مسابقة فضيلة الشيخ
صفوت نور الدين
احللقة ( ) 51
املستوى الثالث
ادرحؾي آبتدائقي واإلظداديي
آمتحون صػقي

حفظ القرآن /مـ إحؼوف إػ افـوس
التفسري /معوين وؾقائد مـ شقرة احلجرات ،حسى ادـفٍ ادؼرر.
حفظ احلديث وشرحه 25 /حدي ًثو خمتورة مـ ريوض افصوحلغ
مع افؼح ادبسط ،حسى ادـفٍ ادؼرر.
العقيدة 22 /شمال مـ ـتوب  222شمال وجقاب ،حسى ادـفٍ
ادؼرر.

 شقرة مدكقي تؼع ذم اجلزء افسودس وافعؼيـ ظد آيوهتو ثامين ظؼة آيي ادؼصد افعوم فؾسقرة :بـوء ادجتؿع افصوفح ،وووع إشس افعومي افتل جيى أن يؼقمظؾقفو هذا ادجتؿع
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ٓ تتؼدمقا بؼقل وٓ ؾعؾ

﯀ ﯁ ﯂ 

رشحفو ووشعفو فتتحؿؾ تؼقى اهلل



حجرات كسوئف وهق ذم بقتف ﷺ

هذا متضؿـ فألدب ،مع اهلل تعوػ ،ومع رشقل اهلل ﷺ ،وافتعظقؿ فف ،واحسامف ،وإـرامف ،ؾلمر
اهلل ظبوده ادممـغ ،بام يؼتضقف اإليامن بوهلل وبرشقفف ،مـ امتثول أوامر اهلل ،واجتـوب كقاهقف ،وأن
يؽقكقا موصغ ،خؾػ أوامر اهلل ،متبعغ فسـي رشقل اهلل ﷺ ذم مجقع أمقرهؿ ،وأن ٓ يتؼدمقا
بغ يدي اهلل ورشقفف ،وٓ يؼقفقا حتك يؼقل ،وٓ يػعؾقا حتك يلمر ،ؾنن هذا حؼقؼي إدب
افقاجى مع اهلل ورشقفف.
ثؿ ؿول تعوػ { :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ } وهذا أدب
مع رشقل اهلل ﷺ ذم خطوبف ،أي ٓ :يرؾع ادخوضى فف ،صقتف معف ،ؾقق صقتف ،وٓ جيفر فف
بوفؼقل ،بؾ يغض افصقت ،وخيوضبف بلدب وفغ ،وتعظقؿ وتؽريؿ ،وإجالل وإظظوم ،وٓ يؽقن
حمذورا ،وخشقي أن حيبط ظؿؾ
افرشقل ـلحدهؿ ،بؾ يؿقزوه ذم خطوهبؿ ،ؾنن ذم ظدم افؼقوم بذفؽ
ً
افعبد وهق ٓ يشعر ،ـام أن إدب معف ،مـ أشبوب حصقل افثقاب وؿبقل إظامل.
ثؿ مدح مـ ؽض صقتف ظـد رشقل اهلل ﷺ ،بلن اهلل امتحـ ؿؾقهبؿ فؾتؼقى ،أي :ابتالهو
واختزهو ،ؾظفرت كتقجي ذفؽ ،بلن صؾحً ؿؾقهبؿ فؾتؼقى ،ثؿ وظدهؿ ادغػرة فذكقهبؿ ،ادتضؿـي
فزوال افؼ وادؽروه ،وإجر افعظقؿ ،افذي ٓ يعؾؿ وصػف إٓ اهلل تعوػ
وؿقفف { :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ } أي :إكام هنقـوـؿ ظـ رؾع افصقت ظـده خشقي أن
يغضى مـ ذفؽ ،ؾقغضى اهلل فغضبف ،ؾقحبط اهلل ظؿؾ مـ أؽضبف وهق ٓ يدري.

ثؿ إكف تعوػ ذم افذيـ يـودوكف مـ وراء احلجرات ،وهل بققت كسوئف ،ـام يصـع ؽالظ إظراب،
ؾؼول:

{   }

َظ ْـ َأك ِ
ً َه ِذ ِه ْأ َي ُيَ { :يو َأ ه َُّيو ا َّف ِذي َـ آ َمـُقا َٓ ت َْر َؾ ُعقا َأ ْص َقا َت ُؽ ْؿ َؾ ْق َق
َس ْب ِـ َموفِ ٍؽَ ،أ َّك ُف َؿ َول َف َّام ك ََز َف ْ
ت افـَّبِل} [احلجرات ]2 :إِ َػ ِ
صق ِ
آخ ِر ْأ َي ِيَ ،ج َؾ َس َثوبِ ًُ ْب ُـ َؿقْ ٍ
س ِذم َبقْتِ ِفَ ،و َؿ َولَ :أكَو ِم ْـ َأ ْه ِؾ
َ ْ
ِّ
َّور ،واح َتبس َظ ِـ افـَّبِل ﷺَ ،ؾس َل َل افـَّبِل ﷺ شعدَ بـ مع ٍ
وذَ ،ؾ َؼ َولَ « :يو َأ َبو َظ ْؿ ٍروَ ،مو َصلْ ُن
َ ْ ْ َ َُ
افـ ِ َ ْ َ َ
ه
َ
ِّ

َثوبِ ٍ
اص َتؽَك؟» َؿ َول َش ْعدٌ  :إِ َّك ُف َجل ِ
ً؟ ْ
وريَ ،و َمو َظؾِ ْؿ ًُ َف ُف بِ َشؽ َْقىَ ،ؿ َولَ :ؾ َلتَو ُه َش ْعدٌ َ ،ؾ َذـ ََر َف ُف َؿ ْق َل
َ
ِ ِ
ً َه ِذ ِه ْأ َي ُيَ ،و َف َؼ ْد َظؾِؿ ُتؿ َأ ِّين ِم ْـ َأر َؾ ِع ُؽؿ َص ْقتًو َظ َذ رش ِ
قل
َر ُش
قل اهلل ﷺَ ،ؾ َؼ َول َثوبِ ًٌُ :أك ِْز َف ْ
َ ُ
ْ
ْ
ْ ْ
ُ ِ
اهللِ ﷺ َ ،ؾ َلكَو ِم ْـ َأ ْه ِؾ افـ ِ
قل اهلل ﷺَ " :ب ْؾ ُه َق ِم ْـ َأ ْه ِؾ
َّورَ ،ؾ َذـ ََر َذفِ َؽ َش ْعدٌ فِؾـَّبِ ِّل ﷺَ ،ؾ َؼ َول َر ُش
اجلـ َِّي"1
َْ

افسؿع وافطوظي ٕوامر اهلل وأوامر رشقفف ﷺ وٓ جيقز فؾؿسؾؿ أن يؼدم رأيف ظؾقفام. جيى ظؾقـو إذا ذـر رشقل اهلل ﷺ بقــو أو ذـر حديثف ،أن كتلدب ظـد ذفؽ ؾال كرؾع افصقت ،وٓ كظفر أي اشتخػوف أو ظدم مبوٓة وإٓ خيشك ظؾقـو أن حتبط أظامفـو وكحـ ٓ كشعر .
ظدم احسام افـبل ﷺ ،أو تـؼقصف ﷺ وآشتخػوف بف أو آشتفزاء بف ردة ظـ اإلشالموـػر بوهلل.
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الحجرات٨ - ٦ :

ﭪ
ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ

بخطن
فق تسورع إػ مو أردتؿ ؿبؾ ووقح إمر ٕصوبؽؿ
مشؼي وإثؿ

يلمر تعوػ بوفتثبً ذم خز افػوشؼ فقحتوط فف ،فئال حيؽؿ بؼقفف ؾقؽقن -ذم كػس إمر-ـوذ ًبو أو
خمط ًئو ،ؾقؽقن احلوـؿ بؼقفف ؿد اؿتػك وراءه ،وؿد هنك اهلل ظـ اتبوع شبقؾ ادػسديـ.
ؾنن خزه إذا جعؾ بؿـزفي خز افصودق افعدل ،حؽؿ بؿقجى ذفؽ ومؼتضوه ،ؾحصؾ مـ
تؾػ افـػقس وإمقال ،بغر حؼ ،بسبى ذفؽ اخلز مو يؽقن شب ًبو فؾـدامي ،بؾ افقاجى ظـد خز
وصدِّ ق ،وإن دفً ظذ
افػوشؼ ،افتثبً وافتبغ ،ؾنن دفً افدٓئؾ وافؼرائـ ظذ صدؿف ،ظؿؾ بف ُ
ـذبفُ ،ـ ِّذب

وؿقفف{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} أي :اظؾؿقا أن بغ أطفرـؿ رشقل اهلل ؾعظؿقه ووؿروه،
وتلدبقا معف ،واكؼودوا ٕمره ،ؾنكف أظؾؿ بؿصوحلؽؿ ،وأصػؼ ظؾقؽؿ مـؽؿ.
ثؿ بغ تعوػ أن رأُّيؿ شخقػ بوفـسبي إػ مراظوة مصوحلفؿ ؾؼول { :ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ } أي :فق أضوظؽؿ ذم مجقع مو ختتوروكف ٕدى ذفؽ إػ ظـتؽؿ وحرجؽؿ
وؿقفف { :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ } أي :حببف إػ كػقشؽؿ وحسـف ذم ؿؾقبؽؿ.
{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} أي :وبغض إفقؽؿ افؽػر وافػسقق ،وهل :افذكقب افؽبور.
وافعصقون وهل مجقع ادعويص .وهذا تدريٍ فؽامل افـعؿي.
وؿقفف { :ﮌ ﮍ ﮎ } أي :ادتصػقن هبذه افصػي هؿ افراصدون ،افذيـ ؿد آتوهؿ
اهلل رصدهؿ.
ثؿ ؿول { :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ } أي :هذا افعطوء افذي مـحؽؿقه هق ؾضؾ مـف ظؾقؽؿ وكعؿي
مـ فدكف{ ،واهلل ظؾقؿ حؽقؿ} أي :ظؾقؿ بؿـ يستحؼ اهلدايي ممـ يستحؼ افغقايي ،حؽقؿ ذم أؿقافف
وأؾعوفف ،ورشظف وؿدره.
ِ
أي ؾوشؼ
ذم تـؽر "ؾوشؼ" و" ِ َك َب ٍن "دٓفي ظذ افعؿقم ذم افػسوق وإكبوء ،ـلكف ؿولّ :
جوءـؿ بلي كبل ،ؾتقؿػقا وتطؾبقا بقون إمر واكؽشوف احلؼقؼي.
 ؿبقل خز افقاحد إذا ـون ظدٓوجقب افتثبً ذم إخبور ذات افشلن افتل ؿد يستى ظؾقفو أذى أو رضر بؿـ ؿقؾً ؾقف ،وحرميافتنع ادػيض بوٕخذ بوفظـي ؾقـدم افػوظؾ بعد ذفؽ ذم افدكقو وأخرة.
 مـ أـز افـعؿ ظذ ادممـغ حتبقى اهلل تعوػ اإليامن إفقف وتزيقـف ذم ؿؾبف ،وتؽريف افؽػر إفقفوافػسقق وافعصقون وبذفؽ أصبح ادممـ أرصد اخلؾؼ بعد أصحوب رشقل اهلل ﷺ.
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ﮚ

مجوظتون ؿؾ أؾرادمهو أو ـثروا مـ ادسؾؿغ

ﮝ

مهقا بوفتشوجر وآؿتتول

ﮡﮢ

تعدت بعد ادصوحلي.

ﮯﮰ

رجعً إػ احلؼ

﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ وأظدفقا ذم حؽؿؽؿ إن اهلل حيى أهؾ افعدل.

