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 ( 1) همردات مؼرر صمقامع ايمؽؾؿ

صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ دم ذح مخسكم ؼرر دراؽمي ايمؼسؿ إول فمـ ىمتوب )ويشؿؾ هذا اظم

 ضمديثًو مـ صمقامع ايمؽؾؿ( فمعم ايمـحق ايمتورم:

 .زمويمـقوت إفمامل إكام.. ضمديٌ -

 ضمديٌ.. ؽممال صمػميؾ فمـ اإلؽمالم واإليامن واإلضمسون. -

 .مخس فمعم اإلؽمالم زمـل.. ضمديٌ -

 .أمف زمطـ دم طمؾؼف جيؿع أضمدىمؿ إن.. ضمديٌ -

 .مـف مويمقس هذا أمركو دم أضمدث مـ.. ضمديٌ -

 .زمكم واحلرام زمكم احلالل إن.. ضمديٌ -

 .ايمـصقحي ايمديـ.. ضمديٌ -

 .. أمرت أن أوموسمؾ ايمـوس.ضمديٌ -

 .هموصمتـبقه فمـف موهنقتؽؿ.. ضمديٌ -

 .ؿمقبوً  إٓ ٓيؼبؾ ؿمقى سمعولم اهلل إن.. ضمديٌ -

 .يريبؽ موٓ إلم مويريبؽ دع.. ضمديٌ -

 .يعـقف موٓ سمرىمف اظمرء إؽمالم ضمسـ مـ.. ضمديٌ -
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 يمـػسف.حيى  مو ٕطمقف حيى ضمتك أضمدىمؿ يممـ ٓ.. ضمديٌ -

 .أمتل فمـ جتووز اهلل إن.. ضمديٌ -

 .نمريى ىملكؽ ايمدكقو دم ىمـ.. ضمديٌ -

 يممـ أضمدىمؿ ضمتك يؽقن هقاه. ٓ.. ضمديٌ -

 .ورصمقسمـل دفمقسمـل مو إكؽ آدم زمـ يو.. ضمديٌ -

 .زملهؾفو ايمػرائض احلؼقا.. ضمديٌ -

 .ايمـسى حيرم مو حترم ايمرضوفمي.. ضمديٌ -

 .. فمـ اهلل ضمرم زمقع اخلؿر واظمقتي.ضمديٌ -

 .................. حتريؿ.. ضمديٌ -

 .زمطـف مـ ذاً  وفموء آدم ازمـ مأل مو.. ضمديٌ -

 .مـوهمؼوً  ىمون همقف ىمـ مـ أرزمع.. ضمديٌ -

 .سمقىمؾف ضمؼ اهلل فمعم ىمـ مـ أرزمع.. ضمديٌ -

 إن ذائع اإلؽمالم. همؼول رصمؾ وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم ايمـبل أسمك.. ضمديٌ -

 ايمؽتوب اظمؼرر:

 .ٓزمـ رصمى احلـبقم..صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ.
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 اظمصودر واظمراصمع:

 ..يمؾبقفؼل..رزمعكمٕايمػتح اظمبكم دم ذح ا

 .ٓزمـ فمالن ايمشوهمعل..ديمقؾ ايمػوحتكم ذح ريوض ايمصوحلكم.

 حتػظ ىموهمي إضموديٌ
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 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ إول:

فمـ أمغم اظمممـكم أيب ضمػص فمؿر زمـ اخلطوب ريض اهلل فمـف ومول ؽمؿعً رؽمقل اهلل صعم اهلل 

إكام إفمامل زمويمـقوت وإكام يمؽؾ أمريء مو كقى همؿـ ىموكً هجرسمف إلم اهلل  }:فمؾقف وؽمؾؿ يؼقل

رسمف إلم مو ورؽمقيمف همفجرسمف إلم اهلل ورؽمقيمف ومـ ىموكً هجرسمف يمدكقو يصقبفو أو امرأة يـؽحفو همفج

  . رواه ايمبخوري ومسؾؿ { هوصمر إيمقف

 سمعريػ ايمـقي يمغي:

 ايمـقَّوت مجع كقي، كقى ايمًمء يـقيف كقاة، وكقَّي: ومَصد وفمزم فمؾقف.

 كقى ايمؼقم مـزًٓ؛ أي: ومصدوه، وكقى إمر يـقيف: إذا ومصد إيمقف. يؼول:

 كقاك اهلل زموخلغم؛ أي: أوصؾف إيمقؽ. ويؼول:

 ؛ أي: فمزم فمؾقف.كقى ايمًمء يـقيف ويؼول:

 همويمـقي سمدور فمعم ايمؼصد وايمعزم واإلرادة واجلفي وايمتحقل.وفمعم هذا، 

 ايمـقي دم اصطالح ايمػؼفوء:

 سمعريػ احلـػقي:

ب إلم اهلل سمعولم دم إجيود ايمػعؾ.  ومول ازمـ فموزمديـ: ايمـقي: ومصد ايمطوفمي وايمتؼرُّ

 سمعريػ اظمويمؽقي:

 ايمـقي: ومصد اظمؽؾػ ايمًمَء اظملمقر زمف.

 سمعريػ ايمشوهمعقي:

 ومول اظمووردي: هل ومصد ايمًمء مؼؼمًكو زمػعؾف، همنن ومصده وسمراطَمك فمـف، همفق فمزم.

 وومول ايمـقوي: ايمـقي فمزم ايمؼؾى فمعم فمؿؾ همرض أو نمغمه.
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 سمعريػ احلـوزمؾي:

 ايمـقي ذفًمو: هل فمزم ايمؼؾى فمعم همعؾ ايمعبودة سمؼرزًمو إلم اهلل سمعولم. ومول ايمبفقيت رمحف :

يمتؼرب إلم اهلل زموٓمتثول، وهق مو ا ِذىمر إلم ايمتعريػ دم أؾمور أكف وذيمؽ صمقد؛ ايمتعريػ وهذا

خيرج ايمعودة إلم ايمعبودة، وايمـقي إكام حيتوج إيمقفو دم ايمعبودات، وأمو دم اظمبوضموت همؾقسً حمؾ 

 شمقاب وٓ فمؼوب يمِذاهتو.

 ايمممح:

 فمؾقف وؽمؾؿ  ومد خلص كجد أن ضمديٌ فمؿر زمـ اخلطوب ريض اهلل   همقام يرويف فمـ ايمـبل صعم اهلل

معوٍن ىمثغمة دم أمقر ايمعؾؿ  ومجع أزمقازمو مـ ايمػؼف دم ايمعبودات واظمعومالت ، وايمتؿس  أصاًل 

وصموكبًو فمظقاًم دم ايمديـ  إؽمتدار مقضقفمف ضمقل إطمالص ايمـقي دم ايمعؾؿ وايمعؿؾ ايمتل  يؼبؾ هبو 

 ايمعؿؾ ،ويـول زمف مقفمقد إصمر.

مو يػقد ضمٌم إفمامل زمويمـقي  مـ  {إكام إفمامل زمويمـقوت }:وكجد دم ومقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

 ضمقٌ صالح أو همسود ، وومبقٍل أو رد.

 وومس فمعم ذيمؽ:

 ومبقل( = صالح فمؿؾ( يؼقد إلم ) صالح كقيٍ )

 رد( =  همسوِد فمؿؾ( يؼقد إلم ) همسوُد كقيٍ )

ويمـوس دم كقوهتؿ مذاهى وومد فمػم فمـ ذيمؽ زموإلرادة  همؿـفؿ مـ يريد زمعؿؾف  آطمرسمف  ومـفؿ مـ 

طِمَرةَ ..... }يريد زمعؿؾف دكقوه ومول سمعولم ْٔ ـ ُيِريُد ا ْكَقو َوِمـُؽؿ مَّ ـ ُيِريُد ايمدُّ  أيي.....ۚ ِمـُؽؿ مَّ

 آل فمؿران﴾1٥1﴿

http://tanzil.net/#3:152
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و وومػف:  يمقس اظمؼصقد أن  مـ فمؿؾ فمؿال يطؾى زمف أمرا مـ أمقر دكقوه  دطمؾ دم زموب  ايمـقي وهـ

 ايمػوؽمدة اظمؼمسمى فمؾقفو همسود ايمعؿؾ وفمدم ومبقيمف.

همؿثال فمـدمو يؼقم اظمقـمػ زملفماميمف ايمتل ىُمؾػ هبو مـ صمفي ايمعؿؾ،  زمغقي احلصقل فمعم أصمر،  

فذا ممو ذفمف ايمديـ ،مع إطمالصف دم كقي  أكف يسد زمف ضموصمتف وضموصمي أهؾف  ومعوؾمفؿ دم دكقوهؿ ،هم

 يؼقم زمذيمؽ مـ أصمؾ  مو اؽمؼمفموُه اهلل فمؾقف  مـ كػسف وفمقويمف .   

 

 ضمديٌ إؾمورة أن اهلجرة  هلل ورؽمقيمف  هجرة واضمده  أمو نمغم هذا  همتؽقن متعددة  . ولومو

ورؽمقيمف ومـ همؿـ ىموكً هجرسمف إلم اهلل ورؽمقيمف همفجرسمف إلم اهلل  }ايمؽالم يمؾؿميمػ* وومقيمف

ظمو ذىمر صعم اهلل فمؾقف  {ىموكً هجرسمف يمدكقو يصقبفو أو امرأة يـؽحفو همفجرسمف إلم مو هوصمر إيمقف

وؽمؾؿ  أن إفمامل زمحسى ايمـقوت وأن ضمظ ايمعومؾ مـ فمؿؾف كقتف مـ طمغم أو ذ وهوسمون ىمؾؿتون 

فمامل ايمتل صمومعتون ووموفمدسمون ىمؾقتون ٓ خيرج فمـفام رء ذىمر زمعد ذيمؽ مثاًل مـ إمثول وإ

صقرهتو واضمدة وخيتؾػ صالضمفو وهمسودهو زموطمتالف ايمـقوت وىملكف يؼقل ؽموئر إفمامل فمعم 

ضمذو هذا اظمثول وأصؾ اهلجرة هجران زمؾد ايمممك وآكتؼول مـف إلم دار اإلؽمالم ىمام ىمون 

اظمفوصمرون ومبؾ همتح مؽي هيوصمرون مـفو إلم مديـف ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  وومد هوصمر مـ 

مـفؿ ومبؾ ذيمؽ إلم أرض احلبشي إلم ايمـجور هملطمػم صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  أن هذه  هوصمر

اهلجرة ختتؾػ زموطمتالف اظمؼوصد وايمـقوت هبو همؿـ هوصمر إلم دار اإلؽمالم ضمبو هلل ورؽمقيمف 

ورنمبي دم سمعؾؿ ديـ اإلؽمالم وإـمفور ديـف ضمقٌ ىمون يعجز فمـف دم دار ايمممك همفذا هق اظمفوصمر 

ؼو وىمػوه ذهًمو وهمخًرا أن ضمصؾ يمف مو كقاه مـ هجرسمف إلم اهلل ورؽمقيمف وهلذا إلم اهلل ورؽمقيمف ضم
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اظمعـك اومتٌم دم صمقاب هذا ايمممط فمعم إفمودسمف زمؾػظف ٕن ضمصقل مو كقاه هبجرسمف هنويي 

اظمطؾقب دم ايمدكقو وأطمرة ومـ ىموكً هجرسمف مـ دار ايمممك إلم دار اإلؽمالم يمقطؾى دكقو 

دار اإلؽمالم همفجرسمف إلم مو هوصمر مـ ذيمؽ هموٕول سموصمر وايمثوين يصقبفو أو امرأة يـؽحفو دم 

  . طموؿمى ويمقس زمقاضمد مـفام مفوصمر

حتؼغم ظمو ؿمؾبف مـ أمر ايمدكقو واؽمتفوكي زمف ضمقٌ مل يذىمر زمؾػظف { إلم مو هوصمر إيمقف}ودم ومقيمف 

ايمممط وأيضو أن اهلجرة إلم اهلل ورؽمقيمف واضمدة همال سمعدد همقفو همؾذيمؽ أفمود اجلقاب همقفو زمؾػظ 

واهلجرة ٕمقر ايمدكقو ٓ سمـحٌم همؼد هيوصمر اإلكسون يمطؾى دكقو مبوضمي سمورة وحمرمي سمورة وأهمراد 

مو يؼصد زموهلجرة مـ أمقر ايمدكقو ٓ سمـحٌم همؾذيمؽ ومول همفجرسمف إلم مو هوصمر إيمقف يعـل ىموئـو مو 

 ىمون. اكتفك

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمثوين:

اخلطوب ريض اهلل فمـف أيًضو ومول زمقـام كحـ صمؾقس فمـد رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف  فمـ فمؿر زمـ

وؽمؾؿ ذات يقم إذ ؿمؾع فمؾقـو رصمؾ ؾمديد زمقوض ايمثقوب ؾمديد ؽمقاد ايمشعر ٓ يرى فمؾقف أشمر ايمسػر 

وٓ يعرهمف مـو أضمد ضمتك صمؾس إلم ايمـبل هملؽمـد رىمبتقف إلم رىمبتقف ووضع ىمػقف فمعم همخذيف وومول 

اإلؽمالم: أن سمشفد أن ٓ إيمف }ين فمـ اإلؽمالم همؼول :رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿيو حمؿد أطمػم

إٓ اهلل وأن حمؿًدا رؽمقل اهلل وسمؼقؿ ايمصالة وسمميت ايمزىموة وسمصقم رمضون وحتٍ ايمبقً إن 

 ومول: صدومً ومول همعجبـو يمف يسليمف ويصدومف { اؽمتطعً إيمقف ؽمبقال
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 ومالئؽتف وىمتبف ورؽمؾف وايمققم أطمر وسمممـ زمويمؼدر سمممـ زموهلل }ومول: هملطمػمين فمـ اإليامن ومول أن

  {طمغمه وذه

 {سمراه همنن مل سمؽـ سمراه همنكف يراك أن سمعبد اهلل ىملكؽ }:ومول :صدومً ومول هملطمػمين فمـ اإلضمسون ومول

 {مو اظمسئقل فمـفو زملفمؾؿ مـ ايمسوئؾ}ومول :صدومً ومول هملطمػمين فمـ ايمسوفمي ومول 

ؾد إمي رزمتفو وأن سمري احلػوة ايمعراة ايمعويمي رفموء ايمشوء أن سم }ومول :هملطمػمين فمـ أموراهتو ومول: 

 {يتطوويمقن دم ايمبـقون

هذا  }ومؾً اهلل ورؽمقيمف أفمؾؿ ومول:{ يو فمؿر أسمدري مـ ايمسوئؾ }شمؿ اكطؾؼ همؾبٌ مؾقو شمؿ ومول: 

  . رواه مسؾؿ{ صمػميؾ أسموىمؿ يعؾؿؽؿ ديـؽؿ

 ايمممح:

صموء دم ضمديٌ فمؿر ريض اهلل   زمقون مراسمى ايمديـ  وسمػصقؾ ىمؾ مرسمبف، وأمر ايمسوفمف وأمورهتو، 

ومو يؼمسمى فمعم ايمعبد جتوه ذيمؽ مـ فمؿؾ ، مـ ؽممال صمػميؾ فمؾقف ايمسالم    يمؾـبل صعم اهلل فمؾقف 

وؽمؾؿ  ، ومل يعرف ايمصحوزمي  أن ايمسوئؾ هقا صمػميؾ دم زمودي  إمر إلم أن أطمػمهؿ ايمـبل صعم 

 اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زمعد ذيمؽ.

فمـ سمؾؽ اظمراسمى زموإلؽمالم وأرىموكف  اخلؿس ، ايمتل  حيصؾ هبو ايمدطمقل دم دائرة  مبتدأ ؽممايمف

اظمسؾؿكم  ،وٓ يصح إؽمالم  اظمرء إن أطمؾ زمقاضمٍد مـ سمؾؽ إرىمون وومد فمػم فمـ ذيمؽ زمعؿؾ 

إكام }ـــــٌ   اجلقارح مع  صحي ايمـقي يمؽؾ فمؿؾ ، ىمام سمبكم يمـو مـ احلديٌ ايمسوزمؼ   ضمدي

 . وهذه إرىمون هل :{ إفمامل زمويمـقوت

( وسمعد هذه ايمشفودة هل زمقازمي أن سمشفد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمؿًدا رؽمقل اهلل) ايمرىمـ إول:

 ايمدطمقل إلم اإلؽمالم ،إذ ٓ يؼبؾ اهلل صالًة   
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 افمتؼودبف زمؽال  ؾمطرهيو  وٓ زىموًة وٓ صقومًو  وٓ ضمجًو ضمتك يـطؼ اظمرء هبو زمؾسوكف  ويعتؼدهو زمؼؾ

 صموزم ٓ ؾمؽ  همقف.

 

ايمدفموء / وومد أمر اهلل كبقف أن يدفمقا  يمثالشمي ايمذيـ طمؾػقا   ومول  دم ايمؾغي:( ايمصالة)  ايمرىمـ ايمثوين:

 سمعولم:

و }  قِفؿ هِبَ ُرُهْؿ َوسُمَزىمِّ ْؿ َصَدوَمًي سُمَطفِّ ـْ َأْمَقاهِلِ ؿْ  َوَصؾِّ فَمَؾْقِفؿْ طُمْذ ِم ـٌ هلَُّ ـُف  إِنَّ َصاَلسَمَؽ ؽَمَؽ َوايمؾَّ

 ايمتقزمي﴾1٠١﴿ؽَمِؿقٌع فَمؾِقٌؿ 

 .زمويمتَّسؾقؿ همفل ايمتعبُُّد هللَِّ سمعولم زملومقال وأهمعول معؾقمي، مػتَتحي زمويمتَّؽبغم، خمتَتؿي :ذفمو

  .خمتتؿي زمويمتَّسؾقؿ وإن ؾمئً همؼؾ: هل فمبودٌة ذاُت أومقال وأهمعول، مػتتحي زمويمتَّؽبغم،  

و ومقل زمعض ايمعؾامء:  الة هل: أومقال وأهمعول معؾقمي، مػتتحي»أمَّ زمويمتَّؽبغم، خمتتؿي  إنَّ ايمصَّ

 ([.                          1ش])زمويمتَّسؾقؿ

ذات أومقال، أو كؼقل: ايمتَّعبُّّد هلل سمعولم زملومقال وأهمعول  ةٌ همفذا همقف ومصقر، زمؾ ٓ زُمدَّ أن كؼقل: فمبود

 معؾقمي، ضمتك   

و مـ ايمعبودات يتبكمَّ   زمـ فمثقؿقكم1/111ايمروض اظمرزمع )   .أهنَّ

 

: رع : إذا كام وزاد ، وزىمً ايمـػؼيايمـؿق وايمزيودة يؼول : زىمو ايمز : دم ايمؾغي (ايمزىموة)  ايمرىمـ ايمثويمٌ:

 إذا زمقرك همقفو ، وومد سمطؾؼ  

وَهو  } زمؿعـك ايمطفورة ، ومول سمعورم                                             ايمشؿس.﴾٩﴿وَمْد َأهْمَؾَح َمـ َزىمَّ

http://tanzil.net/#9:103
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فمرهمفو اظمويمؽقي زملهنو : إطمراج صمزء خمصقص مـ موٍل خمصقص زمؾغ كصوزمًو ،  : ذفموً 

 ظمستحؼف ، إن سمؿ  

 وايمسـي زمنمجوع. شمبتً همرضقتفو زمويمؽتوبهمرض فمكم  ).اظمؾؽ ، وضمقل ، نمغم معدن وضمرث 

ىَموةَ  }ومول سمعولم                                             اَلَة َوآسُمقا ايمزَّ   11٠{ ... أيفۚ َوَأوِمقُؿقا ايمصَّ

 زمعٌ ظمو –فمؾقف وؽمؾؿ  اهلل صعم –فمبد اهلل زمـ فمبوس ، أن رؽمقل اهلل  مو رواهوذىمر ايمبخوري    

             ، ايمقؿـ إلم معوًذا

هملفمؾؿفؿ أن اهلل اهمؼمض فمؾقفؿ صدومي سُممطمذ مـ  "إكؽ سمليت ومقمًو مـ أهؾ ايمؽتوب : " : ومول

  )." أنمـقوئفؿ همؼمد فمعم همؼرائفؿ

 1١١1 ايمبخوري

ي } معـوه اإلمسوك ومـف ومقيمف سمعولم : : دم ايمؾغي( ايمصقم) ايمرىمـ ايمرازمع: يِب َووَمرِّ هَمُؽقِم َواْذَ

َؿ ايْمَقْقَم إِكِس  ۚ فَمْقـًو ـْ ُأىَمؾِّ ـِ    َصْقًمو هَمَؾ ـٰ مْحَ ـَ ايْمَبمَمِ َأضَمًدا هَمُؼقرِم إيِنِّ َكَذْرُت يمِؾرَّ َـّ ِم و سَمَرِي قًّو هَمنِمَّ

 مريؿ . أي كذرت إمسوىمًو يمؾؽالم همؾـ أىمؾؿ ايمققم إكسقًو . ﴾16﴿

همفق ايمتعبد هلل سمعولم زموإلمسوك فمـ اظمػطرات مـ ؿمؾقع ايمػجر ايمثوين إلم نمروب :   ذفمو

 .  ايمشؿس

 

  ايمؼصد دم ايمؾغي: (احلٍ) ايمرىمـ ايمرازمع:

 .أموىمـ خمصقصي دم زمون خمصقصأهمعول خمصقصي دم  ذفمًو:

ايمتعبد هلل فمز وصمؾ زملداء اظمـوؽمؽ فمعم مو صموء دم ؽمـي رؽمقل  وفمرهمف ايمشقخ ايمعثقؿكم رمحف اهلل

 صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿاهلل 

http://tanzil.net/#19:26
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َؼوُم إزِْمَراِهقؿَ  }ومول سمعولم ًِ  ۚ َوَمـ َدطَمَؾُف ىَموَن آِمـًو ۚ همِقِف آَيوٌت زَمقِّـَوٌت مَّ ٍُّ ايْمَبْق ـِف فَمعَم ايمـَّوِس ضِم َويمِؾَّ

ـِ اؽْمَتَطوَع     َم

ـِ ايْمَعوظَمكَِم  ۚ إيَِمْقِف ؽَمبِقاًل  ـَف نَمـِلٌّ فَم  آل فمؿران﴾٩٩﴿َوَمـ ىَمَػَر هَمنِنَّ   ايمؾَّ

 

 

 ؽممايمف ايمثوين فمـ اإليامن:

 يعـل ايمتصديؼ ، هموإليامن زمويمًمء يعـل ايمتصديؼ زمف.اإليامن دم ايمؾغي  دم ايمؾغي :

 مو اكعؼد فمؾقف ايمؼؾى وومول زمف ايمؾسون وفمؿؾً زمف اجلقارح. :اإلصطالح

 ورؽمؾف وايمققم أطمر وايمؼضوء وايمؼدر طمغمه وذه. : آيامن زموهلل ومالئؽتف وىمتبف    ذفمو

 

وايمؼدر طمغمه وذه  ، يشؿؾ  واإليامن  زموهلل واظمالئؽي وايمؽتى وايمرؽمؾ وايمققم أطمر وايمؼضوء

 فمؿؾ ايمؼؾى وومقل ايمؼؾى اظمٌمح زمف زمويمؾسون واجلقارح

 وفمػم فمـ اإليامن  زموٕفمامل ايمؼؾبقي،  ايمذي يدطمؾ دم زموب ايمعؼقدة اإلؽمالمقي

معرهمي اهلل ؽمبحوكف وسمعولم وكبقف وايمتصديؼ هبام و زمام صموء زمف ايمرؽمقل صعم  ويتضؿـ ومقل ايمؼؾى:

 وؽمؾؿ مـ ايمممائع ومو يتضؿـف آؽمالم مـ   اهلل فمؾقف

وايمققم إطمر وايمؽتى وايمرؽمؾ  ايمعبودات وإضمؽوم وىمذيمؽ ايمتصديؼ زموظمالئؽي                              

 .واجلـ وايمبعٌ واجلـي وايمـور وؽموئر إمقر ايمغقبقي

ف ، ايمرصموء ، اظمحبي ، و يتضؿـ افماميمف مثؾ : آطمالص ، اخلشقع ، اخلق فمؿـــؾ ايمؼـؾـــــــــى:

 إلم آطمره... اإلذفمون ، ايمتقىمؾ ، وآكوزمي اإلفمتؼود ،

 *وذىمر اظمميمػ 

http://tanzil.net/#3:97
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وأمو اإليامن ، همؼد همرسه ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ دم هذا احلديٌ زموٓفمتؼودات ايمبوؿمـي ، همؼول 

وذه .  أن سمممـ زموهلل ، ومالئؽتف ، وىمتبف ، ورؽمؾف ، وايمبعٌ زمعد اظمقت ، وسمممـ زمويمؼدر طمغمه

ؽُمقُل  }وومد ذىمر اهلل دم ىمتوزمف اإليامن هبذه إصقل اخلؿسي دم مقاضع ، ىمؼقيمف سمعولم ـَ ايمرَّ آَم

ِف َواظْمُْمِمـُقنَ  زمِّ ـ  ۚ زماَِم ُأكِزَل إيَِمْقِف ِمـ رَّ ُق زَمكْمَ َأضَمٍد مِّ َٓ ُكَػرِّ ـِف َوَماَلئَِؽتِِف َوىُمُتبِِف َوُرؽُمؾِِف  ـَ زمِويمؾَّ ىُمؾٌّ آَم

ؽُمؾِفِ  ـَو َوإيَِمْقَؽ اظْمَِصغُم  ۚ َووَمويُمقا ؽَمِؿْعـَو َوَأؿَمْعـَو ۚ رُّ  ايمبؼرة. وومقيمف سمعولم ) ﴾11٥﴿نُمْػَراَكَؽ َرزمَّ

طِمِر َواظْمَاَلئَِؽِي َوايْمؽَِتوِب } ْٔ ـِف َوايْمَقْقِم ا ـَ زمِويمؾَّ ـْ آَم َـّ ايْمػِمَّ َم
أيي  ايمبؼرة : ، وومول  ﴾1٩٩﴿َويَمـٰؽِ

اَلَة َومِمَّو َرَزوْمـَوُهْؿ ُيـِػُؼقَن  }سمعولم ـَ ُيْمِمـُقَن زمِويْمَغْقِى َوُيِؼقُؿقَن ايمصَّ ـَ ُيْمِمـُقَن زماَِم  ﴾١﴿ايمَِّذي َوايمَِّذي

ـُقنَ ُأكِزَل إيِمَ  طِمَرِة ُهْؿ ُيقوِم ْٔ واإليامن زمويمرؽمؾ يؾزم مـف اإليامن  . ايمبؼرة  ْقَؽ َوَمو ُأكِزَل ِمـ وَمْبؾَِؽ َوزمِو

وإكبقوء ، وايمؽتوب وايمبعٌ ، وايمؼدر ، ونمغم ذيمؽ مـ   زمجؿقع مو أطمػموا زمف مـ اظمالئؽي ،

سمػوصقؾ مو أطمػموا زمف ، مـ صػوت اهلل وصػوت ايمققم أطمر ىموظمقزان وايمٌماط ، واجلـي ، وايمـور 

 وومد أدطمؾ دم اإليامن اإليامن زمويمؼدر طمغمه وذه. .

