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ه ال ةا  صهال كساب أل اب ج ياا   ه حلال يبعاب ابألابدي ين اب ه يعاه ج اه  ار اب ه صراب  ابدج ص  ي صم حبتاه وهاه   تدااىة  فرتب على 
وينراب  هفماآ تدااى يلتاأ ينألراه ابألوااحدآ  فرفاهت  رهاا ة ؛نهر ةا    رابهراا  اآابحلاهةبعبرا  اب وكأنه يج ألل ب ف طه فرنببا على ابدا  ص  حيج

َّه  ااار واب ين اّل أل راهد ب ااام واب اب اااله ألهاااه  ينألراااه ابمل صااارو  ابملااافنبآ  فرد,ااار ساااريا ةه وابا اااال  علراااه ةااامابر ابنعااااال وابنلاااآابله ي اااآل تدااااى: لوهةهاااا ص ة   ُم  ل ص 
ّ  رهبِّ  ابأل دهاألها له  شأنه: ل ه وي آل هل 5ابألم ِّي ه{جابألبرنأ:  ِت  وهن س د ا وهَمه رهايه وهَمههاِت  َ    162{ جابنندات: ل ل  ين ّ  صهاله

 فدلى ابدا  ص  جير  نرعه ة  شآابحب ابألشرك صو ابألعدلق حلبر   تداى صو لصم ابألمنرا يف يته يىت يدال اآابحله.
إَّّناا ابنعاااال  جألنِّ رّااإ  وينَّّنااا ف " :هت صيآابألااه ألعداآ  صلآابألااه وصفداألاه ون, اتااه ة رحلاأ ألااه ينى  وعلراه ص  يسعضعار نرااأ ابألع ارب ينى   تداااى يف مرا

َّ  ورسآأل ه  وة  كانام هترت اه  ينى  نراا يصارب ما صو َّ  ورسآأل ه  فهمترت ه  ينى اب ٍٍ ين دض ماا فهمترت اه   أل دلِّ  ابةرٍئ ةا نآى فا  كانم هترت ه  ينى اب ابةارص
ه ألاافألك هداال اباةااات ابألبذاااري هاافاب ابدااميأل هااآ ابدااميأل ابنول يف صااضرضهه وكأنااه ي ااآل ألااك: لباال ص  ج ةع,ااق علرااه   "هاااهره ينألر ااه  ينى ةااا 

 علرك إب ال  ابألنرأ فره!! ت مت على عالٍ 
اّلةه: " ين ّ  صه وابعلة صنك ألاآ لصامإ حلدالاك هللاار   يابط عالاكه   َّ  عهلهر اه  وهسه ار ك  كااا لاال رساآل   صهاّلى اب َ  عهلهار د ة  ابألشِّ  اا َه ةهاا صه ه اآه   

اابهر   هص  َّ   .ابن  اابهر  ايه رهس ااآله اب هص  اار ك  ابن  اااي  ة   هابألاارِّ ايه    :لهاااله  ؟لهاااأل آاب وهةهااا ابألشِّ  َ يه ابألنّااا     هع اه ااّل يه ااة  ياهااآ ته ابأل   رهاةهااأ  ين  هاب ه اا َّ  عهااَّ وههه ب ااآاب ين ىه  :ياه  ااآل  اب اب  هه
ااع   ااَهاب  ؟!." جصااضضه ابنألبااائ يف ابألسلساالأ ابألصااضرضأابألّااف ي ه ك نا  اال   ه اام و ه ع ن اامهه ة  هه نا رها فهااان   ر واب هه اِّ  .ة  تا اارهاب  و ه يف  ابألاامي

 ه وعهاا   صه   ص ةهاةهااأه ابأل بهاااه ل 
َّ  عهلهر ه  وهسهّلةه فاه هاله : لهاله  ِّ  صهّلى اب ره ةهاألهه  صهرهصهي مه رهه ال  هللاهَه  :هها ه رهه ٌل ين ىه ابألّنب  ره وهابألفِّ ك  هه  اّلةه  ؟اب ياهل عها س  ابن  َّ  عهلهر اه  وهسه َّ  صهاّلى اب  :فاه هاله رهس آل  اب

َّ  عهلهر ه  وهسهّلةه اله شها  ه ألهه   هاله شها  ه ألهه   َّ  صهّلى اب ثه ةهرابٍإ ياه  آل  ألهه  رهس آل  اب ّ لهاله  هفهأهعها ههها اهاله َّه  :ُث  اا ه ألهاه   ين ّ  اب ال  ين اّل ةهاا كه ا   ابأل دهاه بهل  ة  اله ياه  
م ه   ص ا وهابحلا ع ب اه حل ه  وهه 

 .ج صضضه ابنألبائ يف ابألسلسلأ ابألصضرضأ " هاأل 
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: حيداى تؤيام هافاب ابألداالت لصاأ مرلاأ عا  ين اال  ابألداال ه إب ال   ر ة  لنوار فره راي !! وصساآ  ألداة وابيماب   يننك ألآ صن, م  يناراب  
مللآك صراب  ص  يبين ةستماب يف ةمينعه وصةار ص  ال يشاارك صيام يف حلناا  هافاب ابملساتم ال جملاال وال حلبر ...يراأل يريام ص  يداآ  ة  اب ادص  ةل  

  يف حلنااا  ابملسااتم وو ااهت ياام يف  ألااك ه وفدااال    ابألباامصيساااعم  ص ه وياافر وصناافر ةاا  م ةاا  ةاألااه ف ااط  و  ةساااعمٍ ةاا  صياامهاافاب ابملساات
َل ة  ابألساا  فاس  ابسة ابمللك ع  ابملساتم وكعاب ابساة ه ويف ألرلأ ة  ابأللرااب ه علره ه ابةارصٍيل رصى ابمللك يف ابملنات كأ  ةلدا ة  ابملالحدأ ن

َوعاا وصرسال هناآ    ةااعابل ه فافهبآاب ورهداآاب ولااألآاب نداة اب اك ين ارو  هال اب اه ةااعابل علاى ابملساتمفلاا ابسعر ظ ابمللك ة  ابألنآت ابسعر ظ ة,
َل  اه رصى ةلدلأ ابألثانرأ رصى ابمللك ن,س ابألرؤايه ويف ابأللرباث صيالت ياشرعه هف  صه ولال أله ةآهآ اب وةدعآج على ابملستم ةا  ابملالحداأ ينا

ه ويف ابألصابا  ابساعر ظ ابمللاك وصرسال هناآ   يعأكامو  هال ةااعابل علاى ابملساتم ابةارصٍة  ابألساا  ميس  ابسة ابمللك ع  ابملستم ويدعب ابساة 
اناام ابأللرلااأ ابألثاألثااأ ه فلاااا كه ةاااعابل ةآهااآ اب علااى ابملسااتمه تدتااب ابمللااك وهللاعاابص  اب اا ااه ةآهااآ اب علااى ابملسااتم؟  هبااآاب ورهدااآاب وص اا و  

صةاار إبيعااار هااف  ابملاارصٍ ه فضعاارإ و ه رصٍ ابألااي يدعااب اب مااا علااى ابملسااتمه فلاااا لااات ابمللااك ةاا  ابألنااآت لااات ولاام ي,ااظ ابسااة ابملااتدااررإ ابألاارؤاي
ي يباا ؟ لاألاام اي صيمااا ابمللااك صه ابةاارصٍ عتااآع وف ااٍر وكبااٍر يف ف ااٍر تاارتدسه فسااأيا هاال ساااعمإ يف حلنااا  ابملسااتم ابألااف ابرصٍ عتااآع ملااوكاناام اب

ه ف اال ياا صساأألك جه ةاا اب صاندم يف حلناا  ابملساتم؟ لاألام ك تنمى ع  ص  يساعم صيم يف حلنا  ه فال ميدنين ص  صعصاركابألس  ولم  دع
؟! لاألاام ينال صنااين ةااررإ  ابإ يااآت ةاا  هانااب  : ندااة ينال ةااا ابلااكه لااال ابملُث ساادعم ؛لااط يف حلنااا  هاافاب ابملسااتم ينال رياو  ةااا عالاام شاا

ه وهافاب يف ابنرض وجأل ارب ةناه ساول حلاه ةاا ابملستم فإ اب صيم ابألموابب ابألي حتال ابن شاب وص وابإ ابألبناا  أللاساتم ةرحلاآب حببال ينى وتام 
ل ابملاا  ةناه فشارب ةا  رحلام ساوه حللغ ةنه ةبلغ شميم ف اام ولرب فال يسعورهت حلسبب ابدبل وابألدوسي رتب ة  ابملا  ألرش ص ابدرآاب  يريم 

ه وصه عالام عالاا ألر اال ةساتم ابمللاك فلاة ي بال ي هفاب ألآهه   ف بال   ةناك  . ف ال ابمللك: صيررره...عالابملا ه هفاب و  ابألفي صندم
   ةين؟!!! فأةر ابمللك مبس  اب ه وص  يدعب ابسة ابملرصٍ ابألدتآع على هفاب ابملستم!!!!

ةنصاآر حلرنك وحلل ابألنوق حلشما ٍ ص  ال ينأله ينال   عنم ابملاآإه وصساآ  ألداة لصاأ عا   ألاك: روى ص   حلل ين  عمت ين ال  ابألدال ه حيآل
 حل  عاار رمحه   لاال: كاا  يل صاميق ةساَر علاى ن,ساه ُث نبه وكنام صراب  كثار ابألدباا ٍ وابألعمتام ف, متاه صاية ااه ف رال يل: هاآ ةاريي.

ه فاساعأ نم يله ُث   لام فآهمتاه يف وساط ابألامابره وهاآ ةعاوتهت علاى فأترم ينى  ابر  فذرهم ينّى ابحلنعه ف األم: ةا  تريا م؟ للام: فااله 
فرابشهه ولم ابسآ  وهمهه وص رفم عرنا ه وهللال م ش,عا ه ف لم أله وصه  احف ةنه: اي ص اا صكثار ةا  لاآل ال ينألاه ينال   ف,اع  عرنراه فن ار 

َر ابه وهللاشااا علراهه ف لاام ألااه  نر اا: اي ص ااا صكثار ةاا  لااآل ال ين ألاه ينال  ه ُث  ألث اااه ف,اع  عرنرااه ولااال: اي ص اا ةنصااآره هاف  كلاااأ لاام ينيل شا
 ُث للم أله: اي ص اه صي  تلك ابألصالٍ وابألصرات وابألعمتم وابأل رات؟ يرل حلرين وحلرنما ف لم: ال يآل وال لٍآ ينال جه ابألدلا ابألد رة.

