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K 
 خـالشي معايل
 ـشيم الخضــريـعتذ الم

 

، والصدد ة والمدد ى أؾددك ألنددرء إك قددن  الحؿددد ر ربا العددنلؿقـ

 والؿرسؾقـ ك قـن محؿد، وأؾك آلف وصح ف ألجؿعقـ.

 ألمن بعد: 

ؾت،  ددؿ  فددن أ ألصددؾ اددذا الؽوددنب دروس أللؼقددت أؾددك الطدد ب وسدد ا

ــ- الؿؽوب العؾؿل قنى بعـنية مـ ألمقـف العنى الشقخ الددكوقر  -معنلؿ المُّ

عؾؿقة ومراجعوفن مـ ِقَ دؾ ك دنر محؿد الػقزا  بوػريغ الؿندة البـ  إبرااقؿ

قـ، ُيؼصد الوللقػ والـشر مدـ إصدؾ الدذك نؽدق   ولؿ الط ب الؿخوصا

فقف الؿندة محررًة مـ الؿصندر بحروففدن، ولعدؾ الؿراجعدة الـفن قدة نؽدق  

بعددد صدددورص واصددر الؿؾحقيددنت أؾقددف ون فقفددن، وار ولددلُّ الوقفقددؼ، 

 وآلف وصح ف ألجؿعقـ.وصؾأك ار وسؾأؿ أؾك ك قاـن محؿد 

 

عٔ ت ْ

عاخلضــريعاهع   ع َعالاــةٖيع   

ه ا الله عن   عف 
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علــ مى

س  نــم السنــح معالـــمؤسَّ

 

الحؿددد ر الددذك رفددع بددنلعؾؿ ألاؾددف واجو ددناؿ، وألور فددؿ أؾددؿ الؽوددنب وبددف 

قـن محؿد، وأؾك آلف وألصحنبف مدـ م دد فؿ إلدك ك ار وسؾؿ أؾك ك ا اصطػناؿ، وصؾأ 

يـ واقوػناؿ.مـوفن  اؿ، وأؾك الونبعقـ ومـ ن عفؿ بنامن  إلك يقى الدا

 ألمن بعد:

ن يخػك أؾك ألاٍد من لؾعؾؿن  مـ مـزلة أؾقأة، ومؽنكة سـقأة، ففدؿ ور دة  ٓ فن  مؿأ

يـ، روأ ألبدق الددردا   كقن، وبِفؿ قدقاى الددا ؿن ، وزيـة الدُّ ألكدف  ڤإك قن ، وك قى المأ

ؾ اهلل لـف طريًؼـا إلـك »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصار  سؿع رسقل مـ سؾؽ طريًؼا يؾتؿس فقف عؾًؿا سفَّ

الجـة، وإن الؿالئؽة َلتضع أجـحتفا رًضا لطالب العؾؿ، وإن طالـب العؾـؿ يغـتغػر لـف 

مـ يف الغؿاء وإرض، حتك الحقتان يف الؿاء، وإن فضـؾ العـالؿ عؾـك العاكـض كػضـؾ 

،ــقا ديـــاًرا لــؿ إن إك قــاءالؼؿــر عؾــك ســائر الؽقاكــب، إن العؾؿــاء ور،ــة إك قــاء،   يقرِّ

 .«درهًؿا، إكَّؿا ور،قا العؾؿ، فؿـ أخذه أخذ كحظٍّ وافرٍ  وٓ

ومـ العؾؿن  الذيـ بذلقا وقوفؿ يف نعؾدقؿ العؾدؿ وكْشدِرص فضدقؾُة الشدقخ الع مدة 

، والدذك أرفدف ألادؾ العؾدؿ -اػظدف ار وموأدع بدف -ار الخضدقر  بـ أ د الؽريؿ أ د

 آنمنع، وجقدة الوحؼقؼ، وسعة آط ع.وطؾ وف بنلوػــ و

وقد وفأؼ اُر الشقَخ مـذ زمـ طقيؾ لؾوصدك لشرح كوب ألاؾ العؾؿ يف مخوؾػ 

الػـق  والوعؾقؼ أؾقفدن، فشدرافن بشدروح جنمعدة كنفعدة، أل راادن سدعة اطد ع الشدقخ 
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، واخددو ء ط عن؛ددن9 - سددقؿن الؿطددقٓت مـفددن ٓ -ومعرفوددف بؿؽـقكددنت الؽوددب 

 لفذص الشروح رواًجن بقـ ط ب العؾؿ، أؾك اخو ء مموقين؛ؿ.جعؾ  مؿن

لخدمدة أؾدؿ الشدقخ وكشدرص مـدذ نلسقمدفن  «معدنلؿ المدــ»كؿن اقأل ار ممسمدَة 

ددر طدد ب العؾددؿ  -بػضددؾ ار  -بشددوك الطددرم الؿوناددة، واددن اددل 9 3311 أددنى ن شا

  .« ت بعالتٕحٗ شةحعحمٗلعالـى تفٗ ع»بط نأة كونب: ومح اقف 

نرٌح صقيتٌّ، نؿأ نػريغدف،  اق يف إصؾؿن يحمـ الوأـ قف أؾقف أل  اذا الؽونب وم

وكظدًرا لؾصدعقبة ال نلغددة يف  9ونرنق دف، وخدمودف خدمدة أؾؿقأددة بعدد إذ  الشدقخ بددذلؽ

وٓسوشعنر الؿمسمة الؿممولقَة  9ب الؽوب الؿط قأةنحقيؾ الـونج الصقيتا إلك قنلَ 

دة رسدؿت الؿمسأ  دو  نؽؾُّدٍػ، وطؾً ن لإلنؼن  9طَة هبنقالؿـ  -مدة لـػمدفن خطدة م دقأ

ب  - بدنذ  ار -9 لوخدرج كوُ دُف ب دقدٍة أنلقدٍة، ُنر دل - ألقران الشقخ اػظدف ار طد أ

 قخ وفؼ أيت:العؿؾ أؾك كوب الشأ  وقد كنكت مرااُؾ  ،العؾؿ ومح قف

 :ف.الصقيت ومطنبؼوُ  وم قؾغ مـ الالؿػرأ  صػُّ  إولك 

  ُة أؾك نرنقب ؿُؾ الع :الثاكقة بؿن يوـنسدب مدع الؽودنب، مدع أددى الوصدرء يف  الؿندأ

ددقخ أؾددك الشددقخ  فأرُ ددوؿ وأـددد وجددقد مددن يشددؽؾ مددـ الؿمددن ؾ يدد ،كدد ى الشأ

 ار. اػظف

 :نخددريج إانديددث وأ ددنر، وأددزو إقددقال والؿددذااب إلددك ألصددحنهبن،  الثالثــة

 والخدمة العؾؿقة لؾؽونب.

 :بقـ معؽقفوقـ اؽذا: ]...[9 نرنقً ن لؿمن ؾ الؽونب، إ نفة أـنويـ فرأقة  الراكعة

 ونمفقً  لؾقصقل إلك الؿراد.

  :ددد مددـ سدد مة الددـص مددـ إخطددن  الخامغــة الؿراجعددة الؾغقيددة لؾؽوددنب والولكُّ

 الـحقية واإلم  قة الول قد نحدث أل ـن  العؿؾ.
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 :دد مدـ سد مة الؿدندة ال الغادسة عؾؿقأدة مراجعة الؽونب مـ ق ؾ موخصص9 لؾوألكُّ

 بعد العؿؾ أؾقفن مـ ق ؾ ال ناثقـ. 

  :مة العؾؿققـ.الغاكعة  إجنزة الؽونب لؾطا نأة مـ ق ؾ مموشنرك الؿمسأ

قخ  أؾك من  - اػظف ار -ويف اذا الؿؼنى ال فقج لط نأة اذا الؽونب، كشؽر الشأ

مف مف لط ب العؾؿ، ألأظؿ ار لف الؿثقبدة وإجدر، وبدنر  وٓ ،قدأ يف أؾؿدف  يزال يؼدا

 وأؿؾف وأؿرص، وكػع بعؾؿف اإلس ى والؿمؾؿقـ. 

ـال بنلشؽر لػريؼ العؿؾ يف ممسمة  أؾك ال فد الؽ قر الدذك  «معنلؿ المــ»وكَث

 الؽونب. بذلقص إلخراج 

ددقـ،  مدة، والؿدراجعقـ الؿخوصا وكثؾادث بشدؽر الؿموشدنريـ العؾؿقدقـ يف الؿمسأ

 وبنر  يف ألأؿنلفؿ. ،ف زااؿ ار خقًرا ،ـْ سناؿ وننر  يف إخراج الؽونبوكؾا مَ 

أؾددك  $ مقصددقل ٕوقددنء الشددقخ إبددرااقؿ بددـ سددؾقؿن  العضددق لوالشددؽر 

 إخراج اذا الؽونب.ارصفن أؾك كشر العؾؿ الشرأل بدأؿ 

بَ  ف اقثؿدن كدنكقا وكملل ار نعنلك الوأقفقؼ والمداد، وكدأق كنفأة ألاؾ العؾؿ وط أ

إلك مدا يد الـأصقحة، والؿمنرأة بنبدا  الؿ اظنت وآقرتاانت أؾك من قد يؼع مـ 

د أل   الؿمدموُل  اكدف، وارُ فدنلؿر  كثقدر بنخق 9قخألخطن  فقؿن ُط ِع وُيطَ ع مـ نروح الشأ

 ي نرَ  يف ال فقد ويوؼ أؾفن.

نلحنت، والصأ ة والمأ ى أؾك ألنرء إك قن   والحؿد ر الذك بـعؿوف نوؿُّ الصأ

 وأؾك آلف وصح ف ألجؿعقـ. ،والؿرسؾقـ ك قاـن محؿد
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 ح يفـــ]مقذم 

 يذ[ـــاب التٍحـــالتعشيف ةمت

 

¢ 

وصددؾك ار وسددؾؿ وبددنر  أؾددك أ دددص ورسددقلف، ك قـددن الحؿددد ر رب العددنلؿقـ، 

 وأؾك آلف وألصحنبف ألجؿعقـ، ألمن بعد: ،محؿد

بدـ  محؿدد :الشقخ نرح كونب الوقاقد لإلمنى الؿ ددؿق قع اذا الؽونب: ف

 .$القانب  أ د

مدـ ألكدقاع  ف9مخوص بنٓأوؼند، ومن يحونجف طنلب العؾؿ مدـ ممدن ؾواق كونب 

يخػك أؾك ألاد ألاؿقة اذا العؾؿ، وألكف  وٓ دص ويـنقضف،الوقاقد وموطؾ ننف، ومن يضن

 .فق قل إأؿنل كؾفن موققػ أؾك نحؼقؼأل  و ،ألصؾ العؾقى وألسنسفن

 طضبب تأيٝف نتاب ايتٛسٝد:ص 

نقاقدد إلقاقدة9 كظدًرا وادق مق قع كونب الوقاقد يف ال ؿؾة: نقاقد الع ندة 

دة يف $لؿمقس الحنجدة إلقدف، فنإلمدنى  أصدرص إلدك نحؼقدؼ ادذا  رألأ الحنجدة منسأ

قا هبذا الوقاقد اودك ندنهبقا مدـ ُبعدث فدقفؿ الوقاقد، وأل  الـنس مـ ألاؾ زمنكف ألخؾُّ 

 بلكقاأف. فقفؿ د الشر قاقث وجمـ  9ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

ي حددوص، والؿملػدنت  ولؿ بف ق يعرتفكنكقا نلؿشركق  ف ،وألمن نقاقد الربقبقة

 .ؾ الؿمؾؿقـ كثقرةفقف مـ ق ْ 

نقاقدد  :ألأـدل -كؾفدن ألكقاع الوقاقد  اذا الؽونب يف $الشقخ ي مط  لؿ ولذا
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مثؾ من بمط نقاقد إلقاقدة9 كظدًرا لؾحنجدة  - ونقاقد إسؿن  والصػنت ،الربقبقة

ة الداأقة إلك ذلؽ.   الؿنسأ

ا الؿملػنت يف أؾؿ الوقاقد، بؾ ويف جؿقدع العؾدقى يؼقل قن ؾ:وقد  9 كثقدرة جدد 

 ؾؿددنذافيف نددرح كوددنب وااددد، غ اددذا العدددد ن ؾددقددد ن ؾددغ الؿيفددنت يف فددـ وااددد، بددؾ 

 ػ الؿوؼدى؟لأ ن أليؽوػ الؿولخر بؿ لؿ

كؾ مملػ يريد كػع الؿمؾؿقـ، إكؿن يملدػ فقؿدن نؿدسُّ ادنجوفؿ ال قاب: أل  و

نصددأ  ،رألأ الحنجة منسة يف وقت مـ إوقنت إلك كقع مـ ألكقاع العؾقى إلقف، فنذا

 مـ ممن ؾف، اذا مـ جفة.س لؾوللقػ فقف وبقنكف، وكشػ من يؾو س أؾك الـن

نزال منسة لغقرادن9  ٓ ومـ جفة ألخرأ ألكف مفؿن نعددت الؿملػنت فن  الحنجة

ػ فقف مـ الػقا د من لقس يف غقرص، كؿن أل  جقاكدب العؾدقى نحودنج دا ًؿدن ٕ  كؾ مملأ 

 إلك من ي ددان، ويشرح غنمضفن، وي قـ م فؿفن. 

 ـددن اددذا، بددؾ وإلددك مددن نددن  ار،زال العؾؿددن  يػمددرو  كدد ى ار إلددك يقم ؿددنف

فنلوػنسددقر الوددل  9يؽوددِػ بعضددفؿ بدد عض، وقددؾ مثددؾ اددذا يف نددروح إانديددث ولددؿ

وجد مـ الحقانل أؾك نػمقر واادد بؾ يؿؽـ أل  يحنط هبن،  ٓ  نشرح كونب ار

 !، فؽقػ ب ؿقع الوػنسقر؟(3)اننقة ألكثر مـ من ة

وػمددقر الطددنك أددـ نػمددقر ب بنٓكوػددن  ألاددد ؼددؾي لددؿ ومددع اددذا الوعدددد الؽ قددر

زالدت داأقدة إلدك  الحنجدة مدنبدؾ ، أدـ غقراؿدن ألو أـ نػمقر ابدـ كثقدر، ألو ال غقك،

ندقءأ  لدؿ الوػمدقر مـ أل  اـن  جقاكَب  يذكرو زال العؾؿن   الوػمقر، ومنالوللقػ يف 

فن9  غقرص، ألمن الوػنسقر الول ادل لقجد ي ٓ منخصن ص مـ اللؽؾ نػمقر ك د لذا واؼأ

 فذص اؽؿفن اؽؿ العدى.فن ديد،  وٓ نحؼقؼ وٓ مـ غقر نحرير ،ؾم رد كؼ

 

 .8/306الزيندة واإلامن  يف أؾقى الؼرآ  ، يـظر: نػمقر ال قضنوكواق  (3)
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زال بحنجدة  ؾق قنل قن دؾ: إ أ ال خدنرك مدنف، قؾ مثؾ اذا يف نروح إانديثو

مطددقٓت  :مددع ألكددف نددرح بشددروح كثقددرة جددًدا ،(3)فؿددن ألبعددد الـ عددةإلددك نددرح، 

 قددنل: - لؿددن طؾددب مـددف أل  يشددرح ال خددنرك $الشددقكن   إ ومخوصددرات، اوددك 

ت بػوح ال نرك فؼط؟، ف(2)«ا رة بعد الػوح ٓ»  فؾ معـك اذا أل  الحنجة ُسدأ

، لؿ ٓ،ال قاب:   أؿددة الؼدنركويغـل أـ أؿدة الؼنرك،  ٓ ػوح ال نركف ُنَمدأ

 نغـل أـ نرح ابـ رجب، واؽذا. ٓ غـل أـ إرنند المنرك، وكؾفني ٓ

صدـػ  ألاؿقة مدنو ،لقاقةنقاقد إيف  نؼررت ألاؿقة الوللقػ ،وإذا نؼرر من س ؼ

يف ، والـدنس إلقدف فنلحنجدة داأقدة، بدؾ منسدة ،ادذا الؽودنبوادق فقف اإلمدنى الؿ ددد 

9 إذ ألنددد $يف وقددت الشددقخ كنكددت الحنجددة وإلددك بقنكددف يف كددؾ وقددت،  انجددة

 :وادق ،يف ألصدؾ إصدقلفقف نؼع  الؿخنلػنتالذك كنكت ، الؿريرالقاقع  $ أنش

كؿددن قرراددن ألاددؾ العؾددؿ بطريددؼ آسددوؼرا   -قاقددد وإٓ فددلكقاع الو ،نحؼقددؼ الوقاقددد

    ة: نقاقد الربقبقة، ونقاقد إلقاقة، ونقاقد إسؿن  والصػنت. - لؾـصقص

اإلاقددن ، وزم، والددرأ  ،بلفعنلددف، كددنلخؾؼ  وقاقددد الربقبقددة: اددق نقاقددد ارف

يددأل ألادد ألكدف  وٓ يدأل ألاد ألكف يخؾدؼ، ٓ ، كؾ اذص مـ خصن صفواإلمننة، و

 إٓ أؾك طريؼ الؿؽنبرة مع أؾؿدف وجزمدف يؼقـًدن ألكدف 9يدأل ألاد ألكف يحقل وٓ يرزم،

 يموطقع ذلؽ. ٓ

 

ُّْ َعةِ  ألصؾ (3)  وققدؾ. نًعدمـو ِ  انجدةٍ  طنلدِب  كدؾُّ  رصدن  ؿ ،الؽلِ  طؾُب : - ال قؿ وسؽق  مشددة الـق  بضؿ - ال

ُّ ألبقكن ألوصنكن: فؼنلقا ألمقالؽؿ؟ كثرت ؿَ بِ : العرب مـ لؼقى  أل  والرجدع، الؽدل طؾدب: فنلـ ع. عْج والرأ  عِ  ْ بنل

 كدن مدـ أل  معنويدة  وألصؾ اذا الؿثؾ من ذكروص، «اكو ع ألجدب مـ»: الؿثؾ ويف. اإلكنث ونرن عَ  الذكقرُ   نعَ نُ 

 بدقـ مدـ صعصدعة فوـنولفدن ،صدقان بـ  صعصعة يقى ذات معف ونغّدأ. -ل كرش الـع ة وا - الؼ ة نع  ف

ـّ ْ  ل عقدددُ  إكددؽ»: معنويددة ؼددنلف معنويددة9 يدددك   9 الدد خيـظددر:  .«اكو ددع ألجدددب مددـ»: صعصددعة ؼددنلف. «ةَعددال

، 3/113: سدقدص ٓبدـ إأظدؿ9 والؿحدقط والؿحؽدؿ، 3/374 دريدد ٓبدـ الؾغة9 وجؿفرة، 3/386 لؾ ناظ

 .1/433ج العروس9 لؾزبقدك ونن

 (.63الحطة يف ذكر الصحنح الموة )ص:  (2)
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قدد وقد يؽق  اإلكمن  سد ً ن يف رزم مخؾدقم، وقدد يؽدق  سد ً ن يف إمننودف،  ،كعؿ

ألمدن و ، ادق اراؼقؼًة إٓ أل  الذك يػعؾ ذلؽ كؾف  9مـ الؿقت يؽق  س ً ن يف إكؼنذص

يف فنإلكمن  اقـؿن يوصدم مـ منلف الدذك اكومد ف ونعدب  9س ب إٓ ؿن اقف ،اإلكمن 

اقـؿدن وكدذلؽ ، اق يف الحؼقؼة إكؿدن ألأطدك مدـ مدنل ار الدذك ألأطدنص إيدنص، نحصقؾف

  9 أؾددك يددد مددـ ألكؼددذص، فددنلؿحقل اددق ار - مددثً   -ؾغريددؼ لالحقددنة   اريؽوددب 
 .غريؼ مـ الفؾؽةصنر س ً ن يف إكؼنذ الالؿـؼذ يوؿ، ولؽـ  لؿ إجؾ ٕ 

كذلؽ فضً  أـ غقرص، و 9يدأل ألاد ألكف يخؾؼ كػمف وٓ فنلخنلؼ اق ار، 

 ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ﴿فق الذك كوب إرزام وقدران، ف 9 الرازم اق ار

 .[22]الزخرف:

أل ذلؽ وٓ ، والؿحقل والؿؿقت اق ار ؿدـ مألاؾ الشر ،  اوكألاد، و يدأ

أق  ذ يؽقكقا لؿ ملسو هيلع هللا ىلصبعث فقفؿ الـ ل   لؽ.يدأ

ففذا ادق  وف،ونـؼق فونخؾقص ،ار بلفعنل الع ند إلقاقة واق نقاقد وألمن نقاقد

وإ  كددنكقا  ؿشددركق العددربالددذك ألنددر  فقددف الؿشددركق  الؼدددامك والؿحددَد ق ، ف

فدنمؿ مدع والؿؿقت،  ،اق الخنلؼ، والرازم، والؿدبر، والؿحقل  يعرتفق  بل  ار

  معدف شركققيصرفقمن أليًضن لغقرص، ف كنكقا ،دةلف نقيًفن مـ ألكقاع الع ن  صرفقي كقمؿ

ندريؽ  ٓ ل قؽ»: قنلقاإٓ ألمؿ   طنفقا بنل قت ر ؿ وإ نمف 9 ولذاغقرص - نعنلك -

والؿؼصقد ألكف قدد ،  نرواذا نرٌ  ب، (3)«َؽ ؾَ إٓ نريًؽن اق لؽ، نؿؾؽف ومن مَ  9لؽ

 اذا الـقع مـ الوقاقد قديًؿن واديًثن.وجد الخؾؾ يف 

 
 :ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل فقؼدقل: قدنل لدؽ، ندريؽ ٓ ل قدؽ: يؼقلدق  الؿشدركق  كن : »قنل ،ڤ أ نس اـبإننرة إلك اديث  (3)

 . ألخرجدف«بنل قدت يطقفدق  وادؿ ادذا يؼقلدق  مؾؽ، ومن نؿؾؽف لؽ، اق ننريؽً  إٓ: فقؼقلق  «قض قض ويؾؽؿ،»

 (.3374ممؾؿ، كونب الحج، بنب الوؾ قة وصػوفن ووقوفن، )
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 وال - $ يؼرر أل  الشر  يف اذا الـقع يف زمـف $منى الؿ دد واإل

ٕ  الؿشركقـ الذيـ ُبعث 9 (3)ملسو هيلع هللا ىلصألنّد مؿن كن  يف زمـ الـ ل  - العصقر الؿولخرة

كؿن قنل يخؾصق  يف الشدة، كنكقا يشركق  يف الرخن ، لؽـفؿ كنكقا  ملسو هيلع هللا ىلصفقفؿ الـ ل 

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿نعنلك: 

  يشركق  يف انل إمـ، ويخؾصق  يف انل الشدة. : كنكقا، يعـل[50]العـؽ قت:

نركفؿ دا دٌؿ يف الرخدن  فن   ،ومـ بعداؿ إلك يقمـن اذا $زمـف  مشركقألمن و

، «يدن أؾدل»الظروء يؼقل:  ِؽ ؾَ يف ألْا و يف ألوقنت إزمنت ألاًدا مـفؿ و دفوالشدة، 

 ؿموعن .وار ال ،«الؼندر أ د ين»و، «ين بدوك»و، «ين امقـ»و

دد بددؾ دأددت الضددرورة إلددك بقددن  اددذا الـددقع مددـ  ،ن انددودت الحنجددة وممددتفؾؿأ

 :اددذا الؽوددنب يف نقاقددد الع ددندة $خصددص اإلمددنى الؿ دددد  ،الوقاقددد ألكددقاع

 إلقاقة. نقاقد

 ؼقدة ألكدقاع الوقاقدد كوقاقدد ل ادذا يف كونبدف يوعرض ٓ الشقخأل  يعـل  ٓ واذا

بنذكدف نعدنلك9 كنلحدديث  أـفدنإبقاب ادديًثن  ـنين ٕسؿن  والصػنت، بؾ سـ د يف ا

 أـ دأن ف نعنلك هبن، والـفل أـ اإللحند فقفن، وإ  نت بعض الصػنت كنلؽ ى.

وكذا الحديث أـ نقاقدد الربقبقدة من دؾ أليًضدن وبق دقح يف كونبدف يف كثقدر مدـ 

إبددقاب الوددل نوحدددث أددـ سددب الدددار والددريح، ونحددريؿ آسومددؼن  بددنٕكقا  

حريؿ الطقرة، وكػل العدوأ، وغقرادن مدـ إبدقاب الودل ن دقـ كدقاقض والـ قى، ون

 نقاقد الربقبقة.

 
ٕربدع )مط دقع  دؿـ مملػدنت الشدقخ الؼقاأدد اوذلؽ يف الؼنأدة الرابعة مـ رسدنلة الؼقاأدد إربدع. يـظدر:  (3)

 .3/202القانب(  بـ أ د ؿدحم
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 سٚح نتاب ايتٛسٝد:صــــطش 

ؿـدذ نللقػدف إلدك يقمـدن ادذا فكثقرة جدًدا، واقاش كونب الوقاقد بشروح اظل 

فؼد نصّدأ لشراف الؽثقرو  سقا  نصدـقًػن ألى نمد قً  ألى إمد ً ، ومـفدن شرح، واق يُ 

  .ن من ذاَب ألدراج الرينح خنصًة من كن  ق ؾ وجقد الوم قؾ الصقيتمن بؼل ومـف

، لؾشددقخ «نقمددقر العزيددز الحؿقددد»يعددد مددـ ألوا ؾفددن: وبددؾ  ذص الشددروح،ادد مددـو

وادق  -ادد، الؿودق  3200، الؿقلدقد سدـة $ اإلمنى الؿ ددبـ  ار بـ أ د سؾقؿن 

لاضرص بقـ يديدف، ف، (2)ُونل بف أـد إبرااقؿ بنننوذلؽ ألكف ، (3)اد3211ـة س -ننب 

ألمدر ال ـدقد أل  يطؾؼدقا  دؿ ، $ف بناضنر الؿ ال وإصقات الول يؽرافدن يغنو

، وإٓ ففدق ندرح مقسدع 9َيؽؿدؾ لدؿ فذا ألول الشدروح لؽـدف. فأؾقف الرصنص فؼوؾقص

 .«بنب من جن  يف الؿصقريـ» إلكفقف  ؾووص

ب وادذأ  ، فنخوصدر(1)اإلمنى الؿ دددبـ  امـبـ  الراؿـ أ د  ؿ جن  الشقخ

 ،«فوح الؿ قدد»: وسؿنص ،اذا الشرح وألكؿؾف يف كونب مـ ألكػع الشروح لفذا الؽونب

ومدن ألند ف  ،واسدوطراد ،حونج إلقدف مدـ نؽدراريُ  ٓ فحذء مـ نقمقر العزيز الحؿقد من

 ذلؽ، وأل نء من نؿس الحنجة إلقف.

، «قدرة أقدق  الؿقادديـ»: - واق يف غنية إاؿقة والـػدع -ومـ اذص الشروح 

 
، واديدة 1/328ـظر: إأ ى ي«. ألو ؼ أرأ اإليؿن »وكن  بنرًأن يف الوػمقر، والحديث، والػؼف، مـ مملػننف:  (3)

 .3/307العنرفقـ 

ادد، ق دؾ  3253اد، ونقيف بؿصر  3203محؿد أؾل بننن والل مصر، ولد بـصرنؾل بنلققكن  سـة بـ  اق: إبرااقؿ (2)

وفنة ألبقف بعد أل  نـنزل لف أـ وٓية مصر فقلقفن أدة ألنفر، ألرسؾف ألبقص يف أددة اؿد ت طعدـ فقفدن يف ألرا دل 

قة اوك قنرب اإلسونكة، ومـفن اؿؾوف يف ألرض الح نز الول نؿت لف بنٓسوق   أؾدك الدرأقدة. الخ فة العثؿنك

 . 3/60يـظر: إأ ى 

ادد، وندقيف بنلريدنض سدـة  3381، ولدد بنلدرأقدة سدـة القادنب بـ أ دد محؿدبـ  امـبـ  الراؿـ أ د اق: (1)

اإليؿدن  والدرد أؾدك ألادؾ »، و«فدوح الؿ قدد»اد، كن  فؼقًفن اـ ؾًقن، ولدل قضدن  الريدنض، مدـ مملػنندف:  3274

 .3/447، وادية العنرفقـ 1/103يـظر: إأ ى «. م ؿقأة رسن ؾ وفونوأ»، و«ال دع
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 امـ، واق مخوصر.بـ  الراؿـ أ د واق لصناب فوح الؿ قد الشقخ

 ادذا الشدرح ألطدقل الشدروح، ويدؾ ا قًمدنو، (3)مـصقربـ  ومـفن نرح أثؿن 

مـفؿ ويـشر ك ؼقة الشروح9 كظًرا لؿن ُوصػ بف مملػف مـ خ ء مع أل ؿة الدأقة،  لؿ

طدنل و ،يـػدل ذلدؽمـ يؼقل: إ  الؽونب يشدوؿؾ أؾدك ندل  مدـ ذلدؽ، ومدـفؿ مدـ 

ـأ ال حث وال دال فقف،  وط دع وكشدر، وواقدع الؽودنب يددل  اؼدؼألخقدًرا  الؽودنب لؽد

 ،لـػرة مع أل ؿدة الددأقةا قف من ققؾ أـ مملػف مـيظفر ف أؾك أل  فقف فقا د كثقرة، لؽـ

ففدق مؼ دقل، ومدن كدن  فقدف مؿدن  ،يؿـع اذا مـ اإلفندة مـف، ومن كن  فقف مدـ ادؼ وٓ

 ففق مردود.  ،يخنلػ الحؼ

لؾشدقخ  «إبطدنل الوـديدد»اـن  ندروح مخوصدرة مدـ الشدروح المدنبؼة، مثدؾ: و

الؼدقل المدديد »و ،(1)قنسؿبـ  الراؿـ أ د لؾشقخ قةفن انن، ومـ(2)أوقؼبـ  اؿد

  .(3)سعدكبـ  الراؿـ أ د لؾشقخ «مؼنصد الوقاقديف 

 
ادد، مدـ  3272مـصقر، ولد مطؾع الؼر  الثنلث أشر يف بؾدة الػرأة، ونقيف أنى بـ  العزيز بـ أ د اق: أثؿن  (3)

المدقرة الخنرجقدة الؿحوقيدة »، و«  نقخ اإلس ى ابدـ نقؿقدة زا دغمـظقمة الرد الدامغ أؾك الزاأؿ أل»مملػننف: 

، وغقراددن. يـظددر: مؼدمددة كوددنب فددوح «فددوح الحؿقددد يف نددرح كوددنب الوقاقددد»، و«أؾددك كددؾ غن ؾددة وبؾقددة

 ومن بعدان. 3/34 الحؿقد

 ولدل ،ك دد أؾؿدن  مدـ اـ ؾدل قدنضاد، 3226سـة  الزلػل بؾدة يف ولد ،أوقؼبـ  محؿدبـ  أؾلبـ  اؿداق:  (2)

 نددرح بنخوصددنر الوـديددد إبطددنل»اددد، مددـ مملػننددف: 3103سددـة  نددقيف أل  إلددك إفدد ج قضددن   ددؿ ،الحؾددقة قضددن 

 .«وآن دنع المدـة ألادؾ أدـ الدفنع،»و «اإلنرا  وألاؾ الؿرنديـ مقآة مـ والػؽن ، الـ نة بقن »و «الوقاقد

 (.368، ومشناقر أؾؿن  ك د )ص: 2/262يـظر: إأ ى 

ادد، 3138سدـة  الريدنض قدرب ال قدر بؼريدة ولدد. ار أ دد ألبدق الؼحطن ، قنسؿبـ  محؿدبـ  الراؿـ أ د اق: (1)

، ام ؾددً  10 يف نقؿقدة ابـ اإلس ى نقخ فونوأ جؿعاد. كن  مـ ألأقن  فؼفن  الحـنبؾة يف ك د، 3182ونقيف سـة 

غقرادن. و ،«الرسدقل بددأن أؾدك الؿمدؾقل المدقػ»و ،«إاؽدنى ألصدقل»، و«إاؽنى إاؽنى»ومـ مملػننف: 

 .1/114يـظر: إأ ى 

ْعدك ار بـ أ د كنصربـ  الراؿـ أ د اق: (3)  ووفنندف مقلددصاد، 3165، ونقيف سـة 3106، ولد سـة الوؿقؿل المأ

 يف الؿـدن  الؾطقدػ نقمقر»و ،«الؼرآ  نػمقر يف الؿـن  الؽريؿ نقمقر» :مـفن، نكونبً  10 كحق لف، بنلؼصقؿ أـقزة يف

وغقرادددن. يـظدددر:  ،«إصدددقل مدددـ الؿدددلمقل العؾدددؿ إلدددك القصدددقل طريدددؼ»و ،«الؼدددرآ  مؼنصدددد خ صدددة

 (.245، ومشناقر أؾؿن  ك د )ص: 1/130 إأ ى
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ُيعـك ب قن  ، و«الدر الـضقد» :واسؿف (3)اؿدا بـ  نرح الشقخ سؾقؿن واـن  

ؽثقر مـ الشراح ألاؿؾ الؽ ى أؾقفن، وال يف فونرافن ونق قحفن، الؽونب  ؾ ممن

 يف الؽونب. الشقخ بدقوف مـ الـصقص المنبؼة فط اسوـ واذا ال قن غنية إاؿقة، 

وبقـ بقـفن ي د رابًطن وا ًحن  وٓ ،قد يحونر فقفن الؼنرئالؽونب  عض ممن ؾ ف

 اؿدا  أؾك بقن  اذص الؿمن ؾ. بـ الشقخ سؾقؿن فحرص من نؼدى مـ الـصقص، 

مـفدن:  ،م مقطة وممفؾة ومقمرة، كو ت أؾك اذا الؽونب ألخرأ اـن  نروحو

ألخدرأ ، وندروح (1)، ونرح الشقخ صنلح الػدقزا $ (2)نرح الشقخ ابـ أثقؿقـ

 وموداولة. مط قأةكثقرة يعرففن ط ب العؾؿ، وال 

 ُٖٝسٛي٘ ٚسٍٛ َؤيف٘:ص  ب٘ املجاز٠ايشُّذنُس ٚ ،١ دزاض١ نتاب ايتٛسٝدــطأ 

وققؿة من جن  بف مدـ الو ديدد لفدذا الدديـ إٓ مدـ الؿ دد ٓ يعرء ققؿة اإلمنى 

إٓ أل   9إ  كن  ألاؾفن يـوم ق  إلك اإلس ىففذص ال  د وسنفر إلك ال ؾدا  الؿ نورة، 

مؿدن ، ونوالـذر والذبح لفد ،الطقاء بنلؼ قرمـف ، وفقفؿ الشر  إكن مقجقد وينار

إسػ أل  بعض مـ يـومب إلك العؾؿ يو ـك اذا الشر  ويزاولدف بـػمدف، ك ي عث أؾ

ا مدن دقؼدت ممدؿنرً » :يؼدقلالؿعنصدريـ ألكدف الشدققخ الؿشدفقريـ أـ ألاد ُيذَكر كؿن 

 .- كملل ار العنفقة - «اوك ألققل ين بدوك

 
 قضدن  ندقلكادد، 3186ادد، وندقيف سدـة 3122الراؿـ الحؿدا ، ولد يف مديـدة الؿ ؿعدة  بـ أ د اق: سؾقؿن  (3)

 الناادقـ»، مدـ مملػنندف: الؿ ؿعدة  دؿ فنلطدن ػ، ديـدة،الؿ قضدن  إلدك كؼدؾ  ؿ الؿموع ؾة، الؿحؽؿة يف مؽة

 الـصدقص دٓلدة»، والػدرا ض يف «الثؿقـدة الددرة»، و«الوقاقدد ألبدقاب أؾدك الـضدقد الدر»، و«الؽنفقة وإدلة

 (.234، وغقران. يـظر: نؽؿؾة مع ؿ الؿملػقـ )ص: «والدفنع لؾؽػر الؼونل فرض أؾك واإلجؿنع

 ط عوف دار ابـ ال قزك.« كونب الوقاقد الؼقل الؿػقد أؾك»اسؿف:  (2)

 ط عوف ممسمة الرسنلة.« إأنكة الؿموػقد بشرح كونب الوقاقد»اسؿف:  (1)
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يـ رألس الؿنل، ونحؼقؼ الوقاقد ونـؼقوف ونصػقوف ف ،وكالجؿؾة نٕصؾ أل  الدا

ألاؿ وألوجب القاج نت أؾك الؿمؾؿ9 ٕ  الوقاقد اق  ،ب الشر  وال دعمـ نقا 

ىإصؾ كؿن  رغؿ من أُلِنْقع أـف مـ مـنو قف  ،، فراؿة ار أؾك اذا اإلمنى الؿ ددنؼدأ

ومنزلـن يف  . أـ إمنى م ددفضً   9 أـ أنلؿفضً   9يؾقؼ بؿمؾؿ ٓ مـ الؽ ى الذك

ودفع ار أـن بوحؼقؼ الوقاقد أظن ؿ  ،لؿ نركةاذص ال  د كوػقأل ي ل اذص الدأقة ا

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :إمقر، و  أت لـن إمـ يف اذص ال  د

 ،نحؼقؼ الوقاقد :ؿـ ألأظؿ إس نب الول نث ت إمـف ،[00]الـقر: ﴾ژ ژ ڈ ڈ

 .ونصػقوف ونخؾقصف

 ودنبالؽ  ٕ 9القاقع الحدنلل يـنسب ٓ اذا الؿوـكثقًرا مـ ألبقاب   إ :فنْ  ققؾ

 ،والؼدرآ  واادد ،ار واادد ، أُلجقدب بدل أ ِديدـادذا الدزمـ أدـ ؾدػيخوػ يف زمدـ أُللا 

 صألصدقل الدديـ وقضدنينو، ةوكقػقة الوعنمؾ مع الؽونب والمـة واادد ،والمـة واادة

 .ٕول الزمن  وآخرص الؽنأ انكؿة

ففدق صدنلح لؽدؾ زمدن   ،«قنل الرسدقل»و «قنل ار» :فؿن داى الؽونب قن ًؿن أؾك

لؽثقددر مددـ الؼضددنين الؿقجددقدة يف كثقددر مددـ ألقطددنر  نأ ًجدد فقددف نددؽ أل  وٓ ،ومؽددن 

ٕكددف يعددنلج قضددنين كددنأ  9والؿمددؾؿق  بددلمس الحنجددة إلقددف وإلددك مثؾددف ،الؿمددؾؿقـ

 ،صدحقحغقدر  القاقع يـنسب ٓ الؿوـاذا  بل  فنلؼقلالوقاقد، ونـنقض ألصؾ الديـ 

 .لؽؾ ققٍى وارث :وكؿن ققؾ يوؽؾؿ أـ قضنين مقجقدة بحروففن أ ،إكف بؾ 

ؾؿدن ف .القادنب بدـ أ دد لشدقخ محؿددا وقد نحذت الفؿؿ الؿريضدة لؿحنربدة

 قددنى مـؽرواددن بددنط م مصددطؾح ،يف كثقددر مددـ ألقطددنر الؿمددؾؿقـ اكوشددر أل ددر الدددأقة

دد الشددقخ أؾقفددن، وادأددقا أل القانبقددة  فحقربددت كو ددف، ومـعددت مددـ ، الؿمددؾؿقـ ريؽػا

  .ق ؾ ذلؽ كوب نقخ اإلس ى وابـ الؼقؿكؿن ألارقت  ألارقتبؾ  الوقزيع،

الـدنس يف سد قؾ كشدر الخقدر الؿقجدقد يف بعدض ألمنى اذا الوؾ قس اجوفد لؽـ و
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اسددؿ  وٓ أـددقا دو   وجعؾددفخؾددع الصددػحة إولددك إلددك  وااددذا الؽوددنب9 فعؿددد

يحدذء اسدؿ والدد كدن  فؼدرألص ألكثدر مدـ واادد وااوددوا بمد  ف، وبعضدفؿ  ،(3)مملػ

سدؾقؿن  كمد ة إلدك جددص الوؿقؿدل، بـ  لقانب فقؼقل: محؿدا بـ أ د الشقخ محؿد

  موعددة. نرجؿقص إلك لغنتوقرألص الـنس واسوػندوا مـف بعد اذص الحَقؾ و

وادل ند فة وا دحة الخؾدؾ،  ،صدغقر المدـ $ؽق  الشقخ ونغب ال عض ب

يؿددر بنلؿرااددؾ الؿطؾقبددة،  فدد  ،(2)حصددرىوالطنلددب ق ددؾ أل  ي َب نلؿحظقر أل  يوزبأددفدد

 ،ف  ألاد يؿـعدف ،فذا يضقع كػمف ويضقع غقرص، ألمن إذا نلاؾف ،ألول إمر يوشقخ مـو

 أؿدرص،يػول يف العؼد الثن  مدـ كن   ڤ ابـ أ نس 9 ففذاصغقًرا ىكن  ك قًرا أل سقا ٌ 

 .اذا معروء أـد ألاؾ العؾؿو ،(1)سـة ةألفوك وأؿرص س ع أشر $ واإلمنى منلؽ

دل بلانديددث  ددعقػة يف ل  الشددقخ اسددوبدديف كوددنب الوقاقددد،  قدددحبعضددفؿ و

 .يمودل يف العؼن د بنٕانديث الضعقػة ٓ العؼن د، واإلجؿنع قن ؿ أؾك ألكف

 ل: اؼيلرد عؾك همٓء يف او

 : ًٓ  دخؾِ ، فؾدؿ ُيدإانديدثادذص  ـ يصدححَمد مِـ ألاؾ العؾؿ الؿوؼدمقـيقجد  أو

 . عقًػن موػًؼن أؾك  عػفاديًثن فقف الشقخ 

 :الؿمن ؾ الؿفؿة أؾدك إانديدث الضدعقػة، وإكؿدن  يف اذص الشقخيعوؿد  لؿ ،اكًقا

مددـ إيددراد مددنكع بعدددان  وٓ اأوؿددد أؾددك مددن يف ال ددنب مددـ آيددة واددديث صددحقح،

إانديث الول فقفن ك ى ٕادؾ العؾدؿ9 ٕ  الؿعدقل أؾدك مدن ق ؾفدن مدـ أيدنت 

 وإانديث الصحقحة.

 
 .3/64الؾطقػ آل الشقخ  بـ أ د إبرااقؿبـ  فونوأ ورسن ؾ سؿناة الشقخ محؿديـظر:  (3)

ل الِعـدب مدن داى ألخضدر،  َنزبأَب ُمطنِوع زبأَب، ألك صنَر َزبق ن، وَنحْصَرَى مـ الِحْصِرِى واق (2) ُّْضج وألوأ الثأَؿُر َقْ َؾ ال

والؿعـك صنر َزبِقً ن ق ؾ أل  يُؿرأ بؿراؾة الحصرمة، وادذا مثدؾ ُيضدرُب لؾصد لا الدذك يوشدنيخ. يـظدر: الوؿثقدؾ 

 (.3083الؼنمقس الؿحقط )ص: و(، 34ٕبل مـصقر الثعنل ل )ص:  9والؿحن رة

 .3/333يـظر: نرنقب الؿدار   (1)
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 طأ١ُٖٝ تعًِٝ نتاب ايتٛسٝدص 

 إٓ ونددرح لفددؿ كوددنب الوقاقددد، 9الـددنسأددنلؿ نصدددأ لوعؾددقؿ  القددقى ٓ يقجددد

نب الوقاقددد9 ٕكددف مددـ الؽوددب الؿفؿددة ؽوددولددف أـنيددة ب إٓ 9يقجددد طنلددب أؾددؿ وٓ

كدف يف 9 ٕعؾؿن اذا النلؼقاأد وإسس الول ي ـك أؾقفب كـَ عْ يُ وإصؾقة يف اذا ال نب، 

، ؽثقدر مدـ أدقاى الؿمدؾؿقـفنقاقد إلقاقة الذك يخػك ألمرص أؾك كثقر مـ الـنس، 

ًٓ ألبدقاب ادذا  ٓ يؼع يف الشر  إكدن وادق يددرك9 فؾدذا يوعدقـ نعؾدقؿ الـدنس إجؿدن

 .يؽـ بنلوػنصقؾ الول يوؾؼنان ط ب العؾؿ لؿ الؽونب، ولق

ي دقز  ٓ يؽػقفؿ اإليؿن  اإلجؿنلل، لؽـ مدع ذلدؽكؿن العقاى الوؼؾقد، يؽػل و

عؾدقؿفؿ9 ولدذا مدـ أل  يؼعقا يف خؾؾ واؿ يف ألوسنط أؾؿقة، ويف بقق؛ؿ مدـ يحمدـ ن

وعؾدقؿفؿ قدف، بالؿوعؾؿ ألقدرب الـدنس إلقدف، وألادب الـدنس إل ألو الن أل  يخص الؿعؾؿ

 مؿن يـػعفؿ يف ديـفؿ. يًفنقن

يؼدرأل ارًفدن مدـ الؼدرآ ،  ٓ ن مدـا وإكنً دؿع إسػ يقجد مـ ك نر المدـ ذكدقرً ف

د، ومدع يؼدرأل الؼدرآ  بنلو قيد ألو اوك الػننحة، ويف بقق؛ؿ ألفراد مؿـ يحػدظ الؼدرآ ،

 سدقرة فؿدنألمأ  ألو اؿدنألبن ال ـت ألو آبـ ؿعؾا يمـ ألبر الن أل  وى لفؿ نقيًفن، يؼدا  ٓ ذلؽ

، مدـ إاؽدنى ر بدف إسد ُى الؿد مـ الؼرآ ، وأليًضن من ُيحونج إلقف مؿدن يصدحُّ  اسقرً  ألو

القالدة أؾدك ندل   ألو ر الؿر  ب فؾف، لؽـ لؿنذا كـوظر أل  يؿقت القالدعذَ يُ وإ  كن  

 !؟مع وجقد فرصة لرفع ال فؾ أـفيؽـ ألكن  لؿ شر  ولقمـ ال

وإذا كدن   ،بدؾ بدنلؿعؾؿقـ ،مؿؾدق ة بدنلؿوعؾؿقـ - ور الحؿد -الققى وال ققت 

 .يف إخ صف ؼدحيقد ففذا  ،ل عقد دو  الؼريبيخوص بنكػع العنلؿ 

دوا قمدوػي لدؿ قد يقجد مـ الؽ نر مـ يوصدأ لوعؾقؿ الـنس، وك د ألوٓدص مع ألكف

الؿظـدق  بنلعدنلؿ ألكدف ؟ ػؾدحيُ  ولدؿ كف انولإ ألو ر يف اؼفؿ،ل: إ  اذا قّص نؼيفؾ ف، مـف

 .انول ولؿ يػؾح، والفداية بقد ار س حنكف
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الؽفدػ  يؾؼدـ ندقًخن ك قدًرا سدقرةَ ػ ر يقى ال ؿعة ال بعد ص ةن رأليت ننب  قد و

أ ألكدف رأل فمـ جفدة الـمدب، لؽـد الشقخ لقس مـ قرابةمع أل  اذا الشنب كؾؿة كؾؿة، 

 .مع ألقرب الـنس إلقـن فكػعؾ ومثؾ اذا يـ غل أل فلأنكف،  محونج

، ومؿددن يف غنيددة إاؿقددة وعؾددقؿ إقددربقـ الؼددرآ ، ومددن يصددح بددف اإليؿددن 9 ألمددرف

 يموعن  بف أؾك اذا: نعؾقؿفؿ ممن ؾ اذا الؽونب.

