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 بسم هللا الرمحن الرحيم  
 املقدمة 

بينا حممد األنبياء واملرسلني, ناحلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف  
وأ  آله  أمجعنيوعلى  بعد..صحابه  القيم    :.أما  ابن  العالمة  أكثر  اليت  املواضيع  فمن 
معاجلتها يف العديد من كتبه: موضوع الذنوب واملعاصي وآاثرها على    منرمحه هللا,  

يف كتابه   األسد  بنصيب  وإن كان خصها  وهو  واجملتمع.  الداء    النافع اجليد  الفرد   "
إال أنه    الشايف "  أل عن اجلواب  ع ابسم " اجلواب الكايف ملن سوالدواء " والذي طُب

بعض كتبه, وقد يّسر هللا الكرمي فجمعت بعضاً مما ذكره يف  رمحه هللا حتدث عنها يف  
 تلك الكتب, أسأل هللا أن ينفع هبا اجلميع.
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 "  زل السائرينمدارج السالكني يف منا "                       
 يف نعيم: براروب األقلوب أهل املعاصي يف جحيم وقل •

 يف ياصــ عملا ل, وأهــ هللا نعــ  ةلــ فغال هــلأو  آن,قــر لاعــن  نيضــ عر ملاو  ,دعبــ لاهــل أ بو لــ ق
 رار بــ ألا ن إ ﴿ ,بكــ ألام النعــي لبق ميعن يف رار بألا  لوبوق  ,ىكب لا  ميحجلا  لبم قيجح
 .ثةالثلا مهر و د يف اهذ [14-13:راط فنالا] ﴾ يمجح يفل ارجلفا ن إو  * مينع فيل

 ز وجل عليه حال مواقعة الذنب وبعده:ع هللا ملنة مطالعة العبد •
وبره  د الذنب,عبو  بذنال  اقعةويف حال مو   بذنالقبل   هانحبسنته عبد مالع  الا طكلم
 .لقائه علىق و لشوا بتهه لواعج حمقلب ت منهاج, سانه إليهوإح هلمه عنحو  به

 :هو ميده بنعمه ويعامله أبلطافهجل ابملعاصي و العبد يبارز هللا عز و  •
 زهن مــن يــب مــن إحســا أعظــمسان حإ أيها, و ليإسن  حأمن    حبّ  على    ةجمبول  لوبقلا
 نمــ ظــه وحيف ,هت ســ  عليــهويســبل  ه,افــ لط يعاملــه أبو , مــهنعب ميــد ههــو ي و صــ اابملع بــدلعا

 ه؟م وبيننهبي لو وحي ...تهمبغي امنه هب ن ثرة ينالو أدىن ع هل نيبقملت ئه اخطفات أعدا
 :عصاهجهل بقدر من  الفرح ابملعصية •

وء بســـ  لهـــ جلوا ,هاصـــ ع نر مـــ دقـــ ب لهـــ اجلو  ,فيهـــا ةبـــ رغلاة دشـــ  يـــلُ لد يةصـــ عملاب حُ ر فـــ لا
 هيــ لع اً ر ضــر  د  شــ أ اهبــ  هرحــ فو  ه,كلــ   كلــ ه ذيــ لع ىغطــ ا هبــ حــه فر ف  ,هار ط عظم خو   هابتقاع
 .اهتعقاو م نم
 طلخمــا ن ز حلــ وا إال اهر اشــ يب ال لبــ  هحــ ر فا هبــ  لمــ كي الو  اً دبأ هتيصعه مبذتل تتم ال  ؤمنملا
 ك  يبــ وله, انــ م إميهتيــ لف رهرو ســ ه و تــ ت غبط دشــتاو  ن ز حلــ ا ذاه نم هبلق  الخ  ىتمو ...هبلقل
 .هيلعب عوص ,هظوغا ,بذنلل هباارتك نهز ح ألاً حي ن اك   و ل نهفإ ,بهلق تو م لىع
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 :خطر عظيم اجملاهرة ابلذنب •
ه شــ عر  فــوق نمــ  لــهالج لب جــ ر لــ ا رنظــ ن يقمــع تــ  بنذلــ اب ةر هاجملا:  لهك   ذامن ه  د  شأو 
 هعــ الواط هيــ إل هر ظ نب نمؤ ي مل ن إو , ميظ عفة اهر جملا ىلعم دقأو يه إل هر ظ بن نآمإن ف,  هيلإ
 .ةليكلاب المإلسمن اسالخ ناو  رفكف هيلع

 قد يقتن ابلصغرية أمور يلحقها ابلكبائر: •
ا مــ  انة هبــ اهواالســت ,فو لــ اك تــر و  ,بــاالةاملم دوعــ  ,لــة احليــاءمــن قة ري غلصــ ابقــد يقــتن 

 تبها.يف أعلى ر  هاعلل ي ب ,كبائرلاب اهقحيل
 تقطع القلب على فرط إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة: •

 تقــ  حا إذرة خــ آلا يف قطــعت, اً فــ و خو  ةً ر ســ حط ر فــ  امــ  لــىع اينالــد يف بــهقل عقطــ تي مل نمــ 
 يف اإمّــ  بلــ قلا عطــ  قت مــن د  بــ  فــال ,نيصــ اب العاقــ عو  ,عــنييط امل باثــو  نياعــ و  ,قئاقــ حلا

 .ةر خآلا ا يفإمّ و  ايالدن
 لها:العلم النافع إلخراج النفس من جهتعلم يف هد اجلل بذ •

ده فيــ يو  وءلســ اب ةُ ر مــااأل فسالــن و وه ارهدصمو  يةجلناا لحم ل إ ره نظ ل  نبالذ  يف  دعبال
 عفانــ لا معلــ ال يف دجلهــ ا بــذل ذلــك لــه بجــ و يف ةملــ اظ ةلــ هاج أهنــا انهــ م اً ر و مــ أ اهيلإ  هر ظ ن
 .ملظ لاف صو  نع به اهجر يُ  يذلا حلصاال  عملالو   لهجلا  صفو  نع  هب اهجر يُ ي  ذلا

 :االحتاز منهكمال و اختاذ الشيطان عدو  •
 اهــ علي لــه ضّ  احلــ ا هــا,علف لــه نزيملــ ا ,ةيعصــ ملابلــه  رمــ آلا.إل.. رظــ ن هلــ  بنذلــ ا يف لعبــدا

 زاحــت الاال مــ وك  ,واً عــد هذاختــ ا هتــ ظ حالوم هيــ إل رظــ نلاه يــدفيف ,هبــ  كــلو ه املناط شــي وهــو 
 عرشي و الوهه و دع هنم هدير يا مل هابتناالة و يقظ لوا ظفحتلاو ه نم
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   " يف هدى خري العباد  دعاامل  ادز "                             
  :من سقط من عني ربه خلي بينه وبني معاصيه •

ا مــ لوك  ,هيصــ اعم نيوبــ  هينــ لــي بي  نــهإف, ليــهن عاوهينه  ن عط مقس  نم..سبحانه.  بر ال
 ن م أيعلــ  ه, والعليــ  هتــ مراك   نمــ  كلــ أن ذ نظــ ي رو ر غــ وامل ,ةمــ عن هلــ  دثأحــ  دث ذنبــاً حــ أ
 .هامع ةبقاع ال اليت ةبو قعلاو  يد,دلشا باذلعبه ا دريي هوأننة, اهإلا ك عنيُ لذ

 الذنوب لذاهتا تنقلب آالماً: •
 عفــ نوأ مأدو و منــه  مظــ أع بو بــ حم اتفــو وال بالــز يع ر س ل حمبوبين  نيب  ن ز او   مىتاقل  علا
, مــاً الآقلــب نت ةعاســ  ةذلــ ب...دبألالــذة تبــع  الفــ  ,تو تفــالا هلــ  رظهــ  سكــ علاب ذ أولــ أو 
  .ةبعالتقي وتب لذةلب اه.فتذ.انئم. مأحالا هنأ اتهقيقحو 

 شهوات تفسد على العبد مصاحله:ال •
ا فإهنــ  ,اهحلاصــ م مــن هــاعنمت اومــ , هتلاجع داسمفن موُة شهاله ذهليه ع لبُ ت  ما  ينظرل
 بــنيو بــد عال نيبــ ل و حت  اإهنفها, حلاص ملالً يط عت يءش  مظ أعو   ,اينالد  دسافملء  يش  بُ جلأ
 .هحلاصم ماقو و , هر مأ كالم و ه يه الذشدر 

 خلق زوجته وولده وخادمه:العاصي يد أثر ذنوبه يف  •
 اذهــ  ," فر عــ يت ألــ اب هــي مــاف ,ضر ألا ل  تر كــ تن ىتحــ  " :عنــه هللا يرضــ  بعــ ك   لو قــ 
 ,همـــ داخو  دهولـــ ه و جتـــ زو   خلـــقيف ىتحـــ  همـــ ر ج بســـ ب ي اصـــ لعنب اذملـــ ا هديـــ  كـــرُ لتنا
 .هو  هنأا ك  مىتحنفسه  هل رتتنكف, اً ضيأ هسفن يف هدوي  ,تهبادو 

 هتلكها:الذنوب تضعف القلوب و  •
 ردقي مل تهقو ت فضع اذإو  ,د  بُ  الو  فتهعضأ كهل هتمل ن إ  ,ممو لسا ةلز نمب  لبللق  وبذنال
 .اضمر ألة اماو قملى ع
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 ن وضيق الصدر:وم الغموم واألحزااملعاصي توجب اهلم •
 ن أ ىتحــ  ,بلــ قلاض ار مــ أو  ردصــ اليق وضــ  ن ز احلــ و   وفلــ وام  غــ وال  مهلا  وجبتُ ي  صاعامل
 يف نــــهو دي  افعــــاً ملــــ د اهــــ و تكبر اســــهم و فا نمتهئســــ و  ,همر وطــــاأ اهــــ نا مو ضــــ ق اذإ هـــاهلأ

 .غملوا هلمواق يضلامن  مورهصد
 :فعاتلب األمراض والطواعني وتسلب البكات واملنالذنوب  •

 بلي  ام اصلاو ام عد الاسالف من مهل دثحت  لرسلل همفتالخمو  مدآ ينب لاعمأ لز  تمل
ت اكــ ر ب بلوســ  وبدواجلــ  طو حــ القو  نيعواطــ لاو  ماقألســ او  اضمــر ألاو  مالاآل  نم  مليهع
 اً ضبعا هضبعو لتة يعباتتم اً ر و مأ اصاهنقن وأ اعهافنمسلب و ....اهر ومثا ضر ألا

 ذية واهلواء واملاء:الذنوب توجب اآلفات والعلل يف األغ •
 يف لللعافات و آلا  ن مل اعك وتر اتب مهبر  هلم ثدحأاً  ر و جوف  ظلماً   سانلث ادحأ  مالك و 
ــذأ  مهلاأشــــكو م ورهوصــــ , مهــــ لقخو  ماهندأبــــ و , مهاهيــــ مو  مهتيو هــــ أم و ههك ا و فــــ و  همتيغــ
 م.هر جو م وفمهلظماهلم و عأ بجمو هو  ام فات,آلاو  صقنالن م قهمخالأو 

 به األمم السابقة:أكثر األمراض بقية عذاب عذبت  •
 تيــ قبمث  قة,باســ ال ممــ األ هبــ  تبذعُــ  بعــذا ةيقب ةامعلاات فآلض واار مه األذه  رثأك و 

 .الً عد ءاضوق طاً,قس اً كمح م,هلاأعم من ةيقب هيعلت ن بقيمل دةرصمية قب منها
  :ظلم العباد لبعضهم سبب جلور امللوك •

 فيعضــ لاى لــ عي و قــ لاي دعــ تو  ن,يواز املــ و  يــلايكمليف ا سخبلــ او , كنيســا ملا لــمظ لعــ ج
, فواط عتســ ا إن  ن و طفــ يع الو  وا,محت اســ  ن إن و رمحــ ي الين الــذوالة لــ او  كلــو ملاور جلــ  اً ســبب
 .مهتوال رو ص يف تر ه ظاياعر لا لماأع ةقيقاحل يف وهم
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  سماء:منع الزكاة مينع الغيث من ال •
 لســماء,ا نث مــ يــ لغاع نــ مل اً ببســ  قةصــدلاة واكــ ز وال ن اســ حاإل عنم...هحانبســ  لعــ ج دقــ 
 .بدجلوا قحطوال

 اسبها:وصور تنيف قوالب  أعمال العباد تظهر •
 ارةتـــ ف بها,ســـ اتن رو صـــ و  الـــبو ق يفم هلامـــ أع سللنـــا رُ هـــ ظ يُ  هلـــ دعو  هتـــ مكب  هنابحســـ  هللا
 الموآ مو هبمــــــ  ةر اتو  ةمــــــ راض عامــــــ أب ةر اتو  رينئاجــــــ  ةوالبــــــ  ةر اتو  وعــــــدة بر وات طحــــــ بق
 .همعنرض ألاو  السماء تاك بر نع مب ةر اتو ...يهملع اطنيشيلا سلطتبة واتر ..وم.غمو 

 " شتاقنيملا هةنز ني و بحملا ةضو ر "                            
 ة:الدنيا املسر  أعقبه هللا يفرام من صب عن احل •

