
 ماءـــــــاحلي
 

ماظلاعقة موأخالضف م، موػقماإلغزواءممعـمضقؿماإلدالمماظعاظقة م، مواحلقاءمػقماحلشؿة م، خؾؼماحلقاء

واإلغؼؾاضم،مضدماظقضاحة.م)عؼاؼقسماظؾغةم،موظلانماظعرب(.مواصطالّحام:مخؾؼمؼؾعثمسؾكمتركماظؼؾقّّم

م)ذر مػقموميـعمعـماظؿؼصريميفمحؼمذيماحلؼ. موضقؾ: مَؼِعٔرُضمَواِغِؽَلاْرمَتَغٗقْرحماظـقويمسؾكمعلؾؿ(،

ـِمِظْؾٔنِغَلأن مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(.مممممممممممظؾعراضلمـرؼبؿ.م)ررحماظ.َسَؾِقِفمُؼَذٗممَأِومِبِفمُؼَعاُبمَعامَتَكٗقِفمِع

م:مكـــانتـــه

مصفقمأحدمموعـزظةمرصقعةمساظقةءمعـماِّخالقماظيتمتؿؿؿعميفماظشرؼعةماإلدالعقةممبؽاغةماحلقاو ،

م)أذجمسؾدم مبـمادلـذر مبـمسائذ مادلـذر مضِدم مصققـؿا موتعادي(، م)تؾارك ماحلؼِّ مسـد اِّخالقماحملؾؾة

معـماظؾقرؼـمسؾكماظـيٓبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ميفماظعامماظؿادعماهلفريمسامماظقصقدمضا لماظؼقس(

ماظؾَُّف(مصؼال:معامػؿا؟مصؼالماظـيٓبم)صؾكماهللم مُؼِقٗؾُفَؿا ـٔ م)ٔإٖنمِصقَؽمَخؾََّؿِق م: اظـيٓبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

:م)َبِؾممَضاَل:م)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(ممّيامَطاَنمِصٖلمَأِممَحِدؼـّا؟ال:مَأَضِدضمسؾقفمودؾؿ(م:م)اْظِقْؾُؿ،مَواْظَقَقاُء(،

مصؼالماِّذٓج مأمحد(مَضِدمّيا(. م)رواه مهللماظذيمجؾؾينمسؾكمخؾؿنيمحيؾفؿا، ماحلؿد موسـماظعصرى: ،

ـِمماحللـماظؾصريم)رضلماهللمسـف( مَطاَنمِع ـٖ ـُِف مِع مَتَعؾََّؼمِبَقاِحَدٍة ـِ مَوَع مَطاَنمَطاِعًؾا، مِصقِف ـٖ مُط ـِ م)َأِرَبْعمَع :

ـْمُؼِرِذُدُه،مَوَسْؼْؾمُؼَلدُِّدُه،مَوَحَلْبمَؼ مُصقُغُف،مَوَحَقاْءمَؼُؼقُدُه(م)اآلدابماظشرسقة(.َصاِظِقلمَضِقِعِفمِدؼ

مصؼدمُذِطَرماحلقاُءمسـدمسؿرمبـمم، واحلياء جوهر الدين اإلسالمي

ماحلقاءمعـماظدؼـ.مصؼال:م)َبِؾمُػَقممسؾدماظعزؼزم)رضكماهللمسـف(مصؼاظقا:

ـُمُطؾُُّف(م)حؾقةماِّوظقاءم،موذعبماإلميان(. مماظدِّؼ

ماظؿكمُغفلمسـمم،مالق النبوةواحلياء من أعظم أخمممممممم مأطؾمعـماظشفرة محقـؿا ماظلالم( صكدمم)سؾقف

مدق مصؾدتمهلؿا مظؾادفؿا مدؼطمسـفؿا محقاء مزوجف موععف مؼلخذانمعـمورقمآاِّطؾمعـفا مصلدرسا م، تفؿا