 

هذا احلديٌ حمتجو زمف فمعم مـ أكؽر ايمؼدر ، وزفمؿ أن إمر ازمـ فمؿر وٕصمؾ هذه ايمؽؾؿي روى 

فمؾقفؿ وسمػمأ ازمـ فمؿر أكػ : يعـل أكف مستلكػ مل يسبؼ زمف ؽموزمؼ ومدر مـ اهلل فمز وصمؾ ، وومد نمؾظ 

 :واإليامن زمويمؼدر فمعم درصمتكم  . ، وأطمػم أكف ٓ سمؼبؾ مـفؿ أفمامهلؿ زمدون اإليامن زمويمؼدرمـفؿ 

اإليامن زملن اهلل سمعولم ؽمبؼ دم فمؾؿف مو يعؿؾف ايمعبود مـ طمغم ، وذ ، وؿموفمي ،  إضمدامهو : 

ومعصقي ، ومبؾ طمؾؼفؿ وإجيودهؿ ، ومـ هق مـفؿ مـ أهؾ اجلـي ، ومـ هق مـفؿ مـ أهؾ ايمـور ، 

د هلؿ ايمثقاب وايمعؼوب صمزاء ٕفمامهلؿ ومبؾ طمؾؼفؿ وسمؽقيـفؿ ، وأكف ىمتى ذيمؽ فمـده وأفم

 وأضمصوه ، وأن أفمامل ايمعبود جتري فمعم مو ؽمبؼ دم فمؿؾف وىمتوزمف . 

أن اهلل طمؾؼ أهمعول ايمعبود ىمؾفو مـ ايمؽػر ، واإليامن ، وايمطوفمي ، وايمعصقون ،  وايمدرصمي ايمثوكقي :

و أهؾ ايمسـي واجلامفمي ، ويـؽرهو ايمؼدريي ، وايمدرصمي إولم وؾموءهو مـفؿ ، همفذه ايمدرصمي يثبتف

http://tanzil.net/#2:285
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، فمـ مؼويمتف ، ازمـ فمؿر أشمبتفو ىمثغم مـ ايمؼدريي ، وكػوهو نمالهتؿ ، ىمؿعبد اجلفـل ، ايمذي ؽمئؾ 

 أكتفك  . ونمغمهوىمعؿرو زمـ فمبقد 

 وومد أؿمول أهؾ ايمسـي واجلامفمي  مع مـ طمويمػفؿ مـ  ايمػرق دم مسليمي اإليامن  .

 

 ضد  ايمزء  دم ايمؾغي:ؽممايمف ايمثويمٌ فمـ اإلضمسون: 

اظمميمػ دم زموب  صموءت فمدة سمعوريػ يمؾعؾامء سمصى دم ومويمى واضمد، كختور مـفو موذىمرذفمًو  : 

 اإلضمسون

وأمو اإلضمسون ، همؼد صموء ذىمره دم ايمؼرآن دم مقاضع ، سمورة مؼروكو زموإليامن ،  *ايمؽالم يمؾؿميمػ:

 : }وسمورة مؼروكو زموإلؽمالم ، وسمورة مؼروكو زمويمتؼقى ، أو زمويمعؿؾ . هموظمؼرون زموإليامن ىمؼقيمف سمعولم

و وحِلَ ـَ آَمـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصَّ آَمـُقا َوفَمِؿُؾقا يَمْقَس فَمعَم ايمَِّذي َؼقا وَّ ِت صُمـَوٌح همِقاَم ؿَمِعُؿقا إَِذا َمو اسمَّ

َأضْمَسـُقا َؼقا وَّ آَمـُقا شُمؿَّ اسمَّ َؼقا وَّ وِت شُمؿَّ اسمَّ وحِلَ ـُف حُيِىُّ اظْمُْحِسـكَِم  ۚ ايمصَّ اظموئدة :.  ﴾٩١﴿َوايمؾَّ

ـَ فَمَؿاًل  }وىمؼقيمف سمعولم ـْ َأضْمَس َٓ ُكِضقُع َأصْمَر َم و  وِت إِكَّ وحِلَ ـَ آَمـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصَّ   ﴾١٠﴿إِنَّ ايمَِّذي

ـٌ هَمَؾُف َأصْم  : }واظمؼرون زموإلؽمالم : ىمؼقيمف سمعولم .ايمؽفػ ـِف َوُهَق حُمِْس ـْ َأؽْمَؾَؿ َوصْمَفُف يمِؾَّ ُرُه زَمعَمٰ َم

َزُكقَن  َٓ ُهْؿ حَيْ َٓ طَمْقٌف فَمَؾْقِفْؿ َو ِف َو  ايمبؼرة ) ﴾111﴿فِمـَد َرزمِّ

ـٌ هَمَؼِد اؽْمَتْؿَسَؽ زمِويْمُعْرَوِة ايْمُقشْمَؼكٰ  } وىمؼقيمف سمعولم  ـِف َوُهَق حُمِْس َوإلَِم  ۚ َوَمـ ُيْسؾِْؿ َوصْمَفُف إلَِم ايمؾَّ

ُُمقِر  ْٕ ـِف فَمووِمَبُي ا  يمؼامن.  ﴾11﴿ايمؾَّ

ِْسـُقَن   }واظمؼرون زمويمتؼقى ىمؼقيمف سمعولم ـَ ُهؿ حمُّ ايمَِّذي َؼقا وَّ ـَ اسمَّ ـَف َمَع ايمَِّذي  ايمـحؾ ﴾111﴿إِنَّ ايمؾَّ

ْسـَٰك َوِزَيوَدةٌ  : }،وومد يذىمر مػردا ىمؼقيمف سمعولم ـَ َأضْمَسـُقا احْلُ ِذي  يقكس{يمِّؾَّ

سمػسغم ايمزيودة زمويمـظر إلم وصمف اهلل   فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ "مسؾؿ صحقح  "، وومد شمبً دم 

اإلضمسون هق أن يعبد فمز وصمؾ دم اجلـي ، وهذا مـوؽمى جلعؾف صمزاء ٕهؾ اإلضمسون ، ٕن 

، ىملكف يراه زمؼؾبف ويـظر إيمقف دم ضمول فمبودسمف ، اظمممـ رزمف دم ايمدكقو فمعم وصمف احلضقر واظمراومبي 
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16711
http://tanzil.net/#5:93
http://tanzil.net/#18:30
http://tanzil.net/#2:112
http://tanzil.net/#31:22
http://tanzil.net/#16:128
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همؽون صمزاء ذيمؽ ايمـظر إلم اهلل فمقوكو دم أطمرة . وفمؽس هذا مو أطمػم اهلل سمعولم زمف فمـ صمزاء 

ِْؿ َيْقَمئٍِذ ظمََّْحُجقزُمقَن }  : ايمؽػور دم أطمرة هبِّ ُْؿ فَمـ رَّ اظمطػػكم : ، وصمعؾ ذيمؽ  ) 1٥﴿ىَمالَّ إهِنَّ

صمزاء حلوهلؿ دم ايمدكقو ، وهق سمراىمؿ ايمران فمعم ومؾقهبؿ ، ضمتك ضمجبً فمـ معرهمتف ومراومبتف دم 

ايمدكقو ، همؽون صمزاؤهؿ فمعم ذيمؽ أن ضمجبقا فمـ رؤيتف دم أطمرة . همؼقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ دم 

بد اهلل فمعم هذه ايمصػي ، وهل أن سمعبد اهلل ىملكؽ سمراه إيمخ يشغم إلم أن ايمعبد يع :سمػسغم اإلضمسون 

اؽمتحضور ومرزمف وأكف زمكم يديف ىملكف يراه ، وذيمؽ يقصمى اخلشقي واخلقف واهلقبي وايمتعظقؿ ، ىمام 

 ايمعبودة ، وزمذل ويقصمى أيضو ايمـصح دم .أن ختشك اهلل ىملكؽ سمراه  :أيب هريرة صموء دم روايي 

اجلفد دم حتسقـفو وإمتومفو وإىمامهلو . وومد وص ايمـبل مجوفمي مـ أصحوزمف هبذه ايمقصقي ، ىمام 

فمـ أيب ذر ، ومول أوصوين طمؾققم صعم اهلل فمؾقف ، أيب إضمقص ، فمـ إزمراهقؿ اهلجري روى 

 اكتفك .وؽمؾؿ أن أطمشك اهلل ىملين أراه ، همنن مل أىمـ أراه ، همنكف يراين 

 ايمرازمع فمـ ايمسوفمي :ؽممايمف 

 *ذىمر اظمميمػ

همؼول ،  ايمسالم أطمػمين فمـ ايمسوفميفمؾقف صمػميؾ وزمؼل ايمؽالم فمعم ذىمر ايمسوفمي مـ احلديٌ . همؼقل 

يعـل أن فمؾؿ اخلؾؼ ىمؾفؿ دم  : مو اظمسئقل فمـفو زملفمؾؿ مـ ايمسوئؾ  ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

 :أيب هريرة ، وهلذا دم ضمديٌ اهلل سمعولم اؽمتلشمر زمعؾؿفو ؽمقاء ، وهذه إؾمورة إلم أن وومً ايمسوفمي 

ـَف فِمـَدُه فِمْؾُؿ } دم مخس ٓ يعؾؿفـ إٓ اهلل سمعولم شمؿ سمال  ومــول ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ إِنَّ ايمؾَّ

ُل ايْمغَ  وفَمِي َوُيـَزِّ َْرضَمومِ ايمسَّ ْٕ ٌَ َوَيْعَؾُؿ َمو دِم ا وَذا سَمْؽِسُى نَمًدا ۚ ْق َوَمو سَمْدِري َكْػٌس  ۚ َوَمو سَمْدِري َكْػٌس مَّ

ـَف فَمؾِقٌؿ طَمبغٌِم  ۚ زمَِليِّ َأْرٍض مَتُقُت  ـِ َيْسَليُمقَكَؽ  } يمؼامن : وومول اهلل فمز وصمؾ ﴾١٣﴿إِنَّ ايمؾَّ فَم

وَن ُمْرؽَموَهو وفَمِي َأيَّ اَم فِمْؾُؿَفو فِمـَد َريبِّ  ۚ ايمسَّ َّٓ ُهقَ  ۚ وُمْؾ إِكَّ قَفو يمَِقوْمتَِفو إِ ؾِّ ًْ دِم  ۚ َٓ جُيَ شَمُؼَؾ

َْرضِ  ْٕ اَمَواِت َوا َّٓ زَمْغَتيً  ۚ ايمسَّ اَم فِمْؾؿُ  ۚ َيْسَليُمقَكَؽ ىَمَلكََّؽ ضَمِػلٌّ فَمـَْفو ۚ َٓ سَمْلسمِقُؽْؿ إِ َفو فِمـَد وُمْؾ إِكَّ

َٓ َيْعَؾُؿقَن  َـّ َأىْمَثَر ايمـَّوِس 
ـِف َويَمـٰؽِ  إفمراف  ﴾11٩﴿ايمؾَّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=4#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://tanzil.net/#31:34
http://tanzil.net/#7:187
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مػوسمقح ايمغقى } : ومول  ، فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿازمـ فمؿر ، فمـ  "ايمبخوري صحقح  " ودم  

، م أمحد اإلمووطمرصمف  {إن اهلل فمـده فمؾؿ ايمسوفمي  }: مخس ٓ يعؾؿفو إٓ اهلل ، شمؿ ومرأ هذه أيي

إن اهلل فمـده   }إٓ اخلؿس  أوسمقً مػوسمقح ىمؾ رء : ويمػظف أن ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومول

أويت كبقؽؿ صعم اهلل فمؾقف  }، ومول :ازمـ مسعقد وطمرج أيضو زمنؽمـوده فمـ  .أيي  {فمؾؿ ايمسوفمي

  .أيي  {إن اهلل فمـده فمؾؿ ايمسوفمي}مػوسمقح ىمؾ رء نمغم مخس   وؽمؾؿ

 فمـ فمالموهتو ايمتل سمدل فمعم اومؼماهبو ،  : يعـل .هملطمػمين فمـ أموراهتو  : ومقيمف

، وهل {ؽملضمدشمؽ فمـ أذاؿمفو  }ومول :  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿأن ايمـبل أيب هريرة ودم ضمديٌ 

 : فمالموهتو أيضو . وومد ذىمر ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يمؾسوفمي فمالمتكم

 أن سمؾد إمي رزمتفو -1

 اكتفك. همويمبـقون يتطوويمقن ايمشوء رفموء ايمعويمي ايمعراة احلػوة سمرى أن – 1

   

 ويتجعم يمـو دم هذا احلديٌ همقائد فمظقؿف ومـ أهؿ هذه ايمػقائد: 

 رمحي اهلل زمعبوده   وإرؽمول ايمرؽمؾ يعؾؿقهنؿ أمقر ديـفؿ ومل يؼمىمفؿ مهؾ. -

ومؾبف هبو دون ؾمؽ وأن يعؿؾ  افمتؼوديؾزم دطمقل اإلكسون يمدائرة اإلؽمالم ايمـطؼ زمويمشفودة و  -

 زمؿؼتضوهو.

أن اإليامن زموهلل واظمالئؽي وايمرؽمؾ وايمؽتى وايمققم أطمر وايمؼضوء وايمؼدر طمغمه وذه  -

 يؾزم ايمؼؾى سمصديؼو

 صموزمو يعػم فمـف زمؼقل ايمؾسون وأهمعول اجلقارح.

ايمعبد مراومبي اهلل إيمقف دم ايمعبودة ممو يزيد مـ طمشقفمف، ودم ىمؾ  أمقره ايمتل  اؽمتشعور -

 جتعؾف ٓ يرسمؽى مو هنل فمـف.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=10&startno=0&start=0&idfrom=9&idto=14&bookid=81&Hashiya=5#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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أكف يمقس ٕضمد فمؾؿ  فمـ وومً ايمسوفمي  ٓ مؾؽ مؼرب  وٓ رؽمقل مرؽمؾ ، همعؾؿفو فمـد اهلل  -

 ؽمبحوكف دون ؽمقاه.

 اهلل فمؾقف وؽمؾؿ.زمقون أدب صمػميؾ فمؾقف ايمسالم دم ضمسـ ؽمليمف وصمؾقؽمف أموم ايمـبل صعم  -

 سمصديؼ صمػميؾ فمؾقف ايمسالم يمؾـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ. -

 أن اظمالئؽي يتؿثؾقن دم صقرة ايمبمم زمنذن اهلل. -

وصمؾ دم ىمتوزمف ،ومـفو مو فمؾؿفو يمـبقف صعم اهلل  أن هـوك أمورات يمؾسوفمي  مـفو مو أطمػم زمف فمز -

 فمؾقف وؽمؾؿ .

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 ايمثويمٌ:احلديٌ 

صعم اهلل فمؾقف  .ؽمؿعً رؽمقل اهلل  : ريض اهلل   فمـفام ومول فمؿر زمـ اخلطوب فمـ فمبد اهلل زمـ 

زمـل اإلؽمالم فمعم مخس : ؾمفودة أن ٓ إيمف إٓ اهلل ، وأن حمؿدا فمبده ورؽمقيمف ، }وؽمؾؿ يؼقل : 

 ومسؾؿ .ايمبخوري ، رواه  {م ايمصالة ، وإيتوء ايمزىموة ، وضمٍ ايمبقً ، وصقم رمضونوإومو

 

 ايمممح:

صموء دم ضمديٌ فمبداهلل زمـ فمؿر زمـ اخلطوب ريض اهلل   فمـفام ايمؽالم فمـ أضمد مراسمى ايمديـ 

 ايمسوزمؼ آ وهل  اظمتؼدمي هموحلديٌ

اإلؽمالم وإيامن واإلضمسون ، ودم هذا احلديٌ زمقون يمألول مـ هذه اظمراسمى  وهقا اإلؽمالم ، 

 اظمتؿثؾ دم مخسي أرىمون ،

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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همؼد ؾمبف ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  اإلؽمالم  زمويمبـقون أو ايمبقً  أو ايمسؼػ ايمذي ٓ يؼقم إٓ 

 وزمؼوئف،زمدفموئؿ وأفمؿدة  سمشد مـ ارسمػوع هذا ايمبـوء 

ـً هقى هذا ايمبـوء، وىمذا أرىمون اإلؽمالم إن  همال يثبً ايمبـوء إٓ هبذه ايمدفموئؿ  وأن كؼض مـفو رىم

 ؽمؼط مـفو رىمـ مل يثبً أطمر،

وأول هذه إرىمون وأمهفو  ؾمفودة ايمتقضمقد )أؾمفد أن ٓ إيمف آ اهلل  وأن حمؿد رؽمقل اهلل( همتعد 

 عؿؾ.هل ايمؾبـي إولم ايمتل يـطؾؼ مـفو زموومل ايم

ومـ شمؿ سمليت إرىمون إطمرى سمبوفمًو  ايمصالة وايمزىموة وصقم رمضون وضمٍ ايمبقً احلرام ، ويمؽؾ 

ـٍ ؾملٌن فمظقؿ ، وفمعم مـ أكؽر أو  مـفو رىمـًو همؼد طمرج مـ اظمؾي ، وزموومل طمصول اإلؽمالم  صمحدرىم

ون ، همنذا همؼد سمتؿي ايمبـقون  ٓ يـؼص اإلؽمالم  زمػؼد طمصؾي مـفو ويزال ايمبـوء وموئاًم ،فمعم فمؽس إرىم

 مـفو رىمـ يسؼط زموومل ايمبـوء، وومد همصؾ اظمميمػ  دم احلؽؿ فمعم مـ كؼض هذه إرىمون.

 

 ذىمر اظمميمػ  دم رىمـ ايمشفودسمكم:

*ايمؽالم يمؾؿميمػ :واظمؼصقد متثقؾ اإلؽمالم زمبـقوكف ودفموئؿ ايمبـقون هذه اخلؿس ، همال يثبً 

ايمبـقون زمدوهنو ، وزمؼقي طمصول اإلؽمالم ىمتتؿي ايمبـقون ، همنذا همؼد مـفو رء ، كؼص ايمبـقون وهق وموئؿ 

ٓ يـتؼض زمـؼص ذيمؽ ، زمخالف كؼض هذه ايمدفموئؿ اخلؿس ؛ همنن اإلؽمالم يزول زمػؼدهو مجقعو 

 كتفكا. اإليامن زموهلل ورؽمقيمفواظمراد زمويمشفودسمكم زمغغم إؾمؽول ، وىمذيمؽ يزول زمػؼد ايمشفودسمكم ، 

 

 ذىمر اظمميمػ  دم رىمـ ايمصالة:
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وأمو إوموم ايمصالة ، همؼد وردت أضموديٌ متعددة سمدل فمعم أن مـ سمرىمفو ، همؼد طمرج مـ اإلؽمالم ، 

زمكم ايمرصمؾ وزمكم ايمممك  : ، ومول ، فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿصموزمر فمـ  "مسؾؿ صحقح  "همػل 

زمـ  حمؿد ونمغمهؿ . وطمرج وشمقزمون وأكس   ، وروي مثؾف مـ ضمديٌ زمريدةوايمؽػر سمرك ايمصالة 

ٓ سمؼمك  : ، ، فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومولفمبودة زمـ ايمصومً مـ ضمديٌ كٌم اظمروزي 

فمـف فمـ ايمـبل صعم معوذ ودم ضمديٌ  .ايمصالة متعؿدا ، همؿـ سمرىمفو متعؿدا ، همؼد طمرج مـ اظمؾي 

همجعؾ ايمصالة ىمعؿقد ايمػسطوط ايمذي ٓ وفمؿقده ايمصالة  رأس إمر اإلؽمالم ، : اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

يؼقم ايمػسطوط إٓ زمف وٓ يثبً إٓ زمف ويمق ؽمؼط ايمعؿقد يمسؼط ايمػسطوط ومل يثبً زمدوكف وومول 

مـ سمرىمفو ، همؼد  :وفمقم زمـ أيب ؿمويمى  :ؽمعدٓ ضمظ دم اإلؽمالم ظمـ سمرك ايمصالة ، وومول  :فمؿر 

 ...ىمػر 

وذهى إلم هذا ايمؼقل مجوفمي مـ  .، ٓ خيتؾػ همقف سمرك ايمصالة ىمػر  :أيقب ايمسختقوين وومول 

فمؾقف إمجوع أهؾ إؽمحوق ، وضمؽك وأمحد وإؽمحوق ازمـ اظمبورك ايمسؾػ واخلؾػ ، وهق ومقل 

 هق ومقل مجفقر أهؾ احلديٌ ، :حمؿد زمـ كٌم اظمروزي ايمعؾؿ ! وومول 

 أكف ىموهمر زمذيمؽسمرك ؾمقئو مـ أرىمون اإلؽمالم اخلؿسي فمؿدا وذهى ؿموئػي مـفؿ إلم أن مـ  

 كتفكا...

 

 ذىمر اظمميمػ  دم رىمـ ايمزىموة وايمصقم واحلٍ:

، فمـ محود زمـ زيد زمـ فمؿرو زمـ مويمؽ ايمـؽري ، ومول : ضمدشمـو مممؾ مـ ؿمريؼ يمؽوئل ايمالوطمرج 

فمرى اإلؽمالم ، وومقافمد ايمديـ شمالشمي  : ، وٓ أضمسبف إٓ رهمعف ومولازمـ فمبوس ، فمـ أيب اجلقزاء 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17032
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17032
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12341
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مـ سمرك مـفـ واضمدة  .فمؾقفـ أؽمس اإلؽمالم : ؾمفودة أن ٓ إيمف إٓ اهلل ، وايمصالة ، وصقم رمضون 

، وجتده ىمثغم اظمول مل حيٍ همال يزال زمذيمؽ ىموهمرا وٓ حيؾ زمذيمؽ  ، همفق هبو ىموهمر ، ضمالل ايمدم

 ....دمف

طموصي سمرك ايمصالة وايمزىموة روايي : أن أمحد أن سمورك ايمزىموة يمقس زمؿسؾؿ ، وفمـ ازمـ مسعقد وفمـ 

 ..أكتفكىمػر دون ايمصقوم واحلٍ

وافمؾؿ أن هذه ايمدفموئؿ اخلؿس زمعضفو مرسمبط زمبعض ، وومد روي  ....موزال ايمؽالم يمؾؿميمػ....

: ، ومولزيود زمـ كعقؿ احلرضمل فمـ  "اإلموم أمحد مسـد  "أكف ٓ يؼبؾ زمعضفو زمدون زمعض ىمام دم 

أرزمع همرضفـ اهلل دم اإلؽمالم همؿـ أسمك زمثالث مل يغـكم فمـف ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 

وهذا ؾمقئو ضمتك يليت هبـ مجقعو : ايمصالة ، وايمزىموة ، وصقم رمضون ، وضمٍ ايمبقً 

 ...اكتفكمرؽمؾ

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمرازمع:

ـ مسعقد ريض اهلل   فمـف ومول ضمدشمـو رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ فمـ أيب فمبد ايمرمحـ فمبداهلل زم

 وهق ايمصودق اظمصدوق  ومول:

إن أضمدىمؿ جيؿع طمؾؼف دم زمطـ أمف أرزمعكم يقًمو كطػي شمؿ يؽقن فمؾؼي مثؾ ذيمؽ شمؿ يؽقن مضغي }

مثؾ ذيمؽ شمؿ يرؽمؾ إيمقف اظمؾؽ همقـػخ همقف ايمروح ويممر زملرزمع ىمؾامت زمؽتى رزومف وأصمؾف وفمؿؾف 

ل أو ؽمعقد همقاهلل ايمذي ٓ إيمف نمغمه إن أضمدىمؿ يمقعؿؾ زمعؿؾ أهؾ اجلـي ضمتك مو يؽقن زمقـف وؾمؼ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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وزمقـفو إٓ ذراع همقسبؼ فمؾقف ايمؽتوب همقعؿؾ زمعؿؾ أهؾ ايمـور همقدطمؾفو وإن أضمدىمؿ يمقعؿؾ زمعؿؾ 

أهؾ ايمـور ضمتك مو يؽقن زمقـف وزمقـفو إٓ ذراع همقسبؼ فمؾقف ايمؽتوب همقعؿؾ زمعؿؾ أهؾ اجلـي 

  رواه ايمبخوري ومسؾؿ .{همقدطمؾفو

 ايمممح:

صموء دم احلديٌ وصػ جمؿؾ ظمو وصؾ إيمقف ايمطى اظمعوس مـ مراضمؾ سمؽقن اجلـكم دم 

 صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿزمطـ أمف ، همفق مـ إضموديٌ ايمتل سمعد مـ اإلفمجوز ايمعؾؿل ايمذي أطمػم زمف 

 -دم ذيمؽ ايمزمونوظمو ىمون ؽمقوق احلديٌ يذىمر ؾمقئو ممو ٓ سُمدرىمف ضمقاس ايمبمم وٓ إمؽوكوهتؿ 

 اهلل صعم كبقسمف أفمالم مـ فَمَؾام احلديٌ هذا ايمعؾامء افمتػم ،- وأؿمقارهو إصمـي زمعؾؿ يتعؾؼ ممو

ظمذىمقر هـو مو ىمون يمُقعرف ا ايمتػصققم ايمقصػ هذا ٕن ؛ رؽمويمتف صدق فمعم وديمقالً  ، وؽمؾؿ فمؾقف

وآٓهتو ، وهذا ايمذي صمعؾ دم ذيمؽ ايمقومً ، وإكام فٌمرف دم إزمـي اظمتلطمرة زمعد سمطقر ايمعؾقم 

 وهق وؽمؾؿ فمؾقف اهلل صعم اهلل رؽمقل ضمدشمـو "ازمـ مسعقد ريض اهلل فمـف يصّدر ضمديثف زمؼقيمف :

صُمّرب فمؾقف ىمذب ومط ،  ومو ، ايمقاومع طمالف فمعم زمًمء أطمػم مو ايمذي همفق "اظمصدوق ايمصودق

 وٓ ُيقضمك إيمقف مـ رزّمف إٓ احلؼ .

