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صمة السحي
وأثسِا يف حياة الفسد واجملتىع

احلؿّٓ مٓ مرب ماظعودلني م ،ماظؼوئل ميف مطؿوبه ماظعّٖؼّٖ م{:ؼَوأَؼٗفَو ماظـٖوسُ ماتٖؼُوا مرَ ٖبؽُمُم
اظَِّّٔيمخَؾَ َؼؽُممعنمغػّْٕٗموَاحَِّٓةٍموَخَؾَقَمعِـِفَومزَوِجَفَوموَبٌَٖمعِـِفُؿَومرٔجَوظًومطَـِرياموغِلَوءّموَاتٖؼُوام
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُم
اظؾَّهَماظَِّّٔيمتَلَوءَظُونَمبِهِموَاظْلَرِحَومَمإٔنٖماظؾَّهَمطَونَمسَؾَ ِقؽُمِمرَضِقؾّو}،موأَذفُّٓ مأنِ م َ
وحَّٓهُ مال مذَّٕؼكَ مظَهُ م ،موأَذفُّٓ مأنٖ مدقَِّّٓغو موغؾقٖـو محمؿّّٓا مسَؾُّٓه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾخملمِم
وبورٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلونٕمإظَىمؼومٔماظِّّٓؼنٔم،موبعـد:
صؼّٓ مخؾق مآ متعوىل ماظؾشّٕ موجعؾفم مأغلوبّو موأصفورّا م ،موضؾوئل موذعوبّو م ،مظقؿعورصوام
وؼؿكظػوا م ،مضول متعوىل{:ؼَوأَؼٗفَو ماظـٖوسُ مإٔغٖو مخَؾَؼْـَوطُمِ معِنِ م َذطَّٕٕ موَأُغِـَى موَجَعَؾْـَوطُمِ مذُعُوبّوم
وَضَؾَوئِلَمظِؿَعَورَصُوا}؛موذظكمظؿقؼققماظؿعوؼّ٘مواظؿواصلم،مواظؿكزرمواظؿؽوعل.م م
وعنمأطربمسواعلمحتؼققماظؿكظفمواظرتابطموغشّٕمضقمماظرتاحممبنيماظـوسمطوصي م:م
صؾيماِّرحومم،مصفيمعنمدسوئمماإلميونماظيتمدسومإظقفوماظـيبم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)ميفم
بّٓاؼي مبعـؿه م ،صعن مسؿّٕو مبن مسؾلي مضول م :مدخؾً مسؾى ماظـيب م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)م
ؼعينميفمأولماظـؾوةم،مصَؼؾًُ:معومأغً؟مضول:م(أغومغَيبٓ اظؾَّهِ)،مضؾً:موعومغَيبٓ اظؾَّهِ؟مضول:م
(ردولُمآ) ،مصَؼؾًُ:مآظؾَّهُمأَرِدَؾَكَ؟ مضول:م" مغَعَمِ م" ،مضؾًُ:مبِلَيِّ مذَيِءٍ مأَرِدَؾَكَ؟ مضول:م(بِلَنِم
ؼُوَحَّٖٓماظؾَّهُموَظَومؼُشَِّٕك مبِهِمذَيِءْ م،م َوطَلِّٕٔماظْلَوِثَونٔ م،موَصِؾَيِماظّٕٖحِمٔ) ،موضّٓمجعؾفوماظـيبم(صؾىم
آمسؾقهمودؾم)مسالعيمعنمسالعوتماإلميونم،مصؼول:م(وَعَنِمطَونَمؼُمِعِنُمبِوظؾَّهِموَاظقَوِمٔماآلخِّٕٔم
صَؾْقَصِلِمرَحِؿَهُ) م،موأطّٓمسؾىمذظكمضوظهمتعوىل{:وَأُوِظُواْماَِّرِحَومٔمبَعِضُفُمِمأَوِظَىمبِؾَعِضٕمصِيم
