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ُِل : وؿقل اهلل تًٚػ ًُ ُٕ َغ ) َوََمََْٔٚي } ُؿْؾ إِنَّ َصَلَِِت َو
ِ
َٚد ًَ  َربِّ اْف
ِ
َّ
ِ
يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت 273َوََمَِِٚت ّلِل َٓ َذِ  )

َغ { ِّ ِِ ًْ ُ ُل اْد َٕٚ َأوَّ  .}َؾَهؾِّ فَِربَِّؽ َوإَْحْر{: وؿقفف، َوَأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ذبح افٌٓٚئؿ: أي: "يف افذبح": ؿقفف

 .ؿٚصًدا بذبحف ؽر اهلل: أي، وافَهد، افَلم فِتًِٔؾ: "فٌر اهلل": ؿقفف

 :ويَع ظذ وجقه، افروح ب٘راؿٜ افدم ظذ وجٍف خمهقصٍ إزهٚق : وافذبح هق

، ؾٓذا ٓ يُقن إٓ هلل تًٚػ، وافتَرب إفٔف، وافتذفؾ فف، أن يَع ظٌٚدة بٖن يَهد بف تًئؿ ادذبقح فف: إول

ودفِٔف مٚ ذـره افنٔخ رمحف اهلل وهق ؿقفف ، وسؾف فٌر اهلل ذٌك أـزٌ ، ظذ افقجف افذي ذظف اهلل تًٚػ

يَؽ َفُف{: ٚػتً َغ ٓ َذِ
ِ
َٚد ًَ  َربِّ اْف
ِ
َّ
ِ
ََٔٚي َوََمَِِٚت ّلِل ل َوََمْ

ُِ
ًُ ُٕ  .}ُؿْؾ إِنَّ َصَلِِت َو

ًٜ فًرسٍ ، أن يَع إـراًمٚ فؤٍػ : افثٚين ًٚ ، ؾٓذا مٖمقٌر بف، أو ٕحق ذفؽ، أو وفّٔ أو اشتحًٌٚبٚ فَقفف ، إمٚ وجقب

َْٔقمِ  ": ملسو هيلع هللا ىلص  َواْف
ِ
ـُ بِّٚلِلَّ ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  ُف" َم ٍَ ِرْم َؤْ ُْ ُٔ  .(3)أِخِر َؾِْ

وٕحق ذفؽ ؾٓذا مـ ؿًؿ ادٌٚح ؾٕٚصؾ ؾٔف اإلبٚحٜ ، أو اإلجتٚر بف، أن يَع ظذ وجف افتّتع بٕٚـؾ: افثٚفٞ

قَن * وَ : فَقفف تًٚػ ُُ ْؿ ََلَٚ َمٚفِ ُٓ ًٚ َؾ ٚم ًَ ْٝ َأْيِديَْٚ َإْٔ َِ
ِّ َْٚ ََلُْؿ َِمَّٚ َظ َْ َِ َّٕٚ َخ قُُبُْؿ }َأَوََلْ َيَرْوا َأ ـُ ٚ َر َٓ ْْ

ِّ ََِْْٚهٚ ََلُْؿ َؾ َذفَّ

ُِقَن{ ]شقرة يس ـُ ٚ َيْٖ َٓ  [83، 82: أيتغ، َوِمْْ

ًٔٚ ظْف، وؿد يُقن مىِقًبٚ  ًٜ فف، أو مْٓ  .(4)حًٌام يُقن وشِٔ

 :وينسط يف ِحؾِّ افذبٔحٜ أمقر 

 : تًٚػفَقفف ; "بًؿ اهلل": ؾَٔقل ظْد تذـٔتٓٚ; أن يذـر اشؿ اهلل تًٚػ ظِٔٓٚ -2
ِ
َر اْشُؿ اّلِلَّ
ُِقا َِمَّٚ ُذـِ ُُ }َؾ

ِمَِْغ{ ]إًٕٚم ْٗ ُْْتْؿ بِآَيٚتِِف ُم ـُ ِْٔف إِْن  َِ  [229: َظ

ُم َوََلُْؿ : ؿٚل تًٚػ. مـ جٜٓ افتًئؿ(: أن ٓ يْقي ُبٚ ؽر اهلل تًٚػ )أي -3 ُٜ َوافدَّ َْٔت ُؿ اْدَ ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ َم }ُحرِّ

 ٌَ ِْْزيِر َوَمٚ ُأِهؾَّ فِ َـّ اْْلِ َّٓ َمٚ َذ ٌُُع إِ ًَّ َؾ اف ـَ ُٜ َوَمٚ َأ َٔح
ُٜ َوافَّْىِ َي دِّ ْقُؿقَذُة َواْدَُسَ ُٜ َواْدَ ََ

 بِِف َواْدَُْْخِْ
ِ
ُْٔتْؿ َوَمٚ ُذبَِح ْرِ اّلِلَّ

{ ]افامئدة ِٛ  [4: َظَذ افُُّْه

                                                           
   مـ ـتٚب افَقل ادٍٔد ذح ـتٚب افتقحٔد، ٓبـ افًثّٔغ رمحف اهلل (1)

 (. 293(، ومًِؿ)7124أخرجف افٌخٚري) (3)

 (. بتكف. 78ذح ثَلثٜ إصقل ٓبـ ظثّٔغ )ص:  (4)
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 .وافذبح ظذ افْهٛ هق ذبح فٌر اهلل

ِْْزيِر َوَمٚ ُأِهؾَّ : تًٚػؿٚل ، أن ٓ يذـر ظِٔٓٚ اشؿ ؽر اهلل تًٚػ -4 ُم َوََلُْؿ اْْلِ ُٜ َوافدَّ َْٔت ُؿ اْدَ ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ َم }ُحرِّ

 بِِف{ ]افامئدة
ِ
ْرِ اّلِلَّ ٌَ
 [4: فِ

 .(2)-وهل هْٚ تًّٜٔ افذابح  -واإلهَلل هق رؾع افهقت  

، اهلل تَرًبٚ وتًئاًم ؾُؾ مـ ذبح فٌر ، وؽرهؿ، وإوفٔٚء، وادَلئُٜ، " ينّؾ إٌٕٔٚءفٌر اهلل": وؿقفف

 .ؾٕ٘ف داخؾ يف هذه افُِّٜ بٖي رء ـٚن

 :وؿد ذـر ادٗفػ يف هذا افٌٚب ثَلث آيٚت

َغ{ ]إًٕٚم: ؿقفف تًٚػ: أيٜ إوػ
ِ
َٚد ًَ  َربِّ اْف
ِ
َّ
ِ
ل َوََمََْٔٚي َوََمَِِٚت ّلِل

ُِ
ًُ ُٕ  [273: }ُؿْؾ إِنَّ َصَلَِِت َو

ٕن هذه ، مًًِْٚ َلؿ ؿٔٚمؽ بٚفتقحٔد اْلٚفص، َلٗٓء ادؼـغ ؿؾ: أيملسو هيلع هللا ىلص اْلىٚب فٌِْل : (ؿؾ): ؿقفف 

 .افًقرة مُٜٔ

ٍٜ : ويف افؼع، افدظٚء: افهَلة يف افٌِٜ: " إن صَلِت" : ؿقفف ٌٜ ، ظٌٚدة هلل ذات أؿقاٍل وأؾًٍٚل مًِقم مٍتتح

ٌٜ بٚفتًِٔؿ، بٚفتٌُر  .خمتتّ

 .افَربٚنذبح : ويف افؼع، افًٌٚدة: افًْؽ فٌٜ: "وًُٕل": ؿقفف

ًّٔٚ ومًٔتٚ هلل، وتدبر أمري، افتكف يف: أي، حِٔٚت ومقِت: أي: " وَمٔٚي وَمِٚت" : ؿقفف " : ويف ؿقفف. ح

 ." إثٌٚت تقحٔد افًٌٚدة صَلِت وًُٕل

 ." إثٌٚت تقحٔد افربقبٜٔ وَمٔٚي وَمِٚت" : ويف ؿقفف

فُثرة آشتًامل ، ؾحذؾٝ اَلّزة، ففاإل: وأصِف، ظِؿ ظذ افذات اإلَلٜٔ: واهلل، خز إنّ : "هلل": ؿقفف

ٚ ًٍ  .ادحٌقب ادًيؿ: وادٖفقه، وهق بًّْك مٖفقه. ختٍٔ

 :ؿٚل افنٚظر. ٕٕف ظٌِؿ ظذ خٚفَف، وشّل بذفؽ، ادراد بــ "افًٚدغ" مٚ شقى اهلل: " رب افًٚدغ" : ؿقفف

ًٌٚ ـٔػ ُيًل اإلفف              أم ـٔػ جيحده اجلٚحد  ؾقا ظج

ٌٜ                       تدل ظذ إٔف واحدويف ـؾ   فف آي
ٍ
 رء

ْؿ : مثؾ ؿقفف تًٚػ، وتىِؼ ظذ افًٚدغ يف وؿٝ مًغ، ُبذا ادًْك وهل تىِؼ ظذ افًٚدغ ُُ ُِْت }َوَأينِّ َؾوَّ

َغ{
ِ
َٚد ًَ ٌٜ ، افامفؽ ادتكف: وافرب هْٚ. ظٚدل زمٚهنؿ: يًْل، َظَذ اْف ٌٜ مىَِ  .وهذه ربقبٔ

َغ { ]إًٕٚم: ؿقفف تًٚػ: فثٕٜٚٔأيٜ ا ِّ ِِ ًْ ُ ُل اْد َٕٚ َأوَّ يَؽ َفُف َوبَِذفَِؽ ُأِمْرُت َوَأ َٓ َذِ ٓ ذيؽ " : ؿقفف [274: }

وٓ ، ٓ ذيؽ فف يف ظٌٚدتف -شٌحٕٚف-واهلل ، حٚل ـقٕف ٓ ذيؽ فف: اجلِّٜ حٚفٜٔ مـ ؿقفف )هلل( أي: " فف

ٌَِهُر{: وَلذا ؿٚل تًٚػ، وٓ أشامئف وصٍٚتف، يف ربقبٔتف ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ٌء َوُهَق اف ثِِِْف َرْ

ِّ ـَ  .}َفَْٔس 

                                                           
 (. 79إير: افتقؤح افرصٔد يف ذح افتقحٔد ٕيب ظٌد اهلل اَلَقي)ص:  (2)
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أو ظًٔك بـ مريؿ | وـذفؽ بًض ؽَلة ، ـّـ َظٌَد إصْٚم، وؿد وؾ مـ زظؿ أن هلل ذـٚء

 :افنًراء افذيـ جًِقا ادخِقق بّْْزفٜ اْلٚفؼ ـَقل بًوٓؿ خيٚضٛ َمدوًحٚ فف

 وـٔػ صئٝ ؾام َخٌِْؼ يدإٔؽ            ؾُـ ـّـ صئٝ يٚ مـ ٓ صٌٔف فف  

ًٓ ظذ اَلك وافتخهٔصأمرتاجلٚر وادجرور متًِؼ بـ ": "بذفؽ": ؿقفف ، وإٕام خص بذفؽ، " ؾُٔقن دا

ومًِقٌم أن مـ أخِص ، ؾُٖٕف مٚ أمر إٓ ُبذا، وهق اإلخَلص هلل تًٚػ وٍٕل افؼك، ٕٕف أظيؿ ادٖمقرات

 .يف مجٔع إمقر -شٌحٕٚف وتًٚػ -ؾًَٔقم بًٌٚدة اهلل، هلل تًٚػ

 .ؾّـ ادًِقم أن أمر هق اهلل تًٚػ، وإٓ، إُبٚم افٍٚظؾ هْٚ مـ بٚب افتًئؿ وافتٍخٔؿ: "أمرت": ؿقفف

ِّغَ ": ؿقفف ِِ ًْ ُ ُل اْد َٕٚ َأوَّ ويُقن ادراد إٔٚ ، ؾٔتًغ أن تُقن أوفٜٔ إوٚؾٜٔ، " حيتّؾ أن ادراد إوفٜٔ افزمَْٜٔوَأ

 .ٕٕف شٌَف يف افزمـ مـ أشِّقا، ًِّغ مـ هذه إمٜأول اد

ؾتُقن إوفٜٔ أوفٜٔ ، ملسو هيلع هللا ىلصهق ، وأمتٓؿ إًَٔٚدا، ؾ٘ن أظيؿ افْٚس إشَلًمٚ، وحيتّؾ أن ادراد إوفٜٔ ادًْقيٜ

ٚ ًَ  .مىِ

ويدل ، ٕن ادراد بف آشتًَلم هلل طٚهًرا وبٚضًْٚ، اإلشَلم ظْد اإلضَلق ينّؾ اإليامن: "ادًِّغ": ؿقفف

 {: فذفؽ ؿقفف تًٚػ
ِ
َّ
ِ
ُف ّلِل َٓ ََِؿ َوْج ـْ َأْش  .وهذا إشَلم افٌٚضـ، }َبَذ َم

ٌََؾ ِمُْْف {  : وـذا ؿقفف تًٚػ، " هذا إشَلم افيٚهروهق َمًـ " : وؿقفف َْ ـْ ُي َِ ًٚ َؾ ْشَلِم ِديْ ـْ َيٌَْتِغ َؽْرَ اإْلِ }َوَم

ِمَِْغ : ؿٚل تًٚػ، ؾ ؾٔف اإلشَلموإذا ذـر اإليامن دخ، ينّؾ اإلشَلم افٌٚضـ وافيٚهر ْٗ ُ ُ اْد }َوَظَد اّلِلَّ

ٚ ًَ ٚ إهَْنَُٚر {  ومتك وجد اإليامن ح َٓ
ـْ ََتْتِ ٍت جَتِْري ِم ِمَِْٚت َجَّْٚ ْٗ ُ وأمٚ إذا ؿرٕٚ ، فزم مـ وجقده اإلشَلم، َواْد

ٚ ًً ، زين ظـ اإلشَلم()أخ: وؾٔف، مثؾ حديٞ جزيؾ، واإليامن يف افٌٚضـ، صٚر اإلشَلم يف افيٚهر; مجٔ

 .ؾٖخزه ظـ أظامل بٚضْٜ، وأخزين ظـ اإليامن، ؾٖخزه ظـ أظامل طٚهرة

ْؿ : وـذا ؿقفف تًٚػ ُُ ُِقبِ ياَمُن يِف ُؿ ِ ْٕ َْٚ َوَفامَّ َيْدُخِؾ ا ّْ َِ ـْ ُؿقُفقا َأْش
ُِ ِمُْقا َوَف ْٗ  إَْظَراُب آَمَّْٚ ُؿْؾ ََلْ ُت

ِٝ  .{}َؿَٚف

 .أن افذبح ٓ بد أن يُقن خٚفًهٚ هلل: ادٗفػ وافنٚهد مـ أيٜ افتل ذـرهٚ

 [3: } َؾَهؾِّ فَِربَِّؽ َوإَْحْر{ ]افُقثر: ؿقفف تًٚػ: أيٜ افثٚفثٜ

ْقَثَر{  أي: افٍٚء فًٌٌِٜٔ ظٚضٍٜ ظذ ؿقفف: (َؾَهؾِّ ): ؿقفف َُ َّٕٚ َأْظَىََْْٔٚك اْف صؾ ، بًٌٛ إظىٚئْٚ فؽ ذفؽ: }إِ

 .وادراد بٚفهَلة هْٚ افهَلة ادًروؾٜ ذًظٚ. هذه افًّْٜ صًُرا هلل تًٚػ ظذ، فربؽ وإحر

ؾٖؾٚدت هذه أيٜ ، ـام أن صَلتؽ فف، اجًؾ ٕحرك هلل: أي، افذبح: ادراد بٚفْحر: " َوإَْحرْ  ": وؿقفف

 .وَلذا أمر اهلل بف وؿرٕف بٚفهَلة، افُريّٜ أن افْحر مـ افًٌٚدة

، إوٚحل: وهل ثَلثٜ أصٔٚء، يف افؼع مؼوظٔتف ؾٔدخؾ ؾٔف ـؾ مٚ ثٌٝ، مىِؼ: "وإحر": وؿقفف

 .ؾٓذه افثَلثٜ يىِٛ مـ اإلًٕٚن أن يًٍِٓٚ، وافًَٚئؼ، واَلدايٚ
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ٌٛ : أمٚ اَلدايٚ ٌٛ ، ؾّْٓٚ واج ِّٟ َؾاَم اْشَتَْٔنَ : ؾٚفقاجٛ ـام يف افتّتع، ومْٓٚ مًتح َرِة إَِػ اَْلَ ّْ ًُ ـْ مَتَتََّع بِْٚف َّ } َؾ

ـَ اَْلَْدِي {    ـَ اَْلَْدِي { وـام يف حِؼ افرأس: وـام يف ادحكِم ُتْؿ َؾاَم اْشَتَْٔنَ ِم ْن ُأْحِكْ
ِ٘ ـْ : }َؾ ٌٜ ِم ْدَي

ٍِ }َؾ

ٍؽ {  هذا إن صح أن َٕقل ًُ ُٕ  َأْو 
ٍٜ ٍَٔٚم َأْو َصَدَؿ  -وفُـ إوػ أن ًّٕٔٓٚ ؾديٜ ـام شامهٚ اهلل، إهنٚ هدي: ِص

 .ٕهنٚ بّْزفٜ افٍُٚرة، -ظز وجؾ

ٌٜ : ؾّْٓؿ مـ ؿٚل، ؾٚختِػ افًِامء ؾٔٓٚ: وٚحلوأمٚ إ ٌٜ : ومْٓؿ مـ ؿٚل. إهنٚ واجٌ وأـثر أهؾ . إهنٚ مًتحٌ

 ٌٜ ٌٜ ظذ افَٚدر، وإٔف يُره فَِٚدر ترـٓٚ، افًِؿ ظذ أهنٚ مًتحٌ ، ومذهٛ أيب حٍْٜٔ رمحف اهلل أهنٚ واجٌ

وأمٚ ، بؾ هل فألحٔٚء، افًقاموإوحٜٔ فًٔٝ ظـ إمقات ـام يٍّٓف . واختٚره صٔخ اإلشَلم ابـ تّٜٔٔ

ًٓ ، إمقات ٕن ذفؽ َل يرد ; ؾًذ مٚ أوصقا بف، إٓ إن أوصقا بف، ؾِٔس مـ ادؼوع أن يوحك َلؿ اشتََل

 .ملسو هيلع هللا ىلصظـ افرشقل 

وجتزئ ، وإن ـٚن إٔثك ؾقاحدة، وهل افتل تذبح ظـ ادقفقد يف يقم شٚبًف إن ـٚن ذـًرا ؾٚثْتٚن: وأمٚ افًََٜٔ

ٌٜ ظْد أـثر أهؾ افًِؿ، اإلظًٚر يف افذـقرافقاحدة مع  ٌٜ : وؿٚل بًض أهؾ افًِؿ، وهل شْ ٕن ، إهنٚ واجٌ

 .(2)" ـؾ ؽَلم مرهتـ بًََٔتف ": ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص افٌْل 

* * * *      * * *     * * * * 

 

  

  

                                                           
 (. 8744(، وصححف إفٌٚين  يف اجلٚمع افهٌر)2633أخرجف افسمذي) (2)
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اهلل فًـ . فًـ اهلل مـ ذبح فٌر اهلل: بٖربع ـِامتملسو هيلع هللا ىلص "حدثْل رشقل اهلل : ؿٚل÷ ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ  

 .(2)فًـ اهلل مـ آوى َمدًثٚ; فًـ اهلل مـ ؽر مْٚر إرض". مـ فًـ وافديف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضرده وأبًده : ؾٚدًْك، فًْف اهلل: ؾ٘ذا ؿٔؾ، افىرد واإلبًٚد ظـ رمحٜ اهلل: افًِـ مـ اهلل: "فًـ اهلل": ؿقفف

ًٕٚ: وإذا ؿٔؾ، ظـ رمحتف  .ؾٚدًْك أبًده ظـ رمحتؽ واضرده ظْٓٚ، افِٓؿ افًـ ؾَل

ًٜ ، أو بَرةً ، ظٚم ينّؾ مـ ذبح بًًرا: "مـ ذبح فٌر اهلل": ؿقفف  .أو ؽرهٚ، أو دجٚج

 .أو ؽرهؿ، أو جٍْل ، أو مٍِؽ ، حتك فق ذبح فٌْل  ، ينّؾ ـؾ مـ شقى اهلل: "فٌر اهلل": ؿقفف

وحيتّؾ ، خيز أن اهلل فًـ مـ ذبح فٌر اهللملسو هيلع هللا ىلص وأن افرشقل ، حيتّؾ أن تُقن اجلِّٜ خزيٜ: "فًـ": وؿقفف

وؿد ، ٕن افدظٚء ؿد يًتجٚب، واْلز أبِغ، افًـ مـ ذبح فٌر اهللافِٓؿ : أي، أن تُقن إٕنٚئٜٔ بٍِظ اْلز

 .ٓ يًتجٚب

يف ، ـام أن أوٓد آبـ وافٌْٝ أبْٚء، ٕن اجلد أب، ومـ ؾقؿٓام، ينّؾ إب وإم: "وافديف": ؿقفف

وفًـ إدٕك أصد مـ فًـ ، بؾ هل مـ اَلَقق، وادًٖفٜ هْٚ فًٔٝ مٚفٜٔ. وجقب آحسام ٕصقَلؿ

 .وفًْف يْٚيف افز، ٕٕف أوػ بٚفز، ٕظذا

ًٕٚ أو ، ؾٚفًِـ مـ اإلًٕٚن افًٛ وافنتؿ، شٌٓام وصتّٓام: أي: "مـ فًـ وافديف": ؿقفف ؾ٘ذا شٌٌٝ إًٕٚ

يًٛ أبٚ : ؿٚل؟ ـٔػ يًِـ افرجؾ وافديف" : ٕن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٔؾ فف; ؾٓذا فًْف، صتّتف

 (3)" ؾًٔٛ أمفويًٛ أمف ، افرجؾ ؾًٔٛ أبٚه

وإن ـٚن خيٚفٍف يف ، أن ادتًٌٛ بّْزفٜ ادٌٚذة يف اإلثؿ: وهل، وأخذ افٍَٓٚء مـ هذا اَلديٞ ؿٚظدةً 

 .افوامن ظذ تٍهٔؾ يف ذفؽ ظْد أهؾ افًِؿ

 :واإِلحداث ينّؾ، وّف إفٔف ومحٚه: أي: "مـ آوى َمدًثٚ": ؿقفف

 .وؽرهؿ، وادًتزفٜـٚفٌدع افتل أحدثٓٚ اجلّٜٓٔ : اإلحداث يف افديـ -2

وـذا مـ ، ؾٓق مًِقن، ؾّـ آوى َمدًثٚ، ـٚجلرائؿ وصٌٓٓٚ، أي يف صٗون إمٜ: واإلحداث يف إمر -3

وادحدث أصد مْف; ٕٕف . ؾٓق أصد وأظيؿ، ؾّـ ٕٚسه، ٕن اإليقاء أن تٖويف فُػ إذى ظْف، ٕٚسهؿ

 .ؾ٘ن ٍٕس ؾًِف جرم أظيؿ، إذا ـٚن إيقاؤه شٌٌٚ فًِْٜ

                                                           
 (. :634أخرجف مًِؿ) (2)

 (. 384÷ )أخرجف مًِؿ ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو (3)
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ٍٜ ، " إيٚـؿ وَمدثٚت إمقر: ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل افٌْل ، ف افتحذير مـ افٌدع واإلحداث يف افديـؾٍٔ ٍٜ وَلف ؾ٘ن ـؾ بدظ

 .وفق ـٚن أمًرا يًًرا: وطٚهر اَلديٞ، (2)"

ومٚ ، ؾٓق مًِقن، ؾّـ ؽرهٚ ُطِاًم ، ظَلمٚهتٚ ومراشّٔٓٚ افتل َتدد بغ اجلران: أي: "مْٚر إرض": ؿقفف

ـِ اْؿَتَىَع : يَقلملسو هيلع هللا ىلص ومٚ ظِّقا أن افرشقل ، ٓ شٔام إذا زادت ؿّٔتٓٚ، مْٚر إرضأـثر افذيـ يٌرون  " َم

ـْ َشٌِْع َأَرِوَغ "  ِم
ِٜ ََٔٚم
َِ ُٚه َيْقَم اْف ُ إِيَّ َؿُف اّلِلَّ ـَ إَْرِض ُطِْاًم َضقَّ ا ِم ِصْزً

(3) 

ؿد يًتٍٔد : ٓ يدري; يًتحؼ ويٖخذ مٚ ٓ، ويٌر ادْٚر، مع أن هذا افذي يَتىع مـ إرض، ؾٕٚمر ظئؿٌ 

 .وؿد يًِط ظِٔف آؾٜ تٖخذ مٚ أخذ، وؿد يّقت ؿٌؾ ذفؽ، مْٓٚ يف دٕٔٚه

بٚفؼك ملسو هيلع هللا ىلص وَلذا ؿرٕف افٌْل ، أن هذا دفٌٔؾ ظذ أن تٌٔر مْٚر إرض مـ ـٌٚئر افذٕقب: ؾَٚلٚصؾ

 -وأن خيٚف اهلل، وإٔف جيٛ ظذ ادرء أن حيذر مْف، َمٚ يدل ظذ أن أمره ظئؿ، وبٚفًَقق وبٚإلحداث

 .حتك ٓ يَع ؾٔف -شٌحٕٚف وتًٚػ

* * * *      * * *     * * * * 

 

  

                                                           
 (. 5425(، وصححف إفٌٚين يف اجلٚمع افهٌر ):571خرجف أبق داود)أ (2)

 (. 5328أخرجف مًِؿ) (3)
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. ودخؾ افْٚر رجؾ يف ذبٚب، "دخؾ اجلْٜ رجٌؾ يف ذبٍٚب : ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل : وظـ ضٚرق بـ صٓٚب

ؾَٚفقا ، صٔئٚمر رجَلن ظذ ؿقم َلؿ صْؿ ٓ جيقزه أحد حتك يَرب فف : ؿٚل؟ وـٔػ ذفؽ يٚ رشقل اهلل: ؿٚفقا

مٚ ـْٝ ٕؿرب ٕحد صٔئٚ دون : ؾَٚل. ؿرب: وؿٚفقا فمخر. (2)ؿٚل فٔس ظْدي رء أؿرب. ؿرب: ٕحدمهٚ

 .(3)رواه أمحد ؾدخؾ اجلْٜ "، اهلل ظزوجؾ ؾيبقا ظَْف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يف اَلديٞ ظِتٚن: "ظـ ضٚرق بـ صٓٚب": ؿقفف

وإـثرون ظذ إٔف ، واختٍِقا يف صحٌتفملسو هيلع هللا ىلص اتٍَقا ظذ إٔف َل يًّع مـ افٌْل ، أن ضٚرق بـ صٓٚب: إوػ

وإن ، ٕن مرشؾ افهحٚيب حجٜ; ملسو هيلع هللا ىلصؾَل يي ظدم شامظف مـ افٌْل ، إٕف صحٚيب: فُـ إذا ؿِْٚ، صحٚيب

 .وهق مـ أؿًٚم افؤًػ، ؾٕ٘ف مرشؾ ؽر صحٚيب، ـٚن ؽر صحٚيب

 ؾَٚلديٞ يف افٍْس، وهذه آؾٜ يف اَلديٞ، وهق مـ اددفًغ، أن اَلديٞ مًًْـ مـ ؿٌؾ إظّش: افثٕٜٚٔ

 .مْف رء مـ أجؾ هٚتغ افًِتغ

وـذا أبق ًٕٔؿ وابـ ، وهل أن اإلمٚم أمحد رواه ظـ ضٚرق ظـ شِامن مقؿقًؾٚ مـ ؿقفف، ثؿ فِحديٞ ظِٜ ثٚفثٜ

 .(4)ؾٔحتّؾ أن شِامن أخذه ظـ بْل إهائٔؾ، أيب صٌٜٔ

"دخِٝ افْٚر ملسو هيلع هللا ىلص وٕيره ؿقل افٌْل ، بًٌٛ ذبٚب: أي، وفًٔٝ فِيرؾٜٔ، فًٌٌِٜٔ: يف: "يف ذبٚب": ؿقفف

 .بًٌٛ هرة: أي، " اَلديٞ. . . امرأة يف هرة حًٌتٓٚ

ٚ، فُـ فام ٕقى افتَرب بف إػ هذا افهْؿ، مع إٔف ذبح صًٔئٚ حًَرا ٓ يٗـؾ: "ؾدخؾ افْٚر": ؿقفف ـً ، صٚر مؼ

 .ؾدخؾ افْٚر

* * * *      * * *     * * * * 

 

  

                                                           
َُِف " َؿَٚل: " (1) ْقا َشٌِٔ َِّ َب ُذَبًٚبٚ، َؾَخ رَّ ََ ْب َوَفْق ُذَبًٚبٚ َؾ ُٚفقا َفُف: َؿرِّ ََ َر. . " ظْد اإلمٚم أمحد يف افزهد وفٍيف: " َؾ  َؾَدَخَؾ افَّْٚ

( وابـ إظرايب يف :4481(، وابـ أيب صٌٜٔ يف ادهْػ)2/314(، وأبق ًٕٔؿ يف اَلِٜٔ)95أخرجف أمحد يف افزهد )   (3)

 ( مـ ضرٍق ظـ ضٚرق بـ صٓٚب ظـ شِامن افٍٚرد مقؿقًؾٚ. 28:7مًجّف)

وصححف إفٌٚين مقؿقًؾٚ ـام يف ( مـ ضريؼ حٌٚن بـ مرثد ظـ شِامن افٍٚرد مقؿقًؾٚ. 2/314وـذا أخرجف أبق ًٕٔؿ يف اَلِٜٔ )

( وؿٚل: وبٚجلِّٜ; ؾَٚلديٞ صحٔح مقؿقًؾٚ ظذ شِامن افٍٚرد ريض اهلل ظْف; إٓ إٔف ييٓر يل إٔف مـ :693افًًِِٜ افؤًٍٜ )

 .ًٚٔ  اإلهائِٔٔٚت افتل ـٚن تَِٚهٚ ظـ أشٔٚده حْٔام ـٚن ٕكإ

; إٓ إٔف ييٓر يل إٔف مـ اإلهائِٔٔٚت افتل ـٚن ÷"وبٚجلِّٜ; ؾَٚلديٞ صحٔح مقؿقًؾٚ ظذ شِامن افٍٚرد ؿٚل إفٌٚين: (4) 

ًٔٚ"، وإير شًِِٜ إحٚديٞ افؤًٍٜ وادقوقظٜ )  (. 833/ 23تَِٚهٚ ظـ أشٔٚده حْٔام ـٚن ٕكإ
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 :ؾٔف مًٚئؾ: ؿٚل ادهْػ

ُِل(تًٍر )إِنَّ : إوػ ًُ ُٕ  .َصَلَِِت َو

 .تًٍر )َؾَهؾِّ فَِربَِّؽ َوإَْحْر(: افثٕٜٚٔ

 .افٌداءة بًِْٜ مـ ذبح فٌر اهلل: افثٚفثٜ

 .ومْف أن تًِـ وافدي افرجؾ ؾًِٔـ وافديؽ، فًـ مـ فًـ وافديف: افرابًٜ

 .جيره مـ ذفؽؾِٔتجئ إػ مـ ، وهق افرجؾ حيدث صٔئًٚ جيٛ ؾٔف حؼ هلل، فًـ مـ آوى َمدًثٚ: اْلٚمًٜ

ؾتٌرهٚ ، وهل ادراشٔؿ افتل تٍرق بغ حَؽ يف إرض وحؼ جٚرك، فًـ مـ ؽر مْٚر إرض: افًٚدشٜ

 .بتَديٍؿ أو تٖخرٍ 

 .وفًـ أهؾ ادًٚيص ظذ شٌٔؾ افًّقم، افٍرق بغ فًـ ادًّغ : افًٚبًٜ

 .وهل ؿهٜ افذبٚب، هذه افَهٜ افًئّٜ: افثٚمْٜ

ًٚ مـ ذهؿ، بًٌٛ ذفؽ افذبٚب افذي َل يَهده ـقٕف دخؾ افْٚر: افتٚشًٜ  .بؾ ؾًِف ختِه

مع ، وَل يقاؾَٓؿ ظذ ضٌِتٓؿ، ـٔػ صز ذفؽ ظذ افَتؾ، مًرؾٜ ؿدر افؼك يف ؿِقب ادٗمْغ: افًٚذة

 .ـقهنؿ َل يىٌِقا مْف إٓ افًّؾ افيٚهر

 .افْٚر يف ذبٚب( )دخؾ: ٕٕف فق ـٚن ـٚؾرًا َل يَؾ، أن افذي دخؾ افْٚر مًِؿ: اَلٚديٜ ظؼة

 .وافْٚر مثؾ ذفؽ(، ؾٔف صٚهد فِحديٞ افهحٔح )اجلْٜ أؿرب إػ أحدـؿ مـ ذاك ًِٕف: افثٕٜٚٔ ظؼة

 .مًرؾٜ أن ظّؾ افَِٛ هق ادَهقد إظيؿ حتك ظْد ظٌدة إوثٚن: افثٚفثٜ ظؼة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ؾٔف مًٚئؾ: ؿقفف

ُِل{ وؿد شٌؼ ذفؽ: تًٍر: إوػ ًُ ُٕ  .}ُؿْؾ إِنَّ َصَلِِت َو

َؽ َوإَْحْر{ وؿد شٌؼ ذفؽ: تًٍر: افثٕٜٚٔ  .}َؾَهؾِّ فَِربِّ

، بٚفتقحٔد واهلل إذا ذـر اَلَقق يٌدأ أوٓ، ٕٕف مـ افؼك، بدأ بف: افٌداءة بًِْٜ مـ ذبح فٌر اهلل: افثٚفثٜ

ًٕٚ{ ]افًْٚء: ؿٚل تًٚػ، ٕن حؼ اهلل أظيؿ اَلَقق ٚ ًَ ـِ إِْح قا بِِف َصًْٔئٚ َوبِْٚفَقافَِدْي ـُ َٓ ُتْؼِ َ َو ٌُُدوا اّلِلَّ : }َواْظ

ًٕٚ { ]اإلهاء: وؿٚل تًٚػ، [47 ٚ ًَ ـِ إِْح ُٚه َوبِْٚفَقافَِدْي َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ ًْ َّٓ َت َؽ َأ َٙ َربُّ ٌٌل أن يٌدأ ويْ، [34: }َوَؿ

 .يف ادْٚهل وافًَقبٚت بٚفؼك وظَقبتف

 :وفًـ افرجؾ فِرجؾ فف مًْٔٚن: فًـ مـ فًـ وافديف: افرابًٜ

 .افدظٚء ظِٔف بٚفًِـ: إول
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ويًٛ أمف ؾًٔٛ أمف ، " يًٛ أبٚ افرجؾ ؾًٔٛ أبٚه: ؾنه بَقففملسو هيلع هللا ىلص ٕن افرشقل ، شٌف وصتّف: افثٚين

"(2). 

ؾٓق ، ؾّـ آوى َمدثٚ بٌدظٜ، وؿد شٌؼ إٔف ينّؾ اإلحداث يف افديـ واجلرائؿ: فًـ مـ آوى َمدًثٚ: اْلٚمًٜ

 .ؾٓق داخؾ يف ذفؽ، ومـ آوى َمدثٚ بجريّٜ، داخؾ يف ذفؽ

ٕن ، أو بْٔؽ وبغ افًقق مثَلً، وشقاء ـٕٚٝ بْٔؽ وبغ جٚرك. . فًـ مـ ؽر مْٚر إرض: افًٚدشٜ

 .اَلديٞ ظٚم

ؾ٘ذا ، وافثٚين جٚئزٌ ، ؾٕٚول َمْقع: فًـ أهؾ ادًٚيص ظذ شٌٔؾ افًّقمو، افٍرق بغ فًـ ادًغ: افًٚبًٜ

وافدفٔؾ ظذ ، فًـ اهلل مـ آوى َمدًثٚ ظذ شٌٔؾ افًّقم: بؾ ؿؾ، فًْؽ اهلل: ؾَل تَؾ، رأيٝ مـ آوى َمدًثٚ

ًٕٚ ! "افِٓؿ: فام صٚر يًِـ إًٔٚشٚ مـ ادؼـغ مـ أهؾ اجلٚهِٜٔ بَقففملسو هيلع هللا ىلص ذفؽ أن افٌْل  ًٕٚ افًـ ؾَل وؾَل

" ًٕٚ ُقَن{: هُنل ظـ ذفؽ بَقفف تًٚػ (3)وؾَل
ِ
ُْؿ َطٚد ِ٘هنَّ َُبُْؿ َؾ ذِّ ًَ ْؿ َأْو ُي ِٓ ْٔ َِ ٌء َأْو َيُتقَب َظ َْمِر َرْ ْٕ ـَ ا ، }َفَْٔس َفَؽ ِم

إذن ، ثؿ تٚب ؾتٚب اهلل ظِٔف; وـؿ مـ إًٍٕٚن صٚر ظذ وصػ يًتحؼ بف افًِْٜ، ؾٚدًغ فٔس فؽ أن تًِْف

ؾجٚء هذا ، إصؾ ظدم جقاز إضَلق افًِـ: وـٖن ادٗفػ رمحف اهلل ؿٚل، دفٔؾ مٍْهؾيٗخذ هذا مـ 

ملسو هيلع هللا ىلص وافرشقل ، وٓ بٚفًِٚن، ٕن ادًِؿ فٔس بٚفىًٚن; ؾٌَٔك اْلهقص ظذ أصِف، اَلديٞ ٓظًْٚ فًِّقم

ًٕٚ ٚ ًَّ ًٕٚ وٓ ف ٚ ًَّ  .ؾَٚلديٞ ٓ تٍريؼ ؾٔف، وإٓ، وفًؾ هذا وجف أخذ اَلُؿ مـ اَلديٞ، فٔس ض

وَلذا بْك ظِٔف ، ـٖن ادٗفػ رمحف اهلل يهحح اَلديٞ: هذه افَهٜ افًئّٜ وهل ؿهٜ افذبٚب: افثٚمْٜ

 .وافَهٜ مًروؾٜ، واَلُؿ ادٖخقذ مـ دفٔؾ ؾرع ظـ صحتف، حُاًم 

هذه ادًٖفٜ : بؾ ؾًِف ختًِهٚ مـ ذهؿ، ـقٕف دخؾ افْٚر بًٌٛ ذفؽ افذبٚب افذي َل يَهده: افتٚشًٜ

َِّّٜ ، أمٚ فق ؾًِف ختًِهٚ مـ ذهؿ، يَتيض إٔف ؾًِف ؿٚصًدا افتَرب; ؿرب وفق ذبًٚبٚ: ؾ٘ن ؿقفف، (4)فًٔٝ ُمً

                                                           
 (. 384÷ )أخرجف مًِؿ ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو (2)

 ( مـ حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف. 5671( مـ حديٞ ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام، وافٌخٚري):517افٌخٚري) (2)

(4)  ،
ِ
ِٜ اجلََزاء َٓ ـْ ِج َراِه، َوِم ـْ ْذِر َواإِل ًُ  اف

ِٜ
َٓ ـْ ِج ْهِد، َوِم ََ  اف

ِٜ
َٓ ـْ ِج ٌٚل ِم َُ  وجقاب هذا اإلصُٚل: وَيرُد ظذ هذه ادًٖفٜ إِْص

ٌٍَٚل بُِحْرَمتِِف - ْبِح َؽْرَ ُم َٚن َؿِٚصًدا َِلََذا افذَّ ـَ ُجَؾ  َٚل: إنَّ افرَّ ََ ٚ َأْن ُي َرٍه  -إِمَّ ُْ َق َؽْرُ ُم ُٓ ٌء  -َؾ ِل )َفَْٔس ِظِْْدْي َرْ اَم َيُدلُّ فَِذفَِؽ َؿْقُل إَوَّ ـَ

ٌُُف ظَ  ٌَ َٚن َش ـَ  ًٓ ْبِح َأوَّ ـِ افذَّ ُب( َؾْٚمتَُِْٚظُف َظ قا ُُمَٚوَ ُأَؿرِّ ًُ َّٕاَم َمَْ ُؿ إِ هَنَّ ِٕ َٚن َأْوَػ بِِف َأْن َيْرِجَع َأْدَراَجُف  َُ ٚ; َوَف ـً َُٕف ِذْ ْق ـَ َِْؿ َدُم ادُِِْؽ َوَفَْٔس  َزَة افهَّ

ْرَبِٚن.  َُ ْوُه َبْغَ َؿتِِِْف َوَبْغَ َذْبِحِف فِِ ُ ـْ ََلْ َيْذَبْح، َوََلْ خُيرِّ َ
ِ
 د

َٚل: - ََ ٚ َأْن ُي ٌُقْ  َوإِمَّ ؿ َؿ ِٓ
تِ ًَ ْي ـْ يِف َذِ ُُ ُف ََلْ َي َّٕ َ ِٕ ْد َدَخَؾ افََّْٚر; َوَذفَِؽ  ََ َرًهٚ َوَمْع َذفَِؽ َؾ ُْ َٚن ُم ـَ ُجَؾ  َراهِ إِنَّ افرَّ ـْ ْذِر بِٚإِل ًُ ُد فَِذفَِؽ ُأُمْقٌر مْٓٚ: ُل اف َٓ  . َوَتْن

ِلَّ  ُشْقَل افٌَّْ قَن افرَّ ًُ ـَ َيتٌَِّ ِذْي َٚػ }افَّ ًَ ٚهُ  أ( َؿْقُفُف َت َٓ ُرْوِف َوَيْْ ًْ تُْقًبٚ ِظَْْدُهْؿ يِف افتَّْقَراِة َواإلِْٕجِٔؾ َيُْٖمُرُهْؿ بَِٚد ُْ ُف َم َٕ ِذْي جَيُِدْو لَّ افَّ ـِ إُمِّ ْؿ َظ

ُهْؿ َوإَْؽَلَل افَّ  ْؿ إِْسَ ُٓ َٞ َوَيَوُع َظْْ
ٌَٚئِ ُؿ اْلَ ِٓ َِْٔ ُم َظ رِّ ٌَِٚت َوحُيَ ِّٔ ِر َوحُيِؾُّ ََلُُؿ افىَّ َُ ْ ْؿ { )إَْظَراف: ادُْ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٕ ٚ ـَ  (. 268تِْل 

ٚ افتَّ   َٓ ْؿ{ َوِمْْ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َٕ ٚ ـَ تِْل  ُهْؿ َوإَْؽَلَل افَّ ْؿ إِْسَ ُٓ ْ َٚػ }َوَيَوُع َظْ ًَ ِٚهِد َؿْقُفُف َت َِٔٚن واْلىٖ. َوََمَؾُّ افنَّ ًْ َراِه َوافِّْ ـْ ـِ اإِل  َجٚوُز َظ

تِ ملسو هيلع هللا ىلص ب( َؿْقُفُف  ـْ ُأمَّ ِٜ َش )ُوِوَع َظ ـِ إُمَّ ـْ َمْقُوْقًظٚ َظ ُُ ُف ََلْ َي َّٕ ْيٌح يِف َأ َِِْٔف(. َوُهَق َسِ ِرُهقا َظ ُْ َُٔٚن َوَمٚ اْشُت ًْ ُٖ َوافِّْ ٚ. ل اْلََى ًَ  ٚبِ
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َل ، فق أـره ظذ ضَلق امرأتف ؾىِؼ تًٌٚ فَقل ادُره: وَلذا ؿٚل افٍَٓٚء، فًدم ؿهد افتَرب; ؾٕ٘ف ٓ يٍُر

ٚ ، ؾ٘ن افىَلق يَع، بخَلف مٚ فق ٕقى افىَلق، يَع افىَلق ًً وهذا حؼ فَقفف ، َل يَع، فإلـراهوإن ضِؼ دؾ

ٕن إصؾ أن افًٍؾ ادٌْل ظذ ، وطٚهر افَهٜ أن افرجؾ ذبح بْٜٔ افتَرب، " إٕام إظامل بٚفْٔٚت": ملسو هيلع هللا ىلص

ٚ َلذا افىِٛ ًَ أي إٔف فق ؾًِف بَهد ، وٕحـ ٕرى خَلف مٚ يرى ادٗفػ رمحف اهلل. ضِٛ يُقن مقاؾ

ِرَه : فًّقم ؿقفف تًٚػ ،افتخِص وَل يْق افتَرب َلذا افهْؿ ٓ يٍُر ـْ ـْ ُأ ِد إِياَمِِٕف إَِّٓ َم ًْ ـْ َب  ِم
ِ
َر بِّٚلِلَّ ٍَ ـَ ـْ  }َم

ِر َصْدرًا{ وهذا افذي ؾًؾ مٚ يقجٛ افٍُر ختِهٚ مىّئـ ؿٌِف  ٍْ ُُ َح بِْٚف ـْ َذَ ـْ َم
ُِ ياَمِن َوَف ِٕ ٌـّ بِٚ ِئ َّ ٌُُف ُمىْ َوَؿِْ

: وإن ـٚن بًض افًِامء يٍرق ويَقل، ُره ظِٔف وافًٍؾإٔف ٓ ؾرق بغ افَقل اد: وافهقاب أيوٚ. بٚإليامن

وؿهٜ افذبٚب ؾٔٓٚ ٕير مـ ، ويًتدل بَهٜ افذبٚب، وإذا أـره ظذ افًٍؾ ـٍر، إذا أـره ظذ افَقل َل يٍُر

. وؾٔٓٚ ٕير مـ حٔٞ افدٓفٜ; فام شٌؼ أن افًٍؾ ادٌْل ظذ ضِٛ يُقن مقاؾَٚ َلذا افىِٛ، حٔٞ صحتٓٚ

: وهق ؿقفف تًٚػ، ؾ٘ن فديْٚ ٕهٚ َمُام يف ادقوقع، تَرب بٚفذبٚب ختِهٚ مـ ذهؿ وفق ؾرض أن افرجؾ

{  أيٜ
ِ
َر بِّٚلِلَّ ٍَ ـَ ـْ  ؾٕ٘ف فق وردت افًْٜ صحٔحٜ ظذ ، ؾام دام ظْدٕٚ ٕص ؿرآين سيح، وَل يَؾ بٚفَقل، }َم

ُـ ـٚؾًرا مٚ دام ؿٌِف مىّئًْٚ َل ي، اْلَلصٜ أن مـ أـره ظذ افٍُر. ؾ٘هنٚ َتّؾ ظذ افْص ادحُؿ، وجف منتٌف

 .بٚإليامن وَل يؼح بٚفٍُر صدًرا

 .وؿد بْٔٓٚ ادٗفػ رمحف اهلل تًٚػ: إفخ. . . مًرؾٜ ؿدر افؼك يف ؿِقب ادٗمْغ: افًٚذة

 :مًٖفٜ

 ؟أو يقاؾؼ طٚهًرا ويتٖول، هؾ إوػ فإلًٕٚن إذا أـره ظذ افٍُر أن يهز وفق ؿتؾ

 :هذه ادًٖفٜ ؾٔٓٚ تٍهٔؾ

 ًٓ  .وهذا ٓ جيقز ٕٕف ردة، أن يقاؾؼ طٚهًرا وبٚضًْٚ: أو

 .ؾٓذا جٚئزٌ ، وفُـ يَهد افتخِص مـ اإلـراه، أن يقاؾؼ طٚهًرا ٓ بٚضًْٚ: ثًٕٚٔٚ

 .وهق مـ افهز، وهذا جٚئز، أن ٓ يقاؾؼ ٓ طٚهًرا وٓ بٚضًْٚ ويَتؾ: ثٚفثًٚ

 ؟أو أن يقاؾؼ طٚهًرا، فُـ أهيام أوػ أن يهز وفق ؿتؾ

ؾ٘ن إوػ أن يقاؾؼ طٚهًرا ٓ ، إذا ـٚن مقاؾَٜ اإلـراه ٓ يستٛ ظِٔف رضر يف افديـ فًِٚمٜ: ؾٔف تٍهٔؾ

أو افًِؿ افْٚؾع ومٚ ، صٚحٛ افامل افٌٚذل ؾٔام يٍْع: مثؾ، ٓ شٔام إذا ـٚن بَٚؤه ؾٔف مهِحٜ فِْٚس، بٚضًْٚ

                                                                                                                                                                                     

َخُذ بِِف يِف َهَذا - ْٗ َٓ ُي ْرُؾْقٍع; َو َّ َِّٔٚت َوَفَْٔس بِ
ائِِِْٔ ـَ اإِلْهَ َٞ ِم َٚل: إنَّ اَلَِدْي ََ ٚ َأْن ُي َٜ  َوإِمَّ َح َة ادَُكِّ ثِْرَ َُ تِِف افُُّْهْقَص اف ٍَ َُخَٚف

