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اِجل َهَٚأفَٚ قَ  افرَّ ٍْ فِ  َظ  َربِّ

 راِعُد بُو ُمحمَِّد ِبِو َفِطيٍط اهلاِجِزيُّ

َر فِقافَدْيِف  ٍَ َيُف اهللُ وَؽ ٍِ  ح

 ُٛ ـِ  ِظِٔضك جِٚمعِ  َخىِٔ ٜ آل َشِامنَ  ْب ٍَ  َخِِٔ

َؾٚعُ  ْرِبي  افرِّ ٌَ ُٜ  - اف َُ َِ ْ ـِ  ََم افَّضْحَرْي
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 الضابعةمكدمة اجملموعة 
 

ٓ   فَ  إفَ َٓ  أنْ  صفدُ غ، وأَ ؼِ ت  فؾؿُ  يُ وافعوؿٌَ غ، احلؿُد هلل ربِّ افعود  َٓ  هُ وحدَ  ، اهلُلإ

 فِ  لفِ وظَذ  ،فِ قْ ظؾَ  ؿ وبوركَ وشؾ    اهللُ صذ   ،فُ ورشقفُ  هُ ا ظٌدُ دً حمؿ   أن   صفدُ ، وأَ فُ فَ  كيَؽ َذ 

 كيـ. افدِّ  إػ كيقمِ  ؿ بنحًونٍ عفُ ٌِ ـ تَ ومَ  فِ وأصحوبِ 

 ادجؿقظيِ  إخراَج  هِ وتقًرِ  هِ دِ قوتلكي فِ  ظقكِ ظَذ  يُ ـ  وادِ  وافػضُؾ  احلؿدُ  ِؾؾفؾ؛ وبًُد 

  فوخطٌتُ   ،عيٍ ُجُ  طٌيَ ُخ  ثالثغَ إحَدى و ؿ  ل تُض ، وافتِ (رُ ادْٚبِ  ِٝ ؿٚفَ )ـ ـتويب  مِ  بعيافًو

ً   ؾ صوحِى احِ افر   إمرِ  عِ يف جومِ  ًَ ظِ  ِخ قْ افش   قِّ ؿُ اف ـِ ق  اهلُل فُ رِحَ -ي قػَ ؾِ لل َخ  ؾامنَ َش  ك ب

 خقاِن ي ولِ ٓدِ وْ تل وَٕ جِ وْ وفزَ  ي  قافدَ  وفِ ِل  َى كيؽتُ  أنْ    ادقَػ شوئاًل ، -عوَػ تَ 

ـَ بو مقازِ  َؾ ثؼِّ وأن كيُ  ،وهو وثقاَب  أجرَ وأخقاِت  ـو فو فَ عؾَ َي  نْ أو ،ؾؼوهُ كَ  ـو كيقمَ حًـوتِ  كي

ـُ ِب  ـػعَ كيَ  وأنْ  ،وخراكَ و وأُ كقوكَ  دُ و يِف ِب  ـتػعُ كَ  جوركييً  دؿيً َص  يف  وظدَ وَش  ؿَ شفَ أَ ـ مَ  ؾ  و 

ـُ  ،فوٌوظتِ فو وضِ إخراجِ    .غلمِ  ؿ  فُ فو... افؾ  قْ ؾع ظؾَ هو واض  رأَ ـ ؿَ مَ  ؾ  و

 راءةَ ؿِ  ركيؿِ افؽَ  ِئ افؼورِ  ـَ ق مِ أرُج  ه ادجؿقظيِ ؽرة هذِ  ؾِ الع ظَذ ضِّ الفِ  الحيٜ:مُ 

  .غَ افعودِ  ربِّ  هلِل واحلؿدُ   .وػإُ  ادجؿقظيِ  ميِ ؼدِّ مُ 
 ربف ػقَ : افراجل ظوكتبهُ 

 د بو فطيط اهلاجزيحممَّ بُو راعُد

ُحفظه هللا وغفر لىالذيه

 م2224هـ/ 4112ُُُمملكة البحرين -الرفاع الغربي 
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 مكدمة اجملموعة األوىل
 

الُم ظذ ادٌعقِث رحًي فؾعودغ، صذ اهلل  ً  احلؿُد هلل ربِّ افعودغ، وافصالُة واف

 وبًُد:ظؾقف وظذ لفف وصحٌف أجعغ، 

ًٌو، وذفَؽ حَغ  -بصػٍي رشؿقيٍ -ؾؼد بدأُت اخلطوبَي  ـَ شـًي تؼركي ؿٌَؾ ظؼكي

ل افقطقػقِي  ـْ جؾِي مفومِّ ، وـوَن م ًُ بشعٌِي الرصوِد وافثؼوؾِي بوحلرِس افقضـلِّ افتحْؼ

ًُ بصدوِر افت قجقِف  إفؼوُء خطٌِي اجلؿعِي يف جومِع معًؽِر احلرِس افقضـِّل، إػ أْن تؼْؾ

ومل ا  ً ـِ اف فؽركيِؿ فصوحِى اجلالفِي ادؾِؽ حد بـ ظقًك لل خؾقػي مؾِؽ ممؾؽِي افٌحركي

ًٌو رشؿقًّو جلومِع ادغػقِر فُف  -حػَظُف اهلُل ورظوهُ -  -اهلل تعوػ بنذنِ -بتعققـل خطق

افراحِؾ افشقِخ ظقًك بـ شؾامن لل خؾقػي ضقَى اهلُل ثراُه،  صوحى افًؿّق إمر

 م.2242ؼ ادقاؾ ه4144وذفَؽ يف ظوم 

ًُ متوًمو أمهق َي خطٌِي اجلؿعِي  ـْ ًٌو أدر ويف خالِل هذه افػسِة افتل ؿضقُتفو خطق

ًٓ راجحًي جدكيرًة بوٓحسامِ  وخطقرةَ  ًُ أؿوبُؾ يف ـؾِّ جعٍي ظؼق  افت فوون ؾقفو، ؾؾؼْد ــْ

: إنِّ  ًُ ًُ أهتؿ  ـثًرا بؿقوقِع اخلطٌِي، وٓ أبوفُغ إذا ُؿْؾ ُر يف وآهتامِم، ؾؽـ أؾؽِّ

مقوقِع اخلطٌي افتوفقِي مـُذ بداكيِي إشٌقِع، وفؼد زادن تعظقاًم فشلن اخلطٌِي أن  هذا 

ادؼوَم هق مؼوِم افـٌقغ وادرشؾغ، وهق تقؿقٌع ظـ ربِّ افعودغ، ووشقؾٌي ظظؿك 

كيـ.  فـِؼ احلؼِّ وإذاظِي افدِّ
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 ًٜ شذذِؾ ؿٚضّضذذ  هذذذا ادَذذُٚم مَذذُٚم افري
 

ذذٔٚضغِ وؾقؿذذُف حذذٚربقا ـ   ٔذذَد افنَّ
 

ـٍ  ـُ افْيهِح واإلرصِٚد مـ زمذ  ومقض
 

ـِ ْذذذوم   ُز احلذذذؼِّ وافلًَِّذذذِٔؿ فِذذذدي
 

ظوِة   ودروِشفْؿ وـتِى افد 
ِ
ـَ خطِى افعؾامء واحلؼ  أك ـِل اشتػْدُت ـثًرا م

ًُ أخلُِّص بعَض افؽتِى وادؼوِٓت واخلطِى وُأظقُد صقوَؽتفو؛  ومؼوِِٓتؿ، ؾؽـ

ى بوجلدكيِد أبًدا، وإك ام  فقتـوشَى ادؼوُل 
ًُ يف هذِه اخلطِ مَع ادؼوِم، وٓ أد ظل أنِّ جئ

ًُ بقـفو وؿدمُتفو ظذ هقئِي خطٌٍي. ْػ  هل ُكؼقٌل جعُتفو وأف 

ًٓ مـ ذاـرت دوَن ـتوبتِفو أصوَر ظذ بعُض  ًُ أفؼل هذِه اخلطَى ارجتو ود و ــ

فو، ثؿ  تػركيِغفو يف ـتوٍب فقُ 
 ًتػوَد مـفو.الخقِة بتًجقؾِ

 رُ ذـذذُٚة افًِذذِؿ بذذذٌل  ذذؿَّ ٕنذذز
 

 ومذذٚ ـذذٚفًِِؿ ر أخذذراَك ُذخذذرُ  
 

 ـذذؾَّ حذذغٍ  ُتٍٔذذُد بذذِف ا ال ذذَؼ 
 

 ويّضَذذك مْذذُف بًذذَد ادذذقِت أْجذذرُ  
 

وفؼد ــً مسدًدا ـثًرا يف تؾٌقِي ضؾٌِفؿ إػ أْن ذَح اهلل صدري فذفَؽ، 

ًُ بتػركيِغ ادجؿقظِي إوػ مـ هذه اخلطِى   -وظدُدهو تًع وأربعقَن خطٌيً -ؾؼْؿ

ريف هذه ادمفِػ، و  ُت افٌؼق َي فؾؿجؿقظوِت افؼودمِي بنذن اهلل تعوػ.أخ 

ـ  بِف ظّع مـ ؾضٍؾ إخراِج  ُعـل يف هذا ادؼوِم وبعد صؽري هلل ظذ مو م ًَ وٓ كَي

ـَ اخلُطِى إٓ أن أصُؽَر جقَع مـ شوظدن وشوهَؿ يف إخراِج هذهِ   هذِه ادجؿقظِي م

قاب. داد وافص   ً  اخلطِى شوئاًل اهلل ل وهلُؿ إجر وافث قاب اف

ذذذذحُٚب  ُٜ وافهِّ  تذذذذقألح اُحّضذذذذ
 

ذذذقاُب    أظذذذٕٚقح ؾهذذذٚحَّضْل افهَّ
 

ِٛ مـ يٗتٔذَؽ ٕهذًحٚ  وخُر افهح
 

 ئٍذذذُدك حذذذَغ يٌنذذذٚك افذذذساُب  
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ـْ شقؼرُأ هذِه اخلطَى أن كيعذَرن إن وجَد خطًل وخؾاًل؛  ويف اخلتوِم أرجق مِم 

ًُ هذِه اخلطَى  م-ؾؼْد أفؼق  حػًظو مـ ذاـَرت. -ـام تؼد 

 وإْن جتذذذْد ظًّٔضذذذٚ َؾُِضذذذدَّ ا ِذذذال
 

َٛ ؾٔذذف وَظذذال  ْٔذذ ـْ أل ظ  جذذؾَّ َمذذ
 

ـْ رأى صقًئو أْن كيٌذَل افـ صقحَي وكيقاؾَقـل بام وجَد؛ ٕتدارَك  وظؾقف ؾلرجق مم

 ذفؽ يف افطٌعوِت افؼودمي إن صوَء اهلُل.

 ودغ.واحلؿُد هلل ربِّ افع

 

 وكتبه

 راعد بو حممد بو فطيط اهلاجزي

 مملكة البحرين -الرفاع الغربي 

ُم2242هـ/ فبراير 4141جمادي ألاولى 

alhajrii.41@gmail.com  :للمراسلة 
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 (1) 

 امَلغُي يف حاجِة الهاِظ

     

 

تل كَيست ُى ظؾقَفو إجُر افؽث ـَ افعٌوداِت افعظقؿِي اف  ُر: افؼقوَم ظذ ِخدمِي إن  ِم

بذفَؽ، وَأوَص  افـوِس وؿضوَء حقائِجفؿ، وَتؼدكيَؿ َمـػعتِفؿ، ؾَؼْد أمَر اهلُل 

 بذفَؽ. طرشقَفف 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: ؿوَل احلؼ  

 .[77 ]احلٍ: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں

ْب  ، وْفَقتؼر  ـَ ٍِ إػ أَخركي َع يف َتؼدكيِؿ احلقائ ًْ ـْ أراَد افػالَح وافـجوَح؛ ؾْؾَق  ؾَؿ

ٌِ جوبٍر ظـَد  ط هلِلِبذا افصـقِع، ورشقُل ا  هلِلإػ ا ام جوَء يف حدكي ـَ كيؼقُل 

ْؾ »ُمًؾٍِؿ:  ًَ ٍْ َٔ ِْ َع َأَخُٚه َؾ ٍَ ْؿ َأْن َيْْ ُُ ـِ اْشَلَىَٚع ِمْْ «َم
(1)

. 

َع َأَخُٚه »ويف رواكيِي أحَد:  ٍَ ْؿ َأْن َيْْ ُُ ـِ اْشَلَىَٚع ِمْْ ْؾ بِقٍء َم ًَ ٍْ َٔ ِْ «َؾ
(2)

. 

فَِؽ أو بجوِهَؽ، أو ِمـ خالِل وطقػتِؽ، أو ِمـ خالِل َمـصٌِؽ، أو تـػُعُف بام

ؽ؛ فذا جوَء  ًِ ـَ اخلِر اف ذي ُتؼدُمف فـػ بؽؾؿٍي، تـػُعُف، أو بشػوظٍي، ـؾ  ذفَؽ ِم

 يف هذه افعٌودِة، ؿوَل اهلُل  طوظذ فًوِن َرشقفِِف  هلِلافسؽقُى يف ـتوِب ا

                                                           

 (.2422أخرجف مًؾؿ: ـتوب افًالم، بوب اشتحٌوب افرؿقي مـ افعغ، رؿؿ ) (4)

 (.4/424أخرجف أحد ) (2)
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ِؾ:  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿يف ُشقرِة ادزمِّ

 .[22 ]ادزمؾ: ﴾ہ ہ ھ ھ

:  وؿوَل 
ِ
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿يف ُشقرِة افـًوء

 .[58 ]افـًوء: ﴾ەئ وئ 

قا ؾَ اْص »ؿوَل:  ط هلِلأن  َرشقَل ا شَصحقح افٌخوريِّ »وجوَء يف  ًُ وا، رُ َج ْٗ لُ ِْ ٍَ

«ٚءَ ٚ َص مَ  فِ قفِ ُش ِٚن رَ َِض  فِ َذ ظَ  ِض اهللَُْ َٔ فْ وَ 
(1)

. 

ْؼقو، أو بودقاشوِة، ؾَؼْد  وكػُع افـوسِ   ً بوجلوِه، أو بودَـصِى، أو بولضعوِم، أو بوف

قُل اهللُ »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحقح ُمًؾؿٍ »جوَء يف  َُ : َيٚ  َي ِٜ ََٔٚم
َِ َيْقَم اف

ْدِح  ًُ ْؿ َت َِ ُٝ َؾ ـَ آَدَم َمِرْض ٚ َيَٚؿَٚل:  !اْب ًَ َٝ َربي اف ْٕ َْٔػ َأُظقُدَك َوَأ ـَ : ؿٚلدََِغ؟ َربِّ 

َؽ َفْق ُظْدَتُف َوَجْدَتِْل  َّٕ َٝ َأ ّْ
ْدُه، َأَمٚ َظِِ ًُ ْؿ َت َِ ٚ َمِرَض َؾ ًٕ َٝ َأنَّ َظّْضِدي ُؾال ّْ

َأَمٚ َظِِ

ِْل ؟ِظَْْدهُ  ّْ
ًِ ْؿ ُتْى َِ ُلَؽ َؾ ّْ ًَ ـَ آَدَم، اْشَلْى َٝ  َيٚ: َؿَٚل  !َيٚ اْب ْٕ َؽ َوَأ ُّ

ًِ َْٔػ ُأْض ـَ ، َو َربِّ

ٚدََِغ؟ ؿَ  ًَ ُف، َأَمٚ َربي اف ّْ
ًِ ْؿ ُتْى َِ َؽ َؾ ُّ

ًِ ٚ َجَٚءَك َيِْضَلْى ًٕ َٝ َأنَّ َظّْضِدي ُؾال ّْ
َٚل: َأَمٚ َظِِ

َلُف َوَجْدَت َذفَِؽ ِظِْْدي ّْ ًَ َؽ َفْق َأْض َّٕ َٝ َأ ّْ
ـَ آَدمَ  ؟َظِِ ِْل ،َيٚ اْب َِ ْؿ َتِْض َِ ُْٔلَؽ َؾ ََ  !اْشَلِْض

ًَ  َيَٚؿَٚل:  َٝ َربي اف ْٕ َٔؽ َوَأ
َِ َْٔػ َأْش ـَ ، َو َٚك  ٚدََِغ؟ َؿَٚل :َربِّ ََ  نٌ ُؾاَل َظّضِدي ؾْٚشَلِْض

َْٔلُف َوَجْدَت َذفَِؽ ِظِْْدي ََ َٝ َفْق َش ّْ
ِف، َأَمٚ َظِِ َِ ْؿ َتِْض َِ «؟َؾ

(2)
. 

ٌقن يف ؾعِؾ اخلِر حت ك فق ـوَن ؾعُؾ اخلِر  طورشقُفف  ؾوهلُل  كُيرؽِّ

                                                           

(، مـ 4142تحركيض ظذ افصدؿي وافشػوظي ؾقفو، رؿؿ )أخرجف افٌخوري: ـتوب افزـوة، بوب اف (4)

 .حدكيٌ أيب مقشك إصعري 
(، مـ حدكيٌ أيب 2852مًؾؿ: ـتوب افز وافصؾي، بوب ؾضؾ ظقودة ادركيض، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .هركيرة 
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ٌِ افز ، ِمـ حدكي ـِ ظوزٍب َهذا صقًئو كَيًًرا، ؾَؼْد جوَء ظـَد افسمذيِّ  ب
ِ
أن    اء

ـْ َمََْح مَ »ؿوَل:  ط هلِلرشقَل ا  صوًة أو  «ـٍ َفّضَ  َٜ َِْٔح َم
ِ
ـَ افُػؼراء  م

ًٍ أي: أظَطك أهَؾ بق

ٌَـفو، ؾنذا جػ  َضُظفو َأظقدوهو، هذه  كوؿًي أو بَؼرًة، ؿوَل: احُؾٌقهو واَذبقا ِمـ َف

ك َمـقحًي،  َٜ ورٍق »ُتًؿ  أي:  «َهَدى ُزَؿًٚؿٚ َأوْ »ؿرًوو، كَيعـل: َأظَطك لَخَر  «أو َمْٔح

ذا؟ ؾؼوَل: اشُؾْؽ هذا  ـَ ِع  ذا أو إػ ُُمؿ  ـَ  
ًِ ـَ افطركيُؼ إػ بق جوَءُه شوِئٌؾ، ؿوَل: أكي

َٚن فَ »افطركيَؼ  «ٍٜ ْثُؾ ِظلِؼ َرَؿّضَ ُف مِ ـَ
(1)

. 

ٌِ ظٌِد ا ـِ ُظؿَر  هلِلوجوَء ظـَد افط َزان ِمـ َحدكي  ط هلِل، أن  رشقَل اب

َ »ؿوَل:  َُ ٛي إ َِيَّ َأْن َأْظَلَُِػ ِر َهَذا ادَِْضِدِد َو  َأَح
ٍٜ ْن َأْمِقَ َمَع َأٍخ  ِي ِر َحَٚج

ًرا ْٓ «َص
(2)

 يف مًجِد اددكيـِي اف ذي افصالُة ؾقِف بلفِػ َصالٍة!  

ٍِ افـوِس ظٌودٌة ظظقؿٌي مق َزهو اهلُل   بؿزاكيو، ِمـفو: وؿضوُء حقاِئ

ٚ اصىٍِ ادٔزُة اُُوػ:  ـَ أَّنَّ ؽ أك َؽ َتػزُع هلِلا ٌٚء واخلٌِٔٚر ِم
ًِ ًَ ِمـ َكػ ، ؾنذا رأكي

، وتؼقُم بقاجٌِفؿ يف ـؾِّ حٍغ؛ ؾوظَؾْؿ أن  اهللَ اصَطػوَك إػ اخلِر. ـَ  فمَخركي

ٌِ ظٌِد ا شُمعَجِؿِف إوشطِ »جوَء ظـَد افطزانِّ يف  ـِ ُظؿَر  هلِلِمـ حدكي ب

 ؿُ ْخَلهَّ ا اِظَّضٚدً  هلِلإِنَّ »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ًَؿِ  ُٓ اخَتص  هذا  «اهللُ بِٚفِّْ

بـعؿِي ادوِل، وَهذا بـعؿِي ادـصِى، وهذا بـِعؿِي اجلوِه، وهذا بـِعؿِي أك ف َمًؿقُع 

هُ »افؽؾؿِي،  ري
َِ َّضِٚد، ُي ًِ ََْٚؾِِع اف

ٚ  ؿْ دِ َٓ ْؿ، ؾِٔ ُٓ ٚ ِمْْ َٓ َزَظ َٕ ًُقَهٚ  لََ ؾَ َمٚ َبَذُفقَهٚ، َؾَِ٘ذا َمَْ ٚ إَِػ َحقَّ

                                                           

 (.4287(، وافسمذي: ـتوب افز وافصؾي، بوب مو جوء يف ادـحي، رؿؿ )1/225أخرجف أحد ) (4)

 .(5225ويف إوشط رؿؿ )(، 44515، رؿؿ 42/184ادعجؿ افؽٌر )افطزان يف  أخرجف (2)
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ِهؿْ  «َؽْرِ
(1)

، أي: َأظطوُهؿ هذِه افـِّعؿَي ٕجِؾ َمـوؾِع افعٌوِد، وَتٌَؼك ؾقِفؿ هذِه افـعُؿ 

ـَ وؿَضْقا حقاِئَجفؿ.  إذا ؾِزظقا فمَخركي

ٛي افِْٚس إػ ا َٟ افِْٚس هَق أح
: أنَّ افَّذي َيَِِض حقا ِ ُٜ ، أخَزَ هلِلادِٔزُة افثٕٚٔ

ـِ  ُمعجِؿِف »، ؾَؼْد جوَء ظـَد افطزانِّ يف ط هلِلاهلََقى رشقُل ابذا اف ذي ٓ كَيـطُؼ ظ

، أي  افـوِس أحى  هلِلوؿوَل: كيو رشقَل ا ط هلِلأك ف جوَء رجٌؾ إػ رشقِل ا شإوشطِ 

ٛي افَِّْٚس إَِػ ا»؟ ؿوَل: هلِلإػ ا ْؿ فَِِّْٚسِ  هلِلَأَح ُٓ ًَ ٍَ ْٕ «َأ
(2)

. 

ًَ مقطًػو يف مؽتٌَِؽ،  ـَ وُتْ ؾحت ك فق ــ ؾُِص يف تؼقُم ظذ خدمِي أَخركي

، وترحُؿ افصغَر، وَترحُؿ ادًؽَغ وافضعقَػ، وجُتِفُد افؽٌرَ  ُدمُ ظؿؾَِؽ، وَت 

َؽ؛ اظَؾْؿ أك َؽ أحى  افـوِس إػ ا ًَ َؽ، وُتتِعُى كػ ًَ  .هلِلكػ

 ُٜ َق اخلُر ، وضقَبك هطظذ فًوِن َرشقفِِف  أنَّ اهللَ وَظَدَك بىقَبك: ادِٔزُة افثٚفِث

ـِ موفٍؽ  ٌِ أكِس ب ـِ موَجْف أن  افـٌل   افعؿقُؿ ادٌورُك، ؾَؼْد جوَء يف حدكي ظـَد اب

ِّ »ؿوَل:  ط ِؼَّ
ٚتَِٔح فِ ٍَ ـَ افَِّْٚس َم ، َوإِنَّ ِم ِّ ٚفَِٔؼ فِِؼَّ ٌَ  َم

َِْخْرِ ٚتَِٔح فِ ٍَ ـَ افَِّْٚس َم إِنَّ ِم

َؾ  ًَ ـْ َج َ
، َؾُىقَبك دِ َِْخْرِ ٚفَِٔؼ فِ ٌَ َؾ اهلُل  َم ًَ ـْ َج َ

ٚتَِٔح اَ ْرِ َظَذ َيَدْيِف، َوَوْيٌؾ دِ ٍَ اهللُ َم

ِّ َظَذ َيَدْيفِ  ٚتَِٔح افؼَّ ٍَ «َم
(3)

. 

، ُٜ ٍِ افـوِس: ادِٔزُة افرابًِ  حقائ
ِ
 أنَّ اهللَ  وهَل ِمـ أظظِؿ مزاكيو ؿضوء

                                                           

(، وافٌقفؼل يف 5/448(، وأبق كعقؿ يف احلؾقي )8452أخرجف افطزان يف إوشط رؿؿ ) (4)

 (.7285افشعى رؿؿ )

(، 5225ويف إوشط رؿؿ )(، 44515، رؿؿ 42/184افطزان يف ادعجؿ افؽٌر )أخرجف  (2)

 .، مـ حدكيٌ ابـ ظؿر (5/415كعقؿ يف احلؾقي )وأبق 
 (.247ابـ موجف: ادؼدمي، بوب مـ ـون مػتوحو فؾخر، رؿؿ )أخرجف  (4)
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ًَ يف ظقِِنِؿ ـوَن اهلُلَيَِِض حٚجَلَؽ،  يف ظقكِؽ، واكُظْر  ؾنذا َكػعَتُفؿ كػَعَؽ، وإذا ــ

ـْ وَ »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحقح ُمًؾِؿٍ »هذِه إدفَي افَؽثرَة، ؾَؼْد جوَء يف  َم

َِّسٍ يَ  ًْ َ َظَذ ُم َ اهللُ يَ َّسَّ َٔٚ وَ ِْٔف ِر َِ ظَ  َّسَّ ْٕ ـْ َشَسَ ِة، وَ اآلِخرَ  افدي َٔ  ُه اهللُ ُمِْضِاًِم َشَسَ  َم ْٕ ٚ ِر افدي

ـَ  اهللَُواآلِخَرِة، وَ  ًَ ِر َظْقِن افًّْضِد َمٚ  «ٔفِ َأِخ   َظْقنِ ّْضُد ِر َٚن اف
(1)

 . 

ِٜ ِر  َواهللُ» :ط هلِلؿوَل رشقُل ا شَصحقح افٌخوريِّ »ويف  ًَ  َحَٚج ـَ اف َٚن ّْضِد َمٚ 

 ًَ ِٜ  ّْضُد ِر اف «ٔفِ َأِخ  َحَٚج
(2)

. 

ـِف»وظـَد احلوـِؿ يف  ُروِف ِر ا»: ط هلِلؿوَل رشقُل ا شُمًَتدر ًْ َّٔٚ َوَأْهُؾ ادَ ْٕ فدي

ُروِف ِر اآلَِخَرةِ  ًْ «ُهْؿ َأْهِؾ ادَ
(3)

 . 

ـْ »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا شُمعَجِؿف إوشطِ »وظـَد افطزانِّ يف   ك َمعَ َن مَ  َم

ٍٜ َأِخ  َٝ اهللُ ٚ َففُ َٓ َّضلَ ك َأ ْ َحلَّ  ِٔف ِر َحَٚج اِط َيْقَم َتِذلي ؾَِٔف  ، َأْ َّض َ َؿَدَمُف َظَذ افكِّ

«اَُْؿَدامُ 
(4)

. 

ذذِدْم َجَقاِزَيذذفُ  ًْ ذذِؾ اَ ذْرَ أَل َي ًَ ٍْ ـْ َي  َمذ

 

ْرُف َبْغَ ا  ًُ ُٛ اف َوافَّْذٚسِ  هلِلأَل َيْذَه
(5)
 

 

وشؾُػ إُمِي هذِه ادًلفَي وظؾِؿقا بحؼقؼِي هذِه  وَؿْد ؾؼَف افصحوبُي 
                                                           

(، مـ 2522مًؾؿ: ـتوب افذـر وافدظوء، بوب ؾضؾ آجتامع ظذ تالوة افؼرلن، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
، مـ (2112ادًؾؿ ادًؾؿ وٓ كيًؾؿف، رؿؿ ) افٌخوري: ـتوب ادظومل، بوب ٓ كيظؾؿأخرجف  (2)

 .حدكيٌ ابـ ظؿر 
(، مـ حدكيٌ أكس 7721(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )4/421أخرجف احلوـؿ يف ادًتدرك ) (4)

. 
 .، مـ حدكيٌ ابـ ظؿر (5225ادعجؿ إوشط فؾطزان رؿؿ )أخرجف  (1)
 (.251قً وافًؽري )ص: افٌقً فؾحطقئي، اكظر: دكيقان احلطقئي بؼح ابـ افًؽ (8)
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تِفو، افعٌودِة؛ ؾصَدَرت ظـُفؿ أؿقاٌل وأؾعوٌل ُتـٌُئ َظـ َؾفِؿفؿ هلذِه افعٌودِة َظذ حؼقؼ

ٌ وٍس  هلِلؾَفذا ترجوُن افؼرلُن ظٌُد ا ـُ ظ أي: َأؿقَم ظذ –َْٕن أظقَل »كيؼقُل:  ب

يٍ  -حوجيِ  ٍي بعَد َحج   صفًرا، أو ُجعًي، أو مو صوَء اهلُل َأَحى  إل  ِمـ َحج 
ًٍ ، شأهَؾ بق

أي: أن َأؿقَم ظذ ُصموِن ُأهٍة أحى  إل  ِمـ حجٍي بعَد َحجيٍ 
(1)

. 

ـُ وهذا ا َْٕن َأؿيَض دًُِؾٍؿ حوجًي واحدًة أحى  إل  ِمـ »كيؼقُل:  حلً

َ أفَػ َرـعيٍ  شَأْن ُأصعِّ
(2)

 . 

ٍَ افـوِس جَعؾقا ظَؿَؾفؿ  ، ٓ كُيركيدوَن جزاًء وٓ هلِلوـوكقا إذا ؿَضْقا حقائ

 ِ َؿ أحُدهؿ ُصؽقًرا، وٓ ُُيِزون بَلظامهِلؿ وٓ كَيـُؼوَِنو، بؾ ُُيػقَِنو، حت ك ُربام اِت 

ـِ   ظَؿؾِف، ـام حصَؾ فععِّ ب
ِ
ُم صقًئو ِمـ ِصدِة خػوء ؿ ٓ كَيروَكُف كُيؼدِّ بوفٌخِؾ؛ ِٕن 

ـَ  ـِ افعوبِدكي ِى بزكي ُؾ احلًُِغ اُدؾؼ  ٌَخ  كُيؼوُل: ٓ كُيـِػُؼ وٓ كُيعطِّل وٓ -، ـوَن كُي

مُ  ًٍ ِمـ أهِؾ اددكيـِي،  ؾؾام  موَت  -كُيؼدِّ دوُه وَجدوه كَيعقُل مئَي بق ؾؾام  جر 

تل ـوَن ََيؿُؾفو فقاًل  ؾقه وَجدوا لثوَر احِلٌوِل ِمـ ـثرِة إحوِل اف  ًِّ فُقغ
(3)

. 

ٍِ افـوِس إػ افظفقِر وأن كُيشوَر إفقِفؿ بوفٌـوِن  مل كَيؽقكقا كَيًَعْقن يف تؼدكيِؿ حقاِئ

ـقن. ًِ ؿ حُم  ظذ أِن 

ـَ دوَن أن كُيظ مقن خَدموٍت فمَخركي ـَ َظجَزهؿ، وأكيًضو ـوكقا كُيؼدِّ ِفروا فمَخركي

 أو َُيِرجقَِنؿ أموَم ادَََل، أو كُيذِهٌقن موَء ُوجقِهفؿ ِمـ صدِة افًماِل.

                                                           

 (.4/425) حؾقي إوفقوءأبق كعقؿ يف أخرجف  (4)

 (.47(، ويف ؿضوء احلقائٍ رؿؿ )21أخرجف ابـ أيب افدكقو يف اصطـوع ادعروف رؿؿ ) (2)

(، وأبق كعقؿ يف 115(، وأبق داود يف افزهد رؿؿ )222أخرجف ظٌد اهلل بـ أحد يف افزهد رؿؿ ) (4)

 (.4/445حؾقي إوفقوء )
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ـُ َظًوـَر يف  َرهو اب ـَ تل ذ جوَء رجٌؾ : »شتوركيِخ ِدَمشَؼ »وإفقَؽ هذِه افرواكيَي اف 

ـِ َأيب ضوفٍى  فف : كيو أمَر ، ؾؼوَل حوجٌي إػ أمِر ادمِمـَغ اخلؾقػِي افراصِد ظعِّ ب

ًَ مل  ًَ ؿَضْقَتفو َحِْدُت اهلَل وصَؽرُتؽ، وإن أك ادمِمـَغ، إن  ل إفقَؽ حوجًي، ؾنِْن أك

ـُ َأيب ضوفٍى  : َتؼِضفو حِْدُت اهلَل وظَذْرُتؽ. ؾؼوَل اخلؾقػُي افراصُد ظع  ب

ٌَفو، ؾؼضوهو  اـُتْى حوَجَتؽ ظذ إرِض، ؾننِّ َأـرُه ُذل  افًماِل يف وجِفؽ، ؾؽَت

شففُ 
(1)

 . 

ُم ظذ ـثٍر  ٍِ افـوِس ظٌودٌة َظظقؿٌي، وِمـ أجؾِّ افعٌوداِت، وَتتؼد  ؾؼضوُء حقائ

ٍَ افـوِس دوَن أن َتطؾَى ِمـفؿ صقًئو، ٓ ُدظوًء،  فوِت افعٌوداِت، ؾوْؿِض حقائ ِمـ أم 

 وٓ َثـوًء، وٓ صقًتو وٓ ؽَر ذفَؽ.

  

                                                           

 (.12/824توركيخ دمشؼ ) (4)
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 (2) 

 هاِتيف َتحصيِل احلَض َتوجيًات

     

 

ٌََؾفو ظذ افتطؾ ِع إػ  إن  اهللَ  د و خَؾَؼ افـػَس افٌؼكيَي، خَؾَؼفو وَؿْد ج

ًْ يف افعؿِؾ،  و ُُمدكيٌي، اكٌعَث  اجلدَوى، وأِن 
ًِ جدَوى أيِّ ظَؿٍؾ تؼقُم بِف، ؾنذا ظَرَؾ

ـِ َتتطؾ ُع دائاًم إػ اجلدَوى، وفؽِ  ًْ ؾقِف، وـذفَؽ كػُس ادمِم ـ  جْدَواهو افػقُز وكِشَط

ـوِت،  بوفدرجوِت واحلًـوِت، واهلُل  ًَ َى افـػقَس ادمِمـَي بوحل وبعظقِؿ رؽ 

 افدرجوِت، وأَمَرهو بولهاِع يف ذفَؽ.

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: ؾؼوَل 

 .[444 ]لل ظؿران: ﴾ ڀ ڀ ڀ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: وؿوَل 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[24 :]احلدكيد ﴾ھ

ـَ ادالحظوِت،  ـوُت هَلو ووبٌط ٓ ُبد  أن َكؼَػ ظـَده، وهوُهـو ظدٌد ِم ًَ واحل

ٌ ْف هَلو:  ؾَتـ

ُٜ اُُوػ ـِي،  -وهَق كَيعؿُؾ -: أن  ادًؾَؿ اداُلحي ًَ ُك ٕك ف ؾظقـُف ظذ احل َقتحر 

ـوِت؛ بخالِف ؽِره، واكُظْر يف ؿقِل احلؼِّ  ًَ  ھ ھ﴿: كَيَرى هذِه احل
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 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

، أي: َرجوُؤـؿ هذِه افدرجوِت، وتِؾَؽ [421 ]افـًوء: ﴾  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

ـوِت. ًَ  احل

 ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ًْ َثؿـًو ادالحي ًَ ـوٍت هَل فق ًَ ُؾف افعٌُد ِمـ ح : اظَؾْؿ أن  مو َُيصِّ

ٌض ومـٌي ورحٌي فعَؿؾِف، وٓ ِظقًوو فعَؿؾِف، وٓ يف ُمؼوبِؾ ظَؿؾِف، وإك ام هَل ؾضٌؾ حم

ـَ ا َٜ أَل »: ط هلِل، ؿوَل َرشقُل ا هلِلم ُف اََجَّْ ُِ َّ ْؿ َظ ُُ َوألَ  ، ُيْدِخُؾ َأَحًدا ِمْْ

ـَ افَّْٚرِ  ٚ إأِلَّ َوأَل  ،ُُيُِرُه ِم َٕ ـَ ا َأ  ِم
ٍٜ
َ ْْ «هلِل بَِر

(1)
. 

 ًَ و ظذ كَيؼٍغ أن  هذِه احل ـوِت، وفؽــ  ًَ ـوِت ؾـَعْؿ، َكعؿُؾ وظققُكـو ُتٌُك احل

ـَ ا ًْ هَل يف مؼوبِؾ مو َكعؿُؾ.هلِلؾضٌؾ ومـٌي ورحٌي م ًَ  ، وفق

 ُٜ ُٜ افثٚفِث ـوِت، َتلت هَل بوفعؿِؾ ادالحي ًَ : مق َز اهلُل هذِه إمَي بَلْن ووظَػ هلو احل

ـ  اهللَ   ک﴿ :َيزهيو بوحلًـوِت افؽثرِة، ؿوَل اهلُل  افقاِحِد، وفِؽ

 ]إكعوم: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

452]. 

 ُٜ ُٜ افرابًِ : اظَؾْؿ أن  افٌقابَي إُوػ فتحصقِؾ احلًـوِت هَل الخالُص، ادالحي

ـْ ُُمؾًِصو  ف وِنوِره، ومل كيُؽ
ـًي واحدًة، هلِلؾؾق ظِؿَؾ افعٌُد يف فقؾِ ًَ ْؾ ح ، ؾال كُيممِّ

: وَل اهلُل ؾولخالُص هق افٌقابُي إُوػ فَؼٌقِل افعؿِؾ وََتصقِؾ احلًـوِت، ؿ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

                                                           

أخرجف مًؾؿ: ـتوب صػوت ادـوؾؼغ وأحؽومفؿ، بوب فـ كيدخؾ أحد اجلـي بعؿؾف، رؿؿ  (4)

 .(، مـ حدكيٌ جوبر بـ ظٌد اهلل 2547/77)
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 .[441 ]افـًوء: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ُٜ ُٜ ا ِٚمِض ا، أن  افعٌَد ؿد َتَتتوبُع ظؾقِف احلًـوُت، ادالحي : وهَل ظظقؿٌي جدًّ

ـِ افعؿِؾ  ـِ افعؿِؾ؛ وذفَؽ حَغ كَيؼُػ ظ وجَتري ظؾقِف، وٓ َتتقّؿُػ وفق َتقؿ َػ هق َظ

 وؿد ـوَن ؿٌَؾ ذفَؽ كُيداوُم ظذ ؾعِؾ افصوحلوِت.بُعذٍر، 

ّْضُد َأْو َشَٚؾرَ »: ط هلِلؿوَل َرشقُل ا ًَ ُؾ  ،إَِذا َمِرَض اف َّ ًْ َٚن َي ـَ َٛ َفُف ِمْثُؾ َمٚ 
لِ ـُ

ٔاًم َصِحًٔحٚ َِ «ُم
(1)

ـِ افعؿِؾ؛ ٕك ف ـوَن َحركيًصو  ًٌَ فف احلًـوُت وإن تقؿ َػ ظ
تِ ـُ ، أي: 

ـ  افؽركيَؿ ظذ افعؿِؾ افصوفِح، وت
مل  قؿ َػ افققَم بًٌِى افعذِر، وفؽِ

ـوِت. ًَ  كَيتقؿ ْػ، ؾَلجَرى ظؾقِف هذِه احل

ـُؽ  ؽ إػ افعؿِؾ، وظق ًُ هذه ََخُس َوقابَط إذا وَوَحً إفقَؽ َتطؾ َعً كػ

 إُخَرى ظذ َهذِه احلًـوِت.

  

                                                           

افٌخوري: ـتوب اجلفود، بوب كيؽتى فؾؿًوؾر مثؾ مو ـون كيعؿؾ يف الؿومي، رؿؿ أخرجف  (4)

 .عري (، مـ حدكيٌ أيب مقشك إص2225)
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 (3) 

 ُخلُل الِكباِر الوقار

     

 

ر ـَ كيٍؿ ِمـ أخالِق افؽٌِوِر، ُخؾٍؼ ََيتوُجف افؽٌُر وافصغُر، حدكيُثـو َظـ ُخؾٍؼ 

ُ واجلوهُؾ و ام ََيتوُجف  ،افعومِل ـَ ي  ـام َيتوُجف اجلود  واهلوزُل، وََيتوُجف افٌوئُع وادشَسِ

، وَيتوُجف اخلطقُى، وإدكيُى، وادركيُض وافطٌقُى، وهَق ُخؾُؼ  افػؼُر وافغـل 

ـٍ مو أحقَجـو ؾ ـٍ ـُثَر ؾقِف افًَػُف، وصوَر افقؿوِر يف زَم ـِ افقؿوِر، زَم ٌِ ظ قِف فؾحدكي

 ؾقف َوزٌن وؿقؿٌي، وـُثَر ؾقِف 
ِ
َػفُ فؾًػوء  ً  صلٌن وؿقؿٌي، حت ك ؿوَل افؼوئُؾ:َفُف ، وصوَر اف

ٌَـوِن، وكَيتٌَعؽ مئوُت إُفقِف، » إذا أَرْدت أن َتشتفَر، وتؽقَن َكجاًم، وكُيشوَر إفقَؽ بوف

ٌََؾ اشتؼٌوَل إبطوِل افػوَِتَغ وُتػتَح فَؽ ادجو فُس، بؾ ُصدوُر ادجوفِس، وُتًتؼ

ٓ  أن َتتخذ  َظـ ُخؾِؼ افقؿورِ   ومَع ـؾِّ أَشٍػ، هذا هَق افقاؿُع. .شافؽٌوِر، ؾام ظؾقَؽ إ

، وهَق المًوُك َظـ ُؾضقِل وافقؿوُر هَق افًؽقُن، واحِلؾُؿ، وافر   زاكُي، وافتلنِّ

 ِمـ فُدْن لدَم افؽالِم واحلرـِي، و
ِ
 هَق افًؽقـُي، وافط ؿلكقـُي، وهق ُخؾُؼ إكٌقوء

ِر،  ظقكِي، وافتفق  بخالِف ُخؾِؼ افشقوضِغ: اخِلػِي، وافطقِش، وآشتِعجوِل، وافر 

َٖحِّ »: ط هلِلوآكِدؾوِع، ؿوَل َرشقُل ا ـَ اهللِ افلَّ َْٔىٚنِ  ،ِم ـَ افنَّ ُٜ ِم َِ َد ًَ «َواف
(1)

. 

                                                           

، مـ حدكيٌ (2242افسمذي: ـتوب افز وافصؾي، بوب مو جوء يف افتلن وافعجؾي، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .شفؾ بـ شعد افًوظدي 
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ؿ َتؾ ؼقا  هلُل وؿِد امتَدَح ا ِظٌوَده، وجعَؾ ِمـ أخصِّ َخصوِئِصفؿ أِن 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: بُخؾِؼ افقؿوِر، ؾؼوَل 

 .[54 ]افػرؿون: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ﴿»: شَتػًره»ـام كؼَؾ افطَزي  يف  ؿوَل ُُموهٌد 

شأي: بوفًؽقـِي وافَقؿورِ 
(1)

شبوحلؾِؿ وافقؿورِ »وؿوَل مرًة ُأخَرى: ، 
 (2)

. 

َر اهلُل   يئ ىئ مئ حئ﴿ِمـ ودِّ هذا اخلُؾِؼ، ؾؼوَل:  وَؿْد حذ 

 .[47 ]الهاء: ﴾مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿: وؿوَل 

 ﴾يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب مب ىب خب حب

 .[42 -45 ]فؼامن:

ًْ أم  ادمِمـَغ ظوِئشُي  ًُ َمو َرأَ »: طوهَل تِصُػ ُخؾَؼ افـٌلِّ  وؿوَف كْي

ِل   َتْجِؿًعو َؿط  َووِحًؽو َحت ك َأَرى ِمـُْف هَلََقاتِفِ  طافـٌ  ًْ ؿُ  ،ُم  ً ٌَ وَن كَيَت ـَ اَم  شإِك 
(3)

. 

ـْ فقَس هذا افغوفَى ظذ أمِره، وإك ام ـوَن افغوفُِى 
كَعْؿ، ـوَن كَيضحُؽ، وفؽِ

َؿ.  ً  ظذ أمِره افتٌ

                                                           

(، 47/122(، وتػًر افطزي )2/185(، تػًر ظٌد افرزاق )825تػًر ُموهد )ص:  (4)

 (.5/2724وتػًر ابـ أيب حوتؿ )

 (.47/122تػًر افطزي ) (2)

(، ومًؾؿ: ـتوب صالة 5222جف افٌخوري: ـتوب إدب، بوب افتًٌؿ وافضحؽ، رؿؿ )أخر (4)

 (.522/45، رؿؿ )افتعقذ ظـد رؤكيي افركيح وافغقؿآشتًؼوء، بوب 
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ٌُف الكًونُ  ـَ  وخؾُؼ افقؿوِر ُخؾٌؼ ُمؽتًٌى، كَيؽتً إذا صوَحَى إخقوَر اف ذكي

ٌَفؿ ِمـ ؽِر َبـل افٌِؼ، ؾولكًوُن  كَيتحؾ ْقن بُخؾِؼ افقؿوِر، حت ك وإن ـوَن َمـ صوَح

ٌِ َأيب ُهركيرَة  ، ؾَؼْد جوَء يف حدكي ـَ افدوابِّ ف وإن ـوَن م
ًِ ُر بَجؾق ظـَد  كَيتلث 

، أن  رشقَل ا ْؿ َأْهُؾ اف»ؿوَل:  ط هلِلافٌخوريِّ ـُ ـِ َأَتٚ َّ ُِقًبٚ ،ُهْؿ َأَرقي َأْؾئَِدةً  ،َٔ  ،َوَأْفَغُ ُؿ

ٌٜ  ،اإِلياَمُن َياَمنٍ  َٔ
ُٜ َياَمِٕ َّ ُْ َٔاَل  ،َواحِل ْخُر َواُ  ٍَ ُٜ َوافَقَؿُٚر  ،ُء ِر َأْصَحِٚب اإِلبِؾِ َواف َُِْٔ َوافِضَّ

َْؿِ  ٌَ «ِر َأْهِؾ اف
(1)

ّضلٍّ إألَّ وَؿْد رَظك افٌْؿَ » ، َٕ «ومٚ مـ 
(2)

َر ب  ذفَؽ.؛ ؾَتلث 

قـو رشقُل ا ، كُيربِّ ٍٍّ ـُ يف ضركيِؼـو إػ أظظِؿ افعٌوداِت، يف صالٍة، أو يف ح  هلِلوكح

ِن  ط ًِ افصالُة، وشِؿْعـو صقَت ادمذِّ أن َكتحذ  بخؾِؼ افقؿوِر، حت ك وإن ُأؿقَؿ

َٜ َؾْٚمُنقا إَِػ افهَّ »: ط هلِلكُيؼقُؿفو، ؾَؼْد ؿوَل رشقُل ا ُلُؿ اإِلَؿَٚم ًْ
ِّ ْؿ  ،اَلةِ إَِذا َش ُُ ْٔ َِ َوَظ

ُظقا ِٜ َوافَقَؿِٚر، َوألَ ُتَّْسِ َُِْٔ ِيقا :بِٚفِضَّ ُلْؿ َؾَه ـْ يقا ،َؾاَم َأْدَر َِِٖت ْؿ َؾ ُُ «َوَمٚ َؾَٚت
(3)

. 

فقؾَي كَػَر ِمـ ظَرؾَي، وافـوُس بَغ كيَدكْيف  ط هلِلويف ُشــ افـًوئلِّ أن  رشقَل ا

ؾقن فؾقصقِل إػ ُمزدفػَي، ـ ٚ افَُّْٚس »وَن كُيـوِدي ؾقِفؿ ؿوِئاًل: كُيِنظقن، وكَيتعج  َ  ،َيٚ َأُّيي

ِٜ َوافَقَؿٚرِ  َُِْٔ ْؿ بِٚفِضَّ ُُ ْٔ َِ «َظ
(4)

 . وُهؿ يف أظظِؿ ِظٌودٍة.

                                                           

(، ومًؾؿ: 1455افٌخوري: ـتوب ادغوزي، بوب ؿدوم إصعركيِّغ وأهؾ افقؿـ، رؿؿ )أخرجف  (4)

 (.82، رؿؿ )ـتوب الكيامن، بوب تػوُوؾ أهؾ الكيامن ؾقف

(، مـ حدكيٌ 7/242يف احلؾقي ) (، وأبق كعقؿ4152أخرجف افطزان يف إوشط رؿؿ ) (2)

 .افرحـ بـ ظقف ظٌد
(، ومًؾؿ: ـتوب ادًوجد، 545افٌخوري: ـتوب إذان، بوب ٓ كيًعك إػ افصالة، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .أيب هركيرة (، مـ حدكيٌ 522بوب اشتحٌوب إتقون افصالة بقؿور وشؽقـي، رؿؿ )
، رؿؿ ؾرض افقؿقف بعرؾي(، وافـًوئل: ـتوب مـوشؽ احلٍ، بوب 8/224أخرجف أحد ) (1)

 .(، مـ حدكيٌ أشومي بـ زكيد 4245)
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 وُهَْٚك أمقٌر ُتًُغ ظذ اـلِِضِٚب ُخِِؼ افقؿِٚر، ِمـ ذفَؽ: 

ُل  ـَ افؼؾُى ادًُُغ اُوَّ ـَ افؼؾُى، وافؼؾُى هَق أمُر افٌدِن، ؾنذا شَؽ  : أن كَيًؽ

شَؽـًَ اجلقارُح تًٌعو فف، وأبرُز مظوِهِر افقؿوِر هَق خشقُع اجلقارِح، ؾال جتُد ادرَء 

ًرا، بؾ وَ  ـَ متفقِّ و، أرظ قًرا يف َحدكيثِف، ووؿقًرا يف َمشِقف، ويف ؿراِره، ؿُ ضوئًشو مًتِخػًّ

ًِ افًؽقـُي يف افؼؾِى َتلث َرت هذه اجلقارُح.  ؾنذا كَزَف

ـُ افؼؾقَب   يب ىب مب﴿ؿوَل َتعوػ:   هلِلِذـُر ا وأظظُؿ مو كيًؽ

 .[25 ]افرظد: ﴾ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت

َع َؿْقٌم ِر »: شَصحقح مًؾؿٍ »ـام جوَء يف  ط هلِلوؿوَل رشقُل ا َّ ٍٝ  َمٚ اْجَل ْٔ َب

ُٔقِت ا ـْ ُب ُِقَن ـَِلَٚب ا هلِلِم ؿْ  ،هلِلَيْل ُٓ َْْٔ ُف َب َٕ ُِ إأِلَّ  ،َوَيَلَداَرُشق ُؿ افِضَّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َزَف َٕ   ُٜ َْٔ، 

 ُٜ َ ْْ ُؿ افرَّ ُٓ َْٔل ُٜ  ،َوَؽِن َُ ُؿ اداََل ِ ُٓ ْل ٍَّ ـْ ِظَْْدهُ  ،َوَح َّ َرُهُؿ اهلُل ؾِٔ ـَ «َوَذ
(1)

 . 

ـُ افؼقِِّؿ  وافًؽقـُي إذا كَزَفً ظذ افؼؾِى شَؽـًَ اجلقارُح، »: وؿوَل اب

ًِ افقؿورَ  ٌَ ًَ شوخَشَعً، واـت
(2)

. 

 :
ِ
ٌُؾغوء ًَ »وؿوَل أحُد اف ـَ افؽالِم،  أي: ٓ شافَزِم افصؿ ٌُؽ »ُتؽثِْر ِم ؾنك ف كُيؽً

َؽ ثقَب افقؿوِر، وكَيؽػقَؽ ُممكَي  ًُ ٌ ِي، وكُيؾٌ ـُؽ شقَء ادغ صػَق ادحٌِي، وكُيممِّ

شآظتذارِ 
(3)

. 

ـَ افؼراءِة يف ادًُُغ افثٚح هؿ، وأـثِْر ِم ، اؿَرْأ يف ِشَرِ
ِ
ِر ِشَرِ إكٌقوء : ظؾقَؽ بَتدب 

كُظْر إػ أحقافِف، وإػ وؿوِره ـقَػ ـوَن؛ ؾنك َؽ جتُد يف وا طِشرِة كٌقِّـو حمؿٍد 
                                                           

(، مـ 2522مًؾؿ: ـتوب افذـر وافدظوء، بوب ؾضؾ آجتامع ظذ تالوة افؼرلن، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
 (.2/174مدارج افًوفؽغ ) (2)

 (.278اكظر: أدب افدكقو وافدكيـ فؾاموردي )ص:  (4)
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 أخالِؿِفؿ ويف ِشرِِتُؿ افقؿوَر طوهًرا بقِّـًو.

ٚفَِح، َواأِلْؿلَِهَٚد ُجْزٌء »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا َٝ افهَّ ّْ ٚفَِح، َوافِضَّ إِنَّ اَلْدَي افهَّ

ةِ  ـَ افْيُّضقَّ ـَ ُجْزًءا ِم ي  َوِظْؼِ
ٍٜ َِض ـْ ََخْ «ِم

(1)
ـَ افـٌقِة، ؾ .  ووفقؿوُر ُجزٌء م

ِ
اؿَرْأ يف هذا اجلزء

.
ِ
 ِمـ ِشرِة إكٌقوء

 ُٞ ـْ ادًُُغ افثٚف ، وبَغ َأكيدهيِؿ، وَتؾ ْؼ بَلخالِؿفؿ، فِؽ
ِ
ـَ افعؾامء ًٌو ِم ـْ َؿركي ـُ  :

ـَ ؿوَل اهلُل يف َصلِِنؿ:  ذكي وكق قن، اف   ڍ ڍ ڇ﴿فقَس أي  ظومِلٍ، إك ام افعؾامُء افرب 

 .[72 ]لل ظؿران: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ـَ كُيرب قن ظذ إدِب  ذكي ـَ كُيرب قن بصغوِر إمقِر ؿٌَؾ ـٌوِرهو، اف  افعؾامُء اف ذكي

.
ِ
 فَلبـوء

ِ
 ؿٌَؾ افِعؾِؿ، هَؽذا ـوَن َصلُِنؿ، وهَؽذا ـوَكً وصوكيو أبوء

ـُ حٌقٍى  ًِ افػؼفوَء وافعؾام»ٓبـِف:  ؾَؼْد ؿوَل إبراهقُؿ ب َء، كيو ُبـل، اْئ

وتعؾ ْؿ ِمـفؿ، وُخْذ ِمـ أدِبؿ وأخالِؿفؿ وَهدهِيؿ ؿٌَؾ ظؾِؿفؿ؛ ؾنن  ذفَؽ أحى  إل  

 ٌِ ـَ احلدكي شِمـ ـثٍر فَؽ م
(2)

. 

، تعؾ ِؿ إدَب ؿٌَؾ »فػًتك ِمـ ؿركيٍش:  وؿوَل الموُم موفٌؽ  كيو ُبـل 

شافعؾؿِ 
(3)

ف أخَزَ موفٌؽ ؛ بْؾ وَ  ًِ ًْ ُأمِّ »، ؾؼوَل: ظـ كػ ل َتلُخُذن إػ ُمؾِس َربقعَي ـوَك

وؿٌَؾ أن ُتدِخَؾـل ظؾقِف وأكو صغٌر، َتؼقُل: كيو موفُؽ، »أَحِد صققِخ موفٍؽ،  شافرأِي 

شتعؾ ْؿ ِمـ أَدبِف ؿٌَؾ ِظؾِؿف
(4)

.   

                                                           

(، مـ حدكيٌ 1775(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب يف افقؿور، رؿؿ )4/225أخرجف أحد ) (4)

 .ابـ ظٌوس 
 (.42اجلومع ٕخالق افراوي فؾخطقى افٌغدادي رؿؿ ) (2)

 (.5/442(، وحؾقي إوفقوء )15ؽرائى موفؽ ٓبـ ادظػر رؿؿ ) (4)

 (.4/442وترتقى اددارك )(، 4/1وافتؿفقد ٓبـ ظٌد افز )(، 422ًـد ادقضل )ص: م (1)
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أـثُر ِمـ َخًِي لِٓف ضوفِى ِظؾٍؿ،  وـوَن يتؿُع يف ُمؾِس الموِم أحَد 

ـَ أؿؾ  ِمـ َخِس مِ »كيؼقُل افراِوي:  ئٍي كَيتعؾ ؿقن ِمـف افِعؾَؿ، وافٌوؿل كَيتعؾ ؿقن ِمـف ُحً

 ًِ ـَ افًؿ شإدِب وُحً
(1)

 . أِي: افقؿوَر.

ـِ ابُتَع  وـام أن  هـوَك أمقًرا ُتعُغ ظذ افتخؾ ِؼ بُخؾِؼ افقؿوِر، ؾُفـوَك خقارُم َم

ام َتػركيٍط، ِمـ ذفَؽ: ادجوهرُة بودع َط يف هذا اخلُؾِؼ أكي  صقِي، وؾِعُؾ احلامؿِي ِبو ؾر 

، وـثرُة ادزاِح. 
ِ
ُف ِبو، وِؿؾُي احلقوء  وافتك 

ـِ ؿقسٍ  ًْ  َمـ ـُثَر وِحُؽف»يف َوصقٍي َظظقؿٍي:    ؿوَل ُظؿُر فَلحـَِػ ب ؿؾ 

 ُظِرَف بِف، وَمـ ـُثر ـالُمف ـُثَر 
ٍ
ـْ مزَح اشُتِخػ  بِف، وَمـ أـثَر ِمـ رء َهقٌُتف، وَم

شَؼُطف ؿؾ  حقوُؤه، وَمـ ؿؾ  َحقوُؤه ؿؾ  وَرُظف، وَمـ ؿؾ  وَرُظف موَت شَؼُطف، وَمـ ـُثر 

ًِ افـوُر أوَػ بف ٌُف ـوك ٌُف، وَمـ موَت ؿؾ شؿؾ
(2)

. 

إك ف ُخؾُؼ افقؿوِر، ومو أحقَجـو أن َكرى ؿدواٍت يف ُُمتؿعوتِـو وُهؿ كَيتؿث ؾقن 

 
ِ
ُر َهمٓء ، وكَيرؾُع صلَِنؿ، وكَيػتُح هلُؿ بذا اخلؾِؼ! ومو أحقَجـو أن َكَرى َمـ كُيؼدِّ

قَِنو؛ فقؽقكقا  ـَ اف تل كَيًتحؼ  ُئفؿ إموـ ادجوفَس، وَيَعُؾفؿ يف صدوِرهو، وكُيٌقِّ

.!
ِ
 ؿدواٍت َتؼِئى  إفقِفؿ أظـوُق إبـوء

  

                                                           

 (.255مـوؿى الموم أحد ٓبـ اجلقزي )ص:  (4)

(، 2282إوشط رؿؿ )ادعجؿ (، وافطزان يف 425ابـ أيب افدكقو يف احلؾؿ رؿؿ )أخرجف  (2)

 (.1512وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )
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 (4) 

ًَواُت وَمداُر الهجاِة  الغ

     

 

 َرَأى َهْؾ »صحوبِف كيؼقُل هَلُؿ: أك ف إذا جؾَس مَع أ ط هلِلـوَن ِمـ ظودِة رشقِل ا

ؿْ  َأَحٌد  ُُ ـْ  ِمْْ ، ويف كيقٍم «ُرْؤَيٚ ِم  حؼٌّ
ِ
، وكيؼص  ظَؾْقفؿ أحقوًكو مو كَيَرى، وُرؤكيو إكٌقوء

ٌٌ ضقكيٌؾ، ؿوَل يف بعِضف: إك ف رَأى أن  رُجؾِغ أَتقوُه  ؤكيو؛ وهَق حدكي ٌَ افر  َر هلُؿ حدكي ـَ ذ

َْٚ »واكطَؾؼو بِف، ؿوَل:  َْ َِ َى ْٕ ُف َواِشٌع، َؾٚ ُِ ٍَ ٌِّٔؼ َوَأْش َْْٔٚ َظَذ بٍَِْٚء ِمْثِؾ افلَّْيقِر، َأْظاَلُه َض َت
َٖ َؾ

ـْ  ٌٛ ِم ْؿ َلَ ِٓ ْٖتِٔ َْٚ ؾِِٔف، َؾَِ٘ذا ؾِِٔف ِرَجٌٚل َوَِِٕضٌٚء ُظَراٌة، َي ًْ َِ ٌط َوَأْصَقاٌت، َؾٚضَّ ٌَ َؾَِ٘ذا ؾَِٔف َف

 َٓ َِّ ْؿ، َؾَِ٘ذا َأَتُٚهْؿ َذفَِؽ اف ُٓ َؾ ِمْْ ٍَ ٚ َأْش مَّ
َٖ أَلِء؟ َؿَٚل: َؾ ُٗ ـْ َه : َم ُٝ ِْ َُ ُٛ َضْقَضْقا، َؾ

َواِح  ُٚة َوافزَّ َٕ ُؿ افزي ُٓ ـَ ِر بٍَِْٚء ِمْثِؾ افلَّْيقِر َؾ َراُة افَِّذي ًُ َجُٚل َوافَِِّْضُٚء اف «افرِّ
(1)

. 

كو أبشُع اجلرائِؿ، وأـُز افؽٌوئِر، وأؿٌُح افػقاحِش اف تل أمَر اهلُل  ؾجركيؿُي افزِّ

 دِم آؿِساِب ِمـفو، ؿوَل بع :﴿ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .[484 ]إكعوم: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ

 .[44 ]إظراف: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: وؿوَل 

 َ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ِظَظَؿ ُجرِمفو، ؾؼوَل:  وبغ 

                                                           

(، مـ حدكيٌ 7217افتعٌر، بوب تعٌر افرؤكيو بعد صالة افصٌح، رؿؿ ) أخرجف افٌخوري: ـتوب (4)

 .شؿرة بـ جـدب 

  



 

 

()اجملموعة الضابعةقالت املهابز   26 

ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ پ پ 

 .[52 -55 ]افػرؿون: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

و افِػطُر افًؾقؿُي، وٓ افعؼقُل ادًتؼقؿُي، وٓ افـػقُس وهَل َجركيؿٌي ٓ َتؼٌُؾ ب

ؽ؛ ؾنن   ًِ  ؿقيٍّ َتٌـقِف يف صدِرك ويف كػ
ٍ
كو بٌِـوء ـَ افزِّ ؽ م ًَ ـْ كػ افؽركيؿُي، ؾنذا مل َُتصِّ

ؽ؛ حت ك ََيقَل بقـََؽ 
ًِ إمَر خطٌر، وهوُهـو ُأبُغ فَؽ ـقَػ َتٌـل َهذا اجلداَر يف كػ

ـُف وََتؿقِف وَتتعوَهُده  وبَغ افقؿقِع يف هذهِ  اجلركيؿِي، ؾنك ؽ َتٌـل ِجداًرا ظظقاًم َُتصِّ

: ـِ اثـَْغِ  بلمَركْي

ُل   وَتًتشعُر أك ف مط ؾٌع ظؾقَؽ. : َتًتشِعُر ظَظؿَي افربِّ اُمُر اُوَّ

ـَ افعؿِؾ افصوفِح.اُمُر افثٚح  : ُتؽثُر ِم

ف َفـو يف ـتوبِف افؽركيِؿ لكيوٍت  وؿد َأكزَل اهلُل  ًِ َمـ ؿَرَأهو بـَك يف كػ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: صقًئو ِمـ َهذا اجِلداِر، ؿوَل احلؼ  

َد هذِه اخلقاضِر واهلقاجِس  ، أي: أن  اهللَ [248 ]افٌؼرة: ﴾ڳ كَيعؾُؿ ُُمر 

 وافظ ـقِن وإمونِّ ؿٌَؾ أن َتؼقَم بوفعؿِؾ.

، فق جَعَؾفو الكًو ٍِّ ُن كصَى َظقـقِف دائاًم؛ ؿوَل وهـوَك لكيٌي ظظقؿٌي يف ُشقرِة احل

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: احلؼ  

 .[72 ]احلٍ: ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 ٍٜ ذذ َّ ِْ  ِر ُط
ٍٜ َِذذْقَت بِِريَّضذذ  َوإَِذا َمذذٚ َخ

 

َٔذذذذٚنِ   ٌْ ٌٜ إَِػ افىي َٔذذذذ ُس َداِظ ٍْ  َوافذذذذَّْ

 

ذٚ َيذِر اإِلَفذِف َوُؿذْؾ َلَ َٕ ـْ   َؾْٚشَلْحِٔل ِم

 

َِذذَؼ اف  يَّذذاَلَم َيذذَراِح إِنَّ افَّذذِذي َخ
(1)
 

                                                            

 (.42 -22كقكقي افؼحطون )ص:  (4)
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: وؿوَل احلؼ  

 .[1 ]احلدكيد: ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: وؿوَل 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 .[7 ]ادجودفي: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ُر ـُتُى افًَرِ  ـُ أن  رجاًل اخَتَذ بومرأٍة يف ؽوبٍي، وؿد بَدِت افـجقُم،  وتذ

وأشدَل افؾقُؾ ِشتوَره، ؾؾام  أراَد أن كَيؼسَب ِمـفو وكَيػعَؾ افػوحشَي ؿوَل هَلو: ٓ َتويف 

ـَ ُمؽقـُِى افؽقاـِى؟!  ًْ فُف: وأكي  وهذِه افؽقاـُى. ؾؼوَف
ًِ ٓ  أكو وأك فقَس َثؿ  إ

ٌُف، وارَتَعَشً  ـَ ؾخَػَؼ ؿؾ ُد: وأكي ًَ ظؼُؾف، ووػ  َظـفو وهَق كُيردِّ جقارُحف، وتشت 

ُمؽقـُِى افؽقاـِى؟!
(1)
 

ذْؾ  َُ ْهَر َيْقًمٚ َؾذاَل َت ْقَت افدَّ َِ  إَِذا َمٚ َخ
 

  ُٛ ـْ ُؿذذْؾ َظذذَعَّ َرِؿٔذذ َِذذْقُت َوَفُِذذ  َخ
 

 ًٜ ذذذذُؾ َشذذذذَٚظ ٍُ ٌْ َـّ اهللَ َي َِضذذذذَّض  َوأَل ََتْ
 

  ُٛ ٔذذ
ٌِ ذذل ظِٔذذف َي ٍِ ْ ُْ َوأَل َأنَّ َمذذٚ 

(2) 
 

ف وأخَػك ب :وكَيٌـِل الكًوُن هذا اجلداَر بذا افعؾِؿ افقؼقـلِّ  ًَ لك ف َمفام أخَػك كػ

ـُ هذا اجلداَر بَؽثرِة افعؿِؾ افصوفِح، ؾنذا أَرْدت  ظؿَؾف، ؾنن  اهلَل مط ؾٌع ظؾقِف، وَُيصِّ

                                                           

(، وذم اهلقى 584، 582(، وصعى الكيامن فؾٌقفؼل رؿؿ )54اظتالل افؼؾقب فؾخرائطل رؿؿ ) (4)

 (.272ٓبـ اجلقزي )ص: 

(، 44/188أيب كقاس، اكظر: توركيخ دمشؼ ٓبـ ظًوـر ) اختؾػ يف ؿوئؾفام، ؾـًٌفام افٌعض إػ (2)

صدر (، وكًٌفام 41(، ومهو أكيضو يف دكيقان أيب افعتوهقي )ص: 224ودكيقان أيب كقاس )ص: 

( فؾحًـ بـ ظؿرو، وؿول: وتروى ٕيب حمؿد 2/17يف احلامشي افٌككيي )افدكيـ افٌكي 

 افتقؿل.
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ؽ بوفعؿِؾ افصوفِح. ًَ ـْ كػ ـَ افقؿقِع يف افػقاحِش ؾحصِّ  أن َتؽقَن يف حوكيٍي م

 ]مركيؿ: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿: وَل اهلُل ؿ

ٕن  هذِه افصَؾقاِت َتؼل افقؿقَع يف افػقاحِش وافشَفقاِت، ؾَؼْد ؿوَل احلؼ  ؛ [82

 :﴿ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 . [18 ]افعـؽٌقت: ﴾ې ې ى 

ـُ َتقؿقَي  ام ُأِمَر »: شَُمؿقع افَػتوَوى»يف  ؿوَل اب ـَ ؾنن  افصالَة إذا أَتك ِبو 

 وادـؽِر، وإذا مل َتـَفُف دل  ظذ َتضققِعف حلؼقِؿفو
ِ
شَِنَْتف َظـ افػحشوء

(1)
. 

:  وؿوَل اهلُل  ٌِ افُؼددِّ ُب إ َِيَّ ََ لَ َوَمٚ َيزاُل َظّْضِدي يَ »يف احلدكي  رَّ

ُٝ َش  َّضّْضُلفُ َحلَّك ُأِحّضَّف، َؾِ٘ذا َأْح  اؾِؾِ ٚفَّْقَ بِ  ْْ َّ ي يَ ُف افَّذِ ًَ ّْ ـُ ِكُ افَِّذي ُيّضْ  هُ َبَكَ ُع بِِف، وَ ِْض

ٚ، وَ  َدُه افَّلل َيّْضىُِش يَ بِِف، وَ  ُف افَّلِل يَ ِرْج ِِبَ ٚ، َوإِْن َش َِ ِق ِِبَ ْٔلُ َٖفَ ّْ ـِ ، وَ فُ ِْل َأْظى َفئِ

 ُ َُ َٚذِح  ًَ َّٕ اْشَل «فُ ِظَٔذ
(2)

. 

ـَ أؾوِت، ؾنن  بعَض اُمُر افثٚح ـًْ ِجداَرك ؾعؾقَؽ بِحامكيتِف م : إذا حص 

هذِه اجُلدَر، وظؾقَؽ أكيُضو بِحامكيتِف ِمـ هذِه ادؼذوؾوِت، واحلامكيُي أؾوِت َترُق 

ـِ اثـَِغ:   َتؽقُن بَلمركي

ؾَفذا هَق اهلدُي افرب ون  اف ذي كَيعَؾُؿ هذه افـػَس، وكَيعَؾُؿ مو ؛ ُؽض  بَكك -4

ـُفو.  كُيصؾُحفو وَُيصِّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: ؿوَل اهلُل 

                                                           

 (.22/5ُمؿقع افػتووى ) (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 5822ـتوب افرؿوق، بوب افتقاوع، رؿؿ ) افٌخوري:أخرجف  (2)
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گ گ گ  ک ک گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .[44 -42 ]افـقر: ﴾ڳ

َر افـظُر  ًٌو، وـؾ ام تؽر  َم اهلُل َتػَتُح يف هذا اجلداِر ثؼ وظذ ؿدِر مو ُتـظُر إػ مو حر 

ـَْتف يف افٌداكيِي فؽـ ؽ مل ََتِؿف.  ًَ حص   ـُثَرت هذِه افثؼقُب يف اجلداِر اف ذي َبـَْقَتف، ؾلك

عؾُؿف اهلُل. ؾَؼْد ؿوَل أو هذا اختاِلٌس ٓ كيَ وٓ تُؼْؾ: هذه كظرٌة ٓ كَيعؾُؿفو اهلُل، 

 . [42 ]ؽوؾر: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: احلؼ  

كُيًتعوُن بَغضِّ افٌِك؟ أي: ـقَػ أؽض  بَكي وؿد  : بؿَ ؿقَؾ فؾُجـقِد 

ٌََح احلراُم يف ـؾِّ مؽوٍن، يف هوتِػل  ٌْف. ؾؼوَل: أص بِعؾِؿؽ »ُيرُج ظع  رٌء أكو مل َأضُؾ

شإفقَؽ أشٌُؼ ِمـ كظِرك إػ مو َتـظُره هلِلأن  كظَر ا
(1)

. 

كيعؾُؿ أن  هذِه  صـًو، واهلُل ؾنن  يف افزواِج حِ  ،ظؾقَؽ بوفزواِج  -2

ٓ  بوفزواِج، ؾؼوَل  ـُ ؽركيزُِتو إ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿: افـػقَس ٓ َتًؽ

 .[452 ]إظراف: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

َّضِٚب، مَ »: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا َؼَ افنَّ ًْ ؿُ  ـِ اْشَلَىٚعَ َيٚ َم ُُ ْج، افَّضَٚءةَ  ِمْْ ََٔلَزوَّ ِْ  َؾ

فُ  َّٕ ، َأَؽضي  َؾِ٘ َّضَكِ ِْ ـُ  فِ ْرِج  َوَأْحَه ٍَ ِْ «فِ
(2)

. 

ُج كيرصُده افـٌل   ْؿ َأْظَدَّضْلُف »إػ ذفَؽ، ؾَقؼقُل:  طوحت ك ادتزوِّ ـُ إَِذا َأَحُد

 َّ ًْ َٔ ِْ ّضِِف، َؾ ِْ ْٝ ِر َؿ ًَ ٚ، َؾِ٘نَّ َذفَِؽ ْد إَِػ اْمَرأَ ادَْرَأُة، َؾَقَؿ َٓ ًْ َُٔقاِؿ ِْ ُٛ تِِف َؾ َمٚ ِر  ُيْذِه

                                                           

 (.4/122(، جومع افعؾقم واحلؽؿ )1/427إحقوء ظؾقم افدكيـ ) (4)

(، ومًؾؿ: 8255افٌخوري: ـتوب افـؽوح، بوب مـ مل كيًتطع افٌوءة ؾؾقصؿ، رؿؿ )أخرجف  (2)

(، مـ 4122مكف، رؿؿ )ـتوب افـؽوح، بوب اشتحٌوب افـؽوح دـ توؿً كػًف إفقف ووجد م

 .حدكيٌ ابـ مًعقد 
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ِِضفِ  ٍْ َٕ»
(1)

 . ط. إك ف إرصوٌد ربونٌّ كَطَؼ بِف افـٌل  

 ؾ
ِ
ـَ افقؿقِع يف هذِه افػقاحِش ؾْؾَقجتِفْد يف بـوء ف م ًَ َؿـ َأراَد أن ََيؿَل كػ

ام َتٌـل هذا اجلداَر جداِر افـجوِة اف ذي ََيقُل بقـَف وبَغ افقؿقِع يف افشفقاِت، وحقـَ 

 ظؾقَؽ بَتحصقـِف وِحوكيتِف.

 ُٞ : ظؾقَؽ بَتعوهِده؛ ٕن  هذا اجلداَر ـًوئِر اجُلُدِر، كَيتعرُض دِو اُمُر افثٚف

اَء ادعوِِص وافذكقِب، وَمـ ِمـ و ٓ  ٍم جر  َتتعرُض فف اجُلُدُر ِمـ ذوٍخ، وِتد 

ف؟! ؾعؾقِف أن كَيتعوهَد هذا كَيعيص؟! وَمـ ِمـ و ٓ كُيذكُى؟! وَمـ ِمـ و ٓ ًُ ًُ كػ
 َتـػؾِ

ـِ أكيًضو:  اجلداَر، وافتعوهُد كَيؽقُن بلمَركي

ًَ يف ذكٍى ؾُتْى إػ ا -4 ، حت ك فق ـُثَرت هلِلتعوُهُده بوفتقبِي، ؾؽؾ ام وَؿْع

ًٌْ وظَصْقً ؾُتْى إػ ا َدت معوصقَؽ، ؾؽؾ ام أذَك ، ؾنك ؽ تتقُب إػ هلِلذكقُبؽ وَتعد 

وِر افؽركيِؿ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿اف ذي ؿوَل:  افغػ 

 .[442 ]افـًوء: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ

 ]ضف: ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: وافؼوئُؾ 

 أي: ـثُر ادغِػرِة. [52

ُ َفـو حؼقؼَتـو؛ ٕن  ؾقـو وعًػو، ؾَؿفام حوَوْفـو افقؿقَع يف طوافـٌل   افذكِى،  كُيٌغِّ

داَم حدَث افذكُى ؾقاِصْؾ ؾقِف. وُؿْؾ فُف: إن  ل  ؾال كَيًتدرَجـ ؽ افشقطوُن وكيؼقَل: مو

ـٍ »: ط هلِلربًّو ـركياًم ظظقاًم كيغػُر افذكَى، ؾلكو َأشتغِػُره. ؿوَل رشقُل ا ِم ْٗ ـْ َظّْضٍد ُم َمٚ ِم

                                                           

كدب مـ رأى امرأة ؾقؿعً يف كػًف إػ أن كيلت امرأتف أو أخرجف مًؾؿ: ـتوب افـؽوح، بوب  (4)

 .(، مـ حدكيٌ جوبر بـ ظٌد اهلل 4124/42، رؿؿ )جوركيتف ؾققاؿعفو
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ِٚرؿُ إأِلَّ  ٍَ ِْٔف أل ُي َِ ٌٔؿ َظ
َِ ٌٛ ُهَق ُم ْٕ ، َأْو َذ

ِٜ
َْْٔ ٍَ َد اف ًْ َٜ َب َْْٔ ٍَ لُٚدُه اف ًْ ٌٛ َي ْٕ ِٚرَق  َوَفُف َذ ٍَ ُف َحلَّك ُي

رَ َٔ ْٕ افدي  ـَ َر َذ ِـّ ًّٔٚ إَِذا ُذ ِِض َٕ اًبٚ  َلًْٚ َتقَّ ٍْ ـَ ُخَِِؼ ُم ِم ْٗ «ٚ، إِنَّ ادُ
(1)

. 

2-  ،
ِ
أن ََيؿَقؽ وكَيكَف ظـَؽ افػقاحَش  ودُع اهللَ ؾظؾقَؽ بوفدظوء

، وُؿْؾ ـام ؿوَل كيقشُػ  ـَ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿: مو طفَر مـفو ومو بَط

ڱ ڱ ں ں  ڳ ڱ ڱ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 .[41 -44 ]كيقشػ: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ـُ ُحقٍد  ، ؾؼوَل: كيو طإػ افـٌلِّ   -وهَق َصحويبٌّ جؾقٌؾ -وجوَء صؽُؾ ب

ًذا أتعقُذ بِف-؛ ظؾِّْؿـل ُدظوًء َأكتػُع بِف هلِلرشقَل ا ؾؼوَل  -وؿوَل مرًة: ظؾِّْؿـل َتعق 

ؿَّ إِحِّ َأُظقُذ بَِؽ »: ط هلِلرشقُل ا ُٓ َِّ ـْ  اف ًِل، َشِّ  ِم ّْ ـْ  َش ي، َشِّ  َوِم ـْ  َبَكِ  َشِّ  َوِم

ـْ  فَِِضِٚح، ّضِل، َشِّ  َوِم ِْ ـْ  َؿ ِّٔل َشِّ  َوِم
«َمِْ

(2)
. 

كو. هلِلؾؼوَل: كيو رشقَل ا طوـذفَؽ افشوب  اف ذي جوَء إػ افـٌلِّ  ؛ اْئَذْن ل بوفزِّ

ُٓ »َوَع كيَدُه ظؾقِف، ؾؼوَل: وؿوَل فُف يف لخِر ادحوورِة بعَد أن و طوحووَرُه افـٌل   َِّ ؿَّ اف

ْر ذَ اؽْ  رْ وَ  ،َّضفُ ْٕ ٍِ ِّٓ ـْ َح وَ  َّضُف،ِْ ؿَ  َض «َجفُ َؾرْ  هِّ
(3)

. 

