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مَتضمُلٗدوامَؤإِن}ضالمدؾقاغف:سػملكماإلغلانمبؽملضملؿمطـريةمالمُتضملدموالمُتقزملك،مم(سزموجؾ)ظعملدمأغضملؿمآم

َأَظِؿمَتَرِوامَأٖنماظػملََّفمَدٖكَرمَظغمُلؿمٖعام}ضالمتضملادي:م،مو[م88:ماظؽملقؾ]م{َرِحؿملْؿمَظطمَلظمُلقْرماظػملََّفمٔإٖنمُتِقزمُلقَػامَظاماظػملَِّفمِغضمِلؼمَلَة

مَوَباِرؽمَلًة مَزاِػَرًة مِغضمَلؼمَلُف مَسػمَلؿمِلغمُلِؿ مِصلماَِِّرٔضمَوَأِدَؾَغ مم[02]ظعملؼملان:{ِصلماظٖلؼمَلاَواِتمَوَعا ػذهماظؽملضملؿمضدمؼرىم،

ٗؾمغضملؼملةمعـمػذهماظؽملضملؿمتعملؿسمللمأنمؼظملغملرمصؿملؾملامسػملؿملفماظغملـريمعؽملؾملا،موطمكاإلغلانمبضملسملؾملامرأيماظضملني،موخيظمل

آالَءمم،مصؿمللؿكدممماإلغلاُن،محؿكمؼدركمأدرارػاموضؿملؼملؿؾملاموأػؼملؿملؿؾملا،موؼؿدبرمسصملؿملؿمغضملؿمآمسزموجؾمسػملؿملف

ٖدىمبؾملاماظقاِجؾاتمادلظملروَضةمؼقملسػملكمإضاعِةماظدؼـميفمغظملِلف،مومضملػملؾملامسقّغاجيآمصؿملؼملامحيٗبمآموؼرَضك،مو

م.مصؿملؼملامُؼؾطمِلُضمآمؿكدعؾملا،موظؿملقذرمأنمؼلسػملؿملف

معقضعموجتضملػملفمعقاله،معـماظضملؾدمتعملربمِّغؾملامضدّراموأسصملؼملؾملاماظظملسملائؾمأمسكمعـماظرملغملرموصسملؿملػملة

مغضملؼملؿف،مطظملرانميفمدكشملفموأنمذغملرهميفمرضاهمأنمطؿابفميفمدؾقاغفماحلؼمأخربمحؿملثمورضاه،محؾف

مٔوِزَرمَوأزَرٌةمَتٔزُرمَوَظامَظغمُلِؿمَؼِرَضُفمَترمِلغمُلُروامَؤإِنماْظغمُلظمْلَرمِظضمِلَؾاِدِهمَضكَؼِرمَوَظامَسؽمِلغمُلِؿمَشؽمِللٌّماظػملََّفمَصكمٔلٖنمَتغمْلظمُلُروامٔإِن}:مصعملال

م[.7:ماظزعر]م{اظزمٗلُدؤرمِبَذاِتمَسػمِلؿملْؿمٔإٖغُفمَتضمِلؼمَلػمُلقَنمُطؽمِلُؿِؿمِبؼمَلامَصؿمُلؽمَلؾُِّؽغمُلِؿمَعِرِجضمُلغمُلِؿمَربِّغمُلِؿمٔإَظكمُثٖؿمُأِخَرى

يفمحدمم-رؾملارةماظعملػملب،مودالعةماظزملدر،موطؼملالماظضملعملؾ،موػقمواظرملغملر:مدظؿملْؾمسػملكمصظملاءماظؽملظملس،مو

غضملؼملةمعـمآمتلؿقؼماظرملغملرمسػملؿملؾملا;مصؽملرملغملرمآمذملذملمتضملاديمذملذملمأنمأهلؼملؽملامذغملره،موعـمػؽملامؼؿقاديماظرملغملرمم-ذاتف

 والمؼؽملعملشملع.م
مآؼاتف،معـمطـريةمعقارـميفمصذطرهمواضقةمسؽملاؼةماظرملغملرمسـمباحلدؼثماظغملرؼؿماظعملرآنمُسينموظعملد

مظػملؽملضملؿمضؿملدمصؾملقمسصملؼملك،موعؽملزظةمطربىمأػؼملؿملةمعـمظفمدلامسػملؿملف،موحيرصقامبفمؼؿقػملقامأنمادهسؾمعـمورػملب

:ماظؾعملرة]{َتغمْلظمُلُرؤنمَوَظامِظلمَواِذغمُلُروامَأِذُطِرُطِؿمَصاِذُطُروِغل}:متضملاديمضالمادلظملعملقدة،مظػملؽملضملؿموجمػملؾةماحلاضرة،

