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مؼدمي ايمشقخ حيل زمـ فمقم احلجقري 

احلٛمد هلل يمام يٜمبٖمل جلالل وضمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف, وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إمم اهلل, وأؿمٝمد أن 

 دًا قمبده ورؾمقًمف, صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف وإظمقاٟمف, أُم٤م سمٕمد:حمٛم

اجلقاهر اًمٙمؼمى ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين وذوط وصٗم٤مت " اعمسامةوم٘مد شمّمٗمَّح٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

از سمـ قمكم اًمسٚمٞمامين اًمقص٤ميب طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم, ًمألخ اًمٗم٤مضؾ ومقَّ  "وومْم٤مئؾ وُم٤م حتتقيف اًمت٘مقى

از ُمـ أدًم٦م اًمقطمٞملم, ذم سم٤مب اًمت٘مقى ُم٤م ومرأيتٝم٤م رؾم٤مًم٦م ُمٗمٞمدة ذم سم٤مهب٤م, مج ع ومٞمٝم٤م أظمقٟم٤م ومقَّ

 َيٜمنمُح ًمف اًمّمدر وشم٘مر  سمف اًمٕملم, ومجزاه اهلل ظمػًما, وٟمٗمع سمف وسمرؾم٤مًمتف اعمسٚمٛملم.

 يمتبف: 

 حيٞمك سمـ قمكم احلجقري 

 هـ(.;364/صٗمر/35ذم )
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 مؼدمي ايمطٌعي ايمثوكقي

 ؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد, وقمغم آًمف وصح٤مسمف أمجٕملم,ٕم٤معملم, وصغم اهلل وؾمٚمَّ احلٛمد هلل رب اًم

 وسمٕمد:

وم٢مين أمحُد اهلل محًدا يمثػًما ـمٞمب٤ًم ُمب٤مريًم٤م ومٞمف, قمغم ٟمٕمٛمف اًمتل ٓ شمٕمد وٓ حتَم, واًمتل ُمـ 

َـّ سمف  ٞمف قمغم أيدي ٕمٚمؿ اًمنمقمل, وشمٚم٘مِّ ًمٚم ـمٚم٥ٍم ُمـ قمكمَّ أضمٚمِّٝم٤م سمٕمد ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم واًمسٜم٦م, ُم٤م ُم

 . ـوٓ ٟمزيمل قمغم اهلل أطمدا  ,ٟمحسبٝمؿ واهلل طمسٞمبٝمؿ ,ٜمّمح٤مء ـ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦مأهٚمف اًم

ـ  سمف قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ ظمدُم٦ٍم هلذا اًمديـ, ُمـ  وإنَّ ُمـ ٟمٕمؿ اهلل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ـ أيًْم٤م ـ ُم٤م َيُٛم

ظمٓم٤مسم٦ٍم ووقمٍظ وٟمّمٍح ويمت٤مسم٦ٍم وشمبٞملم, واًمتل ُمـ أضمٚمِّٝم٤م اًمٙمت٤مسم٦م واًمت٠مًمٞمػ, وم٢مهن٤م صدىم٦م ضم٤مري٦م, 

 احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت. ذم 

ـِ اصْمٜمَْل قَمنَمَ قم٤مُم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمسامة )اجلقاهر اًمٙمؼمى  وىمد يمٜم٧ُم يمتب٧ُم ىمبؾ ُمدة شمزيد قم

( اًمتل يَّسَّ اهلل ـمبٕمٝم٤م وآٟمتٗم٤مع ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين وذوط وصٗم٤مت وومْم٤مئؾ وُم٤م حتتقيف اًمت٘مقى

ُمع زي٤مداٍت وشمّمحٞمٍح  هب٤م, طمتك ٟمٗمذت ـمبٕمتٝم٤م إومم, وه٤م هل أن ص٤محل٦م ًمٚمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ

ُمع وشمدىمٞمٍؼ, وإقم٤مدة شمٜمسٞمؼ ـ, رضم٤مء اًمٜمٗمع وإضمر ُمـ اهلل سمسببٝم٤م, واإلظمالص ذم يمت٤مسمتٝم٤م 

 ., ومٚمف احلٛمد ذم أظمرة وإوممقابٚمّمَّ ًمآقمؽماف سمْمٕمػ اًمبنم, واهلل اعمقومؼ 

 يمتبف: أسمق حمٛمد

از سمـ قمكم سمـ قمب٤مس   اًمسٚمٞمامين اًمقص٤ميبسمـ ٟم٤مس ومقَّ

 هـ(.:365/ـ ؿمٝمر صٗمر ُم/44)صم٤مء اًمثالقمٍم 

 واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م.طمرؾمٝم٤م اهلل  دار احلدي٨م سمٛمٕمؼماًمٞمٛمـ ـ 

 (999838695ت )

Fawazali7776@gmail.com 
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 مؼدمي ايمطٌعي إولم 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم, محًدا ٓ يٕمد  وٓ حيَم, وأؿمٙمره قمغم ٟمٕمٛمف وآٓئف اجلزيٚم٦م, 

ٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف, ُمـ ضمٕمٚمف اهلل وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إمم اهلل وطمده ٓذيؽ ًمف, وأؿم

إُم٤مُم٤مً ًمٚمٛمت٘ملم, وصٗمقة اخلٚمؼ أمجٕملم, صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحبف, وُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤مٍن 

 إمم يقم اًمديـ. وسمٕمد: 

َـّ إَِّٓ  ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: ـَ آَمـُقْا اسمَُّؼقْا اهللَ ضَمؼَّ سُمَؼوسمِِف َوَٓ ََتُقسُم َو ايمَِّذي ُّيه
 َوَأكتُؿ ﴿َيو أَ

ؾُِؿقَن﴾ ًْ  .[304]آل قمٛمران:  مه

ًْ يمَِغٍد َواسمَُّؼقا اهللَ إِنَّ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َم و وَمدَّ ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َويمْتَـظُْر َكْػٌس مَّ َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

 .[:3]احلنم: اهللَ طَمٌغٌِم زماَِم سَمْعَؿُؾقَن﴾

و ايمـَّوُس اسمَّ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َ ُّيه
ـ كَّْػٍس َواضِمَدٍة َوطَمَؾَؼ ِمـَْفو ﴿َيو أَ ُؼقْا َرزمَُّؽُؿ ايمَِّذي طَمَؾَؼُؽؿ مِّ

وءيمُقَن زمِِف َوإَْرضَموَم إِنَّ اهللَ ىمَ  ًَ وء َواسمَُّؼقاْ اهللَ ايمَِّذي سَم ًَ
ٌَّ ِمـُْفاَم ِرصَموًٓ ىَمثغِماً َوكِ وَن َزْوصَمَفو َوزَم

 .[3]اًمٜمس٤مء: فَمَؾقُْؽْؿ َرومِقٌوً﴾

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللََّ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً ُيْصؾِْح يمَُؽْؿ : وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم و ايمَِّذي َ ﴿َيو َأُّيه

 .[93ـ 90]إطمزاب:  َأفْماَميمَُؽْؿ َوَيْغِػْر يمَُؽْؿ ُذُكقزَمُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع اهللَ َوَرؽُمقيمَُف هَمَؼْد هَموَز هَمْقزًا فَمظِقاًم﴾

هي٤م> عم٤م اطمتقت قمٚمٞمف ُمـ ومٗمل هذه إدًم٦م وهمػمه٤م أُمٌر ُمـ اهلل شم ٕم٤ممم سم٤مًمت٘مقى وُم٤م ي٘مقِّ

 اًمٗمقائد اعمٜمتخب٦م, واًمّمٗم٤مت اجلٚمٞمٚم٦م, واًمٕمب٤مدات اًمٕمٔمٞمٛم٦م.

ـَ أُوسُمقاْ وم٘مد وصَّ اهلل هب٤م إوًملم وأظمريـ, وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  قْـَو ايمَِّذي ﴿َويمََؼْد َوصَّ

تَوَب ِمـ وَمٌْؾُِؽْؿ َوإِيَّوىُمْؿ أَِن اسمَُّؼقاْ اهللَ 
اَمَواِت َوَمو دِم إَْرِض  ايمْؽِ ًَّ َوإِن سَمْؽُػُرواْ هَمنِنَّ هللِِ َمو دِم ايم

 .[353]اًمٜمس٤مء: َوىَموَن اهللُ نَمـِقّوً ََحِقدًا﴾

ـَ اظمُْتَِّؼكَم﴾وسمٜمك اهلل قمٚمٞمٝم٤م ىمبقل اًمٕمٛمؾ ورده, وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:   .[49]اعم٤مئدة: ﴿إِكَّاَم َيتََؼٌَُّؾ اهللُ ِم
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 .[35]احلجرات: َأسْمَؼوىُمْؿ﴾ ﴿إِنَّ أَىْمَرَمُؽْؿ فِمـَد اهللِ ديـ, وم٘م٤مل: وسمٜمك اهلل قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمْمؾ ذم اًم

﴿َوَمـ وضمٕمؾ اهلل عمـ اشم٘م٤مه, اًمرزق ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتس٥م, واعمخرج ُمـ يمؾ ضٞمؼ, وم٘م٤مل: 

 .[4]اًمٓمالق: َيتَِّؼ اهللَ ََيَْعؾ يمَُّف خَمَْرصموً﴾

نَّ َأْهَؾ ايمُْؼَرى آَمـُقْا َواسمََّؼقاْ ﴿َويمَْق أَ  ٚمٕمب٤مد واًمبالد, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ًم وذم حت٘مٞم٘مٝم٤م صالٌح 

ٌُقَن﴾ ًِ زُمقْا هَملطََمْذَكوُهؿ زماَِم ىَموُكقْا َيْؽ اَمِء َوإَْرِض َويمَؽِـ ىَمذَّ ًَّ ـَ ايم  يمََػتَْحـَو فَمَؾقِْفؿ زَمَرىَموٍت مِّ

 .[8;]إقمراف:

 .[63]اًمب٘مرة : ﴾هَموسمَُّؼقنِ  َوإِيَّويَ ﴿وظمص اهلل هب٤م ٟمٗمسف, وم٘م٤مل: 

َؿَفو هُمُجقَرَهو َوسَمْؼَقاَهو وَمْد ٤م اًمٕمب٤مد هداي٦م دًٓم٦م وإرؿم٤مد, ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهدى اهلل إًمٞمٝم ﴿هَملَْْلَ

وَهو ـْ َدؽمَّ وَهو َووَمْد طَموَب َم ـْ َزىمَّ  .[30ـ  :]اًمِمٛمس: ﴾َأهْمَؾَح َم

ِـّ واإلٟمس, ُمع خمٚمقىم٤مت اهلل أمجٕملم, وذم يمؾ ىم٧ٍم وطملم,  صمؿ إنَّ اًمت٘مقى ُمٓمٚمقسم٦م ُمـ اجل

ٜم٧م ذًمؽ ذم ومّمقل اًمٙمت٤مب, ومٝمل اًمٜمقر اعمستْم٤مء سمف, واًمٙمٜمز اعمٗم٘مقد, ؾمٗمًرا, وطمرًضا, يمام سمٞمَّ 

واًمدر اعمٜمِمقد, اًمذي رسمح سمف اًمت ج٤مر, ُمـ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم واًمّم٤محللم, صٚمقات اهلل وؾمالُمف 

 قمٚمٞمٝمؿ, وريض قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

وىمبؾ شم٠مًمٞمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اؾمتنمت سمٕمض ُمِم٤مئخل اإلضمالء, وم٠مؿم٤مروا قمكّم سم٠من أمجع يمؾ 

 اًمب٤مب, ومبذًم٧م ـم٤مىمتل, ذم اًمبح٨م قمـ إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م وأصم٤مر, سم٘مدر ُم٤م ذم

 اعمستٓم٤مع, ومٙم٤من اًمذي رأي٧م, واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب.

 عًُٞ يف ٖرٙ ايسضاي١:

, ُم٤م ـ أودقم٧ُم ومٞمٝم٤م ُمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب اًمٍمحي٦م, واًمّمحٞمح٦م ُمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 3

ا اعمقضقع ًمتزيد قمغم أيمثر ُمـ أرسمٕمامئ٦م دًمٞمؾ, رأي٧ُم أٟمف يقصؾ إمم اعم٘مّمقد قمٚماًم سم٠منَّ أدًم٦م هذ

 ُمـ آي٦م وطمدي٨م, همػم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ آصم٤مٍر, وأؿمٕم٤مر, واهلل أقمٚمؿ. 

 ـ ىمد أذيمُر احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ٓ اؾمتِمٝم٤مًدا سمف, وًمٙمـ ًمِمٝمرشمف وم٠مسمٞمٜمف.4
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َُمتَْل إًمب٤مين واًمقادقمل ـ رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم ـ, ومام 5  ـ اقمتٛمدُت هم٤مًمب٤ًم قمغم شمّمحٞمح٤مت اًمٕمالَّ

اشمٗم٘م٤م قمغم شمّمحٞمحف ايمتٗمٞم٧ُم سمف, وُم٤م صححف أطمدمه٤م> ٟمٔمرُت ذم يمالم ُمـ شمٞمَّسَّ ُمـ قمٚمامئٜم٤م 

قاب.  اعمت٘مدُملم, صمؿ أذيمُر ُم٤م أراه ُمقاومؼ ًمٚمّمَّ

َّٓ ُم٤م ؾمُٝمؾ شمٜم٤موًمف.اـ ىمد أذيمُر آصم٤مًرا وٓ أطمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م> ًمٕمدم  6   ؿمؽماـمل اًمّمح٦م ومٞمٝم٤م, إ

ًمف, ُمع اعمح٤موًم٦م أن ٓ ُأدظمؾ ومٞمف ُم٤م مل يٙمـ ـ ىمد أٟم٘مؾ يمالًُم٤م ًمٕم٤مملٍ سم٤معمٕمٜمك> شمٚمخٞمًّم٤م ًمٓمق 7

 ُمٜمف, أو أن أظمؾ ذم اظمتّم٤مره ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ.

ـ ذيمرُت ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م حتتقيف اًمت٘مقى ُمـ شمٕم٤مريػ, وُمٕم٤مين, وذوط, وصٗم٤مت, 8

 واىمؽمان, وأمهٞم٦م, وومْم٤مئؾ, وضمزاء, وهمػمه٤م مم٤م جيده اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ. 

ُم٤م ُأطمٞمٚمف قمٚمٞمف, وم٢مين ايمتٗمٞم٧م سمف هم٤مًمب٤ًم قمـ اإلقم٤مدة واًمتٙمرار, ـ أٟمّمُح اًم٘م٤مرئ سم٠من يٜمٔمر  9 

َّٓ وأومرده سمٗم٤مئدة مل شَمسبَؼ ىمبؾ, ومٞمٙمقن ؿمبٞمًٝم٤م سم٤مجلديد, وُم٤م يم٤من  وىمد طم٤موًم٧ُم أن ٓ أيمرر دًمٞماًل إ

 ُمٙمرًرا ًمٗم٤مئدة, ومٝمق يمام ىمٞمؾ: ُم٤م شمٙمرر شم٘مرر. 

 .:  ىم٤مًمقا اعمٙمرر ومٞمف ىمٚم٧م اعمٙمرر أطمغم"صحٞمح اًمبخ٤مري"ويمام ىمٞمؾ قمـ 

ـ طم٤موًم٧ُم سمسط إسمقاب واًمٗمّمقل ُمع شمقضٞمح٤مت يسػمة, سمحٞم٨م ًمق أراد اخلٓمٞم٥م أو  :

 اعمح٤مض سمٖمٞمتف ُمٜمٝم٤م> وضمد ذًمؽ سمسٝمقًم٦م ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ.  

 ن١ًُ غهس:

ونِ  صَمَزاءُ  َهْؾ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ ضْم َّٓ  اْْلِ ونُ  إِ ًَ ضْم   .[80 :اًمرمحـ] ﴾اْْلِ

 :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٞمح ـ قمـ أيب هريرة ه ـ سمسٜمٍد صحوروى أسمق داود, وهمػمُ 

  .شمـ ٓ يشؽر ايمـوس اهللَ ٓ يشؽرُ »

قمغم شمٕم٤ممم ـ سمٕمد اهلل ـ اعمجدد, ُمـ ًمف اًمٗمْمؾ اًمٕمالُم٦م اعمحدث ومِمٙمر اهلل ًمِمٞمخٜم٤م اًمقاًمد 

رمح٦م واؾمٕم٦م ذم ىمؼمه, ويقم  ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل /اًمٞمٛمـ ظم٤مص٦م, وقمغم اًمٕم٤ممل قم٤مُم٦َّم

 ُيبٕم٨م طمٞم٤ًم.
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وشمقضمٞمف, صمبَّتٜم٤م  وٟمّمٍح  ف ُمـ شمٕمٚمٞمؿٍ ٟمبذًمقيخ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م قمغم ُم٤م يُمِم٤ميمؾ ؿمٙمر يمام أ

 اهلل وإي٤مهؿ قمغم اًمسٜم٦م واإلؾمالم طمتك اعمامت.

 وآؾمتٛمراري٦َّم ومٞمف. ذم ـمٚمبل ًمٚمٕمٚمؿـ سمٕمد اهلل شمٕم٤ممم ـ يم٤من ؾمبب٤ًم أؿمٙمر ُمـ يمام 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمتبف 

د   أسمق حمٛمَّ

از سم   ـ قمكم سمـ قمب٤مس سمـ ٟم٤مس اًمسٚمٞمامينومقَّ

 طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه وٟمٗمع سمف اإلؾمالم واعمسٚمٛملم.

 دار احلدي٨م سمدُم٤مج  ـ صٕمدة ـ  

 هـ(.:364/رسمٞمع اًمث٤مين/4)
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 سمعريػ ايمتؼقى وزمعض مو يتعؾؼ هبو

ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :فوُمٜم ,اًمٌمء قمام ي١مذيف ظَ ٗمْ وىم٤مًء سمٛمٕمٜمك طمِ  :اًمقىم٤مي٦م. وُمّمدره ايمتؼقى يمغًي:

ِحقِؿ﴾ ﴿َوَووَموُهؿْ   .[78]اًمدظم٤من:  فَمَذاَب اجْلَ

: ىمقًمف  :فأي: اضمٕمؾ سمٞمٜمؽ وسملم قمذاب اهلل وىم٤مي٦م, وُمٜم اسمؼل اهلل:ومقيمؽ: ومعـك 

(, قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ 4569( وُمسٚمؿ )3635) , رواه اًمبخ٤مريشويمق زمشؼ َترة ,اسمؼقا ايمـور»

. 

  .وىم٤مي٦م أي: ضمٕمٚمف اسمؼك همالن ىمذا: ومقيمؽ: ومعـك

 وين:ومـف ومقل ايمـوزمغي ايمذزمق

ـــرد إؾمـــ٘م٤مـمف ؾمـــ٘مط اًمٜمّمـــٞمُػ   ومل شم
 

 ٘مــــــتٜم٤م سم٤مًمــــــــٞمدومـتٜمـ٤موًمــــــتف واشمَّ 
 وومقل أطمر: 

 وم٠مًم٘مــ٧م ىمٜم٤مقًمــ٤م دوٟمــف اًمِمــٛمس واشم٘مــ٧م
 

 سم٠مطمســـ ُمقصــقًملم يمــػ وُمٕمّمــؿ
ـْ َيتَِّؼل زمَِقصْمِفِف شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل  ,اًمقضمف ,سمف ُمـ اًمٕمذاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ك٘مَ تَّ وأضمدر ُم٤م يُ   ﴿َأهَمَؿ

 . (3) [46]اًمزُمر: ايمِْؼقَوَمِي﴾ؽُمقَء ايمَْعَذاِب َيْقَم 

ضم٤مٟم٥ٍم  قمغم شمٕمريِػ ومٞمف  ٍَمَ شمٕم٤مريػ: ُمٜمٝم٤م ُم٤م اىمتُ  أيمثر ُمـ قمنمةِ  ًمٚمت٘مقىودم آصطالح: 

وم٤مـمٗم١ماه٤م  ,إذا وىمٕم٧م اًمٗمتـ : ؿمؾؼ زمـ ضمٌقىومول ُم٤م  >دون آظمر, وأطمسـ شمٕمريػ رأيتف

رضم٤مء رمح٦م اهلل,  ,هللقمغم ٟمقٍر ُمـ ا ,ىم٤مًمقا: وُم٤م اًمت٘مقى؟ ىم٤مل: هل أن شمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل .سم٤مًمت٘مقى

                                     

 "شمٗمسػم إًمقد"و ,(6/465) "شمٗمسػم اسمـ يمثػم"و(, 887/:) "شمٗمسػم اًمٓمؼمي"اهـ ُمٚمخّم٤ًم ُمـ ( 3)

  ., وهمػمه٤م(:7/47) "اًمتٛمٞمٞمزسمّم٤مئر ذوي "(, و34/596)
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 "ُمّمٜمٗمف"ذم  ,سمـ أيب ؿمٞمب٦ماه ارو, خم٤موم٦م قمذاب اهلل ,قمغم ٟمقٍر ُمـ اهلل ,واًمت٘مقى شمرك ُمٕم٤ميص اهلل

 , واهلل أقمٚمؿ.صحٞمحوهق أصمر  (,5;;50)سمرىمؿ 

 يف تعسٜـ ايتك٣ٛ: غسح أثس طًل بٔ حبٝب 

, [70]آل قمٛمران: َوَأؿمِقُعقِن﴾ ﴿هَموسمَُّؼقا اهلَلىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: هل ايمعؿؾ زمطوفمي اهلل:  ايمتؼقى ومقيمف:

  اًمٙمريؿ. اًم٘مرآن ُمـ ,وهذا ذم أيمثر ُمـ قمنمة ُمقاضع

(: اًمت٘مقى ذم اًمٓم٤مقم٦م يراد هب٤م 87)ص "شمٕمريٗم٤مشمف"ذم   ومول اجلرصموينُم٤م  ْمؿُ وإمم هذا يُ 

  .اهـاإلظمالص

ومٝم٤م سم٤مىمقل ُمـ  ُمثٚمف:و ومؾً:  ٓطمؽماز سمٓم٤مقم٦م اهلل قمـ قم٘مقسمتف.قمرَّ

ـَ َآَمـُقا إِْن سَمتَُّؼقا اهلل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ,: قمغم سمّمػمةأي مـ اهلل: ومقيمف: فمعم كقرٍ و َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

  .[;4]إٟمٗم٤مل: ََيَْعْؾ يمَُؽْؿ هُمْروَموًكو﴾

ـْ َيتَِّؼ اهلل ََيَْعْؾ يمَُف خَمَْرصًمو﴾وي٘مقل شمٕم٤ممم:   ٤من.واعمخرج قم٤مُمَّ  ,, واًمٗمرىم٤من[4]اًمٓمالق: ﴿َوَم

ـَ ٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل شموومقيمف: رصموء رَحي اهلل:  ِذي لىَْمتٌَُُفو يمِؾَّ ًَ ٍء هَم ًْ ىُمؾَّ َرْ ﴿َوَرَْحَتِل َوؽِمَع

ـَ ُهْؿ زمِآََيوسمِـَو ُيْمِمـُقَن﴾ ىَموَة َوايمَِّذي  .[378]إقمراف: َيتَُّؼقَن َوُيْمسُمقَن ايمزَّ

قُه َوافْمَؾُؿقا َأكَُّؽْؿ ُماَلومُ  ﴿َواسمَُّؼقا اهللَ  شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:ىم٤مل وومقيمف: وايمتؼقى سمرك معويص اهلل: 

ِ اظمُْْمِمـكَِم﴾  .[445]اًمب٘مرة: َوزَمممِّ

 اخلدري (, قمـ أيب ؾمٕمٞمد:6;8, رواه ُمسٚمؿ )شواسمؼقا ايمـًوء ,اسمؼقا ايمدكقو»: وىم٤مل 

.  

سمرىمؿ , رواه اًمبخ٤مري شهمؼد اؽمتػماء يمديـف وفمروف ؛مـ اسمؼك ايمشٌفوت»: وىم٤مل 

 . (, قمـ اًمٕمامن سمـ سمِمػم 6;60وُمسٚمؿ ) ,(74)
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ويمذا شمٕمريػ ُمـ اضمتٜم٤مب يمؾ ُم٤م ومٞمف ضر,  لهاًمت٘مقى  ـ ومول:ويدطمؾ دم هذا سمعريػ م

  .بٕمد اعمرء قمـ اهلل شمٕم٤مممهل اعمح٤مومٔم٦م قمغم آداب اًمنميٕم٦م, وجم٤مٟمب٦م يمؾ ُم٤م يُ اًمت٘مقى ىم٤مل: 

قمغم هذه  أن أيمثر شمٕم٤مريٗمٝم٤م ُمبٜمل   وًمق ٓطمٔم٧م وضمدَت  ,شمٕمريٗمٝم٤م ًمٖم٦مً  ُمـُم٤م شم٘مدم يمذا و

 , واهلل أقمٚمؿ.اًمٗم٘مرة

ؾَمِديُد  إِنَّ اهللَ  ﴿َواسمَُّؼقا اهللَ : شمٕم٤مممىم٤مل اهلل خموهمي فمذاب اهلل:  ,مـ اهلل وومقيمف: فمعم كقرٍ 

 .[4]اعم٤مئدة: ايمِْعَؼوِب﴾

 ,(3635)سمرىمؿ , رواه اًمبخ٤مري  , قمـ قمديشاسمؼقا ايمـور ويمق زمشؼ َترة»: وىم٤مل 

 .(3038وُمسٚمؿ )

 مـفو:  ,ظمو مه وزمؼل سمعوريػ متؿؿيٌ 

(: أن رضماًل ؾم٠مل أسم٤م هريرة قمـ 3/83) "اعمٜمثقر اًمدر"ذم  اًمسٞمقـمل  ُم٤م ذيمرَ 

ىم٤مل: ومٙمٞمػ  .: هؾ أظمذت ـمريً٘م٤م ذات ؿمقٍك؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿًمف أسمق هريرة اًمت٘مقى؟ وم٘م٤مل 

ىم٤مل: ذاك  .ت قمٜمٝم٤مٍُم أو ىمَ  ,أو ضم٤موزهت٤م ,قمٜمٝم٤م ُل دِ قمْ يمٜم٧م شمّمٜمع إذا رأي٧م اًمِمقك؟ ىم٤مل: أَ 

  .ومٙمذًمؽ اًمت٘مقى :اًمت٘مقى أي

  . ٘م٤مل ًمف يمام ىم٤مل أسم٤م هريرةوم , أٟمف ؾم٠مل أيب سمـ يمٕم٥م وسمٜمحقه قمـ قمٛمر 

 (:3/75) "شمٗمسػم اسمـ يمثػم"يمام ذم  ,ودم هذا يؼقل فمٌد اهلل زمـ اظمعتز

ـــــ٤م ـــــقب صــٖمػمهـــ ــــؾ اًمذٟم  ظم
 

 ويمــــــبٞمـرهــــــ٤م ذاك اًمتـــ٘مـــــك
ـــــقق أرض  ـــــامٍش ومـ ــــٜمع يم  واص

 
 اًمِمــــــق ك حيــــذر ُمـــ٤م يــــــرى

ـــٖمػمة  ـــذٟمقب ص ــــ اًم ـــرن ُم  ٓ حت٘م

 

ـــــ احل ــــ٤مل ُمـ ــــكإن اجلبـــ  ـــّمـ

أٟمف ىم٤مل:  (, قمـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز 36/563) ًمٚمبٖمقي  "ذح ايمًـي"ودم  

 اهـٓ يٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م يريد. ,اًمت٘مل ُمٚمجؿ
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 عالَات ايتك٣ٛ:

 اًمت٘مقى أن ٓ شمرى ٟمٗمسؽ ظمػًما ُمـ أطمد. ذيمره اًمبٖمقي : ومول فمٌد اهلل زمـ فمؿر 

 (.3/80) "شمٗمسػمه"ذم 

ي٘مقل:   ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يمت٥م إمم اسمـ اًمّزسمػم : سمٚمٖمٜمل أّن رضماًل  مويمؽ زمـ أكس وومول

سم٤مًم٘مْم٤مء,  يِضَ ُمـ رَ  :أٓ إّن ٕهؾ اًمتّ٘مقى قمالُم٤مت يٕمرومقن هب٤م, ويٕمرومقهن٤م ُمـ أٟمٗمسٝمؿ

ق ذم اًمّٚمس٤من, وورّم سم٤مًمققمد واًمٕمٝمد, وشمال دَ قمغم اًمٜمّٕمامء, وَص  رَ ٙمَ قمغم اًمبالء, وؿَم  ؼَمَ وَص 

ؾ إًمٞمف أهؾ احلّؼ يم٤من ُمـ أهؾ احلّؼ مَحَ ُمـ إؾمقاق, وم٢من  ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن, وإّٟمام اإلُم٤مم ؾمقٌق 

, ذم ذيمره اسمـ إصمػم  ,ؾ إًمٞمف أهؾ اًمب٤مـمؾ سم٤مـمٚمٝمؿطمّ٘مٝمؿ, وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمب٤مـمؾ مَحَ 

 (.906 ـ 905/ 33) "ضم٤مُمع إصقل"

ي٤م اسمـ آدم قمٛمٚمؽ قمٛمٚمؽ وم٢مٟمام هق حلٛمؽ ودُمؽ وم٤مٟمٔمر قمغم :  وومول احلًـ ايمٌٌمي

واًمقوم٤مء  ,ٕمرومقن هب٤م, صدق احلدي٨مُم٤مت يُ أي طم٤مل شمٚم٘مك قمٛمٚمؽ إن ٕهؾ اًمت٘مقى قمال

٦م اعمب٤مه٤مة وىمٚمَّ  ,وسمذل اعمٕمروف ,وىمٚم٦م اًمٗمخر واخلٞمالء ,ورمح٦م اًمْمٕمٗم٤مء ,وصٚم٦م اًمرطمؿ ,سم٤مًمٕمٝمد

 .(4/365) "ٚمٞم٦م احل", رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ًمٚمٜم٤مس, وطمسـ اخلٚمؼ

 حكٝك١ ايتك٣ٛ:

ـْ سَمْؼَقى ﴿هَمنِ قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـ ( 34/77) "شمٗمسػمه"ذم   يمؼرؿمٌلاْلموم اومول  َو ِم َّنَّ

ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مقى ذم اًم٘مٚم٥م, وهلذا ىم٤مل  >: أض٤مف اًمت٘مقى إمم اًم٘مٚمقبـ [54]احل٩م: ايمُْؼُؾقِب﴾

 .اهـشوأؾمور إلم صدره ,ايمتؼقى هوهـو»ذم صحٞمح احلدي٨م:  ,قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم

اًمٕمٛمؾ  :ضمؼقؼي ايمتؼقى(: 37)ص "اًمرؾم٤مًم٦م اًمتبقيمٞمف"ذم   ازمـ ايمؼقؿاْلموم ومول و

اهلل إيامٟم٤مً واطمتس٤مسم٤مً, أُمراً وهنٞم٤مً, ومٞمٗمٕمؾ ُم٤م أُمره اهلل سمف إيامٟم٤مً سم٤مُٕمر وشمّمدي٘م٤مً سمققمده,  سمٓم٤مقم٦م

  .وظمقوم٤ًم ُمـ وقمٞمده, صمؿ ذيمر أصمر ـمٚمؼ سمـ طمبٞم٥م اًمس٤مسمؼ ,ويؽمك ُم٤م هنك اهلل قمٜمف إيامٟم٤مً سم٤مًمٜمٝمل

 وهذا ُمـ أطمسـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم طمد اًمت٘مقى.اهـ : شمؿ ومول
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 متاّ ايتك٣ٛ:

وطمتّك  ,٘مل اهلل اًمٕمبد طمتّك يتّ٘مٞمف ُمـ ُمث٘م٤مل ذّرةتَّ مت٤مم اًمتّ٘مقى أن يَ  : ومول أزمق ايمّدرداء

, ذيمره ٞمٙمقن طمج٤مسم٤م سمٞمٜمف وسملم احلرامًم ,٤مظمِمٞم٦م أن يٙمقن طمراُمً  >رى أّٟمف طمالليؽمك سمٕمض ُم٤م يَ 

 (.3/83) "اًمدر اعمٜمثقر", ذم احل٤مومظ اًمسٞمقـمل 

 أصٌ ايتك٣ٛ:

ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   ازمـ رصمىاحلوهمظ ومول 

  .شم٘مٞمف ُمٜمف وأصؾ اًمت٘مقى: أن جيٕمؾ اًمٕمبد سمٞمٜمف وسملم ُم٤م خي٤مومف وحيذره وىم٤مي٦مً 

ُمـ همْمبف, وؾمخٓمف, وقم٘م٤مسمف  ,أن جيٕمؾ سمٞمٜمف وسملم ُم٤م خيِم٤مه ُمـ رسمف ,ومت٘مقى اًمٕمبد ًمرسمف

  .واضمتٜم٤مب ُمٕم٤مصٞمف ,وىم٤مي٦م شم٘مٞمف ُمـ ذًمؽ, وهق ومٕمؾ ـم٤مقمتف

أٟمف ىم٤مل: ًمٞمس شم٘مقى اهلل سمّمٞم٤مم اًمٜمٝم٤مر, وٓ سم٘مٞم٤مم  قمـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز  َؾ ٘مَ وٟمَ 

م اهلل, وأداء ُم٤م اومؽمض اهلل, ومٛمـ اًمٚمٞمؾ, واًمتخٚمٞمط ومٞمام سملم ذًمؽ, وًمٙمـ شم٘مقى اهلل شمرك ُم٤م طمرَّ 

  .ا, ومٝمق ظمػم إمم ظمػمرزق سمٕمد ذًمؽ ظمػمً 

, ُمع [48:]اًمٗمتح ﴿َوَأيمَْزَمُفْؿ ىَمؾَِؿَي ايمتَّْؼَقى﴾قمٛمالً سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :ـ أي: اسمـ رضم٥م ـ ومؾً

 اهـوُمالزُم٦م اًمقرع ذم يمؾ رء. ,ُمراقم٤مة اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م

 َهإ ايتك٣ٛ:

(: اًمت٘مقى ذم احل٘مٞم٘م٦م شم٘مقى اجلقارح, 77)ص "اًمٗمقائد"ذم   اْلموم ازمـ ايمؼقؿومول 

ـْ  ﴿َذيمَِؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ سَمْؼَقى ايمُْؼُؾقِب﴾ ُيَعظِّْؿ ؾَمَعوئَِر اهللِ  َوَم َو ِم   .[54]احل٩م: هَمنَِّنَّ

ـْ َيـَويمُُف ايمتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ﴾شمٕم٤ممم:  وىم٤مل
وأؾمور  ,ايمتؼقى هوهـو»:  وىم٤مل ,[59]احل٩م: ﴿َويمَؽِ

 .(, قمـ أيب هريرة 4886, رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )شإلم صدره
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ـْ سَمْؼَقى ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :(34/77) "شمٗمسػمه"ذم   ايمؼرؿمٌلاْلموم وومول  َو ِم ﴿هَمنَِّنَّ

ٚمقب, ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مقى ذم اًم٘مٚم٥م, وهلذا ىم٤مل قمٚمٞمف اًمت٘مقى إمم اًم٘ماهلل : أض٤مف ايمُْؼُؾقِب﴾

 .اهـشوأؾمور إلم صدره ,ايمتؼقى هوهـو»: ـ ذم صحٞمح احلدي٨مـ اًمّمالة واًمسالم 

ًمٚمحدي٨م اًمس٤مسمؼ,  >واًمْمد سم٤مًمْمد ,وم٢مذا اؾمت٘م٤مم اًم٘مٚم٥م اؾمت٘م٤مُم٧م اجلقارح ومؾً:

 , واهلل أقمٚمؿ.اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ,سمـ سمنم  وطمدي٨م اًمٜمٕمامن

 َساتب:يًتك٣ٛ أزبع 

ـ,  صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿـ وهؿ إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ  ؿ:ؿؾ سمؼقاهمـ ىمُ  رسمٌي إولم:اظم

سمرىمؿ , رواه اًمبخ٤مري شوأطمشوىمؿ يمف ,إين ٕسمؼوىمؿ هلل»: ٤مل ىموًمٞمسقا ذم درضم٦م واطمدة, 

 .  (, قمـ أٟمس3603(, وُمسٚمؿ )7085)

 :وُمراشم٥م اًمت٘مقى ُمتٗم٤موشم٦م :(39/690) "شمٗمسػمه"ذم   إيمقدوومول ايمعالمي 

 .اهـأقماله٤م وًمرؾمقل 

ِق  وصػفؿ اهلل سمعولم زمؼقيمف:مـ  اظمرسمٌي ايمثوكقي: ﴿يمَقَْس ايمػِْمَّ أَْن سُمَقيمهقا ُوصُمقَهُؽْؿ ومٌََِؾ اظممَْْمِ

تَوِب َوايمـٌَِّقِّكَم َوآسَمك
طِمِر َواظماََْلئَِؽِي َوايمْؽِ ْٔ ـَ زمِوهللِ َوايمْقَْقِم ا ـْ آَم َـّ ايمػِْمَّ َم

وَل فَمعَم ضُمٌِِّف اظمَْ  َواظمَْْغِرِب َويمَؽِ

اَلَة َوآسمَ  وَموِب َوَأوَموَم ايمصَّ وئِؾكَِم َودِم ايمرِّ ًَّ ٌِقِؾ َوايم ًَّ ـَ ايم وىمكَِم َوازْم ًَ ك َذِوي ايمُْؼْرزَمك َوايمْقَتَوَمك َواظمَْ

اِء َوضِمكمَ  َّ ـَ دِم ايمٌَْلؽَْموِء َوايميَّ وزمِِري ىَموَة َواظمُْقهُمقَن زمَِعْفِدِهْؿ إَِذا فَموَهُدوا َوايمصَّ ايمٌَْلِْس أُويمَئَِؽ  ايمزَّ

ـَ َصَدوُمقا َوأُويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقنَ    .[399]اًمب٘مرة: ايمَِّذي

ـَ ُهْؿ : قًمفوىم ىَموَة َوايمَِّذي ـَ َيتَُّؼقَن َوُيْمسُمقَن ايمزَّ لَىْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي ًَ ٍء هَم ًْ ىُمؾَّ َرْ ﴿َوَرَْحَتِل َوؽِمَع

ـَ َيتٌَُِّعقَن  *زمِآَيوسمِـَو ُيْمِمـُقَن  لَّ ايمَِّذي ََيُِدوَكُف َمْؽتُقزًمو فِمـَْدُهْؿ دِم ايمتَّْقَراِة ايمَِّذي ُمِّ ْٕ ؽُمقَل ايمـٌَِّلَّ ا ايمرَّ

ُم فَمَؾقْفِ  رِّ َوِت َوحُيَ ُؿ ايمطَّقٌِّ ـِ اظمُْـَْؽِر َوحُيِؾه َْلُ ْكِجقِؾ َيلُْمُرُهْؿ زمِوظمَْْعُروِف َوَيـَْفوُهْؿ فَم ٌَ َواْْلِ ٌَوئِ ُؿ اخْلَ

وُه َواسمٌََُّعقا َوَيَضُع فَمـُْفْؿ إِْسَ  ُروُه َوَكٌَمُ ـَ آَمـُقا زمِِف َوفَمزَّ ًْ فَمَؾقِْفْؿ هَمويمَِّذي نَْماَلَل ايمَّتِل ىَموَك ْٕ ُهْؿ َوا

 .[379 ـ378]إقمراف: ايمـهقَر ايمَِّذي ُأْكِزَل َمَعُف ُأويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْْػؾُِحقَن﴾
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هؿ إلم اظمٌوضموت َيره  مـ ىموكقا ذو فمؿٍؾ صويمٍح, إٓ أن آؽمؼمؽمول دم اظمرسمٌي ايمثويمثي:

﴿َوؽَموِرفُمقا إلَِم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اظمتشوزمف, ورزمام وومعقا دم احلرام, ويمؽـ هفمون مو يرصمعقن,

 َّ ـَ ُيـِْػُؼقَن دِم ايمنَّ ْؾُؿتَِّؼكَم ايمَِّذي
ْت يمِ َْرُض ُأفِمدَّ ْٕ َؿَقاُت َوا ًَّ ـْ َرزمُِّؽْؿ َوصَمـٍَّي فَمْرُوَفو ايم  ِم

اِء َمْغِػَرةٍ

ا َّ وا فَمعَم َمو هَمَعُؾقا َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن﴾ إمم ىمقًمف:ِء﴾ َوايميَّ  .[357ـ 355]آل قمٛمران: ﴿َوََلْ ُيٌِمه

ذم ىمّم٦م ـ  قمـ اسمـ قمٛمر  ,(;6;8وُمسٚمؿ ) ,(4437)سمرىمؿ وروى اًمبخ٤مري 

, وذًمؽ سمٕمد أن اسمؼل اهلل وٓ سمػض اخلوسمؿ إٓ زمحؼف»: ـ أصح٤مب اًمٖم٤مر اًمذي ىم٤مًم٧م ًمف اعمرأة

صمؿ سمٕمد ومؽمة ُمـ اؾمتخداُمف  ,اًمذي هم٤مض٥م قم٤مُمٚمف اؾ ُمـ اُمرأشمف, ويمذىمٕمد ُمٜمٝم٤م ُم٘مٕمد اًمرضم

 أقمٓم٤مه ُم٤مًمف, وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م.  ,ًمٚمامل وآٟمتٗم٤مع ُمٜمف

 ,ايمؽٌغمة, اظمًؼمؽمؾكم همقفووأصحوب اظمعويص وهل مرسمٌي  ,أدكك اظمرسمىاظمرسمٌي ايمرازمعي: 

  .دداً قمإصٜم٤مف وه١مٓء أيمثر  مـ نمغم سمقزمٍي وٓ كدم,  يمؾجفؾ اظمطغل فمؾقفؿ,

وِت صُمـَوٌح همِقاَم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :وَيؿع هذه اظمراسمى وحِلَ ـَ َآَمـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصَّ ﴿يمَقَْس فَمعَم ايمَِّذي

ـُقا َواهلُل ًَ َؼْقا َوأضَْم َؼْقا َوَآَمـُقا شُمؿَّ اسمَّ وِت شُمؿَّ اسمَّ وحِلَ َؼْقا َوَآَمـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصَّ حُيِىه  ؿَمِعُؿقا إَِذا َمو اسمَّ

 ًِ  , واهلل أقمٚمؿ.[5;]اعم٤مئدة: ـكَِم﴾اظمُْْح

 (.:7/47) "اًمبّم٤مئر"و ,(597ـ  34/596) "شمٗمسػم إًمقد"و ,(887/:) "شمٗمسػم اًمٓمؼمي"راضمع: 

 : جصَٟساتب ايتك٣ٛ عٓد ابٔ 

  درصموت ايمتؼقى مخس:: (;3/8) "اًمتسٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ"ذم   ومول ازمـ صمزي

  .المأن يت٘مل اًمٕمبد اًمٙمٗمر, وذًمؽ ُم٘م٤مم اإلؾم إولم:

  .أن يت٘مل اعمٕم٤ميص واحلرُم٤مت وهق ُم٘م٤مم اًمتقسم٦م ايمثوكقي:

  .أن يت٘مل اًمِمبٝم٤مت, وهق ُم٘م٤مم اًمقرع ايمثويمثي:

  .أن يت٘مل اعمب٤مطم٤مت وهق ُم٘م٤مم اًمزهد ايمرازمعي:

 .اهـ سمتٍمف يسػم.أن يت٘مل طمْمقر همػم اهلل قمغم ىمٚمبف, وهق ُم٘م٤مم اعمِم٤مهدة اخلومًي:
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 :َساتب ايتك٣ٛ عٓد ابٔ ايكِٝ 

 ايمتؼقى شمالث مراسمى:(: 87)ص "اًمٗمقائد"ذم   ازمـ ايمؼقؿ الميايمع ومول

 محٞم٦م اًم٘مٚم٥م واجلقارح قمـ أصم٤مم واعمحرُم٤مت.  أضمدهو:

 محٞمتٝم٤م قمـ اعمٙمروه٤مت.  وايمثوكقي:

 احلٛمٞم٦م قمـ اًمٗمْمقل وُم٤م ٓ يٖمٜمل.  وايمثويمثي:

 شمٗمٞمده صحتف وىمقشمف.  وايمثوكقي:شمٕمٓمل اًمٕمبد صٞم٤مٟم٦م.  هموٕولم:

 وومرطمف, وهبجتف.اهـ شمٙمسبف رسوره, وايمثويمثي:

 "ُمِم٤مرع إؿمقاق", ومٗمل  وًمٞمٙمـ طم٤مل اًمٕمبد ُمع رسمف, يمح٤مل قمٛمػم اسمـ احلامم ومؾً:

 وايمذي كػز زمقده, ٓ»ي٘مقل:  (, أٟمف يم٤من ذم همزوة سمدر, ومسٛمع رؾمقل اهلل 434)ص

 , ومرُمك سمتٛمراٍت يمـشحمتًًٌو مؼٌاًل نمغم مدزمر, إٓ أدطمؾف اهلل اجلـي ,ايؼوسمؾفؿ ايمققم رصماًل صوزمرً 

 شمؿ أكشل يؼقل:ذم يده, 

 ـــــــػم زادـريمًْمـــــــــ٤م إمم اهلل سمٖمـ
 

ـــــزاد ـــــؾ اعم  إٓ اًمـــــــــت٘مك وقمٛمـ
ــــؼم ذم اهلل قمـــغم اجلـــٝمــــ٤مد   واًمّمـ

 
 ـــــــ٤مدـويمـــــؾ زاد قمـــــرض٦م اًمٜمٗمــ

 همػم اًمت٘مك واًمــــــــــــــــــــــــؼم واًمرؿم٤مد 

اًمٕمؼمة ٝم٤م ُمـ , وومٞم(, سم٠موؾمع مم٤م ذيمرُت 37;6)سمرىمؿ  "ُمسٚمؿصحٞمح "واًم٘مّم٦م ذم 

 اًمٕمٔم٦م همػم ُم٤م قمٚمٞمف اىمتٍمت.و

ُمـ اًمتُ٘مك اًمبح٨م قمـ أظمل أن  :ـ أيمرُمؽ اهلل سمٓم٤مقمتف ـأطمغًما افمؾؿ أُّيو ايمؼورئ ايمؽريؿ و

سمف قمٞمٜمؽ, ويٕمٞمٜمؽ قمغم دمٜم٥م اخلٓم٠م, واًمٕمٞمقب, واًمرضمقع  ر  ٘مَ يمل شمَ  ,اًمّمدق, وإُم٤مٟم٦ماًمت٘مك و

  , ويٙمقن ًمؽ ذظمرا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.إمم قمالم اًمٖمٞمقب
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َّٓ :  ومول فمؿر زمـ اخلطوب  آخ اإلظمقان قمغم ىمدر اًمتّ٘مقى, وٓ دمٕمؾ طمديثؽ سمذًم٦م إ

ّٓ قمٜمد ُمـ حُي  , ذم , ذيمره اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ٥ّم ىمْم٤مءه٤مقمٜمد ُمـ يِمتٝمٞمف, وٓ شمْمع طم٤مضمتؽ إ

 .(348ص) "اإلظمقانيمت٤مب "

 :(330)صـ أيًْم٤م ـ  "اْلطمقان"دم ىمتوب و

ـــأَ  ـــ٤مل إذا  َؾ سمِ ــــؿ اًمرضم  أردت إظم٤مئٝمـ
 

َـّ وشمقؾمَّ   أُمقرهـــــؿ وشمٗم٘مـــــد ٛمـــــ
ــك  ــ٦م واًمت٘م ـــ٤م إُم٤مٟم ــدت أظم ــ٢مذا وضم  وم

 
ــر ـــديـ ىمري ــف اًمٞمـ ـــ٤م  قمــلم  ومب  ؿمــدد وم

ــــل  ـــع شمبتٖمـــ ـــذًمؾ واًمتخِم  ودع اًمت

 

 ىمــرب اُمــرئ إن شمــدن ُمٜمــف شمبٕمــــد

ؾمٚمَّؿ اًمٜم٤مس ُمـ ـ ُمـ  همرسم٦م اإلؾمالم ذم أهٚمف ومْماًل قمـ همػمهؿ ُمــ ز ,وذم هذا اًمزُم٤من 

ومٞمٝمقن قمٚمٞمف  ,اسمتٖم٤مء إضمر ُمـ اهلل >ـ اعمت٘مل يٕمٗمق ويّمٗمحذه ٓ َيْسَٚمْؿ ُمـ ذهؿ, وًمٙم

ىُمْؿ ىَمقُْدُهْؿ ؾَمقْئًو﴾اًمبالء, ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٓ َيُيه  . [340]آل قمٛمران: ﴿َوإِْن سَمْصػِمُوا َوسَمتَُّؼقا 

ت هبؿ إرض, وًمٙمـ ًمٜم٤م ذم وم٘مد اُمتأل >اًمقطمدة ظمػم ُمـ ضمٚمس٤مء اًمسقءًمٕمؾَّ وذم زُم٤مٟمٜم٤م 

 ؾمٚمٗمٜم٤م قمؼمة.

 (:86)صـ  ـ اعمٜمسقب إًمٞمف  "ديقان ايمشوهمعل" ػلهم 

 إن مل أضمــــد ظمــــاًل شمــــ٘مٞم٤ًم ومقطمــــدي

 

ـــ٤مذه ــقي أقم ـــ هم ــٝمك ُم ــذ وأؿم  .أًم

 

 

 

ه دم َّنويي هذه ايمػقائد: إمم ُم٤م ىمد يٕمّمؿ اهلل سمف اعمسٚمٛملم, ُمـ سمالي٤م اًمٕمٍم وومتٜمف,  وإينِّ ٕكقِّ

ُق ىمٚم٥م يمؾ ُمسٚمٍؿ ؾمٜمل ذم هذا اًمٕمٍم, أٓ  وهق آًمتح٤مق سمدور احلدي٨م, اًمتل شُم٘مٓمُِّع ومتزِّ

س سمٜمٞم٤مهن٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م, وم٢من اعمسٚمؿ ىمد جيد سمٖمٞمتف ًمٜمٗمسف وٕهٚمف وأوٓده, وًمق  اعم١مؾمَّ

ٟم٘مص قمٚمٞمف رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م> وم٢من اهلل ٓ يْمٞمع أضمر ُمـ أطمسـ قمٛمال, وطمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ 

٤م ًمٜمستقدقمف ديٜمٜم٤م وأُم٤مٟمتٜم٤م, وأقمراضٜم٤م وأهٚمٞمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م, و ُم٤م ومٞمف ُمّم٤مًمح ديٜمٜم٤م اًمقيمٞمؾ, وإٟمَّ

َّٓ طمٗمٔمف, اًمٚمٝمؿ اقمػ قمٜم٤َّم ي٤م  رب اًمٕم٤معملم.  ودٟمٞم٤مٟم٤م, إٟمف ُم٤م اؾمتقدع رء إ
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 زمعض مـ ومول زمذيمؽ ذىمر معوين ايمتؼقى وذىمرزموب 

 ضبخاْ٘ ٚتعاىل: اهلل املع٢ٓ األٍٚ: تٛحٝد

َؿَي ايمتَّْؼَقى﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ـ 1
 .[48]اًمٗمتح:  ﴿َوَأيمَْزَمُفْؿ ىَمؾِ

 ,شىمؾؿي ايمتؼقى هل ٓ ايمف إٓ اهلل» ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل , ٥مقمـ أيب سمـ يمٕمو

 , وهمػمه, وهق ُمـ ـمريؼ: صمقير سمـ أيب وم٤مظمتف. (5487) اًمؽمُمذي سمرىمؿ اهرو

  .اهـُمؽموك : ومول ايمدارومطـل

وأصمر اًمْمٕمػ قمغم رواي٤مشمف  ,ضٕمٗمف مج٤مقم٦م ,ىمد ٟمس٥م إمم اًمرومض : وومول ازمـ فمدي

 . (4/54) "اًمتٝمذي٥م".اهـ ُمـ همػمهوهق إمم اًمْمٕمػ أىمرب ُمٜمف إمم  ,سملمِّ 

 .سم٤مًمرىمؿ اًمس٤مسمؼ "صحٞمح اًمؽمُمذي"وهق ذم  وأسم٘مٞمتف ُمع ضٕمٗمف> ًمِمقاهده,

 ؿمقاهد, قمٜمد أي٦م اعمذيمقرة.  (9/567) "شمٗمسػمه"ذم   اسمـ يمثػموىمد ؾم٤مق ًمف احل٤مومظ 

قمـ قمكم, واسمـ قمٛمر, واعمسقر سمـ , (535ـ43/530) "شمٗمسػمه" اسمـ ضمرير ذم ىورو

 ,سمـ ُمٞمٛمقن, وىمت٤مدة, واًمْمح٤مك وجم٤مهد, وقمٙمرُم٦م, واسمـ قمب٤مس, وقمٛمرو واسمـ زيد, خمرُم٦م,

أن , ومج٤مقم٦م ,واًمسدي ,واًمرسمٞمع ,وـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ, وقمبٞمد سمـ قمٛمػم,

  .هل ٓ إًمف إٓ اهلل يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى:

  .ىمدير وهق قمغم يمؾ رء ,ًمف احلٛمدواعمٚمؽ ًمف  ,وطمده ٓ ذيؽ ًمف ومجوفمي: ,زاد فمطوء

ورضمحف  ,اجلٛمٝمقر , إمم(95ـ7/94)" شمٗمسػمه", ذم اًمِمقيم٤مين ُم٦م اًمٕمال قمزاهو

 قمٚمؿ.أواهلل  ,وهق اًمراضمح, (6/488) "شمٗمسػمه"ذم  , يمثػم اسمـاحل٤مومظ 

ٌِْع َوَربه ايمَْعْرِش ايمَْعظِقِؿ شمٕم٤ممم: اهلل ل ٤مىم ـ2 ًَّ اَمَواِت ايم ًَّ ـْ َربه ايم ؽَمقَُؼقيمُقَن هللِِ * ﴿وُمْؾ َم

  .[9: ـ 8: ]اعم١مُمٜمقن: وُمْؾ أهََماَل سَمتَُّؼقَن﴾

(, قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمَّسيـ: 634ـ  5/633) "أضقاء اًمبٞم٤من"ذم   ايمعالمي ايمشـؼقطلذىمر 

 . هق شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦مأي٦م: أن ُمٕمٜمك 
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واؾمتدل سم٤مٔي٦م اًمس٤مسم٘م٦م,  ,شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ضمبٚم٧م قمٚمٞمف ومٓمرة اًمٕم٘مالءو:  ومولشمؿ 

ًَّ شمٕم٤ممم: سم٘مقًمف و ـَ ايم ـْ َيْرُزوُمُؽْؿ ِم ـْ ﴿وُمْؾ َم زَْمَصوَر َوَم ْٕ ْؿَع َوا ًَّ ـْ َيْؿؾُِؽ ايم َْرِض أَْم َم ْٕ اَمِء َوا

قَُؼقيمُقَن اهللُ هَمُؼْؾ  ًَ َْمَر هَم ْٕ ـْ ُيَدزمُِّر ا لِّ َوَم ـَ احْلَ ًَ ِم  َوُُيِْرُج اظمَْقِّ
ًِ
ـَ اظمَْقِّ لَّ ِم ِرُج احْلَ  َأهَماَل سَمتَُّؼقَن﴾ُُيْ

  .سمتٍمف هـاُمـ أي٤مت وهمػمه٤م , [53]يقٟمس:

سَمتَُّؼقنَ شمٕم٤ممم:  اهلل ل٤مىم ـ3 َٓ ْؿ أطَُمقُهْؿ ُكقٌح َأ  هَموسمَُّؼقا*  إيِنِّ يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل َأِمكمٌ *  ﴿إِْذ وَموَل َْلُ

  .[308 ـ 307 ]اًمِمٕمراء: اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾

 ُمـ أي٤مت ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء, وهمػمه٤م. ُم٤م يامصمٚمٝم٤مُمثٚمٝم٤م و

أٓ  اظمعـك:و إومم ـ: أي٦مقمٜمد ـ  (;9/33) "شمٗمسػمه"ذم   ايمؼرؿمٌلاْلموم ومول 

 .اهـ شمت٘مقن اهلل ذم قمب٤مدة إصٜم٤مم

ذم  ,أي: أٓ خت٤مومقن اهلل ـ قمٜمد أي٦م إومم ـ: (;5/6)" شمٗمسػمه"ذم   وومول ازمـ ىمثغم

 قمب٤مدشمٙمؿ همػمه.

قا قمغم ُم٤م يٕمقد ٚمُ ىمبِ أَ أي:  ـ: ٦مـ قمٜمد أي٦م اًمث٤مٟمٞم (77ـ  ;5/6) "شمٗمسػمه "ذم  ومولو

 ,ًمتٕمبدوه وشمقطمدوه >اًمذي ظمٚم٘مٙمؿ ورزىمٙمؿ ,ُمـ قمب٤مدة رسمٙمؿ ,٤م وأظمرةٟمٗمٕمف قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم

 .اهـ سمٙمرة وأصٞمالً  هسبحقشمو

 . (767ص)" شمٗمسػمه", ذم  اًمسٕمديوسمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م  ومؾً:

َٓ  قمٜمد قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ـ  (6/307) "شمٗمسػمه"ذم   ايمشقىمويناْلموم وومول  ﴿َأ

  اهـإصٜم٤مم.أي: أٓ شمت٘مقن اهلل سمؽمك قمب٤مدة  :سَمتَُّؼقَن﴾

ـ ذم  ﴿هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾: ( ىمقًمف9/357)" شمٗمسػمه"ذم   اْلموم ايمؼرؿمٌل وومول

قمغم صٞمٖم٦م واطمدة> ٕهنؿ ُمتٗم٘مقن  ,إٟمام يم٤من ضمقاب ه١مٓء اًمرؾمؾ واطمد ؿم٠من ٟمبٞمف ؿمٕمٞم٥م ـ:

  اهـقمغم إُمر سم٤مًمت٘مقى, واًمٓم٤مقم٦م, واإلظمالص ذم اًمٕمب٤مدة.
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 ,اسمؼقا اهلل رزمؽؿ»:  رؾمقل اهللىم٤مل: ىم٤مل   نصدي سمـ قمجال أُم٤مُم٦م قمـ أيب ـ4

سمدطمؾقا صمـي  ؛وأؿمقعقا ذا أمرىمؿ ,وأدوا زىموة أمقايمؽؿ ,وصقمقا ؾمفرىمؿ ,وصؾقا مخًؽؿ

   , وهمػمه.(838اًمؽمُمذي سمرىمؿ )اه رو, شرزمؽؿ

 (. 6:3) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(, وذم 89:سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"وهق ذم 

زمـل » ( ـ وضم٤مء قمـ همػمه ـ ُمرومققًم٤م:3سمرىمؿ ) "ُمسٚمؿ"قمٜمد , طمدي٨م قمٛمر  :ويقوحف

  .ش...احلدي٨م وأن حمؿدا رؽمقل اهلل ,ؾمفودة أن ٓ إيمف إٓ اهلل اْلؽمالم فمعم مخس:

, ذم طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م  ,أن اًمت٘مقى :مـ ضمديٌ فمؿر, ونمغمه  يووصمف ايمدٓيم

 , واهلل أقمٚمؿ.اًمِمٝم٤مدشملم حمؾ٧م طمٚمَّ 

سمٕم٨م رسي٦م  ؾمقل اهلل أن ر :(398ص) "ضم٤مُمع اًمسػمة" ذم  وذىمر ازمـ اجلقزي

ومٚمام  ,أن إُمػم سمٕم٨م اًمٓمالئع ـ: ٝم٤مومٞمو ,ذيمر اًم٘مّم٦مـ  ويم٤من ومٞمٝمؿ أؾم٤مُم٦م اسمـ زيد ,إمم احلرىم٦م

رضمٕمقا ىم٤مم ظمٓمٞمب٤ًم, ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف, صمؿ ىم٤مل: أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, 

 .وأن شمٓمٞمٕمقين وٓ شمٕمّمقين

 .(;49) وُمسٚمؿ, (;648) رىمؿسم اًمبخ٤مريرواه  :ذم هذه اًمَّسي٦م, طمدي٨م أؾم٤مُم٦م و

أن ُمـ ُمٕم٤مين اًمت٘مقى: اًمتقطمٞمد, واًمِمٝم٤مدة,  :(4/338) "ايمتؿققز ذو زمصوئر"ودم 

 اهـأي: وطمدوا اهلل. ,[90]إطمزاب: ؽَمِديدًا﴾ ﴿اسمَُّؼقا اهللَ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ واؾمتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 :: اإلخالص ٚصالح اي١ٝٓايجاْٞاملع٢ٓ 

ـْ َيـَويمُُف ايمتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ﴾﴿يمَـ َيـَوشمٕم٤ممم:  ىم٤مل اهلل
َٓ ِدَموُؤَهو َويمَؽِ قُمَفو َو  .[59]احل٩م: َل اهللَ حُلُ

ـْ َيـَويمُُف ايمتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ﴾ ىمقًمف::  ايمـخعل إزمراهقؿومول 
, ُم٤م أريد سمف وضمف اهللأي:  :﴿َويمَؽِ

 .(38/790)" شمٗمسػمه"اه اسمـ ضمرير ذم رو

ـْ َيـَويمُُف ايمتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ﴾ :ىمقًمف (:5/3) "شمٗمسػمه"ذم   وومول ايمٌغقي
: أي: ﴿َويمَؽِ

 .اهـ ُم٤م أريد سمف وضمف اهلل واًمت٘مقى واإلظمالص ,وًمٙمـ شمرومع  إًمٞمف ُمٜمٙمؿ إقمامل اًمّم٤محل٦م
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 . (;5/3) "شمٗمسػمه", ذم وسمف ىم٤مل اخل٤مزن  ومؾً:

ـْ َيـَويمُُف ايمتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ﴾ :ىمقًمف: (;5/50) "شمٗمسػمه"ذم   وومول ازمـ ىمثغم
 ,﴿َويمَؽِ

واهلل  ,وًمٞمس ًمف ُمٕمٜمك يب٤مدر قمٜمد اًمٕمٚمامء ؾمقى هذا ,اًم٘مبقل ُمـ اهلل عمـ أظمٚمص ذم قمٛمٚمف ْؼ ٘مُ ًمتحَ 

 اهـأقمٚمؿ.

 .(5/840)" شمٗمسػمه"ذم  اًمِمقيم٤مين , وسمف ىم٤مل هم٤مي٦م اًمسدادذم ويمالُمف هذا  ومؾً:

ـْ َيـَويمُُف ايمتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ﴾ :ىمقًمف (;75ص) "شمٗمسػمه"ذم   ايمًعدي وومول
ذم  :﴿َويمَؽِ

وٓ , ومخراً  وأن يٙمقن اًم٘مّمد وضمف اهلل وطمده ٓ ,ا طم٨م وشمرهمٞم٥م قمغم اإلظمالص ذم اًمٜمحرهذ

 ,٘مؽمن هب٤م اإلظمالص واًمت٘مقىيوهٙمذا ؾم٤مئر اًمٕمب٤مدات إن مل  ,وٓ جمرد قم٤مدة ,ؾمٛمٕم٦مً  وٓ ,ري٤مءً 

 اهـويم٤مجلسد ٓ روح ومٞمٝم٤م., يم٤مٟم٧م يم٤مًم٘مِمقر ٓ ًم٥م ومٞمف

ىم٤مل  ,اإلظمالص واًمٞم٘ملم اًمت٘مقى: ُمٕم٤مين : وُمـ(4/338) "زمصوئر ذو ايمتؿققز"وومول دم  

َو ِمـ سَمْؼَقى ايمُْؼُؾقِب﴾اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ اهللُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ,[54]احل٩م: ﴿هَمنَِّنَّ ـَ اْمتََح ﴿أْويمَئَِؽ ايمَِّذي

ْغِػَرٌة َوأصَْمٌر فَمظِقٌؿ﴾ ؿ مَّ  اهـ سمتٍمف يسػم..[5:رات]احلج وُمُؾقهَبُْؿ يمِؾتَّْؼَقى َْلُ

 :: ايعًِ ٚاملعسؾ١ايجايحاملع٢ٓ 

قَوِم﴾ شمٕم٤ممم:اهلل ل ٤مىم ُ اهللُ آَيوسمِِف يمِؾـَّوِس إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﴿أضُِمؾَّ يمَُؽْؿ يمَقَْؾَي ايمصِّ ﴿ىَمَذيمَِؽ ُيٌكَمِّ

 .[3:9]اًمب٘مرة: يمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾

يمام  ,يٕمرومقن يمٞمػ هيتدون ويٓمٞمٕمقنأي: (: :3/53) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

ـَ ايمظهُؾاَمِت إلَِم ايمـهقِر َوإِنَّ اهللََ ﴿ُهَق ايمَِّذي ُيـَزِّ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َوٍت يمِقُْخِرصَمُؽؿ مِّ ُل فَمعَم فَمٌِْدِه آَيوٍت زَمقِـّ

ضِمقٌؿ﴾  اهـ.[;:]احلديد زمُِؽْؿ يمََرُؤوٌف رَّ

وم٢مهنؿ إذا سم٤من هلؿ  ـ: سمٕمد ذيمره هلذه أي٦مـ  (::ص) "شمٗمسػمه"ذم   وومول ايمًعدي

 اهلل ًمٚمٜم٤مس آي٤مشمف : وم٢مذا سملمَّ ـ إمم أن ىم٤ملـ اًمب٤مـمؾ اضمتٜمبقه  هلؿ وإذا شمبلمَّ  احلؼ ُمـ اًمب٤مـمؾ اشمبٕمقه,

 اهـ٤م ًمٚمت٘مقى.ومٙم٤من ذًمؽ ؾمببً  ,مل يبؼ هلؿ قمذر وٓ طمج٦م
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(: أن ُمـ ُمٕم٤مين اًمت٘مقى, اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م, واؾمتدل 4/500) "ذوي ايمتؿقز زمصوئر"ودم 

ْؿ فِمـَْد َرؽُمقِل اهلِلسم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  قَن َأْصَقاََتُ ـَ َيُغضه ـَ اهللُ وُمُؾقهَبُْؿ ﴿إِنَّ ايمَِّذي ـَ اْمتََح  ُأويمَئَِؽ ايمَِّذي

ْؿ َمْغِػَرٌة َوأصَْمٌر فَمظِقؿٌ  ؾتَّْؼَقى َْلُ
 .اهـ[5]احلجرات: ﴾يمِ

 :ٚغريٖا صال٠: األعُاٍ ايضاحل١ َٔ ايسابعاملع٢ٓ  

ًه ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  تَِؼقاًم هَموسمٌَُِّعقُه َوَٓ سَمتٌَُِّعقْا ايم ًْ اؿمِل ُم َق زمُِؽْؿ فَمـ ﴿َوَأنَّ َهـَذا ِسَ ٌَُؾ هَمتََػرَّ

وىُمؿ زمِِف يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾  .[375 ]إٟمٕم٤مم: ؽَمٌِقؾِِف َذيمُِؽْؿ َوصَّ

ي٘مقل: ًمٕمٚمٙمؿ شمت٘مقن اًمٜم٤مر سم٤مًمّمٚمقات : ﴿يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾: ىمقًمف:  ايمضحوك ومول

 . (7/3644) "شمٗمسػمه", ذم سمـ أيب طم٤مشمؿا , رواهاخلٛمس

, رواه اسمـ أيب ٙمؿ شمٓمٞمٕمقهًمٕمٚمَّ  :﴿يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾ شمٕم٤ممم:شمب٤مرك و ىمقًمف:  جموهد وومول

 .(7/3644) "شمٗمسػمه"طم٤مشمؿ ذم 

قمـ اًمٖمزازم أٟمف ىم٤مل: اًمت٘مقى قمغم  ,(7/497) "سمّم٤مئره"ذم  وٟم٘مؾ اًمٗمػموز آسم٤مدي 

ـَ آَمـُقْا اسمَُّؼقاْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ,اًمٓم٤مقم٦م واًمٕمب٤مدة صمالصم٦م أؿمٞم٤مء: وُمٜمٝم٤م و ايمَِّذي َ ُّيه
 اهللَ ضَمؼَّ سُمَؼوسمِِف﴾ ﴿َيو أَ

, ىم٤مل اسمـ قمب٤مٍس: أـمٞمٕمقا اهلل طمؼ ـم٤مقمتف, وىم٤مل جم٤مهد: هق أن يٓم٤مع وٓ يٕمَم, [304]آل قمٛمران:

 .اهـوأن يذيمر ومال يٜمسك, وأن يِمٙمر ومال يٙمٗمر

 :: اخلٛفاخلاَظاملع٢ٓ 

ـَ آَمـُقاْ اسمَُّؼقاْ اهللَ َوَذُرواْ َمو زمَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـ 1 َو ايمَِّذي ُّيه
ْمِمـكَِم﴾﴿َيو أَ زَمو إِن ىُمـتُؿ مه ـَ ايمرِّ  ِؼَل ِم

 .[:49: ]اًمب٘مرة

ظم٤مومقه وراىمبقه  أي: :﴾﴿اسمَُّؼقْا اهلَل : ىمقًمف:(3/604) "شمٗمسػمه"ذم  ومول ازمـ ىمثغم 

ـ " شمٗمسػمه"ذم اخل٤مزن (, و:7/6) "شمٗمسػمه"ذم  اًمٓمؼمي ىم٤مل .اهـ وسمٜمحقه ومٞمام شمٗمٕمٚمقن

  أقمٚمؿ., قمٜمد أي٦م اًمس٤مسم٘م٦م, واهلل(3/503)أيًْم٤م ـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               46 

وَن﴾ ل اهلل شمٕم٤ممم:٤مىم ـ2   , وهمػمه٤م.اعم٤مئدة, ذم ؾمقرة ﴿َواسمَُّؼقاْ اهللَ ايمَِّذَي إيِمَقِْف حُتْمَمُ

 :     حُتْمُموَن﴾ ﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ ايمَِّذَي إيِمَقْفِ : ىمقًمف: (44/96) "شمٗمسػمه"ذم  ازمـ صمرير  ومول

واًمت٘مدم  ,جمتٛمٕمٙمؿ ذم شمْمٞمٞمع ومرائْمف وقمٜمده ,ي٘مقل: وظم٤مومقا اهلل اًمذي إًمٞمف ُمّمػميمؿ [;]اعمج٤مدًم٦م:

  .اهـقمغم ُمٕم٤مصٞمف أن يٕم٤مىمبٙمؿ قمٚمٞمف قمٜمد ُمّمػميمؿ

 , قمٜمد آي٦م اعمج٤مدًم٦م. (:7/46)" شمٗمسػمه", ذم ىم٤مل اًمِمقيم٤مين سمٜمحقه و

ًْ يمَِغٍد َواسمَُّؼق: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـ3 َم و وَمدَّ ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َويمْتَـظُْر َكْػٌس مَّ َو ايمَِّذي ا اهللَ إِنَّ ﴿َيو َأُّيه

 .[:3]احلنم:  اهللََ طَمٌغٌِم زماَِم سَمْعَؿُؾقَن﴾

 اهـوظم٤مومقا اهلل.: ﴿َواسمَُّؼقا اهللَ﴾: ىمقًمف: (44/769) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ صمرير ومول

أن ُمـ ُمٕم٤مين اًمت٘مقى: اًمتحذير واًمتخقيػ,  :(4/338) "ذوي ايمتؿققز زمصوئر" دمو  

 اهـ.[4]اًمٜمحؾ: وْ هَموسمَُّؼقِن﴾﴿َٓ إيِمَـَف إَِّٓ َأكَ واؾمتدل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 :: اخلػ١ٝدعاملع٢ٓ ايطا

وَن﴾: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  .[;]اعم٤مئدة: ﴿َواسمَُّؼقا اهللََ ايمَِّذي إيِمَقِْف حُتْمَمُ

اظمِمقا اهلل : أي: ﴿َواسمَُّؼقاْ اهللَ﴾: ىمقًمف: (3/434)" شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ وهى

 اهـ اًمذي إًمٞمف حتنمون.

ي٘مقل: واظمِمقا اهلل  :﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ﴾: ىمقًمف: (7/38)" هشمٗمسػم"ذم   وومول ازمـ صمرير

ذم هذه أي٤مت اًمتل  ,وومٞمام هن٤ميمؿ قمٜمف ,أهي٤م اًمٜم٤مس, واطمذروه سمٓم٤مقمتف ومٞمام أُمريمؿ سمف ُمـ ومرائْمف

 . اٟمزهل٤م قمغم ٟمبٞمٙمؿ

ىم٤مل , واخلِمٞم٦م ,اخلقف : أن ُمـ ُمٕم٤مين اًمت٘مقى(4/338) "ذوي ايمتؿققز زمصوئر"و دم 

ؼُ  اهلل شمٕم٤ممم:  .اهـ[3]اًمٜمس٤مء: قاْ َرزمَُّؽُؿ﴾﴿اسمَّ
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 :: ايتخرٜسايطابعاملع٢ٓ 
ًْ َوُهْؿ َٓ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممـ 1 ٌَ ًَ و ىَم ﴿َواسمَُّؼقْا َيْقموً سُمْرصَمُعقَن همِقِف إلَِم اهللِ شُمؿَّ سُمَقذمَّ ىُمؾه َكْػٍس مَّ

 .[4:3:]اًمب٘مرة ُيظَْؾُؿقَن﴾

مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم  :َيْقموً﴾ ﴿َواسمَُّؼقاْ : ىمقًمف: (5/598)" شمٗمسػمه"ذم   ومول ايمؼرؿمٌل

  .اهـواًمتقىمٞم٦م ,هق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واحلس٤مب ,أن هذا اًمٞمقم اعمحذر ُمٜمف

هلقل ذًمؽ  >وضمٕمٚمف اهلل ٟمٙمرة :وزاد :(5/706)" شمٗمسػمه"ذم اًمِمقيم٤مين قمٜمف  وٟم٘مٚمف

 اهـاًمٞمقم.