مدؾقاغف: مضال موجؾ(، م)سز ماهلل معـ محقاء ماظلقءة متؾؽ مظقلرتا مَظُفَؿام}اجلـة مَبَدِت ماظٖشَفَرَة مَذاَضا َصَؾٖؿا

مَوَرٔقماْظَفـِٖةَدِق ـِ مِع مَؼِكِصَػأنمَسَؾِقٔفَؿا مَوَرِػَؼا سطاءم)رضلم،موؼ،موسـمُأبٓلمبـمطعبم22ػاِّسراف:{آُتُفَؿا

مَذَفَرٌةم مَصَؿَعؾََّؼِت مَػأرّبا مَصٖر مدقءتفؿا، موبدتمهلؿا ماظٖشَفَرِة، ـَ مِع موحقاء مآَدُم مَذاَق م)َظٖؿا مضاالم: اهللمسـفؿا(

ـَِؽمؼامرب(م)تػلريماظلؿعاغلمبؿصرف(.ِبَشِعٔرِهمَصـُقِدَي:مَؼام مآَدُم،مَأِصَراّرامِعِـّل؟.مَضاَل:مَبِؾمَحَقاّءمِع



مبـقم مادسك محؿك مغػلف ميفمدرت مؼؾاظغ مدؿرّيا محق٘قا مطان ماظلالم( م)سؾقف معقدك ماهلل مغيٗب وػذا

م ماحلؼ مويفمذظؽمؼؼقل م، مسقّؾا مأنمجبلده مإدرائقؾ مآَعـُقا}وتعادي:دؾقاغف ـَ ماظَِّذؼ مَتُؽقُغقاممَؼاَأٗؼَفا َظا

مَوِجقّفا ماظؾَِّف ـَِد مِس مَوَطاَن مَضاُظقا مِعٖؿا ماظؾَُّف مَصَؾٖرَأُه مُعقَدك مآَذِوا ـَ مػرؼرةم69ػاِّحزاب:{َطاظَِّذؼ مأبل موسـ ؼ،

:م)ٔإٖنمُعقَدكمَطاَنمَرُجًؾامَحِق٘قامِدؿِّرّيا،ماَلمم)رضلماهللمسـف(،مضال:مضالمردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

ـِ ـُِفمُؼَرىمِع ـِمَبـِلمٔإِدَراِئقَؾمَصَؼاُظقا:مَعامَؼِلَؿِؿُرمَػَذاماظٖؿَلٗؿَرمِجْؾِدِهمَذِلْءماِدِؿِقَقاّءمِع ـِمآَذاُهمِع ،مٔإظَّامم،مَصكَذاُهمَع

ـِمَسِقٍبمِبِفْؾِدِه:مٔإٖعامَبَرْصمَؤإٖعامُأِدَرٌة امَضاُظقامِظُؿقَدك،مَصَكاَلمَؼِقّعام:مَؤإٖعامآَصٌة،مَؤإٖنماظؾََّفمَأَراَدمَأِنمُؼَؾرَِّئُفمِعٖؿمِع

مَسَؾكماحَلَفٔرمَوِحَدُه مِثَقاَبُف مَصَقَضَع مِظَقْلُخَذَػام، مَأْضَؾَؾمٔإَظكمِثَقاِبِف مَصَرَغ مَصَؾٖؿا ماْشَؿَلَؾ، مُثٖؿ مَسَدامم، مَؤإٖنماحَلَفَر ،

َثِقِبلمَحَفُر،مَثِقِبلمَحَفُر،مَحٖؿكماِغَؿَفكمٔإَظكمم،مَصَفَعَؾمَؼُؼقُل:م،مَصَلَخَذمُعقَدكمَسَصاُهمَوَرَؾَبماحَلَفَرمِبـَِقِبِف

ـَمَعامَخَؾَؼماظؾَُّف ـِمَبـِلمٔإِدَراِئقَؾ،مَصَرَأِوُهمُسِرَؼاّغامَأِحَل ،مَوَضاَمماحَلَفُر،مَصَلَخَذمَثِقَبُفمم،مَوَأِبَرَأُهمِعٖؿامَؼُؼقُظقَنمَعَؾٕنمِع