معضمّلامبؾملؼملاموأعرمباظذطرمضرغفم،[850 متضملاديموضال. ـَاظَّمَأٗؼؾمَلامَؼام}: مَرَزْضؽمَلاُطِؿمَعامَرؿملَِّؾاِتمِعـمُطػمُلقْامآَعؽمُلقْامِذؼ

مِغضمِلؼمَلَتمَواِذغمُلُروامَرؿملِّّؾامَحػمَلاًظاماظػملَُّفمَرَزَضغمُلُؿمِعؼمٖلامَصغمُلػمُلقا}م،[870:ماظؾعملرة]{َتضمِلُؾُدوَنمٔإٖؼاُهمُطؽملُؿِؿمٔإنمِظػمّلِفمَواِذغمُلُروْا

مَوَعـمِظػملَِّفماِذغمُلِرمَأٔنماْظِقغمْلؼمَلَةمُظعمْلؼمَلاَنمآَتؿمِلؽمَلامَوَظعمَلِد}:متضملاديموضالم،[881:ماظؽملقؾ]{َتضمِلُؾُدوَنمٔإٖؼاُهمُطؽمِلُؿِؿمٔإِنماظػملَِّف

مَوُطـمَصاِسُؾِدماظػملََّفمَبٔؾ}:متضملاديموضال[.80:ظعملؼملان]{َحؼمِلؿملْدمَشؽمِللٌّماظػملََّفمَصكمٔلٖنمَطظمَلَرمَوَعـمِظؽمَلظمْلِلِفمَؼرمِلغمُلُرمَصكمٔلٖغؼمَلامَؼرمِلغمُلِر

ـِ ـَمعِّ مصاظلضملؿملدماظدارؼـ،ميفمواظلضملادةماخلريمهلؿمحيعملؼممبامإالمسؾادهمآمؼفملعرموالم،[66:اظزعر]م{اظرمٖلاِطٔرؼ

م.اظرملاطرؼـمعـمصغملانمصفملراسفمربفمأعرماعؿـؾمعـ



ماجلؾملدموؼؾذلمبػمللاغفمادلؽملضملؿمسػملكمصؿملـينمواظؽملؿملة،مواظظملضملؾمباظعملقلماظؽملضملؼملةمععملابػملةمحقيقة الشكر:و

موصسملؾمغضملؿمعـمبفمعامبفملنمؼعملرمياظذمػقماحلؼمصادلقملعـمواظضملػملـ،ماظلرميفمعضملاصؿملفموجيؿؽملبمراسؿف،ميف

مإديمعرده متضملاديمضالموحده،مآم ـَمغِّضمِلؼمَلٍةمعِّـمِبغمُلؿمَوَعا}: ماظؽملقؾ]{اظػملَِّفمَصؼمِل مررصةمطؾميفمصؾملقم،[55:

متضملاديمضالمواظؽملؾملار،ماظػملؿملؾمبؿفددمادلؿفددةمغضملؼملفمسػملكمتضملاديمآمؼرملغملرمضػملب،موغؾسملةمسني، مَوُػَق}:

ـِمِخػمْلظمَلًةمَرَواظؽمٖلؾمَلاماظػملَّؿمِلَؾمَجضمَلَؾماظَِّذي صقعملؿملعملةماظرملغملر:مأنممم[.60:ماظظملرضان]{ُذغمُلقّرامَأَراَدمَأِومَؼٖذطََّرمَأنمَأَراَدمظخملؼمَل

متغملقنمحرطاتماظضملؾدمودغملؽملاتفموخقاررهموعرملاسرهموعامؼؿؼملؿعمبفمعـمغضملؿمعقجؾملةمظػملكريمويفم

مدؾؿملؾمآموعـمأجؾمعرضاةمآ.

مسزموجؾمصؿملؼملامخػملعملتمظف،موأنمؼسملضملؾملاميفمأنمؼلؿضملؼملؾماإلغلانمغضملؿمآمومو متام شكر اهلل تعاىل:

ادلقاضعماظيتمترضؿملف،مصاظضملنيمغضملؼملة:موذغملرػامأنمؼلؿضملؼملػملؾملاميفماظؽملصملرمإديمعامأحػملفمآ،مالمإديمعامحرعفم

ؾملاميفماظشملاسةمالميفمادلضملزملؿملة،ميفماخلريمالميفماظرملر،مواِّذنمغضملؼملة:مبمآ،مواظؿملدمغضملؼملة:موذغملرػامأنمؼضملؼملؾ

ظملغملرم(،مواظضملعملؾمغضملؼملة:موذغملرػامأنمؼوجٓؾمباظـقابمعـمآم)سٓزمفدمسػملؿملؾملامإديمعامؼضملقؼلؿؼملعمبوذغملرػامأنم

