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حسن اخلامتة وادلداومة على األعمال الصاحلة
3مذوالم7331ػـمادلواصقم8مؼوظقهم6172مم

أوال :العهاصــــــر:م
 .7أحوالماظـاسمبعّٓمرعضان.م
 .6احلّٕصمسؾىمحلنماخلامتة.مم
 .3عنمأدؾابمحلنماخلامتة.م
 .3عنمسالعاتمحلنماخلامتة.
 .5مناذجمعنمحلنماخلامتة.
 .2خريماِّسؿالمعامداوممسؾقهمصاحؾهموإنمضلٓ.
ثانيا :األدلــــة مو القرآى والشهة :
أوالم :مو القرآى اللريمم:
حقٖ متُؼَا ِتهِ موَظَا متَؿُو ُتنٖ مإٔظَّا موَأَغِؿُمِ معُلِؾِؿُونَ}[آلم
اظؾهَ م َ
 .7ضال متعادي{:ؼَاأَؼٗفَا ماظَِّّٔؼنَ مآعَـُوا ماتٖؼُوا م َّ
سؿّٕان.]716:ممممم
 .6وضالمتعادي{:وَاسِؾُِّٓمرَبٖكَمحَؿٖىمَؼلْتِقَكَماظْقَؼِنيُ}[احلفّٕ.]99:ممم
اظؾهَماصِطَػَىمظَؽُمُماظّٓٚؼنَمصَؾَامتَؿُو ُتنٖمإٔظَّام
 .3وضالمتعادي{:وَوَصٖىمبِفَامإٔبَِّٕاػِقمُمبَـِقهِموَؼَعِؼُوبُمؼَابَـِيٖمإٔنٖم َّ
وَأَغِؿُمِ معُلِؾِؿُونَ م*مأَمِ مطُـِؿُمِ مذُفََّٓاءَ مإٔذِ محَضََّٕ مؼَعِؼُوبَ ماظْؿَوِتُ م ٔإذِ مضَالَ مظِؾَـِقهِ معَا متَعِؾُُّٓونَ م ِعنِ مبَعِِّٓي مضَاظُوام
قنُ مظَهُ معُلِؾِؿُونَ}[اظؾؼّٕة-736:
غَعِؾُُّٓ مإٔظَفَكَ موَإَٔظهَ مآبَائِكَ مإٔبَِّٕاػِقمَ موَإٔدِؿَاسِقلَ موَإٔدِقَاقَ مإٔظَفّا موَاحِّّٓا موَغَ ِ
.]733مم
 .3موضال متعادي{:رَب ٚمضَِّٓ مآتَقِؿَـِي م ِعنَ ماظْؿُؾْكِ موَسَؾَّؿِؿَـِي معِنِ مَتلْؤؼلٔ ماْظلَحَادِؼثِ مصَارَِّٕ ماظلٖؿَاوَاتِم
وَاْظلَرِضٔمأَغِتَموَظِقٚيمصِيماظّٓٗغِقَاموَاظْكخَِّٕةِمتَوَصَّـِيمعُلِؾِؿّاموَأَظْقِؼْـِيمبِاظصٖاظِقِنيَ}[ؼودف،]717:م
 .5وضال متعادي{:رَبٖـَا مإٔغٖـَا مدَؿِعِـَا معُـَادِؼّا مؼُـَادِي مظِ ْؾنٔميَانٔ مأَنِ مآعِـُوا مبَِّٕبٚؽُمِ مصَكعَـٖا مرَبٖـَا مصَاشْػِِّٕ مظَـَا مذُغُوبَـَام
وَطَػِِّّٕمسَـٖامدَقٚؽَاتِـَاموَتَوَصَّـَامعَعَماْظلَبَِّٕارٔ}[آلمسؿّٕان.]793:مم
ؽةُمأَظَّامتَكَاصُواموَظَامتَقَِّٖغُوام
اظؾهُمثُمٖمادِؿَؼَاعُوامتَؿَـَ ّٖٖلُمسَؾَقِفٔمُماظْؿَؾَائِ َ
 .2وضالمتعادي{:إٔنٖماظَِّّٔؼنَمضَاظُوامرَبٗـَام َّ
قنُ مأَوِظِقَاؤُطُمِ مصِي ماظْقَقَاةِ ماظّٓٗغِقَا موَصِي ماظْكخَِّٕةِ موَظَؽُمِ مصِقفَا معَام
وَأَبِشُِّٕوا مبِاظْفَ ٖـةِ ماظَّؿِي مطُـِؿُمِ متُوسَُّٓونَ*غَ ِ
اظؾهِم
م*وَ َعنِ مأَحِ َلنُ مضَوِظًا معِ ٖؿنِ م َدسَا مإٔظَى م َّ
تَشِؿَفٔي مأَغِػُلُؽُمِ موَظَؽُمِ مصِقفَا معَا متَّٖٓسُونَ*غُُّٖظًا معِنِ مشَػُورٕ مرَحِق ٕ
وَسَ ِؿلَمصَاظِقّاموَضَالَمإٔغٖـِيم ِعنَماظْؿُلِؾِؿِنيَ}[صصؾت31:مـم.]33مم
اظؾهَ مؼَغِػُِّٕم
اظؾهِ مإٔنٖ م َّ
 .1وضال متعاديُ {:ضلِ مؼَاسِؾَادِيَ ماظَِّّٔؼنَ مأَدَِّٕصُوا مسَؾَى مأَغِػُلِفٔمِ مظَا متَؼْـَطُوا م ِعنِ مرَحِ َؿةِ م َّ
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ل مأَنِ مَؼلْتَِقؽُمُ ماظْعََّٔابُم
اظّٔٗغُوبَ مجَؿِقعّا مإٔ ٖغهُ مػُوَ ماظْغَػُورُ ماظّٕٖحِقمُ م*موَأَغِقؾُوا مإٔظَى مرَبٚؽُمِ موَأَدِؾِؿُوا مَظهُ معِنِ مضَ ِؾ ٔ
ل مأَنِ مَؼلْتِقَؽُمُ ماظْعََّٔابُ مَبغَِؿةً موَأَغِؿُمِ مظَام
ثُمٖ مظَا متُـِصَُّٕونَ م*موَاتٖؾِعُوا مأَحِ َلنَ معَا مأُغِ ّٖٔلَ مإٔظَقِؽُمِ معِنِ مرَبٚؽُمِ م ِعنِ مضَ ِؾ ٔ
اظؾهِ موَإٔنِ مطُـِتُ مظَ ِؿنَ ماظلٖاخِّٕٔؼنَ م*مأَوِم
