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مجّٕرٖة وصز العزبٗة
ٔسارة األٔقاف
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فضن الصٗاً
ٔصمٕك الصائىني
احلؿدمهللمربماظعادلني م،ماظؼائؾميفمطؿابفماظعزؼز م{:ذَفِرُ مرَعَضَانَ ماظَّذِي مأُغِزٔلَ مصِقفِم
اظْؼُرِآنُ مػُدّى مظِؾـٖاسٔ موَبَقٚـَاتٍ معِـَ ماظْفُدَى موَاظْػُرِضَانٔ مصَؿَـِ مذَفٔدَ معِ ِـؽُؿُ ماظشٖفِرَ مصَؾْقَصُؿِفُ م،}...م
ال مإظفَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ ،موأَذفدُ مأنٖ مدقٚدَغا موغؾقٖـا محمؿدّا مسَؾدُهم
وأَذفدُ مأنِ م َ
وردقظُفُم،ماظؾَّفُؿٖمصَؾٚمودؾِّؿِمموبارٔكْمسؾَقفموسؾَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبإحلانٕمإظَكمؼقمٔم
اظدٚؼـٔم،مٔبعــدم:ممممممممممم م
صؼدماضؿضتمحؽؿةماهللم(سزموجؾ)مأنمجعؾمظعؾادهمعقادؿمظؾكريممؼؿفؾكمسؾقفؿم
صقفا مباظـػقات م ،موؼضاسػ مهلؿ ماِّجر مواحللـات م ،موميقق مسـفؿ ماظذغقب مواظلقؽات م،م
ؼؼقلم(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م:م( مإٔنٖ مظِرَ ٚبؽُؿِ مصِل مأَؼٖامٔ ماظدٖػِرٔ مغَػَقَاتم ،مصَؿَعَرٖضُقا مظَفَا ،مظَعَؾٖم
دطُؿِ مأَنِ متُصِقؾَفُ مغَػْقَةٌ مصَؾَا مؼَشِؼَك مبَعِدَػَا مأَبَدّا م) م ،موعـ مأسظؿ مػذه مادلقادؿ مذرصًا م،م
أَحَ َ
وأطـرػا مصضؾًا مذفر مرعضان م ،مصفق مدقد ماظشفقر موأسظؿفا م ،موأؼاعف مخري ماِّؼام موأصضؾفا م،م
وظقاظقفمأذرف ماظؾقاظلموأرفرػا م ،مذفر متؿزؼـ ماظدغقا مطؾفامصرحّا مبؼدوعف م ،موتؿفقأ مصقف ماجلـةم
الدؿؼؾال ماظصائؿني م ،متػؿُّّ مصقف مأبقابُ ماجلـانٔ م ،موتغؾؼُ مصقف مأبقابُ ماظـريانٔ م،مذفر مجعؾم
اهلل مصقام مغفاره مصرؼضة م ،موضقام مظقؾف مدـة موتطقسّا م ،مبؾ مإن مصقاعف مرطـ معـ مأرطانم
اإلدالم ،مصؼال م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م:م( مبُـِلَ ماظْإٔدِؾَامُ مسَؾَك مخَؿِسٕ:مذَفَادَةِ مأَنِ مظَا مإٔظَفَ مإٔظَّام
اهللُ موَأَنٖ معُقَؿٖدّا مرَدُقلُ ماهللِ م ،موَإٔضَامٔ ماظصٖؾَاةِ م ،موَإٔؼؿَاءِ ماظ ٖزطَاةِ م ،موَحَج ٚماظْؾَقِتِ ،موَصَقِمٔم
رَعَضَانَ).م م
وضد مطانماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مإذا مػؾت مغلائؿ مرعضانم ،مؼؾشرمأصقابفم
(رضقان ماهلل مسؾقفؿ) مبؼدوعف م ،موحيـفؿ مسؾك ماشؿـام مأؼاعف موظقاظقف مبادللارسة مإىلم