طِؿَوبِمآِ}.مم م
وصؾيماظـّٕحممالمتؽونممبفّٕدماظؽالممأوماظّٖؼوراتمأوماظشعوراتم،مإمنومتعين:مإؼصول م
اخلريمهلمم،مودصعماظشّٕمسـفمم،محبلىماظطوضيماظؾشّٕؼيم،موتػؼّٓمشوئؾفمم،موسقودةمعّٕؼضفم،م م
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ورمحي مصغريػمم،موتوضري مطؾريػمم،مواإلػّٓاءمإظقفم م،مواظؿصُّٓٗقمسؾىمصؼريػم م،موإجوبيم
دسوتفم م ،موإطّٕام مضقوصؿفم م ،موإسّٖازػم موإسالء مذلغفم م ،موعشورطؿفم ميف مأصّٕاحفم م،م
وعوادوتفمميفمأحّٖاغفمم،مواظعػومسنمعلقؽفممواظؿفووزمسـهم،موتػّٕؼٍمطّٕبمادلؽّٕوبنيم
عـفمم،موشريمذظكمعنماِّعورماظيتمتؼَؤٓيمأواصّٕمادلودةمبنيمأصّٕادماجملؿؿعم،موػّٔامػوم
اظرتاحمماحلؼقؼيم،مواظؿؽوصلماحلؼقؼيم،مؼؼولمغؾقـوم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(عَنِ مطَونَم
يف محَوجَي مأخِقه م ،مطَونَ مآُ ميف محَوجَؿِهِ ،موَعَنِ مصَّٕٖجَ مسَنِ معُلِؾِمٕ مطُِّٕبَيً ،مصَّٕٖجَ مآُ مسَـِهُ مبِفَوم
طُِّٕبَيًمعِنِمطَّٕبِمؼَومٔماظؼِقَوعَيِم،موَعَنِمدَؿََّٕمعُلِؾِؿوًمدَؿََّٕهُمآُمؼَومَماظؼِقَوعَيِ).م م
ممممممواظّٕحمماظيتمأعّٕغوماإلدالممبصؾؿفومتشؿل مطلمعنمطونمبقـكموبقـفممصؾيمغلىمأوم
عصوػّٕة م ،مصؾفم محقُٓ ماظؾِّٕٔٓ مواظصِٓؾَيِ م ،موسَّٖٓػَو معن مأصول ماظػضوئل ،مووسّٓ مسؾقفو مبلسظمم
ادلـوبي،موتوسّٓمضورعفومبلذّٓمأغواعماظعؼوبيم.م م
ودلومطوغًمصؾيماظّٕحممضقؿيمدؼـقيمسظؿى م ،موبوبّومعنمأبوابماخلري م ،مضّٕنمآم(سّٖم
وجل) ماإلحلونمإظقفومبوِّعّٕمبعؾودتهموتوحقّٓهم،مصؼولمتعوىل{ :وَاسِؾُُّٓواماظؾَّهَموَالمتُشِّٕٔطُوام
بِهِ مذَقِؽّو موَبِوظْوَاظَِّٓؼِنٔ مإٔحِلَوغّو موَبِِّٔي ماظْؼُِّٕبَى موَاظْقَؿَوعَى موَاظْؿَلَوطِنئ موَاظْفَورٔ مذِي ماظْؼُِّٕبَىم
وَاظْفَورٔ ماظْفُـُىِ موَاظصٖوحِىِ مبِوظْفَـِىِ م }...م ،موجعؾفو ماحلق مدؾقوغه موتعوىل معن ماظصػوتم
اظؽّٕمييماظيتمعّٓح مبفومأصقوب ماظعؼول ماظلؾقؿيم،مورّٕؼؼًو متوصل مصوحؾفو مإىل ماجلـي م،م
صؼولمتعوىل:م{وَاظَِّّٔؼنَمؼَصِؾُونَمعَومأَعََّٕماظؾَّهُمبِهِمأَنِمؼُوصَلَموَؼَكِشَوِنَمرَبٖفُمِموَؼَكَوصُونَمدُوءَم
اظْقِلَوبِ م* موَاظَِّّٔؼنَ مصَؾَُّٕوا مابِؿِغَوءَ موَجِهِ مرَبِّفٔمِ موَأَضَوعُوا ماظصٖؾَوةَ موَأَغِػَؼُوا معِؿٖو مرَزَضْـَوػُمِ مدِّٕ٘ام