وسػملكماجملؿؼملعمطػملفمباخلريمواظرخاء،موطذظؽمادلالمغضملؼملة:موذغملرػاممفاظؿظملغملريماظلػملؿملؿماظذيمؼضملقدمسػملؿملمبؾملا

موأنم موؼأنمُؼقٖجفمظػملكري، ؽملظملعملفميفمعزملاحلماظضملؾادمؼلّّمبفمدعق مادلؽملغملقبني،موميلاسدمبفماحملؿاجني،

موش مؼرملغملرمواظؾالد، مجيبمأن مداعؿملة مغضملؿ مصغملػملؾملا مواظلػملشملان، مواظرملؾابمواجلاه ماظزملقة مذظؽمعـمغضملؼملة ري

اإلغلانمسػملؿملؾملامربفمسزموجؾمبؿلكريػامظػملكريموغظملعماظضملؾاد،موباظقضقفمسؽملدمحدودمآمتضملادي.موطذظؽمطؾم

م مؼعملقلمسزموجؾ: مسػملكماإلغلانممجيبمأنمؼلؿضملؼملػملؾملاميفمراسةمآمدؾقاغف، ُفمَواظػملَّ}غضملؼملةمأغضملؿمآمبؾملا

مَظضمَل مَواْظفمَلْصِؽَدَة مَواْظفمَلِبزمَلاَر ماظٖلؼمِلَع مَظغمُلُؿ مَوَجضمَلَؾ مَذؿمِلّؽا مَتضمِلػمَلؼمُلقَن مَظا مُأٖعؾمَلاِتغمُلِؿ مُبشمُلقٔن ـِ مِع ػملَّغمُلِؿمَأِخَرَجغمُلِؿ

م[.78]اظؽملقؾ:م{َترمِلغمُلُروَن

مٔإٖنم}وؼغملظمللميفمبؿملانمصسملؾماظرملغملرموسصملؿملؿمعؽملزظؿفمأنمآمتضملاديموصػمبفمغظمللفمصعملال:ممفضل الشكر:       

َعامَؼظمْلضمَلُؾماظػملَُّفم}[،موضالمتضملادي:م87]اظؿطملابـ:{َواظػملَُّفمَذغمُلقْرمَحػمِلؿملْؿ}[،موضال:م05]اظرملقرى:م{اظػملََّفمَشظمُلقْرمَذغمُلقْر

[.موظؿملسمعضملؽملكمأنمآمذاطرمأنمػؽملاكم817]اظؽمللاء:{ِبضمَلَذاِبغمُلِؿمٔإِنمَذغمَلِرُتِؿمَوآَعؽمِلُؿِؿمَوَطاَنماظػملَُّفمَذاِطّرامَسػمِلؿملؼمّلا

،مصآمالمتؽملظملضملفمراسةماظشملائضملنيموالمتسملرهمعضملزملؿملةماظضملاصني،ممامػقمدؾقاغفمحمؿاجمإظؿملفوًصعـمأددىمٓمعضملر

ظغملـماظرملغملرمعـمآمعضملؽملاه:مادلطملظملرةمواإلغضملاممسػملكمسؾاده،موإثابؿؾملؿمسػملكمعامضاعقامبفمعـماظضملؾادةمواظشملاسة،م

مدق مظػملقؿملاة مطؾمعـمأددىمعضملروصا مؼرملغملر مدؾقاغف مبؾمإنمربؽملا معـمعضملروف، مظػملضملؾاد مضدعقه مأداهموعا اء

مَبؿمِلؽمَلام م)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَضاَل: ِٓ مَأٖنمَرُدقَلما مَسؽمِلُف( م)َرِضَلماظػملَُّف مَأِبلمُػَرِؼَرَة ـِ إلغلانمأومحؿملقان،مصضمَل



ـَمفمْلُطَرُجْؾمَؼؼمِلرمِللمَصاِذَؿٖدمَسػمَلؿمِلِفماْظضمَلشمَلُشمَصؽمَلَزَلمِبِؽّرامَصرمَلٔرَبمِعؽمِلؾمَلامُثٖؿمَخَرَجمَصكمٔلَذامُػَقمِبغمَلػمْلٍبمَؼػمْلؾمَلُثمَؼ ُؾماظـَٖرىمِع

ـُِؾماظَِّذيمَبػمَلَغمِبلمَصؼمَلأَلمُخظملَُّفمُثٖؿمَأِعَلغمَلُفمِبظمِلؿملِفمُثٖؿمَرِضَلمَصَلعمَلك اْظغمَلػمْلَبمَصرمَلغمَلَرمماْظضمَلشمَلٔشمَصعمَلاَلمَظعمَلِدمَبػمَلَغمَػَذامِع