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اخلريات م ،مورؾب مادلغػرة مواظرمحة م ،مصإن مصضؾ ماهلل متعاىل موسطاءه مصقف مظؾصائؿنيم
سظقؿم،مؼؼقلم(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م(مأَتَاطُؿِمرَعَضَانُمذَفِرُمبَرَطَةٍم،مصِقفِمخَقِرْمؼُغَشٚقؽُؿُماظؾَّفُم
صِقفِ م،مصَؿَـِزٔلُماظرٖحِؿَةُ،موَتُقَطُّماظْكَطَاؼَا،موَؼُلِؿَفَابُمصِقفِماظدٗسَاءُ،مصَقَـِظُرُماظؾَّفُمإٔظَكمتَـَاصُلِؽُؿِ،م
وَؼُؾَاػِلمِبؽُؿِمعَؾَائِؽَؿَفُ،مصَأَرُواماظؾَّفَمعِـِمأَغِػُ ِلؽُؿِمخَقِرّا،مصَإٔنٖماظشٖؼِلٖمعِـِمحُرٔمَمصِقفِمرَحِؿَةَماظؾَّفِم
سَزٖموَجَؾٖ)،موؼؼقل م(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) م:م(أَتَاطُؿِمرَعَضَانُمذَفِرْمعُؾَارَكٌمصَرَضَماهللُمسَؾَ ِقؽُؿِم
صِقَاعَفُ م ،متُػْؿَُّّ مصِقفِ مأَبِقَابُ ماظلٖؿَاءِ م ،موَتُغَؾَّؼُ مصِقفِ مأَبِقَابُ ماظْفَقِقؿٔ م ،موَتُغَؾٗ مصِقفِ معَرَدَةُم
اظشٖقَارِنئ،مظِؾَّفِمصِقفِمظَقِؾَةٌمخَقِرْمعِـِمأَظْػِمذَفِرٕمعَـِمحُرٔمَمخَ ِقرَػَامصَؼَدِمحُرٔمَ) .م
ممممممممإن مصقام مرعضان معـقة مرباغقة متؿطؾع مإظقفا مضؾقب مادلؤعـني م ،موتؿشقف مظؾؾقشفام
أصؽدة مادلؿؼني م؛مذظؽمأنماظصقاممسؾادةمالمغظريمهلامعـمبنيماظعؾاداتم ،محقثمضالمغؾقـام
(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مظلقدغا مأبل مأُعَاعَةَ ماظْؾَاػِؾِلٓ م(رضل ماهلل مسـف) مسـدعا مدأظف م :مؼَام
رَدُقلَماظؾَّفِ،معُرِغِلمبِعَؿَؾٕمأَدِخُؾُمبِفِماظْفَـٖةَ م،مصَؼَالَ م:م(سَؾَقِؽَمبِاظصٖقِمٔمصَإٔغٖفُمظَامعِـِؾَمظَفُ)م؛مظذام
صؼد اختص اهلل (عش ٔجن) الصٗاً بفضائن كثرية  ،وٍّا :
* أُ اهلل (عش ٔجن) قد شزفْ بإضافتْ لٍفضْ رفعًا ملكاٌتْ ٔ ،تعظٗىًا لشأٌْ ،
صاظصقممدرٙمبنيماظعؾدموربفم،مصاظصائؿمضدمؼؽقنميفمعقضِعٕمخالٕمعـماظـاسموبإعؽاغفمأنم
ؼؿـاول معا محرٖم ماهلل مسؾقف مباظصقام مصال مؼػعؾ م ،مِّغف مؼعؾؿ مسؾؿ ماظقؼني مأن مظف مرب٘ا مؼطَّؾع مسؾقفم
رتطُف مهلل مخقصًا معـ مسؼابف م ،مورشؾةً ميف مثقابف م ،مؼؼقل مغؾقـا م(صؾك ماهللم
يف مأعره مطؾف م ،مصق ُ
سؾقفمودؾؿ)م:مضالماهللم(سزموجؾ)م:م(طُؾٗمسَؿَؾٔمابِـٔمآدَمَمظَفُمإٔالَّماظصٓقممصَإٔغٖفُمظِلموَأَغَامأَجِزٔيم
بِفِ).م م
ويف مرواؼة م :م(طُؾٗ مسَؿَؾٔ مابِـٔ مآدَمَ مؼُضَاسَػُ ،ماْظقَلَـَةُ مبعَشِر مأَعِـَاظِفَا مإٔظَك مدَؾِعِؿِائَةِم
