
 

 مع هللا

 بين يدي الحديث

ا ا ماألطفال هم  مممل  مل ح ا يتناسمإ ممع مةمم ضماة    ييبمإ دامداده  دامدادق  ديق

لمما  مممم  االسمم   بال يمما  بةممان  اممد  انمم  المبتم دصمم ا اللممال  التممهللا  ممة  هللا 

ا ب باة السنتةمل األطفال    البدائي      األمم ةبميمثل ن خ ص  تبل  نة   تةت   ثيةق

  بم  ببملن  من ناحي  مخمة  يم ن المبتملما  المتحضمة  تت الل ل المف ة للمبتمع 

بلمد  ن بحممل م ملل الحضماة  ممناهتمامةا دلى األطفال ألنة  مست بل األم   ال مائم 

ال آبممائة     هممالا ااهتممما  بالطف لمم  يةاي مم  دهمممال ل بمماة السممن  يممهللا محسممن األحمم 

ا  ما يم ن من نطلم  اليم  بحم  م بمة  األحيما ن  بمدس انة  يهللا د ة اللبز     ههللا 

ا    ليلطمهللا  مل يئم  ام ةيم  مما االس   لي ازن بين ااهتما  بالطف ل   ال يخ خ  ملق

   ناألخة  تستح   من ااهتما   الةااي  بما ا يطغى الى غيةها من ح    الفئا 

ا من مص ل التةبي   يمهللا  ا سيما ي االس م هالا الحديث ال ةي  يلد مص ق اظيمق

مفمماهي    لمم  يممد ة الممىتةبيمم  الصممبيان الصممغاة  ت بيمم  ا يممدتة     الحممديث مبممال 

    همم  سممة اظمتةمما اللممم  الصممايي  ال اضممح  التممهللا بملمم  بممين البسمماط  الل يممد  

 امنبا     االتفا  دلي     اطع الطمع  الةح ل تلل  ال لإ باهلل   مداة الحديث

مماد    امد  ااات  حمد  يمهللا  مل ال م  ن  ة دلمى هللاما اند الناس    تف يض األم

 ندا الي 

 امال    نم  خلم  النبمهللا  مبهللا اللباس ابمد هللا بمن ابماس ةضمهللا هللا انةمماان 

ا     ي ال   ي مق

  دالا احفممظ هللا تبممد  تباهمم    احفممظ هللا يحفظمم    )يمما غمم   دنممهللا مالممم   لممما  

ابتملم  المى من   االم  من األمم  لم    دالا استلن  ياسمتلن بماهلل   ل هللا اسأل  يسأ

ن ابتملم ا المى من يضمة      دينفل   ب هللا  ل  ينفل   دا ب هللا  اد  تبم  هللا لم  

  (1) بف  الصح (   ةيل  األا نب هللا  ل  يضة   دا ب هللا  اد  تب  هللا الي 
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 تلة  دلى هللا يهللا الةخما  يلةيم  يمهللا ال مد ؛ احفظ هللا تبد  ممام   يهللا ة اي  )

 االمم  من  ؛  مما مصماب  لمم  ي من ليخطئم    االم  من مما مخطممأ  لم  ي من ليصمميب   ؛

االنص  ن(2)(ة مع الصبة    من الفةج مع ال ةإ    من مع اللسة يسةق

   اهيم  نابتنماإ     اممة   باامتثمال ألهللا ممة بحفظ حمد د  )احفظ هللا (  ا ل

ين اللم  يةم  ممن الحمايظ مل يممن يلمل  ؛حد د  ي  يتبا ز ما مممة بم  ل   التلدي اد

ا ُت َامُد َن   )َهماَلا َمميهللا ا ل   ب لم  )حفيظ( هللا  ين مدحة الالية  من لحد د هللا 

ممِإ َ َبمماَ   َمَن ِباليَغيي حي اإح َحِفمميظح َمممني َخِ ممهللَا الممةب (مُ َ ليممإح بِ لُِ مملأ مَ ب  اممد بمما    ن]    [ِنيممإح