مَأِجّرا؟ مِصلماْظَؾؾمَلاِئٔؿ مَظؽمَلا مَؤإٖن ِٓ ما مَرُدقَل مَؼا مَضاُظقا: مَظُف مَصطمَلظمَلَر مَظُف مَأِجْرماظػملَُّف مَرْرَؾٍة مَطِؾٍد مِصلمُطؾِّ رواهم()َضاَل:

مَرُجْؾم(اظؾكاري مَبؿمِلؽمَلؼمَلا م)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَضاَل: ِٓ مَأٖنمَرُدقَلما مَسؽمِلُف( م)َرِضَلماظػملَُّف مَأِبلمُػَرِؼَرَة ـِ ،موَس

ـَمَذِقٍكمَسػمَلكماظشملَّٔرؼٔؼمَصفمَلٖخَرُهمَصرمَلغمَلَرماظػملَُّفمَظ صرملغملرمآم(،مرواهماظؾكاري)م(ُفمَصطمَلظمَلَرمَظفَؼؼمِلرمِللمِبشمَلٔرؼٕؼمَوَجَدمُشزمِل

مظػملضملؾدممبطملظملرتفمدؾقاغفمظػملذغقبموجمازاتفماظضملؾدمباِّجرمواظـقاب.

وطذظؽموصػمآمتضملاديمبفمأغؾؿملاءهموردػملف،مصغملانماظرملغملرمخػملعمًلامالزّعامِّغؾؿملاءمآم)سػملؿملؾملؿماظلالم(،م

ـِم}لالم(،موصظمَلفمربُٓفمبعملقظف:مويفمػذامحثمظألعةمأنمتعملؿديمبؾملؿ،مصفملوُلمأغؾؿملاءمآمغقْحم)سػملؿملفماظ ُذرِّٖؼَةمَع

مَطاَنمَسِؾّدامَذغمُلقّرا مَعَعمُغقٕحمٔإٖغُف م{َحؼمَلػمْلؽمَلا [،موخػملؿملُؾمآمإبراػؿملؿم)سػملؿملفماظلالم(مضالمصؿملفمربُٓف:م5]اإلدراء:

ـَماْظؼمُلرمِلٔرِطنَي} ّرامظخملفمَلِغضمُلؼمِلِفماِجَؿَؾاُهمَوَػَداُهمٔإَظكمِصَراٍطم*مَذاِطمٔإٖنمٔإِبَراِػؿملَؿمَطاَنمُأٖعًةمَضاِغّؿامِظػمّلِفمَحؽمِلؿملظمًلامَوَظِؿمَؼُؽمِع

م[.مم808-802]اظؽملقؾ:م{ٗعِلَؿعمِلؿملٕؿ

مَطؿمِلَػمَربِّ،مَؼام)طؿملػمؼقملديمذغملره،مصعملال:موؼلفملظفموػامػقمغيبمآمداودم)سػملؿملفماظلالم(مؼؽملاجلمربف

مِغضمِلؼمَلٍة،مَبضمِلَدمِغضمِلؼمَلٍةمِصلمَتٔزؼُدِغلمُثٖؿماظرمٗلغمْلَر،مؽملِّضمِلؼمَلِةاظمَسػمَلكمَتِرُزُضؽمِللمُثٖؿمَسػمَلٖل،مُتؽمِلضمِلُؿماظَِّذيمَوَأِغَتمُذغمْلَرَكمُأِرؿملُؼ

مَضاَلمُذغمْلَرَك؟،مُأِرؿملُؼمَوَطؿمِلَػمِعؽمِلَؽ،مَواظرمٗلغمْلُرمَربِّ،مَؼامِعؽمِلَؽمَصاظؽملِّضمِلؼمَلُة مَعضمِلٔرَصِؿل(مَحٖؼمَداُوُدمَؼامَسَرْصَؿؽمِللماْظـملَن:

م)رواهماظؾؿملؾملعملل(.

فمبفمربُٓفمعـمغضملؿ،موعامدكَٓرمظفمعـمخمػملقضاِتفمصػملؿمؼعملابػملؾملاموؼؽملصملُرمدػملؿملؼملانم)سػملؿملفماظلالم(مصؿملؼملامخزملَٓ

مصعملالمتضملاديمسػملكمظلانم مسػملكمذغملره، موؼضملؿملؽملف مؼقصعملف مأن مدلقاله مباظدساء مضابػملؾملا موإمنا باظغملربمواجلققد،

م مَأ}دػملؿملؼملان: مَوَأِن مَوَسػمَلكمَواِظَديَٓ مَسػمَللَٓ ماظَِٓؿلمَأِغضمَلؼمِلَت مِغضمِلؼمَلَؿَؽ مَأِذغمُلَر مَأِؤزِسؽمِللمَأِن مَتِرَضاُهمَربِٓ مَصاِظّقا ِسؼمَلَؾ