بعضو ،وأكف إذا اؿتتؾً
هذا متضؿـ فـفل ادممـغ ظـ أن يبغل بعضفؿ ظذ بعض ،ويؼوتؾ بعضفؿ ً
ضوئػتون مـ ادممـغ ،ؾنن ظذ ؽرهؿ مـ ادممـغ أن يتالؾقا هذا افؼ افؽبر ،بوإلصالح بقـفؿ ،ؾنن
صؾحتو ،ؾبفو وكعؿً ،وإن { ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ } أي:
ترجع إػ ؾعؾ اخلر وترك افؼ { ،ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ } هذا أمر بوفصؾح ،وبوفعدل ذم

افصؾح ،ؾنن افصؾح ،ؿد يقجد ،وفؽـ ٓ يؽقن بوفعدل ،بؾ بوفظؾؿ واحلقػ ظذ أحد اخلصؿغ،
ؾفذا فقس هق افصؾح ادلمقر بف ،ؾقجى أن ٓ يراظك أحدمهو ،فؼرابي ،أو ؽر ذفؽ مـ ادؼوصد
وإؽراض ،افتل تقجى افعدول ظـ افعدل { ،﮶ ﮷ ﮸ ﮹ } أي :افعودفغ ذم حؽؿفؿ
ِ
غ ِظـ ْدَ اهلل َظ َذ َمـَوبِ َر
بغ افـوس وذم مجقع افقٓيوت ،افتل تقفقهو ،وذم احلديٌ افصحقح" :إِ َّن ا ْد ُ ْؼ ِسطِ َ
ِ
ِ
ِ
غ افر ْْح َِـ َظز وج َّؾ ،وـِؾْ َتو يدَ ي ِف ي ِؿ ٌ ِ
ِ
ِ
قفؿ ومو و ُفقا"2
ٍ
غ ،ا َّفذي َـ َي ْعد ُفق َن ِذم ُحؽْؿ ِف ْؿ َو َأ ْهؾ ِ ْ َ َ َ
َ ْ َ
َّ َ َ َ
م ْـ كُقرَ ،ظ ْـ َيؿ ِ َّ
{ ﮻ ﮼ ﮽ } هذا ظؼد ظؼده اهلل بغ ادممـغ ،أكف إذا وجد مـ أي صخص ـون ،ذم مؼق
إرض ومغرهبو ،اإليامن بوهلل ،ومالئؽتف ،وـتبف ،ورشؾف ،وافققم أخر ،ؾنكف أخ فؾؿممـغ ،أخقة
تقجى أن حيى فف ادممـقن ،مو حيبقن ٕكػسفؿ ،ويؽرهقن فف ،مو يؽرهقن ٕكػسفؿ ،وهلذا ؿول
ُ ِ
وشدُ واَ ،و َٓ
آمرا بحؼقق إخقة اإليامكقيَ :ظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َرةََ ،ؿ َولَ :ؿ َول َر ُش
قل اهلل ﷺ " َٓ َ َ
حت َ
افـبل ﷺ ً
ِ
َوج ُشقاَ ،و َٓ َتبَو َؽ ُضقاَ ،و َٓ تَدَ ا َب ُرواَ ،و َٓ َيبِ ْع َب ْع ُض ُؽ ْؿ َظ َذ َبق ْ ِع َب ْع ٍ
ضَ ،وـُقكُقا ِظ َبو َد اهلل إِ ْخ َقاكًو ا ْد ُ ْسؾِ ُؿ
َتـ َ

َث مر ٍ
ِِ
ِ
َأخق ا ْدسؾِ ِؿ َٓ ،يظْؾِؿف و َٓ َخي ُْذ ُفف ،و َٓ َ ِ
ات "بِ َح ْس ِ
ى
حيؼ ُر ُه افتَّ ْؼ َقى َه ُ
َ ُُ َ
وهـَو" َو ُيش ُ
ُ ُْ
ُ َ ْ
ر إِ َػ َصدْره َثال َ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
افؼ َأ ْن َ ِ
ٍ ِ
ظروف"3
حيؼ َر َأ َخو ُه ا ْد ُ ْسؾ َؿ ،ـ هُؾ ا ْد ُ ْسؾ ِؿ َظ َذ ا ْد ُ ْسؾ ِؿ َح َرا ٌمَ ،د ُم ُفَ ،و َمو ُف ُفَ ،و ْ ُ ُ
ْ
ا ْم ِرئ م َـ َّ ِّ
ِ ِ ِ
ِ
ؽ َأصوبِعف4.
قشكَ ،ظ ِـ افـَّبِ ِّل ﷺ َؿ َول" :إِ َّن اد ُ ْمم َـ فؾْ ُؿ ْمم ِـ ـَو ْفبُـْقَون َي ُشده َب ْع ُض ُف َب ْع ًضو" َو َصبَّ َ َ َ ُ
و َظ ْـ َأ ِِب ُم َ
وفؼد أمر اهلل ورشقفف ﷺ بوفؼقوم بحؼقق ادممـغ ،بعضفؿ فب ٍ
عض ،وبام بف حيصؾ افتآفػ وافتقاد،
وافتقاصؾ بقـفؿ ،ـؾ هذا تليقد حلؼقق بعضفؿ ظذ بعض ،ؾؿـ ذفؽ ،إذا وؿع آؿتتول بقـفؿ،
ادقجى فتػرق افؼؾقب وتبوؽضفو وتدابرهو ،ؾؾقصؾح ادممـقن بغ إخقاهنؿ ،وفقسعقا ؾقام بف يزول
صـآهنؿ.
َ ِ ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ُ
َ
ِبَ ،ؿ َولَ " :ؾوكْ َط َؾ َؼ إِ َفقْ ِف
َظ ْـ أكَس ْبـ َموفؽَ ،ؿ َول :ؿ َقؾ فؾـَّب ِّل ﷺَ :ف ْق أ َتقْ ًَ َظبْدَ اهلل ْب َـ أ َ ٍّ
ِ
ِ
ى ِْح ًَورا َواكْ َط َؾ َؼ ا ْد ُ ْس ِؾ ُؿ َ
قن َو ِه َل َأ ْر ٌض َش َبخَ ٌي"َ ،ؾ َؾ َّام َأتَو ُه افـَّبِ هل ﷺ َؿ َول " :إِ َفقْ َؽ َظـِّلَ ،ؾ َقاهللَ ،ف َؼدْ
َو َرـ َ

 2مسلم()1827

 3البخاري( ،)6666مسلم( )2564واللفظ له
 4البخاري( ،)481مسلم()2585

ِ ِ
ِ
ور :واهللِِ َ ،
آ َذ ِاين َكتْ ُـ ِْح ِ
حيو ِمـ َْؽَ ،ؿ َول:
حل َام ُر َر ُش
قل اهلل ﷺ َأضْ َق ُ
َور َك" َ ،ؿ َولَ :ؾ َؼ َول َر ُج ٌؾ م َـ ْإَك َْص ِ َ
ى ِر ً
َؾ َغ ِضى فِعب ِد اهللِ رج ٌؾ ِمـ َؿق ِم ِفَ ،ؿ َولَ :ؾ َغ ِضى فِؽ ُِّؾ و ِ
اح ٍد ِمـ ُْف َام َأ ْص َحو ُب ُفَ ،ؿ َولَ :ؾؽ َ
رض ٌب
َ
َ
ْ ْ
َ ُ
َ َْ
َون َبقْـ َُف ْؿ َ ْ
وجل ِر ِ
يدَ ،وبِ ْوٕ َ ْي ِديَ ،وبِوفـِّ َع ِ
ً ِؾ ِقف ْؿ { :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ولَ ،ؿ َولَ :ؾ َب َؾ َغـَو َأ َّ َهنو ك ََز َف ْ
بِ ْ َ
ﮞ ﮟﮠ } [احلجرات5.]9 :

{ ﮻ ﮼ ﮽ } إِك ََّام فؾحك تػقد أكف ٓ أخقة إٓ بغ ادممـغ ،وٓ
أخقة بغ ادممـ وافؽوؾرٕ ،ن اإلشالم هق افربوط اجلومع بغ أتبوظف.
 آؿتتول بغ ادممـغ ٍمـوف فألخقة اإليامكقي ،وهلذا ـون مـ أـز افؽبوئر.
 اإليامن وإخقة اإليامكقي ٓ ،تزول مع وجقد افؼتول ـغره مـ افذكقب افؽبور ،افتل دونافؼك ،وظذ ذفؽ مذهى أهؾ افسـي واجلامظي.
ٍ
ؿضقي مـ ؿضويو ادسؾؿغ وؽرهؿ. .
 وجقب احلؽؿ بوفعدل ذم أيي ذم ؿقفف تعوػ {:ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ }دفقؾ ظذ أن ادممـ بورتؽوب ادعصقي افؽبرةـوفؼتؾ وظؼقق افقافديـ وأـؾ افربو وأـؾ مول افقتقؿ ٓ خيرج ظـ ـقكف مممـًوٕ ،ن افبوؽل جعؾ مـ
إحدى افطوئػتغ ،وشاممهو تعوػ مممـغ.
أخقة افديـ أثبً مـ أخقة افـسى ،ؾنن أخ ّقة افـسى تـؼطع بؿخوفػي افديـ ،وأخقة افديـ ٓ
 ّتـؼطع بؿخوفػي افـسى.
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ﭧﭨﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﭼ

الحجرات١٣ - ١١ :

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ

ٓ ُّيزأ ؿقم مـؽؿ ؿق ًمو آخريـ وحيتؼروهنؿ.

ﯿﰀﰁ

ٍ
ٍ
واحد.
ـػرد
بعضو ؾنكؽؿ
ٓ تعقبقا بعضؽؿ ً

ﰂ ﰃ ﰄﰅ

ٓ يـودي بعضؽؿ ٍ
بعضو بؾؼى يؽرهف

ﰆﰇ ﰈﰉﰊ
ﭓﭔﭕ ﭖﭗ

ؿبح اشؿ افػسقق يؽقن فؾؿرء بعد إيامكف وإشالمف.
افتفؿ افتل فقس هلو مو يقجبفو مـ إشبوب وافؼرائـ.

وؾعؾ ٍ
مـ حؼقق ادممـغ ،بعضفؿ ظذ بعض ،أن { ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ } بؽؾ ـال ٍم ،وؿ ٍ
ٍ
دال ظذ
قل،
حتؼر إخ ادسؾؿ ،ؾنن ذفؽ حرا ٌم ٓ جيقز ،وهق دال ظذ إظجوب افسوخر بـػسف ،وظسك أن يؽقن
ادسخقر بف خ ًرا مـ افسوخر ،ـام هق افغوفى وافقاؿع ،ؾنن افسخريي ٓ ،تؼع إٓ مـ ؿؾى ممتؾئ مـ
مسووئ إخالق ،وهلذا ؿول افـبل ﷺ "بحسى امرئ مـ افؼ ،أن حيؼر أخوه ادسؾؿ"
ثؿ ؿول { :ﯿ ﰀ ﰁ } أي ٓ :يعى بعضؽؿ ظذ بعض ،وافؾؿز :بوفؼقل ،واهلؿز :بوفػعؾ،
وـالمهو مـفل ظـف حرام ،متقظد ظؾقف بوفـور.
ـام ؿول تعوػ{ :وي ٌؾ فِؽ ُِّؾ ُ ٍ ٍ
كػسو ٕخقفٕ ،ن ادممـغ يـبغل أن
َْ
َ
مه َزة ُد ََزة} أيي ،وشؿل إخ ادممـ ً
يؽقن هؽذا حوهلؿ ـوجلسد افقاحد ،وٕكف إذا مهز ؽره ،أوجى فؾغر أن ُّيؿزه ،ؾقؽقن هق ادتسبى
فذفؽ.
{ ﰂ ﰃ ﰄﰅ } أي ٓ :يعر أحدـؿ أخوه ،ويؾؼبف بؾؼى ذم يؽره أن يطؾؼ ظؾقف وهذا هق
افتـوبز ،وأمو إفؼوب ؽر ادذمقمي ،ؾال تدخؾ ذم هذا.
{ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ } أي :بئسام تبدفتؿ ظـ اإليامن وافعؿؾ بؼائعف ،ومو تؼتضقف،
بوإلظراض ظـ أوامره وكقاهقف ،بوشؿ افػسقق وافعصقون ،افذي هق افتـوبز بوٕفؼوب.
{ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ } ؾفذا هق افقاجى ظذ افعبد ،أن يتقب إػ اهلل تعوػ ،وخيرج
مـ حؼ أخقف ادسؾؿ ،بوشتحالفف ،وآشتغػور ،واددح فف مؼوبؾي ظذ ذمف.
ثؿ هنك اهلل تعوػ ظـ ـثر مـ افظـ افسقء بودممـغ ،ؾـ { ﭘ ﭙ ﭚ } وذفؽ ،ـوفظـ اخلويل مـ
احلؼقؼي وافؼريـي ،وـظـ افسقء ،افذي يؼسن بف ـثر مـ إؿقال ،وإؾعول ادحرمي ،ؾنن بؼوء طـ
افسقء بوفؼؾى ٓ ،يؼتك صوحبف ظذ جمرد ذفؽ ،بؾ ٓ يزال بف ،حتك يؼقل مو ٓ يـبغل ،ويػعؾ مو ٓ
أيضو ،إشوءة افظـ بودسؾؿ ،وبغضف ،وظداوتف ادلمقر بخالف ذفؽ مـف.
يـبغل ،وذم ذفؽ ً
{ ﭝ ﭞ } أي ٓ :تػتشقا ظـ ظقرات ادسؾؿغ ،وٓ تتبعقهو ،واترـقا ادسؾؿ ظذ حوفف.

