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 ( . (24ُه ِنْ  ِعَااِننَا اْلُخْلَصِص ََ )َوَلَقْد ََهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِِبَا َلْوال َأن رََّأى بُ ْرَهاَن رَب ِِه َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَّ ) 
 [ . 24] يوسف : 

---------- 
 ة .مهه. وال خالف أن مهها كان املعصيقال القرطيب : اختلف العلماء يف  (َوَلَقْد ََهَّْت ِبِه ) 

 فأما هّم أزليخا ، فقال املفسرون : دعته ِإىل نفسها واستلقت له .قال اب  اجلوزي : 
قد أمجع العلماء على أن هّم امرأة العزيز بيوسف كان مها مبعصية، وكان مقرونا بالعزم واجلزم والقصد، بدليل املراودة وتغليق و 

 . لك هيت: األبواب، وقوهلا 
 : ِبِدلِيِل أِنهُهِها ِققُهَت ِقِميِصهه ِمَ  دهبهرو ِوهه بِ  ... قال الشنقيطي ، ِها، اِلِف ِهمِّ اَمِرأِِة اَلِعزِيِز، فِِننُههه ِهمع ِعَزمو ِوِتَصِميمو ِو ِهاِرٌب ِعنهَ

 وَلَِ َِيَنِهَعِها ِمِ  اَلوهقهوِع ِفيِما اِل يِهَنِبِغي ِإالُه ِعَجزهِها ِعَنهه.
ِمَ  ِحِديِث ِأِب ِبَكرِِة:  صُهِحيِح ِعَنهه ِوِمَثله ِهِذا التُهَصِميِم ِعِلى اَلِمَعِصِيِة ِمَعِصِيٌة يههِؤاِخذه ِِبِا ِصاِحبههِها، ِبِدلِيِل اْلَِِديِث الثُهاِبِت يف ال

ِفَيِهِما فِالَ » ، ِقَد ِعِرفَهِنا اَلِقاتِِل ِفِما بِاله اَلِمَقتهوِل؟ قِاِل: « ِقاِتله ِواَلِمَقتهوله يف النُهارِ ِإِذا اَلتِهِقى اَلمهَسِلِماِن ِبِسيهَ ِإنُههه  »قِالهوا: يِا ِرسهوِل اَّللُِه
  (أضواء البيان) ِلهه اَّللُهه ِبِسِبِبِها النُهاِر.بِِأنُه ِتَصِميِم ِعَزِمِه ِعِلى قِهَتِل ِصاِحِبِه ِمَعِصِيٌة أَِدخِ  ، ِفِصرُهِح « ِكاِن ِحرِيًصا ِعِلى قِهَتِل ِصاِحِبهِ 

 اختلف العلماء يف هّم يوسف على أقوال كثرية :(  َوَهمَّ ِِبَا) 
 أن املراد به خطرات القلب ، وهذا ال يسلم منه أحد ، فرتكه هلل فأثابه هللا . وأرجح هذه األقوال

 . ِمِ  الشعَرِب ِوههِو ِصائِمٌ  ىِل اَلِماِء اَلِبارِِد، ِمِع أِنُه تِهَقِواهه َِتَنِهعههه ِوِمثِاله ِهِذا ِمَيله الصُهائِِم ِبطَِبِعِه إِ 
ها فلم ومهها كان هم إصرار بذلت معه جهد، خطرات فرتكه هلل فأثابه هللا عليه  مّ كان ه  هالصواب أن مهّ .. . قال اب  القيم :

 ان .تصل إليه فلم يستو اهلم
  (روضة احملبني). هال يؤاخذ به وهم اإلصرار يؤاخذ باهلم مهان هم خطرات وهم إصرار فهم اخلطرات : نبلقال اإلمام أمحد ب  ح 
 ... : فلوال أن هللا تعاىل عصمه لفعل  أنه كان م  جنس مهِّها ، قال اب  اجلوزي. 
 .سدي وِإىل هذا املعىن ذهب اْلس  ، وسعيد ب  جبري ، والضحاك ، وال 
 امة املفسري  املتقدمني ، واختاره م  املتأخري  مجاعة منهم اب  جرير ، واب  األنباري .وهو قول ع 