ِ
ِل د َٓ آْشتِْد

ٌُفُ  ِرَه َوَؿِْ ـْ ـْ ُأ َّٓ َم ِد إِْياَمِِٕف إِ ًْ ـْ َب  ِم
ِ
َر بِّٚلِلَّ ٍَ ـَ ـْ  َٚػ: }َم ًَ اَم َؿَٚل َت ـَ َراِه،  ـْ ْذِر بِٚإِل ًُ ِر بِٚف ٍْ ُُ َح بِٚف ـْ َذَ ـْ َم

ُِ ٌـّ بِٚإِلْياَمِن َوَف
ئِ َّ ْؿ  ُمىْ ِٓ َِْٔ ًَ َصْدًرا َؾ

 َوََلُْؿ َظَذاٌب َظئٌِْؿ{ )افَّْْحؾ: 
ِ
ـَ اهلل ٌٛ ِم ( 82(. إير افتقؤح افرصٔد يف ذح افتقحٔد ٕيب ظٌد اهلل اَلَقي )ص: 217َؽَو

 بتكف. 
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وهق ؿد رخص فف ، وهق خٌر ، م زيٚدة ظّؾٍ ؾٍل بَٚئف ظذ اإلشَل، حتك وإن َل يُـ ؾٔف مهِحٜ، أصٌف ذفؽ

 .ويقاؾؼ طٚهًرا ٓ بٚضًْٚ، ؾٕٚوػ أن يتٖول، أن يٍُر طٚهًرا ظْد اإلـراه

ٕٕف مـ بٚب افهز ، وؿد جيٛ افهز، ؾٕ٘ف يهز، أمٚ إذا ـٚن يف مقاؾَتف وظدم صزه رضر ظذ اإلشَلم

مٚ جيدوٕف مـ ملسو هيلع هللا ىلص وَلذا فام صُك افهحٚبٜ فٌِْل ، وفٔس مـ بٚب إبَٚء افٍْس، ظذ اجلٓٚد يف شٌٔؾ اهلل

ؿص ظِٔٓؿ ؿهٜ افرجؾ ؾّٔـ ـٚن ؿٌِْٚ بٖن اإلًٕٚن ـٚن يّنط مٚ بغ َلّف وجِده ، موٚيَٜ ادؼـغ

 .(2)اصزوا ظذ إذى: ؾُٖٕف يَقل َلؿ، بٖمنٚط اَلديد ويهز

َلهؾ بذفؽ رضر ، ؿ ؿِٜوفق حهؾ مـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ يف ذفؽ افقؿٝ مقاؾَٜ فِّؼـغ وه 

َلهؾ يف ذفؽ ميٌة ظذ ، واإلمٚم أمحد رمحف اهلل يف ادحْٜ ادنٓقرة فق واؾَٓؿ طٚهًرا. ظئؿ ظذ اإلشَلم

 .اإلشَلم

أي ، وهذا صحٔح: دخؾ افْٚر يف ذبٚب: ٕٕف فق ـٚن ـٚؾًرا َل يَؾ، أن افذي دخؾ افْٚر مًِؿ: اَلٚديٜ ظؼة

وفق ـٚن ـٚؾًرا ؿٌؾ أن يَرب . ؾُٚن تَريٌف هق افًٌٛ يف دخقفف افْٚر، بتَريٌف فِهْؿإٔف ـٚن مًِاًم ثؿ ـٍر 

 .ٓ بتَريٌف افذبٚب، فُٚن دخقفف افْٚر فٍُره أوػ، افذبٚب

، (3)وافْٚر مثؾ ذفؽ "، " اجلْٜ أؿرب إػ أحدـؿ مـ ذاك ًِٕف: ؾٔف صٚهد فِحديٞ افهحٔح: افثٕٜٚٔ ظؼة

ؾٕ٘ف يْنط ظذ ، ؾ٘ذا ظِؿ أن اجلْٜ أؿرب إفٔف مـ ذاك افًْؾ: وافسهٔٛافسؽٔٛ : وافٌرض مـ هذا

" فَد شٖفٝ ظـ : ؾَٚل، فام شئؾ ظام يدخؾ اجلْٜ ويٌٚظد مـ افْٚرملسو هيلع هللا ىلص ـَقفف ، فًٔٝ بًٔدة: ؾَٔقل، افًًل

 (4)وإٕف فًٌٔر ظذ مـ ينه اهلل ظِٔف"، ظئؿٍ 

ورب ـِّٜ تقصؾ ، فئَل يزل ؾِٔٓؽ، يتقؿك يف منٔفو، إهنٚ أؿرب مـ ذاك افًْؾ خيٚف: وافْٚر إذا ؿٔؾ فف

 .وـِّٜ أخرى تقصِف إػ أشٍؾ شٚؾِغ، اإلًٕٚن إػ أظذ ظِٔغ

واَلََٜٔ أن هذه ادًٖفٜ مع : حتك ظْد ظٌدة إوثٚن، مًرؾٜ أن ظّؾ افَِٛ هق ادَهقد إظيؿ: افثٚفثٜ ظؼة

: ؾَٚل، ويف افتٚشًٜ أحٚفف ظذ افيٚهر، اَلُؿ ظذ ظّؾ افَِٕٕٛف يف هذه ادًٖفٜ أحٚل ، افتٚشًٜ ؾٔٓٚ صٌف تْٚؿض

إن : وهْٚ يَقل، ومَتٙ ذفؽ أن بٚضْف شِٔؿ، بًٌٛ ذفؽ افذبٚب افذي َل يَهده بؾ ؾًِف ختِهٚ مـ ذهؿ

 واَلََٜٔ أن افًّؾ. وٓ صؽ أن مٚ ؿٚفف ادٗفػ رمحف اهلل حؼ بٚفًٌْٜ إػ أن اددار ظذ افَِٛ، افًّؾ بًّؾ افَِٛ

وافٍرق بْٔٓؿ ؿهًدا ، وافْٚس خيتٍِقن يف أظامل افَِقب أـثر مـ اختَلؾٓؿ يف أظامل إبدان، مرـٛ ظذ افَِٛ

 ًٓ ، ٕن مـ افْٚس مـ يًٌد اهلل فُـ ظْده مـ آشتٌُٚر مٚ ٓ يذل مًف، أظيؿ مـ افٍرق بغ أظامَلؿ افٌدٕٜٔ، وذ

                                                           
ـِ إََرتِّ ريض اهلل ظْف. 4723أخرجف افٌخٚري) (1) ٌَِّٚب ْب  ( مـ حديٞ َخ

 ÷. (، ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد 7599أخرجف افٌخٚري) (3)

 (. 378:(، وصححف إفٌٚين يف اجلٚمع افهٌر )3727أخرجف افسمذي ) (4)
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. ؾتجد ظْده ٕقًظٚ مـ افريٚء مثَلً، ده َٕص يف افَهدفُـ ظْ، وبًوٓؿ يُقن ظْده ذل فِحؼ، وٓ يذظـ فُؾ حؼ

 ٌٜ ٌٜ ظئّ ، ـٚإليامن بٚهلل، وأؿقال افَِٛ هل اظتَٚداتف. ؾًذ اإلًٕٚن أن خيِهٓٚ هلل، ؾٖظامل افَِٛ وأؿقافف َلٚ أمهٔ

، وافرجٚء، واْلقف، ـَٚلٛ. وأظامفف هل َترـٚتف. وافَدر خره وذه، وافٔقم أخر، ورشِف، وـتٌف، ومَلئُتف

بًّرؾٜ ملسو هيلع هللا ىلص وافرجقع إػ شرة افرشقل ، افَرآن وافًْٜ: وافدواء فذفؽ. ومٚ أصٌف ذفؽ، وآشتًٕٜٚ، وافتقـؾ

ومـ أشٌٚب صَلح افَِٛ أن ٓ تنٌؾ ؿٌِؽ . هذا َمٚ يًغ ظذ جٓٚد افَِٛ، أحقافف وأؿقافف وجٓٚده ودظقتف

 .بٚفدٕٔٚ

* * * *      * * *     * * * * 
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قَم ؾِِٔف ؾِِٔف ِرَجٌٚل حُيِ : وؿقل اهلل تًٚػ َُ ِل َيْقٍم َأَحؼُّ َأْن َت ـْ َأوَّ ََْقى ِم َس َظَذ افتَّ ِجٌد ُأشِّ ًْ ْؿ ؾِِٔف َأَبًدا َدَ َُ َٓ َت ٌُّقَن َأْن } 

ـَ { ِري ِّٓ ُّٛ اْدُىَّ
ُ حُيِ ُروا َواّلِلَّ َّٓ  .َيتََى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾٍْس افًٍؾ فٌر ، ؾٍل افٌٚب افًٚبؼ ذـر افذبح فٌر اهلل، هذا إٓتَٚل مـ ادٗفػ مـ أحًـ مٚ يُقن

ـّـ يريد أن يوحل هلل يف مُٚن يذبح ، وفُْف يف مُٚن يذبح ؾٔف فٌره، ويف هذا افٌٚب ذـر افذبح هلل. اهلل

ٌٜ فِّؼـغ يف طٚهر اَلٚل، ؾَل جيقز أن تذبح ؾٔف، ؾٔف فألصْٚم وربام أدخؾ افنٔىٚن يف ؿٌِؽ ، ٕٕف مقاؾَ

 ًٜ ًٜ شٔئ  .وهذا خىر، ومٚ أصٌف ذفؽ، ؾتًتَد أن افذبح يف هذا ادُٚن أؾوؾ، ٕٔ

ْؿ ؾِِٔف َأَبدًا {: ؿقفف َُ ٍٜ ؾٚشدةٍ ، وّر افٌٌٜٔ يًقد إػ مًجد افيار: }ٓ َت : ؿٚل تًٚػ، حٔٞ بْل ظذ ٕٔ

 َ ـَ اختَّ ِذي َ َوَرُشقَفُف {}َوافَّ ـْ َحَٚرَب اّلِلَّ َ
ِ
ِمَِْغ َوإِْرَصَٚدًا د ْٗ ُ ًٚ َبْغَ اْد ِريَ ٍْ رًا َوَت ٍْ ـُ ارًا َو ِجدًا رِضَ ًْ وادتخذون ، ُذوا َم

 :وؽروٓؿ مـ ذفؽ، هؿ ادْٚؾَقن

 .وَلذا يًّك مًجد افيار، موٚرة مًجد ؿٌٚء-2

 .ٕن افذيـ اختذوه هؿ ادْٚؾَقن، -بٚهللوافًٔٚذ  -ٕٕف يَرر ؾٔف افٍُر، افٍُر بٚهلل -3

ًٓ مـ أن يهع يف مًجد ؿٌٚء صٌػ أو صٍٚن، افتٍريؼ بغ ادٗمْغ -4 ، يهع ؾٔف ٕهػ صٍػ ; ؾٌد

 .وافؼع فف ٕير يف اجتامع ادٗمْغ، وافٌٚؿقن يف ادًجد أخر

وـٚن بْٔف ، ٚمر افٍٚشؼوهق أبق ظ، إن رجَل ذهٛ إػ افنٚم: اإلرصٚد دـ حٚرب اهلل ورشقفف يَٚل -5

ؾٔجتًّقن ؾٔف فتَرير ، ؾٚختذوا هذا ادًجد بتقجٔٓٚت مْف، وبغ ادْٚؾَغ افذيـ اختذوا ادًجد مراشَلت

َْك {: ؿٚل اهلل تًٚػ، وأصحٚبفملسو هيلع هللا ىلص مٚ يريدوٕف مـ ادُر واْلديًٜ فِرشقل  ًْ ّٓ اَْلُ
ٚ إِ َٕ َـّ إِْن َأَرْد ٍُ

َْٔحِِ ، }َوَف

 .يامن افُٚذبٜإ: ؾٓذه شْٜ ادْٚؾَغ

: واجلقاب ظـ هذا افّٔغ افُٚذب، مٚ أردٕٚ إٓ اَلًْك: أي، بدفٔؾ وؿقع آشتثْٚء بًدهٚ، ٕٚؾٜٔ: )إن(

ِٚذُبقَن{ َُ ُْؿ َف ُد إهِنَّ َٓ ُ َيْن وٓ يًِؿ مٚ يف افَِقب ، ٕن مٚ ينوٕف يف ؿِقُبؿ، ؾنٓد اهلل تًٚػ ظذ ـذُبؿ، }َواّلِلَّ

ـام ؿٚل اهلل تًٚػ يف ، ادوّر يف ؿِقُبؿ بٚفًٌْٜ إػ اهلل أمٌر منٓقٌد يرى بٚفًغؾُٖن هذا ، إٓ ظَلم افٌٔقب

ِٚذُبقَن{: شقرة ادْٚؾَغ َُ ََِغ َف ُد إِنَّ اْدَُِْٚؾ َٓ ُ َيْن  .}َواّلِلَّ

 ." إصٚرة إػ أن هذا ادًجد شٌَٔك مًجد ٍٕٚقأبًدا": ؿقفف

ََْقى}: ؿقفف َس َظَذ افتَّ ِجٌد ُأشِّ ًْ قَم ِؾِٔف{ ويف هذا : وخزه، مٌتدأ: ومًجد، فَلبتداء: { افَلم َدَ َُ }َأَحؼُّ َأْن َت

َقى{ أي: بدفٔؾ ؿقفف، افتُْر تًئؿ فًِّجد َْ َس َظَذ افتَّ وهذه . ؾَٚم ظِٔف، جًِٝ افتَقى أشًٚشٚ فف: }ُأشِّ
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ٚ، إحَٜٔ فًٔٝ ظذ بُٚبٚ ـً ، يف أصؾ افقصػ وهق أن اشؿ افتٍؤؾ يدل ظذ مٍوؾ ومٍوؾ ظِٔف اصس

ـقن افىرف ادٍوؾ ظِٔف فٔس ؾٔف رء مـ : وهذا )أظْل، ٕٕف هْٚ ٓ حؼ دًجد افيار أن يَٚم ؾٔف

ّرًا : ـَقفف تًٚػ، إصؾ افذي وؿع ؾٔف افتٍؤؾ( مقجقٌد يف افَرآن ـثًرا ََ َت ًْ  َيْقَمِئٍذ َخْرٌ ُم
ِٜ }َأْصَحُٚب اجْلََّْ

ََِٔلً{ ـُ َم ًَ  .َوَأْح

 .يف هذا ادًجد ادٗشس ظذ افتَقى: أي: "ؾٔف": ؿقفف

ُروا{ بخَلف مـ ـٚن يف مًجد افيار: ؿقفف َّٓ ٌُّقَن َأْن َيَتَى
: ـام ؿٚل اهلل تًٚػ يف ادْٚؾَغ، ؾ٘هنؿ رجس، }حُيِ

ؿْ  ُٓ َْٖظِرُوقا َظْْ ْؿ َؾ ُٓ ِرُوقا َظْْ ًْ ْؿ فُِت ِٓ ٌُْتْؿ إَِفْٔ َِ ََ ْؿ إَِذا إْ ُُ  َف
ِ
قَن بِّٚلِلَّ ٍُ
َْٔحِِ ُْؿ ِرْجٌس { }َش  .إهِنَّ

وضٓٚرة افٌدن مـ إؿذار ، ينّؾ ضٓٚرة افَِٛ مـ افٍْٚق واَلًد وافٌؾ وؽر ذفؽ: "يتىٓروا " : ؿقفف

ٌٜ هلل: ؿقفف. وافْجٚشٚت وإحداث ٌٜ ثٚبت ٌٜ حََٔٔ { هذه َمٌ ـَ ِري ِّٓ ُّٛ اْدُىَّ
ُ حُيِ تِٔؼ بجَلفف  -ظزو جؾ  -}َواّلِلَّ

ؾٍٔنوهنٚ إمٚ ، افثقاب أو إرادتف: ادراد بٚدحٌٜ: وأهؾ افتًىٔؾ يَقفقن، ادخِقؿغوٓ متٚثؾ َمٌٜ ، وظيّتف

 .وهذا خىٖ، بٚفًٍؾ أو إرادتف

 .وأدؽّٝ افتٚء بٚفىٚء فًِٜ تكئٍٜ مًروؾٜ، " أصِف ادتىٓريـادىٓريـ": وؿقفف

 :وجف ادْٚشٌٜ مـ أيٜ

ٚ بغ ادٗمْغإٔف فام ـٚن مًجد افيار َمٚ اختذ فًِّٚيص رضاٍرا وـ ًَ هنك اهلل رشقفف أن يَقم ، ًٍرا وتٍري

ؾٓذا ادًجد متخذ ، إٔف ٓ يَٚم ؾٔف; ؾدل ظذ أن ـؾ مٍُٚن ُيًل اهلل ؾٔف، مع أن صَلتف ؾٔف هلل، ؾٔف

 .فُْف َمؾ مًهٜٔ; ؾَل تَٚم ؾٔف افهَلة، فِهَلة

 .ٕٕف ينٌف افهَلة يف مًجد افيار، حراًمٚوـذا فق أراد إًٕٚن أن يذبح يف مٍُٚن ُيذبح ؾٔف فٌر اهلل ـٚن 

ٕهنام وؿتٚن يًجد ؾٔٓام افٍُٚر ، وؿريٛ مـ ذفؽ افْٓل ظـ افهَلة ظْد ضِقع افنّس وظْد ؽروُبٚ

 .واَلديٞ افذي ذـره ادٗفػ بٚظتٌٚر ادُٚن، ؾٓذا بٚظتٌٚر افزمـ وافقؿٝ، فِنّس

* * * *      * * *     * * * * 
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َٜ : َؿَٚل  ÷ظـ ثٚبٝ بـ افوحٚك  َٕ ََِّؿ َأْن َيَْْحَر إِبَِلً بٌَُِقا َِِْٔف َوَش  َصذَّ اهلُل َظ
ِ
ِد َرُشقِل اّلِلَّ ْٓ ََٕذَر َرُجٌؾ َظَذ َظ

َِّؿَ  َِِْٔف َوَش ِلَّ َصذَّ اهلُل َظ ََٖتك افٌَّْ َٚل ، َؾ ََ َٜ : َؾ َٕ ََٕذْرُت َأْن َإَْٔحَر إِبَِلً بٌَُِقا ِلُّ ، إيِنِّ  َٚل افٌَّْ ََ ـْ  "َهْؾ : ملسو هيلع هللا ىلصَؾ ـٌ ِم ٚ َوَث َٓ َٚن ؾِٔ ـَ

ًٌَُْد" َؿُٚفقا  ُي
ِٜ
ـْ َأْظَٔٚدِِهْؿ": َؿَٚل ، َٓ : َأْوَثِٚن اجْلَِٚهَِِّٔ ٚ ِظٌٔد ِم َٓ َٚن ؾِٔ ـَ  َصذَّ اهلُل ، َٓ : َؿُٚفقا، "َهْؾ 

ِ
َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ

َِّؿَ  َِِْٔف َوَش ًْ ، "َأْوِف بَِْْذِركَ : َظ َٓ َوَؾَٚء فَِْْذٍر يِف َم َُّٕف  ِ٘  َؾ
ِ
 اّلِلَّ
ِٜ
ـُ آَدَم"، ِهَٔ ُِِؽ ابْ ّْ َٓ َي َٓ ؾِٔاَم  . رواه أبق داود (2)َو

 .وإشْٚده ظذ ذضٓام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍٛ : واصىَلًحٚ. اإلفزام وافًٓد: افْذر يف افٌِٜ:  َ"ََٕذر": ؿقفف َِّػ ًٍٕف هلل صًٔئٚ ؽر واج َُ وؿٚل . إفزام اد

ًٌٚ مـ وجٓغ، ٓ ٕحتٚج أن َٕٔد بٌر واجٛ: بًوٓؿ : وإٔف إذا ٕذر افقاجٛ صح افْذر وصٚر ادْذور واج

 .ويستٛ ظذ ذفؽ وجقب افٍُٚرة إذا َل حيهؾ افقؾٚء، ومـ جٜٓ افؼع، مـ جٜٓ افْذر

" ٓ يِٖت : وؿٚل، هنك ظْفملسو هيلع هللا ىلص ٕن افٌْل ، بؾ إن بًض أهؾ افًِؿ ئّؾ إػ َتريّف، وافْذر يف إصؾ مُروه

ويف ذفؽ زيٚدة ، وٕٕف إفزام فٍْس اإلًٕٚن بام جًِف اهلل يف حؾ مْف (3)مـ افٌخٔؾ " وإٕام يًتخرج بف، بخر

ًٓ ، وٕن افٌٚفٛ أن افذي يْذر يْدم. تُِٔػ ظذ ًٍٕف يريد اْلَلص َمٚ ; وجتده يًٖل افًِامء ئًّْٚ وصام

جتده يْذر ، يريدهٚأو تٖخر فف حٚجٜ ، وٓ شٔام مٚ يًٍِف بًض افًٚمٜ إذا مرض، فثَِف ومنَتف ظِٔف; ٕذر

 .إن اهلل ٓ يًْؿ ظِٔف بجِٛ خر أو دؾع افير إٓ ُبذا افْذر: ـٖٕف يَقل

 .وهق افًٌر، فُـ فف واحد مـ مًْٚه، اشؿ مجع ٓ واحد فف مـ فٍيف: "إبَلً ": ؿقفف

 .بُّٚن يًّك بقإٜ: وادًْك، وهل فِيرؾٜٔ، افٌٚء بًّْك يف: (4)"بٌقإٜ": ؿقفف

. شقاء ٕحٝ أو َل يْحٝ، أو حجرٍ ، مـ صجرٍ ، ـؾ مٚ ظٌد مـ دون اهلل: افقثـ: "ؾٔٓٚ وثـهؾ ـٚن ": ؿقفف

 .وافهْؿ خيتص بام صًْف أدمل

 .ٕهنؿ ـٕٚقا ظذ جٍٓؾ ظئؿٍ ، وشّٔٝ بذفؽ، ًٌٕٜ إػ مٚ ـٚن ؿٌؾ افرشٚفٜ: "اجلٚهِٜٔ": ؿقفف

 .هل افتل تًٌد مـ دون اهلل ٕن إوثٚن، وهق بٔٚن فِقاؿع، "وثـ": صٍٜ فَقفف: "يًٌد": ؿقفف

وٓ مٕٚع أن يُقن ادجٔٛ ؽر ، ملسو هيلع هللا ىلصفُْف فام ـٚن ظْده ٌٕٚس أجٚبقا افٌْل ، افًٚئؾ واحدٌ : "ٓ: ؿٚفقا": ؿقفف

 .ادًٗول

                                                           
 (3983(، وصححف إفٌٚين يف شًِِٜ إحٚديٞ افهحٔحٜ )2452( وافىزاين يف افٌُر ) 4424أخرجف أبق داود ) (1)

َر 5437(، ومًِؿ)7719أخرجف افٌخٚري) (3) َّ ـِ ُظ ـِ اْب  ÷. (، َظ
َٕٜ: بٚفوؿ، وختٍٔػ افقاو، ظذ بْٚء ُؾًٚفٜ، هوٌٜ وراء يٌْع ؿريٌٜ مـ شٚحؾ افٌحر. مًجؿ مٚ اشتًجؿ مـ اشامء افٌَلد  (3) ُبَقا

 (616/ 2(، مًجؿ افٌِدان )394/ 2وادقاوع )
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هؾ اظتٚد أهؾ اجلٚهِٜٔ أن يٖتقا إػ : أي، وافًقد بًّْك افرجقع، اشؿ فام يًقد أو يتُرر: " افًٔدظٔد": ؿقفف

ظـ : ظـ أمريـملسو هيلع هللا ىلص ؾًٖل افٌْل . ٓ: ؿٚفقا؟ وإن َل يُـ ؾٔف وثـ; ويتخذوا هذا افٔقم ظًٔدا; هذا ادُٚن

 .ووشٚئِف، افؼك

 ؟هؾ ـٚن ؾٔٓٚ ظٔد مـ أظٔٚدهؿ: ووشٚئِف؟ هؾ ـٚن ؾٔٓٚ وثـ: ؾٚفؼك

ادًْك وهؾ ادراد بف . وافُثرة دفٔؾ ظِٔٓٚ، ؾًؾ أمر مٌْل ظذ حذف حرف افًِٜ افٔٚء: "أوف بْذرك": ؿقفف

 ؟اَلََٔل أو ادراد بف اإلبٚحٜ

وحيتّؾ أن يراد بف ادًْك اَلََٔل; ؾٌٚفًٌْٜ فْحر اإلبؾ ادراد بف ادًْك ، حيتّؾ أن يراد بف اإلبٚحٜ: اجلقاب

إذ إٕف ٓ يتًغ أي ، ٕٕف ٓ يتًغ أن يذبحٓٚ يف ذفؽ ادُٚن؟ وبٚفًٌْٜ فُِّٚن ادراد بف اإلبٚحٜ. اَلََٔل

ؾٕٚمر هْٚ بٚفًٌْٜ فْحر اإلبؾ مـ ، وادتّٔز بٍوؾ ادًٚجد افثَلثٜ، ض إٓ مٚ متٔز بٍوؾمُٚن يف إر

، ؾِق أجٔٛ بًْؿ، بدفٔؾ إٔف شٖل هذيـ افًٗافغ، ؾٕٚمر فإلبٚحٜ، وبٚفًٌْٜ فُِّٚن. حٔٞ هق ٕحر واجٛ

 .ؾٕٚمر فإلبٚحٜ، ؾ٘ذا ـٚن ادَٚم حيتّؾ افْٓل وافسخٔص، ٓ تقف: فَٚل

 ."ؾٕ٘ف ٓ وؾٚء فْذر يف مًهٜٔ اهلل": ؾَٚل، ذفؽ بٕٚتٍٚء افامٕعملسو هيلع هللا ىلص " ظِؾ أوف بْذرك": وؿقفف

 .خزهٚ: فْذر، اشّٓٚ: وؾٚء، ٕٚؾٜٔ فِجْس: ٓ: "ٓ وؾٚء": ؿقفف

ٕٕف ٓ يتَرب إػ اهلل ، ٓ يُّـ أن تقيف بْذر يف مًهٜٔ اهلل: أي، صٍٜ فْذر: "يف مًهٜٔ اهلل": ؿقفف

 .اؾًِٓٚ: حتك يَٚل، مٌٚحٜ وفًٔٝ ادًهٜٔ، بًّهٔتف

 .(2)ؾِٔىًف "، " مـ ٕذر أن يىٔع اهلل: ملسو هيلع هللا ىلصفَقفف ، وهق ٕذر افىٚظٜ، مٚ جيٛ افقؾٚء بف: إول

" : وؿقفف، (3)" ومـ ٕذر أن يًيص اهلل ؾَل يًهف": ملسو هيلع هللا ىلصفَقفف ، وهق ٕذر ادًهٜٔ، مٚ حيرم افقؾٚء بف: افثٚين

 ."ؾٕ٘ف ٓ وؾٚء فْذر يف مًهٜٔ اهلل 

مثؾ فق ٕذر أن يٌِس هذا ، وـٍٚرة افّٔغ، ؾٔخر بغ ؾًِف، وهق ٕذر ادٌٚح، مٚ جيري ُمرى افّٔغ: افثٚفٞ

 .وإن صٚء َل يًٌِف وـٍر ـٍٚرة يّغٍ ، ؾ٘ن صٚء فًٌف، افثقب

ًٌٚ، وشّل ُبذا آشؿ، ٕذر افِجٚج وافٌوٛ: افرابع وفٔس بَلزٍم ، ٕن افِجٚج وافٌوٛ حيَّلن ظِٔف ؽٚف

أو ، أو افتهديؼ، أو ادْع، اَلٞ، وهق افذي يَهد بف مًْك افّٔغ، يُقن هْٚك جلٚج وؽوٛأن 

 .افتُذيٛ

                                                           
َٜ 77:7أخرجف افٌخٚري) (2) ـْ َظٚئَِن فُ ( َظ ًْ

ُٔىِ َ َؾِْ َذَر َأْن ُيىَِٔع اّلِلَّ َٕ ـْ  ََِّؿ َؿَٚل: "َم ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهلُل َظ ـِ افٌَّْ ٚ، َظ َٓ ُ َظْْ َذَر َريِضَ اّلِلَّ َٕ ـْ  ، َوَم

ًِْهِف" َُٔف َؾَلَ َي ِه ًْ  َأْن َي

 (. 77:7أخرجف افٌخٚري) (3)
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َذَّ هلل ٕذٌر أن أصقم ، إن ـٚن حٚصَل: ؾَٚل، َل حيهؾ: ؾَٚل أخر، حهؾ افٔقم ـذا وـذا: مثؾ فق ؿٚل ًَ َؾ

 ًٜ ًٜ ؾٚفْٚذر خم، ؾ٘ذا تٌغ إٔف حٚصؾ، ؾٚفٌرض مـ هذا افْذر افتُذيٛ، شْ وبغ أن يٍُر ، ر بغ أن يهقم شْ

 .واَلٕٚٞ يف افّٔغ يٍُر ـٍٚرة يّغ، ٕٕف إن صٚم ؾَد وىف بْذره وإن َل يهؿ حْٞ، ـٍٚرة يّغٍ 

 .وظِٔف ـٍٚرة يّغ، ؾُٔره افقؾٚء بف، ٕذر ادُروه: اْلٚمس

ؾٓذا ـٍٚرتف ـٍٚرة  ،هلل ظع ٕذر: مثؾ أن يَقل، وهق افذي ذـر ؾٔف صٌٜٔ افْذر، افْذر ادىِؼ: افًٚدس

ٍغ" ": ملسو هيلع هللا ىلصيّغ ـام ؿٚل افٌْل  ِّ َٚرُة َي ٍَّ ـَ ؿَّ  ًَ َٚرُة افَّْْذِر إَِذا ََلْ ُي ٍَّ  .(2)ـَ

 ؟هؾ يًَْد ٕذر ادًهٜٔ: مًٖفٜ

مـ ٕذر أن : وفق ؿٚل، ؾَل يًهف"، مـ ٕذر أن يًيص اهللملسو هيلع هللا ىلص " وَلذا ؿٚل افرشقل ، يًَْد، ًٕؿ: اجلقاب

 ."ؾَل يًهف" دفٔؾ ظذ إٔف يًَْد فُـ ٓ يٍْذ: ؾٍل ؿقفف، ٓ يًَْدفُٚن . يًيص اهلل ؾَل ٕذر فف

 :وؾٔٓٚ روايتٚن ظـ اإلمٚم أمحد، اختِػ يف ذفؽ أهؾ افًِؿ؟ هؾ تِزمف ـٍٚرٌة أو ٓ: وإذا إًَد

" ٓ وؾٚء فْذر يف مًهٜٔ : ملسو هيلع هللا ىلصواشتدفقا بَقل افٌْل ، إٕف ٓ تِزمف افٍُٚرة: ؾَٚل بًض افًِامء: افَقل إّول

ٌٜ ، ـٍٚرةملسو هيلع هللا ىلص وَل يذـر افٌْل ، ؾَل يًهف "، ومـ ٕذر أن يًيص اهللملسو هيلع هللا ىلص " وبَقفف ،  "اهلل ، وفق ـٕٚٝ واجٌ

 .فذـرهٚ

ذـر يف حديٞ آخر ؽر اَلديثغ ملسو هيلع هللا ىلص ٕن افرشقل ، وهق ادنٓقر مـ ادذهٛ، جتٛ افٍُٚرة: افَقل افثٚين

، ًٕؿ، ؾًدم افذـر فٔس ذـًرا فًِدم، وـقن إمر ٓ يذـر يف حديٞ ٓ يَتيض ظدمف، أن ـٍٚرتف ـٍٚرة يّغ

فُـ افرشقل َل يْػ ، وحْٔئذ ٕىِٛ افسجٔح، صٚر يف اَلديثغ تًٚرض، ٓ ـٍٚرة: فق ؿٚل افرشقل

ؾ٘ن ، ؾٚفًُقت وظدم افذـر يُقن اظتامًدا ظذ مٚ تَدم، وافًُقت ٓ يْٚيف ادْىقق، بؾ شُٝ، افٍُٚرة

ٕٕف فٔس بَلزم أن ـؾ مًٖفٜ ؾٔٓٚ ؿٔد أو ; امًدا ظِٔف َل يَؾؾٚظت، ـٚن افرشقل ؿٚفف ؿٌؾ أن يْٓك هذا افرجؾ

إذا ملسو هيلع هللا ىلص فُـ افرشقل ، فُٕٚٝ تىقل افًْٜ، ؾِق ـٚن يِزم هذا، ظْد ـؾ ظّقمٍ ملسو هيلع هللا ىلص ختهٔص يذـرهٚ افرشقل 

 .وإن َل يذـره حغ تُِؿ بٚفًّقم، ذـر حديثٚ ظٚمٚ وفف مٚ خيههف يف مُٚن آخر محؾ ظِٔف

ؾَل ، ٕؾًِـ هذا افقء وهق َمرم، واهلل: وؿٚل، ًٕٚن أؿًؿ فًٍِٔـ َمرمٚوأيوٚ مـ حٔٞ افَٔٚس فق أن اإل

ؾٍُٚرتف ـٍٚرة ، وظذ هذا، وافْذر صٌٔف بٚفًَؿ، مع إٔف أؿًؿ ظذ ؾًؾ َمرم، ويٍُر ـٍٚرة يّغ، يًٍِف

 .وهذا افَقل أصح، يّغ

 :" افذي ٓ يُِّف ابـ آدم حيتّؾ مًْٔغوٓ ؾٔام ٓ يِّؽ ابـ آدم": وؿقفف

 .ؾَل يهح ٕٕف ٓ يِّؽ إظتٚؿف، هلل ظع أن أظتؼ ظٌد ؾَلنٍ : ـام فق ؿٚل، مٚ ٓ يِّؽ ؾًِف ذًظٚ: إول 

                                                           
ِغ " 3238(، وابـ مٚجف )2639أخرجف افسمذي ُبذا افٍِظ) (2) ِّ َٔ َٚرُة اْف ٍَّ ـَ َٚرُة افَّْْذِر  ٍَّ ـَ (، وصححف وأصِف يف مًِؿ بٍِظ" 

(5453 .) 
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وافٍَٓٚء . ؾٓذا ٓ يهح ٕٕف ٓ يُِّف، هلل ظع ٕذر أن أضر بٔدي: ـام فق ؿٚل، مٚ ٓ يِّؽ ؾًِف ؿدًرا: افثٚين

 .رمحٓؿ اهلل يّثِقن بّثؾ هذا فًِّتحٔؾ

 :واَلُّٜ مـ ذفؽ مٚ يع، وهق مٚ شٚؿف ادٗفػ مـ أجِف، إٔف ٓ يذبح بُّٚن يذبح ؾٔف فٌر اهلل -

 .إٔف يٗدي إػ افتنٌف بٚفٍُٚر: إول

طـ أن ؾًؾ ; ٕن مـ رآك تذبح بُّٚن يذبح ؾٔف ادؼـقن، إٔف يٗدي إػ آؽسار ُبذا افًٍؾ: افثٚين

 .ادؼـغ جٚئزٌ 

وٓ صؽ أن تَقيٜ ادؼـغ ، هٗٓء ادؼـغ شقف يَقون ظذ ؾًِٓؿ إذا رأوا مـ يًٍؾ مثِٓؿأن : افثٚفٞ

َٚر َوٓ : ؿٚل اهلل تًٚػ، وإؽٚطتٓؿ مـ إظامل افهَٚلٜ، مـ إمقر ادحيقرة ٍَّ ُُ ُٔظ اْف ٌِ ًٚ ُي ُٖوَن َمْقضِئ }َوٓ َيَى

َٛ ََلُْؿ بِفِ 
تِ ـُ  َّٓ َْٔلً إِ َٕ ـْ َظُدو   ٌؾ َصٚفٌِح{ َيَُْٚفقَن ِم َّ  .َظ

* * * *      * * *     * * * * 
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 :ؾٔف مًٚئؾ

ْؿ ؾِِٔف َأَبدًا{: تًٍر ؿقفف: إويل َُ  .}ٓ َت

 .وـذفؽ افىٚظٜ، أن ادًهٜٔ ؿد تٗثر يف إرض: افثٕٜٚٔ

 .فٔزول اإلصُٚل، رد ادًٖفٜ ادنُِٜ إػ ادًٖفٜ افٌْٜٔ: افثٚفثٜ

 .احتٚج إػ ذفؽاشتٍهٚل ادٍتل إذا : افرابًٜ

 .إذا خَل مـ ادقإع، أن ختهٔص افًٌَٜ بٚفْذر ٓ بٖس بف: اْلٚمًٜ

 .وفق بًد زوافف، ادْع مْف إذا ـٚن ؾٔف وثـ مـ أوثٚن اجلٚهِٜٔ: افًٚدشٜ

 .وفق بًد زوافف، ادْع مْف إذا ـٚن ؾٔف ظٔد مـ أظٔٚدهؿ: افًٚبًٜ

 .ٕٕف ٕذر مًهٜٔ، ًٜإٔف ٓ جيقز افقؾٚء بام ٕذر يف تِؽ افٌَ: افثٚمْٜ

 .وفق َل يَهده، اَلذر مـ منُٚبٜ ادؼـغ يف أظٔٚدهؿ: افتٚشًٜ

 .ٓ ٕذر يف مًهٜٔ: افًٚذة

 .ٓ ٕذر ٓبـ آدم ؾٔام ٓ يِّؽ: اَلٚديٜ ظؼة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :"ؾٔف مًٚئؾؿقفف "

ْؿ ِؾِٔف َأَبدًا {  وؿد شٌؼ ذفؽ: تًٍر ؿقفف تًٚػ: إوػ َُ  .}ٓ َت

حرم أن ، فام ـٕٚٝ هذه إرض مُٚن ذك: أي: وـذفؽ افىٚظٜ، أن ادًهٜٔ ؿد تٗثر يف إرض: افثٕٜٚٔ

ؾ٘ن افهَلة ختٚفػ ، بٚفًٌْٜ فِهَلة يف افًُْٜٔأمٚ . يًّؾ اإلًٕٚن مٚ ينٌف افؼك ؾٔٓٚ دنُٚبٜ ادؼـغ

ٚ ُبذا افًّؾ، صَلة أهؾ افًُْٜٔ ًٓ ؾ٘ن ، بخَلف افذبح يف مُٚن يذبح ؾٔف فٌر اهلل، ٓ يُقن اإلًٕٚن متنٌ

ٕٕف فٔس ، وَلذا فق أراد إًٕٚن أن يهع يف مُٚن يذبح ؾٔف فٌر اهلل جلٚز ذفؽ، افًٍؾ واحٌد بْقظف وجًْف

ؾ٘ن ادًٚجد ، وَلذا، وـذا افىٚظٜ تٗثر يف إرض. افتل يًٍِٓٚ ادؼـقن يف هذا ادُٚنمـ ٕقع افًٌٚدة 

 .وافَديؿ مْٓٚ أؾوؾ مـ اجلديد، أؾوؾ مـ إشقاق

، ؾٚدْع مـ افذبح يف هذا ادُٚن أمر منُؾ: رد ادًٖفٜ ادنُِٜ إػ ادًٖفٜ افٌْٜٔ فٔزول اإلصُٚل: افثٚفثٜ

 .تٍهٚلبغ ذفؽ بٚٓشملسو هيلع هللا ىلص فُـ افرشقل 

فُـ هؾ جيٛ آشتٍهٚل ظذ ـؾ ، اشتٍهؾملسو هيلع هللا ىلص ٕن افٌْل : اشتٍهٚل ادٍتل إذا احتٚج إػ ذفؽ: افرابًٜ

فىٚل ، ْٕٕٚ فق اشتٍهِْٚ يف ـؾ مًٖفٜ، ٓ جيٛ إٓ إذا وجد آحتامل: اجلقاب؟ أو إذا وجد آحتامل، حٚلٍ 

: وظـ ادثّـ؟ هؾ هق مًِقم: ؾ ظـ افثّـَل يِزم أن ًٕتٍه، فق شٖفْٚ شٚئٌؾ ظـ ظَد بٔع: ؾّثَلً. إمر
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ٚ أو ؽر مًٍِؼ ؟ هؾ هق مًِقم ًَ ٚ فٌِٚئع؟ وهؾ وؿع افٌٔع مًِ ًُ وهؾ إتٍٝ ؟ وـٔػ مُِف؟ وهؾ ـٚن مِ

أن يًٖل ظـ رجؾ مٚت ظـ بْٝ وأخ وظؿ : مثؾ، أمٚ إذا وجد آحتامل; ؾٔجٛ آشتٍهٚل؟ مقإًف أو ٓ

، وإٓ، وأخذ افٌٚؿل افًؿ، شَط، ؾ٘ن ـٚن ٕم؟ صَٔؼ أو ٕمهؾ هق : ؾٔجٛ آشتٍهٚل ظـ إخ، صَٔؼ

 .وأخذ افٌٚؿل إخ، شَط افًؿ

وشقاء ـٕٚٝ هذه ، "أوف بْذرك": فَقفف. أن ختهٔص افًٌَٜ بٚفْذر ٓ بٖس بف إذا خَل مـ ادقإع: اْلٚمًٜ

 ٌٜ ٌٜ أو متقؿً ـٌ : ؾٚفقاؿًٜ. ادقإع واؿً أن خينك مـ : وادتقؿًٜ. ٚهِٜٔأو ظٌٔد مـ أظٔٚد اجل، أن يُقن ؾٔٓٚ وث

، ؾٕٚصؾ إٔف جٚئز، فق أراد أن يذبح ظْد جٌؾ: مثؾ، ـٚن َمْقًظٚ، ؾ٘ذا خق، افذبح يف هذا ادُٚن تًئّف

 .ـٚن َمْقًظٚ، فُـ فق خق أن افًقام يًتَدون أن يف هذا ادُٚن مزيٜ

ـٌ مـ : ملسو هيلع هللا ىلصفَقفف : زواففوفق بًد ، ادْع مْف إذا ـٚن ؾٔف وثـ مـ أوثٚن اجلٚهِٜٔ: افًٚدشٜ "هؾ ـٚن ؾٔٓٚ وث

 .ٕٕف ربام يًٚد، وادحيقر بًد زوال افقثـ بٍٚق ، ٕن "ـٚن" ؾًٌؾ مٚضٍ ، "؟ أوثٚن اجلٚهِٜٔ

َِّؿ: وفق بًد زوافف، ادْع مْف إذا ـٚن ؾٔٓٚ ظٔد مـ أظٔٚدهؿ: افًٚبًٜ "ؾٓؾ ـٚن : فَقفف ـ صّذ اهلل ظِٔف وش

 ."؟ ؾٔٓٚ ظٌٔد مـ أظٔٚدهؿ

 .ؾٕ٘ف ٓ وؾٚء فْذر يف مًهٜٔ اهلل: فَقفف: ٕٕف ٕذر مًهٜٔ، إٔف ٓ جيقز افقؾٚء بام ٕذر يف تِؽ افًٌَٜ: ْٜافثٚم

وؿد ٕص صٔخ اإلشَلم ابـ تّٜٔٔ ظذ أن : اَلذر مـ منُٚبٜ ادؼـغ يف أظٔٚدهؿ وفق َل يَهده: افتٚشًٜ

وَلذا ، فُـ مع افَهد يُقن أصد إثاًم  ،ؾٕ٘ف يّْع مْف وفق َل يَهده، حهقل افتنٌف ٓ ينسط ؾٔف افَهد

 .وفق َل يَهده: ؿٚل صٔخ اإلشَلم َمّد بـ ظٌد افقهٚب

. وبْٔٓام ؾرق، "ٓ وؾٚء فْذر": وفٍظ اَلديٞ ادذـقر، هُذا ؿٚل ادٗفػ: ٓ ٕذر يف مًهٜٔ اهلل: افًٚذة

فُـ ٓ ، ؾٚدًْك أن افْذر يًَْد، ٓ وؾٚء: وإذا ؿٔؾ، ؾٚدًْك أن افْذر ٓ يًَْد، ٓ ٕذر يف مًهٜٔ: ؾ٘ذا ؿٔؾ

يف اَلديٞ ملسو هيلع هللا ىلص فَقفف ، "ٓ ٕذر" حيّؾ ظذ أن ادراد ٓ وؾٚء فْذر: فُـ. وؿد وردت افًْٜ ُبذا وُبذا، يقىف

 .ؾَل يًهف "، " ومـ ٕذر أن يًيص اهلل: افهحٔح

ٓ وؾٚء فْذر ؾٔام : ادًْكو. ٓ ٕذر يف مًهٜٔ: ٓ ٕذر ٓبـ آدم ؾٔام ٓ يِّؽ يَٚل ؾٔف مٚ ؿٔؾ يف: اَلٚديٜ ظؼة

 .ومٚ ٓ يُِّف ؿدًرا، وينتّؾ مٚ ٓ يُِّف ذًظٚ، ٓ يِّؽ ابـ آدم

* * * *      * * *     * * * * 
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ُه : وؿقل اهلل تًٚػ َٚن َذُّ ـَ ُٚؾقَن َيْقًمٚ  تَىًِرا{}ُيقُؾقَن بِٚفَّْْذِر َوخَيَ ًْ  ُم

ـْ َإَْٔهٍٚر{: وؿقفف َغ ِم
ِ ِ
ُف َوَمٚ فِِيَّٚد ُّ َِ ًْ َ َي نَّ اّلِلَّ

ِ٘ َْٕذٍر َؾ ـْ  ََٕذْرُتْؿ ِم  َأْو 
ٍٜ ََ ٍَ َٕ ـْ  تُْؿ ِم َْ ٍَ  .}َوَمٚ َإْٔ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يريد بذفؽ افتَرب ، أو جلزيؾ ظّع ٕذر، أو َلذا افَز ظّع ٕذر، فٍَلن ظّع ٕذر: افْذر فٌر اهلل مثؾ أن يَقل

، وٕذر ادًهٜٔ هلل، أن افْذر فٌر اهلل فٔس هلل أصَلً: وافٍرق بْٔف وبغ ٕذر ادًهٜٔ. ومٚ أصٌف ذفؽ، إفٔٓؿ

ؾُٔقن افْذر ، هلل ظع ٕذر أن أؾًؾ ـذا وـذا مـ مًٚيص اهلل: مثؾ أن يَقل، وفُْف ظذ مًهٜٔ مـ مًٚصٔف

 َمرم، هلل وادْذور مًهٜٔ
ٍ
: ؾَٚلِػ بٌر اهلل مثؾ، واَلِػ بٌر اهلل، وٕير هذا اَلِػ بٚهلل ظذ رء

وٕيره ، ؿـٕه، واهلل: مثؾ، واَلِػ بٚهلل ظذ َمرم، وٕيره افْذر فٌر اهلل، ٕؾًِـ ـذا وـذا، وافٌْل

، وإذا ـٚن ظٌٚدة ؾَد سؾٓٚ فٌر اهلل، ٕٕف ظٌٚدة فِّْذور فف، وحُؿ افْذر فٌر اهلل ذك، ٕذر ادًهٜٔ

ٚ ـً ، بؾ هق ذك جتٛ افتقبٜ مْف، وٓ جتٛ ؾٔف ـٍٚرة، وهذا افْذر فٌر اهلل ٓ يًَْد إضَلًؿٚ، ؾُٔقن مؼ

 .وفٔس ؾٔف ـٍٚرةٌ ، ؾَل يًَْد، ـَٚلِػ بٌر اهلل

وؾٔف ، ـَٚلِػ بٚهلل ظذ ادحرم يًَْد، وظِٔف ـٍٚرة يّغ، فُـ ٓ جيقز افقؾٚء بف، وأمٚ ٕذر ادًهٜٔ; ؾًَْٔد

 .ـٍٚرة

 :وخَلصٜ افَقل

 هق أن
ِ
ِٜ اهلل َٔ ِه ًْ ْذِر َم َٕ  َوَبْغَ 

ِ
ْرِ اهلل ٌَ ْرَق َبْغَ افَّْْذِر فِ ٍَ  :أن اف

2-  
ِ
ْرِ اهلل ٌَ كٌ : افَّْْذُر فِ َٓ ، ُهَق ِذْ ُد إِضَْلًَؿَٚو َِ ًَ ْ َٚرةٌ ، َيْ ٍَّ ـَ ُٛ ِؾِْٔف  َٓ جَتِ ُٜ ; َو ُٛ ِؾِْٔف افتَّْقَب ّٕام جَتِ ِٜ َؿْقُل ، وإ ـَ افتَّْقَب َوِم

َّٓ اهلَل( َ إِ َٓ لِِإَ (. 