َ ِ
قل اهلل ﷺ،
{ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ } وافغقبي ،ـام ذم حديٌ أِب هريرة ريض اهلل ظـفو َأ َّن َر ُش
ِ
اهلل َو َر ُشق ُف ُف َأ ْظ َؾ ُؿَ ،ؿ َولِ " :ذـ ُْر َك َأ َخ َ
وك بِ َام َيؽ َْر ُه" ِؿ َقؾ َأ َؾ َر َأ ْي ًَ إِ ْن ـ َ
َؿ َولَ " :أ َتد ُْر َ
َون
ون َمو ا ْفغق َب ُي؟" َؿو ُفقاُ :
ِ ِ
ِ
د هبتف"6
َون ِؾ ِقف َمو َت ُؼ ُ
ِذم َأ ِخل َمو َأ ُؿ ُ
قل؟ َؿ َول" :إِ ْن ـ َ
قلَ ،ؾ َؼد ا ْؽ َتبْ َت ُفَ ،وإِ ْن ََلْ َي ُؽ ْـ ؾقف َؾ َؼ ْ َ َ َّ ُ
مـػرا ظـ افغقبي ،ؾؼول { :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ }
ثؿ ذـر مث ً
ال ً
صبف أـؾ حلؿف مق ًتو ،ادؽروه فؾـػقس ؽويي افؽراهي  ،بوؽتقوبف ،ؾؽام أكؽؿ تؽرهقن أـؾ حلؿف،
وخصقصو إذا ـون مق ًتو ،ؾوؿد افروح ،ؾؽذفؽ ،ؾؾتؽرهقا ؽقبتف ،وأـؾ حلؿف ح ًقو.
ً
ٍ
ٍ
واحد ،وـؾفؿ مـ ٍ
ٍ
ٍ
ذـر وأكثك،
وجـس
واحد،
أصؾ
ثؿ خيز تعوػ أكف خؾؼ بـل آدم ،مـ
ً
را وكسو ًء ،وؾرؿفؿ ،وجعؾفؿ
ويرجعقن مجقعفؿ إػ آدم وحقاء ،وفؽـ اهلل تعوػ بٌ مـفام
رجوٓ ـث ً
ٍ
واحد مـفؿ بـػسف َل حيصؾ بذفؽ
صعق ًبو وؿبوئؾ وذفؽ ٕجؾ أن يتعورؾقا ،ؾنهنؿ فق اشتؼؾ ـؾ
افتعورف افذي يستى ظؾقف افتـورص وافتعوون وافتقارث ،وافؼقوم بحؼقق إؿورب وحلقق إكسوب،
وفؽـ افؽرم بوفتؼقى ،ؾلـرمفؿ ظـد اهلل أتؼوهؿ ،وهق أـثرهؿ ضوظي.
 حرمي افسخريي وافؾؿز وافتـوبز بغ ادسؾؿغ. افتحذير افشديد مـ افظـ افيسء بوفـوس فؼقفف ﷺ "إِيو ُـؿ واف َّظـَ ،ؾ ِن َّن اف َّظـ َأـ َْذب احل ِد ِيٌ7"..
َّ

ْ َ

َّ

َّ

ُ

َ

 حرمي افتجسس أي تتبع ظقرات ادسؾؿغ وـشػفو وإضالع افـوس ظؾقفو. افتحذير افشديد مـ افغقبي ،وأن افغقبي مـ افؽبوئرٕ ،ن اهلل صبففو بلـؾ حلؿ ادقً ،وذفؽ مـافؽبوئر.
 حرمي افتػوخر بوٕكسوب ،ووجقب افتعورف فؾتعوون .ؾوفتؿقز إكام يؽقن بنخالص افضؿر ،وكؼوءافؼؾى ،وإخالص إظامل هلل ظز وجؾ ٓ ،بودظوهر وافثروات ،وٓ بوٕفقان وافصقر ،وٓ
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ُ ِ
اهلل َٓ َيـ ْ ُظ ُر إِ َػ ُص َق ِر ُـ ْؿ
بوٕظراق وإجـوس ،ؾ َع ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َرةََ ،ؿ َولَ :ؿ َول َر ُش
قل اهلل ﷺ" :إِ َّن َ
ِ
ِ
ِ
ؽؿ"8
َو َأ ْم َقاف ُؽ ْؿَ ،و َفؽ ْـ َيـ ْ ُظ ُر إِ َػ ُؿ ُؾقبِ ُؽ ْؿ َو َأ ْظ َامف ُ ْ
ِ
 ٓ -رشف وٓ ـرم إٓ بؼف افتؼقى وـرامتفو {إِ َّن َأـ َْر َم ُؽ ْؿ ِظـ ْدَ اهلل َأ ْت َؼو ُـ ْؿ}

ﭧ ﭨ ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻
﮼﮽ ﮾﮿﯀﯁﯂ 
            
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑﰒﰓ ﭼ

الحجرات١٨ - ١٤ :

ﮎ

شؽون افبوديي ( افصحراء).

ﮡﮢ

ٓ يـؼصؽؿ
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ً
دخقٓ مـ ؽر
خيز تعوػ ظـ مؼوفي إظراب ،افذيـ دخؾقا ذم اإلشالم ذم ظفد رشقل اهلل ﷺ،
بصرة ،وٓ ؿقوم بام جيى ويؼتضقف اإليامن ،أهنؿ ادظقا مع هذا وؿوفقا :آمـو أي :إيامكًو ـومالً مستقؾ ًقو
جلؿقع أمقره هذا مقجى هذا افؽالم ،ؾلمر اهلل رشقفف ،أن يرد ظؾقفؿ ،ؾؼول { :ﮑ ﮒ ﮓ } أيٓ :
طوهرا ،وبوضـًو ،ـومال.
تدظقا ٕكػسؽؿ مؼوم اإليامن،
ً
{ ﮔ ﮕ ﮖ } أي :دخؾـو ذم اإلشالم ،واؿتكوا ظذ ذفؽ.
وافسبى ذم ذفؽ ،أكف { ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ } وإكام آمـتؿ خق ًؾو ،أو رجو ًء ،أو كحق ذفؽ،
ؾؾذفؽ َل تدخؾ بشوصي اإليامن ذم ؿؾقبؽؿ ،وذم ؿقفف { :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ } أي :وؿً هذا
را مـفؿ ،مـ اهلل ظؾقفؿ
افؽالم ،افذي صدر مـؽؿ ؾؽون ؾقف إصورة إػ أحقاهلؿ بعد ذفؽ ،ؾنن ـث ً
رش { ﮡ ﮢ ﮣ
بوإليامن احلؼقؼل ،واجلفود ذم شبقؾ اهلل { ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ } بػعؾ خ ً
ر ،أو ترك ً
ﮤ ﮥ} أي ٓ :يـؼصؽؿ مـفو ،مثؼول ٍ
ذرة ،بؾ يقؾقؽؿ إيوهو ،أـؿؾ مو تؽقن ٓ تػؼدون مـفو،
را.
را ،وٓ ـب ً
صغ ً
{ ﮬ ﮭ } أي :ظذ احلؼقؼي { ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
إيامهنؿ ٌّ
صؽ ،وجوهدوا بلمقاهلؿ
﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ } َل خيوفط َ
وأكػسفؿ ذم شبقؾ اهللَ ،ل يبخؾقا بقء مـفو ،أوفئؽ ادتصػقن بتؾؽ افصػوت هؿ افصودؿقن ذم
إيامهنؿ.
{ ﯀ ﯁ ﯂              } وهذا
صومؾ فألصقوء ـؾفو ،افتل مـ مجؾتفو مو ذم افؼؾقب مـ اإليامن وافؽػران ،وافز وافػجقر ،ؾنكف تعوػ
رشا ؾؼ.
يعؾؿ ذفؽ ـؾف ،وجيوزي ظؾقف إن خ ًرا ؾخر ،وإن ً

{  ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ } .
ظع
َي ُؿ هـ همٓء إظراب ظؾقؽ -أُّيو افـبل -بنشالمفؿ ومتوبعتفؿ وككهتؿ فؽ ،ؿؾ هلؿََ ٓ :تُـهقا َّ
دخقفؽؿ ذم اإلشالم َّ :
ؾنن كػع ذفؽ إكام يعقد ظؾقؽؿ ،وهلل ادـي ظؾقؽؿ ؾقف أ ْن وؾؼؽؿ فيإيامن بف
وبرشقفف ،إن ــتؿ صودؿغ ذم إيامكؽؿ.
{ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ } إن اهلل يعؾؿ ؽقى افسؿقات وإرضٓ ،
رشا ؾؼ.
خيػك ظؾقف يشء مـ ذفؽ ،واهلل بصر بلظامفؽؿ وشقجوزيؽؿ ظؾقفو ،إن خ ً
را ؾخر ،وإن ً
بقون افػرق بغ اإليامن واإلشالم إذا اجتؿعو ؾوإليامن مـ أظامل افؼؾقب واإلشالم مـ أظاملاجلقارح .وإذا اؾسؿو ؾوإليامن هق اإلشالم ،واإلشالم هق اإليامن واحلؼقؼي هل أكف ٓ يقجد ٌ
إيامن
صحقح ،وٓ إشالم صحقح بدون ٍ
ٍ
ٍ
صحقح.
إيامن
صحقح بدون إشال ٍم
ٌ
ٌ
ٌ
 بقون ادممـغ حؼو وهؿ افذيـ آمـقا بوهلل ورشقفف ثؿ َل يرتوبقا وجوهدوا بلمقاهلؿ وأكػسفؿ.ٕحد أن يؿتـ بنشالمف ظذ ٍ
ٍ
أحد ،بؾ ادـي وافػضؾ
 إن كػع اإليامن يعقد فؾؿممـ كػسف ،ؾال يصحوافـعؿي هلل ظز وجؾ افذي وؾؼ ظبوده فيإيامن ،وأرصدهؿ إفقف ّ
ودهلؿ ظؾقف ،وافصودؿقن هؿ افذيـ
اهلل هلؿ.
يعسؾقن هبدايي َّ
 -بقون إحوضي ظؾؿ اهلل بسوئر ادخؾقؿوت ،وأكف ٓ خيػك ظؾقف مـ أظامل افعبود يشء.

ِ
ظـ أمر ِ
ظؿر ِ
ادممـغ أِب َح ْػ ٍ
ِ
عً َر ُش َ
اخلطوب ÷ َ
قل اهلل ﷺ
بـ
ؿولَ :ش ِؿ ُ
ص َ
وت ،وإِكَّام فِؽ ُِّؾ ِ ٍ
قل" :إكّام إ َ ْظام ُل بوفـِّق ِ
ي ُؼ ُ
ًَ هجرتف إػ اهلل
امرىء َمو ك ََقىَ ،ؾ َؿ ْـ ـَوك ْ
ّ
َ َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
َح َفو،
ج َر ُت ُف فدُ كْ َقو ُيصق ُب َفوَ ،أ ْو ا ْم َر َأة َيـْؽ ُ
ورشقفف ،ؾفجرتف إػ اهلل ورشقفف ،ومـ ـوكً ه ْ
وج َر إِ َفقْف"
ج َر ُت ُف إِػ َمو َه َ
َؾ ِف ْ
افـقي  :ؿصد افقء مؼس ًكو بػعؾف .
اهلجرة  :ترك مو هنك اهلل ظـف
يصقبفو :حيصؾفو
ٓ بد مـ افـقي ذم إظامل افـقي حمؾفو افؼؾى دون افؾسونإظامل افصوحلي بوفـقوت افصوحلي ،وافـقي احلسـي ٓ دمعؾ ادـؽر معرو ًؾو وافبدظي شـي.-اإلخالص هلل رشط ذم ؿبقل افعؿؾ

ُ ِ
اهلل َٓ َيـ ْ ُظ ُر إِ َػ ُص َق ِر ُـ ْؿ َو َأ ْم َقاف ِ ُؽ ْؿ،
َظ ْـ َأ ِِب ُه َر ْي َر َة ÷َ ،ؿ َولَ :ؿ َول َر ُش
قل اهلل ﷺ" :إِ َّن َ
َو َف ِؽ ْـ َيـ ْ ُظ ُر إِ َػ ُؿ ُؾقبِ ُؽ ْؿ َو َأ ْظ َامف ِ ُؽ ْؿ"
"إِ َػ ُص َق ِر ُـ ْؿ" إػ أجسودـؿ وٓ جيوزيؽؿ ظذ طوهرهو.
ِ
يؼربؽؿ مـف.
" َو َأ ْم َقاف ُؽ ْؿ" اخلوفقي مـ اخلرات :أي ٓ :يثقبؽؿ ظؾقفو وٓ ّ
" َو َف ِؽ ْـ َيـ ْ ُظ ُر إِ َػ ُؿ ُؾقبِ ُؽ ْؿ" افتل هل حمؾ افتؼقى.
ِ
تتؼربقن هبو إفقف شبحوكف وتعوػ.
" َو َأ ْظ َامف ُؽ ْؿ" افتل ّ

ثقاب إظامل بام اكعؼد ظؾقف افؼؾى مـ إخالص وحسـ كقي.
 مـ َح ُسـ ظؿؾف ريض اهلل تعوػ ظـف ،ومـ شوء ظؿؾف َش ِخط اهلل تعوػ مـف. بقون ظظؿي افؼؾىٕ :كف ّحمؾ كظر اهلل شبحوكف وتعوػ ،ؾقـبغل افعـويي بتطفره ،وتـظقػف مـ
افصػوت افدك ّقي ،وإخالق افرد ّيي.
 إظامل ٓ تؼبؾ ظـد اهلل تعوػ ،إٓ بلمريـ :إول أن تؽقن خوفص ًي فقجفف افؽريؿ ،وافثوينِ
وافسـَّي
أن تؽقن مقاؾؼ ًي ف َام ذم افؽتوب ه

ِ
ؽر َة كُػقع ِ
َّبل ﷺ َؿ َول" :إِ َذا اف َت َؼك ادُسؾِ َامن
احلورث
بـ
افثؼػل ÷َ :أ َّن افـ َّ
ِّ
ظـ أِب َب َ
قل اهللِ ،هذا اف َؼوتِ ُؾ َؾام َب ُول اد ْؼ ُت ِ
بسقْ َػ ِ
ؾً :يو َر ُش َ
قف َام ؾوف َؼوتِ ُؾ َوا َد ْؼ ُت ُ
قل؟ َؿ َول:
قل ذم افـّورِ"ُ .ؿ ُ
َ
َ
وح ِ
ؿتؾ ص ِ
بف".
ريصو َظ َذ ِ َ
"إ َّك ُف ـَو َن َح ً
ِ
بسق ْ َػ ِ
قف َام" أي :إذا ؿصد ـؾ واحد مـفام ؿتؾ صوحبف
"إِ َذا افتَ َؼك ادُسؾ َامن َ
حتريؿ ؿتول ادسؾؿ أخوه ادسؾؿ.افؼتول إذا ـون ظذ جفؾ مـ ضؾى افدكقو ،أو اتبوع هقى ،ؾفق افذي ُأريدَ بؼقفف" :افؼوتؾ وادؼتقل ذمافـور"
آثام ،وإن َل يػعؾفو ،وٓ تؽؾؿ.
مـ كقى ادعصقي،وأرص ظذ افـقي ،يؽقن ً
ّ