)سػملؿملفممسػملكمظلانمدؿملدغامدػملؿملؼملانم-[،موضالمتضملاديم89]اظؽملؼملؾ:{َوَأِدِخػمْلؽمِللمِبَرِحؼمَلِؿَؽمِصلمِسَؾاِدَكماظزملَٓاِظِقنَي

ـِمَذغمَلَرمَصكمٔلغَٓؼمَلامَؼرمِلغمُلُرمِظؽمَلظمْلِل}أؼسمّلا:مم-اظلالم( ـِمَصسمِلٔؾمَربِٓلمِظؿمَلِؾػمُلَقِغلمَأَأِذغمُلُرمَأِممَأْطظمُلُرمَوَع ـِمَطظمَلَرمَصكمٔلنَٓمَػَذامِع ِفمَوَع

م[.12]اظؽملؼملؾ:م{َربِٓلمَشؽمِللْٓمَطٔرؼْؿ

أعامغؾؿمٗلؽملامحمؼملدم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(موػقماظذيمشظملَرمآمظفمعامتعملدَٓممعـمذغِؾفموعامتفملخَٓر،مصؿملعملقُمم

عملدَٓممذظؽمؼامردقلمآمموضدمشظملَرمآمظؽمعامتمطٗؾمَؿظربِٓفمعـماظػملؿملؾمحؿكمتؿظملشملَٓرمضدعاه،موسؽملدعامدؽؾ:مِظ

متفملخَٓر مم؟عـمذغِؾؽموعا مذغملقّرا؟)طانمجقابف: مسؾّدا موأصالمأطقُن مادلقملعؽملنيمسائرملةم(، مِّم مابـمُسؼمَلؿمِلٕر َضاَل

ـِمردقلمآم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(،مضال:مَصَلغمَلَؿِت،مُثٖؿم )رضلمآمسؽملؾملا(مَأِخِؾٔرؼؽمَلامِبفمَلِسَفِبمَذِلٍءمَرَأِؼِؿِفمِع



مِع مَظؿمِلػمَلٌة مَطاَن مَظؼمٖلا مَضاَظِت: ماظػملَّؿمَلاِظلمَضاَل: مٔإغِّلمَظفمُلِحٗبم)ـَ مَواظػملَِّف مُضػمْلُت: مِظَربِّل، ماظػملَّؿمِلػمَلَة مَذٔرؼؽمِللمَأَتضمَلٖؾُد مَساِئرمَلُة َؼا

مَؼِؾغمِللمَحٖؿكمَبٖؾ مَؼَزِل مَصػمَلِؿ مَضاَظِت: مُؼزمَلػملخملل، مَضاَم مُثٖؿ مَصَؿشمَلؾمٖلَر مَصعمَلاَم مَضاَظِت: مَدٖرَك، مَعا مَوُأِحٗب مِحِفَرُه،مُضِرَبَؽ،

ماْظَضا مَؼِؾغمِللمَحٖؿكمَبٖؾ مَؼَزِل مَبغمَلكمَصػمَلِؿ مُثٖؿ مَضاَظِت: مِظِقؿمَلَؿُف، مَؼِؾغمِللمَحٖؿكمَبٖؾ مَؼَزِل مَصػمَلِؿ مَبغمَلك، مُثٖؿ فمَلِرَض،مَظِت:

ُفمَظَؽمَعامَتعمَلٖدَممَوَعامَصَفاَءمِبػمَلاْلمُؼقمِلِذُغُفمِباظزمٖلػمَلاِة،مَصػمَلؼمٖلامَرآُهمَؼِؾغمِللمَضاَل:مَؼامَرُدقَلماظػملَِّفمِظَؿمَتِؾغمِللمَوَضِدمَشظمَلَرماظػملَّ

م)رواهمابـمحؾان(.م"(َتفمَلٖخَر؟مَضاَل:م"َأَصػمَلامَأُطقُنمَسِؾّدامَذغمُلقّرا

ـِمَسِؾِدم وضدمسػملؼملؽملامردقلمآم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مطؿملػمغقملديمذغملرمآمتضملاديمسػملكمغضملؼملف،مصضمَل

م)صػملكمآمس ماظػملَِّف مَرُدقَل مَأٖن ماْظَؾؿمَلاِضكِّ مَشؽمٖلإم ـٔ مِب مَعاماظػملَِّف ماظػملَّؾمُلٖؿ مُؼزمِلِؾُّّ: مِحنَي مَضاَل ـِ م)َع مَضاَل: مودػملؿ( ػملؿملف