 .واحتِج مَ  نصر هذا القول بأنه مذهب األكثري  م  السلف والعلماء األكابر 
 .قالوا : ورجوعه عما هّم به م  ذلك خوفاً م  هللا تعاىل َيحو عنه سيء اهلمِّ ، ويوجب له علوُه املنازل  

ِلكهَم ِحَّتُه آِواههمه اَلمِبيته ِإىِل ِغارو ِفِدِخلهوهه، فانَِ  ِدِرَت ِصَخرٌة ِمِ  اجَلبِل ففي اْلديث الصحيح ) اَنطِِلِق ِثالِثِةه نفر ِمُهَ  ِكاِن قِهبهَ
.. قال أحدهم : اللُهههمُه ِإنُههه  هللا تعاىل بصاحل أَِعِمالكهَم .ا ِفِسدُهَت ِعِلَيِهَم اَلِغاِر، فِهِقالهوا: ِإنُههه ال يههَنِجيكهَم ِمَ  الصُهَخِرِة ِإالُه أَِن ِتَدعهو 

بع الّرِِجاله النِِّساِء ، فِِأِرَدتههِها ِعِلى نِهَفسِها » ويف رواية : « ِكانَت ِلِ ابَهِنةه عمّو كانَت ِأِحبُه النُهاِس ِإِِلُه  كهَنته أهِحبهعِها ِكِأقد ِما ُيه
ِننِي ِفِجاِءَتِن  فِاَمتِهنِهِعَت ِمىنِّ ِحَّتُه  ِلِِّى بِهَيِن  أِِلمُهَت ِِبِا ِسِنٌة ِمِ  السِّ ِوبِهنَيِ نِهَفِسِها فِفِعِلت ،  فِِأَعطَِيتهِها ِعَشريِ  ِوِماِئِة ِديِنارو ِعِلى ِأَن ُته

ِها  ِها ، قِالَت : اتُهقِ » ويف رواية : « ِحَّتُه ِإِذا ِقِدَرته ِعِليهَ ِها  فِهِلمُها قِهِعَدته بِهنَيِ رَِجليهَ هللا وال تِهفهضُه اخَلاَِتِ ِإالُه ِِبِقِِّه ، فاَنِصِرَفته ِعنهَ
ِهِك فافَهرهَج ِعنُها ِما ِنَ ه ِفيِه ، ِوِهِى ِأِحبع النُهاِس ِإِلُه ِوترَكته الذُهِهِب الُهذي أَِعطِيتههِها ، اللُهههمُه ِإَن كهَنته فِهَعلته ِذِلِك ابَِتِغاِء ِوجَ 

 .. ( . ) زاد املسري ( .. فانِفِرِجِت الصُهَخرِةه 
هه بِالطُهَبِع ههههههِإلَِيِه نِهَفسه  أِلِنُههه تِهِرِك ِما َِتِيله ( إمنا تركها م  جراي( ويف رواية )ِبَت ِلهه ِحِسِنٌة ِكاِمِلةٌ ِهمُه ِبِسيِِّئةو فِهِلَم يِهَعِمَلِها كهتِ و ) ِوِقَد قِاِل 

 .(نُه اجَلِنُهِة ِهِي اَلِمَأِوىِوى فِنِ هههها ِمَ  ِخاِف ِمِقاِم رِبِِّه ِونِهِهى النهُهَفِس ِعِ  اهلَِ هِوأِمُه )  أِلَِمرِِه، ِكِما قِاِل تِهِعاىِل ، ِواَمِتثِااًل َوفًا ِمِ  اَّللُهِ هخِ 



 2 

أِلِنُه  (َفِشاِل ِواَّللُهه ِولِيهعههِماِإَذ مِهُهَت طِائِِفِتاِن ِمَنكهَم ِأَن تهِ ) لِيِل قِهَولِهِ ، ِبدِ  ِوِهمع ِبِن ِحارِثِِة ِوِبِن ِسِلِمِة بِاَلِفرِاِر يِهَوِم أهحهدو، ِكِهمِّ يهوسهِف ِهِذا
    رِاٌء ِعِلى اَلِمَعِصِيِة.هِك اَلِعاِصي ِإغَ ِة ِبِواِليِِة اَّللُِه ِلِذلِ ه; أِلِنُه ِإتَهِباِع اَلِمَعِصيِ ِلِك اهَلِمُه لَِيِس ِمَعِصِيةً قِهَوِلهه: ِواَّللُهه ِولِيهعههِما يِدهلع ِعِلى أِنُه ذِ 