يٕمظ قمب٤مده ويذيمرهؿ زوال  :شمٕم٤ممم ىم٤مل :(3/668)" شمٗمسػمه"ذم   وومول ازمـ ىمثغم

وحم٤مؾمبف ظمٚم٘م٦م  ,٤مء ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إُمقال وهمػمه٤م, وإشمٞم٤من أظمرة واًمرضمقع إًمٞمف شمٕم٤ممماًمدٟمٞم٤م وومٜم

﴿َواسمَُّؼقْا َيْقموً قمغم ُم٤م قمٛمٚمقا, وجم٤مزاشمف إي٤مهؿ سمام يمسبقا ُمـ ظمػم وذ, وحيذرهؿ قم٘مقسمتف 

 اهـأي٦م. ﴾...سُمْرصَمُعقَن همِقِف إلَِم اهللِ

وَن﴾﴿َواسمَُّؼقاْ اهللَ ايمَِّذَي إِ شمٕم٤ممم: اهلل ل ٤مىم ـ2  .[8;]اعم٤مئدة: يمَقِْف حُتْمَمُ

شمِمديد وشمٜمبٞمف قم٘م٥م : ﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ﴾ : ىمقًمف:(8/566) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ايمؼرؿمٌل

  .اهـريُمب٤مًمٖم٦م ذم اًمتحذ >ر سم٠مُمر احلنم واًم٘مٞم٤مُم٦مصمؿ ذيمَّ  هذا اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ,

 .٦مقمٜمد هذه أي :(6/598) "شمٗمسػمه", ذم اًم٘م٤مؾمٛمل ىم٤مل وسمف 

ل ٤مُمٕم٤مين اًمت٘مقى اًمتحذير واًمتخقيػ, ىم ُمـ أن (:4/338) "وي ايمتؿققززمصوئر ذ" ودم

 اهـ.[4]اًمٜمحؾ: ﴿َٓ إيِمَـَف إَِّٓ أََكوْ هَموسمَُّؼقِن﴾ شمٕم٤ممم:

 ات:: اتكا٤ مجٝع احملسَايجأَ املع٢ٓ

ـْ فِمـِد اهللَ طَمغْمٌ شمٕم٤ممم: شمب٤مرك وىم٤مل اهلل  ـ1 َؼْقا ظمََثُقزَمٌي مِّ ُْؿ آَمـُقاْ واسمَّ   يمَّْق ىَموُكقاْ ﴿َويمَْق َأَّنَّ

 .[305 :]اًمب٘مرة َيْعَؾُؿقَن﴾
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ُْؿ آَمـُقْا﴾ىمقًمف: : ومتودة ومول   ,ا﴾قْ ؼَ اسمَّ ﴿وَ وىمقًمف:  ,ُمٜمقا سمام أٟمزلآ, ىم٤مل: أي٦م ﴿َويمَْق َأَّنَّ

 .(7;3/3)" شمٗمسػمه"ذم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  اهرو ,اشم٘مقا ُم٤م طمرم اهلل ىم٤مل:

ُْؿ آَمـُقاْ واسمََّؼْقا﴾ ﴿َويمَقْ : ىمقًمف: (3/403) "شمٗمسػمه"ذم   وومول ازمـ ىمثغم  .أي٦م َأَّنَّ

ا هلؿ مم٤م ًمٙم٤من ُمثقسم٦م اهلل قمغم ذًمؽ ظمػمً  ,واشم٘مقا اعمح٤مرم ُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمٚمف,آأي: وًمق أهنؿ 

ـَ أُوسُمقا ايمِْعْؾَؿ َوْيَؾُؽْؿ شَمَقاُب اهللِ  يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: سمف,اؾمتج٤مروا ٕٟمٗمسٝمؿ ورضقا  ﴿َووَموَل ايمَِّذي

ـَ َوفَمؿِ  ـْ آَم وزمُِروَن﴾طَمغْمٌ ظمَِّ َّٓ ايمصَّ وَهو إِ َٓ ُيَؾؼَّ  .[0:: ]اًم٘مّمص َؾ َصوحِلوً َو

هُبُْؿ فَمَذازًمو  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـ2 َ سَمِعظُقَن وَمْقًمو اهللَُ ُمْفؾُِؽُفْؿ أَْو ُمَعذِّ ٌي ِمـُْفْؿ َِل ًْ ُأمَّ ﴿َوإِْذ وَمويمَ

قمراف ﴾ؾَمِديًدا وَمويمُقا َمْعِذَرًة إلَِم َرزمُِّؽْؿ َويمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقن  .[386: ]ٕا

﴿َويمََعؾَُّفْؿ  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ,سمـ زيداقمـ  ,(30/739)" شمٗمسػمه"ذم روى اإلُم٤مم اًمٓمؼمي 

  .ًمٕمٚمٝمؿ يؽميمقن ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ىم٤مل: َيتَُّؼقَن﴾

سمٚمٗمظ: ًمٕمٚمٝمؿ يؽميمقن هذا اًمٗمٕمؾ  (7/3803) "شمٗمسػمه"ذم سمـ أيب طم٤مشمؿ اوأظمرضمف 

 اهـاًمذي هؿ قمٚمٞمف.

ـَ اظمُْتَِّؼكَم﴾﴿أَْو سمَ  شمٕم٤ممم:اهلل ىم٤مل  ـ3 ًُ ِم  .[79]اًمزُمر: ُؼقَل يمَْق َأنَّ اهللََ َهَدايِن يمَُؽـ

ـَ : : ىمقًمف(34/494) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ايمؼرؿمٌل ًُ ِم ﴿يمَْق أَنَّ اهللَ َهَدايِن يمَُؽـ

 اهـاًمنمك واعمٕم٤ميص. أرؿمدين إمم ديٜمف ًمٙمٜم٧م ُمـ اعمت٘ملم أي: اظمُْتَِّؼكَم﴾

ُمـ ُمٕم٤مين اًمت٘مقى: : أن (4/338) "ذوي اًمتٛمٞمٞمز سمّم٤مئر" ذم  ذىمر ايمػغموز آزموديو

ـْ َأزْمَقاهِبَو َواسمَُّؼقْا اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ  شمٕم٤ممم: قل اهلل٘م, واؾمتدل سمآطمؽماز قمـ اعمٕمّمٞم٦م ﴿َوْأسُمقْا ايمٌُْقُقَت ِم

 , واهلل أقمٚمؿ.[;:3 ]اًمب٘مرة: سُمْػؾُِحقَن﴾
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 ذىمر صػوت اظمتؼكم زموب

 :٠ جٌ جال ي٘ؾُٝا بِٝٓٗ ٚبني زب ايعصصؿاتِٗ  ـ 1

ًْ وَمْقُم ُكقٍح اظمُْْرؽَمؾكِمَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  زَم َٓ سَمتَُّؼقَن *  ﴿ىَمذَّ ْؿ َأطُمقُهْؿ ُكقٌح َأ إيِنِّ * إِْذ وَموَل َْلُ

  .[:30 -307 ]اًمِمٕمراء: هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾* يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل َأِمكٌم 

ىمد ىمدُمٜم٤م يمالم أهؾ ُمـ أي٤مت, و مم٤م يامصمٚمٝم٤م, وهمػمه٤م ُم٤م ذم ؾمقرة اًمِمٕمراءيمؾ ُمثٚمٝم٤م و

, وأٟمف ُمـ صٗم٤مت رؾمؾ اهلل وأٟمبٞم٤مء اهلل ُمع رهبؿ, ذم أن ُمٕمٜمك هذه أي٤مت هق اًمتقطمٞمد ,اًمٕمٚمؿ

 ريمٝمؿ ومٞمف ُمـ هداه اهلل. ٤م سمدأوا اًمدقمقة إًمٞمف, وؿم٤مسمؾ هق ُم

ََيًي َوَمو ىَموَن َأىْمثَُرُهْؿ  ﴿إِنَّ وسمٕمد أن ذيمر اهلل ىمّم٦م يمؾ ٟمبل, ظمتٛمٝم٤م سم٘مقًمف:  َٔ دِم َذيمَِؽ 

, ومدلَّ قمغم أن اًمت٘مقى ـ اًمتل ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمتقطمٞمد ـ, اجل٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ أُمقر [:]اًمِمٕمراء:  ُمْمِمـكَِم﴾

 .اًمؼم> شمٕمتؼم آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل, وًمٙمـ ًمٚمٛم١مُمٜملم, أهؾ اهلداي٦م اًمتقومٞمؼ, واهلل أقمٚمؿ

ـَ ُيْمِمـُقَن زمِويمَْغقِْى  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ﴿اَل َذيمَِؽ ايمْؽِتَوُب َٓ َرْيَى همِقِف ُهًدى يمِّْؾُؿتَِّؼكَم ايمَِّذي

َّو َرَزوْمـَوُهْؿ ُيـِْػُؼقنَ  اَلَة َوِِم ـَ ُيْمِمـُقَن زماَِم ُأكِزَل إيِمَقَْؽ َومَ  َوُيِؼقُؿقَن ايمصَّ و ُأكِزَل ِمـ وَمٌْؾَِؽ وايمَِّذي

 .[6 -3: ]اًمب٘مرة َوزمِؤطِمَرةِ ُهْؿ ُيقومِـُقَن﴾

ـَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و ـْ آَم َـّ ايمػِْمَّ َم
ِق َواظمَْْغِرِب َويمَـؽِ ﴿يمَّقَْس ايمػِْمَّ أَن سُمَقيمهقاْ ُوصُمقَهُؽْؿ ومٌََِؾ اظممَْْمِ

ـَ َصَدوُمقا َوأُويمَـئَِؽ إمم ىمقًمف:  ايمـٌَِّقِّكَم﴾زمِوهللِّ َوايمْقَْقِم أطِمِر َواظمَْمئَِؽِي َوايمْؽِتَوِب وَ  ﴿أُويمَـئَِؽ ايمَِّذي

  .[399]اًمب٘مرة: ُهُؿ اظمُْتَُّؼقَن﴾

ُجُدوَن  :شمٕم٤ممم وىم٤مل ًْ ْقِؾ َوُهْؿ َي ٌي وَموئَِؿٌي َيْتُؾقَن آَيوِت اهللَِّ آَكوَء ايمؾَّ ـْ َأْهِؾ ايْمؽَِتوِب ُأمَّ قا ؽَمَقاًء ِم ًُ ﴿يَمْق

اِت َوُأويَمئَِؽ  ُيْمِمـُقَن زمِوهللِ * غْمَ وِرفُمقَن دِم اخْلَ ًَ ـِ اظمُْـَْؽِر َوُي طِمِر َوَيْلُمُروَن زمِوظمَْْعُروِف َوَيـَْفْقَن فَم ْٔ َوايْمَقْقِم ا

كمَ  وحِلِ ـَ ايمصَّ ـْ ُيْؽَػُروُه َواهللُ فَمؾِقٌؿ زمِوظمُْتَِّؼكَم﴾ * ِم ـْ طَمغْمٍ هَمَؾ  .[337 ـ335 ]آل قمٛمران: َوَمو َيْػَعُؾقا ِم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               4: 

ْؿ  شمٕم٤ممم:ب٤مرك وشموىم٤مل  وِهُدوْا زمِلَْمَقاِْلِ ـَ ُيْمِمـُقَن زمِوهللِ َوايمْقَْقِم أطِمِر َأن َُيَ تَلِْذُكَؽ ايمَِّذي ًْ ﴿َٓ َي

ِفْؿ َواهللُ فَمؾِقٌؿ زمِوظمُْتَِّؼكَم﴾
ًِ  .[66 :]اًمتقسم٦م َوَأكُػ

ل قمغم ر واًمٙمت٤مب تف,وُمالئٙم ,سم٤مهلل اإليامن :ُمـ صٗم٤مهتؿأنَّ  :آي٦م اًمب٘مرة ومٗمل ؾمقًمف اعمٜمزَّ

  .واًمٜمبٞملمواًمُٙمت٥م,  ,

 واهلل أقمٚمؿ. واًمٞمقم أظمر, ,اإليامن سم٤مهلل: ُمـ صٗم٤مهتؿ: واًمتقسم٦م وذم آيتل: آل قمٛمران,

 ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع اعمالئٙم٦م(. فيمالُم٤مً قمغم آي٦م اًمب٘مرة, ذيمرشمُ  وٓسمـ يمثػم 

 

ُرواْ هَمنَِذا ُهؿ  هلل شمٕم٤ممم:ىم٤مل ا قْطَوِن سَمَذىمَّ ـَ ايمشَّ ُفْؿ ؿَموئٌِػ مِّ ًَّ ـَ اسمََّؼقاْ إَِذا َم ﴿إِنَّ ايمَِّذي

وَن﴾ ٌٌِْمُ  .[403:]إقمراف مه

اًمذيـ  ,خيؼم شمٕم٤ممم قمـ اعمت٘ملم ُمـ قمب٤مده :(5/756) "هشمٗمسػم"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

ُفؿْ  إَِذا أـم٤مقمقه ومٞمام أُمر, وشمريمقا ُم٤م قمٜمف زضمر, أهنؿ ًَّ وىمرأ آظمرون: ـ  .أي: أص٤مهبؿ ـمٞمػ َم

وىمد ضم٤مء ومٞمف طمدي٨م, ومه٤م ىمراءشم٤من ُمِمٝمقرشم٤من, وم٘مٞمؾ: سمٛمٕمٜمك واطمد. وىمٞمؾ: سمٞمٜمٝمام  ـ, ـم٤مئػ

ومرق, وُمٜمٝمؿ ُمـ ومَّس ذًمؽ سم٤مًمٖمْم٥م, وُمٜمٝمؿ ُمـ ومَّسه سمٛمس اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٍمع وٟمحقه, 

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ومَّسه سم٤مهلؿ سم٤مًمذٟم٥م, وُمٜمٝمؿ ُمـ ومَّسه سم٢مص٤مسم٦م اًمذٟم٥م.

ُرواْ  وىمقًمف: أي: قم٘م٤مب اهلل وضمزيؾ صمقاسمف, ووقمده ووقمٞمده, ومت٤مسمقا وأٟم٤مسمقا,  سَمَذىمَّ

 ورضمٕمقا إًمٞمف ُمـ ىمري٥م.  ,واؾمتٕم٤مذوا سم٤مهلل

وَن﴾ىمقًمف:  ٌٌِْمُ  قا مم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف.وصح   ,أي: ىمد اؾمت٘م٤مُمقا هَمنَِذا ُهؿ مه

قمـ ه٤مهٜم٤م طمدي٨م حمٛمد سمـ قمٛمرو, قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م,  ,وىمد أورد احل٤مومظ أسمق سمٙمر سمـ ُمردويف

وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل, ادع اهلل  ,وهب٤م ـمٞمػ, , ىم٤مل: ضم٤مءت اُمرأة إمم اًمٜمبل  أيب هريرة

ًِ وم٘م٤مل: ,أن يِمٗمٞمٜمل ًِ  دفمقت اهللَ إن ؾمئ  ,وٓ ضمًوب فمؾقِؽ  ,هموصػمي همشػوك, وإن ؾمئ

 .وم٘م٤مًم٧م: سمؾ أصؼم, وٓ طمس٤مب قمكمَّ 
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وأشمٙمِمػ, ورواه همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمسٜمـ, وقمٜمدهؿ: ىم٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل, إين أسع 

ًِ :وم٘م٤مل ,وم٤مدع اهلل أن يِمٗمٞمٜمل ويمؽ  دفمقت اهلل أن يشػقؽ, وإن ؾمئً صػمِت  إن ؾمئ

وم٘م٤مًم٧م: سمؾ أصؼم, وزم اجلٜم٦م, وًمٙمـ ادع اهلل أن ٓ أشمٙمِمػ, ومدقم٤م هل٤م, ومٙم٤مٟم٧م ٓ  ,اجلـي؟

 .(3), وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ, ومل خيرضم٤مه"ُمستدريمف"وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم , شمتٙمِمػ

٤م : أن ؿم٤مسمً ـ (4)"شم٤مرخيف"ُمـ ـ  (قمٛمرو سمـ ضم٤مُمع)ذم شمرمج٦م  , يمراسمـ قمس٤ماحل٤مومظ وذيمر 

ومدقمتف إمم ٟمٗمسٝم٤م, وُم٤م زاًم٧م سمف طمتك يم٤مد يدظمؾ ُمٕمٝم٤م  ,يم٤من يتٕمبد ذم اعمسجد, ومٝمقيتف اُمرأة

ُرواْ هَمنَِذا اعمٜمزل, ومذيمر هذه أي٦م:  قْطَوِن سَمَذىمَّ ـَ ايمشَّ ُفْؿ ؿَموئٌِػ مِّ ًَّ ـَ اسمََّؼقاْ إَِذا َم ُهؿ ﴿إِنَّ ايمَِّذي

وَن﴾ ٌٌِْمُ ويم٤من ىمد  ,ومج٤مء قمٛمر ومٕمزى ومٞمف أسم٤مه ,٤م قمٚمٞمف, صمؿ أوم٤مق وم٠مقم٤مده٤م, ومامتومخر ُمٖمِمٞمً  مه

ِف وم٘م٤مل: ي٤م ومتك ,دومـ ًمٞمال ومذه٥م ومّمغم قمغم ىمؼمه سمٛمـ ُمٕمف, صمؿ ٟم٤مداه قمٛمر ـْ طَموَف َمَؼوَم َرزمِّ َ
َوظمِ

ـ , ذم اجلٜم٦م ٝمام ريب وأضم٤مسمف اًمٗمتك ُمـ داظمؾ اًم٘مؼم: ي٤م قمٛمر, ىمد أقمٓم٤مٟمٞم ,[68]اًمرمحـ: صَمـَّتَونِ 

  ـ.اهـ ُمرشملم

, ذم اسمـ قمب٤مس ـ قمٜمد طمدي٨م (36 30/5) "اًمٗمتح"ذم  وومول احلوهمظ ازمـ ضمجر 

 ـ: شمٓمٚم٥م ُمٜمف اًمدقم٤مء  ومج٤مءت إمم رؾمقل اهلل ,يم٤مٟم٧م شمٍمع وشمتٙمِمػ ًمتلأىمّم٦م اعمرأة 

الج وآًمتج٤مء إمم اهلل أٟمجع وأٟمٗمع ُمـ اًمٕم ,أن قمالج إُمراض يمٚمٝم٤م سم٤مًمدقم٤مء :وومٞمف: ىم٤مل 

سم٤مًمٕم٘م٤مىمػم, وأن شم٠مصمػم ذًمؽ واٟمٗمٕم٤مل اًمبدن قمٜمف أقمٔمؿ ُمـ شم٠مصمػم إدوي٦م اًمبدٟمٞم٦م, وًمٙمـ إٟمام يٜمجع 

وهق ىمقة  :وهق صدق اًم٘مّمد, وأظمر ُمـ ضمٝم٦م اعمداوي :سم٠مُمريـ: أطمدمه٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمٞمؾ

  وىمقة ىمٚمبف سم٤مًمت٘مقى واًمتقيمؾ, واهلل أقمٚمؿ.  ,شمقضمٝمف

                                     

 (. :6/43) "اعمستدرك"رواه احل٤ميمؿ ذم  (3)

ٓسمـ  "خمتٍم شم٤مريخ دُمِمؼ"و ـ, اًم٘مسؿ اعمخٓمقطـ ( 634ـ  35/633ٓسمـ قمس٤ميمر ) "شم٤مريخ دُمِمؼ" (4)

 . (3;3 ـ 0;3/;3ُمٜمٔمقر )
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ـَ َصَدوُمقا  شمٕم٤ممم:اهلل ل ىم٤م اء َوضِمكَم ايمٌَْلِْس ُأويمَـئَِؽ ايمَِّذي َّ ـَ دِم ايمٌَْلؽَْموء وايميَّ وزمِِري ﴿َوايمصَّ

 .[399:]اًمب٘مرة َوأُويمَـئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقَن﴾

ِْؿ صَم  وُمْؾ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و ـَ اسمََّؼْقا فِمـَْد َرهبِّ ِذي ـْ َذيمُِؽْؿ يمِؾَّ ـْ أَُؤَكٌِّئُُؽْؿ زمَِخغْمٍ ِم ـَّوٌت ََتِْري ِم

ـَ اهللِ َواهللُ زَمِصغٌم زمِويمِْعٌَودِ  َرٌة َوِرْوَقاٌن ِم ـَ همِقَفو َوأَْزَواٌج ُمطَفَّ ِدي
ََّْنَوُر طَمويمِ ْٕ تَِفو ا ـَ * حَتْ ايمَِّذي

ـَو فَمَذاَب ايمـَّوِر 
ـَو َآَمـَّو هَمونْمِػْر يمَـَو ُذُكقزَمـَو َوومِ ـَو إِكَّ ـَ وَ * َيُؼقيمُقَن َرزمَّ وزمِِري وِدومكَِم َوايمَْؼوكِتكَِم ايمصَّ ايمصَّ

ؽَْمَحورِ  ْٕ ـَ زمِو تَْغِػِري ًْ  .[39 ـ37]آل قمٛمران:  ﴾َواظمُْـِْػِؼكَم َواظمُْ

َك إَِّٓ زمِوهللِىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و َّو  ﴿َواْصػِمْ َوَمو َصػْمُ َزْن فَمَؾقِْفْؿ َوَٓ سَمُؽ دِم َوقٍْؼ ِمِّ َوَٓ حَتْ

ـُقَن﴾إِنَّ اهللَ َمَع ايمَّذِ *  َيْؿُؽُرونَ  ًِ ْ ـَ ُهؿ حمه ايمَِّذي ـَ اسمََّؼقاْ وَّ  .[:34  ـ349 ]اًمٜمحؾ: ي

أن  , (, قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ;435وُمسٚمؿ ) ,(3474)سمرىمؿ وروى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

 .شاسمؼل اهلل واصػمي»قمغم وًمٍد هل٤م ـ:  ُٓمرأة وضمده٤م شمبٙمل قمٜمد ىمؼمـ ىم٤مل   رؾمقل اهلل

 أن رؾمقل اهلل, قم٤مئِم٦م قمـ  (,8535وُمسٚمؿ ), (5845رىمؿ )سمى اًمبخ٤مري وور

 .ش, وكعؿ ايمًؾػ أكو يمؽلصػمياسمؼل اهلل وا»: ًمٗم٤م ـمٛم٦م :ىم٤مل 

 أن شم٘مقى اهلل أقمٔمؿ ُمٕملم عمـ أقم٤مٟمف اهلل قمغم اًمّمؼم ذم يمؾ رء, واهلل أقمٚمؿ. همعؾؿ:

َؼْقا ﴿وُمْؾ مم: ىم٤مل اهلل شمٕم٤م ـَ اسمَّ ِذي ـْ َذيمُِؽْؿ يمِؾَّ ـَ ﴿إمم ىمقًمف:  ﴾أَُؤَكٌِّئُُؽْؿ زمَِخغْمٍ ِم وزمِِري ايمصَّ

ؽَْمَحوِر﴾ ْٕ ـَ زمِو تَْغِػِري ًْ وِدومكَِم َوايمَْؼوكِتكَِم َواظمُْـِْػِؼكَم َواظمُْ  .[39ـ 37]آل قمٛمران:  َوايمصَّ

ـ رَّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و  مِّ
اَمَواُت َوإَْرُض ﴿َوؽَموِرفُمقاْ إلَِم َمْغِػَرةٍ ًَّ زمُِّؽْؿ َوصَمـٍَّي فَمْرُوَفو ايم

ْؾُؿتَِّؼكَم﴾ 
ْت يمِ ُفْؿ َذىَمُرواْ اهللَ  إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:ُأفِمدَّ ًَ ـَ إَِذا هَمَعُؾقاْ هَموضِمَشًي َأْو ـَمَؾُؿقاْ َأْكُػ ﴿َوايمَِّذي

 .[35 ـ355 ]آل قمٛمران: هَموؽْمتَْغَػُرواْ يمُِذُكقهِبِْؿ﴾
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ؽَْمَحوِر ُهْؿ  إمم ىمقًمف: اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن﴾ ﴿إِنَّ  وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ْٕ ﴿َوزمِو

تَْغِػُروَن﴾ ًْ  .[:3ـ 37 ]اًمذاري٤مت: َي

أن » ٤م:ُمرومققمً  (, قمـ اسمـ قمٛمر ;6;8(, وُمسٚمؿ )4437) رىمؿسموروى اًمبخ٤مري 

رم زمـً  هموكًد فمؾقفؿ, همؼول أضمدهؿ: ايمؾفؿ إكؽ سمعؾؿ أكف ىمون ,شمالشمي كػر آواهؿ اظمٌقً إلم نمورٍ 

ًُ  فمـفمٍؿ راودَتو  , ضمتك أسمقً هبو, همؾام طمؾتـل كػًفو, هملزمً إٓ أن أفمطقفو موئي ديـور, همًعق

وٓ سمػض اخلوسمؿ إٓ زمحؼف,  ,وومعدت مـفو مؼعد ايمرصمؾ مـ امرأسمف ومويمً: اسمؼ اهلل ,مـ كػًفو

 وومول زمعضفؿ:, شهمؼمىمتفو ازمتغوء وصمفؽ

ـــــ٤م ـــــ٘مراء قمب ـــــ٤مً أرى اًمٗم  دًا شم٘م٤مشمـــ

 

ــــ٤مُم٤ًم ذم ا ــــ٤مىمٞم ـــد رايمٕمٞمٜمــ ـــ٤م ضم  عمس

ــــرٍ   ــــقٍم وومٓمـ ـــرار ذم ص ـــؿ  إسم  ه

 

 يســـــتٖمٗمروٟم٤م  هـــــؿ ر٤مٕؾمـــــح٤موسم

 

اء َوضِمكَم و﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: َّ ـَ دِم ايمٌَْلؽَْموء وايميَّ وزمِِري اظمُْقهُمقَن زمَِعْفِدِهْؿ إَِذا فَموَهُدواْ َوايمصَّ

ـَ َصَدوُمقا َوُأويمَـئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقنَ ايمٌَْلِْس أُويمَـئِ   .[399 ]اًمب٘مرة: ﴾َؽ ايمَِّذي

﴿َواْذىُمُروْا كِْعَؿَي اهلل فَمَؾقُْؽْؿ َوِمقثَووَمُف ايمَِّذي َواشَمَؼُؽؿ زمِِف إِْذ وُمْؾتُْؿ ؽَمِؿْعـَو  :شمٕم٤مممشمب٤مرك وىم٤مل و

ُدو قٌؿ زمَِذاِت ايمصه
 .[9]اعم٤مئدة: ِر﴾َوأؿََمْعـَو َواسمَُّؼقْا اهللَ إِنَّ اهللَ فَمؾِ

ـَ  شمٕم٤ممم:اهلل وىم٤مل  ةٍ َوُهؿْ  ﴿ايمَِّذي  ﴾َٓ َيتَُّؼقنَ  فَموَهدتَّ ِمـُْفْؿ شُمؿَّ َيـُؼُضقَن فَمْفَدُهْؿ دِم ىُمؾِّ َمرَّ

 . [78 ]إٟمٗم٤مل:

 وم٠مصمب٧م اهلل اًمت٘مقى عمـ ورمَّ سمٕمده وُمٞمث٤مىمف, وٟمٗم٤مه٤م قمٛمـ ٟم٘مض ذًمؽ, واهلل أقمٚمؿ.

َراِم َوَمو ىَموُكقا  اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل  ِجِد احْلَ ًْ ـِ اظمَْ وَن فَم هَبُُؿ اهللُ َوُهْؿ َيُصده َّٓ ُيَعذِّ ْؿ َأ ﴿َوَمو َْلُ

َٓ َيْعَؾُؿقَن﴾ َـّ أَىْمثََرُهْؿ 
َّٓ اظمُْتَُّؼقَن َويمَؽِ  . [56]إٟمٗم٤مل:  َأْويمِقَوَءُه إِْن أَْويمِقَوُؤُه إِ
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ـَ آَمـُقاْ َوىَموُكقاْ ﴿أَٓ إِنَّ أَوْ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و قَوء اهللِ َٓ طَمْقٌف فَمَؾقِْفْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيَْزُكقَن ايمَِّذي
يمِ

  .[85 -84 ]يقٟمس: َيتَُّؼقَن﴾

ـَ اهللِ ؾَمقْئًو َوإِنَّ ايمظَّوظمكَِِم زَمْعُضُفْؿ أَْويمِقَوُء زَمْعٍض َواهللُ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ـْ ُيْغـُقا فَمـَْؽ ِم ُْؿ يمَ ﴿إَِّنَّ

 . [;3: ٦مصمٞم]اجل٤م ِؼكَم﴾َورِمه اظمُْتَّ 

 سمثالصم٦م ذوط:  أن اًمقٓي٦م هلل شمٕم٤ممم ٓ شمتح٘مؼ, إٓ همٌون ِمو سمؼدم:

 قمدم اًمّمد قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم, وًمق قمـ أُمٍر يسػٍم ُمـ أُمقر اًمديـ.  إول:

 ريم٤مٟمف وواضمب٤مشمف. أاإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم اعمستقذم ًمنموـمف و ايمثوين:

 , واهلل أقمٚمؿ.اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف حت٘مٞمؼ اًمت٘مقى قمغم ُم٤م ذم يمت٤مب  ايمثويمٌ:

 > وم٘مد وردت أدًم٦م صحٞمح٦م سحي٦م ذم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م:أمو ايمديمقؾ فمعم ومرهبؿ مـ اهلل دم ايمدكقو

ـْ ضَمٌِْؾ ايمَْقِريدِ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـُ أوَْمَرُب إيِمَقِْف ِم  . [38]ق:  َوَكْح

(, قمـ 6:4, رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )عٌد مـ رزمف وهق ؽموصمدأومرب مو يؽقن ايم: وىم٤مل 

 .أيب هريرة 

, رواه احلدي٨مومول اهلل سمعولم: مـ سمؼرب مـل ؾمػًما سمؼرزمً مـف ذرافمو...: وىم٤مل 

 . (, قمـ أيب ذر 48:9ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

 .وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م, اًمداًم٦م قمغم اًم٘مرب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم, ىمرب يٚمٞمؼ سمجالًمف 

 ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوََّنَرٍ شمٕم٤ممم: شمب٤مرك و٘م٤مل اهلل وم دم ايمدار أطمرة؛وأمو ديمقؾ ومرهبؿ مـف 

 . [77ـ 76 ]اًم٘مٛمر: ْؼتَِدٍر﴾مُ  دِم َمْؼَعِد ِصْدٍق فِمـَد َمؾِقٍؽ * 

 وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ اسمـ يمثػم, واًمٗمػموز آسم٤مدي, يمام سمٞمٜم٧م ذًمؽ ذم )سم٤مب ومْم٤مئؾ اعمت٘ملم(. 

: هق فِمـَْد َمؾِقٍؽ ُمْؼتَِدرٍ (: ىمقًمف: :30/38) "شمٗمسػمه" ذم وومول ايمعالمي ايمعثقؿكم 

 اهلل ضمؾ وقمال.اهـ, واهلل أقمٚمؿ.
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 :صؿاتِٗ َع َال٥ه١ اهلل تعاىل - 2

ِق َواظمَْْغِرِب َويَمـؽِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٌََؾ اظمَْمْمِ
ـَ زمِوهلِل ﴿يمَّْقَس ايْمػِمَّ َأن سُمَقيمهقْا ُوصُمقَهُؽْؿ ومِ ـْ آَم َـّ ايْمػِمَّ َم

ـَ َصَدوُمقا َوُأويَمـئَِؽ ُهُؿ  :إمم ىمقًمف َوايْمَقْقِم أطِمِر َواظمَْمئَِؽِي َوايْمؽِتَوِب َوايمـٌَِّقِّكَم﴾ ﴿ُأويَمـئَِؽ ايمَِّذي

 .[399: ]اًمب٘مرة اظمُْتَُّؼقَن﴾

: ومول ازمـ ىمثغم .هذه أٟمقاع اًمؼم يمٚمٝم٤م ىم٤مل اًمثقري: :(;3/48) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

دظمؾ ذم قمرى اإلؾمالم يمٚمٝم٤م, وأظمذ سمٛمج٤مُمع اخلػم يمٚمف,  ,وم٢من ُمـ اشمّمػ هبذه أي٦م>  صدق

 اهـ ؾمٗمرة سملم اهلل ورؾمقًمف. هؿ  ق سمقضمقد اعمالئٙم٦م اًمذيـوصدَّ  ,وأٟمف ٓ إًمف إٓ هق ,وهق اإليامن سم٤مهلل

ـ ُم٤م ظمتٛم٧م سمف أي٦م> ومٝمؿ اعمراد, واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب ومؾً:  .وُمـ متٕمَّ

ْؿ همِقَفو َمو َيَشآُؤوَن  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: تَِفو إََّْنَوُر َْلُ ِري ِمـ حَتْ ﴿صَمـَّوُت فَمْدٍن َيْدطُمُؾقََّنَو ََتْ

وُهُؿ اظمَْمئَِؽُي ؿَمقِّ * ىَمَذيمَِؽ ََْيِزي اهللُ اظمُْتَِّؼكَم  ـَ سَمَتَقهمَّ ـََّي زماَِم ىُمـُتْؿ ايمَِّذي ٌكَِم َيُؼقيُمقَن ؽَمالٌم فَمَؾْقُؽُؿ اْدطُمُؾقْا اجْلَ

 . [54ـ  53: ]اًمٜمحؾ سَمْعَؿُؾقَن﴾

و َووَموَل  شمٕم٤ممم:اهلل وىم٤مل  ًْ َأزْمَقاهُبَ ـَِّي ُزَمرًا ضَمتَّك إَِذا صَموُؤوَهو َوهُمتَِح ُْؿ إلَِم اجْلَ َؼْقا َرهبَّ ـَ اسمَّ ﴿َوؽِمقَؼ ايمَِّذي

ْؿ طَمَزَكتُ  ﴾َْلُ ـَ ٌُْتْؿ هَموْدطُمُؾقَهو طَمويمِِدي
  .[95 ]اًمزُمر: َفو ؽَماَلٌم فَمَؾْقُؽْؿ ؿمِ

اَلٍم آِمـكَِم * ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمُققٍن وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ َوَكَزفْمـَو َمو دِم * اْدطُمُؾقَهو زمِ

ـْ نِمؾ   رٍ  فَمعَم  إطِْمَقاًكو ُصُدوِرِهؿ مِّ  .[:6 -67: ر]احلج ﴾ُمَتَؼوزمِؾكَِم  ُهُ

ـَ اظمَْاَلئَِؽِي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٍف ِم َٓ ُؽْؿ زمَِثاَلشَمِي َآ ىُمْؿ َرزمه ـْ َيْؽِػَقُؽْؿ َأْن ُيِؿدَّ ﴿إِْذ سَمُؼقُل يمِْؾُؿْمِمـكَِم َأيَم

وا َوسَمتَّ  *ُمـَْزيمكَِم  ـَ اظمَْاَلئَِؽِي زَمعَم إِْن سَمْصػِمُ ٍف ِم َٓ ِي َآ ًَ ُؽْؿ زمَِخْؿ ـْ هَمْقِرِهْؿ َهَذا ُيْؿِدْدىُمْؿ َرزمه ُؼقا َوَيْلسُمقىُمْؿ ِم

ِمكَم  قِّ ًَ ُأهجؿ وروح حلس٤من:  ذروة اعمت٘ملم, وىمد ىم٤مل  . واًمّمح٤مسم٦م [347ـ  346: ]آل قمٛمران ﴾ُم

 . قم٤مزب  (, قمـ اًمؼماء سمـ465( وُمسٚمؿ )5063رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ), ايمؼدس معؽ
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 :صؿاتِٗ َع نتب اهلل تعاىل - 3 

 

تَوُب َٓ َرْيَى همِقِف ُهًدى يمِّْؾُؿتَِّؼكَم﴾* ﴿اَل  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
 .[3:]اًمب٘مرة َذيمَِؽ ايمْؽِ

ـًَي َودِم أطِمرَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ًَ ْكقَو ضَم و ُهْدَكـو إيِمَقَْؽ وَموَل فَمَذايِب ﴿َواىْمتُْى يمَـَو دِم َهـِذِه ايمده ِة إِكَّ

ىَمـوَة َوايمَّ  ـَ َيتَُّؼقَن َوُيْمسُمقَن ايمزَّ لىَْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي ًَ ٍء هَم ًْ ىُمؾَّ َرْ ـْ أؾََموء َوَرَْحَتِل َوؽِمَع ـَ ُأِصقُى زمِِف َم ِذي

 .[378: ]إقمراف ُهؿ زمِآَيوسمِـَو ُيْمِمـُقَن﴾

ـْ أـَْمَؾؿُ  شمٕم٤ممم:شمب٤مر ووىم٤مل  ْدِق إِْذ صَموءُه َأيمَقَْس دِم  ﴿هَمَؿ َب زمِويمصِّ َـّ ىَمَذَب فَمعَم اهللَِّ َوىَمذَّ ِِم

ـَ  َق زمِِف أُْويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقَن﴾* صَمَفـََّؿ َمثًْقى يمِّْؾَؽوهمِِري ْدِق َوَصدَّ  .[55ـ54:]اًمزُمر َوايمَِّذي صَموء زمِويمصِّ

 وشم٘مدُم٧م آي٦م اًمب٘مرة, ذم أٟمقاع اًمؼم. 

ـَ ُيْمِمـُقَن زماَِم أُكِزَل إيِمَقَْؽ﴾ ىمقًمف: :(3/79) "ٗمسػمهشم"ذم   وومول ازمـ ىمثغم  ﴿وايمَِّذي

ُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ ىمبٚمؽ ُمـ و يّمدىمقن سمام ضمئ٧م سمف ُمـ اهلل, :: أي ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ـ: [6]اًمب٘مرة:

 .اهـ وٓ جيحدون ُم٤م ضم٤مؤهؿ سمف ُمـ رهبؿ ,ٓ يٗمرىمقن سمٞمٜمٝمؿ ,اعمرؾمٚملم

ُم٘مدُم٦م شمٗمسػم اسمـ "ل, راضمع ًمٚمٛمزيد وهذا إصمر ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أيب حمٛمد, جمٝمق

( ًمٚمؽميمل, وم٘مد ؾم٤مق ٟم٘مقٓت قمـ مجٍع ُمـ إئٛم٦م, ذم إؾم٤مٟمٞمد اًمتل قمٚمٞمٝم٤م 0;3/3) "ضمرير

  , وقمغم ضٕمػ إصمر> وم٢من اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف, واهلل أقمٚمؿ."شمٗمسػم اسمـ ضمرير"ُمدار اًمْمٕمػ, ذم 

اًمٙمت٤مب : [399:ًمب٘مرة]ا ﴿َوايمْؽِتَوِب َوايمـٌَِّقِّكَم﴾: ىمقًمف: (;3/48) "شمٗمسػمه"ذم   وومول

وهق اًم٘مرآن  ,يِمٛمؾ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ُمـ اًمسامء قمغم إٟمبٞم٤مء, طمتك ظمتٛم٧م سم٠مذومٝم٤م ,اؾمؿ ضمٜمس

 اهـاًمٙمريؿ.

تَوُب َٓ َرْيَى همِقِف ُهًدى يمِّْؾُؿتَّ * ﴿اَل  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
 .[3]اًمب٘مرة: ِؼكَم﴾َذيمَِؽ ايمْؽِ

 .[:35 قمٛمران: ]آل ﴿َهـَذا زَمقَوٌن يمِّؾـَّوِس َوُهًدى َوَمْقفِمظٌَي يمِّْؾُؿتَِّؼكَم﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
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َرٌة يمِّْؾُؿتَِّؼكَم﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ُف يمَتَْذىمِ  .[:6 ]احل٤مىم٦م: ﴿َوإِكَّ

سمـ قمـ ا ,﴿ُهًدى يمِّْؾُؿتَِّؼكَم﴾قمٜمد ىمقًمف: ـ ( 3/74) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغموكؼؾ 

 . (3)أهن٤م ٟمقراً ًمٚمٛمت٘ملميٕمٜمل:  ُهًدى ـ: أن ُمٕمٜمك وأٟم٤مس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ,ُمسٕمقد

 . : هدًى ُمـ اًمْمالًم٦م وىم٤مل اًمِمٕمبل

 َؾ ٘مَ ٟمَ صمؿ  ,: ويمؾ ذًمؽ صحٞمح ازمـ ىمثغم شمؿ ومولوىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم: شمبٞم٤من ًمٚمٛمت٘ملم, 

ـَ يُ  سم٘مقًمف: اهلل هؿ اًمذيـ ٟمٕمتٝمؿ ن اعمت٘ملمإ ىمقًمف:  قمـ ىمت٤مدة ْمِمـُقَن زمِويمَْغقِْى َوُيِؼقُؿقَن ايمَِّذي

َّو َرَزوْمـَوُهْؿ ُيـِْػُؼقَن  اَلَة َوِِم طِمَرِة  *ايمصَّ ْٔ ـْ وَمٌْؾَِؽ َوزمِو ـَ ُيْمِمـُقَن زماَِم أُْكِزَل إيِمَقَْؽ َوَمو ُأْكِزَل ِم َوايمَِّذي

ِْؿ َوأُويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْْػؾِ  *ُهْؿ ُيقومِـُقَن  ـْ َرهبِّ  اهـ سمتٍمف..[7 - 5]اًمب٘مرة: ُحقنَ ُأويمَئَِؽ فَمعَم ُهًدى ِم

ُمقا زَمكْمَ َيَدِي اهللِ َوَرؽُمقيمِِف َواسمَُّؼقا اهللََ إِنَّ اهللََ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٓ سُمَؼدِّ ـَ آَمـُقا  َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

 .[3 ]احلجرات: ؽَمِؿقٌع فَمؾِقٌؿ﴾

َٓ ذم ىمقًمف: , قمـ اسمـ قمب٤مس  :(6/493)" شمٗمسػمه"ذم  ـ يمثػم ٟم٘مؾ اسمو ﴿

ُمقا زَمكْمَ َيَدِي اهللِ ِ   .ٓ شم٘مقًمقا سمخالف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦مأي:  ﴾سُمَؼدِّ

 اهـُمـ ذائع ديٜمٙمؿ. ,: ٓ شم٘مْمقا أُمراً دون اهلل ورؾمقًمف وىم٤مل اًمْمح٤مك

                                     

قم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م, صمؿ ـمٕمـ سمٕمْمٝمؿ ذم روايتف> جلٛمٕمف اًمتٗمسػم قمـ مج٤م ,وهذا أصم٤مر ُمـ ـمريؼ ُمرة اهلٛمداين( 3)

 َّٓ ٕمٚمؿ اًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ, وهبذا ىم٤مل مج٤مقم٦م, , ومٚمؿ يُ دون أظمر  ُمـ اًمبٕمضؾمقىمف قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم, ُمع أٟمف مل يسٛمع إ

 (. 3/433) "اًمٕمج٤مب"ذم  ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر 

٥م ُمـ أؾم٤مٟمٞمد يمت اًمتٞمسػم عمٕمروم٦م اعمِمٝمقر"وىمد ىمبؾ روايتف آظمرون, وىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم, وهمػمه, راضمع: 

  (.:33)ص "اًمتٗمسػم

, وُم٤مأن ُم٤م اٟمتُ  وايمذي يظفر رم:  قمْمده سمف همػمه ىُمبؾ, واهلل أقمٚمؿ. ٘مد قمٚمٞمف وظم٤مًمٗمف ومٞمف همػمه ُمـ إصمب٤مت ُردَّ
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لَىْمتٌَُُفو يمِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ ـَ ُهؿ زمِآَيوسمِـَو ُيْمِمـُقَن ﴿هَم ىَمـوَة َوايمَِّذي ـَ َيتَُّؼقَن َوُيْمسُمقَن ايمزَّ * ؾَِّذي

لَّ ايمَِّذي ََيُِدوَكُف َمْؽتُقزموً فِمـَدُهْؿ دِم ايمتَّْقَراِة َواِْلْكِجق ِلَّ إُمِّ ؽُمقَل ايمـٌَّ ُِعقَن ايمرَّ ـَ َيتٌَّ ِؾ َيلُْمُرُهؿ ايمَِّذي

ُهْؿ زمِوظمَْْعُروِف َوَيـَْفوُهْؿ فمَ  ٌَ َوَيَضُع فَمـُْفْؿ إِْسَ ٌَآئِ ُم فَمَؾقِْفُؿ اخْلَ ُؿ ايمطَّقٌَِّوِت َوحُيَرِّ ـِ اظمُْـَؽِر َوحُيِؾه َْلُ

وُه َواسمٌََُّعقْا ايمـهقَر ايمَِّذَي أُ  ُروُه َوَكٌَمُ ـَ آَمـُقْا زمِِف َوفَمزَّ ًْ فَمَؾقِْفْؿ هَمويمَِّذي كِزَل َمَعُف َوإنَْمالََل ايمَّتِل ىَموَك

 .[379ـ 378]إقمراف:  ـئَِؽ ُهُؿ اظمُْْػؾُِحقَن﴾ُأْويمَ 

هق اًم٘مرآن,  (: اًمقطمل اًمذي أُٟمزل ُمٕمف 4/574) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 .اهـواًمقطمل اًمذي ضم٤مء سمف هق ؾمٜمتف 
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 أمجعني ـ: صًٛات اهلل ٚضالَ٘ عًِٝٗـ ٚ  صؿاتِٗ َع أْبٝا٤ اهلل - 4

ـَ زمِوهللِ َوايمْقَْقِم أطِمرِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ آَم َـّ ايمػِْمَّ َم
إمم َوايمـٌَِّقِّكَم﴾  َواظمَْمئَِؽِي َوايمْؽِتَوِب  ﴿َويمَـؽِ

 .[399 ]اًمب٘مرة: ﴿َوُأويمَـئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقَن﴾ :ىمقًمف

  .ذم صٗمتٝمؿ ُمع ُمالئٙم٦م اهلل وشم٘مدم ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ اسمـ يمثػم  

ىم٤مل: وآُمـ سم٠مٟمبٞم٤مء ـ:  ﴿َوايمـٌَِّقِّكَم﴾: ىمقًمف قمٜمدـ ( ;3/48) "شمٗمسػمه"ذم  ـ ـ أيْم٤مً وذيمر 

 اهـظم٤ممتتٝمؿ حمٛمد صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم. ,اهلل يمٚمٝمؿ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ

ـَ ُهؿ زمِآَيوسمِـَو ُيْمِمـُقَن ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ىَمـوَة َوايمَِّذي ـَ َيتَُّؼقَن َوُيْمسُمقَن ايمزَّ لَىْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي ًَ * ﴿هَم

لَّ  ؽُمقَل ايمـٌَِّلَّ إُمِّ ُِعقَن ايمرَّ ـَ َيتٌَّ ُروهُ ﴿إمم ىمقًمف:  ﴾ايمَِّذي ـَ آَمـُقاْ زمِِف َوفَمزَّ وُه َواسمٌََُّعقاْ  هَمويمَِّذي َوَكٌَمُ

 .[379 -378 ]إقمراف: ايمـهقَر ايمَِّذَي ُأكِزَل َمَعُف ُأْويمَـئَِؽ ُهُؿ اظمُْْػؾُِحقَن﴾

أي:  ﴿َواسمٌََُّعقْا ايمـهقَر ايمَِّذَي ُأكِزَل َمَعُف﴾ ( ىمقًمف:4/574) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 اهـواًمقطمل اًمذي ضم٤مء سمف ُمبٚمٖم٤ًم إمم اًمٜم٤مس. ,اًم٘مرآن

ـَ ُيْمِمـُقَن زماَِم ُأكِزَل  ـ قمٜمد ىمقًمف: (:3/7) "شمٗمسػمه"ذم   ـ أيًضو ـ وومول ﴿وايمَِّذي

ـَ آَمـُقْا آِمـُقْا زمِوهللِ وم٘م٤مل:  ,اعم١مُمٜملم سمذًمؽ اهلل وىمد أُمرـ:  ُم٤م ُمْمٛمقٟمف إيِمَقَْؽ﴾ َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

َل فَمعَم َرؽُمقيمِِف﴾ تَوِب ايمَِّذي َكزَّ
﴿َووُمقيمُقا آَمـَّو زمِويمَِّذي ُأكِزَل وىم٤مل شمٕم٤ممم: , [358 ٤مء:]اًمٜمس َوَرؽُمقيمِِف َوايمْؽِ

يمْـَو  َيو﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: , [68]اًمٕمٜمٙمبقت:  إيِمَقْـَو َوُأكِزَل إيِمَقُْؽْؿ﴾ تَوَب آِمـُقاْ زماَِم َكزَّ
ـَ أُوسُمقاْ ايمْؽِ َو ايمَِّذي ُّيه

أَ

وموً ظمَِّو َمَعُؽؿ﴾ ؽُم وىم٤مل شمٕم٤ممم: , [69]اًمٜمس٤مء:  ُمَصدِّ ـَ ايمرَّ زمِِّف َواظمُْْمِمـُقَن ىُمؾٌّ ﴿آَم قُل زماَِم ُأكِزَل إيِمَقِْف ِمـ رَّ

ؽُمؾِِف َووَمويمُقاْ ؽَمِؿْعـَو َوَأؿَمْعـَو ـ ره ُق زَمكْمَ أضََمٍد مِّ ـَ زمِوهللِ َوَممئَِؽتِِف َوىُمتٌُِِف َوُرؽُمؾِِف َُٓكَػرِّ نُمْػَراَكَؽ  آَم

ـَو َوإيِمَقَْؽ   .اهـ سمتٍمف.ـ إدًم٦موهمػمه٤م ُم ,[4:7 ]اًمب٘مرة: اظمَِْصغُم﴾ َرزمَّ
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أظمؼم   فأٟم ,قمـ رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر, (7/656) "اعمسٜمد"ذم  ,أمحدوروى اإلُم٤مم 

  ومس٠مًم٧م اًمٜمبل ,وم٠مُمر اُمرأشمف, وهق ص٤مئؿ,  أٟمف ىمبؾ اُمرأشمف قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل, قمٓم٤مء

 إن اًمٜمبل :وم٘م٤مل ,وم٠مظمؼمشمف اُمرأشمف ,شإن رؽمقل اهلل يػعؾ ذيمؽ»:  وم٘م٤مل اًمٜمبل ,قمـ ذًمؽط 

ىم٤مل إن  :وم٘م٤مًم٧م,  ومرضمٕم٧م إمم اًمٜمبل :وم٘مقزم ًمف ,وم٤مرضمٕمل إًمٞمف ,ف ذم أؿمٞم٤مءيرظمص ًم 

 . شوأفمؾؿؽؿ زمحدود اهلل ,أكو أسمؼوىمؿ هلل»: وم٘م٤مل ,يرظمص ًمف ذم أؿمٞم٤مء : اًمٜمبل

 (.:387)  "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(, وذم ;54سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"واحلدي٨م ذم 

 ٥م اؾمتٓم٤مقمتف, واهلل أقمٚمؿ., طمسء, ذم يمؾ رومٕمٚمؿ: أن اعمت٘مل هلل يستسٚمؿ عم٤م ضم٤مء سمف 

ـَ ُهؿ زمِآَيوسمِـَو: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ىَمـوَة َوايمَِّذي ـَ َيتَُّؼقَن َوُيْمسُمقَن ايمزَّ لىَْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي ًَ إمم  ُيْمِمـُقَن﴾ ﴿هَم

وُه َوا :ىمقًمف ُروُه َوَكٌَمُ ـَ آَمـُقاْ زمِِف َوفَمزَّ سمٌََُّعقاْ ايمـهقَر ايمَِّذَي ُأكِزَل َمَعُف أُْويمَـئَِؽ ُهُؿ ﴿هَمويمَِّذي

قمرف: اظمُْْػؾُِحقَن﴾  .[379 ]ٕا

ـَ َيتَُّؼقَن﴾ىمقًمف:  (:4/56) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم  ِذي لَىْمتٌَُُفو يمِؾَّ ًَ , أي٦م ﴿هَم

 .اهـأي: ؾم٠مضمٕمٚمٝم٤م ًمٚمٛمتّمٗملم هبذه اًمّمٗم٤مت

ـَ آَمـُقهمَ ﴿ قمٜمد ىمقًمف:ـ   وومول وُه﴾ويمَِّذي ُروُه َوَكٌَمُ  .اهـ ووىمروه ,أي: قمٔمٛمقه ْا زمِِف َوفَمزَّ

, وُمـ شمبٕمٝمؿ, ىم٤مل اهلل واٟمٔمر إمم شم٠مد ِب أشم٘مك ظَمْٚمِؼ اهلل, وصح٤مسم٦م رؾمقل اهلل  ومؾً:

ـَ زمِوهللِّ وَ  شمٕم٤ممم خمؼما قمٜمٝمؿ ىمقهلؿ: زمِِّف َواظمُْْمِمـُقَن ىُمؾٌّ آَم ؽُمقُل زماَِم ُأكِزَل إيِمَقِْف ِمـ رَّ ـَ ايمرَّ َممئَِؽتِِف ﴿آَم

ؽُمؾِِف َووَمويمُقاْ ؽَمِؿْعـَو َوأؿََمْعـَو نُمْػَراَكَؽ َرزمَّـَو َوإيِمَقْ  ـ ره ُق زَمكْمَ أضََمٍد مِّ  اظمَِْصغُم﴾ َؽ َوىُمتٌُِِف َوُرؽُمؾِِف َُٓكَػرِّ

 . [4:7 ]اًمب٘مرة:

 وشم٘مدم ذم اًمّمٗم٦م ىمبؾ هذه, صقر ُمـ اًمت٠مدب ُمٕمٝمؿ, وشمقىمػمهؿ, واطمؽماُمٝمؿ, واهلل أقمٚمؿ.

ـَ اهللُ  شمٕم٤ممم: اهللوىم٤مل  ـَ اْمتََح قَن َأْصَقاََتُْؿ فِمـَد َرؽُمقِل اهللِ ُأْويمَئَِؽ ايمَِّذي ـَ َيُغضه ﴿إِنَّ ايمَِّذي

ْغِػَرٌة َوأصَْمٌر فَمظِقٌؿ﴾ ؿ مَّ  .[5 ]احلجرات: وُمُؾقهَبُْؿ يمِؾتَّْؼَقى َْلُ
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أشمدري٤م أيـ وم٘م٤م هلام:  , أٟمف ؾمٛمع صقت رضمٚملم ذم ُمسجد رؾمقل اهلل, قمـ قمٛمر و

ىم٤مٓ: ُمـ اًمٓم٤مئػ: وم٘م٤مل: ًمق يمٜمتام ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ٕوضمٕمتٙمام  ؟.ُمـ أيـ أٟمتام ام, صمؿ ؾم٠مهل؟أٟمتام

 (.::;4) (, وُمسٚمؿ8699) رىمؿسمرواه اًمبخ٤مري  ضسم٤ًم,

عم٤م ٟمزًم٧م هذه : ىم٤مل قمـ أٟمس  (,536(, وُمسٚمؿ )6:68وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) 

َٓ سَمْرهَمُعقا َأْص  أي٦م ـَ آَمـُقا  َو ايمَِّذي ﴾﴿َيو َأُّيه ضمٚمس صم٤مسم٧م سمـ  ,أي٦م َقاسَمُؽْؿ هَمْقَق َصْقِت ايمـٌَِّلِّ

ؾمٕمد سمـ   ومس٠مل اًمٜمبل,  واطمتبس قمـ اًمٜمبل ,أٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر :وىم٤مل ,ىمٞمس ذم سمٞمتف

إٟمف جل٤مري وُم٤م قمٚمٛم٧م ًمف  :ىم٤مل ؾمٕمد .ش؟مو ؾملن شموزمً اؾمتؽك» :وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م قمٛمرو ,ُمٕم٤مذ

 ,أٟمزًم٧م هذه أي٦م :وم٘م٤مل صم٤مسم٧م : ومذيمر ًمف ىمقل رؾمقل اهلل ,وم٠مشم٤مه ؾمٕمد :ىم٤مل .سمِمٙمقى

ومذيمر ذًمؽ ؾمٕمد  ,وم٠مٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر,  ٤م قمغم رؾمقل اهللوًم٘مد قمٚمٛمتؿ أين ُمـ أرومٕمٙمؿ صقشمً 

 . شزمؾ هق مـ أهؾ اجلـي» : ٘م٤مل رؾمقل اهلل, وم ًمٚمٜمبل

 يٙمره رومع اًمّمقت قمٜمد ىمؼمه ومول ايمعؾامء:: (6/5:6)" شمٗمسػمه"ذم  ومول ازمـ ىمثغم 

 اهـ٤م.٤م وُمٞمتً ٟمف حمؽمٌم طمٞمً ٕ >يمام يٙمره ذم طمٞم٤مشمف, 

ُمقا زَمكْمَ َيَدِي اهللِ ؾمب٥م ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ودم ايمٌوب ـ أيًضو ـ: َٓ سُمَؼدِّ ـَ َآَمـُقا  َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

ـ, طمتك  , ـ ذم اظمتٚمػ أسمق سمٙمر وقمٛمر [3]احلجرات: َوَرؽُمقيمِِف َواسمَُّؼقا اهللَ إِنَّ اهللََ ؽَمِؿقٌع فَمؾِقٌؿ﴾

 (. 6:69سمرىمؿ ) "اًمبخ٤مري": يم٤مد اخلػمان أن هيٚمٙم٤م, واًم٘مّم٦م ذم  ٦مٞمٙمىم٤مل اسمـ أيب ُمٚم

, سمسٓمتٝم٤م, ُمع اًمٙمالم قمغم يمؾ ذم اًمب٤مب طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ, وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 ومؽماضمع, واهلل اعمستٕم٤من وهق أقمٚمؿ.طمدي٨م ُمٜمٝم٤م, خترجًي٤م وطمٙماًم, ذم )سم٤مب اًمٗمْم٤مئؾ(, 
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 :صؿاتِٗ َع أَس ايػٝبـ  5

تَوُب َٓ َرْيَى همِقِف ُهًدى يمِّْؾُؿتَِّؼكمَ * ﴿اَل  اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل
ـَ ُيْمِمـُقنَ *  َذيمَِؽ ايمْؽِ  ايمَِّذي

 .[ 5ـ3:]اًمب٘مرة زمِويمَْغقْى﴾

ـَ ُيْمِمـُقَن زمِويمَْغقِْى﴾( ىمقًمف: 3/76) "ٗمسػمهشم"ذم   ومول ازمـ ىمثغم ىم٤مل أسمق  :﴿ايمَِّذي

 . واجلٜم٦م واًمٜم٤مر, واًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت ,اًمٕم٤مًمٞم٦م: ي١مُمٜمقن سم٠مريم٤من اإليامن

  .وم٘مد آُمـ سم٤مًمٖمٞم٥م >وىم٤مل قمٓم٤مء: ُمـ آُمـ سم٤مهلل

أظمرى سم٘مل أىمقآً و .ىم٤مل: همٞم٥م اإلؾمالم ,وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد: ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م

 اهـاًمذي جي٥م اإليامن سمف. ,ومجٞمع اعمذيمقرات ُمـ اًمٖمٞم٥مشمؿ ومول:  ذيمره٤م 

ْن ذم جمٚمدات ضخ٤مم, واهلل اعمستٕم٤من. ومؾً:  واإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ؿم٤مُمؾ ُٕمقر, ىمد شُمَدوَّ

 :خسآلصؿاتِٗ َع ايّٝٛ ا - 6

قاْ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل  ًُ قِْؾ َوُهْؿ  ﴿يمَقْ َؿٌي َيتُْؾقَن آَيوِت اهللِ آَكوء ايمؾَّ
ٌي وَمآئِ ـْ أَْهِؾ ايمْؽِتَوِب ُأمَّ ؽَمَقاء مِّ

ُجُدوَن ُيْمِمـُقَن زمِوهللِ َوايمْقَْقِم أطِمِر﴾ ًْ ـْ ُيْؽَػُروُه َواهللُ فَمؾِقٌؿ إمم ىمقًمف:  َي ـْ طَمغْمٍ هَمَؾ ﴿َوَمو َيْػَعُؾقا ِم

 .[336 -335 ]آل قمٛمران : زمِوظمُْتَِّؼكَم﴾

ْؿ  شمٕم٤ممم:شمب٤مرك ووىم٤مل  وِهُدوْا زمِلَْمَقاِْلِ ـَ ُيْمِمـُقَن زمِوهللِ َوايمْقَْقِم أطِمِر َأن َُيَ تَلِْذُكَؽ ايمَِّذي ًْ ﴿َٓ َي

ِفْؿ َواهللُ فَمؾِقٌؿ زمِوظمُْتَِّؼكَم﴾
ًِ  .[66 ]اًمتقسم٦م: َوَأكُػ

ُمع ُمالئٙم٦م اهلل  وشم٘مدُم٧م آي٦م اًمب٘مرة, اًمِم٤مُمٚم٦م ُٕمقر اًمؼم, ذم )اًمّمٗم٦م إومم ُمـ صٗم٤مهتؿ

 طمقل هذه اًمّمٗم٦م, ومؽماضمع, واهلل أقمٚمؿ. شمٕم٤ممم(, ُمع ذيمر يمالم اسمـ يمثػم 
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 :صؿاتِٗ َع أزنإ اإلضالّ - 7 

ـَ ُيْمِمـُقَن زمِوهللِ َوايمْقَْقِم أطِمرِ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم تَلْذُِكَؽ ايمَِّذي ًْ ْؿ َأن َُيَ  ﴿َٓ َي وِهُدوْا زمِلَْمَقاِْلِ

ِفْؿ َواهللُ فَمؾِقٌؿ زمِوظمُْتَِّؼكَم﴾
ًِ  .[66]اًمتقسم٦م: َوَأكُػ

ًٓ  ,وُمـ اإليامن سم٤مهلل ومؾً:  .ًمؽ ىمدُم٧ُم آي٦م اًمتقسم٦م, ومٚمذ اإليامن سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أو

تَوُب َٓ َرْيَى همِقِف ُهًدى يمِّْؾُؿتَِّؼكَم * ﴿اَل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و
ـَ * َذيمَِؽ ايمْؽِ ُيْمِمـُقَن زمِويمَْغقِْى  ايمَِّذي

الَة﴾  .[5 -3:اًمب٘مرة] َوُيِؼقُؿقَن ايمصَّ

ـَ ِمـ وَمٌْؾُِؽْؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و قَوُم ىَماَم ىُمتَِى فَمعَم ايمَِّذي ـَ آَمـُقْا ىُمتَِى فَمَؾقُْؽُؿ ايمصِّ َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

ُ اهللُّ آَيوسمِفِ إمم ىمقًمف:  يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾  .[3:9ـ 3:5 ]اًمب٘مرة: يمِؾـَّوِس يمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾ ﴿ىَمَذيمَِؽ ُيٌكَمِّ

ٍَّ َوايمُْعْؿَرَة هللِِ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: هقا احْلَ َواسمَُّؼقا اهللَ َوافْمَؾُؿقا أَنَّ اهللَ ؾَمِديُد إمم ىمقًمف:  َوأََِت

ومٍ , صمؿ ظمتؿ اهلل آي٤مت احل٩م سم٘مقًمف: [8;3]اًمب٘مرة: ايمِْعَؼوِب  ـْ  ﴿َواْذىُمُروا اهللَ دِم َأيَّ َمْعُدوَداٍت هَمَؿ

ـِ اسمََّؼك َواسمَُّؼقا اهللَ َوافْمؾَ  َ
َر هَماَل إشِْمَؿ فَمَؾقِْف ظمِ ـْ سَملطَمَّ َؾ دِم َيْقَمكْمِ هَماَل إشِْمَؿ فَمَؾقِْف َوَم ُؿقا أَكَُّؽْؿ إيِمَقِْف سَمَعجَّ

وَن﴾  .[405اًمب٘مرة:  حُتْمَمُ

 اًمزيم٤مة, ُمع يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ. وشم٘مدم ذم آي٦م اًمب٘مرة, اعمِمتٛمٚم٦م قمغم أقمامل اًمؼم: إىم٤مم اًمّمالة و

اسمؼقا اهلل » : رؾمقل اهللىم٤مل: ىم٤مل  أُم٤مُم٦م  (, قمـ أيب838سمرىمؿ )اًمؽمُمذي وروى  

سمدطمؾقا  ,وأؿمقعقا ذا أمرىمؿ ,وأدوا زىموة أمقايمؽؿ ,وصقمقا ؾمفرىمؿ ,وصؾقا مخًؽؿ ,رزمؽؿ

 , ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف, وأٟمف طمدي٨م صحٞمح.  شصمـي رزمؽؿ

, أن (, قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 3603وُمسٚمؿ ) (7085إلُم٤مم اًمبخ٤مري سمرىمؿ )روى ا

يس٠مًمقن قمـ قمب٤مدشمف ـ احلدي٨م, وومٞمف ـ: وم٘م٤مل  صمالصم٦م ٟمٗمر ضم٤مءوا إمم أسمٞم٤مت رؾمقل اهلل 

٤م أٟم٤م أصكم وٓ أرىمد, وىم٤مل أظمر: أصقم وٓ أومٓمر, وىم٤مل اًمث٤مًم٨م:  ٓ أشمزوج أطمدهؿ: أُمَّ
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و أكو همنينِّ أصقم وأهمطر, وأومقم وأكوم, وأسمزوج ايمـًوء, همؿـ رنمى فمـ »: اًمٜمس٤مء, وم٘م٤مل  أمَّ

 . شؽمـتل؛ همؾقس مـل

سمرىمؿ  "اًمبخ٤مري"(, وسمٜمحقه ذم 3438سمرىمؿ ) "ُمسٚمؿ", قمٜمد وذم اًمب٤مب قمـ ضم٤مسمر 

ؾمقل اهلل : ي٠مي أطمدٟم٤م قمرومف وذيمره ي٘مٓمر ُمٜمٞم٤ًم, وم٘م٤مل ر(, ـ وومٞمف ـ: وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م 9589)

 .  شومد فمؾؿتؿ َأينِّ أسمؼوىمؿ هلل وأصدومؽؿ وأزمرىمؿ, ويمقٓ هدي حلؾؾً ىمام حتؾقن»: 

أهن٤م ؾُمئٚم٧ْم قمـ ىمبٚم٦م اًمّم٤مئؿ, وم٘م٤مًم٧م:  (, قمـ أم ؾمٚمٛم٦م :330وروى ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

ُي٘مبِّؾ وهق ص٤مئؿ, وم٘م٤مًمقا: ىمد همٗمر اهلل ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمبف وُم٤م شم٠مظمر, وم٘م٤مل  يم٤من رؾمقل اهلل 

 وؾمبؼ سمٜمحقه ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع أٟمبٞم٤مء اهلل(. ,ش إين ٕسمؼوىمؿ هلل, وأطمشوىمؿ يمفأمو واهلل»: 

ىم٤مل ًمٕمثامن  , أن رؾمقل اهلل ( وهمػمه, قمـ قم٤مئِم٦م ;358وروى أسمق داود سمرىمؿ )

ىم٤مل: ٓ, واهلل, وًمٙمـ ؾمٜمتؽ  شأسمرنمى فمـ ؽمـتل!؟»ـ قمٜمد أن أراد اًمتبتؾ ـ:  سمـ ُمْمٕمقن 

  .(3)ؽح ايمـًوء, هملسمؼ اهلل يو فمثامنهمنين أصقم وأهمطر, وأك: أريد, ىم٤مل 

   

                                     

صحٞمح أيب "(, وهق ذم :4850سمرىمؿ ) "اعمسٜمد"ح سم٤مًمسامع, يمام ذم وهق ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤مق, وىمد سَّ  (3)

 سم٤مًمرىمؿ اًمس٤مسمؼ.  "داود

  يمر, مم٤م ؾمٞم٠مي سمٕمد ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ.وذم اًمب٤مب همػُم ُم٤م ذ
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 جٌ ٚعال:صؿاتِٗ َع عباد اهلل  - 8

تَوُب َٓ َرْيَى همِقِف ُهًدى يمِّْؾُؿتَّؼِ * ﴿اَل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
ـَ ُيْمِمـُقَن زمِويمَْغقِْى  * كَم َذيمَِؽ ايمْؽِ ايمَِّذي

َّو َرَزوْمـَوُهْؿ ُيـِػُؼقَن﴾ الَة َوِِم  .[ 5ـ 3:اًمب٘مرة] َوُيِؼقُؿقَن ايمصَّ

ٌي وَمآئَِؿٌي َيتُْؾقَن آَيوِت اهللِ آَكوء ايمؾَّقِْؾ َوُهْؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  تَوِب ُأمَّ
ـْ أَْهِؾ ايمْؽِ قاْ ؽَمَقاء مِّ ًُ ﴿يمَقْ

ُجُدوَن﴾ ًْ  . [337 -335 ]آل قمٛمران: ﴿َواهللُ فَمؾِقٌؿ زمِوظمُْتَِّؼكَم﴾ إمم ىمقًمف: َي

قِْؾ َمو إمم ىمقًمف:  ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن﴾وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ ايمؾَّ ﴿ىَموُكقا وَمؾِقالً مِّ

 .[39 -37 ]اًمذاري٤مت: َُّيَْجُعقَن﴾

اَلِة َواْصطَ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و ـُ َكْرُزوُمَؽ ﴿َوْأُمْر َأْهَؾَؽ زمِويمصَّ ليَمَُؽ ِرْزوموً كَّْح ًْ َٓ َك ػِمْ فَمَؾقَْفو 

ٌَُي يمِؾتَّْؼَقى﴾
 . [354: ]ـمف َوايمَْعوومِ

سمف, ومٞمام أُمَره اهلل سمف, ومل يٙمـ ُمـ ٘متدى اعمت٘ملم, وومٕمٚمف يُ  إُم٤مم  ورؾمقل اهلل ومؾً:

(: هذا 455)ص "آضٓمرابدومع إهي٤مم ", ذم ظمّم٤مئّمف, وىمد قمزى اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

إمم اجلٛمٝمقر, صمؿ ىم٤مل: وهق ىمقل ُم٤مًمؽ, وأمحد, وأيب طمٜمٞمٗم٦م ـ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ـ ظمالوًم٤م اًم٘مقل 

 (.;7:/4) ٓسمـ ُمٗمٚمح  "أصقل اًمٗم٘مف"ًمٚمِم٤مومٕمل, واهلل أقمٚمؿ. واٟمٔمر ًمٚمٛمزيد: 

تَوُب َٓ َرْيَى همِقِف ُهًدى يمِّْؾُؿتَِّؼكَم * ﴿اَل  شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل
ـَ ُيْمِمـُقَن زمِويمَْغقِْى  * َذيمَِؽ ايمْؽِ ايمَِّذي

َّو َرَزوْمـَوُهْؿ ُيـِػُؼقَن﴾ الَة َوِِم  .[ 5 -3: ] اًمب٘مرة َوُيِؼقُؿقَن ايمصَّ

اسمـ  اظمت٤مر أي٦م اعمذيمقرة ـ: قمٜمدـ ( 3/78)" شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغماحلوهمظ  ومول

أن يٙمقن  >وأن أطمؼ صٗم٦م اًم٘مقم ,ذم اًمّمدىم٦م واًمزيم٤مة, واًمٜمٗم٘م٦م :أن أي٦م قم٤مُم٦م ضمرير 

 اهـ سم٤مظمتّم٤مر..لميذم أُمقاهلؿ ُم١مد ,جلٛمٞمع اًمالزم هلؿ
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الَة َوآسَمك: اهلل وىم٤مل  ىَموَة َواظمُْقهُمقَن زمَِعْفِدِهْؿ إَِذا فَموَهُدواْ  ﴿َوَأوَموَم ايمصَّ َـ  ايمزَّ وزمِِري دِم  َوايمصَّ

َؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقَن﴾ايمٌَْلؽَْم 
ـَ َصَدوُمقا َوأُويمَـئِ اء َوضِمكَم ايمٌَْلِْس ُأويمَـئَِؽ ايمَِّذي َّ  .[399: ]اًمب٘مرة وء وايميَّ

ِْؿ﴾ ﴿وُمْؾ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: َؼْقا فِمـَْد َرهبِّ ـَ اسمَّ ـْ َذيمُِؽْؿ يمِؾَِّذي إمم ىمقًمف:  أَُؤَكٌِّئُُؽْؿ زمَِخغْمٍ ِم

تَْغِػرِ  ًْ ؽَْمَحوِر﴾﴿َواظمُْـِْػِؼكَم َواظمُْ ْٕ ـَ زمِو  .[39ـ 37]آل قمٛمران:  ي

وئِِؾ  امم ىمقًمف: ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن﴾ وي٘مقل شمٕم٤ممم: ًَّ ْؿ ضَمؼٌّ يمِّؾ
﴿َودِم َأْمَقاِْلِ

 . [;3ـ 37: ]اًمذاري٤مت َواظمَْْحُروِم﴾

سَْمَؼك ايمَِّذي ُيْمِِت َمويمَُف َيتَزَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ْٕ  .[:3ـ 39]اًمٞمؾ:  ىمَّك﴾﴿َوؽَمقَُجـٌََُّفو ا

ومرأى ,  أٟمف ظمرج ُمع رؾمقل اهلل, قمـ روم٤مقم٦م  (,3430ًمؽمُمذي سمرىمؿ )وروى ا

وأسمّم٤مرهؿ  ,وم٤مؾمتج٤مسمقا ورومٕمقا أقمٜم٤مىمٝمؿ ,شيو معمم ايمتجور» : وم٘م٤مل ,اًمٜم٤مس يتب٤ميٕمقن

َّٓ  ,ن ايمتجور يٌعثقن يقم ايمؼقومي همجوراً إ»: وم٘م٤مل ,إًمٞمف  .ش(3) مـ اسمؼك اهلل وزمر وصدقإ

ًْ ِمـ زَمْعؾَِفو ُكُشقزاً أَْو إفِْمَراووً هَمالَ صُمـَوَْح فَمَؾقِْفاَم أَن ل اهلل شمٕم٤ممم: ٤مىم ﴿َوإِِن اْمَرَأٌة طَموهَم

حَّ َوإِن حُتْ  ِت إَكُػُس ايمشه ْؾُح طَمغْمٌ َوأضُْمِيَ ـُقْا َوسَمتَُّؼقاْ هَمنِنَّ اهللَ ىَموَن ُيْصؾَِحو زَمقْـَُفاَم ُصْؾحوً َوايمصه
ًِ

 .[:34 ]اًمٜمس٤مء: ا﴾زماَِم سَمْعَؿُؾقَن طَمٌغِمً 

َـّ أؿَْمَفُر يمَُؽْؿ :  ًمقطٟمبٞمف  قمـخمؼما وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  ﴿وَموَل َيو وَمْقِم َهـُمٓء زَمـَوِِت ُه

ؾِم   .[:9 ]هقد: قٌد﴾هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوَٓ ُُتُْزوِن دِم َوقِْػل َأيمَقَْس ِمـُؽْؿ َرصُمٌؾ رَّ

                                     

ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ روم٤مقم٦م, مل يروي قمٜمف ؾمقى قمبداهلل سمـ قمثامن سمـ ظمثٞمؿ, ومٝمق جمٝمقل طم٤مل, يمام ذم  وهق (3)