وهذا احلديٌ يمتعريػ اظمسؾؿ زمحؼقؼي اإليامن زمويمؼضوء وايمؼدر ، همؼد دار احلديٌ ضمقل ايمتؼدير 

ايمعؿري يمإلكسون ، ومو يشؿؾف ذيمؽ مـ ذىمر مراضمؾ طمؾؼف وسمصقيره، يمقعّؿؼ زمذيمؽ إدراىمف وسمصّقره 

ايمشعقر حلؼوئؼ اظمقت واحلقوة ، واهلدايي وايمغقايي ، ونمغمهو مـ إمقر ايمغقبقي ، همقتقيّمد دم ومؾبف 

زموخلقف مـ ؽمقء ايمعوومبي ، واحلذر مـ آؽمتفوكي زمويمذكقب واظمعويص ، ومـ آنمؼمار زمصالح 

 .ايمعؿؾ وآسمؽول فمؾقفو
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وومد صموء ذىمر مراضمؾ سمطّقر طمؾؼ اإلكسون دم زمطـ أمف فمعم مراضمؾ أرزمعي ، أوهلو : مو صموء دم ومقيمف 

، إهنو مرضمؾي  زمعكم يقمو كطػًي () إن أضمدىمؿ جُيؿع طمؾؼف دم زمطـ أمف أرصعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ : 

، ويمف ، ومبؾ أن يتحّقل إلم ؿمقر آطمرايمتؼوء موء ايمرصمؾ زمامء اظمرأة ، ويظؾ هذا اظموء اظمفكم فمعم ضم

 .ايمرضمؿ وهق ؿمقر ايمعؾؼي ، وٌيؼصد هبو ومطعي ايمدم اجلومدة ، وؽُمّؿقً زمذيمؽ ٕهنو سمعؾؼ دم صمدار

ومع مرور إيوم سمزداد سمؾؽ ايمعؾؼي شمخقكي ونمؾظي ضمتك سمتؿ أرزمعقـًو أطمرى ، يمتتحّقل إلم ومطعي حلؿ 

مضغي  }:  ومقيمف دم وصػفو سمعولم اهلل ذىمر وومد ، - اؽمؿفو صموء هـو ومـ –صغغمة زمؼدر مو ُيؿضغ 

( ، وسمظّؾ سمؾؽ اظمضغي سمتشؽؾ سمدرجيقًو ، ضمتك إذا أمتً موئي  ٥) احلٍ :  {خمؾؼي ونمغم خمؾؼي 

وفممميـ يقمو ، فمـدهو سمليت اظمرضمؾي ايمرازمعي : همغمؽمؾ اهلل ؽمبحوكف وسمعولم اظمؾؽ اظمقىّمؾ 

 زموٕرضموم ، همقـػخ همقفو ايمروح ، همعـدهو سمدب همقفو احلرىمي ، وسمصبح ىموئـًو ضمقًو حتس زمف إم .

 }ػصقؾقي اظمذىمقرة دم احلديٌ مقاومػي يمؽتوب اهلل ، دم مثؾ ومقيمف سمعولم: وكجد هذه ايمصقرة ايمت

ويمؼد طمؾؼـو اإلكسون مـ ؽماليمي مـ ؿمكم ، شمؿ صمعؾـوه كطػي دم ومرار مؽكم ، شمؿ طمؾؼـو ايمـطػي فمؾؼي 

همخؾؼـو ايمعؾؼي مضغي همخؾؼـو اظمضغي فمظومو همؽسقكو ايمعظوم حلام شمؿ أكشلكوه طمؾؼو آطمر همتبورك اهلل 

يو أهيو ايمـوس إن ىمـتؿ دم ريى مـ  }( ، وومقيمف سمعولم :  1٣-11) اظمممـقن :  {كم أضمسـ اخلويمؼ

ايمبعٌ همنكو طمؾؼـوىمؿ مـ سمراب شمؿ مـ كطػي شمؿ مـ فمؾؼي شمؿ مـ مضغي خمؾؼي ونمغم خمؾؼي يمـبكم 

  ( ٥احلٍ :  {يمؽؿ وكؼر دم إرضموم مو كشوء إلم أصمؾ مسؿك شمؿ كخرصمؽؿ ؿمػال 

 ؽمبحوكف ايمؼودر وهق -ؽؿي مـ طمؾؼ اإلكسون ؿمقرا زمعد ؿمقرويمؽ أطمل اظمسؾؿ أن سمؾتؿس احل

 اؽمتعجول وفمدم ، إمقر دم ايمتلين فمعم إيامكقي سمرزمقي إهنو ،- همقؽقن ىمـ يمؾًمء يؼقل أن فمعم
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 إؽمبوب زمكم وسمعولم ؽمبحوكف اهلل صمعؾف ايمذي ايمقشمقؼ يمالرسمبوط سمقضقح أهنو ىمام ، ايمـتوئٍ

 ومرافموة كقامقس ايمؽقن دم ذيمؽ . ، وايمـتوئٍ واظمؼدموت ، واظمسّببوت

وزمعد هذا ايمقصػ ايمعوم يمتؾؽ إؿمقار ، حيسـ زمـو أن كسؾط ايمضقء فمعم زمعض ايمؼضويو اظمتعؾؼي 

هبذه اظمراضمؾ ، همـؼقل وزموهلل ايمتقهمقؼ : مل خيتؾػ ايمعؾامء فمعم أن كػخ ايمروح دم اجلـكم إكام 

وضمقـئذ همؼط سمتعؾؼ زمف إضمؽوم ايمػؼفقي ، يؽقن زمعد موئي وفممميـ يقمًو ، وهق مو ديمً فمؾقف إديمي ، 

 وىمذيمؽ ،- أمحد اإلموم مذهى دم هق ىمام -همنذا ؽمؼط اجلـكم دم ذيمؽ ايمقومً ُصقّم فمؾقف

 ، ايمرضمؿ دم اجلـكم زمحرىمي ايمثؼي حلصقل ، ونمغممهو ايمـػؼي ووصمقب اإلرث أضمؽوم فمؾقف جتري

 ضمقٌ -عي أؾمفر وفمممة أيومزملرزم زوصمفو فمـفو اظمتقذّم  اظمرأة فمدة حتديد يمـو يػرّس  هذا ويمعؾ

                                                                         - اظمدة هذه زمتامم احلؿؾ مـ ايمرضمؿ زمراءة سمتحؼؼ

إٓ صموءت أومقال يمؾعؾامء دم حتديد اظمرضمؾي ايمتل حيصؾ همقفو سمؼدير أمقر ايمرزق وإصمؾ .

ريض اهلل فمـف أن ذيمؽ يؽقن زمعد إرزمعكم ايمثويمثي ، ازمـ مسعقد وايمشؼوء وايمسعودة ، همظوهر ضمديٌ 

أكف ومول :  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿريض اهلل فمـف ، فمـ ايمـبل ضمذيػي زمـ ؽمعقد ايمغػوري وخيويمػف ضمديٌ 

) إذا مر زمويمـطػي اشمـتون وأرزمعقن يمقؾي ، زمعٌ اهلل إيمقفو مؾؽو ، همصقرهو وطمؾؼ ؽمؿعفو وزمٌمهو ، 

، شمؿ ومول : يو رب ، أذىمر أم أكثك ؟ ، همقؼه رزمؽ مو ؾموء، ويؽتى وصمؾدهو وحلؿفو وفمظومفو 

اظمؾؽ شمؿ يؼقل : يو رب ، أصمؾف ؟ ، همقؼقل رزمؽ مو ؾموء ، ويؽتى اظمؾؽ شمؿ يؼقل : يو رب، رزومف 

؟ همقؼه رزمؽ مو ؾموء ، ويؽتى اظمؾؽ ، شمؿ خيرج اظمؾؽ زمويمصحقػي دم يده ، همال يزيد فمعم مو 

 همظوهر احلديٌ أن سمؼدير ايمرزق وإصمؾ يؽقن دم إرزمعكم ايمثوكقي .، مسؾؿ رواه أمر وٓ يـؼص ( 

وومد ؽمؾؽ ايمعؾامء فمدة مسويمؽ يمؾجؿع زمكم احلديثكم ، وزمويمـظر إلم أيمػوظ ضمديٌ ضمذيػي ريض 

صعم اهلل فمؾقف اهلل فمـف ، كجد أن اجلؿع زمكم احلديثكم ممؽـ ، وذيمؽ زملن كجعؾ اظمراد مـ ومقيمف 

 ضمديٌ دم اظمذىمقر ايمزمـ وهق -( هق مرور زمـ يصدق فمؾقف إرزمعقن إذا مّر زمويمـطػي: ) وؽمؾؿ
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 ضمديٌ دم ضُمددت أهنو إٓ ضمذيػي ضمديٌ دم حمدّدة نمغم ىموكً وإن ايمػؼمة همفذه ، - مسعقد ازمـ

 . يقموً  وفممميـ زمامئي مسعقد ازمـ

) همصقرهو وطمؾؼ ؽمؿعفو : صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿوهـوك مجع آطمر ، وهق أن كؼقل : إن ومقيمف 

اظمؼصقد زمف سمؼدير طمؾؼ هذه إفمضوء ، وفمؾقف : همويمؽتوزمي (  وزمٌمهو ، وصمؾدهو وحلؿفو وفمظومفو

ضموصؾي مرسمكم ، أو أن كؼقل أن احلديٌ ومد فمػّم فمـ ىمتوزمي ايمتصقير وايمتؼدير زمويمتخؾقؼ افمتبورا زمام 

 ؽمقمول إيمقف إمر ، واهلل أفمؾؿ .

ايمبعض مـ خمويمػي هذا احلديٌ يمظقاهر ايمؼرآن ايمؽريؿ ،  ىمام جيدر زمـو أن كشغم إلم مو يتقمّهف

إن اهلل فمـده فمؾؿ ايمسوفمي ويـزل ايمغقٌ ويعؾؿ مو دم  }ويظـقن معورضي احلديٌ يمؼقيمف سمعولم :  

( ، واحلؼ أكف ٓ سمعورض زمقـفو ، همؿـ اظمؼّرر فمـد ىمؾ مسؾؿ أن اهلل يعؾؿ  ١٣) يمؼامن :  { إرضموم

ؽمعودة اإلكسون وؾمؼووسمف ، وفمؿره وأصمؾف ، وفمؿؾف وؽمعقف، ومـ ايمغقى ، ومـ هذا ايمغقى : فمؾؿ 

 ذيمؽ أيضو : معرهمي صمـس اظمقيمقد ومبؾ إرزمعكم ايمثويمثي .

أمو زمعد ذيمؽ همنكف يصبح مـ فمؾؿ ايمشفودة ، أو مو ُيطؾؼ فمؾقف ايمغقى ايمـسبل ، إذ زمعد إرزمعكم ايمثويمثي 

ف وؽمعودسمف ، همؿعرهمي اإلكسون جلـس ُيطؾع اهلل اظمؾؽ فمعم صمـس اظمقيمقد ، زمؾ ُيطؾعف فمعم ؾمؼووسم

اظمقيمقد دم سمؾؽ ايمػؼمة مو هق إٓ اكؽشوف يمغقى كسبل ومد فمرهمف مـ ومبؾف اظمؾؽ ، ويمقس فمؾام 

 زمويمغقى احلؼقؼل ايمذي يؽقن ومبؾ إرزمعكم ايمثويمثي ، زمؾ ومبؾ ىمقن اإلكسون كطػي .

ن أمهقي ايمثبوت فمعم وإذا فمدكو إلم ؽمقوق احلديٌ ، كجد أكف ذىمر مراضمؾ اخلؾؼ ىمون متفقدا يمبقو

ايمديـ ، وسمقضقحًو حلؼقؼي أن ايمعػمة زموخلقاسمقؿ ، همرزمام يسؾؽ اإلكسون أول أمره ؿمريؼ اجلودة ، 

 ويسغم ضمثقثو كحق اهلل ، شمؿ يسبؼ فمؾقف ايمؽتوب همقزيغ فمـ ؽمقاء ايمٌماط همقفؾؽ .
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ى ، ضمتك زمقد أن ضاليمف ذيمؽ مل يؽـ أمرا ؿمورئو ، زمؾ هق ضمصقؾي ذكقب طمػّقي ، سمراىمؿً فمعم ايمؼؾ

ـمفر أشمرهو دم آطمر ضمقوسمف ، هموكٌمف ايمؼؾى فمـ اهلل سمبورك وسمعولم ، وطُمتؿ يمف زمتؾؽ اخلومتي 

) إن ايمرصمؾ يمقعؿؾ فمؿؾ أهؾ ايمسقئي، ويمىمد مو ؽمبؼ ، مو صموء دم ايمروايي إطمرى هلذا احلديٌ : 

 ، وومديام ومويمقا : اخلقاسمقؿ مغماث ايمسقازمؼ . اجلـي همقام يبدو يمؾـوس (

ومد يؽقن اظمرء زمعقدا فمـ اهلل ، متبعو خلطقات ايمشقطون ، شمؿ سمدرىمف فمـويي اهلل يمف دم ودم اظمؼوزمؾ 

 آطمر ضمقوسمف ، همقحقل اهلل ومؾبف ، ويـممح زموإليامن صدره ، شمؿ خُيتؿ يمف زمخومتي ايمسعودة .

وزموجلؿؾي همنن ايمسوئر إلم اهلل يـبغل أن يستصحى معف إيامكف زمويمؼضوء وايمؼدر ، ويؽقن وؽمطو زمكم 

 ايمرصموء ، ضمتك يقاهمقف إصمؾ.اخلقف و

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ اخلومس:

مـ }:  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ فمـ أم اظمممـكم أم فمبداهلل فموئشي ريض اهلل فمـفو ومويمً ومول رؽمقل اهلل

مـ فمؿؾ }. رواه ايمبخوري ومسؾؿ ودم روايي ظمسؾؿ: {أضمدث دم أمركو هذا مو يمقس مـف همفق رد

  .{  فمؿاًل يمقس فمؾقف أمركو همفق رد

 ايمممح: ايمؽالم يمؾؿميمػ.

هذا احلديٌ طمرصموه دم ايمصحقحكم مـ روايي ايمؼوؽمؿ زمـ حمؿد فمـ فمؿتف فموئشي ريض اهلل فمـفو 

 وأيمػوـمف خمتؾػي ومعـوهو متؼورب ودم زمعض أيمػوـمف 

ىمام أن وهذا احلديٌ أصؾ فمظقؿ مـ أصقل اإلؽمالم { مـ أضمدث دم ديــو مو يمقس همقف همفق رد}

ضمديٌ إفمامل زمويمـقوت مقزان يمألفمامل دم زموؿمـفو وهق مقزان يمألفمامل دم ـموهرهو همؽام أن ىمؾ 
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فمؿؾ ٓ يراد زمف وصمف اهلل سمعولم همؾقس يمعومؾف همقف شمقاب همؽذيمؽ ىمؾ فمؿؾ ٓ يؽقن فمؾقف أمر اهلل 

مـ ورؽمقيمف همفق مردود فمعم فمومؾف وىمؾ مـ أضمدث دم ايمديـ مو مل يلذن زمف اهلل ورؽمقيمف همؾقس 

 ايمديـ دم رء ،

مـ يعش مـؽؿ زمعدي }أكف ومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وؽمقليت ضمديٌ ايمعرزموض زمـ ؽموريي فمـ ايمـبل 

همسغمى اطمتالهمو ىمثغًما همعؾقؽؿ زمسـتل وؽمـي اخلؾػوء ايمراؾمديـ اظمفديكم مـ زمعدي فمضقا فمؾقفو 

 ، {زمويمـقاصمذ وإيوىمؿ وحمدشموت إمقر همنن ىمؾ حمدشمي زمدفمي وىمؾ زمدفمي ضاليمي

إن أصدق احلديٌ ىمتوب اهلل وطمغم اهلدي هدي حمؿد وذ إمقر }يؼقل دم طمطبتف  وىمون

  {حمدشموهتو

وكتؽؾؿ هوهـو فمعم إفمامل ايمتل يمقس فمؾقفو أمر ايمشورع وردهو همفذا احلديٌ زمؿـطقومف يدل فمعم 

أن ىمؾ فمؿؾ يمقس فمؾقف أمر ايمشورع همفق مردود ويدل زمؿػفقمف فمعم أن ىمؾ فمؿؾ فمؾقف أمره همفق نمغم 

مـ أضمدث دم أمركو }ود واظمراد زملمره هفـو ديـف وذفمف ىموظمراد زمؼقيمف دم ايمروايي إطمرى مرد

هموظمعـك إذا أن مـ ىمون فمؿؾف طمورصمو فمـ ايمممع يمقس متؼقدا زمويمممع همفق  {هذا مو يمقس همقف همفق رد

إؾمورة إلم أن أفمامل ايمعومؾكم ىمؾفؿ يـبغل أن سمؽقن حتً  {يمقس فمؾقف أمركو}مردود، وومقيمف 

ايممميعي همتؽقن أضمؽوم ايممميعي ضموىمؿي فمؾقفو زملمرهو وهنقفو همؿـ ىمون فمؿؾف صموريو حتً  أضمؽوم

أضمؽوم ايممميعي مقاهمؼو هلو همفق مؼبقل ومـ ىمون طمورصمو فمـ ذيمؽ همفق مردود هملمو ايمعبودات همام 

ىمون مـفو طمورصمو فمـ ضمؽؿ اهلل ورؽمقيمف زمويمؽؾقي همفق مردود فمعم فمومؾف وفمومؾف يدطمؾ حتً ومقيمف 

ـِ َمو مَلْ َيْلَذن زمِِف اهللَُّأَ  } سمعولم  ي ـَ ايمدِّ ؿ مِّ فُمقا هَلُ ىَموء َذَ ْؿ ُذَ همؿـ سمؼرب إلم اهلل زمعؿؾ مل   { ْم هَلُ

جيعؾف اهلل ورؽمقيمف ومرزمي إلم اهلل همعؿؾف زموؿمؾ مردود فمؾقف وهق ؾمبقف زمحول ايمذيـ ىموكً صالهتؿ 

هل أو زمويمرومص أو زمؽشػ فمـد ايمبقً مؽوء وسمصديي وهذا ىمؿـ سمؼرب إلم اهلل سمعولم زمسامع اظمال
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ايمرأس دم نمغم اإلضمرام ومو أؾمبف ذيمؽ مـ اظمحدشموت ايمتل مل يممع اهلل ورؽمقيمف ايمتؼرب هبو 

 اكتفك.  زمويمؽؾقي ويمقس مو ىمون ومرزمي دم فمبودة يؽقن ومرزمي دم نمغمهو مطؾًؼو

همقف همفق رد اي  سمو يمقودم هذا احلديٌ زمقون فمعم أن ىمؾ مـ اطمؼمع أو اؽمتحسـ او ازمتدع همويمديـ 

 مردود فمؾقف ىمام اؾمور إيمقف ضمديٌ فموئشي ريض اهلل فمـفو ، ايمذي كؿثؾ يمف دم ىمويمتورم

  : رء حمدث وصمديدمـ أضمـــــدث

 : دم ايمديـ، همتخرج أمقر ايمدكقو، مـ ؽمؽـ، وؿمعوم، ويمبوس، ومو ُيرىمى يمؾتـؼؾ ...دم أمركو هذا

 ؿصعم اهلل فمؾقف وؽمؾ: طمالف هدي ايمـبل مو يمقــس مـف

 : ىمون ومصده ايمتؼرب إلم اهلل.همفــــــــق رد

 

همؽؾ مو اؽمتجد همويمديـ زمام يمقس همقف يدطمؾ دم زموب ايمبدع  اظمضؾي ايمتل أؾمور إيمقفو ضمديٌ 

 ايمعرزموض زمـ ؽموريي ريض اهلل فمـف

 مؼصد هموفمؾف ايمتؼرب إلم اهلل . -  ايمـبل هلدي خمويمػ – ايمديـ دم –همويمبدفمي إذًا: رء حمدث 

 ايمبدفمي او ايمبدع دم ايمؼران ايمؽريؿ  ويمؽؾ مـفو معـك، ومـفووومد صموء يمػظ 

-ومعـك )زمديع ايمساموات وإرض(-دم ومقيمف سمعولم:)ومؾ موىمـً زمدفمو مـ ايمرؽمؾ(

 ومعـك)ورهبوكقي ازمتدفمقهو(؟

 .أي مو ىمـً أول اظمرؽمؾكم همؼد أرؽمؾ ومبقم رؽمؾ ىمثغم أيي إولم معـوهو:

 . أي مقصمدمهو فمعم نمغم مثول ؽموزمؼ متؼدم أيي ايمثوكقي معـوهو:

 أيي ايمثويمثي معـوهو:سمؼول ظمـ أسمك زملمر مل يسبؼف أيمقف أضمد.

 

 وزمؼل أن كعرف ايمبدفمي : 
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 ايمبدفمي يمغي: 

 هلو معـقون:

 ايمًمء اظمخؼمع فمعم نمغم مثول ؽموزمؼ.\1

 ىمالل.ايمتعى وايمؽاليمي. ومـفو  أزمدفمً اإلزمؾ / إذا زمرىمً دم ايمطريؼ مـ هزال أو داء أو \1

 ودم اإلصطالح  صموءت فمدة سمعوريػ يمؾعؾامء كختور مـفو

 

 سمعريػ اإلموم ايمشوؿمبل يمؾبدفمي :

 يؼصد زمويمسؾقك فمؾقفو اظمبويمغي دم ايمتعبد هلل ؽمبحوكف ؿمريؼي دم ايمديـ خمؼمفمي سمضوهل ايممميعي، 

 : "سمضوهل ايممميعي"ومعـك ومقل اإلموم ايمشوؿمبل دم سمعريػ ايمبدفمي: 

دم ايمصقرة اخلورصمقي ويمقس دم احلؼقؼي ىمذيمؽ زمؾ هل مضودة هلو مـ سمشوزمف ايمطريؼي ايمممفمقي 

 أوصمف متعددة:

 ايمتزام ىمقػقوت وهقئوت معقـي دون إذن مـ ايمشورع زمذيمؽ. مـفو:

 ايمتزام فمبودات معقـي مل يقصمد هلو ذيمؽ ايمتعقكم دم ايممميعي. ومـفو:

 

 مو مهووسمـؼسؿ ايمبدفمي زموفمتبور مدى سمعؾؼ أصؾفو زمويمديمقؾ ايمممفمل إلم ومسؿكم، 

 وزمدفمي إضوهمقي. -1زمدفمي ضمؼقؼقي،  -1

 و ايمبدفمي احلؼقؼقي، وكؿثؾ  هلو زمؿثويمكم

ايمطقاف زموٕضضمي، وايمتقؽمؾ مثؾ: : ايمتل مل يدل فمؾقفو ديمقؾ ذفمل.   ايمبدفمي احلؼقؼقي

 زملصحوب ايمؼبقر.

 

 و اإلضوهمقي  هلو صموكبون وكقضحفو مع مثول يمؽال اجلوكبكم، 
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 ايمبدفمي اإلضوهمقي   صموكبون :

 مـ صمفي يمقس هلو سمعؾؼ زموٕديمي. -1ؼ زموٕديمي،  مـ صمفي هلو سمعؾ -1

 أذان يمؾعقديـ أو ايمؽسقهمكم .مثول:

 هلو سمعؾؼ زموٕديمي وهق أن إذان ممموع وهمقف ومرزمي هلل. مـ كوضمقي:

يمقس يمف سمعؾؼ زموٕديمي زموفمتبور ىمقكف يمؾعقديـ او ايمؽسقهمكم ضمقٌ مل يرد ديمقؾ  ومـ كوضمقي أطمرى:

 زمتخصقص إذان هلام. 

 

 ويمتقضقح أىمثر كصـػ ايمبدع ايمتويمقي إلم )ضمؼقؼقي أو إضوهمقي(:

 .زمدفمي ضمؼقؼقي ٕكف مل يدل فمؾقفو ديمقؾ ذفملايمطقاف زموٕضضمي :\1

ومـ  ،قاف يمف ديمقؾ فمعم ممموفمقتف وهمضؾفزمدفمي إضوهمقي ٕن ايمطايمطقاف زمويمؽعبي سمسعي أؾمقاط: \1

 صمفي اطمرى همفق مل يرد هبذا ايمعدد .

 .زمدفمي ضمؼقؼقي ٕكف مل يدل فمؾقفو ديمقؾ ذفملايمتؼرب إلم اهلل زمويمصؿً فمـ ايمؽالم: \١

، ومل يػعفو زمدفمي ضمؼقؼقي ٕكف مل يدل فمؾقفو ديمقؾ ذفملايمتؼرب إلم اهلل زمصعقد صمبؾ ايمـقر: \٣

 زمعدهؿ. ؽمؾػ إمي، مـ ايمصحوزمي مـ

 

وكرضب مثول آطمر :مو ايمػرق زمكم رصمؾكم  يتصدق ىمؾ مـفام دم ايمققم مرسمكم، أضمدمهو يعتؼد 

زمػضؾ ايمصدومي مرسمكم دم ايمققم، ويدفمق إلم ذيمؽ، وأطمر ٓ يعتؼد إن يمذيمؽ  همضاًل طموصًو، ويمؽـ 

 مـ زموب اظمداومي فمعم همعؾ اخلغم.

وف وورد همقفو ديمقؾ ذفمل فمعم : أضمدث دم ايمديـ مو يمقس مـف، همويمصدومي همضؾفو معرإول

 همضؾفو ويمؽـ مـ كوضمقي ختصقصفو زمؿرسمكم         

 دم ايمققم، وافمتؼود ايمػضؾ اخلوص يمذيمؽ، همفذا أمر مبتدع مل يرد زمف ديمقؾ،         
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: همفق يتصدق مرسمكم مـ زموب اظمداومي فمعم همعؾ اخلغم وٓ يعتؼد يمذيمؽ همضاًل طموصًو، ايمثوين

 همػعؾف ضمسـ.