مجو َظ ٍي تَزيدُ َظ َذ ص ِ
افر ِ
ظـ أِب هرير َة ÷ َؿ َولَ :
التف ذم
جؾ ذم َ
َ
ؿول َر ُشقل اهلل ﷺ َ " :صال ُة َّ
ِ
بضعو ِ
ِ
ِِ
افقوقءُ ،ثؿ َأتَك ادَس ِ
وظ ِ
جدَ ٓ
ؼي َـ َد َر َج ًيَ ،و َذف َؽ أ َّن َأحدَ ُه ْؿ إِ َذا ت ََق َّو َل َؾ َل ْح َس َـ ُ
ُشقؿف وبقتف ْ ً
ْ
َ َّ
ِ
رج ٌيَ ،و ُح َّ
افصالةََُ :لْ َخي ُ
ط َظـ ْ ُف هبو َخطِقئَ ٌي َحتَّك
ْط ُخطْ َق ًة إَِّٓ ُرؾ َع َف ُف ِ َهبو َد َ
افصالةََ َٓ ،يـ ْ َف ُز ُه إَِّٓ َ
ُي ِريدُ إَّٓ َّ
ِ
ِ
ؾنذا َد َخ َؾ ادَس ِ
َيد ُْخ َؾ ادَس ِ
جدَ ِ ،
حتبِ ُس ُفَ ،وادَالئِ َؽ ُي ُي َص هؾق َن َظ َذ
افصال ُة ِهل َ ْ
افصالة َمو ـَوكًَ َّ
جدَ ـَو َن ذم َّ
ْ
ْ
ِ
ُى َظ َؾ ِقفَ ،مو ََل ُي ْم ِذ
جمؾِ ِس ِف ا َّف ِذي َص َّذ ؾِ ِقفَ ،ي ُؼق ُفق َن :اف َّؾ ُف َّؿ ا ْر َ ْ
َأ َح ِد ُـ ْؿ َمو َدا َم ذم َ ْ
ْح ُف ،اف َّؾ ُف َّؿ ا ْؽػ ْر َف ُف ،اف َّؾ ُف َّؿ ت ْ
ث ؾِ ِقف".
حي ِد ْ
ؾقفَ ،مو ََلْ ُ ْ
"بِ ْض ًعو َو ِظ ْ ِ
يـ َد َر َج ًي" افبضع بؽن افبوء ،وؾتحفو ،وهق مـ افثالثي إػ افعؼة.
ؼ َ
" َؾ َل ْح َس َـ ا ْف ُق ُوق َء" أي بنـامل افػرض ومراظوة أداب ـام وـق ًػو

ْفض ُف.
" َيـ َْف ُز ُه" َأ ْي ُخي ِْر ُج ُف و ُيـ ُ
ِ
إثام
" َو ُح َّط َظـ ْ ُف هبو َخطق َئ ٌي" أي أزال ظـف ً
" َوا ْ َدال َِئ َؽ ُي ُي َص هؾ َ
قن" أي تدظق فف بوخلر ،وتستغػر فف مـ ذكقبف ،وتطؾى فف افرْحي.
ث ِؾ ِقف" مو َل يـؼض ووقءه
حي ِد ْ
" َمو ََلْ ُ ْ
 ؾضؾ صالة اجلامظي ظـ صالة افػرد ؾضؾ اكتظور افصالة ذم ادسجد. اشتحبوب إحسون افقوقء بػعؾف ظذ ادلمقر بف ،مـ ؽر جمووزة ؾقف ،وٓ تؼصر. -تؽػر افذكقب ،ورؾع افدرجوت ،وصالة ادالئؽي ظذ مـ يـتظر افصالة ذم ادسجد.

بـ يسور ِ
ظـ إ َ َؽ ِّر ِ
َّوس،
ادزين ريض اهلل ظـف َؿ َولَ :ؿ َول َر ُشقل اهلل ﷺَ " :يو َأ ه َُّيو افـ ُ
ِّ
ِ
ِ
ُقب ِذم افقَ ْق ِم ِموئ َي َم َّر ٍة"
اشتَ ْغػ ُرو ُهَ ،ؾ ِّنين أت ُ
تُق ُبقا إِػ اهلل َو ْ
افتقبي :افرجقع ظام هق مذمقم ذم افؼع إػ مو هق حمؿقد ؾقف.
ّ
واحلٌ ظؾقفو.
إمر بوفتقبي،افتقبي أهؿ ؿقاظد اإلشالم وهلو ثالثي رشوط :أن ُيؼؾع ظـ ادعصقي ،وأن يـدم ظذ ؾعؾفو،بآدمل ،ؾؾفو رشط
وأن َي ْع ِزم ظز ًمو جوز ًمو أن ٓ يعقد إػ مثؾفو أبدً ا ،ؾنن ـوكً ادعصقي تتعؾؼ
ّ
رابع ،وهق ر ّد اف هظالمي إػ صوحبفو.
-آشتؽثور مـ آشتغػور.

ظـ أِب مقشك ِ
ظبد اهللِ ِ
بـ َؿ ٍ
قس ْ
َّبل ﷺ
إص ِّ
عري ريض اهلل ظـف ظـ افـ ّ
َ
ِ ِ
ور ،و َيبْ ُس ُط َيدَ ُه بوفـ ََّف ِ
قب ُم ِيس ُء افـ ََّف ِ
َؿ َولَّ " :
ور
إن اهلل َت َع َوػ َيبْ ُس ُط َيدَ ُه
بوفؾقؾ ف َقتُ َ
ِ
قب ُم ِيس ُء اف َّؾ ِ
قؾَ ،ح َّتك َتطْ ُؾ َع َّ
افش ْؿ ُس ِم ْـ َم ْغ ِر ِهبو".
ف َق ُت َ
ِ
قب ُم ِيس ُء افـَّ َف ِ
ور" يعـل أكَّف ٓ يعوجؾفؿ بوفعؼقبي ،بؾ يؿفؾفؿ فقتقبقا.
"بِوف َّؾق ْ ِؾ فقَتُ َ
افش ْؿ ُس ِم ْـ َم ْغ ِر ِ َهبو" أي :إػ ضؾقع افشؿس مـ ّ
" َحتَّك َتطْ ُؾ َع َّ
حمؾ ؽروهبو ،وذفؽ ؿرب افسوظي،
وهق وؿً ؽؾؼ بوب افتقبي.
إثبوت صػي افقد هلل تعوػ .شعي رْحي اهلل تعوػ وظػقه-مـ رشوط ؿبقل افتقبي أن تؽقن ذم ؿبؾ خروج افروح أو ؿبؾ ضؾقع افشؿس مـ مغرهبو

بـ ِ
بـ ِشـ ٍ
موفؽ ِ
ظـ أِب َشعقد َش ْع ِد ِ
اخلدري ريض اهلل ظـفّ :
أن كَبِ َّل اهلل ﷺ َؿ َول:
َون
ِّ
"ـ َ ِ
عغ َك ْػ ًسوَ ،ؾ َس َل َل َظ ْـ أ ْظ َؾ ِؿ َأ ْه ِؾ إر ِ
قؿ ْـ ـ َ
ضَ ،ؾدُ َّل
َون َؿب ْ َؾؽ ْؿ َر ُج ٌؾ َؿتَ َؾ تِ ْس َع ًي وتِ ْس َ
َون ؾ َ
َظ َذ ر ِ
اه ٍ
غ َك ْػ ًسو َؾ َف ْؾ َف ُف ِم ْـ تَق َب ٍي؟ َ
ؾؼولَ ،ٓ :ؾ َؼ َتؾ ُف
ىَ ،ؾ َلتَو ُه .ؾؼول :إ َّك ُف َؿ َت َؾ تِس َع ًي وتِ ْس ِع َ
َ
رضَ ،ؾدُ َّل َظ َذ رج ٍؾ َظ ِ
وَلٍ .ؾ َؼ َول :إِ َّك ُف َؿتَ َؾ ِمو َئ َي َك ْػ ٍ
َؾؽ ََّؿ َؾ ِبف م َئ ًيُ ،ث َّؿ َش َل َل َظ ْـ َأ ْظ َؾ ِؿ َأ ْه ِؾ إ َ ِ
س
َ ُ
غ اف َّت ْق َب ِي؟ اكْ َطؾِ ْؼ إِػ أر ِ
حي ُ
َؾ َف ْؾ َف ُف ِم ْـ ت َْق َب ٍي؟ َ
ض ـ ََذا وـ ََذا ِؾن َّن ِ َهبو
قل َبقْـَ ُف و َب ْ َ
ؾؼولَ :ك َع ْؿ ،و َم ْـ َ ُ
ون اهلل َتع َوػ ؾوظب ِد اهلل معفؿ ،وَٓ تَر ِجع إِػ َأر ِو َؽ َؾ ِنهنو أرض ش ٍ
كوشو َي ْع ُبدُ َ
قء ،ؾوكْ َط َؾ َؼ
ُْ
َ
ْ ْ
َّ َ ُ ُ
ْ
ََُ ْ
ُأ ً

ت ،ؾوخ َتصؿ ْ ِ ِ ِ
افر ْْح َِي و َمالئِ َؽ ُي اف َع َذ ِ
وفً
َحتَّك إِ َذا ك ََص َ
ػ اف َّط ِر َيؼ َأتَو ُه ا ْ َد ْق ُ
ابَ .ؾ َؼ ْ
ْ َ َ
ً ؾقف َمالئ َؽ ُي َّ
ِ
وؿوفً َمالئِ َؽ ُي اف َع َذ ِ
اب :إ َّك ُف َلْ َي ْع َؿ ْؾ
َمالئِ َؽ ُي اف َّر ْْح َِيَ :جو َء تَوئِ ًبوُ ،م ْؼبِالً بِ َؼؾبِ ِف إِػ اهلل َت َع َوػ،
ْ
َوهؿ م َؾ ٌؽ ذم صقر ِة آد ِمل َؾجع ُؾقه بقـَفؿ  -أي حؽَام ِ َ -
بغ
قسقا مو َ
َخ ً
ؾؼول :ؿ ُ
َ َ ٍّ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
را َؿ هطَ ،ؾ َلت ُ ْ َ
ْ َ ً
إرو ِ
وشقا َؾ َق َجدُ و ُه أ ْدكك إِػ إ ْر ِ
ض افتل َأرا َدَ ،ؾ َؼ َب َضتْ ُف
َ
غ َؾ َنػ أ ّيتفام ـَو َن أدكَك َؾ ُف َق َف ُفَ .ؾ َؼ ُ
مالئِ َؽ ُي افر ِ
ْحي".
َ
َّ
"ر ِ
اه ٍ
ى" :ظوبد مـفؿ مـعزل ذم مؽون بؿػرده.
َ
حي ُ
قل" :يؿـع
"َُ
ػ اف َّط ِر َيؼ" :بؾغ كصػف.
" َح َّتك إِ َذا ك ََص َ
" َأ ْدكَك" :أؿرب
مؼوظقي افتقبي مـ مجقع افؽبوئر. يـبغل ظذ افتوئى مػورؿي إحقال افتل اظتودهو ذم زمـ ادعصقي ،وافتحقل مـفو ـ ّؾفو،وآصتغول بغرهو.
ؾضؾ افعوَل ظذ ؽره-مصوحبي أهؾ افعؾؿ وافتؼقى

ٍ
ُ
رشقل اهلل ﷺ:
إصعري ريض اهلل ظـف َؿ َولَ :ؿ َول
موفؽ احلورث بـ ظوصؿ
ظـ أِب
ِّ
قر َصطْ ُر ا ِ
انَ ،و ُشبْ َح َ
ادقز َ
ون اهلل واحلَؿدُ هلل ََتمن َ -أ ْو ََتْألُ -
إليامن ،واحلَؿدُ هلل ََتْألُ َ
"اف هط ُف ُ
غ افسامو ِ
ات َوإ َ ْر ِ
ز ِوقو ٌء ،واف ُؼ ْر ُ
آن ُحج ٌي
وافصدؿ ُي ُب َ
رهو ٌنَّ ،
ُقرَّ ،
ضَّ ،
َمو َب َ َّ َ
وافص ْ ُ
وافصال ُة ك ٌ
َف َؽ َأ ْو َظ َؾق ْ َؽ .ـ هُؾ افـ ِ
َػس ُف َؾ ُؿ ْعتِ ُؼ َفو َأ ْو ُمقبِ ُؼفو"
َّوس َي ْغدُ و َؾ َب ٌ
وئع ك َ