 . ُمـ طمدي٨م اًمؼمآء سمـ قم٤مزب  ,(4/75) "اًمِمٕم٥م"ذم  ,وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد قمٜمد اًمبٞمٝم٘مل. (3/383) "اًمتٝمذي٥م"

 إٓ أيب اًمٕمب٤مس أمحد اسمـ ؾمٕمٞمد اجلامل, صمؿ ىم٤مل: واجلامل ذيمر ,(: رضم٤مًمف صم٘م٤مت5/663) "اًمّمحٞمح٦م"ذم   إيمٌوينومول ايمعالمي 

 (: أٟمف يم٤من صم٘م٦م طمسـ احلدي٨م, وىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مدي: يم٤من ُمـ اًمث٘م٤مت.اهـ 6/390) "اًمت٤مريخ" ذم ,اخلٓمٞم٥م

    , واهلل أقمٚمؿ.(:367سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"واحلدي٨م ذم  ومؾً:
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ْؽ فَمَؾقَْؽ َزْوصَمَؽ َواسمَِّؼ وي٘مقل شمٕم٤ممم: 
ًِ ًَ فَمَؾقِْف َأْم ﴿َوإِْذ سَمُؼقُل يمِؾَِّذي أَْكَعَؿ اهللُ فَمَؾقِْف َوَأْكَعْؿ

 .[59 ]إطمزاب: اهللَ﴾

ىم٤مل: ضم٤مء زيد سمـ  ٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أقمـ  ,(9640رىمؿ )سموروى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري  

 .شمًؽ فمؾقؽ زوصمؽأاسمؼ اهلل و» ي٘مقل ًمف:  ومجٕمؾ اًمٜمبل زوضمف, طم٤مرصمف يِمٙمق

ىم٤مل: , قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  ,(3845وُمسٚمؿ ) ,(47:9) رىمؿسموروى اًمبخ٤مري 

 .شوأفمديمقا زمكم أوٓدىمؿ ,اسمؼقا اهلل» : ىم٤مل رؾمقل اهلل

﴾﴿َواسمَُّؼقاْ ايمـَّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ ْت يمِْؾَؽوهمِِري  . [353]آل قمٛمران:  وَر ايمَّتِل ُأفِمدَّ

ىم٤مل: ىم٤مل   قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ,(3038وُمسٚمؿ ) ,(3639رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

  .شؿمقٌي ويمق زمؽؾؿيٍ  ,اسمؼقا ايمـور ويمق زمشؼ شمؿرة» : رؾمقل اهلل

 ىم٤مل: ذيمر رؾمقل اهلل (قمٜمف ;456(, وُمسٚمؿ )8045ًمٚمبخ٤مري سمرىمؿ ) وذم رواي٦م

 .شاسمؼقا ايمـور ويمق زمشؼ َترة, همؿـ َل َيد همٌؽؾؿٍي ؿمقٌي» ٤مر وم٠مقمرض وأؿم٤مح, صمؿ ىم٤مل:: اًمٜم

(: أي: وًمق يم٤من آشم٘م٤مء سم٤مًمتّمدق سمِمؼ 6/46) "اًمٗمتح"ذم   ازمـ ضمجرومول احلوهمظ 

 اهـوم٢مٟمف يٗمٞمد. >مترة واطمدة

يمقتِؼ أضمدىمؿ سمٚمٗمظ:  قمـ اسمـ ُمسٕمقد  ,(;589) رىمؿسم "اعمسٜمد"ذم وقمٜمد أمحد  

 .ويمق زمشؼ َترة وصمفف ايمـور,

 .(3)اهـصحٞمح اإلؾمٜم٤مد.: (6/46) "اًمٗمتح"ذم   احلوهمظهمقف ومول 

                                     

 اهـ(: ُمٜمٙمر احلدي٨م.9:/3) "اًمتٝمذي٥م"يمام ذم  ـ رمحٝمام اهلل ـ وايمـًوئل ايمٌخوري ومولاهلجري  :وومٞمف (3)

 =  (: صم٘م٦م ذم اًمٙمقومٞملم.اهـ3/437) "اًمٙم٤مُمؾ"ذم يمام   وومول ايمٌخوري
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جمٛمع " ذم ,ثٛمل ٞماهلاحل٤مومظ , ؾم٤مىمٝم٤م يّمؾ هب٤م إمم آطمتج٤مج ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ وًمٚمحدي٨م ؿمقاهد

 أؾمقىمٝم٤م خمتٍمة: ٘مبف قمغم سمٕمْمٝم٤م اعمح٘مؼ, ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م, وشمٕم ,(5/307) "اًمزوائد

 . "اًمّمحٞمحلم" , اعمت٘مدم, ذمـ طمدي٨م قمدي طم٤مشمؿ  3

 يمثػم سمـ زيد إؾمٚمٛمل. :(, وومٞمف;8/9) "اعمسٜمد", قمٜمد أمحد, ذم ـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  4

 . ئِم٦م وومٞمف: اٟم٘مٓم٤مع سملم اعمٓمٚم٥م سمـ طمٜمٓم٥م, وقم٤م .اهـ ئصدوق خيٓم: "ت٘مري٥ماًم" ذم  ومول احلوهمظ

(, وومٞمف حمٛمد سمـ 55;(, واًمبزار )5:سمرىمؿ ) "ُمسٜمده"ذم  ,قمٜمد أيب يٕمغم ,اًمّمديؼ  أيب سمٙمروضم٤مء قمـ ـ  5

 . (:4/56) "ًمس٤من اعمٞمزان" :راضمع ضٕمٞمػ ضمدًا. ,إؾمامقمٞمؾ اًمقؾم٤مود

إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمسٚمؿ اعمٙمل,  :وومٞمف ,(4909سمرىمؿ ) "ُمسٜمده"ذم  ,, قمٜمد أيب يٕمغمـ وضم٤مء قمـ اسمـ قمب٤مس  6

 (. :3/38) "اًمتٝمذي٥م" :ػ. راضمعضٕمٞم

رضم٤مل : ـ اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ـ ومول اْلقثؿل  ."إوؾمط", قمٜمد اًمبزار, واًمٓمؼماين, ذم ـ وضم٤مء قمـ أٟمس  7

 وهقيمام ىم٤مل.  ومؾً:اًمبزار رضم٤مل اًمّمحٞمح.اهـ 

 ٤مسمر. أيقب سمـ ضم :, وومٞمف"اًمٙمبػم"ذم  ,(, واًمٓمؼماين57;, قمٜمد اًمبزار سمرىمؿ )ـ وضم٤مء قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  8

 أوصمؼ ُمـ أظمٞمف حمٛمد.اهـ  (, هق3/403) "اًمتٝمذي٥م"ذم   ومول ايمٌخوري

 شمقصمٞم٘مف. : قمـ اسمـ قمدي  وٟم٘مؾ اهلٞمثٛمل 

 ُمـ هذ اًمقضمف, وأطمس٥م أن أيقسم٤ًم أظمٓم٠م.  ٟمٕمٚمٛمف قمـ اًمٜمٕمامن إٓ ـ سمٕمد أن روى احلدي٨م ـ: ٓ  وومول ايمٌزار

 ب ُمت٘م٤مرسم٦م حيٛمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم.اهـ (: وؾم٤مئر أطم٤مدي٨م أيق3/403) "اًمتٝمذي٥م"ذم   وومول ازمـ فمدي

  .قمثامن سمـ قمبد اًمرمحـ اجلٛمحل :(, وومٞمف859زار سمرىمؿ )ب, رواه اًمـ وضم٤مء قمـ أيب هريرة  9

 أٟمف ضمٝمٚمف.  :( قمـ اًمبخ٤مري5/90) "اًمتٝمذي٥م"ذم  ,ٟم٘مؾ احل٤مومظ 

وىمد روي قمـ  وايتف ًمٚمحدي٨م:: سمٕمد ر يرويف ُمٜم٤ميمػم, ًمٙمـ ىم٤مل اًمبزار وٟم٘مؾ قمـ اسمـ قمدي ىمقًمف: أن قم٤مُم٦م ُم٤م

 ُمـ همػم هذ اًمقضمف, وهذا اإلؾمٜم٤مد قمـ أيب هريرة أطمسـ إؾمٜم٤مد ُيروى ذم ذًمؽ, وأصحٝم٤م.  رة أيب هري

 (, ومل يتٕم٘مب٤مه. ;5/30) "شمٕمٚمٞم٘مٝمام قمغم اعمجٛمع"ذم ـ رمحٝمام اهلل ـ وىمد ٟم٘مؾ هذ اًمتحسلم اًمٕمرىمل, واسمـ طمجر 

, وومٞمف: ومْم٤مًم٦م سمـ ضمبػم ضٕمٞمػ. "ٕوؾمطا", و"اًمٙمبػم"ذم  ,, قمٜمد اًمٓمؼماينـ وضم٤مء قمـ أيب أُم٤مُم٦م  :

 (. 6/656) "ًمس٤من اعمٞمزان"راضمع: 

 اهـ سمتٍمف.ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ ضٕمٞمػ. :(, وومٞمف3758زار سمرىمؿ )ب, قمٜمد اًمـ وضم٤مء قمـ اسمـ قمب٤مس  ;
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ُزوِن دِم َوقِْػل َأيمَقَْس ِمـُؽْؿ َرصُمٌؾ  : ًمقطٟمبٞمف  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ﴿هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوَٓ ُُتْ

ؾِمقٌد﴾  .[:9 :]هقد رَّ

ْكقَو َوُيْشِفُد اهللَ فَمعَم َمو شمٕم٤ممم: اهلل شمب٤مرك ووىم٤مل   ايمده
قَوةِ ـَ ايمـَّوِس َمـ ُيْعِجٌَُؽ وَمْقيمُُف دِم احْلَ ﴿َوِم

َصومِ  ٌُُف صَمفَ إمم ىمقًمف:  دِم وَمْؾٌِِف َوُهَق أيَمَده اخْلِ ًْ ُة زمِوِْلشْمِؿ هَمَح ـَُّؿ َوإَِذا ومِقَؾ يمَُف اسمَِّؼ اهللَ أطََمَذسْمُف ايمِْعزَّ

 .[408ـ 406 ]اًمب٘مرة: َويمٌَِئَْس اظمَِْفوُد﴾

 قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ,(:::3وُمسٚمؿ ) ,(49:8رىمؿ )سموروى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

شمؿ مممـ دم  ,ومويمف زمـػًف أهمضؾ ايمـوس مممـ جموهد دم ؽمٌقؾ اهلل»:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

  .شويدع ايمـوس مـ ذه ,يتؼل اهلل ,ؾمعى مـ ايمشعوب

 .يعٌد اهلل :ُمسٚمؿ وًمٗمظ ,ًمبخ٤مريوهذا ًمٗمظ ا

ـْ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: تَطِقُعقا َويمَ ًْ وءِ  زَمكْمَ  سَمْعِديمُقا أَنْ  سَم ًَ  اظمَْقْؾِ  ىُمؾَّ  ََتِقُؾقا هَماَل  ضَمَرْصتُؿْ  َويمَقْ  ايمـِّ

َؼيِ  هَمتََذُروَهو  .[;34]اًمٜمس٤مء:  ﴾َرضِمقاًم  نَمُػقًرا ىَمونَ  اهللَ  هَمنِنَّ  َوسَمتَُّؼقا سُمْصؾُِحقا نْ َوإِ  ىَموظمَُْعؾَّ

ِط َوَٓ ََيِْرَمـَُّؽْؿ ؾَمـَآُن  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و ًْ اِمكَم هللِِ ؾُمَفَداء زمِويمِْؼ ـَ آَمـُقْا ىُمقُكقْا وَمقَّ َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

ؾتَّْؼَقى َواسمَُّؼقْا اهللَ إِنَّ اهللَ طَمٌغٌِم زماَِم سَمْعَؿُؾقَن﴾ وَمْقٍم فَمعَم َأَّٓ سَمْعِديمُقاْ افْمِديمُقاْ ُهقَ 
 .[: :]اعم٤مئدة أوَْمَرُب يمِ

سم٤مًمٕمدل اهلل أُمر  ـ: ُمٚمخّمفُم٤م  قمٜمد آي٦م اعم٤مئدةـ ( 4/57)" شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغمومول 

ُب ﴿إفْمِديمُقْا ُهَق َأوْمرَ  ومْمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف:اهلل ُمع يمؾ أطمٍد صدي٘م٤مً يم٤من أو قمدوًا, وىمد ذيمر 

ؾتَّْؼَقى﴾
 اهـ سمتٍمف..[: ]اعم٤مئدة: يمِ

ؽُمقِل هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوأَْصؾُِحقاْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و ـِ إَكَػوِل وُمِؾ إَكَػوُل هللِِ َوايمرَّ ليَمُقَكَؽ فَم ًْ ﴿َي

ْمِمـكَِم﴾  .[3: ]إٟمٗم٤مل َذاَت زمِقْـُِؽْؿ َوَأؿمِقُعقاْ اهللَ َوَرؽُمقيمَُف إِن ىُمـتُؿ مه
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أي: اشم٘مقا  ﴿هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوَأْصؾُِحقاْ َذاَت﴾ىمقًمف:  :(:/6) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم 

اهلل ذم أُمقريمؿ وأصٚمحقا ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ, وٓ شمٔم٤معمقا, وٓ خت٤مصٛمقا, وٓ شمِم٤مضمروا, ومام آشم٤ميمؿ اهلل 

 اهـٕمٚمؿ ظمػم مم٤م ختتّمٛمقن سمسببف.ًمُمـ اهلدى وا

ُحقا زَمكْمَ أطََمَقْيُؽْؿ َواسمَُّؼقا اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾﴿إِكَّاَم اظمُْْمِمـُقَن إطِْمقَ  :وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم
 ٌة هَملَْصؾِ

 .[30: ]احلجرات

, أي: ذم مجٞمع أُمقريمؿ :﴾َواسمَُّؼقا اهلَل﴿ ( ىمقًمف:0;9/4) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغم ومول

  اهـهذا حت٘مٞمٌؼ ُمٜمف شمٕم٤ممم ًمٚمرمح٦م عمـ اشم٘م٤مه. ,﴿يمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾ وىمقًمف:

, سمِمػم قمـ اًمٜمٕمامن سمـ  ,(3845وُمسٚمؿ ) ,(47:9رىمؿ )سماإلُم٤مم اًمبخ٤مري وروى 

 .شفمديمقا زمكم أوٓدىمؿأو اهلل, اسمؼقا»:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

  وراضمع ًمٚمٗم٤مئدة ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤م قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, ذم )سم٤مب آىمؽمان اًمٕم٤مم(.

 

ـَ دِم ﴿َوأوََموَم : شمٕم٤ممماهلل ىم٤مل  وزمِِري ىَموَة َواظمُْقهُمقَن زمَِعْفِدِهْؿ إَِذا فَموَهُدوا َوايمصَّ الَة َوآسَمك ايمزَّ ايمصَّ

ـَ َصَدوُمقا َوُأويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقن﴾ اِء َوضِمكَم ايمٌَْلِْس ُأويمَئَِؽ ايمَِّذي َّ  .[399]اًمب٘مرة:  ايمٌَْلؽَْموِء َوايميَّ

ىم٤مل  ,أُويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقن﴾﴿وَ ( ىمقًمف: ;3/48) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم 

 اهـاًمْمح٤مك: وًمٙمـ اًمؼم واًمت٘مقى أن شم١مدوا اًمٗمرائض قمغم وضمقهٝم٤م.

ـْ َأْوذَم زمَِعْفِدِه َواسمََّؼك هَمنِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  .[68]آل قمٛمران:  ﴿زَمعَم َم

ـَ فَموَهدسمهْؿ فِمـَد وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْؿ ﴿إَِّٓ ايمَِّذي َراِم هَماَم اؽْمتََؼوُمقْا يمَُؽْؿ هَموؽْمتَِؼقُؿقْا َْلُ ِجِد احْلَ ًْ اظمَْ

 .[6:]اًمتقسم٦م إِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾

ـَ فَموَهدسمهْؿ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىمكَِم فَمْفٌد فِمـَد اهللِ َوفِمـَد َرؽُمقيمِِف إَِّٓ ايمَِّذي ﴿ىَمقَْػ َيُؽقُن يمِْؾُؿمْمِ

ِجِد احلَْ  ًْ ىه اظمُْتَِّؼكَم﴾فِمـَد اظمَْ
ْؿ إِنَّ اهللَ حُيِ  .[9 ]اًمتقسم٦م: َراِم هَماَم اؽْمتََؼوُمقْا يمَُؽْؿ هَموؽْمتَِؼقُؿقاْ َْلُ
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ُمـ اًمسٚمػ:  قمـ مج٤مقم٦مـ  قمٜمد آي٦م اًمتقسم٦مـ ( 4/683) "شمٗمسػمه"ذم   ىمثغم زمـا وكؼؾ

 ,ؿ٤م هلؿ سمٕمٝمدهؿ وسمام وقمدهوومَّ   ن اًمٜمبلأو ,وسملم ىمريش,  أن اًمٕم٘مد اؾمتٛمر سملم اًمٜمبل

  اهـطمتك يم٤مٟمقا هؿ اًمذيـ ٟم٘مْمقه.

 اهـ.﴿إِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾ض شمٕم٤ممم قمغم اًمقوم٤مء سم٘مقًمف: طمرَّ  :(6/98)ذم   وومول

َّٓ  >ُم٤م ذيمر اًمققمد واًمٕمٝمد ذم أي٦مأن اهلل  :أطمل ايمؽريؿ افمؾؿو وسم٤معمحب٦م  , ظمتٛمٝم٤م سم٤مًمت٘مقىإ

 . يمام ذم أي٦م اعمذيمقرة ,ٓمٚمقسم٦مإن اًمقوم٤مء سم٤مًمققمد واًمٕمٝمد ُمـ اًمٗمرائض اعمصمؿ  ٤مه,عمـ اشم٘م

وأومم ُمـ  وم٤معمسٚمؿ ُمـ سم٤مب أومم قى,اًمقوم٤مء سم٤مًمققمد ًمٚمٛمنميملم وؾمامه شم٘م ذيمر اهلل ىمد و

تَُفْؿ َوَأؾْمَفَدُهْؿ ذًمؽ ُم٤م قَم٤مَهَدَٟم٤م اهلل قمٚمٞمف سم٘مقًمف:  يَّ ـْ ـُمُفقِرِهْؿ ُذرِّ ـْ زَمـِل آَدَم ِم َوإِْذ َأطَمَذ َرزمهَؽ ِم

ِفْؿ أيَمَ  ًِ ـْ َهَذا نَموهمِؾكِمَ فَمعَم َأْكُػ ًُ زمَِرزمُِّؽْؿ وَمويمُقا زَمعَم ؾَمِفْدَكو َأْن سَمُؼقيمُقا َيْقَم ايمِْؼقَوَمِي إِكَّو ىُمـَّو فَم أَْو  * ًْ

ـْ زَمْعِدِهْؿ َأهَمتُْفؾُِؽـَو زماَِم هَمَعَؾ اظمٌُْْطِؾُ  ًي ِم يَّ ـْ وَمٌُْؾ َوىُمـَّو ُذرِّ َك آزَموُؤَكو ِم ْذَ
 .[395 ـ394اف: ]إقمر قنَ سَمُؼقيمُقا إِكَّاَم أَ

ـَ َيتَُّؼقَن﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: لىَْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي ًَ ﴿َيلُْمُرُهؿ زمِوظمَْْعُروِف َوَيـَْفوُهْؿ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ﴿هَم

ـِ اظمُْـَؽِر﴾   .[379 ـ378: ]إقمراف فَم

ـْ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  قاْ ؽَمَقاء مِّ ًُ ﴿َوَيلُْمُروَن زمِوظمَْْعُروِف إمم ىمقًمف:  َأْهِؾ ايمْؽِتَوِب﴾﴿يمَقْ

كمَ  وحِلِ ـَ ايمصَّ اِت َوُأْويمَـئَِؽ ِم غْمَ وِرفُمقَن دِم اخْلَ ًَ ـِ اظمُْـَؽِر َوُي ـْ  َوَيـَْفْقَن فَم ـْ طَمغْمٍ هَمَؾ َوَمو َيْػَعُؾقا ِم

 .[337ـ 335]آل قمٛمران:  ﴾ُيْؽَػُروُه َواهللُ فَمؾِقٌؿ زمِوظمُْتَِّؼكمَ 

, قمـ اعمٜمٙمر لٜمٝماًمسم٤معمٕمروف, و إُمر  أن ُمـ صٗم٤مت رؾمقل اهلل ػل أيي إولم:هم

 ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ أهؾ إصقل ذم هذا اًمب٤مب.  وؾمبؼ ُم٤م ,وٟمحـ ٟم٘متدي سمف

ويٜمٝمقن قمـ  ,ُمرون سم٤معمٕمروف٠ميم٤مٟمقا ي ,أن اًمّم٤محللم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ودم أيي ايمثوكقي:

ذم يمت٤مسمف ذع ًمٜم٤م  قمٚمٞمف اهللأصمٜمك ُمـ ىمبٚمٜم٤م مم٤م  ع, وذلمت٘مضمٕمٚمٝمؿ ُمـ اعمو ,اعمٜمٙمر, وأىمرهؿ شمٕم٤ممم

 .(448)ص "اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ"راضمع: قمغم ىمقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ, واهلل أقمٚمؿ.  ُم٤ممل يٜمسخ
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ل مو دطمؾ ايمـؼص فمعم زمـل إن أوَّ : , ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  سمـ ُمسٕمقدوقمـ ا

همنكف ٓ حيؾ يمؽ,  ؛ودع مو سمصـعإهائقؾ, ىمون ايمرصمؾ يؾؼك ايمرصمؾ, همقؼقل: يو هذا, اسمؼ اهلل 

شمؿ يؾؼوه مـ ايمغد, همال يؿـعف ذيمؽ أن يؽقن أىمقؾف وذيٌف وومعقده, همؾام همعؾقا ذيمؽ ضب اهلل 

ك  صمؿ ىم٤مل: ـ ومؾقب زمعضفؿ زمٌعض ًَ وِن َداُوَد َوفِمق ًَ
ائِقَؾ فَمعَم يمِ ـْ زَمـِل إِْهَ ـَ ىَمَػُروا ِم ـَ ايمَِّذي يمُِع

ـِ َمْرَيؿَ   , واهلل يمتلمرن زموظمعروفىمالَّ »: ـ صمؿ ىم٤مل, ـ [3:]اعم٤مئدة: ؽِمُؼقنَ هَمو ـ إمم ىمقًمف ـ: ازْم

فمـ اظمـؽر, ويمتلطمذن فمعم يدي ايمظوَل, ويمتلؿمركف فمعم احلؼ أؿمرا, ويمتؼٌمكف فمعم احلؼ  نَّ فقُ ـْ تَ ويمَ 

 وهمػمه., (6558رواه أسمق داود سمرىمؿ ), شومٌما

سم٤مًمرىمؿ  "صحٞمح وضٕمٞمػ أيب داود"يمام ذم  واحلدي٨م ضٕمٗمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين 

َّٓ أن ًمف ؿمقاهد شم٘مقيف ًمالطمتج٤مج سمف, واهلل أقمٚمؿ.   اًمس٤مسمؼ, إ

رومع اـ وىمد رأى ؿم٤مسًم٤م ُمسبؾ صمقسمف, وهق ذم ؾمٙمرات اعمقت ـ: ي٤م سمـ أظمل   وومول فمؿر

 صمقسمؽ> وم٢مٟمف أسم٘مك ًمثقسمؽ, وأشم٘مك ًمرسمؽ. 

 (.  5900أٟم٘مك ًمثقسمؽ, وأشم٘مك ًمرسمؽ, رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ودم روايي:

ْت : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم اَمَواُت َوإَْرُض ُأفِمدَّ ًَّ زمُِّؽْؿ َوصَمـٍَّي فَمْرُوَفو ايم ـ رَّ  مِّ
﴿َوؽَموِرفُمقاْ إلَِم َمْغِػَرةٍ

ْؾُؿتَِّؼكَم 
ـِ ايمـَّوِس َواهللُ حُيِىه ايمَِّذي* يمِ اء َوايمَْؽوـمِِؿكَم ايمَْغقَْظ َوايمَْعوهمكَِم فَم َّ اء َوايميَّ َّ ـَ ُيـِػُؼقَن دِم ايمنَّ

ـكَِم﴾ ًِ  .[356 ـ355 ]آل قمٛمران: اظمُْْح

ـ ذح احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ" ذم ومول احلوهمظ ازمـ رصمى 

ٚمؼ طمسـ ُمـ ظمّم٤مل اًمت٘مقى, سمؾ سمدأ سمذًمؽ ذم ىمقًمف: اهلل ذم يمت٤مسمف خم٤مًم٘م٦م اًمٜم٤مس سمخ قمدَّ 

ـِ ايمـَّو﴿ اء َوايمَْؽوـمِِؿكَم ايمَْغقَْظ َوايمَْعوهمكَِم فَم َّ اء َوايميَّ َّ ـَ ُيـِػُؼقَن دِم ايمنَّ ْت يمِْؾُؿتَِّؼكَم ايمَِّذي ِس ُأفِمدَّ

ـكَِم﴾ ًِ  .[356 ـ355 ]آل قمٛمران: َواهللُ حُيِىه اظمُْْح
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ٌَْؾ َذيمَِؽ * تَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمُققٍن ﴿إِنَّ اظمُْ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُْؿ ىَموُكقا وَم ُْؿ إَِّنَّ ـَ َمو آسَموُهْؿ َرهبه آطِمِذي

ـكَِم  ًِ ْقِؾ َمو َُّيَْجُعقَن * حُمْ ـَ ايمؾَّ َتْغِػُروَن﴾* ىَموُكقا وَمؾِقاًل مِّ ًْ ؽَْمَحوِر ُهْؿ َي ْٕ  .[:3ـ 37 ]اًمذاري٤مت: َوزمِو

َو َيو﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ ايمَّ  َأُّيه ًٓ  َووُمقيمُقا اهللَ اسمَُّؼقا َآَمـُقا ِذي  . [90]إطمزاب:  ﴾ؽَمِديًدا وَمْق

(: واًم٘مقل اًمسديد هق اًمّمقاب, ويمٚمف طمؼ, 5/908) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 وهق ىمقل جم٤مهد, وقمٙمرُم٦م, وهمػممه٤م.اهـ

 أن رؾمقل اهلل , , وأيب ذٍر قمـ ُمٕم٤مذ , وطمسٜمف,(4075) رىمؿسموروى اًمؽمُمذي 

 .(3)شزمخؾٍؼ ضمًـ وطمويمؼ ايمـوس ,سمؼ اهلل ضمقثام ىمـً, واسمٌع ايمًقئي احلًـي َتحفوا» ىم٤مل:

                                     

ضمف هذا احلدي٨م ظمرَّ ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   ومول ازمـ رصمى( 1)

  . ٗمٞم٤من اًمثقري, قمـ طمبٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م, قمـ ُمٞمٛمقن سمـ أيب ؿمبٞم٥م, قمـ أيب ذرُمـ رواي٦م ؾم اًمؽمُمذي

  . قمـ ُمٞمٛمقن, قمـ ُمٕم٤مذ ,هبذا اإلؾمٜم٤مدـ ٤م أيًْم ـ ضمف وظمرَّ 

  .اهـ: طمدي٨م أيب ذر أصحىمقًمف قمـ ؿمٞمخف حمٛمقد سمـ همٞمالنـ  ـ اًمؽمُمذي وذيمر 

 ٥م, قمـ ُمٞمٛمقن: أن اًمٜمبل وىمٞمؾ ومٞمف: قمـ طمبٞم ,هذا احلدي٨م اظمتٚمػ ذم إؾمٜم٤مده: و ومول ازمـ رصمىشمؿ 

  .وص سمذًمؽ, ُمرؾمالً أ

ُمٞمٛمقن سمـ أيب ؿمبٞم٥م مل يّمح و :( ىم٤مل 95ـ  8/94) "اًمٕمٚمؾ", يمام ذم اعمرؾمؾ رضمح اًمدارىمٓمٜمل و

  اهـ.ؾمامقمف ُمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

: ًمٞمس ذم رء ُمـ رواي٤مشمف قمـ اًمّمح٤مسم٦م (668 ـ 7/667) "هتذي٥م اًمٙمامل"يمام ذم   ومول ايمػالسو

  .اهـ أٟمف ؾمٛمع ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل ا يزقمؿُ أن أطمدً  ؼمظم, ومل أُ ؾمٛمٕم٧ُم 

همػم  ,وقم٤مئِم٦م ,روايتف قمـ أيب ذر (:489 ـ 488/:) "اجلرح واًمتٕمديؾ"ذم   وومول أزمق ضموسمؿ ايمرازي

 .اهـُمتّمٚم٦م

ومٚمؿ يدرك  ٤م, وطمٞمٜمئذٍ قمٚمٞمً  : مل يدرك قم٤مئِم٦م, ومل يرَ (6/455) "ُمٞمزان آقمتدال"يمام ذم   وومول أزمق داود

 .اهـ ٕومما سمٓمريؼ اُمٕم٤مذً 

 = :ُمـ وضمقه أظمر  وأسم٤م ذر ,ا هبذه اًمقصٞم٦م ُمٕم٤مذً أٟمف وصَّ  : وىمد روي قمـ اًمٜمبل:  ومول ازمـ رصمىشمؿ 
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 ش:وطمويمؼ ايمـوس زمخؾؼ ضمًـ»: ومقيمف  ـ سمٕمد ذيمره ًمٚمحدي٨م ـ:  وومول ازمـ رصمى

 َّٓ سمف, وإٟمام أومرده سم٤مًمذيمر ًمٚمح٤مضم٦م إمم سمٞم٤مٟمف, وم٢من  هذا ُمـ ظمّم٤مل اًمت٘مقى, وٓ شمتؿ اًمت٘مقى إ

هل اًم٘مٞم٤مم سمحؼ اهلل دون طم٘مقق قمب٤مده, ومٜمص ًمف قمغم إُمر  ا ُمـ اًمٜم٤مس ئمـ أن اًمت٘مقىيمثػمً 

 .اهـ   سم٢مطمس٤من اًمٕمنمة ًمٚمٜم٤مس

=

                                      
ُمـ طمدي٨م اسمـ , (4864)سمرىمؿ  "ُمسٜمده" (, وهق ذم94;3)سمرىمؿ  "يمِمػ إؾمت٤مر" يمام ذم, ج اًمبزارومخرَّ 

 . ًمْمٕمػ اسمـ هلٞمٕم٦م >٤مده ضٕمٞمػوإؾمٜم , وذيمر احلدي٨م, هلٞمٕم٦م, قمـ أيب اًمزسمػم, قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ, قمـ ُمٕم٤مذ

 , ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص(3/76)(, واحل٤ميمؿ 969:)سمرىمؿ  "إوؾمط" اًمٓمؼماين ذم أظمرجو

  يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م. ُمـ أضمؾ قمبد اهلل سمـ ص٤مًمح >وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػاحلدي٨م,   قمـ ُمٕم٤مذ ,

 ,وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ, ومذيمره,  ُمـ طمدي٨م دراج, قمـ أيب اهلٞمثؿ, قمـ أيب ذر ,(7/3:3)ج اإلُم٤مم أمحد وظمرَّ 

  .ـ أيًْم٤م ـ ضٕمٞمػوهق  ,اسمـ هلٞمٕم٦م ـ: ٤مأيًْم ـ  فومٞمو .ص٤مطم٥م ُمٜم٤ميمػم ,أسمق اًمسٛمح ضٕمٞمػو ,دراج هق اسمـ ؾمٛمٕم٤منو

جلٝم٤مًم٦م أؿمٞم٤مخ  >, وإؾمٜم٤مده ضٕمٞمػ قمـ أيب ذر ,ُمـ طمدي٨م آظمر (,;7/38) "اعمسٜمد"ـ ذم  ٤مأيًْم ـ ج وظمرَّ 

 . ؿمٛمر سمـ قمٓمٞم٦م

  .احلدي٨م ومذيمر , قمـ أٟمس ,, سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف ٟمٔمر(:5/4) "تٛمٝمٞمداًم" ذم , ج اسمـ قمبد اًمؼموظمرَّ 

 ذم  ومول ازمـ ضمجر .هق ضمٝم٤مًم٦م أطمد رواة اًمسٜمد, وهق حمٛمد سمـ طمٗمص سمـ قم٤مئِم٦م :واًمٜمٔمر اًمذي ذم إؾمٜم٤مده

  .اهـ: جمٝمقل"اًمت٘مري٥م"

 ,وهمػمه سمسٞم٤مق ُمٓمقل , ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ,عمٕم٤مذ  وي٧م وصٞم٦م اًمٜمبلوىمد رُ  : شمؿ ومول ازمـ رصمى

ا عم٤م سمٕم٨م ُمٕم٤مذً   ج اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ُمـ ُمراؾمٞمؾ حمٛمد سمـ ضمبػم: أن اًمٜمبلظمرَّ و إلم أن ومول ـ:, ـ وضمقه ومٞمٝم٤م ضٕمػُمـ 

  .اًمْمٕمٞمػُمـ ىمسؿ اعمرؾمؾ أٟمف ُمرؾمؾ, و وىمد رأي٧َم  .شاحلدي٨م... يو معوذ اسمؼ اهلل مو اؽمتطعً»إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل: 

 .اهـ : إؾمٜم٤مده طمسـ ٜمف اهلٞمثٛمل, ىم٤مل قم(30/96) "جمٛمع اًمزوائد" يمام ذم ,أظمرضمف: اًمٓمؼماينو

دي٨م احلومجٚم٦م اًم٘مقل أن ( ـ سمٕمد أن ؾم٤مق ـمرق احلدي٨م ـ: 3595سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م" ذم  وومول إيمٌوين

 اهـ ., واهلل أقمٚمؿصحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف

سمؾ ؿمقاهد, ًمقٓ اإلـم٤مًم٦م ًمس٘متٝم٤م سمٜمّمٝم٤م,  ,ؾ: أن ًمٙمؾ وم٘مرات احلدي٨م ؿم٤مهدوسمٕمد اًمذي ُذيمر سم٤من ًمٚمٛمت٠مُمِّ  ومؾً:

 وهق أقمٚمؿ. , اعمستٕم٤منواهلل
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أىمثر مو » ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل  , قمـ أيب هريرة(4006) وروى اًمؽمُمذي سمرىمؿ 

 .(3)شوضمًـ اخلؾؼ ,يدطمؾ اجلـي سمؼقى اهلل

قى اهلل سملم شم٘م (: مَجََع اًمٜمبل 300)ص "اًمٗمقائد"ذم   وومول ايمعالمي ازمـ ايمؼقؿ

وطمسـ اخلٚمؼ> ٕن شم٘مقى اهلل شُمّمٚمح ُم٤م سملم اًمٕمبد ورسمف, وطمسـ اخلٚمؼ يّمٚمح ُم٤م سملم ظمٚم٘مف, 

 ومت٘مقى اهلل شمقضم٥م ًمف حمب٦م اهلل, وطمسـ اخلٚمؼ يدقمق اًمٜم٤مس إمم حمبتف.اهـ  

وَءيمُقنَ  ايمَِّذي اهللَ قاَواسمَّؼُ ﴿ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ًَ َْرضَمومَ  زمِفِ  سَم ْٕ  فَمَؾقُْؽؿْ  ىَمونَ  اهللَ إِنَّ  َوا

قًٌو
 .[3]اًمٜمس٤مء:  ﴾َرومِ

 (.آىمؽمانـ ذم ظمٓمب٦م احل٤مضم٦م ـ ؾم٘متف ذم )سم٤مب  وذم اًمب٤مب: طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد 

وء َويمَْق ضَمرَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و ًَ تَطِقُعقاْ أَن سَمْعِديمُقاْ زَمكْمَ ايمـِّ ًْ ْصتُْؿ هَمالَ ََتِقُؾقْا ىُمؾَّ اظمَْقِْؾ ﴿َويمَـ سَم

ضِمقاًم﴾ ُحقْا َوسَمتَُّؼقاْ هَمنِنَّ اهللَ ىَموَن نَمُػقرًا رَّ
َؼِي َوإِن سُمْصؾِ  . [;34: ]اًمٜمس٤مء هَمتََذُروَهو ىَموظمَُْعؾَّ

أي: وإن أصٚمحتؿ ذم  :﴿َوإِن سُمْصؾُِحقاْ َوسَمتَُّؼقْا﴾( ىمقًمف: :4/53)  ازمـ ىمثغمومول 

ًمٕمدل ومٞمام متٚمٙمقن, واشم٘مٞمتؿ اهلل ذم مجٞمع إطمقال همٗمر اهلل ًمٙمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ أُمقريمؿ, وىمسٛمتؿ سم٤م

 اهـإمم سمٕمض اًمٜمس٤مء دون سمٕمض. ,ُمٞمؾ

                                     

َّٓ  قمـ أيب هريرة ,قمـ ضمدي ,طمدصمٜمل أيبىم٤مل: قمبد اهلل سمـ إدريس وهق ُمـ ـمريؼ ( 3)  , ويمٚمٝمؿ صم٘م٤مت إ

  .ضمد قمبد اهلل يزيد سمـ قمبد اًمرمحـ

  (.اهـ6/643) "اًمتٝمذي٥م", ووصم٘مف اًمٕمجكم يمام ذم ُم٘مبقل :"ت٘مري٥ماًم"ذم   ومول احلوهمظ

   .اهـطمسـ اإلؾمٜم٤مد: (7/6) "ؽمُمذيصحٞمح وضٕمٞمػ اًم"ذم   وومول إيمٌوين

ػ ىمد وُص  ومول: سمسٜمده إمم قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك ـ قَمِ٘مَبف ـ ويِمٝمد ًمف ُم٤م ذم اًمب٤مب, صمؿ ؾم٤مق اًمؽمُمذي  ومؾً:

 اهـإذى. ويمػِّ  ,وسمذل اعمٕمروف ,سمبسط اًمقضمف ,طمسـ اخلٚمؼ
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ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل:  اهلل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمبد ,(:343رىمؿ )سموروى اإلُم٤مم ُمسٚمؿ 

َـّ  ؛اسمؼقا اهلل دم ايمـًوء» ط:  . شزملمون اهلل همنكؽؿ أطمذَتقه

(: ومٞمف: احل٨م قمغم ُمراقم٤مة طمؼ اًمٜمس٤مء, 6/366) "ذح ُمسٚمؿ"ذم   ايمـقوي ومول

سم٤مب:  "ري٤مض اًمّم٤محللم" عم٤م يمتبف ذم اًم٘م٤مرئاًمقصٞم٦م هبـ, وُمٕم٤مذهتـ سم٤معمٕمروف, صمؿ أطم٤مل 

 اهـقمنمة اًمٜمس٤مء.

 ذم ىمّم٦مـ  قمـ اسمـ قمٛمر , (4965(, وُمسٚمؿ )5687) رىمؿسمروى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري و

: ي٤م ٘م٤ملوم ,يٕمٓمف أضمره, صمؿ قم٤مد سمٕمد ُمدة ا ومٚمؿأن رضمالً اؾمت٠مضمر أضمػمً ـ:  أصح٤مب اًمٖم٤مر اًمثالصم٦م

 د ُمٜمف.قمٓمٜمل ُم٤مزم, وم٠مقمٓم٤مه ُم٤مًمف وُم٤م شمقًمَّ أو ,اشمؼ اهللقمبد اهلل 

يم٤من آظمر يمالم  :ىم٤مل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ,(7378رىمؿ )سمروى اإلُم٤مم أسمق داود و

 .(3)شيامكؽؿأاسمؼقا اهلل همقام مؾؽً  ,ايمصالة ايمصالة»:  رؾمقل اهلل

(, ;30/38) "شم٤مريخ سمٖمداد" , أظمرضمف اخلٓمٞم٥م, ذموذم اًمب٤مب: قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

 . شاسمؼقا اهلل دم ايمصالة, ومو مؾؽً أيامكؽؿ»: ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

(: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم إٓ :8:حت٧م رىمؿ ) "٦ماًمّمحٞمح"ذم   ومول إيمٌوين

, قمٜمد اًمٓمؼماين, وقمـ أٟمس اًمسدود, وهق صم٘م٦م, صمؿ ىم٤مل: ىمد ضم٤مء احلدي٨م قمـ اسمـ قمٛمر 

(, وذم :8:سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"وىمد سمسٓم٧َُم اًمٙمالم قمٚمٞمٝمام, ذم  شمؿ ومول:د أمحد, , قمٜم

 (.اهـ9/459) "إرواء اًمٖمٚمٞمؾ"

                                     

(: أم 5/904) "اًمتٝمذي٥م"ذم  ومول احلوهمظ  . قمـ قمكم ٦مأم ُمقؾمك اًمراوي همػم ,رضم٤مًمف صم٘م٤مت( 3)

طمبٞمب٦م, روت قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م,  :ُمقؾمك رسي٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م, ىمٞمؾ اؾمٛمٝم٤م وم٤مظمت٦م, وىمٞمؾ

  .اهـاُمٖمػمة سمـ ُم٘مسؿ اًمْمبل, ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: طمديثٝم٤م ُمست٘مٞمؿ خيرج طمديثٝم٤م اقمتب٤مرً  :وروى قمٜمٝم٤م

 (.89:رىمؿ )سم "اًمّمحٞمح٦م"٨م ذم واحلدي ومؾً:  .اهـوىم٤مل اًمٕمجكم: يمقومٞم٦م شم٤مسمٕمٞم٦م صم٘م٦م : ول احلوهمظومشمؿ 
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َٓ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ِـّ إشِْمٌؿ َو ِـّ إِنَّ زَمْعَض ايمظَّ ـَ ايمظَّ ـَ آَمـُقا اصْمتَـٌُِقا ىَمثغِماً مِّ َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

َؿ أطَِمقِف َمقْتوً هَمَؽِرْهتُُؿقُه َواسمَّ  َٓ َيْغتَى زمَّْعُضُؽؿ زَمْعضوً أحَُيِىه أضََمُدىُمْؿ أَن َيلىُْمَؾ حَلْ قا َو ًُ ًَّ ُؼقا اهللَ ََتَ

ضِمقٌؿ﴾ اٌب رَّ  . [34: ]احلجرات إِنَّ اهللَ سَمقَّ

ٓ » : ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة  ,(4786رىمؿ )سموروى ُمسٚمؿ 

ٓ يظؾؿف  ,طمق اظمًؾؿأاظمًؾؿ  ,وىمقكقا فمٌود اهلل إطمقاكو ,وٓ سمدازمروا ,وٓ سمٌونمضقا ,حتوؽمدوا

 . احلدي٨م ش...صمالث ُمرات ,إمم صدرهويِمػم ـ ايمتؼقى هو هـو  ,وٓ حيؼره ,وٓ ُيذيمف

(, قمـ واصؾ ُمقمم أيب قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م 69سمرىمؿ ) "إوًمٞم٤مء"وروى اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م, ذم 

ُمع حمٛمد سمـ واؾمع سمٛمرو, وم٠مشم٤مه قمٓم٤مء سمـ ُمسٚمؿ وُمٕمف اسمٜمف قمثامن, وم٘م٤مل قمٓم٤مء عمحٛمد: أي قمٛمؾ 

قمغم اًمؼم واًمت٘مقى, ذم اًمدٟمٞم٤م أومْمؾ؟ ىم٤مل: صحب٦م إصح٤مب, وحم٤مدصم٦م اإلظمقان إذا اصٓمحبقا 

ومحٞمٜمئٍذ يذه٥م اهلل سم٤مخلالف ُمـ سمٞمٜمٝمؿ, ومقاصٚمقا وشمقاصٚمقا, وٓ ظمػم ذم صحب٦م إصح٤مب 

وحم٤مدصم٦م اإلظمقان إذا يم٤مٟمقا قمبٞمد سمٓمقهنؿ> ٕهنؿ إذا يم٤مٟمقا يمذًمؽ صمبط سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م قمـ 

 أظمرة. 

ومرس, وم٘م٤مل: ي٤م ىم٤مل قمٓم٤مء: ي٤م أسم٤م قمبد اهلل, سمٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مئؿ أصكم وأٟم٤م همالم إذ أشم٤مين رضمؾ قمغم 

همالم, قمٚمٞمؽ سم٤مًمؼم واًمت٘مقى, وم٢من اًمؼم واًمت٘مقى هيدي٤من إمم اإليامن, وإي٤مك واًمٙمذب واًمٗمجقر, 

 وم٢من اًمٙمذب واًمٗمجقر هيدي٤من إمم اًمٜم٤مر.

  (:483ال بن أيب الدينا )ص "الصمت"كام يف  وقال عبد اهلل بن املبارك      

ْبتتتتتف ىتتتتتدت هلتتتتام و تتتتد   تتتتا  أدَّ

 

 ن أدبمتتتتن بقتتتتد ه تتتت   ا لتتتت  متتتت

 يف كتتتتتتا واال تتتتتتا و   قتتتتتتتت َّ  

 

 أهلضتتتا متتتن عتتتمكها عتتتن ال تتت ب

 وعوتتتتتتتتتن النتتتتتتتتتا     عوتتتتتتتتتبه  

 

 ورمهتتتتتتا لو ااتتتتتت ل يف ال كتتتتتتتن
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تتتتتتتا ه  تتتتتتتا وأفكر     قلتتتتتتتت  تتتتتتتا َاَق 

 

 احللتتتت  والقلتتتت  سيتتتتن ل  و تتتتن

    كتتتتا  متتتتن هلضتتتت  ك متتتت  يتتتتا 

 

 ىدتتتتن هلتتتتت  ال تتتت    متتتتن ل تتتتن

 ب أمهٞم٦م اًمت٘مقى(, واهلل أقمٚمؿ.وذم اًمب٤مب أيمثر ُمـ صمالصملم دًمٞمؾ, سمسُٓمتٝم٤م ذم )سم٤م 
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 صؿاتِٗ َع ٚال٠ األَٛز: -9

تَلْذُِكَؽ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًْ َي ـَ  َٓ طَِمرِ  َوايمْقَْقمِ  زمِوهللِ  ُيْمِمـُقنَ  ايمَِّذي ْٔ وِهُدوا َأنْ  ا ؿْ  َُيَ  زمِلَْمَقاِْلِ

ِفؿْ  ًِ  .[66]اًمتقسم٦م:  ﴾زمِوظمُْتَِّؼكمَ  فَمؾِقؿٌ  َواهللُ  َوَأْكُػ

ىم٤مل:  (, قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 599(, وُمسٚمؿ )5033وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

وايمعٌد إذا اسمؼك رزمف ـ احلدي٨م وومٞمف ـ: شمالشمي يمسمقن أصمرهؿ مرسمكم »: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 , وهذا ًمٗمظ ُمسٚمؿ.شوأؿموع مقايمقف يمف أصمران

: أن رؾمقل اهلل ه, قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م (, وهمػمُ 6809وروى أسمق داود سمرىمؿ )

 . شأوصقؽؿ زمتؼقى اهلل, وايمًؿع وايمطوفمي, وإن سملمر فمٌٌد ضمًٌُم »ىم٤مل:  

 (.43;) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"وذم  (,4957سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"واحلدي٨م ذم 

:  ىمقًمفـ:  ـ ذم ذطمف هلذا احلدي٨م "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   ومول ازمـ رصمى

أُم٤م  ,, ه٤مشم٤من اًمٙمٚمٛمت٤من دمٛمٕم٤من ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرةش, وايمًؿع وايمطوفميأوصقؽؿ زمتؼقى اهلل»

اًمسٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمقٓة أُمقر اعمسٚمٛملم, ومٗمٞمٝم٤م ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م, وهب٤م شمٜمتٔمؿ ُمّم٤مًمح اًمٕمب٤مد ذم 

: إن اًمٜم٤مس ٓ ُمٕم٤ميِمٝمؿ, وهب٤م يستٕمٞمٜمقن قمغم إفمٝم٤مر ديٜمٝمؿ وـم٤مقم٦م رهبؿ, يمام ىم٤مل قمكم 

 َّٓ اعم١مُمـ ومٞمف رسمف, ومحؾ اًمٗم٤مضمر ومٞمٝم٤م إمم  دَ بَ , إن يم٤من وم٤مضمرا قمَ  إُم٤مم سمر أو وم٤مضمريّمٚمحٝمؿ إ

 .اهـ سمتٍمف.أضمٚمف

 , أن رؾمقل اهلل (, قمـ أم احلّملم إمحسٞم٦م :4948وروى اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ )

ر فمؾقؽؿ فمٌٌد ضمًٌم جمدع, هموؽمؿعقا وأؿمقعقا؛ »ىم٤مل:  يو أُّيو ايمـوس: اسمؼقا اهلل وأؿمقعقا, وإن ُأمِّ

َّٓ يقٟمس سمـ إؾمح٤مق. شهللمو أوموم همقؽؿ ىمتوب ا  , ورضم٤مًمف صم٘م٤مت, إ

 : صدوق هيؿ, روى ًمف ُمسٚمؿ اقمتامًدا.اهـ "اًمت٘مري٥م"ذم   ومول احلوهمظ

 , شم٘مدم ذيمره, واحلٙمؿ قمٚمٞمف, ذم )سم٤مب ُمٕم٤مين اًمت٘مقى(.وذم اًمب٤مب: طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م 
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تَلْذُِكَؽ  َٓ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًْ ـَ  َي طَِمرِ  َوايمْقَْقمِ  زمِوهللِ ُيْمِمـُقنَ  ايمَِّذي ْٔ ؿْ  َُيَوِهُدوا َأنْ  ا  زمِلَْمَقاِْلِ

ِفؿْ  ًِ  .[66]اًمتقسم٦م:  ﴾زمِوظمُْتَِّؼكمَ  فَمؾِقؿٌ  َواهللُ  َوَأْكُػ

(: أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم: أٟمف ٓ يست٠مذٟمف ذم اًم٘مٕمقد ;4/37) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 ي١مُمٜمقن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر.اهـ قمـ اًمٖمزو, اًمذيـ

(: قمٜمد هذه أي٦م يمالًُم٤م ُمبسقـم٤م 378ـ  8/375) "شمٗمسػمه"ذم  وًمٚمٕمالُم٦م ًمألًمقد 

أن اهلل ؿمٝمد هلؿ سم٤مًمت٘مقى, وأهنؿ ٓ يست٠مذٟمقٟمف ذم ومٕمؾ اًم٘مٕمقد وهمػمه  مؾخصف:ذم ورىمتلم 

اًمقصػ, وأن  ومْماًل قمـ أن يست٠مذٟمقه ذم آٟمٍماف ُمـ أضمٚمٝم٤م, وأن اعمت٘ملم أومم اًمٜم٤مس هبذا

 ضد هذا اًمقصػ صم٤مسم٧م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم, وأن اعمت٘ملم ُمؼمؤون ُمـ ذًمؽ, واهلل أقمٚمؿ.

يم٤من إذا سمٕم٨م رسي٦م,  أن رؾمقل اهلل  (, قمـ سمريدة 6744روى ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

 وسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم ظمػًما. وضمٕمؾ قمٚمٞمٝم٤م أُمػًما, أوص٤مه ذم ظم٤مصتف سمت٘مقى اهلل,

يم٤من يقيص أُمراءه سمذًمؽ, وهق ىمدوة ًمٜم٤م   : هق أن إُم٤مم اعمت٘ملم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمدوايمشوهد

 ومٜمت٠مؾمك سمف, وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم هذه اعمس٠مًم٦م, ذم )سم٤مب صٗم٤مهتؿ ُمع قمب٤مد اهلل(.

ىم٤مًم٧م عمروان سمـ  (: أن قم٤مئِم٦م ;593(, وُمسٚمؿ )7543وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 , واردد اعمرأة إمم زوضمٝم٤م. شم٘مل اهللااحلٙمؿ: 

 ٟمٗم٘م٦م ـ.  وىم٤مًم٧م ًمٗم٤مـمٛم٦م: إٓ شمت٘مل اهلل؟ ـ يٕمٜمل: ذم ىمقهل٤م ذم اعمٓمٚمَّ٘م٦م: ٓ ؾمٙمٜمك هل٤م وٓ

, (, قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم 454)ص "ذم خمتٍم اًمسػمة"  وذىمر اظمجدد ايمـجدي

, واًمرومؼ أن أسم٤م سمٙمر أرؾمؾ ظم٤مًمًدا أُمػًما قمغم رسي٦م, وضمٕمؾ يقصٞمف وي٘مقل ًمف: قمٚمٞمؽ سمت٘مقى اهلل

 سمٛمـ ُمٕمؽ ُمـ أهؾ اًمس٤مسم٘مٞم٦م, ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر.اهـ
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أٟمف َذيَمَر , (: قمـ قمقن سمـ قمبد اهلل57)ص "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"ذم   وذىمر ازمـ رصمى

ىمّم٦م ُمٚمؽ ُمـ ُمٚمقك إرض, سمٜمك ُمديٜم٦م مجٞمٚم٦م, ومتٜمَّقق ذم سمٜم٤مئٝم٤م,  قمٜمد قمٛمر سمـ اًمٕمزيز 

قمٞم٥م؟ طمتك ُمرَّ قمٚمٞمف رضمالن, وم٘م٤مل  وأطمسـ طمتك يم٤من ٓ يٛمر رضمؾ إٓ ؾم٠مًمف: هؾ ومٞمٝم٤م ُمـ

هلؿ: هؾ شمرون ومٞمٝم٤م ُمـ قمٞم٥م؟ وم٘م٤مٓ: ومٞمٝم٤م قمٞمب٤من: ومه٤م اخلراب وُمقت سم٤مٟمٞمٝم٤م, ومقىمٕم٧م ذم 

ىمٚم٥م قمٛمر سمـ اًمٕمزيز ُمقىمًٕم٤م سمٚمٞمًٖم٤م, طمتك أراد أن يؽمك اعمٚمؽ, وم٘م٤مل ًمف اسمـ قمٛمف ؾمٚمٛم٦م: اشمؼ اهلل 

 .اهـي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم, ذم أُم٦م حمٛمد 

أُمتف ومٞمف سم٤مًمت٘مقى( ُم٤م ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م,  ىمد ذيمرُت ذم )سم٤مب ُم٤م أُمر أو أص سمف اًمٜمبل 

 ومػماضمع ًمٚمٗم٤مئدة> ًمٚمبٕمد قمـ اًمتٙمرار واإلـم٤مًم٦م, واهلل اعمستٕم٤من.

 (, قمـ أيب هريرة 3:63( ـ وهذا ًمٗمٔمف ـ وُمسٚمؿ )79;4وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

م صمـي يؼوسمؾ مـ ورائف, همنن أمر زمتؼقى اهلل وفمدل؛ همنن يمف إكام اْلمو»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .شزمذيمؽ أصمًرا

(, قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أسمزى ـ ذم اظمتالف قمٛمر ُمع قمامر 544وروى أسمق داود سمرىمؿ )

: ي٤م قمامر اشمؼ اهلل, ورضم٤مًمف صم٘م٤مت, همػم أيب , ذم اًمتٞمٛمؿ عمـ مل جيد اعم٤مء ـ ىم٤مل قمٛمر 

 (, واهلل أقمٚمؿ. 5/597) "اًمتٝمذي٥م"يمام ذم ُم٤مًمؽ همزوان اًمٖمٗم٤مري, وصم٘مف اسمـ ُمٕملم, 

  (.66:( وُمسٚمؿ )548(, وأصٚمف ذم اًمبخ٤مري )567سمرىمؿ ) "صحٞمح أيب داود"وهق ذم 

 ,ىم٤مم ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف ,ُم٤مت اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م أٟمف عم٤م ضمرير سمـ قمبد اهلل وقمـ 

ؿ أُمػم, وم٢مٟمام ي٠مشمٞمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مشم٘م٤مء اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, واًمقىم٤مر واًمسٙمٞمٜم٦م طمتك ي٠مشمٞمٙم :وىم٤مل

ل أشمٞم٧م اًمٜمب أُم٤م سمٕمد, وم٢مين :صمؿ ىم٤مل ,وم٢مٟمف يم٤من حي٥م اًمٕمٗمق >اؾمتٕمٗمقا ُٕمػميمؿ :أن, صمؿ ىم٤مل

ومب٤ميٕمتف قمغم هذا, , وايمـصح يمؽؾ مًؾؿ  :ومنمط قمكمَّ  ,أسم٤ميٕمؽ قمغم اإلؾمالم :ىمٚم٧م 

  .(79, رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )صمؿ اؾمتٖمٗمر وٟمزل ,ًمٜم٤مصح ًمٙمؿ ورب هذا اعمسجد إين
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ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ: عم٤م  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   ازمـ رصمى وومول

٤مه سمقصٞم٦م, وأول ُم٤م ىم٤مل ًمف: اشمؼ اهلل اًمقوم٤مة, وقمٝمد إمم قمٛمر, دقم٤مه, ومقصَّ  أيب سمٙمر  طمرضت

 . قمٛمر ي٤م

 وم٢مٟمف ُمـ> : أُم٤م سمٕمد, وم٢مين أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل  إمم اسمٜمف قمبد اهلل ويمت٥م قمٛمر 

 . اه, وُمـ ؿمٙمره زاده, وم٤مضمٕمؾ اًمت٘مقى ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ وضمالء ىمٚمبؽاشم٘م٤مه وىم٤مه, وُمـ أىمرضف ضمز

اًمذي  ,رضمال قمغم رسي٦م, وم٘م٤مل ًمف: أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل واؾمتٕمٛمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 . ٓسمد ًمؽ ُمـ ًم٘م٤مئف, وٓ ُمٜمتٝمك ًمؽ دوٟمف, وهق يٛمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

همػمه٤م,  ؾاًمتل ٓ ي٘مب, إمم رضمؾ: أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل  ويمت٥م قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز 

واًمٕم٤مُمٚملم هب٤م ىمٚمٞمؾ, ضمٕمٚمٜم٤م  يمثػم, وٓ يرطمؿ إٓ أهٚمٝم٤م, وٓ يثٞم٥م إٓ قمٚمٞمٝم٤م, وم٢من اًمقاقمٔملم هب٤م

 . اهلل وإي٤مك ُمـ اعمت٘ملم

, وم٢من شم٘مقى اهلل ظمٓم٥م, ومحٛمد اهلل, وأصمٜمك قمٚمٞمف, وىم٤مل: أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل  وعم٤م وزمَ 

 اهـظمٚمػ ُمـ يمؾ رء, وًمٞمس ُمـ شم٘مقى اهلل ظمٚمػ. 

ُم٤م يٖمٜمل قمـ إقم٤مدشمف هٜم٤م,  ٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: ـ ُمـ هذا اًمٗمّمؾ ـ قمـ أيب سمٙمر وشم٘مدم ذم اًمّم

ومػماضمع, وي٠مي ذيمر اجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ, وُم٤م يتٕمٚمَّؼ سمف ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع أقمداء اهلل شمٕم٤ممم( ـ إن ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم ـ.
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 :صؿاتِٗ َع أعدا٤ اهلل تعاىلـ  11

ْكَقو َوُيْشِفُد اهللَ فَمعَم َمو دِم وَمْؾٌِِف َوُهَق َأيَمده  هلل:ىم٤مل ا  ايمده
َقوةِ ٌَُؽ وَمْقيُمُف دِم احْلَ ـَ ايمـَّوِس َمـ ُيْعِج ﴿َوِم

َصوِم  ودَ * اخْلِ ًَ َؾ َواهللُ َٓ حُيِىه ايمَػ ًْ ْرَث َوايمـَّ َد همِقَِفو َوُُّيْؾَِؽ احْلَ
ًِ َوإَِذا *  َوإَِذا سَمَقلمَّ ؽَمَعك دِم إَْرِض يمُِقْػ

ٌُُف صَمَفـَُّؿ َويَمٌِْئَس اظمَِْفوُد﴾ ًْ ُة زمِوِْلشْمِؿ هَمَح قَؾ يَمُف اسمَِّؼ اهللَّ َأطَمَذسْمُف ايْمِعزَّ
 .[408 -406: ]اًمب٘مرة ومِ

ُزوِن دِم َوقِْػل َأيمَقَْس ِمـُؽْؿ َرصُمٌؾ :  ًمقطٟمبٞمف وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ  ﴿هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوَٓ ُُتْ

ؾِمقٌد﴾   .[:9 ]هقد: رَّ

ـ:  سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ ـ عم٤معمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ   ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل قمـ اسمـ قمب٤مس و

, رواه اًمبخ٤مري شضمجوب همنكف يمقس زمقـف وزمكم اهلل ؛إيوك وىمرائؿ أمقاْلؿ, واسمؼ دفمقة اظمظؾقم»

 (.350(, وُمسٚمؿ )8;35سمرىمؿ )

ر  (: أن رؾمقل اهلل 6744, قمٜمد ُمسٚمؿ سمرىمؿ )وذم طمدي٨م سمريدة  يم٤من إذا أُمَّ

وإذا ضموست أهؾ »ُمػًما قمغم ضمٞمش: أوص٤مه سمت٘مقى اهلل وسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم ظمػًما, وومٞمف: أ

, همودفمفؿ إلم شمالث طمصول  ـٍ , همليتفـ أصموزمقك هملومٌؾ مـفؿ, وىمػ فمـفؿ, ـ أو ظمالل ـضمص

 . شصموزمقك؛ هملومٌؾ مـفؿ, وىمػ فمـفؿأوادفمفؿ إلم اْلؽمالم, همنن 

 ُم٤م ومٞمف صالح هلؿ, وؾمالُمت٤ًم ًمٖمػمهؿ وهؾ هذا إٓ ُمـ اًمٜمّمح هلؿ, ودقمقهتؿ إمم ومؾً: 

 ُمـ ذهؿ, واهلل أقمٚمؿ.

ٕمٝمد, وهٜم٤م أؾمقق سمٕمض ُم٤ممل ٤مد اهلل, أدًم٦م اًمقوم٤مء سم٤مًمققمد واًمىمد ؾُم٘م٧م ذم صٗم٤مهتؿ ُمع قمب

ءٌ  هَموسَمُؽؿْ  َوإِنْ ﴿يذيمر: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ  َرْ ورِ  إلَِم  َأْزَواصِمُؽؿْ  ِم ـَ  هَمآَسُمقا هَمَعووَمٌْتُؿْ  ايمُْؽػَّ ًْ  ايمَِّذي  َذَهٌَ

 .[33]اعمٛمتحٜم٦م: ﴾ُمْمِمـُقنَ  زمِفِ  َأْكتُؿْ  ايمَِّذي اهللَ َواسمَُّؼقا َأْكَػُؼقا َمو ِمثَْؾ  َأْزَواصُمُفؿْ 
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يم٤من يقيص إُمػم ذم   أن رؾمقل اهلل يدة قمـ سمر (6744سمرىمؿ ) وروى ُمسٚمؿ

انمزوا زموؽمؿ اهلل, وموسمؾقا مـ ىمػر وومٞمف:  ,, وسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم ظمػًماسمت٘مقى اهلل :ظم٤مصتف

وإذا ضموست أهؾ ضمصـ زموهلل, انمزوا وٓ سمغؾقا, وٓ سمغدروا, وٓ َتثؾقا, وٓ سمؼتؾقا ويمقًدا, 

 .شاصمعؾ ْلؿ ذمتؽويمؽـ  ,همال سمػعؾ ؛هملرادوك أن َتعؾ ْلؿ ذمي اهلل

(: ذم هذا احلدي٨م ومقائد جمٛمٌع 4/478) "ُمسٚمؿ"ذم ذح   ومول اْلموم ايمـقوي 

قمٚمٞمٝم٤م: وهل حتريؿ اًمٖمدر, وحتريؿ اًمٖمٚمقل, وحتريؿ ىمتؾ اًمّمبٞم٤من إذا مل ي٘م٤مشمٚمقا, ويمراه٦م اعمثٚم٦م, 

 اهـاًمذُم٦م هٜم٤م اًمٕمٝمد.وضمٞمقؿمف سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم, و أُمرائفواؾمتحب٤مب وصٞم٦م اإلُم٤مم 

صمقسملم  ىم٤مًم٧م: اؾمتٚمػ رؾمقل اهلل  (, قمـ قم٤مئِم٦م 3435ؽمُمذي سمرىمؿ )وروى اًم

ُمـ هيقدي, إمم أضمؾ, ومٚمام ضم٤مء إضمؾ ىم٤مل اًمٞمٝمقدي: إٟمام أراد حمٛمد أن يذه٥م سمامزم, وم٘م٤مل 

 . شىمذب واهلل, ومد فمؾؿ أَين مـ أسمؼوهؿ هلل, وأدَّاهؿ يمألموكي»: 

  .واحلدي٨م رضم٤مًمف صم٘م٤مت, واظمتٚمػ ذم ؾمامع قمٙمرُم٦م ُمـ قم٤مئِم٦م 

صحٞمح "(: ؾمامقمف ُمٜمٝم٤م ذم 57/450) "هتذي٥م اًمٙمامل"ذم  ومول احلوهمظ اظمزي 

 (, وهمػمه٤م, واهلل أقمٚمؿ. 533(, و)530(, و);50اٟمٔمر: رىمؿ )ومؾً:  .اهـ"اًمبخ٤مري

 (.37:5) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(, وذم 3435سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمؽمُمذي"واحلدي٨م ذم 

اسمؼقا »: ل رؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم٤م (, قمـ أٟمس 5/375) "اعمسٜمد"وروى أمحد ذم  

 . (3)شدفمقة اظمظؾقم وإن ىمون ىموهمًرا؛ همنكف يمقس دوَّنو ضمجوب

                                     

قمـ حيٞمك سمـ , وهمػمه, (5/375رواه أمحد ) :(4/609) "اًمّمحٞمح٦م" ذم  إيمٌوين ل ايمعالميومو (3)

 ,ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أٟمس ي٘مقل: ومذيمره ُمرومققم٤م ,إؾمدي طمدصمٜمل أسمق قمبد اهلل ,أظمؼمين حيٞمك سمـ أيقب ,إؾمح٤مق اًمسٞمٚمحٞمٜمل

 ُمـ "اًمٙمٜمك" صمؿ راضمٕم٧م ,"اًمث٘م٤مت" ومل يقرده اسمـ طمب٤من ذم ,رومفومٚمؿ أقم ,أيب قمبد اهلل إؾمدي همػم ,ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

 = . مل أضمده! إؾمامء ومٚمام رضمٕم٧م إمم ,هق قمبد اًمرمحـ سمـ قمٞمسك, شم٘مدم ذم إؾمامء: سمف ي٘مقل , وم٢مذا"شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م"
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َو َيو﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َـ  َأُّيه  ؽَمٌِقؾِفِ  دِم  َوصَموِهُدوا ايمَْقؽِمقَؾيَ  إيِمَقْفِ  َوازْمتَُغقا اهللَ اسمَُّؼقا آَمـُقا ايمَِّذي

 .[57]اعم٤مئدة:  ﴾سُمْػؾُِحقنَ  يمََعؾَُّؽؿْ 

ـَ ُيْمِمـُقَن زمِوهللِ َوايمْقَْقِم أطِمِر أَنْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و تَلِْذُكَؽ ايمَِّذي ًْ ْؿ  ﴿َٓ َي وِهُدواْ زمِلَْمَقاِْلِ َُيَ

ِفْؿ َواهللُ فَمؾِقٌؿ زمِوظمُْتَِّؼكَم﴾
ًِ   .[66:]اًمتقسم٦م َوَأكُػ

ىمِكمَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و ًي َوافْمَؾُؿقْا َأنَّ اهللَ َمَع اظمُْتَِّؼكَم﴾ ﴿َووَموسمُِؾقاْ اظممُْْمِ ًي ىَماَم ُيَؼوسمُِؾقَكُؽْؿ ىَمآهمَّ  ىَمآهمَّ

 .[58 ]اًمتقسم٦م:

فمؾقؽؿ زمتؼقى »يقم أطمد:  ىم٤مل: ىم٤مل  (, قمـ اسمـ قمٛمر 5/573) "اعمسٜمد"وذم 

 . شاكظروا موذا أمرىمؿ اهلل زمف, همػعؾقا إذا يمؼقتؿ ايمعدواهلل, وايمصػم فمـد ايمٌلس, و

 (.7/4:7) "اًمٗمتح"ذم  دي٨م طمسٜمف احل٤مومظ واحل ومؾً:

 وهلذه اًمّمٗم٦م سم٘مٞم٦م, ي٠مي ذيمر سمٕمْمٝم٤م, ذم )سم٤مب آىمؽمان اًمٕم٤مم( ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ. 