3-  ِٜ ًِْهَٔ ٚيِص : َْٕذُر اَد ًَ  اَد
ِٜ َِ ـْ مُجْ ِك َبْؾ ُهَق ِم ْ ـَ افؼِّ َِدٌ ، َفَْٔس ِم ًَ ْ ْقزُ ، َوُهَق ُمْ َٓ جَيُ َوِؾِْٔف ، افَقَؾُٚء بِفِ  َو

َٚرةُ  ٍَّ َُ  .(2)اف

 :وؿد ذـر ادٗفػ يف هذا افٌٚب آيتغ

َتىًِرا{ ]اإلًٕٚن: إوػ ًْ ُه ُم َٚن َذُّ ـَ ُٚؾقَن َيْقًمٚ  }إِنَّ ، هذه أيٜ شَٔٝ ددح إبرار، [8: }ُيقُؾقَن بِٚفَّْْذِر َوخَيَ

َٚن  ـَ ٍْٖس  ـَ ـْ  ُبقَن ِم َْبَراَر َيْؼَ ْٕ ُٚؾقرًا{ ومدحٓؿ ُبذا يَتيض أن يُقن ظٌٚدةا ـَ  ٚ َٓ ٕن اإلًٕٚن ٓ يّدح ، ِمَزاُج

 يُقن ظٌٚدةً 
ٍ
 .وٓ يًتحؼ دخقل اجلْٜ إٓ بًٍؾ رء

                                                           
 (. 94إير افتقؤح افرصٔد يف ذح افتقحٔد ٕيب ظٌد اهلل اَلَقي)ص:  (2)
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ُُٕذوَرُهْؿ { ]اَلٟ: وفق أظَٛ ادٗفػ هذه أيٜ بَقفف تًٚػ ُٔقُؾقا  : ٕن ؿقفف، [ فُٚن أووح:3: }َوْف

ُُٕذوَرُهْؿ { أمرٌ  ُٔقُؾقا   .ٕن افًٌٚدة مٚ ُأمر بف ذًظٚ، وإمر بقؾٚئف يدل ظذ إٔف ظٌٚدة، }َوْف

وجًِف مـ ، أن اهلل تًٚػ أثْك ظِٔٓؿ بذفؽ: وجف اشتدٓل ادٗفػ بٚٔيٜ ظذ أن افْذر فٌر اهلل مـ افؼك

ًٌٚ يدخِقن بف اجلْٜ إٓ وهق ظٌٚدة، إشٌٚب افتل ُبٚ يدخِقن اجلْٜ ر ؾَٔتيض أن سؾف فٌ، وٓ يُقن شٌ

 .اهلل ذكٌ 

ـْ َإَْٔهٍٚر{: ؿقفف: أيٜ افثٕٜٚٔ َغ ِم
ِ ِ
ُف َوَمٚ فِِيَّٚد ُّ َِ ًْ َ َي نَّ اّلِلَّ

ِ٘ َْٕذٍر َؾ ـْ  ََٕذْرُتْؿ ِم  َأْو 
ٍٜ ََ ٍَ َٕ ـْ  ُتْؿ ِم َْ ٍَ : ]افٌَرة }َوَمٚ َإْٔ

381]. 

ُف {: وجقابف، ؾًؾ افؼط: و )إٍَٔتؿ(، ذضٜٔ: )مٚ( ُّ َِ ًْ َ َي نَّ اّلِلَّ
ِ٘  .}َؾ

وؿد يُقن يف ، وؿد يُقن يف اْلر، بذل افامل: وافٍَْٜ، )مٚ إٍَٔتؿ(: بٔٚن ل )مٚ( يف ؿقفف: " مـ ٍَٕٜ"  :ؿقفف

 .ؽره

 ." ومٚ إٍَٔتؿ ": " مًىقف ظذ ؿقفف أو ٕذرتؿ" : ؿقفف

 ، تًِٔؼ افقء بًِؿ اهلل: { "}ؾ٘ن اهلل يًِّف" : ؿقفف
ٍ
اإلخٌٚر إذ ٓ ًِٕؿ ؾٚئدًة َلذا ، دفٌٔؾ ظذ إٔف َمؾ جزاء

وهذا ، وترتٛ اجلزاء ظِٔف يدل ظذ إٔف مـ افًٌٚدة افتل جيٚزي اإلًٕٚن ظِٔٓٚ، إٓ فستٛ اجلزاء ظِٔف; بٚفًِؿ

 .وجف اشتدٓل ادٗفػ ُبذه أيٜ

* * * *      * * *     * * * * 
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ٕذر أن يًيص ومـ ، ؾِٔىًف، " مـ ٕذر أن يىٔع اهلل: ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل ، ’ويف افهحٔح ظـ ظٚئنٜ 

 (2). ؾَل يًهف، اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3)(268" شٌؼ افَُلم ظذ مثؾ هذا افتًٌر يف بٚب تًٍر افتقحٔد )ص ويف افهحٔح": ؿقفف

 ؟وهؾ تنّؾ افهٌر، مجِٜ ذضٜٔ تٍٔد افًّقم: "مـ ٕذر": ؿقفف

 .ؾًَْٔد افْذر مْف، تنِّف: ؿٚل بًض افًِامء

، وبًْٚء ظذ هذا خيرج افهٌر مـ هذا افًّقم، وٓ فَلفتزامٕن افهٌر فٔس أهَلً فإلفزام ، ٓ تنِّف: وؿٔؾ

 .ٕٕف فٔس أهَلً فإلفزام وٓ فَلفتزام

ؾٚفىٚظٜ ؾًؾ ، أن تقاؾؼ اهلل ؾٔام يريد مْؽ إن أمرك: أي، هل مقاؾَٜ إمر: افىٚظٜ: "أن يىٔع اهلل": ؿقفف

 .إذا جٚءت مٍردةهذا مًْك افىٚظٜ ، ؾٚفىٚظٜ ترك ادْٓل ظْف، وإن هنٚك، ادٖمقر بف

 .وادًهٜٔ فًٍؾ افْقاهل، ؾٚفىٚظٜ فًٍؾ إوامر، ضٚظٜ ومًهٜٔ: أمٚ إذا ؿٔؾ

وطٚهر . وافَلم ٓم إمر، ٕن اجلِّٜ إٕنٚئٜٔ ضٌِٜٔ، افٍٚء واؿًٜ يف جقاب افؼط: "ؾِٔىًف": ؿقفف 

ٌٛ : اَلديٞ ، أو ؽر واجٛ، ـٚفهَلة واَلٟ وؽرمهٚ، ينّؾ مٚ إذا ـٕٚٝ افىٚظٜ ادْذورة جًْٓٚ واج

 .ـتًِٔؿ افًِؿ وؽره

ًٌٚ: وؿٚل بًض أهؾ افًِؿ . وظّقم اَلديٞ يرد ظِٔٓؿ، ٓ جيٛ افقؾٚء بٚفْذر إٓ إذا ـٚن جْس افىٚظٜ واج

ٚ فٔس فف شٌٛ -وطٚهر اَلديٞ أيًوٚ ينّؾ مـ ٕذر ضٚظٜ ًَ  ."هلل ظع أن أصقم ثَلثٜ أيٚم": مثؾ، ٕذرا مىِ

ٚ ًَ ؾِٔس بجٔد ٕن ، ومـ ؾرق بْٔٓام. ؾِِف ظع أن أصقم ثَلثٜ أيٚم، ٕجحٝ إن: مثؾ، ومـ ٕذر ٕذًرا مًِ

 .اَلديٞ ظٚم

ملسو هيلع هللا ىلص وَلذا هنك ظْف افٌْل ، وإٕام يًتخرج بف مـ افٌخٔؾ، واظِؿ أن افْذر ٓ يِٖت بخر وفق ـٚن ٕذر ضٚظٜ

ر إٔٝ يف ظٚؾٜٔ وٕٕؽ تِزم ًٍٕؽ بٖم، وإفٔف ئّؾ صٔخ اإلشَلم ابـ تّٜٔٔ فِْٓل ظْف، وبًض افًِامء حيرمف

قا : ويدل فَقة افَقل بتحريؿ افْذر ؿقفف تًٚػ. وربام َل يًٍؾ، وـؿ مـ إًٕٚن ٕذر وأخًرا ٕدم، مْف ُّ ًَ }َوَأْؿ

َـّ { ]افْقر َْٔخُرُج ـْ َأَمْرهَتُْؿ َف َد َأْياَمهِنِْؿ َفِئ ْٓ  َج
ِ
 .ؾٔنٌف افْذر، [ ؾٓذا افتزام مٗـد بٚفًَؿ64: بِّٚلِلَّ

                                                           
َٜ 77:7أخرجف افٌخٚري) (1) ـْ َظٚئَِن ِلِّ ’( َظ ـِ افٌَّْ ًِْهِف" ملسو هيلع هللا ىلص، َظ َُٔف َؾَلَ َي ِه ًْ ََٕذَر َأْن َي ـْ  ُف، َوَم ًْ

ُٔىِ َ َؾِْ َذَر َأْن ُيىَِٔع اّلِلَّ َٕ ـْ   َؿَٚل: "َم

ؿٚل افنٚرح ؿقفف: "ويف افهحٔح": َل يٍهح ادٗفػ رمحف اهلل بّراده بٚفهحٔح; أهق "صحٔح افٌخٚري" أم "صحٔح مًِؿ"، أم  (3)

ٚ، أم يف أحدمهٚ، أم يف ؽرمهٚ، وفٔس فف اصىَلح يف ذفؽ حيّؾ ظِٔف أن ادراد بف اَلديٞ ا ًً فهحٔح; شقاء ـٚن يف "افهحٔحغ" م

ظْد اإلضَلق، وظذ هذا يٌحٞ ظـ اَلديٞ يف ميٕٚف، وؿد ورد هذا افتًٌر يف شٔٚق ادٗفػ فِحديٞ يف مقاوع أخرى. . . . . . 

 (. 268/ 2افَقل ادٍٔد ظذ ـتٚب افتقحٔد )
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ُِقَن { ]افْقر: ؿٚل اهلل تًٚػ َّ ًْ َ َخٌٌِر باَِم َت ٌٜ إِنَّ اّلِلَّ ُروَؾ ًْ ٌٜ َم قا َضَٚظ ُّ
ًِ َْ َٓ ُت ٌٜ : [ أي64: }ُؿْؾ  ظُِٔؿ ضٚظ

ٌٜ بدون يّغٍ   .مًروؾ

، -ظز وجؾ -أن افْٚذر ـٖٕف ؽر واثٍؼ بٚهلل: وَمٚ يدل ظذ ؿقة افَقل بٚفتحريؿ أيًوٚ خهقًصٚ افْذر ادًِؼ

ويف هذا ، وَلذا إذا أيًقا مـ افزء ذهٌقا يْذرون، إٓ إذا أظىٚه مَٚبِف، ىٔف افنٍٚءؾُٖٕف يًتَد أن اهلل ٓ يً

ـ  بٚهلل  .وافَقل بٚفتحريؿ ؿقل وجٔف -ظز وجؾ -شقء ط

 ؟ـٔػ َترمقن مٚ أثْك اهلل ظذ مـ وىف بف: ؾ٘ن ؿٔؾ

ادحرم أو ادُروه : َٕقلإٕام ، إْٕٚ هدمْٚ افْص: إن افقؾٚء هق ادحرم حتك يَٚل: إْٔٚ ٓ َٕقل: ؾٚجلقاب

 .وافقؾٚء يف ثٚين اَلٚل تٍْٔذ فام ٕذر، ؾٚفًَد ابتدائل، وؾرٌق بغ ظَده ووؾٚئف، ـراهٜ صديدة هق ظَد افْذر

، ؾ٘ن ـٕٚٝ ادًهٜٔ حراًمٚ، وافْٓل بحًٛ ادًهٜٔ، ٕٚهٜٔ: " ٓؾَل يًهف، ومـ ٕذر أن يًيص اهلل ": ؿقفف

ًٜ وإن ـٕٚٝ اد، ؾٚفقؾٚء بٚفْذر حرام ، ٕن ادًهٜٔ افقؿقع ؾٔام هنل ظْف، ؾٚفقؾٚء بٚفْذر مُروهٌ ، ًهٜٔ مُروه

 .ومْٓل ظْف هنل تْزيف، مْٓل ظْف هنل َتريؿ: وادْٓل ظْف يًَْؿ ظْد أهؾ افًِؿ إػ ؿًّغ

* * * *      * * *     * * * * 
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 :ؾٔف مًٚئؾ

 .وجقب افقؾٚء بٚفْذر: إوػ

 .ؾكؾف إػ ؽر اهلل ذك، هللإذا ثٌٝ ـقٕف ظٌٚدًة : افثٕٜٚٔ

 .أن ٕذر ادًهٜٔ ٓ جيقز افقؾٚء بف: افثٚفثٜ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :"ؾٔف مًٚئؾؿقفف "

ؾِٔىًف" وفَقل ، " مـ ٕذر أن يىٔع اهلل: فَقفف، افىٚظٜ ؾَطٕذر : يًْل: وجقب افقؾٚء بٚفْذر: إوػ

 .إن ٕذر ادًهٜٔ ٓ جيقز افقؾٚء بف: ادٗفػ يف ادًٖفٜ افثٚفثٜ

، ؾٖي ؾًؾ ـٚن ظٌٚدة، وهذه ؿٚظدة يف تقحٔد افًٌٚدة: ؾكؾف إػ ؽر اهلل ذك، إذا ثٌٝ ـقٕف ظٌٚدة: افثٕٜٚٔ

 .ؾكؾف فٌر اهلل ذك

 .ؾَل يًهف "، فَقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ " مـ ٕذر أن يًيص اهلل: دًهٜٔ ٓ جيقز افقؾٚء بفأن ٕذر ا: افثٚفثٜ

* * * *      * * *     * * * * 
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 ،ومخًقنشقرة ؾهِٝ مُٜٔ  آيٚهتٚ أربع 

وذفؽ افًِؿ هق اَلٚمؾ ظذ اإليامن ، * اإلظَلم بٖن افًِؿ إٕام هق مٚ اختٚره ادحٔط بُؾ رء ؿدره وظِامً 

 .بٚهلل وآشتَٚمٜ ظذ ضٚظتف ادَسن ُبام

 .وظٚؿٌٜ اإلظراض ظْف، بٌٔٚن أن افَرآن هق اَلؼ، * بٔٚن ـٍٜٔٔ مًٚجلٜ ادًروغ ظـ افَرآن برؾؼ

وـرر ، اؾتتح شٌحٕٚف هذه افًقرة بٖن هذا افَرآن رمحٜ دـ ـٚن فف ظِؿ وفف ؿقة تقجٛ فف افَٔٚم ؾٔام يًٍْف *

 .بٍوؾ اهلل تًٚػ. افقصػ بٚفرمحٜ يف صٍٜ افًّقم وصٍٜ اْلهقص إصٚرة إػ أن أـثر إمٜ مرحقم

ًٚ  -شٌحٕٚف-* أظِؿ ؾ تٍهَٔلً َوُبغِّ تٌْٔٔ وإٔف ، وـٔد َمٚحؽ َمٚحؾ، جدال ُمٚدلٓ ييه ، أن افُتٚب ُؾهِّ

ـٍ بًجز اْلِؼ ظْف  .(2)مٌ

 .(3)ويف شٌٛ ٕزول افًقرة ؿهٜ منٓقرة يْير ؾٔٓٚ ـتٛ ادىقٓت

***             ***               *** 

 

ِحِٔؿ )2} حؿ ): ؿٚل تًٚػ ـِ افرَّ مْحَ ـَ افرَّ ًٕٚ 3( َتْزيٌؾ ِم ْٝ آَيُٚتُف ُؿْرآ َِ قَن )( ـِتٌَٚب ُؾهِّ ُّ َِ ًْ ْقٍم َي ََ
ِ ( َبِنًرا 4َظَربًِّٔٚ ف

قَن ) ًُ َّ ًْ ْؿ ٓ َي ُٓ ثَُرُهْؿ َؾ ـْ َْٖظَرَض َأ َِٕذيًرا َؾ ـْ َبَِْْْٔٚ 5َو َٕٚ إَِفِْٔف َويِف آَذإَِْٚ َوؿٌْر َوِم َّٚ َتْدُظق  َِم
ٍٜ ُِقُبَْٚ يِف َأـَِّْ ( َوَؿُٚفقا ُؿ

ُِقنَ  ََّْٕٚ َظِٚم ْؾ إِ َّ  .{ َوَبَِْْٔؽ ِحَجٌٚب َؾْٚظ

وهل حروٌف هجٚئٜٔ ٓ مًْك َلٚ ، { هذه مـ اَلروف افتل اؾُتتِحٝ ُبٚ بًض شقر افَرآنحؿ}: ؿقفف تًٚػ

ًٌْزى، إفخ(،. . . ت، ب، يف ًٍٕٓٚ إذا جٚءت مٍردة هُذا )أ ٌٜ وَم حٔٞ ٓ يقجد يف افَرآن مٚ ٓ ; وَلٚ حُّ

ّٓٚ اإلصٚرة إػ ، حُّٜ فف َُ ن مـ اَلروف ًٍٕٓٚ افتل يًرؾقهنٚ ومـ أهؿ ِح افتحدي بٚفَرآن افَّذي يتُقَّ

ًٌٚ بًدهٚ ذـٌر فَِرآن افُريؿ; ويتُِّقن ُبٚ  .ـام يف هذه افًقرة، فذا يِٖت ؽٚف

ـِ { صٚدر } َتْزيُؾ ثؿ أخز ربْٚ تٌٚرك وتًٚػ ظٌٚده أن هذا افُتٚب اجلِٔؾ وافَرآن اجلّٔؾ }  مْحَ ـَ افرَّ ِم

ِحٔؿِ  ، افذي حهؾ بف، إٕزال هذا افُتٚب، افذي مـ أظيؿ رمحتف وأجِٓٚ، { افذي وشًٝ رمحتف ـؾ رء افرَّ

                                                           
 (. 588/ 2(، ادختك يف تًٍر افَرآن افُريؿ )658/ 7يؿ افدرر فٌَِٚظل)ٕ (2)

 (. 272/ 8تًٍر ابـ ـثر ) (3)
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وهق افىريؼ ، مٚ هق مـ أجؾ ًّٕف ظذ افًٌٚد، واْلر افُثر، وافرمحٜ، وافنٍٚء، وافْقر، مـ افًِؿ واَلدى

 .فًًِٚدة يف افداريـ

ْٝ آيَ } : ثؿ أثْك ظذ افُتٚب بتامم افٌٔٚن ؾَٚل َِ ؾ ـؾ رء مـ إٔقاظف ظذ حدتف: { أيُٚتُف ُؾهِّ وهذا ، َؾهَّ

 ، يًتِزم افٌٔٚن افتٚم
ٍ
ًٕٚ َظَربًِّٔٚ } . ومتٔٔز اَلَٚئؼ، وافتٍريؼ بغ ـؾ رء بٚفٌِٜ افٍهحك أـّؾ : { أيُؿْرآ

ًٔٚ، افٌِٚت ًِّْٔٚ واوًحٚ، وحٚل ـقٕف فًٍيٚ ظرب } : ـَقفف، وأفٍٚطف واوحٜ ؽر منُِٜ، ؾًّٕٚٔف مٍهِٜ، ب

ٍٔؿ َخٌٍِر{ ]هقد ُِ ـْ َفُدْن َح ْٝ ِم َِ ْٝ آَيُٚتُف ُثؿَّ ُؾهِّ َّ
ُِ  .[2: ـَِتٌٚب ُأْح

قَن } : ؿقفف ُّ َِ ًْ ْقٍم َي ََ
، ويتوح َلؿ اَلدى مـ افوَلل، ـام تٌغ فٍيف، ٕجؾ أن يتٌغ َلؿ مًْٚه: { أيفِ

لِّ مـ افرصٚد ٌَ  .واْف

، إٓ وَلًٓ  افذيـ ٓ يزيدهؿ اَلدى، أمٚ اجلٚهِقنو، وإٕام يًرف هذا افٌٔٚن وافقوقح افًِامُء افراشخقن

ِؼ افَُلم ٕجِٓؿ، كوٓ افٌٔٚن إٓ َظّ ًَ ِمُْقَن{، ؾٓٗٓء َل ُي ْٗ ْؿ َأَإَْٔذْرهَتُْؿ َأْم ََلْ ُتِْْذْرُهْؿ ٓ ُي ِٓ ْٔ َِ  .} َشَقاٌء َظ

َِٕذيًرا}: وؿقفف تًٚػ وذـر ، بٚفًَٚب افًٚجؾ وأجؾ وٕذيًرا، بنًرا بٚفثقاب افًٚجؾ وأجؾ: { أي َبِنًرا َو

َمٚ ، وهذه إوصٚف فُِتٚب، وذـر إشٌٚب وإوصٚف افتل َتهؾ ُبٚ افٌنٚرة وافْذارة، تٍهِٔٓام

ك بٚفٌَقل ََّ وفُـ أظرض أـثر اْلِؼ ظْف إظراض ، وافًّؾ بف، واإليامن، واإلذظٚن، يقجٛ أن ُيَتِ

ًُقنَ } ، ادًتُزيـ َّ ًْ ْؿ ٓ َي ُٓ  .وإهنؿ ٓ يٍّٓقن مْف صًٔئٚ مع بٕٔٚف وووقحف، ل وإجٚبٜ{ فف شامع ؿٌق َؾ

ِّْٔغ ظدم إتٍٚظٓؿ بف، هٗٓء ادًروقن ظْف: { أي َوَؿُٚفقا} : ؿقفف ٌَ ُِقُبَْٚ } : بًد إبقاب ادقصِٜ إفٔف، ُم ُؿ

 ٍٜ َٕٚ إَِفِْٔف َويِف آَذإَِْٚ َوؿْرٌ أؽىٜٔ مٌنٚة } : { أييِف َأـَِّْ َّٚ َتْدُظق ـْ َبَِْْْٔٚ َوَبَِْْٔؽ ؿ ؾَل ًّٕع فؽ }صّ: { أي َِم َوِم

 .وٓ يهؾ إفْٔٚ رٌء َمٚ تَقل، { ؾَل ٕراكِحَجٌٚب 

وَلذا ، وافروٚ بام هؿ ظِٔف، وأطٓروا بٌوف، مـ ـؾ وجف، أهنؿ أطٓروا اإلظراض ظْف، افَهد مـ ذفؽ

ُِقنَ }: ؿٚفقا ََّْٕٚ َظِٚم ْؾ إِ َّ ، بٚفًّؾ يف ديْْٚ، راوقن ـؾ افروٚؾْٕ٘ٚ ، ـام رؤٝ بٚفًّؾ بديْؽ: { أيَؾْٚظ

وبٚظقا أخرة ، واشتٌدفقا افٍُر بٚإليامن، حٔٞ روقا بٚفوَلل ظـ اَلدى، وهذا مـ أظيؿ اْلذٓن

 .(2)بٚفدٕٔٚ

ؾ بف افًِؿ ، مـ أظيؿ افرمحٚت وأجِٓٚ مـ اهلل شٌحٕٚف-2 وافْقر واَلدى إٔف إٔزل إفْٔٚ هذا افُتٚب فْحهِّ

 .وافنٍٚء واْلر افُثر

ّف تًِؿ افٌِٜ افًربٜٔ افتل ٕزل ُبٚ }-3 ُّٓ ْٝ آَيُٚتُف مـ أؾوؾ إشٌٚب ادًْٜٔ ظذ تدبر افَرآن وتٍ َِ ـِتٌَٚب ُؾهِّ

ًٕٚ َظَربًِّٔٚ  .{ُؿْرآ

                                                           
 (. 855(، وتًٍر افًًدي )ص: 272/ 8إير تًٍر ابـ ـثر) (2)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص ٕزل ُبٚ أؾوؾ ـتٚب ظذ أؾوؾ ٌٕل، ؾٓل أؾوؾ فٌٜ، أيٚت دفٔؾ ظذ ظئؿ ذف افٌِٜ افًربٜٔ-4

 .اصتامل افَرآن ظذ أشِقب افسؽٔٛ وافسهٔٛ وهل افٌنٚرة وافْذارة-5  

 .بٔٚن صدة ظداوة ادؼـغ فِتقحٔد وافداظغ إفٔف يف ـؾ زمٚن ومُٚن -6

***             ***               *** 

 

َّٕاَم  }: ؿٚل تًٚػ ْؿ ُيقَحك إيَِلَّ َأ ُُ ُِ َٕٚ َبَؼٌ ِمثْ َّٕاَم َأ
ـَِغ ُؿْؾ إِ ْؼِ ُّ ُروُه َوَويٌْؾ فِِْ

ٍِ ٌْ قا إَِفِْٔف َواْشتَ ُّ ٔ
َِ
ٌ َواِحٌد َؾْٚشتَ ْؿ لِِإَ ُُ ُ إََِل

ٚؾُِروَن )7) ـَ ِخَرِة ُهْؿ  ْٔ َٚة َوُهْؿ بِٚ ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ َٓ ُي ـَ  ِذي َِٚلَِٚت ََلُْؿ َأْجٌر َؽْرُ 8( افَّ ُِقا افهَّ
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذي ( إِنَّ افَّ

 .ََمُْْقٍن{

، مٚ إٔٚ إٓ بٌؼ مـ بْل آدم، أهيٚ افَقم: ؿؾ يٚ َمّد َلٗٓء ادًروغ ظـ آيٚت اهلل مـ ؿقمؽ: يَقل تًٚػ

َِؽ }، مثُِؿ يف اجلْس وافهقرة واَلٔئٜ ُِح ظٌٚدتف  ُيقَحك إيَِلَّ  فًٝ بّ { يقحل اهلل إيل أن ٓ مًٌقد فُؿ َتْه

قا }، إٓ مًٌقٌد واحدٌ  ُّ ٔ
َِ
ووجٓقا إفٔف وجقهُؿ بٚفرؽٌٜ وافًٌٚدة ، ؾٚشتَّٔقا إفٔف بٚفىٚظٜ: { يَقلإَِفْٔفِ َؾْٚشتَ

ٍُِروهُ دون أَلٜ وإوثٚن } ٌْ بٚفتقبٜ مـ ، وشِقه افًٍق فُؿ ظـ ذٕقبُؿ افتل شٍِٝ مُْؿ: { يَقلَواْشتَ

 .(2)يتٛ ظُِٔؿ ويٌٍر فُؿ، ذـُؿ

ـِغَ } : ؿقفف تًٚػ ْؼِ ُّ ٚةَ }، وهَلٌك ظِٔٓؿ، َلؿدمٌٚر : { أيَوَويٌْؾ فِِْ ـَ ُتقَن افزَّ ْٗ ـَ ٓ ُي ِذي : { ؿٚل ابـ ظٌٚس افَّ

 .يًْل افذيـ ٓ ينٓدون أن ٓ لِإ إٓ اهلل

َٚهٚ { ]افنّس: وهذا ـَقفف تًٚػ ـْ َدشَّ َٚهٚ َوَؿْد َخَٚب َم َـّ ـْ َز ََِح َم  .[21، :: } َؿْد َأْؾ

وزـٚة . ومـ أهؿ ذفؽ ضٓٚرة افٍْس مـ افؼك، ذيِٜضٓٚرة افٍْس مـ إخَلق افر: وادراد بٚفزـٚة هٚ هْٚ

ٚ إػ اشتًامفف ، وتُقن شٌٌٚ فزيٚدتف وبرـتف وـثرة ًٍٕف، افامل إٕام شّٔٝ زـٚة ٕهنٚ تىٓره مـ اَلرام ًَ وتقؾٔ

 .(3)يف افىٚظٚت

ٚؾُِرونَ }: وؿقفف ـَ فام زال اْلقف مـ ؾِذفؽ ، وٓ بٚجلْٜ وافْٚر، ٓ يٗمْقن بٚفًٌٞ: { أيَوُهْؿ بِِٚٔخَرِة هؿ 

 .َمٚ ييهؿ يف أخرة، أؿدمقا ظذ مٚ أؿدمقا ظِٔف، ؿِقُبؿ

ٓؿ وجزاَءهؿ، ذـر ادٗمْغ، ثؿ فامَّ ذـر افُٚؾريـ ٍَ ـَ آَمُْقا}: ؾَٚل، ووص ِذي ومٚ اصتّؾ ، { ُبذا افُتٚبإِنَّ افَّ

{ ََلُْؿ َأْجرٌ }. وادتٚبًٜ، فإلخَلصوصدؿقا إيامهنؿ بٕٚظامل افهَٚلٜ اجلٚمًٜ ، ظِٔف َمٚ دظٚ إفٔف مـ اإليامن
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، متزايٌد ظذ افًٚظٚت، بؾ هق مًتٌّر مدى إوؿٚت، ؽر مَىقع وٓ ٕٚؾد: { أيَؽْرُ ََمُْْقنٍ ظئؿ }: أي

 .(2)منتٌّؾ ظذ مجٔع افِذات وادنتٓٔٚت

 .يًتٌٍر يف افٔقم أـثر مـ مٚئٜ مرةافذي ـٚن ملسو هيلع هللا ىلص أـثر مـ آشتٌٍٚر اؿتداًء بٌْٔؽ -2

ْؿ  }، افذي ظِّف ربف افتقاوعملسو هيلع هللا ىلص ظِٔؽ بٚفتقاوع واؿتدي بحٌٌٔؽ افٌْل  -3 ُُ ُِ َٕٚ َبَؼٌ ِمثْ َّٕاَم َأ
 .{إِ

قا إَِفْٔفِ راحٜ ادرء ٓ تُقن وٓ تُتّؾ أبًدا إٓ بٚٓشتَٚمٜ ظذ ضٚظٜ اهلل تًٚػ ـام أمر شٌحٕٚف }-4 ُّ ٔ
َِ
 َؾْٚشتَ

ٍُِروهُ  ٌْ  .{ َواْشتَ

ُّٛ رء إػ اإلًٕٚن مٚفف -5 ؾ٘ذا بذفف يف شٌٔؾ اهلل ؾذفؽ أؿقى دفٔؾ ظذ ثٌٚتف ، وهق صَٔؼ روحف، أح

 .واشتَٚمتف وصدق ٕٔتف وٕهقع ضقيتف

***             ***               *** 

 

َْرَض  }: ؿٚل تًٚػ ْٕ ََِؼ ا ُروَن بِٚفَِّذي َخ ٍُ ُْ ْؿ َفتَ ُُ َغ ) ُؿْؾ َأئَِّْ
ِ
َٚد ًَ ُِقَن َفُف َإَْٔداًدا َذفَِؽ َربُّ اْف ًَ ( :يِف َيْقَمْغِ َوجَتْ

 ًَّ ٍٚم َشَقاًء فِِ  َأيَّ
ِٜ
ًَ ٚ َأؿَْقاهَتَٚ يِف َأْرَب َٓ َر ؾِٔ ٚ َوَؿدَّ َٓ ٚ َوَبَٚرَك ؾِٔ َٓ

ـْ َؾْقؿِ ٚ َرَواِدَ ِم َٓ َؾ ؾِٔ ًَ ( ُثؿَّ اْشتََقى إَِػ 21ٚئَِِِغ )َوَج

 َوِهَل 
ِ
اَمء ًَّ ًِغَ اف ْرًهٚ َؿَٚفتَٚ َأَتَْْٔٚ َضٚئِ ـَ َٚل ََلَٚ َوفأِلَْْرِض اْئتَِٔٚ َضْقًظٚ َأْو  ََ َـّ َشٌَْع َشاَمَواٍت يِف 22) ُدَخٌٚن َؾ َوُٚه ََ ( َؾ

ِديرُ  َْ ًيٚ َذفَِؽ َت ٍْ َهٚبَِٔح َوِح َّ َْٕٔٚ بِ اَمَء افدُّ ًَّ َّْٚ اف  َأْمَرَهٚ َوَزيَّ
ٍ
ؾِّ َشاَمء ـُ ِِِٔؿ { َيْقَمْغِ َوَأْوَحك يِف  ًَ ِزيِز اْف ًَ  .اْف

 ، يف هذا إُٕٚر مـ اهلل ظذ ادؼـغ افذيـ ظٌدوا مًف ؽره 
ٍ
 ، وهق اْلٚفؼ فُؾ رء

ٍ
، افَٚهر فُؾ رء

 
ٍ
ُِقَن َفُف } : ؾَٚل، ادَدر فُؾ رء ًَ ََِؼ إْرَض يِف َيْقَمْغِ َوجَتْ ُروَن بِٚفَِّذي َخ ٍُ ُْ ْؿ َفتَ ُُ ٕيراء : { أي َإَْٔداًداُؿْؾ َأئَِّْ

ًٓ تًٌدوهنٚ مًف } غَ  وأمثٚ
ِ
َٚد ًَ  .اْلٚفؼ فألصٔٚء هق رب افًٚدغ ـِٓؿ: { أي َذفَِؽ َربُّ اْف

{ افرواد} : ؿقفف ٚ َرَواِدَ َٓ َؾ ؾِٔ ًَ ٌٜ فِجٌٚل، افثقابٝ: َوَج بخَلف ، ٕن اجلٌٚل حجٚرٌة ٓ تْتَؾ، وهق صٍ

 .افًربوهل ـثرٌة يف بَلد ، افرمٚل وافُثٌٚن

ٚووصػ افرواد بــ} َٓ ـْ َؾْقِؿ ؾّْٓٚ اجلّٔؾ ادْير ادجِؾ ، { ٓشتحوٚر افهقرة افرائًٜ دْٚطر اجلٌٚلِم

 .(3)واجلٌٚل ادًدٕٜٔ افًقد، ومْٓٚ افرهٔٛ ادرأى مثؾ جٌٚل افْٚر افزاـغ، بْٚلية أو ادًُق بٚفثِقج
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ٚ: وؿقفف َٓ ٚ َأؿَْقاهَتَٚ} ، فِخر وافٌذر وافٌراسجًِٓٚ مٌٚرـٜ ؿٚبِٜ : { أي }َوَبَٚرَك ؾِٔ َٓ َر ؾِٔ مٚ : وهق، {َوَؿدَّ

ٚئِِِغَ } : وؿقفف، حيتٚج أهِٓٚ إفٔف مـ إرزاق وإمٚــ افتل تزرع وتٌرس ًَّ  َأيٍَّٚم َشَقاًء فِِ
ِٜ
ًَ دـ : { أي يِف َأْرَب

 .(2)أراد افًٗال ظـ ذفؽ فًِّٔف

  }: ؿقفف تًٚػ
ِ
اَمء ًَّ {اشتقاًء ئِؼ بجَلفف شٌحٕٚف وتًٚػ فٔس ـّثِف رء وهق افًّٔع ُثؿَّ اْشتََقى إَِػ اف

 .{ ؿٔؾ إن ذفؽ افدخٚن مـ تٍْس افامء حغ تٍْسَوِهَل ُدَخٌٚن  }، افهر

ْرًهٚ  }: وؿقفف ـَ َٚل ََلَٚ َوفأِلَْْرِض اْئتَِٔٚ َضْقًظٚ َأْو  ََ ، جٔئٚ بام خَِٝ ؾُٔام: ؾَٚل اهلل فًِامء وإرض: { أيَؾ

 .وإًٍَل فًٍع ضٚئًتغ أو مُرهتغ، واشتجٌٔٚ ٕمري

ًِغَ ؾــ}  .(3)مًتجٌٔغ ٕمرك ٓ ًٕيص أمرك، { جئْٚ بام أحدثٝ ؾْٔٚ مـ خَِؽَؿَٚفتَٚ َأَتَْْٔٚ َضٚئِ

َقاٍت يِف َيْقَمْغِ }: ؿقفف تًٚػ َّ َـّ َشٌَْع َش َوُٚه ََ  شّقاتؾٍرغ مـ تًقيتٓـ شٌع : { أيَؾ

 .ومهٚ يقم اْلّٔس ويقم اجلًّٜ، آخريـ: أي، يف يقمغ

 َأْمَرَهٚ}
ٍ
ؾِّ َشاَمء ـُ ًرا يف ـؾ شامء مٚ َتتٚج إفٔف مـ ادَلئُٜ: { أيَوَأْوَحك يِف  رِّ ََ ومٚ ؾٔٓٚ مـ إصٔٚء ، ورتٛ ُم

َهٚبَِٔح } ، افتل ٓ يًِّٓٚ إٓ هق َّ َْٕٔٚ بِ اَمَء افدُّ ًَّ َّْٚ اف } ، اـٛ ادْرة ادؼؿٜ ظذ أهؾ إرض{ وهـ افُق َوَزيَّ

ًيٚ ٍْ  .حرًشٚ مـ افنٔٚضغ أن تًتّع إػ ادأل إظذ: { أي َوِح

ِِٔؿِ } ًَ ِزيِز اْف ًَ ِديُر اْف َْ افًِٔؿ بجّٔع حرـٚت ، افًزيز افذي ؿد ظز ـؾ رء ؾٌٌِف وؿٓره: { أيَذفَِؽ َت

 .(4)ادخِقؿٚت وشُْٚهتؿ

ف شٌحٕٚف فًِاموات وإرض ومـ ، يف أيٚت بٔٚن فَدرة اهلل تًٚػ وظيّتف شٌحٕٚف-2 َُ ودفٔؾ ذفؽ خِ

وؿدرة اهلل صَٚلٜ ْلِؼ افًّقات وإرض وبُؾ مٚ ؾٔٓام بُِّٜ افتُقيـ "ــ" وفُـ . ؾٔٓـ يف بوًٜ أيٚم

 .يف إجيٚد إصٔٚء صًٔئٚ ؾنًٔئٚ تًِٔؿ ظٌٚده إٕٚة وافتدرج: مْٓٚ، َلُؿ ظٚفٜٔ أرادهٚ اهلل تًٚػ

 .وإَٔٚده ٕمره شٌحٕٚف بُؾ مٚ ؾٔف، اشتًَلم افُقن ـِف هلل جؾ جَلفف-3

***             ***               *** 

 

قَد ) }: ؿٚل تًٚػ ُّ  َظٍٚد َوَث
ِٜ ََ ًٜ ِمثَْؾ َصِٚظ ََ ْؿ َصِٚظ ُُ ْؾ َإَْٔذْرُت َُ ِْ٘ن َأْظَرُوقا َؾ ـْ َبْغِ 24َؾ ُشُؾ ِم ( إِذْ َجَٚءهْتُُؿ افرُّ

َّٕٚ بِ  ِ٘ ًٜ َؾ َُ
ََْٕزَل َمَلَئِ َٕ  َْٚ َ َؿُٚفقا َفْق َصَٚء َربُّ َّٓ اّلِلَّ

ًٌُُْدوا إِ َّٓ َت ْؿ َأ ِٓ
ٍِ ـْ َخِْ ٚؾُِروَن )اَم َأْيِدهيِْؿ َوِم ـَ ٚ 25ُأْرِشِْتُْؿ بِِف  َٖمَّ ( َؾ
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َ افَّ  ًة َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ اّلِلَّ ـْ َأَصدُّ ِمَّْٚ ُؿقَّ  اَْلَؼِّ َوَؿُٚفقا َم
ْرِ ٌَ َْرِض بِ ْٕ وا يِف ا َُْزُ ًة َظٌٚد َؾْٚشتَ ْؿ ُؿقَّ ُٓ ْ ْؿ ُهَق َأَصدُّ ِمْ ُٓ ََ َِ ِذي َخ

ُٕقا بِآَيٚتَِْٚ جَيَْحُدوَن ) ٚ ـَ ْزِي يِف اَْلََٔٚةِ ( ؾَ 26َو ْؿ َظَذاَب اْْلِ ُٓ ََ ٍٚت فُِِْذي ًَ َِٕح ا يِف َأيٍَّٚم  َسً ْؿ ِرحًيٚ َسْ
ِٓ َِْٔ َْٖرَشَِْْٚ َظ

وَن ) َٓ ُيَْْكُ ِخَرِة َأْخَزى َوُهْؿ  ْٔ َذاُب ا ًَ َْٕٔٚ َوَف ك َظَذ اَْلَُدى 27افدُّ َّ ًَ َدْيَُْٚهْؿ َؾْٚشتََحٌُّقا اْف َٓ قُد َؾ ُّ ٚ َث ( َوَأمَّ

 َٖ ٌُقَن )َؾ ًِ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ َذاِب اَْلُقِن باَِم  ًَ ُٜ اْف ََ قَن{28َخَذهْتُْؿ َصِٚظ َُ ُٕقا َيتَّ ٚ ـَ ـَ آَمُْقا َو ِذي َْْٔٚ افَّ َٕجَّ  .( َو

ًٜ  }: ؿقفف تًٚػ ََ ْؿ َصِٚظ ُُ ْؾ َإَْٔذْرُت َُ ِْ٘ن َأْظَرُوقا َؾ ؿؾ يٚ َمّد َلٗٓء ادؼـغ ادُذبغ بام : { يَقل شٌحٕٚفَؾ

ـام حِٝ ، إن أظروتؿ ظام جئتُؿ بف مـ ظْد اهلل ؾ٘ين إٔذرـؿ حِقل َّٕٜ اهلل بُؿ: اَلؼ جئتٓؿ بف مـ

قدَ بٕٚمؿ افاموغ مـ ادُذبغ بٚدرشِغ }  ُّ  َظٍٚد َوَث
ِٜ ََ ًٜ ِمثَْؾ َصِٚظ ََ ومـ صٚـِٓام َمـ ؾًؾ : { أي َصِٚظ

 .(2)ـًٍِٓام

 .وذـُره فًٍٚد وثّقد إمجٚل يِٖت تٍهِٔف

مـ رآه أو ظٚيْف أو أصٚبف حتك يهر مـ هقفف وظئؿ صٖٕف إػ هَلك ، أمٍر هٚئؾٍ  ـؾ: وأصؾ افهٚظَٜ

ًٜ ، أو ًٕٚرا، صقًتٚ ـٚن ذفؽ، أو ؾَد بًض آٓت اجلًؿ، وؽّقر ؾٓؿٍ ، أو إػ ذهٚب ظَؾٍ ، وَظَىٛ ، أو زفزف

ٚ ًٍ  .(3)أو رج

اإلظراض خنٜٔ أن حيؾ وهق هْٚ ختقيػ بتقؿع ظَٚب مثؾ ظَٚب افذيـ صُٚبقهؿ يف ، افتخقيػ: واإلٕذار

 .(4)بْٚء ظذ أن ادًروف أن جتري أؾًٚل اهلل ظذ َشَْـ واحد، ُبؿ مٚ حؾ بٖوفئؽ

ْؿ  }: وؿقفف ِٓ ٍِ ـْ َخِْ ـْ َبْغِ َأيِْدهيِْؿ َوِم ُشُؾ ِم ْر َأَخٚ َظٍٚد إِْذ َإَْٔذَر َؿْقَمُف : ـَقفف تًٚػ، {إِْذ َجَٚءهْتُُؿ افرُّ ـُ } َواْذ

ِٚف َوَؿدْ  ََ ِف { ]إحَٚف بِْٕٚح ٍِ ـْ َخِْ ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوِم  افُُّْذُر ِم
ِٝ َِ ، يف افَرى ادجٚورة فٌَلدهؿ: [ أي32: َخ

ورأوا مٚ أحؾ اهلل ، ومٌؼيـ ومْذريـ، بًٞ اهلل إفٔٓؿ افرشؾ يٖمرون بًٌٚدة اهلل وحده ٓ ذيؽ فف

: وؿٚفقا، بؾ ـذبقا وجحدوا، وٓ صدؿقاومع هذا مٚ آمْقا ، ومٚ أفٌس أوفٔٚءه مـ افًْؿ، بٖظدائف مـ افَْؿ

 { ًٜ َُ ًٜ مـ ظْده، فق أرشؾ اهلل رشَلً: { أي َفْق َصَٚء َربَُّْٚ ٕٕزَل َمَلئِ َّٕٚ باَِم ُأْرِشِْتُْؿ بِفِ }، فُٕٚقا مَلئُ ِ٘ : { أيَؾ

ٚؾُِرونَ أهيٚ افٌؼ }   .ٓ ٕتًٌُؿ وإٔتؿ بٌؼ مثِْٚ: { أي ـَ

ـْ َبْغِ }: ويف ؿقفف تًٚػ ؿْ ِم ِٓ ٍِ ـْ َخِْ بحٔٞ ٓ يسك ، متثٌٔؾ َلرص رشقل ـؾ  مْٓؿ ظذ هداهؿ، {َأيِْدهيِْؿ َوِم

ًٜ يتقشؾ ُبٚ إػ إبَلؽٓؿ افديـ إٓ تقشؾ ُبٚ  .وشِٔ

ًٜ ، وتٚرًة مـ خٍِف، تٚرًة مـ أمٚمف، ؾّثؾ ذفؽ بٚدجلء إػ ـؾ  مْٓؿ ـام يًٍؾ اَلريص ظذ ، ٓ يسك فف جٓ

 .(2)ٔد تىٌِف ويًتقظٛ ميٚن وجقده أو ميٚن شامظفَتهٔؾ أمر أن يتىٌِف ويً

                                                           
 (. 279/ 8تًٍر ابـ ـثر) (1)
 (. 7:1/ 2تًٍر افىزي) (2)

 (. 36/ 36افتحرير وافتْقير ) (3)
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ْرِ } : ؾَٚل شٌحٕٚف، ثؿ ذـر ربْٚ تٌٚرك وتًٚػ تٍهَٔلً فَهٜ هٚتغ إمتغ ٌَ َُْزُوا يِف إْرِض بِ ٚ َظٌٚد َؾْٚشتَ َٖمَّ َؾ

ةً }، بٌقا وظتقا وظهقا: { أياَلَؼ   ـْ َأَصدُّ ِمَّْٚ ُؿقَّ َـّ اهلل : { أي َوَؿُٚفقا َم ، ظِٔٓؿ بندة ترـٌٔٓؿ وؿقاهؿم

ةً } ! واظتَدوا أهنؿ يّتًْقن بف مـ بٖس اهلل ْؿ ُؿقَّ ُٓ ْ ْؿ ُهَق َأَصدُّ ِمْ ُٓ ََ َِ َ افَِّذي َخ أؾام : { أي َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ اّلِلَّ

وإن بىنف ، ؾٕ٘ف افًئؿ افذي خِؼ إصٔٚء ورـٛ ؾٔٓٚ ؿقاهٚ اَلٚمِٜ َلٚ؟ يتٍُرون ؾّٔـ يٌٚرزون بٚفًداوة

قَن { ]افذاريٚت: ـام ؿٚل تًٚػ، صديدٌ  ًُ َّٕٚ َدُقِش َْٖيٍد َوإِ اَمَء َبَََْْْٔٚهٚ بِ ًَّ ، ؾٌٚرزوا اجلٌٚر بٚفًداوة، [58: } َواف

ا}: ؾِٓذا ؿٚل، وجحدوا بآيٚتف وظهقا رشقفف َسً ْؿ ِرحًيٚ َسْ
ِٓ َِْٔ َْٖرَشَِْْٚ َظ وهل افنديدة : { ؿٚل بًوٓؿَؾ

 .هل افتل َلٚ صقت: وؿٔؾ. افٌٚردة: وؿٔؾ. اَلٌقب

ًٜ ، واَلؼ أهنٚ متهٍٜ بجّٔع ذفؽ فتُقن ظَقبتٓؿ مـ جْس مٚ اؽسوا بف مـ ; ؾ٘هنٚ ـٕٚٝ رحًيٚ صديدًة ؿقي

ا، ؿقاهؿ ٍٜ { ]اَلٚؿٜ: ـَقفف تًٚػ، وـٕٚٝ بٚردًة صديدة افزد جدًّ َٔ
َسٍ َظٚتِ بٚردة : أي، [ 7: } بِِريٍح َسْ

 .وـٕٚٝ ذات صقت مزظٟ، صديدة

 .(3)أي َدويٌّ يف هٌقُبٚ مـ صدة هظٜ تَِْٓٚ، افريح افًٚصٍٜ افتل يُقن َلٚ سسة: وافكس

ٍٚت  }: وؿقفف ًَ َِٕح قًمٚ { ] اَلٚؿٜ، متتٚبًٚت: { أييِف َأيٍَّٚم  ًُ ٍٚم ُح َٜ َأيَّ َٔ
ٍَٔٚل َوَثاَمِٕ ـَقفف } يِف َيْقِم ، [ 8: } َشٌَْع َف

ر  { ]افَّر
ِّ َت ًْ واشتّر ُبؿ هذا افْحس شٌع ، ابتدئقا ُبذا افًذاب يف يقم ٕحس ظِٔٓؿ: أي، [:2: َْٕحٍس ُم

} : وَلذا ؿٚل تًٚػ; واتهؾ ُبؿ خزي افدٕٔٚ بًذاب أخرة، فٔٚل وثامٕٜٔ أيٚم حتك أبٚدهؿ ظـ آخرهؿ