مِبَعَصامَصَؾِؾَلُف مَضِرّبا مَوَرِػَؼمِباحَلَفٔر مَخِؿّلامُه، مَأِو مَأِرَبّعا مَأِو مَثاَلّثا مَضِرِبِف، مَأَثٔر ـِ مِع مَظـََدّبا مِباحَلَفٔر مٔإٖن مَصَقاظؾَِّف ،مم،

ماظؾَّ}َصَذِظَؽمَضِقُظُف: ـَِد مِس مَوَطاَن مَضاُظقا مِعٖؿا ماظؾَُّف مُعقَدكمَصَؾٖرَأُه مآَذِوا ـَ مَطاظَِّذؼ مَتُؽقُغقا ماَل مآَعـُقا ـَ ماظَِّذؼ مَأٗؼَفا ِفمَؼا

مم)رواهماظؾكاري(.{قّفاَوِج

وغؾقـام)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مطانمأذٖدمحقاّءمعـماظعذراءميفمخدرػا،موطانمإذامطرهمذقؽامسرصفم

اظصقابةم)رضلماهللمسـفؿ(ميفموجفف.م)عؿػؼمسؾقف(،موظقؾُةماإلدراءموادلعراجمادؿقكمغؾقـام)صؾكماهللم

موتعاديم متؾارك ماظعزة مظرٓب مأنمؼظؾميفمعراجعؿف مودؾؿ( م)َضِدمسؾقف موضال: ماظصالة يفمختػقػمصرؼضة

ـِمَربِّل(م)عؿػؼمسؾقف(.م ماِدَؿِقَقِقُتمِع

مظقظقؿةمسردفمسؾكماظلقدةمزؼـبم مأصقابفم)رضلماهللمسـفؿ( ماظـيٗبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( ودسا

بـتمجقشم)رضلماهللمسـفا(،مصاجؿؿعقاميفمحفرتفام،مصَطِعؿقام،مثٓؿمجؾلقامؼؿقدثقنم،موأراظقاماظؼقامم

موادؿققكمأنمؼطؾبمعـفؿماالغصرافحؿكم مودؾؿ(، م)صؾكماهللمسؾقف ماظـيٖب مويفمذظؽمؼؼقلممآذوا ،

ـَمٔإ}:دؾقاغف ـَمآَعـُقامَظامَتِدُخُؾقامُبُققَتماظـِٖؾلِّمٔإظَّامَأِنمُؼِمَذَنمَظُؽِؿمٔإَظكمَرَعإممَشِقَرمَغاِزٔرؼ ـِمَؼاَأٗؼَفاماظَِّذؼ َغاُهمَوَظِؽ

ـِٖؾٖلمَصَقِلَؿِقلممٔإَذامُدِسقُؿِؿمَصاِدُخُؾقا َصٔنَذامَرِعِؿُؿِؿمَصاِغَؿِشُروامَوَظامُعِلَؿْلِغِلنَيمِظَقِدؼٍثمٔإٖنمَذِظُؽِؿمَطاَنمُؼِمِذيماظ

ـَماْظَقؼِّم... ـُِؽِؿمَواظؾَُّفمَظامَؼِلَؿِقٔلمِع مم.ؼ53ػاِّحزاب:{ِع

والمؼلتلمدائؿامإالمبؽؾمخريممعـمأسظؿمأخالقماإلدالمم،موأجؾفامضدّرا،موأطـرػامغػّعا،طؿامأنماحلقاءمممممم

ـٕمُخُؾًؼا،مَوُخُؾُؼمم، صعـمأغسم)رضلماهللمسـف(مضال:مضالمردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(:م)ٔإٖنمِظُؽؾِّمِدؼ

طؿامأخربمردقلم،ماْظٔنِدَؾأمماْظَقَقاُء(م)رواهمابـمعاجف(،موُخٓصماحلقاءمبذظؽ؟مِّغفمالمؼلتلمإالمبؽؾمخريم