أل  يفدوؿ بحػدظ الؿودق ،  - نمدعػف الحنفظدة مـ ٓسقؿن -ويـ غل لطنلب العؾؿ 

يف  والـصددقص يمددوذكر العؾددؿ ٓ يحػددظ قددد ٓ الددذكـ اددذا الؽوددنب9 ٕ  ومـفددن مددو

9 ٕكدف ب لؽ العؾؿ موك نيفت، بخ ء آأوؿند أؾدك الػفدؿ فؼدطرا نلحػظ يؼفوقوف، 

فد  يمدعػؽ أـدؽ  نإذا كن  الؽونب بدقـ يدديؽ، لؽدـ إذا كدن  الؽودنب غن ً د يمعػؽ

 الػن دة. ألو نموطقع أل  نموذكر الؿمللة ٓ وألكت ،ففؿؽ

ص الوؿر، يوـنول مـف من نن  موك ندن ، لؽدـ فظ بؿمنفر زادُ نيؿثؾق  لؾحالعؾؿن  و

ففدق زادص الدن، كؿدـ  ، ففدذاففؿ من يف اػظف ٓ أؾؿف م ـل أؾك ففؿ من يف الؽوب مـ

، فػرم بدقـ مدـ أؾؿدف يحونج إلك م فقد ٓسوحضنرص ؿ اصند، ويحونج إلك زرع، 

   يف صدرص، وبقـ مـ أؾؿف يف كونبف.

 (4)كعؾــٍؿ مــا حــقى الِؼَؿْطــرُ  لــقس

 

ــقاه ال ــضر  ــا ح ــؿ إٓ م ــا العؾ  (2)م

مفؿ، وركـ ركقـ مـ وسدن ؾ الوحصدقؾ، ففق  9الػفؿ يـؼص مـ ألاؿقة ٓ واذا 

 . يمنوك نقيًفن ٓ دو  اػظٍ بلؽـف 

وكحـ كمدوعقـ بدنلؿقلك نعدنلك يف ندرح ادذا الؽودنب، راجدقـ مـدف الـػدع بدف يف 

  ف الوؽ  .الداريـ، وار الؿموعن ، وأؾق
 

 
 .4/335يـظر: لمن  العرب  .من ُيصن  فقف الؽوبالؼؿطر:  (3)

. والصحنح 4/331. ويـظر: الؿخصص 3/282ألاؿد، كؿن يف جنمع بقن  العؾؿ وفضؾف بـ  اذا ال قت لؾخؾقؾ (2)

 ، مع بعض آخو ء.2/686
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¢ 

ع ـــ بعالتٕحٗـــ ت

 

  .[05]الذاريات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿اهلل تعالك:  ققلِ و

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وققلف: 

  .أية [25]الـحؾ:

  أية. [22]اإلسراء: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وققلف: 

 . أية [25]الـغاء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وققلف: 

 [404]إكعام: ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿وققلف: 

 .أيات

 ،التل عؾقفا خاتؿف ملسو هيلع هللا ىلصمـ أراد أن يـظر إلك وصقة محؿض »: ڤقال اكـ مغعقد 

إلك  ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ ققلف تعالك: فؾقؼرأ

 .(3)«أية [402-404]إكعام: ﴾چ چ چ چ﴿ققلف: 

عؾـك حؿـار، فؼـال لـل:  ملسو هيلع هللا ىلصكــت رديـػ الـ ـل »قـال:  ڤ ـؾ جكـ  عـ معاذو

قؾـت: اهلل ورسـقلف  ،«وما حؼ الع اد عؾـك اهلل  ،ضري ما حؼ اهلل عؾك الع ادمعاذ، أت يا»

يشـركقا كـف ئـقً،ا، وحـؼ الع ـاد  وٓ حـؼ اهلل عؾـك الع ـاد أن يع ـضوه فـنن»أعؾؿ  قـال: 

قؾـت: يـا رسـقل اهلل، أفـال أكشـر الــاس   ،«يشرك كف ئـقً،ا ٓ يعذب مـ ٓ اهلل أن عؾك

 
 أل  سدرص مدـ» ، ولػظدف:«امدـ غريدب»(، وقدنل: 1060ألخرجف الرتمذك، كونب الوػمقر، بنب سقرة إكعنى، ) (3)

ص أل  يـظدر مدـ سدرأ »( بؾػدظ: 6430. وال قفؼدل يف الشدعب )«... ملسو هيلع هللا ىلص محؿد خننؿ أؾقفن الول الصحقػة إلك يـظر

 ...«. الول أؾقفن خننؿة ألمرص ملسو هيلع هللا ىلصإلك وصقة محؿد 
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 .(3)اه يف ال حقحقـأخرج .«فقتؽؾقا ؛ٓ ت شرهؿ»قال: 

 ل:ـائـــه وســـفي
 .إولك: الحؽؿة يف خؾؼ الجـ واإلكس 

 .الثاكقة: أن الع ادة هل التقحقض؛ ٕن الخ قمة فقف 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: ققلف اهلل، فػقف معـك يع ضِ  لؿ يلت كف لؿ الثالثة: أن مـ﴾ 

 .[2]الؽافرون:

 .الراكعة: الحؽؿة يف إرسال الرسؾ 

 ؿت كؾ أمة.الخامغة: أن الرسالة ع 

 .الغادسة: أن ديـ إك قاء واحض 

 تح ؾ إَّٓ كالؽػر كالطاغقت؛ فػقف معـك  ٓ الغاكعة: الؿغللة الؽ قرة: أن ع ادة اهلل

 .أية [205]ال ؼرة: ﴾حت جت يب﴿ققلف: 

 مـ دون اهلل. ع ض الثامـة: أن الطاغقت عام يف كؾ ما 

 ٕكعام عـض الغؾػ.التاسعة: عظؿ ئلن ،الث أيات الؿحؽؿات يف سقرة ا 

 .وفقفا عشر مغائؾ: أوٓها: الـفل عـ الشرك 

 كضأها اهلل  ،العائرة: أيات الؿحؽؿات يف سقرة اإلسراء، وفقفا ،ؿاين عشرة مغللة

 پ﴿، وختؿفا كؼقلف: [22]اإلسراء: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿كؼقلف: 

  .[24-22]اإلسراء: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ؿ ئلن هذه الؿغائؾ كؼقلف: وك فـا اهلل س حاكف عؾك عظ 

 .[24]اإلسراء: ﴾پ

 
(، وممدؾؿ، 6161، )ألمودف إلدك نقاقدد ار  ملسو هيلع هللا ىلصألخرجف ال خنرك، كونب الوقاقد، بنب من جن  يف دأن  الـ ل  (3)

(، والرتمدذك 10يؿن ، بنب مـ لؼل ار بنإليؿن  واق غقر نن  فقدف دخدؾ ال ـدة وادرى أؾدك الـدنر، )كونب اإل

 (.3285(، وابـ منجف )2531)
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  الحادية عشرة: آية سقرة الـغاء التل تغؿك آية الحؼقق العشرة، كضأها اهلل تعالك

 .[25]الـغاء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿كؼقلف: 

  عـض مقتف. ملسو هيلع هللا ىلصالثاكقة عشرة: التـ قف عؾك وصقة رسقل اهلل 

 .الثالثة عشرة: معرفة حؼ اهلل عؾقـا 

 ف.وا حؼَّ اكعة عشرة: معرفة حؼ الع اد عؾقف إذا أدَّ الر 

 يعرففا أكثر ال حاكة. ٓ الخامغة عشرة: أن هذه الؿغللة 

 .الغادسة عشرة: جقاز كتؿان العؾؿ لؾؿ ؾحة 

 .الغاكعة عشرة: استح اب كشارة الؿغؾؿ كؿا يغره 

 .الثامـة عشرة: الخقف مـ آتؽال عؾك سعة رحؿة اهلل 

  اهلل ورسقلف أعؾؿ»يعؾؿ:  ٓ الؿغمول عؿاالتاسعة عشرة: ققل». 

 .العشرون: جقاز تخ قص كعض الـاس كالعؾؿ دون كعض 

  لركقب الحؿار مع اإلرداف عؾقف. ملسو هيلع هللا ىلصالحادية والعشرون: تقاضعف 

 .الثاكقة والعشرون: جقاز اإلرداف عؾك الضاكة 

 ڤج ؾ كـ  الثالثة والعشرون: فضقؾة معاذ. 

  الؿغللة. الراكعة والعشرون: عظؿ ئلن هذه 

l 

  تبايبط١ًُ ٚايسد ع٢ً شب١ٗ َٔ ْف٢ اضتشباتبٗاص تبتدا٤طسهِ اال 

 9 اقوداً  بؽونب ار 9بنل مؿؾة $ابودأل الؿملػ  :«كغؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ»
أؾك ألمن بعض آيدة و ،ألجؿع الصحنبة أؾك كونبوفن يف الؿصحػقد اقث افووح هبن، و

ادؾ ادل آيدة مدـ جؿقدع  دؿ اخوؾػدقا  مـ سقرة الـؿؾ، ولقمت بآية مـ سقرة الوقبدة،
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 إخقدرمـ سقرة بعقـفدن، بدؾ كزلدت آيدة لؾػصدؾ بدقـ المدقر؟ و ٓ آيةال  ألو ،المقر

  .(3)مظنكف يف وم مقط نقخ اإلس ى، والخ ء مزبقراخوقنر 

يػووح رسن ؾف  كن  ملسو هيلع هللا ىلص9 اقث إكف ملسو هيلع هللا ىلصبمـة الـ ل اقودا  أليًضن فقف وال د  بنل مؿؾة 

وإذا كن  الؼدرآ  جؿدع فقدف  ،(2)ارقؾ أظقؿ الروى، وغقرصلك إبنل مؿؾة، كؿن يف كونبف 

أؾك أؽس ذلؽ فن  الرسن ؾ الـ قية نػووح بنل مؿؾة فؼط، و ،بقـ ال مؿؾة والحؿدلة

 بنلحؿدلة. ةػووحففل مالخطب الـ قية 

والؽونب الذك بقـ يديـن فقف بمؿؾة ولقس فقف اؿدلة يف ألكثر الـمخ، وإ  وجدد 

   .(1)ض الشراح الؿحؼؼقـبع فإلق ألننريف بعضفن كؿن 

اقددث اأوددن الؽوددنب بؿثنبددة الرسددنلة  9(3)$ع اإلمددنى ال خددنرك قصددـ واددذا

 اإلمدنى ممدؾؿ وادذا بخد ء صدـقعلط ب العؾؿ، والرسن ؾ نػودوح بنل مدؿؾة فؼدط، 

 .(4)ران بنلحؿدلة كنلخطبوصدأ  ،افووح كونبف بخط ة، بقـ فقفن مـف ف الذك

اصؾ آبودا  بذكر ار مؿدن ادق ألأدؿ مدـ ال مدؿؾة فنذا  ،واسعٕمر اوكالجؿؾة ف

 والحؿدلة كػك، لؽـ ال ؿع بقـفؿن كؿن يف الؼرآ  ألولك.

 
، 3/135، والؿغـددددددل 1/111، والؿ ؿددددددقع 2/365، والددددددذخقرة لؾؼددددددرايف 3/35يـظددددددر: الؿ مددددددقط  (3)

 .22/316 الػونوأ وم ؿقع

فقدف  فدنذا فؼرئ، ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل بؽونب دأن  ؿ: ، وفقفڤ ػقن س أـ ألبل ،ڤ أ نس ابـإننرة إلك اديث  (2)

، كعـض أمـا ،الفـضى ات ـع مــ عؾـك سالم ،الروم عظقؿ هرقؾ إلك ،اهلل رسقل محؿض مـ ،الرحقؿ الرحؿـ اهلل كغؿ»

ــنين ــؽ وأســؾؿ تغــؾؿ، أســؾؿ اإلســالم كضعايــة أدعــقك ف ــؽ فــنن تقلقــت وإن مــرتقـ، أجــرك اهلل يمت ــؿ عؾق  إ،

 والـ دقة، اإلسد ى إلدك الـدنس ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل دأدن ألخرجف ال خنرك كودنب ال فدند والمدقر، بدنب  ،«... إريغققـ

 ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل كودنب(، وممدؾؿ، كودنب ال فدند والمدقر، بدنب 2838، )ار دو  مـ نألربنبً  نبعًض  بعضفؿ يوخذ وألٓ

 (.2636(، والرتمذك )4315(، وألبق داود )3661، )اإلس ى إلك يدأقص ارقؾ إلك

 و ـدك بنل مدؿؾة، فقفدن بددأل $وقدع لدل كمدخة بخطدف »قنسؿ ققل اػقد الشدقخ: بـ  الراؿـ أ د قخكؼؾ الش (1)

 .(32اننقة كونب الوقاقد )ص: يـظر:  .«ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أؾك والص ة بنلحؿدلة

 .3/5يـظر: صحقح ال خنرك  (3)

 . 3/1يـظر: صحقح ممؾؿ  (4)
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ففـق  ،ي ضأ فقـف ك غـؿ اهلل الـرحؿـ الـرحقؿ ٓ كؾ أمر ذي كال»جن  يف الحديث: و

كحؿـض اهلل »، ويف روايدة: (1)«كذكر اهلل»، ويف رواية: (2)«كحؿض اهلل»يف رواية: و (3)«أكتر

الوددل اؽددؿ أؾقفددن بعددض العؾؿددن   ،، إلددك غقددر ذلددؽ مددـ إلػددنظ(3)«ل ــالة عؾــوال

يث ت مـفن نل ، وإ  أل  ت ابـ الص ح والـقوك وجؿع مدـ ألادؾ  ٓ وألكفبنلضعػ، 

 .(4)العؾؿ لػظ الحؿد فؼط، واؽؿقا أؾقف بنلحمـ

 يضدعػ $الشدقخ إل دن   رألأن لؿد أطـدف، مبعض الؿعنصدريـ مؿدـ  دنو

يف جؿقددع  نلحددديث الضددعقػيعؿددؾ ب ٓ ورآص ،(5)وأللػنيددف ب ؿقددع طرقددفالحددديث 

 .يعؿؾ بنلضعقػ ٓ د كونبف مـ ال مؿؾة والحؿدلة9 ٕكفجرأ  ،(6)ألبقاب الديـ

كنكت الؽوب الوؼؾقدية نػودوح بنل مدؿؾة »بؾ زاد بعضفؿ اوك قنل يف مؼدمة كونبف: 

مدـ فقدف، بعًضدن  قؾد بعضدفؿو ،نونبعقا أؾقففعؾ أل  اذا م رد  معـنص ، واذا«والحؿدلة

 .9 ففذا كونب ار مػووح هبؿنبأل نرة مـ أؾؿ، واذا جفؾ مركأ  وٓ غقر ألصؾ

رب ألوزأـل أل  ألنؽر كعؿوؽ الول ألكعؿت أؾل »يؼقل:  الؼن ؾكظقرص مـ سؿع و

 إربعددقـ ن ؾددغ لددؿ ألكددتو ندددأق هبددذا الدددأن كقددػ »: لددف ؼددنلف، «وأؾددك والدددك

 .!«؟أؿر  مـ

 
وامدـف الؿـدنوك يف الوقمدقر بشدرح ال دنمع  ،ڤ(، مـ اديث ألبل اريدرة 3230ألخرجف الخطقب يف ال نمع ) (3)

 .2/233الصغقر 

(، وابددـ منجددف، كوددنب الـؽددنح، بددنب خط ددة 3730ألخرجددف ألبددق داود، كوددنب إدب، بددنب الفدددك يف الؽدد ى، ) (2)

، وصدححف ابدـ 3/28(، مـ اديث ألبل اريرة ر ل ار أـف، وامـف الـدقوك يف ندرح ممدؾؿ 3783الـؽنح، )

 .6/427ر الؿؾؼـ يف ال در الؿـق

 ، وصحح إسـندص الشقخ ألاؿد ننكر يف نحؼقؼف لؾؿمـد.ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 7632ألخرجف ألاؿد ) (1)

 ، و عػف.ڤ(: ألكف ألخرجف الحنفظ الرانوك يف إربعقـ أـ ألبل اريرة 2/233ذكر الؿـنوك يف الوقمقر ) (3)

 (. 332، وإذكنر لؾـقوك )ص: 3/4يـظر: نرح مشؽؾ القسقط  (4)

 .12-3/28يـظر: إروا  الغؾقؾ  (5)

 (.237يـظر: الثؿر الؿموطنب )ص:  (6)
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ؼدقل ل 9«أـدل فدنأُػ  ،إكدؽ أػدق نحدب العػدق الؾفدؿ»سؿع مدـ يؼدقل: أخر و

ــاعػ »لعن شددة إذا صددندفت لقؾددة الؼدددر:  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ددل  الؾفــؿ إكــؽ عػــق تحــب العػــق ف

 .«يف لقؾة الؼدر إكؽ لمَت »:   قنفلكؽر أؾقف ، (3)«عـل

يؼوضل نخصقصدف بدف، لؽدـ قدد يؽدق   ٓ نل  بشل  ربطَ  ٕ 9 جفؾوكؾ اذا 

ي ؾغفدن9 ٕ  الـعؿدة بنلـمد ة لدف  لدؿ ؾؿة مؿدـمـ بؾغ إربعقـ ألولك أل  يؼقل اذص الؽ

 - رب ألوزأـل» :ي ؾغ اذا العؿر لؿ غقرص مؿـيؿـع أل  يؼقل  ٓ لؽـ اذااكوؿؾت، و

لفددؿ الشددؽر فؼددد نؿددت أؾقددف الـعؿددة9 ٕ  الشددؽر إذا ألُ و، «أل  ألنددؽر  - ـددكأللفؿْ  ألك:

 .يؼوضل الؿزيد

ة لؿ رد نضدعقػ أؾك مـ يػووح كونبف بنل مؿؾة والحؿدل بف يمودر  ذاا ومثؾ

 فؼدط، بدؾ ادذا الحدديثلقس مـ ألدلوفن الؿمللة  أل  اذص. والحؼقؼُة الحديث بعضفؿ

، فدنذا لدؿ يث ودن ملسو هيلع هللا ىلصكودنب ار وسدـة ك قدف بنل مؿؾة والحؿدلة يف بنل دا ة  يمودل أؾقفن

 بنلؼقل فؼد   ون بنلػعؾ.

يدؾ الؽ ى أؾك ال مؿؾة مذكقر يف الشروح ويف الوػنسقر وغقران، يف كد ى طقو

نؽؾؿـددن أؾقفددن مددراًرا يف  وقدددجددًدا ٕاددؾ العؾددؿ، يف كددؾ كؾؿددة مددـ كؾؿن؛ددن إربددع، 

 .فؾمـن بحنجة إلك أل  كؽررص، رةكثق مصـػنت

كودنب » :أـدقا  الؽودنب إصدؾل: ادذا «... :وقـقل اهلل تعـالك، كتاب التقحقض»

صؾل، العـقا  إ اق ألو ،داخؾ العـقا  إصؾل نرجؿةٌ اق اـن اؾ  ولؽـ، «الوقاقد

 ؟من بعدص معطقء أؾقفو

 
(، 1740(، وابـ منجف، كونب الدأن ، بنب الددأن  بدنلعػق والعنفقدة، )2434ألخرجف الرتمذك كونب الدأقات، ) (3)

 ( وصححف أؾك نرط الشقخقـ.3883(، والحنكؿ )24173وألاؿد )
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اق العـقا  إكدن، ومدن بعددص يـ غدل أل  يؽدق   العنمة مـ اقث مـف قة الؽونب

وهبدذا يعؾدؿ خطدل مدـ اؼدؼ  9وبـن  أؾقف يؽق  اذا نرجؿة ٕول من يف الؽونب 9نألبقابً 

 مؽوػًقن بذكر أـقا  الؽونب. 9بعض كمخ الؽونب، واذء اذص الرتجؿة

ف وققلِ  كظقر صـقع اإلمنى ال خنرك نأؾك ألمال ؿؾة  اذصألكثر الشراح يشراق  و

أؾدك  «قـقلِ » أؾقدف ي درُّ  وبـدن ً  9(3)«وقدقل ار نعدنلك ،بدنب كدذا»: يف بعض الؿقا ع

 الشددراح ، وبعددض«ار نعددنلك قددقلِ  وكوددنُب  ،كوددنب الوقاقددد» والؿعـددك: ،العطددػ

 .أؾك اذا ألكثر الـمخو ،بـنً  أؾك أل  القاو اسويفـنفقة 9يرفعفن

ب كونًبدن وكونبدة، والؿصددر والؿدندة ب ؿؾوفدن نددل يؽُود َب َودكَ  :ونب مصدرالؽو

 الؿؽوقب ال نمع لؿمن ؾ الوقاقد.اـن والؿراد بف  ،(2)أؾك ال ؿع

د نقاقًدا،  د يقاا ولدذا  9(1)وااًدا الشل ِ  نلوقاقد: جعُؾ فوالوقاقد: مصدر واأ

دن نشدفدألكف جن  يف الحديث الؿروك يف المــ  ألندنر و ڤ وقدنص ألبدلبدـ  سدعد لؿأ

ــض»: ملسو هيلع هللا ىلصالـ ددل  لددف قددنل ،بلصدد عقف ــض، أحِّ ر بلصدد ع ِنددوألَ  ،ألفددرد مددـ َنعُ ددد :يعـددل (3)«أحِّ

  الؿع قد وااد. واادة9 إننرة إلك أل 

ولػظ الوقاقدد معدروء لددأ المدؾػ، ممدطقر يف كود فؿ، وسدؿك بدف بعضدفؿ 

 اد.184، واق موق  سـة (4)كونبف، مثؾ ابـ مـدص

 

 وقدقل ،الحدقض بد  كن  كقػ بنب»، و3/22، ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: لكنعن وققلف. العؾؿ يف جن  من بنبمثؾ:  (3)

 .3/55 «آدى بـنت أؾك ار كو ف نل  اذا»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

 .3/587يـظر: لمن  العرب  (2)

 .1/335يـظر: المنبؼ  (1)

. ڤألبدل وقدنص بدـ  (، مدـ ادديث سدعد3388ألخرجف ألبق داود، كونب نػريع ألبقاب الدقنر، بدنب الددأن ، ) (3)

 .ڤ( مـ اديث ألبل اريرة 30618(، وألاؿد )1446، كونب الدأقات )وألخرجف الرتمذك

ادد، وندقيف سدـة 135ص إصد فن ، ولدد سدـة مـددبدـ  يحقدكبدـ  محؿددبـ  إسحنمبـ  محؿدار  أ د اق: ألبق (4)

ندنريخ يـظدر: «. الوقاقد»، و«اإليؿن »، و«الونريخ»، كن  مـ الحػنظ الؿؽثريـ يف الوللقػ9 مـ مصـػننف: 184

 .42/28، وننريخ دمشؼ 7/644 ى اإلس
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 ْظصطايػا١ٜ َٔ خًل ادتٔ ٚاإل 

أية ندل أؾك الغنية  :«[45]الذارينت: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿»

ـأ   ، وال نحؼقؼ الع قدية ر نعنلك.واإلكَس  والفدء الذك مـ ألجؾف خؾؼ ار ال 

 ،(3)اسؿ جنمع لؽؾ من يح ف ار مـ إققال وإفعنل الظنارة وال نطـة الع ندةو

 اؾ ندل أؾك الرتجؿة وال الوقاقد؟و

9 فلة الوضؿـ، فنلع ندة موضؿـة لؾوقاقد9 ٕمن ألأؿ مـبدٓ ،كعؿال قاب: 

بعض ان ققل نػمقريف جن  و ،ٕ  الع ندة نشؿؾ الع ندات ال دكقة والؼؾ قةوذلؽ 

 .(2)«لققادو ِ ألك:  ،﴾ڃ ڃ﴿» :المؾػ

ؾغنية بقن  ل [45]الذارينت: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ فؼقلف نعنلك:

ـ ال ـ واإلكس أـ نحؼقؼ م الؿؽؾػالعظؿك مـ خؾؼ ال ـ واإلكس، وإذا نخؾك 

إٓ أل  الو عة أؾقف ألأظؿ9 ٕ   9فرم بقـف وبقـ ال فن ؿ غقر الؿؽؾػة ٓ اذص الغنية صنر

الؽنفر ال فن ؿ بعد اقـ يرأ  لؽولذ 9يماخذو  وٓ يعنق ق  ٓ غقر الؿؽؾػقـ

 .(1)[30]الـ ل: ﴾ڻ ں ں﴿آقوصنص مـفن والؿؼنصة نؽق  نراًبن، يؼقل: 

أددـ اؿؾفددن المددؿنوات  تإمنكددة الوددل أ ددزاددل  لعظقؿددةاددذص الؿمددمولقة او

  بدد أل  يحؼدؼ فدوإرض، واؿؾفن اإلكمن ، ففق مؽؾػ هبذص الع قدية مـ غقر اخوقنر، 

كمددلل ار المدد مة -يحؼددؼ اددذا الفدددء فددن  مآلددف إلددك العددذاب  لددؿ إذاواددذا الفدددء، 

 الع قدية.بف مـ فروع اذص  بؼدرص وبحم ف، وبحمب من يخؾُّ  كؾٌّ  ،-والعنفقة

 
 .30/338يـظر: م ؿقع الػونوأ  (3)

 .3/277، نػمقر ال غقك 8/320يـظر: نػمقر الثعؾ ل  (2)

 الؼقنمة يقى كؾفؿ الخؾؼ يحشر» :[17]إكعنى: ﴾ڇ چ﴿ : ققلف يف ڤإننرة إلك ققل ألبل اريرة  (1)

 9ننراًبد كدق : يؼدقل  دؿ الؼركدن ، مـ لؾ ؿن  يلخذ أل  ار أدل مـ فق ؾغ نل  وكؾ والطقر، والدواب، ال فن ؿ، 

 (، وصححف أؾك نرط ممؾؿ.1213ألخرجف الحنكؿ ) .«[12]الـ ل: ﴾ڻ ں ں﴿يؼقل الؽنفر  فذلؽ
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لقيقػة ال ـ واإلكس  اصر ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ وققلف نعنلك:

 .يف ألمر وااد واق الع ندة

لدذا و 9وقد يؼقل قن ؾ: إ  ال ـ واإلكس لفؿ وين ػ يف اذص الحقنة غقر الع ندة

جدزً ا  إٓألوقدن؛ؿ مدـ  نمدوغرم ٓ ألادقال الـدنس وجددت أل  الع دندةإلدك كظدرت  لق

فن  كم ة  ،يماخذ برتكف ٓ أؾك القاج نت، ونر  من اؿألاد سقؿن إذا اقوصر ٓ يمقًرا

 .فعؾ اذص الوؽنلقػ إلك بؼقة وقوف كم ة يمقرة

 سددنأةإٓ  يف القددقى والؾقؾددة وقددت ألاددد الـددنس مددـنمددوغرم  ٓ مددث نلصدد ة ف

 أشدر لا ـد مـوااد  نفر يخصص لفالصقنى وـ مـ ألربع وأشريـ سنأة، قسنأو ألو

 .يف أؿرص، واؽذاادة مرة واالحج و، كؾ سـةمـ  نفًرا

 إكؿن يؽدق ألكثر وقوف ولوحؼقؼ الع قدية،  نمخؾققً  يؽق يؼنل: إ  اإلكمن   فؽقػ

  ؟دكقنصل

بنلع ندة يف جؿقع ألاقالف، وإذا الوػت إلك  فالؿمؾؿ نؾ م يفإصؾ  وال قاب: أل 

يؿؽـ أل  يحؼؼ  ٓ فنكؿن اق مـ ألجؾ نحؼقؼ اذص الع قدية9 ٕكف ،نل  مـ ألمقر دكقنص

إذا  ف، لؽـ[66]الؼصص: ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿: ققلِِف نعنلك قدية إٓ بنموثنلِ الع 

 ،لفنلفذص الدكقن، صنر أ ًدا  ناسوغرم وقوف وجفدص يف ألمقر الدكقن، وجعؾ الديـ ن عً 

، واقـيفذ يؽق  (3)«وع ض الضرهؿ، الضيـار ع ض تعس» يف ققلف: ملسو هيلع هللا ىلصألخن أـف الـ ل  وقد

 ؼ، واق نحؼقؼ الع قدية ر نعنلك.ؾمخً  بوحؼقؼ الفدء الذك مـ ألجؾف ُخ 

 
(، 3314(، وابدـ منجدف )2776ألخرجف ال خنرك، كونب ال فند والمقر، بنب الحراسة يف الغزو يف سد قؾ ار، ) (3)

 .ڤمـ اديث ألبل اريرة 
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يغػؾ أؿن خؾؼ لدف، وإذا كدن  أؾدك بنلدف نحؼقدؼ الع قديدة  ٓ فألك الؿمؾؿ نٕصؾ يفف

، وإذا كدنى مددـ ألجددؾ أل  (3)ففددق يف صدد ة ،إذا كددن  يـوظددر الصد ةكؿددن ألكدف صدنر يف أ ددندة، 

ففدق يف  ،ففق يف طنأة، وإذا ألكؾ مدـ ألجدؾ أل  يوؼدقأ أؾدك الطنأدة ،يوؼقأ أؾك طنأة ار

يدوؿ  ٓ مدن»أل   الؼنأددة: طنأة، فوصقر ألأؿنلف كؾفدن مدـ بدنب نحؼقدؼ ادذص الع قديدة9 ٕ 

   ففق أ ندة. ،نوؿ الع ندة إٓ بف ٓ منكذلؽ ، و«ففق واجب ،القاجب إٓ بف

يؼررو  أل  الفدء مـ خؾؼ الـنس اق الذيـ بعض الَؽَوَ ة والؿثؼػقـ واـن  

 ألك: ،[53]اقد: ﴾جئ ی﴿قنل:  9 اقثن فقفناسوعؿرك  أؿنرة إرض9 ٕ  ار

  .المقـ والون  لؾطؾب 9 ٕ طؾب مـؽؿ أؿنر؛ن

ادل الفددء، بدؾ  لاد تلؽدـ لقمد ،طؾب مـن أؿدنرة إرضيف ألكف قد  وٓ مرا 

 لاد صوادذ ،اذا ادق الفددء ،وسقؾة لوحؼقؼ الفدء الذك اق نحؼقؼ الع قدية ر 

  .الغنية مـ خؾؼ ال ـ واإلكس

ى ال ـو ، ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ يف ققلف نعنلك: أؾك اإلكس ُقدا

 9الوؼديؿ يف الذكر لف كصقب يف إولقيةألك: أل   ،(2)يف إولقية نل لقة لفن إوّ و

يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف صـقع الـ ل  قنلقا ا مثؾ مناذو، (1)ننؼوضل نرنق ً  ٓ  فنلقاو يف الؾغةوإٓ

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿» :قرأل الصػن مـ دكنؿن ل ملسو هيلع هللا ىلصفنكف  :ا ة القداع

 .(3)«أكضأ كؿا كضأ اهلل كف»  ؿ قنل: ،[347ال ؼرة:]

 
(، مدددـ ادددديث 536، )بدددنب فضدددؾ صددد ة ال ؿنأدددة، كودددنب إذا رة إلدددك مدددن ألخرجدددف ال خدددنرك، إندددن (3)

 «.وٓ يزال ألادكؿ يف ص ة من اكوظر الص ة»، مرفنًأن: ڤ اريرة ألبل

 .1/70يـظر: نحػة الؿحونج  (2)

 .3/82نرح ننفقة ابـ الحنجب يـظر:  (1)

(، وابدـ منجدف 752(، والرتمذك )3804وألبق داود ) (،3237، )ملسو هيلع هللا ىلصألخرجف ممؾؿ، كونب الحج، بنب ا ة الـ ل  (3)

 .ڤار  بـ أ د (، مـ اديث جنبر1063)
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عع:ارَع مملعاإلٌسعس  نيع ك ٖيع ٗ ُعس بيفعذ ةعأِنعاليميعٔ

ى أؾك خؾؼ اإلكس  أل األٔه:  .(3)خؾؼ ال ـ موؼدا

خقددر مددـ ألصددؾ ال ددـ  ،بدددلقؾ أل  ألصددؾفؿ آدى 9اإلكددس ألطددقع ر   أل الثــ ٌ٘:

أؾدك الطنأدة  ال دـ وؿردؾ، ف(2)ألبقاؿجن  يف بعض إخ نر ألكف ، فؼد الذك اق إبؾقس

مقا لؾولكقد أؾقفؿ.  والع ندة ُقدا

لؽـ نؼدديؿفؿ يف الدذكر لولكقدد  ،أل  لفؿ ألفضؾقةنؼديؿفؿ   يؼوضل ف ٔ مملعِذا

د ن ًعن ٕصدؾفؿ ندؽ أل   وٓ ألطدقع، اإلكدسو ،إمر أؾقفؿ9 ٕمؿ ألاؾ أصقن  ونؿرُّ

  .إبؾقس نل ُخؾِؼ مـفوـنر الا مـ الألسفؾ اكؼقندً  ،الطاْقـ الذك مـف خؾؼ آدى

 صَع٢ٓ ال إي٘ إال اهللط 

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿وققلف: »

، «ٓ إلف إٓ ار»كؾفن نؼرر معـك  اـن $أينت الول سنقفن اإلمنى : «أية [15]الـحؾ:

 .نشركقا بف نقيًفن وٓ : اأ دوا ار وادص،نمعـناو ،فػقفن الحصر بطريؼ الـػل واإل  نت

كػدل  :اإل  دنتو نلـػلبدإكؿن يؽدق  اذص الؽؾؿة الذك اق الوقاقد معـك وحؼقؼ ف

 :ألك «ٓ إلدف إٓ ار»يف واددص9 بددلقؾ الحصدر   ر نإ  ن؛دإلقاقة أـ كؾ ألادد، و

 . مع قد بحؼ إٓ ار ٓ

ٕ  اذا الوقاقد مؿن نوػؼ  9﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿:  ويف معـنص ققلف

 ﴾ڇ چ﴿، «إٓ اهلل»بة: بؿثنواذا  9﴾چ چ چ﴿ ،أؾقف الشرا ع

أؾك أل  كؾؿة  ندلكؿن  ،ندل أؾك كؾؿة الوقاقد نٔية، ف«ٓ إلف»بؿثنبة:  واذا

 
 . 4/330يـظر: فوح الؼدير9 لؾشقكن   (3)

ـ الحمـ: 585إننرة إلك من ألخرجف ابـ جرير الطنك يف نػمقرص ) (2)  قدّط، أدقـ طرفدةَ  الؿ  ؽدة مـد إبؾقُس  كن  من»(، أ

، ٕصؾ وإكف ـّ  .«الحمـ أـ صحقح إسـند واذا»: 3/213، وقنل ابـ كثقر يف نػمقرص «اإلكس ألصؾ آدى أل  كؿن ال 
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 الوقاقد مؿن انػؼت أؾقف الشرا ع.

 (3)«واحض وديـفؿ ئتك أمفاتفؿ لعالت، إخقة إك قاء»وألصقل إدين  واادة، و

، (2)فدنت ندوكواادد وإم خقة ٕباإلاؿ  :لع ت اإلخقةو جن  يف الحديث،كؿن 

 واددل الشددرا عنت فدديشددرتكق  فقددف، لؽددـ إمالددذك قااددد النٕب بدد يؿثددؾفنلددديـ 

 نلشرا ع مخوؾػدةفس قؾ وسـة،  ، ألك:مخوؾػنت، فؾؽؾ ك ل مـ إك قن  نرأة ومـفنج

موػؼة يف كثقر مـفن، لؽدـ لؽدؾ زمدن  ولؽدؾ ألمدة مدن يـنسد فن مدـ الشدرا ع،  وإ  كنكت

ًٓ بدف، وكدؾ ك دل يـنسب إمة  ٓ يـمخ مـفن منو الول نؾقفن، وي ؼدك مدن يـنسد فن معؿدق

 فـمخ جؿقع الشرا ع. ملسو هيلع هللا ىلصي عث إلك ققمف بؿن يـنس فؿ إلك أل  جن  خننؿ إك قن  

 :كؿددن يف 9، والدقاو والودن  يدمنك هبدن لؾؿ نلغدةمدـ الطغقدن  فعؾدقت :الطدنغقتو

 .(1)وراؿقت ،ومؾؽقت ،جنوت

ن دنوز بددف الع دد ادددص مددـ  نكددؾ مدد» :- $كؿددن قدرر ابددـ الؼدقؿ  -الطدنغقت و

، (4)«وادق راضمدـ دو  ار  أ د كؾ مناق »ققؾ: ، و(3)«مطنع ألو ،مو قع ألو ،مع قد

 مدر بؿعصدقةإذا ألَ بدؾ لقؽدق  مع دقًدا مدـ دو  ار،  9أل  ُيمَ د لف يؼوصر أؾك ٓ اذاو

 مـ دو  ار. رب ن ذَ خِ فؼد انُّ  ، قب لفأـ طنأة واسوُ  كفَ كَ  ألو

 ۆ ۇ﴿ :ققلف نعنلك ڤ اننؿبـ  أدكسؿع لؿن ولذلؽ 

من س دكن  :، يعـل«من أ دكناؿ»، قنل: [13]الوقبة: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 

، ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :ار قدددقل بدددنبألخرجدددف ال خدددنرك، كودددنب ألانديدددث إك قدددن ،  (3)

(1331.) 

 .3/67يـظر: ؛ذيب الؾغة  (2)

 .7/333يـظر: لمن  العرب  (1)

 .3/30إأ ى الؿققعقـ  (3)

القاددنب،  بددـ أ ددد مط ددقع  ددؿـ مملػددنت الشددقخ محؿددد،  ؾ يف الوقاقددد واإليؿددن م ؿقأددة رسددنيـظددر:  (4)

 .3/167إول  ال ز 
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 عؾقفؿ حرمقا وإذا استحؾقه، ائق،ً  لفؿ أحؾقا إذا كاكقا»: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ار  ؼنلفلفؿ، 

 ،ويـفناؿ أـ الطنأنت ،ؾزمفؿ بنلؿعنصلفنذا كن  يلمر الـنس ويُ  (3)«حرمقه ائق،ً 

ففذص أ ندة، واقـيفذ يؽق  طنغقًنن9  ،ر، ويـوفق  أؿن مناؿ أـفقلنؿرو  هبذص إوامف

 .(2)طنأة لؿخؾقم يف معصقة الخنلؼ وٓ الؿعروء،يف الطنأة   ّ فن

مـ دو   أ د وإٓ فؼد 9يف نمؿقوف طنغقًنن بد مـف ٓ را ًقن ققدٌ  الؿع قدِ  وكق ُ 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿يؼنل:  ف ار ألك قن ، وألولقن ، وصنلحق ، 

 إذا ر قا بذلؽ. إٓ [87ٕك قن :]ا ﴾ہ

اذا و :«أية [21]اإلسرا : ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: وققلف»

إلف إٓ  ٓ يف معـك ققل:فنٔية ، ف  ي قز أل  يع د غقرص،  ر ؾع ندةأليًضن ل اصر

 . «إٓ ار» :بؿثنبةإ  نت : ﴾ڱ ڱ﴿و، «ٓ إلف»كػل بؿثنبة: : ﴾ڱ ڳ﴿فؼقلف ار، 

ألمر بع ندة ومل أـ  :«أية [15]الـمن : ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: وققلف»

والـفل أـ  ،«إٓ ار»واق معـك:  إ  نت الع ندة ر  :فنٕمر بنلع ندة 9نر 

  .«ٓ إلف»واق معـك:   كػل من يع د مع ار :الشر 

 [343]إكعنى: ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿وققلف: »

اقث حريؿ الشر  وجقب الوقاقد9 ـ ٓزى ناذا فقف نحريؿ الشر ، ومِ  :«أيات

 
 إٓ كعرفدف ٓ غريدب، ادديث ادذا»(، وقدنل: 1084ألخرجف الرتمذك، كونب نػمقر الؼرآ ، بنب سقرة الوقبة، ) (3)

ـ نقؿقدة يف ، وامدـف ابد«الحدديث يف بؿعدروء لدقس ألأدقـبدـ  وغطقدػ ادرب،بدـ  المد ى أ دد ادديث مـ

 .6/56م ؿقع الػونوأ 

 ألمدر فدنذا بنلؿعصدقة، يدممر لدؿ مدن اؼ والطنأة المؿع»: قنل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أـ ،ڤ أؿر ابـإننرة إلك اديث  (2)

. ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب ال فددند والمددقر، بددنب المددؿع والطنأددة لإلمددنى، «طنأددة وٓ سددؿع فدد  بؿعصددقة،

(، 3718، )الؿعصدقة يف ونحريؿفن معصقة، غقر يف إمرا  طنأة وجقب بنب(، وممؾؿ، كونب اإلمنرة، 2844)

 (.2753(، وابـ منجف )2525وألبق داود )
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يوحؼؼ  لؿ إٓ بوحؼقؼ الوقاقد9 ٕكف إذا فوآموـنع أـ ،يوؿ نحريؿ الشر  ٓ إكف

 فارى الشر ، لؽـ يف اذص أية إ  ار»قن ؾ: ن  قنل ف .الوقاقد فنلشر  انصؾ

فقفن نؼرير الوقاقد وكػل  الول أينت المنبؼةواذا بخ ء ، «لمر بنلوقاقدي لؿ

  . ، كؿن ندل أؾقف كؾؿة الوقاقدالشر

إذا  :ٕمؿدن كؼقضدن 9 شر  إٓ بن  دنت الوقاقددالٓ يوصقر اكوػن  »إكف : لف لنؼقف

 ،مقاد، ولقمن بضدديـ وٓ مشر  ٓ   يقجد نخصف وجد ألاداؿن ارنػع أخر،

 .ألمؿن قد يرنػعن ، ويحؾ محؾفؿن غقراؿن :بؿعـك

قدددد  فؿدددنلؽـ ،ي وؿعدددن  ٓ ديـالػدددرم بدددقـ الضدددديـ والـؼقضدددقـ: أل  الضدددو 

ألسدقد يف آ  واادد، و  يؿؽـ أل  يؽق  الؿحؾ ألبدقض فنلمقاد وال قنض، ك 9يرنػعن 

 ألاؿر. ألو ألخضر ألو لؽـ قد يرنػعن  فقؽق  الؿحؾ ألصػر

، كنلؾقددؾ يؿؽددـ أل  يرنػعددن يف آ  وااددد وٓ   ي وؿعددن ،فدد ،الـؼقضددن ألمددن و

 .(3)والـفنر

فنذا وجد الشر  ارنػع الوقاقد، وإذا  والوقاقد والشر  مـ بنب الـؼقض، 

 : ف نعنلكلقق أؾك الوقاقد يف دٓلةكنكت الوجد الوقاقد ارنػع الشر 9 ولذا 

إذا ارى الشر  فؼد ألكف ، ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 . ألوجب الوقاقد

التل عؾقفا خاتؿف  ملسو هيلع هللا ىلصمـ أراد أن يـظر إلك وصقة محؿض » :ڤاكـ مغعقد قال »

 چ چ چ﴿، إلك ققلف: [343]إكعنى: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :فؾقؼرأ

 .«أية [341]إكعنى: ﴾چ

 

، (61الحددددددود إكقؼدددددة والوعريػدددددنت الدققؼدددددة )ص: ، و(307الدددددرد أؾدددددك الؿـطؼقدددددقـ )ص: يـظدددددر:  (3)

 (.463 )ص: والؽؾقنت
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بـ ألى أ د، صحنبل االراؿـ  أ د ممعقد ألبقبـ  ار أ د اق: ڤ ابـ ممعقد

ادؿ: ابدـ  الدذيـ يعد مـ الع ندلة إربعة ٓ ولذا 9ڤ جؾقؾ، منت يف خ فة أثؿن 

وفن؛ؿ وااودنج الـدنس نلخرت وامٓ   أ نس، وابـ أؿر، وابـ أؿرو، وابـ الزبقر،

 ،يف الؿؽدن  إأؾدك إٓ ألكدف 9يؽدـ مدـفؿ لؿ إ و ڤ ابـ ممعقد لؽـإلك أؾؿفؿ، و

 .(3)ڤمـ جؾة الصحنبة  ففق 9والؿققع إسـك

 ؟صملسو هيلع هللا ىلص طٌٖ أٚص٢ ايٓيب 

ٕادد  ملسو هيلع هللا ىلصادؾ ألوصدك الـ دل ولؽدـ ، ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  وصقة اـن ڤ ابـ ممعقدذكر 

  ؟مـ بعدص بنلخ فة

ن صريًحنبعقـف  دٕا صِ يق لؿ ملسو هيلع هللا ىلصوال قاب: ألكف   .لغقرص وٓ لعؾل، ٓ ،كص 

فدق الخؾقػدة بعددص بنجؿدنع ف، ڤنإلمنمة بعدص ٕبل بؽر ؼد ألوصك بألمن بنٓسوـ نط ف

الـصدقص الدالدة  قددح يف، ومـ طعـ يف خ فوف فؼد ألزرأ بنٕمة بؽنمؾفدن، و(2)الؿمؾؿقـ

 .(1)، وألكف ألفضؾ إمة بعد ك قفنملسو هيلع هللا ىلصأؾك فضؾف مؿن يقال بخ فوف بعدص 

فدذص ألندنر ف، ومدن مؾؽدت إيؿدن ، صد ةنلقصدقة بنلوألمن القصدقة بطنأدة ار، ك

 .(3)يف آخر اقننف ملسو هيلع هللا ىلص إلقفن

 
 .3/388، واإلصنبة 1/876يـظر: آسوقعنب  (3)

 (.244يـظر: اإلبنكة )ص:  (2)

 كؽـر، أكا لل ادعل» مر ف يف: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل لل قنل: قنلت ،ڤ أن شة أـإننرة إلك ألانديث مـ ألصرافن:  (1)

ـٍ  يتؿـك أن أخاف فنين ا،كتاكً  أكتب حتك وأخاك، أكاك،  أكـا إٓ والؿممــقن اهلل ويـلكك أولـك، أكـا: قائؾ ويؼقل متؿ

 (.2176، )ڤ الصديؼ بؽر ألبل ن ؾفض مـ بنب ،ڤ. ألخرجف ممؾؿ، كونب فضن ؾ الصحنبة «كؽر
 مؾؽـت فقؿـا اهلل اتؼـقا ال ـالة، ال ـالة» ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل كد ى آخدر كدن : قدنل ،ڤإننرة إلدك ادديث أؾدل  (3)

 ادؾ بدنب(، وابـ منجف، كونب القصنين، 4345. ألخرجف ألبق داود، كونب الـقى، بنب يف اؼ الؿؿؾق  )«أيؿاكؽؿ

 .ڤ(، وجن  مـ اديث ألى سؾؿة، وألكس 474(، وألاؿد )2587، )ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل ألوصك
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 ڤ، ولدف مقدراث الـ دقةمدـ  فاسدوـ نط فنلؿراد بنلقصقة يف ك ى ابدـ ممدعقد: 

 فقؿن يوعؾؼ بنلؼرآ  الؽريؿ. (3)الِؼدح الؿعؾك

قؾ » :بشلمن، بحقث أُلمر هبن ألوصك هبن9 ٓاوؿنمف هبن، والعـنيةأينت اذص فؽل  

، فؽلمددن وصددقة، ...«نعددنلقا أليفددن الؿمددؾؿق  ألنددؾ مددن اددرى ربؽددؿ أؾددقؽؿ :يددن محؿددد

 مددن نؽوددب يف آخددر الحقددنة، ويؿددقت أـفددن اإلكمددن  مددـ غقددر نغققددر نوالقصددقة غنلً دد

 .فقفن ن ديؾ وٓ

قر مـ غ ملسو هيلع هللا ىلصإمة بعد وفننف  ففذص أية مـ أينت الؿحؽؿة الول ُط ع أؾقفن ألمُر 

 ن ديؾ. وٓ نغققر

إذا اقوصدر أؾدك يعن هبدن ، «الحديث» ألو ،«أينت» ألو ،«أية»وققل الؿصـػ 

كؾفدن بنلـصدب، نعدرب وذكر بعض الحدديث،  ألو ذكر بعض أينت، ألو بعض أية،

، «اقرأل الحدديث» ألو ،«قرأل أيةا» ألو ،«ألكؿؾ الحديَث » ألو ،«ألكؿؾ أيةَ »فؽلكف قنل: 

 ،«أيدُة بؽؿنلفدن»والوؼددير:  ،9 أؾك ألكف م ودأل محذوء الخدنعومـفؿ مـ ي قز الرف

 .«الحديث بؽؿنلف»و

  صملسو هيلع هللا ىلصطتٛاضع ايٓيب 

ركددقب  :«عؾـك حؿـار ملسو هيلع هللا ىلصقـال: كـــت رديـػ الـ ـل  ڤج ـؾ كــ  وعــ معـاذ»

يددل  واذا أليًضدن، (2)أؾك راؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  واجأ  ،ملسو هيلع هللا ىلصنقا ع الـ ل الحؿنر دلقؾ أؾك 

 
دفنى كصدق ن ،سدنبِع سدفنى الؿقمدر ، وادق يف إصدؾ:الحدظ إوفدريطؾدؼ أؾدك  الؼدح اْلُؿَعؾأك: (3)  .وادق ألوفدر الما

 .2/636الؿع ؿ القسقط ، (611الؽؾقنت )ص: 

، كودنب . ألخرجدف ال خدنرك«زامؾتـف وكاكـت رحـؾ عؾـك حـج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسـقل أن»: ڤإننرة إلك اديث ألكس  (2)

 (. 3436الحج، بنب الحج أؾك الراؾ، )

يؽـ لف بعقدرا  لؾركدقب، والدزاد بدؾ  لؿ ملسو هيلع هللا ىلصال عقر يحؿؾ أؾقف الزاد والؿن ، والؿعـك: أل  رسقل ار  والزامؾة: 

 .1/173، وفوح ال نرك 33/263. يـظر: لمن  العرب ملسو هيلع هللا ىلصبعقر وااد لؽؾقفؿن، واذا يدل أؾك نقا عف 
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ألكدف كدن  يركدب  :يعـدل، (3)«يؽـ نحقًحن ولؿ واجأ ألكس أؾك راؾ»أؾك الوقا ع، 

لؽـف نقا ع،  نحقًحن9 يؽـ لؿ أل  ألكًمنالراؾ واق مركقب موقا ع أؾك الرغؿ مـ 

 فعؾك اإلكمن  أل  يوقا ع.