تَشِعُُّٕونَ م*مأَنِ متَؼُولَ مغَػّْْٗ مؼَاحَلَِّٕتَا مسَؾَى معَا مصَّٕٖرْتُ مصِي مجَـِبِ م َّ
حنيَ متََّٕى ماظْعََّٔابَ مظَوِ مأَنٖ مظِي مطَّٕٖةً م َصلَطُونَم
اظؾهَ مػََّٓاغِي مظَؽُـِتُ م ِعنَ ماظْؿُؿٖؼِنيَ م*مأَوِ متَؼُولَ م ِ
تَؼُولَ مظَوِ مأَنٖ م َّ
ِعنَ ماظْؿُقِلِـِنيَ م*مبَؾَى مضَِّٓ مجَاءَتِكَ مآؼَاتِي مصَؽَّٖٔبِتَ مبِفَا موَادِؿَؽْؾَِّٕتَ موَطُـِتَ م ِعنَ ماظْؽَاصِّٕٔؼنَ}[اظّٖعّٕ:م 53مـم
.]59
اظؾهِ متَوَِبةً مغَصُوحّا مسَلَى مرَبٗؽُمِ مأَنِ مؼُؽَػَِّّٕ مسَـِؽُمِم
 .8وضال متعادي {:مؼَاأَؼٗفَا ماظَِّّٔؼنَ مآعَـُوا متُوبُوا مإٔظَى م َّ
اظؾهُ ماظـٖؾِيٖ موَاظَِّّٔؼنَ مآعَـُوا معَ َعهُم
دَقٚؽَاتِؽُمِ موَؼُِّٓخِؾَؽُمِ مجَـٖاتٍ متَفِّٕٔي م ِعنِ متَقِؿِفَا ماْظلَغِفَارُ مؼَوِمَ مظَا مؼُكِّٖٔي م َّ
م مؼَلِعَى مبَ ِقنَ مأَؼِِّٓؼفٔمِ موَ ِبلَؼِؿَاغِفٔمِ مؼَؼُوظُونَ مرَبٖـَا مأَتِؿِمِ مظَـَا مغُورَغَا موَاشْػِِّٕ مظَـَا مإٔغٖكَ مسَؾَى مطُل ٚمذَيِءٍم
غُورُػُ ِ
ضَِّٓؼّْٕ}[اظؿقّٕؼم.]8:
ثانيام:من السنة النبوية:
 .7سنمسؾؼؿةم(رضيماهللمسـه)مضالم:مضؾتمظعائشةم(رضيماهللمسـفا):مػلمطانمردولماهللم(صؾىماهللم
ميةًم،موَأَؼٗؽُمِمؼُطِققُمعَامطَانَمرَدُولُماظؾَّهِم
سؾقهمودؾم)مخيؿّٙمعنماِّؼاممذقؽام؟مضاظت:م(مالَم،مطَانَمسَؿَ ُؾهُمدِ َ
(صَؾَّىماهللُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)مؼُطِققُ)م(عؿػقمسؾقه).م
 .6وسن مسائشة م(رضي ماهلل مسـفا)مأن مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)مدؽل م:مأي ماظعؿل مأحبم
إديماهلل؟مضال:م(أَدِوَ ُعهُموَإٔنِم َضلٖ)م(رواهمعلؾم).مم
 .3وسن مسؾّٓ ماهلل مبن مسؿّٕو مبن ماظعاص م(رضي ماهلل مسـفؿا) مأغه ممسع مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ن م ،مطَؼَؾْبٍ موَاحٍِّٓ ،مؼُصَّٕٚصُهُم
ودؾم) مؼؼول :م(إٔنٖ مضُؾُوبَ مبَـِي مآدَمَ مطُؾَّفَا مبَ ِقنَ مإٔصِؾَعَ ِقنٔ م ِعنِ مأَصَابِعٔ ماظّٕٖحِ َؿ ٔ
حَقِثُ مؼَشَاءُ)م ،مثُمٖ مضَالَ مرَدُولُ ماهللِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ)م:م(اظؾفُمٖ معُصَّٕٚفَ ماظْؼُؾُوبِ مصَّٕٚفِ مضُؾُوبَـَا مسَؾَىم
رَاسَؿِكَ)م(رواهمعلؾم).م
 .3موسنمبلّٕمبنمأبيمأررلةماظؼّٕذيمضال:ممسعتمردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مؼّٓسو:م(اظؾَّفُمٖم
أَحِ ِلنِمسَاضِؾَؿَـَامصِيماُِّعُورٔمطُؾِّفَاموَأَجِِّٕغَام ِعنِمخِِّٖئماظّٓٗغِقَاموَسََّٔابِماآلخَِّٕةِ)م(رواهمأريّٓ).
اظؾهُ مبِعَؾٍِّٓم
 .5وسن مأغّٗ م(رضي ماهلل مسـه)مضال:مضال مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم):م(إٔذَا مأَرَادَ م َّ
ّّ مضَ ِؾلَ ماظْؿَوِتِ)م(رواهم
خَقِّّٕا مادِؿَعِؿَ َؾهُ)مصؼقل م:مطقف مؼلؿعؿؾه مؼا مردول ماهلل؟ مضال:م(ؼُوَصِّ ُؼهُ مظِعَ َؿلٕ مصَاِظ ٕ
اظرتعّٔي).م
 .2موسنمسؿّٕومبنماحلؿقماخلّٖاسيم(رضيماهللمسـه)مضال:مضالمردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م
اظؾهُمبِعَؾٍِّٓمخَقِّّٕامسَل َؾهُمضَ ِؾلَمعَوِ ِتهِ)مضقل:موعامسلؾهمضؾلمعوته؟مضال:م(ؼُػَْؿُّّمَظهُمسَ َؿلْمصَاِظّّْمبَقِنَم
(إٔذَامأَرَادَم َّ
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ؼََّٓيِمعَوِ ِتهِمحَؿٖىمؼَِّٕضَىمسَ ِـهُ)م(رواهمابنمحؾٓان).