مبؾمجعؾفم)صؾكماهللمسؾقفماهللم)صؾكماهللمسؾقفمو م)عؿػؼمسؾقف(، مِبَكِقٕر( مَؼْلِتلمٔإظَّا ماَل م)احَلَقاُء مصؼال: دؾؿ(

:ممودؾؿ(خرّيامطؾف،مصعـمسؿرانمبـمحصنيم)رضلماهللمسـف(مضال:مضالمردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

مسفبميفمذظؽ موال معلؾؿ(، م)رواه مُطؾُُّف( مَخِقْر معم)اْظَقَقاُء مصاحؾف مميـع مصاحلقاء مارتؽابماظرذائؾم; ـ

مواظؿقؾلممبؽارمماِّخالق،م ماحملادـ، موغشٔر مودصٔعمادللاوئ، موؼدصعفمإديمصقاغةمسرضف، واظػقاحش،

:م)ٔإٖنمِعٖؿامَأِدَرَكممصعـمأبلمعلعقدماظؾدريم)رضلماهللمسـف(مضال:مضالمردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(

ـُٗؾٖقِةماُِّوَظك:مٔإَذام ـِمَطاَلٔمماظ َظِؿمَتِلَؿّّٔمَصاِصـَِعمَعامِذِؽَت()رواهماظؾكاري(،مصؿرٓدماِّخالقمطؾفامإديماظـٖاُسمِع

م،مضالماظشاسر:ماحلقاء

ماءــــــــــــامإالماحلقــــــقبفــلم**موبنيمرطـــالمبقــــامحــٍةمعــــــقـوُرٓبمضؾق

ماءمصالمدواءـــــبماحلقـــم**مإذامذػـــــدواءمهلاموظؽــــقماظــــــــصؽانمػ

مأنمإميانمادلمعـمعرتؾطمباحلقاء مُوجدماحلقاءمُوجدماإلميانمطؿا مصنذا مضٓؾم، موإذا ضٓؾمماحلقاءم،

اإلميانم،مصعـمابـمسؿرم)رضلماهللمسـفؿا(مضال:م)ٔإٖنماْظَقَقاَءمَواْظٔنمَياَنمُضٔرَغامَجِؿقّعام،مَصٔنَذامُرِصَعمَأَحُدُػَؿام

مم(.ُرِصَعماْظكَخُر(م)رواهماظؾكاريميفماِّدبمادلػرد

   :منها  ،صور  عدةللحياء  صور احلياء:    

موععـاهم:ياء من اهل احل  (1 مـ مأسظؿفا مواخلقفمعـفموػق موعراضؾؿف، موجٓؾ(، مإجاللماهللم)سٓز مبلنمم: ;

،ممهحقثمأعرمه،موالمؼػؿؼدهمحقثمغفامهماهللسـمادلعاصل،مصالمؼرامف،موجقارحهمأسضاءاإلغلانمػظمحي

َأَظِؿمَؼِعَؾِؿمِبَلٖنماظؾََّفم}اةماظدغقام،مواإلضؾالمسؾكماآلخرة،مضالمتعادي:طؿامؼدخؾميفمععـاهماظزػدميفماحلق

ماظـيٓب14ػاظعؾؼ:{َؼَرى موضالمتعاديمخمارّؾا مودؾؿ(م)صؾكمؼ، م*م}:ماهللمسؾقف مَتُؼقُم مِحنَي اظَِّذيمَؼَراَك

ـَ م،مؼم219-218ػاظشعراء:{َوَتَؼؾَُّؾَؽمِصلماظٖلاِجِدؼ ضال:مضالمردقلموسـمابـمعلعقدم)رضلماهللمسـف(

مغلؿققلمماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( مضؾـا:مؼامردقلماهللمإغا مَحٖؼماحَلَقاِء(،مضال: ماظؾَِّف ـَ مِع م)اِدَؿِقُققا :