 9 لؼدقلآخدر نركدب معدف أؾدك الحؿدنر نخًصديُ  :ردء، ألكُيد ملسو هيلع هللا ىلصكدن  ومع ذلؽ 

، «ملسو هيلع هللا ىلصـ دل العرفدة ألسدنمل ألرداء م» ٓبـ مـدص جز :و «ملسو هيلع هللا ىلصكـت رديػ الـ ل » معنذ:

وفقف أليًضن جقاز اإلرداء  .ملسو هيلع هللا ىلصنقا ع الـ ل أليًضن مـ اذا وزادوا أؾك الث  قـ، قد و

 .أؾك الدابة إذا كنكت نطقؼ ذلؽ

يف ذلؽ من يصدؾ بدف إلدك ادد  ـػؼوي ،الؿركقب اسو ندةوبعض الـنس ي نلغ يف 

ركب معف ألاد، يلكػ أل  يَ والمرء الؿحرى، ومع ذلؽ ن د يف الؿؼدمة المن ؼ فؼط، 

 .قفركب الحؿنر، وألردء أؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل و

 .ذلؽ وإٓ ارى 9طقؼ اإلرداءن نؽق  الدابةٓ بد أل  و

 9مدن نحوؿؾدف ادذص ألدة مدـ إجمدنى حدددو ي ةالؿصدـقأ الؿرك نت أ  يفو

يف ادق إمدر  كدذلؽواذص المدقنرة اؿقلوفدن طدـ، وادذص خؿمدة، اؿ يؼقلق : و دف

ألكثدر، والعددل  ألو خؿمة، ألو ،ألنخنص   ة  وفاؿقل ف عضفن الؽفربن قة، الؿصنأد

والزيدندة أؾدك ، (2)يف كؾ ندل  ألمركن بنإلامن يؼوضل إأطن  كؾ ذك اؼ اؼف، وقد 

جدد يف الطرقدنت محطدنت نقولدذا  9ف إند ء لؾؿدنلفقد ألدة ألو القسع الؿونح لؾدابة

 
 الحديث المنبؼ.  (3)

 اإلامدن  كودب ار إ »: قدنل ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل أـ اػظوفؿن  ـون : قنل ،ڤ ألوسبـ  ندادرة إلك اديث إنن (2)

 «ؿ نػرنف، فؾقرح ذبقحودفألادك ولقحد الذبح، فلامـقا ذبحوؿ وإذا الؼوؾة، فلامـقا قوؾوؿ فنذا نل ، كؾ أؾك

الدذبح والؼودؾ، ونحديدد بدنب إمدر بنامدن   ،كونب الصقد والذبن ح ومن يمكدؾ مدـ الحقدقا  ألخرجف ممؾؿ،

(، وألاؿددد 1360(، وابددـ منجددف )3304(، والـمددن ل )3308(، والرتمددذك )2734(، وألبددق داود )3844، )الشددػرة

(36331.) 
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بنلطرقدنت الودل ادل يف إصدؾ  وز  لؾمقنرات9 ٕ  نحؿقؾفن ألكثر مدـ طنقوفدن يضدّر 

 لؿمؾؿقـ، ف  ي قز الوعرض لفن بؿن يؿـع مـ اإلفندة مـفن.لعؿقى ا

 طايفك٘ يف زد ايعًِ إىل اهلل ٚزضٛي٘ص 

 «أتـضري مـا حـؼ اهلل عؾـك الع ـاد، ومـا حـؼ الع ـاد عؾـك اهلل  ،يا معاذ»فؼال لل: »

الديـ إٓ بنخ دنر  يعرفق  ألمقر ٓ أل  الصحنبةبقن  ا اذيف  :«فؼؾت: اهلل ورسقلف أعؾؿ

 9ملسو هيلع هللا ىلصيقجد مصدر مـ مصندر نؾؼل العؾؿ الشرأل إٓ أـ طريؼدف   ، فلفؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

يوخ طدق   وٓ ،قردو  العؾؿ إلك أنلؿفف «اهلل ورسقلف أعؾؿ»ألجقبوفؿ: كنكت ولذلؽ 

  .بآرا فؿ

لعدؾ ادؼ الع دند  ألو وقنل: لعؾ اؼ ار أؾك الع دند كدذا، ا لق اجوفدمعنذً  مع أل 

، لؽدـ مدـ نؿدنى ألدهبدؿ ألمدؿ يؼقلدق : ننشدريعً  لؽن فلقرص  ملسو هيلع هللا ىلصأؾك ار كذا، بحضرنف 

سدقؿن فقؿدن  ٓ فدق ألأؾدؿ مدـ غقدرصفيدنار9  ملسو هيلع هللا ىلص، وادذا يف اقنندف «ار ورسقلف ألأؾدؿ»

 يوعؾؼ بلمقر الديـ.

سقؿن  ٓ يعؾؿ إٓ من ألأؾؿف ار  ٓ ُيحونج إلقف9 ٕكف ٓ من ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ قد يخػك أؾقف 

 .[377]إأراء: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿مـ ألمقر الغقب، 

كنكدت ونعرففدن،  ٓ أدـ ممدللة نذا سديفؾَت ف 9ملسو هيلع هللا ىلصأـ اذا إمر بعد وفننف  ومنذا

يف ممدن ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصالرسدقل 9 ٕ  فؾ ي قز أل  نؼدقل: ار ورسدقلف ألأؾدؿفمـ ألمقر الديـ 

نؼدقل: ار  بدد أل  ٓ ألو ،أؾؿ إٓ أدـ طريؼدف وٓ العؾؿ الشرأل ألأؾؿ أؾك كؾ انل،

 يعؾؿ نقيًفن؟ ٓ بعد وفننف ملسو هيلع هللا ىلصٕ  الرسقل 9 ألأؾؿ

 9يعؾدؿ يدزال ٓ كؼقل: إكف ألو كؼقل: إكف اكؼطع أؾؿف بقفننف،يصح أل  اؾ ؿعـك: ب

  ؟فقؼنل: اق ألأؾؿ العؾؿ كؾف أـ طريؼف ٕ 

وإولدك  وإاقط ،ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفننف يعفد  لؿ الوع قر هبذا يؼنل: إ  أل  :والجقاب
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، «ار ورسدقلف ألأؾدؿ»، ولدق قدنل قن دؾ: «ار ألأؾؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصوإارأ أل  يؼنل بعد وفننف 

وأل  الديـ من جن كن إٓ أـ طريؼف، واق ألأؾؿ مـن ب ؿقع ممدن ؾ  ،مموصحً ن مثؾ اذا

 الديـ، فؼد يؽق  لف وجف.

ـ فدوح ار مِد ذاالؿوؼددى، واد يمدوـ طف لؿ الؿولخر قد يموـ ط مـ الدلقؾ منلؽـ 

وقد يؽق  مـ ألدواٍت خنرجة أـ العؾدؿ  ،(3)«سامع مـ أوعك م ؾغ ربف»: أؾك الع د

اكوشنفنت اديثة، فؿثؾ ادذا يؼدنل يف  ألو اسوـ نط مـ أؾقى ألخرأ، ألو حث،محؾ ال 

 آخرص: ار ألأؾؿ.

ار »يؼدقل:  فكدفنأؿدن يخػدك أؾقدف الؿػودل إذا سديفؾ  ألكدف :مـ ألدب الػوقأاذا و

 .«وار ألأؾؿ»أل  يخوؿ بؼقلف: فعؾقف إذا ألجنب ب قاب كذلؽ ، و«ألأؾؿ

يعؾؿ مدن كدن ، ومدن يؽدق ،  وادص  اربؾ يعؾؿف،  ٓ ملسو هيلع هللا ىلصنلرسقل ف الغقب، ألمن

لؿدن  وا لعندوادُّ ألخن أـ ألاؾ الـنر ألمؿ لق رُ   ارو ،يؽـ لق كن  كقػ يؽق  لؿ ومن

 «.كقػ يؽق  ،لق كن » ؿنوإكؿن اق ميؽق ، مؿن  وٓ ،ؿن كن لقس م، واذا مقا أـف

 طسل اهلل ع٢ً ايعباد ٚسل ايعباد ع٢ً اهللص 

ادذا ادق مؼوضدك كؾؿدة  :«يشـركقا كـف ئـق،ًا وٓ وهحؼ اهلل عؾـك الع ـاد أن يع ـضفنن »

 اذا؟ يف اؾ الحؼ مـحصر و، الؿنلونعصؿ  ،الول نحؼـ الدى «ٓ إلف إٓ ار»الوقاقد 

يدددخؾ فقفددن ٕ  الع ددندة  9فدد  إنددؽنل عددنىبددنلؿعـك ال «يع ــضوهأن »إذا قؾـددن: 

 ألك: «وصيع دددأل  »وإذا قؾـددن:  ،والزكددنة، وجؿقددع ألبددقاب الددديـ ،الصدد ةوالوقاقددد، 

،  دؿ يرتندب الوقاقدواق  ،اؼف إأظؿالؿؼصقد اقـيفذ يف الحديث يؽق   ،يقادوص

 . - نعنلك -أؾقف صرء الع ندة لف وادص 

 
 ، وجددن  مددـ اددديثڤ(، أددـ ألبددل بؽددرة 3633ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الحددج، بددنب الخط ددة أليددنى مـددك، ) (3)

 .ڤممعقد بـ  ار أ د
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لدف ادؼ أؾدك  نر فد: «يشـرك كـف ئـقً،ا ٓ أٓ يعـذب مــ وحؼ الع اد عؾـك اهلل»

دوادق الدذك يدرزقفؿ، والع ند ب  نؽ9 ٕكف ادق الدذك خؾؼفدؿ،  ؿ، ة ألمدقرابقددص ألزمأ

 لؾع ند أؾك ار اؼ؟  كقػ يؽق ولؽـ 

يف سد ب  9 ٕكدف: إ  اؼ القالد أؾك القلد أل  ينص-ور الؿثؾ إأؾك- يؼنل اـن

 .أؾقف اؼ نرأل واذاالقلد أؾك والدص أل  يحمـ نربقوف،  واؼُّ  .وجقد القلد

وأل  اـدن  ، إفدرادص بنلوقاقدد والع دندة أؾك الع دند  لؽـ إذا أرفـن أل  اؼ ار

قد  قادام منبؿعـك: ألمؿ  9فؾ اذا مـ بنب الؿؼن نة والؿ نزاةفؾع ند أؾك ار، ل ناؼً 

 ؟!أؾقف أل  يقفقفؿ اؼققفؿ ؿ، فعؾقفوفقا اؼف أؾقف

ألوجدب أؾدك   غقدرص، لؽدـ ار ؾِ َ دي ب أؾك ار ندل  مدـ قِ  ٓ 9 إذٓال قاب: 

   .(3)ؾك كػمف الظؾؿوقضك أؾك كػمف بف، كؿن ألكف ارى أ، نؽرًمن وجقًدا حؼكػمف اذا ال

 (2)معنو ة بقـ الخدنلؼ والؿخؾدقم فق عؾقكف ، والؿعوزلة يقج قكف أؾك ار

 .- نعنلك ار أؿن يؼقلق  أؾًقا ك قًرا -إدب يف مثؾ اذا الحؼ،  ويف اذا إسن ة

َّٓ » :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف ينارادن أؾدك جدن ت كصدقص قد  «يشرك كف ئقً،ا ٓ  يعذب مـأ

قبددة، والقأقددد بنلـددنر، والعددذاب لؿددـ ارنؽددب بعددض فقفددن نرنقددب العؼإذ خ فددف9 

د فنكف نرب الخؿر، ًدا9 كؿـ الؿعنصل وإ  كن  مقاا  مدؼك مدـ طقـدة أل  يُ أؾقفدن ُنُقأا

أصنة الؿقاديـ الذيـ ارنؽ دقا بعدض الؽ دن ر الودل نقأدد أؾقفدن ومـفؿ  ،(1)الخ نل

 الحديث؟  يف اذابنلـنر، ففؾ يعنرض اذا من 

 
 كقــؽؿ وجعؾتـف كػغـل، عؾـك الظؾـؿ حرمـت إين ع ـادي يـا»قدنل:  ملسو هيلع هللا ىلصأل  رسدقل ار إننرة إلدك ادديث ألبدل ذر  (3)

 (.2466. ألخرجف ممؾؿ، كونب الن والصؾة وأداب، بنب نحريؿ الظؾؿ، )«تظالؿقا فال ا،محرمً 

 .2/130يـظر: اقوضن  الصراط الؿموؼقؿ  (2)

لؿدـ يشدرب  أؾدك ار أفدًدا  كدؾ ممدؽر ادراى، إ »قدنل:  ملسو هيلع هللا ىلصأل  رسدقل ار  ڤ جدنبر إننرة إلك اديث (1)

أصدنرة »ألو « أرم ألادؾ الـدنر»قنلقا: ين رسقل ار، ومن طقـة الخ نل؟ قنل: « الؿمؽر أل  يمؼقف مـ طقـة الخ نل

 (، وغقرص.2002ألخرجف ممؾؿ، كونب إنربة، بنب بقن  أل  كؾ ممؽر خؿر )«. ألاؾ الـنر
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أل   «يشـرك كـف ئـقً،ا ٓ الع اد عؾـك اهلل أٓ يعـذب مــحؼ »: ملسو هيلع هللا ىلص ققلدف مؼوضكإ  

 يعدنرض بعضدفن بعًضدن، وٓ ،بوػنصقؾفن وبقنمدن ن ؼك نؾؽكؿن أل   ،إجؿنلفأؾك ي ؼك 

نلعصنة موقأدو  بنلعدذاب، وادؿ أـدد ألادؾ فنضرب الـصقص بعضفن ب عض،  وٓ

 المـة وال ؿنأة نحت الؿشقيفة.

، ةؾددؼ الشددر  أؾددك الؿعصددقيؿؽددـ أل  يطوقددد ي ؿددع بددقـ الـصددقص اـددن بلكددف 

، فنلدذك يدرت  (3)«ال ـالة ترك والؽػر الشرك وكقـ الرجؾ كقـ إن» :ملسو هيلع هللا ىلصققلف  والدلقؾ

يخرجدف  ٓ يمدؾؿ مدـ ندقب ندر ، وإ  كدن  ٓ ،يرنؽب الؿحرمنت ألو ،القاج نت

رنؽددب الؿحظددقر ان ددع َمددـ دأددنص إلددك اددذا ا ألو ؿددلمقرمددـ نددر  الٕ   9مددـ الؿؾددة

 9، ف  يمؾؿ مـ نقب ندر - ولق يف اذص الؿمللة -أف ألطنوالؿحظقر، وجعؾف إلًفن 

 «يشــرك كـف ئــقً،ا ٓ يعـذب مــ ٓ أن»ققلددف: وبـدن  أؾقدف يؽددق  الؿؼصدقد بنلشدر  يف 

فدد  نددر  الؿددلمقر،  ألو أؾددك ارنؽددنب الؿحظددقر، الؿرتنددَب  ، والشددر َ الشددرَ  إكددَن

 .اقـيفذ نعنرض

آمر مطنع، وكذلؽ  ألو ،ان نع لؿو قع ألو ٓ نؽ أل  نر  القاجب ان نع لؾفقأ،و

9 بعقًدا ىكن  قريً ن أل سقا ٌ  ،م نمؾة ٔمر ألو ،ارنؽنب الؿعصقة إكؿن اق ان نع لؾفقأ

 ۇئ وئ وئ﴿نر  الطنأة،  اذا كؾف فقف نقب مـووزيًرا،  ىألمقًرا، أل ىن، ألألم   ىألًبن، أل

، وأليًضن مـ لفث ورا  الدكقن، وانول اكومنهبن وجؿعفن مـ [31]الػرقن : ﴾ۆئ ۇئ

لؾدراؿ، وأ د لؾديـنر9 ولذا  أ د لغقر ار، نن  ألى ألبك، أ د فذافرامفن، اؾفن وا

  .ننر  الص ة نركً  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  سؿك

 
(، 2538(، والرتمدذك )72، )الصد ة ندر  مدـ أؾك ؽػرال اسؿ إط م بقن  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (3)

 .ڤ، وجن  مـ اديث ألكس ڤمـ اديث جنبر 
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كؽرة يف سقنم الـػل، فوعؿ جؿقع  «يشرك كف ئقً،ا ٓ أٓ يعذب مـ» :وققلف

، وأؾك ومػفقمف أل  الؿشر  يعذب وصغر، ،مفؿن قؾأ   يشر  بنر نقيًفن، ، فإنقن 

 ، فعذابف اوؿ.[37]الـمن : ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ قلف نعنلك:اذا يدل ق

يغػر، وصنا ف خنلد مخؾد يف  ٓ أؿقى ألاؾ العؾؿ أؾك أل  الشر  إكنو

يغػر  ٓ ألو ،اؾ يغػر فقدخؾ نحت الؿشقيفة :الخ ء يف الشر  إصغرإكؿن و ،الـنر

 ؟[37]الـمن : ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿أؿقى أية:  يففقدخؾ 

 صدنا ف  ألو ،يغػدر إٓ بنلوقبدة ٓ فألكديدرأ: و ،أيدةدخقلدف يف  ـفؿ مدـ يدرأؿف

 يعذب  ؿ يخرج مـ الـنر إلك ال ـة. بد أل  ٓ

ؽددؿ الشددر  ا د بددف الخصددقص، وأل يددريف أيددة ألالعؿددقى   أل: أرومددـفؿ مددـ يدد

يدنار لؽدـ و، لدفإ  نن  أذبدف وإ  ندن  غػدر  9نحت الؿشقيفة: إصغر اؽؿ الؽ ن ر

  .(3)لؼقل إولأية يميد ا

 ُآالت عٓد تعًِٝ ايعًِصـطٚدٛب َساعا٠ اي 

  فقف مشروأقة ن شقر الؿمؾؿ بؿن يمرص. :«ؼؾت: يا رسقل اهلل، أفال أكشر الـاسف»

 ال خنرك وممؾًؿن. ،يعـل ،«يف ال حقحقـ أخرجاه «ٓ ت شرهؿ فقتؽؾقا»: قال»

ؼدد فالؽد ى،  ٕ  مـ الـدنس مدـ إذا سدؿع ادذاإكؿن كن   أـ ال شنرة9 ملسو هيلع هللا ىلصومقف 

أمدرة بػعدؾ  ، ويغػدؾ أدـ الـصدقص إخدرأ«ألأدذب لدـ ألكدن مقادد، إذ »: يؼقل

 الؿلمقر، ونر  الؿحظقر.

الضددرر أؾددك  كشددرص بعددض العؾددؿ إذا خشددل مددـ جددقاز كوؿددن  يدددل أؾددكواددذا 

حض،قا الـاس كؿا »ويف إ ر يحمـ اإلفندة مـ العؾؿ9  ٓ سنمعف9 ٕ  بعض الـنس قد

 
 .2/243جنمع الرسن ؾ ٓبـ نقؿقة ، 30/135 ،1/147 م ؿقع الػونوأيـظر:  (3)
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  .(3)«ب اهلل ورسقلفيؽذَّ  أن أتح قنيعرفقن، 

بعددض الؿػوددقكقـ اقددث إ  بعددض العؾددؿ لدد عض الـددنس فوـددة، واددذا مطأددرد9 و

هبدن الـدنس،  ق ويػوـد ،إمدقر الؿحؽؿدة ق ويرتكد ،بعض إمدقر الؿوشدنهبة ق يوو ع

 قوشد ثق  بدلدكك ندل فوأـداؿ قضنين يريدو  نحؼقؼفن ونؿريران أؾك أنمة الـنس، 

 يوغنفؾق  أؿن يعنر ف مؿن اق ألققأ مـف. ألو يغػؾق ، ويمنأداؿ يف كقؾ غر فؿ

 ؾددِؼ نُ  ٓ كؿددنكصددقص القأقددد أؾددك خددقارج،  ؾددِؼ نُ  ٓ ومددـ ألجددؾ ذلددؽ يؼددنل:

 مدع أل  ددأوفؿ، ب نؿمدًؽن نزيدداؿالـصدقص كصقص القأد أؾدك مرجيفدة9 ٕ  ادذص 

 9(2)«كؾغقا عـل ولق آية»إصؾ كشر العؾؿ، وإصؾ أل  مـ نعؾؿ أؾًؿن أؾقف أل  ي ؾغف9 

  العؾؿ. أـفالؿموؿع ا ب  أؾكإذا خشل الضرر إٓ ألكف 

مدـ الققدقع يف  : ألك خروًجدنًؿدنألخن هبن أـد مقندف9 نل ُّ  ڤمعنًذا  ومع اذا فن 

 .(1)اإل ؿ الؿرنب أؾك الؽوؿن  الذك جن  ذمف يف الؽونب والمـة

 ُطتفاد٠ َٔ أدي١ نتاب ايتٛسٝدصـُطا٥ٌ ايـطاي 

ؾقفن مـ آينت وآ نر، بددأل يف ذكدر الؿمدن ؾ الرتجؿة، ومن يدل أ $بعد أل  ذكر 

 :$ الؿموػندة مؿن ذكر، فؼنل

 
(، مدـ ادديث 326، )يػفؿقا ٓ أل  كرااقة 9ققى دو  ققمن بنلعؾؿ خص مـألخرجف ال خنرك كونب العؾؿ، بنب  (3)

 قققفن. م ڤأؾل 

(، مدـ 2558(، والرتمدذك )1353ألخرجف ال خنرك، كونب ألانديث إك قدن ، بدنب مدن ذكدر أدـ بـدل إسدرا قؾ ) (2)

 .ڤأؿرو بـ  ار أ د اديث

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ إنددنرة إلددك آيددنت وألانديددث مـفددن: ققلددف نعددنلك: (1)

 ملسو هيلع هللا ىلصل ار أل  رسدق ڤواديث ألبدل اريدرة  ،[348ال ؼدرة: ] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

(، 30376. ألخرجدددف ألاؿدددد )«كدددنر مدددـ بؾ دددنى مؾ ؿدددن الؼقنمدددة، يدددقى جدددن  يعؾؿدددف، نأؾًؿددد كدددوؿ مدددـ»قدددنل: 

 (.84) ا ن  وابـ
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ويف غنيدة  ،وادذص الؿمدن ؾ الودل يدذكران الشدقخ يف غنيدة إاؿقدة :«فقف مغائؾ»

 قدد وبعضدفن يؽدق  آسدوـ نط فقدف ،$ الدقة، وفقفن اسوـ نطنت أ ق ة مـ الشدقخ

كثقدر مدـ يو نوزادن  لدذاو 9بحقث يخػك أؾك كثقر مـ ألادؾ العؾدؿ 9يصؾ إلك اإللغنز

 ،فذص الؿمن ؾ كظقر نراجؿ ال خدنركفأؾك كؾ انل ولصعقبوفن،  9بغقر نعؾقؼ الشراح

 .طنلب العؾؿ أل  يعوـل هبنلفقفن دقة، فقـ غل 

وال نحؼقؼ الع قدية، وأؾدك رألسدفن  :«إولك: الحؽؿة يف خؾؼ الجـ واإلكس»

 والؿعنصل. ،ل دعوا ،ونخؾقصف ونـؼقوف مـ نقا ب الشر  ،نحؼقؼ الوقاقد

: ﴾ڃ ڃ﴿سقؿن أؾك نػمقر مـ فمر  ٓ :«الثاكقة: أن الع ادة هل التقحقض»

  لققادو .

يف نقاقد  كنكتإكؿن الخصقمة بقـ الرسؾ وألمؿفؿ  ، ألك: أل «ٕن الخ قمة فقف»

 الع ندة.

 .«لؿ يع ض اهلل» فنكف ،بوقاقد إلقاقة :يعـل «يلت كف لؿ الثالثة: أن مـ»

قنلف واذا إكؿن  :«[1]الؽنفرو : ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ف: فػقف معـك ققل»

قؼرو  بوقاقد الربقبقة، فلؾؿشركقـ الذيـ يؼرو  بقجقد ار، وألكف اق الخنلؼ، 

 اق نقاقد إلقاقة.و ،واق الؿـػل اـن ،الؿراد الوقاقد الذك فقف الخصقمةو

 ڃ ڄ ڄ﴿: «عؾقفؿ ال الة والغالمالراكعة: الحؽؿة يف إرسال الرسؾ »

نلحؽؿة مـ إرسنل الرسؾ اداية الخؾؼ ف [15]الـحؾ: ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 إلك أ ندة ار وادص.

 ڃ ڄ ڄ﴿:  ققلف واذا ملخقذ مـ :«الخامغة: أن الرسالة عؿت كؾ أمة»

 .[15]الـحؾ: ﴾ڃ ڃ ڃ
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 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿مـ ققلف نعنلك:  :«الغادسة: أن ديـ إك قاء واحض»

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وققلف نعنلك:  ،[15]الـحؾ: ﴾چ چ چ ڃ

، - الذك اق الوقاقد -إصؾ  كيوػؼق  أؾ، فديـفؿ وااد، و[351]الـمن : ﴾..پ

 .كؿن نؼدى   اخو ء بقـفؿ فقفف

فػقف ؛ تح ؾ إٓ كالؽػر كالطاغقت ٓ الغاكعة: الؿغللة الؽ قرة: أن ع ادة اهلل»

 ﴾مث جث يت ىت مت خت حت جت يب﴿معـك ققلف تعالك: 

  يوحؼؼ فنـنقض،  9 واذاوقد ألنر  مع ار غقرص ًدايؽق  مقاا  ٓ إذ :«[245]ال ؼرة:

 الوقاقد إٓ بنلؽػر بنلطنغقت.

 ىًبدن، ألكن  مؾًؽدن مؼرأ  سقا ٌ  :«مـ دون اهلل ع ض الثامـة: أن الطاغقت عام يف كؾ ما»

أل   ، ألكالر دن بدد مدـ ققدد ٓ غقر ذلؽ، لؽدـ ىا ًرا مـ إا نر، أل ىك ًقن مرسً ، أل

  يرَض. لؿ مـ دو  ار، لؽـأف  دأُ  دة، وإٓ فعقمكهبذص الع ن الؿع قد ير ك

 :«التاسعة: عظؿ ئلن ،الث أيات الؿحؽؿات يف سقرة إكعام عـض الغؾػ»

واذا ، أينت [343]إكعنى: ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 .ڤ ملخقذ مـ ققل ابـ ممعقد

حؼؼ إٓ بـػل يو ٓالوقاقد  ٕ  :«وفقفا عشر مغائؾ: أوٓها: الـفل عـ الشرك»

 الشر .

مغللة كضأها  ةالعائرة: أيات الؿحؽؿات يف سقرة اإلسراء، وفقفا ،ؿاين عشر»

بدألان بنلـفل أـ  :«[22]اإلسرا : ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿كؼقلف: 

الذك ؿـ فمـ خذلف ار وإٓ كن  الذى والخذٓ ، و 9نشر  بنر ٓ :الشر ، يعـل

  .[37]الحج: ﴾گ گ گ ک ک ک ک﴿ ؟يؽرمف الذكألانكف ار فؿـ ومـ  !يـصرص؟
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 :«[18]اإلسرا : ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وختؿفا كؼقلف: »

مطروًدا محروًمن  وأللؼقت يف جفـؿ ،ؽؾٌّ يؾقمؽ أؾك اذا الشر  إذا يفرت الـون جف

 بف. خوؿفنبنلـفل أـ الشر ، و اذص أينت ف دأل ار نعنلك .مـ كؾ خقر

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ظؿ ئلن هذه الؿغائؾ كؼقلف: وك فـا اهلل س حاكف عؾك ع»

 وأظؿ نلمن. ،اذص الؿمن ؾ ةمؿن يدل أؾك ألاؿق :«[18]اإلسرا : ﴾پ پ

كضأها اهلل تعالك  ،الحادية عشرة: آية سقرة الـغاء التل تغؿك آية الحؼقق العشرة»

بدألان بوقاقد الع ندة، والـفل  :«[15]الـمن : ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿كؼقلف: 

  شر .أؿن يضندص مـ ال

سدؿقت ألمدن نؼددى  :«عــض مقتـف ملسو هيلع هللا ىلصالثاكقة عشرة: التـ قف عؾـك وصـقة رسـقل اهلل »

نـمدخ ادذص  ولدؿ مدنت ملسو هيلع هللا ىلصأل  الـ دل كؿدن نؼددى  بنأو نر ألاؿقوفن وأظدؿ ندلمن،وصقة 

 ، فعؾقـن الوؿمؽ هبن.أينت

: إكدف ذلدؽ لؼؾـدن، ولقٓ مـ ابـ ممعقد اسوـ نطإ  اذا الشراح كؾفؿ يؼقلق : و

 أل  يؼقل ابـ ممعقد اذا الؽ ى إٓ بوقققػ. دي عف كص9 ٕك

كلمدن  :يعـدل ،ؽلمن مخوقمة بخننؿفبذكر الخننؿ، ف ڤ وقد ألكدان ابـ ممعقد

ٕ  9 وصقة ممكدة مخوقمة بنلخننؿ الدذك يددل أؾدك نلكقدد مدن ااوقندف ادذص القصدقة

 روى: إ  الدملسو هيلع هللا ىلصولذلؽ لؿن ققدؾ لؾـ دل  9القصنين الـنفذة الؿعونة ال الول يخوؿ أؾقفن

  .(3)ملسو هيلع هللا ىلصانخذ الخننؿ  ،يؼرؤو  الؽونب إٓ إذا كن  مخوقًمن ٓ

 
 واؤيؼدر لدـ إمؿ: لف ققؾ الروى إلك يؽوب أل  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل ألراد لؿن: قنلألكف  ڤ منلؽبـ  ألكسإننرة إلك اديث  (3)

 يف بقن دف إلدك ألكظدر فؽلكؿدن ،«ار رسدقل محؿدد»: وكؼشدف فضة، مـ نخننؿً  فننخذ ن،مخوقمً  يؽـ لؿ إذا كونبؽ

 الؽودنب ألادؾ إلدك بدف لقؽودب ألو الشدل ، بدف لقخدوؿ الخننؿ انخنذ بنب. ألخرجف ال خنرك، كونب الؾ نس، «يدص

 إلدك يؽودب أل  ألراد لؿدن خننؿدن ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل انخدنذ يف بدنب(، وممدؾؿ، كودنب الؾ دنس والزيـدة، 4764، )وغقراؿ

 (.2082، )الع ؿ
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 .الثالثة عشرة: معرفة حؼ اهلل عؾقـا»

وا حؼـف ن  مدـ نممدوػند الؿمدللون و :«الراكعة عشرة: معرفة حؼ الع اد عؾقف إذا أدَّ

 .ڤ اديث معنذ

قنل:  بدلقؾ أل  معنًذا :«يعرففا أكثر ال حاكة ٓ الخامغة عشرة: أن هذه الؿغللة»

خشقة أل  يوأؽؾدقا، ولدق كدنكقا يعؾؿقمدن مدن  ، وكوؿفن أـ الصحنبة«ار ورسقلف ألأؾؿ»

 يعرفق  اذص الحؼقم. ٓ كن  لؾؽوؿن  أل ر، فدل أؾك أل  ألكثر الصحنبة

ألمدن ألاؿقدة يشدر  بدنر ندقيًفن،  ٓ والؿؼصقد هبذص الؿمللة اق دخقل ال ـدة لؿدـ

 فنلؼرآ  مؿؾق  بف. ك كػقف،وكػل الشر  والولكقد أؾ ،الوقاقد

كدوؿ معدنذ ادذا الخدن9 بددلقؾ  :«الغادسة عشرة: جقاز كتؿان العؾؿ لؾؿ ـؾحة»

ًٓ لؼقلف  ،9 خشقة أل  يعوؿد الـنس أؾك مثؾ اذا القأد«ٓ ت شرهؿ فقتؽؾقا»: ملسو هيلع هللا ىلص اموثن

ًٓ  ونحدرى أؾدقفؿ ،ويغػؾقا أـ كصقص ألخرأ نقجب أؾدقفؿ بعدض إأؿدنل ألأؿدن

لشديد بنلـنر9 ٕ  اإلكمن  قد يمؿع كص القأد فقغػؾ القأقد ا ونرنب أؾقفن ،ألخرأ

 تقضـل مـ»: نق ل  ؿ قنل ملسو هيلع هللا ىلصأل  الـ ل  ولذلؽ جن  يف الحديث الصحقح 9أؿن يؼنبؾف

 «ذك ـف مــ تؼضم ما لف غػر جؾس، ،ؿ ركعتقـ، فركع الؿغجض أتك ،ؿ القضقء، هذا مثؾ

لوحذير مـ آغرتار وإكؿن كن  الـفل أـ آنؽنل، وا9 (3)«تغتروا ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل وقنل

 تألس نب، وإس نب إكؿن نعؿؾ إذا اكوػدإأؿنل الصنلحة ٕ  اذص هبذص ال شنرات9 

واكوػدن  جؿقدع   بد مـ نقافر جؿقع إس نب، ف .ُ ؿأ إلقفن ألس نب ألخرأواكع، قالؿ

يدليت بؿدنكع ويوؽدؾ أؾدك مثدؾ  ألو الؿقاكع، وقد يليت اإلكمن  بم ب ويغػؾ أدـ آخدر،

 . لخمرا ، فقؽق  ااذا

 

  َقددْقلِ  َبددنُب خرجدف ال خددنرك، كوددنب الرقدنم، أل (3)
ِ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: َنَعددنَلك ار

(، وابـ 5311، )﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڤ ڤ ڤ ڦ

 .ڤأػن  بـ  (، مـ اديث أثؿن 274منجف )
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قدد والعؾقى، فؿثؾ اذا يؽوؿ أـف العؾؿ الدذك يػوـدف9 ب عض  يػوـبعض الـنس و

  .س ؼ الوـ قف أؾقف

 :ڤ لؼددقل معددنذ :«الغــاكعة عشــرة: اســتح اب كشــارة الؿغــؾؿ كؿــا يغــره»

 9يمدرص  دررإخ دنرص بؿدن ٕ  اذا يمراؿ، لؽـ إذا نرنب أؾدك  9«ألبشر الـنس؟ ألف »

ي شدر بدف،  ٓ فنكدف اقـيفدذمدرض مدـ نددة المدرور،  ألو كل  يخشك أل  يصق ف جـدق ،

ر كعبةمموح ألمن ال شنرة بؿن يمر يف إصؾ ي ؼك أل  لؽـ و منلدؽ لؿدن بـ  ، وقد ُبشا

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصنقب أؾقف بحضرة الـ ل 

ٓ ت شـرهؿ »ولذا قنل:  :«الثامـة عشرة: الخقف مـ آتؽال عؾك سعة رحؿة اهلل»

 سدقا ٌ  ،ة إكؿدن ادل أد ج ٕدوا نب والمدـ، ومـ اذا كعؾؿ أل  كصقص الؽود«فقتؽؾقا

 ك إلقددف بعددُض ؾَؼددـ أل  يُ حُمددفدد عض الـددنس يَ  9يف الؿ وؿعددنت ىكنكددت يف إفددراد أل

 فنلؿشدد أؾك كػمف يف الع ندة بحقث يؼقى ألخرأ، ؾؼك إلقف كصقٌص نُ  وٓ الـصقص،

يخشددك الؼـددقط الددذك وأليًضددن  يػطددر اوددك يشددؼ أؾددك كػمددف، وٓ يـددنى، ويصددقى وٓ

يدذّكر بـصدقص القأدد  والغؾدق، ـ أـدص نل  مـ الوشدديدمَ وـ راؿة ار، والقلس م

 .اوك يطؿيفـ، ويخػػ

 
 أـ ك مفؿ، ملسو هيلع هللا ىلصمنلؽ، وفقف ألكف مك رسقل ار بـ  إننرة إلك اديث الث  ة الذيـ خؾػقا، ومـفؿ كعب (3)

 مدـ بقدت يفدر أؾدك لقؾدة، خؿمدقـ صد نح الػ در صد ة صؾقت  ؿ ...»وألمراؿ بنأوزال كمن فؿ، قنل كعب:  

 بؿدن إرض أؾدل و دنقت كػمدل أؾدل  دنقت قدد مـدن،  ار ذكدر الودل الحدنل أؾدك جدنلس ألكن ف قـن بققنـن

 فخدررت: قدنل ألبشدر، منلدؽبدـ  كعدب يدن: صدقنف بدلأؾك يؼقل سؾع أؾك ألو  صنرخ صقت سؿعت را ت،

 الػ ر، ص ة صؾك اقـ أؾقـن، ار بوقبة الـنس ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل فآذ : قنل فرج، جن  قد أل  وأرفت اسنجدً 

 ق ؾدل، ألسدؾؿ مدـ سدنع وسعك ن،فرًس  إلل رجؾ وركض م شرو ، صنا ل ق ؾ فذاب ي شروكـن، الـنس فذاب 

  دقبل لدف فـزأدت ي شدر ، صدقنف عتسدؿ الدذك جدن   فؾؿدن الػدرس، مـ ألسرع الصقت فؽن  ال  ؾ، وألو 

. ألخرجف ال خنرك، كودنب «...فؾ موفؿن  قبقـ واسوعرت يقميفذ، غقراؿن ألمؾؽ من وار ب شنرنف، إينص فؽمق؛ؿن

  وقددقل منلددؽ،بددـ  كعددب اددديث بددنبالؿغددنزك، 
ِ
(، 3337، )[337]الوقبددة: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  ار

 (.2661(، وألبق داود )2658نا قف، )منلؽ وصبـ  وممؾؿ، كونب الوقبة، بنب اديث نقبة كعب
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ط9 فقذكر بـصقص القأقد اودك يؽدػ أدـ نػريطدف، ويـو دف مدـ وبعؽمف الؿػرا 

 . قخنء مـ آنؽنل أؾك سعة راؿة ارف غػؾوف9

ة كؾفن، وكؾفدن بدقـ يددك الؿمدؾؿ، وويقػد فناسوؼرت الشريعة وأرفت كصقصوقد 

إذا ذكروا مثؾ اذا الحديث ي قـدق  مدن يؼقاددص مدـ كصدقص إمؿ  9 بحقثال قن  ألاؾ العؾؿ

 .وليف  نصق ف فوـة يف ديـف 9يرتكقا الؿموؿع يف اقرة مـ ألمرص ٓ اوك 9ألخرأ

مضدك قدد و :«يعؾـؿ: اهلل ورسـقلف أعؾـؿ ٓ التاسعة عشـرة: قـقل الؿغـمول عؿـا»

يطؾدع  لدؿ مدنومدن ألطؾدع ار أؾقدف ك قدف، ألمدن  ٕمدقر الدديـ،الحديث فقف، وألكف بنلـمد ة 

 فنر يموؼؾ بعؾؿفن. ،مـ ألمقر الدكقن ألو ،ك قأف أؾقف مـ الغق قنت  ار

ُخدصأ معدنذ ؼدد ف :«العشرون: جقاز تخ قص كعض الـاس كالعؾؿ دون ال عض»

ألمر أل  أُلمِر أل  ي ؾاغ الديـ، و ملسو هيلع هللا ىلصهبذا الخن، واذا مـ بنب إبرا  الذمة بنلو ؾقغ9 فنلـ ل 

مـ اذص الؿمللة اقـ بؾغفن معنًذا وخصدف هبدن،  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ بر ت أفدنف ف ي قاـ لؾـنس، 

 ي شر الـنس هبن. ٓ وألمرص أل 

الذك  لقققع يف إ ؿ الؽوؿن خشقة ا 9ألخن هبذص الؿمللة أـد مقنف ڤمعنذ و

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ يـص أؾقف ققلف نعنلك:

يؼقل:  ڤألبق اريرة كن  و ،[348]ال ؼرة: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 .(3)«ناديثً  اد ت من ار كونب يف آيون  لقٓ»

 
 ولدقٓ اريدرة، ألبدق ألكثدر :يؼقلق  الـنس إ »(، ونؿنمف: 337ألخرجف ال خنرك، كونب العؾؿ، بنب اػظ العؾؿ، ) (3)

 إَِلددك [404]ال ؼـرة: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :يوؾدق  دؿ اددديثن، ادد ت مدن ار كودنب يف آيودن 

 مددـ إخقاكـددن وإ  بنٕسددقام، الصددػؼ يشددغؾفؿ كددن  الؿفددنجريـ مددـ إخقاكـددن إ  [350: ال ؼددرة] ﴾ۉ﴿ :َقْقلِددفِ 

 مددن ويحضددر بطـددف، بشدد ع ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل يؾددزى كددن  اريددرة ألبددن وإ  ألمدقالفؿ، يف العؿددؾ يشددغؾفؿ كددن  إكصدنر

 .«يحػظق  ٓ من ويحػظ يحضرو ، ٓ



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 11

  .لركقب الحؿار مع اإلرداف عؾقف ملسو هيلع هللا ىلصالحادية والعشرون: تقاضعف »

ندددريطة أل  نؽدددق  مطقؼدددة  :«الثاكقـــة والعشـــرون: جـــقاز اإلرداف عؾـــك الضاكـــة

 ، وقد مر الؽ ى يف اذص الؿمللة.لإلرداء

 .ڤ ج ؾكـ  معاذفضقؾة الثالثة والعشرون: »

الؿمدن ؾ ويف كمدخة: الؿمدن ؾ، و :«عظؿ ئـلن هـذه الؿغـللةالراكعة والعشرون: 

 .خقرةالؿمللة إبنٕخص الول مرت كؾفن أظقؿة، و
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 ابــة

 ٍبـــن الزنــش مـــل التٍحيذ ٌما يمفـــفض

 

  .أية [72]إكعنى: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿اهلل تعالك:  وققلِ 

إلـف إٓ اهلل  ٓ مــ ئـفض أن»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤال امت كـ  عـ ع ادة

اهلل ورسـقلف، وكؾؿتـف  ع ـض ئريؽ لف، وأن محؿًضا ع ضه ورسقلف، وأن عقغـك ٓ وحضه

حؼ، أدخؾف اهلل الجـة عؾك ما كـان مــ  حؼ، والـارَ  ألؼاها إلك مريؿ، وروح مـف، والجـةَ 

 .(3)أخرجاه «العؿؾ

إلـف إٓ اهلل ي تغـل  ٓ رم عؾـك الــار مــ قـال:فـنن اهلل حـ»ولفؿا يف حـضيث عت ـان: 

 .(2)«كذلؽ وجف اهلل

: يـا ڠقـال مقسـك »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصعــ رسـقل اهلل  ڤوعـ أكل سـعقض الخـضري 

  .رب، عؾؿـل ئقً،ا أذكرك وأدعقك كف

  .إلف إٓ اهلل ٓ قال: قؾ يا مقسك:

  .كؾ ع ادك يؼقلقن هذايا رب قال: 

 

، [454]الـغاء: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َقْقلِفِ  َبنُب ألخرجف ال خنرك، كونب ألانديث إك قن ،  (3)

 (.27، )الـنر أؾك وارى ال ـة دخؾ فقف نن  غقر واق بنإليؿن  ار لؼل مـ بنبوممؾؿ، كونب اإليؿن ، 

(، وممؾؿ، كونب الؿمنجد ومقا دع الصد ة، 324ألخرجف ال خنرك، كونب الص ة، بنب الص ة يف ال ققت، ) (2)

 (. 11، )بعذر ال ؿنأة أـ الوخؾػ يف الرخصة بنب
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ـوعـامرهـ غقـري، وإرضـقـ الغـ ع يف كِ  قال: يا مقسك، لـق أن الغـؿاوات الغـ ع  ة،ػَّ

 .(3)رواه اكـ ح ان، والحاكؿ وصححف «إلف إٓ اهلل ٓ ة، مالت كفـػَّ إلف إٓ اهلل يف كِ  وٓ

قال اهلل تعـالك: »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: سؿعت رسقل اهلل ڤولؾترمذي وحغـف عـ أكس 

قً،ا ٕتقتؽ كؼراكفـا تشرك كل ئ ٓ ،ؿ لؼقتـل ،يا اكـ آدم، لق أتقتـل كؼراب إرض خطايا

 .(2)«مغػرة

 ل:ـائـــه وســـفي
 .إولك: سعة فضؾ اهلل 

 .الثاكقة: كثرة ،قاب التقحقض عـض اهلل 

 .الثالثة: تؽػقره مع ذلؽ لؾذكقب 

 .الراكعة: تػغقر أية التل يف سقرة إكعام 

 .الخامغة: تلمؾ الخؿس الؾقاتل يف حضيث ع ادة 

 حضيث عت ان وما كعضه ت قـ لؽ معـك ققل:  الغادسة: أكؽ إذا جؿعت كقـف وكقـ« ٓ

 وت قـ لؽ خطل الؿغروريـ.« إلف إٓ اهلل

 يف حضيث عت ان. الذي الغاكعة: التـ قف لؾشرط 

 إلف إٓ اهلل. ٓ الثامـة: كقن إك قاء يحتاجقن لؾتـ قف عؾك فضؾ 

  َمقزاكف. ػ  خِ التاسعة: التـ قف لرجحاكفا كجؿقع الؿخؾققات، مع أن كثقًرا مؿـ يؼقلفا ي 

 .العائرة: الـص عؾك أن إرضقـ س ع كالغؿقات 

 
 اددديث اددذا»(، وقددنل: 3815(، والحددنكؿ )5237(، وابددـ ا ددن  )30502ل يف المددــ الؽددنأ )ألخرجددف الـمددن  (3)

 وفددقفؿ و ؼددقا، ورجنلددف يعؾددك، ألبددق رواص» 30/72، وقددنل يف م ؿددع الزوا ددد «يخرجددنص ولددؿ اإلسددـند، صددحقح

 .33/207، وصححف ابـ ا ر يف فوح ال نرك « عػ

سوغػنر قبةالو فضؾ يف بنبألخرجف الرتمذك، كونب الدأقات،  (2)  ادذا»(، وقدنل: 1430، )بع دندص ار راؿدة مـد ذكر ومن وٓا

ـ اديث ألبل ذر «القجف اذا مـ ٓإ كعرفف ٓ غريب امـ اديث  (.2576، واق يف ممؾؿ )ڤ، وجن  م
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 .اًرا  الحادية عشرة: أن لفـ ُعؿَّ

 ؿعطؾةخالًفا لؾ ؛الثاكقة عشرة: إ، ات ال ػات. 

  :فـنن »الثالثة عشرة: أكؽ إذا عرفت حضيث أكس، عرفت أن ققلـف يف حـضيث عت ـان

، الشـركِ  كَ رْ ن َتـأ «ؽ وجـف اهللإلـف إٓ اهلل، ي تغـل كـذل ٓ اهلل حرم عؾك الـار مـ قـال:

 فا كالؾغان.لقس ققلَ 

  عؾقفؿـا ال ـالة والغـالم -الراكعة عشرة: تلمؾ الجؿع كقـ كقن عقغـك ومحؿـض - 

 اهلل ورسقلف. ع ض

  كؽقكف كؾؿة اهلل. ڠالخامغة عشرة: معرفة اخت اص عقغك 

 .الغادسة عشرة: معرفة كقكف روًحا مـف 

  كالجـة والـار.الغاكعة عشرة: معرفة فضؾ اإليؿان 

  :عؾك ما كان مـ العؿؾ»ققلف:  معـكالثامـة عشرة». 