 النص ص بحفظ مم ة مةم   اااتنا  بةا يمن الل  

  )ا يحمايظ المى ال ضم   اا   امال النبمهللا دنةا مفتاا الصم   دال    الطةاة -1

 ن(4)ي اظإ الى ال ض   ل ل ص    ما ثب  يهللا السن   اد  ان النبهللا  ن(3)م من(

)َحممماِيُظ ا َالَمممى   بالمحايظممم  اليةممما يمممهللا ا لممم   ي مممد مممممة هللا  الصممم   -2

ِ َامماِنتِ  ممَطى َ اُ ُممم ا هلِلب مم ِ  اليُ سي مملََ اِ  َ الصب يَن( ][ن  مممدا المحممايظين اليةمما   اممال الصب

 ن(5)ا  بةهانا  نبا  ي   ال يام (  )من حايظ اليةن  ن ل  ن ةق النبهللا 

َمماَنُ  (   )َ احي مة هللا بحفظةا  ما يهللا ا ل  م األيمان -3  ا ممن  ثيمةق  ][  َفُظ ا مَيي

ممن   ممنة   حل  ي  يلتز  بمما يبمإ ييةما     دالاالناس ي ثة من الحل  لغية حاب  

  اد  ةد ال ايد يهللا التساهل يهللا الل ن  ا يحل  باهلل  االبق 

  بحفظةمما  مما يمهللا حمديث ابمد هللا بمن مسمل د  مممة هللا  الةمس  البطن -4
 ن(6)تحفممظ الممبطن  ممما حمم  (    اممى  من تحفممظ الممةمس  ممما )ااسممتحيا  حمم  الحيمما 

بل  اد يصل دلمى  حفظ الةمس يتضمن حفظ السمع  البصة  اللسان ان المحةما  
 حفمظ الممبطن حفمظ الل مل مممن التف يمة يممهللا الملاصمهللا يمم ن  مل الملاصممهللا تبمدم بف ممة ن 

  ممة     المحةممما   حفممظ الممبطن اممن م ممل الحممةا  حممإ يتضمممن حفممظ ال لممإ اممن 
 ن   هما اض ان يبإ الحفاظ اليةماالةمس  البطن مةل   ل ثية من الخل  

   هما من ماظ  ما يبإ حفظ  ان المحةما  ل م ل النبمهللا اللسان  الفةج  -5

بحفمظ الفمة ج    دخمل البنم (ن  امد مممة هللا )من حفظ ما بين لحيي   ما بين ةبليم
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ن  هممالان اللضمم ان ][)َ اليَحمماِيِظيَن يُممُة َبُة ي َ اليَحاِيَظمماِ (    مممدا الحممايظين لةمما ي ممال

 اد  ةد  ايمد  مديد لممن يمةط   الناة  صاحبةا من ماظ  األسباإ التهللا تدخلسببان 

 ناليمممل ا يحمممايظ اليةمممما دا    دالا ايتمممتن الممممة  ييةمممما مصممميإ يمممهللا م تمممل   ييةمممما 

   ي ينمم   طااتم  لل مميطانالخصمال يممدل المى ضممل  ديمانم    ةممال لالمم من  تضمييع 

 ل يطانن   اصيان  ل ي ين ت  لةا يدل الى  مال ديمان    حةص  اليةا  صيان

يم ن    )يحفظ ( ممةاد  ممن حفمظ حمد د هللا  ةاامى حمد د  حفظم  هللا  ا ل 

فمظ  ح ]الب ة   [(  ) م يم ا بلةمدي م ِ  بلةمد  لبزا  من بنس اللمل  ما امال ا

 هللا للبد  يدخل يي  ن اان 

    لمد   مهلم   مالم  امال هللا حفظ  يهللا مصالح دنيا   حفظم  يمهللا بدنم   األ ل 

َفُظ َنممُ   ِفممِ  َيحي مِ  َ ِمممني َخلي ِن َيَديي ممن َبمميي مِممم)لَمُ  ُمَل أَبمما ِّ مأ ِ(نني مَمي س  )همم  اممال ابممن ابمما ِة هللاه