 هبعقأ م,راحلا الصو لا لىع لجاعلا ألملار آثن م ن أ :قهخل يف تعال  هللا  ةنس  رتج  دق
 امــ  عيضــ ي ال ل اعــ ت وهللا ,ميظــ علالفوز فــا هلــك ن إو  ة,امــ تلا ةر ســ ملا ايندلــ ا يفك لــ ذ هللا
 .هجلألن م ابدهع لحميت

 كل لذة منعت لذة أكمل منها فليست بلذة يف احلقيقة: •
ت طــ لغان إو  ,قــةقيحلا يف ة  ذبلفليست  هامن لكمأ ةً ذل تعمن وأ  ملاً أ  قبتأع  ة  ذلكل  
 .بر ق عن هءمعاأ عطّ  قيُ  وممسم هيّ  ش م  اعطكل آل ةذ لي  أف اذ هباذلتاال يف فسنال

 عذاب الزانة يف البزخ: •
 احهــمو ر أ قرتســ وم ل,قيــ م ر  شــ  حــيمجليف ا اهــ لهأ قيلُ وم ,يلسب وأُ سأف, زىن الل يبس  امأف

 ,اجو ضـــ لهـــب, لا اتهـــمذا أإفـــ  ,همتحتـــ  نمـــ  اهـــ بيهل مهتـــيأي ران نمـــ  رو نـــ ت يف زحيف الـــب 
 ىلصــ  يبنــ لا مهــ رآ امــ ك   ,ةامــ يقلا وميــ  ل إذا كهم هف م,هضعمو  ل إ ن و دو عي مث   ,او عرتفاو 
 .يهف شك   الحي و  اءبينألا ايرؤ ه, و ما منيف ملوسه ليع هللا
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 الزان يمع حالل الشر كلها: •
 ةلــ قو  ,ةءو ر ملــ اد ســاوف الــورع, ذهابو  ن,ديلاة لق ن:م ,اهكللشر  االل  خ  عمي   ىن لز وا
 ظــةفاحم وال ,ثيدحلــ ا يف قدصــ  وال ,د  هــ بع وفــاء الو رع, عــه و م اً نيــ زا دتــ  الفــ  ,ةري غــ ال
, حليــاءاقلــة و  ,ةانــ يالو  ,بذلكــ وا ,ردغــ لفا ,هلــهأ ىلــ ع مــةات ةغــري  وال يق,دلــى صــ ع
 .هاتجبو مو  هعبش نم بللقمن ا غريةلا ابهذو م, حر للة نفألا مدع, و بةاقر ملام دعو 

 .هلدو على  الو ته, حرم ىلع حدأ هنمأي الو  ,ةناليا نيعب هنو ر ظ ني اسلنان أا: هومن
 نير اظنلل هيلو عدبي يذال تقملوا ةآبكال من وهليع اومه تلمظو  ,هجو ال ادو س :انهمو 
, هوجهــ  و لــ عت يتلــ ة اشــ وحلا رينظــ  يهــ و  اين,ز الب لق يف عها هللاضيت يلا  ةحشلو ا  :اهنوم
 و لــ عت ين از لــ وا ,بــه سنأنتســ ا هســ لاجومــن , سلبــه أنــ قويف    ,وةالح  ههجو   لىع  فيفلعفا
  ه. بش حو ستاجالسه  ن, وموحشةلا هجهو 
 .زماللا قرفلا :انهومره.س نو موط, بقللا ةملظ: انهمو 
 ذي الث بيلا به لبدستيو ,  فافلعهل اأ   بههللا  صفو   ذيلا  بطيلا  هرقافي  هنأا:  هنمو 

 .زانةلا به هللا وصف
 يف  ءيش رقحأ و وه ,له مهري غو  ,هباحصوأ  ههلأر  صدو  نزع منت  يتلا بةيهلا  ةلق  :هاومن
  وة.الحلوا ة,باهامل زقر ي هنإفف, يعفلاف , خبالمهنوعيو هم, سو فن
ة ب لــذلــ طن مــ  ن إف هم,ودصقم دبضون بلاقيُ انة ز لا فإن  ,هجر حدر و صلا قضيا:  هنوم
 الإ لانيُ  ال هللاعند ما , فإن هدقص قيضبن هللا هبقاع ,عليه  هللا  همحر   امب  هبوط ي  شيعلا
ن ف مــ افــ عليف ا امــ  رجافــ ال معلــ  و لــ و  طقــ  ريخــ  ل إ اً ببه ســ يتعصــ م هللا لعــ ي ومل  هتــ عاط ب
ــرو لوا ةذلـــ لا ــه يذلـــ ا ن أى أر لـــ يش عـــ ال بيـــ وطر, دصـــ لا حرا شـــ ناو  ر,سـ ــذةال نمـــ  فاتـ  لـ
 .هتمار ك  و هللا باو ثبز و فلاو  ,اقبةعلا حرب , دعهلل حص ام عافأض فاعضأ
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 .هسدجو  يهف من حو تف ,ميلس قلب يذ كلا  همشي ,هيعل حو فت يتلاة حئار لا: اهنمو 
 نــاتج يفة يبــ ط ال كنا ســ امل يف نيلعــ ا رو حلــ ابع ا متتســ الات الفــو نفســه    ضر يع  أنها:  هنمو 
 .ن دع
 ملــ وظم, ار حلــ ا ســبك و  ن,ديوالــ لق اقــو وع م,لــرحا ةعــ قطي ىلــ ع هئــ رّ  يُ  ىن ز لــ ا ن أ :اهــ نمو 
 اهـــ لبقاصــي عامل مـــن نــواعأب إال متــتال ة يصـــ عملا .فهــذه..لهوعيا هلـــ هأ ةعاضــ إو  لــق,ال
ة, ر خآلاو  ياندلا رّ  لش لبجأي  ..وهها.صي بعداعاملمن  ُر خأ  عا و نأ اهنلد عتو يو   ,اهمعو 
 .ةر خآلوا انيالد ريل ءيشع نمأو 

 ة اللوطية:وبعق •
ال ألمم, ا من مة  ى ألع هعمي  مل ت ماابو قعلا اعو نأ نم ليهمع ع هللامج...ةيطو لل  ا  ةماأل

ــن أ ــن رخـــ مـ ــدت نمـــ  والم هعـ ــب م رهـــ اثآو  مهـــ ر داي لعـــ جو  ,مقـ  ةظـــ عو م, و نيب تـــ عُ ملل ةً عـ
 .نيقتملل

 قتل اللوطي: •
 مــنأغلظ  هتوبقع..و .,تلهق ةيفيك   يف او فلتخا امنوإ,  وطيلالل  تق  ىعلا  و قفتابة  احصلوا
 هللا ن وأل ,ادهفســ  راشــ تنوا ,هتــ مر حغلــظ لو  ,كذلــ  علــى  ةبحاصلا  اعمجإل  ,ين از البة  و قع

 .ةيوطللاب قاع  ماّمةً اقب أُ عيمل نه سبحا
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 "  د ائو فلا  عائبد "                                 
 فضول الطعام والكالم والنظر تولد أكثر املعاصي: •

 اهــ لقثيو  ,يصــ ااملع إل ح ار و  اجلكُ ر حيُ  هنإف ,رّ  لش  ا نم  ةري ثك   عا و نأ  ل إ  عدا   امطعلا  لو ضف
 ,مالطعــا لضــو وف عشــبلا هابلج يةمعص نم مكف !!اً شر ذين هب كسبحو   ,اتعاط لا  نع
 . يماً ظ ع اً ر ش يقو  فقد هنط ب رش قيو  منف ا,هنو ل داحعة اط نم موك 
 ,ن اط يشــ لا لخادمــ  عســ و أ اوهــ , ظــرنالو  مالكــ لا  ضولف  ها مندلو ت  امنإ  يصاعملا  رثأك و 

م, الكـــــ لوا ظـــــرنال نمــــ  ات يفـــــ  مل اركـــــ ت و لف,...ان أميســــ  الالن و ميـــــ  ال امـــــ هيتحجار  ن فــــإ
 .اتفآلا ةعظيم ,بشعال ةري ثك   ف,ار طاألُة عستمُ  امهتياجنف

 ي:اصعملاب معنلا لاو ز  •
ة بنعمــ  دبــ ى علــ ع معــ أنإذا  إن هللافــ  ,هتيصــ عم ؤمشــ ب الإة مــ عن ط  قــ  د  حــ أن عــ ت لــ از  لهــ 
 :هســـــ نف نعـــــ  اهــــ ري تغ يف ياعســـــ لاهــــو  ون يكـــــ  ىته حــــ عنـــــ  اهــــ ري غي وال ,هيـــــ لع اظهــــ فح
ىت ى  اله  اّلل ه  إ ن  ﴿ ُ مها ب قهْوم  حــه ُو  يـُغهريّ  ه ْم و وهإ ذها أهرهاده اّلل ُ  امــه  ايـُغــهريّ  ْوم   أب هنُفســ  رهد   ب قــه وًءا فــهاله مــه ســُ

 [ 11:دعر لا] ﴾ وهال   وهمها هلهُم مّ ن ُدون ه  م نلهُه ۚ 
 جــدو  م,هعــن مــهنع لاأز  نيالــذمــم ألا لحــواأ مــن هبــ اكت  يف ل اعــ ت  هللا  ما قص    لأم  نمو 
 هــلأ الحو أ يف رنظ  نم كلوكذ ,لهسر  نُ ايصعو  مرهأ ةفالخمو ه امنإ هعمجيك ذلب  بس
 اكمــ   ,وبنذلــ ا بقــ او ع ءســو  مــن هكلــ  ك  لــ ذ دجو  ,همعن  نم  مهنع  هللا  لاأز ما  و   ,هر صع
 معنلا لُ يز تُ  يصملعاا فإن            اعهفار  ة  مع يف نته نك   اإذ   :يلق
 وال ,رهكشــ ل ثــ مب ةايدلــز ا لتصــ ح الو  ه,تــ اعطل مثــ  طقــ ء يشــ ب هللا مــةعن فظــتح امــ ف
 يف رانــ لا لمــ عت امــ ك ا  هــ يف مــلُ تع يتلــ ا معنال رُ ان اهنفإ ه,بر ل هتمعصي ثلمبد بعلا نعلت  از 
 .هل هغري يف ر عت نغىن عتسا ملعالا لواأح يف رهكفب رفسا نمو ....ابسيلا طب  حلا
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 " ان ط شيد ال ا  مصن يف هفااللثة اغإ"                             
, ةقــ يالل عفــز م ل إ عز فو  ن اكتساو ضرع , وتمدنو  باتو  فاعت ف, نبذلاب بيبحلا  يلبُ 
ــه  رفــ غُ و  ,يــبعلا هنــ ع ليــ ز أُ فر, افغتالســ وا ديــ حو تلا و هــ و   ,ابتــ ملا هنــ م لبــ قُ ف, بنذالــ ل
 .ملظا مف هأاب بهشأ نوم ,ءانألبا نن و  ,ابب كلة  يادهلوا ةمحر لا نم هل حفُتو 
   م.شيلسن احأل دىهُ  دقف رافغتساالو  ةبو تلا هُ تُ ميش نتان ك م
 ,اجلـــةع ةو هوشـــ  ,سخبـــ  منثبـــ  لو ألا ببيـــ احل ريلغـــ  هســـ فن عاب يذلـــ ا بحملـــ ا ةر ســـ ح اي
 ةهو شـــ لا تبفـــذه, اهتر ضــ م يـــتقبو  اهــ فعتمن تنقضـــ او , اهـــ تعبت يــتقبو  هتا,ذلـــ  بــتهذ
 .ةر سحلابقيت و  ةر سامل تلاز و  ة,قو الش تيقبو 

 "  عا مسال  ألة مس  ىلع  مكالال"                             
  صيتهعمب هتعاط او ري غيُ  اده حىتبع ىلع اهب معنأ يتلا همنع ري يغال •

ــه  اله  اّلل ه  إ ن  ﴿ :ل اعـــ ت هلـــ و ق ْوم  حـ ــه ا ب قـ ــه ُ مـ ريّ  ــه ُو  ىت ى يـُغـ ريّ  ــه ــه  ايـُغـ ه ْم و  امـ ــ  [ 11:دعـــ ر لا] ﴾أب هنُفسـ
,  تهيصــ عمب هتــ عاط او ري غــ يُ  اده حــىتبــ ع ىلــ ع اهبــ  معــ نأ يتلــ ا همــ نع ري يغاله  أن  اهفظ ة للالدف

ىت ى  اُمغــهريّ ً  يهكُ  ملهْ  ل كه أب هن  اّلل ه ذَ ﴿ :ىر اآلية األخ يفل  اق  كما ْوم  حــه ا عهلــهىى قـــه ًة أهنـْعهمههــه نّ ْعمــه
ُو  ه ْم  يـُغهريّ   ريغــ ي مل ,مهالتبــ وا اً مــ و قب قــ اعذا إنــه أ اهتر اوإش [35:لافنألا] ﴾  ا مها أب هنُفس 
 لاقــ  مــاك   اعــةط لا إل  ةيصــ عملان مــ  مهســ فنأب اوا مــ غــري ي ىتحــ ء باللــ او  ةبــ قو الع نمــ   مهبــ   ما
 ( ةوبتب الإ عفرُ  وال ,بنذ بالإ ءالب لز ما ن)معليه وسل هللاى لص هللا رسول م  ع سابعلا