وَسَؾَوغِقَيًموَؼَِّٓرَءُونَمبِوظْقَلَـَيِماظلٖقِّؽَيَمأُوظَؽِكَمظَفُمِمسُؼْؾَىماظّٖٓارٔم*مجَـٖوتُمسَِّٓنٕمؼَِّٓخُؾُوغَفَوموَعَنِم
خؾُونَمسَؾَقِفٔمِمعِنِمطُلِّمبَوبٍم*مدَؾَومْم
صَؾََّّمعِنِمآبَوئِفٔمِموَأَزِوَاجِفٔمِموَذُرِّؼٖوتِفٔمِموَاظْؿَؾَو ِئؽَيُمؼَِّٓ ُ
سَؾَ ِقؽُمِمبِؿَومصَؾَِّٕتُمِمصَـِعِمَمسُؼْؾَىماظّٖٓارٔ} .م
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وجَوءَ مرَجُلْ مإٔظَى ماظـٖؾِيِّ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) ،مصَؼَولَ :مدُظَّـِي مسَؾَى مسَؿَلٕ مأَسِؿَؾُهُم
ؼُِّٓغِقـِي معِنَ ماظْفَـٖيِ م ،موَؼُؾَوسُِّٓغِي معِنَ ماظـٖورٔ م ،مضَولَ :م(تَعِؾُُّٓ مآَ مظَو متُشِّٕٔكُ مبِهِ مذَقِؽّو م ،موَتُؼِقمُم
اظصٖؾَوةَ،موَتُمِتِيماظ ّٖٖطَوةَم،موَتَصِلُمذَامرَحِؿِكَ)مصَؾَؿٖومأَدِبََّٕم،مضَولَمرَدُولُمآَم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِم م
وَدَؾَّمَ):م(إٔنِمتَؿَلٖكَمبِؿَومأُعَِّٕمبِهِمدَخَلَماظْفَـٖيَ) .م
وعنمثممؼؿضّّمأنمظؾّٕحممذلغّومسظقؿّوم،موأػؿقيمطؾريةم،موعـّٖظيمسـّٓمآمسظقؿيم،م
وؼؽػقفو مذّٕصًو موعؽوغي مأن مآ م(سّٖ موجل) مضِّٓ مذقٖ مهلو مامسّو معِن مأمسوئِهِ م ،مووسَّٓػَو مبلنم
ؼصِلَ معَنِ موصؾَفَو م ،موؼؼطَعَ معن مضطعفو م ،مضَولَ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م :م( مإٔنٖ ماظؾَّهَ مخَؾَقَم
اظْكَؾْقَ محَؿٖى مإٔذَا مصََّٕغَ معِـِفُمِ مضَوعًَِ ماظّٕٖحِمُ مصَؼَوظًَِ:مػََّٔا معَؼَومُ ماظْعَوئِِّٔ معِنِ ماظْؼَطِقعَيِ.مضَولَ:م
غَعَمِ م،مأَعَو متَِّٕضَقِنَ مأَنِ مأَصِلَ معَنِ موَصَؾَكِ م،موَأَضْطَعَ معَنِ مضَطَعَكِ؟ مضَوظًَِ:مبَؾَى.مضَولَ:مصََّٔاكِم
ظَكِ) م ،مثُمٖ مضَولَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) ماضَّْٕءُوا مإٔنِ مذِؽِؿُمِ م{صَفَلِ مسَلَقِؿُمِ مإٔنِم
تَوَظَّقِؿُمِ مأَنِ متُػْلُِّٓوا مصِي ماَِّرِضٔ موَتُؼَطخملعُوا مأَرِحَو َعؽُمِ م*مأُوظَؽِكَ ماظَِّّٔؼنَ مظَعَـَفُمِ ماظؾَّهُ مصَلَصَؿٖفُمِم
وَأَسِؿَىمأَبِصَورَػُمِ}.مم
عمى أُ لصمة السحي كثريًا وَ الفوائد والفضائنم،موٍّا :