  ا   ا تمل  ان (ن  من حفمظ هللا يمهللا صمبالم ئ   يحفظ ن  بأمة هللا ي الا با  ال دة خ

حفظ  هللا يهللا حال  بمة   ضملف   متلم  بسممل   بصمة   ح لم   ا تم   ا لم    مان 

 ما  ثب اللال  مب  الطيإ الطبةي اد با ز المئ  سن   ه  ممتع ب  ت   ا ل  ي ثإ ي 

 ديد  يل تإ يهللا الل  ي ال هال  ب اةا حفظناها ان الملاصمهللا يمهللا الصمغة يحفظةما 

هللا ا لم  يملمد م تم  بصم ح   مما الينا يهللا ال بةن  من حفظ هللا لللبد حفظ الةيت  ب هللا

اَن مَُب ُهَما َصالِحاق( اال ابمن ابماس َ َ(     بيةمما(ن  امال )دنةمما حفظما بصم ا م

ضميع   ا مس همالا ممن (نفظ بالةبل الصالح  لد    لد  لد ابن المن دة  )دن هللا ليح

ا  مم   نفمعال    الضمةة ممن حيمث  مان يةبم  حتى يدخلهللا ضيل  هللا يضاع بين خل 

 خادمهللا  دابتهللا(نُخلُِ    )دنهللا ألاصهللا هللا يأاة  الل  يهللا صالحيناال بلض ال

حفممظ هللا لللبممد يممهللا دينمم   ديمانمم  ييحفظمم  يممهللا حياتمم  مممن ال ممبةا   مممن  الثممانهللا 

 ي د مممة النبمهللا دين  اند م ت  ييت يا  الى االيمان ال ة ا  المحةم   يحفظ الي  

 دن مةسملتةا     )دن ابض  نفسهللا ياةحمةا  من ي  ل اند منام  البةا  بن اازإ 

ن  هللا يح ل بين اللبمد  بمين مما يفسمد اليم  (7)ياحفظةا بما تحفظ ب  اباد  الصالحين(

مم  بممل  حتممى دينمم  بممأن اع مممن الحفممظ  اممد ا ي مملة اللبممد بممالل       ا لمماممد ي مم ن  اةهق
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المدنيا  مما يحممهللا محمد   مةيضم   ا حمما   )دالا محإ هللا ابدق ة ي ان النبهللا  لالل  

 يغلم  اليم  مبم اإ   ن ياللبد الصالح يحمي  هللا من يتن  الدنيا   سمائل الفمتن (8)الما (

  ال ة  يفتح الي  مب اإ الخية  ما اال ابن مسل د  )دن اللبد لية  باألمة من التبماة

 االماة  حتى ييسة ل  يينظة هللا دلي  يي  ل للم ئ   اصةي   ان  ي ن  دن يسمةت  لم  

هللا يم ن  مما هم  دا مدخلت  الناة ييصةي  هللا ان  ييظل يتطية ي  ل سب نهللا ي ن دهان

 (نيضل هللا 

دليممل الممى دثبمما  مليمم  هللا للبممد  يمممن حفممظ    )احفممظ هللا تبممد  تباهمم (ن  ا لمم

حد د هللا  بد هللا مل  يهللا  مل مح الم  حيمث ت بم  يح طم   ينصمة   ي ي م   يسمدد  

ِسمُن ن(ن ا َ البماِليَن ُهم ي ُمحي َ م ي َ َممَع البماِليَن اتب خاصم  ال المليم همهللا    ما اال تلالى  )دِنب هللاب

ممَمُع لم سممى  همماة ن  )َامما  هممهللا المممال  ة  يممهللا ا لمم   ِنممهللا َمَلُ َممما مَسي َل ا َتَخاَيمما دِنب

يممهللا الغمماة  )ممما ظنمم  بمماثنين هللا  ألبممهللا ب ممة   يممهللا امم ل النبممهللا ن ]طمم    [َ مََة (

ن متفم  اليم ن  همال  المليم  ت تضمهللا النصمة  التأييمد (9)ا تحمزن دن هللا ملنما(   ثالثةما