ـْ بقـَؽ وبَغ ا ـُ ، و ًَ يف اتِّصوٍل دائٍؿ  هلِلؾوْدُع اهللَ ؿٌَؾ أن تؼَع، واْدُظُف إذا وَؿْع

                                                           

عى رؿؿ (، وافٌقفؼل يف افش44542، رؿؿ 44/421افطزان يف ادعجؿ افؽٌر )أخرجف  (4)

 .، مـ حدكيٌ ابـ ظٌوس (5722)
(، 4884(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب يف آشتعوذة، رؿؿ )4/122أحد )أخرجف  (2)

(، وافـًوئل: ـتوب آشتعوذة، بوب آشتعوذة مـ 4122وافسمذي: ـتوب افدظقات، رؿؿ )

 (.8111ذ افًؿع وافٌك، رؿؿ )

 .أمومي افٌوهع  (، مـ حدكيٌ أيب8/285أخرجف أحد ) (4)
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ًَ ؾقفِ  ؿٌَؾ أن تَؼَع يف افذكِى، وبعَد أن َتَؼَع ؾقفِ  َؽ تؽقُن ؿد َتعوَهْدت ، وبذفِ إن وؿع

 جداَر افـجوِة اف ذي كُيـِجقَؽ ِمـ أمقاِج افشفقاِت.
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 (5) 

 َتهميُة الذاِت وُصبُل َتطويِزيا

     

 

ُد يف هذه  ـَ ادصَطَؾحوِت احلودثِي يف أزمـَتِـو ادتلخرِة، واف تل ـثًرا مو َتسد  ِم

كيِي، وَؿْد ُأؿقَؿً فذفَؽ افدوراُت ؾقام افًـَقاِت إخرِة ُمصطَؾُح افتـؿقِي افٌؼ

ل وَتًتثِؿُر ؿدراتِؽ،  ُر وُتـؿِّ ك بَتـؿقِي افذاِت، وكَيؼِصدون بذفَؽ ـقَػ ُتطقِّ كُيًؿ 

شقاٌء افٌدكقُي أِو افعؼؾقُي، أِو افـػًقُي أِو آجتامظقُي، وـقَػ َتٌـل َصخصقَتؽ، 

ـِ احلقو  ِة؟وتـفُض بو، وجَتعُؾفو ؾوظؾًي يف جقِع مقودكي

شٌُؾ ذفِؽ، ومو  طوظذ فًوِن َرشقفِف   هلِلوؿد جوَء يف ـتوِب ا

ٓ  أن َتؼرَأ يف ـتوِب ا   ط هلِل، وُتطوفَع شرَة رشقِل اهلِلظؾقَؽ إ
ِ
ؾًتِجُد أرـوَن بِـوء

 افـػِس، وَتـؿقَي افذاِت، وافُؼدرَة ظذ اشتثامِر مو ظـَدك ِمـ ضوؿٍي.

 ِٜ  : أرـٚنٍ وُأمجُِؾ ذفَؽ ر أربً

ُل: ـُ اُوَّ ـِ افرـِغ، وهق  افرـ ؽ ٓ َتتخؾ  َظـ هذا افرـ ًَ ًَ َتٌـل َكػ وأك

ـُ افثؼِي بو ـِ افتقـِؾ ظذ اؾوافتقـُؾ ظؾقِف،   هلِلُحً وافثؼِي باِم ظـَده،  هلِلٌحً

أو يف  ؾنك ؽ َتعقُش وُهـوَك َمـ كُيثُر ؿؾَؼَؽ وُمووَؾَؽ شقاٌء يف بقتَِؽ، أو يف ظؿِؾؽ،

ٌُِّطؽ؛ فقفدَم هذه افـػَس،  حقوتِؽ، هـوكَ  َمـ ُُيقُؾؽ ِمـ كيقِمؽ، وِمـ ؽِدَك، وكُيث

َؾ ظذ ا ـ  ًَ افت ق ـْ ًَ َر هذه افذاَت؛ فؽـ ؽ إذا أح ؽ جداًرا هلِلوكيدمِّ ًِ ًٌو. بـَْقً يف كػ  ُصؾ
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ـُ يف ظفِد افـٌلِّ  يف  طوحقـاَم ثوَرْت هذِه ادخووُف، وـُثرت هذِه إفً

ه هَلُؿ أظؼوِب ؽزوِة أُحٍد، ؾؼو ؾقن افصحوبَي باِم هَق ؿوِدٌم، وباِم ُتعد  َم ادـوؾِؼقَن ُُيقِّ

َؾ ظذ ا ـ  ـقا افتق ًَ  .هلِلؿركيٌش، فِؽـ فؿ أح

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿: ؿوَل احلؼ  

ًِ ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ٱ ﴿افـتقجُي: ؛ ؾؽوك

ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ُؾؽؿ بَلوفق ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿وِئف َأْي: ُُيقِّ

 . [478 -474 ]لل ظؿران: ﴾ڤ

َؾ ظذ ا ـ  ـِ افتق ًِ ـَ افثؼِي بِف هلِلؾلح ـِ ِجداًرا ظظقاًم م يف أمقِر  ، واب

ْكقو وأخرِة، ؾوهلُل ـوؾِقَؽ، ؿوَل احلؼ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: افد 

 .[4 ]افطالق: ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ِؾ هَل ِصدُق اظتامدِ  ـ  يف اشتِْجالِب   هلِلافؼؾِى ظذ ا وحؼقؼُي افتق

ِؾ  ـ  ـَ افتق ادصوفِح، ودؾِع ادضورِّ ِمـ أمقِر افدكقو وأِخرِة ـؾِّفو. ؾوصطِحْى ُحً

ُف إػ افػقِز وافغؾٌِي، أو َتًَعك إػ افـجوِح، أو  ًَ َتتشق  َؽ، وأك
مَعؽ يف جقِع حقوتِ

ْر ؿقَل احلؼِّ َتًَعك إػ ََتًِغ َووِعؽ، أو َتركق إػ افـِك، وتَ  ـ  چ ﴿: ذ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .[452 ]لل ظؿران: ﴾ک ک

َؾ ظذ  ـ  ـِ افتق ًِ هيؿ ؾلح وإذا لذاَك اخلَؾُؼ بلؿقاهِلؿ، أو أؾعوهِلؿ، أو ُطؾِؿفؿ وَتعدِّ

ْر ؿقَفف هلِلا ـ   .[54 ]افـًوء: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿: ، وَتذ



 تهمية الذات وصبل تطويزيا(  5)

 

 

35 

ْؾ ظذ افعزكيِز احَلؿقِد ُفؿ كَيًَعْقن إػ َتطقؿِ ؾ ـ  ًَ َتق  .َؽ، وأك

ْر ؿقَل احلؼِّ  ـ  وإذا جػوَك اخلؾُؼ وَأظَروقا ظـَؽ وَترـقَك واشَتصَغروَك، ؾَتذ

 :﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

 .[422 ]افتقبي: ﴾ەئ 

ْر ؿقَل احلؼِّ  ـ  ْتؽ ادخووُف وأرهَؼَؽ افغَؾُؼ ؾتذ ہ ﴿: وإذا دامَهَ

 . [22 ]افـحؾ: ﴾ھ ے ےہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ًٌَ ظؾقَؽ،  كقو وأخرِة، وَتؽوَف ؽ، مهقُم افد 
ًِ ًِ اهلؿقُم يف كػ وإذا ازَدَحَ

َؾ ظذ ا ـ  ـِ افتق ًِ ؽ ِجداًرا هلِلؾَلح ًِ ـِ افثؼَي باِم ظـَده، ؾنن  ذفَؽ كَيٌـل يف كػ ًِ ، وأح

ْر ؿقَل َمـ ؿوَل: ـ   ظظقاًم، وَتذ

ُٔذذذقنُ  ْٝ ُظ َٚمذذذ َٕ َرْت َأْظذذذُغٌ َو ِٓ  َشذذذ
 

ذذذذقنُ   ُُ ذذذذقُن َأْو أَل َت ُُ  ِر ُأُمذذذذقٍر َت
 

ذذ ٍْ ـِ افَّْ َٝ َظذ ًْ  اَلؿَّ َمذٚ اْشذَلَى
 َؾْٚدَرأِ

 

قَم ُجُْقنُ   ُّ َؽ اُل ُٕ اَل ّْ  ذذذِس َؾِح

 

ذذٚ ـَ ذذَٚك بِذذَُْٚمِس َمذذٚ  ٍَ ـَ  إِنَّ َربًّذذٚ 
 

  ٍِ ُْ َٔ قنُ ذَٔؽ ِر ؽَ ذَن َش ُُ ٍد َمٚ َي
(1)
 

 

ـُ افثٚح: ـُ  افرـ ـَ اف ُحً ، آكتؼوِل ِم ـَ افٌوضِؾ إػ احلؼِّ ـِي، وِم ًَ ًقئِي إػ احل

ًَ ؾقِف، ؾنن   ْ مو أك ـَ الشوءِة إػ الحًوِن، ؽرِّ ـَ آكحراِف إػ آشتؼومِي، وِم وِم

ْر  ـ  ِم، وَتذ ِق وافتؼد  ـَ افـجوِح وافت ػق  ؽ ِم
ًِ  ِجداٍر ظظقٍؿ يف كػ

ِ
ذفَؽ كُيًوِهُؿ يف بِـوء

أي:  [44 ]افرظد: ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿: ؿقَل احلؼِّ 

                                                           

إبقوت تـًى ٓبـ افؼرضٌل احلوؾظ، اكظر: ضٌؼوت ظؾامء احلدكيٌ ٓبـ ظٌد اهلودي  (4)

 (.424(. وهل يف دكيقان افشوؾعل )ص: 1/425(، وتذـرة احلػوظ فؾذهٌل )1/477)
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وا ضركيَؼ افضالِل إػ ضركيِؼ اهِلداكيِي.  حت ك كُيغرِّ

ٌِ افُؼددِّ  ؿوَل اهلُل  ـَ آَدَم ُؿْؿ إ َِيَّ »: يف احلدكي َْٔؽ، َأْمشِ  َيٚ اْب  إَِف

َْٔؽ  ُأَهْرِوْل  إ َِيَّ  َواْمشِ  «إَِف
(1)

. 

ـْ هذا افتغقُر بُحً ـْ فَقُؽ ؽ، وفِؽ
ًِ ْ ِمـ كػ ـَ افًقِِّئ إػ ؾَؼْط ؽرِّ ـِ آكتؼوِل م

ـِ إػ افًقِِّئ، ؾنن  ذفَؽ ممِذٌن بالِك افـػِس وَتدمِرهو، ؿوَل  ًَ ، ٓ ِمـ إح ـِ ًَ احل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: احلؼ  

 .[84 إكػول:] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ًٓ ؾؼوَل:  ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ثؿ  َضَب َفـو مثو

 .[81 كػول:]إ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

َر ِمـ َصخصق تِؽ، ؾوْشَع إػ افتغقِر،  ؾنذا أَرْدَت أن تصؾَح ِمـ ذاتَِؽ، وُتطقِّ

ُل: ام ؿوَل إو  ـَ و يف اتوِذ َهذا افؼراِر،  ـْ ؿقكيًّ ـُ  و

ذَزا ِؿُ  ًَ ِْٖا اف ذْزِم َتذ ًَ  َظَذ َؿْدِر َأْهذِؾ اف
 

ذذَرا ِؿُ   َُ ذذِريِؿ اف َُ ِْٖا َظذذَذ َؿذذْدِر اف  َوَتذذ
 

ذذُزُ  ُْ ٌُِرَهَٚوَي ٌِِر َصذذ ذذ   ِر َظذذْغِ افهَّ
 

َيذٚ ِؿُ   ًَ ًَيِذِٔؿ اف ُر ِر َظْغِ اف ٌُ َوَتْه
(2)
 

 

ُل:  واحَذْر ـام ؿوَل إو 

قَد اَِجَّضذذذٚل ًُ ْٛ ُصذذذ َّٔذذذ َٓ ـْ َيَل  َوَمذذذ
 

ذذرْ   ٍَ ْهِر َبذذْغَ احُل ذذْش َأَبذذَد افذذدَّ
ًِ َي

(3)
 

 

                                                           

(، مـ ضركيؼ ذكيح بـ احلورث، ظـ رجؾ مـ أصحوب افـٌل صذ اهلل 4/175أحد )أخرجف  (4)

 ظؾقف وشؾؿ.

 (.458دكيقان ادتـٌل )ص:  (2)

 (.22إرادة احلقوة ٕيب افؼوشؿ افشويب، دكيقاكف )ص:  ةمـ ؿصقد (4)
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: ُٞ ـُ افثٚف  وافطؾِى، ؾقا افرـ
ِ
ظوء ـِ افد  ـو ٓ َكخطق ُخطقًة إك   هلِلظؾقَؽ بُحً

ٓ  بنِذِن ا ْف إػ هلِلواحدًة إ ٓ  بعَد أن كَيلذَن اهلُل ِبو، ؾْؾـَتقج  ُك َحرـًي واحدًة إ ، وٓ ُكحرِّ

، ُأوفِئَؽ يف َدوراِِتؿ كَيؼقفقَن: ظؾقَؽ بَتقجقِف افطؾِى إػ افؽقِن. ويف َظؼقدتِـو: هلِلا

، ُؿْؾ: كيو اهلُل! ؾوهلُل كَيًؿُع اف ذي بَقدِ  هلِلظؾقَؽ بَتقجقِف افطؾِى إػ ا
ٍ
ه َمؾؽقُت ـؾِّ رء

 صقَتؽ، وكيعؾُؿ أكقـََؽ، وكيعؾُؿ حوجَتَؽ.

ُ  هلِلووا ػقؾٌي أن  -ٓ َأؿقُل َُمَرى حقوتِؽ-إن  افدظوَء فُقغرِّ ـَ بؾ َدظقٌة واحدٌة 

َ َُمَرى افتوركيِخ ـؾِّف، ووا ـ  اهلَل إن  دظقًة واحدًة ِمـ ؾرٍد واحٍد ٓ َكعؾؿُ  هلِلُتغرِّ
ف، وفؽِ

ـَ ا ًْ ِم ٌَ  اشُتجق
ًِ
ٌَ و إذا اشُتجق ُ َُمرى ُأمٍؿ؛ ِٕن  ُ َُمَرى افتوركيِخ، وُتغرِّ  هلِلكَيعؾُؿف فُتغرِّ

 ۆئ ۈئ ۇئ ۇئ ۆئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿افؼوئِؾ: 

 . [455 ]افٌؼرة: ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ِريٌؿ،»: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا ـَ ُجُؾ  عَ َرؾَ  إَِذا لِٔ َيِْضَلْح  إِنَّ اهللَ َحِٔلٌّ  ْٔفِ  افرَّ  َيَدْيفِ  إَِف

ٚ َأنْ  ُُهَ ًرا َيُردَّ ٍْ «َخٚ َِّضَلْغِ  ِص
(1)

. 

َ حوَفؽ إػ  ؾورَؾْع كيدكيَؽ واشَلْفف  ، وأن كُيغرِّ
ـِ ك إػ إحً َ أن كُيغرِّ

ؽ، ووفِدك، وَزوِجؽ، وُُمتؿِعؽ ومو ُتركيُد. ًِ  مو ُتركيُد يف صالِح كػ

ـُ افرابعُ  ـِ افعؿِؾ وإتؼوكِف، افرـ  أك ف : بُحً
ٌِ ـِ افثوف ْرت يف افرـ ـَ كَعْؿ، ذ

ِؾ ِمـ ظؿٍؾ،  ـ   ِمـ ظَؿٍؾ، وٓ ُبد  مَع افتق
ِ
ـْ ٓ بد  مَع افدظوء

، وفؽِ
ِ
ظؾقَؽ بوفدظوء

َم، ؾنن  الكًوَن إذا وَؿَػ  وهَق أصُؾ آكتؼوِل، ؾعؾقَؽ أن َتعؿَؾ، وَتطَق، وتتؼد 

                                                           

(، وافسمذي: 4155(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب افدظوء، رؿؿ )8/145أحد )أخرجف  (4)

(، وابـ موجف: ـتوب افدظوء، بوب رؾع افقدكيـ يف افدظوء، رؿؿ 4885ـتوب افدظقات، رؿؿ )

 .(، مـ حدكيٌ شؾامن افػورد 4558)
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َر، ؾؾقَس يف افطٌقعِي ُوؿقٌف أبًدا، ؾؽام . َتلخ 
ِ
و إػ افقراء و إػ إموِم، وإم  ٌََؼ: إم   ش

ى ﴿: كَيطؾُى ِمـ و أن َكعؿَؾ وَكًَعك، ؾؼوَل  واهلُل 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 .[77 ]افؼصص: ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: وؿوَل 

 .[48 ]ادؾؽ: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ َظـ هذِه افصالِة: وؿوَل 

 .[42 ]اجلؿعي: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ـْ فقَس ؾ
، عؾقَؽ بوفعَؿِؾ وافًعِل ؾقِف، وفؽِ ـَ ـَ  أي  ظَؿٍؾ، بؾ افعَؿَؾ ادتؼ ًَ أح

ٌِ ظوِئشَي  طمو ِظـَدك ِمـ التؼوِن، ؾنن  افـٌل   إِنَّ »: ؿوَل ـام جوَء يف َحدكي

ٛي   اهللَ َؾ  إَِذا ُُيِ ِّ َّ َأَحُد  َظ ْؿ َظ َْفُ  َأنْ  اًل ـُ
َِ «ُيْل

(1)
 . 

واحَذْر أن َتؽقَن خوفًقو بغِر ظؿٍؾ، ؾنن  ذفَؽ يف ذِظـو َمذمٌي كُيذم  بو 

، ؿوَل ظؿُر  ـَ إنِّ ََٕرى افرجَؾ »: الكًوُن، وكَيًؼُط ِمـ ظِغ أَخركي

ٌُـل، ؾَلشلُل َهْؾ فف ِحرؾٌي؟ ؾنِْن ؿوفقا: ٓ. شَؼَط ِمـ َظقـِل شؾُقعج
(2)

. 

  ؾال بد  
ِ
ـَ احلرـِي، وافًعِل، وافٌذِل، ؾنن  ذفَؽ كُيًوهُؿ مَع اف ذي ؿٌَؾف يف بـوء م

 افـػِس وَتـؿقِي افذاِت. 

  

                                                           

(، وافٌقفؼل 527(، وافطزان يف ادعجؿ إوشط رؿؿ )1455أبق كيعذ يف ادًـد رؿؿ )أخرجف  (4)

 (.1222يف افشعى رؿؿ )

 (.4228، 2847افدكيـقري يف ادجوفًي وجقاهر افعؾؿ رؿؿ )أخرجف  (2)
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 (6) 

 حاِفِظ َعلى َوسِنَك

     

 

ـِتوبِف افَؽركيِؿ:  ؿوَل احلؼ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿يف 

 .[44 ]حمؿد: ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ُم ِمـ إكيامٍن ويف هذِه أكيِي افَعظقؿِي: َبقوٌن خطرٌ  ؛ وهَق أن  الكًوَن مَع مو كُيؼدِّ

ام ؿوَل احلؼ   ـَ ُض دِو كُيٌطُؾ ظَؿَؾف،  ٓ  أك ف َؿْد كَيتعر  : وظؿٍؾ صوفٍح إ

 .[24 ]افػرؿون: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

ٌ َف أن  ُهـوؾ ٌَغل ظؾقِف أن كَيتـ ٓ  أك ف كَيـ ُم الكًوُن ِمـ ظَؿٍؾ صوفٍح إ َك َؿَع مو كُيؼدِّ

ـُ ُصـًعو.   جقاِئَح ؿد جَتتوُح هذا افعؿَؾ، ؾال ُتٌِؼل مـف صقًئو، وهَق ََيًُى أك ف َُيً

ـُ افؼقِِّؿ  َ هذِه افؼوظدَة وَهذا إمَر شؾُػ إُمِي؛ ِمـ ذفَؽ اب  وَؿْد بغ 

ـِتوبِف   وحُمٌِطوُت إظامِل وُمػًداُِتو أـثُر ِمـ أن»: شافقابِؾ افصقِّى»حقـاَم ؿوَل يف 

شَُتَك، وفقَس افشلُن يف افعَؿِؾ، وإك ام افشلُن يف ِحػِظ افعؿِؾ مِم و كُيػًُده وَُيٌُطف
(1)

. 

ـ  ادطؾقَب أـَثَر هَق ـقَػ َُتوؾُظ ظذ هذا افعؿِؾ، 
أِي: افعؿُؾ مطؾقٌب، فؽِ

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿:  هلِلؾال كُيؿحُؼ وكَيذهُى وكَيػـَك، وٓ كَيلِت ظؾقِف ؿقُل ا

 .[24 ؿون:]افػر ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           

 (.44افقابؾ افصقى مـ افؽؾؿ افطقى )ص:  (4)
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ـَ إظامِل اف تل َتذهُى بَجؿقِع إظامِل افصوحِلِي ؾال ُتٌِؼل ِمـفو صقئًو مو هَق  وإن  ِم

، والذاُك بِف، وافردُة َظـ ِدكيـِف، ومو  هلِلَمعؾقٌم فَدكْيـو جقًعو، وهَق افُؽػُر بو

ٓ  أن َتؼرَأ يف ـتوِب ا وُترصُد إػ هذِه فَتجَد هذِه أكيوِت َتتؽؾ ُؿ   هلِلظؾقَؽ إ

ػٍر بف حٌَِط ظؿُؾف ـؾ ف؛ ؾَؼْد ؿوَل احلؼ   ـُ : احلؼقؼِي: أن  افعٌَد إذا أَتك بعَؿٍؾ 

 . [8 ]ادوئدة: ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿

﮲ ﴿: وؿوَل  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 .[55 ]إكعوم: ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: وؿوَل 

 .[47 تقبي:]اف ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

﮸ ﴿: وؿوَل  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

 .[55 -58 ]افزمر: ﴾﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ :وؿوَل 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 .[247 ]افٌؼرة: ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ًْ ظوِئشُي  شَصحقح ُمًؾؿٍ »وجوَء يف  ـُ ُجْدَظوَن  ،هلِلكَيو َرُشقَل ا: ؿوَف اْب

وَن  ؽَِغ، َؾَفْؾ َذاَك َكوؾُِعُف؟ َؿوَل: ـَ ًْ
ِحَؿ، َوكُيْطِعُؿ ادِ فُ أَل »يِف اجلَوِهؾِق ِي كَيِصُؾ افر  ًُ ٍَ  ، َيْْ

ْؾ َيْقمً  َُ ُف ََلْ َي َّٕ ـِ إِ ي ْر  ِي َخىِٔئَلِل َيْقَم افدِّ
ٍِ «ٚ: َربِّ اْؽ

(1)
ـْ ُمممـًو بققِم افؼقومِي،  ، ؾؾؿ كيُؽ

ـِ  كي   .وهَق كيقُم افدِّ

                                                           

: ـتوب الكيامن، بوب افدفقؾ ظذ أن مـ موت ظذ ـػره ٓ كيـػعف ظؿؾ، رؿؿ مًؾؿأخرجف  (4)

(241.) 
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َٖفلِغ: ور َهذا اُم  ِر ُأرصُد إػ َمِض

ُٜ اُُوػ: ـِ افؽػِر، وفِؽـ ف كَيلت  ادِضٖف ُر الكًوُن أك ف أبعُد مو كَيؽقُن ظ ؿد كَيتصق 

تل ٓ كُيـتٌُف هَلو، َأذـُر ِمـفو  : ُصقرَتغِ  بلظامٍل هَل صقرٌة ِمـ ُصقِر افُؽػِر اف 

ػٌر بدافهقرُة اُُوَػ  ـُ ؛ ؾنك ف  ـِ كي ـِ ا: آشتفزاُء بوفدِّ ، ؾنذا  هلِلكي

 ِمـ لكيوتِف، أو برشقفِف هلِلاشتفَزَأ الكًوُن بو
ٍ
أو بلحِد  ط، أو بؽِتوبِف، أو بقء

ِد، أو بليِّ ُحؽٍؿ  افرشِؾ، أِو اشتفَزَأ بوفصالِة، أو بوفصقوِم، أو بوحِلجوِب، أو بوفت عد 

؛ وؿَع يف افؽػِر   .-هلِلِظقوًذا بو-َذظلٍّ

گ گ گ ﴿يف ُشقرِة افؽفِػ:   هلِلاؿقُل  افدفُٔؾ َظذ ذفَؽ و

ۀ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڳ ڳ

﮴ ﮵ ﮶  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮺ ﮻ ﮼   .[425 -424 ]افؽفػ: ﴾﮷ ﮸ ﮹ 

ـِ فُقضِحَؽ افًوِمعَغ، وٓ كَيدِري أك ف َؿْد أَتك  كي ؾؼد كَيًتفِزُئ الكًوُن بوفدِّ

ـِ وَيٌُط ظذ إثِر ذف ـَ افدكي ـَ إظامِل افصوحلِي، هذه بعؿٍؾ ُُيرُجف م َم ِم َؽ ـؾ  مو ؿد 

ٌَُف هَلو.   صقرٌة ؿد ٓ كُيـت

 ُٜ  ِمـ  :-هَل صقرٌة أكيًضو ؿد ٓ كُيـتٌُف هَلوو- افهقرُة افثِٕٚٔ
ٍ
وهَل ـراهقُي رء

، ؾفذا َُيٌُط افعؿَؾ، وهَق صقرٌة ِمـ ُصقِر  ـِ ، أو ِمـ ذاِئِع افدكي ـِ كي أحؽوِم افدِّ

ٌَف اهلُل ُشٌحوَكف، ـراهقًي افُؽػِر؛ ـَلْن كَيؽرَه  افصالَة مثاًل، أِو افصقوَم، أو أي  أمٍر َأوَج

ٌر، وهوُهـو َدفقالِن يف شقرٍة واحدٍة يف شقرِة حُمؿٍد:   يف افؼؾِى وهَق ظؿُؾ افؼؾِى ُمؽػِّ
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لِ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿: : ؿوَل احلؼ  ر ادقضِع اُوَّ

 .[2 ]حمؿد: ﴾ەئ وئ

ې ې ې ى ى ائ ﴿:  : ؿوَل ؾقفِ وادقضُع اآلَخرُ 

 .[25 ]حمؿد: ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ

ـَ  ؾوفعوؿُؾ: هَق اف ذي َيؿُع احلًـوِت، وإظؼُؾ: هَق اف ذي َُيوؾُظ ظَؾْقفو م

 افزواِل حت ك كَيؾَؼك اهللَ. 

ـوِت: حقـاَم كيعؿُؾ الكًوُن فَغِر ا ًَ ـَ إظامِل اف تل ُتذهُى احل ، كيعؿُؾ هلِلوم

، أو كيعقُد مركيًضو، أو كَيزوُر رُجاًل يف  ٕجِؾ ؾالٍن، أو ؾالٍن، أي   ظَؿٍؾ صوفٍح؛ كيصعِّ

ـْ هذا  ف، إذا مل كيُؽ
ًِ وـوَن ٕجِؾ َمصؾحٍي، وادصؾحُي إبرُز يف هذِه إكيوِم  هلِلَُمؾ

هَل مصؾحُي آكتِخوبوِت، وهَل أك ـل أحُي فُػالٍن، أو أشؾُِّؿ ظذ ُؾالٍن، أو أظقُد 

ـَ إكيوِم، ؾوكتٌِْف فذفَؽ وٓ ؾالُكو، أو ُأظطل ؾالُكو؛ حت   ك َأحَظك بصقتِف يف كيقٍم ِم

ْب إػ ُؾالٍن بعؿٍؾ هَق يف إصِؾ  ٌَُط، دفقُؾ ذفَؽ ؿقُل  هلِلَتتؼر  ُشٌحوَكف؛ ؾنن  افعؿَؾ َُي

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿يف ُشقرِة ُهقٍد:  احلؼِّ 

، أوِ  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ُؾ افُؽرد  ُؾ مو كيركيُد، َيصِّ  ادؼعَد، أو أي: َُيصِّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿إصقاَت، 

 .[45 -48 ]هقد: ﴾گ ڳ ڳ

ُب إػ َُمؾقٍق بعؿٍؾ هَق فؾخوفِِؼ  ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كَيـتٌُف فذفَِؽ، ؾال كَيتؼر 

 . 

 ُٜ : ويف زحِي احلقوِة وافرـِض ؾقفو ؿد َكَؼُع يف هذِه افصقرِة، ُثؿ افهقرُة افثٚفِث
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ـُ أَخ  ـَ ِمـ حًـوتِـو كَيلُخذون مـفو مو صوُؤوا، ؿوَل رشقُل اُكؿؽِّ ٌُ  ط هلِلركي واحلدكي

ـِ ْد تَ أَ »: شَصحقح مًؾؿٍ »يف  ٍْ  ُروَن َم رَهَؿ فف وٓ ؿوفقا: اُدػؾُِس ؾِقـو َمـ ٓ دِ  «ُِِس؟ادُ

ٍْ أَل، »: ط ؿوَل  .متوعَ  ـْ  ُِِس ادُ لِل َمـ يَ  ِم َٔ قْ ِا يَ ْٖ أمَّ َِ  «ٚةٍ ـَ زَ ٍٚم وَ ِصَٔ ٍة وَ اَل َه بِ  ِٜ ٚمَ َم اف

ً أي  أظامٍل؛ ًَ َلَؿ َص  ْد ؿَ ِا وَ ْٖ يَ وَ »بؾ أؾضُؾ افعٌوداِت  أي: ظـَده أظامٌل صوحِلٌي، وفق

َؾ مَ أَ ا، وَ َذ َؿَذَف هَ ا، وَ َذ هَ  َؽ دَ َش ا، وَ َذ َٚل هَ ـَ ًْ ؾَ ، اَذ َب هَ َضَ ا، وَ َذ َم هَ ٍَ ـْ َذ َىك هَ ُٔ  ا ِم

ـْ َذ هَ ، وَ ٚتِفِ َْ َِض َح  ْٝ ؾَ  نْ ِ٘ ، ؾَ ٚتِفِ َْ َِض َح  ا ِم َٔ
ِ ـْ  فِ ْٔ َِ ٚ ظَ مَ  َٙ َْ يُ  نْ أَ  َؾ ّضْ ؿَ  ُٚتفُ َْ َِض َح  ْ  ُأِخَذ ِم

ْٝ ؾَ  ؿْ ٚهُ ٚيَ ىَ َخ  « افَّْٚرِ ُضِرَح ِر  ؿَّ  ُ  ،فِ ْٔ َِ ظَ  ُىِرَح
(1)

. 

 ، ًِ ٓ  تَؼَع يف طؾِؿ أحٍد أبًدا، ٓ ؿركيٍى وٓ بعقٍد، ٓ زوجٍي يف افٌق ؾُلوصقَؽ أ

ـَْتف ِمـ أؾضِؾ  وٓ وفٍد، وٓ جوٍر؛ ؾنك ؽ إذا وَؿْعً يف طؾؿِ  ـَ افـوِس َمؽ  أحٍد م

ـوتِؽ: صقوٍم، وصالٍة، وزـوٍة.  ًَ  ح

وافعوؿُؾ هَق اف ذي كَيعؿُؾ افصوحلوِت، وإَظؼُؾ هَق اف ذي كَيعرُف ـقَػ َُيوؾُظ 

 . ظَؾْقفو حت ك كَيؾَؼك اهللَ

  

                                                           

(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2854مًؾؿ: ـتوب افز وافصؾي، بوب َتركيؿ افظؾؿ، رؿؿ )أخرجف  (4)

. 
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 (7) 

 َخطُز الضُّكوِط اأَلخالقيِّ يف سمِو الِفنِت

     

 

ـُ ادمِذكيُي، ؾؾقَس ُهـوَك مو ِمـ  ٓ  وََتدُث ؾقف احلقادُث ادمدُِي وافِػت ُُمتؿٍع إ

ـْ هـوَك 
، وفؽِ ـِ ـِ وإَزموِت وادَِح ـَ احلقادِث وافِػت ُُمتؿعوٌت ؾوِوؾٌي، خوفقٌي م

ـِ احلقادِث وإَزموِت، أخالٌق ؾووؾٌي  أخالٌق ؾووؾٌي ََتتوُجفو ادجتؿعوُت يف زم

ٌَغل أن َتًقدَ  ٌَغل أن ُتَرى وُتشوهَد َتؼقُد جقَع افـوِس،  كَيـ ، وكَيـ ـِ ـِ وادِح ـِ افِػت يف زم

 ، ـَ ركي ػَغ وادػؽِّ  وضَؾٌِي افعؾِؿ وادثؼ 
ِ
ـَ افعؾامء وكَيتحذ  بو ؿودُة افرأِي وأصحوُبؿ ِم

َر  ـُ واحلقادُث وإزموُت كَيـٌغل أن كَيتصد   إمقُر؛ ؾحقـاَم َتًقُد افػت
ًِ
ٌَ ٓ  اكؼَؾ وإ

ٓ  شوَد ادشفَد افغقؽوُء واجلفؾُي  ْرُت بَلخالِؿِفؿ افػووؾِي، وإ ـَ ـَ ذ  اف ذكي
ِ
ادشَفَد همٓء

ـَ افـوِس، وهذا ُممِذٌن بػقَى ٓ َتـتفل؛ فذا ؿقَؾ:   ِم

اَة فَ  ُس َؾْقََض أَل ََسَ ُُِح افَّْٚ ؿْ ذأَل َيْه ُٓ 
 

ْؿ َشذذذذُٚدوا  ذذذذُٚلُ َّٓ اَة إَِذا ُج َوأَل ََسَ
(1) 

 

ـ  اف ذي كَيـٌغل أن كَيزَز يف هذِه وإزموُت  واحلقادُث َتدُث يف أيِّ ُُمتؿٍع، فِؽ

ٌع،  ـْ مو ُكشوهُده افققَم هَق ُشؼقٌط مروِّ ؾَؽ إخالُق افػوِوؾُي، وفِؽ
احلقادِث تِ

ظقفو أصحوُبو.   واكؽِشوٌف حؼقؼلٌّ َظـ أخالٍق ـوَن كَيد 

ؿلِّ يف واِؿِع افـوِس، وهوُهـو أشقُق ثالَث ُصقٍر ِمـ َهذا افًؼقِط إخال
                                                           

 (.55افٌقً فَلؾقه إودي؛ اكظر: دكيقاكف )ص:  (4)
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 : ٌٍ و يف ُُمتؿعوٍت مل َتًَؿْع كيقًمو بآكيٍي أو َحدكي ظٌي وـلِن   وهَل ُصقٌر ُمروِّ

ٌُفتوِن، ؾػل أيِّ حودثٍي إذا مل كَيتخؾ ْؼ أهُؾ افهقرُة اُُوػ : إصوظُي افِػَرى واف

 .ذفَؽ اُدجتؿِع بلخالِق إمِي الشالمقِي َتشقُع هذه افصقرةُ 

 ُٜ ري ٍِ ـُ َبط وٍل : واف َرهو اب ـَ (1)هَل افؽذبُي افعظقؿُي اف تل كُيتعجُى ِمـفو. ذ
. 

َر ذفَؽ  وافُّضٓلُٚن: ـَ ه فػظوَظتِف. ذ ُ ًُ شوِمَعف وكُيدهُشف وَُيرِّ هَق ـذٌب، كَيٌف

(2)ادـووي  
 . 

ؿ  فؿ، ؾنِن  ٌُفتوِن يف َحؼِّ ـَ واف  ظذ أَخركي
ِ
ـُ بوٓؾساء ؾحقـاَم َتـطُؼ إفً

 َمزفٍؼ خطٍر. كَيَؼعقن يف

َ اهلُل  ٓ  اخلقٌُي واخلُناُن، أن  صوحَى افِػَرى فقَس َفف َثؿ   وَؿْد بغ  إ

 .[54 ]ضف: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ﴿يف ُشقرِة ضف:  ؾؼوَل 

:  وؿوَل 
ِ
﮷ ﴿يف ُشقرِة افـًوء ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮼ ﮽  .[442 ]افـًوء: ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

گ ک ک گ ﴿وؿوَل ُشٌحوَكف يف ُشقرِة إحزاِب: 

 .[85 ]إحزاب: ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ًْ أحودكيُثفؿ  ُث ؾقفو افـوُس، يف افًوبِؼ ـوَك تل كَيتحد  وُت اف  وَؿْد ـُثَرِت ادـص 

و ؽَر  ف حؼًّ ًَ و افققَم مَع َوؾرِة مقاؿِع افتقاصِؾ َأظَطك الكًوُن كػ ِفؿ، أم 
ًِ يف ُموف

ٌُفتوِن وافِػَرى، وٓ ـَ بوف كَيدِري أن  هذِه افرمقَي إك ام تعقُد ظؾقِف  َمؼوٍع فَرمَل أَخركي

                                                           

 (.2/885ذح صحقح افٌخوري ٓبـ بطول ) (4)

 (.7/7ؼدكير فؾؿـووي )ؾقض اف (2)
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كقو، وبولثِؿ يف أخرِة.   بوخلناِن يف افد 

ًَ َتًؿُع هذِه  وَك َأْن تؼَع يف هذا ادزفِؼ وأك َٜ َوإكِي  َٞ افثال   : اُحٚدي

ُل  ُٞ اُوَّ ٌُ أكٍس احلدي  هلِلأن  َرشقَل ا شُشــف»ظـَد أيب دواَد يف  : حدكي

ْؿ  امَّ ذفَ »ؿوَل:  ط ُٓ ُنقَن ُوُجقَه ُّ َُٕحٍٚس ََيْ ـْ  ٌٚر ِم ٍَ ْؿ َأْط ْقٍم َلُ ََ ُظِرَج ِب َمَرْرُت بِ

ُٝ »ظذاٌب ُمًتؿرٌّ حت ك ؿقوِم افًوظِي، هذا َظذاُبؿ يف افؼِز  «َوُصُدوَرُهؿْ  ِْ َُ َيٚ : َؾ

يُؾ  أَلِء؟ ،ِجْزِ ُٗ ـْ َه قَم افَِّْٚس  َم ُِقَن حُلُ ـُ ْٖ ـَ َي أَلِء افَِّذي ُٗ ًُقَن ِر َؿَٚل: َه ََ َوَي

ؿْ  ِٓ «َأْظَراِض
(1)
. 

ٌُفتوِن!  ـَ بوفؽذِب واف َث يف أَخركي ؽ أن َتتحد 
ًِ ؾؽقَػ ُتعطل احلؼ  فـػ

، وٓ تُؼْؾ: ٓ كَيعِرُؾـل أحٌد وِظـدي اشٌؿ َومهلٌّ ُمًتعوٌر،  ٌَ ًَ َتًؿُع َهذا احلدكي وأك

 ًَ . بؾ أك ًُ ث وأؿقُل ؾقف مو ِصئ يف ظومَلٍ َحؼقؼلٍّ حمؽقٍم؛ أو هذا ظوملٌ اؾِساِِضٌّ أََتد 

 . َحَؽُؿف افرب  افؽركيُؿ 

ُٞ افثٚح ـِ أكٍس احلدي ُث َظـ َأبقِف ُمعوِذ ب ـِ أكٍس َُيدِّ ـِ معوِذ ب ٌُ َشفِؾ ب : حدكي

 ـْ َرَمك ُمِْض »كيؼقُل:  ط هلِلكَيؼقُل: َشِؿْعً رشقَل ا َْْٔفُ  يُد ٍء ُيرِ ِاًِم بَِقْ وَم  َص

 َذ َحَّضَِضُف اهللُ ظَ »ؾٍس، أو بَتغركيدٍة، أو بتًجقٍؾ، أو بؿؼوٍل َشقاٌء رموُه بؽؾِؿٍي يف ُم «بِفِ 

 َٓ ـُ فًظك فقَؾ ِنوٍر!  «َّْؿَ ِجَّْسِ َج َر ظًٌدا حمٌقًشو ظذ ِجِن َجفـ َؿ كُيعوكي وفَؽ أن َتتصق 

ف اهلُل ظذ ِجِن َجفـَؿ  ًَ ٌَ َّٚ ؿَ ك ََيْ لَّ َح »ح «َٚل ُرَج َِم
(2)

ظذ َتغركيدٍة مل َتتجوَوْز أحرُؾفو  

ٌُفتونُ   .!أرَبعَغ حرًؾو، وفؽِـ فو افِػركيُي وافؽذُب واف

                                                           

 (.1575(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب يف افغقٌي، رؿؿ )4/221أحد )أخرجف  (4)

 .(1554(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب مـ رد ظـ مًؾؿ ؽقٌي، رؿؿ )4/114أحد )أخرجف  (2)
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: ُٞ ُٞ افثٚفِ ـِ ُظؿَر  احلدي ٌُ اب  ط هلِلؿوَل: َشِؿْعً َرشقَل ا حدكي

َّٚ وَ »كَيؼقُل:  ُرَج َِم َٜ اَ َّضِٚل َحلَّك ََيْ َُْف اهللُ َرْدَؽ َُ َْٔس ؾِِٔف، َأْش ـٍ َمٚ َف ِم ْٗ ـْ َؿَٚل ِر ُم َم

«َؿَٚل 
(1)

ـٍ أي: َأشَؽـَ  . ُع ؾقف َصدكيُد أهِؾ افـوِر؛ ٕك ف ؿوَل يف ُممم ف اهلُل ُمًتـؼًعو كَيتجؿ 

ـ  اهللَ كَيدري.
 ؽوؾٍؾ ٓ كَيدِري صقًئو مم و ؿوَفف، وفؽِ

ؽ أن  ًِ ًٌو ِمـ َكػِز وَكػ ؽ، وراؽ
ًِ وإك ـل َأذـُر َذفَؽ كوِصًحو فـَػِز وَكػ

ـِ  َكحػَظفو ِمـ هذا افًؼقِط يف هذا ادًتـؼِع إخالؿلِّ  ًِ إزموِت وافِػت يف وؿ

. ـِ  وادِح

 ُٜ ـَ ادًموفقِي وافعؿِؾ؛ ؾػل افهقرُة افثِٕٚٔ : آصتغوُل بوجلدِل واهلروِب ِم

ًِ إحداِث  جتُد هذه افصقرَة أكيًضو  -أي حدٍث، ـُزَ هذا احلدُث أو صُغرَ -وؿ

ـَ ادًموفقِي وافعؿِؾ،  ظذ أخِر، ـؾٌّ كُيؾؼل بودًموفقِي وبورزًة، جدٌل وهروٌب م

ـقن افؽالَم ؾحًُى دوَن ظؿٍؾ.  ًِ  وَُي

ُٕقا »: ط هلِلويف ُمًـَد الموِم أحَد: ؿوَل رشقُل ا ٚ ـَ د ُهًدى  ًْ َمٚ َضؾَّ َؿْقٌم َب

ْٔف إأِلَّ ُأوُتقا اََجَدَل  َِ «َظ
(2)

. 

فؿ  ًِ هذِه خطقرُة اجلدِل، وإك ؽ فتلَشك ِمـ صخقٍص ورمقٍز َأظَطْقا َٕكػ

ر  افققَم إفؼوُب َُم وًكو؛ ؾفذا أفؼوًبو؛ فُقزِّ
ًِ ٌََح فُؿ افؽالَم دوَن ظؿٍؾ، وأص

ًِ وا ٕكػ

                                                           

أن  (، وأبق داود: ـتوب إؿضقي، بوب يف مـ كيعغ ظذ خصقمي مـ ؽر2/72أحد )أخرجف  (4)

 .(4827كيعؾؿ أمرهو، رؿؿ )

(، وافسمذي: ـتوب تػًر افؼرلن، بوب ومـ شقرة افزخرف، رؿؿ 8/282أخرجف أحد ) (2)

(، مـ حدكيٌ أيب 15(، وابـ موجف: مؼدمي افًــ، بوب اجتـوب افٌدع واجلدل، رؿؿ )4284)

 .أمومي افٌوهع 
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، وهذا كوصٌط  ، وهذا كوصٌط ُحؼقؿلٌّ ، وهذا كوصٌط شقودٌّ كيؼقُل: أكو كوصٌط اجتاِمظلٌّ

ف احلؼ  أن  ًَ ف بذا افؾَؼِى َأظَطك كػ ًَ َى كػ ظذ مقاؿِع افتقاصِؾ. وـلك ف حقـاَم فؼ 

ْدُت كَيتؽؾ َؿ دوَن أ ـَ ُمـجزاُتؽ ظذ أرِض افقاؿِع؟ ؿوَل: ؽر  ن كَيعؿَؾ، ؾنذا َشلفَتف: أكي

تغركيدًة ؿٌَؾ ظِؼ شـَقاٍت، أِو اؿَسَْحً يف َُمؾِس ؾالٍن ؿٌَؾ َخِس شـَقاٍت. وهؾ 

ـَ افؽالِم؟!   َهذِه إكجوزاٌت؟! وَهْؾ ُهـوَك أهَقُن ِم

َر الموُم أحُد  ـَ ْهد»يف ـِتوبِف  ذ ـَ أن  احل شافز  ًَ  دخَؾ إػ ادًجِد

ٌُف َؾرؿدٌ  ثقن وأصقاُِتؿ تصُؾ إفقِف وهَق يف  هَق وصوِح ، ؾقجَد جوظًي كَيتحد 

ًَ إػ صوِحٌِف ؾرؿٍد وؿوَل:  ٓ  ؿقٌم مؾ قا  هلِلكيو َؾرؿُد، وا»ِظٌودتِف، ؾوفَتَػ  إ
ِ
مو همٓء

ـَ افعؿِؾ، وَؿؾ  وَرُظفؿ ؾتَ  شؽؾ ؿقاافِعٌودَة ووَجدوا افؽالَم أهقَن ِم
(1)

 . 

ـِ إحداِث -ؾوُٕمُي  ََتتوُج إػ ظومٍؾ ٓ إػ هومٍؾ، وََتتوُج إػ  -خوصًي يف زم

ـَ ادًموفقِي.   افعَؿِؾ ٓ إػ افؽالِم واهلروِب م

ـُ ادٌوَرِك ؿوَل الموُم إوزاظل   وـاِلمُهو ُتـًُى -والموُم اب

َٓ  -فُف هذِه افعٌورةُ  ا َأفَزَمفُؿ اجلَدَل ومـََعفُؿ افعَؿَؾ إذا َأراَد اهللُ »: ؿو شبؼقٍم ذًّ
(2)

 . 

ـِ افعؿِؾ  ؿ أبعُد مو كَيؽقُن َظ ؾنذا رَأكْيً ُُمتَؿًعو كَيؽثُر ؾقف افؽالُم، ؾوظَؾْؿ أِن 

ِم.  ؿلِّ وافتؼد   وافر 

: ُٜ ًِ ِمـ َكِؼ إخٌوِر، وإنِّ َٕشتغرُب حؼقؼًي ِمـ  افهقرُة افثٚفِث  ٌ ظدُم افتث

ف، عِ ًومِ ِن اف ذي كَيـُؼ ـؾ  خَزٍ كيصؾ إفقف، وكيتحدث بؽؾ أمٍر كيصؾ إػ مَ هذا الكًو

                                                           

 (.487 -2/485ي )(، وأبق كعقؿ يف احلؾق4815أخرجف أحد يف افزهد رؿؿ ) (4)

 (، ظـ إوزاظل.225، رؿؿ 4/451أخرجف افالفؽوئل يف ذح أصقل اظتؼود أهؾ افًـي ) (2)
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عَ »: طافـٌل  ع مراًرا ؿقَل د شؿِ وؿَ  ِّ َث ُبُِؾِّ َمٚ َش ِذًبٚ َأْن ُُيَدِّ ـَ ك بِٚدَْرء  ٍَ «ـَ
(1)

. 

ـو ادزراِت ؾـُعقُد كَؼ  ًِ و ُكعطل َٕكُػ ، وفِؽــ  ٌُ ؾَؽْؿ مرٍة مر  ظَؾْقـو هذا احلدكي

ًرا َفـو حقـاَم َكؽتُى يف ه ذه افتغركيدِة، أو هذا افتًجقِؾ، أو َهذه ادؼوفِي، ُثؿ كَضُع مزِّ

ام وَصَؾـل»َأظالهو:  كيقَم  ؛ ؾنن  اهللَ شـام وَصَؾـل» َتـػُعؽ ٓ هلِل، ؾقاشـَ

ذا؟  ـَ  ًَ ـ ف شَقًلُفؽ: ملَ ُؿؾ
ذا؟ وفؽِ ـَ ـْ كَيًلَفَؽ: دوذا مل تُؼْؾ   افؼقومِي َف

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿يف ُشقرِة احلجراِت:  وَل اهلُل وَؿْد ؿ

 .[5 ]احلجرات: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ا فٌَؾِدك،  ُؾف َأحُدهؿ، ٓ َتدري هَق ظدوٌّ فَؽ، وُربام كيؽقُن ظدوًّ تًجقٌؾ كُيًجِّ

ُتعقُد َكَؼه؛ فتشقَع افػقَى يف بَؾِدك، ُثؿ بعَد شوظٍي كُيؽتشُػ أن  هذا افتًجقَؾ 

ًَ ادجتؿَع، وإجفزَة إَمـقَي، وؽَرهؿ، وؿد مر  ؿقُل َرشقِل اـِذٌب وزورٌ   هلِل، َأرَبْؽ

عَ »: ط ِّ َث ُبُِؾِّ َمٚ َش ِذًبٚ َأْن ُُيَدِّ ـَ ك بِٚدَْرء  ٍَ  . «ـَ

ٌُخوريِّ يف ـِتوبِف  ـُ َأيب ضوفٍى شإَدب ادػَرد»ؿوَل الموُم اف : ؿوَل ظع  ب

 :« شُبذًرا»جُع: ِمذكيوٍع  شَمذاكيقعَ »ِجؾَغ أي: ُمًتع شٓ َتؽقكقا ُظُجاًل
(2)

ـؾ   

 مو كَيلتقَؽ ُتعقُد إرشوَفف وَكَؼه. 

ـُ َمًعقٍد  و شَتؽقُن ُأمقٌر ُمشتٌفوٌت، ؾعَؾْقؽؿ بوفت مدِة؛ »: وؿوَل اب إِن 

                                                           

(، مـ حدكيٌ 8مًؾؿ: يف مؼدمي افصحقح، بوب افـفل ظـ احلدكيٌ بؽؾ مو شؿع، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .أيب هركيرة 

 (.427أخرجف افٌخوري يف إدب ادػرد رؿؿ ) (2)
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شؾنك ؽ أن َتؽقَن توبًِعو يف اخلِر خٌر ِمـ أن َتؽقَن رأًشو يف افؼِّ 
(1)

 . 

ًَ إوَل وفَؽ افًٌُؼ يف كِؼ هذه ؾال َُيدَظـ ؽ افش ـْ أك قطوُن وكيؼقَل: فَتُؽ

  .ادعؾقمِي، ؾنك ؽ أن َتؽقَن توبًعو يف اخلِر خٌر فَؽ ِمـ أن َتؽقَن رأًشو يف افؼِّ 
  

                                                           

 (.2555(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )45414ٌي يف ادصـػ رؿؿ )ابـ أيب صقأخرجف  (4)
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 (8) 

 ديِوبالواِل صيُةالَو

     

 

و صوكيافقَ  دِ يِ  ط افـٌلِّ  رةِ ِش  ، وـذفَؽ  هلِلا توِب يف ـِ  ُؾ ادتلمِّ 

ـِ بوفقافِ  صوكيو افقصقيَ افقَ هذِه ـ مِ  ، وإن  افؽثرةَ   .دكي

،  هلِلا قحقدِ ً بتَ كَ ، وُؿرِ  هلِلا هو يف ـتوِب رُ ـْ ذِ  رَ ؽر  وؿد تَ 

ـِ  ـثرةٍ  عَ ف يف مقاِو بِ  الذاكِ  ، وظدمِ ٌودةِ ه بوفعِ وإؾرادِ   قيِ أمهِّ  قونِ فٌَ  ؛هلِلا توِب يف 

ـِ افقافِ   .فام بودعروِف صوحٌتِ ، ومُ مهورِّ ام، وبِ إفقفِ  ، والحًونِ دكي

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿:  احلؼ   ؾؼوَل 

 .[45 ]افـًوء:

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ﴿ف: ٌحوكَ ُش  وؿوَل 

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮽  ﮼  ﮺ ﮻  ﮹  ﮸  ﮷  ﮵﮶   ﮴  ﮳   .[21 -24 ]الهاء: ﴾﮲ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ف: ٌحوكَ ُش  وؿوَل 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .[48 إحؼوف:] ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
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ـِ بوفقافِ   اهلُلوَؿْد َأوَص  ك ، حت  فام بودعروِف إحًوًكو، وصحٌتِ  دكي

ـَ وإن ـوكو مُ  ؿوَل ، ؿ ظؾقفِ ذي هُ اف   كِ إػ افؼِّ  داكو يف افدظقةِ ك وإن جوهَ ، حت  غِ ؼ

 مل، ﴾گ گ گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿:  اهلُل

 .[48 ]فؼامن: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: ؿوَل بؾ ام، فُ ؼ  : ؾعُ ْؾ ؼُ كي

ـ مِ  افؽثرَ  دُ ، جتِ ميِ ـ إرصوٍد فَلُ بف مِ  ظَ ؾػ  ، ومو تَ طف رتِ ت يف ِش رْ إذا كظَ و

ـِ ـَ ُش »يف  جوءَ  ؾَؼدْ ، ذفَؽ  ـَ  عووكييَ مُ  أن  ، شفْ موَج  ـ اب ً   جومهيَ  ب كَيو : ؿوَل   ؾؿلِّ اف

ًُ َأَرْدُت اجِلَفوَد َمَعَؽ َأْبَتِغل بَِذفَِؽ َوْجَف اإِنِّ  ،هلِلَرُشقَل ا ـْ ـُ اَر أِخَرةَ  هلِل   .َوافد 

َؽ؟» َؿوَل: ٌٜ ُأمي َّٔ : َكَعؿْ  «َوُْيََؽ، َأَح ًُ َهٚ» َؿوَل: .ُؿْؾ ـَ وَل ، ؿَ «اْرِجْع، َؾَزَّ : ؾَلَتْقُتُف ِم

: كَيو َرُشقَل ا ًُ ـُ هلِلاجلَوكِِى أَخِر، َؾُؼْؾ ًُ َأَرْدُت اجِلَفوَد َمَعَؽ َأْبَتِغل بَِذفَِؽ ، إِنِّ  ـْ

اَر أِخَرةَ  هلِلَوْجَف ا َؽ » َؿوَل: .َوافد  ٌٜ ُأمي َّٔ : َكَعْؿ كَيو َرُشقَل ا«؟َوُْيََؽ، َأَح ًُ  .هلِل، ُؿْؾ

َهٚ» َؿوَل: ٚ َؾَزَّ َٓ ْٔ : كَيو َرُشقَل ا«اْرِجْع إَِف ًُ ـْ َأَموِمِف َؾُؼْؾ ًُ  ،هلِل، ؿول: ؾَلَتْقُتُف ِم ـْ ـُ إِنِّ 

اَر أِخَرةَ  هلِلَأَرْدُت اجِلَفوَد َمَعَؽ َأْبَتِغل بَِذفَِؽ َوْجَف ا ٌٜ »َؿوَل:  .َوافد  َّٔ َوُْيََؽ، َأَح

َؽ  : َكَعْؿ كَيو َرُشقَل ا«؟ُأمي ًُ ُٜ »َؿوَل:  .هلِل، ُؿْؾ ٚ َؾَثؿَّ اََجَّْ َٓ َِ «َوُْيََؽ افَزْم ِرْج
(1)

. 

 ؽ،، بطوظتِ امفُ رجؾَ  مْ فزَ ا، ط هلِلا رشقلِ  صقيِ بقَ  َؽ ظؾق أو وافدةٌ  ـ فف وافدٌ ؾقو مَ 

 بِ ؼر  ؽ، وبتَ حًوكِ وبنِ 
ِ
 .ـيُ اجلَ  ؿ  ف ؾثَ فو، وحقائجِ جِ حقائِ  ؽ، وبؼضوء

ٌٍ لخرَ يف َح و ـُ  هلِلا ظٌدُ  ، ؿوَل افٌخوريِّ  ظـدَ  دكي إػ  رجٌؾ  : جوءَ  وؿرٍ ظَ  ب

ل، مالئِ زُ  معَ  رُ أشفَ أو ، : أشوؾرُ ْؾ مل كيؼُ ، شوِهُد؟ُأَج  هلِلقَل اُش و رَ كيَ : »ؼوَل ؾ ط هلِلا رشقلِ 

                                                           

(، وافـًوئل: ـتوب اجلفود، بوب افرخصي يف افتخؾػ دـ فف وافدة، رؿؿ 4/122أحد )أخرجف  (4)

 (.2754(، وابـ موجف: ـتوب اجلفود، بوب افرجؾ كيغزو وفف أبقان، رؿؿ )4421)
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ٍِ »وَل: ؿَ  .ؿْ عَ وَل: كَ ؿَ  «اِن؟قَ بَ َفَؽ أَ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوَل ؿَ  ؛ُى أفعَ  أو اَم َؾ ِٓ «ِٚهْد َد  ؾَ ٔ
(1)

يف  دْ ؾجوهِ أي:  .

 أو فام، قْ ظؾَ  يف افؼقومِ أو ام، إفقفِ  يف الحًونِ أو فام، حٌتِ ُص 
ِ
 فام.قائجِ َح  يف ؿضوء

ٌُ و ٌُ  احلدكي قَل ُش و رَ كيَ : َل ؼوؾ ط إػ افـٌلِّ جوَء  اًل رُج  أن  : بق داودَ أَ  رواهُ  افثوف

اَم ْٔ فَ إِ  ِجعْ ارْ » :ملسو هيلع هللا ىلص وَل ؿَ  .ونِ ِؽقَ ٌْ ي  كيَ قَ بَ ًُ أَ ـْ رَ تَ ِة، وَ رَ َذ اهِلجْ ظَ  ًُ ُأَبوكِيُعَؽ ِجئْ  هلِلا ِٓ 

اَم َٖ ؾَ  ُٓ ُْ ـَ ْضِح اَم َُ بْ  أَ اَم   ُٓ «َْٔل
(2)

. 

ًَ  نْ نِ ؾ  عْ رجِ وؾؽ، ـقعِ ـ َص مِ  ؽقونِ ٌكيَ  زآنِ ؽ، أو ٓ كيَ كيْ دَ ً وافِ قْ كيقًمو أبؽَ  ــ

ـَ ؽْ وحِ أَ وفام قْ إفَ  ، ٌؾ مزورٌ ظؿَ وهَل - اهلجرةَ  أرادَ إك ام  فذا افصحويب  ؾفام، تَ قْ ام أبؽَ فام 

 وجيٍ زَ  ـ أجؾِ ام مِ فِ ٌؽِ كيَ  ومل، شػرٍ  أو، يف شفرٍ  ـْ كيؽُ  ؿْ ؾؾَ  ؛-كقوافد   ـ أظاملِ مِ  فقَس 

 فام يف دارِ ظَ دَ وأَ  أوام، َب َض  أو، دكيفِ افِ ف ظذ وأصحوبَ  مَ ؿد   أوف، كيْ دَ فو ظذ وافِ مَ ؿد  

ـ ظَ  ط ه افـٌل  د  ؾرَ ؛ ٌؾ مزورٌ ظؿَ وهَل ، جرةَ اهلِ  ف أرادَ ٕك   ؽقونِ ٌْ فام كيَ ـَ ترَ بؾ ، افعجزةِ 

اَم ْٔ فَ إِ  ِجعْ ارْ »: ، ؿوَل ٍؾ أؾضَؾ إػ ظؿَ  هذا افعؿؾِ  اَم َٖ  ؾَ ِٓ ُٓ ُْ ـَ ْضِح اَم َُ بْ  أَ اَم   ُٓ  .«َْٔل

 أَ  ؿوَل  شذيِّ مِ ـ افسِّ ـَ ُش »يف و
ِ
 ط هلِلا شقَل ً رَ عْ : شؿِ  بق افدرداء

، ؾَ اِب اَجَ قَ بْ ُط أَ َش وْ افُِد أَ افقَ »: كيؼقُل  ِٜ  ذَ  ِضعْ َٖ َٝ ؾَ ئْ ِص  نْ ِ٘ َّْ
ْيفُ اْح  وِ َٚب أَ افّضَ  َؽ فِ ٍَ»

(3)
. 

                                                           

(، ومًؾؿ: 4221جلفود بنذن إبقكيـ، رؿؿ )افٌخوري: ـتوب اجلفود وافًر، بوب اأخرجف  (4)

 (.2812/8ـتوب افز وافصؾي، بوب بر افقافدكيـ وأِنام أحؼ بف، رؿؿ )

(، وأبق داود: ـتوب اجلفود، بوب يف افرجؾ كيغزو وأبقاه ـورهون، رؿؿ 2/452أخرجف أحد ) (2)

ـ موجف: ـتوب (، واب1454(، وافـًوئل: ـتوب افٌقعي، بوب افٌقعي ظذ اهلجرة، رؿؿ )2825)

(، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص 2752اجلفود، بوب افرجؾ كيغزو وفف أبقان، رؿؿ )

. 
(، وافسمذي: ـتوب افز وافصؾي، بوب مو جوء مـ افػضؾ يف روو 5/118أحد )أخرجف  (4)

 (.4554(، وابـ موجف: ـتوب إدب، بوب بر افقافدكيـ، رؿؿ )4222افقافدكيـ، رؿؿ )
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بلن  أوام، إفقفِ  حًونِ بولِ ؾوحَػْظ ذفَؽ افٌوَب  ؛أكيًضو افقافدةُ  دخُؾ يف ذفؽوكيَ 

فام قرِو ذي كيُ اف   إػ افعؿؾِ  رْ كظُ واام، روقفِ مهو، وكيُ دورَ ُص  ُح و، وكيؼمُه ن  مو كيَ  ػعَؾ تَ 

مهو  بفِ  ػرُح مو كيَ  رْ كظُ اؽ، احتِ اشِس وؽ بِ ُذ و ؽك يف أـؾِ حت  ؛ فبِ  هلِلإػ ا ْب ؼر  ؾتَ  وكين 

 ك اهلُللَ ً ـوؾَ ؾْ ، ؾنذا ؾعَ رِب افؼُ  ـ أظظؿِ مِ  ذفَؽ  ف، ؾنن  ؾْ ؽ، ؾوؾعَ ك ووافدتُ وافدُ 

 .رةِ أِخ  كقو ؿٌَؾ يف افد   غِ قؿتَ ظ ظَ ْغ تَ لؽوؾَ ؿُ بِ 

ٌِ مِ  شد أحدَ ًـَ مُ »يف  جوءَ  دْ ؾؼَ  : ط هلِلا شقُل رَ  : ؿوَل ؿوَل   أكسٍ  ـ حدكي

َفُ »
ِْ َِٔهْؾ َر ََٔزَّ َوافَِدْيِف، َوْف ِْ ِرِه، َوُيَزاَد َفُف ِر ِرْزِؿِف، َؾ ّْ دَّ َفُف ِر ُظ َّ ُه َأْن ُي ـْ ََسَّ «َم

(1)
. 

ف، كيْ وافدَ  ضقعُ كيُ ؿ ثُ  .ٓديوْ أَ  زِق ؿل ورِ زْ ك يف رِ شعَ و أَ : أكؼقُل ذي كيَ ذا اف  ؾفَ 

فام عْ ، بؾ َو رةٍ كقو، وٓ لِخ ؽ يف دُ ـػعُ ً ضركيًؼو ٓ كيَ ؽْ ، وشؾَ ت افطركيَؼ لْ خطَ : أَ ففُ  ؼقُل كَ 

 .ـيِ اجلَ  أبقاِب  ام أوشطُ ؾفُ  ؽ،مومَ أَ 

ف ؿتِ ـ ظظَ مِ  ـِ دكيافقافِ  ، ؾِز  ًْ ؿُ مهو مل كيَ ر  فام وبِ قْ إفَ  ؾولحًونُ  وافداهُ  ـ موَت ومَ 

ـَ لُ بام، ؾوِِت وَ  ام وبعدَ قوِِت يف َح  ُفاممعَ  ُؾ تقاَص ف كيَ أك    ، ِمـفو:دةٍ تعدِّ مُ  ، وصقرٍ ثرةٍ مقٍر 

 ظقيِ افؼ   افتؽوفقِػ  ام؛ ؿضوءُ ؾوِِت وَ  فام بعدَ قْ إفَ  الحًونِ  ـَ مِ : افهقرُة اُُوػ

ًَ وقومً ِص  ًْ فام، إن ـوكَ قْ تل ظؾَ اف   ، أو امفـْ ً ظَ جْ حجَ  وجًّ ، أو َح امفـْ ظَ  ، صؿ

ًَ  و، أو صقمً امفـْ ك ظَ ؽرَ  ًَ جْ حجَ أَ   .ا ؿَضْقتف َظـْفامذرً ، أو كَ امفـْ ظَ ُصؿ

ٌِ ـ َح مِ  ششًؾؿٍ حقح مُ َص »يف  جوءَ ؾَؼْد  ـِ  دكي ٌ   اب  رجٌؾ  جوءَ  :وسٍ ظ

                                                           

، مـ أحى افًٌط يف افرزقوأخرجف افٌخوري: ـتوب افٌققع، بوب  (.4/255أحد )جف أخر (4)

(، 2887(، ومًؾؿ: ـتوب افز وافصؾي، بوب صؾي افرحؿ وَتركيؿ ؿطقعتفو، رؿؿ )2257رؿؿ )

 دون ذـر مقوع افشوهد.
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ًْ وَظَؾْقَفو َصْقُم َصْفٍر أَ  هلِل: كَيو رشقَل اؼوَل ؾ ط هلِلإػ رشقِل ا ل موَت ِف ْؿِضقلَ ؾَ إن  ُأمِّ

َٚن ظَ  َفقْ » :ملسو هيلع هللا ىلصَظـْفو؟ َؿوَل  ْْ يْ َؽ دَ  ُأمِّ َذ ـَ ـُ ، َأ  َؿوَل: .: َكَعؿْ ؿوَل  «ٚ؟َٓ ْْ ُف ظَ َٝ َؿِٚضَٔ ـٌ

ـُ ا» َٙ َحؼي أَ أَ  هلِلَؾَدْي َْ «ْن ُي
(1)

. 

 ُٜ ًِ ـ كَ ظَ  ْق صد  تَ ؾفام، ـْ ظَ  ؿيُ افصدَ  :افهقرُة افثِٕٚٔ ام ؽ، وـؾ  كيْ دَ ـ وافِ ؽ وظَ ػ

ًِ ً ظَ ؿْ تصد   ظذ  هذا إمرَ  حِيْ شتَ ا، وإجرِ يف  َؽ كيْ وافدَ  كْ ِذ لَ ؾؽ، ـ كػ

ًِ ؿتُ ، ؾصدَ واشعٌ  هلِلا ، ؾػضُؾ وامِ افد    شؿُؾ تَ  َؽ كيْ دَ ـ وافِ ؽ ظَ ؽ، وصدؿتُ ؽ ظـ كػ

 .افقاحدةَ  ؿيَ افصدَ 

ٌِ ـ َح مِ  خوريِّ حقح افٌُ يف َص و ـِ  دكي ٌ   اب  ٌلِّ إػ افـ   رجٌؾ  جوءَ  : وسٍ ظ

َق َظـَْفو؟، َؿوَل: ًْ ل ُموتَ ، إِن  ُأمِّ هلِلكَيو َرُشقَل ا: ؼوَل ؾ ط ًَؿْ »، َأكَيـَْػُعَفو َأْن َأَتَصد  َٕ». 

ًُ بِفِ  ْؿ  َظـَْفو َؿوَل: َؾنِن  ِل ُِمَْراًؾو َوُأْصِفُدَك َأنِّ َتَصد 
(2)

. 

 
ِ
ـَ اف   ؾفـقًئو فَلبـوء ، ؿوِت ؿقا بوفصدَ صد  ؿ، وتَ هْي دَ فقافِ  ػقا إوؿوَف وؿَ أَ  ذكي

 ئُ ؽوؾِ كيُ   اهللَ  ؿ، ؾنن  هْي وافدَ  قاِب يف ث اِت ز  وا ادمُ كَش وأَ 
ٍ
ؿ ؾقن هَلُ ػعَ كيَ  فؿ بلبـوء

  .ؿفِ ؾقا ٔبوئِ ـام ؾعَ 

: ُٜ  ـوكَ و هُ ِب  عَ قو، اكتػَ كْ يف افد   ت ففُ رْ غػَ إذا اشتَ ؛ ؾنك ؽ امهلَ  ظوءُ افد   افهقرُة افثٚفِث

ـِ  ظـدَ ، ؾَؼْد جوَء هيف ؿزِ  ٌِ َح ِمـ ، فْ موَج  اب  هلِلَل َرشقُل ا: ؿوؿوَل   ركيرةَ يب هُ أَ  دكي

ُج إِ »: ط  ؾَ َّْ  اَجَ ِر  ُلفُ َج رَ َؾُع دَ ُسْ َؾ فَ نَّ افرَّ
ـَ مِ أي: ، «ا؟َذ َّٕك هَ قُل: أَ َُ َٔ ِٜ ـل تْ جوءَ  ـ أكي

                                                           

(، ومًؾؿ: ـتوب 4284أخرجف افٌخوري: ـتوب افصقم، بوب مـ موت وظؾقف صقم، رؿؿ ) (4)

 (.4415/488، بوب ؿضوء افصقوم ظـ ادقً، رؿؿ )افصقوم

 (.2772أخرجف افٌخوري: ـتوب افقصوكيو، بوب إذا وؿػ أروو ومل كيٌغ احلدود، رؿؿ ) (2)
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ًَ  هذهِ  «َؽ فَ  ِدكَ فَ ِٚر وَ ٍَ ٌْ لِ ْٚش ُٚل: بِ ََ ُٔ ؾَ » ؟ـوُت احل
(1)

. 

 ًَ ًَ عَ ، ُرؾِ فو اهلُلؾَ ؾؼٌِ  .دي  فقافِ  رْ اؽػِ  ؿ  : افؾفُ ؾنذا ؿؾ  .هك يف ؿزِ دِ فقاف ـيً ً ح

 ُٜ : ط ، ؿوَل رشقُل اهلُلومِه ودِّ  ام، وأهؾِ ام، وأحٌوِب ِب أؿورِ  ؾيُ ِص  :افهقرُة افرابً

ـْ ََسَّ » َدهُ َم ًْ َِٔهْؾ إِْخَقاَن َأبِِٔف َب ِْ ِه، َؾ «ُه َأْن َيِهَؾ َأَبُٚه ِر َؿْزِ
(2)

 صَؾ أن تَ أي: ؛ 

هؿ، زورُ ف وكيَ زوروكَ ـوكقا كيَ  ـَ ذكيه اف  ف، وأصدؿوءَ بَ ك، وأؿورِ دِ وافِ  ، وأحٌوَب َؽ أظاممَ 

ؾٌي ِص  ذفَؽ  ، ؾؽؾ  طوكيو، وبوفًمالِ فؿ بوفعَ صؾُ ؽ تَ وافدتِ  ؽ، وأصحوُب تُ ظام   وـذفَؽ 

 ك.دِ فقافِ  ـَؽ مِ 

ً   دكيـ يف افؽتوِب صوكيو بوفقافِ افقَ  ِت جوءَ وـام  ـ مِ  افتحذكيرُ  جوءَ  َؽ ، ـذفِ ـيِ واف

ـِ افقافِ  ؼقِق ظُ   .ط فِ رشقفِ  ـيِ ، ويف ُش هلِلا يف ـتوِب  دكي

ً قَ مو ُأفؼِ  هلِل، ؾقاطٍى وُخ  قاظظَ مَ  كَيًؿُع ِمـ ومِم   ًتػقدُ ذي كيَ اف   هقَ  وافعوؿُؾ 

ٓ   ادقاظظُ  ، وٓ هذهِ طُى اخلُ  هذهِ  ـَ ُش  َل عدِّ كُ و، هلِلو إػ اِب  َب تؼر   فـَ إ يف  ـفَض ـو وكَ ؾق

ـِ إػ افقافِ  الحًونِ  قيَ أمهِّ  عؾؿُ ام تَ ، ؾحقـَ آشتؼوميِ  شٌقؾِ  ذي اف   هقَ  ، ؾوفعوؿُؾ دكي

ُ  .: شؿًعو وضوظيً ل وكيؼقُل ـحـِ كيَ   ط افـٌل   ، ؾنن  افعؼقِق  ـَ مِ  ذرُ ف، وََي ـ حقوتِ مِ  وكيغرِّ

ـَ إكيومِ ف تِ فصحوبَ  ؿوَل  َّضٚ ِِر؟ َؿُٚفقا: َبَذ َيٚ َرُشقَل َأأَل »: كيقًمو ِم َُ َزِ اف ـْ َٖ ْؿ بِ ُُ  ُ  .هلِلا  ُأَحدِّ

اُك بِٚ قُق افهلِلَؿَٚل: اإِلْشَ َُ ـِ ، َوُظ َٚن ُملًَُِّئٚ ؾَدَِس،  ُ  .َقافَِدْي ـَ  َوَؿْقُل أَل ؿ َؿَٚل: أَ َو

ورِ  َٚدُة افزي َٓ وِر، َوَص «افزي
(3)

. 

                                                           

 (.4552(، وابـ موجف: ـتوب إدب، بوب بر افقافدكيـ، رؿؿ )2/822أخرجف أحد ) (4)

 .حدكيٌ ابـ ظؿر (، مـ 142رؿؿ ) ،(، وابـ حٌون8552رؿؿ ) ،أخرجف أبق كيعذ (2)
(، ومًؾؿ: 8275، رؿؿ )ظؼقق افقافدكيـ مـ افؽٌوئر، بوب إدبافٌخوري: ـتوب أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب بؽرة 57ـتوب الكيامن، بوب بقون افؽٌوئر وأـزهو، رؿؿ )
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ه، دَ ل وافِ ذي كُيٌؽِ بوف   ه، ؾؽقَػ دِ ذ وافِ ظَ  افقفدُ  َػ ؾ  تلأن كيَ  افؽٌوئرِ  أـَزِ إن  ِمـ 

ه ى وافدِ ًتقَ بؿُ  ـزُل ف، وكيَ ـقعِ َص  ِى أوحقـًي بًٌَ  فـمِ  يعُؾ  أو، عِ يف ادجتؿَ  فرُج َُي  أو

 .افؽٌوئرِ  ف أـَزُ ؾنك  ؟! فصـقعِ  بًٌِى 

مو  قو معَ كْ ف يف افد  ؼقبتَ ظُ  اهللُ  َؾ ف، ظج  كيْ دَ وافِ  إذا ظؼ   افعٌدَ  ؾنن  ؾوكَتٌِْف فذفَؽ 

ـَ ـ أَ : مِ ْؾ ٓ تؼُ ، ورةِ ه يف أِخ ـتظرُ كيَ   ـَؽ مِ  رَ ؿد صدَ  نذا ـونَ ؾ ؟!افعؼقبيُ  ل هذهِ ـِ تْ تَ أَ  كي

 رونَ راهو أَخ ؽ، وكيَ ـِ قْ راهو بعَ قو، تَ كْ يف افد   ُؾ ُتعج   افعؼقبيَ  أن   ؿْ ك، ؾوظؾَ دِ فِ فقا ؼقٌق ظُ 

 .ؾقَؽ 

ٌْلُ وَ »: ط هلِلؿوَل َرشقُل ا َٔٚ: افَّض ْٕ اَم ِر افدي ُٓ قَبُل َُ اَلِن ُظ ًَدَّ َُقُق  َبَٚبِٚن ُم ًُ «َواف
(1)

؛ 

 .ؾؿِ افظ   ؾيِ ـ ُج : مِ ، وافعؼقُق : هق افظؾؿُ افٌغُل و

 عسَف أن تَ  وظقًٌ  ؽ، وفقَس كيْ ؽ وافدَ يف معومؾتِ  افـظرَ  عقدَ أن تُ  فذا ظؾقَؽ 

َ أن أَ  افؾحظيِ  ـ هذهِ ك مِ دُ صفِ  أُ : كيو ريبِّ ك، وتؼقَل ؼصرِ بتَ  ، رِ غقِ ك إػ افت  ًعَ وتَ  .تغر 

ـُ صرةٌ ؿَ  ؽ، ؾوحلقوةُ كيْ وافدَ  وبغَ  َؽ مو بقـَ  ؾتصؾَح   مَ  رى صٌوَح كَ  ، وكح
ٍ
 ادقَت  ًوء

 .رِ أِخ  ًدا تؾقَ حِ ـو واػُ كيتخط   ـقَػ 

 دانِ افقافِ  ذهِى ، وٓ كيَ ٌو ظؾقَؽ ؿد ؽِض  كقو ووافداكَ افد   ـ هذهِ مِ  ْى ذهَ ؾال تَ 

 .ذفَؽ  ؽ رٌء بعدَ ـػعُ ، ؾال كيَ ظؾقَؽ  َى و ؿد ؽِض المُه مهو، أو ـِ دُ َح قو وأَ كْ مـ هذه افد  

  

                                                           

 .(، مـ حدكيٌ أكس 1/477أخرجف احلوـؿ يف ادًتدرك ) (4)
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 (9) 

 ُكِو فاِعاّل

     

 

ـُ َأيب ضوفٍى طخَرَج افـٌل   عتِؼٌقن بعًرا كيَ  وَأبق ُفٌوبَي  ، وظع  ب

حو ظذ افـٌلِّ  ُمؼسًحو، وأصورا ظؾقِف بُشقرى، ؿوفقا:  طواحًدا يف ؽزوِة أُحٍد، ؾوؿَسَ

ـُ َكؿِق، ـؾ  افطركيِؼ، ؾؼوَل هَلؿ  هلِلكيو رشقَل ا َْٖؿَقى َظَذ »: طَترـُى وكح ُلاَم بِ ْٕ َمٚ َأ

َْٖؽَْك ظَ  ٚ بِ َٕ اَم ادَْقِ َمِّْل، َوَمٚ َأ ُُ «ـِ اَُْجِر ِمْْ
(1)

. 

ْثـو َظـ ِصػوِت افرجقفِي،  ْثـو َظـفو ؾقام مَه، حقـاَم ََتد  تل ََتد  و افػوظؾقُي اف  إِن 

ْركو ِمـ ِصػوِت افرجِؾ أن كَيؽقَن ؾوظاًل، أي: فُف أثٌر، ؾال كيؽقُن خوِماًل، وأن  ـَ وذ

و ٓ راـًدا. ـً  كيؽقَن متحرِّ

و صقرٌة َبؾقغٌي يف بقونِ  َمظفِر افػوظؾقِي، اف تل شط َرهو الموُم افشوؾعل   إِن 

، تل افَعظقؿيَ  إبقوَت  تِؾَؽ  ؿوَل  حقـاَم  : ِمـفو جوءَ  اف 

ِِضذذذُدهُ  ٍْ ُٝ ُوُؿذذذقَف ادَذذذِٚء ُي  إِحِّ َرَأْيذذذ

 

  ِٛ  إِْن َشذذَٚل َضذذَٚب َوإِْن ََلْ َُيْذذِر ََلْ َيىِذذ

 

 

ْٝ ُُْٚشُد َفْقأَل ؾَِراُق اَُْرِض َمٚ اْؾَسَ ؾَ  ِٛ   َش ذْقِس ََلْ ُيِهذ ََ ُؿ َفْقأَل ؾَِراُق اف ْٓ  َوافِضَّ

  ًٜ ذ َّ
ِْذِؽ َدا ِ ٍُ ْٝ ِر اف ذ ٍَ ُس َفْق َوَؿ ّْ  َوافنَّ

 

ـَ َظذَرِب   ـْ ُظْدٍؿ َوِمذ ٚ افَُّْٚس ِم َٓ َِّ دََ
(2) 

 

                                                           

 .هلل بـ مًعقد (، مـ حدكيٌ ظٌد ا4/122أحد )أخرجف  (4)
 (.45دكيقان افشوؾعل )ص:  (2)
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َك، وكيؽقَن فَؽ أثٌر ظذ أرِض افقاؿِع، وَتؽقَن هكيًعو  وافػوظؾقُي هَل أن َتتحر 

 .تِف، وإػ َمرووتِف، وإػ ضوظهلِلإػ ا

ـُ  َر احلً ـَ  أهعَ  َظًٌدا اهللُ  يَعُؾ  ٓ»: أكيًضو افشفرةِ  َمؼقفتِف يف وؿد ذ

شَظـْف أبَطلَ  ـعٌدٍ  إفقفِ 
(1)

. 