مَوَسك،ممواحلؿدمهلل مَوَعا ماظٖرْأَس مَتِقَػَظ مَأِن ماحَلَقاِء مَحٖؼ ماظؾَِّف ـَ مِع ماِظاِدِؿِقَقاَء ـٖ مَوَظِؽ م)َظِقَسمَذاَك، مضال: ،

ـَ مَأَراَدماآلِخَرَةمَتَرَكمٔزؼـََةماظٗدِغَقامَواظَؾْط ـِ مَصَعَؾمَذِظَؽمَصَؼِدممَوَعامَحَقى،مَوْظَؿِذُطٔرمادَلِقَتمَواظِؾَؾك،مَوَع ـِ ،مَصَؿ

ـَماظؾَِّفمَحٖؼماحَلَقاِء(م)رواهماظرتعذي(  .ماِدَؿِقَقامِع

مإغلمعرمحفماهللوجاءمرجؾمإديمإبراػقؿمبـمأدػؿم)م مإدقاق! مأبا مؼا مصؼالمظف: لرفمسؾكمغػللم(

مملم م)إنمضؾؾتممخسمخصالموضدرتمسؾقفا مضال: مظؼؾيب، موعلؿـؼّذا مزاجّرا مؼؽقنمهلا معا صاسرضمسؾٖل

تضركمععصقةموملمتقبؼؽمظذة(م،مضال:مػاتمؼامأبامإدقاق!،مضال:م)أعاماِّودي:مصنذامأردتمأنمتعصلماهللم



ميفماِّرضمعـمر مصؿـمأؼـمآطؾموطؾمعا مضال: متلطؾمرزضف(، مصال موجٓؾ( مػذا!م)سٓز م)ؼا مضالمظف: زضف؟

أصققلـمأنمتلطؾمرزضفموتعصقف؟(،مضال:مال،مػاتماظـاغقة!،ضال:م)وإذامأردتمأنمتعصقفمصالمتلؽـمذقؽام

عـمبالده(،مضالماظرجؾ:مػذهمأسظؿمعـماِّودي!مؼامػذا!مإذامطانمادلشرقموادلغربموعامبقـفؿامظفمصلؼـم

مأصققلـمأنمتلطؾمرزضفموتلؽـمبالده مػذا! م)ؼا مضال:ممأدؽـ؟مضال: مال،مػاتماظـاظـة. مضال: وتعصقف؟(،

)إذامأردتمأنمتعصقفموأغتمحتتمرزضفمويفمبالدهمصاغظرمعقضّعامالمؼراكمصقفمعؾارّزامظفمصاسصفمصقف(.مضال:م

ؼامإبراػقؿ!مطقػمػذاموػقمعطؾعمسؾكمعاميفماظلرائر؟.مضال:م)ؼامػذا!مأصققلـمأنمتلطؾمرزضفموتلؽـم

ػرهمبف؟!(.مضال:مال،مػاتماظرابعة.مضال:م)إذامجاءكمعؾؽمادلقتمبالدهموتعصقفموػقمؼراكموؼرىمعامجتا

ظقؼؾضمروحؽمصؼؾمظف:مأخرغلمحؿكمأتقبمتقبةمغصقّحامواسؿؾمهللمسؿالمصاحلا(.مضال:مالمؼؼؾؾمعـٓل.م

ضال:م)ؼامػذا!مصلغتمإذامملمتؼدرمأنمتدصعمسـؽمادلقتمظؿؿقبموتعؾؿمأغفمإذامجاءمملمؼؽـمظفمتلخريم

!(.مضال:مػاتماخلاعلة.مضال:م)إذامجاءتؽماظزباغقةمؼقمماظؼقاعةمظقلخذوغؽمصؽقػمترجقموجفماخلالص؟

إديماظـارمصالمتذػبمععفؿ(.مضال:مالمؼدسقغينموالمؼؼؾؾقنمعين.مضال:م)صؽقػمترجقماظـفاةمإّذا؟!(.مضالم