 ة(ر و صــ  الو  بلــ ك ه  يــ ف اً تــ ية بكئالملاخل دت ال ) : ملسو يه  لع  هللا  لىص  يبنال  لقو   ومنه
 يف هتــ بحمو  بر لــ ا ةفــ ر مع لخف تــديــ فك, تيباللك ملا لو دخة ر و صلاو  بللكا  عنم  اذإف
 ا.هر و صو  تاو هشال بالبكممتلئ  بلق
 .انهم ريثك ن  م حصأ لبء, اهقفلا سييمقاس نج نحة, وهي ميحص تراشاه إذهف
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 "  ءا دو الداء و لا"                                      
 نوب:الذببه خرة سواآل انيلدا داء يفو  شركل  •

 يف مو ســمال رر ضــ ك   بو للقا يف اهر ر ضن أو , بد الو ر ضت بو نذال أن   لمعي  ن أغي  بني  مما
 هببسو  إال ءوداشر  رةخآلاو  ايندلا يف لهو  ,ررالض يف ااهتجر دف التاخ على  ,ان بداأل
  ؟ يصاعملذنوب واال

 اصي:ع امل ابت الذنوب عقو من  •
 ةشــ حو و  ,هللا بــنيو  هبينــ  بــهلق يف يعاصــ لا اهديــ  ةشحو و , زقر لا ن امحر و   ,ملعال  ان مر ح
 نهــ و و , هيــ لعه ور مــ أ ســريعتو  ,هممــن ريلــ اهــل أ اميســ الو  اسنــ لا وبــني نــهيب صــلحت  يتالــ 
 نمـــ خ لســـ نيو  ,اً ضـــ عبها ضـــ عب دلـــ و يو  اهلـــ اع أمثزر تـــ و  ,ةاعـــ ط لا ن امـــ حر و  ,ن بـــدلوا بلــ قلا
, هنــ يع نمــ  هســقوطو  هربــ  ىلــ عد بــ علا ان و هلــ  ببســ و  ,ةداعــ  لــه فتصــري ااحهتقباســ   لبلقا
ر انب لــ قلا نمــ ئ تطفــ و , ل اعــ  تهللا ةعــ اط يف عــزّ  لكــل ا  ز  عــ لا ن إفــ   بــد  وال ل  ذلــ ا ثر و تــ و 
 ,دهبــ لع هللا ن ايســ نى عدتســ تو  ,بلــ للق ةيــاحلا ةدامــ هــو  ذيلــ ا ءيــااحل باذهــ و  ,ةغــري لا
ن مــ و  ,ةانــ  هعــ م يجــ ر يُ  ال يذلــ ا كالهلــ انــاك هو  ,هنطايشو  هسنف بنيو  هنيب  هتيلخت و   هك وتر 
ة كــ ر ب قمتحــ و  هط خس يعومج هنقمت ءةافجو  هتيعاف ولحت  و هللام نعال و ز ل  باسبألا  ىأقو 
ئ رّ تــُ و , هللا ىعصــ  نممــ  اهيــ نود هينــ دو  هر عمــ  يف ةكــ بر  لقــ أ دتــ  الفــ  قز ر لــ اة كــ ر بو  مــرلعا

 شــياطنيال ليــهئ عت جــ يف ,اتقــ و لخملا فانصــ أ مــن هيــ لئ عت يــ  نيكــ   مل  من  دبعلا  ىعل
 امبــ  سنــ إلا اطنييشــ  هيــ لعئ ت .وي ...زينحــ التو ف يــ و خلتاو  ةســ و سالو و  ءاو غــ إلاو  ذىألاب
عب تصــ تسو  هيــ علتأســد فت ,ســهنف هيــ لئ عت ت و  ,هر و ضحو  هتيبغ يف هذاأ منيه عل  ردقت

 .أب  مأ ءاش, كهال هه في ام ل إ هقو وتس ,هل دقنت ملو  ه,عاو ط ت مل ريل اهادر أ و لف عليه,
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 : بتةلأ ةب و عقن م لو ي  ال ب نذال •
 نهأل ةوبقعلا من هيفو ا همبر عشي ال بدعلال جله كنلو   ةلبتأة  بو قع  نم  و لي   ال  بنذلا
 ملؤ ملاب س  حأا حصو ظ يقتسا اذإف ألملر ابيشع ال ذيالم ئانلاو ر خداملو  ن ار كسلا لةز مبن

 :يالً نه قلع أخرتت دقو  بذنال ع معقت قد عقوبةلا •
 بهبسن ع ضر ملا رأخيتا , كمةدما موإ اً ري سي هعن رختأت دقو  ,بنذلل رةضامل ن ر اد تقق
 رهثــ أ يــرىال فــ  بنذلــ ا بنذيــ و  ,قــاماملا هــذ يف دبــ علل طغلــ الع يقــ  امــ  اً ري ثــ ك و  ,نــهر اقيو أ

ــه عمع لمـــ عي هنـــ ي أر يـــد وال, هبـــ يعق ــىلـ ــدال لـ ــا تعك   ,اً يئفشـــ  ئاً يشـــ  جر تـ  وممســـ المـــل مـ
 يــةمحلوا غا ر فتســ الاو  يــةو دألاب دبــ علا ركادن تــ إفــ  لقــذة,اب ةذقُــ ال وذحــ ة ر ضــالا ءايشــ ألوا
 فيــ , فكرهأثــ ل يــ ز ي امبــ ه ركــ دايت  ملاً دحــ او  اً بــ نذ ن اكــ   اذإ اذهــ  ,كالهلا ل إ رائص هو ال فإو 
 .ن اعتسملا وهللا؟ ة اعس لوك  مو ي لب ك لذنا ىعل بنذلاب

 ا هنار ج ه ل إ اً يعاد لكذ ن و كيل  ذنوبل ات ابو عقعض ب رضتحاس •
 اهضــ عول بصــ و  زجــو ب و و ذنالــ  ىلــ ع هناحســب  هللا  اهــ بتر   لــيتا  تابو قعال  ضعب  استحضر

ــاً عاد كلــ ذ لعــ جاو  كإليــ   يفو  ,ايندلــ ا يفك ضــنلا ةشــ املعي هــا:نم اهنــار جه ل إ سفنلــ لي
نْ  ﴿ :ل عــات لقــا ة,ر خــ اآل يف ابعــذلاو , زخب لــ ا رهضه  وهمــه ًة  نعــه  أهعــْ ُه مهع يشــه ر ي فــهإ ن  لــه ذ كــْ

ْومه  ُرُه يـــه نًكا وهنهْشــُ ىى  ضــه ة  أهْعمــه  شـــةيعامل ضــنك ه لــهعنــ  ضر عملافــ  [421:هطـــ ] ﴾اْلق يهامــه
 لذلــ وا ةحشــ الو  نمــ  هبــ لقي ففــ  م,عــينلا فانصــ ا أبينلــدا يف تــنعم ن إو  ,هضــ ار ســب إعب 
ه يــ ر او ي امنــ إو , هيــ فا مــ ر ضــ ااحلاب ذعــ لاو ة لــ طالبا ين امألواب و لقلا تقطع اليت  تراساحلو 
 نملــ  همــ ز ال كنضــ لا شــةعيملاف ,.ةســ اير لاو  يادنلــ ب احــ و  قشــ علوا تاو هشــ ال ســكر هعنــ 
 , ويفهانيـــ د يف وســـلم هيـــ لع هللاصـــلى  لهو رســـ  ىلـــ ع هنزلـــ أذي لـــ ا هللا ركـــ ذ  نعـــ  ضر عـــ أ
 .هدامعم و وي, خز ب لا

 [14]ــــــــــــــــــ



 ة:رمات احملو الشهمن  تهيفعا يف وسرور القلب طيب النفس •
 هور ونــ  هحار شــ ناو  هنتــ نيأمطو  هجــ اتهباو  هتــ ذول هفرحــ ب و قلــ الر و ر وســ  نفسالــ  طيــب ن إ
 ة.قيقحلا ىلع معينلا و ه ة,لطابلات اهبشلاو  ةمر حملات او هلشا نه متفيعاو ه تسعو 

  :رظ نلا اتآف نم •
 عنهبراً اص الو  هيلع اً ر ادق يسلا د مبعلى اري ف  تارقحلوا  تار فز لاو ت  ار سحلث ايور   هنأ
 هضعب على لكة قدر  الو  ,هضعب نع  ب لكص ال  ما  ىتر  ن أ  ب,عذالا مظ أع  نما  ذهو 

 لب:قل اما يفلى ع تدل ن السال ركةح •
يف  ام عُ لط يُ  هإنف ,لسان لا ةك ر ب ه يلع لدتساف لبقلا يفما  لىع لدستت ت أن دأر ا ذإ
 .أب  مأ بهاحصء اش ب,للقا

 : تافظ للاحفظ  •
ــت ال لبــ  ,ةئعاضــ  ةظــ فل جيــر  ال ن هــا أبظ حفف اتلفظــ لا امــ أو  فيــه  و رجــ ي فيمــا الإ مكلي
 ؟ال مأ ةدائــ فو  حبا ر يهف له :رنظ  ةملكلاب ميتكل أن  داأر ا ذإف ه,ندي يف ةدايز وال  حبر ال
هــي  ةمــ لك ا  هبــ  هتو في له: نظر حبر  اهيف ن اك   ن إو  ,انهع سكمأ ةدئاف ايهف نيك  مل  ن إف
 .هذهب هاضيعي فال ,انهم ربحأ
 انز لــ وا ملــ ظ لاو رام حلــ ا لك أ نز ماحت الاو  فظحالت يهعل  ون يه  ان نسإلا  ن أ  بجعلا  نمو 
 حفظ مــنلــتا هيــ لع بعويصــ  ك,ذلــ غــري و  مر حملــ ر اظــ لنا مــنو   رمــ لب ار شــ و قة ر ســ لوا
ــهلإر شـــاي لجـــ ر ال ىر تـــ  حـــىت ,هناســـ ل ةكـــ ر ح  ملكتيـــ  و هـــ و  ,دةالعبـــ او  دهـــ ز لوا نيلـــداب يـ
 بــني امــ  عــدأب اهــ نم حــدةاو لا ةمــ لكلاب لز يــ , الً اب اهلــ  لقــىي , الهللاط ســخ نمــ  تامــ للكاب
يف  ريفــ يه ناســ لو  ,ظلــملاو حش او فــ ال عــن عور تــ م لجــ ر  رى مــنتــ  مك و ,  بغر املو   قر شملا
 .لو قي اال مبيب الو  ت,او مألاو  اءألحيا ضار عأ

 [15]ـــــــــــــــــ



 :زانلا ة دسمف •
 .ملاظ مع قو و و  ,قو حق تافو و  ,تمار حم لالحتسا نىن ملز ا يف مك 
 بوثــو  ,هجــ و ال ســواد هحباصــ  و ســ يكو  ,رملعا رصقيو قر, فلاجب و ي هنأ ه:تيصاخ  نمو 
, فو لــ او زن م واحلــ هلــ ا بلــ ي و  ,هتمي ملإن   هرضميُ و   ,بلالق  تتشيو ..س.نالا  بني  تقملا
 .ان ط يشلا منهرب قيو , لكملان م بهحاص دعابوي

 : ةمتا ال  ءو س بابأساجلرأة على معاصي هللا من  •
 ســوءل ن أ ملــ اعو : هللا همحــ ر  لييبشــ األ نلرمحدابــ ق بــن عحلادبــ د عمــ حم و بــ أ ظفاحلــ ال قــا
 ,ايالدن ىلع باكبال اا: هأعظم اب,و بطرق وأا هلو  ,ابً اأسب – اهنم هللا أعاذان  –  ةمتالا
 بلــ ا غمبــ ر و  ,لجــ و ز عــ  هللا يصــ اعم ىلــ عة رأواجلــ  امدقــ اإلو   ,ىر خــ ألا نعــ  ضعــراإلاو 
 بيصــ ون ض,ان اإلعــر مــ  بنــ وجا ,يةصعملا نم عنو و  ة,يئط ال نم  بر ض  ن سانإلى الع
 ملــ ف ,هبــ جحيــه لع لســ ر أو وره, وأطفــأ نــ , هلــ قع يبس, و هبلق كلفم م,ادقإلاو   أةر جلا  من
 ك.لذ ىلع تو مله اجاء امبر , فةظ عو م هيعت ف ن الة, و ر تذك  هفع فينت
 حلوص ,ههر اظ ماقتسا نمل ن و كت ال –ا همن هللا انذأعا  –  ةمتاالء و س أن   ملعوا  :لاقو 
 وأ ,ةديــ عقلا يف دفســا لــهن ملــ  ون تكــ  اإمنــ و  ,مــدحل اهللو  به, معل الو ا ذهب  عمس  ام,  هنطاب
بــه  لينــز  , حــىتهيــ لع ب ذلــكلــ غ امبــ ر ف, مئعظــالا ىلــ م عوإقــدا ,رئاكبــ ال ىلــ ع رار صــ إ
 بـــه ربظفــ ف ,ةبـــ اناإل لبــ ق ملصـــط يُ و  ة,يــ و لط ا حالصــ إ لبـــ ق هذخــ يأف ,ةبـــ و تلل ابــ ق تو ملــ ا
 .هللابذ ايعلوا ,ةشهدلا كتل دنع هفط توي  ة,مدصلا كلت دعن ن اط يشال
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 لواط:ال  ة سدمف •
 مــن  لــهريخــ ه بــ  لو عــ فملا لقتــ ن يوأل د,داتعــ لاو  رصــ حلا تو يفــ  ام  دسافملا  نم  لواطلا  يف
 صومتُــ , هلــ ك   هري خهب ذبو , اً دبأ اً حصال عدهبله  يجر ي ال اً داسد فسفي هنفإ  ,ىتؤ ي  ن أ
  ملعوت ,هقلخ  نم الو  هللا  من ال كلذد  عبي  ستح يالف  ,ههوج  نم  ءاية احليو ماض  ر ألا
 ن.دبلا يف مسلمل اعي ما لفاعلاة نطفه وحر و  هبلق يف

