   ك  

   ًج  ا ة ما ، م :ًرنم
 ت ك ذ ل  ا ك ذ و. ما 
 ع    م  ج  ،  ج  ج   ا  ة 
 ا عّدكر . ا مرجا يةجن ةل مد
سالة     رس   رد  ا     ن  كأ  مر
 يناط  كي  فاحذ  ج  ما     ماا 

.ينامت
   نأط  دب ًيق د بد  دب ل ق
ب  ر ر :ما خ  تص ج ًا 

حي بأ تأخر ليً ؟
ًغد :  ولت رع طو  م :ًمذكر  قا
 ل ةحر ل وس لد م ًج صس
 ل لص اب ليو ذ ر كن ا بد ،
  ك ل حر  ، لد م ًج 
 لذ  ع  م    ، مأخر   ق    يبال  فأعو  ،
   ع مر  م  س  كن  قد  ع  كن
جاا   م    ،  يل  م  أخرم ساعة     و  كا
 و  س  كن  ذل جنية  لة   مد
   اوفي ما   ل  يل    يس عندما 

ل لو لامر. ليو ؤء جا ا م ؟
 سأل  رب  ج  ينج  ع  ق  لي  ق
منى   ع      يح ا   من د   :بال بنٍو 
عندما   نت  ما  لرج   تص     ج ةك

تو   :جً ؟
  ن ج ا ؟ ما ا نت ربًا: مام  قا
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 م خر  يس ،  قد  رم  حص   ع ف  يس يل  ًأخرم عو  يس
   ك يل ام ا مشاء ، فأ م م يل سهر طو  يس ،  و ىم عو  بد يل

و مى شاء.
 ر تل  و  ز      يل  ة طوى مضيت  ل   ا ول طول  ما ا   تر  
 ل نا ؟ م ا ًجا ولي ، كي لدخا لوا لو و ؟ م ا جا هك لي ؟ بالر
صد منها و ف غا طو لي لي ساا جا ا م ؟ ذ ا م أ ترعرع عندما 
 م  ءؤ ، ا ، مدجا ، ع ،  ، حينها  لرجا  م  كن ًج تص ًغد  ولت كن
 نت كن عرف  ا لرجا آخر م و نا  ةي م .هم   ف لرجا م حو

 كو م ؟
ًج  عندما ت لذ أ  ، ما ا نهيدل ذ ك ا :ربًام ألن بن ج وب تنهد

كية لرجا ؟
  ؟ ا بن لرجولة نىما م رت  ، أخ  لذ و لرجولة نىأ ، م  ل يا ح : ل ق
 لي ،لرج و م لرجولة نىم ع َا بن  ن؟ سأل رل قرآ  بالرجولة  ه لذ م رت
و ا حي ع  لرجا ج ص عيني عندما تو : ا  ج .ًذ و ميا لرجولة ا 

ج ل ، قا  تا  كاب لر: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
]23:حز[ ﴾  ٿ  ٿ

 ال بذ  ةء كع ع  دعا جا ، تقد وو  بّد  لذ لرجا ا ة م ذ
.  ةء كع يس  رفة ل دل ا لوق لن م لرخي

.  ةء كع و ، س  عو ، صل ويم ، رآل و يل سهر
 ل  ع  ما ة   ق  م  ج عز    عاا  ما   ك  توظي   ماة   لصد    بن ا  لرجولة 

.  ةل لصال
 لرج ةمه جولة ةك ع ل دف ً ، ًج   : وت ، ا بن لرجولة رجال و ذ
  رل ابك  ج عز  كر لذ رجال ال ولن ع  ناحد  م سأك  ا بإ ،