مَي، وَمعوَل إُمقِر، ؾ ؛فذا مَي، وافصػقَف ادتؼدِّ وفػوِظؾقُي َتعـِل َأْن َتعشَؼ ادؼدِّ

ر ؽ أن تؽقَن يف ادمخِّ ًِ ـِ افػوِوؾِي، يف ادًوجِد، وأن َترَبَل بـَػ ِة، حت ك يف إموـ

مِي. ٓ  أن َتؽقَن يف ا دؼدِّ  وؽِرهو، ٓ َتعَشْؼ إ

َر، »وهَق كُيربِّقـو ظذ هذِه افػوظؾقِي:  ط هلِلوَؿْد ؿوَل رشقُل ا ـْ وا افذِّ اْحُُضُ

ُجَؾ أَل َيَزاُل َيَلَّضَٚظُد َحلَّك يُ  ـَ اإِلَمِٚم: َؾِ٘نَّ افرَّ ُٕقا ِم َٚواْد َٓ َِ  َوإِْن َدَخ
ِٜ
َر ِر اََجَّْ خَّ َٗ»

(2)
. 

وافػوظؾقُي أن َتؽقَن أؾؽوُرك، وأؿقاُفؽ َمشوركيَع ظذ أرِض افقاؿِع، ُمـجزاٍت 

ُتؽ.  َتـفُض ِبو ُُمتؿعوُتؽ، وكَيـفُض بو جقُؾؽ وُأم 

ـْ ظوفًي ظذ ؽِرك، ٓ ظذ وافٍد، وٓ ظذ وافدٍة، وٓ  ؛فذا ـْ ؾوِظاًل وٓ تُؽ ـُ

 يف افَعظقؿَ  ادَثَؾ  هذا َفـو كَييُب  وهقَ  ،أٍخ أـَز، وٓ أصغَر، ؿوَل اهلُل ظذ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ـحِؾ: اف ُشقرةِ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .ونِ ٓ كَيًَتقكيواجلقاب:  .[75افـحؾ: ] ﴾ھ ھ ھ

                                                           

(، وافطزان يف ادعجؿ 822أحد يف افزهد رؿؿ )(، و422أخرجف ابـ ادٌورك يف اجلفود رؿؿ ) (4)

 (.4/252)يف ادًتدرك (، واحلوـؿ 5.45، رؿؿ 5/244افؽٌر )

د ادقظظي، رؿؿ (، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب افدكق مـ الموم ظـ8/44أحد )أخرجف  (2)

 .(، مـ حدكيٌ شؿرة بـ جـدب 4425)
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ِر، و ِط، ـثَر ؾولشالُم ٓ كُيركيُد ِمـَؽ أن َتؽقَن ظوفًي، ـثَر افتذم  افتًخ 

افؽالِم، بؾ كُيركيُد ِمـؽ أن َتؽقَن ُأمًي بُؿػرِدك، واكُظْر إػ افتوركيِخ، واْؿَرْأُه بَتلنٍّ 

ـَ شط روا إكجوًزا ُٕمتِفؿ لحوٌد، فؽِـ فؿ يف مؼوِم إمِؿ.  شتجُد أن  اف ذكي

ًجو، وٓ ُمـتظًِرا، و ـْ متػرِّ ـْ ُمٌودًرا، وٓ تُؽ ـُ ـْ ؾوظاًل؛ أي:  ٓ ُمتلخًرا، ؾُؽ

ـَ لَمـقا ؿٌَؾ ؾتِح  ذكي ْر، واف  وبوِدْر يف ـؾِّ حٍغ، وظـَد ـؾِّ ُؾرصٍي، وؾرجٍي، وٓ َتتلخ 

ـَ بوفـٌلِّ  روا إكيامَِنؿ بعَد ؾتِح مؽَي، ـاِلمُهو لَم َي، واف ذكيـ أخ  ـَ طمؽ  ، وـاِلمُهو لَم

 لبذا افدِّ 
ِ
ـْ ُأوفِئؽ لَمـقا ؿٌَؾ افػتِح، وَهمٓء ، فِؽ ـِ َمـقا بعَد افػتِح، ؾؼوَل اهلُل كي

  َۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿ـْفؿ: ظ

 .[42احلدكيد: ] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت

ُر، وإن وَصَؾ آثـوِن إػ ِنوكيِي افطركيِؼ،  ُم وادتلخِّ ـُ أن كَيًتقَي ادتؼدِّ ٓ كُيؿؽ

ُل، ؾال كَيًتِقي مَع  ُي، وادرـُز إو   ؽِره أبًدا. هذا فُف ادـص 

ـْ ُمٌوِدًرا، ؾوهلُل  ىب  مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴿ؼقُل: كي ؾُؽ

 .[14 -42افـجؿ: ] ﴾مت ىت يت جث مث يب جت حت خت

ٌِ َأيب ُهركيرةَ  شَصحقح ُمًؾؿٍ »ـام جوَء يف  طوؿوَل افـٌل   :  ِمـ َحدكي

ِْٔؾ ادُْيِِؿِ » َِّ َىِع اف
َِ ـَ «َبِٚدُروا بَُِْٚظاَمِل ؾَِلًْٚ 

(1)
. 

ؽ  ٓ َتدري موذا َيصُؾ  ًِ فَؽ يف افغِد؛ فذا بوِدِر افققَم، وحوِوْل أن َتؽتَى بـَػ

 وبَقِدك إكجوَزك.

ٌِ  يف جوءَ  ـام  هلِلفذا ؿوَل رشقُل ا ِظـَد  ، أكسٍ  َحدكي

                                                           

 (.445مًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب احلٌ ظذ ادٌودرة بوٕظامل ؿٌؾ تظوهر افػتـ، رؿؿ )أخرجف  (4)
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َُقَم »: شُمًـَده»أحَد يف  ، َؾِِ٘ن اْشَلَىَٚع َأألَّ َي ٌٜ َِ ْؿ َؾِِضٔ ـُ َِٔد َأَحِد ُٜ َوبِ َٚظ  افِضَّ
ِٝ إِْن َؿَٚم

رِ  ٌْ ْؾ َحلَّك َي ًَ ٍْ َٔ ِْ ٚ، َؾ َٓ «َش
(1)

. 

كَيرى افًوظَي رأَي َظٍغ، وكَيرى ظالمَتفو، وافػًقؾُي يف كَيِده، وؿد كيؼقُل يف 

ف: َمـ شَقًتػقُد ِمـ هذِه افَػًقؾِي؟ وَمـ شَقلـُؾ ِمـ َثَؿِرهو وافًوظُي َتؼقُم؟!  ًِ كػ

ـ  افـٌل  
ٚ»كيؼقُل فُف:  طفؽِ َٓ ْرِش ٌَ ً هذِه  ؛ ٕن  افعزَة يف هذهِ «َبِٚدْر بِ ًَ احلقوِة فق

ىئ يئ جب حب خب  ﴿احلقوَة، وإك ام هَق مو بعَدهو، ؾوؽِرْشفو افققَم، ؿوَل اهلُل َتعوػ: 

 .[14 -42افـجؿ: ] ﴾مت ىت يت جث مث ىب يب جت حت خت مب

ـُ افؼقِِّؿ   ٓ شوئرٌ  ؾوفعٌدُ »: شافًوفِؽغَ  َمداِرج» افَعظقؿِ  ـتوبِف يف ؿوَل اب

و واِؿٌػ، و ؾقق، إػ ؾنم  و إػ َوراء، ؾؾقَس يف أشػَ  إػ وإم  و إػ أموم، وإم  ؾ، وإم 

شافطٌقعِي، وٓ يف افؼكيعِي وؿقًؾو افٌتيَ 
(2)

 .. اكَتَفك ـالُمف 

وادٌوَدرُة هَل أن َتؼتـَِص افػرصَي احلوفِقَي أَن، وٓ َتـتظَر افغَد، وٓ ادًوَء، 

ًَ يف افـفوِر ؾوؽَتـِِؿ افػرصَي.  ؾنذا ــ

 ومو َأجَؾ مو ؿوَل!: فذا ؿوَل افـوطُؿ 

ذذذذٚ َٓ ّْ
ْٝ ِرَيُٚحذذذذَؽ َؾِْٚؽَلِْ  إَِذا َهّضَّذذذذ

 

قنُ   ُُ ٍٜ ُشذذذذ ذذذذ ََ ذذذذؾِّ َخٚؾِ ُُ  َؾذذذذِ٘نَّ ف

 

ذذذذذٚ َٓ َُٔٚؿذذذذذَؽ َؾْٚحَلِِّْض
ْت ِٕ  َوإِْن َدرَّ

 

ذذقنُ   ُُ ـْ َي َذذ
ِهذذُٔؾ دِ ٍَ َؾذذاَم َتذذْدِري اف

(3)
 

 

                                                           

 (.4/424أحد )أخرجف  (4)

 (.4/275مدارج افًوفؽغ ) (2)

(، 8/451 افتػًر )(، وافؼرضٌل يف224إبقوت ذـرهو ادووردي يف أدب افدكقو وافدكيـ )ص:  (4)

 ؽر مـًقبي.
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ؽ، مُ  ًِ ـْ ؾوظاًل، أي: خًرا يف كػ ـُ ، ٓ كَيؽِػل قِص و ـَ أن اًل اخلَر فمَخركي

ـو  ًِ قـو ظذ أن َكؽقَن صوحِلَغ يف َأكػ ؽ ؾَؼْط، ؾولشالُم ٓ كُيربِّ
ًِ َتؽقَن خًرا يف كػ

َؾ خَره فؾـوسِ   .ؾحًُى؛ ٕن  اُدجتَؿعوِت تركيُد افصوفَح ادصؾَح ادقصِّ

ـِتوِب ا ٺ ٺ ٺ ﴿: ، ؾَؼْد ؿوَل احلؼ  هلِلوهذا مقجقٌد يف 

ً  ؛ و[442لل ظؿران: ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿َتعوػ:  ٌُى: ؿوَل اف

 . [442لل ظؿران: ] ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ؾوخلَركيُي َتعـل أن َتصَؾ َبذا اخلِر إػ افـوِس، ٓ أن َتؼٌَع يف َمؽوكِؽ، وَتؽَتػل 

ْك فقَؾ َِنورٍ  ؽ، بؾ ََتر 
تِ  .بخركي 

َ افصحويب  اجلَؾقُؾ َأبق هركيرةَ  ٺ ٺ ٺ ﴿َتعوػ:  هلِلؿقَل ا  ؾَؼْد ؾن 

، ؿوَل: خَر افـوِس فؾـوسِ [442لل ظؿران: ] ﴾ٺ ٿ
(1)

. 

ٌَ افـٌلِّ  تل َأراَدهو افـٌل   طوحقـاَم َكؼَرُأ أحودكي ، ؾَؼْد ؿوَل طَكرى اخلركيَي اف 

َِّْٚسِ »: ط
ْؿ فِ ُٓ ًُ ٍَ ْٕ «َخْرُ افَِّْٚس َأ

(2)
ل،  ّـِ ، وكَيصقُم، وكُيز ـِ اف ذي كُيصعِّ ، مل كَيتؽؾ ْؿ َظ

 ؾَفذا فُف.

ْؿ َخ »وؿوَل أكيًضو:  ـُ َْهِِفِ َخْرُ ُِ ْؿ  ـُ «ْرُ
(3)

. 

                                                           

 (.1887، رؿؿ )﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿أخرجف افٌخوري: ـتوب تػًر افؼرلن، بوب  (4)

(، 7282(، وافٌقفؼل يف صعى الكيامن رؿؿ )8757أخرجف افطزان يف ادعجؿ إوشط رؿؿ ) (2)

 .مـ حدكيٌ جوبر بـ ظٌد اهلل 

(، 4528افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، رؿؿ ) افسمذي: ـتوب ادـوؿى، بوب ؾضؾ أزواجأخرجف  (4)

. وأخرجف ابـ موجف: ـتوب افـؽوح، بوب حًـ معوذة افـًوء، مـ حدكيٌ ظوئشي 

 .(، مـ حدكيٌ ابـ ظٌوس 4277رؿؿ )



 كـو فاعاّل(  9) 
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فُ »وؿوَل:  َّ َِّ ْرآَن َوَظ َُ َؿ اف َِّ ًَ ـْ َت ْؿ َم ـُ «َخْرُ
(1)

. 

هُ »وؿوَل:  ـُ َشي َم ْٗ ُه َوُي ـْ ُيْرَجك َخْرُ ْؿ َم ـُ «َخْرُ
(2)

. 

ْؿ »وؿوَل:  ـُ ْؿ َؿَوٚءً َأْحَِضُْ َخْرُ ُُ»
(3)

. 

؛ فِذا ـَ ـْ ؾوِظاًل، :وـؾ  هذا اخلِر ُمـتؼٌؾ إػ أَخركي ؾنن  إُمَي يف حوجٍي إػ  ـُ

ًَ ؾقِف، يف َمقؿِع ادًموفقِي، أو  ـْ ؾوظاًل يف أيِّ مقؿٍع أك ـُ ؽ وكشوِضؽ أَن، 
ؾوِظؾق تِ

ـْ ؾوظاًل يف  ـُ َمقؿِع افقافِد، أو َمقؿِع ادعؾِِّؿ، أو مقؿِع ادتعؾِِّؿ، أو يف أيِّ مقؿٍع، 

ؽ، أو يف أيِّ مَ 
 قداٍن.بقتِؽ، أو يف افطركيِؼ، أو يف ظَؿؾِ

ـْ ؽَرك، ؾال َُتوِوْل أن َتعقَش يف ثِقوِب  ، ٓ تُؽ ًَ ـْ أك ـُ ـْ ؾوِظاًل، بَؿعـَك:  ـُ و

ؽِرك، وٓ َُتوِوْل أن َتعقَش يف طؾِّ إكجوِز ؽِرك، ؾَحدكيُثؽ َظـ إِكجوزاِت وافِدك، 

ـُ ُؾالٍن اف ذي ؾعَؾ و ؽ هذا ٓ كَيـػُع، ؾال تُؼْؾ: َأكو اب
ؾعَؾ، أو أو َظشرتِؽ، أو َؿٌقؾتِ

 ًَ ـُ افعوِئؾِي افُػالكقِي اف تل ـوَن هَلو وهَلو. ؾودجتؿُع كُيركيُدك أك  .َأكو اب

، أي: [28مركيؿ: ] ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿: ؿوَل اهلُل 

ـْ شَتلت بُؿػرِدك.
ـْ َتلَت بَعشرتِؽ، وفؽِ  َف

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: وؿوَل اهلُل 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ہ ھ ھ ھ

 .[48الهاء: ] ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

                                                           

(، 8227افٌخوري: ـتوب ؾضوئؾ افؼرلن، بوب خرـؿ مـ تعؾؿ افؼرلن وظؾؿف، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .مـ حدكيٌ ظثامن بـ ظػون 
 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2254(، وافسمذي: ـتوب افػتـ، رؿؿ )2/455ف أحد )أخرج (2)
(، ومًؾؿ: ـتوب 2425أخرجف افٌخوري: ـتوب افقـوفي، بوب افقـوفي يف ؿضوء افدكيقن، رؿؿ ) (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 4524، رؿؿ )مـ اشتًؾػ صقئو ؾؼه خرا مـفادًوؿوة، بوب 
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 ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ؿقَفف َتعوػ:  ط َكٌقِّف ظذ ام  أكزَل اهلُل ـوفَ 

ْؿ، أَل ُأْؽِْل »: ط، ؿوَم كُيـوِدي يف َؿقِمف [241افشعراء: ] ُُ َِض ٍُ ْٕ وا َأ َؼَ ُؿَرْيٍش اْصَسُ ًْ َيٚ َم

ـَ ا ْؿ ِم ُُ ؿْ  هلِلَظْْ ُُ ًْٔئٚ، َيٚ َبِْل َظّْضِد َمٍَْٚف ألَ ُأْؽِْل َظْْ ـَ ا َص ـَ َظّْضِد  هلِلِم ًْٔئٚ، َيٚ َظّضَُّٚس ْب َص

ـَ ا ِٛ ألَ ُأْؽِْل َظَْْؽ ِم
َٜ َرُشقِل ا هلِلادُىَِِّ َّّ ُٜ َظ َّٔ

ٍِ ًْٔئٚ، َيٚ َص ـَ ا ،هلِلَص  هلِلأَل ُأْؽِْل َظِْْؽ ِم

دٍ  َّّ َٝ ُُمَ ُٜ بِْْ َّ
ًْٔئٚ، َيٚ َؾٚضِ ـْ َمٚ ِي أَل ُأْؽِْل َظِْْؽ  ،َص  ِم

ِٝ ـَ ا َشِِِْٔل َمٚ ِصْئ ًْٔئٚ هلِلِم «َص
(1)

. 

ْمً وَأكَجْزت  ، ؾنن  افتوركيَخ ٓ كَيرحُؿ، شَقؽتُى مو ؿد  ًَ ؽ أك
ؾوـُتْى إكجوزاتِ

. ًَ  أك

ـْ هذا َدكيدَكؽ،  ، وفَقُؽ ـْ ِمػتوًحو فؾخِر، ِمغالًؿو فؾؼِّ ـُ ـْ ؾوِظاًل: بؿعـَك:  ـُ و

َخْرِ »ؿوَل:  طؾنن  افـٌل   ِْ ٚتَِٔح فِ ٍَ ـَ افَِّْٚس َم ِس إِنَّ ِم ـَ افَّْٚ ، َوإِنَّ ِم ِّ ٚفَِٔؼ فِِؼَّ ٌَ ، َم

ٚتَِٔح اَ ْرِ َظَذ َيَدْيِف، َوَوْيٌؾ  ٍَ َؾ اهللُ َم ًَ ـْ َج َ
، َؾُىقَبك دِ َِْخْرِ ٚفَِٔؼ فِ ٌَ ، َم ِّ ٚتَِٔح فِِؼَّ ٍَ َم

ِّ َظَذ َيَدْيفِ  ٚتَِٔح افؼَّ ٍَ َؾ اهلُل َم ًَ ـْ َج َ
«دِ

(2)
. 

ـْ ِمػتوًحو فؾخِر، ِمغالؿً  ، ؾُؽ ًَ تػتُح أبقاَب اخلِر بؽؾِؿٍي ؾو فؾؼِّ أكيـاَم ــ

وَر كَيعَؿؾقن  ؽ، أو بامٍل ِمـ ظـِدك؛ ؾنن  افُػج 
ًٍ ِمـ َوؿتِ ِمـَؽ، أو بَشػوظٍي، أو بَقؿ

، َمغوفقَؼ فؾخِر، ؾال كَيغؾٌِقَكؽ  .!فقَؾ ِنوٍر أن كَيؽقكقا مػوتقَح فؾؼِّ

  

                                                           

(، 2784، رؿؿ )هؾ كيدخؾ افـًوء وافقفد يف إؿوربافقصوكيو، بوب  أخرجف افٌخوري: ـتوب (4)

(، مـ 225، رؿؿ )﴾ڇ ڇ ڇ﴿ومًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب يف ؿقفف تعوػ: 

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
 .، مـ حدكيٌ أكس (247ابـ موجف: ادؼدمي، بوب مـ ـون مػتوحو فؾخر، رؿؿ )أخرجف  (2)



 آداب املتعلم(  10) 
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 (10) 

 آداُب امُلتعلِِّم

     

 

ٌُ َبذِه افـصوئِح ادقَجزِة، َكصوئَح مؾُمهو م َع بِداكيِي ظوٍم درادٍّ َجدكيٍد، أبع

ٌِؾغ ظذ ظوٍم درادٍّ َجدكيٍد يف صت ك ؼْ احلى  وافـصُح وافشَػؼُي، جلَؿقِع َأبـوئل ادُ 

ًَ يف مدرشٍي، أو جومعٍي، أو  ـ ـُ راشقِي، وأكقاِظفو ادختؾػِي، شقاٌء  مراِحؾِفُؿ افدِّ

ؾِّقيٍ  ٌُ فَؽ بذِه افـصوئِح اخلَؿسِ ـُ  .، َمدكقٍي أو َظًؽركيٍي، َأبع

وتِف  أؿقُل ؾقفو: إن  اهللَ  ـِ افعظقِؿ، جعَؾ ِمـ َأوفقكي  كي د و جوَء بذا افدِّ

ًِ إمُؿ ؽوِرؿًي يف اجلفِؾ واخلراؾِي،  ـٍ ـوَك ق تِف وؾضقؾتِف، يف زم كَؼ افعؾِؿ، وبقوَن َأمهِّ

ڇ ڍ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿عوػ: تَ  هلِلا ؿقُل  ط افـٌلِّ ؾـَزَل أوَل مو كزَل ظذ

 .[8-4افعؾؼ: ] ﴾ک ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ ڌ

َؿ  ًَ ڈ ژ ژ ڑ ﴿بلظَظِؿ أدواِت افِعؾِؿ وهَق افؼَؾُؿ، ؾؼوَل:  ُثؿ أؿ

 .[4افؼؾؿ: ] ﴾ڑ ک 

ٓ  حقـاَم اهتَ  ، ومل َترَتِؼ أمٌي إ ـِ كي ًْ بوفِعؾِؿ، ؾوفعؾُؿ فُف صلٌن َظظقٌؿ يف هذا افدِّ ؿ 

ٌ  أبـوَءه ظذ ذفَؽ، ؾام ِمـ ُُمتؿٍع  ٓ  حقـاَم اهَتؿ  بوفعؾِؿ، وح ومل كَيـَفْض ُُمتؿٌع إ

ٓ  وَؿْد أمهَؾ افعؾَؿ، وشقَطَر ظؾقِف اجلفُؾ واخلُراؾُي.  ُمتخؾٍِّػ افققَم إ

ٌ  ظذ افِعؾِؿ، ؾفوُهـو طوؿد جوَء افـٌل   ـِ اف ذي ِمؾمُه احل كي َحدكيثوِن  بذا افدِّ

 َظظقامِن: 
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ُل:  ُٞ اُوَّ ـْ »ؿوَل:  ط هلِلأن  َرشقَل ا شَصحقح ُمًؾؿٍ »جوَء يف احلدي َوَم

 ِٜ ٚ إَِػ اََجَّْ ًَ َؾ اهلُل َفُف بِِف َضِري َّٓ اًم َش ِْ ُس ؾِِٔف ِظ
ِّ َل ِْ ٚ َي ًَ ََِؽ َضِري «َش

(1)
. 

 اجلـِي.اكُظْر إػ هذا افساُبِط بَغ افِعؾِؿ وبَغ َضركيِؼ افعؾِؿ وضركيِؼ 

ُٞ افثٚح  احَلدي
ِ
رداء ٌُ أيب افد  أن   شالكيامنِ  ُصَعى»ظـَد افٌقفؼلِّ يف  : حدكي

ِؿ ِرًضٚ باَِم َيْهَْعُ »ؿوَل:  ط هلِلرشقَل ا ِْ
ًِ ِٛ اف ٚ فَِىٚفِ َٓ َٜ َفَلَوُع َأْجَِْحَل َُ

«َوإِنَّ اَداَل ِ
(2)

. 

ـْ ٓ ُتغِػْؾ أيِّ ضوفِى ِظؾٍؿ، وإن ـوَن ضوفُى افِعؾِؿ افؼظلِّ يف ادؼ
مِي، وفؽِ دِّ

، وفؾُؿجتؿعوِت، وفإِلكًوكقِي وافٌَؼكيِي، ؾفذِه  ـِ كي بؼقَي افعؾقِم اف تل ؾقفو كػٌع فؾدِّ

ـٍ كوفُف هذا إجُر افعظقُؿ. ًَ  افعؾقُم إذا تعؾ َؿفو الكًوُن بؿؼصٍد ح

ـْ مَعَؽ:  ٌُ بو إفقَؽ ؾوحَػْظفو، وفتُؽ  ؾفذِه َخُس َوصوكيو وكصوئَح أبع

ُٜ اُُوػافْهٔ : ظؾقَؽ بَتحًِغ ادؼصِد يف أيِّ ِظؾٍؿ َتتعؾ ُؿف أك ؽ ُتركيُد بذا ح

وأن َتدَم ِدكيـَؽ، وُمتؿَعؽ، وأن َتـفَض بالُدك بذفِؽ،   هلِلافعؾِؿ َمرووَة ا

ٌُخوريِّ »ـام جوَء يف  ط هلِلؿوَل رشقُل ا ؾِّ اْمِرٍئ َمٚ »: شَصحقح اف ُُ ، َوفِ ِٜ َّٔ اَُْظاَمُل بِٚفِّْ

«ََٕقى
(3)

 ، ؾعؿُؾؽ هذا ُمرتٌٌط بـِق تِؽ، وإجُر ُمتقؿٌِّػ ظذ كقتِؽ.

َ ظذ اخلَؾِؼ، أو مِمـ  كَيتعؾ ُؿ وهَق كُيركيُد افَػخَر  واحَذْر أن َتؽقَن مِمـ  كَيتعؾُؿ فَقتؽز 

 .واخلُقالَء، أو كُيركيُد أن ُيودَل ؽَره

                                                           

(، مـ 2522بوب ؾضؾ آجتامع ظذ تالوة افؼرلن، رؿؿ ) أخرجف مًؾؿ: ـتوب افذـر وافدظوء، (4)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
 (.4871، 4874) أخرجف افٌقفؼل يف افشعى رؿؿ (2)

(، ومًؾؿ: 81، رؿؿ )مو جوء إن إظامل بوفـقي واحلًٌيأخرجف افٌخوري: ـتوب الكيامن، بوب  (4)

 .(، مـ حدكيٌ ظؿر 4227، رؿؿ )شإٕام اُظامل بٚفْٜٔ: »طؿقفف ـتوب المورة، بوب 
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ـِ  ٌِ جوبِر ب ـِ موَجْف، ِمـ َحدكي ل    هلِلظٌِد ا ؾَؼْد جوَء ظـَد اب -أن  افـٌ 

اَمَء، َوأَل »ؿوَل:  -لفِف وشؾ ؿَ َظَذ صذ  اهلُل ظؾقِف و َِ ًُ َؿ فُِلَّضُٚهقا بِِف اف ِْ
ًِ قا اف ُّ َِّ ًَ أَل َت

َؾ َذفَِؽ َؾٚفَُّْٚر افَّْٚرُ  ًَ ـْ َؾ َّ وا بِِف اَدَدٚفَِس، َؾ ُ رَّ َ َْ َٚء، َوأَل  َٓ ٍَ «فُِلاَمُروا بِِف افِضي
(1)

. 

ًَ  أي: ٓ ، وٓ َتتعؾ ْؿ وأك
ِ
ـَ افعؾامء َتتعؾ ؿقا افعؾَؿ فَتػتِخروا بف ظذ َأؿراكِؽؿ ِم

ْؿ فَتخدَم ؽَرك، وفَتؽقَن ُمـؼًذا فغِرك، ٓ  َم ظذ ؽِرك، بؾ َتعؾ  يف ؿصِدك أن َتتؼد 

َ ظؾقِف.  أن َتتؽز 

 ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ ف ضقكيؾٌي، : اشتصِحِى افصَز، ؾطركيُؼ افِعؾِؿ ضقكيٌؾ، وشـَقاتُ افْهٔح

 .وضركيُؼ ادجِد ضقكيٌؾ، َيتوُج إػ تَعٍى وكَصٍى وجفٍد جفقٍد، ؾوشتصِحِى افصزَ 

ت ُأِجْرت، ؿوَل اهلُل  ثرٍة،  واظَؾْؿ أك ؽ ـؾ ام صَزْ ـَ يف لكيوٍت 

 .[488افٌؼرة: ] ﴾ڤ ڤ ﴿أظظُؿفو مو جوَء يف شقرِة افٌؼرِة حقـاَم ؿوَل ُشٌحوَكف: 

 .[15إكػول: ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿إكػوِل:  وؿوَل ُشٌحوَكف يف ُشقرةِ 

 .[415لل ظؿران: ] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿وؿوَل ُشٌحوَكف يف ُشقرِة لل ِظؿراَن: 

ـُ أن َتٌؾَغ ادجَد احلَؼقؼل   ٓ ادجَد ادصطـََع، -ُثؿ إذا أَرْدت ادجَد ؾال كُيؿؽ

ٓ  بوفصزِ  -اف ذي كَيلت بُطرٍق ُمؾتقكييٍ   .إ

چ چ چ چ ڇ ﴿: يف ُشقرِة افًجدةِ  ؿوَل احلؼ  

 .[21افًجدة: ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ؾؾام  صَزوا ـوكقا هُؿ إمَي اف ذكيـ هَيدوَن وهُيتَدى ِبِؿ، حت ك ؿوَل افؼوئُؾ: 

                                                           

 (.281، رؿؿ )آكتػوع بوفعؾؿ وافعؿؾ بفأخرجف ابـ موجف: ادؼدمي، بوب  (4)
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ُِذذفُ  َٝ آـِ ذذ ْٕ ِٛ ادَْدذذَد َِتْذذًرا َأ َِضذذ  أَل ََتْ

 

ُِغِ  أَل   ا َتّْض ْزَ َؼ افهَّ ًَ ِْ ادَْدَد َحلَّك َت
(1)
 

 

ـْ يَ »: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا ا َوَم ُه اهللُ، َوَمٚ ُأْظىَِل َأَحٌد َظَىًٚء َخْرً ْ ْ ُيَهزِّ َلَهزَّ

ْزِ  ـَ افهَّ «َوَأْوَشَع ِم
(2)

. 

، ؾٌَؼدِر افؽدِّ كَيـوُل افُعال، وَمـ ضَؾَى افُعال شِفَر  ؾنذا ـد  الكًوُن وصَزَ

 افؾ قول، هَؽذا ؿقَؾ.

 ُٜ ُٜ افثٚفِث ِؼ اهللَ كُيَعؾِّْؿؽ : كيو ضوفَى افِعؾِؿ، يف أيِّ َمرحؾافَّْهٔح : ات  ًَ ًَ أك ـ ـُ ٍي 

ُص ؾقف َحً فَؽ أبقاُب افِعؾِؿ يف أيِّ َُموٍل َتتخص 
 .اهللُ. ؾؽؾ ام زاَدت َتؼقاَك ُؾتِ

ېئ ىئ ىئ ﴿يف شقرِة افٌؼرِة:  دفقُؾ ذفَؽ ؿقُل احلؼِّ 

، وفقَس هـوَك أووُح ِمـ [252افٌؼرة: ] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ

 َهذِه أكيِي.

ـَ افُؼرضٌل  َل صقُخ ادػوؿو كي ـَ ا»ظـَد هذِه أكيِي:   نِّ َتعوػ  هلِلوْظٌد ِم

ؼوه ظؾ َؿف. أي: يَعُؾ يف ؿؾٌِف كقًرا كيػفُؿ بف مو كُيؾَؼك إفقفِ  ـِ ات  شبَلن  َم
 (3)

 . 

 إػ صقِخف كَيشَتؽل إفقِف ُشقَء احِلػِظ، ؿوَل:  وجوَء افشوؾعل  

يِذذل ٍْ ْقُت إَِػ َوـِٔذذٍع ُشذذقَء ِح َُ  َصذذ

 

ذذذذِٚ  ؾَ   ًَ  َْٖرَصذذذذَدِح إَِػ َتذذذذْرِك ادَ

                                                            

 (،4287كًٌف أبق متوم يف احلامشي فرجؾ مـ بـل أشد، اكظر: ذح دكيقان احلامشي فؾؿرزوؿل )ص:  (4)

كيركيـ )ص: (، وأبق حقون افتقحقدي يف أخالق افقز4/444وذـره أبق ظع افؼول يف إمول )

 (، ؽر مـًقب.22

(، ومًؾؿ: ـتوب 4152افٌخوري: ـتوب افزـوة، بوب آشتعػوف ظـ ادًلفي، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .(، مـ حدكيٌ أيب شعقد اخلدري 4284افزـوة، بوب ؾضؾ افتعػػ وافصز، رؿؿ )
 (.4/125تػًر افؼرضٌل ) (4)
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ُٕذذذقرٌ  ِْذذذَؿ  ًِ َٖنَّ اف َِذذذْؿ بِذذذ  َوَؿذذذَٚل اْظ

 

ُٕذذذقُر ا  ذذذِٚ   هلِلَو ًَ
أَل ُُّيْذذذَدى فِ

(1) 

 

َؼْقً اهلَل ظؾ َؿؽ اهلُل، وَتؼَقى ا  أن َتػعَؾ مو أَمَر، وجَتتـَى مو َِنَك. هلِلؾؽؾ ام ات 

 ُٜ ُٜ افرابًِ  : ظؾقِؽ بوحِساِم ُمعؾِّؿِ افَّْهٔح
ِ
ؽ، وَتقؿِر ُأشتوِذَك، وُصؽِره وافثـوء

ٌ ف، راَق فَؽ أو مل كَيُرْق فَؽ،  ٌ ف أو ٓ َُت و ـوَن هذا ادعؾُؿ، وهذا إُشتوُذ، َُت ظؾقِف، أكيًّ

ؾؽقُكف ُمعؾِّاًم فَؽ يُِى ظؾقَؽ َتقؿُره، واحساُمف، وصؽُره وافثـوُء ظؾقِف؛ ؾنك ؽ بذفَؽ 

ـَ افتقؿرِ  َر، وَمـ َصَؽر  َترتػُع، وكوَفَؽ م ر ُوؿِّ وآحساِم يف حقوتِؽ، ؾنن  َمـ َوؿ 

ُر معؾِّؿل وَرشقُل ا َم، ـقَػ ٓ ُأوؿِّ ـِ احسَم احُسِ إِنَّ اهلَل »كيؼقُل:  ط هلِلُصؽَِر، وَم

ُٜ ِر ُجْحِرَهٚ َوَحلَّك احُلقُت  َِ ّْ َقاِت َواََُرِضَغ َحلَّك افَّْ َّ َلُف َوَأْهَؾ افِضَّ َُ
َوَماَل ِ

ِؿ افَِّْٚس اَ ْرَ فَ  ِِّ ًَ ِيقَن َظَذ ُم ؟!«َُٔه
(2)

 ـؾ  ؛ 
ِ
ظذ ُمعؾِؿ افـوِس اخلَر،  قنَ كُيصؾ  همٓء

ُمف أكو؟!   .ٓ كَيـٌغلؾَفَذا وٓ َأحَسِ

َٕٚ، »: ط هلِلبؾ ؿوَل رشقُل ا َر ٌِ ٚ، َوَيْرَحْؿ َص َٕ ّضَِر ـَ ْ ُُيِؾَّ  ـْ ََل لِل َم ـْ ُأمَّ َْٔس ِم َف

ٚدِِ  ًَ
ِرْف فِ ًْ فُ َوَي ََّ «َْٚ َح

(3)
. 

ف حُمدًثو ـقَػ ـوَن مقؿًرا ُٕشتوِذه، ؿوَل:  ؿوَل الموُم َأبق َحـقػَي  ًِ َظـ َكػ

وٍد إجالًٓ فُف، وبَغ داِري وداِره شٌُع ِشَؽٍؽ، مو مَدْدت ِرجع َكحَق داِر ُأشتوِذي ح  »
                                                           

 .(74دكيقان افشوؾعل )ص:  (4)

، مـ (2558فعؾؿ، بوب مو جوء يف ؾضؾ افػؼف ظذ افعٌودة، رؿؿ )افسمذي: ـتوب اأخرجف  (2)

 .حدكيٌ أيب أمومي افٌوهع 

واحلوـؿ يف ادًتدرك (، 417مؽورم إخالق رؿؿ )، وافطزان يف (8/424أحد )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ ظٌودة بـ افصومً 4/422)
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ٓ  واشَتغَػْرت فف مَع وافِدي ، وإنِّ َٕشتغِػُر دَِـ ومو صؾ ْقً صالًة ُمـُذ موَت حوٌد إ

شظؾ َؿـل وتعؾ ْؿً ِمـف ِظؾاًم 
 (1)

. 

 !هَؽذا َتـفُض إُمؿُ 

عل  َؿد و
ـقَػ ـوَن مَع ُأشتوِذه الموِم موفٍؽ،  وصَػ الموُم افشوؾِ

ػحَي بَغ كيَدْي موفٍؽ بِرؾٍؼ فَئال  كَيًؿَع وَ »ؾؼوَل:  ًُ أؿؾُِّى افص  ـ شَعفوؿْ ـُ
 (2)

ؾُفق  .

 ام  ؿقَؾ: ـَئال  كَيشغَؾ ذهـَف بصقِت ورؿٍي؛ فذا فف ؛ََيسُمف

ذذذِف افلَّّْضِدذذذذٔاَل  ِِّذذذذِؿ َوؾِّ ًَ ُّ ِْ
 ُؿذذذْؿ فِ

 

ذذذقَن َرُشذذذقأَل   ُُ ِِّذذذِؿ َأْن َي ًَ ذذذَٚد ادُ  ـَ

 

ـَ افَّذِذي َف َأْو َأَجؾَّ ِمذ َٝ َأْشَ ّْ
 َأَظِِ

 

ذذقأَل؟  َُ ًِضذذٚ َوُظ ٍُ ْٕ َُ َأ َيّْضِْذذل َوُيِْْنذذ
(3) 

 

 ُٜ ُٜ ا ِٚمِض َى افِعؾِؿ، يف ـؾِّ َمرحؾٍي َتـتؼُؾ ِمـفو إػ مرحؾٍي : كيو ضوفافْهٔح

 ، ًِ اَق افقؿ ، واحَذْر ُه 
ِ
أخَرى كَيطرُأ ظؾقَؽ رؾوٌق ُجدٌد، ؾوحَذْر ِرؾوَق افًقء

 ، ًِ ، وٓ بًوِرِق افقؿ
ِ
ًُ َظزكيٌز، وافطركيُؼ ضقكيٌؾ، ؾال َتـشِغْؾ برؾقِؼ افًقء ؾوفقؿ

ْر ؿقَل احلؼِّ  ـُ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿: واذ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ڻ

﮴ ﮵  .[22 -27افػرؿون: ] ﴾﮲ ﮳ 

ـَ شَؼطقا وؾِشؾقا يف هذا افطركيِؼ، َظـ شٌِى  ـَ اف ذكي وفق شَلْفً ـثًرا ِم

ًِ هَق اف ذي َأشَؼَطـو؛   وشورُق افقؿ
ِ
ؼقِط وافػشِؾ، شَقؼقفقَن فَؽ: َرؾقُؼ افًقء  ً اف

                                                           

(4)   ً  (.4/441ي يف تراجؿ احلـػقي )ق  ـِ افطٌؼوت اف

 (.41/224(، وتوركيخ دمشؼ ٓبـ ظًوـر )2/411مـوؿى افشوؾعل فؾٌقفؼل ) (2)

 (.4/452افشقؿقوت ) (4)
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ُجُؾ ظَ »: ط هلِلفذا ؿوَل َرشقُل ا ـْ َُيَٚفُِؾ افرَّ ْؿ َم ـُ َُْْٔيْر َأَحُد ِْ ـِ َخِِِِِٔف، َؾ «َذ ِدي
(1)

. 

ؽ، واخَسْ َمـ كُيعقـُؽ ظذ هذا 
، َتغؾ ْى ظذ ظوِضػتِ ًَ ؾوخلقوُر يف كيِدك أك

 افطركيِؼ: 

ـْ َؿِريِْذفِ  ـِ ادَْرِء أَل َتَِضْؾ، َوَشْؾ َظ  َظ

 

َلذذذذِدي  َْ ذذذذِٚرِن َي ََ ـٍ بِٚدُ ذذذذؾي َؿذذذذِري ُُ  َؾ

 

َٝ ِر  ْْ ـُ ََٔٚرُهؿْ إَِذا  ْٛ ِخ   َؿْقٍم َؾَهِٚح

 

دِي   اَُْرَدى َؾَسَْدى َمَع افذرَّ
ِٛ َوأَل َتْهَح

(2)
 

 

  

                                                           

(، 1544(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب مـ كيممر أن يوفس، رؿؿ )2/424أحد )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2475وافسمذي: ـتوب افزهد، رؿؿ )
( ؽر مـًقب، وكًٌف ادووردي يف أدب افدكقو 2/472كيد )ذـره ابـ ظٌد ربف يف افعؼد افػر (2)

 (.42( فعدي بـ زكيد، وافٌقً إول يف دكيقان ضرؾي )ص: 455وافدكيـ )ص: 
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 (11) 

 رصائُل ِللُمعلِّمني وامُلعلِّماِت

     

 

افتعؾقُؿ فقَس ِمفـًي ؾحًُى، َبْؾ هَق رشوفٌي شوِمقٌي وظؿٌؾ َكٌقٌؾ، وهَق ظَؿُؾ 

 وادرَشؾَغ، ؾوهلُل 
ِ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿كيؼقُل:  إكٌقوء

 .[2اجلؿعي: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

مب ىب يب جت حت ﴿: ورؾَع اهلُل صلَن افِعؾِؿ وأهِؾف، ؾؼوَل 

 .[44ادجودفي: ] ﴾خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج

ْثـو ؾقام مَه َظـ َرشوئَؾ فؾُؿتعؾِّؿغ، وحدكيُثـو أَن َظـ َرشوئَؾ فؾُؿعؾِّؿَغ،  َتد 

عؾِّؿَغ، ؾُؽؾ  ُمعؾٍؿ فف َكصقٌى ِمـ َهذِه افرشوئِؾ، َشقاٌء ـوَن يف وحقـاَم أؿقُل فؾؿُ 

َمدرشٍي أو جوِمعٍي، يف َمدرشٍي َذظقٍي، أو َمدكقٍي، أو ِمفـقٍي، أو َظًؽركيٍي، أو ـوَن 

فٌي فؽؾِّ  ُمدرًشو كظومقًّو، أو معؾاًم يف بقتِف، أو ُمعؾاًم يف أيِّ مؽوٍن، ؾفذِه افرشوئُؾ ُمقج 

، وفؽِـ فو ظذ وجِف اخلُ  ُمعؾؿٍ  ـَ  صقِص ِلخقاِن ادعؾِّؿَغ.ؿوَم كيعؾُِّؿ أَخركي

ُٜ اُُوػ ـْ ُُمؾًِصو يف هذا افت  افَقصٔ ـُ ِى إجَر، واكِق اخلَر؛ :  ًِ دركيِس، واحت

ًٌو، اشتحِيِ إجَر، ؾَلجُرك ظـَد  ًَ َتلخُذ ظذ ذفَؽ رات فَئال  كيػقَتؽ إجُر، وإن ــ

ٌَف، وَتضَعف بَغ ظقـَْقؽ، ظظقؿٌ   هلِلا ـْ َتـوَل هذا إجَر حت ك ََتتً ، وفؽـ ؽ َف

ا  ِؿ َظظقٌؿ جدًّ ٓ   -ـام شَقلت بعَد ؿؾقؾٍ -ؾنن  أجَر ادعؾِّ ـْ هذه إجقُر ٓ كَيـوهُلو إ
وفؽِ
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ـَ ؿد وَوعقا أموَم َأظُقـِفؿ هذِه إجقَر وظِؿؾقا َٕجؾِفو. ٌقن اف ذكي
ًِ  اُدحت

ـْ َأْجِر »: ط هلِلاؿوَل رشقُل  َُُص ِم َؾ بِِف، ألَ َيْْ
ِّ ـْ َظ ُف َأْجُر َم َِ اًم َؾ ِْ َؿ ِظ َِّ ـْ َظ َم

ِٚمؾِ  ًَ «اف
(1)

. 

ـَ إكيوِم افِؽتوبَي أِو افِؼراءَة، ؾؾَؽ أجُر مو َتعؾ َؿف  ؾنن ظؾ ْؿً إكًوًكو يف كيقٍم ِم

ـوتِؽ ِمـؽ وظِؿَؾ بِف، ِشـَغ َضقكيؾٍي وهَق كيعَؿُؾ باِم ظؾ ْؿتف، ـؾ   ًَ ـِ ح ذفَؽ يف َمقازكي

 ، ًٓ ؾِؿـْفُؿ ادفـِدُس، وافطٌقُى، وافَعًؽري  ًٌْ إجَر. أو ظؾ ْؿً أجقو ًَ إذا احت

  ٓ  ٓ كَيعَؿؾقن ِمـ ظَؿٍؾ إ
ِ
وإموُم ادًجِد، وَخطقُى اجُلؿعِي، وافؼوِِض، ـؾ  َهمٓء

ًٌْ إجَر، ؾَؼِط اكِق اخلرَ  ًَ ؽ إذا احت
ـوتِ ًَ ـِ ح  .وهَق يف مقازكي

ـِ حـٌٍؾ  هلِلود و جوَء ظٌُد ا ـُ الموِم أحَد ب ، شكيو َأَبتِل َأْوِصـل»ؿوَل:  ب

، اْكِق اخلَر، ؾنك ؽ ٓ َتزاُل بَخْرٍ مو كَقكْيً اخلرَ »ؿوَل:  شكيو ُبـل 
 (2)

. 

ؾوكِق اخلَر يف َذهوبِؽ وَُمقِئؽ، واكِق اخلَر يف هذا افـَصِى وافتعِى يف 

ؽ ًِ ُم فَُلمِي ِجقاًل كَيعؿُؾ، ُثؿ كَيؽقُن  ََتضِرك وَتدركي وَتعؾقِؿؽ، واكِق اخلَر أك ؽ ُتؼدِّ

ـِ َحًـوتِؽ كيقَم افؼقومِي.  هذا افعؿُؾ يف مقازكي

 َأيب ُأمومَي افٌوهعِّ  طوَؿْد مر  بِـو ؾقام مَه أن  افـٌل  
ٌِ ؿوَل ـام جوَء يف َحدكي

  : َلُف »ظـَد افسِمذيِّ َُ ُٜ إِنَّ اهللَ َوَماَل ِ َِ ّْ َقاِت َواََُرِضَغ َحلَّك افَّْ َّ َوَأْهَؾ افِضَّ

ِؿ افَِّْٚس اَ ْرَ  ِِّ ًَ ِيقَن َظَذ ُم َُٔه «ِِف ُجْحِرَهٚ َوَحلَّك احُلقُت َف
(3)

أي: كَيدظقَن دُِعؾِؿ  .

                                                           

(، مـ حدكيٌ معوذ بـ 212، رؿؿ )ثقاب معؾؿ افـوس اخلرأخرجف ابـ موجف: ادؼدمي، بوب  (4)

 .أكس 
 (.4/421ب افؼظقي ٓبـ مػؾح )(، وأدا271مـوؿى الموم أحد ٓبـ اجلقزي )ص:  (2)

 (.2558افسمذي: ـتوب افعؾؿ، بوب مو جوء يف ؾضؾ افػؼف ظذ افعٌودة، رؿؿ )أخرجف  (4)
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ُؿ  -افـوِس اخلَر، ؾفذِه افؽوئـوُت وَهذا افؽقُن ِمـ حقفِؽ  و ادعؾِّ كَيتػوَظُؾ مَع مو  -أهي 

 ُمف فَُلمِي، ؾَقدظقَن فَؽ بوخلِر.ُتؼدِّ 

 ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ ـْ ظوِماًل بِعؾِؿؽ اف ذي ُتعؾُِّؿف فغِرك مو اشَتَطْعً إػ ذفَؽ افَقصٔ ـُ  :

وا افصالَة،  ـْ ُؿدوًة، ؾحقـاَم َتؼقُل فطالبِؽ: َأد  ـُ ًَ ُتعؾِِّؿ اظَؿْؾ، و شٌقاًل. أي: وأك

ًَ إِموَمفؿ وَأموَمفؿ، وحقـاَم ُتريبِّ ؾ دَق ُؽـ أك ْوا ِمـؽ افصِّ دِق ؾْؾَرَ  ضالَبؽ ظذ افصِّ

ـ ُمـضًٌِطو يف حقوتِؽ داخَؾ حرِم  ـُ واِؿًعو حَمًقًشو، وحقـاَم ُتعؾُِّؿفؿ آكِضٌوَط 

ـْ ظوِماًل بام تعؾُِّؿ ؽَرك ـُ  .اددَرشِي وخورَجفو، أي: 

ُر يف ـتوِب ا َد هذِه افؼضقَي، ؛ فُقمـهلِلواكُظْر هذا افتقجقَف افرب ون  ـقَػ كَيتؽر 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: ؾػل شقرِة افٌَؼرِة كَيؼقُل اهلُل 

 .[11افٌؼرة: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿: ويف شقرِة ُهقٍد كيؼقُل 

 .[55هقد: ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: ويف شقرِة افصػِّ كَيؼقُل 

 .[4 -2افصػ: ] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ

 هلِلوَجْدت هذا افتقجقَف أكيًضو، ؾَؼْد ؿوَل رشقُل ا طوإذا كَظْرت يف ِشرِة افـٌلِّ 

ِرُق »: ط َِضُف َمَثُؾ ِمْهَّضٍٚح ُيِِضُء فَِِِّْٚس َوُُيْ ٍْ َٕ ُؿ افََّْٚس اَ ْرَ َوَيَِْْضك  ِِّ ًَ َمَثُؾ افَِّذي ُي

َِضفُ  ٍْ َٕ»
(1)

. 

                                                           

(، مـ حدكيٌ جـدب بـ 4558، 4554، رؿؿ 2/458أخرجف افطزان يف ادعجؿ افؽٌر ) (4)

 .اهلل ظٌد
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ُج أجقوٌل وتعُز ِمـ خالِل هذا اد ف؛ أي: َتتخر  ًَ عؾِِّؿ إػ اجَلـِي، ُثؿ هَق َُيرُق كػ

ـْ ظوماًل بام ظؾ َؿ.  ٕك ف مل كيُؽ

ظذ هوروَن افرصقِد، مر  يف ضركيِؼف  وحقـاَم دخَؾ الموُم افشوؾعل  

ِب أوِٓد هوروَن افرصقِد، َأيب ظٌِد افصؿِد، ؾؼقَؾ فؾشوؾعلِّ  َهذا »: بؿمدِّ

ُب أوِٓد أمِر ادمِمـَغ، ؾؾَ  ـْ »: ، ؾؼوَل فُف افشوؾعل  شْق أوَصْقَتف بَقصقيٍ ممدِّ فَقُؽ

ؽ؛ ؾنن  أظُقـَفؿ َمعؼقدٌة  ًِ أوَل مو َتٌدُأ بِف ِمـ إصالِح أوِٓد َأمِر ادمِمـَغ إصالَح كػ

َتف ـْ ـُف، وافؼٌقُح ِظـَدهؿ مو تَر ًِ ـُ ِظـَدهؿ مو َتًتح ًَ شبَعقـِؽ، ؾوحل
 (1)

. 

ؽ ًِ بقُي، ؾوبَدْأ بـَػ ُل:  هؽذا افس   ـام ؿوَل إو 

هُ  ِِّذذذُؿ َؽذذذْرَ ًَ ُجذذذُؾ ادُ َذذذٚ افرَّ  َيذذذٚ َأُّيي

 

ِِذذذٔؿُ   ًْ ذذذَٚن َذا افلَّ ـَ ِِضذذذَؽ  ٍْ  َهذذذالَّ فَِْ

 

َْك ََِٚم َوذِي افوَّ َواَء فِِذي افِضِّ ٔؿُ   َتِهُػ افدَّ َِ َٝ َشذذذ ْٕذذذ ْٔاَم َيِهذذذحي بِذذذِف َوَأ ذذذ  ـَ

 

ذذٚ َٓ ِّٔ ـْ َؽ ذذٚ َظذذ َٓ ِِضذذَؽ َؾَّْٚنَ ٍْ  اْبذذَدْأ بَِْ

 

َٝ َحُِذذٔؿُ َؾذذِِ٘ن إْ   ذذ ْٕ َٖ ْٝ َظْْذذُف َؾ ذذ َٓ  َل

 

 

َِذذذفُ  ِاَ ِمْث
ْٖ ُِذذذٍؼ َوَتذذذ ـْ ُخ  أَل َتْْذذذَف َظذذذ

 

َٝ َظيِذذٔؿُ   ذذ ِْ ًَ ْٔذذَؽ إَِذا َؾ َِ َظذذٌٚر َظ
(2) 

 

 ُٜ ُٜ افثٚفث بِؽ، ُمؼتـًصو فؾَؿقهقبَغ ِمـفؿ، ُمراظًقو افَقصٔ ًعو فطال  ـْ مشجِّ ـُ  :

تػوِوتٌي، وَذـوُؤهؿ متػووٌت، فؾػروِق افَػردكيِي ؾقِفؿ، ؾوفطالُب أموَمؽ أؾفوُمفؿ مُ 

                                                           

 (.1/425د )(، واخلطقى يف توركيخ بغدا2/417أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقي ) (4)

(، 4/571(، وجومع بقون افعؾؿ ٓبـ ظٌد افز )41أدب افدكقو وافدكيـ فؾاموردي )ص: اكظر:  (2)

(، وكًٌفو ٕيب 442(، وذح صذور افذهى ٓبـ هشوم )ص: 41/482وتوركيخ دمشؼ )

 أشقد افدؤل.
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ؿ شقاٌء يف افَػفِؿ، والدراِك، واحلوفِي  وُؿدراُِتؿ متػووتٌي، ؾال ُتعوِمْؾفؿ ظذ أِن 

 افـػًقِي، واحلوفِي إُهكيِي، َبْؾ ُهؿ ُُمتؾِػقن.

ـَ ُصقحوٍن، ؿوَل:  ود و شَلَل ُمعووكيُي  كيو َصعصعُي، ِصْػ »َصعصعَي ب

ًِّ ُخؾ»ؼوَل: ؾ، شل افـوَس  قودِة وافقٓكيِي، وضوِئػٌي فؾِػؼِف َؼ افـوُس أضقاًرا، ؾطوِئػٌي فؾ

رون  عَر، وكُيؽدِّ ًِّ ٌَلِس وافـجدِة، وَرجرجٌي بَغ ذفَؽ، كُيغؾقَن اف ـِي، وضوِئػٌي فؾ  ً واف

شادوءَ 
(1)

ؿقا مل كُيعَرؾقا، إذا حَيوا َأض   وفـوُس ُمتػوِوتقن، ؾعوِمْؾفؿ ؛ ؾوا، وإذا َتػر 

 ػوُوِت.ظذ هذا افت

ـَ إكيوِم، ؾدخَؾ َأبق ِرؾوظَي  ط هلِلوـوَن رشقُل ا َأظرايبٌّ أشَؾَؿ -ُيطُى كيقًمو م

ـَ الشالِم صقًئو ؾقؿَػ يف وشِط ادًجِد، ُثؿ ؿوَل: كيو رشقَل  -حدكيًثو، ٓ كيعرُف ِم

 هلِلا، رجٌؾ َؽركيٌى جوَء كيًلُل َظـ ِدكيـِف ؾعؾِّْؿـل، ؾال َأدِري مو ِدكيـل، ؾـزَل َرشقُل هلِلا

، وُوِوَع فُف ط ، ؾجؾَس ظـَد  ط، وتَرَك اخلُطٌَي، وجوَء ظـَد َهذا إظرايبِّ ردٌّ ـُ

مِم و ظؾ َؿف اهللُ، ُثؿ رَجَع إػ  ط هلِلأيب ِرؾوظَي، ؿوَل َأبق ِرؾوظَي: ؾعؾ َؿـل َرشقُل ا

ُخطٌتِف، ؾَلمَت فو
(2)

. 

ـْ هَؽذا  و ادعؾُِّؿ  -ؾُؽ . مَع َتػووِت ضالبِؽ -أهي 
ِ
 يف افَػفِؿ وافذـوء

ُل رشقُل ا كَيؼتـُص ادقهقبَِغ، ؾؾقَس  ط هلِلواكُظْر ـقَػ ـوَن ادعؾُِّؿ إو 

ورِة أن كَيؽقَن ـؾ  ضالبِؽ َأذـقوَء، ؾَؼْد ٓ كَيؽقُن أحُد ضالبِؽ َذـقًّو، فِؽـ ف  بوفي 

                                                           

افشػو دال (، وذح 4/18(، وافٌصوئر وافذخوئر ٕيب حقون افتقحقدي )4/287أمول افؼول ) (4)

 (.4/281ظع افؼوري )

 (.575، رؿؿ )حدكيٌ افتعؾقؿ يف اخلطٌيأخرجف مًؾؿ: ـتوب اجلؿعي، بوب  (2)
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 .َمقهقٌب أي  َمقهٌٍي، يف افشعِر، أِو إدِب، أو ؽِر ذفَؽ 

وئلِّ ِمـ َؽزوِة ُحـٍغ،  طجَع افـٌل  حقـاَم ر ٌُ ِظـَد افـً  وَكعؾُؿ ـقَػ -واحلدكي

ۀ ﴿ؾقفو:  كَيؽقُن اجلقُش وهَق راِجٌع ِمـ َؽزوٍة، وَؽزوُة ُحـٍغ ؿوَل اهلُل 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 -، ؽزوُة ُحـٍغ ومو ؾقفو ِمـ أمَلٍ َكػزٍّ وبَدنٍّ [28افتقبي: ] ﴾ۓ ﮲ ﮳

َن، ؾخرَج ظَؼُة صٌوٍب ِمـ مؽَي، وـوكقا ظذ  طقا، وأَمَر وَؿػقا فُقصؾ   ًٓ أن كُيمذِّ باِل

ِك،  كقن مثَؾ أذاكِف ُمًتفِزئَغ بِف، ؾًِؿَعفؿ رشقُل اافؼِّ ؾؼوَل َٕصحوبِف:  ط هلِلكُيمذِّ

وُهؿْ » ْقِت، َأْحُِضُ ـِ افهَّ َِضٍٚن َحَِض ْٕ
ـَ إِ ِْٖذي ألَِء َت ُٗ ُٝ ِر َه ًْ

ِّ ومُؾ ، هَؽذا كَيتع«َؿْد َش

. ؾَلحَيوُهؿ، ؾًِؿَع َأذاَِنؿ  ط هلِلَرشقُل ا مَع افـوِس، كَيرى اجلوكَى اِليويب 

َح رأَشف  ًَ َك  طواِحًدا تؾَق أَخِر حت ك شؿَع أِخَر، ؾنذا هَق َأبق حَمذورَة، ؾؿ وبر 

، وظق ـَف يف كيق  طِمف ظؾقِف، وَدظو اهللَ أن كَيؼَح َصدَره فإلشالِم، ؾَلشؾَؿ هذا افشوب 

ًكو يف ادًجِد احلرامِ  ُممذِّ
(1)

َن حت ك موَت، وَتقارَث إذاَن ِمـ بعِده وَفُده ووَفُد  ، ؾلذ 

وفِده ِشـَغ َضقكيؾًي؛ ٕن  ادعؾَِّؿ كَيتعوَمُؾ مَع ُضالبِف ومَع َمـ َحقَفف بذِه افـػِس 

 افعوفقِي.

 : ُٜ ُٜ افرابًِ ـ َبشقًصو ُمٌتًاًم، وَدْع ظـَؽ افَغضافقصٔ ووَي والمالَل؛ ؾنن  ـُ

ٌِْعفو، ؾرضِّْى جػوَف  ٌي بَط و جوؾ  افـػقَس ُجٌَِؾً ظذ ـراهقِي ادودِة افِعؾؿقِي؛ ِٕن 

ْر دائاًم ؿقَل احلؼِّ  ـ  تِؽ افِعؾؿقِي بوبتًِومتِؽ وَبشوصتِؽ، وتذ فؾُؿعؾِِّؿ  مود 

                                                           

(، وابـ 544، رؿؿ )إذان يف افًػر(، وافـًوئل: ـتوب إذان، بوب 4/125أخرجف أحد ) (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب حمذورة 725، رؿؿ )افسجقع يف إذانموجف: ـتوب إذان، بوب 
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ِل:  لل ] ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿إو 

 .ط هلِلهَق َرشقُل اهذا و [482ظؿران: 

ل  »: ؾنذا دَخْؾً ظذ ُضالبِؽ ؾًؾِّْؿ، ؾَؼْد ؿوَل ظطوٌء  ـوَن  ملسو هيلع هللا ىلصإن  افـٌ 

الُم ظَؾْقُؽؿ  ً ٌََؾ بَقجِفف ظذ افـوِس ؾؼوَل: اف  شإذا صِعَد ادـَز َأؿ
(1)

 . 

و ِرشوفُي َشالٍم بَغ كيَدكْيؽ  ُؿ  -إِن  و ادعؾِّ ؿوَل اخلَؾقػُي وهِذِه افُؼؾقُب مَتؾ  ـام  -أهي 

ـُ َأيب ضوفٍى   إَبداُن، مَتؾ   ـام مَتؾ   افؼؾقَب  هذهِ  إن  »: ؿوَل  ؾَؼدْ  افراِصُد ظع  ب

شاحِلؽؿيِ  ضرائَػ  هَلو ؾوْبَتغقا
 (2)

. 

ـَ  وفقَس  َؾ  أن احلؽؿيِ  ِم َبؽ َُتؿِّ ٌَ  إُهكيَي، وَمشوـَؾؽ مهقَمؽ ُضال  ؽ وَمتوِظ

ـْ هلُؿ افقافَد مَع الدارِة وافقزارِة، ؾؾقَس هلَ  ـُ ؿ َصلٌن يف ذفَِؽ، ؾنذا دَخْؾً ظَؾْقفؿ 

ًٌو فتِؾَؽ اخُلطقاِت، وتِؾَؽ افؽؾاِمِت، ؾنن  
ًِ ُرك أن َتؽقَن حُمت ّـِ ادحى  ادشِػَؼ، وُأذ

 فَؽ أجًرا َظظقاًم ِظـَد ربِّ إرِض وافًَؿقاِت.

  

                                                           

 (.8254أخرجف ظٌد افرزاق يف ادصـػ رؿؿ ) (4)

(، وابـ ظٌد افز يف جومع بقون افعؾؿ رؿؿ 742أخرجف اخلرائطل يف مؽورم إخالق رؿؿ ) (2)

(582.) 
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 (12) 

 األوَّاُب

     

 

، وافصوحِلَغ، فَصػ فَؼِد اختوَر اهلُل 
ِ
ـَ افرُشِؾ وإكٌقوء قِة َخؾِؼف ِم

، وِمـ َهذِه افصػوِت 
ِ
، ِصػوًتو ظظقؿًي، وجَعَؾفو حمؾ  آؿتداء

ِ
اِب، :وإَتؼقوء ُٜ اَُوَّ  ِصٍ

.
ِ
، وافصوحِلَغ وإَتؼقوء

ِ
 ؾِفَل ِصػٌي ِمـ ِصػوِت افرشِؾ وإكٌقوء

ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ﴿: مُمتِدًحو فعٌِده داوَد  ؾَؼْد ؿوَل اهلُل 

 .[47ص: ] ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

چ چ ڇ ڇ ﴿: ، ؾؼوَل وامتَدَح بذفَؽ ُشؾقامَن 

 .[42ص: ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: ؾؼوَل  وامتَدَح بذفَِؽ أكي قَب 

 .[11ص: ] ﴾ڤ

ابَغ، ؾؼوَل  وجَعَؾ  حئ مئ ﴿: اجلـَي داًرا فَلو 

مت ىت يت جث مث ىث  خب مب ىب يب جت حت خت ىئ يئ جب حب

 .[48 -44ق: ] ﴾حس خس مس حص مص جض  جح مح جخ حخ مخ جسمج  يث حج

اُب اف ذي كَيؿتِدُحف اهلُل  يف ـِتوبِف وكَيِعُده بجـٍي ظرُوفو  وإَو 

 افًؿقاُت وإرُض هَق َمـ َتقاَؾَرت ؾقِف ِصػوٌت، ِمـفو: 
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ُٜ اُُوػ:  اُب هَق اف ذي إذا وؿَع يف افذكِى افهٍ إذا أذَكَى توَب يف احلوِل، ؾوَٕو 

ـُ ادًقِى، ـام جوَء يف توَب ظ ٌَغقيِّ »ذ افػقِر، هَؽذا ؿوَل َشعقُد ب : شَتػًر اف

اُب: اف ذي كُيذكُى ُثؿ كَيتقُب، ُثؿ كُيذكُى ُثؿ كَيتقُب » شإو 
 (1)

. 

، ـام جوَء يف ُشــ ط هلِلوَمـ ِمـ و بال ذكٍى وبال َخطقئٍي؟ وؿد ؿوَل َرشقُل ا

 : ِمذيِّ ـِ آَدَم َخىَّٚ»افسِّ ؾي اْب اُبقنَ ـُ َغ افلَّقَّ
؟«ٌء، َوَخْرُ اَ ىَّٚ ِ

(2)
. 

ـٍ إأِلَّ »: شُمعَجِؿف افَؽٌرِ »ـام جوَء ِظـَد افطزانِّ يف  طوؿوَل  ِم ْٗ ـْ َظّْضٍد ُم َمٚ ِم

ٚ ٍَ ِٚرُؿُف َحلَّك ُي ٍَ ِْٔف أَل ُي َِ ٌٔؿ َظ
َِ ٌٛ ُهَق ُم ْٕ ، َأْو َذ

ِٜ
َْْٔ ٍَ َد اف ًْ َٜ َب َْْٔ ٍَ لُٚدُه اف ًْ ٌٛ َي ْٕ ِرَق َوَفُف َذ

رَ  ـَ َر َذ ِـّ ًّٔٚ إَِذا ُذ ِِض َٕ اًبٚ  َلًْٚ َتقَّ ٍْ ـَ ُخَِِؼ ُم ِم ْٗ ٕٔٚ، إِنَّ ادُ ؟«افدي
(3)

 

َده افشقطوُن أن كُيغقَي ِظٌوَد ا  هلِلوأي  ؾِتـٍي أظظُؿ ِمـ ذفَؽ افتقظِد اف ذي َتقظ 

ٌِ َأيب َشعقٍد  ـِِؿ يف  افصوحِلَغ؟! جوَء يف َحدكي ـِف»ظـَد احلو  ، أن  شُمًتدَر

ْٝ »ؿوَل:  طافـٌل   تَِؽ َيٚ َربِّ أَل َأْبَرُح ُأْؽِقي ِظَّضَٚدَك َمٚ َداَم َْٔىَٚن َؿَٚل: َوِظزَّ إِنَّ افنَّ

ِريُؿ  َُ بي اف ََقُل افرَّ ْؿ ِر َأْجَِضِٚدِهْؿ. َؾٔ ُٓ َرنَّ َأْرَواُح
ٍِ َْؽ َُ ِا َوَجاَل ِي  : َوِظزَّ

ُروِح ذفَ  ٍَ ٌْ ْؿ َمٚ اْشَل ُٓ»
(4)
. 

 اف ذكي
ِ
ؿ ؿد ظؾِؿقا أن  اهلَل ؾفمٓء ابقَن؛ ِٕن  ـَ كَيًتغِػرون بعَد افذكِى هُؿ إو 

                                                           

 (.4/422تػًر افٌغقي ) (4)

(، وابـ موجف: ـتوب 2122(، وافسمذي: ـتوب صػي افؼقومي، رؿؿ )4/425أحد )أخرجف  (2)

 .، مـ حدكيٌ أكس (1284افتقبي، رؿؿ ) افزهد، بوب ذـر
(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ 44542، رؿؿ 44/421افطزان يف ادعجؿ افؽٌر )أخرجف  (4)

 .، مـ حدكيٌ ابـ ظٌوس (5722)
 (.1/254(، واحلوـؿ يف ادًتدرك )4/22أخرجف أحد ) (1)
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  :ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿كَيغػُر دَِـ لَب ورَجَع وتوَب، ـقَػ ٓ، وُهؿ كَيؼَرؤون

 .[28الهاء: ] ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

اهلُل  ؾوٕواُب هَق اف ذي كُيًورُع إػ افتقبِي وادغِػرِة، وكُيًوبُؼ إَفْقفو، هَؽذا َأَمَركو

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ؿوَل يف ُشقرِة لل ِظؿراَن: َؼد ، ؾ

 .[444لل ظؿران: ] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿يف ُشقرِة احلدكيِد:  وهَؽذا ؿوَل 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 .[24احلدكيد: ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ

خَزَ بو َؿْد مـََحـو ادفؾَي اف تل أَ  وـقَػ ٓ ُكًورُع إػ افتقبِي واهلُل 

اَملِ »، حقـاَم ؿوَل: ط هلِلرشقُل ا َٛ افنِّ  ؛ أِي: اف ذي كُيًجُؾ افًقئوِت «إِنَّ َصِٚح

َر » ٍَ ٌْ ِدَم َواْشَل َٕ َِ َأِو ادُِِسِء، َؾِْ٘ن  ّْضِد ادُِْضِِِؿ ادُْخىِ ًَ ـِ اف َّٝ َشَٚظٍٚت َظ َؿ ِش َِ ََ َؾُع اف فَِرْ

ْٝ وَ  لَِّض ـُ َٚهٚ، َوإأِلَّ  ََ ٚ َأْف َٓ «اِحَدةً اهللَ ِمْْ
(1)
. 

ابَغ، وكَيتجذ  ذفَؽ يف ؿقفِف  إك ف ـرُم افربِّ   :فعٌوِده إَو 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿

 .[448لل ظؿران: ] ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ؿ كَيعَؾؿقن أن   ؿ إذا وَؿعقا يف افذكِى توبقا؛ ِٕن  ابَغ، أِن  هذه َأبرُز ِصػوِت إو 

ًَ فُف، ادقَت هَيجُؿ ُهجقمً  ُل: و ٓ وؿ  ـام ؿَٚل اُوَّ

                                                           

، (5582ؼل يف افشعى رؿؿ )(، وافٌقف7758، رؿؿ 5/458افطزان يف ادعجؿ افؽٌر )أخرجف  (4)

 .مـ حدكيٌ أيب أمومي 
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َٕذٚ ُس ُتقِب َؾذِ٘نَّ ادَذْقَت َؿذْد َحٚ ٍْ َٕ  َيٚ 

 

ذٚ  َٕ  َواْظِِص اَلَقى َؾَٚلَقى َمذٚ َزاَل َؾلَّٚ

 

ُىَْذذٚ َُ ِْ ْٔذذَػ َت ـَ ـَ ادَََْٚيذذٚ   َأَمذذٚ َتذذَرْي

 

َٕذذذٚ  ُٖوأَل َٕذذذٚ بِ ِِْحذذذُؼ ُأْخَرا ًىذذذٚ َؾُل َْ  َف

 

 ُٕ  ٍٝ ْٔذذذ ذذذؾِّ َيذذذْقٍم َفَْذذذٚ َم ـُ فُ ِر  ًُ ِّٔ  َنذذذ

 

ِظذذ  ْكَ َّ
َٕذذٚذَٕذذرى بِ ِف آ ذذَٚر َمْقَتٚ

(1) 

 

 وافعوؿُؾ هَق اف ذي كُيدرُك هذِه احلؼقؼَي ؾقعؿُؾ بُؿؼتضوهو.

 : ُٜ ُٜ افثٕٚٔ  افهٍ
ِ
إذا أذكَى مل ُيوِهْر بوفذكِى، ؾنذا ابُتَع بوفذكِى يف افنِّ واخلػوء

ْث بَذكٌِف؛ فقشؿَؾف افعػُق ا ف ومل كَيتحد 
ًِ  .ط هلِلف ذي أخَزَ ظـُف رشقُل اشَسَ ظذ كػ

ٌُخوريِّ »ؾَؼْد جوَء يف  ٌِ َأيب ُهركيرَة  شَصحقح اف  ط، أن  افـٌل  ِمـ َحدكي

ِْٔؾ »ؿوَل:  َِّ ُجُؾ بٚف َؾ افرَّ َّ ًْ ـَ ادَُدَٚهَرِة َأْن َي ، َوإِنَّ ِم ـَ ًِٚف إأِلَّ ادَُدِٚهِري ًَ لِل ُم ؾي ُأمَّ ـُ

اًل، ُ ؿَّ ُيْهّضَِح َوَؿْد َش  َّ ذا، َظ ـَ ذا و ـَ  َٜ ُٝ افّضِٚرَح ِْ
ِّ َُقَل: َيٚ ُؾاَلُن، َظ َٔ ِْٔف، َؾ َِ ُه اهللُ َظ َسَ

ِنُػ ِشْسَ ا ُْ ُف، وُيْهّضُِح َي ُه َربي «ظْْف هلِلوؿْد بَٚت َيِْضُسُ
(2)
. 

ابَغ، وؾوَتف أن كَيت ِصَػ  ـَ إو  ُث بَذكٌِف ُُموهًرا ُمػوخًرا فقَس ِم ؾوف ذي كَيتحد 

 بذه افصػِي.

: افهٍ ُٜ حك، ؾَؼْد جوَء ظـَد احلوـِِؿ ُٜ افثٚفِث اُب جَتُده حُموؾًظو ظذ صالِة افض  إو 

ٌِ َأيب ُهركيرَة شُمًتدَرـف»يف  أَل ُُيَٚؾُِظ »: ط هلِلؿوَل: ؿوَل َرشقُل ا ، ِمـ َحدكي

اٌب  َحك إأِلَّ َأوَّ «َظَذ َصاَلِة افوي
(3)

. 

                                                           

(، وكيقشػ بـ ظٌد اهلودي يف لداب افدظوء )ص: 478ذـرهو ابـ اجلقزي يف اددهش )ص:  (4)

 (، ؽر مـًقبي.221

(، ومًؾؿ: ـتوب 5252افٌخوري: ـتوب إدب، بوب شس ادممـ ظذ كػًف، رؿؿ )أخرجف  (2)

 (.2222الكًون شس كػًف، رؿؿ )افزهد وافرؿوئؼ، بوب افـفل ظـ هتؽ 

 (.4/441(، واحلوـؿ )4558(، وافطزان يف إوشط رؿؿ )4221أخرجف ابـ خزكيؿي رؿؿ ) (4)
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بَصقِم  طَأوَصون خؾِقع : »شُمًـَد أحدَ »، ـام جوَء يف وؿوَل أكيًضو 

و صالُة  َحك، ؾنِن  ثالثِي أكيوٍم ِمـ ـؾِّ َصفٍر، وبوفقتِر ؿٌَؾ افـقِم، وبَصالِة افض 

ابغَ  شإَو 
(1)

. 

 : ُٜ ُٜ افرابًِ إذا جَؾَس يف َُمؾٍس، َشقاٌء ـوَن هذا ادجؾُس َُمؾَس َخٍر أو افهٍ

َر ظام   ، ٓ كَيؼقُم مـُف حت ك كُيؽػِّ وؿَع يف ذفَؽ ادجؾِس، ؾَؼْد جوَء يف تػًِر َُمؾَس َذٍّ

ـِ ُظؿٍر  ثٍر، َظـ ُظٌقِد ب ـَ ـِ  و، »ؿوَل:  اب ًً اُب: احلػقُظ اف ذي ٓ َيؾُس َُمؾ إو 

(2) شؾقؼقُم حت ك كَيًتغِػَر اهللَ 
. 

اُب هَق اف ذ ؾُفق ورًة، وإو  ورِة ادجؾِس، ؾنن  فُؽؾِّ َُمؾٍس ـػ  ُث َظـ ـػ  ي كَيتحد 

ورِة ادجؾِس.  كَيلت بؽػ 

ِمذيِّ يف  ٌِ َأيب ُهركيرةَ  شُشــف»وجوَء ظـَد افسِّ  ط، أن  افـٌل   ِمـ َحدكي

ـْ ََمِِِِْضِف َذفَِؽ: »ؿوَل:  قَم ِم َُ َٚل َؿّضَْؾ َأْن َي ََ ُىُف، َؾ ٌَ ُثَر ؾِِٔف َف َُ ََِس ِر ََمٍِِْس َؾ ـْ َج َم

 َٓ ِدَك، َأْص ّْ ؿَّ َوبَِح ُٓ َِّ َؽ اف َٕ َْٔؽ، إأِلَّ ُشّْضَحٚ ُرَك َوَأُتقُب إَِف
ٍِ ٌْ ، َأْشَل َٝ ْٕ ُد َأْن أَل إَِفَف إأِلَّ َأ

َٚن ِر ََمِِِِْضِف َذفَِؽ  ـَ َر َفُف َمٚ 
ٍِ «ُؽ

(3)
 ، وَشخوُؤه. هلِلإك ف ـَرُم ا؛ 

                                                           

(. وأخرجف افٌخوري: ـتوب افتفجد، بوب صالة افضحك يف احلي، 2/258أخرجف أحد ) (4)

(، 724) (، ومًؾؿ: ـتوب صالة ادًوؾركيـ، بوب اشتحٌوب صالة افضحك، رؿؿ4475رؿؿ )

 دون مقوع افشوهد.

 (.7/125تػًر ابـ ـثر ) (2)

(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب يف ـػورة ادجؾس، رؿؿ 128 -2/121أحد )أخرجف  (4)

 (.4144(، وافسمذي: ـتوب افدظقات، بوب مو كيؼقل إذا ؿوم مـ ادجؾس، رؿؿ )1585)
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اُب  اُب اف ذي ٓ كيَؼُع يف اخلَطل، بِؾ إو  ابَغ، ؾؾقَس إو  هذِه هَل ِصػوُت إو 

اُب اف ذي  هَق اف ذي إذا ٌَف يف احلوِل ُمًتعِجاًل، وَهذا هَق إو  كيَؼُع يف افذكِى حَمو ذك

 يف ـتوبِف، وَوظَده َجـ َتف. امتَدَحف اهلُل 
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 (13) 

 اجُلمعُة 

 آداْب وَأحكاْم

     

 

ُرهو ؾقام كَيلِت:  ـُ  هوُهـو َمًوئُؾ هلو َتعؾ ٌؼ ُمٌوٌذ بققِم اجلؿعِي، َأذ

، ؾَؼْد أخَزَ ، وأك ف كيقُم ظقدٍ : هَل ِظظُؿ ذفَؽ افققمِ وافثَّٕٜٚٔ اُُوَػ  نِ لٚادِضٖف

ٌِ َأيب ُفٌوبَي  ط هلِلَرشقُل ا ـِ موَجْف ؿوَل:  يف حدكي ام جوَء ظـَد اب إِنَّ َيْقَم »ـَ

ٚ ِظَْْد ا َٓ ُّ ِٚم، َوَأْظَي ُِّٔد اَُيَّ  َش
ِٜ
ًَ ُّ َْْد اهلِلاَُج ـْ  هلِل، َوُهَق َأْظَيُؿ ِظ َيْقِم اَُْضَحك َوَيْقِم  ِم

َؼ اهللُ ؾِِٔف آَدَم، َوَأْهَّضَط اهللُ ؾِِٔف آَدَم إَِػ اَُْرِض، َوؾِِٔف َتَقِفَّ  َِ ْىِر، ؾِِٔف ََخُْس ِخاَلٍل: َخ ٍِ اف

َْٖل َح  ًْٔئٚ إأِلَّ َأْظَىُٚه، َمٚ ََلْ َيِْض ّْضُد َص ًَ ٚ اف َٓ ٌٜ أَل َيِْضَُٖل اهللَ ؾِٔ َراًمٚ، َوؾِِٔف اهللُ آَدَم، َوؾِِٔف َشَٚظ

ٍب، َوألَ َشاَمٍء، َوألَ َأْرٍض، َوألَ ِرَيٍٚح، َوألَ ِجَّضٍٚل، َوألَ  رَّ ََ ٍَِؽ ُم ـْ َم ، َمٚ ِم ُٜ َٚظ قُم افِضَّ َُ َت

 ِٜ ًَ ُّ ـْ َيْقِم اَُج ـَ ِم َْ
ٍِ َـّ ُيْن «َبْحٍر، إأِلَّ َوُه

(1)
. 