 

 ممموفمًو، يمؽـف يصبح زمدفمي ظمخويمػي ايمممع مـ ضمقٌ:وومد يؽقن ايمعؿؾ 

 اظمؽون مثول ذيمؽ -ايمزمون -ايمؽقػقي -ايمؼدر -اجلـس -ايمسبى  

 .مثؾ آفمتامر أو ايمصقم يقم اظمقيمدايمسبى: 

 .أن يضحل ايمرصمؾ مـ نمغم هبقؿي إكعوم اظمحددة ىملن يضحل زمػرساجلـس: 

 .ونمثؾ خمويمػي فمدد أؾمقاط ايمطقاف زمزيودة أو كؼصايمؼدر: 

 .ايمتغقغم دم سمرسمقى أفمضوء ايمقضقءايمؽقػقي: 

 .ىملن جيعؾ ايمقومقف زمعرهمي دم نمغم ايمققم ايمتوؽمعايمزمون: 

 واهلل افمؾؿ    .مثؾ آفمتؽوف دم نمغم اظمسجداظمؽون: 

 

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمسودس:

صعم اهلل فمؾقف فمـ أيب فمبداهلل ايمـعامن زمـ زمشغم ريض اهلل سمعولم فمـفام ومول ؽمؿعً رؽمقل اهلل 

إن احلالل زمكم وإن احلرام زمكم وزمقـفام أمقر مشتبفوت ٓ يعؾؿفـ ىمثغم مـ ايمـوس  }يؼقلوؽمؾؿ 

همؿـ اسمؼك ايمشبفوت همؼد اؽمتػمأ يمديـف وفمرضف ومـ وومع دم ايمشبفوت وومع دم احلرام ىمويمرافمل 

ضمقل احلؿك يقؾمؽ أن يرسمع همقف أٓ وإن يمؽؾ مؾؽ محل أٓ وإن محك اهلل حمورمف أٓ يرفمك 
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وإن دم اجلسد مضغي إذا صؾحً صؾح اجلسد ىمؾف وإذا همسدت همسد اجلسد ىمؾف أٓ وهل 

  . . رواه ايمبخوري ومسؾؿ{ايمؼؾى 

 ايمممح: ايمؽالم يمؾؿميمػ:

معـوه أن  {عؾؿفـ ىمثغم مـ ايمـوساحلالل زمكم واحلرام زمكم وزمقـفام أمقر مشتبفوت ٓ ي }همؼقيمف

احلالل اظمحض زمكم ٓ اؾمتبوه همقف،     وىمذيمؽ احلرام اظمحض ويمؽـ زمكم إمريـ أمقر سمشتبف 

فمعم ىمثغم مـ ايمـوس هؾ هل مـ احلالل أم مـ احلرام وأمو ايمراؽمخقن دم ايمعؾؿ همال يشتبف فمؾقفؿ 

 ذيمؽ ويعؾؿقن مـ أي ايمؼسؿكم هل:

اظمحض همؿثؾ أىمؾ ايمطقبوت مـ ايمزروع وايمثامر وهبقؿي إكعوم وذب إذزمي  هملمو احلالل 

ايمطقبي ويمبوس مو حيتوج إيمقف مـ ايمؼطـ وايمؽتون وايمصقف وايمشعر وىمويمـؽوح وايمترسي ونمغم ذيمؽ 

 إذا ىمون اىمتسوزمف زمعؼد صحقح ىمويمبقع أو زمؿغماث أو هبي أو نمـقؿي 

ـزير وذب اخلؿر وكؽوح اظمحورم ويمبوس مثؾ أىمؾ اظمقتي وايمدم وحلؿ اخل واحلرام اظمحض

ًٓ حيؾ زمقعف وأطمذ إمقال  احلرير يمؾرصمول ومثؾ آىمتسوب اظمحرم ىمويمرزمو واظمقرس وشمؿـ مو

اظمغصقزمي زمرسومي أو نمصى وكحق ذيمؽ وأمو اظمشتبف همؿثؾ زمعض مو اطمتؾػ دم ضمؾف أو حتريؿف 

دم حتريؿف مـ إكبذة ايمتل  إمو مـ إفمقون ىموخلقؾ وايمبغول واحلؿغم وايمضى وذب مو اطمتؾػ

يسؽر ىمثغمهو ويمبس مو اطمتؾػ دم إزموضمي يمبسف مـ صمؾقد ايمسبوع وكحقهو وإمو مـ اظمؽوؽمى 

اظمختؾػ همقفو ىمؿسوئؾ ايمعقـي وايمتقرق وكحق ذيمؽ وزمـحق هذا اظمعـك همرس اظمشتبفوت أمحد 

 وإؽمحوق ونمغممهو مـ إئؿي ،

وب وزمكم همقف يمألمي مو حيتوج إيمقف مـ ضمالل وضمرام وضموصؾ إمر أن اهلل سمعولم أكزل فمعم كبقف ايمؽت

ءٍ  } ىمام ومول سمعولم  يْمـَو فَمَؾْقَؽ ايْمؽَِتوَب سمِْبَقوًكو يمُِّؽؾِّ َرْ : ومول جموهد ونمغمه ىمؾ رء  ١٩ايمـحؾ  { َوَكزَّ
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أمروا زمف وهنقا فمـف وومول سمعولم دم آطمر ؽمقرة ايمـسوء ايمتل زمكم همقفو ىمثغًما مـ أضمؽوم إمقال 

ٍء فَمؾِقؿٌ  }   -اظمفر-وإزمضوع قْا َواهللَُّ زمُِؽؾِّ َرْ ُ اهللَُّ يَمُؽْؿ َأن سَمِضؾُّ :وومول  1٩6ايمـسوء   { ُيَبكمِّ

َوَمو ىَموَن اهللَُّ  } أيي وومول سمعولم 11٩إكعوم   { َوَمو يَمُؽْؿ َأَّٓ سَمْلىُمُؾقْا مِمَّو ُذىمَِر اؽْمُؿ اهللَِّ فَمَؾْقفِ  } سمعولم 

و َيتَُّؼقنَ يمُِقِضؾَّ وَمْقًمو زمَ  ؿ مَّ َ هَلُ ووىمؾ زمقون مو أؾمؽؾ مـ ايمتـزيؾ  11٥ايمتقزمي  { ْعَد إِْذ َهَداُهْؿ ضَمتَّك ُيَبكمِّ

َل إيَِمْقِفؿْ  } إلم ايمرؽمقل ىمام ومول سمعولم  َ يمِؾـَّوِس َمو ُكزِّ ىْمَر يمُِتَبكمِّ   ٣٣. ايمـحؾ  { َوَأكَزيْمـَو إيَِمْقَؽ ايمذِّ

ف ايمديـ وهلذا أكزل فمؾقف زمعرهمي ومبؾ مقسمف زمؿدة ومو ومبض رؽمقل اهلل ضمتك أىمؿؾ يمف وٕمت

ًُ يَمُؽُؿ اإِلؽْماَلَم ِديـًو } يسغمة  ًُ فَمَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ يَمُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ   .١ اظموئدة  { ايْمَقْقَم َأىْمَؿْؾ

  . (يمؽسمرىمتؽؿ فمعم زمقضوء كؼقي يمقؾفو ىمـفورهو ٓ يزيغ فمـفو إٓ هو) صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وومول

ومو ؿموئر حيرك صمـوضمقف دم صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ وومول أزمق ذر ريض اهلل فمـف سمقدم رؽمقل اهلل 

ايمسامء إٓ وومد ذىمر يمـو مـف فمؾاًم وظمو ؾمؽ كوس دم مقسمف ومول فمؿف ايمعبوس ريض اهلل فمـف واهلل مو 

موت رؽمقل اهلل ضمتك سمرك ايمسبقؾ هنجو واضحو وأضمؾ احلالل وضمرم احلرام وكؽح وؿمؾؼ 

ورب وؽمومل ومو ىمون رافمل نمـؿ يتبع هبو رؤوس اجلبول خيبط فمؾقفو ايمعضوه زمؿخبطتف وضم

 ىمون همقؽؿ ،صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ويؿدرضمقضفو زمقده أكصى وٓ أدأب مـ رؽمقل اهلل 

ًٓ إٓ مبقـًو وٓ ضمراًمو إٓ مبقـًو يمؽـ زمعضف ىمون أـمفر زمقوًكو مـ  ودم اجلؿؾي همام سمرك اهلل ورؽمقيمف ضمال

ر زمقوكف واؾمتفر وفمؾؿ مـ ايمديـ زمويمرضورة مـ ذيمؽ مل يبؼ همقف ؾمؽ وٓ يعذر أضمد زمعض همام ـمف

زمجفؾف دم زمؾد يظفر همقفو اإلؽمالم ومو ىمون زمقوكف دون ذيمؽ همؿـف مو يشتفر زمكم محؾي ايممميعي طموصي 

هملمجع ايمعؾامء فمعم ضمؾف أو ضمرمتف وومد خيػك فمعم زمعض مـ يمقس مـفؿ ومـف مو مل يشتفر زمكم 

 يًضو هموطمتؾػقا دم حتؾقؾف وحتريؿف وذيمؽ ٕؽمبوب محؾي ايممميعي أ

مـفو أكف ومد يؽقن ايمـص فمؾقف طمػًقو مل يـؼؾف إٓ ومؾقؾ مـ ايمـوس همؾؿ يبؾغ مجقع محؾي ايمعؾؿ ومـفو 

أكف ومد يـؼؾ همقف كصون أضمدمهو زمويمتحؾقؾ وأطمر زمويمتحريؿ همقبؾغ ؿموئػي مـفؿ أضمد ايمـصكم دون 
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ـصون معو مـ ٓ يبؾغف ايمتوريخ همقؼػ يمعدم معرهمتف زمويمـوؽمخ أطمر همقتؿسؽقن زمام زمؾغفؿ أو يبؾغ ايم

 أكتفك . واظمـسقخ

 

 

وأمجع ايمعؾامء فمعم فمظؿ مقومع هذا احلديٌ، وىمثرة همقائده، وأكف أضمد إضموديٌ ايمتل فمؾقفو 

كبف همقف فمعم إصالح اظمطعؿ واظمممب  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿمدار اإلؽمالم، وؽمبى فمظؿ مقومعف 

واظمؾبس ونمغمهو، وأكف يـبغل سمرك اظمشتبفوت، همنكف ؽمبى حلاميي ايمديـ وايمعرض، وضمذر مـ 

 مقاومعي ايمشبفوت...

 همؿعـوه أن إؾمقوء شمالشمي أومسوم "احلالل زمكم واحلرام زمكم": صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿهملمو ومقيمف 

 ايمعسؾ وايمؽالم وايمـظر واظمًم....ضمالل زمكم واضح، ىموخلبز وايمػقاىمف وايمزيً و -

 وضمرام زمكم، وهق اخلؿر واخلـزير وايمغقبي وايمـؿقؿي -

واظمشتبفوت، وهل أمقر يمقسً زمقاضحي احلؾ وٓ احلرمي، همؾفذا ٓ يعرهمفو ىمثغم مـ  -

 ايمـوس وٓ يعؾؿقن ضمؽؿفو.

 

حلرمي، أمو ايمعؾامء، همقعرهمقن ضمؽؿفو زمـص أو ومقوس أو نمغم ذيمؽ، همنذا سمردد ايمًمء زمكم احلؾ وا

ومل يؽـ همقف كص وٓ إمجوع اصمتفد همقف اظمجتفد هملحلؼف زملضمدمهو زمويمديمقؾ ايمممفمل، همنذا أحلؼف 

زمف صور مـف، وومد يؽقن ديمقؾف نمغم طمول مـ آضمتامل ايمبكم، همقؽقن ايمقرع سمرىمف، ويؽقن داطماًل دم 

 . "همؿـ اسمؼك ايمشبفوت، همؼد اؽمتػمأ يمديـف وفمرضف": صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿومقيمف 

 ؾً يمف ايمػماءة يمديـف مـ ايمذم ايمممفمل، وصون فمرضف فمـ ىمالم ايمـوس همقف. أي: ضمص

معـوه أن اظمؾقك مـ ايمعرب ونمغمهؿ  "إن يمؽؾ مؾؽ محك، وإن محك اهلل حمورمف"وومقيمف: 
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يؽقن يمؽؾ مـفؿ محك حيؿقف فمـ ايمـوس، ومـ دطمؾف أوومع زمف ايمعؼقزمي، وهلل سمعولم محك هق 

ؾ وايمزكو وايمرسومي... ومـ ومورب ؾمقئًو مـ ذيمؽ يقؾمؽ أن حمورمف أي اظمعويص ايمتل ضمرمفو، ىمويمؼت

إٓ وأن دم اجلسد مضغي إذا صؾحً صؾح اجلسد ىمؾف، وإذا همسدت همسد اجلسد "يؼع همقف، 

 . "ىمؾف أٓ وهل ايمؼؾى

 

اظمراد سمصغغم ايمؼؾى زمويمـسبي إلم زموومل اجلسد، مع أن صالح اجلسد وهمسوده ومول أهؾ ايمؾغي: 

 سموزمعون يمؾؼؾى، ودم هذا احلديٌ ايمتلىمقد فمعم ايمسعل دم إصالح ايمؼؾى ومحويتف مـ ايمػسود. 

 واضمُتٍ هبذا احلديٌ فمعم أن ايمعؼؾ دم ايمؼؾى ٓ دم ايمرأس، وهمقف طمالف مشفقر. واهلل أفمؾؿ

 

 ايمعؾقم واحلؽؿأورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع 

 احلديٌ ايمسوزمع:

ايمديـ }ومول  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿفمـ أيب رومقي متقؿ زمـ أوس ايمداري ريض اهلل فمـف أن ايمـبل 

 . . رواه مسؾؿ{ ايمـصقحي ومؾـو ظمـ ومول هلل ويمؽتوزمف ويمرؽمقيمف وٕئؿي اظمسؾؿكم وفمومتفؿ

 ايمممح:

 دم ايمديـ وذىمر جموٓهتو. هذا احلديٌ أصؾ فمظقؿ دم وصمقب ايمـصقحي وزمقون همضؾفو ومـزيمتفو 

ويدطمؾ ذيمؽ ايضًو دم زمقون  طمغميي ومفؿي هذه إمي  مـ ايمـصح زمنضمؼوق احلؼ وإمر زموظمعروف 

 وايمـفل فمـ اظمـؽر ومول سمعولم
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ـِ اظْمُـَْؽِر َوُأو} غْمِ َوَيْلُمُروَن زمِوظْمَْعُروِف َوَيـَْفْقَن فَم ٌي َيْدفُمقَن إلَِم اخْلَ ـْ ِمـُْؽْؿ ُأمَّ يَمئَِؽ ُهُؿ َويْمَتُؽ

ـِ }، [1٠٣]آل فمؿران:  {اظْمُْػؾُِحقنَ  ًْ يمِؾـَّوِس سَمْلُمُروَن زمِوظْمَْعُروِف َوسَمـَْفْقَن فَم ٍي ُأطْمِرصَم ىُمـُْتْؿ طَمغْمَ ُأمَّ

 [11٠]آل فمؿران:  {اظْمُـَْؽِر َوسُمْمِمـُقَن زمِوهللَِّ

وايمـصح يمؾؿسؾؿكم همؼول و أن إمي زموومقي دم طمغم مـ اخلرسان  مو زمؼل همقفو مـ سمقايص زموخلغم 

ػْمِ }سمعولم ؼِّ َوسَمَقاَصْقا زمِويمصَّ وِت َوسَمَقاَصْقا زمِوحْلَ وحِلَ ـَ آَمـُقا َوفَمِؿُؾقا ايمصَّ َّٓ ايمَِّذي  [،١]ايمعٌم: {إِ

 

وومد ورد دم ايمسـي أضموديٌ فمومي دم ايمـصح يمؽؾ مسؾؿ وأضموديٌ طموصي دم ايمـصح يمقٓة إمقر 

 وكصحفؿ يمرفمويوهؿ ،

 ة  ذىمرهو أهؾ ايمعؾؿ  مـ جمؿؾفو  ومـفو:  وهـوك أمقر مستػود

( همقف دٓيمي سحيي فمعم أن ايمـصقحي سمشؿؾ طمصول اإلؽمالم  ايمديـ ايمـصقحيومقيمف )  إولم:

واإليامن واإلضمسون ، همنن ايمـصح هلل يؼتيض ايمؼقوم زملداء ايمػرائض واصمتـوب اظمحرموت ويستؾزم 

 روهوت، زمويمتؼرب إيمقف زمـقاهمؾ ايمطوفموت وسمرك اظمؽ آصمتفودذيمؽ 

 اخلؾقص مـ ايمشقائى ، ومـف / كصح ايمعسؾ وايمـصقحي يمغي:

 : ومقوم ايمـوصح يمؾؿـصقح يمف زمقصمقه اخلغم إرادة وهمعال،واصطـــالضمو 

  وايمـصقحي ضزمون:

 كصقحي واصمبي هلل زمنسمبوع حمبي اهلل دم أداء ايمػرائض وسمرك اظمحرموت.  -1

كصقحي مستحبي زمنيثور حمبي اهلل فمعم حمبي كػسف دم همعؾ اظمسـقكوت واصمتـوب  -1

 اظمؽروهوت. 

 

دم وضمداكقتف وإطمالص ايمـقي دم فمبودسمف وسمـزهيف فمـ  آفمتؼود( صحي ايمـصقحي هللمـ)  ايمثوكقي:

مجقع ايمـؼوئص وايمعققب وإشمبوت أؽمامئف وصػوسمف فمعم ايمقصمف ايمالئؼ زمف وسمقضمقده دم أهمعويمف 
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ؾؼ زمويمتليمف يمف وفمدم اإلذاك زمف أضمدا مـ طمؾؼف وحتؽقؿ ذفمف وايمؼقوم زمطوفمتف وأهمعول اخل

واصمتـوب معصقتف واحلى همقف وايمبغض همقف وسمعظقؿف وطمشقتف ورصموؤه وحمبتف وصمفود مـ ىمػر زمف 

 زمـعؿف وؾمؽره فمؾقفو.  وآفمؼماف

 

صعم اهلل ؾ فمعم رؽمقيمف ( اإليامن زملكف ىمالم اهلل ضمؼقؼي كزل زمف صمػميايمـصقحي يمؽتوب اهللمـ ) ايمثويمثي:

وٓ يشبفف رء مـ ىمالم ايمبمم ، وسمعظقؿف وسمالوسمف ضمؼ ايمتالوة وايمذب فمـف وايمتصديؼ  فمؾقف وؽمؾؿ

زملطمبوره وايمقومقف مع أضمؽومف وحتؾقؾ ضماليمف وحتريؿ ضمرامف و اإليامن زمؿتشوهبف وايمعؿؾ 

ه وضمؽؿف زمؿقافمظف وسمعؾؿف وسمعؾقؿف وكمم همضوئؾف وأرسار وآفمتبورزمؿحؽؿف وسمدزمر معوكقف 

وآؾمتغول زمتػسغمه وهمؼ مراد اهلل ومراد رؽمقيمف ورد فمـف إكتحول اظمبطؾكم وحتريػ اظمبتدفمكم 

 ونمؾق ايمغويمكم. 

 

( اإليامن زمف وسمصديؼ أطمبوره وؿموفمي أوامره صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ايمـصقحي يمرؽمقل اهللمـ ) ايمرازمعي:

ؽمـتف وكمم أضموديثف وايمرد فمعم  واصمتـوب كقاهقف وسمعزيره وسمقومغمه وسمعظقؿف ضمقو ومقتو وايمذب فمـ

ىمؾ مـ أؽموء إيمقف وآذاه ، واسمبوفمف وسمؼديؿ حمبتف وفمدم اخلروج فمعم ذيعتف وافمتؼود أكف ؽمقد 

ؽُمقُل هَمُخُذوُه اخلؾؼ وطموسمؿ إكبقوء ، وفمدم إؿمرائف وايمغؾق دم حمبتف ، ومول سمعولم )  َوَمو َآسَموىُمُؿ ايمرَّ

ـْ ىَموَن َيْرصُمق (             وومول )  َوَمو هَنَوىُمْؿ فَمـُْف هَموْكَتُفقا يَمَؼْد ىَموَن يَمُؽْؿ دِم َرؽُمقِل اهللَِّ ُأؽْمَقٌة ضَمَسـٌَي ظمَِ

طَِمَر َوَذىَمَر اهللََّ ىَمثغًِما ْٔ  (. اهللََّ َوايْمَقْقَم ا

 

( ايمذيـ سمؾزم ؿموفمتفؿ احلؽوم وايمعؾامء ايمرزموكققن أهؾ احلؾ زملئؿي اظمسؾؿكم اظمراد ) اخلومسي:

ـُقا َأؿمِقُعقا اهللََّ َوَأؿمِقُعقا يمذيـ ؾمفدت هلؿ إمي زموإلمومي ومول سمعولم ) وايمعؼد ا ـَ َآَم و ايمَِّذي َ َيو َأهيُّ

ـُْؽؿْ  َْمِر ِم ْٕ ؽُمقَل َوُأورِم ا هؿ ايمػؼفوء وايمعؾامء ايمذيـ يعؾؿقن ايمـوس معومل  "( ومول ازمـ فمبوس  ايمرَّ
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وايمظوهر واهلل أفمؾؿ أهنو فمومي  "زمـ ىمثغم . ومول ا"هؿ إمراء وايمقٓة  "وومول أزمق هريرة  "ديـفؿ 

 "دم ىمؾ أورم إمر مـ إمراء وايمعؾامء 

 

( ايمسؿع وايمطوفمي هلؿ ومعووكتفؿ فمعم احلؼ وسمذىمغمهؿ ايمـصقحي يمقٓة اظمسؾؿكممـ ) ايمسودؽمي:

زمف وإفمالمفؿ زمام نمػؾقا فمـف مـ ضمؼقق اظمسؾؿكم وسمرك اخلروج فمؾقفؿ وسمليمقػ ومؾقب اظمسؾؿكم 

صعم اهلل ايمدفموء هلؿ دم ـمفر ايمغقى وايمصػم فمؾقفؿ .                        ومول رؽمقل اهلل فمعم ؿموفمتفؿ و

شمالث ٓ يغؾ فمؾقفـ ومؾى امرىء مسؾؿ إطمالص ايمعؿؾ هلل ومـوصحي وٓة إمر )  فمؾقف وؽمؾؿ

فمؾقؽ ايمسؿع وايمطوفمي دم )  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( رواه أمحد. وومول ويمزوم مجوفمي اظمسؾؿكم

( رواه مسؾؿ.                  وهذا أصؾ مـ أصقل  ومـشطؽ ومؽرهؽ وأشمرة فمؾقؽ فمرسك ويرسك

أهؾ ايمسـي واجلامفمي ومد اؽمتػوض ايمعؿؾ زمف فمـد ايمسؾػ ايمصويمح ، . وسمؾزم ؿموفمي اإلموم دم ىمؾ 

أمر ؽمقاء أمر زمقاصمى أو ؽمـي أو مبوح مو مل يلمر زمؿعصقي همال جيقز ؿموفمتف ، وىمذيمؽ يؾزم ؿموفمتف 

) فمعم  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿيـف فمـ واصمى                                        ومول رؽمقل اهلل دم هنقف مو مل 

اظمرء اظمسؾؿ ايمسؿع وايمطوفمي همقام أضمى وىمره إٓ أن يممر زمؿعصقي همنن أمر زمؿعصقي همال ؽمؿع 

 متػؼ فمؾقف. وٓ ؿموفمي (

 

ؽقن فمالكقي فمعم رؤوس ( أن سمؽقن رسا وٓ جيقز أن سمدم كصقحي ايمقٓةاظممموع)  ايمسوزمعي:

إؾمفود دم نمقبتف ٕن ذيمؽ حتريضو زمويمرفمقي وإنمراء زمويمسؾطون وؽمبقؾ حلصقل ايمػتـي وايمػرومي ، 

إن ىمـً  "وؽمئؾ ازمـ فمبوس ريض اهلل فمـفام فمـ أمر ايمسؾطون زموظمعروف وهنقف فمـ اظمـؽر همؼول 

أمو                                                                .                                     "هموفمال وٓ زمد همػقام زمقـؽ وزمقـف

اإلكؽور فمعم ايمقارم ايمممفمل فمالكقي واجلفر زمذيمؽ همقق اظمـوزمر همؾقس مـ ؿمريؼي أهؾ ايمسـي 

واجلامفمي وإكام رء أضمدشمف اخلقارج وفمرف فمـفؿ وومد أهمتك ؾمقخـو ازمـ زموز رمحف اهلل زمؿـع ذيمؽ 
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و مـ ؾمفد اظمـؽر دم ضمرضة ايمسؾطون همقجى فمؾقف اإلكؽور إن ومقي وفمده مـ فمؿؾ اخلقارج. أم

 فمعم ذك ومل خيش ؽمقؿمو أو ؽمقػو وومد ورد همقف همضؾ فمظقؿ. 

 

( مـزيمي فمظقؿي دم ايمديـ همفؿ ورشمي إكبقوء يرهمع اجلفؾ زمعؾؿفؿ يمؾعؾامء اظمؼتدى هبؿ) ايمثومـي:

وهؿ اظمػزع زمعد اهلل فمـد كزول احلقادث وايمػتـ وهؿ ضمصـ اإلؽمالم وومؾعتف يدرأون فمـ اإلؽمالم 

وأهؾف ىمقد إفمداء ، همؾفؿ ضمؼ فمظقؿ فمعم ىمؾ مسؾؿ زمتقومغمهؿ وإضمسون ايمظـ هبؿ وايمسؼم فمعم 

أفمراضفؿ وكصحفؿ زموظمعروف ،                                                                معويبفؿ واإلومتداء هبؿ وايمذب فمـ 

وحيرم فمعم اظمسؾؿكم ذمفؿ أو ايمطعـ همقفؿ أو إؽموءة ايمظـ هبؿ وٓ جيقز يمؾعومل اإلؽمتخػوف 

همضؾ ايمعومل فمعم ايمعوزمد ) صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿهبؿ دم جمومع ايمـوس ووؽموئؾ اإلفمالم.  وومول 

ضقم فمعم أدكوىمؿ إن اهلل ومالئؽتف وأهؾ ايمسؿقات وإرض ضمتك ايمـؿؾي دم صمحرهو وضمتك ىمػ

( رواه ايمؼممذي. وومول ؿموووس: إن مـ ايمسـي سمقومغم  احلقت يمقصؾقن فمعم معؾؿ ايمـوس اخلغم

 ايمعومل .

 

( إرؾمودهؿ إلم مصوحلفؿ وسمعؾقؿفؿ أمقر ديـفؿ ايمـصقحي يمعومي اظمسؾؿكممـ )ايمتوؽمعي: 

قؿ صموهؾفؿ وسمذىمغم نموهمؾفؿ وإؽمداء ايمـصح هلؿ وؽمؼم فمقراهتؿ وؽمد طمالهتؿ ودكقوهؿ وسمعؾ

وكٌمهتؿ فمعم مـ ـمؾؿفؿ وجموكبي ايمغش واحلسد هلؿ وأن حيى هلؿ مو حيى يمـػسف ويؽره 

                                                   هلؿ مو يؽره يمـػسف ،                                                                                                

)  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿومـ أفمظؿ ذيمؽ أن يـصح ظمـ اؽمتشوره دم أمره طموصي ومول رؽمقل اهلل 

( رواه مسؾؿ ،  ) وإذا اؽمتـصحؽ هموكصح يمف( وذىمر مـفو              ضمؼ اظمسؾؿ فمعم اظمسؾؿ ؽمً

سمؾطػ وٓ يعـػ فمؾقف وأن يؽقن ذيمؽ رسا ٓ جيفر ومـ همؼف ايمـصقحي يمؾؿسؾؿ أن يـصحف زمرهمؼ و

زمف فمـد ايمـوس ٕن ذيمؽ يـػره فمـ اسمبوع احلؼ ويػضحف ويمدي إلم ايمعداوة وايمؼطقعي ، وىمون 
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ايمسؾػ إذا أرادوا كصقحي أضمد وفمظقه رسا ضمتك ومول زمعضفؿ مـ وفمظ أطموه همقام زمقـف وزمقـف همفل 

حي طموصي زموظمسؾؿ أمو ايمؽوهمر همال كصقحي ومـ وفمظف فمعم رؤوس ايمـوس همؼد وزمخف.. وايمـصق

 . "يمقس فمعم اظمسؾؿ كصح ايمذمل وفمؾقف كصح اظمسؾؿ  "يممع كصحف ومول اإلموم أمحد 

 

( وأذهمفو رد إهقاء وايمبدع اظمضؾي زمويمؽتوب ايمـصح هلل ويمرؽمقيمفمـ أصمؾ أكقاع ) ايمعوذة:

وىمذيمؽ رد إومقال  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿوايمسـي وايمرد فمعم أهؾ ايمبدع اظمخويمػكم يمسـي ايمـبل 

ايمضعقػي مـ زٓت ايمعؾامء وزمقون مو يصح مـ إضموديٌ ومو ٓ يصح مـ إضموديٌ ايمضعقػي 

                                   واظمـؽرة زمتبقكم ضمول رواهتو ايمضعػوء أو ؽمامفمفؿ أو نمؾط ايمثؼوت مـفؿ ،                                                            

وهذا ايمبوب ايمعظقؿ طموص زمويمعؾامء ايمراؽمخكم ومـ ومورهبؿ أمو ؿمالب ايمعؾؿ وآضمود ايمـوس 

وفمقامفؿ همؾقس هلؿ ايمدطمقل دم هذا إمر اجلؾقؾ ٕهنؿ يػسدون أىمثر ممو يصؾحقن وايمغغمة 

ايمديـقي وحمبي اخلغم ٓ سمؽػل دم هذا ايمبوب ، وومد سمقؽمع ىمثغم مـ اظمـتسبكم يمؾعؾؿ دم ايمردود 

مع اخلصقم مع فمدم إهؾقي ومرافموة ايمؼقافمد ايمممفمقي وأداب اظمرفمقي دم هذا  واظمـوـمرات

 ايمبوب.