 طية:و ل لا  ةعقوب •
 ةظ وموع ملنيالعل يةً م آهلعجف ,هالفاس ايهلاع لجعفرهم, ايد يهملعه نابحس  هللا  لبق
م هــ و  ةر غــ  لــىع مهذأخــ  .منير اجملــ  نمــ  مهلامــ عأ يف مهشــارك  نملــ  فاً لســ و  الً اكــ ون نيقــ تملل
 ,ن و بســ كي او ناكــ   مــا منهعــ  ىنغــ أا مــ ف ,ن و عمهــ م يهتر كســ  م يفهو ه سُ أب  مهءاجو   مون,ئان
 بــــتقأعو  ,تا.ذهبت اللــــذ..بون عــــذي اهبــــ  اصــــبحو أف اً مــــ الآ تاذلــــ لا كلبــــت تلــــ قناف
ا و عــ رت ,الً يو طــ وا بذعــ و  الً يقلــ  عــواتمت ,ةو الشــق تثــ وأور  ,ةهو الشــ  ضــتقناو  ,اتر ســ حلا
 نهــاما و قافتســ افمــا  ,ةو شــهلا كلــ ت ةر خــ  مرهتســكأ ,اً مــ يأل ابً ام عــذهقبعأف ,اً مخيو   اً عتر م
, نيالكهلــ ا لز انــ ميف  مهــ و  الإ او ظ قيتســ ا افلة فمغلاك لت  مهتدقر أو   ,بنيذعملا  رايد  يف  الإ

 ملداب عو مدال دلب هو فلأس امعلى ا و وبك مدلنع افين ال نيح ةمادنلا دأش هللافندموا و
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 :ومنافعه البصرغض  •
 دلــ و ت مث  ,ةر طــ خ دلــ و ت ةر لنظــ ان إفــ  ,ن اســ ناإل بيصــ تيت الــ  ثوادحلــ ا ةمــ ال عصــ ر أظــ لنا
 ةميــ ز ع ريفتصــ  ىقــو ت مث  ة,دراة إهو لشــ ا لــدو ت مث  ة,و هشــ ة فكــر لــد الو ت مث  ,ةر كــ ف ةر طــ لا
 .عنام هنمع مين مل ام ,دب الو  ,علفلا قعفي, ةمز اج
  :عفمنا دةع بصرال ضّ  غ يف
 .دهاعمو  هشاعم يفد لعبا ةداسع ةياو غه لذيا هللار مألال ثتماه أن :اهدأح
 .هبلق ل إ هك هال  هفي لعل يذلا وممسامل مهسلار ثأل و صن و م عنميه أن :ةيناثلا
 .هللا ىلعية عومج هللاب ساً نأ بلقلا يورث أنه :ةثلاثلا
 .هنز وحي  فهيضع رصلبا قالإط ن أ اكمه,  رحيفو  بقللاي قو أنه ي :ةعبار لا

  ةً مظل هبسه يكطالقإ ن أ اكم  ,اً ر لب نو قلا بسيك نهأ :ةسماال
 .بذاكوال قداصلوا, لط بملاو  قحملا اهب زيم يتةً قدصا ةاسر ف هثر و ي هأن :ةسدساال
 .وةً وق ةً عاجشو  اتً ابثقلب لث ار يو  نهأ :ةعباسلا
 .ةظر نلع ال مخيد هإنفب, لقلا ل إ هخلدمن طاشيال ىعل دسي هنأ :ةنماثلا
  هتتشي رصبلا قالطإ, و اهب لاغتشاالو  ةاحليف مصة ر كفلل بلقال غر فيه أن ة:عساالت
 لكــ   دو مقصــ ل هــو , بــ هفســ ن يفوب لــ مط  رأمــ  حفــر الو  رســرو لوا ذةلــ لاف اذهــ  فر عــ  اذإو 

أو  نهــا,م مظــ عأ اً ملــ أت قبــ أع اذإ مذتُــ  يهــ ف, اهفســ لن ةبــ و لط ذة ملــ النــت اك   اذإو حــي, 
 مظـــ أع تتـــ و وف, تاســـر حلا مظـــ أع تقبـــ عأ اذإف يـــ كف ,هـــانم لّ جـــ أو  اً ري خـــ  ةً ذلـــ  تعـــ من

 والا يهــ ف صيغــ نت ال ةر قتســ م ةمــ يظ ع ةذلــ  لــىع تأعانــ  اذإ دمــ حتُ و  ت؟ار ســ ملاو  اللــذات
 :تعـــــال  ال, قـــــ اهـــــ يف شيالعـــــ  بيـــــ طو  ايمهـــــ ة ونعخـــــر آلا ةذلـــــ  وهـــــي ا,مـــــ  ه  جـــــ و ب نكـــــد
رهةُ  * االد نـْيه  اةه احلْهيه  تـُْؤث ُرونه  لْ ب﴿  [17-61:ىلع]األ ﴾ٰ  وهأهبـْقهى خهرْير  وهاآْلخ 
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 :والسم القاتلالداء العضال  شقعلا •
 ال,ضــ علا داءالــ  – هللا رمــ لع – وهو  ,هؤ اشف همعلي زّ وع ه,ؤ او دء ابطاأل  ياعأ  ءداا  هذ
 الو ه, ر إســا نمــ  ذهفااســتن ىر الــو  ىلــ ععــّز  إال بلــ قب قه لــ  عه ا مــ  يذلــ ا ,لتــ القا مســ لوا
 ه.ر ان منها صيلخت  قللا ىلع صعب الإ ةجمه يفه ر انت علشتا
 

 الكفري: العشق الشركي •
 كيــفف ,هللا حيــبّ  كمــا  هبــ حي  داً نــ  هقو شــ عم ذمن اخت ك ,  كفراً   ون يكاترة    هنإف  :ماسقأو  هو 
 نمــ  نــهإف ,هبحاصــ ل رفــ يغ ال قعشــ  هــذاف ؟بــهقل يف هللا ةبــ حمن مــ  مأعظــ  هتــ بت حمانــ ك   اذإ
 .وحصنلا ةبو لتابر فغيُ  امنإ, و هبك شر ي أن  رفغيال  , وهللاكر شلا مظ عأ
 

 عالمة العشق الشركي الكفري: •
 ,بــهر  ى رضــاعلــ قه و شــ معرضــا  شــقاعلادم يقــ أن  ير فــ كال يك ر لشــ ق العشا  اذه  ةمالعو 
حــق  ىلــ وقه عشــ مع ق  حــ  دمقــ  هتــ عاطو  هبر ق وحه وحظ قه شو مع  قحده  عن  ضر اعت  اذإو 
إن  – ربــهل لذبــ ه, و يــ لع ريقــد امــ  سفــ نأ قهو عشــ مل  لذبــ و   ه,ضــار   ىلــ عضــاه  ر   رثآو ,  هبر 
 لعوج ,هيإلرب القو  هتوطاع هقعشو م ةاضمر  يفه عسو  غر فتساو  ,هعند امأ  ردأ  –ذل  ب
 .اتهعاس نم هقو شعم عنفضل تاليت  ضلةالف –ه عاطأإن  –به ر ل

 :هذا الداء القتّالواء د •
 ت أي مث  ,الً و أ ديــ حتو لل داملضــ اء ادلــ ا نمــ  لي بــهتاب ام فر عن يأ :لاتّ قلا  ءادلا  ذاء هادو 
جــأ لال رثــ كوي ,يــهف ةر فكــ ال دوام نعــ  هبــ لغل قشــ يا مبــ  ةنــ طاوالب ةر اهظــ لا تادابــ علان مــ 
 إليه. هلبقب عراجي ن وأ هعن ذلك فصر  يف هنحاسب هللا ل ع إر ضتلوا
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يف   هللا هر كــــــــ ذ  يلــــــــذا واءالــــــــد و هــــــــ و  ص هللالخــــــــ إلا نمــــــــ ع ء أنفــــــــ واه دولــــــــيس لــــــــ 
ل كه ﴿هبكتا ذهى ــه ر  ل نه  كـــ ــْ هُ  فه صـــ ــْ اد انه ا عهنـــ ــه ْن ع بـــ ــ  ُه مـــ ــ  اءه ۚ إ نـــ ــه وءه وهاْلفهْحشـــ ــ  نيه الســـ ــ   ﴾ْلُمْخلهصـــ
 لعــ فلا نمــ  ءاحشــ فلاو ق شعلمن ا ءو لسا عنه فر ص هنأ  هناسبح  بخفأ[  34:فسو ]ي

 .رو لصعشق ا نهم نكيتم مل ,هلل هعملص أخلص و لخا ذإقلب لا ن إف ,صهإبخال
 :ن املردا قعش •
 ,هايــ ودن هدينــ  يف بــدلعا ىلع ءيش رضأ هو و  ,هترمحن م  دعبو ,  هللا  نم  تقم  و ه  قعش
عــد أبو ه, بــ اب نمــ  هوطــرد, هللا عــني نمــ  ســقطن مــ  الإبــه    يتلــ اب  افمن,  املرداق  شع  و هو 
 طقســ  إذا :فللسا ل بعضقا كما  ,عن هللا ةعطاقلب اجحلا مظ عأ نمو وه عنه,  لبهق
 .دان ر املحبة مبه التاب هللا نيعن م دبعال

 دواء هذا الداء الدوي: •
 لاغتشــ الاو ه, يــ لجــأ إللاق صــدو  ,بو لــ قلا بلــ قمب ةناعتســ الا :يو دلــ اء داالــ  اذهــ  ءاو دو 
 الــيت لــذةوال ق,شــ الع ذاهــ  بــهعق  يُ ي ذلــ ا ملاأل يفكــر تفلاو  ,ربــهوقه بــ ب  وضلتعــ اه, و ر ذك بــ 
ــه هوتــ تف  تمدقــ أ ن إفــ ه, و ر كــ مم عظــ صــول أوح وب,بــ حم أعظــم تاو فــ  هيــ عل بتــ ت يف ,ب
 به طاحأ دق ءالبال أن م لعليو  زئاجلنا لىع هري بكت اهيل عفليكب هرتثوآ  اذه ىلع  سهنف

 مقامات العاشق: •
 ئــهادتاب ماقــ م امــ أف .ءاهــ تان ماقــ مو  طوســ ت امومق  ءداتبا  ماقم  ات:اممق  ثالث  هلشق  عالا
 اً عــذر تم هوقشــ عم إل  لصــو الو ن كــا  اإذ هيــ لر عدقــ ا يم لكبته  عفدام  يهف  يهعل  جبلوافا
 طســ و تلا اممقــ  اذوهــ  بهبو حم إل  رفسلا الإ هبقل وأب  كلذ  عن  زن عجفإ  اً عر ش  أو  اً ر دق
 نيبــ  تكــههيو  هبوبــ حمب بب يشــ الو , قللا إل  هيفشي الن أو  ذلكن  امكت  هيلعف  هاءتنالاو 
 .ظلمال عا و أن مظ عأمن  بلباا اذهيف  مظللا ن فإلم, ظ الك و ر شلا نيب معجيف ,سانلا
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 أسباب العشق: •
 يف مــعط هنــ ر اقي مل , فإن اعمسو أ رنظ  نعد لو تء اسو ,  ن اسستحاال  قشعلا  بأسبال  و أ
فه ر صــ ف ع,مــ ط لان بــه قــت ا ن فــإ ,قشعال له ثدحي  مل ,لكذ نم ساياإله نر اقو   ل,اصو ال
 .لكذ هل ثحيد مل ,هب هبلق لغشتي ومل, رهكفن ع
ن ه مــ عنــد كــبو أهــ  مــا فخــو نــه ر قاو , قشــو عملن اســ احم  يف  ركــ فالذلك    عأطال م  ن فإ
 بلــ غو  ر,زاو ألا باقتحاو بار, اجل ضبوغ ر,انلا لو خكد  يندي  فو ا خمإة:  لاصو   ةلذ
 .قشالع هل دثحي  مل, ركفلاو ع مط لا كلذلى ع فو لا اذه
ه اجــ ب هــاوذ ,هلامه و سفن فتال فو خك   ,ويينف دو خه نر قا, ففو لاا ذه  هن فاتإف

وف الــ  هــذا غلــب, و هيــ عل زيعــ مــن  نيعــ مــن ه طو قوســ  ,سالنــ ا دنــ ع تــهمرتب طوســقو 
 .هعق دفشعال يعادل
 مدق, و وقشعملا كلذ نم هلع نفوأ هيإل بحأ وب هو حمب اتفو  من فاخ  اذإك  لذك و 
 .العشق نهع عدفنا ,قعشو امل بةحم ىلعه تبحم
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 العشق:  اسدفم •
 داســ فملا دامعــ إو  ,اهــ ليكمتو  حلاصــ ملا يلصــ حت  ن ابــ جع يو ر شــ والقــل علا ن أ لالعاقــ  لمعيلــ 
ه دتفســ ل مب ة,يو يند وال هنيحة ديلمص رو صلا قعش يف ليس  هوم أنعلملا  ومن  لهايقلتو 
 من وجوه: كلذو  ,ةلحصملا نه مفير قديما اف عضأ فاعضة أيو دنيلاو  ةينيلدا
 .كرهذ و  ل اعتب الر  حب نع هر ق وذك و لخملا بب  الغشتالا :حدهاأ
 .بدوال ,هذب بعُ  هللا ريغ اً شيئ بّ حأ نم إن ف, قهو شعمب بهقل باذع :ين اثلا
 قشعلا ةر كسن لكول ,ن او هلمه او سي قة,و شمعة ضقبيف  ريأس هبلق  قشاعلا ن أ  :لثاثلا
 به.اصمب عرشي ال