اًمس٤مسمؼ, ذم اًمّمٗم٦م  قمٜمد طمدي٨م سمريدةـ ( 8/54) "ذح ُمسٚمؿ" ذم  وومول ايمـقوي

 اهـشمٕم٤ممم. اؾمتحب٤مب وصٞم٦م اإلُم٤مم اُمراءه وضمٞمقؿمف سمت٘مقى اهلل :وذم احلدي٨م ىمبؾ هذه ـ:

=

                                      
 احلدي٨م ًمف ؿم٤مهد ي٠ميـ ًمٙم ,أن اًمذي يسٛمك هبذا آؾمؿ هق أسمق قمبد اًمٖمٗم٤مر :وؾمٞم٠مي ذم احلدي٨م اًمذي سمٕمده 

 . شىموهمر»: , دون ًمٗمٔم٦م اسمـ قمب٤مس ُمـ طمدي٨م, "اًمّمحٞمحلم" ومٝمق سمف طمسـ, وأصٚمف ذم ,سمٕمده

قمـ أيب  ,رق أظمرىُمـ ـمُ  , وهمػمهؿ,(4/:34/3) "اعمّمٜمػ" ذم ,ؿمٞمب٦م واسمـ أيب ,(4/589وأظمرضمف أمحد )

  .ًمسقء طمٗمظ أيب ُمٕمنم >ضٕمػومٞمف  وهذا إؾمٜم٤مدسمف, ُمٕمنم 

 "اعمجٛمع" ويمذا ىم٤مل ؿمٞمخف اهلٞمثٛمل ذم ,طمسـ إؾمٜم٤مده (:5/4:3) "اًمٗمتح" ذم وىمقل احل٤مومظ 

َّٓ  ,ًمٕمٚمٝمام أرادا ٓقمتْم٤مده (30/373)  .اهـ "اًمت٘مري٥م" ذم ,م سمْمٕمػ أيب ُمٕمنمزىمد ضم , وم٤محل٤مومظ ٟمٗمسفوإ

ـ اهلٞمثٛمل احل٤مومٔملم وطمسٜمف هب٤م, وًمتحسلم  هٜم٤مك, اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين ؾم٤مىمٝم٤م أظمرى ؿمقاهد وًمٚمحدي٨م  ومؾً:

 سمِمقاهده> ذيمرشمف هٜم٤م, واهلل أقمٚمؿ., ويمذا إًمب٤مين, ـ ًمفواسمـ طمجر 
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ًمٞمٙمقن ىمقي٤مً  ذم هذا اعمقضع أٟمس٥م> سم٤مًمت٘مقىألُمػم ًم  ووصٞم٦م رؾمقل اهلل ومؾً:

َـ  َمعَ  اهللَ  إِنَّ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ,وُمٕمتّماًم سم٤مهلل َؼْقا ايمَِّذي ـَ  اسمَّ ـُقنَ  ُهؿْ  َوايمَِّذي ًِ , [:34]اًمٜمحؾ:  ﴾حُمْ

 ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. وأطمقج ُم٤م يٙمقن اإلٟمس٤من ًمٜمٍمة اهلل, ذم اجلٝم٤مد قمٜمد ًم٘م٤مء اًمٕمدو, و

اًمسٗمر  ٝم٤موأمهـ ظمرج ذم ؾمٗمر  ُمـن اهلل: أسمت٘مقى  ًمألُمراء  ُمـ أُمرهـ أيًْم٤م ـ ويٗمٝمؿ 

ُدوا﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًمٚمٛمس٤مومر, هلل شمٕم٤ممم> ٕهن٤م ظمػم زاد ٤من يٙمقن ُمت٘مٞمً ـ أ اجلٝم٤مدًمٚمح٩م و  َوسَمَزوَّ

ادِ  طَمغْمَ  هَمنِنَّ   , واهلل أقمٚمؿ.[9;3]اًمب٘مرة:  ﴾ايمتَّْؼَقى ايمزَّ

ُرواْ هَمنَِذا ُهؿ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: قْطَوِن سَمَذىمَّ ـَ ايمشَّ ُفْؿ ؿَموئٌِػ مِّ ًَّ ـَ اسمََّؼقاْ إَِذا َم ﴿إِنَّ ايمَِّذي

وَن﴾ ٌٌِْمُ  .[403:]إقمراف مه

 .عذم )صٗم٤مهتؿ ُمع ظم٤مًم٘مٝمؿ( ذح ُمبسط هلذه أي٦م, ومػماضموشم٘مدم 
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 :صؿاتِٗ َع ايبٗا٥ِ املعج١ُ - 11

ُدىُمْؿ همِتْـٌَي َواهللُ فِمـَدُه أصَْمٌر فَمظِقؿٌ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٓ هَموسمَُّؼقا اهللَ َمو اؽْمتَطَْعتُْؿ  ﴿إِكَّاَم َأْمَقايمُُؽْؿ َوأَْو

ِف هَملُْويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْْػؾُِحقَن﴾َواؽْمؿَ  ًِ ُؽْؿ َوَمـ ُيقَق ؾُمحَّ َكْػ
ًِ َكُػ ِّٕ  ُعقا َوَأؿمِقُعقا َوَأكِػُؼقا طَمغْماً 

 .[38ـ 37 ]اًمتٖم٤مسمـ:

اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ  ُم٤م ,أن ٟمت٘مٞمف ومٞمام ذيمرشمٕم٤ممم ُمـ إُمقال, وىمد أُمر اهلل ٤مئؿ واًمبٝم ومؾً:

 , واهلل أقمٚمؿ.ؾمبٞمالً 

  رؾمقل اهلل ىم٤مل: ُمرَّ   قمـ ؾمٝمؾ سمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م ,(:476رىمؿ )سموروى أسمق داود 

وىمؾقهو  ,رىمٌقهو صوحليا ,اسمؼقا اهلل دم هذه ايمٌفوئؿ اظمعجؿي» وم٘م٤مل: ,سمبٕمػم ىمد حلؼ فمٝمره سمبٓمٜمف

 . شصوحلي

 (.683) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"ذم  (, و45سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"واحلدي٨م  ذم  ومؾً:

 :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ٕمٗمر قمـ قمبد اهلل سمـ ضم ,(;476)رىمؿ سموروى أسمق داود 

أهمال سمتؼل اهلل دم  : صمؿ ىم٤مل, زمفأَتقعف, وسمد أكؽ ومد اؾمتؽك إرمَّ همنكف  ؟ب هذا اجلؿؾرمـ »

 . شايمتل مؾؽؽ اهلل إيوهو ,هذه ايمٌفقؿي

(, 683) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(, وذم ;476سمرىمؿ ) "صحٞمح أيب داود"واحلدي٨م ذم 

 أقمٚمؿ. (, واهلل996سمرىمؿ ) "ُمسٚمؿ"ذم  وأصؾ اًم٘مّم٦م
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 ٚبال٥ٗا:صٞ َٚالٖٞ احلٝا٠ ايدْٝا ٚؾتٓٗا اصؿاتِٗ َع املع - 12

زمُِّؽْؿ َوصَمـٍَّي فمَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـ رَّ  مِّ
ْت ﴿َوؽَموِرفُمقاْ إلَِم َمْغِػَرةٍ اَمَواُت َوإَْرُض ُأفِمدَّ ًَّ ْرُوَفو ايم

ْؾُؿتَِّؼكَم﴾
ُفْؿ َذىَمُرواْ اهللَ هَموؽْمتَْغَػُروْا إمم ىمقًمف:  يمِ ًَ ـَ إَِذا هَمَعُؾقاْ هَموضِمَشًي َأْو ـَمَؾُؿقاْ َأْكُػ ﴿َوايمَِّذي

وْا فَمعَم َمو هَمَعؾُ  ُكقَب إَِّٓ اهللُ َوََلْ ُيٌِمه  .[357ـ 355 ]آل قمٛمران: قاْ َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن﴾يمُِذُكقهِبِْؿ َوَمـ َيْغِػُر ايمذه

اسمؼ اهلل ضمقثام »ـ ذح طمدي٨م:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   ومول احلوهمظ ازمـ رصمى

 ذم ىمقًمف ,ذم هذه اًمقصٞم٦م  سمف اًمٜمبل ذم يمت٤مسمف سمٛمثؾ ُم٤م وصَّ  ,وصػ اهلل اعمت٘ملمـ:  شىمـً

زمُِّؽْؿ َوصَم :  ـ رَّ ومقصػ , ﴾كمَ ؾِ ومِ عَ ايمْ  رُ صْم أَ  ؿَ عْ كِ ﴿وَ إمم ىمقًمف:  ـٍَّي﴾﴿َوؽَموِرفُمقاْ إلَِم َمْغِػَرٍة مِّ

ؼ سم٤مإلطمس٤من إًمٞمٝمؿ سم٤مإلٟمٗم٤مق, ويمٔمؿ اًمٖمٞمظ, واًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ, ومجٛمع سملم ٚمْ اعمت٘ملم سمٛمٕم٤مُمٚم٦م اخلَ 

  اًمذي وص سمف اًمٜمبل ,وصٗمٝمؿ سمبذل اًمٜمدى, واطمتامل إذى, وهذا هق هم٤مي٦م طمسـ اخلٚمؼ

ُفْؿ َذىَمُروْا اهللَ هَموؽْمتَْغَػُروْا يمُِذُكقهِبِْؿ إَِذا هَمَعُؾقاْ ﴿ عمٕم٤مذ, صمؿ وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ: ًَ هَموضِمَشًي أَْو ـَمَؾُؿقْا َأْكُػ

وْا فَمعَم َمو هَمَعُؾقْا َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن﴾ ُكقَب إَِّٓ اهللُ َوََلْ ُيٌِمه   .َوَمـ َيْغِػُر ايمذه

ٚمؿ وهل فم ,وهل اًمٗمقاطمش, وصٖم٤مئر ,٤م يمب٤مئرومدل قمغم أن اعمت٘ملم ىمد ي٘مع ُمٜمٝمؿ أطمٞم٤مٟمً 

ويتقسمقن إًمٞمف  ,اًمٜمٗمس, ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٍمون قمٚمٞمٝم٤م, سمؾ يذيمرون اهلل قم٘م٥م وىمققمٝم٤م, ويستٖمٗمروٟمف

 .ُمٜمٝم٤م

  .هل شمرك اإلسار قمغم اًمذٟم٥م وايمتقزمي:

واٟمت٘م٤مُمف, وُم٤م شمققمد سمف  ,وؿمدة سمٓمِمف ,أي: ذيمروا قمٔمٛمتف ﴾َذىَمُرواْ اهللَ﴿وُمٕمٜمك ىمقًمف: 

 ,وشمرك اإلسار ,وآؾمتٖمٗم٤مر ,٤ملقمغم اعمٕمّمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مب, ومٞمقضم٥م ذًمؽ هلؿ اًمرضمقع ذم احل

وَن﴾﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُروا هَمنَِذا ُهْؿ ُمٌٌِْمُ قْطَوِن سَمَذىمَّ ـَ ايمشَّ ُفْؿ ؿَموئٌِػ ِم ًَّ َؼْقا إَِذا َم ـَ اسمَّ  إِنَّ ايمَِّذي
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: أدًم٦م ىمبقل اهلل ضمؾ وقمال ًمتقسم٦م اًمٕمب٤مد, وومرطمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هب٤م , صمؿ ؾم٤مق [40 إقمراف:]

 ُمـ قمب٤مده اعمت٘ملم.ُمٜمٝمؿ, ضمٕمٚمٜم٤م اهلل 

ىم٤مل: ىم٤مل   قمـ اسمـ قمٛمر ,(4965)وُمسٚمؿ  ,(5687)رىمؿ سموروى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري  

هموكحطً  ,هملووا إلم نموٍر دم صمٌؾ ,زمقـام شمالشمي كػر يؿشقن أطمذهؿ اظمطر» : رؾمقل اهلل

كف أ ,كؽ سمعؾؿإايمؾفؿ  :ضمدهؿأؼول هم» :ومٞمفاحلدي٨م, و ,شرهمًدت فمؾقفؿ ايمغو ,فمؾقفؿ صخرة

سمقفو آهملزمً ضمتك  ,ين راودَتوإو ,وىمـً أضمٌفو ىملؾمد مو حيى ايمرصمول ايمـًوء ,فمؿىمون رم زمـً 

مـفو جمؾس وصمؾًً  ,زمكم رصمؾقفو ًهمؾام وومع ,شمؿ صمئتفو هبو ,مجعً ذيمؽوهمتعًٌ  ,زمامئي ديـور

, وسمرىمً همؼؿً فمـفو ,ض اخلوسمؿ إٓ زمحؼفػاسمؼ اهلل وٓ سم :ومويمً يو فمٌد اهلل ؛ايمرصمؾ مـ امرأسمف

 .شاظمول ْلو

ـ ىم٤مل قمٗم٤من:  قمـ أيب ىمت٤مدة, وأيب اًمدمه٤مء  ,(;4095)سمرىمؿ أمحد اإلُم٤مم وروى 

ويم٤مٟم٤م يٙمثران احل٩م ـ ىم٤مٓ: أشمٞمٜم٤م قمغم أقمرايب ُمـ أهؾ اًمب٤مدي٦م, وم٘م٤مل اًمبدوي: أظمذ رؾمقل اهلل 

 . شا مـفإٓ أسموك اهلل طمغمً  ؛هلل إكؽ يمـ سمدع ؾمقئوً اسمؼوءً »سمٞمدي, وىم٤مل:  

, سمرىمؿ ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل  "ٞمح اعمسٜمداًمّمح"واحلدي٨م رضم٤مًمف صم٘م٤مت, وهق ذم 

(36:;.) 
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َّٓ قؾُ ِص ذىمر ذوط ايمتؼقى ايمتل ٓ يتؿ حَتْ زموب  وأن هذه ايممموط هل   زموؽمتقػوئفوفو إ

 أؽمٌوب زيودة ايمتؼقى

 :أزنإغسٚط ٚل ب٘ َٔ : اإلميإ باهلل َٚا ٜتعًَّاألٍٚ

ؼُ شمٕم٤ممم: شمب٤مرك وىم٤مل اهلل  ـَ آَمـُقْا اسمَّ َو ايمَِّذي ُّيه
َـّ إَِّٓ َوَأكتُؿ﴿َيو أَ  قْا اهللَ ضَمؼَّ سُمَؼوسمِِف َوَٓ ََتُقسُم

ؾُِؿقَن﴾ ًْ  .[304: ]آل قمٛمران مه

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً﴾شمٕم٤ممم: وىم٤مل اهلل  َو ايمَِّذي  .[90: ]إطمزاب ﴿َيو َأُّيه

ـَ آَمـُقْا َإن سَمتَُّؼقاْ شمٕم٤ممم: ىم٤مل و َو ايمَِّذي ُّيه
ْر فَمـُؽْؿ ؽَمقِّئَوسمُِؽْؿ  ﴿يِو أَ اهللَ ََيَْعؾ يمَُّؽْؿ هُمْروَموكوً َوُيَؽػِّ

 ., وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م, مم٤م يامصمٚمٝم٤م[;4: ]إٟمٗم٤مل َوَيْغِػْر يمَُؽْؿ َواهللُ ُذو ايمَْػْضِؾ ايمَْعظِقِؿ﴾

حت٘مٞمؼ اًمت٘مقى, ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٤مداهؿ اهلل سم٤مإليامن, صمؿ ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ  ومؾً:

َّٓ سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اإليامن سم٤مهلل وُمستٚمزُم٤مشمف, ويقضح هذا اًمنمط ىمقًمف شمٕم٤ممم:شمتؿ هلؿ   اًمت٘مقى إ

 , واهلل أقمٚمؿ.[79]اعم٤مئدة:  ﴾ُمْمِمـكِمَ  ىُمـْتُؿْ  إِنْ  اهللَ َواسمَُّؼقا﴿

: أي: إن ﴾ُمْمِمـكِمَ  ىُمـْتُؿْ  إِنْ ﴿ ىمقًمف: (7/58) "شمٗمسػمه"ذم   إيمقدايمعالمي  ومول

 .اهـىمْمٞم٦م اإليامن شمقضم٥م آشم٘م٤مء ٓ حم٤مًم٦موم٢من  ,٤مطم٘مً يمٜمتؿ ُم١مُمٜملم 

 جا٤ ب٘: ٚتضدٜل َا تضدٜل احلل َٚالشَت٘ :ايجاْٞ

َق زمِِف أُْويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقَن﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ْدِق َوَصدَّ  .[55: ]اًمزُمر ﴿َوايمَِّذي صَموء زمِويمصِّ

 , قمٜمد هذه(8/4:8) "ومتح اًم٘مدير"(, و597ـ  34/596) "إًمقد شمٗمسػم" :راضمع

  أي٦م, دمد ُمٚمَّخّمف ُم٤م ذم قمٜمقان هذا اًمنمط, واهلل أقمٚمؿ.
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 ايجايح: إخالص ايتك٣ٛ هلل تعاىل:

َٓ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َّٓ ََيِْزي َوايمٌِد فَمـ َويمَِدِه َو و ايمـَّوُس اسمَُّؼقا َرزمَُّؽْؿ َواطْمَشْقا َيْقموً  َ ﴿َيو َأُّيه

كَُّؽؿ زمِوهللِ َمْقيمُقٌد ُهَق صَموٍز فَمـ َوايمِِدِه ؾَمقْئوً إِنَّ وَ  َٓ َيُغرَّ ْكقَو َو قَوُة ايمده ُؽُؿ احْلَ كَّ فْمَد اهللِ ضَمؼٌّ هَماَل سَمُغرَّ

 , وُمثٚمٝم٤م أول ؾمقري اًمٜمس٤مء, واحل٩م.[55]ًم٘مامن: ايمَْغُروُر﴾

 ومقؾ: ومدوسمف.  شم٘مبؾ إٓ واإلظمالص ذط ذم مجٞمع إقمامل, ومال ومؾً:

 ومٛمـ ذا اًمذي يرضمـك ؾمــقاك ويتـــ٘مك

 

 ْمــ٤مء خمــ٤مًمػ.ومٛمـــ٤مًمؽ ذم ومّمؾ اًم٘م

 
 :ٚايعٌُ ب٘ ٚاالضتُاع ي٘ اإلميإ بهتاب اهلل :ايسابع

ـِ اسمََّؼك ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  قَن فَمَؾقُْؽْؿ آَيوِِت هَمَؿ ـُؽْؿ َيُؼصه و َيلسْمِقَـَُّؽْؿ ُرؽُمٌؾ مِّ ﴿َيو زَمـِل آَدَم إِمَّ

َزُكقَن﴾  .[57 ]إقمراف: َوأَْصَؾَح هَمالَ طَمْقٌف فَمَؾقِْفْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيْ

ٍة  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ٌع هِبِْؿ طُمُذواْ َمو آسَمقْـَوىُمؿ زمُِؼقَّ
ُف َواومِ ٌي َوـَمـهقْا َأكَّ ُف ـُمؾَّ ٌََؾ هَمْقوَمُفْؿ ىَملَكَّ ﴿َوإِذ َكتَْؼـَو اجْلَ

 .[393: ]إقمراف َواْذىُمُرواْ َمو همِقِف يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾

وهُمقَن أَن حُيْ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ـَ َُيَ ـ ُدوكِِف َورِمٌّ َوَٓ ﴿َوأَكِذْر زمِِف ايمَِّذي ؿ مِّ ِْؿ يمَقَْس َْلُ وْا إلَِم َرهبِّ مَمُ

  .وهذا اًمنمط واضح فم٤مهر, [73: ]إٟمٕم٤مم ؾَمِػقٌع يمََّعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾

ـْ ىُمؾِّ َمثٍَؾ يمََعؾَُّفْؿ َيتََذىمَُّروَن ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  زْمـَو يمِؾـَّوِس دِم َهَذا ايمُْؼْرآَِن ِم  *َويمََؼْد َضَ

ي فِمَقٍج يمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقنَ وُمرْ 
  . [:4ـ  49: ]اًمزُمر ﴾َآًكو فَمَرزمِقًّو نَمغْمَ ذِ

 اخلاَظ: قبٍٛ املٛعع١:

هُبُْؿ فَمَذازًمو ؾَمِديًدا  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٌي ِمـُْفْؿ َِلَ سَمِعظُقَن وَمْقًمو اهللُ ُمْفؾُِؽُفْؿ أَْو ُمَعذِّ ًْ ُأمَّ ﴿َوإِْذ وَمويمَ

 .[386]إقمراف:  زمُِّؽْؿ َويمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾وَمويمُقا َمْعِذَرًة إلَِم رَ 

َـ  فَمعَم  َوَمو﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْـ  َيتَُّؼقنَ  ايمَِّذي وهِبِؿْ  ِم ًَ ْـ  ضِم ءٍ  ِم ْـ  َرْ ُفؿْ  ذىِْمَرى َويَمؽِ  يَمَعؾَّ

 .[;8]إٟمٕم٤مم:  ﴾َيتَُّؼقنَ 
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 ٚتعاىل: ايعبٛد١ٜ املطًك١ ي٘ ضبخاْ٘ :ايطادع

َو ايمىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ ِمـ وَمٌْؾُِؽْؿ يمََعؾَُّؽْؿ ﴿َيو َأُّيه ـَّوُس افْمٌُُدواْ َرزمَُّؽُؿ ايمَِّذي طَمَؾَؼُؽْؿ َوايمَِّذي

 .[43 ]اًمب٘مرة: سَمتَُّؼقَن﴾

 ٚتسى ايؿسق١ يف ايدٜٔ: إتباع ايضساط املطتكِٝ :ايطابع

ٌَُؾ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ًه تَِؼقاًم هَموسمٌَُِّعقُه َوَٓ سَمتٌَُِّعقاْ ايم ًْ اؿمِل ُم َق زمُِؽْؿ فَمـ  ﴿َوأَنَّ َهـَذا ِسَ هَمتََػرَّ

وىُمؿ زمِِف يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾  .[375: ]إٟمٕم٤مم ؽَمٌِقؾِِف َذيمُِؽْؿ َوصَّ

ذم ىمّم٦م ـ  قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ (, :330) وُمسٚمؿ(, 7085سمرىمؿ )وروى اًمبخ٤مري 

يمؽـل أصقم  ,أمو واهلل إين ٕطمشوىمؿ هلل وأسمؼوىمؿ يمف:  رؾمقل اهللـ ىم٤مل هلؿ اًمٜمٗمر اًمثالصم٦م 

 . شهمؾقس مـل ؛همؿـ رنمى فمعم ؽمـتل ,, وأصقم, وأهمطر, وأسمزوج ايمـًوءوأكوم

 .(وأدًم٦م هذا اًمنمط يمثػمة, شم٘مدم ذيمر سمٕمْمٝم٤م, ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع رؾمقل اهلل 

 ضبخاْ٘ ٚتعاىل: ٗدا١ٜ َٓ٘ايتٛؾٝل يً :ايجأَ

ـَ اْهتََدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى َوآسَموُهْؿ سَمْؼقاُهْؿ﴾شمٕم٤ممم:  اهلل ل٤مىم   .[39 :]حمٛمد ﴿َوايمَِّذي

(: إن اهلداي٦م ٓ هن٤مي٦م هل٤م, وًمق سمٚمغ 458)ص "اًمٗمقائد"ذم  ازمـ ايمؼقؿ  ايمعالمي وومول

اًمٕمبد ومٞمٝم٤م ُم٤م سمٚمغ, ومٗمقق هدايتف هداي٦م أظمرى, وومقق شمٚمؽ اهلداي٦م هداي٦م أظمرى, إمم همػم هم٤مي٦م, 

ى, ومٙمٚمام أشم٘مك اًمٕمبد رسمف أرشم٘مك إمم هداي٦م أظمرى, ومٝمق ذم ُمزيد هداي٦م ُم٤م دام ذم ُمزيد ُمـ اًمت٘مق

ت طمًٔم٤م ُمـ اًمت٘مقى> وم٤مشمف طمٔم٤ًم ُمـ اهلداي٦م سمحسبف, ومٙمٚمام اشم٘مك زاد هداه, ويمٚمام  ويمٚمام ومقَّ

 ـ يراضمع ًمٚمٗم٤مئدة ـ. اهتدى زادت شم٘مقاه ...إمم آظمر يمالُمف 

 يػسٚطُٗا: إاملطتٛؾٝٚاحلج ايضّٛ  :ايتاضع ٚايعاغس

ـَ آَمـُقْا ىُمتَِى فَمَؾقُْؽُؿ  ؿم٠مٟمف: ل ضمؾَّ ٤مىم َو ايمَِّذي ـَ ِمـ وَمٌْؾُِؽْؿ ﴿َيو َأُّيه قَوُم ىَماَم ىُمتَِى فَمعَم ايمَِّذي ايمصِّ

ُ اهللُ آَيوسمِِف يمِؾـَّوِس يمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾ إمم ىمقًمف: يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾  .[3:9 ـ3:5: ]اًمب٘مرة ﴿ىَمَذيمَِؽ ُيٌكَمِّ
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ومٍ  دِم  اهللَ َواْذىُمُروا﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ  َمْعُدوَداٍت  َأيَّ َؾ  هَمَؿ ْـ  فَمَؾقْفِ  إشِْمؿَ  هَماَل  َيْقَمكْمِ  دِم  سَمَعجَّ  َوَم

رَ  ِـ  فَمَؾقْفِ  إشِْمؿَ  هَماَل  سَملطَمَّ َِ ونَ  إيِمَقْفِ  َأكَُّؽؿْ  َوافْمَؾُؿقا اهللَ َواسمَُّؼقا اسمََّؼك ظم  . [405]اًمب٘مرة:  ﴾حُتْمَمُ

 وىمد سمسٓم٧م وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أيتلم اًمس٤مًمٗمتلم, ذم )سم٤مب أمهٞم٦م اًمت٘مقى(, واهلل اعمستٕم٤من.

  ـ: تصن١ٝ ايٓؿظ ٚـ أاملاٍ  ٗا تطٗريب ضدضٛا٤ّ ُق ايضدق١ :ٟ عػساحلاد

ـْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  فِ  َيتََزىمَّك هَمنِكَّاَم  سَمَزىمَّك َوَم ًِ  .[:3]وم٤مـمر: اظمَِْصغمُ  اهللِ َوإلَِم  يمِـَْػ

 : ومول ازمـ فمؿر ـ: "صحٞمحف" ُمـ أول يمت٤مب اإليامنـ ذم  ايمٌخوري اْلموم وومول 

 اهـطمتك يدع ُم٤م طم٤مك رم اًمّمدر. ,٦م اًمت٘مقىٓ يبٚمغ اًمٕمبد طم٘مٞم٘م

 ,اعمراد سم٤مًمت٘مقى وىم٤مي٦م اًمٜمٗمس قمـ اًمنمك: (3/90) "ٗمتحاًم" ذم  ومول احلوهمظ

 اهـواعمقافمب٦م قمغم إقمامل اًمّم٤محل٦م. ,وإقمامل اًمسٞمئ٦م

سَْمَؼكىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و ْٕ َُفو ا   .[:3 -39 ]اًمٚمٞمؾ: ايمَِّذي ُيْمِِت َمويمَُف َيتََزىمَّك﴾*  ﴿َوؽَمقَُجـٌَّ

﴿ايمَِّذي , اًمتل طمّمؾ اًمت٘مقى هب٤م: ؿصٗم٤مهت ُمـأن ك إشم٘مٞم٤مء, صمؿ ذيمر ٟمجَّ  وم٤مهلل  ومؾً:

  , واهلل أقمٚمؿ.قمٜمد هذه أي٦م ,وهمػمه ,"شمٗمسػم اسمـ يمثػم"راضمع: . ُيْمِِت َمويمَُف َيتََزىمَّك﴾

 ٚتعاىل: ضبخاْ٘ي٘  ريوغهس ْع١ُ اهلل تعاىل ٚاالعرتاف ب :ايجاْٞ عػس

طُقاْ إيِمَقُْؽْؿ ﴿يَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًُ ًَ اهللِ فَمَؾقُْؽْؿ إِْذ َهؿَّ وَمْقٌم أَن َيٌْ ـَ آَمـُقْا اْذىُمُروْا كِْعَؿ و ايمَِّذي َ ُّيه
و أَ

شمٕم٤ممم ذيمر اهلل  .[33]اعم٤مئدة: َأْيِدَُّيُْؿ هَمَؽػَّ َأْيِدَُّيُْؿ فَمـُؽْؿ َواسمَُّؼقاْ اهللَ َوفَمعَم اهللِ هَمْؾقَتََقىمَِّؾ اظمُْْمِمـُقَن﴾

 , ومب٤من أن ؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م, ُمتٛمٌؿ ًمٙمامل اًمت٘مقى, واهلل أقمٚمؿ.ها, صمؿ أُمرهؿ سمت٘مقِٛمفٟمِٕمَ ٙمر ؿُم 

: أٓ إن ٕهؾ ًمف سمـ اًمزسمػم ي٘مقلاإمم : يمت٥م أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء  مويمؽ زمـ أكسوومول 

 ,ُمـ ريض سم٤مًمقوم٤مء, وصؼم قمغم اًمبالء :هب٤م, ويٕمرومقهن٤م ُمـ أٟمٗمسٝمؿ اًمت٘مقى قمالُم٤مت يٕمرومقن

 اهـ ُمـٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن.وشمال  , سم٤مًمققمد واًمٕمٝمدوورمَّ  , وصدق اًمٚمس٤من,وؿمٙمر قمغم اًمٜمٕمامء

 .إصمػم  ـسمٓ (906ـ  33/905) "ضم٤مُمع إصقل"
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 :ايتٛاضع ٚتسى اإلؾطاد :ايجايح عػس

ـَ ﴿: فضمالًم ضمؾَّ  ىم٤مل ـْ  ايمـَّوسِ  َوِم قَوةِ  دِم  وَمْقيمُفُ  ُيْعِجٌَُؽ  َم ْكقَو احْلَ  وَمْؾٌِفِ  دِم  َمو فَمعَم  اهللَ َوُيْشِفُد  ايمده

َصومِ  أيَمَده  َوُهقَ  َْرضِ  دِم  ؽَمَعك سَمَقلمَّ  َوإَِذا*  اخْلِ ْٕ َد  ا ًِ ْرَث  َوُُّيْؾَِؽ  همِقَفو يمِقُْػ َؾ  احْلَ ًْ  َٓ  َواهللُ َوايمـَّ

ودَ  حُيِىه  ًَ ةُ  أطََمَذسْمفُ  اهللَ  اسمَِّؼ  يمَفُ  ومِقَؾ  َوإَِذا*  ايمَْػ شْمؿِ  ايمِْعزَّ ٌُفُ  زمِوْْلِ ًْ  ﴾اظمَِْفودُ  َويمٌَِئَْس  صَمَفـَّؿُ  هَمَح

  .[408 -406ًمب٘مرة:]ا

 ووضمف اًمدًٓم٦م فم٤مهر, راضمع ًمٚمٛمزيد يُمت٥م اًمتٗمسػم, قمٜمد هذه أي٦م, واهلل أقمٚمؿ.

 :عٔ غريٜٙٚؿطٌَّ ص بني َا أَس اهلل إٔ ميَّٝٚايتؿطٌٝ : ايعكٌ ٚايتُٝٝص ايسابع عػس

ٌُ َوايمطَّقُِّى َويمَْق أَفْمَجٌََؽ ىَمثَْرُة  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٌِق تَِقي اخْلَ ًْ  هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َيو ﴿وُمؾ َّٓ َي
ٌِ ٌِق اخْلَ

 .[300 ]اعم٤مئدة: ُأْورِم إيَمٌَْوِب يمََعؾَُّؽْؿ سُمْػؾُِحقَن﴾

سمام شمْمٛمٜمتف أي٦م, صمؿ أُمَره أن حيثٝمؿ قمغم اًمت٘مقى, ومم٤م قُمٚمؿ ذقًم٤م  أُمر اهلل ٟمبٞمف ومؾً: 

, صمؿ ـُمقًم٥م سمف ًٓ  , واهلل أقمٚمؿ.وقم٘مالً: أن اإلٟمس٤من ًمق ـُمٚم٥م ُمٜمف رء قُمٚمِّؿ ُم٤م ُيقِصَٚمف إًمٞمف أو

 جا٤ت ب٘ ايػسٜع١: اخلاَظ عػس: ايعٌُ مبا

ٌء فَمظِقٌؿ﴾ شمٕم٤ممم: ل٤مىم وفَمِي َرْ ًَّ َو ايمـَّوُس اسمَُّؼقا َرزمَُّؽْؿ إِنَّ َزيمَْزيمََي ايم ُّيه
 .[3احل٩م: ] ﴿َيو أَ

َو َيو﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ  طَمَؾَؼُؽؿْ  ايمَِّذي َرزمَُّؽؿُ  اسمَُّؼقا ايمـَّوُس  َأُّيه  ِمـَْفو َوطَمَؾَؼ  َواضِمَدةٍ  َكْػسٍ  ِم

ٌَّ  َزْوصَمَفو ًٓ  ِمـُْفاَم  َوزَم وءً  ىَمثغًِما ِرصَمو ًَ
وَءيمُقنَ  ايمَِّذي اهللَ  َواسمَُّؼقا َوكِ ًَ َْرضَمومَ  زمِفِ  سَم ْٕ  ىَمونَ  اهللَ إِنَّ  َوا

 .[3]اًمٜمس٤مء:  ﴾َرومِقًٌو فَمَؾقُْؽؿْ 

َو ايمـَّوُس اسمَُّؼقا َرزمَُّؽْؿ َواطْمَشْقا َيقْ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُّيه
َٓ ﴿َيو أَ َّٓ ََيِْزي َوايمٌِد فَمـ َويمَِدهِ َو موً 

َٓ َيُغرَّ  ْكقَو َو قَوُة ايمده ُؽُؿ احْلَ كَّ كَُّؽؿ زمِوهللَِّ َمْقيمُقٌد ُهَق صَموٍز فَمـ َوايمِِدِه ؾَمقْئوً إِنَّ َوفْمَد اهللَِّ ضَمؼٌّ هَماَل سَمُغرَّ

  .[55 ]ًم٘مامن: ايمَْغُروُر﴾

 ٙمثػم, واهلل أقمٚمؿ.ُمـ هذا اًمب٤مب اًم وذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م,
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 :ؾعاٍ ايػكا٠ٚ املؤد١ٜ إىل ايٓازاتسى  :ايطادع عػس

ؾِمقٌد﴾﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُزوِن دِم َوقِْػل َأيمَقَْس ِمـُؽْؿ َرصُمٌؾ رَّ  .[:9 ]هقد: هَموسمَُّؼقْا اهللَ َوَٓ ُُتْ

و َمـ َأفْمطَك َواسمََّؼك﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و َ إمم ىمقًمف:  ﴿هَملَمَّ ْٕ َُفو ا ايمَِّذي َيْصعَم * ؾْمَؼك ﴿َوَيتََجـٌَّ

 , واهلل أقمٚمؿ. [34ـ 7ٚمٞمؾ: ]اًم ايمـَّوَر ايمُْؽػْمَى﴾

  :أٚالتعاىل بد إٔ ٜهٕٛ َتكّٝا هلل بايتك٣ٛ الاآلَس إٔ ايطابع عػس: 

وِدومِكَم﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َوىُمقُكقا َمَع ايمصَّ َو ايمَِّذي  .[;33]اًمتقسم٦م:  ﴿َيو َأُّيه

٦م ذم يمؾ رء, واهلل أقمٚمؿ. وأي٦م  قم٤مُمَّ

, وهمػمه, ق اًمٕمجكمُمقرِّ أىمقآً قمـ ( :3ص) "ًمٓم٤مئٗمف"ذم   ازمـ رصمىاحلوهمظ وذىمر 

  شمؿ ذىمر أزمقوسموً مـفو:ذم إُمر سم٤مًمت٘مقى ُمـ همػم اعمت٘مل, 

 فـٚمـٛمواء يستٕماًمـدَّ  َػ ُم٤م يمؾ ُمــ وَصـ

 

 كـــوٓ يمؾ ُمــ وصـػ اًمت٘مـك ذو شم٘م

 ذو شم٘مـك ؽك طمتـك يم٠مٟمــاًمت٘مـ وصٗم٧َم  

 

 بُؼ ــــشمٕم ؽ٤مسمـ٤م ُمــ صمٞمــيـــ٤مح اخلٓمـوريـ

 كـ٘مـــ٤مًمتـ٤مس سمـــيـ٠مُمر اًمٜم ر شم٘مـلِّ ـوهمٞم 

 

 ؿُ ـــق ؾم٘مٞمــمبٞم٥م يـداوي اًمٜمـ٤مس وهـ

ُمٝمام سمٚمغ ذم اعمٕمّمٞم٦م, وم٢مٟمف ُم٠مُمقٌر سم٠من ي٠مُمر سم٤معمٕمروف, ويٜمٝمك ًمٕمبد ُمٚمخّمف: أن اُم٤م صمؿ ذيمر  

 .اهـقمـ اعمٜمٙمر

تٕم٤مـمقن اًمذيـ ي قمغم ومرٌض  :ىم٤مل سمٕمض إصقًمٞملم: (4/446) "سمػًغم ازمـ فمطقي"ودم 

 اهـ.٤ماًمٙم١موس أن يٜمٝمك سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم

ػ سمف, واهلل أقمٚمؿ.  وطمالصي هذا ايمممط:  أٟمف ذط يمامل ٓ صح٦م, ُمع إصمؿ اعمتّمِّ

ؾطالت ايطعاّ َا اغتب٘ ؾٝ٘ بني احلالٍ ٚاحلساّ ٚنرا تسى  : تسى ايجأَ عػس ٚايتاضع عػس
 : املباحات غريُٖا َٔٚايهالّ ٚ

: , ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل (, قمـ اًمٜمٕمامن 6;60(, وُمسٚمؿ )74روى اًمبخ٤مري )

 .شمـ اسمؼك ايمشٌفوت؛ همؼد اؽمتػماء يمديـف وفمروف, ومـ وومع دم ايمشٌفوت؛ همؼد وومع دم احلرام»
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أٟمف ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ,  قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ,(:;6/3) "اعمسٜمد"ذم أمحد  ىروو

س ذم اًمدٟمٞم٤م, ومٙم٤من أزهد اًمٜم٤م ,قَ أُم٤م هُ ,  سمٕمد هديٙمؿ ُمـ هدي ٟمبٞمٙمؿأُم٤م  وىم٤مل: سمٛمٍم,

 . وأُم٤م أٟمتؿ وم٠مرهم٥م اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م

 .(3033) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد" ذم(, و6;54سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م" إصمر ذمو

 يمثػمة ضمًدا. اًمزهد حت٨م قمغم إطم٤مدي٨م اًمتل و

ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   وومول احلوهمظ ازمـ رصمى

ب٤مت, وشمرك اعمحرُم٤مت واًمِمبٝم٤مت, ورسمام دظمؾ ومٞمٝم٤م ويدظمؾ ذم اًمت٘مقى اًمٙم٤مُمٚم٦م ومٕمؾ اًمقاضم

  .سمٕمد ذًمؽ ومٕمؾ اعمٜمدوسم٤مت, وشمرك اعمٙمروه٤مت, وهل أقمغم درضم٤مت اًمت٘مقى

ذرة, طمتك  : مت٤مم اًمت٘مقى أن يت٘مل اهلل اًمٕمبد طمتك يت٘مٞمف ُمـ ُمث٘م٤مل ايمدرداء ومول أزمق

رام, وم٢من اهلل يٙمقن طمج٤مسم٤م سمٞمٜمف وسملم احل >٤مظمِمٞم٦م أن يٙمقن طمراُمً  >يؽمك سمٕمض ُم٤م يرى أٟمف طمالل

ا َيَرُه ﴿وم٘م٤مل:  ,هؿ إًمٞمفّمػمِّ  ًمٚمٕمب٤مد اًمذي يُ ىمد سملمَّ  ٍة طَمغْمً ـْ َيْعَؿْؾ ِمثَْؼوَل َذرَّ ـْ َيْعَؿْؾ * هَمَؿ َوَم

ا َيَرهُ  ٍة َذًّ   .[:ـ  9]اًمزًمزًم٦م:  ﴾ِمثَْؼوَل َذرَّ

  .ومال حت٘مرن ؿمٞمئ٤م ُمـ اخلػم أن شمٗمٕمٚمف, وٓ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمنم أن شمت٘مٞمف

 .خم٤موم٦م احلرام >زاًم٧م اًمت٘مقى سم٤معمت٘ملم طمتك شمريمقا يمثػما ُمـ احلالل: ُم٤م  وومول احلًـ

 . قا ُمت٘ملم> ٕهنؿ اشم٘مقا ُم٤م ٓ يت٘مكٛم  : إٟمام ؾُم  وومول ايمثقري

خم٤موم٦م أن ي٘مٕمقا ذم  >: اعمت٘مقن شمٜمزهقا قمـ أؿمٞم٤مء ُمـ احلالل وومول مقؽمك زمـ أفمكم

 .اهـاحلرام, ومسامهؿ اهلل ُمت٘ملم

 (:4:ًمٞمف ـ )صـ اعمٜمسقب إ "ديقان فمقم "ودم  

ع ومــ٢من اجلــقع ُمـــ قمٛمــؾ اًمت٘مـــك  دمــقَّ
 

 وأن ـمقيـــؾ اجلـــقع يقًُمـــ٤م ؾمٞمِمــــبع
ــذٟم٥م ٓ شمر  ــٖم٤مر اًم ــ٥م ص ــ٤مشمٙموضم٤مٟم  بٝم

 
ــتجٛمع ــ٤م ؾم ــذٟم٥م يقًُم ــٖم٤مر اًم ــ٢من ص  وم
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 : ـ (743ص) "ضمقاهر إدب"ذم ـ يمام  ومول أضمد إدزموءو

ــ٤م ــقر وم٢مهن ــالت إُم ــؽ ومْم ــدع قمٜم  وم
 

 طمــرام قمــغم ٟمٗمــس اًمت٘مــل ارشمٙم٤مهبــ٤م
م, واهلل أقمٚمؿ.حم وهذا اًمبٞم٧م   ٛمقل قمغم اًمذي َيسؽمؾمؾ ذم اعمب٤مطم٤مت, طمتك ي٘مع ذم حمرَّ

 تنبيه: 

: أن اًمنموط اًمس٤مسمؼ ذيمره٤م, ُمـ أىمقى أؾمب٤مب زي٤مدة شم٘مقى اهلل شمب٤مرك ؽمٌؼ فُمؾؿ ِمو

وشمٕم٤ممم, ومٞمج٥م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م, واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م, عمـ أراد أن حي٘مؼ اًمت٘مقى اًمت٤مُم٦م> ًمٞمٗمقز هب٤م, 

 واهلل أقمٚمؿ.
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 زموب دم إمر زمتؼقى اهلل سمعولم

 :بايتك٣ٛايٓاَع عا١َ َس اهلل ايؿضٌ األٍٚ: أ

وىُمْؿ َأِن اسمَُّؼقاْ شمٕم٤ممم: ؾمبح٤مٟمف و اهلل ىم٤مل تَوَب ِمـ وَمٌْؾُِؽْؿ َوإِيَّ
ـَ أُوسُمقْا ايمْؽِ قْـَو ايمَِّذي ﴿َويمََؼْد َوصَّ

 .[353 ]اًمٜمس٤مء: اهللَ﴾

ـَ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و َو ايمَِّذي ؾُِؿقَن﴾ ﴿َيو َأُّيه ًْ َـّ إَِّٓ َوَأكتُؿ مه  آَمـُقاْ اسمَُّؼقاْ اهللَ ضَمؼَّ سُمَؼوسمِِف َوَٓ ََتُقسُم

 .[304: ]آل قمٛمران

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ ؽَمِديدًا﴾ ل شمٕم٤ممم:٤موىم َو ايمَِّذي ُّيه
 .[90: ]إطمزاب ﴿َيو أَ

ـَ آَمـُقا اسمَّ  وي٘مقل شمٕم٤ممم: َو ايمَِّذي  .[:4: ]احلديد ُؼقا اهللَ َوآِمـُقا زمَِرؽُمقيمِِف﴾﴿َيو َأُّيه

ًْ يمَِغٍد َواسمَُّؼقا اهللَ إِنَّ وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  َم و وَمدَّ ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللََ َويمْتَـظُْر َكْػٌس مَّ َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

 .[:3: ]احلنم اهللَ طَمٌغٌِم زماَِم سَمْعَؿُؾقَن﴾

 ـ: (704ص) "ضمقاهر إدب" ذم ـ يمام وومول فمٌد ايمؼقس زمـ طمػوف

ــؽ ٟم٤مصــٍح ـٞمؽ إيّمــ٤مء اُمـــأوصــ  ًم
ٍ
 رء

 

 ٖمٗمؾِ ـػم ُمـــر همـــدهـــري٥م اًمــٍ سمــــمبــ

 ذرهـــــف وأوذم سمٜمـــــــ٤مشم٘مـوم ٚمفَ ـــــاًم 

 

ـــٚمٗمـوإذا طم ـــ٧م ممـ ــ٤ًم  ٤مـ ــــوم ري  ؾِ ـتحٚم

وىمد مجٕم٧ُم إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م, اعمِمتٛمٚم٦م قمغم إُمر سم٤مًمت٘مقى, ومبٚمٖم٧ْم أيمثر ُمـ مخسلم دًمٞمؾ,  

يمرُت> حلّمقل اعم٘مّمقد سمف, وُم٤م سم٘مل وم٘مد سمسٓمتف ذم ُمْم٤مٟمف, ُمـ أسمقاب وومّمقل ايمتٗمٞم٧ُم سمام ذ

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م, واهلل اعمستٕم٤من, وهق أقمٚمؿ. 
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 :بايتك٣ٛـ عًِٝٗ ايضال٠ ٚايطالّ ـ َس اهلل ألْبٝا٥٘ ايؿضٌ ايجاْٞ: أ

ـَ وَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٓ سُمطِِع ايمَْؽوهمِِري َو ايمـٌَِّله اسمَِّؼ اهللَ َو ُّيه
اظمُْـَوهمِِؼكَم إِنَّ اهللَ ىَموَن فَمؾِقاًم ﴿َيو أَ

 .[3: ]إطمزاب ضَمؽِقاًم﴾

َـّ َواسمَُّؼقا اهللَ َرزمَُّؽْؿ﴾شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل  وء هَمطَؾُِّؼقُه ًَ ِله إَِذا ؿَمؾَّْؼتُُؿ ايمـِّ َو ايمـٌَّ  . [3 ]اًمٓمالق: ﴿َيو َأُّيه

وم٢مٟمف شمٕم٤ممم إذا  ,دٟمكهذا شمٜمبٞمف سم٤مٕقمغم قمغم إ :(5/850) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 وإطمرى.اهـ ي٠ممتر ُمـ دوٟمف سمذًمؽ سمٓمريؼ إومموَمأَلَن  ,يم٤من ي٠مُمر قمبده ورؾمقًمف هبذا

سم٠مُمٍر, ؿم٤مُمؾ ًمٚمٛمسٚمٛملم أمجٕملم, وذًمؽ  وُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف أن اهلل ىمد ي٠مُمر ٟمبٞمف  ومؾً:

وءَ فم٤مهر ُمـ ىمقًمف:  ًَ ْؼتُُؿ ايمـِّ , وم٢مٟمف طمّمص اًمٜمداء ﴿َواسمَُّؼقا اهللَ َرزمَُّؽْؿ﴾, وىمقًمف: ﴿إَِذا ؿَمؾَّ

 ٕملم. صمؿ قمٛمؿ احلٙمؿ سمٕمد ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس أمج ,ًمٚمٜمبل 

 وذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ُمـ ذًمؽ اًمٙمثػم, واهلل أقمٚمؿ.

قمـ قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر  ,(4097وُمسٚمؿ ) ـ, واًمٚمٗمظ ًمفـ  ,(597رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

 صمؿ اٟمٍمف ومٜمزقمف ٟمزقم٤مً  ,ومٞمف ومّمغمَّ  ,ومٚمبسف ,(3)ًمف ومروج طمرير َي دِ هْ أُ   لٜمبأن اًم, 

 .شٓ يـٌغل هذا يمؾؿتؼكم :وىم٤مل ,يم٤مًمٙم٤مره ًمف ,اؿمديدً 

 :وحيتٛمؾ ,ٕن اعمت٘مل وهمػمه ذم اًمتحريؿ ؾمقاء :(;3/84) "اًمٗمتح"ذم   ومول احلوهمظ

 .اهـويٙمقن اًمٜمٝمل ؾمب٥م اًمٜمزع ,اعمت٘مل ًمٚمٙمٗمر أن يراد سم٤معمت٘مل اعمسٚمؿ أي:

                                     

 ذح اسمـ سمٓم٤مل"اهـ ُمـ : اًمٗمروج: اًمَ٘مب٤َمء اًمذى ومٞمف ؿمؼ ُمـ ظمٚمٗمف, وهق ُمـ ًمب٤مس إقم٤مضمؿ. ايمؼوؽمؿ زمـ ؽمالم ومول أزمق فمٌقد( 3)

 .(:4/5) "ًمّمحٞمح اًمبخ٤مري

ضمٚم٦م أو اجل ب٦م أو اًمٙمقت ومؾً: ك ذم قمٍمٟم٤م وسمٚمٝمجتٜم٤م: سم٤مًمدَّ اًمٓمقيؾ, وىمد اؿمتُٝمر سمٚمبس اًمٓمقيؾ ُمٜمف,  وًمٕمؾَّ اعمراد سم٤مًمٗمروج: ُم٤م ُيسٛمَّ

 اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء, وم٢من ذم أؾمٗمٚمٝم٤م ـ ُمـ اخلٚمػ ـ ٟمحق اًمذراع ُمٗمتقح. 

َّٓ ومٚمبسٝم٤م ؾمٜم٦م ٟمبقي٦م, واهلل أقمٚمؿ. وؾمب٥م ٟمزقمف   هل٤م> ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ طمرير, وإ
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َّٓ الً ًمٞمس حمٚمِ  واًمٜمبل  َّٓ  , ُم٤م أطمٚمف اهلل إ وٓ يٙمقن ذًمؽ , رُمف اهلل  ُم٤م طموٓ حمرُم٤مً إ

َقى شمٕم٤ممم: ٤مل ىم ,إٓ سمقطمل ـِ اْْلَ َّٓ َوضْمٌل ُيقضَمك﴾* ﴿َوَمو َيـطُِؼ فَم  . [6ـ5]اًمٜمجؿ: إِْن ُهَق إِ

ُرم قمٚمٞمف ًمبس احلرير, يمام حيرم قمغم أُمتف ـ أيْم٤م ـ> ًم٘مقًمف  ومٜمزقمف ًمٗمروج احلرير, يم٤من ٕٟمف حَيْ

 قمٚمؿ., واهلل أشٓ يـٌغل هذا يمؾؿتؼكم: ذم احلدي٨م: 

 ومقؾ: ومد و

 ؿـــــٚمف اًمـــذي أيمرُمٙمـــــوامحـــدوا اًم

 

ــــبــسمٜم ــــ ــــٍل ىم  حـٜمّمـــــٙمؿ ومـ٤مم ومٞم

 فــــــــسم فُ ـــــٚمــح اًمــــــومت ٌل ـبــــــٟم 

 

ــــيم ـــػمٍ  ؾَّ ـ ــــٟمٚمتٛم ظم ــــٜمــقه وُمـ  حـ

ـــُم  ـــ ــقزن اًمٜمـرؾمٌؾ ًم ـــق ي ـــ٤مس سمـ  فـ

 

ـــ ـــك واًم ـــؼمِّ ـذم اًمت٘م ـــحـ ظمٗم  قا ورضم

 :اًمت٘مقى ُمتٗم٤موشم٦م وُمراشم٥م :(39/690) "شمٗمسػمه"ذم   إيمقدوومول ايمعالمي  

  .اهـأقماله٤م وًمرؾمقل 

, ُمـ إواُمر أو ُم٤م ومٞمف وم٤مئدة ًمٚمٖمػم ,ًمف  أو هنٞمف ,أُمر اهلل ًمٜمبٞمف :يؼقيمقن وأهؾ ايمعؾؿ

 .(:43ـ 34/394 ) "روح اعمٕم٤مين" :راضمع.  أول ُمـ يستٗمٞمد ُمـ ذًمؽ أُمتف واًمٜمقاهل,

 .وذم اًمب٤مب اًمذي سمٕمد هذا زي٤مدة شمقضٞمح عم٤م ذيمر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
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 :يكَِٛٗ بايتك٣ٛـ  ـ عًِٝٗ ايضال٠ ٚايطالّ َس األْبٝا٤ايؿضٌ ايجايح: أ

ـُؽْؿ :  ٟمقحٟمبٞمف  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ زمُِّؽْؿ فَمعَم َرصُمٍؾ مِّ ـ رَّ ىْمٌر مِّ
﴿َأَوفَمِجٌْتُْؿ َأن صَموءىُمْؿ ذِ

تَتَُّؼقاْ َويمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾
قُـِذَرىُمْؿ َويمِ

قمراف يمِ  .[85:]ٕا

ُه  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ـْ إيِمٍَف نَمغْمُ ﴿َويمََؼْد َأْرؽَمْؾـَو ُكقضموً إلَِم وَمْقِمِف هَمَؼوَل َيو وَمْقِم افْمٌُُدوا اهللَ َمو يمَُؽؿ مِّ

 .[45: ]اعم١مُمٜمقن َأهَماَل سَمتَُّؼقَن﴾

ًْ وَمْقُم يمُقٍط اظمُْْرؽَمؾكَِم وىم٤مل شمٕم٤ممم:  زَم َٓ سَمتَُّؼقَن * ﴿ىَمذَّ ْؿ أطَُمقُهْؿ يمُقٌط َأ ينِّ يمَُؽْؿ إِ * إِْذ وَموَل َْلُ

 .[385 ـ 380: ]اًمِمٕمراء هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾* َرؽُمقٌل َأِمكٌم 

ًْ فَموٌد اظمُْْرؽَمؾكَِم :  هقد ٟمبٞمف وي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ زَم َٓ * ﴿ىَمذَّ ْؿ َأطُمقُهْؿ ُهقٌد أَ إِْذ وَموَل َْلُ

 .[348 ـ 345: ]اًمِمٕمراء ِن﴾هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعق* إيِنِّ يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل َأِمكٌم * سَمتَُّؼقَن 

ًْ شَمُؿقُد اظمُْْرؽَمؾكَِم :  وي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف ص٤مًمح زَم ْؿ َأطُمقُهْؿ َصويمٌِح * ﴿ىَمذَّ إِْذ وَموَل َْلُ

َٓ سَمتَُّؼقَن   .[366 ـ363: ]اًمِمٕمراء هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾* إيِنِّ يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل َأِمكٌم * َأ

َؼْقِمِف افْمٌُُدوا اهللََ َواسمَُّؼقُه َذيمُِؽْؿ  : راهٞمؿوي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف إسم
﴿َوإزِْمَراِهقَؿ إِْذ وَموَل يمِ

 .[38: ]اًمٕمٜمٙمبقت طَمغْمٌ يمَُّؽْؿ إِن ىُمـتُْؿ سَمْعَؾُؿقَن﴾

ًْ وَمْقُم يمُقٍط اظمُْْرؽَمؾكَِم  : وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف ًمقط زَم ْؿ أطَُمقُهْؿ * ﴿ىَمذَّ إِْذ وَموَل َْلُ

َٓ سمَ   .[385ـ 380: ]اًمِمٕمراء هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾* إيِنِّ يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل أَِمكٌم * تَُّؼقَن يمُقٌط َأ

﴿هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوَٓ ُُتُْزوِن دِم مم ىمقًمف شمٕم٤ممم: إ ﴿َوصَموءُه وَمْقُمُف ُُّيَْرفُمقَن إيِمَقِْف﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ؾِمقٌد﴾  .[:9]هقد:  َوقِْػل َأيمَقَْس ِمـُؽْؿ َرصُمٌؾ رَّ

 .[;8 -:8: ]احلجر ﴿وَموَل إِنَّ َهُمٓء َوقِْػل هَمالَ سَمْػَضُحقِن َواسمَُّؼقا اهللَ َوَٓ ُُتُْزوِن﴾شمٕم٤ممم: ىم٤مل و

ـْ اظمُْْرؽَمؾكَِم  : وي٘مقل شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف إًمٞم٤مس
ِ َٓ سَمتَُّؼقَن * ﴿َوإِنَّ إيِمْقَوَس ظمَ * إِْذ وَموَل يمَِؼْقِمِف َأ

ويمِِؼكَم﴾َأسَمْدفُمقَن زَمْعالً َوسَمَذُروَن أَ  ـَ اخْلَ ًَ  .[347 -345 ]اًمّم٤موم٤مت: ضْم
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َْيَؽِي اظمُْْرؽَمؾكَِم :  شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف ؿمٕمٞم٥مشمب٤مرك ول ٤موىم ْٕ َب أَْصَحوُب ا ْؿ  *﴿ىَمذَّ إِْذ وَموَل َْلُ

َٓ سَمتَُّؼقَن  ُؼقا ﴿َواسمَّ مم ىمقًمف شمٕم٤ممم: إ وسمَُّؼقا اهللَ َوأؿَمِقُعقِن﴾* همَ إيِنِّ يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل أَِمكٌم * ؾُمَعقٌْى َأ

يمِكَم﴾ َوَّ ْٕ َي ا ٌِؾَّ  .[3:6ـ 398: ]اًمِمٕمراء ايمَِّذي طَمَؾَؼُؽْؿ َواجْلِ

ْؽَؿِي : قمٞمسك  وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف ك زمِويمٌَْقِّـَوِت وَموَل وَمْد صِمئْتُُؽؿ زمِوحْلِ ًَ ﴿َوظمََّو صَموء فِمق

ُػقَن همِقِف هَموسمَُّؼقا اهللَ وَ 
تَؾِ َ يمَُؽؿ زَمْعَض ايمَِّذي َُتْ زَُمكمِّ

ِٕ  .[85 ]اًمزظمرف: َأؿمِقُعقِن﴾َو

َل فَمَؾقْـَو وي٘مقل شمٕم٤ممم:  تَطِقُع َرزمهَؽ َأن ُيـَزِّ ًْ ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َي ك ازْم ًَ َقاِريهقَن َيو فِمق ﴿إِْذ وَموَل احْلَ

ْمِمـكَِم﴾ اَمِء وَموَل اسمَُّؼقْا اهللَ إِن ىُمـتُؿ مه ًَّ ـَ ايم َدًة مِّ
 .[334 ]اعم٤مئدة: َمآئِ
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  إَّٜاٖا: ِهلاضؤيف إٔ ايتك٣ٛ َٔ صؿات زضٌ اهلل َٚا جا٤ ايؿضٌ ايسابع: 

 ىم٤مل: ٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أقمـ  ,(3603(, وُمسٚمؿ )7085رىمؿ )سمروى اإلُم٤مم اًمبخ٤مري 

وم٘م٤مل أطمدهؿ: ٓ أشمزوج اًمٜمس٤مء, وىم٤مل أظمر: ٓ أومٓمر, ,  ضم٤مء صمالصم٦م ٟمٗمر إمم رؾمقل اهلل

ل ـيمؽ ,سمؼوىمؿ يمفأوىمؿ هلل وأمو واهلل أين ٕطمش» : وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: ٨م: ٓ أٟم٤مم٤مًموىم٤مل اًمث

 .شهمؾقس مـل ؛همؿـ رنمى فمـ ؽمـتل ,وأسمزوج ايمـًوء ,رومدأوأومقم و, همطروأأصقم 

أمو واهلل إين » ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل,  قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ,(:330رىمؿ )سموروى ُمسٚمؿ 

 . شوأطمشوىمؿ يمف ,سمؼوىمؿ هللٕ

, ر (, قمـ ضم٤مسم9589ـ سمرىمؿ ) "اًمبخ٤مري"( ـ وأصٚمف ذم 3438وروى ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

ومد فمؾؿتؿ »: وومٞمف: وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م: ي٠مي أطمدٟم٤م قمرومف وذيمره ي٘مٓمر ُمٜمٞم٤ًم, وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .شأين أسمؼوىمؿ هلل وأصدومؽؿ وأزمرىمؿ, ويمقٓ هدي؛ حلؾؾً ىمام حتؾقن

ي٘مقل:   يم٤من رؾمقل اهلل :ىم٤مل سمـ ُمسٕمقد اقمـ  ,(8:64)سمرىمؿ ُمسٚمؿ وروى 

 .شغـكوايم ,وايمعػوف ,وايمتؼك ,يمؾفؿ إين أؽمليمؽ اْلدىا»

ي٘مقل ذم   ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل سمـ قمٛمر اقمـ  ,(3564رىمؿ )سموأظمرج ُمسٚمؿ 

 .شومـ ايمعؿؾ مو سمرى ,ايمؾفؿ إين أؽمليمؽ دم ؽمػري هذا ايمػم وايمتؼقى»ـ:  ؾمٗمره

ٓ أىمقل إٓ يمام : ٟمف يم٤من ي٘مقلأ ,سمـ زيد سمـ أرىمؿاـ قم ,(8:66)ـ سمرىمؿ  أيْم٤مً ـ وأظمرج 

وزىمفو أكً طمغم  ,ايمؾفؿ آت كػز سمؼقاهو» :وومٞمف ,ي٘مقل: ومذيمر احلدي٨م يم٤من رؾمقل اهلل 

  .شأكً ويمقفو ومقٓهو ,مـ زىموهو

 َؾ بَّ أٟمف ىمَ , قمـ رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر , (7/656) "اعمسٜمد"ذم أمحد وروى اإلُم٤مم 

 ,قمـ ذًمؽ  ومس٠مًم٧م اًمٜمبل ,وم٠مُمر اُمرأشمف, وهق ص٤مئؿ,  اُمرأشمف قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل

يرظمص  إن اًمٜمبل  :وم٘م٤مل ,وم٠مظمؼمشمف اُمرأشمف ,شإن رؽمقل اهلل يػعؾ ذيمؽ»: وم٘م٤مل اًمٜمبل 
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 :ىم٤مل إن اًمٜمبل  :وم٘م٤مًم٧م, ومرضمٕم٧م إمم اًمٜمبل  :وم٘مقزم ًمف ,وم٤مرضمٕمل إًمٞمف ,ًمف ذم أؿمٞم٤مء

 . شوأفمؾؿؽؿ زمحدود اهلل ,أكو أسمؼوىمؿ هلل»: وم٘م٤مل ,يرظمص ًمف ذم أؿمٞم٤مء

 (.:387) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(, وذم ;54سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م" واحلدي٨م ذم

وم٘مد وضمد أهنؿ أُمروا ىمقُمٝمؿ  ,اًمت٘مقىأظمريـ ك دًمٞمؾ ذم ؾم١مال إٟمبٞم٤مء وإن مل يٙمـ هٜم٤م

وٓ جيقز ٕطمٍد أن ي٘مقل: إن إٟمبٞم٤مء ي٘مقًمقن ُم٤م ٓيٗمٕمٚمقن, أو  ,اًمٗمّمؾ ىمبؾ هذا يمام ذم ,هب٤م

 , واهلل أقمٚمؿ.َضؾَّ ي٠مُمرون اًمٜم٤مس سم٤مًمؼم ويٜمسقن أٟمٗمسٝمؿ, سمؾ ُمـ اقمت٘مد هذا 

ـ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم  هلؿ اىمتداء ُمٜمف وشمب٤مع اهق ًمٚمت٘مقى إٟمام  ويمذًمؽ ؾم١ماًمف 

ًٓ سمٕمد أن ذيمر صمامين قمنم ٟمبٞمً ـ  شمب٤مرك وشمٕم٤ممميمام ىم٤مل ـ,  ـَ َهَدى اهللُ : ـ ٤م ورؾمق ﴿ُأْويمَـئَِؽ ايمَِّذي

 , واهلل أقمٚمؿ.[0;]إٟمٕم٤مم: هَمٌُِفَداُهُؿ اوْمتَِدْه﴾
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 األْبٝا٤: َٔ غري  ايطابك١ ِاألَس بتك٣ٛ اهلل يف األَ ََٔا جا٤ ايؿضٌ اخلاَظ: 

﴿َويمََؼْد َأْرؽَمْؾـَو إلَِم شَمُؿقَد أطََموُهْؿ َصوحِلوً أَِن افْمٌُُدوا اهللََ هَمنَِذا ُهْؿ هَمِريَؼوِن شمٕم٤ممم: اهلل ل ٤مىم

َيًي يمَِّؼْقٍم َيْعَؾُؿقَن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ممإ َُيْتَِصُؿقَن﴾ َٔ ﴿هَمتِْؾَؽ زُمقُقَُتُْؿ طَموِوَيًي زماَِم ـَمَؾُؿقا إِنَّ دِم َذيمَِؽ 

ـَ آَمـُقا َوىَموُكقا َيتَُّؼقَن﴾َوأَ   .[75ـ 67: ]اًمٜمٛمؾ كَجقْـَو ايمَِّذي

ىْمرًا يمِّْؾُؿتَِّؼكَم﴾: اهلل ل٤موىم
 .[:6: ]إٟمبٞم٤مء ﴿َويمََؼْد آسَمقْـَو ُمقؽَمك َوَهوُروَن ايمُْػْروَموَن َوِوقَوء َوذِ

َ سَمِعظُقَن وَمْقموً اهلُل: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـُْفْؿ َِل ٌي مِّ ًْ ُأمَّ هُبُْؿ فَمَذازموً ﴿َوإَِذ وَمويمَ  ُمْفؾُِؽُفْؿ َأْو ُمَعذِّ

 .[386 ]إقمراف: ؾَمِديداً وَمويمُقْا َمْعِذَرًة إلَِم َرزمُِّؽْؿ َويمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾

ٌع هِبِْؿ طُمُذواْ َمو آسَمقْـَوىمُ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ُف َواومِ ٌي َوـَمـهقْا َأكَّ ُف ـُمؾَّ ٌََؾ هَمْقوَمُفْؿ ىَملَكَّ ٍة ﴿َوإِذ َكتَْؼـَو اجْلَ ؿ زمُِؼقَّ

قمراف: َواْذىُمُرواْ َمو همِقِف يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾   .[393 ]ٕا

َْحَـ ِمـَؽ إِن خمؼًما قمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمسالم ىمقهل٤م:  شمٕم٤مممشمب٤مرك وىم٤مل و ﴿إيِنِّ َأفُمقُذ زمِويمرَّ

ًَ سَمِؼقّوً﴾  .[:3 ]ُمريؿ: ىُمـ

 ذم ىمّم٦مـ  قمـ اسمـ قمٛمر (, 4965)وُمسٚمؿ (, 5687سمرىمؿ )اإلُم٤مم اًمبخ٤مري  وروى

٘م٤مًم٧م ًمف: وم, اُمرأشمفاًمرضمؾ ُمـ  ُم٘مد ُمرأةٍ اُمـ  ىمٕمدأن أطمدهؿ وومٞمٝم٤م ـ:  ,أصح٤مب اًمٖم٤مر اًمثالصم٦م

ومل ي٠مظمذ  ,أطمدهؿ ومٖمْم٥م ,أضمراء اؾمت٠مضمر , ويمذا اًمذياشمؼ اهلل وٓ شمٗمض اخل٤مشمؿ إٓ سمح٘مف

إمم ذًمؽ ذه٥م اوم٘م٤مل ًمف:  ,أضمريقمبد اهلل وأقمٓمٜمل  ي٤موم٘م٤مل: اشمؼ اهلل  ,صمؿ ضم٤مء سمٕمد ُمدة ,أضمره

 .  وؾم٘مف يمٚمف ًمؽ

 هذا ُم٤م قمٚمٛمٜم٤مه, وُم٤ممل ٟمٕمٚمٛمف أيمثر, واهلل أقمٚمؿ.   ومؾً:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               :6 

 زمويمتؼقىهمقف  أمتف زمف ايمـٌل  صَّ وَ  أو مرذىمر مو أَ  زموب

 :ميإَا َا ًَهت األٚ ايضال٠ـ ب 2ـ  1

ىم٤مل: يم٤من آظمر يمالم رؾمقل   قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ,(7378رىمؿ )سمروى أسمق داود 

 . شقا اهلل همقام مؾؽً أيامكؽؿاسمؼ ,ايمصالة ايمصالة: اهلل 

:   , سمٚمٗمظ: ىم٤مل رؾمقل اهلل "سمٖمداد خشم٤مري", رواه اخلٓمٞم٥م ذم وضم٤مء قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

 , ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمام ـ .شاسمؼقا اهلل دم ايمصالة, ومو مؾؽً أيامكؽؿ»

 :األخر بايط١ٓ ٚايتُطو بٗاـ ب 3

صمالصم٦م ٟمٗمر ضم٤مء  :لىم٤م ٟمس أقمـ  ,(3603(, وُمسٚمؿ )7085رىمؿ )سمروى اًمبخ٤مري 

٨م: ٓ ٤مًموم٘م٤مل أطمدهؿ: ٓ أشمزوج اًمٜمس٤مء, وىم٤مل أظمر: ٓ أومٓمر, وىم٤مل اًمث,  إمم رؾمقل اهلل

 ,همطروأل أصقم ـيمؽ ,سمؼوىمؿ يمفأأمو واهلل أين ٕطمشوىمؿ هلل و» :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل , أٟم٤مم

 . شهمؾقس مـل ؛همؿـ رنمى فمـ ؽمـتل ,وأسمزوج ايمـًوء ,رومدأوأومقم و

  )صٗم٤مهتؿ ُمع أٟمبٞم٤مء اهلل ـ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم ـ(. وضم٤مء قمـ همػمه, شم٘مدم سمٕمْمٝم٤م ذم

 : قنٕمىم٤مل ًمٕمثامن سمـ ُمٔم أن رؾمقل اهلل  قمـ قم٤مئِم٦م روى أسمق دواد, و

همنين أكوم » ىم٤مل: .ٓ واهلل ي٤م رؾمقل اهلل, وًمٙمـ ؾمٜمتؽ أـمٚم٥م :ىم٤مل .؟أرنمًٌ فمـ ؽمـتل»

 خترجيف, واحلٙمؿ قمٚمٞمف ـ.ـ ؾمبؼ  شهموسمؼ اهلل يو فمثامن ,وأكؽح ايمـًوء ,وأصقم, وأصقم, وأهمطر

 يٛال٠ األَٛز باملعسٚف: ايطُع ٚايطاع١ـ ب 5ـ  4

 :ىم٤مل قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م  ,(4898واًمؽمُمذي ) ,(6809رىمؿ )سمروى أسمق داود 

مـ  , همنكفر فمؾقؽؿ فمٌٌد ن سملمَّ إو ,وايمًؿع وايمطوفمي ,أوصقؽؿ زمتؼقى اهلل»:  ىم٤مل رؾمقل اهلل

 . شاهمًغمى اطمتالهموً ىمثغمً  ؛يعقش مـؽؿ
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يو أُّيو ايمـوس »ىم٤مل:  , قمٜمد أمحد: أن رؾمقل اهلل محسٞم٦م وضم٤مء قمـ أم احلّملم إ

ر فمؾقؽؿ فمٌٌد ضمًٌم جمدع, هموؽمؿعقا وأؿمقعقا, مو أوموم همقؽؿ ىمتوب  أسمؼقا اهلل وأؿمقعقا, وإن ُأمِّ

 .ـ ؾمبؼ خترجيٝمام, واحلٙمؿ قمٚمٞمٝمام ـ شاهلل

 يؿسٜكني خضّٛصا:ـ يف اجلٗاد يف ضبٌٝ اهلل عَُّٛا ٚعٓد ايتكا٤ ا 7 ـ 6

ىم٤مل يقم أطمد:  , أن رؾمقل اهلل (, قمـ ضم٤مسمر 5/573روى اإلُم٤مم أمحد )

فمؾقؽؿ زمتؼقى اهلل, وايمصػم فمـد ايمٌلس, وإذا يمؼقتؿ ايمعدو, واكظروا موذا أمرىمؿ اهلل زمف »

 ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. شهموهمعؾقا

 عبد ضٛا٤ أنإ زجًّا أٚ اَسأ٠:ا ؾٝ٘ صالح يًـ مب 8

 ضم٤مء زيد سمـ طم٤مرصم٦م يِمٙمقا :ىم٤مل قمـ أٟمس  ,(9640رىمؿ )سمري روى اإلُم٤مم اًمبخ٤م

 . شمًؽ فمؾقؽ زوصمؽأو ,سمؼ اهللا»: ًمف ي٘مقل ومجٕمؾ اًمٜمبل  زوضمتف,

ومبدأ سم٤مًمّمالة ىمبؾ  ,صالة يقم اًمٕمٞمد  ؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل :ىم٤مل قمـ ضم٤مسمر و

قمغم ـم٤مقمتف وطم٨م  ,وم٠مُمر سمت٘مقى اهلل, ٤م قمغم سماللصمؿ ىم٤مم ُمتقيمئً  ,أذان وٓ إىم٤مُم٦م سمٖمػم ,اخلٓمب٦م

 ؛سمصدومـ :ىم٤ملو ,وذيمرهـ ,ومققمٔمٝمـ, صمؿ ُم٣م طمتك أشمك اًمٜمس٤مء ,وذيمرهؿ ,ووقمظ اًمٜم٤مس

مل ي٤م  :وم٘م٤مًم٧م ,ؾمٗمٕم٤مء اخلديـ ,وم٘م٤مُم٧م اُمرأة ُمـ ؾمٓم٦م اًمٜمس٤مء ,شهمنن أىمثرىمـ ضمطى صمفـؿ

 ,ومجٕمٚمـ يتّمدىمـ ُمـ طمٚمٞمٝمـ ,شوسمؽػرن ايمعشغم ,ٕكؽـ سمؽثرن ايمشؽوة» :ىم٤مل ؟.رؾمقل اهلل

 (. 40:7, رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )أىمرـمتٝمـ وظمقامتٝمـ صمقب سمالل ُمـ يٚم٘ملم ذم

ىم٤مل ًمؼميرة ـ  : أن رؾمقل اهلل (, قمـ اسمـ قمب٤مس 4453وروى أسمق داود سمرىمؿ )

 , ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. شيو زمريرة اسمؼل اهلل؛ همنكف زوصمؽ, وأزمق ويمدك»قمٜمدُم٤م ُأقمت٘م٧م ـ: 

وأظمرضمف  ,صحٞمح (:74;3سمرىمؿ ) "صحٞمح أيب داود"ذم   وومول ايمعالمي إيمٌوين

 .اهـ اًمبخ٤مري
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 (.:5:7) "ُمسٚمؿ"(, و4758سمرىمؿ ) "اًمبخ٤مري"وأصٚمف ذم  ومؾً:

 بني األٚالد:ايعدٍ ب ـ 9

ىم٤مل  :ىم٤مل, قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  ,(3845وُمسٚمؿ ) ,(:47رىمؿ )سماًمبخ٤مري وى ر

 .شفمديمقا زمكم أوٓدىمؿأو ,اسمؼقا اهلل»: رؾمقل اهلل 

 مجٝع األحٛاٍ:يف مبالش١َ حطٔ اخلًل  ـ 11

 ؟يبدو  لهؾ يم٤من اًمٜمب :ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م :ىم٤مل ,قمـ أسمٞمف ,لم سمـ ذيح احل٤مرصمقمـ اعم٘مدا

 ,ؿ ُمـ إسمؾ اًمّمدىم٦مٕمَ وم٠مرؾمؾ إمم ٟمَ  ,وم٠مراد اًمبداوة ُمرة ,ٟمٕمؿ يم٤من يبدو إمم هذه اًمتالع :ىم٤مًم٧م

همنن ايمرهمؼ َل  ,وايمرهمؼ ,يو فموئشي فمؾقؽ زمتؼقى اهلل » :صمؿ ىم٤مل زم ,ُمٜمٝم٤م ٟم٤مىم٦م حمزُم٦م وم٠مقمٓم٤مين

َّٓ ر يؽ دم َّٓ  ء ومطوَل يـزع مـ ر ,زاكف ء ومط إ (, ;4705, رواه أمحد سمرىمؿ )ش ؾموكفإ

 ."اًمت٘مري٥م"ذيؽ اًم٘م٤ميض, وىمد اقمتٛمده ُمسٚمؿ, يمام ذم  ورضم٤مًمف صم٘م٤مت, إٓ

 . (, قمـ قم٤مئِم٦م 8989سمرىمؿ ) "ُمسٚمؿ"واحلدي٨م أصٚمف ذم 

  (: صحٞمح.اهـ49;9) رىمؿسم "صحٞمح اجل٤مُمع" ذم  إيمٌوينوومول ايمعالمي 

زُم٦م شم٘مقى اهلل وطمسـ اخلٚمؼ يمثػمة, شم٘مدم ذيمر سمٕمْمٝم٤م, ذم اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وأدًم٦م إُمر سمٛمال

 قمنمة وُم٤م سمٕمده٤م, ُمـ )صٗم٤مهتؿ ُمع قمب٤مد اهلل ضمؾ وقمال(. 

 :ػريٙباقرتاْ٘ هلل تعاىل عٓد  ـ يف ايعٌُ باألتك٢ 11

مـ »:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ  ,(3873رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ 

 .شهمؾقلت ايمتؼقى ؛ك هلل مـفوسمؼأشمؿ رأى  ,ضمؾػ فمعم يؿكم
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 :ُا ٖٛ أصًح يٓا ٚأمجٌ عٓد زب ايعاملنيؾٝألخر ـ  با 12

ىم٤مل:   أن رؾمقل اهلل, قمـ أيب أُم٤مُم٦م  ,(49 -3/48) "احلٚمٞم٦م"أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم  روى

أَّنو يمـ َتقت كػس ضمتك سمًتؽؿؾ رزومفو وأصمؾفو, هموسمؼقا  ,دم روفمل كػٌإن روح ايمؼدس ومد »

 .شوأمجؾقا دم ايمطؾى ,اهلل

 (, ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر;545)سمرىمؿ  (, واسمـ طمب٤من4/6) "احل٤ميمؿ"ؿم٤مهد قمٜمد ًمٚمحدي٨م و

 . قمغم ذط ُمسٚمؿطمدي٨م ضم٤مسمر هذا و ,

 (. 470) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد" (, وذم4809سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"وهق ذم 

 :ٚمبٔ َع٘ َٔ املطًُني خريّا يألَريـ  13

ا قمغم أُمػمً  رَ ذا أُمَّ إ يم٤من رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ سمريدة  ,(3953رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ 

 ا.وسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم ظمػمً  ,أوص٤مه ذم ظم٤مصتف سمت٘مقى اهللـ أو رسي٦م ـ ضمٞمش 

  ـ بايٓطا٤ ٚاألزحاّ: 15ـ  14

اسمؼقا اهلل دم »: ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل  قمـ ضم٤مسمر ,(:343رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ 

  .شمون اهلللهمنكؽؿ أطمذَتقهـ زم ؛ايمـًوء

, ذم ظمٓمب٦م احل٤مضم٦م, , وطمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد  وذم اًمب٤مب: ىمّم٦م قمثامن سمـ ُمْمٕمقن

 وىمد شم٘مدُم٤م, واهلل أقمٚمؿ.