 اكتفك  واهلل افمؾؿ

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمثومـ:

) أمرت أن أوموسمؾ ومول  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿفمـ فمبداهلل  زمـ فمؿر ريض اهلل فمـفام أن رؽمقل اهلل 

ٓ إيمف إٓ اهلل وأن حمؿدا رؽمقل اهلل ويؼقؿقا ايمصالة ويمسمقا ايمزىموة همنذا  ايمـوس ضمتك يشفدوا أن

 ( همعؾقا ذيمؽ فمصؿقا مـل دموئفؿ وأمقاهلؿ إٓ زمحؼ اإلؽمالم وضمسوهبؿ فمعم اهلل سمعولم

 رواه ايمبخوري ومسؾؿ. 
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 ايمممح:

فمعم مؼوسمؾي اظمممىمكم ضمتك  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿصموء دم احلديٌ زمقون  مفؿي مـ مفامت ايمـبل 

 يممـقا زموهلل فمز وصمؾ 

 ودم احلديٌ أيضًو زمقون  حلرمي دم اظمسؾؿ ويشؿؾ احلديٌ فمدة مسوئؾ  ٕهؾ ايمعؾؿ.

 

 صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿدل احلديٌ فمعم وصمقب ومتول ايمؽػور فمعم اطمتالف أصمـوؽمفؿ يمؼقيمف  -

ـَ َٓ  }سمعولم    ( وهذا احلؽؿ أطمذ ايمبعض زملكف كسخ زمؼقيمفأمرت أن أوموسمؾ ايمـوس) وَموسمُِؾقْا ايمَِّذي

ـَ احلَْ  ـُقَن ِدي َم اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوَٓ َيِدي ُمقَن َمو ضَمرَّ ـَ ُيْمِمـُقَن زمِوهللِّ َوَٓ زمِويْمَقْقِم أطِمِر َوَٓ حُيَرِّ ـَ ايمَِّذي ؼِّ ِم

ْزَيَي فَمـ َيٍد َوُهْؿ َصونِمُرونَ   1٩ ايمتقزمي –{ ”ُأوسُمقْا ايْمؽَِتوَب ضَمتَّك ُيْعُطقْا اجْلِ

وأطمذ ايمبعض زمعدم ايمـسخ ،زمؾ زمؼوئف إلم يقم ايمؼقومي ويشؿؾ ىمؾ أكقاع ايمؽػور هموٕصؾ ومتوهلؿ فمـد 

ـُ هللَِِّ فمعم ذيمؽ إلفمالء ىمؾؿي اهلل ومول سمعولم )  آؽمتطوفمي ي َٓ سَمُؽقَن همِْتـٌَي َوَيُؽقَن ايمدِّ َووَموسمُِؾقُهْؿ ضَمتَّك 

 َّٓ ( وهذا ومتول ايمطؾى ،                     واجلفود ضزمون : ومتول   فَمعَم ايمظَّوظمكِِمَ هَمنِِن اْكَتَفْقا هَماَل فُمْدَواَن إِ

ؿمؾى وهق أفمالمهو، وومتول دهمع وىمالمهو ومد ديمً ايمـصقص فمعم ذفمقتف طمالهمو ظمـ زفمؿ أكف ٓ 

صمفود دم اإلؽمالم إٓ صمفود ايمدهمع متوزمعي واكسقوومو وراء اظمستممومكم دم أؿمروضموهتؿ وهل ؾمبفي 

ؾموفمً دم أوؽموط متلطمري اظمػؽريـ .             ويمقس ايمؼتول مؼصقدا يمذاسمف دم اإلؽمالم  هموؽمدة

وإكام ذع ايمؼتول وؽمقؾي يمـمم ايمديـ وإـمفوره دم إرض وإزايمي ايمعقائؼ واظمقاكع ايمتل حتقل 
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دون ؽمامع احلؼ واسمبوفمف ، وهلذا صمعؾ ايمشورع احلؽقؿ يمؾؼتول آدازمو وضقازمط هتذزمف وسمرومك زمف 

 فمـ ايمقضمشقي وايمظؾؿ.ومتقزه 

 

) دطمقل ايمؽػور دم اإلؽمالم نمويي يمؼمك ايمؼتول ىمام ومول سمعولم  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿصمعؾ ايمـبل  -

ىَموَة هَمَخؾُّقا ؽَمبِقَؾُفْؿ إِنَّ اهللََّ نَمُػقٌر َرضِمقؿٌ  اَلَة َوَآسَمُقا ايمزَّ ( وومد دل ايمؼرآن أيضو  هَمنِْن سَموزُمقا َوَأوَموُمقا ايمصَّ

َٓ ُيْمِمـُقَن زمِوهللَِّ فمعم أهنؿ إذا أفمطقا اجلزيي وفموهدوا سمرك ومتوهلؿ ىمام ومول سمعولم  ـَ  ) وَموسمُِؾقا ايمَِّذي

ـَ  ـَ ايمَِّذي ؼِّ ِم ـَ احْلَ َٓ َيِديـُقَن ِدي َم اهللَُّ َوَرؽُمقيُمُف َو ُمقَن َمو ضَمرَّ َٓ حُيَرِّ طَِمِر َو ْٔ َٓ زمِويْمَقْقِم ا وسُمقا ايْمؽَِتوَب أُ  َو

ـْ َيٍد َوُهْؿ َصونِمُرونَ  ْزَيَي فَم ( وشمبً دم صحقح مسؾؿ مـ ضمديٌ زمريدة ايمطقيؾ  ضَمتَّك ُيْعُطقا اجْلِ

) وإذا يمؼقً فمدوك مـ اظمممىمكم همودفمفؿ إلم شمالث طمصول همليتفـ مو ومقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 

أن يدطمؾقا دم اإلؽمالم وإمو  ( واحلوصؾ أن ايمؽػور خيغمون إمو أصموزمقك هموومبؾ مـفؿ وىمػ فمـفؿ

 أن يعوهدوا ويعطقا اجلزيي وإمو ايمؼتول همنن أؽمؾؿقا أو أفمطقا اجلزيي ىمػ فمـفؿ وإٓ ومقسمؾقا. 

 

دم احلديٌ إؾمورة إلم أن ايمطريؼ ايمممفمل دم دطمقل اإلؽمالم هق ايمـطؼ زمويمشفودسمكم همحسى  -

ؽمويمي ، وٓ يصح إؽمالم أضمد ( أي يؼروا زمويمتقضمقد وايمر ضمتك يشفدوا)  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿيمؼقيمف 

 زمغغم هذا . 

 

مـ أومّر زمويمشفودسمكم ومبؾ مـف ،وفمصؿ دمف ومويمف وفمقمؾ معومؾي اظمسؾؿكم شمؿ إذا دطمؾ دم  -

اإلؽمالم أمر زمبؼقي ذائع اإلؽمالم همنن ايمتزم ىمون مسؾام وإن مل يؾتزم ايمممائع أو وضمصؾ مـف رء 
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فمعم     صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿكؽر ايمـبل مـ ايمـقاومض زمطؾ إؽمالمف ومل حيؽؿ يمف زمذيمؽ ، وهلذا أ

أؽمومي زمـ زيد ومتؾف مـ ومول ٓ إيمف إٓ اهلل ظمو رهمع فمؾقف ايمسقػ ، ومل يؽـ صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 

يشؼمط فمعم مـ صموءه يريد اإلؽمالم أن يؾتزم ايمصالة وايمزىموة ، وروي أكف ومبؾ مـ شمؼقػ اإلؽمالم 

ومول يصح اإلؽمالم فمعم ايمممط ايمػوؽمد شمؿ يؾزم واؾمؼمؿمقا فمدم ايمزىموة ، وأطمذ اإلموم أمحد هبذا و

زمممائع اإلؽمالم ، ودم ذيمؽ خمرج ضمسـ يمؾدافمقي ايمذي يبوذ دفمقة ايمؽػور أن يتليمػفؿ دم زمودئ 

فمؾقف مـ اظمحرموت همنكف يشؼ  مو هؿإمر فمعم ومبقل ايمشفودسمكم وٓ يلمرهؿ زمويمػرائض وسمرك 

ؿ زموإليامن وضمصؾ مـفؿ إذفمون أمرهؿ فمؾقفؿ ذيمؽ مـ أول وهؾي دم ايمغويمى همنذا اؿمؿلكً ومؾقهب

 زمويمممائع ، وهذا أدب ايمتدرج دم همؼف دفمقة ايمؽػور وسمليمػفؿ فمعم اإلؽمالم. 

 

) إٓ زمحؼ اإلؽمالم( يػقد صمقاز ومتؾ مـ أزمقحً ضمرمتف زمحؼ اإلؽمالم  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿومقيمف  -

دمف ومويمف ىمام شمبً ويمق كطؼ زمويمشفودسمكم ، همؿـ ارسمؽى همعال يبقح دم اظمسؾؿ زمويمممع ومتؾ وأزمقح 

مسؾؿ  امرىٓ حيؾ دم ومول )  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿدم ايمصحقحكم فمـ ازمـ مسعقد فمـ ايمـبل 

يشفد أن ٓ إيمف إٓ اهلل وأين رؽمقل اهلل إٓ زمنضمدى شمالث ايمثقى ايمزاين وايمـػس زمويمـػس وايمتورك 

 ( ،  يمديـف اظمػورق يمؾجامفمي

 

 

تؾف ٕي ؽمبى مـ إؽمبوب مفام أطمؾ أهمود احلديٌ فمظؿ ضمرمي دم اظمسؾؿ وحتريؿ وم -

 زمويمقاصمبوت وهمعؾ مـ ايمؽبوئر إٓ مو دل ايمممع فمؾقف ، 
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زمدموء اظمسؾؿكم واؽمتبوضمتفو مـ  وآؽمتخػوفهمال حيؾ ٕضمد ايمتعرض يمؾؿسؾؿ واكتفوك ضمرمتف ، 

 ؿمريؼي اخلقارج وموسمؾفؿ اهلل ،  وومول:

وىمذيمؽ ايمذمل (. ")يمزوال ايمدكقو أهقن فمـد اهلل مـ ومتؾ رصمؾ مسؾؿ": صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

مـ ومتؾ معوهدا مل يرح رائحي ) صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿاظمعوهد ضمرم ايمممع دمف ىمام ومول رؽمقل اهلل 

 ( رواه ايمبخوري.  اجلـي، وإن رحيفو سمقصمد مـ مسغمة أرزمعكم فمومو

 

وصمؾ ( يعـل أن ايمشفودسمكم وإوموم ايمصالة ) وضمسوهبؿ فمعم اهلل فمز  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿومقيمف  -

                                                                           وإيتوء ايمزىموة سمعصؿ دم صوضمبفو ومويمف دم ايمدكقو أمو دم أطمرة همحسوزمف فمعم اهلل فمز وصمؾ ،                                          

اهلل اجلـي زمذيمؽ وإن ىمون ىموذزمو ىمون دم مجؾي اظمـوهمؼكم ايمذيـ يدطمؾفؿ اهلل  همنن ىمون صودومو أدطمؾف

ـْ جَتَِد  دم ايمدرك إؽمػؾ مـ ايمـور ىمام ومول سمعولم     ) ـَ ايمـَّوِر َويَم ؽَْمَػِؾ ِم ْٕ ْرِك ا إِنَّ اظْمُـَوهمِِؼكَم دِم ايمدَّ

ْؿ َكِصغًما همؼكم ايمذيـ يظفرون اإلؽمالم يعومؾ اظمـو صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ( ، وومد ىمون ايمـبل  هَلُ

 معومؾي اظمسؾؿكم وجيرهيؿ فمعم أضمؽوم اإلؽمالم ايمظوهر مع فمؾؿف زمـػوق زمعضفؿ دم ايمبوؿمـ.

 

مـ همقائد وهمؼفف احلديٌ أن احلؽؿ فمعم ايمـوس دم ايمدكقو زمام ـمفر مـ أفمامهلؿ وسمقىمؾ  -

سؾؿ إؽموءة ايمظـ رسائرهؿ إلم اهلل ايمذي يعؾؿ طموئـي إفمكم ومو ختػل ايمصدور ، وحيرم فمعم اظم

زملطمقف اظمسؾؿ زمال زمقـي سمقصمى ذيمؽ وإكام يبـل ضمؽؿف فمعم جمرد اهلقى أو اإلؾموفموت أو 

فمؾقفو وومد هنك  آفمتامداخلصقمي أو اظمخويمػي دم اظمذهى ونمغمهو مـ إمقر ايمتل ٓ جيقز 

(  إيوىمؿ وايمظـ همنن ايمظـ أىمذب احلديٌ)  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿايمشورع فمـ ذيمؽ ومول رؽمقل اهلل 
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زمعض ايمـوس متػؼ فمؾقف ،                                                                                                         وومد سمقؽمع 

دم زموكـو هذا دم إؽموءة ايمظـ زمنطمقاهنؿ اظمسؾؿكم زمغغم زمقـي وكشل فمـ ذيمؽ همسود فمريض همؾقتؼ 

 فمـ ذيمؽ يقم ايمؼقومي. اهلل همٓء ويمقعؾؿقا أن اهلل ؽموئؾفؿ

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمتوؽمع:

صعم اهلل فمؾقف فمـ أيب هريرة  فمبد ايمرمحـ زمـ صخر ريض اهلل فمـف ، ومول : ؽمؿعً رؽمقل اهلل 

مو هنقتؽؿ فمـف هموصمتـبقه ، ومو أمرسمؽؿ زمف هملسمقا مـف مو اؽمتطعتؿ ؛ همنكام أهؾؽ ايمذيـ يؼقل : )  وؽمؾؿ

 ( رواه ايمبخوري ومسؾؿ ؽؿ ىمثرة مسوئؾفؿ ، واطمتالهمفؿ فمعم أكبقوئفؿمـ ومبؾ

 

 ايمممح:

إن مـ ؽمامت هذا ايمديـ اخلوسمؿ ايمعوم ايمشومؾ يمؽؾ ايمبمميي أمجعكم وايمذي مـ زمف اهلل ؽمبحوكف 

فمعم أمي اإلؽمالم  ،أن ومقامف فمعم إوامر وايمـقاهل ، همفق يلمر زمؽؾ همضقؾي  ويـفك فمـ ىمؾ رذيؾي، 

احلديٌ اظمـفٍ ايمصحقح جتوه إوامر وايمـقاهل ، ايمتل اطمتؾػً همقف إمؿ ايمسوزمؼي مع وزمكم هذا 

أكبقوئفؿ ضمقل هذا اظمـفٍ وىمثرة أؽمئؾتفؿ  ومراصمعتفؿ  ٕكبقوئفؿ وايمتشدد فمعم أكػسفؿ همقام 

أمرهؿ اهلل فمز وصمؾ ومثول ذيمؽ مو ىمون فمؾقف ايمقفقد دم أىمثر مـ مقومػ مع كبل اهلل مقؽمك فمؾقف 

 ايمسالم .
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وٓ ُيػفؿ مـ ايمـفل فمـ ىمثرة ايمسمال ، سمرك ايمسمال فمام حيتوصمف اظمرء ، همؾقس هذا مراد احلديٌ 

، زمؾ اظمؼصقد مـف ايمـفل فمـ ايمسمال فمام ٓ حيتوصمف اإلكسون ممو يؽقن فمعم وصمف ايمغؾق أو ايمتـّطع 

 ، أو حموويمي ايمتضققؼ دم أمٍر همقف ؽمعي .

 

ل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يمقصمدت أؽمئؾتفؿ فمعم وإذا كظركو إلم مـفٍ ايمصحوزمي دم ؽممال ايمـب

 ومسؿكم :

 

: ايمسمال فمام ومد وومع هلؿ ، أو أؾمؽؾ فمؾقفؿ ، همؿثؾ هذه إؽمئؾي ملمقر هبو ذفمو؛  ايمؼسؿ إول

 ٕن اهلل ؽمبحوكف وسمعولم ومد أمر فمبوده 

مر فمؿؾقو ، زمسمال أهؾ ايمعؾؿ ، وهو هؿ ايمصحوزمي رضقان اهلل فمؾقفؿ ومد سمرمجقا هذا إ                 

 همؼد ؽمليمقا فمـ ايمػلرة ايمتل ؽمؼطً     

 دم ؽمؿـ ، وؽمليمقا فمـ متعي احلٍ ، وؽمليمقا فمـ ضمؽؿ ايمؾؼطي ، إلم نمغم ذيمؽ .                 

 

: ؽمماهلؿ فمام يتقومعقن ضمصقيمف همعال ، ومـ ذيمؽ : مو رواه اإلموم مسؾؿ فمـ راهمع زمـ  ايمؼسؿ ايمثوين

 طمديٍ ريض اهلل فمـف أكف ؽملل رؽمقل  

) مو : يو رؽمقل اهلل إكو ٓومقا ايمعدو نمدا ويمقس معـو ُمدى ، همؼول : صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿاهلل                 

 أهنر ايمدم ، وذىمر فمؾقف اؽمؿ اهلل همُؽؾ ،  
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( ، ومـ ذيمؽ أيضو ؽمماهلؿ فمـ ايمصالة أيوم ايمدصمول ، فمـدمو يؽقن  يمقس  ايمسـ وايمظػر                

 (  اومدروا يمف ومدرهؿ : ) ايمققم ىمويمسـي ، هملصموهب

 

ودم احلديٌ إرؾمود يمؾؿسؾؿ فمـ ىمقػقي ايمتعومؾ مع إضمؽوم وايمـصقص ايمممفمقي ، همػل ومقيمف 

أمر زموصمتـوب ىمؾ مو هنك فمـف ايمممع ، ؽمقاء أىمون (  مو هنقتؽؿ فمـف هموصمتـبقه)  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

، همفل يمػظي سمعطل معـك (  اصمتـبقا )حمرمو أم مؽروهو ، وسملىمقدا يمؾؿعـك ايمسوزمؼ صموء ايمتعبغم زمؾػظي 

 اظمبوفمدة .

أمو همقام يتعؾؼ زموٕوامر ، همؾؿ ُكؽؾػ إٓ زمام كستطقع ، ومو يدطمؾ دم ضمدود ايمطوومي ، همنذا فمجز  

اظمؽّؾػ فمـ أمٍر ، صموءه ايمممع زمويمتخػقػ ، وهذا يدل فمعم يرس اإلؽمالم وؽمامضمتف ، ىمام ومول اهلل 

( ، واكطالومو مـ هذا  11٥) ايمبؼرة :  { ريد زمؽؿ ايمعرسيريد اهلل زمؽؿ ايمقرس وٓ ي }فمّزوصمؾ : 

اظمعـك ، اؽمتـبط ايمعؾامء وموفمدة همؼفّقي مفؿي ، وهل وموفمدة : ) اظمشؼي جتؾى ايمتقسغم ( ، وصمعؾقهو 

 مبدأ سمرسمؽز فمؾقف ىمثغم مـ إضمؽوم ايمػؼفّقي .

، ىمام ومول اهلل  ومـ دٓٓت هذا احلديٌ أكف يريب اظمسؾؿ فمعم اجلديي دم ايمتعومؾ مع هذا ايمديـ

( ، وهذه اجلّديي سمدفمقه إلم  1٣-1١) ايمطورق :  {إكف يمؼقل همصؾ ، ومو هق زموهلزل  }فمزوصمؾ : 

أن يؼبؾ زمؽؾّقتف فمعم سمعّؾؿ مو يـػعف مـ ايمعؾؿ ، وجيتفد دم سمرزمقي كػسف وسمزىمقتفو ، جمّردا ومؾبف فمـ 

 ىمؾ مو يشغؾف فمـ هذا اهلدف ايمذي صمعؾف ُكصى فمقـقف.

 

 هموئدة مفؿي :
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همقفؿ هذا اظمبدأ ؛ زمكّم هلؿ طمطقرة احلقدة فمـ هذا اظمـفٍ  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿرؽّمخ ايمـبل 

ايمدومقؼ ، وأشمر ذيمؽ دم هالك إمؿ ايمسوزمؼي ، وايمتل سمؽّؾػً دم أؽمئؾتفو ، واطمتؾػً فمعم أكبقوئفو ، 

ن همؽون ؽمماهلؿ سمشديدا فمؾقفؿ ، وىمون اطمتالهمفؿ ؽمببو هلالىمفؿ ، وطمغم مثول فمعم ذيمؽ ، مو ىمو

، همنهنؿ ظمو ؿُمؾى مـفؿ ذزمح زمؼرة ، سمـّطعقا دم ايمسمال فمـ أوصوهمفو ،  مقؽمك فمؾقف ايمسالمفمؾقف ومقم 

وسمؽّؾػقا دم ذيمؽ ، وىمون دم ؽمعتفؿ أن يلسمقا زملي زمؼرة ، ويمؽـفؿ أزمقا ذيمؽ ، همشّدد اهلل فمؾقفؿ ، 

هلل زمويمتقف أرزمعكم ؽمـي وظمو اطمتؾػقا فمعم أكبقوئفؿ ، مل سمؼبؾ مـفؿ ايمتقزمي إٓ زمؼتؾ أكػسفؿ ، وفموومبفؿ ا

 ، واجلزاء مـ صمـس ايمعؿؾ.

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمعوذ:

) إن اهلل سمعولم ؿمقى ٓ يؼبؾ إٓ : صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿفمـ أيب هريرة ريض اهلل  ومول ومول رؽمقل اهلل 

ـَ ايمطَّقَِّبوِت  َيو }همؼول سمعولم:  ؿمقبو وإن اهلل أمر اظمممـكم زمام أمر زمف اظمرؽمؾكم ؽُمُؾ ىُمُؾقا ِم و ايمرُّ َ َأهيُّ

ـْ ؿَمقَِّبوِت  ـَ َآَمـُقا ىُمُؾقا ِم و ايمَِّذي َ و إيِنِّ زماَِم سَمْعَؿُؾقَن فَمؾِقٌؿ(. وومول سمعولم: ) َيو َأهيُّ َمو َوافْمَؿُؾقا َصوحِلً

ومطعؿف شمؿ ذىمر ايمرصمؾ يطقؾ ايمسػر أؾمعٌ أنمػم يؿد يديف إلم ايمسامء يو رب يورب . {َرَزوْمـَوىُمؿْ 

 ( رواه مسؾؿضمرام ومممزمف ضمرام ومؾبسف ضمرام ونمذي زموحلرام هملكك يستجوب يمف

 ايمممح:

صموء دم احلديٌ  أؽمبوب ومبقل ايمدفموء ومقاكعف  وأشمور ذيمؽ فمعم ايمؽسى ايمطقى ، وٕهؾ ايمعؾؿ 

 :ىمالم همؿسوئؾف

يمـؼوئص همؼد وصػ اهلل زمويمطقى وايمطقى هـو معـوه ايمطوهر واظمعـك أكف سمعولم مؼدس مـزه فمـ ا -
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وايمعققب ىمؾفو ، ومـ أشمر سمؾؽ ايمصػي أكف ٓ يؼبؾ مـ إفمامل إٓ مو ىمون ؿموهرا مـ اظمػسدات 

َب اهللَُّ َمَثاًل ىَمؾَِؿًي ؿَمقَِّبًي ىَمَشَجَرٍة ؿَمقَِّبيٍ ىمؾفو  ىمؼقيمف سمعولم  إيَِمْقِف َيْصَعُد (. وومول سمعولم            ) ) َضَ

وُهُؿ اظْمَاَلِئَؽُي حوكف اظمممـكم زمويمطقى همؼول سمعولم ) (. و وصػ اهلل ؽمب ايْمَؽؾُِؿ ايمطَّقُِّى  ـَ سَمَتَقهمَّ ايمَِّذي

(. هموظمممـ ىمؾف ؿمقى ومؾبف ويمسوكف وصمسده زمام ؽمؽـ دم ومؾبف مـ اإليامن وـمفر فمعم يمسوكف ؿَمقِّبكِمَ 

مـ ايمذىمر وفمعم صمقارضمف مـ إفمامل ايمصوحلي ايمتل هل شمؿرة اإليامن وداطمؾي دم اؽمؿف وهذه 

 يؼبؾفو اهلل سمعولم .  ايمطقبوت ىمؾفو

 

ودم احلديٌ دٓيمي فمعم أن ؿمؾى ايمرزق وآكتػوع زمويمطقبوت مـ ؽمــ اظمرؽمؾكم وايمصوحلكم  -

ويمؼقيمف سمعولم  ـَ ايمطَّقَِّبوِت َوافْمَؿُؾقا َصوحِلً (. و أن ايمتؼرب إلم اهلل زمويمعزوف فمـ ايمطقبوت ) ىُمُؾقا ِم

ؽمؾطون مـ إديون ايمسوزمؼي ومـ ؽمور فمعم  وسمرك ايمتؽسى مـ ايمرهبوكقي ايمتل مو أكزل اهلل هبو مـ

هنجفؿ و دم ايمصحقحكم : أن كػرا مـ أصحوب ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومول أضمدهؿ : أمو أكو 

هملصقم ٓ أهمطر ، وومول أطمر : أمو أكو هملومقم ٓ أكوم ، وومول أطمر : أمو أكو همال أسمزوج ايمـسوء ، وومول 

:         )مو زمول رصمول  يمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ طمطقبو همؼولأطمر : أمو أكو همال آىمؾ ايمؾحؿ همؼوم ا

يؼقل أضمدهؿ ىمذا ، وىمذا يمؽـل أصقم وأهمطر وأومقم وأكوم وأسمزوج ايمـسوء وآىمؾ ايمؾحؿ همؿـ رنمى 

 (. فمـ ؽمـتل همؾقس مـل

 

ودل أيضو فمعم احلٌ فمعم ايمؽسى احلالل واإلكػوق مـ احلالل وىمراهي ايمصدومي زمويمرديء ومو  -

ـَ ) سمعولم  همقف ؾمبفي ومول ـْ ؿَمقَِّبوِت َمو ىَمَسْبُتْؿ َومِمَّو َأطْمَرصْمـَو يَمُؽْؿ ِم ـَ َآَمـُقا َأْكِػُؼقا ِم و ايمَِّذي َ َيو َأهيُّ
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َّٓ َأْن سُمْغِؿُضقا همِقِف َوافْمَؾُؿقا َأنَّ  ٌَ ِمـُْف سُمـِْػُؼقَن َويَمْسُتْؿ زمَِآطِمِذيِف إِ بِق ُؿقا اخْلَ َٓ سَمَقؿَّ َْرِض َو ْٕ لٌّ  اهللََّ نَمـِ ا

بُّقَن ) (. ويستحى اإلكػوق مـ أؿمقى اظمول ومول سمعولم مَحِقٌد 
ـْ سَمـَويُمقا ايْمػِمَّ ضَمتَّك سُمـِْػُؼقا مِمَّو حُتِ يَم

ٍء هَمنِنَّ اهللََّ زمِِف فَمؾِقؿٌ  ـْ َرْ (. وأمو ايمصدومي زموظمول احلرام همغغم مؼبقيمي ىمام دم صحقح َوَمو سُمـِْػُؼقا ِم

 (. يؼبؾ اهلل صالة زمغغم ؿمفقر وٓ صدومي مـ نمؾقلٓ مسؾؿ فمـ ازمـ فمؿر فمـ ايمـبل )

 افمؾؿ أن ايمصدومي زموظمول احلرام فمعم وصمفكم : -

أن يتصدق اخلوئـ وايمغوصى فمـ كػسف همفذا ٓيؼبؾ مـف زمؾ يلشمؿ زمتٌمهمف دم مول نمغمه زمغغم إذكف  -أ

ر وٓ حيصؾ يمؾاميمؽ زمذيمؽ أصمر يمعدم كقتف وومصده وهذا ايمـقع هق اظمراد دم إضموديٌ وأشمو

 ايمدايمي فمعم حتريؿف . 