مبقـفؿا.م مادلقت مصرق محؿك ميفماظعؾادة موظزعف مإظقف، موأتقب ماهلل مأدؿغػر محليبمأن مإبراػقؿ، مؼا ظف:

منيمالبـمضداعة(م،مضالماظشاسر:م)اظؿقاب

مَؽاــــــَقِةمَثاِغقــــــْؾــلم**مواهللميفماخَلــَؿِقـــــــــــٖذِغِبمأعامَتلــاظمؼامُعــدِعــــممم

ـِمَربِّـــَش مأوؼَؽاــــــقَلمَعلـــــــِؿُرُهمرـــــــــودم**ماُظُفمــــــــــــَؽمإِعَفــــــــــــــٖرَكمِع

م

موتقضريهممرسول اهل )صلى اهل عليه وسلم(: ياء مناحل  (2 مدـؿف، مواتؾاع مػدؼف، مباظؿزام وذظؽ

م مضالمتعادي: مَذِدؼُدم}وراسؿف، ماظؾََّف مٔإٖن ماظؾََّف مَواٖتُؼقا مَصاِغَؿُفقا ـُِف مَس مَغَفاُطِؿ مَوَعا مَصُكُذوُه ماظٖرُدقُل مآَتاُطُؿ َوَعا

مسـف(مضال:مضالمردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمؼ،موسـماظعرباضمبـمدارؼةم)رضلماهلل7ػاحلشر:{اْظِعَؼاِب

ـُِؽِؿمَبِع مَؼِعِشمِع ـِ ِديمَصَلَقَرىمودؾؿ(:م)ُأوِصقُؽِؿمِبَؿْؼَقىماظؾَِّفمَواظٖلِؿٔعمَواظطَّاَسِة،مَؤإِنمَسِؾّدامَحَؾِش٘قا،مَصٔنٖغُفمَع

ماْظَؿِف ماْظُكَؾَػاِء مَوُدـِٖة مِبُلـِٖؿل، مَصَعَؾِقُؽِؿ مَطـِرّيا، مَسَؾِقَفاماِخِؿَؾاًصا مَوَسٗضقا مِبَفا مَتَؿٖلُؽقا ـَ، ماظٖراِذِدؼ ِدؼِّنَي

َؤإٖؼاُطِؿمَوُعِقَدَثاِتماْظُلُعقٔر،مَصٔنٖنمُطٖؾمُعِقَدَثٍةمِبِدَسٌة،مَوُطٖؾمِبِدَسٍةمَضَؾاَظٌة(م)رواهمأبقمداودموابـممِباظـَٖقاِجِذ،

معاجف(.

موؼراضؾقغؽبلنمتقضـمأغفؿمععؽموعطؾعقنمسمياء من المالكك::احل  (3 موالمممؾقؽ، وحيصقنمأسؿاظؽ،

متذممسـدػؿمؼػارضقغؽمإالمسـدمدخقلماخلالء مأو مصالمتؿؾؾسمبشلءمتعابمبف، مإتقانماِّػؾ; مأو ،مم،



ِطَراّعامَطاِتِؾنَي*مَؼِعَؾُؿقَنمَعامم*مَؤإٖنمَسَؾِقُؽِؿمَظَقاِصِظنَي}صنغفؿمؼؿلذونمممامؼؿلذىمبفمبـقمآدم،مضالمتعادي:

،موأجؾقػؿمأنمم)أي:مادؿقققامعـمػمالءماحلاصظنيماظؽرامموأطرعقػؿمؼ،12-11طار:ػاالغػ{َتْػَعُؾقَن

،مم،موادلالئؽةمتؿلذىمممامؼؿلذىمعـفمبـقمآدممؼروامعـؽؿمعامتلؿقققنمأنمؼراطؿمسؾقفمعـمػقمعـؾؽؿ

،موإنمطانمؼعؿؾمعـؾمسؿؾف،مصؿاماظظـمبلذىمموإذامطانمابـمآدممؼؿلذىمممـمؼػفرموؼعصلمبنيمؼدؼف