.  شاء
. ل م ر ا ف عن   د

لن د مز ر من ، ي لرج ع ب بأ ما ا عد :ًًا قاأم بن قا           
. في  با                                                                                        
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 اء رل لرط ع اف دفو م 
 ، ر ف اط ت  فإ ، ّص  ق اط ر ع ملسو هيلع هللا ىلص سو كا : گ قامال ب  ع
 وية تط دفا ل  . ]ي ح : ال قا )2356(  بو [ . ماء م وا حح ت  فإ
ع لد بالصة لافية ، حي كر طاء  لصيا ؤ   ّلر  لد ، بدء فا بالر اعد 
 د ي اء ت م وف   فإ .  مّد خ   الن ور ، فيل تو عا ع

. لصو حر
 ول بركة 

 م )1923( ــاــلــ [ »بــركــة ول  فــإ ــر ــملسو هيلع هللا ىلص : »تــلن قــا : گ قــامــالــ بــ ــ عــ
  ، ل الن  ا ، ال ة ععا ، اعةل ة عوت في  ول بركا م . ])1095(

. لي ول يع  ًةّم د حرجًا ر ، فإّ   فًاخ ، لي ا ب ، لصيا عا لصا
 ول تأخ 

  : ؟ قا ما بينه قد كا ك : ُق . لص  ناق ملسو هيلع هللا ىلص ث سو ا مرّت : گ قاثاب د ب ع
 ،ال  ياح ول لصيا ة عوت تأخ ول 1097([ . ف( م )1921( ال [ . ةآ

. في بأم ف و ر مان ملسو هيلع هللا ىلص سو اف ، ل ع ّل لو تر
 ول يت 

 )1957( ال [ »ول وّما ع ب لنا ــز  « :ملسو هيلع هللا ىلص قــا ســو  دگس ب سه ع
. ال ع ل قو بالصا ف  ، يل م لنها  ز   ل  ة . ])1098( م

 يتن 
ا م لزما ذ  حد ما رن دل 235/4( : م( ال ف    ل رح ب اف قا

14ة نفحت العد الثم ــ صفحة



رمة لع ج ل صابي اءط ، مضا  ساعة و ثر بنل ق ال 
 ل   ، ال  ياحل  حدث ّ ًع لصيا در مــــــــــــ ع ل ك
لوقــــــــــــــــــ جة لبد رل دب  وؤ  ا   ل قد جّر ، لنا آحا

ر فيهكــــــــــــــ  عنه ّق ذلنة ، فل وخال ول وّع ول ــــــ فأّخر وع ــــــ
. ا  ، ّل

 رل عاء 
 )2357(  بو [ . » شاء  جر ث ، رل ب ، ُأل « : ر قاف  ملسو هيلع هللا ىلص سو كا

. ]ال نّح
 وبةل شهر مضا 

  من فا مضا  ٌدع ملسو هيلع هللا ىلص : ش لرسو قا ل يع ج  ر   ال 
. ر ل

 لص شهر مضا 
. ])2428(  بو [ »ْ لص شهر ْ« : رجل قا حي لص ملسو هيلع هللا ىلص شهرلن ّس

: و ثةث لص
1 ــــــ  ع طاعة  . 2 ــــــ  ع ا  . 3 ــــــ  ع قد  ؤة .

 كّها  لصو ، فإّ فيً  ع طاعة  ، ــً عّ حّر  ع لصا م لهو ، ــً ع ما 
. دل لن  ، ل و  م صال ص

 خ شهر مضا 
  حٌد ساّب فإ ، ص  رف ف حدك و و كا « :ملسو هيلع هللا ىلص قا سو قا : گ قارر  ع

. ])1151( م )1904( ال [ »ا مر  : يف قات
 ةل شهر مضا 

 ، ل ّغــ ّفإ ، زيف اءل من اس م ، ال ا م« :ملسو هيلع هللا ىلص قــالن گ عوم ب ع
. ])1400( م )5065( ال [ »جاء ل فإ ، بالصو يف   م ، رل حص
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د  كى ، ل ع ينا صى آل  م قى ، بد :
فهذ ك م ل لي ا صا ي ، جيًا م  ا لو جر ، من د ًحًا عاًء بهر 
 يع . اس ن رش جد ، فو  ما م ، عافية خ    : ي خ . ًاط يل
 ع  ت  . هات لرعية ف ذ  عاس . باطنها لقو لع رظا  ، ل ّل   وب
 ع َ . يا ن  ن ب ص في ّك يل ص ّج . نل ب ر تاب ب ، وت  ال