 هلُل َظـ َهذا افققِم، ؾفَق كيقٌم ظظقٌؿ جَعَؾف ا ط هلِلهذا بقوُن رشقِل ا

ٌِ أكٍس  شُمعجِؿف إَوشطِ »ظقًدا، ؾَؼْد جوَء ظـَد افطَزانِّ يف  أن   ِمـ حدكي

ل   ِجزكيَؾ  قَن َفَؽ »ؿوَل:  طَأَتك افـٌ  ُُ َؽ فَِل َْٔؽ َربي َِ ٚ َظ َٓ ِرُض ًْ ، َي ُٜ ًَ ُّ َهِذِه اَُج

                                                           

ة وافًـي ؾقفو، بوب يف ؾضؾ اجلؿعي، (، وابـ موجف: ـتوب إؿومي افصال4/142أحد )أخرجف  (4)

 (.4251رؿؿ )
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ٚ َخْرٌ  َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ ِدَك، َوَف ًْ ـْ َب ْقِمَؽ ِم ََ
«ِظًٔدا، َوفِ

(1)
. 

 ُٜ :  ادِضٖف ُٜ مق َز كيقَم اجُلؿعِي بؿقزٍة ٓ جَتُدهو يف شوئِر  أن  اهللَ افثٚفِث

إكيوِم، ؾَؼْد جعَؾ ؾقِف ُخطًٌي َُمصقصًي، وصالًة َُمصقصًي، وَأكزَل ُشقرًة ِمـ افُؼرلِن 

ٌ  ؾقفو ظذ ُحضقِر كيقِم اجلؿعِي، ؾؼوَل اهلُل  ٱ ﴿: بوشِؿ كيقِم اجُلؿعِي، ح

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 .[2اجلؿعي: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

و اف ذي كَيتخؾ ُػ َظـ َصالِة اجُلؿعِي  كيؼقُل ـام جوَء  طبَغِر ُظذٍر، ؾنن  افـٌل  أم 

ّضِفِ »يف ُشـَـ أيب داوَد:  ِْ ٚ َضَّضَع اهللُ َظَذ َؿ ًٕ ُٚو ٍع ََتَ ـْ َتَرَك َ اَلَث مُجَ «َم
(2)

أي: َمـ تَرَك ؛ 

ٌََع اهلُل َظذ ؿؾٌِف بطوبِع افـػوِق، ؾال كيِصُؾ إفقف اخلُر.َثالَث جٍع بغِر ظذٍر َمؼ  وٍع، ض

ًَ مو ُكحققِف ِمـ َؾعوفقوٍت وَأكشطٍي  وهَل ِظٌودٌة َظظقؿٌي؛ فِذا َأؿقُل داِئاًم: فق

ـو بذفَِؽ ُكحرُج َمـ كُيشورُك يف هذِه  وُمًوبؼوٍت ٓ َتعسُض مَع صالِة اجُلؿعِي؛ ٕك 

، وافؼوِئؿَغ ظذ هذِه افَػعوفقوِت وادـظِّؿَغ هَلو، وهذا إمُر ادًوبؼوِت وافَػعوفقوِت 

 ًَ ْؿ أظَجُى حقـاَم كجُد يف بعِض افدَوِل ؽِر الشالمقِي ـقَػ ُتراظل وؿ ـَ َخطٌر، و

 صالِة اجلؿعِي إذا ـوَن يف ادشوِرـَغ ُمًؾٌؿ، ؾُقحققَِنو بعَد صالِة اجُلؿعِي! 

و ادعذوُر  ـِ ادرابِطَغ ظذ افثغقِر وَظذ  ـنخقتِـو ِمـ-أم  ِرجوِل إم

                                                           

 (.2251أخرجف افطزان يف ادعجؿ إوشط رؿؿ ) (4)

(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب افتشدكيد يف ترك اجلؿعي، رؿؿ 4/121أحد )أخرجف  (2)

(، 4452(، وافـًوئل: ـتوب اجلؿعي، بوب افتشدكيد يف افتخؾػ ظـ اجلؿعي، رؿؿ )4282)

(، مـ 4428جف: ـتوب إؿومي افصالة، بوب ؾقؿـ ترك اجلؿعي مـ ؽر ظذر، رؿؿ )وابـ مو

 .حدكيٌ أيب اجلعد افضؿري 
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ؾنك ف َمعذوٌر بذفَؽ،  -احلراشوِت، أو ؽِرهؿ ممـ  كَيشغُؾ وطوِئَػ َحًوشًي وُمفؿًي 

ُب ِبو إػ ا  .هلِلوهَق يف ِظٌودٍة كَيتؼر 

 ُٜ ُٜ افرابًِ و، ورت َى ظذ هذا ادِضٖف : جَعَؾ اهلُل فققِم اجلؿعِي اشتِعداًدا خوصًّ

كو يف ذفَؽ آشتعداِد، ؾقًتعد  فف آشتع ْ ْؾـوه بُؼؾقبِـو دََو ؿك  داِد أجًرا َظظقاًم، فق َتلم 

ـَ افؾٌوِس، وبوفتطق ِى، وبوفتٌؽِر إػ صالِة  ـِ مو يُد م بوٓؽتًوِل، وبؾٌِس أحً

 .اجُلؿعيِ 

ٌِ َأوْ  شُشــ َأيب داودَ »ؾَؼْد جوَء يف  ـِ أَ ِمـ َحدكي ، أن   ٍس افث َؼػلِّ وْ ِس ب

ٚ »ؿوَل:  ط هلِلَرشقَل ا َٕ ، َوَد ْٛ ـَ َر، َوَمَنك، َوََلْ َيْر َُ َر َواْبَل َُّ َؾ َواْؽَلَِضَؾ، ُ ؿَّ َب ـْ َؽِضَّ َم

 ٚ َٓ َِٔٚم  َأْجُر ِص
ٍٜ
ُؾ َشَْ َّ ؾِّ ُخْىَقٍة َظ ُُ َٚن َفُف بِ ـَ ُغ،  ِْ ْؿ َي َِ َع، َؾ َّ ـَ اإِلَمِٚم، َواْشَل ِم

ٚ َٓ َِٔٚم «َوِؿ
(1)

. 

ٓ  بعَد صعقِد فذا أحَزُن ولَشُػ  ـَ ٓ كَيدُخؾقن اجلومَع إ ظذ إخقان اف ذكي

ـَ إجِر، وؿد  ٍد، ؾَؽْؿ كَيػقُِتؿ ِم  حمد 
ًٍ ٌقا ُدخقهَلؿ ظذ َوؿ ؿ ؿد رت  اخلطقِى؛ ِٕن 

َل  َل ؾوٕو  ؾقن إو  ـَ ـوكقا كَيِؼػقن ظـَد أبقاِب ادًوجِد، كُيًجِّ  ادالِئؽُي اف ذكي
ًِ دَخَؾ

 ؟!يف ُصحِػ ادالئؽيِ 

 ُٜ ُٜ ا ٚمِض َ ادَِضٖف ف أن كُيصعِّ : َمـ دَخَؾ ادًجَد كيقَم اجلؿعِي، كُيؼُع يف حؼِّ

ُن إذاَن افثوَن، ؾننِّ َأَرى بعَض  ُن كُيمذِّ َرـعَتِغ، شقاٌء والموُم ُيطُى، أو وادمذِّ
                                                           

(، 418(، وأبق داود: ـتوب افطفورة، بوب يف افغًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )1/2أحد )أخرجف  (4)

: (، وافـًوئل125وافسمذي: ـتوب اجلؿعي، بوب مو جوء يف ؾضؾ افغًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )

(، وابـ موجف: ـتوب إؿومي افصالة، 4454ـتوب اجلؿعي، بوب ؾضؾ ؽًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )

 .(4257بوب مو جوء يف افغًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )
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ـِي، ب  ً ـَ اف ُن، وهذا فقَس ِم ُن كُيمذِّ ؾ إذا الخقِة كَيـتظُر إذا دَخؾقا ادًجَد وادمذِّ

ُن إذاَن افثونَ ؾدَخْؾً ادًجَد  ُن كُيمذِّ  .صؾِّ رـعَتْغ إذا ـوَن ادمذِّ

ٌُخوريِّ »ؾَؼْد جوَء يف  ٌِ جوبٍر  شَصحقح اف  ط هلِلأن  َرشقَل ا ِمـ َحدكي

َٔلَ »ؿوَل:   َوْف
َلْغِ ًَ ـْ ْع َر ـَ َرْ ِْ ُٛ َؾ ُى  َواإِلَمُٚم ََيْ

ِٜ
ًَ ُّ ْؿ َيْقَم اَُج ـُ ْز إَِذا َجَٚء َأَحُد َدقَّ

اَم  ِٓ «ؾِٔ
(1)

ْل، وفقَس ُهـوَك َأووُح ِمـ َهذا افٌقوِن. .  َأي: ٓ كُيطقِّ

 ُٜ ُٜ افِضِٚدش ػقِف، ادَِضٖف : إذا دَخْؾً ادًجَد كيقَم اجُلؿعِي ؾال جَتؾِْس يف لخِر افص 

ْم إػ إموِم، وكوؾِْس ؽَرك يف افصػقِف إُولِ   .ؾنك ف كَيػقُتؽ خٌر ـثٌر، بؾ َتؼد 

ـِ ُجـدٍب، أن  َرشقَل ا شُمًـَد الموِم َأحدَ »وَء يف ؾَؼْد ج ٌِ َشؿرَة ب  هلِلِمـ َحدكي

رَ »ؿوَل:  ـْ وا افذِّ ـِر، «اْحُُضُ ُٕقا »، أِي: احُيوا ُخطٌَي اجلؿعِي ادشتِؿؾَي ظذ افذِّ َواْد

َر ِر اََجَّْ  خَّ َٗ ُجَؾ ألَ َيَزاُل َيَلَّضَٚظُد َحلَّك ُي ـَ اإِلَمِٚم، َؾِ٘نَّ افرَّ ِٚم َٓ َِ ، َوإِْن َدَخ
ِٜ»

(2)
. 

ـُ َمًعقٍد ، اشتؼٌِِؾ اخلطقَى بَقجِفؽوبِؾ  ُشــ »ـام جوَء يف  ؿوَل اب

ِمذيِّ  َٚن َرُشقُل ا»: شافسِّ َُْٚه بُِقُجقِهَْٚ ط هلِلـَ ِْ َّض َْ «إَِذا اْشَلَقى َظَذ ادَِْْزِ اْشَل
(3)

ٕك ف ؛ 

ُففو اخلطق  ُى.َأدَظك فؾَػفِؿ، ووصقِل ِرشوفٍي كُيقجِّ

، ُٜ ُٜ افِضٚبًِ ا: ٓ َيقُز دَِـ حَيَ اخلطٌَي أن كَيتؽؾ َؿ، ٓ  ادِضٖف وهَل ُمفؿٌي جدًّ

 ٌُ ف افعٌ تل احلرـيُ : أِي –لمًرا بؿعروٍف، وٓ كوهًقو َظـ مـَؽٍر، وٓ َيقُز يف حؼِّ  اف 

  ظـ ُترُج 
ِ
 .اخلُطٌيِ  َأجقاء

                                                           

مًؾؿ: (، و4455، رؿؿ )مو جوء يف افتطقع مثـك مثـكأخرجف افٌخوري: ـتوب افتفجد، بوب  (4)

 .مـ حدكيٌ جوبر  (،578ـتوب اجلؿعي، بوب افتحقي والموم ُيطى، رؿؿ )
(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب افدكق مـ الموم ظـد ادقظظي، رؿؿ 8/44أحد )أخرجف  (2)

(4425). 

 (.822، رؿؿ )يف اشتؼٌول الموم إذا خطىأخرجف افسمذي: ـتوب افصالة، بوب  (4)
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ٌُخوريِّ  َصحقح» يف جوءَ  ؾَؼدْ  َٝ فَِهِٚحّضَِؽ »: ؿوَل  ط هلِلا َرشقَل  أن   شاف ِْ إَِذا ُؿ

ْقَت  ٌَ ْد َف ََ ُٛ َؾ ُى ْٝ َواإِلَمُٚم ََيْ ِه ْٕ  َأ
ِٜ
ًَ ُّ «َيْقَم اَُج

(1)
. 

ـَ ادًجِد، وكَيؼقُل  ػقِف، أو يف افؼًِؿ افثون م رِة افص  ْس يف ممخِّ
ـْ َيؾِ فذا ؾَؿ

. أو كَيؼقُل فُػالٍن: حق وَك اهلُل، أو ـقَػ حوُفؽ كيو ؾالنُ  ًْ ؟ والموُم ٓبـِف: اشُؽ

، ؿال كَيتؽؾ  ؾَُيطُى، ؾْؾَقعَؾْؿ أك ف كُيذِهُى ُجعَتف بذِه افؽؾِؿِي، ؾَؿـ جوَء إػ اجلؿعِي 

ُر، أو كيؼَرُأ بعَض  ٌُ ـَؿـ كَيؽتُى اخلطٌَي، أو كُيصقِّ ًُ فؾخطقِى، وٓ كَيعٌ وإك ام كُيـص

 .افرشوئِؾ اف تل َتلتقِف، ؾنن  َهذا إمَر ٓ َيقزُ 

ٌِ َأيب ُهركيرَة  شَصحقح ُمًؾؿٍ »ؾَؼْد جوَء يف   هلِلأن  َرشقَل ا ِمـ َحدكي

ٚ»ؿوَل:  ط ٌَ ْد َف ََ ـْ َمسَّ احَلَهٚ َؾ «َوَم
(2)

. 

 ُٜ ُٜ افثِٚمْ ًَ يف ُخطٌتِؽ بوفـعوِس، ومل َتُعْد َتًتقظُى مو ادَِضٖف : إذا صَعْرت وأك

 َ  .َمؽوَكؽ إػ مؽوٍن لَخرَ كيؼقُل اخلطقُى، ؾنك ف كُيَؼُع فَؽ أن َتؼقَم ِمـ َمؼوِمؽ، وُتغرِّ

ْل »: بؼقفِفِ  ط هلِلهَؽذا َأخَزَ رشقُل ا ََٔلَحقَّ ِْ  َؾ
ِٜ
ًَ ُّ ْؿ َيْقَم اَُج ـُ َس َأَحُد ًَ َٕ إَِذا 

ـْ ََمِِِِْضِف َذفَِؽ  «ِم
(3)

ُف ؾقفو مؼصقدٌة.؛   ٕن  اخلطٌَي َمؼصقدٌة، وافرشوئُؾ اف تل ُتقج 

                                                           

(، 241)افٌخوري: ـتوب اجلؿعي، بوب الكصوت كيقم اجلؿعي والموم ُيطى، رؿؿ أخرجف  (4)

(، مـ حدكيٌ أيب 584ومًؾؿ: ـتوب اجلؿعي، بوب يف الكصوت كيقم اجلؿعي يف اخلطٌي، رؿؿ )

 .هركيرة 
(، مـ 587/27مًؾؿ: ـتوب اجلؿعي، بوب ؾضؾ مـ اشتؿع وأكصً يف اخلطٌي، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
والموم ُيطى، رؿؿ (، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب افرجؾ كيـعس 2/42أحد )أخرجف  (4)

(، وافسمذي: ـتوب اجلؿعي، بوب ؾقؿـ كعس كيقم اجلؿعي أكف كيتحقل مـ ُمؾًف، رؿؿ 4442)

 .، مـ حدكيٌ ابـ ظؿر (825)
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 ُٜ ُٜ افلِٚشً ٌْؾقُي  : هؾ فَصالِة اجلؿعِي ُشـيٌ ادِضٖف ـُ افَؼ و افًـَ َؿٌؾقٌي، أو َبعدكيٌي؟ أم 

فصالِة اجُلؿعِي ؾال كُيقجُد هلو ُشـٌي َؿٌؾقٌي ُمصقصٌي، ؾنذا دَخَؾ ادصعِّ كيقَم اجلؿعِي 

 َ  .حت ك كيدخَؾ اخلطقُى  -رـَعتِغ أو أـثرَ -صذ  مو صوَء أن كُيصعِّ

ـُ افٌعدكيُي ؾـَعْؿ، فؾُجؿعِي ُشـٌي َبعدكييٌ  ـ  ً و اف  شَصحقح مًؾِؿٍ »، ؾَؼْد جوَء يف أم 

ٚ»ؿوَل:  طأن  افـٌل   ًً َُٔهؾِّ َأْرَب ِْ  َؾ
ِٜ
ًَ ُّ َد اَُج ًْ ًٔٚ َب ِِّ ْؿ ُمَه ُُ َٚن ِمْْ ـَ ـْ  «َم

(1)
. 

هو َرـعَتِغ، هَؽذا ؿوَل  هو يف َبقتِف صال  هو يف ادًجِد، وإن صال  هذا إن َصال 

ـُ َتقؿقَي  ـُ  -  -اب ؿوَل: إِْن  شزاد ادعودِ »افؼقِؿ يف ـِتوبِف ـام كؼَؾ ظـُف تِؾؿقُذه اب

هو َرـعَتْغ  صذ  يف ادًجِد صذ  أربًعو، وإن صذ  يف َبقتِف صال 
 (2)

. 

ُٜ افًِٚشةُ  : متك ُتْدَرُك اجلؿعُي؟ أؿقُل: َمـ َأدَرَك رـعًي واِحدًة مَع الموِم، ادَِضٖف

ف أن كُيصّؾَقفو أربًعو ُطفًرا ؾَؼْد أدَرَك اجلؿعَي، وَمـ ؾوَتْتف افرـعتوِن وَجَى   .يف حؼِّ

ـُ َمًعقٍد  َمـ َأدَرَك افرـعَي ؾَؼْد َأدَرَك اجُلؿعَي، وَمـ مَلْ كُيدِرِك »: ؿوَل اب

شافرـعَي ؾْؾُقَصؾِّ أربًعو
 (3)

. 

هذِه َظُؼ مًوِئَؾ هَلو َتعؾ ٌؼ ُمٌوِذٌ بققِم اجلؿعِي وصالِة اجُلؿعِي وُخطٌتِفو، وٓ 

ًْ يف ادعرؾِي، وٓ يف افِعؾِؿ، وإك ام افِعزُة بَتطٌقِؼ تُؼْؾ: إنِّ أظ ًَ رُف ذفَؽ، ؾوفِعزُة فق

 مو َكعؾُؿ، وَتطٌقِؼ مو َكعرُف.

  

                                                           

(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 554أخرجف مًؾؿ: ـتوب اجلؿعي، بوب افصالة بعد اجلؿعي، رؿؿ ) (4)

. 
 (.4/128زاد ادعود ) (2)

 (.2815، رؿؿ 2/422(، وافطزان يف افؽٌر )8177) رؿؿ ،أخرجف ظٌد افرزاق (4)
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 (14) 

 رفُع الدَرجاِت بالَيضرِي مَو الطاعاِت

     

 

ـام أن  افـوَس يف ُدكقوُهؿ كَيتػوَوؾقن وَتتؾُػ دَرجوُِتؿ، ؾؽذفَؽ ُهؿ يف 

كَيتػوَوؾقن وَتتؾُػ دَرجوُِتؿ، حت ك إن  أهَؾ اجلـِي إذا دَخؾقا اجلَـَي اخَتَؾَػً  أِخرةِ 

َؾ بعُضفؿ ظذ بعضٍ   .دَرجوُِتؿ، وُؾضِّ

ٱ ٻ ﴿:  هلِلودفقُؾ اختاِلِف افدرجوِت يف اجلـِي ؿقُل ا

 .[442إكعوم: ] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿: وؿقُفف 

 .[42إحؼوف: ]

حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴿يف ُشقرِة ضف:  وؿقُفف 

 -78ضف: ] ﴾جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس  مت ىت يت

75]. 

ِمذيِّ »ـام جوَء يف  طوؿقُل افـٌلِّ  ٌِ َأيب ُهركيرَة  شُشــ افسِّ : ِمـ َحدكي

ُٜ َظٚمٍ » ؾِّ َدَرَجَلْغِ ِمَٚ  ـُ  َمٚ َبْغَ 
ٍٜ ُٜ َدَرَج ِٜ ِمَٚ  «ِِف اََجَّْ

(1)
. 

                                                           

، رؿؿ مو جوء يف صػي درجوت اجلـي(، وافسمذي: ـتوب صػي اجلـي، بوب 2/222أخرجف أحد ) (4)

(2822.) 
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اَمِء »: طبؾ ؿوَل  اَم َبْغَ افِضَّ ـَ  
ؾِّ َدَرَجَلْغِ ـُ ، َمٚ َبْغَ 

ٍٜ َٜ َدَرَج ِٜ ِمَٚ  إِنَّ ِر اََجَّْ

ٚ َٓ ْْ ، َوِم ـِ َ ْْ ٚ، َوَؾْقَق َذفَِؽ َظْرُش افرَّ َٓ  َوَأْوَشُى
ِٜ
ْرَدْوُس َأْظَذ اََجَّْ

ٍِ  «َواَُْرِض، َواف

ـَ افػردوِس، ، َؾِ٘ذَ » أي: ِم ِٜ ُر َأَّْنَُٚر اََجَّْ دَّ ٍَ ْرَدْوَس َت ٍِ َُٖفقُه اف َْٖفُلُؿ اهللَ َؾْٚش «ا َش
(1)

. 

ـُ َتقؿقَي  واجلـُي دَرجوٌت ُمتػوِوالٌت َتػوُواًل ظظقاًم، »: وؿوَل اب

شادمِمـقَن ادت ؼقن يف تِؾَؽ افدرجوِت بحًِى إكيامِِنؿ وَتؼقاُهؿ هلِلوأوفقوُء ا
 (2)

. 

ًَ يف اجل ُد َمـزفَتؽ يف أيِّ درجٍي أك ـِي هَق افعؿُؾ افصوفُح، ٓ َظالؿَي ؾوف ذي َُيدِّ

 ِمـ ذفَؽ، بؾ 
ٍ
، وٓ ظالؿَي بودـصِى، وٓ أيِّ رء

ِ
ِى، وٓ َظالؿَي بوفثراء ًَ بوفـ

هَق اف ذي  طظَؿُؾؽ افصوفُح، وصػوظُي افشوؾِعَغ، وَظذ رأِشِفؿ شقُِّد اخلَؾِؼ 

 كَيرؾُعؽ يف أظذ افدَرجوِت.

ھ ھ ے ے  ہ ھ ھ﴿يف ُشقرِة لل ِظؿراَن:  وؿوَل 

 ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 . [454 -452لل ظؿران: ]

َ َفـو افـٌل   َ َفـو ِظظَؿ  طوَؿْد بغ  ـَ ادشوهِد اف تل َتؽقُن يف اجلَـِي؛ فُقٌغِّ مشفًدا ِم

ٌُخوريِّ »ـام جوَء يف  طهذا افتػووِت يف افدَرجوِت، ؾؼوَل  ٌِ  شَصحقح اف ِمـ َحدكي

ْؿ »، ؿوَل:  دريِّ َأيب َشعقٍد اخل ِٓ ـْ َؾْقِؿ َرِف ِم ٌُ اَءوَن َأْهَؾ اف  َيَسَ
ِٜ
إِنَّ َأْهَؾ اََجَّْ

ُٚضِؾ َمٚ  ٍَ ِرِب، فَِل ٌْ ِق َأِو ادَ ـَ اَدْؼِ ٚبَِر ِر اُُُؾِؼ ِم ٌَ يَّ اف رِّ َٛ افدي ـَ ْق َُ اَءوَن اف اَم َيَسَ ـَ

ْؿ، َؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل ا ُٓ َْْٔ َِْؽ َمَِْٚزُل هلِلَب
ُهْؿ. َؿَٚل: َبَذ، ِرَجٌٚل ، تِ ٚ َؽْرُ َٓ ٌُ ُِ َِٔٚء ألَ َيّْض

ّضِ ْٕ اَُ
                                                           

(، 2722افٌخوري: ـتوب اجلفود وافًر، بوب درجوت ادجوهدكيـ يف شٌقؾ اهلل، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .مـ حدكيٌ أيب هركيرة 
 (.44/455افػتووى ) ُمؿقع (2)
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ُؿقا ادُْرَشِِغَ  هلِلآَمُْقا بِٚ «َوَصدَّ
(1)

. 

؟  ِٜ  ؾام هَل هذِه اُظامُل افَّلل َترؾُع دَرجِٚت افًّضِد ر اََجْ

و ٓ َكعؿُؾ ِبو:   َأذـُر فُؽؿ َأكيَن إظامِل وَأشَفَؾفو، وفؽِــ 

ُٜ اُُوػ : افـقُي افصوحلُي افصوِدؿُي، ؾٌـِق تِؽ َترتػُع درجُتؽ بوجلـِي، حت ك افىٚظ

وَفْق مل ُتؾِحْؼ هذه افـقَي ظَؿاًل طوهًرا، فِؽـ فو كقٌي صوِدؿٌي، حوَل بقـَؽ وبَغ َتطٌقِؼفو 

َٚدَة »: شَصحقح ُمًؾؿٍ »ـام جوَء يف  ط هلِلافُعذُر، ؿوَل رشقُل ا َٓ ََٖل اهللَ افنَّ ـْ َش َم

َداِء، َوإِْن َمَٚت َظَذ ؾَِراِصفِ بِِه  َٓ ُف اهلُل َمَِْٚزَل افني ٌَ َِّ «ْدٍق َب
(2)

. 

ـْ  ، وإن مل كيُؽ
ِ
أي: َترتػُع دَرجُتف يف اجلَـِي حت ك كيؽقَن يف مصوفِّ افشفداء

كقو، وموَت ظذ ؾِراِصف، وافًٌُى يف ذفَؽ كِقُي اخلِر، ؾفَق كَيـقي اخلَر،  َصفقًدا يف افد 

افـقَي بعَؿٍؾ، ؾنذا حوَل بقـَف وبَغ َتطٌقِؼ هذِه افـقِي ُظذٌر ـَتَى اهلُل فف أجَر  وكُيؾِحُؼ هذه

َق، أو  كقتِف، ؾنِْن َكقى أن ََيػَظ افؼرلَن، وظِؿَؾ جوهًدا ظذ ذفَؽ، أو كَقى أن كَيتصد 

َل أن كُيصعِّ افضَحك، أو أن كَيؼقَم ؾُقصعِّ ؿقوَم افؾقِؾ وصالَة افَػجِر يف جوظٍي، ُثؿ حو

ـْ ظِؿَؾ هذا افعؿَؾ   .بقـَف وَبَغ ذفَؽ ُظذٌر، ارَتَػَعً درجُتف ـَؿ

ـُ َحـٌٍؾ  ، ؿوَل: هلِلحقـاَم ؿوَل فُف ابـُف ظٌُد ا فذا ؿوَل الموُم أحُد ب

« ًِ ًَ اخلرَ »ؿوَل:  شَأْوِصـل كيو َأَب شاْكِق اخلَر، ؾنك َؽ ٓ َتزاُل بَخٍر مو كَقكْي
 (3)

. 

                                                           

(، ومًؾؿ: ـتوب 4285افٌخوري: ـتوب بدء اخلؾؼ، بوب مو جوء يف صػي اجلـي، رؿؿ )أخرجف  (4)

 (.2544اجلـي وصػي كعقؿفو، بوب ترائل أهؾ اجلـي أهؾ افغرف، رؿؿ )

، (4222مًؾؿ: ـتوب المورة، بوب اشتحٌوب ضؾى افشفودة يف شٌقؾ اهلل تعوػ، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .كيٌ شفؾ بـ حـقػ مـ حد

 (.4/421(، وأداب افؼظقي ٓبـ مػؾح )271مـوؿى الموم أحد ٓبـ اجلقزي )ص:  (4)
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 ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ثرُة اخلُطو إػ ادًوجِد وإػ ُصػقِف : إمتافىٚظ ـَ  ظذ ادؽورِه، و
ِ
وُم افقوقء

ـام جوَء يف  ط هلِلافصالِة، واكتظوُر افصالِة بعَد افصالِة كيرؾُع افدَرجوِت، ؿوَل َرشقُل ا

ٌِ َأيب ُهركيرَة  شَصحقح ُمًؾؿٍ » ُحق اهلُل بِِف »: ِمـ َحدكي ّْ ْؿ َظَذ َمٚ َي ُُ َأأَل َأُدفي

َرَجِٚت اَ َىَٚيٚ  إِْشّضَُٚغ افُقُضقِء َظَذ ». َؿوَل: هلِل؟ َؿوُفقا: َبَذ كَيو َرُشقَل ا«َوَيْرَؾُع بِِف افدَّ

 ُُ َبُٚط، َؾَذفِ ُؿ افرِّ ُُ
اَلِة، َؾَذفِ َد افهَّ ًْ اَلِة َب ْٕلَِيُٚر افهَّ ثَْرُة اُ َىٚ إَِػ اَدَِضِٚجِد، َوا ـَ ِٚرِه، َو َُ ُؿ ادَ

َبٚطُ  «افرِّ
(1)

. 

َر ظؾقِف ذفَؽ، ؾوفعٌُد إذا أ ، وَتعذ   حورٍّ
ٍ
تؿ  ُووقَءه يف حوِل برٍد، أو حوِل موء

وفؽِـ ف حووَل حت ك أتؿ  ُووقَءه، ارَتَػَعً درجُتف يف اجلـِي، وهَق ظؿٌؾ كَيًٌر، 

ٓ  ََتتؼَر ُخطقًة إػ صالٍة أو إػ  ثرُة اخلُطو إػ ادًوجِد، وُأوصقَؽ أ ـَ وـذفَؽ 

ٌُ ظـَد  ط هلِلوَمؽ، ٓ ََتتِؼْرهو، ؾَؼْد ؿوَل رشقُل امًجٍد، أو إػ ُؾرجٍي أم واحلدكي

 ُأمِّ ادمِمـَغ ظوِئشَي  شُمعجِؿف إَوشطِ »افطَزانِّ يف 
ٌِ ـْ َشدَّ »: ِمـ َحدكي َم

ًٜ ِر َصػٍّ  ُف »، خطقٌة واحدٌة أو ُرب ام ُخطقتوِن إػ افصػِّ اف ذي أموَمؽ، «ُؾْرَج ًَ َرَؾ

، ًٜ ٚ َدَرَج ِٜ  اهللُ ِِبَ ًْٔلٚ ِر اََجَّْ «َوَبَْك َفُف َب
(2)

. 

ـ  َمـ كَيعَؿُؾ بف ؿؾقٌؾ. 
ْرت هق ظَؿٌؾ كيًٌر، وفؽِ ـَ  وـام ذ

ٌِ ظٌِد ا طوٓ ََتتِؼْر هذه اخلطقَة؛ ؾنن  افـٌل   ـِ  هلِلؿوَل ـام جوَء يف حدكي ب

ـْ ُخْىَقٍة َأظْ »: شمعجِؿف إوشطِ »ظـَد افطزانِّ أكيًضو يف   ُظؿرَ  َيُؿ َوَمٚ ِم

                                                           

 (.284مًؾؿ: ـتوب افطفورة، بوب ؾضؾ إشٌوغ افقوقء ظذ ادؽوره، رؿؿ )أخرجف  (4)

(، وابـ موجف: ـتوب 5/52(. وأخرج بعضف أحد )8727افطزان يف إوشط رؿؿ )أخرجف  (2)

 (.228مي افصالة، بوب إؿومي افصػقف، رؿؿ )إؿو



 رفع الدرجات باليضري مو الطاعات(  14)

 

 

95 

َهٚ  ِر َصػٍّ َؾَِضدَّ
ٍٜ ـْ ُخْىَقٍة َمَنَٚهٚ َرُجٌؾ إَِػ ُؾْرَج «َأْجًرا ِم

(1)
 بذا َترتػُع افدرجوُت. 

 ُٜ ُٜ افثٚفث ً  افىٚظ جقد، ؾؽؾ ام شَجْدت واكَخَػْضً وارَتَػْعً؛ ارَتَػْعً : ـثرُة اف

كو بذفَؽ َرشقُل ا ِمذيِّ ُشــ »، ؾؼد جوَء يف ط هلِليف درجوِت اجلـِي، َأخَزَ ِمـ ش افسِّ

ٌِ َثقبوَن  ـْ َظّْضٍد » ؿوَل: ط هلِلأن  َرشقَل ا ط هلِلَمقَػ َرشقِل ا حدكي َمٚ ِم

ًٜ  هلِلَيِْضُدُد  ٚ َخىَِٔئ ، َوَحطَّ َظُْْف ِِبَ ًٜ ٚ َدَرَج ُف اهللُ ِِبَ ًَ «َشْدَدًة إأِلَّ َرَؾ
(2)

. 

ْكقو، وترتػُع درجُتؽ يف اجلـيِ   .ؾحقـاَم َتًجُد َترتػُع يف افد 

 ُٜ ُٜ افرابً  لكيوِت  ظذ مَرْرت ـؾ ام ؾنك ؽ ،: ِحػُظ افُؼرلِن، والـثوُر ِمـ ِؿراءتِفافىٚظ

ٌِ ُبركيدةَ  شُمًـَد أحدَ » يف جوءَ  ؾَؼدْ  ارَتَػْعً، حوؾًِظو أو ؿورًئو هلِلا أن    ِمـ حدكي

ُٚل َففُ »: ؿوَل  طَرشقَل اهللِ   ََ  : كيقَم افؼقومِي،أي «اْؿَرأْ »أي: فصوِحِى افؼرلِن  «ُ ؿَّ ُي

َٚن َأْو َتْرتِٔاًل » ـَ ا  َرُأ، َهذًّ َْ ًُقٍد َمٚ َداَم َي َق ِر ُص ُٓ ٚ، َؾ َٓ
ِٜ َوُؽَرؾِ ْد ِر َدَرِج اََجَّْ ًَ «َواْص

(3)
. 

 ، ؾَعذ ؿدِر مو ـوَن كَيؼَرُأ ُهـو كَيرَؿك هـوَك، ظالؿٌي واِوحٌي بَغ افؼراءِة وافرؿلِّ

ٌٍ لَخَر رواهُ  ٌِ ظٌِد ا هَؽذا جوَء يف كصِّ حدكي ِمذي  ِمـ حدكي ـِ َظؿٍرو  هلِلافسِّ ب

 ُٚل َففُ »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ََ اْؿَرْأ َواْرَتِؼ »، أي: فصوحِى افؼرلِن، «ُي

ٚ َرُأ ِِبَ َْ  َت
ٍٜ َٔٚ، َؾِ٘نَّ َمِْْزَفَلَؽ ِظَْْد آِخِر آَي ْٕ ُؾ ِر افدي َٝ ُتَرتِّ ْْ ـُ اَم  ـَ ْؾ  «َوَرتِّ

(4)
. 

                                                           

 (.8247افطزان يف إوشط رؿؿ )أخرجف  (4)

(، 455(، وافسمذي: ـتوب افصالة، بوب مو جوء يف ـثرة افرـقع، رؿؿ )8/252أخرجف أحد ) (2)

(، وابـ موجف: 4442، رؿؿ )ثقاب مـ شجد هلل ظز وجؾ شجدةوافـًوئل: ـتوب افتطٌقؼ، بوب 

 (.4124، رؿؿ )مو جوء يف ـثرة افًجقدافصالة، بوب  ـتوب إؿومي

 .(4754(، وابـ موجف: ـتوب إدب، بوب ثقاب افؼرلن، رؿؿ )8/415أحد )أخرجف  (4)

(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب اشتحٌوب افستقؾ يف افؼراءة، رؿؿ 2/422أحد )أخرجف  (1)

 .(2241(، وافسمذي: ـتوب ؾضوئؾ افؼرلن، رؿؿ )4151)
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 ُٜ ُٜ ا ِٚمِض ؿُي افطقٌُِّي ٕيِّ أحٍد، حت ك فق ُؿؾَتفو بُؿػرِدك وهَل يف : افىٚظ
افؽؾِ

ـِر، ؾنك ؽ َترتػُع دَرجوٍت، ؾؼد جوَء يف  ٌِ َأيب ُهركيرَة  شَصحقح افٌخوريِّ »افذِّ ِمـ َحدكي

 ـْ ِرْضَقاِن ا»ؿوَل:  ط هلِلأن  َرشقَل ا  ِم
ِٜ
َّ
ِِ َُ َُِّؿ بِٚف َُ ََٔل ّْضَد َف ًَ ل أَل  هلِلإِنَّ اف َِ ِْ  ُي

ُؿ بِ  َِّ َُ ََٔل ّْضَد َف ًَ ٚ َدَرَجٍٚت، َوإِنَّ اف ُف اهللُ ِِبَ ًُ ٚ َبٚأًل َيْرَؾ ـْ َشَخِط اَلَ  ِم
ِٜ
َّ
ِِ َُ ٚ  أَل  هلِلٚف ل َلَ َِ ِْ ُي

َّْؿَ  َٓ ٚ ِر َج «َبٚأًل َُّيِْقي ِِبَ
(1)

. 

ـُر،  : افذِّ ُٜ ُٜ افِضِٚدش ـَ   هلِلؾلظظُؿ افؽؾاِمِت هَل ذـُر اافىٚظ ؾلـثِْر ِم

ـِر َتر  َأيب أكي قَب إَكصوريِّ افذِّ
ٌِ ـِ ِحٌوَن ِمـ َحدكي ، أن   تِػْع، ؾَؼْد جوَء ظـَد اب

َٚل إَِذا َأْصَّضَح »: ؿوَل   ط هلِلَرشقَل ا ـْ ِؿ أَل إَِفَف إأِلَّ اهللُ »، أي: ُدْبَر صالِة افػجِر: «َم

ؾِّ  ـُ ُد، َوُهَق َظَذ  ّْ ُِْؽ َوَفُف احَل يَؽ َفُف، فَُف ادُ َـّ  َوْحَدُه ألَ َشِ َٛ اهللُ َفُف ِِبِ َل ـَ ٍء َؿِديٌر.  ََشْ

َـّ َفُف  ـُ َـّ َظْؼُ َدَرَجٍٚت، َو َِّٔئٍٚت، َوُرؾَِع َفُف ِِبِ َـّ َظْؼَ َش َظْؼَ َحَِضٍَْٚت، َوَُمَٚ َظُْْف ِِبِ

ِِسَ  ّْ َْٔىِٚن َحلَّك ُي ـَ افنَّ َـّ َفُف َحَرًشٚ ِم ـُ  َأْرَبِع ِرَؿٍٚب، َو
ِٜ «َظْدَل َظَلَٚؿ

(2)
. 

ـُر افقًُر ـؾ ام ؿوَفف افعٌُد َترتِػْع درجُتف ظـَد اهذا ا يف أظَذ   هلِلفذِّ

 ِجـوِن اخلؾِد. 

 ُٜ ُٜ افِضٚبً : وهل ضوظٌي ُتًوهُؿ ِبو يف رؾِع دَرجوِت ؽِرك، ؾنك ؽ حقـاَم افىٚظ

ـِ موَجفْ »َتدظق فقافِِدك أو َؽِره، وَؿْد موَت َترتػُع درجوُتف، ؾَؼْد جوَء يف  ن  أ شُشــ اب

                                                           

(. وأخرجف مًؾؿ بـحقه: 5175أخرجف افٌخوري: ـتوب افرؿوق، بوب حػظ افؾًون، رؿؿ ) (4)

 (.2255ـتوب افزهد وافرؿوئؼ، بوب افتؽؾؿ بوفؽؾؿي هيقي بو يف افـور، رؿؿ )

(، وابـ حٌون يف صحقحف 2577(، وافـًوئل يف افًــ افؽزى رؿؿ )8/148أخرجف أحد ) (2)

 (.2224رؿؿ )
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ُٚل: »ؿوَل:  ط هلِلَرشقَل ا ََ ُٔ َّٕك َهَذا؟ َؾ َُقُل: َأ َٔ  َؾ
ِٜ
َؾُع َدَرَجُلُف ِر اََجَّْ ُجَؾ َفُسْ إِنَّ افرَّ

ِٚر َوَفِدَك َفَؽ  ٍَ ٌْ «بِْٚشلِ
(1)

. 

ـَ افعؿِؾ مو كُيرؿقِف إػ هذِه ادـزفِي،  هق اشتغَرَب هذِه افدرجَي، ؾَؾْؿ كَيعَؿْؾ م

ْط يف هذا افعؿِؾ افَقًِر ؾَقؼقُل: أك ك َهذا؟ ؾُقؼوُل  : بوشتِغػوِر وَفِدك فَؽ. ؾال ُتػرِّ

 اف ذي كَيرؾُع دَرجَي وافِِدك يف اجلَـِي.

 : ُٜ ُٜ افثِٚمْ ٌََح َرُشقُل ا:  ؿوَل أبق َضؾحَي إَكصوري  افىٚظ  ط هلِلَأْص

، َؿوُفقا: كَيو َرُشقَل ا ًَ افَقْقَم َضقَِّى هلِلكَيْقًمو َضقَِّى افـ ْػِس، كُيَرى يِف َوْجِفِف افٌِْؼُ ٌَْح ، َأْص

. َؿوَل: ـْ َربِّ » افـ ْػِس، كُيَرى يِف َوْجِفَؽ افٌِْؼُ ـْ  َأَجْؾ، َأَتِٚح آٍت ِم َٚل: َم ََ َؾ

َِّٔئٍٚت،  ٍَْٚت، َوَُمَٚ َظُْْف َظْؼَ َش ٚ َظْؼَ َحَِض َٛ اهللُ َفُف ِِبَ َل ـَ لَِؽ َصاَلًة  ـْ ُأمَّ َْٔؽ ِم َِ َصذَّ َظ

َٚوَرَؾَع فَ  َٓ َِ ِْٔف ِمْث َِ «ُف َظْؼَ َدَرَجٍٚت، َوَردَّ َظ
(2)

. 

ْضـو يف حؼِّ  طبصالٍة واحدٍة ظذ افـٌلِّ  ترتِػُع هذِه افدرجوِت، ؾؽؿ ؾر 

ـو، ؾنك ؽ حقـاَم ُتصعِّ ظؾقِف 
ًِ  . هلِلترتػُع ظـَد ا طأكػ

ؾًِصو هذه بعُض افطوظوِت وافِعٌوداِت افَقًرِة اف تل َمـ أَخَذ ِبو صودًؿو ُُم 

 . هلِلارَتَػَع َمؼوُمف وَمـزفُتف ودرجُتف ظـَد ا

  

                                                           

(، مـ 4552(، وابـ موجف: ـتوب إدب، بوب بر افقافدكيـ، رؿؿ )2/822د )أخرجف أح (4)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
ؾضؾ افتًؾقؿ ظذ افـٌل (. وأخرجف افـًوئل بـحقه: ـتوب افًفق، بوب 1/22أخرجف أحد ) (2)

 (.4254، رؿؿ )ط
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 (15) 

 ُأمهياُت الزاِحلنَي

     

 

ـَ حدكيًثو، وهق كُيشُر إػ صوحِى  ط هلِلؿوَل رشقُل ا بعَدمو مر  ظذ ؿٍز ُدؾ

ُرونَ »افؼِز:  َِ َّٚ ََتْ َلِٚن َِم ٍَ ٔ
ٍِ َلِٚن َخ ًَ ـْ ُِقنَ  َر ٍِ ٚ َوَتْْ ِِف، ِر  َهَذا َيِزيُدُُهَ َّ ٛي  َظ ْٔفِ  َأَح  إَِف

ـْ  ِٜ  ِم َّٔ
َِ ؿْ  َب ـُ َٚٔ ْٕ «ُد

(1)
. 

َدت  طإن  افـٌل   ْكقو جَتد  ـَ افد   أن  افعٌَد إذا رَحَؾ م
ٌِ ُ َفـو يف هذا احلدكي كُيٌغِّ

ِظـَده إمون  أن كَيعؿَؾ صوحلًو، ؾقؼقُل هذا الكًوُن اف ذي يف َؿِزِه بعَد أن رحَؾ ِمـ 

كقو داِر اف  -إػ داِر أِخرِة  -وهَل داُر افعؿؾِ -د 
ِ
ـَ مو ـوَن  -وهَل داُر اجلزاء وظوكي

ـَ  كقو، ؾصذ  َرـعَتِغ َخػقػتِغ ِم كُيقظُد ظذ احلؼقؼِي، كَيتؿـ ك أك ف فق ظوَد إػ افد 

 افرـعوِت اف تل َكتـػُؾ ِبو وَكحتؼُرهو، وكَدُظفو يف حقوتِـو.

ـُ ا و رشوفٌي َفـو كح ـَ مل َكرَحْؾ بعُد، رشوفٌي َفـو ؿٌَؾ أن َتؽقَن إِن  ٕحقوُء اف ذكي

 أمون  فقَس دوَِنو ظؿٌؾ.

 !ؾٚفراِحِقَن َلؿ َأمٚحي 

ـِ اجلَقزيِّ  شَذم اهلَقى»جوَء يف ـتوِب  ـُ  إبراهقؿُ  ؿوَل : ٓب  كَيزكيدَ  ب

أهِؾ أِخرِة  إػ لمعَ  واكطؾِْؼ  ُؿؿْ  إشحوَق، أبو كيو: ؾؼوَل  افؼقز   ركيوٌح  َأتون: افعٌدي  

                                                           

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 44، رؿؿ 4/42أخرجف ابـ ادٌورك يف افزهد وافرؿوئؼ ) (4)
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ـو بَغ افؼٌقِر، ؾؼوَل ل:  ًْ ُكحدُث بُؼرِبؿ ظفًدا. ؿوَل: ؾوكطَؾْؼً مَعف إػ ادؼوبِر، ؾجَؾ

ْكقو ؾَقًتؿتَِع ِمـ  هلِلكيو أبو إشحوَق، مو َتَرى هذا متؿـًِّقو فق ُمـَِّل؟ ؿوَل: أن كُيرد  وا إػ افد 

ـُ  هلِلضوظِي ا وكُيصؾَح. ؾؼوَل: ؾفو كح
(1)

كقو، داِر المفوِل.أَ ؛  ـُ يف افد   ْي: هو كح

ُل:  ـام ؿوَل إو 

ذذقعٍ اف ِر  اْؽَلذذِْؿْ  ـُ ذذَراِغ َؾْوذذَؾ ُر ٍَ 

 

  ْٜ َلذذذ ٌْ ذذذقَن َمْقُتذذذَؽ َب ُُ َِضذذذك َأْن َي ًَ  َؾ

 

 

ؿْ  َٝ  َصِحٍٔح  ـَ ـْ  َرَأْي َْؿٍ  َؽذْرِ  ِمذ  ُشذ

 

  ْٝ ُِضذذفُ  َذَهَّضذذ ٍْ َٕ  ُٜ ذذِحَٔح ْٜ  افهَّ َلذذ ِْ َؾ
(2) 

 

 ن  إذا رَحؾقا، ـذفِؽ فؾطوحِلَغ أمون  إذا رَحؾقا: و ـام أن  فؾصوحِلَغ َأمو

ْكقو، ؾ ـَ افد  يف شقرِة  ؿوَل اهلُل ؾؽام لمون  افصوحِلَغ إذا رَحؾقا م

ًٌّو ُمشػًؼو كَيدظقُهؿ إػ ا  هلِلكيس َظـ افرُجِؾ افصوفِِح، اف ذي ؿوَم يف ؿقِمف داظًقو حُم

 ،أن ؿَتؾقه  ٓ حقـاَم شوَل دُمف  ؿوَل اهلُل ، ؾام ـوَن ِمـ ؿقِمِف إ

ی ی جئ حئ مئ ىئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ۈئ ېئ ېئ﴿مقًتو: 

 .[27 -25كيس: ] ﴾يئ

ؿ إذا اكَتَؼؾقا إػ داِر أِخرِة ؾِؿـ َأموكِقِّفؿ  َهذِه ُأمـقٌي ِمـ أمونِّ افصوحِلَغ، أِن 

ؿ حقـاَم ـوكقا كَيدظقَِنؿ إػ افصالِح، أن  َهذا هق جزاُء  أن كَيعؾَؿ ؿقُمفؿ أِن 

، ادًَتؼقؿَغ، ظوكَيـقا ذفَؽ ظذ احلؼقؼِي ؾَتؿـ ْقا أن   ـَ عَغ، افًوِجدكي
ـِ افصوحِلَغ، افرا

 َؿقَمفؿ ؿد ظؾِؿقا بذفَؽ.

                                                           

 (.827ذم اهلقى )ص:  (4)

كًٌفام أبق ظٌد اهلل احلوـؿ يف تورُيف فؾٌخوري، اكظر: ضٌؼوت افشوؾعقي افؽزى فؾًٌؽل  (2)

 (.154(، وهدى افًوري ٓبـ حجر )ص: 2/248)
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 ٌِ وا أهَؾفؿ بام َٓؿْقا، جوَء يف حدكي ؿ كُيركيدون أن كُيٌؼِّ ـذفَِؽ ِمـ َأموكِقِّفؿ أِن 

ـِ ظٌِد ا ٌٍ حد يف شأحدَ  المومِ  ُمًـَد» يف  هلِلجوبِر ب فِف يف ؿوَل  ضقكيٍؾ، كي  أو 

َٜ  َهِذهِ  إِنَّ »: ط هلِلا رشقُل  ـِ يف َؿِزه:  «ُؿُّضقِرَهٚ ِر  ُتّْضَلَذ  اُُمَّ ُثؿ ؿوَل َظـ افعٌِد ادمم

َْٕدَٚك اهللُ ِمُْْف، » َٚن َفَؽ ِر افَِّْٚر، َؿْد َأ ـَ ِدَك افَِّذي  ًَ َْ ُيْر إَِػ َم ْٕ َُِؽ: ا َُقُل َفُف ادَ َٔ َؾ

ٚ  َوَأْبَدَفَؽ  اُُهَ . َؾَرَ
ِٜ
ـَ اََجَّْ َدَك افَِّذي َتَرى ِم ًَ َْ ـَ افَِّْٚر، َم ِدَك افَِّذي َتَرى ِم ًَ َْ َّ بِ

ـْ  ُُ َٚل َفُف: اْش ََ ُٔ ْ َأْهِع. َؾ : َدُظقِح ُأَبؼِّ ـُ ِم ْٗ َُقُل ادُ َٔ ٚ، َؾ «ـاَِلُُهَ
(1)

. 

ْتفؿ احلنُة ظذ أن كيعقَد إػ أهؾِف اف ذكيـ لدََفؿ احلزُن، ولدََ  :هذه ُأمـقٌي ثوكِقيٌ 

هؿ أك ـل بخٍر، وأك ـل يف َجـٍي َظرُوفو افًَؿقاُت  ْ ؾقاتِف ومقتِف. كيؼقُل: َدظقن ُأبؼِّ

 وإرُض، وأك ـل يف أِنوٍر وأصجوٍر يف َمؼعِد ِصدٍق ظـَد مؾقٍؽ ُمؼتدٍر، هذه ُأمـقُتف.

كقو ، أن كُيرَ ط هلِلتؾَؽ اف تل َحؽوهو رشقُل اأكيًضو ِمـ أموكِقِّفؿ و وا إػ افد  د 

َم ُروَحف  ، ؿوَل هلِلؾَقزدادوا صالًحو ظذ صالِحفؿ؛ خوصًي يف صلِن افشفقِد، اف ذي ؿد 

ـُ مًعقٍد  هلِلـام أخَزَ ظٌُد ا ط هلِلرشقُل ا ـُ َمًعقٍد؛ إذ ُشئَؾ اب  يف لكييٍ  ظـ ب

گ گ ﴿:  احلؼِّ  ؿقلِ  َظـ َشلفقهُ  ِظؿراَن، لل ُشقرةِ  يف هلِلا ـتوِب 

 . [452لل ظؿران: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ

ـُ َمًعقدٍ  كو  ؿوَل اب كو: أي–: أَمو إك و ؿد َشَلْفـو ظـ ذفَؽ ؾُلخِزْ  َأخَزَ

ِْٖوي » :-ط هلِلا رشقُل  ُٞ َصَٚءْت َوَت ْٔ  َح
ِٜ
ُح ِر اََجَّْ  ُخُْضٍ َتَّْسَ

ْؿ ِر َضْرٍ ُٓ َأنَّ َأْرَواَح

 ًَ ٍٜ بِٚف ََ َِّ ًَ ،       ْرِش، إَِػ َؿَِْٚديَؾ ُم ًٜ اَلَظ َؽ اضِّ ْؿ َربي ِٓ ْٔ َع إَِف َِ َٚل:       َؾٚضَّ ََ ًْٔئٚ     َؾ َهْؾ َتِْضَلِزيُدوَن َص

ْؿ؟ َؿُٚفقا:  ـُ َِٖزيُد ُٞ ِصْئَْٚ.      َؾ ْٔ ُح َح َّْسَ َٕ  
ِٜ
ـُ ِر اََجَّْ ْح َٕ ِْضَلِزيُد َو َٕ َْٚ َوَمٚ  َع       َربَّ َِ ُ ؿَّ اضَّ

                                                           

 (.4/415أخرجف أحد ) (4)



 أمهيات الزاحلني(  15) 

 

 

101 

 ََ َٜ َؾ َٔ
ُؿ افثَِّٕٚ ِٓ ْٔ قا َؿُٚفقا:      َٚل: إَِف ـُ ْ ُيْسَ ُْؿ ََل امَّ َرَأْوا َأَّنَّ َِ ْؿ؟ َؾ ـُ ِزيُد

َٖ ًْٔئٚ َؾ      َهْؾ َتِْضَلِزيُدوَن َص

ًة ُأْخَرى َلَؾ ِر َشّضَِِِٔؽ َمرَّ َْ َٔٚ َؾُْ ْٕ ْرِجَع إَِػ افدي َٕ ٚ َحلَّك  َٕ ُٔد َأْرَواَحَْٚ ِر َأْجَِضِٚد
ًِ «ُت

(1)
. 

ٌٍ ظظقٍؿ  ط هلِلأجَؾفو رشقُل اوؿَد ؾقا، هذه أمون  افصوحِلَغ إذا رَح  يف حدكي

ِف، َظَذ  ََيِري  َفْق َأنَّ َرُجاًل »ؿوَل ؾقِف:  ِٓ ـْ  َوْج قُت، َيْقمِ  إَِػ  ُوفَِد  َيْقمِ  ِم ُّ  َمْرَضٚةِ  ِر  َهَرًمٚ َي

َرهُ  ،هلِلا ََّ ِٜ  َيْقمَ  حَلَ ََٔٚم
َِ «اف

(2)
. 

ؾنذا  و، ـؾ  هذه ضوظًي هلل هق يف ضوظٍي ِمـ كيقِم ُوفَد إػ كيقِم كَيؿقُت هرمً 

قام كَيزداد ِمـ  ـَ كقو  َره ذفَؽ افققَم، وود  أك ف ُرد  إػ افد  ـَ اجلزاَء َحؼ  ـَ افـعقَؿ، وظوكي ظوكي

ْت كيقًمو، وٓ شوظًي، وٓ حلظًي، كَيتؿـ ك أك ف فق ُرد   إجِر وافثقاِب، َهذا اف ذي مل كُيػقِّ

ْكقو ؾقزداد ِمـ إجِر و  افثقاِب.إػ افد 

ْكقو ؾَقزدادوا خًرا،  و َأمون  افطوحِلَغ إذا رَحؾقا ؾفَل أكيًضو أن كَيعقدوا إػ افد  أم 

ـَ ادقَت، أو كَزَفً بف َمالِئؽُي ادقِت  ؿوَل اهلُل ؛ ؾنذا ُأدخَؾ افعٌُد افػوجُر إػ َؿِزه وظوكَي

 :﴿ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 .[422 -22ادممـقن: ] ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 أمون  ؾَؼْط فقَس ؾقفو ظؿٌؾ.وفؽـ فو هذه ُأمـِق ُتفؿ، 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: وؿوَل 

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ

 .[82-85افزمر: ]

                                                           

سمذي: (، واف4557، رؿؿ )بقون أن أرواح افشفداء يف اجلـيأخرجف مًؾؿ: ـتوب المورة، بوب  (4)

 (.4244ـتوب تػًر افؼرلن، بوب ومـ شقرة لل ظؿران، رؿؿ )

 .(، مـ حدكيٌ ظتٌي بـ ظٌد افًؾؿل 1/458أخرجف أحد ) (2)
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، وٓ كيزاُل  وهذِه أكيُي ُتتَذ ظَؾْقـو إػ افققِم وٓ كيزاُل بعُض افـوِس ٓ كُيصعِّ

ـُ أحقوٌء، وٓ بعُض افـوِس كَيلـُؾ  كو، َهذِه ٓ َتزاُل ُتؼَرُأ ظَؾْقـو وكح بو، وكيَؼُع يف افزِّ افرِّ

كيزاُل بعُضـو كيظؾُؿ بعًضو، وكيلـُؾ موَل بعٍض، َفـ كَيًتػقَد كيقَم افؼقومِي حقـاَم كَيؼقُل: 

 [85افزمر: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

.  اكؼَطَعً هذه إمون 

ٌَفؿ، ؿوَل  أكيًضو ِمـ أمونِّ افطوحِلغَ  ُت ـُ ٓ  كَيَرْوا أظامهَلؿ، وٓ كَيَرْوا  ؿ كَيتؿـ ْقن أ أِن 

ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: اهلُل 

 .[42لل ظؿران: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ى ائ ائ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿: وؿوَل 

 .[27 -28احلوؿي: ] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ەئ ەئ

ـَ إمَر  ظذ احلؼقؼِي أك ف فق ـوَن ُتراًبو ٓ ؿقؿَي فُف؛ ٕك ف كَيتؿـ ك أَحُدهؿ إذا ظوكي

 كَيرى افدواب  كيقَم افؼقومِي وبعُضفو كُيؼتص  فف ِمـ بعٍض، ُثؿ كُيؼوُل هَلو: ـقن ُتراًبو.

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿: ؿوَل 

 .[12افـٌل: ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ

اف ذي كَيعؿُؾ مو داَم  هذه ُأمـقوُت افصوحِلَغ، وأمـقوُت افطوحِلَغ، ؾوفعوؿُؾ هقَ 

ـِ اشتػوَد ِمـ َهذِه افدؿوئِؼ، وافؾحظوِت،  يف داِر افعَؿِؾ، وداِر المفوِل، وافعوؿُؾ َم

وِم، وافشفقِر، وافًـَغ، وظِؿَؾ ؿٌَؾ أن كَيرحَؾ.  وافًوظوِت، وإكي 

ؽ كيو ظٌَد اوخوضِْى كَ  ًَ  ، ُؿْؾ هَلو:هلِلػ

ُس ُتقِب َؾِ٘نَّ ادَْقَت َؿْد  ٍْ َٕ  َٚحَٕٚ  َيٚ 

 

 ٚ َٕ  َواْظِِص اَلَقى َؾَٚلَقى َمٚ َزاَل َؾلَّٚ
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ُىَْذذٚ َُ ِْ ْٔذذَػ َت ـَ ـَ ادَََْٚيذذٚ   َأَمذذٚ َتذذَرْي
 

َٕذذذٚ  ُٖوأَل َٕذذذٚ بِ ِِْحذذذُؼ ُأْخَرا ًىذذذٚ َوُت َْ  َف
 

فُ  ًُ ِّٔ َُٕنذذذ  ٌٝ ْٔذذذ ذذذؾِّ َيذذذْقٍم َفَْذذذٚ َم ـُ  ِر 
 

ِظذذ  ْكَ َّ
َٕذذٚذَٕذذَرى بِ ِف آَ ذذَٚر َمْقَتٚ

(1) 
 

  

                                                           

(، وكيقشػ بـ ظٌد اهلودي يف لداب افدظوء )ص: 478ذـرهو ابـ اجلقزي يف اددهش )ص:  (4)

 (، ؽر مـًقبي.221
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 (16) 

 اَأِى َتأُخَذ َدِيّهقبَل 
     

 

، ُثؿ  ط هلِلبقـاَم َرشقُل ا
ِ
جوفٌس مَع أصحوبِِف ذاَت كيقٍم، رؾَع رأَشف إػ افًامء

ـَ افلَّْنِديِد؟هلِلُشّْضَحَٚن ا»وَوَع راحَتف ظذ َجٌفتِِف ُثؿ ؿوَل:  َل ِم زِّ ُٕ َؽْتـَو  «! َمَٚذا  ًَ َؾ

ـَ افَغِد َشلَ  وَن ِم ـَ َل؟ َؾَؼوَل:هلِلْفُتُف: كَيو َرُشقَل اَوَؾِزْظـَو، َؾَؾام    ، َمو َهَذا افت ْشِدكيُد اف ِذي ُكزِّ

َِٔدِه! َفْق َأنَّ َرُجاًل ُؿلَِؾ ِر َشّضِِٔؾ ا» ِِس بِ ٍْ َٕ ُ ؿَّ ُأْحَِٔل، ُ ؿَّ ُؿلَِؾ، ُ ؿَّ ُأْحَِٔل، ُ ؿَّ  هلِلَوافَِّذي 

َٜ َحلَّك  ـٌ َمٚ َدَخَؾ اََجَّْ ِْٔف َدْي َِ َٙ َظُْْف َدْيُْفُ ُؿلَِؾ، َوَظ َْ «ُي
(1)
. 

ُر احلوَل، وكَيشَغُؾ افٌوَل،  ـَ هؿٌّ كُيربُِؽ افػماَد، وَُيرُج افعٌوَد، وكُيؽدِّ كْي إن  افد 

 وهق ـام ؿقَؾ: هؿٌّ بوفؾقِؾ، وُذلٌّ بوفـفوِر.

ـْ 
ـُ جوئٌز، وَمؼوٌع، وفؽِ كْي َط يف افدكيقِن، وافد  ٓ  وَؿْد َتقر  ومو ِمـ و ِمـ أحٍد إ

ٌََؼ.  كَيؽقنُ  ٓ  مو ش و دكيقُن افَسِف وافؾعِى ؾؾقَس َثؿ  إ  فؾُؿضَطرِّ واُدحتوِج، أم 

رَك ِبَووهـوَك ََخًُي وقابَِط  ّـِ  ؿٌَؾ أن َتلُخَذ َدكيـًو:  ُأذ

ُل  ٓ   :افوٚبُِط اُوَّ ، وأك ف ٓ َيقُز افًطُق ظَؾْقفو إ ـَ َتذـُر ُحرمَي أمقاِل أَخركي

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: بِرووُهؿ، ؿوَل احلؼ  

                                                           

افٌققع، بوب افتغؾقظ يف افدكيـ، رؿؿ  (، وافـًوئل: ـتوب222 -8/252أخرجف أحد ) (4)

 .(، مـ حدكيٌ حمؿد بـ ظٌد اهلل بـ جحش 1551)
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ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڇ ڍ

 .[42 -22افـًوء: ] ﴾ک ک ک ک

رِة كَيزُز ظذ افًطِح ُخؾُؼ افالُمٌوِٓة، كيلخُذ ادوَل ِمـ  ويف َهذِه إزمـِي ادتلخِّ

كو افـٌل   ام جوَء يف  طحراٍم أم ِمـ حالٍل، وفَؼْد أخَزَ ؿوَل:  شافٌخوريِّ  َصحقح»ـَ

ْٖتَِغَّ َظَذ افَِّْٚس َزمٌٚن،» َٔ ـْ  ادََٚل، َأَخَذ  باَِم  ادَْرءُ  ُيَّضٚ ِي  أَل  َف ـْ َحَرامٍ  َأمْ  َحاَللٍ  َأِم «ِم
(1)

. 

َركو افـٌل   ـَ ادوِل مِم و فقَس َفـو، ؾَؼْد جوَء يف  طوؿد حذ  ِمـ َأْخِذ افؼؾقِؾ ِم

ٌِ َأيب أُ  شصحقح ُمًؾؿٍ » ـِ اْؿَلَىَع َحؼَّ »: ؿوَل  ط افـٌل   أن   مومَي ِمـ َحدكي َم

 َٜ ِْٔف اََجَّْ َِ َم َظ َٛ اهلُل َفُف افََّْٚر، َوَحرَّ ْد َأْوَج ََ ِِْٔف، َؾ
ِّ
َٔ َؾَؼوَل َفُف َرُجٌؾ: َوإِْن  «امرٍئ ُمِْضٍِِؿ بِ

ًرا، كَيو َرُشقَل ا ًِ وَن َصْقئو كَي ـْ َأَراكٍ »؟ َؿوَل: هلِلـَ «َوإِْن َؿِؤًّضٚ ِم
(2)

. 

. ـَ ْر ُحرمَي أمقاِل أَخركي ـ   ؾؼٌَؾ أن َتلخَذ ّدكْيـًو تذ

ـَ افتشدكيِد يف صلِن افدكيقِن، ؾَؼْد كزَل يف افوٚبُط افثِٚح  َل م ْر مو ُكز  ـ  : َتذ

ُر ِمـفو ثالثًي:  ـُ ٌُ ـثرٌة، َأذ كيقِن أحودكي  مقوقِع افد 

ُل  ُٞ اُوَّ ٌُ جوبٍر احلدي  افـٌل   أن   شُمًتدرـِف» يف احلوـؿِ  ظـدَ  : َحدكي

َ ظؾقِف، ؾجوَء  ط َم بَغ كيَدكْيف رُجٌؾ موَت؛ فُقصعِّ َُيطق ؾؾام  وَؿَػ ظـَد اجَلـوزِة،  طُؿدِّ

ًَ إػ افصحوبِي وؿوَل:  ْؿ َدْيًْٚ؟»افَتػ ُُ ًَؾَّ َظَذ َصِٚحّضِ  هلِلؿوفقا: كَعْؿ كيو رشقَل ا «َف

                                                           

 ەئ ەئ ائ ى ائ ى﴿أخرجف افٌخوري: ـتوب افٌققع، بوب ؿقل اهلل تعوػ:  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2254، رؿؿ )﴾وئ وئ
 (.447مًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب وظقد مـ اؿتطع حؼ مًؾؿ، رؿؿ )أخرجف  (2)
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ـَ افصحوبِي شُؽؿْ َوَؿوَل: َصؾ قا َظَذ َصوِحٌِ  طَؾَتَخؾ َػ »ِدكيـوراِن،  . ؾؼوَل فُف رجٌؾ م

َم ؾصذ  ظؾقف هلِلكُيؼوُل فُف: َأبق َؿتودَة: مُهو ظع  كيو َرشقَل ا . ؿوَل ط، َأكو َأدَؾُعفو، ؾتؼد 

يََْٚراِن؟»ـؾ ام فِؼَل َأبو ؿتودَة ؿوَل فُف:  ط هلِلجوبٌر: ؾجعَؾ َرشقُل ا  افدِّ
ِٝ
ًَ  «َمٚ َصَْ

كيـوراِن؟ ؿوَل: َؿْد َؿَضْقُتفام كيو حت ك ـوَن لخُر ذفَؽ ؿوَل ف  افدِّ
ًِ ُف: كيو َأبو ؿتودَة، مو صـََع

ْٔفِ  َبَرَدْت  ِحغَ  اآلنَ ». ؿوَل: هلِلرشقَل ا َِ ُدهُ  َظ ِْ «ِج
(1)

. 

ُٞ افثٚح ٌِ َأيب ُهركيرَة  شُشــ افسمذيِّ »: جوَء يف احلدي  أن   ِمـ َحدكي

ٌٜ »: ؿوَل  ط هلِلا رشقَل  ََ َِّ ًَ ـِ ُم ِم ْٗ ُس ادُ ٍْ َٙ  َحلَّك بَِدْيِْفِ  َٕ َْ «َظْْفُ  ُي
(2)

. 

 ُٞ ُٞ افثٚف ٌِ َشؿرَة  شُمًـد الموِم أحدَ »: جوَء يف احلدي  ِمـ َحدكي

َهُٚهَْٚ َأَحٌد »: ؿوَل  صالتِف ِمـ ؾَرغَ  ؾؾام   افػجِر، َصالةَ  بِـو ط هلِلا َرشقُل  صذ  : ؿوَل 

ـْ َبِْل ُؾاَلٍن؟ ْؿ ُُمَْلَّضٌس َظَذ ». ؿوَل: هلِلؿوَل فُف رجٌؾ: أكو كيو َرشقَل ا «ِم ُُ إِنَّ َصِٚحَّض

ْٔفِ  َِ ـٍ َظ  ِر َدْي
ِٜ
« َبِٚب اََجَّْ

(3)
. 

 : ُٞ َتػًر »ؿوظدٌة ُظَؿركيٌي، َتضٌُط َفـو هذا افضوبَط، ؾَؼْد جوَء يف افوٚبُط افثٚف

ـَ فِؼَل يف افطركيِؼ جوب  ُظؿرَ  افػوروَق  أن   فؾقاِحديِّ  شافقشقط َر ب

ـَ  اصَساهو حلؿٍ  ِؿطعيُ  هكيدِ  ويف  هلِلاَظٌدِ   كيو َهذا مو: ُظؿرُ  ففُ  ؾؼوَل  افًقِق، ِم

                                                           

 (.2/85(، واحلوـؿ يف ادًتدرك )4/442رجف أحد )أخ (4)

(، وافسمذي: ـتوب اجلـوئز، بوب مو جوء ظـ افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 2/825أحد )أخرجف  (2)

(، وابـ موجف: ـتوب افصدؿوت، بوب 4275، رؿؿ )شكػس ادممـ معؾؼي بدكيـف»أكف ؿول: 

 .(2144افتشدكيد يف افدكيـ، رؿؿ )

 (.4414(، وأبق داود: ـتوب افٌققع، بوب يف افتشدكيد يف افدكيـ، رؿؿ )8/44أخرجف أحد ) (4)
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ؾ اَم مو اصَتَفْقً  جوبُر؟ ـُ كْيُتُف. ؾؼوَل ُظؿر: َأَو ؿوَل: كيو َأمَر ادمِمـَغ، اصَتَفْقً حلاًم ؾوصَسَ

؟! ًَ كْي كيو جوبُر اصَسَ
(1)

 

، ـثرٌة هذهِ  و ؿوظدٌة َتضٌُط َفـو آشتفالَك افالأخالؿل  إصقوُء اف تل  إِن 

ٌ ُع  ؿِي هَق هذا افَسُف، وتت
َكشتِفقفو، وأـثُر مو َأوؿَع افـوَس يف َهذِه افدكيقِن ادساـِ

ُج افرجُؾ  إشقاِق، وادورـوِت افعوَدقِي، وادقووِت، وِذاُء مو ٓ حوجَي ِمـف، كَيتزو 

. وكَيغػُؾ أك ف َؿْد وَوَع ظذ ؾُقحؿُؾ ظوتَِؼف دكيقًكو، ؾنذا ؿقَؾ فُف، ؿوَل: هذِه فقؾُي افُعؿرِ 

 ظوتِِؼف دكيقَن افعؿِر يف أصقوَء ٓ حوجَي هَلو.

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿وِهَل ؿوظدٌة ُُمتكٌة ِمـ ؿقفِف َتعوَػ يف ُشقرِة ضف: 

 .[444ضف: ] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

، أي: إذا أَخْذتافوٚبُط افرابعُ 
ِ
َدكيـًو وَؿْد  : إذا أَخْذت َدكيـًو ظؾقَؽ بـِقِي افقؾوء

؛ ٕن  افـٌل  
ِ
ؽ وَؿؾٌِؽ كقَي افقؾوء ًِ ًَ ََتؿُؾ يف َكػ ؿوَل:  طُأجِلْئً فف إجلوًء ؾُخْذُه وأك

ـَ َدْيًْٚ، َوُهقَ » اَم َرُجٍؾ َتَديَّ عٌ  َأيي ِّ َٔفُ  أَل  َأنْ  َُمْ ُٚه، ُيَقؾِّ لَ  إِيَّ
َِ «َشِٚرًؿٚ اهللَ َف

(2)
. 

و صطورٌة، وكيل ـ  أِن  خُذ ِمـ افٌؼوفِي َدكْيـًو، وإذا شوؾَر إػ افٌؾِد بعُض افـوِس كَيُظ

ُد افدكيقَن،  افػالنِّ أخَذ َدكْيـًو، وكيضُع ثقوَبف ظـَد هذِه ادغًؾِي وكَيلخُذ َدكْيـًو، وٓ كيًدِّ

ـَ افشطورِة، ؾوفشوضُر يف فغِي  ـ  أن  ذفَؽ م ، وصَدَق حقـاَم ط
ِ
ـَ افذـوء ـ  أن  هذا م وكيُظ

 أمقاَل افـوِس. افعرِب هَق افًورُق، كيشطرُ 

                                                           

 (.1/442افقشقط فؾقاحدي ) افتػًر (4)

، رؿؿ ان دكيـو مل كيـق ؿضوءهمـ اد  (، وابـ موجف: ـتوب افصدؿوت، بوب 1/442أخرجف أحد ) (2)

 .(، مـ حدكيٌ صفقى 2142)
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ـْ »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا  َظْْفُ  اهللُ َأدَّى َأَداَءَهٚ ُيِريُد  افَّْٚسِ  َأْمَقاَل  َأَخَذ  َم

ـْ  ٚ ُيِريُد  َأَخَذ  َوَم َٓ فُ  إِْتاَلَؾ ٍَ َِ «اهللُ َأْت
(1)

. 

ْر هذِه  ـ  هذِه أربعُي وقابَط، إذا ُأجِلْئً واْوُطِرْرت إػ أخِذ افدكيقِن ؾَتذ

ْر مو أرصَدكو إفقِف رشقُل اإربَع، ؾنذا  ـ  ـُ ؾَتذ كْي  ط هلِلأَخْذت َدكْيـًو وأرهَؼَؽ هذا افد 

 ؾقف جُلقٌء إػ ا
ٍ
 .هلِل، واشتِعوكٌي بوهلِلِمـ دظوء

ـِ َأيب ضوفٍى   َظـفرِض اهلل -جوَء رجٌؾ إػ أمِر ادمِمـَغ، اخلؾقػِي افراصِد ظعِّ ب

 ْتـلأرهؼَ  دكيقنٌ  ادمِمـَغ، أمرَ  كيو: ؾؼوَل  ْتُف،أظَجزَ  َؿدْ  ظؾقفِ  دكيقًكو كَيشَتؽل -وأرووهُ 

ـ  َرُشقُل ا»:  ظعٌّ  ؾؼوَل  ظَؾْقفو، ؾَلظـِّل ؾاَِمٍت َظؾ َؿـِقِف ـَ َٓ ُأَظؾُِّؿَؽ   َفقْ  ط هلِلَأ

ونَ  ٌَؾِ  ِمْثُؾ  َظَؾْقَؽ  ـَ اهُ  َدكْيـًو صرٍ  َج َضقٌَي. ويف َفػٍظ:  جٌُؾ صٍر: ِمـ ِجٌولِ  - َظـَْؽ  اهللُ  َأد 

ـِ  ٌٌَؾ ظظقٌؿ ِمـ جٌوِل افقَؿ ِْل »ُؿِؾ:  ؿوَل: ؿوَل: بَذ. -جٌؾ صٌٍر. ج ٍِ ـْ َِّٓؿَّ ا اف

ـْ َحَراِمَؽ، َؽ َظ
ْوَِِؽ  َوَأْؽِِْْل بَِحاَلفِ ٍَ ـْ  بِ َّّ «ِشَقاكَ  َظ

(2)
. 

ْد يف صٌوِحؽ وَمًوِئَؽ:  ـِ ردِّ كْي ـْ »ؾقو صوحَى افد  ِْل بَِحاَلفَِؽ َظ
ٍِ ـْ ؿَّ ا ُٓ َِّ اف

ْوَِِؽ  َأْؽِِْْلوَ  َحَراِمَؽ، ٍَ ـْ  بِ َّّ  .«ِشَقاكَ  َظ

َره افـٌل   ـَ ْد أكيًضو ُدظوًء لخَر ذ ِمـ  شُمعجِؿفِ »ـام جوَء ظـَد افطزانِّ يف  طوردِّ

ٌِ ظٌِد ا ـِ َمًعقدٍ  هلِلحدكي وقًػو ظـَده، ؾػت َش  ط: جوَء رجٌؾ إػ افـٌلِّ  ب

ًِ ؾَؾْؿ ِيْد ضعوًمو هلذا افضقِػ، ؾلرشَؾ إػ ط ؿ  ط ُبققتِف يف افٌق ـُ كيًلُل: َهْؾ ظـَد

                                                           

(، مـ 2457ـ أخذ أمقال افـوس، رؿؿ )افٌخوري: ـتوب يف آشتؼراض، بوب مأخرجف  (4)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
 (.4854(، وافسمذي: ـتوب افدظقات، رؿؿ )4/484أحد )أخرجف  (2)
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ؿَّ إِحِّ »: طِمـ ضعوٍم؟ ؾَؾْؿ َيِْد يف واحٍد ِمـ ُبققتِف ضعوًمو هلذا افضقِػ، ؾؼوَل  ُٓ َِّ اف

َُٖفَؽ  ـْ  َأْش َلَِؽ، َؾْوَِِؽ  ِم ْْ فُ  َوَر َّٕ ِِ  ألَ  َؾِ٘ ّْ َٝ َي ْٕ ٚ إأِلَّ َأ َٓ ًْ َفُف صوٌة َمْصؾِق ٌي «ُُ ، ؾُلْهِدكَي

ـْ َؾْوِؾ ا َهِذهِ » َؾَؼوَل: َٜ  هلِلِم َ ْْ َْْليُِر افرَّ َٕ ـُ  ْح َٕ «َو
(1)

. 

ـِ  كْي ، وُُيوضَى افرب  افؽركيَؿ ؾَ عَ ؾؾَؿـ ُأجلَئ إػ افد 
ِ
َف إػ افًامء قف أن كَيتقج 

 وَأْن كَيؾجَل إفقِف بِؿثِؾ هذِه إدظقِي وؽِرهو، وكَيؼقَل: افؾُفؿ  خؾِّْصـل مِم و ،

 و ؾقِف.َأكو ؾقِف، وَأظـِّل ظذ مو َأك

  

                                                           

(، 8/45(، وأبق كعقؿ يف احلؾقي )42472، رؿؿ 42/475أخرجف افطزان يف ادعجؿ افؽٌر ) (4)

 .مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ مًعقد 
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 (17) 

 هلِلمثزاُت اخَلوِف ِمَو ا

     

 

ـَ ا ٌُ رصعوُر ادمِمـَغ، وفقاُء ادُت ؼَغ، وزاُد افًوئِ  هلِلاخلقُف ِم ، وَحدكي ـَ كي

ـَ ا ـِ يف أخرِة، وهَق َظالمٌي  هلِلافعوِرؾَغ، واخلقُف ِم كقو شٌقٌؾ وضركيٌؼ فَلم يف افد 

 ا
ِ
 افُؼؾقِب وكؼوء

ِ
 فـػقِس وَضفورِة إرواِح.ظذ صػوء

ىئ ىئ ی ی ی ﴿: ؾؼوَل  واخلَشقيِ  اخلقِف  أهَؾ  وؿِد امتَدَح اهلُل 

 مب ىب يب جت حت خت مئ ىئ يئ جب حب خب ی جئ حئ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 . [52 -87ادممـقن: ] ﴾ٿ ٿ

ـَ ا ٿ ٿ ﴿: ٓزٌم ِمـ فقازِم الكيامِن، ؿوَل اهلُل  هلِلواخلقُف ِم

 .[478لل ظؿران: ] ﴾ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ام ؿقَؾ:  ـَ ، وـؾ  »وهَق  ـَ اخلِر وافؼِّ هَق هاٌج يف افؼؾِى بِف كُيٌُك مو ؾقِف م

ٓ  اهلَل  شإفقفِ  هَرْبً ِخػَتف إذا أحٍد إذا ِخػَتف هَرْبً ِمـف إ
 (1)

. 