  الحفظ  االاان   ههللا خاص  بأ ليا  هللا  مهل طاات ن

الممداا  همم  ) سمم ال  همم  دامما   بالةغبمم  دليمم     يممهللا الحممديث األمممة بسمم ال هللا 

 هللا يحمإ من يسمأل  اللبمد  ي ثمة ممن سم ال  لمما يمهللا اللم  ممن حسمن الظمن  (10) (اللبماد

  ال ل ة باايت اة دلي ن  الت  ل ب   التلل  ب  

لمسم ن   اايت اة  ا دنما  ةد النةهللا ان س ال المخل   لما يي  من دظةاة التاللل 

 م  نم  ح يللمخل    لما يلح   من المن   الماللم   همالا الم ما  ا يصملح دا هلل  حمد  أل

ُ لِ دة الى الضة  النفع  ما اال اللباد   ألن  اا مَتِح هللاب َمم ح   )َما َيفي ماِس ِممني َةحي َيمَ   لنب

مم ِسممَل لَممُ  ِمممني َبلي ِسمم ي َيممَ  ُمةي ِسممَ  لََةمما َ َممما ُيمي د هللا لممم من من يفممةاهللا الممى ِدِ (ن يينبغممُممي

  البم  بالس ال  ااستلان   يخلص ت بة  دلي  لي  ن ممن م ليائم   مصمفيائ   ا يلتفم

 للمخل   اللابز المنان ال حيح بنل  هللان
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ماَ   حمد  د ن مما سم ا   مما امال ااسمتلان  هللا ب يهللا الحديث األممة بم يةاد   )دِيب

اَ  َنسي  ُبُد َ دِيب ن  ااستلان  همهللا طلمإ اللم ن ممن هللا بحيمث يت بم  [5]الفاتح    َتِليُن(َنلي

الإ اللبد دلى هللا ابمل ايامم  باللممل  مثنما  ايامم   ا تصملح ااسمتلان  دا بماهلل ألنةما 

اباد  البي  محض  ا يح  صةيةا لغية هللا  ألن الملين ح ي م   امدةا  يلم  هم  هللا 

متصة  بن اصية  ممما األسمباإ الاإ  مسية اللباد  مال  زما  األم ة  خال  األسب

م ا دا بم الن هللا ا  ا ضمةق  ال سائل ي  يصلح ااستلان  بةا ألنةما مخل ام  ا تملم  نفلق

 دن  ا  ممضاها  دن  ا  منلةان  ل ستلان  باهلل يهللا ال يما  بمأم ة المدين  المدنيا لةما 

 مدة   تسميية األمم ة  حصم ل مثة اظي  يهللا ابتماع ال لإ  تح   اللزيم    ممال ال

 الت يي  من هللان 

يمهللا اضما  الحابما  ي لبم  م مت  يمهللا  مل  غيمة هللا يستلين بمما الم ة  الالي 

 اد  هم  متفة   سلي  باطل  ازم   اهن ألن  ااتمد المى المخلم   اللمابز المالي 

 ان غية ن ا يمل  صة  الضة ان نفس  يض ق 

المى من ينفلم   ب مهللا  لم  ينفلم   دا ب مهللا    ) اال  من األم  ل  ابتمل   ا ل 

اد  تب  هللا ل   ان ابتمل ا الى من يضة   ب مهللا  لم  يضمة   دا ب مهللا  امد  تبم  

هللا اليمم  ةيلمم  األامم    بفمم  الصممح (ن يممهللا هممالا بيممان ألصممل اظممي  مممن مصمم ل 

 ي مدة  لللبمد االيمان  ه  االيمان  التسلي   داةاة ال لإ بأن النفمع  الضمة بيمد هللا 

حيث  ا    ي   ا  ا يستطيع محد من المخلم اين من يمنمع حصم ل اللم  ألن  لمم  

هللا نايممال  الممى سممائة الخلمم   هممالا ي تضممهللا من الخلمم   لةمم  ا يمل مم ن نفلمما  ا ضممةا 

لللبد دا ب الن هللا  تيسية   ت يي   ي الا مةاد  األم  بأسةها  اتادهما من ينفلم ا محمدا 