* مالربكة يف العىس م ،مصصؾي ماظّٕحم معن مأسظم ماظواجؾوت م ،موأصضل ماظطوسوت م،م
وضطقعؿفو معن مأسظم ماظّٔغوب موأخطّٕ ماآلصوت م ،مبلؾؾفو مؼؾورك مآ ميف ماظعؿّٕ م ،موؼؾلط ميفم
اظّٕزق م ،مويفمذظكمؼؼولم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(عَنِمدَّٕٖهُمأَنِمؼُؾِلَطَمظَهُمصِيمرٔزِضِهِ م،مأَوِم
ؼُـِلَلَ مظَهُ مصِي مأَثَّٕٔهِ م ،مصَؾْقَصِلِ مرَحِؿَهُ) م ،موػي معن مأدؾوب ماحملؾي مبني ماِّػل مواِّضورب م،م
ؼؼولماظـيبم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(تَعَؾَّؿُوامعِنِمأَغِلَوِبؽُمِمعَومتَصِؾُونَمبِهِمأَرِحَو َعؽُمِم،مصَنٔنٖم
صِؾَيَماظّٕٖحِمٔمعَقَؾٖيٌمصِيماَِّػِلٔم،معَـَِّٕاةٌمصِيماظْؿَولٔم،معَـِلَلَةٌمصِيماَِّثَّٕٔ).مم م
*مطؿومأنمصمة السحيموَ أِي أسباب حفظ اإلٌساُ وَ السوء ،موػّٔامعومأذورت م
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إظقهمأممادلمعـنيمخّٓجييم(رضيمآمسـفو)محنيمغّٖلماظوحيمسؾىمردولمآم(صَؾَّىم
آُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مِّولمعّٕةميفمشورمحّٕاءموسودمخوئػًومعّٕجتػًومإىلمبقؿهم،مصطؿلغؿهم(رضيم
آمسـفو)مبلغهمظنمؼؾقؼهمضقممأومؼصقؾهمدوءم؛مِّغهمحمػوزمعنمذظكمبعّٓةمأعورم،معـفوم:م
صؾؿهم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مظّٕمحهم،مصؼوظً م:م(أَبِشِِّٕمصَوَاظؾَّهِمظَومؼُكِّٖٔؼكَماظؾَّهُمأَبَّّٓامصَوَاظؾَّهِم
إٔغٖكَمظَؿَصِلُماظّٕٖحِمَموَتَصُِّٓقُماظْقَِّٓؼٌَموَتَقِؿِلُماْظؽَلٖموَتَؽْلِىُماظْؿَعُِّٓومَموَتَؼّْٕٔيماظضٖقِفَم
وَتُعِنيُمسَؾَىمغَوَائِىِماظْقَقِّ).م م
* ووَ فضائن صمة السحي وضاعفة ثواب الصدقة ،مصؿنموصلمرمحهمبوظصّٓضيم
ضوسفمآمظهماِّجّٕمواظـوابم،مضول م(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م:م(اظصَّٖٓضَيُمسَؾَىماظْؿِلِؽِنئم
صََّٓضَيٌ م ،موَسَؾَى مذِي ماظْؼََّٕابَيِ ماثِـَؿَونٔ م :مصََّٓضَيٌ م ،موَصِؾَيٌ) م ،موضول متعوىل{:ؼَلِلَظوغَكَ معَوذَام
ؼُـِػِؼُونَمضُلِمعَومأَغِػَؼْؿُمِمعِنِمخَقِّٕٕمصَؾِؾْوَاظَِّٓؼِنٔموَاظْلَضَّْٕبِنيَموَاظْقَؿَوعَىموَاظْؿَلَوطِنئموَابِنٔماظلٖؾِقلٔم