ضِعِػٍ .مضَالَ ماظؾَّفُ متعاىل :مإٔالَّ ماظصٖقِمَ ،مصَإٔغٖفُ مظِل ،موَأَغَا مأَجِزٔى مبِفِ ،مؼَدَعُ مذَفِقَتَفُ موَرَعَاعَفُ معِـِم
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أَجِؾِل ،موظِؾصٖائِؿٔ مصَرِحَؿَانٔ:مصَرِحَةٌ مسِـِدَ مصِطْرٔهِ ،موَصَرِحَةٌ مسِـِدَ مظِؼَاءِ مرَبٚفِ ،موَظَكُؾُقفُ مصؿ ماظصائؿم
سـد ماهلل مأَرْقَبُ معِـِ مرٔؼّّٔ ماظْؿِلِؽِ) ،مظذامؼؼقلمأػؾماظعؾؿم:مطػكمبؼقظفمدؾقاغف :م(اظصقمم
ظل)مصضؾًامظفمسؾكمدائرماظعؾاداتم .م
ممممممممموضد ماخؿُؾػ ميف مادلراد مبؼقظف مدؾقاغف :م(اظصقم مظل م ،موأغا مأجزي مبف) معع مأنم
اِّسؿالمطؾفامهللم(سزموجؾ)موػقماظذيمجيزيمبفام،مصؼقؾم:مإنماظصقممسؾادةمخاظصةمهللم
صال مؼدخؾفا ماظرؼاء م ،موضقؾ :مادلؼصقد مأغف مأحب ماظعؾادة مظدي م ،موادلؼدم مسـدي مسؾكم
شريه،موضقؾ:مدؾبماإلضاصةمإىلماهللمتعاىلمأنماظصقاممملمؼعؾدمبفمشريماهللمتعاىل،مخبالفم
اظصالةمواظصدضةمواظطقافموحنقمذظؽم .م
مممممممم* موعـمصضائؾماظصقامم:مأٌْ ٖغفز الذٌٕب ٔميحٕ الضٗئات ،مصاحلؼمدؾقاغفموسدم
اظصائؿني مبادلغػرة مواِّجر ماظعظقؿ م ،مصؼال متعاىل م :م{إٔنٖ ماظْؿُلِؾِؿِنيَ موَاظْؿُلِؾِؿَاتِم
وَاظْؿُؤِعِـِنيَ موَاظْؿُؤِعِـَـاتِ موَاظْؼَـاغِؿِنيَ موَاظْؼَاغِؿَـاتِ موَاظصٖـادِضِنيَ موَاظصٖـادِضَـاتِ موَاظصٖـابِرٔؼـَم
وَاظصٖـابِرَاتِموَاظْكَاذِعِنيَموَاظْكَاذِعَاتِموَاظْؿُؿَصَدٚضِنيَموَاظْؿُؿَصَدٚضَاتِموَاظصٖائِؿِنيَموَاظصٖائِؿَاتِم
وَاظْقَاصِظِنيَمصُرُوجَفُؿِموَاظْقَاصِظَاتِموَاظذٖاطِرٔؼـَماظؾَّفَمطَـِريّاموَاظذٖاطِرَاتِمأَسَدٖماظؾَّفُمظَفُؿمعٖغِػِرَةًم
وَأَجِرّامسَظِقؿّا}.م م
بؾ مظؼد مداوى ماهلل م(سز موجؾ) مبني ماظصائؿني موحفاج مبقؿف ماحلرام ميف معغػرةم
اظذغقب ،محقثمؼؼقلماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ميفمثقابماحلجم:م(عَـِمحَجٖمصَؾَؿِم
ؼَرِصُثِ موَظَؿِ مؼَػْلُؼِ مرَجَعَ مطَفَقِؽَؿِفِ مؼَقِمَ موَظَدَتِفُ مأُعٗفُ) ،مأي :مرجع مخاظقّا معـ ماظذغقب مطققمم
وظدتفمأعف م،موؼؼقلم(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) ميفمثقابماظصقام م:م(عَـِ مصَامَ مرَعَضَانَ مإٔميَاغّام
وَاحِؿِلَابّا م ،مشُػِرَ مظَفُ معَا متَؼَدٖمَ معِـِ مذَغِؾِفِ) ،مصؼقظف :م(شُػِرَ مظَ ُف معَا متَؼَدٖمَ معِـِ مذَغِؾِفِ) متعدل م(رَجَعَم