أن يتصدق زمف فمـ صوضمبف إذا فمجز فمـ رده إيمقف أو الم ورشمتف همفذا صموئز فمـد أىمثر ايمعؾامء ،  -ب

ويؼبؾ فمـ صوضمبف وهذا ايمـقع يشؿؾ صقرا ىمثغمة ىمويمؾؼطي واظمغصقب وإصمرة وكحقهو ، همؿتك 

 ؾموء اهلل. مو صمفؾ أرزموهبو أو فمجز فمـ سمسؾقؿفو سمصدق هبو فمـفؿ وزمرئً ذمتف زمذيمؽ إن 

 

دم احلديٌ دٓيمي فمعم أن ايمعؿؾ ٓيؼبؾ وٓ يزىمقا إٓ زملىمؾ احلالل وإن أىمؾ احلرام يػسد  -

ايمعؿؾ ويؿـع ومبقيمف وومد ذىمر ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ دم هذا احلديٌ ايمدفموء مثوٓ فمعم ؽموئر 

 إفمامل وايمعبودات. 

ـَ َووَموَل َرزمُّ مـ أفمظؿ أكقاع ايمعبودة ايمدفموء ومول سمعولم ) - ُؽُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِجْى يَمُؽْؿ إِنَّ ايمَِّذي

ـَ  ـْ فِمَبوَديِت ؽَمَقْدطُمُؾقَن صَمَفـََّؿ َداطِمِري وَن فَم َوإَِذا ؽَمَليَمَؽ فِمَبوِدي فَمـِّل هَمنيِنِّ (. وومول سمعولم ) َيْسَتْؽػِمُ

اِع إَِذا َدفَموِن  ايمدفموء  فمؾقف وؽمؾؿ ومول )(. وشمبً دم ايمسـي أن ايمـبل صعم اهللوَمِريٌى ُأصِمقُى َدفْمَقَة ايمدَّ
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( رواه ايمؼممذي وصححف. همجعؾ ايمـبل ايمدفموء رىمـ ايمعبودة إفمظؿ ظمو همقف مـ هق ايمعبودة

اإلفمؼماف واإلومرار زموهلل وضمصقل ايمتذيمؾ وآكؽسور زمكم يديف وسمػقيض إمر إيمقف دم ايمرساء 

 وايمرضاء وهذه هل ايمثؿرة ايمتل مـ أصمؾفو ذفمً ؽموئر ايمعبودات و ايمؼرزموت. 

 

 ومـ إؽمبوب يمؼبقل ايمدفموء و اإلصموزمي زمنذن اهلل :

(. هموإلسمبوع إن اهلل أمر اظمممـكم زمام أمر زمف اظمرؽمؾكمايمتؿسؽ زمويمسـي يمؼقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ) ـ

 مـ أفمظؿ أؽمبوب ومبقل ايمدفموء وإصموزمتف. 

اإلحلوح فمعم اهلل فمز وصمؾ دم ايمدفموء همنن اهلل حيى مـ فمبده أن يؽرر دفموئف و يتعؾؼ زمجـوزمف  ـ

 إيمقف.  آهمتؼورويظفر 

 ايمطقى دم اظمطعؿ واظمممب وايمؼقل وايمعؿؾ ـ

إطمالص ايمؼصد وومقة ايمقؼكم زمقفمد اهلل وايمثؼي زمؿقفمقده وضمسـ ايمظـ زمف ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل  ـ

 وأكتؿ مقومـقن زموإلصموزمي،  دفمقا اهلل فمؾقف وؽمؾؿ )ا

 ( رواه ايمؼممذي.وافمؾؿقا أن اهلل ٓ يستجقى دفموء مـ ومؾى نموهمؾ ٓه  

 اظمحوهمظي فمعم مو أوصمى اهلل مـ ايمػرائض واظمداومي فمعم ايمـقاهمؾ وذىمر اهلل دم ايمرساء.  -

 سمرك اإلزمتداع وايمتؽؾػ همويمديـ ومو مل يلذن زمف اهلل-

 

 ي ورد ايمعؿؾ :ومـ أؽمبوب مقاكع ايمدفموء وفمدم اإلصموزم

سمعوؿمل احلرام وايمتقؽمع همقف مـ ايمطعوم وايممماب وايمؾبوس. وومد دل فمعم ذيمؽ ومقيمف صعم اهلل  ـ
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  )هملكك يستجوب يمف(.فمؾقف وؽمؾؿ 

) يستجوب آؽمتعجول دم ؿمؾى اإلصموزمي. همعـ أيب هريرة أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ـ

 ( ٕضمدىمؿ مو مل يعجؾ يؼقل: دفمقت همؾؿ يستجى رم

 يمدفموء زموإلشمؿ أو ايمؼطقعي. ا ـ

 سمرك إمر زموظمعروف وايمـفل فمـ اظمـؽر ـ

ـَ آفمتداء دم ايمدفموء ومول ؽمبحوكف ) - ُف ٓ حُيِىُّ اظْمُْعَتِدي فمًو َوطُمْػَقًي إِكَّ ُؽْؿ سَمرَضُّ  (.اْدفُمقا َرزمَّ

 اإلذاك زموهلل دم ايمدفموء ،  -

 

 ومـ آداب ايمدفموء:

 ايمطفورة همويمدفموء ضمول ايمتطفر أىمؿؾ ضموٓ مـ نمغمه.  ـ

 اؽمتؼبول ايمؼبؾي . ـ

رهمع ايمقديـ همقستحى ايمرهمع مطؾؼو إٓ دم اظمقاضع ايمتل مل يـؼؾ فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  ـ

 رهمع ايمقديـ همقفو همويمسـي سمرك ايمرهمع  

 ىمويمدفموء يقم اجلؿعي.    

  احلؿد وايمثـوء فمعم اهلل دم ازمتداء ايمدفموء. ـ

 ايمصالة فمعم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ.  ـ 

 اؽمتعامل إدفمقي اجلومعي ايمقاردة فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ.  ـ 

 ايمتقؽمؾ زمكم يدي ايمدفموء إلم مؼصقده زمام يـوؽمى ذيمؽ ويالئؿف مـ أؽمامء اهلل وصػوسمف.  ـ 
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 ايمعزم دم ايمدفموء وفمدم سمعؾقؼ ايمسمال زموظمشقئي. -

 فمعم اهلل ضمول ايمدفموء. ضمضقر ايمؼؾى وإومبويمف  -

 

 : ايمدفموء دم ىمؾ وومً وهـوك أووموت مػضؾي يمؾدفموء

 ايمثؾٌ إطمغم مـ ايمؾقؾ.  ـ     دم ؽمجقد ايمصالة.  ـ 

 أشمـوء ايمسػر.  ـفمـد كزول اظمطر.  ـ      زمكم إذان واإلومومي. ـ

 فمـد ايمتحوم ايمصػكم دم ايمؼتول دم ؽمبقؾ اهلل.  ـ 

 فمشقي فمرهمي.  ـآطمر ؽموفمي يقم اجلؿعي.    ـ

 فمـد ايمػطر مـ ايمصقم. -     ـ يمقؾي ايمؼدر.

 

 واهلل أفمؾؿ

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ احلودي فممم:

فمـ أيب حمؿد احلسـ زمـ فمقم ؽمبط رؽمقل اهلل ورحيوكتف ريض اهلل فمـف ومول ضمػظً مـ رؽمقل 

رواه ايمـسوئل وومول ايمؼممذي ضمديٌ  () دع مو يريبؽ إلم مو ٓ يريبؽ  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿاهلل 

 ضمسـ صحقح.
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 ايمممح:

َع : دم ايمؾغي َع : ايمَقرَّ َع  زمقـفام : ضمَجَز / وَورَّ ف .َورَّ  همالكًو فمـ ايمًمء : ىَمػَّ

وايمَقِرُع ايمتورك يمؾشبفوت  / ايمقرع اصمتـوب ايمشبفوت : ايمقرع دم اإلصطالح فمدة سمعوريػ مـفو

 طمقف ايمقومقع دم اظمحّرموت

 

هذا احلديٌ أصؾ فمظقؿ دم زموب ايمقرع وسمرك ايمشبفوت ، همنن ايمعبد ٓ يسؾؿ ديـف مـ اظمػسدات 

 واظمـؼصوت إٓ إذا سمعوؿمك ايمقرع وسمرك مو اؾمتبف فمؾقف أمره. 

 

ضمؼقؼي ايمقرع سمرك ىمؾ مو يرض أو خيشك ذيمؽ دم أطمرة ، همقشؿؾ سمرك احلرام وسمرك ايمشبفوت  -

 ازمـ سمقؿقي وومول  : اظمػضقي إيمقف. وومد فمرهمف ؾمقخ اإلؽمالم

وأمو ايمقرع همنكف اإلمسوك فمام ومد يرض همتدطمؾ همقف اظمحرموت وايمشبفوت ٕهنو ومد سمرض. همنكف مـ  

اسمؼك ايمشبفوت اؽمتػمأ يمعرضف وديـف ومـ وومع دم ايمشبفوت وومع دم احلرام ىمويمرافمل ضمقل احلؿك 

 يقؾمؽ أن يقاومعف . 

سمؼؼمن زمف مـ صمؾى مـػعي راصمحي أو دهمع وأمو ايمقرع فمام ٓ مرضة همقف أو همقف مرضة مرصمقضمي ظمو 

مرضة أطمرى راصمحي همجفؾ وـمؾؿ. واحلوصؾ أن ايمقرع اكتؼول ايمعبد مـ ايمشؽ إلم ايمقؼكم مـ 

ايمريبي وايمؼمدد إلم ايمثؼي وآؿمؿئـون. وهق فموم دم مجقع أزمقاب ايمديـ همقشؿؾ ايمعبودات 

 .  واظمعومالت ونمغمهو ويمقس طموصو زمبوب إمقال ىمام يتقمهف زمعض ايمعومي
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وايمقرع مـ ايمعبد حيتوج إلم همؼف فمظقؿ دم دٓٓت ايمـصقص وإضمقال. همؾقس مـ ايمقرع سمرك  -

مو سمؽقن اظمػسدة دم سمرىمف أفمظؿ مـ همعؾف. ويمقس مـ ايمقرع أن يؼمك ايمعبد ؾمقئو مشؽقىمو همقف 

 همقؼمسمى فمعم سمرىمف وومقفمف دم مـؽر متحؼؼ دم حتريؿف.

أن يعؾؿ اإلكسون طمغم اخلغميـ وذ ايممميـ ، ويعؾؿ ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي:  ومتوم ايمقرع 

أن ايممميعي مبـوهو فمعم حتصقؾ اظمصويمح وسمؽؿقؾفو وسمعطقؾ اظمػوؽمد وسمؼؾقؾفو وإٓ همؿـ مل 

يقازن مو دم ايمػعؾ وايمؼمك مـ اظمصؾحي ايمممفمقي واظمػسدة ايمممفمقي همؼد يدع واصمبوت ويػعؾ 

 حمرموت .

خلؿس ايمؽػمى وهل أن ايمقؼكم ٓ يزول زمويمشؽ ، همنذا دم احلديٌ دٓيمي فمعم إضمدى ايمؼقافمد ا - 

سمقؼـ اظمؽؾػ ايمطفورة شمؿ ؾمؽ دم احلدث زمـك فمعم ايمقؼكم وهق ايمطفورة ، وضمديٌ فمبد اهلل 

اظموزين ) ؾمؽل إلم ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ : ايمرصمؾ خيقؾ إيمقف : أكف جيد ايمًمء دم ايمصالة 

 ( متػؼ ؟ ومول : ٓ يـٌمف ضمتك يسؿع صقسمو أو جيد رحيو 

 

وايمقرع مراسمى وايمـوس يتػوضؾقن همقف ىمام يتػوضؾقن دم اإليامن. ويؽقن متوم ايمقرع مرضقو  -

ل مـ اإليامن ايمذيـ اؽمتؼومً كػقؽمفؿ زمػعؾ ايمقاصمبوت وسمرك اظمحظقرات مـ اخلوصي و ايمؽام

أمو مـ يغشك ايمؽبوئر وجيوهر هبو ويػرط دم زمعض ايمقاصمبوت شمؿ يسعك يمؼمك ايمشبفوت همفذا ورع 

وذب مظؾؿ مشؽقك همقف. همؼد أكؽر ازمـ فمؿر ريض اهلل فمـف فمعم مـ ؽمليمف فمـ دم ايمبعقض مـ أهؾ ىم

ايمعراق وومول يسليمقكـل فمـ دم ايمبعقض وومد ومتؾقا احلسكم وؽمؿعً رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف 

 وؽمؾؿ يؼقل )هؿ رحيوكتوي مـ ايمدكقو(. 
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 واهلل أفمؾؿ

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 ايمثوين فممم:احلديٌ 

 

مـ ضمسـ إؽمالم اظمرء فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمـف ومول : ومول رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ : ) 

 ( ضمديٌ ضمسـ رواه ايمؼممذي ونمغمه سمرىمف مو ٓ يعـقف

 

 ايمممح:

، إلم ايمطريؼ ايمذي يبؾغ زمف ايمعبد ىمامل ديـف ، صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  دم هذا احلديٌ إرؾمود ايمـبل

وضمسـ إؽمالمف ،  همبكّم أن ممو يزيد إؽمالم اظمرء ضمسـو ، أن يدع مو ٓ يعـقف وٓ يػقده دم دكقوه 

 . وآطمرسمف

سمقصمقف يمألمي ( إؽمالم اظمرء ، سمرىمف مو ٓ يعـقف مـ ضمسـ): صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿهمػل ومقيمف 

مـ رهّبو وسمرك ؽمػسػي إمقر ايمتل ٓ سمعقد فمعم صوضمبفو زمخغم زمؾ زموٓؾمتغول زمام يـػعفو ، ويؼّرهبو 

 رزمام فمودت فمؾقف زمويممم وايمرضر.

وإن مـ أفمظؿ مو يشتغؾ زمف ايمعبد اهتاممف  واكشغويمف زمام يعـقف همقف همقائد فمظقؿي ، همويمـػس إن مل 

سمشغؾفو زمويمطوفمي ؾمغؾتؽ زموظمعصقي ، همؿـ اؾمتغؾ زمويمـوس كز أمر كػسف ، وأوؾمؽ اؾمتغويمف زمويمـوس 

ؾقومً ، أن يقومعف دم أفمراضفؿ زمويمؼقؾ وايمؼول ، ىمام أن اكشغول اظمرء زمـػسف وزمام يعقـف همقف ضمػظ يم
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ومسورفمي دم اخلغم ، همضال فمام يقرشمف ذيمؽ فمعم مستقى اظمجتؿع مـ ضمػظ ايمثروات ، وسمـؿقي 

 اظمؽتسبوت، وإؾموفمي روح اجلديي وايمعؿؾ ، واإلطموء وايمتعوون .

اظمؼصقد زمويمؼمك دم هذا احلديٌ يشؿؾ أمقرا ىمثغمة ، مـفو سمرك همضقل ايمـظر ، ظمو دم ايمتطؾع 

زمتتبع فمقرات ايمـوس وأفمراضفؿ   وآكشغولؾى ، وإؾمغول يمؾبول ، إلم متوع ايمدكقو مـ إهمسود يمؾؼ

وسمتبع شمغرات فمعم أهؾ ايمعؾؿ مـ ايمعؾامء وؿمؾبتفؿ ،وايمـظر همقام يؽسى هذا ويـػؼ هذا وموذا 

 يؼقل هذه ومو ذا سمػعؾ سمؾؽ وإلم أطمره مـ إمقر ايمتل ٓ دطمؾ يمف همقفو ومل يقىمؾف مقىمؾ هبو

وٓ متدن فمقـقؽ إلم مو  }ف اهلل دم سمػسغم ومقيمف سمعولم : رمحفمبدايمرمحـ ايمسعدي يؼقل ايمشقخ 

أي: ٓ متد فمقـقؽ  "( :  1١1) ؿمف :  {متعـو زمف أزواصمو مـفؿ زهرة احلقوة ايمدكقو يمـػتـفؿ همقف 

معجبو، وٓ سمؽرر ايمـظر مستحسـو إلم أضمقال ايمدكقو واظمؿتعكم هبو، مـ اظمآىمؾ واظمشورب 

ايمؾذيذة، واظمالزمس ايمػوطمرة، وايمبققت اظمزطمرهمي، وايمـسوء اظمجؿؾي، همنن ذيمؽ ىمؾف زهرة احلقوة 

زمؼطع ايمـظر  -عرضكم، ويتؿتع هبو ايمدكقو، سمبتفٍ هبو كػقس اظمغؼميـ، وسملطمذ إفمجوزمو زملزمصور اظم

ايمؼقم ايمظوظمقن، شمؿ سمذهى رسيعو، ومتيض مجقعو، وسمؼتؾ حمبقفو وفمشوومفو،  -فمـ أطمرة 

 اكتفك"همقـدمقن ضمقٌ ٓ سمـػع ايمـدامي 

*وٓ يػفؿ ايمؼمك ايمذي صموء زمف احلديٌ  سمرك إمر زموظمعروف و  ايمـفل فمـ اظمـؽر، ىمام يتلويمف 

 اجلفول مـ ايمـوس ممـ يؼقل 

 يو أطمل: دع اخلؾؼ يمؾخويمؼ
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وطمالصي مو صموء دم احلديٌ إرؾمودًا ظمو همقف ضمػظ وومً اإلكسون مـ ايمضقوع ، وديـف مـ 

ايمصقارف ايمتل سمٌمهمف فمـ اظمسورفمي دم اخلغمات ، وايمتزود مـ ايمصوحلوت ، ممو يعكم ايمعبد 

يعقــو فمعم ضمسـ فمعم سمزىمقي ايمـػس ، وسمرزمقتفو فمعم معوين اجلد دم ايمعؿؾ ، كسلل اهلل سمعولم أن 

 اؽمتغالل إووموت ، وأن جيـبـو همضقل اظمؾذات ، إكف صمقاد ىمريؿ .

 واهلل أفمؾؿ

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمثويمٌ فممم:

 

ٓ يممـ أضمدىمؿ ومول: ) صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿفمـ أيب محزة أكس زمـ مويمؽ ريض اهلل فمـف فمـ ايمـبل 

 ( رواة ايمبخوري ومسؾؿضمتك حيى ٕطمقف مو حيى يمـػسف

 

 ايمممح:

 

أصؾ فمظقؿ  دم حمبي اظمسؾؿكم زمعضفؿ يمبعض ورزمط  اظمحبي   صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ زمكم ايمـبل

زمـػل أصؾ فمظؿ ؾملكف وهق فمدم ىمامل اإليامن، وأكف ٓسمؼقم هلذه إمي وموئؿي إٓ أن حيى اظمسؾؿ  

 ٕطمقف مو حيبف يمـػسف وسمـدرج هذه اظمحبي دم فمدة أمقر: 

 

( كػل يمؽامل اإليامن وهنويتف واظمراد ٓ ٓ يممـ أضمدىمؿ) صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ همويمـػل دم ومقيمف -
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يبؾغ ايمعبد ضمؼقؼي اإليامن وىماميمف ضمتك حيى ٕطمقف مو حيى يمـػسف مـ اخلغم ىمام هق مػرس دم 

        (.          ٓ يبؾغ فمبد ضمؼقؼي اإليامن ضمتك حيى يمؾـوس مو حيى يمـػسف مـ اخلغمروايي أمحد )

  وكػل اإليامن فمعم مراسمى:

ُؿقَك  * َٓ ُيْمِمـُقَن ضَمتَّك حُيَؽِّ َؽ  كػل ٕصؾ اإليامن ٓكتػوء زمعض أرىموكف ىمؼقيمف سمعولم: ) هَماَل َوَرزمِّ

ُؿقا سَمْسؾِقاًم(.  ًَ َوُيَسؾِّ َٓ جَيُِدوا دِم َأْكُػِسِفْؿ ضَمَرصًمو مِمَّو وَمَضْق ـَُفْؿ شُمؿَّ   همِقاَم ؾَمَجَر زَمْق

ٓ يممـ مـ : )صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿيمؽامل اإليامن ايمقاصمى ٓكتػوء زمعض واصمبوسمف ىمؼقيمف  كػل *

 ( متػؼ فمؾقف. ٓ يلمـ صموره زمقائؼف

كػل يمؽامل اإليامن اظمستحى ٓكتػوء زمعض مستحبوسمف ىمؼقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ: )ٓ يممـ  *

 أضمدىمؿ ضمتك حيى ٕطمقف مو حيى يمـػسف(. 

إديمي ايمممفمقي وايمسقوق وايمؼرائـ سمدل فمؾقفو همنن ىمون اظمـػل رىمـو محؾ ويمؽؾ مرسمبي كظوئر دم    

 ايمـػل فمعم أصؾ ايمديـ وإن ىمون اظمـػل   

 واصمبو محؾ فمعم ىماميمف ايمقاصمى وإن ىمون اظمـػل مستحبو محؾ فمعم ىماميمف اظمستحى.    

 

سف ودل احلديٌ فمعم أن مـ طمصول اإليامن اظمستحبي أن حيى اظمسؾؿ ٕطمقف مو حيى يمـػ -

ويؽره يمف مو يؽره يمـػسف همقلسمقف زمام حيى أن يمسمك زمف ويؿـع فمـف مو حيى أن يؿـع فمـف مـ إذى 

ويـصح يمف وجيتفد دم أداء ضمؼقومف واضمؼمامف وسمؼديره وايمـظر دم مصوحلف. وأفمظؿ ذيمؽ إن رأى 

 كؼصو دم ديـ أطمقف اصمتفد دم إصالضمف. 

صعم اهلل فمؾقف جلـي. ومول رؽمقل اهلل ومـ حتعم هبذه اخلصؾي ايمعظقؿي ىمون مستحؼو يمدطمقل ا -

مـ أضمى أن يزضمزح فمـ ايمـور ويدطمؾ اجلـي همؾتدرىمف مـقتف وهق يممـ زموهلل وايمققم أطمر ) وؽمؾؿ

 ( رواه مسؾؿويليت إلم ايمـوس ايمذي حيى أن يمسمك إيمقف



58 

 

 

إكام يؼدر فمعم هذه اخلصؾي ويؼقى فمؾقفو مـ رزق ؽمالمي ايمصدر وىمون ومؾبف طمويمقو مـ ايمغؾ  -

واحلسد همؿـ ىمون ىمذيمؽ رسه مو رس أطموه وؽموءه مو ؽموء أطموه. أمو مـ ىمون حيؿؾ دم  وايمغش

ومؾبف ايمغؾ همنكف يؿـع مـ هذا اخلغم ظمـوهموسمف ظمو دم ومؾبف مـ ايمسقء، ايمذي يؼقده  إلم ايمؽػم  وايمعؾق 

 دم إرض ايمذي ذمف اهلل ، 

طَِمَرُة بحوكف: وزموظمؼوزمؾ أمتدح اهلل دم ىمتوزمف مـ ٓ يريد ايمعؾق دم إرض همؼول ؽم ْٔ اُر ا ) سمِْؾَؽ ايمدَّ

َٓ هَمَسوًدا َوايْمَعووِمَبُي يمِْؾُؿتَِّؼكمَ  َْرِض َو ْٕ ا دِم ا َٓ ُيِريُدوَن فُمُؾقًّ ـَ  ِذي  (. َكْجَعُؾَفو يمِؾَّ

حمبي اخلغم يمؾغغم ٓ سمـودم أن يؽره اظمرء أن يػقومف أضمد دم اجلامل همال يذم وٓ يلشمؿ مـ ىمره  -

 ذيمؽ، همنذا رأى اظمسؾؿ نمغمه هموق فمؾقف دم همضقؾي همتؿـقف هلو يمـػسف يمف ضمويمتون:

 

إن ىموكً سمؾؽ ايمػضقؾي ديـقي ىمويمعؾؿ وايمعبودة ونمغمهو اؽمتحى يمف أن يتؿـك ذيمؽ ىمام متـك  -أ

ٓ ضمسد إٓ دم : ) صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿيمـػسف مـزيمي ايمشفودة.       وومول   فمؾقف وؽمؾؿصعم اهللايمـبل 

اشمـتكم رصمؾ آسموه اهلل موٓ همسؾط فمعم هؾؽتف دم احلؼ ، ورصمؾ آسموه اهلل احلؽؿي همفق يؼيض هبو 

( متػؼ فمؾقف. همتؿـل اظمرء ظمو أفمطل أطموه مـ ايمػضوئؾ ٓ يـودم حمبي اخلغم وايمـصح يمف ويعؾؿفو

 كف مـ زموب ايمتـوهمس دم ؿموفمي اهلل واظمسوزمؼي زموخلغمات. ٕ

إن ىموكً سمؾؽ ايمػضقؾي دكققيي همال يممع يمف متـقفو وٓ طمغم دم ذيمؽ ىمام ذم اهلل فمز وصمؾ ومقم  -ب

ًَ يَمـَ ومورون زمؼقيمف:  ْكَقو َيو يَمْق َقوَة ايمدُّ ـَ ُيِريُدوَن احْلَ و ِمْثَؾ َمو ُأويِتَ ) هَمَخَرَج فَمعَم وَمْقِمِف دِم ِزيـَتِِف وَموَل ايمَِّذي

ُف يَمُذو ضَمظٍّ فَمظِقؿٍ  َؾ اهللَُّ زمِِف زَمْعَضُؽْؿ فَمعَم زَمْعٍض (. وومول سمعولم: )وَموُروُن إِكَّ َٓ سَمَتَؿـَّْقا َمو هَمضَّ (. همقؽره َو

يمؾعبد متـل ذيمؽ ٕن ايمدكقو يمقسً مؼصقدة يمذاهتو وومد سمؽقن وزموٓ فمؾقف وومد حيصؾ مع ذيمؽ كقع 

 مـ احلسد. 
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ايمصويمح رمحفؿ اهلل حيبقن إلطمقاهنؿ مو حيبقن ٕكػسفؿ ويـصحقن هلؿ وهذا يدل ىمون ايمسؾػ 

فمعم جتردهؿ فمـ ضمظقظ أكػسفؿ وصدومفؿ وىمامل إطمالصفؿ وضمرصفؿ فمعم إفمالء ىمؾؿي اهلل 

 وكٌمة ديـف وطمقهمفؿ مـ ايمعؾق دم إرض. 