 املعج١ُ:ايبٗا٥ِ ـ ب 16

 رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ُمرَّ   قمـ ؾمٝمؾ سمـ احلٜمٔمٚمٞم٦م ,(4767رىمؿ )سمروى أسمق داود 

 ,همورىمٌقهو صوحلي ,اسمؼقا اهلل دم هذه ايمٌفوئؿ اظمعجؿي»: وم٘م٤مل ,سمبٕمػم ىمد أحلؼ فمٝمره سمٓمٜمف

 .شوىمؾقهو صوحلي
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أن رؾمقل اهلل , قمـ قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر  ,(;476) رىمؿـ أيًْم٤م ـ سمأسمق داود  وروى

 ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمام ـ. شوهوايمتل مؾؽؽ اهلل إيَّ  ,أهمال سمتؼل اهلل دم هذه ايمٌفقؿي»ىم٤مل:  

 :ألحطابباجتٓاب املؿاخس٠ يف ا ـ 17

ىم٤مل: سمٚمغ  قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ,(6;:5رىمؿ )سمواًمؽمُمذي  ,(5/357روى أمحد )

 وم٘م٤مل: ,وهل شمبٙمل  ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمبل ,ومبٙم٧م ,سمٜم٧م هيقدي :أن طمٗمّم٦م ىم٤مًم٧م ,ٞمفصٗم

 ,ٌلكإكؽ ٓزمـي » :وم٘م٤مل اًمٜمبل  ,إين سمٜم٧م هيقدي :وم٘م٤مًم٧م: ىم٤مًم٧م زم طمٗمّم٦م ,شمو يٌؽقؽ»

 , ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. شاسمؼل اهلل يو ضمػصي: ـ صمؿ ىم٤مل ـ؟ همػقؿ سمػخر فمؾقؽ ,لٌكؽ يمتحً كإو

 (. 5077)سمرىمؿ  "اًمؽمُمذيصحٞمح "واحلدي٨م ذم 

أُّيو ايمـوس, إن اهلل ومد أذهى فمـؽؿ فمٌقي  :ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل:  قمـ اسمـ قمٛمرو

سمؼل ىمريؿ فمعم رزمف, وهموصمر ؾمؼل هكم فمعم رزمف,  زمرٌ  :اجلوهؾقي, يو أُّيو ايمـوس, إكام ايمـوس رصمالن

ـْ َذىَمٍر َوُأْكثَك َوصَمعَ  :ـ صمؿ شمال ـ َو ايمـَّوُس إِكَّو طَمَؾْؼـَوىُمْؿ ِم َؾ يمِتََعوَرهُمقا إِنَّ َيو َأُّيه
ْؾـَوىُمْؿ ؾُمُعقزًمو َووَمٌَوئِ

وأؽمتغػر اهلل  ,أومقل هذا :ـ صمؿ ىم٤ملـ , [35]احلجرات:  َأىْمَرَمُؽْؿ فِمـَْد اهللِ أَسْمَؼوىُمْؿ إِنَّ اهللَ فَمؾِقٌؿ طَمٌغِمٌ 

 (. 03;5, رواه اسمـ طمب٤من سمرىمؿ )شويمؽؿ رم 

  .ادقمل (, ًمِمٞمخٜم٤م اًمق990سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"واحلدي٨م ذم 

ىم٤مل: ىم٤مل  (, قمـ أيب هريرة 78;5(, واًمؽمُمذي )7338وروى أسمق داود سمرىمؿ )

زموء, ايمـوس رصمالن: مممـ ومد أذهى اهلل فمـؽؿ فمٌقي اجلوهؾقي, وهمخرهو زمؤ»: رؾمقل اهلل 

 . (3)شسمؼل, وهموصمر ؾمؼل

                                     

قمـ أسمٞمف  يووير ,ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمى ىمد ؾمٛمع أسم٤م هريرة: ــ قم٘م٥م ختري٩م احلدي٨م  ايمؼممذي اْلموم ومول ( 3)

 =  . هريرة قمـ أيب ,أؿمٞم٤مء يمثػمة
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 ٗا:ؾتٓٚاحلٝا٠ َضا٥ب  دؾعـ يف  19 ـ 18

 , أن رؾمقل اهلل قمـ قم٤مئِم٦م (, 8535(, وُمسٚمؿ )5845روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 . شاسمؼل اهلل واصػمي, وكعؿ ايمًؾػ أكو يمؽل»ىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م: 

 أن رؾمقل اهلل ,  قمـ أٟمس (, ;435)وُمسٚمؿ (, 3474سمرىمؿ )وروى اًمبخ٤مري 

 .شاسمؼل اهلل واصػمي»ـ وضمده٤م شمبٙمل قمٜمد ىمؼم قمغم وًمٍد هل٤م ـ: ىم٤مل عمرأٍة 

:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ,(:6;8)رىمؿ سموروى ُمسٚمؿ 

واسمؼقا  ,هموسمؼقا ايمدكقو ,ن اهلل مًتخؾػؽؿ همقفو همقـظر ىمقػ سمعؿؾقنإو ,إن ايمدكقو ضمؾقة طمية»

 .شهمون أول همتـي زمـل إهائقؾ ىموكً دم ايمـًوء ؛ايمـًوء

 :ذزٜع١ إيٝ٘أٚ َا ٖٛ اجتٓاب نٌ حمسّ ب ـ 21ـ  21

هدي ىم٤مل: أُ  قم٤مُمر  قمـ قم٘مب٦م سمـ ,(4097سٚمؿ ) ُمو ,(597رىمؿ ) سمروى اًمبخ٤مري 

 ,ا يم٤مًمٙم٤مره ًمف٤م ؿمديدً صمؿ اٟمٍمف ومٜمزقمف ٟمزقمً  ,ومٞمف ومٚمبسف ومّمغمَّ  ,ومروج طمرير  إمم اًمٜمبل

 .شٓ يـٌغل هذا يمؾؿتؼكم» :وىم٤مل

=

                                      
 ,هريرة قمـ أيب ي,قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼم ,قمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد ,وهمػم واطمد هذا احلدي٨م ي,ؾمٗمٞم٤من اًمثقر ىوىمد رو

 اهـقمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد. ,قم٤مُمر ٟمحق طمدي٨م أيب  لقمـ اًمٜمب

  اعمت٤مسمٕم٤مت.اهـ : صدوق ًمف أوه٤مم, روى ًمف ُمسٚمؿ ذم"اًمت٘مري٥م" ذم  ومول احلوهمظ ,وهِم٤مم سمـ ؾمٕمٞمد ومؾً:

: هذا طمدي٨م (: طمسٜمف اعمٜمذري, وىم٤مل اسمـ ُمٜمده 534سمرىمؿ ) "هم٤مي٦م اعمرام" ذم وومول ايمعالمي إيمٌوين 

  .(57)ص "ىمتْم٤مءآ", ذم ُمِمٝمقر, قمـ هِم٤مم ُمتّمؾ صحٞمح, وصححف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

أؾم٘مٝم٤م ًمالظمتّم٤مر, واهلل  قمٜمدي طمسـ, صمؿ ؾم٤مق ًمف ؿمقهد أظمرى, مل ومل أصححف, وهق :شمؿ ومول إيمٌوين 

 أقمٚمؿ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               ;0 

اسمؼقا » :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة  ,(:479رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ و

َحؾفؿ  ,هؾؽ مـ ىمون ومٌؾؽؿأن ايمشح نهم ؛واسمؼقا ايمشح ,ن ايمظؾؿ ـمؾامت يقم ايمؼقومينهم ؛ايمظؾؿ

 .شواؽمتحؾقا حمورمفؿ ,ن ؽمػؽقا دموئفؿأفمعم 

أن رؾمقل , قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ (, 343)وُمسٚمؿ (, 7;35سمرىمؿ )وروى اًمبخ٤مري 

 .شوزمكم اهلل ضمجوبهمنكف يمقس زمقـفو  ؛اسمؼ دفمقة اظمظؾقم»ىم٤مل ًمف:  : اهلل

٤مل: ىم , أن رؾمقل اهلل (, قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 5/375وروى اإلُم٤مم أمحد )

 ـ شم٘مدم احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. شاسمؼقا دفمقة اظمظؾقم وإن ىمون ىموهمًرا؛ همنكف يمقس دوَّنو ضمجوب»

 ـ بؿِٗ ايهتاب ٚايط١ٓ ؾُّٗا صخٝخّا: 22

ومٔمٜمقا سمف اًمذي  ,طمديث٤مً  , ىم٤مل: إذا طمدصمتؿ قمـ رؾمقل اهلل سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ قمكم 

 .(3/344) د, رواه أمحواًمذي هق أشم٘مك ,هق أهدى, واًمذي هق أهٜم٤م, واًمذي هق أٟمجل

 ,وأهٜم٤مه ,, ومٔمٜمقا سمف اًمذي هق أهداهطمديث٤مً  إذا طمدصمتؿ قمـ رؾمقل اهلل  :وضم٤مء سمٚمٗمظ

  .(3/350) , رواه أمحدوأشم٘م٤مه

اىمتٍمُت ذم هذا اًمب٤مب قمغم سمٕمض أدًمتف دون اًمبٕمض أظمر, وىمد ذيمرُت سمٕمض ُم٤ممل 

 ستٕم٤من, وهق أقمٚمؿ.أذيمره هٜم٤م, ذم )سم٤مب أمهٞم٦م اًمت٘مقى وُم٤م حتتف ُمـ اًمٗمّمقل(, واهلل اعم
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 .(1) أو ؽمـي رؽمقيمف سمعولمدم ىمتوب اهلل ِمو  ع نمغمهوماومؼمان ايمتؼقى ذىمر  زموب

االميإ مبا جا٤ ب٘ ايكسإٓ ْاب١ إيٝ٘ ٚبٌ اهلل ٚاإلاالعتضاّ حببأزناْ٘ اخلُط١ ٚاإلضالّ ب - 13 ـ 1
 يف ايدٜٔ سق١ ٚاالختالفايؿحتسِٜ ايػسى باهلل ٚٚي٘ قٛاّل ٚعُاّل َع املٓاصس٠  ٚاتباع ايسضٍٛ 

  ٚاخلسٚج ع٢ً ٚال٠ أَٛز املطًُني:

ؾُِؿقَن  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ًْ َـّ إَِّٓ َوَأكتُؿ مه ـَ آَمـُقْا اسمَُّؼقاْ اهللَ ضَمؼَّ سُمَؼوسمِِف َوَٓ ََتُقسُم َو ايمَِّذي * ﴿َيو َأُّيه

وُمقاْ َواْذىُمُرواْ  ًَ اهللِ فَمَؾقُْؽْؿ إِْذ ىُمـتُْؿ أَفْمَداء هَمليَمََّػ زَمكْمَ َوافْمتَِصُؿقاْ زمَِحٌِْؾ اهللِ مَجِقعوً َوَٓ سَمَػرَّ كِْعَؿ

 .[305ـ 304 ]آل قمٛمران: وُمُؾقزمُِؽْؿ﴾

ىمقًمف   ومول ازمـ مًعقدـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ,  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"وذم 

وأن ُيِمٙمر ومال  أْن ُيٓم٤مع ومال ُيٕمَم, وُيذيمر ومال يٜمسك,ىم٤مل: : ﴾اسمَُّؼقا اهللَ ضَمؼَّ سُمَؼوسمِفِ ﴿شمٕم٤ممم: 

ضمف احل٤ميمؿ  :شمؿ ومول ازمـ رصمى  .ُيٙمٗمر   .اهـواعمقىمقف أصح ,٤مُمرومققمً ( 6;4/4)وظمرَّ

 .اهـهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح ُمقىمقف: (9:/4) "شمٗمسػمه"ذم  وومول ازمـ ىمثغم 

 وومد أضمًـ مـ ومول:

ــ٤مقمتف ــقى سمْم ــ٧م اًمت٘م ـــ يم٤مٟم ــقسمك عم  ـم

 

 .بؾ اهلل ُمٕمتّمــــامً ـذم ؿمــــٝمره وسمحــــ

ىمكَِم  ﴿ُمـِقٌكِمَ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو  ـَ اظممُْْمِ َٓ سَمُؽقُكقا ِم اَلَة َو ـَ  *إيِمَقِْف َواسمَُّؼقُه َوَأومِقُؿقا ايمصَّ ِم

وُمقا ِديـَُفْؿ َوىَموُكقا ؾِمقًَعو ىُمؾه ضِمْزٍب زماَِم يمََدُّْيِْؿ هَمِرضُمقَن﴾ ـَ هَمرَّ   .[54 -53: ]اًمروم ايمَِّذي

                                     

أو زًمؾ ظمٚمؾ  قمغم قمدم طمّمقل رص٧مسم٤مب, وىمد طم ُم٤م ًمق سمسط ًمٙم٤من ذم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ب٤مبذم هذا اًم ( ذيمرت3)

 شمالشمي أمقر: اضمتقى هذا ايمٌوب وومد ذًمؽ,  ذم

  .قمغم ؾمبٞمؾ اإلظمب٤مرسم٤مًمت٘مقى رن ىمُ  ُم٤م إول:

  .قمغم ؾمبٞمؾ إُمرسم٤مًمت٘مقى رن ىمُ  ُم٤م ايمثوين:

 أن ُي٘مرن سم٤مًمت٘مقى, واهلل أقمٚمؿ. رؾمقًمف واهلل ك هن ُم٤م ايمثويمٌ:
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ُف اهللُ زمِِف فِمٌَوَدُه َيو فِمٌَودِ  :ىم٤مل شمٕم٤مممو َؽ ُُيَقِّ
ـَ اصْمتَـٌَُقا ايمطَّونُمقَت أَن * هَموسمَُّؼقِن  ﴿َذيمِ َوايمَِّذي

ْ فِمٌَوِد﴾ ى هَمٌمَمِّ ُؿ ايمٌْمُْمَ   .[39ـ 38: اًمزُمر] َيْعٌُُدوَهو َوَأَكوزُمقا إلَِم اهللِ َْلُ

طِمَرةِ إِكَّو ُهْدَكـو إيِمَقَْؽ ومَ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و ـًَي َودِم ٔا ًَ ْكقَو ضَم  ايمده
وَل فَمَذايِب ﴿َواىْمتُْى يمَـَو دِم َهـِذهِ

ىَمـوَة َوايمَّ  ـَ َيتَُّؼقَن َوُيْمسُمقَن ايمزَّ لىَْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي ًَ ٍء هَم ًْ ىُمؾَّ َرْ ـْ أؾََموء َوَرَْحَتِل َوؽِمَع ـَ ُأِصقُى زمِِف َم ِذي

 .[379 -378 ]إقمراف: ﴿أُْويمَـئَِؽ ُهُؿ اظمُْْػؾُِحقَن﴾ مم ىمقًمف شمٕم٤ممم:إ ُهؿ زمِآَيوسمِـَو ُيْمِمـُقَن﴾

ـَ َيتَُّؼقَن﴾ ( ىمقًمف شمٕم٤ممم::4/56) "شمٗمسػمه"ذم   ثغمزمـ ىماومول  لَىْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي ًَ  أي: ﴿هَم

 . ُم٦م حمٛمدأوهؿ  ,ؾم٠مضمٕمٚمٝم٤م ًمٚمٛمتّمٗملم هبذه اًمّمٗم٤مت

خيٓم٥م   ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ أيب أُم٤مُم٦م  ,(838رىمؿ ) سموروى اًمؽمُمذي 

وأدوا زىموة  ,فرىمؿوصقمقا ؾم ,وصؾقا مخًؽؿ ,اسمؼقا اهلل رزمؽؿ» وم٘م٤مل: ,ذم طمج٦م اًمقداع

 .. ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف ـشسمدطمؾقا صمـي رزمؽؿ ؛أمقايمؽؿ, وأؿمقعقا ذا أمرىمؿ

: ىم٤مل: يم٤من آظمر يمالم رؾمقل اهلل  (, قمـ قمكم 7378سمرىمؿ )وروى أسمق داود 

 .. ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف أيًْم٤م ـ شيامكؽؿأاسمؼقا اهلل همقام مؾؽً  ,ايمصالة ايمصالة»

 , أن رؾمقل اهلل أم احلّملم إمحسٞم٦م  (, قمـ:4948وروى اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ )

يو أُّيو ايمـوس اسمؼقا اهلل, واؽمؿعقا وأؿمقعقا, وإن سملمر فمؾؽؿ فمٌٌد ضمًٌم جمدع, مو أوموم »ىم٤مل: 

 .. ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف أيًْم٤م ـشهمقؽؿ ىمتوب اهلل, هموؽمؿعقا وأؿمقعقا

 وشم٘مدم ذيمر طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض ـ اعمِمٝمقر ـ, وذطمف ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع وٓة إُمقر(.

ىم٤مل:  (, قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 938سمرىمؿ ) "إدب اعمٗمرد"روى اًمبخ٤مري ذم و

, وم٘مٞمؾ: ويمٞمػ ٟمت٘مٞمف شاسمؼقا هذا ايمممك؛ همنكف أطمػك مـ دزمقى ايمـؿؾ»: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ومقيمقا: ايمؾفؿ إكو كعقذ زمؽ أن كممك زمؽ ؾمقئًو كعؿؾف, »وهق أظمٗمك ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾ؟ ىم٤مل: 

 . شوكًتغػرك ِمو ٓ كعؾؿف
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 ,واًمٓمؼماين ,رواه أمحد (:58سمرىمؿ ) "صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م"ذم   يمعالمي إيمٌوينومول ا

ومل أر أطمدا  ,وأسمق قمكم وصم٘مف اسمـ طمب٤من ,"اًمّمحٞمح"ذم  ,ورواشمف إمم أيب قمكم حمت٩م هبؿ

 .اهـضمرطمف

, وومٞمف رضمٌؾ (, قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ 773سمرىمؿ ) "صحٞمح إدب اعمٗمرد" وهق ذم

 جمٝمقل, واهلل أقمٚمؿ. 

ُٚؾِّل يريو نإ َٔ أٚيٝا٤ اهلل تعاىل: باهلل بأزناْ٘ اإلميإـ  21ـ  14  ٚإٔ َٔ 

ـَ ايمطَّقِِّى  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٌَ ِم ٌِق ﴿َمو ىَموَن اهللُ يمِقََذَر اظمُْْمِمـكَِم فَمعَم َمو َأْكتُْؿ فَمَؾقِْف ضَمتَّك َيِؿقَز اخْلَ

َـّ اهللَ 
ـْ َيَشوُء هَمآَِمـُقا زمِوهللِ َوُرؽُمؾِِف َوإِْن َوَمو ىَموَن اهللُ يمِقُطْؾَِعُؽْؿ فَمعَم ايمَْغقِْى َويمَؽِ ـْ ُرؽُمؾِِف َم تٌَِل ِم  ََيْ

 .[;39]آل قمٛمران:  سُمْمِمـُقا َوسَمتَُّؼقا هَمَؾُؽْؿ َأصْمٌر فَمظِقٌؿ﴾

وِت صُمـَوٌح همِقاَم ؿَمِعُؿقاْ إَِذا َمو اسمَّ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو وحِلَ ـَ آَمـُقاْ َوفَمِؿُؾقاْ ايمصَّ َؼقاْ ﴿يمَقَْس فَمعَم ايمَِّذي

ـكِمَ  ًِ ـُقْا َواهللُ حُيِىه اظمُْْح ًَ َأضْم آَمـُقْا شُمؿَّ اسمََّؼقاْ وَّ وِت شُمؿَّ اسمََّؼقْا وَّ وحِلَ آَمـُقاْ َوفَمِؿُؾقاْ ايمصَّ  .[5;: ]اعم٤مئدة ﴾وَّ

ـَ آَمـُقاْ : قمٜمد ىمقًمف: (30/798) "شمٗمسػمه"ذم   ايمطػمياْلموم ومول  ﴿يمَقَْس فَمعَم ايمَِّذي

وحلَِ   اهـواإليامن سمف. ,اشم٘م٤مء اهلل ذم ذًمؽوم٠مصمبتقا  :ي٘مقل ﴿شُمؿَّ اسمََّؼقْا﴾ :امم ىمقًمف وِت﴾َوفَمِؿُؾقاْ ايمصَّ

اَمِء وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَّ ـَ ايم َؼْقا يمََػتَْحـَو فَمَؾقِْفْؿ زَمَرىَموٍت ِم ﴿َويمَْق أَنَّ أَْهَؾ ايمُْؼَرى َآَمـُقا َواسمَّ

زُمقا هَملطََمْذَكوُهْؿ زماَِم ىمَ  ـْ ىَمذَّ
َْرِض َويمَؽِ ْٕ ٌُقَن﴾َوا ًِ قمراف وُكقا َيْؽ  .[8;: ]ٕا

َؼْقاْ﴾ :ىمقًمف  ومتودةومول  واشم٘مقا ُم٤م  ,ٟمزل اهللأُمٜمقا سمام آ :﴿َويمَْق َأنَّ َأْهَؾ ايمْؽِتَوِب آَمـُقاْ َواسمَّ

   .(804/:) "شمٗمسػمه"اسمـ ضمرير ذم  اهرو ,طمرم اهلل

ىمٚمقهبؿ آُمٜم٧م  :أي :﴿آَمـُقْا َواسمََّؼْقْا﴾( ىمقًمف: 4/546) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماومول و

 اهـوشمرك اعمحرُم٤مت. ,واشم٘مقا سمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٤متوصدىمقا سمف, واشمبٕمقهؿ,  ,سمام ضم٤مء اًمرؾمؾ

َزُكقَن وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  قَوء اهللِ َٓ طَمْقٌف فَمَؾقِْفْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيْ
ـَ آَمـُقْا َوىَموُكقاْ * ﴿َأٓ إِنَّ أَْويمِ ايمَِّذي

  .[85 -84: يقٟمس] َيتَُّؼقَن﴾
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أن ذم ذًمؽ: (: واًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل 34/435) "شمٗمسػمه"ذم   يايمطػماْلموم ومول 

ـَ ﴿: يمام ىم٤مل اهلل ,ُمـ واشم٘مكآاًمذي  وهق ,وزم اهلل هق ُمـ يم٤من سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل وصٗمف اهلل هب٤م ايمَِّذي

سمـ زيد ذم اسٜمده إمم سمصمؿ ؾم٤مق : سمـ زيد ي٘مقلا وسمٜمحق اًمذي ىمٚمٜم٤م يم٤من ,﴾آَمـُقْا َوىَموُكقْا َيتَُّؼقنَ 

َّٓ : أي: ٓ َأْويمِقَوء اهللِ﴾ ﴿َأٓ إِنَّ  :ىمقًمف  .اهـ سم٤مًمت٘مقىي٘مبؾ اإليامن إ

ـَ آَمـُقاْ َوىَموُكقاْ َيتَُّؼقَن﴾ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  طَمغْمٌ يمِّؾَِّذي
صَْمُر أطِمَرةِ َٕ  .[79: ]يقؾمػ ﴿َو

ـَ آَمـُقا َوىَموُكقا َيتَُّؼقَن﴾ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: قْـَو ايمَِّذي  .[:3: ]ومّمٚم٧م ﴿َوَكجَّ

َٓ  ٕم٤ممم:وىم٤مل اهلل شم ٌق َوإِْن سُمْمِمـُقا َوسَمتَُّؼقا ُيْمسمُِؽْؿ ُأصُمقَرىُمْؿ َو ْكقَو يمَِعٌى َوَْلْ قَوُة ايمده ﴿إِكَّاَم احْلَ

ليَمُْؽْؿ َأْمَقايمَُؽْؿ﴾ ًْ  .[58: ]حمٛمد َي

 :ي٘مقل ﴿َوإِن سُمْمِمـُقا َوسَمتَُّؼقا﴾ :ىمقًمف :(8/488) "شمٗمسػمه"ذم   ومول اْلموم ايمطػمي

  اهـشم٘م٤مئٙمؿ رسمٙمؿ صمقاب قمٔمٞمؿ.او ,ؿومٚمٙمؿ سمذًمؽ ُمع إيامٟمٙم

َْحَتِِف﴾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و  ِمـ رَّ
ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َوآِمـُقا زمَِرؽُمقيمِِف ُيْمسمُِؽْؿ ىمِْػَؾكْمِ و ايمَِّذي َ ُّيه

 ﴿َيو أَ

 .[:4: ]احلديد

قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  ,(:::3وُمسٚمؿ ) , واًمٚمٗمظ ًمف,(49:8رىمؿ ) سم "اًمبخ٤مري"وذم 

 ,مممـ َيوهد دم ؽمٌقؾ اهلل زمـػًف»: ىم٤مل؟. اًمٜم٤مس أومْمؾ رؾمقل اهلل, أي: ٤مىم٤مل: ىمٞمؾ: ي 

 .شيتؼل اهلل ويدع ايمـوس مـ ذه ,مممـ دم ؾمعى مـ ايمشعوب :ىم٤مل ؟.صمؿ ُمـ :ىم٤مًمقا .ومويمف

 : ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: قمـ أيب هريرة  , وهمػمه,(7338رىمؿ ) سموروى أسمق داود 

 ,وهموصمر ؾمؼل ,مممـ سمؼلزمؤزموء, ايمـوس وهمخرهو  ,اجلوهؾقي ين اهلل ومد أذهى فمـؽؿ فمقٌإ»

 . ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. شأكتؿ زمـق أدم وأدم مـ سمراب

 :اإلحطإ املطًلـ ب 21 

ـُقْا  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًَ ـَ أضَْم ؽُمقِل ِمـ زَمْعِد َمو َأَصوهَبُُؿ ايمَْؼْرُح يمِؾَِّذي ـَ اؽْمتََجوزُمقْا هللِِ َوايمرَّ ﴿ايمَِّذي

 .[394: ]آل قمٛمران أصَْمٌر فَمظِقٌؿ﴾ ِمـُْفْؿ َواسمََّؼقاْ 
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ًْ ِمـ زَمْعؾَِفو﴾ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـُقاْ َوسَمتَُّؼقاْ هَمنِنَّ اهللَ ىَموَن  إمم ىمقًمف: ﴿َوإِِن اْمَرَأٌة طَموهَم
ًِ
﴿َوإِن حُتْ

 .[:34: ]اًمٜمس٤مء زماَِم سَمْعَؿُؾقَن طَمٌغِماً﴾

ـَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ايمَِّذي ـَ اسمََّؼقْا وَّ ـُقَن﴾﴿إِنَّ اهللَ َمَع ايمَِّذي ًِ ْ  . [:34: ]اًمٜمحؾ ُهؿ حمه

يم٤من قمثامن  :ىم٤مل  اسمـ قمٛمر قمـ(, ;:348سمرىمؿ ) "شمٗمسػمه"ذم سمـ أيب طم٤مشمؿ ا روىو

 .اهـ واًمذيـ هؿ حمسٜمقن ,ُمـ اًمذيـ اشم٘مقا 

(, 6/84) "شمٗمسػمه"ذم  ىمد ارشم٣م ىمقل اسمـ قمٛمر اًمس٤مسمؼ, اإلُم٤مم اسمـ يمثػم  ومؾً:

ـْ ُهَق ﴿قمٜمد ىمقًمف:  ًٌ َأمَّ
ِ قْؾِ  آََكوءَ  وَموك طَِمَرةَ  حَيَْذرُ  َووَموئاًِم  ؽَموصِمًدا ايمؾَّ ْٔ  .[;]اًمزُمر:  ﴾َرزمِّفِ  َرَْحَيَ  َوَيْرصُمق ا

ـَ  فَمعَم  يمَقَْس ﴿( ىمقًمف: 887/:) "شمٗمسػمه"ذم   وومول اْلموم ازمـ صمرير  َآَمـُقا ايمَِّذي

وِت  َوفَمِؿُؾقا وحِلَ وِت  فَمِؿُؾقاوَ  َوَآَمـُقا اسمََّؼْقا َمو إَِذا ؿَمِعُؿقا همِقاَم  صُمـَوٌح  ايمصَّ وحِلَ  َوَآَمـُقا اسمََّؼْقا شُمؿَّ  ايمصَّ

َؼْقا شُمؿَّ  ـُقا اسمَّ ًَ ـكِمَ  حُيِىه  َواهللُ  َوأضَْم ًِ  : [5;]اعم٤مئدة:  ﴾اظمُْْح

 شم٘م٤مء سمتٚم٘مل أُمر اهلل سم٤مًم٘مبقل, واًمتّمديؼ, واًمديٜمقٟم٦م سمف, واًمٕمٛمؾ.هق آ سمؼوء إول:هموٓ

 وشمرك اًمتبديؾ, واًمتٖمػم. شم٘م٤مء سم٤مًمثب٤مت قمغم اًمتّمديؼ, آ سمؼوء ايمثوين:وآ

 شم٘م٤مء سم٤مإلطمس٤من, واًمت٘مرب سمٜمقاومؾ إقمامل.اهـهق آ سمؼوء ايمثويمٌ:وآ

إِنَّ اهللَ ﴿: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم, قمـ احلسـ  ,(;36/60)  ــ أيًْم٤م  "شمٗمسػمه"ذم  وأظمرج

ـُقنَ  ًِ ْ ـَ ُهؿ حمه ايمَِّذي ـَ اسمََّؼقْا وَّ وأطمسٜمقا ومٞمام اومؽمض  ,م قمٚمٞمٝمؿاشم٘مقا اهلل ومٞمام طمرَّ ىم٤مل:  ﴾َمَع ايمَِّذي

 اهـقمٚمٞمٝمؿ.

 :رب ايٛايدٜٔ ٚاحلٓإ هلُا ٚايصنا٤ ايرٟ مبع٢ٓ ايسغدب ـ 24ـ  22

ْؽَؿ َصٌِقّوً  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ٍة َوآسَمقْـَوُه احْلُ ـ يمَُّدكَّو َوَزىَموًة * ﴿َيو حَيْقَك طُمِذ ايمْؽِتَوَب زمُِؼقَّ َوضَمـَوكوً مِّ

ا زمَِقايمَِديْ * َوىَموَن سَمِؼقّوً  ـْ صَمٌَّوًرا فَمِصقًّو َوزَمرًّ ْ َيُؽ َوؽَماَلٌم فَمَؾقِْف َيْقَم ُويمَِد َوَيْقَم َيُؿقُت َوَيْقَم * ِف َوََل

ٌُ ضَمقًّو﴾  .[37 -34: ُمريؿ] ُيٌَْع
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(: عم٤م ذيمر شمٕم٤ممم ـم٤مقمتف ًمرسمف, وأٟمف ظمٚم٘مف رمح٦ًم, ;5/37) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

ًٓ وومٕماًل, أُمًرا وزيم٤مًة, وشم٘مك, قمٓمػ سمذيمر ـم٤مقمتف ًمقاًمديف وسمره هلام , وُمـ جم٤مٟمب٦م قم٘مقىمٝمام ىمق

ْ ﴿وهنٞم٤ًم, وهلذا ىم٤مل:  ـْ  َوََل صمؿ سمٕمد هذه إوص٤مف اجلٛمٞمٚم٦م ضمزاًء ًمف قمغم  ,﴾فَمِصقًّو صَمٌَّوًرا َيُؽ

ٌُ  َوَيْقمَ  َيُؿقُت  َوَيْقمَ  ُويمِدَ  َيْقمَ  فَمَؾقْفِ  َوؽَماَلمٌ ﴿ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .اهـ[37]ُمريؿ:  ﴾ضَمقًّو ُيٌَْع

 :ًلطٔ اخلـ حب 25

قمـ   ئؾ رؾمقل اهللؾُم  :ىم٤مل , قمـ أيب اًمدرداء (4006رىمؿ )سمروى اًمؽمُمذي 

 ـ. . ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمفشوضمًـ اخلؾؼ ,سمؼقى اهلل» :٘م٤ملوم ؟أيمثر ُم٤م يدظمؾ اًمٜم٤مس اجلٜم٦م

: : ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مٓ  , وُمٕم٤مذقمـ أيب ذر ,(9:;3رىمؿ )ـ سم ـ أيًْم٤موروى 

ـ ؾمبؼ احلٙمؿ  .شوطمويمؼ ايمـوس زمخؾؼ ضمًـ ,قئي َتحفوواسمٌع احلًـي ايمً ,اسمؼ اهلل ضمقثام ىمـً»

 .قمٚمٞمف ـ

 :ايضًح بني ايٓاع ٚإصالح ذات ايبنيٚ ايػاٌَ يضالح األعُاٍاإلصالح ـ ب 28ـ  26

وء َويمَْق ضَمَرْصتُْؿ هَمالَ ََتِقُؾقاْ ىُمؾَّ اظمَْقِْؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ تَطِقُعقاْ أَن سَمْعِديمُقاْ زَمكْمَ ايمـِّ ًْ ﴿َويمَـ سَم

ضِمقاًم﴾هَمتََذ  ُحقْا َوسَمتَُّؼقاْ هَمنِنَّ اهللَ ىَموَن نَمُػقرًا رَّ
َؼِي َوإِن سُمْصؾِ  .[;34: ]اًمٜمس٤مء ُروَهو ىَموظمَُْعؾَّ

ـِ اسمََّؼك وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  قَن فَمَؾقُْؽْؿ آَيوِِت هَمَؿ ـُؽْؿ َيُؼصه و َيلسْمِقَـَُّؽْؿ ُرؽُمٌؾ مِّ ﴿َيو زَمـِل آَدَم إِمَّ

َزُكقَن﴾َوأَْصَؾَح هَمالَ طَمْقٌف فَمؾَ   .[57: ]إقمراف قِْفْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيْ

شم٤مه أُمـ ُمٜمٙمؿ سمام آومٛمـ شمٕم٤ممم: ( ي٘مقل 30/388) "شمٗمسػمه"ذم   ايمطػمياْلموم ومول 

وأصٚمح أقمامًمف اًمتل يم٤من  ,شم٘مك اهلل ومخ٤مومف سم٤مًمٕمٛمؾاو ,قوصدَّ  ,ي٤ميآمم٤م ىمص قمٚمٞمف ُمـ  ,سمف رؾمكم

 اهـ خمتًٍما.إذا وردوا قمٚمٞمف. ,هللومال ظمقف قمٚمٞمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ قم٘م٤مب ا ,هل٤م ُمٕمتٛمداً 

ؽُمقِل هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوأَْصؾُِحقاْ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـِ إَكَػوِل وُمِؾ إَكَػوُل هللِِ َوايمرَّ ليَمُقَكَؽ فَم ًْ ﴿َي

ْمِمـكَِم﴾  .[3: إٟمٗم٤مل] َذاَت زمِقْـُِؽْؿ َوَأؿمِقُعقاْ اهللَ َوَرؽُمقيمَُف إِن ىُمـتُؿ مه
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ري٩م ُمـ اهلل قمغم اعم١مُمٜملم أن يت٘مقا اهلل, وأن يّمٚمحقا ذات : هذا حت ومول ازمـ فمٌوس

 (. 56سمرىمؿ ) "إدب اعمٗمرد"سمٞمٜمٝمؿ, رواه اًمبخ٤مري, ذم 

 .اهـ٤م(: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمقىمقومً 3/364) "إدب صحٞمح" ذم  إيمٌوينايمعالمي ومول 

ُحقا زَمكْمَ أطََمقَ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
 ْيُؽْؿ َواسمَُّؼقا اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾﴿إِكَّاَم اظمُْْمِمـُقَن إطِْمَقٌة هَملَْصؾِ

 .[30: ]احلجرات

 :ايكٍٛ ايطدٜدـ ب 29

ًي ِوَعوهموً طَموهُمقاْ فَمَؾقِْفْؿ هَمْؾقَتَُّؼقا  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: يَّ ـْ طَمْؾِػِفْؿ ُذرِّ ـَ يمَْق سَمَرىُمقْا ِم ﴿َويمْقَْخَش ايمَِّذي

 .[; ]اًمٜمس٤مء: اهللَ َويمْقَُؼقيمُقْا وَمْقًٓ ؽَمِديدًا﴾

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللََ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ ؽَمِديدًا﴾ وىم٤مل شمٕم٤ممم: َو ايمَِّذي ُّيه
 .[90: ]إطمزاب ﴿َيو أَ

ىم٤مل: يم٤من  سمـ ُمسٕمقد اقمـ  ,(3307(, واًمؽمُمذي ):433رىمؿ )سمروى أسمق داود 

ـَ آَمـُقاْ اسمَُّؼقاْ اهللَ » :ي٘مقل ذم ظمٓمب٦م احل٤مضم٦م رؾمقل اهلل  َو ايمَِّذي َووُمقيمُقا وَمْقًٓ  ﴿َيو َأُّيه

  .شؽَمِديدًا﴾

ذم شمّمحٞمحف رؾم٤مًم٦م  , وًمألًمب٤مين (76:) رىمؿسم "اًمّمحٞمح اعمسٜمد" ذمواحلدي٨م 

  .ُمـ همػم ذيمر أي٤مت, قمـ ضم٤مسمر (, 4065سمرىمؿ ) "ُمسٚمؿ"وأصٚمف ذم ُمست٘مٚم٦م, 

ىم٤مل: أيمثر ُم٤م يم٤من  (, قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم 80سمرىمؿ ) "ُمراؾمٞمٚمف"وروى أسمق داود ذم 

ًٓ ؽمديًدا»ا ىمٕمد قمغم اعمٜمؼم ي٘مقل: إذ رؾمقل اهلل   , ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.شاسمؼقا اهلل, وومقيمقا ومق

 , قمٜمد آي٦م إطمزاب.سمٜمحقه, وهق ُمرؾمؾ, ذيمره اسمـ يمثػم  وضم٤مء قمـ قم٤مئِم٦م  

ُٜـ با 31ـ  31  : ب٘ ُِٜضَدم ؾٝ٘ أٚ مدََّضيضدم ايػاٌَ يهٌ َا جيب إٔ 

ـَ آَمـُقاْ اىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َو ايمَِّذي وِدومِكَم﴾﴿َيو َأُّيه    .[;33: ]اًمتقسم٦م سمَُّؼقاْ اهللَ َوىُمقُكقْا َمَع ايمصَّ
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و َمـ َأفْمطَك َواسمََّؼك : شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل اهللو ـَك * ﴿هَملَمَّ ًْ َق زمِوحْلُ ُه * َوَصدَّ ُ ـُقَنِّ ًَ هَم

ى﴾  .[9 -7:]اًمٚمٞمؾ يمِْؾقُْنَ

شمب٤مرك  ٠من اهلليمالم اعمٗمَّسِّ اسمـ ضمرير وهمػمه قمغم آي٦م اًمٚمٞمؾ, خيٚمص سمواًمٜم٤مفمر ذم  ومؾً:

ق سمف, اًمّمدق سمام أُمر اهلل, وواًمت٘مك ,ىمرن سملم اإلٟمٗم٤مقىمد  وشمٕم٤ممم ُمـ ُم٤م وقمد اهلل سملم و أن يّمدَّ

 شمٕم٤ممم, واهلل أقمٚمؿ. ذم ُمرض٤مت اهلل كأقمٓمـ عماخلٚمػ 

إن ايمتجور »ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل , قمـ روم٤مقم٦م  ,(3430رىمؿ )سماًمؽمُمذي روى و

َّٓ  ,حيممون يقم ايمؼقومي همجوراً   ـ. . ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمفشوزمر وصدق ,اسمؼك اهلل مـ إ

: ىم٤مل اًم٘م٤ميض: عم٤م يم٤من ُمـ ديدن (6/673) "حتٗم٦م إطمقذي" ذم ومول اظمٌورك همقري 

إيامن سمام يتٞمَّس هلؿ ُمـ  ,واًمتٝم٤مًمؽ قمغم شمروي٩م اًمسٚمع ,اًمتج٤مر اًمتدًمٞمس ذم اعمٕم٤مُمالت

 ,ذم يٛمٞمٜمف رَّ وسمَ  ,ح٤مرمواؾمتثٜمك ُمٜمٝمؿ ُمـ اشم٘مك اعم ,ٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٗمجقروٟمحقه٤م طُم  ,اًمٙم٤مذسم٦م

  اهـمم هذا ذه٥م اًمِم٤مرطمقن.إو ,وصدق ذم طمديثف

 ـ بٓكا٤ ايكًب َٔ اإلثِ ٚايبػٞ ٚاحلطد: 34ـ  32

ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م  قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ,(6438رىمؿ )سمروى اسمـ ُم٤مضمف 

ل ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمق .شصدوق ايمؾًون ,ايمؼؾى مىمؾ خمؿق» ىم٤مل: ؟رؾمقل اهلل, أي اًمٜم٤مس أومْمؾ

 ,ايمذي ٓ آشمؿ همقف ,هق ايمتؼل ايمـؼل» اًم٘مٚم٥م؟ ىم٤مل: مومام خمٛمق ,اهلل, ىمد قمرومٜم٤م صدوق اًمٚمس٤من

  .شوٓ ضمًد ,وٓ زمغل

واسمـ  ,(6438رواه اسمـ ُم٤مضمف )(: :6;سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م" ذم  إيمٌوينايمعالمي ومول 

قمـ ُمٖمٞم٨م سمـ  ,طمدصمٜمل زيد سمـ واىمد, قمـ حيٞمك سمـ محزة ,ُمـ ـمري٘ملم ,(4/;39/4قمس٤ميمر )

 اهـوهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت. شمؿ ومول:, قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ,إوزاقملقمـ  ,ٛملؾُم 
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 :ايٛؾا٤ بايٛعد ٚايعٗد َع نٌ بٍس ٚؾاجسـ ب 36ـ  35

 َواسمََّؼك هَمنِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 
ـْ أَْوذَم زمَِعْفِدهِ  .[98]آل قمٛمران:  ﴿زَمعَم َم

َّٓ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ْ َيـُْؼُصقىُمْؿ ؾَمقْئًو َوََلْ ُيظَوِهُروا فَمَؾقُْؽْؿ  ﴿إِ ىمكَِم شُمؿَّ ََل ـَ اظممُْْمِ ـَ فَموَهْدسُمْؿ ِم ايمَِّذي

َِتِْؿ إِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾ هقا إيِمَقِْفْؿ فَمْفَدُهْؿ إلَِم ُمدَّ  .[6]اًمتقسم٦م: َأضَمًدا هَملََِت

ـَ فَموَهدسمهْؿ فمِ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ْؿ إِنَّ ﴿إَِّٓ ايمَِّذي َراِم هَماَم اؽْمتََؼوُمقاْ يمَُؽْؿ هَموؽْمتَِؼقُؿقْا َْلُ ِجِد احْلَ ًْ ـَد اظمَْ

 .[9]اًمتقسم٦م:  اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾

 شمْمٛمٜمتف أي٤مت ُمـ اعمٕم٤مين ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع قمب٤مد اهلل(. وشم٘مدم اًمٙمالم قمغم ُم٤م

 : ُ٘ قبٌ ايعٌُعًُّتع٢ً اإلْطإ  جيبايعًِ ايرٟ ـ ب 37

وء﴾ شمٕم٤ممم: ىم٤مل اهلل ًَ ْؼتُُؿ ايمـَّ ٍء  إمم ىمقًمف: ﴿َوإَِذا ؿَمؾَّ ﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ َوافْمَؾُؿقْا َأنَّ اهللَ زمُِؽؾِّ َرْ

 .[453: ]اًمب٘مرة فَمؾِقٌؿ﴾

﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َـّ ـَ َأْوََٓدُه ﴿َواسمَُّؼقاْ اهللَّ َوافْمَؾُؿقْا أَنَّ اهللَّ زماَِم إمم ىمقًمف:  ﴿َوايمَْقايمَِداُت ُيْرِوْع

 .[455 ]اًمب٘مرة: َؿُؾقَن زَمِصغٌم﴾سَمعْ 

ٍَّ َوايمُْعْؿَرَة هللِ﴾وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  هقْا احْلَ ﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ َوافْمَؾُؿقْا َأنَّ اهللَ ؾَمِديُد إمم ىمقًمف:  ﴿َوَأَِت

 .[8;3]اًمب٘مرة:  ايمِْعَؼوِب﴾

مَمُ وي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:    .[406 ]اًمب٘مرة: وَن﴾﴿َواسمَُّؼقاْ اهللَ َوافْمَؾُؿقا َأكَُّؽْؿ إيِمَقِْف حُتْ

(: واؾمتٕمٞمٜمقا قمغم شم٘مقاه سمٕمٚمٛمٙمؿ, 467)ص "شمٗمسػمه"ذم   ومول ايمعالمي ايمًعدي

 أٟمٙمؿ إًمٞمف حتنمون ومٞمج٤مزيٙمؿ.اهـ

ِ اظمُْْمِمـكَِم﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم:  الوَُمقُه َوزَمممِّ وهمػمه٤م ُمـ , [445 ]اًمب٘مرة: ﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ َوافْمَؾُؿقْا َأكَُّؽؿ مه

 إدًم٦م.

 (: :4صـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ )" ايمشوهمعلاْلموم  ديقان"ودم 

ــو ــف اًمت ـــ وم٤مشم ــ٧م ؿمبـُم ــــٕمٚمٞمؿ وىم  فـ٤مسم

 

 فـشمـــــ٤م٤ًم ًمقومـف أرسمٕمـــــر قمٚمٞمــــــــــيمبِّ 
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ـــك ـــ٤مًمٕمٚمؿ واًمت٘م ـــك واهلل سم  وذات اًمٗمت

 

 ؿ يٙمقٟمـــ٤م ٓ اقمتبـــ٤مر ًمذاشمـــفـإذا ًمـــ

 :ـ ذم ٟمّم٤مئح ُم١ميد اًمديـ اًمٓمٖمرائلـ ( :70ص) "صمقاهر إدب "ودم  

 ك ورقمــ٤مً ويمـــ ومتــ٤ًم ؾمــ٤مًمٙم٤ًم حمــض اًمت٘مــ

 

ـــؿ ُمٜمٖمٛمســـ٤مً ـًمٚمـــ ـــٜماًم ذم اًمٕمٚم  ديـ ُمٖمت

 ٤مـــــهب ضـؾ   ٚمؼ سمـ٤مٔدابـــخت  ومٛمـ 

 

 اًمرؤؾمــ٤مء  قرومــ٤م  ٤مـُمــ إذا قمـرئــٞمس ىمــ

 
 : ٝت٘خػٚ قٛال ٚؾعالاالضتُاع يًدري ـ بطاع١ اهلل ٚزضً٘ ٚ 41ـ  38

ء: ٦م ُمـ اًمرؾمؾ ـ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم ـ, ذم ؾمقرة اًمِمٕمراقمـ مج٤مقمخمؼًما  اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل

 .﴿إيِنِّ يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل َأِمكٌم هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾

 .[5:]ٟمقح ﴿أَِن افْمٌُُدوا اهللَ َواسمَُّؼقُه َوَأؿمِقُعقِن﴾:  ٟمقح ٟمبٞمف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـو 

وأن يٓم٤مع  ,وأن شمت٘مك حم٤مرُمف ,ٕمبد اهلل وطمدهأرؾمؾ اهلل اعمرؾمٚملم سم٠من يُ   ومتودةومول 

 .(;:45/4) "شمٗمسػمه"اه اسمـ ضمرير ذم رو ,أُمره

 .[74: ]اًمٜمقر ﴿َوَمـ ُيطِِع اهللَ َوَرؽُمقيمَُف َوَُيَْش اهللَ َوَيتَّْؼِف هَملُْويمَئَِؽ ُهُؿ ايمَْػوئُِزوَن﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وُمـ يٓمع اهلل  ,ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره :(39/565) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ صمريراْلموم ومول 

ويت٘مل  ,وحيذره ,وخي٤مف قم٤مىمب٦م ُمٕمّمٞم٦م اهلل ,ويسٚمؿ حلٙمٛمٝمام ًمف وقمٚمٞمف ,ورؾمقًمف ومٞمام أُمره وهن٤مه

ـْ ﴿, ـ إمم أن ىم٤مل ـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ي٤مه ذم أُمره وهنٞمفإقمذاب اهلل سمٓم٤مقمتف   َوَرؽُمقيمَفُ  اهللَ  ُيطِعِ  َوَم

 .اهـ[74]اًمٜمقر: ﴾ايمَْػوئُِزونَ  ُهؿُ  هَملُويمَئَِؽ  َوَيتَّْؼفِ  اهللَ َوَُيَْش 

ـْ ﴿ :( ىمقًمف6/84) "شمٗمسػمه"ذم   ايمشقىموينايمعالمي ومول و  ,﴾َوَرؽُمقيمَفُ  اهللَ ُيطِعِ  َوَم

وشمرهمٞم٥م ُمـ قمداهؿ إمم اًمدظمقل إمم  ,ُمـ طمسـ طم٤مل اعم١مُمٜملم ,رة عم٤م ىمبٚمٝم٤مهذه اجلٛمٚم٦م ُم٘مرِّ 

  .واًمت٘مقى ًمف ,واخلِمٞم٦م ُمـ اهلل  , واعمت٤مسمٕم٦م هلؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ,ؿهَ ادِ دَ قمِ 

 ,واخلِمٞم٦م ,اعمقصقوملم سمام ذيمر ُمـ اًمٓم٤مقم٦مأي:  ﴾ايمَْػوئُِزونَ  ُهؿُ  هَملُويمَئَِؽ ﴿ :شمٕم٤ممم فًمقوىم

  اهـٓ ُمـ قمداهؿ. وإظمرويهؿ اًمٗم٤مئزون سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اًمدٟمٞمقي  واًمت٘مقى أي:
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َّٓ ََيِْزي َوايمٌِد فَمـ  شمٕم٤ممم:شمب٤مرك وىم٤مل اهلل و َو ايمـَّوُس اسمَُّؼقا َرزمَُّؽْؿ َواطْمَشْقا َيْقموً  ُّيه
﴿َيو أَ

 .[55: ]ًم٘مامن َويمَِدِه﴾

ـَ ﴿وَ  شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤ملو ْت يمِْؾَؽوهمِِري ؽُمقَل يمََعؾَُّؽْؿ * اسمَُّؼقاْ ايمـَّوَر ايمَّتِل أُفِمدَّ  َوَأؿمِقُعقاْ اهللَ َوايمرَّ

 . [354 -353: ]آل قمٛمران سُمْرََحُقَن﴾

ْمِمـكَِم﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ﴿هَموسمَُّؼقاْ اهللَ َوَأْصؾُِحقْا َذاَت زمِقْـُِؽْؿ َوَأؿمِقُعقاْ اهللَ َوَرؽُمقيمَُف إِن ىُمـتُؿ مه

 .[3:ٕٟمٗم٤مل]ا

تَؾُِػقَن همِقِف هَموسمَُّؼقا اهللَ َوَأؿمِقُعقِن﴾ :قمٞمسك  ٟمبٞمفوىم٤مل قمـ  َ يمَُؽؿ زَمْعَض ايمَِّذي َُتْ زَُمكمِّ
ِٕ  ﴿َو

  .[85: ]اًمزظمرف

 . [:30: ]اعم٤مئدة ﴿َواسمَُّؼقا اهللَ َواؽْمَؿُعقاْ َواهللُ َٓ َُّيِْدي ايمَْؼْقَم يمَْػوؽِمِؼكَم﴾ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

 ٦مذم خم٤مًمٗم أي: :﴿َواسمَُّؼقا اهللَ﴾ىمقًمف:  :(7/99) "شمٗمسػمه"ذم   ٕيمقداايمعالمي ومول 

أطمٗمٔمقا أطمٙم٤مم  ر أي:دَّ ٘مَ واجلٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ىمٞمؾ قمٓمػ قمغم ُمُ  ,أطمٙم٤مُمف اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م ُم٤م ذيمر

وم٢من مل  :واعمراد :شمؿ ومول سمف,مجٞمع ُم٤م شم١مُمرون  اقٚمىمباو ,واشم٘مقا اهلل واؾمٛمٕمقا إلضم٤مسم٦م ,اهلل ؾمبح٤مٟمف

واهلل شمٕم٤ممم ٓهيدي اًم٘مقم اخل٤مرضملم قمـ قمـ اًمٓم٤مقم٦م, ظم٤مرضملم  ,ا يمٜمتؿ وم٤مؾم٘ملمشمت٘مقا وشمسٛمٕمق

 .اهـأو إمم ـمريؼ اجلٜم٦م ,إمم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ,ـم٤مقمتف

ُؽْؿ َوَمـ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ًِ َكُػ ِّٕ ﴿هَموسمَُّؼقا اهللَ َمو اؽْمتَطَْعتُْؿ َواؽْمَؿُعقا َوَأؿمِقُعقا َوَأكِػُؼقا طَمغْماً 

ِف هَملُ  ًِ  .[38: ]اًمتٖم٤مسمـ ْويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْْػؾُِحقَن﴾ُيقَق ؾُمحَّ َكْػ

 قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  ,(;446وُمسٚمؿ ) ,(5668رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

 .شهمؾف أصمران ؛وأؿموع مقايمقف ,وايمعٌد إذا اسمؼك رزمف»:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ا ر أُمػمً إذا أُمَّ  ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  قمـ سمريدة  ,(3953رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ و 

 ا.وسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم ظمػمً  ,أوص٤مه ذم ظم٤مصتف سمت٘مقى اهللـ  أو رسي٦مـ ٞمش قمغم ضم
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أوص٤مه  ىمقًمف: (: ىم٤مل اًمٓمٞمبل 7/456) "حتٗم٦م إطمقذي"ذم   ومول اظمٌورك همقري

 ,اظمتّم٤مص اًمت٘مقى سمخ٤مص٦م ٟمٗمسف, ومٞمف: اوسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم ظمػمً  ,ذم ظم٤مصتف سمت٘مقى اهلل

وأن يسٝمؾ  ,مم أن قمٚمٞمف أن يُِمد قمغم ٟمٗمسف ومٞمام ي٠مي ويذرإؿم٤مرة إ ,واخلػم سمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم

 اهـ.شوزممموا وٓ سمـػروا ,ينوا وٓ سمعنوا» :هبؿ يمام ورد ويرومؼ ,قمغم ُمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم

قمـ اًمٕمرسم٤مض , (64واسمـ ُم٤مضمف ) ,(4898واًمؽمُمذي ) ,(6809رىمؿ )سموروى أسمق داود 

 .شوايمًؿع وايمطوفمي ,اهللأوصقؽؿ زمتؼقى » : ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل:  سمـ ؾم٤مري٦م

 . شفمؾقؽؿ زمويمطوفمي»( سمٚمٗمظ: 55سمرىمؿ ) "اًمسٜم٦م"وقمٜمد اسمـ أيب قم٤مصؿ, ذم 

 .شاسمؼقا اهلل, وفمؾقؽؿ زمويمًؿع وايمطوفمي»( سمٚمٗمظ: ;7وسمرىمؿ )

 (.43;) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(, وذم 4957, سمرىمؿ )"اًمّمحٞمح٦م"ويمؾ هذه إًمٗم٤مظ ذم 

 واحلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. , قمٜمد أمحد,  ـ ؾمبؼ ذيمره,و ضم٤مء قمـ أم احلّملم  

َو َيو﴿( ىمقًمف: 4/98) "شمٗمسػمه"ذم   وومول ازمـ ىمثغم َـ  َأُّيه  َوازْمتَُغقا اهللَ  اسمَُّؼقا َآَمـُقا ايمَِّذي

ىمرٟم٧م سمٓم٤مقمتف,  : وشم٘مقى اهلل إذا[57]اعم٤مئدة:  ﴾سُمْػؾُِحقنَ  يمََعؾَُّؽؿْ  ؽَمٌِقؾِفِ  دِم  َوصَموِهُدوا ايمَْقؽِمقَؾيَ  إيِمَقْفِ 

 قمـ اعمح٤مرم, وشمرك اعمٜمٝمٞم٤مت.اهـ ٟمٙمٗم٤مفيم٤من اعمراد هب٤م آ

 :يف نتاب٘ ٚض١ٓ ْبٝ٘ تكدِٜ غسع اهلل ايرٟ ـ ب 41

ُمقا زَمكْمَ َيَدِي اهللِ َوَرؽُمقيمِِف َواسمَُّؼقا اهللَ إِنَّ اهللَ : شمٕم٤مممىم٤مل اهلل  َٓ سُمَؼدِّ ـَ آَمـُقا  َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

 .[3: ]احلجرات ؽَمِؿقٌع فَمؾِقٌؿ﴾

ذم يمؾ  أي: ﴾َواسمَُّؼقا اهللَ﴿( ىمقًمف: ;7/9) "شمٗمسػمه"ذم   ايمشقىموينايمعالمي ومول 

ُمر سمف أؾ ُم٤م صمؿ قمٚمَّ  ,ويدظمؾ حتتٝم٤م اًمؽمك ًمٚمت٘مدم سملم يدي اهلل ورؾمقًمف دظمقًٓ أوًمٞم٤مً  ,أُمقريمؿ

 اهـسمٙمؾ ُمٕمٚمقم. فَمؾِقؿٌ و ,ًمٙمؾ ُمسٛمقع إِنَّ اهللَ ؽَمِؿقعٌ :سم٘مقًمف ىُمـ اًمت٘مق
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 ٛصالٕ إىل ايسةم١ ٚاملػؿس٠: ملا ٖرا ايدٜٔتبًٝؼ ايٓراز٠ ٚـ ب 43ـ  42

قُـِذَرىُمْؿ َويمِتَتَُّؼقاْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
ـُؽْؿ يمِ زمُِّؽْؿ فَمعَم َرصُمٍؾ مِّ ـ رَّ ىْمٌر مِّ

﴿أََوفَمِجٌْتُْؿ أَن صَموءىُمْؿ ذِ

 . [85 ]إقمراف: َويمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾

ًمٞمس ن هذا ٢موم ,ٓ شمٕمجبقن ُمـ هذا ( أي::4/50) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماومول 

ًمٞمٜمذريمؿ وًمتت٘مقا  >٤م إًمٞمٙمؿوًمٓمٗم٤مً وإطمس٤مٟمً  ,رمح٦م سمٙمؿ >ل اهلل إمم رضمؾ ُمٜمٙمؿقطمِ ن يُ أسمٛمٕمج٥م 

 اهـًمٕمٚمٙمؿ شمرمحقن. >وٓ شمنميمقا سمف ,ٟمٕمٛم٦م اهلل

 , واهلل أقمٚمؿ. سمـ يمثػمايمالُم٤مً ُمٚمخّمف ُم٤م ىم٤مًمف واًمِمقيم٤مين رمحٝمام اهلل  وٓسمـ ضمرير

ضِمقٌؿ﴾﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ : ـ ُم٤م ُمقضع ذم همػمـ وىم٤مل شمٕم٤ممم  ٟمٗم٤مل:  إِنَّ اهللَ نَمُػقٌر رَّ  .[;8 ]ٕا

 "روح اعمٕم٤مين", وذم [78]اعمدصمر: ﴿ُهَق َأْهُؾ ايمتَّْؼَقى َوأَْهُؾ اظمَْْغِػَرةِ﴾ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 , واهلل أقمٚمؿ.ًمٚمٖمٗمرانيٙمقن  ,ن اىمؽمان اًمت٘مقى سم٤معمٖمٗمرةأ :يمالُم٤مً ٟمٗمسٞم٤مً ُمٚمخّمف( 38/454)

هق أهؾ أن يت٘مك  أي: آي٦م اعمدصمر ـ قمٜمدـ  (:;:)ص "شمٗمسػمه"ذم   ايمًعدي ومولو

َّٓ  ٕٟٓمف اإلًمف اًمذي  >ويٕمبد  اهـٖمٗمر عمـ اشم٘م٤مه واشمبع رض٤مه.أن يَ  وأهٌؾ  , ًمفشمٜمبٖمل اًمٕمب٤مدة إ

 :َع األخر باألصًح املٛاؾل ملساد اهللـ  44

ًَ فَمؾَ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ْؽ فَمَؾقَْؽ َزْوصَمَؽ َواسمَِّؼ ﴿َوإِْذ سَمُؼقُل يمِؾَِّذي َأْكَعَؿ اهللُ فَمَؾقِْف َوأَْكَعْؿ
ًِ قِْف َأْم

َؽ َمو اهللُ ُمٌِْديِف﴾ ًِ  .[59: ]إطمزاب اهللَ َوُُتِْػل دِم َكْػ

 زوضمتف, ىم٤مل: ضم٤مء زيد سمـ طم٤مرصم٦م يِمٙمق ٟمس أقمـ  ,(9640رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

 .شمًؽ فمؾقؽ زوصمؽأو ,اسمؼ اهلل»: ًمف ي٘مقل ومجٕمؾ اًمٜمبل 

ُمـ سم٤مب اإلرؿم٤مد   زيدعمقٓه   رؾمقل اهلل أن أُمرقمغم  تٗم٘مقنُم وأهؾ اًمتٗمسػم

 .واهلل أقمٚمؿ شمٕم٤ممم, وإظمذ سم٤مٕصٚمح اعمقاومؼ عمراد اهلل

ايمؾفؿ » يم٤من ي٘مقل:  أن رؾمقل اهلل  سمـ قمٛمراقمـ  ,(3564رىمؿ )سموروى ُمسٚمؿ 

 .شومـ ايمعؿؾ مو سمرى ,ين أؽمليمؽ دم ؽمػركو هذا ايمػم وايمتؼقىإ
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 ٛصٌ إىل ؾعٌ نٌ خري:يهٌ أْٛاع ايرب امل َع ايرب ايػاٌَـ  45

ُحقاْ زَمكْمَ ايمـَّوِس ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
واْ َوسَمتَُّؼقاْ َوسُمْصؾِ َْياَمكُِؽْؿ أَن سَمػَمه

ِّٕ َعُؾقْا اهللَ فُمْرَوًي  ﴿َوَٓ ََتْ

  .[446: ]اًمب٘مرة َواهللُ ؽَمِؿقٌع فَمؾِقٌؿ﴾

َو َيو﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُّيه
َـ  أَ  يمََعؾَُّؽؿْ  ؽَمٌِقؾِفِ  دِم  َوصَموِهُدوا ايمَْقؽِمقَؾيَ  إيِمَقْفِ  قاَوازْمتَغُ  اهللَ  اسمَُّؼقا َآَمـُقا ايمَِّذي

 .[57 ]اعم٤مئدة: ﴾سُمْػؾُِحقنَ 

﴿َوسَمَعوَوُكقاْ فَمعَم ايمػْمِّ َوايمتَّْؼَقى َوَٓ سَمَعوَوُكقْا فَمعَم اِْلشْمِؿ َوايمُْعْدَواِن َواسمَُّؼقاْ اهللَ إِنَّ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[4: ]اعم٤مئدة اهللَ ؾَمِديُد ايمِْعَؼوِب﴾

وَن﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم:   .[;]اعمج٤مدًم٦م:  ﴿َوسَمـَوصَمْقا زمِويمػِْمِّ َوايمتَّْؼَقى َواسمَُّؼقا اهللَ ايمَِّذي إيِمَقِْف حُتْمَمُ

 :﴿َوسَمَعوَوُكقْا فَمعَم ايمػْمِّ َوايمتَّْؼَقى﴾ىمقًمف شمٕم٤ممم: : وأزمق ايمعويمقي  وومول ازمـ فمٌوس 

  .(74/:) "شمٗمسػمه"سمـ ضمرير ذم , روامه٤م اقمٜمف ٞم٧َم واًمت٘مقى ُم٤م هُن  سمف, َت رْ ُمِ اًمؼم ُم٤م أُ 

 يراضمع ًمٚمٗم٤مئدة. ,يمالُم٤ًم ٟمٗمٞمس٤ًم ذم ذًمؽ اعمقضع  وٓسمـ ضمرير

 :﴿َوسَمَعوَوُكقاْ فَمعَم ايمػْمِّ َوايمتَّْؼَقى﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (4/30) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماوومول 

هق و ,اعمٜمٙمراتوشمرك وهق اًمؼم  :ي٠مُمر شمٕم٤ممم قمب٤مده اعم١مُمٜملم سم٤معمٕم٤موٟم٦م قمغم ومٕمؾ اخلػمات

 آي٦م اعمج٤مدًم٦م. ذم شمٗمسػم, وهمػمه ,سمـ ضمريراوسمٜمحق هذا ىم٤مل  .اهـاًمت٘مقى

ىم٤مل:  قمـ ضم٤مسمر واًمٚمٗمظ ًمف,  ,(3438)وُمسٚمؿ  ,(9589)رىمؿ سموروى اًمبخ٤مري 

 .شوأزمرىمؿ ,وأصدومؽؿ ,ومد فمؾؿتؿ أين اسمؼوىمؿ هلل»: ـ ذم صٗم٦م طمجف ـ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 أن رؾمقل اهلل, روم٤مقم٦م  قمـ ,(4763واًمدارُمل ) ,(4368رىمؿ )سمسمـ ُم٤مضمف روى او

َّٓ إن ايمتجور يٌعثقن يقم ايمؼقومي همجورً » ىم٤مل:     .شوصدق رَّ وزمَ  , مـ اسمؼك اهللا إ

ايمـوس » ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل  قمـ اسمـ قمٛمر  (,78;5اًمؽمُمذي سمرىمؿ )وروى 

  . ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمام.ش فمعم اهلل سمعولمأو هموصمر ؾمؼل هكمِّ  ,زمر سمؼل ىمريؿ فمعم اهلل سمعولم :رصمالن

 (: ;ص) ـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ " ديقان فمقم"ودم 
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 ٜم٤مـــــ٤من يمٚمـــــوعمـــ٤م أشم٤مٟمـــ٤م سم٤مهلـــدى يم

 

ــرمحـ  ــ٦م اًم ــغم ـم٤مقم ــؼم  قم ــكواًم  واًمت٘م

 (: 59ص)وذم  

 وحمـــؽمٍس ُمــــ ٟمٗمســـف ظمـــقف زًمـــ٦م

 

 هــل ٤مُمــشمٙمــقن قمٚمٞمــف طمجــ٦ًم هــل 

 ك سم٘مٚمبــفــــص سمرديــف وأومْمـــــوم٘مٚم 

 

ــقى ومٜم ــؼم واًمت٘م ـــإمم اًم ـــ٤مل إُمـ  ٤مـ٤مٟمٞم

 :(80صـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ ) " ديقان ايمشوهمعل"ودم  

ــــوداوي اًم٘م ــــ ـــتـؼم واًمـٚم٥م سم٤مًم  كـ٘م

 

ـــ ـــٌر وظم٤مؿمـٓ يســـتقي ىمٚم ــــب٤من سم  عُ ـ

 : (678ص) "صمقاهر إدب"ودم  

 دٍ ــــد حمٛمـــ٤م سمٕمــدٟمٞمــغم اًمـالٌم قمـؾم

 

 راتـــــٜمٔمـف اًمـ٤مُمـــغم أيـالم قمـــؾمــ

 قمغم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م قمغم اًمٕمٚمـؿ واحلجـك 

 

ــٜم٤مِت  ــغم احلس ــقى قم ــؼم واًمت٘م ــغم اًم  قم

َـّ ﴿ذم يمت٤مب اهلل آي٦م شمٚمخص ُم٤م شم٘مدم, وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: و 
ِـ  ايمػِْمَّ  َويمَؽِ  .[;:3]اًمب٘مرة:  ﴾اسمََّؼك َم

 :َع ايتٛنٌ ع٢ً  اهللـ  46

طُقاْ إيِمَقُْؽْؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًُ ًَ اهللِ فَمَؾقُْؽْؿ إِْذ َهؿَّ وَمْقٌم أَن َيٌْ ـَ آَمـُقْا اْذىُمُروْا كِْعَؿ و ايمَِّذي َ ُّيه
﴿َيو أَ

ِؾ اظمُْْمِمـُقَن﴾َأيْ   .[33: ]اعم٤مئدة ِدَُّيُْؿ هَمَؽػَّ َأْيِدَُّيُْؿ فَمـُؽْؿ َواسمَُّؼقْا اهللَ َوفَمعَم اهللِ هَمْؾقَتََقىمَّ

 :َع ايضرب ٚاملضابس٠ ٚاملسابط١ ٚايضرب أععُٗاـ  49ـ  47

ىُمْؿ ىَمقُْدُهْؿ ؾَمقْئوً إِ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  نَّ اهللَ زماَِم َيْعَؿُؾقَن ﴿َوإِن سَمْصػِمُواْ َوسَمتَُّؼقاْ َٓ َيُيه

قٌط﴾  . [340 ]آل قمٛمران: حُمِ

يرؿمدهؿ شمٕم٤ممم إمم اًمسالُم٦م ُمـ ذ : (:3/76) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماومول 

 اهـواًمتقيمؾ قمغم اهلل. ,واًمت٘مقى ,سم٤مؾمتٕمامل اًمّمؼم ,ويمٞمد اًمٗمج٤مر ,إذار

ـَ ُأوسُمقاْ ايمْؽِتَوَب وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ ايمَِّذي َـّ ِم َؿُع ًْ ىُمقْا َأًذى ﴿َويمَتَ ْذَ
ـَ أَ ـَ ايمَِّذي ِمـ وَمٌْؾُِؽْؿ َوِم

ـْ فَمْزِم إُُمقِر﴾ واْ َوسَمتَُّؼقاْ هَمنِنَّ َذيمَِؽ ِم  . [3:8 ]آل قمٛمران: ىَمثغِمًا َوإِن سَمْصػِمُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               308 

﴾ :(: ىمقًمف0;8/4) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ صمريراظمػن ايمؽٌغم اومول  ـّ َؿُع ًْ ذًمؽ : ﴿َويمَتَ

 اهـوأُمريمؿ سمف. ,اهلل قمٚمٞمف٤م قمزم ممَّ هق ـ  ـ واًمت٘مقى ,اًمّمؼم

واْ َوَصوزمُِرواْ َوَرازمِطُقاْ َواسمَُّؼقْا اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ شمٕم٤ممم: اهلل شمب٤مرك ووىم٤مل  ـَ آَمـُقاْ اْصػِمُ َو ايمَِّذي ُّيه
 ﴿َيو أَ

 .[400 ]آل قمٛمران: سُمْػؾُِحقَن﴾

ُف َمـ َيتَِّؼ َويِْصػِمْ هَمنِنَّ اهللَ َٓ  :قمـ ٟمبٞمف يقؾمػ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ـكَِم﴾ ﴿إِكَّ ًِ  ُيِضقُع أصَْمَر اظمُْْح

 .[ 0; ]يقؾمػ:

رؾمقل اهلل  ُمرَّ ىم٤مل   قمـ أٟمس (, ;435)وُمسٚمؿ (, 3474سمرىمؿ )وروى اًمبخ٤مري 

 .شاسمِؼ اهلل واصػمي» وم٘م٤مل هل٤م:قمغم وًمٍد هل٤م,  قمغم اُمرأٍة شمبٙمل قمٜمد ىمؼمٍ  

ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل  (, قمـ قم٤مئِم٦م :868(, وُمسٚمؿ )5845وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 .شاسمؼل اهلل واصػمي, وكعؿ ايمًؾػ أكو يمؽل»: ًمٗم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف  اهلل 

  أن رؾمقل اهلل, قمـ ضم٤مسمر  ,(4387)سمرىمؿ (, واًمدارُمل 5/573وروى أمحد )

اكظروا موذا أمرىمؿ  إذا يمؼقتؿ ايمعدوو ,وايمصػم فمـد ايمقلس ,فمؾقؽؿ زمتؼقى اهلل» :ىم٤مل يقم أطمد

 . "صحٞمحف" ذم  اًمبخ٤مريقمٚم٘مف و ,رضم٤مًمف صم٘م٤مت, شهموهمعؾقا ؛اهلل زمف

  .اهـ(: إؾمٜم٤مده طمسـ7/4:7) "اًمٗمتح"ذم   وومول احلوهمظ

 (.:4/34) "اعمستدرك"ذم احل٤ميمؿ  دقمٜم, سمـ قمب٤مس اوًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م 

ـكَِم﴾ :ىمقًمف شمٕم٤مممٕهؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمد و ًِ ُف َمـ َيتَِّؼ َويِْصػِمْ هَمنِنَّ اهللَ َٓ ُيِضقُع أصَْمَر اظمُْْح  ﴿إِكَّ

ُمـ  , يقؾمػاًمتل ُمرَّ هب٤م ٟمبل اهلل راطمؾ اعمذم  كَ رِ ٗمٙم  ٙمٗمل قمـ ٟم٘مٚمف شمَ , يمالُم٤مً ي[0; ]يقؾمػ:

دمد  ـ: يمام ىم٤مل ذًمؽ سمٕمض قمٚمامء اًمتٗمسػمذم اًمس٤مدؾم٦م واًمثالصملم ُمـ قمٛمره ـ صٖمره إمم أن ص٤مر 

ُم٤مرشمف أو ُم٤م إأو ذم  , أو ذم ؾمب٥م ؾمجٜمف,أو ذم ؾمجٜمف ُمٙمٞمديف,ؾمقاًء يم٤من ذم يد  ,ووم٘مفاهلل ىمد ن أ

﴿إِكَُّف َمـ َيتَِّؼ َويِْصػِمْ هَمنِنَّ اهللَ وُمرد ذًمؽ يمٚمف إٓ ىمقًمف:  ,ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمف مم٤مُمـ اهلل قمٚمٞمف 

ـكَِم﴾ ًِ  . [0;]يقؾمػ: َٓ ُيِضقُع أصَْمَر اظمُْْح
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 أقمٚمؿ.  واهلل ذم ُمقضع واطمد ُمٙمتٛمٚم٦م, اهلل  ىمّمٝم٤ماًمتل ٞمدة اًمقطموىمّمتف هل اًم٘مّم٦م 

 ومقؾ:   ومو أضمًـ مو

ـــ ـــٚمغ ُم ـــر شمب ـــ٤م ًمّمب ـــد ٤مأٓسمـ  شمـريـ

 

 وسمـ٤مًمت٘مـــقى شمٚمـــلم ًمـــؽ احلـديـــد

 
 ـ َع اجلٗاد َٚا ٜتطُٓ٘ َٔ أعُاٍ: 51

َو َيو﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َـ  َأُّيه  ؽَمٌِقؾِفِ  دِم  َوصَموِهُدوا ايمَْقؽِمقَؾيَ  إيِمَقْفِ  َوازْمتَُغقا اهللَ اسمَُّؼقا َآَمـُقا ايمَِّذي

 .[57]اعم٤مئدة:  ﴾سُمْػؾُِحقنَ  يمََعؾَُّؽؿْ 

ـَ آَمـُقْا اْصػِمُواْ َوَصوزمُِرواْ َوَرازمِطُقاْ َواسمَُّؼقاْ اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ  :٤ممموىم٤مل اهلل شمٕم  َو ايمَِّذي  ﴿َيو َأُّيه

 .[400: آل قمٛمران] سُمْػؾُِحقَن﴾

 :ا َا اضتجٓاٙ ايديٌٝايتهبري يف نٌ َٛضع ٚع٢ً نٌ غسف إيَّـ ب 51

رضمالً أن  ,قمـ أيب هريرة  ,(4960سمـ ُم٤مضمف )او ,(5667رىمؿ )سمروى اًمؽمُمذي 

فمؾقؽ زمتؼقى اهلل: وايمتؽٌغم فمعم ىمؾ »:  ىم٤مل ,ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل, إين أريد اًمسٗمر وم٠موصٜمل

  .شايمًػر ن فمؾقفيمف ايمٌعد, وهقه  ايمؾفؿ أؿمق :  اًمرضمؾ ىم٤ملومٚمام وممَّ  ,ذف

 . (3).اهـهذا طمدي٨م طمســ قم٘م٥م احلدي٨م ـ:   ومول ايمؼممذي

                                     

 "اعمّمٜمػ" ذم ,أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م :(3950سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"ذم   إيمٌوين ايمعالمي ومولو (3)

 ذم, ويمذا اسمـ ظمزيٛم٦م (,4/547أمحد )و ,(4/477واًمؽمُمذي ), (4993) سمرىمؿ ُم٤مضم٦م وقمٜمف اسمـ ,(34/57/4)

قمـ , قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ,قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ,رٍق ُمـ ـمُ (, وهمػمهؿ 3/667واحل٤ميمؿ ) ,(3/478/4) "صحٞمحف"

هق وـ , إٓ أن أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ,وهقيمام ىم٤مٓ ,وواوم٘مف اًمذهبل, صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ:. أيب هريرة 

 .اهـؾمٜم٤مدومٝمق طمسـ اإل >ومٞمف يمالم يسػمـ اًمٚمٞمثل 
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 :زضٛإ اهلل تعاىلـ َع  52

ـَ اهللِ َوِرْوَقاٍن﴾ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َس زُمـْقَوَكُف فَمعَم سَمْؼَقى ِم ـْ َأؽمَّ  .[;30: ]اًمتقسم٦م ﴿َأهَمَؿ

أن ُمـ أؾمس سمٜم٤مء ديٜمف  :واعمٕمٜمك :(4/793) "شمٗمسػمه"ذم   ايمشقىموينايمعالمي  ومول

وهق  ,ـ أؾمس ديٜمف قمغم ضد ذًمؽممظمػم  ,وهل شم٘مقى اهلل ورضقاٟمف ,قمغم ىم٤مقمدة ىمقي٦م حمٙمٛم٦م

 اهـاًمٜمٗم٤مق.واًمب٤مـمؾ 

  ايتك٣ٛ: بهسّ عبَّس عٓٗاَع األؾط١ًٝ يف ايدٜٔ املـ  53

 .[35]احلجرات:  طَمٌغٌِم﴾ ﴿إِنَّ َأىْمَرَمُؽْؿ فِمـَد اهللِ َأسْمَؼوىُمْؿ إِنَّ اهللَ فَمؾِقؿٌ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

إٟمام شمتٗم٤مضٚمقن قمٜمد اهلل  :(8/499) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماْلموم اظمػن اومول 

 طمس٤مب.اهـسم٤مٕسم٤مًمت٘مقى ٓ 

  , واهلل أقمٚمؿ.ٖمػم ُمٕمٜمك إومْمٚمٞم٦مسم أَىْمَرَمُؽؿْ  وَمَّسَّ ىمقًمف:ومل أضمد ُمـ  ؾً:وم

ُمـ  ٠مل رؾمقل اهلل ىم٤مل: ؾُم   قمـ أيب هريرة ,(;689رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

  .شسمؼوهؿأأىمرمفؿ فمـد اهلل », وم٘م٤مل: ؟أيمرم اًمٜم٤مس

أن رؾمقل اهلل , (, قمـ أيب هريرة 77;5( ورىمؿ )5488اًمؽمُمذي سمرىمؿ )وروى 

ٌ  ؾمؼلٌ  وهموصمرٌ  ,ىمريؿ فمعم اهلل سمؼلٌّ  رصمؾ زمرٌّ  :ايمـوس رصمالن» ىم٤مل:  صمؿ  , سمعولمهللفمعم ا هكمِّ

ـْ َذىَمٍر َوُأْكثَك َوصَمَعْؾـَوىُمْؿ ؾُمُعقزًمو َووَمٌَوئَِؾ ىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  و طَمَؾْؼـَوىُمْؿ ِم َو ايمـَّوُس إِكَّ ﴿َيو َأُّيه

تََعوَرهُمقا إِنَّ أَىْمَرَمُؽْؿ فِمـَْد اهللِ أَ 
 ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. .ش[35]احلجرات:  سْمَؼوىُمْؿ إِنَّ اهللَ فَمؾِقٌؿ طَمٌغِمٌ يمِ

, وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ "إدب اعمٗمرد", قمٜمد اًمبخ٤مري, ذم قمـ أيب هريرة  :وذم اًمب٤مب

ىمرن اًمت٘مقى ُمع   أن اهلل :ُمٚمخّمٝم٤م, قمٜمد أمحد, ذيمرٟم٤ممه٤م, ذم )سم٤مب ومْم٤مئؾ اعمت٘ملم(, و

َّٓ  ,وٓ شمٙمقن إومْمٚمٞم٦م طم٤مصٚم٦م ,٦مراد سمف إومْمٚمٞماعمُ  ,اًمٙمرم   :أمران  إذا سمقهمرإ

ًٓ  اإلشمب٤مع عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  :أضمدمهو  .وقمٛمالً  ىمق

 , واهلل أقمٚمؿ. ومٕمؾ اخلػمات اإليمث٤مر ُمـ اعمس٤مسم٘م٦م إمم :ايمثوين
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صٗمقة وهذا ُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمف  ,ـ٥م واًمديسًمف سملم ذف احل اهللُ  عَ ُمـ مَجَ  ولم:إاظمرسمٌي 

, وؾم٤مئر إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ـ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ـ> حلدي٨م اخلٚمؼ حمٛمد 

(, وطمدي٨م 6809) "ُمسٚمؿ"(, و9سمرىمؿ ) "اًمبخ٤مري", قمٜمد اسمـ قمب٤مس, قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 

 .(, وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م, ًمٞمس هذا ُمقضع سمسٓمٝم٤م:5;7) "ُمسٚمؿ"واصمٚم٦م, قمٜمد 

 ,وسمالل ,وذًمؽ ُمثؾ قمامر ,, ًمٙمـ رومٕمف اهلل سم٤مًمديـٟم٤مزل اًمٜمس٥مُمـ يم٤من  ي:ايمثوكقاظمرسمٌي 

 سم٤مجلٜم٦م. ُمبنٌم  مه٤مويمال وهمػممه٤م,

, سمق هل٥مأوهذا ُمث٤مًمف  ٤م,وًمٙمـ مل ي١مشمف ديٜمً  ,قمٓم٤مه اهلل طمس٥م وٟمس٥مأُمـ  ايمثويمثي:اظمرسمٌي 

 وومد ومقؾ:ُمـ اعمنميملم ـ قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل إمم يقم اًمديـ ـ,  ٤موهمػممه وومرقمقن,

ــد ر ــ٤مرسٍ وم٘م ــٚمامَن وم ــالُم ؾم ــع اإلؾم  وم

 

 وىمد وضـع اًمنمُك اًمـنميَػ أسمــ٤م هلـ٥ِم 

ومٝمق  ,وُمع هذا مل يٕمرف ُم٤م اوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ,رديءُمـ يم٤من ذا ٟمس٥م ؾم٤مومؾ  ايمرازمعي:اظمرسمٌي  

 , وهذا ُمث٤مًمف وًمد اًمزٟمك, إن قمٛمؾ سمٕمٛمؾ آسم٤مئف, واهلل أقمٚمؿ.ُمذُمقم قمٜمد اهلل وقمٜمد اًمٜم٤مس

ذم   اسمـ يمثػم هذيمر, ومٚمٞمتؼ اهلل >ن أيمرم اًمٜم٤مسه أن يٙمقُمـ رسَّ  : زمـ فمٌوسوومول ا

 :ومد ومقؾو, (5/505) "شمٗمسػمه"

ــ ــام اًمت٘مــقى هــل اًم ــ ـٕمزأٓ أٟم  ٙمرمـواًم

 

ــذل واًمس٘م ــق اًم ــدٟمٞم٤م ه ــؽ ًمٚم ـــوطمب  ؿـ

ــٞمس قمــغم قم  ـــوًم ـــد شمب  ٦م إذاـل ٟم٘مٞمّمــ٘م

 

ــؼ اًمت٘مــقى  جــؿطموإن طمــ٤مك أو  طم٘م

 (:7/483) "زمصوئر ذوي ايمتؿققز"ودم    

ــ ـــؿ شمٖم ـــٚمف ومـٚم ـــرف اًمــ ــــ قم  ـٜمفُم

 

ــــل ــــذاك اًمِمـ٘م ــــٚمف وم  ُمٕمــــروم٦م اًمــ

ـــٜمك  ـــز اًمٖم ـــد سمـٕم ـــٜمع اًمٕمب ـــ٤م يّم  ُم

 

ــــل ــــز ًمٚمـٛمتـ٘م ــــؾ اًمـٕم ــــٕمز يم  واًم

  واظمتؼل هلل دم ايمؽرم, ىمام ومقؾ: 

 وًمـــق مل يٙمــــ ذم يمٗمـــف همـــػم روطمـــفِ 

 

ـــؼ اًمـجلـــ ــــ٤مد هبـــ٤م ومٚمٞمت ــــ  ٚمفـٚمف ؾم٤مئ
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  :ايضخ١ٚ َع اهلد٣ ٚايعؿاف ٚايػ٢ٓـ  57ـ  54

َـ َوايمَّ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   .[39]حمٛمد:  ﴾سَمْؼَقاُهؿْ  َوآَسَموُهؿْ  ُهًدى َزاَدُهؿْ  اْهتََدْوا ِذي

ي٘مقل:   ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل سمـ ُمسٕمقد اقمـ  ,(4943رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ 

 .شوايمغـك ,وايمعػوف ,وايمتؼك ,ايمؾفؿ إين أؽمليمؽ اْلدى»

 ,قمـ ُمٕم٤مذ سمـ قمبد اهلل سمـ ظمبٞم٥م ,(4363(, واسمـ ُم٤مضم٦م ):4537رىمؿ )سموروى أمحد 

وايمصحي  ,ٓ زملس زمويمغـك ظمـ اسمؼك اهلل»:  ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل, قمـ قمٛمف  ,ـ أسمٞمفقم

 (.396سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م", وهق ذم شوؿمقى ايمـػس مـ ايمـعقؿ ,ظمـ اسمؼك اهلل طمغم مـ ايمغـك

وهق ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اعمدين, قمـ ُمٕم٤مذ سمـ قمبد اهلل سمـ طمبٞم٥م اعمدين, وقمبد 

 ٓمكء.اهـ : صدوق خُي "اًمت٘مري٥م"ذم   احلوهمظ ومولاهلل سمـ ؾمٚمٞمامن, 

 وهؿ.اهـ وم٤محلدي٨م طمسـ, واهلل أقمٚمؿ. صدوق رسمام وومول ـ أيًضو ـ دم معوذ:

أـمٚمؼ اهلدى  ىم٤مل اًمٓمٞمبل: (:649/;) "حتٗم٦م إطمقذي"ذم   ومول اظمٌورك همقري

ويمؾ  ,إًمٞمف ُمـ أُمر اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد, وُمٙم٤مرم إظمالق ىٕمدتًمٞمتٜم٤مول يمؾ ُم٤م يٜمبٖمل أن ي >واًمت٘مك

وـمٚم٥م اًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك ُمـ  ,ورذائؾ إظمالق ,ُمـ اًمنمك واعمٕم٤ميص ,ُمٜمف كُم٤م جي٥م أن يت٘م

 اهـختّمٞمص سمٕمد شمٕمٛمٞمؿ.