َذاُب أِخَرِة َأْخَزى ًَ َْٕٔٚ َوَف ْزِي يِف اَْلََِٔٚة افدُّ
ْؿ َظَذاَب اْْلِ ُٓ ََ ونَ } ، ًيٚ َلؿأصد خز: { أي فُِِْذي {  َوُهْؿ ٓ ُيَْْكُ

ومٚ ـٚن َلؿ مـ اهلل مـ واق ئَٓؿ افًذاب ويدرأ ظْٓؿ ، ـام َل يْكوا يف افدٕٔٚ، يف إخرى: أي

 .(4)افُْٚل

َدْيَُْٚهؿْ } : وؿقفف َٓ قُد َؾ ُّ ٚ َث افذيـ ، وأمٚ ثّقد وهؿ افٌَِٜٔ ادًروؾٜ افذيـ شُْقا اَلجر وحقافٔف، { َوَأمَّ

آيٜ ، ويْٓٚهؿ ظـ افؼك وآتٚهؿ اّلِّل افْٚؿٜ، يدظقهؿ إػ تقحٔد رُبؿ، إفٔٓؿ صَٚلًٚ ظِٔف افًَلم أرشؾ اّلِّل 

، وفًٔقا يٍَْقن ظِٔٓٚ، يؼبقن فٌْٓٚ يقًمٚ ويؼبقن مـ افامء يقًمٚ، َلٚ ذب وَلؿ ذب يقم مًِقم، ظئّٜ

َديَْْ } : وَلذا ؿٚل هْٚ، بؾ تٖـؾ مـ أرض اّلِّل  َٓ قُد َؾ ُّ ٚ َث وإن ـٚن ، وإٕام ٕص ظِٔٓؿ، هدايٜ بٔٚنٍ : { أي ُٚهؿْ َوَأمَّ

َٜ ثّقد، وحهؾ َلؿ افٌٔٚن، ؿد ؿٚمٝ ظِٔٓؿ اَلجٜ، مجٔع إمؿ ادُِٜٓ ٌٜ بٚهرةٌ ، ٕن آي ؿد رآهٚ صٌرهؿ ، آي

ًٜ ُمٌَْكةً ، وذـرهؿ وإٔثٚهؿ، وـٌرهؿ  .ؾِٓذا خهٓؿ بزيٚدة افٌٔٚن واَلدى، وـٕٚٝ آي

                                                                                                                                                                                     
 (. 37/ 36(، و افتحرير وافتْقير ):27/ 8إير تًٍر ابـ ـثر) (1)
 (. 42/ 36افتحرير وافتْقير ) (2)

 (. :27/ 8تًٍر ابـ ـثر) (3)
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افًِؿ : افذي هق-ظذ اَلدى  -افذي هق افٍُر وافوَلل-شتحٌقا افًّك ا -مـ طِّٓؿ وذهؿ-وفُْٓؿ 

َذاِب اَْلُقِن  } -واإليامن ًَ ُٜ اْف ََ ََٖخَذهْتُْؿ َصِٚظ ًٜ : { أيَؾ ًٜ ، بًٞ اهلل ظِٔٓؿ صٔح ًٓ ، ورجٍ ًٕٚ، وذ ، وظذاًبٚ، وهقا

 { ًٓ ٌُقنَ وُٕٚ ًِ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ  .(2)اّلِّل َلؿٓ طِاًم مـ ، مـ افتُذيٛ واجلحقد: { أي باَِم 

قنَ }: ثؿ ؿٚل شٌحٕٚف َُ ُٕقا َيتَّ ٚ ـَ ـَ آَمُْقا َو َْْٔٚ افَِّذي َٕجَّ وٓ َٕٚلؿ مـ ، َل يًّٓؿ شقء، مـ بغ أطٓرهؿ: { أيَو

 .(3)ظز وجؾ، وتَقاهؿ هلل، بؾ ٕجٚهؿ اهلل مع ٌٕٔٓؿ صٚفح | ب٘يامهنؿ، ذفؽ رضرٌ 

 .وآشتّرار يف افتّرد وافًهٔٚن، افتحذير مـ اإلظراض ظـ إجٚبٜ دظقة اَلؼ -2 

بام ذع فِْٚس مـ ، واإليامن بٚهلل وظٌٚدتف وحده، وهل إمر بٚفٍُر بٚفىٚؽقت، دظقة افرشؾ واحدةٌ  -3

 .ظٌٚدات

ٚ ظَ  }، اَلذر ـؾ اَلذر مـ افٌرور وافُز ؾَُلمهٚ مًٕٚٚن مـ اإلذظٚن فِحؼ-4 َٖمَّ وا يِف َؾ َزُ ُْ ٌٚد َؾْٚشتَ

ْرِ اَْلَؼِّ  ٌَ َْرِض بِ ْٕ  .{ا

5- ًٜ ِكُّ ، واشتًذ بٚهلل مـ ذهٚ، ؾًؾ اهلل خرهٚ، إذا رأيٝ رحًيٚ مٌَِ َٚن افٌَّْ ـَ يُح ملسو هيلع هللا ىلص ؾَِد   افرِّ
ِٝ ٍَ إَِذا َظَه

 ْٝ َِ ٚ َوَخْرَ َمٚ ُأْرِش َٓ ٔ
َهٚ َوَخْرَ َمٚ ؾِ َُٖفَؽ َخْرَ ؿَّ إيِنِّ َأْش ُٓ َِّ ٚ َوَذِّ َمٚ َؿَٚل " اف َٓ ٔ

َهٚ َوَذِّ َمٚ ؾِ ـْ َذِّ بِِف َوَأُظقُذ بَِؽ ِم

ْٝ بِِف" َِ  .(4)ُأْرِش

قنَ  اإليامن وافتَقى مهٚ شٌٔؾ افْجٚة مـ افًذاب يف افدٕٔٚ وأخرة } -6 َُ ُٕقا َيتَّ ٚ ـَ ـَ آَمُْقا َو ِذي َْْٔٚ افَّ َٕجَّ ، { َو

ـَ }: واإليامن وافتَقى مهٚ رـْٚ وٓيٜ اهلل تًٚػ فَقفف ِذي ُٕقَن افَّ َز ْؿ َوَٓ ُهْؿ حَيْ ِٓ َِْٔ  َٓ َخْقٌف َظ
ِ
َأٓ إِنَّ َأْوفَِٔٚء اهلل

قنَ  َُ ُٕقاْ َيتَّ ٚ ـَ  .{آَمُْقاْ َو

***             ***               *** 

 

ْؿ ُيقَزُظقَن ) }: ؿٚل تًٚػ ُٓ ِر َؾ  إَِػ افَّْٚ
ِ
ْؿ ( َحتَّك إَِذا :2َوَيْقَم حُيَْؼُ َأْظَداُء اّلِلَّ ُٓ ًُ ّْ ْؿ َش ِٓ َِْٔ َد َظ ِٓ َمٚ َجُٚءوَهٚ َص

ُِقَن ) َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُِقُدُهْؿ باَِم  ُ افَِّذي َإَْٔىَؼ 31َوَأبَْهُٚرُهْؿ َوُج َْٚ اّلِلَّ ََ ََِْْٔٚ َؿُٚفقا َإَْٔى ْدُتْؿ َظ ِٓ ُِقِدِهْؿ َِلَ َص ( َوَؿُٚفقا جِلُ

ٍة َوإَِفْٔفِ  َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ُُ ََ َِ  َوُهَق َخ
ٍ
ء ؾَّ َرْ قَن { ـُ ًُ  .ُتْرَج

                                                           
(1)

 (. 857(، وتًٍر افًًدي )ص: :27/ 8إير تًٍر ابـ ـثر)
 (. 281/ 8تًٍر ابـ ـثر) (2)

 (. 3233أخرجف مًِؿ) (3)
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رِ } : يَقل تًٚػ  إَِػ افَّْٚ
ِ
، { ُيقَزُظقنَ اذـر َلٗٓء ادؼـغ يقم حيؼون إػ افْٚر }: { أيَوَيْقَم حُيَْؼُ َأْظَداُء اّلِلَّ

ََّْؿ : ـام ؿٚل تًٚػ، جتّع افزبٕٜٚٔ أوَلؿ ظذ آخرهؿ: أي َٓ قُق اْدُْجِرِمَغ إَِػ َج ًُ َٕ : أي، [97: ِوْرًدا { ]مريؿ} َ

 .ظىًٚصٚ

أو إُٔروا مٚ ظِّقه ، وأرادوا اإلُٕٚر، ووردوا ظذ افْٚر، وؿٍقا ظِٔٓٚ: { أي َحتَّك إَِذا َمٚ َجُٚءوَهٚ} : وؿقفف

ُِقُدُهْؿ{ } ، مـ ادًٚيص ْؿ َوَأبَْهُٚرُهْؿ َوُج ُٓ ًُ ّْ ْؿ َش ِٓ َِْٔ َد َظ ِٓ يف صٓد ظِٔٓؿ شًّٓؿ بام ـٕٚقا يهٌقن بف : أيَص

ُِقَن ، وأبهٚرهؿ بام ـٕٚقا يٌكون بف ويْيرون إفٔف يف افدٕٔٚ، ويًتًّقن فف، افدٕٔٚ إفٔف َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ : { أي} باَِم 

َتؿ مْف حرف، بٖظامَلؿ َمٚ ؿدمقه وأخروه ُْ  .(2)ٓ ُي

 ،بٚفنٓٚدة ظذ هٗٓء دون بَٜٔ اجلقارح، واجلِقد، وإبهٚر، وختهٔص افًّع

ـام حُك اهلل ظْٓؿ بَقفف }َويِف آَذإَِْٚ ، وتَِل آيٚت افَرآنملسو هيلع هللا ىلص بتَِل دظقة افٌْل ٕن فًِّع اختهًٚصٚ 

 [6: َوْؿٌر{ ]ؾهِٝ

ؾذفؽ ، افدافٜ ظذ إٍراد اهلل تًٚػ بْٚلِؼ وافتدبر، وٕن فألبهٚر اختهًٚصٚ بّنٚهدة دٓئؾ ادهْقظٚت

 .دفٔؾ وحدإٔتف يف إَلٔتف

ؾٔيٓر ، فتُقن صٓٚدة اجلِقد ظِٔٓؿ صٓٚدة ظذ إًٍٔٓٚ، اجلًدٕن اجلِد حيقي مجٔع ، وصٓٚدة اجلِقد

 .(3)دون اؿتهٚر ظذ حرق مقوع افًّع وافٌك، اشتحَٚؿٓٚ فِحرق بٚفْٚر فٌَٜٔ إجًٚد

ْدُتْؿ }، وٓمقا أظوٚءهؿ وجِقدهؿ حغ صٓدوا ظِٔٓؿ، وفام صٓدت ظِٔٓؿ ظٚتٌقهٚ ِٓ ُِقدِِهْؿ َِلَ َص َوَؿُٚفقا جِلُ

ََِْْٚٔ  }؟ ، ٕداؾع ظُْـ { وٕحـَظ
ٍ
ء ؾَّ َرْ ـُ ُ افَِّذي َإَْٔىَؼ  َْٚ اّلِلَّ ََ آمتْٚع ظـ ، { ؾِٔس يف إمُْٕٚٚ َؿُٚفقا َإَْٔى

 .افنٓٚدة حغ إٔىَْٚ افذي ٓ يًتًيص ظـ منٔئتف أحد

ةٍ شٌحٕٚف َوُهَق{ }  َل َمرَّ ْؿ َأوَّ ُُ ََ َِ ، ومـ ذفؽ، خِؼ أيًوٚ صٍٚتُؿ، وأجًٚمُؿ، { ؾُام خَُِؿ بذواتُؿ }َخ

 .اإلٕىٚق

ًُقنَ }  آشتدٓل ظذ افًٌٞ بْٚلِؼ ، وحيتّؾ أن ادراد بذفؽ، ؾٔجزيُؿ بام ظِّتؿ، { يف أخرة َوإَِفِْٔف ُتْرَج

 .(4)ـام هق ضريَٜ افَرآن، إول

وُبذا ييٓر وجف ، وإٕام اؿتكوا يف تقجٔف ادَلمٜ ظذ جِقدهؿ ٕهنٚ حٚويٜ جلّٔع اَلقاس واجلقارح

ْؿ آؿتهٚر ظذ صٓ ُٓ َُْت
ًِ ْؿ َأْف ِٓ ْٔ َِ ُد َظ َٓ ٚدة افًّع وإبهٚر واجلِقد هْٚ بخَلف آيٜ شقرة افْقر }َيْقَم َتْن

ُِقَن{ ]افْقر َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ باَِم  ُٓ ُِ  .(2)[ 35: َوَأْيِدهيِْؿ َوَأْرُج

                                                           
 (. 858(، تًٍر افًًدي )ص: 281/ 8(، وتًٍر ابـ ـثر)517/ 31إير تًٍر افىزي ) (1)
 ( بتكف. 48/ 36افتحرير وافتْقير ٓبـ ظٚصقر) (2)

 (. 858تًٍر افًًدي )ص:  (3)
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وهق -وأن اهلل ظز وجؾ أخز ، وافْنقر حؼمـ أصقل ظَٔدتْٚ أن ٕٗمـ بٖن ادقت حؼ وأن افًٌٞ -2

 .أن هْٚك يقًمٚ حيؼ ؾٔف اْلَلئؼ أمجًغ ؾٔجٚزهيؿ ظام ـٕٚقا يًِّقن -أصدق افَٚئِغ

: ـام ؿٚل تًٚػ، افتحذير مـ ؾًؾ افٍقاحش وـٌٚئر افذٕقب ؾ٘ن جقارح ادرء تنٓد ظِٔف يقم افَٔٚمٜ -3

ْؿ وَ  ُٓ َُْت
ًِ ْؿ َأْف ِٓ ْٔ َِ ُد َظ َٓ ُِقَن{ ]افْقر}َيْقَم َتْن َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ باَِم  ُٓ ُِ  [35: َأْيِدهيِْؿ َوَأْرُج

***             ***               *** 

 

ـْ َطَْْْتُْؿ أَ : ؿٚل تًٚػ
ُِ ْؿ َوَف ـُ ُِقُد َٓ ُج ْؿ َو ـُ َٓ َأبَْهُٚر ْؿ َو ُُ ًُ ّْ ْؿ َش ُُ َِْٔ َد َظ َٓ وَن َأْن َيْن تَِسُ ًْ ْْتُْؿ َت ـُ َ }َوَمٚ  َٓ نَّ اّلِلَّ

ُِقَن ) َّ ًْ َّٚ َت ثًِرا َِم ـَ َُِؿ  ًْ ـَ )33َي ي ـَ اْْلَِٚهِ َْٖصٌَْحتُْؿ ِم ْؿ َؾ ـُ ْؿ َأْرَدا ُُ ُؿ افَِّذي َطَْْْتُْؿ بَِربِّ ُُ ْؿ َطُّْ ُُ
( َؾِْ٘ن 34( َوَذفِ

ًْتٌََِغ ) ُ ـَ اْد تٌُِقا َؾاَم ُهْؿ ِم ًْ تَ ًْ ُر َمثًْقى ََلُْؿ َوإِْن َي وا َؾٚفَّْٚ ُْقا ََلُْؿ َمٚ َبْغَ َأيِْدهيِْؿ َوَمٚ ( َوَؿَّٔ 35َيْهِزُ ََٕٚء َؾَزيَّ ْوَْٚ ََلُْؿ ُؿَر

ُٕقا َخ  ٚ ـَ ُْؿ  ِْٕس إهِنَّ ِـّ َواإْلِ ـَ اجْلِ ْؿ ِم ِٓ
ـْ َؿٌِِْ ْٝ ِم َِ ْقُل يِف ُأَمٍؿ َؿْد َخ ََ ُؿ اْف ِٓ َِْٔ ْؿ َوَحؼَّ َظ ُٓ ٍَ ـَ )َخِْ ي  .({36ِٚهِ

ْْتُْؿ } : ؿقفف ـُ ؿْ َوَمٚ  ـُ ُِقُد ْؿ َوٓ ُج ـُ ْؿ َوٓ َأبَْهُٚر ُُ ًُ ّْ ْؿ َش ُُ َِْٔ َد َظ َٓ وَن َأْن َيْن تَِسُ ًْ تَقل َلؿ إظوٚء : { أي َت

مٚ ـْتؿ تُتّقن مْٚ افذي ـْتؿ تًٍِقٕف بؾ ـْتؿ جتٚهرون اهلل : واجلِقد حغ يِقمقهنٚ ظذ افنٓٚدة ظِٔٓؿ

} : وَلذا ؿٚل; ْتؿ ٓ تًتَدون إٔف يًِؿ مجٔع أؾًٚفُؿُٕٕؿ ـ; وٓ تٌٚفقن مْف يف زظُّؿ، بٚفٍُر وادًٚيص

ؿْ  ُُ ُؿ افَِّذي َطَْْْتُْؿ بَِربِّ ُُ ْؿ َطُّْ ُُ
ُِقَن َوَذفِ َّ ًْ َّٚ َت ثًِرا َِم ـَ َُِؿ  ًْ َ ٓ َي ـْ َطَْْْتُْؿ َأنَّ اّلِلَّ

ُِ ؿْ  َوَف ـُ هذا افيـ : { أي َأْرَدا

 }، هق افذي أتٍُِؿ وأرداـؿ ظْد ربُؿ-نوهق اظتَٚدـؿ أن اهلل ٓ يًِؿ ـثرا َمٚ تًِّق-افٍٚشد 

ـَ  ي ـَ اْْلَِٚهِ َْٖصٌَْحتُْؿ ِم  .(3)يف مقاؿػ افَٔٚمٜ خنتؿ إًٍُٔؿ وأهُِٔؿ: { أي َؾ

ُر َمثًْقى ََلُؿْ } : ؿقفف تًٚػ وا َؾٚفَّْٚ ِْ٘ن َيْهِزُ ؾٚفْٚر ، ؾ٘ن يهز هٗٓء افذيـ حيؼون إػ افْٚر ظذ افْٚر: { أي َؾ

تٌُِقا} ، مًُـ َلؿ ومْزل ًْ تَ ًْ ـَ ـذفؽ } ، ؾَل جقاب َلؿ، يًٖفقا افرجًٜ إػ افدٕٔٚ: { أي َوإِْن َي َؾاَم ُهْؿ ِم

َتٌِغَ  ًْ ُ وإٕام ضِٛ ، مٚ يًّر ؾٔف مـ تذـر وجٚءهؿ افْذير وإَىًٝ حجتٓؿ، وظّروا، { ٕٕف ذهٛ وؿتف اْد

ٚدُ : اشتًتُٚبؿ هذا ـذٌب مْٓؿ ـام ؿٚل شٌحٕٚف ًَ وا َف ِٚذُبقَن{ وهذا ـَقفف } َوَفْق ُردُّ َُ ُْؿ َف وا فاَِم هُنُقا َظُْْف َوإهِنَّ

ِ٘ : تًٚػ إخٌٚرا ظْٓؿ َٕٚ َؾ ِْ٘ن ُظْد ٚ َؾ َٓ َْٚ َأْخِرْجَْٚ ِمْْ َغ َربَّ َّْٚ َؿْقًمٚ َوٚفِّ ـُ َقُتَْٚ َو َْ َْْٔٚ ِص َِ ْٝ َظ ٌَ َِ َْٚ َؽ ُقَن } َؿُٚفقا َربَّ
ِ
َّٕٚ َطٚد

 ُّ ِِّ َُ ٚ َوٓ ُت َٓ ٔ
ُئقا ؾِ ًَ  .(4)[219، 217: قِن { ]ادٗمْقنَؿَٚل اْخ

                                                                                                                                                                                     
 ( بتكف. 48/ 36افتحرير وافتْقير ٓبـ ظٚصقر) (1)
 (. 283/ 8تًٍر ابـ ـثر) (2)

(3)
 (. 858(، تًٍر افًًدي )ص: 284/ 8(، تًٍر ابـ ـثر)526/ 31إير تًٍر افىزي)
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َٕٚءَ وؿؤْٚ َلٗٓء افيٚدغ اجلٚحديـ فِحؼ } : { أيَوَؿَّْٔوَْٚ ََلُؿْ }: ؿقفف  ،{ مـ افنٔٚضغ ُؿَر

: هْٚ وافَرٕٚء، وهق افهٚحٛ ادَلزم، ؿريـ: وافَرٕٚء مجع. أتٚح وهٖٔ صٔئٚ فًِّؾ يف رء: ومًْك ؿَّٔض

 .(2)وإمٚ يف بٚضـ افٍْقس مثؾ صٔٚضغ، يف افيٚهر مثؾ دظٚة افٍُر وأئّتف إمٚ: هؿ ادَلزمقن َلؿ يف افوَلفٜ

ا{ أي تزظجٓؿ إػ ادًٚيص وَتثٓؿ : ومثِف ـَقفف تًٚػ  ُهْؿ َأزًّ زُّ ُٗ ـَ َت ِري
ٚؾِ َُ َٔٚضَِغ َظَذ اْف َّٕٚ َأْرَشَِْْٚ افنَّ }َأََلْ َتَر َأ

ؿْ  ََلُْؿ َمٚ َبْغَ َأيِْدهيِؿْ بًٌٛ مٚ زيْقا } ، ظِٔٓٚ ُٓ ٍَ ودظقهؿ إػ فذاهتٚ ، { ؾٚفدٕٔٚ زخرؾقهٚ بٖظْٔٓؿ َوَمٚ َخِْ

، وشُِقا مٚ صٚءوا مـ َمٚربٜ اّلِّل ورشِف، ؾٖؿدمقا ظذ مًٚيص اّلِّل ، وصٓقاهتٚ ادحرمٜ حتك اؾتتْقا

ُدوهٚ ظِٔٓؿ وإًٔقهؿ ذـرهٚ ًّ ٌف، وأخرة َب ؾ خقؾٓٚ مـ ، بًدم وؿقظٓٚ، وربام أوؿًقا ظِٔٓؿ افنُّ ؾسحَّ

 .وادًٚيص، وافٌدع، ؾَٚدوهؿ إػ افٍُر، ؿِقُبؿ

وجحقدهؿ ، بًٌٛ إظراوٓؿ ظـ ذـر اّلِّل وآيٚتف، وهذا افتًِٔط وافتَٔٔض مـ اّلِّل فُِّذبغ افنٔٚضغ

ُْؿ فَ : اَلؼ ـام ؿٚل تًٚػ ـٌ َوإهِنَّ َق َفُف َؿِري ُٓ ٚ َؾ ًٕ ِّْٔض َفُف َصَْٔىٚ ََ ُٕ ـِ  مْحَ ِر افرَّ ـْ ـْ ِذ ًُْش َظ ـْ َي ـِ } َوَم وهَنُْؿ َظ َُٔهدُّ

َتُدوَن { ْٓ ُْؿ ُم ٌُقَن َأهنَّ ًَ ٌِِٔؾ َوحَيْ ًَّ  .(3)اف

ْقُل }: وؿقفف ََ ُؿ اْف ِٓ َِْٔ وٕزل افَوٚء وافَدر بًذاُبؿ ـام حؼ ظذ أمٍؿ ؿد خِٝ ، وجٛ ظِٔٓؿ: { أيَوَحؼَّ َظ

ـَ  }، مـ اجلـ واإلٕس، َمـ ؾًؾ ـًٍِٓؿ، مـ ؿٌِٓؿ ي ُٕقا َخِٚهِ ٚ ـَ ُْؿ  ؾَل ، ومـ خن، ٕديٚهنؿ وآخرهتؿ{ إهِنَّ

 .(4)ؾٚشتَقَوا هؿ وإيٚهؿ يف اْلنان وافدمٚر، بد أن يذل وينَك ويًذب

 .شقء افيـ بٚهلل صٍٜ مـ صٍٚت افٍُر-2

وـؾ يف ، ومْٓؿ مـ يهز ظذ ادًهٜٔ، ؾّْٓؿ مـ يهز ظذ ضٚظٜ اهلل، افْٚس يف افهز أصْٚف وإٔقاع-3

ًْتٌََِغ  }، افْٓٚيٜ يَِك جزاءه ُ ـَ اْد تٌُِقا َؾاَم ُهْؿ ِم ًْ تَ ًْ ُر َمثًْقى ََلُْؿ َوإِْن َي وا َؾٚفَّْٚ ِْ٘ن َيْهِزُ  .{َؾ

ؾخٌٞ مـ جراء ـًٌف ، يف أيٚت بٌٔٚن فًْٜ اهلل تًٚػ يف افًٌد إذا أظرض ظـ اَلؼ افذي هق اإلشَلم -4

ًٚ يُقن ؿريًْٚ فف، افًٍٚدوتقؽِف يف افيِؿ و، افؼ وافٌٚضؾ ؾٔزيـ فف ـؾ ، حْٔٓٚ يًٌٞ اهلل تًٚػ ظِٔف صٔىٕٚ

ـٍ ، ؿٌٍٔح   .ويٌَح فف ـؾ حً

َهف ظـ صحٌٜ أهؾ إهقاء ، إذا أراد اهلل بًٌٍد خرًا وؾَف دًٚذة أهؾ افًْٜ وافهَلح وافديـ-5 وٕزَّ

 .وافٌدع ادخٚفٍغ

ُجُؾ َظَذ : ؿٚلملسو هيلع هللا ىلص ويف اَلديٞ أنَّ افٌْل  ٚفُِؾ " " افرَّ ـْ خُيَ ْؿ َم ـُ َُْْٔيْر َأَحُد ِِِٔف َؾِْ
ـِ َخِِ  .(2)ِدي

                                                           
 (. 54/ 36افتحرير وافتْقير ٓبـ ظٚصقر) (1)
 (. 858تًٍر افًًدي )ص:  (2)

 (. 858(، تًٍر افًًدي )ص: 285/ 8تًٍر ابـ ـثر) (3)
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 :وهلل در افَٚئؾ

َتِدي َْ ؾُّ َؿِريـ بٚدَُٚرن َي ُُ ْؾ وَشْؾ َظـ َؿِريْف                     ؾ ًَ ـِ اَدْرء ٓ َت  َظ

 

                                                                                                                                                                                     
 (. 6969، وحًْف إفٌٚين يف اجلٚمع افهٌر)÷(، ظـ أيب هريرة5946أخرجف أبق داود) (1)
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2412 -  َٜ ٍَ ـْ َأيِب ُجَحْٔ ِع  : َؿَٚل  -÷  -َظ ًَ
ُٝ فِ ـَ اْفَقْحِل  إِٓ َمٚ يِف : -÷  -ُؿِْ ٌء ِم ْؿ َرْ ـُ َهْؾ ِظَْْد

 
ِ
َتِٚب اّلِلَّ
ُ : َؿَٚل ؟ ـِ ِٔف اّلِلَّ

ًْىِ اًم ُي ْٓ ُف إِٓ َؾ ُّ َِ َٜ َمٚ َأْظ َّ ًَ َٜ َوَبَرَأ افَّْ ٌَّ َؼ اَْلَ َِ ْرآِن َوَمٚ يِف َهِذِه ٓ َوافَِّذي َؾ َُ َرُجَل يِف اْف

 ِٜ ٍَ ِحٔ ُٝ . افهَّ ِٜ : ُؿِْ ٍَ ِحٔ ِٚؾٍر": َؿَٚل ؟ َوَمٚ يِف افهَّ َُ ٌِِؿ بِ ًْ َتَؾ ُم َْ َٓ ُي ُٚك إَِشِر َوَأْن " َُ ُؾ َوَؾ َْ ًَ  .اْف

ـِ َمٚفٍِؽ  -2413 َِٕس ْب ـْ َأ ُٕقا َرُشقَل : -÷  -َظ ـَ إََْٕهِٚر اْشَتَْٖذ ًٓ ِم  َأنَّ ِرَجٚ
ِ
ُٚفقا -ملسو هيلع هللا ىلص  -اّلِلَّ ََ َيٚ : َؾ

 
ِ
ٌٍَّٚس ِؾَداَءهُ ، َرُشقَل اّلِلَّ ـِ ُأْختَِْٚ َظ بْ ِٓ ْك  َٚل ، اْئَذْن َؾَِْْْسُ ََ ٚ": َؾ ٚ ِدْرمَهً َٓ  ."ٓ َتَدُظقَن ِمْْ

َقِع  -2414 ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ ـْ َش ِلَّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ـَِغ َوُهَق يِف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأَتك افٌَّْ ـَ اْدُْؼِ رٍ َظْغٌ ِم ٍَ ََِس ،  َش َؾَج

َتَؾ  ٍَ ُث ُثؿَّ إْ ِلُّ ، ِظَْْد َأْصَحٚبِِف َيَتَحدَّ َٚل افٌَّْ ََ ُِقُه": ملسو هيلع هللا ىلصَؾ ٌُقُه َواْؿُت ُِ ٌَفُ . "اضْ َِ ُف َش َِ ٍَّ ُف َؾَْ َِ َت ََ  .َؾ

ٌٍَّٚس  -2415 ـِ َظ ـِ اْب ُف َؿَٚل : -ريض اهلل ظْٓام  -َظ َّٕ ٔسِ : َأ ِّ ِٔس َوَمٚ َيْقُم اْْلَ
ِّ
ك َحتَّك ثُ ؟ َيْقُم اْْلَ َُ ؿَّ َب

ٌَٚءَ  ُف اَْلَْه ًُ َٛ َدْم َٚل ، َخَو ََ  : َؾ
ِ
َٚل ملسو هيلع هللا ىلص اْصَتدَّ بَِرُشقِل اّلِلَّ ََ ِٔس َؾ ِّ ُف َيْقَم اْْلَ ًُ ْؿ : َوَج ُُ ْٛ َف ُت ـْ َتٍٚب َأ

ُِ "اْئُتقيِن بِ

َدُه َأَبًدا" ًْ ُِّقا َب ـْ َتِو َتًٚبٚ َف
ٌِل  َتَُْٚزعٌ . ـِ َٕ ل ِظَْْد 

ٌِ
ٌَ ُٚفقا، َؾَتََْٚزُظقا َوٓ َيْْ ََ  : َؾ

ِ
"َدُظقيِن : َؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلص َهَجَر َرُشقُل اّلِلَّ

َٕٚ ِؾِٔف َخْرٌ َِمَّٚ َتْدُظقيِن إَِفِْٔف" ِذي َأ َرِب : َوَأْوََص ِظَْْد َمْقتِِف بَِثَلٍث . َؾٚفَّ ًَ ـْ َجِزيَرِة اْف ـَِغ ِم "َأْخِرُجقا اْدُْؼِ

ُٝ ُأِجُٔزُهْؿ" ْ ْ ـُ َٜ وَ . َوَأِجُٔزوا اْفَقؾَْد بَِْْحِق َمٚ  ُٝ افثَّٚفِثَ ٔ
ًِ
َٕ. 

َر ^ َؿَٚل  -2416 َّ ـِ ُظ ـِ اْب ِلُّ : َظ َٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚم افٌَّْ جَّ َر افدَّ ـَ ُف ُثؿَّ َذ ُِ  باَِم ُهَق َأْه
ِ
َْٖثَْك َظَذ اّلِلَّ ِس َؾ يِف افَّْٚ

َٚل  ََ ٌِل  إِٓ َؿْد َإَْٔذَرُه َؿْقَمفُ : َؾ َٕ ـْ  قُه َوَمٚ ِم ُّ ـُ ْد ، "إيِنِّ ُإِْٔذُر ََ ُٕقٌح َؿْقَمفُ َف ًٓ ََلْ ، َإَْٔذَرُه  ْؿ ِؾِٔف َؿْق ُُ َُٖؿقُل َف ـْ َش
ُِ َوَف

ْقِمفِ  ََ ٌِلٌّ فِ َٕ ُِْف  َُ َْٖظَقَر": َي َ َفَْٔس بِ ُف َأْظَقُر َوَأنَّ اّلِلَّ َّٕ قَن َأ ُّ َِ ًْ  .َت

2417-  َٜ ٍَ ـْ ُحَذْي ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -َظ َظ بِٚإْلِ : ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل افٌَّْ ٍَّ َِ ـْ َت ٌُقا يِل َم ُت ـْ ِس""ا ـَ افَّْٚ َتٌَْْٚ َفُف . ْشَلَِم ِم َُ َؾ

ِٜ َرُجؾٍ  ٚ َومَخَْس ِمَٚئ ًٍ َِْْٚ، َأْف َُ ٍٜ : َؾ ـُ َأْفٌػ َومَخُْس ِمَٚئ ْح َٕ ُجَؾ َفَُٔهعِّ ؟ ََٕخُٚف َو َْٔٚ َحتَّك إِنَّ افرَّ
ْد َرَأْيُتَْٚ اْبُتِِ ََ َِ َؾ

 .َوْحَدُه َوُهَق َخِٚئٌػ 

2418-  َٜ ـْ َأيِب َضَِْح ـِ  -÷  -َظ ِلِّ  َظ ِٜ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -افٌَّْ ْرَص ًَ َر َظَذ َؿْقٍم َأَؿَٚم بِْٚف َٓ َٚن إَِذا َط ـَ ُف  َّٕ ثَلَث  (2)َأ

َٔٚلٍ   .َف

َر  -2419 َّ ـِ ُظ ـِ اْب ُدوُّ : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ ًَ ََٖخَذُه اْف َٛ َؾَرٌس َفُف َؾ قَن َؾُردَّ ، َذَه ُّ
ِِ ًْ ُ ِْٔف اْد َِ َر َظ َٓ َؾَي

ـِ َرُش  ِْٔف يِف َزَم َِ  َظ
ِ
ـُ ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -قِل اّلِلَّ ِْٔف َخٚفُِد ْب َِ ُه َظ قَن َؾَردَّ ُّ

ِِ ًْ ُ ُؿ اْد ِٓ ْٔ َِ َر َظ َٓ وِم َؾَي َِِحَؼ بِٚفرُّ َوَأَبَؼ َظٌٌْد َفُف َؾ

ِلِّ  َد افٌَّْ ًْ  .ملسو هيلع هللا ىلصاْفَقفِِٔد َب

                                                           

 ( افًرصٜ: افًٌَٜ افقاشًٜ بٌر بْٚء مـ دار وؽرهٚ. 2)
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241:-  
ِ
ـِ َظٌِْد اّلِلَّ ُٝ : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -ظـ َجٚبِِر ْب  : ُؿِْ

ِ
ًٜ ، َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ َّ ُٝ  (2)َذَبْحَْٚ ُُبَْٔ ْ َفَْٚ َوَضَحْ

رٌ  ٍَ َٕ َٝ َو َٚل َإْٔ ًَ ٍر َؾَت
ًِ ـْ َص ِلُّ ، َصًٚظٚ ِم َٚل ملسو هيلع هللا ىلص َؾَهَٚح افٌَّْ ََ ًرا َؾَحلَّ ، "َيٚ َأْهَؾ اْْلََْْدِق : َؾ ْٗ إِنَّ َجٚبًِرا َؿْد َصََْع ُش

ْؿ" ُُ  .َهَلً بِ

ٍٔد  -2421 ًِ ـِ َش ِٝ َخٚفِِد ْب ْ ـْ ُأمِّ َخٚفٍِد بِْ ْٝ ÷ َظ  : َؿَٚف
ِ
ُٝ َرُشقَل اّلِلَّ رُ ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْٔ ٍَ ٌٔص َأْص ِّ ، َمَع َأيِب َوَظَعَّ َؿ

 
ِ
ٌٜ : ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ َْ ًَ  َح

ِٜ
ٌَِنَّٔ ْٝ . "َشَْْف َشَْْف" َوِهَل بَِْٚلَ ةِ : َؿَٚف ٌُقَّ ُٛ بَِخَٚتِؿ افُّْ ًَ ُٝ َأْف َؿَٚل ، َؾَزَبَريِن َأيِب ، َؾَذَهٌْ

 
ِ
ٚ""َدظْ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرُشقُل اّلِلَّ َٓ . 

ِ
ل ثؿَّ َأْبِع : -ملسو هيلع هللا ىلص  –ثؿَّ َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ

ٍِ ل ثؿَّ َأْبِع َوَأْخِِ
ٍِ "َأبِْع َوَأْخِِ

ٍِل"  .َوَأْخِِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2422 ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ُف َوَظيََّؿ َأْمَرُه َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚم ِؾَْٔٚ افٌَّْ َّ يَّ ًَ ُِقَل َؾ ٌُ َر اْف ـَ "ٓ : َؾَذ

ٚءٌ  ٌَ ٌَتِِف َصٌٚة ََلَٚ َث  َظَذ َرَؿ
ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اْف ـُ َغَّ َأَحَد

ٍِ ٌٜ ، (2)ُأْف َّ ٌَتِِف َؾَرٌس َفُف مَحَْح قُل ، َظَذ َرَؿ َُ  : َي
ِ
، َأِؽثِْل، َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ

َُٖؿقُل  ُتَؽ : َؾ ٌْ َِ ٌر َفُف ُرؽَ ، َٓ َأْمُِِؽ َفَؽ َصًْٔئٚ َؿْد َأْب ًِ ٌَتِِف َب قُل ، ٚءٌ َوَظَذ َرَؿ َُ  : َي
ِ
َُٖؿقُل ، َأِؽثِْل، َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ َٓ : َؾ

ُتَؽ  ٌْ َِ قُل ، َأْمُِِؽ َفَؽ َصًْٔئٚ َؿْد َأْب َُ َٔ ٌٝ َؾ ٌَتِِف َصِٚم  : َوَظَذ َرَؿ
ِ
َُٖؿقُل ، َأِؽثِْل، َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ َٓ َأْمُِِؽ َفَؽ َصًْٔئٚ َؿْد : َؾ

ُتَؽ  ٌْ َِ ٌَتِِف ِرَؿٚعٌ ، َأْب ُؼ  َأْو َظَذ َرَؿ ٍِ قُل ، خَتْ َُ َٔ  : َؾ
ِ
َُٖؿقُل ، َأِؽثِْل، َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ ُتَؽ : َؾ ٌْ َِ :َٓ َأْمُِِؽ َفَؽ َصًْٔئٚ َؿْد َأْب . 

اَم َؿَٚل  - 2423  ُٓ ٍرو َريِضَ اهلل َُظْْ ّْ  َظ
ـِ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلِلَّ ؾِ : َظ ََ َٚن َظَذ ُث ِلِّ  (3)ـَ ُٚل َفُف ـِْرـَِرُة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -افٌَّْ ََ َرُجٌؾ ُي

 ، َؾاَمَت 
ِ
َٚل َرُشقُل اّلِلَّ ََ ِر": -ملسو هيلع هللا ىلص   –َؾ ٚ. "ُهَق يِف افَّْٚ َٓ َِّ ٌََٚءًة َؿْد َؽ ٌُقا َيُْْيُروَن إَِفِْٔف َؾَقَجُدوا َظ َؾَذَه . 

َٜ َؿَٚل  -2424 َُ ٔ َِ ـِ َأيِب ُم ـِ اْب َبْرِ : َظ ـُ افزُّ ٍر  -÷  -َؿَٚل اْب ٍَ ًْ ـِ َج ْب ِٓ- ÷- : َْْٚٔ ََّ َِ ُر إِْذ َت ـُ َرُشقَل َأَتْذ

 
ِ
ٌَّٚسٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اّلِلَّ ـُ َظ َٝ َواْب َٕٚ َوَإْٔ َؽ : َؿَٚل ؟ َأ ـَ َْٚ َوَتَر َِ َّ ْؿ َؾَح ًَ َٕ . 

ـِ َيِزيَد  -2425 ِٛ ْب ِٚئ ًَّ ـِ اف  : -÷  -َظ
ِ
ك َرُشقَل اّلِلَّ ََّ َِ َت َٕ ِٜ اْفَقَداعِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َذَهٌَْْٚ  َّٔ

َِٔٚن إَِػ ثِْ ٌْ َمَع افهِّ . 

ـِ َمٚفٍِؽ  -2426 َِٕس بْ ـْ َأ ِلِّ : َؿَٚل  -÷  -َظ َّْٚ َمَع افٌَّْ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ـُ
ِ
َٚن َوَرُشقُل اّلِلَّ ٍَ ًْ ـْ ُظ ُف ِم َِ ٍَ َْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َم

َٔل   َٝ ُح ْ َٜ بِْ َّٔ
ٍِ تِِف َوَؿْد َأْرَدَف َص َِ ٚ، َظَذ َراِح ًً َظٚ مَجِٔ َٚؿُتُف َؾُكِ َٕ ثَرْت  ًَ َٚل ، َؾ ََ َٜ َؾ َِْح  : َؾْٚؿَتَحَؿ َأُبق َض

ِ
، َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ

َِِْل ًَ ُ ِؾَداَءكَ  َج ْرَأَة": َؿَٚل ، اّلِلَّ َْٔؽ اْدَ َِ اَم . "َظ ُٓ ٌَ ـَ ََِح ََلاَُم َمْر ٚ َوَأْص َٓ ْٔ َِ ُٚه َظ ََ ْف َٖ ِف َوَأَتَٚهٚ َؾ ِٓ َٛ َثْقًبٚ َظَذ َوْج َِ ََ َؾ

 
ِ
َْٚ َرُشقَل اّلِلَّ ٍْ َتَْ ـْ ٌَٚ َوا

ِٜ َؿَٚل ، ملسو هيلع هللا ىلصَؾَرـِ ِديَْ ْؾَْٚ َظَذ اْدَ َِامَّ َأْذَ ٌُ : َؾ ٌُقَن َتِٚئ َْٚ َحِٚمُدوَن""آِي َِْؿ َيَزْل . قَن َظٚبُِدوَن فَِربِّ َؾ

 َٜ ِديَْ قُل َذفَِؽ َحتَّك َدَخَؾ اْدَ َُ  .َي

                                                           

: بوؿ ادقحدة وؾتح اَلٚء شُقن افتحتٜٔ مهٌر ُبّٜ ب٘شُٚن اَلٚء وفد افوٖن افذـر وإٕثك. 2) ُٜ َّ ْٔ َٓ ٌُ  ( اف

 
ٌٚء: صٔٚح افٌْ (2) ٌَ  ؿ. مححّٜ: صقت افٍرس وهق دون افهٓٔؾ. َث
 افثَؾ: متٚع ادًٚؾر.  (3)
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2427-  ٍٛ ًْ ـَ ـْ  ِلَّ : -÷  –َظ َتْغِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ افٌَّْ ًَ ـْ ِجَد َؾَهذَّ َر ًْ ٍر ُوًحك َدَخَؾ اْدَ ٍَ ـْ َش َٚن إَِذا َؿِدَم ِم ـَ

َِِس   .َؿٌَْؾ َأْن جَيْ

ـِ اْْلَىَِّٚب  -2428 َر بْ َّ ـْ ُظ  : َؿَٚل  -÷  -َظ
ِ
": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؿٚل َرُشقُل اّلِلَّ ٌٜ َْٚ َصَدَؿ ـْ ُٕقَرُث َمٚ َتَر َٚن . "ٓ  ـَ و

َل ؾَ  َِ ْؿ ُثؿَّ َيُْٖخُذ َمٚ َب ِٓ
َٜ َشَْتِ ََ ٍَ َٕ ِْٔف َظَذ َأْهِِِف  َِ ِذْي َأَؾَٚء اهلل ُ َظ  افَّ

ِ
لء ٍَ ـْ َمِٚل اْف ُؼ ِم

ٍِ ًَ ُيْْ ُف َُمْ ُِ ًَ  َْٔج
ِ
ُثؿَّ ، َؾ َمِٚل اّلِلَّ

 ِٜ َحَٚب ـَ افهَّ ُه ِم ـْ َحَيَ َ
ِ
قَن ذفؽ: َؿَٚل د ُّ َِ ًْ َْرُض َهْؾ َت ْٕ اَمُء َوا ًَّ قُم اف َُ ْذِِٕف َت ِ٘ ِذي بِ  افَّ

ِ
ْؿ بِّٚلِلَّ ـُ : ؿٚفقا؟ َإُْٔنُد

َبْرُ وَ . ًٕؿ ـِ َظْقٍف َوافزُّ ـِ ْب مْحَ َٚن يِف اْدَْجِِِس ُظثاَْمُن َوَظٌُْد افرَّ ـَ ـُ َأيِب َوؿَّٚصٍ َو ُد ْب ًْ َٞ َظِع  . َش َر َحِدْي ـَ َوَذ

اَم  ُٓ ٌٍَّٚس َوُمََْٚزَظَت ضَِْٚ، َوَظ َُٔٚن بِِف يِف َذْ َوَفَْٔس اإلْت . 

ٍَٕس  -2429 ـْ َأ ٌَٚٓنِ : ÷َظ
ـِ ََلاَُم ؿِ َِْغِ َجْرَداَوْي ًْ َٕ ُف َأْخَرَج إِػ َأْصَحٚبِِف  َّٕ ًَْل اف، َأ َٕ ُاَم  َث َأهنَّ ِلِّ َؾَتَحدَّ ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌَّْ

-. 

242:-  َٜ ـْ َظِٚئَن ْٝ : -’ –َظ ًٌَّدا َوَؿَٚف َِ ًٚء ُم ًَ
ْٝ ـِ َٚ َأْخَرَج ِلِّ : َأهنَّ ِزَع ُروُح افٌَّْ ُٕ ملسو هيلع هللا ىلصيِف َهَذا  . 