 .1موسن ماظرباء مبن مسازب م(رضي ماهلل مسـه) مضال :مأتى ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مرجل معؼـعم
باحلّٓؼّٓ مصؼال :مؼا مردول ماهلل مأضاتل موأُدؾم؟ مضال :م(أَدِؾِمِ مثُمٖ مضَاِتلِ) مصلدؾم ،مثم مضاتل مصؼؿل ،مصؼالم
ردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م(سَ ِؿلَمضَؾِقالًموَأُجَِّٕمطَـِريّا)م(عؿػقمسؾقه).
اظؾهُ متَعَاظَى:م
ل م َّ
 .8موسن مأبي مػّٕؼّٕة م(رضي ماهلل مسـه)مضال:مضال ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم):م(ؼَؼُو ُ
زنٚمسَؾِِّٓيمبِي،موَأَغَامعَ َعهُمإٔذَامذَطََّٕغِي)....م(عؿػقمسؾقه).
أَغَامسِـَِّٓم َ
 .9موسن مجابّٕ مبن مسؾّٓ ماهلل م(رضي ماهلل مسـفؿا) مضال :ممسعت ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مضؾلم
اظظنٖ)م(رواهماإلعاممعلؾم).
وصاتهمبـالثمؼؼول:م(ظَامؼَؿُوَتنٖمأَحَُّٓطُمِمإٔظَّاموَػُوَمؼُقِلِنُمبِاهللِم َّ
 .71وسنمدؾؿانماظػارديم(رضيماهللمسـه)مضال:ممسعتمردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مؼؼول:م
(رٔبَاطُ مؼَوِمٕ موَظَقِ َؾةٍ مخَقِّْٕ م ِعنِ مصِقَامٔ مذَفِّٕٕ موَضِقَا ِعهِ م،موَإٔنِ معَاتَ مجََّٕى مسَؾَ ِقهِ مسَؿَ ُؾهُ ماظَِّّٔي مطَانَ مؼَعِؿَ ُؾهُ موَأُجِّٕٔىَم
سَؾَ ِقهِمرٔزِ ُضهُموَأَ ِعنَماظْػَؿٖانَ)م(رواهماإلعاممعلؾم).
اظؾهُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ):م
اظؾهِ م(صَؾَّى م َّ
 .77و َسنِ مأَبِي مأَؼٗوبَ ماِّغصاريم(رضي ماهللمسـه) مضَالَ:مضَالَ مرَدُولُ م َّ
( َعنِمصَامَمرَعَضَانَمثُمٖمأَتِؾَ َعهُمبِلِتٍّم ِعنِمذَوٖالٕ،مطَانَمطَصَوِمٔماظّٖٓػِّٕٔم)م(رواهمابنمعاجهميفمدــه).
ثالثا :ادلوضـــــــوع:

إنمادلؿلعلمظلـةماهللم(سّٖموجل)ميفمخؾؼهمؼّٕىمدّٕسةماغؼضاءماِّؼاممواظشفورمواظلـنيم،مأؼامم

متّٕٗموأسواممتؽّٕٗم،موعاماحلقاةماظّٓغقامإالمأغػاسمععّٓودة،موآجالمحمّٓودة،مويفمذظكمسربمدلنمدضقم
اظـظّٕ موأحؽم ماظػؽّٕ م ،مويف متغري ماِّحوال معّٖٓطّٕ م ،مؼؼول مدؾقاغه{:وَػُوَ ماظَِّّٔي مجَ َعلَ ماظؾَّ ِقلَ موَاظـٖفَارَم
خِؾْ َػةًمظِ َؿنِمأَرَادَمأَنِمؼَّٖٔطََّّٕمأَوِمأَرَادَمذُؽُورّا}م[اظػّٕضان:م.]26
ظؼّٓمودسـامذفّٕمرعضانمبؾقاظقهموأؼاعهمادلؾارطةم،موودسهمادللؾؿونموعامزاظتمضؾوبفممآدػةم
ظػّٕاضهمورحقؾهم،مطقفمالم؟موػومذفّٕمسُؿّٕتمصقهماظؼؾوبمباإلميان،موصػتمصقهماظـػوسم،موػّٔبتمصقهم
اِّخالقم،موحُؽؿتمصقهماجلوارحممبـفجماهللموردوظه،موأخؾّٙماظعؾادمصقهماظعؿلمهللم(سّٖموجل).
اغؼضىمرعضانم،موربّّمصقهمعنمربّّم،موخلّٕمصقهمعنمخلّٕم،مصفـقؽّامدلنمصاعهموضاعهمإمياغّام
ن مظقّٗ مظه معن مصقاعه مإال ماجلوع مواظعطّ٘ ،موظقّٗ مظه معن مضقاعه مإال ماظلفّٕم
واحؿلابّا م ،موؼا محلّٕةَ معَ ِ
واظؿعب .وادلؿلعلميفمحالمطـريٕمعنمادللؾؿنيمبعّٓمعضيمذفّٕمرعضانم،مجيّٓمأغفممضّٓماغؼلؿوامإديم
صّٕؼؼني:م
األول:مادلمعنماحلقماظّٔيمأثّٕماظصقامميفمأخالضهمودؾوطهم،مصقعؾممسؾمماظقؼنيمأنمربٖمرعضانمػوم
رب مذيقع ماظشفور مواِّسوام م ،مصؿفّٓه مدائم ماظصؾة مبّٕبه م(سّٖ موجل) ،مصفو مسؾّٓ مرباغي موظقّٗ مسؾّّٓام
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رعضاغق٘ام،مصقلؿؿّٕمسؾىمسؾادتهمبعّٓمرعضانم،مواحملاصظةمسؾىماظصؾواتمودائّٕماظعؾاداتم،مواظؾعّٓمسنم
احملّٕعات.م
والثاني:محالماظعصاةموادلّٔغؾنيمصعادوامإديمأحضانماظّٔغوبمواآلثامم،موضطعواماظعؾادةمواغغؿلوام