عاين وص  كار حلاهه وكنام صفدال  ألاك راي  أللناا ه فاإ اب  لاآإ ينى ف ال: كا   ألك ألبر  ه وكانم تآحلي كا حلأه ينَّنا كنم صفدل  ألاك ألر اال  
ن,سااا صهللال اام ابألباااب وصر راام ابألسااعآره وشاارحلم ابراااآره وجرعإ ر  جملداصاااه و ةاام علااى  ألااك ةاامٍ فأصاااحلين ابملاارضه وصشاارفم علااى 

 صترك ألدة ابألعدلرق على هاتل ابأل صعل!!!! ابيالك.
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فاألعآحلاأ ررياق ابمل,لضال  ؛ص  يبا ر ينى ابألعآحلأ ابألنصآ  ةا  مراهت ابألافنآب وابملداصاا ةا  تارك ابألآابهبااإ صو ابرتدااب أللاض اآرابإفدلى ابدا  
َي ه ميااأ علااى عاامت ابألدااآ ٍ ينألرمااا وين  كااا  عناام   وساابرل ابأل,اااح وي ر ااأ ابألعآحلااأ ابالااالل عاا  ابألاافنآب وتركمااا وابألناامت علااى ةااا ةعااى ةنمااا وابألد
َّ  عهن اه  لهااله ف ه  ن,اس صو ةاال صو عارض ر هاا ينألارمة صو حتللماة ةنماا لبال سا,ر أللنا  ة امل ة ااه اب َّ  صهاّلى  :دها   صه   ه رهيا ارهٍه ره   لهااله رهس اآل  اب
َّ  عهلهر ه  وهسهّلةه  ن اه   :"اب ّلل اه  ة  ٍ  فاهل راهعهضه اه  صهو  شهاا  ا   ع ر    ره  ة  ه   اةٌ  ابأل راهاآ ته لاهب اله صه   اله يهد اآ ه ةه   كهانهم  ألهه  ةه  لهاهٌأ ن  اٌل  ؛  ينهااٌر وهاله   ر هه اا ه ألهاه  عهاه ين    كه

االه  ب ه  فهض ا  اارِّ يهاإ  صهاااي  اا   سه اافه ة  اانهاٌإ ص    ع ااه  وهين    مله  تهد اا   ألهااه  يهسه ر  ةه  لهاه ن ااه  حل  هاام  اافه ة  فاألآابهااب علااى ابألدباام ص  ج ابألبذاااري ؛ " عهلهر ااه   صهاااأل ٌ  ص   
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وكة ةا  يننساا  يدام ن,ساه ه ويولب ة  رحله ةب,رته وص  يبا ر جألعآحلأ ةنه فإنه ال يمري ةىت حيعر  ابنهل وةىت ي,تأ  ابملآإ يدرَت حلفنبه
َل حلااه هااا ت ابأللاافابإ وة,اار  اب ااعاااإ فل ااا   تداااى حلاافنآب وهااآ ةصاار علرمااا وابنع اال ينى اب  ااٍر ةااث ال   جألعآحلااأ فاااا عابل يؤ رهااا يااىت ناا

 وابألدرا  جه. جألفنآب ياةال  ألألوعابر
حلداااي ين  ابداااج فرصاااأ ع رااااأ يااامت ابألااافنآب واب  ته وصساااآ  ألداااة لصاااأ يف ياااميأل تؤيااام هااافاب ابألداااالته ياااّمث ابألدااارابت :  تاااا صيماااا ابد

ابر  لاحللابألصضاحلأ  اه  ين ىه اب   امه مه اّآله وهه  اآ إ  فاهبهدهاى رهاآ يال  وهيه ارهالهأ  ابأل اه ارهو حل ا ه ابأل دهاا   وهه اآه يف  س  ايه صهحلاهعهاا   صهةهاا  :فهتهدهاله ابحلا ن اه  ياه  اآل   ؛: يهعهار هه عها 
اب اافه ااّلةه حل ده َّ  صهااّلى ابألّلمااة عهلهر ااه  وهسه اب ؟!!حلهّشاارهكه رهس ااآل  اب اافه ااّلةه حل ده َّ  صهااّلى ابألّلمااة عهلهر ااه  وهسه ااه  فاه هاااله  :لهاااله  ؟!!صهةهااا حلهّشاارهكه رهس ااآل  اب م  ين ّ   :فهأهلا بهااله حل آهه 

َّ  صهف عهااله ةهااا ن   اب رهس ااآل  اب َّ  وهصهّ  َم هّااام  ٍ  صه   ال ين ألهااهه ين ال اب اامها ه َّ   ؛د اامي شه ااّم حلا ب ع ااا أل رهس ااآل  اب ااٌم صهشه ين ئِّ  ك ن اام  عهلهااى صهر بهاااٍ  اهااالٍث أله هاام  رهصهيا ع ااين  وهةهااا صهيه
ااّب ين يلهّ صه   صهك ااآ ه  ااينِّ  وهال صهيه ااّلةه ة  ن ااه  فاه هعاهل ع ااه  صهااّلى ابألّلمااة عهلهر ااه  وهسه دهن م  ة  ااعها  اال  ابألنّااار   ؛ لهاام  ابس  اا   صهه  فاهلهّاااا  ؛فاهلهااآ  ة اامي عهلهااى ت ل ااكه ابد هااال  ألهد ن اام  ة 

اّلةه فاه  ل ام   ّ صهاّلى ابألّلماة عهلهر ااه  وهسه االته يف  لاهل اب  صهتاهر اام  ابألنّاب  َّ  اباس  ي د اكه فاهبه  :ههدهاله اب فاه هبهع ام  يهام ي لهااله ةهااا  :سهاطه ميه رنهاه  لهاااله ابحل س اط  ميه رنهااكه فهأل  جه
ار و ارته به  :لهااله لا ل ام   ؟!ألهكه ايه عها  ارته ب  مب هاا هاب .صهره  إ  صه   صهش  لهاه  ه  :لهااله  .صه   يا ب ,هاره يل   :لا ل ام   ؟لهااله تهش  اا ه لاهبا  ام ت  ةهاا كه ته ياهم  االه امه صهّ  ابا  س  صهةهاا عهل ا 
رهٍه  ه   لهاه  وهصهّ  ابي  ت  اا ه لاهبا  ام ت  ةهاا كه اا وهصهّ  ابد هاّج ياهم  اّل  هم ت  ةها كها ه لاهب ل مه اّلةه ه وهال صههه َّ  صهاّلى ابألّلماة عهلهر اه  وهسه ا   رهس اآل  اب اّب ين يلهّ ة  اٌم صهيه اا ه صهيه وهةهاا كه

ن ه  ين ه الال   ن ه  وهةها ك ن م  ص ر رق  صه   صهة أل عهر ينهّ ة  ن اه  وهألهاآ  ة امي عهلهاى ت ل اكه يف  عهر ين  ة  األ عهر اينهّ ة  ا,هه  ةهاا صهره  ام  نئِّ  مله  صهك ا   صهة  ألهه  وهألهاآ  س اي ل م  صه   صهص 
اال  اب  هنّااأ   اا   صهه  ااآ إ  صه   صهك ااآ ه ة  ااا فهااإ  هاب صههه ة اامي فهاااله ته  هابد هااال  ألهرههه ااايل  ف رمه اارها ه ةهااا صه  ر ي ةهااا يه ّ وهأل رنهااا صهش  ع ا ااآئ  ُث  ٌر فهااإ  هاب  هفاهنا  ااٌأ وهاله هه ح ضه ااضهب ين  هه ص 

ااىّت صه  اااا يه ااة  ده ا مه َ وٌر وهيا   سه اا اار  هه ره ةهاااا تا ن ضه ااآ له لهاا   ي لهاام  اااآاب يه ّ صهل را  ااَنا ُث  ااهت  حل ااه  ر س اااله ره ِّ  فهش اانيآاب عهلهااّا ابألاارتيهاببه شه ااعهأ ن سه حل د ااة  وهصهن   اااره ةهااا هاب ص رهابه  س 
 ة  هف  ابأل صأ نسع,رم ه " صةا علام ص  ابدج يممت ةا كا  لبله " سلة[".]ص رهه ة
اا  كاال ابألاافنآب واب  ته كبر هااا وصاابر هاه هلرل مااا و فدلااى ابدااا    ر هاااه وعلرااه ص  يااؤ ِّ يه ابد ااآ ه ابألااي يص  يعااآب لب االه ابألاافهاب ينى ابدااج ة 

اااايهضهأ ه حلرنااااا ي اااآ    ةبنراااٌأ علاااى علراااه جألعّااااات وابألداااااله وااصاااأ تلاااك ابد اااآ  ابملعدل اااأ جرلاااقه ن  شه
  ي اااآ  ابألدباااا  ةبنراااٌأ علاااى ابمل

َته على صالِّ يدآ ه ينألرما حلدم ابداجِّه وينالِّ  صصاب  ابداجي ة ا   ابملساَمأه فدلره ص  يؤ ِّ يه ابد آ ه وي  لهته ع  ابألفنآبه وابنهةي ة   هفاب ص  يهد  م ابألد
اا ه ابروااأ ابألدبااره وابألاا آهة ابرواار ص   ي اا ِّ ابدااا ي ص ِّ ابدااّج يماامت  ةااا لبلااه ةاا  ابألاافنآب كلِّ ماااه وفرااه ت ب,اار كاال ابألو ااآ  ال ةاا  ابألدبااا ابإه فها 

مااه هاف   وريأه ولم صمهت ابألدلاا   على ص ِّ ابنيا يأله ابألشاري,أ ابألاي تبالِّ  ص ِّ ابداا ِّ يداآ  ة ا  ابداجِّ كراآت وألمتاه صةاهه ولام هللا ,ارإ  نآحل اه كلي 
 علراه وسالة هاا ابألافنآب  ابألاي حلال ابألدبام ورحلِّ اه يصاراب ه صةِّاا ابألافنآب  ابألاي حلرناه وحلال ابرلاقه وابد ااآ   ابألافنآب  ابألاي صشاار ينألرماا ابألنابي صالى  

فاألااافنآب االااااأ ؛  ناااب ال ي ب,اااره وهاااآ  هابألاااي يف  ةعاااهه وابألآابهبااااإ  ابألاااي لّصااار يف ص ابحماااا هاااف  ال تهسااا ط  وال ت ب,ااار ينال جن اب  صو ابملسااااَمأ
كاا  حلال ابألدبام وابرلاقه و ناب ي ب,اره وهاآ ةاا كاا  حلال ابألدبام ورحلاهه صي ص  مراهت ابنيا ياأل ابألاي صشاارإ ابألشركه و نب ال ي رتكه وهآ ةاا  