بضؿ افطوء ؾعؾ افطفورة
قر" ّ
اف هط ُف ُ
" َصطْ ُر "  :كصػ
مـقرة فؾؼؾقب ،وصورحي فؾصدور
ُقر" أي ّ
" َو َّ
افصالَ ُة ك ٌ
ون" أي ٌ
افصدَ َؿ ُي ُب ْر َه ٌ
دفقؾ ظذ صدق صوحبفو ذم دظقى اإليامن
" َو َّ
" َوا ْف ُؼ ْر ُ
ؾً بف ،وإٓ ؾفق حجي ظؾقؽ
آن ُح ّج ٌي َف َؽَ ،أ ْو َظ َؾقْ َؽ" أي تـتػع بف إن تؾقتف ،و َظ ِؿ َ
"ـ هُؾ افـ ِ
ويع َك ْػ َس ُف َؾ ُؿ ْعتِ ُؼ َفوَ ،أ ْو ُمقبِ ُؼ َفو" يعـل أن ـؾ إكسون َيس َعك بـػسف ،ؾؿـفؿ مـ
َّوس َي ْغدُ وَ ،ؾ َب ٌ
يبقعفو هلل تعوػ بطوظتف ،ؾقعتؼفو مـ افعذاب ،ومـفؿ مـ يبقعفو فؾشقطون واهلقى بوتبوظفام ،ؾققبؼفو:
أي ُّيؾؽفو.
 بقون ؾضؾ افقوقء ؾضؾ إشبوغ افقوقء ؾضؾ "احلؿد ،وافتسبقح ،وافتؽبر"كقرا فؾؿصع،
 ؾضؾ افصالة ،وادحوؾظي ظؾقفو ،وآشتؽثور مـ افتـ ّػؾ مـفو ،حقٌ إهنو تؽقن ًؾتـقر ؿؾبف ،وؿزه ،ومقؿػف ذم ادحؼ.
ّ
 افسؽقى ذم افصدؿي ،واإلـثور مـفو ،حقٌ إهنو برهون فصوحبفوُ ،تثْبًِ فف صدق إيامكف.ّ
وادشوق.
 ؾضؾ افصز ،وأكف وقوء يستيضء بف افعبد ذم طؾؿي ادصوئى، ؾضؾ ؿراءة افؼرآن ،واإلـثور مـفو ،ومالزمي افعؿؾ بام ؾقف ،وافعؽقف ظذ افتد ّبر ذم آيوتف.حؼ افؼقوم ،وإمو أن
 بقون أن افؼرآن إمو أن يـتػع بف صوحبف ،ؾقؽقن حجي فف ،وذفؽ إذا ؿوم بف ِّ
احلديٌ
ٓ يـتػع بف ،ؾقؽقن حجي ظؾقف ،وذفؽ إذا َل يؼؿ بحؼف ،وهذا بؿعـك

-

ّ
احلٌ ظذ شعل اإلكسون فؾخرات.

ٍ
ُ
رشقل اهلل ﷺَ " :ظ َج ًبو ٕ ْم ِر
شـون ريض اهلل ظـف َؿ َولَ :ؿ َول
ظـ أِب حيقك صفقى بـ
ِ
ٍ
ِ
اد ُ ِ
ها ُء َصؽ ََر َؾ َ
ممـ َّ
ؽون
ر ،و َف َ
إن أ ْم َر ُه ُـ َّؾ ُف َف ُف خ ٌ
فؾؿ ْممـ :إ ْن َأ َصو َبت ْ ُف ََّ
قس ذف َؽ ٕ َ َحد إَّٓ ُ
ز َؾ َ
را َف ُف"
را َف ُف ،وإ ْن َ
ؽون َخ ْ ً
رضا ُء َص َ َ
َخ ً
أصو َبتْ ُف َ
"ٕ َ ْم ِر ا ْد ُ ْم ِم ِـ" صلكف وحوفف.
ِ
ها ُء َصؽ ََر" أي :كعامء ،وشعي ظقش ،ورخوء ،وتقؾقؼ ضوظي صؽر ر ّبف ظذ تقؾقؼف
"إ ْن َأ َصو َبتْ ُف َ َّ
فذفؽ
ِ
رضا ُء َص َز" أي :ؾؼر ،ومرض ،وحمـي ،وبؾقي صز ظؾقفو
" َوإ ْن َأ َصو َبتْ ُف َ َّ
حقوة ادممـ ظذ افطوظي ـؾفو خر.افرضاء.
افناء وافصز ظذ ّ
َ -ؾ ْض ُؾ افشؽر ظذ ّ ّ

 -افروو بام يؼدره اهلل تعوػ فؾعبد.

رشقل اهلل ﷺ َظ ِـ اف ّط ُ ِ
َ
ز َهو أ َّك ُف ـَو َن
ً
ظـ ظوئش َي
ريض اهلل ظـفوَ :أ َّ َهنو َشل َف ْ
وظقنَ ،ؾ َل ْخ َ َ
َ
اهلل َت َعو َػ َظ َذ َم ْـ َ
ـغَ ،ؾ َؾقْ َس ِم ْـ َظبْ ٍد َي َؼ ُع ذم
اهلل تعوػ َر ْ َ
ْح ًي فؾْ ُؿ ْم ِم َ
يشو ُءَ ،ؾ َج َع َؾ ُف ُ
َظ َذا ًبو َيبْ َعثُ ُف ُ
بؾد ِه صوبرا ُ ْ ِ
ؾقؿؽٌ ذم ِ
اف َّطو ُظ ِ
اهلل َف ُف إَّٓ ـ َ
ُ
َون َف ُف ِمث ْ ُؾ
قن
حمتَس ًبو َي ْع َؾ ُؿ أ َّك ُف ٓ يصق ُب ُف إَّٓ َمو َـتَ َ
َ ً
ى ُ
أج ِر ّ
افشفقدِ.
ْ

افطوظقن  :إمراض وإوبئي ادـتؼة افتل هتؾؽ ـث ًرا مـ افـوس ذم افبالد.
"ؾؾقس مـ ظبد" :مسؾؿ
"يؼع ذم افطوظقن" :ذم أي مؽون هق ؾقف.
ستسؾام ٕمر اهلل ،راو ًقو بؼضوئف،
"صوبرا" :ؽر مـزظٍ ،وٓ َؿؾِؼ ،بؾ ُم
ً
ً
" حمتس ًبو" :راج ًقو إجر وافثقاب مـ اهلل تعوػ
رْحي اهلل هبذه إمي ؾؼد جعؾ اهلل مو ـون ظذا ًبو فغرهو رْحي هبو.إجر ظذ مو يصقى افعبد خوص بلهؾ اإليامنأكوشو ـثريـ.
 ٓ يؼتك أجر افشفقد ظذ مـ موت ذم احلرب وإكام يشؿؾ ًصوبرا
إذا وؿع افطوظقن بلرض وافعبد ؾقفو ؾال جيقز فف اخلروج مـفو بؾ ظؾقف أن يؿؽٌ ؾقفوً
حمتس ًبو راو ًقو بلمر اهلل وؿدره.
 ؾضؾ افصز ظذ إمراض وادصوئى. -حرص اإلشالم ظذ افقؿويي مـ اكتشور إمراض وهذا مبدأ احلجر افصحل.

رشقل اهلل ﷺ َؿ َولَ " :فقس َّ ِ
َ
ظـ أِب هرير َة ريض اهلل ظـف ّ
بوفك َظ ِي ،إك ََّام
أن
ْ َ
افشديدُ ه َ
ؿؾؽ َك ْػ َس ُف ِظـ ْدَ اف َغ َض ِ
افش ِديدُ ا َّف ِذي َي ُ
َ
ى"
افك َظ ُي" :يغؾى افـوس ويـتك ظؾقفؿ.
" َو ه َ

افـبل ﷺ ذم تعؾقؿ أمتف مو حيذروكف ،ممو يمدي إػ اظتداء بعضفؿ ظذ بعض ،وذفؽ ذم
 ظـويي ّحوفي افغضى.
 ؾضؾ ـظؿ افغقظ ،وإمسوك افـػس ظـد افغضى ظـ آكتصور ،وادخوصؿي ،وادـوزظي.ؾضؾ احلؾؿ ،وأن افعوؿؾ مـ م َؾؽ كػسف ظـد افغضى.جيى آبتعود ظـ افغضى فام ؾقف مـ إرضار اجلسؿقي وافـػسقي وآجتامظقيحرمي آظتداء ظذ أخريـ ذم حوفي افغضى وؽرهو.ظـد افغضى كؼقل " أظقذ بوهلل مـ افشقطون افرجقؿ " واهلل تعوػ يكؾف.

إن افص َ ِ
ز ،وإ َّن افز
َّبل ﷺ َؿ َولِّ َّ " :
دق َ ُّْيدي إِ َػ اف ِّ
ظـ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف ظـ افـ ّ
ِ
ِ
ِ
ى ِظـ ْدَ اهلل ِصدِّ ي ًؼوَ .وإِ َّن افؽ َِذ َب َ ُّْي ِدي إِ َػ
افر ُج َؾ َف َقصدُ ُق َح َّتك ُي ْؽ َت َ
َُّيدي إِ َػ اجلَـَّي ،وإ َّن َّ
ِ
ِ
اف ُػ ُج ِ
ى ِظـ ْدَ اهلل ـ ََّذا ًبو".
افر ُج َؾ َف َقؽْذ ُب َحتَّك ُيؽتَ َ
قرَ ،وإِ َّن اف ُػ ُج َ
قر َُّيدي إِ َػ افـ َِّورَ ،وإِ َّن َّ
"افصدق" :ود افؽذب وهق مطوبؼي اخلز فؾقاؿع.
"ُّيدي" :يرصد ويقصؾ
افز" :اشؿ جومع فؾخرات ـ ّؾفو.
" ِه
فؾؼ
" افػجقر" :اشؿ جومع ّ
حتري افصدق ،وهق ؿصدُ ُه ،وآظتـو ُء بف.ز بوب اجلـّي.
ز ،وأن اف ّ
 افصدق بوب اف ّ-افتحذير مـ افؽذب ،وأكف ٓ جيقز ٓ بجدّ  ،وٓ هبزل.

 افؽذب بوب افػجقر ،وأن افػجقر بوب افـور.وٓزمفَ ،ـ َتبف اهلل تعوػ مـ افصودؿغ ،وح َّببف إػ خؾؼف أمجعغ.
حترى افصدق َ
افعبد إذا ّوٓزمفَ ،ـ َتبف اهلل شبحوكف وتعوػ مـ افؽذابغ ،وب ّغضف إػ َخؾْؼف أمجعغ.
حترى افؽذب َ
-افعبد إذا ّ

ٍ
ظـ ِ
َّبل ﷺ يق ًموَ ،ؾ َؼ َولَ " :يو ُؽال ُم،
ابـ
ظبوس ريض اهلل ظـفامَ ،ؿ َول :ــً خؾػ افـ ّ
ِ
ِ
ِ ٍ
وه َؽ ،إِ َذا شل ْف ًَ َؾ ِ
اهلل،
اهلل َدمِ ْد ُه ُ َ
دم َ
حي َػظْ َؽ ْ ،
ِّإين أظ ّؾ ُؿ َؽ ـَؾ َامتْ :
ْ
َ
اهلل َ ْ
وش َلل َ
اح َػظ َ
اح َػظ َ
ِ
وإِ َذا اش َتعـ ًَْ َؾ ِ
قك بِ َق ٍء ََلْ َيـ ْ َػ ُع َ
ً َظ َذ َأ ْن َيـ ْ َػ ُع َ
قك
اج َت َؿ َع ْ
وش َتع ْـ بِوهللَ ،وا ْظ َؾ ْؿَ :أ َّن إ ُ َّم َي َف ْق ْ
ْ َ
ْ
إَّٓ بِق ٍء َؿ ْد َـتبف اهلل َف َؽ ،وإِن اجتؿعقا ظ َذ َأ ْن يرض َ ِ ٍ
رض َ
وك إَّٓ بِ َق ٍء َؿ ْد َـتَبَ ُف
َ
ََ ُ َ
َ
َ ُ ُ
وك ب َقء ََلْ َي ُ ه
َُ ه
ِ
ِ ِ
حػ "
افص ُ
اهلل َظ َؾق ْ َؽُ ،رؾ َعً إَؿْالَ ُم َو َج َّػً ه
ُ

احػظ اهلل حيػظؽ" احػظ حدوده ورشيعتف بػعؾ أوامره واجتـوب كقاهقف ،حيػظؽ ذم ديـؽ
وأهؾؽ وموفؽ وكػسؽ
" دمده دموهؽ" يدفؽ ظذ ـؾ خر ويؼربؽ إفقف وُّيديؽ إفقف ويكف ظـؽ ـؾ رش
ِ
"وإِ َذا اش َتعـ ًَْ َؾ ِ
ظز وجؾ
وش َتع ْـ بِوهلل" إذا أردت افعقن ؾوضؾبف مـ اهلل ّ
ْ َ
َ
ْ
ظز وجؾ ؿد اكتفك وٓ تبديؾ فؽؾامت اهلل.
افص ُح ُ
ػ" يعـل أن مو ـتبف اهلل ّ
"رؾ َعً إَ ْؿال ُمَ ،و َج ّػً ه
ُ

مـ أووع اهلل  -أي أووع ديـ اهلل  -ؾنن اهلل يضقعف وٓ حيػظف.ظز وجؾ -بػعؾ أوامره واجتـوب كقاهقف -هداه ودفف ظذ مو ؾقف اخلر.
أن مـ حػظ اهلل ّأن اإلكسون إذا احتوج إػ معقكي ؾؾقستعـ بوهلل.أن إمي فـ تستطقع أن تـػع أحدً ا إٓ إذا ـون اهلل ؿد ـتبف فف ،وفـ يستطقعقا أن يرضوا أحدً اإٓ أن يؽقن اهلل تعوػ ؿد ـتى ذفؽ ظؾقف.