طَفَقِؽَؿِفِ مؼَقِمَ موَظَدَتِفُ مأُعٗفُ) م ،موؼؼقل م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(عَـِ مضَامَ مرَعَضَانَ م ٔإميَاغّام
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وَاحِؿِلَابّا،مشُػِرَمظَفُمعَامتَؼَدٖمَمعِـِمذَغِؾِفِ)م،مبؾمإنمػـاكمظقؾةمواحدةمعـمرُزٔقَمإحِقَاءَػامباظؼقامم
واظؼرآنمواظدساءم،موَوُصِّؼَمظطاسةماهللمصقفامشُػِرَتمذغقبف م،موػلمظقؾةماظؼدرم،مؼؼقلمغؾقـام
(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(عَـِمضَامَمظَقِؾَةَماظْؼَدِرٔم ٔإميَاغّاموَاحِؿِلَابّام،مشُػِرَمظَفُمعَامتَؼَدٖمَمعِـِمذَغِؾِفِ) .م
ممممممممم*موعـفام:مأُ الصًٕ أحد أبٕاب اخلري ٔ ،خصالْ اليت تُدخن اجلٍةم،مصعَـِمعُعَاذِمبِـٔم
جَؾَؾٕم(رضل ماهللمسـف)مضَالَ:مطُـِتُمعَعَماظـٖؾِلٚم(صؾك ماهللمسؾقفمودؾؿ)مصِلمدَػَرٕ م،مصَأَصِؾَقِتُم
ؼَقِعّامضَرٔؼؾّامعِـِفُموَغَقِـُمغَلِريُمصَؾَؿٖامرَأَؼِؿُفُمخَؾِق٘امضُؾْتُ:مؼَامرَدُقلَماهللِم،مأَخِؾِرِغِلمبِعَؿَؾٕمؼُدِخِؾُـِلم
اظْفَـٖةَ م،موَؼُؾَاسِدُغِل مسَـِ ماظـٖارٔ م،مضَالَ:م(ظَؼَدِ مدَأَظْؿَـِل مسَـِ مسَظِقؿٕ م،موَإٔغٖفُ مظَقَلِريْ مسَؾَك معَـِ مؼَلٖرَهُم
اهللُ مسَؾَقِفِ ،متَعِؾُدُ ماهللَ موَظَا متُشِرٔكْ مبِفِ مذَقِؽّا ،موَتُؼِقؿُ ماظصَؾَاةَ ،موَتُؤِتِل ماظ ٖزطَاةَ ،موَتَصُقمُ مرَعَضَانَ،م
وَتَقُجٗ ماظْؾَقِتَ ،مثُؿٖ مضَالَ :مأَظَا مأَدُظُّؽَ مسَؾَك مأَبِقَابِ ماظْكَقِرٔ؟ ،ماظصٖقِمُ مجُـٖةٌ ،موَاظصٖدَضَةُ متُطْػِئُم
اظْكَطِقؽَةَمطَؿَامؼُطْػِئُماظْؿَاءُماظـٖارَم .)..م
وؼؼقل م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) :م(إٔنٖ مصِل ماجلَـٖةِ مظَغُرَصًا متُرَى مزُفُقرُػَا معِـِ مبُطُقغِفَام
وَبُطُقغُفَامعِـِمزُفُقرٔػَا)مصَؼَامَمإٔظَقِفِمأَسِرَابِلٙمصَؼَالَ:مظِؿَـِمػِلَمؼَامرَدُقلَماظؾَّفِ؟مضَالَ:م(ػِلَمظِؿَـِم
أَرَابَماظؽَؾَامَ،موَأَرْعَؿَماظطَّعَامَم،موَأَدَامَماظصٚقَامَم،موَصَؾَّكمظِؾَّفِمبِاظؾَّقِؾٔموَاظـٖاسُمغِقَامْ) .م
وسَـِ مأَبِل مػُرَؼِرَةَ م(رضل ماهلل مسـف) مأن مرَدُقلُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مدألم
اظصقابة مؼقعّا م :م(عَـِ مأَصِؾََّّ ماظْقَقِمَ معِ ِـؽُؿِ مصَائِؿّا؟) ،مصؼَالَ مأَبُق مبَؽْرٕ م :مأَغَا ،مضَالَ م :م(عَـِ مسَادَم
عِ ِـؽُؿُماظْقَقِمَمعَرٔؼضّا؟)مضَالَمأَبُقمَبؽْرٕ:مأَغَا،مضَالَ:م(عَـِمذَفٔدَمعِـِؽُؿُماظْقَقِمَمجَـَازَةً؟)مضَالَمأَبُقم َبؽْرٕ:م