 

 واهلل أفمؾؿ

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 وإرزمعقن:احلديٌ ايمثوين 

يو  ) فمـ أكس زمـ مويمؽ ريض فمـف ومول ؽمؿعً رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يؼقل ومول اهلل سمعولم

فمعم مو ىمون مـؽ وٓ أزمورم يو ازمـ آدم يمق زمؾغً  ازمـ آدم إكؽ مو دفمقسمـل ورصمقسمـل نمػرت يمؽ

طمطويو شمؿ يمؽ يو ازمـ آدم إكؽ يمق أسمقتـل زمؼراب إرض  ذكقزمؽ فمـون ايمسامء شمؿ اؽمتغػرسمـل نمػرت

 ..رواه ايمؼممذي وومول ضمديٌ ضمسـ صحقح ( زمؼراهبو مغػرة يمؼقتـل ٓ سمممك يب ؾمقًئو ٕسمقتؽ

 

سمضؿـ احلديٌ ايمؼدد ايمذي يرويف أكس ريض اهلل فمـف فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ دم 

ايمتل  مجؾتف، زمقون فمظؿي اهلل  وؽمعي رمحتف زمعبوده ؽمبحوكف ، مشغمًا إلم صػًي مـ صػوسمف فمزوصمؾ

سمػرد هبو  مـ مغػرة ايمذكقب ، وأن ىمثرت وسمعوـمؿ ؾملهنو فمـد أهؾفو ،  ضورزمو هلؿ أروع مثول 

جيسد   ذكقهبؿ  ومصقرًا ومدرهو  زمبؾقنمفو فمـون ايمسامء و ضمجؿفو زمؼراب إرض  وسمبشغمًا مـف 

أن ٓ ؽمبحوكف أكف ٓ يبورم زمؿغػرسمف هلؿ،    مرنمبًو  فمبوده اظمؼٌميـ فمعم أكػسفؿ ومبؾ ايمطوئعكم 

 .يؼـطقا مـ رمحتف فمزوصمؾ

ـفِ ومول سمعولم )  ِي ايمؾَّ مْحَ َٓ سَمْؼـَُطقا ِمـ رَّ هُمقا فَمعَمٰ َأكُػِسِفْؿ  ـَ َأرْسَ ـَف َيْغِػُر  ۚ وُمْؾ َيو فِمَبوِدَي ايمَِّذي إِنَّ ايمؾَّ

ُكقَب مَجِقًعو ضِمقُؿ  ۚ ايمذُّ ُف ُهَق ايْمَغُػقُر ايمرَّ  ايمزمر﴾٥١﴿إِكَّ

http://tanzil.net/#39:53
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وطمّرج إموم أمحد رمحف اهلل مـ روايي أطمشـ ايمسدود  ومول :دطمؾً فمعم أكس زمـ مويمؽ همؼول 

 : ؽمؿعً رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ

وايمذي كػز زمقده يمق أطمطلسمؿ ضمتك متأل طمطويوىمؿ موزمكم ايمسامء وإرض شمؿ أؽمتغػرسمؿ اهلل يؼقل )

إضموديٌ ايمتل سمدهمع زمويمعبد أن يطؾى ايمعػق واظمغػرة  مـ اهلل  (  ونمغم ذيمؽ مـ آيوت ويمغػر يمؽؿ

ـَف  {وضمده ٓ مـ ؽمقاه  همؼول صمؾ ؾملكف ـَ إَِذا هَمَعُؾقا هَموضِمَشًي َأْو ـَمَؾُؿقا َأكُػَسُفْؿ َذىَمُروا ايمؾَّ َوايمَِّذي

ـفُ  هَموؽْمَتْغَػُروا يمُِذُكقهِبِؿْ  َّٓ ايمؾَّ ُكقَب إِ وا فَمعَمٰ َمو هَمَعُؾقا َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن  َوَمـ َيْغِػُر ايمذُّ  ﴾1١٥﴿َومَلْ ُيٌِمُّ

 همؿـ  نمغم اهلل يغػر ايمذكقب؟.

إِنَّ  {وفمؾؼ ؽمبحوكف سمؾؽ اظمغػرة ظمـ يشوء فمعم أن يؾؼقه مقضمديـ ٓ يممىمقن زمف ؾمقئو ومول سمعولم 

َٓ َيْغِػُر َأن ُيمْمَ  ـَف  يمَِؽ ظمَِـ َيَشوءُ ايمؾَّ ٰى إشِْماًم فَمظِقاًم  ۚ َك زمِِف َوَيْغِػُر َمو ُدوَن َذٰ ـِف هَمَؼِد اهْمؼَمَ ْك زمِويمؾَّ َوَمـ ُيمْمِ

 ايمـسوء.  ﴾٣1﴿

ومـ صمؾقؾ مو اضمتقاه احلديٌ  ، زمقون رىمقزة مـ  رىموئز سمقضمقد إيمقهقي ، إلم صموكى سف 

 دفموء هلل فمز وصمؾايم

آ وهل فمؼقدة اخلقف وايمرصموء وايمطؿع دم رضقان اهلل وؿمؾى اظمغػرة وىمؾ مو هق متػردا زمف  

ؽمبحوكف ، واخلقف مـ فمدم ايمؼبقل واظمغػرة  ، همفذا مو ىمون فمؾقف رؽمؾ اهلل صؾقات ريب فمؾقفؿ 

 وؽمالمف  وؽمـتفؿ وـمـفؿ زمرهبؿ  ومل سمؽـ زمدفمو مـ ايمـوس ومول سمعورم: 

َقٰك َوَأْصَؾْحـَو يَمُف َزْوصَمفُ هَموؽْمَتَج    اِت َوَيْدفُمقَكـَو  ۚ ْبـَو يَمُف َوَوَهْبـَو يَمُف حَيْ غْمَ ُْؿ ىَموُكقا ُيَسوِرفُمقَن دِم اخْلَ إهِنَّ

 . إكبقوء ﴾٩٠﴿َوىَموُكقا يَمـَو طَموؾِمِعكَم  ۚ َرنَمًبو َوَرَهًبو

 

 ايمممح:

سمبكم ممو سمؼدم  أن اهلل ؽمبحوكف يغػر ايمذكقب وٓيبورم هبو ممو زمؾغً وفمظؿً  وأن فمعم ايمعبد  

 ايمؾجقء إلم اهلل زمدفموئف دون مـ ؽمقاه  
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 راصمقًو مـف فمز وصمؾ اإلصموزمي  وزمغقي اظمغػرة وإكجوز مو وفمد زمف ؽمبحوكف .

وردهو  دم ذضمف وٓ سمؽقن  اظمغػرة  مـ اهلل يمؾعبد إٓ زملؽمبوب ضمٌمهو اظمميمػ دم شمالث أ

 يمؾحديٌ .

 

 ذىمر اظمميمػ :أن هذه إؽمبوب ايمثالشمي  حيصؾ هبو اظمغػرة ،

َووَموَل {: ايمدفموء مع ايمرصموء ،همنن ايمدفموء ملمقر زمف ومقفمقد فمؾقف زموإلصموزمي  ىمام ومول سمعولمأضمدهو

ُؽُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِجْى يَمُؽؿْ  ـْ فِمَبوَديِت  ۚ َرزمُّ وَن فَم ـَ َيْسَتْؽػِمُ ـَ  إِنَّ ايمَِّذي ؽَمَقْدطُمُؾقَن صَمَفـََّؿ َداطِمِري

 نموهمر.  ودم ايمســ إرزمع فمـ ايمـعامن زمـ زمشغم فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ﴾6٠﴿

ودم ضمديٌ }اْدفُمقيِن َأؽْمَتِجْى يَمُؽؿْ  { مـ أفمطل ايمدفموء أفمطل اإلصموزمي ٕن اهلل سمعولم يؼقلومول : )

( ،يمؽـ ايمدفموء ؽمبى مؼتض مو ىمون اهلل يمقػتح فمعم فمبد زموب ايمدفموء ويغؾؼ فمـف زموب اإلصموزمي) آطمر

 يمإلصموزمي مع اؽمتؽامل ذائطف واكتػوء مقاكعف . اكتفك

 

 وومد ذىمر اظمميمػ هذه ايممموط واكتػوء مقاكعفو  وكؾخصفو دم ايمـؼوط ايمتويمقف:

 همؿـ ذوط ايمدفموء  اظمؼتيض  اإلصموزمي : 

 ضمضقر ايمؼؾى ورصموء اإلصموزمي مـ اهلل سمعولم.   -أ

دفموء ايمعبد رزمف فمزوصمؾ مقومـًو زموإلصموزمي يمؼقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ  دم ضمديٌ أيب هريرة )   -ب

 ...(أدفمقا اهلل وأكتؿ مقومـقن زموإلصموزمي

 أن ٓ يؽقن ايمدفموء مـ ومؾى فمبدًا نموهمؾ ٍٓه .  -ج

 أن يعزم اإلكسون زمدفموئف ومسليمتف يمرزمف  وٓ يؼقل ايمؾفؿ أنمػر رم إن ؾمئً .  -د

 أن ٓ يتعجؾ اإلكسون  ويؼمك ايمدفموء ٓؽمتبطوء اإلصموزمي  -هـ
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اإلحلوح زمويمدفموء إلم اهلل همنن اهلل حيى اظمؾحكم إيمقف زمويمدفموء ،ومو دام ايمعبد يؾح دم ايمدفموء   -و

 ويطؿع هموإلصموزمي مـ نمغم ومطع ايمرصموء

 همفق زمنذن اهلل ومريى مـ اإلصموزمي ، ومـ سمعقد ومرع ايمبوب يقؾمؽ أن يػتح يمف.     

 

 

 

 

 

 

ايمؽالم يمؾؿميمػ* ومـ أهؿ مو يسلل ايمعبد رزمف  مغػرة ذكقزمف  ومو يستؾزم ذيمؽ مـ ىمويمـجوة مـ ايمـور 

 ودطمقل اجلـي 

 . اكتفك( يعـل ضمقل ؽممال اجلـي وايمـجوة مـ ايمـورضمقهلو كدكدنوومد ومول صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ) 

 

همقجى فمعم ايمعبد ان جيعؾ ايمؼدر إىمػم مـ دفموئف  زمطؾبف اظمغػرة مـ ايمذكقب وكجوسمف مـ ايمـور 

ودطمقل اجلـي ومـ شمؿ ٓ يـسك كصقبف مـ ايمدكقو همؼد ذع اهلل يمؾعبود أن يسليمقه ضمقائجفؿ وأمقر 

 دكقوهؿ وأن ٓ يؼـطقا مـ ايمدفموء ضمتك وإن سملطمرت اإلصموزمي أو مـعً يمف 

يمف دم آطمرسمف أو ضمط فمـف زمدفموئف وإحلوضمف مجقع ذكقزمف  دطمرهو أازمديمف طمغما مـ مسليمتف  أو  همؾعؾ اهلل

 همنكف مقلم ذيمؽ وايمؼودر فمؾقف.

 

 ايمسبى ايمثوين:
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ومـوؾمدة اإلكسون رزمف فمزوصمؾ زمويمسمال  وايمتقزمي واإلومالع  مـ   آؽمتغػورأن اظمغػرة سمتلسمك زمؽثرة 

 موهمرط دم صمـى اهلل وأن حيسـ ـمـف زمرزمف ؽمبحوكف،ايمذكقب وايمـدم زمويمؼؾى وايمؼقل وايمػعؾ فمعم 

 

 :آؽمتغػورومـ أهمضؾ أكقاع 

 أن يبدأ اإلكسون زمويمثـوء فمعم رزمف -

 شمؿ آفمؼماف زمذكبف  -

 شمؿ يسلل اهلل اظمغػرة -

ومـ أصمؾ مو صموءت زمف ايمسـي اظمطفرة  دم هذا ايمبوب  ضمديٌ ؾمداد زمـ أوس فمـ ايمـبل صعم اهلل 

أن يؼقل ايمعبد: ايمؾفؿ أكً ريب  ٓ إيمف آ أكً طمؾؼتـل وأكو  ) ؽمقد اإلؽمتغػورفمؾقف وؽمؾؿ ومول 

فمبدك وأكو فمعم فمفدك ووفمدك مو اؽمتطعً أفمقذ زمؽ مـ ذ مو صـعً أزمقء يمؽ زمـعؿتؽ فمقم 

 ( طمرصمف ايمبخوري  ..وأزمقء زمذكبل همونمػررم همنكف ٓ يغػر ايمذكقب آ أكً

 

 <<ؿمويمى اظمغػرة وهـو وومػي مع ضمول اظمستغػر أو>>

)إن فمبدًا أذكى  ايمصحقحكم فمـ أيب هريرة ريض اهلل فمـف فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿصموء دم 

 رب أذكبً ذزمـًو همونمػر رم ذكبًو همؼول:

ومول اهلل سمعولم: فمؾؿ فمبدي أن يمف رزمًو يغػر ايمذكى ويلطمذ زمف نمػرت يمعبدي شمؿ مؽٌ مو ؾموء اهلل شمؿ 

 أذكى ذكبًو آطمر همذىمر مثؾ إول مرسمكم

.)ومد نمػرت يمعبدي همؾقعؿؾ مو ؾموء( ظمسؾؿ أكف ومول دم ايمثويمثي ودم روايي  آطمريـ(  

 

هموحلديٌ وصػ حلول مـ أذكى واؽمتغػر  همغػر يمف،  شمؿ أذكى واؽمتغػر همغػر يمف ، فمعم وصمف " 

 سمؽرار اظمعصقي مـف و دم ىمؾ مرة يغػر يمف.
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 همفؾ ضمول اظمذكى  حيؿؾ معـك  موصموء هموحلديٌ؟   

 ..صمقاب ذيمؽ   

اظمعـك مودام فمعم هذا احلول ىمؾام أذكى أؽمتغػر .وايمظوهر أن مراده *ايمؽالم يمؾؿميمػ .و 

آؽمتغػور اظمؼرون زمعدم اإلسار وهلذا دم ضمديٌ أيب زمؽر ايمصديؼ فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف 

 (طمرصمف أزمق داؤد وايمؼممذي.مو أس مـ اؽمتغػر وإن فمود دم ايمققم ؽمبعكم مرةوؽمؾؿ ومول )

 

ايمؼؾى فمعم ايمذكى همفقا جمرد دفموء إن ؾموء اهلل أصموزمف وإن ؾموء وأمو آؽمتغػور زمويمؾسون مع إسار 

ويؾ رده . وومد يؽقن اإلسار مـ مقاكع اإلصموزمي  ودم اظمسـد مـ ضمديٌ فمبداهلل زمـ فمؿر مرهمقفمًو)

 ( أكتفك.  يمؾذيـ يٌمون فمعم مو همعؾقا وهؿ يعؾؿقن

 ضمي.هملهمضؾ آؽمتغػور مو ىمون مؼروكًو زمعدم اإلسار وهق  يممؾ ايمتقزمي ايمـصق -

 أمو مو ىمون زمويمؾسون همفقا دفموء أمره إلم اهلل إن ؾموء أصموزمف وان ؾموء رده ؽمبحوكف . -

   

  ايمسبى ايمثويمٌ:

َٓ  {وهق أفمظؿ إؽمبوب وأمهفو ، آ  وهق  ايمتقضمقد  همؿـ همؼده  همؼد اظمغػرة  ،ومول سمعولم ـَف  إِنَّ ايمؾَّ

يمَِؽ ظمَِ  َك زمِِف َوَيْغِػُر َمو ُدوَن َذٰ ٰى إشِْماًم فَمظِقاًم  ۚ ـ َيَشوءُ َيْغِػُر َأن ُيمْمَ ـِف هَمَؼِد اهْمؼَمَ ْك زمِويمؾَّ َوَمـ ُيمْمِ

 ايمـسوء.  ﴾٣1﴿

 همؿـ صموء مع ايمتقضمقد  زمؼراب إرض طمطويو ، يمؼقف اهلل زمؼراهبو مغػرة.
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 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمسوزمع وإرزمعقن:

 

مو مأل ازمـ آدم }:فمـ اظمؼدام زمـ معد ىمرب ومول : ؽمؿعً رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يؼقل

وفموء ذ مـ زمطـ زمحسى ازمـ آدم يمؼقامت يؼؿـ صؾبف  همنن ىمون ٓ حمويمي همثؾٌ يمطعومف وشمؾٌ 

ايمؼممذي ضمديٌ  رواه اإلموم أمحد وايمؼممذي وايمـسوئل وازمـ موصمف وومول{يمممازمف وشمؾٌ يمـػسف

 ضمسـ.

 

احلديٌ مـ أفمظؿ ايمقصويو ايمـبقيي  ايمتل حتػظ صحي اإلكسون وسمعقـف فمعم أداء  مو أوصمبي  اهلل فمؾقف  

مـ فمبودات  ومو اؽمتخؾػف اهلل زمف مـ فمامرة إرض وكصقبف مـ ايمدكقو زمام ذع يمف ؽمبحوكف. ومول 

هُمقاِجٍد َيو زَمـِل آَدَم طُمُذوا ِزيـََتُؽْؿ فِمـَد ىُمؾِّ َمْس  }سمعولم َٓ سُمرْسِ زُمقا َو َٓ حُيِىُّ  ۚ َوىُمُؾقا َواْذَ ُف  إِكَّ
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همكَِم  ْزِق  ﴾١1﴿اظْمُرْسِ ـَ ايمرِّ ـِف ايمَّتِل َأطْمَرَج يمِِعَبوِدِه َوايمطَّقَِّبوِت ِم َم ِزيـََي ايمؾَّ ـْ ضَمرَّ ـَ  ۚ وُمْؾ َم ِذي وُمْؾ ِهَل يمِؾَّ

ْكَقو طَمويمَِصًي َيْقَم ايْمِؼَقوَميِ  َقوِة ايمدُّ َيوِت يمَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقَن  ۚ آَمـُقا دِم احْلَ ْٔ ُؾ ا يمَِؽ ُكَػصِّ  إفمراف  ﴾١1﴿ىَمَذٰ

ؾ وايمممب  زمغغم ضموصمي  همنلم صموكى اظمـع ايمذي صموء همؤيي  مـ إرساف إمقال فمعم إىم

 يرسف ٓ أن اإلكسون فمعم جيى ىمذيمؽ ’ونمغمهو مـ أمقر اإلرساف مـ مؾبس ومسؽـ ومرىمى 

 . ودكقوه ديـف أمقر فمؾقف ويثؼؾ وصحتف زمدكف فمؾقف يػسد ايمذي زمويمؼدر،  يممب ومو يطعؿ مو دم

 

و يعد هذا احلديٌ أصؾ مـ إصقل اجلومعي يمعؾقم ايمطى ايمبممي  وصحي اإلكسون، وومول أضمد 

إؿمبوء :يمق اؽمتعؿؾ ايمـوس هذه ايمؽؾامت يمسؾؿقا مـ إمراض وإؽمؼوم ويمتعطؾً اظمورؾمقوت 

 ودىموىمكم ايمصقوديمي.

 وومول احلورث زمـ ىمؾدة ؿمبقى ايمعرب: احلؿقي رأس ايمدواء وايمبطـي رأس ايمداء.

 

 :ايمممح

كدب ايمـبل فمؾقف ايمصالة وايمسالم  إلم ايمتؼؾقؾ مـ إىمؾ دم ضمديٌ اظمؼدام  ، زمام يؼقؿ صؾبف  

 وضموصمي زمدكف  ايمتل ٓ سمرضه،

وهـويمؽ آداب فمعم اظمممـ ايمتلد هبو ضمقول ملىمؾف ومممزمف  ، وومد صموءت ايمسـي اظمطفرة سمبكم 

 يمؾؿسؾؿ سمؾؽ أداب.

 

 *ايمؽالم يمؾؿميمػ:

اظمممـ يلىمؾ دم معل واضمد ، وايمؽوهمر يلىمؾ }اهلل فمؾقف وؽمؾؿ أكف ومول:ودم ايمصحقحكم فمـف صعم 

 {دم ؽمبعي أمعوء
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واظمراد أن اظمممـ يلىمؾ زمآداب ايمممع همقلىمؾ دم معل واضمد وايمؽوهمر يلىمؾ زمؿؼتيض ايمشفقة 

وايمممة وايمـفؿ همقلىمؾ دم ؽمبعي أمعوء وكدب مع ايمتؼؾؾ مـ إىمؾ وآىمتػوء زمبعض ايمطعوم إلم 

ل مـف همؼول ؿمعوم ايمقاضمد يؽػل آشمـكم وؿمعوم آشمـكم يؽػل ايمثالشمي وؿمعوم ايمثالشمي اإليثور زمويمبووم

يؽػل إرزمعي هملضمسـ مو ىمؾ اظمممـ دم شمؾٌ زمطـف وذب دم شمؾٌ وسمرك يمؾـػس شمؾثو ىمام ذىمره 

ايمـبل دم ضمديٌ اظمؼدام همنن ىمثرة ايمممب جتؾى ايمـقم وسمػسد ايمطعوم ومول ؽمػقون ىمؾ موؾمئً وٓ 

ممب مل جيئؽ ايمـقم وومول زمعض ايمسؾػ ىمون ؾمبوب يتعبدون دم زمـل إرسائقؾ سمممب همنذا مل سم

همنذا ىمون همطرهؿ وموم فمؾقفؿ وموئؿ همؼول ٓ سملىمؾقا ىمثغًما همتممزمقا ىمثغًما همتـومقا ىمثغًما همتخرسوا ىمثغًما 

..... 

وومد ىمون ايمـبل وأصحوزمف جيقفمقن ىمثغًما وٓ يممزمقن ىمثغًما يتؼؾؾقن مـ أىمؾ ايمشفقات وإن ىمون 

يمعدم وصمقد ايمطعوم إٓ أن اهلل ٓ خيتور يمرؽمقيمف إٓ أىمؿؾ إضمقال وأهمضؾفو وهلذا ىمون ازمـ  ذيمؽ

فمؿر يتشبف زمف دم ذيمؽ مع ومدرسمف فمعم ايمطعوم، وىمذيمؽ أزمقه مـ ومبؾف همػل ايمصحقحكم فمـ فموئشي 

                                    {مو ؾمبع آل حمؿد مـذ ومدم اظمديـي مـ طمبز زمر شمالث يمقول سمبوفمو ضمتك ومبض }ومويمً

 . {مو ؾمبع رؽمقل اهلل مـ طمبز ؾمعغم يقمكم متتوزمعكم ضمتك ومبض }وظمسؾؿ ومويمً

 ،{مو ؾمبع رؽمقل اهلل مـ ؿمعوم شمالشمي أيوم ضمتك ومبض }وطمرج ايمبخوري فمـ أيب هريرة ومول

فمؿر أكف  ودم صحقح مسؾؿ فمـ {طمرج رؽمقل اهلل مـ ايمدكقو ومل يشبع مـ طمبز ؾمعغم  }وفمـف ومول 

طمطى همذىمر مو أصوب ايمـوس مـ ايمدكقو همؼول يمؼد رأيً رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ يظؾ ايمققم 

 .... يؾتقي مو جيد دومال

أيت رؽمقل اهلل زمطعوم ؽمخـ هملىمؾ همؾام همرغ ومول احلؿد هلل مو دطمؾ  }وزمنؽمـوده فمـ أيب هريرة ومول 

هَمَخَؾَػ ِمـ }سمبع ايمشفقات ومول سمعولم وومد ذم اهلل ورؽمقيمف مـ ا {زمطـل ؿمعوم ؽمخـ مـذ ىمذا وىمذا

َفَقاِت  َبُعقا ايمشَّ اَلَة َواسمَّ  اكتفك ﴾٥٩﴿هَمَسْقَف َيْؾَؼْقَن نَمقًّو  ۚ زَمْعِدِهْؿ طَمْؾٌػ َأَضوفُمقا ايمصَّ
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ضمف اهلل يمف  مـ ايمطقبوت وٓ يػفؿ مـ هذا أن جيّقع اإلكسون كػسف وهيؾؽفو  وحيرم فمعم كػسف مو أزمو

ْزِق  ايمرزق ، ومول سمعولم ـَ ايمرِّ ـِف ايمَّتِل َأطْمَرَج يمِِعَبوِدِه َوايمطَّقَِّبوِت ِم َم ِزيـََي ايمؾَّ ـْ ضَمرَّ ـَ  ۚ وُمْؾ َم ِذي وُمْؾ ِهَل يمِؾَّ

ْكَقو طَمويمَِصًي َيْقَم ايْمِؼَقوَميِ  َقوِة ايمدُّ يمَِؽ  ۚ آَمـُقا دِم احْلَ َيوِت يمَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقَن  ىَمَذٰ ْٔ ُؾ ا  إفمراف ﴾١1﴿ُكَػصِّ

 

 

 

 

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 احلديٌ ايمثومـ وإرزمعقن:

 أرزمع مـ ىمـ همقف ىمون مـوهمًؼو ومـ ىموكً}فمـ فمبداهلل زمـ فمؿرو فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومول :

همقف طمصؾي مـفـ ىموكً همقف طمصؾي مـ ايمـػوق ضمتك يدفمفو إذا ضمدث ىمذب وإذا وفمد أطمؾػ وإذا 

 . طمرصمف ايمبخوري ومسؾؿ {طموصؿ همجر وإذا فموهد نمدر

 

زملن يؽذب وخيؾػ ذىمر فمؾقف ايمصالة وايمسالم  أرزمع صػوت إذا  امتثؾفو  اظمممـ وفمومؾ  ايمـوس ،

طمصؾي مـ طمصؾ  -فمعم ؽمبقؾ احلٌم- ، سمؽقن همقفايمقفمد ويػجرهموخلصوم ويغدرزمعد ايمعفد  

 ايمـػوق.

 وٓ يؼتٌم ذيمؽ زمكم اظمسؾؿكم همؼط زمؾ يشؿؾ هذا  مع أصحوب اظمؾؾ إطمرى .

همؼد ىمون صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ٓ يؽذب إذا ضمدث ايمـوس مممـفؿ وىموهمرهؿ،  وٓ خيقن زمرهؿ  

فمؾقف وؽمؾؿ همحوؾمًو  صؾحًو  ومل يؽـ صعم اهلل وٓ هموصمرهؿ ، وٓ يغدر فمدوًا وٓ يـؼض فمفدًا أو

 ؽمبوزمًو ؿمعوكًو فمـد نمضبف ، همععم اظمسؾؿ أن يؼتدي زمسـتف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ دم سمعومؾف مع ايمـوس

http://tanzil.net/#7:32


69 

 

ـَف  }ودم مجقع امقره ومول سمعولم: ـِف ُأؽْمَقٌة ضَمَسـٌَي ظمَِّـ ىَموَن َيْرصُمق ايمؾَّ يمََّؼْد ىَموَن يَمُؽْؿ دِم َرؽُمقِل ايمؾَّ

ـَف ىَمثغًِما  طِمَر َوَذىَمَر ايمؾَّ ْٔ  إضمزاب.﴾11﴿َوايْمَقْقَم ا

 

 

 

 

 ايمممح:

اظمخرج مـ اظمؾي، ىمام ىمون مـوهمؼق اظمديـي دم ايمـػوق اظمشور إيمقف دم احلديٌ : هؾ هقا ايمـػوق  

زمـ ايمـبل  صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ،ايمذيـ سمقفمدهؿ اهلل زمويمـور دم أىمثر مـ آيي  أم أن ايمـػوق اظمذىمقر 

 مـ كػوق ايمعؿؾ  ايمغغم خمرج مـ اظمؾي؟

 ومد فمؾؼ أهؾ ايمعؾؿ فمعم كقع هذا ايمـػوق ، 

 وذىمر اظمميمػ ايمؼقل همقف. 