ِ
إشال ِم اد َْر ِء ت َْر ُـ ُف
ظـ أِب هريرة ريض اهلل ظـف َؿ َولَ :ؿ َول َر ُشقل اهلل ﷺ" :م ْـ ُح ْس ِـ ْ
مو َٓ يعـ ِ ِ
قف".
َ َْ
" َمو َ
ٓ َي ْعـِقْ ِف" مو فقس فف بف ظالؿي.
ترك اإلكسون مو ٓ يعـقف ذم أمقر افدِّ يـ وافدكقو .اصتغول اإلكسون بام يعـقف مـ أمقر ديـف ودكقوه. َّأن ذم ترك مو ٓ يعـقف راح ًي فـػسف وحػظ ًو فقؿتف وشالمي فعروف.

ٍ
َّبل ﷺ ـ َ
مسعقد ريض اهلل ظـف َّ
َون يؼقل" :اف َّؾ ُف َّؿ ِّإين َأشل ُف َؽ اهلُدَ ى،
ظـ ابـ
أن افـ ّ
وف ،و ِ
افغـَك".
َواف هت َؼكَ ،واف َع َػ َ َ
اهلدى" ْ
"اف َّؾ ُف َّؿ إِ ِّين َأش َلفؽ ْ
اهلِدَ ا َيي إِ َػ اخلر
"وافتؼك" ْ
خموف َػتف
اخلَ ْقف مـ اهلل واحلذر مـ ُ َ
"وافعػوف" افصقوكي مـ مطومع افده ْك َقو مـ ادعويص وافؼبوئح
"وافغـك" ؽـك افـَّػس وآشتغـوء َظـ افـَّوس
رشف هذه اخلصول وآفتجوء إػ اهلل ذم شوئر إحقال.رضا ،وأن افذي يؿؾؽ ذفؽ هق اهلل.
أن افـبل ﷺ ٓ يؿؾؽ فـػسف كػ ًعو وٓ ً-حوجي افـػس إػ مؽورم إخالق.

شؿعً َر ُشقل اهلل ﷺ يؼقلَ " :ف ْق َأ َّك ُؽ ْؿ َت َت َق َّـ ُؾ َ
قن َظ َذ
ظـ ُظ َؿر ريض اهلل ظـف َؿ َول:
ُ
ِ
ِِ
وح بِ َطوكًو"
رَ ،ت ْغدُ و ِِخ ً
اهلل َح َّؼ ت ََقـهؾف َف َر َز َؿ ُؽ ْؿ ـ ََام َي ْر ُز ُق اف َّط ْ َ
َوصو َوت َُر ُ
"حؼ تقـؾف" :بوٓظتامد ظذ اهلل ذم مجقع إمقر
هى َأ َّو َل افـ ََّف ِ
ور بطقهنو خوويي
َوصو"َ :ت ْذ ُ
" َت ْغدُ و ِِخ ً
ِ
آخر افـ ََّف ِ
ور بطقهنو ممتؾئي
وح بِ َطوكًو"َ :وت ُ
" َوت َُر ُ
َرجع َ
 ؾضؾ افتقـؾ ظذ اهلل ،وأكف مـ أظظؿ إشبوب افتل يستجؾى هبو افرزق. افتق ـؾ ٓ يـوذم تعوضك إشبوب ٕكف أخز ظـ افطر بتعوضقفو أشبوب افرزق بغدوهوورواحفو.
 اإلكسون يػعؾ أشبوب افرزق ويتقـؾ ظذ اهلل وٓ حيرص ٕن افرزق مؼدر وهق ؿد ؾعؾ ففإشبوب.
 -اإلكسون ٓ يؽؿؾ إيامكف إٓ بوفتقـؾ ظذ اهلل ذم مجقع أمقره.

ِ
ُ
رشقل اهلل ﷺَ " :يو ُؾ ُ
الن،
افزاء بـ ظوزب ريض اهلل ظـفامَ ،ؿ َولَ :ؿ َول
ظـ أِب ُظ َامرة
ِ
وً
فً َو ْج ِفل إ َفقْ َؽَ ،و َؾ َّق ُ
ؿً َك ْػيس إ َفقْ َؽَ ،و َو َّج ُ
أش َؾ ُ
إِ َذا َأ َو ْي ًَ إِ َػ ؾراص َؽَ ،ؾ ُؼؾ :اف َّؾ ُف َّؿ ْ
ٓ َمـ َْجو ِمـ َْؽ إ َّ
ت َطفري إ َفقْ َؽ َرؽ َب ًي َو َره َب ًي إ َفقْ َؽَ ٓ ،مؾْ َجل َو َ
ٓ إ َفقْ َؽ،
َأ ْمري إ َفقْ َؽَ ،و َأجللْ ُ
آمـ ًُْ بِ ِؽ َتوبِ َؽ ا َّف ِذي أك َْز ْف ًََ :وكَبِ ِّق َؽ ا َّف ِذي َأ ْر َشؾْ ًََ .ؾ ِنك ََّؽ إِ ْن ِم ًَّ ِم ْـ َفق َؾتِ َؽ ِم ًَّ َظ َذ

ِ ِ
را"
افػطْ َرةَ ،وإِ ْن ْ
أص َب ْح ًَ َأ َصبْ ًَ َخ ً

ِ
افزاءَ ،ؿ َولَ :ؿ َول يل َر ُشقل اهلل ﷺ" :إِ َذا َأ َتقْ ًَ
وذم روايي ذم افصحقحغ ،ظـ
ِ
قءك فؾص ِ
َح َق ُه
الةُ ،ث َّؿ ْ
يؿ ِـَ ،و ُؿ ْؾ  ...و َذـ ََر ك ْ
َم ْض ِج َع َؽ َؾ َت َق َّولْ ُو ُو َ َّ
او َطج ْع َظ َذ ص ِّؼ َؽ إ َ َ
ُثؿ َؿ َول :واجعؾْفـ ِ
آخ َر َمو َت ُؼ ُ
قل"
َ ْ َ ُ َّ
َّ
" إِ َذا َأ َتقْ ًَ َم ْض ِج َع َؽ" إذا أردت أن تليت مقوع كقمؽ.
" َظ َذ ِص ِّؼ َؽ" ظذ جوكبؽ إيؿـ
فً َو ْج ِفل إ َفقْ َؽ" جعؾً كػيس مـؼود ًة فؽ ،توبع ًي حلؽؿؽ.
" َو َو َّج ُ
" َو َؾ َّق ْو ًُ َأ ْم ِري إِ َفقْ َؽ" :أي :تقـؾً ظؾقؽ ذم أمري ـؾف.
ت َط ْف ِري إِ َفقْ َؽ" :أي :اظتؿدت ذم أمقري ظؾقؽ :فتعقــل ظذ مو يـػعـل.
" َو َأ ْجلَلْ ُ
" َر ْؽ َب ًي َو َر ْه َب ًي إِ َفقْ َؽ" أي :رؽب ًي ذم ثقابؽ ،وخق ًؾو مـ ؽضبؽ ،ومـ ظؼوبؽ.
" َٓ َمؾْ َج َلَ ،و َٓ َمـ َْجو ِمـ َْؽ إِ َّٓ إِ َفقْ َؽ"  ٓ :مؾجل مـؽ إػ أحد إٓ إفقؽ ،وٓ مـجو مـؽ إٓ إفقؽ
" ُم ًََّ ،و َأك ًَْ َظ َذ ا ْف ِػطْ َر ِة" أي :ظذ افدِّ يـ افؼقيؿ

اشتحبوب تعؾقؿ افـوس اخلر ورؽبتفؿ ؾقف
اهتامم اإلشالم بؽؾ صئقن احلقوة وأمقر افعبود ذم يؼظتفؿ وكقمفؿ.
اشتحبوب افقوقء ظـد افـقم.
افشؼ إيؿـ.
اشتحبوب افـقم ظذ ّ
اشتحبوب افـقم ظذ ذـر اهلل شبحوكف وتعوػ.
أهؾ اإليامن يؾجئقن إػ اهلل تعوػ ذم مجقع أمقرهؿ

ظـ أكس ريض اهلل ظـف َؿ َولَ :ؿ َول َر ُشقل اهلل ﷺَ " :م ْـ َؿ َول َ -ي ْعـل :إِ َذا َخ َر َج ِم ْـ
ٓ بوهللُِ ،ي ُ
َبقتِ ِف :بِس ِؿ اهللِ ت ََق َّـؾْ ًُ َظ َذ اهللَِ ،وٓ َح َ
قل َوٓ ُؿ َّق َة إ َّ
قً
يً َوـ ُِػ َ
ؼول َف ُفُ :ه ِد َ
افشق َط ُ
قًَ ،و َتـ ََّحك َظـ ْ ُف َّ
ون" .زاد أبق داود" :ؾقؼقل  -يعـل :افشقطون  -فِشقطون آخر:
َو ُو ِؿ َ
َقػ َف َؽ بِ ٍ
رجؾ َؿ ْد ُه ِد َي َوـ ُِػ َل َو ُو ِؿ َل؟".
ـ َ
وين فؽ أمقرك.
"ؾقؼول فف هديً" :رزؿً إصوبي احلؼ ووجدان افطريؼ ادستؼقؿَ َّ ،
"وـػقً" :ودؾع ظـؽ مهؽ.
"ووؿقً"ُ :ح ِػظً مـ رش أظدائؽ مـ افشقطون.
"ؾقتـحك ظـف افشقطون" :أي :يبتعد ظـف إبؾقس
ؾضؾ افذـر وافتقـؾ ظذ اهلل تعوػ ؾنكف حصـ حصغ مـ ـقد افشقطون.
ٓ حقل وٓ ؿقة فؾعبد ذم ـوؾي أمقره إٓ بوهلل تعوػ.
حػظ اهلل تعوػ ٕهؾ اإليامن
اشتحبوب هذا افذـر ظـ اخلروج مـ ادـزل

ظـ أِب ظؿرو ،وؿقؾ :أِب َظؿرة شػقون بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظـف َؿ َولُ :ؿؾْ ًَُ :يو
ِ
اإلشال ِم َؿ ً
قٓ َ
ر َكَ .ؿ َولُ " :ؿ ْؾ :آ َمـ ًُْ بِوهللُ ،ث َّؿ
ٓ َأ ْش َل ُل َظـ ْ ُف َأ َحدً ا َؽ ْ َ
َر ُشقل اهللُ ،ؿ ْؾ يل ذم ْ
اشتَ ِؼ ْؿ".
ْ
"ؿؾ يل ذم اإلشالم" :ذم ديـف ورشيعتف.
"اشتؼؿ" :افزم ظؿؾ ادلمقرات واكتف ظـ مجقع ادـفقوت.
أشبؼ إػ ِّ
ـؾ خر
حرص افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ ظذ معرؾي افدِّ يـ ،وهؿ ُ إمر بوٓشتؼومي وهل اإلصوبي وآظتدال ذم مجقع إؿقال وإؾعول وادؼوصد ادحؿقدة. -اجتـوب ادحرموت ومجقع مو ـون خموف ًػو فؾؼيعي مـ ؿقل أو ؾعؾ أو اظتؼود.

ظـ أِب هريرة ريض اهلل ظـف :أن رشقل اهلل ﷺ َؿ َول" :ب ِ
ود ُروا بِوٕ ْظ َامل ؾتـًو ـؼ َط ِع
َ
َ ُ
اف َّؾق ِؾ ادظْؾِ ِؿ ،يصبح افرج ُؾ م ْم ِمـًو ويؿ ِيس ـَوؾِرا ،ويؿ ِيس م ِ
ممـًو و ُي ْصبِ ُح ـَوؾِ ًراَ ،يبق ُع ِديـَ ُف
ْ ُ
ُ
ً َُْ
َُ ْ
ُ ْ ُ َّ ُ ُ
ب َع َر ٍ
ض ِم َـ افده كقو"
"ب ِ
ود ُروا بِ ْوٕ َ ْظ َام ِل" :أي شوبؼقا بتؽثر إظامل افصوحلي
َ
"ؾِتَـًو" أي أيوم ِؾ َتـ
ِ
ِ
ِ
تبغ افصالح وافػسود ؾقفو
"ـَؼ َط ِع اف َّؾق ْ ِؾ ا ْدُظْؾ ِؿ" ـجزء مـ افؾقؾ ادظؾؿ :فؽثرهتو وظدم ّ
حرمف اهلل ،و ُيؿيس مستحال إيوه ،وبوفعؽس.
افر ُج ُؾ ُم ْم ِمـًو َو ُي ْؿ ِيس ـَوؾِ ًرا"ُ :يصبح ُ َ
" ُي ْص ُ
حم ِّر ًمو مو ّ
بح َّ
" َظ َرض مـ افدكقو"  :حطوم زائؾ

ادبودرة إػ إظامل افصوحلي ؿبؾ ّتعذرهو ،وآصتغول ظـفو بام َحيدُ ث مـ افػتـ .
افـبل ﷺ ظذ أمتف ،حقٌ حيثّفؿ ظذ اإلـثور مـ افطوظوت ؿبؾ أن َتـعفؿ افػتـ
حرصّ
ادتقنة.
افشوؽؾيّ ،
وخيقؾفؿ مـ تلخر افطوظوت ّ
افـبقة ،حقٌ أخز ﷺ بام شقؼع ذم أمتف مـ افػتـ.
ؾقف ظالمي مـ ظالموت ّبوفتؿسؽ بوفديـ ٓشقام ظـد افػتـ.
إمرّ
-افتحذير مـ افػتـ واإلؿبول ظذ افدكقو ،ومطومعفو.