مِغضمِلؼمَلٍةمَصؼمِلؽمِلَؽمَوِحَدَكماَلمَذٔرؼَؽمَظَؽمَصػمَلَؽماْظَقؼمِلُدمَوَظَؽماظرمٗلغمْلُر،مَصعمَلِدمَأٖدىمُذغمْلَرمَؼِقِعِف ـِ ـِمَأِصَؾَّّمِبلمِع ،مَوَع

ـَِؾمَذِظَؽمِحنَيمُؼؼمِلِلكمَصعمَلِدمَأٖدىمُذغمْلَرمَظؿمِلػمَل مِؿِف()رواهمأبقمداود(.َضاَلمِع

مواجلقارح،مواظعملػملب،مباظػمللان،مذغملرهمبؾمصقلب،مباظػمللانمؼغملقنمالمذملذملمتضملاديمذملذملمآمذغملرسػملكمأنم

مَوَأٖعا}:متضملاديمضالمسػملؿملؾملا،ممحدهموطـرةموصسملائػملف،مذملذملمتضملاديمذملذملمآمغضملؿمبذطرمؼغملقن:ماظػمللانمصرملغملرمواظضملؼملؾ،

مدؾقاغفماحلؼمؼعملقلمحبعملؾملا،مواظقصاءم،[88:اظسملقك[{َصَقدِِّثمَربَِّؽمِبؽمِلضمِلؼمَلِة مُذغمْلّرامَداُووَدمآَلماِسؼمَلػمُلقا}:

ـِمَوَضػمِلؿملْؾ م[.8:مدؾفمل]{اظرمٖلغمُلقُرمِسَؾاِدَيمِع

ماظعملػملبموذغملر ـِم،(وجؾمسز)مآمعـمسػملؿملفمُعؽملضمَلْؿمأغفماظضملؾدمباسؿعملادمؼغملقن: :مضالماْظِفػمْلِد،مَأِبلمصضمَل

ماظٖلػمَلاُممَسػمَلؿمِلِف)مُعقَدكمَضاَل م"َضاَلمَأٖغُف( ـِمِسؽمِلِديمَوَضضمِلُؿؾمَلامِغضمِلؼمَلٍةمَوَأِصطمَلُرمَأِذغمُلُرَكمَطؿمِلَػمٔإَظؾمٔلل: مَظامِغضمَلؼمِلَؽمِع

مَضاَلم،"مُطػملُُّفمَسؼمَلػمِللمِبؾمَلامُؼَفأزي ُٓمَصفمَلِوَحك: مبـمِّمحدماظزػد"]َذغمَلِرَتؽمِللماْظـملَنمُعقَدكمَؼا"ممٔإَظؿمِلِفمَتضمَلاَظكما

م[.حؽملؾؾ

ماظرمٗلغمْلُر:م"ُؼعمَلاُلمَطاَن:مُحَلؿمِلـمِبـمػمَلدَعِكمضالمواظذغقب،مادلضملاصلمبرتكمؼغملقن:مماجلقارحموذغملرم

م".ماْظؼمَلضمَلاِصلمَتِرُك

 

ممثرات الشكر

مظػملرملغملرمٔراتمطـرةموسصملؿملؼملةم،معؽملؾملا:

َوَظعمَلِدمآَتؿمِلؽملامُظعمْلؼملاَنماْظِقغمْلؼمَلَةمَأٔنماِذذملغمُلِرمِظػملَّذملِفممم}،مضالمدؾقاغف:مأى الشكر يعود باخلري على الشاكر نفسه .8

ـِمَؼرمِلغمُلِرمَصكمٔلٖغؼملامَؼرمِلغمُلُرم ـِمَطظمَلَرمَصكمٔلٖنماظػملََّفمَشؽمِللٌّمَحؼمِلؿملْدَوَع  .]80]ظعملؼملان:{ِظؽمَلظمْلِلِفمَوَع



ـٔم)رضلمآمسؽملف(مَضاَل:م"ٔإٖنماظػملََّفمَظؿمُلؼمَلؿُِّعمِباظؽملِّضمِلؼمَلذملِةمَعذملامَذذملاَء،مَصذملكمٔلَذاممممممحفظ الهعم مو الزوال، .0 ـٔماْظَقَل صضمَل

«.مَضؿملِّذملُدواماظذملؽملِّضمَلَؿمِباظرمٗلذملغمْلرٔممم»اْظضمَلٔزؼٔزم)رضلمآمسؽملذملف(مَؼعمُلذملقُل:مممَظِؿمُؼرمِلغمَلِرمَضػمَلَؾؾمَلامَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿمَسَذاّبا"،موطانمُسؼمَلرمِبـمَسِؾِدم