 . [82افذاركيوت: ] ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿هلُل: ا وصَدَق 

                                                           

 (.4/822)مدارج افًوفؽغ ٓبـ افؼقؿ  (4)
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كقو وثامًرا يف وهَق ِظٌودُة افِعٌوِد، وه َل َمؼوٌم ظظقٌؿ، جعَؾ اهلُل هلو ثاِمًرا يف افد 

 أخرِة.

ـَ ا ـَ ا هلِلوُهـوَك َثؿراٌت فؾخقِف ِم و َثؿراُت اخلقِف ِم كقو وأخرِة، أم   هلِليف افد 

كقو، ؾفَل:   يف افد 

و اخلوئُػ -: أك ف َيعُؾؽ أوأًل   ِظٌودتِؽ، ؾنذا صؾ ْقً -أهي 
ِ
صؾ ْقً  ُمؾًصو يف أداء

ْؿً وَأضَعْؿً وشَؼْقً، ؾنك ؽ ٓ جَتَعُؾ صقئًو ِمـ ذفَؽ فغِر اهلِل ، هلِل، وـذا إذا َتصد 

ٹ ڤ ﴿ : هلِلؾوخلوئُػ أـثُر افـوِس إخالًصو يف ظَؿؾِف، دفقُؾ ذفَؽ ؿقُل ا

 .[42 -2الكًون: ] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

، ؾُفؿ ٓ هلِلإضعوُمفؿ وإحًوُِنؿ فقجِف اؾوف ذي دَؾَعفؿ فإلخالِص أن كَيؽقَن 

ٓ  فَقجِف ا روِنو، إ مقن ؿَدًمو وٓ كُيمخِّ كقو وٓ كُيؼدِّ ـقن يف َهذِه افد   .هلِلكَيتحر 

ـُ إفقَؽ ِمـ أجِؾ َصقتِؽ،  ؽ، أو َُيً
ْر أك ف كُيطِعُؿؽ ِمـ أجِؾ َصقتِ ؾال َتتصق 

ؽ ِمـ أجِؾ صقتِؽ، أو كُيؿطُرك ًِ ُد ظذ ُمؾ ـَ افًالِم يف افصٌوِح  أو كَيسد  بقابٍؾ م

ـَ ا  ِمـ أجِؾ صقتِؽ، ؾوخلوئُػ كَيٌتغل إجَر ِم
ِ
، وهذا َدكيدُكف فقَس يف هلِلوادًوء

كقو.   ُمـوشٌوٍت كَيتطؾُع ؾقفو إػ افد 

ًٚٔ : أك ف كَيدؾُع إػ افعؿِؾ افصوفِح، ؾوف ذي َُيوُف اهلَل وَُيوُف َمؼوَمف وَظذاَبف؛  ٕٚ

: عٍل إػ ظؿٍؾ صوفٍح، ََيرُص ظذ ظٌودتِف، ؿوَل احلؼ  جَتُده دائاًم يف َش 

ٱ ٻ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت﴿

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٿ ٿ

 .[45 -45افـقر: ] ﴾ڄ ڄ
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َٟ »: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا ـْ َخَٚف َأْدَف َك وشوَر يف أوِل افؾقؾِ  «َم ـْ » أي: َتر  َوَم

َٜ ا ًَ ِْ َغ ادَِْْزَل َأأَل إِنَّ ِش َِ َٟ َب َٜ ا هلِلَأْدَف ًَ ِْ ٌٜ َأأَل إِنَّ ِش َٔ
ُٜ  هلِلَؽٚفِ «اََجَّْ

(1)
. 

 كَيدؾُعفؿ خقُؾفؿ فإلخالِص، وكَيدؾُعفؿ فؾعٌودِة.  هلِلؾوخلوِئػقَن ِمـ ا

ًْ : أك ف ََيقُل بقـَف وبَغ ادعصقِي، ؾنذا أراَد َأْن كَيعيَص اهللَ وح ٚفًثٚ ف وتوَؿ ًُ َثْتف َكػ د 

َر اهللَ وظظَؿَتف ؾخوَؾف، ؾال كيؼُع يف ؽقٌٍي، وٓ مَتتد  كيُده إػ احلراِم، وٓ  ـ  فؾَؿعصقِي َتَذ

 كَيـتفُؽ أظراَض ادمِمـَغ وادممـوِت؛ ٕك ف َُيوُف اهللَ.

ف اهلُل  ْر مو ؿص   وؿوبقَؾ  هوبقَؾ  صلنِ  يف لدمَ  ابـَْل  ؿصيِ  يف ظَؾْقـو وَتَدب 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿بقُؾ: هو ؿوَل  حقـاَم

 .[25ادوئدة: ] ﴾ھ ھ ے ے ۓ

ْؿ َتتطؾ ُع ُكػقُشـو إػ ؾعِؾ ادعصقِي،  هلِلؾوخلقُف ِمـ ا ـَ حوَل بقـَف وبَغ ادَعصقِي، و

ُر افؼَز، وافكاَط، وافقؿقَف بَغ كيَدِي ا ـ  ُر اهللَ، وَتتذ ـ   ؛ ؾتخوُف.هلِلفؽِـ فو َتتذ

ـَ ادوِل، أو أن كيَؼَع يف و ـَ ادعصقِي، أو أن كَيلخَذ م ـُ الكًوُن أحقوًكو م ؿد كُيؿؽ 

افذكِى، فؽِـ ف ُيوُف اهللَ، أي: َتؽقُن ظـَده ؾرٌص فِػعِؾ ادعصقِي فؽِـ ف كيَؼُع ظؾقِف ؿقُل 

 .[48إكعوم: ] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: احلؼِّ 

ٚ ًً ُر فذَة ادعصقيِ راب ـْ هلو : أك ف كُيؽدِّ
، ؾودعوِص هَلو فذٌة، كَعْؿ هَل فذٌة ؿؾقؾٌي، وفؽِ

ـَ ا ٌة، واخلقُف ِم ُذ  هلِلفذ  ُر فذَة ادعصقِي حت ك فق وؿَع الكًوُن يف ادعوِِص، ٓ كَيتؾذ  كُيؽدِّ

 .، وكيشعُر بوضِّالِظف ظؾقفِ هلِلبو؛ ٕك ف كيشعُر برؿوبِي ا

ـُ ُؿدامَي  ـَ  وجِمـف ُُمتَك » يف هلذا كيؼقُل اب ِمـ َثؿراِت و»: شافؼوِصدكي

                                                           

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2182افسمذي: ـتوب صػي افؼقومي، رؿؿ )أخرجف  (4)
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َر افؾذاِت، ؾَتصُر ادعوِص ادَحٌقبُي ظـَده  اخلقِف أن كَيؼؿَع افشفقاِت، وكُيؽدِّ

شمؽروهيً 
(1)

. 

كقو وأخرِة، وَفـو خٚمًِضٚ ـَ اخلوئُػ وكَيرتػَع صلُكف وكَيعؾق ؿدُره يف افد  : َأْن كُيؿؽ 

زكيِز ـقَػ ارتػَع صلُكف وَظال حقـاَم خوَف اهللَ وَدَظْتف امرأُة افع يف كيقشَػ 

ـَ يف إرضِ   .ؿدُره، وُمؽِّ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ؿوَل اهلُل 

ڳ ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 .[41 -44إبراهقؿ: ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ـَ  وخوَف اهللَ  هلِلؾَؿـ خوَف مؼوَم ا بذِه افثامِر  وؾوزَ  إرضِ  يف ُمؽِّ

ْكقو.  يف افد 

و َثَؿراُت اخل ـَ اأم  ا، َأذـُر بعَضفو:  هلِلقِف م ثرة جدًّ ـَ  يف أخرِة ؾفَل 

ـَ اأوأًل  ْكقو كَيػقُز بظؾِّ افعرِش كيقَم افؼقومِي، ومو َأظظَؿف  هلِل: أن  اخلوئَػ ِم يف افد 

كقو كَيػَرحقن بذا افظؾِّ وُهؿ كَيَرْوكف بعَد احلرِّ وافشؿِس،  ! افـوُس يف افد  مـ طؾٍّ

يف كيقِم افؼقومِي؟! وـقَػ إذا ـوَن هذا طؾ  افعرِش؟! وـقَػ  ؾؽقَػ إذا ـوَن افظؾ  

كقو  ـَ مل َُيوؾقا اهلَل يف افد  ـُ ُأوفئَؽ افذكي إذا جؾَس هذا افعٌُد يف طؾِّ افعرِش وهَق كُيعوكي

تل َتدكق ِمـ ُرؤوِس افعٌوِد كيقَم افؼقومِي؟! ٌُفؿ حرارُة افشؿِس اف   ـقَػ ُتؾف

ٌٜ »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا ًَ فُ  َشّْض ِي ِف َيْقَم أل طِؾَّ إألَّ طِ ِِّ ُؿ اهللُ ر طِ ُٓ ِي
ـَ «ُييِ َر م ـَ . وذ

                                                           

 (.424ُمتك مـفوج افؼوصدكيـ )ص:  (4)
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َٚل: إِحِّ َأَخُٚف اهللَ »افًٌعِي:  ََ ٍٚل َؾ ، َومَجَ ٍٛ «َوَرُجٌؾ َدَظْلُف اْمَرَأٌة َذاُت َمِْْه
(1)

. 

 ؾنذا دَظْتؽ َصفقُة افػرِج، أو َصفقُة ادوِل، أو َصفقُة افؽالِم، ؾُؼْؾ: إنِّ َأخوُف 

 ِمـ ُرؾؼوِئؽ فِػعِؾ ادعصقِي، 
ِ
ْد أو َتَجْؾ، وإذا َدظوَك أصحوُب افًقء اهللَ. وٓ َتسد 

ؾُؼْؾ هَلُؿ: إنِّ َأخوُف اهلَل، وٓ َتلِت بُعذٍر لخَر، ؾال تُؼْؾ: ٓ َأصتفقِف. بؾ ُؿْؾ: إنِّ 

ًَ طؾِّ  َأخوُف اهللَ. كَيرَؾْعؽ اهلُل َبِذه افؽؾؿِي حت ك َيعَؾ َمؼوَمؽ يف كيقمِ  افؼقومِي َت

 افعرِش.

ًٚٔ ـَ ُهـوَك، ؾَؼْد جوَء يف  ٕٚ ُؾ إم ـِ »: أن  اف ذي َُيوُف ُهـو َُيصِّ َصحقح اب

: احلَ يِف  ؿوَل: كَيُؼقُل اهلُل  ط هلِلأن  رشقَل ا شِحٌونَ  ٌِ افُؼْدِدِّ ِا »ِدكي َوِظزَّ

: إَِذا ، َوإَِذا َأِمَِْْل  أَل َأمْجَُع َظَذ َظّْضِدي َخْقَؾْغِ َوَأْمَْْغِ
ِٜ ََٔٚم
َِ ُْْلُف َيْقَم اف َٔٚ َأمَّ ْٕ َخَٚؾِْل ِر افدي

 ِٜ ََٔٚم
َِ ُلُف َيْقَم اف ٍْ َٔٚ َأَخ ْٕ «ِر افدي

(2)
. 

و افػقُز بوجلـِي.. ومو أظَظَؿفو ِمـ َثؿرٍة! وفقَس َؿٌَؾفو وبعَدهو َثؿرٌة،  ٚفًثٚ : إِن 

يب خب مب ىب  حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿ِة ق: شقر يف ؿوَل اهلُل 

مج جح مح جخ حخ مخ  مت ىت يت جث مث ىث يث حج جت حت خت

 .[48 -44ق: ] ﴾حس خس مس حص مص جض حض جس

                                                           

(، 552افٌخوري: ـتوب إذان، بوب مـ جؾس يف ادًجد كيـتظر افصالة، رؿؿ )أخرجف  (4)

 هركيرة (، مـ حدكيٌ أيب4244ومًؾؿ: ـتوب افزـوة، بوب ؾضؾ إخػوء افصدؿي، رؿؿ )

. 

(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 782(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )512أخرجف ابـ حٌون، رؿؿ ) (2)

. 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: وؿوَل 

 .[5افٌقـي: ] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

َم دَِـ خِقَ َرب فهذا افـ عقُؿ اف   وفؾُفؿ  اجَعْؾـو ِمـ أهِؾ ، ؾ ذي َتؼد 

ؿ ُمش ـَ اخلشقِي اف ذكيـ ُهؿ بآكيوِت َربِّ ؿ كُيمِمـقن، واف ذكي ـَ ُهؿ بآكيوِت ربِّ ِػؼقن، واف ذكي

ؿ ٓ كُيِؼـقن.  ُهؿ بَربِّ
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 (18) 

 رَمضاُى َعًُز اخلَيزاِت

     

 

َؼف اهلُل  ُؼ َمـ وؾ  ـَ  ؾقفِ  مو كَيًتغؾ   أن رمضونَ  َصفرَ  َأدركَ  إذا ادقؾِّ  ِم

ؼقُل: كي  وَرب ـو ٓ ـقَػ  اخلراِت، َصفرُ  ؾرَمضونُ  وافَزـوِت، اخلَراِت 

 ؟![451افٌؼرة: ] ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴿

ِل فقؾٍي ِمـ َصفِر رَمضوَن: كيو بوؽَل اخلِر  ـقَػ ٓ واُدـوِدي كُيـوِدي يف أو 

أؿٌِْؾ؟!
(1)

 

ـَ َمـ كَيًتغؾ   ـْ أكي
ؾرَمضوُن ـؾ ف خراٌت ِمـ أوِل فقؾٍي ؾقِف إػ لخِر َفقؾٍي، فؽِ

 اف ذي كيؼقُل: كيو َبوؽَل اخلِر أؿٌِْؾ؟!  هذِه اخلراِت، وكَيُؿد  
ِ
 كيَدكْيف كحَق هذا افـداء

ُر بًَوٓٚ:  ـُ  ووجقُه ا راِت ر رَموَٚن ـثرٌة، َأذ

ُل  ، ا ُر اُوَّ
ِ
: يف رَمضوَن ُتػتُح إبقاُب، أبقاُب افرحوِت، وأبقاُب افًامء

ِمذيِّ أن  رش ٍٜ »: ؿوَل  ط هلِلقَل اوأبقاُب اجِلـوِن، ؾَؼْد جوَء يف ُشــ افسِّ َِ ْٔ ُل َف َٚن َأوَّ ـَ إَِذا 

َلْح  ٍْ ِر ؾِؿ ُي ْٝ َأْبَقاُب افَّْٚ ََ ِِّ ، َوُؽ ِـّ َٔٚضُِغ َوَمَرَدُة اَِج َدِت افنَّ ٍِّ ِر َرَمَوَٚن ُص ْٓ مـ َص

                                                           

(، وابـ موجف: 552افسمذي: ـتوب افصقم، بوب مو جوء يف ؾضؾ صفر رمضون، رؿؿ )أخرجف  (4)

، مـ حدكيٌ أيب هركيرة (4512ـتوب افصقوم، بوب مو جوء يف ؾضؾ صفر رمضون، رؿؿ )

. 
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ٚ َبٌٚب  َٓ ْؼ ِمْْ َِ ٌْ ْؿ ُي َِ  َؾ
ِٜ
ْٝ َأْبَقاُب اََجَّْ ٚ َبٌٚب، َوُؾلَِّح َٓ «ِمْْ

(1)
. 

ٌُخور»ويف  ْٝ »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا شيِّ َصحقح اف ُر َرَمَوَٚن ُؾلَِّح ْٓ إَِذا َدَخَؾ َص

َٔٚضِغُ  ْٝ افنَّ َِ ِِض ِْ ََّْؿ، َوُش َٓ ْٝ َأْبَقاُب َج ََ ِِّ اَمِء، َوُؽ «َأْبَقاُب افِضَّ
(2)

. 

ْٝ َأْبَقاُب »: ط هلِلؿوَل َرشقُل ا شَصحقح ُمًؾؿٍ »ويف  َٚن َرَمَوُٚن ُؾلَِّح ـَ إَِذا 

 ََ ِِّ ِٜ َوُؽ َ ْْ َٔٚضِغُ افرَّ  افنَّ
ِٝ َِ ِِض ِْ ََّْؿ َوُش َٓ «ْٝ َأْبَقاُب َج

(3)
. 

، وأبقاُب اجَلـِي، ُتػتُح فَؽ يف صفِر رَمضوَن، 
ِ
ؾَلبقاُب افرحِي، وأبقاُب افًامء

ٍَ ِمـ هذِه إبقاِب، إبقاِب ادػتقحِي.
 وهَل ُؾرصٌي فَؽ أن تؾِ

 ذكٍى، أو َخطقئٍي، أو : يف رَمضوَن ُتغػُر افذكقُب، وَمـ ِمـ و بالا ُر افثٚح

فق ـوَكً فؾَخطوكيو وافًقئوِت رائحٌي َدَو جَؾَس أحُدكو مَع أخِر،  هلِلَشقئٍي؟! ؾقا

ـ  شَس ا
ًٌو دغػرِة افذكقِب  هلِلوفؽِ  .وُفطَػف بِـو كَيلت رَمضوُن فَقؽقَن شٌ

ڻ ڻ ۀ ﴿زاِب: إَح شقرةِ  يف ؿوَل اهلُل 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

                                                           

(، وابـ موجف: 552افسمذي: ـتوب افصقم، بوب مو جوء يف ؾضؾ صفر رمضون، رؿؿ )جف أخر (4)

، مـ حدكيٌ أيب هركيرة (4512ـتوب افصقوم، بوب مو جوء يف ؾضؾ صفر رمضون، رؿؿ )

. 
(، مـ 4522افٌخوري: ـتوب افصقم، بوب هؾ كيؼول رمضون أو صفر رمضون، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 4272مًؾؿ: ـتوب افصقوم، بوب ؾضؾ صفر رمضون، رؿؿ )أخرجف  (4)

. 
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﮻  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

و افصوئُؿ، وارَؾْع رأَشؽ ؛ [48إحزاب: ] ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ؾوشَتٌِؼْ أهي 

 َأْن بؾ َغـل صفَر رمضوَن. هلِلؾرًحو وُؿِؾ: احلؿُد 

ـْ »: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا َم ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت
ٍِ ٚ َواْحلَِِضًٚبٚ ُؽ ًٕ ـْ َصَٚم َرَمَوَٚن إِياَم َم

ّضِفِ  ْٕ «َذ
(1)

وه بؾ َغؽ َأنْ  رمضوَن، واَحِد هللَ  ؾوؾَرْح بشفرِ ؛   .إكي 

 ُٞ ـَ افـوِر، وجَعَؾف ا ُر افثٚف : أن  َمـ صوَم رَمضوَن وؿوُه اهلُل افـوَر، وَأظتَؼف م

ـَ افـوِر، ؾَؼْد جوَء يف  ـٍ َحصٍغ م ٌِ جوبرٍ  شُمًـَد َأحدَ »يف حص ، أن   ِمـ َحدكي

ـو  ط هلِلَرشقَل ا ـَ افَّْٚرافهِّ : »ؿوَل: ؿوَل َرب  ّْضُد ِم ًَ ٚ اف ـي ِِبَ ، َيِْضلَِد ٌٜ «َُٔٚم ُجَّْ
(2)

. 

ًَ حقـاَم  ـُ بو ادؼوتُؾ، ؾلك ُع بِو وكَيتحص  واجلُـُي: هَل افدرُع احلَصقـُي اف تل كَيتدر 

ـَ افـوِر. ؽ م ًَ ـُ كػ  َتصقُم َُتصِّ

ـْ َصَٚم َيْقًمٚ ِر َشّضِِٔؾ ا»: ط هلِلوؿوَل أكيًضو رشقُل ا ـِ َبٚظَ  هلِلَم ُف َظ َٓ َد اهللُ َوْج

ٚ ًٍ ًَِغ َخِري «افَِّْٚر َشّْض
(3)

. 

ُؾ  بؾ إن  اهللَ  وٍر ويف ـؾِّ فقؾٍي، ؾقعتُؼ ِمـ ظٌوِده ِن ـؾِّ  يف ظَؾْقـو كَيتػض 

                                                           

(، ومًؾؿ: 45افٌخوري: ـتوب الكيامن، بوب صقم رمضون احتًوًبو مـ الكيامن، رؿؿ )أخرجف  (4)

(، 752ـتوب صالة ادًوؾركيـ وؿكهو، بوب افسؽقى يف ؿقوم رمضون وهق افساوكيح، رؿؿ )

 .مـ حدكيٌ أيب هركيرة 
 (.4/414أخرجف أحد ) (2)

(، 2512افٌخوري: ـتوب اجلفود وافًر، بوب ؾضؾ افصقم يف شٌقؾ اهلل، رؿؿ )أخرجف  (4)

(، مـ 4484/455ومًؾؿ: ـتوب افصقوم، بوب ؾضؾ افصقوم يف شٌقؾ اهلل دـ كيطقؼف، رؿؿ )

 .حدكيٌ أيب شعقد اخلدري 
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ؾِّ  هلِلإِنَّ »: ط هلِلَمـ كَيشوُء، ؿوَل رشقُل ا ُُ ، َوفِ ٍٜ َِ ْٔ ؾِّ َيْقٍم َوَف ـُ ـَ افَِّْٚر ِر  َٚء ِم ََ ُظَل

ٌٜ ُمِْضٍِِؿ ِر  ؾِّ َيْقٍم َدْظَقٌة ُمِْضَلَدَٚب ـُ  »
(1)

. 

: وفقَس َرٌء أؾضَؾ ِمـ هذا اخلِر وٓ أظظَؿ، وهَق افػقُز بوجَلـِي، ا ُر افرابعُ 

ْر بصقوِمَؽ واَحِد ا و افصوئُؿ وٓ َتتضج   صفرَ  بؾ َغَؽ  َأنْ   هلِلؾوؾَرْح أهي 

 ؾُصؿَتف. رمضونَ 

ن بعَؿٍؾ إذا هلِلَرشقَل ا كيو: ؾؼوَل  ط افـٌلِّ  إػ  ُأموميَ  َأبق جوءَ  ، َأخِزْ

ًُ اجلـَي. ؾؼوَل رشقُل ا ُف أَل َظْدَل َففُ »: ط هلِلظِؿْؾُتف دَخؾ َّٕ ْقِم، َؾِ٘ َْٔؽ بِٚفهَّ َِ َأْو  «َظ

«أَل ِمْثَؾ َففُ » َؿوَل:
(2)

. 

ٓ   ِمـف كيدخُؾ  ٓ بوًبو اجلـيِ  يف وجعَؾ اهلُل  فصوِئؿقَن وهَق بوُب ا إ

وِن، ُيََْٚدى »: ؿوَل  ط هلِلأن  َرشقَل ا  شُمقض ل الموِم موفٍؽ »ؾَؼْد جوَء يف  افركي 

ٚنِ  يَّ ـْ َبِٚب افرَّ َِٔٚم ُدِظَل ِم ـْ َأْهِؾ افهِّ َٚن ِم ـَ ـْ  «َوَم
(3)

. 

قَن َيْقَم »: طبؾ ؿوَل  ُّ
ِ ٚ ُٚن. َيْدُخُؾ ِمُْْف افهَّ يَّ ُٚل َفُف: افرَّ ََ  َبًٚبٚ ُي

ِٜ
إِنَّ ِر اََجَّْ

 َٔ َِ َُقُمقَن، أَل َيْدُخُؾ ِمُْْف اف َٔ قَن؟ َؾ ُّ
ِ ٚ ـَ افهَّ ُٚل: َأْي ََ ُهْؿ، ُي  أَل َيْدُخُؾ ِمُْْف َأَحٌد َؽْرُ

ِٜ َٚم

                                                           

وأخرجف ابـ أيب  .قد اخلدري أو أيب شع(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2/281أحد )أخرجف  (4)

(، مـ حدكيٌ أيب 5124(، وافطزان يف إوشط رؿؿ )482افدكقو يف حًـ افظـ بوهلل رؿؿ )

 .شعقد اخلدري 
(، وافـًوئل: ـتوب افصقوم، بوب ذـر آختالف ظذ حمؿد بـ أيب 8/288أحد )أخرجف  (2)

 (.2224 - 2222كيعؼقب يف حدكيٌ أيب أمومي، يف ؾضؾ افصوئؿ، رؿؿ )

افٌخوري: ـتوب افصقم، بوب افركيون فؾصوئؿغ، (، و12، رؿؿ 2/152أخرجف موفؽ يف ادقضل ) (4)

(، مـ 4227(، ومًؾؿ: ـتوب افزـوة، بوب مـ جع افصدؿي وأظامل افز، رؿؿ )4527رؿؿ )

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
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ْؿ َيْدُخْؾ ِمُْْف َأَحٌد  َِ ُِقا ُأْؽَِِؼ، َؾ ُهْؿ، َؾَِ٘ذا َدَخ «َأَحٌد َؽْرُ
(1)

. 

إِنَّ ِر »: ط هلِلا َرشقُل  ؿوَل  فؾصوِئؿَغ، ُؽرًؾو اجلـيِ  يف بؾ جَعَؾ اهلُل 

ـْ َأأَلَن  َ
َهٚ اهللُ دِ ـْ َطِٚهِرَهٚ، َأَظدَّ ٚ ِم َٓ ٚ، َوَبٚضُِْ َٓ

ِ ـْ َبٚضِْ  ُؽَرًؾٚ ُيَرى َطِٚهُرَهٚ ِم
ِٜ
اََجَّْ

َٔٚمٌ 
ِْٔؾ َوافَُّْٚس ِٕ َِّ ََٔٚم، َوَصذَّ بِٚف َٚم، َوَتَٚبَع افهِّ ًَ َؿ افىَّ ًَ اَلَم، َوَأْض َُ «اف

(2)
 . 

ن بعَؿٍؾ كُيدِخُؾـل هلِل، ؾؼوَل: كيو رشقَل اط وجوَء أظرايبٌّ إػ افـٌلِّ  ، َأخِزْ

َٚة »: طاجلـَي. ؿوَل  ـَ دِّي افزَّ َٗ ، َوُت َٜ ُلقَب ُْ اَلَة ادَ ًْٔئٚ، َوُتَُٔؿ افهَّ ُك بِِف َص ُّضُد اهللَ أَل ُتْؼِ ًْ َت

، َوَتُهقُم َرَمَوٚنَ  َٜ ُروَض ٍْ َٓ َأِزكيُد َظَذ «ادَ ، . َؿوَل: َواف ِذي َكْػِز بَِقِدِه   َهَذا. َؾَؾام  َوػ 

ِل   َُْْٔيْر إَِػ َهَذا» :طَؿوَل افـٌ  ِْ  َؾ
ِٜ
ـْ َأْهِؾ اََجَّْ ُه َأْن َيُْْيَر إَِػ َرُجٍؾ ِم ـْ ََسَّ «َم

(3)
. 

:  : أن  َمـ ختَؿ فف بصقوٍم دخَؾ اجلـَي، ؿوَل ُحذكيػيُ ا ُر ا ٚمُس 

َٚء َوْجِف »إػ َصدِري ؾًِؿْعُتف كيؼقُل:  طَأشـَْدت افـٌل   ٌَ ـْ َؿَٚل: أَل إَِفَف إأِلَّ اهللُ. اْبلِ َم

َٚء َوْجِف ا هلِلا ٌَ ـْ َصذَّ َصالًة اْبلِ ، َوَم َٜ ٚ َدَخَؾ اََجَّْ ،  هلِلُخلَِؿ َفُف ِِبَ َٜ ٚ َدَخَؾ اََجَّْ ُخلَِؿ َفُف ِِبَ

َٚء َوْجِف ا ٌَ ـْ َصَٚم َيْقًمٚ اْبلِ ٚ َدَخَؾ اََجَّْ  هلِلَوَم َٚء ُخلَِؿ َفُف ِِبَ ٌَ ٍٜ اْبلِ َق بَِهَدَؿ ـْ َتَهدَّ ، َوَم َٜ

َٜ  هلِلَوْجِف ا ٚ َدَخَؾ اََجَّْ «ُخلَِؿ َفُف ِِبَ
(4)

 . 

، وهَق َمؼوٌم ا ُر افِضٚدُس 
ِ
كيؼَغ وافشفداء دِّ : أن  افصوئَؿ كُيعد  يف ُجؾِي افصِّ

ـَ إجِر افقَء   .افَؽثرَ رؾقٌع َأظد  اهلُل فُف ِم

                                                           

: ـتوب افصقوم، (، ومًؾؿ4525افٌخوري: ـتوب افصقم، بوب افركيون فؾصوئؿغ، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ شفؾ بـ شعد 4482بوب ؾضؾ افصقوم، رؿؿ )
 .(، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص 2/474أحد )أخرجف  (2)
(، ومًؾؿ: ـتوب الكيامن، 4427افٌخوري: ـتوب افزـوة، بوب وجقب افزـوة، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .ـ حدكيٌ أيب هركيرة ، م(41بوب بقون الكيامن افذي كيدخؾ بف اجلـي، رؿؿ )
 (.8/424أخرجف أحد ) (1)
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ـِ ِحٌو»جوَء يف   ،هلِلا َرشقَل  كيو: ؾؼوَل  ط أن  رُجاًل جوَء إػ افـٌلِّ  شنَ َصحقح اب

ٓ   صِفْدُت  إِنْ  ٓ   إففَ  أ ًُ  ،هلِلا رشقُل  وأك ؽ اهلُل، إ ْق ًُ  اخلؿَس  افصَؾقاِت  وصؾ  كْي  وأد 

ًُ  افزـوَة، ـْ  وُؿْؿُتف رَمضونَ  وُصؿ َداءِ »: ؿوَل  َأكو؟ ؾِؿؿ  َٓ َغ َوافني
َِ ي دِّ ـَ افهِّ «ِم

(1)
. 

ل افؼؾَى ِمـ ُشؿقِم إحؼوِد، وَشقِِّئ افطٌوِع، واكُظْر فِضٚبعُ ا ُر ا : أك ف كُيصػِّ

ـُ أخالُؿُفؿ،  ، وََتً ـ  إػ حوِل افـوِس يف رمضوَن، ـقَػ َِتدُأ ُكػقُشفؿ وتطؿئ

ـَ  ل افؼؾقَب ِم ًٌو أك ف كُيصػِّ ا ظجق وَتًتؼقُؿ أفًـُتفؿ! وافًٌُى أن  يف ظؿقِم افصقوِم هًّ

، ؾَؼْد ؿوَل رشقُل اإحؼوِد وافض   ـِ ـْ »: ط هلِلغوئ ٍٚم ِم  َأيَّ
ِٜ ْزِ َوَ اَلَ  ِر افهَّ ْٓ َصْقُم َص

ْدرِ  ُٛ َوَحَر افهَّ ْهُر، وُيْذِه ٍر َصْقُم افدَّ ْٓ ؾِّ َص «ـُ
(2)

. 

. ، واحلًِد، وافِغؾِّ ـِ  ووحُر افصدِر: هَق مو ؾقِف صقائُى إحؼوِد، وافضغوئ

و افصوئُؿ، واَحِد  ًَ  ؾنن ،اهللَ ؾوشتٌِؼْ أهي  ـ ؽ َتَرى ـُ ًَ  ؾنن   صوئاًم  َكػ

ـِ  َأظَروقا ؿد ـثرةً  أظداًدا ُهـوكَ   يف َتؽقنَ  أن  اهللُ  وؾ َؼؽ ؾَؼدْ  افصقوِم، ظ

ٍْ  افصوِئؿَغ، ِظدادِ  َي،  هلِلا بحؿدِ  فًِوُكؽ ؾْؾَقْؾَف ـَ ، واشتِغؾ  هذِه إكيوَم ادٌور

و ــٌز   ظظقٌؿ.وحوؾِْظ ظذ هذِه اخلراِت، ؾنِن 

  

                                                           

 . ظؿرو بـ مرة اجلفـل، مـ حدكيٌ (4145رؿؿ )يف صحقحف ابـ حٌون أخرجف  (4)
(، مـ حدكيٌ أيب افعالء بـ افشخر، ظـ أظرايب شؿع 4871أخرجف افٌقفؼل يف افشعى رؿؿ ) (2)

(، مـ حدكيٌ أيب ذر 8/481رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ كيؼقفف. وأخرجف بـحقه أحد )

 .افغػوري 
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 (19) 

 هلِلَحكيكُة التَّوكُِّل على ا

     

 

ُؾ ظذ ا ـ   وَشٌقُؾ إَكؼقوء، وَؿْد أمَر اهلُل  هلِلافت ق
ِ
 هَق ِظٌودُة إَتؼقوء

: وؿوَل ، [85افػرؿون: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ِبو، ؾؼوَل: 

 .[247افشعراء: ] ﴾گ گ گ گ ڳ﴿

ُؾ هَق ِصدُق اظتاِمِد ا ـ  يف اشتِجالِب ادصوفِح، ودؾِع   هلِلفؼؾِى ظذ اوافتق

كقو وأِخرِة ـؾِّفو، وهَق افثِّؼُي باِم ظـَد ا ، وافقلُس َظام  يف َأكيِدي هلِلادضورِّ ِمـ أمقِر افد 

يف ـِتوبِف  افـوِس، وُهَق دفقٌؾ ظذ صحِي إشالِم افَعٌِد؛ إِْذ كَيؼقُل افرب  

 .[51كيقكس: ] ﴾ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿افَؽركيِؿ: 

ُؾ َظذ ا ـ  ەئ ﴿: ذٌط يف َتؼقِؼ إكيامِن افعٌِد، ؿوَل اهلُل  هلِلوافتق

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 .[24ادوئدة: ] ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

ـِ دِّ مـ اف هلِلوهَق ٓ كُيـويِف إخَذ بوَٕشٌوِب، ؾوفتقـُؾ ظذ ا ، وإخُذ كي

ـِ دِّ مـ افبوَٕشٌوِب   .كي

ِمذيِّ »يف  ؾَؼْد جوءَ  ٌِ أكسٍ  شُشــ افسِّ : جوَء رجٌؾ إػ افـٌلِّ ؿوَل   ِمـ َحدكي
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ُؾ؟ َؿوَل هلِلوكوؿُتف بَقِده، ؿوَل: كَيو َرُشقَل ا ط ـ  ُؾ، َأْو ُأْضؾُِؼَفو َوَأَتَق ـ  : ط، َأْظِؼُؾَفو َوَأَتَق

ْؾ » َـّ ٚ َوَتَق َٓ ِْ
َِ «اْظ

(1)
ـٌ وذٌع َذظَ  وذفَِؽ :  ، ف اهلُل ٕن  إخَذ بوفًٌِى ِدكي

َؾ أبًدا. ـ   وٓ كُيـويف افتق

ـِ ظٌوٍس  شَصحقح افٌخوريِّ »وجوَء يف  ـِ اب ـِ  َظ ؿوَل: ـوَن أهُؾ افَقؿ

َي شَلفقا افـوَس،  ؾقَن. ؾنِذا ؿِدمقا مؽ  ّـِ ـُ ادَتق دون، وكَيؼقفقَن: كح قن وٓ كَيتزو  ََيُج 

[427افٌؼرة: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: ؾَلكزَل اهلُل 
 (2)

. 

َة:ؿوَل مُ  ـُ ُؿر  ـُ اخلطوِب » عووكيُي ب ،  فِؼَل ُظؿُر ب ـِ كوًشو ِمـ أهِؾ افَقؿ

ُؾقَن. ؿوَل: َبْؾ أكُتُؿ  ّـِ ـُ اُدَتَق ـْ َأْكُتْؿ؟ ؿوفقا: َكح ُؾ اف ذي ادَُتقاـُِؾقنَ ؾؼوَل: َم ّـِ ، إك ام ادتق

ؾ ظذ ا ـ  ٌ ف يف إرِض، وكيتق (3)ش هلِلكُيؾؼل ح
. 

ـُ اخلطوِب  ِؾ َظذ َحؼقؼتِف، وأك ف ٓ اف   ظؿُر ب ـ  كُيـوؾقِف ذي ؾِفَؿ معـَك افتق

ٓ كَيؼُعْد أَحُدـؿ يف بقتِف َظـ ضَؾِى »إخُذ بوٕشٌوِب، واف ذي ؿوَل َمؼقفَتف افشفرَة: 

ًٌو وٓ ؾضيً  ْؿتؿ أن  افًامَء ٓ مُتطُر ذَه
شافرزِق، وكيؼقَل: افؾُفؿ  ارُزْؿـل. ؾَؼْد ظؾِ

(4)
. 

ـ  إخَذ 
ـُ وفؽِ ـَ بوٕشٌوِب ٓ كَيعـل افرـقَن إَفْقفو، وٓ آظتامَد ظَؾْقفو. ؾال كُير

ٓ  إػ ا ٓ  ظذ اهلِلإ ٌِّ هلِل، وٓ كُيعتؿُد إ ، ؾَؼْد جوَء ظـَد ُى إشٌوِب ، ؾفَق ُمً

                                                           

 (.2847أخرجف افسمذي: ـتوب صػي افؼقومي، رؿؿ ) (4)

، رؿؿ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ؿقل اهلل تعوػ: أخرجف افٌخوري: ـتوب احلٍ، بوب  (2)

(4824.) 

(، وافدكيـقري يف ادجوفًي وجقاهر افعؾؿ رؿؿ 42أخرجف ابـ أيب افدكقو يف افتقـؾ ظذ اهلل رؿؿ ) (4)

(4227.) 

 (.2/52إحقوء ظؾقم افدكيـ فؾغزال ) (1)
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ـِ َمًعقدٍ  ٌِ اب ـْ َأصَٚبْلُف َؾَٚؿٜ »ؿوَل:  ط هلِلأن  َرشقَل ا   َأيب داوَد ِمـ حدكي َم

َزلََ  ْٕ َٖ ٚ بَِٚؾ َزَلَ ْٕ ـْ َأ َْكهلِلٚ بِٚفَِّْٚس، ََلْ ُتَِضدَّ َؾَٚؿُلُف، َوَم
ٌِ «، َأْوَصَؽ اهللُ َفُف بِٚف

(1)
. 

َؾ ظذ ا ـ  ٓ  ؾؽقَػ كيؼقُل احلؼ  هلِلؾوٕخُذ بوفًٌِى ٓ كُيـويِف افتق  ، وإ

فو، ويف بَدِِنو: دِركيَؿ  ًِ ی ی ی ی جئ ﴿، وَؿْد وُعَػً يف َكػ

أن كُيًؼَط ظَؾْقفو افرضَى، أو  ؾَؾْق أراَد اهلُل  [28مركيؿ: ] ﴾حئ مئ ىئ يئ

َ إُمَي أن كُيقِجَد بَغ كيَدهْيو صـقَف افطعوِم؛ فػعَؾ  ـْ أراَد َأْن كُيريبِّ
، وفؽِ

ؾِفو ظؾقِف أن َتلخَذ بوٕشٌوِب. ـ   مَع تق

ِِّذذفِ  ـُ ـِ ِر اَُْمذذِر  َ ْْ ذذْؾ َظذذَذ افذذرَّ َـّ  َتَق
 

ًَْدزِ   ـْ ِر اف ْٛ  َوأَل َتْرَؽَّض َِ ـِ افىَّ  َيْقًمٚ َظ

 َأََلْ َتذذذذذَر َأنَّ اهللَ َؿذذذذذَٚل دَِذذذذذْرَيؿٍ 
 

  ْٛ َضذ َٚؿِط افري ِْٔؽ اَِجْذَع َيِضَّ ي إَِف  َوُهزِّ
 

هِ  ـْ َؽذذْرِ َهذذزِّ ِْٔذذِف ِمذذ  َوَفذذْق َصذذَٚء َأْن جَتْ
 

  ْٛ ٍء َفذُف َشذَّض ذؾي ََشْ ـُ ـْ 
َجَْْلُف َوَفُِ

(2) 
 

َؾ ظذ ا ـ  ؾِف طػِ  هلِلوَمـ تق ـ  َر بُلمقٍر َظظقؿٍي، وؾوَز بلمقٍر ظدكيدٍة ظذ حؼ  َتق

 َرأِشفو: 

ُل:  َؾ ظذ ااُمُر اُوَّ ّـِ ف، ؾنن  ادتق ًِ ُؼ افـَك يف كػ َمـصقٌر ظذ  هلِلأك ف َُيؼِّ

َؾً َظذ ا ـ  ، وادجتؿعوُت إذا َتق ، وادًَتَقى اجلامظلِّ ت،  هلِلادًتَقى افَػرديِّ ُكِكَ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ چ ﴿: ؾَؼْد ؿوَل اهلُل 
                                                           

، (4518(، وأبق داود: ـتوب افزـوة، بوب يف آشتعػوف، رؿؿ )4/127أحد )أخرجف  (4)

، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ (2425افسمذي: ـتوب افزهد، بوب مو جوء يف اهلؿ يف افدكقو، رؿؿ )و

 .مًعقد 
 (، ؽر مـًقب.425اكظر: ادًتطرف يف ـؾ ؾـ مًتظرف فَلبشقفل )ص:  (2)
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. َظالؿٌي ضردكيٌي بَغ [452لل ظؿران: ] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ِؾ. ـ   افـِك وََتؼقِؼ افتق

، اُمُر افثِٚح:  ّـِ ِؾ ِمـ َذِّ َصقوضِغ الكِس واجل ـ  ف بوفتق ًَ ـُ َكػ َؾ َُيصِّ ّـِ أن  ادتق

ۉ ې ې ې ې ى ﴿ؿوَل:  وافدفقُؾ َظذ ذفَؽ: أن  احلؼ  

 .[42ادجودفي: ] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئى ائ ائ 

ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿: وؿوَل 

 .[22 -25افـحؾ: ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

إَِذا َخَرج »: حدكيًثو كؼقُفف إِذا خَرْجـو ِمـ ُبققتِـو، ؿوَل  ط هلِلوَؿْد ظؾ َؿـو َرشقُل ا

ٚل: بِِْضؿ ا ََ ْٔلِِف ؾ ـْ ب ُٝ َظَذ اهلِلافًّضِد ِم ِْ َـّ َة إألَّ بِٚهلِل، تق َُقُل َفُف هلِل، َوأَل َحْقَل َوأَل ُؿقَّ . َت

َْٔىٍٚن:  َْٔىٌٚن فَِن َُقُل َص َٔٚضُِغ، َوَي ك َظُْْف افنَّ ، َوَتلََْحَّ َٝ َٝ َوُوِؿٔ ٔ
ٍِ ـُ َٝ َو : ُهِدي ُٜ َُ

اداََل ِ

َل َوُوِؿلَ  ٍِ ـُ َْٔػ َفَؽ بَِرُجٍؾ َؿْد ُهِدَي َو «ـَ
(1)
َؾ ظذ ا:  ـ  َض َأمَره إػ ، وؾق  هلِلٕك ف َتق

 . هلِلا

 : ُٞ َؾ َظذ ااَُمُر افثٚف ـ  زِق احلالِل افَقؾِر، ؿوَل اهلُل  هلِلَمـ َتق طِػَر بوفرِّ

 :﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 . [4 -2افطالق: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ٌِ ُظؿَر  ط هلِلوؿوَل رشقُل ا ـِ موَجفْ  يف َحدكي ْؿ فَ »: ظـَد اب ُُ َّٕ ْق َأ

                                                           

(، وافسمذي: 8228أبق داود: ـتوب إدب، بوب مو كيؼقل إذا خرج مـ بقتف، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .، مـ حدكيٌ أكس (4125ـتوب افدظقات، بوب مو كيؼقل إذا خرج مـ بقتف، رؿؿ )
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ُلْؿ َظَذ ا ِْ َـّ ٚ هلِلَتَق ًٕ ُدو َِخًَٚصٚ َوَتُرْوُح بَِىٚ ٌْ ، َت اَم َيْرُزُق افىَّْرَ ـَ ْؿ  ُُ ِِِف َفَرَزَؿ ـي «َحؼَّ َتَق
(1)
. 

ُل:   فِذا ؿوَل إو 

ُٝ ِر ِرْزِؿذل َظذَذ ا ِْ َـّ َِل هلِلَتَق  َخذٚفِ
 

ُٝ َأنَّ اهللَ أَل َصذذذؽَّ َراِزِؿذذذل  ْْذذذ ََ  َوَأْي

 

 

ذقُتِْلَومَ  ٍُ َْٔس َي ذ َِ ـْ ِرْزٍق َؾ  ٚ َيذُؽ ِمذ
 

َقاِمذِؼ   ًَ ذَٚن ِر َؿذِٚع افّضَِحذِٚر اف ـَ  َوَفْق 

 

 

ْوذذذِِفِ  ٍَ ًَيِذذذُٔؿ بِ ِْٖا بِذذذِف اهللُ اف َٔ  َشذذذ
 

 
 

َِِِّضذذُٚن بَِْذذٚضِِؼ  ـْ ِمِّْذذل اف ذذ ُُ  َوَفذذْق ََلْ َي
 

ُس َحِْض  ٍْ ُٛ افَّْ ٍء َتْذَه ل َأيِّ ََشْ
ٍِ  َرةً ذؾِ

 

زَّ   َؿ افذرَّ اُق ِرْزَق اَ اَل ِذِؼ َوَؿْد َؿِضَّ
(2) 

 

ُؾ َظذ ااُمُر افرابُع:  ّـِ ٌ ِي ا هلِلادتق  ڃ ﴿: ، ؾَؼْد ؿوَل اهلُل هلِلكيظػُر بؿح

 .[482لل ظؿران: ] ﴾ڃ ڃ چ چ

ٌ ؽ اهلُل،  ؾَغ ظَؾْقف َأح ّـِ ًَ ِمـ ادتق ـ ـُ ؾَفْؾ ُتركيُد َدفقاًل أظظَؿ ِمـ ذفَؽ؟ ؾنن 

 
ٍ
ٌ َؽ اهللُ ؾلي  َرء  كَيػقُتؽ!.ؾنذا أح

ُؾ َظذ ااَُمُر ا ٚمُس:  ّـِ بوجلـِي وهَل َثؿرٌة َظظقؿٌي،   هلِلكَيظػُر ادتق

ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿: بؾ ِهَل أظظُؿ افثامِر، ؿوَل اهلُل 

ڳ ڱ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 .[82 -85افعـؽٌقت: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں

َؾ ظذ ااُمُر افِضِٚدُس:  ّـِ ؾنذا ضَؾَى صقًئو وؿد  كَيظػُر بَؿطؾقبِف. هلِلأن  ادتق

َؾ ظَذ ا ـ   يف ََتؼقِؼف؛ طِػَر بِف.  هلِلَتق
                                                           

(، وابـ 2411(، وافسمذي: ـتوب افزهد، بوب يف افتقـؾ ظذ اهلل، رؿؿ )4/42أحد )أخرجف  (4)

 (.1451وجف: ـتوب افزهد، بوب افتقـؾ وافقؼغ، رؿؿ )م

 (.51دكيقان افشوؾعل )ص:  (2)
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ـُ افؼقِِّؿ  ـِتوبِف يف  ؿوَل اب ُؾف »: شَمدارِج افًوفؽغَ »يف  ـ  وَمـ صَدَق َتق

 كوَففُ  هلِلَظذ ا
ٍ
شيف ُحصقِل رء

 (1)
تل »ُثؿ ؿوَل: .  ـِ إشٌوِب اف  ُؾ ِمـ َأحً ـ  ؾوفت ق

شوكَيـدؾُع ِبو ادؽروهُ  ََيصُؾ ِبو ادطؾقُب 
 (2)

َؾ افعٌُد َظذ ا»ؿوَل:  وَؿد.  ـ   هلِلوَفْق َتق

ٌٍَؾ ِمـ َمؽوكِف، وـوَن َملمقًرا بنزافتِف َٕزاَففُ  ؾِف يف إزافِي ج ـ  شحؼ  َتق
 (3)

. 

ـَ افط   ، ؾؾام  أراَد طووِة َؿِدَم اددكيـَي َظذ افـٌلِّ ػَ وجوَء يف ُمًـَد أحَد أن  رُجاًل م

ًٍ وهَق ُُيوضُى هذا افرجَؾ، ؿوَل  طكَيـكَف َأصوَر  أن ِٝ »: إػ بق َٕ ٚ ـَ  ِٝ ْٔ ِرِ َهَذا افَّض

َٚ  َِْْلْل  ْٝ ِر َبٔلْٓ ـَ َغ، َوَتَر
ِّ ـَ ادُِْضِِ  ِم

ٍٜ
يَّ ْٝ ِر ََسِ اْمَرَأٌة، َوِهَل أَل َتَزاُل َمْقُجقَدٌة، َخَرَج

 ٚ َٓ َة َظًْْزا َوِصِٔهََٔل َٕٚ  -أي: ادغزَل -َظْؼَ ْٝ ـَ ًَ َِامَّ َرَج ، َؿَٚل: َؾ ْٝ ُٟ ِِبَٚ وَخَرج ْٝ َتِِْْض

ٚ َٓ ٚ َوَؾََدْت ِصِٔهََٔل َٓ
ِّ
َْ ـْ َؽ َدْت َظًْْزا ِم ََ َؾً ظذ ا: «َؾ ـ  و ؿد َتق يف ُخروِجفو  هلِلؾََلِن 

َؾً ظؾقِف. ؿوَل: ودخقهِلو، إذا ِبو ُتـوصُد اهلَل  ـ  ، » اف ذي َتق : َيٚ َربِّ ْٝ َٚف ََ َؾ

ََّٕؽ َؿْد  ُٝ ِر َشّضِِٔؽ  إِ َِِْٔف، َوإِحِّ َؿْد َخرج َظ َظ ٍَ ـْ َخَرَج ِر َشّضَِِِٔؽ َأْن ََتْ َ
َٝ دِ ْْ
ِّ َض

َٔلِل ُْٕنُدَك َظِْْزي َوِصِٔه ل َوِصِٔهَٔلِل، َوإِحِّ َأ
ِّ
ـْ َؽَْ ََْدُت َظًْْزا ِم ٍَ َؾ هَق  ٕن  : «ؾ ـ  افت ق

َ »هِلَذا افرجِؾ:  طؿوَل . هلِل، وصدُق اظتامِد افؼؾِى َظذ اهلِلافثؼُي باِم ظـَد ا ٚ ؾََْٚصَدْت َرِبَّ

ٚ َٓ ُِ ٚ َوِمْث َٓ َُٔل ٚ، َوِصِٔه َٓ ُِ ْٝ َؾَِ٘ذا َظُْْزَهٚ َوِمْث َِامَّ َأْصَّضَح َََْٚصَدِة، َؾ «َأَصدَّ ادُ
(4)
. 

ِؾ ظذ ا ـ  ـُ افتق ُؾ بودطؾقِب، حت ك َفْق ـوَن يف َكظِره هلِلإك ف ُحً ّـِ ، كَيظػُر ادتق

ُؾف ظذ اُمًتحقاًل صع ـ  ـَ تق َؼ مطؾقَبف. هلِلًٌو ظًًرا، إذا َحً  حؼ 
  

                                                           

 (.2/441مدارج افًوفؽغ ) (4)

 (.2/422مدارج افًوفؽغ ) (2)

 (.4/424مدارج افًوفؽغ ) (4)

 (.8/57أخرجف أحد ) (1)
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 (20) 

 حاُلها مَع الُكزآِى يف رَمضاَى

     

 

ف  هلِلافؼرلُن افَعظقُؿ حٌُؾ ا ـَ َؽ بِف رصَد وطِػَر وؾوَز، وَمـ تَر ًَ ـِ اشَتؿ اَدتُغ، َم

ٓ  اخلناُن، ؿوَل َرشقُل ا ٌ ونَ »يف  ـام جوءَ  ط هلِلؾؾقَس َثؿ  إ ـِ ِح إِحِّ »: شَصحقح اب

ْؿ ـَِلَٚب ا ُُ َٚن َظَذ هلِل، ُهَق َحّْضُؾ اهلِلَتِٚرٌك ؾِٔ ـَ ُف  ـَ ـْ َتَر َٚن َظَذ اُلَدى، َوَم ـَ ُف  ًَ َّض ـِ اتَّ ، َم

 ِٜ اَلَف «افوَّ
(1)

. 

ٺ ٺ ٺ ﴿: ؾوفؼرلُن افَعظقُؿ ـتوُب ِهداكيٍي، ـام ؿوَل احلؼ  

 ﴾ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[2الهاء: ]

ـَ افظؾامِت، ـام ؿوَل احلؼ   ٌَف ِم چ ﴿: وهَق ـِتوُب كقٍر ُيرُج صوِح

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ک گ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ

 .[45 -48ادوئدة: ] ﴾ ڳ گ گ گ ڳ

 فِعؾِؾ افـػقِس وإبداِن، ؿوَل احلؼ  
ٍ
ـِتوُب صػوء ڍ ﴿: وهَق 

                                                           

(، 5442ؿ )(، وافـًوئل يف افًــ افؽزى رؿ42724أخرجف ابـ أيب صقٌي يف ادصـػ رؿؿ ) (4)

 .(، مـ حدكيٌ زكيد بـ أرؿؿ 424وابـ حٌون يف صحقحف رؿؿ )
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 ﴾ک ڑ ک ک ژ ڑ ڎ ڈ ڈ ژ ڍ ڌ ڌ ڎ

 .[87كيقكس: ]

ٌِ َظـفو، ؾؾقَس  ف يف افٌح ًَ ْكقو وأخرِة، وأجفَد كػ ؾَؿـ َأراَد افًعودَة يف افد 

ٓ  افؼرلُن، ؿوَل احلؼ    ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿: َثؿ إ

كقو  ، َأكزَفف اهلُل [2 -4ضف: ] فتًعَد، ؾَؿـ أَخَذ بذا ادـَزِل حوَز َشعودَة افد 

 وأخرِة.

 إن  »: ، وهَق دفقٌؾ فدواِئـو وداِئـو، ؿوَل َؿتودُة وافؼرلُن افَعظقُؿ ؾقِف بقونٌ 

و ودواِئُؽؿ، داِئؽؿ َظذ كَيدف ؽؿ افؼرلنَ  َهذا و ؾُذكقُبؽؿ، داُؤـؿ أم   َدواُؤـؿ وأم 

شتِغػورُ ؾوٓش
 (1)

. 

صفَر رَمضوَن فُقـزَل هذا افؼرلَن افؽركيَؿ، ُأكزَل جؾًي  وؿِد اختوَر اهلُل 

 افد  
ِ
 َفقول ِمـ فقؾيٍ  يف ط هلِلْكقو، وُأكزَل أوَل مو ُأكزَل َظذ رشقِل اواحدًة إػ افًامء

 كَيتعٌُد، وؿد بؾَغ إربعَغ  ط وَرشقُفـو رمضوَن،
ٍ
ٌْ  ظوًموُهـوَك يف ؽوِر ِحراء ومل كُيٌَع

 كَيـزُل ظذ أمِغ إرِض وكَيؼقُل فُف: اؿَرْأ. ؿوَل: 
ِ
ٚ »بعُد، ؾنذا بلمِغ افًامء َٕ َمٚ َأ

ِٚرئٍ  ََ ِٚرئٍ »ؿوَل: اؿَرْأ. ؿوَل: ، «بِ ََ ٚ بِ َٕ ِٚرئٍ »، ؿوَل: اؿَرْأ. ؿوَل: «َمٚ َأ ََ ٚ بِ َٕ ، ؿوَل: «َمٚ َأ

[4 -4افعؾؼ: ] ﴾ڈ ڈ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿
 (2)

. 

ًْ بداكيُي تـزكيِؾ افُؼرلِن يف صفِر رَمضوَن رشوفًي َفـو؛ فـَعتـَل بوفؼرلِن يف  ؾؽوَك

                                                           

 (.5718أخرجف افٌقفؼل يف افشعى رؿؿ ) (4)

أخرجف افٌخوري: ـتوب بدء افقحل، بوب ـقػ ـون بدء افقحل إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  (2)

هلل ظؾقف وشؾؿ، (، ومًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب بدء افقحل إػ رشقل اهلل صذ ا4وشؾؿ، رؿؿ )

 .(، مـ حدكيٌ ظوئشي 452رؿؿ )
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 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿قُل: ؼكي ـقَػ ٓ واهلُل ؛ َصفِر رمضونَ 

 .[4افدخون: ] ﴾ٺ ٺ

 .[4افؼدر: ] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: وكيؼقُل 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڳ﴿: وكيؼقُل 

 .[458افٌؼرة: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ

َفً ؾقِف افصحُػ؛ صحُػ إبراهقَؿ  وصفُر رَمضوَن هَق افشفُر اف ذي َتـز 

، ،وافزبقرُ  والكجقُؾ، وافتقراُة. 

ٌِ واثِؾيَ ـام ج ط هلِلؿوَل َرشقُل ا ْٝ »:  وَء ظـَد افطَزانِّ ِمـ حدكي ِزَف ْٕ ُأ

ـْ  ٍّٝ َمَوْغَ ِم  افلَّْقَراُة فِِِض
ِٝ ِزَف ْٕ ِر َرَمَوَٚن، َوُأ ْٓ ـْ َص  ِم

ٍٜ َِ ْٔ ل َف ُصُحُػ إِْبَراِهَٔؿ َأوَّ

ُبق ِزَل افزَّ ْٕ ـْ َرَمَوَٚن، َوُأ ْٝ ِم َة َمَو َثاَلَث َظْؼَ
ِدُٔؾ فِ ْٕ ِزَل اإِل ْٕ ُر فَِثامِح َرَمَوَٚن، َوُأ

ـْ َرَمَوٚنَ  ْٝ ِم َِ ـَ َخ ي َْرَبٍع َوِظْؼِ
ُِ ْرآُن  َُ ِزَل اف ْٕ ـْ َرَمَوَٚن، َوُأ ْٝ ِم َِ َة َخ «َظْؼَ

(1)
. 

ـَ أَن  ورمضوُن كُيؿقُِّزه افصقومُ  ؽ ِم
وافؼرلُن، ؾَتؿق ْز يف رمضوَن واجَعْؾ يف كق تِ

َُٔٚم »: ط هلِلأن َتتؿق َز يف رمضوَن بِصقوٍم وؿراءٍة فؾؼرلِن، ؾَؼْد ؿوَل رشقُل ا افهِّ

َٚم  ًَ ُلُف افىَّ ًْ َُٔٚم: َأْي َربِّ َمَْ َُقُل افهِّ ، َي
ِٜ ََٔٚم
َِ ّْضِد َيْقَم اف ًَ ِْ

ِٚن فِ ًَ ٍَ ْرآُن َيْن َُ َواف

ِْل ؾِِٔف، وَ  ًْ ٍِّ ِْٔؾ َؾَن َِّ ُلُف افَّْْقَم بِٚف ًْ ْرآُن: َمَْ َُ َُقُل اف ِْل ؾِِٔف. َوَي ًْ ٍِّ ِٚر َؾَن َٓ َقاِت بِٚفَّْ َٓ افنَّ

ٚنِ  ًَ ٍَّ َُٔن «َؾ
(2)

. 

ًٌْ صػحوِت ادوِِض، وكَظْرت إػ شرِة افًؾِػ افصوفِح، ـقَػ ـوكقا  ؾنذا ؿؾ 

                                                           

 (.458، رؿؿ 22/78(، وافطزان يف ادعجؿ افؽٌر )1/427أخرجف أحد ) (4)

 .(، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص 2/471أخرجف أحد ) (2)
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 يف رَمضوَن؟ يف رَمضوَن؟ وـقَػ ـوَكً ِظـوكيُتفؿ بوفؼرلنِ 

إذا دخَؾ رَمضوَن، ؿوَل: إك ام هَق ِؿراءُة ُؿرلٍن، وإضعوُم  ؾفذا افزهري  

عومٍ ضَ 
(1)

. 

 وأؿٌَؾ  افعٌوداِت، جقعَ  تَركَ  رمضونُ  دخَؾ  إذا وهذا ُشػقوُن افث قري  

افؼرلنِ  ِؿراءةِ  ظذ
(2)

. 

ُد، حمؿُد ب ، افػؼقُف ادًد  ،  ـُ إدركيَس افشوؾعل  وهذا افعومِلُ اجلَؾقُؾ اُدريبِّ

ـُ ُشؾقامنَ  ـُ إدركيَس افشوؾعل  إذا »، كَيؼقُل: َُيدُث ظـُف افربقُع ب ـوَن حُمؿُد ب

شدخَؾ رَمضوُن ختَؿ ِشتَِّغ ختؿًي، َختؿًي يف افؾقِؾ، وختؿًي يف افـفورِ 
 (3)

. 

إذا » :أك ف َظـْف ؿقَؾ  ؛ إِذْ وؿٌَؾف أشتوُذه ومعؾُؿف، إموُم داِر اهلجرِة، موفٌؽ 

ٌِ وُموفًِي أهِؾ افعؾِؿ، وأؿٌَؾ َظذ تاِلوِة افؼرلِن  ـَ احلدكي دخَؾ رَمضوُن ؾر  موفٌؽ ِم

ـَ ادصحِػ  شِم
 (4)

. 

ُيتُؿ أحُدهؿ يف افؾقِؾ ختؿًي، ويف افـفوِر َختؿًي، واخلتؿُي افقاحدُة َتلخُذ ِمـ 

ـَ  ًٌو ِمـ ِظؼكي شوظًي كَيؼَرُؤون  ؿورِئفو ِمـ َثامِن إػ ظِؼ شوظوٍت. أي: كَيؼضقن ؿركي

ٓ  هذِه افًوظوُت إربُع. ك هلؿ إ  افؼرلَن، وٓ كَيتٌؼ 

ام ؿوَل ذفَؽ ادًؽُغ: أوفئَؽ  ـَ . ظؿٌؾ  ، أو فقَس ِظـَدهؿقنَ ؽُ ؾورِ ؾال تُؼْؾ 

                                                           

 (.444 -5/442أخرجف ابـ ظٌد افز يف افتؿفقد ) (4)

 .(474فطوئػ ادعورف ٓبـ رجى )ص:  (2)

(، 2/122(، واخلطقى افٌغدادي يف توركيخ بغداد )2/441أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقي ) (4)

 (.252 -4/272وافٌقفؼل يف مـوؿى افشوؾعل )

 (.474فطوئػ ادعورف ٓبـ رجى )ص:  (1)
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! ؾامذا كؼقُل ظؿٌؾ  فقَس ِظـَدهؿ ؾوِرؽونِ افشوؾعل  وموفٌؽ وهِؾ  !هلِلأؿقُل: ُشٌحوَن ا

ـُ  ؿ ظَرؾقا ِمـ كح قا ؟! إِن  ـَ ُتمخُذ احلًـوُت، وـقَػ ُتًتثؿُر إوؿوُت، ؾوهَتؿ  أكي

 .، أظظِؿ ـتوٍب؛ ٕك ف ََيتقي ـالَم اخلوفِؼ هلِلبؽتوِب ا

ـَ إجِر  ؿ كَيعَؾؿقن حؼقؼَي افؼرلِن، ومو ؾقِف ِم قا بذا آهتامِم؛ ِٕن  ؿ اهَتؿ  إِن 

ؾعِي وافتؼدكيِر، وكَيعَؾؿقن ـَ افرِّ  -ـام مر  -أن  افُؼرلَن َمـ أَخَذ بِف  وافثقاِب، ومو ؾقِف م

ـَ طؾامِت احلقوِة، ومو ؾقفو ِمـ ُمـغِّصوٍت  ف ِم ًَ ـَ كػ  .حص 

 ﴾ڍ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: ؿوَل احلؼ  

ُه اهلُل ؛ [48ادوئدة: ]  .كقًرا ؾًام 

 ڑ ک ک ک﴿يف ِِنوكيِي أكيِي:  وؿوَل 

 .[45ادوئدة: ] ﴾ک

، َأْوِصـل. ؾؼوَل هلِلوؿوَل: كيو َرشقَل ا ط إػ افـٌلِّ  وَؿْد جوَء أبق ذرٍّ 

ََْقى ا»: ط هلِلرشقُل ا َْٔؽ »، ِزْدن. ؿوَل: هلِل، ؿوَل: كيو َرشقَل ا«هلِلُأوِصَٔؽ بَِل َِ َظ

اَمءِ  ُٕقٌر َفَؽ ِر اَُْرِض، َوُذْخٌر َفَؽ ِر افِضَّ ُف  َّٕ ْرآِن، َؾِ٘ َُ «بِلاَِلَوِة اف
(1)

. 

ٌء دِو يف َهذِه افصدوِر ِمـ َأوهوٍم وُشؿقٍم وكَيعَؾؿقن أن  افُؼرلَن ؾقف صػو

، ؿوَل اهلُل  الهاء: ] ﴾ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: وَمضورٍّ

52] . 

ْر دظوَء افـٌلِّ   ، ؾؼوَل:  طوَتدب   اف ذي كيزكيُؾ اهلؿ 
ِ
َؾ »حقـاَم َدظو بوفدظوء ًَ َأْن جَتْ

                                                           

 (.454رؿؿ )يف صحقحف ابـ حٌون أخرجف  (4)
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ُٕقَر َصْدِري، َوَجاَلَء ُحْزِح، ّضِل، َو ِْ ْرآَن َربَِٔع َؿ َُ «َوَذَهَٚب َُهِّل اف
(1)

. 

َر صدُرك، واكجَذ  ٌُؽ ُكقِّ َع ؿؾ إن  افؼرلَن َيعُؾ ِمـ ؿؾٌَِؽ ربقًعو، ؾنذا ُربِّ

 ُحزُكؽ، وذهَى مَه ؽ.

ْغ  ٌَف، ؾوظِؼِد افـقَي أن جَتعَؾ بقـَؽ وبَغ افؼرلِن ُصحًٌي، وؾرِّ وافؼرلُن كَيرؾُع صوِح

غَ  ـُ أن ُتػرِّ تل كُيؿؽ ـَ افشقاؽِؾ اف  ؽ ِم ًَ ؽ ِمـفو، ؾنن  فَؽ يف ذفَؽ ِرؾعًي  كػ ًَ كػ

كقو ويف أِخرِة، ؾَؼْد جوَء يف  كقو وحًُى، بؾ ُترؾُع يف افد  وتؼدكيًرا، فقَس يف افد 

ٌِ ُظؿَر  شَصحقح ُمًؾؿٍ » إِنَّ اهلَل َيْرَؾُع »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ِمـ َحدكي

ـَ  َذا افَُِلِٚب َأْؿَقاًمٚ، َوَيَوُع بِِف آَخِري «ِِبَ
(2)

 . 

و أخرُة ؾَلمُرهو لخُر، ؾَؼْد  ْكقو، أم  َؽ بف ارتػَع ِذـُره وصلُكف يف افد  ًَ ـِ اشَتؿ ؾَؿ

ٌِ ظٌِد ا ـِ َظؿٍرو هلِلجوَء يف حدكي  هلِلأن  َرشقَل ا شُشــف»ظـَد َأيب داوَد يف   ب

ْْ »ؿوَل:  ط ـُ اَم  ـَ ْؾ،  ْرآِن: اْؿَرْأ َواْرَتِؼ َوَرتِّ َُ ِٛ اف ُٚل فَِهِٚح ََ َٔٚ، َؾِ٘نَّ ُي ْٕ ُؾ ِر افدي َٝ ُتَرتِّ

َرُؤَهٚ َْ ٍٜ َت «َمِْْزَفَؽ ِظَْْد آِخِر آَي
(3)

 . 

ْر أن  هلِلوحقـاَم َأذـُر هذه افـامذَج ِمـ ِظـوكيِي شؾِػ إمِي بؽِتوِب ا ، ٓ َتتصق 

يف هذِه افصَقَر حَمصقرٌة يف ذفَؽ افزموِن ؾَؼْط، بؾ كَيعقُش مَعـو افققَم يف ُُمتؿعوتِـو، و

 زموكِـو َمـ َُيتُؿ افؼرلَن يف ـؾِّ كيقٍم َختؿًي.

                                                           

 .( ، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ مًعقد 4/424أحد )أخرجف  (4)
مًؾؿ: ـتوب صالة ادًوؾركيـ وؿكهو، بوب ؾضؾ مـ كيؼقم بوفؼرلن وكيعؾؿف، رؿؿ خرجف أ (2)

(547.) 

(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب اشتحٌوب افستقؾ يف افؼراءة، رؿؿ 2/422أحد )أخرجف  (4)

 .(2241(، وافسمذي: ـتوب ؾضوئؾ افؼرلن، رؿؿ )4151)
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ـٍ مَه، بؾ  ُث َظـ زم ْر أك ـل َأَتد  كَيزاُل كَيعقُش مَعـو خقوُر افـوِس  موؾال َتتصق 

ـَ ظَرؾقا ـقَػ كَيًتثِؿرون أوؿوَِتؿ.  اف ذكي

لِن فذا َوصق تل فَؽ أن ُتعد  فرَمضوَن ُظدَتف، وأظظُؿ مو كُيًتَعد  فف ؿراءُة افؼر

ـُ ظـُف ِمـ ُمًوَبؼوٍت؛ يف  ـَ أَن، واظَؾْؿ أن  مو كُيعَؾ بعَد افصقوِم، ؾـظِّْؿ جدَوَفؽ ِم

رِة افؼدِم، أِو افُؽرِة افطوِئرِة، أو ؽِرمهو؛ ٓ جُتِدي فَؽ كػًعو، وفقَس َهذا َوؿَتفو  ـُ

، إك ام وؿُتفو ؿد كيؽقُن 
ًٍ ًْ فقول رمضوَن ادٌورـُي هلو بَقؿ ًَ و أَن، وفق ؽَر ذفَؽ، أم 

ًٌ ظزكيٌز.  ًُ ؾفَق وؿ  هذا افقؿ

ؾنِذا أَخَذْت َوطقػُتؽ ِمـَؽ ثامَن شوظوٍت، وِصؾُتؽ ٕؿوِربِؽ وأحٌوبِؽ 

ـَ أَن  ؽ ِم ًَ ْغ كػ لن بوَأرحوِمؽ شوظوٍت، ؾوجَعْؾ فؾؼرلِن أكيًضو شوظوٍت، وؾرِّ

ؽ ظفًدا أن َتؽقَن فَؽ َخ  ًِ ، وَتلخَذ ظذ كػ ًٓ َن فَؽ َجدو تامٌت يف رمضوَن، وٓ ُتدوِّ

ـْ ـذاَك اف ذي كَيـشُط بعَد خطٌٍي كيًؿُعفو، أو مقظظٍي تصُؾ إفقِف، ؾَقؼرُأ يف كيقِمف  تُؽ

، وكَيـؼيَض رمضوُن ومل  ٌُ هذا افـشوُط أن كَيػُسَ ، ُثؿ مو كَيؾٌ
ٍ
ِل َخًَي، أو شتَي أجزاء إو 

يِف أِخرِة َن شَقلت فَؽ َصػقًعو َُيتِْؿ َختؿًي واحدًة. بؾ َوْع بَغ َظقـَْقؽ أن  َهذا افؼرل

ْكقو. ـًْ ُصحٌَتف يف افد  ًَ  إذا َأح
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 (21) 

 ؟كيَف تثكِِّل ِميشاَنَك

     

 

ـَ  ِؾ ِم ـَ افـوِس يف صفِر رمضوَن َظذ َتػقِػ َأوزاِِنؿ بوفتؼؾ  درَج ـثٌر ِم

ـَ افركيووِي، ودرَج لَخر ون ؽُرهؿ ظذ َتثؼقِؾ افطعوِم وافؼاِب، ومُمورشِي أكقاٍع ِم

ـْ بوحلًـوِت وؾِعِؾ 
َأوزاِِنؿ، ورَأْوا يف رَمضوَن ُؾرصًي َظظقؿًي فَتثؼقِؾ َأوزاِِنؿ، وفؽِ

 افصوحلوِت.

: ؾوفعٌُد إك ام كيرجُح وكَيـجق كيقَم افؼقومِي إذا ثُؼَؾ مقزاُكف، ؿوَل اهلُل 

ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 .[17إكٌقوء: ] ﴾ڇ ڇ ڃ چ چچ چ ڇ

 ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: وؿوَل 

ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ

 . [2 -5إظراف: ] ﴾ے

وِم ُظؿِره وفقوفِقِف، َبْؾ كَيًتػقُد ِمـ أكػوِشف  ؾوفعوؿُؾ وافراصُد َمـ كَيًتػقُد ِمـ أكي 

ـوتِف. ًَ ؛ فُقثِؼَؾ بو ِمقزاَن ح  هذِه اف تل َتراد 

 ذفَؽ، حت ك إك ف ـوَن يف ـؾِّ فقؾٍي ـوَن َحركيًصو ؽوكيَي احِلرِص ظذ طوافـٌل  

، كَيؼقُل: 
ِ
ْؾ »كَيدظق ِبذا افدظوء َِّ َْٔىِٚح، َوُؾؽَّ ِرَهِٚح، َوَ   َص

ْٖ ْر  ِي، َواْخَِض ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ افِ
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َِّْديِّ اَُْظَذ  ِِْْل ِر اف ًَ «ِمَٔزاِح، َواْج
(1)

َؾ مقزاُكف.طؾغوكيٌي وهدٌف ظـَد افـٌلِّ ؛   ، َأْن كُيثؼ 

ًِّ  ط هلِلو متؼوربٌي، ـام َأخَزَ رشقُل اوَأظامُرك ٌعَغ، وؿؾقٌؾ َمـ بَغ اف  ً تَغ واف

وُز ذفَؽ، وافعوؿُؾ َمـ كَيعرُف ـقَػ كَيًتثؿُر افُػرَص، ؾَقت ِجُف إػ افعٌوداِت اف تل وُي 

 حًـوُِتو أـثُر، وكَيـشُط يف إوؿوِت اف تل َتؽقُن ؾقفو احلًـوُت أـثَر.

ُر بًَض ا ـُ ََٕؽ: وُهْٚ أذ ُؾ مٔزا َِّ ِٜ ر ََتَِٔؼ جقاِب ـَٔػ ُتث  ُمثِ

ُل  ـُ اخلؾِؼ، ؾَؼْد جوَء يف افّضُٚب اُوَّ ِمذيِّ »: ُحً ٌِ ُأم  شُشــ افسِّ ِمـ َحدكي

 
ِ
 َُتدُث َظـ َزوِجفو أيب افدرداء

ِ
: ؿوَل َرشقُل ا افدرداء ًْ َمٚ »: ط هلِل، ؿوَف

ـِ َيْقَم ا ِم ْٗ ُؾ ِر ِمَٔزاِن ادُ ََ ٌء َأْ  ـٍ ََشْ ٍؼ َحَِض ُِ ـْ ُخ  ِم
ِٜ ََٔٚم
َِ «ف

(2)
، زاَد يف رواكيٍي أكيًضو ظـَد 

، ؿوَل:  مذيِّ ْقِم »افسِّ ِٛ افهَّ َٜ َصِٚح ُغ بِِف َدَرَج ُِ َّْٔض ِؼ َف ُِ ـِ اُ  َٛ ُحِْض َوإِنَّ َصِٚح

اَلةِ  «َوافهَّ
(3)

. 

ـَ أخالُؿف معَ  ًُ  ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كَيؿَُل ِمقزاَن َحًـوتِف ِمـ َهذا افٌوِب، أن ََت

 افؼركيِى وافٌعقِد، أموَم افـوِس وبُؿػرِده.
ـْ يف هذا افٌوِب أبقاٌب اشتِثامُرهو افّضَٚب افثٚح

: افصالُة، وهَل بوٌب واشٌع، فؽِ

ـوُت ؾقفو أـثُر، وأذـُر بعَض إمثؾِي:  ًَ  َأْوػ ِمـ ؽِرهو، ؾوحل
ُل  ـِ موَجْف،  : افصالُة يف احلَرمِغ افؼكيػِغ َتتؾُػ، ؾَؼْد جوءَ ادثُٚل اُوَّ ظـَد اب

                                                           

(، وافطزان يف مًـد 8281، رؿؿ )ول ظـد افـقممو كيؼأخرجف أبق داود: ـتوب إدب، بوب  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب إزهر إكامري 148افشومقغ رؿؿ )
(، وافسمذي: ـتوب افز 1722أبق داود: ـتوب إدب، بوب يف حًـ اخلؾؼ، رؿؿ )أخرجف  (2)

 (.2222وافصؾي، بوب مو جوء يف حًـ اخلؾؼ، رؿؿ )

 (.2224ي، بوب مو جوء يف حًـ اخلؾؼ، رؿؿ )افسمذي: ـتوب افز وافصؾأخرجف  (4)
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ٌِ جوبٍر  ـْ »ؿوَل:  ط هلِلا َرشقَل  أن   ِمـ َحدكي َصاَلٌة ِر َمِْضِدِدي َأْؾَوُؾ ِم

 ِٜ ـْ ِمَٚ  َأْفِػ َصاَلٍة ؾِٔاَم ِشَقاُه إأِلَّ ادَِْضِدَد احَلَراَم، َوَصاَلٌة ِر ادَِْضِدِد احَلَراِم َأْؾَوُؾ ِم

«َأْفِػ َصاَلٍة ؾِٔاَم ِشَقاهُ 
(1)

. 

ْر هذا الكًوَن اف ذي كُيصعِّ يف َمدكيـتِف ويف َحقِّف، ؾتَ  ُتعوِدهُلو  واحدةٌ  ةٌ َصالوصق 

ـَ كَيذَهٌقن إػ افعؿرِة، أِو  ُر اف ذكي ّـِ صالٌة يف ادًجِد احلراِم بِؿئِي أفِػ صالٍة، فذا ُأذ

ًَ يف ادًجِد  ؽ، ؾنذا ــ
ًِ ْت ظذ كػ ، ٓ ُتػقِّ ٍِّ ون افُعدَة فؾح ـَ كُيِعد  احلراِم اف ذكي

ـَ افًـقاِت حت ك  ْؿ َكحتوُج ِم ـَ ـَ افرـعوِت، ؾٌُؽؾِّ رـعٍي ِمئُي أفِػ َرـعٍي،  ْر ِم
ؾَلـثِ

َ مئَي أفِػ رـعٍي، ُتمدِّهيو يف دؿقؼٍي أو َدؿقؼَتِغ.  ُكصعِّ

: صالُة اجلامظِي َتتؾُػ َظـ َصالِة افػرِد، ؾَفذا الكًوُن اف ذي ادثُٚل افثٚح

ِمـ  شُمقض ل الموِم موفٍؽ »تتؾُػ َصالُتف إذا صذ  يف جوظٍي، جوَء يف  كُيصعِّ ُمـػرًدا،

ـِ ُظؿرَ  ٌِ اب ـْ َصاَلِة »ؿوَل:  ط هلِل، أن  رشقَل ا َحدكي  َأؾَوُؾ ِم
ِٜ َصاَلُة اََجاَمَظ

 ًٜ ـَ َدَرَج ي ذِّ بَِِضّْضٍع َوِظْؼِ ٍَ «اف
(2)

. 