ظـ أِب هريرة ريض اهلل ظـف َؿ َولَ :ؿ َول َر ُشقل اهلل ﷺَّ " :
إن اهلل َت َع َوػ َؿ َولَ :م ْـ ظودى
ً َظ َؾ ِ
بق ٍء َأحى َ ِ
يل َوفِقو َؾ َؼ ْد آ َذكْ ُت ُف بوحلَ ْر ِ
قفَ ،و َمو َي َز ُال
س ْو ُ
بَ ،و َمو َت َؼ َّر َب إِ َ َّيل َظبْدي َ
إيل ممَّو اؾْ َ َ
َ َّ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُه ا َّف ِذي
َظبْدي َي َت َّ
ؼر ُب َ َّ
إيل بوفـَّقاؾ ِؾ َحتَّك أح َّب ُفَ ،ؾن َذا َأح َببتُ ُف ُــ ًُْ َشؿ َع ُف ا َّفذي َي ْس َؿ ُع بِفَ ،و َب َ َ

ِ
ِ
ِ
يب ِ ِ
اش َت َعو َذ ِين
ك بِف ،و َيدَ ُه ا َّفتل َيبْط ُش ِ َهبوَ ،و ِر ْج َؾ ُف ا َّفتل َي ْؿق ِ َهبوَ ،وإ ْن َش َل َفـل أ ْظ َطقْ ُت ُفَ ،و َفئ ِـ ْ
ُْ ُ
ٕ ُ ِظ َ
قذ َّك ُف".
ظود يل :مـ ادعوداة ود ادقآة.
وفقو :هق ادقاطى ظذ ضوظي اهلل.
آذكتف بوحلرب :أظؾؿف بلين حمورب فف.
اؾسوتف ظؾقف :أوجبتف.
يتؼرب إيل :يػعؾ افطوظوت تؼر ًبو مـل.
ٕظقذكف :أْحقف ممو خيوف.

 ؾضؾ أوفقوء اهلل ،وصدَّ ة خطر معوداهتؿ. أحى إظامل إػ اهلل أداء افػرائض وادحوؾظي ظؾقفو. افـقاؾؾ تؼبؾ إذا أديً افػرائض وأن اإلـثور مـ افـقاؾؾ شبى دحبي اهلل. أوفقوء اهلل هؿ افذيـ يتؼربقن إػ اهلل بوٕظامل افصوحلي. مـ أتك بام جيى ظؾقف وتؼرب إػ اهلل بوفـقاؾؾ ؾنن اهلل يقؾؼف فؽؾ خر ،ويستجقى اهللفدظوئف.
 -اإلكسون مفام بؾغ مـ افعبودة ٓ يسك شمال ربف.

ِ
ِ
ر
ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفامَ ،ؿ َولَ :ؿ َول َر ُشقل اهلل ﷺ" :ك ْع َؿ َتون َمغبق ٌن ؾقفام ـَث ٌ

ِم َـ افـ ِ
افص َّح ُيَ ،واف َػ َرا ُغ"
َّوسِّ :

" مغبقن ؾقفام ـثر مـ افـوس " أي ٓ يعرف ؿدرمهو وٓ يـتػع هبام ـثر مـ افـوس ذم حقوتف
افدكققيي وإخرويي.
" افػراغ " أي خؾق اإلكسون مـ مشوؽؾ افعقش ومهقم احلقوة وتقؾر إمـ وآضؿئـون افـػيس
يـبغل فيإكسون افعوؿؾ أن يـتفز ؾرصي افصحي وافػراغ بطوظي اهلل ـ ظز وجؾ ـ بؼدر مو يستطقع. كعؿ اهلل تتػووت ،وأن بعضفو أـثر مـ بعض ،وأـز كعؿي يـعؿ اهلل تعوػ هبو ظذ افعبد :كعؿياإلشالم ،ثؿ افصحي وضقل افعؿر ذم اخلر.
 افصحي وافػراغ مـ افـعؿ افعظقؿي افتل يؿؽـ أن تعقد بوفـػع إـز ظذ اإلكسون -احلٌ ظذ آشتػودة مـ افصحي ؿبؾ ادرض ومـ افػراغ ؿبؾ آكشغول.

ِ
ً ":ـ َ
ؼ َأ ْحقَو
ظـ ظوئشي ريض اهلل ظـفوَّ ،أهنو َؿو َف ْ
َون َر ُشقل اهلل ﷺ إ َذا َد َخ َؾ اف َع ْ ُ
اف َّؾ َقؾ ،و َأي َؼ َظ َأ ْه َؾف ،وجدَّ و َصدَّ اد ِئْزر" م َّت َػ ٌؼ َظ َؾ ِ
قف.
ُ َ َ َ
َ ْ
َ ُ

ِ
ؼ"  :افعؼ إواخر ِم ْـ صفر رمضون.
"إ َذا َد َخ َؾ اف َع ْ ُ
" َأ ْح َقو اف َّؾقْ َؾ" :اشتغرؿف بوفسفر ذم افصالة وؽرهو ،ؾلحقوه بوفطوظي
" َو َأ ْي َؼ َظ َأ ْه َؾ ُف" :أيؼظفؿ فؾصالة ذم افؾقؾِ ،
واجلدِّ ذم افعبودة
ِ
وؿقؾ :ادراد َتشْ ِؿره فؾِ ِعب ِ
ِ
ودة.
"ادِئْ َز ُر" :اإلزارَ ،و ُه َق ــويي ظـ
ُُ َ
اظتزال افـسوءُ ُ َ .
اشتحبوب اؽتـوم إوؿوت افػووؾي بوفطوظوت .اشتحبوب آجتفود ذم افعبودة ذم افعؼ إواخر مـ رمضون.افـبل ﷺ مـ آجتفود ذم افعبودة ،مع أن اهلل َؽ َػ َر فف مو تؼدّ م مـ ذكبف ،ومو
 بقون مو ـون ظؾقف ّتلخر.
ّ
 ؾضؾ فقويل افعؼ إواخر مـ رمضون ظذ ؽرهو مـ افؾقويل. يستحى أن ُيزاد مـ افعبودات ذم افعؼ إواخر مـ رمضون ،واشتحبوب إحقوء فقوفقفبوفعبودات.

ِ
ى
ر َو َأ َح ه
ظـ أِب هريرة ريض اهلل ظـف َؿ َولَ :ؿ َول َر ُشقل اهلل ﷺ" :اد ُ ْمم ُـ اف َؼ ِق هي َخ ٌ
ِ
ِ
ِ
واش َت ِع ْـ بِوهلل َوَٓ َت ْع َج ْز.
إِ َػ اهلل ِم َـ اد ُ ْم ِم ِـ َّ
اح ِر ْ
رْ .
افضعقػ َوذم ـ ٍُّؾ َخ ٌ
ص َظ َذ َمو َيـ ْ َػ ُع َؽْ ،
ِ
در اهللَِ ،و َمو َصو َء َؾ َ
ًـ َ
عؾ:
َوإ ْن َأ َصو َب َؽ َيش ٌء َؾالَ َت ُؼ ْؾ َف ْق ّأين َؾ َعؾْ ُ
َون ـ ََذا َوـ ََذاَ ،و َفؽ ْـ ُؿ ْؾَ :ؿ ُ
افشق َط ِ
ؾن َّن َف ْق َت ْػ َت ُح َظ َؿ َؾ َّ
ون".
"ادممـ افؼقي" :افؼودر ظذ تؽثر افطوظي.
افضعقػ" :افعوجز ظـ تؽثر افطوظي.
"ادممـ َّ
"وذم ـ ٍُّؾ َخ ْر" :أصؾ اخلر مقجقد ذم ٍّ
ـؾ مـفام.
 وجقب اإليامن بوفؼدر.افؼقيٕ :كف يـػع كػسف ،ويـػع ادممـغ.
افؼقي ظذ ؽر
 ؾضؾ ادممـّ
ّ
 ؾضؾ اإليامن وإن ـون صوحبف وعق ًػو. احلرص ظذ حتصقؾ مو يـػع ادممـ مـ خر افدكقو وأخرة. ّاحلٌ ظذ آشتعوكي بوهلل -شبحوكف وتعوػ -ذم حتؼقؼ مو يريده.

قل اهللِ ﷺ َؾ َل َتق ُتف بِق ُو ِ
قً م َع رش ِ
قئ ِف
ْ ُ َ
ظـ ربقعي بـ ـعى إشؾؿلَ ،ؿ َولُ :ــ ًُْ َأبِ ُ َ َ ُ
وحوجتِ ِف َؾ َؼ َول ِيل" :ش ْؾ" َؾ ُؼؾْ ًَُ :أش َل ُف َؽ مرا َؾ َؼ َت َؽ ِذم ْ ِ
ر َذف ِ َؽ" ُؿؾْ ًُُ :ه َق
َ َ َ
اجلَـَّيَ .ؿ َولَ " :أ ْو َؽ ْ َ
ْ
َ
َُ
اكَ .ؿ َولَ " :ؾ َل ِظـِّل َظ َذ َك ْػ ِس َؽ بِ َؽثْر ِة افسج ِ
َذ َ
قد"
َ ه ُ
" َبقوقئف " بػتح افقاو ،وهق افامء افذي يتقول بف.
"وحوجتف" أي بام حيتوج إفقف ذم أمر افطفورة وؽرهو.
 ّاحلٌ ظذ ـثرة افسجقدٕ :كف شبى فرؾع افدرجوت ،وحمق اخلطقئوت.
اهلل ظـف ،حقٌ ـون صديد آهتامم بؤخرة ،ؾوفػقز
 بقون ؾضقؾي هذا افصحوِب اجلؾقؾ ريض َّ
ّ
وجؾَ { :ؾ َؿ ْـ ُز ْح ِز َح َظ ِـ افـ ِ
َّور َو ُأ ْد ِخ َؾ ْ
ظز ّ
اجلَـَّ َي َؾ َؼ ْد َؾ َوز َو َمو
اهلل ّ
احلؼقؼل هق افػقز ذم أخرة ،ؿول َّ
ّ
وع ا ْف ُغر ِ
ْ
ور} [آل ظؿران.]185 :
احلَ َقو ُة افده ْك َقو إِ َّٓ َم َت ُ ُ
جقاز ضؾى افرتبي افرؾقعي ،مـ مراؾؼي إكبقوء ،وكحق ذفؽ. بقون أن مـ افـوس مـ يؽقن مع إكبقوء ظؾقفؿ افسالم ذم اجلـّي. ّاحلٌ ظذ جموهدة افـػس وإفزامفو بؽثرة افطوظي.
فعؾق افدرجوت.
 -مزيد ؾضؾ افصالة ،وأن اإلـثور مـفو شبى ّ

هق ثالث مراتى :اإلشالم واإليامن واإلحسون ،وـؾ واحد مـفو إذا أضؾؼ صؿؾ افديـ ـؾف.
معـوه آشتسالم هلل بوفتقحقد ،وآكؼقود فف بوفطوظي ،واخلؾقص مـ افؼك ،ؿول اهلل تعوػ:
ِ
{ومـ يسؾِؿ وجفف إِ َػ اهللِ وهق ُ ْ ِ
اش َت ْؿ َس َؽ بِو ْف ُع ْر َو ِة ا ْف ُق ْث َؼك} [فؼامن]22 :
َّ َ ُ َ
َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َُ
حمس ٌـ َؾ َؼد ْ
ِ
اهللِ ْ ِ
اإل ْشالَ ُم} [آل ظؿران]19 :
ؿول اهلل تعوػ{ :إِ َّن افدِّ ي َـ ظـ ْدَ َّ
ِ

ز ِين َظ ِـ ْ ِ
اإل ْشالَ ِمَ ،ؾ َؼ َول َر ُش ُ
قل اهلل
ؿقفف ﷺ ذم حديٌ شمال جزيؾ إيوه فام ؿول فف َيو ُ َ
حم َّؿدُ َأ ْخ ِ ْ
قل اهللِ ﷺ ،وت ِ
ِ
افصالَةََ ،وت ُْم ِ
ﷺِ ْ " :
حم َّؿدً ا َر ُش ُ
افزـَوةَ،
قؿ
ُؼ
اهلل َو َأ َّن ُ َ
يت َّ
َّ
َ
َ
ِإ إِ َّٓ ُ
اإل ْشالَ ُم َأ ْن َتشْ َفدَ َأ ْن َٓ َ َ
َ
ِ
َوت َُصق َم َر َم َض َ
ال"
اش َت َط ْع ًَ إِ َفقْ ِف َشبِق ً
ونَ ،و َ ُ
حت ٍَّ ا ْف َبقْ ًَ إِن ْ
ِ
اهلل} [حمؿد]19 :
ِإ إِ َّٓ َّ ُ
ؿقل اهلل تعوػَ { :ؾو ْظ َؾ ْؿ َأ َّك ُف َٓ َ َ
معـوهو كػل اشتحؼوق افعبودة ظـ ـؾ مو شقى اهلل تعوػ وإثبوهتو هلل ظز وجؾ وحده ٓ رشيؽ فف
ِ
احل هؼ َو َأ َّن َمو َي ْد ُظ َ
قن ِم ْـ
اهلل ُه َق ْ َ
ذم ظبودتف ،ـام أكف فقس فف رشيؽ ذم مؾؽف ،ؿول اهلل تعوػَ { :ذف َؽ بِ َل َّن َّ َ
ِ
ِِ
ِ
ر} [احلٍ]62 :
اهلل ُه َق ا ْف َع هع ا ْفؽَبِ ُ
ُدوكف ُه َق ا ْف َبوض ُؾ َو َأ َّن َّ َ