يفماظشفواتمواِّػواءم،موسادوامإديمدريتفمماِّوديموطلنمضؾوبفممملمتؿّٔوقمحالوةماإلميانم،موطلنم
جوارحفم ممل مختشع مهلقؾة مادلؾك ماظّٓؼان م ،مصؾعّٓ مأن مطاغوا ميف مرعضان مأبّٕارّا مأتؼقاء مصاروا مبعّٓم
رعضانمجؾابّٕةمأذؼقاءم،متعّٓوامحّٓودماهللم،موػؿؽوامحّٕعاتماهللم،موصّٓقمصقفممضولماهللم(سّٖموجل):م
{وَزَ ٖؼنَ مظَفُمُ ماظشٖقِطَانُ مأَسِؿَاظَفُمِ مصَصَّٖٓػُمِ م َسنٔ ماظلٖؾِقلٔ مصَفُمِ مظَا مؼَفِؿَُّٓونَ}[اظـؿل :م .]63صفل مؼؾققم
بادلمعن مادلوحّٓ مبّٕبه مأن مؼعود مخائؾّا مخادّّٕا مبعّٓ مػّٔا ماظؿوصقق ماظعظقم ميف ماظعؾادة مواظطاسة ميفم
رعضان؟م!!!.م
إن مادلمعن ماحلق معطاظب مبادلّٓاوعة مسؾى ماظطاسات مواظعؾادات م ،مصاظطاسة مظقّٗ مهلا معودمْم
ععنيْم،محؿىمإذامعاماغؼضىمػّٔامادلودممسادماإلغلانمإديمادلعاصيمعّٕةمأخّٕىم،مبلمإغفامعلؿؿّٕةم
َّىماظؾهُم
َّ
دائؿةممبّٓواممحقاةماظعؾّٓموحتؼقمذّٕوطمتؽؾقػهمبفام،موػّٔامعامطانمؼػعؾهماظـيبماظؽّٕؼمم(صَؾ
سَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)،مصؾؼّٓمدؽؾتمأممادلمعـنيماظلقّٓةمسائشةم(رضيماهللمسـفا)م:م(ؼَامأُمٖماظْؿُمِعِـِنيَمطقفمطانم
ػلِمطَانَمؼَكُّٗٙمذَقِؽّام ِعنِ ماْظلَؼٖامٔ؟مضَاظَتِ:مالَ،مطَانَمسَؿَ ُؾهُمدِميَةً)م
َّىماظؾهُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)م َ
َّ
سَ َؿلُماظـٖؾِيٚم(صَؾ
(رواهماظؾكاري).موضقلمظؾشّٕماحلايفم -مرريه ماهللم:-مإنمضوعاًمؼؿعؾّٓونموجيؿفّٓونميف مرعضانم،م
صؼال:م(بؽّٗماظؼوممضوممالمؼعّٕصونمهللمحؼٛامإالميفمذفّٕمرعضانم،مإنماظصاحلماظّٔيمؼؿعؾّٓموجيؿفّٓم
اظلـةمطؾفا).م
إنمادلّٓاوعةموادلوازؾةمسؾىماظطاساتمواظعؾاداتمػوماعؿـالمظؼولماهللمتعادي{:وَاسِؾُِّٓمرَبٖكَم
حَؿٖى مَؼلْتِقَكَ ماظْقَؼِنيُ}[احلفّٕ ،]99:مواعؿـال مظؼوظه متعاديَ {:صٔنذَا مصََّٕشْتَ مصَاغِصَبِ*وَإٔظَى مرَبٚكَ مصَارِشَبِ}م
[اظشّٕح:م]8-1مأي:مإذاماغؿفقتمعنمسؾادةموراسةمصؿؾؾّٗمبطاسةموسؾادةمأخّٕىمضاصّٓامبفاموجهماهللم
سّٖٓموجلٓ.مم
وعن ماِّعور ماظيت مجيب مأن محيّٕص مسؾقفا ماظعؾّٓ محلن ماخلامتة م ،موحؼقؼؿفا:مأن مؼُوصق ماهلل مسّٖٓم
وجلٓ ماظعؾّٓ مضؾل موصاته مظالبؿعاد مسؿا مؼغضؾه مدؾقاغه موتعادي ،موؼوصؼه مظؾؿوبة معن ماظّٔغوب موادلعاصي م،م
واإلضؾالمسؾىماظطاساتموأسؿالماخلريم،مثممؼؽونمعوتهمبعّٓمذظكمسؾىمػّٔهماحلالماحللـة.م
وظؼّٓمدساغامربـامتؾاركموتعاديمإديماظلعيماجلادمحللنماخلامتةم،مصؼالمتعادي:م{ؼَاأَؼٗفَاماظَِّّٔؼنَم
حقٖمتُؼَا ِتهِموَظَامتَؿُو ُتنٖمإٔظَّاموَأَغِؿُمِمعُلِؾِؿُونَ}[آلمسؿّٕان.]716:م
اظؾهَم َ
آعَـُواماتٖؼُوام َّ
مم

ودسامإظقفاماِّغؾقاءموادلّٕدؾونمأتؾاسفمم،مصاهللم(سّٖٓموجلٓ)مؼؼولمسنمإبّٕاػقمموؼعؼوبم(سؾقفؿام
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اظؾهَ ماصِطَػَى مظَؽُمُ ماظّٓٚؼنَ مصَؾَا متَؿُو ُتنٖ مإٔظَّا موَأَغِؿُمِم
اظلالم)م{:وَوَصٖى ممبِفَا مإٔبَِّٕاػِقمُ مبَـِقهِ موَؼَعِؼُوبُ مؼَابَـِيٖ مإٔنٖ م َّ
عُلِؾِؿُونَ*أَمِ مطُـِؿُمِ مذُفََّٓاءَ مإٔذِ محَضََّٕ مؼَعِؼُوبَ ماظْؿَوِتُ مإٔذِ مضَالَ مظِؾَـِقهِ معَا متَعِؾُُّٓونَ م ِعنِ مبَعِِّٓي مضَاظُوا مغَعِؾُُّٓم
قنُمَظهُمعُلِؾِؿُونَ}[اظؾؼّٕة،]733-736:م
إٔظَفَكَموَإَٔظهَمآبَائِكَمإٔبَِّٕاػِقمَموَإٔدِؿَاسِقلَموَإٔدِقَاقَمإٔظَفّاموَاحِّّٓاموَغَ ِ