 *ايمؽالم يمؾؿميمػ:

:هق مـ صمـس اخلداع واظمؽر وإـمفور ايمؾغي  همرسه زمف أهؾ ايمعؾؿ اظمعتػمون أن ايمـػوق دم وايمذي

 اخلغم وإزمطون طمالهمف ،

 يـؼسؿ إلم ومسؿكم: ايمممعوهق دم 

ايمـػوق إىمػم وهق أن يظفر اإلكسون اإليامن زموهلل ومالئؽتف وىمتبف ورؽمؾف وايمققم أطمر  أضمدمهو 

هق ايمـػوق ايمذي ىمون فمعم فمفد رؽمقل اهلل وكزل ايمؼرآن  ويبطـ مو يـوومض ذيمؽ ىمؾف أو زمعضف وهذا

 زمذم أهؾف وسمؽػغمهؿ وأطمػم أن أهؾف دم ايمدرك إؽمػؾ مـ ايمـور 
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ايمـػوق إصغر وهق كػوق ايمعؿؾ وهق أن يظفر اإلكسون فمالكقي صوحلي ويبطـ مو خيويمػ  وايمثوين

وهل مخس أضمدهو ذيمؽ وأصقل هذا ايمـػوق يرصمع إلم اخلصول اظمذىمقرة دم هذه إضموديٌ 

 . أن حيدث زمحديٌ مل يصدق زمف وهق ىموذب يمف

 

ىمػمت طمقوكي أن حتدث أطموك ضمديًثو هق يمؽ  }ودم اظمسـد فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومول

ومول احلسـ ىمون يؼول ايمـػوق اطمتالف ايمرس وايمعالكقي وايمؼقل وايمعؿؾ  {مصدق وأكً زمف ىموذب

 ايمذي زمـل فمؾقف ايمؽذب ،واظمدطمؾ واظمخرج، وىمون يؼول أس ايمـػوق 

 وايمثوين إذا وفمد أطمؾػ وهق فمعم كقفمكم:

أن يعد ومـ كقتف أن ٓ يقدم زمقفمده وهذا أذ اخلؾؼ ويمق ومول أهمعؾ ىمذا إن ؾموء اهلل  أضمدمهو 

 سمعولم ومـ كقتف أن ٓ يػعؾ ىمون ىمذزمو وطمؾػو ومويمف إوزافمل 

 . اكتفك يمف دم اخلؾػ أن يعد ومـ كقتف أن يػل شمؿ يبدو يمف همقخؾػ مـ نمغم فمذر ايمثوين

 

وايمظوهر مـ ايمؽالم أن ايمـػوق اظمذىمقر دم احلديٌ  هق مـ ايمـػوق إصغر ايمذي ٓ خيرج 

 صوضمبف  مـ اظمؾي ، وٓىمـ خيشك فمعم صوضمبف زملن جيره ذيمؽ ايمـػوق إلم ايمـػوق إىمػم.

 

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ 

 احلديٌ ايمتوؽمع وإرزمعقن:

يمق أكؽؿ سمقىمؾقن فمعم اهلل }:اخلطوب ريض اهلل فمـف فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ ومولفمـ فمؿر زمـ 

 وايمؼممذي. رواه اإلموم أمحد  {ضمؼ سمقىمؾف يمرزومؽؿ ىمام يرزق ايمطغم سمغدو مخوصو وسمروح زمطوكوً 

 وازمـ موصمف وازمـ ضمبون واحلوىمؿ وومول ايمؼممذي ضمسـ صحقح وايمـسوئل
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هلل وسمقىمؾف فمؾقف ؽمبحوكف دم رسه وفمؾـف  ودم ومقيمف وفمؿؾف إن اصمؾ مو يعتؼد زمف اظمممـ إيامكف زمو

وأمره ىمؾف ، ومـ سمقىمؾ فمعم اهلل ضمؼ سمقىمؾف  ورث راضمي دم  ديـف ودكقوه ، همال خيًم فمعم كػسف مـ 

 زمخسًو وٓ رهؼًو، حلسـ ـمـف وشمؼًي زمرزمف ؽمبحوكف أكف هق اظمتٌمف دم أمقره مجقعًو.

 

متؾؽ فمؼال وٓ سمدزمغما   ،همنهنو  مثاًل  زمويمطغم  ايمتل  ٓ  وهـو ضب  يمـو ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ 

وصمؾ إلم  خترج مـ أفمشوؾمفو مـ نمغم سمػؽغم أو سمدزمغم زمحووصؾفو ايمػورنمي ، يسقومفو رهبو فمز

 رزومفو ايمذي ومسؿ هلو.

ويمق أن ىمؾ إكسون  سمقىمؾ فمعم رزمف ضمؼ ايمتقىمؾ يمرزومف اهلل ىمام يرزق ايمطغم ويمقس همؼط هموظملىمؾ 

 قع إمقر.واظمممب ، زمؾ دم مج

 مع إطمذ زموٕؽمبوب ايمتل ذفمفو اهلل .

 

 * هؾ إطمذ زموٕؽمبوب يـودم ايمتقىمؾ*

 *ايمؽالم يمؾؿميمػ:

وافمؾؿ أن حتؼقؼ ايمتقىمؾ ٓ يـودم ايمسعل دم إؽمبوب ايمتل ومدر اهلل ؽمبحوكف وسمعولم اظمؼدورات 

زمويمتقىمؾ همويمسعل دم هبو وصمرت ؽمـتف دم طمؾؼف زمذيمؽ همنن اهلل سمعولم أمر زمتعوؿمل إؽمبوب مع أمره 

ـَ آَمـُقْا  } إؽمبوب زموجلقارح ؿموفمي يمف وايمتقىمؾ زمويمؼؾى فمؾقف إيامن زمف ومول اهلل سمعولم        و ايمَِّذي َ َيو َأهيُّ

ْقؾِ  } ايمـسوء وومول سمعولم   { طُمُذوْا ضِمْذَرىُمؿْ  زَموِط اخْلَ ٍة َوِمـ رِّ ـ وُمقَّ و اؽْمَتَطْعُتؿ مِّ ؿ مَّ وْا هَلُ  إكػول  { َوَأفِمدُّ

وا دِم إَْرِض َوازْمَتُغقا ِمـ هَمْضِؾ اهللَِّ }وومول  الُة هَموكَتمِمُ ًِ ايمصَّ   . اجلؿعي  { هَمنَِذا وُمِضَق
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وومول ؽمفؾ ايمتسؼمي مـ ؿمعـ دم احلرىمي يعـل دم ايمسعل وايمؽسى همؼد ؿمعـ دم ايمسـي ومـ 

ضمويمف ؿمعـ دم ايمتقىمؾ همؼد ؿمعـ دم اإليامن همويمتقىمؾ ضمول ايمـبل وايمؽسى ؽمـتف همؿـ فمؿؾ فمعم 

 : همال يؼمىمـ ؽمـتف شمؿ إن إفمامل ايمتل يعؿؾفو ايمعبد شمالشمي أومسوم

ايمطوفموت ايمتل أمر اهلل فمبوده هبو وصمعؾفو ؽمبًبو يمؾـجوة مـ ايمـور ودطمقل اجلـي همفذا ٓزمد مـ  :أضمدهو

همعؾف مع ايمتقىمؾ فمعم اهلل همقف وآؽمتعوكي زمف فمؾقف همنكف ٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زمف ومو ؾموء ىمون ومو مل 

مل يؽـ همؿـ ومٌم دم رء ممو وصمى فمؾقف مـ ذيمؽ اؽمتحؼ ايمعؼقزمي دم ايمدكقو وأطمرة يشل 

  . ذفمو وومدرا

يؼول افمؿؾ فمؿؾ رصمؾ ٓ يـجقف إٓ فمؿؾف وسمقىمؾ سمقىمؾ رصمؾ ٓ يصقبف إٓ   : ومول يقؽمػ زمـ أؽمبوط

  . مو ىمتى يمف

فمـد اجلقع وايمممب فمـد مو أصمري اهلل ايمعودة زمف دم ايمدكقو وأمر فمبوده زمتعوؿمقف ىموٕىمؾ   : وايمثوين

ايمعطش وآؽمتظالل مـ احلر وايمتدهمم مـ ايمػمد وكحق ذيمؽ همفذا أيًضو واصمى فمعم اظمرء سمعوؿمل 

أؽمبوزمف ومـ ومٌم همقف ضمتك سمرضر زمؼمىمف مع ايمؼدرة فمعم اؽمتعاميمف همفق مػرط يستحؼ ايمعؼقزمي يمؽـ 

ًٓ يؼقي فمؾقف نمغمه همنذ ا فمؿؾ زمؿؼته ومقسمف اهلل ؽمبحوكف وسمعولم ومد يؼقي زمعض فمبوده مـ ذيمؽ مو

ايمتل اطمتص هبو فمـ نمغمه همال ضمرج فمؾقف وهلذا ىمون ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ   يقاصؾ دم صقومف 

ودم روايي إين أـمؾ  إين يمسً ىمفقئتؽؿ إين أؿمعؿ وأؽمؼل}ويـفل فمـ ذيمؽ أصحوزمف ويؼقل هلؿ

وإـمفر أكف { إن رم مطعام يطعؿـل وؽموومقو يسؼقـل}ودم روايي  {فمـد ريب يطعؿـل ويسؼقـل

أراد زمذيمؽ أن اهلل يؼقسمف ويغذيف زمام يقرده فمعم ومؾبف مـ ايمػتقح ايمؼدؽمقي واظمـح اإلهلقي واظمعورف 

  : ايمرزموكقي ايمتل سمغـقف فمـ ايمطعوم وايممماب زمرهي مـ ايمدهر ىمام ومول ايمؼوئؾ

 هلو أضموديٌ مـ ذىمراك سمشغؾفو *** فمـ ايممماب وسمؾفقفو فمـ ايمزاد

 *** وومً اظمسغم ودم أفمؼوهبو ضمودي هلو زمقصمفؽ كقر سمستضئ زمف
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 إذا اؾمتؽً مـ ىمالل ايمسغم أو فمدهو *** روح ايمؼدوم همتحقو فمـد مقعود

 

وومد ىمون ىمثغم مـ ايمسؾػ هلؿ مـ ايمؼقة فمعم سمرك ايمطعوم وايممماب مو يمقس يمغغمهؿ وٓ يترضرون 

زمذيمؽ، وىمون ازمـ ايمززمغم يقاصؾ شمامكقي أيوم، وىمون أزمق اجلقزاء يقاصؾ دم صقمف زمكم ؽمبعي أيوم شمؿ 

أكف يؼبض فمعم ذراع ايمشوة همقؽود حيطؿفو، وىمون إزمراهقؿ ايمتقؿل يؿؽٌ ؾمفريـ ٓ يلىمؾ ؾمقًئو نمغم 

راهمصي يبؼل أىمثر مـ فمممة أيوم ٓ يلىمؾ وٓ يممب وٓ يممب ذزمي ضمؾقي، وىمون ضمجوج زمـ همَ 

يـوم، وىمون زمعضفؿ ٓ يبورم زموحلر وٓ زمويمػمد ىمام ىمون فمقم ريض اهلل فمـف يؾبس يمبوس ايمصقػ دم 

يمف  ايمشتوء ويمبوس ايمشتوء دم ايمصقػ، وىمون ايمـبل دفمو يمف أن يذهى اهلل فمـف احلر وايمػمد همؿـ ىمون

ومقة فمعم مثؾ هذه إمقر همعؿؾ زمؿؼته ومقسمف ومل يضعػف فمـ ؿموفمي اهلل همال ضمرج فمؾقف ومـ ىمؾػ 

كػسف ذيمؽ ضمتك أضعػفو فمـ زمعض ايمقاصمبوت همنكف يـؽر فمؾقف ذيمؽ، وىمون ايمسؾػ يـؽرون فمعم 

  . فمبد ايمرمحـ زمـ نمـؿ ضمقٌ ىمون يؼمك إىمؾ مدة ضمتك يعود مـ ضعػف

زمف دم ايمديـو دم إفمؿ إنمؾى وومد خيرق ايمعودة دم ذيمؽ ظمـ ؾموء مـ مو صمرى اهلل ايمعودة   : ايمثويمٌ

فمبوده وهق أكقاع مـفو مو خيرومف ىمثغًما ويغـل ىمثغًما مـ طمؾؼف ىموٕدويي زمويمـسبي إلم ىمثغم مـ ايمبؾدان 

  . وؽمؽون ايمبقادي وكحقهو

فمعم اهلل  وومد اطمتؾػ ايمعؾامء هؾ إهمضؾ ظمـ أصوزمف اظمرض ايمتداوي أم سمرىمف ظمـ ضمؼؼ ايمتقىمؾ

همقف ومقٓن مشفقران وـموهر ىمالم أمحد أن ايمتقىمؾ ظمـ ومقي فمؾقف أهمضؾ ظمو صح فمـ ايمـبل أكف 

ومول يدطمؾ مـ أمتل اجلـي ؽمبعقن أيمًػو زمغغم ضمسوب شمؿ ومول هؿ ايمذيـ ٓ يتطغمون وٓ يسؼمومقن وٓ 

  . يؽتقون وفمقم رهبؿ يتقىمؾقن

وهق ٓ يػعؾ إٓ إهمضؾ ومحؾ احلديٌ  ومـ رصمح ايمتداوي ومول إكف ضمول ايمـبل ىمون يداوم فمؾقف

  . فمعم ايمرومك اظمؽروهي ايمتل خيشك مـفو ايمممك زمديمقؾ أكف ومرهنو زمويمؽل وايمطغمة وىمالمهو مؽروه
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ومـفو مو خيرومف يمؼؾقؾ مـ ايمعومي ىمحصقل ايمرزق ظمـ سمرك ايمسعل دم ؿمؾبف همؿـ رزومف اهلل صدق 

صمف إلم إؽمبوب اظمعتودة دم ؿمؾى يؼكم وسمقىمؾ وفمؾؿ مـ اهلل أن خيرق يمف ايمعقائد وٓ حيق

ايمرزق وكحقه صموز يمف سمرك إؽمبوب ومل يـؽر فمؾقف ذيمؽ، وضمديٌ فمؿر هذا ايمذي كتؽؾؿ فمؾقف يدل 

فمعم ذيمؽ ويدل فمعم أن ايمـوس إكام يمسمقن مـ ومؾي حتؼقؼ ايمتقىمؾ ووومقهمفؿ مع إؽمبوب ايمظوهرة 

فدون همقفو نمويي آصمتفود وٓ زمؼؾقهبؿ ومسوىمـتفؿ هلو همؾذيمؽ يتعبقن أكػسفؿ دم إؽمبوب وجيت

يلسمقفؿ إٓ مو ومدر هلؿ همؾق ضمؼؼقا ايمتقىمؾ فمعم اهلل زمؼؾقهبؿ يمسوق إيمقفؿ أرزاومفؿ مع أدين ؽمبى 

ىمام يسقق ايمطغم إلم أرزاومفو زمؿجرد ايمغدو وايمرواح وهق كقع مـ ايمطؾى وايمسعل يمؽـف ؽمعل 

زمون فمـ ايمـبل صعم اهلل يسغم ورزمام ضمرم اإلكسون رزومف أو زمعضف زمذكى يصقبف ىمام دم ضمديٌ شمق

ودم ضمديٌ صموزمر فمـ ايمـبل صعم اهلل  {إن ايمعبد يمقحرم ايمرزق زمويمذكى يصقبف }فمؾقف وؽمؾؿ   ومول

يمـ متقت كػس ضمتك سمستؽؿؾ رزومفو هموسمؼقا اهلل وأمجؾقا دم ايمطؾى طمذوا مو ضمؾ }فمؾقف وؽمؾؿ   

 .اكتفك{ ودفمقا مو ضمرم

 

 

 

 أورد اظمميمػ همؽتوزمف صمومع ايمعؾقم واحلؽؿ

 اخلؿسقن: احلديٌ

يو رؽمقل اهلل إن ذائع  }فمـ فمبداهلل زمـ زممم ومول أسمك ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ   رصمؾ همؼول

. طمرصمف { اإلؽمالم ومد ىمثرت فمقم همبوب كتؿسؽ زمف صمومع ومول ٓ يزال يمسوكؽ رؿمًبو مـ ذىمر اهلل

 اإلموم أمحد هبذا ايمؾػظ.
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َّٓ يمَِقْعُبُدوِن } إكام طمؾؼ اهللُ ايمـوس يمعبودسمف  وذىمره ؽمبحوكف  ومول سمعولم كَس إِ َـّ َواإْلِ ًُ اجْلِ َوَمو طَمَؾْؼ

ايمذاريوت وومد ذع هلؿ  ايمممائع ،وزمكم هلؿ مـفوصمًو  يسؾؽقكف  يمقعبدوه ويذىمروه، وومد ﴾٥6﴿

 د هلؿمدضمفؿ ؽمبحوكف وأشمـل فمؾقفؿ دم ىموسمبف ايمعزيز دم أىمثر مـ مقضع مبقـًو مو أفم

ْغِػَرًة َوَأصْمًرا فَمظِقاًم  }ومول سمعولم ؿ مَّ ـُف هَلُ اىمَِراِت َأفَمدَّ ايمؾَّ ـَف ىَمثغًِما َوايمذَّ ـَ ايمؾَّ اىمِِري  . ﴾١٥﴿َوايمذَّ

 

 ول زمرزمف فمزوذىمر اهلل فمز وصمؾ يتؿثؾ دم ىمؾ مو ذع اهلل وأزموضمف  يمعبوده، همععم ايمعبد  مداومي آسمص

وُمْؾ إِنَّ َصاَليِت }وصمؾ وأن جيعؾ ىمؾ ضمرىموسمف وؽمؽـوسمف ذىمرا  وفمبودسمًو هلل ؽمبحوكف ، ومول سمعولم 

ـِف َربِّ ايْمَعوظَمكَِم   إكعوم،﴾161﴿َوُكُسؽِل َوحَمَْقوَي َومَمَويِت يمِؾَّ

 ذىمر  وومراءة ايمؼرآن ذىمر  زمؾ مـ أفمعم مراسمى ايمذىمر ، وسمـزيف همويمصالة  ذىمر  واحلٍ ذىمر وايمذزمح هلل

اهلل  ذىمر وايمتسبقح وايمتفؾقؾ وايمتؽبغم  ذىمر وايمدفموء ذىمر ،وىمؾ مو صح فمـف وأشمر  دم هذا ايمبوب 

 همفقا ذىمر.

 

وهو هق ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ    يقيص و يقصمف   زملن يؽقن اإلكسون فمعم صؾي  زمرزمف زملن جيعؾ 

 رؿمبًو زمذىمر هلل  فمعم ايمقصمف اظممموع دون اظمبتدع.يمسوكف 

 

 وؽمتعرض اظمميمػ فمدة أضموديٌ سمبكم همضؾ ايمذىمر:

 *ايمؽالم يمؾؿميمػ:

مر فمعم صمبؾ يؼول يمف }فمـ أيب هريرة أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ     صحقح مسؾؿودم 

مجدان همؼول ؽمغموا هذا مجدان ؽمبؼ اظمػردون ومويمقا ومـ اظمػردون يو رؽمقل اهلل ومول ايمذاىمرون 

  . {اهلل ىمثغًما وايمذاىمًرات
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 ذىمر اهلل ؽمبؼ اظمػردون ومويمقا ومـ اظمػردون ومول ايمذيـ هيؼمون دم}وطمرصمف اإلموم أمحد ويمػظف 

وطمرصمف ايمؼممذي وفمـده ومويمقا يو رؽمقل اهلل ومو اظمػردون ومول اظمستفؼمون دم ذىمر اهلل يضع 

وروى مقؽمك زمـ فمبقدة فمـ أيب فمبداهلل ايمؼراظ فمـ { ايمذىمر فمـفؿ أشمؼوهلؿ همقلسمقن يقم ايمؼقومي طمػوهمو

ؼول يو معوذ أيـ زمقـام كحـ مع رؽمقل اهلل كسغم زمويمؼريى مـ مجدان إذ اؽمتـبف هم}معوذ زمـ صمبؾ ومول 

ايمسوزمؼقن همؼؾً ومد مضقا وختؾػ أكوس همؼول يو معوذ إن ايمسوزمؼكم ايمذيـ يستفؼمون زمذىمر 

  . يبويطمرصمف صمعػر ايمػر{اهلل

ومـ هذا ايمسقوق يظفر وصمف ذىمر ايمسوزمؼكم دم هذا احلديٌ همنكف ظمو ؽمبؼ ايمرىمى وختؾػ 

ذىمر اهلل ويقيمعقن زمف همنن  زمعضفؿ كبف ايمـبل فمعم أن ايمسوزمؼكم فمعم احلؼقؼي هؿ ايمذيـ يدمـقن

آؽمتفتور زمويمًمء هق ايمقيمقع زمف وايمشغػ ضمتك ٓ يؽود يػورق ذىمره وهذا فمعم روايي مـ رواه 

اظمستفؼمون ورواه زمعضفؿ همؼول همقف ايمذيـ اهؼموا دم ذىمر اهلل همرس ازمـ ومتقبي اهلؼم زمويمسؼط دم 

ل واظمراد مـ هذا احلديٌ ومو {اظمستبون ؾمقطوكون يتؽوذزمون ويتفوسمران}ايمؽالم ىمام دم احلديٌ 

مـ فمؿر وطمرف دم ذىمر اهلل وؿموفمتف ومول واظمراد زموظمػرديـ فمعم هذه ايمروايي مـ اكػرد زمويمعؿر 

فمـ ايمؼرن ايمذي ىمون همقف وأمو فمعم ايمروايي إورم هموظمراد زموظمػرديـ اظمتخؾػقن مـ ايمـوس زمذىمر 

 ايمروايتكم آكػراد هبذا ايمعؿؾ اهلل سمعولم ىمذا ومول وحيتؿؾ وهق إـمفر أن اظمراد زموٓكػراد فمعم

  . وهق ىمثرة ايمذىمر دون آكػراد احلز إمو فمـ ايمؼرن أو فمـ اظمخويمطي واهلل أفمؾؿ

ومـ هذا اظمعـك ورم فمؿر زمـ فمبد ايمعزيز يمقؾي فمرهمي زمعرهمي فمـد ومرب اإلهموضي يمقس ايمسوزمؼ ايمققم 

ومول مـ }اهلل فمؾقف وؽمؾؿ     مـ ؽمبؼ زمعغمه وإكام ايمسوزمؼ مـ نمػر يمف وهبذا اإلؽمـود فمـ ايمـبل صعم

  .{ أضمى أن يرسمع دم ريوض اجلـي همؾقؽثر ذىمر اهلل
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وازمـ ضمبون دم صحقحف مـ ضمديٌ أيب ؽمعقد اخلدري أن رؽمقل  وايمـسوئلوطمرج اإلموم أمحد 

ومول اؽمتؽثروا مـ ايمبوومقوت ايمصوضموت ومقؾ ومو هـ يو رؽمقل اهلل ومول }اهلل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ    

 .............. .{ وايمتفؾقؾ واحلؿد هلل وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زموهللايمتؽبغم وايمتسبقح 

أن رصماًل ؽمليمف }وطمرج اإلموم أمحد مـ ضمديٌ ؽمفؾ زمـ معوذ فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ    

همؼول أي اجلفود أفمظؿ أصمرا يو رؽمقل اهلل ومول أىمثرهؿ هلل ذىمرا شمؿ ومول أي ايمصوئؿكم أفمظؿ ومول 

يمـو ايمصالة وايمزىموة واحلٍ وايمصدومي ىمال ورؽمقل اهلل يؼقل أىمثرهؿ هلل أىمثرهؿ هلل ذىمرا شمؿ ذىمر 

 أكتفك {ذىمرا همؼول أزمق زمؽر ذهى ايمذاىمرون زمؽؾ طمغم همؼول رؽمقل اهلل أصمؾ

 

 

 

 ومـ ايمذىمر دم ايمققم وايمؾقؾي:

 ايمصالة اظمػروضي ومو ومبؾفو وزمعدهو مـ صؾقات ايمســ. -1

 صالة ايمضحك ، وومقوم ايمؾقؾ -1

 ومراءة ايمؼرآن -١

ايمتسبقح وايمتفؾقؾ وايمتؽبغم زمعد ايمصؾقات اظمػروضف، ومـ أهمضؾ أووموت ذىمر ايمـفور مـ زمعد  -٣

 صالة ايمػجر نمعم ؿمؾقع ايمشؿس
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 }إضمزاب وومقيمف ؽمبحوكف ﴾٣1﴿َوؽَمبُِّحقُه زُمْؽَرًة َوَأِصقاًل  }ومو زمعد صالة ايمعٌم يمؼقيمف فمز وصمؾ

ْؿِس َووَمْبَؾ ايْمُغُروِب هَموْصػِمْ   ﴾١٩﴿ فَمعَمٰ َمو َيُؼقيُمقَن َوؽَمبِّْح زمَِحْؿِد َرزمَِّؽ وَمْبَؾ ؿُمُؾقِع ايمشَّ

فمـ فمبودة فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف  }إذا  سمؼؾى إكسون فمعم همراؾمف ، همػل صحقح ايمبخوري-٥

قؾ همؼول ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف يمف اظمؾؽ ويمف احلؿد وهق وؽمؾؿ    ومول مـ سمعور مـ ايمؾ

فمعم ىمؾ رء ومدير ؽمبحون اهلل واحلؿد هلل وٓ إيمف إٓ اهلل واهلل أىمػم وٓ ضمقل وٓ ومقة إٓ زموهلل شمؿ 

  .{ ومول رب انمػر رم أو ومول شمؿ دفمو اؽمتجقى يمف همنن فمزم همتقضل شمؿ صعم ومبؾً صالسمف

مـ أوي إلم همراؾمف ؿموهًرا  }ي فمـ ايمـبل صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ    ومولودم ايمؼممذي فمـ أيب أموم

يذىمر اهلل ضمتك يدرىمف ايمـعوس مل متض ؽموفمي مـ ايمؾقؾ يسلل اهلل همقفو ؾمقًئو مـ طمغمي ايمدكقو 

 .{ وأطمرة إٓ أفمطوه إيوه

 وصعم اهلل فمعم ؽمقدكو حمؿد وفمعم ايمف وصحبف أمجعكم

 هلل رب ايمعوظمكم وآطمر دفمقاكو أن احلؿد

 

 مالضمظي: هذه اظمذىمرة مـ إفمداد ايمشقخ ايمدىمتقر أمحد اظمقرفمل

 صمزاه اهلل طمغًما.

 فمعم ؿمالب آكتسوب  وومررهو

 أ.د مقهمؼ زمـ فمبداهلل زمـ فمبدايمؼودر
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