ِ
ِ
ِ
ؿقل اهلل تعوػَ {:ف َؼ ْد جوء ُـؿ رش ٌ ِ
غ
يص َظ َؾقْ ُؽ ْؿ بِو ْد ُ ْم ِمـِ َ
قل م ْـ َأكْ ُػس ُؽ ْؿ َظ ِز ٌيز َظ َؾقْف َمو َظـ هت ْؿ َح ِر ٌ
َ َ ْ َ ُ
رء ٌ ِ
اهلل َي ْع َؾ ُؿ إِك ََّؽ َف َر ُشق ُف ُف} [ادـوؾؼقن]1 :
قؿ} [افتقبي ]128 :وؿقفف تعوػَ :
وف َرح ٌ
َ ُ
{و َّ ُ
هق افتصديؼ اجلوزم مـ صؿقؿ افؼؾى ادقاضئ فؼقل افؾسون بلن حمؿدً ا ظبده ورشقفف إػ ـوؾي
ِ

ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
افـوس إكسفؿ وجـفؿ َ ِ
را} [إحزاب]46 - 45 :
ه ً
ؼا َوكَذ ًيرا َ -و َداظ ًقو إِ َػ َّ
اجو ُمـ ً
اهلل بِن ْذكف َو َ
{صوهدً ا َو ُم َب ِّ ً

ؾقجى تصديؼف ذم مجقع مو أخز بف مـ أكبوء مو ؿد شبؼ وأخبور مو شقليت ،وؾقام أحؾ مـ حالل وحرم
مـ حرام ،وآمتثول وآكؼقود فام أمر بف ،وافؽػ وآكتفوء ظام هنك ظـف ،واتبوع رشيعتف وافتزام شـتف
ذم افن واجلفر مع افروو بام ؿضوه وافتسؾقؿ فف ،وأن ضوظتف هل ضوظي اهلل ومعصقتف معصقي اهللٕ :كف
مبؾغ ظـ اهلل رشوفتف وَل يتقؾف اهلل حتك أـؿؾ بف افديـ وبؾغ افبالغ ادبغ وترك أمتف ظذ ادحجي
افبقضوء فقؾفو ــفورهو ٓ يزيغ ظـفو بعده إٓ هوفؽ
ِ
ِ
ِ
ال َة َو ُي ْمتُقا
افص َ
خمؾِ ِص َ
اهلل ُ ْ
قؿقا َّ
ؿول اهلل تعوػَ :
غ َف ُف افدِّ ي َـ ُحـَ َػو َء َو ُيؼ ُ
{و َمو ُأم ُروا إِ َّٓ ف َق ْع ُبدُ وا َّ َ
افزـَوةَ} [افبقـي ]5 :أيي ،وؽرمهو.
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ِم ْـ َؿبْ ِؾ ُؽ ْؿ} [افبؼرة:
ى َظ َذ ا َّفذ َ
افص َقو ُم ـ ََام ـُت َ
ى َظ َؾقْؽ ُُؿ ِّ
ؿول اهلل تعوػَ { :يو َأ ه َُّيو ا َّفذي َـ آ َمـُقا ـُت َ
 ]183وؿول تعوػَ { :ؾ َؿ ْـ َص ِفدَ ِمـْؽ ُُؿ َّ
افش ْف َر َؾ ْؾ َق ُص ْؿ ُف} [افبؼرة ]185 :أيوت،
ظع مـ افصقوم .ؾؼول" :صفر رمضون إٓ أن تطقع صق ًئو"
وذم حديٌ إظراِب :أخزين مو ؾرض اهلل َّ
ِ
ؿول تعوػ{ :و ِهللِ َظ َذ افـ ِ ِ
وع إِ َفقْ ِف َشبِقالً} [آل ظؿران]97 :
اش َت َط َ
َ َّ
َّوس ح هٍ ا ْف َبقًْ َم ِـ ْ
ِ
ْسَ :ص َفو َد ِة َأ ْن َ ِ
اهللِ ﷺ " ُبـ ِ َل ا ِإل ْشالَ ُم َظ َذ َِخ ٍ
اهلل َظـ ُْف َام َؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ
ِإ
قل َّ
ٓ ََ
يض َّ ُ
و َظ ِـ ا ْب ِـ ُظ َؿ َرَ ،ر َ
ُ ِ
ِ
ِ
ِ
احل ٍَِّ ،و َص ْق ِم َر َم َض َ
ون "
اهلل َو َأ َّن ُ َ
افصالَةَ ،وإِي َتوء َّ
اهللَ ،وإِ َؿو ِم َّ
حم َّؿدً ا َر ُشقل َّ
افزـَوةَ ،و َ
إِ َّٓ َّ ُ

جـ :اإليامن ؿقل وظؿؾ :ؿقل افؼؾى وافؾسون ،وظؿؾ افؼؾى وافؾسون واجلقارح ،ويزيد بوفطوظي
ويـؼص بودعصقي ،ويتػووؾ أهؾف ؾقف.
ؿقل افـبل ﷺ فام ؿول فف جزيؾ ظؾقف افسالم" :أخزين ظـ اإليامن ؿول " :أن تممـ بوهلل
ومالئؽتف وـتبف ورشؾف وافققم أخر ،وتممـ بوفؼدر خره ورشه" .
هق افتصديؼ اجلوزم مـ صؿقؿ افؼؾى بقجقده تعوػ  ،ؾفق إول ؾؾقس ؿبؾف يشء ،وأخر ؾؾقس
بعده يشء ،وافظوهر ؾؾقس ؾقؿف يشء ،وافبوضـ ؾؾقس دوكف يشء ،حل ؿققم ،أحد صؿد َ
{َلْ َي ِؾ ْد َو َ َْل
ُيق َف ْد َ -و ََلْ َي ُؽ ْـ َف ُف ُـ ُػ ًقا َأ َحدٌ } [اإلخالص ]4 - 3 :وتقحقده بنهلقتف وربقبقتف وأشامئف وصػوتف.
هق إؾراد اهلل ظز وجؾ بجؿقع أكقاع افعبودة افظوهرة وافبوضـي ؿقٓ وظؿال ،وكػل افعبودة
{و َؿ َه َر هب َؽ َأ َّٓ َت ْع ُبدُ وا إِ َّٓ إِ َّيو ُه} [اإلهاء]23 :
ظـ ـؾ مو شقى اهلل تعوػ ـوئـو مـ ـون ،ـام ؿول تعوػَ :
وده افؼك ،وهق كقظون :رشك أـز يـوؾقف بوفؽؾقي ،ورشك أصغر يـوذم ـامفف.

هق اختوذ افعبد مـ دون اهلل كدا يسقيف برب افعودغ حيبف ـحى اهلل وخيشوه ـخشقي اهلل
ويؾتجئ إفقف ويدظقه وخيوؾف ويرجقه ويرؽى إفقف ويتقـؾ ظؾقف ،أو يطقعف ذم معصقي اهلل ،أو يتبعف
ِ ْ ِ ِ
وهلل َؾ َؼ ْد َو َّؾ َوال ًَٓ َب ِعقدً ا} [افـسوء:
{و َم ْـ ُي ْؼك ب َّ
ظذ ؽر مرووة اهلل ،وؽر ذفؽ ،ؿول تعوػَ :
ِ ْ ِ ِ
اهلل َظ َؾقْ ِف ْ
اجلَـَّ َي َو َملْ َوا ُه افـ َُّور} [افامئدة]72 :
 ]116وؿول تعوػ{ :إِ َّك ُف َم ْـ ُي ْؼك ب َّ
وهلل َؾ َؼ ْد َح َّر َم َّ ُ
هق يسر افريوء افداخؾ ذم حتسغ افعؿؾ ادراد بف اهلل تعوػ ،ؿول اهلل تعوػَ { :ؾ َؿ ْـ ـَو َن
يرجقا ف ِ َؼوء رب ِف َؾؾْقعؿ ْؾ َظؿالً ص ِ
وحلًو َو َٓ ُي ْ ِ
ؼ ْك بِ ِع َبو َد ِة َر ِّب ِف َأ َحدً ا} [افؽفػ ]112 :وؿول افـبل ﷺ:
َ َ
َْ ُ
َ َ ِّ َ ْ َ

"أخقف مو أخوف ظؾقؽؿ افؼك إصغر" ؾسئؾ ظـف ؾؼول( :افريوء)  ،ثؿ ؾنه بؼقفف صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ" :يؼقم افرجؾ ؾقصع ؾقزيـ صالتف فام يرى مـ كظر رجؾ إفقف"  .ومـ ذفؽ احلؾػ بغر اهلل
ـوحلؾػ بؤبوء وإكداد وافؽعبي وإموكي وؽرهو ،وؿول ﷺ" :مـ حؾػ بغر اهلل ؾؼد ـػر أو أرشك"

هق اإلؿرار اجلوزم بلن اهلل تعوػ رب ـؾ يشء ومؾقؽف وخوفؼف ومدبره وادتكف ؾقف ،ؿول
ِ ِ
ِ
اهلل تعوػْ :
{اهلل ا َّف ِذي َخ َؾ َؼ ُؽ ْؿ ُث َّؿ َر َز َؿ ُؽ ْؿ ُث َّؿ ُي ِؿق ُت ُؽ ْؿ ُث َّؿ ُ ْحي ِقق ُؽ ْؿ
{احلَ ْؿدُ َّهلل َر ِّب ا ْف َعو َد َ
غ} وؿول تعوػ َّ ُ
ِ ِ ِ
ه ْؾ ِمـ ُ ِ
يش ٍء ُشبْ َحو َك ُف َو َت َع َوػ َظ َّام ُي ْ ِ
ؼـ َ
ُقن} [افروم]42 :
َ
ْ َ
رشـَوئ ُؽ ْؿ َم ْـ َي ْػ َع ُؾ م ْـ َذف ُؽ ْؿ م ْـ َ ْ
اظتؼود متكف مع اهلل ظز وجؾ ذم أي يشء مـ تدبر افؽقن مـ إجيود أو
إظدام أو إحقوء أو إموتي أو جؾى خر أو دؾع رش أو ؽر ذفؽ مـ معوين افربقبقي ،أو اظتؼود مـوزع فف
ذم يشء مـ مؼتضقوت أشامئف وصػوتف ـعؾؿ افغقى وافعظؿي وافؽزيوء وكحق ذفؽ ،وؿول اهلل تعوػ:
ؽ َؾالَ مر ِش َؾ َفف ِمـ بع ِد ِه وهق ا ْفع ِزيز ْ ِ
اهلل فِؾـ ِ
َّوس ِم ْـ َر ْْح ٍَي َؾالَ ُمم ْ ِس َؽ َهلَو َو َمو ُي ْؿ ِس ْ
قؿ َ -يو َأ ه َُّيو
ُ ْ َْ َ ُ َ َ ُ
احلَؽ ُ
ُْ
{ َمو َي ْػ َتحِ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
افس َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ض} [ؾوضر، ]3 - 2 :
اهلل َظ َؾق ْ ُؽ ْؿ َه ْؾ م ْـ َخوف ٍؼ َؽ ْ ُر َّ
َّوس ا ْذـ ُُروا ك ْع َؿ ًَ َّ
افـ ُ
اهلل َي ْر ُز ُؿ ُؽ ْؿ م َـ َّ

وؿول تعوػ{ :وإِ ْن يؿسس َؽ اهلل بِ ُرض َؾالَ ـ ِ
ػ َف ُف إِ َّٓ ُه َق َوإِ ْن ُي ِر ْد َك بِخَ ْ ٍ
ر َؾالَ َرا َّد ف ِ َػ ْضؾِ ِف} [يقكس]127 :
َوص َ
َ َ ْ َ ْ
َّ ُ ٍّ

هق اإليامن بام وصػ اهلل تعوػ بف كػسف ذم ـتوبف ووصػ بف رشقفف ﷺ مـ إشامء احلسـك
ِ
ِ ِِ
قع ا ْف َب ِص ُر}
افسؿ ُ
يش ٌء َو ُه َق َّ
وافصػوت افعذ ،وإمرارهو ـام جوءت بال ـقػ ،ؿول تعوػ { َفقْ َس ـَؿثْؾف َ ْ
[افشقرى]11 :
ِ ِ
احل ْسـَك َؾو ْد ُظق ُه ِ َهبو َو َذ ُروا ا َّف ِذي َـ ُيؾْ ِحدُ َ
ون ِذم َأ ْش َام ِئ ِف}
ؿول اهلل ظز وجؾَ :
{و َّهلل ْإ َ ْش َام ُء ْ ُ
[إظراف ]182 :وؿول افـبل ﷺ« :إن هلل تسعي وتسعغ اشام مـ أحصوهو دخؾ اجلـي»