 (: 66صـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ ) "زمـ أيب ؿمويمى  ديقان فمقم"ودم 

ــــ٤مدشمـأوم  زٍ ـؾ قمــــ٦م يمــــ٤مقمــــ٘مٜمـل اًمـٜم

 

 ٦مـٜم٤مقمــــ اًم٘مـز ُمـــز أقمـــؾ قمـــوهــ

 ٤ملٍ ـٜمٗمسؽ رأس ُمـــــ٤م ًمـــــػمهـــــومّم 

 

ـــده ـــقى سمْموصـــػم سمٕم ــــ٤م اًمت٘م  ٦مـ٤مقم

 (: 84ص)وذم  

ــك ــ٥م اًمت٘م ــ٧م ذم ـمٚم ــئـ ومرـم ــل ًم  إهل

 

ــقا وأشمبــ  عـومٝمــ٤م أٟمــ٤م أصمــر اًمٕمٗمــق أىمٗم
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 طس٠ًخياملؤدٜإ  ٚاجلٌٗ ايػؿ١ً ٚاالتعاظ بُٗا ٚتسى االضتؿاد٠ َٔ ايكسإٓ ٚايط١ٓـ ب 61ـ  58
  : يف ايدازٜٔ ٚاخلطاز٠

 .[:35: آل قمٛمران] ْقفِمظٌَي يمِّْؾُؿتَِّؼكَم﴾﴿َهـَذا زَمقَوٌن يمِّؾـَّوِس َوُهًدى َومَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

وفَمُي زَمْغتًَي وَمويمُقاْ َيو  :شمٕم٤ممم ىم٤مل اهللو ًَّ زُمقاْ زمِؾَِؼوء اهللِ ضَمتَّك إَِذا صَموءَْتُُؿ ايم ـَ ىَمذَّ ﴿وَمْد طَمِنَ ايمَِّذي

ؿْمـَو همِقَفو َوُهْؿ حَيِْؿُؾقَن َأْوَزاَرُهْؿ فَمعَم ـُمُفقِرِهؿْ  سَمـَو فَمعَم َمو هَمرَّ ـ إمم  أََٓ ؽَموء َمو َيِزُروَن﴾ ضَمْنَ

ـَ َيتَُّؼقَن َأهَمالَ سَمْعِؼُؾقَن﴾ :ىمقًمف  .[54ـ 53]إٟمٕم٤مم : ﴿طَمغْمٌ يمِّؾَِّذي

ـَ ايمَْقفِمقِد يمََعؾَُّفؿْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و هْمـَو همِقِف ِم َيتَُّؼقَن أَْو  ﴿َوىَمَذيمَِؽ أَكَزيمْـَوُه وُمْرآكوً فَمَرزمِقّوً َوَسَّ

ْؿ ِذىمْ  ِدُث َْلُ   .[335: ]ـمف ًرا﴾حُيْ

ُف يمَتَْذىمَِرٌة يمِّْؾُؿتَِّؼكَم  :وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم زمكَِم * ﴿َوإِكَّ َؽذِّ و يمَـَْعَؾُؿ َأنَّ ِمـُؽؿ مه ٌة فَمعَم * َوإِكَّ ْنَ ُف حَلَ َوإِكَّ

ـَ  ؼه ايمْقَِؼكِم *  ايمَْؽوهمِِري ُف حَلَ ٌِّْح زمِوؽْمِؿ َرزمَِّؽ ايمَْعظِقِؿ﴾* َوإِكَّ ًَ  .[;6ـ :6: احل٤مىم٦م] هَم

 :َع ايعدٍ بكدز االضتطاع١ـ  62

وِء َويمَْق ضَمَرْصتُْؿ هَماَل ََتِقُؾقا ىُمؾَّ اظمَْقِْؾ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ًَ تَطِقُعقا أَْن سَمْعِديمُقا زَمكْمَ ايمـِّ ًْ ـْ سَم َويمَ

ُحقا َوسَمتَُّؼقا هَمنِنَّ اهللََ ىَموَن نَمُػقًرا َرضِمقاًم 
َؼِي َوإِْن سُمْصؾِ  .[;٤34مء: ]اًمٜمس هَمتََذُروَهو ىَموظمَُْعؾَّ

ذًمؽ ٚموم ,أمهف اًمٕمدلذم أي٦م, جيد أن اًمّمٚمح اعمذيمقر  ,أي٦مه اًمٕمٚمامء هلذشمٗمسػم اًمٜم٤مفمر ذم و

 هٜم٤م, واهلل أقمٚمؿ. رٟم٤مه ُمع اًمت٘مقىذيم

ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  ,(3845وُمسٚمؿ ) ,(47:9رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

 .شفمديمقا زمكم أوٓدىمؿأو ,اسمؼقا اهلل»: رؾمقل اهلل 

 قمـ أيب هريرة  ,(3:63وُمسٚمؿ ) واًمٚمٗمظ ًمف ـ, ـ (79;3رىمؿ )سمخ٤مري روى اًمبو

 ,ن أمر زمتؼقى اهللنهم زمف,يؼوسمؾ مـ ورائف ويتؼك صمـي إكام اْلموم » : ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل:

 .شأصمرا ن يمف زمذيمؽنهم ؛وفمدل
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(: 9437(, وأسمق يٕمغم )4993) "اًمدٓئؾ"(, واًمبٞمٝم٘مل ذم 55;38وروى أمحد سمرىمؿ )

 , ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.شفمدلاو, هموسمؼ اهلل ,قً أمراً يمِّ إن وُ »: عمٕم٤موي٦م ىم٤مل  إن رؾمقل اهلل

 نايٓطا٤ ٚاألزحاّ:حك٘  إعطا٤ نٌ ذٟ حٍلـ َع  63

َو َيو﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ  طَمَؾَؼُؽؿْ  ايمَِّذي َرزمَُّؽؿُ  اسمَُّؼقا ايمـَّوُس  َأُّيه  ِمـَْفو َوطَمَؾَؼ  َواضِمَدةٍ  َكْػسٍ  ِم

ٌَّ  َزْوصَمَفو ًٓ رِ  ِمـُْفاَم  َوزَم وءً  ىَمثغًِما صَمو ًَ
وَءيمُقنَ  ايمَِّذي اهللَ  َواسمَُّؼقا َوكِ ًَ َْرضَمومَ  زمِفِ  سَم ْٕ  ىَمونَ  اهللَ إِنَّ  َوا

 .[3]اًمٜمس٤مء:  ﴾َرومِقًٌو فَمَؾقُْؽؿْ 

ي٘مقل:  : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل , ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ؿم٤مب  وقمـ 

َّٓ ْلو دم ايمـامَّ إكف ؽمقػتح يمؽؿ مشورق إرض ومغورهبو, وإن فمُ  وأدى  , مـ اسمؼك اهللور, إ

وُمسٕمقد سمـ ىمبٞمّم٦م  ,إؾمٜم٤مده ؿم٘مٞمؼ سمـ طمٞم٤من, وذم (;4530)رواه أمحد سمرىمؿ  ,إموكي

  ـ اًمرىمؿ اًمس٤مسمؼ ـ. "حت٘مٞمؼ اعمسٜمد", إٓ أن اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف, واهلل أقمٚمؿ. راضمع: جمٝمقٓن

, ـ ذم ىمّم٦م , قمٜمد أيب داود, وهمػمه, وقمـ اسمـ قمٛمر قمـ اسمـ ُمسٕمقد  ودم ايمٌوب:

 أصح٤مب اًمٖم٤مر ـ, شم٘مدم سمسٓمٝم٤م ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع قمب٤مد اهلل(. 

 :ا أحٌ اهلل يٓا َٔ ايطبٝات َٔ غ١ُٝٓ ٚغريٖااألنٌ ممَّب ـ 64

ضِمقٌؿ﴾ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  وً َواسمَُّؼقْا اهللَ إِنَّ اهللَ نَمُػقٌر رَّ َّو نَمـِْؿتُْؿ ضَمالًَٓ ؿَمقٌِّ  .[;8: ]إٟمٗم٤مل ﴿هَمُؽُؾقاْ ِِم

َّو َوىُمُؾقا﴿ٕم٤ممم: وىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشم ًٓ  اهللُ َرَزوَمُؽؿُ  ِِم                    زمِفِ  َأْكتُؿْ  ايمَِّذي اهللَ  َواسمَُّؼقا ؿَمقًٌِّو ضَماَل

 . [::]اعم٤مئدة:  ﴾ُمْمِمـُقنَ 

َّو هَمُؽُؾقا﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ  ِِم ْؽ ًَ يعُ  اهللَ  إِنَّ  اهللَ  َواسمَُّؼقا فَمَؾقْفِ  اهللِ اؽْمؿَ  َواْذىُمُروا فَمَؾقُْؽؿْ  َأْم  َهِ

وِب  ًَ
 .[6]اعم٤مئدة:  ﴾احْلِ

( ـ قمٜمد آي٦م اعم٤مئدة ومقائد ـ: صمؿ ظمتٛمٝم٤م 8/96) "شمٗمسػمه"ذم   وذىمر اْلموم ايمؼرؿمٌل

 سم٘مقًمف: وأُمر اهلل سم٤مًمت٘مقى قمغم اجلٛمٚم٦م. أي: أن ُيت٘مك اهلل ذم مجٚم٦م ُم٤م ذيمره اهلل ذم هذه أي٦م.اهـ
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س٤مسم٘م٦م ـ أيًْم٤م ـ: شمٕمٚمٞمؾ ًمٓمٞمػ ( قمٜمد أي٦م اًم8:/6) "شمٗمسػمه"ذم   يمقدوذىمر إ

 ىمؽمان, ومػماضمع ًمٚمٗم٤مئدة, واهلل أقمٚمؿ.طمقل هذا آ

 :عدّ ايٛال٤ ٚايربا٤ يًهؿاز ـ َع 65

ـَ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل  ـَ ايمَِّذي ُذوا ِديـَُؽْؿ ُهُزًوا َويمَِعًٌو ِم َ ـَ اُتَّ َٓ سَمتَِّخُذوا ايمَِّذي ـَ آَمـُقا  َو ايمَِّذي ﴿َيو َأُّيه

قَوَء َواسمَُّؼقا اهللَ إِْن ىُمـْتُْؿ ُمْمِمـكِم﴾ُأوسُمقا ايمْؽِتَوَب 
وَر أَْويمِ ـْ وَمٌْؾُِؽْؿ َوايمُْؽػَّ  .[79: ]اعم٤مئدة ِم

 :﴾َواسمَُّؼقا اهللَ إِْن ىُمـْتُْؿ ُمْمِمـكِم( ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿4/305) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماومول 

نمع اهلل سمتؿ ُم١مُمٜملم ن يمٜمإأوًمٞم٤مء  ,اشم٘مقا اهلل أن شمتخذوا ه١مٓء إقمداء ًمٙمؿ وًمديٜمٙمؿ أي:

ـْ  يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ,اًمذي اختذه ه١مٓء هزواً وًمٕمب٤مً  ـَ َأْويمِقَوَء ِم َٓ َيتَِّخِذ اظمُْْمِمـُقَن ايمَْؽوهمِِري

رُ  َّٓ َأْن سَمتَُّؼقا ِمـُْفْؿ سُمَؼوًة َوحُيَذِّ ٍء إِ ـَ اهللِ دِم َرْ ـْ َيْػَعْؾ َذيمَِؽ هَمَؾقَْس ِم ُف ُدوِن اظمُْْمِمـكَِم َوَم ًَ ىُمُؿ اهللُ َكْػ

 اهـ .[:4]آل قمٛمران:  َوإلَِم اهللِ اظمَِْصغمُ 

ـَ َواظمُْـَوهمِِؼكَم إِنَّ اهللَ ىَموَن فَمؾِقاًم  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و َٓ سُمطِِع ايمَْؽوهمِِري ِله اسمَِّؼ اهللَ َو َو ايمـٌَّ ﴿َيو َأُّيه

 .[3 ]إطمزاب: ضَمؽِقاًم﴾

 :ايتصٚد َٔ األعُاٍ ايضاحل١ـ ب 66

ادِ ايمتَّْؼَقى َواسمَُّؼقِن َيو أُْورِم إيَمٌَْوِب﴾هلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل ا ُدواْ هَمنِنَّ طَمغْمَ ايمزَّ   .[9;3 ]اًمب٘مرة: ﴿َوسَمَزوَّ

 : (3/386) "اسمـ يمثػمشمٗمسػم "يمام ذم   أزمق ايمدرداء ومولو

ــــ ــــد اعم ـــــيري ـــــرء أن ي١مشم  ٜم٤مهـك ُم

 

 ٤م أرادَ ـف  إٓ ُمــــــــــٚمَّ ـك اًمـ٠مسمـــــوي

ــــ  ــــرء وم ــــقل اعم ـــــي٘م  ٤مزمـ٤مئدي وُم

 

 وشم٘مـــقى اهلل أومْمـــؾ ُمـــ٤م اؾمـــتٗم٤مدَ 

 (:693ص) "ضمقاهر إدب"يمام  ,ازمـ دريد وومول 

ـــ٤م اختـــذت قمـــدة  واحلٛمـــد  ظمـــػم ُم

 

 دظمــ٤مر ُمـــ سمٕمــد اًمت٘مــكوأٟمٗمــس آ

 وىمام ومقؾ:  
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ــ ـــوم ـــام ًم ـــــػم شمـؽ هم ـــق اًمـ٘م  ف زاداٌ ٚمَّ ـ

 

ـــأٟم ؼم ُمــــلم شم٘مـــٚمؽ طمـــٕمـــووم  سـٞم

سملم اًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م اجلٛمع : و(409ص) "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"ذم   وومول ازمـ رصمى 

ـ إمم ذًمؽ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ  ؿَّ ٤م إن ُض أسمٚمغ ذم شمٙمٗمػم اخلٓم٤مي٤م, واشم٘م٤مء ضمٝمٜمؿ واعمب٤مقمدة ُمٜمٝم٤م, وظمّمقًص 

 , شمراضمع ًمٚمٛمريد ـ.اهـصمؿ ذيمر أدًم٦م قمغم ذًمؽ

 :اييت ال حتض٢ ٘ع٢ً ْعُاهلل ػهس ـ ب 67

ىُمُؿ اهللُ زمٌَِْدٍر َوَأكتُْؿ أَ  :شمٕم٤مممشمب٤مرك وىم٤مل اهلل   ِذيمٌَّي هَموسمَُّؼقاْ اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ سَمْشُؽُروَن﴾﴿َويمََؼْد َكٌَمَ

 . [355قمٛمران: آل ]

و َيو﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و َ ُّيه
َـ  أَ طُقا أَنْ  وَمْقمٌ  َهؿَّ  إِذْ  فَمَؾقُْؽؿْ  اهللِ كِْعَؿيَ  اْذىُمُروا َآَمـُقا ايمَِّذي ًُ  إيِمَقُْؽؿْ  َيٌْ

 .[33]اعم٤مئدة:  ﴾اظمُْْمِمـُقنَ  هَمْؾقَتََقىمَّؾِ  اهللِ َوفَمعَم  هللَا َواسمَُّؼقا فَمـُْؽؿْ  َأْيِدَُّيُؿْ  هَمَؽػَّ  َأْيِدَُّيُؿْ 

 َعض١ٝ:املطازع١ بايتٛب١ عٓد اقرتاف ـ ب 68

 , أن رؾمقل اهلل قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ, وأيب ذر , (9:;3) رىمؿسمروى اًمؽمُمذي 

 . ـ ؾمبؼشوطمويمؼ ايمـوس زمخؾٍؼ ضمًـ ,سمٌع احلًـي ايمًقئي َتحفوأو ,اسمؼ اهلل ضمقثام ىمـً»ىم٤مل: 

 ـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ:  " ديقان فمقم"ودم احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. 

ــ٧ُم  ــئـ ومرـم ــل ًم ــك إهل ــ٥م اًمت٘م  ذم ـمٚم

 

ــقا وأشمبــعـومٝمــ  ٤م أٟمــ٤م أصمــر اًمٕمٗمــق أىمٗم

 
 َٔ اهلل تعاىل ٚمبا خيِّف ب٘ عبادٙ: اخلٛفـ ب 69

تِِفْؿ ـُمَؾٌؾ َذيمَِؽ ُُيَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ـَ ايمـَّوِر َوِمـ حَتْ ِفْؿ ـُمَؾٌؾ مِّ
ـ هَمْقومِ ؿ مِّ ُف اهللُ زمِِف فِمٌَوَدُه َيو ﴿َْلُ قِّ

 هَموسمَُّؼقِن﴾
 .[38:اًمزُمر] فِمٌَودِ

يمت٥م اسمـ ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم  ومول ازمـ رصمى 

ؽ ذم رسيرشمؽ ٞمَّ جِ اًمذي هق ٟمَ  ,أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل :إمم أخ ًمف: أُم٤م سمٕمدـ اًمقاقمظ ـ اًمسامك 

ًمؽ قمغم يمؾ طم٤مًمؽ ذم ًمٞمٚمؽ وهن٤مرك, وظمػ اهلل سم٘مدر ورىمٞمبؽ ذم قمالٟمٞمتؽ, وم٤مضمٕمؾ اهلل ُمـ سم٤م
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وٓ  ,ىمرسمف ُمٜمؽ, وىمدرشمف قمٚمٞمؽ, واقمٚمؿ أٟمؽ سمٕمٞمٜمف ًمٞمس خترج ُمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف إمم ؾمٚمٓم٤من همػمه

أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ , ـ ُمـ ُمٚمٙمف إمم ُمٚمؽ همػمه, ومٚمٞمٕمٔمؿ ُمٜمف طمذرك, وًمٞمٙمثر ُمٜمف وضمٚمؽ واًمسالم

 اهـ.ـ (408/:) "احلٚمٞم٦م"ذم 

 هلل تعاىل:َٔ ا يٓؿظاطًب تصن١ٝ ـ ب 71

ـِ اسمََّؼك﴾ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ُؽْؿ ُهَق َأفْمَؾُؿ زمَِؿ ًَ  .[54 ]اًمٜمجؿ: ﴿هَماَل سُمَزىمهقا َأكُػ

ايمؾفؿ » :يم٤من ي٘مقل  ن رؾمقل اهللأ , سمـ قمٛمراقمـ  ,(8:66رىمؿ )ُمسٚمؿ سمروى و

 . شوزىمفو أكً طمغم مـ زىموهو ,أِت كػز سمؼقاهو

ومل يزل احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ:  ـ حت٧م "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   وومول ازمـ رصمى

ي٘مقل ذم ظمٓمبتف: أُم٤م سمٕمد, وم٢مين  اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح يتقاصقن هب٤م, ويم٤من أسمق سمٙمر اًمّمديؼ 

أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل, وأن شمثٜمقا قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف, وأن ختٚمٓمقا اًمرهمب٦م سم٤مًمرهب٦م, ودمٛمٕمقا 

ُ ﴿أصمٜمك قمغم زيمري٤م وأهؾ سمٞمتف, وم٘م٤مل:  وم٢من اهلل  >اإلحل٤مف سم٤معمس٠مًم٦م وِرفُمقَن دِم إَِّنَّ ًَ ْؿ ىَموُكقا ُي

اِت َوَيْدفُمقَكـَو َرنَمٌوً َوَرَهٌوً َوىَموُكقا يمَـَو طَموؾِمِعكمَ  غْمَ سمرىمؿ أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ـ  [0;إٟمبٞم٤مء:] ﴾اخْلَ

 وهمػمه ـ اهـ  ,(56653)

 :(;73/ 6) "اًمسػم"يمام ذم  وومول يزيد زمـ احلؽؿ زمـ أيب ايمعوص ايمثؼػل 

 ٚمؿ واًمت٘مـكاًمّمب٤م واجلٝمـؾ سمـ٤محل ي٧ُم َذَ 

 

 وراضمٕمـــ٧م قم٘مـــكم واحلٚمـــٞمؿ يراضمـــع

 أيب اًمِمــٞم٥م وآؾمــالم أن أشمبــع اهلــقى 

 

 وذم اًمِمــٞم٥م وآؾمــالم ًمٚمٛمــرء وازع

 
 أٚ َا ٜػني اإلْطإ َٔ ايسذا٥ٌ:ذزٜع١ إىل حمسّ ؾٝ٘ أّذا أٚ ضسّزا يًٓاع أٚ نإ َا ـ برتى  71

 )آظمر سم٤مب ة, ؾم٘م٧ُم أدًمتٝم٤م ذمىمد اطمتقى هذا آىمؽمان قمغم شمرك ظمّم٤مل قمد سمـٌقف:

 ظمتّم٤مًرا وشمريًم٤م ًمٚمتٙمرار, وم٤ميمتٗمٞم٧م سم٤مإلؿم٤مرة قمـ اإلقم٤مدة, واهلل أقمٚمؿ.ا(> ٦مٞمإمه
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 إفمامل مع ذىمر رء مـ همقائدهو واحلوصمي إيمقفو دم ي ايمتؼقىأمهق زموب

  ؾا٥د٠:

﴿َوهللِ ىم٤مل شمٕم٤ممم: : (339ـ 7/338) "سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز"ذم   غموز آزموديػايمومول 

اَمَوا ًَّ وىُمْؿ َأِن اسمَُّؼقْا َمو دِم ايم تَوَب ِمـ وَمٌْؾُِؽْؿ َوإِيَّ
ـَ أُوسُمقْا ايمْؽِ قْـَو ايمَِّذي ِت َوَمو دِم إَْرِض َويمََؼْد َوصَّ

اَمَواِت َوَمو دِم إَْرِض َوىَموَن اهللُ نَمـِقّوً ََحِقدًا﴾ ًَّ يٗمٝمؿ , [353 ]اًمٜمس٤مء: اهللَ َوإِن سَمْؽُػُروْا هَمنِنَّ هللِِ َمو دِم ايم

وأضمؾ ذم  ,ٟم٧م ذم اًمٕم٤ممل ظمّمٚم٦م هل أصٚمح ًمٚمٕمبد, وأمجع ًمٚمخػم, وأقمٔمؿ ًمألضمرأٟمف ًمق يم٤م

ًمٙم٤من اهلل  >ل ُمـ هذه اخلّمٚم٦مآأٟمجح ذم اعمو ,اًمٕمبقدي٦م, وأقمٔمؿ ذم اًم٘مدر, وأومم ذم احل٤مل

 أوص هبذه ًمٙمامل طمٙمٛمتف, ورمحتف, ومٚمامَّ  >سمذًمؽ فوأوص ظمقاص ه,ؾمبح٤مٟمف أُمر هب٤م قمب٤مد

واىمتٍم قمٚمٞمٝم٤م, قمٚمٛمٜم٤م أهن٤م اًمٖم٤مي٦م اًمتل ٓ  ه,أظمريـ ُمـ قمب٤مداخلّمٚم٦م اًمقاطمدة مجٞمع إوًملم و

ودًٓم٦م, وإؿم٤مرة وؾمٜم٦م,  ٟمّمٍح  ىمد مجع يمؾ حمضِ  وأٟمف  ,وٓ ُم٘متٍم دوهن٤م ,ُمتج٤موز قمٜمٝم٤م

 اهـاهلداي٦م. هلل وزمُ او ,دةطموهتذي٥م ذم هذه اًمقصٞم٦م اًمق ,وشمٕمٚمٞمؿ ,وشم٠مدي٥م

وًمبٞم٤من أمهٞمتٝم٤م> وم٘مد , اًمٙمالم ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُمـ ًمف ًم٥م ذم إصالح طمٞم٤مشمف وآظمرشمفو ومؾً:

ىمرهن٤م اهلل ُمع أُمقٍر, وُمٜمع اىمؽماهن٤م ُمع أُمقر, وظمتؿ هب٤م أُمقًرا, واسمتدأ هب٤م أُمقًرا, وذًمؽ ُٕمر 

 جيده ُمـ شمتبع شمٚمؽ اًمٗمقائد وومٝمٛمٝم٤م, واًمتل ُمٜمٝم٤م: 

أٟمف ُيٙمت٥م ًمٚمٕمبد هب٤م طمسـ اًمٕمٛمؾ وإشم٘م٤مٟمف, مم٤م يٙمقن ؾمبب٤ًم ًم٘مبقًمف, وهب٤م متت٤مز قمغم همػمك, 

ٗمقز ومٞمام أقمده اهلل ُمـ اًم٘مّمقر واًمدور, واحلقر اًمٕملم, ومتّمٚمح طمٞم٤مشمؽ , وشموحتٔمكوشمسٙمـ 

 شمْمٛمٜمتفومم٤مشمؽ, ُمع ُمٖمٗمرٍة ًمٚمذٟمقب وؾمؽٍم ًمٚمٕمٞمقب, وىمد سمسٓم٧م ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م سمٕمض ُم٤م 

 .ًمف ذم هذا اًمب٤مب قمٜمقٟم٦مُم٤م وإًمٞمؽ سمٕمض هذه اًمٙمٚمامت, 

 :ب٘ يف ؾِٗ ايعًِ ٚاالضتؿاد٠ َٓ٘ ٚحتضًٝ٘ ٚاالتعاظـ  4ـ  1

ٍء فَمؾِقٌؿ﴾ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  . [4:4]اًمب٘مرة:  ﴿َواسمَُّؼقاْ اهللَ َوُيَعؾُِّؿُؽُؿ اهللُ َواهللُ زمُِؽؾِّ َرْ
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 اهللَ  سَمتَُّؼقا إِنْ ﴿(: هذه أي٦م, يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 3/689) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 . [;4]إٟمٗم٤مل:  ﴾هُمْروَموًكو يمَُؽؿْ  ََيَْعْؾ 

َو َيو﴿ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُّيه
َـ  أَ ـْ  ىمِْػَؾكْمِ  ُيْمسمُِؽؿْ  زمَِرؽُمقيمِفِ  َوَآِمـُقا اهللَ  اسمَُّؼقا َمـُقاآَ  ايمَِّذي تِفِ  ِم  َرَْحَ

 .اهـ[:4]احلديد:  ﴾َرضِمقؿٌ  نَمُػقرٌ  َواهللَُ َوَيْغِػْريمَُؽؿْ  زمِفِ  ََتُْشقنَ  ُكقًرا يمَُؽؿْ  َوََيَْعْؾ 

ز4/560) "شمٗمسػمه"ذم   وومول إيمقد  ( ـ قمٜمد آي٦م اًمب٘مرة ـ: وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ضمقَّ

ًٓ ُمـ وم٤مقمؾ اشم٘مقا. أي: اشم٘مقا اهلل ُمْمٛمقًٟم٤م ًمٙمؿ اًمتٕمٚمؿ.اهـ  يمقن اجلٛمٚم٦م اًمقؾمٓمك طم٤م

( ـ قمٜمد هذه أي٦م ـ أيًْم٤م ـ: وم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مجلزاء ُمـ 5;)ص "شمٗمسػمه"ذم  وومول ايمًعدي 

 أقمٔمؿ اًمدواقمل ًمت٘مقى اهلل, ومٚمٝمذا طم٨م شمٕم٤ممم قمغم اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ.اهـ

ـَ آَمـُقوىم٤مل شمٕم٤ممم:  َو ايمَِّذي ُّيه
ْر فَمـُؽْؿ ؽَمقِّئَوسمُِؽْؿ ﴿يِو أَ ْا َإن سَمتَُّؼقاْ اهللَ ََيَْعؾ يمَُّؽْؿ هُمْروَموكوً َوُيَؽػِّ

 .[;4]إٟمٗم٤مل:  َوَيْغِػْر يمَُؽْؿ َواهللُ ُذو ايمَْػْضِؾ ايمَْعظِقِؿ﴾

 .[;4]إٟمٗم٤مل:  ﴿َإن سَمتَُّؼقاْ اهللَ ََيَْعؾ يمَُّؽْؿ هُمْروَموكوً﴾هلل شمٕم٤ممم: اوىم٤مل 

(: وُمـ اًمٗمرىم٤من ُم٤م يٕمٓمٞمٝمؿ اهلل ُمـ 459)ص "اًمٗمقائد"ذم   قؿوومول ايمعالمي ازمـ ايمؼ 

ىمقن سمف سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ, واًمٜمٍم واًمٕمز, اًمذي يتٛمٙمٜمقن سمف ُمـ إىم٤مُم٦م احلؼ,  اًمٜمقر, اًمذي يٗمرِّ

 ويمَّس اًمب٤مـمؾ ـ إمم هن٤مي٦م يمالُمف ـ.اهـ

َ زمِِف اظمُْتَِّؼكَم َوسُمـِذَر زمِِف وَمْقموً يمهدّ  :شمٕم٤ممماهلل وىم٤مل  تٌُمَمِّ
 .[9;:ُمريؿ] ًا﴾﴿يمِ

 َوآسَمقْـَوُه  وىم٤مل شمٕم٤ممم:
ـَ ايمتَّْقَراةِ وًمو ظمَِو زَمكْمَ َيَدْيِف ِم ـِ َمْرَيَؿ ُمَصدِّ ك ازْم ًَ قْـَو فَمعَم آشَموِرِهْؿ زمِِعق َووَمػَّ

ـَ ايمتَّْقَراةِ َوُهًدى َوَمْقفِمظًَي يمِؾْ  وًمو ظمَِو زَمكْمَ َيَدْيِف ِم ْكِجقَؾ همِقِف ُهًدى َوُكقٌر َوُمَصدِّ  .[68]اعم٤مئدة:  ُؿتَِّؼكمَ اْْلِ

 .[:6: احل٤مىم٦م] ﴿َوإِكَُّف يمَتَْذىمَِرٌة يمِّْؾُؿتَِّؼكَم﴾: ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو

 ـ عًِٝٗ ايضال٠ ٚايطالّ ـ: عا١ْ ع٢ً قبٍٛ َا جا٤ ب٘ ايسضٌإلاـ يف  5

ـُؽْؿ أَ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم زمُِّؽْؿ فَمعَم َرصُمٍؾ مِّ ـ رَّ ىْمٌر مِّ
قُـِذَرىُمْؿ َويمِتَتَُّؼقاْ َوفَمِجٌْتُْؿ أَن صَموءىُمْؿ ذِ

يمِ

قمراف] َويمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾  .[85: ٕا
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 .[5]ٟمقح: ﴿أَِن افْمٌُُدوا اهللَ َواسمَُّؼقُه َوَأؿمِقُعقِن﴾ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

َٓ سَمتَُّؼقَن  :ـ ذم ؾمقرة اًمِمٕمراء ُمـ اًمرؾمؾ مج٤مقم٦مقمـ ـ وىم٤مل شمٕم٤ممم  إيِنِّ يمَُؽْؿ َرؽُمقٌل * ﴿َأ

 .ُمقاضع[ذم مخس٦م ]اًمِمٕمراء:   َوَأؿمِقُعقِن﴾هَموسمَُّؼقا اهللَ* َأِمكٌم 

 ٚغري ذيو: َٔ َطعِ َٚػسب بٗا إصالح احلٝا٠ َٚا ٜتعًلـ يف  6

اَمِء  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ًَّ ـَ ايم ﴿َويمَْق أَنَّ أَْهَؾ ايمُْؼَرى آَمـُقاْ َواسمََّؼقاْ يمََػتَْحـَو فَمَؾقِْفؿ زَمَرىَموٍت مِّ

زُمقاْ هَملطََمْذ  ٌُقَن﴾َوإَْرِض َويمَـؽِـ ىَمذَّ ًِ   .[8;: ]إقمراف َكوُهؿ زماَِم ىَموُكقْا َيْؽ

 ﴿َويمَْق َأنَّ َأْهَؾ ايمُْؼَرى آَمـُقا َواسمََّؼْقا﴾ :(673/ 5) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغماحلوهمظ  ومول

أي: آُمٜم٧م ىمٚمقهبؿ سمام ضم٤مءهتؿ سمف اًمرؾمؾ, وصدىم٧م سمف واشمبٕمتف, واشم٘مقا سمٗمٕمؾ اًمٓم٤مقم٤مت وشمرك 

اَمِء َوإْرِض﴾﴿يمََػتَْحـَو فَمَؾقْفِ اعمحرُم٤مت,  ًَّ ـَ ايم أي: ىمٓمر اًمسامء وٟمب٤مت إرض  ْؿ زَمَرىَموٍت ِم

ٌُقَن﴾ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًِ زُمقا هَملطََمْذَكوُهْؿ زماَِم ىَموُكقا َيْؽ ـْ ىَمذَّ
أي: وًمٙمـ يمذسمقا رؾمٚمٝمؿ,  ﴿َويمَؽِ

 اهـومٕم٤مىمبٜم٤مهؿ سم٤مهلالك قمغم ُم٤م يمسبقا ُمـ اعمآصمؿ واعمح٤مرم.

ُى﴾﴿َوَمـ َيتَِّؼ اهللَ ََيْعَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ًِ
َٓ حَيْتَ  ٌُ ـْ ضَمقْ  .[4]اًمٓمالق: ؾ يمَُّف خَمَْرصموً َوَيْرُزوْمُف ِم

(: ُمٗمت٤مح اًمرزق اًمت٘مقى 80)ص "طم٤مدي إرواح"ذم وومول ايمعالمي ازمـ ايمؼقؿ

 ؾمتٖمٗم٤مر.اهـوآ

 :اخلري يف ايدازٜٔٚيف َعاغس٠ ايٓاع يبكا٤ املٛد٠ ـ  7

ء َيْقَمئٍِذ زَمْعُضفُ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  طَِمالَّ ْٕ َّٓ اظمُْتَِّؼكَم﴾﴿ا  .[89: ]اًمزظمرف ْؿ يمٌَِْعٍض فَمُدوٌّ إِ

ـ ايمتؼقى هوهـو  ,وىمقكقا فمٌود اهلل إطمقاكوً », وومٞمف: أيب هريرة وشم٘مدم ِذيمُر طمدي٨م 

 .ش ـ صمالث ُمراتـ ويِمػم إمم صدره 

 (: 4;3)ص "يمت٤مب اًمٕمزًم٦م"يمام ذم   وومول حمؿد زمـ فمٌد اهلل ايمعتقٌل

 إين شمبدًمـــــ٧م سمــــ٢مظمقان اًمــــــّمٗم٤م

 

ــك ــؾ اًمٚمح ــؾ شمٓمقي ــرون اًمٜمٞم ــ٤م ي  ىمقًُم
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ــــك ـــدهؿ وٓ شم٘م ـــ٤م قمٜم ـــؿ دٟمٞم  ٓ قمٚم

 

ــؿ ظمٚمــقهؿ ؾمــدى ــدوا صــٖم٤مًرا صم  هم

 
ٍٍ ٚصًٍح ٚحطٔ َعا١ًَ َع ايرب ٚايؿاجس:يف إعطا٤ احلكٛم ـ  8   ألًٖٗا َٔ عد

وِر هَمَعووَمٌْتُْؿ هَمآسُمقاىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ أَْزَواصِمُؽْؿ إلَِم ايمُْؽػَّ ٌء ِم ًْ  ﴿َوإِْن هَموسَمُؽْؿ َرْ ـَ َذَهٌَ ايمَِّذي

  .[33: ]اعمٛمتحٜم٦م َأْزَواصُمُفْؿ ِمثَْؾ َمو َأْكَػُؼقا َواسمَُّؼقا اهللَ ايمَِّذي َأْكتُْؿ زمِِف ُمْمِمـُقَن﴾

ي٘مقل:  : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل , ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل  ؿم٤مب  وقمـ 

َّٓ امَّ إكف ؽمقػتح يمؽؿ مشورق إرض ومغورهبو, وإن فمُ  وأدى  ,اسمؼك اهلل  مـْلو دم ايمـور, إ

وُمسٕمقد سمـ ىمبٞمّم٦م  ,إؾمٜم٤مده ؿم٘مٞمؼ سمـ طمٞم٤من, وذم (;4530)رواه أمحد سمرىمؿ  ,إموكي

 ـ اًمرىمؿ اًمس٤مسمؼ ـ. "حت٘مٞمؼ اعمسٜمد", إٓ أن اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف, واهلل أقمٚمؿ. راضمع: جمٝمقٓن

 وشم٘مدم سمسط إدًم٦م ذم )سم٤مب اًمّمٗم٤مت(, وايمتٗمٞمٜم٤م هٜم٤م سمام يدل قمغم اعم٘مّمقد, واهلل أقمٚمؿ.

 :َٚػؿس٠ ايرْٛبٚقبٛي٘ إصالح ايعٌُ ـ يف  11ـ  9

ْرَكو فَمـُْفْؿ ؽَمقِّئَوَِتِْؿ َوْٕدطَمْؾـَوُهْؿ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َؼْقْا يمََؽػَّ ﴿َويمَْق أَنَّ َأْهَؾ ايمْؽِتَوِب آَمـُقاْ َواسمَّ

 .[87: اعم٤مئدة] صَمـَّوِت ايمـَِّعقِؿ﴾

ـ ُذُكقزمُِؽْؿ﴾﴿أَِن افْمٌُُدوا اهللَ َواسمَّ  : ٟمقح ٟمبٞمف وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ  ُؼقُه َوأؿَمِقُعقِن َيْغِػْر يمَُؽؿ مِّ

 . [6 -5: ٟمقح]

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً  :وىم٤مل شمٕم٤ممم َو ايمَِّذي ُيْصؾِْح يمَُؽْؿ َأفْماَميمَُؽْؿ * ﴿َيو َأُّيه

 .[93ـ  90: إطمزاب] َوَيْغِػْر يمَُؽْؿ ُذُكقزَمُؽْؿ﴾

يّمٚمح اًمٕمٛمؾ إٓ سمثالث: اًمت٘مقى هلل, واًمٜمٞم٦م احلسٜم٦م, ٓ  : ومول ازمـ فمجالنو

  .(;3/3) "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ" ذم , ذيمره اسمـ رضم٥م واإلص٤مسم٦م

ـَ اظمُْتَِّؼكَم﴾: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  .[49 ]اعم٤مئدة: ﴿إِكَّاَم َيتََؼٌَُّؾ اهللُ ِم

َو ِمـ سمَ وىم٤مل شمٕم٤ممم:   .[54 ]احل٩م: ْؼَقى ايمُْؼُؾقِب﴾﴿َذيمَِؽ َوَمـ ُيَعظِّْؿ ؾَمَعوئَِر اهللِ هَمنَِّنَّ
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(: يمقٟمقا ًم٘مبقل اًمٕمٛمؾ 47)ص "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"يمام ذم   وومول فمقم زمـ أيب ؿمويمى

ـَ اظمُْتَِّؼكَم﴾ ي٘مقل: أؿمد اهتامُم٤ًم ُمٜمٙمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ, أمل شمسٛمٕمقا اهلل   . [49 ]اعم٤مئدة: ﴿إِكَّاَم َيتََؼٌَُّؾ اهللُ ِم

 ٟمحقه. وروي قمـ أيب اًمدرداء 

 ,ؾ ُمٜمل ُمث٘م٤مل طمب٦ٍم ُمـ ظمردل: ٕن أيمقن أقمٚمؿ أن اهلل شم٘مبَّ  فمٌقد همضويمي زمـ وومول

ـَ اظمُْتَِّؼكَم﴾أطم٥م إزمَّ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م> ٕن اهلل ي٘مقل:   . [49 ]اعم٤مئدة: ﴿إِكَّاَم َيتََؼٌَُّؾ اهللُ ِم

وقمٛمر سمـ  وسمٜمحقه هذا قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر, وقمٓم٤مء اًمسٚمٛمل, وقمبد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد,

 .اهـز, ومج٤مقم٦مقمبد اًمٕمزي

 ﴿إِكَّاَم  ل اهلل شمٕم٤ممم:قىمذم  ـ (4/338) "سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز"ذم   وومول ايمػغموز آزمودي

ـَ اظمُْتَِّؼكَم﴾  اهـر سم٠من إُمر يمٚمف راضمع إمم اًمت٘مقى.ِمٕمِ يُ ـ:  [49 ]اعم٤مئدة: َيتََؼٌَُّؾ اهللُ ِم

 , واهلل أقمٚمؿ.  اًمب٤مباًمٗم٤مئدة اعمذيمقرة, أول هذا ٘مدم ذم شمعم٤م  > وهق يمام ىم٤مل ومؾً:

 اييت ٜٓعِ بٗا صاحبٗا: هٕٛ ايعٌُ َٔ أؾطٌ األعُاٍـ يف إٔ ٜ 12

اَمَواُت شمٕم٤ممم: شمب٤مرك وىم٤مل اهلل   ًَّ ـْ َرزمُِّؽْؿ َوصَمـٍَّي فَمْرُوَفو ايم َوؽَموِرفُمقا إلَِم َمْغِػَرٍة ِم

ْت يمِْؾُؿتَِّؼكَم  َْرُض ُأفِمدَّ ْٕ اِء  *َوا َّ ـَ ُيـِْػُؼقَن دِم ايمنَّ ـِ ايمَِّذي اِء َوايمَْؽوـمِِؿكَم ايمَْغقَْظ َوايمَْعوهمكَِم فَم َّ َوايميَّ

ـكَِم  ًِ ُفْؿ َذىَمُروا اهللَ  *ايمـَّوِس َواهللُ حُيِىه اظمُْْح ًَ ـَ إَِذا هَمَعُؾقا هَموضِمَشًي َأْو ـَمَؾُؿقا َأْكُػ َوايمَِّذي

 ْ َّٓ اهللُ َوََل
ُكقَب إِ ـْ َيْغِػُر ايمذه ُذُكقهِبِْؿ َوَم

وا فَمعَم َمو هَمَعُؾقا َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن  هَموؽْمتَْغَػُروا يمِ أُويمَئَِؽ  *ُيٌِمه

ـَ همِقَفو َوكِْعَؿ أصَْمُر ايمَْعو ََّْنَوُر طَمويمِِدي ْٕ تَِفو ا ـْ حَتْ ِْؿ َوصَمـَّوٌت ََتِْري ِم ـْ َرهبِّ  ِمؾكِمَ صَمَزاُؤُهْؿ َمْغِػَرٌة ِم

 .[358 - 355]آل قمٛمران: 

ـَ اسمَّ : وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًْ ﴿َوؽِمقَؼ ايمَِّذي ـَِّي ُزَمراً ضَمتَّك إَِذا صَموُؤوَهو َوهُمتَِح ُْؿ إلَِم اجْلَ َؼْقا َرهبَّ

ـَ  ْؿ طَمَزَكتَُفو ؽَماَلٌم فَمَؾقُْؽْؿ ؿمٌِْتُْؿ هَموْدطُمُؾقَهو طَمويمِِدي ْؿُد هللِِ ايمَِّذي *  َأزْمَقاهُبَو َووَموَل َْلُ َووَمويمُقا احْلَ

َْرَض َكتٌََقَّ  ْٕ ٌُ َكَشوء هَمـِْعَؿ أصَْمُر ايمَْعوِمؾِكَم﴾َصَدوَمـَو َوفْمَدُه َوأَْوَرشَمـَو ا ـَِّي ضَمقْ ـَ اجْلَ  .[ 96 ـ95 ]اًمزُمر : أُ ِم

 (:;33صًمٚمزي٤مت ) "إدب اًمٕمريب"ذم , يمام  وومول يمٌقد زمـ رزمقع
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ـــ ــــإن شم٘م ـــٚمَّ ـقى اًم ـــــٟم ػمـف ظم  ؾٍ ـٗم

 

 جؾـف ريثـــل واًمٕمـــٚمَّ ـــــوسمـــ٢مذن اًم

ــــــف  ــــــّد ًم ــــــال ٟم ــــــد اهلل وم  أمح

 

ــــؾ ــــ٤م ؿمــــ٤مء ومٕم ــــف اخلــــػم ُم  سمٞمدي

  .اًمبٓمئ ٌ:وايمري 

 :يف ايضٝاّ يٝخضٌ املكضٛد َٓ٘ ٚنريو احلجـ  14ـ  13

قَوُم﴾ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـَ آَمـُقاْ ىُمتَِى فَمَؾقُْؽُؿ ايمصِّ َو ايمَِّذي ُ اهللُ  إمم ىمقًمف: ﴿َيو َأُّيه ﴿ىَمَذيمَِؽ ُيٌكَمِّ

ؾـَّوِس يمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾
 .[3:9 -3:5:اًمب٘مرة] آَيوسمِِف يمِ

, وظمتؿ آظمر آي٦م سم٘مقًمف: ﴿يمََعؾَُّؽْؿ سَمتَُّؼقَن﴾ل آي٦م ذم ؿم٠من اًمّمٞم٤مم سم٘مقًمف: ظمتؿ اهلل أوَّ  ومؾً:

ُ اهللُ آَيوسمِِف يمِؾـَّوِس يمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقَن﴾ , وهذا إُمٍر يٕمرومف ُمـ ومٝمؿ ُمراد اهلل ُمـ هذه ﴿ىَمَذيمَِؽ ُيٌكَمِّ

, أو ُيٜمِْ٘مص احلٙمٛم٦م, وًمق مل يٙمـ إٓ أن اًمت٘مقى شَمِ٘مل وشمزضمر ص٤مطمبٝم٤م ُمـ أن ي٘مع ذم احلرام

 اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ؿمٝمر صٞم٤مم اعمت٘ملم. وومد ومقؾ:واضمب٤ًم, أو حُيبط قمٛمٚمف إمم همػم ذًمؽ. 

ـِ إِهؾَِّي﴾: ذم ؿم٠من احل٩م وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ليَمُقَكَؽ فَم ًْ ﴿َواسمَُّؼقاْ اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ إمم ىمقًمف:  ﴿َي

  .[;:3]اًمب٘مرة: سُمْػؾُِحقَن﴾

ٍَّ َوايمْ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  هقْا احْلَ ﴿َواسمَُّؼقْا اهللَ َوافْمَؾُؿقاْ أَنَّ اهللَ ؾَمِديُد إمم ىمقًمف:  ُعْؿَرَة هللِِ﴾﴿َوَأَِت

 .[8;3]اًمب٘مرة:  ايمِْعَؼوِب﴾

ومٍ  دِم  اهللَ  َواْذىُمُروا﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ْـ  َمْعُدوَداٍت  َأيَّ َؾ  هَمَؿ ـْ  فَمَؾقْفِ  إشِْمؿَ  هَماَل  َيْقَمكْمِ  دِم  سَمَعجَّ  َوَم

رَ  ِـ  فَمَؾقْفِ  إشِْمؿَ  هَماَل  سَملطَمَّ َِ ونَ  إيِمَقْفِ  َأكَُّؽؿْ  َوافْمَؾُؿقا اهللَ َواسمَُّؼقا اسمََّؼك ظم  .[405]اًمب٘مرة:  ﴾حُتْمَمُ

همٗمر ًمف ُم٤م  >يم٤من ي٘مقل: ُمـ اشم٘مك ذم طمج٦م يمر ًمٜم٤م أن اسمـ ُمسٕمقد ذُ :  ومتودةوومول 

, وهق ُمٜم٘مٓمع, (5/788) "شمٗمسػمه"اسمـ ضمرير ذم  اهرو, أو ُم٤م ؾمٚمػ ُمـ ذٟمبف ,شم٘مدم ذٟمبف

 وُمٕمٜم٤مه صحٞمح.

(: ىمد اؾمتَٜمبط ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م 94)ص "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"ذم   ول ازمـ رصمىووم

ـْ ﴿ ُمـ اًم٘مرآن ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء, ومت٠موًمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم: َؾ  هَمَؿ ْـ  فَمَؾقْفِ  إشِْمؿَ  هَماَل  َيْقَمكْمِ  دِم  سَمَعجَّ  َوَم
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رَ  ِـ  فَمَؾقْفِ  إشِْمؿَ  هَماَل  سَملطَمَّ ونَ  إيِمَقْفِ  ُؽؿْ َأكَّ  َوافْمَؾُؿقا اهللَ َواسمَُّؼقا اسمََّؼك ظمَِ , سم٠من ُمـ ىم٣م [405]اًمب٘مرة:  ﴾حُتْمَمُ

  :إلم أن ومول ــ  ٟمسٙمف ورضمع ُمٜمف, وم٢من آصم٤مُمف شمس٘مط قمٜمف, إذا اشم٘مك اهلل 

وًمٚمح٩م اعمؼمور قمالُم٤مت ٓ ختٗمك: أوهل٤م: يقم أًمس٧م سمرسمٙمؿ ىم٤مًمقا: سمغم, واعم٘مّمقد إقمٔمؿ 

 ه: أن اشم٘مقا اهلل طمؼ شم٘م٤مشمف.اهـُمـ هذا اًمٕمٝمد أٓ شمٕمبدوا إَّٓ إي٤مه, ومت٤مم اًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤م

  ومقؾ: ومو أضمًـ مو

ــــ٤مًمؼمِّ  ــــ٥م سم ــــقىوادوي اًم٘مٚم   واًمت٘م

 

ـــ٤مٍس وظم٤مؿمـــع ـــ٤من ىم  ٓ يســـتقي ىمٚمب

 
 :يتدّٚ ْ٘عُاهلل ع٢ً غهس ـ يف  15

ىُمُؿ اهللُ زمٌَِْدٍر َوَأكتُْؿ َأِذيمٌَّي هَموسمَُّؼقاْ اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ سَمْشُؽُرو: شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل  َن﴾﴿َويمََؼْد َكٌَمَ

 [.345 ]آل قمٛمران:

 َوَأؿَمْعـَو ؽَمِؿْعـَو وُمْؾتُؿْ  إِذْ  زمِفِ  َواشَمَؼُؽؿْ  ايمَِّذي َوِمقثَووَمفُ  فَمَؾقُْؽؿْ  اهللِ  كِْعَؿيَ  َواْذىُمُروا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ُدورِ  زمَِذاِت  فَمؾِقؿٌ  اهللَ إِنَّ  اهللَ  َواسمَُّؼقا  .[9]اعم٤مئدة:  ﴾ايمصه

َو َيو﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َـ  َأُّيه طُقا أَنْ  وَمْقمٌ  َهؿَّ  إِذْ  فَمَؾقُْؽؿْ  اهللِ  كِْعَؿيَ  اْذىُمُروا ـُقاَآمَ  ايمَِّذي ًُ  إيِمَقُْؽؿْ  َيٌْ

 .[33]اعم٤مئدة: ﴾اظمُْْمِمـُقنَ  هَمْؾقَتََقىمَّؾِ  اهللِ َوفَمعَم  اهللَ َواسمَُّؼقا فَمـُْؽؿْ  َأْيِدَُّيُؿْ  هَمَؽػَّ  َأْيِدَُّيُؿْ 

 (: 56صـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ ) " فمقم ديقان"ودم 

 ٤مـٝمــــــ٦ٍم وم٤مرقمـ٧م ذم ٟمٕمٛمـــــإذا يمٜمـــــ

 

ـــــومــــ٢من اعمٕمــــ  ؿـؾ اًمٜمٕمـــــ٤ميص شمزي

 فـسمت٘مــــقى اإلًمــــقمٚمٞمٝمــــ٤م  وطمــــ٤مومظ 

 

ــــ ـــــ٢من اإلًمـوم ـــــ ـــــع اًمٜمـف رسي  ؿ٘م

ٚاخلبٝح َٔ ايطٝب ٚاحلل َٔ ايباطٌ ٚاخلري َٔ ايػس احلساّ َٔ يف َعسؾ١ احلالٍ ـ  21ـ  16 
 ٚايط١ٓ َٔ ايبدع١ ٚغري ذيو:

تَِقي َٓ  وُمْؾ ﴿ :اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ًْ ٌُ اخلَْ  َي ٌِ  ىَمثَْرةُ  أَفْمَجٌََؽ  َويمَقْ  َوايمطَّقُِّى  ٌِق ٌِق  َيو اهللَ  هَموسمَُّؼقا اخْلَ

يَمٌَْوِب  ُأورِم  ْٕ  .[300 ]اعم٤مئدة: ﴾سُمْػؾُِحقنَ  يمََعؾَُّؽؿْ  ا
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, وًمٞمس ظم٤مًص٤م سمف, ومٝمق ًمألُم٦م أمجٕملم> ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم وهذا أُمر ُمـ اهلل ًمٜمبٞمٜم٤م حمٛمد 

يَمٌَْوِب  ُأورِم  َيو اهللَ هَموسمَُّؼقا﴿آظمر أي٦م:  ْٕ  . ﴾سُمْػؾُِحقنَ  يمََعؾَُّؽؿْ  ا

ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ أي٦م فم٤مهٌر, ذم أن اخلبٞم٨م واحلرام, واًمب٤مـمؾ, واًمنم, واًمبدقم٦م ٓ 

يس٤موي اًمٓمٞم٥م, وٓ احلالل, وٓ اخلػم, وٓ اًمسٜم٦م, وٓ جيتٛمٕم٤من أسمًدا, وًمق ذم ُمث٘م٤مل ذرٍة, 

 ٤ممم, واهلل أقمٚمؿ.وُمـ قمٚمؿ هذا, وقمٛمؾ سمف طَمَّمؾ قمغم اًمٗمالح سم٢مذن اهلل شمٕم

شمف ًمردَّ  >٘م٧م مجٞمع ضمقارطمف سمح٥م اًمدٟمٞم٤م: اًمؼم مه٦م اًمت٘مل, وًمق شمٕمٚمَّ ايمطوئل ومول داود و

 (.3/90) "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ", ذم , ذيمره اسمـ رضم٥م ف إمم أصٚمف٤م ٟمٞمتُ يقُمً 

 ـ يف قٍٛ ايضدم َٚا مياثً٘ َٔ ايكٍٛ ايطدٜد:  22ـ  21

َو َيو﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  وِدومِكمَ  َمعَ  َوىُمقُكقا اهللَ اسمَُّؼقا َآَمـُقا ـَ ايمَِّذي َأُّيه  .[;33]اًمتقسم٦م:﴾ ايمصَّ

ًٓ  َويمْقَُؼقيمُقا اهللَ  هَمْؾقَتَُّؼقا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:   .[;]اًمٜمس٤مء:  ﴾ؽَمِديًدا وَمْق

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ ؽَمِديداً ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َو ايمَِّذي ُّيه
 .[90]إطمزاب:  ﴾َيو أَ

 ىمؽمان(, واهلل اعمستٕم٤من.ذم ٟمحق هذا اًمٕمٜمقان, ذم )سم٤مب آُم٤م شم٘مدم ذيمره,   وراضمع

 :اإلعا١ْ ع٢ً ايضرب مما حيضٌ َٔ األعدا٤يف  ـ 23

ىُمْؿ ىَمقُْدُهْؿ ؾَمقْئوً إِنَّ اهللَ زماَِم َيْعَؿُؾقَن ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ﴿َوإِن سَمْصػِمُواْ َوسَمتَُّؼقاْ َٓ َيُيه

قٌط﴾  .[340 ]آل قمٛمران: حُمِ

يرؿمدهؿ شمٕم٤ممم إمم اًمسالُم٦م ُمـ ذ إذار : (;4/30) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغمومول 

اًمذي هق حمٞمط سم٠مقمدائٝمؿ, ومال  ,واًمت٘مقى, واًمتقيمؾ قمغم اهلل ويَمٞمِْد اًمُٗمج٤مر, سم٤مؾمتٕمامل اًمّمؼم

 َّٓ وٓ ي٘مع ذم اًمقضمقد رء  , سمف, وهق اًمذي ُم٤م ؿم٤مء يم٤من, وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـطمقل وٓ ىمقة هلؿ إ

 اهـت٘مديره وُمِمٞمئتف, وُمـ شمقيمؾ قمٚمٞمف يمٗم٤مه.إٓ سم
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ٌْؾُِؽْؿ  شمٕم٤ممم:اهلل وىم٤مل  ـْ وَم ـَ ُأوسُمقا ايْمؽَِتوَب ِم ـَ ايمَِّذي َـّ ِم َؿُع ًْ ُؽْؿ َويَمَت
ًِ ٌَْؾُقنَّ دِم َأْمَقايمُِؽْؿ َوَأْكُػ يَمُت

وا َوسَمتَُّؼقا هَمنِنَّ َذيمَِؽ  ىُمقا َأًذى ىَمثغًِما َوإِْن سَمْصػِمُ ـَ َأْذَ ـَ ايمَِّذي ُُمقرِ  َوِم ْٕ ـْ فَمْزِم ا    .[3:8 ]آل قمٛمران: ِم

  ّا ٚحطسّا ٚأْٗا َٔ أضباب ْضس٠ املال٥ه١:سؿٛٙ ضحناجلٗاد ٚـ يف تٛيٞ أَٛز  34ـ  33

ـَ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٍف ِم َٓ ىُمْؿ َرزمهُؽْؿ زمِثَاَلشَمِي َآ ـْ َيْؽِػقَُؽْؿ أَْن ُيِؿدَّ إِْذ سَمُؼقُل يمِْؾُؿْمِمـكَِم َأيمَ

ِي * ُمـَْزيمكَِم  اظماََْلئَِؽيِ  ًَ ـْ هَمْقِرِهْؿ َهَذا ُيْؿِدْدىُمْؿ َرزمهُؽْؿ زمَِخْؿ زَمعَم إِْن سَمْصػِمُوا َوسَمتَُّؼقا َوَيلسُْمقىُمْؿ ِم

ِمكمَ  قِّ ًَ َؽِي ُم
ـَ اظماََْلئِ ٍف ِم َٓ  .[347 ـ346: ]آل قمٛمران ﴾َآ

واْ َوَصوزمُِرواْ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و ـَ آَمـُقاْ اْصػِمُ َو ايمَِّذي َوَرازمِطُقاْ َواسمَُّؼقاْ اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ  ﴿َيو َأُّيه

 .[400 ]آل قمٛمران: سُمْػؾُِحقَن﴾

ـَ آَمـُقاْ اسمَُّؼقاْ اهللَ َوازْمتَُغقاْ إيِمَقِف ايمَْقؽِمقَؾَي َوصَموِهُدواْ دِم ؽَمٌِقؾِِف يمََعؾَُّؽْؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َو ايمَِّذي ُّيه
﴿َيو أَ

 .[57:]اعم٤مئدة سُمْػؾُِحقَن﴾

ا ر أُمػمً إذا أُمَّ   يم٤من رؾمقل اهلل :ىم٤مل قمـ سمريدة  ,(3953رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ و

 ا.وسمٛمـ ُمٕمف ُمـ اعمسٚمٛملم ظمػمً  ,أوص٤مه ذم ظم٤مصتف سمت٘مقى اهللـ أو رسي٦م ـ قمغم ضمٞمش 

 وشم٘مدم ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع وٓة إُمقر( سمسط هذه إمهٞم٦م سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م, واهلل أقمٚمؿ.

 وذم اًمب٤مب همػم ُم٤م شم٘مدم اًمٙمثػم, واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ. 