وَعَومتَػْعَؾُوامعِنِمخَقِّٕٕمصَنٔنٖماظؾَّهَمبِهِمسَؾِقمْ} م؛ مظّٔظكمطونماظـيبم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مؼوجهم
أصقوبهماِّشـقوءمبوضعماظصّٓضيميفمأضوربفممعنماظػؼّٕاءمواحملؿوجنيم،مصعن مأَغَّٗ مبِنم
عَوظِكٍ م(رَضِيَ مآُ مسَـِهُ) مضول :مطَونَ مأَبُو مرَؾْقَيَ مأَطْـََّٕ ماظْ َلغِصَورٔ مبِوظْؿَِّٓؼـَيِ معَوظًو م ،م َوطَونَ مأَحَىٖم
أَعِوَاظِهِمإٔظَقِهِمبِقُِّٕحَوءَم،م َوطَوغًَِمعُلِؿَؼْؾِؾَيَماظْؿَلِفِِّٓم،م َوطَونَمرَدُولُمآِم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م
ؼَِّٓخُؾُفَو موَؼَشَِّٕبُ معِنِ معَوءٍ مصِقفَو مرَقِّىٍ ،مضول مأغّٗ :مصَؾَؿٖو مغََّٖظًَِ مػّٔه ماآلؼي{:ظَنِ متَـَوظُوا ماظْؾِّٕٖم
حَؿٖى متُـِػِؼُوا معِؿٖو متُقِؾٗونَ}ضَومَ مأَبُو مرَؾْقَيَ مإٔظَى مرَدُولٔ مآِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ)مصَؼَولَ مؼَوم
رَدُولَ مآِ م،مإٔنٖ مآَ متَعَوظَى مأغّٖل مسؾقك:م{ظَنِ متَـَوظُوا ماظْؾِّٕٖ محَؿٖى متُـِػِؼُوا معِؿٖو متُقِؾٗونَ}وَإٔنٖم
أَحَىٖمأَعِوَاظِيمإٔظَيٖمبَقُِّٕحَوءَم،موَإٔغٖفَومصََّٓضَيٌمظِؾهِمأَرِجُومبِّٕٖػَوموَذُخَِّٕػَومسِـَِّٓمآِمتعوىلم،مصَضَعِفَوم
ؼَو مرَدُولَ مآِ محَقٌُِ مأراك مآ م،مصَؼَولَ مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م( مبَّْٕ م ،مذَظِكَم
عَولْمرَابِّّْم،مذَظِكَمعَولْمرَابِّّْم،مضَِّٓمدَؿِعًُِمعَومضُؾًَْم،موإغيمأَرَىمأَنِمتَفِعَؾَفَومصِيماظْلَضَّْٕبِنيَم،م م
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صؼَولَمأبومرؾقي:مأَصْعَلُمؼَومرَدُولَمآِم،مصَؼَلَؿَفَومأَبُومرَؾْقَيَمصِيمأَضَورٔبِهِموَبَـِيمسَؿِّهِ).م م
* مووَ فضائمّا م :مٌشس املودة واحملبّة موضقمماظؿؽوتفمواظرتابطمبنيممجقعمأصّٕادم
اجملؿؿعمسوعي،مواِّدّٕةمسؾىموجهماخلصوص م ،مصصؾي ماظّٕحم متعؿل مسؾى متؼوٓؼي مادلشوسّٕم
اإلغلوغقي م ،مصقصري ماجملؿؿع مطلغه مظُقِؿَيٌ مواحّٓةٌ موغلقٍ مواحّٓ معرتابط م ،مجتعل ماظؾعقّٓم
ضّٕؼؾّو م ،موادللوصّٕ معؼقؿّو م ،مواظػؼري مشـق٘و م ،موادلّٕؼض مصقققّو م ،معو مأمجؾفو معن مصورة مظوم
حتؼؼًم،موعومأزطوهمعنمجلّٓمظوممتودكم.ممم م