ين دلــ ا حلصــاع ملضــيأ يءشــ  سيفلــ  ه,ايــ نودنــه يد حلاعــن مصــ  هبــ  لغتيشــ نــه أ ع:الرابــ 
 .رصو ال قشع نما نيالدو 
 سبــــ اييف  رالنــــ ا نمــــ  رق الصــــو اشــــ ع إل  عر ســــ أرة خــــ آلاو  ايندلــــ ا تافــــ آ أن  :سمالــــ ا
 هتقر ط هللا نم بلقلبعد ا ذاوإ ,رصو ال قاعش وبلق هللا  نم  بو لقلا  دفأبع...طبحلا
 ة.يحان كل  من تافآلا

 ثدحــ أو  هن,الــذد فســ أ ه,ناسلط ى و قو م تحكساو  بلمن الق  نكمت  ذاه إأن  :السادس
ب هــ وهــل أذ...اهب ن و عــ فتين فــال مهلو قــ ع تسدف نيذال نيناجملابق حتلا  امبر و   س,سواو ال
  ؟ قشعل االإ هابضر وأ ييلون لنجم لقع
  ,رايً و ص وأ ايً و نعماً دفسا امإ ابعضه وأ واسحلا سدفأ مبار  هأن :عباسلا
 لعــنيت اســدف ســدف اذب إقلــ لا إن , فــ بلــ لقا لفســاد عبــ ات و فهــ وي عنــ ملفســاد اال مــاأ
 .هقشو عم نمو  همن اً نسح يحبقلا ىري فن سااللو ذن ألاو 
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     بنو ذ ال م ساقأ •
 نعــ  جر وال ختــ يــة, ميهبو ه, يعوســب ,ةينوشــيطا ,ةيّــ كله مه : م اسأق عةبر أ إل  مسقنت  وبنذال
 : كذل
 ,ءايب كلاو  ,عظمةلاك   ةيبو بر لا تاصف نم له حليص ما ال ىطاعتي أن  :كيةلملا بنو ذلفا
 بر لــ اب كر الش اذه يف لخديو  ,ذك و ن و  ,قللاد ابستعاو  ,و لعالو  ,رهقلاو   ,تو ب جلوا
 فقــد بو نذه الــ ذهــ  لهــ أ نمــ  ن كــان  مف...ب.و نذلــ ا عا و نــ أ مظــ أع مقســ لا اهــذو ...ال عت
 الو  ,هللا دنــ عوب نذلــ ا مظــ عأهــذا و , اً نــده لــ ل عــ جو  ,كــهلوم هتــ يببو انه ر ســبح هللا زعان
 .لمع هعمع فني
ــا الشـــ أو  ــيلاب هبتشـــ لفا :ةيناط يمـ ــيبوال ,دســـ احل يف ن اط شـ  ,عا دالـــ و  ,لغـــ لوا شغـــ لاو  ,غـ
 يف عا دتــ بالوا ,نهــاجيهتو  ,هتــ عاط نعــ  هــينلوا ,اهينســ وحت  هللا يصــ عامب رألمــ وا ,ركــ ملاو 
 .ةدسفملا ل يفو ألا عنو لا يلي عنو لا اذوه ,اللوالض عد بل ال إة و عدلاو ينه, د
 ءافعضـــ لاى لـــ ع ثـــبو لتوا ءامدلـــ وســـفك ا بضـــ غلاو  ن او دعـــ لاوب نذفـــ  :ةيعبســـ لمـــا اأو 
 .ن وادوالعم لظ لالى ع ةأر جلاو  اين نسإلا عو نلا ىذأ عا و نأ اهنمولد توي نيز اجالعو 

 ومنهــاج, ر فــ الو  بطنلــ اوة هشــ  ءالــى قضــ ع صر حلــ او  هر شــ  لاثل فم :ةيمبهلا بو نذال  اوأم
 ,جلــزعاو  ,علهلاو , نبواجل ,حشلاو  لخبلوا ,ىماتيلا  موالأل  أك و   ,ةقسر لاو   ,ىن ز ال  دلو تي
 . لكذ ريغو 
ون لخدينه مو  ,يةلكملاو  ةيعسبلا بو نذلا نع  معجزهللق  لاب  ذنو   رثك أ  سمقال  اذوه
 إل  , مث ةيسبعلا بو الذن ل إ هنم ن و خلفيد  ام,زملاب ايهلإ مهر ي  و هف  ,ماسقألئر اسا ل إ

 ة.نيادحو لا يفشرك لوا ةبيبو ر ال ةعز امن ل إ مث  ة,يطانيالش
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 الذنوب واملعاصي:أضرار من  •
 يف مو الســم رر ضــ ك   بو للقا يف ارهر ضأن و د, ب والر تض بنو الذ أن   ملعي  ن أي  غبني  مما
 هببوس الإ وداءشر  ةر خآلاو  ايدنلا يفل هو  ,ررالض يف اجاهتر دالف تاخ ىعل  ,ان بداأل
  صي ؟املعوا وبذنال
 مالآلا راد ل إر و ر لســ ة واجــ هلباو  مينعــ لاو  ةذاللــ  راد ةنجلا نمن يو بألا جر خي أذال  افم
  ؟ بئاصملاو  ن حزاألوا
, هنــ طره واباهظــ  خســ , ومنــهعلو  هدر طــ و  ,ءامســ ال تلكــو ممــن  سيإبلــ  جر خــ أي الــذ ومــا
 ؟  عوأشن رتهو ص نم حبقأه نطابو , اعهنأشرة و و ص حأقب هتصور  علتجف
 ؟ لابجلا سو ؤ ر  قو ف ءاملا عال حىت همكل  رضألا لأه رقغ ذيلا اوم
ض,  ر ألا هجــ و  ىلــ ع ىمــوت متهقــ أل ىتحــ  داعــ م و قــ ى لــ عم عقــيلا يحر لــ ا طســل يذلــ ا مــاو 
 ؟ة لقياما مو ي م إل مألل ةب ع او ر اص حىت....ةاويخ لن  زاجعأم أهنك 
 عــن او تمــاو , مهجــوافيف أ مهبو لــ ق تعــ قط  ىتحــ  حةيلصــ اد مثو  مو ق على لسي أر ذال  اوم
 ؟  مهخر آ
 لعــ جف ,ميها علــ هبقل مث  ,مهبالك   حبن ةكئالملا تعمس ىتح ةيطو للا وىقفع ر ي  لذا امو 
 د. يببع نيملظاال نم هي ا.وم...اً عيمج مهكلفأه ,هالافس اهيلاع

 همرؤوســ  قو فــ صــار  افلمــ  لل,ظ لكا  بذاب العحاس بيم شعقو   ىعل  لسأر   يذلا  وما
 ؟ يظ لت اً ر ان مهيلعر ط أم
 داســ جألاف ,منهــ ج ل إ مهــ حاو ر أت لــ نُق مث , لبحــرايف  همــ قو و  ن و عــ ر ف رقأغــ  يذالــ  امــ و 
 رق.غلل حا و ر األو  ,قر غلل
 ؟ هلأهو  هلاه ومر داو ن و ر ابق فسخ يذال اوم
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 .هتر خوآ هايند يف دبلعا كاله دامو جلب تا تسهنأ :اهتابو قع نمو 
 ن و يكــ ال  ن دلبــ أن ا مــاوك  ,دبــ  الو  ,قتلــت تمكحتســ ا ىتمــ  اضمــر أ يهــ  بذنو لــ ن اإفــ 
 ةئــ يدر ال طالخــ ألاو  ,ةســدفالا ادو املــ  غر فســتي  غا ر فتســ او   ه,وتــ ق  ظفــ حي   ء  اذغ باً إاليححص
ــات نمــ  اهبــ  عنــ تمي يــةمح, و هتدأفســ  هليــ ع تبــ لغ مــىت يتالــ  ــه ذؤ ي امــ  لو ن  ضــرره, شــىي و ي

ــت ال بلــ قلاك فكــذل ــه,و ق ظفــ حي  ةاحلصــ لا المــ عألاو ن ااإلميــ  نمــ  ءاغــذب الإ هاتــ يح مت  ت
 وجــبت ةيمحو  ,هنم ةئيردالط الخألاو  ةاسدفلاد او ملا  غر فتسي  حو صنلا  بةو تلاب  غا ر فتساو 
 افمــ  ,ةثــ الثلا ورمــ األ هذل هلو اتنم مساى تقو لوا...اهداضي امب نت و   ,ةحلصظ اه حفل
 ه. ر ى بقدو تقال من تاف اهنم تاف
غاالو  مّ  ذلــ ا ءامســ أه ســو تك, و شــرفالو  حد ملــ اء امســ أ اهبحصــا بلســ تا هنــ أ ا:هــ نمو   ,رصــّ
 .فسدوامل ,ياصعلوا ,اجرالف مساه و سكتو ..,.عيط ملاو  ,يقتملوا ,نمؤ ملا سما هبلتسف
ة عــ يط قلا تعــ وق اذإو  ,ل اعــ ترك و ابــ ت هبــ ر  بــنيد و بــ عال نيبــ ة يعــ قط لا بجــ و ت اهنــ أ :اهــ نمو 
 .رالشاب سبأ هب ت, واتصلريلباب اأس هعن تعقط نا
ــيا هنـــــ أ :اهتـــــ ابو قع نمـــــ و  ــإذا ,هســـــ فن دبـــــ الع تنســـ  اهدســـــ فأو  اهـــــ له أ هفســـــ ن يســـــ ن فـــ
 وبعيــ ى سنوي...هب ملتكا مو ا حهالصو  اهحالفا و هتداعس ابأسبي  نسفي...اهكلهوأ
ه لبوق هسفن راضمأى سنوي...احهصالإو  اتهلاز إ هلببا رط ي  الف ,اهتافآو  اهونقص  سهفن
 ضها.رامأو  اهلعل ةلاز إ يف يعسل االو  اهتداو م قلبهطر بي  الف اهمآالو 

 عنــ ومت اصــلحلا ليــ ز فتلة اصــ لو م اعنلــ ا عطــ قوت ةر ضــ ااحل معنّ لــ ا يــلز ت اهنــ أ : اهتــ ابو قع ومــن
 لثــ مب دهــاو قمفب لجتســ ا الو  ,تــهعاطثــل مب اهــ دجو مو ظ فــ حُ  امــ  هللا عــمن ن إفــ  صــلاو لا
 داأر  اذإو  افيهــ ه طاعتــ هــا بتايرع همــ هله أدعبــ ى علــ  هتــ معنفــظ ح هللاد اأر  إذا..ف.هتــ اعط
 .ااه هبعص حىت هلخذ هنع اهلاو ز 
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 ن أ اكمــ ,  هر قــ حأو  شــيء رغصــ أ ريتصــ  ىتحــ  ,اهــ ر قوحت  اهــ عمقس وتفنلــ ر اغصت اأهن  :اهنمو 
 .اهب كتو  اهيك ز وت اهتنمياعة ط لا
 أســريو فهــ  ,هاو هــ  دو قيــ و  ,هتاو شــهن جســ و  ,هناط يشــ  ســرأ يف اً ئمــ ادي صــ اعلان أ :اهــ نمو 

 له. ودع ىدعأ هر سأري سأ نم الً اوأ حس أريسأ الو  ن مقيد,جو مس
 .قهخل دنعو  هللا دنة عماكر الة و نزلملاو  هاجلا وطقس :اهنمو 
 هتُ دعاس منو  له, مهحصنوأ ,هل قللا عفنأو   ه,يلو   دبعلا نع  دعابت  اهنأ :ا  هتابو قع  نمو 
 ممهــ عظ أو  ,هلــ  قلــ ال ش  غــ وأ ,هو دعــ  هنــ م ين دتُــ و  ,بــه لكّــ و املك لــ امل و هــ و  ,هنــ م هبــ ر ق يف

ــر  ــه اً ر ضـ ــإ ,ن اط يشـــ لا و هـــ و  ,لـ ــدت هللا صـــىع اذإد بـــ العن فـ ــه ام باعـ  كلـــ ت ردبقـــ ك لـــ ملنـ
 .ةيدحو  ةفامس ةدحالوا ةبذلكاب نهع باعديته نأ ىتح ,ةيصعامل
 ديدلســ ا لو لقــ ا نهاســ ل ىعلــ  قــىلأو  هانســ لــى لع ملكتد بعال نك ململا  بقر د  تشا  اذإو 
 ,شحفلاو  ورز لا لقو  هيلع ىقألو  ,نهاسل ىلم علكت ان ط يشال  هنم  بقر و  نهمعد  ب اذإو 
 ن.طاشيلا هنسال ىلم علكتي لجر الو  ,كلامل نهلسا على مكليت لجر لا ىتر  ىتح