ن اب  ص  ابدا  يدآ  ة   نآحله كرآت وألمته صةهه ابألافنآب يصاراب  فرااا حلرناه وحلال   تدااى صةاا ابألاي فرااا حلرناه وحلال ابرلاق هاف  ال تب,ار ينال ج
ااّلةه: "ابأل يل ااة  اهالاهااٌأه فه  ل ااٌة ال ياهب , اادهاا   صهنهااس  حل اا   ةه ه فصو ابملساااَمأ : لهاااله رهس ااآل     صهااّلى   عهلهر ااه  وهسه اااه   عهن ااه ه لهاااله ر     ه وهظ ل ااٌة األ ااٍك ره  

ه لهاااله  : لينّ   اار ك  اار كه أله  ل ااٌة عه  اارٌة{ وهصهّةااا ابأل يل ااة  ابألّااف ي ياهب , اار    فه  ل ااة  ابألد باااه   ياهب , اار   ه وهظ ل ااٌة ال يهرت  ك ااه ه فهأهةااا ابأل يل ااة  ابألّااف ي ال ياهب , اار      فهاألشِّ  ابألشِّ 
ه رهإِّ  ااة   ااناهم ة  وهحلهاال  ااا حلاهرا  اام ة  ف راه اا    هصهنا , سه اام ة  ة  حلِّ ر  أل باهد ع  ااىّت ي اامه اام ة  حلاهد ع ااا يه ج ابألصااضرضأ حلاهد ااٍي"وهصهّةااا ابأل يل ااة  ابألّااف ي ال يهرت  ك ااه    فه  ل ااة  ابأل د بهااا   حلاهد ع 

 ألألألبائ 
 حتري املال احلالل الوصية الثالثة: 

َّه رهرِّ ااٌب اله     فدلااى ابدااا  ص  ينعذااب دتااه وعارتااه ن, ااأ رربااأ ةاا  ةااال يااالل ملااا صاا  عاا  ابألنااب صاالى   علرااه وساالة صنااه لااال: " ين ّ  اب
بهل  ين اّل رهرِّ ب ا"]ةسلة عه   صه   ه رهيا رهٍه[  ياه  
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اره ه ابد هاا ي يهاَهاا حل ناه,ه هاٍأ رهرِّ بهاوعه   صه    اّلةه:" ين  هاب  ه َّ  عهلهر ه  وهسه َّ  صهّلى اب : لهاله رهس آل  اب لهاه  يفه ابأل بهار ع  ه رهيا رهٍهه لهاله  -ركااب ابألمابحلاأ  -ٍأه وهوه هاهته ر ه 
ه هه هاب   ة نهاٍ  يف  ابألّساها  : ألهباّ  اره ه فاهنها هى: ألهبّار كه ابألّلم ّة ألهبّار كه لهع كه يهالهٌله وهيهتيكه ةها   وٌر هللاهار   ةهاأ ع وٍره وهين  هاب  ه ه عهاب  كه يهالهٌله وهرهابي  ي كه ر كه وهسهد مه

ه هه هاب   ة نهااا ٍ  ااّة ألهبّار ااكه لهااه  يفه ابأل بهاار ع  فنااا ى: فاهنهااا هى: ألهبّار ااكه ابألّلم  ألنّا,ه هااأ  ابر هب رثهااأ ه فاهآه هااهته ر ه  اارهابٌته يف  ابألّساااها  :  ج  ه عهاب  كه يه ي كه ااد مه اله ألهبّار ااكه وهاله سه
ا ه ابألدباا ابإ ابملاألراأ ابألاي تساعآهب ينن,اا ه ابملااله فاال  وناه,ه هع كه يهرهابٌته وهيهتيكه ةهأ ع وٌر هللاهر   ة وٍر"] ابألو ابئ حلسانم  ادرف[ ه وةاا  ابت ابداج ة 

 ربا  ويالال .حلم يف ابملال ابألفي سرن, ه ابدا ي يف هف  ابأل,ريعأ ص   يدآ  ةاال  ر
ين  حتري ابدالل أله أتار على ن,سك ومرهت هآابريكه لال سمل ر ا   عناه: ةا  صكال ابدارابت عصام هآابرياه شاا  صت صأه علاة صو مل 
يدلة؛ وة  كانم رداعه يالال  صراععه هآابريه ووف م أللذرابإ. ولال حلدي ابألسلف: ين  صول أل اأ أيكلما ابألدبم ة  يالل يب,ار ألاه ةاا 

 آحلهه وة  صلات ن,سه ة ات  ل يف رلب ابدالل تسالوم عنه  نآحله كعسالط ور  ابألشتر.سلف ة   ن
 كة ة  صهٍ  رداةمة يرابت وشرابإة يرابت وألباسمة يرابته وةهت  ألك نب   علرمة.

أ ةاهت ص  يف صه شااب عشام يرااٍ ةرتفا جي اآل ابألشااب: ع  صكل ابدرابت على يام صيام صحلناحماا كاةلأ ٍ تآحلأ صسر ع  لصه ةؤار  صسآ  ألدة 
صياام ابنيرااا  ابألرابلرااأ جأل اااهٍر وكااا  ابرااار ي اامت علااى ابملاحاامٍ حلصااآٍر ربردرااأ..وكنم صعااَر ناةااا  ص    اال وابألاامي كلااه ةاا  ابداارابت و اصااأ 
َل وابألشارم يعضامث فاأعتبين   ابألرج.. وكا  جبآابر حلرعنا ةساتم كبار فراه شارم يسااىجينحلرابهرة  ويف ياآت ةا  ابنايت كنام هاألساا  يف شارفأ ابملنا

ألم ة  ابألشرفأ و هبم ينى ابملستم نهم ن,سا كأنين لم ابنسلذم ة  كل شا ه الةههك  وصصبضم شريا  ح ر.  فن
جصميا هسام نبام ةا  يارابت فاألناار صوى حلاااه  فآهامإ ن,ساا ال صريام ص  ص  ال  كا  ابألشرم يعضمث ع  لآل ابألرسآل صلى   علره وسلة

 صكااال شاااريا  وصهلاااس حلدراااماب  عااا  صسااارِت وص اااهت صةااااةا لوداااأ ةااا  اب ااا  صتداااام صاّل صااارإ ص  ااال وص ااار  و  ابألبرااامه وال ص  حكااال ةناااه شاااريا ه
وحلديجابأل,الفل  وصسرِت صةاةما كل ةا تشعمره ابألن,س ة  ابألودات. كاا إ صةاا ناآإ  ِّاا ةا  صهلاا تريامئ ص  حكال ةدماة وألداين رفعام 

َةم جألصالٍوصفماعما ص  ةال ص  يرابت وصهنة أيكلآ  يرابةا  ويشرحلآ  يرابةا  فانعام صةا ين صةاا ص   ؛وحلدمها ابنعاام ينألرناا ص اي ؛ىِّ وابألع
ف اام صصاار علااى فدلااه عنااا اب  وابسااعدباراب . كناام صتداةاال ةااهت ص    ب وابياارتابت ولااام صه وصةااا وص ااي كاال ةنااا جيعماام يف ابألمعااااا  ن  كناام 

ابنايت ابسااعر  م نهاام ص  لاام  لاا  ةاا   صلااآت ابأللراال فااأ هت يرااب صةااا وص ااي وتعاارعماا ينى   ص  يماامي وابألاامي. ويف صاابا  يااآت ةاا  
كل ابرااآر ابألاي يف ابألبرام ُث ص اف يبداا حلداا   شاميماب  ويعااين ينى صامر  وي اآل: ساَآ ص لا  ةا  كال شاا  يبعاب  .. وملاا ياا  

وه  ولام ابألصااالٍ ص افإ وابألاامي و هبناا ينى ابملسااتم وصاار يساااهت  وااب ابألشارمه وابدااام ه  لا  ةاا  ابألارج وةاا  ابرااآر وابصااب  حلرعنااا
 ابدام َملآ اب  جألواعااااإ.. 

صيمااا ابداااا : ين  تدتلااك جبااااهت ابملاااال عاا  ررياااق ابداارابت كاااا  ساااببا  يف ةنااهت ابداااالل ةاا  ابألآصاااآل ينألراااكه فااا  ابساااعدتل ابألاارع ه جدااارابت ة ن اااهت 
 ابدالل.

الة اا  ابحلعاه ياىت يصالاه رابحدأ تؤيم هفاب ابألدالت: ر و ي ع  علاا ر اا   عناه صناه   ال ةساتم ابألدآفاأ فاأعوى هللاص رى صسآ  ألدة لصأ 
ه فأرسل رهاال ألرشارتي ألاه  واة اا حلاميناره فاشارتى  فلاا فرغ ة  صالته ص ر   ينار اب ألردوره ابألبالته فآهم  لم ص ف  وات ابألمابحلأ وابنصَر

ف ااال علااا  ألااه ابرواااته ُث صتااى فلاااا رح  علااا ر ااا   عنااهه لااال ساابضا   ! يننااه  وااات  ابحلاايه ف ااال ابألرهاال: ابشاارتيعه ةاا  هللاااالت حلااميناره
 !ر ا   عنه: سبضا   ! صر إ ص  صعوه يناي  يالاله فأأ ينال ص  أي ف  يرابةا!