وظعملدمضربمظؽملاماحلؼمذملذملمدذملؾقاغفموتضملذملاديمذملذملذملمعذملـاًلمبعملرؼذملةمزاظذملتمغضملؼملؾملذملا;مظضملذملدمماظرملذملغملرمسػملؿملؾملذملا،مصعملذملالمدذملؾقاغف:ممممممممممممم

ـِمُطؾِّمَعغملذملإنمَصغمَلظمَلذملَرِتمِبذملفمَلِغضمُلٔؿماظػملَّذملِفمَصفمَلذاَضؾمَلذملاممممممَوَضَرَبماظػملَُّفمَعـَػمًلامَضِرَؼًةمطاَغِتمآِعؽمَلًةمُعشمْلؼمَلِؽؽمٖلًةمَؼفمْلِتؿملؾملامٔرِزُضؾملامَرَشدًامِع}

ضمَلذملذاُبمماظػملَُّفمِظؾاَسماْظُفقٔ مَواْظَكِقِفمِبؼملامطاُغقامَؼزمِلؽمَلضمُلقَنم*مَوَظعمَلِدمجاَءُػِؿمَرُدقْلمِعذملؽمِلؾمُلِؿمَصغمَلذملٖذُبقُهمَصفمَلَخذملَذُػُؿماظْممم

]اظؽملقذملؾ:ممم{ؾًامَواِذغمُلُروامِغضمِلؼمَلَتماظػملَِّفمٔإِنمُطؽمِلُؿِؿمٔإٖؼاُهمَتضمِلُؾذملُدونَمَوُػِؿمزاِظؼمُلقَن*مَصغمُلػمُلقامِعؼمٖلامَرَزَضغمُلُؿماظػملَُّفمَحالًظامَرؿملِّ

 صاظرملغملرمدؾبمبعملاءماظؽملضملؼملةمواحلظملازمسػملؿملؾملا.مم.]881ذملذمل880

ـِمَطظمَلذملِرُتِؿمٔإٖنمَسذملَذاِبلمممممم}ؼعملقلمتضملادي:مم،الزيادة يف الهعم .5 ـِمَذذملغمَلِرُتِؿمَظفمَلٔزؼذملَدٖغغمُلِؿمَوَظذملِؽ َؤإِذمَتفمَلٖذَنمَرٗبغمُلِؿمَظِؽ

ـِمَػؼمِلذملذملَداَن:ممم7]إبذملذملراػؿملؿ:م{َظرمَلذملذملِدؼْد ٔإٖنماظؽملِّضمِلؼمَلذملذملَةمُعَقصذملذملػمَلٌةم)[،موضذملذملالمدذملذملؿملدغامسػملذملذمللم)رضذملذمللمآمسؽملذملذملف(مِظَرُجذملذملٕؾمِعذملذمل

ـَماظػملَِّفمَح ـِمَؼؽمِلعمَلشمِلَعماْظؼمَلٔزؼُدمِع  ٖؿكمِباظرمٗلغمْلر،مَواظرمٗلغمْلُرمُعضمَلػملَّْؼمِباْظؼمَلٔزؼِد،مَوُػؼمَلامَععمْلُروَغأنمِصلمَضِرٕن،مَصػمَل

ـَماْظضمَلِؾِدَؼؽمِلعمَلشمِلَعماظرمٗلغمْل م.مم(ُرمِع

م;امسػملكمذغملرماظضملؾدمظربف،مصذملكملذامطذملانمأولمعذملـمُؼرملذملغمَلرمػذملقمآمدذملؾقاغفمممممماظرملغملرمظؿملسمضاصّرمجماالت الشكر:    

ِّغفمصاحبماظظملسملؾموادلؽملةمواظؽملضملؼملة،موالمعؽملضملؿميفماحلعملؿملعملةمدقاه،مصكملنمذغملرماظقاظدؼـمؼفملتلمبضملدمذغملرمآم

ذذملذملغملرػؼملامبرملذملذملغملرهمم،مظذملذملذامضذملذملرنمآمذملذملذملذملمتضملذملذملاديمذملذملذملذملممسذملذملزموجذملذملؾ،مدلذملذملامضذملذملدعاهمِّبؽملذملذملائؾملؿمعذملذملـمطذملذملؾمخذملذملريميفماحلؿملذملذملاةمم

َوَوٖصؿمِلؽمَلاماْظكمٔلِغلاَنمِبقاِظَدِؼِفمَحؼمَلػمَلِؿذملُفمم}وراسؿؾملؼملامبشملاسؿفميفمأطـرمعـمعقرـميفمطؿابفماظغملرؼؿ،مؼعملقلمتضملادي:م