. ل     ماك ب د عب . مر ب ربا ع ، هان رن
ق عي  ت جات  طاعة و ، ل بـــــ :

. دو ح رل رآل ءقر )1
. ة بذله كزر  اجد  يةلصي لد  عل ل ب لد  ل )2

. يد وعا  ل م ما تي ءقر )3
. يد يل  س )4

حضو لند ا ح ما تي م حا لنوة ل ا . )5
ا حا قا دقاء . )6

. يع اسُس لذ ا عن أُس لذ لوق ح )7
. ال ماك حضو  رن ف  س  دام ع و ح )8

. ر د  لص ، ل ل تي  رل ء مناس )9
. س يع   لن ع ل ث في لص ولن د ا )10

ح ّبناء لنا ع اكة لاعة  ُ ي لرآ لر ركز لصيية . )11
. وما ها يةتن  ل م اس  م برح يال )12

. و م ا حص اس اعال م زل جا  ع د كب لن ةاس )13
. ال   د  اعو آخر .  آل ع د ينا ع   ذ
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  :و لا لا  ذّ طام ليأكد م حي و ا ؟
  ل ، اّد وحم تح رلي ال طر ع  اجة ، بأل ال ّذب بأ  : 
 اف ، ج ب مةل[ . ا ع وم د بذل  ، في م رج  ّ ًا ، بشي من 

])907(  ر دل ءع

: ما ح س لامي  ا مضا  كا لصا مرضًا ؟
 :  بأ   لصا لامي ل   لّدبر  كا مرضًا ،  ذ لي ك  ًبًا ، 
 ع ل ك ام ًقا كا ف ، ل  ك يناع حّر  ال ، ل ك نىب 
 ،يع ب مةل[ . نًىم  ًال ل ك  دخ  فإ كذل ما لي ، ل ك ح

])902(  ر دل ءع اف

  :و لرج  ؤ  ّل منر ً فات م عة ؟   ر ل  بيها 
فض   د ؟

 :  لرج ل  ، ر  بيها خ ا م ا  د ، سوء كا فرضة  افة ، 
])940(  ر دل ءع اة / فلد نةل[ . اغ  تر

  :و ف لزكا ل ؟
 زك هادف  لزكا  ، ءرف  لو ،   بي  ا م وء كازئ ، سو  ، و  : 

. ])159( دل ية لدل ال[ . حا ّ ع عرل  ول

                 : زئ ف لزكا ل  خ ؟
.    لو ، يلص زئ ع اج اكا  خي  خ ع لزكا :                    

. ])159( دل ية لدل ال[        
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ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ   ﴿ٿ    :ــــات    قـــا
 م ع فر ك ،لصيا يهع فر بأ ،اع ع ب م ب ات  . ]183 :رل[ ﴾  ڦ
 ن مة، بأ ذ يتن في .ما ك  ة لمص  ل مر ل م  ،ةابل
 ل ،ةيل مو م لي  ،صا ال  عةا ،ع يت  كغ وتناف  ل
 ك م لصيا فــإ  ﴾ خصص ــا. ث كــر تا ح  معية لصيا فا: ﴿ ڦ  ڦ  

. ])94 :( دل ت[ .ي ناج  مر ام في  ،ول اس

 : ما و حا ؟
 : حا و مرقة  تا حد لذ را . قا  تا : ﴿ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
 ت  فإ ، تر كأ  دت  اح« : ملسو هيلع هللا ىلص سو قا . ]912 ء: 812 ــــرل[ ﴾ ں

. ])8( م [ »ر فإ تر

 ، ؤل و ــ . خــِر ،  خــو ، ِعــَ ،دعد ، اي ، َِف ، او ج : ا )  فص(
 ،حّد ََث ، بأس ك ، مقد لز ، فؤ ز ، ق ما خ و م يع  . أ 
َفــ  ساعد ، ــ ساعد .قد  ، ز ، تاع ، ترج ، تــر ، تــد ، أ . 