ْركو إكًوًكو كُيصعِّ شـًي ـوِمؾًي بُؿػرِده ، ولخَر كُيصعِّ َشـًي ـوِمؾًي يف ؾؾق َتصق 

ـَ َشـًي.  جوظٍي، ؾفذا أؾضُؾ ِمـف بًٌٍع وظؼكي

                                                           

مو جوء يف ؾضؾ افصالة يف (، وابـ موجف: ـتوب إؿومي افصالة، بوب 4/414أخرجف أحد ) (4)

 (.4125، رؿؿ )ادًجد احلرام

افٌخوري: ـتوب إذان، بوب ؾضؾ صالة (، و4، رؿؿ 4/422أخرجف موفؽ يف ادقضل ) (2)

ب ادًوجد ومقاوع افصالة، بوب ؾضؾ صالة اجلامظي، (، ومًؾؿ: ـتو518اجلامظي، رؿؿ )

 (.582رؿؿ )
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ـوِت، َهؾ َتعَؾُؿ أن  اف ذي كُيصعِّ يف  ًَ ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كَيًتثِؿُر هذِه احل

ـَ إجِر؟ ؿ أظد  اهلُل فُف م ـَ  ادًجِد ادؽتقبَي 

ٌِ َأيب ُأموم شُشــ َأيب داودَ »جوَء يف   ط هلِلأن  َرشقَل ا َي ِمـ َحدكي

َْٖجِر احَلٚجِّ اُدْحِرمِ »ؿوَل:  ـَ َْٖجُرُه  ، َؾ
ٍٜ ُلقَب ُْ ًرا إَِػ َصاَلٍة َم ِّٓ ْٔلِِف ُمَلَى ـْ َب ـْ َخَرَج ِم «َم

(1)
. 

ـَ احلًـوِت، إذا جوَء إػ  ْؿ َيؿُع الكًوُن ِم ـَ ويف كيقِم اجلؿعِي، َهْؾ َتدري 

 اجلؿعِي بآداِبو؟

ِٜ َواْؽَلَِضَؾ »: ط هلِلؿوَل َرشقُل ا ًَ ُّ َؾ َيْقَم اَُج ـْ َؽِضَّ ُل، «َم ، َهذا إدُب إو 

رَ » َُ َر َواْبَل َُّ ًرا، «ُ ؿَّ َب ؾِّ »، أي: جوَء ُمٌؽِّ ُُ َٚن َفُف بِ ـَ ُغ،  ِْ َع َوََلْ َي َّ ـَ اإِلَمِٚم، َؾْٚشَل ٚ ِم َٕ َوَد

ٚ َٓ َِٔٚم ٚ َوِؿ َٓ َِٔٚم  َأْجُر ِص
ٍٜ
ُؾ َشَْ َّ «ُخْىَقٍة َظ

(2)
 ًَتقي ِمقزاُن َهذا وذاَك.ؾال كيَ  

 ُٞ ـَ ادًوئِؾ افقُء افؽثُر، افّضُٚب افثٚف : افصدؿوُت، وهَق أكيًضو بوٌب ـٌٌر، وؾقِف ِم

ـُ بَصدِده، ؿوَل َرشقُل ا ـْ َأذـُر واِحدًة َتتـوشُى مَع هذا احلوِل اف ذي َكح : ط هلِلوفِؽ

َٚن َفُف ِمْثُؾ َأْجِرهِ » ـَ ـْ َؾىََّر َصٚ ِاًم  «َم
(3)

. 

                                                           

(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب مو جوء يف ؾضؾ ادق إػ افصالة، رؿؿ 8/255أحد )أخرجف  (4)

(885). 

(، 418(، وأبق داود: ـتوب افطفورة، بوب يف افغًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )1/2أحد )أخرجف  (2)

(، وافـًوئل: 125ي، بوب مو جوء يف ؾضؾ افغًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )وافسمذي: ـتوب اجلؿع

(، وابـ موجف: ـتوب إؿومي افصالة، 4454ـتوب اجلؿعي، بوب ؾضؾ ؽًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )

 .، مـ حدكيٌ أوس بـ أوس افثؼػل (4257بوب مو جوء يف افغًؾ كيقم اجلؿعي، رؿؿ )
، بوب مو جوء يف ؾضؾ مـ ؾطر صوئاًم، رؿؿ (، وافسمذي: ـتوب افصقم1/441أحد )أخرجف  (4)

، مـ حدكيٌ (4715(، وابـ موجف: ـتوب افصقوم، بوب يف ثقاب مـ ؾطر صوئاًم، رؿؿ )527)

 .زكيد بـ خوفد اجلفـل 
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َر، ؾ ُق صفًرا بصقوِمف، وصفًرا بصقوِم َمـ ؾط  ًَ صفًرا، صوَم ادتصدِّ نذا صَؿ

، وَتلت بَشفٍر واحٍد. ـِ  ؾَقلت بَشفركي

ُر كيقمقًّو أـثَر ِمـ أفَػْل صوئٍؿ، ظرَف  وُهـوَك َمـ كَيعقُش مَعـو، وكُيصعِّ بقـَـو كُيػطِّ

ـُ بَشفٍر، وكَيلت هَق بَلفَػْل ص  فٍر.ـقَػ كَيًتثؿُر، َكلت َكح

ٌُف، ؿوَل افّضُٚب افرابعُ  ـُ تاِلوتِؽ فؾؼرلِن افؽركيِؿ، اف ذي ٓ َتـَؼيض َظجوِئ : حً

ـْ ـَِلِٚب ا»: ط هلِلرشقُل ا ـْ َؿَرَأ َحْرًؾٚ ِم ٚ، أَل  هلِلَم ْؼِ َأْمَثِٚلَ ًَ ُٜ بِ ، َواحَلَِضَْ ٌٜ ُف بِِف َحَِضَْ َِ َؾ

ـْ َأفٌِػ َحْرٌف، َوأَلمٌ  ﴾ٱ ﴿َأُؿقُل: 
«َحْرٌف، َوِمٌٔؿ َحْرٌف  َحْرٌف، َوَفُِ

(1)
. 

ْؿ يف ـتوِب ا ـَ ـِ تاِلوتِؽ،  هلِلو ـوتِؽ بُحً ًَ ـَ احلًـوِت؟ ؾومََلْ مقزاَن ح م

ُؾ افؽتُِػ. ـَ ـَ ُتم  واظِرْف ِمـ أكي

ـَ إكيوِم ؾؼوَل:  ط هلِلخرَج رشقُل ا ْؿ َأْن »ظذ افصحوبِي كيقًمو ِم ـُ ِدُز َأَحُد ًْ َأَي

َٞ اف ُِ  ُ ٍٜ َِ ْٔ َرَأ ِر َف َْ ْرآِن؟َي ٌَ افؼرلِن؟ ؿوَل: هلِل، ؿوفقا: كيو َرشقَل ا«َُ ، وـقَػ كَيؼَرُأ ثؾ

ْرآنِ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿» َُ َٞ اف ُِ ِدُل ُ  ًْ «َت
(2)

. 

ْؿ ِمـ و َمـ كَيعرُف َهذه ادعؾقمَي واشَتػوَد ِمـفو؟  ـَ

، ؾَؼْد ؿوَل  ؾنِْن ؿوَل ؿوئٌؾ: إَذْن ُكؽثُِر. ُؿْؾـو: اهلُل أـَثُر. ؿوهَلو ؿٌَؾؽ ظؿرُ 

:  ط هلِلقُل اَرش ٌٍ ٚ:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿َمـ َؿَرَأ: »يف حدكي َٓ َّ
لِ اٍت َحلَّك ََيْ َظْؼَ َمرَّ

                                                           

افسمذي: ـتوب ؾضوئؾ افؼرلن، بوب مو جوء ؾقؿـ ؿرأ حرًؾو مـ افؼرلن مو فف مـ إجر، أخرجف  (4)

 . بـ مًعقد ، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل(2242رؿؿ )
(، مـ 544، رؿؿ )﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿مًؾؿ: ـتوب صالة ادًوؾركيـ، بوب ؾضؾ ؿراءة أخرجف  (2)

 .حدكيٌ أيب افدرداء 
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 ِٜ ا ِر اََجَّْ  إًذا ،هلِلا رشقَل  كيو: ؾؼوَل  كَيًؿُع، جوفٌس  ، وُظؿُر «َبَْك اهللُ َفُف َؿْكً

ُٛ »: ؿوَل  َكًتؽثُِر، َٔ َثُر َوَأْض ـْ «اهللُ َأ
(1)

. 

ـوتِف، وكيًتغؾ  ِمثَؾ هذِه افـػحوِت  ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كَيؿَُل مقزانَ  ًَ ح

 ادٌورـوِت.

ُر بوٌب ظظقٌؿ ِمـ افّضُٚب ا ِٚمُس  ـْ ـوتِؽ بلذـوِرك، ؾوفذِّ ًَ ْؾ مقزاَن ح : ثؼِّ

َلِٚن ِر »: ط هلِلأبقاِب احلًـوِت، ؿوَل َرشقُل ا َِ ٔ َِ َِضِٚن، َ  ِِّ َلِٚن َظَذ اف ٍَ ٔ ٍِ َلِٚن َخ َّ
ِِ ـَ

: ُشّْضَحَٚن ا ادَِٔزاِن َحّضِّٔضََلِٚن إَِػ  ـِ َ ْْ ِدِه، ُشّْضَحَٚن ا هلِلافرَّ ّْ ًَئِؿِ  هلِلَوبَِح «اف
(2)

. 

سٍ »، وَأصوَر بقِده «َبٍخ َبٍخ »: كيقمٍ  ذاَت  ط هلِلؿوَل رشقُل ا ّْ َمٚ »ؿوَل:  «بَِخ

َـّ ِر ادَِٔزانِ  ُٓ َِ ََ ُد هلِلُشّْضَحَٚن ا»، أي: َتتؾُػ ظـ َبؼقِي احلًـوِت «َأْ  ّْ إَِفَف  ، َوأَل هلِل، َواحَل

َْٔحَلِِضُّضفُ  ْرِء ادُِْضِِِؿ َؾ َّ ِْ
ٚفُِح ُيَلَقِفَّ فِ ، َوافَقَفُد افهَّ َزُ ـْ «إأِلَّ اهللُ، َواهللُ َأ

(3)
. 

 ط افـٌلِّ  كيَدِي  بغَ  وذاَت كيقٍم جؾَس افصحويب  اجلؾقُؾ َأبق أمومَي 

ه َُقُل؟»ُك صَػَتْقف، ؾؼوَل: َُيرِّ  ط ؾَلبَكَ ، َمٚ َت َٜ ، ؿوَل: َأذـُر اهللَ. ؿوَل: «َيٚ َأَبٚ ُأَمَٚم

ِٚر؟» َٓ َْٔؾ َمَع افَّْ َِّ ِرَك اهللَ اف ـْ ـْ ِذ َثُر ِم ـْ ، أي: ِذـٌر واحٌد أـثُر «َأَؾاَل َأُدفيَؽ َظَذ َمٚ ُهَق َأ

ُد »ِمـ ِذـِرك اهللَ افؾقَؾ مَع افـفوِر  ّْ َُقُل: احَل ُد  هلِلَت ّْ َؼ، َواحَل َِ ِمْؾَء َمٚ  هلِلَظَدَد َمٚ َخ

                                                           

 .(، مـ حدكيٌ معوذ بـ أكس اجلفـل 4/147أحد )أخرجف  (4)
، رؿؿ ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿افٌخوري: ـتوب افتقحقد، بوب ؿقل اهلل تعوػ: أخرجف  (2)

فذـر وافدظوء، بوب ؾضؾ افتفؾقؾ وافتًٌقح وافدظوء، رؿؿ (، ومًؾؿ: ـتوب ا7854)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2521)
ومل كيًؿف. وأخرجف – ط ، مـ حدكيٌ أيب شالم، ظـ مقػ رشقل اهلل(4/114أخرجف أحد ) (4)

 .ط(، وشامه: أبو شؾؿك راظل رشقل اهلل 544ابـ حٌون يف صحقحف رؿؿ )
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ََِؼ، ُد  َخ ّْ ُد  هلِلَواحَل ّْ َقاِت َوَمٚ ِر اَُْرِض، َواحَل َّ َظَدَد َمٚ َأْحَل  هلِلِمْؾَء َمٚ ِر افِضَّ

ُد  ّْ ُد  هلِلـَِلُٚبُف، َواحَل ّْ ُد  هلِلِمْؾَء َمٚ َأْحَل ـَِلُٚبُف، َواحَل ّْ ٍء، َواحَل ؾِّ ََشْ ـُ ِمْؾَء  هلِلَظَدَد 

 ُٓ َِ ٍء، َوُتَِضّضُِّح اهللَ ِمْث ؾِّ ََشْ ِدكَ ـُ ًْ ـْ َب َّضَؽ ِم
َِ َـّ َظ ُٓ ّْ ِِّ َـّ َوَظ ُٓ ُّ ِِّ ًَ ، ُت «َـّ

(1)
. 

ؿْ  ـَ َده  ـَ احلًـوِت! كيؽقنُ  ِذـٌر َفْق حِػَظف الكًوُن وَرد   فُف ِم

 افػجَر ودخَؾ َبقَتف، ؾقجَد ُجقكيركيَي  ط هلِلوذاَت مرٍة صذ  رشقُل ا

ًِ  ؿد دُ  اهللَ، وَتذـرُ  افَػجرَ  صؾ  ٍِ  يف ط َظـفو َج خرَ  ُثؿ ِذـًرا، ُتردِّ  ادًؾِؿغَ  حقائ

َحك، مَه  حت ك ًْ  ٓ مؽوِِنو، يف ُجقكيركييَ  ؾقجدَ  رَجعَ  ُثؿ افض   وَؿدْ  اهللَ، َتذـرُ  زاَف

ٚ؟»ـوَصَػ افـفوُر، ؾؼوَل: تَ  َٓ ْٔ َِ ُلِؽ َظ ـْ  َظَذ احَلِٚل افَّلِل َتَر
ِٝ : كَعْؿ، ؿوَل «أَل ِزْف ًْ ، ؿوَف

َدِك َأْربَ »: ط ًْ ُٝ َب ِْ ْد ُؿ ََ َْٔقِم َف  ُمُْْذ اف
ِٝ ِْ ْٝ باَِم ُؿ َٕ اٍت، َفْق ُوِز ِاَِمٍت َ اَلَث َمرَّ ـَ َع 

: ُشّْضَحَٚن ا َـّ ُٓ ْل َٕ َٜ َظْرِصِف، َوِمَداَد  هلِلَفَقَز َٕ ِِضِف، َوِز ٍْ َٕ ِف، َوِرَضٚ  َِ ِْ ِدِه َظَدَد َخ ّْ َوبَِح

ِاَِمتِفِ  «ـَ
(2)

. 

ـوتِف.ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كَيعرُف هذِه إذـوَر وكَيؿَُل ِبو  ًَ  مقزاَن ح

َٛ اهللُ َفُف »: ط هلِلوؿوَل أكيًضو رشقُل ا َل ـَ ِمَِْٚت،  ْٗ ِمَِْغ َوادُ ْٗ ُّ ِْ
َر فِ ٍَ ٌْ ـِ اْشَل َم

 ٌٜ  َحَِضَْ
ٍٜ
ِمَْ ْٗ ـٍ َوُم ِم ْٗ ؾِّ ُم ُُ «بِ

(3)
. 

ـِ   َمقازكي
ِ
وَمفؿ، وفقوفَِقفؿ، بؿؾء هَؽذا كَيًتثِؿُر افراِصدوَن أوؿوَِتؿ، وأكي 

                                                           

(، وافطزان 542(، وابـ حٌون يف صحقحف رؿؿ )781) أخرجف ابـ خزكيؿي يف صحقحف رؿؿ (4)

 (.8/212(، وأخرجف بـحقه أحد )7242، رؿؿ 5/245يف ادعجؿ افؽٌر )

مًؾؿ: ـتوب افذـر وافدظوء وافتقبي وآشتغػور، بوب افتًٌقح أول افـفور وظـد افـقم، أخرجف  (2)

 (.2725رؿؿ )

 .(، مـ حدكيٌ ظٌودة بـ افصومً 2488أخرجف افطزان يف مًـد افشومقغ رؿؿ ) (4)
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ـوِِتؿ بام كَيـػُعفؿ  ًَ ؿ.ح  حقـاَم كَيؼقمقَن بَغ كيَدْي َربِّ

ٌوِع َجـوزِة َمـ موَت ِمـ إخقاكِؽ، افّضُٚب افِضٚدُس  ـوتِؽ بوتِّ ًَ : ثّؼْؾ ِمقزاَن ح

، ؿوَل رشقُل ا ـُ ٌوُع اجلـوئِز، وافصالُة ظَؾْقفو مُتََلُ بو ادقازكي ـْ َتّضَِع »: ط هلِلؾوتِّ َم

َرَغ مِ  ٍْ ٚ َوُي َٓ ْٔ َِ ٚ ِجََْٚزًة َحلَّك ُيَهذَّ َظ َٓ ْٔ َِ ٚ َحلَّك ُيَهذَّ َظ َٓ ًَ ـْ َتّضِ ُف ِؿَراَضِٚن، َوَم َِ ٚ: َؾ َٓ ْْ

ُف ِؿَراطٌ  َِ ُؾ ِر ِمَٔزإِِف »: افشوهدُ  هقَ  وَهذا ،ط، ُثؿ ؿوَل «َؾ ََ َق َأْ  َِٔدِه، َلُ ِِس بِ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

ـْ ُأُحدٍ  «ِم
(1)

. 

ْرت هذا افثؼَؾ، ؾجٌُؾ ُأح ًَ َتعرُف جٌَؾ ُأحٍد َتصق  ٍد كَيؿتد  ضقُفف أـثَر وإذا ــ

ًٌو ثالثَي ـقؾق ِمساٍت، كَيلت َهذا ـؾ ف يف مقزاِن  ِمـ َشٌعِي ـقؾق مساٍت، وظرُوف َتؼركي

ٌَْعَتفو وصؾ ْقً ظؾقفو وُؾرَغ  ٌَْعً جـوزًة، ؾنذا ات  ـوتِؽ، بؾ أـثُر ِمـ ذفَؽ إذا ات  ًَ َح

ـَ إجِر، ـؾ  ذفَؽ يف ًَ بِؼراَضِغ ِم ـوتِؽ.  ِمـ َدؾـِفو جئ ًَ  مقزاِن ح

 ُشؿعًي، وٓ ركيوءً  وٓ أَحٍد، ِمـ ثـوءً  بِف ُتركيدُ  ٓ  هلِلؾنذا ؾَعْؾً هذا 

 .ُذـرَ  اف ذي اخلرِ  ِبذا أبِؼْ 

  

                                                           

 .(، مـ حدكيٌ أيب بـ ـعى 8/444أخرجف أحد ) (4)
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(22) 

 حكيكُة الصوِم

     

 

َؽ  ًَ ، ؾنذا َأم
ِ
افصقوُم فُف معـًك يف فغِي افعرِب، وهَق المًوُك َظـ ؾِعِؾ افقء

ـِ أحٌد َظـ ؾِ  ـِ افؼقِل، أو َظ ـِ احلرـِي، أو َظ ؽ َظ ًَ  ؿوفقا: صوئٌؿ. شقاٌء َأم
ٍ
عِؾ رء

ڀ ڀ ٺ  ﴿:  هلِليف ؿقِل ا إـِؾ؛ فِذا َكؼرُأ يف ؿقِل َمركيَؿ 

 .[25مركيؿ: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ـِ افطعوِم، وإك ام ؿَصَدِت  ؾحقـاَم كَذَرِت افصقوَم مل َتؼِصْد بذفَؽ المًوَك ظ

ـِ اف ؽالِم، وهذا َمعروٌف ومشفقٌر يف ُفغِي افعرِب، ؾوخلقُؾ ادتحرـُي المًوَك ظ

ُك كَيؼقفقن َظـفو: صوِئؿٌي.  كُيؼوُل هَلو: ؽُر صوِئؿٍي. واخلقُؾ اف تل يف َمربطِفو ٓ َتتحر 

 وهَؽذا أكَشَد افـوبغُي ؿوَل: 

 ٍٜ َّ
ْٔذذٌؾ َؽذذْرُ َصذذٚ ِ ٌَٔٚم َوَخ ْٔذذٌؾ ِصذذ  َخ

 

ًََدِٚج َوُأْخَرى تَ   َٝ اف ِيُداَم ًِِ ََتْ ُؽ اف
(1)

 

ـِ  واهلُل  ـْ فقَس المًوَك ظ أراَد ِمـ و بوفصقوِم اِلمًوُك، وفِؽ

ـِ افطعوِم وافؼاِب َمرتٌٌي ُأوػ إػ  ـو ظ ـُ افطعوِم، وافؼاَب ؾحًُى، وإك ام إمًو

َؽ َظـفو،  مراتَى ُمتؼدمٍي، أذـُر فُؽؿ بعَض إمقِر اف تل َأراَدكو اهلُل  ًِ أن ُكؿ

                                                           

(، وافصحوح فؾجقهري 4/482(، وتػًر افطزي )2/5ُموز افؼرلن ٕيب ظٌقدة )اكظر:  (4)

(8/4272). 
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 ِمـ َصفِر افصقوِم دورًة َكتدرُب ؾقفو، وَمقداًكو كروُض ؾقف ُكػقَشـو:  وجعَؾ 

، شقاٌء ـوَن هذا أخُر وافَدك، َأْو افْقُع اُوُل  ـَ  أَخركي
ِ
: المًوُك َظـ إكيذاء

 ، ّـِ ـَ اجل ـَ الكِس، أو ِم وافدَتَؽ، أو زوجَتَؽ، أو أوَٓدَك، أو ُزمالَءَك، أو ـوكقا ِم

ـَ افٌفوئؿِ   .أو ِم

ٌٌ أوَرَده الموُم افٌخوري   إََدب »يف ـِتوبِف  دل  ظذ ذفَؽ َحدكي

ُق  هلِلَؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل ا» :شادػَرد دَّ ُؾ َوَتهَّ ًَ ٍْ َٚر، َوَت َٓ َْٔؾ َوَتُهقُم افَّْ َِّ قُم اف َُ ًٜ َت َٕ  .«إِنَّ ُؾاَل

ـَ إُخَرى، ؿوئؿٌي، صوئؿٌي، ؾ وظؾٌي فؾخِر، أربَع َؾضوئَؾ، ـؾ  َؾضقؾٍي أظظُؿ ِم

ؿٌي، ويف ُظرؾِـو هذِه كُيشورُ  ، هذا يف ـِػيٍ  ُمتصدِّ ـِ ِذي ِجَراََّنَٚ » ؛إفقفو بوفتدكي  ْٗ َوُت

ـْ َأْهِؾ »: ط هلِلهذا يف افؽِػِي إُخرى، َؿوَل َرُشقُل ا «بَِِِِضَِّٚنَٚ؟ ٚ، ِهَل ِم َٓ أَل َخْرَ ؾِٔ

«افَّْٚرِ 
(1)

. 

ـَ افؼقوُم، وافصقوُم، وؾِعُؾ اخلراِت  ، وافصَدؿوُت؟ جوَء هذا افؾًوُن وهذا أكي

 افػعُؾ ادمِذي ؾَلذَهَى ـؾ  َهذا. 

ْؽ  ًِ ـِ افطعوِم وافؼاِب ؾفَل َمرتٌٌي ُأوػ دَِراتَى ُمتؼدمٍي ؾَلم ُؽ ظ ًِ ؾحقـاَم ُكؿ

، أِو  ، أِو افـ ػز  ٌََدن  ، شقاٌء الكيذاُء اف
ِ
ـَ الكيذاء ، بَليِّ َكقٍع ِم ـَ  أَخركي

ِ
َظـ إكيذاء

، ؾَؼْد ؿوَل احلؼ  اف  گ گ گ گ ک ک﴿ :َعؼع 

 .[85]إحزاب:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ٌُفتوَن، والثَؿ، ؾَؼْد جوَء يف  ِمذيِّ »كَيلتقن كيقَم افؼقومِي ؿد َحَؾقا اف أن   شُشــ افسِّ

                                                           

، مـ حدكيٌ أيب هركيرة (442(، وافٌخوري يف إدب ادػرد رؿؿ )2/112أحد )أخرجف  (4)

. 
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ـَ ُظؿَر  َيٚ » ـَْزَ َؾـَوَدى بَِصْقٍت َرؾِقٍع َؾَؼوَل:ادِ  ط هلِلَصِعَد َرُشقُل ا ؿوَل: اب

َغ، َوأَل مَ  ِّ ُذوا ادُِْضِِ ْٗ ّضِِف، أَل ُت ِْ ِض اإِلياَمُن إَِػ َؿ ٍْ ْ ُي َِضِِٕٚف َوََل
َؿ بِِِ َِ ـْ َأْش َؼَ َم ًْ

ـْ َتَلّضَّْع َظْقَرَة َأِخِٔف ادُِْضِِِؿ َتَلّضََّع اهللُ َظْقَرتَ  ُف َم َّٕ قا َظْقَراَِتِْؿ، َؾِ٘ ًُ وُهؿ، َوأَل َتلَّّضِ ُ ًَرِّ ُف، ُت

ـْ َتَلّضَِّع ا َوْحُف َوَفْق ِر َجْقِف َرْحِِفِ َوَم ٍْ «هللُ َظْقَرَتُف َي
(1)

. 

ًَ إِْن هلِلؿوَل: كَيو َرُشقَل ا   ، أن  َأبو ذرٍّ شَصحقح ُمًؾؿٍ »وجوَء يف   ، َأَرَأكْي

ـْ َبْعِض  ًُ َظ ثرٌة، وأبقاُب اخلراِت والحًوِن افَوُعْػ ـَ ـِ  كي َعَؿِؾ؟ أي: َذائُع افدِّ

ـِ افَِّْٚس »: ط هلِلُع َأْن لتَِقف. ؾَؼوَل رشقُل اـثرٌة، وبعُضفو ٓ أشتطق َك َظ ػي َشَّ ُُ َت

ِِضَؽ  ٍْ َٕ ٌٜ ِمَْْؽ َظَذ  َٚ َصَدَؿ «َؾَِّ٘نَّ
(2)
. 

 ًَ ، ؾنذا دخَؾ افٌق
ًِ ـَ افٌققِت افققَم كَيتلذ ى أهُؾفو ِمـ راِظل افٌق ْؿ ِم ـَ و

َذِت افزوجُي وإوُٓد بِو ـَ  هلِلتعق  ْؿ كعرُف ِم ـَ ه، و ـْ إذا دخَؾ  ِمـ َذِّ ادصؾَِّغ َم

ـَ  ْؿ َكعرُف م ـَ ه! ؾفَق ُممٍذ، ؾام افػوئدُة ِمـ ِصقوِمف؟ و َذ ادصؾ قن ِمـ َذِّ ادًِجَد َتعق 

ٓ  إكيذاُء جوِره؟  ْؿ َكعرُف ِمـ اجلراِن َمـ ٓ ُصغَؾ فُف إ ـَ  افـوِس أن  هذا ضٌُعف؟ و

ـُ »: ط هلِلوَؿْد ؿوَل رشقُل ا ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  ِذ  هلِلبَِٚم ْٗ َْٔقِم اآلِخِر َؾاَل ُي َواف

«َجَٚرهُ 
(3)

. 

                                                           

 .(2242افسمذي: ـتوب افز وافصؾي، بوب مو جوء يف تعظقؿ ادممـ، رؿؿ )ف أخرج (4)

(. 51مًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب بقون ـقن الكيامن بوهلل تعوػ أؾضؾ إظامل، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .(2845افٌخوري: ـتوب افعتؼ، بوب أي افرؿوب أؾضؾ، رؿؿ )وأخرجف بـحقه 

مـ ـون كيممـ بوهلل وافققم أخر ؾال كيمذ جوره، رؿؿ  افٌخوري: ـتوب إدب، بوبأخرجف  (4)

(، مـ 17/78(، ومًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب احلٌ ظذ إـرام اجلور وافضقػ، رؿؿ )5245)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
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رُ وؿد كيؽقُن َهذ  :ا إَذى أبعَد مِم و َكتصق 

ٌِ َأيب َشعقٍد ش ُشــ َأيب داودَ »ػل ؾ  هلِلاْظَتَؽَػ َرُشقُل ا»ؿوَل:  ِمـ َحدكي

ِجِد ُبـَِل َففُ  ملسو هيلع هللا ىلص ًْ ًْ َظوَدُتُف إَِذا اْظَتَؽَػ يِف ادَ وَك ـَ ِجِد، َو ًْ ٌَوءٌ  يِف ادَ أي: خقؿٌي ش ِخ

َحوَبُي َمَعُف »َصغرٌة َتًُعف بُؿػرِده،  ِؿَعُفْؿ كَيْرَؾُعقَن  َؾوْظَتَؽَػ افص  ًَ َؾ

ْسَ  ًِّ ْؿ بِوفِؼَراَءِة، َؾَؽَشَػ اف َـّ »َوَؿوَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَقاَِتُ ِذَي ْٗ ُف، َؾاَل ُي ْؿ ُمٍَْٚج َربَّ ُُ َِّ ـُ َأأَل إِنَّ 

 ًَ ًوٚ، َوأَل َيْرَؾ ًْ ْؿ َب ُُ ُو ًْ َراَءةِ َب َِ ًٍْض ِر اف ْؿ َظَذ َب ُُ ُو ًْ «َـّ َب
(1)

. 

ـَ  ُى ظذ َمـ هَق بِجوكٌِِؽ هذا َكقٌع م ؾحقـاَم َترؾُع صقَتؽ بوفؼرلِن ؾُتشغِّ

ٌَف بَلصقوَء ُأخَرى؟!  إَذى، ؾؽقَػ بوف ذي كُيمِذي جوَره، وصوِح

 ِ  وـذفَؽ إموُم ادًجِد، حقـاَم كَيـصُحف جراُكف أن َُيػَض صقَت ُمؽزِّ

ـَ إدِب،  ـْ َهذا كقٌع ِم
راهقَتفؿ فؾُؼرلِن، فؽِ ـَ ؿ ٓ كَيعـقَن بذفَؽ  افصقِت؛ ؾنِن 

ؾؽقَػ بوف ذي كَيرؾُع صقَت ادقشقَؼك، أو كَيغًُؾ شقورَتف ظذ إؽون أو َظذ ؿرلٍن؟! 

ـَ إَذى وحريٌّ بَؽ أن َترتػَع َظـ ذفَؽ.  هذا َكقٌع ِم

اِب َوْحَدُه، َفقْ »: وَؿْد ؿوَل افػوروُق ُظؿُر  َ ـَ افط َعوِم َوافؼ  َقوُم ِم َس افصِّ

ـَ افؽِذِب، وافٌوِضِؾ، وافؾ غِق واحلَؾِِػ  شَوفِؽِـ ُف ِم
(2)
. 

ـِ »: وؿوَل جوبٌر  ك، وفًِوُكؽ ظ ًَ ؾْؾَقُصْؿ َشؿُعؽ، وبَكُ إِذا ُصْؿ

ـْ ظَؾْقَؽ َوؿوٌر َوَشؽقـ  ٌي كيقَم ِصقوِمَؽ،افؽذِب واَدآثِِؿ، وَدْع أَذى اخلوِدِم، َوْفَقُؽ

                                                           

(، وأبق داود: ـتوب افصالة، بوب يف رؾع افصقت بوفؼراءة، رؿؿ 4/21أحد )أخرجف  (4)

(4442). 

 (.4474(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )5278 ادصـػ رؿؿ )أخرجف ابـ أيب صقٌي يف (2)
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شَوٓ جَتَعْؾ كَيْقَم ؾِْطِرَك وكَيْقَم ِصقوِمَؽ َشقاءً 
(1)
 . 

ـْ ََلْ »: ط هلِل: المًوُك َظـ ؿقِل افٌوضِؾ، ؾَؼْد ؿوَل َفـو رشقُل اافْقُع افثٚح َم

َْٔس  َِ َؾ بِِف، َؾ َّ ًَ وِر َواف ا هلِلَيَدْع َؿْقَل افزي َٚمُف َوَشَ ًَ ٌٜ ِر َأْن َيَدَع َض «َبفُ َحَٚج
(2)

. 

ـ  ادؼصقَد بؼقفِف: 
ه َمعصقُتـو، وفؽِ َْٔس »ؾوهلُل يف ؽـًك َظـ ضوظتِـو، وٓ َتي  َِ َؾ

ٌٜ  هلِل ـَ  «َحَٚج ْؿ َكعرُف ِم ـَ أن  َمـ مل كَيَدْع ؿقَل افزوِر وافعؿَؾ بِف ظَؿُؾف ؽُر مؼٌقٍل، و

ٌُفتوَن، وََيؿُؾ افـ ؿقؿَي، وكيؼقُل افغقٌَي، افصوِئؿَغ مِمـ  كيؼقُل افٌوضَؾ وافؽِذَب، واف

وكَيػسي ظذ ُؾالٍن، وظذ ؾالٍن، وكَيدخُؾ هذا ادجؾَس ؾَقتؽؾ ُؿ يف ؾالٍن، وكَيدخُؾ 

 ذاَك ادجؾَس ؾَقتؽؾ ُؿ يف ؾالٍن، وكَيرِمل َهذا بوفٌفتوِن، وهذا بوفؽذِب.

 ، ـَ ـَ يف ُشؿعِي أَخركي ـِ اشتغؾ  وشوئَؾ افتقاُصِؾ وضَع ْؿ َكعرُف مِم  ـَ و

 َ فؿ إبوضقَؾ؟ وَؿْد ؿوَل اهلُل واِت  َج يف حؼِّ ے ﴿: َؿُفؿ بوفٌوضِؾ، ورو 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  .[442افـًوء: ] ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

ْؾ، َوإِْن »»: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا َٓ ْٞ َوأَل َُيْ ْؿ َؾاَل َيْرُؾ ـُ َٚن َيْقُم َصْقِم َأَحِد ـَ إَِذا 

ْؾ: إِحِّ امْ  َُ َٔ ِْ ِْٔف َأَحٌد َؾ َِ َؾ َظ ِٓ «ُرٌؤ َصٚ ِؿٌ َج
(3)
 ؽِر ؾضوِئَؽ. ،

ٍ
 أي: أحؾُِّؼ يف َؾضوء

                                                           

(، وابـ أيب صقٌي يف ادصـػ رؿؿ 4425، رؿؿ 4/154أخرجف ابـ ادٌورك يف افزهد وافرؿوئؼ ) (4)

 (.4471(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )5274)

(، مـ حدكيٌ أيب 4224افٌخوري: ـتوب افصقم، بوب مـ مل كيدع ؿقل افزور، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .هركيرة 
. وأخرجف بـحقه افٌخوري: ـتوب (، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2/255أخرجف أحد ) (4)

(، ومًؾؿ: ـتوب افصقوم، بوب حػظ افؾًون فؾصوئؿ، 4521افصقم، بوب ؾضؾ افصقم، رؿؿ )

 (.4484رؿؿ )
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ام ؿوَل الموُم افشوؾعل    : ـَ

ذذذؾِّ ُؿذذذّْضٍح  ُُ ُٔف بِ ٍِ ذذذ  َُيَذذذٚضُِّضِْل افِضَّ
 

َّٔضذذذذٚ  ذذذذقَن َفذذذذُف َُمِ ـُ َرُه َأْن َأ ـْ َٖ  َؾذذذذ
 

ِْذذذذاًم  َِٖزيذذذذُد ِح َٚهٜ ً َؾ ٍَ  َيِزيذذذذُد َشذذذذ
 

ذذذقٍد َزاَدُه اإِلْحذذذَراُق ضَِّٔضذذذٚ  ًُ ـَ
(1) 

 

ِمـ و أن َكسب ك ؾقفو ظذ أن  خُؾ صفُر رمضوَن كيركيُد اهلُل وحقـاَم كيد

ـُ أشقوَد هذا افؾًوِن، ٓ كَيؽقَن ظؾقـو شقًِّدا.  َكؽقَن كح

 ُٞ مِي، ؿوَل َرشقُل اافْقُع افثٚف ـِ افشفقِة ادحر  َؼَ »: ط هلِل: المًوُك ظ ًْ َيٚ َم

َٔلَ  ِْ ُؿ افَّضَٚءَة َؾ ُُ ـِ اْشَلَىَٚع ِمْْ َّضِٚب، َم ُف َفُف افنَّ َّٕ ْقِم: َؾِ٘ ِْٔف بِٚفهَّ َِ ًَ ْ َيِْضَلىِْع َؾ ـْ ََل ْج، َوَم َزوَّ

«ِوَجٚءٌ 
(2)
. 

ؾوفصقُم ََيقُل بقـََؽ وبَغ افشفقِة، واجَعْؾ هذا َدكيَدَكؽ يف رَمضوَن، وؽِره 

ْؽ  ًِ ـَ افشفقِر، وَأم ُؽ ظـ -م ًِ ام مُت ـَ ـِ افشفقاِت  بؿعـَك افصقوِم افؾ غقيِّ ظ

ً  شوظوٍت وٓ متتد  إفقفو كيُدك؛ فئال  َحؾقؾتِؽ يف َِنو ِر رَمضوَن، ؾَحؾقؾُتؽ بجوكٌِِؽ ش

جَترَح صقوَمؽ وُتػًَده، ؾؽقَػ تػًُد دكيـَؽ بعَد ذفَؽ؟! وـقَػ كيػًُد افعٌُد ِدكيـَف 

كو اف ذي ؿوَل اهلُل  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ؾقِف:  حقـاَم كيؼُع يف ؾوِحشِي افزِّ

 ؟! [42الهاء: ] ﴾ک ک گ گ

                                                           

 (.44دكيقان افشوؾعل )ص:  (4)

مـ اشلىٚع مُْؿ افّضٚءة »وشؾؿ:  افٌخوري: ـتوب افـؽوح، بوب ؿقل افـٌل صذ اهلل ظؾقفأخرجف  (2)

(، ومًؾؿ: ـتوب افـؽوح، بوب اشتحٌوب افـؽوح دـ توؿً كػًف إفقف 8258، رؿؿ )شؾِٔلزوج

 .(، مـ حدكيٌ ابـ مًعقد 4122ووجد ممكف، رؿؿ )
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ُل، وُتـًُى هذه ؾولشال ٓ  ؾَؼْد ؿوَل إو  َؿ يف َؽراِئِزكو، وإ قـو أن َكتحؽ  ُم كُيربِّ

 : إبقوُت فؾشوؾِعلِّ 

ْؿ ر ادَْحذذَرمِ  ـُ ًُذذػَّ َِِٕضذذُٚؤ ذذقا َت ٍي  ُظ
 

ِضذذذِِؿِ   ُّ َُّّْضذذذقا َمذذذٚ أَل َئِِذذذُؼ بِ  َوجَتَ

 

 

ـٌ َؾذذذِْ٘ن َأؿَرضذذذَلفُ  َٕذذذٚ َدْيذذذ  إِنَّ افزِّ
 

ـْ َأْهذ  َٚن افَقَؾذٚ ِمذ َِؿِ ـَ ْٔلِذَؽ َؾذْٚظ  ِؾ َب
 

ـْ َيذذْزِن ُيذذْزَن بِذذِف َوَفذذْق بِِدذذَداِرهِ   َمذذ
 

ؿِ   َٓ َٝ َيذذٚ َهذذَذا َفّضًِّٔضذذٚ َؾذذْٚؾ ْْذذ ـُ  إِْن 
 

ْل ِدْرَهذذؿْ  ٍَ َْٖف ـْ َيذذْزِن ِر َؿذذْقٍم بِذذ  َمذذ
 

ْرَهؿِ   َٕذذك بُِرْبذذِع افذذدِّ ِر َأْهِِذذِف ُيْز
(1) 

 

وَن ُكؿًُؽ َظـ أضوكيِى : المًوُك َظـ أـِؾ احلراِم، ؾػل رَمضافْقُع افرابعُ 

ُس افطعوِم،   ً ِمـ ؿطرٍة دَخَؾً يف جقؾِـو بغِر َؿصٍد، ؾـَذهُى َكًَتػتِل َظـفو  وَكتَح

وهذا إصؽوٌل ـٌٌر، ؾرمضوُن كُيريبِّ  !افدظوَة وافُعؾامَء، وٓ َكًَتْػتل َظـ ُفؼِؿ احلرامِ 

ـِ احلراِم، ؾال ُكدخُؾ يف أجقاؾِـو وٓ  أجقاِف أبـوِئـو ُشحًتو، ؾقـو أن ُتؽػ  أكيِدكيـو ظ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: ؿوَل اهلُل 

 .[42افـًوء: ] ﴾ک ک ک ک گ

ِْٖا َظَذ افَِّْٚس َزَمٌٚن، أَل ُيَّضٚ ِي ادَْرُء َمٚ َأَخَذ ِمْْفُ »: ط هلِلوؿوَل َرشقُل ا أي:  «َي

ـَ ادولِ  ـَ احَلَرامِ »، ِم ـَ احَلاَلِل َأْم ِم «َأِم
(2)

 أن؛ ؾ
ٍ
، وكَيرتػَع  لهؿ  رء ًٓ كُيدِخَؾ أمقا

ذا وـَذا!رصقُده، وأن كَيؽقَن ظـَده   .ـَ

                                                           

 (.2/74(، وـشػ اخلػوء فؾعجؾقن )21دكيقان افشوؾعل )ص:  (4)

(، مـ 2282مـ حقٌ ـًى ادول، رؿؿ ) افٌخوري: ـتوب افٌققع، بوب مـ مل كيٌولأخرجف  (2)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
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ٍٝ »: ط هلِلوؿوَل َرشقُل ا ـْ ُشْح َٝ ِم َّض َٕ ؾي َجَِضٍد  َؾٚفَُّْٚر »، أي: ِمـ َحرامٍ  «ـُ

«َأْوَػ بِفِ 
(1)
 . 

وفقَس بِوفيورِة أـُؾ احلراِم أن َتنَق َمتجًرا أو أن َتنَق ِمـ َجقِى 

ـْ أـُؾ 
دٌة، وفف ِحقٌؾ  صوحٌِؽ، فؽِ  .احلراِم فُف ُصقٌر ُمتعدِّ

ِْٔفِ »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا ِّ َٔ ـِ اْؿَلَىَع َحؼَّ اْمِرٍئ ُمِْضٍِِؿ بِ َشقاٌء بقؿـوُه، أو  «َم

تل ََيؾُػ بو ُهـوَك يف ادَحَؽؿِي حقـاَم كيشفُد صفودَة افزوِر وكَيؼقُل: كَعْؿ رَأْت  بَقؿقـِف اف 

َٛ اهللُ »و كيؼقُل: أظَؾْؿ أن  هَؽذا حصَؾ. وُهَق ٓ كَيعؾُؿ َظْقـل. وَظقـُف مل َتَر. أ ْد َأْوَج ََ َؾ

 َٜ ِْٔف اََجَّْ َِ َم َظ ًرا، كَيو َرُشقَل ا«َفُف افََّْٚر، َوَحرَّ ًِ وَن َصْقًئو كَي ـَ ؟ هلِل، َؾَؼوَل َفُف َرُجٌؾ: َوإِْن 

ـْ َأَراكٍ » َؿوَل: «َوإِْن َؿِؤًّضٚ ِم
(2)

. 

قـو ظذ ال ، وؿقِل افٌوضِؾ، وَصفقٍة يف ؾرَمضوُن كُيربِّ ـَ  أَخركي
ِ
مًوِك َظـ إكيذاء

 حراٍم، وُفؼؿِي حراٍم.

   

                                                           

وافٌقفؼل يف افشعى  (،4/44أبق كعقؿ يف احلؾقي )و(، 1/427احلوـؿ يف ادًتدرك )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب بؽر افصدكيؼ 8478رؿؿ )
، مـ حدكيٌ أيب (447مًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب وظقد مـ اؿتطع حؼ مًؾؿ، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .ومي أم
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151 

 

 (23) 

 اِنَتِبًوا ِمو َمصيدِة امُلضِكزاِت وَفخِّ امُلخدِّراِت

     

 

ـَ ادصوئِد وافِػخوِخ اف تل كَيصطوُد بو أهُؾ افؼِّ أبـوَءكو وَبـوتِـو َمصقدَة  إن  ِم

راِت، ؾَؽْؿ َكعرُف مِمـ  وَؿَع يف هذِه ادصوئِد وافِػخوِخ،  ادًُؽِراِت  وؾخ  ادخدِّ

ًْ َكتقجُي ذفَؽ افقؿقِع دموًرا صوِماًل يف ِدكيـِف وُدكقوُه، يف حقوتِف اخلوصِي وافعومِي؟  ؾؽوَك

َر حقوَتف وحقوَة ُأهتِف  راِت ؾدم  ْؿ َكعرُف مِمـ  وؿَع يف لؾِي اخلؿِر وادخدِّ ـَ و

ًَ إوُٓد، أو هَق أَن ُمغق ٌى يف ؽقوهِ حت ك أَ  جقِن، ِنوهو بوفطالِق، وَتشت   ً ِى اف

ؾخِنَ أهَؾف، وُشؿعَتف، وـرامَتف، وُحركيَتف، أو ؾَؼَد ظؼَؾف، وُمروءَتف، وـرامَتف ؾَلَتك 

ـَ إؿقاِل وإؾعوِل مو كَيـَدى فُف اجلٌُغ؟   ِم

ْؿ َتعِرؾقَن ِمـ صوبٍّ موَت يف حودٍث  ـَ أو يف ؽِره وهَق َشؽراُن، أو ُمتعوٍط و

َمف فؾصالِة ظَؾْقف، ُثؿ  ـَف ُثؿ ؿد  َؾف وـػ   ً ِؾ، ؾغ ًِّ راِت، ُثؿ ُؿدَم بَغ كيَدِي ادغ فؾُؿخدِّ

راِت؟ ـَ ادخدِّ  !ُأدخَؾ ؿَزه وبطـُف مَمؾقءٌة بوخلؿِر، ويف ُظروِؿف أثُر مو ِذَب ِم

كيُؼ  دِّ ًَ ََخًْرا يِف اجلَوِهِؾق ِي؟ َؿوَل: » :َودَ و ُشِئَؾ أبق َبؽٍر افصِّ ْب َهْؾ َذِ

َب هلِلَأُظقُذ بِو ـْ َذِ ُف َم َك 
ِٕ َ َذاَك؟ َؿوَل: َأُصقُن ِظْرِِض، َوَأْحَػُظ ُمُروَءِت؛  . َؿوُفقا: َومِل

وَن فِِعْرِوِف َوُمروَءتِِف ُمَضقًِّعو ـَ شاخلَْؿَر 
 (1)

. 

                                                           

 (.42/444(، وابـ ظًوـر يف توركيخ دمشؼ )4/44أخرجف أبق كعقؿ يف معرؾي افصحوبي ) (4)
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، ، وؾِخوُخ افؼِّ
ِ
و َمصقدُة إظداء ٱ ٻ ٻ ﴿: ؿوَل احلؼ   إِن 

ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[22ادوئدة: ] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

رُ وإك ـل  ـُ ظذ هذِه افـِّعؿِي،  هذا فَقحَؿَد ادعوََف ِمـ هذِه أؾِي اهلَل  َأْذ

ٌُ إفقِف بذه افرشوئِؾ، وهَل  و َمـ وَؿَع يف هذِه أؾِي، ؾَلبع ، كوِصِح،  أم  َرشوئُؾ حُمىٍّ

 ُمشػٍؼ: 

ُٜ اُُوػ ، وهَل ُأم  افػقاحِش، وأم  افرشٚف و ِمػتوُح ـؾِّ ذٍّ : اجَتـٌِقا اخلؿَر ؾنِن 

َرهو رشقُل ا ـَ ، وأـَزُ افؽٌوِئِر، أربُع صػوٍت ذ
ٌِ وَمـ جوَء بعَده، ؾَؼْد  ط هلِلاخلٌوئ

  ط هلِلؿوَل َرشقُل ا
ِ
رداء  َأيب افد 

ٌِ ـِ موَجْف:  يف َحدكي َر »ِظـَد اب ّْ ْب اَ  أَل َتْؼَ

ؾِّ َشٍّ  ـُ َلُٚح  ٍْ َٚ ِم «َؾَِّ٘نَّ
(1)
.  

ًَ افٌوَب إوَل اكَػَتَحً  ٌَؼقِي أبقاِب افؼوِر، ؾنذا َؾَتْح ُل ف وهَل افٌوُب إو 

ٌ وسٍ  ـِ ظ  اب
ٌِ ُمعجِؿف »ظـَد افطزانِّ يف   ظؾقَؽ َبؼقُي إَبقاِب، ويف َحدكي

ٚ َوَؿَع »: ط هلِلرشقُل ا ؿوَل  شافؽٌرِ  َِبَ ـْ َشِ ِر، َم
َّضٚ ِ َُ َزُ اف ـْ َقاِحِش، َوَأ ٍَ ُر ُأمي اف ّْ اَ 

لِفِ  َّّ ِف َوَخَٚفلِِف َوَظ «َظَذ ُأمِّ
(2)

 ؛ ٕك ف ؾوؿٌد فؾعؼِؾ.

ِٞ »: وؿوَل ُظثامُن  َٚ ُأمي اَ َّضٚ ِ َر: َؾَِّ٘نَّ ّْ «اْجَلُِّْضقا اَ 
(3)
. 

                                                           

 .(4474ابـ موجف: ـتوب إذبي، بوب اخلؿر مػتوح ـؾ ذ، رؿؿ )أخرجف  (4)

(، وافدارؿطـل يف افًــ 44472، رؿؿ 44/451أخرجف افطزان يف ادعجؿ افؽٌر ) (2)

(1/217.) 

 (.8555ئل: ـتوب إذبي، بوب ذـر أثوم ادتقفدة ظـ ذب اخلؿر، رؿؿ )افـًوأخرجف  (4)
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ُر َهذ ػوِت احلؼقؼقَي ؾوفعوؿُؾ َمـ كَيتدب  ُر افصِّ ـُ تل َتذ ٌَ افثالثَي اف  ِه إَحودكي

، وُأم  
ٌِ راِت وؽِرهو، وكَيعرُف أن  ـؾ  مو َأشؽَر ؾفَق ِمـ ُأمِّ اخلٌوئ فؾخؿِر وادخدِّ

 .  افَػقاحِش وأـَزُ افَؽٌوئِر، وهَق ِمػتوٌح ـؾِّ ذٍّ

 ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ شٚف قِل اجلَـِي، وَهذا أمٌر ظظقٌؿ وخطٌر : اظَؾْؿ أن  اخلؿَر مَتـُع ِمـ ُدخافرِّ

ـُ »: طجًقٌؿ حقـاَم كَيؼقُل افـٌل   ٚقي فَِقافَِدْيِف، َوادُْدِم ًَ : اف َٜ ُِقَن اََجَّْ ٌٜ أَل َيْدُخ َوَ اَلَ 

ِر، َوادََُّْٚن باَِم َأْظَىك ّْ «َظَذ اَ 
(1)

. 

ُدهؿ رشقُل  ـُ اخلؿِر، وادـ وُن كَيتقظ  بعدِم  ط هلِلا ؾوفعوق  فقافَِدكْيف، وُمدم

 ُدخقِل اجلـِي.

 
ِ
ٌِ َأيب افدرداء ـُ »: ط هلِلؿوَل َرشقُل ا ويف َحدكي َٜ ُمْدِم أَل َيْدُخُؾ اََجَّْ

«ََخْرٍ 
(2)

. 

ْؼ تقبًي ِمـ َتعوضقِف فؾخؿِر وادخدراِت ؿوَل ظـُف  ؾَفذا اف ذي كَيؿقُت ومل َُيؼِّ

ام جوَء ظـَد افطَزانِّ يف  ط هلِلرشقُل ا ٌِ ظٌِدا شإَوشطِ  ُمعجِؿف»ـَ ـِ  هلِلِمـ َحدكي ب

ـِ افعوصِ  ًٜ »:  َظؿِرو ب َِ ْٔ َغ َف
ًِ َّضُؾ َفُف َصالٌة َأْرَب َْ ٚ َؾُل ُِبَ ـْ َأَحٍد َيْؼَ وهَل  «َمٚ ِم

 ، راِت يف اجلًِؿ، جَتُى ظؾقِف افصالُة وكُيصعِّ  مودِة اخلؿِر وادخدِّ
ِ
ُة افؽوؾقُي فٌؼوء ادد 

ـ  صالَتف ؽُر َمؼٌقفٍي.
ٌء إأِلَّ »افشطُر افثون:  فؽِ ٚ ََشْ َٓ لِِف ِمْْ َٕ قُت َوِر َمَثٚ ُّ َوأل َي

 ُٜ ِْٔف اََجَّْ َِ ْٝ َظ َم :  «ُحرِّ ٌُ ًٜ »افشطُر افثوف َّٔ
ًٜ َجِٚهِِ ًَِغ َمَٚت ِمَٔل «َوإِْن َمَٚت ِر اَُْرَب

(3)
. 

                                                           

(، مـ 2852(، وافـًوئل: ـتوب افزـوة، بوب ادـون بام أظطك، رؿؿ )2/441أخرجف أحد ) (4)

 .حدكيٌ ابـ ظؿر 
 (.4475(، وابـ موجف: ـتوب إذبي، بوب مدمـ اخلؿر، رؿؿ )5/112أخرجف أحد ) (2)

 (.1/417(، واحلوـؿ يف ادًتدرك )454طزان يف إوشط رؿؿ )أخرجف اف (4)



 

 

()اجملموعة الضابعةقالت املهابز   154 

ًَ َؿْد ظوؾوَك اهلُل  ـِ  ؾنِْن ــ بتالُه اِمـ هذِه أؾِي ؾوَحِد اهللَ، واْدُع دَِ

ًَ مِمـ  وؿَع يف هذِه أؾِي ؾوظَؾْؿ أن  إمَر  اهلُل بذِه أؾِي وَبَع  ـ ـُ ف بذفَؽ، وإن  ًَ كػ

 َخطٌر وجَؾٌؾ. 

 ُٜ ُٜ افثٚفِث شٚف ً  وأكو َظذ هذِه احلوِل »: افـوسِ  : ٓ َتُؼْؾ ـام كيؼقُل بعُض افرِّ إن ِم

ًَ أَن يف شَأصحويب ل بِئًرا ؿوَم َأهع ِمـ َبعدي كَيٌـقَن ل َمًجًدا، أو ََيػرُ  . ؾلك

 َمرحؾِي المفوِل، وبوُب افتقبِي َمػتقٌح، وٓ كَيدري افعٌُد، ؾؾَعؾ ف كُيًؾُى ِمـف الكيامُن. 

ـُ ظٌوٍس  َحوَبُي َبْعُضُفْؿ إَِػ ـفَ »: ؿوَل اب  اخلَْؿُر َمَشك افص 
ًِ َم ام  ُحرِّ

 اخلَْؿُر َوُجِعؾَ 
ًِ َم كِ َبْعٍض كَيُؼقُفقَن: ُحرِّ ْ ًٓ فِؾؼِّ شًْ َظْد

 (1)
. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ؿوَل:  ٕن  اهللَ 

 .[22ادوئدة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ـِ ظٌوٍس ظـَد افطزانِّ يف  ط هلِلوـذفَؽ ؿوَل رشقُل ا ٌِ اب ُمعَجؿف »يف َحدكي

ـُ بِٚ»: شافؽٌرِ  ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  َر،  هلِلَم ّْ ِب اَ  َْٔقِم اآلِخِر َؾاَل َيْؼَ ـُ بَِٚواف ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ   هلِلَوَم

رُ  ّْ ٚ اَ  َٓ ْٔ َِ ُب َظ َْٔقِم اآلِخِر، َؾاَل َُيِِْْس َظَذ َمٚ َِدٍة ُيْؼَ «َواف
(2)

. 

، ؽداٌء َرشؿلٌّ أو ظشوٌء رشؿلٌّ  ٕن  َهذا كَيَتـوََف مَع الكيامِن، وٓ كَيُؼْؾ: هذا

 وكُيػَسُض ظع  أْن أذَب مَع احلوِضكيـ!.

ٌُخوريِّ »ـام جوَء يف  ط هلِلَبْؾ ؿوَل َرشقُل ا ٌِ َأيب ُهركيرةَ  شَصحقح اف  ِمـ َحدكي

 :« ُب َوُهَق َر ِحَغ َيْؼَ ّْ ُب اَ  ، َوأَل َيْؼَ ـٌ ِم ْٗ اِح ِحَغ َيْزِح َوُهَق ُم أَل َيْزِح افزَّ

                                                           

 (.1/411(، واحلوـؿ يف ادًتدرك )42422، رؿؿ 42/47أخرجف افطزان يف ادعجؿ افؽٌر ) (4)

 (.44152، رؿؿ 44/424أخرجف افطزان يف ادعجؿ افؽٌر ) (2)
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ـٌ  ِم ْٗ ُق َوُهَق ُم ُق ِحَغ َيَّْسِ ، َوأَل َيَّْسِ ـٌ ِم ْٗ «ُم
(1)
. 

ّْ »: طوؿوَل أكيًضو  ـُ اَ  ِت ُمْدِم ٚبِِد افالَّ ًَ ـَ ِر  ّْ ـُ اَ  ، َوُمْدِم ـِ ٚبِِد افَقَ  ًَ ـَ ِر 

ى زَّ ًُ «َواف
(2)
ؾال كَيدِري الكًوُن إذا موَت وهَق َظذ هذِه احلوفِي، َأكيـػُعف مو كُيػعُؾ فُف ، 

 ِمـ َبعِده. 

ٌُف مو داَم يف شوظِي المفوِل، ؾال كَيدري فَعؾ فو تؽقُن هذِه  ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كَيـت

ْكقو وهَق افؾ حظَي إَخرَة، أِو افًوظَي إَخرَة، أِو افققَم إخَر اف ذي كَيؽقُن فُف يف افد 

راِت.  كَيتعوَضك اخلؿَر أِو ادخدِّ

 ُٜ ُٜ افرابًِ ُل افؾعـوُت، ؾَؼْد جوَء ظـَد َأيب افرشٚف ٌٌِفو َتتـز  ًَ : اجَتـٌِقا اخلؿَر؛ ؾٌِ

ـِ ُظؿرَ  ٌِ اب َر، »ؿوَل:  ط هلِلا أن  رشقَل   داوَد ِمـ حدكي ّْ ـَ اهللُ اَ  ًَ َف

 ،ٚ َٓ َِ َهٚ، َوَحِٚم َلِكَ ًْ َهٚ، َوُم ٚ، َوَظِِٚصَ َٓ ٚ، َوُمّْضَلَٚظ َٓ ًَ
ٚ، َوَبٚ ِ َٓ َٔ ٚ، َوَشِٚؿ َوَصِٚرَِبَ

ْٔفِ  َٜ إَِف قَف ُّ «َوادَْح
(3)

. 

 َمؾعقكقَن ظذ فًِوِن رشقِل ا
ِ
ف ط هلِلـؾ  َهمٓء ًَ ، ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كُيٌعُد َكػ

ـَ هَق رشقُل اظَ  وَفعـُتف دظوٌء، ودظوُؤه ُمًتجوٌب؛  ط هلِلـ هذِه افؾَعـوِت، ؾوف ذي فَع

ُل ظؾقِف افؾعـوُت.  ؾَتتـز 

                                                           

(، 2178 إذن صوحٌف، رؿؿ )ك بغرفٌَ افٌخوري: ـتوب ادظومل وافغصى، بوب افـ أخرجف  (4)

 (.87ومًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب كؼصون الكيامن بودعوِص، رؿؿ )

 (، ظـ منوق بـ4444(، واخلالل يف افًـي رؿؿ )47251أخرجف ظٌد افرزاق يف ادصـػ رؿؿ ) (2)

 إجدع، مـ ؿقفف.

(، 4571رؿؿ )(، وأبق داود: ـتوب إذبي، بوب افعـى كيعك فؾخؿر، 2/27أحد )أخرجف  (4)

 (.4452وابـ موجف: ـتوب إذبي، بوب فعـً اخلؿر ظذ ظؼة أوجف، رؿؿ )
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 افعَؼِة، ٓ صوِرَبو، وٓ شوِؿَقفو، وٓ بوِئَعفو 
ِ
ـْ ِمـ َهمٓء بليِّ ُصقرٍة -ؾال َتُؽ

ٌر كُيٌوع ؾقف  ـْ فَؽ َظؼوٌر ُممج  اخلؿُر، أو كُيداُر ؾقِف، أو كُيتعوَضك ِمـ صقِر افٌقِع، ؾال كيُؽ

هو، أو ُمعتَكهو، أو -ؾقفِ  حومَؾفو، أو حَمؿقفًي إفقِف، أو لـَِؾ  أو ُمٌتوَظفو، أو ظوِسَ

 ثؿـِفو. 

ًُ ِبو ِمـ ؿؾٍى كوصٍح حمىٍّ مشػٍؼ، َأشلُل ادقَػ  هذِه َوصوكيو وكصوئُح َبَعْث

 .أن َيعَؾ هلو افَؼٌقَل يف ـؾِّ ؿؾٍى 

  



 حالوة الطاعة(  24) 
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 (24) 

 َحالوُة الطاعِة

     

 

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿: ؿوَل اهلُل 

 .[45افـحؾ: ]

  هلِلظَؾْقـو ـثرٌة، ولُٓؤه َتَسى، وإن  ِمـ كِعِؿ ا  هلِلوكِعُؿ ا

بقَن ِمـفؿ،  ـَ افـوِس وادؼر  ٓ  اخلُؾ ُص ِم ظَؾْقـو كعؿًي ؿد ٓ َكشعُر ِبو، وٓ كيشعُر ِبو إ

أن جَتَد فؾطوظِي َفذًة، وفإلكيامِن َضعاًم، وفؾعؿِؾ افصوفِح َحالوًة واكؼاًحو يف وهَل 

ل وُترُج موَفَؽ  ّـِ ُذ بِذِه افصالِة، وحقـاَم ُتز ًَ َتتؾذ  صدِرك؛ ؾحقـاَم ُتصعِّ ُتصعِّ وأك

ادـؽِر  جتُد اكؼاًحو يف ؿؾٌَِؽ، وهذه كِعؿٌي ِمـ أظظِؿ افـِّعِؿ، وحقـاَم جَتتفُد يف اجتـوِب 

ؽ اكؼاًحو وحالوًة وفذًة  ًِ ـِ ادعوِِص إذا وَجْدت يف كػ ؽ سًؾو ظ ًَ وَتكُف َكػ

ْؿً بلظظِؿ افـِّعؿِ   .ؾوظَؾْؿ أك ؽ َؿْد ُكعِّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿: ؿوَل اهلُل 

 .[27افـحؾ: ] ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ـُ ـثٍر  ـُ ظٌو»يف َتػًِر هذِه أكيِي:  ؿوَل اب گ گ ﴿ٍس: ؿوَل اب

و افًعودةُ  [27افـحؾ: ] ﴾گ وُك ». ُثؿ ؿوَل: شإِن  ح  : هَل افعؿُؾ وؿوَل افض 
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شبوفطوظِي وآكؼاُح ِبو
 (1)

. 

تل ؿوَل اهلُل ؾقفو يف ُشقرِة إكعوِم:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وهَل هَل اف 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[428إكعوم: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

كو رشقُل اوَؿْد أخ أن  فإلكيامِن ضعاًم كُيتذوُق، وفؾعؿِؾ افصوفِح  ط هلِلَزَ

ـْ َرِِضَ بِٚ»: طَحالوًة، ؾَؼْد ؿوَل  َؿ اإِلياَمِن َم ًْ ٚ، َوبِٚإِلْشاَلِم ِديًْٚ،  هلِلَذاَق َض َربًّ

ٍد َرُشقأًل  َّّ َح ُّ «َوبِ
(2)

. 

َـّ َحاَلَوَة اإلِ »: طوؿوَل  َـّ ؾِِٔف َوَجَد ِِبِ ـُ ـْ  َٚن اهلُل َوَرُشقُفُف َ اَلٌث َم ـَ ـْ  ياَمِن: َم

َّٛ ادَْرَء أَل ُُيِّضيُف إأِلَّ 
ٚ، َوَأْن ُُيِ َّٚ ِشَقاُُهَ ِْٔف َِم َّٛ إَِف ِر هلِلَأَح ٍْ ُُ قَد ِر اف ًُ َرَه َأْن َي ُْ ، َوَأْن َي

َذَف ِر افَّْٚرِ  َْ َرُه َأْن ُي ُْ اَم َي ـَ َذُه اهللُ ِمُْْف،  ََ ْٕ َد َأْن َأ ًْ «َب
(3)

. 

ًِ  أخَذ افصحوبُي  وَؿدْ  ـُ افصوم  هذِه ادػوهقَؿ؛ ؾؼوَل ُظٌودُة ب

ـْ جتَد ضعَؿ حؼقؼِي الكيامِن حت ك َتعؾَؿ أن  مو أصوَبؽ مل »ٓبـِف كُيقصقِف:  ، إك ؽ َف كيو ُبـل 

ٌََؽ  ـْ فُِقصق َئؽ، ومو َأخطَلَك مل كيُؽ
ـْ فُِقخطِ  شكيُؽ

(4)
 . 

ٓ  وَُيدُث  هلِلٍح َتتؼرُب بِف إػ اوافشوهُد يف ذفِؽ: أك ف مو ِمـ ظَؿٍؾ صوف إ

                                                           

 (.1/524تػًر ابـ ـثر ) (4)

(، مـ حدكيٌ 41مًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب ذاق ضعؿ الكيامن مـ رِض بوهلل ربو، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .افعٌوس بـ ظٌد ادطؾى 
(، ومًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب 45وة الكيامن، رؿؿ )افٌخوري: ـتوب الكيامن، بوب حالأخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أكس 14بقون خصول مـ اتصػ بـ وجد حالوة الكيامن، رؿؿ )
 (.1722(، وأبق داود: ـتوب افًـي، بوب يف افؼدر، رؿؿ )8/447أحد )أخرجف  (1)
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قووٍت ربوكقًي ظذ ؿؾٌِؽ ؾَتشعُر بوفراحِي وآكؼاِح، وهذِه هَل افؾذُة، ؾنذا مل جَتِْد قُ ؾُ 

ٌَؽ ِؿ ؿؾ  .ذفَِؽ ؾوِت 

ـُ افؼقِؿ  ـِ َتقؿقَي  هؽذا كيؼقُل اب إذا مل »، ؿوَل: كؼاًل ظـ َصقِخف اب

ِْؿفجَتِْد فؾعؿِؾ َحالوًة يف ؿؾٌَِؽ وا شكؼاًحو ؾوِت 
 (1)

. 

ؽ داخَؾ افصالِة وخورَج افصالِة شقاًء، وإذا ؾوَتْتؽ افصالُة  ًَ ًَ َكػ ؾنذا رأكي

ِْؿ هذا افؼؾَى.  يف ؿؾٌِؽ، ؾوِت 
ٍ
 ؾصؾ ْقً مل َتشُعْر بقء

ًِ افؾذُة  وافتؽوفقُػ افؼظقُي وادشوق  اف تل َتؽقُن ظذ إثِر ذفَؽ، إذا حَصَؾ

بقن ذهَى افشعقُر بوفتعِى  ـَ كَيتؼر   اف ذكي
ِ
؛ هلذا اكُظْر إػ همٓء ـِ ، وذهَى افشعقُر بوفَغٌ

 .بُؿجوهدِة افَعدوِّ وُمصووفتِف، وُهؿ كَيروَن حجَؿ ادشوقِّ   هلِلإػ ا

َي ظذ كَيِد شقِده اف ذي كُيركيُد  ؿقَؾ فٌالٍل   مؽ 
ِ
وؿد ـوَن كُيعذُب يف َرمضوء

صؼ  وأرهَؼ افعذاِب، كُيؼوُل فُف بعَد ذفَؽ ِمـف أن كُيكَف ظـ ِدكيـِف، وكُيـزُل ظؾقف أ

ًُ حالوَة الكيامِن  ُؾ افعذاَب؟ ؿوَل: مَزْج ًَ َتتحؿ  بًـَقاٍت: كيو بالُل، ـقَػ ــ

ًْ حالوُة الكيامِن ظذ مرارِة افعذاِب، ؾَؾْؿ أصُعْر بذفَؽ  بؿرارِة افعذاِب، ؾطَغ
(2)

. 

و َحالوُة افطوظِي وفذُة الكيامِن، ؾوحِرْص ظَؾقْ  فو، وحت ك كُيؿؽـُؽ افقصقُل إِن 

َذ بِؼراءِة افؼرلِن، -إػ ََتِركيِؽ هذِه إحوشقِس يف ؿؾٌِؽ وَتؼقكيتِفو  حت ك َتتؾذ 

 ؛ ظَؾْقؽ بولـثوِر ِمـ ثالثِي ُأمقٍر: -وبوفصالِة، وَتشعَر بحالوِة افطوظيِ 

                                                           

 (.2/55مدارج افًوفؽغ ) (4)

(، وافًرة احلؾٌقي فـقر افدكيـ احلؾٌل 4/421اكظر: ذح افؼًطالن ظذ صحقح افٌخوري ) (2)

(4/122.) 
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ؽ ظذ ؾعِؾ افطوظِي واجتـوِب ادعاُمُر اُوُل  ًِ صقِي، : أـثِْر ِمـ ُُموهدِة َكػ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿: ؿوَل اهلُل 

ؽ ظذ ؾعِؾ افطوظِي، وَترِك ادعصقِي؛ ُِتَد افًٌقَؾ. .[52افعـؽٌقت: ] ًَ   أي: جوِهْد كػ

افشؿس: ] ﴾ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ﴿: وؿوَل اهلُل 

 .[42 -2افشؿس:  ] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿، ُثؿ ؿوَل: [5 -7

ًُ َكػز إ»: ؿوَل أبق كَيزكيَد  ٓ  أن  شهلِلػ اُشؼ أي: جوَهْدُِتو جفوًدا إ

ًُ َأشقُؿفو حت ك اكًوَؿً »، ؿوَل: هلِلوإػ شٌقِؾ ا هلِلَتذهَى إػ ا وهَل َتٌؽل، ؾام ِزْف

شإفقِف وهَل َتضحُؽ 
 (1)

. 

ك أن جَتَد َحالوَة افعٌودِة وَتٌؾَغ ذروَة »: افرازي   هلِلوؿوَل ظٌُد ا إِْن َه 

كقو حوِئًطو ِمـ َحدكيدٍ َشـوِمفو، ؾوجَعْؾ بقـَ  شؽ وبَغ َصفقاِت افد 
 (2)

. 

ـُ ادٌورِك  َده اب  حقـاَم ؿوَل:  وهذا هَق اف ذي رد 

ُِذذقْب  َُ ُٝ اف ُٕقَب ُِتِٔذذ ُٝ افذذذي  َرَأْيذذ
 

لَّ إِْدَمَُّٚنَذذذذٚ   َوَؿذذذذْد ُيذذذذقِرُث افذذذذذي
 

ُِذذقْب  َُ َٔذذُٚة اف ُٕقِب َح  َوَتذذْرُك افذذذي
 

ََُّٔٚنَٚ  ِِضذذذذَؽ ِظْهذذذذ ٍْ َوَخذذذذْرٌ فَِْ
(3) 

 

ٌُـل؟  ، ـقَػ َأظصقَؽ وٓ ُتعوِؿ  َبـل إهائقَؾ: كيو َريبِّ
ِ
وَؿْد ؿوَل ظوملٌ ِمـ ُظؾامء

ًَ ٓ َتدري، أفقَس َؿْد حَرْمُتؽ فذَة ُمـوجوت؟! ٌُؽ وفؽـ ؽ ــ ًُ أظوِؿ ؾؼقَؾ فُف: ــ
(4)

 

                                                           

 (.424ضركيؼ اهلجرتغ ٓبـ افؼقؿ )ص:  (4)

 (.4484(، وافدكيـقري يف ادجوفًي رؿؿ )458أخرجف ابـ أيب افدكقو يف افزهد رؿؿ ) (2)

يف  (، وأبق كعقؿ4228(، وابـ ادؼرئ يف ادعجؿ رؿؿ )2ابـ أيب افدكقو يف افتقبي رؿؿ )أخرجف  (4)

 (.5245(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )5/272احلؾقي )

 (.42/455أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقي ) (1)
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ِمـ ُُموهدِة ؾنذا مل َتشُعْر بذِه افؾ ذِة وبذِه احلالوِة، ؾوظَؾْؿ أك ؽ حمروٌم، ؾَلـثِْر 

ؽ ظذ ؾِعِؾ افطوظِي وترِك ادعصقِي. ًِ  كػ

ي ظـَدك اُمُر افثٚح و ُتؼقِّ : أـثِْر ِمـ صالتِؽ، َكػؾِفو وؾرِوفو؛ ؾنِن 

ِة افطوظِي، ؿوَل اهلُل  ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿: الحًوَس بؾذ 

 .[441هقد: ] ﴾ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿: وؿوَل اهلُل 

 .[18افعـؽٌقت: ] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ى ى ائ ائ ەئ

اَلَة، »، إذا أراَد أن كَيرتوَح ؿوَل فٌاِلٍل: ط هلِلوـوَن رشقُل ا َيٚ باَِلُل، َأِؿِؿ افهَّ

ٚ «َأِرْحَْٚ ِِبَ
(1)

 َيُِد فذَتف إذا ؿوَم كُيـوِجل رب ف.  ط، ؾفَق 

و كِعؿٌي، َبْؾ هَل ِمـ أَجؾِّ كِعِؿ ا ؾطوظِي َفذًة أن َيَد ف :ظذ افعٌدِ   هلِلإِن 

 وفؾعؿِؾ افصوفِح اكِؼاًحو.

 ُٞ ـِر َيؾق افؼؾقَب، وَيَل هلِل: أـثِْر ِمـ ِذـِر ااُمُر افثٚف ؛ ؾنن  الـثوَر ِمـ افذِّ

ىئ ىئ ی ی ی ﴿: َصَدَأهو، وكُيزكيُح افشقطوَن َظـفو، ؿوَل اهلُل 

 .[12 -14إحزاب: ] ﴾مئ ىئ يئ جب ی جئ حئ

ـْ فَؽ ِورٌد، َبْؾ َأوراٌد يف  كيقِمؽ؛ يف صٌوِحؽ، وَمًوِئؽ، ومو بَغ ذفَؽ، ؾؾقُؽ

ُي َهذِه افـعؿِي يف َؿؾٌِؽ، ؿوَل اهلُل  ْرَت اهللَ أـَثَر ؿِقكَيً حوش  ـَ : ؾؽؾ ام ذ

 .[25افرظد: ] ﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴿

                                                           

( مـ حدكيٌ شومل بـ أيب 1258داود: ـتوب إدب، بوب يف صالة افعتؿي، رؿؿ ) أبقأخرجف  (4)

 .اجلعد، ظـ رجؾ مـ خزاظي 
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َر اهلُل  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ؾؼوَل:  وَؿْد حذ 

 .[421ضف: ] ﴾ىئ ی ی ی ی

ُق وهق كُيصعِّ وهَق كيعقُش يف  وـٍؽ، وكَيصقُم وهَق كَيصقُم يف وـٍؽ، وكَيتصد 

ُق،  ، أو كَيتصد  ُذ وهَق كُيصعِّ ـُر َيؾق هذه افؼؾقَب، ؾَساُه كَيتؾذ  ُق يف وـٍؽ، وافذِّ كيتصد 

 وكَيـؼُح صدُره فؾعؿِؾ افصوفِح.

ـِ افٌكيِّ  ًَ كيو َأبو َشعقٍد، ِجئُتؽ َأصؽق »، ؾؼوَل: وؿد جوَء رجٌؾ فؾح

رِ َؿًقَة َؿؾٌ ـْ ـرِ ». ويف فػٍظ ؿوَل: شل. ؿوَل: َأِذْبف بوفذِّ ْبف بوفذِّ شَأدِّ
 (1)

. 

ٌَكي  -وهَق افؼوئُؾ  ـُ اف دوا احلالوَة يف ثالثِي »: -أِي: احلً َتػؼ 

ِر، وِؿراءِة افؼرلِن، ؾنن مل جَتِدوا ؾوظَؾؿقا أن  افٌوَب  ـْ َأصقوَء: يف افصالِة، ويف افذِّ

شُمغؾٌؼ 
 (2)

. 

َة هوُهـو يف خِر افعٌوداِت: صالٍة وِذـٍر وؿراءٍة فؾؼرلِن، أي: إذا مل جَتِ  ِد افؾذ 

ـَ افقصقِل إػ هذِه افؾذِة، وإػ هذِه احلالوِة،  ٌَْتؽ م ًٌو حج ؾوظَؾْؿ أن  ُهـوَك ُحج

ـِ اكؼاِح افصدِر.  وإػ هذِه احلوِل ِم

  

                                                           

 (.74ٓبـ افؼقؿ )ص: افقابؾ افصقى (، واكظر: 524أخرجف افٌقفؼل يف افشعى رؿؿ ) (4)

 (.5541(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )5/474أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقي ) (2)
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 (25) 

 كضُب الُكلوِب ال َكضُب اأَلصواِت

     

 

َد جوَء  ـ  ـُ افَعظقُؿ بَتؼكيعوٍت ظظقؿٍي؛ وِمـ َهذِه افتؼكيعوِت: أك ف أ كي َهذا افدِّ

َر يف ادؼوبِؾ افت حذكيَر افشدكيَد  ًِى افؼؾقِب، وَمقدِِتو، وَتؼوُرِبو، وحَمٌتِفو، وحذ  ـَ ظذ 

 .ِمـ َتـوؾِر افُؼؾقِب، وُبغِضفو، وَتٌوظِدهو

ـ  اهلُل  َػ افؼؾقِب بَقِده، ؾؼوَل ظَذ ِظٌوِده ؾجعَؾ َتلفق وامَت

 :﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 .[54إكػول: ] ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

ٌ وٍس  ـُ ظ إذا ؿوَرَب بَغ افؼؾقِب مل كُيزحِزْحفو  إن  اهللَ »: ؿوَل اب

شرٌء أبًدا
 (1)

. 

ـُ ِمفراَن  ٓ  افعوِؿؾقَن، ؿوَل َمقؿقُن ب وـًُى افؼؾقِب ِظٌودٌة ٓ كَيػعُؾفو إ

 :«ُد إػ افـوِس كِصُػ افعؼؾِ وافت شقد 
 (2)

. 

                                                           

(، وظٌد افرزاق يف جومع معؿر رؿؿ 452، رؿؿ 4/424أخرجف ابـ ادٌورك يف افزهد وافرؿوئؼ ) (4)

 (.2/424(، واحلوـؿ يف ادًتدرك )22244)

(. وأخرجف 1454(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )74) أخرجف ابـ أيب افدكقو يف افعؼؾ وؾضؾف رؿؿ (2)

(، مـ حدكيٌ ابـ 5415(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )5711افطزان يف ادعجؿ إوشط رؿؿ )

 و.، مرؾقظً ظؿر 
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إػ َوشوئَؾ َذظقٍي، َمـ أخَذ بو ُووَع  طورشقُفف  وَؿْد أرَصَدكو اهلُل 

 فُف افؼٌقُل يف إرِض، وُوِوَعً حَمٌُتف يف ؿؾقِب اخلؾِؼ، وهذِه افقشوئُؾ ََخًٌي: 

ُٜ اُُوػ ٌ ؽ خؾُؼ ا هلِل: احِرْص ظذ ـًِى حَمٌِي اافقشِٔ  .هلِلَُي

ْى حَمٌَي ا ًِ ًَ ُتركيُد أن َتؽًَى ُؿؾقَب ادَخؾقؿَغ ؾوـ ـ ـُ ـُ  هلِلإذا  ، وٓ كيؿؽ ًٓ أو

ـَ  هلِلأن كَيـوَل افعٌُد حَمٌَي ا َؼ الكيامَن وافتؼَقى وافعؿَؾ افصوفَح وُحً ٓ  إذا حؼ  إ

ٌوِع فؾـٌلِّ  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿يف ُشقرِة َمركيَؿ:  ؿوَل اهلُل  طآتِّ

 .[25مركيؿ: ] ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ

ؽ يف دخقِل َدوراٍت يف افتـؿقِي افٌَؼكيِي  ًَ ، وٓ ُتتِعْى كػ ؾال ََتِؿْؾ هذا اهلؿ 

، ؾَؼْط أصؾِْح مو بقـَؽ وبَغ ا ـَ ، وأؿٌِْؾ بَؼؾٌِؽ ظذ هلِلوؽِرهو فَتؽًَى ؿؾقَب أَخركي

ـَ ظؾقَؽ. كُيؼٌِِؾ اهلُل  هلِلا  بؼؾقِب أَخركي

ـُ َأشؾؿَ  ـِ : »وؿوَل زكيُد ب ٌ ف افـوُس ؿقَؾ: َم شات َؼك اهللَ أح
 (1)

. 