 .التاسعة عشرة: معرفة أن الؿقزان لف كػتان 

 .العشرون: معرفة ذكر القجف 

l 

 طْع١ُ ايتٛسٝد أععِ ايٓعِص 

ومعـدك الوقاقدد الدذك يملدػ  ،فووجقبد ،اؼقؼة الوقاقد $الؿملػ لؿن بقـ 

ومدن  ،ي قـ الػضؾ الؿرنب أؾك اذا الوقاقد أل  $ألراد  ،واق نقاقد إلقاقة ،فقف

 .يؽػرص مـ الذكقب

وٓ نؽ أل  الوقاقد ألأظؿ كعؿة اموـ ار هبن أؾك الؿقاديـ، ولـ يؼدقى بولديدة 

 ونـؼقوفن ونخؾقصفن. ،نؽران إٓ بوحؼقؼ اذص الـعؿة
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ؾ ندل  مدـ الخؾدؾ اص وكومفذص كعؿة مـ انزان اقزت لف ألكقاع الخقرات، ف

عؾدك الؿقادد فخطر مـ الخمرا  الؿ قـ يف الددكقن وأخدرة، أؾك  صنا ف فن فقفن، 

مدـ الـدنس مدـ  ؽثقدرالوفؼف لفذا الوقاقد الذك ارمدف  أل  يؾفج بذكر ار ونؽرص9 أل ْ 

 الؿوؼدمقـ والؿولخريـ.

انل الؿشر  وقد  رب ار لف مثً  يف غنية ال  غة والػصناة يف الوـػقر مـ 

 .[28]الزمر: ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: فؼنل نعنلك

ـ، ويف قمخوؾػد ، ألك:ـقألربعدة موشنكمد ألو نصقر نخًصن مؿؾقًكن لشدركن     دة

 أليًضن فقفؿبؾ  ،- اونر   كزاًأنمع كقكف  - وادص آخو ء ف  يعق فؿألخ قفؿ ندة، 

بدؾ يؼدقل الثدن : ٓ، و ،قاادد يؼدقل لدف: اذادب إلدك الؿؽدن  الػد  فندة وغؾظدة، 

الػد  ، واؽدذا،  الشدل ادنت ٓ، بدؾ الثنلدث يؼدقل: و  ، اذاب إلك الؿؽدن  الػد

 منذا يؽق  و ع اذا الؿمؽقـ الع د الؿؿؾق  لفمٓ ؟وصقر ف

 أـددددص ازدواجقدددة، سدددنلًؿن خنلًصدددن لرجدددؾ، لقمدددتصدددقر نخًصدددن آخدددر ن دددؿ 

 ُيـفك فقـوفل. و ،خؾؾ، ُيممر فقلنؿر وٓ ا طراب، وٓ

مدـ واادد، فؾدـعؾؿ أل  الؿشدر   يؿؾؽدف ألكثدرادنل الدذك  لا صنذا أرفـن أل  اذف

نلكف وألمرص ألند وألأظؿ9 ٕ  اذص الؿشؼة ال اؼدة هبدذا الؿؿؾدق  لفدمٓ  الؿدنلؽقـ 

ـؼطع بنلؿقت، لؽـ موك يـؼطع أل ر الوشنكس يف الؿع قديـ مـ نـوفل ونالؿوشنكمقـ 

 !دو  ار؟

لظددك خنلددًدا يف أخددرة ويصددؾك  ،نلددذك يع ددد مددع ار غقددرص يشددؼك بددف يف الدددكقنف

 .فقفمخؾًدا 

  نذا أرفـن الشر  أرفـن ققؿة الوقاقد، وألكف ألأظؿ كعؿة اموـ ار هبن أؾك الع ند.ف
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ادذص  «مـا»دفد ،يعـل: وبنُب مدن يؽػدر ،«كاب فضؾ التقحقض وما يؽػر مـ الذكقب»

، «ص الدذكقبػقدرِ نؽود بنب فضؾ الوقاق»: فقؽق  الوؼديرحوؿؾ أل  نؽق  مصدرية، ن

بدنب فضدؾ الوقاقدد » :الوؼديرفقؽق  العن د محذوء، نؽق  مقصقلة و نحوؿؾ أل و

  .«والذك يؽػرص مـ الذكقب

وسددقؾة ففددق  ،الؿمدد د ددنب ك 9ال ددنب: يف إصددؾ اددق مددن يدددخؾ ويخددرج مـددفو

فددق وسددقؾة ف ،ال ددنب الؿعـددقكألمددن و .اددذا يف الؿحمقسددنت ،ومدددخؾ إلددك الؿمدد د

 .الوقاقدفضؾ واق  ،(3)ومدخؾ لفذص الؿمن ؾ الول ذكرت نحت اذا العـقا 

 صئ ٜتشكل األَٔ إال تبتشكٝل ايتٛسٝدط 

يخؾطقا9  لؿ :يعـل ،«[72]إكعنى: ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وققل اهلل تعالك:»

ففق بؿعـك: « ل ِس يؾَ س»، بخ ء «خَؾط يخؾِط»: بؿعـك« يؾ ُِس  َ َس لَ » ٕ 

 .(2)ن قبً  اكومك

الظؾؿ خنء مـف واذا  ،«[72]إكعنى: ﴾پ ٻ﴿» يخؾطقا لؿ ففؿ

غقرص، وقد يؽق  اذا الظؾؿ  ألو كػمف، يظؾؿ ٓ يقجد مـ ٓ 9 ٕكفڤ الصحنبة

 أظقًؿن فناًشن، وقد يؽق  يمقًرا.

فؼنل  يؾ س إيؿنكف بظؾؿ؟ لؿ ـنأليُّ  ار، رسقل ين قنلقا:فؾؿن سؿعقا أية 

 ڄ ڄ ڦ﴿ إكف لقس كذاك، أٓ تغؿع إلك ققل لؼؿان ٓكـف:»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل

 الشر .اق يف اذص أية: فنلظؾؿ  ،(1)«؟![31]لؼؿن : ﴾ڄ

 
 .3/54، والؿص نح الؿـقر 3/21يـظر: لمن  العرب  (3)

 .2/437يـظر: الؿص نح الؿـقر  (2)

(، 3665، )﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿بدددددنب ، قر الؼدددددرآ كودددددنب نػمدددددألخرجدددددف ال خدددددنرك،  (1)

 (.1056) والرتمذك
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فؾـ يوحؼؼ إمـ  ،[72]إكعنى: ﴾ڀ ڀ پ پ پ﴿ ونوؿة آية إكعنى:

يحؼؼف الؼقة  ٓ نٕمـفوكػل الشر  ب ؿقع صقرص وألنؽنلف،  ،إٓ بوحؼقؼ الوقاقد

 يحؼؼف نحؼقؼ الوقاقد وكػل الشر .بؾ والحديد والـنر،  ،والؼفر

ك يحؼدؼ الوقاقدد، ويخؾادص ادذا يف الددكقن وأخدرة، فنلدذ يؽدق  إمدـ واذا

لف إمـ الونى، وإذا اصؾ فقدف خؾدؾ  ،والؿعنصل ،وال دع ،الوقاقد مـ ألكقاع الشر 

 ، واذا أؾك س قؾ إفراد.اخوؾأ اذا إمـ بؼدر اذا الخؾؾ

بؼدددر مددن يخوددؾُّ يف الؿ وؿددع، ؾ إمددـ وددقخف ،أؾددك سدد قؾ الؿ وؿعددنتألمددن و

 .بقـ ألفرادص الوقاقد

، ومدن ك القاقع الذك كعقشف مـذ من يؼرب مـ  ؿنكقـ سـة يف ادذص الد  دوإذا كظركن إل

 بم ب نحؼقؼ الوقاقد. فنكؿن ذلؽيذكر لف كظقر يف الونريخ9  لؿ مـ ألمـ وافر نـعؿ بف

 ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ويف سقرة الـقر: 

 اق الذك يحؼؼ إمـ أؾك الحؼقؼة، وار الؿموعن .الوقاقد فذا ف، [44]الـقر:

 ٍٛيتُاّ ايشٗاد٠ص ملسو هيلع هللا ىلص طاشرتاط ايشٗاد٠ تبسضاي١ ايسض 

إلـف إٓ اهلل  ٓ مـ ئفض أن»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقل اهلل  ڤال امت كـ  عـ ع ادة»

إلدف إٓ  ٓ ندفندة أل  إأد ى بدل ففذا  :«وأن محؿًضا ع ضه ورسقلف، ئريؽ لف ٓ وحضه

 إٓ بشفندة أل  محؿًدا أ دص ورسقلف.نوؿ  ٓ ار

 ،(3)لدف ، وألأرء الخؾؼ بربف، وألنؼناؿ وألخشناؿفؿخؾؼ وألكؿؾألنرء ال ملسو هيلع هللا ىلصؿحؿد ف

 
 ٕتؼـاكؿ إين واهلل، أمـا»: قدنل ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل أل  ،ڤ سؾؿة ألبلبـ  أؿر إننرة إلك أدة ألانديث مـفن9 اديث (3)

 مددـ أؾددك محرمددة لقمددت الصددقى يف الؼ ؾددة أل  بقددن  بددنب. ألخرجددف ممددؾؿ، كوددنب الصددقنى، «لــف وأخشــاكؿ هلل،

 (.3307، )فقنفن نحر  لؿ
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ي قز أل  يصرء لف ندل  مدـ  ٓ أ د فقف ،، ومع ذلؽ(3)فخر وٓ واق سقد ولد آدى

 . اؼقم ار
بدد مـفؿدن لؾوؼنبدؾ، فن  دنت  ٓ وصدػن  «وأن محؿـًضا ع ـضه ورسـقلف» :ويف ققلف

يًفن مدـ خصدن ص اإللفقدة، يمدوحؼ ندق ٓ أ دد ففق 9ـػل الغؾقي ملسو هيلع هللا ىلصالع قدية لؾرسقل 

مدع ألكدف  والقصدػ الثدن :ولفذا ك ى خنص سقليت بدنذ  ار نعدنلك يف ادذا الؽودنب، 

ف يؿؽدـ دخدقل ال ـدة إٓ بنإليؿدن  بلكد وٓ نوؿ الشدفندة، وٓ مشرء بنلرسنلة، ذلؽ

 . ملسو هيلع هللا ىلصبرسنلوف  يػرتك أؾك مرِسؾف ٓ صندم مصدم، ، ؾ ار َ مرسؾ مـ قِ 

 صڠ ٝط٢االعتكاد ايصشٝض يف عط 

الوـصددقص أؾددك أقمددك دو  سددن ر إك قددن   :«اهلل ورســقلف ع ــض وأن عقغــك»

ن يع دد يمخذ الرد أؾك مـ جعؾدف إلًفد «ع ض اهلل»والرسؾ9 ٕكف اخوؾػ فقف، فؿـ ققلف: 

كمدن ر   ر أ دد ادق وإكؿدن نلدث    دة،  ألو ابدـ ار، ألو مـ دو  ار، وألكف ادق ار،

  قـوفل.وُيـفك ف ،أ قدص، يممر فقلنؿر

، إلك ققمف مـ بـل إسرا قؾ، وألكف لقس كؿدن   ؾفواق أليًضن رسقل مرسؾ مـ قِ 

  : ولدَ - قننؾفؿ ار -نؼقل القفقد 
ّ
 .بغل

ًٓ يـػل أل  يؽق  ولَد بغل، وكقكف أ ًدا ر يـػل أل  يؽق  مع قًدا مدع ف ؽقكف رسق

 دو  ار. مـ ألو ،ار

ـــــريؿ» ـــــك م ـــــف ألؼاهـــــا إل دو  ألب،  ألى   خؾدددددؼ مدددددـ ڠعقمدددددك ف :«وكؾؿت

 
 لـقاء وكقضي فخر، وٓ الؼقامة يقم آدم ولض سقض أكا»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل: قنل ،ڤ سعقد ألبلإننرة إلك اديث  (3)

. «فخـر وٓ إرض عــف تـشؼ مـ أول وأكا لقائل، تحت إٓ ؛سقاه فؿـ آدم :يقم،ذ ك ل مـ وما فخر، وٓ الحؿض

، «ادذا ادديث امددـ»(، وقدنل: 1337ة بـدل إسددرا قؾ، )ألخرجدف الرتمدذك، كودنب نػمدقر الؼددرآ ، بدنب صدقر

 (2267)أؾدك جؿقدع الخ  دؼ  ملسو هيلع هللا ىلص(، وألصدؾف يف ممدؾؿ، كودنب الػضدن ؾ، بدنب نػضدقؾ ك قـدن 30876وألاؿدد )

 .ڤ اديث ألبل اريرة مـ
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ولدذلؽ بدندروا بن؛دنى ألمدف، وجدن ت  9يوصدقرو  أل  يقجدد ولدد دو  ألب ٓ والـنس

الودل ادل:  ودفبؽؾؿار برا ُنفن يف الؽوب المؿنوية، ومـفدن الؼدرآ ، وأل  أقمدك خؾؼدف 

ـْ » ألؼاهــا إلــك »: ولددذلؽ قددنل 9ؾددؼ بنلؽؾؿددةؾددقس اددق الؽؾؿددة كػمددفن، وإكؿددن ُخ ف، «ُكدد

 دؿ و دعوف مدـ دو   ،ڠ بعقمدكفـػخ فقفن، فحؿؾدت  بقاسطة جنيؾ، ، ألك«مريؿ

ر خؾؼ مخؾقم مدـ ألى دو   وٓ ؼ مخؾقم دو  ألىخؾَ صقر أل  يُ ، وإذا نُ ألٍب  ألب، فوصقُّ

 ألب أليمر.

 يخوؾػ الـنس أؿقًمن مـ جؿقع الدينكنت ألكف خؾؼ مـ طقـ، مـ غقدر ألى ٓ آدىف

خؾدؼ ف ،ڠأقمدك ألمدن مدـ ذكدر دو  ألكثدك، و خؾؼدت، فؼد اقا  كذلؽألب، و وٓ

 بقاسطة ألكثك مـ دو  ذكر.

،  اددذص ن عقضددقة، ففددق بعددض مددـ ار «مـــ»أل  الـصددنرأ يددرأ  :«وروح مـــف»
 ففدل مخؾققدةبقنكقدة، ألك أل  الدروح مدـ خؾؼدف،  «مــ»فددواذا الؽ ى لقس بصحقح9 

ولددذلؽ سددؿل  9ألرسددؾفن ار إلقفددن بقاسددطة جنيددؾ، فـػخفددن فقفددنو كمددن ر إرواح،

 .(3)ڠيؾ ٕكف مـ كػخة جن 9روًان

فدذص ال ودقل مدنأألة يف الؽودب ف الزكدن،وردٌّ أؾدك مدـ رمدك ألمدف بدنل غل ويف اذا أليضدن 

 نن ة أن شة مـ فقم س ع سؿنوات مؿن رمقت بف مـ قصة اإلفؽ. انكظقروالمؿنوية، 

 (2)الطقدب ال دنق  بدـ  الـصنرأ يف وقت الؼن ل ألبدل بؽدرطنغقة وقد نعرض 

 

(، در  34، نحؼقؼ الؼقل يف ممللة: أقمك كؾؿة ار والؼرآ  كد ى ار )ص:6/345يـظر: بقن  نؾ قس ال فؿقة  (3)

ٕكف كػخ يف ألمف مـ الروح فح ؾدت بدف مدـ ذلدؽ  9خص الؿمقح بذلؽ». وقنل: 6/253عنرض العؼؾ والـؼؾ ن

 .«الـػخ وذلؽ غقر رواف الول يشنركف فقفن سن ر ال شر، فنمونز بلمن ا ؾت بف مـ كػخ الروح

اد، نقلك الؼضدن  301 ، نقيف سـةال نق   ابـ ال غدادك،  ؿ ال صرك، محؿدبـ  الطقببـ  محؿد بؽر ألبقاق:  (2)

 ،وال فؿقددة ،والخددقارج والؿعوزلددة، الرافضددة، أؾددك الددرد يف صددـػواكوفددت إلقددف ر نسددة الؿنلؽقددة يف وقوددف، و

، وخنلػددف يف بعددض إمددقر. يـظددر: سددقر ألأدد ى الـدد   ، إنددعرك الحمددـ ألبددل لطريؼددة واكوصددر والؽرامقددة،

 .3/258، ووفقنت إأقن  36/380
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 زوج أن شدة قصدة أدـ ألخدن »ؼدنل: ف ملسو هيلع هللا ىلصر الـ ل لؼذء أن شة، وألمن قذفت يف أص

 زوج 9ققدؾ مدن فقفؿدن ققدؾ ا ـودن  اؿدن :بؽر ألبق الؼن ل لف فؼنل ،«فقفن ققؾ ومن ك قؽؿ

 نحؿؾدف بقلدد ف دن ت مدريؿ وألمدن ،نؾدد فؾدؿ ك قـن زوج فلمن ،أؿرا  بـت ومريؿ ،ك قـن

  .(3)نجقابً  يحر ولؿ الطنغقة فنكؼطع ،«بف رمقت مؿن ار برألان قد وكؾ ،كوػفن أؾك

صدنر مثدؾ وكػدر،  فنؾدق قدذففء مدريؿ9 ذْ ألكدف يريدد َقد ٓ واذا مـ بدنب اإللدزاى،

ف بؿن لزمْ لؿ بشل  فمـ يمؾّ واق ألكؽ إذا كنيرت  ،الؿـنيرةاذا مـ فـق  القفقد، لؽـ 

ؼد كؼقل: إ  اذا مـ ابـ ال نق   سق  ألدب مدع مدريؿ، فوإٓ  9اق ألولك بنلومؾقؿ مـف

يريد أل  يؾزمفؿ بؿن اق إكف كن   بؾمـ بعقد،  وٓ مـ قريب ٓ ألادٌ ذا يؼقل هب ٓ لؽـف

 ألولك وألو ح يف آسودٓل.

ؼقل: إذا كنكت مريؿ الؿنألة الؿوػؼ أؾك برا ؛ن أـدكن وأـدكؿ، قد جن ت ففق ي

ندلت بقلدد وادل ذات  لدؿ ، وكحـ كؼقل بنا ؛دن، فؽقدػ ُندوأفؿ مدـبعؾبقلد مـ غقر 

ألقرب إلك النا ة مؿـ جدن ت بقلدد ولقمدت ففل بقلد  زوجذات ال ؾق جن تفبعؾ؟ 

فؿدن وقن كؾؿدوقدد   ودت برا ؛ ؟نلت بقلد وال ذات زوج ولؿ بذات زوج، فؽقػ هبن

 .يف الؼرآ 

يف م ندٓندف ومـنيراندف، ويمدوػند مدـ مـنيراندف بناأوف معروء ابـ ال نق   و

مدـ ادق أؾدك  ردص يف ألنعرك، فؽؾ نخص يمدوػند مـدف ٕكف 9لؾؿعوزلة ألو لؾـصنرأ،

مدـ ردود أؾك الؿعوزلدة، و فـموػقد مـ ردود إننأرةمـف، بعًدا أـ ألاؾ المـة ألند 

أؾدك القفدقد وردود غقدراؿ كموػقد مـ ردوداؿ و ،الؿعوزلة أؾك ال فؿقة، وغقراؿ

 . اؿوالـصنرأ وغقر

ال ـة اؼ ومقجقدة ومخؾققة، والـنر أليًضن اؼ  :«وأن الجـة حؼ، والـار حؼ»

 
 (.238)ص: ن ققـ كذب الؿػرتك  (3)
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قدة ومخؾققة، خ ًفن لؾؿعوزلة الذيـ يرو  أل  خؾؼ ال ـة والـنر ق ؾ آاوقنج ومقج

، ورألأ مـ (1)، ودخؾ ال ـة(2)رألأ ال ـة والـنر ملسو هيلع هللا ىلص، والـ ل (3)إلقفؿن  رب مـ الع ث

بد مـ اأوؼند أل  ال ـة والـنر ك اؿن اؼ  وٓ ، ورؤين إك قن  اؼ،(3)يعذب يف الـنر

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ 9 قنل نعنلك:أ  نن مقجقد

ٓ يف يف الدكقن وأشق ن يعر ق  أؾقفن غدًوا  ، وإكؿن[35]غنفر: ﴾ھ ھ ہ

نػـقن ، والـصقص أؾك ذلؽ موظنفرة موؽن رة، فنل ـة  ٓ ، واؿن بنققون (4)أخرة

 الـنر. ال لؾؿممـقـ يقى الؼقنمة، ولضداؿ دار ال زا  الثن  الول ار ألأدان 

 الؿذكقر فقؿن س ؼ يف الحديث:اذا آأوؼند ـ الؿممنذا اأوؼد ف

ص وإ  وغقدرِ  ،وإ  كدن  قؾدقً   الصدنلِح : «أدخؾف اهلل الجـة عؾك ما كان مــ العؿـؾ»

، ومراأنة من س ؼ ذكرص مـ وجقد إس نب بد مـ نحؼقؼ الوقاقد ٓ كن  كثقًرا، لؽـ

 واكوػن  الؿقاكع.

  يف صحقحقفؿن. نؾؿً ال خنرك ومم :يعـل ،«أخرجاه»

 
 (.364يـظر: مؼنٓت اإلس مققـ )ص:  (3)

رض ادذا الحدن ط، ال ـة والـنر آكػن يف أُ  أر ت أؾلأ : »ملسو هيلع هللا ىلص قنل، وفقف ڤ منلؽبـ  ألكسإننرة إلك اديث  (2)

(، 430) بدرقؿ ،بنب وقت الظفر أـدد الدزوال، كونب مقاققت الص ة، ال خنرك ، ألخرجف«فؾؿ ألر كنلخقر والشر

 يوعؾؼ بدف نؽؾقدػ ومدن ٓ ألو  رورة إلقف، ٓ ، ونر  إكثنر سمالف أؿنملسو هيلع هللا ىلصبنب نقققرص  ؾ، ، كونب الػضنوممؾؿ

 (.2148) برقؿ ،يؼع، وكحق ذلؽ ٓ

رأليوـل دخؾت ال ـة، فنذا ألكن بنلرمقصدن  امدرألة »: ملسو هيلع هللا ىلص، قنل: قنل الـ ل ڤار  بـ أ د جنبر إننرة إلك اديث (1)

كوددنب  ،ال خددنرك الحددديث، ألخرجددف...«  ا بدد لألبددل طؾحددة، وسددؿعت خشددػة، فؼؾددت: مددـ اددذا؟ فؼددنل: اددذ

(، 4245( )1568بدرقؿ ) ڤالخطنب ألبل اػص الؼرنل العددوك بـ  بنب مـنقب أؿر، ملسو هيلع هللا ىلصألصحنب الـ ل 

 (.2345(، )2183برقؿ ) ،ڤبنب مـ فضن ؾ أؿر  ،ڤكونب فضن ؾ الصحنبة ، وممؾؿ

ألة مدـ بـدل إسدرا قؾ نعدذب يف ادرة لفدن، امدر ]ألك: يف الـدنر[ فرأليدت فقفدن»، وفقف: ڤجنبر  إننرة إلك اديث (3)

بدنب مدن أدرض ، كودنب الؽمدقء، ممدؾؿ، ألخرجدف ندأفن نلكؾ مـ خشنش إرض ولؿ ربطوفن فؾؿ نطعؿفن،

 (.803) برقؿ ،يف ص ة الؽمقء مـ ألمر ال ـة والـنر ملسو هيلع هللا ىلصأؾك الـ ل 

 .23/185يـظر: نػمقر الطنك  (4)
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  ّٛصڤطادتُع تبني ايسخص١ يعتبإ، ٚايعصمي١ التبٔ أّ َهت 

 .لؾ خنرك وممؾؿ يف الصحقحقـ :ألك «ولفؿا»

، كن  يصؾل بؼقمف واق معفؿ، فُؽػأ بصدرص ل جؾقؾصحنب :«مـ حضيث ِعت ان»

 
أ
ن مـ لقـظر لف مؽنكً  9إلك بقوف ملسو هيلع هللا ىلصونؼ أؾقف الخروج إلك الص ة مع ققمف، فدأن الـ ل

ومعف بعض الصدحنبة فننخدذ الؿؽدن  الدذك  ملسو هيلع هللا ىلص، فذاب إلقف الـ ل يوخذص مصؾأك بقوف

بدـ  ،  ؿ جؾمدقا يوحدد ق ، فققدع بعضدفؿ يف منلدؽملسو هيلع هللا ىلصيصؾل فقف، وصؾك فقف الـ ل 

 : ملسو هيلع هللا ىلصالدخشؿ، قنل: إكف مـنفؼ، فؼنل الـ ل 

نلرجدؾ : ف«إلـف إٓ اهلل، ي تغـل كـذلؽ وجـف اهلل ٓ نن اهلل حرم عؾك الـار مـ قال:ف»

ي قز القققع يف أر ف بحنل9 ٕ  ار  ٓ ح، ويـطؼ هبذص الؽؾؿة،ينارص الص الذك 

 إلف إٓ ار ي وغل بذلؽ وجفف. ٓ ارى أؾك الـنر مـ قنل:

 ي دقح لدف ندر  ال ؿنأدة، مدع ألكدفأل  العذر مـ ِأو دن  لفذا  كقػقد يؼقل قن ؾ: و

يدؼ جن  يف اديث ابـ ألى مؽوقى ألكف رجدؾ ألأؿدك، والطري ح ٓبـ ألى مؽوقى؟ فؼد  لؿ

 فؼدد9 ملسو هيلع هللا ىلص يعذرص الـ دل ولؿ لقس لف قن د ي  ؿف،كثقرة الم نع والفقاى وإلك الؿم د 

 أجـض ٓ»ويف روايدة  (3)«فلجـب» :قنل كعؿ،: قنل «كال الة  الـضاء تغؿع هؾ»قنل لف: 

 .(2)«رخ ة لؽ

ؾ لدف قديمؿع الـدا ، ولق سؿع الـددا  لؼ ٓ وال ؿع بقـفؿن ينار، واق أل  أو ن 

، فؽددن  وبددقـ ق ددن  ملسو هيلع هللا ىلص قوددف يف الطريددؼ بددقـ ممدد دص فألى مؽوددقى،  ؾ ٓبددـقددمثددؾ مددن ق

يمؿع الـددا 9 ٕ  بقودف كدن  ألبعدد مدـ ادذص الؿمدنفة الودل يمدؿع فقفدن  ٓ ڤ أو ن 

 
(، 541، )الـددا  سدؿع مدـ أؾدك الؿمد د إنقدن  ي دب نببألخرجف ممؾؿ، كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة،  (3)

 يمؿ. ولؿ ، وفقف أل  المن ؾ رجؾ ألأؿك،ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 740والـمن ل )

(، وألاؿدد 442ألبدق داود، كودنب الصد ة، بدنب الوشدديد يف ندر  ال ؿنأدة، ) إننرة إلدك الروايدة الودل ألخرجفدن (2)

ن يف ممدؾؿ، كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة، بدنب وألصدؾف، ڤألى مؽودقى بدـ  (، مـ اديث أؿر34380)

 .ڤمـ اديث ألبل اريرة  (541فضؾ ص ة ال ؿنأة )
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 يف نر  ال ؿنأة. ملسو هيلع هللا ىلصالـدا ، فرخص لف الـ ل 

مدـ  جدن  دؿ الحدديث وإكدؾ، و ،بنلص ة ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ار بدأل  يف اذا الحديثو

كدؾ بنٕ ألف ددودأوف إلدك ادذا الطعدنى  ملسو هيلع هللا ىلصلطعنى لؾـ ل ا أل  جدنف صـعتاديث ألكس 

ٕكف يف اديث أو دن  ُدأدل وذلؽ 9 اديث أو ن يف  ملسو هيلع هللا ىلصصـقعف أؽس أؾك   ؿ صؾك

 .(2)، ويف اديث ألكس دأل للكؾ(3)إلك الص ة

9 (1)«بدنب الصد ة أؾدك الحصدقر»: ڤلحديث ألكس  ونرجؿ اإلمنى ال خنرك

وقدد يؼدقل قن دؾ:  .«سقدأ مـ طقل مدن لد سفعؿدت إلك اصقر لـن قد ا»: لِؿن جن  فقف

 اؾ يشؽ ألاد يف جقاز الص ة أؾك الحصقر لـحونج إلك اذص الرتجؿة؟

 .(3)مـ الؿوؼدمقـ مـ كرص الص ة أؾك الحصقر أل  :وال قاب

 
مؿدـ نددفد بددرا مددـ إكصدنر: ألكددف ألنددك  ملسو هيلع هللا ىلصمنلددؽ، وكدن  مددـ ألصدحنب الـ ددل بدـ  إندنرة إلددك ادديث أو ددن  (3)

مطدنر سدنل الدقادك فؼنل: ين رسقل ار، إ  ألكؽرُت بصرك، وألكن ألصؾل لؼدقمل، فدنذا كنكدت إ ،ملسو هيلع هللا ىلصار  رسقل

ندليت فوصدؾل يف بقودل  كدؽألسوطع أل  آيت مم داؿ فلصؾَل لفؿ، فقددُت يدن رسدقل ار، أل لؿ الذك بقـل وبقـفؿ،

وألبدق بؽدر ادقـ ارنػدع الـفدنر،  ملسو هيلع هللا ىلصقدنل أو دن : فغددا رسدقل ار « سدلفعؾ إ  ندن  ار»فلنخَذص مصدؾ ك، فؼدنل: 

« أليدـ نحدب أل  ألصدؾل مدـ بقودؽ؟»قدت،  دؿ قدنل لدل: فلذكت لف، فؾؿ ي ؾس اوك دخؾ ال  ملسو هيلع هللا ىلصفنسولذ  الـ ل 

فصدؾك ركعودقـ  دؿ سدؾؿ، وا مدـنص أؾدك خزيدر  ن،فؽدن فصدػػـ ملسو هيلع هللا ىلصفلنرت إلك كناقة مـ ال قت، فؼدنى الـ دل 

(، وممددؾؿ، كوددنب الؿمددنجد 324ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الصدد ة، بددنب الصدد ة يف ال قددقت، )«. صددـعـنص...

 (.643(، وابـ منجف )677(، والـمن ل )11أـ ال ؿنأة بعذر، )ومقا ع الص ة، بنب الرخصة يف الوخؾػ 

لطعنى صـعوف لف، فلكدؾ مـدف،  دؿ قدنل:  ملسو هيلع هللا ىلصأل  جدنف مؾقؽة دأت رسقل ار » :منلؽبـ  ألكسإننرة إلك اديث  (2)

قدنل ألكدس: فؼؿدت إلدك اصدقر لـدن، قدد اسدقد مدـ طدقل مدن لد س، فـضدحوف بؿدن ، فؼدنى « ققمقا فلصؾ لؽدؿ»

، «ركعوقـ،  دؿ اكصدرء ملسو هيلع هللا ىلصػت والقوقؿ ورا ص، والع قز مـ ورا ـن، فصؾك لـن رسقل ار ، وصػملسو هيلع هللا ىلصار  رسقل

 بدنب(، وممؾؿ، كونب الؿمنجد مقا ع الصد ة، 170ألخرجف ال خنرك، كونب الص ة، بنب الص ة أؾك الحصقر، )

 (.532بق داود )(، وأل547، )الطنارات مـ وغقران و قب، وخؿرة اصقر أؾك والص ة الـنفؾة، يف ال ؿنأة جقاز

 .3/74صحقح ال خنرك  (1)

الـؽوة يف نرجؿة ال نب اإلننرة إلك من رواص ابـ ألبدل ندق ة وغقدرص مدـ : »3/383ػوح ابـ ا ر يف ال قنل الحنفظ (3)

 يصؾل أؾك الحصقر  ملسو هيلع هللا ىلصانكئ ألكف سلل أن شة ألكن  الـ ل بـ  طريؼ نريح

يث ددت أـددد  لددؿ ، فؽلكددف«قرلددؿ يؽددـ يصددؾل أؾددك الحصدد»، فؼنلددت: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وار يؼددقل:  

 .1/37. ويـظر: فوح ال نرك9 ٓبـ رجب «رآص ننذا مردودا لؿعنر وف من اق ألققأ مـف ألو الؿصـػ
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 صّٚ ايعٌُ ايصاحل يًٓذا٠ َٔ ايٓازصـــطي 

ي تغل كذلؽ  إلف إٓ اهلل، ٓ نن اهلل حرم عؾك الـار مـ قال:ف» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلفاؾ معـك و

 الؿحظقر؟ َؾ عَ ، ألكف يحرى أؾك الـنر، وإ  نر  الؿلمقر، وفَ «وجف اهلل

قددنل لددذا و 9سدد ؼ أل  ذكركددن أل  إمددر مـددقط بوددقفر إسدد نب، واكوػددن  الؿقاكددع

 ،إلقفدن اكوفدك إمر أل  كرأ وألمقر فرا ض ذلؽ بعد كزلت  ؿ»الزارك بعد الحديث: 

ٓ إلف إٓ » :نحريؿ الـنر أؾك مـ قنلأل   :يعـل ،(3)«يغرت ف  ،يغرت ٓ أل  اسوطنع فؿـ

، ألمدن بعددان فق دب ق ؾ فدرض الػدرا ض، وق دؾ نحدريؿ بعدض الؿحرمدنت كن  «ار

 اموثنل إوامر، ونر  الـقاال.بقـ إلف إٓ ار، و ٓ :ققلبقـ ال ؿع بقـ إمريـ9 

 ُ١ ال إي٘ إال اهللصـــطعع 

قـال مقسـك: يـا رب، »قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصعــ رسـقل اهلل  ڤوعـ أكل سعقض الخـضري »

 ،ًراْكدألمدن كقكدف ذِ  :«إلـف إٓ اهلل ٓ عؾؿـل ئقً،ا أذكرك وأدعقك كـف، قـال: قـؾ يـا مقسـك:

يطؾدب فنكدف  ،إلدف إٓ ار ٓ مـ يؼدقل:9 ٕ  فق دأن  أ ندةف ،كقكف دأن ألمن فقا ح، و

 . مـ ار الثقاب بذلؽ

  يف 9 ولدذا جدنًبدن معقـًدنٕ  الدداأل قدد يريدد هبدن مطؾق 9ممدللة أليًضدناق دأدن  و

 إٓ إلـف ٓ :ق ؾـل مــ والـ ققن أكا قؾت ما وخقر عرفة، يقم دعاء الضعاء خقر»الحديث: 

ــضه اهلل ــف، ئــريؽ ٓ وح ــف ل ــؽ ل ــف الؿؾ ــض ول ــق الحؿ ــك وه ــؾ عؾ ــضير ئــلء ك  .(2)«ق

 سـ حاكؽ أكـت إٓ إلـف ٓ :الحـقت كطــ يف وهق دعا إذ الـقن ذي دعقة»الحديث  ويف

 
(، 11، )بعددذر ال ؿنأددة أددـ الوخؾددػ يف الرخصددة بددنبألخرجددف ممددؾؿ، كوددنب الؿمددنجد ومقا ددع الصدد ة،  (3)

 (.21660وألاؿد )

 مدـ غريب اديث اذا»، وقنل: ڤأؿرو بـ  ار أ د ديث(، مـ ا1474ألخرجف الرتمذك، كونب الدأن ، ) (2)

 ادق ولدقس الؿدديـل إكصدنرك إبدرااقؿ ألبدق واق اؿقد، ألبلبـ  محؿد: اق اؿقد ألبلبـ  واؿند ،القجف اذا

 . ( بؿ ؿقع طرقف3401، وصححف إل ن  يف الصحقحة )«الحديث ألاؾ أـد بنلؼقك
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 (3)«لـف اهلل استجاب إٓ قط ئلء يف مغؾؿ رجؾ كفا يضع لؿ فنكف ظالؿقـ،ال مـ كـت إين

 . دأقة ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل  سؿنان

ٓ إلدف »دمـ مقسدك بد ناذا اسوخػنفً  لقسو: «كؾ ع ادك يؼقلقن هذايا رب قال: »

 نؿقزص أـ غقرص. ،ومزية لف ،مـؼ ة، فقؽق  بف دو  غقرص خوصيريد نقيًفن ي بؾ ،«إٓ ار

ـ يعؿددر العددنمر َمدد :«وعــامرهـ غقــري أن الغــؿاوات الغـ ع قـال: يــا مقســك لــق»

إكؿدن يعؿدر ممدنجد ار مدـ و ،يعؿر بققت ار وممنجد ار مـفن مـالدينر بمؽـنان، و

لدا  كد - وادل إصدؾ - الؿعـقيدة ألو نل ـدن ،ك 9آمـ بنر، يعؿرادن بنلعؿدنرة الحمدقة

 .من يزاول مـ أ نداتوالصؾقات فقفن، 

، فعؿنرة المؿن  ال العؿنرة ات مـ يمؽـفن، ويع د ار فقفنوالذك يعؿر المؿنو

 إكؿن ال ر وادص.  - بـن ان -الؿعـقية فؼط، وذلؽ ٕ  أؿنر؛ن الحمقة 

 ڃ ڄ ڄ﴿نؽ ألكف يف جفة العؾق،  وٓ  ارغقر  ألك: «غقري» وققلف:

م فق  يف جفة العؾق، وار بؾ الؿعـكاذص لقمت يرفقة،  «يف»و، [35]الؿؾؽ: ﴾ڃ

9 ٕ  اذص المؿنوات يف «غقري»ؼنل: فسؿنوانف، مموٍق أؾك أرنف بن ـ مـ خؾؼف، 

 .يف جفة العؾق  جفة العؾق، وار

ـــري»آسدددوثـن  و مدددـ أدددنمر  - نعدددنلك ونؼددددسو  -: اسدددوثـن  الدددرب «غق

  يؿؽدـ أل  يدذكر فوإٓ  9نؽ ألكف مـ بنب الوصريح بؿن اق نق قح وٓ المؿنوات،

 9العؽدس ألو ػضدؾ دو  الػضدؾوإ  الؿيؿؽدـ أل  يؼدنل:   فدؾ، ػضوالػضؾ بنزا  الؿ

   ػضؾ.و  يؿؽـ أل  يؼنر  الػضؾ بنلؿف

 
(، وصددححف، مددـ اددديث 1333(، والحددنكؿ )3352د )(، وألاؿدد1404ألخرجددف الرتمددذك، كوددنب الدددأقات، ) (3)

 .ڤألبل وقنص بـ  سعد
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المددؿنوات المدد ع مـصددقص أؾقفددن يف الؼددرآ  وصددريح  :«وإرضــقـ الغــ ع»

 مــ» :ملسو هيلع هللا ىلصققلدف فنلـص أؾقفن صرااة هبذا الحدديث، و ،م ع  الق المـة، وألمن إر

 .(3)«أرضقـ س ع مـ طققف ئ ر ققض ظؾؿ

 يحوؿؾ أل إذ  9فؾقس صريًحن، [32]الط م: ﴾يب ىب مب﴿: نعنلك ن ققلفألم

يف كق   نؾقمت كًص فنٓاوؿنل قن ؿ، فالفقيفة،  ألو الؽقػقة، ألو يف العدد، نؽق  الؿثؾقة

 إر قـ س ًعن.

9 ٕكف يف جفدة العؾدق، ولدقس يف إرض خ ًفدن «وأنمراـ غقرك»: اـن ؼؾي ولؿ

 .(2)لؿن يؼقلف الحؾقلقة

  المد ع قالمؿنوات الم ع ومـ فقفن مـ الؿخؾققدنت، وإر دألك:  ،«يف كِػة»

ة: بؽمدر الؽدنء، يؼقلدق :  ومن فقفن مـ الؿخؾققنت يف كػة مـ كػول الؿقزا ، والؽِػأ

ة ة، وكؾ مموطقؾ ُكػأ نلؿمودير مثؾ كػدة الؿقدزا ، والؿمدوطقؾ مثدؾ ف 9كؾ ممودير ِكػأ

 .(1)الثقب ةِ ػأ كُ 

إلدف إٓ  ٓ رجحدت هبدـل :يعـل ،«إلف إٓ اهلل ٓ ، مالت كفـوٓ إلف إٓ اهلل يف كػة»

 وكػقفن أؿن أداص.  ار9 لؿن نشوؿؾ أؾقف مـ إ  نت إلقاقة ر

 
(، وممدؾؿ، كودنب 2342ألخرجف ال خنرك، كودنب الؿظدنلؿ والغصدب، بدنب إ دؿ مدـ يؾدؿ ندقيًفن مدـ إرض، ) (3)

 .ڤزيد بـ  (، مـ اديث سعقد3530، )وغقران إرض وغصب الظؾؿ نحريؿ بنبالؿمنقنة، 

 الحؾدقل: اإلسد ى ندقخ قدنل مخؾققننِدف، بعدضِ  ألو مخؾققننِف، يف اؾقَل الخنلِؼ اؿ طن ػٌة يرو  الحؾقلقة:  (2)

 ،ڠلحؾقِل الؿؼقأدد يف بعدِض إندخنِص، مثدؾ قدقل الـصدنرأ أل  ار ادّؾ بنلؿمدقح بدن يؼقلدق  ققى: كقأن 

ا يؼقلق  أؿن ار نعنلك  ار ذات إ أ : يؼقلق  الذيـ ال فؿقأة واؿ نل ، كؾا  يف بحؾقلِف يؼقلق  وققى. ك قًرا أؾق 

 .30/48(، م ؿقع الػونوأ 233يـظر: الػرم بقـ الػرم )ص:  .مؽن ٍ  كؾا  يف

 .8/301يـظر: لمن  العرب  (1)



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 68

واق مضدعأػ أـدد جؿدع مدـ ألادؾ العؾدؿ9  «رواه اكـ ح ان، والحاكؿ وصححف»

، وصححف ابـ ا ر (3)ٕ  يف إسـندص دراًجن ألبن المؿح، واق  عقػ أـد ألاؾ العؾؿ

 .(2)يف فوح ال نرك

 .لغقرصامـًن  إٓ ألكف يرجك أل  يؽق  9ومع أل  الحديث مخوؾػ فقف

 العؼن د وإاؽنى؟ ألو واؾ اذا الحديث مـ ألانديث الػضن ؾ،

قؾـن: إمدر ألسدفؾ9 ٕ  جؿفدقر ألادؾ العؾدؿ  ،الػضن ؾمـ ألانديث إكف إ  قؾـن: 

العؼن ددد قؾـددن: مددـ    الحددديث يف بددنبإ :قؾـددن  يومددناؾق  يف ألانديددث الػضددن ؾ، وإ

، لقـًدننؽ أل  يف سـدص  وٓ بحنل، فيؼ ؾ ٓ إنؽنل أـدص، لؽـ مـ يضعػف ٓ يصححف

  والحؽؿ بصحوف فقف نمناؾ.

 :«قـال اهلل تعـالك»يؼـقل:  ملسو هيلع هللا ىلص: سؿعت رسقل اهلل ڤعـ أكس  ولؾترمذي وحغـف»

فقدة، اذا مـ إانديث الول نمؿك بنٕانديث الؼدسقة، وقدد يؼدنل لفدن: إانديدث اإلل

ددـأة ودواويـفددن بللػددنٍظ ُوددفإلددك ربددف،  ملسو هيلع هللا ىلصواددل الوددل يضددقػفن الرسددقل  روأ يف ُكوددب المُّ

 9ن قز روايوف بدنلؿعـك 9مؿن يدل أؾك ألكف كنلحديث الـ قك ،مخوؾػة، لؽـ الؿعن  موػؼة

 لؿن جنزت روايوف بنلؿعـك. ،كنلؼرآ  لق كن  لػظف مـ ار إذ 

 .من يؼنرب مؾ  إرض :يعـل ،«يا اكـ آدم، لق أتقتـل كؼراب إرض»

نؼدرب  ألو كثقدرة جدًدا نؼدرب مدـ مدؾ  إرض، بذكقب ومعنصٍ  ألك: ،«خطايا»

 مـ مشنهبة إرض يف العظؿ.

 
 مددقلك الؿصددرك، المددفؿل المددؿح ألبددق لؼددب، ودراج ،الددراؿـ أ ددد اسددؿف: ويؼددنل سددؿعن ،بددـ  دراجاددق:  (3)

 عػف ألاؿد، والمدنجل، والعؼقؾدل وغقدراؿ. يـظدر: ، و ؼف ال مول وابـ نناقـ وآخرو ، وأؿروبـ  ار أ د

 .8/287، ولمن  الؿقزا  3/265إكؿنل ؛ذيب الؽؿنل 

 .33/207يـظر: فوح ال نرك  (2)
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لؼنبؾددت اددذص  :يعـددل ،«تشــرك كــل ئــقً،ا، ٕتقتــؽ كؼراكفــا مغػــرة ٓ ،ــؿ لؼقتـــل»

ؾ  الؿعنصل الؽثقدرة العظقؿدة بؿدن يؼنبؾفدن مدـ الؿغػدرة العظقؿدة الودل نؼدرب مدـ مد

 نؼنرب ونش ف إرض. ألو ،إرض

فـنن اهلل حـرم »: ڤ ققلف يف اديث أو دن إلك  ڤ اديث ألكس  ؿؿتإذا و

اقدرتا  الددلقؾقـ، أرفدت كقػقدة  «إلف إٓ اهلل ي تغل كذلؽ وجف اهلل ٓ عؾك الـار مـ قال:

ابوغددنً  لقجددف ار،  9يث ددت الوقاقددد فحددديث أو ددن ، ا لمخددرمػمددًر  كددؾ مـفؿددنؽددق  ب

ٓ » :يضؿ إلقف كػل الشر ، وكؾ وااد مـفؿن يؾزى مـف أخر9 ٕ  ققل كساديث ألو

إلف  ٓ يؼوضل كػل الشر ، وكػل الشر  يؼوضل نحؼقؼ «إلف إٓ ار ي وغل هبن وجف ار

 إٓ ار، ونحؼقؼفن نخؾقصفن ونصػقوفن أؾك من سقليت.

 صُطتفاد٠ َٔ ايبابـُطا٥ٌ ايـايط 

 فقف مغائؾ:»

 .«أدخؾف اهلل الجـة عؾك ما كان مـ العؿؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  «:اهللإولك: سعة فضؾ 

، «إلـف إٓ اهلل ٓ مالـت كفــ»لؼقلدف نعدنلك:  «الثاكقة: كثرة ،قاب التقحقض عــض اهلل»

ؾ اذا الذكر أؾك غقرص9 إذ ألرند مقسك ففدق  يؼقلدف، أل  إلك ڠ وٕ  ار نعنلك فضأ

 . يطؾب بذلؽ الثقاب مـ ار كففن ،إلف إٓ ار ٓ مـ يؼقل:ذكر ودأن 9 اقث إ  

لــق أتقتـــل كؼــراب »: ألكددس كؿددن يف اددديث«: الثالثــة: تؽػقــره مــع ذلــؽ لؾــذكقب»

 .«ةتشرك كل ئقً،ا ٕتقتؽ كؼراكفا مغػر ٓ ،ؿ لؼقتـل ،إرض خطايا

 ٻ ٻ ٱ﴿ار نعنلك:  ققُل ال و« الراكعة: تػغقر أية التل يف سقرة إكعام»

 فنلظؾؿ اـن الشر . ية.أ [72]إكعنى: ﴾پ ٻ ٻ
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 وال: «الخامغة: تلمؾ الخؿس الؾقاتل يف حضيث ع ادة»

 إلف إٓ ار. ٓ نفندة أل  .1

 نفندة أل  محؿدًا أ دار ورسقلف. .2

 نفندة أل  أقمك أ دار ورسقلف، وكؾؿوف أللؼنان إلك مريؿ، وروح مـف. .3

 .ال ـةَ اإليؿن  بقجقد  .4

 اإليؿن  بقجقد الـنر. .5

عت كقـف وكقـ حضيث عت ان وما كعضه ت قـ لؽ معـك قـقل: الغادسة: أكؽ إذا جؿ»

أق  أل  الـطدؼ  «:وت ـقـ لـؽ خطـل الؿغـروريـ ،«ٓ إلف إٓ اهلل» الؿغدرورو  الدذيـ يددأ

 ي وـب الؿحرمنت. ولؿ ن مـ القاج نت،يعؿؾ نقيفً  لؿ بنلشفندنقـ يؽػل، ولق

  ، فد«اهلل ي تغـل كـذلؽ وجـف» :«يف حـضيث عت ـان الـذي الغاكعة: التـ قف لؾشرط»

 نـػعفؿ. ولؿ يؽػل م رد الؼقل، ٕ  الؿـنفؼقـ كنكقا يؼقلقمن

كؿدن يف قصدة «: إلـف إٓ اهلل ٓ الثامـة: كقن إك قاء يحتـاجقن لؾتـ قـف عؾـك فضـؾ»

 ، فغقراؿ مـ بنب ألولك.ڠمقسك 

التاسعة: التـ قف لرجحاكفا كجؿقع الؿخؾققات، مع أن كثقـًرا مؿــ يؼقلفـا يخـػ »

ــف ؽؾؿددة الوقاقددد أظقؿددة يف ذا؛ددن،  ؼقؾددة يف الؿقددزا ، لؿددـ اؼؼفددن وألنددك ف؛ «مقزاك

 بشروطفن، واكوػت أـدص الؿقاكع.