ْ سَمْػَعُؾقْا َويمَـ سَمْػَعُؾقاْ هَموسمَُّؼقْا ايمـَّوَر ايمَّتِل َووُمقُدَهو ايمـَّوُس َواىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َجوَرُة ﴿هَمنِن َلَّ حْلِ

﴾ ـَ ْت يمِْؾَؽوهمِِري   .[46: ]اًمب٘مرة ُأفِمدَّ

ٌُُف صَمَفـَُّؿ َويمٌَِئَْس اظمَِْفوُد﴾ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو ًْ ُة زمِوِْلشْمِؿ هَمَح قَؾ يمَُف اسمَِّؼ اهللَ أطََمَذسْمُف ايمِْعزَّ
 ﴿َوإَِذا ومِ

ـَ آَمـُقاْ اسمَُّؼقاْ اهللَ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم. [408: اًمب٘مرة] َو ايمَِّذي زَمو إِن ىُمـتُؿ ﴿َيو َأُّيه ـَ ايمرِّ َوَذُروْا َمو زَمِؼَل ِم

ْمِمـكَِم﴾  . [:49: اًمب٘مرة] مه
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َٓ َيٌَْخْس ِمـُْف ؾَمقْئًو﴾ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و لَُمقا َأْن سَمْؽتٌُُقُه : مم ىمقًمفإ ﴿َويمْقَتَِّؼ اهللَ َرزمَُّف َو ًْ َٓ سَم ﴿َو

ُط فِمـْ  ًَ َّٓ أَْن سَمُؽقَن َصِغغًما َأْو ىَمٌغًِما إلَِم أصََمؾِِف َذيمُِؽْؿ َأوْم َّٓ سَمْرسَموزُمقا إِ َفوَدِة َوأَْدَكك َأ َد اهللِ َوَأوْمَقُم يمِؾشَّ

َّٓ سَمْؽتٌُُقَهو َوَأؾْمِفُدوا إَِذا سَمٌَوَيْعتُؿْ  ًة سُمِديُروََّنَو زَمقْـَُؽْؿ هَمَؾقَْس فَمَؾقُْؽْؿ صُمـَوٌح َأ وَرًة ضَموِضَ َٓ ُيَضورَّ  َِتَ َو

َٓ ؾَمِفقٌد َوإِْن سَمػْ  ٍء فَمؾِقٌؿ﴾ىَموسمٌِى َو قٌق زمُِؽْؿ َواسمَُّؼقا اهللَ َوُيَعؾُِّؿُؽُؿ اهللُ َواهللُ زمُِؽؾِّ َرْ ًُ ُف هُم  َعُؾقا هَمنِكَّ

 . [4:4: ]اًمب٘مرة

 شمٕم٤ممم أن اإلٟمس٤من يٕمٛمؾ سمام ي٘مرسمف إمم اهلل :وًمٚمٕمٚمامء قمٜمد شمٗمسػم هذه أي٦م أىمقال ُمٚمخّمٝم٤م

شمرك و اعمح٤مرم, اًمٔمٚمؿ واٟمتٝم٤مك ركشمواًمقوم٤مء سم٤مًمققمد واًمٕمٝمد, و ,واًمّمدق سم٤مًمِمٝم٤مدة ل,ُمـ اًمٕمد

 , واهلل أقمٚمؿ.ؾمٞمٚم٦م إمم حمرميمؾ 

ـْ إِْن سَملَْمـُْف زمِِديـَوٍر  :ىم٤مل اهللو  إيِمَقَْؽ َوِمـُْفْؿ َم
هِ ـْ إِْن سَملَْمـُْف زمِِؼـْطَوٍر ُيَمدِّ تَوِب َم

ـْ أَْهِؾ ايمْؽِ َوِم

ًَ فَمَؾقِْف وَموئاًِم َذيمِ  َّٓ َمو ُدْم  إيِمَقَْؽ إِ
هِ قِّكَم ؽَمٌِقٌؾ َوَيُؼقيمُقَن فَمعَم َٓ ُيَمدِّ ُمِّ ْٕ ُْؿ وَمويمُقا يمَقَْس فَمَؾقْـَو دِم ا َؽ زمِلََّنَّ

ـْ َأْوذَم زمَِعْفِدِه َواسمََّؼك هَمنِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكمَ  *اهللِ ايمَْؽِذَب َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن    .[98 ـ97]آل قمٛمران:  زَمعَم َم

َو ايمَّ  :شمٕم٤ممماهلل وىم٤مل  َضوفَمَػًي َواسمَُّؼقْا اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ ﴿َيو َأُّيه زَمو أَْوَعوهموً مه ـَ آَمـُقْا َٓ سَملىُْمُؾقْا ايمرِّ ِذي

 .[350: آل قمٛمران] سُمْػؾُِحقَن﴾

ًْ  اْمَرَأةٌ  َوإِنِ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو ـْ  طَموهَم  أَنْ  فَمَؾقِْفاَم  صُمـَوَح  هَماَل  إفِْمَراًوو َأوْ  ُكُشقًزا زَمْعؾَِفو ِم

ْؾُح  ُصْؾًحو اَم زَمقْـَفُ  ُيْصؾَِحو ِت  طَمغْمٌ  َوايمصه َْكُػُس  َوأضُْمِيَ ْٕ حَّ  ا ـُقا َوإِنْ  ايمشه ًِ  ىَمونَ  اهللَ هَمنِنَّ  َوسَمتَُّؼقا حُتْ

 .[:34]اًمٜمس٤مء:  ﴾طَمٌغًِما سَمْعَؿُؾقنَ  زماَِم 

مَ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم  َوضُمرِّ
قَّوَرةِ ًَّ فَمَؾقُْؽْؿ َصقُْد  أضُِمؾَّ يمَُؽْؿ َصقُْد ايمٌَْْحِر َوؿَمَعوُمُف َمتَوفًمو يمَُؽْؿ َويمِؾ

ونَ   .[8;]اعم٤مئدة:  ايمػَْمِّ َمو ُدْمتُْؿ ضُمُرًمو َواسمَُّؼقا اهللَ ايمَِّذي إيِمَقِْف حُتْمَمُ

هُبُْؿ فَمَذازًمو ؾَمِديًدا  :وىم٤مل شمٕم٤ممم َ سَمِعظُقَن وَمْقًمو اهللُ ُمْفؾُِؽُفْؿ أَْو ُمَعذِّ ٌي ِمـُْفْؿ َِل ًْ ُأمَّ َوإِْذ وَمويمَ

قمراف:] لَم َرزمُِّؽْؿ َويمََعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقنَ وَمويمُقا َمْعِذَرًة إِ   .[386 ٕا

ؾِمقٌد﴾ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ُزوِن دِم َوقِْػل َأيمَقَْس ِمـُؽْؿ َرصُمٌؾ رَّ  .[:9 :هقد] ﴿هَموسمَُّؼقْا اهللَ َوَٓ ُُتْ
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 .[;8: احلجر] ﴿َواسمَُّؼقا اهللَ َوَٓ ُُتُْزوِن﴾ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

ـَ  :مم ىمقًمفأي٤مت إ إلَِم شَمُؿقَد َأطَموُهْؿ َصوحِلوً﴾﴿َويمََؼْد َأْرؽَمْؾـَو  :وىم٤مل شمٕم٤ممم  ﴿َوَأكَجقْـَو ايمَِّذي

 . [ 75 -67: اًمٜمٛمؾ] آَمـُقا َوىَموُكقا َيتَُّؼقَن﴾

ـَ زمِويمَْؼْقِل ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و َضْع َـّ هَماَل َُتْ َؼقْتُ وِء إِِن اسمَّ ًَ ـَ ايمـِّ َـّ ىَملضََمٍد ِم تُ ًْ ِلِّ يمَ وَء ايمـٌَّ ًَ
َيو كِ

ًٓ َمْعُروهًمو هَمقَطْؿَ  ـَ وَمْق قَِّي  *َع ايمَِّذي دِم وَمْؾٌِِف َمَرٌض َووُمْؾ
وِهؾِ َج اجْلَ ـَ سَمػَمه صْم  سَمػَمَّ

َٓ َـّ َو َووَمْرَن دِم زُمقُقسمُِؽ

قُْذِهَى فَمـُْؽُؿ ا
ـَ اهللَ َوَرؽُمقيمَُف إِكَّاَم ُيِريُد اهللُ يمِ ىَموَة َوأؿَمِْع اَلَة َوآسمكَِم ايمزَّ ـَ ايمصَّ ْؿ

ُولَم َوَأومِ ْٕ صْمَس ا يمرِّ

َرىُمْؿ سَمطِْفغًما  َوُيطَفِّ
ًِ
 .[55 -54 ]إطمزاب: َأْهَؾ ايمٌَْقْ

َـّ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٓ َأزْمـَوِء إطِْمَقاَِّنِ َـّ َو َٓ إطِْمَقاَِّنِ َـّ َو َٓ َأزْمـَوئِِف َـّ َو َـّ دِم َآزَموئِِف َٓ صُمـَوَح فَمَؾقِْف

َـّ وَ  وئِِف ًَ
َٓ كِ َـّ َو َٓ َأزْمـَوِء أطََمَقاَِتِ ٍء َو َـّ َواسمَِّؼكَم اهللَ إِنَّ اهللَ ىَموَن فَمعَم ىُمؾِّ َرْ ًْ َأْياَمَُّنُ َٓ َمو َمَؾَؽ

 .[77: ]إطمزاب ﴾ؾَمِفقًدا

ًٓ ؽَمِديًداوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   ـَ َآَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َووُمقيمُقا وَمْق َو ايمَِّذي  .[90]إطمزاب:  ﴾﴿َيو َأُّيه

ذم   سمـ يمثػماٟم٘مٚمف  ,ويمٚمف طمؼ ,اًمّمقابهق  :وىمٞمؾ ,هق اًمّمدق :وايمؼقل ايمًديد

 , واهلل أقمٚمؿ. وهمػممه٤م ,وقمٙمرُم٦م ,قمـ جم٤مهد (,908/ 5) "شمٗمسػمه"

واعم١مُمٜملم  , ىمقًمقا ذم رؾمقل اهلل: (40/557) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ صمريراوومول 

 اهـطم٘م٤ًم همػم سم٤مـمؾ. ,ا همػم ضم٤مئزىمقًٓ ىم٤مصدً 

و شَمُؿقُد هَمَفَدْيـَوُهْؿ هَموؽْم  :وىم٤مل شمٕم٤ممم َدى هَملطََمَذَْتُْؿ َصوفِمَؼُي َوَأمَّ تََحٌهقا ايمَْعَؿك فَمعَم اْْلُ

ٌُقَن  ًِ قِن زماَِم ىَموُكقا َيْؽ ـَ آَمـُقا َوىَموُكقا َيتَُّؼقنَ  *ايمَْعَذاِب اْْلُ قْـَو ايمَِّذي  .[:3 -39: ومّمٚم٧م] َوَكجَّ

ـَ ايمظَّ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو  ـَ آَمـُقا اصْمتَـٌُِقا ىَمثغًِما ِم َو ايمَِّذي ُّيه
َٓ َيو أَ ِـّ إشِْمٌؿ َو ِـّ إِنَّ زَمْعَض ايمظَّ

َؿ أطَِمقِف َمقْتًو هَمَؽِرْهتُُؿقُه َواسمَّ  َٓ َيْغتَْى زَمْعُضُؽْؿ زَمْعًضو أحَُيِىه أضََمُدىُمْؿ أَْن َيلىُْمَؾ حَلْ قا َو ًُ ًَّ ُؼقا اهللَ ََتَ

اٌب َرضِمقؿٌ    .[34]احلجرات:  إِنَّ اهللَ سَمقَّ

 , واهلل أقمٚمؿ.ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمٕمٜمقانقه ص ُم٤م ىم٤مًمُمٚمخَّ أن يرى هذه أي٦م واًمٜم٤مفمر ذم شمٗم٤مؾمػم 
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ًْ يمَِغٍد َواسمَُّؼقا اهللَ إِنَّ  :وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َم ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َويمْتَـْظُْر َكْػٌس َمو وَمدَّ و ايمَِّذي َ ُّيه
َيو أَ

قا اهلَل* اهللََ طَمٌغٌِم زماَِم سَمْعَؿُؾقَن  ًُ ـَ َك َٓ سَمُؽقُكقا ىَمويمَِّذي ُفْؿ أُويمَئَِؽ ُهُؿ ايمَْػوؽِمُؼقنَ  َو ًَ وُهْؿ َأْكُػ ًَ  هَملَْك

  .[;3 ـ:3]احلنم: 

 ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ: "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   ومول احلوهمظ ازمـ رصمى

ت٘مك, وقمـ , وم٤معمٕمٜمك: اشم٘مقا ؾمخٓمف وهمْمبف, وهق أقمٔمؿ ُم٤م يُ إذا أضٞمٗم٧م اًمت٘مقى إًمٞمف 

 هـ.اذًمؽ يٜمِم٠م قم٘م٤مسمف اًمدٟمٞمقي وإظمروي

ذم ىمّم٦م ـ  قمـ اسمـ قمٛمر  ,(4965وُمسٚمؿ ) ,(5687رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

 ,ٕضمرهسمٕمد ُمدة ج٤مء اًمٕم٤مُمؾ وم ,آضمره فقم٤مُمٚم ٕمطِ وومٞمٝمؿ رضمؾ مل يُ ـ,  اًمثالصم٦م اًمٖم٤مر أصح٤مب

 وُم٤م شمٗمرع ُمٜمف. ,ضمرهأ٠مقمٓم٤مه وم

قمـ أيب ؾمٕمٞمد (, :::3ـ واًمٚمٗمظ ًمف ـ, وُمسٚمؿ ) (49:8رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

مممـ َيوهد دم ؽمٌقؾ اهلل » :ىم٤مل ؟اًمٜم٤مس أومْمؾ ي٤م رؾمقل اهلل أي: ىمٞمؾ :ىم٤مل اخلدري 

ويدع ايمـوس مـ  ,يتؼل اهلل ,مممـ دم ؾمعى مـ ايمشعوب  :ىم٤مل ؟صمؿ ُمـ :ىم٤مًمقا. زمـػًف ومويمف

 .شذه

ىم٤مل: ىم٤مل  (, قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم 6;60(, وُمسٚمؿ )47وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

َـّ ىمثغم مـ إن احلالل زمكم وإن احلرام »: رؾمقل اهلل  زمكم, وزمقـفام أمقر مشتٌفوٍت ٓ يعؾؿف

 . شايمـوس, همؿـ اسمؼك ايمشٌفوت؛ همؼد اؽمتػماء يمديـف وفمروف, ومـ وومع دم ايمشٌفوت وومع احلرام

أن رؾمقل , قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ (, 343) وُمسٚمؿ(, 7;35سمرىمؿ )وروى اًمبخ٤مري 

  .شوبهمنكف يمقس زمقـفو وزمكم اهلل ضمج ؛اسمؼ دفمقة اظمظؾقم» ىم٤مل ًمف: ط اهلل

واسمؼ »: (: ىمقًمف 6;3)ص "ومتح اعمجٞمد"ذم   ومول ايمعالمي فمٌد ايمرَحـ زمـ ضمًـ

: أي: اضمٕمؾ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف وىم٤مي٦م: سم٤مًمٕمدل, وشمرك اًمٔمٚمؿ, وهذان إُمران ي٘مٞم٤من شدفمقة اظمظؾقم

 ُمـ ُرِزىَمُٝماَم ُمـ مجٞمع اًمنمور, ُدٟمٞم٤م وُأظمرى.اهـ 
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أٟمف ىم٤مل ًمّمٝمٞم٥م  ,(, قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ;443وروى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

, وم٘م٤مل صٝمٞم٥م: ُم٤م يَّسين أن زم يمذا, ويمذا, وأين شسمؼ اهلل وٓ سمدفمل إَّٓ نمغم أزمقؽا: 

 ىمٚم٧م: ذًمؽ, وًمٙمٜمل رُسىم٧م, وأٟم٤م صبل.

ٓ » :ىم٤مل أن رؾمقل اهلل  , قمـ أيب هريرة ,(4786رىمؿ )سموروى ُمسٚمؿ  

وىمقكقا  ,عم زمقع زمعضوٓ يٌقع زمعضؽؿ فم ,وٓ سمدازمروا ,وٓ سمٌونمضقا ,وٓ سمـوصمشقا ,حتوؽمدوا

ويِمػم ـ ايمتؼقى هو هـو  ,وٓ حيؼره ,وٓ ُيذيمف ,طمقا اظمًؾؿ ٓ يظؾؿفأاظمًؾؿ  ,فمٌود اهلل إطمقاكوً 

ىمؾ اظمًؾؿ فمعم اظمًؾؿ  ,طموه اظمًؾؿأن حيؼر أمـ ايممم  ئٍ ى امرًزمح ـ امم صدره صمالث ُمرات

 . شوفمروف ,ومويمف ,ضمرام دمف

إن »ىم٤مل:  , أن رؾمقل اهلل دري قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخل(, :6;8سمرىمؿ )وروى ُمسٚمؿ 

واسمؼقا  ,هموسمؼقا ايمدكقو ,ىمقػ سمعؾؿقن ايمدكقو ضمؾقٌة طمية, وأن اهلل مًتخؾػؽؿ همقفو همقـظر

 .ش؛ همنن أول همتـي زمـل إهائقؾ ىموكً دم ايمـًوءايمـًوء

. ىم٤مًمقا: شعوككماسمؼقا ايمؾَّ »: ىم٤مل: ىم٤مل  (, قمـ أيب هريرة :83وروى ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

  .شـ أو ذم فمٚمٝمؿ ـايمذ ي يتخعم دم ؿمريؼ ايمـوس »٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ٚمٕم٤مٟم٤من يوُم٤م اًمَّ 

اسمؼقا » :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أيب هريرة  ,(:479رىمؿ )سموروى ُمسٚمؿ 

َحؾفؿ  ,هؾؽ مـ ىمون ومٌؾؽؿأن ايمشح همن ؛واسمؼقا ايمشح ,ن ايمظؾؿ ـمؾامت يقم ايمؼقومينهم ؛ايمظؾؿ

  .شواؽمتحؾقا حمورمفؿ ,فمعم ان ؽمػؽقا دموئفؿ

ىم٤مل رؾمقل  :ىم٤مل قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو , (;4/60) "اًمٙمؼمى"ذم ًمٜمس٤مئل وى اور

همنن اهلل ٓ حيى ايمػحش  ؛واسمؼقا ايمػحش ,همنكف ـمؾامت يقم ايمؼقومي ؛اسمؼقا ايمظؾؿ» :اهلل 

وأمرهؿ  ,أمرهؿ زمويمظؾؿ همظؾؿقا ,همنكف أهؾؽ مـ ىمون ومٌؾؽؿ ؛وإيوىمؿ وايمشح ,وايمتػحش

 . شهمؼطعقا وأمرهؿ زمويمؼطقعي ,زمويمػجقر همػجروا

 .(, ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل 7;9سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"واحلدي٨م ذم 
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اسمؼ »ىم٤مل:  : أن رؾمقل اهلل (, قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو :870وروى أمحد سمرىمؿ )

وك وفمقاِمِفؿْ اهلل   . ش, وطمذ مو سمعرف ودع مو سمـؽر, وفمؾقؽ زمخوصتؽ وإيَّ

ًمبٍمي ُمـ قمبد اهلل قمٛمرو, احلدي٨م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم, واظمتُٚمػ هؾ ؾمٛمع احلسـ ا

 (.407سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"وهق ذم  ,(4/453) "اًمتٝمذي٥م"ذم  وىمد أصمبتف احل٤مومظ 

اسمؼقا دفمقة »ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل  (, قمـ اسمـ قمٛمر ;3/4وروى احل٤ميمؿ )

ار  . شاظمظؾقم؛ همنَّنو سمصعد إلم ايمًامء ىملَّنو َذَ

 قمغم ذط ُمسٚمؿ.اهـ(: طمدي٨م صحٞمح 93:سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"ذم   ومول إيمٌوين

: أن رؾمقل (, قمـ ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م 3/3:8) "اًمت٤مريخ اًمٙمبػم"وروى اًمبخ٤مري ذم 

سمؼ دفمقة اظمظؾقم؛ همنَّنو حُتؿؾ فمعم ايمغامم, همقؼقل اهلل صمؾ صماليمف: وفمزِت ا»ىم٤مل:  اهلل 

  .شوصمالرم ٕكٌمكؽ ويمق زمعد ضمكم

 سـ.اهـاًمف احلُ (: أىمؾَّ أطمق90:سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م"ذم   ومول ايمعالمي إيمٌوين

ٓ سمصوضمى إٓ مممـ, وٓ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

(, واحل٤ميمؿ 7;45(, واًمؽمُمذي )6:54, رواه أسمق داود سمرىمؿ )شيلىمؾ ؿمعومؽ إٓ سمؼل

 (, وصححف, وواوم٘مف اًمذهبل. :6/34)

 ـ سم٤مًمرىمؿ اًمس٤مسمؼ ـ. "صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود"ذم  وطمسٜمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين 

 وُمـ ضٕمٗمف ُمـ اًمٕمٚمامء ىم٤مل: ُمٕمٜم٤مه صحٞمح> ٕطم٤مدي٨م ذم اًمب٤مب, واهلل أقمٚمؿ. ؾً:وم

ٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أقمـ  ,(6;:5رىمؿ )سمواًمؽمُمذي  (,358ـ 5/357)روى اإلُم٤مم أمحد و

ومدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م  ,ومبٙم٧م ,سمٜم٧م هيقدي هل٤م: ىم٤مًم٧م ن طمٗمّم٦م , أسمٚمغ صٗمٞمف  :ىم٤مل 

 ,ين سمٜم٧م هيقديأ :زم طمٗمّم٦مىم٤مًم٧م  :وم٘م٤مًم٧م ,ش؟مو يٌؽقؽ»: وم٘م٤مل ,وهل شمبٙمل, اًمٜمبل 

اسمؼل اهلل  ـ:صمؿ ىم٤مل ـ  ؟همػقؿ سمػخر فمؾقؽ كٌل,كؽ يمتحً إو ,لكٌكؽ ٓزمـي إ»: وم٘م٤مل اًمٜمبل 

 . ـ شم٘مدم احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ.شيو ضمػصي
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(, قمـ قمب٤مدة سمـ :6/37(, واًمبٞمٝم٘مل )7;:سمرىمؿ ) "ُمسٜمده"وروى احلٛمٞمدي ذم 

اسمؼ اهلل يو أزمو ايمقيمقد, أن »: أؾمتٕمٛمٚمف قمغم اًمّمدىم٦م, وم٘م٤مل ًمف , أن رؾمقل اهلل اًمّم٤مُم٧م 

 . (3)شسملِت يقم ايمؼقومي زمٌعغٍم حتؿؾف فمعم رومٌتؽ يمف رنموء, أو زمؼرة ْلو طمقار, أو ؾموة ْلو شمماج

إن روح »ىم٤مل:  , أن رؾمقل اهلل (, قمـ ضم٤مسمر 3978وروى اسمـ ُم٤مضم٦م سمرىمؿ )

اهلل ايمؼدس ومد كػٌ دم روفمل: أَّنو يمـ َتقت كػس ضمتك سمًتؽؿؾ رزومفو وأصمؾفو, هموسمؼقا 

 . ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ.شوأمجؾقا دم ايمطؾى, وطمذوا مو ضمؾ, ودفمقا مو ضمرم

اسمؼقا »ذم ىمقًمف:  (: مجع اًمٜمبل 309)ص "اًمٗمقائد"ذم   وومول ايمعالمي ازمـ ايمؼقؿ

سملم ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, وٟمٕمٞمٛمٝم٤م وًمذاهت٤م إٟمام يٜم٤مل سمت٘مقى اهلل  شاهلل, وأمجؾقا دم ايمطؾى

آهتامم, واحلرص اًمِمديد واًمتٕم٥م واًمٕمٜم٤مد واًمٙمدر واًمِم٘م٤مء ذم  وراطم٦م اًم٘مٚم٥م واًمبدن, وشمرك

ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م, إٟمام يٜم٤مل سم٤مإلمج٤مل ذم اًمٓمٚم٥م, ومٛمـ اشم٘مك اهلل> وم٤مز سمٚمذة إظمرة وٟمٕمٞمٛمٝم٤م, وُمـ 

  أمجؾ ذم اًمٓمٚم٥م اؾمؽماح ُمـ ٟمٙمد اًمدٟمٞم٤م ومهقُمٝم٤م.

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (, وهمػمه, 4609وروى اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

همنكام  ,اسمؼ اهلل همقـو :همتؼقل ,همنن إفمضوء ىمؾفو سمؽػر ايمؾًون ,إذا أصٌح ازمـ آدم»: اهلل 

 . (3)شوإن افمقصمجً افمقصمجـو ,همنن اؽمتؼؿً اؽمتؼؿـو ,كحـ زمؽ

                                     

ًمٙمـ ىمد  ,ًمقٓ أٟمف ُمرؾمؾ ,إؾمٜم٤مد صحٞمحهذا  (:79:سمرىمؿ ) "اًمّمحٞمح٦م" ذم  ومول ايمعالمي إيمٌوين( 3)

َّٓ  سمف,طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل  ,ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب قمٛمر (,:6/37) "اًمسٜمـ"وصٚمف اًمبٞمٝم٘مل ذم  ـ  , أٟمف ىم٤مل: قمـ أسمٞمفإ قم

  .قمغم ذط ُمسٚمؿ ومٝمذا إؾمٜم٤مد صحٞمح  ,سمٕمثف قمغم اًمّمدىم٦م ... احلدي٨م  رؾمقل اهلل أن ,قمب٤مدة

  .ٓزم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ويم٤من ,ُمـ ؿمٞمقخ ُمسٚمؿ ,٦موهق صم٘م ,حمٛمد سمـ حيٞمك :اؾمٛمف واسمـ أيب قمٛمر

وىم٤مل: رضم٤مًمف رضم٤مل  ,(8:/5) "اعمجٛمع" ذم يمام, "اعمٕمجؿ اًمٙمبػم"أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  ,وهٙمذا ُمقصقًٓ 

 .اهـاًمّمحٞمح
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, أن رؾمقل اهلل (, قمـ قم٤مئِم٦م 6;9/4(, واًمٜمس٤مئل )3435وروى اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

 أراد حمٛمد إن يذه٥م سمامزم, وم٘م٤مل اؾمتٚمػ ُمـ هيقدي صمقسملم إمم أضمؾ, وم٘م٤مل اًمٞمٝمقدي: إٟمام 

 . ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف ـ.شىمذب, ومد فمؾؿ أين مـ أسمؼوهؿ هلل, وأداهؿ يمألموكي»: 

(, قمـ ىمٞمس سمـ أيب قم٤مصؿ, أٟمف أوص 583سمرىمؿ ) "إدب اعمٗمرد"وروى اًمبخ٤مري ذم 

دوا أيمؼميمؿ, وهق ذم   .(499سمرىمؿ ) "صحٞمح إدب "سمٜمٞمف قمٜمد ُمقشمف, وم٘م٤مل: اشم٘مقا اهلل وؾمقِّ

ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل,  قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو  ,(6434) رىمؿسموروى اسمـ ُم٤مضمف 

ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل قمرومٜم٤م صدوق  .شىمؾ خمؿقم صدوق ايمؾًون» ىم٤مل: ؟أي اًمٜم٤مس أومْمؾ

وٓ نمؾ, وٓ  ,وٓ زمغل ,ايمذي ٓ إشمؿ همقف ,ؼلـايمتؼل ايم هق»ىم٤مل: اًمٚمس٤من, ومام اًم٘مٚم٥م اعمخٛمقل؟ 

 ٚمٞمف ـ.. ـ ؾمبؼ احلٙمؿ قمشضمًد

ـ سمٕمد ذيمره ًمٚمحدي٨م  (396ص) "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"ذم   ومول احلوهمظ ازمـ رصمى

واًمٜمّمٞمح٦م  ,وؾمخ٤موة اًمٜمٗمس ,ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ: أومْمؾ إقمامل ؾمالُم٦م اًمّمدراًمس٤مسمؼ ـ: 

  اهـضمتٝم٤مد ذم اًمّمقم واًمّمالة.ٓ سمٙمثرة آ ,وهبذه اخلّم٤مل سمٚمغ ُمـ سمٚمغ ,ًمألُم٦م

ُمٕمروف  رَ يمَ ذَ حلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ: ـ حت٧م ا "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   وومول

٤م ُمـ ٓ يدري ُم٤م يت٘مل؟ صمؿ ىم٤مل ُمٕمروف: قمـ سمٙمر سمـ ظمٜمٞمس ىم٤مل: يمٞمػ يٙمقن ُمت٘مٞمً  ,اًمٙمرظمل

=

                                      
وهذا أصح ُمـ  ,ومل يرومٕمف ,قمـ مح٤مد سمـ زيد ٟمحقه ,طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م ,طمدصمٜم٤م هٜم٤مد ( صمؿ ىم٤مل اًمؽمُمذي:3)

قمـ  ,واطمد وىمد رواه همػم ,هذا طمدي٨م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م مح٤مد سمـ زيد :ىم٤مل أسمق قمٞمسك ,طمدي٨م حمٛمد سمـ ُمقؾمك

قمـ  ,قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم ,قمـ أيب اًمّمٝمب٤مء ,طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد ,طمدصمٜم٤م ص٤مًمح اسمـ قمبد اهلل ,ومل يرومٕمقه ,مح٤مد سمـ زيد

 . ومذيمر ٟمحقه,  أطمسبف قمـ اًمٜمبل :ىم٤مل ,أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

  .اهـطمسـطمدي٨م  :(:6:5)سمرىمؿ  "اعمِمٙم٤مةختري٩م "ذم   ينإيمٌوومول ايمعالمي 
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ومٚمؿ شمٖمض  ,اُمرأة َؽ تْ ٞمَ ٘مِ ًمَ  >سـ شمت٘ملأيمٚم٧م اًمرسم٤م, وإذا يمٜم٧م ٓ حُت  >سـ شمت٘ملإذا يمٜم٧م ٓ حُت 

 .اهـوضٕم٧م ؾمٞمٗمؽ قمغم قم٤مشم٘مؽ >سـ شمت٘ملسمٍمك, وإذا يمٜم٧م ٓ حُت 

 (: 45صـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ ) " يقان فمقمد"ودم 

ـــقن اًم ـــ٤م شمت٘م ــــأُم ــــ  ٙمؿـٚمف ذم طمرُم٤مشم

 

ــرب اًمرمح ــ٤م ىم ـــوُم ــامــ ــ٤م وقمٔم  ـ ُمٜمٝم

 (: 75صـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ ) " ديقان ايمشوهمعل"ودم  

ــقومٞم٤ًم  ــ٤ًم وص ــداً وموم٘مٞمٝم ــٞمس واطم ـــ ًم  ٙم

 

ـــؼ اهلل إي ـــ٢مين وطم ــــوم ــــ٤مك أٟمّمـ  حـ

 كـــــبف شم٘مـٚمـــــذق ىمـيـــ ؽ مل ـذًمــــوم 

 

ـــػ يّمٚم ـــقل ومٙمٞم ـــذا ضمٝم ـــوه  حــ

 (: 96ص)وذم  

ــ٤م ــقر وم٢مهن ــقءات إُم ــؽ ؾم ــدع قمٜم  وم

 

ــ ــ٤مـطم ــل ارشمٙم٤مهب ــس اًمت٘م ــغم ٟمٗم  رام قم

  :(3/75) "شمٗمسػم اسمـ يمثػم"يمام ذم   وومول ازمـ اظمعتز 

ـــــ٤م ـــــقب صــٖمػمهـــ ــــؾ اًمذٟم  ظم

 

 ويمــــــبٞمـرهــــــ٤م ذاك اًمتـــ٘مـــــك

ـــــقق أرض  ـــــامٍش ومـ ــــٜمع يم  واص

 

 اًمِمــــــق ك حيــــذر ُمـــ٤م يــــــرى

ـــذ  ــــ اًم ـــرن ُم ـــٖمػمةٓ حت٘م  ٟمقب ص

 

ــــك ـــــ احلـــّمـ ــــ٤مل ُمـ  إن اجلبـــ

  وىمام ومقؾ: 

 ردىـوًمقٓ اًمت٘مك صمؿ اًمٜمٝمـك ظمِمـٞم٦م اًمـ

 

 ؾ زاضمـرِ يمـصـٞم٧م ذم وىمـ٧م اًمّمـب٤م  ًمٕم٤م

 رىـ٣م صمـؿ ٓ شمــىم٣م ُم٤م ىم٣م ذم ُم٤م ُم 

 

 اًمٖمـقاسمـــر  ٤مزمـاًمٚمٞم  رىـأظم قدة ـف قمـًم

سمـ  أن قمٛمر :(655)ص "يمطوئػ اظمعورف"و (,3/574) "سمػًغم ازمـ ىمثغم"ودم  

 :همٞم٤مب زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤مذم ًمٞمٚم٦م شمٜمِمد ؾمٛمع اُمرأة  اخلٓم٤مب 

ــ ــؾ شم ــذا اًمٚمٞم ــ٤مول ه ــفـشمٓم  َّسي يمقايمب

 

ــــ ــــؾ أٓقمب ــــل أن ٓ ظمٚمٞم  فـوواوم٘مٜم

ـــٚمف ٓ  ــقٓ اًمـ ــقاهلل ًم ـــل وم ــػمهء ؿمـ  هم

 

ــ ــذا اًم ـــ ه ــرك ُم  فـَّسير ضمقاٟمبـــحل

ـــقى اهلل قمــــ ذا شمّمـــدينٙمـــوًم   ـ شم٘م

 

ـــبٕمكم أن ـــل ًم ـــ٤مل وطمٗمٔم ـــف شمٜم  ُمرايمب
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ـــ ــــوًمٙمٜم ـــٞمب٤ًم ُمقـٜمل أظمِمـــك رىم  الً ـيم

 

ـــدهر يم ـــؽم اًم ـــٜم٤م ٓ يٗم ــــسم٠مٟمٗمس  فـ٤مشمب

 وىمام ومقؾ: 

 وإذا مجٞمؾ اًمقضمف مل ي٠مي اجلامل ومام مج٤مًمـف

 

 ُم٤م ظمػم أظمالق اًمٗمتك إٓ شم٘مـ٤مه واطمتامًمـف

 

 اإلميإ ٚاإلحطإ: - 2ـ  1

َو ايمَّذِ  :شمٕم٤ممماهلل ىم٤مل  ْمِمـكَِم﴾﴿َيو َأُّيه زَمو إِن ىُمـتُؿ مه ـَ ايمرِّ ـَ آَمـُقاْ اسمَُّؼقْا اهللَ َوَذُروْا َمو زَمِؼَل ِم  ي

 . [:49: اًمب٘مرة]

َـ  فَمعَم  يمَقَْس ﴿ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وِت  َوفَمِؿُؾقا َآَمـُقا ايمَِّذي وحِلَ َؼْقا َمو إَِذا ؿَمِعُؿقا همِقاَم  صُمـَوٌح  ايمصَّ  اسمَّ

وحلَِ  َوفَمِؿُؾقا َوَآَمـُقا َؼْقا شُمؿَّ  وِت ايمصَّ َؼْقا شُمؿَّ  َوَآَمـُقا اسمَّ ـُقا اسمَّ ًَ ـكِمَ  حُيِىه  َواهللُ  َوَأضْم ًِ  .[5;]اعم٤مئدة:  ﴾اظمُْْح

 ايؿالح: -3

َو َيوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َـ  َأُّيه زَمو سَملىُْمُؾقا َٓ  َآَمـُقا ايمَِّذي  يمََعؾَُّؽؿْ  اهللَ  َواسمَُّؼقا ُمَضوفَمَػيً  أَْوَعوهًمو ايمرِّ

  .[350]آل قمٛمران:  ﴾سُمْػؾُِحقنَ 

َو َيو﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َـ  َأُّيه وا َآَمـُقا ايمَِّذي  يمََعؾَُّؽؿْ  اهللَ  َواسمَُّؼقا َوَرازمِطُقا َوَصوزمُِروا اْصػِمُ

 . [400]آل قمٛمران:  ﴾سُمْػؾُِحقنَ 

 (: ُمٗمت٤مح اًمٗمالح اًمت٘مقى.اهـ80)ص "طم٤مدي إرواح"ذم   وومول ايمعالمي ازمـ ايمؼقؿ

 :ي٘ طاع١ اهلل, ٚزضٛ - 4

 .[353]اًمِمٕمراء:  ﴾َوَأؿمِقُعقنِ  اهللََ هَموسمَُّؼقا﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ مج٤مقم٦ٍم ُمـ اًمرؾمؾ: 

                                     

  .ٝم٤م ذم ُمقاضٕمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مبّمقل اعم٘مّمقد هب٤م, وٕٟمٜمل ىمد سمسٓمُ سمٕمض إدًم٦م, حلذيمر قمغم  ىمتٍمُت ا (3)
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 ىُمـْتُؿْ  إِنْ  َوَرؽُمقيمَفُ  اهللَ َوأؿَمِقُعقا زَمقْـُِؽؿْ  َذاَت  َوأَْصؾُِحقا اهللَ هَموسمَُّؼقا﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[3]إٟمٗم٤مل:  ﴾ُمْمِمـكِمَ 

ا َوَأْكِػُؼقا َوَأؿمِقُعقا َواؽْمَؿُعقا اؽْمتَطَْعتُؿْ  َمو هللَا هَموسمَُّؼقا﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُؽؿْ  طَمغْمً ًِ َْكُػ ـْ  ِٕ  َوَم

فِ  ؾُمحَّ  ُيقَق  ًِ  .[38]اًمتٖم٤مسمـ:  ﴾اظمُْْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  هَملُويمَئَِؽ  َكْػ

 ايضدم: - 5

َو َيو﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َـ  َأُّيه ودِ  َمعَ  َوىُمقُكقا اهللَ اسمَُّؼقا َآَمـُقا ايمَِّذي  .[;33]اًمتقسم٦م:  ﴾ومِكمَ ايمصَّ

 ايعًِ: -6

ونَ  إيِمَقْفِ  َأكَُّؽؿْ  َوافْمَؾُؿقا اهللَ  َواسمَُّؼقا﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   .[405]اًمب٘مرة:  ﴾حُتْمَمُ

 ايعدٍ: -7

ىم٤مل: ىم٤مل  (, قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم 3845( وُمسٚمؿ )47:9روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 . شاسمؼقا اهلل, وأفمديمقا زمكم أوٓدىمؿ»: رؾمقل اهلل 

 ايضًح: - 8

هَموسمَُّؼقا اهللَ َوأَْصؾُِحقا َذاَت زَمقْـُِؽْؿ َوأؿَمِقُعقا اهللَ َوَرؽُمقيمَُف إِْن ىُمـْتُْؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

 . [3]إٟمٗم٤مل: ُمْمِمـكِمَ 

ـِ اسمََّؼك َوأَْصَؾَح هَمالَ طَمْقٌف فَمَؾقِْفْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيَْزُكقَن﴾وىم٤مل:   .[ 57: ]إقمراف ﴿هَمَؿ

 ايعٌُ َع َػؿس٠ ايرْب: إصالح  - 11 ـ 9

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َووُمقيمُقا وَمْقًٓ ؽَمِديدًا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  و ايمَِّذي َ ُّيه
ُيْصؾِْح يمَُؽْؿ َأفْماَميمَُؽْؿ * ﴿َيو أَ

 . [93 -90]إطمزاب:  َوَيْغِػْر يمَُؽْؿ ُذُكقزَمُؽْؿ َوَمـ ُيطِْع اهللَ َوَرؽُمقيمَُف هَمَؼْد هَموَز هَمْقزًا فَمظِقاًم﴾

ـَ اهللُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ اْمتََح قَن َأْصَقاََتُْؿ فِمـَد َرؽُمقِل اهللِ أُْويمَئَِؽ ايمَِّذي ـَ َيُغضه ﴿إِنَّ ايمَِّذي

ْغِػَرٌة َوأصَْمٌر فَمظِقٌؿ﴾ ؿ مَّ  .[5]احلجرات: وُمُؾقهَبُْؿ يمِؾتَّْؼَقى َْلُ
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 ابتػا٤ ايٛض١ًٝ: - 11

ـَ آَمـُقْا اىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َو ايمَِّذي سمَُّؼقاْ اهللَّ َوازْمتَُغقاْ إيِمَقِف ايمَْقؽِمقَؾَي َوصَموِهُدواْ دِم ؽَمٌِقؾِِف ﴿َيو َأُّيه

 .[57 ]اعم٤مئدة: يمََعؾَُّؽْؿ سُمْػؾُِحقَن﴾

 ايسةم١: - 12

 [.377 :]إٟمٕم٤مم ﴿َوَهـَذا ىمِتَوٌب أَكَزيمْـَوُه ُمٌَوَرٌك هَموسمٌَُِّعقُه َواسمَُّؼقْا يمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 اجل١ٓ:  - 13

اسمؼقا »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  روى اًمؽمُمذي, وهمػمه, قمـ صدي سمـ قمجالن 

اهلل رزمؽؿ, وصؾقا رَحؽؿ, وصقمقا ؾمفرىمؿ, وأدوا زىموة أمقايمؽؿ, وأؿمقعقا ذا أمرىمؿ؛ 

 . ـ ؾمبؼ خترجيف واحلٙمؿ قمٚمٞمف ـ.شسمدطمؾقا صمـي رزمؽؿ

 ايػهس: - 14

ىُمُؿ ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:   اهللُ زمٌَِْدٍر َوَأكتُْؿ َأِذيمٌَّي هَموسمَُّؼقاْ اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ سَمْشُؽُروَن﴾﴿َويمََؼْد َكٌَمَ

 .[345: آل قمٛمران]

وهمػمه٤م يمثػم مم٤م ًمف شمٕمٚم ؼ سم٠ممهٞم٦م اًمت٘مقى, وايمتٗمٞم٧م سمام ُذيمر> ًمٞم٘مٞمس اًم٘م٤مرئ قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م, 

 مم٤م مل يذيمر, واهلل أقمٚمؿ. 
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 طمرةزموب همضوئؾ اظمتؼكم ومو زممموا زمف دم ايمدكقو وأ

م اهلل هلؿ, وُم٤م سمنموا سمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمثػمة ضمًدا, شمٗمقق ُمئتل اومْم٤مئؾ اعمت٘ملم وإيمر

 ومْمٞمٚم٦م وسمِم٤مرة, َأْذيُمر ُم٤م شمٞمَّس ُمٜمٝم٤م, ُمع شمٕمٚمٞمٍؼ يسػم قمغم سمٕمْمٝم٤م. 

وقمنميـ  ( ؾمبًٕم٤م4/503) "سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز"ذم  وىمد ذيمر اًمٗمػموز آسم٤مدي 

ُمـ إدًم٦م,  اًم٘مرآن, أذيمره٤م ُمْمٞمًٗم٤م ذم ـمٞم٤مهت٤م ُم٤ممل يذيمر سمِم٤مرة, مم٤م سمنمَّ اهلل سمف اعمت٘ملم, ذم

 ُمع شمٍمٍف يسػم همػم خمؾ, صمؿ ُأقم٘مبٝم٤م سمذيمر ُم٤ممل يذيمر ُمـ اًمبِم٤مرات واًمٗمْم٤مئؾ: 

 : بايهساَات ـ ايبػس٣ 1

ـَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ؿُ  َيتَُّؼقنَ  َوىَموُكقا آَمـُقا ايمَِّذي ى * َْلُ  .[86 ـ85: يقٟمس] ايمٌْمُْمَ

  :ٚايٓٓضس٠ بايعٕٛ ػس٣ايُب ـ 3ـ  2

َـ  َمعَ  اهللَ إِنَّ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: َؼْقا ايمَِّذي  .[:34: اًمٜمحؾ] اسمَّ

 : ٚاحله١ُ ٚايبضري٠ ٚايٓٛز ػس٣ بايعًِـ ايُب 7ـ  4

وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌٌِْمُ ُروْا هَمنَِذا ُهؿ مه قْطَوِن سَمَذىمَّ ـَ ايمشَّ ُفْؿ ؿَموئٌِػ مِّ ًَّ ـَ اسمََّؼقْا إَِذا َم  َن﴾﴿إِنَّ ايمَِّذي

 .[403: ]إقمراف

َو َيووىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُّيه
َـ  أَ رْ  هُمْروَموًكو يمَُؽؿْ  ََيَْعْؾ  اهللََ  سَمتَُّؼقا إِنْ  آَمـُقا ايمَِّذي  ؽَمقِّئَوسمُِؽؿْ  فَمـُْؽؿْ  َوُيَؽػِّ

 .[;4: إٟمٗم٤مل] ايمَْعظِقؿِ  ايمَْػْضؾِ  ُذو َواهللَُ  يمَُؽؿْ  َوَيْغِػرْ 

ـَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: َو ايمَِّذي تِِف َوََيَْعؾ  ﴿َيو َأُّيه َْحَ  ِمـ رَّ
آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللََ َوآِمـُقا زمَِرؽُمقيمِِف ُيْمسمُِؽْؿ ىمِْػَؾكْمِ

 . [:4 ]احلديد: يمَُّؽْؿ ُكقراً ََتُْشقَن زمِِف﴾

, ـ ذم  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم(, 659 -44/657) "ضم٤مُمٕمف"ذم  سمـ ضمرير اوروى 

, تبٍم سمف ُمـ اًمٕمٛمك واجلٝم٤مًم٦مهدى يُ  :يٕمٜمل ـ: زمِِف﴾﴿َوََيَْعؾ يمَُّؽْؿ ُكقرًا ََتُْشقَن ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

  .اهـٚمٝمؿ سم٤مًمٜمقر واعمٖمٗمرةومٗمْمَّ  ,ويٖمٗمر ًمٙمؿ
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 واٟمٔمر: يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمذيمقر ذم )صٗم٤مهتؿ ُمع رب اًمٕم٤معملم(, طمقل آي٦م إقمراف.

  :ٚتععِٝ األجٛز ٚإثابتِٗ ع٢ً ايعٌُ ايٝطري ايٓرْٛب بتهؿري ـ ايبػس٣ 9ـ  8

ـَ  :شمٕم٤ممماهلل شمب٤مرك وىم٤مل  ؽُمقِل ِمـ زَمْعِد َمو َأَصوهَبُُؿ ايمَْؼْرُح يمِؾَِّذي ـَ اؽْمتََجوزُمقاْ هللِِ َوايمرَّ ﴿ايمَِّذي

ـُقاْ ِمـُْفْؿ َواسمََّؼقاْ أصَْمٌر فَمظِقٌؿ﴾ ًَ  .[394 ]آل قمٛمران: َأضْم

ٌي وَموئَِؿٌي َيتُْؾقَن آَ وىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  ـْ أَْهِؾ ايمْؽِتَوِب أُمَّ قا ؽَمَقاًء ِم ًُ َيوِت اهللِ َآَكوَء ﴿يمَقْ

ُجُدونَ  ًْ ـِ اظمُْـَْؽِر *  ايمؾَّقِْؾ َوُهْؿ َي طَِمِر َوَيلُْمُروَن زمِوظمَْْعُروِف َوَيـَْفْقَن فَم ْٔ ُيْمِمـُقَن زمِوهللِ َوايمْقَْقِم ا

كَم  وحِلِ ـَ ايمصَّ اِت َوُأويمَئَِؽ ِم غْمَ وِرفُمقَن دِم اخْلَ ًَ ـْ ُيؽْ  *َوُي ـْ طَمغْمٍ هَمَؾ َػُروُه َواهللُ فَمؾِقٌؿ َوَمو َيْػَعُؾقا ِم

 .[337ـ 335]آل قمٛمران:  ﴾زمِوظمُْتَِّؼكمَ 

و ىَموَن اهللُ يمِقََذَر اظمُْْمِمـكَِم فَمعَم َمو َأكتُْؿ فَمَؾقِْف﴾ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿َوإِن سُمْمِمـُقاْ َوسَمتَُّؼقاْ  مم ىمقًمف:إ ﴿مَّ

 .[;39: ]آل قمٛمران هَمَؾُؽْؿ َأصْمٌر فَمظِقٌؿ﴾

ْكقَو ﴿َوومِقَؾ يمِؾَّ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـُقْا دِم َهِذِه ايمده ًَ ـَ أضَْم َؼْقْا َموَذا َأكَزَل َرزمهُؽْؿ وَمويمُقْا طَمغْمًا يمِّؾَِّذي ـَ اسمَّ ِذي

 طَمغْمٌ َويمَـِْعَؿ َداُر اظمُْتَِّؼكَم﴾
ـٌَي َويمََداُر أطِمَرةِ ًَ  . [50: ]اًمٜمحؾ ضَم

ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا َرزمَّؽُ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو  ايمَِّذي
ـٌَي ﴿وُمْؾ َيو فِمٌَودِ ًَ ْكقَو ضَم  ايمده

ـُقا دِم َهِذهِ ًَ ـَ أضَْم ْؿ يمِؾَِّذي

 .[30: اًمزُمر] َوأَْرُض اهللِ َواؽِمَعٌي﴾

ـَ اهللُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ اْمتََح قَن َأْصَقاََتُْؿ فِمـَد َرؽُمقِل اهللِ أُْويمَئَِؽ ايمَِّذي ـَ َيُغضه ﴿إِنَّ ايمَِّذي

ْغِػَرٌة َوأصَْمرٌ  ؿ مَّ   .[5 :]احلجرات فَمظِقٌؿ﴾ وُمُؾقهَبُْؿ يمِؾتَّْؼَقى َْلُ

ُمتحـ اهلل : إن اًمذيـ يِمتٝمقن اعمٕم٤ميص وٓ يٕمٛمٚمقن هب٤م, أوًمئؽ اًمذيـ اوومول فمؿر 

 (.654)ص "ًمٓم٤مئٗمف", ذم ٗمرة وأضمر قمٔمٞمؿ, ذيمره اسمـ رضم٥م ىمٚمقهبؿ ًمٚمت٘مقى, هلؿ ُمٖم

ْر فَمـُْف ؽَمقِّئَوسمِِف َوُيْعظِْؿ يمَُف ﴿َذيمَِؽ َأْمُر اهللِ َأكَزيمَُف إيِمَقُْؽْؿ َوَمـ َيتَِّؼ اهللَ ُيَؽػِّ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و

 .[7:]اًمٓمالق َأصْمرًا﴾
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 ىم٤مل: قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  (,599, وُمسٚمؿ )(5033رىمؿ )سموروى اًمبخ٤مري 

 .شهمؾف أصمران ؛وأؿموع مقايمقف ,وايمعٌد إذا اسمؼك رزمف» : ىم٤مل رؾمقل اهلل

 يرة قمـ أيب هر(, 3:63) ُمسٚمؿ( ـ واًمٚمٗمظ ًمف ـ, و79;3اًمبخ٤مري سمرىمؿ )وروى 

همنن أمر زمتؼقى اهلل  ,إكام اْلموم صمـي يؼوسمؾ مـ ورائف, ويتؼك زمف» ىم٤مل: أن رؾمقل اهلل 

 .شهمنن يمف زمذيمؽ أصمرا ؛وفمدل

 : ـ ايبػس٣ باملػؿس٠ جلُٝع ايرْٛب 11

ْرَكو فَمـُْفْؿ ؽَمقِّئَوَِتِْؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َؼْقْا يمََؽػَّ َوْٕدطَمْؾـَوُهْؿ ﴿َويمَْق أَنَّ َأْهَؾ ايمْؽِتَوِب آَمـُقاْ َواسمَّ

 .[87: ]اعم٤مئدة صَمـَّوِت ايمـَِّعقِؿ﴾

تِِف وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َْحَ  ِمـ رَّ
ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َوآِمـُقا زمَِرؽُمقيمِِف ُيْمسمُِؽْؿ ىمِْػَؾكْمِ َو ايمَِّذي ُّيه

﴿َيو أَ

ضمِ   .[:4: ]احلديد قٌؿ﴾َوََيَْعؾ يمَُّؽْؿ ُكقراً ََتُْشقَن زمِِف َوَيْغِػْر يمَُؽْؿ َواهللُ نَمُػقٌر رَّ

ْرَكو فَمـُْفْؿ ؽَمقِّئَوَِتِْؿ َوْٕدطَمْؾـَوُهْؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َؼْقْا يمََؽػَّ تَوِب آَمـُقاْ َواسمَّ
﴿َويمَْق أَنَّ أَْهَؾ ايمْؽِ

 .[87: ]اعم٤مئدة صَمـَّوِت ايمـَِّعقِؿ﴾

قَن َأْصَقاََتُْؿ فِمـَد َرؽُمقِل اهللِ أُْويمَ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َيُغضه ـَ اهللُ ﴿إِنَّ ايمَِّذي ـَ اْمتََح ئَِؽ ايمَِّذي

ْغِػَرٌة َوأصَْمٌر فَمظِقٌؿ﴾ ؿ مَّ  .[5]احلجرات:  وُمُؾقهَبُْؿ يمِؾتَّْؼَقى َْلُ

ْر فَمـُْف ؽَمقِّئَوسمِِف َوُيْعظِْؿ يمَُف أصَْمرًا﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم:   .[7 ]اًمٓمالق: ﴿َوَمـ َيتَِّؼ اهللَ ُيَؽػِّ

ُؼقْا اهللَ إِنَّ اهللَ نَمُػقرٌ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ضِمقٌؿ﴾ ﴿َواسمَّ  . [;8: ]اعم٤مئدة رَّ

ُِٝطس 11  : اأَلَس يف ٚايٓطٗٛي١ ـ ايبػس٣ باي

ـْ  يمَّفُ  ََيَْعؾ اهللَ  َيتَِّؼ  َوَمـىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   .[6:اًمٓمالق] اُيْنً  َأْمِرهِ  ِم

ِٓ َٔ ايبػس٣ باخلسٚج ـ 12   :ٚاملخ١ٔٓ ايػ

 .[4: اًمٓمالق] وً خَمَْرصم يمَّفُ  ََيَْعؾ اهللَ  َيتَِّؼ  َوَمـىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
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ض٤مق يب أُمر أوضم٥م هماما : (406)ص "صٞمد اخل٤مـمر"ذم   ومول اْلموم ازمـ اجلقزي

ٓزًُم٤م دائاًم, وأظمذت أسم٤مًمغ ذم اًمٗمٙمر ذم اخلالص ُمـ هذه اهلٛمقم سمٙمؾ طمٞمٚم٦م وسمٙمؾ وضمف, ومام 

ـْ َيتَِّؼ اهللَزم هذه أي٦م:  رأي٧م ـمريً٘م٤م ًمٚمخالص, ومٕمرض٧ْم  , [4]اًمٓمالق:   ََيَْعْؾ يمَُف خَمَْرصًموَوَم

سمتح٘مٞمؼ اًمت٘مقى,  أن اًمت٘مقى ؾمب٥م ًمٚمٛمخرج ُمـ يمؾ همؿ, ومام يم٤من إٓ أن مهٛم٧ُم  ومٕمٚمٛم٧ُم 

 اهـومقضمدت اعمخرج.

ٍٔ ـ ايبػس٣ بسشم 13  : ٚؾساؽ ٚاضع بَأَ

اَم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَّ ـَ ايم ِء ﴿َويمَْق أَنَّ أَْهَؾ ايمُْؼَرى آَمـُقاْ َواسمََّؼقاْ يمََػتَْحـَو فَمَؾقِْفؿ زَمَرىَموٍت مِّ

ٌُقنَ  ًِ زُمقاْ هَملطََمْذَكوُهؿ زماَِم ىَموُكقْا َيْؽ  .[8;]إقمراف:  ﴾َوإَْرِض َويمَـؽِـ ىَمذَّ

ْرَكو فَمـُْفْؿ ؽَمقِّئَوَِتِْؿ َوْٕدطَمْؾـَوُهْؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َؼْقْا يمََؽػَّ تَوِب آَمـُقاْ َواسمَّ
﴿َويمَْق أَنَّ أَْهَؾ ايمْؽِ

ُؿْ  َويمَقْ *  صَمـَّوِت ايمـَِّعقؿِ  ْكِجقَؾ  ايمتَّْقَراةَ  وُمقاَأومَ  َأَّنَّ ْـ  إيِمَقِْفؿْ  أُْكِزَل  َوَمو َواْْلِ ِؿْ  ِم ىََمُؾقا َرهبِّ ـْ  َٕ  هَمْقومِِفؿْ  ِم

ـْ  ًِ  َوِم يٌ  ِمـُْفؿْ  َأْرصُمؾِِفؿْ  حَتْ  .[88 -87: ]اعم٤مئدة ﴾َيْعَؿُؾقنَ  َمو ؽَموءَ  ِمـُْفؿْ  َوىَمثغِمٌ  ُمْؼتَِصَدةٌ  ُأمَّ

َو َيو وَمويمُقا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَو َعِزيزُ ايمْ  َأُّيه ًَّ ه  َوَأْهَؾـَو َم  يمَـَو هَملَْوِف  ُمْزصَموةٍ  زمٌَِِضوفَميٍ  َوصِمئْـَو ايميه

ْق  ايمَْؽقَْؾ  ومكِمَ  ََيِْزي اهللَ  إِنَّ  فَمَؾقْـَو َوسَمَصدَّ  إِذْ  َوأطَِمقفِ  زمِقُقؽُمَػ  هَمَعْؾتُؿْ  َمو فَمؾِْؿتُؿْ  َهْؾ  وَموَل *  اظمُْتََصدِّ

ًَ  َؽ َأئِـَّ  وَمويمُقا*  صَموِهُؾقنَ  َأْكتُؿْ  َْك َـّ  وَمدْ  أطَِمل َوَهَذا ُيقؽُمُػ  َأَكو وَموَل  ُيقؽُمُػ  َٕ ْـ  إِكَّفُ  فَمَؾقْـَو اهللُ  َم  َم

ـكِمَ  أصَْمرَ  ُيِضقعُ  َٓ  اهللَ  هَمنِنَّ  َوَيْصػِمْ  َيتَِّؼ  ًِ  . [0;ـ  ::]يقؾمػ:  ﴾اظمُْْح

ـْ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ  َوَيْرُزوْمفُ  خَمَْرصًمو يمَفُ  ََيَْعْؾ  اهللَ  َيتَِّؼ  َوَم ٌُ  ِم ُى  َٓ  ضَمقْ ًِ
ـْ  حَيْتَ ْؾ  َوَم  فَمعَم  َيتََقىمَّ

ٌُفُ  هَمُفقَ  اهللِ ًْ ءٍ  يمُِؽؾِّ  اهللُ صَمَعَؾ  وَمْد  َأْمِرهِ  زَمويمِغُ  اهللَ إِنَّ  ضَم  .[5ـ  4]اًمٓمالق:  ﴾وَمْدًرا َرْ

ًمق أـمب٘م٧م اًمسامء قمغم إرض, جلٕمؾ اهلل  ومول: أكف, وىمد ُروي قمـ اسمـ قمب٤مس 

ـْ ﴿أٓ شمرون ىمقل احلؼ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: ًمٚمٛمت٘ملم ومتحت٤مت خيرضمقن ُمٜمٝم٤م,   يمَفُ  ََيَْعْؾ  اهللَ  َيتَِّؼ  َوَم

 .خَمَْرصًمو
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ـ أُمػم  (: قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل اًمٖم٤موم٘مل 4/397) "ايمؽومؾ دم ايمتوريخ"ودم 

 إن اًمسٛمقات وإرض ًمق يم٤مٟمت٤م رشمً٘م٤م, جلٕمؾ اهلل ًمٚمٛمت٘ملم ُمٜمٝم٤م خمرضم٤م. أكف ومول:إٟمدًمس ـ 

 ـ: وٟمسبف سمٕمْمٝمؿ إمم اًمِم٤مومٕمل  ومقؾ ـ ومو أضمًـ مو

 قمٚمٞمــؽ سمت٘مــقى اهلل إن يمٜمــ٧م همــ٤موماًل 

 

 ي٠مشمٞمؽ سمـ٤مٕرزاق ُمــ طمٞمـ٨م ٓ شمـدري

ــر واهلل رازىًمـــ٤م  ـــ٤مف اًمٗم٘م ـــػ خت  ومٙمٞم

 

ــد رزق اًمٓمــػم واحلـــقت ذم اًمبحــر  وم٘م

ـــقة  ــ٠مي سم٘م ـــرزق ي ــــ أن اًم ــــ فم  وُم

 

 ُم٤م أيمـؾ اًمٕمــّمٗمقر ؿمٞمئــ٤ًم ُمــ اًمــٜمَّس

 وومول أطمر: 

 ن اًمـــٚمف ُمٕمـــفوُمــــ يتـــؼ اهلل ومـــ٢م

 

ـــــ٤مدي ـــــ٤مب وهم ـــــٚمف ُم١مشم  ورزق اًم

 
  :ٚايعكٛب١ ايعراب َٔ ـ ايبػس٣ بايَّٓجا٠ 14

ل شُمؿَّ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـَ  ُكـَجِّ َؼْقا ايمَِّذي  .[94:ُمريؿ] اسمَّ

 : ايععِٝ مبسادِٖ ايبػس٣ بايؿٛش ـ 15

َٓ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  قَوءَ  إِنَّ  َأ
َٓ  فَمَؾقِْفؿْ  طَمْقٌف  َٓ  اهللِ  أَْويمِ ـَ *  حَيَْزُكقنَ  ُهؿْ  َو  َوىَموُكقا َآَمـُقا ايمَِّذي

ؿُ *  َيتَُّؼقنَ  ى َْلُ قَوةِ  دِم  ايمٌْمُْمَ ْكقَو احْلَ طَِمَرةِ  َودِم  ايمده ْٔ  ايمَْػْقزُ  ُهقَ  َذيمَِؽ  اهللِ يمَِؽؾاَِمِت  سَمٌِْديَؾ  َٓ  ا

 .[86 -84]يقٟمس:  ﴾ايمَْعظِقؿُ 

لوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َـ  اهللُ  َوُيـَجِّ  . [83:اًمزُمر] زمَِؿَػوَزَِتِؿْ  َؼْقااسمَّ  ايمَِّذي

 .[53:اًمٜمب٠م] َمَػوًزا يمِْؾُؿتَِّؼكمَ  إِنَّ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 : ٚايعض١ُ بايتَّٛؾٝل ػس٣ـ ايُب 17

َـّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
ـْ  ايمػِْمَّ  َويمَؽِ َـ  َم طِمرِ  َوايمْقَْقمِ  زمِوهللِ  آَم ْٔ  ُهؿُ  َوُأويمَئَِؽ  ـ إمم ىمقًمف ـ: ا

 .[399: اًمب٘مرة] اظمُْتَُّؼقن
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  :َٔ اهلل بايضدم هلِ ػس٣ بايػٗاد٠ـ ايُب18

َـ  أُويمَئَِؽ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ـ سمٕمد ذيمر مجٚم٦م ُمـ صٗم٤مهتؿ ـ:   ُهؿُ  َوأُويمَئَِؽ  َصَدوُمقا ايمَِّذي

 .[399]اًمب٘مرة:  ﴾اظمُْتَُّؼقنَ 

َق زمِِف أُْويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْدِق َوَصدَّ  .[55: ]اًمزُمر تَُّؼقَن﴾﴿َوايمَِّذي صَموء زمِويمصِّ

 : ١ََّٝٔاِنَسٚاإل ػس٣ بايهسا١َايُب ـ19

 .[35: احلجرات] َأسْمَؼوىُمؿْ  اهللِ فِمـْدَ  أَىْمَرَمُؽؿْ  إِنَّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  ا ًٜٝل ب٘ ضبخاْ٘ ٚتعاىل ـ:ػس٣ هلِ باحملب١ َٔ اهلل تعاىل ـ حّبـ ايُب 21

ـْ أَْوذَم زمَِعْفدِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   َواسمََّؼك هَمنِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾﴿زَمعَم َم
 .[98 ]آل قمٛمران: هِ

َِتِْؿ إِنَّ اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾ :شمٕم٤مممشمب٤مرك ووىم٤مل  هقاْ إيِمَقِْفْؿ فَمْفَدُهْؿ إلَِم ُمدَّ  .[6 ]اًمتقسم٦م: ﴿هَملََِت

ْؿ إِنَّ وىم٤مل شمٕم٤ممم:   .[9 ]اًمتقسم٦م: اهللَ حُيِىه اظمُْتَِّؼكَم﴾﴿هَماَم اؽْمتََؼوُمقْا يمَُؽْؿ هَموؽْمتَِؼقُؿقْا َْلُ

 : ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  ,(87;4رىمؿ )سمروى ُمسٚمؿ و

 .شاخلػل ,ايمغـل ,إن اهلل حيى ايمعٌد ايمتؼل»

 : ايبػس٣ بايؿالح يف ايدازٜٔ ـ 21

َو َيو﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َـ  َأُّيه زَمو سَملىُْمُؾقا َٓ  َآَمـُقا ايمَِّذي  يمََعؾَُّؽؿْ  اهللَ َواسمَُّؼقا ُمَضوفَمَػيً  ْوَعوهًموأَ  ايمرِّ

 .[350 ]آل قمٛمران: ﴾سُمْػؾُِحقنَ 

واْ َوَصوزمُِرواْ َوَرازمِطُقاْ َواسمَُّؼقاْ اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـَ آَمـُقاْ اْصػِمُ َو ايمَِّذي  ﴿َيو َأُّيه

 .[400 آل قمٛمران:] سُمْػؾُِحقَن﴾

َو اوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُّيه
ـَ آَمـُقاْ اسمَُّؼقاْ اهللَ َوازْمتَُغقاْ إيِمَقِف ايمَْقؽِمقَؾَي َوصَموِهُدواْ دِم ؽَمٌِقؾِِف يمََعؾَُّؽْؿ ﴿َيو أَ يمَِّذي

 .[57 ]اعم٤مئدة: ﴾سُمْػؾُِحقنَ 

ٌُ َوايمطَّقُِّى َويمَْق َأفْمَجٌََؽ ىَمثَْرةُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٌِق تَِقي اخْلَ ًْ ﴾ ﴿وُمؾ َّٓ َي ٌِ ٌِق  .[300]اعم٤مئدة:  اخْلَ
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لَىْمتٌَُُفو﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم ًَ ـَ  هَم ِذي ىَموةَ  َوُيْمسُمقنَ  َيتَُّؼقنَ  يمِؾَّ َـ  ايمزَّ إمم  ﴾ُيْمِمـُقنَ  زمِآََيوسمِـَو ُهؿْ  َوايمَِّذي

 .[379 -378]إقمراف:  ﴾اظمُْْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  ُأويمَئَِؽ ﴿ىمقًمف: 

 : ٚايُكسب١ ايٛصاٍ ـ ايبػس٣ بٌٓٝ 22

ـْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   .[59: احل٩م] ُؽؿْ ِمـْ  ايمتَّْؼَقى َيـَويمُفُ  َويمَؽِ

 : عكب احملٔ اجلصا٤ ػس٣ بٌٓٝايُب ـ 23

ْـ  إِكَّفُ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـكِمَ  أصَْمرَ  ُيِضقعُ  َٓ  اهللَ  هَمنِنَّ  َوَيْصػِمْ  َيتَِّؼ  َم ًِ  .[0;: يقؾمػ] اظمُْْح

 : ايٓضدق١ ٚغريٖا َٔ أؾعاٍ اخلري ػس٣ هلِ بكبٍٛـ ايُب 24

ـَ  اهللُ َيتََؼٌَُّؾ  إِكَّاَم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   .[49:اعم٤مئدة] اظمُْتَِّؼكمَ  ِم

 : ٚايٓضؿ٠ٛ بايٓضؿا٤ ػس٣ هلِـ ايُب 26ـ  25

َوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ  هَمنَِّنَّ  .[54:احل٩م] ايمُْؼُؾقِب  سَمْؼَقى ِم

 :ايعبٛد١ٜ ـ ايبػس٣ هلِ بهُاٍ 27

 .[304: قمٛمران آل] سُمَؼوسمِفِ  ضَمؼَّ  اهللَ اسمَُّؼقا ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 : ػس٣ هلِ باجلَّٓات ٚايبكا٤ ايطسَدٟ ؾٝٗاايُبـ  29ـ  28

ْـ  َمْغِػَرةٍ  إلَِم  َوؽَموِرفُمقا﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َؿَقاُت  فَمْرُوَفو َوصَمـَّيٍ  َرزمُِّؽؿْ  ِم ًَّ َْرُض  ايم ْٕ ْت  َوا  أُفِمدَّ

ْؾُؿتَِّؼكمَ 
 .[355]آل قمٛمران:  ﴾يمِ

ـِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َـ  يمَؽِ َؼْقا ايمَِّذي ُؿْ  اسمَّ ؿْ  َرهبَّ ـْ  ََتِْري وٌت صَمـَّ  َْلُ تَِفو ِم ََّْنَورُ  حَتْ ْٕ ـَ  ا ًٓ  همِقَفو طَمويمِِدي  ُكُز

ـْ   . [:;3]آل قمٛمران:  ﴾يمِأْلزَْمَرارِ  طَمغْمٌ  اهللِ  فِمـَْد  َوَمو اهللِ فِمـْدِ  ِم
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اَلمٍ  اْدطُمُؾقَهو*  َوفُمقُقنٍ  صَمـَّوٍت  دِم  اظمُْتَِّؼكمَ  إِنَّ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ  دِم  َمو َوَكَزفْمـَو*  َآِمـكِمَ  زمِ

ـْ  ُدوِرِهؿْ ُص  رٍ  فَمعَم  إطِْمَقاًكو نِمؾ   ِم ُفؿْ  َٓ *  ُمتََؼوزمِؾكِمَ  ُهُ ًه  ِمـَْفو ُهؿْ  َوَمو َكَصٌى  همِقَفو َيَؿ

 .[:6 -67]احلجر:  ﴾زمُِؿْخَرصِمكمَ 

 َن﴾﴿َوَمـ ُيطِِع اهللَ َوَرؽُمقيمَُف َوَُيَْش اهللَ َوَيتَّْؼِف هَملُْويمَئَِؽ ُهُؿ ايمَْػوئُِزو شمٕم٤ممم:شمب٤مرك وىم٤مل اهلل و

 .[74 ]اًمٜمقر:

قا ُمـ ٜمُ ُمِ وأَ  ,اًمذيـ وم٤مزوا سمٙمؾ ظمػم :يٕمٜمل (:6/633) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماومول 

 اهـذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. ,يمؾ ذ

ْؿ صَمَزاء َوَمِصغماً﴾: وىم٤مل شمٕم٤ممم ًْ َْلُ ْؾِد ايمَّتِل ُوفِمَد اظمُْتَُّؼقَن ىَموَك  ﴿وُمْؾ َأَذيمَِؽ طَمغْمٌ َأْم صَمـَُّي اخْلُ

 .[37 ]اًمٗمرىم٤من:

ْؾُؿتَِّؼكَم﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ـَُّي يمِ  اجْلَ

ًِ   .[0;: ]اًمِمٕمراء ﴿َوُأْزيمَِػ

َزُكقَن﴾ شمٕم٤ممم:اهلل وىم٤مل  َٓ ُهْؿ حَيْ قُء َو ًه ُفُؿ ايم ًه َٓ َيَؿ ـَ اسمََّؼقا زمَِؿَػوَزَِتِْؿ  ل اهللُ ايمَِّذي  ﴿َوُيـَجِّ

 .[83: ]اًمزُمر

  .[٠53م: ]اًمٜمب ﴿إِنَّ يمِْؾُؿتَِّؼكَم َمَػوزًا﴾وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ـ: وهق خيٓم٥م ذم طمج٦م اًمقداع: ـ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  أيب أُم٤مُمف ذم طمدي٨م و

, وصؾقا مخًؽؿ, وصقمقا ؾمفرىمؿ, وأدوا زىموة أمقايمؽؿ, وأؿمقعقا ذا اسمؼقا اهلل رزمؽؿ»

 ـ شم٘مدم خترجيف, واحلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. .شسمدطمؾقا صمـي رزمؽؿأمرىمؿ؛ 

 وم٘م٤مل: ؟,٦ماجلٜم أيمثر ُم٤م يدظمؾ قمـ  ئؾ رؾمقل اهللؾُم ىم٤مل:  أيب هريرة ذم طمدي٨م و

 , ـ ؾمبؼ خترجيف واحلٙمؿ قمٚمٞمف ـ. شوضمًـ اخلؾؼ ,سمؼقى اهلل»

ـ ذم ظمٓمب٦م ًمف ظمٓمبٝم٤م يقم اًمٜمٝمروان ـ: أومٞمْمقا ذم ذيمر اهلل,   وومول فمقم زمـ أيب ؿمويمى

وم٢مٟمف أطمسـ اًمذيمر, وارهمبقا ومٞمام وقمد اهلل اعمت٘ملم, وم٢من وقمد اهلل أصدق اًمققمد. ذيمر ذًمؽ اسمـ 

 (.;30/85) "اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م"ذم  يمثػم 
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(, قمـ سمٕمض اًمسٚمػ أٟمف ىم٤مل: 507)ص "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"ذم   وذىمر ازمـ رصمى

ه٥م أن اعمزء قُمٗمل قمٜمف, ىمد وم٤مشمف صمقاب اعمحسٜملم, ومٞم٤م ُمذٟمب٤ًم يرضمقا ُمـ اهلل قمٗمقه, أشمرض 

 سمسبؼ اعمت٘ملم إمم اهلل.اهـ 

 ـ: "دبضمقاهر إ"ـ يمام ذم  ـ ذم ٟمّم٤مئحف  وومول أزمق ايمػتح ايمؾقثل

ــــؼ اهلل حُي  ــــفُمـــــ يت  ٛمــــد ذم قمقاىمب

 

ــ٤مٟمقا ـــ ه ــزوا وُم ـــ قم ــف ذ ُم  ويٙمٗم

 (:6:7)ص "ضمقاهر إدب"يمام ذم  وومول صويمح زمـ فمٌد ايمؼدوس  

ـــز ـــ٤م شمٗم ـــقى اهلل وم٤مًمزُمٝم ـــؽ سمت٘م  ومٕمٚمٞم

 

ــــهْ إَ  ل  ِٝمــــإن اًمت٘مــــل هــــق اًمبَ   ٥ُم ٞمَ

 وىمام ومقؾ: 

 يـــ٤م ٟمٗمـــس ومـــ٤مز اًمّمـــ٤محلقن سمـــ٤مًمت٘مك

 

ــد قمـــٛمك ـــبل ىم  واسمّمـــروا احلــؼ وىمٚم

 
َِٔـ ايُب 31   :ايب١ًٓٝ َٔ ػس٣ باأَل

 .[73: اًمدظم٤من] َأِمكمٍ  َمَؼومٍ  دِم  اظمُْتَِّؼكمَ  إِنَّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

١ِٝ ػس٣ بعٓصايُب ـ 31  : اخَلًِل يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ ع٢ً ايؿٛق

ـَ ايمَّذِ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َخُروَن ِم ًْ ْكقَو َوَي قَوُة ايمده ـَ ىَمَػُروا احْلَ ـَ يمِؾَِّذي َؼْقا ُزيِّ ـَ اسمَّ ـَ َآَمـُقا َوايمَِّذي ي

وٍب  ًَ ـْ َيَشوُء زمَِغغْمِ ضِم   .[434]آل قمٛمران:  ﴾هَمْقوَمُفْؿ َيْقَم ايمِْؼقَوَمِي َواهللُ َيْرُزُق َم

  .[35: ]احلجرات ﴿إِنَّ َأىْمَرَمُؽْؿ فِمـَد اهللِ َأسْمَؼوىُمْؿ﴾ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو

: ﴾﴿إِنَّ أىَْمَرَمُؽْؿ فِمـَد اهللِ َأسْمَؼوىُمؿْ  ىمقًمف شمٕم٤ممم: (6/5:7) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 ـهاسم٤مٕطمس٤مب.أي: إٟمام شمتٗم٤مضٚمقن قمٜمد اهلل سم٤مًمت٘مقى ٓ 

ن اًمٗمْمؾ واًمٙمرم إٟمام هق سمت٘مقى إ :(9/697) "أضقاء اًمبٞم٤من"ذم   وومول ايمشـؼقطل

  ٓ سمٖمػمه ُمـ آٟمتس٤مب إمم اًم٘مب٤مئؾ, وًم٘مد صدق ُمـ ىم٤مل: اهلل

ــع اإلؾمــالم ؾمٚم ــد روم ـــوم٘م ــ٤مرسـ  امن وم

 

 نميػ أسمـ٤م هلـ٥مـوىمد وضع اًمٙمٗمـر اًمـ
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 يم٤من ي٘مقل: وذيمروا أن ؾمٚمامن 

 قاهـزم ؾمــــ ٤مً الم ٓ أسمـــــأيب اإلؾمــــ

 

ــــ ـــــإذا اومتخ ــــ سٍ ـروا سم٘مٞم  ؿـأو متٞم

ومٞمف إمم إًمقان  وهذه أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م, شمدل قمغم أن ديـ اإلؾمالم ؾماموي صحٞمح, ٓ ٟمٔمر 

٘مقى اهلل ضمؾ وقمال وـم٤مقمتف, وم٠ميمرم اًمٜم٤مس اًمٕمٜم٤مس, وٓ إمم اجلٝم٤مت, وإٟمام اعمٕمتؼم ومٞمف شم وٓ إمم

 اهـوأومْمٚمٝمؿ أشم٘م٤مهؿ هلل, وٓ يمرم وٓ ومْمؾ ًمٖمػم اعمت٘مل, وًمق يم٤من رومٞمع اًمٜمس٥م.

ُمـ  ئؾ رؾمقل اهلل ؾُم  :ىم٤مل  قمـ أيب هريرة ,(55:5رىمؿ )سمروى اًمبخ٤مري و

 .شسمؼوهؿ هللأ :ومول» ؟أيمرم اًمٜم٤مس

إِنَّ ﴿شمٕم٤ممم:  أن اعمراد سم٘مقًمفذم  ,أٟمف مل يقضمد ظمالف سملم اعمٗمَّسيـ ,وشم٘مدم أن ذيمرٟم٤م

 ويمذًمؽ احلدي٨م, واهلل اقمٚمؿ. أومْمٚمٙمؿ, ﴾ؿْ ؽُ مَ رَ ىمْ أَ 

 ـ اعمٜمسقب إًمٞمف ـ: "ديقان فمقم "ودم 

 ًمٕمٛمـــرك ُمـــ٤م إلٟمســـ٤من إٓ سمديٜمـــــــف

 

ًٓ قمـغم اًمٜمسـ٥م  ومال شمؽمك اًمت٘مـقى اشمٙمـ٤م

ــع اإلؾمــالم ؾمٚم  ــد روم ـــوم٘م ــ٤مرسـ  امن وم

 

 . نميػ أسمـ٤م هلـ٥مـوىمد وضع اًمٙمٗمر اًمـ

 : ايعكٛب١ َٔ ٚاحلصٕ اخلٛف بصٚاٍ ـ ايبػس٣ 32 

ـِ  ومول اهلل سمعولم: َٓ  فَمَؾقِْفؿْ  طَمْقٌف  هَماَل  َوَأْصَؾَح  اسمََّؼك ﴿هَمَؿ  .[57: إقمراف] حَيَْزُكقَن﴾ ُهؿْ  َو

ـ ٍٕخ ًمف ودقمف ـ: ُمـ اشم٘مك اهلل ومال وطمِم٦م قمٚمٞمف, ذيمره اسمـ رضم٥م  وومول زمعض ايمًؾػ

 (.4;4)ص "ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف"ذم  

 : املٛأؾك١ أَلشٚاجايبػس٣ با ـ 33

 .[55 - 53: اًمٜمب٠م] َأسْمَرازًمو َوىَمَقافِمَى  * َوَأفْمـَوزًمو ضَمَدائَِؼ  * َمَػوًزا يمِْؾُؿتَِّؼكمَ  إِنَّ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 
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 :ٚايٓسؤ١ٜ ٚايًِّكا٤ٔ احلطس٠, ػس٣ بُكسبايُب ـ 35ـ  34

ْؼتَِدر﴾ *  ِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوََّنَرٍ شمٕم٤ممم: ﴿إشمب٤مرك وىم٤مل اهلل   دِم َمْؼَعِد ِصْدٍق فِمـَد َمؾِقٍؽ مه

 .[77 -76: ]اًم٘مٛمر

 ,قمٜمد اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ذم دار يمراُم٦م اهلل أي: :(6/6:9) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماومول 

 اهـ وإطمس٤مٟمف., وضمقده ,وومْمٚمف ,ورضقاٟمف

هق  :فِمـَْد َمؾِقٍؽ ُمْؼتَِدرٍ (: ىمقًمف: :30/38) "شمٗمسػمه"دم  وومول ايمعالمي ايمعثقؿكم 

 اهلل ضمؾ وقمال...اًمخ.اهـ

ح سمذًمؽ: اًمٗمػموز أسم٤مدي  ومؾً: وُم٤م ذم اًمٕمٜمقان هق "اًمبّم٤مئر "ذم  وىمد سَّ

 يمالُمف سمٜمّمف, واهلل أقمٚمؿ.