 " ةدا سعلا  مفتاح دار"                                 
 .لهجا و فه هللا صىع نم ل  ك دي:  سلا الق& 
 .هو صع ام هللاظمة ع يف سناال ركف : لو ربش قال& 
 و هــ و  وةً هشــ  هلل عد يــ  الو  ,اً وفــ خ مدقــ ي وال, بذنــ  نع فعي ال ن أ ىعل هر م أىنب من&  
 الحيــ ن أ هيــ لع فُ ايــُ  لــذيا اهــذف ,بنذلــ اب رظفــ  اذإن ط بلــ   اً ر هــ ظ  حكضي  رو ر سرح مف
 .اهل فقو ي الو  ,ةبو تال نيبو  نهيب

 لو خــ دو  رالنا نم اةجنلاب رةخآل ايفو , حو صلنا بةتو لاب  راالد  هذه  يف  يمدآلا  لامك &  
 .لو ألا هلماك   ىلع تبمر  لامكلاذا وه ,نةجلا
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 الطيب " ملكع ال افر و   لصيبا ل ابالو "                          
  :يملناها ميظ تع تامعالمن  •

  نها مبُ ر قتُ  سيةو  لك   ةبناجمو  ,اهيلإ و عديما ا و هبباسوأ ااهنظ م عن دعابتالى لع  صر احل
 ن أو  ,اهبــ ن اتــ تفاال يةخشــ  ةلفتنا اهب عقت ليتا رو صلا  اهفي  يتلا  نك ا مألا  نم  بر هي  نمك 
 عو قــ الو  ةت خشيحاابملا يف لو فضال نباي  ن أو  ,بأسلا همما ب اً ر حذ  هب  سأب  ال  امع  د ي
 الو  ,اهبــ  ن و اهــ يتو  ,اليهــ و إدعويــ  نهاســ وحي  ااهبــ كرتاب هرايــ  نمــ  ةنبــ اجمو  روهــات,كملا يف
 وال ,هغضــبو  ل اتعــ  هللا خطســ  إل  ةيــ داع اهــذ مثــل ةطــ لاخم ن فــإا, منهــ  بكــ ا ر  مــ ل ابــ ي
 ه.تامر حو  ل اعت هللام عظيته بلقن م طقس من إال الطهي 
 يف ديــ  ن مــه, وأر احمت هكــ تناإذا  وجلز ع هلل بغضي  ن أ:  هينال  ميظ عت  تاالمعن  مو 
 ملو , مــرهواأو  هدودة حــ مــ اقإب عطــ ي ومل ,هضــ ر أ يف عــال  تهللا ىُعصــ ا إذ ةً ســر ك و  انً ز حُــ  هبــ لق
 .ذلك رييُغ ن أ و ه عيط تسي

 هبحاصــ  ن و كي دّ  ح ل ة إصرخلا مع لست سي ال  ن أ  هي:نلوار  مألم ايظ عت  اتمالع  ومن
 .طوسلا جنهملاى لع ميقتسمري غ اً جافي
 رأمــ  مــا ثالً تــ مم ه,كمــ وح ل اتعــ  هللار مــ أل ملُيس...ن ألنهي: او  رماأل ميتعظ  تعالمان  مو 
 ةكمــ ح لــه تر هــ ن ظإفــ  .رتظهــ  و لــ  وأ هيــ هنه و أمر  يفرع الش ةمكح  هل  تر ظه  ءاو س,  هب
  .هللا رمأل ميلستلاو  ذللباب دياقناال دزيملا ىلع كه ذللمح يههنو ره مأ يفع ر شلا
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 "  نيدتلسعاا باب و  نيهلجرتاق  طري"                               
 ة يصعملا على  بصال بابسأ •

  :ةديدع بابسأ نم أشة ينيصعامل نع صبلا
 نةً اصــيا عنهــ  ىهنــ و  امهــ ر ح امنــ إ هللا ن وأ ,اهتــ انءود اهــ التذر هــا و حبقب دبــ الع مُ لــ ع ها:أحــد

 اذهــ و  ,رهضــ يا عمــ  هدلــ و  قيفشــ لالــد االو  يمــ حي ا كمــ   ,ئــلاذر لوا  اياندلا  ن عايةً محو   هدبعل
 .بعذاابل يدعا و هيلع قل  عيمل و ول كهار ت ىلع لقاعال لمحي ب بسلا
 هيــ له عامــ قمو يــه لإظــره نب ملــ ع مــىت دبــ علإن افــ  ,لجــ و   زعــ   هللا  نمــ   اءيحلا  :ين اثلب ابسلا
 .هخط اسملرض عتي ن أ هبن ر ا محيتسا ,اي  حي اي  ان حوك  ع,مستمو  هنم ىأر مب هأنو 
د, بــ  م والعنلــ ا ليــ ز ت وبنذلا إن ف ,كيلإ هناحسإو ك  ليع  همنع  ةاعار م  :ثالثلا  ببلسا

 عجاب ور ات ن إف ,بنذلا كلذ بسب  هللا نم مةعنه نع تزالال  إ  اً ذنب  دبع  بنذأ  افم
 ةً مــ نع ةً مــ عن هعنــ ل تزيــ  وبنلــذال از تــ  الو  ,هيــ إل جعر ت ملصر  أ  ن إو ا,  هلو مثأه  يلإ  رجعت
ْوم   اله  اّلل ه  إ ن  ﴿ ل:اعـــــــــ ت هللا لقـــــــــا ,اهـــــــــ كل  معنلـــــــــ ا بلســـــــــ يُ  حـــــــــىت ــه ا ب قـــــــ ــه ُ مـــــــ ريّ  ــه يـُغـــــــ
ُو  حهىت ى  ه ْم و  امه  ايـُغهريّ   ةقر لســ او  انلــز اُب وذنــ  ن,اميــ اإل معنالــ  مظ وأع[ 11:دعر لا] ﴾أب هنُفس 

ــرب ــلبهتو  ازيلهـــ ت ةبـــ هنلا باهـــ تناو  رمـــ ال وشـ  معلـــنا ران صـــيعاملا فـــإن  ملـــةجلواب .اسـ
 .تهفياعل يو حت ه و تمعن لاو ز من  هللاب اً ذايع ب,ط احل نارُ ال كلأ امك   ,اهلك أ
 ,هعيــده وو دوعــ  يف هقيدصــ تب بتثي اإمن اذهو  ,هباقع ةيخشو  هللاف  خو   :عبلراب اسبلا
 هما,فعضــ بضــعف وي ,نيقــ يلاو  ملــ علاب ىو قيسبب لا  اهذو   ه,لسو ر ه و تابكوب  به  ن اميإلوا
اُء و إ ن   ىيهْشــه  اإ منــ ه  ﴿ ال:عــ ت لاقــ  اد ه  اْلُعلهمــه ْن ع بــه ورر اّلل ه مــ   [82:رطافــ ] ﴾ اّلل ه عهز يــزر غهفــُ
  .الً هج هب رات غابالو اً, ملع هللا ةشيخب  ىكف  :فلسلا ضعل بقا
 هيضر ما  ركتلى ع صير حو فه الهانتق رعةسب هملعو  ,لماأل قصر :سمالا ببسال
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 هتــ فالخم عــن بصــ لا يف ســبابألا قــوىأ ني مــ وهــ  هناحبســ  هللا ةبــ حم :سداســ لا بالســب
 اؤه ضتاق ن اك   بقلال يف ةبحملا ن اط لس ىو قما كلع, و يط ب محي ن مل بّ حملا ن إف  صيهاعمو 
  اهناط ة وسلباحمل فعض منة الفملخاو ية صعملا ردصت امنإو  قوى,أ  ةفالخملارك  تو ة  عاط لل

 ن ت  تقــ مل مــاثــر ألاذا ب هــ جــ و ت الة در جملــ اة بــ حملا ن أي هــ ا, و هلــ ه بــ نتلا بيــ  ةيفــ لط  اهنــ وه
 ,ةعــ اط لاء و يــاحلا اهــذ توجبأ عظيمتلوا لجالإلا اهنر اق اذفإه, ميظ عتو   ببو حملا  لالجإب

 ذاهلـــ , و ياقتشـــ وا رذك تـــ و  طاســـ بانو  سنـــ ع أُ و نـــ  بجـــ تو  امنـــ إا مـــ هعن ةيـــ لاة البـــ حملاف وإال
 هلــ محت  ال نكــ ول, هلل ةبــ حم نــوع ىفــري  هبــ لق دبــ لعايفــتش و  ,هــابجو مو  اهــ ا أثر هــ نف علختي
ب لــ قلا رمــ ع امــ ف م,عظــيتلاو  لالجــ إلا نعــ  هــادر ت  كلــ ســبب ذو , صــيهاعمرك ى تــ لــ ع

 وأه بـــدعل هللاب هــ او مل أفضـــ  نمــ  كلـــ تو  ,مــهيظ عتو  هللا لالجـــ إب ةنــ ت ملقا بـــةحملاء ك شــي
 . اءيش من هييؤت هللا لضف كذلو  ا,ضلهفأ
 اببســ ألا ارتــ خت  ن أ اتهــ يومح اهُــ فتأنو  اهلفضــ و اؤهــا ك ز و س فنلــ اف ر شــ  :ســابعلب ابســ ال
 .لةفسلا نيبو  اهنبيي و ستو  ,اهر قوحتُ  اهلتز نم ضف, وخت اهدر ع قضتو ها حتط  يتال
 :اهمنئ شالنا ضرلاو  ,هاأثر  حوقب ,ةيصعامل ةبقاعوء بس ملعلا ةو ق :نماالث بسال
ه قــ دة قلشــ و  ه,ر اصــ ان و  وأملــه, زنــهحو  همــ وغه ضــيق, و بلــ الق  مــةلظو   ,هجــ الو   دوان ســ م
 هو عد مةو اقم نع فهعضو  ,هلمشزق متو , هبار ط ضاو 
 زة.ع عدة بلذ :اهنمو 
  ة.إساء مشدهأ اسنلا فو خأف ,ةفاخم هب هلدبتو  هأمن لاو ز  ا:هنمو 
 .هيبصي نبذلابق رز ال رمحي  دبعال ن إف ,هقرز  ان صقن ا:هنمو 
 .هنبدعف ض ا:هنمو 
 س.ناال بو يف قله نم ةر فنلاو  ضةغبول الصح ا:هنمو 
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فــإن  اءودســ  ةتــ كن هبــ قل يف تكــ نُ  بذنــ أ اذإ عبــدال ن إفــ  هبــ قل ىلــ ع نير لوا عبلط ا  ا:هنمو 
 علــو ت حــىت لاز تــ  الو  خــرىأ تــةنك فيــه تكن خرآ باً نذ  نبذأ  وإن   قلبه  لقصُ   اهنم  بات
ُبونه  رهانه  ۖ   بهلْ  ۖ   كهال  ﴿ عال ل تقا لران ا و ه كلذف لبهق  ﴾ عهلهىى قـُُلوهب  م م ا كهانُوا يهْكس 
 .عةاط لا ةحالو  مر حي  نهأ ا:هنمو 
 هنــ إف ,اهســ نجوغــري   ,هانســ ج من اهنمه ل خريو  هيلإ بّ حأ و ا هت ماو بفه معل  ا:هنمو 
: ل عات هللا لاق امخرة, ك آل ايف ام  ةذلو    ,اينالد يف  اتمر حملا  ةذل نيبه  دبعل هللا عم ي ال
تهْمتـهْعُتم  ال ذ ينه  يـُْعرهضُ  وهيـهْومه   ﴿ ُتْم طهيّ بهات ُكْم يف  حهيهات ُكُم الد نـْيها وهاســْ كهفهُروا عهلهى الن ار  أهْذههبـْ
 ضبعــ ك ت يــ  ن أ دبــ  الل ب ,ايندال يف هتيباب طهذي ال ؤمنملاف [02ف:  اقحأل]ا  ﴾ هب ها

  هظــ ظو ح لو انــ ت ىلــ ص عريحــ  هــو فة, ر خــ آلاب منؤ ي ال نهألفر فاكال امأو  ,ةر خآلل  طيباته
 نيا.دلا يف هوطيبات اكله
خاصــم ملاو  ,هبــ ر  دعنــ ه عيه, شــفيــ ف هســ نيأو  هب قــ  يف هليــ و و هــ  هملــ ع ن أب مــهعل ا:هــ نمو 
 ه. علي هعلج ءشا إن و  ,هل جعله اءشفإن  ,هنع جا حملاو 
ن إفــ  ,هتــ خر آو  اهيــ ندمــر  نمــ  ء  يشــ  لكــ   ركتــه يفب قحملــ  ضر عــ ت دقــ  يةصــ عملاب هنــ أ ا:هــ نمو 
  .ةك ر ب لك متحق   ةيعصملاو , ءيش لك   تاك بر  بدلعل بتل ةعاط ال