ألمن مدـ قنلفدن بؾمدنكف فؼدط، مدع  دعػ يف نحؼقدؼ ندروطفن، ووجدقد الؿقاكدع، 

 إلف إٓ ار، يف مقزاكف. ٓ فوخػ
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 وذلدؽ لؼدقل ار نعدنلك يف« العائرة: الـص عؾك أن إرضقـ س ع كالغـؿقات»

 .«وإرضقـ الغ ع»الحديث الؼدسل: 

اًرا»  ؾمؿنوات، وأؿنراـ الؿ  ؽة.لألك: « الحادية عشرة: أن لفـ ُعؿَّ

إ  دنت القجدف ر سد حنكف  ومـفن« ؿعطؾةخالًفا لؾ ؛الثاكقة عشرة: إ، ات ال ػات»

 .«وكؾؿتف ألؼاها»، وإ  نت الؽ ى بؼقلف: «ي تغل كذلؽ وجف اهلل»بؼقلف: 

أكـؽ إذا عرفـت حـضيث أكـس، عرفـت أن ققلـف يف حـضيث عت ـان: الثالثة عشرة: »

، الشـركِ  كَ رْ ن َتـأ «إلف إٓ اهلل، ي تغل كـذلؽ وجـف اهلل ٓ فنن اهلل حرم عؾك الـار مـ قال:»

 بد مـ نر  الشر . ٓ ف  يؽػل الـطؼ بؽؾؿة الوقاقد، بؾ؛ «لقس ققلفا كالؾغان

عؾقفؿــا ال ــالة  - الراكعــة عشــرة: تلمــؾ الجؿــع كــقـ كــقن عقغــك ومحؿــض»

ر،  أ د فو قـ أل  أقمك فنجوؿعن يف الع قدية والرسنلة.؛ «اهلل ورسقلف ع ض - والغالم

 .-س حنكف  -ألبـن لؾرب  وٓ وألكف لقس ربن ڽمثؾ محؿد 

ألك: أل  أقمدك « كؽقكـف كؾؿـة اهلل ڠالخامغة عشرة: معرفة اخت اص عقغك »

فؼدد خؾدؼ مدـ مدن   ملسو هيلع هللا ىلصألمن محؿدد اكػرد أـ محؿد يف ألصؾ الخؾؼة، فؼد كن  بؽؾؿة، 

 ألبقف.

بقاسطة ك مريؿ ألرسؾفن ار إل نألك: روًا « الغادسة عشرة: معرفة كقكف روًحا مـف»

، بدؾ ادل مدـ كؿدن نزأؿدف الـصدنرأ بعضدن مدـ ارال ولقمت  ،جنيؾ، فـػخفن فقفن

 جؿؾة إرواح الؿخؾققة.

هبؿدن مدـ ألسد نب  فنإليؿدن « الغاكعة عشرة: معرفة فضؾ اإليؿان كالجــة والــار»

 دخقل ال ـة.
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ألك: مدـ أؿدؾ صدنلح وإ  ، «عؾك ما كان مـ العؿـؾ»ققلف:  معـكالثامـة عشرة: »

 أؿؾ سل  وإ  كثر، بشرط ألٓ يليت بؿن يـنيف الوقاقد. ألو قؾ،

وادذا مدلخقذ مدـ ققلدف نعدنلك يف « التاسعة عشرة: معرفـة أن الؿقـزان لـف كػتـان»

غـ ع وعـامرهـ غقـري، وإرضـقـ الغـ ع يف لـق أن الغـؿاوات ال»الحديث الؼدسدل: 

 .«إلف إٓ اهلل ٓ ة، مالت كفـػَّ إلف إٓ اهلل يف كِ  وٓ ة،ػَّ كِ 

، يعـدل: وجدف ار نعدنلك، وادق صدػة مدـ صدػننف «العشرون: معرفة ذكر القجـف»

 .الخنية الذانقة
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 ابــة

 ابـــح ةغري حســل الجنـــيذ دخــن حقق التٍحــم

 

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿الك: وققل اهلل تع

  .[320]الـحؾ:

 .[48]الؿممـق : ﴾حت جت يب ىب مب﴿وقال: 

فؼـال: أيؽـؿ  ،$ج قـر كــ  الرحؿـ قال: كـت عــض سـعقض كـ ع ض عـ ح قـ

 ال ارحة   رأى الؽقكب الذي اكؼضَّ 

  .ولؽـل لضغت ،أكـ يف صالة لؿ ،ؿ قؾت: أما إين ،فؼؾت: أكا

 قال: فؿا صـعت  

  .قؾت: ارتؼقت

 قال: فؿا حؿؾؽ عؾك ذلؽ  

  .قؾت: حضيث حض،ـاه الشع ل

 قال: وما حض،ؽؿ  

  .«ُحَؿة أو ٓ رققة إٓ مـ عقـ»الح قب أكف قال: كـ  قؾت: حض،ـا عـ كريضة

أكـف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قض أحغـ مـ اكتفك إلك ما سؿع، ولؽـ حض،ـا اكـ ع اس عــ الـ ـل 

والـ ل ومعـف الرجـُؾ والـرجالن،  عؾك إمؿ، فرأيت الـ لَّ ومعف الرهط، عرضْت »قال: 

فؼقـؾ: هـذا مقسـك  ،والـ لَّ ولقس معف أحض، إذ رفع لل سقاد عظقؿ فظــت أكفـؿ أمتـل

فؼقؾ لـل: هـذه أمتـؽ ومعفـؿ سـ عقن ألًػـا يـضخؾقن  ،وققمف، فـظرت فنذا سقاد عظقؿ

  .فخاض الـاس يف أول،ؽ، ،ؿ كفض فضخؾ مـزلف «عذاب وٓ الجـة كغقر حغاب
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  .ملسو هيلع هللا ىلصفؾعؾفؿ الذيـ صح قا رسقل اهلل فؼال كعضفؿ: 

 .وقال كعضفؿ: فؾعؾفؿ الذيـ ولضوا يف اإلسالم فؾؿ يشركقا كاهلل ئقً،ا

ــقل اهلل  ــقفؿ رس ــقاء، فخــرج عؾ ــروا أئ ــلخ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوذك ــال:  ،روهف ــذيـ»فؼ ــؿ ال  ه

  .«وعؾك ركفؿ يتقكؾقن ،يتطقرون وٓ ،يؽتقون وٓ ،يغترققن ٓ

،ـؿ  ،«أكـت مــفؿ»قـال:  ،يجعؾـل مــفؿ مح ـ فؼال: ادع اهلل أنكـ  فؼام عؽائة

 .(3)«س ؼؽ كفا عؽائة»، فؼال: «ادع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ»قام رجؾ آخر فؼال: 

 ل:ـائـــه وســـفي
 .إولك: معرفة مراتب الـاس يف التقحقض 

 .الثاكقة: ما معـك تحؼقؼف 

 يؽ مـ الؿشركقـ. لؿ الثالثة: ،ـاؤه س حاكف عؾك إكراهقؿ كؽقكف 

 ، :ـاؤه عؾك سادات إولقاء كغالمتفؿ مـ الشرك.الراكعة 

 .الخامغة: كقن ترك الرققة والؽل مـ تحؼقؼ التقحقض 

 .الغادسة: كقن الجامع لتؾؽ الخ ال هق التقكؾ 

 يـالقا ذلؽ إٓ كعؿؾ. لؿ ؿعرفتفؿ أكفؿل ؛ڤ الغاكعة: عؿؼ عؾؿ ال حاكة 

 .الثامـة: حرصفؿ عؾك الخقر 

 قة والؽقػقة.التاسعة: فضقؾة هذه إمة كالؽؿ 

 ڠ العائرة: فضقؾة أصحاب مقسك. 

  ملسو هيلع هللا ىلصالحادية عشرة: عرض إمؿ عؾقف. 

 
(، وممددؾؿ، كوددنب 5433، )امددنب بغقددر أللػددن سدد عق  ال ـددة يدددخؾ: بددنبألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الرقددنم،  (3)

( والؾػدظ لدف، 220، )أدذاب وٓ امدنب بغقدر ال ـدة الؿمدؾؿقـ مدـ طقا ػ دخقل أؾك الدلقؾ بنباإليؿن ، 

 (.2335والرتمذك )
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 .الثاكقة عشرة: أن كؾ أمة تحشر وحضها مع ك قفا 

 .الثالثة عشرة: قؾة مـ استجاب لألك قاء 

 يج ف أحض يلتل وحضه. لؿ الراكعة عشرة: أن مـ 

  ،وعضم الزهض يف الؼؾة.الخامغة عشرة: ،ؿرة هذا العؾؿ، وهق عضم آغترار كالؽثرة 

 .الغادسة عشرة: الرخ ة يف الرققة مـ العقـ والحؿة 

  :قض أحغـ مـ اكتفك إلك ما سـؿع، ولؽــ »الغاكعة عشرة: عؿؼ عؾؿ الغؾػ؛ لؼقلف

 يخالػ الثاين. ٓ ، فعؾؿ أن الحضيث إول«كذا وكذا

 .الثامـة عشرة: كعض الغؾػ عـ مضح اإلكغان كؿا لقس فقف 

 مـ أعالم الـ قة. ؿٌ ؾَ عَ  «أكت مـفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص قلفالتاسعة عشرة: ق 

 .العشرون: فضقؾة عؽائة 

 .الحادية والعشرون: استعؿال الؿعاريض 

  ملسو هيلع هللا ىلصالثاكقة والعشرون: حغـ خؾؼف. 

l 

  طَع٢ٓ حتكٝل ايتٛسٝدص 

نحؼقدؼ الوقاقدد كؿدن قدررص  :«كاب مـ حؼؼ التقحقض دخؾ الجــة كغقـر حغـاب»

 ،والخػدل ،وإصدغر ،ب الشدر  إكدننخؾقصف، ونـؼقودف مدـ ندقا اق  :ألاؾ العؾؿ

 سقؿن الؽ ن ر. ٓ اإلصرار أؾك الؿعنصلمـ وال ؾل، وال دع الؿحد ة يف الديـ، و

يف نحؼقدؼ الوقاقددد الؿقأدقد أؾقدف بدددخقل ال ـدة بغقددر  ص العؾؿدن يددذكرادذا مدن 

الذيـ يدخؾق  ال ـة بغقر امدنب، ادؾ يؽػدل  نامنب، لؽـ يف اديث الم عقـ أللػً 

 ،وال ددع ،نخؾقصدف مدـ ندقا ب الشدر بلكدف العؾدؿ يف نحؼقدؼ الوقاقدد  من ذكرص ألاؾ
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هـؿ » :بد مـ قدر زا د وادق نؿدنى الوقكدؾ الدذك ي ؿدع مدن ققدؾ يف ٓ والؿعنصل، ألى

 ؟«يؽتقون وعؾك ركفؿ يتقكؾقن وٓ ،يتطقرون وٓ ،يغترققن ٓ الذيـ

الوقكؾ يف بد مـ إدخنل نؿنى  ٓ ل قن  معـك الرتجؿة، إذ  9الشقخ ذكر الحديث

اح  ألر ألاًدا مـ ولؿ معـك نحؼقؼ الوقاقد، ألننر  مـنراقا اذص الرتجؿة  الذيـالشرأ

 .نؿنى الوقكؾ يؾزى لوحؼقؼ الوقاقد فإلك ألك

لقدخؾ فقفن مدن ألندقر إلقدف  9فذا الشرح لفذص الرتجؿة كنقص، يحونج إلك إ نفةف

  إ  نن  ار نعنلك.أـ ذلؽ يف الحديث، وسقليت الحديث 

 ،ندرطقة: «كغقـر حغـاب الجــة حؼـؼ التقحقـض دخـؾ ـْ َمـكاب »يف ققلف: « ـْ مَ »و

 .«دخؾ ال ـة بغقر امنب»، وجقابف: «اؼؼ الوقاقد»فعؾ الشرط: و

الصنبر أؾك  ،: إمنى الحـػن ، ومحطؿ إصـنى«﴾چ چ﴿: وققل اهلل تعالك»

 إذأ يف ذات ار.

 صنَ  ؿن أل أ كيقجد أـد أؿقى الخؾؼ،  ٓ صن صًنا :يعـل ،«﴾ٹ ٹ﴿»

اسوحؼ اذا  ڠيف نحؿؾ ألأ ن  الدأقة، وإبرااقؿ  بف الؿثنل الؿحوذأ ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

مـػرًدا بوحؼقؼ الوقاقد،  لؿدة طقيؾة كن القصػ الذك يوؾك إلك ققنى المنأة9 ٕكف 

 ـ.قكؾفؿ مشرك - اوك ألقرب الـنس إلقف -اقلف  ـْ مَ كن  و

ودلخر، ففدق ألمدة، ي ولدؿ رتدديد لدؿو ف لؾ  قـ،اطؿ إصـنى، وأُلمر بذبح ابـف فوؾأ 

 9كنٕمدة الشدخص كدق ويدراد هبدن طؾؼ نإمة نطؾؼ ويراد هبن اإلمنمة، ووواق إمنى، 

 مـ الـنس.ألمة ن وؿع إٓ يف  ٓ مـ الصػنت الوليوصػ بف ن لؿ

 . ، ففق أؾك الدواى مطقع ر(3)دواى الطنأة :: الؼـقت«﴾ڤ ٹ﴿»
 

 .2/61يـظر: لمن  العرب  (3)
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الؿراد ، و(3)مقؾ يف صدر الؼدى والحـػ:: مـ الحـػ، واق الؿقؾ، «﴾ڤ﴿»

 ف إلك الوقاقد.منل أـ الشر  وألاؾِ  ـْ اـن مَ بف 

أدو الشر  اق إبرااقؿ الذك اطؿ إصـنى ألك: أل  : «﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿»

إذا نرادفت ويؽ مـ الؿشركقـ، ومػفقمف ألكف محؼؼ لؾوقاقد،  ولؿ ،والؿشركقـ

محؼؼ فصنا فن يؽ مـ الؿشركقـ،  ولؿ اذص إوصنء: ألمة، قنكت ر، اـقػ،

 ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ 9 إذ قنل:لؾوقاقد، ومع ذلؽ خنء أؾك كػمف وبـقف مـ الشر 

يف ملمـ أـ  - دامت رواف يف جمدص من -، فؾقس اإلكمن  [14]إبرااقؿ: ﴾ڦ

 .يف بنب: الخقء مـ الشر بقن  ذلؽ سقليت ، والزيغ، وآفوون ، كملل ار الث نت

 ايتٛسٝدص ُشسنني ع٢ً حتكٝلـطخطٛز٠ اإلقا١َ تبني اي 

 ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وإذا كن  إبرااقؿ الذك اطؿ إصـنى اق الذك يؼقل: 

و د الؿمؾؿ مع إسػ يؼقؿ إكؽ لو .ؿن ذلؽ إٓ لعؾؿف الونى بخطر الشر ف ؛﴾ڦ

يخشك أؾك  وٓ بقـ يفرا  الؿشركقـ، وقد يؼؾد الؿشركقـ، وقد يول ر ب عض ألفعنلفؿ،

صؾ ٕوٓد كثقر مؿـ يعقش يف ب د كؿن ا ،أل  يرندوا ألو ،ألوٓدص مـ أل  يـحرفقا

الف رة مـ  لؽ كنكتنؽ أل  اذا نػريط وخقنكة لؾـػس والقلد9 ولذ وٓ الؽػنر،

 -يموطقع  ٓ إٓ الضعقػ الؿموضعػ الذك فقفن يعذر ولؿ ألوجب القاج نت،

نذا اسوطنع أـ طريؼ الحقؾة نعقـت أؾقف ف، (2)أل  يفنجر - أـ طريؼ الحقؾةاوك  وٓ

نزيؾ كثرة اإلممنس وقنمة بقـ يفرا  الؿشركقـ خطر أؾك الـػس، الف رة، فنإل

 

 .4/63يـظر: ؛ذيب الؾغة  (3)

]الـمددن :  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ إنددنرة إلددك ققلددف نعددنلك: (2)

87]. 
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 9ل  د الؽػنر اإلامنس، وكؿ اصؾ مـ أظن ؿ إمقر ل عض مـ يوؽرر مـف المػر

 يعقد ٓ و دص يومناؾ نقيًفن فشقيًفن اوكففضً  أـ اإلقنمة بقـ يفرا  الؿشركقـ، 

 رار أظقؿة، وأقاقب أل ل  د الشر  إسػنرػل الشخص الذك نعرفف مـ ق ؾ، ف

  .نم ر سؾً ن أؾك الؿمؾؿ فضً  أـ اإلقنمة بقـ يفراكقفؿ الول 9وخقؿة

يعـل: أل  امٓ  الؿممـقـ : «[48]الؿممـق : ﴾حت جت يب ىب مب﴿وقال: »

 ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿ :موصػق  بصػنت بدألت بؼقلف نعنلك

وال ألاؿ  ،[48]الؿممـق : ﴾حت جت يب ىب مب﴿ ، ومـ اذص الصػنت[46]الؿممـق :

فمٓ  الذيـ جؿعقا اذص إوصنء ف، ـ لؾوقاقدقمحؼؼالصػنت9 وال كقمؿ 

، ومع ذلؽ اؿ مشػؼق  خن ػق   يعؿؾق  إأؿنل الصنلحة مخؾصقـ فقفن ر

 [50]الؿممـق : ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كؿن قنل نعنلك: ،أؾقفؿ دأ َر ق  أل  نُ ؾُ جِ وَ 

ـَ  قاجؿعألك:   ذا العؿؾ9 ٕ ا ؿالعؿؾ مع الخقء والقجؾ مـ أل  يرد أؾقف ام

، فنكف إذا اأوؿد أؾك كػمف وكؾ  ركقكف إلك ربف وإكؿنيركـ إلك كػمف،  ٓ الصندم

يعؿؾ إأؿنل أؾقف أل  وكؾ إلك  عػ وأ ز، لؽـ وإذا وكؾ إلقفن إلقفن، 

 :ملسو هيلع هللا ىلصمؿوثً  لؼقلف  9ؿن يموطقعف مـ ألوامر، ويرت  من ألمر بنجوـنبفب ليتالصنلحة، وي

 ومع ذلؽ (3)«استطعتؿ ما مـف فلتقا كلمر أمرتؽؿ وإذا ـ قه،فاجت ئلء عـ كفقتؽؿ فنذا»

ٓأ  وجً   نخن ػً  بد لف أل  يؽق  ٓ كؿن اصؾ مـ وذلؽ  يؼ ؾ مـف اذا العؿؾ، أل

ويف مؼنبؾفؿ ألاؾ الوػريط، بؾ ألاؾ الـػنم الذك ي ؿعق  بقـ سق  ، ڤالصحنبة 

فن دة العؾؿ، اؿن ة الخشقونؽ أل  الخقء  وٓ العؿؾ مع إمـ واإلدٓل هبذا العؿؾ،

  .[27]فنطر: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿واإلنػنم بؿعـك الخشقة،  .وخ صوف

 
(، وممدؾؿ، 6277، )ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل بمدــ آقوددا  بدنبألخرجف ال خنرك، كونب آأوصنى بنلؽونب والمدـة،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 3116، )العؿر يف مرة الحج فرض بنبكونب الحج، 
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ُـّ أؾك ربف بع ندنفو ؽلكؿن ألدخؾ الـدنس يف فنذا فعؾ نقيًفن ف 9ن د بعض الـنس يُؿ

وصددنرت جؿقددع امددـن؛ؿ يف  ،ديددـ ار، وألخددرجفؿ مددـ الظؾؿددنت إلددك الـددقر قنط ددة

يوؽن ويؼقل: الحؿدد ر مدن دمـدن وؾ ف فقفؿن، يحضر ق ٓ إذا ركع ركعوقـ قدومقزاكف، 

واق مـ أظن ؿ إمدقر،  ،نؽ أل  اذا ألمـ مـ مؽر ار وٓ يصؾل، ٓ غقركنف ،كصؾل

مثؾدف، فقـ غدل أل   - واق القلس مـ روح ار، والؼـقط مـ راؿدة ار -كؿن أل  مؼنبؾف 

ذلدؽ يخشدك  ؽق  الؿمؾؿ خن ًػن راجًقن، يحمـ العؿؾ بنإلخ ص والؿونبعدة، ومدعي

 يوؽؾ أؾك أؿؾف. وٓ ويخنء أل  يرد أؾقف اذا العؿؾ، ويرجق راؿة ربف،

 ﴾حت جت يب ىب مب﴿ يف نػمقر ققلف نعنلك: $يؼقل الحنفظ ابـ كثقر 

خن ػق  وجؾق   ،مشػؼق  مـ ار ،إامنمؿ وأؿؾفؿ الصنلح عم :ألك»: [48]الؿممـق :

 ،امنًكن وإنػنًقنالؿممـ مـ جؿع إ»كؿن قنل الحمـ ال صرك:  9مـ مؽرص هبؿ

  .(3)«والؿـنفؼ مـ جؿع إسن ة وألمـًن

واـن  ان نص إأ مل يدأق إلدك الوؼؾقدؾ مدـ الحدديث أدـ القأقدد، والخدقء، 

فدراح ومدن إكصدقص القأقدد يف ألوقدنت أؾك ال نكب أخر اـدن  مدـ يموحضدر و

  .بد مـ آأودال وٓ   بد مـ الوقاز ،وك  إمريـ خطل، فألن ف ذلؽ، 

مـددع إلددك عض ال فددنت خددنرج اددذص الدد  د  بدد صددؾ الخؾددؾ يف اددذص الؿمددللةوقددد و

الـدنر أؾدك الؿـدنبر9 ٕ  يدروء الحقدنة صدع ة، وألكثدر الـدنس  ـأل  يوحد قا أدمـ الخط ن  

 مـ اقننف؟لف ؿنذا بؼل فنلـنر ب يخقء ؿ إذا جن  إلك الؿم د  ،يعقش يف نعنسة

دو  مددـ الـددنس أل  يؽقكددقا ويريدد - كمددلل ار المدد مة والعنفقددة -اددذا ك مفددؿ 

 رجن ! وٓ خقء وٓ كنل فن ؿ، اؿفؿ إكؾ والشرب،

 
 .4/370نػمقر ابـ كثقر  (3)
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الػؼقف الودنبعل : «ج قركـ  قال: كـت عـض سعقض ،(3)الرحؿـ كـ ع ض عـ ح قـ»

 .(2)الؿػمر ال ؾقؾ

 -ؽقكب الط قسؼرألأ  :ألك، «أيؽؿ رأى الؽقكب الذي اكؼض ال ارحة فؼال: »

 .ال نراة - شفنبال

ألمدن بعدد الدزوال، اذا اإلطد م مدـ  ويؽق  ،أؾك ألقرب لقؾة مضتوال نراة نطؾؼ 

 .(1)لؾقؾة الؼندمةد ارافنلؿ ،الؾقؾة :بعد الزوالوإذا ققؾ  ،قؼنل: الؾقؾةفق ؾ الزوال 

ج قدر فؼدنل: بدـ  رجؿ بدف، فمدلل أـدف سدعقدوسؼط  نكقك ً أل  اـن   :الؿؼصقدو

 ؿن الػن دة مـ اذا الممال؟ فأليؽؿ رآص؟ 

ر ننبعل جؾقؾ فؼقف مػمر، إمنى ا ة، معدروء، قوؾدف الح دنج ج قبـ  سعقدإ  

لدقس مدـ أدند؛ؿ ٕكدف  9مدخؾ لؾحدديث فممالف اذا إكؿن اقولؿن يؽؿؾ الخؿمقـ، 

الددذك يظفددر ألكددف ألراد أل  يعددرء الؼددن ؿ مددـ الـددن ؿ9 ، وفن دددة فقددف ٓ أل  يددذكروا نددقيًفن

مدـ اإلادراج أل  كدف 9 ٕلقـصح، ولقحث الؼن ؿ أؾك الؿزيد، والـن ؿ أؾك ققدنى الؾقدؾ

يؼؿ، فدلنك هبدذا المدمال الدذك يوقصدؾ بدف إلدك  لؿ يؼنل: مـ قنى مـؽؿ ال نراة، ومـ

 .مؼصقدص مـ غقر ارج

بدـ  خشقة أل  يظـ سعقد «،ؿ قؾت»الراؿـ،  بـ أ د اصقـ ألك: ،«فؼؾت: أكا»

 .ج قر ومـ اضر معف ألكف قنى

 
 ادننؿ، ألبدق روأ، وألربعقـ   ث سـة ادود يف ولد، الؽقيف، المؾؿل الفذيؾ ألبق الراؿـ بـ أ د اصقـاق:  (3)

 سدـة: ندقيف، «الحديث ألصحنب ك نر مـ الؿلمق ، ثؼة،ال: الراؿـ بـ أ د اصقـ» :ققلف اـ ؾبـ  ألاؿد أـ

 .1/511ننريخ اإلس ى ، و4/322يـظر: سقر ألأ ى الـ     .بنلؿديـة ومن ة، وأشريـ ست

ار الؽدقيف، اإلمدنى الث دت  أ دد اشنى إسدك القال ل مدقٓاؿ ألبدق محؿدد ويؼدنل ألبدقبـ  ج قربـ  سعقداق:  (2)

، ووفقدنت 3/123د. يـظر: سدقر ألأد ى الـد    ا 84ة، قوؾف الح نج صًنا سـة الشفقد العنبد، ألخرج لف ال ؿنأ

 .2/163إأقن  

 (.131الؼنمقس الؿحقط )ص: (، و4/23يـظر: ؛ذيب الؾغة ) (1)
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يؽدـ قن ًؿدن يف  لدؿ ألى ألكف ،واؾ اذا يـػل ألكف قنى الؾقؾ :«أكـ يف صالة لؿ أما إين»

قؽق  اذا مدـ بدنب إخػدن  العؿدؾ، وادق قددر زا دد أؾدك م درد بقدن  ف نؾؽ الؾحظة9

يؼدقى  ٓ أل ألكدف يؼدقى، ومدـفؿ مدـيؼقى ويددأ  ٓ ؿـ الـنس مـفالقاقع9 ٕمن مرانب، 

 يؼقى، ومـفؿ مـ يؼقى ويخػل ألكف يؼقى، اذص مؼنمنت. ٓ ويخن ألكف

فضددً  أددـ دأددقأ خدد ء  9أؾددك إخػددن  العؿددؾواددذا مددـ اددرص الصدددر إول 

ولدقس إمدر  ،القاقع، يعـل قد يليت اإلكمن  موع ًن ويظفر لؾـنس ألكف مـ أل ر الع دندة بنلؾقدؾ

ففجرتـف  ،امـرأة يتزوجفـا أو ،مـ كاكت هجرتـف لـضكقا ي ـق فاو» كؿن يف الحديث: كذلؽ،

 ذلؽ. بخ ء إمرو ،يظفر لؾـنس ألكف انجر ر ورسقلفألك:  (3)«إلك ما هاجر إلقف

ومدع ليف  يظـ بدف خد ء القاقدع، كػك ققنمف لؾص ة9  الراؿـ بـ أ د حصقـف

وال عدد أدـ  ،مـ نؿنى القرعققلف ك ع أل   إٓ 9ويمؽت «ألكن»كن  بنمؽنكف أل  يؼقل: ألكف 

 اق الؽؿنل. فنؽ ألك وٓ ،الرين 

 9الؽؿدنل ادق -بنلـمد ة لحنلدف  -بقن  القاقدع  إٓ أل  9الؽؿنل أل  يصؾلوإ  كن  

 فضً  أـ ادأن  خ ء القاقع. 9فضً  أـ المؽقت

لدغوف أؼرب، وكنكدت ادذص الؾدغدة فقؿدن يظفدر ققيدة، وأل رادن  :«ولؽـل لضغت»

 .(2)مـ بنب الوػنؤل نيـؿ بم  فن. والعرب يمؿق  الؾديغ سؾقؿً  لؿ ٕكف ا9نديدً 

: «ؼقدتارن»ج قر، ومعـدك بـ  المن ؾ: سعقد :«قال: فؿا صـعت  قال: ارتؼقت»

طؾب الرققة مدـ غقدرص، وادق الؿقافدؼ ل دنقل  : ألكفاسرتققت، وال رواية ممؾؿ، يعـل

 الحديث.

 
(، وممدؾؿ، كودنب 3، )ملسو هيلع هللا ىلصألخرجف ال خنرك، كودنب بدد  الدقال، بدنب كقدػ كدن  بدد  الدقال إلدك رسدقل ار  (3)

(، 64(، والـمدن ل )3536(، والرتمدذك )2203(، وألبق داود )3806إأؿنل بنلـقة، ) إكؿن ملسو هيلع هللا ىلص اإلمنرة، بنب ققلف

 .ڤالخطنب بـ  (، مـ اديث أؿر3226وابـ منجف )

 .1/83يـظر: مؼنيقس الؾغة  (2)
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 روايدة: رققدت كػمدل، وادق يف ادذص الحنلدة يقافدؼ ك:عـدبؿارنؼقدت،  :وقد يؼنل

 الػرم بقـ الروايوقـ إ  نن  ار نعنلك. بقنمن مع بقن  قليتس، و«يرقق »

 ،مدـ ألكػدع ألسد نب العد جال رقل بشروطفن، ووالرققة لفن أل ران العظقؿ يف الؿ 

 .وسقليت بنب خنص بنلرقك ،وألقرب الطرم لؾشػن 

مثدؾ ادذص  مدـإذا ألصدنبف مدن يصدق ف  َمدـ :ؿدـفؿف ،والـنس يف اذا ال نب ألصدـنء

يمدوػرغ  ألو ف إلدؿ،ـدإمقر الؿملؿة يػزع إلك الط قب9 لقصرء لف أ ًجدن يمدؽـ أ

 مـ يمرتقل. :، ومـفؿمفكػ مـ َيرقل :مـ جمدص المؿ، ومـفؿ

لدغوف اقة وندر  كلّ   9فقؿن إذا خشل الوؾػ الممالمـ الوقكؾ، لؽـ كؾف اذا و

 يل ؿ؟ ٓ ألو فؾ يل ؿفمنت، اوك ذاب إلك الؿموشػك ي ولؿ الع ج

 نسدنلػً  ألأؾدؿ ولمت»ونقخ اإلس ى يؼقل:  ،(3)لؿمللة معروفة أـد ألاؾ العؾؿا

 .(2)«الوداوك ألوجب

أؾدك  آأوؿدنديف العؼدؾ، و قددحنر  إس نب ونيف الوقكؾ، يـ ٓ فعؾ الم بو

ؾدق أل  إكمدنًكن يف وقدت ندديد الدنودة فيف الشرع، ف  بد مدـ الودقاز ، قدح إس نب 

 قؼدنلفوقكدؾ، ال أل  ادذا مدـإس نب لقس لفن أل در، و معؾً  بل أ  9اغومؾ بثقنبف وخرج

فن بدذلإس نب الول يف  بذلوبقـ بقـ الوقكؾ مع نر  الع ج،  نرقً  ؿة ف: إ  لؿثؾ اذا

يدقى ندديد الدند، يف لدق كدن   فآ دؿ، لؽـد ، واقيوم ب لـػمف بنلف  نٕخقر فاؾؽة، 

 
 ألجؿع العؾؿن  أؾك إبناة الوداوك،  ؿ اخوؾػقا: اؾ فعؾف ألفضؾ، ألى نركف؟ (3)

 وينار ك ى الؿنلؽقة أل  الوداوك ألفضؾ. 

 وذاب الشنفعقة والحـنبؾة، إلك أل  نركف ألفضؾ إ  ققك نقكؾف، ويؿقؾ ال نجل مـ الؿنلؽقة إلك مثؾف. 

 وذاب بعض الحـنبؾة إلك وجقب الوداوك، وققدص بعضفؿ: بل  يـ كػعف. 

 .2/351، واإلكصنء 1/372، ونحػة الؿحونج 30/317، والذخقرة 2/423يـظر: م ؿع إمر  

 .23/453م ؿقع الػونوأ  (2)
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فرم بقـ بدذل المد ب ففـن   9نر  الم بيؽق  قد  ففذاوأـدص من يمودفئ بف ونركف، 

فعؾ إسد نب وإ  كن  مدك إلك الف  ، ي نركف قد الذكم ب ال الؿفؾؽ، وبقـ نر 

 قر بف نرًأن.ملم

ٕ  المدؾػ  9أؿؾدت بدف اؾ أـدد  دلقدؾ :يعـل ،«قال: فؿا حؿؾؽ عؾك ذلؽ »

 ،إ  اسددوطعت ألٓ نحددؽ رألسددؽ إٓ بددل ر»معددقلفؿ أؾددك الدددلقؾ، اوددك قددنل قددن ؾفؿ: 

 .(3)«فنفعؾ

ندرااقؾ الودنبعل بدـ  أدنمراق: و: «حض،ـاه الشع ل قؾت: حضيث» قنل اصقـ:

 .(2)ال ؾقؾ

  تبني ايعني ٚتبني اذتطدصطَشسٚع١ٝ ايسق١ٝ ٚايفسم  

رققـة إٓ مــ  ٓ الح قب أكف قال:كـ  قال: وما حض،ؽؿ  قؾت: حض،ـا عـ كريضة»

وؽدق  ف ،نرققا إٓ مـ ألجؾ العقـ والحؿدة ٓ يعـل ،الـفلالؿراد فؾ ف: «ُحؿة أو عقـ

رققدة نـػدع كـػدع  ٓ ن لؾـػل، ألك:ألم ألو إٓ يف اذيـ كؿن قنل بعضفؿ، 9الرققة مؿـقأة

 مـ العقـ والحؿة؟ الرققة

لؽـ الـػع إأظؿ يف الرققة مـ العدقـ والحؿدة،  ،نـػع نلرققةوالصقاب الثن 9 ف

فقؼدنل:  ا،والعقـ ال إصنبة الؿعقق  مدـ ق دؾ العدن ـ بعقـدف، وبعضدفؿ يمدؿقف امددً 

 «.اذا يحمد الـنس»، و«اذا محمقد»

د نؿـدل الحمد ف9 ٕ نخوؾدػ أـد فلف 9الحمد مـالعقـ الول  لقمتاـن  والعقـ

 .زوال الـعؿة أـ الغقر، والعقـ إصنبة الؿعقق  بنلعقـ الـنن ة أـ كػس خ قثة نريرة

 
 .3/332رواص الخطقب أـ اإلمنى سػقن  الثقرك. يـظر: ال نمع ٕخ م الراوك وآداب المنمع  (3)

 .3/283، وسقر ألأ ى الـ    24/114يـظر: ننريخ دمشؼ9 ٓبـ أمنكر  (2)
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 لؽـ اؾ الطب والعؾؿ الحديث اسوطنع أل  يؽوشػ نقيًفن بنلـم ة لفذص العقـ؟

يف وقوددف، وإذا  يمدوطع9 ٕمدن ألمدقر غقدر محمقسدة، وأل رادن وا دح وآٌ  لدؿ ،ٓ

يف  فأ جدإكؿدن يؽدق  ، و«ندل  بفلقس  ،سؾقؿف إك»ذاب الؿعقق  إلك إط ن  قنلقا: 

 يددص تألصدقب بعدقـ فققدع واكؽمدر كدل أل ر امدل،  ك العقـإٓ إذا نرنب أؾ 9الرققة

 فذا يعنلج بنلع ج الط ل.فرجؾف،  ألو

وإذا كنكت العقـ صندرة مـ كػس نريرة، فن  دفعفن يحونج لـػس ققية، محؼؼدة 

ف فدن  مدـ يخدنء مدـ العدقـ ويحمدب لفدن وبـن  أؾقد 9لؾوقاقد، ننمة الوقكؾ أؾك ار

 لضعػ كػمف. 9امنهبن مـ ألكثر الـنس نل ًرا هبن

 ألصدنب ربقعدة لؿدنبـ  كؿن اصؾ مـ أنمرفومذيف9 الؿعقق  والعقـ: ال الول نصقب 

م درب وندرأل،  ، وادذا(3)أل  يغومدؾ لدف ملسو هيلع هللا ىلصطؾدب مـدف الـ دل فبعقـدف،  اـقدػبدـ  سفؾ

 .الؿعقق  فقنأل، إ نفة إلك الرققة، ونصب أؾك اذا العن ـ يغمؾ مقا ع مـ بد 

ققنًسددن أؾددك غمددؾ نددل  مددـ جمدددص وصدد ف أؾددك  9إمددر نقسددعقا يف اددذا وقددد

 مدـ إرض الودل يطدل أؾقفدن، وألخدذوا مدـ فضد ت :ألك، فلخذوا مـ أل درص الؿعقق 

 .فقف إنؽنل إ  نن  اروأؾقف ف   9كنفًعن - بنلو ربة -قجدوص ف ف،ونراب العن ـ طعنى

ندل ،  قؾ دف  بدد أل  يؽدق  يف فدصدر مـف العقـ، ن ٓ لؼؾب المؾقؿاأل   األصن،ٔ

يـضخؾ عؾـقؽؿ رجـؾ مــ أهـؾ »: فقف ؾقمثؾ الشخص الذك ق بخ ء مـ قؾ ف سؾقؿ،

 
 يغومدؾ وادق اـقدػ،بدـ  بمدفؾ ربقعدةبدـ  أدنمر مدر: »قدنل اـقدػ،بـ  سفؾبـ  ألمنمة ألبلإننرة إلك اديث  (3)

 قدنل صدريعن، سدف  ألدر : لدف فؼقدؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل بف فليت بف، ل ط أل  ل ث فؿن ،مخ لة جؾد وٓ كنلققى، ألر لؿ :فؼنل

 يعج ـف، مـا أخقـف مــ أحـضكؿ رأى إذا أخـاه، أحـضكؿ يؼتـؾ عـالم»: قدنل ربقعة،بـ  أنمر قنلقا ،«كف تتفؿقن مـ»

 وداخؾدة ورك وقدف الؿدرفؼقـ، إلدك ويديدف وجفدف فغمدؾ يوق دل، أل  اأدنمًر  فدلمر بؿن ، دأن  ؿ ،«كال ركة لف فؾقضعُ 

. ألخرجف ابـ «خؾػف مـ اإلكاء يؽػل أن وأمره: »الزارك أـ معؿر، قنل: سػقن  قنل .أؾقف يصب أل  وألمرص إزارص،

(، وألاؿددد 2606يحقددك )بددـ  (، ومنلددؽ يف الؿقطددل روايددة يحقددك1408منجددف، كوددنب الطددب، بددنب العددقـ، )

 (.4633حنكؿ )(، وال5304(، وصححف ابـ ا ن  )34870)
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  .ن بلذأأل  يصقب ممؾؿً يؿؽـ  ٓ اذاؿثؾ ف ،(3)«الجـة

 يح س9 ليف  يوضدرر واؾٓ،  ألو خوؾػ ألاؾ العؾؿ اؾ يؼند مـفاإذا قوؾ بعقـف، و

 ؟ يح س ٓ ألو غقرصبف 

 .(2)يؽػ نرص أـ الـنسوبد أل  يعزر،  ٓ ويف ال ؿؾة ففذا

 
 أن عؾـقؽؿ يطؾـع»: قدنل ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل أـدد جؾدقس كحـ بقـؿن: قنل ،ڤ منلؽبـ  ألكسإننرة إلك اديث  (3)

 فؾؿدن الشدؿنل، يددص يف كعؾقدف معؾدؼ و دق ف مدـ من  لحقوف نـطػ إكصنر مـ رجؾ فطؾع «الجـة أهؾ مـ رجؾ

 مرن ودف مثدؾ أؾدك الرجدؾ ذلؽ فطؾع «لجـةا أهؾ مـ رجؾ أن عؾقؽؿ يطؾع»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل الغد مـ كن 

 أؾك الرجؾ ذلؽ فطؾع «الجـة أهؾ مـ رجؾ أن عؾقؽؿ يطؾع»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل الغد مـ كن  فؾؿن إولك،

 فلقمدؿت ألبل ٓاقت إ : فؼنل العنصبـ  أؿروبـ  ار أ د ان عف ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنى فؾؿن إولك، مرن وف مثؾ

 فؽدن : ألكس قنل كعؿ،: فؼنل فعؾت، يؿقـل نحؾ اوك إلقؽ نمويـل أل  رأليت فن  ،لقنل   ث أؾقف ألدخؾ ٓ أل 

 إذا ألكف غقر بشل ، الؾقؾ مـ يؼقى يرص فؾؿ لقنل،   ث ألو لقؾة معف بنت ألكف يحدث العنصبـ  أؿروبـ  ار أ د

 ألسدؿعف ٓ أل  غقدر: ار أ دد قدنل الق دق ، فقمد غ الػ در لصد ة يؼدقى اوك وكن ار، ذكر فرانف أؾك اكؼؾب

 والددك وبدقـ بقـدل يؽدـ لدؿ إكدف ار، أ د ين: قؾت أؿؾف، ألاوؼر كدت لقنل الث ث مضت فؾؿن خقرا، إٓ يؼقل

 أن عؾـقؽؿ يطؾـع»: م نلس ة    يف مرات   ث لؽ يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل سؿعت ولؽـل ا رة، وٓ غضب

 ك قدر نعؿدؾ ألر  فؾدؿ أؿؾؽ، فلكظر لقؽإ آوك فلردت مرات، الث ث نؾؽ ألكت فطؾعت ،«الجـة أهؾ مـ رجؾ

 دأدن ، ولقدت فؾؿدن أـدف، فنكصدرفت رأليدت، مدن إٓ اق من: قنل ؟ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل من بؽ بؾغ الذك فؿن أؿؾ،

 ار ألأطدنص خقدر أؾدك ألامددص وٓ الؿمؾؿقـ، مـ ٕاد غً   كػمل يف ألجد ٓ أل  غقر 9رأليت من إٓ اق من: فؼنل

(، وقدنل يف 32586. ألخرجدف ألاؿدد )«كطقدؼ ٓ الودل وادل بدؽ، بؾغدت الودل ادذص :أؿروبـ  ار أ د قنل إينص،

 صدحقح إسدـند ادذا»: 5/67، وقنل يف إنحنء الخقرة «الصحقح رجنل ألاؿد ورجنل»: 7/68م ؿع الزوا د 

 .«وممؾؿ ال خنرك نرط أؾك

ديدة9 وذلدؽ  وٓ  ب أؾقف كػنرة،ن وٓ يؼند مـف ولق نعؿد، ٓ ذاب الشنفعقة إلك ألكف إ  قوؾ العن ـ بعقـف، فنكف (2)

 نؼوؾ غنلً ن. ٓ هبن، كؿن ألمن ٓ ٕ  الؼوؾ وقع أـد العقـ

 وذاددب الؿنلؽقددة، وبعددض الحـنبؾددة، إلددك الؼصددنص مـددف، و ددؿن  مددن ألنؾػددف، إ  كددن  أؿددًدا، وأؾقددف الديددة إ  

عقـ كؿدن قودؾ؟، وبـدن  يؼصد، وذاب ابـ الؼقؿ إلك أدى الؼصنص لوعذر الؿؿن ؾة، فؿـ أليـ لف أل  يؼوؾدف بدنل لؿ

 أؾقف فعؾقف الدية.

وذاب الشنفعقة، والحـنبؾة، إلك أل  لؾقالل أل  يحد س العدن ـ، ولدق إلدك إبدد اودك يودقب9 لقؽدػ ندرص أدـ  

و عف نحت اإلقنمة ال نية كؼؾف  ألو الـنس، وذاب بعض الؿنلؽقة إلك ألكف يلمرص أل  يؾزى دارص، وا س العن ـ،

 يردص. ولؿ يـم ف إلك الحـػقة، ولؿ ابـ أنبديـ أـ الؼن ل أقنض،

، 30/238، واإلكصدنء 7/308، والونج واإلكؾقدؾ 4/184، ومغـل الؿحونج 5/152يـظر: اننقة ابـ أنبديـ  

 .5/23ومطنلب ألولل الـفك 
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ادذا الؽد ى لدقس ومعقدق ، ألكدن ؽؾؿن ألصقب بشل  قدنل: فبعض الـنس ي نلغ، و

بعضددفؿ يـػددل العددقـ، ويوحدددأ العددن ـ، واددذا أليًضددن لددقس يف الؿؼنبددؾ بصددحقح، و

 ، ك ارأؾدالشدخُص يوقكدؾ بدل  بصحقح9 ٕ  العقـ ادؼ، والؿطؾدقب الوقسدط، 
 أرء بلكف أن ـ.يعرض كػمف لشخص  وٓ

وإٓ  9مؿـ ينارص الص ح، لؽـ الؿ زوى بدف أل  قؾ دف فقدف ندل  والعقـ قد نؼع

 .يؿؽـ أل  يصقب ممؾًؿن بلذأ ٓ صناب الؼؾب المؾقؿف

اذا اق وإ  كن  فقف نر،  مـف ق ندر بنلونيؽ9 لقمؾؿ الـنسفؾإذا رألأ من يع  ف و

  .اـقػبـ  ث سفؾكؿن جن  يف ادي إصؾ

 .إصنبة ذوات المؿقى، كؿن اصؾ لحصقـ :الحؿةو

إلك مدن بؾغدؽ مدـ أؾدؿ  اكوفقَت قد  ألك:: «قال: قض أحغـ مـ اكتفك إلك ما سؿع»

كدؾ مدـ أؿدؾ و نعؿؾ برأليدؽ، ولؿ لؽ من نمودل بف، ٕ  9بف، وقد ألامـت وأؿؾَت 

 بدلقؾ يؼنل لف: ألامـت.