:" ين ّ  ابألااريو ه ابأل  اام  ه ناه,هااأله يف رهو ع ااا : صّ  لااال هاافاب ياافكرئ حبااميأل عباام  حلاا  ةساادآ  ر ااا   عنااه ص  رسااآل   صاالى   علرااه وساالة
ا له  اعهد  اا  ناه, س ا ال نه آإ  يىت تهس  اع ب وها   ابألارِّ ع    ص   تهو ل ب اآ   مب هدهاص  لهاّند ة  ابس     ه فاإّ   ه ال ر ع لهماا ه فهااتّا  آاب  ه و صهم  لاآاب يف ابألوهلهاب  ه و ال حيه ا 
رهك  ةا عنمه   ين اّل حل وهاعهع ه"  ابنألبائ [ -] ابألسلسلأ ابألصضرضأ  ي م 
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وألدنه تدتله حلورياق  ابداللوألدنه تدتله حلوريق ابدرابت!! وابملرتشا رعله كا  سرأتره ع  رريق  ر  رعله كا  سرأتره ع  رريق ابداللفاألسا
وألدنااه تدتلااه حلوريااق ابداارابت!! ولااس علااى  ألااك كاال راار  ابألدسااب  ابداااللابداارابت!! وابألباااا يف ابألبرااهت وابألشااراب  رعلااه كااا  ساارأتره عاا  رريااق 

 ابحملرةأ وابملنعشٍر يف ابجملعاهت!!
 قبل أن حتجواالوصية الرابعة: تفقهوا 

فر  ابدااو  ؛فدلاى ابداا  ص  حيار  علااى ابألع, اه يف صةاآر ابداج يااىت يدبام   علاى حلصاٍرهاف  ابألدلااأ لاياا عااار حلا  ابروااب ر اا   عنااهه 
ف ام يآلداه هافاب يف ابا االل جنركاا  صو ابرتدااب حلداي ابحمل اآرابإ صو ابألان    ؛كل ابدفر ص  يؤ ي ةناساك ابداج علاى همال ةناه حلافألك

ه وحلافألك لام  ارِّهت فرصاأ فيف ابأل رات  ريامٍ مبناسك ابدجه ين  فاهدهله  ألك فاه هم  صهحل وهاله يّتاهه صو ألهَ ةاه ابألامت ه صو صساا ه صو لّصاره صو تاركه ابنهو ىه
 الال تعدرِّره فرصأ ملب,ٍر  نبهه وابسعض اله هنِّأه رحلهه كلي هفاب حلسبب  اب مل ابألفي هآ صعمى صعماب   ابانساا ه فا اهال  ي,دال يف ن,ساه ةاا 

ا  صهأل اف  عاحلاٍمه و  للراٌل ة ا ه يسعورهت ص  ي,دله عموي  حلهه ألفألك ن آل: صيما ابدتِّا   ت,ّ مآاب لبل ص  حتتِّاآابه فدااملٌ وابيام صشامي علاى ابألشاروا  ة 
ا ه ابألدباا ٍ؛ وكااا ص  ابنع اار ابألصاالٍ يا دهامِّ ةا  ابألصاالٍه كافألك اباعاماب   ابأل, مااِّ أللضاجِّ فماآ ة ا ه ابداجِّ  ه فداة ة ا  ياا ِّ ابأل, ه   ٌر ة  ه كثٍر ة 

له ابألع, يهه لاهب له ابدجه وعا  ة  ه ابدجِّه ومل يوف رآابَ ابألارك ه فبوال يتياهه وكاة ة ا  ياا ِّ ابهعااع ابملر ااإه ابملدااّئ هللااره َما َةاه ابألامته ص   ر ت فل
س  صندا .  وكة ة   يا ِّ ولهت يف َم آرابإ ابايرابته وهآ حيسب  صنه حي 

شااى  علرااه ةاا  ولآعااه يف يباحاال ابألشااروا ه وتدااآ  عبا تااه ة بآألااأ نهنااا ةدعالااأ ابألشااروب وابنركااا ه وينال  فاألاافي يدباام   علااى علااة ال   
ص  عاحلااماب  ةاا  حلاااين  -يف اباساارابحلراإ -كاناام جرلااأه وصسااآ  ألدااة لصااأ تباال حلوااال  عبااا ٍ اب اهااال ةااهت ابهعمااا   يف ابألدبااا ٍه ف اام روي

آت  ااار  كدا تاااه ألداااا يعتاااآل ةعاااأةال  يف ةلداااآإ   تداااايل ه وحلرنااااا هاااآ ينسااارابحرل كاااا  يدبااام   تداااايل يف صاااآةدأ فاااآ  اب باااله و ابإ يااا
يعتآل رصي يف رري ه هثأ ح ةا تنبدأل ةنما رابحضأ كريمأه فاال ابألدبام وصعارض حلآهماه ألع,اا ي شاة ابألرابحضاأ ابألدريماأه عنام  ألاك ظمار ألاه 

ابألداحلاام: مله ؟ لااال : ننااك صحلراام ص  تشااة  ابألشااروا  يف صااآٍر رهاال ةاا  ابألصااادل ابألناصااضل ولااال ألااه: أل اام تبذاارإ يسااناتك. ف ااال ألااه
َ  وابنمل لال أله ابألشروا  ةش, ا : ين اب صر إ ص  يب,ر ألاك   هافاب ابألافنب جياب ص   رابحضأ ح ةا ةثلك ه وعنمةا ظمر علا وهه ابألداحلم ابد

 حلاه ساعل عاةاا  ؛ وهاآ ياةاال تصاوا  فاأراب  هبلراا  وتدل اه يف رلبعاك وتدبام   حلاه راآابل يراتاكه ون,اف ابألداحلام وابصاوا  ابأل,اأر وظال يدبام  
 ار ةا  عباا ٍ ساعل  –صو  لاس علاة  –هف  ابألنتاسأ يىت ةاإ فبولم عبا تهه ألفألك لال ابألنب صلى   علره وسلة : " ةسأألأ علة 

ت باال ينال سانأ" ج رواب  ابألااميلاا يف ابأل,ار و   ه فاسااأألأ ابألدلاة ابألااي هملماا هاافاب ابألداحلام ةاا  شاروب صااضأ ابألصاالٍ ابألااي ال تصا  ابألصااالٍ وال 
 إا؛ وها رماٍر ابألبم  وابألثآب وابملدا  ه وهفاب ابألداحلم جبمله إف  ابملسأألأ ظل ةدل ا  ابألنتاسأ يف رلبعاه وهاآ يصالا إاا ساعل عاةاا ه فدراف
تص  هف  ابألصالٍ ةهت ابألنتاساإ ؟!! فبولم صالٍ سعل عاةا  جبمل ةسأألأ علة وابيمٍه فاا جألك ألاآ كاا  هااهال  مبسااحل ابأل, اه كلمااه 

 كا  ابألدلة صوى ة  ابألدبا ٍ.  ألفألك
وَماا ي,رام يف  ألاك ابسعصاضاب حلداي ابألدعربااإ فدلرك ص ا ابدا  ص  تعدلة ف ه ابدج وال ت امت علاى نساك ياىت تدلاة يدااه وشارورهه 
 ابألنافدأه وصشررأ ابألعسترل ابمل,رمٍ وهللار ا  ة  ص وابإ ابألعدلة ابألي تدرنه يف تدلة ةناسده.

 اخلالفات واخلصومات غل واحلسد و الوصية اخلامسة: طهارة القلب من ال
 وعمت لبآل ابدسناإ.سبٌب ألرفهت ابألرمحاإ ن   ألك  ؛ابرالفاإ وابرصآةاإفدلرك ص ا ابدا  حلوماٍر ابأل لب ة  ابألبل وابدسم و 

ااّلةه ةداشاار ابدتااا : ينّ  ساانأه ابألنااب  َّ  عهلهر ااه  وهسه الةعما ةاا  ابألباالِّ  وابألشااضنا  عاااةرٌٍ جألنصااآ  ابملؤكِّ اامٍ علااى ص رااأ رمااارٍ  ابأل لااآب وسااصهااّلى اب
وابألببعا ه ي سأل علره ابألصالٍ وابألسالت: صيي ابألنا  صفعل؟ فر آل: جكلِّ ُماآت ابأل لب صمو  ابأللسا  ه فر ال أله: صمو  ابأللساا  ندرفاهه 

اّلةه فاا ُمااآت ابأل لاب؟ فر اآل  َّ  عهلهر اه  وهسه جرواب  ابحلا  ةاهاه إبسانا  صاضر   : جهاآ ابألعِّ اا ابألن ااه ال ينُث وال حلباا وال هللااّل وال يسام  صهاّلى اب
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ااّلةه وي ااآل  َّ  عهلهر ااه  وهسه صهااّلى : جال تباهللاعااآابه وال حتاسااموابه وال تاامابحلروابه وال ت اااردآابه وكآنااآاب عبااا ه   ين ااآابه   جةع,ااق علرااه ه حلاال يننااه صهااّلى اب
اااّلةه  َّ  عهلهر اااه  وهسه حلآاب  ج رواب  ةسااالة  وي اااآل علراااه ابألصاااالٍ وابألساااالت: جصال ص ااا كة ي اااآل:جال تااام  لآاب اب ناااأه ياااىت تؤةناااآابه وال تؤةناااآاب ياااىت حتاااااب

 فعله ة   رهأ ابألصارات وابألصاالٍ وابألصاملأ؟  لااألآاب: حللاىه لاال: جينصاال   ابإ ابألباله فاإ  فساا   ابإ ابألبال هاا ابداأل اأه ال صلاآل: حتلاق 
  ابألشدره وألد  حتلق ابألمي   جرواب  صحلآ  ابو  إبسنا  صضر .

ٍ  حل ا   ابألّصااة م  :" صيبي يف  : ول,م ةهت ن,س ا ول,اأ وأتاارإ كثاراب  يرنااا لارصإ ياميثا  عا  ألرلاأ ابأل امر يف صاضر  ابألبذااري. عا  ع بهاا ه
اا اا   ابأل ا س  ااى رهه اااله   ة  يه ر  فاهعهاله لهااأ  ابأل  هاام  ااره ه    اا    حل لهرا  ااّلةه  ه َّ  عهلهر ااه  وهسه َّ  صهااّلى اب : ين ئِّ   هره صهّ  رهس ااآله اب ر  وهين نّااه  ل ا له فاه هاااله لهااأ  ابأل  هاام  اا  هك ة  حل لهرا  اام  ن     ه 

اار  اب ألهد ااة  " للاام: رفداام صع ااة ألرلااأ حلساابب شااتاٍر وساابِّ و صاااٍت حلاال ر  ااى صه   يهد ااآ ه  ه ٌ  فاهر ف دهاام  وهعهسه ٌ  وهف اااله ااى ف اااله يه هلاال !!! فاااا تهاله
 جألدة حلآابلهت ابنةأ اب  ؟!!!!!