مماظؽرامماظؽاتؾني؟(م)اظداءمواظدواء(.مادلالئؽةم

،مم،موميفمشقابفؿمصؿؽٓػمسـمإؼذائفؿمباظؼقلمواظقدم،ميفمحضقرػؿمطاهلؿزمواظؾؿزمياء من النا::احل (4

وسدمماظؿؼصريميفمحؼٍّمعـمحؼققماظعؾادماظقاجؾةمسؾقؽمهلؿ،مصعـمسائشةم)رضلماهللمسـفا(مأنمردقلم

مَأِد م)َأَظا ماْظَؿَؾاِئَؽُة(م)رواهمعلؾؿ(م،مؼؼصدماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مضال: ـُِف مَرُجٕؾمَتِلَؿِقلمِع ـِ َؿِقلمِع

ـَم ـُِتمَأِدُخُؾمَبِقِؿلماظَِّذيمُدِص سـؿانمبـمسػانم)رضلماهللمسـف(،موسـمسائشةم)رضلماهللمسـفا(مضاظت:م)ُط

ـَمِصقِفمَرُدقُلماهلِلم)َصؾَّكماهلُلمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ(،مَوَأِبلمَصَلَضُعمَثِقِبل،مَوَأ ُضقُل:مٔإٖغَؿامُػَقمَزِوِجلمَوَأِبل،مَصَؾٖؿامُدِص

مُسَؿَر(م)علـدمأمحد(،موطانماظٖربقعمموَدٌةمَسَؾٖلمِثَقاِبل،مَحَقاّءُسَؿُرمَعَعُفِؿمَصَقاهلِلمَعامَدَخْؾُؿُفمٔإظَّامَوَأَغامَعِشُد ـِ ِع

ـٗمبعُضماظـٖاسمأٖغفمأس ؿك،موطانمخيؿؾػمإديمعـزلمابـمبـمُخـَقؿمِعـمذٖدةمشضفمظؾصرهموإرراضفمَؼُظ

علعقدم)رضلماهللمسـف(مسشرؼـمدـةم،مصنذامرأتفمجارؼؿفمضاظتمالبـمعلعقدم:مصدؼؼؽماِّسؿكمضدمجاءم

،مصؽانمؼضقؽمابـمعلعقدم)رضلماهللمسـف(مِعـمضقهلا،موطانمإذامدٖقماظؾابمخترجماجلارؼةمإظقفمصرتاهم

 عطرًضامشا٘ضامبصره.م)إحقاءمسؾقمماظدؼـ(م.م

مصقؾزعفامممن النفس: ياءاحل (5 صقؿؿـعماإلغلانمعـمإؼرادػامعقاردماهلؾؽةم،موؼلؾؽمبفامدؾؾماهلدى،

اظعػة،موالمؼرضكمهلاماظـؼص،موالمؼؼـعمباظدونمعـماظعؿؾمواظعؾادة،مصعـمأداعةمبـمذرؼؽم)رضلماهللم

ـِمسـف(مضال:مضالمردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( َؽمَصاَلمَتْػَعْؾُفمِبـَْػِلَؽم:م)َعامَطٔرِػَتمَأِنمَؼراُهماظـٖاُسمِع

ـِمَسِؿَؾم ٔإَذامَخَؾِقَت(م)اجلاععماظصغريمظؾلققرل(،موسـمذيماظـقنمادلصريم)رمحفماهلل(،مأغفمضال:م)َع

مَضِدْر( مَخَطْر ـَِدُه مِس مِظـَْػِلِف مَصَؾِقَس ماْظَعَؾاِغَقِة مِصل ـُِف مِع مَؼِلَؿِقل مَسَؿًؾا ماظرمحـممِصلماظلِّرِّ مِّبلمسؾد )اظػؿقة

 ؾؿٓل(.اظُل

 فواكد التحلي باحلياء:

 مصقفمتركمظؾذغقبمخفالمعـماهللم)سٓزموجٓؾ(،موإضؾالمسؾكماظطاسةمواظعؾادةم.م
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