وؼؼولمسؾىمظلانمؼودفم(سؾقهماظلالم){:رَبٚمضَِّٓمآتَقِؿَـِيم ِعنَماظْؿُؾْكِموَسَؾَّؿِؿَـِيم ِعنِمَتلْؤؼلٔماْظلَحَادِؼثِم
صَارَِّٕ ماظلٖؿَاوَاتِ موَاْظلَرِضٔ مأَغِتَ موَظِقٚي مصِي ماظّٓٗغِقَا موَاظْكخَِّٕةِ متَوَصَّـِي معُلِؾِؿّا موَأَظْقِؼْـِي مبِاظصٖاظِقِنيَ}م
[ؼودف ،]717:موسن مسؾّٓ ماهلل مبن مسؿّٕو مبن ماظعاص م(رضي ماهلل مسـفؿا):مأغه ممسع مردول ماهلل م(صؾىم
ع ماظّٕٖحِ َؿنٔ ،مطَؼَؾْبٍ موَاحٍِّٓ،م
اهلل مسؾقه مودؾم)مؼؼول(:إٔنٖ مضُؾُوبَ مبَـِي مآدَمَ مطُؾَّفَا مبَ ِقنَ مإٔصِؾَعَ ِقنٔ م ِعنِ مأَصَابِ ٔ
ؼُصَُّٕ ٚصهُ محَقِثُ مؼَشَاءُ)مثُمٖ مضَالَ مرَدُولُ ماهللِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ):م(اظؾفُمٖ معُصَّٕٚفَ ماظْؼُؾُوبِ مصَّٕٚفِ مضُؾُوبَـَام
سَؾَى مرَاسَؿِكَ)(رواه معلؾم) ،موسن مبلّٕ مبن مأبي مأررلة ماظؼّٕذي مضال:ممسعت مردول ماهلل م(صؾى ماهللم
ي ماظّٓٗغِقَا موَسََّٔابِ ماآلخَِّٕةِ)م
سؾقه مودؾم)مؼّٓسو:م(اظؾَّفُمٖ مأَحِ ِلنِ مسَاضِؾَؿَـَا مصِي ماُِّعُورٔ مطُؾِّفَا موَأَجِِّٕغَا م ِعنِ مخِِّٖ ٔ
(رواهمأريّٓ).م
وحلن ماخلامتة مرجاء ماظصاحلني م ،مصؼّٓ مطان ماظصقابة م(رضوان ماهلل متعادي مسؾقفم)مخياصونم
عن معؽّٕ ماهلل متعادي م ،موؼللظوغه محلن ماخلامتة م ،موؼلؿعقّٔوغه معن مدوء ماخلامتة .مصؿن مدسائفمم
وعـاجاتفم مهلل مضوظهمتعادي{:رَبٖـَا مإٔغٖـَامدَؿِعِـَا معُـَادِؼّا مؼُـَادِيمظِ ْؾنٔميَانٔ مأَنِ مآعِـُوا مبَِّٕبٚؽُمِ مصَكعَـٖا مرَبٖـَا مصَاشْػِِّٕمظَـَام
ذُغُوبَـَاموَطَػِِّّٕمسَـٖامدَقٚؽَاتِـَاموَتَوَصَّـَامعَعَماْظلَبَِّٕارٔ}[آلمسؿّٕان.]793:مم
وحلن ماخلامتة معن مإرادة ماخلري مباظعؾّٓ م ،مصعن مأغّٗ م(رضي ماهلل مسـه)مضال:مضال مردول ماهللم
اظؾهُ مبِعَؾٍِّٓ مخَقِّّٕا مادِؿَعِؿَ َؾهُ) .مصؼقل مطقف مؼلؿعؿؾه مؼا مردول ماهلل؟.م
(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) :م(إٔذَا مأَرَادَ م َّ
ضال :م(ؼُوَصِّ ُؼهُ مظِعَ َؿلٕ مصَاِظّّٕ مضَ ِؾلَ ماظْؿَوِتِ) م(رواه ماظرتعّٔي) ،مواظعربة مباخلواتقم م ،مصعن مسؾّٓ ماهلل مبنم
اظؾهِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَ ِقهِ موَدَؾَّمَ)موَػُوَ ماظصٖا ِدقُ مادلَصُِّٓوقُ ،م(إٔنٖم
علعود م(رضي ماهلل مسـه) مضال:مضال مرَدُولُ م َّ
طنٔمأُ ٚعهِمأَرِبَعِنيَمؼَوِعّام،مثُمٖمؼَؽُونُمسَؾَ َؼةًمعِ ِـلَمذَظِكَ،مثُمٖمؼَؽُونُمعُضِ َغةًمعِ ِـلَمذَظِكَ،مثُمٖم
أَحََّٓطُمِمؼُفِؿَعُمصِيمبَ ْ
اظؾهُ مإٔظَ ِقهِ معَؾَؽًا م ِبلَرِبَعٔ مطَؾِؿَاتٍ ،مصَقُؽْؿَبُ مسَؿَ ُؾهُ ،موَأَجَ ُؾهُ ،موَرٔزِ ُضهُ ،موَذَؼِي ٙمأَوِ مدَعِقّْٓ ،مثُمٖ مؼُـِ َػُّْ مصِقهِم
ؼَؾِعَثُ م َّ
ػلٔ ماظـٖارٔ م ،محَؿٖى معَا مؼَؽُونُ مبَقَِـهُ موَبَقِـَفَا مإٔظَّا مذِرَاعْ ،مصَقَلِِؾقُ مسَؾَقِهِم
جلَ مظَقَعِ َؿلُ مبِعَ َؿلٔ مأَ ِ
اظّٕٗوحُ ،م َصنٔنٖ ماظّٕٖ ُ
ػلٔ ماجلَ ٖـةِ م ،محَؿٖى معَام
جلَ مظَقَعِ َؿلُ مبِعَ َؿلٔ مأَ ِ
خلُ ماجلَ ٖـةَ م ،موَإٔنٖ ماظّٕٖ ُ
ػلٔ ماجلَ ٖـةِ مصَقَِّٓ ُ
اظؽِؿَابُ مصَقَعِ َؿلُ مبِعَ َؿلٔ مأَ ِ
خلُ ماظـٖارَ)م(رواهم
ػلٔ ماظـٖا ٔر م ،مصَقَِّٓ ُ
ل مأَ ِ
ل مبِعَ َؿ ٔ
ؼَؽُونُ مبَقَِـهُ موَبَقِـَفَا مإٔظَّا مذِرَاعْ م ،مصَقَلِِؾقُ مسَؾَ ِقهِ ماظؽِؿَابُ م ،مصَقَعِ َؿ ُ
اظؾكاري).م
ػّٔام:موحللنماخلامتةمأعورمتعنيمسؾقفام،معـفا:مم