 ( أضواء البيان)

 : يف تلك  زيز دل على أن يوسف َل يذنب أصالً وهلذا ملا َل يذكر ع  يوسف توبة يف قصة امرأة الع … قال اب  تيخية
( والفحشاء إنه م  عبادنا املخلصنيه السوء كذلك لنصرف عن) القصة كما يذكر م  يذكر أقياء نزهه هللا منها بقول تعاىل 

 :ان مهّ  كما قال اإلمام أمحد   مّ واهل( ه أن رأى برهان ربولقد مهت به وهم ِبا لوال)وقد قال تعاىل 
 .وهم إصرار ، هم خطرات 

بوها له حسنة كاملة فنن عملها إن هللا تعاىل يقول إذا هم عبدي ِبسنة فاكت)أنه قال  وقد ثبت يف الصحيحني ع  النيب 
فيوسف ( يبوها له حسنة فنمنا تركها م  جرافاكتبوها عشرا إىل سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فال تكتبوها عليه فنن تركها فاكت

 وفعلت ، وقالت، فنهنا مهتبالف امرأة العزيز ، سنة كاملة وَل يكتب عليه سيئة قطفكتب هللا به ح، ترك مهه هلل مّ ملا ه
  (جامع الرسايل). بوامتنع ع  املوافقة على الذنفراودته بفعلها وكذبت عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته ملا اعتصم 

ِمامه ِأمَحِد اهَلِمع مِهُه نِهَوِعانِ هَلِمع اَسمه ِجَنسو َِتَِتهه "فِا: وقال رمحه هللا : ِهمع ِخِطرِاتو ِوِهمع إَصرِارو ِوِقَد ثِهِبِت يف الصُهِحيِح انِ " ِكِما قِاِل اإَلِ
ِوِإَن تِهرِِكِها  (ِلهه ِسيِِّئًة ِواِحِدةً  ا كهِتِبتَ ِأنُه اَلِعَبِد إِذا ِهمُه ِبِسيِِّئةو َلَِ تهَكِتَب ِعِلَيِه ِوِإِذا تِهرِِكِها َّلِلُِه كهِتِبَت لِهه ِحِسِنٌة ِوِإَن ِعِمِلهِ ) ِعَ  النُهيبِّ 

وِء ِهمُه مِهًّا تِهرِِكهه َّلِلُِه ِوِلِذِلِك ِصِرِف اَّللُهه ِعَنهه السع  ِمَ  ِغرَيِ أَِن يِهتهَرهِكِها َّلِلُِه َلَِ تهَكِتَب لِهه ِحِسِنًة ِواِل تهَكِتبه ِعِلَيِه ِسيِِّئًة ِويهوسهفه 
 ه .        ) جمموع الفتاوى ( .ِواَلِفَحِشاِء إِلَِخاِلصِ 

 : فقد سّوى القرآن بني اهلمتني ، فلم فرقتم؟ إن قيل 
فاجلواب : أن االستواء وقع يف بداية اهلمة ، مث ترقت مهتها ِإىل العزَية ، بدليل مراودهتا واستلقائها بني يديه ، وَل تتعد مهته 

 .« معاذ هللا»  رتبتها ، وانل معقودها ، بدليل هربه منها ، وقولِه : مقامها ، بل نزلت ع
  وقد بنّي القرآن براءته  ِِقِهاِدِة كهلِّ ِمَ  لِهه تِهِعلعٌق بِاَلِمَسأِِلِة بِبِهرِاِءتِِه، ِوِقه ِ  اِدِة اَّللُِه لِهه ِمِ  اَلوهقهوِع ِفيِما اِل يِهَنِبِغي ِحَيثه بِهنيُه