ــةانجم :اســــعالتبب الســــ   هعــــ امتجواه مــــ اه ومنســــ لبمو ه بر شــــ مو  همــــ طعم يف ضــــولفلا بــ
 اغهر فو  تهلبطا دبعلا ىعل اً رر ضياء شألام ظ عأ نمو اس...لناب
ــبألا هذهلـــ  عماجلـــا هـــو و  :رشـــ عاال ببســـ ال  يف ن اميـــ إلارة جشـــ  تابـــ ث :و هـــ و  كلهـــا,  باسـ
 ميانه.إ قوة بسب  و ه اإمن يعاصملا لىعبد علا صبف بقللا
 خــري تو ملــ ا لقبــ  ذلــك نمُد بلعا بهوقب عُ ما  ل  فك, بد وال تابو قع بو لذنلن اك   اذإ
 . اُ ري ثك   هلُ ر وأسسيوأه عدب امم هل
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 سلب النعم:  •
ذ خـــ األ تنـــ أ با حتـــ ممـــ ظـــم عأن اســـ حإلاو  ءاطـــ عالو  ذلالبـــ و  دو جلـــ ا بحي ..نه.احســـب هللا
 امهل لثاث ال رينمأ كان هنأ ملعاف كنع هسحبا ذإف ,هتلسأا مبع ا فتنواال
 هلل فضـــ و صــ و ل قو عــ املنــت وأ ك,حلصــام قيــ طر  قــف يفلواا نــتن أو تكــ  ن أ :اه دحــ أ
 هنــ إ, فةقــ يللا ىلــ ع بلــ غألا هــو  رمــ ألا ذاهــ و  فســك,نق يــ ر ط يف جــرح نــتأو  ,كيــ لإ
 معــ ن تلبجســتُ ا امــ  ه, وأنــ هتــ عطاب الإل يُنــا ال هدعنــ  امــ  ن أ هب ىضق امفيضى  ق  هناحبس
 كل, وكــذيتهعصم غريبت عنمتاو ت وقعُ  وال ه,كر ش ريبغ تميداستُ  وال ,هتعطا ريغب  هللا
 امنــ وإ ,يــكلع اهبــ  رســتثاا الو  هنم خللبا هبلسي مل هنة فإمعنلا  كبلس  مث   يكلع  معنأ  اذإ
 م.هسفنأب ا ماو غري ي حىت م  و قب ام غريي ال هللا ن إف ,كنع بهالس يف ببسلا تنأ
كه أب هن  اّلل ه ذَ ﴿ ريّ ً  يـــهكُ  ملهْ  لـــ  ىت ى  اُمغـــه ْوم  حـــه ىى قــــه ا عهلـــه ًة أهنـْعهمههـــه ــه ه ْم نّ ْعمـ ا أب هنُفســـ  ُوا مـــه ريّ    ﴾  يـُغـــه

 :هتيصعم ريبغ هللا مُ نع لتزيأُ  افم     [53:الف]األن
 عمنّ  ال لُ يز تُ  بو ذنلا فإن         اهعفار  مة  عن يف تكنا  إذ
ت لغوب  ,كتعداو  يف  غتلاب  يلذقة ايحلقا  يف  تنأو  ,كنم  كؤ البو   ك,سفن  نم  كتفآف

 .كنمعدو ال غلبي ال ام سكنف ةاداعم من
 ك ذل ركاتد ككنمأل ,تبن ُأصأي منو  هيتدُ  نيأ نمت لمعو  ,ئكابدت ر عش و ول
 ,هنــ م ن اميــ إلام و لــ الع حبياصــ موى هلــ ا أفــ طأو  ,لــبقلا سكتنــ وا ةر طــ فالدت فســ  نكــ ول
أو  يــققدن اسحإ ن كل  مكو شتت لبقأو   ,هنم  كبتيصومئك  الب  لُ صأ  نعم    تضعر فأ
 ىأر  قــدو  نيرفالعــ ا ضعــ ب لقــا اكم  كنت  قهلخ ل إ هتو كشا إذف ,هنم كليإ صلو   ليلج
 .كمحير  ال نم إل  كمحر ي نم شكو ت اهذ اي :هباأص خر ما آإل و يشك الً جر 
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 "  دئ او فال"                                      
 :ةُ و ه لشا هبجو تُ ا  ى م لع ب صلمن ا لُ هسأ ةو ه شلا  ىل عبصال •

 اً ملــ أ بوجــ ا أن تمــ إ اهنــ إف وةُ هشــ لا هوجبــ تُ  امــ ى لع بصلا  نم  هلُ أس  ةو هالش  ىعل  صبلا
ة, مــ ادنو رة ســ ح هتعإضــا اً تــ قو  يعتضــ أن  امــ إو  ,اهــ نم مــلك أ ذةلــ   طــعقتن  أ  مــاإوبة و عقو 
 منله  اً ري خ اؤهقب الً اب مذهت ن أ امإو  ,هملثمن  دبعلع لنفأريه توف ضاً عر   متثل ن أ  امإو 
 اهــ ؤ ابق ةً مــ عن بتسل أن  اإمو  ه,عضو  نم ريخ هُ مُ اي قاً هجاو   اً ر قد  ضيعت  ن أ  امإو   ,بهاهذ
 رباقــ ي ال اً فــ و  وخانً ز حــ و  اً مــ غو  اً هــ  تلــب ن أ ماوإ...لشــهوةا ءاقضــ  نمــ  يــبُ  وأطذ  ألــ 
 ن وحتــز  واً دعــ  تم  شــ تُ  ن أا مــ إو ة و شــهال يــلن ن مــ ذ  ألــ  هر ك  ذ اً ملع  يتنس  ن أ  امإو ة  و هلشا
 .لو ز ت ال ةفص ييبق اً بعيدث حت  أن  امإو  بلةقم ةمنعى لع قيطر لاع تقط  ن أ امإو  اً يلو 

 اي: اط ال لو صأ •
 جخر أ يلذا وهو  صحلر وا هر اصأ  ام ل إ  سبليإ  ارصأي  الذ و هو   كبُ لا :ايطالا  ولصأ

ه هــذ ي شــر  وقــ  نفمــ  يــهخأ ىلــ ع آدم ينبــ ا دحــ أ أجــر  ي  ذلــ ا  و هو   دُ سحلاو   ةناجل  منآدم  
 .سدحلا من  ملظ لاو  صر احل من صيعاملوا بك  لا نم رفكفال ر  ش  لا يقو  دقفثة الثلا

 عصية والغفلة عن ذكر هللا:مور تتولد عن املأ •
 ةُ ر فـــ ون ,قـــتو لة اعاضـــ إو  ,رك ذ الـــ  لو خـــُ و  ,قاحلـــ  ءافـــ خو  ,يأالـــر  دُ اســـ وف توفيـــق,لا ةُ لـــ ق
ة كــ لب ا قحمو  ب,لقلاقسوة و  ,ءادعال ةباجإ عمنو   ه,رب  نيوب  بدعلا  نيب  ةشحلو او ,  قللا
ر, الصـــد قُ يوضـــ  ,ودالعـــ  ةلـــ ادإو  ,لّ  لـــذ  ا سابـــ ول ,ملـــ لعا ان حرمـــ و  مـــر,عالو زق لـــر ا يف
 ,مّ  غــ لوا م  هلــ ل او طــ و  ,تقــ و لا ن و عيضــ يب و القلــ ون دســ يف نيذالــ   ء  و ســ لا  ءانقر ب  ءالتبالاو 
 لــديتو  امــ ك   هللار ذكــ ن عــ  ةغفلــ الو  يةصــ عملا نمــ  دلــ تو ت :لابــ لا ســفُ ك و , ةشــ عيملا كُ نضــ و 
  .ةعاط لا مند تولت هذه اددوأض, ارنلا عنق ار حإلاو ء املاع عن ر ز لا
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 :يف الدنيا الذنوب آاثر ومثار ترك •
, اهجلــ ا ظفــ حو  ,ضر العــ  ن و صــ و  ,ةوءر ملا ةامإق الإي صاعملاو  بو نذلاترك  يف  نكي  مل  و ل

 حصــالو لــق, لا حمبــةو , ةر خــ آلواا يندلــ  ااحلصــ مل اً مــ او ق هللا هلــ عج يالــذال املــ انة يوصــ 
 ,ردصــ لا حشــرا ناو  ,بلــ لقا ميعــ نو  ,سنفب الوطي ب,قلال ةوقو  ن,دبال ةحار و عاش,  ملا
ن س عـــ نفلـــ ا زّ وعـــ  ,ن ز حلـــ او م والغـــ  مّ اهلـــ  ةقلـــ و  ,راجـــ فلاق و اســـ فلا فو اخمـــ  نمـــ  مـــنألاو 
ا ممــ  جر خــ ملا لو صــ وح ية,عصــ ملا ةظلمــ  ئــهطفت ن ب ألــ قلا رو نــ ن و صــ و  ,ىذألا لامــ تحا

 ا مــ رييســ تو  ,بســ تحي  يــث الح مــن هليــ علــرزق ا تيســريو ,  راجــ فلواق  اســ فلى اعلــ   قضا
 ءانــ ثوال ,ملــ علا ريسيتو  ه,ليع تاعاط لا لسهيتو  ,يصاعملاو  قو سفلاب أرابعلى   ره عسُ 
 ىلقــ تُ  يتالــ  ةبــ اهملاو , ههــ جو  اهبســ كتي يتلاة الو حلاو  ,هل ءاعدلا ةثر , وك سالنا  يفن  سحلا
 اإذ هرضــ عم عــن وذهبــ   ,لــمظُ و  يوذأُ  اذإلــه م هتيــ ومح مهر اتصــ ناو  ,سنــالب اقلــو  يف لــه

ة كئالامل بُ ر قُ و  ,هللاني بو  هنيب يتلا  ةشحو لال  وزوائه,  عاد  بةاجة إعوسر   ,باتغم  هاغتاب
 ,هجــ ئواح ءاضــ قو  متــهخد يف سانــ لا سفانــ تو  منــه, نجلــ وا سنــ إلا نيطايشــ ُد عــ بو  ,هنــ م
 ئهاقلو  هبى ر عل هومقدل هب رحفي لب وتامل  من  هوفخدم  عو   ه,تبحوص  هتدو مل  متهبط خو 
 ريبــ كلاك لــ ملا ىلع هُ وحرصُ ده, عنة خر آل ابهُ ك  و  ,هبلق يا يفنلدّ ا رُ غه, وصيإلريه  صوم  هل

 رشعــ ال ةلــ مح ءُ اعــ دو , ميان إلا وةالح دُ جو و  ,ةعالطا  ةو الح  قُ و ذو   ,هافي  ميظ عال  زو فوال
 لهق عيف دةايز الو  ,تقو  لك له   همؤُ اعود هب نيبتاالك حُ ر فو  ,له ةكئالملان م هلو حن  وم
 هيــ ز اذا ي وهكــ  ه,بتبتو  رحهفو  هيعل هلابقله وإ هللا بةل حمصو حو   فته,ر معو   هناميوإ  همهفو 
عــض ب ذهفهــ  .وهجــ و لا نمــ  بوجــه   ةيصــ عملاب هر و ر وســ ه حــ ر ف إل  هلــ  ســبةن ال رو ســر و  حر فــ ب
 .انيالد يفي صاعملا كر ت راثآ
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 بعد املوت: آاثر ومثار ترك الذنوب •
ن, ز حُــ  وال هيــ لعوف  خــ ال هنــ أبو ,ةجلنــ اب هربــ ن مــ رى شــ بلاب ةُ كــ ئاملاله تــ قّ لت اتمــ  اذفــإ
 .ةمايقلا يوم ل إا هيف عمة يننجلا ضاير  نمضة  و ر  إل   ,اهقيضو ا  ينلدان  جس نم  لقتوين
 .رشلعا لّ  ظ يف و وه ,ق  ره عوال رّ  حلا يف سناالن اك   ةمايقلا ميو  ن كا  ذاإف
 .فلحنيملاه زبح و نيقتامل هئياأول مع نيمليا تاذ أخذ به هللا يبيد نم او فر صنا ذاإف
  [12د:يدحل]ا ﴾ ُذو اْلفهْضل  اْلعهظ يم   وهاّلل ُ ۚ  اّلل   يـُْؤت يه  مهن يهشهاءُ  فهْضلُ  ل كه ذهى  ﴿ و

 فوائد متفرقة: •
  .بجعلا نم مدآ نباك هلب نذلا يردقت الو ل& 
 ة  و شه بابو  هللا نيد يفاً كّ ش  تثأور  ة  بهش  باب  ابو بأ  ةالثث  من  رانلا  سالنا لخد& 
 .خلقهى ن علاو دعلا تثر و أب ضغ بواب ,هتاضر مو  هتاعط لىع ىو اهل قدمي ترثت أو 

 وبــني هينــ بي الذ تلسا كته نمناس, فلا نيبو  هني بستو , هللا نيبو  هنيب ست دبعلل&  
   .سانلا نيبو  هنبيي ذلا تالس هللاك هت, هللا
 دتتشــ ا ذافــإ ا,هائضــ قنا دبعــ  ملأللــ  رةمــ ثمُ ا, هلو انت لاح حبقلاب ةوجز ممة مر احمل  اللذة&  
 رظ ناو  ن,ريماأل نيب ن از و  مث  ا,هوأمل بحهاق ءابقو  اعهاط نقا يفر  كّ  فف اهيلإ  منكية  عادال

 .تو االتف نمينهما ما ب
 ةعــ اطو  ,هللا بغــري بلــ قال قلــ عت :ةثالثــ  -اهار غصــ و  هــاار كب  – اهــ لك ي  اصــ عملا لو صــ أ& 
 .شحاو فلاو  ,مُ لظلاو  ,كشر لا :وهي .ةنيهواشال ةقو الو  ,ةيبضغلا ةو قلا