اإلمياى باهلل عزّ وجلّ م ،واالستقامة على مههجه وصراطه :مضال متعادئ {:إنٖ ماظَِّّٔؼنَ مضَاظُوام
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ؽةُ مأَظَّا متَكَاصُوا موَظَا متَقَِّٖغُوا موَأَبِشُِّٕوا مبِاظْفَ ٖـةِ ماظَّؿِي مطُـِؿُمِم
اظؾهُ مثُمٖ مادِؿَؼَاعُوا متَؿَـَ ّٖٖلُ مسَؾَقِفٔمُ ماظْؿَؾَائِ َ
رَبٗـَا م َّ
تُوسَُّٓونَ م*مغَقِنُ مأَوِظِقَاؤُطُمِ مصِي ماظْقَقَاةِ ماظّٓٗغِقَا موَصِي ماظْكخَِّٕةِ موَظَؽُمِ مصِقفَا معَا متَشِؿَفٔي مأَغِػُلُؽُمِ موَظَؽُمِ مصِقفَا معَام
اظؾهِ موَسَ ِؿلَ مصَاظِقّا موَضَالَ مإٔغٖـِي معِنَم
تَّٖٓسُونَ م*مغُُّٖظًا م ِعنِ مشَػُورٕ مرَحِقمٕ م*موَ َعنِ مأَحِ َلنُ مضَوِظًا معِ ٖؿنِ مدَسَا مإٔظَى م َّ
اظْؿُلِؾِؿِنيَ}[صصؾت 31:مـ م ،]33موػّٔه ماظؾشارة متؽون مظؾؿمعـني مسـّٓ ماالحؿضار م ،مويف ماظؼؾور ،موسـّٓم
اظؾعثمعـفام.مم
وعـفا:مالصدق يف الهية والعزمية مع اهلل عز وجل م ،مصعن ماظرباء مبن مسازب م(رضي ماهلل مسـه)م
ضالمأتىماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مرجلمعؼـعمباحلّٓؼّٓمصؼال:مؼامردولماهللمأضاتلموأُدؾم؟مضال:م
(أَدِؾِمِمثُمٖمضَاِتلِ)مصلدؾمم،مثممضاتلمصؼؿل،مصؼالمردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(سَ ِؿلَمضَؾِقالًموَأُجَِّٕم
طَـِريّا)م(عؿػقمسؾقهمواظؾػظمظؾؾكاري).مم
وعـفا:محشو الظوّ باهلل عزّ وجلّ م ،مصنن ماهلل م(سّٖ موجل)مسـّٓ مزن مسؾّٓه مبه م ،مصعن مأبي مػّٕؼّٕةم
زنٚمسَؾِِّٓيمبِي،م
اظؾهُمتَعَاظَى:مأَغَامسِـَِّٓم َ
(رضيماهللمسـه)مضال:مضالماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م(ؼَؼُولُم َّ
وَأَغَا معَ َعهُ مإٔذَا مذَطََّٕغِي)....م(عؿػق مسؾقه مواظؾػظ مظؾؾكاري)م ،موسن مجابّٕ مبن مسؾّٓ ماهلل م(رضي ماهلل مسـه)م
ّٓطُمِ مإٔظَّا موَػُوَم
ضال :ممسعت ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مضؾل موصاته مبـالث مؼؼول :م(ظَا مؼَؿُوَتنٖ مأَحَ ُ
اظظنٖ) م(رواه معلؾم) ،مصعؾى ماظعؾّٓ مأن محئّر معن ماظؼـوط معن مررية ماهلل م(سّٖٓ موجلٓ) م،م
ؼُقِ ِلنُ مبِاهللِ م َّ
وؼـؾغيمأنمؼؽونمضؾؾهمععؾؼامباظّٕجاءميفماهلل.م
وعـفام:مالتوبةم،مواإلنابة هلل عزّ وجلّ ،مضالمتعادي{:م ُضلِمؼَاسِؾَادِيَماظَِّّٔؼنَمأَدَِّٕصُوامسَؾَىمأَغِػُلِفٔمِم
اظؾهَ مؼَغِػُِّٕ ماظّٔٗغُوبَ مجَؿِقعّا مإٔ ٖغهُ مػُوَ ماظْغَػُورُ ماظّٕٖحِقمُ*وَأَغِقؾُوا مإٔظَى مرَبٚؽُمِم
اظؾهِ مإٔنٖ م َّ
ظَا متَؼْـَطُوا م ِعنِ مرَحِ َؿةِ م َّ
وَأَدِؾِؿُوامَظهُم ِعنِمضَؾِلٔمأَنِم َؼلْتِقَؽُمُماظْعََّٔابُمثُمٖمظَامتُـِصَُّٕونَم*موَاتٖؾِعُوامأَحِ َلنَمعَامأُغِ ّٖٔلَمإٔظَقِؽُمِم ِعنِمرَبٚؽُمِمعِنِم
ضَ ِؾلٔ مأَنِ مَؼلْتِقَؽُمُ ماظْعََّٔابُ مبَغَِؿةً موَأَغِؿُمِ مظَا متَشِعُُّٕونَ م* مأَنِ متَؼُولَ مغَػّْْٗ مؼَاحَلَِّٕتَا مسَؾَى معَا مصَّٕٖرْتُ مصِي مجَـِبِم
اظؾهَ مػََّٓاغِي مظَؽُـِتُ م ِعنَ ماظْؿُؿٖؼِنيَ*مأَوِ متَؼُولَ محِنيَم
اظؾهِ موَإٔنِ مطُـِتُ مظَ ِؿنَ ماظلٖاخِّٕٔؼنَ م*مأَوِ متَؼُولَ مظَوِ مأَنٖ م َّ
َّ
تََّٕىماظْعََّٔابَمظَوِمأَنٖمظِيمطَّٕٖةًم َصلَطُونَم ِعنَماظْؿُقِلِـِنيَم*مبَؾَىمضَِّٓمجَاءَتِكَمآؼَاتِيمصَؽَّٖٔبِتَمبِفَاموَادِؿَؽْؾَِّٕتَم
اظؾهِمتَوَِبةًمغَصُوحّام
وَطُـِتَم ِعنَماظْؽَاصِّٕٔؼنَ}[اظّٖعّٕ:م53مـم،]59موضالمتعادي{:مؼَاأَؼٗفَاماظَِّّٔؼنَمآعَـُوامتُوبُوامإٔظَىم َّ