َّ  عهلهر اا ااّلةه يف صيا يااأل كثااٍر ص  ابألشااضنا  وابألببعااا  وابرصااات ساابب ملنااهت ابملب,ااٍر وابألرمحاااإ وابأل كاااإ ه فدهاا   ألاافألك ص اا ه ابألنااب صهااّلى اب ه  وهسه
اا نه  عه   صهحلا آهابب  اب  هّنأ  ياهآ ته ابال  :" تا ,  َّ  عهلهر ه  وهسهّلةه لهاله َّ  صهّلى اب ارس  فاهرا  صه   ه رهيا رهٍه صهّ  رهس آله اب ي ا ين اّل ل   وهياهآ ته ابر ها  ارا  َّ  شه ار ك  ج  ب ,هار  أل د الِّ  عهب اٍم اله ي ش 

ااىّت  ي    يه اافه ااوهل ضها صهن   اار واب هه ااىّت يهص  ي    يه اافه : صهن   اار واب هه نها   فاهرا  هااال  ااض  رااه  شه ه صه   نهااه  وهحلهاال  ااوهل ضها" رهه ااال  كهانهاام  حلاهرا  ااىّت يهص  ي    يه اافه ااوهل ضها صهن   اار واب هه  يهص 
 جةسلة 

َّ  عهلهر اه   َّ  صهاّلى اب ادهر يِّ  عها   رهس اآل  اب هش  اّلةه لهااله  وعها   صه   ة آسهاى ابن  لهاأ  ابألنِّ ص اف  ة ا   شهاد بها ه  :"وهسه َّه ألهرهوّل اهت  يف  ألهرا  ل   اه  ين اّل  ين ّ  اب راهت   ه فاهراهب , ار    ها 
ر ٍك صهو  ة شهاي  ٍ   ابنألبائ [ -] ابألسلسلأ ابألصضرضأ  "أل ا ش 

َّ  عهلهر ه  وهسهّلةه ص   ألك حيلاق ابدساناإ حلال ابألامي  كلاه ف اال:"  هّب ين ألهار د ة   هاب   ابن  ةهاة  لاهابا لهد ة  ابد ه  ااه ابد هاأل  هاأ  اله وحلل صهّلى اب
سهام  وهابأل باهب عهاا  ه ه 

ا حل رهام    اله  اىّت حتههااحليآاب صهفهااله ص ناهبِّ اي د ة  مب هاا يا ثاهبِّ ام   هابألد اة   صهل آل  حته ل ق  ابألّشدهره وهألهد    حته ل ق  ابألمِّ ي هه وهابأّلف ي ناه, س  ن اآاب يه ن اآاب وهاله تا ؤ ة  اىّت تا ؤ ة  تهام   ل آاب اب  هنّاأه يه
نهد ة  "] صضر  ابألرتهللارب وابألرتهرب  ته حلاهرا   ابنألبائ [ -ألهد ة  صهف ش آاب ابألّساله

:" اله حيه الي  فبا ر صنم جرر ين اب صعرض عنك ص آك وك  صنم ابن ر ه فده    اّلةه لهااله َّ  عهلهر اه  وهسه َّ  صهاّلى اب هن صهاار يِّ  صهّ  رهس اآله اب صه   صهيياآبه ابن 
اب وه هر    ها ابأّلف ي ياه  اب وهيا د ر ض  ههفه ث  ألهرهاٍل ياهل عه  رها   فاهرا د ر ض  ههفه "جةأل رهه ٍل صه   ياهم ت ره صه ها   فاهآ  ه اهاله ت  ألّساله ص  ج   ع,ق علره ب مه

ص ا ابدا : هف  رساألأ هاةأ صر إ ص  صحللبما ألك ص  تصول  ةهت صهلك وهرابنك لبل س,رك ينى ابنراب اا ابمل مساأه فاإئ ص شاى علراك 
 ص  تدلف ن,سك هسماي وةاألرا وتعضال كل هف  ابملشا ه ُث حتتب صعااألك حلسبب ابرالَ وابرصات.

 من النفقة ومتاع السفرالوصية السادسة: التزود 
ابن اااف  ه فمااافاب ةااا  جببباااا أللضاااا  ص  يدثااار ةااا  ابألن, اااأ وةعاااال ابألسااا,ر ويسعصاااضب فاااآ  ياهعاااه ابيعراراااا  ملاااا يدااارض ةااا  ابداهااااإين 

َو و ه   جنسباب يىت يف ص اب  ابألدبا ابإه وي  ة بلآ  على ةآسة ابدجه لاله ابحل   عباٍ  ر اا   عنمااا: كاا ه صهال  ابألارا   حيتاآ  وال يعا
:  وي آألآ ه: ي   ةعآكلآ هه اآهى{ ]ابألب اٍر اب   ابألعّا   ار ه ابألا َل   : لوهتاهَهّو  واب  فهإ ّ   ه [ه لاال ابألشارم 197فرهضتآ ه فرأتآ ه ةدأه فرسأألآ ه ابألنا ه فأن

َو  فرااه ابالسااعبنا  عاا  ابملذلااآلله وابألدااف عاا  صةااآابيةه  َو  ياافاب ابألساا,ر ابملباااركه فااإ  ابألعاا عباامابألرمح  ابألساادمي يف ت,ساار :" "صةاار تداااى جألعاا
اب  ابألافي ابملاراب  ةنااه ينلاةاأ ابألبنراأ حللباأ و ساؤ  ةعاااله ابال وابسعشارابفاه ويف اباكثاار ةناه ن,ااهت وينعاناأ أللاساافري ه وعاي ٍ لرحلاأ ألارب ابألداااملله وهافاب ابألا

اب  ابد ر ااا ابملسااعار ن,دااه ألصااايبهه يف  نرااا ه وص ااراب ه فمااآ عاب  ابألع ااآى ابألاافي هااآ عاب  ينى  ابر ابأل اارابره وهااآ ابملآصاال نكااال ألاافٍه  وصةااا ابألاا
اب ه فمااآ ابملن وااهت حلااه ابألاافي هااآ عر ااأ ألدال شااره وَمنااآل ةاا  ابألآصااآل ينى  ابر ابملع اال. فماافاب ةاام  وص هال نداارة  ابحااة صحلاامابه وةاا  تاارك هاافاب ابألا

: ص ار   صيام ه ينى ةداأه ةعاآكال  ال حياال  ةداه شاريا ؟ لاال: ال يدتب اين فاا  صيا ه أيكال ؟ ص.ه ه أللع آى."  وسأله رهاٌل صمحامه حلا ه ينباٍل ف االه
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: ي َ  ياىت ي دواآ ؟ ال ي دتباين هافابه مل يبلب اين ص  صياماب  ةا  صصاضاب  َمااٍم صالى لاله ه لاال: فاإ اب مل ي دواآ  صألارس يهعشار عآكل  فردوره ابألنا  
   علره وسلة وابألعاحلدله فدل هفابه وألد  يدال  ويولب  ويعضرى.

 الوصية السابعة: مراعاة فقه األولوايت يف احلج
داارابرابه وةاا  عا تااه ابدااج وابألداااٍر كاال عاااته ف,ااا هااف  ابداألااأ ألااآ رهدنااا ينى ف ااه ابنوألااآايإ ألآهاامه ص  فلااآ يااج ابألشااذ  وابععااار ةاارابراب وت

ةساعمٍ ابأل, راب  وابملساكل وابألرعاةا وابنرابةل و وي ابداهاإ صوى ة  ابدج وابالععاار كل عاته ولم يام  حلداي ابألدلااا  ابملداصاري  لصار 
ألماب لرااأ يف يااج ابأل رعااأه ولاام حبثاام يف هاافاب ابنةاار فآهاامإ يااميثا  لمساارا  يباال ص  ابداج وابألداااٍر كاال وااس ساانآابإه وحلاافألك ت,داال وعابٍر اب

ايٍر ابألبلام ابدارابته ف َيم عا  واس سانآابإه ياىت ال حيارت ابنهار وابألثاآابب وابألعاعاهت حلا ر يي ه صه ِّ رهس اآله ابملمٍ  ينببا ص  ال ت دها    صه   سهاد رٍم ابر  ام 
َّ  عهلهر ه  وهسهّلةه  َّ  صهّلى اب اا عهلهر اه  وه  اب ااهه  ه وهوهّساد م  عهلهر اه  يف  ابأل اهد رشهاأ  ميه ع  س  اب صهاّضض م  ألهاه  ه  َّ  : ين ّ   عهب ام  سهاأ  صهع اآهابٍت ال يه, ام  لهاله : " لهاله اب

ر وٌت " .  ابنألبائ [ -] ابألسلسلأ ابألصضرضأ  ين يلهّ ألهاهض 
وةاا  ُث ف صاار ابان,ااا  علااى هانااب ةداال وين ااال هآابنااب ص اارى لاام تدااآ  ن,ااا ه ين  اباسااالت صةاار جألعااآابع  وةرابعاااٍ ابنوى يف هآابنااب ابا

اب لراال عباام   حلاا   ابألصااضا وألاافألك ينببااى ص  ن اافكر هنااا مبااا هااا  علااى ألسااا   هصوى جان,ااا  ةنااه يداام ةاا  لبراال ُماأل,ااأ ة اصاام ابألشااريدأ
َةااا  ةاا  ابدااج حلااال »  عنااه عناامةا لااال:  ر اااةساادآ   ساابب يمااآ  علاارمة ابألساا,ر ويبسااط يااة ر ابألاارع ه فرمااآى يدثاار ابألنااا  ر ح اار ابأل

يافكر فاملسالاآ  هاف   جألشاا  ابألشا وين اب كا  «.  يمهة حلدر  حلل ابألرةال وابأل ,اره يعرب ر ابنرض وهار  ينى هنبه ةأسآر ال يآابسره
نمة حالةماةه فمنااك راألاب ابألدلاة ابنايت يدانآ  ويالإ ابنعةااإ وابنةارابض ةاا ظمار ةنماا وةاا حلوا ه وال جيامو  ةا  يشام صعرهاة و ,اف عا

ال جيم ة  يؤابعر  وابألنعرتاأ ابدعاراأ فشال  رياهت ملساع بله. وهنااك ابملسااكل وابأل, اراب  ابألافي  تدارفمة حلسارااهة وهاة ال  ابألفيابأل, ر  و ابداهأ 
وهنااك ةا   أهاب رمياأ وابألر يلايسأألآ  ابألنا  يندافا  وال جيمو  ة  يسم هآععمة ويسرت عآر ةه و اهلمة يدا  فاع  ابألورياق صةااةمة ينى عاامل 

ابملساالال ةسععااد,آ  لاحلعااآ  علااى  ياانمة ةاامابفدآ  عاا  ابنرض وابألداارض وابمل مساااإه ال جياامو  ةاا  مياام ينألاارمة ياام ابملدآنااأ وابألنصااٍر وألااآ 
اب  وهنااااك صرابةااال ابألشااامم هجألوداااات وابألشاااراببه وين  كناااا ةاااأةآري  جأل عاااال ةدماااة هنباااا  ينى هناااب ال ساااراا ولااام   ااال ابألدااامو  اير ابملسااالال

فداال هااؤال  صوى ه هااف  ابدراااٍ ياام يانرااأ نساا  عاانمة حهاااإ ابألاامهر وحالةااه يفوصحلناااؤهةه ةاااإ عاااحلمة وةاا  كااا  ين,ااق علاارمة ومل يداام يااة 
 يفعناام   عااَ وهاال ةاا  تداارابر ابدااج وابألداااٍر حلااال  ابله ابأللمااة ينال َماوألااأ ينشاابال عار,ااأ ال َماار  ةاا  وصاا,ما جنهنرااأ ابمل,ررااأه واباهللاااراب  