لمم   دن مةاد  األممم  بأسممةها من يضممة   ب ممهللا  لمم   لمم  ينفلمم   دا ب ممهللا  اممدة  هللا

 ما  ممن خل م  سمببا للخيمة  ال مة لمل ممن ب هللا ي  يضة   دا ب هللا  ادة  هللا الي  

 هالا ي بإ لللبد من يلل  الب  بماهلل  حمد  ا  مةي  لم  ألنم  الممنل  ح ما  األممة  ندال

 بيد   يسأل  من يضل   ا يلتف  دلى المخل   اللابز المنانن

  )ةيلمم  األامم    بفمم  الصممح (ن دليممل الممى ت ممد   تابمم   يممهللا ا لمم    السممابل 

الم ادية  لةا  الفةاغ منةا من ممد بليد  اد دل ال تاإ  السن  المى همالا الملنمى امال 



مِل مَن  من َابي ِض َ َا ِيمهللا مَنفُِسمُ  ي دِاب ِيمهللا ِ َتماإح مأ َةي ِصميَب ح ِيمهللا األي تلالى  )َما مََصاَإ ِمن مُّ

بي  (ن  يممهللا صممحيح مسممل  اممال ةسمم ل هللا صمملى هللا اليمم  نب ِ َيِسمميةِّ َةمََهمما دِنب اَللِممَ  َالَممى هللاب

 سمل   )دن هللا  تمإ م مادية الخ ئم  ابممل من يخلم  السمم ا   األةض بخمسمن ملمم  

سن (ن  يهللا مسند محمد ان اباد  بن الصمام  امن النبمهللا صملى هللا اليم   سمل  امال  

ث  اال ا تإ يبة  يهللا تلم  السماا  بمما هم   مائن دلمى يم    )دن م ل ما خل  هللا ال ل 

ال يام (ن  هالا يدل الى من  ل ما يصيإ اللبد يمهللا المدنيا ممن خيمة   مة م مدة اليم  

يمهللا ا لم   )تلمة  دلمى هللا  الثامنم   م ت إ يهللا ال تاإ الساب   ليس للخل   أن يي ن

 مابل الي  ب ليتم   تللم  البم  يهللا الةخا  يلةي  بال د (ن مةاد  من اللبد دالا ات ى هللا 

ب   ا تغل بطااتم  يمهللا السمل   الغنمى  اللاييم  صماة بينم   بمين ةبم  ملةيم  خاصم  

يلةي  ةب  يهللا ال د   ةااى تلةي  ل  يهللا الةخا  ينبا  يهللا ال دائد بةال  الملةي  ألن 

 ملةيمم  اللبممد لةبمم   البممزا  مممن بممنس اللمممل  هممل بممزا  االحسممان دا االحسممانن

 همهللا ت تضمهللا االامةاة بم   التصمدي   االيممان  همال  اامم   ملةي  اللام ال-1ن اان 

 للم منينن

 هممهللا ت تضممهللا ميممل ال لممإ دلممى هللا بال ليمم   اان طمماع دليمم   الملةيمم  الخاصمم -2

 األنس ب   الطمأنين  بمال ة   الحيما  منم   الةيبم  لم   همال  المليم  همهللا التمهللا يلةيةما 

)مسا ين مهمل المدنيا خةبم ا منةما  مما الاام ا مطيمإ  اللاةي ن  ما اال بلض السل  

  ملةي  هللا لللبد ن اان ييةا ايل ل   ما ه  اال ملةي  هللا از  بل(ن

ملةيممم  اامممم   همممهللا المممم  سمممبحان  بلبممماد   اط اممم  المممى سمممةائةه  األ لمممى  

ِ سُ  لَُ  َما ُتَ سي ِنَساَن َ َنلي َنا االي ُسُ (ن ا نيتة   ما اال تلالى  )َ لََ دي َخلَ ي   ِبِ  َنفي

ملةي  خاص   ت تضهللا محب  هللا للبد   ت ةيب  دلي   دباب  داائ   دنبائم   الثانهللا 

من ال دائد  ما اال ةس ل هللا صلى هللا الي   سل  ييمما يح مهللا امن ةبم   ) ا يمزال 