 ِبِذِلِك ِواَعرتِاِف ِإبَِليِس ِبِه.
َج ه ِأِحبع ِإِِلُه )  ِوقِهَولِهِ  (ِهِي رِاِوِدَتِن ِعَ  نِهَفِسي )  أِمُها ِجَزمه يهوسهِف بِأِنُههه بِرِيٌء ِمَ  تَِلِك اَلِمَعِصِيِة ِفذِِكِرهه تِهِعاىِل يِف قِهَولِهِ  قِاِل ِربِّ السِّ

 ( . ِمُها يَِدعهوِنِن ِإلَِيهِ 
 ( . ِوِلِقَد رِاِوَدتههه ِعَ  نِهَفِسِه فِاَستِهَعِصِم  ) ِوأِمُها اَعرتِافه اَلِمَرأِِة ِبِذِلِك ِفِفي قِهَوهِلِا لِلنَِّسِوةِ 

 ( .اَْلِن ِحَصِحِص اْلَِقع أِنِا رِاِوَدتههه ِعَ  نِهَفِسِه ِوِإنُههه ِلِمِ  الصُهاِدِقنِي  ) ِوقِهَوهِلِا
َنِت ِمِ  نُهِك كه قِاِل ِإنُههه ِمَ  ِكَيدِكه ُه ِإنُه ِكَيدِكه ُه ِعِظيٌم يهوسهفه أَِعِرَض ِعَ  ِهِذا ِواَستِهَغِفرِي ِلِذنَِبِك إِ ) ِج اَلِمَرأِِة ِفِفي قِهَولِهِ ِوأِمُها اَعرتِافه ِزوَ 

 ( .اخَلِاِطِئنيِ 
 ( .ِو ِمِ  اَلِكاِذِبنيِ ِمَ  أَِهِلِها ِإَن ِكاِن ِقِميصههه قهدُه ِمَ  قههبهلو ِفِصِدِقَت ِوهه  ِوِقِهِد ِقاِهدٌ ) ِوأِمُها اَعرتِافه الشعههوِد ِبِذِلِك ِفِفي قِهَولِهِ 

 ( .ِكِذِلِك لِِنَصِرِف ِعَنهه السعوِء ِواَلِفَحِشاِء إِنُههه ِمَ  ِعِباِدنِا اَلمهَخِلِصنيِ ) ِوأِمُها ِقِهاِدةه اَّللُِه ِجلُه ِوِعاِل بِبِهرِاِءتِِه ِفِفي قِهَولِهِ 
 أقوال أخرى قيلت يف املسألة :

 .َتنُهاها أن تكون له زوجة أهنا مهت به أن يفرتقها ، وهّم ِبا ، أي :  قيل :
 ا .هّم بالفرار منه وقيل :
يف الكالم تقدَيًا وتأخرياً ، تقديره : ولقد مهت به ، ولوال أن رأى برهان ربه هلّم ِبا ، فلما رأى الربهان ، َل يقع منه  إن وقيل :
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 . عليها ، كما يقال : قد كنِت م  اهلالكني ، لوال أن فالناً خلُهصك ، لكنت م  اهلالكني« لوال»اهلم ، فقهدِّم جواب 
 يف هذا الربهان أقوال :( رَبِ ِه  َلْوال َأن رََّأى بُ ْرَهانَ )  

 .مهّثل له يعقوب  قيل :
 اً .رأى صورة أبيه يعقوب يف وسط البيت عاضُهاً على أنامله ، فأدبر هارباً ، وقال : وحقِّك يا أبت ال أعود أبد

 مّثل له جربيل يف صورة يعقوب يف سقف البيت عاضُها على ِإِبامه أو بعض أصابعه .وقيل : 
 جربيل عليه السالم .نه : إ لوقي

 ( .وال تقربوا الزنا ِإنه كان فاحشة وساء سبيال  )أن هللا بعث ِإليه ملكاً ، فكتب يف وجه املرأة بالدم : وقيل : 
 .أنه سّيدهه العزيز دنا م  الباب وقيل : 

ن هذا الفعل الذي دعته إليه امرأة يف قلبه م  العلم املصحوب بالعمل، بأ تعاىل ما غرسه هللابالربهان : ملراد والصحيح : أن ا
 العزيز قبيح، وال يليق به.