 يؼنل لف: ألامـت؟ففؾ بت، غقر  ن ألو الدلقؾ مرجقًان، لؽـ إذا كن 

، (3)ؾق أل  نخًصن مث  صؾك ص ة الرغن ب9 ٕكف قرأل الحديث الؿق دقع فقفدنف

  ؟: ألامـتلف يؼنل، ففؾ أـ   قت إ ر فص ان دو  أل  يملل

يوؾطدػ معدف، ٓسدقؿن لدق كنكدت ألول مدرة مـدف، فقؼدنل لدف: يـ غل أل  اذا مثؾ إ  

نعد لؿثؾ اذا، اودك نمدلل  وٓ قػ،ٕكؽ أؿؾت بل ر، لؽـ اذا إ ر  ع 9ألامـت

 
، قدنل ابدـ 2/323إ ر فقفن ذكرص الحػنظ الؿصـػق  يف الؿق قأنت، ومدـفؿ ابدـ ال دقزك يف الؿق دقأنت  (3)

 ذلدؽ أؾدك كدص كؿدن اإلسد ى، أل ؿدة بننػدنم مشروع غقر اذا»: 2/218ة الرغن ب يف آقوضن  نقؿقة أـ ص 

 اإلسد ى، ندرا ع نغققدر يقجدب ال نب اذا مثؾ وفوح م ودع، جناؾ إٓ اذا مثؾ يـشئ وٓ ،الؿعونو  العؾؿن 

 وإ ر»: 21/312وأ ، وقنل يف م ؿقع الػون«ار بف يلذ  لؿ من الديـ مـ نرأقا الذيـ انل مـ كصقب وألخذ

 «.ألصً   وإ ؿة المؾػ مـ ألاد يذكرص ولؿ .العؾؿن  بننػنم مق قع كذب فقفن ذكر الذك
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سدقؿن وإمدر قدد  ٓ ادذا ادق الؿو دف،وٓ؟  ألو اؾ يث دت :ألاؾ العؾؿ أـ اذا الخن

  ألسؾقب امـ.و ألدب وقع، واذا

 مـمقخ، ومثؾ اذا يؼنل فقؿـ أؿؾ بدلقؾ صحقح إٓ أل  العؿؾ لقس أؾقف9 ٕكف

ؿدن داى ف، خطدل -وإ  كن  صحقًحن  -مؼقد، فقؽق  أؿؾف بنلحديث  ألو مخصص، ألو

مددـ يؽددق  إ  العؿددؾ بنلـنسددخ  :ألاددؾ العؾددؿ يؼقلددق ومـمددقًخن فددنلعنة بنلـنسددخ، 

بؾغف الؿـمقخ، فعؿؾ بف، يؼنل لف: ألامـت، قد ألامـ مـ اكوفدك إلدك  فؿـ، (3)بؾقغف

  ؿطؾؼ واق مؼقد بلانديث ألخرأ.ومثؾف مـ أؿؾ بمن سؿع، لؽـ الحديث مـمقخ، 

 طق١ً أتباع األْبٝا٤ص 

أر دت  :«عرضـت عؾـك إمـؿ»قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصعــ الـ ـل  ا اكــ ع ـاسولؽـ حض،ـ»

وذلدؽ ٕكدف  9ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼصقد ألمن أر دت أؾقدف ولقؾة اإلسرا ،  ألو إمن يف الؿـنى، :أؾقف

 ؿرسؾقـ.ألفضؾ إك قن  وألنرء ال

 .(2)غقر ذلؽ :، وققؾأشرةمـ    ة إلك  :الراط ،«فرأيت الـ ل ومعف الرهط»

القاو اـن بؿعـك ألو9 ٕكدف لدق ألريدد ال ؿدع لؼقدؾ: و :«والـ ل ومعف الرجؾ والرجالن»

يوـدنول الرجدؾ والدرجؾقـ، فقؽدق  مدـ الث  دة  ٓ معف الث  ة، واذا يدل أؾك أل  الدراط

 .«ومعف الرهط»لدخؾ يف ققلف إلك العشرة9 ٕكف لق كن  يوـنول الرجؾ والرجؾقـ، 

لفدذا الـ دل ادؾ يف ادذا مـؼصدة  :اق ،واـن يـشل سمال :«والـ ل ولقس معف أحض»

 يمو ب لف ألاد؟  لؿ الذك

 نلـ ل لقس أؾقف إٓ ال  غ.ٓ، فوال قاب: 

 
 (.82يـظر: الؿموصػك )ص:  (3)

 ..5/303يـظر: ؛ذيب الؾغة  (2)
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ف دن   إكثدرو ،، واموـدع ألكدنس ؿلفدفمٓ  إك قن  دأقا ألققامفؿ، فنسو نب ف

 معف الرجؾ والرج  ، والـ ل ولقس معف ألاد.ومعف الراط، والـ ل والـ ل 

 الـ دقة مؼوضدنان الددأقة،ؾ اامٓ  ُأر قا مع ك قفؿ بم ب دأقنف لفؿ، لؽـ و

يدممر  ولدؿ ألوال إلقدف بشدرعاق مـ  :الـ لٕ   9أل  امٓ  اقودوا بف مـ غقر دأقة ألو

إ   :كؼقل ألو .وأؾك اذا ففمٓ  اقودوا بف مـ غقر دأقة ؟(3)بو ؾقغف، أؾك ققل إكثر

نذا فد ،إذا اجوؿدع الـ دل والرسدقلإٓ يطؾدب  ٓ   الػدرمبؿعـك الرسقل9 ٕاـن الـ ل 

يؽق  اذا مدـ بدنب الروايدة بدنلؿعـك9 ٕ   ألو افرتقن دخؾ كؾ وااد مـفؿن يف أخر،

ًٓ  ؿـدعي وٓ كؾ رسقل ك دل، فقددأق ققمدف فقمدو قب مدـ  ،كقكدف ك ًقدن أل  يؽدق  رسدق

يؿؽدـ أل  يمدودل هبدذا الحدديث أؾدك أل  الـ دقة  ٓ يمو قب ويؿوـع مـ يؿوـع9 ٕكدف

مـ ألوادل إلقدف بشدرع اق الـ ل إ  قن ؾ:  يؿؽـ أل  يؼقل وٓ والرسنلة بؿعـًك وااد،

ًٓ واق  9وألمر بو ؾقغف  - يف الققت كػمدف -ألخًذا مـ اذا الحديث9 ٕكف قد يؽق  رسق

 يـػل أخر. ٓ ك ل، وآقوصنر أؾك ألاد القصػقـ

لؾفقأ والـػس والشقطن ،  يدل أؾك أل  ألكثر الـنس ألن نعٌ  إك قن  وقؾة ألن نع

كػس ٓسقؿن ألصحنب إ ،س إذأن  واسوؽنكة لؿـ دأناؿوآسو نبة لدأ ألكثر الـن

يرو  آسو نبة لؾرسؾ نلؿل الذيـ اسوؽنوا فـ، يالؿو نوـ يالؿوؽن مـالخ قثة 

قؾقؾل إن نع كؿن يف اذا ألكثر إك قن   ك دطؾب مـفؿ9 ولذا  ـن لؿاسوؽنكة وإذأنكً 

 ں﴿بؾ للة لقمت ن نرة، نلؿمف، ؿيف رسنلوف وٓ ،ؿيؼدح يف ك ق؛ ٓ ، واذاالحديث

أل  ن ذل الم ب، والـون ج بقد ار، وعؾقؽ أل  ن ؾغ، ف، [37]الشقرأ: ﴾ڻ ڻ ڻ

نـظر إلك الـون ج9 ٕكؽ إ  كظرت إلك  ٓ لداأل:اقؼنل لممر والـنال وفوأؾك اذا 

 نققػَت أـ العؿؾ.الـون ج 

 
 .5/331يـظر: نػمقر ألبل المعقد  (3)
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 فؾؿوكـفك أشريـ سـة وكحـ كلمر  ذُ مـإكـن مـ رجنل الحم ة:  قد يؼقل الؼن ُؾ و

كر ألاًدا اسو نب، وقد يؼقل الداأقة: ألكن مـ أؼقد وألكدن ألدأدق الـدنس وادؿ يف ازديدند 

 قد يؼقلف لـػمف، وقد يؼقلف لف بعض الؿخذلقـ.ومـ الض ل كملل ار العنفقة، 

فلكت ألامـ  ادع الـنس إلك الخقر، وإذا دأقت،وكؼقل: اأؿؾ، ولفمٓ  جؿقعن 

 ، ولق[11]فصؾت: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :كؿن قنل نعنلك الـنس ققٓ

ة9 أـ الؿـؽر اؿ خقر ألم والـفلبنلؿعروء نٕمر الؼن ؿق  بيمو ب ألاد، وكذلؽ  لؿ

ؿن أؾقؽ إٓ ف، [330]آل أؿرا : ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :لؼقلف نعنلك

  .يمو ب لؿ ىاسو نب الطرء أخر أل سقا ٌ  ،أل  ن ذل من ألمرت بف، ولؽ  قابف

فشدؾ يف  ڠ  كقًادن إ»جدد مدـ يؼدقل: وُ ؼد قر، فيحمـ الوع  ٓ بعض الـنسو

 «.!يف اداية ألقرب الـنس إلقف، ودأقنف

 ﴾گ گ ک ک ک﴿ بؼقلف نعنلك: ٓ نؽ أل  اذا جفؾ بنلؿرادو

موطع أل  يفدك أؿف الذك ألامـ إلقف، وإلك دأقنف9 ي لؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل و، [45]الؼصص:

  ٕكف لقس أؾقف إٓ ال  غ.

يف دأقنددف بؿؽددة  ملسو هيلع هللا ىلصفشددؾ الـ ددل كددذلؽ : وؽ الؼن ددؾلددذ -أليضددن  -يؼددقل قددد و

 والطن ػ، وك ح يف الؿديـة!

 ﴾ک ک ک ک ڑ﴿يؼقل:   يربط الـ نح والػشؾ بنٓسو نبة، وارففق 

وبذل الم ب، فؼد وبقـ يف وقت ال قن ،  ،، فنذا بؾأغ ال  غ الؿ قـ[37]العـؽ قت:

 واسوحؼ ألجرص. ،مفؿوف ك حت

زا د قدٌر لفؿ أؾقف مـ ار إجر، واـن  و ،فؿن أؾك الرسؾ وألن نأفؿ إٓ ال  غ

ؿـ بؿ درد الددأقة، رألس الؿنل ُ  ففؾف مثؾ ألجرص،  ،اسو نب ألاد ف لقكألأؾقف، واق 

يمددؾؽ إسددنلقب أل   فمؽنسدد أؾددك الددداأل لوزيددد ي ؼددك وبؿ ددرد إمددر والـفددل، و
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يخؾدص يف ققلدف وأؿؾدف يحدرص أؾدك ذلدؽ، وأل  مـ ألجؾ اداية الـنس، و 9الؿم رة

فؾـف مثـؾ خقـر مــ دل عؾـك »ٕكف إذا كن  ألكثر ننبًعن ففق ألكثر ألجًرا9 ٕ   9لفلقمو نب 

ف9 ٕكف يليت الـ ل ولقس معف ألادد، ولدقس ادذا قلإؾقس فومن أدا ذلؽ  ،(3)«أجر فاعؾف

   .فشؾ كؿن يؼقل بعض المػفن  وٓ بعقب

كقكدف راؿدة لؾعدنلؿقـ، ومؼوضدك  ألكثر إك قن  ننبًعن9 ٕكدف ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿن كن  رسقل ار 

ال فدند يف سد قؾ واودك بم  ف مـ الـنر،  اراؿة أل  يدخؾ الـنس كؾفؿ يف ديـف، وأل  يـ ق

، فؿ، وقددوؾفؿوألخددذ ألمددقال ،الؿؼصددقد بددف إذٓل الـددنسراؿددة لؾؿ نَاددِديـ، فؾددقس ار، 

 .لقـ قا بذلؽ مـ العذاب إلك الـعقؿ 9الؼصد بف اداية الـنسبؾ ، قفؿوالومؾط أؾ

 ،ة اإليؿدن  قؾ دف نؿـدك أل  يؽدق  الـدنس كؾفدؿ مثؾدفبشنند تاإلكمن  إذا خنلطو

إلدف إٓ ار، مدـ ألجدؾ أل  يددخؾقا ال ـدة، ويـ دقا مدـ  ٓ فقؼننؾ الـنس اوك يؼقلدقا:

 .نلم سؾبا يف أل  يدخؾ الـنس ال ـة ولق الـنر، ويمعك جند  

 ٻ ٻ ٱ﴿ :قنل ار نعنلككقػ يؽق  ال فند راؿة وقد فن  ققؾ: 

 ؟كعذهبؿ أؾك أليديؽؿ :يعـل ،[33]الوقبة: ﴾ٻ

بد  ٓ ولذا 9يمو ب الؽنفر لفذص الراؿة لؿ إذاإكؿن يؽق  اذا نل قاب: أل  ف

، كؿن اق معروء يف مقا عف، صنغًرا يدفع ال زية ألو أل  يخقر بقـ أل  يؼوؾ،مـ 

ألكف يوشػك ب فندص مـ  ناننحث الؿ ناد أؾك ال فند، لقس معـالول ـصقص وال

، اذا إغرا  بنل فند الذك اق [321]الوقبة: ﴾ڀ ڀ پ﴿فؼقلف نعنلك: خصؿف، 

فقـ ق مـ أذاب ار إلك  9إلف إٓ ار ٓ إصؾ راؿة لؾؿَ نَاد مـ ألجؾ أل  يؼقل:يف 

 .كعقؿف وجـوف

 
 ألاؾدف يف وخ فودف وغقدرص، بؿركقب را س قؾ يف الغنزك إأنكة فضؾ بنبألخرجف ممؾؿ، كونب ال فند والمقر،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل ممعقد إكصنرك 2563(، والرتمذك )4328(، وألبق داود )3781، )بخقر
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، غقدرص فرم بدقـ ندخص يطؾدب ادايدة ففق فرض أقـ9 ففـن  ،ألمن جفند الدفع

 .، واـن  ألاؿنمـ يدافع أـ كػمف9 ٕ  اـن  مفؿ  وبقـ 

وكنكدت اـدن   ،بـػمدف، وخؾدص مدـ الؿعوددكالدذك اأُوددك أؾقدف ك ن لؽـ إذا 

  .الؿمؾؿ يف إصؾ اذا، وبم  فن أُيفدَ  مقأظة لف فوجأ ن الؿعودك ودأ فرصة

  ٍٛصملسو هيلع هللا ىلصطفطٌ أ١َ ايسض 

سدقاد سدد وصػ اذا المقاد يف بعض الرواينت بلكدف  :«إذ رفع لل سقاد عظقؿ»

 مل إفؼ مـ كثرنف.ألك: ، (3)إفؼ

وادذا يددل أؾدك أل  ألن دنع  :«فـؿ أمتـل، فؼقـؾ لـل: هـذا مقسـك وققمـففظــت أك»

ددؾقا أؾددك العددنلؿقـ، ٕ  ال 9مقسددك كثددر مددقاد أظددقؿ، وألمددؿ بو عقددوفؿ لؿقسددك ُفضا

زمددنمؿ، واددؾ يؼددنل: إ  ألمددة مقسددك ألفضددؾ إمددؿ بعددد ألمددة  لؿوالؿؼصددقد أددنلَ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصواؾ مـ ٓزى ذلؽ أل  يؽق  مقسك ألفضؾ إك قن  بعد الـ ل  ؟ملسو هيلع هللا ىلص محؿد

ؿقسك اذص إجدقر لزمنمؿ، و لفؿ فضؾقا أؾك أنلؿفيؾزى،  ٓ ألكفوال قاب: 

يؾدزى بدذلؽ أل  يؽدق  ألفضدؾ  ٓ العظقؿة بم ب مـ ن عف، واق مـ ألولل العزى، لؽدـ

 .ڠمـ إبرااقؿ 

 واؿ ألكثر مـ ققى مقسك. :«فـظرت فنذا سقاد عظقؿ، فؼقؾ لل: هذه أمتؽ»

 الؿق ددعقـ الومددنوك بددقـ إن ددنع، يف «ســقاد عظــقؿ» د:وٓ يؾددزى مددـ الوع قددر بدد

: جؿدٌؾ أظدقٌؿ ووصدػَوف بلكدفا  ك قدًر رأليدت جؿدً   لدقكؿدن واذا  ،نلمقاد أظؿف كم لف

 9بدقـ ال ؿؾدقـ يؾزى مـف الومدنوك  ف ،كػمف بنلوع قر أـف رأليت آخر وأنت ؿ ك قٌر، 

 
ا أر ت أؾل إمؿ، ورأليت سدقادً »، يقمن قنل: ملسو هيلع هللا ىلص، قنل: خرج أؾقـن الـ ل ڤابـ أ نس إننرة إلك اديث  (3)

بدنب وفدنة مقسدك ال خدنرك، كودنب ألانديدث إك قدن ، ألخرجدف «. ا سد إفؼ، فؼقؾ: ادذا مقسدك يف ققمدفكثقًر 

 (.1330، )دُ عْ وذكرص بَ 
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 ، كؾفن ألمقر كم قة.الفزالٕ  الؽن والصغر، والعظؿ و

 ابصــطاذتُساد تبـطاي 

واذا ادق الشدناد  :«عذاب وٓ ومعفؿ س عقن ألًػا يضخؾقن الجـة كغقر حغاب»

 مـ الحديث لؾرتجؿة، أل  مـ اؼؼ الوقاقد دخؾ ال ـة بغقر امنب.

خؿمدة  كحدق يؽق  أدداؿوأؾك اذا  ،(3)«مع كؾ ألػ س عقن ألًػا» :ويف رواية

  .ؾ ار واسعوفض ،(2)«أو س عؿائة ألػ» :يف الصحقح - سوليت -، ويف رواية م يقـ

 ،«عذب حقسب مـ» :قنل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ار  ٕ  العرض9 :نلحمنببالؿراد و

 ،[7]آكشؼنم: ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ﴿: نعنلك ار يؼقل ألولقس فؼؾت: أن شة قنلت

 .(1)«يفؾؽ الحغاب كققش مـ: ولؽـ العرض، ذلؽ إكؿا»: فؼنل

 ،بددد أل  يعددذب ٓ فددذاف ،ؿددـ كددققش ودقددؼ أؾقددف، واقسددب أددـ كددؾ نددل ف

 ٕ  العددددرض امددددنب، واددددمٓ  9يعر ددددق  ٓ مددددزيوفؿ ألمددددؿ ن  أللًػددددالمدددد عقو

 قدخؾق  ال ـة بغقر امنب، اذا مؼوضك الـص.فيحنس ق ،  ٓ

 طشسط دٛاش االدتٗاد يف تفطري ايٓص تبايسأٟص 

الـدنس الدذيـ اضدروا  ألك: :«فخـاض الــاس يف أول،ـؽ ،،ؿ كفض فضخؾ مـزلف»

نء الول اسوحؼ هبن ادمٓ  دخدقل اذص الؿؼنلة مـ الصحنبة، نؾؿمقا ونققعقا إوص

 
(، 2316ألخرجف الرتمذك، كودنب صدػة الؼقنمدة والرقدن ؼ والدقرع، )« و  ث اثقنت مـ اثقنت ربل»ونوؿوف:  (3)

(، مدـ 22345(، وألاؿدد )3275، )ملسو هيلع هللا ىلص محؿدد ألمدة صػة، وابـ منجف، كونب الزاد، بنب «غريب امـ»وقنل: 

وجدن  مدـ ادديث ( بعدض ألسدنكقدص، 30/135وصحح الفقثؿدل يف الؿ ؿدع )، ڤبل ألمنمة ال ناؾل اديث أل

 (.30/58، وامـ الفقثؿل إسـندص يف الؿ ؿع )ڤاذيػة كذلؽ مـ اديث  قبن  و

، أدذاب وٓ امدنب بغقر ال ـة الؿمؾؿقـ مـ طقا ػ دخقل أؾك الدلقؾ بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (2)

 .ڤسعد بـ  فؾ(، مـ اديث س238)

(، وممدؾؿ، كودنب 201، )يعرفدف اودك فقف فراجع يػفؿف فؾؿ نقيفن سؿع مـ بنبألخرجف ال خنرك، كونب العؾؿ،  (1)

 (.2325(، والرتمذك )1081(، وألبق داود )2765، )الحمنب إ  نت بنبال ـة وصػة كعقؿفن وألاؾفن، 
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 أذاب. وٓ ال ـة بغقر امنب

  :أـفؿ مـ اخو ء يف نػمقر ذلؽ مـ نققعن؛ؿ من كؼؾو

الصدحنبة، وادؿ  :يعـدل ،«ملسو هيلع هللا ىلصفؼال كعضفؿ: فؾعؾفؿ الـذيـ صـح قا رسـقل اهلل »

 ألكثر مـ س عقـ أللًػن.

وادمٓ   ،«وقال كعضفؿ: فؾعؾفؿ الذيـ ولضوا يف اإلسالم فؾؿ يشركقا كاهلل ئـقً،ا»

  ي ؾغددق  سدد عقـ أللًػددن9 ٕ  ألكثددر مددـ يف فدد ،ملسو هيلع هللا ىلصصددد هبددؿ مددـ ولدددوا يف أفدددص قإ  

، فلقدؾ بؽثقدر مدـ ادذا ملسو هيلع هللا ىلص، وألمن مـ ولدد يف أفددص بعد أل  كن  كنفًرا ألسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص أفدص

 العدد.اذا ففؿ أل عنء وإ  قصد هبؿ مـ ولد يف اإلس ى يف جؿقع إزمن ، 

 ؿنٓت.يعـل: ألمؿ ذكروا ااو ،«وذكروا أئقاء»

نققعدقا بدآرا فؿ مدـ ووؽؾؿ ادمٓ  فدي قـ الؿراد،  ولؿ ذكر الحديث ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل و

ي دقز بدنلرألك، وجدن   ٓ غقر اسوـند إلك دلقؾ، والؽد ى يف كصدقص الؽودنب والمدـة

، والمدـة كدذلؽ9 ٕمدن ادل الؿ قـدة (3)القأقد الشديد أؾك مـ نؽؾدؿ يف الؼدرآ  برأليدف

 -فدذا ف ،- كدذا ملسو هيلع هللا ىلصمراد ك قف  ألو ل  مراد ار كذا،ي زى ب -لؾؼرآ ، فنلذك يؼقل برأليف 

أؾك ار ب  أؾؿ9 ولدذا يؼدقل ألادؾ العؾدؿ: يحدرى الوصددك  قن ٌؾ  - كملل ار العنفقةو

يقجد كص مػمر، وآل إمر إلك  لؿ إذا، لؽـ (2)المـة بنلرألكنرح الؽونب و لوػمقر

 9دلقؾ ادذا الحدديثفد  بدلس، بد ،صقغة الرتدد، وأدى ال زى عؿؾْت اسوُ آجوفند، و

9 ولدذلؽ الـ دقك ألو نلؿراد اإللفدلبدلقمدت جزًمدن والؿمللة نؽق  م رد بحث، ٕ  

 
 «ؼـرآن كغقـر عؾـؿ فؾقت ـقأ مؼعـضه مــ الــارمـ قـال يف ال»: ملسو هيلع هللا ىلصأـ رسقل ار  ڤ إننرة إلك اديث ابـ أ نس (3)

(، وقدنل الرتمدذك: 2840، )بدنب مدن جدن  يف الدذك يػمدر الؼدرآ  برأليدفألخرجف الرتمذك، كودنب نػمدقر الؼدرآ ، 

 (.2058، وألاؿد )«اديث امـ»

 .3/13يـظر: نػمقر الؼرط ل  (2)
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ادؿ الدذيـ  :لدقاقؼي ولدؿ ،«فؾعؾفدؿ الدذيـ ولددوا»، «فؾعؾفدؿ الدذيـ صدح قا»قنلقا: 

 اؿ الذيـ ولدوا. وٓ صح قا،

ؿدن فلفدؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصجقازص مدـ إقدرار الـ دل  يمخذ وإيراد آاوؿنل أؾك س قؾ الرتدد

 أـػفؿ. وٓ أؾقفؿ  رب

لعدؾ  :ادديث مشدؽؾ، فؼدنل بعضدفؿ ألو ،كدرت آيدة يف م ؾدسوأؾك اذا لدق ذُ 

يضدر، لؽدـ إذا جدزى  ٓ فذافالؿراد كذا، وقنل الثن : لعؾ الؿراد كذا، مـ غقر جزى، 

 فذا اق الؿحظقر.ف ،معـك معقـبل  الؿراد بف  - ب  دلقؾ -ألاد 

 طصفات َٔ ٜدخًٕٛ ادت١ٓ تبػري سطابص 

ــقل اهلل فخــر» ــقفؿ رس ــلخ روه ملسو هيلع هللا ىلصج عؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوقددد يمدد ؼفؿ الددقال فقخددنص : «ف

 ولذلؽ ألمثؾة، الؿؼصقد ألمؿ ألخنوص بعد أل  خرج.

 ـًدددن إوصدددنء الودددل اسدددوحؼقا هبدددن دخدددقل ال ـدددة بغقدددر امدددنبم قا : «فؼـــال»

  أذاب: وٓ

 طايصف١ األٚىل: تسى االضرتقا٤ص 

 يطؾ ق  مـ ٓ ألك:ؾب، يمرتقق : المقـ والون  لؾط ٓ :«يغترققن ٓ هؿ الذيـ»

ٓأ  يرققفؿ، غقراؿ أل   يوعؾدؼ والؿعـك يف اذا دققؼ لؾغنية، واق ألكف مـ نؿدنى الوقكدؾ أل

 . الؼؾب بنلراقل، بؾ بنلؿقلك 

 وهـا دققؼتان قؾ قتان يـ غل اإلئارة إلقفؿا:

يؼنركف الظنار بنلطؾدب، فدنل عض  لؿ أل  الوعؾؼ بنلغقر ألمر يؼقى بنلؼؾب، وإ  األٔىل:

من ؾة بنلؽؾقة إلك الراقل، وموطؾعة إلقدف، ونوؿـدك نؽق  إٓ أل  كػمف  9رت  طؾب الرققةقد ي

 قِ لق رُ 
َ
نؽ أل  يف اذا من يـنيف نؿنى الوقكؾ9 ٕ  الوقكدؾ ألمدر قؾ دل،  وٓ دو  أل  يطؾب، ل

 يؼنركف أؿؾ وطؾب بنل قارح. لؿ يخدنف اسوشراء الؼؾب لؾرققة، وإ 
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إٓ ألمدؿ يؼعدق  فقؿدن  9سدرتقن  لفدذا الحدديثأل  مـ الـنس مـ يرت  آ الث ٌٗل:

عدرض قف اق ألندد أل دًرا مـدف يف الؼددح يف نؿدنى الوقكدؾ، وادق الشدؽقأ مدـ الؿدرض9

 اسدرتققت، مدنألكن مر ت، ووجعت وجًعن نديًدا، وفقؼقل: أؾك كؾ مـ رآص،  اصنؽق

 آسرتقن .ففذا صـقعف ألفحش مـ ل ت، قأ وٓ

ُـّ ن  مؿددـ يُ يشددؿؾ نددر  طؾددب الدددأ ٓ ونددر  آسددرتقن  ف، واسددو نبة صدد ُا  ظدد

 .(3)طؾب الدأن  مـ ألويس الؼر  ڤ دأقنف، ف  نل  فقف9 وأؿر

ويف ال ؿؾة مـ ألراد أل  يؽق  مؿـ يددخؾ ال ـدة بغقدر امدنب، فعؾقدف أل  يدرت  

 طؾب الرققة مـ غقرص.

 (2)مـصددقربددـ  وقددع يف روايددة سددعقد» قددنل الحددنفظ ابددـ ا ددر يف فددوح ال ددنرك:

وقدد ألكؽدر الشدقخ نؼدل الدديـ ابدـ  ،«وٓ يؽتـقون»بدل:  (1)«رققنوٓ ي»ممؾؿ:  أـد

، وزأؿ ألمن غؾط مـ راويفن9 واأوؾ بل  الراقل يحمـ إلك الذك (3)نقؿقة اذص الرواية

  يرققف، فؽقػ يؽق  ذلؽ مطؾقب الرت ؟ وأليًضن فؼد رقك جنيُؾ 
أ
ورقدك  (4)ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

 
 سددؿعت ويددس الؼددر ٕ الخطددنب قددنلبددـ  أؿددرالطقيددؾ، وفقددف أل   جددنبربددـ  ألسددقرإنددنرة إلددك اددديث  (3)

 كـرص كـف كـان قـرن، مــ ،ؿ مراد، مـ القؿـ، أهؾ أمضاد مع عامركـ  أويس عؾقؽؿ يلتل»: يؼقل ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل

 ،«فافعـؾ لـؽ يغـتغػر أن اسـتطعت فـنن ٕكـره، اهلل عؾـك أقغؿ لق كر، كفا هق والضة لف درهؿ، مقضع إٓ ؛مـف ف رأ

ن ؾ الصحنبة ر قا  ار نعنلك أؾدقفؿ، بدنب مدـ فضدن ؾ ألخرجف ممؾؿ، كونب فض«. لف فنسوغػر لل، فنسوغػر

 (.2432، )ڤألويس الؼر  

ادد، صدـػ 226، ألبق أثؿن ، نقيف بؿؽة سدـة ال ؾخل  ؿ، الؿروزك، الخراسن  نع ةبـ  مـصقربـ  سعقداق:  (2)

 وألادد قـدة،أقبدـ  سدػقن  راوية واق إلقفن، فـمب م نورا، مؽة سعقد سؽـ: »الحنكؿ ار أ د ألبق قنلالمــ، 

، 30/475. يـظدر: سدقر ألأد ى الـد    «الصدحقحقـ يف إخراجدف أؾدك موػدؼ كثقدرة، مصـػنت لف الحديث، أل ؿة

 .23/101وننريخ دمشؼ ٓبـ9 أمنكر 

، أدذاب وٓ امدنب بغقر ال ـة الؿمؾؿقـ مـ طقا ػ دخقل أؾك الدلقؾ بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (1)

 .ڤ( مـ اديث ابـ أ نس 220)

 .3/372م ؿقع الػونوأ يـظر:  (3)

: قدنل «كعـؿ»: فؼدنل اندوؽقت؟ محؿدد يدن: فؼدنل ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل ألندك جنيؾ، أل  ،ڤ سعقد ألبلإننرة إلك اديث  (4)

 = .«أرققؽ اهلل كاسؿ ،يشػقؽ اهلل حاسض، عقـ أو كػس كؾ ئر مـ يمذيؽ، ئلء كؾ مـ أرققؽ، اهلل كاسؿ»
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ُّ
 ،اســـتطاع أن يـػـــع أخـــاه مــــ»ف، وألذ  لفدددؿ يف الرقدددك، وقدددنل: ألصدددحنبَ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ دددل

قدنل: وألمدن الؿمدرتقل فنكدف يمدلل غقدرص ويرجدق كػعدف،  والـػدع مطؾدقب، ،(3)«فؾقػعؾ

فدد   9ونؿددنى الوقكددؾ يـددنيف ذلددؽ، قددنل: وإكؿددن الؿددراد وصددػ المدد عقـ بوؿددنى الوقكددؾ

  .(2)«يوطقرو  مـ نل  وٓ يؽقيفؿ وٓ يمللق  غقراؿ أل  يرققفؿ،

، وادل أـدد ممدؾؿ «وٓ يرقـقن»ؾ رواية: يف نعؾق $اذص خ صة ك ى الشقخ 

  وقد أرض ابـ ا ر الرد أؾك اأرتا نت نقخ اإلس ى فؼنل:

وقدد  ،مـصدقر ادنفظبدـ  وألجنب غقرص بل  الزيدندة مدـ الثؼدة مؼ قلدة، وسدعقد»

 مدع الدراوك نغؾدقط وبدل  ،اأوؿدص ال خنرك وممؾؿ، واأوؿد ممؾؿ أؾك روايودف ادذص

 يف مقجدقد الوغؾدقط أؾدك اؿؾدف الذك والؿعـك ف،إلق يصنر ٓ الزيندة نصحقح إمؽن 

يؼدنل  افؽدذ ،وقكدؾال ندنى يرققدف أل  غقدرص مـ يطؾب ٓ الذك بل  اأوؾ ٕكف الؿمرتقل9

ٓأ : لف  .(1)«ٕجؾ نؿنى الوقكؾ 9 يؿؽـف مـفوالذك يػعؾ غقرص ذلؽ بف يـ غل أل

 اددرى ،صُ ألخددذُ  اددرىمددن »: أل  نذا مـددع آسددرتقن  فؾوؿـددع الرققددة9 ٕ  الؼنأدددةفدد

مدن : كؿـ ااودنج إلدك ندرا  الصقريخرج أـ اذص الؼنأدة بعض إ  كن  و، (3)«فُ دفعُ 

 ، لؽدـ ال دن عففق دنح لدف أل  يشدرتي -ل بؿـدع بقعدف أؾدك الؼدق -ؿصدحػ ك9 ُيؿـع بقعف

 ،دو  ال دن ع فنلحنجة ندفع أـ الؿشدرتك اإل دؿ ،الؿصحػ واق آ ؿ َبْقعي قز لف  ٓ

ألقدؾ إادقال يؽدق  أؾدك مؿـقًأدن فدنلطرء أخدر إذا كن  ألاد الطرفقـ لذا يؼنل: و

 

(، وابددـ منجددف 862(، والرتمددذك )2375، )لرقددكوا والؿددرض الطددب بددنبألخرجددف ممددؾؿ، كوددنب المدد ى،   =

 .ڤ(، وجن  مـ اديث أن شة، وأ ندة 1421)

(، مدـ ادديث 2388، )والـظدرة والحؿة والـؿؾة العقـ مـ الرققة اسوح نب بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الم ى،  (3)

 .ڤجنبر 

 .308-33/307فوح ال نرك  (2)

 .33/308فوح ال نرك  (1)

 (.312(، إن نص والـظن ر9 ٓبـ ك قؿ )ص: 340ن ر9 لؾمققطل )ص: يـظر: إن نص والـظ (3)
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يعقـف فؽقػ  ،ن مـ آسرتقن مؿـقأً  الؿريضؾق كن  فمعف أؾك اذا الؿؿـقع،  نموعنوكً 

وبـدن  أؾقدف نؽدق  الزيدندة صدحقحة، ادذا ادق  !أؾك اسوعؿنل ندل  مؿـدقع؟ الراقل

 .«وٓ يرققن»ال قاب إول أؾك رد نقخ اإلس ى لرواية 

ٕكف إذا قؾـدن: إ  الؿمدرتقل فعدؾ خد ء  9الرققة بطؾب وبغقر طؾبقـ غل أل  نؿـع ف

سدقؿن إذا  ٓ بد أل  يقجد يف قؾ دف ندل  مدـ ذلدؽ، ٓ قل ولق مـ غقر طؾبؿرفنل ،إولك

ف إلدك الرققدة ألندد مدـ نشدقء اسوشرء لذلؽ واسرتواف ومدنل إلقدف، وقدد يؽدق  نشدقفُ 

يطؾدب  وٓ ف  يطؾب مـ يرققدف،ولذلؽ اقـؿن يؽق  الوقكؾ غنية أـد اإلكمن   9الطنلب

 ك.دخقلف ألولإ  بؾ إنؽنل فقف،  ٓ يف الحديثاذا دخقل ومـ يط ف، 

 يردص؟  ٓ ألو إكؿؾ أل  يرد مـ ألراد أل  يرققف فؾف وكـاء عؾك هذا،

اددني ولددؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصأن شددة رقددت الـ ددل يؼددنل: إ   قددد ردأ
إ  يؿؽددـ أل  يؼددنل: لؽددـ  (3)

 لؽـددف ،ي ننددر إسدد نب ملسو هيلع هللا ىلصفددنلـ ل  9غقددرصك لددقسيف مثددؾ اددذص الؿضددنيؼ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل

إبدرااقؿ دمعدت ولددص لؿدن مدنت 9 ولدذا يوصقر أل  يؾوػت إلقفدن بقجدف مدـ القجدقص ٓ

ػراقؽ يا إكراهقؿ كوإكا » ، وقنل:دو  ألدكك اأرتاض أؾك الؼدر، واز  قؾ ف، ملسو هيلع هللا ىلص أقـف

مـ وجف، واق دمع العدقـ،  ملسو هيلع هللا ىلصوأنمة الـنس يػعؾ اذا اقوداً  بنلـ ل  .(2)«لؿحزوكقن

يف غنيدة مع كؿدنل الر دن بنلؿؼضدل، ففدذا ي ؽل أؾك الؿقت ف كقكألمن الؼؾب،  واز 

 .كلمؿن موضندا اوك مـ الصعقبة، 

 
 كقضه، عـف ومغح كالؿعقذات، كػغف عؾك كػث ائتؽك إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن»: ڤإننرة إلك اديث أن شة  (3)

 ملسو هيلع هللا ىلص الـ ـل كقـض وأمغـح يـػـث، كـان التـل كـالؿعقذات كػغف عؾك أكػث طػؼت فقف، تقيف الذي وجعف ائتؽك فؾؿا

 رققددة بددنب المدد ىكوددنب  ،ممددؾؿووفننددف، و ملسو هيلع هللا ىلصألخرجددف ال خددنرك كوددنب الؿغددنزك، بددنب مددرض الـ ددل  .«عــف

 (.1428(، وابـ منجف )2382) والـػث بنلؿعقذات الؿريض

(، وممددؾؿ، كوددنب 3101، )«لؿحزوكددق  بددؽ إكددن»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل قددقل بددنبألخرجددف ال خددنرك، كوددنب ال ـددن ز،  (2)

(، مدـ ادديث 1325(، وألبدق داود )2134، )ذلؽ وفضؾ ونقا عف والعقنل الص قن  ملسو هيلع هللا ىلص راؿوف بنبالػضن ؾ، 

 .ڤأقء بـ  الراؿـ أ د منلؽ، وجن  مـ اديثبـ  ألكس
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 ،«وٓ يرقـقن» :أؿدً  بروايدة 9بغقر طؾب أل  يرد راققدف كرقفقو ف لؾؿُ  وكـاء عؾقف

9 ٕ  الـ دل يف ادذا ڤمدع أن شدة  ملسو هيلع هللا ىلصيموؼقؿ لدف آاو دنج بػعدؾ رسدقل ار  وٓ

 لقس كغقرص.

ولدقس يف وقدقع »يقاصؾ ابـ ا ر أدرض الدرد أؾدك ندقخ اإلسد ى فقؼدقل: و

ن دٓلدة9 ٕكدف يف أليًضد لدف ملسو هيلع هللا ىلصيف فعدؾ الـ دل  وٓ ،ذلؽ مـ جنيؾ دٓلة أؾك الؿددأك

 .(3)«ـ إاؽنىقمؼنى الوشريع ون ق

واددذا اددق ال ددقاب أؾددك  ددن  اأرتا ددنت نددقخ اإلسدد ى9 ٕكددف اأددرتض برققددة 

أؾقف بلكدف لدقس  دأ ٕصحنبف، وإذكف لفؿ يف ذلؽ، فُر  ملسو هيلع هللا ىلص ، ورققة الـ لملسو هيلع هللا ىلصجنيؾ لؾـ ل 

يؿددح ادمٓ   اقـؿدن ملسو هيلع هللا ىلصالـ دل  9 ٕ «وٓ يرقـقن»بطد   زيدندة: يف اذا من يدل أؾك 

ع، إكؿن يػعؾ ذلؽ 9 لف ويػعؾ خ ء من مدافؿ  ل قدن  ال دقاز،فقػعؾ ذلؽ ٕكف مشرا

فؼدد بنلـمد ة لدف،  ويؽق  خ ء إولك بنلـمد ة لغقدرص ادق إولدكأدى الوحريؿ،  ألو

ل قدن  أل  ادذا الـفدل مصدروء مدـ الوحدريؿ إلدك الؽرااقدة،  9يـفك أـ نل  ويػعؾدف

ع وم قـ  .فقؽق  الػعؾ مؽروًان يف اؼ إمة دوكف9 ٕكف مشرا

إكؿدن ندر  الؿدذكقرو  الرقدك وآسدرتقن   :ويؿؽدـ أل  يؼدنل»يؼقل ابدـ ا در: 

وإٓ فنلرققة يف ذا؛ن لقمدت  9إلقف يلمـ أل  يؽؾ كػمف ٓ ٕ  فنأؾ ذلؽ9 ن لؾؿندةامؿً 

اعرضـقا عؾـل »: ملسو هيلع هللا ىلصااوؿؾف، ومدـ  دؿ قدنل  ألو وإكؿن مـع مـفن من كن  نرًكن ،مؿـقأة

  .(1)«فقف إننرة إلك أؾة الـفلن  ف (2)«اتؽـ ئركً  لؿ كلس كالرقك ما وٓ رقاكؿ،

 
 .33/308فوح ال نرك  (3)

(، مدـ 1775(، وألبدق داود )2200، )ندر  فقدف يؽدـ لدؿ مدن بدنلرقك بدلس ٓ بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الم ى،  (2)

 .ڤمنلؽ بـ  اديث أقء

 .33/308فوح ال نرك  (1)



 

 

عالتٕحــٗ ع خـــنعارٍــلع غريعح ـــ بع  بعوــَعحكل 99

ومعـك اذا أل  نر  الرقك بنلؽؾقدة إكؿدن ادق مخنفدة ركدق  الؼؾدب إلقفدن، فقؽدق  

 :ن يف نؿنى الوقكؾ الؿقصدؾ لددخقل ال ـدة بغقدر امدنب، وبدذلؽ نػمدر روايدةقندًا 

 مع نؼرير ِاؾ الرققة، وأل  الؿراد بنلؿؿـقع مـفن من كن  نرًكن.، «وٓ يرققن»

معـدك آخدر يف كدق  الرقدك والؽدل كؼً  أدـ الؼرط دل   ؿ ذكر الحنفظ ابـ ا ر

  قندًان يف الوقكؾ، قنل الحنفظ:

أددـ غقددرص أل  اسددوعؿنل الرقددك والؽددل قددندح يف الوقكددؾ  (3)وقددد كؼددؾ الؼرط ددل»

ومدن  ،بدل  الدن  فقفؿدن ألمدر مقادقى 9م بدقـ الؼمدؿقـبخ ء سن ر ألكقاع الطب، وفدّر 

   .(2)«ف  يؼدح 9والشرب ،كنٕكؾ ،أدااؿن محؼؼ أندة

 ،امل يف الظنار ومملؿ يف ال دد واق والؽل  ،رققة وال ألمر معـقكال أل يعـل 

قندح يف الوقكؾ9 ٕ  كوق وفؿن غقر محؼؼة، بخد ء غقرادن مدـ ذلؽ أل  ال عض يرأ 

 .الطرم الؿ ربة

وكوددن ج محمقسددة ٓ يؼدددح يف الوقكددؾ  ،نلطددب الؿ ـددل أؾددك دراسددنت م ربددةف

ا  إكددؾ والشددرب ألمددرأل   فؽؿددنكنٕكددؾ والشددرب،  بحددنل مددـ إاددقال، واددق

 الؿطدردة ؽدذلؽ الع جدنت وإدويدة الؿ ربدةف، يف الوقكدؾ محمقسن  ٓ يؼددان 

 بخ ء الرققة. ،نؼدح يف الوقكؾ9 ٕمن ألمقر محمقسة ٓ

 -أدويـتؽؿ مــ ئلء يف يؽقن: أو - أدويتؽؿ مـ ئلء يف كان إن» :أ جوالؽل 

 أحــب ومــا الــضاء، تقافــؼ كـــار لذعــة أو عغــؾ، ئــركة أو محجــؿ، ئــرطة فػــل خقــر،

 
 .3/353يـظر: الؿػفؿ  (3)

 .33/308فوح ال نرك  (2)
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 دع والؿدرض يف إٓ أل  الؽل غقر مؼطقع الـوق ة9 ٕكف قد يؽدقأ مق 9(3)«أكتقي أن

  مق ع آخر.

 إٓ أل  اإلمنى الؼرط ل رد اذا الؼقل كؿن قنل ابـ ا ر: 

أل  ألكثددر ألبددقاب الطددب  :قددنل الؼرط ددل: واددذا فنسددد مددـ وجفددقـ: ألاددداؿن»

  .(2)«مقاقى

لقمت ك قرة، وبعضدفن يضدر وإ  كدن   الؼديؿة بدلقؾ أل  كم ة الـ نح يف إدوية

ندرأ فقفدن نكدؽ فكدن يف كودب الطدب الؼدديؿ، سدقؿن إذا كظر ٓ م رًبن ل عض الؿر ك،

يدرسق  أ نر مـ كدؾ وجدف،  يؽقكقا لؿ فؿ، فمـ خ ل ن ربة واادةإ  نت الدوا  

قد ي رب أ ج كعؿ،  ألن ف من نؽق  بنلقاؿقة، يف نؾؽ الؽوب فنلع جنت الؿذكقرة

ن سدقؿن إذا كدن  مـصقًصد ٓ ،دا  معدقـنػن   فديؿ مع كؾ الـنس ويـ ح، ويعرء ألكق

 .إنؽنل فقف ٓ أؾقف يف إانديث، ففذا

فؿدـ مؿقزا؛دن ألمدن ٓ ُنعوؿدد اودك  الؿموحضرات الط قدة الحديثدةوألمن إدوية 

ُن رب أؾك أقـدنت بشدرية ونظفدر فعنلقوفدن، وقدد ُن درب ق دؾ ذلدؽ أؾدك أقـدة مدـ 

 .الحققاكنت. ومـ اـن يظفر الػرم بقـفن وبقـ إدوية الؼديؿة

يمؾؿ لؿدـ قدنل بدل  الرقدك، والؽدل يخوؾػدن   لؿ رط لوالؿؼصقد أل  اإلمنى الؼ

أـ غقراؿن مـ إدوية يف قدافؿن يف الوقكؾ9 ٕ  كون  فؿدن مقاقمدة9 ٕ  ادذا ادق 

 انل جؿقع إدوية. قنل الحنفظ ابـ ا ر مؽؿً  ٓأرتاض الؼرط ل:

 
 دوا  دا  لؽدؾ بدنب ،المد ىكودنب  ،ممدؾؿ(، و4571ألخرجف ال خنرك، كونب الطب، بدنب الددوا  بنلعمدؾ، ) (3)

أدنمر، بدـ  (، مـ اديث جنبر، وجن  مـ ادديث ابدـ أ دنس، وابدـ أؿدر، وأؼ دة2204) ،الوداوك واسوح نب

 .ڤاديج بـ  ومعنوية

 .33/308فوح ال نرك  (2)
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 ،وآلو ددن  إلقددف ،أل  الرقددك بلسددؿن  ار نعددنلك نؼوضددل الوقكددؾ أؾقددف :والثددن »

 9والون  بلسؿن ف، فؾق كن  ذلؽ قندًادن يف الوقكدؾ لؼددح الددأن  ،رغ ة فقؿن أـدصوال

وفعؾدف المدؾػ والخؾدػ،  ،وُرقدل ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  كفرم بقـ الذكر والدأن ، وقد َرق ٓ إذ

يؼدع مدـ ادمٓ  وفدقفؿ  لدؿ قندًان يف الوقكدؾ ألو ،فؾق كن  منكًعن مـ الؾحنم بنلم عقـ

 مـ اق ألأؾؿ وألفضؾ مؿـ أدااؿ.