ابممدي يت ممةإ لممهللا حتممى محبمم  يمم الا محببتمم   نمم  سمممل  الممالي يسمممع بمم   بصممة  الممالي 

ن ممن ااممل هللا بمالت     الطاام  يمهللا حمال ةخائم  ااملم  هللا يبصة ب (ن الحاصمل م

باللط   االاان  يهللا حال  دت   ما  ةد يهللا التةمالي  )ممن سمة  من يسمتبيإ هللا لم  

انممد ال ممدائد يلي ثممة الممداا  يممهللا الةخمما (ن  اممال سمملمان  )دالا  ممان الةبممل دامما  يممهللا 



ملمة   ي مفل ا لم (ن  السةا  ينزل  ب  ضةا  يداا هللا تلالى اال  الم ئ م  صم  

 ماظ  ال دائد التهللا ينبغهللا للم من من يلد لةما اللمد  المم    مما بلمد  يممن اسمتلد لم  

ال ة هللا اند م ت   لط  ب   ماان   ت ا   ثبت  الى الت حيد يل ي   هم  ةاض انم  

 من ضميع مممة هللا يمهللا حياتم   لم  يسمتلد للمم   نسمي  هللا انمد م تم   مامةض انم  

 ه  ساخط الي   محاط  بم  الحسمة   الندامم ن امال تلمالى  )دِنب البماِليَن  مهمل   ل ي  

ِ ممُة ا َزُنمم ا َ مَبي ِةُ  الَمَ ِئَ ممُ  مَاب َتَخممايُ ا َ َا َتحي ُل َالَمميي ممَتَ اُم ا َتَتَنممزب َنمما هللاُ ُثمم ب اسي  َاممالُ ا َةبُّ

ُت ي ُت َاُد ن(ن ِ  البِتهللا ُ ني  ِبالَبنب

االمم  من ممما مخطممأ  لمم  ي ممن ليصمميب   ممما مصمماب  لمم  ي ممن يممهللا ا لمم   )  التاسممل  

ليخطأ (ن يح   ي ين الإ اللبد بال ضا  الساب  ي ن م ان حص ل الل  ال دة  منم  ا 

مفة ل  من  مةما م تهللا من الحيل  الحمالة حصمل لم  الةضما التما  بمما ي مدة  هللا اليم  

اظيمما يممن  ممل  من المصمائإ  المحمن  الم منم ن يتفما ت ن يمهللا همالا البماإ تفا تما

 الم من لم  دةبتمان ي ين   ان من مهل الةضا  من ن ص ي ين   ان من مهل الصمبةن

 يهللا باإ ال ضا   ال دة 

الةضا بال ضا   همال  دةبم  االيم  ا ي م   اليةما دا الخلمص  هم  ممن  األ لى 

ِن هللابِ  ِ  مال االيمان اال هللا از  بل  )َما مََصاَإ ِمني ُمِصميَب ح دِا ِبم اِلي ِمني ِبماهللب  َ َممني ُيم ي

ُ ِبُ لأ َ هللاي ح َالِي ِّ(ن امال ال مم   )همهللا المصميب  تصميإ الةبمل يميلل  منةما  ِد َاليَبُ  َ هللاب َيةي

من اند هللا ييسل  لةا  يةضى(ن  ح ي   الةضا ان ةاا صدة المبتلى بمما نمزل اليم  

ح مم  هللا  اظمي   من ال ضا   تة  تمنهللا ز ال  مع  ب د األلم  لمما ي ماهد البم  ممن

ث اإ الةضا ييتلالال بمالب    يبمد النلمي   السمة ة يمهللا حياتم   مما امال اممة بمن ابمد 

اللزيز  )مصبح   مالهللا سة ة دا يهللا م اضع ال ضا   ال مدة(ن  امال ابمد ال احمد  

 )الةضا باإ هللا األاظ   بن  الدنيا  مستةاا اللابدين(ن

لم  للمم   مهمل االيممان  هم   ابمإ الصبة الى ال ضما   همال  دةبم  ناز الثاني  

الى  ل مسل  يأث  بتة م  ألن هللا مممة بم   لم  ي ائمد اظيمم  يمهللا المدنيا  ا خمة  امال 