سَلَى مرَبٗؽُمِ مأَنِ مؼُؽَػَِّّٕ مسَـِؽُمِ مدَقٚؽَاتِؽُمِ موَؼُِّٓخِؾَؽُمِ مجَـٖاتٍ متَفِّٕٔي م ِعنِ متَقِؿِفَا ماْظلَغِفَارُ مؼَوِمَ مظَا مؼُكِّٖٔي ماظؾَّهُم
اظـٖ ِؾيٖ موَاظَِّّٔؼنَ مآعَـُوا معَ َعهُ مغُورُػُمِ مؼَلِعَى مبَ ِقنَ مأَؼِِّٓؼفٔمِ موَ ِبلَؼِؿَاغِفٔمِ مؼَؼُوظُونَ مرَبٖـَا مأَتِؿِمِ مظَـَا مغُورَغَا موَاشْػِِّٕ مظَـَام
إٔغٖكَمسَؾَىم ُطلٚمذَيِءٍمضَِّٓؼّْٕ}[اظؿقّٕؼم.]8:مم
وكما أى حلشو اخلامتة أسبابًا تعني عليها فإى هلا عالمات تعرف بها:

عـفا :الهطق بللمة التوحيد واإلخالص عهد املوت:مصعنمععاذمبنمجؾلم(رضيماهللمسـه)مضال:مضالم
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خلَماظْفَ ٖـةَ)(رواهمأبومداود)،م
اظؾهُمدَ َ
ردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م( َعنِمطَانَمآخُِّٕمطَؾَا ِعهِمظَامإٔظَهَمإٔظَّام َّ
وسنمحيقىمبنمرؾقة،مسنمأبقهم(رضيماهللمسـه)مضال:م(رأىمسؿّٕمرؾقةمبنمسؾقّٓماهللمثؼقال.مصؼال:معام
ظكمؼامأبامصالن؟مظعؾكمداءتكمإعّٕةمابنمسؿكمؼامأبا مصالن؟مضال:مال.مإالمأغيممسعتمعنمردولماهللم
(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)محّٓؼـا م ،معا معـعين مأن مأدلظه مسـه مإال ماظؼّٓرة مسؾقه محؿى معات ،ممسعؿه مؼؼول:م
(إٔغٚيمظَلسِؾَمُمطَؾِ َؿةًمظَامؼَؼُوظُفَامسَؾِّْٓمسِـَِّٓمعَوِ ِتهِ،مإٔالمأَذِ َّٕقَمظَفَامظَوِ ُغ ُهموَغَػََّّٗماهللُمسَ ِـهُمطُِّٕبََؿهُ)مضال:مصؼالمسؿّٕم:م
إغيمِّسؾممعامػيم،ممضال:موعامػي؟مضال:متعؾممطؾؿةمأسظممعنمطؾؿةمأعّٕمبفامسؿهمسـّٓمادلوت:مالمإظهم
إالماهلل.مضالمرؾقة:مصّٓضتمػيمواهللمػي)م(رواهمأريّٓ).م
وعـفا :ماملوت على عمل صاحل خيدم به وطهه وأمته  ،موذظك مطؿن مميوت موػو مؼمديم
واجب مرياؼة مأبـاء مورـه موؼّٕابط ميف مدؾقل ماهلل مسّٖ موجل ،مصعن مدؾؿان ماظػاردي م(رضي ماهلل مسـه)م
ضال:ممسعت مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)مؼؼول:م(رٔبَاطُ مؼَوِمٕ موَظَقِ َؾةٍ مخَقِّْٕ م ِعنِ مصِقَامٔ مذَفِّٕٕ موَضِقَاعِهِم
وَإٔنِمعَاتَمجََّٕىمسَؾَ ِقهِمسَؿَ ُؾهُماظَِّّٔيمطَانَمؼَعِؿَ ُؾهُموَأُجِّٕٔىَمسَؾَ ِقهِمرٔزِ ُضهُموَأَ ِعنَماظْػَؿٖانَ)م(رواهمعلؾم).م
وعـفا :ماملوت بعد ختام عمل الطاعة  ،مصعن محّٔؼػة مبن ماظقؿان م(رضي ماهلل مسـه) مضال م:م
جهِ ماهللِم
اظؾهُ مابِؿِغَاءَ موَ ِ
أدـّٓت ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)مإدي مصّٓري مصؼال:م( َعنِ مضَالَ مالَ مإَٔظهَ مإٔالَّ م َّ
خلَ ماظْفَ ٖـةَ ،موَعَنِ متَصَّٖٓقَم
هلل مخُؿِمَ مظَهُ مبِفَا مدَ َ
جهِ ما ِ
خلَ ماظْفَ ٖـةَ ،موَعَنِ مصَامَ مؼَوِعّا مابِؿِغَاءَ موَ ِ
خُؿِمَ مَظهُ مبِفَا مدَ َ
خلَماظْفَ ٖـةَ)(رواهمأريّٓ).م
جهِماهللِمخُؿِمَمَظهُمبِفَامدَ َ
بِصََّٓ َضةٍمابِؿِغَاءَموَ ِ
مممممػّٔا موؼـؾغي ماظؿـؾقه مإدي مأن مزفور مذيء معن مػّٔه ماظعالعات م ،مأو موضوسفا مظؾؿؿوصى م ،مال مؼؾّٖم معـهم
اجلّٖم مبلن مصاحؾفا معن مأػل ماجلـة م ،موظؽن معن مباب محلن ماظظن محبال ماظعؾّٓ م ،مطؿا مأن مسّٓم موضوعم
ذيء معـفا مظؾؿقت مال مؼؾّٖم معـه ماحلؽم مبلغه مشري مصاحل مأو محنو مذظك م ،مصفّٔا مطؾه معن ماظغقب ماظّٔي مالم
ؼعؾؿهمإالماهلل.مم
وػـاك ممناذج مطـرية مدلن محلـت مخامتؿفم مصقفا معن ماظعرب مواظّٓروس معا مؼشفع مادلمعنم
وؼّٓصعه مظؾعؿل معن مأجل محلن ماخلامتة م ،معن مػّٔه ماظـؿاذج مضصة ماظّٕجل ماظّٔي مضؿل معائة مغػّٗم