 .رؤيته م  آيات هللا ما زجره عما كان هّم به -كما يقول اب  جرير  -أو هو
وسهِف ، ِواَمِرأِِة اَلِعزِيِز كهلِّ ِواِحدو ِوأَِوىِل األِقَهِواِل يف ِذِلِك بِالصُهِواِب ِأَن يههِقاِل : ِإنُه اَّللُِه ِجلُه ثِهِناؤههه ِأَخبِهِر ِعَ  ِهمِّ يه  قال اب  جرير :

ِوِذِلِك آيٌِة ِمَ  آيِاِت اَّللُِه ، ِزِجِرَتهه ِعَ  رهكهوِب ِما ِهمُه ِبِه يهوسهفه ِمِ  اَلِفاِحِشِة . ،  ِمنهَههِما ِبِصاِحِبِه ، ِلَواِل ِأَن رِِأى يهوسهفه بههَرِهاِن رِبِّهِ 
ِرِها اَّللُهه يِف ةه صهورِةه يِهَعقهوِب ، ِوِجائٌِز ِأَن ِتكهوِن صهورِِة اَلِمِلِك ، ِوِجائٌِز ِأَن ِيكهوِن اَلِوِعيده يف اْليِاِت الُهِِت ذِكِ ِوِجائٌِز ِأَن ِتكهوِن تَِلِك اْليِ 

.  اَلقهَرآِن ِعِلى الزِّنِا ، ِوالِ حهجُهِة لَِلعهَذِر قِاِطِعًة بِِأيِّ ِذِلِك ِمَ  ِأيّو
 .   ) تفسري الطربي ( . ِل يف ِذِلِك ِما قِاِلهه اَّللُهه تِهِباِرِك ِوتِهِعاىِل ، ِواإِلَيِانه بِِه ، ِوتِهَركه ِما ِعِدا ِذِلِك ِإىِل ِعاِلِمهِ ِوالصُهِوابه ِأَن يههِقا
 وباجلملة : فذلك الربهان آية م  آيات هللا أراها هللا يوسف حَّت قوي إَيانه ، وامتنع ع  املعصية. قال القرطيب :

 . أي : كذلك أريناه الربهان(  َكَذِلكَ 
 ة .ركوِب الفاحش (والفحشاِء  )وهو خيانة صاحبه السوء : ( لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاء  

 . وقيل السوء الثناء القبيح، وقيل : السوء مقدمات الفحشاء 
ادنا الذي  اصطفيناهم بالنبوة واخرتناهم على غريهم وقرئ بكسر قرئ بفتح الالم ومعناه أنه م  عب( ِعَااِننَا اْلُخْلَصِص ََ  ِإنَُّه ِن ْ 

 (زنتفسري اخلا)الالم ومعناه أنه م  عبادنا الذي  أخلصوا الطاعة هلل. أ هه 
قرأ اب  كثري ، وأبو عمرو ، واب  عامر بكسر الالم ، واملعىن : ِإنه م  عبادنا الذي  أخلصوا دينهم . وقرأ عاصم ، ومحزة ، 

 والكسائي بفتح الالم ، أرادوا : م  الذي  أخلصهم هللا م  األسواء والفواحش .
 الفوائد :

 فضل م  ترك املعصية مع قدرته عليها ، وهذه م  أعلى درجات اإلَيان .-1
. (، ِوإَن ِهمُه ِِبِا فِهِعِمِلِها ِكِتبِهِها هللاه ِسيِِّئًة ِواِحِدةً اِملةً وإَن ِهمُه ِبِسيِِّئةو فِهِلَم يِهَعِمَلِها ِكِتبِهِها هللاه تِهِعاىِل ِعَنِدهه ِحِسِنًة كِ  ويف اْلديث )...