أَغَا ،مضَالَ :م(عَـِ مأَرْعَؿَ ماظْقَقِمَ معِ ِلؽِقـّا؟) مضَالَ مأَبُق م َبؽْرٕ :م َأغَا .مضَالَ معَرِوَانُ :مبَؾَغَـِل مأَنٖ ماظـٖؾِلٖم
(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مضَالَ:م(عَا ماجِؿَؿَعَت مػَذِهِ ماظْكِصَالُ مصِل مرَجُؾٕ مصِل مؼَقِمٕ م ،مإٔظَّا مدَخَؾَم
اظْفَـٖةَ) .م
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ممممممممم* موعـ مصضائؾ ماظصقام– مأؼضّا -م :مأٌْ ٖشفع لصاحبْ ًٖٕ الكٗاوة  ،موؼؼؾؾ ماهللم
ذػاسؿف مصقدخؾف ماجلـةم،مؼؼقلم(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م:م(اظصٚقَامُ موَاظْؼُرِآنُ مؼَشِػَعَانٔ مظِؾْعَؾِدِم
ؼَقِمَ ماظْؼِقَاعَةِ ،مؼَؼُقلُ ماظصٚقَامُ :مأَيِ مرَب ٚم ،معَـَعِؿُفُ ماظطَّعَامَ موَاظشٖفَقَاتِ مبِاظـٖفَارٔ م ،مصَشَػِّعِـِل مصِقفِ،م
وَؼَؼُقلُماظْؼُرِآنُ:معَـَعِؿُفُماظـٖقِمَمبِاظؾَّقِؾٔمصَشَػِّعِـِلمصِقفِ)مضَالَ:م(صَقُشَػَّعَانٔ).م م
* موعـفام :مأٌْ أحد أبٕاب اجلٍة ،محقثماخؿصماهللم(سزموجؾ) ماظصائؿني مدونم
شريػؿمبؾابٍ ميفماجلـةمؼلؿك مباب ماظرؼان م،مالمؼدخؾ معـفمأحد مشريػؿ م،مصقـاديمسؾقفؿم
ؼقمماظؼقاعةمأؼـماظصائؿقن؟ مظؿؼػماخلالئؼمسؾكمعؽاغؿفؿم،موجزاءمأسؿاهلؿميفماظدغقام،م
وعامخصفؿماهللمبفمؼقمماظؼقاعةم،مؼؼقلماظـٖؾِلٓم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م:م(إٔنٖمصِلماجلَـٖةِمبَابّام
ال مؼَدِخُؾُ معِـِفُ مأَحَدْ مشَقِرُػُؿِ م ،مؼُؼَالُ:م
ؼُؼَالُ مظَفُ ماظرٖؼٖانُ ،مؼَدِخُؾُ معِـِفُ ماظصٖائِؿُقنَ مؼَقِمَ ماظؼِقَاعَةِ م ،م َ
المؼَدِخُؾُمعِـِفُمأَحَدْمشَقِرُػُؿِم،مصَإٔذَامدَخَؾُقامأُشْؾِؼَمصَؾَؿِمؼَدِخُؾِمعِـِفُم
أَؼِـَماظصٖائِؿُقنَ؟مصَقَؼُقعُقنَم َ
أَحَدْ)،موتعؾريماظـيب م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)مبؼقظف م:م(إنميفماجلـةمبابّا)م،موملمؼؼؾم:م(إنم
ظؾفـةمبابّا)مظقشعرمبأنماظؾابمادلذطقرمصقفمعـماظـعقؿمواظراحةمعاميفماجلـةم،مصقؽقنمأبؾغم
يفماظؿشققمإظقفم.م م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممأقٕه قٕل٘ ِذا ٔأصتغفز اهلل ل٘ ٔلكي
مم*مممممم*مممممم* م

ممممممممماحلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،موأذفد مأن مال مإظف مإال ماهلل موحده مال مذرؼؽ مظف ،موأذفد مأنم