ممِ  َةاِبُلمم َن  ما دِلَيي ِ َ دِنب مما هلِلب ُة ي ُمِصميَب ِّ َاممالُ ا دِنب ماِبِةيَن البمماِليَن داَِلا مََصمماَبتي ممِة الصب تلمالى  )َ َب أ

ِة ي َصلَ  َتمُد َن(ن  الصمبة ماظم  سم ا مُ لَِئَ  َالَيي َم ِّ َ مُ لَِئَ  ُهُ  اليُمةي ِة ي َ َةحي َ ا ِّ ِمني َةبأ



للممم من ي ابممد بمم  مهمم ال الممدنيا اممال الحسممن  )الةضمما ازيممز  ل ممن الصممبة ملمم ل 

الم من(ن  ح ي   الصبة حبس ال لإ  الب اةا اند نز ل المب   امن  مل مما يسمخط 

لمبتلممى  ا يممت ل   ا يحممة  بدنمم  يممهللا ممممة محممة  هللا  تمنممهللا ز ال الممب   يمم  يلت ممد ا

 لالل  نةى ال اةع ان ميلال  ما ال تصمدة امن البةمال حمال المصميب   امدها ممن 

 ال بائة لما يهللا الل  من التسخط  اااتةاض الى ال ضا   ال دةن

  )دن النصة ممع الصمبة(ن دليمل المى من النصمة المى يهللا ا ل النبهللا  اللا ة  

الممنفس  تصممبةها يممهللا مباهممد  األاممدا   ممما اممال تلممالى  )َ مم ي  اللممد  يتح مم  مممع صممبة

ماِبِةيَن(ن يالنصمة يحتماج دلمى ي مين  ُ َممَع الصب ِ َ هللاب ِن هللاب ِفَئ ح َالِيلَ ح َغلََب ي ِيَئم ق َ ِثيمَة ق ِبم اِلي ِمني

 مباهد   صبة الى مل  ال تمال  البمةاا  هم ل الم ام ن امال بلمض السمل   ) لنما 

 البمممممممممممممةاا  ل مممممممممممممن نتفاضمممممممممممممل بالصمممممممممممممبة(ن ي مممممممممممممة  المممممممممممممم    ملممممممممممممم 

  البةاد الالي يتطلإ الصبة ن اان 

بةاد اللد  الظاهة  ه  اتال ال فاة  دلي  ينصمة  لفمظ البةماد دالا مطلم   األ ل 

يهللا النص ص  ل   أن اظي  يهللا االسم     ةد لم  يضمائل مت ماثة  يمهللا األدلم   هم  

  ه   سائة الطااا  ل   ة ط  ض ابط يبإ من تتح   يي ن من ماظ  ال ةبا 

بةاد اللد  الباطن  ه  بةاد النفس  ما اال النبمهللا صملى هللا اليم   سمل    الثانهللا 

)المباهممد مممن باهممد نفسمم  يممهللا هللا(ن ة ا  محمممدن  هممالا همم  مصممل البةمماد  مممن باهممد 

اد ال فماةن امال نفس  من ال يطان  الة    است ام  الى ال ةع  ان سة  اليم  بةم

ابد هللا بن امة لمن سأل  ان البةاد  )ابمدم بنفسم  يباهمدها  ابمدم بنفسم  ياغزهما(ن 

 هالا الن ع  ا  الى النف س  يف ل يي   ثية من المسلمين  لالل  اال المهللا بمن ابمهللا 

طالإ  )م ل ما تن ة ن من بةاد   بةاد   ألنفس  (ن   ان السل  الصالح ي دد ن 

  اال مب  ب ة يمهللا  صميت  للممة  )دن م ل مما محمالة  نفسم  التمهللا يهللا هالا األمة  لالل

بين بنبي (ن  من ماظ  األسباإ التهللا تبلل الم من يخسة يهللا ملة م  المنفس البةمل 

 ال  البصمية   ضمل  االيممان  اتبماع الةم    تسم ي  ال ميطان  صمحب  البطمالين 

دهمما  ممان  طمم ل األمممل  حممإ الممدنيان  مممن صممبة الممى بةمماد نفسمم    سممة ه اهمما  اا