 مهتهُهِفٌق عليِه .
فم  هّم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان تركها م  خشية هلل كما يف رواية ملسلم ) إمنا تركها م  أجلي أو م  

 جرائي ( .
 فرتكها هلل ، فأجاب هللا دعاءه وفرج مهه فانفرجت الصخرة .ومثل قصة الذي هّم بابنة عمه بسوء 
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 وم  هنا عظم ثواب م  أطاع هللا سراً بينه وبينه ، وم  ترك احملرمات الِت يقدر عليها سراً .قال اب  رجب : 
و ِجزِاًء مبِا ِكانهوا  فمثل قوله تعاىل )تِهِتِجاَِف جهنهوبههههَم ِعِ  اَلِمِضاِجِع ..... ِفال تِهَعِلمه نِهَفسٌ  فأنا األول : ِما أهَخِفِي هِلهَم ِمَ  قههرُهِة أَِعنيه
 يِهَعِملهوِن ( .

 قال بعض السلف : أخفوا هلل العمل فأخفى هلم اجلزاء .
ويف حديث السبعة الذي يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ) ... ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة 

 ال تعلم مشاله ما تنفق َيينه ( متفق عليه  فأخفاها حَّت
يف السبعة الذي  يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله )ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال:  : فمثل قوله  وأنا الثاين

 إين أخاف هللا( .
 فضل اإلخالص ، وأنه م  أعظم أسباب صرف الفتنة ع  القلب . -2

 ( : فال تزول الفتنة ع  القلب إال إذا كان دي  العبد كّله هلل عز وجل.1/60الفتاوى ) قال اإلمام اب  تيميه يف
اِدنِا ما جنى م  فتنة املرأة إال باإلخالص هلل تعاىل قال تعاىل ) ِكِذِلِك لِِنَصِرِف ِعَنهه السعوِء ِواَلِفَحِشاِء ِإنُههه ِمَ  ِعبِ  ويوسف 

 اَلمهَخِلِصنِي ( .
( : فنن قوة إخالص يوسف عليه السالم وخشيته م  هللا عز وجل كان أقوى م  مجال 261/ 10) ب  تيمية يف الفتاوىقال ا

 امرأة العزيز وحسنها وحبه هلا .
 به تكخل العاونية هلل تعاىل. و 

 ( : وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديته . 10/198قال اإلمام اب  تيمية يف الفتاوى )
تقبل األعمال وترفع إىل هللا ، وكلما قبل العمل ارتفعت املنزلة والدرجة عند هللا تعاىل لذلك العبد ، وهلذا كان م   ألن باإلخالص

 أبرز صفات املقربني والسابقني عند هللا هو ) إخالصهم هلل ( فباإلخالص ارتفهعوا ع  الناس وأصبحوا يف أعاِل عليني .
 ساب الستغناء القصب ع  الناس .وهو 

ال اإلمام اب  تيميه يف الفتاوى : ال يستغن القلب ع  مجيع املخلوقات إال بأن يكون هللا هو مواله الذي ال يعبد إال إياه ، وال ق
 يستعني إال به ، وال ُيب إال له وال يبغض إال له .

 (إنه م  عبادنا املخلصني كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء م )  قال تعاىل ع  يوسف الصديق عليه السالقال اب  القيم : 
ا م  فامرأة العزيز ملا كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كوهنا ذات زوج ويوسف عليه السالم ملا كان خملصا هلل تعاىل جن

 اً .ِملوكاً ذلك مع كونه قابا عزبا غريب
لوط وع  امرأة العزيز وكانت إذ ذاك  وهلذا كان العشق والشرك متالزمني وإمنا حكى هللا سبحانه العشق ع  املشركني م  قوم

 مشركة فكلما قوى قرك العبد بلى بعشق الصور وكلما قوى توحيده صرف ذلك عنه
بة الصور احملرمة وعشقها م  موجبات الشرك وكلما كان العبد أقرب إىل الشرك وأبعد م  اإلخالص كانت وقال رمحه هللا : وحم

الصا وأقد توحيدا كان أبعد م  عشق الصور وهلذا أصاب امرأة العزيز ما أصاِبا م  حمبته بعشق الصور أقد وكلما كان أكثر إخ
العشق لشركها وجنا منه يوسف الصديق عليه السالم بنخالصه قال تعاىل : كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه م  عبادنا 

هللا م  فتنة عشق الصور واملشرك قلبه متعلق املخلصني فالسوء : العشق والفحشاء : الزنا فاملخلص قد خلص حبه هلل فخلصه 
 ل .ج بغري هللا َل خيلص توحيده وحبه هلل عز و