دقدغا موغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردقظف م ،ماظؾفؿ مصؾٓ مودؾؿ موبارك مسؾقف م ،موسؾك مآظف موصقؾفمم
أمجعنيم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبإحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدٚؼـٔم.م م
إخٕة اإلصالً :
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* معـ مصضائؾ ماظصقام :مأُ الدعاء فْٗ وضتجاب  ،حٗث بشز الٍيب (صمى اهلل
الم
عمْٗ ٔصمي) الصائىني باصتجابة دعائّي م ،مصؼال م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م:م(ثَالَثَةٌ م َ
تُرَدٗ مدَسِقَتُفُؿِ م:ماظصٖائِؿُ محَؿٖك مؼُػْطِرَ م ،موَاإلٔعَامُ ماظعَادِلُ م ،موَدَسِقَةُ ماظْؿَظْؾُقمٔ) م؛موظؼد متقدطتم
آؼةماظدساءمبني مآؼات ماظصقام م موأحؽاعفم ،مصؼالمدؾقاغف{:وَإٔذَامدَأَظَؽَمسِؾَادِيمسَـٚلمصَإٔغٚلم
ضَرٔؼبْ مأُجِقبُ مدَسِقَةَ ماظدٖاعٔ مإٔذَا مدَسَانٔ مصَؾْقَلِؿَفِقؾُقا مظِل موَظْقُؤِعِـُقا مبِل مظَعَؾَّفُؿِ مؼَرِذُدُونَ}؛م
ظؿدلمدالظةمواضقةمسؾكمارتؾاطمسؾادةماظصقممبعؾادةماظدساءم.م م
مممم* موعـمصضائؾف م :أُ اهلل (عش ٔجن) جعن رائحة أفٕآ الصائىني أطٗب عٍدٓ وَ
رٖح املضك  ،مؼؼقل مغؾقـا م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م( موَاظَّذِي مغَػْلِل مبِقَدِهِ مظَكُؾُقفُ مصَؿٔم
اظصٖائِؿٔمأَرْقَبُمسِـِدَماظؾَّفِمتَعَاظَكمعِـِمرٔؼّّٔمادلِلِؽِم).مم م
وشري مذظؽ ماظؽـري مواظؽـري معـ مسطاء ماهلل م(سز موجؾ) مظؾصائؿني ميف مرعضان م،م
صاظصقاممسؾادةمالمعـقؾمهلام،موصضائؾمػذهماظعؾادةماظعظقؿةمأطـرمعـمأنمحتصكمأومتعدم،م
وؼؽػكمعـمإطرامماهللم(سزموجؾ)مِّػؾماظصقاممعامضاظف ماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ) م:م
(إٔنٖ ماظؾَّفَ موَعَؾَا ِئؽَؿَفُ مؼُصَؾُّقنَ مسَؾَك ماظْؿُؿَلَقٚرٔؼـَ) م ،مصإذا مطان ماهلل موعالئؽؿف مؼصؾقن مسؾكم
ادلؿلقرؼـم،مواظلققرمسقنمسؾكماظصقامم،مصؿامزـؽمبػضؾماظصقامم؟م .م
سؾك مأغـا مغؤطد مأن ماظصقام ماظذي مؼؾؾغ مبف ماظعؾد مػذه ماظدرجات ماظعاظقة م ،مػقم
اظصقامماحلؼقؼلماظذيمحيػظماظعؾدمبفمجقارحفموؼؿقؾكمصقفمباظصربم،موؼربلمصقفماظـػسم
سؾكمعراضؾةماهللم(سزموجؾ)م،موضقةماإلرادةموصدقماظعزمية م ،موؼضؾطمدؾقطفموتصرصاتفم
مبقزانماظشرعماحلـقػم،مصالمؼصكبموالمجيفؾموالمؼظؾؿموالمؼعؿديم،مؼؼقلمغؾقـام(صؾكم
دطُؿِ مصَالَ مؼَرِصُثِ ،موَالَ مؼَصِكَبِ م،م
اهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(اظصٚقَامُ مجُـٖةٌ م ،مصإٔذَا مطَانَ مؼَقِمُ مصَقِمٔ مأَحَ ِ
صَإٔنِ مدَابٖفُ مأَحَدْ ،مأَوِ مضَاتَؾَفُ مصَؾْقَؼُؾِ :مإٔغٚل مصَائِؿْ م ،مإٔغٚل مصَائِؿْ م ،موَاظَّذِي مغَػْسُ معُقَؿٖدٍ مبِقَدِهِم
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ظَكُؾُقفُ مصَؿٔ ماظصٖائِؿٔ مأَرْقَبُ مسِـِدَ ماهللِ معِـِ مرٔؼّّٔ ماظْؿِلِؽِ م ،مظِؾصٖائِؿٔ مصَرِحَؿَانٔ مؼَػْرَحُفُؿَا مإٔذَام
أَصْطَرَمصَرٔحَمبػطره،موَإٔذَامظَؼِلَمرَبٖفُمصَرٔحَمبِصَقِعِفِ) .م
صاظصقم معدردة مظؿفذؼب ماظلؾقك موتؼقميف م ،موتزطقة ماظـػس مواظلؿق مبفا مظؾقصقل مإىلم
اظؽؿال م ،موتطفري ماجلقارح معـ مطؾ معا مؼغضب ماهلل م(سز موجؾ) م،مضالمدؾقاغفم:م{ؼَاأَؼٗفَام
َؾؽُؿِ متَؿٖؼُقنَ}،م
اظَّذِؼـَ مآعَـُقا مطُؿِبَ مسَؾَ ِقؽُؿُ ماظصٚقَامُ مطَؿَا مطُؿِبَ مسَؾَك ماظَّذِؼـَ معِـِ مضَؾِِؾؽُؿِ مظَع َّ
وضالم(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م:م(ظَقِسَماظصٚقَامُمعِـَماظَْأطْؾٔموَاظشٗرِبِ م،مإٔغٖؿَاماظصٚقَامُمعِـَماظؾَّغِقٔم
وَاظرٖصَثِ م ،مصَإٔنِ مدَابٖؽَ مأَحَدْ مأَوِ مجَفٔؾَ مسَؾَقِؽَ م ،مصَؾْؿَؼُؾِ :مإٔغٚل مصَائِؿْ ،مإٔغٚل مصَائِؿْ) م ،موضالم
(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م:م(عَـِ مظَؿِ مؼَدَعِ مضَقِلَ ماظزٗورٔ موَاظْ َعؿَؾَ مبِفِ موَاظْفَفِؾَ ،مصَؾَقِسَ مظِؾَّفِ محَاجَةٌم
بِأَنِ مؼَدَعَ مرَعَاعَفُ موَظَا مذَرَابَفُ)م،موضالم(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ):م(رُبٖمصَائِؿٕمحَظُّفُمعِـِمصِقَاعِفِم
اظْفُقعُموَاظْعَطَشُ،موَرُبٖمضَائِؿٕمحَظُّفُمعِـِمضِقَاعِفِماظلٖفَرُ) م،وعـمأػؿماظلؾقطقاتماظيتمجيبم
أنمحيرصمسؾقفاماظصائؿميفمػذاماظشفرماظؽرؼؿمسدمماظقضقعميفماإلدرافمواظؿؾذؼرم،م
حقثمؼؼقلماحلؼمدؾقاغفموتعاىلميفمطؿابفماظؽرؼؿم:م{وَظَا متُؾَذٚرِ متَؾِذِؼرّا م*مإٔنٖ ماظْؿُؾَذٚرٔؼـَم
طَاغُقا مإٔخِقَانَ ماظشٖقَارِنئ م َوطَانَ ماظشٖقِطَانُ مظِرَبٚفِ مطَػُقرّا}،موؼؼقلمدؾقاغفم:م{ َوطُؾُقا موَاذِ َربُقام
وَظَامتُلِرٔصُقامإٔغٖفُمظَامؼُقِبٗماظْؿُلِرٔصِنيَم}(ماِّسرافم31:م﴾م.مم م

غلألماهللمدؾقاغفموتعاىلمأنمؼقصؼـامإىلمأنمغصقممحؼماظصقامم،موأنمغؼقمم
حؼماظؼقامم،ماظؾفؿمتؼؾؾمصقاعـاموضقاعـام،مواخؿؿمباظؾاضقاتماظصاحلاتمأسؿاظـام.م م
م
م