 اً لقــ عت ظــم وأعشــةً فاحر ثــ ك أ ان كــ   اً ك ر شــ  مظــ عأو  اً ديــ توحف عأضــ  بلــ قلا ن امــا كــ لك &  
  .اهل اً قشعو ر و صابل
 !؟ ةاعس ةو هشب اهيفا مب ةنجلاع ابن  مالً قاع ن و كي فيك &  

 [34]ـــــــــــــــــــــ



 " يللع تلاو  ة مكحلاو  در لقا و ء ا قضال ل ئاس م يف  يللع ال اء شف"                 
 :لقعوالن اسللاو  بقلال دفسا •
 سدهأفه لامب هاصعن مف  ،هبحصاى لع  دهسفه يُ نإف  ،هب  هناحبس بر لا يصعُ  ءيش كل
ن و مـــ ضـــ ع وأه بـــ لق وأ هنلســـاب هعصـــان مـــ و  ،هيـــ لع هدفســـ أ اهـــهب عصـــاه  نمـــ و  ،هيـــ لع
 ب  ر خــ  قلــب ادســ ف نمــ  مظ أعاد فس يأف ،هداسفب عريش مل  ن إو   ،هيعل  هدسفأ  هئضاعأ
 سإلنــ او  ،هر ك ذ بــ  ةنــ ينأمط لاو  ،هيلإ ةبانإلاو  يه،لع لك و تلاو ،  ئهاجور   فه،وخو   ،هللا  ةبحم  نم
ب اصــ ملوا ،هدافســ م ســتحكاب قد قل الإ بلقلا اهذل هو ؟ هيلع بالقإلاب  رحلفاو   ه،ب

  ةو التــ و  ه،بــ  ءاجــ  امــ و  هر كــ ذ  نعــ  لطــ تع ن ســال ادفســ  نمــ م ظــ أعد اســ ف يأو ر؟ عشــ يال 
 داســـ ف نمــ  ظــمأع دفســـاأي ؟ و  هللال إ مهتو ودعــ  ،مهادشــ ر وإ هدابـــ ع ةيحونصــ ه، مــ كال
 ؟هضاتر م ل إة در اباملو  ،متهدخو  اهقلاخو  اهر طاف ةيدو عب نع لتعط ت حوار ج
 قــلعلا ةيصــ مع مظــ عن أومــ  ،هبحاصــ  ىلــ عه ســد أفالشــيء إب هللا يصــ عُ فمــا  لــةمجلابو 
 مكــال  نيبــ و  هنــ بيضــة عار ملوا ،هعــ ابتأو  لهو ســ ر  هبــ  ىدهــ  ذيلــ ا هيــ وحو  بــهتاك   ه عــنضــ ار عإ
 ؟لعقال اهذ سادمن ف مأعظ  داسف يفأ ،هري غ

 :ملاألو  ةذللا •
 يف ألملا هلــ  لصــ من حي ؤ ملــ ان كــ ل ة،افر كــ   وأ ةنــ مؤ مس فــ ل نكــ ل ملألا ولصــ ح نمــ د ال بــ 
قطــع ين مث  ءً ادتــ با...ذةللا هلــ  صــلحي  رفاكــ لوا ،ةذلــ لام عظ به أقويع عط قني  مث   دأش  ايندلا
 اهــ بقتع مث  ,ءً تــدااب اهبــ  ن و لتذيفات و هلشا ن و بعتي ينالذل اح ذاوهك ملألا  معظ أبه  عقوي
 يعقــب مث  ،ءً اابتــد اهدفقــ بن و أيملــ  اهــ يلع ن و صــب يين ذلــ او  اهــ نم هو لــ انا ســب مــ ب  مالاآل
 ير و ضــر  رمــ أ ةاللــذو  ملألافــ  ،اهــ من او كــ ر تو  عنــه او ب صــ ا بســب مــ ...ةلذلا من  ملألا  لكذ
 .ن و م بيظ الع مائدلا جلاآلو  رييسلا طعاملنق لجاعلا نيب قر فال لكن ان إنس كلل
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 " ة يهمجلاو  ة لط عملب ار حى لع ةيمالسإلا شو يجلا  عا متجا"                  
 :ه بعنيلا رن كان قريمو  ،هللا عما شً حو مست ن اك   نم لاح •

 مو يــ و  خ،ز لــب ا يف عــهم هتشــ فوح ،رالــدهذه ايف  هايإ هتيعصمب  هللا  عم  احشً و تسم  ن اك   نم
 هئــ اقل مو يــ ه بــ  نــهعيت ر  ، قــ ايلــدناة يــاحله اذهــ  يف به هنُ عي  تقر    نمو   ،د  شأو   مظ أع  عادملا
 ،هيعل تام ام لىععث  بوي  ،هيلعش  عا  ما  ىد علبعلات  و مف عث،بلا  وميو  وتملا  دنع

 .انً طابو  اهًرابه ظ بذيع وأ، انً طابو  ارً هاظ هبعم نيف ،هنيعه بملع هيويعود عل
 :تالمظ رشعيف ن بو لقيتم السلا مهيلع للرسا عةطا نع ن رجو الا •
ر عشــ  يف ن و بــ قليت همعتباتــ مو  مهيلــ ع مهالســ و  هللات اصــلو  لســ لر ا عــةاطعــن  ن و رجاالــ 
 :تاملظ

 ةمــ لظو  ،لعمــ لا ةمــ لظو  ،لة القــو مــ وظل ،ىو هلــ ا لمــةظو  ل،هــ جلا ةمــ لظو  ،عبــ لط ا ظلمــة
 ةمــ ظللفا ،رراالقــ  رادمــة ظلو  ،ةمــ ايقلا  ةمــ لوظ  ،بقــ مــة اللظو ،  جخــر ملا  مةلوظ،  خلدامل
 .ثالثلم اهر و د يف مهل ةمز ال
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 " ن رآقلا أميان  يف ن ايبتلا"                                 
 :ءاو لدا بطلن م ريثكأسهل بداء ال ئدامبع فد •

 تيــ قو  اهعفديــ  مل ن ، وإاهعــدب اممــ  حا ت ســ ا اهــ دفع ن إفــ  ،ةر طــ لا :بقلــ لا رقيطــ  امــ  لأو 
 :تار صـــ ف تيـــ قو  وإالا هـــ عدفو  رداب ن إفـــ  ،بعصـــ أ اهـــ عفد ن اكـــ ف ،ةســـ و سو : تفصـــار 

 .ةميعز  :تر صا إالو  اهجلاع ن فإ ،دةراإ :تر ا صالإو ا اجلهع ن إف، ةو هش
 هليــ ع ردقــ ي امــ و  دب الو  ،علفلا اهب ن قت وا اهعفده ميكنمل  ل،احلاه  هذ  إل ت  صلو   ىتمو 
 غا ر فتســ الا :و هــ و  ،ةيــ و دألاأقــوى  إل  هتــ امدقم مــن  عــالجلال  قــ تني  ذ  ئــ نيحو   ،هماتدقمن  م
 بلــ طن مــ  ريكثــ ب لهسأ اًل و أء الداا ذه دئابم عفد ن أ  بير   الو   ح.صو نلا  ةبو تلاب  ماتلا
 ،لهو صــ حد بعــ  اغر فتاســ بــني لــه و أو  نمــ  اءلــداهــذا  عدفــ  بــنيد بــ علان ز او  ذاإو ، اءو دالــ 
 .هب ل و أ عفدلاأن  ىأر  - يقُ فو تلان اعأو  رُ قدلا عداسو 
ع قطــ املن ،خــساأل وببــ حملا اهــذ توافــ  نيب ن ز او يلف ،وبباحمل ةقفار مب سفنلات  أمل  اذوإ
 بةنســ  ال يذلــ ا، مئداالــ  معظــ ألا وببــ حملا اتو فــ  وبــني ،ممــو واهل مالآلاب  بو شملا  ،دكنلا
 .هئقابو  همواد يف الو ، هر دق  يفة، البتلأ هليإ بحملبو اا ذهل
 ةذلــ و  ه،تــ وطاع هر وذكــ  هبــ ب  معتــنل، وال عــات هللا ىلــ ع لابــ قواإل ةبــ انإلا ةذلــ  بــني ن ز وايــ لو 
 قبائح.لاو  ن اتنألاو  لئاذر لا ىلع لابقإلا
ة لــذ بــنيو  ،ىو هلــ ار قهــ و  وةقــ لا ذةلــ و ب ذنالــ  ةذلــ ، و ةفعاللذة و  بنذال ةذل  بني  ن ز او يول
ل و حتــ  يتلــ ا ةاعط لا ةذلو  بنذال ةذل نيبو  ،اًل يذل  اسئً ه خاردّ  و   هو دعم  غار لذة إو ب  ذنال
 نســ ح تو فــ و  ،هيــ لع هتــ كئالمو  ل عاتهللا  ءثنا تو ف ةر امر و ته، و فة  ر ار م  نيبو   ،هنيبه و نيب
 بــهثيي مــا ةحــ ر وف ،جاًل عــا ل اتعــ  هلله تركــ  ةحــ ر فو ه كــ ا ر دإ ةرحــ ف نيبــ ، و ثوابــه  ليــ جز و   هئاز ج
 ه.رتآخو  هايند يف هعلي
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 :عذاب كل أمة بسب ذنوهبم •
ة تيــ عالا ةديدالشــ  حيلــر اب ادً عــاب ذعــ ف ؛مائمهجــر و  مهبو نــ ذ بســ ب  ةمــ أ لب كــ اذعن  كا
 .ءيش اهل مقو ي ال يتال
 ،كالهلــ ا نيبــ  مهلــ  مــعفج ،همري غــ  ةأمــ  اهبــ  بذعي مل باذعلا نم  عا و نأب  طلو   ومب قعذو 
 ها يلاع جعل ن أب مهيلع مايرهد  لبوق بصار،ألا  طمسو   ،ءاملسان  م  ةر اجحلاب جملر او 
 .لنيافس لفس أإل  مهب سفلوا، اهلفاس
م لظ لاب اهبو ستاك  يتلا لواماألك لت تحرقوأ ،مهرقتحأ يتالر انلاب شعيبم و ق  بذعو 
 .وان عدوال
 .الحلا يف او اتمف ة،حيصلابم كهلهأف ودمث امأو 

 :ن و تقي او ناك و  او نآمن يذلل ةر خآلاو  ايالدن يف اةجالن •
ن ســ ه بــ  اقــبعي امــ و ، اثً ديحــ و  اميً دقــ  املعــ لا لواحــ أ تــبعا نمــ   د،اســ فلاب ألرضا يفى عمــه
 يفة جــانلا ن أعلــم  - هللا تامــ ر ب ن هاتســ ا، و نتفــ ال مقــاأو ، قحلــ ا ريبغــ ء امدلــ اك فســ و 
 .ون قتي او ناك و  وامنآ ينذلل خرةاآلو  ادنيلا
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 " هناو إخ دأح  ل إ ميلقا بن ة الرسا"                       
 عنقط ت الو  لو ز ت ال يتال ةذللا نيبو  ،ةدنكامل ةذللا نيبل اقلعا مقايسة •

 فيــ ط ك   وأ ،مأحــال ثاعضــ أك   يهــ  امنــ إ - ةدكــ نمغصــة نم لــةعاج ةذلــ  رآث  نم  لقعن  أي
ن مــ  يهــ  ةر ســ وم ةحــ فر و ، اتذلــ لا مظــ عأ نمــ ي هــ  ةذلــ ى علــ  -م ااملنــ  يف هائــر ه ز بــ  عتــ  مت
ة نيــــ افلا ةذلـــ لا هذهبـــ  اهـــ اعفب، طـــعنقوال ت ىنتفــــ  وال لو تـــز  ال ، دائمـــةتراســـ ملا مظـــ عأ
 سيالــو قــ ف ؟ماآلال اهــ تباقعو  ،مآلالاب لتحصــ  امنــ إو  ،مالآلاب تشــيحُ  يتالــ  ةلحمضــ ملا
 يف ىسعي فيك ،  عقلهو  هنفس نم ايا، الستحهتعفنمو  اهتر ضمو  ،اهملأو  الذهت نيبل  عاقلا

 وال، رأت نيعــ  الا مــ ) ) ىلــ ع اهــ ر اعــن إيث اًل ضــ ف  ؟اهبــ   الهغتشــ ا  يف  نهامز ع  يضويُ   ؟اهبطل
 (.(رشبلب ق ىلع رط خ الو  ،عتمس ذن أُ 
لــى ع دقــ علذا اهــ  ىجــر وأ ،هتــ نج اهــ نمث لعــ وج مهســ نف أنينمؤ ملا نم هنحابى ست اشد  قو 
 عتــ متلاو  ا،هيشــت رض مألاوات اسملاعة رب  لسف ،هقخل نم  هتري خو   هليلخو ه  لو سر   يد
د عقــ اليــده  ىلــ عى جــر ن مــ و  ،اهــ نمثيف دار  نــهمه مــ الك   اعومســ  مي ر كــ لا ههــ جو  إل ر ظــ نلاب

 ةائلـــ ز  ردايف  ،سخبـــ  نمثبـــ  اهـــ يعبوي اهـــ مليهو  اهعيضـــ يأن ل قـــ اعلاب قيـــ لي فكيـــ   ،هولرســـ 
احش يــوم فــ لا نبغال اذه له ريظه امنإو  ؟نبغلا عظمأ نم ا إالذه  هل! و ةيناف  ةلحمضم
 .نيلط بامل نياز و م تف  خو  نيقتملان زياو مت ثقل ذاإبن، اتغلا
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