.عزم ذش ، ت شد ، شي ت جر ، لرج  ش : وت

 في ، ةلرق 440/1([ . 2 ــــــ م( نول و[ غ ث ع الز وء : 1 ــــــلو بد م
 م لي ومو ذ : )465/1( و  لنو قا »ّل م ما ةلرق م« : ومو حد
 لنو قا . )لوجو ّيعندما ت جه بي هل( : عضاء لدعاء عند غ ملسو هيلع هللا ىلص . 3 ــــــلن ك

. ل   : )465/1( و 
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ٍة ملي  كا  « : ملسو هيلع هللا ىلص سو قا : گ قارر  ع                                     
بو ُف منها با ُ ف لنا بو ُغ ،  ُمر ياطل د ُ مضا شهر             

، لنا اء مع  ، ق ّل ا باغ ، ق  ا باغ : ٍمنا نا ،منها با ُ نة ف     
. ])759( ام ي  ال  )682( مذل [ . » ةلي ّك ل

.  قو   د   م  د  ب  تد  :  وفي ؟   ل ما   :  افي  ،  ّت  ر توأ       ب  ع  كا
. ])314( دال منها[

 نف  ،  فأجهد  ، ومًا   و   اًا   غ  ّك    ذ  :  و    ب  س  :  قا حرمة   ع
. لية   ترك  لد  ّح  ف  ،  بد  تصد   اًا   غ  ك    فنو  ،  و  اغ

]س ع لنء )228/9([

 .كت   ل : قا ، ل ةما تر : اف ،   : قا ، صا ف رگ : توع ب  دل قي
. ]ولص ة[

:و و ةل اًا بأسشابًا م   ةلي  يبال طو ا بينـــــــــــــ : ـــــ قا
 ) ل م ول ل ا كاش      َِ ل  رض عا ي ا م ( 
 ) تنـــــــ  ا قيو ا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       زلو  يل حو فد ا قد ( 
 ) ـــــر يل جو اب حًا      فاق ًــــــــــــــــــــــــــــــــــا نًاحز  عو ( 
) ـــــــــــــــــــــربال ال ع و ف      ــــس  رجو  جو كا  ( 

: و د ًداًء شدى بب ث
 ) اش حفا ل لي وحاجــــــــــــــــــــة     ش ك  صو ا  ( 
 ) ـــــــحاج ق هاك و  فه    ُكْرَب ت  جا ا  ( 
 ) ناد جنى كـــــــــــــــــع لو  ما     ة ــــــــــــــــــــــــاق بأعــــــــ تيـــــــــــــــــــ ( 
 ) اف ـــــ ث جـــــــــــــــــــــــا نى      فــــــــــــــــــــــأ ةا غــــــــــــــــــــا بالنا ــــــــــــــرقن ( 

   طال  ب ع ب  ب ع ابدل  و فإ من وفد ييًا عم  ع س ث 
  لذ ذ م : قا عيني ف ، خد ع موع ة مم رف يب رح  س فرف  عنه
 لي لرسالة؟ دم ولن بي ــــــــــ م  ز اءل ذ ما سيد ،  ن : ينا؟ فع
 يها يها : اڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ﴾ ف﴿ :و ات 
 لي ، قرشيًا ًحّر لو كا عصا  لنا خ ، يًاح ًدع لو كا طاع  نة خ   ، ا

 تا و :﴿ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
. ]ر[ ﴾   ېئ  ېئ    ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ




