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اِجل َهَٚأفَٚ قَ  افرَّ ٍْ فِ  َظ  َربِّ

 راِظُد بُو ُمخمَِّد ِبِو َفِطيٍض اهلاِجِريُّ

َر فِقافَدْيِف  ٍَ َيُف اهللُ وَؽ ٍِ  ح
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َؾٚعُ  ْرِبي  افرِّ ٌَ ُٜ  - اف َُ َِ ْ ـِ  ََم افَبْحَرْي
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 الجامهةمقدمة اجملموعة 
 

ُّ  ُٜ وافًٚؿٌَ غ، احلُّد هلل ربِّ افًٚد ٓ   فَ  إفَ َٓ  أنْ  صٓدُ غ، وأَ َِ ت  فِ  َٓ  هُ وحدَ  ، اهلُلإ

ّ   أن   صٓدُ ، وأَ فُ فَ  كيَؽ َذ  ِ    اهللُ صذ   ،فُ ورشقفُ  هُ ا ظٌدُ دً حم َِ  ؿ وبٚركَ وش  فِ  لفِ وظَذ  ،فِ ْٔ ظ

ُٓ ٌِ ـ تَ ومَ  فِ وأصحٚبِ   كيـ. افدِّ  إػ كيقمِ  ؿ ب٘حًٚنٍ ً

ِ  6 وبًُد  ِٜ  إخراَج  هِ وتًٔرِ  هِ دِ ٔوتٖكي فِ  ظقِٕ ظَذ  ُٜ ْ  دِ وا وافٍوُؾ  احلّدُ  فِ ؾِ  ادجّقظ

َٜ ُخ  ثالثغَ  ؿ  ل تُو ، وافتِ (رُ ادْٚبِ  ِٝ ؿٚفَ )ـ ـتٚيب  مِ  افث ِٚمْٜ ٍٜ ُجُ  ىٌ  عِ ٓٚ  يف جٚمِ خىٌتُ   ،ً

ِٛ احِ افر   إمرِ  ً   ؾ صٚح ًَ ظِ  ِخ ْٔ افن   قِّ ُّ اف ـِ ٔ ٍَ ِِ لل َخ  ِامنَ َش  ك ب ، -ًَٚػ تَ  اهلُل فُ رِحَ -ٜ ٔ

ِِ خقاِن ي ولِ ٓدِ وْ تل وَٕ جِ وْ وفزَ  ي  قافدَ  وفِ ِل  َٛ كيُتُ  أنْ    ادقَػ شٚئاًل    وأخقا

َِّ وأن كيُ  ،ٚهٚ وثقاَب أجرَ  ـَ بٚ مقازِ  َؾ ث َِ َي  نْ أو ،َِٚهُ َٕ  ْٚ كيقمَ حًْٚتِ  كي ًٜ ْٚ َص ٓٚ فَ ً ًٜ  دؿ  جٚركي

ـُ ِب  ٍْعَ كيَ  وأنْ  ،ٚخرإَ ٚ وأُ َٕٕٔٚ  دُ ٚ يِف ِب  ْتٍعُ َٕ   ،ٌٓٚٚظتِ ٓٚ وضِ يف إخراجِ  ٚظدَ وَش  ؿَ َٓ شأَ ـ مَ  ؾ  ٚ 

ـُ  َِ هٚ واض  رأَ ـ ؿَ مَ  ؾ  و ِ  ْٔ ِع ظ   .غلمِ  ؿ  ُٓ ٓٚ... اف

ِٜ ُرة هذِ  ؾِ الع ظَذ ضِّ الفِ  الحيٜ:مُ  َُ  ِئ افَٚرِ  ـَ ق مِ أرُج  ه ادجّقظ  راءةَ ؿِ  ركيؿِ اف

ِٜ َدِّ مُ  ِٜ  م   .غَ افًٚدِ  ربِّ  هلِل واحلّدُ   .وػإُ  ادجّقظ
 ربف : افراجل ظٍقَ وكتبهُ 

 د بو فطيض اهلاجريحممَّ بُو راظُد

ُحفظه هللا وغفر لىالذيه

 م2224هـ/ 4112ُُُمملكة البحرين -الرفاع الغربي 
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 مقدمة اجملموعة األوىل
 

ًٜ فًِٚدغ، صذ اهلل الُم ظذ ادًٌقِث رح  ً  احلُّد هلل ربِّ افًٚدغ، وافهالُة واف

 وبًُد:ظِٔف وظذ لفف وصحٌف أجًغ، 

َٜ ؾ ٍٜ -َد بدأُت اخلىٚب ٍٜ رشّٔ ًٌٚ، وذفَؽ حَغ  -بهٍ ًٜ تَركي ـَ شْ ؿٌَؾ ظؼكي

 ِٜ ل افقطٍٔٔ  مٓٚمِّ
ِٜ ـْ جِ ، وـَٚن م ِٜ بٚحلرِس افقضْلِّ ِٜ الرصِٚد وافثَٚؾ ُٝ بنًٌ َْ افتح

ُٝ بهدوِر افت قجِٔف  ِٜ يف جٚمِع مًًُِر احلرِس افقضِّْل، إػ أْن تؼْؾ ِٜ اجلًّ إفَُٚء خىٌ

ٚمل اف  ً ـِ اف ِٜ افٌحركي ِٜ ادِِؽ حد بـ ظًٔك لل خٍِٜٔ مِِؽ ممُِ ِٛ اجلالف ُركيِؿ فهٚح

ًّٔٚ جلٚمِع ادٌٍقِر فُف  -حٍَيُف اهلُل ورظٚهُ - ًٌٚ رشّ  -اهلل تًٚػ ب٘ذنِ -بتًْٔٔل خىٔ

َٛ اهلُل ثراُه،  صٚحٛ افًّّق إمر افراحِؾ افنِٔخ ظًٔك بـ شِامن لل خٍِٜٔ ضٔ

 م.2242 ادقاؾؼ ه4144وذفَؽ يف ظٚم 

 ِٜ ِٜ اجلًّ َٜ خىٌ  ٔ ُٝ متًٚمٚ أمه ـْ ًٌٚ أدر ويف خالِل هذه افٍسِة افتل ؿؤُتٓٚ خىٔ

ًٜ جدكيرًة بٚٓحسامِ  وخىقرةَ  ًٓ راجح ٍٜ ظَق ُٝ أؿٚبُؾ يف ـؾِّ جً ٚون ؾٔٓٚ، ؾَِْد ـْْ  افتٓ 

: إنِّ أ ُٝ ِْ ، وٓ أبٚفُغ إذا ُؿ
ِٜ ُٝ أهتؿ  ـثًرا بّقوقِع اخلىٌ ُر يف وآهتامِم، ؾُْ ُِّ ؾ

ِٜ أن  هذا  ِٜ إشٌقِع، وفَد زادن تًئاًم فنٖن اخلىٌ ِٜ مُْذ بداكي مقوقِع اخلىٌٜ افتٚفٔ

ٌٜ ظيّك  ادََٚم هق مَِٚم افٌْٔغ وادرشِغ، وهق تقؿٌٔع ظـ ربِّ افًٚدغ، ووشِٔ

كيـ.  افدِّ
ِٜ  فِْؼ احلؼِّ وإذاظ
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 ًٜ شذذِؾ ؿٚضبذذ  هذذذا ادَذذُٚق مَذذُٚق افري
 

ذذٔٚضغِ وؾقؿذذُف حذذٚربقا ـٔذذ   َد افنَّ
 

ـٍ  ـُ افْيهِح واإلرصِٚد مـ زمذ  ومقض
 

ـِ ْذذذوم   ُز احلذذذؼِّ وافلًَِّذذذِٔؿ فِذذذدي
 

ظِٚة  ِٛ افد   ودروِشْٓؿ وـت
ِ
ِٛ افًِامء ـَ خى ٕ ِْل اشتٍْدُت ـثًرا م واحلؼ  أ

ِٛ وُأظُٔد صَٔٚؽت6ٚٓ  ِٛ وادَِٚٓت واخلى ُٝ أخلُِّص بًَض افُت ومَِِٚٓتؿ، ؾُْ

َٛ ادَُٚل  ٕ ام فٔتْٚش ٛ بٚجلدكيِد أبًدا، وإ
ُٝ يف هذِه اخلىِ مَع ادَِٚم، وٓ أد ظل أنِّ جئ

. ٍٜ ِٜ خىٌ ُٝ بْٔٓٚ وؿدمُتٓٚ ظذ هٔئ ٍْ َُٕقٌل جًُتٓٚ وأف   هل 

ًٓ مـ ذاـرِ دوَن ـتٚبتِٓٚ أصَٚر ظذ بًُض  َٛ ارجتٚ ُٝ أفَل هذِه اخلى ودٚ  ـْ

ٌِٓٚ يف ـتٍٚب فًٔ ٓٚ، ثؿ  تٍركي
 تٍَٚد مْٓٚ.الخقِة بتًجِِٔ

 رُ ذـذذُٚة افًِذذِؿ بذذذٌل  ذذؿَّ ٕنذذز
 

 ومذذٚ ـذذٚفًِِؿ ر أخذذراَر ُ خذذرُ  
 

 ـذذؾَّ حذذغٍ  ُتٍٔذذُد بذذِف ا ال ذذَؼ 
 

 ويبَذذك مْذذُف بًذذَد ادذذقِت أْجذذرُ  
 

ِٜ ضٌِِٓؿ إػ أْن ذَح اهلل صدري فذفَؽ،  وفَد ـْٝ مسدًدا ـثًرا يف تٌِٔ

 ِٛ ِٜ إوػ مـ هذه اخلى ُٝ بتٍركيِغ ادجّقظ ّْ ًٜ وظ-ؾَ  -دُدهٚ تًع وأربًقَن خىٌ

رُت يف هذه ادٗفِػ،  ِٜ ب٘ذن اهلل تًٚػ. وأخ  َٜ فِّجّقظِٚت افَٚدم  ٔ  افٌَ

ـ  بِف ظّع مـ ؾوٍؾ إخراِج  ْل يف هذا ادَِٚم وبًد صُري هلل ظذ مٚ م ًُ ًَ وٓ كَي

َر جَٔع مـ شٚظدن وشٚهَؿ يف إخراِج هذِه  ُُ ِٛ إٓ أن أص ـَ اخلُى  م
ِٜ هذِه ادجّقظ

قاب.ا داد وافه   ً ِٛ شٚئاًل اهلل ل وهلُؿ إجر وافث قاب اف  خلى

ذذذذحُٚب  ُٜ وافهِّ  تذذذذقألح اُحبذذذذ
 

ذذذقاُب    أظذذذٕٚقح ؾهذذذٚحَبْل افهَّ
 

ِٛ مـ يٗتٔذَؽ ٕهذًحٚ  وخُر افهح
 

 ئٍذذذُدر حذذذَغ يٌنذذذٚر افذذذساُب  
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ًٖ وخِاًل6  َٛ أن كيًذَرن إن وجَد خى ـْ شَٔرُأ هذِه اخلى ويف اخلتِٚم أرجق مِم 

َٛ ؾ ُٝ هذِه اخلى م-َْد أفَٔ  حًٍيٚ مـ ذاـَرِ. -ـام تَد 

 وإْن ِتذذذْد ظًٔبذذذٚ َؾُسذذذدَّ ا ِذذذال
 

َٛ ؾٔذذف وَظذذال  ْٔذذ ـْ أل ظ  جذذؾَّ َمذذ
 

َْٔل بام وجَد6 ٕتدارَك  َٜ وكيقاؾ ـْ رأى صًٔئٚ أْن كيٌذَل افْ هٔح وظِٔف ؾٖرجق مم

 ذفؽ يف افىًٌِٚت افَٚدمٜ إن صَٚء اهلُل.

 غ.واحلُّد هلل ربِّ افًٚد

 

 وكتبه

 راظد بو حممد بو فطيض اهلاجري

 مملكة البحرين -الرفاع الغربي 

ُم2242هـ/ فبراير 4141جمادي ألاولى 

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

 ُموِجباُت امَلغِفرِة

     

 

ٓ   ـ أحدٍ ٚ مِ ْ  مٚ مِ  ٌٛ   وففُ إ ِٜ  يف أمسِّ  ، وهقَ دةٌ تًدِّ مُ  ٕقٌب ذُ  هَل  ْؾ ، بَ ذٕ  احلٚج

ِٜ ـ رَ هٚ، ومِ سِ وَش  افذٕقِب  هذهِ  حقِ دَِ   هذهِ  حقِ دَِ  جًَؾ  نْ ْٚ أَ بِ   ِاهلل ح

 .وافًٔئُٚت  وأثٚمُ  افذٕقُب  ٌٍرُ ٚ تُ ِب  ومقجٌٍٚت  شٚئَؾ ووَ  وضرائَؼ  ًٚفَؽ مَ  افذٕقِب 

ْد أخَز افٌْل   ََ ـِ ظٌٍٚس - طوف ِٞ اب ظَْد افىَزانِّ يف  ـام جَٚء يف َحدكي

ٌرمُ » َُ ِٜ ؾََٚل  -شًَجّف اف َلُٚدُه »: طَبذِه احلَََٔ ًْ ٌٛ َي ْٕ ـٍ إأِلَّ َوفَُف َ  ِم ْٗ ـْ َظبٍْد ُم َمٚ ِم

َد اف ًْ َٜ َب َْْٔ ـَ ُخَِِؼ افٍَ ِم ْٗ َٔٚ، إِنَّ ادُ ْٕ ِٚرَق افدي ٍَ ِٚرُؿُف َحلَّك ُي ٍَ ِْٔف أَل ُي َِ ٌٔؿ َظ
َِ ٌٛ ُهَق ُم ْٕ ، َأْو َ  َٜ َْْٔ ٍَ

اًبٚ  لًَّْٚ َتقَّ ٍَ رَ ُم ـَ َر َ  ِـّ ًّٔٚ إَِ ا ُ  ِس َٕ»
(1)

. 

ّـِ أُ  ْلٕ  وإ ً   ذهِ ، وهَ ادقجٌِٚت  هذهِ  بًٌضِ  رُ ذ ـ تل مَ اف   افىرائِؼ  ذهِ ، وهَ ٌؾِ اف

َِ ِب  ذَ أَخ  ِّٔ ٌُٕ ك ذَ ّحَ أن كيُ  دكيرٌ ٓٚ َج َُ ٚ وش  ذـرُ ل أَ ِّْ ا، وفُِ دًّ جِ  ـثرةٌ  ف، وهَل ئتُ ف وش

ِٜ ظذ َش  َؾ دفِّ 6ٚٓ ُٕ بًَو  ً  ِٜ  . ِاهلل رح

ُل: ادق ُٛ اُوَّ الكيامُن وافتََقى ادََروِٕٚن بٚفًِّؾ افهٚفِح، ؾٚفًٌُد إذا َأَتك ج

ِؾ افهٚفِح ـَٚن َجدكيًرا أن كُيَّحك  َّ َقى، وؿرَن ـؾ  ذفَؽ بٚفً َؼ افتَ   َ بٚلكيامِن، وح

                                                           

 (.2322(، وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )44442رؿؿ   ،44/421افٌُر )افىزان يف أخرجف ( 4)
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 ْٚ ٌُف وشٔئُتف، هذا ؿقُل ربِّ ْد ؿَٚل احلؼ  ذٕ ََ ى  ى  ائ  ﴿: ، ؾ

 .[5ٚئدة: ]اد ﴾ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 ُٛ ٍَ إذا اشتَ افثٚح:  ادقج ُِ ؾ، فَؽ  ت ُؽٍرَ رْ ٌ  آشتٌٍٚرُ و، ِاهلل ـَ مِ  ادٌٍرةَ  ِٛ ٚض

ُٛ  هقَ  ِٜ  ادقجٌِٚت  ـ هذهِ مِ  واحدٌ  ، وهقَ ِاهلل ـَ مِ  ادٌٍرةِ  ضِ  احلؼ  ؿَٚل ، افًئّ

  قرةِ يف ُش  
ِ
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿: افًْٚء

 .[442]افًْٚء:  ﴾ڱ  ں  ں   ڻ

ٍِ  : ربِّ إذا ؿَٚل  فًٌدُ ٚؾ ٕ  ل، ؾٓذا كيَ  رْ اؽ َٛ  ٌٍرُ ٚ كيَ ربًّ  ففُ  أن   ًِؿُ ف كيَ ًْل أ  افذٕ

 ف.بِ  ٖخذُ وكيَ 

ُر اهلَل »: -شُشْـ َأيب داودَ »يف  ـام جٚءَ - ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ٍِ ٌْ ـْ َؿَٚل: َأْشَل َم

ٍِ افلي احلَ افَِّذي أَل إَِفَف إأِلَّ ُهَق  ِْٔف. ُؽ ٔيقُق، َوَأُتقُب إَِف ـَ ََ َٚن َؿْد َؾرَّ ِم ـَ َر َفُف َوإِْن 

ْحِػ  «افزَّ
(1)

 .افذٕقِب  رِ ـ ـٌٚئِ مِ  ـٌرةٌ  افزحِػ  ـَ مِ  افٍرارُ ، و

ُٞ – ط هلِلرشقُل ا ؿَٚل  ْؾ بَ  ـِ  ظْدَ  واحلدكي ـَ »: -شُشْْف»يف  فْ مَٚج  اب ِم ْٗ إِنَّ ادُ

بِِف، َؾِْ٘ن َتَٚب َوَٕ  ِْ ٌٜ َشْقَداُء ِر َؿ َل ُْ ُٕ  ْٝ َٕ ٚ ـَ  َٛ َٕ ُبفُ إَِ ا َأْ  ِْ َؾ َؿ َِ َر ُص ٍَ ٌْ «َزَع َواْشَل
(2)

 :أي .

.
ِ
قداء  ً ِط اف 6 أِي: افَْ  ِٝ َُ ـْ َهِذِه افْ  ٌُف ِم  َتْي َػ ؿِ

                                                           

 ـتٚب(، وافسمذي: 4143أبق داود: ـتٚب افهالة، بٚب يف آشتٌٍٚر، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .طأيب كيًٚر مقػ رشقل اهلل (، مـ حدكيٞ زكيد 4133افدظقات، بٚب يف دظٚء افؤػ، رؿؿ )

، ﴾ڭ  ۇ ﴿ًٍر افَرلن، بٚب ومـ شقرة (، وافسمذي: ـتٚب ت2/253أحد )أخرجف ( 2)

(، مـ حدكيٞ أيب 1211(، وابـ مٚجف: ـتٚب افزهد، بٚب ذـر افذٕقب، رؿؿ )4441رؿؿ )

 .هركيرة 



 موجبات املغفرة  (1) 

 

 

11 

ٌ ٚنَ »يف َبْؾ ؿد جَٚء  ـِ ِح ٌٞ  شَصحٔح اب ِٜ َش  بٔٚنُ  ، ؾٔفِ ظئؿٌ  حدكي ً  ِٜ ـِ  رح  افرح

، ِٛ يف افذٕ عَ وؿَ  ـ رجؾٍ ل ظَ ُِ َي  ، وهقَ ط هلِلؿَٚل رشقُل ا،  افرحٔؿِ 

َٚل اهللُ »: ؾََٚل  ََ ْر ِِل. َؾ ٍِ ًبٚ َؾْٚؽ ْٕ  َ ُٝ ْب َٕ ٚ َربِّ إِحِّ َأْ  : َظَِِؿ َظْبِدي َأنَّ َفُف َربًّ

ًبٚ آَخَر، َؿَٚل: َربِّ إِحِّ  ْٕ  َ َٛ َٕ ْبِدي. َؿَٚل: ُ ؿَّ َأْ  ًَ
ْرُت فِ ٍَ ُْٖخُذ بِِف، َؿْد َؽ َٛ َوَي ْٕ ُر افذَّ

ٍِ ٌْ َي

ْر ِِل. َؿٚ ٍِ ُٝ َؾْٚؽ ْب َٕ ُْٖخُذ بِِف، َل اهللُ َأْ  َٛ َوَي ْٕ ُر افذَّ
ٍِ ٌْ ٚ َي : َظَِِؿ َظْبِدي َأنَّ َفُف َربًّ

َٚل  ََ ْر ِِل. َؾ ٍِ ًبٚ َؾْٚؽ ْٕ  َ ُٝ ْب َٕ َٚل: َربِّ إِحِّ َأْ  ََ ًبٚ آَخَر، َؾ ْٕ  َ َٛ َٕ ْبِدي. ُ ؿَّ َأْ  ًَ
ْرُت فِ ٍَ َؿْد َؽ

ُر افذَّ اهللُ  ٍِ ٌْ ٚ َي ْرُت : َظَِِؿ َظْبِدي َأنَّ َفُف َربًّ ٍَ ْؿ َأحِّ َؿْد َؽ ـُ ُد ِٓ ُْٖخُذ بِِف، ُأْص َٛ َوَي ْٕ

ْؾ َمٚ َصٚءَ  َّ ًْ َٔ ِْ «َفُف، َؾ
(1)

. 

ِ  ذا حٚفَ هَ  ذا ـٚنَ إِ وذفَِؽ  ِٛ  ام وؿعَ ف ـ ٍَ  يف افذٕ ٕ  رَ اشتٌ ٚ ربًّ  ففُ  أن   ًِؿُ ف كيَ 6 ٕ

َٛ  ٌٍرُ كيَ   ف.بِ  ٖخذُ وكيَ  افذٕ

ُٛ اد : قج ُٞ ٍَ ٓ كيُ  كُ ، ؾٚفؼِّ كِ افؼِّ  اجتُْٚب  افثٚف ٓ   رُ ٌ ٍٜ إ ٍٜ   بتقب ، هقٍح َٕ  صٚدؿ

  قرةِ يف ُش   احلؼِّ  ؿقُل  ظذ ذفَؽ  دل  
ِ
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ﴿: افًْٚء

 .[14]افًْٚء:  ﴾ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 ِْ ، كِ ف إػ افؼِّ  بِ ٍِض كيُ  ظّؾٍ  ـ أيِّ ظَ  ُقنُ مٚ كيَ  أبًدَ  ُقنَ أن كيَ  افًٌدُ  صِ حرِ َٔ ؾ

ِمذيِّ »يف  جٚءَ َؿْد و ٌٞ  شُشْـ افسِّ ِٞ إَ  ظيؿِ ـ أَ مِ  ددي ؿُ  حدكي  اهلُل ؿَٚل ، حٚدكي

  َِٚن ؾَِٔؽ، »: ؾٔف ـَ ْرُت َفَؽ َظَذ َمٚ  ٍَ ََّٕؽ َمٚ َدَظْقَتِْل َوَرَجْقَتِْل َؽ ـَ آَدَق إِ َيٚ اْب

                                                           

 .(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 222أخرجف ابـ حٌٚن رؿؿ )( 4)
، ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ ﴿ؿقل اهلل تًٚػ: وأخرجف أكيوٚ افٌخٚري: ـتٚب افتقحٔد، بٚب 

 (.2314ومًِؿ: ـتٚب افتقبٜ، بٚب ؿٌقل افتقبٜ مـ افذٕقب، رؿؿ )(، 3123رؿؿ )
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ْرُت  ٍَ ْرَتِْل َؽ ٍَ ٌْ اَمِء، ُ ؿَّ اْشَل قُبَؽ َظََْٚن افسَّ ُٕ  ُ ْٝ ٌَ َِ ـَ آَدَق َفْق َب َفَؽ َوأَل َوأَل ُأَبِِٚل، َيٚ اْب

َراِب  َُ َْٔلِْل بِ ـَ آَدَق َفْق َأَت ًْٔاٚ، اَُ ُأَبِِٚل، َيٚ اْب ُر ِب َص َٔلِْل أَل ُتْؼِ َِ ْرِ  َخَىَٚيٚ، ُ ؿَّ َف

َرةً  ٍِ ٌْ ٚ َم َراِِبَ َُ ََتُْٔلَؽ بِ َُ»
(1)

. 

ُٛ اد   إحًٚنُ : رابعُ اف قج
ِ
- ط هلِلؿَٚل رشقُل ا، افهالةِ  ، وإمتٚمُ افقوقء

 ُٞ ـْ »: -ًٚئلِّ افْ   ظْدَ  واحلدكي َق ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت
ٍِ اَم ُأِمَر، ُؽ ـَ اَم ُأِمَر َوَصذَّ  ـَ  َٖ ـْ َتَقوَّ َم

ؾٍ  َّ «َظ
(2)

. 

 ؾ
ِ
ـَ  افهالةِ  ٍل أثْٚء َٖ  مٚمُ الِ  إذا أم  ًَ ْْ م  ؾ ؽ، ٌِٕ ـ ذَ مِ  مَ َد  مٚ تَ  فَؽ  ٍرَ ف، ؽُ ٝ م

ِّ إذا ؿَٚل و َُ  .هدَ ـ حِ دَِ  اهلُل عَ : ش َٝ ؾ ِ  َٝ ِ  إٔ  مَ َد  مٚ تَ  فَؽ  ٍرَ ؽُ  .ّدُ احلَ  ْٚ فَؽ ب  ر ؿ  ُٓ : اف

 ؽ.ٌِٕ ـ ذَ مِ 

ٌُخٚريِّ »جَٚء هذا يف وؿد  ْد ؿَٚل رشقُل اهللشَصحٔح اف ََ ـَ »: ط ِ، ؾ َمُٚق اإلِ إَِ ا َأمَّ

ـْ َواَؾَؼ َتِْٖمُُْٔف َتِْٖمَغ  ُف َم َّٕ َُقُفقا: آِمَغ، َؾِ٘ بِفِ ادَ َؾ ْٕ ـْ َ  َق ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت
ٍِ ِٜ ُؽ َُ «اَل ِ

(3)
. 

َْٚ َفَؽ اإلِ إَِ ا َؿَٚل »: ؿَٚل و ؿَّ َربَّ ُٓ َِّ َُقُفقا: اف ـْ َِمَِدُه. َؾ َ
َع اهللُ دِ ِّ ُد، احَل َمُٚق: َش ّْ

                                                           

، مـ حدكيٞ (4112افسمذي: ـتٚب افدظقات، بٚب يف ؾوؾ افتقبٜ وآشتٌٍٚر، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .إٔس 
(، 411، رؿؿ )ثقاب مـ تقوٖ ـام أمر(، وافًْٚئل: ـتٚب افىٓٚرة، بٚب 1/124أخرجف أحد )( 2)

(، مـ حدكيٞ 4452، رؿؿ )مٚ جٚء يف أن افهالة ـٍٚرةافهالة، بٚب وابـ مٚجف: ـتٚب إؿٚمٜ 

 .أيب أكيقب إٕهٚري وظٌَٜ بـ ظٚمر 
(، ومًِؿ: ـتٚب 342افٌخٚري: ـتٚب إذان، بٚب جٓر المٚم بٚفتٖمغ، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .، مـ حدكيٞ أيب هركيرة (142افهالة، بٚب افتًّٔع وافتحّٔد وافتٖمغ، رؿؿ )
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ـْ َواَؾَؼ َؿْقُفُف َؿْقَل  ُف َم َّٕ بِفِ ادَ َؾِ٘ ْٕ ـْ َ  َق ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت
ٍِ ، ُؽ ِٜ َُ «اَل ِ

(1)
. 

ِٜ ًَ ف ٚ بٔٚنٌ ؟!إّن  ـ ذفَؽ مِ  أكيُن  ْٚك رءٌ هُ أَ  ً  ِٜ  . ِاهلل رح

ُٛ اد ـَ »: ط هلِلؿَٚل َرشقُل ا ا ِٚمُس: قج َْٖحَس َٖ َؾ ـْ َتَقوَّ ُقُوقَء، ُ ؿَّ َأتَّك افَم

َٝ الُ  َه ْٕ َع َوَأ َّ َٜ َؾْٚشَل ًَ َر َفُف َمٚ َبْغَ ُّ
ٍِ ِٜ إَِػ الُ ، ُؽ ًَ ـْ الُ ُّ ٍٚق، َوَم  َأيَّ

ِٜ ِٜ َوِزَيَٚدُة َ اَلَ  ًَ ُّ

ْد احلَ َمسَّ  ََ ٚ َل َؾ ٌَ «َف
(2)

.  

َٝ »: طؾَقفف  َه ْٕ َع َوَأ َّ ِ  كيَ  مل أي: «َؾْٚشَل  أَ ، وٓ ابتدَ افًالمَ  ا، ٓ رد  أبدً  ؿْ تُ

ًَ  ، وٓ أحَيَ افًالمَ  َمـ ف ِمـ أبْٚئِ  ُي ذي ُي اف   ؾ٘ن  ، جقن افَْٚس زظِ كيُ  اف أوٓدً م

ُٟ كيُ  ٕ ف  افَْٚس  زظ َِ  ْىٌُؼ ٓ كيَ ؾ٘ ُٞ ْٔ ظ ِٞ ـ همِ  ًتٍٔدُ ، وٓ كيَ ف هذا احلدكي  قَ ، وهُ ذا احلدكي

ِٜ اجلُ  ٌِق يف صالةِ ـ كيَ مِم   ِ  تَ  ، شقاءٌ ًّ ًَ حَيَ أَ  ـَ ذكيف اف  بْٚئِ َٕ  ، أو ؿَٚل ؿَ ُ : ف هؿ م

 ُُ ُُ اش ِٜ اخلُ  ذهِ هَ  ضقَل  .تقاتقا اش ِ   ـَ ذا مِ هَ ؾ٘ن  ، ىٌ  .لثؿٌ  ، وهقَ قِ ٌْ اف

َُ َؽ ظِٔ افهالةَ  ـثرُ  أُ إنِّ  ِاهلل : كيٚ رشقَل ط فٌِْلِّ   ُأيَبي  ؿَٚل وَؿد   ؿْ ، ؾ

 ًَ ِِ ـ َص مِ  فَؽ  ُؾ أج َٝ »: ؟ ؿَٚل ال َٝ َوإِْن ِزْدَت »: ؟ ؿَٚل بعَ : افر  ، ؿَٚل «َمٚ ِصْا َمٚ ِصْا

َق َخْرٌ َفَؽ  ُٓ َق َخْرٌ َفَؽ »: ؟ ؿَٚل : افْهَػ ، ؿَٚل «َؾ ُٓ َٝ َوإِْن ِزْدَت َؾ : ، ؿَٚل «َمٚ ِصْا

َق َخْرٌ »: ؟ ؿَٚل غِ ثَ ُِ ؾٚفث   ُٓ َٝ َوإِْن ِزْدَت َؾ ًَ أَ  ِاهلل : كيٚ رشقَل ، ؿَٚل «َفَؽ  َمٚ ِصْا  فَؽ  ُؾ ج

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب 352فٌخٚري: ـتٚب إذان، بٚب ؾوؾ افِٓؿ ربْٚ فؽ احلّد، رؿؿ )اأخرجف ( 4)

 .، مـ حدكيٞ أيب هركيرة (125افهالة، بٚب افتًّٔع وافتحّٔد وافتٖمغ، رؿؿ )
(، مـ 413مًِؿ: ـتٚب اجلًّٜ، بٚب ؾوؾ مـ اشتّع وإٔهٝ يف اخلىٌٜ، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .حدكيٞ أيب هركيرة 
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ِ  َص  ُبَؽ »: ؿَٚل  ؟ٓٚالِ ـ ْٕ ُر َفَؽ َ  ٍَ ٌْ َؽ، َوُي ك ََهَّ ٍَ ُْ «إَِ ْن ُت
(1)

. 

ِٜ اجلُ  كيقمِ  افًئؿِ  افٔقمِ  ثؾِ يف مِ - ط ظذ افٌْلِّ  افهالةِ  ُثرةُ ؾ  ُهق -ًٜ خٚص   ًّ

ٍِ  قجٌِٚت ـ مُ مِ   .رةِ ادٌ

   

                                                           

 .(، مـ حدكيٞ ُأيب بـ ـًٛ 2113: ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ، رؿؿ )أخرجف افسمذي( 4)



 )حقوق اآلباء واألبهاء واألقارب(فأعط كل ذي حق حقه   (2)
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 (2) 

 حقَّه فَأِعِط كلَّ ذي َحقٍّ

 ُحقوُق اآلباِء واأَلبهاِء واألقارِب

     

 

ٌُخٚريِّ »يف  جٚءَ  يب وأَ  افٍٚردِّ  ِامنَ َش  ك بغَ لَخ  ط افٌْل   أن   شَصحٔح اف

 افد  
ِ
 أَ  خٚهُ أَ  يف كيقمٍ  افٍٚرد   شِامنُ  ، ؾزارَ  رداء

ِ
ٌَ  ه ؿدِ دَ ، ؾقَج بٚ افدرداء  َؾ اصت

 ًِ َ ٌٚدةِ بٚف ًِ  يف حؼِّ  ، وؿك  ًَّ  ؽ ظَِٔؽ فربِّ  : إن  ففُ  ف، ؾََٚل ف وأهِِ ٍٕ ًِ ٚ، وفَْ ح ؽ ٍ

ًَّ  ظَِٔؽ  ِِ ٚ، وَٕ ح ًَّ  ظَِٔؽ  َؽ ه َٖ ح َ   ي حؼ  ذِ  ـؾ   ظطِ ٚ، ؾ  جٚءَ  افٍجرُ   جٚءَ ف، ؾِام  ح

 أبق افد  
ِ
َصَدَق »: ط هلِلرشقُل ا ، ؾََٚل ِامنُ َش  ففُ  ه بام ؿَٚل ؾٖخَزَ  ط إػ افٌْلِّ  رداء

اَمنُ  ِْ «َش
(1)

. 

ًَّ  َؽ ؽ ظِٔفربِّ  إن   ًِ ٚ، وفَْ ح ًَّ  ؽ ظَِٔؽ ٍ ِِ ٚ، وَٕ ح ًَّ  ؽ ظَِٔؽ ه َٖ ح  ـؾ   ظطِ ٚ، ؾ

َ   ذي حؼ   َٝ  ُث د  حتذا أَ فِ  6فح ف(. :هذا افًْقانِ  حت  َ َٖظِط ـؾ  ذي َحؼ  ح   )ؾ

 إؿٚرُب و، وافٌُْٚت  إبْٚءُ و، ُٓٚت وإم   ٚٔبٚءُ ؾ6 ثرٌ ـُ  احلَقِق  أصحُٚب و

 ـؾ   ظطِ ، ؾَٖ ؿ حَقٌق هلُ  َؽ وفئِ أُ  ، ـؾ  صحُٚب َٕ او، جراءُ إُ و، ، اجلرانُ وإرحٚمُ 

َ   ي حؼ  ذِ  ًٜ  افقجقِب  ٌٔؾِ ْٓٚ ظذ َش مِ  مٚ ـٚنَ و-ف ح ٌٜ  ؿٚظدةٌ وهِذه  6-خٚص ، ظٚم

                                                           

افٌخٚري: ـتٚب افهقم، بٚب مـ أؿًؿ ظذ أخٔف فٍٔىر يف افتىقع، ومل كير ظِٔف ؿوٚء إذا أخرجف ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ أيب جحٍٜٔ 4524ـٚن أوؾؼ فف، رؿؿ )

  



 

 

()اجملموعة الجامهة قالت املهابر  16 

ِٜ يف َش  ٔوٚءُ بَ  وصٚرةٌ  ـِ هذا افدِّ  امح  .كي

ُٜ  وُهْٚكَ  ٓ  تل كيَ اف   وػإ احلَقُق  ؿُ هلَ  أصٍْٚف  ثالث  ؾٔٓٚ: طَ ٍرِّ  ُٕ ٌٌْل أ

َ   دانِ افقافِ : ُل اُوَّ  افهُْػ  َ   ، ؾٚهلُلئؿٌ ٓام ظَ ح ـِ افقافِ  حؼ   بغ  ، دكي

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ﴿ :ؾََٚل 

 .[414]إًٕٚم:  ﴾  ۅۅ

ٌُخٚريِّ »يف و ِٞ ـ َح مِ  شَصحٔح اف : ط هلِلؿَٚل رشقُل ا  ُرةَ يب بَ أَ  دكي

َزِ » ـْ َٖ ْؿ بِ ُُ بُِّا َٕ َبٚ ِِر؟!افَأأَل ُأ اُر بِٚاإلِ »: ؿَٚل  .ِاهلل شقَل ذ كيٚ رَ فقا: بَ ؿٚ «َُ قُق  هلِلَرْْشَ َُ َوُظ

ـِ اف ورِ »: ٚ، ؾََٚل ُئً ت  مُ  وـٚنَ  وجَِس  «َقافَِدْي وِر، َوَؿْقُل افزي هٚ رُ ُرِّ كيُ  ؾام زاَل  «َوَؿْقُل افزي

َُ  فُ ِْٚ: فٔتَ ك ؿُ حت   َٝ ش
(1)

. 

ـِ افقافِ  حؼ  ؾ َِّ   ف اهلُلَٕ ؿرَ  دكي ڭ  ڭ  ڭ      ۓ﴿ يف ؿقفِف َتًٚػ: فبح

 [414]إًٕٚم:  ﴾ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  

  َ  .ٓام ظئؿٌ ؾح

ـِ و َرد» تِٚب يف  ـَ  ْٚ أن  ي فَ روِ ، كيَ  افٌخٚريِّ  فإلمٚمِ  شإَدب ادٍُ  ظّرَ  اب

  َكيَ  إػ رجؾٍ  ٕير ًٔ ـَ  ٚ جٚءَ امٕ ـِ  م ٚ أو ٚ ِب ه حٚجًّ ف ظذ طٓرِ أم   ُّؾ ، َي افّٔ

َٝ  ىقُف ا، وهق كيَ ًتّرً مُ   :َقُل كيَ  ْندُ كيُ  ه، وهقَ ظذ طٓرِ  ، وهَل بٚ افٌٔ

ًُِرهذذذذذذٚ ادُذذذذذذَذفَّؾإِ  ذذذذذذٚ َب  حِّ ََلَ
 

ُِٚبذذذذٚ َعْ ُأْ َظذذذذرإِْن أُ   ـَ  ْ ِظذذذذَرْت ِر
 

                                                           

(، ومًِؿ: 2211)افٌخٚري: ـتٚب افنٓٚدات، بٚب مٚ ؿٔؾ يف صٓٚدة افزور، رؿؿ أخرجف ( 4)

 .(43ـتٚب الكيامن، بٚب بٔٚن افٌُٚئر وأـزهٚ، رؿؿ )
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ٍِ ؿ كيَ ثُ  ـِ  ُٝ ِت ـَ ، وكيَقُل ظّرَ  إػ اب : ٓ وٓ تٓٚ؟ ؿَٚل كيْ زَ ران َج تُ أَ  ّرَ ظُ  : كيٚ اب

ٚـ زؾراِِت مِ  دةٍ واحِ  بزؾرةٍ 
(1)

ـِ افقافِ  حؼ   ك6 ٕن  دُ ِِ تَ  ف وهَل تْ هَ ٖو  تَ  هٍ ٖو  وٓ بتَ أي:  .  دكي

 .ظئؿٌ 

ـِ افت ٖؾ َػ ِمْٓام، وِمـ ِخدمتِٓام،  ي ظذ حؼِّ افقافِدكي وإِن  ِمـ أبِِغ ُصقِر افتًدِّ

ْٔٓام، ؿَٚل اهللُ  َِ َع ظ ْٔٓام، وافسؾ  َِ َط ظ َر وافتًخ  ڳ  ﴿: َتًَٚػ  وِمـ ضٌِِٓام، وافتوج 

ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  

 .[12 -24]الهاء:  ﴾﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺   ﮻    ﮼   ﮽

ـِ افقافِ  حؼ  ؾ ـَ ك وإن ـٕٚٚ مُ ، حت  ئؿٌ ظَ  دكي ظذ  َؽ دإِ ٚهِ ـٕٚٚ ُي  أو، ْغ ؼ

 ؿَٚل ، ٓام بٚدًروِف حٌتِ إػ ُص  دظقكَ كيَ  ذا إمرِ هَ  معَ   ، ؾٚهللُ ِبٚهلل الذاكِ 

 :﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ

َِ مِ 6 وذفؽ ٕن  [41]فَامن:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ي ظذ افتًدِّ  قرِ ُص  غِ ـ أب

 َِّ َِ  رَ ْٓام وافتوج  مِ  َػ ٓام افتٖؾ  ح  ٓام.ْٔ ظ

ـِ ظدُم احِساِمٓام، وإجالهِلام، وُتقؿرِ  ي ظذ حؼِّ افقافِدكي مهٚ، وِمـ ُصقِر افتًدِّ

ٌرٌة ِمـ ـٌِٚئِر افذٕقِب. ـَ ، َبؾ  ٌٜ  ؾ٘ن  هذِه َمًهٔ

ـٌ  مَٚت وَؿْد  ًُ  اب ـِ  ّرَ ف ًُ دِ ا بقافِ بٚرًّ  ، وـٚنَ  ذر   ب ه  :ئَؾ ه، ؾ ـَٔػ ـَٚن بِر 

ٓ   ا ؿط  ًل ّنٚرً مَ  بَِؽ؟ ؿَٚل ُظُّر: مٚ مَنك ًٓ  ٚامً واحِس  اقؿرً تَ –ٍِل َخ   ـٚنَ إ ، وإجال

ٓ  وٓ فٔاًل  -هظذ وافدِ  مُ تَد  كيَ  ٓ  ؿد كَيًسُض إفٔفِ -مٚمل  أَ  إ
ٍ
وٓ  -َئِّف ِمـ أيِّ رء

                                                           

 (.3112(، وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )44أخرجف افٌخٚري يف إدب ادٍرد رؿؿ )( 4)
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فتَ إٔٚ حَت  ىٍح ظذ َش  َل رؿِ 
(1)

ٕ   والجالُل  بف افتقؿرُ  بِغَ  . ه وافدُ  ىٍح ك ظذ َش رؿَ ف ٓ كيَ أ

 ف.تَ حَت 

ـُ  وهذا ظع   ـِ  ًغِ احلُ  ب ـِ  ظعِّ  ب ٍٛ أَ  ب ٕ   َف ، ُظرِ  يب ضٚف يف  ٌٚفغُ كيُ  ف ـٚنَ أ

ُِ ه بقافدتِ رِّ بِ  َُ ٓؿ اشتَ ْ  ف، وف ٕ   روا ظِٔفِ ْ ًَ  ٖـُؾ ف ٓ كيَ أ  م
ٍ
ًُ ٓٚ يف إٕٚء ، ـ ذفَؽ ظَ  ئَؾ ، ؾ

ُْ  َؼ ًٌِ أن تَ  خُٚف  أَ : إنِّ ؾََٚل   ظٔ
ٍ
َِ كيَ  إفٔفِ  ًٌُؼ تَ  يف افىًٚمِ  ٓٚ إػ رء ؿد  ف ؾٖـقنَ دي ؾآـ

تَْٓٚ ََ ظَ 
(2)

. 

 أثٚرَ  ذهِ ه َرأُ ـ كيَ مَ  امذا كيَقُل ؾ، افتقؿرُ  ، وهذا هقَ الجالُل  هذا هقَ 

 َٜ ف ٔتِ ـ بَ ه مِ وافدَ  خرَج ؿد أَ أو  ؟!ٚ أو إصٚرةً ه ضبً ه ظذ وافدِ كيدَ  رؾعَ  دْ ، وؿَ افًئّ

ًِ ًَ ذي جَ اف   أبٔفِ  ى ظذ مٚلِ تًد  كيَ أو ف، ًَ أش  و ْٚهُ ذي بَ ف اف  ـ بٔتِ ه، مِ دَ وضرَ  يف  َٛ ف، وت

 ف؟!ًِ َج 

ـُ  ظع  ؾَٓذا  ِ   ٖـُؾ ٓ كيَ  ًغِ احلُ  ب َٜ اف  الٕ ـَ مِ  َّ
ِ
َٜ َخ  ٚء ِٜ  ُقنَ أن تَ  نٔ ف وافدتِ  يف ٕٔ

 ْف.مِ  ٖـَؾ أن تَ 

ك حت  وذفَِؽ ٓؿ، ظذ لبٚئِ  إوٓدِ  حؼ   :احلَقِق  ـ أصحِٚب مِ  افثٚح افهُْػ 

ٍٟ ظذ مَ  ًرَ َٕ    ُام أن  ؾ، شىل  وَ  صٚفٍح  ْٓ
ِ
ًَّ  فمبٚء  فلَ  ـذفَؽ ٚ، ح

ِ
 .حؼي  بْٚء

  َقِق ي ظذ ُح افتًدِّ  قرِ ُص  زِ ـ أبرَ ومِ 
ِ
، إمِٓٚت  يف اختٔٚرِ  فتًٚهُؾ ، اإبْٚء

ْد  ََ ٕ  درِ ، وٓ كيَ ادرأةِ  يف اختٔٚرِ  ُج تزو  ام كيَ حَْٔ  ادرءُ  كيتًٚهُؾ ؾ  يف اختٔٚرِ  ًٚهَؾ ف إذا تَ ي أ

ِٜ  ادرأةِ  ٕ   افهٚحل يف  ط افٌْل  ٕٚ دَ أرَص  دْ ، وؿَ ف يف ادًتٌَؾِ أبْٚئِ  ى ظذ حؼِّ تًد  ف كيَ أ

                                                           

 (.45افز وافهِٜ ٓبـ اجلقزي )ص:  (4)

 (.52، رؿؿ 42أخرجف ابـ اجلقزي يف افز وافهِٜ )ص: ( 2)
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ـِ مَٚجفْ »  ُأمِّ ادُ  شُشْـ اب
ِٞ َٜ ظٚئِ  ِٗمْغَ ِمـ َحدكي وا »: ط َل ؿٚ  ن ُ رَّ ََتَ

ُُِْٕحقا  ْؿ، َوا ُُ ٍِ ؿْ اَُ فَُِْى ِٓ ْٔ ُُِْٕحقا إَِف َٚء، َوَأ ٍَ «ـْ
(1)

ُٜ افْ   هذهِ أي:  .  أصُؾ  تل هَل اف   ىٍ

َٜ ادُ  ـَ ٚ ادحِٚو وا هلَ ر  ُؿ، َت ُؿ وبْٚتِ أبْٚئِ  َٝ و، ٌٚرـ  .ةَ اخلرِّ  ادْٚب

ـِ َصٍٔل   ـ أـثؿَ ى ظَ روَ وكيُ   افًرِب، وُظَالِئٓؿ أحدِ -ب
ِ
صٚكيٚ وَ  ، وففُ ُحُامء

 ٌٜ ِٜ يف إمهِّ  بٚفٌ  َظـ ّٓ َي  ْل  : كيٚ بُ ه، كيَقُل  أبْٚءَ قِص ، كيُ -ٔ
ِ
ؿ جُٚل افًْٚء  َُِْ

 ِٛ ِٜ افًْ َٝ ٚ افٔقمَ بجامهلِ  ٌس  ٓ تَ َأْي: –ساح  -ٓٚؾِ ٓٚ وَذ ـ ًٌِٕ ظَ  ْكُف تَ  ، وإٔ

َُ  ْٚـَح ادَ  ؾ٘ن   َٜ اف ٌٜ مَ  ركيّ فِؼِف  درج
(2)

. 

ؤَ و ًَ  دْ ف: ؿَ بْٚئِ َٕ   ل  ؿَٚل َأبق إَشقِد افد  ُُ ْْ أح ا ٌٚرً ا وـِ ؿ صٌٚرً ٝ إفٔ

ًَ  دوا. ؿٚفقا: كيٚ أبٕٚٚ ـَٔػ قفَ أن تُ  وؿٌَؾ  ُُ  ُت : اخَسْ ؟ ؿَٚل قفدَ أن ُٕ  ٝ إفْٔٚ ؿٌَؾ ْْ أح ؿ ف

ـَ   :كيَقُل  دَ ؿ إَٔن ثُ  .قن بٌٚ  ًَ َمـ ٓ تُ  إمِٓٚت  ِم

ؿْ  ُُ ْٔ ُل إِْحسذذذٚح إَِفذذذ ي َوَأوَّ ذذذري  ََتَ
 

دِِٚجذذَدِة اَُْظذذراِق بذذٍٚد َظٍُٚؾٓذذٚ 
(3)

 
 

 
ِ
ي ظذ حؼِّ إبْٚء ، وافهالِح  ٓؿ ظذ اخلرِ ربٔتِ تَ  ظدمُ  ـذفَِؽ ِمـ ُصقِر افت ًدِّ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ﴿: كيَقُل   واهلُل

 ﴾ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 .[2]افتحركيؿ: 

 ـ أصحِٚب ؿ مِ ّ٘ن  ؾ، رحٚمِ إَ  ووذَ  :احلَقِق  أصحِٚب  ـمِ ُ  افثٚفٞ افهُْػ 

                                                           

 (.4524ُْٚح، بٚب إـٍٚء، رؿؿ )أخرجف ابـ مٚجف: ـتٚب اف( 4)

 (.414 -413أدب افدٕٔٚ وافدكيـ )ص: ( 2)

 (، وافٌٔٝ فِركيٚر.414أدب افدٕٔٚ وافدكيـ )ص: ( 4)
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وئ  وئ  ﴿:  اهللُ  ؿَٚل ، احلَقُق  ؿ هذهِ ى هلُ ٗد  ٌل أن تُ ٌَْ تل كيَ اف   َقِق احلُ 

ًَّ  ففُ  ؾجًَؾ  [22]الهاء:  ﴾ۇئ  ۇئ  .ٚح

 .[44]افروم:  ﴾ڳ  ڱ  ڱ     ڱ﴿:  وؿَٚل 

ٌٜ بِ »: ط هلِلؿَٚل رشقُل او ََ َِّ ًَ ِحُؿ ُم ـْ  ًَْرشِ ٚفافرَّ ؿَّ ِصْؾ َم ُٓ َِّ قُل: اف َُ َت

ِْل ًَ ـْ َؿَى ِْل، َواْؿَىْع َم َِ «َوَص
(1)

. 

ام ٓ حَْٔ ؾٓؿ، ًرؾتِ مَ  6 ظدمُ إؿٚرِب  َقِق ي ظذ ُح افتًدِّ  قرِ ُص  ـ أبرزِ ومِ 

َِ ْ  مِ  الًٕٚنُ  ًرُف كيَ   دْ ي، وؿَ افتًدِّ  رِ ـ صقَ مِ  صقرةٌ  هف، هذف وأرحٚمَ بَ ف وأؿٚرِ ٚ أه

 ـ أجؾِ ٓؿ، ٓ مِ َِ ِه أن َٕ  ـ أجؾِ ْٚ مِ بَ ْٚ وأؿٚرِ أرحٚمَ  ًرَف َٕ أن  ط هلِلرشقُل إٚ رَ أمَ 

ِٜ افًٚئِ  ز صجرةَ ِِ يف َم  أن أوعَ  ام افٍٚئدةُ ؾ، رَ ٍتخِ أن َٕ   هلٚ؟! وإٔٚ ؿٚضعٌ  ِ

ؿْ »: ط هلِلوَؿْد ؿَٚل رشقُل ا ُُ ُِقَن بِِف َأْرَحَٚم ْؿ َمٚ َتِه ُُ َسٚبِ ْٕ ـْ َأ قا ِم ُّ َِّ ًَ ، «َت

ُٜ  هذهِ  ٌٜ ِر َؾِ٘نَّ ِص » افٌٚكي ِحِؿ ََمَبَّ َٜ افرَّ ٌَٖة ِر ادَ ْهِؾ، َوَمْثَراٌة ِر اَُ َِ «َ رِ اَُ ِٚل، َوَمَْْس
(2)

. 

 ، كيَقُل صؾِ يف افقَ  ادُٚؾٖةُ  وإرحٚمِ  ي ظذ إؿٚرِب ًدِّ افت   قرِ ـ ُص مِ  َؽ ـذفِ 

ْد ؿ، بقاصؾٍ  ٓذا فَٔس ؾ .تفًْ ًْل ؿىَ ف، وإن ؿىَ تُ ِْ وَص  ْل ؾالنٌ َِ وَص  نْ ٕٚ: إِ أحدُ  ََ َٚل ؾ

َْٔس »: ط هلِلرشقُل ا ٚؾِ ِ ٚدُ َقاِصُؾ بِ افَف َـّ » ادُٚؾٖةَ  نسطُ ذي كيَ اف  : ِي أ «َُ
َوَفُِ

                                                           

 .(، مـ حدكيٞ جٚبر بـ ظٌد اهلل 3124أخرجف افٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )( 4)
مـ حدكيٞ (، 2111وأخرجف مًِؿ: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب صِٜ افرحؿ وحتركيؿ ؿىًٔتٓٚ، رؿؿ )

 ، بْحقه.ظٚئنٜ 

(، وافسمذي: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب مٚ جٚء يف تًِٔؿ افًْٛ، رؿؿ 2/431أحد )أخرجف ( 2)

 .، مـ حدكيٞ أيب هركيرة (4535)



 )حقوق اآلباء واألبهاء واألقارب(فأعط كل ذي حق حقه   (2)

 

 

21 

ٚاف َٓ َِ ُف َوَص ْٝ َرِِمُ ًَ
«َقاِصَؾ افَِّذي إَِ ا ُؿىِ

(1)
ـ مَ  معَ  تقاصُؾ ف، وكيَ ًَ ـ ؿىَ مَ  ُؾ كيِه أي: . 

 .واصٌؾ  :ظْفُ  ََٚل أن كيُ  ًتحؼ  ذي كيَ ف، هذا اف  ًَ ؿىَ 

  

                                                           

(، مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ 1554افٌخٚري: ـتٚب إدب، بٚب فٔس افقاصؾ بٚدُٚؾئ، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .ظّرو بـ افًٚص 
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 (3) 

 ِعِط كلَّ ِذي حقٍّ حقَّهفَأ

 حقُّ السوجِة

     

 

ـِ  امْٚ ؾٔثْ د  حَت  َٙ ظ ـَ اف   إثرِ  م ف ؿَ ، وصد   د  افٍٚرِ  ِامنُ ه َش رَ ذي ذ

فُ »: ام ؿَٚل حَْٔ  ط ِاهلل رشقُل  ََّ ؾَّ ِ ي َحؼٍّ َح ـُ َْٖظِط  ـِ افقافِ  ـ حؼِّ ْٚ ظَ ثْ د  ، وحَت «َؾ ، دكي

  .إؿٚرِب  ، وحؼِّ وٓدِ إَ  وحؼِّ 

ٚ أَن ؾحدكيُثْٚ َظـ ِٜ  حؼِّ  أم  ٕ  ظذ افزوِج  افزوج ًَِٕؿُ ، ؾ٘ َٜ  احلٔٚةَ  أن   ْٚ   افزوجٔ

 ٌٜ ِٜ  ظذ ادقدةِ  ؿٚئّ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ﴿:  احلؼ   ، ـام ؿَٚل وافرح

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .[24]افروم:  ﴾ڱ    ڱ

ُٜ  احلٔٚةُ و ٌٜ ؿٚئِ  افزوجٔ ـُ  مؾِ ظذ افتُٚ أكيًوٚ ّ  ُُّؾ كيُ  ضرٍف  ، ؾُؾ  ؾِ ٓ ظذ افتآ

پ  ڀ   ڀ  ﴿:  احلؼ   ، ـام ؿَٚل أخرَ  افىرَف  ٖـُؾ ، ٓ كيَ أخرَ  افىرَف 

 .[443]افٌَرة:  ﴾ڀ  ڀ  ٺ

ـِ ظٌٍٚس  كيـ ـٚب ُٜ ادٍُنِّ ْٝ ـِِّ ًَ ـِ ُجٌٍر، وأج ، وُمٚهٍد، وَشًِٔد ب

كيـ ـَ ادٍُنِّ ، وَؿتٚدَة، وؽِرهؿ م ـِ ، ﴾پ  ڀ   ڀ﴿ؿقفِف َتًٚػ:  ، ظْدَ  واحلً
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ـ   ـٌ هَلُ َُ ؿ، وإٔتُؿ ش ُُ ـٌ ف ـ  شُ ؿٚفقا: أي: ُه
(1)

 ؾُؾ  ضرٍف كُيُُّؾ أخَر. . 

ٚ ظذ زوجِِٚتؿ، ـذفَؽ فِزوجِٚت ُحَقٌق ظذ َقؿً ُح  فلزواِج  وـام أن  

 َظئٌؿ6 فَقِل رشقِل ا
ِ
، وحؼ  افًْٚء ـ  ِٓ ـِ مَٚج »يف  ـام جٚءَ  ط هلِلأزواِج : شفْ ُشْـ اب

« : ْغِ ٍَ ٔ ًِ ُج َحؼَّ افوَّ ؿَّ إِحِّ ُأَحرِّ ُٓ َِّ «ْرَأةِ ادَ َٔلِِٔؿ وَ افاف
(2)

. 

ِمذيِّ »يف  ـام جٚءَ - ط وؿَٚل  ِٞ مِ  شُشْـ افسِّ : - ركيرةَ يب هُ أَ  ـ حدكي

ؿْ » ِٓ ْؿ فَِِْسٚ ِ ـُ ْؿ َخْرُ ـُ ٚ، َوَخْرُ ًَ ُِ ْؿ ُخ ُٓ ُْ ٚ َأْحَس ًٕ ِمَِْغ إِياَم ْٗ ُؾ ادُ َّ ـْ «َأ
(3)

. 

ُِ ثرةٌ ـَ  قُق واحلَ ْٚ يف حٔٚتِ  رَ أَخ  افًٌَض  راجعَ 6ٚٓ فُْ بًَو  ذـرُ ل أَ ِّْ ، وف

 ِٜ  .اخلٚص

ـ  ظذ أزواجِ  افزوجِٚت  ـ حؼِّ مِ  ُل اُوَّ  احلؼي ٚ أم   قَ  ٓ ُٓ  ٚ، ؾٓقَ  ِب رَى : أن كيَ ؾ

َٝ ففُ  تَقُل ؾٚ، هلَ  ؼوعٌ مَ  هذا حؼي وهٚ، ذي اختٚرَ اف   ِّ تَ ذي اخَس اف   : إٔ َِّ ْل، ؾ ل ـ ح

  يب.رَى أن تَ  ظَِٔؽ 

ۉ  ۉې  ې  ې   ې   ى  ى  ﴿:  ؿَٚل 

 .[45]افًْٚء:  ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

ٕ  ؾ َٙ  بًدَ  ؽ افرجُؾ ٖتَٔ أن كيَ  ٗملُ ٚ كيُ مِم   ف٘ ِِ   معَ أن ؿ ـَ ـ ظِ مِ  ف أـثرَ أه أو  ؼكي

ًٜ َش  الثغَ ثَ  ُٛ ٌُ ًجِ ٓ تُ  أنَ  : هَل َقَل ؿ كيَ ، ثُ ْ ٍُ  ْل، ؾٔٓٚ افًٔ  .افٍالن   وافَُْص  الن  اف

                                                           

 (.4/442(، وتًٍر ابـ أيب حٚتؿ )4/242ي )تًٍر افىز( 4)

(، مـ 4234(، وابـ مٚجف: ـتٚب إدب، بٚب حؼ افٔتٔؿ، رؿؿ )2/145أخرجف أحد )( 2)

 .حدكيٞ أيب هركيرة 
(، وأبق داود: ـتٚب افًْٜ، بٚب افدفٔؾ ظذ زكيٚدة الكيامن وَٕهٕٚف، رؿؿ 2/212أحد )أخرجف ( 4)

 (.4422ٚب مٚ جٚء يف حؼ ادرأة ظذ زوجٓٚ، رؿؿ )(، وافسمذي: ـتٚب افروٚع، ب1242)
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ًٜ »: ط هلِلا رشقُل َؿْد ؿَٚل و ِمَْ ْٗ ـٌ ُم ِم ْٗ َرْر ُم ٍْ ٚ ، أَل َي َٓ ْْ ٚ َرِِضَ ِم ًَ ُِ ٚ ُخ َٓ ِرَه ِمْْ ـَ إِْن 

«آَخرَ 
(1)

َركْ  . ٍْ  .ٌٌْض ٓ كيَ  :أي ،َٓ كَي

 :ـ ؿَٚل مَ  ْٚكَ وهُ 

َْٔلفُ  ٍَ َلْهِزْ َظذ َمٚ اْصَى ِْ َت َؾ ًَْهذذٚ َوأَل ظَ   إِ ا اْخَسْ َٕ ذذُد  ًْ ْر َب ذذذَّ ًَ  َْٔبذذَٚوأَل َتَل
 

ِٛ  ـَ مِ  ؾ٘ن   َٛ أن كيَ  افًٔ  هذهِ  مرورِ  ٚ بًدَ ٚ أو ًَٕه ًٌٔ ف ظَ ظذ زوجتِ  افرجُؾ  ًٔ

  ً ٕ  افىقالِ  قاِت َْ اف َٛ  رَ ف مل كيَ ، وـٖ ٓ   هذا افًٔ  . أنَ إ

َّ كيُ  نْ : أَ افثٚح احلؼي  ِٛ ـ ضِ ، ظَ َْقصٍ مَ   ؽرَ ٓٚ ـٚماًل ٓٚ صداؿَ ًِ  دونَ  ٍٕسٍ  ٔ

ٍٜ مُم  ٕ  ٚضِ ُٛ ؽ فتَ ، وإ بٚ،  دخَؾ  نْ أَ  ف بًدَ وجتِ زَ  يف صداِق  امضُؾ كيُ  ٍج ـ زومِ  ًج

َٜ ، وأَ ُؿ ادحٚـؿَ ٚ، ودوَٕ ِب  عَ واشتّتَ    روؿ
ِ
َٛ جِ ، شتَ افَوٚء ًُ  دون افًج ـ مِم   جَٚب اف

ڻ   ۀ  ﴿: كيَقُل   ف، واهلُلامرأتِ   ظذ حؼِّ قَػ ف، واشتَ متُ ذِ  ْٝ ؽٚبَ 

 .[1]افًْٚء:  ﴾ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ

ـِ ُظَّر  شاحلٚـؿِ ُمًتدَرك »يف جَٚء  وَؿدْ  ِٞ اب  ِأن  رشقَل اهلل ِمـ حدكي

ُٕقِب ِظَْْد ا»: ؿَٚل  ط ٚ،  هلِلإِنَّ َأْظَيَؿ افذي َٓ َٙ َحَٚجَلُف ِمْْ امَّ َؿ َِ َج اْمَرَأًة، َؾ َرُجٌؾ َتَزوَّ

ِرَهٚ ْٓ َّ َٛ بِ ٚ، َوَ َه َٓ ََ َِّ «َض
(2)

ََْٔتٌِْف هل . ِْ ِٞ ؾ ظذ  داهُ ت كيَ أَ ر  ـ جَت مَ  ـؾ   افًئؿِ  ذا احلدكي

ـَ ـ حَقؿِ مِ  هٚ، أو ظذ حؼ  ف، أو ظذ مٓرِ زوجتِ  مٚلِ   .ِاًم ف طُ َِ ٓٚ، ؾٖ

                                                           

، مـ حدكيٞ أيب هركيرة (4125بٚب افقصٜٔ بٚفًْٚء، رؿؿ ) ،مًِؿ: ـتٚب افروٚعأخرجف ( 4)

. 
 (.3/214(، وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى )2/442أخرجف احلٚـؿ يف ادًتدرك )( 2)
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ٌٜ هؿ مَ ، وأخٌٚرُ قجقدٌ مَ  افْٚسِ  ـَ مِ  وهذا افهُْػ   ِؤوا ظذ اهللر  ، وؿد جَت ًّقظ

  ِٛ  .افًئؿِ  بذا افذٕ

ُٞ اف ؼي احل ِٓ  : الٍُٕٚق ثٚف ِٛ ف، وظذًتِ ـ َش مِ  ٍُْؼ كيُ  ، وـؾي ـ  ظِٔ ف، َدرتِ مَ   حً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ﴿:  اهلُلؿَٚل 

 .[41]افًْٚء:  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ِٞ مِ  شَصحٔح ُمًِؿٍ »يف وؿد جَٚء  ـِ  جٚبرِ  ـ حدكي ٕٚ زُ ، ُي  ِاهلل ظٌدِ  ب

ِٜ ـ ُخ ظَ  يف  ط ؿٚمَ حْٔاَم ٚ، كيقمً  امٕغَ بثَ  ّقَت أن كيَ  ؿٌَؾ  قؿٍػ مَ  يف أظيؿِ  ط افٌْلِّ  ىٌ

ِٜ َح  ُٛ َي  اعِ افقد ج ـَ زءً ُج  أؾردَ  دْ ، وؿَ ى ِٜ  بحؼِّ  ذـرِ ف فِت  ىٌتِ ـ ُخ ا مِ ٌرً ا  ظذ  افزوج

ََٖمِٚن ا»: ٓٚ، ؾََٚل وجِ زَ  َـّ بِ ْؿ َأَخْذُُتُقُه ُُ َّٕ قا اهلَل ِر افَِّْسِٚء، َؾِ٘ َُ ُلْؿ هلِلَؾٚتَّ ِْ َِ ، َواْشَلْح

ِٜ ا َّ
ِِ َُ َـّ بِ ُٓ َـّ ذ، َوفَ هلِلُؾُروَج ُٓ ْؿ ِرْزُؿ ُُ ْٔ َِ َـّ َظ َـّ بِ  ُٓ ُروِ  ٚدَ َوـِْسَقُُتُ ًْ»

(1)
. 

 ُٛ ٕ ؽ فَتًج َ  ـ رجؾٍ مِ وإ  ، وهقَ يف افرزِق  ظِٔفِ  عَ ، ووش  ادَٚل  ففُ  اهلُل ؿد كين 

 ُل تًق  تَ  ادرأةَ  هذهِ  ًُؾ َي  ـ رجؾٍ مِ  أكيًوٚ ُٛ تًجَ وه، ف وأوٓدِ ف ظذ زوجتِ بامفِ  ٌخُؾ كيَ 

َِ  ٍُْؼ ٓ كيُ  ٓٚ حٌٚض وُج ، وز، وذاك افٌَٚب هذا افٌَٚب  ، ؾتىرُق افٌٔقِت  ظْدَ   ٓٚ.ْٔ ظ

ـُ ادًَُٚذةِ افرابعُ  احلؼي  ٕ ف -ذفَؽ مر  ِذـُر  دْ وؿَ - : ُحً ام أ َُ ؾْٔٚ  قجدُ تُ  ؾ

ْٚ، يف ًٕٚئِ  افَُْص  ًسكيْٚ، ؾُذفَؽ كيَ  افََْص  ، وـام أن  ٔقٌب ْٚ ظُ ، ؾٍل ًٕٚئِ افًٔقُب 

ِٛ  افَْصِ  ـَ ى مِ رَ ي مٚ كيَ دارِ ذي كيُ اف   هقَ  وافًٚؿُؾ  ، وٓ بٚدقجقدِ  ًتّتعُ ، وكيَ وافًٔ

ًُ َٕ  ىُّح تَ   ﴾ۉ  ۉ﴿:  ؿَٚل اهلُل، ف بٚدٍَقدِ ف وٓ ظُْٔ ٍ

 .[45]افًْٚء: 

                                                           

 (.4244، رؿؿ )طمًِؿ: ـتٚب احلٟ، بٚب حجٜ افٌْل أخرجف ( 4)
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ٌ ٚنَ »يف وؿد جَٚء  ـِ ِح ْٝ ادَ إِنَّ »: ؿَٚل  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحٔح اب ََ
ْرَأَة ُخِِ

َِعٍ  ـْ ِو ٚ» د  وٓ بُ  جٌٚج ؾٔٓٚ اظقِ  :أي «ِم َُتَ َنْ ـَ  ٚ َٓ َل ّْ ٝ أن فْ حٚوَ  إذا :. أي«َؾِْ٘ن َأَؿ

ٕ ف ظيٌؿ ًدِّ تُ  ٕ 6 َُِْٔنُ ْش ِِبَٚ»َل هذا آظِقجَٚج ش
ًِ «َؾَداِرَهٚ َت

(1)
 . 

ِع ادَ »: ؿَٚل  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحٔح افٌخٚريِّ »يف أكيًوٚ  جٚءَ و َِ ٚفوِّ ـَ ْرَأُة 

ٚ وَ  َٝ ِِبَ ًْ َل ّْ ٚ، اْشَل َٝ ِِبَ ًْ َل ّْ ٚ، َوإِِن اْشَل َُتَ َنْ ـَ  ٚ َٓ َل ّْ ٚ ِظَقٌج إِْن َأَؿ َٓ «ؾِٔ
(2)

. 

ٚ افرجُؾ أن َتًَِؿ أن  ادرأَة كيَ ظِٔ: ٚمُس احلؼي ا  ـَ َؽ أُّي  مٚ  إحقالِ  ًسُّيٚ م

ًِ  رُ ٗثِّ كيُ  ُٛ يف ٍٕ ، ًسي افًْٚءَ ٚ كيَ ُّيٚ مِم  ًَس ٚ كيَ دِ  6ٍرُح وتَ  زنُ ، وحَت رَى وتَ  ٓٚ، ؾتٌو

 ط ٌْلِّ إػ اف وإُيرْ ُّيٚ، دارِ ف ؾُٔ ْف زوجتُ ًٚن مِ مٚ تُ  ًرُف ذي كيَ اف   هقَ  افًٚؿُؾ  ؾٚفرجُؾ 

ْد جٚءَ -فهِِ ف َٕ ًٚذتِ  إزواج يف مُ ْر َخ - ََ ِٞ مِ  شَصحٔح افٌخٚريِّ »يف  ، ؾ  ـ حدكي

َٜ ظٚئِ  َٜ فًٚئِ  ؿَٚل  ط هلِلأن  رشقَل ا - ن ٚ ًّْ ْف ِش مِ  أصٌرُ  ، وهَل  ن

، َوإِ َ »: بُثرٍ  ًٜ َٔ  َظِّْل َراِو
ِٝ
ْْ ـُ ُؿ إَِ ا  َِ َْظ َُ ُٜ إِحِّ  َن

 َظَعَّ َؽْوَبكَيٚ َظٚ ِ
ِٝ
ْْ ـُ  رْ هق  تَ  «ا 

ُٜ ، ظٚئِ هذا ادقؿَػ  ُِ َي مٚ  إحقالِ  ـَ ٖتٔٓٚ مِ كيَ ْغ ٗمِ ادُ  م  ، أُ  ن ً ُٛ ظذ  ٓٚ تٌو

َٛ ظَِٔؽ زوجُتؽ. ط افٌْلِّ   ، ؾال َتًتٌِرْب أن َتٌو

ـَ مِ  ِاهلل : كيٚ رشقَل ْٝ ؿٚفَ  ، »: ؟ ؿَٚل ذفَؽ  ًرُف تَ  ـ أكي ًٜ َٔ  َظِّْل َراِو
ِٝ
ْْ ـُ إَِ ا 

 ِْ َُقفَِغ: أَل َوَربِّ إِْبَراِهٔؿَ ُؿ  َظَعَّ َؽْوَبك، َت
ِٝ
ْْ ـُ ٍد، َوإَِ ا  َّّ : أَل َوَربِّ َُمَ

: ْٝ ، ؿٚفَ «ِٝ

                                                           

(، 1/431(، واحلٚـؿ يف ادًتدرك )1434(، وابـ حٌٚن يف صحٔحف رؿؿ )1/4أخرجف أحد )( 4)

 .مـ حدكيٞ شّرة بـ جْدب 
(، ومًِؿ: ـتٚب 1441أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افُْٚح، بٚب ادداراة مع افًْٚء، رؿؿ )( 2)

 .(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 4124افروٚع، بٚب افقصٜٔ بٚفًْٚء، رؿؿ )
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ٓ   رُ هجُ مٚ أَ  ِاهلل كيٚ رشقَل  ِ، واهللْؾ أَج  َّ إ َؽ  اش
(1)

. 

ٍُ ذي ٓ كيَ اف   هقَ  ؾٚفًٚؿُؾ  ٌٛ  ذي هقَ ، اف  ـ هذا احلؼِّ ظَ  ُؾ ٌ  رِ يف َش  رئٌٔس  شٌ

ِٜ َش   ف.وجتِ وزَ  افرجؾِ  بغَ  احلٔٚةِ  ٍْٔ

ـِ افسٚدُس  احلؼي  ُِ ْٔٓٚ، وف َِ َٜ  ، ٓ افٌرةَ ادحّقدةَ  افٌرةَ  : أن كَيٌَٚر ظ  افَٚتِ

َٜ ٍرِّ ادُ  ْد ؿَٚل ، ؿ ََ ُٞ ط هلِلرشقُل ا ؾ ـَ »: افًْٚئلِّ  ظْدَ  ، واحلدكي ٛي اهللُ افإِنَّ ِم
ِة َمٚ ُُيِ ْرَ ٌَ

 َـ ٌُِض اهللُ اف، َوإِنَّ ِم ِة َمٚ ُيْب ْرَ ٌَ ُٛي اهلل
ُة افَّلِل ُُيِ ْرَ ٌَ ٚ اف مَّ

َٖ ، ، َؾ

ٚ ٚفؾَ  ، َوَأمَّ
ِٜ يَب ُة ِر افرِّ ْرَ ٌُِض اهللُ افٌَ ُة افَّلِل ُيْب ْرَ ٌَ  َٚفؾ ٍٜ ُة ِر َؽْرِ ِريَب ْرَ ٌَ»

(2)
. 

ٌَ ؾ ْد ِٔٓٚ، ؾظَ  ٌٚرُ كيَ  ذا افرجَؾ هَ  بٖن   نًرَ أن تَ  ركيدُ تُ  ، وهَل فِّرأةِ  حؼي  رةُ ٚف ََ

ِٞ يف َح  ـام جٚءَ - ط هلِلا شقُل ؿَٚل ر ـِ  امرِ ظَ  دكي يف  افٌَٔٓلِّ  ظْدَ   كيٍٚه  ب

ًَٛ الكيامنِ » ُِقَن »: -شُص ٌٜ أَل َيْدُخ ـَ الَ َ اَلَ  ُٜ ِم َِ ِج َجِٚل، َوافرَّ ـَ افرِّ ييقُث ِم َٜ َأَبًدا: افدَّ َّْ

ـُ  رِ اَ  افَِّْسِٚء، َوُمْدِم ـُ مُ  ،ِاهلل ، ؿٚفقا: كيٚ رشقَل «ّْ  قُث كي  ْٚه، ؾام افد  ؾْ ظرَ  دْ ؿَ  اخلّرِ  دم

ـْ َدَخَؾ َظَذ َأْهِِفِ »: ؟ ؿَٚل افرجٚلِ  ـَ مِ  ِٜ ـ افرجِ ظَ  فقهُ ؿ شَٖ ، ثُ «افَِّذي أَل ُيَبِِٚل َم  ـَ مِ  ِ

 
ِ
َجٚلِ »: ، ؾََٚل افًْٚء «افَّلل ُتَنبَُّف بِٚفرِّ

(3)
. 

ٍَ أن كيُ  :افسٚبعُ  ؼي احل   ـَ مِ  ٓٚ، ؾ٘ن  ظٚضٍتَ  نٌعَ ٓٚ، وكيُ الض
ِ
 َرٍ بٍ نًرُ ـ تَ مَ  افًْٚء

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب 1224افٌخٚري: ـتٚب افُْٚح، بٚب ؽرة افًْٚء ووجدهـ، رؿؿ ) أخرجف( 4)

 (.2145، رؿؿ )ؾوٚئؾ افهحٚبٜ، بٚب يف ؾوؾ ظٚئنٜ 

(، 2215، رؿؿ )يف اخلٔالء يف احلرب(، وأبق داود: ـتٚب اجلٓٚد، بٚب 1/111أخرجف أحد )( 2)

(، مـ حدكيٞ جٚبر بـ ظتٔؽ 2114وافًْٚئل: ـتٚب افزـٚة، بٚب آختٔٚل يف افهدؿٜ، رؿؿ )

 .إٕهٚري 
 (.42442أخرجف افٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )( 4)
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ُِ ، َي ؾئعٍ  ٍل  ظٚضِ  ٍَ  نًرُ ٓٚ تَ ْ  ، فُِ رٌ تقؾِّ مُ  ٚدُٚل ؾٓٚ، ظٚضٍتَ  نٌعُ ـ كيُ إػ مَ  ُٖ ٓٚ تِجَ ً  َرٍ ب

هٚ يف َرؤُ َٕ  ٚرٍ َّن  ف فَٔؾ رتِ ِش  معَ  ْٚ ًُٕٔش ، وفٔتَ ط افٌْلِّ  روا شرةَ دب  ، وتَ ظٚضٍل  

ًِ ْٚ وَم ْٚ وجٚمًٚتِ مدارِش   ٕٚ.دِ ًٚجِ ْٚ ومَ ٚف

ْد ؿَٚفٝ ُأم  ادُ  ََ ُٜ ظٚئِ  ٗمْغَ ؾ يوُع ؾُٚه ظذ ملسو هيلع هللا ىلص  هلِلـَٚن َرشقُل ا»:  ن

ِٜ َرَْشاب وإٔٚ حٚ ٌض  «ادقِوِع افَّذي أَرْشُب مُْف، ؾٔؼُب ِمـ َؾوِ
(1)

 ٖخذُ كيَ أي: 6 

ُٜ  ْٝ بَ ذي ِذ اف   الٕٚءَ  ـَ  ؼُب ٓٚ، وكيَ ظِْٔ  ه أمٚمَ دكيرُ ، وكيُ مْف ظٚئن ذي اف   ادقوعِ  م

ٕ   ؟!هذا افٔقمَ  ـ كيًٍُؾ مَ  .ْفٝ مِ بَ ِذ  ًِ اف   افٌركيزةَ  هذهِ  نٌعُ ف كيُ إ  ٓٚ.تل يف ٍٕ

ُٞ يف –  وؿَٚل إٌٔس  ُٝ افٌْل  : »-شَصحٔح افٌخٚريِّ »واحلدكي  طرأكي

ُٜ  ُأم  ادِٗمَْغ  ، ؾتَِٖ َصٍٔ َٜ   -زوجتُف-يُِس ظَْد بًِره، ؾٔوُع رـٌتَف افؼكيٍ

ُٛ ظذ افٌَ  شرِ ًِ وتوُع ؿدَمٓٚ ظذ ُرـٌتِف، ؾسـ
(2)

ذا  َُ ًَٕٚءه وكُينٌُع  ط كُيالضُػ 6 ه

 ظٚضٍتَٓؿ.

َب افًٔٚرِة بٚ ـ كيٍتُح ْٚ مَ كيْ رأَ  أو ،هذا افًٍَؾ  ـ كيًٍُؾ ْٚ مَ كيْ فق رأَ  ؾام حُٚفْٚ افٔقمَ 

ِٜ  ـ هذهِ وظَ  فَزوجتِف مٚذا شََْقُل ظْفُ  ُِ افزوج َٕ ْ  ؟ ف  كيٍتُح  رى افًٚئَؼ أن َٕ  ٌَُؾ ْٚ 

 ٚ ؾتَح ْٚ زوًج كيْ رأَ  قْ فَ  ـْ ، فُِ افتحِي  رِ ـ صقَ مِ  رى هذا صقرةً ْٚ، وَٕ فزوجٚتِ  افٌَٚب 

َُ فزوجتِ  افٌَٚب  ـَ ـَ  ْٚ ؾٔفِ ِْ ف، ف ََ ذا و ُٛ ٌٔتَ ف وهَ ْٚ رجقفتَ ىْ ذا، وأش  ادٍٚهٔؿَ  أن   ف، وافًٌ

 ًَ ًَ حَْٔ  ْٝ إتُ  .ط افٌْلِّ  ٕٚ ظـ شرةِ دْ ام ابت

 ٓٚ.ظذ زوجِ  ادرأةِ  ـ حؼِّ مِ  ًرٌ كيَ  هذا رءٌ 

                                                           

(. وأخرجف بْحقه مًِؿ: 434أخرجف افًْٚئل: ـتٚب احلٔض، بٚب مٗاـِٜ احلٚئض، رؿؿ )( 4)

 (.422ـتٚب احلٔض، بٚب جقاز ؽًؾ احلٚئض رأس زوجٓٚ، رؿؿ )

 (.2241ر بٚجلٚركيٜ ؿٌؾ أن كيًتزئٓٚ، رؿؿ )أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افٌٔقع، بٚب هؾ كيًٚؾ( 2)
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ـُ  ؼي احل ِٜ  تًِٔؿُ  :افثٚم ًُ مٚ كيَ  افزوج  ـ أظيؿِ مِ  وهقَ  ،ٕٔٚهٚٓٚ ودُ دكيِْ  رِ ٓٚ يف أمٍْ

َِ  مٌ َد  ، ومُ احلَقِق  هذهِ  ََ ف فَٔ تُ رْ ٓٚ، وأخ  ْٔ ظ  .احًٚض  ك يف إذهٚنِ ٌ

ِٜ  تًِٔؿُ ؾ ، وصَٔٚمٓٚ ـَٔػ تهقُم، وت ٚصالَِت  افزوج  ٓٚ ذعَ ُّ ًِٔـَٔػ ُتهعِّ

ٓٚ، ِاهلل ُّ ـَ َْذُ مٚ كيُ  وتًِٔ :  اهلُل ، ؿَٚل احلَقِق  ـ أظيؿِ ٓذا مِ ؾ، افْٚرِ  هٚ م

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ﴿

 .[2]افتحركيؿ:  ﴾ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ٌٜ فَ »: ط هلِلوؿَٚل رشقُل ا ْؿ َأْجَرانِ ذَ اَلَ  ٌٜ ََلُ ْؿ َأْجَراِن، َ اَلَ  ـَ  «ُٓ  مِ  رَ وذ
ِ
 ـ هٗٓء

 ِٜ َْٖح »: ، ؿَٚل افثالث ٚ َؾ َِبَ دَّ
َٖ ، َؾ ٌٜ ْٝ ِظَْْدُه َأَم َٕ ٚ ـَ ـَ َوَرُجٌؾ  َْٖحَس ٚ َؾ َٓ َّ َِّ ٚ، َوَظ َٓ ِديَب

ْٖ ـَ َت َس

ُف َأْجَرانِ  َِ ٚ، َؾ َٓ َج ٚ، َوَتَزوَّ َٓ ََ ٚ، ُ ؿَّ َأْظَل َٓ َّ ِِٔ ًْ «َت
(1)

. 

ـ أظيِؿ احلَقِق وافقاجٌِٚت  ِّ َ ُٕ  نْ أَ  ؾ ِِّ ، وُٕ ـَب ٗدِّ ٕٚ، وُٕ ًٕٚءَ  ريبِّ مٚ  ٓـَّ ً

ٓـ يف أمِر ِدكيِْٓـ وُدُٕٔٚهـ ًُ  .كَيٍْ

ؾ  ِذي »ف: يف حدكيثِ   ِامنُ ْٓٚ َش ظَ  َٚل تل ؿاف   احلَقِق  هذه بًُض  ـُ َْٖظِط  َؾ

فُ   َ  .ط ِاهلل ف رشقُل ؿَ ، وصد  شَحؼ  َح

  

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب الكيامن، 53أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افًِؿ، بٚب تًِٔؿ افرجؾ أمتف، رؿؿ )( 4)

(، مـ حدكيٞ أيب مقشك إصًري 411، رؿؿ )طبٚب وجقب الكيامن برشٚفٜ ٌْٕٔٚ حمّد 

. 
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(4) 

 زيِّهوا ُبيوَتلم

     

 

ٓ  وهَق َيرُص ـؾ  احلرِص ظذ مُمتُِٚتِف وُمَتْٔٚتِف، َبْؾ جتُده  مٚ ِمْٚ  ِمـ أَحٍد إ

ف الًُٕٚن بُٔتف، حركيًهٚ ظذ حَتًِْٔٓٚ، وجَتِِّٔٓٚ، وتَ  ُُ زكئِْٓٚ، وإن  أظيَؿ وأجؾ  مٚ كَيّتِ

 ُٜ ُٜ وافى ّْٖٕٔ ، وافراح ـِ ِْف6 إِْذ ؾِٔف مَٖوى افًُ َُ  .ومَر  ش

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿: ؿَٚل اهلُل 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 .[42]افْحؾ:  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

ـُ  ُؾ، َأْن ُتََٚم ظذ ذِع اهللوإن  ِمـ أظيِؿ مٚ ُتزكي   ّ ـُ وجُت  ً  ِبِف افٌٔقُت، وحُت

ؿ.طومِْٓٚجف، وَظذ َهدِي رشقفِف  ُُ ُْقا ُبٔقَت َٝ هذا افًْقاِن: َزكيِّ ُٞ حت  6 فذا ـَٚن احلدكي

 وزيُْلٓٚ تُقُن بٖمقٍر:

ُٜ اُُوػ ـُ  افٌٔقَت  ؾٔٓٚ، ؾ٘ن   افهالةِ  ـثرةُ : افزيْ ُؾ  َتِزكي ُّ ِ   وجَت  ِت رَ ام ـثُ ـ

ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ﴿:  اهلُل ؾٔٓٚ، ؿَٚل  افهالةُ 

 .[43]كيقٕس:  ﴾ې      ې

ـِ ُظَّر  ِٞ اب ٌُخٚريِّ وُمًٍِؿ، وؽِرمهٚ، ِمـ حدكي  وَؿْد جَٚء يف َصحٔح اف

  



 زيهوا بيوتلم   (4)

 

 

31 

ْؿ، َوأَل َتلَِّخُذوَهٚ ُؿبُقًرا»ؿَٚل:  ط ِأن  رشقَل اهلل ُُ
ْؿ ِر ُبُٔقتِ ُُ ـْ َصاَلتِ ُِقا ِم ًَ «اْج

(1)
. 

ِٜ ادقحِ  بٚفٌَقرِ  مٚ تُقنُ  أصٌفُ   ؾٔٓٚ هَل هذ  تل ٓ كيُ اف   ٔقَت افٌ ؾ٘ن   ِٜ ادُ  ن ، يِّ

 .ؾٔٓٚ اخلُِؼ  تل ٓ كيُٖٕس اف  

ِٞ َذ يف   قوي  افْ   ؿَٚل  َك تز  َٔ : وفِ شَصحٔح ُمًِؿٍ »يف  ح هذا احلدكي

 ُٝ ُٜ  افٌٔ ُٜ  بذفؽ، وَتْزَل ؾٔف افرح افنٔىٚنُ  مْفُ  ، وكيٍْرَ وادالئُ
(2)

. 

َٕؽ َٞ  َبْؾ دو ِٞ مِ  شَصحٔح ُمًِؿٍ »يف  ذي جٚءَ اف   هذا احلدكي  جٚبرٍ  ـ حدكي

  ْٔلِِف »: ؿَٚل  ط افٌْل   ، أن ْؾ فَِب ًَ َْٔج ِْ ْؿ َصاَلَتُف ِر َمْسِجِدِه، َؾ ـُ َٙ َأَحُد إَِ ا َؿ

ا ـْ َصاَلتِِف َخْرً ْٔلِِف ِم ـْ َصاَلتِِف، َؾِ٘نَّ اهللَ َجِٚظٌؾ ِر َب «ِم
(3)

. 

ًً فَ  وهذا خىٌٚب  ٕ  ْٚ جٔ ِ  ٚ، أ ِٜ  ْٚ ؽرَ ْٔ ْٚ إذا ص ِْ ادُتقب ْٚ يف ـ صالتِ مِ  رْ ُثِ ُْ ، ؾ

  يف تًِٔؿِ  6 خرٌ ـثرٌ  ا، واخلرُ خرً  يف ذفَؽ  ْٚ، ؾ٘ن  ٔقتِ بُ 
ِ
ِٝ  وأهؾِ  إبْٚء  ، وخرٌ افٌٔ

ُّ ٓ َٕ  ًْقيي مَ  ٕ ام ف، ًِ ُّ كيَ إ َٜ افْٚؾِ  افهالةَ  ٚ، ؾ٘ن  يف درجِِٚت  ، وخرٌ اهلُل فًِ ِ  ِٝ  يف افٌٔ

 .ط ِاهلل رشقُل  ، ـام أخَزَ يف ادًجدِ  افهالةِ  ـَ مِ  أظيؿُ 

ـْ ادَ َصاَلُة »: ؿَٚل  ط افٌْل   أن   شُشْـ َأيب داودَ »يف  جٚءَ و ْٔلِِف َأْؾَوُؾ ِم ْرِء ِر َب

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب 142َٚبر، رؿؿ )افٌخٚري: ـتٚب افهالة، بٚب ـراهٜٔ افهالة يف ادأخرجف ( 4)

 (.333صالة ادًٚؾركيـ وؿكهٚ، بٚب اشتحٌٚب صالة افْٚؾِٜ يف بٔتف، رؿؿ )

 (.2/24ذح صحٔح مًِؿ فِْقوي )( 2)

مًِؿ: ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ وؿكهٚ، بٚب اشتحٌٚب صالة افْٚؾِٜ يف بٔتف، رؿؿ أخرجف ( 4)

(334.) 
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َٜ ادَ َصاَلتِِف ِر َمْسِجِدي َهَذا إأِلَّ  ُلقَب ُْ»
(1)

. 

ْؾ  ًٍ  تًدُل  ط افٌْلِّ  يف مًجدِ  ! صالةٌ تٖم  ٚأف
(2)

 ف أؾوُؾ يف بٔتِ  افرجؾِ  ةُ ، وصال

 .ط افٌْلِّ  ف يف مًجدِ ـ صالتِ مِ 

ٌٜ - حٔدٍ  م  أُ  ْت جٚءَ وؿد   ِاهلل ٝ: كيٚ رشقَل ، ؿٚفَ ط إػ افٌْلِّ  - صحٚبٔ

ٛ  إنِّ  ًَ  افهالةَ   أح اَلَة »: ؿَٚل  -كًجدِ يف مَ  أي:–ؽ م بَِّغ افهَّ
َِّٕؽ ُُتِ ُٝ َأ ّْ

َؿْد َظِِ

ْٔلِِؽ َخْرٌ  ل، َوَصاَلُتِؽ ِر َب
ًِ ـْ َصاَلتِِؽ ِر ُحْجَرتِِؽ َم ُٝ  ،« َفِؽ ِم  مُٚنٌ  هقَ  وافٌٔ

ـْ َصاَلتِِؽ ِر َداِرِر، » جرةِ  احلُ يف أؿَل  ؤٌؼ  َوَصاَلُتِؽ ِر ُحْجَرتِِؽ َخْرٌ ِم

ـْ َصاَلتِِؽ ِر َمْسِجِد َؿْقِمِؽ، َوَصاَلُتِؽ ِر َمْسِجِد  َوَصاَلُتِؽ ِر َداِرِر َخْرٌ َفِؽ ِم

ـْ َصاَلتِِؽ ِر َمْسِجِديَؿْقِمِؽ َخْرٌ  « َفِؽ ِم
(3)

. 

ُّ ٓ كيَ  ،ـثرٌ  ؾٔٓٚ خرٌ  ،يف افٌٔقِت  ٚفهالةُ ؾ ًِ  ٓ   اهللَ  ـ  ، وفُِ  اهللُ ف إ

 ؾٔٓٚ. افهالةِ  بُثرةِ  افٌٔقَت  ـَ زكيِّ ٕٚ أن ُٕ أرصدَ 

 ُٜ ُٜ افثٚفِث ف، وزوجتِ  افرجؾِ   بغَ افتقاِص أِي: ،  ظذ احلؼِّ افتقاِص : افزيْ

ِٜ ٔٓٚ بىقِص كيُ  ِٜ  قصٔفِ ، وتُ ِاهلل ٚظ ًَ مَ وه، أبْٚءَ   افرجُؾ قِص كيُ و، ِاهلل بىٚظ ِٝ ـ م ، ف يف افٌٔ

ِٜ ـ زِ هذا مِ  ؾ٘ن    .افٌٔقِت  كيْ

                                                           

(، مـ حدكيٞ 4211صالة افرجؾ افتىقع يف بٔتف، رؿؿ ) أخرجف أبق داود: ـتٚب افهالة، بٚب( 4)

 .زكيد بـ ثٚبٝ 
افٌخٚري: ـتٚب ؾوؾ افهالة يف مًجد مُٜ واددكيْٜ، بٚب ؾوؾ افهالة يف مًجد أخرجف ( 2)

(، ومًِؿ: ـتٚب احلٟ، بٚب ؾوؾ افهالة بًّجدي مُٜ واددكيْٜ، 4452مُٜ واددكيْٜ، رؿؿ )

 .، مـ حدكيٞ أيب هركيرة (4451رؿؿ )
 (.2/434أخرجف أحد )( 4)



 زيهوا بيوتلم   (4)
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ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ﴿:  إشامظَٔؾ  ّتدُح كيَ   اهلُل ؿَٚل 

ٹ      ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .[11 -11]مركيؿ:  ﴾ڃ

ۓ  ۓ     ﮲     ﮳   ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﴿ف: ض يف شقرةِ   وؿَٚل 

 .[442]ضف:  ﴾﮸﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ﴿:  وؿَٚل 

 ﴾ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 .[2]افتحركيؿ: 

ِٞ مِ  شُشْـ أيب داودَ »يف وجَٚء  ، ط هلِلأن  رشقَل ا  ركيرةَ يب هُ أَ  ـ حدكي

ٍٝ ظَ  ُث دِّ ُي  وهقَ  ُِ  ـ بٔ ، »: ، ؿَٚل رحقمقنَ ف مَ أه ِْٔؾ َؾَهذَّ َِّ ـَ اف َرِحَؿ اهللُ َرُجاًل َؿَٚق ِم

 ٚ َٓ ِٓ ََٕوَح ِر َوْج  ْٝ َظ اْمَرَأَتُف، َؾِْ٘ن َأَب ََ ِْٔؾ ادَ َوَأْي َِّ ـَ اف ْٝ ِم َٚء، َوَرِحَؿ اهللُ اْمَرَأًة َؿَٚم

ِف  ِٓ ْٝ ِر َوْج َوَح َٕ ٚ، َؾِْ٘ن َأَبك  َٓ ْٝ َزْوَج َي ََ ، َوَأْي ْٝ َِّ «ٚءَ دَ اَؾَه
(1)

ؿ ّٕن   وذفَؽ  .

 .وظذ ادًروِف  ظذ اخلرِ  ن ؾٔفِ قْ تقاَص كيَ 

: ُٜ ُٜ افثٚفث ِٝ  6ـرِ افذِّ  ـثرةُ  افزيْ ، ويف اخلروِج  ، وظْدَ خقلِ افد   ظْدَ و، يف افٌٔ

ِٝ قاحِ َٕ   .ـرِ افذِّ  ضٚئرُ  ُؼ ِِّ ُي  ل افٌٔ

ُٞ يف ط ِؿَٚل رشقُل اهلل ِٝ افَّ افَمَثُؾ »ش: َصحٔح ُمًِؿٍ »، واحلدكي ْٔ رُ َب ـَ اهلُل  ِذي ُيْذ

                                                           

(، وافًْٚئل: 4424(، وأبق داود: ـتٚب افهالة، بٚب ؿٔٚم افِٔؾ، رؿؿ )2/212أحد )أخرجف ( 4)

(، وابـ مٚجف: ـتٚب 4242ـتٚب ؿٔٚم افِٔؾ وتىقع افْٓٚر، بٚب افسؽٔٛ يف ؿٔٚم افِٔؾ، رؿؿ )

 (.4442رؿؿ ) إؿٚمٜ افهالة وافًْٜ ؾٔٓٚ، بٚب مٚ جٚء ؾّٔـ أكيَظ أهِف مـ افِٔؾ،
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ُر اهللُ ؾِِٔف، َمَثُؾ افؾِِٔف، وَ  ـَ ُٝ افَِّذي أَل ُيْذ ْٔ ِٝ ادَ لِّ وَ احلَ بَ ِّٔ»
(1)

. 

ًّٔ  ٚبٔتً  رَ تهق  أن تَ  فَؽ و ُٝ ٚمٔتً  ٚ، وبٔتً ٚح  ؾٔف اهلُل ذـرُ ذي كيُ اف   هقَ  احلل   ، افٌٔ

ـَ ُثِ كيُ  ، وإبْٚءُ وافقافدةُ  ، افقافدُ ـثًرا ِٝ يف هذ ـرِ افذِّ  رون م ٌٝ ، هَ ا افٌٔ  حلي  ذا بٔ

 . ِاهلل ظْدَ 

َ َفْٚ رشقُل ا َؿدْ و ََِس َؿْقٌق »: ط ؾََٚل ، احلٔٚةِ  هذهِ  مٚدةَ  ط هلِلبغ  َمٚ َج

ُروَن اهللَ ـُ ، جَِس افرجُؾ وزوجُتف وأبْٚؤُ  أو ،يف مًجدٍ  شقاءٌ  «َيْذ ٍٝ ـُ ه كيَ يف بٔ ن روذ

رون اهلَل ؾِٔف  ـُ ٍَّ »اهللَ، هَلُؿ ِورٌد كَيذ ُؿ إأِلَّ َح ُٓ ْٝ ادَ ْل َزَف َٕ ، َو ُٜ ِْمَ ُؿ افرَّ ُٓ َْٔل ، َوَؽِن ُٜ َُ
اَل ِ

ـْ ِظَْْدهُ  َّ َرُهُؿ اهللُ ؾِٔ ـَ ، َوَ  ُٜ َُِْٔ ُؿ افسَّ ِٓ ْٔ َِ «َظ
(2)

. 

َٓ ؾ ـُ ذا تُ ٌ  .ذفَؽ  ، وؽرِ امثٔؾِ وافت   هٚوكيرِ ، ٓ بٚفت  افٌٔقُت  زكي

ُٜ اف ُٜ اف زيْ ٌٜ داِخ  وهَل - رابً ِ  ِٜ ِٜ  يف افزكيْ َُ  ؿراءةُ  :-افثٚفث ُٝ ؾ، رلنِ اف ذي اف   ٚفٌٔ

ـُ وٓ كيُ - ؿَٚل ظُْف َأبق ُهركيرَة  ؾٔف افَرلنُ  َرأُ كيُ  َِ أن كيَ  ُّ  بُالمٍ  ركيرةَ بق هُ أَ  ٖ

ًِ  ـ ظْدِ مِ  ـَ ذَ ف، بؾ أَخ ٍٕ ٌٞ فُف ُحُُؿ ادرؾقعِ ط افٌْلِّ  ه م إِنَّ »ؿَٚل:  -، ؾٓذا حدكي

َٝ فٔلَِّسُع ظذ أهِِف ًَ  وإن ـٚنَ  «افبٔ ُٜ » ٚؤ ه ادال ُِ ، وَُتجُره افنٔٚضُغ، وَُتُُضُ

َٔؤُؼ ظذ أهِِف َٝ ف ًً  ، وإن ـٚنَ «وَيُثُر خُره، أن ُيََرَأ ؾِٔف افَرآُن، وإنَّ افبٔ ٚ واش

ُِ  ا، كينًرُ ـٌرً  َِِؾ  فأه ، واد ِٝ ، وَُتُُضه »بٚفؤِؼ، واحلَرِج، وافًَْ ُٜ وَُتُجُره ادال ُِ

                                                           

أخرجف مًِؿ: ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ وؿكهٚ، بٚب اشتحٌٚب صالة افْٚؾِٜ يف بٔتف، رؿؿ ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ أيب مقشك إصًري 335)
(، مـ 2255مًِؿ: ـتٚب افذـر وافدظٚء، بٚب ؾوؾ آجتامع ظذ تالوة افَرلن، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .حدكيٞ أيب هركيرة 
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«افنٔٚضُغ، ويَؾي َخُره، أألَّ ُيََرَأ ؾِٔف افَرآنُ 
(1)

، ، ومنٚهدٌ ًِقمٌ مَ  ذا أمرٌ . وهَ 

 .ًقٌس وحَم 

ـَ  َٝ اف ذي كَيُثُر ؾٔف ِم  ُتٌُك هذا افٌٔ
ِ
ُٜ يف افًامء ـُ افٌٔقَت، وادالئُِ ؾٓذا كَيزكي

رلِن هلذا افْقِر افًٚضِع مُْف، وَتْكُف ظُْف افنٔٚضُغ. َُ ـِر، وكَيُثُر ؾٔف ِمـ ؿراءِة اف  افذِّ

ُِقا »: افٌَرةِ  قرةِ يف ُش  هقصِ اخل ظذ وجفِ  ط هلِلوَؿْد ؿَٚل رشقُل ا ًَ أَل َِتْ

ـَ  ُر ِم
ٍِ
َْٔىَٚن َيْْ ٚبَِر، إِنَّ افنَّ ََ ْؿ َم ُُ ُٔقَت َرةِ افُب ََ َرُأ ؾِِٔف ُشقَرُة افَب َْ ِٝ افَِّذي ُت ْٔ «َب

(2)
. 

مذيِّ »يف  جٚءَ  ْؾ بَ  َٛ ـَِلًٚبٚ َؿْبَؾ »: ؿَٚل  ط هلِلأن  رشقَل ا شُشْـ افسِّ َل ـَ إِنَّ اهللَ 

 ُِ َقاِت وَ َأْن ََيْ َّ ، َخَلَؿ ِِباَِم ُشقَرَة اَُ َؼ افسَّ َزَل ِمُْْف آَيَلْغِ ْٕ ْل َظٍٚق، َأ ٍَ َْٖف َرَة، َوأَل افْرَ  بِ ََ َب

َْٔىٚنٌ  ٚ َص َرَِبَ َْ َٔ ٍَٔٚل َؾ َرآِن ِر َداٍر َ اَلَث َف َْ «ُي
(3)

 .ُؾ ُّ ، وجَت ـُ ًُ ، وحَت افٌٔقُت  ـُ زكي  بذا تُ و .

 َّ ُِ  ًِؿَ أن كيُ أي:  .ؾٔٓٚ ـ هقَ ظذ مَ  ـ دخَؾ دَِ  المُ ، افًافبٔقُت  بفِ  ـُ زيَّ ٚ تُ وَِم ٓٚ أه

َِ  : افًالمُ َقفقنَ ، كيَ ظذ بًضٍ  ٌٜ ْٔ ظ  .غَ افهٚحلِ  بٚ بٔقُت  ـُ تزكي  تَ  ُؿ، ؾٓذا زكيْ

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ﴿: ؿَٚل اهلُل 

 ﴾ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 .[24]افْقر: 

                                                           

(، 42212(، وابـ أيب صٌٜٔ يف ادهْػ رؿؿ )352، رؿؿ 4/234يف افزهد )أخرجف ابـ ادٌٚرك ( 4)

 (.4412وافدارمل يف افًْـ رؿؿ )

(، مـ 342مًِؿ: ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ، بٚب اشتحٌٚب صالة افْٚؾِٜ يف بٔتف، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .حدكيٞ أيب هركيرة 
، جٚء يف لخر شقرة افٌَرة مٚ(، وافسمذي: ـتٚب ؾوٚئؾ افَرلن، بٚب 1/231أخرجف أحد )( 4)

 .(، مـ حدكيٞ افًْامن بـ بنر 2442رؿؿ )



 

 

()اجملموعة الجامهةقالت املهابر   36 

ًً خٚدمَ  ط هلِلا شقُل وَأوَص ر ِٜ  بذهِ   ٚف إٔ ، إَِ ا »: َل ؾَٚ، افقصٔ َيٚ ُبَْلَّ

ْٔلَِؽ  َْٔؽ َوَظَذ َأْهِؾ َب َِ ًٜ َظ ـَ قُن َبَر ُُ ْؿ، َي ِِّ َٝ َظَذ َأْهَِِؽ َؾَس ِْ «َدَخ
(1)

ُٜ  ؾ  حَتُ أي: .   افزـ

ِٝ  ، وظذ أهؾِ ٚ ادًِؿُ أُّي   ظَِٔؽ  ْٚ ربِّ  ف ظذ مِْٓٚج ف يف بٔتِ بٖهِِ  ـ شٚرَ مَ  ٚفًٚؿُؾ ؾ6 افٌٔ

 َف شقفِ رَ  ِي د، وه. 

  

                                                           

 (.2254، رؿؿ )مٚ جٚء يف افتًِٔؿ إذا دخؾ بٔتفأخرجف افسمذي: ـتٚب آشتئذان، بٚب ( 4)



 ملاذا احلب يف اهلل؟  (5)
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 (5) 

 ؟ملاذا احلبُّ يف اهلِل

     

 

َِ   هلِلا ؿُ ًَ ِٕ  ـ ، ومِ ًؿِ افِّْ  ـ هذهِ مِ  ، وإن  َل وٓ حُت  ًد  ، ٓ تُ ْٚ ـثرةٌ ْٔ ظ

ِِّ أَ  َٜ ِٕ  ٓٚج ًّ  
ِ
ِٜ  الخٚء   اهللُ  ـ  تل امتَ اف   ؿِ ًَ افِّْ  ـَ مِ  واحدةٌ  َل ِٓ ؾ، هلِليف ا وادحٌ

ـ  ه، وٌٚدِ بٚ ظذ ظِ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿:  هؿ بٚ، ؾََٚل رَ ذ

ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 .[424]لل ظّران:  ﴾گ

ٛ   ةٍ خق  ، أُ ظذ هذا إمرِ  ًٔنقنَ كيَ  ؿأّن   ْغَ ٗمِ يف ادُ  إصُؾ و يف اهلل، ـام وُح

 .[42]احلجرات:  ﴾ٴۇ  ۋۈ  ﴿:  اهللُ  ؿَٚل 

 ُٜ ًُ تل جَت اف   ؾٚفرابى ّ ٍُ ـِ  ادًِؿِ  النٍ ْل ب ُٜ  هَل  ادٗم ِّٛ  رابى  ِيف اهلل احل
ِ
 ، والخٚء

ٌٜ َْٔ ْٔل وبَ بَ  ، فَٔس ِيف اهلل  ذهِ ، هَ ذفَؽ  ، وٓ ؽرُ رهؿٌ ، وٓ دِ ، ٓ دكيْٚرٌ ةٌ رجق  مَ  ف مهِح

 .افروابطِ  أظيؿُ 

ُة ر اهلل ٛي واُُخقَّ  ؟ ِؾِاِم ا احل

 :قاُب ال

ٕ  : أًل أوَّ  ٌٜ َح  ٚلكيامنُ ؾ، رى الكيامنِ ظُ  ف أوثُؼ ٕ ٌٜ مُ  َِ  بًروةٍ  ذةٌ لِخ  ، ظروةٌ تهِ

ًُ  ـ هذهِ مِ  ظروةٍ  خرى، وـؾ  أُ  ٌٜ رى حُم اف ـ  أوثَؼ ُّ ًُ  هذهِ  ، فُ ٛ  اف  .ِيف اهلل رى احل
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ـُ ظٚزٍب  ُٞ -  ؿَٚل افَزاُء ب ٚ : ـْ  -شُمًَْده»يف  أحدَ  ظْدَ  واحلدكي

: . ؿَٚل ؿٚفقا: افهالةُ  «ْشاَلِق َأْوَ ُؼ؟اإلِ َأيي ُظَرى »: ، ؾََٚل ط ٌْلِّ اف ٚ ظْدَ جِقًش 

، َوَمٚ ِهَل ِِبَٚ» ٌٜ ، َوَمٚ ِهَل ِِبَٚ»: . ؿَٚل ؿٚفقا: افهالةُ  «َحَسَْ ٌٜ . ، ؿٚفقا: افزـٚةُ «َحَسَْ

، َوَمٚ ِهَل ِِبَٚ»: ؿَٚل  ٌٜ ، َوَمٚ ُهَق بِ »: . ؿَٚل وٚنَ رمَ  . ؿٚفقا: صٔٚمُ «َحَسَْ ـٌ . ؿٚفقا: «فِ َحَس

  ٟ ، َوَمٚ ُهَق بِف»: . ؿَٚل احل ـٌ ، َوَمٚ ُهَق بِِف، إِنَّ َأْوَ َؼ ». ؿٚفقا: اجلٓٚد. ؿٚل: «َحَس ـٌ َحَس

َّٛ ِر ااإلِ ُظَرى 
ٌَِض ِر اهلِلياَمِن َأْن ُُتِ «هلِل، َوُتْب

(1)
. 

ـِ  بغَ و، وأخٔفِ  ادًِؿِ  بغَ  افروابطِ  ٖوثُؼ ؾ ُٜ خٔفِ وأَ  ادٗم ِّٛ  ، رابى  ـ  فُِ ، احل

  ٛ  لخرَ  َهدٍ ، ٓ دَِ ِيف اهلل ُقنَ أن كيَ  ادؼوطَ  احل
ٍ
ٍٜ لخرَ  ، وٓ فرجٚء  وهدٍف  ، وٓ فٌٚكي

ٕ  لخرَ   .هلِل ام هقَ ، إ

 ًٔ َٛ  ٕن  ٚ:  ٕٚ ِّٛ وإُخقِة يف ا صٚح ، ا بيؾِّ  كيٍقزُ  هلِلاحل ِٜ فًرِش كيقَم افَٔٚم

ًٌَٕٔؿ ظئؿٌ  ِٜ  كيقمَ  وهَق   ، وافُْٚس اخلالئِؼ  وسِ ؤـ رُ مِ  دٕق افنُّس تَ  ، كيقمَ افَٔٚم

َٝ  ِقن يف اهللتحٚب  ادُ كَيُقُن ، إػ افيؾِّ  ُقٕقنَ مٚ كيَ  أحقُج   .افًرشِ  طؾِّ  حت

 َُ ْد ،  رشقُل  ذا أخَزَ ه ََ  أن   شَصحٔح مًِؿٍ »يف  جٚءَ ؾ

قُل َيْقَق »: ؿَٚل  ط افٌْل   َُ ـَ ادَُلَحٚبيقَن بَِجاَلِِل، افإِنَّ اهلَل َي : َأْي
ِٜ ََٔٚم

ْؿ ِر َْٔقَق أُ افَِ ُٓ ِي
طِ

، َيْقَق أَل طِؾَّ إأِلَّ طِعِّ  «طِعِّ
(2)

. 

ِٞ يف  حٔح افٌخٚريِّ يف َص جَٚء و ِٜ  حدكي  ط هلِلأن  رشقَل ا ،ادنٓقرِ افًًٌ

                                                           

 (.1/242أخرجف أحد )( 4)

، مـ حدكيٞ أيب (2122مًِؿ: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب يف ؾوؾ احلٛ يف اهلل، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .كيرة هر
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فُ »: ؿَٚل  ِي ِف َيْقَق أَل طِؾَّ إأِلَّ طِ ِِّ ُؿ اهللُ ِر طِ ُٓ ِي
ٌٜ ُييِ ًَ ِٜ  ـَ مِ  ، وذـرَ «َشْب : ، ؿَٚل افًًٌ

ٚبَّ » ْٔفِ  هلِلٚ ِر اَوَرُجاَلِن َُتَ َِ َؿٚ َظ رَّ ٍَ ِْٔف َوَت َِ ٚ َظ ًَ َّ «اْجَل
(1)

. 

َّ  فٍِقزِ ٚ:  ٚفثً  ِٜ ب  .ِاهلل حٌ

ٛ  َّ ؾ ٌ  هلِل ادًِؿَ  ـ أح ٛ  مَ و، ف اهلُل، أح ََ  هلِل ـَ ادٗمِ  أخٚهُ  ـ أح  بذهِ  ، ؾٚزَ طْ ؾ

 َّ ٌ  رةِ افث  .ف اهلُل، أح

ٌ ؽ اهلُل ْؾ ل: إذا أح َُ  ـَٔػ وؽ؟ ًٔنتُ مَ  ُقنُ تَ  ـَٔػ وؽ؟ حٔٚتُ  تُقنُ  ـَٔػ  ؾ

 .؟!ؽٌ  ُي   واهلُل ،ِز متُ و هٌُح تُ  ـَٔػ ؤٚ؟ حَت 

، َوادُلََجٚفِِسَغ »: ط ِؿَٚل رشقُل اهلل لََحٚبَِّغ ِرَّ ُّ ِْ
ْٝ ََمَبَّلِل فِ َٚػ: َوَجَب ًَ َؿَٚل اهللُ َت

ـَ ِرَّ  ، َوادَُلَزاِوِري «ِرَّ
(2)

. 

ُٞ يف َصحٔح - افٌْل  ٕٚ خَزَ بؾ أَ  ِمـ  -ُمًِؿٍ واحلدكي

ِٞ َأيب ُهركيرةَ  ٍٜ  ٚ ففُ أًخ   زارَ اًل رُج  أن   زُ ُي  وهقَ  ؿَٚل   حدكي : ؿَٚل ، خرىأُ  يف ؿركي

«ٚ ًُ َِ َْٖرَصَد اهللُ َفُف َظَذ َمْدَرَجلِِف َم َِ  يف افىركيِؼ  ففُ  جًَؾ  أي: .«َؾ ِٜ ًُ م  ؾٍ رُج  ٚ ظذ هٔئ

ْٔفِ » َِ امَّ َأَتك َظ َِ ـَ ُتِري»: مر  بِف أي «َؾ . َؿَٚل: َهْؾ افُد؟ َؿَٚل: َأًخٚ ِِل ِر َهِذِه َؿَٚل: َأْي ِٜ ْرَي ََ

ٚ؟ َ  َتُرِبي
ٍٜ
َّ ًْ
ـْ ِٕ ِْٔف ِم َِ ٌٜ  أي: َهْؾ ُتقَجدُ . «َفَؽ َظ ـٌ دَ أو  ،فؽ وبَْٔ بَْٔ  مهِح  ه؟د  ًسِ تَ  كي

 تل،ركيَ ـ ؿَ مِ ؤتل، ـ بَ جْل مِ خرَ ذي أَ اف  أِي:  .« هلِلَؿَٚل: أَل، َؽْرَ َأحِّ َأْحَبْبُلُف ِر ا»

                                                           

(، 222افٌخٚري: ـتٚب إذان، بٚب مـ جِس يف ادًجد كيْتير افهالة، رؿؿ )أخرجف ( 4)

(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 4244ومًِؿ: ـتٚب افزـٚة، بٚب ؾوؾ إخٍٚء افهدؿٜ، رؿؿ )

. 
(، مـ حدكيٞ مًٚذ بـ جٌؾ 1/244أحد )و(، 42، رؿؿ 2/514مٚفؽ يف ادقضٖ )أخرجف ( 2)

. 
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ٛ   هقَ  ،فـِٕٚ دُ  أوه، ًجدِ مَ أو ف، ٔتِ يف بَ  إفٔفِ  ،تلدكيَْ مَ و  .ِيف اهلل احل

َِ  ؾََٚل  اَم  هلِلَؾِ٘حِّ َرُشقُل ا»: هلذا افرجؾِ  ُؽ هذا اد ـَ َٖنَّ اهللَ َؿْد َأَحبََّؽ  َْٔؽ بِ إَِف

«َأْحَبْبَلُف ؾِٔفِ 
(1)

. 

ِٜ وإُخقةِ ك تَ ـ أَ مَ  ٕن  : ًًٚ ابِ رَ  يف  ٚلكيامنُ ؾ، الكيامنِ  ًؿَ ضَ  ذاَق  بذِه ادحٌ

ٓ  دُ ، ٓ َي ذةٌ ، وفَ ، وحالوةٌ ضًؿٌ  ففُ  افَِقِب  ِّ  مَ هٚ إ ، بٚ ذفَؽ  دُ َي  بٖشٌٍٚب  َؾ ـ ظ

 الكيامنِ  ضًؿَ  شتجدُ ظَْد ذفَؽ ، هلِل ؽ فٍالنٍ ٌ  ُح  ُقنَ أن كيَ  إشٌِٚب  ـ هذهِ ومِ 

َتف  .وفذ 

ُه َأْن َيِ »: ؿَٚل ، ط ِاهلل رشقُل  بذفَؽ  أخَزَ  ـْ َهَّ َؿ َم ًْ َّٛ اإلِ َد َض ُِٔح ِْ ياَمِنف َؾ

ْبَد أَل ُُيِبيُف إأِلَّ اف »(2) هلِلًَ
. 

ًٜ ظذ  ًَالؿُٚت ؿٚئّ ْٝ يف ُمَتًِّٚت افِْٚس افٔقَم، ؾهَٚرِت اف  ِ هذِه افًٌٚدُة اف تل ؿ

ٕ ف ٓ ، ُثؿ كَينَتُل أ
ٍٜ ٍٜ ُدٕٔقكي ٍٜ وَمًٍْ ٌ ف دهِح

ْٕٔٚ، ُيِ َيُد  ادهٚفح وادْٚؾِع، وَظذ افد 

َِ بًٌٌِ  َت ذْ : مٚ أَخ ففُ  َُٚل ُٔ ؾ، فإلكيامِن ضًاًم  ََ ُْ ٓٚ، ومٚ ش  ٓٚ.ٝ ضركي

ـِ  بٖظيؿِ  فٍِقزِ ٚ: خٚمًس  ِٜ  كيقمَ  ِاهلل ظْدَ  إمٚـ ِٜ  ٔقمَ ، ؾٚ إفٔفِ وأؿرِب  افَٔٚم  افَٔٚم

ـُ  ٌٜ ُم  إمٚـ ُّ تٍِ ـَ ؿركيًٌ  ٓٚ مٚ ـٚنَ ، وأظي كَيُقٕقَن  هلِلتحٚب قن يف جالِل اادُ و ،ِاهلل ٚ م

 .ِاهلل ـَ مِ  ركيٌغَ ؿَ 

َّ  ؾام َطْ ؽ ِٜ  كيقمَ  ـ ـٚنَ ب ُٞ  ِاهلل ـَ ٚ مِ ؿركيًٌ  افَٔٚم  يف ذفَؽ  ، وإحٚدكي

ـُ ، أَ ـثرةٌ  َُقُل اهللُ »: ؿَٚل  ط هلِلأن  رشقَل ا شُشْْف»يف  ذيِّ مِ افسِّ  ظْدَ  جٚءَ مٚ ْٓٚ مِ  رُ ذ َي

                                                           

 (.2123ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب يف ؾوؾ احلٛ يف اهلل، رؿؿ )مًِؿ: أخرجف ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 2/254أخرجف أحد )( 2)
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 َُٕقٍر، ي ـْ  َداءُ : ادَُلَحٚبيقَن ِر َجاَلِِل َظَذ َمَْٚبَِر ِم َٓ ٔيقَن َوافني ُؿ افَّْبِ ُٓ بُِى ٌْ»
(1)

. 

ٔ   ٓؿُ ٌٌىُ كيَ  ، ْٚبرُ ٝ هلؿ مَ ئَ ِّٔ ، ؿد هُ  ِاهلل ـَ ؿ مِ بُِّّٚن  وافنٓداءُ  قنَ افٌْ

ًَ مْٚبرَ  ـ  وفُِ  ـَ  ْٝ هؿ فٔ ، وٓ ِمـ أجقِد إٔقاِع احلجٚر ـَ ، وٓ مِ احلجٚرةِ  م ِٜ ِة افُركيّ

ِٛ اخل ٕ ام ، ن  هٚ اهلُلأظد   صقرَة هذِه ادْٚبِر اف تل رَ هق  تأن تَ  ، وفَؽ ـ ٕقرٍ هؿ مِ مْٚبرُ إ

  َِيف ظَ  ادًِؿِ  أخٔفِ  ٔٚ معَ ْٕ يف افد   ـ ظَٚش د ٍٜ ٍٜ  الؿ ِّٛ  ؿٚئّ  .ِيف اهلل ظذ احل

ًُ  فٍِقزِ  :ًٚش شٚدِ  ِٜ  ِقِّ ب ِٜ ِاهلل ظْدَ  ادُٕٚ ،  ِاهلل ظْدَ  وافٍوؾِ  ، وبٚخلركي

ُِ َي  ؾٓذا إمرُ   . ِاهلل  ظْدَ اًل ٍو  ؽ مُ ً

 ََ ِٞ ـ َح مِ  شُمًتدَرـف»يف  احلٚـؿِ  ظْدَ  جٚءَ ْد ؾ  ط افٌْل   ، أن   إٔسٍ  دكي

اَم »: ؿَٚل  ُٓ ُِ َٚن َأْؾَو ـَ ٚ َرُجاَلِن، إأِلَّ  ٚبَّ ٚ ُحبًّٚ فَِهِٚحبِفِ  -ِأي: ظَْد اهلل–َمٚ َُتَ َُهَ «َأَصدَّ
(2)

. 

ًٌّ  فَٔس  ََ  ِٚ يف اهللح  ِاهلل ظْدَ  إؾوُؾ  ٚ، هقَ ًٌّ ُح  ٚ وأصد  ًٌّ ُح  إـثرُ  ، بؾِ طْ ؾ

  زكيدُ ى وتَ َقَ ، وتَ افًالؿُٚت  هذهِ  َؼ تقث  ك تَ ، حت. 

َرد»يف  جٚءَ و ْصَحِٚب اَُ َخْرُ »: ؿَٚل  ط هلِلأن  رشقَل ا خٚريِّ فٌُِ  شإَدب ادٍُ

ُهْؿ فَِهِٚحبِفِ  هلِلِظَْْد ا «َخْرُ
(3)

َٜ  ٚ افًٌدُ ِب  . ؾُْٔٚل   . ِاهلل ظْدَ  وافٍوَؾ  اخلركي

ٌٜ ظَ  ظٌٚدةٌ  ُّ  ئّ ِّٛ  ٓٚ ظٌٚدةُ اش ، ـِ ادٗمِ  ، وٕخَٔؽ ؿِ ادًِِ  خَٔؽ َٕ  ِيف اهلل احل
                                                           

(، 2452(، وافسمذي: ـتٚب افزهد، بٚب مٚ جٚء يف احلٛ يف اهلل، رؿؿ )1/245أخرجف أحد )( 4)

 .مـ حدكيٞ أيب هركيرة 
(، واحلٚـؿ 122حٌٚن يف صحٔحف رؿؿ ) (، وابـ111أخرجف افٌخٚري يف إدب ادٍرد رؿؿ )( 2)

 (.1/434يف ادًتدرك )

(، وافسمذي: ـتٚب افز 2/423(، وأحد )441أخرجف افٌخٚري يف إدب ادٍرد رؿؿ ) (4)

(، مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص 4511وافهِٜ، بٚب مٚ جٚء يف حؼ اجلقار، رؿؿ )

. 
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ًِ ه وجِ ف ومقفدِ ِْ دقضِ  ْيرَ أن تَ  دونَ  إػ  ْيرُ تَ َبْؾ ف، ْهٌِ ، ومَ صقرتِفف، ؤًْتِ ف وجِ ْ

ِّٛ  ففُ  زكيدُ ٚ، ؾتَ ٗمًْ  ومُ ًِاًم ف مُ ـقُٕ  وهقَ  ،واحدٍ  أمرٍ   و يف احل
ِ
 .الخٚء

  



 )مثار وضوابط(احلب يف اهلل   (6)
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 (6) 

 احلبُّ يف اهلِل

 وضوابُط ِثماٌر

     

 

ٓٚ، وِمـ فقازِم  ِّ َٙ َظـ ظٌٚدٍة هَل ِمـ أجؾِّ افًٌٚداِت وأظي ْثْٚ ؾٔام م حَتد 

ٛ  والخُٚء يف اهلل ٌٞ ِالكيامِن، وهَق احل رِة تَِؽ افًٌٚدِة، وهُٚهْٚ حدكي َّ ْثْٚ َظـ ث ، وحَتد 

، هذِه ظٌٚدةٌ  ِٜ ِة وادحٌ ، وهَق وقابُط إُخق 
ِٞ ، ؾ٘ذا أَرْدت  ُمتهٌؾ بذاَك احلدكي ٌٜ ظئّ

ْس هلٚ َظذ هذِه افوقابِط وإُشِس، حت ك َتًتٍَٔد ِمْٓٚ يف أمِر  َس هَلٚ، ؾٖشِّ أن ُتٗشِّ

: ٍٜ ْٕٔٚ وأِخرِة، وهَل مخُس َوقابَط َذظٔ  ِدكيِْؽ وُدَٕٔٚك، وَتًتٍَٔد ِمْٓٚ يف افد 

ًَ : ُل اُوَّ  افوٚبطُ  ٌ   ْؾ اج ٕٔٚ افد   ـ حيقظِ مِ  حظ   ، ٓ ٕيِّ ِؽ هللخقتَ وأُ ؽ ح

 ِٜ ِٜ ، أو ادُ إٔٔ ـِ ال تَ ؾ، ًتٌَِٔ ٍٜ ظَ  َٜ أكي ٌ َٝ  الؿ   تْيرُ  وإٔ
ِ
ـ مِ  ٍٜ هِحدَِ  يف هذا افٌْٚء

ِٜ ْٕ افد   هٚفِح مَ  ِٜ  ٔٚ إٔٔ  .أو ادًتٌَِٔ

ْد ، هلذا افوٚبطِ  ُس ٗشِّ كيُ  ، وهقَ ط ِاهلل إػ رشقلِ  إُيرْ و ََ ُمًَْد »يف  جٚءَ ؾ

ِٞ مِ  شأحدَ  َؿ »: ؿَٚل  ط افٌْل   ، أن   ركيرةَ يب هُ أَ  ـ حدكي ًْ ُه َأْن َيَِد َض ـْ َهَّ َم

َّٛ اإلِ  ُِٔح ِْ ْبَد أَل ُُيِبيُف إأِلَّ افياَمِن، َؾ »(1) هلِلًَ
 لخَر، 

ٍ
ُٜ  هذهِ . ٓ فقء  هَل  ادحٌ

 ُٜ ُٜ  ادحٌ  .رئٌٔس  وٚبطٌ  ، وهقَ افهٚدؿ

                                                           

 .رة (، مـ حدكيٞ أيب هركي2/254أخرجف أحد )( 4)
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ْد جَٚء ش ُشْـ َأيب داودَ »َبْؾ جَٚء يف  ََ ِٞ أمِر مٚ هَق أووُح ِمـ ذفَؽ، ؾ يف حدكي

ِٜ افراصِد ظَّر  ـْ ِظَبِٚد اهلل»ؿَٚل:  ط، أن  افٌْل  ادِٗمَْغ اخلٍِٔ ًٚشٚ َمٚ  ِإِنَّ ِم َٕ ُ َُ

ُؿ  ُٓ بُِى ٌْ َداَء، َي َٓ ََٔٚء َوأَل ُص بِ ْٕ
َٖ َداُء َيْقَق اَُ ُهْؿ بِ َٓ َُٔٚء َوافني بِ ـَ اهللافْٕ ِِٚنِْؿ ِم َُ َّ ، بِ

ِٜ ََٔٚم
َِِ 

َٚػ  ًَ : كيٚ رشقَل اهلل، ؿَٚل افه  «َت ُٜ ٚبيقا بَِرْوِح اهلل»ُتُزٕٚ َمـ ُهؿ؟ ؿَٚل:  ِحٚب  ُِهْؿ َؿْقٌق َُتَ

َٚضْقَِنَٚ، َؾَقاهلل ًَ ْؿ، َوأَل َأْمَقاٍل َيَل ُٓ ُٕقٍر،  َِظَذ َؽْرِ َأْرَحٍٚق َبَْْٔ ُْؿ َظَذ  ْؿ فَُْقٌر، َوإِِنَّ ُٓ إِنَّ ُوُجقَه

ُس، وَ  ُس أَل ََيَُٚؾقَن إَِ ا َخَٚ  افَّْٚ ُٕقَن إَِ ا َحِزَن افَّْٚ َٜ ِمـ شقرِة  ط. ُثؿ  ؿرَأ «أَل َُيَْز أكي

 .[22]كيقٕس:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴿كُيقَٕس: 

  ْص احرِ افثٚح:  افوٚبطُ 
ِ
ـ ظذ مَ  ْص احرِ و، يف آختٔٚرِ  ـْ ٍْ  ، وتَ ظذ إٓتَٚء

 خق  أُ يف 
ٌٜ ف مَ تِ َٓ كيِْ دِ  يف أمرِ  فَؽ  هِح ، وٓ ٕٔٚ وأخرةِ ف يف افد  بِ  تٍعُ ْذي تَ ذا اف  ؽ، ؾ

 ُُ ـُ ذي ٓ ُي ـٚف   ـْ ت ِٜ الِ  ف ـحٚلِ ، وحٚفُ آختٔٚرَ  ً ٌَف ولَخٚهُ  شٍْج ، َمـ َوجَد صَٚح

ٛ   وبذَل   آصىِ  ـَ مِ  ، وهذا فَٔس فف احل
ِ
ـِ ـ ُح مِ وٓ ، ٍٚء ذي ٓ اف   ، ؾ٘ن  ٔٚرِ آختِ  ً

ـُ ُي  َِ  كيقمَ  ٕٔٚ، شَٔقُل يف افد   آختٔٚرَ  ً ِ ْٔ : كيٚ فَ ِٜ ٔٚماف  ـْ ، وفُِ ٚ خِٔاًل ؾالًٕ  ذْ تْل مل أت 

َٜ  ْدمُ كيَ   .افْدمُ  ٍْعُ ٓ كيَ  شٚظ

ُشْـ »يف  ، ـام جٚءَ طِ هلذا افوٚبِ  ُس ٗشِّ كيُ  ، وهقَ ط هلِلؿَٚل رشقُل اذا فِ 

ِمذيِّ  ل  »: شافسِّ
َِ َٚمَؽ إأِلَّ َت ًَ ْؾ َض ـُ ْٖ ِمًْٚ، َوأَل َي ْٗ ْٛ إأِلَّ ُم «أَل ُتَهِٚح

(1)
مٚ  أوَل  ٕن   6

ِٜ  يف هذهِ  رُ تٖث  كيَ  ـُ افدِّ  هقَ  افهحٌ  .كي

                                                           

(، 1442(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب مـ كيٗمر أن يٚفس، رؿؿ )4/44أحد )أخرجف ( 4)

(، مـ حدكيٞ أيب شًٔد 2451وافسمذي: ـتٚب افزهد، بٚب مٚ جٚء يف صحٌٜ ادٗمـ، رؿؿ )

 .اخلدري 



 )مثار وضوابط(احلب يف اهلل   (6)
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ـْ َؿريِْذفِ  ـِ ادَذْرِء أل َتَسذْؾ َوَشذْؾ َظذ  َظ
 

َلذذذذدي  َْ ذذذذٚرِن َي ََ ـٍ بِٚدُ ذذذذؾي َؿذذذذري ُُ  َؾ
 

َٔذَٚرُهؿْ  ْٛ ِخ َٝ ر َؿذْقٍق َؾَهذِٚح ْْ ـُ  إ ا 
 

  ِٛ ِدياَُ َوأل َتْهَح َدى َمَع افرَّ ْرَدى َؾَسْ
(1)

 

َُْْٔيْر »: شُمًَْد أحدَ » يف ـام جٚءَ  ط هلِلوؿَٚل رشقُل ا ِْ ـِ َخِِِِِٔف، َؾ ادَْرُء َظَذ ِدي

ـْ َُيَٚفِْؾ  ْؿ َم ـُ «َأَحُد
(2)

ُْ دِ  هقَ  ؾَٔؽ  رُ مٚ كيتٖث   ٖوُل ؾ .  ؽ.كي

ـِ افدِّ  ـ خاللِ مِ  ؽ، كيُقنُ خِه َص  َٔٔؿِ وتَ  َٔٚسِ مِ  ًٔٚرُ ومِ  ُٛ ـ تُ ، ومَ كي 6 هٚح

 :ذ ؿَٔؾ فِ 

َٝ ر افَّْذذذذذذِٚس ُتَذذذذذذُٚس  ْٕذذذذذذ  َأ
 

 َت َخِذذذذذٔاَل بِٚفَّذذذذذِذي اْخذذذذذَسْ  
 

 ِٛ ُِذذذذذقاَُ َؾْٚصذذذذذَح ًْ  ْخٔذذذذذَٚر َت
 

ذذذذذذًرا َ ذذذذذذٔاَل   ـْ َوَتَْذذذذذذْؾ ِ 
(3) 

 

ُثرٌ  ٚفُْٚس ؾ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿: ؿَٚل   اهللَ  ـ  ، وفُِ ـُ

يف أوِل هذِه   اهللُ  ، وَؿْد ؿَٚل [24]افُٓػ:  ﴾ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

 ِٜ  .﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿ :أكي

َٕف  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴿: افْجؿِ  يف شقرةِ وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[25]افْجؿ:  ﴾ڃ

                                                           

ٔٚ ( ؽر مًْقب، وًٌٕف ادٚوردي يف أدب افد2/435ٕذـره ابـ ظٌد ربف يف افًَد افٍركيد )( 4)

 (.42( فًدي بـ زكيد، وافٌٔٝ إول يف دكيقان ضرؾٜ )ص: 422وافدكيـ )ص: 

(، 1444(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب مـ كيٗمر أن يٚفس، رؿؿ )2/424أحد )أخرجف ( 2)

 .(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 2434وافسمذي: ـتٚب افزهد، رؿؿ )
 (.111 - 1/114ٚن )ٓبـ فٔقن، إير: ٍٕح افىٔٛ فَِّري افتًِّافٌٔتٚن ( 4)
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ؿُ  ُٓ َٝ ُ ْؿذذَل ذذ ْٕ  افْذذُٚس َصذذلَّك إَِ ا َمذذٚ َأ
 

ذَجرُ   ذام أل َتْسذَلِقي افنَّ ـَ  أل َيْسَلُقوَن 
 

ِْذذذٌق َمذاَؿُلذذذفُ  ذذذٌؿ ُح ًْ  َهذذذذا َفذذذُف َض
 

ذذرُ   َّ ذذٌؿ َوأل َ  ًْ َْٔس َفذذُف َض َو اَر َفذذ
(1) 

 

 ًَ ـِ  ُح ظذ ْص ، واحرِ ِؽ هللٌ  ُح  ْؾ ؾٚج  .آختٔٚرِ  ً

 : ُٞ ًٜ يف ِمثِؾ هِذه افوٚبُط افثٚف ٌِّؽ وٓ ُتٌٚفِْغ ؾِٔف، خٚص ْط يف ُح ٌْٝ ؾتقش  ٌَ إذا َأح

ٌِّؽ. ْط يف ُح ، ؾ٘ن  افَٚظدَة َتَقُل: َتقش 
ِٜ ، ؿٚهَلٚ أمُر ادُٗمَْغ  إَزمْ ٌٜ وهذِه ؿٚظدٌة َربٕٚٔ

 ٍٛ ـُ َأيب ضٚف ٌَؽ هق»، ؿَٚل: ظع  ب ْٛ حٌٔ ك أن كَيُقَن َبٌَٔوؽ َأحٌِ ًَ ًٕٚ مٚ، ظ

ٌَؽ كيقًمٚ مٚ ك أن كَيُقَن حٌٔ ًَ ًٕٚ مٚ، ظ ْض بٌَٔوَؽ هق
ٌِ شكيقًمٚ مٚ، وَأب

(2)
.  ٌْٝ ٌَ ؾ٘ذا َأح

ْد َتَْدُم.ؾ ََ ِِّٓٚ، ؾ ِّٛ ظذ ِمكاَظْٔف، وٓ تٍَتْح ُصْدوَق أهاِرَك ـ  ال َتٍْتِْح بذا احل

َٝ ُحبًّذذٚ ُمَِٚرًبذذٚ ْٛ إ ا َأْحَبْبذذ  وَأْحبِذذ
 

َٝ ٕذذِٚزعُ ؾَ   َّٕذذَؽ أل َتذذْدِري َمَلذذك َإٔذذ ِ٘ 
 

ـٍ  َٝ َؽذذْرَ ُمبذذٚيِ ْوذذ ٌَ ٌِذذْض إِ ا َأْب  َوَأْب
 

َٝ راِجذعُ   ذ ْٕ ََّٕؽ أل َتْدِري َمَلك َأ َؾِ٘
(3)

 
 

                                                           

(، ؽر مًْقب، وًٌٕف افثًٚفٌل يف فٌٚب أداب )ص: 2/432إحٔٚء ظِقم افدكيـ فٌِزال )( 4)

 ( فِّٗمؾ بـ أمٔؾ.444

 (.4424(، وافٌخٚري يف إدب ادٍرد رؿؿ )43222أخرجف ابـ أيب صٌٜٔ يف ادهْػ رؿؿ )( 2)

(، 4553ؿتهٚد يف احلٛ وافٌٌض، رؿؿ )افسمذي: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب مٚ جٚء يف آوأخرجف 

 ش.وافهحٔح ظـ ظع مقؿقف ؿقفف»، مرؾقظٚ، وؿٚل: مـ حدكيٞ أيب هركيرة 

(، وابـ ظًٚـر يف تٚركيخ دمنؼ 2/221اختِػ يف ؿٚئِٓام6 ؾًٌْٓام افَٚل يف إمٚل )( 4)

ٓام وًٌٕ ( إػ هدبٜ بـ اخلؼم افًذري.2/23(، وافٌكي يف احلامشٜ افٌككيٜ )34/434)

وًٌٕٓام ادٚوردي  .( إػ ظع بـ أيب ضٚفٛ 4/42افراؾًل يف افتدوكيـ يف أخٌٚر ؿزوكيـ )

وًٌٕٓام أبق افىٔٛ افقصٚء يف ادقصك  ( إػ أيب إشقد افدؤل.433يف أدب افدٕٔٚ وافدكيـ )ص: 

 ( فَِّْع افُْدي.44)ص: 



 )مثار وضوابط(احلب يف اهلل   (6)
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ًٌٚ ، ٛ  ـ حُت مَ  ظتَٚب  رْ ُثِ ٓ تُ : افرابعُ  افوٚبطُ  ٌْٝ صٚح  رْ ُثِ ٓ تُ ؾ٘ذا صَٚح

ٛ  مَع أخَٔؽ ؾالنٍ  أوف، ظتٚبَ   ح
ِٜ الؿ ًَ ٝ ف ًْ ْؾ فُف مثاًل: ف، ظتٚبَ  رْ ُثِ ال تُ ، ؾأش  َُ ؾال ت

َٝ أَ أو ، مل ُتِزْنت ورْ شٚؾَ  ًٜ  ؿّ  وأـذا،  َؽ بَقفِ  َهدُ مٚذا تَ أو ْل، ظُ دْ تَ  ملو وفّٔ

 ـذا. َؽ بًٍِِ 

هَ : مَ َقفقنَ كيَ  ُٜ ؾٚفًٚم   هَ  ـ َتَؼ  ر  َُ ؿد ، وافًتَٚب  ُثرُ ـ كيُ قن مَ ٌ  ٓ ُيِ  ٚفُْٚس ؾ، َت

ٚ أ شَصحٔح ُمًِؿٍ »يف  جٚءَ  ًً  ْغَ ِش  تًعَ  ط ِاهلل ٝ رشقَل مْ : خدَ ؿَٚل  ن  إٔ

ٍٜ ويف رِ - َِ مٚ أَ  -ْغَ ِش  َؼ : ظَ واكي ـَ ِْ ًَ : ملَ ؾَ ل ؿط   ف ؿَٚل ُّ ظ ـَ ٝ   ظع   ذا، وٓ ظَٚب ذا و

ٚ ؿط  صٔئً 
(1)

. 

ُٜ  وؿَٚل  ـُ  ظع   افراصدُ  اخلٍِٔ ٍٛ  ب  ، ؾ٘ن  افًتَٚب  رِ ُثِ : ٓ تُ  أيب ضٚف

َٜ  قرُث كيُ  افًتَٚب   ف مِ ، وـثرتُ وافٌٌوٚءَ ، افؤٌْ
ِ
إدِب  ـ شقء

(2)
. 

ـَ  ُثرُ ذي كيُ إػ اف   رْ وإيُ  ٕ ؽ افًتِٚب  م ا، وحٔدً  ًُٔش كيَ بؾ ، ٚفف صٚحًٌ  ٓ جتدُ  ؾ٘

 :ُل إو   ـام ؿَٚل 

ذذؾِّ اُُمذذقِر ُمًٚتًِبذذٚ ـُ َٝ ر  ْْذذ ـُ  إِ ا 
 

ِْذذَؼ افَّذذذي أل ُتًٚتُِبذذفْ   َؽ َعْ َت ََ  َصذذدي
 

ًِْش واِحذًدا َأْو ِصذْؾ َأخذٚرَ  ذفُ  َؾ َّٕ  َؾِ٘
 

ًة وُ ُِٕٚبذذذفْ   ٍٛ َمذذذرَّ ْٕذذذ ُمَذذذِٚرُ  َ 
(3) 

 

ِت وافًثَراِت، وؿد وَصَػ َفْٚ رشقُل اهلل  ٓ ـِ افز ُٞ َظ  ِؾٚف ذي كُيُثُر افًتَٚب كَيٌح

ـَ  هذا افهَْػ  ط ُؿ »: ، ؾََٚل افْٚسِ  م ـُ َذاَة ِر َظْغِ َأِخِٔف َوَيَْْسك افُيْبِكُ َأَحُد ََ

                                                           

 (.2425خَِٚ، رؿؿ ) أحًـ افْٚس طمًِؿ: ـتٚب افٍوٚئؾ، بٚب ـٚن رشقل اهلل أخرجف ( 4)

 (.442أخرجف ابـ حٌٚن يف رووٜ افًَالء )ص: ( 2)

 ( بؼح افىٚهر بـ ظٚصقر.4/422فٌنٚر بـ برد، إير: دكيقإف )افٌٔتٚن ( 4)
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ِس الِ  ٍْ َٕ «فِ ْذَع ِر َظْغِ 
(1)

.  ُٞ ـِ ؾٓق كَيٌح ِٜ افز   ظ ـِ ٌرةً ٝ َص ـَٕٚ ك فق حت   ف ٖ اخلىَ  ، وظ

ٌَ  ًٔٚمتْٚه ك فق ـٚنَ حت   ًَ ، وكيَ رِ يف افه ًِ  يف ظغِ  ك اجلذعَ ْ  ف.ٍٕ

ٕ  ٚ، ؾٖخِزْ صٚدؿً  ِيف اهلل ٝ أخٚكَ ٌْ حٌَ إذا أَ : ٚمُس ا  وٚبطُ اف  ْٛ ف، اذهَ ٌ  ؽ حُت ه أ

ٌ   أُ : إنِّ ففُ  ْؾ ، وؿُ إفٔفِ  ِٜ إُ  6 بَٚءُ هذا الخٌٚرِ  ثّرةَ  ؾ٘ن   6ِؽ يف اهللح  .ادقدةِ  ، ودوامُ فٍ

ْد جَٚء يف ََ ِٞ ، مِ شُمًَْد المِٚم أحدَ » ؾ  هلِلأن  رشقَل ا  يب ذر  أَ  ـ حدكي

ُف ُُيِبيُف »: ؿَٚل  ط َّٕ ُه َأ ُْٔخِزْ ِْ تِِف ِر َمِْْزفِِف، َؾ
ْٖ
َٔ ِْ ْؿ َصِٚحَبُف، َؾ ـُ َّٛ َأَحُد «هلِلإَِ ا َأَح

(2)
. 

ِٞ وجَٚءِت افثّرُة  ُٞ ؿَٚل رشقُل ا 6أخرِ  يف احلدكي َّٛ »: ط هلِلحٔ إَِ ا َأَح

ْؿ َأَخُٚه ِر ا ـُ ََك ِر هلِلَأَحُد ُف َأْب َّٕ ُف، َؾِ٘ ّْ
ِِ ًْ ُٔ ِْ ةِ اُُ ، َؾ ُٝ ِر ادََقدَّ ، َوَأْ َب

ِٜ ٍَ «ْف
(3)

. 

ـِ  ٓ كيْىُؼ  ط افرشقُل و ٛ  ى، اهلقَ  ظ ٕ   ؾٖخِزْ َمـ حُت ٌَْؼ هلِلٌ ف يف اؽ حُت أ ، َت

، وتدُ  ُٜ  .ادقدةُ  مِ إفٍ

ٌٜ َذ  وقابطُ  ، وهَل مخٌس  وقابطُ  هذهِ  بٚ  َؼ ، وٕىَ بٚ افقحُل  ، جٚءَ ظٔ

ٓ   ـ  ِقمَ ٓٚ ؾال كيَ ٌَ ْ  ـ جَت ، ومَ دَ هٚ رَص ذَ ـ أَخ ، مَ ط افُركيؿُ  افرشقُل  َٕ إ   ًَ  .فٍ

  

                                                           

(، 1324(، وابـ حٌٚن يف صحٔحف رؿؿ )242، رؿؿ 4/32أخرجف ابـ ادٌٚرك يف افزهد )( 4)

 .كيرة (، مـ حدكيٞ أيب هر2443وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )
 ، مقؿقؾٚ.(، ظـ أيب هركيرة 152وأخرجف افٌخٚري يف إدب ادٍرد رؿؿ )

 (.1/411أحد )أخرجف ( 2)

 (، ظـ مٚهد مرشال.25ابـ أيب افدٕٔٚ يف الخقان رؿؿ )أخرجف ( 4)
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 (7) 

 أحلاُم الهِّيِة

     

 

ِٜ يف ِدكيِْْٚ صٌٖن َظئ ـُ فِِّْٔ ِ ُؼ إحُُٚم، ومُتُٔز افىٚظُٚت، ؿَٚل اب ٌؿ، ؾٌِٓٚ تتً

ِِّٔؿ  ُٜ ؾَٓل رأُس إمِر وَظّقُده، »: شإِظالم ادُقؿًِّغ»يف ـتٚبِف  افَ ٚ افِّْٔ ؾٖم 

ف، وافًُّؾ  َُ ٚ روُح افًِّؾ، وؿٚئُده، وشٚئ ُِف اف ذي ظِِٔف كُيٌَْك، ؾّ٘ن  وأشُٚشف، وأص

ْٔٓٚ، كي َِ ُٛ افتقؾُٔؼ، تٚبٌع هَلٚ كُيٌَْك ظ َِ ًِٚدهٚ، وِبٚ كُيًتج ٍَ هح  بِهحتِٓٚ، وكَيًٍُد ب

ٕٔٚ وأخرةِ  ٌِٓٚ تتٍٚوُت افدَرجُٚت يف افد  ًَ شوبًَدِمٓٚ َيهُؾ اخِلذُٓن، وبح
(1)

. 

ُِّٔز افًٌٚداِت بًِوٓٚ َظـ بًٍض،  تل مُت ُٜ هَل افَهُد، وافًزُم، وهَل اف  وافِّْٔ

تل مُتُٔز ادَهقَد بٚفًٌٚدوهَل ا ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿: ؿَٚل اهلُل ِة6 ف 

 .[1]افٌْٜٔ:  ﴾ڱ   ں  ں  ڻ

ٓ  بًٍّؾ، وٓ وؿَٚل ُشٍُٔٚن  : ـَٚن افٍَُٓٚء كَيَقفقَن: ٓ كَيًتَُٔؿ ؿقٌل إ

ِٜ  كَيًتَٔؿُ  ْ  ً  فِ
ٍٜ قاؾَ ُّ ٓ  ب ٌٜ إ ، وٓ كيًتَُٔؿ ؿقٌل وظٌّؾ ؤٕ

ٍٜ ٓ  بِْٔ ؿقٌل وظٌّؾ إ
(2)

. 

ـُ حٔٚنَ  ُٚت، ؾ٘ن  افرجَؾ كَيٌُِغ ال: مِ  وؿَٚل جًٍُر ب ُك هذه إظامِل افِّْٔ

ِِف َّ ٔ تِف مٚ ٓ كَيٌُِغ بً بْ
(3)

. 
                                                           

 (.1/412إظالم ادقؿًغ )( 4)

 (.3/42(، وأبق ًٕٔؿ يف حِٜٔ إوفٔٚء )452أخرجف ابـ بىٜ يف البٕٜٚ رؿؿ )( 2)

 (.445، رؿؿ 4/24أخرجف ابـ ادٌٚرك يف افزهد )( 4)
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ٌُْٚن   ٌٝ اف  أبُِغ ِمـ ظِِّفوـذا ؿَٚل ثٚب
ِ
ُٜ ادرء ، حْٔاَم ؿَٚل: ٕٔ

(1)
. 

 ِٜ ، وهَل إصالُح افْٔ ِٜ وافًٚؿُؾ هَق اف ذي كَيًتٍُٔد ِمـ هذِه افًٌٚدِة افًئّ

 اخلَر يف ـؾِّ أحقافِف.وافنكيرِة، وَأْن كَيْقَي 

ِٞ إٔسٍ  ْد جَٚء ظَْد افٌخٚريِّ يف حدكي ََ وهق ظٚئٌد -ؿَٚل  طأن  افٌْل    ؾ

 ِٜ ِٜ َأْؿَقاًمٚٚدَ إِنَّ بِ »: -ِمـ ؽزوِة َتٌقَك، حْٔاَم اؿَسَب ِمـ ُبٔقتِٚت اددكيْ أي: مل كَيذَهٌقا  «ِديَْ

وقا فل ْٚ، ومل كَيتًر  ًَ ْٚ يف افٌزِو، ومل كَيًروا م ًَ ْوْٚ فُف يف ؽزوٍة م َمٚ »مِر اف ذي َتًر 

ؿْ  ُُ ًَ ُٕقا َم ٚ ـَ ُلْؿ َواِدًيٚ، إأِلَّ  ًْ ُتْؿ َمِسًرا، َوأَل َؿَى إأِلَّ »بزكيٚدِة: ش َصحٔح ُمًِؿٍ »ويف  ،«ِهْ

ْؿ ِر  ـُ ق ـُ «ْجرِ اَُ َرَْشَ
(2)

ـَ مَع افٌْلِّ  ُٜ اف ذكي وُهؿ  ِ: كيٚ رشقَل اهللط. ؿَٚل افهحٚب

! ؿَٚل:  ِٜ ُؿ ٚدَ ُهْؿ بِ وَ »بٚددكيْ ُٓ ، َحَبَس
ِٜ
ْذرُ افِديَْ ًُ»

(3)
. 

ُِٓؿ مَثُؾ اف ذي أخَزَ ظُْف افٌْل   ًٜ يف ؾًِِؾ اخلِر، مَث َٕٝ ٕقاكيُٚهؿ صٚدؿ ْد ـٚ ََ ؾ

ُف اهللُ »، ؿَٚل: شَصحٔح ُمًِؿٍ »ـام جَٚء يف  ط ٌَ َِّ َٚدَة بِِهْدٍق، َب َٓ ََٖل اهللَ افنَّ ـْ َش َم

َداِء، َوإِنْ  َٓ «َمَٚت َظَذ ؾَِراِصفِ  َمَِْٚزَل افني
(4)

. 

ـِ اشتٍَٚد ِمـ َهذا إمِر افًئِؿ، َأْن  ، وافًٚؿُؾ افراصُد َم ِٜ ًِزُة بذِه افِّْٔ ؾٚف

                                                           

(، ظـ ثٚبٝ 12(. وأخرجف أبق افنٔخ يف إمثٚل رؿؿ )2/422أخرجف أبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ )( 4)

 افٌْٚن بالؽٚ، مرؾقظٚ.

، (4544مًِؿ: ـتٚب المٚرة، بٚب ثقاب مـ حًٌف ظـ افٌزو مرض أو ظذر، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .ظٌد اهلل  مـ حدكيٞ جٚبر بـ
 .، مـ حدكيٞ إٔس (1124افٌخٚري: ـتٚب ادٌٚزي، رؿؿ )أخرجف ( 4)
(، 4525مًِؿ: ـتٚب المٚرة، بٚب اشتحٌٚب ضِٛ افنٓٚدة يف شٌٔؾ اهلل تًٚػ، رؿؿ )أخرجف ( 1)

 .مـ حدكيٞ شٓؾ بـ حْٔػ 
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ْد جَٚء يف  ََ َٜ ِٕٔتِف ٕحَق اخلِر وافهالِح، ؾ ـِ مَٚجفْ »يًَؾ بقصِ ِٞ  شُشْـ اب ِمـ حدكي

 
ِ
رداء ـْ َأَتك ؾِ »ؿَٚل:  ط هلِل، أن  رشقَل اَأيب افد  قَق َم َُ َراَصُف، َوُهَق َيِْْقي َأْن َي

ـْ  ِْٔف ِم َِ ًٜ َظ ْقُمُف َصَدَؿ َٕ َٚن  ـَ ََٕقى، َو َٛ َفُف َمٚ 
لِ ـُ ُُْْٔف،  َبْلُف َظ َِ ٌَ ِْٔؾ، َؾ َِّ ـَ اف َُٔهعِّ ِم َؾ

فِ  «َربِّ
(1)

. 

ََٕقى، وهَق ٕٚئٌؿ ؿركيُر افًِغ ظذ ؾِراِصف، إن   ِِف أجُر مٚ  َّ  ظ
ِٜ ُٛ فُف يف صحٍٔ كُيُت

 َٜ ُِف. افِّْٔ ٚ  كَيٌُِغ بِف ظّ  تٌُِغ بٚفرجِؾ أـثَر مِم

ـُ المِٚم أحَد  هلِلؿَٚل ظٌُد ا ِٝ َأْوِصْل اب ِٜ ظٚمِلٍ –: كيٚ أب وفَؽ بقصٔ

ٔ ُتف ٓبِْف ـَٔػ كَيْهُح ففُ ـٚلمِٚم أحَد  ِْٕق ؿَٚل  -، ووص : كيٚ ُبْل، ا

ََٕقكْيٝ اخلرَ  ٕ ؽ ٓ َتزاُل بخٍر مٚ  اخلَر، ؾ٘
(2)

ٔ تِؽ أن تًٍَؾ اخلَر6 . أي: اج
ْؾ يف ِٕ ًَ

َق ظذ ِمًٍُغ، أو أن حَتٍَظ  ٟ  هذا افًَٚم، أو أن َتتهد  َ افوَحك، أو أن حَت أن ُتهعِّ

ـَ افَرلِن، َهذِه ُِٕٔتؽ.  صًٔئٚ ِم

ـِ اجلَقزيِّ  ْٔد اخلٚضرِ »يف ـتٚبِف  وٓب ِٜ اجلامِل  شَص ـالٌم يف ؽٚكي

ـْ أصَِح َه واِلحُِٚم، ؿَٚل  َّ ِٝ افَِقُب ٌِ كيرَتف، ؾَٚح ظٌُر ؾوِِف، وظَ : ؾ ََ

ٕ ف مٚ كَيٍُْع مَع ؾًِٚدهٚ صالٌح طٚهرٌ  بَِْؼ ِضٌِٔف، ؾٚهللَ اهللَ يف افنائِر، ؾ٘
(3)

. 

ًٜ وـثرًة، ُأوِجُزهٚ ر  الٍث: ِٜ أحًُٚمٚ ظئّ  وـام شَبَؼ ؾ٘نَّ فِِّْٔ

ُل:  ِٛ ادراَد ااُوَّ ََٕقكْيٝ، وإن مل ُتِه ْٖت يف فَؽ ثقاُب مٚ  دىِقَب، أو َأخَى
                                                           

(، وابـ 4343)افًْٚئل: ـتٚب ؿٔٚم افِٔؾ، بٚب مـ أتك ؾراصف وهق كيْقي افَٔٚم، رؿؿ أخرجف ( 4)

 (.4411مٚجف: ـتٚب إؿٚمٜ افهالة، بٚب مٚ جٚء ؾّٔـ ٕٚم ظـ حزبف مـ افِٔؾ، رؿؿ )

 (.4/421(، وأداب افؼظٜٔ ٓبـ مٍِح )231مْٚؿٛ المٚم أحد ٓبـ اجلقزي )ص: ( 2)

 (.222صٔد اخلٚضر )ص: ( 4)
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ْد جَٚء يف  ََ ِِؽ، ؾ َّ ِٞ َأيب ُهركيرَة  شَصحٔح ُمًِؿٍ »ظ  هلِلأن  رشقَل ا ِمـ حدكي

ٍٜ  :َؿَٚل َرُجٌؾ »ؿَٚل:  ط َٔ
ٚ ِر َيِد َزإِ َٓ ًَ ، َؾَخَرَج بَِهَدَؿلِِف َؾَقَو

ٍٜ َٜ بَِهَدَؿ َِ ْٔ َِّ َـّ اف َؿ ََتَهدَّ َُ» 

ٌٜ وٓ ؽرُ ؾ ٔ ْز فف هذه زإٔ ِ ٔؾ هِٚؿ كَيتّ ٕ ف خَرج بٚف ُِف ٕ َّ ، وهق َحركيٌص ظذ أن كَيُقَن ظ

. ٍٜ ، واختَٚر افَِٔؾ، ووَع صَدَؿتَف ؾ٘ذا هَل يف كيِد زإٔ
ِ
ـِ افركيٚء ، َبًٌٔد َظ

ِ
 يف اخلٍٚء

ُ قنَ » َْٖصَبُحقا َيَلَحدَّ ٍٜ : َؾ َٔ
َٜ َظَذ َزإِ َِ ْٔ َِّ َق اف ؿَّ »، وهَق ٓ كَيدِري «ُتُهدِّ ُٓ َؿَٚل: افِ

ُد احلَ َفَؽ  ّْ،  ٍٜ َٔ
ٍٜ  !َظَذ َزإِ َـّ بَِهَدَؿ َؿ ََتَهدَّ ٚ »ؾِام  جَٚء افُِٔؾ  «َُ َٓ ًَ َخَرَج بَِهَدَؿلِِف َؾَقَو

َق  ُ قَن: ُتُهدِّ َْٖصَبُحقا َيَلَحدَّ ، َؾ َٜ ِر َيِد َؽِْلٍّ َِ ْٔ َِّ َِّ  .َظَذ َؽِْلٍّ اف ؿَّ َفَؽ َؿَٚل: اف ُد احلَ ُٓ ّْ، 

َـّ بَِه  !َظَذ َؽِْلٍّ  َؿ ََتَهدَّ َْٖصَبُحقا َُ ٚ ِر َيِد َشِٚرٍق، َؾ َٓ ًَ ، َؾَخَرَج بَِهَدَؿلِِف َؾَقَو
ٍٜ َدَؿ

َق  ُ قَن: ُتُهدِّ َٜ َيَلَحدَّ َِّ  .َظَذ َشِٚرٍق افِِٔ َٚل: اف ََ ؿَّ َفَؽ َؾ ، احلَ ُٓ ، َوَظَذ َؽِْلٍّ
ٍٜ
َٔ
ُد َظَذ َزإِ ّْ

ُِٖتَ  .َوَظَذ َشِٚرٍق  ٚ» َأْي: يف ادْٚمِ  «َؾ َٔؾ َفُف: َأمَّ
َِ ْٝ  َؾ َِ ْد ُؿبِ ََ هذا هَق  «َصَدَؿُلَؽ َؾ

َٚهٚ،»افنٚهُد  َٕ ـْ ِز ٚ َظ ػي ِِبَ
ًِ ٚ َتْسَل َٓ َِّ ًَ َِ ُٜ َؾ َٔ

إِ ٚ افزَّ ٚ  َأمَّ ِْلي افَوَأمَّ َِّ ؾَ  ٌَ ًَ َّٚ  فَِ ُؼ َِم
ٍِ
ُْْٔ َلِزُ َؾ ًْ َي

ِٚرُق أمٚ َأْظَىُٚه اهللُ، وَ  َِّ ؾ افسَّ ًَ َؿلِفِ  فَِ ـْ َهِ ٚ َظ ػي ِِبَ
ًِ «َيْسَل

(1)
. 

ْد ثٚح: اف ََ ، ؾ ٍٜ َؽ ِمـ ِٕٔ ًَ دِر مٚ م ََ ُٜ وافًداُد وافتقؾُٔؼ واحلٍُظ، ب فَؽ الظٕٚ

ـُ ظٌٍٚس  ُظ افرجُؾ ظذ ؿدِر ٕٔتِفؿَٚل اب ٍَ ٕ ام ُي : إ
(2)

. 

ـُ ظٌِد ا ـِ ُظَّر  هلِلوهذا شٚملُ ب ـِ ظٌِد افًزكيِز ب ُٛ ـتًٚبٚ إػ ُظَّر ب ، كَيُت

 ، َِِْؿ كيٚ ُظُّر أن  ظقنَ وؾِٔف ْٝ ُِٕٔتف تؿ   هلِلا : اظ ـ خَِه َّ دِر ِٕٔتِف، ؾ ََ فًٌِِد ب

                                                           

(، ومًِؿ: 4124، رؿؿ )أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افزـٚة، بٚب إذا تهدق ظذ ؽْل وهق ٓ كيًِؿ( 4)

 (.4222ـتٚب افزـٚة، بٚب ثٌقت أجر ادتهدق وإن وؿًٝ افهدؿٜ يف كيد ؽر أهِٓٚ، رؿؿ )

 (.3إذـٚر فِْقوي )ص: ( 2)
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َهٝ ُٕٔتف ََٕص ظُْف ِمـ ظقِن ا هلِلظقُن ا ََ دِر ذفَؽ  هلِلفُف، وَمـ ٕ ََ ب
(1)

. 

:  وؿَٚل اهلُل 
ِ
 ﴾ڈ   ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک ﴿يف ُشقرِة افًْٚء

َٜ ادُتخِٚصِّغ ي[41]افًْٚء:  ِغ ؤٕ َّ َُ َٜ احل ْٝ هذه ِٕٔ َٕ  ُهُؾ هلام افتقؾُٔؼ.. أي: إذا ـٚ

ٌُخٚريِّ »وجَٚء يف  ِٞ َأيب ُهركيرَة  شَصحٔح اف  هلِلأن  رشقَل ا ِمـ حدكي

ـْ َأَخَذ َأْمَقاَل افَّْٚسِ »ؿَٚل:  ط ـْ »أي: أَخَذ َدكيًْٚ  «َم ُيِريُد َأَداَءَهٚ َأدَّى اهللُ َظُْْف، َوَم

ُف اهللُ  ٍَ َِ ٚ، َأْت َٓ «َأَخَذ ُيِريُد إِْتاَلَؾ
(2)

. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿يف ُشقرِة إٍِٕٚل:   وؿَٚل اهلُل

 ﴾پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 .[32]إٍٕٚل: 

َٕف يف ُشقرِة افٍتِح:  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[44]افٍتح:  ﴾ں  ڻ  ڻ

َٜ ٕٔتِؽ  ْف بقصِ ْط وجِّ ََ ً  هلِلؾ ِق اخلَر ؾَِؽ اف ْٕ ، وا ًٜ ِْٓٚ خٚفه ًَ داُد ، واج

ُٜ وافتقؾُٔؼ واحِلٍُظ.  والظٕٚ

 : ُٞ َٝ حت ك يف ظٚداتِؽ إذا افثٚف ََِؽ مٚ َٕقكْي ؽ، ؾ
ِْٕق اخلَر حت ك يف ظٚداتِ ا

ـَ ا ٌْٝ إجَر ؾٔٓٚ ِم ًَ ٌْتٓٚ، واحَت ًَ  .هلِلاحَت

 أيب َمًًقٍد افٌدريِّ  شإَدب اُدٍَرد»جَٚء يف ـتِٚب 
ِٞ ، ِمـ حدكي فٌِخٚريِّ

                                                           

 (.1/241(، وأبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ )4344أخرجف أحد يف افزهد رؿؿ )( 4)

 (.2443ؿ )افٌخٚري: ـتٚب يف آشتَراض، بٚب مـ أخذ أمقال افْٚس، رؿأخرجف ( 2)
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 َفُف »ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ْٝ َٕ ٚ ـَ  ،ٚ َٓ َلِسُب ًٜ َظَذ َأْهِِِف، َوُهَق َُيْ ََ ٍَ َٕ َؼ  ٍَ ْٕ ـْ َأ َم

 ًٜ «َصَدَؿ
(1)

. 

ٌَْتف  ًَ ؿ، إذا احت ِٓ ُٔؽ ظِٔ ؽ، وإٍُٕٚؿؽ ظذ أوِٓدك، وَشً
ِِ ٌَْذُفَؽ ظذ أه ؾ

 ؾَِؽ إجُر.

ـِ ُظجرةَ  شُمًَجّف»وجَٚء ظَْد افىَزانِّ يف  ِٛ ب ِٞ ـً :  ِمـ حدكي

ف، ؾّر  بِؿ صٚبي جٌِد ٕنٌٔط،  طٌْل  جَِس اف ًَ ُٜ م ـَ إكيِٚم وافهحٚب يف كيقٍم م

: كيٚ رشقَل ا ُٜ فَُٚن. ؾََٚل  هلِلفق ـَٚن هذا افْنُٚط واجلدُة يف شٌِٔؾ ا هلِلؾََٚل افهحٚب

:  طافٌْل   َٜ ٚنَ »كيهحُح ادٍٓقَم، وكُيرصُد إُم ـَ ًَك َظَذ »َهذا وأمثُٚفف  «إِْن  َخَرَج َيْس

َق ِر َشبِِٔؾ اَوفَ  ُٓ ًٚرا َؾ ٌَ ـِ هلِلِدِه ِص بَِرْي ـَ َْٔخْغِ  ـِ َص ًَك َظَذ َأَبَقْي َٚن َخَرَج َيْس ـَ ، َوإِْن 

َق ِر َشبِِٔؾ ا ُٓ َق ِر َشبِِٔؾ اهلِلَؾ ُٓ ٚ َؾ َٓ ٍي
ًِ ِسِف ُي ٍْ َٕ ًَك َظَذ  َٚن َخَرَج َيْس ـَ َٚن هلِل، َوإِْن  ـَ ، َوإِْن 

َٚخَرًة  ٍَ َْٔىٚنِ َخَرَج ِرَيًٚء َوُم َق ِر َشبِِٔؾ افنَّ ُٓ «َؾ
(2)

. 

 ِْٚٓ ًَ ، ؾٚج ُٜ ِ ف هذِه افْٔ ُد ذفَؽ ـ ِٛ إجَر يف  هلِلواف ذي ُيدِّ ًَ ، واحت

 َٝ ٍؾ ُتَدُم ظِِٔف، وإٔ َّ ُه ِبٚ، ويف ـؾِّ ظ  َتتٍق 
ٍٜ ـؾِّ خىقٍة َتُىقهٚ، ويف ـؾِّ ـِِّ

ُؼ   .افراصُد افرابُح ادقؾ 

  

                                                           

مٚ جٚء إن إظامل بٚفْٜٔ (. وأخرجف افٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب 315إدب ادٍرد رؿؿ ) (4)

(، ومًِؿ: ـتٚب افزـٚة، بٚب ؾوؾ افٍَْٜ وافهدؿٜ ظذ إؿربغ، رؿؿ 11، رؿؿ )واحلًٌٜ

(4222.) 

 (.2441(، ويف إوشط رؿؿ )242، رؿؿ 45/425افىزان يف ادًجؿ افٌُر )أخرجف ( 2)
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 (8) 

 ال َتغَضِب

     

 

ُٛ افْيَر،  ُٜ ُدَخٍٚن َتًِق ؾتحج ُٜ ٍٕٚر تتقؿ ُد يف افَِقِب، وشحٚب ُٛ ُصًِ افٌو

 ْٚ ًْ ْؿ وَؿ ـَ ! و ِٛ ِٛ افٌو ِْٚت ؾَٚتْتْٚ بًٌ ًَ ـَ إجقِر واحل ْؿ م ـَ ْؿ و َُ وُتٌىِّل افًََؾ، ؾ

ٍٜ َٕزفَ  ٍٜ وُمهٌٔ ْؿ ِمـ َبِٔ ـَ ! و ِٛ ِٛ افٌو ـَ ادقبَِِٚت وافًٔئِٚت بًٌ ِٛ يف افُثِر ِم ٝ بًٌ

 ِٜ ْؿ حٚف ـَ ! و ِٛ ِٛ افٌو ًَٝ بًٌ  ود  ُؿِى
ِٜ ْؿ َظالؿ ـَ ْؿ ِمـ رحٍؿ ُهِجَرت! و ـَ ! و ِٛ افٌو

ْؿ ِمـ حَمزوٍن  ـَ ! و ِٛ ِٛ افٌو ٝ بًٌ ََ ْؿ ٍٍٕس ُأزِه ـَ ! و ِٛ ِٛ افٌو ًَٝ بًٌ ضالٍق وَؿ

6 فذا ؿَٚل  ِٛ ِٛ افٌو ٍ أَن كَيٌَُع يف افًجقِن بًٌ ٍ ُمتٖملِّ امءُمتحنِّ َُ أوُل  :َبًُض احُل

ِٛ ُجْقٌن، ولخُره ٕدمٌ  افٌو
(1)

. 

قُد لَخَر ش: َصحٔح ُمًِؿٍ »وجَٚء يف  َُ  ،إػ افٌْلِّ َجَٚء َرُجٌؾ كَي

َٚل: كَيٚ َرُشقَل ا ََ َٚل . ، َهَذا َؿَتَؾ َأِخلهلِلَؾ ََ َلُف؟»: ط هلِلَرُشقُل ا فف َؾ ِْ ْؿ  «َأَؿَل ًَ َٕ َؿَٚل: 

تُ  ِْ َلُف؟»َؿَٚل:  .فُ َؿَت ِْ َْٔػ َؿَل ـْ َصَجَرةٍ  َؿَٚل: «ـَ َْٕخَتٌُِط ِم َٕٚ َوُهَق  ُٝ َأ ْْ َٕٝ ظٚدُة - ـُ وـٚ

ؿ ٚ فدوابِّ ًٍ َٔتًٚؿُط ورُق افنجِر ظِ ظِٚة َيٌىقَن ورَق افنجِر، ؾ ٌ ِْل،  -افر  ًَ َؾ

                                                           

(. وذـره افدمري يف حٔٚة احلٔقان افُزى 4/112ذـره ابـ اجلقزي يف ـنػ ادنُؾ )( 4)

 (، مـ وصٜٔ فَامن ٓبْف.2/12)
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ْبُتُف بِ  ٌَِْل، َؾَيَ َْٖؽَو ُتفُ ٚفَؾ ِْ َت ََ ِْٖس َظَذ َؿْرِِٕف، َؾ ٍَ(1)
. 

ل افٌَك، وكُيٌىِّل افًََؾ، ؾ ِّ ُٛ كُيً ِٛ ؾٚفٌو َتِٖ ؿراراُت الًِٕٚن افٌٚو

6 فذا ؿَٚل رشقُل ا ٍٜ ، ؽَر صٚئٌ ًٜ ِمـ  شَصحٔح ُمًِؿٍ »، ـام جَٚء يف ط هلِلُمًقج

ِٞ َأيب َبُرَة  ْؿ َأَحٌد َبْغَ اْ َْْغِ َوُهَق َؽْوَبٚنُ »: حدكي ُُ «أَل َُيْ
(2)

. ؾ٘ن  احلَُؿ 

. ٍٛ ٚ ؽَر صٚئ  كيُقُن ُمًقجًّ

ِٜ رشقفِف  هلِل ـتِٚب اوإفَٔؽ مخُس َوصٚكيٚ جَٚءْت يف ، َمـ أخَذ ِبٚ يف طوُشْ

: ِٛ ِٜ افٌو ـٍ ِمـ ظٚؿٌ َؼ وـَٚن يف َمٖم ، ُوؾِّ ِٛ  حِٚل افٌو

ُٜ اُُوػ:  َٔف، افقصٔ ، وَأمٚـَْف، ودواِظ ِٛ ْٛ مقاؿَع افٌو
دِر ضٚؿتِؽ اجتِْ ََ ب

ٌْف ابتِدا
ِٛ اجتِْ َٜ افٌو ك ظَْدك حٚف  ًء.وَأشٌَٚبف، ؾٖي  مٍُٚن وأي  حٍٚل ُيرِّ

ِن ، هلِل، ؿَٚل: كيٚ رشقَل اط: جَٚء رجٌؾ إػ افٌْلِّ شُمًَْد أحدَ »ويف  َأْخِزْ

ك ًَ ْٕ َٖ ثِْر َظَع  َؾ ُْ َٓ ُت ـ  َو
ِاَِمٍت َأِظُٔش ِبِ َُ ِٛ »َؿَٚل:  .بِ َٛ افاْجَلِْ َو ِْٔف  هََٖٚظٚدَ . ؾ«ٌَ َِ َظ

َٚل  ََ ِٛ »: ط َؾ َٛ افاْجَلِْ َو ٌَ»
(3)

. 

ـ أرادَ  َّ ، ؾ ـَ آشتَراِر  هذا هَق احلؾ   ِم
ٍٜ ، يف حٚف أن كَئًَش لِمًْٚ مىّئًّْٚ

، وأبٚ  ِٛ ، ورأَس افٌالكيٚ، ورأَس ادهٚئ
ِ
ْٛ رأَس إدواء َٔتجْ  ِْ ئِْٚن، ؾ

ِّ وآض

 . ُٛ  افْ دامِٚت، وهَق افٌو
                                                           

(، مـ حدكيٞ وائؾ بـ 4242مًِؿ: ـتٚب افًَٚمٜ، بٚب صحٜ الؿرار بٚفَتؾ، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .حجر 
أو كيٍتل وهق ؽوٌٚن، رؿؿ  افٌخٚري: ـتٚب إحُٚم، بٚب هؾ كيَض افَٚيضأخرجف ( 2)

 .(4343(، ومًِؿ: ـتٚب إؿؤٜ، بٚب ـراهٜ ؿوٚء افَٚيض وهق ؽوٌٚن، رؿؿ )3414)

(، مـ حدكيٞ ُحٔد بـ ظٌد افرحـ بـ ظقف، ظـ رجؾ مـ أصحٚب 1/124أحد )أخرجف ( 4)

 .طافٌْل 
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 : ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ْذ بٚافقصٔ ، ؾَتًق  َٛ جِٔؿ،  هلِلإذا اوُىِرْرت أن َتٌو ـَ افنٔىِٚن افر  م

ُٖ وأظتِهُؿ وَأشتًُغ بٚ هلِلُٚؿْؾ: َأظقُذ ب ـَ افنٔىِٚن افرجِٔؿ، َأْي: أجَل ِمـ َوشٚوِس  هلِلِم

ٌْٝ ِمْف، صًٌرا  ٚ ـَٚن هذا إمُر اف ذي ُأؽِو افنٔىِٚن وٕزؽٚتِف وإؽقاِئف وإوالفِف. أكيًّ

 ـَٚن أو ـًٌرا.

ْد جَٚء يف  ََ ٌُخٚريِّ »ؾ ِلِّ : شَصحٔح اف ٛ  َرُجاَلِن ِظَْْد افٌْ  ْٝ  ،طاْشَت َِ وظ

 ، ِٛ ـَ افٌو  صدكيدٍة ِم
ٍٜ َخٝ أوداُجٓام، يف حٚف ٍَ ْت وجقُهٓام، وإَت أصقاُِتام، واحر 

َٚل  ََ َٛ َظُْْف َمٚ َيُِد »: يف صِٖن أَحِدمهٚ طَؾ ٚ َ َه ، َفْق َؿََٚلَ ًٜ َّ
ِِ ـَ ُؿ  َِ َْظ َُ . وهذا مل «إِحِّ 

ِْف افٌْل   َُ ف، بًْٚء ظذ اخِلزِة وآ طكَي ًِ ٍ َٕ  
ِ
 وَشِز أحقاِل افِْٚس، َبْؾ ِمـ تَِٚء

ِ
شتَِراء

ًٚٔ ِجٔؿِ  هلِلَفْق َؿَٚل: َأُظقُ  بِٚ» :ؿَٚفف وح َْٔىِٚن افرَّ ـَ افنَّ َٛ َظُْْف َمٚ َيُِد  ،ِم «َ َه
(1)

. 

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث ُقِن، ؿَٚل رشقُل اافقصٔ  ً ُٞ ظَْد َأيب - ط هلِلظَِٔؽ بٚف واحلدكي

 َأيب َذر  
ِٞ ْؿ َوُهَق َؿٚ ٌِؿ » :-داوَد يف ُشِْْف ِمـ َحدكي ـُ َٛ َأَحُد إَِ ا َؽِو

َٛ َظُْْف  َْٔجِِْس، َؾِْ٘ن َ َه ِْ َْٔوَىِجعْ افَؾ ِْ ُٛ َوإأِلَّ َؾ َو ٌَ»
(2)

6 ٕن  افَٚئَؿ أـثُر ِحدًة 

َِٔده وبحرـتِف، بِخالِف اجلٚفِس أِو اُدوىِجِع.  وإًٍٕٚذا ب

ُٜ ٌٕل   ٺ  ٿ    ٿ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ﴿ؿَٚل َظْف َرب ف:  طهذِه َوصٔ

 .[1 -4]افْجؿ:  ﴾   ٿ

                                                           

ب افز (، ومًِؿ: ـت2441ٚافٌخٚري: ـتٚب إدب، بٚب احلذر مـ افٌوٛ، رؿؿ )أخرجف ( 4)

(، مـ حدكيٞ شِٔامن بـ 2242وافهِٜ وأداب، بٚب ؾوؾ مـ كيِّؽ ًٍٕف ظْد افٌوٛ، رؿؿ )

 .سد 
 (.1342(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب مٚ كيَٚل ظْد افٌوٛ، رؿؿ )1/412أحد )أخرجف ( 2)
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 ُٜ ُٜ افرابًِ َؿ، افقصٔ  ِ ، وٓ َتتُ َٝ ُُ ْد وَهذا : أن َتً ََ ُشُقٌن بًَده ُشُقٌت، ؾ

ْٝ »: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ُُ َْٔس ِْ ْؿ َؾ ـُ َٛ َأَحُد «َوإَِ ا َؽِو
(1)

. 

َٜ بُِِّتِغ، وكَيَقُل ـام كيَقُل بًُض افِْٚس: إن  ِ ُؿ، وٓ كَيرد  افُِّ ؾال كَيتُ

، بِؾ افَقُة  ِٜ ، رَدْدُت ظَِٔؽ ظًؼا6 ٕن  هذا فَٔس ِمًَٔٚر افَقِة وافنجٚظ ًٜ َٝ ـِّ ؿِ

، ويف هذا ادقؿِػ. ـِ ؽ يف هذا ادقضِ ًَ ُٜ أن مَتَِؽ ٍٕ  وافنجٚظ

 كيَقُل:، ويف ِدكيقاِن المِٚم افنٚؾًلِّ 

ذذذذٍُٔف َؾذذذذال ُِتِْبذذذذفُ  َىذذذذَؼ افسَّ َٕ  إِ ا 
 

ذذذُقُت   ـْ إِجَٚبلِذذذِف افسي  َؾَخذذذْرٌ ِمذذذ
 

َٝ َظْْذذذذفُ  ْجذذذذ َلذذذذُف َؾرَّ ّْ َِّ ـَ  َؾذذذذِْ٘ن 
 

ذذذذًدا َيّذذذذقُت   َّ ـَ َْٔلذذذذُف  َِّ َوإِْن َخ
(2) 

 

 : ُٜ ُٜ ا ِٚمس ، وَهْؾ ُهَْٚك افقصٔ ُٜ اشَتحِيْ أجَر َمـ ـَيَؿ ؽَٔيف، وهَق اجلْ

؟! ِٜ ـَ اجلَْ  أظيُؿ ِم

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿: ؿَٚل اهلُل 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

]لل ظّران:  ﴾ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٿ  ٿ  ٿ  

444- 441]. 

 فإلمِٚم افٌخٚريِّ  شإَدب ادٍَرد»جَٚء يف 
ِ
ؿَٚل:  ، أن  أبٚ افدرداء

. ؿَٚل:  هلِلكيٚ رشقَل ا َٜ ُِْل اجَلْ ، َوَفَؽ »ُدف ْل َظذ ظٍّؾ كُيدِخ ْٛ َو ٌْ ُٜ الَ أَل َت َّْ»
(3)

. 
                                                           

 .(، مـ حدكيٞ ابـ ظٌٚس 4/245أحد )أخرجف ( 4)
(، ورووٜ افًَالء ٓبـ 342ٝ ٓبـ أيب افدٕٔٚ رؿؿ )افهّوإير:  (.45دكيقان افنٚؾًل )ص:  (2)

 (.55(، وإمثٚل فِرامٓرمزي )ص: 412حٌٚن )ص: 

 .(، مـ حدكيٞ أيب افدرداء 2414إوشط رؿؿ ) ادًجؿ افىزان يفأخرجف ( 4)



 ال تغضب  (8)
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ٕ ف يف  ًَٔتحِيِ الًُٕٚن هذا إجَر افًئَؿ أ ِْ َُٔقُن مَع ؾ  ش
ِٜ ٔٚم َِ كيقِم اف

. ـَ ِّٔزكي  ادَُُرمغ اُدتّ

ـِ مَٚجْف يف  ْد جَٚء ظَْد اب ََ ًْٔيٚ »ؿَٚل:  ط هلِلأن  َرشقَل ا شُشْْف»ؾ َيَؿ َؽ ـَ ـْ  َم

َذهُ  ٍِ ؿٚدٌر ظذ أن كُيٍَْذ ؽَٔيف ظذ وفِده، ظذ زوِجف، ظذ جِٚره،  «َوُهَق َؿِٚدٌر َظَذ َأْن ُيْْ

، َحلَّك افاَل ِِؼ َيْقَق ا َ وِس ؤُ َدَظُٚه اهللُ َظَذ ر»ـَيَؿ ؽَٔيف  ظذ خِٚدِمف، وفُْ ف
ِٜ ََٔٚم

َِ

ُه ِر َأيِّ  َ «قِر َصٚءَ احلُ َُيَرِّ
(1)

. 

  ٔ َِْؿ وهذا تُركيٌؿ ومَت : ـَيَؿ ؽَٔيف ؾ ِٜ ٓ  َمـ أخَذ بذِه افقصٔ ٌز، ٓ كَيُْٚفف إ

 ِٜ َُٕقَن حٚـَِّغ ظذ حٚف ، ومٚ أحقَجْٚ إػ أن  ْٛ ، ٓ حَمُقمَغ إفٔٓٚ،  كَيٌَو ِٛ افٌو

ِتِِٚتٚ! ٍَ ـَ ف  .َمٖشقركي

  

                                                           

(، وابـ 1333(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب مـ ـيؿ ؽٔيٚ، رؿؿ )4/112أحد )أخرجف ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ مًٚذ بـ إٔس 1442فزهد، بٚب احلِؿ، رؿؿ )مٚجف: ـتٚب ا
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 (9) 

 احَلياُء ِمَو اإلمياِى

     

 

 ، ِٜ ِّٔئ ـَ آتِّهِٚف بٕٚخالِق افً ٌَف ِم ، كَيُّْع صِٚح
ِ
احلُٔٚء ُخُِؼ إَتَٔٚء

، ومٚ َأحقَج إُ  ٍٜ ، وهَق ؿٚظدُة إخالِق، وُمْىُِؼ ـؾِّ َؾؤِ ِٜ ٌٔح ََ َٜ وإؾًِٚل اف م

ْد َتداَظك  ََ ، ؾ ـِ  يف جِٔع صقِره، ويف جِٔع ادٔٚدكي
ِ
ِٜ احلٔٚء افٔقَم إػ تًزكيِز وِٕؼ ثَٚؾ

ِدهٚ. ْٓ ، وَوْأِدهٚ يف َم
ِٜ َٕحِر افٍؤِ ُتٓؿ ظذ  َّ

ٝ ـِِ ََ ٍَ كْيِغ وافًٍِٚد، وات   أهُؾ افز 

 إ ا َؿذذؾَّ مذذُٚء افَقْجذذِف َؿذذؾَّ َحٔذذُٚؤهُ 
 

 ؾَّ مذذُٚؤهُ َوأل َخذذْرَ ِر َوْجذذٍف إِ ا َؿذذ 
 

َّٕام ْٔذذذَؽ َؾذذذِ٘ َِ ْيذذذُف َظ ٍَ  َحٔذذذُٚؤَر ؾْٚح
 

ذذريِؿ َحٔذذُٚؤهُ   َُ ذذِؾ اف ًْ
َيذذُدلي َظذذذ ؾِ

(1) 
 

ـُ ظٍٔٚض  َؤُؾ ب ٍُ ًقُة يف ؿَٚل اف ََ : مخٌس ِمـ َظالمِٚت افنَقِة: اف

ْٕٔٚ، وضقُل إمؾِ  ِ ُع إػ افد  ، وافتى
ِ
ُٜ احلٔٚء ، وجقُد افًِغ، وِؿِ ِٛ افَِ

(2)
. 

ٞ  هذِه  ٛ اهلُل وَؿْد رت   َظذ هذا اخلِِؼ ؾوٚئُؾ وثامٌر ـثرٌة، ي

ؾ  وكَيْحُك يف ُمتًّٚتِْٚ. َِ ِ َؼ بذا اخُلِِؼ افُركيِؿ، اف ذي بَدَأ كي  افٍْقَس أن َتتخ

ؽ  ًِ ٓ  أن َتْيَر يف ٍٕ وٓ حَتتُٚج إػ ـٌِر جٍٓد فَتًتدل  ظَذ ذفَؽ، ؾام ظَِٔؽ إ

                                                           

(، ؽر مًْقب، وًٌٕف ادٚوردي يف أدب افدٕٔٚ وافدكيـ )ص: 14ذـره ادزد يف افٍٚوؾ )ص:  (4)

 ( فهٚفح بـ ظٌد افَدوس.213

 (.2/215مدارج افًٚفُغ )( 2)
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 بَدَأ ويف افدواِئِر اف تل حقَفؽ
ِ
ًِّْٔٚ واوًحٚ، أن  ُخَِؼ احلٔٚء ، شتِجُد هذا افُالَم ب

َٜ  كَيْحُك، فَٔس ـام ـَٚن، مُْذ أن جَٚءْت ُأم   َِّ ، وهَل ظَْد  اُدِٗمَْغ ُأم  ش

: طافٌْلِّ 
ِ
، ؾََٚل َظـ ُفٌِس افًْٚء

ِ
ف كيَقُل َظـ ُفٌِس افرجِٚل وُفٌِس افًْٚء ًُ ، َتًّ

ا» َٜ بًِِِٚن  كُيرصدُ  «ُيْرِخَُْٔف ِصْزً َِّ ْٝ ُأم  ش ـ  كُيرخَغ ثَِٔٚبـ صًزا، ؾََٚف افًَْٚء إػ أّن 

: إًذا َتُِْنُػ كيٚ رشقَل ا ِٜ ٍٍٔ ًَ «ُيْرِخَُْٔف ِ َراًظٚ :إًِ ا». ؿَٚل: هلِلاف
(1)

. 

؟!
ِ
َر ثُٔٚب افًْٚء ِّّ ْٚ افٔقَم؟! وإػ أيِّ حد  ُص ِْ ـَ َوَص  ؾٖكي

ـَ افهقِر6 فِذا ووَع َفْٚ  ِ ِؼ بُخِِؼ  رب ْٚ وؽُرهٚ ِم حقاؾَز وثاِمًرا فِتخ

.
ِ
 احلٔٚء

 ُٜ ؤِ ٍَ ْد جَٚء  : أن  اهللَ اُُوػ اف ََ َِف، ؾ ٛ  أه ٛ  هذا اخلَُِؼ، وُي ي

ِٞ كَيًَذ  شُشْـ َأيب داودَ »يف  َٜ  ِمـ حدكي  ٔ ـِ ُأَم إِنَّ اهللَ »ؿَٚل:  ط، أن  افٌْل  ب

  ٌٛي  ،َحِٔل  ِشلِّر
ْسَ ََٔٚء وَ احَل ُُيِ «افسَّ

(2)
.
ِ
ـَ احلٔٚء ُس م  ً  ، واف

ـِ مَٚجفْ »ويف  ـِ ظٌٍٚس  شُشْـ اب ِٞ اب ِل   ِمـ حدكي ، َؿَٚل طَأن  افٌْ 

 ِّٟ : اففِْلََص يِّ َكِ اَم اهللُ: »ًَ ُٓ َلْغِ ُُيِبي َِ َؿ، وَ احلِ إِنَّ ؾَِٔؽ َخْه «َٔٚءَ احلَ ِْ
(3)

. 

ٌ ف اهلُل   .ؾٓذا ُخٌِؼ ي

ِِّٔؿ  ـُ افَ ٛ  شاجَلقاب افُٚيف»يف ـِتٚبِف  وؿَٚل اب َٕف رحٌٔؿ ي ٕ ف ُشٌحٚ : ؾ٘

                                                           

(، وافًْٚئل: 4344ؿ )افسمذي: ـتٚب افٌِٚس، بٚب مٚ جٚء يف جر ذكيقل افًْٚء، رؿأخرجف ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ ابـ ظّر 1442ـتٚب افزكيْٜ، بٚب ذكيقل افًْٚء، رؿؿ )
(، 1242(، وأبق داود: ـتٚب احلامم، بٚب افْٓل ظـ افتًري، رؿؿ )1/221أحد )أخرجف ( 2)

 (.122وافًْٚئل: ـتٚب افًٌؾ، بٚب آشتتٚر ظْد آؽتًٚل، رؿؿ )

 (.1444ب احلِؿ، رؿؿ )أخرجف ابـ مٚجف: ـتٚب افزهد، بٚ( 4)
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، وهَق  ـَ افَقي  ٛ  ادٗم ٛ  افًِامَء، ؿقيي ي رمَٚء، ظٌِٔؿ ي ُُ ٛ  اف َحَٚء، ـركيٌؿ ُي افر 

ـِ افؤًِػ،  ـَ ادٗم ٛ  إفِٔف م ِٔلي أح ٛ  أهَؾ اجلامِل،  َح ، جٌٔؾ ي
ِ
ٛ  أهَؾ احلٔٚء ي

ٛ  أهَؾ  افِقترِ ِوتٌر ي
(1)

. 

ًٌٚ، وفَٔس   ؾٚهلُل ، واحلُٔٚء فَٔس ظٔ ٛ  احلٔل  اخلجَؾ، وٓ هَق ي

ـَ ادروءِة  ٌَف ِم ْْٔٚ إمقُر، ؾٚحلُٔٚء حَمّقٌد، واخلجُؾ اف ذي كَيُّْع صٚح َِ َتتُِط ظ

ِم َمذمقٌم.  وافتَد 

 : ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ْد جَٚء ظَْد افٌَٔٓلِّ يف افٍؤِ ََ ـَ الكيامِن، ؾ ًَٛ الكيامنِ »احلُٔٚء ِم  شُص

ـِ ُظَّر  ِٞ اب ٚ اإلِ ََٔٚء وَ احلَ إِنَّ »ؿَٚل:  ط هلِل، أن  رشقَل اِمـ حدكي َٕ ياَمَن ُؿِر

َع  ٍَ ٚ اْرَت َع َأَحُدَُهَ ٍَ ٚ، َؾَِ٘ ا اْرَت ًً «َخرُ اآلَ ِٔ
(2)

. 

ـَ  ُٕف، وظذ ؿدِر مٚ ِظَْده ِم ٕ ف ؿد ؿؾ  إكيام َِْؿ أ ؾ٘ذا رَأكْيٝ َمـ ؿؾ  َحُٔٚؤه ؾٚظ

ـَ الكيامِن.احلٔ ، ؾَٓق ِمٌَٔٚس ظذ ؿدِر مٚ ظَْده ِم
ِ
 ٚء

ـِ ُظَّر  ظْدَ وجَٚء  ِٞ اب ٌُخٚريِّ ِمـ حدكي َظَذ مر   ط ِأن  َرشقَل اهلل اف

 
ِ
ًُِظ َأَخُٚه يِف احلََٔٚء َْٕهِٚر، َوُهَق كَي ـَ إَ ، وكيَقُل فُف: أَ  -َرُجٍؾ ِم

ِ
ؿِكْ أي: كَيِقُمف ظذ احلٔٚء

، ـام كَيَقُل 
ِ
ـِ احلٔٚء ِٔل ٓ كَئًُش. أِو اف ذي  ٓؿبًُو  ظ ِٔل ٓ افٔقَم: اف ذي كَيًَتح كَيًَتْح

  َ د ف.كَيٖخُذ ح ََ 6ٌٖ ؾ ـَ احلَ َدْظُف َؾِ٘نَّ »: طَؿَٚل  وهذه افًٌٚراُت خَى «ياَمنِ اإلِ ََٔٚء ِم
(3)

. 
                                                           

 (.23اجلقاب افُٚيف )ص: ( 4)

 (.3444(، وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )1/253(، وأبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ )4/22احلٚـؿ )أخرجف ( 2)

(، ومًِؿ: ـتٚب الكيامن، 21افٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب احلٔٚء مـ الكيامن، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 (.42ٚهٚ، رؿؿ )بٚب بٔٚن ظدد صًٛ الكيامن وأؾوِٓٚ وأدٕ
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ِٞ َأيب ُهركيرَة، أن  رشقَل ا شُشْـ افًْٚئلِّ »ويف  َُٔٚء احلَ »ؿَٚل:  ط هلِلِمـ حدكي

 ٌٜ َب ًْ ـَ  ُص «ياَمنِ اإلِ ِم
(1)

. 

 : ُٜ ُٜ افثٚفث ِ  افٍؤِ ، ؾحْٔاَم كَيتخ ـٌ ٕ ف كَيتَرُب إػ ااحلُٔٚء ِدكي ، ؾ٘
ِ
 هلِلُؼ افًٌُد بٚحلٔٚء

، ؿَٚل رشقُل ا ٍٜ َُِؼ »: ط هلِلبًٌٚدٍة ظئّ ٚ، َوإِنَّ ُخ ًَ ُِ ـٍ ُخ ؾِّ ِدي ُُ
ْشاَلِق اإلِ  إِنَّ فِ

«َٔٚءُ احلَ 
(2)

 ُٔٚء.. ؾٚخلُِؼ ادُّٔز يف دكيِْْٚ هَق احل

ـِ ظٌِد افًزكيِز  ـِ ُؿرَة ظَْد ُظَّر ب َٜ ب ـُ ُمًٚوكي ٌََدؤوا وجَِس إكيُٚس ب ، ؾ

ـُ ظٌِد افًزكيِز: َبْؾ هَق  . ؾََٚل ُظُّر ب ـِ كي ـَ افدِّ ، ؾَٚفقا: احلُٔٚء ِم
ِ
رون ُخَِؼ احلٔٚء ـَ كَيتذا

ِ ف ـُ ـ كي افدِّ
(3)

. 

ٕ َْٚ واحلُٔٚء مٚدُة احلِٔٚة، َٕحتُٚجف َٕحتُٚجف يف ٍٕقِشْٚ، ويف بُ  ؾ٘ ٔقتِْٚ، وضرؿٚتِْٚ، و

 يف أظامفِْٚ، ويف َتًُٚمالتِْٚ، ويف أخِذٕٚ وَظىِٚئْٚ.

ِْٖت إأِلَّ بَِخْرٍ احلَ »: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا «َُٔٚء أَل َي
(4)

. 

ُف َخْرٌ احلَ »أكيًوٚ:  طوؿَٚل  ِي ـُ «َُٔٚء 
(5)

. 

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب الكيامن، بٚب صًٛ 5افٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب أمقر الكيامن، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 (.1222، وافًْٚئل: ـتٚب الكيامن وذائًف، بٚب ذـر صًٛ الكيامن، رؿؿ )(41الكيامن، رؿؿ )

ٚس وابـ ظٌ ٕس(، مـ حدكيٞ أ1442، 1444ابـ مٚجف: ـتٚب، بٚب، رؿؿ )أخرجف ( 2)

. 
 (.42/451(، وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى )4/421أخرجف أبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ )( 4)

(، ومًِؿ: ـتٚب الكيامن، بٚب بٔٚن 2443افٌخٚري: ـتٚب إدب، بٚب احلٔٚء، رؿؿ )أخرجف ( 1)

 . ظّران بـ حهغ(، مـ حدكيٞ 43/22ظدد صًٛ الكيامن، رؿؿ )
 (، مـ حدكيٞ ظّران بـ43/24ن ظدد صًٛ الكيامن، رؿؿ )مًِؿ: ـتٚب الكيامن، بٚب بٔٚأخرجف ( 1)

 . حهغ
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، ـام أخَز َرشقُل ا ٌٜ ْد ؿَٚل: ط هلِلواحلُٔٚء ِزكيْ ََ ٚ»، ؾ ـَ ٍء افَن َمٚ  ْحُش ِر ََشْ ٍُ

َٚن  ـَ ُف، َوأَل  َٕ فُ احلَ َؿطي إأِلَّ َصٚ َٕ ٍء َؿطي إأِلَّ َزا «َُٔٚء ِر ََشْ
(1)

. 

ـِ َمًًقٍد أن  ش ُمًَْده»وجَٚء ظَْد أحَد يف  ِٞ اب ، وؽُرمُهٚ، ِمـ حدكي مذي  وافسِّ

ُٛ اجلَٔؾ إوَل  ط ِرشقَل اهلل ِٜ -ؿَٚل وهَق ُيٚض ُٔقا »: -واخلىُٚب َفْٚ وفلُم اْشَلْح

ـَ ا ُد  هلِل: كَيٚ َرُشقَل اقا. َؿٚف«َٔٚءِ احلَ َحؼَّ  هلِلِم ّْ ِٔل َواحلَ َتْح ًْ َٕ  ٚ  ٕ ًََٕتْحٔل  -هلِلإِ مل كَيَقفقا: 

، اظِساًؾٚ ِمْٓؿ بٚفتَهرِ 
ِ
ـَ ا»َؿَٚل:  -حؼ  احلٔٚء ََٔٚء ِم َـّ اأِلْشلِْح

َْٔس َ اَر، َوَفُِ َحؼَّ  هلِلَف

 ٍَ َِٔٚء َأْن َُتْ ـْ احَل ِر ادَْقَت َوافبَِذ، َوَم ـُ ـَ َوَمٚ َحَقى، َوْفلَْذ ْأَس َوَمٚ َوَظك، َوافَبْى َظ افرَّ

ََدِ اآلَأَراَد  َؾ َ فَِؽ َؾ ًَ ـْ َؾ َّ َٔٚ، َؾ ْٕ َٜ افدي ـَ ا ِخَرَة َتَرَر ِزيَْ َٔٚ ِم َٔٚءِ  هلِلاْشلَْح «َحؼَّ احَل
(2)

. 

ٔذذذذذِِٚل  َِّ َٜ اف ذذذذذَش ظِٚؿَبذذذذذ  إِ ا َعْ ََتْ
 

 َلْحِل َؾْٚصذذذَْْع مذذذٚ َتنذذذٚءُ َوَعْ َتْسذذذ 
 

ِْٔش َخذذذْرٌ افمذذذٚ ِر  َِؾذذذال َواهلل ذذذ ًَ 
 

  َٛ ٔٚ إِ ا َ َهذذذذ ْٕ  ٔذذذذٚءُ احلَ َوأل افذذذذدي
 

 ْرُء مذذٚ اْشذذَلْحٔٚ بَِخذذْرٍ ادَذذَيًذذُٔش 
 

ذذك   ََ ِِّحذذٚءُ افَوَيْب ذذَل اف َِ ذذقُد مذذٚ َب ًُ
(3) 

 

ْد ؿَٚل ُظُّر  ََ ٌٜ يف هذا ادَِٚم، ؾ ثَُر َشَُىف، : َمـ ـثَُر ـالُمف ـوفًِِِػ ـِّ

وَمـ ـُثَر شَُىف ؿؾ  حُٔٚؤه، وَمـ ؿؾ  حُٔٚؤه ؿؾ  ورُظف، وَمـ ؿؾ  ورُظف مَٚت ؿٌُِف
(4)

. 

                                                           

(، وافسمذي: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب مٚ جٚء يف افٍحش وافتٍحش، رؿؿ 4/421أحد )أخرجف ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ إٔس 1441(، وابـ مٚجف: ـتٚب افزهد، بٚب احلٔٚء، رؿؿ )4531)
 (.2114فَٔٚمٜ، رؿؿ )(، وافسمذي: ـتٚب صٍٜ ا4/443أحد )أخرجف ( 2)

 (.1/253دكيقان أيب متٚم بؼح اخلىٔٛ افتزكيزي )( 4)

(، 2215(، وافىزان يف ادًجؿ إوشط رؿؿ )422ابـ أيب افدٕٔٚ يف احلِؿ رؿؿ )أخرجف ( 1)

 (.1212وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )



 احلياء مو اإلمياى  (9) 
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 ًِ ََِقا َٕفًْتُِٓؿ اف ـَ َأض  اف ذكي
ِ
ثقن يف ـؾِّ وَهذا إرصٌٚد ظئٌؿ هِلَٗٓء َْٚن، كَيتحد 

ثقن ٓؿ، كَئًِْٓؿ أو ٓ كَئًِْٓؿ، كَيتحد  ٓؿ أو ٓ َيه  ه ظُّر  صٍٖن َيه  د  ًُ فَٔؾ ّنٍٚر، كَي

. افٍٚروُق 
ِ
ِٜ احلٔٚء  ِمـ ِؿِ

ـُ  ـ  ؿَٚل احلً ِ َؼ بقاحدٍة ِمْٓ ـ  ؾِٔف ـَٚن ـِٚماًل، وَمـ َتً : أربٌع َمـ ـ

ُٕف، وحٌٔٚء كَيَقُده ٌٛ كَيهق ًَ ُده، وٕ ـٌ كُيرصُده، وظٌَؾ كُيًدِّ ـَٚن ِمـ صٚفِح ؿقِمف: ِدكي
(1)

. 

ٌَف إػ ـؾِّ  ِٜ  ؾٚحلُٔٚء كَيَقُد صٚح َٜ وَٕؼ هذِه اخلهِ َز ثَٚؾ ًُٕزِّ ْْٔٚ أن  َِ خٍر، ؾً

 -احلّٔدِة، وَهذا اخلُِِؼ ادحّقِد 
ِ
ْٚ، ويف أؿرِب  -ُخِِؼ احلٔٚء ًِ وْفٌََْدْأ بِف يف َإٍٔ

ْْٔٚ، شِٚئَِغ ادَقَػ  ْٚ، أن افدواِئِر إَف ََ ِِّ ِٜ إخالِق  ُي  .بزكيْ

  

                                                           

 (.2/223(، وأداب افؼظٜٔ ٓبـ مٍِح )14لداب احلًـ افٌكي ٓبـ اجلقزي )ص:  (4)
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 (10) 

 يا َأعداَء الصُّهِة َمهاّل

     

 

ِٞ رشقِل ا ٌٜ ظذ تًئِؿ أحٚدكي ِٜ ؿِٚئّ ِٜ واجَلامظ ْ  ً ، ط هلِلإن  َظَٔدَة أهِؾ اف

 وآشتِدِٓل، وأّن  
ِٜ رلَن َمهدراِن فِت ؼكيِع واحُلج َُ ٚ واف ِٚن وآظتَِٚد بّٖن   ُ ام ٓ كَيٍْ

ِٞ رشقِل اَظـ بًِوٓام َٜ ادًِِِؿ إػ مٚ صح  ِمـ َحدكي حٚجتِف ـ ط هلِل، وأن  حٚج

 ،ٚٓ َِ ٓ  َظـ ضركي َف ادًُِؿ أمَر ِدكيِْف إ ـُ أن كَيتًر  ، ؾال كُيُّ ، َبْؾ هَق أصد 
ِ
 واهلقاء

ِ
فِامء

ٓ  ِبٚ. ـُ أن كَيًتََٔؿ حُٚفف إ  وٓ كُيُّ

رِة:  ؿَٚل اهلُل  ََ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴿يف ُشقرِة افٌ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  

 .[414]افٌَرة:  ﴾ې  ې

َٞ اهلُل رشقَفف وَؿْد ب ، ؾًٌثتُف طً ِٜ ًٌَث ـ  ظذ ِظٌِٚده بذِه اف ـَ  ط، وامَت ؾوٌؾ ِم

، ـَٔػ ٓ واحلؼ   ِاهلل ٌٜ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴿كيَقُل:  وـرٌم وِمْ

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      

 ؟![421]لل ظّران:  ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ  ىئ

ِٜ افٌْ ْؿ، ـَٚن افُْٚس ؿٌَؾ َبًث ًَ ِك، وَوالِل  طلِّ ٕ يف َوالٍل ُمٌٍغ6 والِل افؼِّ

، وجَٚء هدكُيف جَٚء افتقحُٔد طإوثِٚن، وَوالِل إصِْٚم، ؾِام  جَٚءْت بًثُتف 
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ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ﴿: وافْقُر، ؿَٚل اهلُل 

ِك إػ  . َأْي: ِمـ[44]افىالق:  ﴾ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ُطِامِت افؼِّ

 ٕقِر افتقحِٔد.

ـُ أن كيَ  ٓ  ِمـ ِخالِل مٚ ًروٓ كُيُّ ـِ وافؼِع احلُِٔؿ إ كي َف ادًُِِؿ تٍٚصَٔؾ افدِّ

ِِّٔد اُدرَشَِغ   ش
ِٞ  .طصح  ِمـ أحٚدكي

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿كَيَقُل:  ـَٔػ ٓ واهلُل 

 ؟![11]افْحؾ:  ﴾ڤ   ڤ  ڦ

، [14]افٌَرة:  ﴾ڱ  ڱ﴿يف صِٖن افهالِة:  وَؿْد ؿَٚل اهللُ 

، ومَتك ط هلِلؾجَٚء رشقُل ا ُٕهعِّ ْٚ ِمـ ِخالِل مٚ صح  ِمـ َحدكيثِف ـَٔػ  َّ  ِ ، وظ

ََٕقُل يف ؿِٔٚمْٚ، ويف ُؿًقِدٕٚ، ويف ُشجقِدٕٚ وُرـقِظْٚ. ، ومٚذا   ُٕهعِّ

 ، ؾجٚءَ [14]افٌَرة:  ﴾ڱ   ں﴿بٚفزـِٚة، ؾََٚل:  أَمَر اهللُ َؿد و

ل. ،ط ِرشقُل اهلل ّـِ ُٕز ل، ومَتك  ّـِ ُٕز ْٚ ـَٔػ  َّ  ِ  وظ

 ِ، ؾجَٚء رشقُل اهلل[452]افٌَرة:  ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿: وؿَٚل اهلُل 

َٕىقُف، وِمـ  ط ْؿ  ـَ ، ومٚذا َٕقُل يف ضقاؾِْٚ، و  ٟ َٕح ، ومَتك   ٟ َٕح ْٚ ـَٔػ  َّ  ِ وظ

ل. ِٓ ْت َٕ ٌٍَؾ  ٌَٕتِدُئ يف افًًِل، وظَْد أيِّ ج  أيِّ جٌٍؾ 

َِٓٚ اهلُل  ذا أَج َُ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴿ؾََٚل:  وه

 .[11]افْحؾ:  ﴾ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

ِٜ َٕمِر ا ٓ  بٚٓشتجٚب ًٜ إ ًٜ َشِّٔ ًِِؿ أن َئٚ حًٔٚة ضٌٔ ُّ ـُ فِ ، وأمِر هلِلوٓ كُيُّ

دْ طَرشقفِف  ََ ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿يف ُشقرِة إٍِٕٚل:  ؿَٚل اهلُل  ، ؾ
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ام كُيهُِِح ـ. أي: فِ [21]إٍٕٚل:  ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

َُٕؿ، وتَ   ًتَُٔؿ بِف حُٔٚتُؿ.صٖ

ْد أمَر َرشقُل ا ََ ، بٚٓجتِٓٚد يف َتٌِِٔغ َهدكِيف وِرشٚفتِف ومٚ صح  ِمـ ط هلِلوف

ٌُخٚريِّ »َحدكيثِف، ؾََٚل ـام جَٚء يف  ِٞ ظٌِد ا شَصحٔح اف ـِ َظٍّرو هلِلِمـ َحدكي  ب

:  « ًٜ قا َظِّْل َوَفْق آَي ٌُ ِِّ «َب
(1)

. 

ِٞ  شُشْـ َأيب داودَ »وجَٚء يف  ٍٝ  ِمـ َحدكي ـِ ثٚب  هلِل، أن  َرشقَل ا زكيِد ب

ٍف إَِػ »ؿَٚل:  ط َْ ُف، َؾُربَّ َحِٚمِؾ ؾِ ٌَ ِِّ َيُف َحلَّك ُيَب
ٍِ َع ِمَّْٚ َحِديًثٚ، َؾَح

ِّ َ اهلُل اْمَرًأ َش َُٕضَّ

ٔفٍ  َِ ٍَ َْٔس بِ ٍف َف َْ
ُف ِمُْْف، َوُربَّ َحِٚمِؾ ؾِ ََ ـْ ُهَق َأْؾ «َم

(2)
. 

ِٜ َترُج  ْٔ ٍَ ِٜ واف ْٔ ٍَ َٞ رشقِل اوبَغ اف ٌٜ مقتقرٌة، تُرد  حدكي ٌَُؾ ط هلِلٕٚبِت ، وٓ َتَ

رلِن. َُ ٓ  إػ اف َٕحتُُؿ إ ـُ ٓ   بِف، وكَيَقفقَن: بَْْٔٚ وبَُْٔؿ افَرلُن، ٕح

ٌِٚع هلِلؾََْقُل هَلؿ: ُشٌحَٚن ا ! َفْق أَخْذتؿ بٚفَرلِن، فقَجْدتؿ ؾِٔف مٚ كَيُٖمُرـؿ بٚتِّ

، وإخِذ بام وَرَد َظـ صٚ ِٜ ْ  ً ِٜ اف ْ  ً ِٛ اف  .طح

ُٝ »: ط هلِلوؿَٚل رشقُل ا فُ افَأأَل إِحِّ ُأوتِٔ ًَ ُف َم َِ َأأَل ُيقِصُؽ َرُجٌؾ  ،َُِلَٚب، َوِمْث

ُٚن  ًَ َُقُل ُملٌَُِّ  َصْب لِِف َي َُ َذا  :َظَذ َأِري ْؿ ِِبَ ُُ ْٔ َِ ـْ َحاَلٍل افَظ ْرآِن َؾاَم َوَجْدُتْؿ ؾِِٔف ِم َُ

ِيقُه، َوَمٚ َوَجْدُتْؿ ؾِ  َِٖح ُمقهُ َؾ ـْ َحَراٍق َؾَحرِّ «ِٔف ِم
(3)

. 

                                                           

 .(4124افٌخٚري: ـتٚب أحٚدكيٞ إٌٕٔٚء، بٚب مٚ ذـر ظـ بْل إهائٔؾ، رؿؿ )أخرجف ( 4)

(، 4222(، وأبق داود: ـتٚب افًِؿ، بٚب ؾوؾ ٕؼ افًِؿ، رؿؿ )1/444أخرجف أحد )( 2)

(، وابـ مٚجف: 2212وافسمذي: ـتٚب افًِؿ، بٚب مٚ جٚء يف احلٞ ظذ تٌِٔغ افًامع، رؿؿ )

 (.242، بٚب مـ بِغ ظِام، رؿؿ )مَدمٜ افًْـ

(، مـ 1221(، وأبق داود: ـتٚب افًْٜ، بٚب يف فزوم افًْٜ، رؿؿ )1/444أخرجف أحد )( 4)

 .ادَدام بـ مًدي ـرب حدكيٞ 
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ـِ مَٚجْف:  ِٜ اب َق َرُشقُل ا»وزاَد يف رواكي َق اهللُ  ملسو هيلع هللا ىلص هلِلَأأَل َوإِنَّ َمٚ َحرَّ «ِمْثُؾ َمٚ َحرَّ
(1)

. 

ـْ َبِْل َأَشدٍ امرأًة  أن   شَصحٔح افٌخٚريِّ »وجَٚء يف  ُٚل هَلَٚ ،ِم ََ قَب  :كُي َُ ًْ ، ُأم  كَي

ـِ مًً هلِلجَٚءْت إػ ظٌِد ا ـُ  قدٍ ب ٕ ؽ َتًِ ْل أ ٌَ َِ ـَ مًًقٍد، َب : كيٚ اب ْٝ ، ؾََٚف

َهِٚت افِْٚمهِٚت  ِّّ َِِّجِٚت  ،افَقاِصاَمِت ، وَوادَُتَْ ٍَ ـَ فَؽ َهذا؟َوادَُت ـُ  ، ِمـ أكي ؿَٚل اب

ـَ َرُشقُل امًًقٍد:  ًَ ـْ َف ـُ َم ًَ ـَِتِٚب اط هلِلَوَمٚ ِل َأْف ـْ ُهَق يِف  ْٝ هذِه  ؟!هلِل، َوَم ؿَٚف

ِ ْقَحْغِ  هلِلـتَٚب اَؿَرْأُت  : إنِّ ادرأةُ  قُل  َمٚ َبْغَ اف َُ ـْ َؿَرْأتِِٔف  .َمٚ َوَجْدُت ؾِِٔف َمٚ َت َؿَٚل: َفِئ

ْد َوَجْدتِِٔف، َأَمٚ َؿَرْأِت ؾَ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ   ﴿: هلِليف ـتِٚب ا ََ

: َبَذ   ؟[3]احلؼ:  ﴾ہ ْٝ ُف َؿْد َّنَك .َؿَٚف  ٕ َؿَٚل: َؾِ٘
(2)

. 

 َُ  افٌْلِّ ه
ِٜ ذا َٕيروا إػ ُشْ َُ ، اف ذي أَمَر اهلُل طذا َٕيروا إػ افَرلِن، وه

  يف ـتٚبِف بٕٚخِذ ِبٚ، ؾََٚل  :ٱ  ٻ          ﴿يف شقرِة إحزاِب

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

 .[42]إحزاب:  ﴾ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ

چچ  چ  ڇ  ڇ    ڃ   ڃ  ڃ  چ﴿: وؿَٚل 

 .[52]ادٚئدة:  ﴾ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿: وؿَٚل 

 .[11]افْقر:  ﴾ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ

                                                           

(، 2221، رؿؿ )طمٚ ّنل ظْف أن كيَٚل ظْد حدكيٞ افٌْل أخرجف افسمذي: ـتٚب افًِؿ، بٚب ( 4)

 (.42، رؿؿ )طحدكيٞ رشقل اهلل  تًئؿوابـ مٚجف: مَدمٜ افًْـ، بٚب 

(، 1442، رؿؿ )﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿أخرجف افٌخٚري: ـتٚب تًٍر افَرلن، بٚب ( 2)

 (.2421ومًِؿ: ـتٚب افٌِٚس وافزكيْٜ، بٚب حتركيؿ ؾًؾ افقاصِٜ وادًتقصِٜ، رؿؿ )
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َٕف أكيًوٚ يف ُشقرِة افْقرِ  ڑ  ک    ک  ک  ک   ﴿: أكيًوٚ وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[24]افْقر:  ﴾گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ

َٜ ؿِٚئاًل:  ط هلِلقُل اوصدَق رش ْؿ »حْٔاَم أرصَد إُم ُُ ُٝ ؾِٔ ـْ َأأَل إِحِّ َؿْد َتَر

ٚ: ـَِلَٚب ا َدَُهَ ًْ ِيقا َب ـْ َتِو ، َف
َْٔاْغِ «َوُشَّْلِل هلِلَص

(1)
. 

ٌُخٚريِّ »وجَٚء يف  ِٞ َأيب ُهركيرَة  شَصحٔح اف ل   ِمـ َحدكي  طأن  افٌْ 

ُِقَن الَ »َؿَٚل:  لِل َيْدُخ ؾي ُأمَّ ـْ َأَبكـُ َٜ إأِلَّ َم َْٖبك؟ َؿَٚل: هلِل، َؿُٚفقا: كَيٚ َرُشقَل ا«َّْ ـْ كَي ، َوَم

ْد َأَبك» ََ ـْ َظَهِٚح َؾ ، َوَم َٜ ـْ َأَضَٚظِْل َدَخَؾ اَلَّْ «َم
(2)

. 

ًٔٚ ٕمِر رشقِل ا ُػ ظٚص
َِ ِٜ أمِره ظٍٚص ٕمِر ا ط هلِلؾٚف ذي كي  هلِلهَق يف حََٔ

 :ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ﴿، افَٚئِؾ

 .[21]افًْٚء:  ﴾ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

  

                                                           

(، واحلٚـؿ 1/211(، وافدارؿىْل يف افًْـ )4554، رؿؿ 41/441أخرجف افٌزار يف ادًْد )( 4)

 .(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 4/54يف ادًتدرك )
، رؿؿ طافٌخٚري: ـتٚب آظتهٚم بٚفُتٚب وافًْٜ، بٚب آؿتداء بًْـ رشقل اهلل أخرجف ( 2)

(3242.) 
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 (11) 

 ملاذا ُيسكُّوى؟
     

 

َٕراُه   ،
ِ
خٚء  ً ، واجلُقِد واف

ِ
َمنٌٓد ظئٌؿ َتتجذ  ؾِٔف أجُؾ ُصقِر افٌذِل وافًىٚء

ُر يف ـؾِّ ظٍٚم، ذفَؽ ادنُٓد هَق منٓ ـَ ضَٚبٝ بَغ احلِغ واحلِغ، كَيتُر  َغ اف ذكي ّـِ ُد اُدز

دوا إػ َأمقاهِلؿ، ؾٚؿَتىًقا ِمْٓٚ  َّ ْٝ ُِٕٔٚتؿ، ؾً َرت ؿِقُبؿ، وخَِه ُٓ ٍٕقُشٓؿ، وض

 ِٛ ـِ افًٌِٔؾ َظـ ضِٔ َِر وادًُِِغ، وافًٚئِؾ واب ٍَ ُجزًءا كَيًًرا، ؾقَوًقه يف كيِد اف

ـَ ا ًِقِض ِم ًٜ  هلِلٍٍٕس وِرًوٚ، وكَيٍَغ بٚخلٍُِػ واف ٍُٕقِشٓؿ 6 رؽٌ يف ضٓٚرِة 

َٕف:  ِقن ؿقَل احلِؼ ُشٌحٚ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴿وؿِقِبؿ، وُهؿ كَيتٖم 

 .[424]افتقبٜ:  ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ

ًِٓٚ، ُثؿ كَيَتىًِقن  إػ أمقاهِلؿ اف تل َجًَقهٚ، وبَذفقا اجلَٓد يف جَتّٔ
ِ
 وكيًُّد َهٗٓء

َٕف يف كيدِ  َٕف ِمـ مُِِٓؿ ومُمتُِِِٚتؿ إػ مِِؽ  ِمْٓٚ جزًءا كيًًرا، كَيوًق افٍَِر، ُيرجق

 ؽِرهؿ6 َٕشٌٍٚب ودواؾَع، ِمْٓٚ:

ُل  َٕف اف ذي مََْحٓؿ َهذا افداؾُع اُوَّ ٓؿ ُشٌحٚ
َِ ًٓ ٕمِر خٚف قن امتِثٚ ـ  ؿ كُيز : أّن 

َٕف:  ڱ  ﴿ادَٚل، وُهؿ كَيَرُؤون يف ـتٚبِف يف َمقاوَع ُمتًددٍة، كَيَرُؤون ؿقَفف ُشٌحٚ

 .[14]افٌَرة:  ﴾ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڱ

َٕف:  ۇ ۆ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿وكَيَرُؤون ؿقَفف ُشٌحٚ

 .[442]افٌَرة:  ﴾ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
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َٕف:  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ﴿وكَيَرُؤون ؿقَفف ُشٌحٚ

 .[12]افْقر:  ﴾ڱ   ڱ

َٕف:  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ﴿وكَيَرُؤون ؿقَفف ُشٌحٚ

 .[3]احلدكيد:  ﴾ڱ  ں  ں   ڻ     ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

ُل َهذا هَق  ٍُٕقُشٓؿ6  افداؾُع اُوَّ ٓؿ لخراِج زـِٚة أمقاهِلؿ، ضَٚبٝ  ًُ اف ذي كَيدؾ

َٕف، كَيّتثِِقن أمَره. ؿ ُشٌحٚ ًٜ ؾٔام ظَْد ربِّ  رؽٌ

ـِ هَلٚ صٌٖن ظئؿٌ افداؾُع افثٚح:  كي ـُٚة يف افدِّ ، ؾٚفز  ـِ كي  افزـِٚة يف افدِّ
ِٜ ُٕٚ َّ ٓؿ ب

ِّ ًِِ ، ف

ُٞ ؿرَن ادقَػ  ـٌ رـٌغ ِمـ أرـِٚن الشالِم، حٔ بَغ افهالِة  وهَل رـ

ل.  ّـِ ، ويٚؾُظ ظذ افهالِة وٓ كُيز ْٛ ِمـ إًٍٕٚن كُيهعِّ ْٛ ؾٚظَج  وافزـِٚة، ؾِْ٘ن تًَج

ٍُٕقُشٓؿ وَأخَرجقهٚ، وُهؿ  ظِِّقا بٖن  افزـَٚة هَلٚ صٌٖن ظئٌؿ، ؾىَٚبٝ 

ِقن ؿقَل  ٌُخٚريِّ »، ـام جَٚء يف طافٌْلِّ كَيّتثِِقن، وكَيتٖم  ـِ  شَصحٔح اف ِٞ اب ِمـ حدكي

ُٞ ؿَٚل  ظّرَ  َٚدِة َأْن أَل ْشاَل اإلِ ُبَِْل »: ط، حٔ َٓ ٍْس: َص ََ  إَِفَف إأِلَّ اهللُ ُق َظَذ 

ًدا َرُشقُل ا َّّ ، َوَصْقِق َرَمَو هلِلَوَأنَّ َُمَ ِّٟ ِٚة، َواحَل ـَ اَلِة، َوإِيَلِٚء افزَّ «ٚنَ ، َوإَِؿِٚق افهَّ
(1)

. 

ٓؿ  ِّ ِ ًِ ْوا زـَٚة مٚهِلؿ6 ف َٖد  ، ؾ
ِٜ ٓ  ظذ هذِه إرـِٚن اخلًَّ ٓ كيَقُم الشالُم إ

. ـِ كي ـَ افدِّ ـِٚة م  افز 
ِٜ ُٕٚ َّ  ب

ْظاَمَل إَ ُذـَِر ِل َأن  ؿٚل:  أن  ُظَّر  شُمًتدَرـف»وجَٚء ظَْد احلٚـِؿ يف 

                                                           

(، 4، رؿؿ )شبْل الشالم ظذ مخس: »طافٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب ؿقل افٌْل أخرجف ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ ابـ ظّر 42م، رؿؿ )ومًِؿ: ـتٚب الكيامن، بٚب بٔٚن أرـٚن الشال
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ٌََٚهك  ِٜ َت َٕ كيقم افَٔٚم : َأ ُٜ َدَؿ قُل افه  َُ ؿْ َؾَت ُُ ُِ ٚ َأْؾَو
(1)

. 

 ُٞ  افزـِٚة، ؿَرُؤوا يف ـتِٚب افداؾُع افثٚف
ِ
ٓؿ بخىقرِة آمتِِْٚع ظـ أداء ِّ ِ ًِ : ف

ِّٔٓؿ  ؿ، ويف شرِة ٌٕ َٖدَرـقا اخلىَر اجَلًَٔؿ دَِـ كَيّتُْع َظـ دؾِع زـِٚة مٚفِف، طربِّ ، ؾ

، أو َش  ًٜ ًَُٔٔش؟ ِشتَِّغ َشْ ْؿ ش ـَ َر افقاحُد ِمْٓؿ ؿِٚئاًل:   ُ ْٛ أنِّ وؾ ، َه ًٜ ًٌَغ َشْ

ًٓ بًَد مقتِف يف ؿِزه،  ! اخلىُر كيَقُل: إن  مَٕٚع افزـِٚة شٔجُد َأهقا ٍٜ َٜ َشْ ُٝ مٚئ ِظن

ِٜ دِٕٚع افزـِٚة. ٓؿ بٚدخٚضِر اُدحِدؿ ِّ ِ ًِ ْوا زـَٚة أمقاهِلؿ ف َٖد   وبَغ كيَدْي ربِّف، ؾ

ْد ؿَٚل اهلُل ِوؿَرُؤوا ذفَؽ يف ـتِٚب اهلل ََ   ڍ ڍ ﴿ :، ؾ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  

 .[41 -41]افتقبٜ:  ﴾ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ        ڻ

ِّٔٓؿ  ِٞ جٚبٍر طوؿرُؤوه أكيًوٚ يف ِشرِة ٌٕ ، حْٔاَم ؿَٚل، ـام جَٚء يف َحدكي

  :ظَْد مًٍِؿ«ٚ ـَ دِّي َز َٗ ِٛ َمٍٚل أَل ُي َل َيْقَق فِفِ َة َمَٚوأَل َصِٚح قَّ ِٜ اف، إأِلَّ َُتَ ََٔٚم
َِ» 

َل َهذا ادَٚل  َىٝ صًراُت رأِشف ِمـ  «ُصَجًٚظٚ َأْؿَرعَ »أي: حَتق  ََ ًٕٚ ظئاًم، ش أي: ُثًٌٚ

َٝ »صدِة افًؿِّ اف ذي ؾِٔف  ْْ ـُ ُٚل: َهَذا َمُٚفَؽ افَِّذي  ََ ، َوُي َٛ ُْٔثاَم َ َه َيْلَبُع َصِٚحَبُف َح

«َتْبَخُؾ بِفِ 
(2)

 . 

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ﴿: َؿْد ؿَٚل اهلُل و

                                                           

(، وافٌَٔٓل يف 4/142)يف ادًتدرك (، و احلٚـؿ 2144ابـ خزكيّٜ يف صحٔحف رؿؿ )أخرجف ( 4)

 (.4214افنًٛ رؿؿ )

 (.544أخرجف مًِؿ: ـتٚب افزـٚة، بٚب إثؿ مٕٚع افزـٚة، رؿؿ )( 2)



 

 

()اجملموعة الجامهةقالت املهابر   74 

ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ       مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىبيب   جت  حت  

 .[442]لل ظّران:  ﴾خت  متىت  يت  جث   مث  ىث

ف افهٌرِ »، ـام جَٚء ظَْد افىزانِّ يف طوؿَٚل افٌْل   ِّ ِٞ إٔسٍ  شُمًَج  ِمـ حدكي

 :« ِٚة َيْقَق ـَ  ِر افَّْٚرِ َِ افَمُِٕٚع افزَّ
ِٜ «ََٔٚم

(1)
. 

ًَٚء  ِٛ ٍٍٕس وِرًوٚ، واتِّ ، ؾَدَؾًقا زـَٚة أمقاهِلؿ َظـ ضٔ ِٜ ُهؿ ظِِّقا بِذه احلَََٔ

 هلذِه ادخٚضِر.

َٛ افداؾُع افرابُع:  ل أؾِٚت وادهٚئ ّـِ ٓؿ وكَئَِْٓؿ بٖن  افزـَٚة َتَل اُدز
ِّ ِ ًِ ف

ْد ؿَٚل اهلُل ََ ٕٔٚ وأخرِة6 ؾ ۈ  ٴۇ   ﴿:  وافٌُِْٚت يف افد 

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  

ٍٜ هذِه!.[231]افٌَرة:  ﴾ى  ائ  ائ  ەئ  . ؾٖي  ًِّٕ

ف إوشطِ »وجَٚء ظَْد افىَزانِّ يف  ِّ ـِ ظٌِد ا شُمًج ِٞ جٚبِر ب  هلِلِمـ حدكي

 هُ » ؿَٚل: ط هلِلأن  رشقَل ا َٛ َظُْْف َرَْشي َٚة َمٚفِِف، َ َه ـَ ـْ َأدَّى َز «َم
(2)

أي: يف  .

ٓ  بِ٘خراِج افزـِٚة. ُٛ إ  ادِٚل ذي ٓ كيذه

ف ِمـ زـِٚة مٍٚل،  ًَ ف بام دؾ َْٔتٍُع يف ؿِزه، وحْٔاَم كيَُػ بَغ كيَدْي ربِّ بؾ إن  افًٌَد ف

مِ »: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ْٗ اَم َيْسَليِؾي ادُ َّٕ ُبقِر، َوإِ َُ ٚ َحرَّ اف َٓ
ـْ َأْهِِ ُ  َظ

ٍِ َٜ َفُلْى َدَؿ ـُ إِنَّ افهَّ

ِٜ ِر طِؾِّ َصَدَؿلِفِ افَيْقَق  ََٔٚم
َِ»

(3)
. 

                                                           

 (.541ادًجؿ افهٌر رؿؿ )( 4)

(، وابـ 5524رؿؿ )يف ادهْػ : ابـ أيب صٌٜٔ بْحقهخرجف (. وأ4135ادًجؿ إوشط رؿؿ ) (2)

 (.4/452) يف ادًتدرك (، واحلٚـؿ2132رؿؿ )يف صحٔحف خزكيّٜ 

(، مـ حدكيٞ ظٌَٜ بـ 344، رؿؿ 43/242(، وافىزان يف افٌُر )1/413أحد )أخرجف ( 4)

 .ظٚمر 
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! وـذفَؽ إذا وؿَػ 
ِ
ىٚء ًَ ، وإػ هذا اف

ِٜ ّ ومٚ أحقَج افًٌَد يف ؿِزه إػ هذِه افًِّْ

 بَغ كيَدْي ربِّف!.

 د  
ِ
ْؿ، هٗٓء ًَ ، وأن  َهذا ادَٚل ٕ ٌٜ ٌٜ وزائِ ٌٜ وراِحِ ٚ ذاهٌ ٕٔٚ، وأّن  روا يف افد   ُ ٚ َتٍ

ٚ، فَٔس ـؾ  كيقٍم، وٓ يف ، وأهلِلمُٚل ا ًٍ ِٜ اثَْْغ وِٕه ن  افزـَٚة رٌء كَيًٌر، ُيِرُج يف ادٚئ

، ومٚ ُيرُجف افٔقَم ِمـ ِحًٚبِف، هلِلـؾِّ صٍٓر، َبْؾ يف ـؾِّ ظٍٚم، ؾرلهٚ كَيًرًة، ادُٚل مُٚل ا

َٔجَده أوؾَر مٚ كيُقُن ظَْد ربِّف  ف يف حًٚبِف يف أخرِة6 ف ًُ ٕ ام هَق كَيو  .ؾ٘

، وافٌذَل افداؾُع ا ٚمُس:  ٍٜ  خٚص 
ٍٜ قن بٖن  افزـَٚة بِهٍ ـ   اُدز

ِ
ظَِؿ هٗٓء

ل،  ّـِ ُٔز ف ؾ
ًِ ُٛ ظذ ٍٕ  ِ ، ؾٚف ذي كَيتٌ ٌٜ فًٚئِر أظامِل افزِّ ، بقاب

ٍٜ
 ظٚم 

ٍٜ وافًىَٚء بهٍ

ْد ؿَٚل اهلُل  ََ 6 ؾ ُٜ إُوػ ٕظامِل افِزِّ ًَُِٔؿ أن  هذِه هَل افٌقاب  يف وكُيًىل، َف

 -1]افِٔؾ:  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ﴿شقرِة افِِٔؾ: 

ـَ ا [3 ل  هلِلهَْٚك َتًٌٔر ِم ّـِ ٚ ادًُِىل اُدز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ﴿فَؽ أُّي 

 .[44 -3]افِٔؾ:  ﴾ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉ
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 (12) 

 ملاذا َيتوبوَى؟

     

 

ِٚم - موٚنَ رَ  ُب َسِ مٚ كيَ ْدَ ظِ  َِؽ إكي 
َٕنُٓد ؿقاؾَؾ  -ِمـ ـؾِّ ظٚمٍ ويِف ِمثِؾ تِ

ًٓ ظذ ا َٕنُٓد إؿٌٚ دَة، تَِِؽ وافًٚؿُؾ افراصُد يف مثِؾ ، هلِلفِتِٚئٌَغ، و ًُ إكيِٚم َمـ أظد  اف

د  بِف يف مثِؾ هذِه إكيِٚم فَنِٓر رمَ  ًَ ُٜ افْهقُح، وأظيُؿ مٚ كُيًت ُٜ افهِٚدؿ وَٚن افتقب

َٕتًَٚءَل: دٚذا كَيتقبقَن؟ وهذا َأمرٌ  ْٚ إػ أن  ًُ  حمّقٌد، وَمنُقٌر، كيدؾ

ؿ َيلقبقَن َُشبٍٚب، ِمْٓٚ:   والقاُب ظذ  فَؽ: أِنَّ

ُل  ُٛ اُوَّ ٓؿ افسب َِ ًٓ َٕمِر خٚف ؿ كَيتقبقن امتِثٚ اف ذي أَمَرهؿ  : أّن 

ِٜ يف ـؾِّ حٍغ، وظٌَٚده اُدِٗمْغَ  ًٜ  بٚفتقب ْد ؿَٚل اهلُلخٚص  ََ ىئ   ی    ﴿:  6 ؾ

 .[44]افْقر:  ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ

رضٌل   َُ َٜ ؾرٌض ظذ ادُِٗمْغَ وؿَٚل اف ُٜ ظذ أن  افتقب ِٝ إُم : وَأَجً
(1)

. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿: وؿَٚل اهلُل 

ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   

 .[4]افتحركيؿ:  ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

                                                           

 (.1/52تًٍر افَرضٌل )( 4)
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َٕف، افَٚئِؾ يف ـِتٚبِف:  ٓؿ ُشٌحٚ
َِ ؿ كَيّتثِِقن أمَر خٚفِ ھ  ھ     ھ  ے  ﴿إّن 

ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸         ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿  

 .[4]هقد:  ﴾﯀  ﯁          

ُٛ افثِٚح  ًٔٚ واؿتِداافسب  واُدرَشَِغ وَمـ : كَيتقبقَن َتٖشِّ
ِ
ـَ إٌَٕٔٚء ًء بٚفهٚحِلَغ م

 
ِ
ٗٓء َٓ َٜ يف ـؾِّ حٍغ، وَأتٌُٚظٓؿ ـذفَؽ، ؾ دون افتقب ٓؿ، ؾٌُٕٕٚٔٚء واُدرَشِقن ُيدِّ ًَ تٌِ

.
ِ
ْقن وكَيََتدون بٗٓء ٕ ام كَيتٖش  ـَ كَيتقبقَن إ  اف ذكي

ٕٚ اهلُل  ِٜ ُمقَشك  وؿد َأخَزَ وؿَٚل يف لخِرهٚ:  بحٚدث

 ﴾ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  وئ   ۇئ﴿

 .[414]إظراف: 

ـَ افرشِؾ، كَيَقُل:  زِم م ًَ ېئ  ېئ  ﴿وهَق ٌٕلي ورشقٌل ِمـ ُأول اف

ٌْْٚ إفَٔؽ كيٚ رب ْٚ.﴾ېئ ََٕقَل: ُت  ، ؾحريي بِْٚ أن 

ې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ﴿وؿَٚل اهلُل تًَٚػ: 

 .[413]لل ظّران:  ﴾ېئ    ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ 

ُِّٔد اخلِِؼ حُمٌّد  ف، ـام جَٚء يف  طوهٚهَق ش ًِ ُث َظـ ٍٕ  شَصحٔح ُمًِؿٍ »ُيدِّ

 إَؽرِّ 
ِٞ ََٔقُل  ِمـ حدكي َٚ افَُّْٚس ُتقُبقا إَِػ ا»: ، ؾ َْٔقِق افِر  ، َؾِ٘حِّ َأُتقُب هلِلَيٚ َأُّيي

ةٍ  َٜ َمرَّ ِْٔف ِمَٚ  «إَِف
(1)

. 

ِٞ َأيب ُمقَشك  شؿٍ َصحٔح ُمًِ»وجَٚء يف  ٕ ف ؿَٚل: ـَٚن ِمـ  ِمـ حدكي أ

 افٌْلِّ 
ِ
َِّ »: طدظٚء ُؿ اف َِ َٝ َأْظ ْٕ اِر ِر َأْمِري، َوَمٚ َأ ِع، َوإِْهَ ْٓ ْر ِِل َخىَِٔالِل َوَج

ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ

                                                           

 .(2322بٚب اشتحٌٚب آشتٌٍٚر، رؿؿ ) ،وافدظٚء مًِؿ: ـتٚب افذـرأخرجف ( 4)
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 َِّ ؾي َ فَِؽ ِظْْدِ بِِف ِمِّْل، اف ـُ ِدي، َو ّْ ل َوَظ
ي َوَهْزِِل، َوَخَىاِ ْر ِِل ِجدِّ

ٍِ ؿَّ اْؽ ُٓ َِّ ؿَّ ي، اف ُٓ

ُؿ بِِف ِمِّْل،  َِ َٝ َأْظ ْٕ ، َوَمٚ َأ ُٝ ْْ َِ ْرُت َوَمٚ َأْظ ْرُت، َوَمٚ َأْهَ ُٝ َوَمٚ َأخَّ ْم ْر ِِل َمٚ َؿدَّ
ٍِ اْؽ

 َٝ ْٕ َٝ ادُ َأ ْٕ ُق َوَأ دِّ ٍء َؿِديرٌ ادُ ََ ؾِّ ََشْ ـُ َٝ َظَذ  ْٕ ُر، َوَأ خِّ َٗ»
(1)

. 

 ُٞ ُٛ افثٚف ِٜ افسب َِّقن أن  ِمـ ضًٌٔ ؿ كَيً ،  : أّن  ِٛ َٖ، وافقؿقَع يف افذٕ افٌَؼِ اخلى

ِٛ تَٚب ِمْف، ؾََٚل رشقُل ا وَؿِد امتَدَح اهلُل  ، ط هلِلَمـ إذا وؿَع يف افذٕ

ِٞ إٔسٍ  ـِ مَٚجْف:  ـام جَٚء يف َحدكي ؾي َبِْل آَدَق َخىٌَّٚء، َوَخْرُ »، ظَْد اب ـُ

اُبقنَ ا َ  َغ افلَّقَّ
«ىَّٚ ِ

(2)
. 

ٌر»افىَزانِّ يف  ـام جَٚء ظْدَ -وؿَٚل أكيًوٚ  َُ ـِ  -شُمًَجّف اف ِٞ اب ِمـ حدكي

لُٚدُه »: ظٌٍٚس  ًْ ٌٛ َي ْٕ ـٍ إأِلَّ َوَفُف َ  ِم ْٗ ـْ َظْبٍد ُم َد افَمٚ ِم ًْ َٜ َب َْْٔ ٌٛ ُهَق افٍَ ْٕ ، َأْو َ 
ِٜ
َْْٔ ٍَ

ِٚرَق، إِنَّ  ٍَ ِٚرُؿُف َحلَّك ُي ٍَ ِْٔف أَل ُي َِ ٌٔؿ َظ
َِ ٍَ ادُ ُم ـَ ُخَِِؼ ُم ِم رَ ًْٚ َتقَّ لَّ ْٗ ـَ َر َ  ِـّ ًّٔٚ إَِ ا ُ  ِس َٕ «اًبٚ 

(3)
. 

ُٛ افرابُع:  ُٕالحُظ ادقَت، افسب ـُ   ؿٌَؾ أن كُيٌَِؼ افٌُٚب، ٕح
ِٜ ٌُِٔٚدروا بٚفتقب ف

ٚمِ وـَٔػ كَيتخى ُػ افَْٚس،  ًٜ  يف مثِؾ هذِه إكي  ْٚ بٕٚمِس ؾ، خٚص ًَ ْؿ مِمـ  ـَٚن م َُ

ْٚ افٔقَم شٍََْدُ  ًَ ْؿ مِمـ  م ـَ ْدٕٚه افٔقَم! و ََ  ه يف افٌِد.ؾ

ُٞ ؿَٚل اهلُل  َٜ ؿٌَؾ أن كُيٌَِؼ افٌُٚب6 حٔ ؿ كُيٌِٚدرون افتقب چ  ﴿: إّن 

                                                           

، شافِٓؿ اؽٍر ِل مٚ ؿدمٝ ومٚ أخرت: »طؿقل افٌْل أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افدظقات، بٚب ( 4)

 (.2345(، ومًِؿ: ـتٚب افذـر وافدظٚء، بٚب افتًقذ مـ ذ مٚ ظّؾ، رؿؿ )2454رؿؿ )

(، وابـ مٚجف: ـتٚب 2155(، وافسمذي: ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ، رؿؿ )4/454أحد )أخرجف ( 2)

 (.1214افزهد، بٚب ذـر افتقبٜ، رؿؿ )

(، وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ 44442، رؿؿ 44/421افىزان يف ادًجؿ افٌُر )أخرجف ( 4)

(2322.) 
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ      گ  

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 .[44 -43]افًْٚء:  ﴾ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

ِٞ َأيب ُمقَشك ط هلِلوؿَٚل رشقُل ا ُٞ ظَْد ُمًٍِؿ، ِمـ َحدكي : ، واحلدكي

َُٔلقَب ُمِس َيْبُسُط يَ  إِنَّ اهللَ »
ِْٔؾ فِ َِّ ِٚر فَُِٔلقَب  ٔ ُ َدُه بِٚف َٓ ِٚر، َوَيْبُسُط َيَدُه بِٚفَّْ َٓ افَّْ

ٚ  ُ ُمِسٔ ِرِِبَ ٌْ ـْ َم ُس ِم ّْ َع افنَّ ُِ ِْٔؾ، َحلَّك َتْى َِّ «اف
(1)

. 

ـْ َتَٚب إَِػ ا»: شُمًَْد أحدَ »أكيًوٚ، ـام جَٚء يف  ط وؿَٚل  ْرِؽَر،  هلِلَم ٌَ َؿْبَؾ َأْن ُي

«َؿبَِؾ اهللُ ِمْْفُ 
(2)

. 

ُٛ ا ٚمُس  ه اهلُل افسب ٚ ؾٔام أظد  ًً َّ فِتِٚئٌَغ ِمـ ُأجقٍر وَحقاؾَز،  : ض

ِٛ ظَْد ا ُٛ كَيىُّع يف ذ هلِلؾِِتِٚئ ، وافتٚئ ٌٜ فَؽ، واحلقاؾُز حقاؾُز، وهَل ُأجقٌر َظئّ

ًََِٕؿ أن  اهللَ  ثرٌة، وكَيٍُل أن  َٛ ِمـ َذٌِٕف، وكَيٌٍُر فُف، ـام ؿَٚل  ـَ ٛ  افتٚئ ي

 .[42]ضف:  ﴾گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿: احلؼ  

ٍْٚت، ومٚ  ًَ ِّٔئُٚت إػ ح ُل افً ًقن يف احلٚؾِز إـِز، وهَق حْٔاَم ُتٌد  َّ ؿ كَيى إّن 

  ٓ ْد ؿَٚل ِمْٚ  ِمـ أحٍد إ ََ :  وهَق كَيذـُر هذا احلٚؾَز، ومٚذا ؿَٚل اهلُل ؾِٔف، ؾ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ﴿
                                                           

مًِؿ: ـتٚب افتقبٜ، بٚب ؿٌقل افتقبٜ مـ افذٕقب وإن تُررت افذٕقب وافتقبٜ، رؿؿ أخرجف ( 4)

(2315). 

ظـ ظٌد افرحـ بـ افٌِٔامن ، ظـ (، 1/213(، واحلٚـؿ يف ادًتدرك )1/422أخرجف أحد )( 2)

 .طبًض أصحٚب افٌْل 
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ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  

 .[32 -24]افٍرؿٚن:  ﴾چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

َٕحَق هذا افٌِٚب ؿٌَؾ  ِٝ افٍْقُس  ٝ وّنََو ـَ  اهِلُّؿ، وحَتر 
ِٝ ٕجِؾ َهذا ٕنَى

6 ؾلجِؾ َهذا تَٚب افتِٚئٌقَن. ِٜ  أن كُيٌَِؼ، بُٚب افتقب

َٝ َتقبَتف، وَأدخَِتف جْ َتؽ كيٚ ذا  ِْ ٌِ ََ ِْْٚ مِمـ  تَٚب وإَٔٚب إفَٔؽ، ؾ ًَ ؿ  اج ُٓ افِ

 .اجلالِل واِلـرامِ 
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 (13) 

 ِلماذا َيِعفوى؟

     

 

ٓٚ اهلُل  ، ؿد خه  ٌٜ ٌٜ ظئّ ُٜ اخلِٚمَس ظَؼَ ِمـ صِٓر صًٌَٚن، هَل فِٔ فِٔ

  ِك، وبَٚت ـَ احلَِد وافؼِّ ٌَف ِم ك ؾٔٓٚ ؿِ  ٍ َـ ص
، ؾجًَؾ دِ ٍٜ ٍٜ ظئّ ٔ بخٚصِّ

 َّ َِ ف وط َِّ َٖ يف ح َر دَِـ أخَى ٍَ ًدا ُمتًٚحِمًٚ، ؿد ظٍٚ وجتَٚوز وؽ ف، مٌٍرًة ِمـ فَِٔتٓٚ مقحِّ

 وأجًرا ظئاًم. هلِلا

، أن  افٌْل    أيب ُمقَشك إصًريِّ
ِٞ َٔىَّ إِنَّ اهللَ »َؿَٚل:  طؾَد جَٚء يف حدكي  عُ ِِ َف

َبٚنَ  ًْ ـْ َص  افِّْْهِػ ِم
ِٜ َِ ْٔ ـٍ  ،ِر َف ٍر َأْو ُمَنِٚح ِف إأِلَّ دُِْؼِ َِ ِْ ِٔع َخ ِّ ُر ِلَ ٍِ ٌْ َٔ «َؾ

(1)
. َهذِه 

ـِ مَٚجْف. ُٜ اب  رواكي

َٜ و ِٞ أيب َثًٌِ  عُ ِِ َيىَّ » : هلِل، ؿَٚل رشقُل ايف حدكي

َبٚنَ  ًْ ـْ َص َٜ افِّْْهِػ ِم َِ ْٔ ِمِْغَ  ،اهللُ َظَذ ِظَبِٚدِه َف ْٗ ُّ ِْ
ُر فِ ٍِ ٌْ َٔ ُؾ  ،َؾ ِٓ ّْ ، َوَيَدُع افَوُي ـَ ٚؾِِري َُ

ِدِهْؿ َحلَّك َيَد احلِ َأْهَؾ  َْ ِد بِِح «ُظقهُ َْ
(2)

 ٌُِر.. رواُه افىَزان  يف ُمًَجّف اف

ٍٜ وِوئٍٚم،  ًََِٚم إػ حَمٌ ، وُئُؾ إٓ َٜ ؾٚفًٍُق وافتًُٚمُح كُيداِوي افَِقَب ادُِقم

َٜ وآختالَف إػ اجتامٍع وائتاِلٍف، رؿ ٍُ . واف ِٜ ُٛ بقحِر افهدوِر ادّٓقم  وكيذَه

                                                           

 .(4452ابـ مٚجف: ـتٚب إؿٚمٜ افهالة، بٚب مٚ جٚء يف فِٜٔ افْهػ مـ صًٌٚن، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .(4114(، وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )154، رؿؿ 22/221افىزان يف ادًجؿ افٌُر )أخرجف ( 2)
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ٓ  افٍْقُس  َِٔؿ افٌُِٚر، ٓ َتًرُؾف وٓ تهُؾ إفِٔف إ وافًٍُق وافتًٚمُح ِمـ ِص

 ﴾ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ﴿كيَقُل:  ؾٚهلُل  افٌُرُة،

 .[14]افنقرى: 

ك اهلُل   ّ َِف، وأمَر بٕٚخِذ  وَؿْد َش ٛ  افًٍَق وأه ف بٚفًٍِق، ؾٖح ًَ ٍٕ

َٕف:   .[455]إظراف:  ﴾ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ﴿بِف، ؾََٚل ُشٌحٚ

َٕف:  َِف بٕٚجِر افًئِؿ، ؾََٚل ُشٌحٚ ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﴿ووظَد أه

 .[12]افنقرى:  ﴾﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮲ 

ـُ ظٚمرٍ  ُٜ ب ُٝ َرُشقَل ا:  ؿَٚل ُظٌَ ٔ
َِ َٚل: ط هلِلَف ََ ـْ »، َؾ ، ِصْؾ َم ُٜ َب َْ َيٚ ُظ

ـْ َحَرَمَؽ،  ًََؽ، َوَأْظِط َم َؽ  َواْظُػ َؿَى َّ َِ ـْ َط َّّ «َظ
(1)

. 

ِٜ يف احلٔهذِه هَل ِصَُٔؿ افٌُِٚر، وهذِه ؿقاظُد افْ   ُشِئِٝ أم   دٚ ِٚة6 فِذا جِٚة وافراح

 ُٜ ـْ ؾٚحًنٚ، وٓ ُمتٍحًنٚ، وٓ طَظـ ُخِِؼ افٌْلِّ  ادٗمَْغ ظٚئن ُُ ، ؿَٚفٝ: مل كي

ـْ كَيًٍق وكَيهٍُح 
ُِ ، وف َٜ ِٜ افًٔئ ِّٔئ صخًٚبٚ بٕٚشقاِق، وٓ َيزي بٚفً

(2)
. 

قن؟ !هلِلظٌَٚد ا ٍُ ـِ افًٚؾَغ، وُشٗاُفْٚ: دٚذا كَيً ـِ افًٍِق، وظ   حدكيُثْٚ ظ

َٖ يف  ٓؿ، وأخَى َّ َِ ـ ط  ّ قا ظ ٍُ ًَٔ  افٌَُٚر ف
ِ
وهَْٚك دواؾُع وحقاؾُز َتدؾُع هٗٓء

ِٜ ُصٍقِف افًٚؾِغ: م  افٌَُٚر أن كَيُقٕقا يف ُمَدِّ
ِ
ًَٝ هٗٓء ُٜ دواؾَع دَؾ ٓؿ، وهَل مخً َِّ  ح

ُل:  ِٜ اهللافداؾُع اُوَّ حٌ َّ ٍُقن6 فٍَٔقزوا ب ٛ  افًٍَق وأه ُِهؿ كَيً َِف، َتًٚػ، ؾٚهلُل ُي

                                                           

 (.1/414أحد )أخرجف ( 4)

، رؿؿ ط(، وافسمذي: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب مٚ جٚء يف خِؼ افٌْل 2/431أحد )أخرجف ( 2)

(2242.) 
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ذا جَٚء ظَْد احلٚـِؿ يف  َُ ِٞ ظٌِد اهللش ُمًتدرـف»وه ـِ مًًقدٍ  ِِمـ حدكي ، أن   ب

ٛي »ؿَٚل:  ط ِرشقَل اهلل
ق  ُُيِ ٍُ قَ افإِنَّ اهلَل َظ ٍْ ًَ»

(1)
َِف،  ٛ  أه ٛ  افًٍَق، وي 6 ؾلَن  اهللَ ُي

ٓؿ. َِّ َٖ يف ح ـ أخى  ّ ْقا وجَتَٚوزوا ظ ٍَ  ظ

ِِّٔؿ  ـُ افَ ٛ  شَمدارج افًٚفُِغ»ـِتٚبِف يف  وؿَٚل اب َٕف ي : وهَق ُشٌحٚ

ٛ  ـؾ  جَقاٍد، وتٌر  ٛ  ـؾ  ظٍِٔؿ، َجَقاٌد ي َٛ أشامِئف وصٍٚتِف، ؾَٓق ظٌِٔؿ ي مقج

َِف ٛ  افًٍَق وأه قي ي ٍُ ٛ  اجلامَل، ظ ٛ  افقتَر، جٌٔؾ ي ي
(2)

. 

ٍِق اافثٚح افداؾعُ  ًَ قن فٍِقِز ب ٍُ ؿ كُيدِرـقنؾ، هلِل: كَيً متًٚمٚ ؿٚظدَة أن  اجلزاَء ِمـ  ُٓ

َل ظُْف، وَمـ جَتٚوَز جَتَٚوَز اهلُل ظْف، وَمـ ؽٍَر ؽٍَر اهلُل  ٍِ ـ ظٍٚ ُظ َّ جِْس افًِّؾ، ؾ

ـِتِٚب اوفُف،  ِٜ رشقفِف هلِلأَخذوا هذِه افَِٚظدَة ِمـ   .ط، وِمـ ُشْ

ْد ؿَٚل اهلُل  ََ ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿يف شقرِة افْقِر:  ؾ

 .[22]افْقر:  ﴾گ  ک  ک  کک   گ  گ

 : ـِ َٕف يف شقرِة افتٌُٚب گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[41]افتٌٚبـ:  ﴾ڱ  ڱ

ِٞ َجركيٍر  ، ِمـ حدكي  ط هلِل، أن  رشقَل اوجَٚء أكيًوٚ ظَْد افىَزانِّ

ـْ أَل َيلُ »ؿَٚل:  ْر َفُف، َوَم ٍَ ٌْ ْر أَل ُي
ٍِ ٌْ ـْ أَل َي ـْ أَل َيْرَحْؿ أَل ُيْرَحْؿ، َوَم ْٛ لَ ْٛ أَل يُ َم

ْٔفِ  َِ «َظ
(3)

. 
                                                           

 (.1/442(، واحلٚـؿ يف ادًتدرك )4/145أحد )أخرجف ( 4)

 (.4/124مدارج افًٚفُغ )( 2)

ٌخٚري: ـتٚب إدب، (، وأخرجف متكا اف2132، رؿؿ 2/414ادًجؿ افٌُر فِىزان ) (4)

، افهٌٔٚنَ  ط(، ومًِؿ: ـتٚب افٍوٚئؾ، بٚب رحتف 2244بٚب رحٜ افْٚس وافٌٓٚئؿ، رؿؿ )

 (.2445رؿؿ )
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ل ٓ ُأشٚحمُف أبًدا إػ ؿِٔٚم  َِّ وُهَْٚك بًُض افِْٚس كيَقُل: اف ذي ُيىُئ يف ح

ْد جَٚء يف  ََ ٌٖ ؾ . وهذا خى ِٜ ِٞ ظٌِد اهللش ُمًَْد أحدَ »افًٚظ ـِ  ِِمـ حدكي ـِ َظِّرو ب ب

رُ »ؿَٚل:  ط ِ، أن  رشقَل اهللافًِٚص  ٍِ ؿْ اْرَِمُقا ُتْرَِمُقا، َواْؽ ُُ ِر اهللُ َف ٍِ ٌْ «وا َي
(1)

. 

ـِ ظٌٚسٍ  «ُمسَْده»جَٚء ظَْد أحَد أكيًوٚ يف َؿد و ِٞ اب أن    ِمـ حدكي

ْح َفَؽ » ؿَٚل: ط هلِلرشقَل ا َّ ْح، ُيْس َّ «اْش
(2)

. 

 
ِ
ًٜ  وَؿْد أشَٚء رجٌؾ يف حؼِّ أيب افدرداء ف صتّٔ َّ ف، وصَت َّ َِ ى، وط وتًد 

6 ؾََٚل فف أبق افدردا ًٜ ًٜ ُمٗد : ظئّ
ِ
ٚ، ء ًً ِِْح َمْقِو ٌَِّْٚ، َوَدْع فِِه  ـ  يِف َش ِرَؿ ٌْ َٓ ُت كَيٚ َهَذا 

  ٕ ـْ َظَل اهللََؾِ٘ ٚؾُِئ َم َُ ُٕ  َٓ ُٕىَِٔع اهلَل ٚ  ـْ َأْن  َثَر ِم ـْ َٖ ؾِٔفِ   ؾَِْٔٚ بِ
(3)

. 

، ؾٚف ذي كَيًٍق وكَيتجٚوُز افثٚفٞ افداؾعُ  َٜ ؿ كُيركيدوَن افًز  وافًٗدَد وافرؾً  ُ: أّن 

عُ  ٍِ  مرتٌٍع. هلِل، َؿْد ٓ كيرتٍُع ظَْد بًِض افِْٚس، فُْ ف ظَْد اكيرت

ُٞ جَٚء يف  6 حٔ قن كُيركيدون افًز  ٍُ ِٞ َأيب شَصحٔح مًِؿٍ »وُهؿ كَيً ، ِمـ حدكي

ـْ َمٍٚل، َوَمٚ َزاَد اهللُ »ؿَٚل:  ط هلِل، أن  رشقَل اُهركيرَة  ٌٜ ِم ْٝ َصَدَؿ َه ََ َٕ َمٚ 

ا،  ٍق، إأِلَّ ِظزًّ ٍْ ًَ ُف اهللُ هلِلَوَمٚ َتَقاَوَع َأَحٌد َظْبًدا بِ ًَ «إأِلَّ َرَؾ
(4)

 . 

ٕ ف  : أ ِمذيِّ ٚ إأِلَّ َزاَدُه »ؿَٚل:  طويف ُشْـ افسِّ َٓ ْٔ َِ ًٜ َؾَهَزَ َظ َّ
َوأَل ُطَِِؿ َظْبٌد َمْيِِ

ا «اهللُ ِظزًّ
(5)

. 

                                                           

 (.2/421أحد )أخرجف ( 4)

 (.4/214أحد )أخرجف ( 2)

 (.212)ص: فِاموردي أدب افدٕٔٚ وافدكيـ ( 4)

 (.2144قاوع، رؿؿ )مًِؿ: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب اشتحٌٚب افًٍق وافتأخرجف ( 1)

(، وافسمذي: ـتٚب افزهد، بٚب مٚ جٚء مثؾ افدٕٔٚ مثؾ أربًٜ ٍٕر، رؿؿ 1/244أحد )أخرجف ( 1)

 .مـ حدكيٞ أيب ـٌنٜ إٕامري  (،2421)
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 ِٜ ـِ افًٗدِد وافرؾً ُٞ ظ َٔتجَٚوْز، واف ذي كيٌح ِْ ـِ افؼِف ؾ ُٞ ظ ؾٚف ذي كيٌح

ًُِٔٚمْح. وافًزِّ  ِْ  ؾ

ؽ، وهذا كَيتجٚوَز وظَْدمٚ ؿَٔؾ فإلمِٚم افنٚؾًلِّ  َِّ : هذا ُيىُئ يف ح

ِ ُؿ! إٔنَد ؿٚئاًل: ، وٓ تتُ َٝ ٓ َتُرد   ظَِٔؽ، وهذا كيَقُل ؾَٔؽ، وإٔ

 ؿْ َلُ  ُٝ ِْ ؿُ  َٝ ّْ ُخقِص  ْد َّٝ وؿَ َُ ؿٚفقا َش 
 

ذذذ بذذذِٚب فِ  قاَب اَلذذذ نَّ إِ    ٍلذذذُٚح مِ  رِّ ذافنَّ
 

 ٌ  َرَْشَ  ٍؼ ِْمَذأَ  وْ أَ  ؾٍ جِٚهذ ـْ ظَ  ُٝ ّْ ٚفهَّ ؾَ 
 

الُح ْصذإِ   ِ رْ ًِذاف قنِ ٚ فَه أيًو  ؾٔفِ وَ  
(1) 

 

ٕ ف ـثُر  ، ظَٚب ظِِٔف ؿقُمف أ  افًِك إَُمقيِّ
ِ
، أحُد صًراء ْدي 

ُِ وهذا ادَْ ُع اف

ُدهٚ  ُٕردِّ  إػ كَيقِمْٚ هذا، 
ِٜ َٔٝ يف إُم

َِ ف، ؾٖٕنَد أبًٔٚتٚ ب َّ َِ ـْ ط  ّ افتجُٚوِز وافهٍِح ظ

 ظذ َمْٚبِِرٕٚ، حْٔاَم ؿَٚل:

 ِب َوإنَّ افَّذذذِذي َبِْٔذذذل وَبذذذَغ َبِْذذذل أَ 
 

ذذذل دُ   ِّّ اوَبذذْغَ َبْذذل َظ  ْخَلِِذذٌػ ِجذذذدَّ
 

ذذل وَؾذذْرُت حُلذذـُ ْٖ َيذذِْ٘ن َؾذذ ِّ ؿْ ُِقا حَل ُٓ  قَم
 

ُٝ َُلذذْؿ َ ْذذَدادِ َُّيذذَوإْن   ْٔذذ  ُمقا َ ْذذِدي َبَْ
 

ذذذَد احلِ ِْمِذذذُؾ وألَ أَ  ؾِغَ افذذذَْ ؿُ َِذذذظَ  دَّ ِٓ ْٔ 
 

ُؾ افوَفَْٔس َر ُٔس   ِّ ـْ ُْي َدااحلِ َْقِق َم َْ
(2) 

 

قافداؾُع افرابعُ  ٍُ ًْ ٌِِْٔؼْ : كَي ِت ظدٍن، ؾ ٚ يف جْٚ  ًً ِٜ ظدٍن َمـ كَيًٍق، ن ضّ  بَجْ

ْٚ و ْد ؿَٚل َتًٚػ: هذا ـالُم ربِّ ََ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿، ؾ

ٺ  ٺ   پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

                                                           

 (.14دكيقان افنٚؾًل )ص:  (4)

 (، ودكيقان احلامشٜ بؼح2/324إبٔٚت فَِّْع افُْدي، إير: افنًر وافنًراء ٓبـ ؿتٌٜٔ ) (2)

 (.22/422(، وتٚركيخ بٌداد )425ادرزوؿل )ص: 
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 ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .[441 -444ظّران:  ]لل

، ؾٚدتًٚمُح افداؾُع ا ٚمُس:  ِٛ ِٜ افَِ ِٜ افٍِْس وُضّْٖٕٔ ًٌٚ فراح ٍقن ضِ ًْ كَي

ٍٜ ـَٚن  ٍٜ وُضّْٖٕٔ ، وَمـ ظَٚش يف راح ٍٜ ٍٜ وُضّْٖٕٔ اف ذي كُيُثُر افًٍَق، كَئًُش يف راح

ٕ ف فَٔس  ٕ 6
ِ
ف ؾٚظاًل، ـثَر افًىٚء ًِ ف وُمتّ ًِ ُهَْٚك مُهقٌم  ُمْتًجٚ، وـَٚن يف ُأهتِف وٍٕ

.
ِ
 حتقُل بَْٔف وبَغ الٕجِٚز وافًىٚء

: ِٜ تٚهٔ ًَ  ؿَٚل أبق اف

ْ رْ  ا وَٚق َصْدُر ادَ إِ  ُْٔنفُ  يَ ِء َع  ْهُػ َظ
 

َْٔش إِ لَ ْس وَمٚ يَ   ًَ ُٛ اف  ادُسذِٚمُح ألَّ ىِٔ
(1) 

 

َٕف:  ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ﴿وأبَرُك ِمـ ذفَؽ ؿقُل احلؼِّ ُشٌحٚ

ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    گ  ڳ  ڳ    ک    گ  گ  گ

َِٝ:  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  .[41 -41]ُؾهِّ

ُِْتًِٚمْح، وٓ  ، ؾ َٛ ِّٔ ، وافًَٔش افى َٜ ، وافٍَْس اُدىّئْ  َٜ ؾ٘ذا َأَرْدَت احلَٔٚة اهلٕٚئ

َٝ إـَز إظيَؿ بذا افتجٚوِز. ـْ إٔ ـُ ، و ْٝ
ٍِ  َتَِت

، حْٔاَم شىَر تَِؽ إبَٔٚت، كُيسجُؿ ؾٔٓٚ  وَظْقًدا ظذ المِٚم افنٚؾًلِّ 

 هذا افداؾَع، كيَقُل:

ذذْقُت َوَعْ أَ  ٍَ ذذْد َظذذَذ أَحذذدٍ دَّذذٚ َظ َِ  ْح
 

ذَهذ ـْ ِمذ لَ ذِس ٍْ ُٝ َٕ ْح رَ أَ   ًَ  داواِت ؿَّ اف
 

ِّٔذذذإِ  ي ظْْذذذَد ُرْؤَيلِذذذفِ حِّ ُأَح  ل َظذذذُدوِّ
 

  َ ذذذَؾذذذدْ ُِ  ِٚت َّٔذذذحِ ٚفلَّ ل بِ ِّْذذذرَّ ظَ ذَع افنَّ
 

 

                                                           

 (.441دكيقان أيب افًتٚهٜٔ )ص:  (4)
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ذذُر وَ  ِٓ ٌُِوذذَر فِْلِ ذبِنذذافُأْط  فُ َْٕسذذِٚن ُأْب
 

َّٕام  َٖ ذذ بذذل ََمَبَّذذِٚت  ٚؿذذْد َحَنذذ ـَ ِْ َؿ
(1) 

 

ـُ َأْن كَئًَش الًُٕٚن  هذا هَق ؾَُف احلِٔٚة، وؾَُف افتًٚمِؾ مَع افِْٚس، ؾال كيُّ

. ـَ ف، ومَع أَخركي
ًِ ٓ  إذا بَٚت وهَق ُمتًٚمٌح مَع ٍٕ ، إ  يف هذِه احلِٔٚة هًٕٚئٚ مىِّئًّْٚ

ْؿ،  ًَ ٕ ًٌٚ ٓؿ6 ضِ َِّ َٖ يف َح ٓؿ، وَمـ أخى َّ َِ ـ ط  ّ قا ظ ٍُ ًَٔ ْتٓؿ هذه إمقُر ف ًَ دَؾ

 .يف هذِه احلقاؾزِ 

  

                                                           

(، وافٌَٔٓل يف مْٚؿٛ 442إبٔٚت ظزاهٚ فِنٚؾًل6 ادٚوردي يف أدب افدٕٔٚ وافدكيـ )ص:  (4)

 (.45(، وإير دكيقان افنٚؾًل )ص: 2/43افنٚؾًل )
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 (14) 

 ِلماذا َيتَّقوى؟

     

 

ُِّٔز رموَٚن هَق افهُٔٚم، وأظيُؿ َمَٚصِد افهِٔٚم حَتَُٔؼ افت ََقى6 فذا  َأبرُز مٚ كُيّ

ـِ اف َثٝ ظ  حَتد 
ٍٜ :  هلِلهِٔٚم، الصٚرَة إػ افتََقى يف ؿقِل إََرُأ يف أوِل لكي

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴿

 .[444]افٌَرة:  ﴾ڦ  ڦ

َََٕرُأ يف لخِر لكي ـِ افهٔٚمِ و ِٞ ظ يف ـاَم الصٚرَة إػ افتََقى،  ٍٜ يف شِٔٚق احلدكي

]افٌَرة:  ﴾ڳڳ  گ گ گ ڳ ڳ  ﴿: ؿقفِف 

443]. 

ُٜ ا ، ـام ؿَٚل احلؼ    هلِلوافتََقى وصٔ ـَ فَغ وأِخركي : فلو 

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ﴿

ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

 .[444]افًْٚء:  ﴾﮺

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿: وهَل زاُد ادِٗمَْغ، ـام ؿَٚل 

 .[453]افٌَرة:  ﴾ڤ
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ذذً ُٝ َأَرى افسَّ  ٚدَة َ ْذذَع مذذٚلٍ َوَفْسذذ
 

ذذذًُٔد   ذذذلَّ ُهذذذَق افسَّ
َِ
َـّ افلَّ َوَفُِذذذ

(1) 
 

 ، ـُ َ اهلُل َتًٚػ أن  افتََقى فٌُٚس ادٗمَْغ، وهَل خُر مٚ كَيٌُِس ادٗم وـذفَؽ بغ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ﴿: ؾََٚل 

 .[22]إظراف:  ﴾ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

ِْذذبَ ادَذذإِ ا  ذذكْرُء َعْ َي ََ ـَ افلي  ْس  ًِٔٚبذذٚ ِمذذ
 

 َٚٔ ًٕذذٚ َوإِْن ـذذَٚن ـِٚشذذ َٛ ُظْريٚ ذذ َِّ ََ  َت

ُٜ َربِّذذفِ ادَذذَوَخذذْرُ ِخهذذِٚل    ْرِء ضَٚظذذ
 

 َٚٔ ـْ ـَٚن هللِ ظِٚص َوأل َخْرَ ر َم
(2) 

ُٜ رشقِل ا   إػ َأيب ذر  ط هلِلوافتََقى وصٔ
ِٜ ، حْٔاَم َأوَص بتَِؽ افقصٔ

 :ِؼ ا»، ؾََٚل ْٔثُ  هلِلاتَّ َٜ َح َِّٔا ، َوَأْتبِِع افسَّ َٝ ْْ ـُ ٚ، َوَخٚفِِؼ افََّْٚس احلَ ام  َٓ َٜ َُتُْح َسَْ

ـٍ  ٍؼ َحَس ُِ «بُِخ
(3)

. ِمذيِّ ُٜ افسِّ  ، َهذه رواكي

ََٔقُل:طويف ُمًَْد المِٚم أحَد كُيقِص  ، ؾ  ٕيَب ذر 
ِٜ  ، وكيرشُؾ بذِه افقصٔ

ََْقى ا» َٔ  هلِلُأوِصَٔؽ بَِل «لِفِ ِر ِهِّ َأْمِرَر َوَظاَلِٕ
(4)

. 

ِٜ ا َظذ َبهرٍة، وَأْن َتسَك ادًِٚصَ ظذ  هلِلوافتََقى هَل أن َتًَّؾ بىٚظ

 ٍٛ ـُ َحٌٔ ِٜ اهللَبهرٍة، ـام ؿَٚل ضُِؼ ب قى أن َتًَّؾ بىٚظ ـَ  ِ: افتَ  ُٕقٍر م ، هلِلا ظذ 

                                                           

 (.35بؼح ابـ افًُٔٝ )ص:  احلىٔئٜ دكيقان (4)

 (، ؽر مًْقب.442ه ابـ رجٛ يف فىٚئػ ادًٚرف )ص: ذـر (2)

(، وافسمذي: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب مٚ جٚء يف مًٚذة افْٚس، رؿؿ 1/414أحد )أخرجف ( 4)

(4543.)  

 (.1/444أحد )أخرجف ( 1)
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َٜ اهلِلَترجق ثقاَب ا ـَ ا هلِل، وأن َتسَك َمًهٔ ُٕقٍر ِم هلِلا، تُٚف ظََٚب هلِلظذ 
(1)

. 

 هٌٚرَ ٕقَب َصذذذذذخذذذذذؾَّ افذذذذذذي 
 

ذذذذذذذذذافلي   ارَ هذذذذذذذذذٚ، برَ ـَ وَ    كََ
 

ذذذذذ َواْصذذذذذَْعْ   رْ َق أَ قْ امٍش َؾذذذذذـَ
 

ذذذ   ىرَ ُر مذذذٚ َيذذذَذ ِر َُيْذذذقْ ِ  افنَّ
 

ذذذذذذذذذذأل َُتْ   ٌرةً َصذذذذذذذذذذ نَّ رَ َِ
 

ـَ  نَّ إِ   كذاحَلَهذذذذ اِلبذذذذَٚل ِمذذذذ
(2) 

 

 وافدواؾُع إػ افلََقى ـثرٌة، ِمْٓٚ:

ًٜ ٕمِر ااُوُل  افداؾعُ  اف ذي أمَر ِظٌَٚده بَتَقاُه،   هلِل: اشتجٚب

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿: ؿقُل احلِؼ  ٓٚوأكيُٚت يف ذفَؽ ـثرٌة، ِمْ

 .[44]احلؼ:  ﴾ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ٍق يف ضركيِؼ افِْٚس يف افداؾُع افثٚح:  ًٌٚ فتًِٔر إمقِر، ؾ٘ن  أـَز ُمًقِّ ضِ

ٕٔٚ وأ ـ  اف ذي كيت َل وكيوُع ؿدَمف حتهِٔؾ َمهٚفِح افد 
ِخرِة، هق َتًًُر إمقِر، فُِ

ـِ ظذ ساِط افتََقى َتتُٔن فُف إمقُر، هذا ؿقُل احلؼِّ  ك َم ََ 6 فذا ات 

ك. ََ  ات 

َٕف:   .[1]افىالق:  ﴾ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴿ؿَٚل اهلُل ُشٌحٚ

َٕف:   ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[3 -1]افِٔؾ: 

                                                           

(، وابـ أيب صٌٜٔ يف ادهْػ رؿؿ 4414( رؿؿ )4/134ابـ ادٌٚرك يف افزهد )أخرجف ( 4)

 (.4/21ق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ )(، وأب42554)

 (.25: )ص ابـ ادًتز دكيقان (2)
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ُٞ  افداؾعُ  ِل افَزـِٚت، وأحقُج مٚ َيتُٚجف افًٌُد افٔقَم، ويف ـؾِّ افثٚف ًٌٚ فتْز  َِ : ض

ِٜ يف  َٜ افَزـ ، وإُيْر إػ َصَُقى افِْٚس افٔقَم، وُهؿ كَينَتُقن ِؿِ ِٜ كيقٍم، حهقُل افزـ

ـِ  أوؿِِٚتؿ وأظامِرهؿ وأوِٓدهؿ، وأظامهِلؿ، واهلُل  ، أرصَد إػ مُٚم ِٜ افزـ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ﴿: ؾََٚل 

 .[52]إظراف:  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

ًٌ افداؾُع افرابُع:   وافرصِٚد، ؾ٘ن  افت َل  كُيرَزُق وافًدادِ  فٌِهرةِ  ٚضِ
ِٜ ، واهلداكي

 هلِلي ِامِت، وهذا ؿقُل ابهرًة كُئُّز بٚ بَغ احلؼِّ وافٌٚضِؾ، وكُئُّز بٚ بَغ افْقِر واف

  :َٕف ْد ؿَٚل ُشٌحٚ ََ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ﴿يف ـتٚبِف افُركيِؿ، ؾ

ِّٔزون بِف بَغ احلؼِّ وافٌٚضِؾ.[25]إٍٕٚل:  ﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  . أي: مُت

َٕف ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ﴿يف مقوٍع لخَر:  وؿَٚل ُشٌحٚ

: ؾتُقُن ، ﴾ۓ ُٜ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹    ﮲  ﮳ ﴿افْتٔج

، وبهرًة، وشداًدا[24حلدكيد: ]ا ﴾﮺ ًٜ ف  صًٚدا، ور، هداكي ك رب  ََ ـِ ات  َ
 .دِ

َّ  ٚ فٍِقزِ ضًٌِ : ا ٚمُس  افداؾعُ  ِٜ ب ٛ  ظٌَٚده إتََٔٚء،  ، ؾٚهلُل هلِلا حٌ ي

ْد ؿَٚل اهلُل  ََ ]لل  ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ ﴿: ؾ

ٌقَل يف إ[32ظّران:  ََ ٌ ؽ اهلُل ووَع فَؽ اف  رِض. ، ؾ٘ذا َأح

ٔ َٚن  ـُ ح وٓ كُيٌَُؾ بٌَِِف -  هلِل: مٚ أؿٌَؾ ظٌٌد بٌَِِف إػ اؿَٚل هرُم ب

ٓ  افت َل    هلِلإػ ا َِتؿ  -إ ٌََؾ اهلُل بَِقِب ادِٗمَْغ إفِٔف، حت ك كَيرزَؿف َمقد  ٓ  أؿ إ

ورحَتٓؿ
(1)

. 

                                                           

 (.355) رؿؿ (، وافٌَٔٓل يف افزهد افٌُر211 - 41/214افىزي يف افتًٍر )أخرجف ( 4)
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َِ : افسٚدُس  افداؾعُ  ِٜ ًٌ ض  ﴿: كيَقُل يف ـتٚبِف ، ؾٚهلُل هلِلا ٚ فرح

ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

 .[412]إظراف:  ﴾ڦ  ڦ  ڄ

ـَ افِْٚر، ؾ٘ن  اهللَ افسٚبعُ  افداؾعُ  ًٌٚ فِْجِٚة م َِ ـِ  : ض َ يف ـتٚبِف أن  َم بغ 

ـَ افِْٚر، ؾََٚل  ُٚه وَوؿُٚه م ڳ  ڳ       ک  ک  گ   گگ  گ  ﴿: ات َُٚه ٕج 

 .[32 -34]مركيؿ:  ﴾ڻ   ڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ   

ـُ  افداؾعُ  ف افثٚم ـِ ات َك رب  ، ؾ٘ن  َم
ِٜ ًٌٚ فٍِقِز بٚجلْ َِ ٍٜ : ض ، ؾَٚز بَجْ

ْد ؿَٚل اهلُل  ََ قاُت وإرُض، ؾ َّ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿: َظرُوٓٚ افً

 .[444]لل ظّران:  ﴾پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ِٜ افقداِع، و ط هلِلوحْٔاَم وؿَػ رشقُل ا ُٛ يف َحج ؿَٚل يف َثْٚكيٚ ُخىٌتِف: يى

ْؿ، » ُُ َٚة َأْمَقافِ ـَ وا َز ْؿ، َوَأدي ـُ َر ْٓ ْؿ، َوُصقُمقا َص ُُ َس ْ ََ ِيقا  ْؿ، َوَص ُُ قا َربَّ َُ َٚ افَُّْٚس اتَّ َأُّيي

ؿْ  ُُ َٜ َربِّ ُِقا َجَّْ ْؿ َتْدُخ ـُ قا َ ا َأْمِر ًُ «َوَأضِٔ
(1)

. 

ـِ ات َك اهللَ  َّ قاُت وإر ؾ َّ  ظرُوٓٚ افً
ٍٜ  ُض.ؾَٚز بَجْ

ك أن كَيت ََل رب ف  ََ ـِ ات  ًَٝ َم ٌٜ دَؾ ، وُهَْٚك حقاؾُز هذِه افدواؾُع ُمتًّ

َؾ يف ـتِٚب اهلل ثرٌة، دَِـ َتٖم  ـَ  .ط ِ، وتَٚبَع مٚ جَٚء يف ِشرِة رشقِل اهللِودواؾُع ُأخَرى 

  

                                                           

، مـ حدكيٞ أيب (242(، وافسمذي: ـتٚب افهالة، بٚب مْف، رؿؿ )1/214أحد )أخرجف ( 4)

 .أمٚمٜ افٌٚهع 



 ملاذا يضوموى؟  (15) 
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 (15) 

 ملاذا َيضوموَى؟

     

 

 .[441]افٌَرة:  ﴾ڳ ک  ک  ک   گگ  گ  گ   ﴿: ؿَٚل اهلُل 

ف هذِه  ًَ ُؾ ٍٕ ِّّ ِ ذي كَيتًٚءُل: دٚذا كيهقُم ادًُِِؿ وُي  جقاٌب ف
ِٜ يف هذه أكي

، وكيهقُم افهٌُر ادجُٓد؟ ُٛ ؟ ودٚذا كيهقُم افٌُُر ادتً  ادنٚق 

َِٖٔ اجلقاُب يف ؿقفِف َتًٚػ:  ، ﴾ک  ک  ک   گگ  گ  گ  ڳ﴿ؾ

ٚ إذا أَرْدت أن  تًرَف اجلقاَب بٚفتٍهِٔؾ، ؾَٓق ـٚفتٚل: هذا جقاٌب ُمٌّؾ، أم 

أًل:  ًٜ ٕمِر اأوَّ ًٌٚ دَروٚتِف، ؾٓذا ادًُِؿ  هلِلهَق كيهقُم اشتجٚب َٕف، وضِ ُشٌحٚ

 ُٛ ٕ ف كَيًتجٔ ٕ  ٓ ًٜ ؾٔهقُم6 مٚ ذفَؽ إ  َ ٌُف افهُٔٚم، وُيُٓده، ويُد ؾِٔف مَن اف ذي كُيتً

أمَر بٚفهِٔٚم،  ظٍٚص، ؾٚهلُل  هلِلمِر ا، وكُيدرُك متًٚمٚ أن  ادخٚفَػ ٕهلِلٕمِر ا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ؾََٚل: 

 .[444]افٌَرة:  ﴾ڦ   ڦ  ڦ

َٕف:  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[441]افٌَرة:  ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

َٛ اهلُل  ًٜ  ؾٖوج ، ؾال هلِلٕمِر ا ِصَٔٚمف، ؾهَٚمف هذا ادًُِؿ اشتجٚب

 َيىُر ظذ بٚفَِؽ جقاٌب ؿٌَؾ هذا اجلقاِب.
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 :ًٚٔ ْد جًَؾ اهلُل  ٕٚ ََ ٚ يف اخلِر اف ذي يف افهِٔٚم، ؾ ًً َّ يف  كيهقُم ض

ک  ک  ﴿: افهِٔٚم خراٍت ـثرًة، كَيٍُل ذفَؽ مٚ َتَدَم ِمـ ؿقفِف 

َؾ، [441]افٌَرة:  ﴾ک   گگ  گ  گ          ڳ َر هذا.. وفَؽ أن َتتٖم  َر، وَتتدب   ُ  وَتتٍ

ِمذيِّ »وجَٚء يف  ِٞ َأيب ُهركيرَة  شُشْـ افسِّ  ط هلِلأن  رشقَل ا ِمـ حدكي

َٔٚضُِغ، َوَمَرَدُة »ؿَٚل:  َدِت افنَّ ٍِّ ِر َرَمَوَٚن ُص ْٓ ـْ َص  ِم
ٍٜ َِ ْٔ ُل َف َٚن َأوَّ ـَ ْٝ الِ إَِ ا  ََ ِِّ ، َوُؽ ِـّ

َلْح ِمْْ  ٍْ ْؿ ُي َِ ْٝ َأْبَقاُب َأْبَقاُب افَِّْٚر، َؾ ٚ َبٌٚب، َوُؾلَِّح ٚ َبٌٚب، الَ َٓ َٓ ْؼ ِمْْ َِ ٌْ ْؿ ُي َِ ، َؾ
ِٜ
َّْ

اخلِر يف  تّعُ ُم و، يف افهٔٚمِ  اخلرِ  َمُْزُ ْٚ ُٓ ه «َوُيَِْٚدي ُمٍَْٚد: َيٚ َبِٚؽَل اَ ْرِ َأْؿبِْؾ 

ِّ َأْؿِكْ »صِٓر رموَٚن  «َوَيٚ َبِٚؽَل افؼَّ
(1)

ؿ كَيٌتٌقن اخلَر اف ذي يف ُٓ  افهِٔٚم. . ؾ

ؿ َأدَرـقا متًٚمٚ أن  افهَٔٚم كَيّحق افذٕقَب،  ٚفًثٚ:  ُٓ كَيهقمقن دٌٍَِرِة افذٕقِب، ؾ

َٕٝ ـثرًة، ؿَٚل اهلُل  َٕٝ ـٌرًة، أو ـٚ ِّٔئِٚت، حت ك وإن ـٚ ُر افً ٍِّ ، وكُيُ

د  هذِه إصَْٚف افًَؼَة:  ًُ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ﴿وهق كَي

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ۓ  ﮲   ھ  ے  ے   ۓ 

﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸                ﮹  

 .[41]إحزاب:  ﴾﮺ ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿

ِٞ َأيب ُهركيرَة  شصحٔح افٌخٚريِّ »وجَٚء يف   ط، أن  رشقَل ِمـ َحدكي

                                                           

(، وابـ مٚجف: 242فهقم، بٚب مٚ جٚء يف ؾوؾ صٓر رموٚن، رؿؿ )افسمذي: ـتٚب اأخرجف ( 4)

 (.4212ـتٚب افهٔٚم، بٚب مٚ جٚء يف ؾوؾ صٓر رموٚن، رؿؿ )
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بِفِ »ؿَٚل:  ْٕ ـْ َ  َق ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت
ٍِ ٚ َواْحلَِسًٚبٚ، ُؽ ًٕ ـْ َصَٚق َرَمَوَٚن، إِياَم «َم

(1)
. 

ـَ وهَذا  ِقن ِمـ ؿْد ، هلِلا ـَرٌم ِم َٓ  افهِٚئّقن، كَيْ
ِ
ٌََؾ ظِِٔف هٗٓء  افُرِم.ذفَِؽ أؿ

 ًً ، ؾ٘ن  اهلَل ٚراب ِٜ ٚ يف اجلَْ ًً وَظَد هذا افهٚئَؿ  : كَيهقمقن ضّ

 َٜ َد، اف ذي كَيرى شٚظِٚت افِْٓٚر افىقكيِ َٓ شقاٌء يف ُمَتًّٚتِْٚ هذِه، أو يف ؽِرهٚ -اُدج

ـَ ادجتًِّٚت اف تل كَيىقُل ؾ ًٜ م ـَ شٚظ ، أو وإْحدى وِظؼكي ًٜ ـَ شٚظ  -ٔٓٚ افُْٓٚر ِظؼكي

ِٜ ا ٚ يف َجْ ًً َّ ُٚن.هلِلوكَيهقُم ض َٜ ِمـ بٍٚب كُيَُٚل فُف: افركي  َِف اجلَْ  6 َأْن كُيدخ

ِٞ شٍٓؾ  شصحٔح افٌخٚريِّ »وجَٚء يف   ط هلِلأن  رشقَل ا ِمـ حدكي

ُٚل َففُ »ؿَٚل:  ََ ِٜ َبًٚبٚ ُي ٚ :إِنَّ ِر اَلَّْ يَّ ، ألَ َيْدُخُؾ  .نُ افرَّ ِٜ ََٔٚم
َِ قَن َيْقَق اف ُّ

ِ ٚ َيْدُخُؾ ِمُْْف افهَّ

ُٚل: ََ ُهْؿ، ُي ِٜ  كيقمَ  َأْي: «ِمُْْف َأَحٌد َؽْرُ قُمقَن ألَ َيْدُخُؾ ِمُْْف » افَٔٚم َُ َٔ قَن؟ َؾ ُّ  ِٚ ـَ افهَّ َأْي

ْؿ َيْدُخْؾ ِمُْْف َأَحٌد  َِ ُِقا ُأْؽَِِؼ َؾ ُهْؿ، َؾَِ٘ ا َدَخ «َأَحٌد َؽْرُ
(2)

. 

ـَ افِْٚر، وإُيْر مٚذا ؿَٚل رشقُل اٚخٚمًس  6 حت ك ط هلِل: كَيهقمقَن فِْجِٚة ِم

ٓؿ صَٓر  ٌَ ِِّ َٜ َأصٍٓر أن كُيٌ ؿ ِشت  كَيْدظقن رب 
ِٜ ُتدرَك متًٚمٚ دٚذا ـَٚن شُِػ إُم

رموٚنَ 
(3)

، وكَيهقمقَن رموَٚن بَِقٍب شًٔدٍة، ؾرحٜ، َتىُّع يف هذِه اخلراِت6 

                                                           

(، ومًِؿ: 44افٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب صقم رموٚن احتًٚبٚ مـ الكيامن، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .(322اوكيح، رؿؿ )ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ وؿكهٚ، بٚب افسؽٔٛ يف ؿٔٚم رموٚن وهق افس

(، ومًِؿ: ـتٚب افهٔٚم، 4452افٌخٚري: ـتٚب افهقم، بٚب افركيٚن فِهٚئّغ، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 (.4412بٚب ؾوؾ افهٔٚم، رؿؿ )

 (، ظـ مًذ بـ افٍوؾ.414فىٚئػ ادًٚرف ٓبـ رجٛ )ص: ( 4)
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ْد ؿَٚل رشقُل  ََ ـْ َصَٚق َيْقًمٚ ِر َشبِِٔؾ ا» :ط هلِلاؾ َِّْٚر هلِلَم ـِ اف ُف َظ َٓ َد اهللُ َوْج ًَّ ، َب

ٚ ًٍ ًَِغ َخِري «َشْب
(1)

. 

ٕ ؽ َترى هذا اخلَر  ْر، بِؾ اؾَرْح بهِٔٚمؽ6 ٕ ؾحْٔاَم تهقُم رموَٚن ٓ تتوج 

 . هلِلأمَٚمؽ، هذِه إِحَدى ؾوٚئِؾ ا

ِٜ ا: شٚدًشٚ ٚ يف صٍٚظ ًً فهِٔٚم، ؾٔقَم افَٔٚمٜ هَْٚك ُصًٍُٚء، اهلُل كَيهقمقَن ضّ

  ًقن، وكَيِٖ افهُٔٚم ٍَ ًقن، وافهٚحِلقَن ِمـ ظٌِٚده كَين ٍَ ُِف كَين كينٍُع، ورش

ِٜ افهِٔٚم. ًٚن فًٌِِد، ؾهٚحٌُْٚ هذا كيهقُم ِمـ أجِؾ أن َيَيك بنٍٚظ ٍَ رلُن كَين َُ  واف

ِٞ ظٌِد ا ـِ افًِٚص  هلِلوجَٚء يف حدكي ـِ َظِّرو ب فىَزانِّ يف ، ظَْد اب

َُٔٚق وَ »ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شُمًجّف افٌُرِ » ْرآُن َيْقَق افافهِّ ِٚن افَُ ًَ ٍَ  َيْن
ِٜ ََٔٚم

َِ

َٔٚقُ  َُقُل افهِّ ْبِد، َي ًَ ِْ
َُقُل  :فِ ِْل ؾِِٔف، َوَي ًْ ٍِّ ِٚر َؾَن َٓ اَب بِٚفَّْ َ َٚق َوافؼَّ ًَ ُلُف افىَّ ًْ َربِّ َمَْ

ُلُف ااف ًْ ْرآُن: َربِّ َمَْ ِْل ؾِٔفِ َُ ًْ ٍِّ ِْٔؾ َؾَن َِّ ٚنِ »ؿَٚل: ، «فَّْْقَق بِٚف ًَ ٍَّ َُٔن «َؾ
(2)

. 

. ٍٜ  ٕجِؾ هذا كيهقُم ادًُِؿ مَع مٚ َيهُؾ فُف ِمـ جٍٓد وَمنَ

 :ٚ ًً ، ؿَٚل شٚب َٜ ؿ ؿد ظِِّقا أن  َمـ ُختَِؿ فف بهٍٔٚم دخَؾ اجلَْ كَيهقمقن6 ّٕن 

ـْ َؿَٚل أَل إَِفَف إأِلَّ اهللُ»: ط هلِلرشقُل ا َٚء َوْجِف اَم ٌَ ٚ َدَخَؾ  هلِل اْبلِ ـْ الَ ُخلَِؿ َفُف ِِبَ ، َوَم َٜ َّْ

                                                           

(، 2412)افٌخٚري: ـتٚب اجلٓٚد وافًر، بٚب ؾوؾ افهقم يف شٌٔؾ اهلل، رؿؿ أخرجف ( 4)

(، مـ 4414/424ومًِؿ: ـتٚب افهٔٚم، بٚب ؾوؾ افهٔٚم يف شٌٔؾ اهلل دـ كيىَٔف، رؿؿ )

 .حدكيٞ أيب شًٔد اخلدري 
 .(44، رؿؿ 44/44، وافىزان يف ادًجؿ افٌُر )(2/431أحد )أخرجف ( 2)



 ملاذا يضوموى؟  (15) 
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َٚء َوْجِف ا ٌَ ٚ َدَخَؾ  هلِلَصَٚق َيْقًمٚ اْبلِ ٚ الَ ُخلَِؿ َفُف ِِبَ  ُخلَِؿ َفُف ِِبَ
ٍٜ َق بَِهَدَؿ ـْ َتَهدَّ ، َوَم َٜ َّْ

َٜ الَ َدَخَؾ  َّْ»
(1)

. 

ِٜ أن كَيّقَت ا ـِ اخلٚمِت لًُٕٚن وهق صٚئٌؿ يف ذفَؽ افٔقِم، أو ظِِّقا أن  ِمـ ُحً

ِٔٚم. َٖفقا اهلَل أن كُئًَْٓؿ ؾٔف ظذ افهِّ ٌ قا رموَٚن، وش  ؿد َأؾىَر يف ذفَؽ افٔقِم6 هلذا َأح

تل ٓ َصؽ   ٚمًْٚ:  ، اف  ِٜ ِٜ افربٕٚٔ ًِالجِٚت افْٚجح ؿ ؿد ظِِّقا أن  أحَد اف ّٕن 

يُؿ ِظالجِٚت افَِقِب، ِمـ َوشٚوِشٓٚ، ؾٔٓٚ َٕمراِض افَِقِب6 هَق افهُٔٚم، ؾَٓق أظ

ِِّٔئ  ـَ افٌشِّ واحلَِد واحلًِد، وشّقِم افىٌِٚع، وَش وُصُقـِٓٚ، ومِمٚ  ؾٔٓٚ ِم

ّقا ذفَؽ حْٔاَم َٕيروا يف شرِة افٌْلِّ 
، وَتدب روا مٚ جَٚء يف َمْىقِؿف طإخالِق، ظِِ

ِر، يدِّ ط ـِ افنخِّ  ب
ِ
ِٞ َأيب افًالء ْد جَٚء يف حدكي ََ ُث َظـ أظرايب  جَٚءهؿ بٚدربِد، ، ؾ

ُٝ َرُشقَل اكَيَقُل:  ًْ
ِّ قُل:  ط هلِلَش َُ ْزِ »كَي ِر افهَّ ْٓ ٍٚق »أي: رَموَٚن  «َصْقُق َص  َأيَّ

ِٜ َوَ اَلَ 

ٍر،  ْٓ ؾِّ َص ـُ ـْ  ْهِر، وِم ُٛ صقُق افدَّ ْدرِ  ُيْذِه «َوَحَر افهَّ
(2)

ِ ف، ومٚ ؾٔف ِمـ   ف وؽ أي: ِؽن 

ِِّٔئ افىٌِٚع.  ش

َٜ أصٍٓر بًَد ٕجِؾ  ِٝ إـػ  ِشت ً ٍَ َهذا كيهقُم ادًُِؿ6 وٕجِؾ َهذا ارَت

ْٚ صَٓر رموٚنَ  ٌْ ِِّ ْٚ ب ؿ  رب  ُٓ  رموَٚن، تَقُل: افِ
ِ
َِوٚء  .إ

  

                                                           

 .، مـ حدكيٞ حذكيٍٜ (1/454أحد )أخرجف ( 4)
(، مـ حدكيٞ أيب ذر 1/411. وأخرجف بْحقه أحد )(4131افٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .افٌٍٚري 
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 (16) 

 الفاِئسوَى بُدعاِء واشِتغفاِر املالِئلِة
     

 

ِ ُع دائاًم إػ افٍقِز، وتًنُؼ هذِه افُ ُٜ تتى ، وتىُّح إف6ٚٓٔ افٍُْس افٌؼكي  َٜ ِِّ

، وافٍقُز فف  ـَ ـَ افٍِٚئزكي فذا َتراهٚ تْتَُؾ ِمـ َمٔداٍن إػ َمٔداٍن لخَر6 رجَٚء أن َتُقَن ِم

ٕٔٚ، وؾقٌز يف أِخرِة.  َمًِْٔٚن: ؾقٌز يف افد 

ذا ؾقٌز ظئٌؿ، وؿد َمر   َٓ وِمـ ُصقِر هذا افٍقِز أن َتٍقَز بَدظقِة افهٚحِلَغ، ؾ

رخل   َُ ًٚء كيَقُل: رِحَؿ اهلُل َمـ كَيؼُب. وـَٚن ّنَٚر  َمًروٌف اف  َ َع ش ِّ قِق ؾً  ً بٚف

َٝ صٚئٌؿ؟  ، ؾقؿَػ ظَْده وِذَب، ؾََٔؾ فف: كيٚ َمًروُف إٔ ًٜ ذفَؽ افٔقِم صِٚئاًم ٕٚؾِ

ِ ف أن كَيُقَن ُمًتجَٚب  ، ؾًِ
ِ
ٚء  َ ٌَْل َدظقَة هذا افً ْؿ، وفُِِّْل رَجْقت أن ُتهٔ ًَ ؿَٚل: ٕ

افدظقةِ 
(1)

. 

ِ ٓؿ كَيٍقزون بَدظقِة أَحِدهؿ، ؾَُٔػ إذا ـَٚن كَيت وقن فَدظقِة افهٚحِلَغ6 فً ًر 

ٚ ِمـ َخِِؼ ا ًَ ِْ ـَ ٓ كَيًُهقن اهللَ مٚ أَمَرهؿ،  هلِلَهذا اف ذي كَيدظق َخ اُدىًَٔغ، اف ذكي

. ُٜ ِقن مٚ كُيَٗمرون، وهُؿ ادالِئُ ًَ  وكَيٍ

ٓ ِٜ ـَ بَدظقِة ادالئُ ـِ افٍِٚئزكي  ظ
ِٞ ًََِٕؿ أن  الكيامَن وؿٌَؾ احلدكي  ُبد  أن 

ٓ  بِف، ؿَٚل اهلُل   أصٌؾ ِمـ ُأصقِل آظتَِِٚد، ٓ كيتؿ  الكيامُن إ
ِٜ : بٚداَلِئُ

                                                           

 (.244 - 1/242(، ووؾٔٚت إظٔٚن ٓبـ خُِٚن )11افرشٚفٜ افَنركيٜ )ص:  (4)
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ﴿

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

 .[442]افًْٚء:  ﴾گ   گ  گ    ڳ  ڳ

َِٓؿ اهلُل ٌَ ُٜ َخٌِؼ ج ، ؾََٚل   وادالِئُ ِٜ ى  ﴿: ظذ افىٚظ

 .[2]افتحركيؿ:  ﴾ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ٓ  اهلُل، ـام ؿَٚل  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ﴿: وُهؿ َخٌِؼ ٓ كيًُِؿ ظَدَدهؿ إ

 .[44]اددثر:  ﴾ۉ        ۉ

ـَ إكيِٚم فَهحٚبتِف افُِراِم: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا إِحِّ َأَرى َمٚ أَل َتَرْوَن، » كيقًمٚ ِم

اَمءُ َوَأْش   افسَّ
ِٝ ًُقَن، َأضَّ َّ ُع َمٚ أَل َتْس أي: جَٚء هَلٚ صقٌت ِمـ ـثرِة افزحِٚم وافثَِؾ  «َّ

 ْٚٓٔ َِ َلُف َوَح »اف ذي ظ َٓ ٌؽ َواِوٌع َجْب َِ ٚ َمْقِوُع َأْرَبِع َأَصٚبَِع إأِلَّ َوَم َٓ ، َمٚ ؾِٔ ٚ َأْن َتاِطَّ ؼَّ ََلَ

«هلِلَشِٚجًدا 
(1)

. 

 اداَلئِ 
ِ
ِٜ ُهؿ:وافٍِٚئزوَن بُدظٚء ُ 

أًل:  ْد ؿَٚل اهلُل أوَّ ََ يف شقرِة  افتِٚئٌقَن ادُت ًٌِقن فًٌِٔؾ ربِّ افًَٚدَغ، ؾ

ئِؿ  ﴾ۓ  ۓ  ﮲﴿ؽٚؾٍر:  ًَ ، يف ذفَؽ ادُِقِت اف ُٜ ﮳  ﮴  ﴿أِي: ادالِئُ

﮽  ﮾  ﴿كَيَقفقَن:  ﴾﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺   ﮻  ﮼

﮿  ﯀  ﯁                                

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ    ٱ

                                                           

فق تًِّقن مٚ : »ط(، وافسمذي: ـتٚب افزهد، بٚب يف ؿقل افٌْل 1/434أحد )أخرجف ( 4)

 .، مـ حدكيٞ أيب ذر افٌٍٚري (2442، رؿؿ )شأظِؿ
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ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ      

 .[5 -3]ؽٚؾر:  ﴾ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ

ٌٛ إػ ا َٝ ُهْٚ تٚئ ـَ ُهؿ حقَل هلِلإٔ ُٜ اف ذكي ، ظٚئٌد إػ َشٌِِٔف افهحِٔح، وادالئُ

 ، ِٜ رون فَؽ، وكَيْدظقن فَؽ بٚجَلْ ٍِ ِقٕف كَيًتٌ ِّ رِش وَي ًَ َٝ وحَدك، َبْؾ فَؽ اف فَٔس إٔ

 وفقافَدكْيؽ.

 ًٔ  هَلؿ، جَٚء يف ٚ ٕٚ
ِ
ظٚء ُٜ بٚفد   َتنتٌُؾ ادالِئُ

ِ
ِِّّق افِْٚس اخلَر، هٗٓء ُشْـ »: ُمً

ِمذيِّ  َٜ افٌٚهعِّ  شافسِّ  َأيب ُأمٚم
ِٞ إِنَّ اهللَ » ؿٚل: ط هلِل، أن  رشقَل ا ِمـ َحدكي

َقاِت َوا َّ َلُف َوَأْهَؾ افسَّ َُ
َٜ ِر ُجْحِرَهٚ ،ََُرِوغَ َوَماَل ِ َِ ّْ َوَحلَّك احُلقَت  ،َحلَّك افَّْ

ِؿ افَِّْٚس اَ ْرَ  ِِّ ًَ ِيقَن َظَذ ُم َُٔه «َف
(1)

. 

ْٔداِن،  َٝ وأَخْذت بذا ادَ  وادٌٍرِة، إذا ُؿّ
ِٜ ِٜ ُدظٌٚء فَؽ بٚفرح وصالُة ادالِئُ

ِِِّؿ افِْٚس اخلَر. َٝ ؾٔف شٌَٔؾ ُمً ُْ َِ  وش

ـَ ُهؿ يف : ُظام  ٚ ٚفثً  ـِر، اف ذكي  وافهالِة وافذِّ
ِٜ روه بٚفىٚظ َّ ُر ادًٚجِد اف ذكيـ َظ

ٌَُف مٚ كَيُقٕقَن بٖوتِٚد ادًٚجِد، وأظّدِِتٚ، أـثُر أوؿِِٚتؿ يف ادًجِد، وإذا  ادًجِد أص

ْد ؿَٚل َظْٓؿ َرشقُل ا ََ ًٜ يف ادًٚجِد، ؾ َ  ِ ، ـام جَٚء يف ط هلِلخَرجقا َتَرـقا ُؿِقَبؿ ُمً

ِٞ َأيب ُهركيرَة  شحٔح ُمًِؿٍ َص » ؿْ ادَ وَ »: ِمـ َحدكي ـُ ِيقَن َظَذ َأَحِد ُٜ ُيَه َُ  «اَل ِ

 ِٜ َِّ »َأْي: كَيْدظقن فُف بٚفرح َُقُفقَن: اف ؿَّ اْرَِمُْف، َمٚ َداَق ِر َ ِِِْسِف افَِّذي َصذَّ ؾِِٔف، َي ُٓ

 َِّ َِّ اف ْر َفُف، اف ٍِ ؿَّ اْؽ ْٔفِ ُٓ َِ ْٛ َظ ؿَّ ُت ُٓ»
(2)

. 

                                                           

 (.2241افسمذي: ـتٚب افًِؿ، بٚب مٚ جٚء يف ؾوؾ افٍَف ظذ افًٌٚدة، رؿؿ )خرجف أ( 4)

 (.215/232مًِؿ: ـتٚب ادًٚجد، بٚب ؾوؾ صالة اجلامظٜ وإتيٚر افهالة، رؿؿ )أخرجف ( 2)



 الفائسوى بدعاء واشتغفار املالئلة  (16)

 

 

101 

رْ َته ٕ ؽ ق  ُر اهللَ، أو َتَرُأ وَؿد يف ادًجِد  أ ـُ َٝ تذ ًْ ًٜ وجِ ْٔٝ ؾركيو  ِ ص

 ُٜ ، أو أؿؾ  ِمـ ذفَؽ، أو أـثَر، ومالِئُ ًٜ َٝ شٚظ ُؾ، جًِ ُر، أو َتتٖم   ُ افَرلَن، أو َتتٍ

 فَؽ، َتَقُل: 
ِ
ظٚء ٌٜ بٚفد  ـِ َمنٌقف َِّ »افرح َِّ اف ؿَّ اْرَِمُْف، اف ُٓ َِّ ْر َفُف، اف ٍِ ؿَّ اْؽ ْٔفِ ُٓ ُٓ َِ ْٛ َظ  .«ؿَّ ُت

ْد جَٚء يف  ََ دون أووَٚظؽ، ؾ  َ ؿَٚل:  طأن  افٌْل   شُمًَْد المِٚم أحدَ »َبْؾ كَيتٍ

َسِٚجِد َأْوَتًٚدا» َّ ِْ
ُدوَِنُْؿ، َوإِْن ادَ »، َأْي: ُظامًرا «إِنَّ فِ َِ َل ٍْ َسُٚؤُهْؿ، إِْن َؽُٚبقا َي َِ ُٜ ُج َُ اَل ِ

قا  ُٕ ٚ ـَ ُٕقُهؿْ َمِرُوقا َظُٚدوُهْؿ، َوإِْن  ٍٜ َأَظٚ «ِر َحَٚج
(1)

. 

ك، أو يف  ٍَ اُد ادرَى، َمـ يرُج ِمـ َبٔتِف كَيًقُد مركيًوٚ، يف ادًتن ٚ: ُظق  ًً رابِ

ف ِمـ ـؾِّ مٍُٚن.  ٍ ، حَت ُٜ ف ادالِئُ ًَ  بٔتِف، أو يف أيِّ مٍُٚن، َترُج م

 ظع   شُمًتدرـِف»جَٚء ظَْد احلٚـِؿ يف 
ِٞ  ط هلِل، أن  رشقَل اِمـ َحدكي

ُروَن َفُف » ؿَٚل: ٍِ ٌْ ٍؽ َيْسَل َِ ًُقَن َأْفَػ َم ُف َشْب ًَ قُد َمِريًوٚ إأِلَّ َخَرَج َم ًُ ـْ َرُجٍؾ َي َمٚ ِم

َٚن َفُف َخِريٌػ ِر  ـَ ًُقَن َأْفَػ الَ َحلَّك ُيْهبَِح، َو ُف َشْب ًَ ـْ َأَتُٚه ُمْهبًِحٚ َخَرَج َم ، َوَم
ِٜ
َّْ

 ّْ ُروَن َفُف َحلَّك ُي
ٍِ ٌْ ٍَِؽ َيْسَل َٚن َفُف َخِريٌػ ِر َم ـَ ، َو ِٜ اَل ِِسَ َّْ»

(2)
. 

  خٚمًسٚ:
ِ
ظٚء ُٜ َمنٌقفقَن بٚفد  َٜ افًَحِر، ؾٚدَالئُ ِقن أـِ ـُ ـَ كَيٖ ذكي ُأوفِئَؽ اف 

 هَلؿ، ؿَٚل َرشقُل ا
ِ
ظٚء جقن بٚفد  َٓ ُٜ كَيِ ِقن وادالِئُ ـُ ، ـام جَٚء يف ط هلِلهَلؿ، كَيٖ

ِٞ َأيب َشًٍٔد اخلُ  شُمًَْد أحدَ » ُحقُر » :دريِّ ِمـ َحدكي ُِ افسَّ ـْ ، َؾاَل  فُ َأ ٌٜ ـَ َبَر

                                                           

 .مـ حدكيٞ أيب هركيرة  ،(2/144أحد )أخرجف ( 4)
(، وأبق داود: ـتٚب 424 - 4/422أحد )(، وأخرجف أكيوٚ: 4/414ادًتدرك فِحٚـؿ )( 2)

(، وافسمذي: ـتٚب اجلْٚئز، بٚب مٚ 4254اجلْٚئز، بٚب يف ؾوؾ افًٔٚدة ظذ ووقء، رؿؿ )

(، وابـ مٚجف: ـتٚب اجلْٚئز، بٚب مٚ جٚء يف ثقاب مـ ظٚد 525جٚء يف ظٔٚدة ادركيض، رؿؿ )

 (.4112مركيوٚ، رؿؿ )
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ْؿ َج  ـُ َرَع َأَحُد ِيقَن َظَذ َتَدُظقُه، َوَفْق َأْن َيْ َلُف ُيَه َُ ـْ َمٍٚء، َؾِ٘نَّ اهللَ َوَماَل ِ ًٜ ِم ْرَظ

ـَ ادُ  ِري «َلَسحِّ
(1)

. 

ـَ ا ْر هذا افَُرَم افًئَؿ ِم ئؿَ   هلِلَتهق  ًَ َِْؼ اف ٔ َض فَؽ هذا اخلَ  أن ؿ

ْر فًٌِدَك. ٍِ ؿ  اؽ ُٓ َٜ افًَحِر، كَيَقفقَن: افِ َٝ َتٖـُؾ أـِ  كَيْدظقن فَؽ وإٔ

ْد جَٚء ظَْد افىَزانِّ يف شٚدًشٚ:  ََ روا ؿٌَؾ َمٌٔتِٓؿ، ؾ  ٓ ـَ إذا بٚتقا َتى ُأوفِئَؽ اف ذكي

ف افٌُرِ » ِّ ـِ ُظَّر  شُمًج ِٞ اب ُروا »ؿَٚل:  ط هلِل، أن  رشقَل اِمـ َحدكي ِّٓ َض

َْٔس َُ اَهِذِه  ُف َف َّٕ ُؿ اهللُ، َؾِ٘ ـُ َر َّٓ ٌؽ ِر  ِمـ َأَحدٍ ْجَسَٚد َض َِ ُف َم ًَ ُٝ َضِٚهًرا إأِلَّ َبَٚت َم َيبِٔ

ِٚرهِ  ًَ ِده  «ِص ًَ ؿَّ »أي: مٚ بَغ َثقبِف وَصًِر ج ُٓ ِْٔؾ إأِلَّ َؿَٚل: افِ َِّ ـَ اف ًٜ ِم ُٛ َشَٚظ
ِِ ََ أَل َيْْ

ُف َبَٚت َضِٚهًرا َّٕ ْبِدَر َؾِ٘ ًَ
ْر فِ ٍِ «اْؽ

(2)
. 

ـ ِمْٚ  يف ؽًْك َظـ َدظقِة  َّ  فَؽ بٚدٌٍرِة، ؾ
ِ
َُِؽ َمنٌقٌل بٚفدظٚء َٝ ٕٚئٌؿ، واد إٔ

 
ِ
، ويف ِؽًْك َظـ هذا افٍقِز افًئِؿ، وؽُرهٚ ِمـ صقر افٍقِز بدظٚء ِٜ ادالئُ

؟! ِٜ  ادالِئُ

 :ٚ ًً ِ قن ظذ افٌْلِّ شٚبِ ْٔٝ ظذ افٌْلِّ طاُده  ِ ٕ ؽ إذا ص  ُؾْزت بدظقةِ  ط، ؾ٘

ـِ مَٚجْف يف  ، جَٚء ظَْد اب ِٜ ، أن  افٌْل   شُشْْف»ادالِئُ َٜ ـِ َربًٔ  ظٚمِر ب
ِٞ  طِمـ حدكي

ِْٔف »ؿَٚل:  َِ ْٝ َظ َِّ ، إأِلَّ َص ـْ ُمْسٍِِؿ ُيَهعِّ َظَعَّ ؾَّ ادَ َمٚ ِم َِ ُٔ ِْ ، َؾ ُٜ َمٚ َصذَّ َظَعَّ َُ ْبُد افاَلِ  ًَ

ثِرْ  ُْ ُٔ
ـْ َ فَِؽ َأْو فِ «ِم

(3)
. 

                                                           

 (.4/42أخرجف أحد )( 4)

، رؿؿ 42/112(، وافىزان يف ادًجؿ افٌُر )4214ف رؿؿ )ابـ حٌٚن يف صحٔحأخرجف ( 2)

44222.) 

 (.325، رؿؿ )طأخرجف ابـ مٚجف: ـتٚب إؿٚمٜ افهالة، بٚب افهالة ظذ افٌْل ( 4)
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ِ  ؾ ِ  ام ُ ـَ افهالِة ظِِٔف  ،طْٔٝ ظذ افٌْلِّ ص ِٝ طوَأـَثْرت م َِ ٌَ ، اصت

ِٜ وادٌٍرِة. ِٜ دظٌٚء فَؽ بٚفرح ُٜ بٚفهالِة ظَِٔؽ، وصالُة ادالِئُ  ادالئُ

 ربِّ افًٚدَغَ 
ِٜ ـَ بدظقِة مالِئُ  .ؾٓذا أحُد افٍِٚئزكي
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 (17) 

 الفاِئسوَى بظلِّ العرِش

     

 

 َٙ ْثْٚ ؾٔام م ـَ حتد  ـِ افٍٚئزكي ، وحدكيُثْٚ أَن ظ
ِٜ  ادالِئُ

ِ
ـَ بدظٚء ـِ افٍِٚئزكي  ظ

. ِٜ  بيؾِّ افًرِش كيقَم افَٔٚم

جًَؾ كيقًمٚ فًٌِِٚد ُيَؼون ؾِٔف، ـؾ  افًٌِٚد، َبْؾ ـؾ   ًَُِٕؿ أن  اهلَل 

. ٌٛ  اخلِِؼ ُيَؼون يف ذفَؽ افٔقِم، وهَق كيقٌم ظهٔ

ُ مٚهٔ :  هلِلَٜ ذفَؽ افٔقِم، ِمْٓٚ ؿقُل اوجَٚءِت أكيُٚت َتسى ُتٌغِّ

          ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ﴿

  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى         ې  ې  ې  ې

 .[423 -422]لل ظّران:  ﴾ۆئ  ۆئ

َٕف:  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[14]إبراهٔؿ:  ﴾ھ

َٕف:  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ         ڳ   ڳ  ڳ ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[42 -41]مركيؿ:  ﴾ڻ  ڻ

َٕف:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
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 .[2 -4]احلٟ: 

َٕف:  ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[11 -14]ادًٚرج:  ﴾ڃ  چ  چ   چ  چ              ڇڃ     ڃ  ڃ

َٕف:  ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

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

 .[12 -41]ظٌس:  ﴾حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس

، حدٌث  ِٛ ظئٌؿ، وهَق أن  افنَّس  ومِمٚ  جَٚء يف وصِػ ذفَؽ افٔقِم افًهٔ

َٛ ظَرُؿٓؿ يف  ًقن يف أرِض ادحِؼ، حت ك كيذه ِّ َتدٕق ِمـ ُرؤوِس افًٌِٚد وُهؿ ُمت

ْدِر أظامهِلؿ. ََ  إرِض، ُثؿ كيرتٍَع، ُثؿ كيُقَن افُْٚس يف ظَرِؿٓؿ ـ

َ فْٚ رشقُل ا َٔ »ذفَؽ ادنَٓد افًئَؿ، ؾََٚل:  ط هلِلوؿد بغ  َِ َٚن َيْقُق اف ـَ ِٜ إَِ ا  َٚم

ْغِ  َِ قَن ِؿَٔد ِمٍٔؾ َأْو ِمٔ ُُ َبِٚد َحلَّك َت
ًِ ـَ اف ُس ِم ّْ  افنَّ

ِٝ
َٔ
ْٔؿٌ  كيَقُل  ،«ُأْدِٕ َِ أحُد رواِة – ُش

 ِٞ َٓ َأْدِري-احلدكي ْغِ ادِ َٓ َأْدِري َأي  ، :  َِ ُٜ كَيًْلٔ َٚؾ ًَ ِذي ادِ  ْرِض، َأمِ إَ ؟ َأَم ُٔؾ اف 

َحُؾ بِِف تُ  ؟افُْ ْغُ ًَ 

َٓ »َؿَٚل:  ُٕقَن ِر َؾَلْه ق ُُ َٔ ُس، َؾ ّْ ـْ افُرُهُؿ افنَّ ْؿ َم ُٓ ْؿ، ِمْْ
ْدِر َأْظاَمَِلِ ََ ـَ َرِق  ًَ

َقْيِف، َْ ُْٖخُذُه إَِػ ِح ـْ َي ْؿ َم ُٓ ِْٔف، َوِمْْ َبَل ـْ ُخُذُه إَِػ ُر
ْٖ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ِْٔف، َوِمْْ َب

َِ ُْٖخُذُه إَِػ َظ  َي

ُف إِلَ  ُّ ِج ِْ ـْ ُي ْؿ َم ُٓ «ًٚمَٚوِمْْ
(1)

. 

ٌ ٚنَ َص »وجَٚء يف  ـِ ح ـِ ظَّر  شحٔح اب ِٞ اب  هلِلأن  رشقَل ا ِمـ حدكي

                                                           

(، وافسمذي: ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ، بٚب مٚ جٚء يف صٖن احلًٚب، رؿؿ 2/4أخرجف أحد )( 4)

(، 2421ّٓٚ، بٚب يف صٍٜ كيقم افَٔٚمٜ، رؿؿ )(، ومًِؿ بْحقه: ـتٚب اجلْٜ وصٍٜ 2124ًٕٔ)

 .مـ حدكيٞ ادَداد بـ إشقد 
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ٍَغ:  ط ٍِّ َٜ ِمـ شقرِة اُدى ، ؿَٚل: [2]ادىٍٍغ:  ﴾وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ﴿ؿَرَأ أكي

ُٛ ِر َرْصِحِف إَِػ » َّٔ ٌَ ُجَؾ َيَل ، َحلَّك إِنَّ افرَّ
ٍٜ
ِْسَغ َأْفَػ َشَْ ََ َداُرُه  َْ َٚن ِم ـَ ِر َيْقٍق 

َْٕهِٚ   ْٔفِ َأ َٕ «ُأُ 
(1)

. 

َر هذا ادنَٓد  َٕتهق  ٍٜ وَفْٚ أن  َغ َأْفَػ َشَْ ًِ
َداُرُه مَخْ َْ َٚن ِم ـَ ـَ يِف كَيْقٍم  ، ِصٌْػ م

ُٛ افِْٚس،  ٌُٓؿ مٚ كيهٔ َُٔقٕقَن يف طؾِّ افًرِش، ٓ كُيهٔ افِْٚس كَيٍقُز يف ذفَؽ افٔقِم، ؾ

، أَ  ـِ ـَ إم  ِم
ٍٜ ـَ وٓ كَيتٖث رون ِمـ دٕقِّ افنِّس، ُهؿ يف حٚف  افٍِٚئزكي

ِ
ذـُر ِمـ هٗٓء

ِٞ َأيب  ، وُمًٍِؿ، ِمـ حدكي ٌُخٚريِّ  مٚ جَٚء يف َصحٔح اف
ِٜ بيؾِّ افًرِش كيقَم افَٔٚم

ِف، َيْقَق ألَ طِؾَّ »ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ُهركيرَة  ِِّ َٚػ ِر طِ ًَ ُؿ اهللُ َت ُٓ ِي
ٌٜ ُييِ ًَ َشْب

َن  َٕ ُف: إَِمٌٚق َظِٚدٌل، َوَصٚب   ِي
ٌؼ هلِلَٖ ِر ِظَبَٚدِة اإأِلَّ طِ َِّ ًَ ُبُف ُم ِْ ٚدَْسِجِد، َوَرُجاَلِن بِ ، َوَرُجٌؾ َؿ

ٚ ِر ا ٚبَّ ْٔفِ  ،هلِلَُتَ َِ َؿٚ َظ رَّ ٍَ ِْٔف َوَت َِ ٚ َظ ًَ َّ َُْْٔٚه، ،اْجَل ْٝ َظ َٚو ٍَ ًٔٚ َؾ
َر اهللَ َخٚفِ ـَ  َوَرُجٌؾ َ 

ٍٚل،  ٍٛ َوَ َ َٚل: ؾَوَرُجٌؾ َدَظْلُف اْمَرَأٌة َ اُت َمِْْه َق ََ إِحِّ َأَخُٚ  اهللَ، َوَرُجٌؾ َتَهدَّ

ُْٔفُ 
ِّ ُؼ َي ٍِ َؿ ِصاَمُفُف َمٚ ُتْْ َِ ًْ َٚهٚ َحلَّك ألَ َت ٍَ َْٖخ  َؾ

ٍٜ «بَِهَدَؿ
(2)

. 

ف، َشقاٌء ـَٚن  ِّ ًٓ يف ُحُ رِش، َمـ ـَٚن ظِٚد ًَ ُٜ كَيٍقزون بيؾِّ اف ًٌ  ً  اف
ِ
هٗٓء

ٚ، أو وافًِدا، أو راظًٔ  ًً ، أو رئٔ ًٓ ًٓ حٚـاًِم، أو َمًٗو ِٜ َمٌِق ، كَيِٖ كيقَم افَٔٚم ٍٜ ٚ يف رظٔ

                                                           

وئ  ۇئ   ﴿(. وأخرجف بْحقه افٌخٚري: ـتٚب تًٍر افَرلن، بٚب 3444صحٔح ابـ حٌٚن رؿؿ ) (4)

(، ومًِؿ: ـتٚب اجلْٜ وصٍٜ ًّٕٔٓٚ، بٚب يف صٍٜ كيقم 1544، رؿؿ )﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ

 (.2422افَٔٚمٜ، رؿؿ )

(، 222ٌخٚري: ـتٚب إذان، بٚب مـ جِس يف ادًجد كيْتير افهالة، رؿؿ )افأخرجف ( 2)

(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 4244ومًِؿ: ـتٚب افزـٚة، بٚب ؾوؾ إخٍٚء افهدؿٜ، رؿؿ )

. 
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ف اجلقُر. َِ َِل هذا افََٔد يف ظْ ٓ  افًدُل، وكُيٌ ف إ  ُ ف، ٓ كيٍ َِ  إػ ظْ

َٖ يف ظٌٚدِة ا ، حٚرَب هذه افٍَْس، ووؿَػ يف وجِف هذِه هلِلوافنٚب  اف ذي َٕن

ٓقِة.  افن 

ـَ َأؿٚمقا ظالؿَتٓؿ يف ا  .هلِلوُأوفئَؽ اف ذكي

ٌُف  ٌَف ولخُر ؿِ ـ  ؿِ
ـَ ادًجِد، وفُِ ِ ٌؼ يف ادًجِد، يرُج م ـٓذِه افَْٚدكيِؾ ُمً

 َُّيٍق إػ ادًجِد.

ِِّٔؿ  ـُ افَ ٌٜ ؿَٚل ظُْٓؿ اب ـِتٚبِف  َشًٌ ٌِّغ»يف   َٝ ِْ ٖم  إذا تَ : شَرْووٜ اُدح

 َٜ ـَ اف   افًًٌ ِ  كيُ  ذكي ٓ   ٓ طؾ   ف كيقمَ ظرِص  يف طؾِّ  اهلُل ٓؿُ ي ِ  إ ٕ  وجدَِت  ،ف ط  ٕٚفقا ذفؽ امؿ إ

ُّ  افيؾ   ىاهلقَ  تِٓؿُ خٚفٍب
(1)

ك ـالُمف  َٓ  .. إت

ِٜ افًٚبِؼ جَتُد ؿٚظدةَ  ِٞ افًًٌ ًٜ  شاجلزاُء ِمـ جِْس افًّؾِ » :ويف حدكي َ َِّ ُمتح

 ُٜ ًٌ  ً  اف
ِ
ٗٓء َٓ ًٜ طٚهرًة، ؾ ـَ ا دٚ ؿِٚئّ . هلِلخٚؾقا م ِٜ ـَ كيقَم افَٔٚم ٕٔٚ، وَجدوا إم  يف افد 

: يف احل وؿَٚل اهلُل  ددِّ َُ ِٞ اف ِت أَل َأْ َُع َظَذ َظْبِدي َخْقَؾْغِ »دكي َوِظزَّ

 ، ُْْلُف َيْقَق ؾَ َوَأْمَْْغِ َٔٚ َأمَّ ْٕ ُلُف َيْقَق افَِ٘ ا َخَٚؾِْل ِر افدي ٍْ َٔٚ َأَخ ْٕ ، َوإَِ ا َأِمَِْْل ِر افدي
ِٜ ََٔٚم

َِ

ِٜ اف ََٔٚم
َِ»

(2)
. 

: َمـ َإٔيَر ُمًًن  ِٜ ًٌ  ً  اف
ِ
ُٛ كُيوُٚف إػ هٗٓء ا، أو ووَع َظْف. أي: َمـ كيىِ

ُد بف َدكْيْل، ؾَٔقُل فُف:  ٚ َدكْيًْٚ، وكَيِٖ إجُؾ، ؾَٔقُل فُف: كيٚ ؾالُن ٓ أِجُد مٚ ُأشدِّ ًٕ إًٕٚ

                                                           

 (.141رووٜ ادحٌغ )ص:  (4)

(، مـ حدكيٞ أيب 315(، وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )212ابـ حٌٚن يف صحٔحف رؿؿ )أخرجف  (2)

 .هركيرة 
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. ـَ كي ًْٝ ظَْؽ افد  َ فَؽ إمقُر. أو كيَقُل فف: وَو ْٛ إػ أن َتتٔن   اذَه

ُٛ هذا افًٍِؾ بيؾِّ اف ، وصٚح َٜ ُٛ هذِه ادَٚف ، كَيٍقُز صٚح ِٜ ًرِش كيقَم افَٔٚم

ْد جَٚء يف  ََ ََٔنِ  شَصحٔح ُمًِؿٍ »ؾ  َأيب اف
ِٞ ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ِمـ حدكي

فِ » ِِّ ُف اهللُ ِر طِ َِّ ا َأْو َوَوَع َظُْْف، َأَط ِنً ًْ َيَر ُم ْٕ ـْ َأ «َم
(1)

. 

ـَ افِْٚس َمـ ُهؿ حَمٌقشقَن يف افًجقِن، وَمقؿقؾقَن ظذ دكيقٍن  ْؿ ًٕرُف ِم ـَ و

َٛ افٔقَم، أو ؽًدا، وؿَٚل: ؿد كَيً ُٕف، وذه ٝ ٍُٕس هذا الًِٕٚن وإكيام ـَ ْق حَتر  َِ رٍة، ؾ

َٜ افًِٔد مَع أهِِف،  َٜ رموَٚن، وؾرح ًََٔٔش ؾرح
ًْٝ َظـ ؾالٍن َدكيَْف. َأخَرجقه فِ وَو

ـُ ظذ مٌٚفَغ َزهٔدةٍ  َْٚك َمـ كُيًَج ُٓ . ؾ ٍٜ  ؿِِٔ

ٌََؼ أكيًوٚ: افنُٓٔد، ؾٚفنٓدو اُء كَيٍقزوَن بيؾِّ افًرِش، جَٚء كُيوُٚف إػ َمـ ش

 ِٞ ، ِمـ حدكي لِّ ظَْد افداِرملِّ
ِّ َِ  ً ٌٍْد اف ـِ َظ َٜ ْب ٌَ ؿَٚل:  ط هلِل، أن  رشقَل ا ُظْت

ٌٜ اف» ْلَذ َ اَلَ  ِسِف َوَمٚفِِف ِر َشبِِٔؾ ا» :ؾََٚل  إوَل  وذـرَ  «ََ ٍْ ـٌ َجَٚهَد بَِْ ِم ْٗ َل ؾ، هلِلُم َِ َِ٘ ا َف

، َؿَٚتَؾ َحلَّ اف ُدوَّ َلَؾ، ك ًَ َْ ُٔد ُي ِٓ ِٜ اادُ َؾَذفَِؽ افنَّ َّ ْٔ ـُ ِر َخ َلَح َٝ َظْرِصِف، أَل هلِلّْ ، َُتْ

ةِ   افْيُبقَّ
ِٜ ٔيقَن إأِلَّ بَِدَرَج ُف افَّْبِ ُِ ُو ٍْ «َي

(2)
.
ِ
 افنٓداء

ِ
ًْٔئٚ هلٗٓء َٓ  . ؾ

ؿ أكيًوٚ ِٓ ِٜ كَيُقُن يف طؾِّ : وكُيوُٚف إفٔ ُق كيقَم افَٔٚم ؿقَن، ؾٚدُتهدِّ اُدتهدِّ

.َص  ِٜ ٔٚ َتًٚطَؿ افيؾ  كيقَم افَٔٚم ْٕ ٝ صَدؿُتف يف افد  َّ ِ ام َتًَٚط  َدؿتِف، وـ

ـِ ظٚمرٍ  شُمًَْده»وؿد جَٚء ظَْد أحَد يف  َٜ ب ِٞ ُظٌَ أن  رشقَل   ِمـ حدكي

                                                           

، رؿؿ حدكيٞ جٚبر افىقكيؾ وؿهٜ أيب افٔنأخرجف مًِؿ: ـتٚب افزهد وافرؿٚئؼ، بٚب  (4)

(4222.) 

 (.2111(، وافدارمل يف افًْـ رؿؿ )1/441أخرجف أحد ) (2)



 الفائسوى بظل العرش  (17) 
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َهَؾ َبْغَ افَّْٚسِ »ؿَٚل:  ط هلِلا ٍْ ؾي اْمِرٍئ ِر طِؾِّ َصَدَؿلِِف َحلَّك ُي «ـُ
(1)

. هَق يف طؾِّ 

.وا صدؿتِف ِٜ  َٔخرون يف َظرصِٚت كيقِم افَٔٚم

َم أكيًوٚ: ادُتحٚب قن يف ا ، وُهؿ َمـ َأؿٚمقا َظالؿَتٓؿ هلِلوكُيوُٚف إػ َمـ َتَد 

ٚ هلِلبٚٔخِر يف ا ًٕ ٌ قن ؾال ، ُي ، وٓ فٌَرٍض أريض  ٍٜ ٍٜ ُدٕٔقكي َٕف هلِل، ٓ دَِهِح ، وكُيًٚمِق

ـِ جٌٍؾ هلِل ِٞ مًِٚذ ب ْد جَٚء يف حدكي ََ ـِ ِحٌَٚن يف ، ظْ، ؾ أن   شَصحٔحف»َد اب

ْؿ افِر طِؾِّ  هلِلَلَحٚبيقَن ِر اادُ »ؿَٚل:  ط هلِلرشقَل ا ُٓ بُِى ٌْ ُف، َي ِي
ْرِش َيْقَق أَل طِؾَّ إأِلَّ طِ ًَ

ِِٚنِؿُ  َُ َّ َداءُ  بِ َٓ ٔيقَن َوافني «افَّْبِ
(2)

. 

ُٜ اـَتًٌقهٚ حْٔاَم َأؿٚمقا ظالؿَتٓؿ بَٚٔخرِ  ُٜ افًٚفٔ  هلِليف ا هذِه ادُٕٚ
ٍ
، ٓ فقء

ِٜ لخَر، و رِش كيقَم افَٔٚم ًَ  هُؿ افٍِٚئزوَن بيؾِّ اف
ِ
 .هٗٓء

  

                                                           

 (.1/413أحد )أخرجف  (4)

(، وافسمذي بْحقه: ـتٚب افزهد، بٚب مٚ جٚء يف احلٛ يف اهلل، رؿؿ 1/424أخرجف أحد ) (2)

(2452.) 
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 (18) 

 الفاِئسوَى بالهوِر يوَم القيامِة
     

 

ـَ بيؾِّ افًرِش،  ، وافٍِٚئزكي
ِٜ  ادالِئُ

ِ
ـَ بُدظٚء ـِ افٍِٚئزكي َٙ ظ ْثْٚ ؾٔام م حَتد 

ـَ بٚفْقرِ  ـِ افٍِٚئزكي . وحدكيُثْٚ أَن ظ ِٜ  كيقَم افَٔٚم

ـِ ا ، وكُيٌُك بِف احلَٚئَؼ، وِمـ ِمْ ٍٜ إػ افْقِر، كُيٌُك بِف احلؼ   هلِلؾٚفًٌُد يف حٚج

   ـَ افيِامِت إػ افْقِر، ؾََٚل احلؼ : َظذ ِظٌِٚده َأْن َأخَرَجٓؿ ِم

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ﴿

   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ

 .[213]افٌَرة:  ﴾ڤ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ﴿يف مقوٍع لخَر:  وؿَٚل 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  

 .[42]ادٚئدة:  ﴾گ  گ  ڳ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ﴿ هلِل: كيٚ رشقَل اط هلِلوؿد ُشئَؾ رشقُل ا

ـَ افُْٚس كيقمئٍذ، ؿَٚل:  [14]إبراهٔؿ:  ﴾ہہ ِٜ ُدوَن »ؾٖكي َّ ِْ «ْنِ الِ ُهْؿ ِر افيي
(1)

 .

 َأْي: دوَن افكاِط.
                                                           

(، مـ حدكيٞ 441، رؿؿ )بٔٚن صٍٜ مْل افرجؾ وادرأةأخرجف مًِؿ: ـتٚب الكيامن، بٚب  (4)

 .طثقبٚن مقػ رشقل اهلل 
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ٱ  ٻ  ٻ  ﴿: احلدكيدِ  يف شقرةِ   هلِلا ؿقَل  ًتذـرُ ْٚ َٕ وهُ 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  

ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک   ڇ  ڍ      

ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

 .[41 -42]احلدكيد:  ﴾ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہھ  ھ  ھ

ـ  
ُِ ٔ ُز بِف، ف  افندكيدِة، كَيتّ

ِٜ ِٜ يف َهذِه افي ِّ ُٕقًرا كيقَم افَٔٚم ـُ  ًَُٔىك افًٌُد ادٗم  ؾ

.ٚٔ ْٕ ٓ  بَدِر أظامفِف يف افد   َهذا افْقَر ٓ كُيًَىك إ

ْد ؿَٚل رشقُل ا ََ ؿْ »: ط هلِلؾ ُٕقَرُهْؿ َظَذ َؿْدِر َأْظاَمَِلِ َىْقَن  ًْ ُٔ ، حت ك ٓ كَيِٖ «َؾ

جِٕٚغ افًِك، أو َمـ َيُِط ظذ افِْٚس أمَر ِدكيِْٓؿ، وكيَقُل: الكيامُن يف  َّ َمْقٌن ـ

َٕحتُٚج  ، وٓ  ِٛ  إػ ظٍّؾ.افَِ

ًَْىك »: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ـْ ُي ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ ْؿ، َؾ ُٕقَرُهْؿ َظَذ َؿْدِر َأْظاَمَِلِ َىْقَن  ًْ ُٔ َؾ

ْؿ ُدوَن َ فَِؽ ٚلَ ـَ ُٕقَرُه  ُٓ ُٕقَرُه ، َبِؾ َبْغَ َيَدْيِف، َوِمْْ َىك  ًْ ـْ ُي ْؿ َم ُٓ  َبْغَ َيَدْيِف، ـَ َوِمْْ
ِٜ َِ ٚفَّْْخ

ْؿ ُدوَن َ فَِؽ  ُٓ «َوِمْْ
(1)

. 

 .ْٕٚٔ ًَُٔىقَن ٕقَرهؿ ظذ ؿدِر َأظامهِلؿ يف افد   ؾ

 ، ٌُِٔكون بِف احلؼ  ٔٚ، ؾ ْٕ ـَ افِْٚس كَيٍقزوَن بٚفْقِر يف افد  ُٜ أصٍْٚف م وُهَْٚك َشًٌ

                                                           

(، واحلٚـؿ يف ادًتدرك 5324، رؿؿ 415 - 5/414افىزان يف ادًجؿ افٌُر )أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد 2/432)
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ؿ: ثقن بَغ كيَدْي َربِّ ًَ  وكَيٍقزوَن بف يف ُؿٌقِرهؿ، وحَغ كُيٌ

ُل: ـَ ؿٚ افهُْػ اَُوَّ ٓ  اهللُ، اف ذكي  فقهٚ، وظُٚصقا ظِٔٓٚ، ومُٚتقا ظِٔٓٚ.أهُؾ ٓ إفَف إ

د  ََ ـِ ُظٌِٔد اهللش ُمًَْد أحدَ »جَٚء يف ؾ َٜ ب ِٞ ضِح ُٝ   ِِمـ حدكي ؿَٚل: ُؿِ

ـِ اخلىِٚب  َّر ب ًُ ًْٝ رشقَل ا ف
ِّ ًٜ أَل »كيَقُل:  ط هلِل: ش َّ

ِِ ـَ ُؿ  َِ َْظ َُ إِحِّ 

ٚ رَ  قَُلَ َُ ِة  ٌؾ ُج َي ـْ َجَسِدِه،  فِ ُروحِ فْقِت إأِلَّ َوَجَد ادَ ِظَْْد َحُْضَ ُرُج ِم َرْوًحٚ ِحَغ ََتْ

ُٕقًرا َيْقَق  ْٝ َفُف  َٕ ٚ ـَ ِٜ افَو ََٔٚم
َْٖل َرُشقَل ا، ؿَٚل: «َِ َِْؿ َأْش ِن  ط هلِلَؾ ْ ُيِْزْ ٚ، َومَل َٓ َظـ َظْْ

. ِٜ ُر ؾ هذِه افُِّ َّ َٚل ُظ ََ :ٚ َٓ ُّ َِ ٚ َأْظ َٕ َٖ دُ احلَ َؿَٚل:  .َؾ ، َؾاَم ِهَل؟ َؿَٚل: هلِل ّْ

ُٜ اف َّ
ِِ ِف:  َُ ِّّ ًَ

تِل َؿٚهَلَٚ فِ َٝ  ،«أَل إَِفَف إأِلَّ اهللُ»اف  : َصَدْؿ ُٜ َِْح َؿَٚل َض
(1)

. 

ٓ  اهلُل»ؾٖهُؾ   كَيٍقزوَن بٚفْقِر.  شٓ إفَف إ

ـُ اف ذي ظَٚش ظذ  ٓ  اهلُل»وافًٌُد ادٗم ٍٜ كَيْتَُؾ ؾٔٓٚ  شٓ إفَف إ ُر فُف يف أوِل َِٕ كُيْق 

 ََ ْٕٔٚ إػ أخرِة، ؾ ـَ افد  نَ »ْد جَٚء يف م  ٌٚ ـِ ِح ِٞ َأيب ُهركيرَة  شَصحٔح اب ، ِمـ حدكي

ـِ إذا ُوِوَع يف َؿِزه، ؾََٚل:  طأن  افٌْل   َ َفْٚ حَٚل افًٌِد ادِٗم ِٚن، »بغ  َُ َِ َيْٖتِِٔف َم

ِٜ مٚ كُيًُٖل، كُيًُٖل َظـ َرشقِل ا«َؾَْٔسٖأََلِٕفِ   هلِلُهَق َظبُْد ا»، ؾََٔقُل: ط هلِل، وِمـ ُجِ

َُقأَلِن َففُ وَ  َٔ ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف، َؾ َّّ ُد َأْن أَل إَِفَف إأِلَّ اهللُ َوَأنَّ َُمَ َٓ َأِي: – َرُشقُفُف، َأْص

َُِٚنِ  َُقُل َ فَِؽ -اد َؽ َفَل َّٕ ُؿ إِ َِ ًْ َّْٚ فَِْ ـُ ًُقَن ِ َراًظٚ ِر ُ ؿَّ يُ  .: إِْن  ِه َشْب َسُح َفُف ِر َؿْزِ ٍْ

ًَِغ ِ َراًظٚ، َويُ  ُر َفُف ؾِٔفِ َشْب «َْقَّ
(2)

. 

                                                           

، رؿؿ ؾوؾ ٓ إفف إٓ اهللف بْحقه: ـتٚب إدب، بٚب (، وابـ مٚج4/24أخرجف أحد ) (4)

(4351.) 

(، وابـ حٌٚن يف 4234أخرجف افسمذي: ـتٚب اجلْٚئز، بٚب مٚ جٚء يف ظذاب افَز، رؿؿ ) (2)

 (.4443صحٔحف رؿؿ )
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ُر َفُف ؾِٔفِ »وافنٚهُد:  ْْٝ ظًٌدا يف «َوُيَْقَّ َُ ٍٜ إػ افْقِر، ؾِق َأش ، وافًٌُد يف حٚج

ـَ اف ذي ظَٚش  ـ  افًٌَد ادٗم
ُِْ ف ُميٌِؿ، مٚ ظَٚش ؾِٔف، ؾَُٔػ يف ؿٍز؟! وفُِ ؿٍك، ف

ٓ  اهلُل»ظذ  ٍٜ كيَ  شٓ إَفَف إ ِل َِٕ ُر فف يف أو   ْتَُؾ ؾٔٓٚ إػ داِر أخرِة.كُيْق 

ُْػ افثٚح:  ـَ افهِّ يقن ظِٔٓٚ، اف ذكي
َٜ وٌَ أهُؾ افهالِة اُدحٚؾِ  ؿأوؿِِٚت  ىقا شٚظ

ْٔٓٚ صًٔئٚ. َِ مقا ظ ٝ ُؿِقُبؿ بٚ، وحَٚؾيقا ظِٔٓٚ، ؾِؿ كُيَدِّ ََ  ِ قاظِٔد افهالِة، وَتً َّ  ب

ْد جَٚء يف  ََ ِٞ ظٌِد ا شُمًَْد أحدَ »ؾ ـِ َظّ هلِلِمـ َحدكي ـِ افًِٚص ب ، ِرو ب

اَلَة كَيْقًمٚ طأن  افٌْل   َر افه  ـَ َٚل:  ،َذ ََ ٚ»َؾ َٓ ْٔ َِ ـْ َحَٚؾَظ َظ ٚ،  َم ًٕ ُٕقًرا، َوُبْرَهٚ ْٝ َفُف  َٕ ٚ ـَ

ََٕجًٚة َيْقَق  َٚن افَو ـَ ََٕجٌٚة، َو ُٕقٌر، َوأَل ُبْرَهٌٚن، َوأَل  ـْ َفُف  ُُ ٚ َعْ َي َٓ ْٔ َِ ـْ َعْ ُُيَٚؾِْظ َظ ، َوَم
ِٜ ََٔٚم

َِ

ٍَِػ افْقَق يَ  ـِ َخ  َمَع َؿُٚروَن، َوؾِْرَظْقَن، َوَهَٚمَٚن، َوُأَبِّ ْب
ِٜ ََٔٚم

َِ»
(1)

. 

ـِ مَٚجفْ »بؾ جَٚء مٚ هَق أووُح ِمـ ذفَؽ يف  ِٞ إٔسٍ ش ُشْـ اب ،  ِمـ حدكي

ِ »ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا ِؿ إَِػ ادَ َبؼِّ َِ ٚ َِغ ِر افيي َيْقَق  َسِٚجِد، بِٚفْيقِر افلَّٚقِّ ادَ نَّ

ِٜ اف ََٔٚم
َِ»

(2)
. 

ِٜ افِِٔؾ إػ  ـَ خَرجقا ِمـ ُبٔقِِتؿ يف طِّ ذكي ْ بذا افُرِم الهللِّ ُأوفِئَؽ اف  ٌُٔؼ  ِْ ؾ

. ِٜ  ادًٚجِد، ٕقرًّ تٚمًّ كيقَم افَٔٚم

 ُٞ َٟ حٍٔٚة، افهُْػ افثٚف ِقا افَرلَن مْٓ ًَ ـَ ج رلِن اف ذكي َُ : أهُؾ اف ـَ ـَ افٍِٚئزكي ِم

                                                           

 (.2/425أحد )أخرجف  (4)

أبق داود:  ف. وأخرج(344ابـ مٚجف: ـتٚب ادًٚجد، بٚب ادق إػ افهالة، رؿؿ )أخرجف  (2)

(، وافسمذي، ـتٚب 124ـتٚب افهالة، بٚب مٚ جٚء يف ادق إػ افهالة يف افيالم، رؿؿ )

، مـ حدكيٞ بركيدة (224افهالة، بٚب مٚ جٚء يف ؾوؾ افًنٚء وافٍجر يف جٚظٜ، رؿؿ )

. 
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ِ ّقه،  ِٞ ظٌِد اؿَرُؤوه وَتً ْد جَٚء يف حدكي ََ ِقا بِف، ؾ ِّ ،  هلِلوظ ـِ ُبركيدَة إشِّلِّ ب

ُث َظـ أبِٔف ُبركيدةَ  ـْ َؿَرَأ »ؿَٚل:  ط، أن  افٌْل   ُيدِّ َؾ بِِف افَم ِّ ُف َوَظ َّ َِّ ًَ ْرآَن َوَت َُ

ُٕقٍر َوقْ افُأْفبَِس َيْقَق  ـْ   َتًٚجٚ ِم
ِٜ ََٔٚم

َس ؤُ َِ ُْ ِس، َوُي ّْ لَ اك َوافَِد ُه ِمْثُؾ َوْقِء افنَّ َِّ  أَل غِ ِه ُح

قُق ِِباَِم  َُ اَم أهُؾ َي ـُ َْٖخِذ َوَفِد ُٚل: بِ ََ ُٔ ِسَْٔٚ؟ َؾ ـُ َُقأَلِن: باَِم  َٔ َٔٚ َؾ ْٕ ْرآنَ افافدي َُ»
(1)

. 

َر  ُٕقٍر َوقْ فَؽ َأْن َتتهق  ـْ  سِ ؤُ َتًٚجٚ ِم ّْ  افن 
ِ
، كُيًُُٚه َهذا اف ذي ؿَرَأ ُه ِمْثُؾ َوْقء

ًْٔئٚ دَِـ ظَٚش مَع  َٓ ف فَِرلِن وافداُه، ؾ
ِّ  ِ ف، واشتٍَٚد ِمـ َتً َّ  ِ َؾ بِف، ، وتً

ِّ رلَن وظ َُ اف

 افَرلِن.

رلِن، ؾَِٔس أؿؾ  ِمـ أن  َُ ـَ احلٚؾِيَغ فِ ـْ ؿٚدًرا ظذ أن تُقَن ِم ُُ ؾِْ٘ن مل ت

ٓؿ َّ  ِ ِ ام ظ ِِّاًم فَِرلِن، ؾُ ِ ام ؿَرُؤوا بِف  َتٍَُؾ مً حرًؾٚ، ـَٚن يف مٔزاِن حًْٚتِؽ، وـ

رلِن يف بالٍد حَتتُٚج إػ َُ ِْٝ ُمًِاًم فِ ٍَ  يف حِِٔٚتؿ، ـَٚن يف ِمٔزاِن حًْٚتِؽ، ؾِق ـ

ٌٛ ِمـ َهذا افْقِر، وـَٚن فقافِدكيَؽ ـذفَؽ.  ذفَؽ، ـَٚن فَؽ ٕهٔ

ـ ٕقٍر، ؿَٚل اهلُل : أهُؾ الخالِص، ؾٚدخِِهقَن هلُؿ مْٚبُر مِ رابعُ افهُْػ اف

  : ددِّ َُ ِٞ اف ،»يف احلدكي َلَحٚبَِّغ ِرَّ ُّ ِْ
ْٝ ََمَبَّلِل فِ ََّ ْٝ ََمَبَّلِل  َح ََّ َوَح

َلَِْٚصِحَغ ِرَّ  ُّ ِْ
ْٝ ََمَبَّلِل َظَذ  ،فِ ََّ ْٝ ََمَبَّلِل َظَذ ادُ َوَح ََّ ، َوَح ـَ ِرَّ ، َلَبِٚ فَِغ ِرَّ ادُ َلَزاِوِري

ِِٚنِؿْ  َظَذ َمَْٚبِرَ  وُهؿ َُ َّ قَن بِ َُ ي دِّ ٔيقَن َوافهِّ ْؿ افَّْبِ ُٓ بُِى ٌْ ُٕقٍر َي ـْ  «ِم
(2)

. 

، أو  ٍٛ ٝ َمْٚبَر ِمـ ذه ًَ َر ـَٔػ كَيُقٕقَن ظذ مْٚبَر ِمـ ٕقٍر، فٔ وفَؽ أن َتتهق 

 حجٍر ـركيٍؿ، أو ظٍٚج، أو ؽِره، َبْؾ هَل َمْٚبُر ِمـ ٕقٍر.

                                                           

 (.4/123أخرجف احلٚـؿ يف ادًتدرك ) (4)

 . (، مـ حدكيٞ ظٌٚدة بـ افهٚم1/424ٝأخرجف أحد ) (2)
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ـَ بٚفْقِر كيقمَ  ا ٚمُس  افهُْػ  ـَ افٍِٚئزكي : َمـ ؿَرَأ ُشقرَة افُِٓػ كيقَم  ِم ِٜ افَٔٚم

، جَٚء يف  ِٜ  أظد  اهلُل فُف ٕقًرا كيقَم افَٔٚم
ِٜ ـ ؿَرَأ شقرَة افُِٓػ كيقَم اجلًّ َّ ، ؾ

ِٜ اجلًّ

 َأيب َشًٍٔد اخلدريِّ أن  رشقَل ا شُصًٛ الكيامنِ »
ِٞ ، ِمـ حدكي  ط هلِلظَْد افٌَٔٓلِّ

ـْ َؿَرَأ ُشقَرَة »ؿَٚل:  ِػ افَم ْٓ ٍٜ  قِ َيقْ ر َُ ًَ ـَ افْيقِر  ،ُ ُ ِِٕٚف إَِػ َأَوَٚء َفُف ِم َُ ـْ َم ِٝ اف ِم ْٔ َب

لِِٔؼ اف ًَ»
(1)

. 

ـَ ُيِٚهدون يف شٌِٔؾ اافهُْػ افسٚدُس  جًَؾ اهلُل  هلِل: أهُؾ اجلِٓٚد، ؾٚف ذكي

 . ِٜ  هلُؿ ٕقًرا كيقَم افَٔٚم

ٍؿ ِر َشبِِٔؾ ا»: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ْٓ ـْ َرَمك بَِس  شٌِٔؾ افنٔىِٚن، فَٔس يف «هلِلَم

ٕ ام يف شٌِٔؾ ا  .هلِلأِو احلزِب أِو افتْئِؿ، أِو اهلَقى، أِو افنٓرِة، وإ

ـَ كُيرابِىقن ظذ احلدوِد يف شٌِٔؾ ا ًْٔئٚ فِِذكي َٓ ًٜ هلِلؾ ُٕكًة فِدكيِْٓؿ، وحٚكي  ،

. ِٜ ِ ام َرَمْقا بًٍٓؿ، ـَٚن هلُؿ ٕقًرا كيقَم افَٔٚم ، هًْٔئٚ هلؿ ـ ِٜ  َٕوضِّٚنؿ ادًِّ

ٌَىقا جدوَل افسٚبعُ ُ  افهْػ ـَ و ذكي ْٔٓٚ، اف  َِ  ادحٚؾِيقَن ظ
ِٜ : أهُؾ اجُلًّ

ٍؾ أو يف  َّ ٓ  ِبٚ، إن ـٕٚقا يف ظ َٝ إ ِقن هذا افقؿ ٌَ ، ٓ كَين
ِٜ َمقاظِٔدهؿ بهالِة اجلًّ

ْد جَٚء ظَْد احلٚـِؿ يف  ََ ، ؾ ِٜ  ؽِر ذفَؽ، رَبىقه بَهالِة اجلًّ
ٍ
، أو يف رء ٍٜ رحِ

 َأيب مقَشك إَصًريِّ ِمـ  شُمًتدرـِف»
ِٞ إِنَّ »ؿَٚل:  ط هلِل، أن  رشقَل ا َحدكي

 ُٞ ًَ َٚق َيْقَق اَُ اهللَ َيْب ُٞ افيَّ ًَ ٚ، َوَيْب ُِتَ
َٖ
ْٔ  َظَذ َه

ِٜ ََٔٚم
قَن الُ َِ ٍي ٚ َُيُ َٓ ُِ َٜ َزْهَراَء ُمَِْرًة، َأْه ًَ ُّ

ـَ   ٚ ٚٚفِِبَ َٓ
ِّ ِري ـَ ُروِس ُُتَْدى إَِػ  ًَ،  ّْ ْؿ، َي ُٚتِِضُء ََلُ َٓ

ِٟ  ،ُنقَن ِر َوْق ِ ِْ ٚفثَّ ـَ َأْفَقاُِنُْؿ 

ـَ  ْؿ َيْسَىُع  ُٓ ًَٔٚوٚ، َوِرُُي ََاَلنِ افْسِؽ، ََيُقُوقَن ِر ِجَبِٚل ٚدِ َب ُؿ افثَّ ِٓ ْٔ ُٚؾقِر، َيُْْيُر إَِف َُ، 

                                                           

 (.2333افٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )(، و4112أخرجف افدارمل يف افًْـ رؿؿ ) (4)
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ُِق ًبٚ َحلَّك َيْدُخ ًَجي ْؿ َأَحٌد إأِلَّ الَ  اأَل ُيْىِرُؿقَن َت ُٓ ، أَل َُيَٚفُِى َٜ «ْحَلِسُبقنَ ادُ ُٕقَن َٗ ِّ ادُ َّْ
(1)

. 

ـَ حَٚؾيقا ظِٔٓٚ،  ، اف ذكي
ِٜ  ُهؿ أهُؾ اجلًّ

ِ
َن كُيِْٚدي ؾهٗٓء ًقا ادٗذِّ َّ ِؿ كَيً

ٕ ام حَٚؾيقا  ، إ
ِٜ وُهؿ ٌِٕٔٚم، أو كُئَّقا ؾًٚفِِٔٚتؿ وُبىقِِٓتؿ وُمًٚبَِِٚتؿ كيقَم اجلًّ

ـَ ُتضُء هَلؿ، وكيَ   اف ذكي
ِٜ  ُهؿ أهُؾ اجُلًّ

ِ
ْٔٓٚ، ؾٓٗٓء َِ  .ّنقن يف وقِئٓٚظ

  

                                                           

(، وافٌَٔٓل يف 4/233(، واحلٚـؿ يف ادًتدرك )4342أخرجف ابـ خزكيّٜ يف صحٔحف رؿؿ ) (4)

 (.2335افنًٛ رؿؿ )
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 (19) 

 الفاِئسوَى جَبهاِت الهَّعيِم
     

 

رِش،  ًَ ـَ بيؾِّ اف ، وافٍِٚئزكي
ِٜ  اداَلِئُ

ِ
ـَ بدظٚء ـِ افٍِٚئزكي َٙ ظ ْثْٚ ؾٔام م حَتد 

. ِٜ ٔٚم َِ ـَ بٚفْقِر كيقَم اف  وافٍِٚئزكي

، ُأوفئَؽ افهٚحلِ  ِٜ ـَ بٚجلَْ ـِ افٍِٚئزكي  ظ
ِٞ ُج هذا بٚحلدكي ـَ وأَن ُأتقِّ َغ اف ذكي

، ؾََٚل  -ووظُده حؼي - وَظَدهؿ اهلُل  ِٜ ٱ  ﴿: بٚجلَْ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

 .[422]افًْٚء:  ﴾ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﴿: وؿَٚل 

﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

 .[32]افتقبٜ:  ﴾         

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ﴿:  وؿَٚل 

 .[22]افزمر:  ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ْد وظَد اهلُل  ََ ، وُدخقهُلُؿ  ؾ َٜ ظٌَٚده افهٚحِلَغ اُدِتِزمَغ بٖمِره اجلَْ

ٌؾ وـرمٌ  َٜ َتٍو  ـَ ا اجلَْ  َتًٚػ. هلِلم

ِٞ َأيب ُهركيرَة  شَصحٔح ُمًِؿٍ »جَٚء يف   ط هلِلا أن  رشقَل  ِمـ حدكي
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ُف »ؿَٚل:  ُِ َّ ْؿ َظ ُُ ـْ ُيْدِخَؾ َأَحًدا ِمْْ َٜ الَ َف َّْ»،  َٝ ْٕ َٓ َأ َوأَل »َؿَٚل:  ؟هلِلكَيٚ َرُشقَل ا َؿُٚفقا: َو

 ٍٜ ْوٍؾ َوَرِْمَ ٍَ َدِحَ اهللُ ِمُْْف بِ َّّ ٌَ ٚ، إأِلَّ َأْن َيَل َٕ «َأ
(1)

. 

دٌة، ِمْٓٚ:   َ ّقظٌٚت ُملًدِّ
ِٜ  وافٍٚ ِزوَن بَٚلْ

ـ َأضَٚع اهللَ ورشقَفف طوفَرشقفِف  هلِل: افىِٚئًقَن وػاُُ  ُٜ جّقظادَ  َّ يف  ط، ؾ

 ، ِٜ َٖه اهلُل بٚجلَْ طٚهِره وبٚضِْف، وأؿقافِف وأؾًٚفِف، وأظامِل َجقاِرِحف، وأظامِل ؿٌِِف6 ـَٚؾ

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ﴿: ؿَٚل اهلُل 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  ې  ى  

 .[44]افًْٚء:  ﴾ى

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿: َٚل وؿ

 .[25]افًْٚء:  ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

ِٞ َأيب ُهركيرَة  شَصحٔح افٌخٚريِّ »وجَٚء يف   هلِل، أن  رشقَل اِمـ حدكي

ـْ َأَبك»ؿَٚل:  ط َٜ إأِلَّ َم ُِقَن اَلَّْ لِل َيْدُخ ؾي ُأمَّ بَ هلِل، َؿُٚفقا: كَيٚ َرُشقَل ا«ـُ ْٖ ـْ كَي ك؟ ، َوَم

ْد َأَبك»َؿَٚل:  ََ ـْ َظَهِٚح َؾ ، َوَم َٜ ـْ َأَضَٚظِْل َدَخَؾ اَلَّْ «َم
(2)

. 

. ط هلِلؾٚف ذي كُيٌِٚرُز رشقَل ا ِٜ ٕ ف كَيَقُل: َإٔٚ َأأَبك دخقَل اجلَْ  ـٖ
ِٜ  بٚدًَهٔ

 : ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ ًٜ  هلِلافتِٚئٌقن، افًِٚئدوَن إػ اادجّقظ ٝ تقب َْ  َ ِ ام ح ُُ ، ؾ

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب صٍٜ 1234افٌخٚري: ـتٚب ادرى، بٚب متْل ادركيض ادقت، رؿؿ )أخرجف  (4)

(، مـ حدكيٞ أيب 2442افَٔٚمٜ، بٚب فـ كيدخؾ أحد اجلْٜ بًِّف بؾ برحٜ اهلل تًٚػ، رؿؿ )

 .هركيرة 
، رؿؿ طافٌخٚري: ـتٚب آظتهٚم بٚفُتٚب وافًْٜ، بٚب آؿتداء بًْـ رشقل اهلل أخرجف  (2)

(3242.) 
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، ؾٚظ ٍٛ قاُت وإرُض، وَمـ ِمْٚ  بال بًَد ذٕ َّ  ظرُوٓٚ افً
ٍٜ ٕ ؽ مقظقٌد بجْ  ْؿ أ َِ

َٕهقًحٚ، وهَل   ًٜ َٖحِدْث تقب ، ؾ
ِٜ ِٛ أِو اخلَىٔئ َٝ يف افذٕ ًْ ، ؾ٘ذا وَؿ

ٍٜ ٍٛ أو خىٔئ ذٕ

، ُثؿ تًزُم ظذ  ٍٛ ، ُثؿ َتًتٌٍَر دِٚ وؿَع ِمْؽ ِمـ ذٕ ِٛ ٌٜ صقرُِتٚ أن تْدَم بًَد افذٕ تقب

ٓ  تًقَد إفٔفِ   ٓ فٌِره. هلِل، ُثؿ جَتًَؾ تقبَتؽ أ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ    ﴿: ؿَٚل اهلُل 

 .[22]مركيؿ:  ﴾ۋ  ۅ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿يف مقوٍع لخَر:  وؿَٚل 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 .[4]افتحركيؿ:  ﴾ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث افهِٚدؿقن اُدخِِهقن، يف أؿقاهِلؿ، وأؾًٚهِلؿ، وحرـتِٓؿ، ادجّقظ

ووؿقؾِٓؿ وصّتِٓؿ، وإذا َأظَىقا، أو امَتًَْقا، صِٚدؿقن يف منٚظِرهؿ، ٓ كُيّثِِّقن، 

ِ َؿ وهَق  ٓ كُيراُؤون، إِْن صذ  أحُدهؿ أو صَٚم، أو ٕهَح ؾَٓق صٚدٌق، وإن ِ َؿ تُ تُ

َٝ ب٘خالٍص. َٝ شُ َُ  ُمٌِص، وإن ش

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ﴿َظـ هذا افهِْػ:  ؿَٚل اهلُل 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ       ەئ        ەئ  وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ    ی  ی  ی  

. هذا [15 -12هٚؾٚت: ]اف ﴾ی  جئ  حئ   مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب

 . هلِلَجزاُؤهؿ ظَْد ا
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 ُٜ ُٜ افرابِ  ادجّقظ ً:  َٛ ِٛ مٚ أوج يقَن ظذ صالِِتُؿ، اف ذي كُيهعِّ بحً
اُدحٚؾِ

اهلُل ظِِٔف، ٓ كُيهعِّ صًٓرا وكيَدَع صٓقًرا، أو كُيهعِّ بًْٚء ظذ مزاِجف ووؿتِف، أو إذا 

َغ، بِؾ افهالُة ظَْده هلٚ صٌٖن ظئٌؿ.  تٍر 

دْ  ََ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ﴿: ؿَٚل  ؾ

 .[44 -5]ادٗمْقن:  ﴾ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ

َٕف:   ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[41 -41]ادًٚرج: 

ـَ بِٚ»ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحٔح افٌخٚريِّ »وجَٚء يف  ـْ آَم  هلِلَم

اَل  ٚ َظَذ اةَ َوبَِرُشقفِِف، َوَأَؿَٚق افهَّ ًَّ َٚن َح ـَ ، َجَٚهَد  هلِل، َوَصَٚق َرَمَوَٚن  َٜ ُف اَلَّْ َِ َأْن ُيْدِخ

ٚ هلِلِر َشبِِٔؾ ا َٓ ََِس ِر َأْرِوِف افَّلِل ُوفَِد ؾِٔ «َأْو َج
(1)

. 

 ُٜ ُٜ ا ٚمِ  ادجّقظ   :س
ِ
ٗٓء َٓ ـِ احلراِم، ؾ يقن َٕفًْتِٓؿ وُؾروِجٓؿ ظ

احلٚؾِ

قاُت  َّ  ظرُوٓٚ افً
ٍٜ ْد ؿَٚل رشقُل ا َمقظقدوَن بَجْ ََ ـْ »: ط هلِلوإرُض، ؾ َم

ـْ ِِل َمٚ َبْغَ فَ  َّ ْٔفِ ذَيْو َِ ِْٔف َوَمٚ َبْغَ ِرْج َٔ َٜ  ،ْح ـْ َفُف اَلَّْ َّ «َأْو
(2)

. 

ُؿ »: طوؿَٚل أكيًوٚ  ُُ ـْ َف َّ ُْقا ِِل ِشلًّٚ َأْو َّ ْ ُلْؿ، الَ اْو : اْصُدُؿقا إَِ ا َحدَّ َٜ َّْ

وا إَِ ا اْؤُُتُِْْلْؿ،  ْؿ، َوَأدي ـُ قا َأْبَهَٚر ْؿ، َوُؽوي ُُ ُيقا ُؾُروَج ٍَ َوَأْوُؾقا إَِ ا َوَظْدُتْؿ، َواْح

ؿْ  ُُ قا َأْيِدَي ٍي ـُ «َو
(3)

. 

                                                           

(، 2352رؿؿ )أخرجف افٌخٚري: ـتٚب اجلٓٚد وافًر، بٚب درجٚت ادجٚهدكيـ يف شٌٔؾ اهلل،  (4)

 .مـ حدكيٞ أيب هركيرة 
(، مـ حدكيٞ شٓؾ بـ شًد 2131افٌخٚري: ـتٚب افرؿٚق، بٚب حٍظ افًِٚن، رؿؿ )أخرجف  (2)

. 
 .، مـ حدكيٞ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ (234(، وابـ حٌٚن رؿؿ )1/424أحد )أخرجف  (4)



 الفائسوى جبهات الهعيم  (19) 
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ـَ ا . هلِلوامٌن م ُٜ ، أن َتُقَن فُف اجلَْ ِّٝ  ورشقفِف دَِـ أَتك بذِه افً

 ُٜ ُٜ افسٚدِ  ادجّقظ ـَ اش ٌقن، اُدٌَتٌقن إجَر م
ًِ ؿ ، وهُ هلِل: افهٚبِروَن، اُدحت

َِر، ؿَٚل اهلُل  ٍَ ِٝ واجلِٓد وافؤِؼ وادرِض واف َمـ كَيهُز ظذ إَذى، وافًَْ

 :﴿  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ

 .[41 -42]الًٕٚن:  ﴾گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ـِ مَٚجْف أن  رشقَل ا َُقُل »ؿَٚل:  ط هلِلوجَٚء ظَْد اب ـَ آَدَق إِنْ اهلُل َي  : اْب

 ِٜ ْدَم َٝ ِظَْْد افهَّ َت َواْحَلَسْب ِٜ الَ وَػ، َعْ َأْرَ  َفَؽ َ َقاًبٚ ُدوَن اُُ َصَزْ َّْ»
(1)

. 

 ُٜ ُٜ افسٚبِ  ادجّقظ ؿ  :ً ٓ  أّن  ـَ افًِّؾ إ  اخلِِؼ، فَٔس هلُؿ م
ِ
ُقن َظـ إكيذاء ًِ اُدّ

. ـَ  أَخركي
ِ
ُقا وامَتًَْقا َظـ إكيذاء ًَ  َأم

ـِتِٚب  وخُر مٚ كُيًتنُٓد بِف يف هذا فإلمِٚم  شإَدب ادٍَرد»ادَِٚم، مٚ جَٚء يف 

ٌُخٚريِّ  ـِ امرأٍة  ط، أن  افٌْل  اف َْٔؾ ُشئَؾ َظ  ِ قُم اف َُ ًٜ يف ؽِر – َت أي: ٕٚؾِِ

ٚرَ  -رموٚنَ  َٓ ُؾ  -أي: يف ؽِر رَموٚنَ - َوَتُهقُم افْ  ًَ ٍْ  -أي: وَتًٍُؾ اخلراِت -َوَت

ِذي ِجَراتَ وَ  ْٗ ُق، َوُت د  ِّٚنََٚته  ًَ
َٚل 6 َّنَٚ بِِِ ََ ْٔٓٚ طَؾ َِ . ُثؿ ُشئَؾ «افَّْٚرِ  رِهَل »: حٚـاًم ظ

ـِ امرأٍة ُأخَرى ط َٜ ادَ ُتَهعِّ  ظ ُتقَب ٓ  افََِٔؾ، وصدؿُتٓٚ ُْ ، فَٔس ظَْدهٚ ٕقاؾُؾ إ

 ، ٌٜ ِّٚنَٚؿِِٔ ًَ
ِِ ِذي ِجَراَّنَٚ بِ ْٗ َٚل ، ؾَوٓ ُت ِٜ الَ  رِهَل »: طََ َّْ»

(2)
. 

ًِزُة مِ  ـ هذِه افًٌٚداِت6 صِٔٚمْٚ، وؿِٔٚمْٚ، وصدؿٚتِْٚ، وإحًِْٕٚٚ، أن ؾٚف
                                                           

(، مـ حدكيٞ 4153ؿ )أخرجف ابـ مٚجف: ـتٚب اجلْٚئز، بٚب مٚ جٚء يف افهز ظذ ادهٌٜٔ، رؿ (4)

 .أيب أمٚمٜ 
(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 445(، وافٌخٚري يف إدب ادٍرد رؿؿ )2/112أحد )أخرجف  (2)

. 
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 ٚ ، ؾّ٘ن  ـَ ْٚ مَع أَخركي
َٕٝ ِمـ  دٚ كَيًَُْس ذفَؽ ظذ أخالِؿْٚ وُشِقـِ لَذت جراَّنٚ ـٚ

 ٝ ًَ  أهِؾ افِْٚر، ودٚ  امتَْ
ِ
ِٜ اجلَ  ـ أهؾِ ٝ مِ ٚ ـَٕٚ جراِّن  ظـ إكيذاء ْ. 

ٍٜ بجَ   هٚ اهلُلدَ ، وظَ ّقظٍٚت َم  عُ شٌ هذهِ   ٓٚ إرُض ظرُو  ْ

 َّ ـَ قاُت وافً ِّّ ادُ  ، ؾٖكي  .؟افًئؿِ  بذا إمرِ  رون، افًٚظقن، افٌٚؽقن افٍقزَ ن

  



 وزيو هلم العيطاى أعماهلم  (20) 
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 (20) 

 وزيََّو هُلُم العيطاُى أعماَلُهم

     

 

ٓ  كيُقَن يف حٔٚتِف أظداٌء6  ٓ  وهَق كُيدرُك متًٚمٚ، ويرُص دائاًم أ مٚ مْٚ  ِمـ أحٍد إ

، وكينٌُؾ افٌَٚل وكُيُدُر اخلٚضَر، ٕن  وج ُٛ اهلؿ  وافٌؿ   يف حٔٚتِْٚ يِ
ِ
قَد إظداء

ؿ هَق افنٔىُٚن افرجُٔؿ. ُُ ـْ هَْٚك ظدوي ٓ ؾَُٚك ِمـ ظداوتِف، ذفِ
 وفُِ

 .[2]ؾٚضر:  ﴾ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ﴿يف صِٖٕف:  ؿَٚل اهلُل 

ْد ؿَٚل  ََ ٕٚ افرجُٔؿ مالزٌم َفْٚ ظذ افدواِم، ؾ َْٔىَٚن »: ط هلِلرشقُل اوظدو  إِنَّ افنَّ

ـَ  قِ اإلِ َيِْري ِم َسِٚن َ َْرى افدَّ ْٕ»
(1)

. 

َٛ وضرائَؼ  ٌَْل لدَم أشٚفٔ ، وهَق كَيًتًُّؾ يف إؽقاِئف ف ٌٜ ِّْٔ وظداوُتف طٚهرٌة ب

ڇ  ڇ   ڍ  ﴿يف صِّٖن6ٚ مًٌْٔٚ مٚ ؿَٚفف افنٔىُٚن:  ُمتًددًة، ؿَٚل اهلُل 

ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

 .[43 -42]إظراف:  ﴾گ

 َبْل 
ِ
تل كَيًتخدُمٓٚ يف إؽقاء ِٛ افنٔىِٚن اف  وإن  ِمـ أخَىِر وشٚئِؾ وأشٚفٔ

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب 4244افٌخٚري: ـتٚب بدء اخلِؼ، بٚب صٍٜ إبِٔس وجْقده، رؿؿ )أخرجف  (4)

 أم ادٗمْغ حدكيٞ (، مـ2431افًالم، بٚب بٔٚن إٔف كيًتحٛ دـ رئل خٚفٔٚ بٚمرأة، رؿؿ )

 .صٍٜٔ بْٝ حٔل 
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، ؿَٚل اهلُل  ـِ ُمًٌْٔٚ مٚ ؿَٚفف افنٔىُٚن  6الًِٕٚن َتزكيَغ افٌٚضِؾ، وَتٌََٔح احلً

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک    ک  ک  ﴿افرجُٔؿ: 

َ [12 -45ر: ]احلج ﴾گ ـَ َؿًٌٔحٚ، وافٌََٔح افٌغِّ ُِٓؿ كَيروَن احلً َٖجً . أي: ش

ـَ  ـِ بًَد أن رَأْوه ؿًٌٔحٚ، وكَيْجِذبقن إػ افٌَِٔح بًَدمٚ ُزكيِّ ًَ رون ِمـ احل
ٍِ َْٔ حًًْٚ، ؾ

 هلُؿ ؾرَأْوه حًًْٚ.

ُ بًَوٓٚ:  وصقُر  فَؽ ُملًددٌة، أبغِّ

ٓ  رقَ افهي  هذهِ  أظيؿُ َتزكيُغ افٍُِر، وهَق  افهقرُة اُُوػ:  ِ ظذ الضالِق، وإ

ـَٔػ كُيًَُؾ بًٍٕ٘ٚن شِِٔؿ افٍىرِة كيًٌُد افٌََر، أو كيًٌُد افنجَر، أو كيًٌُد احلجَر، أو 

.
ِ
ـَ إصٔٚء  كيًٌُد مٚ ؿذَر م

َٖكيدُّيؿ، إذا جَٚع أحُدهؿ أـَؾ  ٌُدوا أصًْٚمٚ صًَْقهٚ ب  أن كَيً
ِ
ـَ هلٗٓء ـَٔػ ُزكيِّ

 .مٚ صَْع؟! وفُْ ف افتزكيغُ 

، ؿَٚل:  َٜ َع مُْف الجٚب ِّ َد ُشِٔامُن ظِِٔف افًالُم اهلُدهَد، وش  َ فذا دٚ  تٍ

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ   ﴿

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ﴿إػ َأْن ؿَٚل:  [24 -22]افّْؾ:  ﴾پ

 .[21]افّْؾ:  ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ

، ومَع ذفَؽ  شَجدوا دخِقٍق مثِِٓؿ ُٛ وهَل افنُّس، كَيروَّنٚ ُتؼُق وَتٌٔ

ٓ  ِمـ َتزكيِغ افنٔىِٚن، اف ذي ؿَٚل اهلُل يف صِٖٕف:  ٌَدوهٚ، ومٚ ذفَؽ إ وئ  ۇئ  ﴿ظ

 ﴾ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

 .[42]احلؼ: 
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ﴿يف مقوٍع لخَر:  وؿَٚل 

 .[21]حمّد:  ﴾ہ  ہ ہ   ہ ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ 

ف مـ هذا افٌِٚب. ًَ ـَ ٍٕ ُٜ إخىُر، ؾٚفًٚؿُؾ مْٚ  ٓ بد  أن ُيهِّ ٚ افقشِٔ  إّن 

ُٜ اف هقرةُ اف  بًَد افٍُِر بٚثٕٚٔ
ِ
،  هلِل: َتزكيُغ افَتِؾ، وِمـ أخَىِر إصٔٚء

ـَ فإلًِٕٚن أن كيَتَؾ أخُٚه؟! ـَ فإل إزهُٚق افٍِْس، ؾَُٔػ ُزكيِّ ًِٕٚن أن بؾ ـَٔػ ُزكيِّ

ف.  ًِ ٕ ف ؽٍَؾ َظـ حتهِغ ٍٕ ٕ  ٓ ، وهَق وفُده؟! ومٚ ذفَؽ إ ٍٛ  كَيَتَؾ أؿرَب ؿركي

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ﴿: ؿَٚل اهللُ 

ـَ هلُؿ صٔٚضُْٔٓؿ ؿتَؾ [443]إًٕٚم:  ﴾ۇ  ۇ     ۆ ، أي: زكي 

ِٔ  ً َمف اهللُ بٚفًَِؾ، وافٍىرِة اف ، ؾَٔتُؾ أوِٓدهؿ، ؾَِٖٔ هذا الًُٕٚن اف ذي ـر  ِٜ ّ

 وفَده. 

ُه اهلُل  ۓ  ڭ    ڭ  ﴿تزكئًْٚ ؾََٚل:  وؿد شام 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  

 .[443]إًٕٚم:  ﴾ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې

ُٜ اف افهقرةُ  : َتزكيُغ افرأِي ظذ افَقحِل، وافًََؾ ظذ افَِْؾ، واهلَقى ظذ ثٚفث

ـُ هلذا َِٖٔ افنٔىُٚن وكُيزكيِّ ـُ فف افرأَي،  افؼِع، ؾ الًِٕٚن ِمـ أجِؾ أن كُيٌقكَيف، كُيزكيِّ

وكيَقُل: هذا احلُُؿ افؼظل  ٓ كَيتقاؾُؼ مَع افرأِي، أو ٓ كَيتقاؾُؼ مَع افًَِؾ، أو ٓ 

ٌِٚع افقحِل ٓ  ُِف كيْحرُف، وإصُؾ أن  الًَٕٚن مٖمقٌر بٚتِّ َٔجً كَيتقاؾُؼ مَع اهلَقى، ؾ

ًِٚك بٚفَِْؾ ٓ ّْ
ٌِٚع افؼِع ٓ اهلَقى. افرأِي، وبٚٓشتِ  افًَِؾ، وبٚتِّ
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 ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک ﴿: ؿَٚل اهلُل 

 .[424]إًٕٚم: 

َٕف:  ، أي: إهلَف اف ذي كَيًٌُده هَق ﴾وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[14]افٍرؿٚن:  ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ﴿اهلَقى، وادزاُج، وافرأُي 

َٕف:  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[24]اجلٚثٜٔ:  ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ

ُٜ رابِ اف هقرةُ اف ٓٚ، وإُيْر ـَٔػ ؾًَؾ افنٔىُٚن ً ٍِ ُٛ بٚحلَٚئِؼ وَتقصٔ : افتالظ

ٔدَم  افرجُٔؿ بٖبْٔٚ لدَم ظِِٔف افًالُم، وِمـ بًِده ذركيتِف، بًَدمٚ ؿَٚل اهلُل 

َِٔٓام افًالُم: ه ِقا مٚ ِصئُتؿ، واَذبقا مٚ ِصئُتؿ، وحقاَء ظ ـُ ُٜ أمَٚمُؿ،  ِٚهَل اجلْ

ٌ َح ـؾ  مٚ  ومَتت ًقا ؾٔٓٚ بام ِصئُتؿ، وفُِـ صَجرٌة واحدٌة ٓ َتََربقه6ٚ أَتك افنٔىُٚن ؾَ

ـَ هلُؿ هذِه افنجرَة. ، وزكي 
ِٜ  يف اجلَْ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ﴿: ؿَٚل اهلُل 

﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁                              

. ؾجًَؾ هذا افتزكيَغ [24 -45]إظراف:  ﴾             ڭ

. ِٜ  فإلؿداِم ظذ هذِه افنَجرِة ادّْقظ

َٜ ومٚ ؾٔٓٚ، ؿَٚل  وؿَٚل اهلُل  َ فف أن  فُف اجلْ يف ُشقرِة ضف، بًَد أن بغ 

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿فُف: ؾَقشقَس فُف افنٔىُٚن، وؿَٚل: 

 . [422]ضف:  ﴾ڱ  ں  ں
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هٚ  ، شام  ٌٜ ِٛ بٚ ِمـ بِٚب افتزكيِغ، هَل صَجرٌة مًِقٕ ؾَتٌُٔر احلَٚئِؼ وافتالظ

 افنٔىُٚن افرجُٔؿ: صجرَة اخلِِد.

ّـِ  ه َفْٚ صٔىُٚن اجل بٚ، ؾًام  َِام ًٍُٕؾ افٔقَم، ِجْئْٚ إػ افرِّ والِٕس: ؾقائَد  مث

ي،  ، وافتًرِّ
ِ
ِٜ احلٔٚء . وِجْئْٚ إػ ِؿِ ٌٜ ٌٜ ِجًْٔ ِْْٚ ظُْف: ظالؿ َُ ٕٚ، ؾ . وِجْئْٚ إػ افزِّ ًٜ َبُْٔ

. وِجئْٚ إػ  ٌٜ ِْْٚ: صجٚظ َُ ِر، ؾ . وِجْئْٚ إػ إٓدؾِٚع وافتٓق  ٌٜ ِْْٚ: إٍتٌٚح، وُحركي َُ ؾ

. ٌٜ ِْٚ: ِحُّ َُ ـِ واخلقِر، ؾ  اخلقِف واجُلٌ

 ُٛ  افنٔىِٚن فإلًِٕٚن، ؾٚفتالُظ
ِ
ٓٚ شٌٌٔؾ ِمـ ُشٌِؾ إؽقاء ٍُ بٚحلَٚئِؼ وتقصٔ

ـَ احلذِر.  اف ذي كَيّق يف ُظروِؿْٚ ـٚفدِم، ؾال ُبد  م

ـِ آَدَق »ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا جَٚء ظَْد افًْٚئلِّ  َد أِلْب ًَ َْٔىَٚن َؿ إِنَّ افنَّ

َْٖضُرِؿفِ  َد َفُف بَِىرِ »أي: بَجِّٔع افىرِق  «بِ ًَ ََ َٚل اإلِ يِؼ َؾ ََ ََْؽ فف ْشاَلِق، َؾ : ُتْسُِِؿ َوَتَذُر ِدي

ـَ آَبٚ َِؽ َوآَبِٚء َأبَِٔؽ  َد َفُف بَِىِريِؼ  ؟!َوِدي ًَ ََِؿ، ُ ؿَّ َؿ ْش
َٖ َهُٚه َؾ ًَ َٚل اَلِ َؾ ََ : فف ْجَرِة، َؾ

اَم َمَثُؾ  َّٕ ِٚجُر َوَتَدُع َأْرَوَؽ َوَشاَمَءَر، َوإِ َثِؾ ادُ ُُتَ َّ ـَ ِٚجِر  َرِس ِر افَٓ َهُٚه  ؟! افىَِّقلِ ٍَ ًَ َؾ

َد َفُف  ًَ َٚجَر، ُ ؿَّ َؿ َٓ َٚل الِ َضِريِؼ  ِر َؾ ََ ِٚد، َؾ ِس وَ فف َٓ ٍْ ُد افَّْ ْٓ َق َج ُٓ ِٚهُد َؾ ٚتُِؾ ادَ : ُِتَ ََ ِٚل، َؾُل

ُح  َُ َلُؾ، َؾُلْْ َْ َسُؿ ادَ َؾُل َْ َهُٚه َؾَجَٚهَد  ؟!ُٚل ادَ ْرَأُة، َوُي ًَ  .«َؾ

ـَ »: طَؿَٚل  َؾ َ فَِؽ  ًَ ـْ َؾ َّ ٚ َظَذ اَؾ ًَّ ُف   هلِلَٚن َح َِ َٜ الَ َأْن ُيْدِخ َّْ»
(1)

. 

ٓٚ، وتٌِٔر  ٍِ ِٛ بٚحلَٚئِؼ وَتقصٔ هُذا كَيٌٌْل أن كَيتًٚمَؾ ادًُِؿ مَع هذا افتالظ

                                                           

(، وافًْٚئل: ـتٚب اجلٓٚد، بٚب مٚ دـ أشِؿ وهٚجر وجٚهد، رؿؿ 4/144أخرجف أحد ) (4)

 .(، مـ حدكيٞ شزة بـ أيب ؾٚـف 4441)
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َ َمٍٓقَم الشالِم، وَمٍٓقَم  ْد أراَد افنٔىُٚن أن كُيٌرِّ ََ ادٍٚهِٔؿ وافتهقراِت، ؾ

 اهلجرِة، وَمٍٓقَم اجلِٓٚد.

ِٛ وهذا افت زكيِغ، ؾٚفًٚؿُؾ احل هُٔػ هَق اف ذي كَيَُػ بٚدرصِٚد أمَٚم هذا افتالظ

 افنٔىِٚن افرجٔؿِ   هلِلُمًتًًْٔٚ بٚ
ِ
 .ظذ إؽقاء
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 (21) 

 كيَف ُتخضُِّو نفَصم ِمَو العيطاِى الرَّجيِم؟

     

 

 
ِ
ـِ افنٔىِٚن افرجِٔؿ، وخَىِره، ووشٚئِِف يف إؽقاء َٙ ظ ْثْٚ ؾٔام م َبْل لدَم،  حَتد 

ـَ افنٔىِٚن افرجِٔؿ؟ وـَٔػ َيًُؾ  ف م ًَ ـُ الًُٕٚن ٍٕ وحدكيُثْٚ أَن: ـَٔػ ُيهِّ

ـٍ ِمـ َٕزؽِٚت افنٔٚضِغ، وـِٔده وَمُِره وِخداِظف؟  ف يف َمٖم ًَ ٍٕ 

ٓ  َوؾَؼ مٚ  َٕزؽِٚت افنٔىِٚن افرجِٔؿ إ ف ِمـ  ًَ ـُ الًُٕٚن ٍٕ ـُ أن ُيهِّ ٓ كيُّ

ٌَٕدَأ يف بِٔٚن هذِه طمٚ جَٚء يف َهدِي افٌْلِّ  ، ووؾَؼ أمَر اهلُل  ـْ ؿٌَؾ أن 
، فُِ

ر بآكيَتِغ َظئَّتِغ: ّـِ ُٕذ  احلروِز، 

َد بِف افنٔىُٚن افرجُٔؿ،  إُوػ مٚ جَٚء يف شقرِة إظراِف، يف َبِٔٚن مٚ َتقظ 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ﴿حْٔاَم ؿَٚل: 

 .[43 -42]إظراف:  ﴾گ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ 

َ اهلُل َتًٚػ مٚذا ؿَٚل افنٔىُٚن افرجُٔؿ، ؾََٚل:   بغ 
ِ
ہ  ﴿ويف شقرِة افًْٚء

، أي: ظدًدا ُمًًْٔٚ [444]افًْٚء:  ﴾ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے

  ٓ َؿ إ َِ شَُٔع يف ِذاـل وإؽقائل. وجَٚء يف بًِض افتٍٚشِر أن  يف ـؾِّ أفٍػ فـ كَيً

ٍٜ وتًٌِع وتًًِقَن كيَْجِرؾقن مَع َٕزؽِٚت افنٔٚضِغ واحٌد، وتًُع م ۓ  ﴿ٚئ

ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  
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 ﴾﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾     ﮿  ﯀  ﯁        

 .[445 -444]افًْٚء: 

ْٚ اهلُل  ـْ ،  ومل كَيُس ِٜ قِة افٌٚصّ َُ أمَٚم هذا افتٓدكيِد، وافقظِٔد، وهذِه اف

، بؾ ؿَٚل  ِٜ ِّْٔ ـَ بٚ وافًداوِة افيٚهرِة افٌ َُٕؿ هذه احلروَز واحلهقَن، َمـ حَته  : دو

ـٍ ِمـ ٕزؽِٚت افنٔىٚنِ   ؾام هذِه احلهقُن؟ 6ـَٚن يف َمٖم

ُل:  ـُ اُوَّ ِِؽ، ؾًذ ؿدِر إخالِصؽ َتْجق ِمـ احله إخالُصؽ يف ؿقفِؽ وظّ

ٓ  بٚلخالِص، وهذِه افَٚظدُة  افنٔىِٚن افرجِٔؿ، وافَٚظدُة َتَقُل: ٓ َخالَص إ

 : يف شقرِة احِلجِر، ويف ُشقرِة ص. هلِلهٚ يف مقِوًِغ ِمـ ـتِٚب إََرؤُ 

ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴿يف افًقرِة إُوػ:  ؿَٚل اهلُل 

، [12 -45]احلجر:  ﴾ژ  ڑ  ڑ  ک   ک    ک  ک  گ

ًقن يف ِذاِك افنٔىِٚن، ؿَٚل اهلُل  ََ گ  گ  ڳ  ﴿: ؾُٚدخِِهقن ٓ كَي

 ﴾ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 .[12 -14]احلجر: 

جب  حب  خب    مب    ىب  يب  جت  ﴿: ؿَٚل اهلُل  (ص)ويف شقرِة 

حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج  جح   مح  

 .[44 -35]ص:  ﴾جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس

ْؾ ؿقَفؽ  ًَ ـٍ ظئٍؿ، ؾٚج ف يف ِحه ًَ ـُ ٍٕ  هلِلؾُٚدخُِص كَيْجق، وكُيٗمِّ

 َت ُٝ ُٝ ، وحْٔاَم َتًُ  هلِل، وحْٔاَم َتْهُح َتْهُح  هلِلًُ

 ِْف ًَ ك َظـ ُمٍُْر ؾٚج َٓ ًروٍف وَتْ َّ ْٔٝ هلِل، وحْٔاَم َتٖمُر ب ، وإذا َأظَى
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ْؾ ظىَٚءك  ًَ ؽ هلِلؾٚج ًَ ْؾ أخَذك وَمْْ ًَ ًْٝ ؾٚج  . هلِل، وإذا أَخْذت أو مَْ

ـُ افثٚح:  ؽ ااحله ًَ ٍٕ ْٛ ، وأن جُتِّْ
ٍٜ َٜ احِرْص ظذ أن َتُقَن يف جٚظ زف ًُ ف

ٌ قن 
َد6 ؾ٘ن  افنٔىَٚن أشُٓؾ مٚ كَيُقُن ظِِٔف ادًُِْزفقن، اف ذكيـ ُيِ وإٓىقاَء وافتٍر 

ٛ  افَْٚس،  ف، أو وشَط أهتِف، ؾال ي ًِ َد، ؾٚف ذي كَيًْزُل شقاٌء يف مِ إٓىقاَء وافتٍر 

، وكئًُش معَ  َٜ ََذ ؾًُِرا ؾٔسُك اجلامظ ٓؿ، أو ُربام ات  ًَ ُِر، ؿد  وٓ يُِس م ٍِ هذا اف

ِ ٓؿ ظذ بٚضٍؾ، ؾٔجُّع فف اثَْْغ أو  ، وافَْٚس ـ ٕ ف هَق ظذ احلؼِّ ُر فف افنٔىُٚن أ كُيهقِّ

ُٜ افنٔىِٚن. ًٜ وكَيًتزُل، هذا َوشِٔ ًٜ أو أربً  ثالث

ِٜ »: ط هلِلؿَٚل رشقُل اوَؿد  ْؿ بَِٚلاَمَظ ُُ ْٔ َِ َٜ  ،َظ ْرَؿ ٍُ ْؿ َواف ـُ ٚ َْٔىٚنَ  ،َوإِيَّ  َؾِ٘نَّ افنَّ

َزقِ  ،َمَع افَقاِحدِ  ِْ َٔ ِْ  َؾ
ِٜ
َٜ اَلَّْ ـْ َأَراَد ُبْحُبقَح ُد، َم ًَ ـَ اأِلْ َْْغِ َأْب َٜ  َوُهَق ِم «اَلاَمَظ

(1)
. 

، ؾُٓٚهْٚ كيهىُٚد  ِٜ ِد وافًزف  وافتٍر 
ِ
 وإٓىقاء

ِ
ـَ إٓزواء ؾٚحلذَر احلذَر ِم

ف. ًَ  افنٔىُٚن ؾرائ

ـِ مَٚجفْ »فذا جَٚء يف  ِٞ اب شُشْـ اب  ط هلِلأن  رشقَل ا  ـِ ظّرَ ِمـ َحدكي

ـَ ادُ »: ؿَٚل  ـُ افَِّذي َُيَٚفُِط افََّْٚس، َوَيْهِزُ َظَذ َأَ اُهْؿ، َأْظَيُؿ َأْجًرا ِم ِم ـِ افَِّذي ادُ ْٗ ِم ْٗ

«أَل َُيَٚفُِط افََّْٚس، َوأَل َيْهِزُ َظَذ َأَ اُهؿْ 
(2)

. 

 : ُٞ ـُ افثٚف تًٚذُة َتًْل آفتِجَٚء ِمْف، وآش هلِلظَِٔؽ بٚٓشتًٚذِة بٚاحله

 ُٖ ـَ إخىِٚر، كَيِج ف م ًَ وآحتامَء، ؾٚلًُٕٚن اخلٚئُػ، اف ذي َيرُص ظذ أن ُيرَز ٍٕ

ِٚر   ٓ  .وَيتّل بٚفقاحِد افَ

                                                           

(، 2421(، وافسمذي: ـتٚب افٍتـ، بٚب مٚ جٚء يف فزوم اجلامظٜ، رؿؿ )4/22أخرجف أحد ) (4)

 .مـ حدكيٞ ظّر 
 (.1242(، وابـ مٚجف: ـتٚب افٍتـ، بٚب افهز ظذ افٌالء، رؿؿ )2/14أحد )رجف أخ (2)
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دَة اف تل أَمَرٕٚ اهلُل  ؾٔٓٚ بٚٓشتًٚذِة بِف ِمـ  وإُيْر هذِه ادقاوَع ادتًدِّ

 افنٔىِٚن افرجِٔؿ:

ڱ  ں  ں   ﴿: : ظَْد ؿراءِة افَرلِن، ؿَٚل اهلُل ُل اُوَّ  ادقوعُ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

 .[422 -54]افْحؾ:  ﴾﮹

ِْٝ ادًجَد، جَٚء ظَْد َأيب داوَد يف ادقوُع افثٚح  ِأن  رشقَل اهللش ُشْْف»: إذا دَخ

ُؿ إَِ ا َدَخَؾ َأَح »ؿَٚل:  ط ـُ َٚل: ْسِجَد ادَ ُد ََ ِف اف هلِلَأُظقُ  بَِٚؾ ِٓ ِريِؿ، افًَئِِؿ، َوبَِقْج َُ

َىِِٕٚف  ِْ ِجٔؿِ افَوُش َْٔىِٚن افرَّ ـَ افنَّ ِديِؿ، ِم َظ ِمِّْل َشٚ َِر  .ََ
ٍِ َْٔىُٚن: ُح «َْٔققِ افَؿَٚل افنَّ

(1)
. 

ف ِمـ ذِّ  ًَ ـَ افًالِج، أي: أن كَيََل الًُٕٚن ٍٕ ُٜ خٌر م افنٔٚضِغ،  فِذا افقؿٚكي

نًقِذكيـ  ُّ َٛ فِ َع يف مهٔدِة افنٔىِٚن، ُثؿ كَيَقَل: َأخِرجقن. وكيذه ََ خٌر ِمـ أن كي

ـَ َيَدظقن افَْٚس.  اف ذكي
ِ
راء َُ ِٚن، وأصٌِٚه اف  ٓ ُُ  وافًَحرِة واف

ُٞ  ادقوعُ  ْذ بٚافثٚف َٝ ُتهعِّ ؾجَٚءك افنٔىُٚن ؾَتًق  ِمـ  هلِل: يف افهالِة، ؾ٘ذا ُؿّ

ه، جٚءَ  ـُ  ُظْثاَمنُ : جَٚء شَصحٔح ُمًِِؿ»يف  ذِّ ٚصِ افَأيِب  ْب ِلِّ إػ  ًَ ، َؿَٚل: كَيٚ ط افٌْ 

ِِ وَ  ،هلِلَرُشقَل ا ِْْٔل َوَبْغَ َصاَل َْٔىَٚن َؿْد َحَٚل َب ِِ إِن  افن  ٚ َظَع   ،ِؿَراَء َٓ ًُ
ٌِ ِْ أي: – كَي

ْٝٔ  ِ ْؿ ص ـَ ْؿ ؿرأُت، أو  ـَ ، ؾال َأدِري  ُش ظع  ُٚل »: طَؿَٚل  -كُينقِّ ََ َْٔىٌٚن ُي َفُف  :َ اَر َص

ْ  بِٚ-َْْزٌب ِخ أو – َخَْْزٌب  قَّ ًَ ْؾ َظَذ َيَسِٚررَ  هلِل، َؾَِ٘ ا َأْحَسْسَلُف َؾَل ٍِ  َؿَٚل  «ِمُْْف، َواْت

                                                           

، مـ (122أبق داود: ـتٚب افهالة، بٚب ؾٔام كيَقفف افرجؾ ظْد دخقفف ادًجد، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .حدكيٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص 
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ٌَُف اهلُل َظِّْلُظثامنُ  ْذَه َٖ ُٝ َذفَِؽ َؾ ِْ ًَ ٍَ : َؾ
(1)

  ذا.هَ  ًٍُؾ ـ كيَ مَ  وافًٚؿُؾ . 

، ؾ٘ذ: افرابعُ  ادقوعُ  ِٛ ٌََؽ أهُؾ بٔتِؽ: زوجُتؽ، أو ظَْد افٌو ا أؽو

ْؾ: أظقُذ بٚ َُ ُِؽ، ؾ ـَ افنٔىِٚن افرجِٔؿ. هلِلأوُٓدك، أو خٚدُمؽ، أو ظٚم  م

ْؾ: أظقُذ بٚ َُ ٌَؽ َمـ بِجقاِرك يف افهالِة ؾ ـَ افنٔىِٚن  هلِلـذا إذا َأؽو م

ـٍ ِمـ ِذه. ـْ يف َمٖم ُُ  افرجِٔؿ. ت

ڇ  ڇ     چ  ڇ  ڇ ﴿يف ُشقرِة إظراِف:  ؿَٚل اهلُل 

 .[222]إظراف:  ﴾ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ

َٕف َِٝ:  وؿَٚل ُشٌحٚ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ﴿يف ُشقرِة ُؾهِّ

 .[42]ؾهِٝ:  ﴾ےۓ  ۓ    ﮲    ﮳  ﮴

ٛ  رُجالِن يف َمِِس افٌْلِّ  ًٌٚ صدكيًدا، طوؿِد اشَت َٛ أحُدمهٚ ؽو ، حت ك ؽِو

ت ظُْٔٚه، ْٝ  ؿَٚل افراِوي: )ؾَٚحر  َخ ٍَ َت ْٕ َٚل (، َأْوَداُجفُ  َوا ََ ، وهَق كيْيُر إػ هذا طَؾ

، ؿَٚل  ِٛ ـَ افٌو  م
ِٜ ٚ »: افنُِؾ، وإػ هذِه احلٚف ًٜ َفْق َؿََٚلَ َّ

ِِ ـَ ُؿ  َِ َْظ َُ َٛ َظُْْف فإِحِّ  َذَه

َْٔىٚنِ  هلِلَمٚ َيُِد، َفْق َؿَٚل: َأُظقُ  بِٚ ـَ افنَّ َٛ َظُْْف َمٚ َيُِد ف افرجٔؿ. ِم «َذَه
(2)

. 

ـُ افراب ـَ احلروِز أكيًوٚ: أن َتَقَل: )بًِِؿ اهللعُ احله ٌٜ ظذ افنٔىِٚن ِ: ِم ٚ ؿقكي (، ؾّ٘ن 

: )بًِِؿ اهلل َٝ ٚ صدكيًدا، ؾ٘ذا ُؿِ ًٌ ف دم ٌُ ْط ، فَٔس: )بًِِؿ اهللِافرجِٔؿ، وَتدم ََ ـِ  ِ( ؾ افرح

                                                           

(، مـ 2224هالة، رؿؿ )مًِؿ: ـتٚب افًالم، بٚب افتًقذ مـ صٔىٚن افقشقشٜ يف افأخرجف  (4)

 .حدكيٞ ظثامن بـ أيب افًٚص 
(، ومًِؿ: ـتٚب افز 2441افٌخٚري: ـتٚب إدب، بٚب احلذر مـ افٌوٛ، رؿؿ )أخرجف  (2)

(، مـ حدكيٞ شِٔامن بـ 2242وافهِٜ وأداب، بٚب ؾوؾ مـ كيِّؽ ًٍٕف ظْد افٌوٛ، رؿؿ )

 .سد 
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ٚ َتًٍُؾ إؾٚظَٔؾ مَع افنٔىِٚن افرجِٔؿ.  افرحِٔؿ(، ؾّ٘ن 

ِٜ ـَٚن  : أن  شُشْـ َأيب داودَ »جَٚء يف  ،  طافٌْلِّ َرِدكيَػ أحَد افهحٚب ٍٜ ظذ داب

، ؾََٚل هذا افردكيُػ:  ُٜ َْٔىٚنُ ؾَتًث َرِت افداب َس افن 
ًِ ٌٖ.َت  . وهذا خَى

َٚل ؾ ْؾ »: ط هلِلرشقُل ا ََ َُ َْٔىٚنُ  :أَل َت َس افنَّ
ًِ َٚطؿَ  .َت ًَ َٝ َ فَِؽ َت ِْ ََّٕؽ إَِ ا ُؿ  «َؾِ٘

ف  ًِ قنَ »أِي: اؽَس  بٍْ ُُ َُقَل افِمْثَؾ  َحلَّك َي ، َوَي ِٝ ْٔ ِت َب قَّ َُ ْظُلُف. : بِ ـْ ُؿْؾ: بِْسِؿ  ََصَ
َوَفُِ

َّٕ  .هلِلا َبِٚب  َلَهَٚؽرُ ف يَؾِ٘ قَن ِمْثَؾ افذي ُُ «َحلَّك َي
(1)

. 

ٕ ف ؿَٚل:  ط هلِلأكيًوٚ مٚ جَٚء َظـ َرشقِل ا هلِلوِمـ مقاوِع ِذـِر اشِؿ ا إَِ ا »أ

ْٔلِفِ  ـْ َب ُجُؾ ِم ََ  ،َخَرَج افرَّ ُٝ َظَذ ا ،هلِلبِْسِؿ ا :َٚل َؾ ِْ َـّ َة إأِلَّ بِٚهلِلَتَق . هلِل، أَل َحْقَل َوأَل ُؿقَّ

َٝ ِؿَٔؾ َفُف:  ، َوُوِؿٔ َٝ ٔ
ٍِ َْٔىٚنُ ـُ ك َظُْْف افنَّ «، َوَتَْحَّ

(2)
. 

ََِع أحُدٕٚ ثقَبف، ؾََٚل: بًِِؿ ا ّـِ إفِٔف هلِلـذفَؽ إذا خ َؿ ِمـ ٕيِر اجل
ِِ ، ش

َشْسُ »ؿَٚل:  ط هلِلأن  رشقَل ا شُمًَجّف إَوَشط»َزانِّ يف وافنٔٚضِغ، جَٚء ظَْد افى

َُقَل: بِْسِؿ االِ َمٚ َبْغَ َظْقَراِت َبِْل آَدَق وَ  ، إَِ ا َوَوَع َأَحُدُهْؿ َ ْقَبُف َأْن َي «هلِلِـّ
(3)

. 

ـ  أخَذ بٚ ؿٌِٔؾ، 
ٌٜ مٔنٌة، ويف ُمتْٚوِل افِٔد، فُِ واحلروُز ـثرٌة، وهَل َشِٓ

 ادِْكَف ظْٓٚ ـثٌر.و

ف ِمـ وأظيُؿ احلروِز أن َتذـَر اهللَ  ًَ َر اهلَل أحَرَز ٍٕ ـَ ، ؾٚفًٌُد إذا ذ

ٓ  ِذـٌر. رلِن إ َُ ُٜ وؿراءُة اف ًٌَِّ  افنٔىِٚن افرجِٔؿ، ومٚ آشتًٚذُة واف
                                                           

 (.1542، رؿؿ )ٓ كيَٚل خٌثٝ ٍٕزب، بٚب (، وأبق داود: ـتٚب إد1/15أخرجف أحد ) (4)

(، وافسمذي: 1251أبق داود: ـتٚب إدب، بٚب مٚ كيَقل إذا خرج مـ بٔتف، رؿؿ )أخرجف  (2)

 .(، مـ حدكيٞ إٔس 4122ـتٚب افدظقات، بٚب مٚ كيَقل إذا خرج مـ بٔتف، رؿؿ )
 .(، مـ حدكيٞ إٔس 3222أخرجف افىزان يف ادًجؿ إوشط رؿؿ ) (4)
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َٜ »جَٚء يف  ـِ َأيب َصٌٔ ٌ ٍٚس  شُمهْ ػ اب ـِ ظ ـِ اب ٕ ف ؿَٚل:ظ َْٔىُٚن  ، أ افن 

َؾ َجٚثِ  ٍَ ٚ َوَؽ َٓ ـِ لَدَم، َؾَِ٘ذا َش ِٛ اْب ِْ َر اهللَ ٌؿ َظَذ َؿ ـَ  َخََْس َوْشَقَس، َوإَِذا َذ
(1)

. 

ـِر أن كَيَقَل افًٌُد:  ٓ  اهلُلوأظيُؿ افذِّ ُِْؽ  ،َٓ إَِفَف إِ كيَؽ َفُف، َفُف اُد َٓ َذِ  ،َوْحَدُه 

 َؿِدكيرٌ 
ٍ
ء ؾِّ َرْ ـُ ُد، َوُهَق َظَذ  ّْ  .َوَفُف احلَ

ـْ َؿَٚلَ »: ط هلِلا ؿَٚل رشقُل  ْٝ َفُف ِظْدَل َظْؼِ ِرَؿٍٚب،  َٚم َٕ ٚ ـَ ٍة،  َٜ َمرَّ ِر َيْقٍق ِمَٚ 

 َٕٚ ـَ ، َو ٍٜ َِّٔا ُٜ َش ْٝ َظُْْف ِمَٚ  َٔ
، َوَُمِ ٍٜ ُٜ َحَسَْ ْٝ َفُف ِمَٚ  لَِب ـُ َْٔىِٚن َيْقَمُف  ْٝ َو ـَ افنَّ َفُف ِحْرًزا ِم

ِِسَ  ّْ «َ فَِؽ َحلَّك ُي
(2)

. 

ـٍ ؾٚفًٚؿُؾ هَق اف ذ َٕزؽِٚت افنٔٚضِغ، حت ك كَيُقَن يف مٖم ف ِمـ  ًَ ي ُيِرُز ٍٕ

َٜ ا  . هلِلوهَق كُئَُؿ ضٚظ

  

                                                           

(، وأبق 41545(، وابـ أيب صٌٜٔ يف ادهْػ رؿؿ )4312ظٌد افرزاق يف ادهْػ رؿؿ )أخرجف  (4)

 (.443داود يف افزهد رؿؿ )

(، ومًِؿ: ـتٚب 4254افٌخٚري: ـتٚب بدء اخلِؼ، بٚب صٍٜ إبِٔس وجْقده، رؿؿ )أخرجف  (2)

ٞ أيب هركيرة (، مـ حدكي2254افذـر وافدظٚء، بٚب ؾوؾ افتِٓٔؾ وافتًٌٔح وافدظٚء، رؿؿ )

. 
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(22) 

 َضوابُط التَّرفيِه

     

 

ْْٔٚ َأْن جًَؾ دكيَْْٚ اف ذي ارَتوُٚه َفْٚ، دكيًْٚ صٚماًل   هلِلِمـ ؾوِؾ ا َِ ظ

ِٛ احلِٔٚة.  َٕحُِٚمف يف جِٔع جقإ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  ﴿: ؾََٚل 

 .[4]ادٚئدة:  ﴾ڍ  ڌ  ڌ

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ﴿: وؿَٚل 

 .[44]إًٕٚم:  ﴾ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 ُٛ ـِ افنٚمِؾ، جٕٚ كي َٔٝ بٖحُِٚم هذا افدِّ
، اف تل ُظِْ ِٜ ِٛ ادُّٓ وِمـ هذِه اجلقإ

ـِ افٍْسِ  ُٛ ادٓؿ  يف حِٔٚة افِْٚس.افسؾِٔف وافسوكيِح ظ  ، َهذا اجلٕٚ

َط  ًَ ، وب ـُ كي ٌٛ َيتُٚجف ـؾ  افِْٚس، ؾجَٚء هذا افدِّ ـِ افٍِْس َمىِ وافسؾِٔف َظ

، وهق كَيًِْل: إدخَٚل افنوِر ظذ افٍِْس، وحَتٍَٔزهٚ  ِٛ ف ظذ هذا اجلٕٚ َّ ُحُ

 وَتْنَٔىٓٚ فًٌِٚدِة.

 ُٜ ف صًٔئٚ، ، بًَد أن خرَج كيقًمٚ ِمـ بٔتِ ؿَٚل َحْيِ ًِ ٍ َٕ ف، وؿِد ارتَٚب ِمـ 

رٍ ، ؾََٚل: ؾقجَد َأبٚ َبٍُر  ُْ ُٜ  كَيٚ َأَبٚ َب َِ َُٕقُن : ؿَٚل َؿَٚل: َوَمٚ َذاَك؟ . ََٕٚؾَؼ َحَْْي

ُثْٚ ط مَع افٌْلِّ  ُٔحدِّ ِٜ ٚجلَ ب ؾ رِ و ْ  ٕ  ؾ ،افْٚ  َٖ ، َٕراهٚ ٚ َُْ َْٚ َرْأَي َظْغٍ ًْ ، ْٚإَِػ َأْهِِ َؾَِ٘ذا َرَج
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َْٚو ًْ ِٚت إَ ْزَواَج وَ إَ  َظَٚؾ ًَ ْٔ َد َوافو  َٓ ْرٕٚ ذفَؽ، ، ْو َُ ََْٔٚإٔ ًِ َٕ : ذفَؽ. ؿَٚل َأبق بُرٍ  َو

 .ط هلِل، إىِِْؼ بِْٚ إػ رشقِل اَؽ فذَ   ٕجدُ إِن  

ََِٚ ِلِّ  ؾٕٚى تل َتًَسُّيؿطإَِػ افٌْ  ِٜ اف  َٖخَزاُه َظـ هذِه احلٚف َُٕقُن ، ، ؾ ؿٚٓ: 

ؽ كيٚ رشقَل ا ًَ ٚ إذا خَرْجْٚ ؾَر  هلِلم  ُِْْ َٜ وافَْٚر، ف َٕرى اجلَْ  ٚ  ٕ تٍُع الكيامُن، حت ك ـٖ

ْٔٚ ـثًرا. ًِ َض ُمًَتَقى الكيامُن، ؾَْ ٍَ  ِمـ ظِْدك إخ

َٚل  ََ ُؾ هلذا إمرِ ط َؾ َِٔدِه إِْن َفْق َتُدوُمقَن »: ، وهَق كُيٗصِّ ِِس بِ ٍْ َٕ اَم ـَوافَِّذي 

ِر، فَ  ـْ ُٕقَن ِظِْْدي، َوِر افذِّ ق ُُ ُؿ َت ُُ ـْ ادَ َهَٚؾَحْل
ْؿ، َوَفُِ ُُ ْؿ َوِر ُضُرِؿ ُُ ُٜ َظَذ ُؾُرِص َُ اَل ِ

 ًٜ ًٜ َوَشَٚظ ُٜ َشَٚظ َِ «َيٚ َحَْْي
(1)

ُٜ آشتِْجامِم،  ًٜ ٓ ُبد  فٍِِْس مْٓٚ، وهَل شٚظ . أي: شٚظ

 وافسوكيِح، وافسؾِٔف.

 ٍٛ ـُ َأيب ضٚفِ ُٜ افراصُد ظع  ب ُحقا : ؿَٚل اخلٍَِٔ ُِقَب افَروِّ َُ ،َٚ إَذا  َؾِّ٘ن 

 ْٝ ِرَه ـْ ْٝ  ُأ َٔ َظ
(2)

. ِٛ  وافتً
ِ
ٌَٝ بٚلظٔٚء  . أي: ُأصٔ

اَم مَتَؾ  افَوَأِج قا َهِذِه : وؿَٚل  ـَ َٚ مَتَؾ   ُِقَب َؾِّ٘ن  ْبَدانُ إَ َُ
(3)

 . 

ُحقا : وؿَٚل  ُِقَب افَروِّ ِٜ احلِ هَلَٚ ُضَرَف ، وابَتٌقا َُ َّ اَم مَتَؾ   ،ُْ ـَ َٚ مَتَؾ   َؾِّ٘ن 

ْبَدانُ إَ 
(4)

. 

                                                           

(، مـ حدكيٞ حْيِٜ 2312مًِؿ: ـتٚب افتقبٜ، بٚب ؾوؾ دوام افذـر، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .إشٔدي 
 (.2/42إحٔٚء ظِقم افدكيـ ) (2)

(، وابـ ظٌد افز يف جٚمع بٔٚن افًِؿ رؿؿ 345اخلرائىل يف مُٚرم إخالق رؿؿ )أخرجف  (4)

(215.) 

 (.4445ٕخالق افراوي رؿؿ ) أخرجف اخلىٔٛ افٌٌدادي يف اجلٚمع (1)
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ظٜٔ»ويف ـِتِٚب  ْ ـِ ُمٍٍِح  شأداب افؼ  ِٚؿُؾ افوَ ؿقٌل جٌٔؾ، ؿَٚل:  ٓب ًَ 

ـُ - ِْٔخ افَتَرَك  ،إَذا َخاَل بَِزْوَجٚتِِف َوإَِمِٚئفِ  -أِي: اجلٚد  افرزكي ٚفن  ـَ  
ٍٜ َؾ يِف َزاِوكَي َْ ِر ادُ ًَ َقؿ 

َٛ َوَمَٚزَح َوَهَٚزَل  وْ  6َوَداَظ َل افز 
ىِ ًْ ُٔ
ٚفِ ٍَ َْٖض اَم، َوإَِذا َخاَل بِ ُٓ  َ َس َح ٍْ َٜ َوافْ  فِِف َخَرَج َج

ؾٍ  ٍْ يِف ُصقَرِة ضِ
(1)

. 

ُجِؾ : فذا ؿَٚل أمُر اُدِٗمَْغ ُظُّر  ل فِِر 
ٌِ
ٌَ أن كيُقَن يِف َأْهِِِف إذا ـَٚن كَيْْ

ًّٔٚ، وَ  َس َمٚ ِظَْْدُه ُوِجَد َرُجاًل افإَِذا صٌ ِّ ُت
(2)

ِِف . أي: كَيٌٌْل أن كيُقَن افرج ُؾ يف أه

ٌِلِّ  ِمْثَؾ  َس َمٚ ِظَْْدهُ افَؾَِ٘ذا ، افه  ِّ  .َرُجاًل ، وتؿ  آحتُٔٚج فُف ـَٚن ُت

َط  ًَ ـ  افؼَع ب
ؾِٔف، فُِ ِٜ افٍِْس فِسوكيِح وافس  ـؾ  هذِه أثُٚر تدل  ظذ حٚج

ؾِٔف وافسوكيِح وٚبًىٚ،  َؾ فِس  ًَ ، ؾج
ِٜ ِٜ افًٍْٔ ف ظذ هذِه احلٚف َّ ْٚ ُحُ ُٓ ُٜ وه أربً

 وقابَط:

ُل:  ِِؽ وأوِٓدك، افوٚبُط اُوَّ ؽ، وَظـ ٍِٕس أه ًِ ُف َظـ ٍٕ َٝ ُترؾِّ وإٔ

. ِٛ ٕ ؽ َمٖجقٌر حت ك يف هذا اجلٕٚ ِٛ إَجَر، ؾ٘
ًِ  احت

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ﴿: ؿَٚل اهلُل 

 .[424 -422]إًٕٚم:  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ِٛ ؾحْٔاَم مُتٚرُس َتروًيٚ  ًِ ؽ، وُتدِخُؾ افسوكيَح ظذ أهِؾ َبٔتِؽ، احت ًِ فٍْ

َٝ إجَر. ٌْ ًَ ٕ ؽ يف ِظٌٚدٍة إذا احت ، ؾ٘ ْٟ ْر، وٓ َتْزِظ  إجَر، ؾال َتتذم 

                                                           

 (.4/245أداب افؼظٜٔ ٓبـ مٍِح ) (4)

 (.4244أخرجف افدكيْقري يف ادجٚفًٜ وجقاهر افًِؿ رؿؿ ) (2)



 ضوابط الرتفيه  (22) 
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ٌٍَؾ  ـُ ج ًِ  َٕ إنِّ : ؿَٚل مًُٚذ ب ُٛ تل، ـام أَ قمَ َٕ  ُٛ حت تلقمَ ؿَ  حتً
(1)

 .

 ِٜ ي ظذ افىٚظ ُٛ هذا افْقَم فِت َقِّ
ًِ ُٝ َأحت ٍَٕز، وُأج ٓٚ.أي: إذا ِّٕ ُف ظـ   ، وُأرؾِّ

ًٌِٚدِة، افوٚبُط افثٚح:  ٌٜ فَتْنَط فِ ، وهَق وشِٔ ًٜ ِْف ؽٚكي ًَ ، ؾال جَت ٌٜ افسؾُٔف وشِٔ

ؽ فًٌِٚدِة. ًُ َز ٍٕ  ٍ  وفَتتح

 
ِ
: إنِّ ُٕجؿ  ُؾٗاِدي بًٌِض افٌٚضِؾ6 َٕٕنَط فِذا ؿَٚل َأبق افدرداء

فِحؼِّ 
(2)

 ادٌَُٚح، افَِٓق اجلٚئَز. . وؿهَد بٚفٌٚضِؾ ُهْٚ، افِٓقَ 

ـُ ُمٌٍْف  ُٛ ب ٓ  ؿَٚل وه ِٜ لَل داوَد: كَيٌٌْل فًِٚؿِؾ، أ : مُتقٌب يف ِحُّ

 ٍٜ  كُيْٚجل ؾٔٓٚ رب ف، وشٚظ
ٍٜ ف، وشٚظ ًَ ُٛ ؾٔٓٚ ٍٕ  ُيٚش

ٍٜ كَيٌٍَؾ َظـ أربِع شٚظٍٚت: شٚظ

ف، وشٚظ ًِ ٔقبِف وكَيهُدؿقٕف ظـ ٍٕ ًُ َٕف ب َٕف اف ذي ُيزو ك ؾٔٓٚ إخقا ََ ٍٜ ُيعِّ بَغ كَيِ

ًٕٚ ظذ تَِؽ افًٚظِٚت   ظق
ِٜ اِِتٚ ؾٔام يؾ  ويُّؾ، ؾ٘ن  يف هذِه افًٚظ ف وبَغ فذ  ًِ ٍٕ

(3)
. 

 : ُٞ ، افوٚبُط افثٚف ِٜ مِٚت افؼظٔ ـَ ادخَٚفٍِٚت، وادُحر  أن كَيُقَن افسؾُٔف خٚفًٔٚ م

ْد جَٚء يف  ََ ؿَٚل:  ط ِأن  رشقَل اهللش اودَ ُشْـ َأيب د»ؾال َتُقُن مٚدُة افسؾِٔف ـذًبٚ مثاًل، ؾ

ِذُب » ُْ َٔ ُث َؾ َِِّذي ُُيَدِّ
ُْٔوِحَؽ بِِف  فَوْيٌؾ فِ

ْقَق، َوْيٌؾ َفُف َوْيٌؾ َففُ اففِ ََ»
(4)

. 

                                                           

 (.1414، رؿؿ )بًٞ أيب مقشك ومًٚذ إػ افّٔـأخرجف افٌخٚري: ـتٚب ادٌٚزي، بٚب  (4)

 (.1/12ؾٔض افَدكير فِّْٚوي ) (2)

(، وافٌَٔٓل يف 2/142(، وهْٚد يف افزهد )444، رؿؿ 4/421افزهد )ابـ ادٌٚرك يف أخرجف  (4)

 (.1412افنًٛ رؿؿ )

(، 1552(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب يف افتندكيد يف افُذب، رؿؿ )1/1أحد )أخرجف  (1)

(، مـ 2441وافسمذي: ـتٚب افزهد، بٚب ؾّٔـ تُِؿ بُِّٜ كيوحؽ بٚ افْٚس، رؿؿ )

 .حدكيٞ مًٚوكيٜ بـ حٔدة 
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ٌَُْٚ، هلِلكَيٚ َرُشقَل ا: طفذا ؿَٔؾ فٌِْلِّ  ٕ َؽ ُتَداِظ َٚل: ؾ، إِ ْؿ، َوَفُِ »ََ ًَ ِّْل أَل َأُؿقُل َٕ

ٚ ًَّ «إأِلَّ َح
(1)

. 

ًِِؿ، ؾ٘ن  هذا حُمرٌم، ؾًٌُض إٔقاِع ـذفِؽ ٓ كيَ  ُّ ؾِٔف تروكيٌع فِ ُقُن يف افس 

ِٛ مثاًل -افسؾِٔف افٔقَم  ك بٚدَٚف  ّ ٌٜ ظذ تروكيِع أخِر، ُهؿ كَيَقفقَن: َهذا  -مِمٚ  كُيً ؿِٚئّ

ٌم. ََٕقُل: تروكيُع ادًِِؿ حُمر   تروكيٌح، وهذا َترؾٌٔف، فُْٚ  

َع ُمْسِاًِم  أَل َُيِؾي »: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ُْسٍِِؿ َأْن ُيَروِّ
«دِ

(2)
حت ك وإن 6 ؾال َيقُز 

ًَؽ. ف، ُثؿ كيَقُل: أمزُح م َُ  ـَٚن مٚزًحٚ، كيٖخُذ صًٔئٚ ِمـ متِٚظف، أو كُيًىِٔف خًزا كُيهً

ٓ  كَيُقَن ؾٔف تًد  ظذ أوؿِٚت افًٌٚدِة، ؾٚفسؾُٔف اف ذي   أكيًوٚ: أ
ِٜ ـَ إمثِ وم

ِٝ افًٌٚدِة كيَ   ُقُن ترؾٔٓٚ حُمرًمٚ.كيدخُؾ يف وؿ

ف  ًِ ُح َظـ ٍٕ ـ كُيروِّ َّ ، ـ ـَ ٓ  كَيُقَن ؾِٔف تًد  ظذ َمهٚفِح أَخركي ـذفَؽ أ

ّالَء، ؾ٘ن  َهذا ٓ يقُز. ًُ  وكُيًىُِّؾ اُدراِجًَغ واف

َؿف ظذ ذفَؽ، ؿَٚل:  طوافٌْل   ه افهحٚيب  اجلُِٔؾ، وصد  إِنَّ »حْٔاَم َأخَزَ

 ًَّ َْٔؽ َح َِ َْٔؽ فَِربَِّؽ َظ َِ َؽ َظ
ٍِ
ْٔ ٚ، َوفَِو ًَّ َْٔؽ َح َِ َْهَِِؽ َظ

ُِ ٚ، َو ًَّ َْٔؽ َح َِ ِسَؽ َظ ٍْ ٚ، َوفَِْ

ٚ ًَّ فُ  ،َح ََّ ؾَّ ِ ي َحؼٍّ َح ـُ َْٖظِط  «َؾ
(3)

. 

                                                           

(، 4552(، وافسمذي: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب مٚ جٚء يف ادزاح، رؿؿ )2/412أحد )أخرجف  (4)

 .مـ حدكيٞ أيب هركيرة 
(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب مـ كيٖخذ افقء ظذ ادزاح، رؿؿ 1/422أخرجف أحد ) (2)

 قظٚ.، مرؾطظٌد افرحـ بـ أيب فٔذ، ؿٚل: حدثْٚ أصحٚب حمّد (، مـ ضركيؼ 1221)

(، 4524أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افهقم، بٚب مـ أؿًؿ ظذ أخٔف فٍٔىر يف افتىقع، رؿؿ ) (4)

 . لجحٍٜٔ افًقائ(، مـ حدكيٞ أيب 2144وافسمذي: ـتٚب افزهد، رؿؿ )



 ضوابط الرتفيه  (22) 
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ِٛ بٚفْ رِد، ؿَٚل رشقُل اهلل ٍٜ يف ذاِِتٚ، ـٚفًِ ؾُٔف بٖفًٍٚب حُمرم ٓ  كيُقَن افس   ِـذفَؽ أ

َٛ بِٚفَّْْرَدِصِر،»: ط
ًِ ـْ َف اَم َصَبَغ َيَدُه ِر حلؾَ  َم َّٕ َٖ «ِؿ ِخِْْزيٍر َوَدِمفِ َُ

(1)
. 

 : ٍٜ َس َيَدُه ِر »ويف ِرواكي َّ اَم َؽ َّٕ
َٖ َُ «ِخِْْزيٍر َوَدِمفِ  ؿِ حلَؾ

(2)
. 

ٍٜ ؿَٚل:  ْد َظَل اهللَ َوَرُشقَففُ »ويف رواكي ََ َٛ بِٚفَّْْرِد َؾ
ًِ ـْ َف «َم

(3)
. 

ٓ ، ٌٜ ًٍَٕٔ  ٌٜ ْؿ، افسؾُٔف وافسوكيُح حٚج ًَ ْٔٓٚ، وإخِذ بٚ،  ٕ  إَف
ِ
ـَ افِجقء بد  ِم

ٌَُط بوٚبِط افؼِع ادحُِؿ. ٚ ُتو  وفُِْٓ 

َح الًُٕٚن افوٚبُط افرابعُ  ، ؾال كُيًَُؾ أن كُيروِّ ـَ ٓ  كيُقَن ؾِٔف إكيذاٌء فمَخركي : أ

 ٍٜ ٍت ظٚم َِٖٔ إػ حَمال  ، ؾ
ِ
ـَ بٚلكيذاء ى ظذ حَقِق أَخركي ف، ُثؿ كَيتًد 

ًِ َف َظـ ٍٕ  وكُيرؾِّ

ف يف هذا ادُِٚن، أو كَيتخَذ فُف  ـُ ًٌٚ كُيٗذي بِف َمـ كُينٚر ـٚحلدائِؼ وؽِرهٚ، وكَيت ِخَذ فف َمًِ

، ؾٓذا حُمرٌم، ويف َذِظْٚ  ُٟ بٚ أهَؾ ذفَؽ احللِّ  كُيزظ
ِٜ ْٔ َُ  افً

ِ
ًٜ يف أحِد إحٔٚء فًٌ

ُٛ ظِِٔف الثُؿ افًئُؿ. ك إكيذاًء، وكَيست  ّ  كُيً

گ  گ    ک  ک  گ  گ ﴿: ؿَٚل اهلُل 

                                                           

(، مـ حدكيٞ بركيدة بـ 2222أخرجف مًِؿ: ـتٚب افنًر، بٚب حتركيؿ افًِٛ بٚفْردصر، رؿؿ ) (4)

 .احلهٔٛ 
(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب يف افْٓل ظـ افًِٛ بٚفْرد، رؿؿ 1/412د )أخرجف أح (2)

(، مـ حدكيٞ بركيدة بـ 4324(، وابـ مٚجف: ـتٚب إدب، بٚب افًِٛ بٚفْرد، رؿؿ )1545)

 .احلهٔٛ 
(، وأبق داود: ـتٚب إدب، بٚب يف افْٓل ظـ افًِٛ بٚفْرد، رؿؿ 1/451أخرجف أحد ) (4)

(، مـ حدكيٞ أيب 4322ـتٚب إدب، بٚب افًِٛ بٚفْرد، رؿؿ )(، وابـ مٚجف: 1544)

 .مقشك إصًري 
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 .[14]إحزاب:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ـْ َشَِِؿ ادُ »د ٚ وصَػ ادًَِؿ:  ط هلِلوؿَٚل َرشقُل ا ـْ فَِسِِٕٚف ادُ ْسُِِؿ َم قَن ِم ُّ
ْسِِ

«َوَيِدهِ 
(1)

. 

   

 

                                                           

(، مـ 42افٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب ادًِؿ مـ شِؿ ادًِّقن مـ فًٕٚف وكيده، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .بـ افًٚص حدكيٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو 



 املههج الهبوي يف عالج األخطاء اللفظية  (23) 
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 (23) 

 املههُج الهَّبويُّ يف ِعالِج األخطاِء اللَّفظيِة

     

 

ـ  اهلُل  ِد امت ََ ِّٔف حُمٍّد ظذ هذِه ا ف ٌ َٕ  
ِٜ ًٌَث  ب

ِٜ ، ُٕم

ٔٓؿ. ّـِ ٓؿ افُتَٚب، وكُيز ُّ  كُيًِ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      ﴿: ؾََٚل 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          

 .[421]لل ظّران:  ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

ِ َغ رشقُل ا َ هلُؿ مٚ ؾِٔف صال ط هلِلؾٌ ، وبغ  َٜ ك إم ـ  ِ ف، وز  ُحٓؿ.إمَر ـ

َْٚ َرُشقُل ا، ـام جَٚء يف ُمًْد َأحَد: ؿَٚل َأبق ذر   ـَ ْد َتَر ََ َوَمٚ  ،ط هلِلَف

اًم  ِْ َٕٚ ِمُْْف ِظ َر ـ  ٓ  َذ  َضِٚئٌر إِ
ِ
اَمء  ً ُٛ يِف اف  ِ ََ كَيَت

(1)
. 

ف  َّ  ِ َ هلُؿ  طوممٚ  ظ ْد بغ  ََ َرهؿ ِمْف6 افًُِٚن وُخىقرُتف، ؾ ، وحذ 
ِٜ فلم

َٜ افُِِّ ِّٕٚن6ٚ َمًٗوفٔ ، وأن  هذِه إحرَف اف تل َترُج ِمـ هذا افٍِؿ هلٚ ـٚتٌِِٚن كُيدوِّ
ِٜ

ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿: إذ ؿَٚل اهلُل 

 .[44 -43]ق:  ﴾ڦ    ڦ  ڦ  ڦ

، ؿَٚل  ط هلِلؾجَٚء رشقُل ا َٜ ُح ؾِٔف هذِه إخىَٚء افٍِئ ٍٟ كُيهحِّ دًٍٚذ  ط بّْٓ

                                                           

 (.1/422أخرجف أحد ) (4)
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: « َُيٚ م ُ ٚ َْٔؽ َهَذا، ًَ َِ كَيٚ  :ؾََٚل  -طوهق كُينُر إػ فًِٕٚف - «ـُػَّ َظ

ٚ فَ هلِلٌَِٕل  ا  ٕ ُؿ بِِف؟ َؿَٚل: ـ، َوإِ  ِ َُ َت َٕ اَخُذوَن باَِم  َٗ ٛي »ُّ ُُ ُٚ ، َوَهْؾ َي ًَ َؽ َيٚ ُم ْلَؽ ُأمي َِ
ُِ َ

ْؿ  ِٓ ؿْ إِ  -َأْو َظَذ َمَِْٚخِرِهؿْ -افََّْٚس ِر افَِّْٚر َظَذ ُوُجقِه ِٓ «ألَّ َحَهٚ ُِد َأْفِسَْلِ
(1)

. 

َٜ ٕامذَج يف  طؾقوَع  ُر ثالث ـُ ، أذ ِٜ  افٍِئ
ِ
مًْٓجٚ فتهحِٔح هذِه إخىٚء

 ، وهَق كُيهحُح هذِه إخىَٚء.طَمِْٓجف 

ُل:  ُٖ اُوَّ ًِِّغ، ؾتجُد افًٌَض ٓ َيسُز أن ا ى ُّ ُٖ افتٍُِر وافتًٍِٔؼ فِ خى

وووَع  طٚشٌؼ، وهذه ظٌٚراٌت خىرٌة، ؾجَٚء افٌْل  كَيَقَل: ؾالٌن ـٚؾٌر، أو ؾالٌن ؾ

ُ ُخىقرَِتٚ.  هلٚ َمًْٓجٚ يد  مْٓٚ، وكيٌغِّ

ْؿ َرُجٌؾ َؿَرَأ »: ط هلِلوممٚ  ؿَٚل رشقُل ا ُُ ْٔ َِ ُ  َظ قَّ ْرآنَ افإِنَّ َمٚ َأََتَ َحلَّك إَِ ا  ،َُ

َٚن ِرْدً ٚ فِْلِْشاَلقِ  ـَ ِْٔف، َو َِ َجُلُف َظ ْٝ َِبْ َٔ
ًٕٚ أي ،«ُر ِ رلِن، وـَٚن ظق َُ : طَٓر ظِِٔف أثُر اف

ًَك َظَذ » فإلشالِم وأهِِف ِرِه، َوَش ْٓ َبَذُه َوَراَء َط َٕ َخ ِمُْْف َو َِ َس ْٕ ُه إَِػ َمٚ َصَٚء اهللُ، َؾٚ َ َؽرَّ

رِ  ْ ِْٔػ، َوَرَمُٚه بِٚفؼِّ ُٜ ، َؿَٚل: «َجِٚرِه بِٚفسَّ ٌِل  اُحذكيٍ َٕ اَم َأْوَػ هلِل: كَيٚ  ُ ، َأُّي 

ِك، بِٚ ْ اِمل؟ َؿَٚل: ادَ فؼِّ اِمل»ْرِمل  َأِم افر  «َبِؾ افرَّ
(2)

. 

ك6 دٚ  ؽٍَؾ َظـ  ًَ إُيْر إػ هذا الًِٕٚن اف ذي ـَٚن ظذ صالٍح وُهًدى وُت

ٕ ف ؿَٚل: هذا ـٚؾٌر. ؾِام   ِٔف أ ، وِمـ َرم ـَ ُخىقرِة َهذا افًِِٚن، ؾٌَدَأ كَيرِمل بف أَخركي

َره، اشتحؾ  دَمف،  ٍ ك ظذ جِٚره بٚفًِٔػ  ـ ًَ َِف :أي–ؾً َِف. -ؿَت َر ؾً  وبر 

                                                           

لكيامن، بٚب مٚ جٚء يف حرمٜ افهالة، رؿؿ (، وافسمذي: ـتٚب ا1/244أحد )أخرجف  (4)

 (.4534(، وابـ مٚجف: ـتٚب افٍتـ، بٚب ـػ افًِٚن يف افٍتْٜ، رؿؿ )2242)

 (.44أخرجف ابـ حٌٚن يف صحٔحف رؿؿ ) (2)
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ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ﴿: وؿَٚل اهلُل 

 ﴾گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ   

 . تَقُل َظـ َهذا: ـٚؾر، أو َهذا ؾٚشٌؼ.[44]إظراف: 

ُٞ يف - طوؿَٚل  ألَ َيْرِمل َرُجٌؾ َرُجاًل »: -شخٚريِّ َصحٔح افٌُ »واحلدكي

َذفَِؽ  ـَ ـْ َصِٚحُبُف  ُُ ِْٔف، إِْن َعْ َي َِ ْت َظ ِر، إأِلَّ اْرَتدَّ ٍْ ُُ ُسقِق، َوألَ َيْرِمِٔف بِٚف ٍُ «بِٚف
(1)

. 

ٌُخٚريِّ »يف ـاَم أكيًوٚ  طوؿَٚل  َق »: شَصحٔح اف ُٓ ٍر َؾ ٍْ ُُ ِمًْٚ بِ ْٗ ـْ َرَمك ُم َم

ْلِِفِ  ََ «ـَ
(2)

ُٜ ه ِٜ افَتِؾ.. أي: جركيّ ٝ، ـجركيّ ََ َِ تل إى ، وهذه إحرِف اف  ِٜ  ذه افرمٔ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ﴿: فِذا ؿَٚل اهلُل 

 .[42]الهاء:  ﴾ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی

، أو َهذا يف : افثٚح ا ىُٖ  ِٜ  أِو افِْٚر. ؾَٔقُل: هذا يف اجلَْ
ِٜ ـَ بٚجلْ احلُُُؿ فمَخركي

  ٕ ، أو افِْٚر، وـٖ  ٛ  وصُقَك افْراِن، كُيقزُظٓٚ ظذ َمـ ي
ِٜ ََِؽ صُقَك اجلْ ف ؿِد امت

 َمـ كُيٌٌُض، وهذا أمٌر خىٌر.

ِٞ َأيب ُهركيرَة ش ُمًَْده»جَٚء ظَْد أحَد يف   ط ِ، أن  رشقَل اهللِمـ حدكي

، وـَٚن أخرُ  ِٜ َث َظـ رُجِِغ ِمـ َبْل إهائَٔؾ، ـَٚن أحُدمهٚ متًٓدا يف افىٚظ  حد 

َل أخُٚه ادنَف  َِ ِ ام ف ِٜ ـ ف بٚفذٕقِب وادًِٚص، ؾَُٚن ادجتُٓد بٚفىٚظ ًِ ُمنًؾٚ ظذ ٍٕ

 ، ِِّْل وَريبِّ . وأخُر كيَقُل: خ ف بٚفذٕقِب وادًِٚص، ؿَٚل فُف: وَيؽ أؿِكْ ًِ ٍَٕ ظذ 
                                                           

(، مـ حدكيٞ 2211افٌخٚري: ـتٚب إدب، بٚب مٚ كيْٓك ظـ افًٌٚب وافًِـ، رؿؿ )أخرجف  (4)

 .أيب ذر 
(، مـ حدكيٞ 2421تٚب إدب، بٚب مـ ـٍر أخٚه بٌر تٖوكيؾ، رؿؿ )افٌخٚري: ـأخرجف  (2)

 .ثٚبٝ بـ افوحٚك 
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ِِّْل . ؿَٚل: خ ٍٛ ؿَٚل: وَيؽ أؿِكْ َِف ظذ ذٕ ِ ام ؿَٚب ًٌٚ؟ ؾُ ْثٝ ظع َرؿٔ
ًِ ًِْثٝ  أُب ، أُب وَريبِّ

. ؿَٚل:  ف، ؿَٚل: وَيَؽ أؿِكْ َّ ًٌٚ؟ حت ك رلُه يف كيقٍم ظذ أمٍر ظئٍؿ، اشتًَي ظع  رؿٔ

ًٌٚ؟ ؾََٚل: واهلل ْثٝ ظع  رؿٔ
ًِ ، أُب ِِّْل وريبِّ َٜ  ِخ ُِؽ اهلُل اجَلْ ٓ كيٌٍُر اهلُل فَؽ، أو ٓ كُيدخ

-  ٕ ٍٛ أ ، أو ٓ كَيٌٍُر اهللُ وهذا أمٌر خىٌر، ـَٔػ حَتُُؿ ظذ إًٍٕٚن بَذٕ َٜ ف ٓ كيدخُؾ اجلَْ

ٚ ِظَْْد اهلل»: طؿَٚل  -ففُ  ًَ َّ اَم، َواْجَل ُٓ ٚ، َؿَبَض َأْرَواَح ًُ ْؿ َمِِ َٞ اهلُل ََلُ ًَ َٚل اهللُ َِؾَب ََ ، َؾ

  َؾْٚدُخِؾ ْٛ ُٕقِب، اْ َه ِسِف بِٚفذي ٍْ َٕ ِ  َظَذ  : اُدْنِ ِٛ ْذِٕ ُّ ِْ
َٜ بَِرِْمَلِل. الَ فِ َّْ

َٝ َظَذ َمٚ ِر َيِدي َؿِٚدًرا؟! اْ َهُبقا بِِف إَِػ افَّْٚرِ َوَؿَٚل فِ  ْْ ـُ ًٚ؟! َأ
َٝ ِب َظٚدِ ْْ ـُ «ْمَخِر: َأ

(1)
. 

ٕٔٚ وأخرَة. ٝ ظِِٔف افد  ََ ٌٜ واحدٌة ؿٚهَلٚ بٍِيِف، أوَب  ـِِّ

ـَ  ط هلِلودخَؾ رشقُل ا ـِ ُظجرَة وهَق َمركيٌض، ؾِام  دخَؾ ظِِٔف ظذ  ِٛ ب ً

ُٛ َأبْ »، ؿَٚل: ط ًْ ـَ ُٛ ، ِؼْ َيٚ  ًْ ـَ ٍٛ َتًُّع ؾََٚفٝ «َأْبِؼْ َيٚ  َهًِْٔئٚ : . وأم  ـً

ُٛ اجلَ َفَؽ  ًْ ـَ ُٜ كَيٚ   ْ. 

َٚل  ََ ـْ َهِذِه »: ط هلِلرشقُل ا َؾ ُٜ َظَذ اادُ َم َٔ فِّ
َٖ ل كَيٚ َرُشقَل ا َؿَٚل: ِهَل  «؟هلِلَل  هلِلُأمِّ

ؾَّ و»َؿَٚل:  ًَ ؟ َف ٍٛ ًْ ـَ ًبٚ َؿَٚل َمٚ أَل َمٚ ُيْدِريِؽ َيٚ َأقَّ  ًْ ِْٔفِ ـَ ًْ ِْٔفِ َي ٌْ «، َأْو َمََْع َمٚ أَل ُي
(2)

. 

َؿ فف رشقُل ا َُ ٓ  ٕحٍد حَُؿ اهلُل فف، أو ح ، أو بٍْٚر، إ ٍٜ ْؿ ٕحٍد بَجْ ُُ  هلِلؾال حَت

ْؿ ط ُُ ـْ ٓ حَت
ـَ افِْٚر، فُِ ، أو َأشُٖل اهللَ أن كُئًَذه م َٜ َُٖل اهلَل فُف اجلْ ، َبْؾ ُؿْؾ: أش

 جٚزًمٚ ٕحٍد.حُاًم 

                                                           

 (.1524أبق داود: ـتٚب إدب، بٚب يف افْٓل ظـ افٌٌل، رؿؿ )(، و2/424أخرجف أحد ) (4)

، مـ حدكيٞ (3413(، وافىزان يف إوشط رؿؿ )442ابـ أيب افدٕٔٚ يف افهّٝ رؿؿ )أخرجف  (2)

 .ـًٛ بـ ظجرة 
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 ُٜ ْٝ ُأم  ادُِٗمَْغ ظِٚئن ُٞ يف ؿَٚف ُدِظَل : شَصحٔح ُمًِؿٍ »، واحلدكي

ـَ  ط هلِلَرُشقُل ا ُٝ إَ إَِػ َجََْٚزِة َصٌِل  ِم ِْ َُ : -طكيًُّع  هلِلورشقُل ا- َْٕهِٚر، َؾ

ـْ َظَهٚؾِِر  قٌر ِم ٍُ ْ اجلَ ُضقَبك هِلََذا، ُظْه قَء َومَل  ً ِؾ اف َّ ًْ ْ كَي  مَل
ِٜ ُف،  ْ  ـْ : ؾكُيْدِر ْٝ َٚل ؿَٚف ََ 

ُٜ »: ط ِٜ َأْهاًل  ،َأَوَؽْرَ َ فَِؽ َيٚ َظٚ َِن َجَّْ ِْ
َؼ فِ َِ ٚ– إِنَّ اهللَ َخ ًَ ِْ ٚ َوُهْؿ  -َأْو َخ ْؿ ََلَ ُٓ ََ َِ َخ

َِِّْٚر 
َؼ فِ َِ ْؿ، َوَخ ِٓ ِٚر َأْصاَلِب آَبٚ ِ ًَ ِْ ؿْ َخ ِٓ ٚ َوُهْؿ ِر َأْصاَلِب آَبٚ ِ ْؿ ََلَ ُٓ ََ َِ «، َخ

(1)
 . 

، ؾال  ِٜ ًَُٕٖل اهلَل أن كَيُقَن ؾالٌن يف اجلَْ ـُ  ذا فَٔس َفْٚ، ٕح َٓ ْع يف احُلُِؿ، ؾ  َتتن 

ٓ  دَِـ حَُؿ اهلُل فُف  ٍٜ أو بٍْٚر، إ َٕحُُؿ ٕحٍد بَجْ ـْ ٓ 
ـَ افِْٚر، فُِ ٚ م ًٕ أو أن كُئًَذ ؾال

 .طأو رشقُفف 

 : ُٞ ُٖ افثٚف .ا َى
ِ
ظٚء  كيُقُن يف افد 

ٌَْٚ ؾِٔف، ؾََٚل: ب وؿد أَمَرٕٚ اهلُل  ، ورؽ 
ِ
ڀ  ٺ  ﴿ٚفدظٚء

ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

 .[22]ؽٚؾر:  ﴾ڤ

َرَق َظَذ ا»: ط هلِلوؿَٚل َرشقُل ا ـْ ٌء َأ َْٔس ََشْ َظٚءِ  هلِلَف ـَ افدي ُف ِم َٕ «ُشْبَحٚ
(2)

. 

ًّٔٚ يف اف ًّٔٚ فٍي ًٖ ذظ . أي: ُيِىُئ خى
ِ
ـْ ُهَْٚك َمـ كَيًَتدي يف افدظٚء

، وفُِ
ِ
دظٚء

ؿ ُصقرَتِغ: ُُ  وأ ـُر ف

                                                           

(، مـ حدكيٞ 2222، رؿؿ )مًْك ـؾ مقفقد كيقفد ظذ افٍىرةأخرجف مًِؿ: ـتٚب افَدر، بٚب  (4)

 .ظٚئنٜ 
(، وافسمذي: ـتٚب افدظقات، بٚب مٚ جٚء يف ؾوؾ افدظٚء، رؿؿ 2/422أحد )أخرجف  (2)

(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 4425(، وابـ مٚجف: ـتٚب افدظٚء، بٚب ؾوؾ افدظٚء، رؿؿ )4432)

. 
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ْد ـَٚن افهقرُة اُُوػ ََ ، وَهذا أمٌر ؽُر حَمّقٍد، ؾ
ِ
: افتٍهُٔؾ وافتنَُٔؼ يف افدظٚء

، جَٚء يف  ط ِاهلل رشقُل 
ِ
ٌُف جقامَع افدظٚء ـِ مَٚجفْ »كُيًج ـِ  َِظـ ظٌِد اهللش ُشْـ اب ب

ؾِ   ٍ َع ابًْٚ فُف كَيدظق، كيَقُل:  ادٌ ِّ ٕ ف ش َُٖفَؽ ، أ ؿ  إِنِّ َأْش ُٓ  ِ ْكَ افاف ـْ إَ ََ ََٔض، َظ ْب

ِغ  ِّ ٚاجلَ كَي َٓ ُت ِْ  إَِذا َدَخ
ِٜ َٚل  .ْ  ََ ، َشِؾ اهلَل  كيٚ: ففُ  َؾ ، َوظُ اجلَ ُبَْل  َٜ  ْ ُٝ ًْ

ِّ ِر، َش ـَ افْٚ  ْذ بِِف ِم

قُل:  ط هلِلَرُشقَل ا َُ َظٚءِ »كَي َلُدوَن ِر افدي ًْ قُن َؿْقٌق َي ُُ َٔ «َش
(1)

. 

ُٞ بٚ إػ  ٌٜ أبً ، وهَل ِرشٚف
ِ
ظٚء  يف افد 

ِ
ـَ آظتداء ؾٚفتٍهُٔؾ وافتنَُٔؼ ٕقٌع م

ْد كيُقُن ؾٔف  ََ  افقتِر وافَْقِت ؾ
ِ
ًٜ يف صالِة افَِٔٚم، ودظٚء ِٜ ادًٚجِد6 خٚص إخقان أئّ

ٛ  جقامَع  طتٍهٌٔؾ ؽُر مؼوٍع، وإصُؾ أن  افٌْل    افد  ي
ِ
ظٚء

(2)
 6  ٕ ؿ  إِ ُٓ  ِ  ٚاف

ُفَؽ َٕ  َٖ َق وَ افًْ ٍْ َٜ افًَ َٔ
ٚؾِ ًَ ،  ٕ ؿ  إِ ُٓ  ِ ُفَؽ َٕ  ٚاف َٖ ـْ َؿْقٍل اجلَ ًْ ٚ ِم َٓ ْٔ َب إَِف َٜ َوَمٚ َؿر  ؾٍ وْ  َّ ، َظ

ذا. َُ  وه

ُٜ ِٕٚ افثَّ  افهقرةُ    قرُص  ـمِ - ٔ
ِ
ظٚء  يف افد 

ِ
افدظُٚء ظذ افٍِْس، أِو افقفِد،  :-آظتداء

ْؿ، َوأَل أَل َتْدُظقا َظَذ »: ط هلِلأِو ادِٚل، ؿَٚل رشقُل ا ـُ ْؿ، َوأَل َتْدُظقا َظَذ َأْوأَلِد ُُ ِس ٍُ ْٕ َأ

ـَ ا َُقا ِم
ْؿ، أَل ُتَقاؾِ ُُ ْؿ، َوأَل َتْدُظقا َظَذ َأْمَقافِ ُُ ٍْٔؾ   هلِلَتْدُظقا َظَذ َخَدِم َٕ  َٜ َشَٚظ

ؿْ  ُُ َٛ َف َْٔسلَِجٔ ٚ َظَىٌٚء، َؾ َٓ «ؾِٔ
(3)

 .
ِ
ظٚء  يف افد 

ِ
ـَ آظتداء  . هذا ٕقٌع ِم

                                                           

، رؿؿ ـراهٜٔ آظتداء يف افدظٚء(، وابـ مٚجف: ـتٚب افدظٚء، بٚب 1/42أخرجف أحد ) (4)

(4421.) 

 مـ حدكيٞ( 4142، بٚب: افدظٚء، رؿؿ )افهالةـتٚب  :أبق داود(، و2/414أخرجف أحد ) (2)

 .ظٚئنٜ 
داود: ـتٚب افهالة،  ، وأبق(4225)مًِؿ: ـتٚب افزهد، بٚب حدكيٞ جٚبر افىقكيؾ، رؿؿ أخرجف  (4)

(، مـ حدكيٞ جٚبر بـ ظٌد اهلل 4142بٚب افْٓل ظـ أن كيدظق الًٕٚن ظذ أهِف ومٚفف، رؿؿ )

.  



 املههج الهبوي يف عالج األخطاء اللفظية  (23) 

 

 

149 

ٌٜ جَٚء افٌْل   ُٜ  ط هذِه أخىٌٚء فٍئ َم ؾٔف هذِه إخىَٚء، وهَل ادْ ٍٟ ؿق  بّْٓ

ـ  بٚ اهلُل  ْٔٚ  اف تل امَت ْٚ وكُيربِّ ُّ ِِّ َٞ ؾْٔٚ هذا افرشقَل افُركيَؿ كُيً ًَ 6ْْٚٔ إذ ب َِ ظ

ْٔٚ، ؾهِقاُت ريبِّ وشالُمف ظِِٔف. ّـِ  وكُيز
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 (24) 

 الطريُق إىل احَلجِة املربورِة

     

 

ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ٱ  ٻ﴿: ؿَٚل اهلُل 

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

 .[453]افٌَرة:  ﴾ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ

ٌٜ ِمـ ذائِع ا ٟ  ذكيً ـٌ ِمـ أرـِٚن الشالِم، وؿد هلِلواحل ، وؾرٌض ورـ

ٕٚ رشقُل ا ـِ ؾََٚل:  ط هلِلَأخَزَ ْسٍ ْشاَل اإلِ ُبَِْل »َظـ هذا افرـ ََ َٚدِة َأْن أَل ُق َظَذ  َٓ  : َص

ًدا َرُشقُل ا َّّ ، َوَصْقِق هلِلإَِفَف إأِلَّ اهللُ َوَأنَّ َُمَ ِّٟ ِٚة، َواحَل ـَ اَلِة، َوإِيَلِٚء افزَّ ، َوإَِؿِٚق افهَّ

«َرَمَوٚنَ 
(1)

. 

  ٓ ِّر إ ًُ ُٛ يف اف ، اف تل ٓ جَت
ِٜ ركيو ٍَ  هذِه اف

ِ
وادًُِؿ افًٚؿُؾ هَق اف ذي كُيٌٚدُر إػ أداء

ھ  ھ  ے   ﴿: ؿٌَؾ أن َيقَل بَْٔف وبَْٔٓٚ حٚئٌؾ، ـَٔػ ٓ وَؿْد ؿَٚل مرًة، 

﮻ ﮼  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶   ﮵   ﮳ ﮴  ﮲    .[53]لل ظّران:  ﴾ے  ۓ    ۓ  

ُؿ »: ط هلِلوؿَٚل رشقُل ا ُُ ْٔ َِ ٚ افَُّْٚس َؿْد َؾَرَ  اهللُ َظ َ قااحلَ َأُّيي ، َؾُحجي َّٟ»
(2)

. 

                                                           

(، 4، رؿؿ )شبْل الشالم ظذ مخس: »طافٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب ؿقل افٌْل أخرجف  (4)

 .(، مـ حدكيٞ ابـ ظّر 42ومًِؿ: ـتٚب الكيامن، بٚب بٔٚن أرـٚن الشالم، رؿؿ )
(، مـ حدكيٞ أيب 4443جف مًِؿ: ـتٚب احلٟ، بٚب ؾرض احلٟ مرة يف افًّر، رؿؿ )أخر (2)

 .هركيرة 
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ُِقا »أكيًوٚ:  طوؿَٚل  َٜ  ُروَج ا ُ َظجِّ َُّ ِّٟ  «إَِػ َم ْؿ أَل »أي: إػ احل ـُ َؾِ٘نَّ َأَحَد

 ٍٜ ـْ َمَرٍ  َأْو َحَٚج ِرُ  َفُف ِم ًْ «َيْدِري َمٚ َي
(1)

. 

ـَ  ًَٕرُف م ْؿ  ـَ  المِٓٚل والمُِٚن، و
ِٝ ؾٚفًٚؿُؾ هَق اف ذي كُيٌٚدُر مٚ داَم يف وؿ

رِض اف ذي أوجٌَ  ٍَ  هذا اف
ِ
ًدا يف أداء  ف اهللُ ظِِٔف.افِْٚس َمـ ٓ كَيزاُل ُمسدِّ

ٕٚ رشقُل ا ْد بَؼ  ََ ،  ط هلِلوف ِٜ َ َفْٚ ؾوٚئَؾ هذِه افٍركيو ، وبغ 
ٍٜ بٌنٚئَر َظئّ

ِٜ »: طؾََٚل  َِْحجَّ
َْٔس فِ وَرِة َجَزاٌء إأِلَّ ادَ َف ُٜ الَ ْزُ َّْ»

(2)
. 

اَم وَ »: طوؿَٚل  ـَ ُسْؼ، َرَجَع  ٍْ ْ َي ، َوَع ْٞ ْؿ َيْرُؾ َِ ، َؾ َٝ ْٔ َّٟ َهَذا افَب ـْ َح َفَدْتُف َم

فُ  «ُأمي
(3)

. 

قا َبْغَ » :طوؿَٚل  ًُ َِٔٚن افِّٟ وَ احَل َتٚبِ
ٍِ
اَُم َيْْ َرِة، َؾِِ٘نَّ ّْ ل افًُ ٍِ اَم َيْْ ـَ ُٕقَب  َر َوافذَّ َْ ٍَ

َٞ اف ُٜ احَل ُُِر َخَب وَرِة َ َقاٌب إأِلَّ اَلَّْ  ادَْزُ
ِٜ
َِْحجَّ

َْٔس فِ ، َوَف
ِٜ وَّ ٍِ ِٛ َواف َه «ِديِد َوافذَّ

(4)
. 

ـُ وَؿْد ُش  ًَ ٟ  ادزوُر؟ئَؾ احل ؿٚئاًل: َأْن كيرجَع  ؾٖجَٚب  : مٚ احل

                                                           

(، مـ 1/412(، وافٌَٔٓل يف افًْـ افُزى )3/441أخرجف أبق ًٕٔؿ يف حِٜٔ إوفٔٚء ) (4)

 .حدكيٞ ابـ ظٌٚس 
رؿؿ  (، وافسمذي: ـتٚب احلٟ، بٚب مٚ جٚء يف ثقاب احلٟ وافًّرة،4/443أحد )أخرجف  (2)

(، 2244(، وافًْٚئل: ـتٚب مْٚشؽ احلٟ، بٚب ؾوؾ ادتٚبًٜ بغ احلٟ وافًّرة، رؿؿ )442)

 .مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد 
(، ومًِؿ: 4445، رؿؿ )﴾پ  ڀ ﴿ؿقل اهلل تًٚػ: ، بٚب ادحكافٌخٚري: ـتٚب أخرجف  (4)

 .ركيرة (، مـ حدكيٞ أيب ه4412ـتٚب احلٟ، بٚب يف ؾوؾ احلٟ وافًّرة، رؿؿ )
(، وافسمذي: ـتٚب احلٟ، بٚب مٚ جٚء يف ثقاب احلٟ وافًّرة، رؿؿ 4/443أحد )أخرجف ( 1)

(، 2244(، وافًْٚئل: ـتٚب مْٚشؽ احلٟ، بٚب ؾوؾ ادتٚبًٜ بغ احلٟ وافًّرة، رؿؿ )442)

 .مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد 
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ًٌٚ يف أخرةِ  ٕٔٚ، راؽ زاِهًدا يف افد 
(1)

ُِف  ٕٔٚ اف تل َتنٌ . أي: أن كَيرجَع زاهًدا يف افد 

ـِ أخرِة. ف ظ َُ  وُتًٔ

َّٟ بٖربِع َوصٚيٚ:  وُهْٚ ُأوِِص َمـ َٕقى احل

ُٜ اُُوػ:  ؽ افقصٔ ْؾ حج  ًَ ـَ إظامِل  ؾ٘ن  اهللَ ، هلِلاج ٓ كيٌَُؾ ِم

ٓ  مٚ ـَٚن فُف خٚفًِهٚ، ؿَٚل   .[452]افٌَرة:  ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴿: إ

 : ددِّ َُ ِٞ اف َؾ »وؿَٚل َتًٚػ يف احلدكي ِّ ـْ َظ ِر، َم ْ ـِ افؼِّ ِٚء َظ ـَ َ ٚ َأْؽَْك افؼي َٕ َأ

فُ  ـَ ُلُف َوَرِْشْ ـْ ي، َتَر ًِل َؽْرِ َر ؾِِٔف َم اًل َأَرْْشَ َّ «َظ
(2)

. 