ًَ َترى افـوَس أحقوًكو كُيؽثِرون ِمـ حَمٌِي ؾالٍن، ومل كَيؾتُؼقا بِف مرًة، ومل  وبوفػعِؾ أك

ٌ ف؟ ؿوَل: ٓ َأدِري. ومو  ـْ إذا شَلْفً أَحَدهؿ دوذا َُت كَيتعوَمؾقا مَعف بوفدكيـوِر وافدرهِؿ، فِؽ

ٓ  ٕك ف أصؾَح مو بقـَف وبغَ   .هلِلا ذفَؽ إ

ـُ حق ونَ روؿوَل هَ  ٓ  أؿٌَؾ اهلُل  هلِلمو أؿٌَؾ ظٌٌد بؼؾٌِف إػ ا: » ُم ب  إ

شبؼؾقِب ادمِمـَغ إفقِف حت ك كَيرزَؿف حَمٌَتفؿ ومقدَِتؿ
 (2)

. 

                                                           

 ( فَلصٌفون.4/841(، وظزاه افًققضل يف افدر ادـثقر )81افػقائد ٓبـ افؼقؿ )ص:  (4)

(، واكظر 722(، وافٌقفؼل يف افزهد افؽٌر رؿؿ )511 -48/514أخرجف افطزي يف تػًره ) (2)

 (.41/412افتػًر افًٌقط فؾقاحدي )
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كقو مو بقـَؽ وبَغ ا ََتدُث أحداٌث يف ادؾؽقِت إَظذ،  هلِلؾحقـاَم ُتصؾُح يف افد 

كو بذفَؽ افصودُق ادصدوُق رشقُل اوَتدُث أمقٌر يف افًَؿقا  هلِلِت افُعذ، وؿد َأخَزَ

َّٛ َظّْضًدا »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحقح ُمًؾؿٍ »، ؾَؼْد جوَء يف ط إنَّ اهللَ إَِذا أَح

يُؾ  ُِٔحّضيُف ِجْزِ ِحّضَُّف. َؿَٚل: َؾ
َٖ ٚ: ؾ ًٕ ٛي ُؾاَل يُؾ، إِحِّ ُأِح َٚل: َيٚ ِجْزِ ََ يَؾ، َؾ ، ُ ؿَّ َدَظٚ ِجْزِ

اَمِء. َؿَٚل: ُ ؿَّ ُيقَضُع َفُف  ُِٔحّضيُف َأْهُؾ افِضَّ ِحّضيقُه، َؾ
َٖ ٚ َؾ ًٕ ٛي ُؾاَل

اَمِء: إنَّ اهللَ ُُيِ ُيَِْٚدي ِر افِضَّ

ُّضقُل ِر اَُْرضِ  ََ «اف
(1)

، وكُيقوُع فُف افؼٌقُل يف إرِض؛  
ِ
ٌ ف أهُؾ افًامء ٌ ف اهللُ، وَُي ؾُقح

َؼ افقشقؾَي إُ  ًُى حَمٌِي إك ف حؼ  ـَ  .هلِلوػ: 

 ُٜ ُٜ افثٕٚٔ هَد ؾقام يف َأكْيدي افـوِس. ؾال ُتـوِزِع افـوَس : احِرْص ظذ أن َتزَ افقشِٔ

ًَ أؿرَب افـوِس إَفْقفؿ َأبَغضقك؛ ؾنذا كوَزْظً أخوَك  ظذ مو يف َأكْيدهيؿ، حت ك فق ــ

ٌُؽ، هؽَ  ْكقو َأبَغَضؽ وأبعَدك وكِػَر ِمـُف ؿؾ ـَ افد   م
ٍ
كقو.ظذ َرء  ذا افد 

ـِ شعٍد افًوظديِّ   َشفِؾ ب
ٌِ ـِ موَجْف، ِمـ َحدكي ،  وؿد جوَء يف ُشــ اب

، ُدف ـل ظَذ ظؿٍؾ إذا أكو ظِؿْؾتف هلِل، ؾؼوَل: كيو رشقَل اطأك ف جوَء رجٌؾ إػ افـٌلِّ 

ٌ ـل افـوُس، ؾؼوَل فُف افـٌل   ٌ ـل اهلُل وأح َٔٚ ُُيِّضََّؽ »: طأح ْٕ اهللُ، َواْزَهْد  اْزَهْد ِر افدي

«ؾِٔاَم ِر َأْيِدي افَِّْٚس ُُيِّضََّؽ افَُّْٚس 
(2)

. 

، أو موٍل، أو صقٍت؛ ـِرَهؽ، ؾال  ردٍّ ـُ تف ظذ  ًْ ف، ؾنك ؽ إذا كوَؾ ًْ
أي: ٓ ُتـوؾِ

كقو، وَدْظف، وُخْذ مو ـَتَى  ف ظذ افد  ًْ
ـَ افـظرِ  ُتـوؾِ اف ذي يف إَػ  اهلُل فَؽ، وَدْظؽ ِم

ٌ ؽ افـوُس. َأكيدي افـوِس؛  حت ك َُي

                                                           

(، ومًؾؿ: ـتوب افز وافصؾي 4222افٌخوري: ـتوب بدء اخلؾؼ، بوب ذـر ادالئؽي، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 2547وأداب، بوب إذا أحى اهلل ظٌدا حٌٌف فعٌوده، رؿؿ )
 (.1422ابـ موجف: ـتوب افزهد، بوب افزهد يف افدكقو، رؿؿ )ف أخرج (2)
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وؿد مر  أظرايبٌّ ظذ َمدكيـِي افٌكِة، ؾقؿَػ ظذ َأضراؾِفو وشَلَل: َمـ شقُِّد هذِه 

. ؿوَل: بَؿ شوَدُهؿ؟ ؿوفقا: احتوَج افـوُس إػ ِظؾِؿف، واشَتغـَك  ـُ ًَ افؼركيِي؟ ؿوفقا: احل

هَق َظـ ُدكقوُهؿ
(1)

. 

 ُٜ ُٜ افثٚفث فًالَم ظذ اجلؿقِع؛ ؾنك ف كَيصطوُد : احِرْص ظذ أن َتٌذَل اافَقشِٔ

ـْ شؾِّْؿ ظذ افـوِس يف ـؾِّ حٍغ، ٓ ُتًؾِّْؿ ط هلِلافؼؾقَب؛ أخَزَ بذفَؽ رشقُل ا
، فؽِ

ٌُ بعَد ذفَؽ شـَقاٍت ٓ كَيعرؾقَكؽ،  ظَؾْقفؿ إذا احَتْجَتفؿ واحَتْجً أصقاَِتؿ، ومَتؽ

 .!وٓ كَيًَؿعقا شالَمؽ

ـْ َأْشاَمِء ا إِنَّ » :ط هلِلؾَؼْد ؿوَل رشقُل ا اَلَم اْشٌؿ ِم ُف اهللُ ِر  هلِلافِضَّ ًَ َٚػ َوَض ًَ َت

ؿْ  ُُ َْْٔ ْؾُنقُه َب
َٖ «اَُْرِض، َؾ

(2)
. 

اَلَم » : طوؿوَل أكيًضو  َٚبّْضُلْؿ، َأْؾُنقا افِضَّ قُه ََتَ ُّ ُل ِْ ًَ ٍء إَِذا َؾ ْؿ َظَذ ََشْ ُُ َأَؾاَل َأُدفي

ؿْ  ُُ َْْٔ «َب
(3)

. 

َمـ مل َتعِرْف، وٓ َتص  بًالِمؽ أبـوَء دائرتِؽ، وشؾِّْؿ ظذ َمـ ظَرْؾً وظذ 

، وؿوَل: كيو ط هلِلوافدوائُر إُخرى ٓ ُتًؾُِّؿ ظَؾْقفو، وؿد جوَء رجٌؾ إػ رشقِل ا

َٝ »، أي  الشالِم خٌر؟ ؿوَل: هلِلرشقَل ا ـْ َظَرْؾ اَلَم َظَذ َم َرُأ افِضَّ َْ َٚم َوَت ًَ ُؿ افىَّ
ًِ ُتْى

                                                           

(، واكظر: صقد اخلوضر ٓبـ اجلقزي )ص: 211افرامفرمزي يف ادحدث افػوصؾ )ص: أخرجف  (4)

822.) 

 .(، مـ حدكيٌ أكس 252أخرجف افٌخوري يف إدب ادػرد رؿؿ ) (2)
(، مـ حدكيٌ 81اجلـي إٓ ادممـقن، رؿؿ )مًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب بقون أكف ٓ كيدخؾ أخرجف  (4)

 .أيب هركيرة 
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 ًْ ـْ ََلْ َت «ِرْف َوَظَذ َم
(1)
. 

 ُٜ ُٜ افرابًِ ـْ إػ افـوِس افقشِٔ
ًِ ـَ اُدحًـَغ؛ ؾَلح : احِرْص ظذ أن َتؽقَن ِم

ٌ ؽ افـوُس،  ـَ الحًوِن َُي ِلِّ بليِّ كقٍع م ـِ افـٌ  ِٝ »: أك ف ؿوَل  طوُروَي َظ َِ ُجّضِ

ـْ أشَٚء إفٔٓٚ ٌِْض َم ـَ إفٔٓٚ، وُب ـْ أحَِض ِّٛ َم ُِقُب ظذ ُح َُ «اف
(2)

. 

 ُل: وؿوَل إو  

ُِذقَِبُؿُ  ـْ إَِػ افَّْذِٚس َتِْضذَلًّضِْد ُؿ  َأْحِِض
 

َِْٕضذذَٚن إِْحَِضذذٚنُ   َّضَد اإِل ًْ  َؾَىٚدََذذٚ اْشذذَل
 

ٚ َٓ َِ
ْؾ َؾَوذٚ ِ ِّ ُْ ِس َؾْٚشَل ٍْ  َأْؿّضِْؾ َظَذ افَّْ

 

َِْٕضٚنُ   ِس أَل بَِِٚجِْضِؿ إِ ٍْ َٝ بِٚفَّْ ْٕ َٖ َؾ
(3) 

 

 
 : ُٜ ُٜ ا ِٚمِض ٌ  افقشِٔ ًٌّو أخِزْ َمـ َتى  أك ؽ َُت ؽ ُح

ًِ ف، ؾنذا وَجْدت يف كػ

فُػالٍن احلى  افصودَق، ٓ احلى  ادزكي َػ ادٌـل  ظذ ادصوفِح أكِقِي، ؾُؼْؾ فُف: كيو ُؾالُن، 

ٌ ؽ يف ا ٌَف ِبَذا افتعٌرِ هلِلإنِّ ُأح  .؛ ؾنك ؽ َتؽًُى ؿؾ

ّْ »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا ًُِِٔ ْؿ َأَخُٚه َؾِ ـُ َّٛ َأَحُد ، إَِذا َأَح ِٜ ٍَ ََك ِر األُْف ُف َأْب َّٕ ُف: َؾِ٘

ةِ  ُٝ ِر ادََقدَّ «َوَأْ َّض
(4)

. 

                                                           

(، ومًؾؿ: 5245أخرجف افٌخوري: ـتوب آشتئذان، بوب افًالم فؾؿعرؾي وؽر ادعرؾي، رؿؿ ) (4)

(، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص 42، رؿؿ )بقون تػووؾ الشالمـتوب الكيامن، بوب 

. 
(، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ 5871(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )1/424أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقي ) (2)

 .مًعقد 
 (.45)ص: ش ظـقان احِلؽؿ»إبقوت ٕيب افػتح افًٌتل مـ ؿصقدتف  (4)

 .(، ظـ ُموهد مرشاًل 52ابـ أيب افدكقو يف الخقان رؿؿ )أخرجف  (1)
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ٌ ؽ  ًٌْ أحًدا ؾوْذَهْى إػ بقتِف، واضُرْق ظؾقف افٌوَب، وُؿْؾ فُف: أكو ُأح ٌَ ؾنذا َأح

 . هلِليف ا

ْ ظام   ـُ افعظقُؿ كُيركيُد ِمـ هذِه افؼؾقِب أن َتؽقَن ُؿؾقًبو ُُمتؿعًي، ؾعزِّ كي ؾَفذا افدِّ

ٌ ؽؿ يف ا يف ، وُؿْؾ هَلُؿ: أكو ُأح ـَ ؽ ِمـ ُحىٍّ فمَخركي
 .هلِلداخؾِ

ْؿ »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شُمًـَده»جوَء ظـَد الموِم أحَد يف  ـُ َّٛ َأَحُد إَِذا َأَح

ُف ُُيِّضيُف ِ َّٕ ُه َأ ُْٔخِزْ ِْ تِِف ِر َمِْزفِِف َؾ
ْٖ
َٔ ِْ «هلِلَصِٚحَّضُف، َؾ

(1)
. 

، وهَل ِظٌودٌة دوَن أدَكك َمصؾحٍي، ب ـَ ًٌو وصوئًدا فؼؾقِب أَخركي ذا َتؽقُن ـوِش

 ذفَؽ َمصؾحًي.
ِ
ٓ  َمـ أراَد ِمـ وراء  ظظقؿٌي ؽػَؾ َظـفو افؽثُر إ

  

                                                           

 . أيب ذر افغػوري(، مـ حدكيٌ 8/418أحد )أخرجف  (4)



 عبادة جرب اخلواطز(  26) 
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 (26) 

 عبادُة َجرِب اخلواطِز

     

 

ـَ افعٌوداِت افَعظقؿِي، واف تل هَلو َؿْدٌر ظظقٌؿ ظـَد ا ، وؿد ؽَػَؾ  هلِلإن  ِم

ـِ اشتِحضوِر أجِرهو ـثٌر ِمـ و، ظٌودُة جِز اخلقاضِر.َظـف  و، وظ

، ؿوَل اهلُل  ـِ كي ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: وِهَل ؿقؿٌي ِمـ ِؿقِؿ َهذا افدِّ

 .[5افـًوء: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ـَ   إؿورُب، وادًوـُغ، وافضعػوُء ِم
ِ
ٌِ َهمٓء أي: إذا حَيَ ؿًؿَي ادقاركي

ًٓ معروًؾو؛ جًزا خلقاضِِرهؿ،  افقتوَمك؛ ؾوْرُزؿقهؿ ِمـف، ؾنِْن مل جَتِدوا ؾُؼقفقا هلُؿ ؿق

فؿ.  ًِ ًٌو فؾؿًوِس بلحوِشق  واحِساًمو دشوظِرهؿ، وجَتـ 

ڀ  پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ﴿: وؿوَل 

 .[1 -4ظٌس: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

ـ  اهللَ »يف َتػًِره:  ؿوَل افُؼرضٌل   
ٌَف  وفؽِ حت ك ٓ  طظوَت

ػيِ َتـؽِنَ ؿؾ شقُب أهِؾ افص 
 (1)

. 

تل ُتؽُن، وؿد  ُمراظوًة هلذِه افؼؾقِب اف تل جُترُح، وُمراظوًة هلذِه افؼؾقِب اف 

 كَيؽقُن ـُنهو وجرُحفو بؽؾؿٍي، ـام كيؽقُن جُز اخلقاضِر بؽؾِؿٍي.

                                                           

 (.42/244ٌل )تػًر افؼرض (4)
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ٓ  ـٌوُر افـػقِس، وؿد جَتُز خوضَر ؽِرك بؽؾِؿٍي،  ؾَجُز اخلوضِر ُخؾٌؼ ٓ كيعرُؾف إ

طقٍي، أو َهدكيٍي، أو صػوظٍي، أو إظوكٍي، ـؾ  ذفَؽ َيُز اخلوضَر، وُهـوَك صقاهُد ِمـ أو ظَ 

 ، وهَق كُيرصُد إػ أمهقِي ظٌودِة جِز اخلقاضِر، َأذـُر ِمـفو: طِشرتِف 

مذي  »: جوَء يف افنٚهُد اُوُل  ـِ ُصعٌَي، أن   شُشــ افسِّ ٌِ ادغرِة ب ِمـ َحدكي

َٔٚءَ » ؿوَل: ط هلِلَرشقَل ا ُذوا اَُْح ْٗ «أَل َتُِضّضيقا اَُْمَقاَت َؾُل
(1)

. 

 جَتـ ٌقا شى  إمقاِت، حت ك وإن ـوَن بقـَؽؿ وبَغ 
ِ
َجًزا خلوضِر إحقوء

؛ احِساًمو، وَتؼدكيًرا،  ًِ ًْ فُؽؿ وجفُي كظٍر يف َهذا ادق إمقاِت ُخصقمٌي، أو ـوَك

، ؿركيِى  .واحساًزا ِمـ مًوِس َمشوظِر احللِّ ًِ  هذا ادق

ـِ َأيب افعوصِ افنٚهُد افثٚح ٌِ ُظثامَن ب ، ظـَد ُمًؾٍؿ، أن   : جوَء يف َحدكي

ُؿ ادَِريَض، »ؿوَل:  ط هلِلرشقَل ا ِٓ ّضَِر، َوإِنَّ ؾِٔ َُ ُؿ اف ِٓ ْػ، َؾِ٘نَّ ؾِٔ ٍِّ َُٔخ ِْ ـْ َأمَّ َؿْقًمٚ، َؾ َّ َؾ

 ِٜ ُؿ َذا احَلَٚج ِٓ َٔػ، َوإِنَّ ؾِٔ
ًِ ُؿ افوَّ ِٓ َْٔػ َوإِنَّ ؾِٔ ـَ َُٔهؾِّ  ِْ ْؿ َوْحَدُه، َؾ ـُ ، َوإَِذا َصذَّ َأَحُد

«َصٚءَ 
(2)

 . 

، أِو  ط هلِلكُيراِظل رشقُل ا ّـِ ًِّ هذِه إحقاَل، ؾَؼْد كَيؽقُن خؾَػؽ افؽٌُر يف اف

ـْ كُيقجُد ذو   أَحٌد مقجقًدا، فِؽ
ِ
ادركيُض، أِو افضعقُػ، وؿد ٓ كَيؽقُن ِمـ همٓء

ـ خؾَػؽ؛ جًزا خلقاِضِرهؿ، واحساًمو دشوِظِرهؿ احلوجِي، ؾُساِظل أحقاَل مَ 

فؿ. ًِ  وأحوشق

 ُٞ ٌِ ظٌِد ا شَصحقح ُمًؾؿٍ »: جوَء يف افنٚهُد افثٚف ـِ مًعقٍد، أن   هلِلِمـ َحدكي ب

                                                           

 (.4252(، وافسمذي: ـتوب افز وافصؾي، بوب مو جوء يف افشتؿ، رؿؿ )1/282أخرجف أحد ) (4)

 (.155أخرجف مًؾؿ: ـتوب افصالة، بوب أمر إئؿي بتخػقػ افصالة يف متوم، رؿؿ ) (2)
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اَم: َؾِ٘نَّ َذفَِؽ »ؿوَل:  ط هلِلرشقَل ا ِٓ ًٜ َؾاَل َيَلََْٚجك اْ َِْٚن ُدوَن َصِٚحّضِ ُْْلْؿ َ اَلَ  ـُ إَِذا 

فُ  ُٕ ِز «ُُيْ
(1)

. 

؛ فَئال  َتـؽَن  ٌُ ًٍ ٓ كَيًؿُعف افثوف ِؿ اثـوِن يف افنِّ بصقٍت خوؾِ أي: ٓ كَيتؽؾ 

ف، وجُترَح َمشوظُره. ًُ  كػ

َلُِِىقا بِٚفَّْٚسِ »: طويف رواكيٍي ؿوَل  ْ َْ «َحلَّك 
(2)

. 

ٌُ أن  هذا اهلؿَس،  أي: حت ك َتؽقكقا أـثَر ِمـ ثالثٍي، ؾال كَيشعَر هذا افثوف

ف. وَهذا احلد ًِ ٌَ ُرب ام كَيعـقِف ؾَقجَد ذفَؽ يف كػ  كي

ٌِ  شَصحقح افٌخوريِّ »: جوَء يف افنٚهُد افرابعُ  ـِ ِمـ َحدكي أن   ُظؿَر اب

ِِضِف ُ ؿَّ َُيُِِْس ؾِٔفِ »ؿوَل:  ط هلِلرشقَل ا
ـْ ََمِِْ ُجَؾ ِم ُجُؾ افرَّ ُٔؿ افرَّ

َِ «أَل ُي
(3)

. 

بخوضِر هذا إوِل؛ ؾجًزا  ؾفذا فقَس ِمـ إدِب، وهق َيرُح افـػَس، وكَيؿس  

ف، ُثؿ جتؾَس ؾقِف.  ًِ  خلوضِره ٓ ُتِؼْؿف ِمـ َُمؾ

وهذا إرصوٌد ظظقٌؿ، ومراظوٌة هلذِه إكػِس اف تل جرُحفو وـُنهو أصد  تلثًرا 

ت ؾَجُزهو ِمـ أصعِى إمقِر. ِنَ ـُ ِن ظظِؿ افٌدِن، وإذا  ـَ  ِمـ 

ٌِ َأيب َؿتودةَ  شوريِّ َصحقح افٌخ»: جوَء يف افنٚهُد ا ٚمُس  ،  ِمـ َحدكي
                                                           

، رؿؿ َتركيؿ مـوجوة آثـغ دون افثوفٌ بغر رووهأخرجف مًؾؿ: ـتوب افًالم، بوب  (4)

(2451/45.) 

، رؿؿ إذا ـوكقا أـثر مـ ثالثي ؾال بلس بودًورة وادـوجوةأخرجف افٌخوري: ـتوب ، بوب  (2)

، رؿؿ َتركيؿ مـوجوة آثـغ دون افثوفٌ بغر رووه(، ومًؾؿ: ـتوب افًالم، بوب 5222)

(2451/47.) 

(، 5252، رؿؿ )افٌخوري: ـتوب آشتئذان، بوب ٓ كيؼقؿ افرجُؾ افرجَؾ مـ ُمؾًفأخرجف  (4)

 .(2477ومًؾؿ: ـتوب افًالم، بوب َتركيؿ إؿومي الكًون مـ مقوعف ادٌوح، رؿؿ )
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َٚء »ؿوَل:  ط هلِلأن  َرشقَل ا َُ ُع ُب َّ ْش
َٖ ٚ، َؾ َٓ َل ؾِٔ اَلِة ُأِريُد َأْن ُأَضقِّ َُؿقُم ِر افهَّ َُ إِحِّ 

فِ  َٜ َأْن َأُصؼَّ َظَذ ُأمِّ َٔ َراِه ـَ ُز ِر َصاَلِا:  قَّ جَتَ
َٖ : َؾ ّضِلِّ «افهَّ

(1)
. 

، وَيُز  ط كُيراظل  .طبخوضِِرهو، وهَل ٓ َتعؾُؿ بـِقتِف هذه إم 

ـْ ٓ كَيػعُؾ ذفَؽ  ؾؼد جَتُز بخوضِر ؽِرك، دوَن أن ُتَزه، ودوَن أن كيعؾَؿ، فِؽ

ـَ ٓ كَيرجقن ثـوًء، وٓ ظطوًء، وٓ مدًحو ِمـ  ٓ  أصحوُب افـػقِس افؽٌرِة، اف ذكي إ

 ،  ويف افنِّ
ِ
ـَ أحُدهؿ إػ أخقِف يف اخلػوء ًَ ٓ كَيلتقف بعَد شـقاٍت أحٍد، ؾنذا أح

ك يف ذِظـو مـًّو بوفَعطقِي.  ًُ َأحل طفَرك. ؾفذا كُيًؿ  ًُ أداؾُع ظـَؽ، وــ  وكَيؼقَل: ــ

وئلِّ »: جوَء يف افنٚهُد افِضٚدُس  ٌِ ظٌِد ا شُشــ افـً  ـِ صداٍد،  هلِلِمـ َحدكي ب

ُث َظـ أبقفِ    يف إحَدى صالَتِ  ط هلِل، ؿوَل: خرَج ظَؾْقـو رشقُل ا َُيدِّ
ِ
افعشوء

ـًو أو ُحًقـًو، ؾتؼدَم رشقُل ا ًَ َ فؾصالِة ؾصذ   ط هلِلوهَق حومٌؾ َح ؾقَوَعف، ُثؿ ـز 

ؾًجَد بَغ طفراَنْ صالتِف َشجدًة َأضوهَلو، ؿوَل َأيب: ؾَرَؾْعً رأد وإذا افصٌل  ظذ 

 ط هلِل، وهَق شوجٌد ؾرَجْعً إػ ُشجقدي، ؾؾام  ؿَه رشقُل اط هلِلَطفِر رشقِل ا

، إك ؽ شَجْدت بَغ طفراَنْ صالتِؽ شجدًة هلِلافصالَة ؿوَل افـوُس: كيو رشقَل ا

، »َأَضْؾَتفو حت ك طـَـ و أك ف ؿد حدَث أمٌر أو أك ف كُيقَحك إفقَؽ، ؿوَل:  ـْ ُُ ْ َي َؽ ََل
ؾي َذفِ ـُ

ِِضَ  َْ ُف َحلَّك َي َِ ُٝ َأْن ُأَظدِّ ِرْه َُ ِْل، َؾ َِ َـّ اْبِْل اْرََتَ
«َحَٚجَلفُ  َوَفُِ

(2)
. 

حوجَي افؾعِى اف تل ظـَد افصٌلِّ افصغِر، وَيُز بخوضِره؛ فقَؼيَض  ط كُيراظل

                                                           

 (.727، رؿؿ )مـ أخػ افصالة ظـد بؽوء افصٌلأخرجف افٌخوري: ـتوب إذان، بوب  (4)

هؾ يقز أن تؽقن شجدة أضقل مـ (، وافـًوئل: ـتوب افتطٌقؼ، بوب 4/124أخرجف أحد ) (2)

 (.4414، رؿؿ )شجدة
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ـَ افؾعِى، وهَق َكٌل  إُمِي، وشقُِّد افثَؼؾِغ، وأذُف َمـ وضَِئ إرَض   .طحوجتَف ِم

َرنَّ أَل ََتْ »ؿوَل:  طأن  افـٌل   شُمًـَد الموِم أحدَ »: جوَء يف افنٚهُد افِضٚبعُ 
َِ

ِؾ، َوَفْق َأْن  ًْ ًْىَِل ِصِْضَع افَّْ َٜ احَلّْضِؾ، َوَفْق َأْن ُت َِ ًْىَِل ِص ًْٔئٚ، َوَفْق َأْن ُت ُروِف َص ًْ ـَ ادَ ِم

ِذُّيِْؿ،  ْٗ ـْ َضِريِؼ افَِّْٚس ُي َء َظ ْ َل افقَّ ل، َوَفْق َأْن ُتَْحِّ
َِ ِٚء ادُِْضَلِْض َٕ ـْ َدْفِقَك ِر إِ ِرَغ ِم ٍْ ُت

 ِْ ِْٔف، َوَفْق َأْن َوَفْق َأْن َت َِ َؿ َظ ِِّ ََك َأَخَٚك َؾُلَِض ِْ ِْٔف ُمَْْىٌِِؼ، َوَفْق َأْن َت َؽ إَِف ُٓ ََك َأَخَٚك، َوَوْج

َِٕس افَقْحَنَٚن ِر اَُْرضِ  ْٗ «ُت
(1)

. 

ُف بؽؾؿٍي، أو  ًْ
ف، واكِؽًوًرا يف خوضِره، لكِ ًِ ؾفذا اف ذي َيُد وحشًي يف كػ

 عروٌف وظٌودٌة ُتمجُر ظَؾْقفو.تشجقٍع، أو رؾٍع دعـقكيوتِف، ؾفذا م

ـُ  ـِ موَجفْ »: جوَء يف افنٚهُد افثٚم ـِ ظٌوسٍ  شُشــ اب ٌِ اب ،  ِمـ َحدكي

قا افَّْيَر إَِػ ادَْدُذوِمغَ »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ُّ «أَل ُتِدي
(2)

. 

 ط هلِلواجلُذاُم مرٌض كُيصقُى ِجؾَد الكًوِن وكُيًٌُى بِف ظوهًي، ؾَقـفوكو رشقُل ا

ٌُف َكػًقًّو، ؾوجُزْ  َظـ إدامِي افـظِر إػ صوحِى افعوهِي؛ ٕن  ذفَؽ َيرُحف، وكُيتع

د  افـظَر ؾقِف، هَؽذا جوَء يف بعِض افرواكيوِت: 
وا افََْيَر ِر »بخوضِره، وٓ َُتِ دي

أَل َُتِ

«ادَْدُذوِمغَ 
(3)

 . 

ـٌ ظظقٌؿ، كُيراظل هذِه ادًوئَؾ؛ ؿوَل ظطوٌء  ُثـل فرجَؾ فقُ : إن  اودكيـُـو دكي حدِّ

ًُ فف ـلنِّ مل َأشَؿْعف، وؿد شِؿْعتُف ؿٌَؾ أن كُيقفدَ   ؾُلكص
ٌِ بوحلدكي

(4)
 ؛ جًزا خلوضِره.

                                                           

 و.، مرؾقظً أيب متقؿي اهلجقؿل، ظـ رجؾ مـ ؿقمف(، مـ حدكيٌ 4/152أخرجف أحد ) (4)

 (.4814(، وابـ موجف: ـتوب افطى، بوب اجلذام، رؿؿ )4/244أخرجف أحد ) (2)

(، مـ حدكيٌ 7/245(، وافٌقفؼل يف افًــ افؽزى )2721أخرجف افطقوفز يف ادًـد رؿؿ ) (4)

 .ابـ ظٌوس 
 (.8/55(، واكظر: شر أظالم افـٌالء فؾذهٌل )8/152ف ابـ شعد يف افطٌؼوت افؽزى )أخرج (1)
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ـَ  ٓ  أصحوُب افـػقِس افؽٌرِة، واف ذكي و ِؿقؿٌي راؿقٌي، وُخؾٌؼ راٍق، ٓ كَيعرُؾف إ إِن 

ٌقن افثقاَب، يف ـؾِّ أؿقاهِلؿ وأؾعوهِلؿ ًِ  .كَيؾتِؿًقن إجَر، وََيت

ـِ اجلقزيِّ  شَصقد اخلوضرِ »وَؿْد جوَء يف ـتوِب  أك ف ؿقَؾ ٕيَب ُظثامَن  ٓب

 ادًؾِؿَغ: مو هَق أرَجك ظَؿٍؾ ظِؿؾَتف؟ 
ِ
 افـ قًوبقريِّ أحِد ُظؾامء

ًُ يف َصٌقت كُيراوُدن أهِع ظذ افزواِج ؾلمتـُع، حت ك جوَءْتـل امرأٌة  ؿوَل: ــ

: كيو َأبو ُظثامَن، إنِّ  ًْ ًُ هَلو: َهْؾ فِؽ ِمـ أٍب؟ ؾؼوَف ْجـل. ؿوَل: ؾُؼؾ  ؿد هِقكيُتؽ، ؾَتزو 

: كَعْؿ. ؿوَل: َأحِيكيف، ؾجوَءن َصقٌخ ـٌٌر ؾؼٌر، ؾتزوجُتفو، ؾػِرَحً وؾِرَح  ًْ ؿوَف

 أبقهو.

ٌ ـل  ؿوَل: ؾؾام  ُأدِخَؾً ظع  ؾنذا هَل ظقراُء، وظرجوُء، ومشقهٌي، وـوكً َُت

ًٌّو َصدكيًدا، وتؼقُل  ًُ أجؾُِس مَعفو حػًظو فَؼؾٌِفو،  ح . ؾؽـ
ًِ ـَ افٌق ِل: ٓ َتُرْج م

 وـلنِّ أجؾُس ظذ َجِر افَغضو.

، ؾقا ًْ ٌَِؼَقً ِظـدي َخًَي ظَؼ شـًي ُثؿ موَت إنِّ ََٕرى بؼوَءهو ِظـدي،  هلِلؿوَل: ؾ

هلِلوِحػظل فؼؾٌِفو هَق أرَجك ظَؿٍؾ ِظـدي ظِؿْؾتف 
(1)

 . 

 ون يف َجِز اخلقاضِر. هَؽذا ـوكقا كَيتؿق ز

  

                                                           

 (.125 -128صقد اخلوضر )ص:  (4)
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(27) 

 ال َتفَزحوا بالَوالياِت فإنًَّا أماناْت

     

 

ـَ  ًْ حَمالًّ فؾػرِح ِبو، دِو ؾقفو ِم ًَ و فق إصُؾ يف افقٓكيوِت وادـوصِى أِن 

 ادًموفقوِت، وافتؽوفقِػ، وإموكوِت، ؾودـوصُى وافقٓكيوُت هَل تؽوفقُػ،

 كوٌت كُيًلُل ظـفو افعٌُد كيقَم افؼقومِي، حِػَظفو َأْم وق َعفو.وَمًموفقوٌت، وأمو

، ؾؼوَل: ط، جوَء إػ افـٌلِّ أن  أبو ذرٍّ  شَصحقح ُمًؾؿٍ »وؿد جوَء يف 

َب هلِلَيٚ َرُشقَل ا» ُِِْل، َؿَٚل َأُبق َذرٍّ َؾَُضَ
ِّ
ًْ َِٔدِه َظَذ َمُِّْْضِل َوَؿَٚل: َيٚ َأَبٚ  ملسو هيلع هللا ىلص، َأأَل َتِْضَل بِ

 ، ٚ َذرٍّ َٓ َِّ ـْ َأَخَذَهٚ بَِح ، إأِلَّ َم ٌٜ َداَم َٕ  ِخْزٌي َو
ِٜ ََٔٚم
َِ َٚ َيْقَم اف ُٜ َوإَِّنَّ َٕ َٚ َأَمٚ ٌٔػ، َوإَِّنَّ

ًِ َؽ َض َّٕ إِ

ٚ َٓ ِْٔف ؾِٔ َِ «َوَأدَّى افَِّذي َظ
(1)
. 

ًُ ظٌِد ادؾِؽ  ًْ ؾوضؿُي بـ ـِ  ظذ زوِجفو  وؿد دَخَؾ أمِر ادممـَغ ُظؿَر ب

ْن ُوِلَ اخلالؾَي، ؾرَأْتف َؿْد أفَؼك بثؼِؾ رأِشف ظذ كيدكيِف، وهَق ، بعَد أَ  افعزكيزِ ظٌدِ 

 ًَ ق ؿُي: مو كُيٌؽقَؽ كيو أمَر ادمِمـَغ، وَؿْد ُوفِّ
ًْ فُف ؾوضِ كَيٌؽل بؽوًء صدكيًدا، ؾؼوَف

ًُ ِمـ أمِر هذِه إمِي مو ُوفِّقً،  ق  أنِّ ُوفِّ
ًِ اخلالؾَي؟ ؿوَل: كيو ؾوضِؿُي، ؿد ظؾِْؿ

ْرُت يف افػؼِر اجلوئِع، وادظؾقِم ادؼفقِر، وافغركيِى، وإشِر، وافشقِخ افؽٌِر،  ؾَتػؽ 

ْرت يف ادًؽِغ ادؽًقِر،  ْرت يف ادركيِض افضوئِع، وَتػؽ  وِذي افعقوِل افؽثِر، َتػؽ 

                                                           

 (.4528مًؾؿ: ـتوب المورة، بوب ـراهي المورة بغر ضورة، رؿؿ )أخرجف  (4)
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ْرت يف إرمؾِي افقحقدِة، وأصٌوِهفؿ يف أؿطوِر إرِض، وأضراِف افٌالِد،  وَتػؽ 

شَقًَلُفـل ظـ ـؾِّ واحٍد ِمـفؿ كيقَم افؼقومِي، وأن  َخصؿل   وظؾِْؿً أن  اهللَ

ًَ ل ُحجٌي ظـَد ُخصقمتِف، ؾرِحًْ َكػِز ط هلِلدوَِنؿ رشقُل ا ٓ  كَيثٌ ًُ أ ، ؾخِشق

 ًُ ؾٌؽق
(1)

. 

هَؽذا ـوكقا ََيَتُػقن بوفقٓكيوِت وادـوصِى؛ خقًؾو كيؿَُل افؼؾقَب، ظـ َتؼصٍر  

ًِ ُرب ام ََيصُؾ بغِر ؿصدٍ  ًَ فو إموكوُت، وإموكوُت فق ، ؾودـوصُى وافقٓكيوُت ُأش 

ٌٍ ظؿعٌّ ظذ أرِض افقاؿِع كُيشوَهُد. ظوًء، فِؽـ فو َبركوم  ادِّ

ـِ اْكُظُروا إَِػ »: ؿوَل ُظؿُر  َٓ َصاَلتِِف َوَفؽِ َٓ َتـُْظُروا إَِػ ِصَقوِم َأَحٍد َو

َث، َوَأَموكِتِ  ، َوَوَرِظف إَِذا َأْصَػكِصْدِق َحِدكيثِِف إَِذا َحد  ـَ شِف إَِذا اْئُتِؿ
(2)

ٌََؾً   أي: إذا َأؿ

ْكقو.  ظؾقِف افد 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿بوٕموكِي، ؾؼوَل:  وَؿْد أمَر اهلُل 

 ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .[85افـًوء: ]

: وإموكُي ثؼقؾٌي، خِشَقتفو افًَؿقاُت وإرُض واجلٌوُل، ـام ؿوَل 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿

 .[72إحزاب: ] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

                                                           

(، 1/442(، وافؽومؾ يف افتوركيخ ٓبـ إثر )427 -18/425توركيخ دمشؼ ٓبـ ظًوـر ) (4)

 (.8/444وشر أظالم افـٌالء فؾذهٌل )

(، وأبق كعقؿ يف احلؾقي 241(، وابـ أيب افدكقو يف افقرع رؿؿ )51أبق داود يف افزهد رؿؿ )أخرجف  (2)

 (.5/255(، وافٌقفؼل يف افًــ افؽزى )4/27)
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، حقـاَم ؿوَل اهلُل  ـِ ې ى ى ﴿: وهَل ِمـ أبرِز خصوئِص ادمم

 .[42ادعورج: ] ﴾ائ ائ ەئ

 وجوَء افتحذكيُر افشدكيُد ِمـ ِخقوكِي إموكِي يف افقٓكيِي، وؿرَِنو اهلُل 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: ، ؾؼوَل احلؼ  طبخقوكتِف وِخقوكِي َرشقفِف 

 .[27إكػول: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ََٕؽ »: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا ـْ َخٚ ـْ َم ُ َْ ََْؽ َوأَل  َّ ـِ اْ َل َٜ إَِػ َم َٕ «َأدِّ اََُمٚ
(1)

. 

ـَ افـوِس ِمـ ُُمتؿعوِِتؿ، وِمـ  ، وأوُل مو كُيرؾُع م ـِ كي وهَل صعوُر أهِؾ افدِّ

ُل »: ط هلِلُصخقِصفؿ، ؿوَل رشقُل ا ُٜ  إِنَّ َأوَّ َٕ ُؿ اََُمٚ ُُ ـْ ِديِْ ُدوَن ِم
َِ ٍْ «َمٚ َت

(2)
. 

ـَ ادجتؿعوِت إموكيُ  ـِ اف تل ُترؾُع ِم ـُ فف َمزاكيو، وأوُل َمزاكيو افدكي  .ؾوفدكي

ٌٍ لخَر ؿوَل رشقُل اهللِ  ُٜ »: طويف َحدكي َٕ ـَ افَِّْٚس اََُمٚ ُل َمٚ ُيْرَؾُع ِم «َأوَّ
(3)

 . 

كيامِن، ؾال َتًَلْل َظـ إكيامِن افعٌِد إذا رَأكْيَتف وإَموكُي يف افقٓكيِي دفقُؾ صدِق ال

 خوئـًو ٕموكتِف يف وٓكيتِف اف تل ُوَل. 

ـٌ ظؾقِف، وادمذُن  دٌة، ؾودـُز وادحراُب وٓكيٌي، والموُم ُمممت وافقٓكيوُت ُمتعدِّ

 ًَ ـٌ يف لذاكِف، وهق يف وٓكيٍي، وافرجُؾ يف بقتِف يف وٓكيٍي، ويف ـؾِّ َمـصٍى أك ؾقف،  ُمممت
                                                           

(، 4848أبق داود: ـتوب افٌققع، بوب يف افرجؾ كيلخذ حؼف مـ َتً كيده، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 4251فسمذي: ـتوب افٌققع، رؿؿ )وا
. (، مـ حدكيٌ صداد بـ أوس 7452، رؿؿ 7/228ادعجؿ افؽٌر )أخرجف افطزان يف  (2)

(، 45251)يف ادصـػ رؿؿ (، وابـ أيب صقٌي 8254)يف ادصـػ رؿؿ وأخرجف ظٌد افرزاق 

 قؾو.مقؿ (، ظـ ابـ مًعقد 1/821)يف ادًتدرك واحلوـؿ 

، مـ (1522افٌقفؼل يف صعى الكيامن، رؿؿ )و(، 457ادعجؿ افصغر رؿؿ )أخرجف افطزان يف  (4)

 .حدكيٌ ظؿر 
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 ؾوظَؾْؿ أك ؽ يف وٓكيٍي، ووٓكيُتؽ َهذه ُمؼَتضوهو َتؼقُؼ إموكِي. 

ـْ »: طوبؼدِر ـامِل إموكِي يف افعٌِد، كَيؽؿُؾ إكيامُكف، ؿوَل رشقُل اهللِ  ادُِْضُِِؿ َم

 ِٓ ـْ َأِمَُْف افَُّْٚس َظَذ ِدَمٚ ِ ـُ َم ِم ْٗ ـْ فَِِضِِٕٚف َوَيِدِه، َوادُ قَن ِم ُّ
ؿْ َشَِِؿ ادُِْضِِ «ْؿ َوَأْمَقاِلِ

(1)
. 

َد َففُ »: طوؿوَل  ْٓ ـْ أَل َظ َ
ـَ دِ َٜ َفُف، َوأَل ِدي َٕ ـْ أَل َأَمٚ َ

«أَل إِياَمَن دِ
(2)

. 

ـُ  ـْ َأبِقفِ ؿوَل هشوُم ب ٓ  كَؼَص  ُظْروَة َظ : مو كَؼَصً أموكُي ظٌٍد ؿط  إ

إكيامُكف
(3)

. 

تل ؾقفو تؽثُر ؾُفـوَك ارتٌوٌط بَغ إموكِي والكيامِن، خوصًي يف ا فقٓكيوِت اف 

 حؼقُق افـوِس، ؾؽؾ ام ظُظَؿً هذه افقٓكيُي، ظُظَؿً إموكُي ؾقفو. 

ؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي ٓ كَيػرُح بوفقٓكيِي، ـام ـوَن كَيػعُؾ شؾُػ إمِي، ـوكقا 

ف بُتفٍؿ؛ فئال  كَيـوهَلو، دِ  ًَ ؿ أحُدهؿ كػ ـَ كَيتداَؾعقَِنو، وهَيَربقن ِمـفو، وُرب ام اِت  و ؾقفو م

 ادًموفقوِت.

، »: طوَؿْد ؿوَل رشقُل اهللِ  ٍٜ ٚ بَِْهَٔح َٓ ْى ْؿ َُيُ َِ ، َؾ ًٜ َّٔ ظُٚه اهللُ َرِظ ـْ َظّْضٍد اْشَسْ َمٚ ِم

 ِٜ َٜ اََجَّْ «إأِلَّ ََلْ َُيِْد را َِح
(4)

 . ؾال بد  أن كَيٌذَل ُؿصوَرى ُجفِده يف كصِحف يف مؽوكِف.

                                                           

(، وافسمذي: ـتوب الكيامن، بوب مو جوء يف أن ادًؾؿ مـ شؾؿ 2/472أحد )أخرجف  (4)

 (، وافـًوئل: ـتوب الكيامن وذائعف، بوب صػي ادممـ، رؿؿ2527ادًؾؿقن، رؿؿ )

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 1228)
 .(، مـ حدكيٌ أكس 4/448أحد )أخرجف  (2)
(، وافٌقفؼل 215(، وأجري يف افؼكيعي رؿؿ )42282ابـ أيب صقٌي يف ادصـػ رؿؿ )أخرجف  (4)

 (.87يف افشعى رؿؿ )

(، مـ 7482افٌخوري: ـتوب إحؽوم، بوب مـ اشسظل رظقي ؾؾؿ كيـصح، رؿؿ )أخرجف  (1)

 .عؼؾ بـ كيًور حدكيٌ م
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 َ َمـ َحِػَظ أموكَي ادـصِى،  ط بو رشقُل اهللِ وُهـوَك بعُض افٌشوئِر اف تل بؼ 

 وأد ى حؼ  افقٓكيِي: 

لُ  ط هلِل: أن  رشقَل اشُصَعى الكيامنِ »: جوَء يف افُّضَؼى اُُوػ  ؿوَم كَيَتَقو 

ـقن بِف  وهذا أمٌر مؼوٌع يف -ؾتًوَرَع افصحوبُي كَيٌتِدرون ُووقَءه ادتًوؿَط كَيتز 

ْؿ َظَذ َهَذا؟»: طَؾَؼوَل  -طحقوتِف  ُُ ُِ ِّ  ط َوَرُشقفِِف. َؿوَل  هلِلَؿوُفقا: ُحى  ا «َمٚ َُيْ

ٍٍ ظَؿعٍّ لخَر، َتؽقُن كتقجُتف حمٌَي اهللِ ورشقفِف- ُه، َأْن » -كُيرصُدهؿ إػ بركوم ـْ ََسَّ َم

َْٔهُدْق َحِديَثُف إَِذا َح  ِْ َّٛ اهلَل َوَرُشقَفُف، َأْو ُُيِّضَُّف اهللُ َوَرُشقُفُف، َؾ
َلُف إَِذا ُُيِ َٕ دِّ َأَمٚ َٗ ُٔ َث، َوْف دَّ

ـْ َجَٚوَرهُ  ـْ ِجَقاَر َم ُْٔحِِض ، َوْف ـَ
ِّ «اْ ُل

(1)
. 

يف ؿؾٌِف حَمٌَي اهللِ ورشقفِف،  وهذِه ُبؼى َظظقؿٌي، أن كَيزرَع اهلُل 

 .طوكَيرزَؿف حَمٌَي اهللِ ورشقفِف 

 ُٜ َتف ِمـ : أن  َمـ حِػَظ أموكَتف حِػَظف اهللُ، وحِػَظ افُّضَؼى افثٕٚٔ كي  فف أهَؾف وُذرِّ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿يف ُشقرِة افؽفِػ:  َبعِده، ؾَؼْد ؿوَل اهلُل 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 .[52افؽفػ: ] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ـُ ُجٌٍر  ي  ؿوَل َشعقُد ب يف َتػًِرهو: أي: ـوَن وافُدمهو إبعُد كُيمدِّ

ـَزمُهو  ػَتعوإموكوِت وافقدائَع إػ أهِؾفو؛ ؾحِػَظ اهلُل  ـَ ـَزه حت ك َأدرَك وَفداُه  ـَ َفف 

ؾوشَتْخَرجوه
(2)

. 

                                                           

ابـ أيب افدكقو يف مؽورم إخالق رؿؿ و (، وأخرجف أكيًض 4112صعى الكيامن فؾٌقفؼل رؿؿ ) (4)

 (.1/4545(، وأبق كعقؿ يف معرؾي افصحوبي )255)

 (.1/257(، وأبق كعقؿ يف حؾقي إوفقوء )7/2478أخرجف ابـ أيب حوتؿ يف افتػًر ) (2)
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ه اهلُل بف ورشقُفف،  َ ْ باِم بؼ  ؾَؿـ أد ى حؼ  اهلِل يف افقٓكيوِت وادـوصِى ؾْؾُقٌؼ 

ف. ًَ ٓ  كػ َى َهذا افطركيَؼ، ؾال كَيُي  إ  وَمـ َتـؽ 

 ُٜ ـَ اهلُل فُف افُّضَؼى افثٚفث ـِ »اجلـَي، ؾَؼْد جوَء يف : َمـ حِػَظ أموكَتف ِوؿ َصحقح اب

ًِ  شِحٌونَ  ـِ افصوم ٌِ ُظٌودَة ب ُْقا  ِي »ؿوَل:  ط، أن  رشقَل اهللِ  ِمـ َحدكي َّ اْض

ُْْلْؿ، 
ِّ وا إَِذا اْ ُل ْ ُلْؿ، َوَأْوُؾقا إَِذا َوَظْدُتْؿ، َوَأدي ، اْصُدُؿقا إَِذا َحدَّ َٜ ُؿ اََجَّْ ُُ ـْ َف َّ ِشلًّٚ، َأْض

ُيقا ُؾرُ  ٍَ ؿْ َواْح ُُ قا َأْيِدَي ٍي ـُ ْؿ، َو ـُ قا َأْبَهَٚر ْؿ، َوُؽوي ُُ «وَج
(1)

. 

هَؽذا كُيـظُر إػ ؛ طِشتٌي إذا وِؿـَفو افعٌُد وِؿـًَ فف اجلَـَي بَضامكِي رشقِل اهللِ 

 هذِه افقٓكيوِت، وادـوصِى.

  

                                                           

 (.274ن يف صحقحف رؿؿ )(، وابـ حٌو8/424أخرجف أحد ) (4)
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 (28) 

 ُحبُّ الوَطِو أمانْة

     

 

ًَ إكًوًكو ٓ ٓ َتًتغِرْب َأْن َترى إكًوًكو َيى   ـ ؽ َتًتغرُب إذا رأكي
وضـَف، فؽِ

َُيى  وضـَف، وافًٌُى يف ذفَؽ أن  ُحى  إوضوِن َمغروٌس يف افـػقِس، وؿد ُجٌَِؾً 

ثرٌة ِمـ واؿِع افـوسِ  ـَ  .ظؾقِف إبداُن، وؿد دل  ظذ ذفَؽ أدفٌي 

ـُ اجلَقزيِّ  ـِ »: ؿوَل اب شوؾِطرُة افرجِؾ َمعجقكٌي بحىِّ افقض
 (1)

. 

ـُ َأدهَؿ  مو وَجْدُت صقًئو أصد  ظع  ِمـ كزاِع افـػِس »: وؿوَل إبراهقُؿ ب

ـِ  شإػ افقض
(2)

. 

ًُ أظرابقًّو كيؼقُل: إذا أَرْدت أن َتعرَف »: وؿوَل إصؿعل   َشِؿْع

ُؿف إػ إخقاكِف، وُبؽوُؤه ظذ مو مَه ِمـ  ُف إػ أوضوكِف، وَتشق  افرجَؾ، ؾوكُظْر ـقَػ ََتــ 

شزموكِف
 (3)

. 

ٌِ أكٍس  شَصحقح افٌخوريِّ »فقَس هذا ؾحًُى، بؾ يف  : ؿوَل  ِمـ َحدكي

ِل  » وَن افـٌ  ـْ َشَػٍر َؾـََظَر إَِػ ُجدُ  ملسو هيلع هللا ىلصـَ أي:  -ادَِدكيـَِي َأْوَوَع َراِحَؾَتفُ  ِت َراإَِذا َؿِدَم ِم

                                                           

 (.4/425مثر افعزم افًوــ ٓبـ اجلقزي ) (4)

 (.7/452أخرجف أبق كعقؿ يف احلؾقي ) (2)

 (.442أخرجف افدكيـقري يف ادجوفًي وجقاهر افعؾؿ رؿؿ ) (4)
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ٌَِّفو -َأهَع بو ـْ ُح َفو ِم ـَ ٍي َحر  وَن َظَذ َداب  ـَ شَوإِْن 
(1)

. 

ـُ حَجٍر افعًؼالن  ؿ ٌِ »: شَؾتح افٌوري»يف ـِتوبِف  وَل اب ويف احلدكي

ـِ واحلـِغ إفقفِ  شدٓفٌي ظذ َؾضِؾ اددكيـِي، وَمؼوظقِي حىِّ افقض
 (2)

. 

 »يف ـِتوبِف  وؿوَل إموُم افًَرِ الموُم افذَهٌل  
ِ
وـوَن  »: شِشَر أظالِم افـٌالء

َأبوهو وَُيى    يَ ظوِئش َيى   -ملسو هيلع هللا ىلص هلِلا رشقُل : َأْي -
(3)

ُأشوميَ  وَُيى   ،
(4)

، 

شِشٌَطْقف وَُيى  
(5)

دَ  ، ٌ فو، أصقوءَ  وظد  شوضـَف وَُيى  »: ؿوَل  ُثؿ َُي
 (6)

. 

َْْٔٚ »كيؼقُل:  شَصحقح افٌخوريِّ »ـام جوَء أكيًضو يف  ط ـونَ  فذا ْٛ إَِف ؿَّ َحّضِّ ُٓ َِّ اف

َٜ َأْو َأَصدَّ  َُّ ُحّضَِّْٚ َم ـَ  َٜ «ادَِديَْ
(7)

. 

                                                           

 (.4555، رؿؿ )اددكيـي تـػل اخلٌٌأخرجف افٌخوري: ـتوب ؾضوئؾ اددكيـي، بوب  (4)

 (.4/524ؾتح افٌوري ) (2)

افٌخوري: ـتوب أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، بوب ؿقل افـٌل صذ اهلل ظؾقف أخرجف  (4)

(، ومًؾؿ: ـتوب ؾضوئؾ افصحوبي، بوب مـ 4552، رؿؿ )شفق ــً متخذا خؾقال»وشؾؿ: 

 .(، مـ حدكيٌ ظؿرو بـ افعوص 2451، رؿؿ )ؾضوئؾ أيب بؽر افصدكيؼ 
، رؿؿ مـوؿى زكيد بـ حورثيصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، بوب أخرجف افٌخوري: ـتوب أصحوب افـٌل  (1)

ؾضوئؾ زكيد بـ حورثي وأشومي بـ زكيد (، ومًؾؿ: ـتوب ؾضوئؾ افصحوبي، بوب 4742)

( مـ حدكيٌ ابـ ظؿر 2125، رؿؿ ،). 
مـوؿى احلًـ واحلًغ أخرجف افٌخوري: ـتوب أصحوب افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، بوب  (8)

( ومًؾؿ: 4712، رؿؿ ،) ـتوب ؾضوئؾ افصحوبي، بوب ؾضوئؾ احلًـ واحلًغ

( وافسمذي: ـتوب ادـوؿى، بوب مـوؿى احلًـ واحلًغ، رؿؿ 2122، رؿؿ ،)

 .(، مـ حدكيٌ افزاء 4752)
 (.48/421شر أظالم افـٌالء ) (5)

، دكيـيـراهقي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن تعرى ادأخرجف افٌخوري: ـتوب ؾضوئؾ اددكيـي، بوب  (7)

(، مـ حدكيٌ 4475، رؿؿ )افسؽقى يف شؽـ اددكيـي(، ومًؾؿ: ـتوب احلٍ، بوب 4552رؿؿ )

 .ظوئشي 
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ـِ اف ذي ُوفَِدت ؾقِف و ٓ  ٕن  هذِه افـػقَس ؿد ُجٌَِؾً ظذ حىِّ افقض مو ذفَؽ إ

ًِ افعرُب يف اجلوهؾقِي إذا َؽَزْت أو شوَؾَرت َحَؾً مَعفو  ًْ ؾقِف؛ هلذا ـوَك أو ظوَص

ُر ؾقفو.  صقًئو ِمـ تراِب افٌؾِد َتًتـشُؼف ظـَد َكزفٍي، أو ظـَد صداٍع؛ ٕك ف كُيمثِّ

ًْ ظوِئشُي  شَصحقح ُمًؾؿٍ »حًُى، بؾ جوَء يف فقَس هذا ؾ : إن  ؿوَف

ٌ وبَتف،  طافـٌل   إذا وَجَد ِمـ أَحٍد أك ف َؿِد اصَتَؽك ِمـ أمَلٍ، أو ُؿرحٍي، أو ُجرٍح، أَخَذ ش

وَبؾ  ِبو ِركيَؼف، وووَعفو ظذ تراِب إرِض، ُثؿ وَوَعفو ظذ مقوِع إمَلِ، وؿوَل: 

َْٚ، ُترْ هلِلبِِْضِؿ ا» َْٚ، بِِْ٘ذِن َربِّ ُّ ٔ
َِ ك َش ٍَ ِوَْٚ، ُيْن ًْ  َب

ِٜ ََ ُٜ َأْرِضَْٚ، بِِري «َب
(1)

. 

ؾفـوَك ارتٌوٌط َمغروٌس يف هذه افـ ػقِس بَغ إبداِن وإوضوِن، ؿوَل أمُر 

َر اهللُ افٌؾداَن بُحىِّ إوضونِ »: ادمِمـَغ اخلؾقػُي افراصُد ُظؿُر  شظؿ 
 (2)

. 

موٌت، وظالموٌت، ودٓئُؾ، وهَل: وحى  إوضوِن فف   ُمؼقِّ

ُٜ اُُوػ ـِ فقَس يف َمقروٍث افًالم : أن ََتػَظ ُهقكيَي وَضـِؽ، وهقكيَي افقض

ـُ اهلَل  ـِ اف ذي َكدكي َتقارَثْتف إجقوُل، وٓ يف أظراٍف، أو َتؼوفقَد، بؾ ِهَل يف هذا افدكي

  ويعُؾ بِف، وهَق الشالُم، ؾوف ذي َُيى  وضـَف كُيؽثُر ِمـ ، ـِ ُصقِر افدكي

ـَ وضـًو وادجتؿَع   .ُمًؾاًم وُمتؿًعو افقض

 افذهِى، ؿوَل:  وَؿْد ؿوَل افػوروُق ظؿُر 
ِ
َّْٚ أذلَّ »ـؾؿًي ُتؽتُى بامء ـُ  ٚ َّٕ إ

ٕٚ اهللُ أذفَّْٚ اهللُ ِر مٚ أظزَّ ٌَ ُٛ افًزَة ب َٕىِ ٓام  َّ ٕٚ اهللُ بٚإلشالِم، ؾ «ؿقٍم، ؾٖظزَّ
 (3)

. 
                                                           

(، ومًؾؿ: 8718أخرجف افٌخوري: ـتوب افطى، بوب رؿقي افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، رؿؿ ) (4)

 (.2421، رؿؿ )اشتحٌوب افرؿقي مـ افعغ وافـؿؾي واحلؿي وافـظرةـتوب افًالم، بوب 

 (.4/255(، وربقع إبرار فؾزُمؼي )2/452رشوئؾ اجلوحظ ) (2)

(، 55(، وأبق داود يف افزهد رؿؿ )851رؿؿ ، 4/227وافرؿوئؼ )ابـ ادٌورك يف افزهد أخرجف  (4)

 (.4/54)يف ادًتدرك واحلوـؿ 
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، ؾؽؾ ام  ؾَؼْد ُجٌَِؾً هذهِ  ـِ ٓ  بوفدكي ، وٓ افًمدَد إ و ٓ َتـوُل افعز  إمُي ظذ أِن 

ـِ افعزِّ وافًمدِد، ؾوف ذي َيى  وضـَف ََيػُظ ظؾقِف  ـِ ابَتَعْدَت ظ كي ـِ افدِّ ابَتَعْدَت ظ

ف مًؾاًم، وكيًَعك يف َتؽثِر شقاِد ادًؾِؿَغ يف وضـِف. ًِ َتف، أي: كيؽقُن يف َكػ  هقكي 

ُٜ اف ُٜ افًالم ـِ يف ثِٕٚٔ ؽ، ؾٌصالِحؽ كيصطؾُح صلُن افقض ًِ : أن َتؽقَن صوحِلًو يف كػ

ـؾِّ ُموٍل ِمـ َُموِٓت احلقوِة، يف أمـِف، واؿتصوِده، ويف حقوتِف آجتامظقِي، وافصحقِي، 

ٓ  ُُمتؿٌع وبقئٌي. ـُ إ  ؾنذا صَؾَح افعٌُد صَؾَح ادجتؿُع، وصَؾَحً افٌقئُي، ومو افقض

ْهدا»جوَء يف ـتوِب  ـِ ادٌورِك  شفز  ـُ ادـؽِدرِ  ٓب :  ؿوَل حُمؿُد ب

إن  اهللَ فُقصؾُح بَصالِح افعٌِد وفَده، ووفَد وفِده، وَيػُظف يف ُدَوكيرتِف وافدوكيراِت »

شاف تل حقَفف مو داَم ؾِقفؿ
 (1)

 أي: بَصالِحؽ كَيصؾُح ادجتؿُع. .

 ُٜ ُٜ افثٚفث ، ؾال تُؼْؾ:  : جتـ ِى افػًوَد، ؾٌِػًوِدك كيػًدُ افًالم ـِ حوُل افقض

، وهذا ـالُم  ـُ َر هَق وافقض ؾًوِدي ظذ كػِز، ؾنك ف ـؾ ام حصَؾ ؾًوٌد ِمـ أحٍد َتي 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿وِم: افر ُشقرةِ  يف ؿوَل  ؾَؼدْ   هلِلا

 .[14افروم: ] ﴾حب

قرى:  وؿوَل  ی ی ی جئ حئ ﴿يف ُشقرة افش 

 .[42افشقرى: ] ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب

، ؾنن   ؾلي  ؾًودِ  يف ادجتؿِع، يف اؿتصوِده، أو َأمـِف، أو ووِعف آجتامظلِّ

ف.  ًِ ـِ الكًوُن صوحلًو يف كػ ، ؾْؾَقُؽ ـِ  افقض
ِ
 شٌَى ذفَؽ كيرجُع ظذ أبـوء

                                                           

ػ (، وابـ أيب صقٌي يف ادصـ442رؿؿ ، 442 -4/444وافرؿوئؼ )ابـ ادٌورك يف افزهد أخرجف  (4)

 (.45851رؿؿ )
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ُد هذِه افعالمَي افثوفثَي، حقـاَم شِؿَع رُجاًل يف   وهذا َأبق ُهركيرةَ  ّـِ كُيم

  ٓ َ ٓ كَيظؾُؿ إ ف كَيؼقُل: إن  افظومِل
ًِ ف. ؾؼوَل فُف أبق ُهركيرةَ ُمؾ ًَ ، »:   كػ ًَ ـَذْب

شٌوَرى فتؿقُت يف وـِرهو ِمـ ُطؾِؿ افظوملِ واف ذي َكػُس َأيب ُهركيرَة بَقِده، إن  احلُ 
 (1)

. 

، حت ك احلٌوَرى يف َوـِرهو يف أظذ  َرت افدواب  أي: إذا ـوَن افعٌُد طودًِو تي 

 مَتقُت بًٌِى طُ 
ِ
 افظوملِ. ؾؿِ اجلٌوِل أو يف افًامء

 : ُٜ ُٜ افرابً ـَ ظؿَؾؽ اف ذي وُ افًالم َؾ إفقَؽ، ؾنتؼوُن افعؿِؾ دفقٌؾ ظذ ـِ َأْن ُتتؼ

، واهلُل  ـِ ٌ ؽ ظذ هذا التؼوِن،  حىِّ افقض ًْ أم  ادمِمـَغ ظوئشُي َي ؿوَف

: إِنَّ اهللَ »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا  اًل َأْن َّ ْؿ َظ ـُ َؾ َأَحُد
ِّ ٛي إَِذا َظ

ُُيِ

َْفُ يُ 
َِ ٌُ يف . و«ْل شُصَعى الكيامنِ »احلدكي

(2)
. 

 ُٜ ُٜ ا ٚمِض ك، وَجفِرك، وإك ؽ فَتًتغرُب ِمـ ضَ : أن َتدظَق فؾقَ افًالم ـِ يف ِهِّ

ـٍ بعقٍد ِمـ أوضوِن ادًؾِؿَغ ؿد إكًوٍن َيى  وضـَف وٓ كَيدظق فُف، وُربام دظو فقضَ 

َر  ـْ ِمـ أَ  -وهذا َمطؾقٌب -َتي 
أن كَيدظَق ٕوفئَؽ وٓ كيدظَق  ِى جَ جِى افعَ ظْ فؽِ

إِنَّ »ؿوَل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شُمًـَد أحدَ »ؿد جوَء يف ؛ وفقضـِف، وبعُضفؿ ٓ كَيدظق

َظٚءِ  ـْ َظَدَز ِر افدي  »، رواُه افطَزان  يف ـِتوِب «َأْظَدَز افَِّْٚس َم
ِ
شافدظوء

(3)
وؿوَل اهلُل ؛ 

                                                           

 (.7278(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )252أخرجف ابـ أيب افدكقو يف افعؼقبوت رؿؿ ) (4)

(، وافٌقفؼل 527(، وافطزان يف ادعجؿ إوشط رؿؿ )1455أبق كيعذ يف ادًـد رؿؿ )أخرجف  (2)

 (.1222يف افشعى رؿؿ )

(، وأبق افشقخ يف 8824شط رؿؿ )إو (، ويف ادعجؿ52افدظوء رؿؿ ) افطزان يفأخرجف  (4)

 (، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 5422(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )217إمثول رؿؿ )
(، 4248و؛ أخرجف افٌخوري يف إدب ادػرد رؿؿ )و مقؿقؾً وروي ظـ أيب هركيرة أكيًض  .ومرؾقظً 

افشعى  (، وافٌقفؼل يف1125(، وابـ حٌون يف صحقحف رؿؿ )5512وأبق كيعذ يف ادًـد رؿؿ )

 (.5421رؿؿ )
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  إبراهقَؿ 
ِ
ٿ ٿ ٿ ﴿: يف ُشقرِة إبراهقَؿ َظـ دظوء

ڳ ﴿إػ َأْن ؿوَل:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 . [47إبراهقؿ: ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

َٝ »كيَدكْيف وَدظو:  ط هلِلورؾَع رشقُل ا ِْ ًَ ْل َمٚ َج ٍَ ًْ  ِض
ِٜ
ْؾ بِٚدَِديَْ ًَ ؿَّ اْج ُٓ َِّ اف

 ِٜ ـَ ـَ افَزَ َٜ ِم َُّ َّ
«بِ

(1)
. 

: ُٜ ُٜ افِضٚدش ُر يف َأْن َتًَعك يف مَتوُشؽِف، ووحدتِِف، وٓ تُ  افًالم شِعَؾ َؾتقاًل كُيمثِّ

دِة، وهذا افت امُشِؽ، ؾوف ذي َُيى  وضـَف كَيًَعك يف مَتوُشِؽف بؽؾِّ مو ُأوِتَ ِمـ ْح َهذِه افقَ 

ؿقٍة، وٓ كَييُب ظذ أيِّ َوَتٍر كيػؽ  هذِه افقحدَة وهذا افت امُشَؽ، ؿوَل اهلُل 

 :﴿ ؾال كَيِيب [424]لل ظؿران: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ،

ـَ اجِلـًقوِت، ظذ وَ  ـَ افطقائِػ، أو ِجـًقٍي ِم ـَ إَظراِق، أو ضوئػٍي ِم تٍر، أو ِظرٍق م

ـٍ واحٍد، ِدكيـُف واحٍد، وإهَلُف واحٌد، وَرشقُفف  نْ أ َبؾ ََيؿُد اهلَل  َجََعـو يف وض

موِت افقَ  ط توُبف واحٌد، وـؾ  ُمؼقِّ
دِة ؾقِف ُُمتؿعٌي، وَُيوؾُظ ظذ وحدتِف ْح واحٌد، وـِ

ـِ ُخؾِؼف، ؾَؼْد ؿوَل رشقُل ابحُ  ـُ »: ط هلِلً ِؼ َوُحِْض ُِ ـُ اُ  ِحِؿ َوُحِْض ُٜ افرَّ َِ َوِص

َيَٚر، َوَيِزيَداِن ِر اَُْظاَمرِ  َراِن افدِّ ُّ ًْ «اَِجَقاِر َي
(2)

. 
: ُٜ ُٜ افِضٚبًِ ًَالم آفتػوُف حقَل َولِّ إمِر، وُككُتف، وَتقؿُره، وإجالُفف،  اف

ِض دِو كُيؼؾُِّؾ ِمـ ِؿقؿتِف، ؾوف ذي َُيى  وضـَف َيى  َول  أمِره، وظؾامُء أهِؾ  وظدُم افتعر 

                                                           

(، ومًؾؿ: ـتوب 4558، رؿؿ )اددكيـي تـػل اخلٌٌأخرجف افٌخوري: ـتوب ؾضوئؾ اددكيـي، بوب  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أكس 4452احلٍ، بوب ؾضؾ اددكيـي، رؿؿ )
 .(، مـ حدكيٌ ظوئشي 5/482أخرجف أحد ) (2)
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ـِي واجلامظِي كَيؼقفقَن:   ً ؾطوِن، ؾوظَؾْؿ أك ف صوحُى »اف  ً ًَ افرُجَؾ كَيدظق ظذ اف إذا رأكي

ؾطوِن بوفصالِح، ؾوظَؾْؿ أك ف صوحُى ُشـيٍ   ً شَهًقى، وإذا رَأكْيً افرُجَؾ كَيدظق فؾ
(1)

. 
ـُ ظِ  وـونَ  فق ـوَكً ل َدظقٌة ُمًتجوبٌي »كيؼقُل:  وٍض قَ افُػَضقُؾ ب

ؾطونِ   ً شجلََعْؾُتفو فؾ
(2)

. 
ؾوف ذي كُيؽرُم َول  إمِر يف ـالِمف، وَتقؿِره، وإجالفِف، هذا دفقٌؾ ظذ إـراِم 

َىَٚن ا»: ط هلِلفُف، ؾَؼْد ؿوَل رشقُل ا هلِلا ِْ َرَم ُش ـْ ـْ َأ َٔٚ، هلِلَم ْٕ َرَمُف اهلُل َيْقَم  ِر افدي ـْ َأ

َىَٚن ا ِْ ـْ َأَهَٚن ُش ، َوَم
ِٜ ََٔٚم
َِ ِٜ  هلِلاف ََٔٚم

َِ ُف اهللُ َيْقَم اف َٕ َٔٚ، َأَهٚ ْٕ «ِر افدي
(3). 

: ُٜ ُٜ افثِٚمْ ًَالم ًَ ََتتًُى إجَر،  اف أن ُتداؾَع َظـْف، تداؾَع َظـ ـؾِّ ِصٍز ؾقِف، وأك

ـْ »: ط هلِلؾَؼْد ؿوَل رشقُل ا قَ  َمٚفِفِ  َمَٚت ُدونَ  َم ُٓ ٌٔد، َؾ ِٓ ـْ  َص َق  َوَم ُٓ َمَٚت ُدوَن ِديِِْف َؾ

ٌٔد  ِٓ َق َص ُٓ ـْ َمَٚت ُدوَن َأْهِِِف َؾ ٌٔد، َوَم ِٓ َق َص ُٓ ـْ َمَٚت ُدوَن َدِمِف َؾ ٌٔد، َوَم ِٓ «َص
(4)

، ؾام 

، ودٌم. ـٌ ٓ  أهٌؾ، وموٌل، وِدكي ـُ إ  افقض
  ٌ ـِ ِح وؿَػ ُمرابًطو ظذ   وَن يف َصحقحف: أن  َأبو ُهركيرةَ وجوَء ظـَد اب

َثغٍر ِمـ ُثغقِر ادًؾِؿغ، بعَدمو َشِؿعقا صقًتو ومل َيِدوا صقًئو ؾساَجعقا، ووَؿَػ أبق 

ؿوَل:  ُهركيرَة هـوَك، ؾؼوَل فُف رجٌؾ: كيو َأبو ُهركيرَة، مو كُيقِؿُػؽ ومو وَجْدكو صقًئو؟
                                                           

 (.444ذح افًـي فؾزبوري )ص:  (4)

 (.5/24(، وأبق كعقؿ يف احلؾقي )444ح افًـي )ص: أخرجف افزبوري يف ذ (2)

 .(، مـ حدكيٌ أيب بؽرة 8/12أخرجف أحد ) (4)
(، وافسمذي: ـتوب 1772، بوب يف ؿتول افؾصقص، رؿؿ )افًـيأبق داود: ـتوب أخرجف  (1)

كَيوت، بوب مو جوء ؾقؿـ ؿتؾ دون موفف ؾفق صفقد، رؿؿ ) (، وافـًوئل: ـتوب َتركيؿ 4124افدِّ

(، وابـ موجف: ـتوب احلدود، بوب مـ ؿتؾ دون 1228، رؿؿ )ؿوتؾ دون دكيـفبوب مـ  افدم،

 .، مـ حدكيٌ شعقد بـ زكيد (2852موفف ؾفق صفقد، رؿؿ )
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 ًُ ٍٜ  َمْقِؿُػ » :كَيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلص هلِلا َرُشقَل  َشِؿْع ـْ  َخْرٌ  ،هلِلا ؾِ َشّضِٔ ِر  َشَٚظ َٔٚمِ  ِم ِٜ  ِؿ َِ ْٔ ْدرِ  َف ََ  اف

«اَُْشَقد احَلَدرِ  ِظَْْد 
(1)

. 
ـِ إؿومُي احلػالِت ادوِجـِي ادخَتؾطِي،  واظَؾْؿ أك ف فقَس ِمـ َظالموِت ُحىِّ افقض

، ؾفذا فقَس دفقاًل ظذ ُحىِّ 
ٍ
اف تل َتتؾُط ؾقفو إجًوُد افعوِركيُي بَغ ِرجوٍل وكًِوء

، ـِ  .وٓ إظزاِزه، وٓ ُككتِف افقض

ـِ هذِه ادًراُت افصوِخٌُي، وهذا  واظَؾْؿ أك ف فقَس ِمـ َظالموِت ُحىِّ افقض

 ٍُ اهلرُج، والزظوُج اف ذي ََيُصُؾ يف صقاِرِظـو، بؾ هذا دفقٌؾ ظذ ُبغِضف، ؾوف ذي كُيزظ

أك ف ََيتػُؾ بحىِّ افـوَس يف َمـوزهِلؿ، ويف ُضرؿوِِتؿ، وكُيزظُجفؿ يف ـؾِّ مؽوٍن زظاًم 

، َبْؾ هَق ظالمٌي ظذ ُبغِضف،  ـِ ، كُيؼوُل فف: هذا فقَس ظالمًي ظذ حىِّ افقض ـِ افقض

ُؽ بام جوَء يف ـِتوِب ا ًِ َم، وهَق  طوُشـِي رشقفِف  هلِلؾوفعوؿُؾ هَق اف ذي كَيًتؿ ـام َتؼد 

 اف ذي كَيتجـ ُى أشٌوَب افػًوِد.

  

                                                           

 (.1524أخرجف ابـ حٌون يف صحقحف رؿؿ ) (4)
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 (29) 

 وال الضيِّئُة وال َتضَتوي احلضهُة

     

 

َ اهلُل  أن  افـوَس يف اكِؼقوِدِهؿ ٕمِره وَِنِقف ٓ كَيًَتقون، ؾُفْؿ  بغ 

ؿقن إػ َؾركيؼِغ: ًِ  كَيـؼ

 .ؾركيٍؼ أضوَظف واكؼوَد فؼِظف *

 .وؾركيٍؼ َظصوُه واكؼوَد هلَقاهُ  *

دةٍ  َ ذفَؽ يف ـتوبِف افؽركيِؿ يف مقاِوَع ُمتعدِّ  .وؿد بغ 

 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: ؾؼوَل 

 .[22ادؾؽ: ]

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿: وؿوَل 

 .[452لل ظؿران: ] ﴾﮵ ﮶ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿: وؿوَل 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[422افتقبي: ] ﴾ڻ 

 ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴿: وؿوَل 

 .[45افًجدة: ]
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 أكيًضو ُمتؾٌػ وُهؿ ٓ كَيًَتقون أكيًضو يف َمآهلِ 
ِ
 .ؿ، ؾؿآُل َهمٓء

ـِ ادَآفِغ:  ؿوَل اهلُل   .[7افشقرى: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿َظ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: وؿوَل 

 .[12ؾصؾً: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: وؿوَل 

 .[22احلؼ: ] ﴾ڎ ڈ

ُد ادآَل،  وافًٌُى يف ذفَؽ أن  افعؿَؾ هَق اف ذي كُيؿقُز افعومَؾ، وهَق اف ذي َُيدِّ

و أن كَيؽقَن َخٌقًثو،  ًٌو، وأهُؾف ضقٌِّقن، وَمآهلُؿ ضقٌى، وإم  و أن كَيؽقَن ضقِّ ؾوفعؿُؾ إم 

 ٌٌ  .وأهُؾف َخٌقثقن، وَمآهُلؿ خٌق

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: ؿوَل اهلُل 

 .[422ادوئدة: ] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 . [41ؾصؾً: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: وؿوَل 

و أن كَيؽقَن يف هذا افػركيِؼ، ؾقعؿَؾ واف ْكقو فُف أن َُيتوَر إم  عٌُد يف هذِه احلقوِة افد 

َ ففُ   .بُؿؼَتَه هذا افػركيِؼ، أو ُيتوَر ذاَك افػركيَؼ، ؾوفعؿُؾ أموَمف، وادآُل ؿد ُبغِّ

وأذـُر بعَض هذِه إظامِل ـلمثؾٍي كَيًُر ظَؾْقفو الكًوُن، وهذِه إظامُل أظامٌل 

ؼوبِؾٌي، ظؿٌؾ صوفٌح كُيؼوبُؾف ظؿٌؾ شقٌء، وَفـو أن َكختوَر، وادآُل واوٌح، وافؽتوُب ُمت

هوِدكيـو، فقَس يف إمِر ؽٌٌش، وإك ام هَق واوٌح ووقَح  ط هلِلبَغ أكيِدكيـو، ورشقُل ا

 افشؿِس، ِمثوُل هذِه إظامِل: 

ُل  ام  ـفَ  ه، ؾوهلُل وافغوؾُؾ َظـ ِذـرِ  هلِل: ٓ كَيًَتقي افذاـُر ادِثُٚل اُوَّ
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ـِر، ؾؼوَل:  ـَ امَتَدَحفؿ بؽثرِة افذِّ ركي
ـِ افذاـِ َث ظ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ََتد 

 .[424لل ظؿران: ] ﴾ڱ ڱ

ُر ؾقفؿ، ويف ُؿؾقِبؿ، وكػقِشفؿ ـُر كُيمثِّ ـِر، وافذِّ  .ؾُفؿ داِئؿق افذِّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿: ؾؼوَل اهلُل 

 .[2إكػول: ] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴿: وؿوَل 

 .[25افرظد: ] ﴾مث ىث يث

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ﴿: وؿوَل 

 .[48 -41احلٍ: ]

ـُ أن كَيًتِقَي افذاـُر فربِّف  ِر، هَؽذا ؿوَل  ؾال كُيؿؽ ـْ ـِ افذِّ وافغوؾُؾ ظ

، ؾَؼْد ؿوَل  ط هلِلرشقُل ا  َأيب مقَشك ظـَد افٌخوريِّ
ٌِ ُر »: طيف َحدكي ـُ َمَثُؾ افَِّذى َيْذ

ِٝ رَ  ِّٔ ُف َمَثُؾ احَللِّ َوادَ ُر َربَّ ـُ ُف َوافَِّذى أَل َيْذ «بَّ
(1)

. ًُ  ، وٓ كَيًَتقي احلل  وادق

و افغوؾُؾ ؾؼوَل اهلُل  ـِر:  أم  ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ظـُف يف مًلفِي افذِّ

 .[412افـًوء: ] ﴾ژ

ُر ِبذا افذِّ  َر اهلَل كَيذـُره ؿؾقاًل، وفؽِـ ف ٓ كَيتلث  ـَ ا ُذـَر اهلُل كَيشؿئز  ـِر، بؾ إذهذا إذا ذ

ٌُف، وكيتضوكيُؼ، هَؽذا ؿوَل اهلُل  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ؿوَل:  ؿؾ

                                                           

، رؿؿ )أخرجف  (4) ، وأخرجف (5127افٌخوري: ـتوب افدظقات، بوب ؾضؾ ذـر اهلل ظز  وجؾ 

مثؾ »(، بؾػظ: 772، رؿؿ )اشتحٌوب صالة افـوؾؾي يف بقتفصالة ادًوؾركيـ، بوب مًؾؿ: ـتوب 

 ش... افّضٔٝ افذي يذـر اهلل ؾٔف، وافّضٔٝ افذي أل يذـر اهلل ؾٔف
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﮴﮵  ﮳  ﮲   .[18افزمر: ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

َر اهلُل اصؿلز   هلِلأي: إذا ُذـَِر ؽُر ا
ٌُف، وكيتامكيُؾ ضرًبو واكتشوًء، وإذا ُذـِ ُك ؿؾ كَيتحر 

ٌُف وتضوكيَؼ، ؾَساُه كَيتضوكيُؼ ِمـ ضقِل ؿِ  راءِة الموِم، وِمـ صقِت إذاِن، وِمـ ؿؾ

ؿراءِة افؼرلِن، فؽِـ ف ظـَد افِغـو واخلَـو ظذ اشتعداٍد أن كَيِؼَػ ظذ ؿَدَمْقف افًوظوِت 

 ؾِي. ػْ ـِر وإك ام هَق ِمـ أهِؾ افغَ افطقاَل؛ ٕك ف فقَس ِمـ أهِؾ افذِّ 

ـُ افؼقِِّؿ   هلِلغوؾُؾ بقـَف وبَغ اواف»: شافقابِؾ افصقِّى»يف ـتوبِف  وؿوَل اب

ـرِ  ٓ  بوفذِّ ـِر َُموفُس ادالِئؽِي، ». وؿوَل أكيًضو: شَوحشٌي ٓ تزوُل إ إن  َُموفَس افذِّ

ام أظجُى إفقِف وَأْوٓمهو  ِ افعٌُد أهي  وَُموفُس افؾ غِق وافغػؾِي ُموفُس افشقوضِغ، ؾْؾَقتخر 

ْكقو وأخرةِ  شبِف، ؾفَق مَع أهؾِف يف افد 
 (1)

 واخلقوُر بَقِد افعٌِد. .