2431-  ٍٜ ـْ : َويِف ِرَواَي ًٚء ِم ًَ
ـِ َوـِ َّ َٔ ًٔيٚ َِمَّٚ ُيْهَُْع بِْٚف

ُٜ إَِزاًرا َؽِِ ْٝ إَِفَْْٔٚ َظِٚئَن َٚ َأْخَرَج تِل َيْدُظقهَنَٚ َأهنَّ َهِذِه افَّ

ٌََّدةَ  َِ ُ  .اْد

ـِ َمٚفٍِؽ  -2432 َِٕس ْب ـْ َأ ِلِّ : -÷  -َظ َنَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َؿَدَح افٌَّْ َُ ـْ ، إْ ًٜ ِم َِ
ًِ ِٛ ِشِْ ًْ َٚن افنَّ َُ َذ َم َ َؾٚختَّ

 ٍٜ  .ِؾوَّ

 إََْٕهِٚريِّ  -2433
ِ
ـِ َظٌِْد اّلِلَّ ـْ َجٚبِِر ْب ِٚشؿَ ُوفَِد فَِرُج : َؿَٚل  -÷  -َظ ََ ُه اْف امَّ ًَ ِٝ ، ٍؾ ِمَّْٚ ُؽَلٌم َؾ َٚف ََ َؾ

َؽ َظًْْٔٚ: إََْٕهٚرُ  ُّ
ًِ ْ ْ ُٕ ِٚشِؿ َوٓ  ََ َِْٔؽ َأَبٚ اْف ُْ َٕ َؽ َظًْْٔٚ. ٓ  ُّ

ًِ ْ ْ ُٕ ِلَّ َوٓ  ََٖتك افٌَّْ ِلُّ ، َؾ َٚل افٌَّْ ََ ِٝ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ َْ ًَ "َأْح

َٔتِ ، إََْٕهٚرُ  ْ ْ ُُ َّْْقا بِ َُ ل َوٓ َت
ِّ قا بِْٚش ُّّ َٕٚ َؿِٚشٌؿ"، لَش اَم َأ َّٕ ِ٘ َؾ . 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2434  : -÷  -َظ
ِ
َٕٚ َؿِٚشٌؿ َأَوُع : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ اَم َأ َّٕ ْؿ إِ ُُ ًُ ْؿ َوٓ َأْمَْ ُُ "َمٚ ُأْظىِٔ

ُٞ ُأِمْرُت"  .َحْٔ

2435-  ِٜ َٜ إََْٕهِٚريَّ ـْ َخْقَف ْٝ  -’ –َظ ِلَّ : َؿَٚف ُٝ افٌَّْ ًْ
ِّ قُل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َش َُ ُوقَن يِف : َي "إِنَّ ِرَجٚٓ َيَتَخقَّ

" ِٜ ََٔٚم
َِ ُر َيْقَم اْف ُؿ افَّْٚ ُٓ َِ ْرِ َحؼ  َؾ ٌَ  بِ

ِ
 .َمِٚل اّلِلَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة -2436  : َؿَٚل ÷ َظ
ِ
 : ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ

ِ
َٔٚء ٌَِْٕ ْٕ ـَ ا ٌِلٌّ ِم َٕ ْقِمفِ ، (1)"َؽَزا  ََ َٚل فِ ََ ِْل : َؾ ًْ ٌَ ٓ َيتْ

ُٔقًتٚ َوََلْ َيرْ   ُِبَٚ َوٓ َأَحٌد َبَْك ُب
ـِ ََِؽ ُبْوَع اْمَرَأٍة َوُهَق ُيِريُد َأْن َيٌَِْْل ُِبَٚ َوَفامَّ َيٌْ ٚ َوٓ َأَحٌد َرُجٌؾ َم َٓ قَؾ َُ َؾْع ُش

ٍٚت َوُهَق َيَْْتيُِر ِوَٓدَهٚ ٍَ ى َؽْاًَم َأْو َخِِ ِٜ َصَلَة ا، اْصَسَ ْرَي ََ ـَ اْف ٚ ِم َٕ َزا َؾَد ٌَ ْكِ َؾ ًَ ـْ َذفَِؽ ، ْف ًٌٚ ِم َٚل ، َأْو َؿِري ََ َؾ

سِ  ّْ َٕٚ َمُْٖمقرٌ : فِِنَّ َِّٕؽ َمُْٖمقَرٌة َوَأ َْْٔٚ، إِ َِ ٚ َظ َٓ ًْ ؿَّ اْحٌِ ُٓ َِّ ْٔفِ ، اف َِ ُ َظ ْٝ َحتَّك َؾَتَح اّلِلَّ ًَ َِْٚئؿَ ، َؾُحٌِ ٌَ َع اْف َّ ، َؾَج

                                                           
 ( هذا افٌْل هق يقصع بـ ٕقن. 2)
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رَ -َؾَجَٚءْت  ِْل افَّْٚ ًْ ٚ -َي َٓ ّْ ًَ َِْؿ َتىْ ٚ َؾ َٓ َِ ـُ َٚل ، فَِتْٖ ََ ٍٜ َرُجٌؾ : َؾ َِ ؾِّ َؿٌِٔ ـُ ـْ  ِْل ِم ًْ ٌَِٚي ُٔ ًٓ َؾِْ ُِق ْؿ ُؽ ُُ ْٝ َيُد ، إِنَّ ِؾٔ ِزَؿ َِ َؾ

َِٔدهِ  َٚل ، َرُجٍؾ بِ ََ ُِقُل : َؾ ٌُ ُؿ اْف ُُ ُتَؽ ، ِؾٔ َِ ِْل َؿٌِٔ ًْ ٌَِٚي ُٔ َِٔدهِ ، َؾِْ  بِ
ٍٜ ْغِ َأْو َثَلََث َِ ْٝ َيُد َرُج ِزَؿ َِ َٚل ، َؾ ََ ُِقُل : َؾ ٌُ ُؿ اْف ُُ ، ِؾٔ

قَهَٚؾجَ  ًُ ِٛ َؾَقَو َه ـَ افذَّ َرٍة ِم ََ ٚ، ُٚءوا بَِرأٍْس ِمثِْؾ َرأِْس َب َٓ تْ َِ ـَ َٖ ُر َؾ َِْٚئؿَ ، َؾَجَٚءِت افَّْٚ ٌَ ُ َفَْٚ اْف َرَأى ، ُثؿَّ َأَحؾَّ اّلِلَّ

ٚ َفَْٚ" َٓ َِّ ََٖح ٚ َؾ َٕ َْٚ َوَظْجَز ٍَ ًْ  .َو

َر   -2437 َّ ـِ ُظ ـِ اْب  َأنَّ َرُشقَل : -ريض اهلل ظْٓام  -َظ
ِ
َْٕجدٍ ملسو هيلع هللا ىلص اّلِلَّ ٌََؾ  ٚ ِؿ َٓ ًٜ َوُهَق ِؾٔ يَّ َٞ َهِ ًَ قا إِبَِلً ، َب ُّ

ِْ ٌَ َؾ

ثَِرةً  ًًِرا، ـَ ًرا َب ًِ ُِقا َب ٍِّ ُٕ ًرا َو
ًِ ًرا َأْو َأَحَد َظَؼَ َب

ًِ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ َب ُٓ ُٚم َٓ ْٝ ِش َٕ ٚ َُ َؾ . 

2438-  
ِ
ـِ َظٌِْد اّلِلَّ ـْ َجٚبِِر ْب  : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ

ِ
ِٜ إِْذ َؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلص َبْْٔاََم َرُشقُل اّلِلَّ َٕ َرا ًْ ًٜ بِٚجْلِ َّ ُؿ َؽِْٔ

ًِ َْ َي

َٚل َففُ . اْظِدْل : َفُف َرُجٌؾ  ََ ُٝ إِْن ََلْ َأْظِدْل": َؾ ٔ
َِ ْد َص ََ "َف . 

َر  -2439 َّ ـِ ُظ ـِ اْب َر : -ريض اهلل ظْٓام  -َظ َّ ـْ َشٌِْل  -ريض اهلل ظْف  -َأنَّ ُظ ُحَْْغٍ َأَصَٚب َجِٚرَيَتْغِ ِم

 َٜ َُّ ُٔقِت َم ًِْض ُب اَم يِف َب ُٓ ًَ  : َؿَٚل ، َؾَقَو
ِ
َـّ َرُشقُل اّلِلَّ َّ ِؽ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ َُ ًِّ ْقَن يِف اف ًَ ًْ ُِقا َي ًَ ، َظَذ َشٌِْل ُحَْْغٍ َؾَج

رُ  َّ َٚل ُظ ََ  : َؾ
ِ
َٚل ؟ إُْيْر َمٚ َهَذا، َيٚ َظٌَْد اّلِلَّ ََ  : َؾ

ِ
َـّ َرُشقُل اّلِلَّ ٌِْل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َم ًَّ َْٖرِشِؾ : َؿَٚل ، َظَذ اف ْٛ َؾ اْذَه

 .اجْلَِٚرَيَتْغِ 

ـِ َظْقٍف  -:243 ـِ بْ مْحَ ـْ َظٌِْد افرَّ ِْٔل : َؿَٚل  -÷  -َظ ِّ ـْ َي ػِّ َيْقَم َبْدٍر َؾََْيْرُت َظ َٕٚ َواِؿٌػ يِف افهَّ َبَْْٔٚ َأ

 َأْشَْٚهُنُاَم 
ٍٜ ـَ إََْٕهِٚر َحِديَث َلَمْغِ ِم ٌُ َٕٚ بِ َذا َأ ِ٘ ـْ ِصاَميِل َؾ اَم َوَظ ُٓ َع ِمْْ َِ قَن َبْغَ َأْو ـُ ُٝ َأْن َأ ْ ٚ ،  مَتََّْٔ َزيِن َأَحُدمُهَ َّ ٌَ َؾ

َٚل  ََ ؾٍ ، َيٚ َظؿِّ : َؾ ْٓ ِرُف َأَبٚ َج ًْ ُٝ ؟ َهْؾ َت ـَ َأِخل: ُؿِْ ْؿ َمٚ َحَٚجُتَؽ إَِفِْٔف َيٚ اْب ًَ ُّٛ َرُشقَل : َؿَٚل ؟ َٕ ًُ ُف َي َّٕ ُت َأ ُأْخِزْ

 
ِ
ِز بِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اّلِلَّ ٍْ َٕ قَت إَْظَجُؾ ِمََّْٚوافَِّذي  ُّ ِٚرُق َشَقاِدي َشَقاَدُه َحتَّك َي ٍَ ـْ َرَأْيتُُف ٓ ُي

ُٝ ، َِٔدِه َفئِ ٌْ جَّ ًَ َؾَت

ٚ، فَِذفَِؽ  َٓ َِ َٚل يِل ِمثْ ََ َزيِن أَخُر َؾ َّ ٌَ ُٝ ، َؾ ِس ُؿِْ ٍؾ جَيُقُل يِف افَّْٚ ْٓ ََٕيْرُت إَِػ َأيِب َج ْٛ َأْن  ْؿ َإَْٔن َِ َأٓ إِنَّ َهَذا : َؾ

ْفتُاَميِن  َٖ ِذي َش اَم افَّ ُُ ٌُ َبُٚه َحتَّك َؿَتَلهُ ، َصِٚح اَم َؾَيَ
ِٓ ْٔ ٍَ ْٔ ًَ  ، َؾٚبَْتَدَراُه بِ

ِ
َؾٚ إَِػ َرُشقِل اّلِلَّ اهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُثؿَّ إَْكَ َْٖخَزَ ، َؾ

َٚل  ََ َُِف": َؾ اَم َؿَت ُُ اَم ؟ "َأيُّ ُٓ ؾُّ َواِحٍد ِمْْ ـُ َٕٚ َؿَتُِْتفُ : َؿَٚل  َٚل ، َأ ََ ًَ : َؾ اَم""َهْؾ َم ُُ ْٔ ٍَ َؾََْيَر يِف . ٓ: َؿٚٓ؟ ْحُتاَم َشْٔ

ْغِ  ٍَ ْٔ ًَّ َٚل ، اف ََ َِفُ : َؾ اَم َؿَت ـُ قِح"، "ـَِل ُّ ـِ اجْلَ ِرو ْب ّْ ـِ َظ ِٚذ ْب ًَ ُ
ِ
ٌُُف د َِ ـِ . َش ِرو ْب ّْ ـَ َظ َٚذ ْب ًَ َراَء َوُم ٍْ ـَ َظ َٚذ ْب ًَ ٚ ُم َٕ ٚ ـَ َو

قِح  ُّ  .اجلَ

ٍَٕس  -2441 ـْ َأ ٍد : -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٌِلُّ َؿَٚل افَّْ : َؿَٚل  -÷  -َظ ْٓ ُٞ َظ ُْؿ َحِدي هَنَّ ِٕ ْؿ  ُٓ ٍُ فَّ َٖ "إيِنِّ ُأْظىِل ُؿَرْيًنٚ َأَت

" ٍٜ َّٔ
 .بَِجِٚهِِ

ـِ َمٚفٍِؽ  -2442 َِٕس ْب ـْ َأ  : -÷  -َظ
ِ
ـَ إََْٕهِٚر َؿُٚفقا فَِرُشقِل اّلِلَّ ًَٕٚشٚ ِم ُ َظَذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ  ِحَغ َأَؾَٚء اّلِلَّ

ـْ َأْمَقا -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرُشقفِِف  ُٚفقاِم ََ بِِؾ َؾ ـَ اإْلِ َٜ ِم ـْ ُؿَرْيٍش اْفاِمَئ ًٓ ِم ل ِرَجٚ
ًْىِ َؼ ُي
ٍِ ُ : ِل َهَقاِزَن َمٚ َأَؾَٚء َؾَى ُر اّلِلَّ

ٍِ ٌْ َي

 
ِ
ؿْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فَِرُشقِل اّلِلَّ ِٓ ـْ ِدَمِٚئ ُىُر ِم َْ ُٔقُؾَْٚ َت ل ُؿَرْيًنٚ َوَيَدُظَْٚ َوُش

ًْىِ ٌَٕس . ُي  : َؿَٚل َأ
ِ
َث َرُشقُل اّلِلَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َؾُحدِّ

ؿْ  ِٓ َٚفتِ ََ َّ ُهؿْ ، بِ ْؿ َأَحًدا َؽْرَ ُٓ ًَ ـْ َأَدٍم َوََلْ َيْدُع َم  ِم
ٍٜ
ٌَّ ْؿ يِف ُؿ ُٓ ًَ َّ َْٖرَشَؾ إَِػ إََْٕهِٚر َؾَج قا َجَٚءُهْؿ ، َؾ ًُ َّ َِامَّ اْجَت َؾ
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ِ
َٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرُشقُل اّلِلَّ ََ ْؿ": َؾ ُُ ِْل َظْْ ٌَ َِ ٌٞ َب َٚن َحِدي ـَ ُٚؤُهؿْ ؟ "َمٚ  َٓ ََ َِْؿ  :َؿَٚل َفُف ُؾ  َؾ

ِ
ٚ َذُوو آَراِئَْٚ َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ َأمَّ

قُفقا َصًْٔئٚ َُ  .َي

ًٍِؿ  -2443 ـِ ُمىْ ٌَْرِ ْب ـِ ُج  : -÷  -َظ
ِ
ُف َبَْْٔٚ ُهَق َمَع َرُشقِل اّلِلَّ َّٕ ـْ ُحَْْغٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأ ٌَِلً ِم َْ ُس ُم ُف افَّْٚ ًَ َوَم

 
ِ
ْٝ َرُشقَل اّلِلَّ ََ

َٕفُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظِِ َُٖفق ًْ ْٝ ِرَداَءهُ  إَْظَراُب َي ٍَ
َرٍة َؾَخىِ ُّ وُه إَِػ َش  ، َحتَّك اْوَىرُّ

ِ
 -َؾَقَؿَػ َرُشقُل اّلِلَّ

َٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  ََ َٓ : َؾ ْؿ ُثؿَّ ٓ جَتُِدويِن َبِخَٔلً َو ُُ ُتُف َبَْْٔ ّْ ًَ ََ اًم َف ًَ َٕ َوِٚه 
ًِ َٚن َظَدُد َهِذِه اْف ـَ ْق  َِ ُذوًبٚ  "َأْظُىقيِن ِرَداِئل َؾ ـَ

"ًٕٚ ٌَٚ  .َوٓ َج

ـِ َمٚفٍِؽ  -2444 َِٕس ْب ـْ َأ ِلِّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ُٝ َأْمِق َمَع افٌَّْ ْ ْ َْٕجَرايِنٌّ َؽُِِٔظ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ـُ ِْٔف ُبْرٌد 
َِ َوَظ

 ِٜ َٔ ِلِّ ، اَْلَِٚص  َظٚتِِؼ افٌَّْ
ِٜ َح ٍْ ََٕيْرُت إَِػ َص ًٜ َصِديَدًة َحتَّك  ُف َأْظَرايِبٌّ َؾَجَذَبُف َجْذَب ـَ ْدَر

َٖ َرْت بِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ ِف َؿْد َأثَّ

ِة َجْذَبتِفِ  ـْ ِصدَّ  ِم
ِ
َداء ُٜ افرِّ َٔ ِذي ِظَْْدكَ : ُثؿَّ َؿَٚل ، َحِٚص  افَّ

ِ
ـْ َمِٚل اّلِلَّ َٝ إَِفِْٔف َؾَوِحَؽ ، ُمْر يِل ِم ٍَ ُثؿَّ َأَمَر َفُف ، َؾْٚفَت

 
ٍ
َىٚء ًَ  .بِ

2445-  
ِ
ـْ َظٌِْد اّلِلَّ ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -َظ َٚن َيْقُم ُحَْْغٍ آَثَر افٌَّْ ـَ َْٖظَىك إَْؿَرَع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َفامَّ  ِٜ َؾ َّ ًْ

َِ ًَٕٚشٚ يِف اْف ُأ

َرِب َؾآَثَرُهؿْ  ًَ اِف اْف ـْ َأْذَ ًَٕٚشٚ ِم َٜ ِمثَْؾ َذفَِؽ َوَأْظَىك ُأ ََْْٔٔ ـَ اإِلبِِؾ َوَأْظَىك ُظ ًٜ ِم ـَ َحٚبٍِس ِمَٚئ َيْقَمِئٍذ يِف  ْب

 ِٜ َّ ًْ
َِ َٜ َمٚ: َؿَٚل َرُجٌؾ ، اْف َّ ًْ

َِ  إِنَّ َهِذِه اْف
ِ
  َواّلِلَّ

ِ
ٚ َوَمٚ ُأِريَد ُِبَٚ َوْجُف اّلِلَّ َٓ ٔ

ُٝ ، ُظِدَل ؾِ ِْ َُ ِلَّ : َؾ نَّ افٌَّْ ُْخِزَ َٕ  
ِ
 -َواّلِلَّ

ُتفُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  َْٖخَزْ ََٖتُْٔتُف َؾ َٚل ، َؾ ََ ُ َوَرُشقُففُ : َؾ ِدِل اّلِلَّ ًْ ِدُل إَِذا ََلْ َي ًْ ـْ َي َّ ـْ َهَذا ، "َؾ َثَر ِم ـْ َٖ ُ ُمقَشك َؿْد ُأوِذَي بِ َرِحَؿ اّلِلَّ

"ؾَ   .َهَزَ

َر  -2446 َّ ـِ ُظ ـِ اْب فُ : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ ًُ ْرَؾ َٕ ُُِف َوٓ  ـُ َٛ َؾَْْٖ َْ
ًِ َؾ َواْف ًَ ًَ ِٚزيَْٚ اْف ٌَ ُٛ يِف َم ُِٕهٔ  َّْٚ  .ـُ

ـِ اْْلَىَِّٚب  -2447 َر ْب َّ ـْ ُظ ٍٜ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َْ ًَ ِة َؿٌَْؾ َمْقتِِف بِ ٌَْكَ َٛ إَِػ َأْهِؾ اْف َت ـَ ُف  َّٕ ؾِّ ِذي ََمَْرٍم : َأ ـُ ُؿقا َبْغَ  َؾرِّ

ـَ اْدَُجقسِ   . ِم
ِ
ـُ َظْقٍف َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ ـِ ْب مْحَ َد َظٌُْد افرَّ ِٓ ـَ اْدَُجقِس َحتَّك َص َٜ ِم ْزَي ُر َأَخَذ اجْلِ َّ ـْ ُظ ُُ ملسو هيلع هللا ىلص  -َوََلْ َي

ـْ َُمُقِس َهَجرَ  -  .َأَخَذَهٚ ِم

ـِ َظْقٍف إََْٕهِٚريِّ  -2448 ِرو ْب ّْ ـْ َظ َد َبْدًرا -÷  - َظ ِٓ َٚن َص ـَ ي  َو َٗ ـِ ُف ٌٔػ فٌَِِْل َظِٚمِر ْب
َأنَّ : َوُهَق َحِِ

 
ِ
ٚ -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرُشقَل اّلِلَّ َٓ

ـِ َيِِْٖت بِِجْزَيتِ ٌَْحَرْي اِح إَِػ اْف ـَ اجْلَرَّ ٌََْٔدَة ْب َٞ َأَبٚ ُظ ًَ  ، َب
ِ
َٚن َرُشقُل اّلِلَّ ـَ ُهَق  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َو

ـِ َوأَ  ٌَْحَرْي ِملِّ َصَٚفَح َأْهَؾ اْف ـَ اَْلَْيَ َلَء ْب ًَ ُؿ اْف
ِٓ ْٔ َِ َر َظ  إََْٕهُٚر ، مَّ

ِٝ
ًَ
ِّ
ًَ ـِ َؾ ٌَْحَرْي ـَ اْف ٌََْٔدَة باَِمٍل ِم ِدَم َأُبق ُظ ََ َؾ

ٌََْٔدةَ  ُدوِم َأيِب ُظ َُ ِلِّ ، بِ ٌِْح َمَع افٌَّْ ْٝ َصَلَة افهُّ ُو ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾَقاَؾ رَّ ًَ َف َؾَت ْجَر إَْكَ ٍَ َِامَّ َصذَّ ُِبُِؿ اْف َؿ ، قا َففُ َؾ ًَّ ٌَ َؾَت

 
ِ
": ِحَغ َرآُهْؿ َوَؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرُشقُل اّلِلَّ

ٍ
ء ٌََْٔدَة َؿْد َجَٚء بَِقْ تُْؿ َأنَّ َأَبٚ ُظ ًْ

ِّ ْؿ َؿْد َش ُُ َأَجْؾ َيٚ َرُشقَل : َؿُٚفقا. "َأُطُّْ

 
ِ
ؿْ : َؿَٚل ، اّلِلَّ ـُ ُِقا َمٚ َيُنُّ وا َوَأمِّ ْبِؼُ

َٖ َر ، "َؾ َْ ٍَ َٓ اْف  
ِ
ُؿ َؾَق اّلِلَّ ُُ ْٔ َِ َط َظ ًَ ْؿ َأْن ُتٌْ ُُ ْٔ َِ ـْ َأَخَنك َظ

ُِ ْؿ َوَف ُُ ْٔ َِ َأْخَنك َظ

ؿْ  ُٓ تْ َُ َِ اَم َأْه ـَ ْؿ  ُُ َُ
قَهٚ َوهُتِِْ ًُ اَم َتََْٚؾ ـَ قَهٚ  ًُ ْؿ َؾَتََْٚؾ ُُ َِ َٚن َؿٌْ ـَ ـْ  ْٝ َظَذ َم َى

ًِ اَم ُب ـَ  َٚٔ ْٕ  ."افدُّ
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ِٚظِديِّ  -2449 ًَّ ـْ َأيِب مُحٍَْٔد اف ِلِّ َؽزَ : َؿَٚل  -÷  -َظ َٕٚ َمَع افٌَّْ ِلِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ْو َٜ فٌَِِّْ َِ ُؽ َأْي
ٌُقَك َوَأْهَدى َمِِ  -َت

ٌَْحِرِهؿْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  َٛ َفُف بِ َت ـَ ُٚه ُبْرًدا َو ًَ ـَ ًٜ َبَْٔوَٚء َو َِ ٌْ  .َب

ٍرو  -:244 ّْ ـِ َظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلِلَّ ِلِّ  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ ـِ افٌَّْ َٚهًدا: َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ًَ ـْ َؿَتَؾ ُم َٜ  "َم ََلْ َيِرْح َراِئَح

ًَِغ َظًٚمٚ" َرِة َأْرَب ًِ ـْ َم ٚ ُتقَجُد ِم َٓ  َوإِنَّ ِرحَي
ِٜ  .اجْلََّْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2451 ِلِّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ْٝ فٌَِِّْ ْٝ َخَْٔزُ ُأْهِدَي ٚ ُشؿٌّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َفامَّ ُؾتَِح َٓ ِلُّ ، َصٌٚة ِؾٔ َٚل افٌَّْ ََ  -َؾ

قا إيَِلَّ مَ : -ملسو هيلع هللا ىلص  ًُ ـْ هَيُقَد""امْجَ َٚن َهُٚهَْٚ ِم ـَ َٚل . ـْ  ََ قا َفُف َؾ ًُ
ِّ ْؾ َإُْٔتْؿ َصِٚدِؿلَّ : َؾُج َٓ  َؾ

ٍ
ء ـْ َرْ ْؿ َظ ُُ ُِ "إيِنِّ َشِٚئ

ُٚفقا؟ َظْْفُ  ََ ؿْ : " َؾ ًَ ِلُّ . َٕ ْؿ": -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل ََلُُؿ افٌَّْ ـُ ـْ َأُبق َٚل . ُؾَلَنٌ : َؿُٚفقا؟ "َم ََ ْؿ ُؾََلنٌ : َؾ ـُ َذْبُتْؿ َبْؾ َأُبق ـَ "" .

َٝ : َؿُٚفقا ُٝ َظُْْف": َؿَٚل ، َصَدْؿ ْف َٖ  إِْن َش
ٍ
ء ـْ َرْ ْؾ َإُْٔتْؿ َصِٚدِؿلَّ َظ َٓ ُٚفقا؟ "َؾ ََ َذْبَْٚ : َؾ ـَ ِٚشِؿ َوإِْن  ََ ْؿ َيٚ َأَبٚ اْف ًَ َٕ

اَم َظَرْؾَتُف يِف َأبَِْٔٚ ـَ ِذَبَْٚ  ـَ  َٝ َٚل ََلُؿْ ، َظَرْؾ ََ ِر": َؾ ـْ َأْهُؾ افَّْٚ قُن : َؿُٚفقا؟ "َم ُُ َٕٚ َٓ ٚ ِؾٔ َٕ ق ٍُ ُِ ًرا ُثؿَّ خَتْ
ًِ ٚ َي َٓ َٚل ، ِؾٔ ََ َؾ

ِلُّ  ٚ َأَبًدا": -ملسو هيلع هللا ىلص  -افٌَّْ َٓ ْؿ ِؾٔ ُُ ٍُ ُِ ْخ َٕ  َٓ  
ِ
ٚ َواّلِلَّ َٓ ُئقا ِؾٔ ًَ ْؿ : ُثؿَّ َؿَٚل ، "اْخ ُُ ْفُت َٖ  إِْن َش

ٍ
ء ـْ َرْ "َهْؾ َإُْٔتْؿ َصِٚدِؿلَّ َظ

ُٚفقا؟ َظُْْف" ََ ِٚشؿِ : َؾ ََ ْؿ َيٚ َأَبٚ اْف ًَ ": َؿَٚل ، َٕ ِٚة ُشامًّ ُِْتْؿ يِف َهِذِه افنَّ ًَ ؿْ : َؿُٚفقا؟ "َهْؾ َج ًَ ْؿ َظَذ : َؿَٚل ، َٕ ُُ َِ "َمٚ مَحَ

كَ : َؿُٚفقا؟ َذفَِؽ" ًّٔٚ ََلْ َيُيَّ
ٌِ َٕ  َٝ ْ ْ ـُ يُح َوإِْن  َسِ ًْ َٕ ِٚذًبٚ  ـَ  َٝ ْ ْ ـُ َٕٚ إِْن   .َأَرْد

2452-  َٜ َّ ـِ َأيِب َحثْ ِؾ ْب ْٓ ـْ َش ََِؼ َظٌْ : َؿَٚل  -÷  -َظ ـِ َزْيٍد إَِػ إَْى قِد ْب ًُ ًْ ـُ َم ُٜ ْب َِّٔه ٍؾ َوَُمَ ْٓ ـُ َش  ْب
ِ
ُد اّلِلَّ

َؿٚ، َخَْٔزَ َوِهَل َيْقَمِئٍذ ُصٌِْح  رَّ ٍَ ُط يِف َدِمِف َؿتَِٔلً َؾَدَؾَْفُ ، َؾَت َّّ ٍؾ َوُهَق َيَتَن ْٓ ـِ َش  ْب
ِ
ُٜ إَِػ َظٌِْد اّلِلَّ َِّٔه ََٖتك َُمَ ُثؿَّ َؿِدَم ، َؾ

َٜ َؾْٕٚىَ  ِديَْ ِلِّ اْدَ قٍد إَِػ افٌَّْ ًُ ًْ ُٜ اْبَْٚ َم َه ُٜ َوُحَقيِّ َِّٔه ٍؾ َوَُمَ ْٓ ـُ َش ـِ ْب مْحَ َؼ َظٌُْد افرَّ ـِ ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -َِ مْحَ َٛ َظٌُْد افرَّ َؾَذَه

َٚل  ََ َُِّؿ َؾ َُ َٝ : َيَت َُ ًَ ْقِم َؾ ََ " َوُهَق َأْحَدُث اْف ْ زِّ ـَ  ْ زِّ ـَ َٚل ، " ََ اَم َؾ َِّ َُ َُّ : َؾَت َتِح ًْ قَن َوَت ٍُ
ِِ
ؿْ "ََتْ ُُ َِ َأْو ، قَن َؿٚتِ

ْؿ" ُُ ٌَ َٕرَ : َؿُٚفقا؟ َصِٚح ْد َوََلْ  َٓ ْن َٕ َْٕحُِِػ َوََلْ  َْٔػ  ـَ َغ": َؿَٚل ؟ َو ًِ ّْ ْؿ هَيُقُد بَِخ ُُ ي
ُٚفقا. "َؾُتْزِ ََ َُْٕٖخُذ : َؾ َْٔػ  ـَ

ٚرٍ  ٍَّ ـُ ِلُّ ؟ َأْياَمَن َؿْقٍم  ُف افٌَّْ َِ ََ ًَ ـْ ِظِْْدهِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ  .ِم

2453-  َٜ ـْ َظِٚئَن ِلَّ : -ريض اهلل ظْٓٚ  -َظ َُّٕف َصََْع َصًْٔئٚ َوََلْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ افٌَّْ َُّٔؾ إَِفِْٔف َأ َٚن خُيَ ـَ ُشِحَر َحتَّك 

ًْفُ   .َيْهَْ

ـِ َمٚفٍِؽ  -2454 ِلَّ : َؿَٚل  -÷  -ظـ َظْقِف ْب ُٝ افٌَّْ َٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأَتْٔ ََ ـْ َأَدٍم َؾ  ِم
ٍٜ
ٌَّ ٌُقَك َوُهَق يِف ُؿ : يِف َؽْزَوِة َت

ِٜ "اْظدُ  َٚظ ًَّ ِدسِ ، َمْقِِت : ْد ِشتًّٚ َبْغَ َيَدِي اف َْ ِٝ اْدَ َْؿِ  (2)ُثؿَّ ُمْقَتٚنٌ ، ُثؿَّ َؾتُْح َبْٔ ٌَ ِٚص اْف ًَ َُ ـَ ْؿ  ُُ ُثؿَّ ، َيُْٖخُذ ِؾٔ

ََٔيؾُّ َشِٚخًىٚ َٜ ِديٍَْٚر َؾ ُجُؾ ِمَٚئ ًَْىك افرَّ ُٜ اْفاَمِل َحتَّك ُي َٚو ٍَ
ك ، اْشتِ ََ ٌٜ ٓ َيٌْ تْفُ ُثؿَّ ِؾتَْْ َِ َرِب إِٓ َدَخ ًَ ـَ اْف ٌٝ ِم ُثؿَّ ، َبْٔ

ؾِّ ؽَ  ـُ  َٝ ًٜ ََتْ َٝ َثاَمَِٕغ َؽَٚي ْؿ ََتْ ُُ َٕ َُْٖٔتق ِدُروَن َؾ ٌْ َٔ ِر َؾ ٍَ ْؿ َوَبْغَ َبِْل إَْص ُُ قُن َبَْْٔ ُُ ٌٜ َت َٕ ٚ"ُهْد ًٍ  اْثَْٚ َظَؼَ َأْف
ٍٜ  .َٚي

                                                           
 فؽ ٕهنٚ ؽٚيٜ ادتٌع إذا وؿٍٝ وؿػ وإذا منٝ منك. ( ُمْقتٌٚن: مقت ـثر افقؿقع بًٌٛ ضٚظقن أو ٕحقه. ؿًٚص افٌْؿ: داء يهٔٛ افٌْؿ ؾًٔٔؾ مـ إٔقؾٓٚ رء ؾتّقت ؾجٖة. ؽٚيٜ: رايٜ شّٔٝ بذ2)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2455 َْٔػ َإُْٔتؿْ : َؿَٚل  -÷  -َظ ٚ ـَ ٌُقا ِديًَْٚرا َوٓ ِدْرمَهً َٔؾ َففُ ؟ إَِذا ََلْ جَتَْت َِ َْٔػ َتَرى َذفَِؽ : َؾ ـَ َو

ِٚئًْٚ َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرةَ  ِٚدِق اْدَْهُدوِق : َؿَٚل ؟ ـَ ـْ َؿْقِل افهَّ َِٔدِه َظ ُس َأيِب ُهَرْيَرَة بِ ٍْ َٕ : َؿَٚل ؟ َظؿَّ َذاكَ : َؿُٚفقا. إِي َوافَِّذي 

ُٜ ا ُؽ ِذمَّ َٓ ُٜ َرُشقفِِف ُتَْْت  َوِذمَّ
ِ
قَن َمٚ يِف َأْيِدهيِؿْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ّلِلَّ ًُ َْ ّْ َٔ  َؾ

ِٜ
مَّ ُِقَب َأْهِؾ افذِّ ُ َظزَّ َوَجؾَّ ُؿ َُٔندُّ اّلِلَّ  .َؾ

ٍَٕس  -2456 ـْ َأ  َظ
ٍٝ ـْ َثٚبِ  َوَظ
ِ
ـْ َظٌِْد اّلِلَّ ِلِّ  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ ـِ افٌَّْ ؾِّ َؽِٚدٍر فَِقاٌء : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ُُ "فِ

"َيقْ  ِٜ ََٔٚم
َِ ٚ. َم اْف " َوَؿَٚل أَخرُ : َؿَٚل َأَحُدمُهَ ُٛ َرُف بِِف": "ُيَْْه ًْ  ُي

ِٜ ََٔٚم
َِ  ."ُيَرى َيْقَم اْف

ـِ ُحَهْغٍ  -2457 َراَن ْب ّْ ـْ ِظ ِلِّ : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ ـْ َبِْل مَتٍِٔؿ إَِػ افٌَّْ ٌر ِم ٍَ َٕ صذ اهلل ظِٔف  -َجَٚء 

َٚل  -وشِؿ  ََ وا""َيٚ : َؾ َْٖظىَِْٚ: َؿُٚفقا. َبِْل مَتٍِٔؿ َأْبِؼُ َتَْٚ َؾ ْ فُ ، َبؼَّ ُٓ َ َوْج رَّ ٌَ َٚل ، َؾَت ََ ـِ َؾ َّ َٔ "َيٚ َأْهَؾ : َؾَجٚءُه َأْهُؾ اْف

ـِ  َّ َٔ ٚ َبُْق مَتٍِٔؿ"، اْف َٓ ٌَِْ َْ ى إِْذ ََلْ َي ٌُْؼَ ُِقا اْف ٌَ ِلُّ . َؿٌَِِْْٚ: َؿُٚفقا. اْؿ ََٖخَذ افٌَّْ ُث  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ دِّ ْرشِ  حُيَ ًَ ، َبْدَء اْْلَِِْؼ َواْف

َٚل  ََ َرانُ : َؾَجَٚء َرُجٌؾ َؾ ّْ ْٝ ، َيٚ ِظ َت َِّ ٍَ ُتَؽ َت َِ  .َفَْٔتِْل ََلْ َأُؿؿْ . َراِح

ٍٜ َظُْْف  -2458  : َؿَٚل  -÷  -َويِفْ ِرَواَي
ِ
َٚن َظْرُصُف : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اهلل ـَ ُه َو ٌء َؽْرُ ـْ َرْ ُُ ُ َوََلْ َي َٚن اّلِلَّ ـَ "

َقاِت َوإَْرَض"َظَذ  َّ ًَّ َؼ اف َِ  َوَخ
ٍ
ء ؾَّ َرْ ـُ ِر  ـْ َٛ يِف افذِّ َت ـَ  َو

ِ
ـَ اَْلَُهْغِ : َؾََْٚدى ُمَْٚدٍ . اْفاَمء ََٕٚؿُتَؽ َيٚ اْب  ْٝ ، َذَهٌَ

اُب  َ َىُع ُدوهَنَٚ افنَّ َْ َذا ِهَل َي
ِ٘ ُٝ َؾ َْ َِ ٚ، َؾَْٕٚى َٓ ُت ـْ ُٝ َتَر ْ ْ ـُ  َفَقِدْدُت َأينِّ 

ِ
 .َؾَق اّلِلَّ

ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ظَ  -2459 َٚػ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل افٌَّْ ًَ ُ َت ٌِل َفُف : "َؿَٚل اّلِلَّ ٌَ ـُ آَدَم َوَمٚ َيْْ ِْل اْب ُّ
َيْنتِ

ٌِل َففُ  ُبِْل َوَمٚ َيٌَْْ ذِّ َُ ِْل َوُي َّ
ْقُفُف إِنَّ يِل َوَفًدا، َأْن َيْنتِ ََ ُف َؾ ُّ ٚ َصتْ ْقفُ ، َأمَّ ََ ٌُُف َؾ ِذي ُْ ٚ َت اَم َبَدَأيِن"َوَأمَّ ـَ ُٔديِن  ًِ  .ُف َفَْٔس ُي

 : َؿَٚل  -÷  -َوَظُْْف  -:245
ِ
َق ِظَْْدُه َؾْقَق : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ ُٓ َتٚبِِف َؾ

َٛ يِف ـِ َت ـَ ُ اْْلََِْؼ  َٙ اّلِلَّ "َفامَّ َؿ

ْرشِ  ًَ ْٝ َؽَوٌِل": اْف ٌَ َِ  .إِنَّ َرمْحَتِل َؽ

َرَة  -2461 ُْ ـْ َأيِب َب ـِ ا -÷  -َظ ِلِّ َظ ُ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌَّْ ََِؼ اّلِلَّ َْٔئتِِف َيْقَم َخ َٓ ـَ َمُٚن َؿِد اْشتََداَر  "افزَّ

َقاِت َوإَْرَض  َّ ًَّ  َواْدَُحرَّ ، اف
ِٜ
جَّ
َدِة َوُذو اَْلِ ًْ ََ ٌَٔٚت ُذو اْف

ٌٜ ُمَتَقافِ ٌٜ ُحُرٌم َثَلَث ًَ ٚ َأْرَب َٓ ًرا ِمْْ ْٓ ُٜ اْثَْٚ َظَؼَ َص َْ ًَّ ُم اف

ُٛ ُمَيَ  ٌََٚن" َوَرَج ًْ  .افَِّذي َبْغَ مُجََٚدى َوَص

ـْ َأيِب َذر   -2462 ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ُس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل افٌَّْ ّْ  افنَّ
ِٝ ـَ : ٕيَِب َذر  ِحَغ َؽَرَب "َأَتْدِري َأْي

" ُٛ ُٝ ؟ َتْذَه َِؿُ : ُؿِْ ُ َوَرُشقُفُف َأْظ َٝ ا: َؿَٚل ، اّلِلَّ ُجَد ََتْ ًْ ُٛ َحتَّك َت َٚ َتْذَه ِ٘هنَّ َذُن ََلَٚ"َؾ ْٗ ُٔ َتِْٖذَن َؾ ًْ ْرِش َؾَت ًَ ، ْف

ُٚل ََلَٚ ََ َذَن ََلَٚ ُي ْٗ َتِْٖذَن َؾَل ُي ًْ ٚ َوَت َٓ ٌََؾ ِمْْ َْ ُجَد َؾَل ُي ًْ ِرُِبَٚ: َوُيقِصُؽ َأْن َت ٌْ ـْ َم ُع ِم ُِ  َؾَتىْ
ِٝ
ُٞ ِجئْ ـْ َحْٔ ل ِم

ًِ ، اْرِج

َٚػ  ًَ ر  : َؾَذفَِؽ َؿْقُفُف َت ََ َت ًْ ُ
ِ
ُس جَتِْري د ّْ ِِِٔؿ{" }َوافنَّ ًَ ِزيِز اْف ًَ ِديُر اْف َْ  .ََلَٚ َذفَِؽ َت

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2463 ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ ": َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ِٜ ََٔٚم
َِ َراِن َيْقَم اْف قَّ َُ ُر ُم َّ ََ ُس َواْف ّْ  ."افنَّ

2464-  َٜ ـْ َظِٚئَن ْٝ  -ريض اهلل ظْٓٚ  -َظ ِلُّ : َؿَٚف َٚن افٌَّْ  َأْؿٌََؾ َوَأْدَبَر إَِذا َرَأى خَمِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ـَ
ِ
اَمء ًَّ ًٜ يِف اف َِ ٔ

فُ  ُٓ َ َوْج رَّ ٌَ َي َظْْفُ ، َوَدَخَؾ َوَخَرَج َوَت اَمُء ُهِّ ًَّ َذا َأْمَىَرِت اف
ِ٘ ِلُّ ، َؾ َٚل افٌَّْ ََ َؾتُْف َذفَِؽ َؾ رَّ ًَ "َمٚ َأْدِري : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ

 ٌِ َْ َت ًْ َِامَّ َرَأْوُه َظِٚرًوٚ ُم اَم َؿَٚل َؿْقٌم }َؾ ـَ ُف  َِّ ًَ َٜ َف ْؿ{" أَي ِٓ  .َؾ َأْوِدَيتِ
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ْقٍد  -2465 ًُ ًْ ـِ َم  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلِلَّ  : َؿَٚل  -÷  -َظ

ِ
َثَْٚ َرُشقُل اّلِلَّ ِٚدُق اْدَْهُدوُق َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َحدَّ : َوُهَق افهَّ

ًَِغ َيْقًمٚ ِف َأْرَب ـِ ُأمِّ ُف يِف َبىْ َُ ُع َخِْ َّ ْؿ جُيْ ـُ ًٜ مِ ، "إِنَّ َأَحَد ََ َِ قُن َظ ُُ ًٜ ِمثَْؾ َذفَِؽ ، ثَْؾ َذفَِؽ ُثؿَّ َي ٌَ قُن ُمْو ُُ ُثؿَّ ، ُثؿَّ َي

ُٚل َففُ  ََ ِِاَمٍت َوُي ـَ َْٖرَبِع  َمُر بِ ْٗ ٚ َؾُٔ ًُ َِ ُ َم ُٞ اّلِلَّ ًَ ٔدٌ : َيٌْ ًِ لٌّ َأْو َش
َِ ُف َوَص َِ ُف َوِرْزَؿُف َوَأَج َِ َّ ْٛ َظ ُت ـْ ُخ ِؾِٔف ، ا ٍَ ُثؿَّ ُيْْ

وُح  ًْ ، افرُّ َٔ ْؿ َف ُُ ُجَؾ ِمْْ نَّ افرَّ
ِ٘ ِؾ َأْهِؾ َؾ َّ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ َٔ تَُٚبُف َؾ

ِْٔف ـِ َِ ٌُِؼ َظ ًْ َٔ  إِٓ ِذَراٌع َؾ
ِٜ قُن َبَُْْٔف َوَبْغَ اجْلََّْ ُُ ُؾ َحتَّك َمٚ َي َّ

رِ  ِؾ أَ ، افَّْٚ َّ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ َٔ َتُٚب َؾ
ُِ ِْٔف اْف َِ ٌُِؼ َظ ًْ َٔ ِر إِٓ ِذَراٌع َؾ قُن َبَُْْٔف َوَبْغَ افَّْٚ ُُ ُؾ َحتَّك َمٚ َي َّ ًْ "َوَي ِٜ  .ْهِؾ اجْلََّْ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة -2466 ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ يَؾ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص -َظ ََٕٚدى ِجْزِ ٌَْد  ًَ ُ اْف َّٛ اّلِلَّ ُّٛ : "إَِذا َأَح
َ حُيِ إِنَّ اّلِلَّ

يُؾ  ٌُُّف ِجْزِ ُِٔح َْٖحٌٌُِْف َؾ ٚ َؾ ًٕ  ، ُؾَلَ
ِ
اَمء ًَّ يُؾ يِف َأْهِؾ اف

َُِْٔٚدي ِجْزِ َ : َؾ ٌُّقهُ إِنَّ اّلِلَّ َِٖح ٚ َؾ ًٕ ُّٛ ُؾَل
 ، حُيِ

ِ
اَمء ًَّ ٌُُّف َأْهُؾ اف ُِٔح ُثؿَّ ، َؾ

ٌُقُل يِف إَْرِض" ََ  .ُيقَوُع َفُف اْف

2467-  َٜ ـْ َظِٚئَن ِلِّ  -ريض اهلل ظْٓٚ  -َظ  : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َزْوِج افٌَّْ
ِ
ْٝ َرُشقَل اّلِلَّ ًَ

ِّ َٚ َش قُل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأهنَّ َُ "إِنَّ : َي

َٜ َتِْْزُل يِف افْ  َُ َِْٚن اْدََلِئ َحُٚب -ًَ ًَّ ُف  -َوُهَق اف ًُ َّ ًْ َع َؾَت ّْ ًَّ َٔٚضُِغ اف ُق افنَّ
َسِ ًْ  َؾَت
ِ
اَمء ًَّ ُر إَْمَر ُؿيِضَ يِف اف ـُ َؾَتْذ

ْؿ" ِٓ ًِ ٍُ ـْ ِظِْْد َإْٔ  ِم
ٍٜ ْذَب ـَ  َٜ ٚ ِمَٚئ َٓ ًَ ِذُبقَن َم ُْ َٔ ِٚن َؾ َّٓ ُُ  .َؾُتقِحِٔف إَِػ اْف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2468 ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ـْ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل افٌَّْ ؾِّ َبٍٚب ِم ـُ َٚن َظَذ  ـَ  
ِٜ
ًَ ُّ َٚن َيْقُم اجْلُ ـَ "إَِذا 

َل  َوَّ ْٕ َل َؾٚ َوَّ ْٕ ٌُقَن ا ُت ُْ ُٜ َي َُ ِجِد اْدََلَِئ ًْ قَن ، َأْبَقاِب اْدَ ًُ
ِّ َت ًْ ُحَػ َوَجُٚءوا َي َمُٚم َضَقُوا افهُّ ََِس اإْلِ َِ٘ذا َج َؾ

َر" ـْ  .افذِّ

ـِ اْفَزَ  -2469  َظ
ِ
ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -اء ٚنَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل افٌَّْ ًَّ ْؿ : َِلَ ُٓ ؿْ -"اْهُج ِٓ َؽ" -َأْو َهِٚج ًَ يُؾ َم  .َوِجْزِ

246:-  َٜ ـْ َظِٚئَن ِلَّ : -ريض اهلل ظْٓٚ  -َظ ُٜ : َؿَٚل ََلَٚ -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ افٌَّْ ِْٔؽ ، "َيٚ َظِٚئَن َِ َرُأ َظ َْ يُؾ َي َهَذا ِجْزِ

َلَم" ًَّ ْٝ . اف َٚف ََ َِ : َؾ ُٚتفُ َوَظ ـَ  َوَبَر
ِ
ُٜ اّلِلَّ َلُم َوَرمْحَ ًَّ ِلَّ . َتَرى َمٚ ٓ َأَرى، ِْٔف اف  .-ملسو هيلع هللا ىلص  -ُتِريُد افٌَّْ

ٌٍَّٚس  -2471 ـِ َظ ـِ اْب  : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ
ِ
يَؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ ْزِ َثَر َِمَّٚ : جِلِ ـْ ٚ َأ َٕ "َأٓ َتُزوُر

"َٕٚ ْٝ ؟ َتُزوُر َٜ }وَ : َؿَٚل َؾََْزَف َْٚ{" أَي ٍَ َؽ َفُف َمٚ َبْغَ َأْيِديَْٚ َوَمٚ َخِْ َْٖمِر َربِّ َّٓ بِ ُل إِ َتَْزَّ َٕ  .َمٚ 

 : -÷  -َوَظُْْف  -2472
ِ
َِْؿ َأَزْل َأْشَتِزيُدُه َحتَّك : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ يُؾ َظَذ َحْرٍف َؾ "َأْؿَرَأيِن ِجْزِ

ِٜ َأْحُرٍف" ًَ ك إَِػ َشٌْ َٓ  .إَْت

َذ  -2473 ًْ ـْ َي ِلَّ  -÷  -َظ ُٝ افٌَّْ ًْ
ِّ َْْزِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َش

ِ
َرُأ َظَذ اْد َْ ََٕٚدْوا َيٚ َمِٚل{: َي  .}َو

2474-    َٜ ـْ َظِٚئَن ِلِّ  -ريض اهلل ظْٓٚ  -َظ ِلِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َزْوَج افٌَّْ ْٝ فٌَِِّْ َٚ َؿَٚف َثتُْف َأهنَّ َهْؾ َأَتك : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َحدَّ

َٚن  ـَ َْٔؽ َيْقٌم  َِ ـْ َيْقِم ُأُحدٍ َظ ُٝ : َؿَٚل ؟ َأَصدَّ ِم ٔ
َِ ـْ َؿْقِمِؽ َمٚ َف ُٝ ِم ٔ

َِ ْد َف ََ ْؿ َيْقَم ، "َف ُٓ ُٝ ِمْْ ٔ
َِ َٚن َأَصدَّ َمٚ َف ـَ َو

َِْؿ جُيٌِِْْل إَِػ َمٚ َأَرْدُت  َلٍل َؾ ـُ ـِ َظٌِْد  ـِ َظٌِْد َيٚ فَِٔؾ ْب ِز َظَذ اْب ٍْ َٕ  ُٝ  إِْذ َظَرْو
ِٜ
ٌَ ََ ًَ ُٝ وَ ، اْف َْ َِ قٌم َظَذ َؾَْٕٚى ُّ ْٓ ٚ َم َٕ َأ

تِْْل ؾَ  َِّ ٍٜ َؿْد َأَط َحَٚب ًَ ٚ بِ َٕ َذا َأ ِ٘ ُٝ َرأِْد َؾ ًْ ِٛ َؾَرَؾ
ٚفِ ًَ ْرِن افثَّ ََ ٚ بِ َٕ ْؼ إِٓ َوَأ

ٍِ َِْؿ َأْشَت ل َؾ ِٓ يُؾ َوْج ٚ ِجْزِ َٓ َِ٘ذا ِؾٔ ََْيْرُت َؾ

َٚل  ََ َع َؿْقَل َؿْقِمَؽ َفَؽ َوَمٚ: َؾََْٚدايِن َؾ ِّ َ َؿْد َش َٝ  إِنَّ اّلِلَّ ٌَِٚل فَِتُْٖمَرُه باَِم ِصئْ ََِؽ اجْلِ َٞ إَِفَْٔؽ َم ًَ َْٔؽ َوَؿْد َب َِ وا َظ َردُّ
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ؿْ  ِٓ ََِّؿ َظَعَّ ُثؿَّ َؿَٚل ، ِؾٔ ًَ ٌَِٚل َؾ َُِؽ اجْلِ دُ : َؾََْٚدايِن َم َّّ َٝ ، َيٚ َُمَ َٚل َذفَِؽ ِؾٔاَم ِصئْ ََ ُؿ ، َؾ ِٓ ْٔ َِ َٝ َأْن ُأضٌَِْؼ َظ إِْن ِصئْ