ُعؼاب بلكف بـك ك مف أؾك أل  الم عقـ الؿذكقريـ ألرفع رن ة مـ غقراؿ ونُ 

 «مقازكة إأؿنل»يف  (3)أطقةبـ  وجقز ألبق طنلب .مطؾًؼن، ولقس كذلؽ لؿن سلبقـف

 ۆ ۇ ۇ ڭ﴿بؼقلف نعنلك:  و أل  الم عقـ الؿذكقريـ اؿ الؿراد

 9فؿمؾأؿ ،، فن  ألراد ألمؿ مـ جؿؾة المنبؼقـ[32-30: ]القاقعة ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

ف ، وقد ألخرج ألاؿد وصححف ابـ خزيؿة وابـ ا ن  مـ اديث رفنأة  ،وإٓ

وعضين ركل أن يضخؾ » :فذكر اديًثن وفقف ،ملسو هيلع هللا ىلصألق ؾـن مع رسقل ار »ال فـل قنل: 

يضخؾقها حتك ت قؤوا أكتؿ  ٓ الجـة مـ أمتل س عقـ ألًػا كغقر حغاب، وإين ٕرجق أن

ففذا يدل أؾك أل  مزية  ،(2)«اكـ يف الجـةومـ صؾح مـ أزواجؽؿ وذرياتؽؿ مغ

موؾزى ألمؿ ألفضؾ مـ غقراؿ، بؾ فقؿـ يحنسب ي ٓ الم عقـ بنلدخقل بغقر امنب

يف ال ؿؾة مـ يؽق  ألفضؾ مـفؿ، وفقؿـ يولخر أـ الدخقل مؿـ نحؼؼت ك ننف، 

 .(1)«مـ اق ألفضؾ مـف ،وأرء مؼنمف مـ ال ـة، يشػع يف غقرص

 
اد، ولدل الؼضدن  يف غركنطدة، 507ألبل ألاؿد إكدلمل الطرطقنل الؿنلؽل، نقيف سـة بـ  أطقةبـ  اق: أؼقؾ (3)

 ندرح»و ،«إأؿدنل بدقـ الؿقازكدة يف الؿؼدنل فصدؾ»: وغقران، وكن  مؼدًمن يف صـنأة الحديث، مدـ مصدـػننف

 .2/314، والدي نج الؿذاب 31/383خ اإلس ى لؾذا ل يـظر: ننري .«الؿقطل نرح»و ،«الحريرية الؿؼنمنت

وابدـ خزيؿدة يف (، 35237(، ألخرجف ألاؿدد )3274، )ملسو هيلع هللا ىلص محؿد ألمة صػة بنبألخرجف ابـ منجف، كونب الزاد،  (2)

قددنل الفقثؿددل يف الؿ ؿددع  ،ڤ(، مددـ اددديث رفنأددة ال فـددل 232وابددـ ا ددن  )(، 3/133كوددنب الوقاقددد )

 .« زار بلسنكقد، ورجنل بعضفن أـد الطنا  وال زار رجنل الصحقحرواص الطنا ، وال»(: 30/307)

 .33/308فوح ال نرك  (1)
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 ٓ١ تبػري سطاب عٔ ضبعني أيفاصطشٜاد٠ عدد ايداخًني ادت 

 ،وجدن  يف ألانديدث ألخدرأ ألكثدر مدـ ذلدؽ، فدلخرج الرتمدذك»: ابدـ ا در قنل

وعضين ركـل أن »وابـ ا ن  يف صحقحف مـ اديث ألبل ألمنمة رفعف:  ،وامـف الطنا 

 حغــاب عؾــقفؿ ٓ ،مــع كــؾ ألــػ ســ عقـ ألًػــا ،يــضخؾ الجـــة مـــ أمتــل ســ عقـ ألًػــا

 .(3)«حثقات ركلعذاب، و،الث حثقات مـ  وٓ

كحدقص  بـ أ د ويف صحقح ابـ ا ن  أليًضن والطنا  بمـد جقد مـ اديث أو ة

: ، وفقدف«،ؿ يشػع كؾ ألػ يف س عقـ ألًػا، ،ؿ يحثل ركل ،ـالث حثقـات كؽػقـف»بؾػدظ: 

إن الغــ عقـ ألًػــا يشــػعفؿ اهلل يف آكــائفؿ وأمفــاتفؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؽددن أؿددر، فؼددنل الـ ددل 

وألخرجدف الحدنفظ الضدقن   (2)«ؽقن أدكـك أمتـل الحثقـاتوعشائرهؿ، وإين ٕرجق أن ي

 دؿ ألخدذ ي دقـ أؾدة  ،(1)«...ألأؾؿ لدف أؾدة. قؾدت: أؾودف آخدو ء يف سدـدص ٓ وقنل:

وذلـؽ يغـتقعب مفـاجري أمتـل، ويـقيف اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل وقنل» :ؼنلف، الحديث

 ـن أـدد فحمد»ويف روايدة ٓبدـ ألبدل أنصدؿ: قدنل ألبدق سدعقد: ، (3)«كؼقتفؿ مـ أعراكــا

ألربعددة  :يعـددل ،(5()4)«ذلددؽ ف ؾددغ ألربعددة آٓء أللددػ ونمددعؿن ة أللددػ ملسو هيلع هللا ىلصرسددقل ار 

 م يقـ ونمعؿن ة أللػ غقر الحثقنت.

 
(، وابدـ منجدف، كودنب 2316ألخرجف الرتمذك، كونب صػة الؼقنمة والرقن ؼ والقرع، بنب من جدن  يف الشدػنأة ) (3)

( مدـ ادديث ألبدل 6420(، والطدنا  يف الؽ قدر )22101(، وألاؿدد )3275، )ملسو هيلع هللا ىلص محؿدد ألمة صػة بنبالزاد، 

 المؾؿل. بـ أ د (9 إٓ ألكف مـ اديث أو ة6236، وكؿن قنل ابـ ا ر ألخرجف ابـ ا ن  )ڤألمنمة ال ناؾل 

 (.132(، والطنا  يف الؽ قر )6236ألخرجف ابـ ا ن  ) (2)

 .333-33/330فوح ال نرك  (1)

( مدـ ادديث ألبدل 303وسدط )، وإڤ( مدـ ادديث ألبدل سدعد إكصدنرك 663ألخرجف الطنا  يف الؽ قدر ) (3)

: إوسدط يف قدنل ألكف إٓ 9والؽ قر إوسط يف الطنا  رواص»: 30/308سعقد إكؿنرك. وقنل يف م ؿع الزوا د 

 .« ؼنت ورجنلف إكؿنرك، سعقد ألبق

 (.733المـة ٓبـ ألبل أنصؿ ) (4)

 .33/333فوح ال نرك  (5)
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بـ  وقد وقع أـد ألاؿد والطنا  مـ اديث ألبل أليقب كحق اديث أو ة»قنل: 

وورد ، (3)«عــض ركـل»بؿع ؿة  ؿ مقادة واؿزة وز  أظقؿدة  «والخ ق،ة»وزاد:  أ د

آخر من يزيد أؾك العدد الذك ام ف ألبق سعقد إكؿنرك، فعـدد ألاؿدد وألبدل مـ وجف 

مــ الغـ عقـ  أعطـاين مـع كـؾ واحـض»يعؾك مـ اديث ألبل بؽر الصديؼ كحقص بؾػظ: 

  .(1)«يمؿأ  لؿ وأخر ،ألاداؿن  عقػ الحػظ :ويف سـدص راوين  (2)«ألًػا س عقـ ألًػا

ابددـ ا ددر ألطددنل يف نددرح و ألربعددة مؾقددنرات ونمددعؿن ة مؾقددق .فقؽددق  العدددد 

 الحديث يف كونب الرقنم.

 أل  لديـن مذا قـ: والخالصة:

أل  نر  آسرتقن  الؿـنيف لوؿنى الوقكؾ، والؿقأدقد أؾقدف بددخقل ال ـدة  إول:

وبـن  أؾقف ف   9ؼصد بف نر  طؾب الرققة مـ الغقر، واق ينار الحديثبغقر امنب يُ 

 وٓ يضر الؿر  أل  يرقل غقرص إذا لدؿ يؾوػدتب، ك ب  طؾيؼدح يف نؿنى الوقكؾ أل  ُيرقَ 

، أؾك من س ؼ بقنكف، وادذا مدن ذادب إلقدف اإلمدنى الؼرط دل، وندقخ الم بالؼؾب إلك 

 اإلس ى.

ًٓ أل  نددر  آسددرتقن  يؼصددد بددف نددر  الرققددة بنلؽؾقددة،  الثــاين: بزيددندة  اسددودٓ

ػدنت لؾخؾدؼ وال يف ممؾؿ، وبل  يف اذا قطًعدن لومدرب ندل  مدـ آلو «يرققن وٓ»

 قل، فقؼدح يف نؿنى نقكؾف.اإلك قؾب الر

يدل أؾك ألمؿ ألفضؾ مـ غقدراؿ،  ٓ وكق  امٓ  يدخؾق  ال ـة بغقر امنب،

 بؾ قد يؽق  فقؿـ يدخؾ ال ـة بحمنب مـ اق ألفضؾ مـفؿ. 

 
ٓ ألكف بؾػظ 1772(، والطنا  يف الؽ قر )21404ألخرجف ألاؿد ) (3) ـ  «اثقة»(9 إ ًٓ مد ، قدنل يف م ؿدع الزوا دد «خ قيفدة»بد

 .«ال ؿفقر  عػف لفقعة وابـ ألأرفف، ولؿ سريع بـل مـ كننر ار أ د وفقف والطنا ، ألاؿد، رواص»: 30/164

 (.332(، وألبق يعؾك )22ألخرجف ألاؿد ) (2)

 .33/333فوح ال نرك  (1)
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 ططًب ايسق١ٝ تبًطإ اذتاٍص 

 ،نلالطؾدب يشدؿؾ الؼدقل والحداذا فؾ ذكركن أل  آسرتقن  يـنيف نؿنى الوقكؾ، ف

 يخوص بنلؼقل؟  ألو

، لؽـ ب  إنؽنل ؾرققةلفذا طؾب ف، ل: ارقـألاداؿ فؼنلإلك إذا ألنك ألكف  كؿعـك:

فوعرض لف بؿق دع دخؾ أؾقف رجؾ صنلح ف نمريًض لق طؾب بؾمن  الحنل9 كل  كن  

بؾمدن  الؿؼدنل، ادؾ  ٓ حنصؾ بؾمن  الحدنل،الالطؾب ففذا ، ونلاب لؾرققة، مر ف

 ؟أللًػنيخرجف مـ الم عقـ 

هــؾ اإلئــارة الؿػفؿــة تلخــذ حؽــؿ الع ــارة لإلجاكــة عؾــك هــذا الغــمال كغــلل: و

 مطؾًؼا  

 ن طدؾ ٓ نذا ألننر واق يف الصد ةنلخذ اؽؿ الع نرة مطؾًؼن9 ف ٓ ألمن والجقاب:

ألندنرت إلدك المدؿن  ادقـ  ڤأن شدة كؿن كدن  مدـ 9 ، بقـؿن لق نؽؾؿ بطؾتالص ة

 .(3)وال يف ص ة الؽمقء

وادق مدـ ألندد  يوعدرض لؾراقدل طؾً دن لؾرققدة،رأليت مدـ ٕ   9ىألققل اذا الؽ 

 .ؾمقـ والون الؿوضؿـ ل يؽق  إٓ بنلؼقل ٓ الطؾبالـنس نحرًين، ويظـ أل  

نلـػس فد  ط الـػس أـد الـصدقص، الوـ قف أؾك اق والؿعـك الذك ألرمل إلقف، 

 9نة لفدمـؼ د ادذا دأ ُأد أـدد الدـصإذا كنكدت نؼدػ  ننوؿـك ونشدوفل ونرغدب، لؽـفدقد 

مدـ الؼدرآ  وندػل،  ندقيًفن راموقدرأل أؾقدف  ف،مر د مرض مثؾ رجً  بفسؿع أل   كؿـ

 
 إلددك فلندنرت الـدنس؟ ندل  مدن: فؼؾددت نصدؾل وادل أن شدة ألنقدت: »تقنلدد ،ڤ ألسدؿن إندنرة إلدك ادديث  (3)

 ألخرجدف ال خدنرك، .«كعدؿ :ألك: برألسدفن فلندنرت آيدة؟: قؾدت !ار سد حن : فؼنلدت ققدنى، الـدنس فنذا المؿن ،

 أؾدك أدرض من(، وممؾؿ، كونب الؽمقء، بنب 75، )والرألس القد بنننرة الػوقن ألجنب مـ بنبكونب العؾؿ، 

 (.804، )والـنر ال ـة ألمر مـ الؽمقء ص ة يف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل



 

 

عالتٕحــٗ ع خـــنعارٍــلع غريعح ـــ بع  بعوــَعحكل 501

رجدن  أل   9قوؿـدك ويحدرتم لفدذص الرققدةف ،الراقدل أـدد ادذا الشدخصاذا يحضر   ؿ

، فؼدد يؽدق  ادذا الدذك يصدنرع يمدرتقل ٓ لؽـدف ،- كؿن نػل فد   - ك بم  فنشػَ يُ 

 مؿدـ ألفضَؾ  -الرققة9 نحرًين ل ن نع  يطؾب وٓ - سقؿن وإلؿ يعصر بدكف ٓ -كػمف 

 .نؽ أل  مؼنمف رفقع ٓ وأؾك كؾ  ، فؾؿ يطؾ فن ألصً   الرققة يموحضر لؿ

نمنوك الؼقل بنلؽؾقة، لؽـ الػعؾ أؿقًمن قد يؼقى مؼدنى الؼدقل9  ٓ إلننرةا إًذا:

ٕ  العؼقد نحصدؾ بنإلي دنب والؼ دقل، ونحصدؾ بنلؿعنطدنة، ويحصدؾ ويث دت هبدن 

 .لشرا ال قع وا

مـ دخدؾ ق ؾدف قدنل:  ألو وأؾك اذا لق دخؾ مم قم إلك الص ة فملل مـ ألدر 

 يضر؟ فؾف، نألربعً  ألو نكؿ صؾك اإلمنى؟ فؼنل بقدص،    ً 

 لؽـو يضر. ٓ :أؾك مؼوضك اديث أن شة يف ص ة الؽمقءال قاب: ألكف 

ق بصددص   اإلق نل أؾك من انؽ أل  فقف خؾً ، مع أدى الحؽؿ ب ط   الص ة9 ٕ ٓ

يؾوػت  لؿ نذا ألق ؾ إلك ربف يف ص نففبرت  جؿقع مـ اقلف اق إصؾ يف الص ة، 

 .[2]الؿممـق : ﴾پ پ پ پ ٻ﴿إلك ألاد 

أؾك من نؼددى مدـ أل  اإلندنرة ٓ نلخدذ اؽدؿ الؼدقل بنلؽؾقدة قدد ُيؼدنل: إ   وبـن ً 

يف ألصؾفن  اإلننرة بنلرققة ٓ نخرج الؿر  مـ معـك الحديث لؽـ نؼدى معـن أل  الرققة

إلددك إسد نب، والوؿـدل فقددف م نادة، وأل  نركفدن مدـ نؿددنى الوقكدؾ، وأددى آلوػدنت 

الوػنت خنصة إذا خرج الؿريض مـ بقوف وذادب إلدك الراقدل، ألمدن لدق جدن ص ألادداؿ 

 ورقنص مـ غقر طؾب وٓ إننرة ف  إنؽنل يف اذا.

 يقجدد مدـ فد ، وألقرب إلك اإلخ ص، لفألكػع وٓ نؽ أل  رققة اإلكمن  كػمف 

 ف.لـػم اق خؾصيمثؾ من  ،ؾؿريضص لخؾِ يُ 
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 وضع إٓ داء يضع لؿ  اهلل فنن ؛تضاووا» :ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلف  جن  إمر بنلوداوكوقد 

 الؼؾدب لؽـ إ  اصؾ الوػدنت ،نؽ ألكف س ب وٓ ،(3)«الفرم :واحض داء غقر ؛دواء لف

أل  ، و بقدد ارالشػن   أل  أليؼـألند، لؽـ إذا  ألو ففق مثؾ الرققة ،لؾط قب، ولؾع ج

يخطددئ يف العدد ج فقزيددد الؿددرض، وقددد يصددقب، قددد الط قددب  أل الشددنيف اددق ار، و

 .يضرص ٓ فذاف ،إلك الط قب قؾ فيؾوػت  لؿو

 ططًب ايسق١ٝ يًػريص 

يف  يؼددح ففدؾمدرض ولددص فدذاب بدف إلدك الراقدل، كؿدن لدق  9لؾغقدر كاسدرتقلق 

 ؟فنقكؾ نؿنى

 ،يطؾ دق  الرققدة، فقددخؾ فقفدن الدـػس :نفؿعـناد «يغترققن» :لق كظركن إلك لػظة

 ألمدنومدـ يف اؽؿدف مدـ إقدنرب كدنلـػس،  اـن ٕ  القلد 9إصؾاق اذا و، قلدوال

9 يدم ر ٓ فدذاففحؿؾف بنلمقنرة وذاب بف إلك ألادد يرققدف،  َض رِ مَ   نرٍ ك 9الغقردخقل 

 .يؾوػت إلقف لـػمف، بؾ ممنأدة لغقرص ٓ ٕكف

 طايصف١ ايجا١ْٝ: تسى ايهٞص 

 بقنًكن لصػة  نكقة لؿـ يدخؾ ال ـة بغقر امنب: ملسو هيلع هللا ىلصل رسقل ار قن

ــقون»  ،الؽددل جددن  الددـص الصددحقح أل  فقددف نددػن ، مثددؾ الح نمددةو :«وٓ يؽت

مـ نؿدنى الوقكدؾ اق  إكؿن ، لؽـ نر  آكوقا وردت هبن المـةألدوية ففل ، (2)والعمؾ

 القاجب. الوقكؾ مـ نؿنى ٓ الؿموحب

 
(، والرتمدذك، كودنب الطدب، بدنب مدن جدن  يف 1744ألخرجف ألبق داود، كونب الطب، بنب يف الرجدؾ يودداوأ، ) (3)

 إٓ دا ، ار ألكدزل مدن بدنب، وابدـ منجدف، كودنب الطدب، «صحقح امـ»(، وقنل: 2017الدوا  والحث أؾقف، )

(، 375، وصدححف ابدـ ا دن  )ڤندريؽ بـ  (، مـ اديث ألسنمة37343(، وألاؿد )1315، )نػن  لف ألكزل

 (.6323ولف نناد مـ اديث صػقا  بـ أمنل صححف الحنكؿ )

 .(300)ص:  إننرة إلك اديث ال خنرك، وقد س ؼ نخري ف (2)
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اكودقأ، وكؼؾدقا أدـ كودنب  :مـفؿ مـ يؼقلو، (3)معنذبـ  كقأ سعد ملسو هيلع هللا ىلصنلـ ل ف

ج (2)لؾطنك ألكف اكوقأ يقى ألاد يرد يف ذلؽ إٓ أل  فنطؿدة ألارقدت  ولؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص، لؿن نُّ

لددقس  إٓ أل  اددذا 9اكددنرً  وإ  كددن  والؽددل، (1)الحصددقر فددذرت الرمددند أؾددك ال ددرح

 9حل درا الـدنر  نندرفؾدؿ ن ،الـدنرادق لدقس ونلرمدند مدـ أل در الـدنر، فالؿعروء،  الؽل

لؽـدف فعدؾ الؽدل بقددص،  ،اكودقأ ملسو هيلع هللا ىلصيددل أؾدك ألكدف  ٓ اكوقا ، ففذا :يؼنل لف  ف ولذا

 وكقأ بعض ألصحنبف.

 اودك أؾدل، يمدؾؿ كدن  وقدد»اصدقـ قدنل: بدـ  أـ أؿدرا صحقح ممؾؿ ويف 

كنكددت نمددؾؿ أؾقددف الؿ  ؽددة، يعـددل  (3)«فعددند الؽددل نركددت  ددؿ كددت،رِ فوُ  اكوقيددت،

  .فعند الومؾقؿ ،فرت  الؽلذلؽ فنكؼطع الومؾقؿ، فـدى أؾك  ،فنكوقأ

ــالؽل ــريـ ؛وإكؿــا يػضــؾ عــضم العــالج ك الؽددل أدد ج بنلـددنر،  أل  :أولفؿــا :ٕم

 .، فددد  يـ غدددل أل  ي دددندر اإلكمدددن  كػمدددف بنلـدددنر(4)مدددل أدددـ الوعدددذيب بنلـدددنر وقدددد

 
 ورمدت  ؿ بؿشؼص، بقدص ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل فحمؿف ألكحؾف، يف معنذبـ  سعد رمل»قنل:  ڤإننرة إلك اديث جنبر  (3)

(، وألبدق داود 2207، )الودداوك واسدوح نب دوا  دا  لؽدؾ بدنب. ألخرجف ممؾؿ، كونب المد ى، «ثنكقةال فحمؿف

 (.1383(، وابـ منجف )1755)

ألدب »إٓ أل  الؼرط دل كمدب إلدك كودنب  9اكودقأ ملسو هيلع هللا ىلصألر يف أل در صدحقح أل  الـ دل  ولدؿ :30/345قنل ابـ ا ر  (2)

 .روك ألكدف اكودقأ لؾ درح الدذك ألصدنبف بلادد :ظوذكدرص الحؾقؿدل بؾػد ،اكوقأ ملسو هيلع هللا ىلصلؾطنك أل  الـ ل  «الـػقس

 «.ولقس اذا الؽل الؿعفقد ،ا فحشت بف جرافوالثنبت يف الصحقح أل  فنطؿة ألارقت اصقًر  :قؾت

 أؾدك ال قضدة واشدؿت ربنأقودف، وكمدرت ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل وجف جرح»: قنلسعد بـ  إننرة إلك اديث سفؾ (1)

 فؾؿدن بدنلؿ ـ، أؾقفدن يمدؽب طنلدب ألبلبـ  أؾل وكن  الدى، نغمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل بـت فنطؿة فؽنكت رألسف،

 بنل رح، أللصؼوف  ؿ رمندا، صنر اوك فلارقوف اصقر قطعة ألخذت كثرة، إٓ الدى يزيد ٓ الؿن  أل  فنطؿة رألت

(، وممدؾؿ، 231، )وجفف أـ الدى ألبنان الؿرألة غمؾ بنب. ألخرجف ال خنرك، كونب الق ق ، «الدى فنسوؿمؽ

 (.1353(، وابـ منجف )2074(، والرتمذك )3680بنب غزوة ألاد )كونب ال فند والمقر، 

 (.3225ألخرجف ممؾؿ، كونب الحج، بنب جقاز الوؿوع، ) (3)

 فخرجدت: »قدنل سدرية أؾدك ألمرص ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل أل  إسؾؿل، اؿزةورد الـفل أـف يف ألانديث، مـفن: اديث  (4)

 فـاقتؾقه افالًكـ وجـضتؿ إن»: فؼدنل إلقدف فرجعدت ندا فـد فقلقدت. «كالــار فـلحرققه فالكا وجضتؿ إن»: وقنل فقفن،

 ادرم العددو . ألخرجدف ألبدق داود، كودنب ال فدند، بدنب كرااقدة«الــار رب إٓ كالــار يعذب ٓ فنكف تحرققه، وٓ

 = (.35013(، وألاؿد )2561بنلـنر، )
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 .ومعـك الحديث نر  الؽل مطؾًؼن مضند لوؿنى الوقكؾ، مثؾ آسرتقن .ألكف  الثاين: إمر

 يجايج١: تسى ايطري٠صطايصف١ ا  

مدػر نطقدر، كنلإذا ألراد ألمًرا مدـ إمدقر، ، وال ألكف الطقرة نر  :«وٓ يتطقرون»

نددؿنلف نشددن ى  بددلْ  يعؿددد إلددك ألوكددنر الطقددر ألو م نمعفددن فقزجراددن، فددنْ  ذا ددت أددـ

إلدك ألك ألمدر يريددص، وكدن   ألو أـ يؿقـف نػن ل، ومضك إلك سػرص ذا تواموـع، وإ  

 .نيػعؾقم العرب يف ال ناؾقة

 يـوؼدؾغقدرص  ألو اطدن ًر  فقدرأكل  يريد إمضن  ألمدر  9 ؿ أؾك الؿر والطقرة قد ؛

لددذلؽ يؾوػددت  ٓ إٓ ألكددف 9فقؼددع يف كػددس الؿددر  كرااددة لفددذا إلددك القمددنرمددـ القؿددقـ 

ص أدـ ألمدر، وسدقليت نػصدقؾ نصددأ  لدؿ دامدت ندل  فقدف، مدن ٓ فقؿضل يف ألمرص، واذا

والؿؼصددقد أل  مددـ صددػنت مددـ  .نذ  ار نعددنلكألاؽددنى الطقددرة يف كدد ى الؿصددـػ بدد

 يوطقرو .  ٓ يدخؾق  ال ـة بغقر امنب ألمؿ

 طايصف١ ايساتبع١: ايتٛنٌ ع٢ً اهللص 

اذص ال ؿؾة اؾ ال جؿؾة رابعة مموؼؾة نشدؿؾ جؿقدع  :«وعؾك ركفؿ يتقكؾقن»

 قدخؾ فقفن من نؼدى وغقدرص، فوؽدق  مدـ أطدػ العدنى أؾدك الخدنص،فألكقاع الوقكؾ، 

 يمدددرتقق ، وأؾدددك رهبدددؿ يوقكؾدددق ، ٓ :والؿعـدددك مؼددددرة يف كدددؾ جؿؾدددة ألمدددن ألو

وإكؿن قددركن  ؟يوطقرو ، وأؾك رهبؿ يوقكؾق  وٓ يؽوقو  وأؾك رهبؿ يوقكؾق ، وٓ

  .قف، ومزاولوفن خدش فمربقطة بنلوقكؾال ؿؾ الث ث المنبؼة كؾفن ٕ   9ذلؽ

، ففل بقن  أل  أددى  ثالث ال ؿؾ فنذا قؾـن: إمن مؼدرة بعد القجفن  وارادا ،و

مـ اقدث الؼددح يف  اذص إمقر موػنونةٕ   لؽقمؿ موقكؾقـ أؾك ار9 9فعؾفؿ ذلؽ

 ؾقس آسرتقن  مثؾ الوطقر، ولدقس آكودقا  مثدؾ الوطقدر9 ٕمدن وإ  قركدتف، الوقكؾ

 

 (.3037) اؿد(، وأل4257، ألخرجف ألبق داود، كونب الـقب، بنب قوؾ الذر، )ڤممعقد بـ  ار أ د واديث  =
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 .(3)إٓ أل  دٓلة آقرتا  أـد ألاؾ العؾؿ  عقػة 9ب عضفن

يػق ق  ألمقراؿ جؿقعفن، دققؼفدن وجؾقؾفدن ألمؿ قر مؼدرة9 فنلؿراد غوإذا قؾـن: 

نـدنيف الوقكدؾ،  ٓ ، ولقس معـك اذا ألمؿ يعطؾق  إس نب9 ٕ  إس نب إلك ار

  يؾوػوق  إلك اذص إس نب بؿن يخدش الوقكؾ. ٓ لؽـ

  ٔصڤطفطٌ ايصشاتبٞ عهاش١ تبٔ حمص 

مــفؿ، قـال: يـا رسـقل اهلل: ادع اهلل أن يجعؾــل  :فؼـال مح ــكــ  فؼام عؽائة»

محصـ مؿـ يدخؾ ال ـة بغقر بـ  ألخن بل  أؽننة ملسو هيلع هللا ىلصأل  الـ ل  :يعـل ،«أكت مـفؿ»

 أذاب. وٓ امنب

وادق  ،(2)«الؾفؿ اجعؾف مــفؿ»اذا الؾػظ لػظ الخن، لؽـ يف بعض الروايدنت: و

 ،ؿ مـ ألأ ى الـ قةؾَ ر ألكف مـفؿ فلخنص، فقؽق  يف اذا أَ خ ِ يؿوـع ألكف دأن فلُ  وٓ دأن ،

 قنل الشقخ يف الؿمن ؾ أؾك من سقليت. كؿن

ؿـ ألمودف مدـ ادق ف، ملسو هيلع هللا ىلصفذا يحصؾ لف ولغقرص ف ،ألمن م رد الدأن  وإجنبة الدأن 

 ،، فنجنبة الدأقة لقمت مـ ألأد ى الـ دقة(1)ألبل وقنصبـ  معدكممو نب الدأقة، 

 وإكؿن اإلخ نر بؽقكف مـفؿ مـ ألأ ى الـ قة.

ائـة»ؾـل مـفؿ، فؼـال: ،ؿ قام رجؾ آخر فؼال: ادع اهلل أن يجع»  9«سـ ؼؽ كفـا عؽَّ

رابددع، وؼددنى  نلدث، لقدنل: ألكددت مدـفؿ،  ألو لددق قدنل: الؾفددؿ اجعؾدف مددـفؿ،وذلدؽ ٕكدف 

 ؽؾ يوؿـك أل  يؽق  مـفؿ.فخنمس،  ؿ قنى ال ؼقة كؾفؿ، و

 
واق رألك جؿفقر ألاؾ العؾؿ، وذاب ألبق يقسػ مـ الحـػقة، والؿز  وابـ ألبل اريدرة مدـ الشدنفعقة، وبعدض  (3)

 .2/386، وإرنند الػحقل 7/308الؿنلؽقة إلك العؿؾ هبن. يـظر: ال حر الؿحقط لؾزركشل 

(، وممددؾؿ، كوددنب 5433) ،امددنب بغقددر أللػددن سدد عق  ال ـددة يدددخؾ: بددنبألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الرقددنم،  (2)

 (.235، )أذاب وٓ امنب بغقر ال ـة الؿمؾؿقـ مـ طقا ػ دخقل أؾك الدلقؾ بنباإليؿن ، 

. اسـعًض  :يعــل ،«دعـاك إذا لـف اسـتجب الؾفـؿ»: قدنل ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقلإننرة إلك ادديث سدعد ر دل ار أـدف أل   (1)

 (، وصححف ووافؼف الذا ل.5337(، والحنكؿ )5880ألخرجف ابـ ا ن  )
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الؿفؿؾدة ونشدديد الؽدنء  بضؿ« عؽائةفؼام إلقف »ققلف: »: $يؼقل ابـ ا ر 

يعؽدش إذا الودقأ، اؽدنص الؼرط دل، واؽدك وي قز نخػقػفن يؼدنل: أؽدش الشدعر و

 :- بدنلوخػقػ -إذا اؿدؾ أؾدقفؿ، وققدؾ: العؽنندة  :ألكف مـ أؽدش الؼدقىَ  :المفقؾل

 .(3)العـؽ قت، ويؼنل أليًضن ل قت الـؿؾ

 دؿ كدق  آخدرص، ، الؿفؿؾودقـ بؽمر الؿقؿ وسؽق  الحن  وفوح الصند :ومِحَصـ

 ،خزيؿدةبدـ  ألسدد بـدل مدـ ،ثؾثةم بعدان الرا  وسؽق  الؿفؿؾة بضؿر ن  ابـ ُا اق: 

 .ألمقة بـل اؾػن  ومـ

وكدن  مدـ ألجؿدؾ الرجدنل، وكـقودف ألبدق  ،كن  أؽننة مـ المنبؼقـ إلك اإلسد ى

قدنل:  ملسو هيلع هللا ىلصمحصـ، وانجر ونفد بدًرا وقننؾ فقفن، قنل ابـ إسحنم: بؾغـدل أل  الـ دل 

ًٓ ندديًدا اودك  ،«خقر فارس يف العرب عؽائة» اكؼطدع وقنل أليًضن: قننؾ يقى بددر قودن

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصسقػف يف يدص فلأطنص رسقل ار   ،فؼنندؾ بدف ،«قاتؾ كفـذا»مـ اطب فؼنل:  (2)جز

، فؼننؾ بف اودك فدوح ار، فؽدن  ذلدؽ (1)فصنر يف يدص سقًػن طقيً  نديد الؿوـ ألبقض

 (3)«القلقدد سدـة ا ـودل أشدرةبدـ  المقػ أـدص اوك اسوشفد يف قونل الردة مدع خنلدد

 .(4)دكخقيؾد إسبـ  قوؾف طؾقحة

« مــفؿ اجعؾـف الؾفـؿ» :قدنل« مـفؿ ي عؾـل أل  ار ادع فؼنل» :ققلف»قنل الحنفظ 

 

 .3/383يـظر: ؛ذيب الؾغة  (3)

 مدن كؾ صنر اوك اسوعؿنلف كثر  ؿ ،وي س الحطب مـ أظؿ من :وققؾ الغؾقظ، :وققؾ القنبس، الحطب: ال زل (2)

 .33/308. لمن  العرب جزٓ كثر

بددٓ  ، وفقفن )أقًدا(،3/82، ورواص القاقدك يف مغنزيف 4/334، وال داية والـفنية 3/517يـظر: سقرة ابـ اشنى  (1)

ًٓ مـ اطب(.  مـ )جز

 .33/332فوح ال نرك  (3)

، وكدن  يددأل الـ دقة، ويف أل ـدن  الؽدناـ إسددك خقيؾددبـد  طؾقحدة أؾدقفؿكدن  و ،قدد ارنددنن وغطػدن  ألسددكنكت  (4)

 .92/202 إٓ أل  ار نعنلك ألكعؿ أؾقف بعد ذلؽ بنإلس ى. يـظر: الؽنمؾ يف الونريخ ڤاروب الردة َقَوَؾ أؽننة 
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أـدد و ،مثؾدف - يف صحقح ال خنرك :يعـل - ال نب ألانديث  ن  اريرة ألبل اديث يف

، ووقدع يف «فضعا» :قنل - وسنم ممؾؿ سـدص -زيند أـف بـ  ال قفؼل مـ طريؼ محؿد

قددنل: ألمددـفؿ ألكددن يددن رسددقل ار؟ قددنل:  ،ضددقؾفبددـ  ومحؿددد ،كؿقددربددـ  روايددة اصددقـ

ًٓ فدأن لفبقـفن وي ؿع  (3)«كعؿ»  ؿ اسوػفؿ ققدؾ: ألج دت، يعـدل  ،بلكف سلل الدأن  ألو

 مثؾ من ذكركن.

 «ادع لددل» :وقدع فقددف مددـ آخدو ء اددؾ قددنل«: ،ــؿ قــام إلقـف رجــؾ آخــر»ققلدف: 

اريدرة الدذك بعددص  كؿن وقع يف الذك ق ؾف، ووقع يف اديث ألبدل ،«ألمـفؿ ألكن» :قنل ألو

أ دندة، ألخرجدف الخطقدب يف بـ  ، وجن  مـ طريؼ وااقة ألكف سعد«رجؾ مـ إكصنر»

مدـ طدريؼقـ لدف  ،ألادد الضدعػن  (2)بشدربـ  مـ طريؼ ألبل اذيػة إسحنم الؿ فؿنت

لؿن اكصرء مـ غزاة بـل الؿصطؾؼ، فمنم قصة طقيؾة  ملسو هيلع هللا ىلصأـ م ناد أل  رسقل ار 

، ،ؿـاكقن صـًػا مـفـا أمتـل أهـؾ ال»قدنل:  ملسو هيلع هللا ىلصوفقفن أل  الـ ل  جــة عشـرون ومائـة صـػٍّ

، «وأركعقن صًػا سائر إمؿ، ولل مع همٓء س عقن ألًػا يـضخؾقن الجــة كغقـر حغـاب

، قددنل: «الؾفــؿ اجعــؾ عؽائــة مـــفؿ»فؼددنل:  :وفقددف ،فددذكر الحددديث ،مددـ اددؿ :ققددؾ

ار أل   ادع ،ين رسقل ار»أ ندة إكصنرك فؼنل: بـ  فنسوشفد بعد ذلؽ.  ؿ قنى سعد

 .الحديث .«..ي عؾـل مـفؿ

أ دندة، فدن  كدن  بدـ  واذا مدع  دعػف وإرسدنلف يمدو عد مدـ جفدة ج لدة سدعد

فؾعؾف آخر بنسؿ سقد الخزرج واسؿ ألبقف وكمد وف، فدن  يف الصدحنبة كدذلؽ  ،محػقًين

 (1)أؿدنرة إكصدنركبدـ  مخؾد اديث، ويف الصحنبة سدعدبـ  آخر لف يف ممـد بؼل

 ء.فؾعؾ اسؿ ألبقف نحر

 
 (.4604، )يؽوق لؿ مـ وفضؾ غقرص، كقأ ألو اكوقأ مـ بنبألخرجف ال خنرك، كونب الطب،  (3)

 .3/373يـظر: مقزا  آأودال  (2)

  .2/500يـظر: آسوقعنب  (1)
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إٓ مدن وقدع أـدد ابدـ  9انػؼ جؿفقر الرواة أؾك ذلؽ :«س ؼؽ كفا عؽائة»قنل: 

ادع » :وألبل يعؾك مـ اديث ألبل سعقد فزاد: فؼنى رجؾ آخر فؼنل ،وال زار ،ألبل نق ة

س ؼؽ كفا عؽائة وصاح ف، أما لق قؾتؿ لؼؾت » :وقنل يف آخرص ،«ار أل  ي عؾـل مـفؿ

 ق  عقػ.ويف سـدص أطقة وا« ولق قؾت لقج ت

فدلخرج  ،«س ؼؽ كفـا عؽائـة»وقد اخوؾػت ألجقبة العؾؿن  يف الحؽؿة يف ققلف: 

ألكدف سدلل ألبدن الع دنس  :مـ طريؼ ألبدل أؿدر الزاادد «كشػ الؿشؽؾ»ابـ ال قزك يف 

فؼنل: كن  مـنفًؼن، وكذا كؼؾف الددارقطـل  ،يحقك الؿعروء بثعؾب أـ ذلؽبـ  ألاؿد

فؼدنل:  - الؿقادة وسؽق  الرا  بعدان مثـنةبؽمر  -ريت أـ الؼن ل ألبل الع نس ال ِ 

 يملل يف نل  إٓ ألأطنص، فلجنبف بذلؽ. ٓ ملسو هيلع هللا ىلصكن  الثن  مـنفًؼن، وكن  

كحق ققل  عؾب، وقنل ابـ كنصر: ققل  :الن أـ بعض ألاؾ العؾؿ أ د وكؼؾ ابـ

 عؾب ألولك مـ رواية م ناد9 ٕ  سـدان واٍص، واسو عد المفقؾل ققل  عؾب بؿن وقع 

 .(3)«فؼدنى رجدؾ مدـ خقدنر الؿفدنجريـ» :د ال زار مـ وجف آخر أـ ألبل اريرةيف ممـ

 مع كقكف مخنلًػن لرواية الصحقح ألكف مـ إكصنر. 9وسـدص  عقػ جًدا

وادل  ألك إلدك إادراز ادذص الصدػنت،«: سـ ؼؽ»وقدنل ابدـ بطدنل: معـدك ققلدف: 

ت أؾدك لمد ألو ،لمدت مدـفؿومن ذكر معف، وأددل أدـ ققلدف:  ،وأدى الوطقر ،الوقكؾ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص9 نؾطًػن بلصحنبف ألخ قفؿ  ألدب معفؿ.  وام

قنل ابدـ ال دقزك: يظفدر لدل أل  إول سدلل أدـ صددم قؾدب فلجقدب، وألمدن و

فقحوؿؾ أل  يؽق  ألريد بف امؿ الؿندة، فؾق قنل لؾثن : كعؿ، ٕونؽ أل  يؼدقى  ،الثن 

 منية لف، ولقس كؾ الـنس يصؾح لذلؽ. ٓ ورابع إلك من ، نلث

 
 (.8332ألخرجف ال زار ) (3)
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 9يؽدـ أـدد الثدن  مدـ نؾدؽ إادقال مدن كدن  أـدد أؽنندة لدؿ ل:وقنل الؼرط د

ل نز أل  يطؾب ذلدؽ كدؾ مدـ كدن  ان دًرا فقومؾمدؾ،  ،ي ب إذ لق ألجنبف لؿ فؾذلؽ

 لقجفقـ: 9فمد ال نب بؼقلف ذلؽ، واذا ألولك مـ ققل مـ قنل: كن  مـنفًؼن

بـؼؾ ف  يث ت من يخنلػ ذلؽ إٓ  9أل  إصؾ يف الصحنبة أدى الـػنم :ألاداؿن

والثن : ألكف قدؾأ أل  يصددر مثدؾ ادذا المدمال إٓ أدـ قصدد صدحقح، ويؼدقـ  .صحقح

 .(3)«وإلك اذا جـح ابـ نقؿقة !، وكقػ يصدر ذلؽ مـ مـنفؼ؟ملسو هيلع هللا ىلصبوصديؼ الرسقل 

يؽؾدػ ندقيًفن، إ   ٓ ٕكف قد يؼقل قن ؾ: إ  الؿـنفؼ قد يصدر مـف اذا9 ٕكدف ألمدر

إٓ أدـ  9أل  يصددر مثدؾ ادذا المدمال قؾأ  ؽـليضر،  لؿ وإٓ 9ف فن وكعؿت ،نكن  اؼ  

يف قدرارة و، وكقػ يصدر ذلؽ مـ مـدنفؼ ملسو هيلع هللا ىلصقصد صحقح، ويؼقـ بوصديؼ الرسقل 

 !؟ؼ بشل  مـ الديـيصدالو أدىقؾ ف 

أؾؿ بدنلقال ألكدف ي دنب  ملسو هيلع هللا ىلصوصحح الـقوك أل  الـ ل »: قنل الحنفظ ابـ ا ر

ـددك يف ادذا ألمدن يؼدع ذلدؽ يف ادؼ أخدر، وقدنل المدفقؾل: الدذك أ ولؿ يف أؽننة

مدن وقدع يف  فُ ـُ قا  َ ، وانػؼ أل  الرجؾ قنل بعدمن اكؼضت، ويُ ملسو هيلع هللا ىلصكنكت سنأة إجنبة أؾؿفن 

، ويف روايدة ابدـ إسدحنم بعدد ققلدف: « ؿ جؾمقا سنأة يوحدد ق » :اديث ألبل سعقد

 ألك اكؼضك وقوفن. (2)«وكردت الضعقة ،س ؼؽ كفا عؽائة»

  إ ؿدة أؾدك خؿمدة ألجقبدة : فوحصؾ لـن مـ ك ى ادمٓ[ابـ ا ر :كأل] قؾت

 .والعؾؿ أـد ار نعنلك

مددن ألخرجددف الطددنا   :واددق ،لؼددقل  عؾددب ومددـ وافؼددف ممددوـًدا  ددؿ وجدددُت 

مدـ طريدؼ كدنفع  ،«ألخ دنر الؿديـدة»ند أة يف بدـ  يف ممدـدص، وأؿدر رسدـ بـ  ومحؿد

 
 .33/332فوح ال نرك  (3)

 .4/302يـظر: الروض إكػ  (2)



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 551

ألمدن خرجدت مدع  ،- وادل ألخدت أؽنندة -أـ ألى قدقس بـدت محصدـ  ،مقلك اؿـة

يحشر مـ هذه الؿؼ رة سـ عقن ألًػـا يـضخؾقن الجــة كغقـر » ؼقع فؼدنل: إلك ال ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

، فؼنى رجؾ فؼدنل: يدن رسدقل ار، وألكدن؟ قدنل: «حغاب كلن وجقهفؿ الؼؿر لقؾة ال ضر

لدؿ يؼدؾ  لدؿ قنل: قؾت لفن: ،«س ؼؽ كفا عؽائة»فؼنى آخر فؼنل وألكن؟ قنل: «. وأكت»

 .(3)نلمخر؟ فؼنلت: ألراص كن  مـنفؼً 

إذ لقس  9ذا ألصؾ من جزى بف مـ قنل: كن  مـنفًؼن، ف  يدفع نلويؾ غقرصفن  كن  ا

 .(2)«فقف إٓ الظـ

 سؿعت: قنل ،أـد ال خنرك اريرةويف صػة الم عقـ أللًػن يف أخرة اديث ألبل 

 وجـقهفؿ تضـلء ألػـا، سـ عقن هؿ زمرة أمتل مـ الجـة يضخؾ»: يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل

 يرفدع إسددك محصدـبدـ  أؽنندة فؼدنى: اريدرة قألبد وقنل ،«ال ضر لقؾة الؼؿر إضاءة

 ،«مــفؿ اجعؾـف الؾفؿ»: قنل مـفؿ، ي عؾـل أل  ار ادع ار، رسقل ين: فؼنل أؾقف، كؿرة

: فؼددنل مددـفؿ، ي عؾـددل أل  ار ادع ار، رسددقل يددن: فؼددنل إكصددنر، مددـ رجددؾ قددنى  ددؿ

 .(1)«عؽائة كفا س ؼؽ»

 مــ الجــة لقـضخؾـ»: ملسو هيلع هللا ىلص لـ دلا قدنل: قدنل سدعد،بـ  سفؾ أـيف ال نب كػمف و

 كعضـفؿ آخـذ متؿاسـؽقـ، - ألادداؿن يف ندؽ - ألـػ مائة س ع أو ا،ألػً  س عقن أمتل

 .(3)«ال ضر لقؾة الؼؿر ضقء عؾك ووجقهفؿ الجـة، وآخرهؿ أولفؿ يضخؾ حتك ك عض،

 
 . 3/83ألخرجف ابـ ن ة يف ننريخ الؿديـة  (3)

 .331-33/332فوح ال نرك  (2)

(، وممددؾؿ، كوددنب 5432، )امددنب بغقددر أللػددن سدد عق  ال ـددة يدددخؾ: بددنبألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الرقددنم،  (1)

 (.235، )أذاب وٓ امنب بغقر ال ـة الؿمؾؿقـ مـ طقا ػ دخقل أؾك الدلقؾ بنباإليؿن ، 

(، وممددؾؿ، كوددنب 5431، )امددنب بغقددر أللػددن سدد عق  ال ـددة يدددخؾ: بددنبألخرجدف ال خددنرك، كوددنب الرقددنم،  (3)

 (.238، )أذاب وٓ امنب بغقر ال ـة الؿمؾؿقـ مـ طقا ػ دخقل أؾك الدلقؾ بنباإليؿن ، 
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 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

قر امدنب، ألخدذ لؿن ذكر الشقخ إدلة أؾك أل  مـ اؼؼ الوقاقد دخؾ ال ـة بغ

 :$يف سرد الؿمن ؾ الؿموػندة مـ اذص إدلة، فؼنل 

ء أل  لؾـدنس مراندب رِ ُأد :«فقف مغائؾ: إولك: معرفة مراتب الـاس يف التقحقض»

بعضدفؿ أدذاب، و وٓ ال ـدة بغقدر امدنب ق فؿ يددخؾكدق  بعضد مدـ :يف الوقاقد

بعدد ونقشدة، ن بحمدنب ومـقميددخؾ بعضفؿ أخرون بحمنب يمقر، قميدخؾ أخر

، وكدؾ ادذا بـدنً  أؾدك مدن وقدر يف قاوأدذب قاإلك ال ـدة، ولدق كققشد ؿمآلفيؽق  ذلؽ 

 الؼؾب مـ نحؼقؼ لؾوقاقد.

اإلق نل أؾدك  ألو لكف نخؾقصف ونـؼقوف،ب واق من ذكركنص :«الثاكقة: ما معـك تحؼقؼف»

 ، ونؿنى الوقكؾ أؾقف.ار بنلؽؾقة بنلؼؾب، وإخ ص جؿقع ألكقاع الع ندة لف

وذلؽ يف  :«يؽـ مـ الؿشركقـ لؿ الثالثة: ،ـاؤه س حاكف عؾك إكراهقؿ كؽقكف»

 .[320]الـحؾ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ ققلف نعنلك:

 يؽ مشرًكن، ففؾ يف اذا مدح؟  لؿ ن مـ أنمة الـنسؼد يؼقل قن ؾ: إ  ف كً ف

 لدقس ،مدـ الشدر  بنلنا ة  مـ يشفد لف الربٕ   ن9اـن  فرقً وال قاب: أل  

 .يؽق  مـ الؿشركقـ ونفد لف الـنس بذلؽ ٓ ؿـ ارص أل ك

 ىئ﴿ يف ققلف نعنلك: :«الراكعة: ،ـاؤه عؾك سادات إولقاء كغالمتفؿ مـ الشرك»

 .[48-46 :]الؿممـق  ﴾حت جت يب ىب مب﴿ إلك: ﴾جئ ی ی ی ی ىئ

 ،اددؾ اددذا مددـ إ ددنفة الصددػة إلددك الؿقصددقء: «ســادات إولقــاء» وققلددف:

 فد  ،وألمدن بؼقدوفؿ ،إولقدن  ة ـدنؤص أؾدك المدنداؾ يعـل الؿقصقء إلك الصػة؟  ألو

 - جؿقدع إولقدن  ادؿو - إولقن  المدندة  ـنؤص أؾكالؿؼصقد  ألو يدخؾق  يف الثـن ،

 ؟بم موفؿ مـ الشر 
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، ٕ  يؽق  مـ إولقدن  ٓ ؿـ نؾ س بشر فوإٓ الؿؼصقد الثن ، أل   الجقاب:

 ؿن اسوحؼقا القٓية.لوإٓ  9مـ الشر بد أل  يؽقكقا سنلؿقـ  ٓ إولقن  كؾفؿ

يف الرتجؿدة: قدنل ٕكدف  9«الخامغة: كقن ترك الرققة والؽل مـ تحؼقـؼ التقحقـض»

بنب مـ اؼؼ الوقاقد دخؾ ال ـة بغقر امنب، وامٓ  الذيـ نركدقا الرققدة والؽدل 

 يدخؾق  ال ـة بغقر امنب.اؿ الذيـ 

كؾفدن لفدن أ قدة بنلوقكدؾ،  :«الغادسة: كقن الجامع لتؾؽ الخ ال هـق التقكـؾ»

 9 ددؿ جددن ت ال ؿؾددة إخقددرة بددنلعؿقى ،لؽددـ اددؾ كؼددقل: إ  اددذص مددـ ألفددراد الوقكددؾ

ألمدن  ألو فوؽدق  مدـ بدنب أطدػ العدنى أؾدك الخدنص، ،لوشؿؾ جؿقدع صدقر الوقكدؾ

 قد س ؼ بقنكف.واذا مؼدرة يف ال ؿؾ الث ث؟ 

ٕمدؿ  9«ؽ إٓ كعؿؾيـالقا ذل لؿ لؿعرفتفؿ أكفؿ ؛ڤالغاكعة: عؿؼ عؾؿ ال حاكة »

 لقدخد ااسدوحؼق ل الودل مدـ ألجؾفدننأؿدإنؾدؽ الوؿمدقا  عقـ أللًػن، مخن اللؿن سؿعقا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاوك ألخناؿ رسقل ار   وققعقلخذوا يأذاب، ف وٓ ال ـة بغقر امنب

مؿدـ يددخؾ ال ـدة  جعؾفدؿاقث بندروا بطؾب  9«الثامـة: حرصفؿ عؾك الخقر»

   نؽ أل  اذا ارص أؾك الخقر.ف ،«مـفؿادع ار أل  ي عؾـل » :بغقر امنب

 نلؽؿقدة9 ٕمدؿ ألكثدر مدـ غقدراؿ، ف :«التاسعة: فضقؾة هذه إمـة كالؽؿقـة والؽقػقـة»

 أذاب9 ٕوصنء اخوصقا هبن. وٓ   فقفؿ مـ يدخؾ ال ـة بغقر امنبٕ 9وبنلؽقػقة

جدن  نػضدقؾفؿ أؾدك العدنلؿقـ،  وقدد :«ڠ العائرة: فضقؾة أصحاب مقسـك»

 اقدث إكدف دلأ  9مدن يددل أؾدك نػضدقؾفؿ كذلؽ الحديثاذا يف وزمنمؿ، أنلؿل  :كأل

كثرة الرغ دة يف الخقدر أـدداؿ جعؾفدؿ 9 ٕ  كثر؛ؿ، والؽثرة ندل أؾك الػضقؾةأؾك 

 يصدقق  مقسك ويممـق  بف ويو عقكف.
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يف الؿـدنى، كدن  ذلدؽ  ؿـفؿ مـ يؼقل:ف :«ملسو هيلع هللا ىلصالحادية عشرة: عرض إمؿ عؾقف »

ذلدؽ  والدذك يظفدر أل  .ج بف إلك المدؿن وعرالؿو قع بنلسرا  ومـفؿ مـ يؼقل: يف اإل

 .(3)يف الؿـنى كن 

رألأ الـ دل ومعدف  ملسو هيلع هللا ىلص ٕكدف 9«الثاكقة عشرة: أن كؾ أمـة تحشـر وحـضها مـع ك قفـا»

الراط، ورألأ الـ ل ومعف الرجدؾ والدرج  ، ورألأ الـ دل لدقس معدف ألادد، لؽدـ لدق 

كدؾ ألمدة دل ذلدؽ أؾدك أل  فدمدف، ؿن نؿقدز كدؾ ك دل مدع ققلكنكت إمؿ نحشر جؿقًعن 

 نحشر وادان مع ك قفن.