وجّٓؼّٕمبوظّٔطّٕمأنمصؾيماظّٕحممالمؼؼؿصّٕمخريػومسؾىماظّٓغقومصقلىم،مبلمػومسوجلم
وآجل م ،ميف ماظّٓغقو مواآلخّٕة م ،مصصوحؾفو مرابّّ ميف ماظّٓارؼن م ،ميف ماظّٓغقو مؼـعم مبوصلم
اظّٕمحن موطػىمبهمعنمصضل م،مويفماآلخّٕةمؼّٕضىمإىلمأسوظي ماجلـون م،موؼلغّٗمجبوارم
ادلـعم مادلـون،مصعَنِ مسَؾِِّٓ ماظؾَّهِ مبِنٔ مدَؾَومٕ م(رضي مآ مسـه)مضَولَ:مضَِّٓمَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّىم
اظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مصَفِؽًُِ مصِي ماظـٖوسٔ مظِلَغِظَُّٕ مإٔظَقِهِ م ،مصَؾَؿٖو مادِؿَؾَـًُِ موَجِهَ مرَدُولٔ ماظؾَّهِ م(صَؾَّىم
اظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مسََّٕصًُْمأَنٖموَجِفَهُمظَقَِّٗمبِوَجِهِمطَّٖٔابٍ،م َصؽَونَمأَوٖلمذَيِءٍمَتؽَؾَّمَمبِهِمأَنِمضَولَ:م
(ؼَو مأَؼٗفَو ماظـٖوسُ ،مأَصْشُوا ماظلٖؾَومَ ،موَأَرْعِؿُوا ماظطَّعَومَ ،موَصِؾُوا ماظْلَرِحَومَ ،موَصَؾُّوا مبِوظؾَّقِلٔ موَاظـٖوسُم
غِقَومْ ،متَِّٓخُؾُوا ماظْفَـٖيَ مبِلَؾَومٕ) م،مصؾـؿقمآم(سّٖموجل)ميفمأرحوعـوم،موظـقوصظمسؾىمصؾؿفوم
روسيمٓم،مواضؿّٓاءّمبّٕدوظهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،مورشؾيميفمخرييماظّٓغقومواآلخّٕة .م
أقوه قولي ِرا وأستغفس اهلل لي ولكي
*مممممممم*مممممممم* م

احلؿّٓمٓمربماظعودلنيم،موصالةمودالعّومسؾىمخومتمأغؾقوئـهموردـؾهمدـقّٓغومحمؿـّٓم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.م م
إخوة اإلسالًم:ممم م
إذامطوغًمصؾيماظّٕحممبوبّومسظقؿّومعنمأبوابماخلريم،مصننمضطقعؿفومبوبمخطريمعنم م
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أبوابماظشّٕم،مصؼورعماظّٕحممعؼطوعمعنماخلريمطؾهم،موميققمآماظربطيمعنمغػلهموعوظهم
ووظّٓهم،موالمتُّٕصعمظهمروسي،موالمتُؼؾلمظهمدسوةم،موسؿؾهمعّٕدودمسؾقهم،مضَولَم(صؾىمآمسؾقهم
ودؾم) م:م(إٔنٖمأَسِؿَولَمبَـِيمآدَمَمتُعَِّٕضُمطُلٖمخَؿِقّٕٗمظَقِ َؾيَماظْفُؿُعَيِ م،مصؾَومؼُؼْؾَلُمسَؿَلُمضَورِعٔم
رَحِمٕ) ،مِّن مضطقعي ماظّٕحم معن ماظؽؾوئّٕ م ،موضّٓ مرتى مآ متعوىل مسؾقفو مسؼوبي ماظطّٕد معنم
َطعُوام
رمحؿه م ،مصؼول مدؾقوغه م{:صَفَلِ مسَلَقِؿُمِ مإٔن متَوَظَّقِؿُمِ مأَن متُػْلُِّٓوا مصِي ماَِّرِضٔ موَتُؼ خمل