ابهام ياب ابألافابإ.   ينئعنامةا هاا   رهال ولاال ألاه: اي صج نصار « حلشار حلا  ابداارث»وهاا هاى تلاك ابد ر اأ يرسارما هلراأ هافاب ابملعصاَآ ابأل
َهااماب  صت  صر إ ابدااج وهيعااك صسعآصاارك فأوصاا . ف ااال ألااه: كااة صعاام إ ةاا  ن, ااأ ابدااج؟ لااال: صأل,ااى  رهااة. ف ااال ألااه: هاال ترياام ابدااج ت

حللاامك  يف؟ لااال: و  ابحلعبااا  ةر ااٍ  . ف ااال ألااه: هال ص ألااك علااى ةاا حت ااق حلااه ةر ااٍ رحلااك وصناام ابشاعرالا  ينى ابألبراام صت ابحلعبااا  ةر ااٍ  
وحلاال عشاارتكه تدوااى هااف  ابألاامرابهة عشااٍر صن,ااس: ف ااراب  تاارةة ف اار ه ويعراااا  ت عااى ياهعااهه وةاامينا  ت عااى عنااه  ينااهه وةداارال  ,ااف عنااه 

اب ألعساام إااا ياهعااه فمااآ  صفعاال. وهاال هناااك ص ااى ةاا  ص  يودااة ابملساالة هاحدااا  صو ياامابوى ةريعااا  صو أيوى صعبااا  عراألااهه وألااآ صعورعمااا وابياام 
ةشر اب  صو يد,ل يعراا  صو ي عى ياهأ صرةلأه  اصأ ين  كا  كل هؤال  ة  ابملامابفدل عا  ابمل مسااإ وابنوراا . وصام    تدااى يراأل 

م  ابد ه » ي آل:  ر  صهههدهل ع ة  س  هايهأه ابد ها ِّ  وهع اهارهٍه ابأل اهس ت  ه  وهابأل راهآ ت  اب ه    «.19ابألعآحلأ:« »رهابت  كهاه   حةه ه ج 
ةاٍر ينى ابداج فاهعااع حلابدي ابألابال  فاااإ رااحر   ار  عبام   حلا  ابملباارك ي اآل:"  كرهاا ابحلا  كثار يف ابألبمابياأ وابألنماياأ  وهناك لصأ ص رى

حللأ هنااكه وساار صصاضاحله صةاةاه و لاف هاآ وراب هاةه  حللاأ ين اب هارياأ لام  رهام ةا   ابر لريباأ ةنماا ةدمة فأةر إبأل احه على ة فلااا ةار جمل
فأ فإ  ألك ابألواحر ابملرم ُث أل,عه ُث صسرعم حله ينى ابألمابره فتا  فسأيا ع  صةرها وص فها ابملرعأه ف األم صه وص ا هنا ألارس ألناا شاال ينال 

حللأه ولم يلم ألنا ابملرعأ ةنف صاياباعابرهفاب   وكا  صحلآه أله ةال ف لة وص ف ةاأله ولعل.ه ته وألرس ألنا لآإ ينال ةا يل ى على هف  ابمل
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 حلااال هف ااال: عاام ةنمااا عشااري   يناااراب تد,رنااا ينى  ولااال ألآكرلااه: كااة ةدااك ةاا  ابألن, ااأ ؟ لااال: صألااف  ينااار. ابنمحااالفااأةر ابحلاا  ابملبااارك حلاار  
 "فمفاب صفعل ة  يتنا يف هفاب ابألداته ُث رههت.؛ ابألبالا وصعوما

فاألدٍ  جملدائ ال ابملبائه فانعاال جألنراإه فداة ةا  صه  يف حلراآ ة كعاب  –وهآ يف حلرعه  -ال  وةهت  ألك لم كعب   أله صهر ابدج كاة
 ية صهر ابدج كاةال  و  ن صا ه وكة ة  صه  يتآاب ةرابإ عميمٍ راي  و دأ ال يع بل   ةنمة كاا فصلنا  ألك يف ابألآصرأ ابنوى.

 صحبة األخيار.الوصية الثامنة: 
جيعماام يف ابنع,اااا  ابجملاآعااأ ابألااي حيااج ةدمااااه صو ابدالااأ ابألااي يشاارتك فرمااااه فإهنااا  اار ةداال حلدااام   هااال وعااال علااى ينناااات  ص فدلااى ابدااا  

ةهثهاال  اب  هل اارس  ابألّصاااأل    وهاب  هل اارس   "ةناسااده علااى ابألآهااه ابألصااضر ه وألاافألك ناامب ابألرسااآل صاالى   علرااه وساالة ينى اب عرااار اب لاارس حل آألااه: 
ف م  ابأل د ر  ابألّسآ    كهضها ن اه  ر حي اا رهرِّ بهاأ   هة ل  ابأل ا س ك  وههه ن اه  وهين ّةاا صه    ه امه ة  عهااله ة  اك  ين ّةاا صه   حي  اف يهكه وهين ّةاا صه   تاهبا  ال  ابأل ا س  ف ام  ابأل د ار  ين ّةاا صه    هفهضهاة  وههه

ب رثهأ     يدين: هآ ةسع,رم على كل يااله ينةاا ص  يدوراكه وينةاا ص  يبراهت ألاكه وينةاا ص  يدلاق ج ةع,ق علره  "حي  ر  ه ا رهاحلهكه وهين ّةا صه    ه مه ر حي ا  ه
فرك رابحضأ رربأه كفألك اب لرس ابألصاحل: ينةا ص  أيةرك جرره وينةا ص  ينماك ع  ابألشره وينةا ص  يامعآك ينى ابرار وحيعاك علراهه فأنام 

َهمك ة  ابرر صو يرهللابك يف ابألش  ره فأنم ةععرر على كل يال.ةسع,رمه كفألك هلرس ابألسآ  ينةا ص  ي
 وال شك ص  ابدالأ حلداةل عناصرها هة هلسا  ابدا  فلرضر  على ابالنع,ا . 

ورري عه ويعأار حلهه كاا لرل: ابألصايب سايبه يىت ألاآ صر إ ص  تداَر ص اال  شاذٍ  فساأل  صايبه ابملر  يدآ  على همي كاا ص 
 ع  صصضاحله.
ر   ال               لال ابألشاعر: 

ه
  ار    يه عهميعه   ابمل

مل  تهسأهل وهسهل عه  لهرينهه          فهد لي لهريٍ  ج 
 وابيافر  ة صايباأه ابألليراة فاإنِّاه        ي دمي كاا ي دمي ابألصضرا ه ابنهارب                 ولال ح ر:

ااّلةه: " َّ  عهلهر اه  وهسه َّ  صهااّلى اب اام ك ة  ةهاا     هاأل ال " ] ابألسلساالأ ابألصااضرضأ  وعها   صه   ه رهيا اارهٍه لهاااله لهااله رهس ااآل  اب ل رل ااه  فاهل راهن   ار  صهيه اار    عهلهاى   ياا    ه  -ابأل اه
 ابنألبائ [ 

لااال ابألدلاااا : يدااين ال  األاال ينال ةاا  ر اارم  ينااه وصةانعااه فإنااك ين اب  األلعااه لااا ك ينى  ينااه وةفهبااهه وال تباارر حلاامينك وال  ااارر حلن,سااك 
 فهبه. فعذاألل ة  ألرس ةر را يف  ينه وة

ل ااابا م ة   –صاااادأ صو راداااأ  –ياااىت ص  صاااار ابألصاااضبأ  اااة  كه اهاااٌأ رهابحل د م  اااراه  آأل آ ه اهاله تداااّمى ةااا  عاااامل ابانساااا  ينى عاااامل ابألداااالب. لاااال تدااااى: لسه
ل ااابا م ة  {  ااانا م ة  كه ة  ااابا دهٌأ وه ه أل بهر اااب  وهياه  آأل اااآ ه سه ل ااابا م ة  رهم  اااا ج  اااٌأ سها  س ااام ة  كه   ف ااام ابساااع,ا  ابألدلاااب ةااا  صاااضبأ 22ج ابألدماااف: وهياه  آأل اااآ ه وه سه

ابن راااره وهااآ اب   ةداارَو صنااه ةاا  ص ااس ابدرااآابهإه وةااهت  ألااك ملااا صااايب ابن رااار صااار ألااه شااأ  و كاار ةدمااة يف ابأل اارح  وصصاااحله ةااا 
ٍَ وابرت,هت شأنه جألدلاةه وصاار يصارم جألعدلارةه وألاه يداة  علاف عا  حل  راأ ابألداالبه لاال صصاإةهكاا ص  ابألدلب ابملدلة ملا تدلة صار أله ةر

َّ  { ]ابملاحمٍ: ّا عهّلاهد ة  اب َيأ على هللارها. 4تداى: لة دهلِّ ب له تا دهلِّ ا آهنه ّ  َم   [ه يىت ابألدالب ين اب تدلام صار يا شَر وة
كااا  رادااا ه وين   وجيداال يتااك ةاا ورابين اب كااا  صااادا  ساارأ ف حلرااميك ينى اب نااأ  – ابدااجو اصااأ يف  –صيبااي يف  : و  ين  ابألصااايب 

 ه وسأ رب ألك ةثاألل:وجيدلك ةأعوراب جيرك ينى همنة هراب
امه ع ن امه   صه  اّلةه فاهآههه َّ  عهلهر اه  وهسه َّ  صهّلى اب ٍ  هها ه   رهس آل  اب َّ  حل ا ه صه   ص ةهرّاأه حل ا   ابأل ا ب ارهٍ  فاه ابنول: ألهّاا يهعهرهإ  صهجه رهاأل ٍب ابأل آهفها اٍل وهعهب امه اب  هااله جه ههم 

اامهم  ألهااكه إ هااا ع ن اا ااأ  صهش  َّ  كهل اه ااّلةه: ايه عهااةِّ  ل اال  اله ين ألهااهه ين اّل اب َّ  عهلهر ااه  وهسه َّ  صهااّلى اب َّ  حل اا   صه   ص ةهرّااأه: ايه صهجه رهس ااآل  اب ااٍل وهعهب اام  اب َّ . فاه هاااله صهحل ااآ ههم  مه اب
ّلأ  عهب م  ابأل ا   َّ  عهلهر ه  وهسهّلةه ياهد ر   مها عهلهر ه  وهي د رم  ألهه  ت ل اكه ابأل اه ه رهاأل ٍب صهتاهر هللاهب  عه   ة  َّ  صهّلى اب ؟! فاهلهة  ياهَهل  رهس آل  اب اىّت لهااله صهحل اآ رهاأل اٍب وّل ب  األهاأه يه