عبادة السر م  أجل الطاعات ، ألهنا مبنية على حس  املراقبة هلل واإلخالص احملض واليقني التام وعدم التفات القلب و 
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 للمخلوقني وثواِبم .
ٌر لعكهَم ولذلك أثىن هللا عز وجل على صدقة السر فقال : )ِإن تههَبدهوَا الصُهِدقِاِت فِِنِعمُها ِهي ِوِإن ُتهَفهوِها ِوتههَؤتهوِها اَلفهِقرِاء فِهههِو ِخيهَ

 ِويهِكفِّره ِعنكهم مِّ  ِسيِِّئاِتكهَم ِواَّللّه مبِا تِهَعِملهوِن ِخِبري ( .
ال ظّله: )رجهل تصدق بصهدقة فأخفاها حَّت ال تعلم مشاله ما وجاء يف السهبعة الذيه  يظلههم هللا يوم الهقيامة فهي ظله يوم ال ظلُه إ 

 تنهفق َيينه(. 
 ( .أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة) وكان م  دعاء النيب 

أكثر الناس قد خيشى هللا يف العالنية ويف الشهادة، ولك  الشأن خشية هللا  أن العبد خيشى هللا سراً وعالنية ، ظاهراً وباطناً ، فنن
 ب .إذا غاب ع  أعني الناس فقد مدح هللا م  خافه بالغي الغيب يف

. فِِاَّللُهه ِيَصِرفه  (ِكِذِلِك لِِنَصِرِف ِعَنهه السعوِء ِواَلِفَحِشاِء إنُههه ِمَ  ِعِباِدنِا اَلمهَخِلِصنِي   )اِل تِهِعاىِل يِف ِحقِّ يهوسهِف . : ق قال اب  تيخية
 . اَلِمَيِل إىِل الصعِوِر ِوالتهُهِعلعِق ِِبِا ِوِيَصِرفه ِعَنهه اَلِفَحِشاِء بِِنَخاِلِصِه َّلِلُهِ  ِعَ  ِعَبِدِه ِما ِيسهوءههه ِم َ 

َرِك ِوِإالُه وقال :  َخاِلِص َّلِلُِه الُهِذيِ  ِفيِهَم نِهَوٌع ِمَ  الشِّ َعرِاِض ِعَ  اإَلِ ِا يههَبتِهِلى ِبِه أَِهله اإَلِ ِكِما قِاِل اَّللُهه تِهِعاىِل يف   فِِأَهله اإَلَِخاِلصِ  ِوِهِذا إمنُه
فِاَمِرأِةه اَلِعزِيِز ِكاِنَت مهَشرِِكًة فِهِوقِهِعَت ِمِع  (ِكِذِلِك لِِنَصِرِف ِعَنهه السعوِء ِواَلِفَحِشاِء إنُههه ِمَ  ِعِباِدنِا اَلمهَخِلِصنِي   ) ِحقِّ يهوسهِف 

قهوبِِتِها لِهه بِاَْلَِبِس ِعِلى َ  السعوِء ِويهوسهفه ِعِلَيِه السُهاِلمه ِمِع عهزهوبِِتِه ِومهرِاِوِدهِتِا لِهه ِواَسِتِعانِِتِها ِعِلَيِه بِالنَِّسِوِة ِوعه تِهِزوعِجِها ِفيِما ِوقِهِعَت ِفيِه مِ 
إنُه ِعِباِدي  )قِاِل تِهِعاىِل :  (إالُه ِعِباِدِك ِمنهَههمه اَلمهَخِلِصنِي  ) (ِأمَجِِعنِي أِلهَغوِيِهنهُهههَم  )اَلِعفُهِة : ِعِصِمهه اَّللُهه بِِنَخاِلِصِه َّلِلُِه َِتَِقيًقا لِِقَولِِه : 

 . " اَلِغيع " ههِو اتِِّباعه اهَلِِوىو (لَِيِس ِلِك ِعِلَيِهَم سهَلطِاٌن إالُه ِمِ  اتهُهبِهِعِك ِمِ  اَلِغاِويِ  
 بيان حس  عاقبة املتقني . -3
 سبة للرجل .خطر فتنة املرأة بالن-4
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