ـٔمَأٔنماِذذملغمُلِرمِظذمللمَوِظقاِظذملَدِؼَؽمٔإَظذملٖلماْظؼمَلزمِلذملريُمممممممممم ـٕمَوِصزملذملاُظُفمِصذمللمسذملاَعؿمِل وذذملغملرمم،مم]81مظعملؼملذملان:م[{ُأٗعُفمَوِػؽملًامَسػملذملكمَوِػذمل

اظقاظذملدؼـمؼغملذملقنمباظشملاسذملةمواإلحلذملانمإظؿملؾملؼملذملاموتقضريػؼملذملاموسذملدممإؼذملذائؾملؼملاموظذملقمبفملضذملؾماِّظظملذملاز،موػذملذامػذملذملقممممممممممممم

ـٖمِسؽمِلذملَدَكماْظغمِلَؾذملَرمممممممممم}ادلظملؾملقممعـمضقظفمتضملادي:م ـٔمٔإِحَلذملاّغامٔإٖعذملامَؼذملِؾػمُلطمَل َوَضسمَلكمَرٗبَؽمَأظَّامَتضمِلُؾذملُدوامٔإظَّذملامٔإٖؼذملاُهمَوِباْظَقاِظذملَدِؼ

مم[.05]اإلدراء:م{ؼمَلامَأِومِطػمَلاُػؼمَلامَصػمَلامَتعمُلِؾمَظؾمُلؼمَلامُأفدملمَوَظامَتؽمِلؾمَلِرُػؼمَلامَوُضِؾمَظؾمُلؼمَلامَضِقًظامَطٔرمّياَأَحُدُػ

اظرملغملرممظغملؾمعـمأددىمإظؿملؽملامعضملروصذملا،مصؾملذملقمعذملـمبذملابمذذملغملرمآمتضملذملادي،مصضملذملـمأبذمللممممممممم:مرملغملرماظوعـمطؼملالم

مودػمّلؿ(:م)المؼرملغملرمآمعذملـمالمؼرملذملغملرماظؽمٓلذملاس(مممػرؼرةم)رضلمآمسؽملف(مضال:مضالمردقلمآم)صػمّلكمآمسػملؿملفم

م[.62]اظرمحـ:م{َػِؾمَجَزاُءماْظكمٔلِحَلأنمٔإظَّاماْظكمٔلِحَلاُن}واحلؼمدؾقاغفموتضملاديمؼعملقل:م،م)أخرجفمأبقمداوود(

ـٔمادؿضملاَذمبآمصفملسؿملُذوه ـِمدذملفملَلمبذملآممممموظعملدموصاغامغؾؿملؽملام)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مبذظؽمحؿملثمضال:م)َع ،موَعذمل

ـِمَصؽمَلمقهذملوَعـمدساطؿمصفملجؿملُؾم،مصفملسشمُلقه مُدوامَعاممذملذملَصكمٔلِنمَظِؿمَتِفم،مقُهذملامَصغمَلاِصُؽذملَعمٔإَظؿمِلغمُلِؿمَعضمِلُروًصذمل،مَوَع

مداود(.مقأبمرواهُتغمَلاِصُؽقَغُفمَصاِدُسقامَظُفمَحٖؿكمَتَرِوامَأٖغغمُلِؿمَضِدمَطاَصفمْلُتؼمُلقُه()



موٓمدٗرماظعملائؾ:م

مائعذملروصفمشريمضذملامؼغملـمعضملقّرذملذغملم**مامإظؿملؽمصغملـمظفممذملذملدمعضملروًصذملذملوعـمؼل

متغملـمخريمعزملؽملق مإظؿملفموصاغع.م**جزهممفملرضمصذملذملرمواظعملذملـمباظرمٓلغملذملوالمتؾكػمل

صؼملـمداوممسػملكمذغملرمآم)سزموجؾ(مطانمظفمعـؾمأجرماظزملائؿمماظزملابر،مطؼملامأخربغامردقلمآم

ـِمَأِبكمُػَرِؼَرَة )رضلمآمسؽملف(مَضاَل:ماَلمم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(،موعضملػملقممأنمأجرػؼملامالمؼضملػملؼملفمإالمآ،مصضمَل

ـَِؾ ـَماَِِّجٔرمِع ـِمَرُدقٔلماظػملَِّفم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مَأٖغُفمَضاَل:م)ٔإٖنمِظػملشملَّاِسٔؿماظرمٖلاِطٔرمِع َعامِظػملزمٖلاِئٔؿممَأِسػمَلؼمُلُفمٔإالَّمَس

مماظزمٖلاِبٔر( موصدقمآماظضملصملؿملؿمحؿملثمضال: ماظؾؿملؾملعمللميفماظلؽملـ(، ماظرمٖل})رواه ـََوَدؿمَلِفٔزيماظػملَُّف ]آلم{اِطٔرؼ

م[.811سؼملران:م

 