 ـ تٛؾٝل اهلل هلِ إىل خري شاد يف ايدْٝا ٚاآلخس٠: 36

ادِ ايمتَّْؼَقى َواسمَُّؼقِن َيو أُوْ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ُدواْ هَمنِنَّ طَمغْمَ ايمزَّ  . [9;3]اًمب٘مرة:  رِم إيَمٌَْوِب﴾﴿َوسَمَزوَّ

٤م أُمرهؿ سم٤مًمزاد ًمٚمسٗمر ذم عمَّ : (:3/76) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغماْلموم اظمػنِّ  ومول

َوِريًشو َويمٌَِوُس ﴿أرؿمدهؿ إمم زاد أظمرة, وهق اؾمتّمح٤مب اًمت٘مقى إًمٞمٝم٤م, يمام ىم٤مل:  ,اًمدٟمٞم٤م

احلز َٟمبّف ُمرؿمًدا إمم اًمٚمب٤مس اعمٕمٜمقي, وهق عم٤م ذيمر اًمٚمب٤مس  ,[48]إقمراف:  ﴾ايمتَّْؼَقى َذيمَِؽ طَمغْمٌ 

 . واًمت٘مقى, وذيمر أٟمف ظمػم ُمـ هذا, وأٟمٗمع ,اخلِمقع, واًمٓم٤مقم٦م

ادِ ايمتَّْؼَقى﴿ذم ىمقًمف  ىم٤مل قمٓم٤مء اخلراؾم٤مين   اهـيٕمٜمل: زاد أظمرة. :﴾هَمنِنَّ طَمغْمَ ايمزَّ

يمت٥م ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   ومول ازمـ رصمى

إمم أخ ًمف: أوصٞمؽ وأٟمٗمسٜم٤م سم٤مًمت٘مقى, وم٢مهن٤م ظمػم زاد أظمرة وإومم, ـ ُمـ اًمسٚمػ ـ ضمؾ ر

واضمٕمٚمٝم٤م إمم يمؾ ظمػم ؾمبٞمٚمؽ, وُمـ يمؾ ذ ُمٝمرسمؽ, وم٘مد شمقيمؾ اهلل قمز وضمؾ ٕهٚمٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مة 

  .مم٤م حيذرون, واًمرزق ُمـ طمٞم٨م ٓ حيتسبقن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  369 

أوصٞمؽ سمام  :لؿ: أًمؽ طم٤مضم٦م, وم٘م٤مٙمَ وىم٤مل ؿمٕمب٦م: يمٜم٧م إذا أردت اخلروج, ىمٚم٧م ًمٚمحَ 

اسمؼ اهلل ضمقثام ىمـً, وأسمٌع ايمًقئي احلًـي َتحفو, وطمويمؼ »ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ:   أوص سمف اًمٜمبل

 .اهـشايمـوس زمخؾؼ ضمًـ

 وراضمع ُم٤م يمتبتف ذم )اىمؽمان اًمت٘مقى سم٤مًمتزود ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م(. 

 طمدي٨م: زودك اهلل اًمت٘مقى, ومْمٕمٗمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ, واهلل أقمٚمؿ. ٤موأُمَّ 

 :٣ٛ ِٖ أٌٖ اهلل عص ٚجٌأٌٖ ايتكـ  37

َّٓ َأن َيَشوَء اهللُ ُهَق أَْهُؾ ايمتَّْؼَقى َوَأْهُؾ اظمَْْغِػَرِة﴾ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  .[78: ]اعمدصمر ﴿َوَمو َيْذىُمُروَن إِ

ُهَق َأْهُؾ ﴿ىمقًمف: ذم  , قمـ اًمٜمبل  قمـ أٟمس ,(:554) سمرىمؿ اًمؽمُمذي روىو

أكو أهؾ أن أسمؼك, همؿـ اسمؼوين همؾؿ َيعؾ معل إْلو » ل اهلل شمٕم٤ممم:ىم٤مل: ىم٤م :ايمتَّْؼَقى َوَأْهُؾ اظمَْْغِػَرِة﴾

 . شهملكو أهؾ أن أنمػر يمف ؛آطمر

وىمد شمٗمرد  ,: هذا طمدي٨م همري٥م, وؾمٝمٞمؾ ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م ايمؼممذيومول 

 .اهـقمـ صم٤مسم٧م ,هبذا احلدي٨م سمـ قمبد اهلل اًم٘مٓمٕمل ؾمٝمٞمؾ

 وهق وإن يم٤من ضٕمٞمًٗم٤م ومٛمٕمٜم٤مه صحٞمح, واهلل أقمٚمؿ. ومؾً:

هق أهؾ أن خي٤مف  أي: :﴿ُهَق َأْهُؾ ايمتَّْؼَقى َوَأْهُؾ اظمَْْغِػَرِة﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: : ومتودةول ووم

 (.6/437) "شمٗمسػمه" سمـ يمثػم ذم, ذيمره اوهق أهؾ أن يٖمٗمر ذٟم٥م ُمـ شم٤مب إًمٞمف وأٟم٤مب ,ُمٜمف

 ايكسإٓ: يف مبا  ايبػاز٠ َٔ اهلل عص ٚجٌ ع٢ً يطإ زضٛي٘ـ  38

َ زمِِف اظمُْتَِّؼكَم َوسُمـِذَر زمِِف وَمْقموً يمهّدًا ﴾﴿هَمنِكَّاَم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  تٌُمَمِّ
وكَِؽ يمِ ًَ

َكوُه زمِؾِ ْ  .[9;]ُمريؿ:   َينَّ

 (,433/;) "روح اعمٕم٤مين"ذم ,  ًمقدىم٤مل إُم٤م ذم قمٜمقان هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م, وسمٜمحق 

 (, واهلل أقمٚمؿ.5/6:8) "شمٗمسػمه"ذم   اًمِمقيم٤مين يمذا و
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 ايدْٝا ٚال يف اآلخس٠:ـ ايبػاز٠ بايسض٢ ايدا٥ِ يف  39

ـْ  زمَِخغْمٍ  أَُؤَكٌِّئُُؽؿْ  وُمْؾ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـَ  َذيمُِؽؿْ  ِم ِؿْ  فِمـْدَ  اسمََّؼْقا يمِؾَِّذي ـْ  ََتِْري صَمـَّوٌت  َرهبِّ  ِم

تَِفو ََّْنَورُ  حَتْ ْٕ َـ  ا َرةٌ  َوأَْزَواٌج  همِقَفو طَمويمِِدي ـَ  َوِرْوَقانٌ  ُمطَفَّ  .[37]آل قمٛمران:  ﴾ودِ زمِويمِْعٌَ  زَمِصغمٌ  َواهللُ  اهللِ ِم

 :اخلاص١ بِٗ يف ايدْٝا ٚاآلخس١٠ اهلل سةمـ ايؿٛش ب 41

و ُهْدَكـو إيِمَقَْؽ وَموَل فَمَذايِب ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـًَي َودِم أطِمَرِة إِكَّ ًَ ْكقَو ضَم ﴿َواىْمتُْى يمَـَو دِم َهـِذِه ايمده

 ًَ ٍء هَم ًْ ىُمؾَّ َرْ ـْ َأؾَموء َوَرَْحَتِل َوؽِمَع ـَ َيتَُّؼقَن﴾ُأِصقُى زمِِف َم   .[378 ]إقمراف: لىَْمتٌَُُفو يمِؾَِّذي

ـَ َيتَُّؼقَن﴾(: ىمقًمف: :4/56) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم ِذي لَىْمتٌَُُفو يمِؾَّ ًَ يٕمٜمل:  ﴿هَم

 ومس٠موضم٥م طمّمقل رمحتل ممتٜم٤ًم ُمٜمل وإطمس٤مًٟم٤م إًمٞمٝمؿ.اهـ

زمُِّؽْؿ فَمعَم ﴿أََوفَمِجٌْتُْؿ َأن صَموءىُمْؿ ذِ : ًم٘مقُمف خمؼما قمـ ىمقل ٟمقح  وىم٤مل شمٕم٤ممم ـ رَّ ىْمٌر مِّ

تَتَُّؼقْا َويمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾
ـُؽْؿ يمِقُـِذَرىُمْؿ َويمِ  .[85: ]إقمراف َرصُمٍؾ مِّ

 كَّاَم اظمُْْمِمـُقَن إطِْمَقٌة هَملَْصؾُِحقا زَمكْمَ أطََمَقْيُؽْؿ َواسمَُّؼقا اهللَ يمََعؾَُّؽْؿ سُمْرََحُقَن﴾إ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[30: ]حلجرات

َْحَتِِف﴾ :٤ممموىم٤مل شمٕم  ِمـ رَّ
ـَ آَمـُقا اسمَُّؼقا اهللَ َوآِمـُقا زمَِرؽُمقيمِِف ُيْمسمُِؽْؿ ىمِْػَؾكْمِ َو ايمَِّذي  ﴿يو َأُّيه

 .[:4 ]حلديد:

أٟمزل اهلل  ,عم٤م اومتخر أهؾ اًمٙمت٤مب سم٠مهنؿ ي٠مشمقن أضمرهؿ ُمرشملم : زمـ صمٌغمومول ؽمعقد 

ـَ آَمـُ  :هذه أي٦م ذم طمؼ هذه آُم٦م َو ايمَِّذي قا اسمَُّؼقا اهللَ َوآِمـُقا زمَِرؽُمقيمِِف ُيْمسمُِؽْؿ ىمِْػَؾكْمِ ِمـ ﴿َيو َأُّيه

َْحَتِِف﴾ هدى يتبٍم سمف ُمـ  :يٕمٜمل ﴿َوََيَْعؾ يمَُّؽْؿ ُكقراً ََتُْشقَن زمِِف﴾وزادهؿ  ,ضٕمٗملم أي: رَّ

 "ضم٤مُمٕمف"ذم , رواه اسمـ ضمرير ومٗمْمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمقر واعمٖمٗمرة ,ويٖمٗمر ًمٙمؿ, اًمٕمٛمك واجلٝم٤مًم٦م

(44/657 - 659.) 
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 ايدْٝا ٚآلخس٠: يف بَِٗع١ٝ اهلل اخلاص١ ـ  41

ًي َوافْمَؾُؿقْا َأنَّ اهللَ َمَع اظمُْتَِّؼكَم﴾ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًي ىَماَم ُيَؼوسمُِؾقَكُؽْؿ ىَمآهمَّ كَم ىَمآهمَّ
ىمِ  ﴿َووَموسمُِؾقْا اظممُْْمِ

 .[58: ]اًمتقسم٦م

ْ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـَ ُهؿ حمه ايمَِّذي ـَ اسمََّؼقْا وَّ ـُقنَ ﴿إِنَّ اهللَ َمَع ايمَِّذي  . [:34 ]اًمٜمحؾ: ﴾ًِ

وُمٕمقٟمتف,  ,ُمٕمٝمؿ سمت٠ميٞمده, وٟمٍمههق  أي: :(4/837) "شمٗمسػمه"ذم   زمـ ىمثغماومول 

 اهـ.ـ ٤مٕدًم٦مسمق سملم اعمٕمٞمتلم صمؿ ومرَّ  ,وهذه ُمٕمٞم٦م ظم٤مص٦م ,وهديف, وؾمٕمٞمف

أن  ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ: "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   وذىمر ازمـ رصمى

إنَّ اهلل َمَع ﴿ـ٘م٤مل: أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل واإلطمس٤من, ومومٞمد: أوصٜمل, ًمٞمقٟمس سمـ قمب ىم٤ملرضمالً 

ـُقن ًِ ـَ ُهْؿ حُم   اهـ.﴾ايمذيـ اسمََّؼقا وايمَّذي

 (:;;4/4) "ذح ايمشوهمقي"ودم 

ــــٕمف ــــ٢من اهلل ُم ــــؼ اهلل وم ـــــ يت  وُم

 

 ورزق اًمـــــٚمف ُمـ١مشمـــــ٤مب وهمـــــ٤مدي

 
 ٠:يف ايدْٝا ٚاآلخس َٚٔ زضٛي٘  تعاىل ايٛال١ٜ َٔ اهللـ ايؿٛش ب 42

َزُكقَن  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـَ آَمـُقاْ * ﴿َأٓ إِنَّ َأْويمِقَوء اهللِ َٓ طَمْقٌف فَمَؾقِْفْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيْ  وىموكق ايمَِّذي

َٓ سَمٌِْديَؾ يمَِؽؾاَِمِت اهللِ َذيمَِؽ ُهَق ايمَْػْقُز * َيتَُّؼقَن  طَِمَرِة  ْٔ ْكقَو َودِم ا  ايمده
قَوةِ ى دِم احْلَ ُؿ ايمٌْمُْمَ َْلُ

 .[86 -84: ]يقٟمس قُؿ﴾ايمَْعظِ 

ؿْ  َوَمو﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َّٓ  َْلُ هَبُؿُ  َأ ونَ  َوُهؿْ  اهللُ  ُيَعذِّ ـِ  َيُصده ِجدِ  فَم ًْ َرامِ  اظمَْ  َأْويمِقَوَءهُ  ىَموُكقا َوَمو احْلَ

َّٓ  أَْويمِقَوُؤهُ  إِنْ  َـّ  اظمُْتَُّؼقنَ  إِ
 .[56]إٟمٗم٤مل:  ﴾َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  َأىْمثََرُهؿْ  َويمَؽِ

ـَ اهللِ ؾَمقئوً وإِنَّ ايمظَّوظمكَِِم زَمْعُضُفْؿ أَْويمِقَوء زَمْعٍض َواهللُ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُْؿ يمَـ ُيْغـُقا فَمـَؽ ِم إَِّنَّ

 .[;3: اجل٤مصمٞم٦م] َورِمه اظمُْتَِّؼكَم﴾

قمـ روم٤مقم٦م اًم٘مريض  ,(5548واحل٤ميمؿ ) ,(77رىمؿ )سم "ب اعمٗمرددإ"وروى اًمبخ٤مري ذم 

 .شإكام أويمقوئل اظمتؼقن ,رم يمقًقا زملويمقوءٍ إن آل أيب همالن »ىم٤مل:  ن رؾمقل اهلل , أ
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ؾ ْمقمغم ومشمتٛم٦م اإلٟمٕم٤مم "وىمد ؾم٘م٧ُم ـمرىمف واحلٙمؿ قمٚمٞمف, ذم احلدي٨م صحٞمح سمِمقاهده, و

 , وىمد ـمبع سمحٛمد اهلل اًمٓمبٕم٦م إومم, وهق أن ُمٕمٌد ًمٚمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. (60)ص "اإلؾمالم

إن »:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل (, قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ 7/457وروى اإلُم٤مم أمحد )

أهؾ زمقتل همٓء يرون أَّنؿ أولم ايمـوس يب, ويمقس ىمذيمؽ, إن أويمقوئل مـؽؿ اظمتؼقن, مـ ىموكقا 

(, وهق ذم 434سمرىمؿ ) "فمالل اجلٜم٦م"ذم  . صححف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين شوضمقٌ ىموكقا

 (.:330) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"

قل ىم٤مل: ىم٤مل رؾم (, قمـ أيب هريرة 4/464) "إدب اعمٗمرد"وروى اًمبخ٤مري ذم 

إن أويمقوئل مـؽؿ يقم ايمؼقومي اظمتؼقن, وإن ىمون كًى أومرب مـ كًى, همال يلسمقـل »: اهلل 

سمرىمؿ  "فمالل اجلٜم٦م"ذم  . طمسٜمف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين شايمـوس زموٕفمامل, وسملسمقين زمويمدكقو

 (.;360) "اًمّمحٞمح اعمسٜمد"(, وهق ذم 435)

 اًمت٘مقى سمٖمػمه٤م(, ومػماضمع. يمالًُم٤م ٟمٗمٞمًس٤م, ؾم٘متف ذم )سم٤مب اىمؽمان  وًمإلُم٤مم اسمـ ضمرير 

 ٜات٘ ايه١ْٝٛ ٚايػسع١ٝ:آاهلل هلِ  ـ تطدري43

اَمَواِت  دِم  اهللُ  طَمَؾَؼ  َوَمو َوايمـََّفورِ  ايمؾَّقْؾِ  اطْمتاَِلِف  دِم  إِنَّ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَّ َْرضِ  ايم ْٕ ََيوٍت  َوا َٔ 

 .[8]يقٟمس:  ﴾َيتَُّؼقنَ  يمَِؼْقمٍ 

(: وظمّمٝمؿ ؾمبح٤مٟمف سم٤مًمذيمر> ٕن 8/544) "روح اعمٕم٤مين"ذم  يمقد ومول ايمعالمي إ

 اًمت٘مقى هل اًمداقمٞم٦م ًمٚمٜمٔمر واًمتدسمر.اهـ

 وذم آي٦م يقٟمس: اًمِمٝم٤مدة هلؿ سم٤مًمٕم٘مؾ, واًمبّمػمة, واًمتٛمٞمٞمز, واهلل أقمٚمؿ. ومؾً:

 ـ دعا٤ ايضاحلني زبِٗ إٔ ٜهْٛٛا أ١ُ٥ يًُتكني: 44

ـَ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَو َيُؼقيمُقنَ  َوايمَِّذي ْـ  يمَـَو َهْى  َرزمَّ َة َأفْمكُمٍ  أَْزَواصِمـَو ِم َيوسمِـَو وُمرَّ  َواصْمَعْؾـَوَوُذرِّ

ْؾُؿتَِّؼكمَ 
 .[96]اًمٗمرىم٤من:  ﴾إَِموًمو يمِ
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: ىم٤مل اسمـ قمب٤مس, واحلسـ, واًمسدي, (5/355) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم

 واًمرسمٞمع سمـ أٟمس, وىمت٤مدة: أئٛم٦م ي٘متدى سمٜم٤م ذم اخلػم.اهـ

ي٦م أن يرضمع إمم ُم٤م يمتبف اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ وأٟمّمح ُمـ أراد ُمزيد ُمـ اإليْم٤مح هلذه أ

 (.597ـ  596)ص "اًمروح", ذم يمت٤مسمف 

 طٓني:باحملـ تط١ُٝ اهلل إٜاِٖ  45

ْـ  َمْغِػَرةٍ  إلَِم  َوؽَموِرفُمقا﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َؿَقاُت  فَمْرُوَفو َوصَمـَّيٍ  َرزمُِّؽؿْ  ِم ًَّ َْرُض  ايم ْٕ ْت  َوا  أُفِمدَّ

ْؾُؿتَِّؼكمَ 
ـَ *  يمِ اءِ  دِم  ُؼقنَ ُيـْػِ  ايمَِّذي َّ اءِ  ايمنَّ َّ ـِ  َوايمَْعوهمكِمَ  ايمَْغقْظَ  َوايمَْؽوـمِِؿكمَ  َوايميَّ  حُيِىه  َواهللُ  ايمـَّوسِ  فَم

ـكِمَ  ًِ  .[356 -355]آل قمٛمران:  ﴾اظمُْْح

ْدِق  صَموءَ  َوايمَِّذي﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َق  زمِويمصِّ ؿْ *  اظمُْتَُّؼقنَ  ُهؿُ  أُويمَئَِؽ  زمِفِ  َوَصدَّ  نَ َيَشوُءو َمو َْلُ

ِؿْ  فِمـْدَ  ـكِمَ  صَمَزاءُ  َذيمَِؽ  َرهبِّ ًِ  .[56 -55]اًمزُمر:  ﴾اظمُْْح

َّو َوهَمَقاىمِفَ *  َوفُمقُقنٍ  ـماَِللٍ  دِم  اظمُْتَِّؼكمَ  إِنَّ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  زُمقا ىُمُؾقا*  َيْشتَُفقنَ  ِِم  زماَِم  َهـِقئًو َواْذَ

ـكِمَ  َكْجِزي ىَمَذيمَِؽ  إِكَّو*  سَمْعَؿُؾقنَ  ىُمـْتُؿْ  ًِ  , وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م.[66 -63اعمرؾمالت: ] ﴾اظمُْْح

 :٘تيف حسنات٘ ٚضهٓاب٘ ٢ ازتد٣ ٚحتًَّ ملٔ عري يباـ اختٝازِٖ خل 46

َيو زَمـِل آَدَم وَمْد أَْكَزيمْـَو فَمَؾقُْؽْؿ يمٌَِوؽًمو ُيَقاِري ؽَمْقآسمُِؽْؿ َوِريًشو َويمٌَِوُس ايمتَّْؼَقى  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ـْ آَيوِت ا َؽ طَمغْمٌ َذيمَِؽ ِم
ىمَُّرونَ َذيمِ  .[48]إقمراف:  هللِ يمََعؾَُّفْؿ َيذَّ

ي, ذم ؼماًمٓماه اسمـ ضمرير رو, ًمب٤مس اًمت٘مقى هق اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح :ازمـ فمٌوس  ومول

 , واهلل أقمٚمؿ.هذا أؿمٛمٚمٝم٤م ,وذيمر اعمٗمَّسون أىمقآً أظمرى(, 30/348) "شمٗمسػمه"

, ًمف اًمٗم٘مفوُم٤م ,وزيتٜمف احلٞم٤مء ,وًمب٤مؾمف اًمت٘مقى ,اإليامن قمري٤من:  زمـ مـٌفوومول وهى 

 (.3;4/4) "صٗم٦م اًمّمٗمقة"ذم  ذيمره اسمـ اجلقزي 
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ـ حت٧م احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم ـ: ىم٤مل:  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم   وذىمر ازمـ رصمى

يمت٥م رضمؾ ُمـ اًمسٚمػ إمم أخ ًمف: أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل, وم٢مهن٤م أيمرم ُم٤م أرسرت, وأزيـ ُم٤م 

 اهـ٤م وًمؽ صمقاهب٤م.أفمٝمرت, وأومْمؾ ُم٤م ادظمرت, أقم٤مٟمٜم٤م اهلل وإي٤مك قمٚمٞمٝم٤م, وأوضم٥م ًمٜم

 : وومول أزمق ايمعتوهقي

ـــك ـــ اًمت٘م ــ٤م ُم ــبس صمٞم٤مسًم ــرء مل يٚم  إذا اعم

 

ـــٞم٤م ـــ٤من يم٤مؾم ـــق يم ـــ٤م وًم ـــ٥م قمري٤مًٟم  شم٘مٚم

ـــ٦م رسمـــــف  ــ٤مس اعمــرء ـم٤مقم ــػم ًمب  وظم

 

ـــٞم٤م ـــ٤من هلل قم٤مص ـــٞمٛمـ يم ـــػم وم  وٓ ظم

 (:6;6)ص "ضمقاهر إدب", يمام ذم  ومـ كصوئح صالح ايمديـ ايمصػدي 

ــــف ـــقى سمّمػمشم ــــ اًمت٘م  وٓ يّمـــد قم

 

 ٚمٛمٕمـــ٤مزم أوؾمــــــع اًمسبـــــؾٕهنـــ٤م ًم

 ومٛمـــ شمٙمـــ طمٚمــ٦م اًمت٘مــقى ُمالسمســف 

 

ــؾ ـــ اًمٕمٓم ــ٤م ُم ــره يقًُم ــش ذم ده  مل خي

 
 :ْٚبر َا ٜٓكض ذيويف ايدازٜٔ صدم االخ٠ٛ ـ َٓخِٗ  47

َّٓ اظمُْتَِّؼكَم﴾ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ء َيْقَمئٍِذ زَمْعُضُفْؿ يمٌَِْعٍض فَمُدوٌّ إِ طَِمالَّ ْٕ  [.89: ]اًمزظمرف ﴿ا

الٍَم آِمـكَِم * اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن  ﴿إِنَّ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ًَ َوَكَزفْمـَو َمو دِم * اْدطُمُؾقَهو زمِ

تََؼوزمِؾكَِم﴾ ٍر مه ـْ نِمؾ  إطِْمَقاكوً فَمعَم ُهُ  . [69ـ 67: ]احلجر ُصُدوِرِهؿ مِّ

ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمتآظمل  إكٌوري: ازمـومول : (6/87) "زاد اعمسػم"ذم  ومول ازمـ اجلقزي 

قمٜمد ٟمزع اًمِٖمؾِّ هق شمآظمل يم٤من شمِمقسمف ضٖم٤مئـ وؿمحٜم٤مء, وهذا اًمتآظمل سمٞمٜمٝمؿ اعمقضمقُد ىمد 

 .اهـواإِلظمالص ةاعمّم٤موم٤م

ايمتؼقى »ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل ,  قمـ أيب هريرة ,(4786رىمؿ )سموروى ُمسٚمؿ 

وٓ  ,ٓ يظؾؿف ,طمق اظمًؾؿأاظمًؾؿ  :صمؿ ىم٤ملـ, ويِمػم إمم صدره صمالث ُمرات ـ  هوهـو

 .ي٨ماحلد...ُيذيمف

واحلدي٨م ومٞمف ذيمر ؾمالُم٦م اًمّمدر, وأهن٤م ُمـ اًمت٘مك, واًمت٘مقى ُمٜمٗمٕمتٝم٤م ذم أظمرة  ومؾً:

 أيمثر ُمـ اًمدٟمٞم٤م, يمام أن اطمتٞم٤مج اًمٕمٛمؾ هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م, أيمثر ُمـ أظمرة, واهلل أقمٚمؿ.
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 ٚمتهِٝٓٗ يًدع٠ٛ ٚايٓضح ٚاخلالؾ١ يف ٖرٙ احلٝاٙ: يف ايدازٜٔهلِ ايعاقب١ ـ ٚقٛع  49ـ  48

وا زمِوهللِ  اؽْمتَِعقـُقا يمَِؼْقِمفِ  ُمقؽَمك وَموَل ﴿٤ممم: ىم٤مل اهلل شمٕم َْرَض  إِنَّ  َواْصػِمُ ْٕ ـْ  ُيقِرشُمَفو هللِِ  ا  َيَشوءُ  َم

ـْ    .[:34]إقمراف:  ﴾يمِْؾُؿتَِّؼكمَ  َوايمَْعوومٌَِيُ  فِمٌَودِهِ  ِم

ُأ مِ وىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم:  َْرِض َيتٌََقَّ ْٕ ـَّو يمِقُقؽُمَػ دِم ا ٌُ َيَشوُء ﴿َوىَمَذيمَِؽ َمؽَّ ـَْفو ضَمقْ

ـكَِم  ًِ َٓ ُكِضقُع َأصْمَر اظمُْْح ـْ َكَشوُء َو ـَ َآَمـُقا َوىَموُكقا * ُكِصقُى زمَِرَْحَتِـَو َم طَِمَرِة طَمغْمٌ يمِؾَِّذي ْٔ صَْمُر ا َٕ َو

  .[79ـ 78 ]يقؾمػ: َيتَُّؼقَن﴾

ـَِّي ايمَّتِل ُوفِمَد اظمُْتَُّؼقَن ََتِْري وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  تَِفو إََّْنَوُر ُأىُمُؾَفو َدآئٌِؿ ِوـمِؾهَفو ﴿َمثَُؾ اجْلَ ِمـ حَتْ

ـَ ايمـَّوُر﴾ فُمْؼٌَك ايمَْؽوهمِِري ـَ اسمََّؼقاْ وَّ  .[57: ]اًمرقمد سمِْؾَؽ فُمْؼٌَك ايمَِّذي

ـُ َكْرُزوُمَؽ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو ليَمَُؽ ِرْزوموً كَّْح ًْ َٓ َك اَلِة َواْصطػَِمْ فَمَؾقَْفو  ﴿َوْأُمْر َأْهَؾَؽ زمِويمصَّ

ٌَُي يمِؾتَّْؼَقى﴾َوايمْ 
 .[354: ]ـمف َعوومِ

ودًا وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًَ َٓ هَم َْرِض َو ْٕ َٓ ُيِريُدوَن فُمُؾّقاً دِم ا ـَ  ِذي طِمَرُة َكْجَعُؾَفو يمِؾَّ ْٔ اُر ا ﴿سمِْؾَؽ ايمدَّ

ٌَُي يمِْؾُؿتَِّؼكَم﴾
 .[5:: ]اًم٘مّمص َوايمَْعوومِ

ُْؿ إلَِم اجلَْ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: َؼْقا َرهبَّ ـَ اسمَّ ْؿُد هللِِ ايمَِّذي  :إمم ىمقًمف ـَِّي ُزَمراً﴾﴿َوؽِمقَؼ ايمَِّذي ﴿َووَمويمُقا احْلَ

ٌُ َكَشوء هَمـِْعَؿ أصَْمُر ايمَْعوِمؾِكَم﴾ ـَِّي ضَمقْ ـَ اجْلَ أُ ِم َْرَض َكتٌََقَّ ْٕ  [.96 -95 ]اًمزُمر: َصَدوَمـَو َوفْمَدُه َوأَْوَرشَمـَو ا

, قد (, قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمسٕم4983(, وأسمق داود سمرىمؿ )5/6:9وروى اإلُم٤مم أمحد )

إلم مًقؾؿي ايمؽذاب, ايمًالم  مـ حمؿد رؽمقل اهلل »يمت٥م إمم ُمسٞمٚمٛم٦م:  أن رؾمقل اهلل 

 .شفمعم مـ اسمٌع اْلدى, أمو زمعد: همنن إرض هلل يقرشمفو مـ يشوء مـ فمٌوده, وايمعوومٌي يمؾؿتؼكم

ٕمل, أسمق ُم٤مًمؽ إؿمج ,ؾمٕمد سمـ ـم٤مرق سمـ أؿمٞمؿقمـ  وهقُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق,

 . (;46/60) "هتذي٥م اًمٙمامل", ذم احل٤مومظ اعمزي  وىمد أصمب٧م ؾمامقمف ُمٜمف

 (.4983سمرىمؿ ) "صحٞمح وضٕمٞمػ أيب داود", ذم وصححف اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين 
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 ٚاخلري: هلِ َٔ ايتٛؾٝل جٌ ٚعال إىل َا أزادٙ ا١ٜ اهلل هلِٖدـ  51

اُر أىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٌق َويمَؾدَّ ْكقَو إَِّٓ يمَِعٌى َوَْلْ قَوُة ايمده ـَ َيتَُّؼقَن أهََمالَ ﴿َوَمو احْلَ طِمَرُة طَمغْمٌ يمِّؾَِّذي

 .[54: ]إٟمٕم٤مم سَمْعِؼُؾقَن﴾

ـَ آَمـُقْا َوىَموُكقاْ َيتَُّؼقَن﴾وىم٤مل:  ِذي  طَمغْمٌ يمِّؾَّ
صَْمُر أطِمَرةِ َٕ  .[79: ]يقؾمػ ﴿َو

ـَ َيتَُّؼقَن َأهَمالَ سَمْعِؼُؾقَن﴾وىم٤مل شمٕم٤ممم:  اُر أطِمَرُة طَمغْمٌ يمِّؾَِّذي  .[;38: اف]إقمر ﴿َوايمدَّ

ـَ َيتَُّؼقَن : إمم ىمقًمف ﴿هَمَخَؾَػ ِمـ زَمْعِدِهْؿ طَمْؾٌػ﴾ وىم٤مل شمٕم٤ممم: اُر أطِمَرُة طَمغْمٌ يمِّؾَِّذي ﴿َوايمدَّ

 ( ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ.50آي٦م رىمؿ )ُمثٚمٝم٤م , و[;38: إقمراف] َأهَمالَ سَمْعِؼُؾقَن﴾

 (:;اعمٜمسقب إًمٞمف ـ )ص "ديقاٟمف"ـ يمام ذم  وومول فمقم 

 يمـــ٤من يمٚمٜمـــ٤م وعمـــ٤م أشم٤مٟمـــ٤م سم٤مهلـــدى

 

ــك ــؼ واًمت٘م ــرمحـ واحل ــ٦م اًم ــغم ـم٤مقم  قم

 
 ـ غدِٖٚ إىل اجل١ٓ زنّٛبا ٚؾّدا بعد ٚؾد: 51

ِـ  إلَِم  اظمُْتَِّؼكمَ  َكْحمُمُ  َيْقمَ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َْحَ  .[7:]ُمريؿ: ﴾َوهْمًدا ايمرَّ

 (: حينمهؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وومًدا إًمٞمف. 6;5/3) "شمٗمسػمه"ذم   ومول ازمـ ىمثغم 

ًم٘م٤مدُمقن ريمب٤مًٟم٤م قمغم ٟمج٤مئ٥م ُمـ ٟمقر, ُمـ ُمرايم٥م دار أظمرة, وهؿ ىم٤مدُمقن هؿ ا وايمقهمد:

 قمغم ظمػم ُمقومقد إًمٞمف, إمم دار يمراُمتف ورضقاٟمف. 

أي: ريمب٤مًٟم٤م, صمؿ ؾم٤مق أصمًرا ـمقيالً قمجٞمب٤ًم  َوهْمًدا , أٟمف ىم٤مل:وُذيمر قمـ اسمـ قمب٤مس 

 ـ يراضمع ُمـ اعمرضمع اعمذيمقر ـ.اهـ همريب٤ًم, قمـ قمكم 

َـ  قَؼ َوؽِم ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َؼْقا ايمَِّذي ُؿْ  اسمَّ ـَّيِ  إلَِم  َرهبَّ ًْ  صَموُءوَهو إَِذا ضَمتَّك ُزَمًرا اجْلَ  َأزْمَقاهُبَو َوهُمتَِح

ؿْ  َووَموَل  ـَ  هَموْدطُمُؾقَهو ؿمٌِْتُؿْ  فَمَؾقُْؽؿْ  ؽَماَلمٌ  طَمَزَكتَُفو َْلُ   .[95]اًمزُمر:  ﴾طَمويمِِدي

إظمب٤مر قمـ طم٤مل اًمسٕمداء هذا : (;9/33) "شمٗمسػمه"ذم   ازمـ ىمثغماحلوهمظ اظمػن  ومول

اعم٘مرسمقن,  :أي: مج٤مقم٦م سمٕمد مج٤مقم٦م ﴾ُزَمًرا﴿إمم اجلٜم٦م  طملم يس٤مىمقن قمغم اًمٜمج٤مئ٥م وومداً  ,اعم١مُمٜملم

يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمع ُمـ يٜم٤مؾمبٝمؿ: إٟمبٞم٤مء ُمع  ,صمؿ إسمرار, صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ, صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ
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ع أىمراهنؿ, ويمؾ صٜمػ واًمّمدي٘مقن ُمع أؿمٙم٤مهلؿ, واًمِمٝمداء ُمع أضاهبؿ, واًمٕمٚمامء ُم ,إٟمبٞم٤مء

 اهـُمع صٜمػ, يمؾ زُمرة شمٜم٤مؾم٥م سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م.

قمـ سمٕمض  ( ـ,8/630) "اًمدر اعمٜمثقر" يمام ذمـ سم٢مؾمٜم٤مده  وروى اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

ىم٤مل: يدظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م قمغم أرسمٕم٦م أصٜم٤مف: اعمت٘ملم, صمؿ  أصح٤مب ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ 

  .اًمِم٤ميمريـ, صمؿ اخل٤مئٗملم, صمؿ أصح٤مب اًمٞمٛملم

ـ ذح احلدي٨م اًمث٤مُمـ قمنم, طمدي٨م  "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ"ذم  وذيمره اسمـ رضم٥م 

 ـ.  ُمٕم٤مذ اسمـ ضمبؾ 

 ز ٚحْٛز عني: ُسٚؾسش ُٚض زباعِ َٚػاهلِ نًُا ٜػتٕٗٛ َٔ َط اد اهللعدإ ـ 52

ـْ  زمَِخغْمٍ  َأُؤَكٌِّئُُؽؿْ  وُمْؾ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ  َذيمُِؽؿْ  ِم َؼْقا يمِؾَِّذي ِؿْ  فِمـَْد  اسمَّ ـْ  يََتْرِ  صَمـَّوٌت  َرهبِّ تَِفو ِم  حَتْ

ََّْنَورُ  ْٕ ـَ  ا َرةٌ  َوأَْزَواٌج  همِقَفو طَمويمِِدي ـَ  َوِرْوَقانٌ  ُمطَفَّ  .[37]آل قمٛمران:  ﴾زمِويمِْعٌَودِ  زَمِصغمٌ  َواهللُ اهللِ ِم

اَلمٍ  اْدطُمُؾقَهو*  َوفُمقُقنٍ  صَمـَّوٍت  دِم  اظمُْتَِّؼكمَ  إِنَّ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ًَ  دِم  َمو َوَكَزفْمـَو*  َآِمـكِمَ  زمِ

ْـ  وِرِهؿْ ُصُد  رٍ  فَمعَم  إطِْمَقاًكو نِمؾ   ِم   .[69 -67]احلجر:  ﴾ُمتََؼوزمِؾكِمَ  ُهُ

 طَمغْمٌ َويمَـِْعَؿ َداُر اظمُْتَِّؼكَم وىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ـٌَي َويمََداُر أطِمَرةِ ًَ ْكقَو ضَم  ايمده

ـُقاْ دِم َهِذهِ ًَ ـَ َأضْم * ﴿يمِّؾَِّذي

تِفَ  ْؿ همِقَفو َمو َيَشآُؤوَن ىَمَذيمَِؽ ََيِْزي اهللُ اظمُْتَِّؼكَم﴾صَمـَّوُت فَمْدٍن َيْدطُمُؾقََّنَو ََتِْري ِمـ حَتْ  و إََّْنَوُر َْلُ

  .[53 -50: ]اًمٜمحؾ

ْؿ صَمَزاء َوَمِصغماً  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و ًْ َْلُ ْؾِد ايمَّتِل ُوفِمَد اظمُْتَُّؼقَن ىَموَك ﴿وُمْؾ َأَذيمَِؽ طَمغْمٌ َأْم صَمـَُّي اخْلُ

ْؿ همِقَفو َمو َيَشوُؤوَن طَم *  ُموًٓ﴾َْلُ ًْ ـَ ىَموَن فَمعَم َرزمَِّؽ َوفْمداً َم  .[38 -37: ]اًمٗمرىم٤من ويمِِدي

ـَ َمآٍب  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ًْ ىْمٌر َوإِنَّ يمِْؾُؿتَِّؼكَم حَلُ
زَْمَقاُب * ﴿َهَذا ذِ ْٕ ُؿ ا َػتََّحًي ْلَُّ * صَمـَّوِت فَمْدٍن مه

اٍب   همِقَفو زمَِػوىمَِفٍي ىَمثغَِمةٍ   َيْدفُمقنَ   .[74 -;6: ]ص اُت ايمطَّْرِف أسْمَراب﴾َوفِمـَدُهْؿ وَموِسَ * َوَذَ

َق زمِِف ُأْويمَئَِؽ ُهُؿ اظمُْتَُّؼقَن وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْدِق َوَصدَّ و َيَشوُءوَن فِمـَد * ﴿َوايمَِّذي صَموء زمِويمصِّ ؿ مَّ َْلُ

ـكَِم﴾ ًِ ِْؿ َذيمَِؽ صَمَزاء اظمُْْح  .[56 -55: ]اًمزُمر َرهبِّ
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قَن ِمـ * دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن * دِم َمَؼوٍم أَِمكٍم ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم  :شمٕم٤ممماهلل شمب٤مرك ووىم٤مل  ًُ َيْؾٌَ

تََؼوزمِؾكَِم  ٍق مه صْمـَوُهؿ زمُِحقٍر فِمكٍم * ؽُمـُدٍس َوإؽِْمتػَْمَ َيْدفُمقَن همِقَفو زمُِؽؾِّ هَموىمَِفٍي * ىَمَذيمَِؽ َوَزوَّ

 .[77 -73: اًمدظم٤من] آِمـكَِم﴾

ُْؿ فَمَذاَب  *َكِعقٍؿ إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت وَ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ُْؿ َوَووَموُهْؿ َرهبه هَموىمِِفكَم زماَِم آسَموُهْؿ َرهبه

ِحقِؿ  زُمقا َهـِقئًو زماَِم ىُمـْتُْؿ سَمْعَؿُؾقَن  *اجْلَ صْمـَوُهْؿ  *ىُمُؾقا َواْذَ ٍر َمْصُػقهَمٍي َوَزوَّ ُمتَّؽِئكَِم فَمعَم ُهُ

ـَ آَمـُقا َواسمٌَََّعتُْفْؿ ذُ  *زمُِحقٍر فِمكٍم  ـْ فَمَؿؾِِفْؿ َوايمَِّذي تَُفْؿ َوَمو َأيمَتْـَوُهْؿ ِم يَّ ْؼـَو هِبِْؿ ُذرِّ تُُفْؿ زمِنِياَمٍن َأحْلَ يَّ رِّ

َى َرِهكٌم  ًَ ٍء ىُمؾه اْمِرٍئ زماَِم ىَم ـْ َرْ َّو َيْشتَُفقَن  *ِم ٍؿ ِِم َفٍي َوحَلْ
َيتَـَوَزفُمقَن همِقَفو  *َوأَْمَدْدَكوُهْؿ زمَِػوىمِ

 َٓ َٓ يمَْغٌق همِقَفو َو ُْؿ يمُْميمٌُم َمْؽـُقٌن  *سَملْشمِقٌؿ  ىَملؽًْمو  ْؿ ىَملََّنَّ َوَأوْمٌََؾ زَمْعُضُفْؿ  *َوَيطُقُف فَمَؾقِْفْؿ نِمْؾاَمٌن َْلُ

وَءيمُقنَ  ًَ   .[47 - 39]اًمٓمقر:  فَمعَم زَمْعٍض َيتَ

َّو َيْشتَُفقَن  *إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم ـماَِلٍل َوفُمقُقٍن ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و زُمقا َهـِقئًو ىُمُؾقا  *َوهَمَقاىمَِف ِِم َواْذَ

ـكِمَ  *زماَِم ىُمـْتُْؿ سَمْعَؿُؾقَن  ًِ  .[66 - 63]اعمرؾمالت:  إِكَّو ىَمَذيمَِؽ َكْجِزي اظمُْْح

* َوىَملؽْموً ِدَهووموً * َوىَمَقافِمَى َأسْمَرازموً * ضَمَدائَِؼ َوَأفْمـَوزموً * ﴿إِنَّ يمِْؾُؿتَِّؼكَم َمَػوزًا وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َؿُعقَن همِقَفو يمَْغق ًْ ازموً﴾َّٓ َي َٓ ىمِذَّ  .[57 -53: ]اًمٜمب٠م اً َو

 أبٛاب اجل١ٓ هلِ ٚضالّ املال٥ه١ عًِٝٗ عٓد دخٛهلِ إٜاٖا ٚحًٛهلِ بٗا: ؾتحـ  54ـ  53

الٍَم آِمـكَِم * ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ َوَكَزفْمـَو َمو دِم * اْدطُمُؾقَهو زمِ

ـْ نِمؾ   رٍ  فَمعَم  إطِْمَقاًكو ُصُدوِرِهؿ مِّ  . [68ـ 67]احلجر:  ﴾ُمتََؼوزمِؾكِمَ  ُهُ

ْؿ همِقَفو َمو َيَشآُؤوَن  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:و تَِفو إََّْنَوُر َْلُ ﴿صَمـَّوُت فَمْدٍن َيْدطُمُؾقََّنَو ََتِْري ِمـ حَتْ

كِمَ * ىَمَذيمَِؽ ََْيِزي اهللُ اظمُْتَِّؼكَم  وُهُؿ اظمَْمئَِؽُي ؿَمقٌِّ ـَ سَمتََقهمَّ ـََّي زماَِم ايمَِّذي  َيُؼقيمُقَن ؽَمالٌم فَمَؾقُْؽُؿ اْدطُمُؾقاْ اجْلَ

 .[54 - 53: ]اًمٜمحؾ ىُمـتُْؿ سَمْعَؿُؾقَن﴾

ـَ  يمِْؾُؿتَِّؼكمَ  َوإِنَّ  ذِىْمرٌ  َهَذا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًْ ؿُ  ُمَػتََّحيً  فَمْدنٍ  صَمـَّوِت *  َمآٍَب  حَلُ زَْمَقاُب  َْلُ ْٕ *  ا

اٍب  ىَمثغَِمةٍ  وىمَِفيٍ زمِػَ  همِقَفو َيْدفُمقنَ  همِقَفو ُمتَّؽِئكِمَ   .[73 -;6]ص:  ﴾َوَذَ
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ًْ َأزْمَقاهُبَو  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ـَِّي ُزَمرًا ضَمتَّك إَِذا صَموُؤوَهو َوهُمتَِح ُْؿ إلَِم اجْلَ َؼْقا َرهبَّ ـَ اسمَّ ﴿َوؽِمقَؼ ايمَِّذي

﴾ ـَ ْؿ طَمَزَكتَُفو ؽَماَلٌم فَمَؾقُْؽْؿ ؿمٌِْتُْؿ هَموْدطُمُؾقَهو طَمويمِِدي   .[95 ]اًمزُمر: َووَموَل َْلُ

  َٚا ؾٝٗا َٔ أْٗاز ٚعٕٝٛ:اجل١ٓ اييت جاشاِٖ اهلل بٗا  تبٛؤِٖ ـ 55

ـْ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ِْؿ صَمـَّوٌت ََتِْري ِم ـَ اسمََّؼْقا فِمـَْد َرهبِّ ـْ َذيمُِؽْؿ يمِؾَِّذي ﴿وُمْؾ أَُؤَكٌِّئُُؽْؿ زمَِخغْمٍ ِم

َرٌة  ـَ همِقَفو َوأَْزَواٌج ُمطَفَّ ََّْنَوُر طَمويمِِدي ْٕ تَِفو ا ـَ اهللِ َواهللُ زَمِصغٌم زمِويمِْعٌَوِد﴾حَتْ  [.37]آل قمٛمران:  َوِرْوَقاٌن ِم

تَِفو إََّْنَوُر ُأىُمُؾَفو َدآئٌِؿ ِوـمِؾهَفو سمِْؾَؽ  ىم٤مل شمٕم٤ممم:و ـَِّي ايمَّتِل ُوفِمَد اظمُْتَُّؼقَن ََتِْري ِمـ حَتْ ثَُؾ اجْلَ ﴿مَّ

ـَ ايمـَّ  فُمْؼٌَك ايمَْؽوهمِِري ـَ اسمََّؼقاْ وَّ  . [57: ]اًمرقمد وُر﴾فُمْؼٌَك ايمَِّذي

طَِمَرِة طَمغْمٌ َويمَـِْعَؿ َداُر اظمُْتَِّؼكَم وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٔ صَمـَّوُت فَمْدٍن َيْدطُمُؾقََّنَو ََتِْري * ﴿َويمََداُر ا

ْؿ همِقَفو َمو َيَشوُءوَن ىَمَذيمَِؽ ََيِْزي اهللُ اظمُْتَِّؼكَم﴾ ََّْنَوُر َْلُ ْٕ تَِفو ا ـْ حَتْ  .[54ـ  53]اًمٜمحؾ:  ِم

قَن ِمـ ؽُمـُدٍس * دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن * ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم َمَؼوٍم َأِمكٍم  :ل شمٕم٤ممموىم٤م ًُ َيْؾٌَ

تََؼوزمِؾكَِم  ٍق مه صْمـَوُهؿ زمُِحقٍر فِمكٍم * َوإؽِْمتػَْمَ  َيْدفُمقَن همِقَفو زمُِؽؾِّ هَموىمَِفٍي آِمـكَِم﴾* ىَمَذيمَِؽ َوَزوَّ

 .[77ـ  73:اًمدظم٤من]

ْ  ﴿َمثَُؾ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم ـٍ َلَّ ـٍ َوَأَّْنَوٌر ِمـ يمٌََّ وء نَمغْمِ آؽِم ـ مَّ ـَِّي ايمَّتِل ُوفِمَد اظمُْتَُّؼقَن همِقَفو أََّْنَوٌر مِّ اجْلَ

ْؿ همِقَفو ِمـ ك َوَْلُ َصػًّ ٍؾ مه ًَ ـْ فَم وِرزمكَِم َوأََّْنَوٌر مِّ ٍة يمِّؾشَّ ـْ مَخٍْر يمَّذَّ ْ ؿَمْعُؿُف َوأََّْنَوٌر مِّ  ىُمؾِّ ايمثََّؿَراِت  َيتََغغمَّ

ـْ ُهَق طَمويمٌِد دِم ايمـَّوِر َوؽُمُؼقا َموء ََحِقاًم هَمَؼطََّع أَْمَعوءُهْؿ﴾ ِْؿ ىَمَؿ هبِّ ـ رَّ  .[37: ]حمٛمد َوَمْغِػَرٌة مِّ

ُْؿ فَمَذاَب  *إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوَكِعقٍؿ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ُْؿ َوَووَموُهْؿ َرهبه هَموىمِِفكَم زماَِم آسَموُهْؿ َرهبه

ِحقؿِ  زُمقا َهـِقئًو زماَِم ىُمـْتُْؿ سَمْعَؿُؾقَن  * اجْلَ صْمـَوُهْؿ  *ىُمُؾقا َواْذَ ٍر َمْصُػقهَمٍي َوَزوَّ ُمتَّؽِئكَِم فَمعَم ُهُ

ـْ فمَ  *زمُِحقٍر فِمكٍم  تَُفْؿ َوَمو َأيمَتْـَوُهْؿ ِم يَّ ْؼـَو هِبِْؿ ُذرِّ تُُفْؿ زمِنِياَمٍن َأحْلَ يَّ ـَ آَمـُقا َواسمٌَََّعتُْفْؿ ُذرِّ َؿؾِِفْؿ َوايمَِّذي

َى َرِهكٌم  ًَ ٍء ىُمؾه اْمِرٍئ زماَِم ىَم ـْ َرْ َّو َيْشتَُفقَن  *ِم ٍؿ ِِم َفٍي َوحَلْ
َيتَـَوَزفُمقَن همِقَفو  *َوأَْمَدْدَكوُهْؿ زمَِػوىمِ

َٓ سَملْشمِقٌؿ  َٓ يمَْغٌق همِقَفو َو ُْؿ يمُْميمٌُم َمْؽـُقٌن  *ىَملؽًْمو  ْؿ ىَملََّنَّ َأوْمٌََؾ زَمْعُضُفْؿ وَ  *َوَيطُقُف فَمَؾقِْفْؿ نِمْؾاَمٌن َْلُ

وَءيمُقنَ  ًَ  .[47 -39]اًمٓمقر:  فَمعَم زَمْعٍض َيتَ
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                               37: 

 .[76:]اًم٘مٛمر ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوََّنٍَر﴾: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 (: :57)ص "ضمقاهر إدب"يمام ذم وومول أمقي زمـ ايمصؾً, 

ــــدق ـــدار ص ــــقن سم ــــؾَّ اعمتـ٘م  وطم

 

 وقمــــٞمش ٟمــــ٤مقمؿ حتـــ٧م اًمٔمـــالل

 ـقن وُمــــ٤م متٜمــــقاهلــــؿ ُمــــ٤م يِمتٝمـــ 

 

 ُمــــ إومــــراح ومٞمٝمـــ٤م واًمٙمٛمــــ٤مل

 ـ اًمٜمٗمٞمس٦م ـ: "تفٓ ُمٞمَّ "ذم   وومول ازمـ ايمقردي 

ــــ٤م ــــقى اهلل ُمـــ ــــٚمف ومت٘م ـــؼ اًم  واشم

 

ـــر ـــ٥م اُم ـــ٤مورت ىمٚم  ضم
ٍ
ــــؾ ء  إٓ وص

ــــٓماًل   ـــ٤م سم ــــ ي٘مٓمــــع ـمرىًم ـــٞمس ُم  ًم

 

 إٟمــام ُمـــ يتــؼ اهلل اًمبٓمـــــــــــــؾ

 َٚا ؾٝٗا: صؿ١ ايػسف املعد٠ هلِـ  57 

تَِفو شمٕم٤ممم:  ىم٤مل اهلل ٌْـِقٌَّي ََتِْري ِمـ حَتْ َفو نُمَرٌف مَّ
ـ هَمْقومِ ْؿ نُمَرٌف مِّ ُْؿ َْلُ ـَ اسمََّؼْقا َرهبَّ ـِ ايمَِّذي

﴿يمَؽِ

َٓ ُُيْؾُِػ اهللُ اظمِْقَعوَد﴾ ََّْنَوُر َوفْمَد اهللِ  ْٕ  .[40: ]اًمزُمر ا

اَلٍم َآِمـكَِم اْدطُم * ﴿إِنَّ اظمُْتَِّؼكَم دِم صَمـَّوٍت َوفُمقُقٍن  وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ًَ َوَكَزفْمـَو َمو دِم * ُؾقَهو زمِ

ٍر ُمتََؼوزمِؾكَِم  ـْ نِمؾ  إطِْمَقاًكو فَمعَم ُهُ ُفْؿ همِقَفو َكَصٌى َوَمو ُهْؿ ِمـَْفو * ُصُدوِرِهْؿ ِم ًه َٓ َيَؿ

 ., واهلل أقمٚمؿ[67ـ :6]احلجر:  زمُِؿْخَرصِمكَم﴾

 

 

 

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  37; 

 خامت١:

ف, ىمد وضٕم٧م ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أيمرُمؽ اهلل سمٓم٤مقمت

واًمسٜم٦م, ويمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُم٤م إن قمٛمٚم٧م سمٛم٘متْم٤مه٤م> يمٜم٧م ممـ ُيرضمك ًمف ؾمٕم٤مدة اًمداريـ> عم٤م 

يمٜم٤م ذم ىم٤مل:   قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م(, 4869(, وُمسٚمؿ )69;6روى اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ٌة وَمٜمََٙمَس  وم٘مٕمد وىمٕمدٟم٤م طمقًمف, وُمٕمف, ضمٜم٤مزة ذم سم٘مٞمع اًمٖمرىمد, وم٠مشمك رؾمقل اهلل   ,خمٍَْمَ

إٓ ىمتى  ـ أو: ُم٤م ُمـ ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦مـ  مو مـؽؿ مـ أضمدٍ »ومجٕمؾ يٜمُٙم٧م سمٛمخٍمشمف, صمؿ ىم٤مل: 

وم٘م٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل, أومال ٟمتٙمؾ , شمؽوَّنو مـ اجلـي وايمـور, وإٓ ومد ىمتًٌ ؾمؼقي أو ؽمعقدة

ن ُمٜم٤م ُمـ ومسٞمّمػم إمم أهؾ اًمسٕم٤مدة, وُمـ يم٤م >وٟمدع اًمٕمٛمؾ؟ ومٛمـ يم٤من ُمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمسٕم٤مدة

أمو أهؾ ايمًعودة همققنون يمعؿؾ أهؾ »:  ومسٞمّمػم إمم أهؾ اًمِم٘م٤مء؟ وم٘م٤مل >أهؾ اًمِم٘م٤مء

 *إِنَّ ؽَمْعقَُؽْؿ يمََشتَّك : ـ صمؿ ىمرأـ  ايمًعودة, وأمو أهؾ ايمشؼوء همققنون إلم فمؿؾ أهؾ ايمشؼوء

ـْ َأفْمطَك َواسمََّؼك  و َم ـَك  *هَملَمَّ ًْ َق زمِوحْلُ ُه يمِ  *َوَصدَّ ُ ـُقَنِّ ًَ ى هَم ـْ زَمِخَؾ َواؽْمتَْغـَك  *ْؾقُْنَ و َم  *َوَأمَّ

ـَك  ًْ َب زمِوحْلُ ى *َوىَمذَّ ُه يمِْؾُعْنَ ُ ـُقَنِّ ًَ   .[30 ـ 6]اًمٚمٞمؾ:  هَم

 

 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد

 وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم. 

 

 هـ( :365/صٗمر/;اٟمتٝمٞم٧ُم ُمـ ُمراضمٕمتف ًمٚمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمس٤مء إرسمٕم٤مء )

 م(. 30/33/4038اعمقاومؼ )

 دار احلدي٨م سمٛمٕمؼم ـ طمرؾمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ـ 

 واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ؾمقء وُمٙمره.
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 9: .................................................. :اًمٕم٤معملم رب قمٜمد وأمجؾ ًمٜم٤م أصٚمح هق ومٞمام سم٤مٕظمذ  ـ 34

 9: ................................................................ :ظمػماً  اعمسٚمٛملم ُمـ ُمٕمف وسمٛمـ ًمألُمػم ـ 35

 9: ............................................................................ :وإرطم٤مم سم٤مًمٜمس٤مء ـ 37 ـ 36

 9: ................................................................................... :اعمٕمجٛم٦م سم٤مًمبٝم٤مئؿ ـ 38

 :: .................................................................... :سم٤مٕطمس٤مب اعمٗم٤مظمرة اضمتٜم٤مب ذم ـ 39

 ;: ................................................................. :وومتٜمٝم٤م احلٞم٤مة ُمّم٤مئ٥م دومع ذم ـ ;3 ـ :3

 ;: ........................................................ :إًمٞمف ذريٕم٦م هق ُم٤م أو حمرم يمؾ ٤مضمتٜم٤مبسم ـ 43 ـ 40

 0; ................................................................. :صحٞمح٤مً  ومٝمامً  واًمسٜم٦م اًمٙمت٤مب سمٗمٝمؿ ـ 44

 33 ................................................................................................... :تنبٌه
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 3; ................................. )(. رؾمقًمف ؾمٜم٦م أو شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ذم مم٤م همػمه٤م ُمع اًمت٘مقى اىمؽمان ذيمر سم٤مب

 واشمب٤مع اًم٘مرآن سمف ضم٤مء سمام وآيامن إًمٞمف واإلٟم٤مسم٦م اهلل سمحبؾ وآقمتّم٤مم اخلٛمس٦م سم٠مريم٤مٟمف سم٤مإلؾمالم - 35 ـ 3

 وٓة قمغم واخلروج اًمديـ ذم وآظمتالف واًمٗمرىم٦م سم٤مهلل اًمنمك وحتريؿ ًمف اعمٜم٤مسة ُمع وقمٛمالً  ىمقًٓ   اًمرؾمقل

 3; ........................................................................................... :اعمسٚمٛملم أُمقر

 5; ............................... :شمٕم٤ممم اهلل أوًمٞم٤مء ُمـ يم٤من ًمذًمؽ ُوومِّؼ ُمـ وأن سم٠مريم٤مٟمف سم٤مهلل اإليامن ـ 40 ـ 36

 6; .................................................................................. :اعمٓمٚمؼ سم٤مإلطمس٤من ـ 43

 7; ......................................... :اًمرؿمد سمٛمٕمٜمك اًمذي واًمزيم٤مء هلام واحلٜم٤من اًمقاًمديـ سمؼم ـ 46 ـ 44

 8; ...................................................................................... :ٚمؼاخل سمحسـ ـ 47

 8; .................. :اًمبلم ذات وإصالح اًمٜم٤مس سملم واًمّمٚمح إقمامل ًمّمالح اًمِم٤مُمؾ سم٤مإلصالح ـ :4 ـ 48

 9; ..................................................................................... :اًمسديد سم٤مًم٘مقل ـ ;4

ق أن جي٥م ُم٤م ًمٙمؾ اًمِم٤مُمؾ سم٤مًمّمدق ـ 53 ـ 50  9; .................................... :سمف ُيّْمَدق أو ومٞمف ُيَّمدَّ

 :; ........................................................ :واحلسد واًمبٖمل اإلصمؿ ُمـ اًم٘مٚم٥م سمٜم٘م٤مء ـ 56 ـ 54

 ;; ...................................................... :ووم٤مضمر سمرٍ  يمؾ ُمع واًمٕمٝمد سم٤مًمققمد سم٤مًمقوم٤مء ـ 58 ـ 57

 ;; ................................................... :اًمٕمٛمؾ ىمبؾ شمٕمٚم ٛمف اإلٟمس٤من قمغم جي٥م اًمذي سم٤مًمٕمٚمؿ ـ 59

 300 ...............................: وظمِمٞمتف وومٕمال ىمقٓ ًمٚمخػم وآؾمتامع ورؾمٚمف اهلل سمٓم٤مقم٦م ـ 60 ـ :5

 304 .................................................... : ٟمبٞمف وؾمٜم٦م يمت٤مسمف ذم اًمذي اهلل ذع سمت٘مديؿ ـ 63

 305 ..................................... :واعمٖمٗمرة اًمرمح٦م إمم اعمقصالن اًمديـ هذا وشمبٚمٞمغ سم٤مًمٜمذارة ـ 65 ـ 64

 305 .............................................................. :اهلل عمراد اعمقاومؼ سم٤مٕصٚمح إظمذ ُمع ـ 66

 306 .......................................... :ظمػم يمؾ ومٕمؾ إمم اعمقصؾ اًمؼم أٟمقاع ًمٙمؾ اًمِم٤مُمؾ اًمؼم ُمع ـ 67

 307 .............................................................................. :اهلل  قمغم اًمتقيمؾ ُمع ـ 68

 307 ............................................. :أقمٔمٛمٝم٤م واًمّمؼم واعمراسمٓم٦م واعمّم٤مسمرة اًمّمؼم ُمع ـ ;6 ـ 69

 309 ................................................................. :أقمامل ُمـ يتْمٛمٜمف وُم٤م اجلٝم٤مد ُمع ـ 70

َّٓ  ذف يمؾ وقمغم ُمقضع يمؾ ذم سم٤مًمتٙمبػم ـ 73  309 ...................................... :اًمدًمٞمؾ اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إ

 :30 ............................................................................. :شمٕم٤ممم اهلل رضقان ُمع ـ 74

 :30 ................................................... :اًمت٘مقى سمٙمرم قمٜمٝم٤م اعمٕمؼمَّ  اًمديـ ذم إومْمٚمٞم٦م ُمع ـ 75

 333 .................................................... :مراتب أربع على الحٌاة هذه فً الناس أحوال
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 330 ....................................................... :واًمّمح٦م واًمٖمٜمك واًمٕمٗم٤مف اهلدى ُمع ـ 79 ـ 76

 ذم واخلس٤مرة ًمٚمحَّسة اعم١مدي٤من واجلٝمؾ اًمٖمٗمٚم٦م وشمرك هبام وآشمٕم٤مظ واًمسٜم٦م اًم٘مرآن ُمـ سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ـ 83 ـ :7

 333 ............................................................................................... :اًمداريـ

 333 ....................................................................... :آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر اًمٕمدل ُمع ـ 84

 334 ................................................... :وإرطم٤مم يم٤مًمٜمس٤مء طم٘مف طمٍؼ  ذي يمؾ إقمٓم٤مء ُمع ـ 85

 334 ............................................ :وهمػمه٤م همٜمٞمٛم٦م ُمـ اًمٓمبٞم٤مت ُمـ ًمٜم٤م اهلل أطمؾ مم٤َّم سم٤مٕيمؾ ـ 86

 335 .................................................................... :ًمٚمٙمٗم٤مر واًمؼماء اًمقٓء قمدم ُمع ـ 87

 335 ..................................................................... :اًمّم٤محل٦م إقمامل ُمـ سم٤مًمتزود ـ 88

 336 ................................................................ :حتَم ٓ اًمتل ٟمٕمٛمف قمغم اهلل سمِمٙمر ـ 89

 336 ............................................................. :ُمٕمّمٞم٦م اىمؽماف قمٜمد سم٤مًمتقسم٦م سم٤معمس٤مرقم٦م ـ :8

ف وسمام شمٕم٤ممم اهلل ُمـ سم٤مخلقف ـ ;8  336 ......................................................... :قمب٤مده سمف خيقِّ

 337 ................................................................. :شمٕم٤ممم اهلل ُمـ اًمٜمٗمس شمزيمٞم٦م سمٓمٚم٥م ـ 90

 337 ............ :اًمرذائؾ ُمـ اإلٟمس٤من يِملم ُم٤م أو حمرم إمم ذريٕم٦م يم٤من أو ًمٚمٜم٤مس ضًرا أو أًذا ومٞمف ُم٤م سمؽمك ـ 93

 338 ........................................ ومقائده٤م ُمـ رء ذيمر ُمع إقمامل ذم إًمٞمٝم٤م واحل٤مضم٦م اًمت٘مقى أمهٞم٦م سم٤مب

 338 .................................................................................................. :وم٤مئدة

 338 ............................................ :سمف وآشمٕم٤مظ وحتّمٞمٚمف ُمٜمف وآؾمتٗم٤مدة اًمٕمٚمؿ ومٝمؿ ذم ـ 6 ـ 3

 339 ................................... :ـ واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ـ اًمرؾمؾ سمف ضم٤مء ُم٤م ىمبقل قمغم اإلقم٤مٟم٦م ذم ـ 7

 :33 ...................................... :ذًمؽ وهمػم وُمنمب ُمٓمٕمؿ ُمـ هب٤م يتٕمٚمؼ وُم٤م احلٞم٤مة إصالح ذم ـ 8

 :33 .................................................... :اًمداريـ ذم اخلػمو اعمقدة ًمب٘م٤مء اًمٜم٤مس ُمٕم٤مذة ذم ـ 9

 ;33 ......................... :واًمٗم٤مضمر اًمؼم ُمع ُمٕم٤مُمٚم٦م وطمسـ وصٚمٍح  قمدلٍ  ُمـ ٕهٚمٝم٤م احل٘مقق إقمٓم٤مء ذم ـ :

 ;33 .................................................... :اًمذٟمقب وُمٖمٗمرة وىمبقًمف اًمٕمٛمؾ إصالح ذم ـ 33 ـ ;

 340 ..................................... :ص٤مطمبٝم٤م هب٤م يٜمٕمؿ اًمتل إقمامل أومْمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ يٙمقن أن ذم ـ 34

 343 .............................................. :احل٩م ويمذًمؽ ُمٜمف اعم٘مّمقد ًمٞمحّمؾ اًمّمٞم٤مم ذم ـ 36 ـ 35

 344 ...................................................................... :ًمتدوم ٟمٕمٛمف قمغم اهلل ؿمٙمر ذم ـ 37

 ُمـ واًمسٜم٦م اًمنم ُمـ واخلػم اًمب٤مـمؾ ُمـ واحلؼ اًمٓمٞم٥م ُمـ واخلبٞم٨م احلرام ُمـ احلالل ُمٕمروم٦م ذم ـ 40 ـ 38

 344 ..................................................................................... :ذًمؽ وهمػم اًمبدقم٦م
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 345 ................................................ :اًمسديد اًم٘مقل ُمـ يامصمٚمف وُم٤م اًمّمدق ىمقل ذم ـ 44 ـ 43

 345 ...................................................... :إقمداء ُمـ حيّمؾ مم٤م اًمّمؼم قمغم اإلقم٤مٟم٦م ذم ـ 45

 346 ................... :اعمالئٙم٦م ٟمٍمة أؾمب٤مب ُمـ وأهن٤م وطمرضاً  ؾمٗمراً  وٟمحقه اجلٝم٤مد أُمقر شمقزم ذم ـ 56 ـ 55

 والسالمة واألخروي الدنٌوي والبالء األذى ودفع وعذابه هللا غضب لدفع التقوى أهمٌة فً فصل

ٌُخِرم الَقْدرَ  ٌنقص مما  373 ................................. :أجمعٌن هللا بمخلوقات وٌضر المروءة و

 300 .......................... )(:التقوى تحقٌق بعد إال تتم ال التً األمور أهم بعض ذكر فً: ملحق

 355 ............................................................................ :واإلطمس٤من اإليامن - 4 ـ 3

 355 ............................................................................................ :اًمٗمالح -5

 355 .......................................................................... : ورؾمقًمف, اهلل ـم٤مقم٦م - 6

 356 ........................................................................................... :اًمّمدق - 7

 356 .............................................................................................. :اًمٕمٚمؿ -8

 356 ............................................................................................. :اًمٕمدل -9

 356 ........................................................................................... :اًمّمٚمح - :

 356 ............................................................. :اًمذٟم٥م ُمٖمٗمرة ُمع اًمٕمٛمؾ إصالح - 30 ـ ;

 357 ................................................................................... :اًمقؾمٞمٚم٦م اسمتٖم٤مء - 33

 357 ...........................................................................................:اًمرمح٦م - 34

 357 ............................................................................................ :اجلٜم٦م - 35

 357 .......................................................................................... :اًمِمٙمر - 36

 358 ........................................................... وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم سمف سمنموا وُم٤م اعمت٘ملم ومْم٤مئؾ سم٤مب

 358 ................................................................................ :سم٤مًمٙمراُم٤مت اًمبنمى ـ 3

 358 ....................................................................... :واًمٜمٍّمة سم٤مًمٕمقن اًمُبنمى ـ 5 ـ 4

 358 ...................................................... :واًمٜمقر واًمبّمػمة واحلٙمٛم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمُبنمى ـ 9 ـ 6

 359 ........................... :اًمٞمسػم اًمٕمٛمؾ قمغم وإصم٤مسمتٝمؿ إضمقر وشمٕمٔمٞمؿ اًمّذٟمقب سمتٙمٗمػم اًمبنمى ـ ; ـ :

 :35 .................................................................. :اًمذٟمقب جلٛمٞمع سم٤معمٖمٗمرة اًمبنمى ـ 30

 :35 ................................................................:إَُمر ذم واًمّسٝمقًم٦م سم٤مًمُٞمَّْس  اًمبنمى ـ 33

 :35 ................................................................:واعمِحٜم٦مِ  اًمٖمؿّ  ُمـ سم٤مخلروج اًمبنمى ـ 34

ـٍ  واؾمع سمرزق اًمبنمى ـ 35  ;35 ................................................................. :وومراغ سم٠َمُم
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 360 ............................................................ :واًمٕم٘مقسم٦م اًمٕمذاب ُمـ سم٤مًمٜمَّج٤مة اًمبنمى ـ 36

 360 ..................................................................:سمٛمرادهؿ اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًمٗمقز اًمبنمى ـ 37

 360 ...................................................................... :واًمٕمّمٛم٦م سم٤مًمتَّقومٞمؼ اًمُبنمى ـ 39

 363 ............................................................ :سم٤مًمّمدق اهلل ُمـ هلؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمُبنمى ـ:3

 363 ...................................................................... :واإليْمَراُِمٞم٦َّم سم٤مًمٙمراُم٦م اًمُبنمى ـ;3

 363 ................................... :ـ وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف سمف يٚمٞمؼ طمًب٤م ـ شمٕم٤ممم اهلل ُمـ سم٤معمحب٦م هلؿ اًمُبنمى ـ 40

 363 ...................................................................... :اًمداريـ ذم سم٤مًمٗمالح اًمبنمى ـ 43

 364 .................................................................... :واًمُ٘مرسم٦م اًمقص٤مل سمٜمٞمؾ اًمبنمى ـ 44

 364 ..................................................................:اعمحـ قم٘م٥م اجلزاء سمٜمٞمؾ اًمُبنمى ـ 45

 364 ............................................... :اخلػم أومٕم٤مل ُمـ وهمػمه٤م اًمّّمدىم٦م سم٘مبقل هلؿ اًمُبنمى ـ 46

 364 ..............................................................:واًمّّمٗمقة سم٤مًمّّمٗم٤مء هلؿ اًمُبنمى ـ 48 ـ 47

 364 .......................................................................:اًمٕمبقدي٦م سمٙمامل هلؿ اًمبنمى ـ 49

 364 ................................................. :ومٞمٝم٤م اًمَّسُمدي واًمب٘م٤مء سم٤مجلٜم٤َّمت هلؿ اًمُبنمى ـ ;4 ـ :4

 366 ......................................................................... :اًمبٚمّٞم٦م ُمـ سم٤مَُْٕمـ اًمُبنمى ـ 50

 366 ................................................. :وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اخلَْٚمؼ قمغم اًمٗمقىمٞم٦ْم سمٕمزّ  اًمُبنمى ـ 53

 367 ....................................................... :اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ واحلزن اخلقف سمزوال اًمبنمى ـ 54

 367 ........................................................................ :اعمقاومِ٘م٦م سم٤مَٕزواج اًمبنمى ـ 55

  احلرضة, سمُ٘مرب اًمُبنمى ـ 57 ـ 56
ِ
٘م٤مء  368 .................................................... :واًمّرؤي٦م واًمٚمِّ

 368 ...................................................... :وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم زاد ظمػم إمم هلؿ اهلل شمقومٞمؼ ـ 58

 369 ................................................................:وضمؾ قمز اهلل أهؾ هؿ اًمت٘مقى أهؾ ـ 59

 369 ......................................:اًم٘مرآن ذم سمام  رؾمقًمف ًمس٤من قمغم وضمؾ قمز اهلل ُمـ اًمبِم٤مرة ـ :5

 :36 ................................................... :أظمرة ذم وٓ اًمدٟمٞم٤م ذم اًمدائؿ سم٤مًمرىض اًمبِم٤مرة ـ ;5

 :36 .................................................... :وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم هبؿ اخل٤مص٦م اهلل سمرمح٦م اًمٗمقز ـ 60

 ;36 ............................................................ :ؤظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم هبؿ اخل٤مص٦م اهلل ُمٕمٞم٦م ـ 63

 ;36 ................................... :وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم  رؾمقًمف وُمـ شمٕم٤ممم اهلل ُمـ سم٤مًمقٓي٦م اًمٗمقز ـ 64

 370 ............................................................ :واًمنمقمٞم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م آي٤مشمف هلؿ اهلل شمسخػم ـ65
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370 ..................................................... :ًمٚمٛمت٘ملم أئٛم٦م يٙمقٟمقا أن رهبؿ اًمّم٤محللم دقم٤مء ـ 66

373 ....................................................................... :سم٤معمحسٜملم إي٤مهؿ اهلل شمسٛمٞم٦م ـ 67

373 ..................................... :وؾمٙمٜم٤مشمف طمريم٤مشمف ذم سمف وحتغمَّ  ارشمدى عمـ ًمب٤مس خلػم اظمتٞم٤مرهؿ ـ 68

374 ............................................ :ذًمؽ يٜم٘مض ُم٤م وٟمبذ اًمداريـ ذم آظمقة صدق ُمٜمحٝمؿ ـ 69

375 .............. :احلٞم٤مه هذه ذم واخلالوم٦م واًمٜمّمح ًمٚمدقمقة ومتٙمٞمٜمٝمؿ اًمداريـ ذم هلؿ اًمٕم٤مىمب٦م وىمقع ـ ;6 ـ :6

376 ........................................:واخلػم اًمتقومٞمؼ ُمـ هلؿ وقمال ضمؾ أراده ُم٤م إمم هلؿ اهلل هداي٦م ـ 70
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