ْر مٚذا ؿَٚل رشقُل ا َٜ يف رحِِف، وهَق كيٌَدُأ ط هلِلوتدب  ، وهَق كيوُع ؿدَمف افؼكيٍ

ف  ٓٚ-أوَل ُخىقاِت حجِّ َٜ افقاحدَة اف تل حج  ٌٜ »ـَٚن كَيدظق ؿِٚئاًل:  -احلج ؿَّ َحجَّ ُٓ َِّ اف

 َٜ ًَ ّْ ٚ، َوأَل ُش َٓ «أَل ِرَيَٚء ؾِٔ
(3)

 .ط هلِل. هذا وهَق رشقُل ا

ـ ِمْٚ  افٔقَم َي  َّ ف أن ؾ َٔدظق رب  َنك ظذ ظٌٚدتِف أن ُيٚفَىٓٚ ركيٌٚء وَتًٌّٔع، ؾ

؟ ِٛ  ُيَِص ظٌٚدَتف ِمـ هذِه افنقائ

: افقص ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ـِ افتٖدِّ بَرشقِل أ ًٍُٕؽ يف ط هلِلظَِٔؽ بُحً ، ؾال ُتَِدْم ظذ 

َِف افٌْل   َٝ َتًُِؿ ـَٔػ ؾً ٓ  وإٔ ِّٟ إ ِص، ، وٓ ُتُثِْر ِمـ افسخ  طَمًِْؽ احل

                                                           

(، وافتٌكة ٓبـ 2/245جري )(، وترتٔٛ أمٚل افن2/453ؿقت افَِقب ٕيب ضٚهر ادُل )( 4)

 (.22(، وفىٚئػ ادًٚرف ٓبـ رجٛ )ص: 2/224اجلقزي )

(، مـ 2541مًِؿ: ـتٚب افزهد وافرؿٚئؼ، بٚب مـ أذك يف ظِّف ؽر اهلل، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .حدكيٞ أيب هركيرة 
(، مـ حدكيٞ إٔس 2452، رؿؿ )احلٟ ظذ افرحؾأخرجف ابـ مٚجف: ـتٚب ادْٚشؽ، بٚب ( 4)

. 
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ِب ِمـ ُشْتِف  ْد أخَزَ جٚبٌر  طوافتٓر  ََ ، ؾ
ِٜ ٓ  ظَْد احلٚج ُٝ افْ ٌِل  ، ؿَٚل: إ َرَأكْي

تِِف كَيْقَم افْ ْحِر، وَ  ط َِ قُل: هق كَيْرِمل َظَذ َراِح َُ ؿْ »كَي ُُ َُ ُْٖخُذوا َمَِْٚش أي: فَِتُٖخذوا ، «فَِل

ُؿ  َُ ٟي »ظِّْل مِْٚش ًَعِّ أَل َأُح لِل َهِذهِ َؾِ٘حِّ أَل َأْدِري َف َد َحجَّ ًْ «َب
(1)

. 

ِِؽ ط ِؾٍل ضقاؾِؽ ُضْػ ـام ضَٚف رشقُل اهلل ، ويف اشتاِلِمؽ فِحَجِر، أو َتٌَٔ

ْؾ  ًَ ، ويف مًْك، اؾ َٜ ِٔؽ وضقاؾِؽ، ووؿقؾِؽ بًَرؾ ِٔؽ فِجّراِت، وشً فُف، ويف رم

ِْف رشقُل أِو اد ، وٓ َيِّْ ؽ اهلَقىطـًٍِِف  ًَ َِ صًٔئٚ مل كَيٍ  .ط ِاهللزاُج أن َتٖ

 : ُٜ ُٜ افثٚفث ُر ـٌٚئَر افذٕقِب افقصٔ ٍِّ َٟ كيُ ـَ اديٚملِ ؿٌَؾ أن َترَج6 ؾ٘ن  احل ِ ْؾ م حَت

ٍٜ هلِلاف تل بَْٔؽ وبَغ ا ، وَتٌَك افذٕقُب اف تل بَْٔؽ وبَغ افًٌِٚد حَتتُٚج مَْؽ إػ تقب

.ٕٚٔ ِ َؾ ِمْٓٚ يف افد   ٕهقٍح وأن تتح

ـ ـَٚن طٚدًٚ فٌِره6 أخ َّ ِ َط ظذ مِٚل أختِف أو أخِٔف، ؾ ف أو أبِٔف، أو تً َذ مَٚل أمِّ

ِ َط ظذ مٚ بَغ كيدكيِف ِمـ مِٚل كيتٍٔؿ ظَْده، أو صَٓد صٓٚدَة زوٍر يف حؼِّ أحِد، أو  أو تً

َٛ يف ؿىِع رزِق أحٍد، أو ؿَٚل يف ؾالٍن مٚ فَٔس ؾٔف،   ٌ ًٜ ظذ أحٍد، أو تً وَصك وصٚكي

  ِ َٔتح ِْ ، ؾ ًٜ  ْؾ ؿٌَؾ أن كَيٌَِس إحراِمف.أو ؿذَف ُؾالٕ

َْٔس »: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ُف َف َّٕ ٚ، َؾِ٘ َٓ ُف ِمْْ ِْ َِّ ََٔلَح ِْ َِخِٔف َؾ
ُِ  ٌٜ َّ

ْٝ ِظَْْدُه َمْيِِ َٕ ٚ ـَ ـْ  َم

ـْ َفُف َحَسٌَْٚت  ُُ ْ َي ـْ َحَسَْٚتِِف، َؾِْ٘ن َأ َِخِٔف ِم
ُِ َخَذ  ْٗ ـْ َؿْبِؾ َأْن ُي َ ؿَّ ِديٌَْٚر َوألَ ِدْرَهٌؿ، ِم

ْٔفِ أُ  َِ ْٝ َظ َِّٔاِٚت َأِخِٔف َؾُىِرَح ـْ َش «ِخَذ ِم
(2)

. 

                                                           

 (.4253ـتٚب احلٟ، بٚب اشتحٌٚب رمل جرة افًٌَٜ كيقم افْحر راـٌٚ، رؿؿ )مًِؿ: أخرجف ( 4)

، مـ حدكيٞ أيب (2141، بٚب افَهٚص كيقم افَٔٚمٜ، رؿؿ )افرؿٚقافٌخٚري: ـتٚب أخرجف ( 2)

 .هركيرة 
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 : ُٜ ُٜ افرابًِ ، ٓ افقصٔ ٌٛ 6 ؾ٘ن  اهلَل ضٔ ًٜ ٌِّٔ ؽ ض ُٜ حجِّ ٍََٕ احِرْص ظذ أن َتُقَن 

.ًٌٚ ٓ  ضٔ  كَيٌَُؾ إ

ـُ َمًًقٍد  ٌَُٔٚرَك ؿَٚل اب ٍُُْٔؼ ِمْف، ؾ ًٓ ِمـ حراٍم، ؾ ُٛ ظٌٌد مٚ : ٓ كَيُتً

ٓ  ـَٚن زاَده إػ افِْٚر، إن  اهللَ ؾٔف، وٓ كَيتهد   ف خَِػ طِٓره، إ ـُ ٌََؾ، وٓ كَيس ُق بف، ؾَٔ

َٞ ٓ كَيّحق  ، إن  اخلٌٔ ـِ َِّٔئ بٚحلً ـْ كَيّحق افً
ِِّٔئ، وفُِ َِّٔئ بٚفً ٓ كَيّحق افً

 َٞ اخلٌٔ
(1)

. 

 ٌٝ ُف ُشذذْح ُِ َٝ بِذذامٍل َأْصذذ  إِ ا َحَجْجذذ
 

ًِذرُ   ِٝ اف ذ ـْ َحجَّ َٝ َوَفُِذ  ؾام َحَجْج
 

ٍٜ أل  َِّٔبذذذذذ ذذذذذؾَّ َض ـُ َبذذذذذُؾ اهللُ إأِلَّ  َْ  َي
 

َٝ اهلل  ْٔذ َّٟ َب ـْ َحذ ؾي َم ـُ َمذْزورُ  ِمٚ 
(2) 

 

  

                                                           

 ، مرؾقظٚ.(، مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد 4/443أحد )أخرجف ( 4)

(، مًجؿ افنًراء فِّرزبٚن 12َّؼ مروان بـ حمّد، إير دكيقإف )ص: ٕيب افنّ افٌٔتٚن( 2)

 (.453)ص: 
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 (25) 

 َخضائُط يوِم عَرفَة

     

 

 .[24]افَهص:  ﴾ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿: ؿَٚل اهلُل 

ؿ  ؾٚهلُل  ُٓ ـَ افٌَؼِ مٚ صَٚء، واختَٚر ِمْ َيُِؼ مٚ كينُٚء، وَيتُٚر، خَِؼ م

ِٜ واص ـَ إزمْ ك، وخَِؼ ِم ٍَ  مٚ صَٚء، واختَٚر ِمْٓٚ واصَى
ِٜ ـَ إمُِْ ك، وخَِؼ ِم ٍَ ى

ٍَك.  مٚ صَٚء، واختَٚر ِمْٓٚ واصى

ٌٜ اشَتقدَع اهلُل  ، أزِمْ ِٜ ِٜ افٍٚوِ ٍَٕحٚتِف،  وِمـ هِذه إزِمْ ؾٔٓٚ 

ْد جًَؾ اهلُل  ََ ، ؾ َٜ ـَ اخلراِت وا وخراتِف، وبرـٚتِف، ـٔقِم ظَرؾ فَزـِٚت ؾِٔف ِم

ًٜ ِمـ حليٚتِف. َت ِمْف حلي ٓ  كُيٍقِّ ُٛ ظذ افًٌِد افًٚؿِؾ افراصِد أ  مٚ كَيًتقج

ُِقا »: طـَٔػ، وَؿْد ؿَٚل افٌْل   ًَ ِٜ اَ  اْؾ َحِٚت َرِْمَ ٍَ ُوقا فَِْ رَّ ًَ ْؿ، َوَت ـُ ْرَ َدْهَر

ـْ َيَنُٚء مِ  هلِل، َؾِ٘نَّ هلِلا ٚ َم ُٛ ِِبَ لِِف ُيِهٔ ـْ َرِْمَ َحٍٚت ِم ٍَ «ـْ ِظَبِٚدهِ َٕ
(1)

. 

ل    كيَقُل افٌْ 
ِٞ ِِّف.  طيف هذا احلدكي  أن  ظذ افًٌِد أن كَيًٍَؾ اخلَر يف دهِره ـ

َض هَلٚ،  ِٜ َتتوٚظُػ اخلراُت وافَزـُٚت، ؾًِِٔف أن كَيتًر  ـْ يف بًِض إزمْ
وفُِ

ـَ اخلراِت وافزـِٚت. تٌَؾ َُّي وأن   مٚ ؾٔٓٚ ِم

                                                           

، (4244(، وافٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )322، رؿؿ 4/212افىزان يف ادًجؿ افٌُر )أخرجف ( 4)

 .مـ حدكيٞ إٔس 
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ـَ إصٓ 6 كيقٌم ِم َٜ ۀ  ﴿ؾٔٓٚ:  ِر احُلرِم، اف تل ؿَٚل اهلُل وكيقُم ظَرؾ

ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 ﴾﮲   ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮾

 .[42]افتقبٜ: 

ِّٟ اف تل ؿَٚل اهلُل  ِر احل ُٓ ٱ  ٻ   ﴿ؾٔٓٚ:  وهَق كيقٌم ِمـ أص

 .[453]افٌَرة:  ﴾ٻ

ـَ إكيِٚم ادًِقمِٚت اف تل ْٔٓٚ ؾََٚل:  وهَق كيقٌم ِم َِ ڳ   ڳ  ﴿َأثَْك اهلُل ظ

 .[24]احلٟ:  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ٓ  بًئٍؿ،  وهَق كيقٌم فًَيّتِف أؿًَؿ اهلُل  ُؿ إ ًَ بِف، واهلُل ظئٌؿ، وٓ كُيَ

:  ؾََٚل  َٜ ـِ إكيِٚم اف تل ؾٔٓٚ كيقُم ظَرؾ ـُ [2]افٍجر:  ﴾ٻ  ٻ﴿ظ ، ؿَٚل اب

ٌ ٍٚس  ٚ ظُؼ إَوَحكظ : إّن 
(1)

. 

ٌ ٍٚس [4]افٍجر:  ﴾پ  پ﴿: وؿَٚل  ـُ ظ : . ؿَٚل اب

 َٜ افنٍُع كيقُم إَوَحك، وافقتُر كيقُم ظَرؾ
(2)

. 

 .[4 -2]افزوج:  ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ﴿: وؿَٚل 

، وَ  ﴾ٻ  پ﴿»: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ِٜ ٔٚم َِ قُد: َيْقُق افَيْقُق اف ُٓ َْٔقُق ادَْن

ِٚهُد َيْقُق  ، َوافنَّ َٜ ِٜ الُ َظَرَؾ ًَ ُّ»
(3)

. 
                                                           

 (.4125رؿؿ ) وافٌَٔٓل يف افنًٛ(، 2/122)واحلٚـؿ (، 21/412أخرجف افىزي )( 4)

 (.4134، 4132(، وافٌَٔٓل يف صًٛ الكيامن رؿؿ )21/415افىزي يف افتًٍر )أخرجف ( 2)

، رؿؿ ومـ شقرة افزوج(، وافسمذي: ـتٚب تًٍر افَرلن، بٚب 2/254أخرجف أحد )( 4)

 .(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 4445)
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، افٍٚوُؾ افًُّؾ  ِٜ ِٜ ِمـ أكيِٚم افًِؼ افٍِٚوِ َٜ أحُد إكيِٚم افٍِٚوِ وكيقُم ظَرؾ

ُٞ ؿَٚل رشقُل ا ك ِظَْْد ا»: ط هلِلؾ6ٚٓٔ حٔ ـَ ٍؾ َأْز َّ ـْ َظ َوأَل َأْظَيَؿ  ، هلِلَمٚ ِم

ُف ِر َظْؼِ  ُِ َّ ًْ ـْ َخْرٍ َي ُٚد يِف َشٌِِٔؾ اجلِ َٓ وَ ، هلِلؿٚفقا: كيٚ رشقَل ا «ْوَحكاَُ َأْجًرا ِم َٓ

ُٚد ِر َشبِِٔؾ االِ َوأَل »َؿَٚل:  ؟هلِلا ـْ َ فَِؽ  هلِلَٓ ْؿ َيْرِجْع ِم َِ ِسِف َوَمٚفِِف َؾ ٍْ إأِلَّ َرُجٌؾ َخَرَج بَِْ

ءٍ  «بَِقْ
(1)

. 

ْد جَٚء َُّيقديي إػ أمِر اُدِٗمَْغ  ََ ، ؾ
ِٜ ّ ، وإمتِٚم افًِّْ ـِ كي َٜ كيقُم إـامِل افدِّ وكيقُم ظَرؾ

ـِ  ْْٔٚ مًَؼ اخلى ِٚب  ظَّر ب َِ ٌٜ يف ـتٚبُِؿ، فق ظ ، ؾََٚل: كيٚ َأمَر ادِٗمَْغ، لكي

َْذٕٚ ذفَؽ افٔقَم ظًٔدا. ؿَٚل ُظُّر  ؟ ؿَٚل: افٔٓقِد َٕزَفٝ، ٓت  ٍٜ چ  ﴿: أي  لكي

 .[4]ادٚئدة:  ﴾چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ؾِٔف6  طَٕزَفٝ ظذ افٌْلِّ ؿَٚل ُظُّر: ؿد ظَرْؾْٚ ذفَؽ افٔقَم، وادَُٚن اف ذي 

ٍٜ  طَٕزَفٝ ظذ افٌْلِّ  َٜ كيقَم ُجً وهَق ؿٚئٌؿ بًَرؾ
(2)

. 

ْد أَخَذ اهلُل  ََ َٜ هَق كيقُم ادٔثِٚق، ؾ َٜ ادٔثَٚق ظذ  وكيقُم ظَرؾ يف كيقِم ظَرؾ

َٜ -َبْل لدَم، إذ َأخرَج ِمـ َطِٓر لدَم ُذركيَتف بًْامَن  ، وَٕثَرهؿ بَغ كيَدكْيف -واٍد بجقاِر ظَرؾ

ُٝ بربُِّؿ؟! ٓؿ: أفً
ًِ وَأصَٓدهؿ ظذ إٍٔ

(3)
يف شقرِة  ـام ؿَٚل اهلُل  

                                                           

. وأخرجف بْحقه (، مـ حدكيٞ ابـ ظٌٚس 4441رؿؿ ) يف افًْـ افدارملأخرجف ( 4)

 (.525: ـتٚب افًٔدكيـ، بٚب ؾوؾ افًّؾ يف أكيٚم افتؼكيؼ، رؿؿ )افٌخٚري

(، ومًِؿ: ـتٚب 11، رؿؿ )زكيٚدة الكيامن وَٕهٕٚفأخرجف افٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب ( 2)

 (.4243افتًٍر، رؿؿ )

(، وافىزي يف افتًٍر 44423(، وافًْٚئل يف افًْـ افُزى رؿؿ )4/232أخرجف أحد )( 4)

 .(، مـ حدكيٞ ابـ ظٌٚس 2/111ٚـؿ يف ادًتدرك )(، واحل42/112)
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴿إظراِف: 

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   

 .[434 -432]إظراف:  ﴾گ

ـَ  تِؼ م ًِ ْد ؿَٚل رشقُل ا وهَق كيقُم اف ََ ـْ »:  هلِلافِْٚر، ؾ َمٚ ِم

 َٜ ـْ َيْقِق َظَرَؾ ـَ افَِّْٚر، ِم لَِؼ اهللُ ؾِِٔف َظْبًدا ِم ًْ ـْ َأْن ُي َثَر ِم ـْ «َيْقٍق َأ
(1)

ُت  . وافًٚؿُؾ ٓ كُيٍقِّ

ٕ ف هذا افٔقَم، وكَيًتًد  فُف،  ـَ افْٚرِ  ؾ٘ ٌُف، وكُيًتُؼ م  .كُيٌٍُر ذٕ

ٚ بٖهِؾ ظرَ  ٍٛ وهذا فَٔس خٚصًّ ـُ رج ْط، ؿَٚل احلٚؾُظ اب ََ َٜ ؾ يف ـتٚبِف  ؾ

َٜ ظرَ  وكيقمُ : شَفىِٚئػ ادًِٚرف» ًِ  كيقمُ  هقَ  ؾ ـَ  تِؼ اف ـَ  اهللُ  ًتُؼ ؾُٔ  ،افْٚرِ  م ـ مَ  افْٚرِ  م

َٜ بًرَ  َػ وؿَ  َِ ومَ  ،ؾ  افٔقمُ  صٚرَ  َؽ فذفِ و 6ّغَ ًِِ ادُ  ـَ مِ  إمهٚرِ  ـ أهؾِ بٚ مِ  ْػ ـ مل كي

إمهٚرِ  يف جٔعِ  ًِّغَ ادُ  ا جلّٔعِ ظٔدً  ِٔفِ ذي كيَ اف  
(2)

. 

ِِّف، ؿَٚل رشقُل ا وهقَ   ـ
ِ
، »: ط هلِلكيقُم افدظٚء َٜ َظِٚء ُدَظُٚء َيْقِق َظَرَؾ َخْرُ افدي

ـْ َؿْبع: أَل إَِفَف إأِلَّ اهللُ ٔيقَن ِم ٚ َوافَّْبِ َٕ ُٝ َأ ِْ ُِْؽ  ،َوَخْرُ َمٚ ُؿ يَؽ فَُف، فَُف ادُ  ،َوْحَدُه أَل َرَْشِ

ُد  ّْ ٍء َؿِديرٌ  ،َوَفُف احَل ؾِّ ََشْ ـُ «َوُهَق َظَذ 
(3)

. 

يِؼ » :ط هلِلوهَق كيقُم ظٍٔد، ؿَٚل رشقُل ا ُٚق افلَّْؼِ ، َوَيْقُق افَّْْحِر، َوَأيَّ َٜ َيْقُق َظَرَؾ

                                                           

، مـ حدكيٞ (4414مًِؿ: ـتٚب احلٟ، بٚب يف ؾوؾ احلٟ وافًّرة وكيقم ظرؾٜ، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .ظٚئنٜ 
 (.232فىٚئػ ادًٚرف )ص: ( 2)

(، مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ 4141افسمذي: ـتٚب افدظقات، بٚب يف دظٚء كيقم ظرؾٜ، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 . بـ افًٚصظّرو 
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ٚ َأْهَؾ  َٕ ٍب اإلِ ِظُٔد ٍؾ َوَرُْشْ ـْ ُٚق َأ «ْشاَلِق، َوِهَل َأيَّ
(1)

. 

َؿ اهلُل  ْد ظي  ََ َٜ يف ؿِقِب اد ؾ َٔٓتٌِِقا مٚ ؾِٔف صَٖن كيقِم ظَرؾ ِٗمَْغ6 ف

َٜ افهَٔٚم.   ِمـ اخلَراِت وافَزـِٚت، ؾَؼَع َفْٚ يف كيقِم ظَرؾ

ِٜ  هلِلوُشٌحَٚن ا َم ظِْٔٚ صَٔٚم كيقِم افًِٔد وافثالث ، وحر  َٜ َذَع َفْٚ صَٔٚم كيقِم ظَرؾ

َٜ كيقُم صٍٔٚم، وكيقُم افْحِر ٓ َيقُز افهُٔٚم ؾ تل َتِِٔف، ؾٔقُم ظَرؾ ُٜ أكيٍٚم اف  ِٔف وٓ افثالث

تل بًَده. ٍٚم اف   أكي 

ٔ ًزا، ؾجَٚء يف  َٜ صًٔٚمٚ مم  ط هلِلأن  رشقَل ا شَصحٔح مًِؿٍ »وجًَؾ صَٔٚم ظَرؾ

ُٛ َظَذ ا»ؿَٚل:  ، َأْحَلِس َٜ َُٔٚق َيْقِق َظَرَؾ َٜ افَّلِل  هلِلِص َْ ُف، َوافسَّ َِ َٜ افَّلِل َؿْب َْ َر افسَّ ٍِّ َُ َأْن ُي

َدهُ  ًْ «َب
(2)

. 

ٕ ف ٓ كَيدِري  ؾٚفًٚؿُؾ  ، ؾ٘ َٜ ُت ظِِٔف هذِه إكيَٚم افٍِٚوِ افراصُد هَق اف ذي ٓ كُيٍقِّ

 .َهْؾ َتًقُد ظِِٔف أو ٓ

  

                                                           

(، 2145(، وأبق داود: ـتٚب افهقم، بٚب صٔٚم أكيٚم افتؼكيؼ، رؿؿ )1/412أخرجف أحد )( 4)

(، مـ حدكيٞ 4221وافًْٚئل: ـتٚب مْٚشؽ احلٟ، بٚب افْٓل ظـ صقم كيقم ظرؾٜ، رؿؿ )

 .ظٌَٜ بـ ظٚمر 
(، مـ 4422)مًِؿ: ـتٚب افهٔٚم، بٚب اشتحٌٚب صٔٚم ثالثٜ أكيٚم مـ ـؾ صٓر، رؿؿ أخرجف ( 2)

 .حدكيٞ أيب ؿتٚدة 
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 (26) 

 صالُة التطوُِّع 

 فضاِئُل وأحلاٌم

     

 

ـ  هلُؿ ٕقاؾَؾ،  ؾَرَض اهلُل  َظذ ظٌِٚده ؾراِئَض، وأمَرهؿ بٖداِئٓٚ، وَش

ٌَٓؿ ؾٔٓٚ.  ورؽ 

 ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں﴿َظـ هِذه افْقاؾِؾ:   ؾََٚل 

 .[414]افٌَرة: 

 .[441]افٌَرة:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ﴿: وؿَٚل 

 مٚ اؾسَض اهلُل 
ِ
ِع، ؾٚفًٌُد َؿْد َيرُص ظذ أداء وحدكيُثْٚ َظـ صالِة افتىق 

 صالِة افت ِٛ ُ يف جٕٚ ، فُِْ ف ؿد كُيَكِّ ِٜ ـَ افهِقاِت ادٍَروو ِع، ظِِٔف ِم ىق 

 مَع مٚ ؾٔٓٚ ِمـ افٍوِؾ، وإجِر، واخلراِت، وَظئِؿ افدرجِٚت.

ثرٌة، ِمْٓٚ: ـَ  وؾوٚ ُؾ صالِة افلىقِع 

ٚ جَتُزُ ََٕص أًل أوَّ  َٜ  : أّن  ِركيو ٍَ ٌص ِمـ ؾركيوتِف، ؾَتِٖ اف ََ ٓ  وُمْت ، ومٚ ِمْٚ  إ

د  مٚ حهَؾ ؾٔٓٚ ِمـ ٍَٕص. ًُ ُٜ ت  افْٚؾِ

مِ »جَٚء يف  ِٞ َأيب ُهركيرَة  شذيِّ ُشْـ افسِّ ؿَٚل:  ط، أن  افٌْل  ِمـ حدكي

« َِ ِِِف َصاَلُتُف، َؾِْ٘ن َص َّ ـْ َظ  ِم
ِٜ ََٔٚم

َِ ْبُد َيْقَق اف ًَ ُٛ بِِف اف َٚش َل َمٚ ُُيَ َح إِنَّ َأوَّ َِ ْد َأْؾ ََ ْٝ َؾ َح
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، َؾِ٘نِ  ْد َخَٚب َوَخِنَ ََ َْٕجَح، َوإِْن َؾَسَدْت َؾ لَ  َوَأ ْٕ ـْ َؾِريَولِفِ ََ ا بي  َص ِم ٌء، َؿَٚل افرَّ ََشْ

 ٍع ـْ َتَىقي ْبِدي ِم ًَ
ُيُروا َهْؾ فِ ْٕ قُن  ؟: ا ُُ ، ُ ؿَّ َي

ِٜ ِريَو ٍَ ـَ اف َََص ِم َل ْٕ ٚ َمٚ ا َؾ ِِبَ َّّ َُ ُٔ َؾ

ِِِف َظَذ َ فَِؽ  َّ ُر َظ
«َشٚ ِ

(1)
. 

ِٜ افرحِٔؿ، وؾوِؾ افُركيِؿ  ـ رح ِّ ِٜ كيقَم ؾ الِئُ َّ ٕ ف كيَقُل فِ ، أ

 ٌْ ًَ : إُيروا ف
ِٜ ًظٚ؟ افَٔٚم ـَٚن كُيهعِّ افوَحك، أو كَيَقُم أَ دي، هؾ جَتدوَن فُف َتىق 

ـَ افْقاؾِؾ، ؾًٔد  بٚ مٚ  ُٔٗخُذ ِم ، أو ظَْده ٕقاؾُؾ؟ ؾ ِٛ ـِ افروات ْ  ً افَِٔؾ، أو كَيِٖ بٚف

. ِٜ ـَ افٍركيو َص ِم ََ  إت

 ًٔ ِّٔئُٚت، وَمـ ِمْٚ  يف ِؽًْك أن ُترؾعَ ٚ ٕٚ  : بٚ ُترؾُع افدرجُٚت، ومُتَحك افً

 درجُتف، ومُتَحك خىٔئُتف.

ِٞ َثقبَٚن  شَصحٔح ُمًِؿٍ »جَٚء يف  ؿَٚل:  ط هلِل، أن  َرشقَل اِمـ َحدكي

ََّٕؽ أَل َتْسُجُد » ُجقِد، َؾِ٘ ْثَرِة افسي َُ َْٔؽ بِ َِ ، َوَحطَّ  هلِلَظ ًٜ ٚ َدَرَج َؽ اهللُ ِِبَ ًَ َشْجَدًة، إأِلَّ َرَؾ

 ًٜ ٚ َخىَِٔا «َظَْْؽ ِِبَ
(2)

 َُ ثرِة افْقاؾِؾ، ُترؾُع بٚ افدرجُٚت، ومُتَحك بٚ . أي: ظَِٔؽ ب

 اخلىٔئُٚت.

،  ٚفًثٚ ِٜ ٌٛ رئٌٔس يف دخقِل اجلَْ ٌَ ُع ش د : افتىق  ََ ِمـ  شَصحٔح ُمًِؿٍ »جَٚء يف ؾ

َِّلِّ  ٍٛ إَش ـِ ـً َٜ ب  ربًٔ
ِٞ ُٜ َشْؾ، َيٚ »ؿَٚل فُف:  ط، أن  افٌْل   َحدكي ًَ َيٚ َربِٔ

                                                           

افسمذي: ـتٚب افهالة، بٚب مٚ جٚء أن أول مٚ يٚشٛ بف افًٌد كيقم افَٔٚمٜ افهالة، أخرجف ( 4)

 .(121(، وافًْٚئل: ـتٚب افهالة، بٚب ادحٚشٌٜ ظذ افهالة، رؿؿ )144رؿؿ )

 (.144أخرجف مًِؿ: ـتٚب افهالة، بٚب ؾوؾ افًجقد واحلٞ ظِٔف، رؿؿ )( 2)
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ِْل َمٚ ِص  ِْ ُٜ َشْؾ، َش ًَ َٝ َربِٔ َتَؽ يِف  هلِل، ؿَٚل: كيٚ رشقَل ا«ْا ََ َُٖفَؽ ُمَراَؾ . َؿَٚل اجلَ َأْش ِٜ  ْ 

 :« َتَؽ يِف ، : ُهَق َذاكَ ؿَٚل  «َأْو َؽْرَ َ فَِؽ ََ ُفَؽ ُمَراَؾ َٖ . َؿَٚل: اجلَ َأْش ِٜ  ْ

ُجقدِ » ْثَرِة افسي َُ ِسَؽ بِ ٍْ َٕ «َأِظِّْل َظَذ 
(1)

. 

، ؿ ِٜ ٌٛ يف ُدخقِل اجلْ َٜ زوُج افٌْلِّ ؾُثرُة افًجقِد َشٌ َٚفٝ ُأم  ادَٗمَْغ ُأم  َحٌٌٔ

ُٝ َرُشقَل ا: ط ًْ
ِّ قُل: ط هلِلَش َُ ـْ َظْبٍد ُمْسٍِِؿ ُيَهعِّ »، كَي ؾَّ َيْقٍق  َِْْلْل  هلِلَمٚ ِم ـُ

ًْٔلٚ ِر  ، إأِلَّ َبَْك اهللُ َفُف َب
ٍٜ ًظٚ، َؽْرَ َؾِريَو ًٜ َتَىقي ًَ ـْ َة َر ِٜ الَ َظْؼَ َّْ»

(2)
ٚ ؿ ًً ٌَؾ افي ِٓر، . أرب

، ورـًَتِغ ؿٌَؾ 
ِ
ورـًَتْغ بًَدهٚ، ورـًَتِغ بًَد ادٌِرِب، ورـًَتِغ بًَد افًنٚء

 افٍجِر.

ئِؿ. ًَ ـ ِمْٚ  يف ِؽًْك َظـ هذا اخلِر اف َّ  ؾ

:ٚ ًً ِع  راب ُٛ فَؽ اخلراِت، وشَتِجُد  -وبٕٚخصِّ يف افٌٔقِت -صالُة افتىق  جَتِ

ؽ، ويف صالِح وَفدِ  ًِ ؽ، ويف حهقِل افقدِّ ذفَؽ يف ٍٕ
ك، ويف ٍٕرِة افنٔىِٚن ِمـ َبٔتِ

 وافقئِٚم مَع ُأهتِؽ.

ٓ  ٕن  افٌْل   اَلَة ِر »بغ  ذفَؽ، ؿَٚل:  طومٚ ذاَك إ ُؿ افهَّ ـُ َٙ َأَحُد إَِ ا َؿ

ْٔلِفِ  ـْ َصاَلتِِف، َؾِ٘نَّ اهللَ َجِٚظٌؾ ِر َب َِٕهًٔبٚ ِم ْٔلِِف  ْؾ فَِب ًَ َْٔج ِْ ـْ َصاَلتِِف  َمْسِجِدِه، َؾ ِم

ا «َخْرً
(3)

. 

                                                           

 .(145مًِؿ: ـتٚب افهالة، بٚب ؾوؾ افًجقد، رؿؿ )أخرجف ( 4)

، رؿؿ ؾوؾ افًْـ افراتٌٜ ؿٌؾ افٍرائض وبًدهـأخرجف مًِؿ: ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ، بٚب ( 2)

(324.) 

(، مـ 334، رؿؿ )اشتحٌٚب صالة افْٚؾِٜ يف بٔتفأخرجف مًِؿ: ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ، بٚب ( 4)

 .حدكيٞ جٚبر بـ ظٌد اهلل 
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ِٜ ا خٚمًسٚ: حٌ َّ 6ٚٓ أن  افًٌَد كُيرزُق ب ُّ ٌ ؽ  هلِلوهق َأظي ، ؾ٘ذا َأح

ْٝ إػ ؽِره 
ٍِ ْد ُؾزَت بُؾِّ ًٍٕٔؿ، ؾال َتِت ََ  .اهللُ، ؾ

:  ؿَٚل اهلُل  ددِّ َُ ِٞ اف ُب إَِِلَّ »يف احلدكي رَّ ََ َوَمٚ َيَزاُل َظْبِدي َيَل

ِِّٔٓٚ افًٌُد، َرـ «بِٚفََّْقاؾِؾِ  ، كُيه ٝي تِٚن، أو أربٌع، أو ِش  ،َحلَّك ُأِحبَُّف، َؾَِ٘ ا َأْحَبْبُلفُ »ًَ

ُف  َِ ٚ، َوِرْج ُه افَِّذي ُيْبِكُ بِِف، َوَيَدُه افَّلِل َيْبىُِش ِِبَ ُع بِِف، َوَبَكَ َّ ُف افَِّذي َيْس ًَ ّْ ُٝ َش ْْ ـُ

 ََّْٔ
ُْظىِ َُ ََٖفِْل  ٚ، َوإِْن َش ِق ِِبَ ّْ فُ افَّلِل َي َّٕ ُِظَٔذ َُ َٚ ِح  ًَ ـِ اْشَل

«ُف، َوَفاِ
(1)

. 

ٍٜ وإظراٍض  ـ  بًَوْٚ ؿد كَيُقُن يف ؽٍِ
ِع، وفُِ هذه بًُض َؾوٚئِؾ َصالِة افتىق 

 َظْٓٚ، وافًٚؿُؾ هَق اف ذي كَيٖخُذ بٚ، ؿٌَؾ أن ُتٗخَذ هذِه إٍُٕس.

 ، ِمْٓٚ:ٚ أحُٚقٌ َلَ أيًوٚ  عِ افلىقي  وصالةُ 

أًل  ٕ ف َيقزُ أوَّ ،  : أ ِٜ ِر ُظذٍر، بِخالِف افٍركيو ٌَ ذٍر وب ًُ ٚ ب ًً
ُّيٚ افًٌُد جٚفِ أن كُيٗدِّ

ـْ َصاَلِة افَصاَلُة و»: طوفُف ِٕهُػ إَجِر6 فَقفِف  ِٚظِد َظَذ افِّْْهِػ ِم ٚ ِؿِ افََ ََ»
(2)

. 

ًٚٔ ، أو ضِٚئرٍة. ٕٚ ٍٜ ٌٛ يف شٔٚرٍة، أو َشٍْٔ َٝ راـ  : جقاُز أداِئٓٚ وإٔ

َْٖن جَتَّع زوجَتؽ وأبَْٚءك : جقاُز أداِئٓٚ ج ٚفًثٚ ًٜ يف بًِض إحِٔٚن، ـ ٚظ

. ًٜ ِٝ جٚظ ًٜ يف افٌٔ  وُتهعِّ بِؿ ٕٚؾِِ

                                                           

 .(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 2122افٌخٚري: ـتٚب افرؿٚق، بٚب افتقاوع، رؿؿ )أخرجف ( 4)

(، وابـ مٚجف: ـتٚب إؿٚمٜ افهالة، بٚب صالة افَٚظد ظذ افْهػ مـ 4/241أحد )أخرجف ( 2)

أخرجف افٌخٚري: ـتٚب و .( مـ حدكيٞ إٔس بـ مٚفؽ 4242صالة افَٚئؿ، رؿؿ )

،  ظّران بـ حهغ(، مـ حدكيٞ 4441، رؿؿ )، بٚب صالة افَٚظدتَهر افهالة
 ش.مـ صذ ؿٚظدا ؾِف ٕهػ أجر افَٚ ؿ: »بٍِظ
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ٚ ًً 6 فَقفِف راب ، ؾال ُتهذ  ُٜ ِٝ افٍركيو َّ َصحٔح »ـام جَٚء يف  ط: إذا ُأؿٔ

اَلُة َؾاَل َصاَلَة إأِلَّ »: شُمًِؿٍ   افهَّ
ِٝ
َّ ُٜ ادَ إَِ ا ُأِؿٔ ُلقَب ُْ»

(1)
. 

 .ٚئِؾ، وتَِِؽ بًُض إحُٚمِ هذِه بًُض افٍو

  

                                                           

مًِؿ: ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ وؿكهٚ، بٚب ـراهٜ افؼوع يف ٕٚؾِٜ بًد ذوع ادٗذن، أخرجف ( 4)

 .، مـ حدكيٞ أيب هركيرة (342رؿؿ )
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(27) 

 الِبعارُة 

 آداٌب وأحلاٌم

     

 

ُب بٚ إػ ا ٌٜ َتتَر  ، وُؿرب ٌٜ ٌٜ َأخالؿٔ ، وأدٌب  هلِلافت ٌنُر بٚخلِر ؿّٔ

َٕجُده يف ـتِٚب ا ذا ظذ فًِٚن َرشقفِف   هلِلإشالملي رؾٌٔع،  ـَ ثًرا، و  .طـَ

ُؾ َيُد أن  اهللَ  ٌَنٚئِر اخلِر   وادتٖمِّ ف ب
َِ ف وَصٍقَة خِ ََ َ ظٌَٚده وخِ بؼ 

الُم، ؾََٚل:   ً َ إبراهَٔؿ ظِِٔف اف ٕ ف بؼ  ٕٔٚ وأِخرِة، ِمـ ذفَؽ أ ۈئ  ﴿ِمـ أمِر افد 

 .[424]افهٚؾٚت:  ﴾ېئ    ېئ

المُ   ً ىئ  ی   ی  ی  ﴿: وؿَٚل َظـ َزوجٜ إبراهَٔؿ ظِِٔف اف

 .[34]هقد:  ﴾ی      جئ  حئ  مئ      ىئ

ِقن يف  وأمَر اهلُل  ِّ كيـ َي َِف أن كَيُقٕقا ُمٌؼِّ ٔ ف، وشٚئَر إٌِٔٔٚئف وُرش ٌ َٕ

ِّٔف حُمٍّد  ٔ ِٚت ِرشٚفتِٓؿ بنٚئَر اخلِر، ؾََٚل فٌْ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: طض

 .[21]افٌَرة:  ﴾ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴿وؿَٚل يف َمقوٍع: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ٿ   ٿ      ٿ  ٹ   

 .[13 -11]إحزاب:  ﴾ڦ
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ف  ه رب  َ ، ـَٔػ بؼ  ـِ وافٍْقُس ُتَن  وَتٍرُح بٌنٚئِر اخلِر، وإُيْر إػ افًٌِد ادِٗم

  حْٔام كَيرحُؾ ِمـ ُ ٌَُؼى اخلِر، ؾٚفًٌُد كُيٌؼ  ٕ ف كَيٍرُح ب ف أ
ِّ ِ ًِ بٌنٚئَر ِظدٍة6 ف

ٕٔٚ، وكيُ  ُٞ بَغ كيَدْي ربِّف هذِه افد  ُ حْٔاَم كُيًٌ ُد يف ؿِزه، وكُيٌؼ  ُ حْٔاَم كيقش  ٌؼ 

. 

َ بِِرْوَقاِن ا»: ط هلِلؿَٚل رشقُل ا ُه اَدْقُت ُبؼِّ ـَ إَِ ا َحَُضَ ِم ْٗ َـّ ادُ
 هلِلَوَفُِ

َراَملِفِ  ـَ «َو
(1)

. 

ُ أكيًوٚ يف ؿِزه، ؿَٚل رشقُل ا ـِ ط هلِلوكُيٌؼ  ، واف ذي كيَقُل فُف : كُيَُٚل فًٌِِد ادِٗم

ُِف افهٚفُح، كيَقُل:  ٌَُؼى ظّ َر، »هذه اف َٝ ؾَأْبِؼْ بِٚفَِّذي َيُني ْْ ـُ َذا َيْقُمَؽ افَِّذي  َٓ

«ُتقَظُد 
(2)

. 

ؿ  ثقن بَغ كيَدْي ربِّ ًَ ڀ  ﴿: ، كيَقُل اهلُل وحْٔاَم كُيٌ

 .[42]احلدكيد:  ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ

ٌَنِٚئِر اخلِر إػ افٌْلِّ وكَيِٖ  ْٔف افًالُم ب َِ ٕ ف ؿَٚل فُف: طِجزكيُؾ ظ ، ِمـ ذفَؽ أ

ُر بِٚ» ـْ َمَٚت ألَ ُيْؼِ ُف َم َّٕ َلَؽ َأ ْ ُأمَّ َٜ  هلِلَبؼِّ ًْٔاٚ َدَخَؾ اَلَّْ «َص
(3)

. 

ََِس افٌْل   ُٜ ـذفَِؽ َتِٖ بٌنٚئِر اخلِر، ج َع طوادالئُ ِّ ف ِجزكيُؾ ؾً ًَ ، وم

لِّ حُمٍّد صقًتٚ ؿقكيًّ  : طٚ ؾقَؿٓؿ، ؾَرَؾًقا ُرؤوَشٓؿ، ؾََٚل ِجزكيُؾ ظِِٔف افًالُم فٌِْ 

                                                           

(، مـ 2123اهلل فَٚءه، رؿؿ )أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افرؿٚق، بٚب مـ أحٛ فَٚء اهلل أحٛ ( 4)

 .حدكيٞ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ 
 .(، مـ حدكيٞ افزاء 244 - 1/243أحد )أخرجف ( 2)
(، ومًِؿ: ـتٚب ، 2114أخرجف افٌخٚري: ـتٚب افرؿٚق، بٚب ادُثرون هؿ ادَِقن، رؿؿ )( 4)

 . (، مـ حدكيٞ أيب ذر افٌٍٚري51، رؿؿ )مـ مٚت ٓ كيؼك بٚهلل صًٔئٚ دخؾ اجلْٜبٚب 
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اَمءِ » ـَ افسَّ َلْح َؿطي إأِلَّ  ،َهَذا َبٌٚب ُؾلَِح ِم ٍْ ْ ُي ٌؽ افَع َِ ٌَِؽ، َؿَٚل: َهَذا َم َْٔقَق، َؾََْزَل ِمُْْف َم

َزَل إَِػ  َُِؽ  «َْٔققَ افْرِ  َعْ َيِْْزْل َؿطي إأِلَّ اَُ َٕ ِ ؿَ ؾْزَل هذا اد ًَ  ، َوَؿَٚل طظذ افٌْلِّ  ، َؾ

ََِؽ »: ففُ  بِل  َؿْب َٕ اَم  َُتُ ْٗ ْ ُي اَم َع ُٓ ـِ ُأوتَِٔل ُٜ  َأْبِؼْ بُِْقَرْي : َؾُِٚتَ َُِلِٚب، َوَخَقاتُِٔؿ ُشقَرِة افَؿطي

اَم إأِلَّ ُأْظىَِٔلفُ اف ُٓ َرَأ بَِحْرٍ  ِمْْ َْ ـْ َت َرِة، َف ََ «َب
(1)

. 

ف أن  طدًبٚ حَتذ  بف افٌْل  ؾَُٚن هذا أ ِّ ِ ًِ هؿ6 ف ُ ، كَيِّق مَع افِْٚس وكُيٌؼِّ

، ؾَُٚن  ِٛ  وادهٚئ
ِ
ٌَنٚئِر اخلِر، حت ك مَع أهِؾ افٌالء كيًقُد  طافَْٚس كَيٍَرحقن ب

ِِٚتؿ. ٚ دًَْقكي  ًً هؿ6 رؾ ُ  ادرَى وكُيٌؼِّ

 ْٝ   َؿَٚف
ِ
ٚ َمرِ  ط هلِل: َظَٚدِن َرُشقُل ا أم  افًالء َٕ َٚل: َوَأ ََ ، َؾ ٌٜ ي »كيَو َأْبِؼِ

اَلِء، َؾِ٘نَّ َمَرَ  افَيٚ ُأقَّ  َٞ ادُ ًَ ُٛ افَُّْٚر َخبَ اَم ُتْذِه ـَ ُٛ اهللُ بِِف َخَىَٚيُٚه،  ْسِِِؿ ُيْذِه

ِٛ وَ  َه ِٜ افافذَّ وَّ ٍِ»
(2)

، هذه ُتدخُؾ افنوَر ظذ افٍِْس  ، ُٜ َأبِؼي، أو َأبِؼْ ْط ـِّ ََ ؾ

ْتٓٚ. ًَ
ِّ  إذا ش

ًْٝ بام كَيُن  أصحٚبَ  طوأمَر 
ِّ ِ ْقا بذا إدِب، ؾ٘ذا ش ف وأتٌَٚظف وُأمَتف أن كَيتح

ه، حت ك وإن ـَٚن صًٔئٚ كيًًرا حمتًَرا يف ٕيِرك، وفُِْ ف كيٍرُح  ْ ٌُؽ ؾٌؼِّ وكُيَن  بف صٚح

ه. ْ ك إفِٔف، وبؼِّ  بِف، ؾَتحر 

َٓ رشقِل ا ، ط هلِلخرَج مًٌٚذ وأبق ُمقَشك إصًري  رشق ـِ ومُهٚ  إػ افّٔ

                                                           

(، 422مًِؿ: ـتٚب صالة ادًٚؾركيـ، بٚب ؾوؾ افٍٚحتٜ وخقاتٔؿ شقرة افٌَرة، رؿؿ )أخرجف ( 4)

  .مـ حدكيٞ ابـ ظٌٚس 
 (.4252أخرجف أبق داود: ـتٚب اجلْٚئز، بٚب ظٔٚدة افًْٚء، رؿؿ )( 2)
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، ؿَٚل هَلام افٌْل   َٜ الِن هذِه افرشٚف
ِّ ا َوأَل » :طَي َ ا، َوَبؼِّ َ ًَنِّ ا َوألَ ُت َ َرا، َينِّ ٍِّ  ُتَْ

َٚوَتَىَٚوَظٚ َوأَل  ٍَ َلِِ « ََتْ
(1)

. 

َٕف، وكُيدخُؾ ظُِٔٓؿ افنوَر،  ُ بف إخقا ؾهَٚر مًْٓجٚ أن َيَّؾ الًُٕٚن مٚ كُيٌؼِّ

ٌٜ فذفَِؽ، ِمْٓٚ:  وُهَْٚك أمثِ

ُل  ـِ ُظٌِٔد اادثُٚل اُوَّ َٜ ب ـُ ضِح َٜ  هلِل: دخَؾ مقَشك ب ، ؾََٚل ظذ ُمًٚوكي

: َبذ.  ُٝ ك كيٚ ُمقَشك؟ ؿَٚل: ُؿِ ُ َٓ ُأبؼِّ : أ َٜ ا فُف بخٍر فقافِده َضِح ً ، ُمٌؼِّ ُٜ فُف ُمًٚوكي

ًْٝ رشقَل ا
ِّ ْحَبفُ » كيَقُل: ط هلِلؿَٚل: ش َٕ  َٙ ـْ َؿ َّ ُٜ َِم َح ِْ «َض

(2)
. 

: وَهذه ُبَؼ  ِٜ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ﴿ى، كُينُر إػ أكي

 .[24]إحزاب:  ﴾ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ـِ ُظَّر : ادثُٚل افثٚح ـ  دخَؾ رجٌؾ ظذ اب ـُ ُظَّر: مِم ، ؾََٚل فُف اب

 َِ ؟ ؿَٚل: ِمـ َأش َٝ ِٜ أَ إٔ َِ َؿ. كَيًْل: ِمـ ؿٌِٔ ه بش َ ـُ ُظَّر أن كُيٌؼِّ َٖراَد اب  َؿ، ؾ
ٍ
قء

ف، ؾََٚل:  ًَ
ِّ كَ ش ُ َٓ ُأَبؼِّ ًْٝ رشقَل اَأ

ِّ ُٚر » كيَقُل: ط هلِل؟ ؿَٚل: َبذ. ؿَٚل: ش ٍَ ِؽ

ٚ اهللُ َٓ ُؿ َشٚدَ َِ ٚ، َوَأْش َر اهللُ ََلَ ٍَ «َؽ
(3)

. 

                                                           

(، 4244افٌخٚري: ـتٚب اجلٓٚد وافًر، بٚب مٚ كيُره مـ افتْٚزع وآختالف، رؿؿ )أخرجف ( 4)

(، مـ حدكيٞ 4344ومًِؿ: ـتٚب اجلٓٚد وافًر، بٚب يف إمر بٚفتًٔر وترك افتٍْر، رؿؿ )

 .أيب مقشك إصًري 
(، وابـ مٚجف: 4222أخرجف افسمذي: ـتٚب تًٍر افَرلن، بٚب مـ شقرة إحزاب، رؿؿ )( 2)

 (.423، رؿؿ )طمَدمٜ افًْـ، بٚب يف ؾوٚئؾ أصحٚب رشقل اهلل 

(، وأخرجف متكا6 افٌخٚري: ـتٚب ادْٚؿٛ، بٚب ذـر أشِؿ وؽٍٚر 2/414د )أخرجف أح( 4)

فٌٍٚر وأشِؿ،  ط(، ومًِؿ: ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚبٜ، بٚب دظٚء افٌْل 4144ومزكيْٜ، رؿؿ )

 (.2144رؿؿ )
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 ُٞ ُٜ ادثُٚل افثٚف ْٝ ُأم  ادِٗمَْغ ظٚئِن َٝ رشقِل اهلل: ؿَٚف َٜ بْ ُ ؾٚضّ  ِ، ُتٌؼِّ

ُٜ ط ُ : كيٚ ؾٚضِّ َٓ ُأَبؼِّ : كِ َأ ْٝ ُٝ َرُشقَل ا؟ ؿَٚفٝ: َبذ. ؿَٚف ًْ
ِّ قُل: ط هلِلَش َُ  كَي

َِّٔداُت َِٕسِٚء َأْهِؾ » ُٝ َرُشقِل االَ َش ُٜ بِْْ َّ
َراَن، َوَؾٚضِ ّْ ُٝ ِظ  َأْرَبٌع: َمْرَيُؿ بِْْ

ِٜ
، ملسو هيلع هللا ىلص هلِلَّْ

 ُٜ َٔ ُٝ ُخَقْيٍِِد، َوآِش ُٜ بِْْ «َوَخِدَي
(1)

. 

ف َأبق َبٍُر يف كيق ط: خرَج افٌْل  افرابعُ  ادثُٚل  ًَ ٍم ؾّر  بٚدًجِد يف افِِٔؾ، وم

رلَن بهقٍت َجٍٔؾ، ؾقؿَػ وظُّر  َُ ًٚ يف ادًجِد ؿٚرًئٚ كَيَرُأ اف ِّ ، ط، ؾً

ٕ ف ظٌُد ا َٛ افهقِت، إ ًِٚن، ؾًَرؾٚ صٚح
ِّ ـُ مًًقٍد،  هلِلووؿَػ َأبق َبٍُر وُظُّر كَيًت ب

ـُ ُأمِّ ظٌٍد، ؾََٚل  ًٚنِ طاب َّ ـُ مًًقٍد ٓ كَيًُّع: ، وَأبق بٍُر وظُّر كَيً ُه »، واب ـْ َهَّ َم

َرَأ  َْ ْرآَن افَأْن َي ـِ ُأقِّ َظْبدٍ ْضبً رَ َُ َرْأُه َظَذ ِؿَراَءِة اْب َْ َٔ ِْ ِزَل، َؾ ْٕ اَم ُأ ـَ  ٚ». 

ٌٜ فُف، وثٌْٚء ظِِٔف، ؿَٚل  ٌ ََ ـُ مًًقٍد، وهذِه َمْ ٓٚ اب ًْ َّ هذِه ُبَؼى خٍر، مل كَيً

ٍْز:  َٕ ُٝ يف  ِ َُ ٕ فُ  هلِلَواُظُّر: ؾ َ ِْٔف َؾَلَُبؼِّ َْؽُدَون  إَِف ُه،  .َٕ َ َُبؼِّ ِٕ ِْٔف  َدْوُت إَِف ٌَ َؿَٚل: َؾ

ُه، َوا َ ٌَؼ  ِْٔف َؾ ِْل إَِف ََ ٌَ ٍر َؿْد َش ُْ ِْل إَِفْٔفِ  هلِلَؾَقَجْدُت َأَبٚ َب ََ ٌَ ٓ  َش ُتُف إَِػ َخْرٍ َؿط  إِ َْ ٌَ َمٚ َش
(2)

. 

ٕ ف خٌر، ؾ ٓؿ أ
ِّ ِ ًِ ٓ  ف ُ أحُدهؿ بٌنِٚئِر اخلِر6 ومٚ ذفَؽ إ َتًَٚبَقا إفِٔف، كُيٌؼِّ

ٚ إػ ا ًٍ ًبٚ وتزف  ًٌٚ وتَر   بًٍِؾ اخلراِت وافهٚحِلِٚت. هلِلضِ

 ، ِمْٓٚ:وآداٌب  أحُٚقٌ  نٚرةِ فِبِ و

ِٛ إجَر، ؾَتٌنُرك فف بٚخلِر ُل اُوَّ  اُدُب  ًِ ت أحًدا بخٍر ؾٚحت ْ : إذا بؼ 

ُب بٚ إػ ا ٝ ـٖيِّ ظٍّؾ، ؿَٚل هلِلِظٌٚدٌة َتتَر  ًَ  ظٌٚدٍة، وفٔ
ِٜ
ٝ ـٖكي  ًَ ٚ فٔ ، وفُِْٓ 

                                                           

 (.4/441أخرجف احلٚـؿ يف ادًتدرك )( 4)

 (.4/22أخرجف أحد )( 2)
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ٛي »: ط هلِلرشقُل ا ورٌ  هلِلْظاَمِل إَِػ ااَُ َوَأَح ُف َظَذ ُمْسِِؿٍ  ُهُ ُِ «ُتْدِخ
(1)

. 

ـ  أن  ؽٚكيَتؽ وهَل ثٚحاف ُب دَ اُ ْ بٚفُذِب، وٓ تي ـْ صِٚدًؿٚ وٓ ُتٌؼِّ ـُ  :

 ، ـَ َؾ هلُؿ صًٔئٚ ـذًبٚ.إدخُٚل افنوِر ظذ أَخركي َُ ُر فَؽ أن َتْ  ُتزِّ

ٌَنِر اُدُب افثٚفٞ ٌُنٚرَة، وهَل مٚ كُيًَىك فِ ف اف
َٖظىِ  ؾ

ٍ
ك أحٌد بقء َ ُ : إذا بؼ 

 اف ذي جَٚء َيُّؾ بنٚئَر اخلِر.

ْٔٓؿ:  َِ ٍِِّقا، ُثؿ تَٚب اهلُل ظ ـَ ُخ  اف ذكي
ِٜ ـُ مٚفٍؽ، وهَق أحُد افثالث ُٛ ب َِام  ؿَٚل ـً َؾ

ٚهُ  افهٚرُخ  َجَٚءِن  اَم إكِي  ْقُِتُ ًَ َُ ، َؾ ُٝ َفُف َثْقيَب  َزْظ َٕ ِن،  ُ ٌَؼِّ كُي
(2)

. 

، ؾٚدُع فُف، ؾ٘ن  افٌْل  
ٍ
ىٚء ًَ َِف ب ؾِْ٘ن مل جَتِْد مٚ ُتًىِٔف، أو وَجْدت حرًجٚ أن ُتَٚب

َُ »كيَقُل:  ط ٚؾُِاقُه، َؾِْ٘ن َعْ َِتُِدوا َمٚ ُت َُ ُروًؾٚ َؾ ًْ ْؿ َم ُُ ْٔ ـْ َصََْع إَِف ، َؾْٚدُظقا َفُف بِفِ  ٚؾُِاقهُ َم

ُُْٖتُقهُ  َٚؾ ـَ ْؿ َؿْد  ُُ َّٕ «َحلَّك َتَرْوا َأ
(3)

. 

ْد ؿَٚل َأبق َبُرَة: هلِل: إذا جَٚءْتؽ افٌِنٚرُة ؾٚشُجْد صٚـًرا رابعُ اف دُب اُ ََ َٚن ، ؾ ـَ

َ بِفِ  ط هلِلرشقُل ا وٍر َأْو ُبؼِّ هلِلَخر  َشِٚجًدا َصٚـًِرا  ،إَِذا َجَٚءُه َأْمُر ُهُ
(4)

. 
                                                           

، (2/414(، وأبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ )44212، رؿؿ 42/114افىزان يف ادًجؿ افٌُر )أخرجف ( 4)

 .مـ حدكيٞ ابـ ظّر 
(، ومًِؿ: ـتٚب 1144أخرجف افٌخٚري: ـتٚب ادٌٚزي، بٚب حدكيٞ ـًٛ بـ مٚفؽ، رؿؿ )( 2)

 (.2325افتقبٜ، بٚب حدكيٞ تقبٜ ـًٛ بـ مٚفؽ وصٚحٌٔف، رؿؿ )

(، 4232، رؿؿ )ٜٔ مـ شٖل بٚهلل (، و أبق داود: ـتٚب افزـٚة، بٚب ظى2/24أحد )أخرجف ( 4)

 .(، مـ حدكيٞ ابـ ظّر 2123، رؿؿ )وافًْٚئل: ـتٚب افزـٚة، مـ شٖل بٚهلل 
(، 2331(، وأبق داود: ـتٚب اجلٓٚد، بٚب يف شجقد افنُر، رؿؿ )1/11أحد )أخرجف ( 1)

ؿٚمٜ (، وابـ مٚجف: ـتٚب إ4134وافسمذي: ـتٚب افًر، بٚب مٚ جٚء يف شجدة افنُر، رؿؿ )

 .(4451افهالة، بٚب مٚ جٚء يف افهالة وافًجدة ظْد افنُر، رؿؿ )



 )آداب وأحلام(البعارة   (27) 
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ـَ افِْٚس، أن َير   شِٚجًدا، صٚـًِرا، حٚمًدا،  هلِلوهَل ِظٌٚدٌة ؽٍَؾ َظْٓٚ ـثٌر ِم

ًٔٚ ظِِٔف، ؾ٘ن  افًٌَد إِْن ؾًَؾ ذفَؽ زاَده اهلُل ِمـ َبنٚئِر اخلِر، ؿَٚل اهلُل َتًٚػ:  ڦ  ﴿ُمثْ

 .[3]إبراهٔؿ:  ﴾ڦ  ڄ
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 (28) 

 َأخي املعلَِّم

     

 

 ٌٜ ل إجِٔٚل، وُشَِٚة افزرِع،  رشٚف ِّ ِِّ ِع، إػ ُمً َّ  ادجت
ِ
ٌ ٚء إػ ُحِٚة افث ٌقِر، أض

. رادِّ  ظِٚمف افدِّ
ِٜ ِِِّؿ يف بداكي  إػ ادً

ٌٛ يف  ف، ظذ َثٌٍر هَق ِمـ أظيِؿ افثٌقِر، وهَق ضٌٔ
ًِ ُِِّؿ مٚهٌد يف ُمتّ ؾٚدً

وَر، وهَق ُمْٓدٌس يف ف، كَئَِف إدواَء وافؼ  ًِ ِٜ ُمتّ  َمْيقم
ِ
ف، كُيًٚهُؿ يف بْٚء ًِ  ُمتّ

ف، كَيُْٓض بِف ٕحَق َمًٚل إُمقِر، وَأظٚل  ًِ َِٔؿ، وهَق إمٌٚم يف ُمتّ إخالِق، وافَ

ِّؿ،  َِ  ﴾مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج﴿اف

 .[44]ادجٚدفٜ: 

ٌٍِّف  ـُ ُمْ ُٛ ب ِِؿ: افؼُف وإنؿَٚل وه ًِ ـَ اف ُٛ ِم  ً ٌُف  : وكَيتن ـَٚن صٚح

َْك وإن  ٌِ ًّٔٚ، واف ٌُف َؿه رُب وإن ـَٚن صٚح َُ ٌُف َمًْٓٔٚ، واف ًّٔٚ، وافًز  وإن ـَٚن صٚح
َدِٕ

ٚ ًً ٌُٓٚ وؤ ُٜ وإن ـَٚن صٚح ٌُف ؾًَرا، وادٓٚب ـَٚن صٚح
(1)

. 

 
ِ
 ، حْٔاَم ؿَٚل:وصدَق َصقؿل أمُر افنًراء

ذذذفِ وَ  ِِّذذذذؿِ ًَ ُّ ِْ فِ  ؿْ ُؿذذذ  ٔاَل ِجذذذذبْ افلَّ  ؾِّ
 

ذذذ  ذذذيَ  نْ أَ  ؿُ ِِّذذذًَ ادُ  ٚدَ ـَ  قأَل ُشذذذرَ  قنَ ُُ
 

                                                           

(، وتذـرة افًٚمع ٓبـ جٚظٜ 42/424حًـ افتٌْف دٚ ورد يف افتنٌف فْجؿ افدكيـ افٌزي )( 4)

 (.12)ص: 
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ـَ افَّذِذي َ  َأْو َأَجؾَّ ِمذ َٝ َأَرْْشَ ّْ
 َأَظِِ

 

ذذقأَل   َُ ًسذذٚ َوُظ ٍُ ْٕ َيْبِْذذل َوُيِْْنذذُ  َأ
(1) 

 

ْْلٓٚ أربَع ٕهٚ َح: َّّ ِؿ، ؿد َو ِِّ ٌٜ إػ ادً  وهذِه رشٚف

دِر إخالِصؽ ُتَٗجُر، وَِتٍق إفَٔؽ ؿِقاُُوػ ُٜ افْهٔح ََ ًِِهٚ، ؾٌ ـْ ُم ـُ ُب : 

بِؽ6 وهَق أجٌر ٓ كُيدإِٔف أجٌر، ؿَٚل ظُْف رشقُل ا َلفُ »: ط هلِلضال  َُ  ،إِنَّ اهللَ َوَماَل ِ

َقاِت َواََُرِوغَ  َّ َٜ ِر ُجْحِرَهٚ ،َوَأْهَؾ افسَّ َِ ّْ ِيقَن َظَذ  ،َوَحلَّك احُلقَت  ،َحلَّك افَّْ َُٔه َف

ِؿ افَِّْٚس اَ ْرَ  ِِّ ًَ «ُم
(2)

. 

ِ ف كَيتٍٚظ َٜ يف إكيهِٚل اخلِر افُقُن ـ َٝ مُتٚرُس هذِه ادْٓ ُِِّؿ، وإٔ ٚ ادً ؽ أُّي  ًَ ُؾ م

ٌْٝ اهللَ  َِْهٝ وراَؿ  إػ أبِْٚئْٚ، إذا َأخ
ِ
َ هٗٓء ِْٝ يف ٕٔتِؽ أن ُتريبِّ ًَ ، وج

ِٛ ُهُؿ افَٚدَة، وُصَْٚع افَراِر. َُٔقٕقا يف افٌِد افَركي  إبَْٚء6 ف

ِِؽ، ويف هذِه ا ِٜ ظذ َوجِف اخلهقِص، َيري َبْؾ إن  إخالَصؽ يف ظّ دِْٓ

كي6ْٚ فَقفِف  ًَؽ حْٔاَم ترحُؾ ِمـ هذِه افد  َىَع اإلِ إَِ ا َمَٚت »: طم ََ ْٕ َسُٚن ا ُف َظُْْف ْٕ ُِ َّ َظ

ـْ َ اَل َ  ٍٜ ٍٜ إأِلَّ ِم ـْ َصَدَؿ ٍٜ  : إأِلَّ ِم ِْؿٍ  وْ أَ ، َجِٚرَي ُع بِِف،  ِظ ٍَ «َيْدُظق َففُ  َصٚفٍِح  َوَفدٍ  وأُيَْْل
(3)

. 

ِِؿ وافثال ًِ ـَ اف ، وهَق ِم ٌٜ ؽ صَدؿ ُّ ُِِّؿ، ؾَتًِٔ ٚ ادً ٌٜ فَؽ أُّي  ِ ٓٚ َمّقظ ُٜ ـ ث

ِ ام  ٕ ام ُهؿ أبُْٚؤك كَيْدظقن فَؽ يف حٔٚتِؽ وبًَد مَمٚتِؽ، ـ ُبؽ إ اف ذي كَيْتٍُع بِف، وُضال 

ْمتف هلُؿ. روا افٍوَؾ اف ذي ؿد  ـ   َتذ
                                                           

 (.4/442افنقؿٔٚت ) (4)

، مـ (2241افسمذي: ـتٚب افًِؿ، بٚب مٚ جٚء يف ؾوؾ افٍَف ظذ افًٌٚدة، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .حدكيٞ أيب أمٚمٜ 
(، مـ 4244مًِؿ: ـتٚب افقصٜٔ، بٚب مٚ كيِحؼ الًٕٚن مـ افثقاب بًد وؾٚتف، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .حدكيٞ أيب هركيرة 
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دِر إخالِصؽ كُيٌَُؾ  ََ ٓ  أن ؾؽ ظَِٔؽ، بَِقِب أبْٚئِ  اهلُل ؾٌ ام ظَِٔؽ إ

َٝ ظذ وجِف اخلهقِص.  تتجُف إفَٔؽ إٔ
ِ
 ُتَِص، ؾًتجُد ؿِقَب إبْٚء

ٔ َٚن  ـُ ح ٓ  أؿٌَؾ اهلُل بَِقِب هلِل: مٚ أؿٌَؾ ظٌٌد بٌَِِف إػ اؿَٚل هرُم ب ، إ

ادُِٗمَْغ إفِٔف، حت ك كَيرزَؿف ود هؿ
(1)

. 

ٛ  وافقد  يف ؿِقِب إ ِٛ إخالِصف.ؾٔقوُع فُف احل 6 بًٌ
ِ
 بْٚء

ُٜ ُ  افْهٔحٜ ٚ ِبؿ، ؾ٘ن  ادقَػ افثٕٚٔ ًَ ٚ ورؾٔ ًَ ًٌّٚ فىالبِؽ، َرحٔاًم بِؿ، ُمنٍ ـْ حم ـُ  :

 ِٜ ِِِّؿ افٌَؼكي ِل، مً ًِِؿ إو  ُّ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ﴿: ط، ؿَٚل فِ

 .[415]لل ظّران:  ﴾ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

ًٌّٚ  ب ف كَيٖمُره ر ط هلِلوهَق رشقُل ا أن كَيُقَن رحٔاًم فًْٔٚ شٓاًل، حُم

َِف. ٛ  افرؾَؼ وأه ٚ، ؾ٘ن  افَِقَب حُت ًَ ٚ َرؾٔ ًَ  ُمنٍ

ُِِّؿ، ؾ٘ن  ِمـ فقازِم رحتِؽ بىالبِؽ أن ُتراظَل افٍروَق اف تل  ٚ ادً ُثؿ إتٌِْف أُّي 

ؿ افٌْل  وافٍَُر، وؾ ِٓ ُؿ اُدًََٚف بَْٔٓؿ، ؾٍل ضالبِؽ افذـلِّ وإؿؾِّ ذـًٚء، وؾٔ ِٓ ٔ

ٍٜ يف ـَِْػ أبَقكْيف،  ٍٜ هِٚدئ ؿ َمـ كَئًُش بَغ ُأهٍة لِمْ ِٓ افهحُٔح افًُِٔؿ وادركيُض، وؾٔ

ؿ  ِٓ ًٌٚ ؾٔٓٚ، وؾٔ ، راؽ
ِٜ ًٌّٚ فِدراش ؿ َمـ جَٚءك حُم ِٓ -وَمـ كَئًُش بًًٔدا َظـ وافَدكيِف، وؾٔ

ٚ ِمْٓٚ. -وهُؿ إـثرُ  ًٍ ، خٚئ ِٜ راش  َمـ جَٚءك ـٚرًهٚ فِدِّ

ٝ بِؿ، ؾ٘ذا وحَْٔ  َْ ام ُتراظل هذِه افٍروَق، وَتتامَصك مَع اجلِّٔع، َتُقُن ؿد رَؾ

ٚ، ؾٓذِه دظقُة افٌْلِّ  ًَ َٝ رؾٔ َِّ »فَؽ، ؿَٚل:  طـْ ًْٔاٚ اف لِل َص ـْ َأْمِر ُأمَّ ـْ َوِِلَ ِم ، َم ؿَّ ُٓ

                                                           

 (.355)رؿؿ (، وافٌَٔٓل يف افزهد افٌُر 211 - 41/214افىزي يف افتًٍر )أخرجف ( 4)
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ْٔاً  لِل َص ـْ َأْمِر ُأمَّ ـْ َوِِلَ ِم ِْٔف، َوَم َِ ْؼ َظ َُ ْؿ، َؾْٚص
ِٓ ْٔ َِ «ٚ َؾَرَؾَؼ ِِبِْؿ، َؾْٚرُؾْؼ بِفِ َؾَنؼَّ َظ

(1)
. 

ِٜ.طدظقٌة َدظٚ بٚ افٌْل   ٌٜ إػ كيقِم افَٔٚم  ، وهَل صِٚئرٌة وبٚؿٔ

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث ـِ افَّْهٔح ُُ َٝ ُتٗدِّي ِرشٚفَتؽ، وٓ كي ًٚ وإٔ ـْ ُمٌدًظٚ ُمتًَْٚ ُمتٍِّْْ ـُ

ْمف  ـْ ؿدِّ
ُٟ ِحاًل ثَٔاًل ظَِٔؽ ُتركيُد اخلالَص ِمْف، فُِ ، ادْٓ ـْ ب٘تٍَٚن، وأبِدْع ؾِٔف وَتٍْ 

َم.  ؾ٘ن  هذا ِمـ دٓئِؾ حَمٌتِؽ هلُؿ، وِحرِصؽ ظذ إجِر اف ذي َتَد 

 .[451]افٌَرة:  ﴾ھھ  ھ    ھ  ے    ے﴿: ؿَٚل اهلُل 

َٛ »: ط هلِلوؿَٚل رشقُل ا َل ـَ ءٍ اإلِ إِنَّ اهللَ  ؾِّ ََشْ ـُ «ْحَسَٚن َظَذ 
(2)

. 

َْفُ   إِنَّ اهللَ»: طوؿَٚل أكيًوٚ 
َِ اًل َأْن ُيْل َّ ْؿ َظ ـُ َؾ َأَحُد

ِّ ٛي إَِ ا َظ
«ُُيِ

(3)
. 

كيقًمٚ إػ ادََزِة كينِٚرُك يف َجْٚزٍة، ؾِام  وصَؾ إػ  ط هلِلوَؿْد خرَج رشقُل ا

وا فَ »كيَقُل:  طادَٚبِر، وإػ بًِض افِحقِد، إذا بِف  ـ  افْ ُٚس  «َد َهَذاْح ذَشقي َحت ك َط

 ، ٌٜ ُف ُشْ   ٕ ْؿ ٚفؾَ َأ ِٓ ْٔ َٝ إَِف ٍَ ـ  ؿد َأتُٚهؿ-َت ْد ظَِؿ بٖن  هذا افي ََ  «َأَمٚ إِنَّ َهَذا»َؿَٚل: ُثؿ  -ؾ

َٜ والحًَٚن والبداَع، اف ذي أمَر بِف  ُع »أِي: التََٚن وافتًقكي ٍَ ُه، ادَ أَل َيْْ َٝ َوأَل َيُُضي ِّٔ

َؾ  ِّ ٛي إَِ ا َظ
َـّ اهللَ ُُيِ

ِٚمُؾ افَوَفُِ ـَ  ًَ ِس «َأْن ُُيْ
(4)

. 

                                                           

، مـ حدكيٞ ظٚئنٜ (4424افًٚدل، رؿؿ )مًِؿ: ـتٚب المٚرة، بٚب ؾؤِٜ المٚم أخرجف ( 4)

. 
(، مـ 4511مًِؿ: ـتٚب افهٔد وافذبٚئح، بٚب إمر ب٘حًٚن افذبح وافَتؾ، رؿؿ )أخرجف ( 2)

 .اد بـ أوس حدكيٞ صد  
(، وافٌَٔٓل 453(، وافىزان يف ادًجؿ إوشط رؿؿ )1442أبق كيًذ يف ادًْد رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .كيٞ ظٚئنٜ ، مـ حد(1525يف افنًٛ رؿؿ )
ـُ 1542افٌَٔٓل يف افنًٛ رؿؿ )أخرجف ( 1)  .مرشاًل  ملرْ اجلَ بـ صٓٚب ِٔٛ (، مـ حدكيٞ 
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ٓؿ  ُّ ِِّ ٕٔٚ، ؾَُٔػ بًٌٍد ؿد  طكُيً ـَ افد  التََٚن والحًَٚن مَع ظٌٍد ؿِد ارحتَؾ ِم

ٕٔٚ، ؾَٓق َأوػ بٚلحًِٚن والتَِٚن، وهَق َأوػ أن   إؿٌٚفِف ظذ افد 
ِٜ َأتَٚك وهَق يف بداكي

َْٕنِئف.  
ِٜ ُئف يف بداكي َْنِّ ُٕ ـُ  َٕح  ٌُٕدَع، و

 ُٜ ُٜ افرابِ  افْهٔح ـْ ؿدوًة ؾً٘ ـُ ِِؽ ٓ بَقفِؽ، :  َّ ًَ ن  َأظُغَ ضالبِؽ َمًَقدٌة ب

ِِؽ أـثَر ِمـ َتٖث ِرهؿ بَقفِؽ. ً ٍِ ؿ كَيتٖث رون ب ُٓ  ؾ

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ﴿: ؿَٚل اهلُل 

 .[4 -2]افهػ:  ﴾ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

َٕف:  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ﴿وؿَٚل ُشٌحٚ

 .[11]افٌَرة:  ﴾ھ  ے

َٟ هذا ؾحٔ ٚ أن ْٕٓ ًً ْْٔٚ جٔ َِ ُٛ ظ َِِّؿ، وافقاج ُِؽ هَق ادً ـْ ؾًِ ُُ ُؿ فِٔ ِِّ ْاَم ُتً

َٖؾًٚفِْٚ ٓ بٖؿقافِْٚ. َظ افَْٚس ب ًِ ، وهَق أن ٕ َٟ  ادْٓ

َر رشقُل ا ، كُيضُء فِِْٚس، ُثؿ  ط هلِلوؿد حذ  ِٜ ًّ الًَٕٚن أن كَيُقَن ـٚفن 

ف، ؾََٚل:  ًَ ٍَٕ ِِّ »ُيِرق  ًَ َسفُ اَ  ُؿ افََّْٚس َمَثُؾ افَِّذي ُي ٍْ َٕ ِٜ افَمَثُؾ  ،ْرَ وَيَْْسك  َِ لِٔ ِِضُء تُ  ٍَ

َٓ ُُتْ فَِِِّْٚس وَ  َس ٍْ َٕ «ِٚرُق 
(1)

. 

ُؿ إبَْٚء افََٔؿ وإَخالَق  ِِّ َْغ، ُتً ًِّ ْت ِمـ ظِّرك ظَؼاِت اف ؾال ُتٍقِّ

ْر ؿقَل َمـ ؿَٚل: ـ  َٝ أبًَد افِْٚس َظْٓٚ، وَتذ  وادٌٚدَئ، ُثؿ َتُقُن إٔ

هُ  َٚيذذذ ِِّذذذُؿ َؽذذذْرَ ًَ ذذذٚ افرُجذذذُؾ ادُ  أُّيي
 

ِذذذٔؿُ   ًْ ِسذذذَؽ ـذذذَٚن  ا افلَّ ٍْ  َهذذذالَّ فَِْ
 

                                                           

(، مـ حدكيٞ جْدب بـ ظٌد اهلل 4241، 4244، رؿؿ 2/421افىزان يف افٌُر )أخرجف ( 4)

. 