اظّٔيمأخربمسـهماظـيبماظؽّٕؼمم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:صعنمأبىمدعقّٓماخلّٓريم(رضيماهللمسـه)مأنم
جلْ مضَؿَلَ متِلِ َعةً موَتِلِعِنيَ مغَػْلّا م،مصَ َللَلَم
غيب ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)مضال:م(طَانَ مصِقؿَنِ مطَانَ مضَؾِؾَؽُمِ مرَ ُ
ّٓلٖمسَؾَىمرَاػِبٍم َصلَتَاهُم،مصَؼَالَم:مإٔ ٖغهُمضََؿلَمتِلِ َعةًموَتِلِعِنيَمغَػْلّامصَ َفلِمَظهُم ِعنَمتَوَِبةٍم
ػلٔماَِّرِضٔمصَ ُ
َسنِمأَسِؾَمٔمأَ ِ
م مصَؼَالَ م:مإٔ ٖغهُ مضَؿَلَم
لمسَاظِ ٕ
ج ٕ
ّٓلٖ مسَؾَى مرَ ُ
دَللَ م َسنِ مأَسِؾَمٔ مأَػِلٔ ماَِّرِضٔ مصَ ُ
صَؼَالَ مالَ.مصَؼَؿَ َؾهُ مصَؽَ ٖؿلَ م ِبهِ معِاَئةً مثُمٖ م َ
عِاَئةَ مغَػّْٕٗ مصَ َفلِ مَظهُ م ِعنِ متَوِ َبةٍ م؟مصَؼَالَ :مغَعَمِ موَ َعنِ مؼَقُولُ مبَقَِـهُ موَبَ ِقنَ ماظؿٖوَِبةِ ماغِطَِؾقِ مإٔظَى مأَرِضٔ مطََّٔا موَطََّٔام
اظؾهَ معَعَفُمِ موَالَ متَِّٕجِعِ مإٔظَى مأَرِضِكَ م َصنٔغٖفَا مأَرِضُ مدَوِءٍ.مصَاغِطَ َؾقَ محَؿٖىم
اظؾهَ مصَاسِؾُِّٓ م َّ
َصنٔنٖ مبِفَا مأُغَادّا مؼَعِؾُُّٓونَ م َّ

8

ؽةُ ماظْعََّٔابِ مصَؼَاظَتِ معَالَئِؽَةُم
ؽةُ ماظّٕٖحِ َؿةِ موَعَالَئِ َ
إٔذَا مغَصَفَ ماظطَّّٕٔؼقَ مأَتَاهُ ماظْؿَوِتُ مصَاخِؿَصَؿَتِ مصِقهِ معَالَئِ َ
ؽةُ ماظْعََّٔابِ م :مإٔ ٖغهُ مظَمِ مؼَعِ َؿلِ مخَقِّّٕا مضَطُّ.م َصلَتَاػُمِم
اظؾهِ.موَضَاظَتِ معَالَئِ َ
اظّٕٖحِ َؿةِ م:مجَاءَ متَائِؾّا معُؼْؾِالً مبِؼَؾْ ِؾهِ مإٔظَى م َّ
عَؾَكٌ ميف مصُورَةِ مآدعي مصَفَعَؾُوهُ مبَقِـَفُمِ مصَؼَالَ مضِقلُوا معَا مبَ ِقنَ ماَِّرِضَ ِقنٔ م َصنٔظَى مأَؼٖؿِ ٔفؿَا مطَانَ مأَدِغَى مصَفُوَ مَظهُ م.م
ؽةُماظّٕٖحِ َؿةِ)م(رواهمعلؾم).مم
صَؼَادُوهُمصَوَجَُّٓوهُمأَدِغَىمإٔظَىماَِّرِضٔماظَّؿِىمأَرَادَمصَؼَؾَضَ ِؿهُمعَالَئِ َ
أال مصؾققّٕص مطل معلؾم مساضل مسؾى محلن ماخلامتة مظؽل مأسؿاظه ماظّٓغقوؼة مواِّخّٕوؼة م،م
اظّٓغقوؼة مظعؿارة ماظؽون م ،مواِّخّٕوؼة مظؿقؼقق ماظلعادة ماِّبّٓؼة موػي ماظػوز مجبـة مجتّٕي معن محتؿفام
اِّغفار مصقفا معاال مسني مرأت موال مأذن ممسعت موال مخطّٕ مسؾى مضؾب مبشّٕ مأسّٓػا ماهلل م(سّٖ موجل) مظؿؽونم
دار ماظؽّٕاعة مدلن محلـت مخامتؿفم موأجفّٓوا مأغػلفم معن مأجل ماظوصول مإدي محمؾة ماحلق مجلم
جالظه.ممم
عع ماظؿلطقّٓ مأن معن مأن معن مسالعات محلن ماخلامتة مادلّٓاوعة مسؾى ماِّسؿال ماظصاحلة م ،مصعَنِم

م

َىماظؾهِ؟م
َّ
َّىماظؾهُمسَؾَ ِقهِموَدَؾَّمَ)مأَيٗماْظلَسِؿَالٔمأَحَبٗمإٔظ
َّ
َماظؾهُمسَـِفَا)مأَغٖفَامضَاظَتِم:مدُِؽلَماظـٖؾِيٗم(صَؾ
سَائِ َشةَم(رَضِي َّ
ضَالَم:م(أَدِوَعُفَاموَإٔنِم َضلٖ)م(صققّّماظؾكاري)م،مصاظواجبمسؾىمطلمعلؾممأنمؼّٓاوممسؾىماظطاساتميفم
طل موضت موحني م ،موأن مؼلؿؿّٕ مسؾى معا متعوده عن ماِّسؿال ماظصاحلة م ،موحئّر معن مادلكاظػاتم
وادلعاصي م ،موؼـؿفي مسؿا محّٕم ماهلل مسؾقه م ،مضال ماحللن ماظؾصّٕي :مإن معن مجّٖاء ماحللـة ماحللـةم
بعّٓػا ،موعن مسؼوبة ماظلقؽة ماظلقؽةُ مبعّٓػا ،مصنذا مضؾل ماهلل ماظعؾّٓ مصنغه مؼوصؼه مإدي ماظطاسة م ،موؼصّٕصه مسنم
ادلعصقةم.موَيفمصققّّماإلعاممعلؾِمٕمؼؼولماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم):م"مأَحَبٗماظعَ َؿلٔمإٔديماهللِمعَام
دَاوَمَمسَؾَقهِمصَاحِ ُؾهُموَإٔنِم َضلٖم"مم.مم
م
مم