لّاأ  عهب ام  ابأل ا وّل اب  وهصهأه صه   ياه  اآله اله ين ألهاهه ين اّل  ره ةهاا كهّلاهم اة : ه اآه عهلهاى ة  اعاهب , رهّ  ألهاكه ح   هس  َّ  نه اّلةه: صهةهاا وهاب َّ  عهلهر اه  وهسه َّ  صهاّلى اب َّ  فاه هااله رهس اآل  اب  اب
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ااعاهب , ر واب أل ل ا   ِّ  وهابألّااف ي ه حةهن ااآاب صه   يهس  لنّااب 
ااا ه أل  ااّل:ل ةهااا كه َّ  عهااَّ وههه ااان  ةهااا مله  ص ن ااهه عهن ااكه فهااأهنا َهله اب اار ك له وهألهااآ  كه اا   حلاهد اام  ةهااا تاهبهااّله يه ااة  صههّن ااة  ش  آاب ص ويل  لا اار أه ة 

الّ  َّ  عهلهر ه  وهسه َّ  صهّلى اب َّ  تاهدهاىه يف  صه   رهاأل ٍب فاه هاله أل رهس آل  اب رة  { وهصهنا َهله اب ام ي صهص ضهاب  اب  هض  َّه ياهم  باهب امه وهألهد اّ  اب ةه:ل ين نّاكه اله  ه ام ي ةها   صهي 
عهم ي ه { ج ةع,ق علره  ةه  أل ا م      يهشها   وهه آه صهع لهة  ج 

َه شميماب. َ  علره ابألنب ي  فآهآ  ص  همل وابألصضبأ ابألسآ  هدلم صج راألب ة  صصضاب اب ضرةه وي
وكاا  يدثار  كاا  ع باأ حلا  ص  ةدارط ال ي امت ةا  سا,ر ينال صانهت رداةاا  فامعا ينألراه صهال ةداأ كلماةه» ابملثال ابألثائ: عا  ابحلا  عباا  لاال: 

 األسأ ابألنب صلى   علره وسلة ويدتبه يميثهه وهللالب علره ابألش ا  ف مت  ابإ ياآت ةا  سا,ر فصانهت رداةاا  ُث  عاا رساآل   صالى   
علراه وساالة ينى رداةااه ف ااال: ةااا صه جألافي حكاال ةاا  رداةااك يااىت تشاامم ص  ال ينألاه ينال   وصئ رسااآل   . ف ااال : صردااة اي ابحلاا  ص ااا. 

 -: ةا صه جألافي صفدال ياىت ت اآل . . . فشامم حلافألك ورداة ةا  رداةاه . فبلاغ  ألاك ص   حلا   لاف فاأن  ف اال: صصابآإ اي ع باأ؟  لال
ف ااال: ال و  ةااا صاابآإ. وألداا    ال علااّا رهاال فااأأ ص  يودااة ةاا  ردااةا ينال ص  صشاامم ألااهه فاسااعضررم ص   اار  ةاا   -وكاا   لرلااه 

داة. ف اال: ةاا صه جألافي صر اى عناك ياىت أتتراه فعبصاق يف وهماه. ف,دال ع باأه ف اال ألاه رساآل   حلري لبل ص  يوداةه فشاممإ ألاهه فو
صلى   علره وسلة: ال صأل اك  ارها  ة  ةدأ ينال علآإ رصساك جألسارفه فأسار ع باأ ياآت حلامر ف عال صا اب  ومل ي عال ةا  ابنسارى يآةياف 

َل لآألاه« .ج هللار   اب رال   ابألمر ابملنثآر ه أللسرآرا   ويف  ألك نا عهاين  ابّ هاف إ  ةهاهته ابألّرس اآل  سه ي اه  ياه  اآل  ايه ألهرا  تدااى: ل وهياهاآ ته ياهدهايي ابأل ّاامل   عهلهاى يهمه
ل اااارال  ج27ج ه   ه ااااف  ف اااااله عهااااين  مله  صه ّ  ااااا ه ابألّشاااار وها   أل     28  ايه وهيا لهااااىته ألهرا  ااااا هئ  وهكه ر  حلاهد اااامه ين    هه ااااف وال  ج  أله هاااام  صه هااااّلين  عهاااا   ابألاااافِّ ك  ااااا    ه  { 29ن سه

 ج ابأل,رلا   ه فعذرل صنه فعل ر ا صايب ابألسآ  على ر ا   ورسآأله وكانم ابألنعرتأ همنة وحليس ابملصر.
ألشاامٍ أتارهااا كاااا ابدااج  يف ريلااأفمااف  رساااألأ صوهممااا  جحااا وين ااآابئ وصحلناااحا وكاال فياااإ ابجملعاااهت ص  حيساانآاب اب عرااار ابألصااضبأ وال سااراا 

  كر.
 اإلكثار من الدعاء عند رؤية الكعبةاسعة: الوصية الت

 كار ابألدلااا  ص  ابألامعا  عنام رؤياأ ابألددباأ ةولاآب وةساعتاب؛ ملاا ه ف ام اباكثاار ةا  ابألامعا  عنام رؤياأ ابألددباأفرسعضب ألك صيما ابدا   
  َّ ِّ  صهاّلى اب اعهتهاب   رواب  ابألبرم ا وابألو ابئ يف ابألدبر حلسنم فره  دف عه   صه   ص ةهاةهأهه عه   ابألّنب  عه   صهحلا اآهابب  ابألّسااها  ه وهي س  :"تا ,  اّلة ه لهااله عهلهر اه  وهسه

يهااأ  ابأل   ه وهع ن اامه ر ؤ   َ ااف  ابألصياا, آ ه وهع ن اامه عهي  اال ة  ع ن اامه ين لهاةهااأ  ابألّصااالٍ ه وهع ن اامه نا ااَ ول  ابأل بهر ااأل  دهد بهااأ ". لااال ابملناااوي يف فااري ابأل ااميره لآألااه:   عهااا   ابأل ا س 
بأ حيعال ص  ابملراب  صول ةا ي هت حلصر ابأل اا ت ينألرماا علرمااه وحيعاال ص  ابملاراب  ةاا يشاال  وابت ةشااهم اه فااا  ابت يننساا  ين ار وعنم رؤيأ ابألدد

 ينألرما فباب ابألساا  ة,عآ  وابألمعا  ةسعتابه وابنول صلرب . صها .
ه وحلاافألك ص ااافإ إبهاحلااأ ابألاامع وةداااا ه ف اام سااأيا ساادم حلااا  ص   يف كاال عةااا  ا وصفعاال ابألاامعا  ص  ت ااآل: ابأللمااة ابهدلاااين  اااب ابألاامعٍآ

ه وص اف تااآكرال عاةاا يف  ألااكه  ه فاامعا ألاه فأصاب   اااب ابألامعٍآ ولاا  ةا  رسااآل   ف اال: اي رساآل   اب ل   ص  جيدلااين  ااب ابألامعٍآ
صو ص  يار  علاّى حلمال ة  ص  يرت   على ابألنب راألبا ابألمعا  كل فرٍت ه ين  ص  كل صضا  يولب  عٍآ  اصأه كاأ  صكاآ  رفر اك يف اب ناأه 

 ه ألد  سدماب فاع حلمعٍآ عاةأ. ٍحلصريه وشآابهم  ألك كثر 
  َّ ااه اب اب ين ىه ع اهره ره   ل  ابأل د آفهأ  سهد م  :" شهدها صهه  اعاهد اهله عهلهار م ة   صسآ  ألدة لصأ يف يميأل تؤكم  ألك: عه   ههاحل ر  حل     ه رهٍه لهاله عهن اه  فاهدهَهألهاه  وهابس 

اؤ اله   ياهَ ع ا اآ ه صهنّاعهّاار اب فهشهدهآ اب يه  اضها ه ين ّ  هه ا   ي صهالِّ ا فهأهر سهاله ين ألهر اه  فاه هااله ايه صهجه ين س  اضها ه ىّت  هكهر واب صهنّاه  اله حي  س  ا   ت صهالِّ ا لهااله صهحل اآ ين س  كه اله حت  س 
َّ  صهالّ  ٍه رهس آل  اب َّ  فهإ ئِّ  ك ن م  ص صهلِّ ا إ  ة  صهاله افي يف  صهّةا صههه وهاب اا   فهأهر ك ام  يف  ابن  وألهرهال   وهص    ٍه ابأل د شه اا ص صهالِّ ا صهااله ار ت  عهنا مه اّلةه ةهاا صه   َّ  عهلهر اه  وهسه ى اب

ااال  ين ىه ابأل د آفهاأ  فهسهاأه  رهيهل   لهاله  هابكه ابألّ  ي حل كه ايه صهجه ين س ضها ه فهأهر سهله ةهدهه  رهه ال  صهو  ر هه اب ين اّل سهاأهله عهن اه  له عهن اه  ابن     م  ات  اله ابأل د آفهاأ  وهمله  يهامهل  ةهس   صهه 
ٍه ي   اااةهأ  حل ا   لاهعهااا ه اانا م ة  يا  هااال  ألهااه  ص سه اب أل بهااين  عهااب ٍس فاه هاااته رهه اٌل ة  م  ات  االه ةهس  ااىّت  ه ه ااد م  وهيا ثا ن اآ ه ةهد ر وف ااا يه تاهنها فهااإ ّ  سه اام  ٍه لهااله صهّةااا ين    نهشه ااد مه اا ه صهجه سه اب د 
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ه  َّ  نه ّرأ  لهاله سهد ٌم صهةها وهاب ألّسآ يّأ  وهاله ياهد م ل  يف  ابأل  هع  ة  ج  ألّسر يّأ  وهاله ياه  س  ر  ج  اا  ج  لهااته ر ايه   كها ه اله يهس  اب كه افه اا ه عهب ام كه هه ٍث ابألّلم اّة ين    كه   ع آهّ  حل اثهاله
ره   وهصهر ل  فاه  ره    ٍ  سهاد ٍم لهااله عهب ام   وه   دهأ  فهأهر ل  ع ا  ع اآٌ  صهصهااحلاهع ين   هع اآه ب اٌر ةه,  ار ٌم كه اا ه حلاهد ام  ين  هاب س اي له ياه  اآل  شه أل , انه  وهكه  ابأل اهل اك  فهاأههه رهصهيا ع اه  وهعهرِّ   ه  ج 

ناهر ه  ة    ابأل د  ه  وهين نّه  ألهراهعاهدهّرض  أل ل تهآهابر ي  بها   عهلهى عهرا  َ ه ّ " ج ابألبذاري  حلاهد م  لهم  سه هطه يهاه   يف  ابألوير    ياهب ا 
َّ  فصيبىت يف  : صهشم كل ة  رعله   جدج هفاب ابألداات ص   صاين حلامعٍآ حل مار ابألبراب عنام رؤياأ ابألددباأه  لاال:" دها   صها, آهاب ه حل ا   عهب ام  اب