 أخي املعلم  (28) 
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َْك َِٚق َوِ ي افوَّ واَء فِِذي افسِّ ٔؿُ   َتِهُػ افدَّ َِ َٝ َشذذذ ْٕذذذ ْٔام َيِهذذذحي بِذذذِف َوَأ ذذذ  ـَ
 

ِّٔٓذذذٚ ـْ َؽ ِسذذذَؽ َؾِْٚنَٓذذذٚ َظذذذ ٍْ  اْبذذذَدْأ بَِْ
 

َٝ َحُذذٔؿُ   ذذ ْٕ َٖ ْٝ َظْْذذُف َؾ ذذ َٓ َل ْٕ  َؾذذِ٘ ا ا
 

َِذذذفُ أل  ِتَ ِمْث
ْٖ ُِذذذٍؼ َوَتذذذ ـْ ُخ  َتْْذذذَف َظذذذ

 

َٝ َظيذذذٔؿُ   ذذ ِْ ًَ ْٔذذذَؽ إِ ا َؾ َِ ظذذٌٚر َظ
(1) 

 

  

                                                           

، (4/231(، وجٚمع بٔٚن افًِؿ ٓبـ ظٌد افز )41أدب افدٕٔٚ وافدكيـ فِاموردي )ص: إير: ( 4)

(، وًٌٕٓٚ ٕيب 442(، وذح صذور افذهٛ ٓبـ هنٚم )ص: 41/415وتٚركيخ دمنؼ )

 أشقد افدؤل.
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 (29) 

 بَأِصخابي !اهلَل اهلَل

     

 

بِلٍّ »:  هلِلؿَٚل رشقُل ا َٕ ـْ  َٚن لَ بْ اَمٚ ِم ـَ ٍٜ َؿْبِع إأِلَّ  َثُف اهللُ ِر ُأمَّ ًَ

لِِف َحَقاِرييقَن، َوأَ  ـْ ُأمَّ َْٖمِرهِ َفُف ِم َلُدوَن بِ َْ ُْٖخُذوَن بُِسَّْلِِف َوَي «ْصَحٌٚب َي
(1)

. 

َغ وأصحٍٚب كَيُٖخذون  ؾام ِمـ ٌٕل  بًَثف اهلُل  ٓ  وَأحَٚضف بَحقاركيِّ إ

ْتِف، وكَيََتٍقن أَثَره، وُهؿ ُمًي ّقن ظَْد ا ًُ ٕ ف  هلِلب ٕ 6  ؿِد

، ُئىقَن بِف، وكَيََتد  ون بِف.اختَٚرهؿ شقاًرا هلذا افٌْلِّ

ْد ـَٚن َأصحُٚب افٌْلِّ حُمٍّد  ََ َرهُؿ اهلُل  طوف ـَ ٔف، ذ يف  ُهؿ حقاركيِّ

َِٓؿ يف لكيٍٚت ـثرٍة، وـذا َأخَز رشقُل ا َد َمَُٕٚتٓؿ وَؾْو ٍَوِؾ، وظد   ط هلِلـتٚبِف بٚف

ِٜ الشالِم. ذا جَٚءْت َأؿقاُل أئّ ـَ ِٜ أصحٚبِف، و  َظـ مُٕٚ

 افٌْلِّ ؿَٚل َظـ  ِمـ ذفَؽ أن  اهللَ 
ِٜ ٱ  ﴿: طَصحٚب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 ﴾ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ

 .[422]افتقبٜ: 

                                                           

، مـ (12مًِؿ: ـتٚب الكيامن، بٚب بٔٚن ـقن افْٓل ظـ ادُْر مـ الكيامن، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 .حدكيٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد 
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ٍٜ ُأخَرى:  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ﴿وؿَٚل َتًٚػ يف لكي

. [44]افٍتح:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ثرٌة. ـَ  وأكيُٚت يف ذفَؽ 

َ فَ  َٜ َصحٌِف افُراِم، ؾََٚل  ط هلِلرشقُل ا ْٚوبغ  ام جَٚء يف  طَمُٕٚ َصحٔح »ـَ

ٌٜ »: شُمًِؿٍ  ٚ َأَمَْ َٕ اَمَء َمٚ ُتقَظُد، َوَأ  افْيُجقُق َأَتك افسَّ
ِٝ اَمِء، َؾَِ٘ ا َ َهَب ٌٜ فِِسَّ افْيُجقُق َأَمَْ

ُٝ َأَتك َأْصَحِٚب َمٚ ُيقَظُدوَن، َوَأْص  َْصَحِٚب، َؾَِ٘ ا َ َهْب ُِ َٛ لِل، َؾَِ٘ ا َ َه ُمَّ
ُِ  ٌٜ َحِٚب َأَمَْ

لِل َمٚ ُيقَظُدونَ  «َأْصَحِٚب َأَتك ُأمَّ
(1)

. 

ؿ خُر افِْٚس، ؾََٚل:  طوبغ   ُِقَِنُْؿ، ُ ؿَّ »أّن  ـَ َي َخْرُ افَِّْٚس َؿْرِح، ُ ؿَّ افَِّذي

ُِقَِنُؿْ  ـَ َي «افَِّذي
(2)

. 

ِٛ افُرامِ  ـَ ادًِٚس بٚفهح ، وإٓتَِٚص ِمـ ؿدِرهؿ، أو وجَٚء افتحذكيُر ِم

ٓؿ واحتَِٚرهؿ، ؾََٚل  ِّ ٌِّٓؿ وَصت َؼ »: طَش ٍَ ْٕ ْؿ َأ ـُ ْق َأنَّ َأَحَد َِ ألَ َتُسبيقا َأْصَحِٚب، َؾ

فُ  ٍَ َِٕهٔ َغ ُمدَّ َأَحِدِهْؿ، َوألَ  َِ «ِمْثَؾ ُأُحٍد، َ َهًبٚ َمٚ َب
(3)

. 

                                                           

أمٚن ٕصحٚبف، رؿؿ  طمًِؿ: ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚبٜ، بٚب بٔٚن أن بَٚء افٌْل أخرجف ( 4)

 .، مـ حدكيٞ أيب مقشك إصًري (2144)

(، 2212افٌخٚري: ـتٚب افنٓٚدات، بٚب ٓ كينٓد ظذ صٓٚدة جقر إذا أصٓد، رؿؿ )أخرجف ( 2)

(، مـ 2144افهحٚبٜ ثؿ افذكيـ كيِقّنؿ، رؿؿ ) ؾوؾومًِؿ: ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚبٜ، بٚب 

 . ظٌد اهلل بـ مًًقدحدكيٞ 

، رؿؿ شفق ـْٝ متخذا خِٔال»: ط، بٚب ؿقل افٌْل طـتٚب أصحٚب افٌْل افٌخٚري: أخرجف ( 4)

رؿؿ  (، ومًِؿ: ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚبٜ، بٚب حتركيؿ شٛ افهحٚبٜ 4234)

 .مـ حدكيٞ أيب شًٔد اخلدري  ،(2114)
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ُٜ ا»: طوؿَٚل  َْ ًْ ِْٔف َف َِ ًَ َّٛ َأْصَحِٚب َؾ ـْ َش ًِغَ ادَ وَ  هلِلَم ، َوافَِّْٚس َأْ َ
ِٜ َُ «اَل ِ

(1)
. 

قا»: ط وؿَٚل  ُُ َْٖمِس «إَِ ا ُ ـَِر َأْصَحِٚب َؾ
(2)

. 

ًقن يف  ََ ، كيَُع ِمُْٓؿ اخلاُلف، وكَي ْؿ بٌؼ ـٚفٌَؼِ ُٓ َر اختاِلُؾٓؿ، ؾ
أي: إذا ُذـِ

 َِ ُقا َظـ ِذـِر ِخالؾِٓؿ، ِذـِر اُدحت ًِ َٖم ِص.آختالِف، ؾ٘ذا ُذـَِر ِخالُؾٓؿ ؾ َِ  ِر ادْت

ْد ؿَٚل أكي قُب افًختٔٚن   ََ ُٜ الشالِم6 ؾ ٛ  َأبٚ وـذفَِؽ ؿَٚل أئّ : َمـ أح

ِد  ََ ٛ  ُظثامَن ؾ ْد أووَح افًٌَٔؾ، وَمـ أح ََ ٛ  ُظَّر ؾ ، وَمـ أح ـَ كي ْد َأؿَٚم افدِّ ََ بٍُر ؾ

ك، هلِلاشتَْٚر بْقِر ا ََ َؽ بٚفًروِة افُقث ًَ ِد اشتّ ََ ًّٔٚ ؾ ٛ  ظِ وَمـ ؿَٚل احُلًَْك ، وَمـ أح

ـَ افٍِْٚق  ط هلِليف أصحِٚب رشقِل ا ْد بِرَئ م ََ ؾ
(3)

. 

َٝ افرجَؾ كَيْتَُص أحًدا ِمـ أصحِٚب رشقِل ا : إذا رأكي َٜ ، ط هلِلوؿَٚل َأبق ُزرظ

ٕ ف ِزٕدكيٌؼ  َِْؿ أ ؾٚظ
(4)

. 

د  ََ ـُ احلٚرِث َبْؾ هَق أبًُد ِمـ ذفَؽ6 ؾ : َمـ صتَؿ أصحَٚب ؿَٚل بُؼ ب

ٕ ف ُمًِؿٌ  ط هلِلَرشقِل ا ؾَٓق ـٚؾٌر، وإن صَٚم وصذ  وزَظَؿ أ
(5)

. 

                                                           

، مـ حدكيٞ ابـ ظٌٚس (42325، رؿؿ 42/412ادًجؿ افٌُر )أخرجف افىزان يف ( 4)

. 
(، 1/424(، وأبق ًٕٔؿ يف احلِٜٔ )42114، رؿؿ 42/454يف ادًجؿ افٌُر )أخرجف افىزان ( 2)

 .مـ حدكيٞ ظٌد اهلل بـ مًًقد 
(، وافالفُٚئل يف ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افًْٜ رؿؿ 4244أخرجف أجري يف افؼكيًٜ رؿؿ )( 4)

(2444.) 

مـ افَقاصؿ )ص:  (، وابـ افًريب يف افًقاصؿ15أخرجف اخلىٔٛ افٌٌدادي يف افٍُٚكيٜ )ص: ( 1)

41.) 

 (.222البٕٜٚ افهٌرى ٓبـ بىٜ رؿؿ ) (1)
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 رشقِل اهلل
ِ
 َصحٌِف  ط ِوفًؾ  ؿٚئاًِل كيَقُل: دٚذا إَذْن وؿَع َمـ وؿَع يف إكيذاء

ِ
ب٘كيذاء

ٝ هذِه  ََ ِٝ إؾقاُه وُأضِِ ًَ ىُر ظَْد افًٌِض، وَتْج  ٍِ ِٝ اف ًَ َُ افُراِم؟ ودٚذا إت

ُٜ ِمـ تَِِؽ ا ِّٛ َأصحِٚب َرشقِل اهللافُِاِمُت ادًّقم  يف ش
ِٜ  ؟ط ِٕؾقاِه ادذمقم

 َٜ ْد َأتٚهٚ إٌٔٚس ٕجُد اجلقاَب ُهَْٚك ظَْد ُأمِّ ادِٗمَْغ ظِٚئن ََ ، ؾ

حت ك أبٚ بٍُر وُظَّر،  طكَيَقفقَن: كيٚ ُأم  ادِٗمَْغ6 إن  ًٕٚشٚ كَيتَْٚوفقَن أصحَٚب حمٍّد 

 ُٜ ْٝ ظِٚئن ـِ –إََىَع َظُْٓؿ افًُّؾ : ومٚ َتًَجٌقن ِمـ َهذا! ؾََٚف أي: َظ

 ُٜ ٓ  كَيَْىَع َظُْٓؿ إجرُ  -افهحٚب ٛ  اهلُل أ ؾٖح
(1)

. 

ِّٛ وافنتِؿ. ـَ افً ُٖجقُرهؿ َترتٍُع، وؿدُرهؿ كَيرتٍُع، بَدِر مٚ َيهُؾ هلؿ ِم  ؾ

ِٜ افُِراِم: ِٜ افُِراِم، ظذ ـؾِّ مًٍِؿ حؼي فِهحٚب ُٜ حَقٍق فِهحٚب  وُهَْٚك مَخً

ـُ مًًقٍد  :ُل اُوَّ  احلؼي  أن َتًرَف َؿدَرهؿ، ؾ٘ن  هلُؿ ؾواًل ظئاًم، ؿَٚل اب

 :َُِقِب إِن  اهلل ََٕيَر يِف ُؿ ٍد اف   ّ َٛ حُمَ ِْ ٌَِٚد، َؾَقَجَد َؿ
ُِقِب افَخْرَ  طًِ َُ ،

ُِقِب  ََٕيَر يِف ُؿ َثُف بِِرَشَٚفتِِف، ُثؿ   ًَ ِف، َؾْٚبَت
ًِ ٍْ ُٚه فَِْ ٍَ ِْ افَؾْٚصَى َد َؿ ًْ ٌَِٚد َب

دٍ ًِ  ّ ، ط ِٛ حُمَ

ُِقِب  ٌَٚدِ افَؾَقَجَد َخْرَ ُؿ
ُِقَب َأْصَحٚبِفِ  ًِ ِّٔ ُؿ ٌِ َٕ ْؿ ُوَزَراَء  ُٓ َِ ًَ ُِقَن َظَذ ، َؾَج ٚتِ ََ ِف، كُي

ِدكيِْفِ 
(2)

. 

َٔتٖس  بٖصحِٚب حُمٍّد وؿَٚل أكيًوٚ  ِْ ًٔٚ ؾ ، ط: َمـ ـَٚن ِمُْؿ ُمتٖشِّ

 ٚٓ ََ ِٜ ؿِقًبٚ، وأظّ ؿ ـٕٚقا أبر  هذِه إُم ٚ، وأؿقَمٓٚ هدكًيٚ، ؾّ٘ن  ًٍ  ِ ِ ٓٚ تُ ِظِاًم، وأؿ

                                                           

(، وإير: جٚمع إصقل ٓبـ إثر رؿؿ 121أخرجف ابـ ظًٚـر يف تٌٔغ ـذب ادٍسي )ص: ( 4)

(2422.) 

 (.4/435أخرجف أحد )( 2)
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، ؿقٌم اختَٚرهُؿ اهلُل  ًٓ ِّٔف  وأحًَْٓٚ حٚ ٌ َٕ  
ِٜ ، ؾٚظِرؾقا هلؿ طفهحٌ

ؿ ـٕٚقا ظذ اهلَُدى ادًُتَٔؿِ  ًٌَقهؿ يف لثِٚرهؿ، ؾّ٘ن  َِٓؿ، وات  َؾو
(1)

. 

ٌ ٓؿ، ؿَٚل رشقُل اافثٚح احلؼي  َهُٚر أَل اَُ »: ط هلِل: أن حُت ، ُُيِ  ْٕ ـٌ ِم ْٗ ْؿ إأِلَّ ُم ُٓ بي

َوُف اهللُ َوأَل  ٌَ ْؿ َأْب ُٓ َو ٌَ ـْ َأْب ْؿ َأَحبَُّف اهللُ، َوَم ُٓ ـْ َأَحبَّ َّ ْؿ إأِلَّ ُمَْٚؾٌِؼ، َؾ ُٓ ُو
ٌِ «ُيْب

(2)
. 

َْٕهٚرِ »: طوؿَٚل  ٌُْض اَُ ِٚق ُب ٍَ ُٜ افِّْ َْٕهِٚر، َوآَي ٛي اَُ ُٜ اإِلياَمِن ُح «آَي
(3)

. 

  ٌ ُٕح ْْٔٚ أن  َِ ٓؿ ظ َِّ ـ ح
ِّ َف ظِِٔف، أو ؾ ٛ  أحًدا وٓ َتتًر  ـُ أن حُت ٓؿ، وٓ كُيُّ

 َتَرَأ ِشرَتف، أو تْيَر يف َمْٚؿٌِف، وؾوٚئِِف.

ُٞ اف ؼي احل ذا أمَرٕٚ رشقُل اثٚف َُ دوُة، ه َُ ك بِؿ، ؾُٓؿ إُشقُة واف  هلِل: أن َتتٖش 

ِٜ »ؾََٚل:  ط َّْلِل َوُشَّْ ْؿ بُِس ُُ ْٔ َِ ًَ اِصِديا ُ َؾ ِٚء افرَّ ٍَ ٚ ادَ ـَ َِ َٓ ْٔ َِ قا َظ ِديَِّغ، َظوي ْٓ

«بِٚفََّْقاِجذِ 
(4)

. 

                                                           

 (.4442أخرجف ابـ ظٌد افز يف جٚمع بٔٚن افًِؿ رؿؿ )( 4)

(، ومًِؿ: ـتٚب 4344مْٚؿٛ إٕهٚر، بٚب حٛ إٕهٚر، رؿؿ )افٌخٚري: ـتٚب أخرجف ( 2)

(، مـ حدكيٞ 31مـ الكيامن، رؿؿ ) الكيامن، بٚب افدفٔؾ ظذ أن حٛ إٕهٚر وظع 

 .افزاء 
(، ومًِؿ: ـتٚب 43أخرجف افٌخٚري: ـتٚب الكيامن، بٚب ظالمٜ الكيامن حٛ إٕهٚر، رؿؿ )( 4)

(، مـ حدكيٞ 31مـ الكيامن، رؿؿ ) ٕٕهٚر وظع الكيامن، بٚب افدفٔؾ ظذ أن حٛ ا

 .إٔس 
(، 1223(، وأبق داود: ـتٚب افًْٜ، بٚب يف فزوم افًْٜ، رؿؿ )1/422أحد )أخرجف ( 1)

(، وابـ 2232وافسمذي: ـتٚب افًِؿ، بٚب مٚ جٚء يف إخذ بٚفًْٜ واجتْٚب افٌدع، رؿؿ )

(، مـ حدكيٞ 12صدكيـ ادٓدكيغ، رؿؿ )مٚجف: ـتٚب ادَدمٜ، بٚب اتٌٚع شْٜ اخلٍِٚء افرا

 .افًربٚض بـ شٚركيٜ 



 اهلل اهلل! بأصخابي  (29) 
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ْٔٓؿ، وِذـُر أؾوٚهِلؿ، ؿَٚل اهلُل رابعُ اف ؼي احل َِ ُؿ ظ ظُٚء هلؿ، وافسح   : افد 

ركيِؿ:  َُ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ﴿يف ـتٚبِف اف

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

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

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 .[5 -4]احلؼ:  ﴾جب

: ُثؿ   ِٜ ِٜ افثٚفِث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ﴿ؿَٚل يف أكي

پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 .[42]احلؼ:  ﴾ٹ  ٹ

ٛ  َمـ : ؾَٓل َظَٔدٌة كَيٌٌْل أن َتُقَن يفا ٚمُس  احلؼي  ٍَِٕس ـؾِّ ُمًٍِؿ، أن ُي  

َٜ افٌْلِّ  ٛ  صحٚب  ، وأن كُيٌٌَض وكُيًٚدَي َمـ كُيٌٌُوٓؿ وكُيًِٚدُّيؿ.طأح

 
ِ
ُٞ افزاء ٌََؼ حدكي ، أن  رشقَل ا وؿد ش ؿَٚل:  ط هلِلظَْد افٌخٚريِّ

َوُف اهللُ» ٌَ ْؿ َأْب ُٓ َو ٌَ ـْ َأْب ْؿ َأَحبَُّف اهللُ، َوَم ُٓ ـْ َأَحبَّ َّ «َؾ
(1)

. 

ْرِ يف َظَٔدتِف:  فىحٚوي  ؿَٚل ا ٌَ ْؿ، َوبِ ُٓ ُو
ٌِ
ٌْ ـْ كُي ُض َم

ٌِ
ٌْ ُٕ ْرِ اخلَ َو

ُرُهؿْ  ـُ كَيْذ
(2)

. 

َٜ افٌْلِّ  ، َمـ َأبٌَض َصحٚب ـِ كي  افدِّ
ِٝ ، وٓ ظذ ثقاب ـِ كي َٜ ظذ افدِّ  طؾال ُمًٚوم

                                                           

(، ومًِؿ: ـتٚب 4344افٌخٚري: ـتٚب مْٚؿٛ إٕهٚر، بٚب حٛ إٕهٚر، رؿؿ )أخرجف ( 4)

 (.31مـ الكيامن، رؿؿ ) الكيامن، بٚب افدفٔؾ ظذ أن حٛ إٕهٚر وظع 

 (.131ذح افًَٔدة افىحٚوكيٜ )ص: إير: ( 2)
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، وهذِه َظَٔدُة ادًِِؿ. ـُ كي ُض، وَمـ ظٚداُهؿ كُيًَٚدى، هذا هَق افدِّ ٌَ  كُيٌ

َٜ افٌْلِّ كُيٌ ؾٚهلُل  ٌَوقا صحٚب ـَ َأب  اف ذكي
ِ
، وظَٚدْوهؿ، طٌُض هٗٓء

 وهذه أظيُؿ احلَقِق. 

 ُٜ َِ  َقٍق ُح  مخً ِٜ   ٓٚ اهللُ جً   .ط افٌْلِّ  فهحٚب

َس تل كيَ اف   احلَقُق هَل  هذهِ  ِ ؿَ ٌٌْل أن ُتدر  ، ، وأن كُيرب ك ظِٔٓٚ اجلُٔؾ ، وأن ُتً

َِ  ـٍ ، يف زمَ بٚ أذانُ  ًّعَ وأن تَ  ِٜ ادتجرِّ  افْنٚزِ  قاُت ؾٔف أص ْٝ ظ  ظذ جتركيِح  ئ

 ِٜ َ  ط افٌْلِّ  صحٚب  ْٓؿ.مِ  صِ ، وافتْ

 حؼِّ أصحِٚب افٌْلِّ 
ِٜ ف طؾال ُبد  أن كُينَٚع بُٔٚن َمًرؾ ِّ  .ط، ؾ٘ن  ذفَؽ ِمـ تًئ
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 (30) 

 ال ُتفرِِّط يف حَصهاِتَم

     

 

ِٜ َتُقُن بُرجحِٚن ـِ  ًَ ٍ  افْجُٚة كيقَم افَٔٚم  احل
ِٜ ُٜ ـ رَجَحٝ ـٍ َّ ِْٚت، ؾ

ْد خِنَ  ََ ـَ احلًِْٚت ؾ  ِم
ِٜ ُٜ مٔزإِف كيقَم افَٔٚم ٍ ٝ ـٍ ْٚتِف ؾَٚز ؾقًزا مًٌْٔٚ، وَمـ خ ًَ ح

ف. ًَ ٍٕ  ٓ ـ  إ ًٕٚ ُمًٌْٔٚ، وٓ كَيِقَم  ُخنا

ًِّْٔٚ هلذِه افَٚظدِة:  وؿد ؿَٚل اهلُل  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ﴿ُمٌ

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

 .[5 -4]إظراف:  ﴾ہ  ھ  ھ        ھ  ھ

ذا ؿَٚل  ـَ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ    ﴿: و

وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  

 .[424 -424]ادٗمْقن:  ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ

َٕف:  ذا ؿَٚل ُشٌحٚ ـَ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿و

  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .[44 -2]افَٚرظٜ:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

6ِِٚٓ ِمـ  ٌَِِٓٚ، وحَتهٔ ِْٚت، وض ًَ ْدٕٚ يف صِٓر رَموَٚن يف جِع احل َٓ وؿِد اجَت

، وهذا أمٌر حَمّقٌد َمىِقٌب.
ٍ
 صٍٔٚم، وصالٍة، وؿٍٔٚم، وَزـٍٚة، وُدظٚء

ًِزةُ  ٌ َف أن  افًزَة ٓ َتُُّؾ بجِّع احلًِْٚت، بِؾ اف تْ َٕ ـْ ٓ ُبد  أن 
َتُُّؾ  فُِ
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َٕجتَٓد اجتًِٓٚدا  ِْٚت، ؾال ُبد  أن  ًَ ْدٕٚ يف جِع احل َٓ ِْٚت، ؾ٘ذا اجَت ًَ بِحٍِظ احل

ٚ يف حٍِظ حًْٚتِْٚ،  ًٍ طُموٚظ ٍُٕرِّ  ؾٔٓٚ. ؾال 

 ، َٛ ـِ أن َتذه ـَ ادُّ ُْٚت اف تل جُتُّع ِم ًَ وفًؾ  شِٚئاًل كَيَقُل: وهِؾ احل

ٌََط، وكَيًِسَُّيٚ ادَْحُؼ؟  وحُت

ؿْ  ًَ ل ِمْٓٚ أؿقُل: ٕ َِ ُِٓٚ، ؾُرب ام ٓ ُتٌ ـُ  اف تل َتٖ
ِٜ ِٜ إـِ ٌٜ ٔؾ و ، إن  احلًِْٚت ُمًر 

ى  ى  ائ  ﴿: صًٔئٚ، أو ُتَُْهٓٚ، دل  ظذ ذفَؽ ؿقُل احلؼِّ 

 ؾٕٚظامُل ؿد حَتٌُط. [22]لل ظّران:  ﴾ائ

ذا ؿَٚل  ـَ  ﴾ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ﴿: و

. . ظَْدهؿ أظامٌل [24]افٍرؿٚن:  ِٜ ٔٚم َِ ؿ مل َيِدوا هلٚ أثًرا كيقَم اف  ُِْٓ ، ف ٌٜ  صٚحِل

ٌَْتٓٚ؟ ِْٚت َأذَه ًَ ْٝ ظذ احل  وفًؾ  شِٚئاًل كَيًُٖل: مٚ هَل هذِه أؾُٚت اف تل إذا أَت

ُِٓٚ أـاًل، وُرب ام مل ُتٌِؼ والقاُب  ـُ ِْٚت ؾَتٖ ًَ : ُهَْٚك ثالُث لؾٍٚت َتِٖ ظذ احل

 مْٓٚ صًٔئٚ:

 ُٜ رِة  :وػاُُ  اآلؾ ـ وؿَع يف هذِه احلٍُ َّ ، ؾ ـِ كي ـِ افدِّ دُة ظ ُك وافرِّ افٍُُر وافؼِّ

ُْٚتف، دفُٔؾ ذفَؽ ؿقُل ا ًَ ٌَٝ ح ، ؾٖذَه ُٜ ُٜ وأؾ :  هلِلأصَٚبْتف هذِه إـِ

 .[1]ادٚئدة:  ﴾ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب﴿

ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﴿: وؿقُفف 

 .[44]إًٕٚم:  ﴾﮶            ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   

َٕف:  ﮸  ﴿وؿقُفف ُشٌحٚ ﮷    ﮶       ﮴   ﮵  ﮳   ﮲   ے  ۓ  ۓ  

   ﯁   ﯀   ﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺    .[22 -21]افزمر:  ﴾﮹  
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َٕف:  ـَ  ﴾ک  ک  ک﴿وؿقُفف ُشٌحٚ أِي: افٍُُٚر كُيَٚتِِقَن ادًَِؿ ادِٗم

ٚ، و َٕف ؾُِركيًّ  وافَتِٚل، كُيَٚتِق
ِٜ َٕف بٕٚؾالِم، بٖٕقاٍع ِمـ إَشِح ٚ، وكُيَٚتِِق َمًْقكيًّ

ٍٜ واحدٍة6  ِٜ فٌٚكي َٕف بهْقٍف صت ك ِمـ إٔقاِع إشِح ِٟ وافت ىٌَِٔٚت، وكُيَٚتِِق وافزام

َٖبِْٚئْٚ وَصٌٚبِْٚ  َِٝ بًُض إفًِٚب وافتىٌَِٔٚت ب ًَ فَرتد  َظـ ِدكيِْف، وإُيْر مٚذا ؾ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ    ں  ں  ڻ 

 .[243]افٌَرة:  ﴾ھ  ھ  ھ

ـَ افىٚظِٚت  ٕ ف بًَد هذا افنِٓر افُركيِؿ ِم ُر الًُٕٚن، أ وَؿْد ٓ كَيتهق 

دِة، وكَيَقَل: َهذا حُمٌٚل. ِك أِو افرِّ َع يف افٍُِر أِو افؼِّ ََ  وافهٚحلِٚت، أن كَي

ُر ثالَث ُصقٍر مِ  ـُ ، وأذ ـٌ ل َأؿقُل: هذا مُمُ ـ ُصقِر افٍُِر اف تل ُربام َتُقُن فُْْ 

:ْٚ ًِ  يف واؿ

، ؾ٘ذا شِخَر افًٌُد ادًُِؿ بٚوػاُُ  افهقرةُ  ـِ كي ُٜ بٚفدِّ خركي  ً َٕف أو  هلِل: اف ُشٌحٚ

 ِمـ لكيٚتِف، أو شِخَر بٚفٌْلِّ 
ٍ
ُر، ومَع طبَقء ٍُ ٕ ف كَيُ  ِمـ ُشْتِف وَذِظف، ؾ٘

ٍ
، أو بقء

َٕجُد ؾْٔٚ َمـ كَيًخرُ  ، وُربام كَيًخُر  ـؾِّ أشٍػ ؿد  ـِ كي ًٌَِض َتؼكيًِٚت افدِّ ، أو ب ـِ كي بٚفدِّ

ِٞ َشِٔد اُدرَشَِغ  ًٌَِض أحٚدكي  .طب

ِٜ  واهلُل  ُٜ -كَيَقُل يف ُشقرِة افتقب َظـ  -اف تل ِمـ َأشامِئٓٚ افٍِٚوح

َٖصحٚبِف، طيف ؽزوِة َتٌقَك، ؾًِخروا بٚفٌْلِّ  طٍٍَٕر ـٕٚقا مَع افٌْلِّ  ، وشِخروا ب

. ؾَْزَفٝ ؿٚفقا: مٚ ر
ِ
َِِّٚء ـَ ظَْد اف ًٕٚ، وأـذَب أفًًْٚ، وأجٌ َٛ ُبىق اِئْٚ أرؽ َأكْيْٚ مثَؾ ُؿر 

، كَيَقُل ؾٔٓٚ اهلُل 
ِ
ـَ افًامء ٌٜ م ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ﴿: لكي
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ژ  ڑ  ڑ   ک   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ڈژ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳڳ

 .[22 -21]افتقبٜ:  ﴾ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

ُٜ ثِٕٚ اف هقرةُ اف ؽ َظـ ؾًِِؾ أمٍر ِمـ أواِمِر ٔ ًُ ْؿ، ؿد َتًجُز ٍٕ ًَ ُٜ افؼِع، ٕ : ـراهٔ

ْه ؽَرك يف ذِع اهلِلا رِّ َُ ـْ ٓ َتَُرِه افؼَع، وٓ ُت
ُِ  .هلِل، َهذا واِرٌد، ف

ـِتٚبِف يف ُشقرِة حُمٍّد  ؿَٚل اهلُل  ۋ  ﴿: طيف َمقِوًِغ ِمـ 

ًٍٚرا  ﴾ۅ ـُ هؿ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  ائ  ائ   ﴿شام 

.[5 -4]حمّد:  ﴾ەئ  ەئ ٌٜ ٌٜ َحتّٔ َٕتٔج  ، هذِه 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ﴿يف َمقوٍع لخَر:  وؿَٚل 

 .[24]حمّد:  ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ

ُٜ ثٚفِ اف هقرةُ اف ْد جَٚء ظَْد  :ث ََ وهَل ُمْتؼٌة يف واؿِع ادًَُِِّغ مَع ـؾِّ أشٍػ، ؾ

ِٞ َأيب ُهركيرَة  شُمًَْده»المِٚم أحَد يف  ؿَٚل:  ط هلِل، أن  َرشقَل اِمـ َحدكي

دٍ » َّّ ِزَل َظَذ َُمَ ْٕ َر باَِم ُأ ٍَ ـَ ْد  ََ َُقُل، َؾ َؿُف باَِم َي اًؾٚ، َؾَهدَّ ِٚهًْٚ، َأْو َظرَّ ـَ ـْ َأَتك  «ملسو هيلع هللا ىلص َم
(1)

. 

                                                           

(، وافسمذي: 4521(، وأبق داود: ـتٚب افىٛ، بٚب يف افُٚهـ، رؿؿ )2/125أحد )أخرجف ( 4)

افىٓٚرة، (، وابـ مٚجف: ـتٚب 441ـتٚب افىٓٚرة، بٚب مٚ جٚء يف ـراهٜٔ إتٔٚن احلٚئض، رؿؿ )

 (.245بٚب افْٓل ظـ إتٔٚن احلٚئض، رؿؿ )
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ُؿٓؿ ؾٔام كَيَقفقَن، وكَيًتَُد اظتًَِٚدا  َٚن، أِو افًَحرَة وكُيهدِّ  ٓ ُُ ؾٚف ذي كَيِٖ اف

ُر بٚ ٍُ ََِؼ، كَيُ َٛ ادى  .هلِلجِٚزًمٚ أن  هذا افًِٚحَر كَيًُِؿ افٌٔ

َٛ إػ افًَحرةِ  ْؿ َمقجقدوَن  وأَن ٓ َيتُٚج الًُٕٚن أن كَيذه ُٓ يف َأمٚـِِْٓؿ، ؾ

َؿٓؿ بام  ٔ ِٚت، وكَيتهُؾ ِبؿ مَتك صَٚء6 ؾِْ٘ن صد  ظذ ؿَْقاِت افتقاُصِؾ، وظذ افٍوِٚئ

َر بام ُإِٔزَل ظذ حُمٍّد  ٍَ  .طكَيَقفقَن ـ

 ُٜ ُٜ افثِٕٚ  اآلؾ ِْٚت: َمًٚص اخلِقاِت، أي: أن كَييَٓر الًُٕٚن  ٔ ًَ ُؾ احل ـُ ٚ  كَيٖ مِم

حٚرِم اأمَٚم افِْٚس ب َّ يِٓر افت َلِّ افهٚفِح، ؾ٘ذا َخال ب ٓٚ، ؿَٚل َرشقُل ا هلِلَّ َُ َٓ  هلِلإَت

ُْٖتقَن َيْقَق » :ط لِل َي ـْ ُأمَّ َـّ َأْؿَقاًمٚ ِم َّ َِ َْظ َٜ بًِٔوٚ، افَُ َٚم  بَِحَسٍَْٚت َأْمَثِٚل ِجَبِٚل ُِتَ
ِٜ ََٔٚم

َِ

ٚ اهللُ  َٓ ُِ ًَ َْٔج  .«َهَبًٚء َمُْْثقًرا َؾ

ِٞ – ٚنُ َؿَٚل َثْقبَ  َٓ  ،هلِل: كَيٚ َرُشقَل ا-راوي احلدكي ْؿ َفَْٚ َأْن  ِٓ ِِّ ْؿ َفَْٚ، َج ُٓ ٍْ ِص

َِؿُ  ًْ َٕ  َٓ ـُ  ْح َٕ ْؿ، َو ُٓ قَن ِمْْ ُُ ُْٖخُذوَن »َؿَٚل:  .َٕ ْؿ، َوَي ُُ َدتِ ِْ ـْ ِج ْؿ، َوِم ُُ ُٕ ُْؿ إِْخَقا َأَمٚ إِِنَّ

ُْٖخُذونَ  اَم َت ـَ ِْٔؾ  َِّ ـَ اف ؿ يف ؿِٔٚم افِٔ «ِم ـُ ْقا »ِؾ أي: زاَحق َِ ْؿ َأْؿَقاٌق إَِ ا َخ ُٓ َوَفَُِّْ

َحِٚرِق ا َّ قَهٚ هلِلبِ ُُ َٓ َل ْٕ «ا
(1)

. 

ْهَر َيْقًمٚ ْقَت افدَّ َِ ذْؾ  إَِ ا َمٚ َخ َُ  َؾذاَل َت
 

  ُٛ ـْ ُؿذذْؾ َظذذَعَّ َرِؿٔذذ َِذذْقُت َوَفُِذذ  َخ
 

 ًٜ ذذذذُؾ َشذذذذَٚظ ٍُ ٌْ َـّ اهللَ َي َسذذذذَب  َوأَل َُتْ
 

ذذكَوأَل َأنَّ َمذذٚ   ٍَ ُٛ  َْي ٔذذ
ٌِ ْٔذذِف َي َِ َظ

(2) 
 

                                                           

 (.1211ابـ مٚجف: ـتٚب افزهد، بٚب ذـر افذٕقب، رؿؿ )أخرجف ( 4)

(، 44/111تِػ يف ؿٚئِٓام، ؾًٌْٓام افًٌض إػ أيب ٕقاس، إير: تٚركيخ دمنؼ ٓبـ ظًٚـر )اخ (2)

(، وًٌٕٓام صدر 41(، ومهٚ أكيوٚ يف دكيقان أيب افًتٚهٜٔ )ص: 224ودكيقان أيب ٕقاس )ص: 

 ( فِحًـ بـ ظّرو، وؿٚل: وتروى ٕيب حمّد افتّٔل.2/13افدكيـ افٌكي يف احلامشٜ افٌككيٜ )
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َٕف:  َِّقا بِف، ـام ؿَٚل اهلُل ُشٌحٚ ـَ افِْٚس أن كَيً ڤ  ڤ  ﴿هَق َيُٚف م

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ   چ  چ  

 .[424]افًْٚء:  ﴾ڇ  ڇ

ٍٜ ِْ  طُ ٍٜ ِر يَبذذذذرِ بِ  َت قْ َِذذذذ ا َخ إِ وَ   ّذذذذ
 

 ٔذذذذٚنِ ٌْ ٌٜ إػ افىي َٔذذذذداظِ  ُس ٍْ وافذذذذَّْ  
 

 ََٚلذ ْؾ ُؿذوَ  فِ َفذاإلِ  رِ َيذَٕ  ـْ ِمذ ِل ْح لَ ْٚش ؾَ 
 

راِح َيذذ قَ اَل افيَّذذ َؼ َِذذي َخ ذِ افَّذذ نَّ إِ  
(1) 

 

 ُٜ ُٜ افثٚفِ  اآلؾ ٌٛ َهذا افٌُر ث ِرك، ؿركي ٌَ ، ؾٚحَذْر أن َتُقَن طٚدًِٚ ف ـَ : ُطُِؿ أَخركي

 ٕٚٔ ََِؿ ظًٌدا يف افد  ُٕؽ6 ؾ٘ن  َمـ ط أو بًٌٔد6 وافداَك، أو أوُٓدك، أو زوُجؽ، أو جرا

َْف اهلُل   ُ ْٚتِف.كي م ًَ  ِمـ ح
ِٜ  قَم افَٔٚم

ُِِس؟ادُ َأَتْدُروَن َمٚ »فهحٚبتِف افُراِم:  ط هلِلوَؿْد ؿَٚل رشقُل ا َؿُٚفقا:  «ٍْ

َٓ َمَتٚعَ ادُ  َٓ ِدْرَهَؿ َفُف َو ـْ  ُِِس ؾَِْٔٚ َم ِْٖت َيْقَق ادُ إِنَّ »: ط َؿَٚل  .ٍْ لِل َي ـْ ُأمَّ َِِس ِم ٍْ

ٍَٔٚق، وَ اف  بَِهاَلٍة، َوِص
ِٜ ََٔٚم

ٚةٍ َِ ـَ ِْٖت َؿْد َصَلَؿ َهَذا، »أصُٓر إظامِل يف رَموَٚن  «َز َوَي

ـْ  َىك َهَذا ِم ًْ ُٔ َب َهَذا، َؾ َؽ َدَق َهَذا، َوََضَ ٍَ َؾ َمَٚل َهَذا، َوَش ـَ َوَؿَذَ  َهَذا، َوَأ

 َِ َٙ َمٚ َظ َْ ْٝ َحَسَُْٚتُف َؿبَْؾ َأْن ُي َٔ
ِ ـْ َحَسَْٚتِِف، َؾِْ٘ن َؾْ ـْ َحَسَْٚتِِف، َوَهَذا ِم ِْٔف ُأِخَذ ِم

ِْٔف، ُ ؿَّ ُضِرَح ِر افَّْٚرِ  ؿْ ُِتِ ِّٚٔاَ َش  َِ ْٝ َظ «َؾُىِرَح
(2)

. 

6 حًِْٚت افهِٔٚم وافهالِة وافزـِٚة، إذا بِف جُتُّع  ٍٜ ٍْٚت َظئّ ًَ ؾًٌَد أن جَٚء بح

ٓؿ َّ َِ ٕ ف لَذى افَْٚس، أو ط ُٛ أ ، ُثؿ كُيىرُح يف َجْٓ َؿ، وافًٌ ـَ ِّٔئُٚت أَخركي  ظِِٔف ش

                                                           

 (.42 - 25فَحىٚن )ص: ٕقٕٜٔ ا (4)

(، مـ حدكيٞ أيب هركيرة 2144مًِؿ: ـتٚب افز وافهِٜ، بٚب حتركيؿ افيِؿ، رؿؿ )أخرجف ( 2)

. 
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ٕ ف بِ ـ  أ َه صقرَة َهذا، كيدوُر يف ادجٚفِس، وكيُي ِ َؿ يف َهذا، وؿَذَف َهذا، وصق  ًِٕٚف، َتُ

ٕ ف هَق اخلُٚه اخلُناَن اُدٌَغ.  ُمْتٌك، وٓ كَيدِري أ

ْٚتِف، تَِِؽ  ًَ ـَ ح ٕ ام هَق كَيٍتُح هلُؿ خزائ ِ ُؿ يف ؾالٍن وُؾالٍن، إ ؾحْٔاَم كَيتُ

 افْئٍ
ِ
ِْٚت افٌٔوٚء ًَ ٌٜ احل ْ ًَ ف ح ًَ ، وكَيَقُل: ُخذوا ِمْٓٚ مٚ َتنُٚؤون، ؾِْ٘ن مل كَيٌَؼ م

ِٜ

ِّٔئِِٚتؿ، ُثؿ ُضِرَحٝ ظذ َطِٓره، ُثؿ ُضرَح يف َجْٓ ؿَ   .واحدٌة، ُأِخَذ ِمـ ش

 ًِ ْدٕٚ يف صِٓر رَموَٚن يف ج َٓ ُِْْحٚؾِْظ ظَذ َمٚ اجَت ـَ َؾ ٌِٓٚ،  ف م َِ ِْٚت، وض ًَ احل

  وحَته6ِِٚٓٔ ِمـ صٍٔٚم، وصالٍة،
ٍ
َتُقَن َخًٚرًة ، حت ك ٓ وؿٍٔٚم، وَزـٍٚة، وُدظٚء

 وَحَنًة.

  



 

 

()اجملموعة الجامهةقالت املهابر   192 

 

 فهرط املوضوعات

 الضفخة      املوضوع 

ِٜ افثَّٚمْٜ قظ ُّ ُٜ ادج  5 ..................................................... ُمَدم

ِٜ اُُوػ قظ ُّ ُٜ ادج  6 ..................................................... ُمَدم

 9 ........................................................ بٚت ادٌٍرةقجِ مُ  -1

 5 .................................. قجٌٚت ِبٚ ُتٌٍُر افذٕقُب وأثُٚم وافًٔئُٚت مُ 
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ُٜ افثٕٜٚٔ:  42 ............................................. قاِص ظذ احلؼِّ افت   افزيْ

 ُٜ ُٜ افثٚفث ـافزيْ  44 .................................................... رِ : ـثرُة افذِّ

 ُٜ ُٜ افرابً رلنِ افزيْ َُ  41 .................................................. : ؿراءُة اف

 ُٜ ُٜ  افزيْ ِِّ ا ٚمس ُِٓٚ ظذ بًضٍ : أن كُيً  41 .................................... َؿ أه

ٛي ر اهلِل؟ -5  37 ...................................................... دٚ ا احل

 ِٕ 
ِ
ِٜ  ًّٜ الخٚء  43 .................................................. هلِليف ا وادحٌ

ُة يف اهلل ٛ  وإُخق   43 ................................................. ؟ ِدِٚذا احل

أًل  ٕ ف أوثُؼ ُظرى الكيامنِ أوَّ ٕ : ................................................ 43 

ًٚٔ ِٜ : فٍِقز بيؾِّ ا ٕٚ  44 ......................................... فًرِش كيقَم افَٔٚم

ِٜ اهلل ٚفًثٚ حٌ َّ  45 .......................................................ِ: فٍِقِز ب

ٚ ًً  12 .................................................. وق َضًؿ الكيامنِ ذُ تَ : فِ َرابِ

ـِ ظَْد اهللخٚمًسٚ ِٜ  ِ: فٍِقِز بٖظيِؿ إمٚـ  12 ........................... كيقَم افَٔٚم

ِٜ ظَْد اهللشِٚدًشٚ ِقِّ ادُٕٚ ًُ  14 .......................................... ِ: فٍِقِز ب

ٛي ر اهللِ،  اِمٌر ووقابطُ  -6  43 ............................................. احل

 ٍٜ  14 .........................................  فِحٛ يف اهلل:مخُس َوقابَط َذظٔ

ُل  ٌ ؽ وُأخقَتؽ هللافوٚبُط اُوَّ ْؾ ح ًَ  14 ....................................ِ : اج

 افوٚبُط افثٚح
ِ
 11 ......................................... : احِرْص ظذ إٓتَٚء

 : ُٞ ٌِّؽافوٚبُط افثٚف ْط يف ُح ٌْٝ ؾتقش  ٌَ  12 .................................. إذا َأح

ٛ  افوٚبُط افرابُع:   13 ...................................... ٓ ُتُثِْر ظتَٚب َمـ حُت
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ٌْٝ أخَٚك يف اهللافوٚبُط ا ٚمُس:  ٌَ ٌ فصٚدؿً  ِإذا َأح ٕ ؽ حُت ه أ  14 ........... ٚ، ؾٖخِزْ

7-  ِٜ  49 ............................................................ أحُُٚق افِّْٔ

ُِّٔز افًٌٚداِت بًِوٓٚ َظـ بًضٍ  تل مُت ُٜ هَل اف   15 ................................ افِّْٔ

ِٜ وافنكيرةِ   12 ...................................................... إصالُح افْٔ

 ُٜ :  ال  ِٜ  14 ..........................................................  أحُٚق فِِّْٔ

ُل:  ِٛ ادرادَ اُوَّ ََٕقكْيٝ، وإن مل ُتِه  14 .............................. فَؽ ثقاُب مٚ 

درِ افثٚح:  ََ ُٜ وافًداُد ب ٍٜ  فَؽ الظٕٚ َؽ ِمـ ِٕٔ ًَ  12 ............................. مٚ م

 : ُٞ ِْٕق اخلَر حت ك يف ظٚداتِؽافثٚف  14 ........................................... ا

8-  ْٛ  55 ............................................................. أل َتٌَو

ُٜ ٍٕٚر تتقؿ ُد يف افَِقِب  ُٛ ُصًِ  11 ........................................... افٌو

ل افٌَك، وكُيٌىِّل افًََؾ  ِّ ُٛ كُيً  12 ........................................ افٌو

: ِٛ ِٜ افٌو  12 .....................................  مخُس َوصٚكيٚ فلمِٚن ِمـ ظٚؿٌ

ُٜ اُُوػ:  ْٛ مقاؿَع افافقصٔ
دِر ضٚؿتِؽ اجتِْ ََ ِٛ ب  12 ......................... ٌو

 : ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ْذ بٚهللافقصٔ جٔؿِ  َِتًق  ـَ افنٔىِٚن افر   13 ............................... م

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث ُقنِ افقصٔ  ً  13 ............................................. ظَِٔؽ بٚف

 ُٜ ُٜ افرابًِ ؿَ افقصٔ  ِ ، وٓ َتتُ َٝ ُُ  14 ...................................... : أن َتً

 : ُٜ ُٜ ا ِٚمس  14 .............................. اشَتحِيْ أجَر َمـ ـَيَؿ ؽَٔيفافقصٔ

ـَ اإليامنِ  -9  63 ....................................................... احَلُٔٚء ِم

 احلُٔٚء ُخُِؼ إَت
ِ
 22 ......................................................... َٔٚء

 
ِ
ِ ِؼ بُخِِؼ احلٔٚء  24 ................................................... :ثاِمر افتخ
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 ُٜ ؤِ ٍَ َِف : أن  اهلَل اُُوػ اف ٛ  أه ٛ  هذا اخلَُِؼ، وُي  24 ............ ي

 : ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ـَ الكيامنِ افٍؤِ  22 ............................................ احلُٔٚء ِم

 : ُٜ ُٜ افثٚفث ـٌ افٍؤِ  24 .................................................. احلُٔٚء ِدكي

 ٌٜ  21 .................................................................. احلُٔٚء ِزكيْ

13-  ِٜ ْ  66 .................................................. َمٓاًل يٚ َأظداَء افسي

ِٞ رشقِل اهلل أهؾِ َظَٔدُة  ٌٜ ظذ تًئِؿ أحٚدكي ِٜ ؿِٚئّ ِٜ واجلاَمظ ْ  ً  22 .......... ملسو هيلع هللا ىلص ِاف

ُف ٓ  ٓ  مِم  كَيتًر  ـِ إ كي  23 ................. ملسو هيلع هللا ىلص فٚ صح  ِمـ أحٚدكيثِ ادًُِِؿ تٍٚصَٔؾ افدِّ

ِٜ َٕمِر اهلل ٓ  بٚٓشتجٚب ًٜ إ ًِِؿ أن َئٚ حًٔٚة ضٌٔ ُّ ـُ فِ  23 ملسو هيلع هللا ىلصقفِف ، وأمِر َرشِٓ كُيُّ

 24 ................. ، ومٚ صح  ِمـ َحدكيثِفملسو هيلع هللا ىلص ِآجتِٓٚد يف َتٌِِٔغ َهدِي َرشقُل اهلل

َٞ رشقِل اهلل افرد   ٌَُؾ بفِ ملسو هيلع هللا ىلص ِظذ مـ كَيُرد  حدكي  24 ......................... ، وٓ كَيَ

ـيقن؟ -11  71 ......................................................... دٚ ا ُيز

ُل  َٕفافداؾُع اُوَّ ٓؿ ُشٌحٚ
َِ ًٓ ٕمِر خٚف قن امتِثٚ ـ   34 ........................... : كُيز

ِٜ افداؾُع افثٚح:  ُٕٚ َّ ٓؿ ب
ِّ ًِِ ـِ  ف كي  32 .................................. افزـِٚة يف افدِّ

 ُٞ  افزـٚةِ افداؾُع افثٚف
ِ
ٓؿ بخىقرِة آمتِِْٚع ظـ أداء ِّ ِ ًِ  34 ..................... : ف

َٛ افداؾُع افرابُع:  ل أؾِٚت وادهٚئ ّـِ ٓؿ بٖن  افزـَٚة َتَل اُدز
ِّ ِ ًِ  31 .............. ف

ٌٜ فًٚئِر أظامِل افزِّ افداؾُع ا ٚمُس:   31 ..................... ظِّٓؿ بٖن  افزـَٚة بقاب

 76 .........................................................دٚ ا َيلقبقَن؟ -12

ُل  ُٛ اُوَّ ٓؿ افسب َِ ًٓ َٕمِر خٚف   ............................ 32: امتِثٚ

ُٛ افثِٚح   واُدرَشِغَ افسب
ِ
ـَ إٌَٕٔٚء ًٔٚ واؿتِداًء بٚفهٚحِلَغ م  33 ................ : َتٖشِّ

 ُٞ ُٛ افثٚف ِٛ افسب َٖ، وافقؿقَع يف افذٕ ِٜ افٌَؼِ اخلى َِّقن أن  ِمـ ضًٌٔ ؿ كَيً  34 ... : أّن 
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ُٛ افرابُع:  ِٜ ؿٌَؾ أن افسب ٌُِٔٚدروا بٚفتقب  34 ........................... كُيٌَِؼ افٌُٚب ف

ُٛ ا ٚمُس  ه اهلُل افسب ٚ ؾٔام أظد  ًً َّ  35 ....................... فِتِٚئٌغَ  : ض

ًٍْقن؟ -13  81 ......................................................... دِٚ ا َي

َٜ  ـ خهٚئصِ مِ   44 ....................................... ِمـ صًٌٚنَ  افْهِػ  فِٔ

 َٜ  44 .................................... افًٍُق وافتًُٚمُح كُيداِوي افَِقَب ادُِقم

ًَ  دواؾعُ   42 ................................................................ قٍْ اف

ُل:  ِٜ اهللافداؾُع اُوَّ حٌ َّ ٍَٔقزوا ب  42 ........................................ َتًٚػ ِف

ٍِق اهللحافداؾُع افثٚ ًَ  44 ................................................ : فٍِقِز ب

ُٞ  افداؾعُ  ؿ كُيركيدوَن افًز  وافًٗددَ افثٚف  41 ................................... : أّن 

ِت ظدنٍ افداؾُع افرابعُ  ٚ يف جْٚ  ًً  41 ......................................... : ضّ

ِٛ افداؾُع ا ٚمُس:  ِٜ افَِ ِٜ افٍِْس وُضّْٖٕٔ ًٌٚ فراح  42 ......................... ضِ

 88 .......................................................... دِٚ ا َيلََّقن؟ -14

 44 ......................................... أظيُؿ َمَٚصِد افهِٔٚم حَتَُٔؼ افت ََقى

ـَ   ُِٜ اهللافتََقى وصٔ فَغ وأِخركي  44 ........................... فلو 

 52 ............................................  افدواؾُع إػ افلََقى ـثرٌة، ِمْٓٚ:

ًٜ ٕمِر اهللافداؾُع اُوُل    ................................ 52 ِ: اشتجٚب

ًٌٚ فتًِٔر إمقرِ افداؾُع افثٚح:   52 ............................................ ضِ

 ُٞ ِل افَزـِٚت افداؾُع افثٚف ًٌٚ فتْز  َِ  54 .......................................... : ض

ًٌٚافداؾُع افرابُع:   54 ........................................ فٌِهرِة وافًدادِ  ضِ

ِٜ اهللا ٚمُس  افداؾعُ  حٌ َّ ًٌٚ فٍِقِز ب  54 .......................................ِ : ضِ
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ِٜ اهللافداؾُع افسٚدُس  ًٌٚ فرح َِ  52 ..............................................ِ : ض

ـَ افْٚرِ افداؾُع افسٚبعُ  ًٌٚ فِْجِٚة م َِ  52 ......................................... : ض

ـُ  ِٜ افداؾُع افثٚم ًٌٚ فٍِقِز بٚجلْ َِ  52 ............................................. : ض

 93 ...................................................... دٚ ا َيهقمقَن؟ -15

؟  ف هذِه ادنٚق  ًَ ُؾ ٍٕ ِّّ ُؿ وُي
 54 ................................ دٚذا كيهقُم ادًِِ

أًل:  ًٜ ٕمِر اهللأوَّ َٕف ِكيهقُم اشتجٚب  54 ....................................... ُشٌحٚ

 :ًٚٔ ٚ يف اخلِر اف ذي يف افهٔٚمِ  ٕٚ ًً َّ  51 .................................. كيهقُم ض

 51 ...............................................كَيهقمقن دٌٍَِرِة افذٕقِب  ٚفًثٚ: 

ٚ ًً ِٜ راب ٚ يف اجلَْ ًً  51 .............................................. : كَيهقمقن ضّ

ـَ افْٚرِ خٚمًسٚ  51 ........................................... : كَيهقمقَن فِْجِٚة ِم

ِٜ افهٔٚمِ : شٚدًشٚ ٚ يف صٍٚظ ًً  52 .................................... كَيهقمقَن ضّ

 :ٚ ًً َٜ شٚب َؿ فف بهٍٔٚم دخَؾ اجلَْ
 52 ............................. فًِّٓؿ أن  َمـ ُختِ

 53 ............. فًِّٓؿ أن  افهٔٚم أظيُؿ ِظالجِٚت افَِقِب ِمـ َوشٚوِشٓٚ ٚمًْٚ: 

16-  ِٜ  98 .....................................افٍٚ ِزوَن بُدظِٚء واشلٌٍِِٚر ادال ُِ

ِ ُع دائاًم إػ افٍقزِ  ُٜ تتى  54 ......................................... افٍُْس افٌؼكي 

ِٜ أصٌؾ ِمـ ُأصقِل آظتَِ  54 ................................... ٚدِ الكيامن بٚداَلِئُ

ِٜ ُهؿ:  ادَالِئُ
ِ
 55 ................................................  افٍِٚئزوَن بُدظٚء

أًل:   55 ................................... افتِٚئٌقَن اُدت ًٌِقن فًٌِٔؾ ربِّ افًٚدَغَ أوَّ

ًٚٔ ِِّّق افِْٚس اخلرَ  ٕٚ  422 .................................................. : ُمً

ُر ادًٚجدِ  ٚفًثٚ  422 ........................................................ : ُظام 
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ٚ ًً اُد ادرَى رابِ  424 ....................................................... : ُظق 

َٜ افًَحرِ  خٚمًسٚ: ِقن أـِ ـُ ـَ كَيٖ  424 ........................................ اف ذكي

روا ؿٌَؾ َمٌٔتِٓؿاف  شٚدًشٚ:   ٓ ـَ إذا بٚتقا َتى  422 ................................ ذكي

 :ٚ ًً ِ قن ظذ افٌْلِّ شٚبِ  422 ............................................. ملسو هيلع هللا ىلصاُده

 134 .............................................. افٍٚ ِزوَن بيؾِّ افًرشِ  -17

 421 .......................................................... ْؼ كيقم احلَ  ُٜ ٔ  مٚهِ 

فُ   ِ ٓ  طِ ِِِّف، كَيْقَم َٓ طِؾ  إِ َٚػ يِف ِط ًَ ُؿ اهللُ َت ُٓ  ِ
ٌٜ كُييِ ًَ ٌْ  422 .......................... َش

 423 ............................................. َمـ َإٔيَر ُمًًنا، أو ووَع َظْف

 424 ............................................. افنٓداُء كَيٍقزوَن بيؾِّ افًرشِ 

ِٜ كَيُقُن يف طؾِّ َصَدؿتِف ُق كيقَم افَٔٚم  424 ................................. ادُتهدِّ

 425 ...........................................................ِ ادُتحٚب قن يف اهلل

18-  ِٜ  113 ......................................... افٍٚ ِزوَن بٚفْقِر يقَق افَٔٚم

ـِ اهلل ـَ افيِامِت إػ افْقرِ   ِِمـ ِمْ  442 ..... َظذ ِظٌِٚده َأْن َأخَرَجٓؿ ِم

ـَ افِْٚس  ُٜ أصٍْٚف م َْٕٔٚشًٌ  444 ........................... كَيٍقزوَن بٚفْقِر يف افد 

ُل: ٓ  اهللُ  افهُْػ اَُوَّ  442 ........................................... أهُؾ ٓ إفَف إ

ُْػ افثٚح:   444 .............................. أهُؾ افهالِة اُدحٚؾِيقن ظِٔٓٚافهِّ

: ُٞ َٟ حٔٚةٍ  افهُْػ افثٚف ِقا افَرلَن مْٓ ًَ ـَ ج رلِن اف ذكي َُ  444 ............... أهُؾ اف

 441 ........................................... : أهُؾ الخالصِ افهُْػ افرابعُ 

ِٜ  : َمـافهُْػ ا ٚمُس   441 ........................ ؿَرَأ ُشقرَة افُِٓػ كيقَم اجلًّ

 441 ............................................. : أهُؾ اجلٓٚدِ افهُْػ افسٚدُس 
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ْٔٓٚافسٚبعُ ُ  افهْػ َِ يقَن ظ
ِٜ ادحٚؾِ  441 ............................. : أهُؾ اجُلًّ

زوَن بَجِْٚت افًَّْٔؿِ  -19
 117 ............................................ افٍٚ ِ

ُٜ وظُد اهللِ   443 ............................... فًٌِٚده افهٚحِلغَ  اجلَْ

دٌة، ِمْٓٚ:   َ ّقظٌٚت ُملًدِّ
ِٜ  444 .................................. افٍٚ ِزوَن بَٚلْ

ُٜ اُُوػ  444 ............................... ملسو هيلع هللا ىلصوفَرشقفِف  ِ: افىِٚئًقَن هللادَجّقظ

 : ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ   .................. 444 ِافتِٚئٌقن، افًِٚئدوَن إػ اهللادجّقظ

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث  445 .................................... افهِٚدؿقن اُدخِِهقنادجّقظ

: ُٜ ُٜ افرابًِ  422 ................................ اُدحٚؾِيقَن ظذ صالِِتؿُ  ادجّقظ

: ُٜ ُٜ ا ِٚمس  422 ........................ روِجٓؿاحلٚؾِيقن َٕفًْتِٓؿ وؾُ  ادجّقظ

 ُٜ ُٜ افسِٚدش ٌقنادجّقظ ًِ  424 ................................ : افهٚبِروَن، اُدحت

: ُٜ ُٜ افسٚبًِ  اخلِِؼ  ادجّقظ
ِ
ُقن َظـ إكيذاء ًِ  424 ............................. اُدّ

ـَ َُلُؿ افنٔىُٚن أظامَلَ  -23  123 .......................................... ؿوزيَّ

ٕٚ ادالزم َفْٚ ظذ افدوامِ   424 .............................. افنٔىُٚن افرجُٔؿ ظدو 

 الًٕٚنِ 
ِ
ِٛ افنٔىِٚن يف إؽقاء  424 ................ َتزكيَغ افٌٚضؾِ  ِمـ أخَىِر أشٚفٔ

 421 ......................................................  صقُر تزيغ افبٚضؾ:

 421 ............................................... َتزكيُغ افٍُرِ  افهقرُة اُُوػ:

 ُٜ  421 ............................................... : َتزكيُغ افَتؾِ افهقرُة افثٕٚٔ

 ُٜ  421 ................ : َتزكيُغ افرأِي ظذ افَقحِل، وافًََؾ ظذ افَْؾِ افهقرُة افثٚفث

 ُٜ ٓٚافهقرُة افرابًِ ٍِ ُٛ بٚحلَٚئِؼ وَتقصٔ  422 ............................. : افتالظ

ـُ  -21 جِٔؿ؟ ـَٔػ ُُتهِّ ـَ افنٔىِٚن افرَّ  129 ........................... ٍَٕسؽ ِم
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َد بِف افنٔىُٚن افرجٔؿُ   425 ......................... لكيتِٚن َظئَّتِٚن يف َبِٔٚن مٚ َتقظ 

ـ ِمـ ٕزؽِٚت افنٔىٚنِ ُه وز واحلُ رُ احلُ   442 ........................ قن افتل حَتهِّ

ُل:  ـُ اُوَّ ِِؽاحله  442 ............................... إخالُصؽ يف ؿقفِؽ وظّ

ـُ افثٚح:  ٍٜ احله  444 ............................. احِرْص ظذ أن َتُقَن يف جٚظ

ـُ  : احله ُٞ  444 ................................. ِمْف ِظَِٔؽ بٚٓشتًٚذِة بٚهللافثٚف

تل أَمَرٕٚ اهلُل   442 ... ؾٔٓٚ بٚٓشتًٚذِة بِف ِمـ افنٔىِٚن افرجٔؿِ  ادقاوع اف 

ُل   442 .......................................... : ظَْد ؿراءِة افَرلنِ ادقوُع اُوَّ

ِْٝ ادًجدَ ادقوُع افثٚح  442 ........................................... : إذا دَخ

 ُٞ  442 ................................................ : يف افهالةِ ادقوُع افثٚف

ِٛ ظَْد ا: ادقوُع افرابعُ   444 .............................................. فٌو

ـُ افرابعُ   444 ........................................  (ِ: أن َتَقَل: )بًِِؿ اهللاحله

  ...................................... 441أظيُؿ احلروِز أن َتذـَر اهللَ 

ـِر:  ٓ  اهللُ أظيُؿ افذِّ  441 ................................................ َٓ إَِفَف إِ

ؾٔفِ  -22  136 ..................................................... َوقابُط افسَّ

ٌٛ َيتُٚجف ـؾ  افْٚسِ  افسؾٔف ـِ افٍِْس َمىِ  442 ............................... َظ

ؾِٔف: ُٜ وقابَط فِسويِح وافسَّ  444 ..........................................  أربً

ُل:  ِٛ إَجرَ افوٚبُط اُوَّ ًِ  444 ............................................ احت

ًٜ افوٚبُط افثٚح:  ِْف ؽٚكي ًَ ، ؾال جَت ٌٜ  445 .............................. افسؾُٔف وشِٔ

 : ُٞ ـَ ادخَٚفٍِٚت افوٚبُط افثٚف  445 ........................ أن كَيُقَن افسؾُٔف خٚفًٔٚ م

ـَ افوٚبُط افرابعُ  ٓ  كيُقَن ؾِٔف إكيذاٌء فمَخركي  414 ............................... : أ
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ُٟ افَّْبقيي ر ِظالِج اُخىِٚء ا -23 ِٜ ادْٓ ٍَِّئ  143 ............................. ف

ـ  اهلُل  ِّٔف حُمٍّد  امت ٌَٕ  
ِٜ ًٌَث  ب

ِٜ  414 ...................... ملسو هيلع هللا ىلصظذ هذِه إُم

 414 ........................................................... قرة افًِٚنىُ ُخ 

ِٜ  ملسو هيلع هللا ىلصٕامذج يف َمِْٓجف   افٍِئ
ِ
 411 .......................... يف تهحٔح إخىٚء

ُل:  ُٖ اُوَّ ُٖ افتٍُِر وافت  ا ى ًِِّغخى ُّ  411 ............................ ًٍِٔؼ فِ

ُٖ افثٚح:  ِٜ أِو افْٚرِ ا ى ـَ بٚجلْ  411 ................................ احلُُُؿ فمَخركي

: ا  ُٞ ُٖ افثٚف  َى
ِ
ظٚء  413 ............................................. كيُقُن يف افد 

 413 .....................................  ي ر افدظٚء:ًدِّ ر افلَّ قُ ـ ُص مِ  قرتٚنِ ُص 

 افهقرُة اُُوػ
ِ
 414 ............................... : افتٍهُٔؾ وافتنَُٔؼ يف افدظٚء

 414 ...................... : افدظُٚء ظذ افٍِْس، أِو افقفِد، أِو ادٚلِ افهقرة افثٕٜٚٔ

ِٜ ادزورةِ  -24  153 .......................................... افىريُؼ إػ احَلج

ـٌ ِمـ أرـِٚن الشال ٟ  رـ  412 ............................................. مِ احل

َّٟ بٖربِع َوصٚيٚ:  412 .......................................  ُأوِِص َمـ َٕقى احل

ُٜ اُُوػ:  ؽ هللافقصٔ ْؾ حج  ًَ  412 .......................................... ِاج

 : ُٜ ُٜ افثٕٚٔ ـِ افتٖدِّ بَرشقِل اهللافقصٔ  412 ....................... ملسو هيلع هللا ىلص ِظَِٔؽ بُحً

 : ُٜ ُٜ افثٚفث ـَ اديٚملِ ؿٌَؾ أن َترَج افقصٔ ِ ْؾ م  414 ............................... حَت

 : ُٜ ُٜ افرابًِ ُٜ حافقصٔ ٍََٕ ًٜ احِرْص ظذ أن َتُقَن  ٌِّٔ ؽ ض  411 ................... جِّ

25-  َٜ  155 ................................................ َخهٚ ُص يقِق ظَرؾ

 411 ......................................... ﴾ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿

ـَ إصِٓر احُلرمِ  6 كيقٌم ِم َٜ  412 .......................................... كيقُم ظَرؾ
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 ِّٟ ِر احل ُٓ  412 ....................................................... كيقٌم ِمـ أص

ـَ إكيِٚم ادًِقمِٚت   412 .................................................. كيقٌم ِم

 412 .................................................... بِف أؿًَؿ اهلُل 

 ِٜ ِٜ ِمـ أكيِٚم افًِؼ افٍِٚوِ  413 ................................ أحُد إكيِٚم افٍِٚوِ

ِٜ  كيقُم إـاملِ  ّ ، وإمتِٚم افًِّْ ـِ كي  413 ............................................ افدِّ

 413 ................................................................ كيقُم ادٔثِٚق 

ـَ افْٚرِ  تِؼ م
ًِ  414 ........................................................ كيقُم اف

ِِّف  ـ
ِ
 414 ........................................................... كيقُم افدظٚء

 414 .................................................................. كيقُم ظٔدٍ 

َٜ  صٔٚمُ   415 ........................................................... كيقِم ظَرؾ

ِع، ؾوٚ ُِؾ وأحُٚقٌ  -26  163 ..................................... صالُة افلىقي

 422 ................................................  الِة افلىقِع:وٚ ؾ َص ؾَ  ـمِ 

أًل  ِركيوٜأوَّ ٍَ ٚ جَتُزُ ََٕص اف  422 ............................................. : أّن 

 ًٔ ِّٔئُٚت ٚ ٕٚ  424 ................................. : بٚ ُترؾُع افدرجُٚت، ومُتَحك افً

ِٜ  ٚفًثٚ ٌٛ رئٌٔس يف دخقِل اجَلْ ٌَ ُع ش  424 .................................. : افتىق 

:ٚ ًً ُٛ فَؽ اخلراِت  راب ِع جَتِ  422 ................................... صالُة افتىق 

ِٜ اهلل خٚمًسٚ: حٌ َّ   ............................ 424 ِأن  افًٌَد كُيرزُق ب

ِع:مِ   424 .................................................  ـ أحُٚق صالُة افلىقي

أًل   ُّيٚ افأوَّ ِر ُظذرٍ : َيقُز أن كُيٗدِّ ٌَ ذٍر وب ًُ ٚ ب ًً
 424 ........................ ًٌُد جٚفِ

ًٚٔ ٕٚ  ٌٛ َٝ راـ  424 ............................................ : جقاُز أداِئٓٚ وإٔ
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ًٜ يف بًِض إحٔٚنِ  ٚفًثٚ  424 ................................. : جقاُز أداِئٓٚ جٚظ

ٚ ًً ، ؾال ُتهذ  راب ُٜ ِٝ افٍركيو َّ  421 ...................................... : إذا ُأؿٔ

 165 ............................................. افبِنٚرُة، آداٌب وأحُٚقٌ  -27

 ٌٜ ٌٜ َأخالؿٔ  421 ............................................... افت ٌنُر بٚخلِر ؿّٔ

َ اهلل  422 ................................ افًٌد ادٗمـ بٌنٚئَر ِظدةٍ   بؼ 

ُٜ كيٖتقن بٌنٚئِر اخلرِ  ْٔف افًالُم وادالئُ َِ  422 ........................... ِجزكيُؾ ظ

هؿ ملسو هيلع هللا ىلصافٌْل   ُ  423 ...................................... كَيِّق مَع افِْٚس وكُيٌؼِّ

ِٜ ٚئر افه  َن ثِٜ بَ مْ ـ أَ مِ   424 ..........................................  :ْر بٚخلَ  حٚب

ُل  َٜ ادثُٚل اُوَّ   ...................................... 424: بؼى ُمًٚوكي

ـِ ُظَّر : ادثُٚل افثٚح   ..................................... 424بؼى اب

ُٞ  ادثُٚل  ُٜ افثٚف َٝ رشقِل اهلل : ُأم  ادِٗمَْغ ظِٚئن َٜ بْ ُ ؾٚضّ  425 .... ملسو هيلع هللا ىلص ُِتٌؼِّ

 425 ............. مًًقٍد ريض اهلل ظْٓؿ: بؼى َأيب َبٍُر وظُّر ٓبـ ادثُٚل افرابعُ 

 425 .............................................  فِبِنٚرِة أحٌُٚق وآداٌب، ِمْٓٚ:

ُل  ِٛ إجرَ اُدُب اُوَّ ًِ ت أحًدا بخٍر ؾٚحت ْ  425 ...................... : إذا بؼ 

ْ بٚفُذِب اَُدُب افثٚح ـْ صِٚدًؿٚ وٓ ُتٌؼِّ ـُ  : ................................ 432 

ٌُنٚرةَ اُدُب افثٚفٞ َٖظىِف اف  ؾ
ٍ
ك أحٌد بقء َ  432 ........................  ُ: إذا بؼ 

 432 ........................ِ : إذا جَٚءْتؽ افٌِنٚرُة ؾٚشُجْد صٚـًرا هللاُدُب افرابعُ 

ِِّؿَ  -28  172 ........................................................ َأخل ادً

ًِف ُِِّؿ مٚهٌد يف ُمتّ  432 .................................................... ادً

ْْلٓٚ  َّّ ِِِّؿ، ؿد َو ٌٜ إػ ادً  434 ................................  أربَع ٕهٚ َح:رشٚف
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 ُٜ ـْ ُمًِِهٚاُُوػ افْهٔح ـُ  : ............................................... 434 

ُٜ ُ  افْهٔحٜ ًٌّٚ فىالبِؽ، َرحٔاًم بِؿافثٕٚٔ ـْ حم ـُ  : .............................. 431 

 : ُٜ ُٜ افثٚفِث ًٚافَّْهٔح ـْ ُمٌدًظٚ ُمتًَْٚ ُمتٍِّْْ  431 .................................... ـُ

 ُٜ ُٜ افرابًِ ـْ ؿدوةً افْهٔح ـُ  : ................................................ 432 

َْٖصحٚب -29  178 .................................................. اهللَ اهللَ! ب

قه ملسو هيلع هللا ىلصٍد َأصحُٚب افٌْلِّ حُمّ  434 ..................................... ُهؿ حقاركي 

 434 ................................................. ِٓؿْو ٜ وؾَ حٚبَ افه   ُٜ َُٕٚ مَ  

ِٛ افُرامِ افت   ـَ ادًِٚس بٚفهح  435 ..................................... حذكيُر ِم

ِٜ افُِراِق: ُٜ حَقٍق فِهحٚب س ََ ............................................ 444 

ُل:  444 ............................................. أن َتًرَف َؿدَرهؿ احلؼي اُوَّ

ٌ ٓؿاحلؼي افثٚح  442 ......................................................: أن حُت

 ُٞ ك بِؿاحلؼي افثٚف  442 ............................................... : أن َتتٖش 

ْٔٓؿ: افد  احلؼي افرابعُ  َِ ُؿ ظ  444 .................................. ظُٚء هلؿ، وافسح 

ٌ ٓؿ، وكُيٌٌَض َمـ كُيٌٌُوٓؿاحلؼي ا ٚمُس  ٛ  َمـ أح  444 .................. : أن ُي

ْط ر حَسْٚتَِؽ  -33  185 ............................................... أل ُتٍرِّ

ِْٚت  ًَ  احل
ِٜ  ٍ ِٜ َتُقُن بُرجحِٚن ـِ  441 ........................... افْجُٚة كيقَم افَٔٚم

 ًِ ًَ زة ٓ َتُُّؾ بجَ اف  441 .............................. ِْٚت، بِؾ بِحٍيِِّٓٚع احل

ٌَْتٓٚ:أؾُٚت اف تل إ ِْٚت َأذَه ًَ ْٝ ظذ احل  442 ...............................  ذا أَت

ُٜ اُُوػ ـِ اآلؾ كي ـِ افدِّ دُة ظ ُك وافرِّ  442 .............................. : افٍُُر وافؼِّ

ْٚ: ثالُث  ًِ  443 ....................  ُصقٍر ِمـ ُصقِر افٍُِر اف تل ُربام َتُقُن يف واؿ
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ـِ افهقرُة اُُوػ كي ُٜ بٚفدِّ خركي  ً  443 .......................................... : اف

 ُٜ ُٜ افؼعِ افهقرُة افثِٕٚٔ  444 ............................................. : ـراهٔ

:افهقرُة اف ُٜ ٚن وافًَحرة وتهدكيَٓؿ ثٚفِث  ٓ ُُ  444 ........................ إتٔٚن اف

 : ُٜ ُٜ افثِٕٚٔ  445 ............................................. َمًٚص اخلِقاِت اآلؾ

 ُٜ ُٜ افثٚفِث ـَ اآلؾ  452 ................................................ : ُطُِؿ أَخركي

 192 ..................................................... ؾِٓرُس ادَقُوقظِٚت 

   