ازيزا يمهللا المدنيا مل ما سمليدا بالطاام   ممن غلبتم  نفسم   اةةتم   اتبمع  مة ات   مان 



اللي  لل يطان مسيةا للة     يا يهللا الدنيان  من ماظ  ما ي سة النفس  يمالللةا امةا   

ال ممةآن  الصمم    ايمما  الليممل  زيمماة  ال بمم ة  البلمم س يممهللا المسممابد  ة يمم  الف ممةا  

 فاة  التف ة يهللا صف  الناة  مهلةان الصدا   مدا م  ااستغ

مياد ا ل  صلى هللا الي   سل   ) دن الفةج مع ال مةإ(ن من يمةج  الحادي  ا ة  

هللا  تيسية اللسية ي  ن بلمد نمز ل ال مةإ المى المم من  همال  ممن سمن  هللا ال  نيم  

الممى اللبمماد ليختبممةه   يتمحممنة   يممة  يللةمم  تبمما  المصممائإ ثمم  دالا ةم  صممبةه  

ة   تسليمة  ال دة هلل  خض اة   انم طة  منمزل المية  الفمةج  مما امال تلمالى   ي ين

مَ لهللِاُّ اليَحِميمُد(ن  امد  َمَتمُ  َ ُهمَ  الي ُ مُة َةحي مِد َمما َاَنُطم ا َ َيني مَث ِممني َبلي ُل اليَغيي )َ ُهَ  الباِلي ُيَنزأ

  ةد من هللا يلبممإ مممن انمم ط ابمماد  مممع اممةإ يممةبة ن  اممال ابممن مسممل د ةضممهللا هللا

ان   )ل  من اللسة دخل يهللا بحة لبما  اليسمة حتمى يمدخل ملم  ثم  امةا ا لم  تلمالى  

ا)ن  ال ةإ دما ي  ن بنز ل مسباإ ال ة من  ةق ِة ُيسي ا دِنب َمَع اليُلسي ةق ِة ُيسي )َي ِنب َمَع اليُلسي

مممةض  خمم    بمم ع م  بمنممع مسممباإ الخيممة مممن ةز    لممدن  مممن ح ممم  هللا من 

لمم من  تنماهى  ان طمع ةبما   بمالمخل اين  ميمس ممنة  تللم  ال ةإ دالا ا متد المى ا

الب  باهلل  محسن الت  ل الى هللا   حينةا ينزل الفةجن امال الفضميل  ) هللا لم  يئسم  

من الخل  حتى ا تةيد ممنة   ميئا ألاطما  مم ا   مل مما تةيمد(ن  امد ح مى هللا يمهللا 

اصمم  نمم ا  دبممةاهي    تابمم  اصصمما ابيبمم  يممهللا تفممةيع ال ةبمما  اممن منبيائمم   ممما يممهللا

 م سى  نبينا محمد صمل ا  هللا المية ن يينبغمهللا المى المم من دالا نمزل بم  المب   من 

يمدا  ةبمم   يحسممن يم  الظممن  يفمم ض ممممة  هلل  ا ي منط مممن ةحممم  هللا  ا يسممتبط  

الفةج ي ن نزل الفةج يليحمد هللا  دن تأخة يليلل  من التأخة  ان بسبإ الن ب   غفلت  

هللا هللا  هممالا ي بممإ اان سمماة  الممالل بممين يممدي م مما  هللا  همم  مممن ماظمم  يلمميل  نفسمم  يمم

األحمم ال االيمانيمم  التممهللا يثمماإ اليةمما اللبممد ث ابمما اظيممما يممهللا ا خممة ن  مممن يممةج اممن 

الخل  يةج هللا ان   نفس  ةبت ن  هالا الحمديث ممن مام   الب مائة لممن التم  الةمم   

 ل  من يةج هللا اةيإن غلبت  األحزان  تةا م  الي  المحن يليب ة  ليل