ٌَْغِ  ََ ، إَْخَن ِلُّ َؾ ُك بِِف َصًْٔئٚ": -ملسو هيلع هللا ىلص -َٚل افٌَّْ َ َوْحَدُه ٓ ُيْؼِ ٌُُد اّلِلَّ ًْ ـْ َي ـْ َأْصَلُِبِْؿ َم ُ ِم ِرَج اّلِلَّ  .َبْؾ َأْرُجق َأْن خُيْ

قٍد  -2475 ًُ ًْ ـِ َم ـِ اْب َٚػ  -÷  -َظ ًَ  َت
ِ
َْٖوَحك إَِػ َظٌِْدهِ : يف َؿْقِل اّلِلَّ َٕك َؾ َٚن َؿَٚب َؿْقَشْغِ َأْو َأْد َُ َمٚ  }َؾ

ِٜ َجٍَْٚح : َأْوَحك{ َؿَٚل  ُّٝ ِمَٚئ يَؾ َفُف ِش  .َرَأى ِجْزِ

َٚػ  -÷  -َوَظُْْف  -2476 ًَ ى{ َؿَٚل : يِفْ َؿْقفِِف َت ْزَ ُُ ِف اْف ـْ آَيِٚت َربِّ ْد َرَأى ِم ََ َرَأى َرْؾَرًؾٚ َأْخَيَ َشدَّ ُأُؾَؼ : }َف

 
ِ
اَمء ًَّ  .اف

2477-  َٜ ـْ َظِٚئَن ْٝ َؿٚ -ريض اهلل ظْٓٚ  -َظ ْد َأْظَيؿَ : َف ََ ُف َؾ ًدا َرَأى َربَّ َّّ ـْ َزَظَؿ َأنَّ َُمَ ـْ َؿْد َرَأى ، َم
ُِ َوَف

ُُؾِؼ  ْٕ ُف َشٚدٌّ َمٚ َبْغَ ا َُ ِْ يَؾ يِف ُصقَرتِِف َوَخ  .ِجْزِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2478  : َؿَٚل  -÷  -َظ
ِ
ُجُؾ اْمَرَأَتُف إِ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ ْٝ "إَِذا َدَظٚ افرَّ َب َٖ َػ ِؾَراِصِف َؾ

ُٜ َحتَّك ُتْهٌَِح" َُ ٚ اْدََلِئ َٓ َْتْ ًَ ٚ َف َٓ ْٔ َِ ٌََٚن َظ ٌََٚت َؽْو  .َؾ

ٌٍَّٚس  -2479 ـْ اْبـ َظ ِلِّ  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ ـِ افٌَّْ َي يِب ُمقَشك َرُجَلً : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َٜ ُأْهِ َِ ُٝ َفْٔ "َرَأْي

ـْ رِ  ُف ِم َّٕ َٖ ـَ ًدا  ًْ ًٓ َج َِٔٚض َشٌَِط ، َجِٚل َصُْقَءةَ آَدَم ُضَقا ٌَ َرِة َواْف ّْ ك َرُجَلً َمْرُبقًظٚ َمْرُبقَع اْْلَِِْؼ إَِػ اَْلُ ًَ ُٝ ِظٔ َوَرَأْي

أْسِ  َٚل"، افرَّ جَّ ِر َوافدَّ ٚ َخِٚزَن افَّْٚ ًُ
ُٝ َمٚفِ ٚهُ ، َوَرَأْي ُ إِيَّ َـّ اّلِلَّ ـْ : يِف آَيٍٚت َأَراُه  ِم

ٍٜ ـْ يِف ِمْرَي ُُ ِٚئِف{}َؾَل َت ََ  .فِ

َر  -:247 َّ ـِ ُظ  ْب
ِ
ـْ َظٌِْد اّلِلَّ  : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ

ِ
َُّٕف »": -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ ِ٘ ْؿ َؾ ـُ إَِذا َمَٚت َأَحُد

ِقِّ  ًَ َداِة َواْف ٌَ ُدُه بِْٚف ًَ َْ ِْٔف َم َِ َرُض َظ ًْ ِٜ ، ُي ـْ َأْهِؾ اجْلََّْ
ِّ ِٜ َؾ ـْ َأْهِؾ اجْلََّْ َٚن ِم ـَ ِْ٘ن  ـْ َأْهِؾ  َؾ

ِّ ِر َؾ ـْ َأْهِؾ افَّْٚ َٚن ِم ـَ َوإِْن 

ِر"  .افَّْٚ

ـِ ُحَهْغٍ  -2481 َراَن ْب ّْ ـْ ِظ ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ ٚ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َٓ
ثََر َأْهِِ ـْ ُٝ َأ  َؾَرَأْي

ِٜ ُٝ يِف اجْلََّْ ًْ َِ "اضَّ

َراءَ  ََ ٍُ ٚ، اْف َٓ
َثَر َأْهِِ ـْ ُٝ َأ ِر َؾَرَأْي ُٝ يِف افَّْٚ ًْ َِ َٚء" َواضَّ ًَ  .افِّْ

ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  -2482  : َؿَٚل  -÷  -َظ
ِ
ـُ ِظَْْد َرُشقِل اّلِلَّ ْح َٕ َِٕٚئٌؿ َرَأْيُتِْل يِف : إِْذ َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َبَْْٔٚ   ٚ َٕ "َبَْْٔٚ َأ

 ِٜ ُٝ ، اجْلََّْ ِْ َُ ِٛ َؿْكٍ َؾ
ُٖ إَِػ َجِٕٚ َِ٘ذا اْمَرَأٌة َتَتَقوَّ ْكُ : َؾ ََ ـْ َهَذا اْف َ

ِ
ُٚفق؟ د ََ ـِ اْْلَىَِّٚب : اَؾ َر ْب َّ ًُ

َتُف . فِ ْرُت َؽْرَ ـَ َؾَذ

ُٝ ُمْدبًِرا" ْٔ ُر َوَؿَٚل . َؾَقفَّ َّ ك ُظ َُ ٌَ  : َؾ
ِ
َْٔؽ َأَؽُٚر َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ َِ  ؟َأَظ

 : َؿَٚل  -÷  -َوَظُْْف  -2483
ِ
َٜ ُصقَرهُتُْؿ َظَذ ُصقرَ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ ُٟ اجْلََّْ

ُل ُزْمَرٍة َتِِ ِر "َأوَّ َّ ََ ِة اْف

ُضقنَ  قَّ ٌَ َتِخُىقَن َوٓ َيَت ّْ ٚ َوٓ َي َٓ ٔ
قَن ؾِ َُ َٜ اْفٌَْدِر ٓ َيٌُْه َِ ُٛ ، َفْٔ َه ٚ افذَّ َٓ ْؿ ِؾٔ ُٓ َُٔت

ِٛ ، إِٓ َه ـَ افذَّ ْؿ ِم ُٓ َأْمَنُٚض

 ِٜ وَّ
ٍِ ةُ ، َواْف ُؽ ، (2)َوَُمَِٚمُرُهُؿ إَُفقَّ ًْ

ِ
ُؿ اْد ُٓ ْؿ ، َوَرْصُح ُٓ ؾِّ َواِحٍد ِمْْ ُُ

 َوفِ
ِ
ـْ َوَراء اَم ِم ِٓ َزْوَجَتِٚن ُيَرى ُمخُّ ُشقِؿ

ـِ  ًْ ـَ اَْلُ َِّْحِؿ ِم ٌَُٚؽَض ، اف ْؿ َوٓ َت ُٓ ًّٔٚ، ٓ اْختَِلََف َبَْْٔ َرًة َوَظِن ُْ َ ُب ٌُِّحقَن اّلِلَّ ًَ ٌٛ َواِحٌد ُي ُِقُُبُْؿ َؿِْ  .ُؿ

                                                           
 ( إفقة: افًقد اَلْدي افذي يتٌخر بف. 2)
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ٍٜ َظُْْف  -2484 ـَ َظَذ إِْثِرِهْؿ : َؿَٚل  -÷  -َويِفْ ِرَواي ِذي ٍٛ إَِوَٚءةً "َوافَّ ـَ ْق ـَ ََٖصدِّ  ِٛ َرُجٍؾ ، ـَ ُِقُُبُْؿ َظَذ َؿِْ ُؿ

ٌَُٚؽَض  ْؿ َوٓ َت ُٓ ْؿ َزْوَجَتٚنِ ، َواِحٍد ٓ اْختَِلََف َبَْْٔ ُٓ ؾِّ اْمِرٍئ ِمْْ ُُ
 ، فِ

ِ
ـْ َوَراء ٚ ِم َٓ اَم ُيَرى ُمخُّ َشِٚؿ ُٓ ؾُّ َواِحَدٍة ِمْْ ـُ

ـِ  ًْ ـْ اَْلُ ٚ ِم َٓ
ِّ
َ ، ََلْ ٌُِّحقَن اّلِلَّ ًَ َتِخُىقَن"ُي ّْ قَن َوٓ َي ُّ ََ ًْ ًّٔٚ ٓ َي َرًة َوَظِن ُْ ِٞ . ُب َر َبِٚؿَل اَْلَِدْي ـَ  .َوَذ

ًٍْد  -2485 ـِ َش ِؾ ْب ْٓ ـْ َش ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ ٚ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص -َظ ًٍ قَن َأْف ًُ تِل َشٌْ ـْ ُأمَّ َـّ ِم َِ َأْو َشٌُْع -"َفَْٔدُخ

ِٜ َأْفٍػ  َُلُْؿ َحتَّك -ِمَٚئ َٜ اْفٌَْدِر"، َيْدُخَؾ آِخُرُهؿْ  ٓ َيْدُخُؾ َأوَّ َِ ِر َفْٔ َّ ََ ْؿ َظَذ ُصقَرِة اْف ُٓ  .ُوُجقُه

ٍَٕس  -2486 ـْ َأ ِلِّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ُٜ ُشُْْدسٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُأْهِدَي فٌَِِّْ ٌَّ ـِ اَْلَِريرِ ، ُج ك َظ َٓ َٚن َيْْ ـَ َٛ ، َو ِج ًَ َؾ

َٚل  ََ ٚ َؾ َٓ ُس ِمْْ َٔدِ : افَّْٚ ٍد بِ َّّ ُس َُمَ ٍْ َٕ ِذي  ـْ َهَذا""َوافَّ ـُ ِم ًَ  َأْح
ِٜ ٍٚذ يِف اجْلََّْ ًَ ـِ ُم ِد بْ ًْ َِْٚديُؾ َش  .ِه َدَ

ِلِّ  -÷  -َوَظُْْف  -2487 ـِ افٌَّْ َٜ َظٍٚم ٓ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ٚ ِمَٚئ َٓ ِِّ
ُٛ يِف طِ
اـِ ُر افرَّ
ًِ ِٜ َفَنَجَرًة َي "إِنَّ يِف اجْلََّْ

"ٚ َٓ ًُ َى َْ  .َي

ـْ َأيِب  -2488  َظ
ٍٜ  ."َواْؿَرُءوا إِْن ِصئُْتْؿ }َوطِؾ  ََمُْدوٍد{": ِمثُْؾ َذفَِؽ َوَؿَٚل ÷  ُهَرْيَرَة  َويِفْ ِرَواَي

ٍٔد اْْلُْدِريِّ   -2489
ًِ ـْ َأيِب َش ِلِّ ÷ َظ ـِ افٌَّْ ـْ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َرِف ِم ٌُ اَءْوَن َأْهَؾ اْف  َيَسَ

ِٜ "إِنَّ َأْهَؾ اجْلََّْ

قْ  َُ اَءْوَن اْف اَم َيَسَ ـَ ْؿ  ِٓ ْؿ"َؾْقِؿ ُٓ ُٚوِؾ َمٚ َبَْْٔ ٍَ ِرِب فَِت ٌْ ِق َأِو اْدَ ـَ اْدَْؼِ ٚبَِر يِف إُُؾِؼ ِم ٌَ يَّ اْف رِّ َٛ افدُّ َيٚ : َؿُٚفقا. ـَ

ُهؿْ  ٚ َؽْرُ َٓ ٌُ ُِ  ٓ َيٌْ
ِ
َٔٚء ٌَِْٕ ْٕ  تَِِْؽ َمَِْٚزُل ا

ِ
 : َؿَٚل ؟ َرُشقَل اّلِلَّ

ِ
َِٔدِه ِرَجٌٚل آَمُْقا بِّٚلِلَّ ِز بِ ٍْ َٕ ِذي  ُؿقا "َبَذ َوافَّ  َوَصدَّ

 .اْدُْرَشَِِغ"

248:-   َٜ ـْ َظِٚئَن ِلِّ ’  َظ ـِ افٌَّْ ": َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ
ِ
ََّْؿ ؾْٖبِرُدوهٚ بِْٚفاَمء َٓ ـْ َؾِْٔح َج ك ِم َّّ  ."اَْلُ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2491  : -÷  -َظ
ِ
ًَِغ ُجْزًءا مِ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ ـْ َشٌْ ْؿ ُجْزٌء ِم ـُ ُٚر َٕ َِٕٚر " ـْ 

ََّْؿ" َٓ ًٜ : ِؿَٔؾ . َج َٔ ِٚؾ َُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ  إِْن 
ِ
َهٚ": َؿَٚل ؟ َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ َـّ ِمثُْؾ َحرِّ ُٓ ُِّ ـُ  َوِشتَِّغ ُجْزًءا 

ٍٜ
ًَ ًْ
َـّ بِتِ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َِ  ."ُؾوِّ

2492-  َٜ ـْ ُأَشَٚم  : ؿٚل -÷  -َظ
ِ
ُٝ َرُشقَل اّلِلَّ ًْ

ِّ قُل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َش َُ ُجؾِ : َي ُٚء بِٚفرَّ ك يِف  "جُيَ ََ ُِْٔ  َؾ
ِٜ ََٔٚم
َِ َيْقَم اْف

رِ  اَمُر بَِرَحٚهُ ، افَّْٚ اَم َيُدوُر اَْلِ ـَ َُٔدوُر  ِر َؾ قُفقنَ ، َؾَتَْْدفُِؼ َأْؿَتُٚبُف يِف افَّْٚ َُ َٔ ِْٔف َؾ َِ ِر َظ ُع َأْهُؾ افَّْٚ
ِّ َْٔجَت َمٚ ، َأْي ُؾَلنُ : َؾ

ُروِف َوَتْْ  ًْ َٕٚ بِْٚدَ َٝ َتُْٖمُر ْ ْ ـُ َُٕؽ َأَفَْٔس  رِ َصْٖ َُ ْ ـِ اْدُْ َٕٚ َظ ٚ ـِ : َؿَٚل ؟ َٓ ْؿ َظ ـُ ُروِف َوٓ آتِِٔف َوَأهْنَٚ ًْ ْؿ بِْٚدَ ـُ ُٝ آُمُر ْ ْ ـُ

ِر َوآتِِٔف" َُ ْ  .اْدُْ

2493-  َٜ ـْ َظِٚئَن ْٝ  -ريض اهلل ظْٓٚ  -َظ ِلُّ : َؿَٚف َء َوَمٚ  -ملسو هيلع هللا ىلص -ُشِحَر افٌَّْ ْ ُؾ افقَّ ًَ ٍْ ُف َي َّٕ َُّٔؾ إَِفِْٔف َأ َٚن خُيَ ـَ َحتَّك 

فُ يَ  ُِ ًَ َٚن َذاَت َيْقٍم َدَظٚ َوَدَظٚ ُثؿَّ َؿَٚل ، ٍْ ـَ ِٚئل: َحتَّك  ٍَ َ َأْؾَتٚيِن ؾِٔاَم ؾِِٔف ِص ْرِت َأنَّ اّلِلَّ ًَ َد ، "َأَص ًَ ََ َأَتٚيِن َرُجَلِن َؾ

ٚ ِظَْْد َرأِْد َوأَخُر ِظَْْد ِرْجَعَّ  ٚ فِمَخرِ ، َأَحُدمُهَ َٚل َأَحُدمُهَ ََ ُجؾِ : َؾ ٌُقٌب : َؿَٚل  ؟َمٚ َوَجُع افرَّ ـْ : َؿَٚل . َمىْ َوَم

ٌَّفُ  ـُ إَْظَهؿِ : َؿَٚل ؟ َض ٍر": َؿَٚل ؟ ِؾٔاَم َذا: َؿَٚل . َفٌُِٔد ْب ـَ ٍٜ َذ ًَ  َوُجػِّ َضِْ
ٍٜ ـَ ُهقَ : َؿَٚل . يِف ُمُنٍط َوُمَنَٚؿ ْي َٖ : َؿَٚل ؟ َؾ

ِلُّ . يِف بِئِْر َذْرَوانَ  ٚ افٌَّْ َٓ َٜ ِحَغ َرَجعَ ، -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َؾَخَرَج إَِفْٔ ِٚئَن ًَ
َٚل فِ ََ ُف : ُثؿَّ َرَجَع َؾ َّٕ َٖ ـَ  ٚ َٓ ُِ ْخ َٕ "
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َٔٚضِِغ" ُٝ . ُرُءوُس افنَّ ِْ َُ َٚل ؟ اْشَتْخَرْجَتفُ : َؾ ََ ِس : َؾ ُٝ َأْن ُيثَِر َذفَِؽ َظَذ افَّْٚ ُ َوَخِنٔ ٚيِن اّلِلَّ ٍَ ْد َص ََ ٚ َؾ َٕ ٚ َأ "ٓ َأمَّ

ا" ِٝ اْفٌِئْرُ . َذًّ  .ُثؿَّ ُدِؾَْ

 : َؿَٚل  -÷ -ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة ظَ  -2495
ِ
قُل : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ َُ َٔ ْؿ َؾ ـُ َْٔىُٚن َأَحَد ََِؼ : "َيِِْٖت افنَّ ـْ َخ َم

َذا َذا؟ ـَ ـَ َؼ  َِ ـْ َخ قَل ؟ َم َُ َؼ َربََّؽ : َحتَّك َي َِ ـْ َخ ََْْٔتِف"؟ َم  َوْف
ِ
ْذ بِّٚلِلَّ
ًِ َت ًْ َٔ ُف َؾِْ ٌَ َِ َِ٘ذا َب  .َؾ

ـْ َظٌْدِ  -2496 َر  َظ َّ ـِ ُظ  ْب
ِ
 : َؿَٚل  -ريض اهلل ظْٓام  -اّلِلَّ

ِ
ُٝ َرُشقَل اّلِلَّ َٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرَأْي ََ ِق َؾ : ُيِنُر إَِػ اْدَْؼِ

َْٔىِٚن" ُع َؿْرُن افنَّ ُِ ُٞ َيىْ ـْ َحْٔ َٜ َهُٚهَْٚ ِم تَْْ
ٍِ َٜ َهُٚهَْٚ إِنَّ اْف تَْْ ٍِ  ."َهٚ إِنَّ اْف

ـْ َجٚبٍِر  -2497 ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ ُْٔؾ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َِّ ْٔؾِ : َأْو َؿَٚل -"إَِذا اْشَتْجََْح اف َِّ قا  -ُجُْْح اف ٍُّ ُُ َؾ

َٔٚضَِغ َتَْْتِؼُ ِحَِْٔئذٍ  نَّ افنَّ
ِ٘ ْؿ َؾ ُُ َٕ َٚٔ ُِّقُهؿْ ، ِصٌْ  َؾَخ

ِ
َنٚء ًِ ـَ اْف ٌٜ ِم َٛ َشَٚظ َِ٘ذا َذَه  ، َؾ

ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ ، َوَأْؽِِْؼ َبَٚبَؽ َواْذ

ْئ  ٍِ  َوَأضْ
ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ ٌََٚحَؽ َواْذ  ، ِمْه

ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ َٚءَك َواْذ ََ ُرُض ، َوَأْوِك ِش ًْ  َوَفْق َت

ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ ََٕٚءَك َواْذ ْر إِ َومَخِّ

ِْٔف َصًْٔئٚ" َِ  .َظ

ٍد  -2498 ـِ ُسَ ٔاَْمَن ْب َِ ـْ ُش ِلِّ : َؿَٚل  -÷  -َظ ٚ َمَع افٌَّْ ًً
ُٝ َجٚفِ ْْ ٌَّٚنِ  َوَرُجَلنِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ـُ َت ًْ ٚ ، َي ََٖحُدمُهَ َؾ

ْٝ َأْوَداُجفُ  َخ ٍَ ُف َوإَْت ُٓ ِلُّ ، امْحَرَّ َوْج َٚل افٌَّْ ََ َٛ َظُْْف َمٚ جَيِدُ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ ًٜ َفْق َؿََٚلَٚ َذَه َّ
ِِ ـَ ُؿ  َِ َفْق َؿَٚل َأُظقُذ ، "إيِنِّ َْٕظ

َٛ َظُْْف َمٚ جَيُِد" َْٔىِٚن َذَه ـَ افنَّ  ِم
ِ
ُٚفقا َففُ ، بِّٚلِلَّ ََ ِلَّ  :َؾ َْٔىٚنِ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إِنَّ افٌَّْ ـَ افنَّ  ِم

ِ
ْذ بِّٚلِلَّ قَّ ًَ َٚل ، َت ََ َوَهْؾ : َؾ

 .يِب ُجُْقنٌ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -2499 ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ َْٔىٚنِ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ـَ افنَّ ْؿ ، "افتَّثَُٚؤُب ِم ـُ َذا َتَثَٚءَب َأَحُد ِ٘ َؾ

ُه َمٚ اْشَتَىٚعَ  دَّ َْٔىُٚن"ؾَ ، َؾَِْرُ ْؿ إَِذا َؿَٚل َهٚ َوِحَؽ افنَّ ـُ  .ِ٘نَّ َأَحَد

ـْ َأيِب َؿَتَٚدَة  -:249 ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -َظ  : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل افٌَّْ
ِ
ـَ اّلِلَّ ُٜ ِم َِٚلَ ْؤَيٚ افهَّ َْٔىٚنِ ، "افرُّ ـَ افنَّ ُُِؿ ِم ، َواَْلُ

ٚ ًَ ـْ َي ٌَُْٔهْؼ َظ ُٚؾُف َؾِْ اًم خَيَ ُِ ْؿ ُح ـُ ََِؿ َأَحُد َِ٘ذا َح ُه"َؾ َٚ ٓ َتُيُّ هنَّ
ِ٘ َهٚ َؾ ـْ َذِّ  ِم

ِ
ْذ بِّٚلِلَّ قَّ ًَ ََٔت  .ِرِه َوْف

ـْ َأيِبْ ُهَرْيَرَة  -24:1 ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ َٖ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ـْ َمَِْٚمِف َؾتََقوَّ ْؿ ِم ـُ َظ ُأَراُه َأَحُد ََ "إَِذا اْشَتْٔ

 ُٝ َْٔىَٚن َئٌِ ِ٘نَّ افنَّ َتْْثِْر َثَلًثٚ َؾ ًْ َٔ  .َظَذ َخُْٔنقِمِف"َؾِْ

َر  -24:2 َّ ـِ ُظ ـِ اْب ِلَّ  -ريض اهلل ظْٓام  -َظ َع افٌَّْ
ِّ َّٕف َش قُل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأ َُ َْْزِ َي

ِ
ُٛ َظَذ اْد ُى َِّٔٚت : خَيْ ُِقا اَْلَ ، "اْؿُت

َىِٚن اَْلَ 
َِ
ًْ تَ ًْ ِٚن اْفٌََكَ َوَي ًَ

ِّ ُاَم َيىْ ِ٘هنَّ ََٔتْغِ َوإَْبَسَ َؾ ٍْ ُِقا َذا افىُّ  َواْؿُت
ِ
ًٜ : ٌََؾ" َؿَٚل َظٌُْد اّلِلَّ َّٔ َٕٚ ُأَضِٚرُد َح َؾٌََْْٔٚ َأ

 َٜ ٌََٚب ٚ َؾََْٚدايِن َأُبق ُف َٓ َِ  : َْٕؿُت
ِ
ُٝ إِنَّ َرُشقَل اّلِلَّ ِْ َُ ٚ َؾ َٓ ُتِْ َْ َِّٔٚت َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٓ َت تِْؾ اَْلَ ََ َد َذفَِؽ : َؿْد َأَمَر بِ ًْ ُف هَنَك َب َّٕ إِ

ُٔقِت َوِهَل  ٌُ ـْ َذَواِت اْف َقاِمرُ َظ ًَ  .اْف

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -24:3    -÷   –َظ
ِ
ِق : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ َْٕحَق اْدَْؼِ ِر  ٍْ ُُ ْخُر ، "َرأُْس اْف ٍَ َواْف

ـَ َأْهِؾ اْفَقَبرِ  اِدي دَّ ٍَ ََٔلُء يِف َأْهِؾ اْْلَِْٔؾ َواإِلبِِؾ َواْف َِْؿ"، َواْْلُ ٌَ ُٜ يِف َأْهِؾ اْف َْٔ ُِ ًَّ  .َواف
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قٍد  -24:4 ًُ ًْ ٍرو َأيِب َم ّْ ـِ َظ َٜ ْب ٌَ َْ ـْ ُظ  : َؿَٚل  -÷  -َظ
ِ
َٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأَصَٚر َرُشقُل اّلِلَّ ََ ـِ َؾ َّ َٔ َْٕحَق اْف َِٔدِه  : بِ

ُٞ ، "اإِلياَمُن َياَمٍن َهُٚهَْٚ َِٕٚب اإِلبِِؾ َحْٔ ـَ ِظَْْد ُأُصقِل َأْذ اِدي دَّ ٍَ ُِقِب يِف اْف َُ ََِظ اْف َقَة َوِؽ ًْ ََ ٚ  َأٓ إِنَّ اْف َٕ ُع َؿْر ُِ َيىْ

" َٜ َوُمَيَ ًَ َْٔىِٚن يِف َربِٔ  .افنَّ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -24:5 ِلَّ : -÷  -َظ ـْ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ افٌَّْ َ ِم َُٖفقا اّلِلَّ  َؾْٚش
ِٜ َُ َي ََٔٚح افدِّ ُتْؿ ِص ًْ

ِّ "إَِذا َش

ٚ ًُ َِ َٚ َرَأْت َم ِ٘هنَّ اَم ، َؾْوِِِف َؾ ُتْؿ هَنَِٔؼ اَْلِ ًْ
ِّ ًٕٚ"َوإَِذا َش ُف َرَأى َصَْٔىٚ َّٕ ِ٘ َْٔىِٚن َؾ ـَ افنَّ  ِم

ِ
ُذوا بِّٚلِلَّ قَّ ًَ  .ِر َؾَت

ِلِّ  -÷  -َوَظُْْف  -24:6 ـِ افٌَّْ ْٝ َوإيِنِّ ٓ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َِ ًَ اِئَٔؾ ٓ ُيْدَرى َمٚ َؾ ـْ َبِْل إِْهَ ٌٜ ِم َدْت ُأمَّ
َِ "ُؾ

ٚرَ  ٍَ ٌَُٚن ا، ُأَراَهٚ إِٓ اْف "إَِذا ُوِوَع ََلَٚ َأْف ْٝ َب  َذِ
ِ
ٚء ٌَُٚن افنَّ ْب َوإَِذا ُوِوَع ََلَٚ َأْف َٚل . إِلبِِؾ ََلْ َتْؼَ ََ ًٌٚ َؾ ًْ ـَ  ُٝ ْث : َؾَحدَّ

ِلَّ  َٝ افٌَّْ ًْ
ِّ َٝ َش قُففُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َإْٔ َُ ُٝ ؟ َي ؿْ : ُؿِْ ًَ ُٝ . َؿَٚل يِل ِمَراًرا. َٕ ِْ َُ ْؿَرُأ افتَّْقَراةَ : َؾ َٖ  ؟َأَؾ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -24:7 ِلُّ : َل َؿٚ -÷  -َظ ُف : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل افٌَّْ ًْ
ِّ ٌْ َٔ ْؿ َؾِْ ـُ اِب َأَحِد َبُٚب يِف َذَ "إَِذا َوَؿَع افذُّ

َِْْٔزْظفُ 
ًٚء"، ُثؿَّ فِ ٍَ ُْخَرى ِص ْٕ ِ٘نَّ يِف إِْحَدى َجََْٚحِْٔف َداًء َوا  .َؾ

ِلَّ  -24:8 يٍؽ َأنَّ افٌَّْ ـْ ُأمِّ َذِ تِْؾ إَْوَزاغِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ََ  .َأَمَرَهٚ بِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -24:9   -÷  -َظ
ِ
ـْ َرُشقِل اّلِلَّ ٍٛ َظَذ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ِْ َُ ْت بِ  َمرَّ

ٍٜ
ًَ ْمَرَأٍة ُمقِم
ِٓ َر  ٍِ "ُؽ

َىُش  ًَ ُف اْف ُِ ُت َْ َٚد َي ـَ  ُٞ َٓ ل  َيِْ
 ، َرأِْس َرـِ

ِ
ـَ اْفاَمء ْٝ َفُف ِم تُْف بِِخاَمِرَهٚ َؾََْزَظ ََ ْوَث َٖ ٚ َؾ َٓ ٍَّ ْٝ ُخ ٌُ ، َؾََْزَظ َر ََلَٚ بَِذفَِؽ"َؾ ٍِ. 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  -::24 ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ ُ آَدَم َوُضقُفُف ِشتُّقَن ِذَراًظٚ: َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ ََِؼ اّلِلَّ : ُثؿَّ َؿَٚل ، "َخ

ََٕؽ  ُّٔق ْع َمٚ حُيَ
ِّ ِٜ َؾْٚشَت َُ ـَ اْدََلئ ِِّْؿ َظَذ ُأوَفئَؽ ِم ًَ ْٛ َؾ ُٜ ذُ ، اْذَه َّٔ

َُّٔتَؽ َوََتِ
تَِؽ ََتِ يَّ َٚل ، رِّ ََ ؿْ : َؾ ُُ ْٔ َِ َلُم َظ ًَّ ، اف

ُٚفقا ََ  : َؾ
ِ
ُٜ اّلِلَّ َْٔؽ َوَرمْحَ َِ َلُم َظ ًَّ  : َؾَزاُدوهُ ، اف

ِ
ُٜ اّلِلَّ َٜ َظَذ ُصقَرِة آَدمَ ، َوَرمْحَ ـْ َيْدُخُؾ اجْلََّْ ؾُّ َم ُُ َِْؿ َيَزِل اْْلَُِْؼ ، َؾ َؾ

ُص َحتَّك آَن" َُ  .َيْْ
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 األحاديثشرح : رابًعا

َقِع   ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ بْ َّ َِ ـْ َش ِلَّ : َؿَٚل   ÷َظ رٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأَتك افٌَّْ ٍَ ـَِغ َوُهَق يِف َش ـَ اْدُْؼِ َؾَجََِس ِظَْْد َأْصَحٚبِِف ، َظْغٌ ِم

تََؾ  ٍَ ُث ُثؿَّ إْ ِلُّ ، َيتََحدَّ َٚل افٌَّْ ََ ُِقُه": ملسو هيلع هللا ىلصَؾ ٌُُِقُه َواؿْتُ َُِف . "اضْ تَ ََ ٌََِفُ َؾ َُِف َش ٍَّ  (2). َؾَْ

وـٚن شِّٜ َمـ بٚيع َتٝ افنجرة ، شِّٜ بـ ظّرو بـ إـقع يُْك َأُبق إيٚس: شِّٜ بـ إـقع وؿٔؾ

 .ثؿ إتَؾ ؾًُـ افربذة، وشُـ ادديْٜ، مرتغ

ا ؾٚوَلً وُيَٚل ً ًٔٚ َمًًْٚ خرِّ ا َظَذ ؿدمٔف إٔف ـٚن يًٌؼ افٍرس: وـٚن صجًٚظٚ رام  صدًّ

 شٌع ؽزوات
ِ
وهق َمـ ؽزا إؾرئَٜ يف أيٚم ظثامن بـ ، مٚ ـذب َأيِب ؿط: وؿٚل ابْف إيٚس، ؽزا مع َرُشقل اّلِلَّ

 .حديًثٚ 88فف . ÷ظٍٚن 

ؾِؿ يزل هْٚك حتك ـٚن ؿٌؾ أن يّقت ، وتزوج هْٚك ووفد فف أوٓد، خرج إَِػ افربذة، ÷وفام ؿتؾ ظثامن 

 .ادديْٜظٚد إَِػ ، بِٔٚل

َٔك ْبـ بُر  (3). وهق ابـ ثامٕغ شْٜ، مٚت بٚدديْٜ شْٜ أربع وشًٌغ: وَؽْرُ واِحدٍ ، ؿٚل حَيْ

وشّل ظًْٔٚ ٕن ُجؾَّ ، وهق صٚحٛ ه افؼ، جٚشقس: أي ظغ مـ ادؼـغ( -ملسو هيلع هللا ىلص  -أتك افٌْل : )ؿٚل 

وظْد مًِؿ  )وهق يف شٍر(ـٖن مجٔع بدٕف صٚر ظًْٔٚ ، أو فندة اهتاممف بٚفرؤيٜ واشتٌراؿف ؾٔٓٚ، ظِّف بًْٔف

: -ملسو هيلع هللا ىلص-)ؾَٚل افٌْل أي إكف  )ؾجِس ظْد أصحٚبف يتحدث ثؿ إٍتؾ(أن ذفؽ ـٚن يف ؽزوة هقازن 

ِف(شِّٜ بـ إـقع  ؾَتِف(، اضٌِقه واؿتِقه ٍَّ ٌَِف( ملسو هيلع هللا ىلص أي أظىٚه  )ؾْ شّل بف ٕٕف ، وهق افقء ادًِقب)َش

، وادْىَٜ، وافًقار، وافِجٚم، وافنج، اَلرب، واْلػ، ف ثٔٚب افَتٔؾوادراد ب، يًِٛ ظـ ادَتقل

 (4). ٕٚؾِٜ زائدة ظذ مٚ يًتحَف بٚفٌّْٜٔ، وٕحق ذفؽ، وافَهًٜ مًف، واْلٚتؿ

 :اجلقاب

بؾ يُتٍك بتًزيره ويرجع يف تًزيره إػ اجتٓٚد إذا ـٚن مًِاًم ؾٕ٘ف ٓ يَتؾ فَهٜ حٚضٛ بـ أيب بِتًٜ  -2

 .اإلمٚم

                                                           
 (4162افٌخٚري )  (1)
 (. 413/ 22(، هتذيٛ افُامل يف أشامء افرجٚل فِّزي )628/ 3إير أشد افٌٚبٜ ٓبـ إثر ) (2)

 (. 279/ 6إير إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح  افٌخٚري  )( 4)
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َّٔٚ ؾَد َٕض ظٓده -3  .ويرجع يف أمره مـ حٔٞ افَتؾ أو آشسؿٚق إػ رأي اإلمٚم، وإن ـٚن ذم

ًٔٚ ـٚؾًرا يَتؾ وهق بٚتٍٚق -4  (2). وإن ـٚن  اجلٚشقس حرب

ٍٜ  -: اجلقاب ًَ وٍط َأْرَب َٛ بُِؼُ َِ ًَّ تَِحؼُّ افَٚتؾ اف ًْ ؿْ : َأَحُدَهٚ; َي ُٓ ُِ ـَ جَيُقُز َؿتْ ِذي  افَّ
ِٜ َِ ٚتِ ََ ُ ـْ اْد تُقُل ِم َْ قَن اْدَ ُُ ، َأْن َي

ٚ إْن َؿَتَؾ اْمَرَأةً  َٖمَّ ًّٔٚ، َؾ ًٔٚ، َأْو َصٌِ
ًْٔٚ، َأْو َصًْٔخٚ َؾِٕٚ ِٓ ٚ َم ًٍ ٔ ًِ َٓ ، َأْو َو ـْ  َّ َْٕحَقُهْؿ َِم ٚتُِؾ َو ََ ٌَفُ ، ُي َِ َتِحؼَّ َش ًْ َوإِْن ، ََلْ َي

ٚتُِؾ  ََ  ُي
ِ
ء َٓ ُٗ َٚن َأَحُد َه ٌَفُ ، ـَ َِ ُف َش ُِ

ُِفُ ، اْشَتَحؼَّ َؿٚتِ قُز َؿتْ ُف جَيُ َّٕ َ
ِٕ. 

ٌٜ : افثٚين ًَ تُقُل ؾِِٔف َمَْ َْ قَن اْدَ ُُ َراِح ، َأْن َي ـٍ بِٚجْلِ َراِح ، َؽْرَ ُمثَْخ َٚن ُمثَْخًْٚ بِٚجْلِ ـَ ِْ٘ن  ٌِِف ؾَ ، َؾ َِ ـْ َش ٌء ِم ٚتِِِِف َرْ ََ
ََِْٔس فِ

 َٝ ٌَ قِح َأْث ُّ ـِ اجْلَ ِرو ْب ّْ ـَ َظ َٚذ ْب ًَ َنَّ ُم
ؾٍ  (3)ِٕ ْٓ قدٍ  (4)َوَذؾََّػ ، َأَبٚ َج ًُ ًْ ـُ َم ِْٔف اْب َِ ِلُّ ، َظ َٙ افٌَّْ ََ ٌِِف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ َِ ًَ بِ

قِح  ُّ ـِ اجْلَ ِرو ْب ّْ ـِ َظ ِٚذ ْب ًَ ُ
ِ
قدٍ ، د ًُ ًْ ـَ َم ِط اْب ًْ  .َصًْٔئٚ َوََلْ ُي

 ُٞ فِ تُقلِ : افثَّٚ َْ ِؿ اْدَ ُْ ُُِف يِف ُح ًَ َُِف َأْو ُيثِْخَُْف بِِجَراٍح جَتْ تُ َْ ٚتِؾِ : َؿَٚل َأمْحَدُ ، َأْن َي ََ َّٓ فِِْ ُٛ إ َِ ًَّ قُن اف ُُ  .َٓ َي

ابِعُ  ِف يِف َؿتِِْفِ : افرَّ ًِ ٍْ َ َر بِْ رِّ ٌَ ـْ َصػِّ ، َأْن ُي ٍؿ ِم ْٓ ًَ ٚ إْن َرَمُٚه بِ َٖمَّ َِفُ َؾ تَ ََ َغ َؾ
ِّ ِِ ًْ ُ َٛ َففُ ، اْد َِ ُٛ : َؿَٚل َأمْحَدُ . َؾَلَ َش َِ ًَّ اف

ٚتِؾِ  ََ ٌََٚرَزةِ ، فِِْ ُ اَم ُهَق يِف اْد َّٕ ِٜ ، إ َّ قُن يِف اَْلَِزي ُُ ـَ ملسو هيلع هللا ىلص ٕن افٌْل ، َٓ َي ٍْٔط َوافَّْْيَ ْب ًَ ـِ َأيِب ُم َٜ ْب ٌَ َْ تِْؾ ُظ ََ
َأَمَر بِ

ا ِط ، اَْلَِٚرِث َصْزً ًْ اَم َوََلْ ُي ُٓ َِ ـْ َؿَت اَم َم ُٓ ٌَ َِ ا، َش َٜ َصْزً ْؿ َأْشَلََُبُؿْ ، َوَؿَتَؾ َبِْل ُؿَرْيَي ُٓ َِ ـْ َؿَت ِط َم ًْ َِْؿ ُي اَم َأْظَىك ، َؾ َّٕ َوإِ

ٌَِٚرًزا ـْ َؿَتَؾ ُم َٛ َم َِ ًَّ هُ ، اف َغ َذَّ
ِّ ِِ ًْ ُ ك اْد ٍَ ـَ َر يِف َؿتِِْفِ ، َأْو   (5). َوَؽرَّ

أو ، مـ ؿتؾ ؿتَٔلً ؾِف شٌِف: ؾَٔقل، اشتحٌٚب تنجٔع اإلمٚم فرظٔتف وافتحريض ظذ افَتٚل بٚفتٍْٔؾ -

 .أو افربع بًد اْلّس، ؿد جًِٝ فُؿ افْهػ: يَقل فِنيٜ

 .اْلٕٜٔٚ مـ صٍٚت ادْٚؾَغ-3

 .اشتٌٚحٜ دمٚء مـ َٕض افًٓد -

، مع شِّٜ بـ إـقعملسو هيلع هللا ىلص ـام ؾًؾ افٌْل ، اشتحٌٚب تنجٔع اإلًٕٚن ظذ افًّؾ افهٚفح بٖمر دٕٔقي-5

وظذ هذا ؾٚجلقائز افتل جتًؾ ظذ ادًٚبَٚت افؼظٜٔ إذا دخؾ اإلًٕٚن ادًٚبَٜ ؾٕ٘ف ٓ حيرم إجر مٚ دام 

 (6). يريد افقصقل إػ افًِؿ

 

                                                           

 (7/2:7( بتكف، ؾتح افٌٚري )386/ 3مًَٚل افًْـ )( 2)

 . أثٌٝ ؾٔف افًُغ: إٍٔذ ؾٔف افًُغ (2)

 (  افذف: آجٓٚز ظذ اجلريح. 4)

 (346/ :إير ادٌْل ٓبـ ؿدامٜ )( 5)

 ( ؾتح ذي اجلَلل واإلـرام بؼح بِقغ ادرام. 6)
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3-  َٜ َّ ـِ َأيِب َحثْ ِؾ بْ ْٓ ـْ َش  : َؿَٚل  - ÷ -َظ
ِ
ََِؼ َظٌُْد اّلِلَّ ـِ َزْيٍد إَِػ َخَْٔزَ إَْى قِد بْ ًُ ًْ ـُ َم ُٜ بْ ٍؾ َوَُمََِّٔه ْٓ ـُ َش بْ

َؿٚ، َوِهَل َيْقَمئٍِذ ُصٌِْح  رَّ ٍَ ُط يِف َدِمِف َؿتَِٔلً َؾَدَؾَْفُ ، َؾتَ َّّ ٍؾ َوُهَق َيتََن ْٓ ـِ َش  بْ
ِ
ُٜ إَِػ َظٌِْد اّلِلَّ ََٖتك َُمََِّٔه َٜ ، َؾ ُثؿَّ َؿِدَم اْدَِديَْ

ََِؼ َظٌْدُ  ِلِّ  َؾَْٕٚى قٍد إَِػ افٌَّْ ًُ ًْ ُٜ ابَْْٚ َم ُٜ َوُحَقيَِّه ٍؾ َوَُمََِّٔه ْٓ ـُ َش ـِ بْ مْحَ َُِّؿ ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -افرَّ َُ ـِ َيتَ مْحَ َٛ َظٌُْد افرَّ َؾَذَه

َٚل  ََ َٝ : َؾ َُ ًَ ْقِم َؾ ََ " َوُهَق َأْحَدُث اْف ْ زِّ ـَ  ْ زِّ ـَ َٚل ، " ََ َِّاَم َؾ َُ َِ : َؾتَ قَن َؿٚتِ َُّ تَِح ًْ قَن َوَت ٍُ
ؿْ "ََتِِْ ْؿ"، ُُ ُُ ؟ َأْو َصِٚحٌَ

َٕرَ : َؿُٚفقا ْد َوََلْ  َٓ َْٕن َْٕحُِِػ َوََلْ  َْٔػ  ـَ َغ": َؿَٚل ؟ َو ًِ ّْ ْؿ هَيُقُد بَِخ ُُ ي
ُٚفقا. "َؾتُْزِ ََ ٚرٍ : َؾ ٍَّ ـُ َُْٕٖخُذ َأياَْمَن َؿْقٍم  َْٔػ  ؟ ـَ

ِلُّ  َُِف افٌَّْ ََ ًَ ـْ ِظِْْدهِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؾ  (2). ِم

 .إٕهٚري إود  شٓؾ بـ َأيِب حثّٜ بـ ظٚمر بـ شٚظدة

ِّل : ؿٚل افقاؿدي، وفد شْٜ ثَلث مـ اَلجرة  .وفُْف حٍظ ظْف، وهق ابـ ثامين شْغملسو هيلع هللا ىلص ؿٌض افٌَّْ

ملسو هيلع هللا ىلص شٓؾ بـ أيب حثّٜ  ـٚن َمـ بٚيع رشقل اهلل : وذـر أبق حٚتؿ افرازي إٔف شّع رجَل مـ وفده يَقل

 ،وصٓد ادنٚهد ـِٓٚ إٓ بدرا، فِٜٔ أحدملسو هيلع هللا ىلص ٌل وـٚن دفٔؾ افْ، َتٝ افنجرة

بؾ : وؿٚل بًوٓؿتقيف يف أول خَلؾٜ مًٚويٜ ، وُبٚ ـٕٚٝ وؾٚتف، وهق مًدود يف أهؾ ادديْٜ: ؿٚل أبق ظّر

 (3). ادتقىف زمـ مًٚويٜ هق أبقه واهلل ادقؾؼ

 ) َٜ َّ ْٓؾ بـ أيب َحثْ ُٜ اَلٚرثل )إىِؼ ظٌد اهلل بـ شٓؾ( واشّف ظٌد اهلل إٕهٚري اددين ؿٚل  )ظـ َش )وَُمََِّٔه

 )وهل يقمئذ ُصِح ؾتٍرؿٚ(يف أصحٚب َلام يّتٚرون متًرا  )إػ خٔز(إٕهٚري اددين  بـ مًًقد بـ زيد(

وضرح ؾٔٓٚ  ؿد ـنت ظَْف، ؾقجده يف ظغ )ؾٖتك َمٔهٜ إػ ظٌد اهلل بـ شٓؾ(ابـ شٓؾ وَمٔهٜ : أي

ُط(  )ؿتَٔلً ؾدؾْف ثؿ ؿدم ادديْٜ ؾٕٚىِؼ ظٌد افرمحـ بـ شٓؾ(حٚل ـقٕف  )يف دمف(أي يوىرب  )وهق يتَنحَّ

)ؾذهٛ ظٌد افرمحـ فٔخزوه بذفؽ  (-ملسو هيلع هللا ىلص-)وَمٔهٜ وحقيهٜ ابْٚ مًًقد إػ افٌْل أخق ظٌد اهلل بـ شٓؾ 

أي ظٌد  )وهق(فٌٜ أي ؿدم إشـ يتُِؿ بٚجلزم ظذ إمر وـرره فٌِّٚ )ـز ـز(: ففملسو هيلع هللا ىلص  يتُِؿ ؾَٚل(

: ملسو هيلع هللا ىلص )ؾَٚل(أي َمٔهٜ وحقيهٜ بَؤٜ ؿتؾ ظٌد اهلل  )ؾًُٝ ؾتُِام(شًْٚ  )أحدث افَقم(افرمحـ 

أي ، بٚفْهٛ )وتًتحَقن ؿٚتُِؿ أو صٚحٌُؿ(أضِؼ اْلىٚب فِثَلثٜ بًرض افّٔغ ظِٔٓؿ  )أَتٍِقن(

وـٔػ ٕحِػ وَل : )ؿٚفقاأو ديٜ  يُقن ؿهًٚصٚيثٌٝ حَُؿ ظذ مـ حٍِتؿ ظِٔف وذفؽ اَلؼ أظؿ مـ أن 

                                                           
 (:277(، مًِؿ )4284افٌخٚري )  (1)

/ 3(، تٚريخ اإلشَلم )274/ 4(، اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ ٓبـ حجر )772/ 3إير آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب )( 3)

 (. 243/ 7(، إـامل هتذيٛ افُامل )559
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مـ  )هيقد(بًُقن ادقحدة يف افٍرع أي تزأ إفُٔؿ  )ؾتزئُؿ(: ملسو هيلع هللا ىلص)ؿٚل(مـ ؿتِف  (؟ )وَل ٕرؿتِف  ٕنٓد(

 (؟ ـٔػ ٕٖخذ أيامن ؿقم ـٍٚر: )ؾَٚفقاأي ئًّْٚ )بخًّغ( دظقاـؿ 

مـ بٔٝ افامل ٕٕف ظٚؿِٜ ادًِّغ وويلُّ مـ خٚفص مٚفف أو مـ ظْده(  -ملسو هيلع هللا ىلص-)افٌْل أي أّدى ديتف  )ؾًَِف( 

 (2). أمرهؿ

 

تْؾِ  ََ َرُة يِف َدْظَقى اْف رَّ َُ ُ َْياَمُن اْد ْٕ  (3). هل ا

 

َثٓؿ ؿتِف ؾَلن ؾًِقا ذفؽ ومتٝ ؾ٘ذا ، ويُررون إيامن، وحيٍِقن ظذ إٔف هق افَٚتؾ، أن يدظل ؿقٌم أن مقرِّ

َظك ظِٔف َلٗٓء يَتِقٕف ؾ٘ن َل حيٍِقا حِػ اددظك ظِٔف مخًغ وبرئ ؾ٘ن ُِٕقا ، ذوط افًَٚمٜ ُأظىل اددَّ

 (4). ؾًِٔٓؿ افديٜ ؾ٘ن َل حيِػ اددظقن وَل يروقا بّٔغ اددظك ظِٔف ؾداه اإلمٚم مـ بٔٝ افامل

 وافًَٚمٜ مـ أمر اجلٚهِٜٔ وأؿرهٚ اإلشَلم ـام ثٌٝ يف صحٔح مًِؿ 
ِ
ـْ َأْصَحِٚب َرُشقِل اهلل ـْ َرُجٍؾ ِم ملسو هيلع هللا ىلص َظ

ََْٕهٚرِ  ْٕ ـَ ا  ، ِم
ِ
ِٜ"ملسو هيلع هللا ىلص "َأنَّ َرُشقَل اهلل َِِْٔف يِف اجْلَِٚهَِِّٔ ْٝ َظ َٕ ٚ ـَ َٜ َظَذ َمٚ  َٚم ًَ ََ َأَؿرَّ اْف

(5). 

 

تْؾِ َدْظَقى : َأَحُدَهٚ ََ ُتقُل َأْو ُإْٔثَك، اْف َْ َٚن اْدَ ـَ ًرا  ـَ ا َأْو َظًٌْدا، َذ ًّٔٚ، ُحرًّ اًم َأْو ِذمِّ
ِِ ًْ َٜ ِؾٔفِ ، ُم َٚم ًَ َراُح َؾَلَ َؿ ٚ اجْلِ ، َوَأمَّ

ٚ َٓ
ِس َِلُْرَمتِ ٍْ ْٝ يِف افَّْ َٜ َثٌََت َٚم ًَ ََ َنَّ اْف

َٚرةِ ، ِٕ ٍَّ َُ ْٚف ـَ ْٝ ُِبَٚ   .َؾْٚخَتهَّ

يِن  َِّْقُث : افثَّٚ َداَوُة افيَِّٚهَرةُ ، اف ًَ ََْٕهِٚر َوَأْهِؾ َخَْٔزَ ، َوُهَق اْف ْٕ َٚن َبْغَ ا ـَ َْْحِق َمٚ  ُٛ ، ـَ ُِ تِل َيىْ ٌَِٚئِؾ افَّ ََ اَم َبْغَ اْف ـَ َو

ًًْوٚ بَِثْٖرٍ  ٚ َب َٓ ُو ًْ  .وإن َل يُـ بْٔٓؿ ظداوة وٓ فقث حِػ اددَظك ظِٔف ئّْٚ واحدة وبرئ، َب

 ُٞ فِ ُٚق : افثَّٚ ٍَ ْظَقىاتِّ  َظَذ افدَّ
ِ
َْوفَِٔٚء ْٕ ًٌْض ، ا َر َب َُ ْؿ َوَإْٔ ُٓ ُو ًْ ِِ٘ن ادََّظك َب ُٜ ، َؾ َٚم ًَ ََ  اْف

ِٝ
ٌُ  .ََلْ َتثْ

ابِعُ  َلَءُ : افرَّ ََ ِظَغ ِرَجٌٚل ُظ قَن يِف اْدُدَّ ُُ َٓ َمْدَخَؾ ، َأْن َي ِٜ  َو َٚم ًَ ََ َِٔٚن َواْدََجِِٕٚغ يِف اْف ٌْ  َوافهِّ
ِ
ٚء ًَ ٚنَ ، فِِِّْ ـَ ًدا  ّْ  َظ

 ًٖ تُْؾ َأْو َخَى ََ  (6). اْف

                                                           

 (. :34/ 6( إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح  افٌخٚري  فًَِىَلين )2)

 (. 598/ 9ادٌْل ٓبـ ؿدامٜ )( 3)

 ( بتكف. 245(، ظّدة افٍَف ٓبـ ؿدامٜ ادَدد )ص: 2:4/ 25 زاد ادًتَْع ٓبـ ظثّٔغ )(إير: افؼح ادّتع ظذ4) 
 (2781مًِؿ) (4)

 (. 465/ 8( ادٌدع يف ذح ادَْع ٓبـ مٍِح )6)
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ِظل ؾٔٓٚ وجًؾ افّٔغ يف جٌٕٚف: إول ًٚ فألصقل ٕن افّٔغ إٕام تؼع يف ، ؿٌقل ؿقل اددَّ وهذا فٔس خمٚفٍ

ًٚ تُقن يف جٕٚٛ ، يًْل يف جٕٚٛ أؿقى ادتداظٔغ، اجلٕٚٛ إؿقى َظك ظِٔفؾٖحٕٔٚ ًٚ تُقن يف ، اددَّ وأحٕٔٚ

ِظل  .ؾْٔير فألؿقى مـ اجلٌٕٚغ وتؼع يف حَف، جٕٚٛ اددَّ

ؾٚفًَٚمٜ إٕام تُرر ؾٔٓٚ إيامن فًيؿ ، وؽُرهٚ مـ افدظٚوي يّغ واحد تٍُل، تُرار إيامن ؾٔٓٚ: افثٚين

ًٚ ُأظىقا، صٖن افدمٚء وهذا أبِغ مٚ ، افرجؾ وؿتِقه حٔٞ إذا أؿدم هٗٓء ظذ افّٔغ وحٍِقا مخًغ ئّْ

ًٚ ; يُقن مـ اْلىر  .ؾّـ أجؾ ذفؽ ـررت بخًّغ ئّْ

ِظل ظذ رء َل يَره: افثٚفٞ  (2). وؽٌِٜ افيـ، اظتامدًا ظذ افَرائـ، ومع ذفؽ ؾ٘هنٚ حُؿ ذظل، َحُِِػ اددَّ

 .تًئؿ حرمٜ افدمٚء يف اإلشَلم  -2

 .اإلشَلم مْذ ظٓد افٌْقةحَد افٔٓقد ظذ   -3

وـثرة ، وَمٚرشٜ إمقر، وـثرة افًٌٚدة، فام فف مـ ذف افًـ، اشتحٌٚب تَديؿ إـز شًّْٚ يف إمقر -4

 .اْلزة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َٜ ـْ َظٚئَِن ِلَّ  َأنَّ : -’  –َظ ًْفُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -افٌَّْ َُّٕف َصََْع َصْٔئًٚ َوََلْ َيْهَْ َُّٔؾ إَِفِْٔف َأ َٚن خُيَ ـَ  .(3)ُشِحَر َحتَّك 

رٍ  ُْ ْيِؼ َأيِب َب دِّ ُٝ افهِّ ْ ُٜ بِْ ِمِْْغَ ، َظِٚئَن ْٗ ُٜ ُأمُّ ادُ َّٔ
ِّ
َزِ ، افتَّْٔ ـْ ْيِؼ إَ دِّ ُٝ اإِلَمِٚم افهِّ ْ  ، بِْ

ِ
ِٜ َرُشْقِل اهلل ٍَ ْٔ

ُٜ ، ملسو هيلع هللا ىلصَخِِ َزوَج

ِلِّ  ِٜ َظَذ اإِلضَْلَِق ملسو هيلع هللا ىلص افٌَّْ  إُمَّ
ِ
ٚء ًَ
ُف ِٕ ََ  .َأْؾ

ٚ َٓ رِ : َوُأمُّ ِّ ـِ ُظَقْي ُٝ َظِٚمِر ب ْ َٜ َأَبَقاَهٚ، ِهَل ُأمُّ ُرْوَمَٚن بِْ ِٚئَن ًَ  ، َهَٚجَر بِ
ِ
ٌِلُّ اهلل َٕ  ٚ َٓ َج ًَْد ملسو هيلع هللا ىلص َوَتَزوَّ َٚجِرِه َب َٓ َؿٌَْؾ ُم

ِٝ ُخَقْيِِدٍ  َوَؾٚةِ  ْ َٜ بِْ  َخِدجْيَ
ِٜ ََ ْي دِّ راً ، افهِّ ْٓ َٜ َظَؼَ َص ًَ َٚمْغِ : َوِؿَْٔؾ ، َوَذفَِؽ َؿٌَْؾ اَلِْجَرِة بٌِِْو ًَ َوَدَخَؾ ُِبَٚ يِف ، بِ

َٜ اْثََْتْغِ  اٍل َشَْ َؾُف ، َصقَّ ـْ َؽْزَوِة َبْدرٍ ملسو هيلع هللا ىلص ُمََْكَ عٍ ، ِم ًْ
ُٜ تِ ثِْراً ِظِْاًم : َؾَرَوْت َظْْفُ ، َوِهَل ابَْْ ًٚ ، ـَ ٌِّٔ ًٚ ِؾْٔفِ ، َض ٌََٚرـ ، ُم

َٞ ، ملسو هيلع هللا ىلصروت ظـ افٌْل  ِة َأَحِٚدْي  َوَظْؼَ
ْغِ َومَٚئَتْغِ ٍَ ٌِِؿ َظَذ . َأْف ًْ َؼ ََلَٚ افٌخٚري  َوُم ٍَ ْغَ : اتَّ

ًِ
 َوَشٌْ
ٍٜ
ًَ  َوَأْرَب
ٍٜ مَٚئ

 ًٚ ْغَ . َحِدْيث ًِ ٍٜ َومَخْ ًَ ْرَب َٖ َرَد افٌخٚري  بِ ٍَ ِِ . َوإْ ًْ َرَد ُم ٍَ  َوِشتِّْغَ َوإْ
ٍٜ
ًَ ًْ
 .ٌؿ بِتِ

                                                           

 (. 2:5/ 25إير افؼح ادّتع ظذ زاد ادًتَْع )( 2)

 . (:329، مًِؿ )4286افٌخٚري:   (2)
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ـْ ُوفَِد يِف اإِلْشَلَمِ  َّ ُٜ َِم َٜ بَِثاَميِن ِشِْْغَ ، َوَظِٚئَن َّ
ـْ َؾٚضِ ُر ِم ٌَ ْقُل ، َوِهَل َأْص َُ ْٝ َت َٕ ٚ ـَ ٚ : َو َّٓ َومُهَ ْؾ َأَبَقيَّ إِ

َِ ََلْ َأْظ

ـَ  ْي ِلُّ ، َيِدْيَِْٚن افدِّ ِج افٌَّْ َهٚملسو هيلع هللا ىلص َوََلْ َيَتَزوَّ رًا َؽْرَ ُْ ٚ، بِ َٓ ٌَّ َّٛ اْمَرَأًة ُح َٓ َأَح ٍد ، َو َّّ  َُمَ
ِٜ
َُِؿ يِف ُأمَّ َٓ َأْظ َٓ يِف ملسو هيلع هللا ىلص َو َبْؾ َو

ٚ َٓ ََِؿ ِمْْ ًٚ اْمَرَأًة َأْظ ََِ  ُمىْ
ِ
ٚء ًَ ٌَِِّْٔٚ ، افِّْ َٕ  ُٜ َٚ َزْوَج ُد َأهنَّ َٓ ْن َٕ َٔٚ َوأخَرةِ ملسو هيلع هللا ىلص و ْٕ  (2). يِف افدُّ

شٌع : وؿٔؾ، وتقؾٔٝ شْٜ ثامن، َلؾٜ مًٚويٜوبَٔٝ إػ خ، وهل بْٝ ثامن ظؼة شْٜ، ملسو هيلع هللا ىلصؿٌض افٌْل 

ُّٔٓٚ، وأوصٝ أن تدؾـ بٚفٌَٔع، وؿد ؿٚربٝ افًًٌغ، ومخًغ ظٌدافِف بـ افزبر بـ : وـٚن وص

 (3). ÷افًقام

وافذي شحره فٌٔد بـ إظهؿ افٔٓقدي يف منط ومنٚضٜ  ُشِحر( -ملسو هيلع هللا ىلص-أن افٌْل  -’–)ظـ ظٚئنٜ 

ثؿ ؿٚل يٚ ظٚئنٜ أظِّٝ أن اهلل ؿد ، خئؾ إفٔف إٔف صْع صٔئًٚ وَل يهًْف(ملسو هيلع هللا ىلص  ـٚن)حتك ودشٓٚ يف بئر ذروان 

أؾتٚين ؾٔام اشتٍتٔتف ؾٔف أتٚين رجَلن ؾًَد أحدمهٚ ظْد رأد وأخر ظْد رجّع ؾَٚل افذي ظْد رأد 

ٌّف: ؿٚل. مىٌقب: ؿٚل؟ مٚ بٚل افرجؾ: فمخر يف ُمْنٍط : ؿٚل؟ و ؾٔؿ: ؿٚل. فٌٔد بـ إظهؿ: ؿٚل؟ ومـ ض

 ٍٜ ؾٖتك : -’–ؿٚفٝ ظٚئنٜ . يف جػ ضًِٜ ذـر َتٝ راظقؾٜ يف بئر ذروان: ؿٚل؟ وأيـ: ؿٚل. َوُمَنَٚض

 (4). هذه افٌئر افتل أريتٓٚ: افٌئر حتك اشتخرجف ؾَٚل -ملسو هيلع هللا ىلص-افٌْل 

َمُٚم  ُ َؿَٚل اإْلِ ْحرِ : اْفاَمِزِريُّ َرمِحَُف اّلِلَّ ًِّ ٌَِٚت اف  َظَذ إِْث
ِٜ
ُمَّ ْٕ  ا
ِ
اَمء َِ قِر ُظ ُٓ  َومُجْ

ِٜ َّْ ًُّ ُٛ َأْهِؾ اف وأن فف حََٜٔ ، َمْذَه

َتفُ ، ـحََٜٔ ؽره مـ إصٔٚء افثٚبتٜ ََ ٔ َِ ك َح ٍَ َٕ َر َذفَِؽ َو َُ ـْ َإْٔ َ
ِ
َوَأَوَٚف مٚ يَع مْف إػ خٔٚٓت بٚضِٜ ، ِخَلًَؾٚ د

َٚػ َوَؿْد اْشَتَدلَّ افَٚئؾ بحََٜٔ افًحر .  حَٚئؼ ََلَٚٓ ًَ  َت
ِ
ْقِل اّلِلَّ ََ َس  بِ قَن افَّْٚ ُّ ِِّ ًَ ُروا ُي ٍَ ـَ َٔٚضَِغ  َـّ افنَّ

ُِ }َوَف

ْحَر{ ًِّ فِ 213: ]افٌَرة اف ِّ ِِٔ ًْ ًٚرا بَِت ٍَّ ـُ ْؿ  ُٓ َِ ًَ  [ َؾَج

ِد{: وؿقفف تًٚػ ََ ًُ َٚثِٚت يِف اْف ٍَّ ـْ َذِّ افَّْ ؾِق َل يُـ افًحر . وهـ افًقاحر. [5: [ ]افٍِؼ5: ]افٍِؼ }َوِم

ِٜ ، حََٜٔ فام أمرٕٚ بٚٓشتًٚذة مْف َّْ ًُّ  اف
ِٜ
َٓ ـْ ِج فُِٔؾ َظَذ َذفَِؽ ِم ًٜ  َوافدَّ ََ ٔ َِ َٝ َأنَّ َفُف َح ٌَ ، اَلديٞ افذي مًْٚ َؾَث

ُر بِ  ٍَّ َُ ُف َِمَّٚ ُي َّٕ َٓ يُّـ ؾٔام وذـر إٔف َمٚ يتًِؿ وذـر مٚ ؾٔف إَِصَٚرًة إَِػ َأ ُف  ُِّ ـُ  َوَزْوِجِف َوَهَذا 
ِ
ْرء ُق َبْغُ اْدَ رِّ ٍَ ُف ُي َّٕ ِف َوَأ

 (5). ٓ حََٜٔ َففُ 

                                                           

 (. 251/ 3( شر أظَلم افٌَْلء فِذهٌل )2)

 (. :4:( مًرؾٜ افهحٚبٜ ٓبـ مْده )ص: 3)

ِ٘ذا 351/ 6( إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح  افٌخٚري  )4) ؾ اْفٌِئْر إِذا حٍرت، َؾ ٍَ (، اجلػ: ؿؼ افّىِع، وافراظقؾٜ: َصْخَرة تْسك يِف َأْش

ِر إَِذا ُمِنَط.  ًَ ـَ افنَّ ُرُج ِم : َمٚ خَيْ ُٜ ٚ، ادَُنَٚض َٓ ْٔ َِ  َأَرادوا تَْٜٔ اْفٌِئْر جِس ادَْل َظ

 (. 75/ 23(، افٌٔٚن يف مذهٛ اإلمٚم افنٚؾًل )285/ 25(، ذح افْقوي ظذ مًِؿ )97/ 8ؿ )إـامل ادًِؿ بٍقائد مًِ( 5)
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تُْؾ  ََ ِٚحِر اْف ًَّ رَ . َحدُّ اف َّ ـْ ُظ ٚنَ ، ُرِوَي َذفَِؽ َظ ٍَّ ـِ َظ رَ ، َوُظثاَْمَن ْب َّ ـِ ُظ َٜ ومجع مـ افهحٚبٜ َوُهَق ، َواْب َه ٍْ َوَح

َٜ َؿْقُل  َٜ َوَمٚفٍِؽ فام ُروي أبق داود بًْده ظـ  َبَجَٚف ٍَ ـِ : َؿَٚل ، َأيِب َحِْٔ َْحَِْػ ْب ْٕ َٜ َظؿِّ ا ِٚوَي ًَ ـِ ُم  ْب
ِ
ًٌٚ جِلَْزء
ٚتِ ـَ  ُٝ ْ ْ ـُ

 ٍٜ َْ ًَ َر َؿٌَْؾ َمْقتِِف بِ َّ َتُٚب ُظ
َٕٚ ـِ َٜ : َؿٍْٔس إِْذ َجَٚء َتَِْْٚ يِف َيْقٍم َثَلََث ََ ؾَّ َشِٚحٍر َؾ ـُ ُِقا  وفاَِم َرَوى ُجُْْدُب  (2)َشَقاِحَر"اْؿُت

 
ِ
ـُ َظٌِْد اّلِلَّ ِلِّ ، ْب ـْ افٌَّْ ُف َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َّٕ ِْٔػ": َأ ًَّ ُبُف بِٚف ِٚحِر رَضْ ًَّ  (2). "َحدُّ اف

 (4). وٓ يَتؾ حتك يثٌٝ أن مٚ ؾًِف مـ افًحر افذي وصٍف اهلل بف بٖٕف ـٍر

 (5). أو ظٌداً وٓ يَتِف إٓ اإلمٚم أو ٕٚئٌف حرًا ـٚن ادرتد 

 ، ٓ جيقز ذفؽ
ِ
ـِ َظٌِْد اهلل ـْ َجٚبِِر ْب ِلُّ : َؿَٚل ، وإصؾ ؾٔف مٚ روي َظ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص ُشِئَؾ افٌَّْ ـِ افَّْْؼَ َٚل ، َظ ََ ـْ : َؾ " ِم

َْٔىِٚن " ِؾ افنَّ َّ ؾ٘ن اهلل مٚ إٔزل داء إٓ إٔزل فف ، افؼظٜٔ مٚ ؾٔف ـٍٚيٜويف إدويٜ افىًٌٜٔٔ وإدظٜٔ ، (6)َظ

ـْ ، وهنك ظـ افتداوي بٚدحرم، بٚفتداويملسو هيلع هللا ىلص وؿد أمر رشقل اهلل ، صٍٚء ظِّف مـ ظِّف وجِٓف مـ جِٓف ًَ ؾ

يٍؽ  ـِ َذِ َٜ ْب ِلَّ : َؿَٚل ÷ ُأَشَٚم ُٝ افٌَّْ ُؿ افىَّْرُ ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْٔ ِٓ اَم َظَذ ُرُءوِش َّٕ َٖ ـَ ْدُت  ،َوَأْصَحَٚبُف  ًَ ُٝ ُثؿَّ َؿ ّْ َِّ ًَ َؾَجَٚء ، َؾ

ـْ َهٚ ُهَْٚ َوَهٚ ُهَْٚ َْظَراُب ِم ْٕ ُٚفقا، ا ََ  : َؾ
ِ
َتَداَوى، َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ َٕ َٚل ؟ َأ ََ َ َظزَّ َوَجؾَّ ََلْ َيَوْع َداًء : َؾ نَّ اّلِلَّ

ِ٘ "َتَداَوْوا َؾ

َّٓ َوَوَع َفُف َدَواءً   َواِحٍد اَْلََرُم"، إِ
ٍ
َؽْرَ َداء

(6)
 .

(7)

َِِؼ }ُؿْؾ : ٕن اهلل ؿٚل فرشقفف; فَِرآن هوظْٚد ؿٚئِف هذا اظساض يدل ظذ جٓؾأن : ؾٚجلقاب ٍَ َأُظقُذ بَِربِّ اْف

ََِؼ )2) ـْ َذِّ َمٚ َخ َٛ )3( ِم ـْ َذِّ َؽِٚشٍؼ إَِذا َوَؿ ِد{ ]افٍِؼ4( َوِم ََ ًُ َٚثِٚت يِف اْف ٍَّ ـْ َذِّ افَّْ  - 2: ( َوِم

ٕن اهلل ٓ جيًؾ ; ؾ٘ن ـٕٚقا إُٔروا ذفؽ، افًقاحر يٍْثـ يف افًَد ـام يٍْٞ افراؿل يف افرؿٜٔ: وافٍْٚثٚت[5

ك : ؾَد ؿٚل تًٚػ، فِنٔٚضغ شٌَٔل ظذ افٌْل ََ َّٓ إَِذا مَتََّْك َأْف ٌَِٕل  إِ  َٓ ـْ َرُشقٍل َو ـْ َؿٌَِِْؽ ِم }َوَمٚ َأْرَشَِْْٚ ِم

َْٔىُٚن يِف ُأْمَِّْٔتِِف{ ]اَلٟ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ . [يريد إذا تَل أفَك افنٔىٚن63: افنَّ ِلِّ ، وؿد روي َظ ـِ افٌَّْ " إِنَّ : َؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلص َظ

 َٜ َٝ َظَعَّ افٌَِٚرَح َِّ ٍَ ِـّ َت ـَ اجِل ِريتًٚ ِم ٍْ َْٕحَقَهٚ  -ِظ  ًٜ َّ
ِِ ـَ َلَةَ  -َأْو  َىَع َظَعَّ افهَّ َْ ُ ِمْْفُ ، فَِٔ َِْْل اّلِلَّ َُ َْٖم ََٖردُْت َأْن ، َؾ َؾ

                                                           

 ( وصححف إفٌٚين يف صحٔح وؤًػ شْـ أيب داود. 4154أخرجف أبق داود )( 2)

 (. 2557ؤًػ مرؾقظٚ صحٔح مقؿقؾٚ إير افؤًٍٜ )( 3)

 (. 293/ 21( ادختك افٍَٓل ٓبـ ظرؾٜ )4)

 (. 93/ 21ٌُر ظذ متـ ادَْع )افؼح اف( 5)

 . (3871(، وصححف إفٌٚين يف افهحٔحٜ )25246أخرجف أمحد )( 6)

 (، وصححف إفٌٚين يف صحٔح وؤًػ شْـ أيب داود. 4966أخرجف أبق داود )( 7)

 (. 524إير ؾتٚوى افىٛ وادرى )ص: ( 8)
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ِجِد َحتَّك ُتْهٌُِحقا َوَتُْْيُروا إَِفْٔ  ًْ ـْ َشَقاِري اَد  ِم
ٍٜ ؿْ َأْربَِىُف إَِػ َشِٚرَي ُُ ُِّ ـُ َِٔاَْمنَ ، ِف  ْرُت َؿْقَل َأِخل ُش ـَ ْٛ : َؾَذ َربِّ َه

ًِْدي " ـْ َب ََحٍد ِم ِٕ ل 
ٌِ
ٚ َٓ َيٌَْْ ًُ ُه َخِٚشئًٚ": َؿَٚل َرْوٌح ، يِل ُمِْ  (2). "َؾَردَّ

ٚء ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ِشحر افٌْلُّ  ٚء، ـٚن يف َأْمر افًِّْ َُّٔؾ إفٔف إٔف ؿِٚدٌر ظذ افًِّْ وهذا افْقُع ، وٓ يُقن ؿٚدًرا، ؾُٚن خُي

حْر مًروٌف ظْد افْٚس ًِّ  .مـ اف

أو يدخؾ مًف ظِٔف داخِٜ يف رء مـ حٚفف أو ، وفٔس يف جقاز ذفؽ ظذ افٌْل مٚ يدل أن ذفؽ يِزمف أبًدا 

مـ افوًػ ظـ ، وإٕام ٕٚفف مـ رض افًحر مٚ يْٚل ادريض مـ رض اَلّك وافزشٚم مـ ؽر شحر، ذيًتف

وؿد أمجع ادًِّقن إٔف ، وأبىؾ اهلل ـٔد افًحرة، وأؾٚق مْف، ال ذفؽ ظْفثؿ ز، وشقء افتخٔؾ، افَُلم

. مًهقم يف افرشٚفٜ ؾًَط اظساض ادِحدة
(2)

 

 :ومـ إشٌٚب افتل تَل ادرء مـ افًحر

ًِذْ : ؿٚل تًٚػ: آشتًٚذة -2 َْٕزٌغ َؾْٚشتَ َْٔىِٚن  ـَ افنَّ ٚ َيَْزَؽََّْؽ ِم ُِِٔؿ{ ]ؾهِٝ }َوإِمَّ ًَ ُٔع اْف
ِّ
ًَّ َُّٕف ُهَق اف  إِ
ِ
: بِّٚلِلَّ

47]. 

ٍٔد َؿَٚل : ؿراءة ادًقذتغ - 3 ًِ ـْ َأيِب َش ًَ  : ؾ
ِ
َٚن َرُشقُل اّلِلَّ ـَ ِٝ ملسو هيلع هللا ىلص " ََٕزَف ِٚن َحتَّك  ًَ  اإِلْٕ

ـَ اجلَٚنِّ َوَظْغِ ُذ ِم قَّ ًَ َيتَ

ََٕزَفتَٚ َأَخَذ ُِباَِم َوَتَرَك  َِامَّ  َذَتِٚن َؾ قِّ ًَ ٚ"ادُ  (4). َمٚ ِشَقامُهَ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة : ؿراءة آيٜ افُرد ظْد افْقم - 4 ًَ  : َؿَٚل ÷ ؾ
ِ
َِِْل َرُشقُل اّلِلَّ َـّ ِٚة َرَمَوٚنَ ملسو هيلع هللا ىلص َو ـَ ِظ َز ٍْ ، بِِح

ٚمِ  ًَ ـَ افىَّ ُثق ِم َؾ حَيْ ًَ ََٖتٚيِن آٍت َؾَج ثٚفثٜ ؾِام ـٚن يف افِِٜٔ اف، ظِٔٓٚ فِٜٔ بًد فِٜٔ -ملسو هيلع هللا ىلص-وـٚن ؿد جًِف افٌْل ، َؾ

ُ ُِبَٚ: ؿٚل، -ملسو هيلع هللا ىلص-ٕرؾًْؽ إػ رشقل اّلِلَّ : ؿٚل َؽ اّلِلَّ ًُ ٍَ ْ اَمٍت َيْ
ِِ ـَ َؽ  ّْ ِِّ ُٝ ، َدْظِْل ُأَظ إَِذا : َؿَٚل ؟ َمٚ ُهقَ : ُؿِْ

َٝ إَِػ ِؾَراِصَؽ  ْرِدِّ ، َأَوْي ُُ َٜ اف ُّٔقُم{ ]افٌَرة: َؾٚؿَْرأْ آَي ََ َّٓ ُهَق اَلَلُّ اف َ إِ ُ َٓ لِِإَ َٜ ، [366: }اّلِلَّ تَِؿ أَي ، َحتَّك خَتْ

 َحِٚؾظٌ 
ِ
ـَ اّلِلَّ ََِْٔؽ ِم ـْ َيَزاَل َظ ََّٕؽ َف ِ٘ َرَبََّْؽ َصَْٔىٌٚن َحتَّك ُتْهٌَِح ؾِام ذهٛ فٌِْل ، َؾ َْ وأخزه بام حدث ملسو هيلع هللا ىلص َوَٓ َي

ِلُّ  ُذوٌب : ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل فف افٌَّْ ـَ َُّٕف َؿْد َصَدَؿَؽ َوُهَق  ُٛ ُمُْْذ ، "َأَمٚ إِ
ـْ خُتَٚضِ َُِؿ َم ًْ ، َٓ : َؿَٚل ، َثَلَِث َفٍَٔٚل َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرَة"َت

 (5). "َذاَك َصَْٔىٌٚن": َؿَٚل 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة : ؿراءة شقرة افٌَرة - 5 ًَ  : َؿَٚل ÷ ؾ
ِ
ْؿ ُؿٌُقًرا: ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ ُُ ُِقا ُبُٔقَت ًَ َٓ جَتْ ُِقا ، " ًَ َٓ جَتْ َو

ي ِظًٔدا ُِّقا َظَعَّ ، َؿْزِ ْْتُْؿ"َوَص ـُ  ُٞ ِْل َحْٔ ٌُ ُِ ْؿ َتٌْ ُُ ِ٘نَّ َصَلََت  (6). َؾ

                                                           

 (. 572أخرجف  افٌخٚري  )( 2)

 (. 342/ 6ؾٔض افٌٚري ذح  افٌخٚري  افُنّري )، (:46/ 6ٓبـ بىٚل )إير ذح صحٔح  افٌخٚري  ( 3)

 (. 5:13(، وصححف إفٌٚين يف صحٔح اجلٚمع افهٌر وزيٚدتف )3169أخرجف افسمذي )( 4)

 ( خمتكا. 3422أخرجف  افٌخٚري  )( 5)

 . (2891(، وصححف إفٌٚين يف صحٔح أيب داود )3153أخرجف أبق داود )( 6)
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ٌَْدِريِّ : ؿراءة أيتغ مـ آخر شقرة افٌَرة ظْد افْقم - 6  قٍد اف ًُ ًْ ـْ َأيِب َم ًَ  : َؿَٚل ، ÷ؾ
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ

َرةِ  ََ  افٌَ
ـْ آِخِر ُشقَرةِ تَُٚه"، "أَيتَِٚن ِم ٍَ ـَ  ٍٜ َِ ٚ يِف َفْٔ ـْ َؿَرَأمُهَ  (2)َم

: يف افٔقم مٚئٜ مرة فف ادِؽ وفف اَلّد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير(، )ٓ لِإ إٓ اّلِلَّ وحده ٓ ذيؽ فف: ؿقل - 7 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  ًَ  ÷ ؾ
ِ
ـْ َؿَٚل : َؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُشقَل اّلِلَّ ُ : " َم َّٓ اّلِلَّ َ إِ يَؽ َففُ ، َٓ لِِإَ َفُف ادُُِْؽ َوَفُف ، َوْحَدُه َٓ َذِ

دُ اَلَ   َؿِديرٌ ، ّْ
ٍ
ء ؾِّ َرْ ـُ ةٍ ، َوُهَق َظَذ  َٜ َمرَّ ْٝ َفُف َظْدَل َظْؼِ ِرَؿٍٚب ، يِف َيْقٍم ِمَٚئ َٕ ٚ ٍٜ ، ـَ َْ ًَ ُٜ َح ْٝ َفُف ِمَٚئ تٌَِ ـُ ْٝ ، َو َوَُمَِٔ

 ٍٜ ُٜ َشِّٔئَ ِزَ ، َظُْْف ِمَٚئ ّْ َْٔىِٚن َيْقَمُف َذفَِؽ َحتَّك ُي ـَ افنَّ ْٝ َفُف ِحْرًزا ِم َٕ ٚ ـَ َّٚ َجَٚء بِفِ ، َو َٖؾَْوَؾ َِم َّٓ َأَحٌد ، َوََلْ َيِْٖت َأَحٌد بِ إِ

ـْ َذفَِؽ " ثََر ِم ـْ َؾ َأ
ِّ  (3). َظ

ـِْر . . . . يف حديٞ حئك بـ زـريٚ ظِٔٓام افًَلم " -ملسو هيلع هللا ىلص  -فَقفف : ـثرة ذـر اّلِلَّ ظز وجؾ - 8 ْؿ بِِذ ـُ وآُمُر

ثَِؾ َرُجٍؾ  َّ ـَ ِ٘نَّ َمثََؾ َذفَِؽ   َؾ
ِ
َٓ اّلِلَّ ٌُْد  ًَ َذفَِؽ اْف َُ ُف ؾِِٔف َؾ ًَ ٍْ َٕ َْٖحَرَز  ََٖتك َظَذ ُحَهْغٍ َؾ ًٚ يِف َأَثِرِه َؾ ُدوُّ ِهاظ ًَ ضٌَُِف اْف

 
ِ
ِر اّلِلَّ ـْ َّٓ بِِذ َْٔىِٚن إِ ـَ افنَّ ُف ِم ًَ ٍْ َٕ  (4). ". . . . حُيرز 

 .ذـر اهلل حهـ يتحهـ بف افًٌد مـ افنٔىٚن -2

 .آشتًٕٜٚ بٚهلل وافِجقء إفٔف يدؾع ظـ اإلًٕٚن ـؾ مٚ حيزٕف -3

 .مـ تقـؾ ظذ اهلل واشتًٚن بف ـٍٚه مٚ أمهف -4

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة   ِلُّ : َؿَٚل  - ÷ -َظ َٚػ : - ملسو هيلع هللا ىلص -َؿَٚل افٌَّْ ًَ ُ َت ٌِل َفُف َأْن : "َؿَٚل اّلِلَّ ـُ آَدَم َوَمٚ َيٌَْْ ِْل ابْ ُّ
ِْل َيْنتِ َّ

َيْنتِ

ٌِل َففُ  ُبِْل َوَمٚ َيٌَْْ ذِّ َُ ْقُفُف إِنَّ يِل َوَفًدا، َوُي ََ ُف َؾ ُّ ٚ َصتْ اَم َبَدَأيِن"، َأمَّ ـَ ًُِٔديِن  ْقُفُف َفَْٔس ُي ََ ِذيٌُُف َؾ ُْ ٚ َت  .(5)َوَأمَّ

ْٔفُ ، اإِلَمٚمُ  َِ ٍَ دُ ، اف ِٓ ُٛ ، اَلَِٚؾظُ ، ادُْجَت  َصِٚح
ِ
ْوِدُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص -َرُشْقِل اهلل َٔاَميِنُّ ، َأُبق ُهَرْيَرَة افدَّ ِٚظ ، اف ٍَّ ُِّٔد اَلُ َش

ٌَِٚت  ٍٜ ، إَْث ِف َظَذ َأْؿَقاٍل مَجَّ ِّ ٚ، اْخُتَِِػ يِف اْش َٓ ـُ َصْخرٍ : َأْرَجُح ـِ ب مْحَ  (5). َظٌُْد افرَّ

َٚن اشّف يِف اجلٚهِٜٔ ظٌد صّس وـْٔتف أبق إشقد ؾًامه : وُيَٚل  ـَ
ِ
، َظٌد اّلِلَّ وـْٚه أبٚ ُهَرْيرةملسو هيلع هللا ىلص َرُشقل اّلِلَّ

؟ مٚ َهِذهِ : ؾَٔؾ، إٕام ـْٔٝ بٖيب ُهَرْيرة أين وجدت أوٓد هرة وحنٜٔ ؾحِّتٓٚ يِف ـّل، وروي َظُْْف إٔف ؿٚل

 (2). ِؿَٔؾ ؾٖٕٝ َأُبق ُهَرْيرة، هرة: ؾَِٝ

                                                           

 (. 5119أخرجف  افٌخٚري  )( 2)

 . (43:4أخرجف  افٌخٚري  )( 3)

 . (7311(، وصححف إفٌٚين يف افتًَِٔٚت اَلًٚن ظذ صحٔح ابـ حٌٚن )3974أخرجف افسمذي )( 4)
 (42:4افٌخٚري  )   (4)

 (. 689/ 3( شر أظَلم افٌَْلء فِذهٌل )6)
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َثرُ : َؿَٚل افٌخٚري ـْ ٍٜ َأْو َأ  .َرَوى َظُْْف َثاَمُن مَٚئ

هُ  ِٜ َشٌْعٍ : َوَؿَٚل َؽْرُ ِل َشَْ َدُمُف َوإِْشَلَُمُف يِف َأوَّ َْ َٚن َم َٜ . َظَٚم َخَْٔزَ ، ـَ ٌََْْٔ ـُ ُف ـِ ب مْحَ ُٝ َأَبٚ ُهَرْيَرَة : َوَؿَٚل َظٌُْد افرَّ َرَأْي

ٌَْغِ ، َرُجَلً آَدمَ 
ُِ ْ َْٔد َمٚ َبْغَ اَدْ

ًِ ََّٔتْغِ ، َب
ِ َتْغِ ، َأْؾَرَق افثَّْ ْرَ

ٍِ ـَ . َذا َو ْي ـُ ِشْرِ ََٔض : َوَؿَٚل اْب َٚن َأُبق ُهَرْيَرَة َأْب ًٚ ، ـَ ِّْٔ ، َف

َُٔتُف مَحَْراءُ   (3). َِلْ

ُٝ ÷ َؿَٚل ، أن حيٌف ظٌٚد اهلل ادٗمْغملسو هيلع هللا ىلص دظٚ فف رشقل اهلل  ل : ُؿِْ َٕٚ َوُأمِّ ٌَِْل َأ ٌِّ  اْدُع اهلَل َأْن حُيَ
ِ
َيٚ َرُشقَل اهلل

ِمِْغَ  ْٗ ُ ٌَِٚدِه اْد ْؿ إَِفَْْٔٚ، إَِػ ِظ ُٓ ٌَ ٌِّ  : َؿَٚل ، َوحُيَ
ِ
َٚل َرُشقُل اهلل ََ ْٛ ُظٌََْٔدَك َهَذا : ملسو هيلع هللا ىلصَؾ ؿَّ َحٌِّ ُٓ ًِْْل َأَبٚ ُهَرْيَرَة  -"افِ  -َي

ِمِْغَ  ْٗ ُ ُف إَِػ ِظٌَٚدَِك اْد ِمَِْغ" ، َوُأمَّ ْٗ ُ ِؿ اْد ِٓ ْٛ إَِفْٔ َّٓ َوَحٌِّ َٓ َيَرايِن إِ ُع يِب َو َّ ًْ ـٌ َي ِم ْٗ َؼ ُم
ٌَِّْلَؾاَم ُخِِ  (4).  َأَح

 .ظَلمٜ ظذ اإليامن وبٌوف ظَلمٜ ظذ افٍْٚق وافٍُر÷ ؾهٚر حٌف 

َقاهُ  ُْ َٚل ، َدَخَؾ َمْرَواُن َظَذ َأيِب ُهَرْيَرَة يِف َص ََ َٚك اهلُل َيٚ َأَبٚ ُهَرْيَرةَ : َؾ ٍَ َٚل ، َص ََ ٚءكَ : َؾ ََ ُّٛ فِ ؿَّ إيِنِّ ُأِح ُٓ َِّ َّٛ ، اف َِٖح َؾ

ِٚئل ََ َىٚ َحتَّك َمَٚت  َؾاَم : َؿَٚل ، فِ ََ ََِغ َمْرَواُن َأْصَحَٚب اف  (5). َب

أي بًض بْل آدم وهؿ  )ابـ آدم(افنتؿ افقصػ بام يَتيض افَْص  ؿٚل اهلل تًٚػ ينتّْل(ملسو هيلع هللا ىلص )ؿٚل افٌْل  

أي ٓ جيقز فف أن يهٍْل بام يَتيض افَْص  )ومٚ يٌٌْل فف أن ينتّْل(إُٔر افًٌٞ ومـ ادظك أن فف ٕدا  مـ

)أمٚ صتّف إيٚي ؾَقفف أي فٔس فف ذفؽ مـ حؼ مَٚم افًٌقديٜ مع افربقبٜٔ  )وـذبْل ومٚ يٌٌْل فف أن يُذبْل(

وإتٔٚن ، ٕٕف يًتِزم صٍٚت َٕص ظدة مـ إتٔٚن افهٚحٌٜ، وإثٌٚت افقفد هلل تًٚػ ؽٚيٜ يف افذم إن يل وفدا(

، وٕن افقفد ٓ يتخذه إٓ مـ يٍتَر إػ إظقان، واهلل تًٚػ مْزه ظـ ـؾ َٕص، افُْٚح افنٓقة افداظٜٔ إػ

وجزاًء مْف وؿد أصٚر ، وجًؾ ٕير فف، وًٌٕٜ افقفد إفٔف تؼيؽ، وٕن ـؾ مـ يف افًاموات وإرض ظٌٔده

َرْ : تًٚػ يف ؿقفف ْٕ ىَّْرَن ِمُْْف َوَتَْْنؼُّ ا ٍَ اَمَواُت َيتَ ًَّ ُٚد اف َُ ا )}َت ٌَُٚل َهدًّ رُّ اجْلِ
ـِ َوَفًدا 1:ُض َوخَتِ مْحَ ( َأْن َدَظْقا فِِرَّ

ـِ َأْن َيتَِّخَذ َوَفًدا )2:) مْحَ ل فِِرَّ
ٌِ
ـِ َظًٌْدا )3:( َوَمٚ َيٌَْْ مْحَ َّٓ آِِت افرَّ

َْرِض إِ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـْ يِف اف ؾُّ َم ـُ ({ 4:( إِْن 

 (5). إفقهٜٔ إػ أن اختٚذ افقفد يْٚيف [4: - 1:: ]مريؿ

، وفذا جٚءت هذه افؼيًٜ اَلٍْٜٔٔ افَرإٜٓٔ وحرمٝ أن يتُِؿ يف حؼ اهلل بٚشؿ ابـ أو وفد

ا فِذريًٜ ـام مًْٝ أن يهع أحد ظْد ، ـام مًْٝ أن يًجد أحد فٌر اهلل وإن ـٚن ظذ وجف افتحٜٔ، شدًّ

ؾُٕٚٝ بًدهٚ فألبقاب افتل جيًؾ هلل ؾٔٓٚ ، فئَل ينٌف ظٌٚد افنّس وافَّر، ضِقع افنّس وؽروُبٚ

                                                                                                                                                                                     

 (. 477/ 45( هتذيٛ افُامل يف أشامء افرجٚل فِّزي )2)

 (. 689/ 3( شر أظَلم افٌَْلء فِذهٌل )3)

 (. 269أخرجف مًِؿ)( 4)

 (. 689/ 3( شر أظَلم افٌَْلء فِذهٌل )5)

 (. 694/ 8( افتْقير ذح اجلٚمع افهٌر )6)
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وهذا ؿقل )وأمٚ تُذيٌف إيٚي ؾَقفف فٔس ئًدين ـام بدأين(  (1)افؼيؽ وافقفد أـّؾ مـ ؽرهٚ مـ افؼائع

)بٖهقن ظع مـ أو أول خِؼ افقء ، أول ادخِقق: أي )وفٔس أول اْلِؼ(مُْري افًٌٞ مـ ظٌدة إوثٚن 

 (2). افوّر فِّخِقق أو فِقء إظٚدتف(

 .إُٕٚر افًٌٞ تُذيٛ هلل وفقظده -2

، اإِلًٕٚن بًد مقتف ويف ذفؽ إثٌٚت َلدوث افًَٚل وإظٚدة، وهق افذي ئًده، أّن اهلل هق افذي بدأ اْلِؼ -3

 .وأن اهلل هق افذي ئًده يقم افَٔٚمٜ دجٚزاتف ظذ أظامفف

 .إِػ أمر ٓ ئُِؼ بف يىِؼ ظِٔف إٔف صتّفمـ ًٕٛ ؽره  -4

 

 

ْقدٍ   ًُ ًْ ـِ َم  بْ
ِ
ـْ َظٌِْد اّلِلَّ  : َؿَٚل  -÷  -َظ

ِ
َثَْٚ َرُشقُل اّلِلَّ ٚدُِق اْدَْهُدوُق َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َحدَّ ْؿ : َوُهَق افهَّ ـُ "إِنَّ َأَحَد

ًَِغ َيْقًمٚ ِف َأْرَب ـِ ُأمِّ ُف يِف َبىْ َُ ُع َخِْ َّ ًٜ ِمثَْؾ َذفَِؽ ، جُيْ ََ َِ قُن َظ ُُ ًٜ ِمثَْؾ َذفَِؽ ، ُثؿَّ َي ٌَ قُن ُمْو ُُ ٚ ، ُثؿَّ َي ًُ َِ ُ َم ُٞ اّلِلَّ ًَ ُثؿَّ َيٌْ

ُٚل َففُ  ََ ِاَِمٍت َوُي ـَ َْٖرَبِع  َمُر بِ ْٗ ًِٔدٌ : َؾُٔ لٌّ َأْو َش
َِ َُِف َوَص َُِف َوِرْزَؿُف َوَأَج َّ ْٛ َظ تُ ـْ وُح ، ا ُخ ؾِِٔف افرُّ ٍَ ْ ُجَؾ  َؾِ٘نَّ ، ُثؿَّ ُيْ افرَّ

 ًَ ُؾ بِ َّ ًْ َِِْٔف ـِتَُٚبُف َؾَٔ ٌُِؼ َظ ًْ  إِٓ ذَِراٌع َؾَٔ
ِٜ قُن َبَُْْٔف َوَبْغَ اجْلََّْ ُُ ُؾ َحتَّك َمٚ َي َّ ًْ ْؿ َفَٔ ُُ ْ رِ ِمْ ِؾ َأْهِؾ افَّْٚ ُؾ َحتَّك َمٚ ، َّ َّ ًْ َوَي

تَ 
ُِ َِِْٔف اْف ٌُِؼ َظ ًْ ِر إِٓ ذَِراٌع َؾَٔ قُن َبَُْْٔف َوَبْغَ افَّْٚ ُُ "َي ِٜ ِؾ َأْهِؾ اجْلََّْ َّ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ  .(4)ُٚب َؾَٔ

 اَلَُذيِلُّ 
ٍٛ ـِ َحٌِْٔ ـِ َؽٚؾِِؾ ب ْقِد ب ًُ ًْ ـُ َم  ب

ِ
فِْغَ  َظٌُْد اهلل ْغَ إَوَّ

َِ ٚبِ ًَّ ـَ اف َٚن ِم ْغَ ، ـَ
ِ ِ
ٚد ًَ  اف
ِ
ـَ افَُّْجٌَٚء َد َبْدراً ، َوِم ِٓ ، َص

ؾِ ، اَلِْجَرَتْغِ َوَهَٚجَر  ٍْ ُمْقِك َظَذ افَّْ َٚن َيْقَم افَرْ ـَ َر ، بٚجلْٜملسو هيلع هللا ىلص وصٓد فف رشقل اهلل ، َو َٓ ـْ َج ُل َم َوُهَق َأوَّ

ٌُُف َؽِزْيَرةٌ  َٜ َوَمَِْٚؿ َُّ َّ ْرآِن بِ َُ ثِْراً ، بِْٚف ـَ  .َرَوى ِظِْاًم 

ؿٌؾ إشَلم ، ٚضّٜ بْٝ اْلىٚبوزوجتف ؾ، ـٚن إشَلمف ؿدياًم يف أول اإلشَلم يف حغ أشِؿ شًٔد بـ زيد

 ، ظّر بزمٚن
ِ
ٍٜ : َؿَٚل َظٌُْد اّلِلَّ ْد َرَأْيُتِْل َشِٚدَس ِشتَّ ََ َٕٚ "، " َف ٌِِؿ َؽْرَ ًْ ِر إَْرِض ُم ْٓ ـِ ، َمٚ َظَذ َط  ب

ِ
ـْ َظٌِْد اهلل َظ

ةَ  ْقٍد آَدمَ : َؿَٚل ، َشْخَزَ ًُ ًْ ـَ َم ُٝ اْب ؿِ ، َرَأْي ًْ َْٔػ اجِل
َِّْحؿِ ، َفىِ َْٔػ اف ًِ ٌَّٚسٍ . َو ـُ َظ  : َؿَٚل اْب

ِ
َل َمَع َرُشْقِل اهلل َِ َمٚ َب

ٌٜ  -ملسو هيلع هللا ىلص- ًَ َّٓ َأْرَب ْقدٍ : َيْقَم ُأُحٍد إِ ًُ ًْ ـُ َم  َوِشتِّْغَ ، َأَحُدُهُؿ اْب
ٍٜ
ًَ ( َظَذ َأْرَب ِحَْٔحْغِ ٚ َفُف يِف )افهَّ ََ ٍَ َرَد َفُف . اتَّ ٍَ َوإْ

                                                           

 (. 267/ 5( اجلقاب افهحٔح دـ بدل ديـ ادًٔح ٓبـ تّٜٔٔ )2)

 (. 583/ 5( ؾٔض افَدير )3)