بَِؿـ َدظو إػ ؽِره،  هلِل، ؾال كَيًَتقي َمـ دظو إػ اهلِل: افدظقُة إػ اادِثُٚل افثٚح

، وٓ َمـ َدظو إػ احلؼِّ بَِؿـ دظو إػ افٌوضؾِ   .وٓ كَيًَتقي دظوُة اخلِر بُدظوِة افؼِّ

 و
ِ
چ ﴿ِِنؿ: لَص  يف  اهلُل ؿوَل  -واحلؼِّ  اخلرِ  دظوةُ : َأْي -همٓء

 .[44ؾصؾً: ] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ؿ جَتري هلؿ  ـَ ـَ إجِر! و ؾقن م ؿ َُيصِّ ـَ ـَ كُيعؾِّؿقن افـوَس اخلَر   اف ذكي
ِ
همٓء

ـَ احلًـوِت!  َبعَد َمقِِتؿ ِم

ـْ ـَِلِٚب ا»: ط هلِلؿوَل َرشقُل ا  ًٜ ِم َؿ َآَي َِّ ـْ َظ ْٝ  هلِلَم َٔ
ٚ َمٚ ُتِِ َٚن َفُف َ َقاُِبَ «ـَ

(2)
. 

                                                           

 (.14افقابؾ افصقى مـ افؽؾؿ افطقى )ص:  (4)

( ٓبـ ٓل، ظـ أبون، ظـ أكس 22442، رؿؿ 2/882ظزاه افًققضل يف جع اجلقامع ) (2)

(: ظـ أبون، ظـ ظثامن 25557ــز افعامل فؾؿتؼل اهلـدي رؿؿ ) . ويف. 
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ـَ  ْ ُدظوُة اخلِر اف ذكي وتعؾقُؿ أكيوِت أظظُؿ أكقاِع اخلِر وافدظقِة إفقِف، ؾْؾُقٌؼ 

 كُيعؾِّؿقن افـوَس اخلَر.

ٌُخوريِّ »وجوَء يف   هلِلَؾقا»: ؿوَل فَععٍّ  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحقح اف

ؿِ  ًَ ِر افَّْ ْ ُْ ـْ  «َُْن ُُّيَْدى بَِؽ َرُجٌؾ َواِحٌد َخْرٌ َفَؽ ِم
(1)

. 

ام جوَء يف  طوؿوَل  ـَ اَُْجِر »: شَصحقح ُمًؾؿٍ »ـَ َٚن َفُف ِم ـَ ـْ َدَظٚ إَِػ ُهًدى  َم

ًْٔئٚ ـْ ُأُجقِرِهْؿ َص َُُص َذفَِؽ ِم ُف ألَ َيْْ ًَ ـْ َتّضِ «ِمْثُؾ ُأُجقِر َم
(2)

. 

ؼق افٌوضِؾ،  ًِّ ؼق احلػالِت، وُمـ ًِّ ، ُمـ ، ووشطوُء افؼِّ  دظوُة افؼِّ
ِ
كُيؼوبُؾ همٓء

ـَ كَيدظقن افـوَس إػ افر  ا فؿ أن َتؽقَن هَلُؿ ف ذكي ًِ ـَ ؿٌِؾقا ظذ أكػ  اف ذكي
ِ
ذكيؾِي، همٓء

ـَ كَيـُؼون افٌِدَع وافٌوضَؾ   .شقِّئوٌت جوركيٌي بعَد َمقِِتؿ، اف ذكي

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿َظـْفؿ: ؿوَل اهلُل 

 .[28افـحؾ: ] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

ی  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿: وؿوَل 

 .[42افـقر: ] ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

ُص ذفَؽ ـؾ ف لكيٌي يف ُشقرِة كيس، ؿوَل اهلُل  ۋ ۋ ۅ ﴿ؾقفو:  كُيؾخِّ

 .[42كيس: ] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

                                                           

، بوب دظوء افـٌل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افـوس إػ الشالم وافًر افٌخوري: ـتوب اجلفودأخرجف  (4)

(، ومًؾؿ: ـتوب ؾضوئؾ افصحوبي، بوب مـ ؾضوئؾ ظع بـ أيب ضوفى، 2212وافـٌقة، رؿؿ )

 .شعد (، مـ حدكيٌ شفؾ بـ 2125رؿؿ )
، مـ حدكيٌ أيب (2571مًؾؿ: ـتوب افعؾؿ، بوب مـ شـ شـي حًـي أو شقئي، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .هركيرة 
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 ُٞ : ٓ كَيًتقي اف ذي كَيُذب  َظـ أظراِض ادمِمـَغ وادممـوِت، ؾال ادثُٚل افثٚف

ًُ هذا، وذاَك، ؾال كَيًؿُح فُػالٍن أن كَيتؽؾ َؿ يف ُؾال
ٍن، أو أن كَيؼدَح يف ُؾالٍن، كُيًؽِ

، وكَيـتفَؽ حرموِِتؿ،  ـَ ف أن كيَؼَع يف أظراِض أَخركي ًِ ـْ شَؿَح فـَػ كَيًتِقي هذا بَِؿ

َر ظَؾْقفؿ، وكَيؼقَل ؾقفؿ افٌوضَؾ   .وكُيزوِّ

ـَـ افُؽزى»ؾَؼْد جوَء يف   ً ٌِ َأكسٍ  شاف  طأن  افـٌل    فؾٌقفؼلِّ ِمـ َحدكي

َٔٚ َواآلِخَرةِ »: ؿوَل  ْٕ ُه اهللُ ِِف افدي ََٕكَ  ِٛ ْٔ ٌَ ِر اف ْٓ ََٕكَ َأَخُٚه بَِي ـْ  «َم
(1)

 . 

ام جوَء يف  طوؿوَل  َٞ اهلُل »: شُشــ َأيب داودَ »ـَ ًَ ـْ ُمَْٚؾٍِؼ َب ِمًْٚ ِم ْٗ َك ُم َْ ـْ  َم

َّْؿَ  َٓ ِٚر َج َٕ ـْ   ِم
ِٜ ََٔٚم
َِ ُف َيْقَم اف َّ ل حَلْ

ِّ
ٚ َُيْ ًُ َِ «َم

(2)
. 

ام جوَء يف  طوؿوَل  ِمذيِّ »ـَ   شُشـَـ افسِّ
ِ
ٌِ َأيب افدرداء ـْ »:  ِمـ َحدكي َم

 ِٜ ََٔٚم
َِ ِف افََّْٚر َيْقَم اف ِٓ ـْ َوْج ـْ ِظْرِض َأِخِٔف َردَّ اهللُ َظ «َردَّ َظ

(3)
. 

ؾقن حُلقَمفؿ ـُ ـَ كَيَؼعقن يف أظراِض افـوِس وكَيل ذكي  بوف 
ِ
ؿوَل ، ؾاَل كَيًتقي همٓء

ڳ  ک ک گ گ گ گ ڳ﴿: اهلُل 

 .[85إحزاب: ] ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

َُٕحٍٚس ذفَ »: ط هلِلوؿوَل رشقُل ا ـْ  ٌٚر ِم ٍَ ْؿ َأْط ْقٍم َلُ ََ امَّ ُظِرَج ِب َمَرْرُت بِ

ـَ  أَلِء افَِّذي ُٗ يُؾ؟ َؿَٚل: َه أَلِء َيٚ ِجْزِ ُٗ ـْ َه : َم ُٝ ِْ َُ ْؿ َوُصُدوَرُهْؿ، َؾ ُٓ ُنقَن ُوُجقَه ُّ ََيْ

                                                           

 (.5/455افًــ افؽزى فؾٌقفؼل ) (4)

(، 1554، رؿؿ )مـ رد ظـ مًؾؿ ؽقٌي(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب 4/114أخرجف أحد ) (2)

 .معوذ بـ أكس اجلفـل مـ حدكيٌ 
(، وافسمذي: ـتوب افز وافصؾي، بوب مو جوء يف افذب ظـ ظرض 5/182د )أحأخرجف  (4)

 (.4244ادًؾؿ، رؿؿ )
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ُِقَن فُ  ـُ ْٖ ؿْ ُحقَم افَِّْٚس، وَ ذَي ِٓ ًُقَن ِر َأْظَراِض ََ «َي
(1)

 أي: كَيتؽؾ ُؿ يف ُؾالٍن وؾالٍن. .

َر هذا افؽالَم أك ف ِمـ أجِؾ َمصؾحِي  ُي افُؽزى إذا تؽؾ َؿ يف افـوِس وبر  وافطوم 

ف أك ف كيَؼُع يف أَخ 
ًِ ُر فـَػ ، ؾٌعُض افـوِس كُيزِّ ـِ كي ظقافدِّ ـِ وافد  كي ـَ دصؾحِي افدِّ ، ةركي

  وُرب ام وؿعَ 
ِ
وكقَِّغ إتؼقوء  افرب 

ِ
 .!يف افعؾامء

َُْْٔف بِِف، َحَّضَِضُف اهللُ »: ط هلِلوَؿْد ؿوَل رشقُل ا ٍء ُيِريُد َص ـْ َرَمك ُمِْضِاًِم بَِقْ َوَم

َّٚ َؿَٚل  ُرَج َِم ََّْؿ َحلَّك ََيْ َٓ «َظَذ ِجَّْسِ َج
(2)

. 

َْفُ »: طوؿوَل  َُ َْٔس ؾِِٔف َأْش ـٍ َمٚ َف ِم ْٗ ـْ َؿَٚل ِر ُم َٜ اَ َّضِٚل َحلَّك  َوَم اهللُ َرْدَؽ

َّٚ َؿَٚل  ُرَج َِم «ََيْ
(3)

ال احلَدكيَثِغ يف 
ـِ  .شُشــ َأيب داُودَ »، و

ُص ذفَؽ ـؾ ف ؿقُل احلؼِّ  ثرٌة، وكُيؾخِّ ـَ يف  وإمثؾُي ظذ ذفَؽ 

َؾً:  َؾً: ] ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ُشقرِة ُؾصِّ وادآُل واوٌح،  .[12ُؾصِّ

 واخلقوُر بَلكْيدكيـو.

  

                                                           

، مـ حدكيٌ (1575(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب يف افغقٌي، رؿؿ )4/221أحد )أخرجف  (4)

 .أكس 
 (،1554(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب مـ رد ظـ مًؾؿ ؽقٌي، رؿؿ )4/114أحد )أخرجف  (2)

 .مـ حدكيٌ معوذ بـ أكس اجلفـل 
(، وأبق داود: ـتوب إؿضقي، بوب يف مـ كيعغ ظذ خصقمي مـ ؽر أن 2/72أحد )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ ابـ ظؿر 4827كيعؾؿ أمرهو، رؿؿ )
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 (30) 

 مُت احَلَضُوالضَّ

     

 

  ً ٌَف ثقَب اف ـُ هَق ِزكيـُي إخالِق ورأُس أداِب، وهَق كُيؾٌُِس صوِح ًَ ًُ احل ؿ

، وؽوكيُي إـورِم 
ِ
 إتؼقوء

ِ
ؽقـِي وافقؿوِر، وهَق َمطؾُى افعؾامء  ً ادفوبِي وافرزاكِي واف

 
ِ
 .افـٌالء

ـُ َمفديٍّ  ؿوَل ظٌدُ  ـِ ب ٓ   ُكركيدُ  مو افرجَؾ  َكلت ـ وـُ »: افرح ِظؾَؿف، فقَس إ

ف شأن َكتعؾ َؿ ِمـ هدكِيف وَشؿتِف ودفِّ
 (1)

. 

ـُ إشامظقَؾ  شِؿْعً أيب كَيؼقُل: ـوَن َيتؿُع يف ُمؾِس »:  وؿوَل احُلًُغ ب

ِس ِمئٍي كَيؽُتٌقن، وافٌوؿل كَيتعؾ ؿقن أحَد ُزهوَء َخًِي لٍٓف أو كَيزكيدوَن، أؿؾ  ِمـ ََخ 

ً  ِمـ ـَ اف ـَ إدِب وُحً ًِ ف ُحً شؿ
 (2)

. 

ف َظـ كيؼقُل  وهذا موفٌؽ إموُم داِر اهلجرِة  ًِ : صغًرا ـونَ  حقـاَم َكػ

« ًْ ل ـوَك ؿـل ُأمِّ  وتعؾ ؿْ  -ظؾ َؿف اف ذي موفٍؽ  قِخ َص - ربقعيَ  إػ اذَهْى : ل وَتؼقُل  ُتعؿِّ

شِظؾِؿف ؿٌَؾ  أدبِف ِمـ
 (3)

. 

                                                           

 (.5488أخرجف افٌقفؼل يف صعى الكيامن رؿؿ ) (4)

 (.255مـوؿى الموم أحد ٓبـ اجلقزي )ص:  (2)

 (.4/442)فؾؼوِض ظقوض (، وترتقى اددارك 422دقضل ٕيب افؼوشؿ اجلقهري )ص: مًـد ا (4)
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ـُ  وهذا ـوَد إدُب أن كَيؽقَن ثُؾَثِل »كيؼقُل:   فرب ون  ا افعوملُ  ادٌوَركِ  اب

ـِ  كي شافدِّ
(1)

. 

ـُ »: وهَق افؼوئُؾ  ـَ  ؿؾقؾٍ  إػ كح ـَ  ـثرٍ  إػ ِمـ و أحقُج  ِب إدَ  ِم  م

شافِعؾؿِ 
 (2)

. 

  ً ـُ إَ وـؾ  هذا احلرِص ظذ اف ، وُحً ـِ  احلًَ
ًِ ٌُف أن  افـٌل  دَ ؿ  طِب شٌ

ام جوَء يف  ـَ ٚفَِح، »: شداودَ ُشــ َأيب »ؿوَل  َٝ افهَّ ّْ ٚفَِح، َوافِضَّ إِنَّ اَلْدَي افهَّ

ةِ  ـَ افْيُّضقَّ ـَ ُجْزًءا ِم ي  َوِظْؼِ
ٍٜ َِض ـْ ََخْ «َواألْؿلَِهَٚد ُجْزٌء ِم

(3)
. 

ام جوَء يف  طوؿوَل  ِمذيِّ »ـَ ِٚن ِر ُمَْٚؾٍِؼ: »: شُشــ افسِّ ًَ
ِّ َل َلِٚن أَل َُيْ َِ َخْه

ُف ِر  َْ ٍِ ، َواف ٍٝ ّْ ـُ َش ـِ  ُحِْض ي «افدِّ
(4)

. 

  ً ـُ مطؾٌى وؽوكيٌي ٓ بد  أن ُتتٌَع حت ك ُتدرَك، وفُف أربُع َظالموٍت واف ًُ احلً ؿ

ٌُفو، وهَل:   كُيعرُف ِبو صوح

ُٜ اُُوػ ًَالم ُث بـِعؿِي ااف ٌُ بـِعؿِي اهلِل: افتحد  فقَس بوفؾًوِن  هلِل، واحلدكي

ٌٌ بوفؾًونِ  ، وإطفوٌر بو ظذ إبداِن ؾحًُى، وفؽِـ ف اظساٌف يف اجلـوِن، وحدكي

َث بـِعؿِي ا  وأن كِعِؿف، َظذ هلِل احلؿدُ : ؾَتؼقُل    هلِلوإرـوِن. أي: َأْن َتتحد 

                                                           

 (.2/442صػي افصػقة ٓبـ اجلقزي ) (4)

 (.2/117(، وافرشوفي افؼشركيي )574معجؿ ابـ ادؼرئ رؿؿ ) (2)

(، مـ حدكيٌ 1775(، وأبق داود: ـتوب إدب، بوب يف افقؿور، رؿؿ )4/225أخرجف أحد ) (4)

 . ابـ ظٌوس
(، مـ 2551أخرجف افسمذي: ـتوب افعؾؿ، بوب مو جوء يف ؾضؾ افػؼف ظذ افعٌودة، رؿؿ ) (1)

 .حدكيٌ أيب هركيرة 
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و ؿؾٌِؽ يف ِبو َتعسَف  وأن افـعؿِي، هذهِ  أثرُ  ظؾقَؽ  كَيظفرَ  ـَ  أِن   ،ـعِؿ ادُ  ِم

 .[44افضحك: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ؼقُل: كي  ؾوهلُل

ُث َظـ أبقِف  شئلِّ ُشــ افـًو»وجوَء يف  ٌِ َأيب إحقِص َُيدِّ  ِمـ َحدكي

ًَ بذفَؽ كظَر افـٌلِّ  يف ثَ  طأك ف أَتك افـٌل    «َأَفَؽ َمٌٚل؟»ؾًلَفف:  طقٍب دوٍن، مم و فَػ

ـْ َأيِّ ادَِٚل؟»: طؿوَل: كَعْؿ ِمـ ـؾِّ ادوِل، ؾؼوَل فُف افـٌل   ـَ  «ِم ؿوَل: َؿْد لتون اهلُل ِم

َْٔؽ َأَ ُر »: طـِؿ واخلقِؾ وافرؿقِؼ، ؾؼوَل فُف افـٌل  البِؾ وافغ َِ ُرَ َظ ِْ إَِذا آَتَٚك اهللُ َمٚأًل َؾ

ِٜ ا َّ ًْ
َراَملِفِ  هلِلِٕ ـَ «َو

(1)
. 

  ً ـَ اف ؛ ٕك ؽ مَتؾُؽ ذفَؽ.ؾفذا ِم ـِ  احلً
ًِ  ؿ

ٌُ  طوؿوَل  ِمذيِّ  ظـدَ  واحلدكي َّ »: افسِّ ًْ
ٛي َأْن َيَرى َأَ َر ِٕ

لِف ظَذ إِنَّ اهللَ ُُيِ

«َظّْضِدهِ 
(2)

 . 

 ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ ، يف َمشِقؽ، وؿقفَِؽ، وَصؿتِؽ، ويف افًالم
ٍ
: آظتداُل يف ـؾِّ َرء

  ً ؽ، هذا هَق اف
ْر ؿقَل احلؼِّ ـؾِّ حقوتِ ، وَتَدب  ـُ ًَ ًُ احل ىب يب ﴿: ؿ

 .[42فؼامن: ] ﴾جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج

تل كَؼَؾفو َفـو شؾ ْر هذِه ادؼقِٓت اف  ٌٌ كيتحدُث بِف وَتدب  ُػ إُمِي، ؾَفذا حدكي

ٌ وٍس  ـُ ظ ُث  ظوٍم، ِمئيِ  وأربعِ  أفٍػ  ؿٌَؾ  اب  ظذ افققمَ  ادعوِسون بف كيتحد 

، أَدِب  ِمـ أك ف اظتٌِورِ  ٌِ  ظع   جلَؾقز»:  ؿوَل  ادجوفًِي، أَدِب  وِمـ احلدكي

                                                           

(، وافـًوئل: ـتوب افزكيـي، 1254أخرجف أبق داود: ـتوب افؾٌوس، بوب يف ؽًؾ افثقب، رؿؿ ) (4)

 (.8221بوب اجلالجؾ، رؿؿ )

ٕدب، بوب مو جوء إن اهلل تعوػ َيى أن كيرى أثر (، وافسمذي: ـتوب ا2/452أحد )أخرجف  (2)

 .(، مـ حدكيٌ ظٌد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص 2542كعؿتف ظذ ظٌده، رؿؿ )
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وُأصغَل إفقِف إذا ريِف إذا أؿٌَؾ، وأن ُأوشَع فف إذا جؾَس، بطَ  َأرِمَقف َأنْ : ثالٌث 

َث  شَتد 
(1)

. 

ـُ افٌكي   ـؾامٍت ـوفدرِّ َتـظُؿ َفـو ظالؿَتـو مَع  ؾؼوَل  وجوَء بعَده احلً

ـَ يف َمظفٍر ِمـ َش  ، ؿوَل: أَخركي ـٍ ًَ  ح
ًٍ ـْ ظذ أن َتًؿَع »ؿ ً ؾُؽ ًْ إذا جوَف

ـَ اف ام تتعؾُؿ ُحً ـَ ـَ آشتامِع  ؼقِل، وٓ أحرَص ِمـَؽ ظذ أن َتؼقَل، وَتعؾ ْؿ ُحً

شَتؼَطْع ظذ أحٍد َحدكيَثف
 (2)

ًُ افصوفُح.؛   هذا هَق اهلدُي افصوفُح، وافًؿ

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث ًَالم ـِ اف ، ؾفذا دفقٌؾ وظالمٌي ظذ ُحً
ٍ
ترُك ُؾضقِل ـؾِّ رء

  ً و ؾضقُل افؽالِم، اف ، وأبرُز هذِه افػضقِل ُؾضقُل افؽالِم وؾضقُل افـظِر، أم 
ًِ ؿ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ؼوَل: ؾ ُحدوًدا ـوفَ  ؾَؼْد حد  اهلُل 

 .[45الهاء: ] ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ا لخَر ؾؼوَل:  وحد  َفـو   . [45ق: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿حدًّ

ا ثوفًثو ؾؼوَل:  وحد  َفـو  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿حدًّ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 . [441افـًوء: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

ام جوَء يف  ط هلِلوحد  َفـو رشقُل ا ـَ أكيًضو حدوًدا فَسِك ُؾضقِل افؽالِم، ؾؼوَل 

ـُ بِٚ»: شَصحقح افٌخوريِّ » ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  ْٝ  هلِلَم ُّ ا َأْو فَِْٔه ْؾ َخْرً َُ َٔ ِْ َْٔقِم اآلِخِر َؾ «َواف
(3)

. 

                                                           

 (.4/128ظققن إخٌور ٓبـ ؿتقٌي ) (4)

 (.744اخلرائطل يف مؽورم إخالق رؿؿ )أخرجف  (2)

(، ومًؾؿ: 5245ٔخر، رؿؿ )افٌخوري: ـتوب إدب، بوب مـ ـون كيممـ بوهلل وافققم اأخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 17ـتوب الكيامن، بوب احلٌ ظذ إـرام اجلور وافضقػ، رؿؿ )
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:  طوؿوَل  ِمذيِّ ـِ افسِّ  أخِر َظ
ٌِ ُف »يف احلدكي ـُ ـِ إِْشاَلِم ادَْرِء، َتْر ـْ ُحِْض َمٚ ِم

ِْٔفِ  ًْ «أَل َي
(1)

. 

ًٍ وهَ ؾفذا ُح  ـُ َشؿ  . ٍب وأد ٍي دً

و ُؾضقُل افـ   َد ؾقام يف َأكيدي أم  ظِر ؾفَق أن َتًؿَح فـظِرك أن كَيًٌَح وكَيتؿد 

 ًِ ـَ افًؿ َؾ كقاكيوهؿ وُطـقَِنؿ، ؾفذا فقَس ِم افـوِس، وؾقام كيػعُؾ افـوُس حت ك َتتخؾ 

ـِ إدِب  ، وٓ ِمـ ُحً ـِ  .احلً

 واخلطوُب  افؽركيِؿ، ـِتوبِف ِمـ مقِوعغِ  يف ط كٌق ف َى اهلُل وؿد خوضَ 

 :مِي ِمـ َبعِدهفَلُ 

ُل ؾػل ُشقرِة احِلجِر ؿوَل اهلُل  و ادقوُع إو  ې ې ې ى ﴿: أم 

 .[55احلجر: ] ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: وادقوُع افثون يف ُشقرِة ضف ؿوَل اهلُل 

 . [444ضف: ] ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ـْ »: أَجَؾف ومو أروَظف مو َتقجقفٍ  يف ط هلِلوـذفَِؽ ؿوَل رشقُل ا ُيُروا إَِػ َم ْٕ ا

َٜ ا َق َأْجَدُر َأن أَل َتْزَدُروا ًّٕ ُٓ ؿ: ؾ ُُ ـْ ُهَق َؾقَؿ ْؿ َوأل َتُْْيُروا إَِػ َم ُُ َؾ ِمْْ ٍَ  هلِلهق َأش

ؿْ  ُُ ْٔ َِ «َظ
(2)

. 

ً  ؾحُ  ـُ اف ًِ خؾٌؼ ـرً  كيٌؿ وؿقؿٌي راؿقٌي.ؿ

                                                           

(، وابـ موجف: ـتوب افػتـ، بوب ـػ افؾًون يف 2447افسمذي: ـتوب افزهد، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 4275افػتـي، رؿؿ )
(، ومًؾؿ: 5122ق، بوب فقـظر إػ مـ هق أشػؾ مـف، رؿؿ )افٌخوري: ـتوب افرؿوأخرجف  (2)

 .، مـ حدكيٌ أيب هركيرة (2254/2ـتوب افزهد وافرؿوئؼ، رؿؿ )



 الضمت احلضو(  30) 

 

 

201 

 ُٜ ُٜ افرابً شُي افؽوِمؾيُ ق  جقفهَل افر   ةُ ادروء»: ادروءُة، وؿد ؿقَؾ ؾقفو: افًالم
(1)

 .

ٓ  كيعؿَؾ يف افنِّ مو كَيًتْحِقل ِمـ  وحقـاَم ُشئَؾ إحـُػ: مو هَل ادروءُة؟ ؿوَل: َأ

ظَؿؾِف يف افعالكقيِ 
(2)

. 

 وَؿْد خل َصفو افـوطُؿ ؾؼوَل: 

 َِ ُِذذَؽ َؿذذٚ ِاًم إَِذا َج ذذَٚن ِمْث ـَ َٝ َو  ِْضذذ
 

قَم َوإِْن َأَبك  َُ ـَ ادُُروَءِة َأْن َت
ِّ  َؾ

 

 

ُِذذَؽ َجٚفًِِضذذٚ ذذَٚن ِمْث ـَ َْٖت َو ذذ َُ  َوإَِذا اتَّ
 

ذذذٚ  َُ ـَ ادُذذذُروَءِة َأْن ُتِزيذذذَؾ ادُلَّ ذذذ
ِّ  َؾ

 

ًٚٔ ُِذذَؽ َمِٚصذذ ذذَٚن ِمْث ـَ َٝ َو  َوإَِذا َرـِّْضذذ
 

ذاَم   ـَ ـَ ادُُروَءِة َأْن َتِِضذر 
ِّ َمَنذكَؾ

(3) 
 

  ً ـِ اف ً  ؾودروءُة ظالمٌي بورزٌة يف ُحً ، ويف صوحى اف
ًِ ًَ ؿ  ـ. ؿً احل

َؼ  ٓ  افـػقُس افؽٌرُة، وافعوؿُؾ هَق َمـ َتؾ  ُؾفو إ وهذِه ؿقٌؿ وأخالٌق ٓ َتتحؿ 

ٌَفو حَمؿقٌد يف ُدكقوُه، ويف  ِبو وؿووَم وجوهَد ِمـ أجِؾ أن كيِصَؾ إَفْقفو، ؾنن  صوِح

 لخرتِف.
  

                                                           

 (.571افؽؾقوت فؾؽػقي )ص:  (4)

(، وحموضات إدبوء 4245(، وادخؾصقوت ٕيب ضوهر رؿؿ )425ادروءة ٓبـ ادرزبون )ص:  (2)

 (.21/447دمشؼ ٓبـ ظًوـر )(، وتوركيخ 4/452فؾراؽى إصػفون )

(، 4/142(، وابـ ؿتقٌي يف ظققن إخٌور )2/422وكًى هذا افؼقل اجلوحظ يف افٌقون وافتٌقغ )

 ( دحؿد بـ ظؿران افتقؿل.227وافزجوجل يف إمول )ص: 

 (.458)ص: فؾاموردي أدب افدكقو وافدكيـ  (4)
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 (31) 

 احلياُة ُفزصْة

     

 

ـَ يف ضؾِى َأظول اجلـوِن، وُؾرصٌي فتزـقِي افـػقِس  كي احلقوُة ُؾرصٌي فؾجودِّ

ـِ افزاِد فداِر ادعوِد.  وَتطفِر اجلَـوِن، وُؾرصٌي فؾتزوِد ؾقفو بلحً

َٔٚ بَِِضذذَٚظلَِؽ افَّلِذذل ْٕ ـَ افذذدي ْد ِمذذ  َتذذَزوَّ
 

ذذْرَت ِِبَذذٚ َمذذٚ ََلْ  
ٍِ َقا ِذذُؼ َط ًَ ذذَؽ اف َْ ًُ  َي

 

ٚ ِذذدٍ  ًَ ْٔذذَؽ بِ َِ  َؾذذاَل َيْقُمذذَؽ ادَذذِِٚض َظ
 

َٝ َوا ِذذُؼ   ذذ ْٕ َوأَل َيْقُمذذَؽ اآلِا بِذذِف َأ
(1) 

 

ًة، َبِؾ اجتِفْد يف جعِؾفو ُحؾقًة ضقًٌِّي، وٓ كَيتلت ك فَؽ ًة، ؾال جَتَعْؾفو ُمر  واحلقوُة َمر  

ٓ  بوفعؿِؾ افص    .ِن احلؼِّ وفِح ادؼروِن بولكيامذفَؽ إ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿: ؾَؼْد ؿوَل اهلُل 

 . [27افـحؾ: ] ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

واحلقوُة ُؾرصٌي، أكػوُشفو، حلظوُِتو، شوظُتفو، أكيوُمفو، صفقُرهو، شـقاُِتو، ؾرصٌي 

ًٌَ ٓ َتعق و إذا ذَه كقو وأخرِة؛ ِٕن   .دُ دَِـ اشَتَغؾ فو خَر اشتغالٍل، يف َخرِي افد 

ۓ ﮲ ﮳  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: َتعوَػ  ؿوَل اهلُل

                                                           

 (، ؽر مـًقب.4/175ُمؿقظي افؼصوئد افزهدكيوت فعٌد افعزكيز افًؾامن ) (4)
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 .[422 -22ادممـقن: ] ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

ـُ افؼقِِّؿ  ـيُ »: شافَػقائد» ـتوبِف يف ؿوَل اب  ً فقُر ؾروُظفو، جرٌة وافش  َص  واف

ًْ أكػ وُم أؽصوُِنو، وافًوظوُت ورُؿفو، وإكػوُس ثؿُرهو، ؾَؿـ ـوَك وُشف يف وإكي 

ًْ يف َمعصقٍي ؾثؿرُتف َحـظٌؾ، وإك ام كَيؽقُن اجلداُد  ضوظٍي ؾَثؿرُة صجرتِف ضقٌٌِّي، وإن ـوَك

هو ُ ُحؾُق افثامِر ِمـ ُمرِّ شكيقَم ادعوِد، ؾعـَد اجلداِد كَيتٌغ 
(1)

. 

َم واشتغؾ فو  .واحلقوُة ُؾرصٌي دَِـ تؼد 

ْر ؿقَل ا ظوِم افػتِح ظذ َمـ ـ أشؾَؿ ؿٌَؾ مَ  كيػضُؾ  وهق  هلِلتدب 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: أشؾَؿ بعَده، ؿوَل 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

 .[42احلدكيد: ] ﴾خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت

ْر أكيًضو حقـاَم ؿوَل افـٌل   َيْدُخُؾ »: شَصحقح افٌخوريِّ »ـام جوَء يف  طوتدب 

لل ُزْمَرٌة ُهْؿ َش  َٜ ِمـ ُأمَّ َٜ افَّضْدرِ اََجَّْ َِ ْٔ ِر َف َّ ََ ْؿ إَِضَٚءَة اف ُٓ ٚ، ُتِِضُء ُوُجقُه ًٍ ًُقَن أْف  «ّْض

ـٍ  ـُ حِمص وصُي ب ، ادُع اهللَ أن َيَعَؾـل ِمـفؿ. هلِل، ؾؼوَل: كيو َرشقَل ا ؾؼوَم ُظؽ 

ؿْ »ؿوَل:  ُٓ ُف ِمْْ ِْ ًَ ؿَّ اْج ُٓ َِّ ـَ إكصوِر ؾؼوَل: كيو رشقَل ا«اف أن  ، ادُع اهللَهلِل، ؾؼوَم رجٌؾ م

ُٜ »َيَعَؾـل ِمـفؿ. ؿوَل:  َٚص َُّ ٚ ُظ َؽ ِِبَ ََ «َشَّض
(2)

. 

                                                           

 (.451افػقائد )ص:  (4)

(، 5812افٌخوري: ـتوب افرؿوق، بوب كيدخؾ اجلـي شٌعقن أفػو بغر حًوب، رؿؿ )أخرجف  (2)

ومًؾؿ: ـتوب الكيامن، بوب افدفقؾ ظذ دخقل ضقائػ مـ ادًؾؿغ اجلـي بغر حًوب وٓ 

 .(، مـ حدكيٌ أيب هركيرة 245ظذاب، رؿؿ )
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َم هلو ؽُرك.و ؽ اف تل ِتق َلْت فَؽ، تؼد 
ْم فُػرصتِ  ٕن  احلقوَة ؾرٌص، ؾنِْن مل َتتؼد 

اْؽَلِْْؿ ََخًِْضٚ »: ط هلِلواحلقوُة ـؾ فو ؾرصٌي وؾقفو ؾرٌص ُمتعددٌة، ؿوَل رشقُل ا

 «َؿّْضَؾ ََخْسٍ 

ـِ اؽتـَؿ هذِه افػرَص ؿٌَؾ كَيعؼُ َخُس ؾرٍص  ٌُفو َخُس ظقائَؼ، وافعوؿُؾ َم

ـُ َمعداَن يف ـؾِؿٍي رائعٍي:  إذا ؾتَح ٕحِدـؿ بوُب »حدوِث افعوئِؼ، ـام ؿوَل خوفُد ب

شاخلِر ؾْؾُقِنْع إفقِف ؿٌَؾ أن كُيغَؾَؼ دوَكف
 (1)

. أي: إذا ُؾتَح بوُب اخلِر وَِتق َل فَؽ افقفقُج 

مْ وافدخقُل ؾتؼ  .د 

اْؽَلِْْؿ ََخًِْضٚ َؿّْضَؾ ََخٍْس: َصَّضَٚبَؽ َؿّْضَؾ ِهَرِمَؽ، »: كيؼقُل  ط هلِلؾرشقُل ا

ََٔٚتَؽ َؿّْضَؾ  َِِؽ، َوَح ٌْ ِرَك، َوَؾَراَؽَؽ َؿّْضَؾ ُص َْ َؽ، َوِؽََْٚك َؿّْضَؾ َؾ
ِّ ََ َلَؽ َؿّْضَؾ ِش َوِصحَّ

«َمْقتَِؽ 
(2)

. 

ُة وافػراُغ وافصحُي وافعطوُء وافشٌوُب ُؾرصٌي إذا ذهَى ؾَؾـ كَيعقَد، وؾقِف افؼق

 : أحُد َصْقِؿلوافتضحقُي، وافدؿوئُؼ ؾقف حَمًقبٌي ـام ؿوَل 

ٌٜ َفذذذفُ  َِذذذ ِٛ ادَذذذْرِء َؿٚ ِ ِْذذذ ذذذُٚت َؿ  َدؿَّ
 

َٔذذذذذَٚة َدَؿذذذذذٚ ٌِؼ َوَ ذذذذذَقانٍ    إِنَّ احَل
 

َرَهذٚ ـْ ذَد َمْقتِذَؽ ِذ ًْ ِِضَؽ َب ٍْ  َؾْٚرَؾْع فَِْ
 

ذذذٌر َ ذذذٚنٍ   ّْ َِْٕضذذذِٚن ُظ ُر فِْنِ ـْ َؾٚفذذذذِّ
(3) 

 

                                                            

 (.8/244(، وأبق كعقؿ يف احلؾقي )2258فزهد رؿؿ )أخرجف أحد يف ا (4)

(، مـ حدكيٌ ابـ 2757(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )1/425) يف ادًتدرك احلوـؿأخرجف  (2)

 .ظٌوس 
 (.4/485افشقؿقوت ٕحد صقؿل ) (4)
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وافعوؿُؾ هَق اف ذي كَيتعومُؾ مَع هذِه احلقوِة تعومَؾ افػرِص؛ ٕك ف شُقًلُل َظـ 

و؟ ؾَؼْد ؿوَل رشقُل ا ِت  أَل َتُزوُل َؿَدَمٚ َظّْضٍد »: ط هلِلهذِه افُػرصِي كيقَم افؼقومِي، دِوذا ؾق 

ِرِه ؾِٔاَم  ُّ ـْ ُظ ـْ َأْرَبٍع: َظ َل َظ
َٖ  َحلَّك ُيِْض

ِٜ ََٔٚم
َِ ـْ َيْقَم اف ـْ َجَِضِدِه ؾِٔاَم َأْباَلُه، َوَظ  َأْؾَُْٚه، َوَظ

فُ  ََ ٍَ ْٕ َلَِضَّضُف َوؾِٔاَم َأ ـْ ـَ ا ـْ َأْي ـْ َمٚفِِف ِم َؾ ؾِِٔف، َوَظ
ِّ ِف َمَٚذا َظ ِّ ِْ «ِظ

(1)
. 

ًْ شُتًلُل َظـفو كيقَم افؼقومِي. و إذا ؾوَت  كَعْؿ هَل ؾرٌص، ؾال َتُؼْؾ: َتػقُت. ؾنِن 

ؿوَل ؛ ؽتـََؿفو، ؾوفصحُي ُؾرصٌي، وافػراُغ ؾرصيٌ هذِه ؾرٌص وافعوؿُؾ َمـ ا

ـَ افَِّْٚس..»: ط هلِلرشقُل ا ثٌِر ِم ـَ اَم  ِٓ ُّضقٌن ؾِٔ ٌْ َلِٚن َم َّ ًْ
ِٕ»

 (2)
. 

، وادغٌقُط هَق َمـ  ـَ و أن كُيغٌَط، أو أن كُيغٌ وافقاحُد ِمـ و أموَم هذِه افُػرِص إم 

 خِنَ هذِه افػرصَي. اشَتػوَد ِمـ هذِه افػرصِي، وادغٌقُن هَق اف ذي 

ام أن  افػراَغ ٓ كَيدوُم، وافِغـك وافقًوُر ُؾرصٌي أن َتًتثؿَرهو  ـَ وافصحُي ٓ َتدوُم 

تِؽ، وَتًتثِؿَرهو يف أخرِة وذفَؽ أظظُؿ. كقو يف َمصؾحتِؽ ومصؾحِي ُذركي   يف افد 

ـِ اشتث ًِ امَرهو يف واكُظْر إػ هذا اف ذي جوَءُه افِغـك ؾضق َع أمقاَفف، ؾؾؿ َُي

ْكقو، اكُظْر إػ َحنتِف ـقَػ َتؽقُن، واكُظْر إػ أَشِػف ـقَػ كَيؽقُن! ؾؽقَػ بوف ذي  افد 

 .وق َع اشتثامَر أخرةِ 

                                                           

، مـ حدكيٌ أيب برزة (2147افسمذي: ـتوب صػي افؼقومي، بوب يف افؼقومي، رؿؿ )أخرجف  (4)

 . إشؾؿل
، مـ حدكيٌ ابـ (5142افٌخوري: ـتوب افرؿوق، بوب ٓ ظقش إٓ ظقش أخرة، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .ظٌوس 
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ْر ؿقَل ا ﮹ ﴿:  هلِلوَتدب  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .[42ادـوؾؼقن: ] ﴾﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

﯁ ﴿: -فق ظودَ -بعَد أن كَيعقَد  ؾوفعَؿُؾ إوُل اف ذي كُيركيُد أن كيٌودَر إفقفِ 

ـ  ، ﴾    ﴾       ﴿: ؿوَل   اهللَ  فؽ

 .[44ادـوؾؼقن: ]

ـَ افػُ  كقو، أك ؽ إذا وَجْدت يف رَ وِم ِص اف تل كَيـٌغل أن ُتًتغؾ  يف هذِه احلقوِة افد 

ًٓ ـام أ ًٓ ظذ افطوظِي ؾوشتِغؾ  هذه افػرصَي؛ ؾنن  فؾـػقِس إؿٌو ؽ إؿٌو ًِ ن  هلو َكػ

ًْ ؾوؾتَح هَلو أبقاَب افطوظوِت، واؾَتْح هلو أبقاَب افـقاؾِؾ، ـام ؿوَل  ٌََؾ إدبوًرا، ؾنذا أؿ

ًٓ  افؼؾقِب  هلذهِ  إن  »: ؿوَل  ُظؿُر  ٌََؾً ؾنذا وإدبوًرا، إؿٌو  بوفـقاؾِؾ، ؾُخذوهو َأؿ

شافَػرائَض  ؾَلفِزمقهو َأدَبَرت وإن
 (1)

. 

ـَ اد ْؾ ِم ْكقو، ؾُؽؾ ام مر  ظَؾْقـو كيقٌم واحلقوُة ُؾرصٌي ؾتحؾ  ظوملِ ؿٌَؾ أن ُتغوِدَر هذه افد 

ـَ  وَأَذَؿً صؿُس ذفَؽ افققِم هَل َفـو ؾرصٌي أن َكتحؾ َؾ ِمـ ادظوملِ، ؾنن ـوَن فمَخركي

ًْ يف ِظرٍض، أو موٍل، أو كػسٍ   .َمظؾؿٌي ظـَدك ؾَتحؾ ْؾ ِمـفو افققَم، َشقاٌء ـوَك

ٌِ َأيب ُهركيرَة  شٌخوريِّ َصحقح اف»ؾَؼْد جوَء يف  ْٝ »: ِمـ َحدكي ٕٚ ـَ ـْ  َم

فُ  ِْ َِّ َٔلَح ِْ ٍء َؾ ـْ ََشْ ـْ ِظْرِضِف َأْو ِم ٌٜ َُِخِٔف ِم َّ قَن ِديٌَْٚر  ِظَْْده َمْيِ ُُ َْٔقَم َؿّْضَؾ َأألَّ ي ِمْْف اف

َِّلِِف، وإْن  ْدِر َمْي ََ ٌؾ َصٚفٌِح ُأِخَذ ِمُْْف بِ َّ َٚن َفُف َظ ـَ ـْ َفُف حَِضٌَْٚت َوأَل ِدْرَهٌؿ، إْن  ُُ ََلْ َي

                                                           

 (.4/422مدارج افًوفؽغ ٓبـ افؼقؿ ) (4)
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ْٔفِ  َِ َؾ َظ
ِّ َِّٔئِٚت صِٚحّضِِف، َؾُح ـْ ش «ُأِخَذ ِم

(1)
. 

ٓ  افعوِؿؾقَن  ، وٓ كُيدرُك ذفَؽ إ ٌَغل أن ُتًتَغؾ  واحلقوُة ُؾرصٌي دَِـ ظَؼَؾ ذفَؽ، ؾَقـ

ـ ـوَن واؿًعو يف ، ؾوحلقوُة ُؾرصٌي دَِ هلِلافراِصدوَن، ؾْؾـٌُوِدْر جقًعو بوشتِغالهِلو يف افتقبِي إػ ا

قِم وافؾقؾِي أن كُيٌودَر وكَيتقَب إػ ِؾ افقَ ؿَ افذكقِب وادعوِِص، وـوَن واِؿًعو يف افتػركيِط يف ظَ 

 .ظؾقفِ  توَب  كصقًحو تقبيً  افعٌدُ  توَب  إذا بلك ف ظَؾقْـو وأكعؿَ  أـَرَمـو ، ؾوهلُل هلِلا

ُك يف كػقِشـو ٌَ افعظقَؿ اف ذي َُيرِّ ْر هذا احلدكي افرؽٌَي يف اشتِغالِل هذِه  وتدب 

ُؾ بِؽتوبِي افًقئوِت  ادَؾَؽ  أن   وِهَل رصِي، افػُ  ـ  ؿؾَؿف حت ك َتًتغػَر، ؾلي   كَيرؾعُ ادق

 رصٍي أظظُؿ ِمـ هذِه افػرصِي؟!ؾُ 

ّْضِد »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا ًَ ـِ اف َّٝ َشَٚظٍٚت َظ َؿ ِش َِ ََ َؾُع اف اَمِل فَِرْ َٛ افنِّ إِنَّ َصِٚح

ْٝ  ادُِْضِِؿِ  لَِّض ـُ َٚهٚ، َوإأِلَّ  ََ ٚ َأْف َٓ َر اهللَ ِمْْ ٍَ ٌْ ِدَم َواْشَل َٕ َِ َأِو ادُِِسِء، َؾِْ٘ن 
اُدْخىِ

«َواِحَدةً 
(2)
. 

 ؾفَل ؾرصٌي أن ُتؾَؼك ظـَؽ تؾَؽ افًقئُي، إذا كِدَمً واشَتغَػْرت اهللَ ِمـفو.

ـو، وبوُب افتقبِي فقَس ؾوحلقوُة ؾرصٌي أن َكًتغػَر اهللَ مِم و مَه ِمـ ُذكقبِـو وشقئوتِ 

 .َثؿ  رٌء أوشُع ِمـف

ِق »: ط هلِلؿوَل رشقُل ا ِْٔف َمٚ َبْغَ ادَْؼِ اَظ  َبًٚبٚ َظْرُض َمٚ َبْغَ ِمْكَ
ِٜ إِنَّ فِِلَّْقَب

                                                           

 (.2112، رؿؿ )مـ ـوكً فف مظؾؿي ظـد افرجؾ ؾحؾؾفو ففأخرجف افٌخوري: ـتوب ادظومل، بوب  (4)

، (5582(، وافٌقفؼل يف افشعى رؿؿ )7758، رؿؿ 5/458) افطزان يف ادعجؿ افؽٌرأخرجف  (2)

 .مـ حدكيٌ أيب أمومي 
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ٚ ِرِِبَ ٌْ ـْ َم ُس ِم ّْ َع افنَّ ُِ ُؼ َحلَّك َتىْ َِ ٌْ ِرِب، أل ُي ٌْ «َوادَ
(1)
. 

ـو اهلُل مِمـ  كَيًتغؾ  هذه افػرَص وكَيتقُب وهَل ؾرصٌي فؾعٌوِد أن كَيتقبقا، جَعؾَ 

 .وكَيموُب إػ ربِّف 

   

 

                                                           

(، مـ حدكيٌ صػقان بـ ظًول 7454، رؿؿ 5/58أخرجف افطزان يف ادعجؿ افؽٌر ) (4)

. 
، يف ؾضؾ افتقبي وآشتغػور(، وافسمذي: ـتوب افدظقات، بوب 1/212وأخرجف بـحقه: أحد )

 (.1272، رؿؿ )ضؾقع افشؿس مـ مغربوتوب افػتـ، بوب (، وابـ موجف: ـ4848رؿؿ )
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: ـِ اثـَْغِ  25 .............................................  تعوَهد هذا اجلدار بلمَركْي

 25 ................................................... افربِّ  َتًتشِعُر ظَظؿيَ   -4

ـَ افعؿِؾ افصوفِح   -2  25 ................................................ ُتؽثُر ِم

ـَ أؾوِت اُمُر افثٚح ـًْ ِجداَرك ؾعؾقَؽ بِحامكيتِف م  25 .................. : إذا حص 

ـِ اثـَِغ:   25 ................................................. احلامكيُي َتؽقُن بَلمركي

 25 ............................................................ َؽّض افٌك  -4

 22 ................................................................. واجافز    -2

 ُٞ  42 ...................................... : ظؾقَؽ بَتعوهِد هذا اجلداراُمُر افثٚف
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: ـِ  42 .....................................................  افتعوهُد كَيؽقُن بلمَركي

 42 .................................................................. افتقبيِ   -4

2-   
ِ
 44 ................................................................. افدظوء

ُٜ افذاِت وُشّضُؾ َتىقيِرهٚ -5  33 ............................................ َتّْٔ

 44 ..................................................... ُمصطَؾُح افتـؿقِي افٌؼكييِ 

 افـػِس، وَتـؿقَي افذاِت: أرـونُ 
ِ
 44 ..........................................  بِـوء

ُل: ـُ اُوَّ ـُ افثؼِي بو افرـ  44 ................................ ، وافتقـُؾ ظؾقفِ هلِلُحً

ـُ افثٚح: ـيِ  افرـ ًَ ـَ افًقئِي إػ احل ـُ آكتؼوِل ِم  48 ........................... ُحً

: ُٞ ـُ افثٚف  وافطؾِى  افرـ
ِ
ظوء  47 ....................................... ُحًـ افد 

 39 ...................................................... حٚؾِْظ َظذ َوزَِٕؽ  -6

  ٌ  12 ........................................ حُمٌِطوت إظامِل وُمػًداِتوف إػ افتـ

 41 ....................................................... إػ مِضٚ ؾ: اإلرصٚد 

ُٜ اُُوػ:  14 .............................. أظامل ِمـ ُصقِر افُؽػِر ٓ كُيـتٌُف هلو ادِضٖف

 14 ............................................................... هلو ُصقرَتون: 

ـِ  كي  14 ........................................... افصقرُة إُوَػ: آشتفزاُء بوفدِّ

ـِ  كي  ِمـ أحؽوِم افدِّ
ٍ
 14 ............................... افصقرُة افثوكِقُي: ـراهقُي رء

ُٜ افثٕٜٚٔ:   14 ................................................هلِل اْر ؾ فغَ افعؿَ ادِضٖف

 ُٜ  12 ............................................ : اُدػؾُِس كيقم افؼقوميادِضٖفٜ افثٚفِث
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ـِ  -7 ل ٍِ ـِ اف َقِط اَُخالؿلِّ ر زم  44 .................................. َخىُر افِضي

  ً : ِمـ ُصقر اف  11 .............................................. ؼقِط إخالؿلِّ

ٌُفتونِ : إصوظُي افػِ افهقرُة اُُوػ  18 ......................................  َرى واف

 ٌُ  15 .............................  ب:فتون وافؽذِ حذكير مـ افٌُ يف افت   ثالثيٌ  أحودكي

ُل  ُٞ اُوَّ ٌُ أكٍس احلدي  15 ....................  ..«َفذامَّ ُظِرَج ِب »: : حدكي

ُٞ افثٚح ـِ أكٍس احلدي ٌُ ُمعوِذ ب ٍء »: : حدكي ـْ َرَمك ُمِْضِاًِم بَِقْ  15 ..  ..«وَم

: ُٞ ُٞ افثٚفِ ـِ ُظؿَر  احلدي ٌُ اب ـٍ َمٚ َفَْٔس ؾِٔفِ َومَ »: حدكي ِم ْٗ  17 ...  «ـْ َؿَٚل ِر ُم

 ُٜ  17 ............................................ لِ : آصتغوُل بوجلدَ افهقرُة افثِٕٚٔ

: ُٜ ًِ ِمـ َكِؼ إخٌوِر  افهقرُة افثٚفِث  ٌ  15 ................................ ظدُم افتث

ـِ  -8 ُٜ بٚفقافِدي  51 ...................................................... افَقصٔ

ـِ ُؿِرَكً بَتقحقِد اِص افقَ    ............................ 84 هلِلقي بوفقافِدكي

غِ قي ِص افقَ  ـَ ـِ وإن ـوكو ُمؼ  82 ......................................... بوفقافِدكي

ـِ بعَد َوؾوِِتام:  81 ................................  ِمـ صقر الحًون إَػ افقافِدكي

تل ظَؾْقفامافهقرُة اُُوػ ظقِي اف   81 ......................... : ؿضوُء افتؽوفقِػ افؼ 

 ُٜ  88 ............................................... : افصَدؿُي َظـْفام افهقرُة افثِٕٚٔ

: ُٜ ظوُء هَلام افهقرُة افثٚفِث  88 ...................................................افد 

: ُٜ  85 ..................................... ِصؾُي أؿوِرِبام، وأحٌوِبام افهقرُة افرابً

ـِ  افتحذكيرُ   87 ................................................ ِمـ ُظؼقِق افقافِدكي
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ـْ ؾِٚظالً  -9  58 ............................................................. ـُ

 85 ................................................. ِمـ ِصػوِت افرجولِ  يُ ؾق  ظافػو

 82 .............................................................. يك افػوظؾق  معـَ 

ـْ ظوفًي ظذ ؽِرك ـْ ؾوِظاًل وٓ تُؽ  82 .......................................... ـُ

ًجو ـْ متػرِّ ـْ ؾوظاًل؛ ُمٌودًرا، وٓ تُؽ  52 ......................................... ـُ

ـَ  ؽ، ُمقِصاًل اخلَر فمَخركي ًِ ـْ ؾوظاًل؛ خًرا يف كػ  52 .......................... ـُ

ـْ ؾوِظاًل  ـْ ؽَركـُ ، ٓ تُؽ ًَ ـْ أك ـُ  54 .......................................... ؛ 

ِِّؿِ  -11  65 ......................................................... آداُب ادُلً

  ٌ ق تِف وؾضقؾتِفظذ ضؾى افعِ  احل  58 ................................ؾِؿ، وبقوَن َأمهِّ

 55 ............................................. الب افعؾؿ: إػ ضُ  حَخُس كصوئ

ُٜ اُُوػافَّْ   55 ............................................. : ََتًغ ادؼصدِ هٔح

ُٜ افَّْ  ُٜ افثِٕٚٔ  57 ......................................... زحوب افص  ْص : اشتِ هٔح

 ُٜ ُٜ افثٚفِث  55 .................................................... ىؼق: افت  افَّْهٔح

 ُٜ ُٜ افرابًِ  52 .............................................. : احِسام اُدعؾِّؿافَّْهٔح

ُٜ افَّْ  ُٜ ا ِٚمِض ًِ هٔح اَق افقؿ ، وُه 
ِ
 72 ....................... : احَذْر ِرؾوَق افًقء

ِِّامِت  -11 ِِّّغ واُدً ً ُّ  73 .......................................... رشٚ ُؾ فِِ

 74 ................................................  :امتعؾِّ وادُ  وصوكيو فؾؿعؾِّؿغَ 

ُٜ اُُوػ ِى إجَر، واكِق اخلرَ افَقصٔ ًِ ـْ ُُمؾًِصو، واحت ـُ  : ..................... 74 

ُٜ افثِٕٚ  ُٜ افَقصٔ ـْ ظوِماًل بِعؾِؿؽٔ ـُ  : ........................................... 71 
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 ُٜ ُٜ افثٚفث بِؽافَقصٔ ًعو فطال  ـْ مشجِّ ـُ  : ......................................... 78 

 : ُٜ ُٜ افرابًِ ـ َبشقًصو ُمٌتًاًم افقصٔ  77 ........................................... ـُ

اُب  -12  79 .............................................................. اُوَّ

اِب   ِصػُي إَو 
ِ
، وافصوحِلَغ وإَتؼقوء

ِ
 72 .............. ِمـ ِصػوِت افرشِؾ وإكٌقوء

اب:  72 .......................................................  مـ صػوت إَو 

ُٜ اُُوػ:   52 ....................................... َى توَب يف احلولِ إذا أذكَ افهٍ

 : ُٜ ُٜ افثٕٚٔ  52 ..................................... إذا أذكَى مل ُيوِهْر بوفذكِى افهٍ

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث حكافهٍ  52 ..................................... َيوؾظ ظذ صالِة افض 

 : ُٜ ُٜ افرابًِ َر ظام  وؿَع يف ذفَؽ ادجؾسِ افهٍ  54 ...... ٓ كَيؼقُم مـ ادجؾس حت ك كُيؽػِّ

: آداٌب وَأحُٚمٌ  -13 ُٜ  85 ............................................... اَُجًّ

 58 ............................................... ِم اجلؿعِي: َمًوئُؾ هلو َتعؾ ٌؼ بقق

 58 ...................... ، وأك ف كيقُم ِظقدٍ : ِظظُؿ ذفَؽ افققمِ وافثَّٕٜٚٔ اُُوَػ  لٚنِ ادِضٖف

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث  55 ............ بؿقزٍة ٓ جَتُدهو يف شوئِر إكيومِ  مق زه اهلل ادِضٖف

 ُٜ ُٜ افرابًِ وادِضٖف  57 ........................ : جَعَؾ اهلُل فققِم اجلؿعِي اشتِعداًدا خوصًّ

 ُٜ ُٜ ا ٚمِض َ َرـعَتغِ : َمـ دَخَؾ اادَِضٖف ف أن كُيصعِّ  57 .. دًجَد كيقَم اجلؿعِي، كُيؼُع يف حؼِّ

 ُٜ ُٜ افِضِٚدش ػقِف ادَِضٖف  55 ... : إذا دَخْؾً ادًجَد كيقَم اجلُؿعِي ؾال جَتؾِْس يف لخِر افص 

 ُٜ ُٜ افِضٚبًِ ؿَ ادِضٖف  55 .......................... : ٓ َيقُز دَِـ حَيَ اخلطٌَي أن كَيتؽؾ 

 ُٜ ُٜ افثِٚمْ ًَ يف ادَِضٖف  52 ........................ ُخطٌتِؽ بوفـعوسِ : إذا صَعْرت وأك

 ُٜ ُٜ افلِٚشً  22 ..................... : هؾ فَصالِة اجلؿعِي ُشـٌي َؿٌؾقٌي، أو َبعدكيٌي؟ادِضٖف
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ُٜ افًِٚشةُ   22 ......................................... : متك ُتْدَرُك اجلؿعُي؟ادَِضٖف

ـَ افىٚظِٚت  -14 َِٔضِر م  91 .................................. رؾُع افدَرجِٚت بٚف

 24 ......................................... دَرجوت أهؾ اجلـِي يف اجَلـيِ  اختالُف 

:أهؿ اُظامل افَّلل َترؾُع دَرجِٚت اف ِٜ  24 ...............................  ًّضِد ر اََجْ

ُٜ اُُوػ  24 ........................................ : افـقُي افصوحلُي افصوِدؿيُ افىٚظ

 ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ثرُة اخلُطو إػ ادًوجِد افىٚظ ـَ  ظذ ادؽورِه، و
ِ
 21 .............. : إمتوُم افقوقء

 ُٜ ُٜ افثٚفث جقدافىٚظ  ً  28 ................................................. : ـثرُة اف

 ُٜ ُٜ افرابً  28 .............................. : ِحػُظ افُؼرلِن، والـثوُر ِمـ ِؿراءتِفافىٚظ

ُٜ ا ٚمِ  ُٜ افىٚظ ؿُي افطقٌِّيُ ِض
 25 .............................................. : افؽؾِ

 : ُٜ ُٜ افِضِٚدش ـرُ افىٚظ  25 ..................................................... افذِّ

 ُٜ ُٜ افِضٚبً  25 ...................................... : افدظوء فقافِِدك أو َؽِرهافىٚظ

 : ُٜ ُٜ افثِٚمْ  27 ........................................ طافصالة ظذ افـٌلِّ افىٚظ

 98 ..................................................... ُأمُْٔٚت افراِحِغَ  -15

َدت ِظـَده إمون   ْكقو جَتد  ـَ افد   25 ............................... إذا رَحَؾ افعٌد م

 22 .......................... أن كَيعؾَؿ ؿقُمفؿ جزاء افصوحِلغَ  ِمـ أمونِّ افصوحِلغَ 

وا أهَؾفؿ بام َٓؿْقا ؿ كُيركيدون أن كُيٌؼِّ  422 ........................ ِمـ َأموكِقِّفؿ أِن 

كقو ؾَقزدادوا صالًحو ظذ صالِحفؿ  وا إػ افد   422 ............. ِمـ أموكِقِّفؿ أن كُيَرد 

ْكقو ؾَقزدادوا خًرا  424 ...................... مـ َأموّن افطوحِلَغ أن كَيعقدوا إػ افد 

ٌَفؿ ِمـ أمونِّ  ُت ـُ ٓ  كَيَرْوا أظامهَلؿ، وٓ كَيَرْوا  ؿ كَيتؿـ ْقن أ  422 ............ افطوحِلَغ أِن 
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 114 ................................................... ؿّضَؾ َأْن َتُٖخَذ َدْيًْٚ -16

كْيـ هؿٌّ بوفؾقِؾ وُذلٌّ بوفـفورِ   421 .............................................. افد 

 421 .......................................... ََخًُي وقابَِط ؿٌَؾ أن َتلُخَذ َدكيـًو: 

ُل  ـَ افوٚبُِط اُوَّ  421 ..................................... : ُحرمي أمقاِل أَخركي

 428 ................................... : افتشدكيِد يف صلِن افدكيقِن فثِٚح افوٚبُط ا

 : ُٞ ؟!افوٚبُط افثٚف ًَ كْي ؾ اَم مو اصَتَفْقً اصَسَ ـُ  425 ............................. َأَو

 افوٚبُط افرابعُ 
ِ
 427 .......................................... : ظؾقَؽ بـِقِي افقؾوء

ـُ رهَ دـ أَ  دظوءٌ  كْي  425 ..................................................... ؼف افد 

17-  َّ ـَ ا   111 .............................................. هلِلراُت اَ قِف ِم

ـَ ا  442 .............................................. صعوُر ادمِمـغَ  هلِلاخلقُف ِم

ـَ اَ ّراُت ا  ٕٔٚ:  هلِلقِف ِم  444 ........................................... ر افدي

 444 ................................................ : الخالص يف افِعٌودةأوأًل 

ًٚٔ  444 ............................................. : كَيدؾُع إػ افعؿِؾ افصوفِح  ٕٚ

 442 ............................................... : ََيقُل بقـَف وبَغ ادعصقيِ  ٚفًثٚ

ٚ ًً ُر فذ  راب  442 .................................................. َة ادعصقيِ : كُيؽدِّ

ـَ اخلوئُػ وكَيرتػَع صلُكف وكَيعؾق ؿدُرهخٚمًِضٚ  444 ........................ : َأْن كُيؿؽ 

راِت ا  َّ ـَ امـ َ   444 ..................................... ر اآلخرِة:  هلِلقِف م

 444 ........................................ : كَيػقُز بظؾِّ افعرِش كيقَم افؼقوميِ أوأًل 

ًٚٔ  441 ................................................... : إمـ كَيْقَم افِؼَقوَميِ  ٕٚ
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 441 ......................................................... : افػقُز بوجلـيِ  ٚفًثٚ

 116 .............................................. رَموُٚن َصُٓر ا َراِت  -18

 445 ............................................ مـ وجقِه ا راِت ر رَموَٚن: 

ُل   445 ................................................ : ُتػتُح إبقاُب ا ُر اُوَّ

 447 ................................................. : ُتغػُر افذكقُب حا ُر افثٚ

 ُٞ ـَ افـورِ ا ُر افثٚف  445 .............................................. : افعتؼ م

 442 .................................................. : افػقُز بوجَلـيِ ا ُر افرابعُ 

 422 ........................... : أن  َمـ ختَؿ فف بصقوٍم دخَؾ اجلـَي ا ُر ا ٚمُس 

 ا ُر افِضٚدُس 
ِ
كيؼَغ وافشفداء دِّ  422 ................... : افصوئؿ كُيعد  يف ُجؾِي افصِّ

ل افؼؾَى ِمـ ا ُر افِضٚبعُ   424 ............................ ُشؿقِم إحؼودِ : كُيصػِّ

ِؾ ظذ ا -19 ـي ُٜ افلَّق  122 .............................................. هلِلَحََٔ

ُؾ ظذ ا ـ   وَشٌقُؾ إَكؼقوء هلِلافت ق
ِ
 422 .......................... هَق ِظٌودُة إَتؼقوء

 424 .................................. افتقـؾ ظذ اهلل ٓ كُيـويِف إخَذ بوَٕشٌوِب 

ـي امر افلَّ  ِ   421 ......................................................  :هلِلؾ ظذ اق

ُل:  فاُمُر اُوَّ ًِ ُؼ افـَك يف كػ  421 ......................................... َُيؼِّ

ّـِ مُر افثِٚح: اُ ِؾ ِمـ َذِّ َصقوضِغ الكِس واجل ـ  ف بوفتق ًَ ـُ َكػ ؾ َُيصِّ ّـِ  428 .... ادتق

 : ُٞ َؾ َظذ ااَُمُر افثٚف ـ  زِق احلالِل  هلِلَمـ َتق  428 ....................... طِػَر بوفرِّ

ُؾ َظذ ااُمُر افرابُع:  ّـِ ٌ ِي ا هلِلادتق  425 .............................. هلِلكيظػُر بؿح

ُؾ اَُمُر ا ٚمُس:  ّـِ  425 ................................ بوجلـيِ  هلِلَظذ اكَيظػُر ادتق
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ُؾ ظذ ااُمُر افِضِٚدُس:  ّـِ  425 ............................. كَيظػُر بَؿطؾقبِف هلِلادتق

رآِن ر رَموٚنَ  -21 َُ  128 ......................................... حُٚفْٚ مَع اف

 425 .............................................. ادَتغُ  هلِلافؼرلُن افَعظقُؿ حٌُؾ ا

 425 .......................................... افؼرلُن افَعظقُؿ ـتوُب ِهداكيٍي وكقر

 فِعؾِؾ افـػقِس وإبدانِ 
ٍ
 425 ................................ افؼرلُن ـِتوُب صػوء

 422 ........................................ ُي تـزكيِؾ افُؼرلِن يف صفِر رَمضونَ بداكي

 442 ............................ شرِة افًؾِػ افصوفِح، ـقَػ ـوكقا يف رَمضوَن؟

 442 ............................................... افؼرلَن َيعُؾ ِمـ ؿؾٌَِؽ ربقًعو

ٌَف   444 ...................................................... افؼرلُن كَيرؾُع صوِح

ََٕؽ؟ -21 ْؾ ِمٔزا َِّ  135 ............................................... ـَٔػ تث

ـوتِف ًَ وِم ُظؿِره فُقثِؼَؾ بو ِمقزاَن ح  448 ................... افعوؿُؾ َمـ كَيًتػقُد ِمـ أكي 

ََٕؽ:  ُؾ مٔزا َِّ ِٜ ر ََتَِٔؼ جقاِب ـَٔػ ُتث  445 ........................ بًض اُمثِ

ُل  ـُ اخلؾِؼ اُوَّ  445 ....................................................... : ُحً

 445 ............................................................ : افصالةُ افثٚح

 ُٞ  445 ......................................................... : افصدؿوُت افثٚف

ـُ تاِلوتِؽ فؾؼرلِن افؽركيؿِ افرابعُ   442 ...................................... : حً

رُ ا ِٚمُس  ـْ  412 ........................................................... : افذِّ

ٌوُع اجلـوئِز، وافصالُة ظَؾْقفوافِضٚدُس   412 .................................... : اتِّ
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22-  ُٜ  143 ...................................................... افهقمِ  حََٔ

 414 ..................................................... افصقوُم يف فغِي افعرِب 

تل َأراَدكو اهلُل  ُض بع َؽ َظـفو:  إمقِر اف  ًِ  411 ................... أن ُكؿ

ـَ افْقُع اُوُل   أَخركي
ِ
 411 ................................. : المًوُك َظـ إكيذاء

 417 ..................................... : المًوُك َظـ ؿقِل افٌوضؾِ افْقُع افثٚح

 ُٞ مِي افْقُع افثٚف ـِ افشفقِة ادحر   415 ............................... : المًوُك ظ

 412 ..................................... : المًوُك َظـ أـِؾ احلرامِ فرابعُ افْقُع ا

راِت  -23 َلّضِٓقا ِمـ َمهٔدِة ادُِضُِراِت وَؾخِّ ادُخدِّ ْٕ  151 ........................ ا

راِت: ُؾ رشٚ   482 ..................  إػ مـ وؿع ر َمهٔدة ادُِضُِراِت وؾخِّ ادخدِّ

ُٜ اُُوػافرِّ  و ِمػتوُح ـؾِّ ذٍّ شٚف  482 ......................... : اجَتـٌِقا اخلؿَر ؾنِن 

 ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ شٚف  484 ................................. خلؿَر مَتـُع ِمـ ُدخقِل اجلَـيِ : اافرِّ

 ُٜ ُٜ افثٚفِث شٚف  481 .................................... : احلذر مـ شؾى الكيامنافرِّ

ُٜ افرِّ  ُٜ افرابًِ ُل افؾعـوُت شٚف ٌٌِفو َتتـز  ًَ  488 ..................... : اجَتـٌِقا اخلؿَر؛ ؾٌِ

24-  ِٜ  157 ..................................................... َحالوُة افىٚظ

 487 ....................................... ظَؾْقـو أن جَتَد فؾطوظِي َفذةً  هلِلِمـ كِعِؿ ا

 482 ......................................  ظِي:ثالثي ُأمقٍر فؾشعقر بَحالوِة افطو

ؽ ظذ ؾعِؾ افطوظيِ اُمُر اُوُل  ًِ  452 ...................... : أـثِْر ِمـ ُُموهدِة َكػ

 454 ............................. : أـثِْر ِمـ صالتِؽ، َكػؾِفو وؾرِوفواُمُر افثٚح

 ُٞ  454 ............................................. هلِل: أـثِْر ِمـ ِذـِر ااُمُر افثٚف
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ُٛ اَُصقاِت  -25 ِض ـَ َُِقِب أل  ُٛ اف  163 ................................. ـِض

 451 ..........................................  :فَؽًِى افؼؾقِب  َوشوئؾ َذظقيٍ 

ُٜ اُُوػ  451 ................................ هلِل ـًِى حَمٌِي ا: احِرْص ظذافقشِٔ

 ُٜ ُٜ افثٕٚٔ  458 ................... : احِرْص ظذ أن َتَزهَد ؾقام يف َأكْيدي افـوسِ افقشِٔ

 ُٜ ُٜ افثٚفث  455 ................... : احِرْص ظذ أن َتٌذَل افًالَم ظذ اجلؿقعِ افَقشِٔ

 ُٜ ُٜ افرابًِ ـَ اُدحًـغَ افقشِٔ  457 ....................... : احِرْص ظذ أن َتؽقَن ِم

 : ُٜ ُٜ ا ِٚمِض ٌ فافقشِٔ  457 ................................. أخِزْ َمـ َتى  أك ؽ َُت

 169 ................................................. ظّضٚدُة َجِز ا قاضرِ  -26

 452 ....................................................... ضؾ جِز اخلقاضرِ ؾَ 

 472 ................. ، وهَق كُيرصُد إػ أمهقِي جِز اخلقاضِر: طصقاهُد ِمـ ِشرتِف 

َٔٚءَ »: اُوُل  ُذوا اَُْح ْٗ  472 ................................ «أَل َتُِضّضيقا اَُْمَقاَت َؾُل

ـْ َأمَّ َؿقْ »: افثٚح َّ ْػ َؾ ٍِّ َُِْٔخ  472 ...........................................  «ًمٚ، َؾ

 ُٞ ًٜ َؾاَل َيلَََْٚجك اْ َِْٚن..»: افثٚف ْْلُْؿ َ اَلَ  ـُ  472 .................................  «إَِذا 

ـْ ََمِِِِْضِف..»: افرابعُ  ُجَؾ ِم ُجُؾ افرَّ ُٔؿ افرَّ
َِ  474 ..............................  «أَل ُي

َُؿقمُ »: ا ٚمُس  َُ َل ِر افهَّ  إِحِّ   474 ..............................  «اَلِة ُأِريُد َأْن ُأَضقِّ

ِْل..»: افِضٚدُس  َِ َـّ اْبِْل اْرََتَ
 472 ........................................  «َوَفُِ

َٜ احَلّْضِؾ..»: افِضٚبعُ  َِ ًْىَِل ِص ًْٔئٚ، َوَفْق َأْن ُت ُروِف َص ًْ ـَ ادَ َرنَّ ِم
َِ
 474 .........  «أَل ََتْ

ـُ  قا افَّْيَر إَِػ ادَْدُذوِمغَ أَل ُتِدي»: افثٚم ُّ» ................................... 474 

 471 ........................... َأيب ُظثامَن افـ قًوبقريِّ وأرَجك ظَؿٍؾ ظِؿَؾف؟ خز
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ٚ أمٌٕٚٚت  -27  175 .................................. أل َتٍَرحقا بٚفَقأليِٚت ؾَّ٘نَّ

 478 .................... وأموكوٌت كُيًلُل ظـفو افعٌدُ  ادـوصُى وافقٓكيوُت تؽوفقُػ،

 475 ........................ إموكُي ثؼقؾٌي، خِشَقتفو افًَؿقاُت وإرُض واجلٌوُل 

 477 ............................... افشدكيُد ِمـ ِخقوكِي إموكِي يف افقٓكييِ  افتحذكيرُ 

 477 ...................................... إَموكُي يف افقٓكيِي دفقُؾ صدِق الكيامنِ 

 472 ............................................ بشوئِر دَـ َحِػَظ أموكَي ادـصِى: 

 472 .......................... : كَيزرع اهللُ يف ؿؾٌِف حَمٌَي اهللِ ورشقفِفافُّضَؼى اُُوػ

 ُٜ َتف ِمـ َبعدِ افُّضَؼى افثٕٚٔ كي   472 ................. ه: حِػَظف اهلُل، وحِػَظ فف أهَؾف وُذرِّ

 ُٜ ـَ اهلُل فُف اجلـيَ افُّضَؼى افثٚفث  452 ......................................... : ِوؿ

28-  ٌٜ ـِ أمٕٚ ٛي افقَض  181 .................................................. ُح

 454 ........................................ ُحى  إوضوِن ُجٌَِؾً ظؾقِف افـػقس

 454 .................................................. ظالموت حىِّ إوضوِن: 

ُٜ اُُوػ  454 ...................................... : أن ََتػَظ ُهقكيَي وَضـِؽافًالم

 ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ ؽافًالم ًِ  451 ................................... : أن َتؽقَن صوحِلًو يف كػ

 ُٜ ُٜ افثٚفث  451 .............................................. َد : جتـ ِى افػًوافًالم

 : ُٜ ُٜ افرابً ـَ ظؿَؾؽافًالم  458 ........................................... َأْن ُتتؼ

 ُٜ ُٜ ا ٚمِض ك، وَجفِرك افًالم ـِ يف ِهِّ  458 ...................... : أن َتدظَق فؾَقَض

: ُٜ ُٜ افِضٚدش  455 ........................... َأْن َتًَعك يف مَتوُشؽِف، ووحدتِفِ  افًالم

: ُٜ ُٜ افِضٚبًِ ًَالم  455 .............. آفتػوُف حقَل َولِّ إمِر، وُككُتف، وَتقؿُره اف
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: ُٜ ُٜ افثِٚمْ ًَالم ـِ أن ُتد اف  457 ....................................... اؾَع َظـ افقض

29-  ُٜ ِّٔئ ُٜ وأل افِض  189 ....................................... وأل َتِضَلقي احلِضْ

 452 .............................. وِس يف اكِؼقوِدِهؿ ٕوامر اهلل وكقاهقفافـ   ًومُ اكؼِ 

ُد ادآَل ؾ هَق اف ذي افعؿَ   422 ................................. كُيؿقُز افعومَؾ، وَُيدِّ

د مآل افعَ ظْ ـ إَ مِ  أمثؾيٌ   422 ....................................  ٌد:امل افتل َتدِّ

ُل   422 ...................................................... هلِلـر ا: ذِ ادِثُٚل اُوَّ

 422 ................................................ هلِلظقُة إػ اافد   :ادِثُٚل افثٚح

 ُٞ ب  َظـ أظراِض ادمِمـَغ وادممـوِت ادثُٚل افثٚف  421 ....................... : افذ 

ـُ  -31 ُٝ احَلَِض ّ  196 .................................................... افِضَّ

ـ ؾضُؾ  ًَ ؿً احل  ً  425 ..................................................... اف

ّٝ احلَِضـ: ُٛ افِضَّ  427 .........................  أربُع َظالمٍٚت ُيًرُف ِِبٚ صٚح

ُٜ اُُوػ ًَالم ُث بـِعؿِي ااف  427 ......................................... هلِل: افتحد 

 ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ   : آظتداُل يف ـؾِّ افًالم
ٍ
 425 ...................................... َرء

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث ًَالم  اف
ٍ
 422 ...................................... ترُك ُؾضقِل ـؾِّ رء

 ُٜ ُٜ افرابً  224 .................................................... : ادروءةُ افًالم

31-  ٌٜ  212 ....................................................... احلُٔٚة ُؾرص

ـَ يف ضؾِى َأظول اجلـونِ  كي  222 ................................ احلقوُة ُؾرصٌي فؾجودِّ

كقو وأخرةِ   222 .......................... احلقوُة ُؾرصٌي دَِـ اشَتَغؾ فو يف َخرِي افد 

ٌُفو َخُس ظقائَؼ   221 ........................................... َخُس ؾرٍص كَيعُؼ
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 225 ................................................. ؾرصي الؿٌول ظذ افطوظيِ 

ـَ ادظوملِ   225 .................................................. ُؾرصي افتحؾ ؾ ِم

 227 ....................................................... هلِلُؾرصي افتقبِي إػ ا

 222 ....................................................... قظِٚت ادقُض  ُس ٓرِ ؾِ 

 

   

 