أَرِحَو َعؽُمِ م*مأُوِظَؽِكَ ماظَِّّٔؼنَ مظَعَـَفُمُ ماظؾَّهُ مصَلَصَؿٖفُمِ موَأَسِؿَى مأَبِصَورَػُمِ}،مصقعقّ٘مضورعماظّٕحمم
يفماظّٓغقومعؾعوغّومــمواظعقوذمبوٓمــمحؿىمؼصلمرمحه،مضولمتعوىل{:وَاظَِّّٔؼنَمؼَـِؼُضُونَم َسفَِّٓم
اظؾَّهِمعِنِمبَعِِّٓمعِقـَوضِهِموَؼَؼْطَعُونَمعَومأَعََّٕماظؾَّهُمبِهِمأَنِمؼُوصَلَموَؼُػْلُِّٓونَمصِيماظْلَرِضٔمأُوظَؽِكَمظَفُمُم
اظؾَّعِـَيُموَظَفُمِمدُوءُماظّٖٓارٔ}.م م
وضّٓ مضول مسؾي مبن ماحللني م(رضي مآ مسـفؿو) مظوظّٓه :مؼو مبين مال متصقنب مضورعم
رحم،م صنغيموجّٓتهمعؾعوغوميفمطؿوبمآميفمثالثيمعوارن،ماِّول:مضوظهممتعوىل:م{صَفَلِم
سَلَقِؿُمِ مإٔن متَوَظَّقِؿُمِ مأَن متُػْلُِّٓوا مصِي ماَِّرِضٔ موَتُؼَطخملعُوا مأَرِحَو َعؽُمِ مأُوِظَؽِكَ ماظَِّّٔؼنَ مظَعَـَفُمُ ماظؾَّهُم
صَلَصَؿٖفُمِموَأَسِؿَىمأَبِصَورَػُمِ}،مواظـوغي:مضوظهمتعوىل:م{وَاظَِّّٔؼنَمؼَـِؼُضُونَمسَفَِّٓماظؾَّهِمعِنِمبَعِِّٓم
عِقـَوضِهِموَؼَؼْطَعُونَمعَومأَعََّٕماظؾَّهُمبِهِمأَنِمؼُوصَلَموَؼُػْلُِّٓونَمصِيماظْلَرِضٔمأُوظَؽِكَمظَفُمُماظؾَّعِـَيُموَظَفُمِم
دُوءُماظّٖٓار}،مواظـوظٌ:مضوظهمتعوىل:م{اظَِّّٔؼنَمؼَـِؼُضُونَمسَفَِّٓماظؾَّهِمعِنِمبَعِِّٓمعِقـَوضِهِموَؼَؼْطَعُونَم
عَومأَعََّٕماظؾَّهُمبِهِمأَنِمؼُوصَلَموَؼُػْلُِّٓونَمصِيماظْلَرِضٔمأُوظَؽِكَمػُمُماظْكَودُِّٕونَ} .م
وطؿومأنمصؾيماظّٕحممخريػومسوجلموآجلميفماظّٓغقومواآلخّٕةمصؽّٔظكمسؼوبيمضورعم
اظّٕحممسوجؾيموآجؾي  ،ضَولَم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَم)م:م(عَومعِنِمذَغِىٍمأَجَِّٓرُمأَنِمؼُعَفِّلَماظؾَّهُم
ظِصَوحِؾِهِماظْعُؼُوبَيَمصِيماظّٓٗغِقَو،معَعَمعَومؼَّٖٓخُِّٕمظَهُمصِيماظْكخَِّٕةِمعِنِماظْؾَغِئموَضَطِقعَيِماظّٕٖحِمٔ)،مويفم
اآلخّٕةمالمؼّٓخلماجلـيم،مضولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ظَومؼّٓخلُماظْفَـٖيَمضورعُمرَحِمٕ) .م
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وغمطّٓ مأن مصؾي ماِّرحوم محتؿوج مإىل مصرب موحؾم مععفم م ،موخوصي معع مادلؿفووزؼنم
وادللقؽنيمعـفمم ،مويفمصورةمسؿؾقي مؼوجهماظـيب م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأصقوبهمإىلم
ذظك م ،موؼؾشّٕ مواصل مرمحه ماظيت مضطعؿه مبنسوغي مآ متعوىل مظه ،محقٌ مجوء رَجُلْ مإىلم
اظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مصؼول :مؼَو مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مإٔنٖ مظِي مضََّٕابَيً مأَصِؾُفُمِ موَؼَؼْطَعُوغِي،م
وأَحِؾُمُ مسَـِفُمِ موَؼَفِفَؾُونَ مسَؾَيٖ م ،موأُحِلِنُ مإٔظَقِفٔمِ موؼُلِقؽُونَ مإٔظَيٖ م ،مصَؼَولَ م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) م:م( إٔنِمطَونَمطَؿَومتَؼُولُ،م َصؽَلَغٖؿَومتُلِػُّفُمُماظْؿَلٖ،موَظَومؼََّٖالُمعَعَكَمعِنَماظؾَّهِمزَفٔريْمسَؾَقِفٔمِم
عَو مدُعًَِ مسَؾَى مذَظِكَ) ،مصّٕحم ماإلغلون معفؿو مأدوءوا مإظقه مػم مبوظـلؾي مظه ممبـوبي ماجلـوحم
اظّٔيمبهمؼُقؾّقم،مواظؾلون ماظّٔيمبهمؼـطق م،موؼّٓهماظيتمبفومؼُّٓاصعمسنمغػله م،مواإلغلونم
بوظـلؾيمظّٕمحهمطعضوميفمجلّٓمالمؼلؿغينمسنمبؼقيمأسضوئه.م م
وإن مممو مؼـشّٕح مظه ماظصّٓر موؼشعّٕ مادلصّٕؼون مععه مبوظػكّٕ مأن مؼؽون مبقـفم موبنيم
ردول مآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مرحمْ مأوصىماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأصقوبهم
بصؾؿفوم،مصؼولم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م(إٔ ٖغؽُمِمدَؿَػْؿَقُونَمعِصَِّٕموَػِىَمأَرِضْمؼُلَؿٖىمصِقفَوم
اظْؼِريَاطُمصَنٔذَامصَؿَقِؿُؿُوػَومصَلَحِلِـُوامإٔظَىمأَػِؾِفَومصَنٔنٖمظَفُمِمذِعٖيًموَرَحِؿّو)م،مأعوماظّٕحم:مصؽونم
ػوجّٕ مأم مدقّٓغو مإمسوسقل م(سؾقه ماظلالم) معن مأػل معصّٕ م ،موأعو ماظصفّٕ مصؾؽون معورؼي مأمم
إبّٕاػقممبنمردولمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)معـفم .م
أالمصؿومأمجلمأنمؼؿؼّٕبماظعؾّٓمعنمعوالهمبصؾيمرمحه م،مابؿغوءمعّٕضوتهمورجوء مثوابهم
وصضؾهمجلمجالظه م،موإنمطونميفماظـػّٗمذيءمجتوهماِّرحوممصوظعػومواظصػّّمعطؾوبون،م
إذمظَقَِّٗماظْوَاصِلُمبِوظْ ُؿؽَوصِهٔ،موََظؽِنٔماظْوَاصِلُماظَِّّٔيمإٔذَامضُطِعًَِمرَحِؿُهُموَصَؾَفَو م،مطؿومأخربم
اظـيبماظؽّٕؼمم(صؾىمآمسؾقهمودؾم).م م
فالمّي أعٍا عمى ذكسك وشكسك وحسَ عبادتك
واكتبٍا وَ عبادك الواصمني املوصولني.