 (3754(، مًِؿ )4319افٌخٚري  )   (3)



 

63 
 

63 

 ًٚ ـَ َحِدْيث ْي ِْ٘خَراِج َأَحٍد َوِظْؼِ ًٚ ، افٌخٚري  بِ  َوَثَلَثِْغَ َحِدْيث
ٍٜ
ًَ ِْ٘خَراِج مَخْ ٌِِؿ بِ ًْ ِر َثاَميِن ، َوُم رَّ َُ ل  بِٚدُ

َِ َوَفُف ِظَْْد َب

 ًٚ ْقَن َحِدْيث ًُ  َوَأْرَب
ٍٜ ِٜ ، َمَٚئ ْقٍد بَِٚدِدْيَْ ًُ ًْ ـُ َم َٜ اْثََْتْغِ َوَثَلَثِْغَ ، َمَٚت ابْ ِْٔع َشَْ َِ ـَ بِٚفٌَ  (2). َوُدِؾ

 .ادهدوق ؾٔام يٖتٔف مـ افقحل افُريؿ، أي افهٚدق يف ؿقفف "وهق افهٚدق ادهدوق": ؿقفف

ؾٔجًّف ، أن ادْل يَع يف افرحؿ متٍرًؿٚ "إن أحدـؿ جيّع خَِف يف بىـ أمف": مًْك ؿقفف: ؿٚل بًض افًِامء

. يًْل ادِؽ ادقـؾ بٚفرحؿ "ثؿ يرشؾ إفٔٓٚ ادِؽ": ؿقفف، اهلل تًٚػ يف َمؾ افقٓدة مـ افرحؿ يف هذه اددة

قُن َبَُْْٔف َوَبَْْٔ ملسو هيلع هللا ىلص َؿْقُفُف  ُُ  َحتَّك َمٚ َي
ِٜ ِؾ َأْهِؾ اجْلََّْ َّ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ ْؿ َفَٔ ـُ ُه إِنَّ َأَحَد َ َؽْرُ َٓ لِِإَ ٌُِؼ )َؾَق َافَِّذي  ًْ َّٓ ذَِراٌع َؾَٔ ٚ إِ َٓ

ِر َؾَٔدْ  ِؾ َأْهِؾ افَّْٚ َّ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ تَُٚب َؾَٔ
ُِ َِِْٔف اْف ِر إَِفْخ(َظ ِؾ َأْهِؾ افَّْٚ َّ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ َٔ ْؿ َف ـُ ٚ َوإِنَّ َأَحَد َٓ ُِ ثُِٔؾ  ُخ ّْ َراِع افتَّ اْدَُراُد بِٚفذِّ

 َّ ـَ  َّٓ ٚ إِ َٓ َِ َل َبَُْْٔف َوَبْغَ َأْن َيِه
َِ اُر َمٚ َب ٌَُف َوَأنَّ تَِِْؽ افدَّ

َِ ـْ َمْقتِِف َوُدُخقفِِف َظ ْرِب ِم َُ َل َبَُْْٔف َوبَ فِِْ َِ ـَ ـْ َب ْغَ َمْقِوٍع ِم

َْرِض ِذَراعٌ  ْٕ  (3). ا

تِفِ : ؿٚل ابـ حجر ـْ يِف َضِقيَّ َ
ِ
ُع د ََ اَم َي َّٕ َُِح َطِٚهُرُه َوإِ ُُْف َوَص

َٚم َبٚضِ ََ ـِ اْشَت َ
ِ
ُع د ََ َٓ َي  ِٜ َ ٌٚد َأِو واظِؿ أن ُشقَء اْْلَٚمِت ًَ  َؾ

ٌَِٚئر وادجسئ  َُ ٌَٔٚب َويُثر ُوُؿقظف فِّك ظذ اْف
فُ اْرتِ ُّ

َْٔهَىِِ ًٜ َؾ تَ ٌْ ِْٔف اْدَْقُت َب َِ ُجُؿ َظ ْٓ َٔ َيِٚئِؿ َؾ ًَ  َظَذ اْف

 ِٜ َ  اْْلَٚمِت
ِ
قء ًُ
ًٌٚ فِ ٌَ قُن َذفَِؽ َش ُُ ْد َي ََ  َؾ

ِٜ ْدَم َْٔىُٚن ِظَْْد تَِِْؽ افهَّ  (4). افنَّ

 ؟ويٍُـ ويهذ ظِٔفإذا مٚت اجلْغ يف بىـ أمف أو حدث فف إشَٚط ؾّتك يًٌؾ  -أ

ؾَل بد ، ٕٕف وؿٝ ٍٕخ افروح ؾٔف، اشتدل افًِامء ُبذا اَلديٞ ظذ أن افًَط بًد إربًٜ أصٓر يهذ ظِٔف

وإصؾ يف ، صع ظِٔف وإٓ ؾَل، ؾ٘ذا بُك أو اختِٟ أو تٍْس ثؿ بىؾ ذفؽ: وؿد ؿٚفقا، مـ وجقد افروح

 
ِ
ـِ َظٌِْد اّلِلَّ ـْ َجٚبِِر ْب  : َٚل ؿَ ، ذفؽ مٚ روي َظ

ِ
ٌِلُّ ": ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ ؾَّ افهَّ َٓ َِِْٔف َوُوِرَث ، إَِذا اْشتَ َ َظ  (5)"ُصعِّ

 (6). ومٚ ؿٌؾ ذفؽ ٓ يؼع فف ؽًؾ وٓ ؽره

، مـ افىٚظٚت وادًٚيص، يف هذا اَلديٞ رد فَقل افَدريٜ واظتَٚدهؿ أن افًٌد خيِؼ أؾًٚفف ـِٓٚ -2

 (7). ؾٌٚن يف هذا اَلديٞ تُذيٛ ؿقَلؿ، اهلل مْزه ظـ أن خيِؼ ادًٚيص وافزٕٚ وافٍُر وصٌٓفإن : وؿٚفقا

                                                           

 (. 492/ 4( أشد افٌٚبٜ ٓبـ إثر )98:/ 4( آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب )572/ 2( شر أظَلم افٌَْلء )2)

 (. 2:3/ 27(، ذح افْقوي ظذ مًِؿ )48إير ذح إربًغ افْقويٜ ٓبـ دؿٔؼ افًٔد )ص: ( 3)

 ف. ( بتك:59/ 22( ؾتح افٌٚري ٓبـ حجر )4)

 (. 2619(، وصححف إفٌٚين يف صحٔح وؤًػ شْـ ابـ مٚجف )594/ 2( شْـ ابـ مٚجف )5)

 ( بتكف. :59/ 22( ؾتح افٌٚري ٓبـ حجر )6)

 . (3:8/ 21ذح صحٔح  افٌخٚري  ٓبـ بىٚل )( 7)
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. وـذفؽ هق ؾٔام بَك، إٔف ؽر متُِؿ ؾٔام مٙ: خَلًؾٚ دـ يَقل مـ ادًتزفٜ، إثٌٚت صٍٜ افَُلم هلل  -3

ُتَْٚ(: وهذا ـٌٍر ؿد ٕص اهلل ظذ إبىٚفف بَقفف َّ
ِِ ـَ  ْٝ ََ ْد َشٌَ ََ  .[ ويف آيٚت أخر282: افهٚؾٚت] )َوَف

َد اْدَْقِت  -5 ًْ  َب
ِٞ
ًْ ٌَ غٍ ، افتٌَُِّْْٔف َظَذ ِصْدِق اْف ِٓ  َم

ٍ
ـْ َمٚء ْخِص ِم ـْ َؿَدَر َظَذ َخِِْؼ افنَّ َنَّ َم ِٕ ، ِٜ ََ َِ ًَ ُف إَِػ اْف َِ ََ َٕ ، ُثؿَّ 

 ِٜ ٌَ وَح ِؾٔفِ ، ُثؿَّ إَِػ اْدُْو ُخ افرُّ ٍُ َد َأْن َيِهَر ُتَراًبَٚؿِٚدٌر َظَذ ، ُثؿَّ َيْْ ًْ وِح َب ِخ افرُّ ٍْ َٕ ،ٚ َٓ َؿ رِّ ٍَ َد َأْن ُي ًْ ُع َأْجَزاَءُه َب َّ  .َوجَيْ

ِٜ ؾُام ؿٔؾ "ؿِقب إبرار مًَِٜ  -6 َ  اْْلَٚمِت
ِ
ـْ ُشقء َٚػ ِم ًَ  َت

ِ
َٚذِة بِّٚلِلَّ ًَ
ْشتِ ِٓ ُّٞ َظَذ ا َويِف اَلديٞ اَْلَ

 .بْٚلقاتٔؿ"

 

ـْ َأيِب َش  -7 ٍٔد اْْلُْدِريِّ َظ
ِلِّ ÷ ًِ ـِ افٌَّْ اَم : َؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلص َظ ـَ ْؿ  ِٓ ـْ َؾْقؿِ َرِف ِم ٌُ اَءْوَن َأْهَؾ اْف  َيَسَ

ِٜ "إِنَّ َأْهَؾ اجْلََّْ

ْؿ" ُٓ ُٚوِؾ َمٚ َبَْْٔ ٍَ ٌِْرِب فِتَ ِق َأِو اْدَ ـَ اْدَْؼِ ٚبَِر يِف إُُؾِؼ ِم ٌَ يَّ اْف رِّ َٛ افدُّ ـَ ْق َُ اَءْوَن اْف  تَِِْؽ : َؿُٚفقا. َيَسَ
ِ
َيٚ َرُشقَل اّلِلَّ

ُهؿْ  ٚ َؽْرُ َٓ ٌُ ُِ  ٓ َيٌْ
ِ
ٌََِْٕٔٚء ْٕ ُؿقا اْدُْرَشَِِغ": َؿَٚل ؟ َمَِْٚزُل ا  َوَصدَّ

ِ
ٍِْز بَِِٔدِه ِرَجٌٚل آَمُْقا بِّٚلِلَّ َٕ  (2). "َبَذ َوافَِّذي 

تِل ، ادَُجِٚهدُ ، اإِلَمٚمُ  ٍْ ِٜ ُم ـِ اَلَِٚرِث ، اَدِدْيَْ ـِ َظْقِف ب ـِ إَْبَجِر ب ٌَِْٔد ب ـِ ُظ َٜ ب ٌَ َِ ًْ ـِ َث ـِ ِشَِْٚن ب ـُ َمٚفِِؽ ب ُد ب ًْ َش

ـِ اْلَْزَرِج  َر َيْقَم ُأُحدٍ . ب ٌِ  ،اْشُتْه

َد َأُبْقُه َمٚفٌِؽ َيْقَمٓٚ ِٓ ٍْٔد اْلََْْدَق ، اْشُتْن ًِ َد َأُبق َش ِٓ ْوَقانِ ، َوَص َٜ افرُّ ًَ ِلِّ . َوَبْٔ ـِ افٌَّْ َث َظ َثرَ ملسو هيلع هللا ىلص َوَحدَّ ـْ َٖ ، َؾ

ـْ ، َوَأَضَٚب  رٍ : َوَظ ُْ رَ ، َأيِب َب َّ ٍٜ ، َوُظ ٍَ  ، َوَضِٚئ
ِ
َد َمَع َرُشقِل اّلِلَّ ِٓ َة َؽْزَوةً ملسو هيلع هللا ىلص َوَص  ،ثَِْْتْل َظْؼَ

ـَ  ِدْي ِٓ  ادُْجَت
ِ
ٚء َٓ ََ ٍُ َٚن َأَحَد اف ـَ ثَِرةً ، َو ـَ  َٞ ٍٜ مِ ، َوَرَوى َظُْْف َأَحِٚدي ـْ مَجََٚظ ِٜ َوَظ َحَٚب ـَ ، ـَ افهَّ َث َظُْْف َخٌِْؼ ِم َوَحدَّ

 ِٜ َحَٚب ـَ افهَّ ٌٜ ِم ْغِ َومَجََٚظ ًَ ـْ ٕجٌٚء افهحٚبٜ روى أبق شًٔد ظـ افٌْل ، افتَّٚبِ َٚن ِم َغ ملسو هيلع هللا ىلص ـَ ًُ ًٜ َوَشٌْ ًٚ َومَٚئ َأْفٍ

 ًٚ ِِؿٍ ، َحِدْيث ًْ ل افٌخٚري َوُم
ٍِ ْقنَ : َؾ ًُ ٌٜ َوَأْرَب  .َثَلََث

َرَد افٌخٚري ٍَ ًٚ بِ : َوإْ َٜ َظَؼَ َحِدْيث تَّ
ِِؿٌ ، ًِ ًْ ْغَ : َوُم ًِ َٜ . بِْٚثَْْغِ َومَخْ ِديَْ ـُ اْدَ ُُ ًْ َٚن َي َٜ ، ـَ ِٜ َشَْ ًَ ُّ َ َيْقَم اجْلُ َوُِبَٚ ُتُقيفِّ

ًِغَ  ٌٛ ، َأْرَبٍع َوَشٌْ
َِ ًٜ ، َوَفُف َظ ًَِغ َشَْ ًْ

ـُ َأْرَبٍع َوتِ ِٔع َوُهَق اْب
َِ
ٌَ ـَ بِْٚف  (3). َوُدِؾ

إن أهؾ اجلْٜ يساءون أهؾ افٌرف مـ ؾقؿٓؿ ـام : ؿٚلإٔف  -ملسو هيلع هللا ىلص-ظـ افٌْل  -÷-)ظـ أيب شًٔد اْلدري  

( يساءون يَّ رِّ َٛ افدُّ ـَ ْق َُ )يف إُُؾؼ( أي افٌٚؿل ، مـ افٌٌقر: )افٌٚبر(وظِق طٓقره ، فهٍٚء فقٕف وٕقره: َأْي  اْف

)مْٚزل افٌرف ادذـقرة  يٚ رشقل اهلل تِؽ(: )فتٍٚوؾ مٚ بْٔٓؿ ؿٚفقا مجع أؾٚق أي يف أضراف افًامء

                                                           
 (3942(، مًِؿ )4367افٌخٚري  )   (1)

 . (8/ :(، افٌدايٜ وافْٓٚيٜ )283/ 4أظَلم افٌَْلء )(، شر 2371/ 4إير مًرؾٜ افهحٚبٜ ٕيب ًٕٔؿ )( 3)
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ًٕؿ هل مْٚزل : أي)بذ وافذي ٍٕز بٔده( : -ملسو هيلع هللا ىلص- ؿٚل(. إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهَلة وافًَلم ٓ يٌٌِٓٚ ؽرهؿ

وهؿ ، وفُـ ؿد يتٍوؾ اهلل تًٚػ ظذ ؽرهؿ بٚفقصقل إػ تِؽ ادْٚزل، إٌٕٔٚء ب٘جيٚب اهلل تًٚػ َلؿ

حؼ تهديَٓؿ وـؾ أهؾ اجلْٜ مٗمْقن مهدؿقن فُـ  )وصّدؿقا ادرشِغ(امٕف حؼ إي )رجٚل آمْقا بٚهلل(

 (2). امتٚز هٗٓء بٚفهٍٜ ادذـقرة

حتك إن أهؾ افدرجٚت افًذ فراهؿ مـ هق ، تٍٚوت مْٚزل أهؾ اجلْٜ بحًٛ درجٚهتؿ يف افٍوؾ -2

 .أشٍؾ مْٓؿ ـٚفْجقم

 .افرشؾ ظذ ؽرمهٚ مـ إظاملؾؤِٜ اإليامن بٚهلل وتهديؼ  -3

 

8-  َٜ ـْ ُأَشَٚم  : ؿٚل -÷  -َظ
ِ
ُٝ َرُشقَل اّلِلَّ ًْ

ِّ قُل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َش َُ رِ : َي ك يِف افَّْٚ ََ ِٜ َؾُِْٔ ََٔٚم َِ ُجِؾ َيْقَم اْف ُٚء بِٚفرَّ ، "جُيَ

اَمُر  اَم َيُدوُر اَْلِ ـَ ِر َؾَُٔدوُر  قُفقنَ ، بَِرَحٚهُ َؾتََْْدفُِؼ َأؿْتَُٚبُف يِف افَّْٚ َُ َِِْٔف َؾَٔ ِر َظ ُع َأْهُؾ افَّْٚ
ِّ
َمٚ َصَُْٖٕؽ ، َأْي ُؾَلنُ : َؾَْٔجتَ

رِ  َُ ْ ـِ اْدُْ َٕٚ َظ ٚ َٓ ْ ًُْروِف َوَتْ َٕٚ بِْٚدَ َٝ َتُْٖمُر ْ ْ ـُ ِر : َؿَٚل ؟ َأَفَْٔس  َُ ْ ـِ اْدُْ ْؿ َظ ـُ ًُْروِف َوٓ آتِِٔف َوَأهْنَٚ ْؿ بِْٚدَ ـُ ُٝ آُمُر ْ ْ ـُ

 .(3)َوآتِِٔف"

ِْٔس اَدْقَػ  ََ ـِ اْمِرِئ اف ى ب زَّ ًُ ـِ َظٌِْد اف اِحَْٔؾ اْب ـِ َذَ َٜ ب ـِ َحِٚرَث ـُ َزْيِد ب ُٜ ب ٌِْرُ ، ُأَشَٚم َُ  .إَِمْرُ اف

 
ِ
ُّٛ َرُشْقِل اهلل َٓهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ِح َٓهُ ، َوَمْق ـُ َمْق ُٚل ، َأُبق َزْيدٍ ، َواْب ََ دٍ َأُبق : َوُي َّّ ُٚل ، َُمَ ََ َٜ : َوُي  .َأُبق َحِٚرَث

ِلُّ  ُف افٌَّْ َِ َّ ًْ ٚمِ  -ملسو هيلع هللا ىلص-اْشَت ْزِو افنَّ ٌَ ٌَٚرُ ، َظَذ َجٍْٔش فِ
ُِ ُر َواف َّ  ; َويِف اجلَِْٔش ُظ

ِ
َ َرُشْقُل اهلل َِْؿ َيِنْ َحتَّك ُتُقيفِّ  -َؾ

ؿْ ; -ملسو هيلع هللا ىلص  ِٓ ثِ ًْ ٌَ ْيُؼ بِ دِّ ٌََٚدَر افهِّ َقادِ ، َؾ ًَّ َٚن َصِدْيَد اف ـَ ْوِح َخ ، َو َْٔػ افرُّ
ِلُّ ، ُصَجٚظًٚ ، َصٚضِراً ، ٍِ ُٚه افٌَّْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َربَّ

ثِْراً  ـَ ٌَُّف  ِلِّ ، َوَأَح  افٌَّْ
ِٜ ـُ َحِٚوَْ ـَ : -ملسو هيلع هللا ىلص-َوُهَق ابْ َّ ََٔض ، ُأمِّ َأْي َٚن َأُبْقُه َأْب ـَ ٍز ، َو ْقِل ُُمَزِّ ََ  بِ

ِ
َوَؿْد َؾِرَح َفُف َرُشْقُل اهلل

لِّ  ًْضٍ إِنَّ َهِذِه إَْؿدَ : ادُْدجِلِ ـْ َب ٚ ِم َٓ ُو ًْ واظتزل أشٚمٜ افٍتـ بًد ؿتؾ ظثامن إػ أن مٚت يف أواخر ، اَم َب

 (4). تقيف شْٜ أربع ومخًغ، وٕزل إػ ادديْٜ يف أواخر حٔٚتف ؾامت ُبٚ بٚجلرف، خَلؾٜ مًٚويٜ

اْلروج بنظٜ وإؿتٚب أؿتٚبف(جيٚء بٚفرجؾ يقم افَٔٚمٜ ؾَِٔك يف افْٚر ؾتْدفؼ : )يَقل -ملسو هيلع هللا ىلص- شًّتف(: )ؿٚل

مجع ؿتٛ بُن افَٚف مٚ حيقي افٌىـ وهل إمًٚء أي تْهٛ أمًٚؤه مـ جقؾف وخترج مـ دبره يف افْٚر 

                                                           

 (. 4694/ :(، مرؿٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚبٔح )396/ 6إير إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح افٌخٚري )( 2)
 (:3:9(، مًِؿ )4378افٌخٚري )  (2)

 (. 313/ 2)ٓبـ حجر(، اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ 2:5/ 2)ٓبـ إثر(، أشد افٌٚبٜ 5:7/ 3) فِذهٌل ( شر أظَلم افٌَْلء4)
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ؾٔجٛ أن ، ادنٌف مرـٛ مـ أمقر متًددة)ـام يدور اَلامر برحٚه( : ؿقفف، ؾٔدور ـام يدور اَلامر برحٚه

افرجؾ يدور حقل ، ؾٚدنٌف يف افدٕٔٚ، فتّثٔع يًتدظل ذفؽؾ٘ن افتنٌٔف ا; يتقهؿ فِّنٌف بف تِؽ إمقر

، ومٚفف ٕهٔٛ َمٚ حيهؾ مْف إٓ افُد وافتًٛ ـَٚلامر، ويتًٛ ؾٔف ويُد ـَٚلامر، رحك إمر بٚدًروف

وـذا يف أخرة يدور حقل أؿتٚبف افتل صٌٓٝ بَُلمف افذي }ـّثؾ اَلامر حيّؾ أشٍٚرا{ : ٕحق ؿقفف تًٚػ

)ؾٔجتّع أهؾ افْٚر  ويىحْٓٚ ـىحـ اَلامر افدؿٔؼ جزاء بام ـٕٚقا يًِّقن، ٓٚ برحك رجِفؾٔدوش، خرج مْف

ُٛ  )أي ؾَلن مٚ صٖٕؽ(فف  ظِٔف ؾَٔقفقن( ِجٔ ًَ ُٛ َوَمآُفَؽ اْف ِري ٌَ )أفٔس ـْٝ تٖمرٕٚ بٚدًروف وتْٓك  َحُٚفَؽ اْف

ُِفُ : َأْي  ـْٝ آمرـؿ بٚدًروف وٓ آتٔف(: )ؿٚلاشتٍٓٚم اشتخٌٚري  (؟ ظـ ادُْر ًَ )وأهنٚـؿ ظـ ادُْر  َٓ َأْؾ

 (2. )وآتٔف(

أن يُقن حريًهٚ ظذ اـتامل جقإٛ اْلر يف ، أو يْٓٚهؿ ظـ ادُْر، يٌٌْل دـ يٖمر افْٚس بٚدًروف -2

 .ًٍٕف

 .ويْٓٚهؿ ظـ ادُْر ويٖتٔف، ٓ يْتٍع افْٚس بقظظ مـ يٖمرهؿ بٚدًروف وٓ يٖتٔف -3

 .اجلزاء مـ جْس افًّؾ -4

 

ـْ َأيِبْ ُهَريَْرَة  -9  : َؿَٚل  -÷ -َظ
ِ
قُل : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اّلِلَّ َُ ْؿ َؾَٔ ـُ َْٔىُٚن َأَحَد َذا: "َيِِْٖت افنَّ ـَ ََِؼ  ـْ َخ ـْ ؟ َم َم

َذا ـَ ََِؼ  قَل ؟ َخ َُ ََِؼ َربََّؽ : َحتَّك َي ـْ َخ ًِْذ ؟ َم تَ ًْ ُف َؾَِْٔ ٌَ َِ َِ٘ذا َب  َوْفَْْٔتَِف"َؾ
ِ
 (3). بِّٚلِلَّ

 .شٌؼ افتًريػ بٖيب هريرة ريض اهلل ظْف

مـ : )ؾَٔقليقشقس يف صدره  يِٖت افنٔىٚن أحدـؿ(: -ملسو هيلع هللا ىلص-ؿٚل رشقل اهلل : -÷-)ظـ أيب هريرة  

مـ خِؼ ربؽ : أي إذا بِغ ؿقفف )حتك يَقل مـ خِؼ ربؽ ؾ٘ذا بٌِف(افتُرار مرتغ  خِؼ ـذا مـ خِؼ ـذا(

}وإمٚ يْزؽْؽ مـ : مـ وشقشتف بٖن يَقل أظقذ بٚهلل مـ افنٔىٚن افرجٔؿ ؿٚل تًٚػ )ؾًِٔتًذ بٚهلل(

ظـ آشسشٚل مًف يف ذفؽ وفٌٔٚدر إػ ؿىًف  [ )وفْٔتف(311: افنٔىٚن ٕزغ ؾٚشتًذ بٚهلل{ ]إظراف

                                                           

(، 4373/ 21(، ذح ادنُٚة فِىٌٔل افُٚصػ ظـ حَٚئؼ افًْـ )3:1/ 6(إير إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح  افٌخٚري  )2)

 (. 4322/ 9مرؿٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚبٔح )

 (245(، مًِؿ )4387افٌخٚري ) (2)
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افىٚرئ بٌر أصؾ يدؾع بٌر ٕير يف دفٔؾ إذ ٓ أصؾ فف  بٚإلظراض ظْف ؾٕ٘ف تْدؾع افقشقشٜ ظْف ٕن إمر

 (2). يْير ؾٔف

َمُٚم اْفاَمِزِريُّ  ُف : َؿَٚل اإْلِ َّٕ  َأ
ِٞ ُ َطِٚهُر اَْلَِدي ـْ ملسو هيلع هللا ىلص َرمِحَُف اّلِلَّ دِّ ََلَٚ ِم ٚ َوافرَّ َٓ ْظَراِض َظْْ َر بِٚإْلِ

قا اْْلََقاضِ ًُ َأَمَرُهْؿ َأْن َيْدَؾ

 َٕ  َٓ ٍل َو َٓ َْك َأنَّ َؽْرِ اْشتِْد ًْ ُٚل يِف َهَذا اْدَ ََ ْغِ َيٍر يِف إِْبَىَِٚلَٚ َوافَِّذي ُي َّ ًْ
ٍة  اْْلََقاضَِر َظَذ ؿِ رَّ

َِ َت ًْ ُّ ْٝ بِ ًَ تِل َفْٔ ٚ افَّ َٖمَّ َؾ

ُٞ َوَظَذ  ُؾ اَْلَِدي َّ ٚ َوَظَذ َهَذا حُيْ َٓ ْظَراِض َظْْ تِل ُتْدَؾُع بِٚإْلِ َل افَّ ِٓ ٌٜ َضَرَأْت َؾ َٓ ٚ ُصٌْ َٓ ٌَتْ َِ َٓ اْجَت ٚ َيَْْىُِِؼ اْشُؿ َو َٓ
 ِمثِِْ

َٚن َأْمًرا َضِٚرًئٚ بِ  ـَ ُف َفامَّ  َّٕ َٖ َُ  َؾ
ِٜ ٚ اْْلََقاضُِر اْفَقْشَقَش ِٔف َوَأمَّ

ْرِ َأْصٍؾ ُدِؾَع بٌر ٕير يف دفٔؾ إذ ٓ َأْصَؾ َفُف ُيَْْيُر ؾِ ٌَ

ِل َوافََّْيِر يِف إِْبَىَِٚلَ  َٓ ْشتِْد
ِٓ َّٓ بِٚ َٓ ُتْدَؾُع إِ  َٚ ِ٘هنَّ ُٜ َؾ َٓ ٌْ ٚ افنُّ َٓ ٌَتْ تِل َأْوَج ُة افَّ رَّ

َِ َت ًْ ُ  (3). ٚ واهلل أظِؿاْد

 ِمْْفُ  -2
ِ
ْخُص بِّٚلِلَّ َٚذ افنَّ ًَ َْٔىَٚن إَِذا َوْشَقَس بَِذفَِؽ َؾْٚشَت ـْ ُمَىَٚوَفتِِف يِف َذفَِؽ ، افنَّ ػَّ َظ ـَ  .إَْدَؾَع ب٘ظٕٜٚ اهلل، َو

ِْل اْدَْرءَ  -3 ًْ َٓ َي اِل َظامَّ  َٗ ًُّ ثَْرِة اف ـَ  إَِصَٚرٌة إَِػ َذمِّ 
ِٞ ـٍ َظْْفُ َوَظامَّ ُهَق ، يِف اَْلَِدي ٌْ َت ًْ  .ُم

ةِ  -4 ُقَّ ـْ َأْظَلَِم افٌُّْ ٌَِؿ ِم ُع َؾَقَؿعَ ، َوِؾِٔف َظ ََ َٔ ٌَِٚرِه بُِقُؿقِع َمٚ َش ْخ  .إِلِ

 

ـْ َجٚبٍِر  ِلِّ  -÷  -َظ ـِ افٌَّْ َُِّْٔؾ : َؿَٚل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َظ َِّْٔؾِ : َأْو َؿَٚل -"إَِذا اْشتَْجََْح اف قا  -ُجُْْح اف ٍُّ ُُ ْؿ َؾِ٘نَّ َؾ ُُ َٕ ِصٌَْٔٚ

َٔٚضَِغ َتْْتَِؼُ ِحَْٔئِذٍ  ُِّقُهؿْ ، افنَّ  َؾَخ
ِ
ًَِنٚء ـَ اْف ٌٜ ِم َٛ َشَٚظ َِ٘ذا َذَه  ، َؾ

ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ ٍِْئ ، َوَأْؽِِْؼ َبَٚبَؽ َواْذ َوَأضْ

 
ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ  ، ِمْهٌََٚحَؽ َواْذ

ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ َٚءَك َواْذ ََ َِِْٔف  َومَخِّرْ ، َوَأْوِك ِش ًُْرُض َظ  َوَفْق َت

ِ
ِر اْشَؿ اّلِلَّ ـُ ََٕٚءَك َواْذ إِ

 (4). َصْٔئًٚ"

لُّ 
ِّ ِِ ًَّ ـِ َحَراٍم اف ِرو ب ّْ ـِ َظ  ب

ِ
ـُ َظٌِْد اهلل ٌِْرُ ، َجٚبُِر ب َُ دُ ، اإِلَمُٚم اف ِٓ  ، اَلَِٚؾظُ ، ادُْجَت

ِ
ُٛ َرُشْقِل اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص-َصِٚح

 َأُبق َظٌِْد 
ِ
ـِ إََْٕهِٚريُّ ، اهلل مْحَ ْٔفُ ، اَدَديِنُّ ، َوَأُبق َظٌِْد افرَّ

َِ ٍَ ْوَقانِ . اف  افرُّ
ِٜ
ًَ ـْ َأْهِؾ َبْٔ َٜ ، ِم َِ َد َفْٔ ِٓ ـْ َص َٚن آِخَر َم ـَ َو

 ًٚ ِٜ َمْقت  افثََِّٕٚٔ
ِٜ
ٌَ ََ ًَ  .اف

ِلِّ : َرَوى ـِ افٌَّْ ثِْرًا َظ ـَ ِٜ يِف زَ ملسو هيلع هللا ىلص ِظِْاًم  تِل اَدِدْيَْ ٍْ َٚن ُم ـَ  .َمِٕٚفِ َو

ِٜ َمَع َوافِِدهِ  ٌَ ََ ًَ َٜ اف َِ َد َفْٔ ِٓ ٌَْدِريِّْغَ ، َص  اف
ِ
ٌَٚء ََ ـَ افُّْ َٚن َوافُِدُه ِم ـَ َد َيْقَم ُأُحدٍ ، َو ِٓ َٚػ -َوَأْحَُٔٚه اهلل ، اْشُتْن ًَ ُف  -َت َّ َِّ ـَ َو

ٚحًٚ  ٍَ ًٚ ِظَْْد ، ـِ ُٜ َظْْٔ ِٚوَي ًَ ُه إِْذ َأْجَرى ُم َنَػ َظُْْف َؿْزُ َُ  ُأُحدٍ َوَؿِد إْ
ِ
َداء َٓ ٌُْقِر ُص  ُؿ

                                                           

 (. 3:5/ 6إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح  افٌخٚري  )( 2)

 (. 266/ 3(، ذح افْقوي ظذ مًِؿ )425/ 2ادًِؿ بٍقائد مًِؿ )( 3)

 (3123(، مًِؿ )4391افٌخٚري )  (3)
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َٚن َجٚبٌِر َؿْد َأَضَٚع َأَبُٚه َيْقَم ُأُحدٍ  ـَ َد َْٕجِؾ َأَخَقاتِفِ ، َو ًَ َجَرةِ ، َوَؿ َٜ افنَّ ًَ َد اْلََْْدَق َوَبْٔ ِٓ َؽَزْوُت َمَع : َؿَٚل ، ُثؿَّ َص

 
ِ
َة َؽْزَوةٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َرُشْقِل اهلل َّٝ َظْؼَ ُُٖحدٍ ََلْ َأؿِْدْر َأْن َأْؽُزَو َحتَّك ، ِش ِْل َظَذ َأَخَقاِِت َوَصَٚخ ، ُؿتَِؾ َأيِب بِ ٍُ ِِّ َٚن خُيَ ، ـَ

هُ  َٛ َبَكُ ًِْغَ ، َوَذَه ًْ  .َوَؿَٚرَب افتِّ

 
ِ
ـُ َظٌِْد اهلل َٜ أربع وشًٌغ: َمَٚت َجٚبُِر ب ًٜ ، َشَْ ْغَ َشَْ

ًِ
ًْ
ـُ َأْرَبٍع َوتِ  (2). َوُهَق اْب

أي أؿٌؾ طَلمف حغ تٌٔٛ افنّس  )إذا اشتجْح افِٔؾ(: )ؿٚل( إٔف (-ملسو هيلع هللا ىلص-ظـ افٌْل  -÷-)ظـ جٚبر  

أي وّقهؿ وامًْقهؿ مـ  )ؾٍُقا صٌُٕٔٚؿ(وـٚن تٚمٜ أي حهؾ ، أي ضٚئٍٜ مْف )أو ـٚن ُجْْح افِٔؾ(

ٕن حرـتٓؿ يف افِٔؾ أمُـ مْٓٚ َلؿ يف افْٓٚر ٕن  )ؾ٘ن افنٔٚضغ تْتؼ حْٔئٍذ(إٓتنٚر ذفؽ افقؿٝ 

ؾِذا خٔػ ظذ افهٌٔٚن مـ ، وظْد إتنٚرهؿ يتًَِقن بام يُّْٓؿ افتًِؼ بف، ى افنٔىٕٜٚٔافيَلم أمجع فَِق

 )ؾُحِقهؿ وأؽِؼ بٚبؽ(أي ؾ٘ذا ذهٛ بًض افيِّٜ ٓمتدادهٚ  )ؾ٘ذا ذهٛ شٚظٜ مـ افًنٚء(إيذائٓؿ 

ٍٚء أمر مـ اإلض )وأضٍئ مهٌٚحؽ(ظِٔف  )واذـر اشؿ اهلل(وادراد بف ـؾ واحد ؾٓق ظٚم بحًٛ ادًْك 

 .خقًؾٚ مـ افٍقيًَٜ أن جتر افٍتِٜٔ ؾتحرق افٌٔٝ

ٚءك(ظِٔف  )واذـر اشؿ اهلل(  ََ  )ومَخِّر(ظِٔف  )واذـر اشؿ اهلل(أي اصدد ؾؿ ؿربتؽ بخٔط أو ؽره  )وأوك ِش

ًّٔٚ، وٓ يٍتح بًٚبٚ، وٓ حيؾ شَٚء، ٕٕف ٓ يُنػ ؽىٚء، صٕٜٔٚ مـ افنٔىٚن )إٕٚءك(ؽط  ويف ، وٓ يٗذي صٌ

إذ ورد إٔف يّر بٕ٘ٚء ، ومـ افقبٚء افذي يْزل يف فِٜٔ مـ افًْٜ، إلٕٚء أيًوٚ أمـ مـ اَلؼات وؽرهٚتٌىٜٔ ا

بوؿ افراء  )وفق تًرض(ظِٔف  )واذـر اشؿ اهلل(إٓ ٕزل ؾٔف ، أو رء فٔس ظِٔف وـٚء، فٔس ظِٔف ؽىٚء

ظقًدا أو ٕحقه جتًِف ظِٔف ظرًوٚ بخَلف افىقل إن َل تَدر ظذ مٚ تٌىٔف  )صٔئًٚ(ظذ اإلٕٚء  )ظِٔف(وتُن 

 (3). بف

خق افنٚرع ظذ افهٌٔٚن ظْد إتنٚر اجلـ أن يِؿ ُبؿ ؾٔكظٓؿ ؾ٘ن افنٔىٚن ؿد أظىك ؿقة ظذ 

آحساس ٓ  وأن آحساس مْٓٚ أحزم ظذ أن ذفؽ، وأظِّْٚ افؼع أن افتًرض فٍِتـ َمٚ ٓ يٌٌْل، هذا

 .وفئَل يًٌٛ فف افنٔىٚن إػ فقم ًٍٕف يف افتَهر، وفُـ فتٌِغ افٍْس ظذرهتٚ، يرد ؿدًرا

ٚ ؿقفف ٚ": وأمَّ ًَ وإن ـٚن أظىٚه مٚ ، ؾٓق إظَلم مْف أن اهلل َل يًىف ؿقة ظذ هذا "ؾ٘ن افنٔىٚن ٓ يٍتح بًٚبٚ مٌِ

 (4). هق أـز مْف وهق افقفقج حٔٞ ٓ يِٟ اإلًٕٚن

                                                           

 (. 658/ 2(، اإلصٚبٜ يف متٔٔز افهحٚبٜ ):29/ 4، شر أظَلم افٌَْلء )(331/ 2إير آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب )( 2)

 (. 3:6/ 6( إرصٚد افًٚري فؼح صحٔح افٌخٚري )3)

 (. 325/ 38( افتقؤح فؼح اجلٚمع افهحٔح ٓبـ ادَِـ )4)
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هذا اَلديٞ ؾٔف مجؾ مـ إٔقاع اْلر وإدب اجلٚمًٜ دهٚفح أخرة وافدٕٔٚ ؾٖمر صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -2

ُبذه أداب افتل هل شٌٛ فًَِلمٜ مـ إيذاء افنٔىٚن وجًؾ اهلل ظز وجؾ هذه إشٌٚب أشٌٚبٚ فًَِلمٜ 

ؾتح بٚب وٓ ايذاء صٌل وؽره إذا وجدت هذه  مـ ايذائف ؾَل يَدر ظذ ـنػ إٚء وٓ حؾ شَٚء وٓ

: إشٌٚب وهذا ـام جٚء يف اَلديٞ افهحٔح إن افًٌد إذا شّك ظْد دخقل بٔتف ؿٚل افنٔىٚن ٓ مٌٔٝ أى

ٓ شِىٚن فْٚ ظذ ادٌٔٝ ظْد هٗٓء وـذفؽ إذا ؿٚل افرجؾ ظْد مجٚع أهِف افِٓؿ جٌْْٚ افنٔىٚن وجْٛ 

مٜ ادقفقد مـ رضر افنٔىٚن وـذفؽ صٌف هذا َمٚ هق منٓقر يف افنٔىٚن مٚ رزؿتْٚ ـٚن شٌٛ شَل

 إحٚديٞ افهحٔحٜ

 .آشتًٚذة تردع افنٔىٚن -3

اَلٞ ظذ ذـر اهلل تًٚػ يف هذه ادقاوع ويِحؼ ُبٚ مٚ يف مًْٚهٚ ؾذـر اهلل حهـ يتحهـ بف افًٌد مـ  -4

 .افنٔىٚن

 

ـْ َأيِب َؿتََٚدَة  -21 ِلُّ : َؿَٚل  -÷  -َظ  : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل افٌَّْ
ِ
ـَ اّلِلَّ ُٜ ِم َِٚلَ ْؤَيٚ افهَّ َْٔىٚنِ ، "افرُّ ـَ افنَّ ُُِؿ ِم َِ٘ذا ، َواَْلُ َؾ

َٚ ٓ َتُيُّ  هنَّ
ِ٘ َهٚ َؾ ـْ َذِّ  ِم

ِ
ْذ بِّٚلِلَّ قَّ ًَ ِٚرِه َوْفَٔتَ ًَ ـْ َي ُٚؾُف َؾٌَُِْْٔهْؼ َظ ُِاًم خَيَ ْؿ ُح ـُ ََِؿ َأَحُد  (2). ُه"َح

 : هق
ِ
وأمف . اشّف اَلٚرث ْبـ ربًل افًِّل اددين، وؾٚرشفملسو هيلع هللا ىلص َأُبق ؿتٚدة إَْٕهِٚرّي صٚحٛ َرُشقل اّلِلَّ

(3). ـٌنٜ بْٝ مىٓر ْبـ حرام
 

 
ِ
َٚن َخْرَ ُؾْرَشَِْٕٚٚ افَْْٔقَم َأُبق َؿتََٚدةَ : ظْف يقم اَلدئٌٜملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل َرُشقُل اهلل ـَ "َوَخْرَ ، " ُٜ َّ َِ َٚفتَِْٚ َش  (4). َرجَّ

َٚل بًوٓؿ. اختِػ يِف صٓقده بدًرا ََ َٚن بدرًيٚ: َؾ  (5). وصٓد أحًدا ومٚ بًدهٚ مـ ادنٚهد ـِٓٚ، ـَ

ومٚت ، وورد اددائـ يف صحٌتف، وحي مًف ؿتٚل اْلقارج بٚفْٓروان، وظٚش إَِػ خَلؾٜ َظِعّ ْبـ َأيِب ضٚفٛ

 (6). يف خَلؾتف

َٚل ففملسو هيلع هللا ىلص دظٚ فف افٌْل  ََ ٌََِّٕٔفُ : أـثر مـ مرة ؾ َٝ بِِف  يْ
ٍِ ٍَِيَؽ اهلُل باَِم َح  (7). "َح

                                                           
 (3372(، مًِؿ )43:3افٌخٚري )  (1)

 (. 2:5/ 45هتذيٛ افُامل يف أشامء افرجٚل فِّزي)( 3)

 (. 243( أخرجف مًِؿ )4)

 (. 2842/ 5( آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ٓبـ ظٌد افز)5)

 (. 282/ 2( تٚريخ بٌداد وذيقفف فِخىٔٛ افٌٌدادي)6)

 (. 422( أخرجف مًِؿ)7)
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َٚل ملسو هيلع هللا ىلص ودظٚ فف مرة  ََ هِ : ؾ ِرِه َوَبَؼِ ًْ ؿَّ َبِٚرْك َفُف يِف َص ُٓ َِّ َؽ(، )اف ُٓ ََِح َوْج  .َأؾْ

 ًٜ ْغَ َشَْ
ًِ
ـُ َشٌْ َة ، َؾاَمَت َأُبق َؿَتَٚدَة َوُهَق اْب ـُ مَخَْس َظْؼَ ُف اْب َّٕ

َٖ ـَ ًٜ َو  (2). َشَْ

َ َشَْٜ أربع ومخًغ وصٓد مع ظِعّ منٚهده ـِٓٚ، َشَْٜ اثْتغ ومخًغ: وؿٔؾ، ُتُقيفِّ
(3). 

افهَٚلٜ صٍٜ مقوحٜ فِرؤيٚ ٕن  )افرؤيٚ افهَٚلٜ مـ اهلل(: (-ملسو هيلع هللا ىلص-ؿٚل افٌْل : )ؿٚلإٔف  )ظـ أيب ؿتٚدة( 

ُِؿ(ؽر افهَٚلٜ تًّك بَٚلِؿ أو خمههٜ وافهَلح إمٚ بٚظتٌٚر صقرهتٚ أو بٚظتٌٚر تًٌرهٚ  وهق  )واَلُ

َِؿ أحدـؿ ٕٕف هق افذي يرهيٚ فإلًٕٚن فٔحزٕف ويزء طْف بربف  )مـ افنٔىٚن(افرؤيٚ افٌر افهَٚلٜ  )ؾ٘ذا َح

أي  )وفٔتًقذ بٚهلل مـ ذهٚ(ضرًدا فِنٔىٚن  )ؾٌِٔهؼ ظـ يًٚره(َلِاًم يف مقوع ٕهٛ صٍٜ  خيٚؾف( ُحِاًْم 

 .)ؾ٘هنٚ ٓ تيه(افرؤيٜ افًٔئٜ 

ـْ َجٚبِرٍ   ، َظ
ِ
ـْ َرُشقِل اهلل َٚل  ملسو هيلع هللا ىلصَظ ََ َْظَرايِب  َجَٚءُه َؾ

ِٕ ُف َؿَٚل  َّٕ ُٝ َأنَّ َرأِْد : َأ ّْ َِ فُ إيِنِّ َح ًُ ٌِ ٚ َأتَّ َٕ َٖ ِلُّ ، ُؿىَِع َؾ َؾَزَجَرُه افٌَّْ

َْٔىِٚن بَِؽ يِف اْدََِْٚم": َوَؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلص  ِٛ افنَّ ًُّ َِ ِزْ بِتَ َٓ خُتْ ". 

 ؟مٚذا يًٍؾ ادًِؿ ظْدمٚ يرى مٚ حيزٕف

 .َتًَرا فِنٔىٚن وضرًدا فف، ٌهؼ ظـ يًٚركي -2

ذ بٚهلل مـ ذهٚي-3 ََٔٚءُه َؾَلَ : -ظز وجؾ  -ؾ٘هنٚ ٓ تيك إن صٚء اهلل ; تًقَّ
ُف َأْوفِ قِّ َْٔىُٚن خُيَ ُؿ افنَّ ُُ

َّٕاَم َذفِ }إِ

ِمَِْغ{ ]آل ظّران ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ ُٚؾقُهْؿ َوَخُٚؾقِن إِْن   [286: خَتَ

 ، ؿٚل÷ ظـ أيب رزيـ : ز ُبٚ أحداً خيٓ و-4
ِ
وَيٚ َظَذ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -َؿَٚل َرُشقُل اهلل ْ "افرُّ زَّ ًَ ، ِرْجؾ َضٚئِِر َمٚ ََلْ ُت

 ْٝ ًَ ْت َوَؿ َ َِ٘ذا ُظزِّ ٚ إِٓ َظَذ َوادِّ أْو ذِي َرأْي"، َؾ َٓ هَّ َُ ٚ إِٓ َظَذ َوادِّ ، (4)َوٓ َت َٓ هَّ َُ َٓ َت َأو ِذي . يًْل َمٛ: )و

ًٍٕف وتَقى ؾٔتًٚطؿ يف ، ؾٕ٘ؽ إن أخزت ُبٚ أحدًا جًِٝ ٕؾًٚل افنٔىٚن ؿّٜٔ، يًْل ؾَٔف ظَٚل(: َرأي

 .صقـتف ظِٔؽ

 (5). ظِٔف ٚنافذي ـ فتحقل ظـ جٌْي -5

 .فًَلمتٓٚ مـ افتخِٔط وضٓٚرهتٚ ظـ حوقر افنٔىٚن; إوٚؾٜ اَلِؿ إػ اهلل إوٚؾٜ اختهٚص وإـرام -2

                                                           

 (. 7143(، وأخرجف اَلٚـؿ يف ادًتدرك)561/ 3( شر أظَلم افٌَْلء فِذهٌل)2)

 (. 669/ 3( تٚريخ اإلشَلم فِذهٌل)3)

 (. 231(، وصححف إفٌٚين يف افهحٔحٜ )6133أخرجف أبق داود )( 4)

 (. 266)ص: فِنٔخ َمّد حًغ يًَقب "إٕس بذـر اهللإير ـتٚب "( 5)
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وـذفؽ رؤيٚ افتحزيـ وافتٓقيؾ ، افرؤيٚ ادُروهٜ هل افتل تُقن ظـ حديٞ افٍْس وصٓقاهتٚ -3

 .فٔٓقش ظِٔف يف افَٔيٜ; وافتخقيػ يدخِف افنٔىٚن ظذ اإلًٕٚن

 .آشتًٕٜٚ بٚهلل وافِجقء إفٔف يدؾع ظـ اإلًٕٚن ـؾ مٚ حيزٕف -4
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 ًٓ  2 ................................................................................ افًَٔدة: أو

 3 .................................................. بٚب مٚ جٚء يف افذبح فٌر اهلل: افٌٚب افًٚذ

 25 ................................ بٚب ٓ يذبح هلل بُّٚن يذبح ؾٔف فٌر اهلل: افٌٚب اَلٚدي ظؼ

 33 ........................................ بٚب مـ افؼك افْذر فٌر اهلل تًٚػ: افٌٚب افثٚين ظؼ

 38 ............................................................................... افتًٍر: ثًٕٚٔٚ

 38 ............................................. [36: إػ أيٜ 2: تًٍر شقرة ؾهِٝ ]مـ أيٜ

 :4 ............................................................................ إحٚديٞ: ثٚفثٚ

 :4 ............. حٍظ مٚئٜ حديٞ مـ ـتٚب افتجريد افكيح ٕحٚديٞ اجلٚمع افهحٔح فِزبٔدي

ٚ ًً  62 ...................................................................... ذح إحٚديٞ: راب
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