ااّلةه لااال  َّ  عهلهر ااه  وهسه ّ صهااّلى اب اال   :ابألنّااب  اار    ابأل ا س  ٍ  ابأل اه ااعهتهاحلهأٌ  هع ااآه اار  ابأل بهر ااب  ة س  رااه  حل  هم  ه   هاار ٍ لهاااله  ؛ ة  ن  رااه  ا  ه   ااا  هعهااا ن  ااه  ةهلهااٌك ة آهّكااٌل ك ّلاه ع ن اامه رهص س 
 ه فاألمابعا ةسع,رم  ةري : ينهاحلأ ابألمعٍآ لوداه وأله مبثل ةا  عا حله. " ج ةسلة  هحة له وهألهكه مب  ث ل :ابأل اهلهك  ابأل ا آهّكل  حل ه  

 االجتهاد يف الطاعات واجتناب احملرماتلعاشرة: الوصية ا
فرتاب علراك ص اا ابداا  ابالهعماا  يف فدال ابألواعااإه وابهعنااب ابحملرةااإه وص  تد اة ابدرةااإ يف هاف  ابألريلاأ. و اصاأ صناك ابهعاداام 

َةاااا  وابملداااا  وابملاااال وابألااان,س وابألااامي  ......ين، ه فرتاااب علراااك تد رامااااه "لاااال لعاااا ٍ: ين     ابصاااو,ى صهااا,هااي ةااا  علراااك ابدرةااااإه ابأل
اره ه وابصاو,ى ةا  ابنرض ابملسااهمه وابصاو,ى ةا  ابألشاامآر   ل اهه ابصاو,ى ةا  ابملالحداأ رساال  وةا  ابألناا  رساال  وابصااو,ى ةا  ابألداالت   ك 

مبااا  رةعااا  وابنشاامر ابداارته وابصااو,ى ةاا  ابنايت يااآت اب ادااأه وابصااو,ى ةاا  ابأللرااايل ألرلااأ ابأل اامره فاهده ِّ اااآاب ةااا ع ااة  ه فإَّنااا تا ده ااة ابنةااآر
 ع اما   حله عنم صهل ابأل,مة وصهل ابألد ل."

 { صي: يف ين  ابرتداب ابملداصا وابألفنآب وابنعماك ابدرةاإ يف هف  ابنشمر ظلة حللِّ  أللن,س ألفألك لاال تدااى: لفهاال ته  ل ا اآاب ف ارم ّ  صهنا , سهاد ة  
بلم ابدرابت تعاعفه أل آألاه تدااى: لوهةها   ي ار    ف راه  إب  د هااٍ  حل   ل اٍة هف  ابنشمر ابحملرةأ؛ ننه حكم وصحللغ يف اباُث ة  هللارهاه كاا ص  ابملداصا يف ابأل

ابٍب صهأل ارٍة { جابداج:    وكافألك ابألشامر ابدارابت تبلاظ فراه اب  ت؛ ويافاب تبلاظ فراه ابألمياأ يف ةافهب ابألشاافداه وراح,اأ كثاٍر ةا  25ن ف ل ه  ة    عهفه
رته ولاال لعاا ٍ يف لآألاه: ل فهاال ته  ل ا اآاب ف ارم ّ  صهنا , سهاد ة  { " ين  ابأل لاة يف ابنشامر ابدارت ابألدلاا ه وكفاب يف يهقِّ  ة  لعل يف ابدارت صو لعال  اب َما

صع ة  وريأ ووعر اب ة  ابأل لة فرااا ساآابهاه وين  كاا  ابأل لاة علاى كال ياال ع رااا ه وألدا    يد اة ةا  صةار  ةاا يشاا ه وهدال ابألافنب فارم  
ال ت لاآاب فرم  صن,سادة جرتدااب ابألافنآبه ن    سابضانه "  –رمحه    –ةات ابأل ررب صع ةه وابألدال ابألصاحل وابنهر صع ة." وي آل ابا

ين اب ع اة شااريا  ةاا  همااأ وابياامٍ صااارإ ألااه يرةااأ وابياامٍه وين اب ع ااه ةاا  همعاال صو هماااإ صااارإ يرةعااه ةعداام ٍ فرعاااعف فرااه ابألد اااب 
 ابألشمر ابدرابت يف ابألبلم ابدرابت ألرس اآابحله اآابب ةا  صراعاه يف ابألشامر جألدال ابألسرال كاا يعاعف ابألثآابب جألدال ابألصاحله فإ  ة  صرال   يف

 ابدالل يف ابألبلم ابدرابته وة  صراعه يف ابألشمر ابدالل يف ابألبلم ابدرابت ألرس اآابحله اآابب ة  صراعاه يف شامر ياالل يف حللام ياالل" ه ولام صشاار
اااند   ِّ  ةهاا  أيه إ  ة  ااا  ابألنّاااب  اااراب  { تداااى ينى هااافاب حل آألااه تدااااى:ل ايه ن سه َّ  يهس  ااا ه  هأل اااكه عهلهااى اب اااد ,هل   وهكه ااٍأ ةيباهرِّ نهاااٍأ ي عهاااعهف  يههاااا ابأل دهاافهابب     شه ّ  حل ,هاي 

ابب:  يعااعف ياا ابألدافابب  اد,ل ااالَ ةاا ين اب ولدام ةا   -  -   و ألك ن  ابأل,ايشأ ين اب ولدم ةا  ينيامى نساا  ابألناب 30جابني
 هللاره  ة  ابألنسا .

لال:"صاالٍ يف ةساتمي هافاب صفعال   ص اب  ابألصالٍ يف ابملستم ابدرابت أل,عله على هللار ه فد  هااحلر ص  ابألناب فدلرك ص  تسعبل ريلعك يف
ةاا  صألااف صااالٍ فراااا سااآاب  ينال ابملسااتم ابداارابته وصااالٍ يف ابملسااتم ابداارابت صفعاال ةاا  ةاحااأ صألااف صااالٍ"ج ص رهااه صمحاام وابحلاا  ةاهااه إبساانا ي  

 55صاالآابإ يف ابألرااآته ُث ابألساانل راار  ابألناااتج  5ألااآ لّسااانا ةاحااأ صألااف صااالٍ  علااى صاضرضل. ه فصااالٍ وابياامٍ تداامل ةاحااأ صألااف صااالٍه و 
 يآةا ه هف  صالٍ وابيمٍ فاا جألك ألآ صلرم شمراب  صو شمري ؟؟؟؟!!! 20صشمر و 6سنأ و

م   ا   فاهارهضه كاا ينببا علرك ص ا ابدا  ص  تعضلى مبدارت ابن ال  وتبعدم ع  كل سآ  ور يلأ. لال   تداى: لابد هجي صهش  ٌر ةهد ل آةهااٌإ فهاه
/ { ]ابألب ٍر ابله يف  ابد هجِّ  مه  [.197ف رم ّ  ابد هّج فهاله رهفهأله وهاله ف س آ ه وهاله ه 
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لال ابألشرم عبمابألرمح  ابألسدمي يف ت,سر :" صي: جيب ص  تد اآاب ابايرابت جدجه و صآصا ابألآابلهت يف صشمر ه وتصاآنآ  عا  كال ةاا ي,سام  
هاااآ اب ااااال وة مةاتاااه ابأل,دلراااأ وابأل آألراااأه  صآصاااا عنااام ابألنساااا  حبعااار  . وابأل,ساااآ  وهاااآ: مراااهت ابملداصااااه وةنماااا صو ين صاااهه ةااا  ابألرفاااأل و 

. وابمل صاآ  ةا  ابداجه ابألافل وابالندساار هه  َم آرابإ ابايرابت. واب مابل وهآ: ابملاارابٍ وابملناععأ وابملذاصاأه ألدآهنا تثار ابألشاره وتآلاهت ابألدامابٍو
اب  ينال اب ناأه وهاف  ابنشارا  وابألع رب ينألره مباا صةدا  ةا  ابأل ار  َ  عا  ة ارفاأ ابألسارياإه فإناه حلافألك يداآ  ةا وراب؛ وابملا ور ألارس ألاه ها جإه وابألعنا

ابةاره وين  كانم َمنآعأ يف كل ةدا  وعةا ه فإهنا يعبلظ ابملنهت عنماا يف ابداج. وابعلاة صناه ال ياعة ابألع ارب ينى   حلارتك ابملداصاا ياىت ي,دال ابنو 
َّ  { صتاى حلاا "ةا  "ألعنصار  علاى ابألدااآته فدال  ار ولرحلاأ وعباا ٍه  اب ال يف  ألااكه صي: ويافاب لاال تدااى: ل وهةهاا تاه  اه  اب ار ٍ ياهد لها  , دهل اآاب ة ا    ه

فااإ    حلااه علاارةه وهاافاب يععااا  هللاايااأ ابدااأل علااى صفدااال ابرااره و صآصااا يف تلااك ابألب ااال ابألشااري,أ وابدرةاااإ ابملنر,ااأه فإنااه ينببااا تاامابرك ةااا 
 صالٍه وصراته وصملأه ورآابَه وينيسا  لآيل وفدلا." ص.ه صةد  تمابركه فرماه ة 

ِّ  وألآ كانام كا باال!!  ص  ابنعماك ابدرةاإ سبب يف عوابل ابدسناإ -و   –وابعلاآاب  اّ  " صهنّاه  لهااله :  --ه فاهدها   ااهاآ جه هه عها   ابألنّاب  نهع لهاه
ه  اا   ص ّةااي  أيه ت ااآ ه ياهااآ ته ابأل   رهاةهااأ  حب  ث ااآر اب ه لهاااله ااهااآ جه   : ايه صهلا آهابة ااا ة  بهااا   ةهنا  ااّل هه َّ  عهااَّ وههه ااا اب دهل مه بهااال    هاةهااأه حل رع ااا ه فاهرهت  ثهااال  ه  اانهاٍإ صهة  رهس ااآله    ه سه

اآه  نا م ة  ه وهيه    اله ناهد لهة  ه لهاله : صهةهاا ين هّن اة  ين    , م ة  ألهنها ه ههلِّ م ة  ألهنها صه   اله نهد آ ه ة  اا أته   اف و ه ه ص  ا ه ابألّلر ال  كهاه أيه   اف و ه ة  ت د ة  ه وه ل امه ابن د ة  ه وهة ا   ه 
 ج صضر  ابألرتهللارب وابألرتهرب ألألألبائ "وهألهد نّام ة  صهلا آهابٌت ين  هاب  هلهآ اب مب هضهار ت     ابنا عاهمهد آهها.

 يج حلرعه ابدرابت. ةرعلين   وينايك
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