نلـ ل يليت وادص، والـ ل يليت ومعف ف ،«الثالثة عشرة: قؾة مـ استجاب لألك قاء»

ٕمة الؿقسقية سقاد كثقر قد ااوك والرجؾ والرج  ، والـ ل يليت ومعف الراط، 

 ة للمة الؿحؿدية، ألكثر، وقؾ مثؾ اذا بنلـم لف يمو ق قا لؿ الذيـإٓ أل   9سد إفؼ

 ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿9 ألكثرفقفن يمو ق قا  لؿ نلذيـف

 .[335]إكعنى:

9 اقدث إكدف يضدقرص ذلدؽ وٓ :«يج ف أحـض يـلتل وحـضه لؿ الراكعة عشرة: أن مـ»

 . أؾقف إٓ ال  غ، والؼ قل بقد ار لقس

الزهـض يف  الخامغة عشرة: ،ؿرة هذا العؾـؿ، وهـق عـضم آغتـرار كـالؽثرة، وعـضم»

نزاد فقفؿ، ألمدن الؽثدرة  ٓ فنلعنة بؿـ اؼؼ الوقاقد وإ  قؾ أدداؿ، والؼؾة 9«الؼؾة

يزادد يف الخقدر  وٓ   يغرت اإلكمن  بؽثرة الفدنلؽقـ،ف ولذلؽ 9ف  أنة هبؿ ،الضنلة

 والحؼ لؼؾة الونبعقـ والمنلؽقـ.

 
 .33/306يـظر: فوح ال نرك  (3)
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ذص الد  د خنلػفدن لؿن يفرت الدأقة الؿ نركة يف ادألكف  مم عجت حعاإلش ح عإلٗـْ:عٔ

بؿدن يمدنوك قؾدة،  فنبنلـمد ة لؿدـ أنر دلفدن كم ة مدـ اسدو نب  وكنكتمـ خنلػفن، 

لق كنكت اذص كؼقل:  وٓ ،كـظر إلك الؽثرة ٓ فنكنومع ذلؽ ، ألقؾ ألو لػيف إ اوااد

  .ٓسو نب لفن أؾؿن  إمصنرو ،لؿن أنر فن إكثرو الدأقة صحقحة 

ٓ رققدة »ألخًذا مـ ققلدف:  :«ققة مـ العقـ والحؿةالغادسة عشرة: الرخ ة يف الر»

 كؿن نؼدى. ،«اؿة ألو إٓ مـ أقـ

قض أحغــ مــ اكتفـك إلـك مـا سـؿع، »الغاكعة عشرة: عؿؼ عؾؿ الغؾػ؛ لؼقلف: »

9 ولدذلؽ ققلدف ةصدندرم  يؿؽدـ ف ،ًدا إلك اديثداى مموـِ  منٕكف  9«ولؽـ كذا وكذا

زيدندة مدـ  صص مدن أـددنلؽـ ألأطويو ع دلقً ، داى  وافؼف أؾقف، وألنعرص بلكف أؾك اؼ من

 .نقجف دلقؾفأؾؿ 

 ٓ رققددة إٓ مددـ أددقـ»فؼقلددف:  :«يخــالػ الثــاين ٓ فعؾــؿ أن الحــضيث إول»

 يمدرتقق  يددخؾق  ال ـدة بغقدر امدنب ٓ اذا ك ى صدحقح، لؽدـ الدذيـ« اؿة ألو

 قلة.الثن  إ  ن؛ن مع كقمن مػضيف إول إ  نت الرققة، و فػلأذاب،  وٓ

لـػقف أـ كػمدف كقكدف  9«الثامـة عشرة: كعض الغؾػ عـ مضح اإلكغان كؿا لقس فقف»

أؾقف أل  يمعك جنادًدا إلخػن دف9 لديف   مـ الصنلحنت من يػعؾف اإلكمن أل  و، يف ص ة

 يف إخ صف.إيفنرص يخدش 

واذا بـن  أؾك ألكف  :«عؾؿ مـ أعالم الـ قة« أكت مـفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصالتاسعة عشرة: ققلف »

اقنندف أؾدك ال دندة اودك قودؾ  فمنر أؽننة بؼقةَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع كؿن ألخن الـ ل خن، 

 نفقًدا، فػل اذا أؾؿ مـ ألأ ى الـ قة.

أدذاب،  وٓ ٕكف يددخؾ ال ـدة بغقدر امدنب 9«ڤ العشرون: فضقؾة عؽائة»

 .فضؾ أظقؿ اذاو
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مـدواددة أددـ  الؿعددنريض ويف :«الحاديــة والعشــرون: اســتعؿال الؿعــاريض»

 حؼنمدو ٓ ألو ألكت لمدت مدـفؿ، :ؼؾي ؾؿف ،«س ؼؽ كفا عؽائة»ققلف: يف  ،(3)الؽذب

 : لقمت إوصنء فقؽ.ألو اذا الػضؾ،

اقـؿن ألخدن أؿدن  9الرفقع ملسو هيلع هللا ىلصوألدب الـ ل  ،«ملسو هيلع هللا ىلصالثاكقة والعشرون: حغـ خؾؼف »

 ألكددت :قددنل ألو يؼدددح يف الؿددوؽؾؿ9 ٕكددف إذا قددنل لددف: لمددت مددـفؿ، ٓ يريددد بلسددؾقب

 .بّٕ ر يف الؿخنطَ ٕمثنلؽ،  وٓ قؿة لقمت لؽاذص مـزلة أظ ألو ،حؼنمو ٓ

 

 

 

 
ألخرجدف ال خدنرك يف إدب الؿػدرد  «الؽدذب أدـ لؿـدوادة الؿعدنريض يف إ »: قدنل اصدقـ،بـ  أؿرا  أـ (3)

، وروك اددديث 7/35(، وجعؾفددن ال خددنرك نرجؿددة يف صددحقحف 25085صددـػف )(، وابددـ ألبددل نددق ة يف م746)

 (.384أؿرا  اذا مرفقًأن، واق ننذ، ويـظر: الؿؼنصد الحمـة )ص:
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 ابــة

 شكـــٍف من الشـــالخ

 

 .[37]الـمن : ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿:  وققل اهلل

  .[14]إبرااقؿ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: ڠوقال الخؾقؾ 

فؼــال:  ،، فغــ،ؾ عـــف«أخــقف مــا أخــاف عؾــقؽؿ الشــرك إصــغر»حــضيث: الويف 

 .(3)«الرياء»

هلل مــ دون امـ مـات وهـق يـضعق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤـ مغعقد وعـ اك

 .(2)رواه ال خاري ؛«دخؾ الـار ،كًضا

يشـرك كـف ئـقً،ا  ٓ مــ لؼـل اهلل»قـال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ڤولؿغؾؿ عـ جـاكر 

 . (1)«دخؾ الجـة، ومـ لؼقف يشرك كف ئقً،ا دخؾ الـار

 ل:ـائـــه وســـفي
  .إولك: الخقف مـ الشرك 

 ثاكقة: أن الرياء مـ الشرك. ال 

 
 (.3387، وامـف ابـ ا ر يف بؾقغ الؿراى )ڤل قد بـ  (، مـ اديث محؿقد21510ألخرجف ألاؿد ) (3)

ألخرجدف الحدنكؿ  «إصدغر الشدر  الريدن  أل  ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل أفد أؾك كعد كـن»قنل:  ڤألوس بـ  وأـ نداد 

 (، وصححف، ووافؼف الذا ل.6816)

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿: َقْقلِددفِ  َبددنُب ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب نػمددقر الؼددرآ ،  (2)

 (.3386، )﴾ڎ

، الـدنر دخدؾ مشدركن مدنت ومدـ ال ـدة، دخدؾ ندقيفن بنر يشر  ٓ منت مـ بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (1)

(81). 
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  .الثالثة: أكف مـ الشرك إصغر 

  .الراكعة: أكف أخقف ما يخاف مـف عؾك ال الحقـ 

  .الخامغة: قرب الجـة والـار 

 عؾك عؿؾ متؼارب يف ال قرة الغادسة: الجؿع كقـ قركفؿا يف حضيث واحض . 

  :شـرك كـف ئـقً،ا دخـؾ مــ لؼقـف يو يشرك كف ئق،ا دخؾ الجـة، ٓ أكف مـ لؼقفالغاكعة

 الـار، ولق كان مـ أع ض الـاس. 

  .الثامـة: الؿغللة العظقؿة: سمال الخؾقؾ لف ول ـقف وقاية ع ادة إصـام 

  :[15]إبرااقؿ: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿التاسعة: اعت اره كحال إكثر؛ لؼقلف. 

 إلف إٓ اهلل، كؿا ذكره ال خاري.  ٓ العائرة: فقف تػغقر 

 ة مـ سؾؿ مـ الشرك.الحادية عشرة: فضقؾ 

l 

 سىصـــاّ ايشـــطأقط 

ـــ الشــرك» ــاب الخــقف م دد: لَ «ك  ،الوقاقددد ونحؼقؼددف وفضددؾفالؿملددػ ن ذكددر ؿأ

 -وادق الشدر -يـنقضدف، وإذا كدن  الوقاقدد مدـ ألوجدب القاج دنت، فضددص  من ذكر

 الؿحرمنت. ألأظؿُ 

ٕ  الـ ددنة إكؿددن نؽددق  بنلوقاقددد، وإذا وجددد  9مددـ الشددر إكؿددن كددن   الخددقءو

 اكوػددك - الشددر واددق  -قاقددد الخددنلص الؿحؼددؼ اكوػددك  دددص، وإذا وجددد الضددد الو

بدد فقفدن مدـ نحؼقدؼ الوقاقدد، فد  بدد فقفدن أليًضدن مدـ  ٓ الوقاقد، فنذا كنكت الـ دنة

والشدر   ،النا ة مـ الشر  ب ؿقع ألكقاأف وألقمنمف، يمدوقك يف ذلدؽ الشدر  إكدن

إ  إصدغر، وبعضدفؿ يؼدقل: والشر  الخػل، وبعضدفؿ يددرج الخػدل يف  ،إصغر
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  .خػل قان إصغر مكؿن أل  مـ خػل،  ن اقم إكنمـ 

قمد د لصدـؿ، وقدد يشدر  ندرًكن ألكدن ف 9ؼد يشر  اإلكمن  نرًكن ألكدن يدناًراف

9 يعوؼد يف ولل ألكف يـػع ويضر مـ دو  ار، وقد يشر  نرًكن ألصغر يدناًراكل   9خػًقن

 كقمقر الرين . 9خػًقن ألصغر نوقد يشر  نرك ،قحؾػ بغقر ارف

واـدن يؿؽدـ إذا كن  يؿؽـ آقوصنر أؾك ألقؾ أددد يػدل بدنلغرض، ففدق ألولدك، و

 ألاددؾ العؾددؿإٓ أل   9، فقدددرج الخػددل يف إصددغرإدراج بعضددفن يف بعددض لوؽددق  ألقددؾ

ل اوؿدنى بشدل  الؿدذكقر  9يعؿدو  إلك نل  مـ ال مطاذا، بؾ يؼصدو  إلك مثؾ  ٓ

فنلخػل كؿن يدخؾ يف إصدغر يددخؾ يف إكدن، ونؽثقدر  الذك يؿؽـ دخقلف يف غقرص،

ت إقمنى سفؾ اصر العؾؿ، ؽؾؿن قؾأ ففقف نقأقر أؾك طنلب العؾؿ،  قد يؽق  إقمنى

وألاؾ العؾؿ ألاقنًكن يمؾؽق  اذا وادق إصدؾ أـدداؿ، لؽدـ قدد يحودنجق  إلدك إفدراد 

 ية بشلمن.وإ  دخؾت يف غقران مـ بنب آاوؿنى هبن والعـن ،بعض إكقاع

اؿددن الع ددندة9 قددنل الدد عض: يشددرتط لصددحة ومددـ ألمثؾددة ال مددط وآخوصددنر مددن 

 فقدف الدذك العؿدؾ ٕ  الؿونبعدة9 نؽػدل: بعضدفؿ ويؼقل والؿونبعة، اإلخ ص: شرطن ال

ؿ الؿونبعدة، وندفد  ، ملسو هيلع هللا ىلصيؼع أؾك وفؼ مدن جدن  أدـ الـ دل  لؿ إخ ص فقف لقس ألو نر ،

يدـص  كؿدنلديف  يـمدك ويغػدؾ أـدف، و لعـنية بشدلكف،ل اوؿنى بف وا 9لؽـ يذكر اإلخ ص

فؾدق  وإ  كدن  داخدً  يف إكدن وإصدغر، لخػن ف ودقوف وغؿق ف، 9أؾك الشر  الخػل

 يـص أؾقف غػؾ أـف كثقر مـ الـنس، ففؿ مـ اذص الحقثقة ي مطق . ولؿ نر 

 طَا ٜكبٌ ايػفسإ َٔ ايرْٛب، َٚا حيبط األعُاٍ َٓٗاص 

 :«[37]الـمن : ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: وققل اهلل »

يغػر  ٓ إ  ارألك: ومن دخؾت أؾقف يف نلويؾ مصدر،  ﴾ہ ہ﴿يف ققلف: ( )أل ْ و

 .﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ بف يغػر الشر  ٓ إ  ار أو ،بف نرًكن
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يمرت، فنلشر  لقس بؼنبؾ لؾغػرا ، ومن أداص  وٓ يو نوز ٓ : يعـل﴾ۀ ۀ﴿

 نحت الؿشقيفة. - ا ؿ والؽ ن ر والصغن روإ  كن  مـ الؿقبؼنت وال ر -

 .ؿـفن من يؾوحؼ بنلشر ، ومـفن من يؾوحؼ بنلؿعنصلف ،ال دع ألمن

 ،كنكت مـ الؿقبؼنتوإ   فؿن كن  دو  الشر  مـ الؿعنصل ففق أؾك الؿشقيفة،

دن كدنفر كؿدن ادق قدقل  ،خ ًفن لؾخقارج والؿعوزلة الذيـ يدرو  أل  مرنؽدب الؽ قدرة إمأ

انلدف ، ويوػؼدق  أؾدك (3)كؿن اق ققل الؿعوزلدة ،ـزلة بقـ الؿـزلوقـيف م ألو الخقارج،

 خنلٌد مخؾٌد يف الـنر.يف أخرة: ألكف 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿: يؼقل نعنلك يف آية الزمرو

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ﴿ققلف فؾ يؽق  ف، [41]الزمر: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 ؟مخنلًػن ٔية الـمن  الول نموثـل الشر  مـ الغػرا 

، مدـ الشدر  ال محؿقلة أؾك الون ب ألو ،الـمن  مؼقدة بآية أل  آية الزمر :وال قاب

 .ف  معنر ة بقـ اذص أية وبقـ آية الزمر 9(2)«ذكب لف ٓ التائب مـ الذكب كؿـ»و

لق وغقر الون ب،  أؾك [37]الـمن : ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ققلف نعنلك: قحؿؾ ف 

سقؿن الؽ نر  ٓ  9 ٕ  جؾأ الصحنبةؿن اسوثـل الشرلكنكت الوقبة ققًدا لفذص الؿغػرة 

 مـفؿ كنكقا أؾك الشر ، فؾؿن ألسؾؿقا غػر لفؿ.

، واؾ الشر  [54]الزمر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿مح ط لؾعؿؾ9 أليًضن والشر  

 بد مـ الؿقت أؾقف؟ ٓ ألو ،مح ط لؾعؿؾ بؿ ردص

 
 (. 260يـظر: مؼنٓت اإلس مققـ )ص:  (3)

 ار، أددـ ألبقددف بددـ أ ددد (، مددـ اددديث ألبددل أ قدددة3240، )الوقبددة ذكددر بددنبألخرجددف ابددـ منجددف، كوددنب الزاددد،  (2)

 ألبدن أل  إٓ 9الصدحقح رجنل ورجنلف الطنا ، رواص» :30/200، وقنل يف م ؿع الزوا د ڤممعقد بـ  ار أ د

 .«ألبقف مـ يمؿع لؿ أ قدة
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فن  مدنت  ،معؾؼة إلك أل  يؿقتمـ كن  ممؾًؿن  ؿ ارند  ن ؼك ألأؿنلبؿعـك: اؾ 

كؼدقل: إكدف  ألو ؟ألأؿنلدف المدنبؼة ألجزألندفرجدع إلدك ديـدف  بطدؾ أؿؾدف، وإذا أؾك كػدرص

  ؟بطؾ جؿقع أؿؾف المنبؼ ردنف بؿ رد

 ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿يف  ن  اإلط م فيف اذص الؿمللة،  اخوؾػ العؾؿن 

فؿـ ألخذ بنإلط م، ، [236]ال ؼرة: ﴾ں ں ڱ﴿وجن  الوؼققد بؼقلف:  [54]الزمر:

فن دة ونظفر إٓ إ  منت أؾك الؽػر9  9ن طؾ ٓ :نلق ،قنل: ن طؾ، ومـ أؿؾ بنلوؼققد

كملل ار  -فؿـ اج  ؿ ارند يوؽرر إٓ مرة واادة9  ٓ ٕكف 9يف الحج اذا الخ ء

 فنؽػق ألو ا ة اإلس ى، ةدنأيؾزمف إفؾ ف ؿ رجع إلك اإلس ى،  - الم مة والعنفقة

 (3)الح ة الول ا فن ق ؾ الردة؟

، [236]ال ؼرة: ﴾ں ں ڱ﴿بنقًقن،  ْل َز ي لؿ لؼقداوالراجح أدى اإلأندة9 ٕ  

 ،(2)«خقر مـ أسؾػت ما عؾك أسؾؿت»، ويف الحديث ٕ  الؼقد معوندان9 قف  يع

 يح ط. لؿ فدل أؾك أل  من ألسؾػف

 معنرض لف. ٓ ،[236]ال ؼرة: ﴾ں ں ڱ﴿الؿػفقى يف ققلف: و

أدقرض كؿدن لدق ، ىمػفدق لدف يؽدق  ٓ ؼقد ألاقنًكدنالٕ   9معونالؼقد  :وإكؿن قؾـن

 .بؿـطقم9 ٕ  الؿـطقم ألققأ مـف

 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  مثً  مػفقى ققلف

من ة مرة غػر لفؿ، لؽـ اؾ  ألو ، ألكؽ لق اسوغػرت لفؿ إادأ وس عقـ مرة،[70]الوقبة:

 اذا الؿػفقى معون؟

 
يعقدددان، وذاددب الحـػقددة، والؿنلؽقددة،  ٓ ذاددب الشددنفعقة، والحـنبؾددة يف روايددة وابددـ اددزى الظددنارك إلددك ألكددف (3)

، 2/85والحـنبؾة يف رواية، وداود الظدنارك إلدك اإلأدندة، وألدلدة الػدريؼقـ مدن ذكدرص الشدقخ. يـظدر: الؿ مدقط 

 .4/123، والؿحؾك 3/275، والػروع 1/3، والؿ ؿقع 2/226والؿدوكة 

 (.321، )بعدص ألسؾؿ إذا الؽنفر أؿؾ اؽؿ بقن  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (2)
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 ۀ ۀ ڻ ڻ﴿الؿػفقى مؾغك9 ٕكف معنرض بنٔية الول معـن، بؾ ٓ،  والجقاب:

، واذا مـطقم وذا  مػفقى، فنلؿػفقى إكؿن يعون مع أدى [37]الـمن : ﴾ہ ہ ہ

 الؿعنرض.

وإقددقال نؽدند نؽددق  ، بددقـ ألادؾ العؾدؿمشدفقرة نلؿمدللة خ فقددة ف وكالجؿؾـة،

 يؼقل هبذا. ألو موعندلة مـ اقث كثرة مـ يؼقل هبذا

سرء أؾك كػمف بنلؿـؽرات وال را ؿ  ؿ ننب وأؿؾ أؿً  والؿمؾؿ، الذك أل

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :كؿن قنل نعنلك امـنتف نلًحن، ن دل سقيفننص

يؼنل إكف فقؿن  وٓ [60]الػرقن : ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿بدأل بنلشر  ٕ  ار  9دو  الشر 

 ن دل سقيفننف امـنت.ن  ننب ، ف[57]الػرقن : ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

مـ بنب وذلؽ  ،يعونوكف ٓ صقصلـص مـ الـ ققدٌ  دَ جِ ألاقنًكن إذا وُ المؾػ و

 كعؿؾ لقعؿؾ أحضكؿ إن»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  فؿثً   9قد يرد اذا يف ممللوـن اذصآاوقنط لؾديـ، و

 الـار، أهؾ كعؿؾ فقعؿؾ الؽتاب، عؾقف فقغ ؼ ذراع، إٓ وكقـفا كقـف يؽقن ما حتك الجـة أهؾ

 ، اذا الؼقد(2)«لقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الجـة فقؿا ي ضو لؾـاس»جن  ققد:  ،(3)«فقضخؾفا

ٕكف ألدأك إلك الخقء 9 عؿؾقا بحديث ابـ ممعقد الؿطؾؼفعونص كثقر مـ المؾػ، ي لؿ

ؾـػس9 ٕكف قد يؼقل قن ؾ: ألكن مخؾص، لالؼقد فقف نزكقة اأو نر مـ سق  الخننؿة، و

 

(، 6343، )[454]ال ـافات: ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے﴿: َنَعدنَلك َقْقلِدفِ  َبنُب ألخرجف ال خنرك، كونب الوقاقد،  (3)

، دنفوسدعن وندؼنونف وأؿؾدف وألجؾدف رزقدف وكونبدة ألمدف بطدـ يف أدمدل خؾدؼ كقػقدة بنبوممؾؿ، كونب الؼدر، 

 .ڤممعقد بـ  ار أ د (، مـ اديث65(، وابـ منجف )2316(، والرتمذك )3607(، وألبق داود )2531)

 بدنب(، وممدؾؿ، كودنب اإليؿدن ، 2787يؼدقل فد   ندفقد، ) ٓ ألخرجف ال خنرك، كونب ال فند والمقر، بنب (2)

 كػدس إٓ ال ـدة يددخؾ ٓ كدفوأل الـدنر، يف بدف أدذب بشدل  كػمدف قودؾ مدـ وأل  كػمف، اإلكمن  قوؾ نحريؿ غؾظ

 .ڤسعد بـ  (، مـ اديث سفؾ332، )ممؾؿة
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اؼقؼة أؿؾل لقس فقؿن ي دو لؾـنس، فقدأق اإلكمن  إلك نزكقة كػمف، ف  يخنء مـ و

 يـ غل أل  ٓ كظر يف انل المؾػ وجداؿ أؾك العؽس مـ اذا، لؽـ سق  العنق ة، ومـ

ؽؾ مقغر ف»يعؿؾ9  أل  أؾك الؿر  بؾإلك اد الؼـقط والقلس مـ راؿة ار،  إمر يصؾ

يقمر لعؿؾ صنلح، وإ  كن  مـ ألاؾ سقء ن  كن  مـ ألاؾ المعندة ف، (3)«لؿا خؾؼ لف

يف آخر أؿرص ولق ألمضك  رءاقث إكف سقـح 9الشؼنوة سقء يقمر لعؿؾ ألاؾ الشؼنوة

 .[35]فصؾت: ﴾حخ جخ مح جح﴿أؿرص يف الطنأة، 

يعودنص اإلكمدن  يف كػمدف، وإ   وٓ يعودنص العؾؿدن ، ٓ فلاقنًكن يؽدق  اـدن  ققدد

إذا رأليدت  ومثنلدف ألكدؽ9 يف خقيصدة كػمدف  دداأونص يف غقدرص9 ٕ  ادذا ألدأدك إلدك ال

قغؾب أؾك يـؽ فؾ اذا الؼقد، عؿِ وأ منت اإلخ ص ينارة أؾقف، فوُ  ،أنلًؿن معؾًؿن

يعؿؾ يف آخدر أؿدرص  لـ ألكف - ندل أؾك إخ صف الول ؼرا ـالبـنً  أؾك من يفر مـ  -

 ألكددف يث ددت أؾددك اددذا، لؽددـ يف خقيصددة كػمددؽ نخشددك العنق ددة،وبعؿددؾ ألاددؾ الـددنر، 

 .اأوؿند أؾك العؿؾ وكقعنعؿؾ بنلؼقد9 ٕ  فقف كقع نزكقة،  وٓ

يعؿؾ بنلؼقدد ادذا ألدأدك إلدك الخدقء  وٓ ،لؿطؾؼؾ الـص اعؿِ فؽق  اإلكمن  يُ 

قعؿؾدق  ف ،و دداؿ يحمدـق  العؿدؾفواق مـفج المدؾػ الصدنلح،  ،مـ سق  العنق ة

إٓ بؼدر من يـػل العصؿة أدـفؿ، ومدع  9ن د أـداؿ مخنلػنت وٓ إأؿنل الؽ قرة،

الظددـ بلكػمددفؿ، فددنذا اجوؿعددت اددذص  يمددقيفق وذلددؽ ن ددداؿ أؾددك خددقء ووجددؾ، 

 أؾك س قؾ الـ نة.، ففق اإلكمن  يفإمقر 

 

 بدنب(، وممؾؿ، كونب الؼدر، 3838، )[30]الؾقدؾ: ﴾ۈ ۈ﴿ َبنُب ألخرجف ال خنرك، كونب نػمقر الؼرآ ،  (3)

(، 2315(، والرتمدذك )2536، )وسدعندنف وندؼنونف وأؿؾدف وألجؾدف رزقدف وكونبة ألمف بطـ يف أدمل خؾؼ كقػقة

اصدقـ، بدـ  ار، وأؿدرا  بدـ أ دد ، وجن  مـ ادديث أؿدر، وجدنبرڤ(، مـ اديث أؾل 67ف )وابـ منج

 .ڤجعشؿ، وألبل اؿقد المنأدك وغقراؿ بـ  وسراقة
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ألندد الخدقء،  كخدنء مـدفأل   فد  بدديغػدر،  ٓ نذا كن  الشر ف ،وكـاء عؾك هذا

 يؼقل ابـ الؼقؿ:

 نمدددددنفوار مدددددن خدددددقيف الدددددذكقب 

 

 لعؾدددددك سددددد قؾ العػدددددق والغػدددددرا  

 مددـ الؼؾددب اكمدد خ ألخشددك لؽـؿددن 

 

 (3)نحؽددددقؿ اددددذا الددددقال والؼددددرآ  

 
 .يف غقرصوآ  يف كػمف، ؿ غقر الؼريحؽا ألك: يخشك أل  

كؾ من دو   قفيدخؾ فاؾ  :[37]الـمن : ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ وققلف نعنلك:

 يف الـنر؟ الؼننؾ أؿًدا آية الـمن  نؼوضل خؾقد مع أل  الشر  اوك الؼوؾ العؿد

اددذا مددل قر أددـ ونقبددة لددف،  ٓ مددـ ألاددؾ العؾددؿ مددـ يؼددقل: إ  الؼننددؾ أؿددًدا

 .(2)، وغقرصڤ أ نس ابـ

 ققلف نعنلك: يفؼوؾ العؿد وغقرص مـ الذكقب دو  الشر  داخؾ الوالصحقح أل  

مـ صقغ العؿقى، فنلذكقب كؾفن دو  الشر   ﴾ھ﴿ٕ   9﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

 .نحت الؿشقيفة، واذا مذاب ألاؾ المـة قنط ة

اؼقم أدمققـ ألمن مـ الم ؾ  يف نٕصؾفمـ نروط الوقبة رد الؿظنلؿ، و

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ :اذص الؿشقيفة ، لؽـاوك نرد الؿظنلؿ يغػر ٓ الذك

نوـنول جؿقع الذكقب اوك اؼقم الع ند9 ٕكف قد يؽق  لإلكمن  مـ  [37]الـمن :

 .الؿظؾقى فقو نوز أـف من يؼقى بحؼإأؿنل 

 
، ندرح الؼصدقدة الـقكقدة 2/502ال قون  مدـ كقكقدة ابدـ الؼدقؿ. يـظدر: نق دقح الؿؼنصدد ندرح الؽنفقدة الشدنفقة  (3)

2/332. 

 (.26631( إلك )26610)يـظر مصـػ ابـ ألبل نق ة مـ  (2)
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 طٚدٛب ارتٛف َٔ ايشسىص 

يـطؼ بنلعربقة، فؾؿ يؼؾ اذا الؽد ى بحروفدف،  لؿ الخؾقؾ :«ڠوقال الخؾقؾ »

قـــال و» :فؽقدددػ يؼدددقل الؿصدددـػ 9- نعدددنلك -ر كؿدددن أل  ادددذا الؽددد ى كددد ى ا

ًٓ مـ أل  يؼقل«ڠ الخؾقؾ  قنل ار نعنلك؟ :، بد

تغؿعقا إلك  لؿ أو» :ملسو هيلع هللا ىلصك  إمريـ جن ز، وقد قنل رسقل ار وال قاب: أل  

، فل نفف (3)«[31]لؼؿن : ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: ققل لؼؿان ٓكـف

اؽنيًة أـ ققل قنلف   ٕ  ار يضػف إلك ار9 ولؿ -وإ  كن  يف الؼرآ -إلقف 

  .لؼؿن 

قدنل » :ي دقز أل  نؼدقل م نندرةإكدف اقث  9إمر أليًضن يف الحديث الؼدسل دُ ويرِ 

بعدض ال فدنل مدـ الدذيـ يزأؿدق  الوحؼقدؼ لؾؽودب، ، ومـ الطرا ػ أل  «ار نعنلك

، (2)«إين حرمـت الظؾـؿ عؾـك كػغـليـا ع ـادي، »قنل ار نعدنلك: »: وقػ أؾك اديث

 «.!لؿ ألجد اذص أية يف الؿصحػ الشريػ»: معؾاًؼن أؾقف ؼنلف

كؼدع يف الؿحظدقر الدذك وقدع فدؾ ف، «أـ فد   اؽنيةً قنل ار نعنلك »إذا قؾـن: و

 ؟ (1)«أ نرة أـ ك ى ار» ألو ،«إ  الؼرآ  اؽنية أـ ك ى ار»ل: نق فقف مـ

حؼددؼ، نلؿشددنهبة يف الؾػددظ مقجددقدة، لؽددـ الؿؼصددقد غقددر مو9ٓ فوال ددقاب: 

 ؿؼصقد ألوليفؽ غقر مؼصقد مـ يؼقل اذا الؽ ى.ف

 
 .(46)ص:  س ؼ نخري ف (3)

 .(32)ص:  س ؼ نخري ف (2)

ذاب الؽ بقة إلك الؼقل بل  الؼدرآ  اؽنيدة أدـ كد ى ار ولدقس كد ى ار، وقدنل ألبدق الحمدـ إندعرك: إ   (1)

قا إلك اذا فراًرا الحؽنية قد نطنبؼ الؿحؽل9 ولذا قنل: إ  إصقب ألْ  ُيؼنل: الؼرآ  أ نرة أـ ك ى ار، وذا 

، 32/262مـ إ  نت صػة الؽ ى ر س حنكف، لؿن يف ذلؽ مـ الوش قف بحمب زأؿفؿ. ُيـظدر: م ؿدقع الػودنوأ 

 .2/306ودر  نعنرض العؼؾ والـؼؾ 
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اجعؾـل يف جنكب، وأ ندة  :يعـل ،«[14]إبرااقؿ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿»

 مؿن يدل أؾك ألكف يطؾب آبوعند أـ الشر . 9إصـنى يف جنكب

بـقص  :الؿراد ألو ص لصؾ ف،قبـ -واق ال ؿع  - ﴾ڤ﴿بؼقلف:  الؿراداؾ و

  ؟وبـقاؿ إلك ققنى المنأة

9 ٕ  دأقنددف ألجق ددتفؼددد ص لصددؾ ف قإذا قؾـددن: إ  الؿددراد ب ـقددف بـددف: ألكددن وجقابدد

ألجق دت يف فؼدد  ،الؿدراد جؿقدع الذريدة : إ قؾـدن  وإ .إسؿنأقؾ وإسحنم مـ إك قدن 

 ال عض دو  ال عض9 ٕكف وجد يف ذريوف مـ يشر .

نل   ألو اققا ، ألو جؿع صـؿ واق من كن  أؾك صقرة إكمن  :﴾ڦ﴿

صقرة  ٓ أل  اذا نل  يطؾؼ أؾقف كذا، بخ ء الق ـ الذكمـ رآص أرء  ،ننخص

 .(3)لف، وقد يطؾؼ الصـؿ أؾك الق ـ والعؽس، لؽـ اذا اق إصؾ

إذا كن  إبرااقؿ واق الخؾقؾ إمنى الحـػن  ومحطؿ إصـنى، ومـ صن 

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿وااومب أؾك الوقاقد اوك أللؼل يف الـنر، يؼقل: 

 !ص مؿـ اق دوكف؟فؽقػ الظـ بغقر ،[14]إبرااقؿ:

ؿنذا أـ ف، [54]الزمر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿بؼقلف: يفدد ك قف   وإذا كن  ار

 !سن ر الـنس؟

ألٓ يؽق  اإلكمن  الؿمؾؿ خن ًػن وجً  أل  يؼدع يف ادذا الشدر 9 ٕكدف إذا وقدع يف 

  ؟خمر الدكقن وأخرة -سقؿن إكن ٓ -نل  مـ الشر  

شك مـ الـون ج، وبعضفؿ يف أليدنى بعض الـنس يخشك مـ آموحن ، ويخ ؿ إ  

كؾ ذلؽ خشقة أل  يرسب، وبعضفؿ بعد أل  وآموحن  يصنب بضرب مـ الفؾقسة، 

  .أل  آموحن  فننفالـقى9 يرأ يوخرج بمـقات يؼقى فزًأن مـ 

 
 .32/138يـظر: لمن  العرب  (3)
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فضددً  أددـ ألمددقر الدددكقن  9نذا صددركن إلددك اددذا الحددد يف الخددقء مددـ آموحددن فدد

 كخنء مـ الشر ؟  ٓ ؾؿنذافإخرأ، 

 :؟! يعـدل(2)«؟إبدرااقؿخؾقدؾ ار مـ يلمـ ال    بعد : »(3)ؼقل إبرااقؿ الوقؿلي

 .أؾك اإلكمن  أل  يخنء مـ الشر ، وأل  يحرص أؾك نحؼقؼ الوقاقدأل أ 

أل  يحؼؼ أؾك يحرص وعؾك اإلكمن  أل  يؽق  موقازًكن يف ألمقرص، يمعك جناًدا ف

وي وـدب الشدر  ب ؿقدع صدقرص  لدف، وي وعدد نوديددكً  نالوقاقد، ويؽق  اذا أليًضن اؿ  

 نعظدقؿ ردألُ  لدؿ :، قدنلاؾدػ بغقدر ار كؿـ إذايولول9  وٓ يومناؾ فقف وٓ وألنؽنلف،

ًٓ بؿنغقر ار،   ، واؿدؾ أؾدك ألكدف(1)«أفؾـح وأكقـف» :مدـ ققلدف جن  يف الـصقص ممود

 الوعظقؿ.الحؾػ و يؼصد بف لؿ

ص لمنكؽ أـ اذا الشر  ب ؿقع صدقرص وألندؽنلف،ف ؽدب الؿحظدقر  دؿ نرن ٓ ـزا

  فذا لقس مـ الخقء مـ الشر  يف نل .فنذاب نولول لـػمؽ، 

 طارتٛف َٔ ايشسى ارتفٞص 

: ألفعددؾ «ألخددقء» :«أخــقف مــا أخــاف عؾــقؽؿ الشــرك إصــغر»حــضيث: الويف »

يخنطددب الصددحنبة، خقددنر إمددة،  ملسو هيلع هللا ىلصاددق و ،نػضددقؾ، يعـددل ألنددد مددن ألخددنء أؾددقؽؿ

 .ألارص الـنس أؾك الوقاقد والنا ة مـ الشر 

 
، يؼدنل: قوؾدف المدوة الددواويـ يف واديثدف، الؽقفدة أنبدد، ألسدؿن  ألبدق الوقؿدل، ندريؽبـ  يزيدبـ  إبرااقؿاق:  (3)

يددل أؾدك إبدرااقؿ  لدؿ ي ؾغ ألربعقـ سـة، وكن  س ب ا مف ألكف ولؿ اد، 82الح نج، وققؾ منت يف ا مف سـة 

 .2/3043ننريخ اإلس ى ، و4/50الـخعل. يـظر: سقر ألأ ى الـ    

 .36/36ألخرجف الطنك يف نػمقرص  (2)

(، 1242(، وألبدق داود )33، )اإلسد ى ألركدن  ألادد ادل ودلال الصؾقات بقن  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (1)

يؼصدد بدف الحؾدػ.  لدؿ : أؾدك ألكدف1/37، واؿؾدف ابدـ الؼدقؿ يف اإلأد ى ڤأ قدد ار بدـ  مـ اديث طؾحة

 .33/156الن  أ د واؽؿ بعضفؿ أؾك اذص الزيندة بنلشذوذ، يـظر: الوؿفقد ٓبـ
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ــال: » ــف فؼ ــاء»فغــ،ؾ عـ أ ددندة ك يرجعددق  إلدد كددقمؿو ،نلشددر  إكددن: ف«الري

 الخدقء مدـندممـ أؾقدف الػوـدة، لؽدـ  ٓ بعقد، وإ  كن  الحلااوؿنل اذا  ،إصـنى

قدد يغػدؾ أدـ كػمدف و، قد يؼدع فقدف اإلكمن  9 اقث إ الشر  إصغر، ٓسقؿن الرين 

 .يـو ف إٓ وقد نؾ س بف ف 

 يمودأل ادذا مدـ الـنصدح لـػمدف َ  فيخنء أؾك صحنبوف، أل ملسو هيلع هللا ىلصفنذا كن  الـ ل 

 ألادد يددأل أل  ٓ اقدث !أل  يخنء أؾك كػمف وادق دو  مـزلدة الصدحنبة بؿراادؾ؟

 اوككدأل ذلؽ  وٓ من يؼنرب مـزلة ألدكك الصحنبة، ألو مـزلة ألدكك الصحنبة، مـزلوف

 !ؿ؟أؾك صحنبوف الشر  إصغر، فؽقػ بؿـ دوم ملسو هيلع هللا ىلصنذا خنء الـ ل ، فلل ؿة

، «ين ألاؿدد ،ُفوأـل»ويذكر أل  الشقطن  جن  إلك اإلمنى ألاؿد يف انل الـزع فؼنل: 

دامدت الدروح يف ال مدد فدنلزيغ  ، يعـدل مدن(3)«بعدد ٓ ،بعددٓ »فؼنل اإلمدنى ألاؿدد: 

 نممـ أؾقف الػوـة. ٓ والحل ،سق  الخننؿة محوؿؾ، ومؿؽـ

نذا كنكت الؿرا اة فالومؿقع،  الرين  مرا اة الغقر بعؿؾ الخقر، ويدخؾ فقف أليًضنو

  .ناؽؿف اؽؿف الؿمؿقع الومؿقع بنلؼقلن  ف ،نركن الؿر ل بنلعؿؾ

أدى اإلخ ص يف الع ندة، ومراأنة غقر ار نعنلك فقفدن، كؿدـ كدن  مدـ  فنلرين :

ـظر الـنس إلقف، فزاد ل أندنف أل  يصؾل يف خؿس دقن ؼ مثً ، فؼنى فصؾك س ًعن مراأنةً 

 نم قحوقـ. ألو نم قحة ألو آيوقـ، ألو آية

فو طدؾ  ،واؾ ن طؾ الص ة بنلؽؾقة، ألى ي طؾ فؼط ال ز  الزا د الذك فقدف مدرا اة

 الوم قحة الزا دة؟ ألو أية الزا دة،

، الصد ة إذا صناب الريدن  الصد ة مدـ ألولفدن إلدك آخرادن بطؾدتألكف  الجقاب:

 
 .30/164(، نػمقر ابـ كثقر 37ص: ، ألمنلل ألبل يعؾك )8/371يـظر: اؾقة إولقن   (3)
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م ر، واإلندؽنل يف يد ٓ فدذاف ،ص صدنا ف وجناددصوإذا أرض لفن يف جز  مـفدن  دؿ ردأ 

 .الؼدر الزا د الذك جل  بف مـ ألجؾ الرين  مـػصً  أـ الؿعوند

، مـػصدٌؾ  ؾفن اؽدؿٌ ف ،أل  الزيندة أؾك الؼدر القاجب إ  كنكت موؿقزة :الؼنأدةو

 إصؾ. ؾفن اؽؿف ،وإ  كنكت غقر موؿقزة

أددـ الؼدددر القاجددب يف الركددقع مددثً  وجددن  الؿمدد قم اإلكمددن  لددق زاد  :ومثنلددف

 مدرًكن لؾركعة الؿم قم فؾ يؽق فركف يف الؼدر الؿموحب الزا د أؾك القاجب، وألد

صدح إمنمدة الؿوـػدؾ بدنلؿػرتض، ن ٓ كفإسقؿن أؾك ققل مـ يؼقل:  ٓ غقر مدر ، ألو

 ؟يف اذص الزيندة اق موـػؾو

 يؽق  مدرًكن9 ٕ  الزيندة غقر موؿقزة، فولخذ اؽؿ إصؾ.وال قاب: ألكف 

ِكددْؾ لددل » :فؼددنل لؾ ددن ع -ص صددنع روقددد -زكددنة فطددر نددخص أؾقددف مثددنل آخددر: 

ن ن  نكًقدن لػؼقر، ودفع صنأً دفع صنأً ف، آخريف  نيف كقس وصنأً  ن، ف عؾ صنأً «صنأقـ

نلقاجددب وااددد، والثددن  مـدددوب، لؽددـ لددق و ددعفؿن يف كددقس وااددد ف، آخددر لػؼقددر

 اادًدان والقاجدب صدنأً ي ؼدك فدؾ فالزيندة غقدر موؿقدزة، كنكت وااد،  ودفعفؿن لػؼقر

 ؟نالؿ ؿقع واج ً  يصقر ألو

 ص حالقاجب كصػ ديـنر، ففؾ يمع أل  ومثؾف: لق ألدأ ديـنًرا زكنة أـ أشريـ، 

 .(3)الـصػ؟ ألو القاجب الديـنر

ندنأل الذمدة  ٓ ن قـ أل  الذك صرء لف ادذا القاجدبويظفر أل ر الخ ء فقؿن لق 

يعقدد ادؾ ، وأقـصدن ألو نيعقدد صدنأً  فدؾف: ألأدد الزكدنة، ؾؿزكدلبصرفف إلقدف، وققدؾ ل

 كصػ ديـنر؟ ألو ديـنًرا

 
 (.4، وققاأد ابـ رجب )ص: 3/322يـظر: رو ة الـنير  (3)
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 ذلؽ يف ممللوـن اـن يف الرين ، اؾ ن طؾ الع ندة بنلؽؾقة ألى ي طؾ ال ز  الزا د فؼط؟كو

 ٓ نؽ ألكف إذا اسرتسؾ بطؾت الع ندة.

بذكر اذص الؼقاأد إصقلقة وإدخنلفن اـن آاوؿنى هبن، والعؾدؿ بدل   والؿؼ قد

 .ن، موصؾة ممن ؾفةى مرتابطقالعؾ

 اذص الع ندة الول فقفن رين  ألى ٓ؟اؾ نؼضك و

 الػؼفن  الذيـ يمؿقمؿ فؼفن  الظنار، واؿ ألادؾ الػودقأ، يؼقلدق ال قاب: أل  

ففدل ممدؼطة  ،: الص ة كنمؾة مـ اقث الشروط وإركن  والقاج نتيف اذص الحنل

 ة،نمخدذ مـدف  نكقد ٓ لؾطؾب مـ اذص الحقثقة، فوؽق  كؿـ ألخدذت مـدف الزكدنة قفدًرا،

  .(3)يطنلب هبن وٓ

لفن أل ر  لقس: اذص الص ة فقؼقل - الؼؾقبألأؿنل  -مـ يراأل ألمقر ال نطـ ألمن 

 . رران ألكن مـ كػعفنويف اقننف، 

فؽدن   ،ن أؾك قدمقف كدؾ أدنىكن  بعض الؿوؼدمقـ يحج مننقً »ومثؾف من يحؽك ألكف: 

كػمف الؼقنى مدـ فراندف  فصعب أؾك ،ن أؾك فرانف فطؾ ت مـف ألمف نربة من لقؾة كن ؿً ذات 

 فحنسب كػمف فدرألأ ألكدف ،يشؼ أؾقف ٓ وألكف ،ن كؾ أنىفوذكر ا ف مننقً  ،لمؼل ألمف الؿن 

ًٓ  ،ومدافؿ إينص ،يفقكف أؾقف إٓ رؤية الـنس لف ٓ  .(2)«فعؾؿ ألكف كن  مدخق

 زمقدؾ صإذا جدن  ا، ن دد أـددص اسدوعدادً ذلدؽبعض ط ب العؾؿ ي ادظ أؾقدف و

 
ذاب جؿفقر الػؼفن  إلك أل  اإلمنى إذا ألخذ الزكنة قفرا مؿـ اموـدع أدـ ألدا فدن ألمدن ن ز دف يدنارا وبنطـدن9 ٕ   (3)

 خراجفن.لإلمنى وٓية ألخذان، وإصح أـد الشنفعقة ألكف يؾزى المؾطن  الـقة أـد إ

وذاب الشنفعقة يف وجف اق مؼنبؾ إصح أـدداؿ، وألبدق الخطدنب وابدـ أؼقدؾ مدـ الحـنبؾدة إلدك ألمدن ن ز دف  

، ونحػدة 3/246كقة لف. يـظر: انندقة الشدؾ ل أؾدك ن قدقـ الحؼدن ؼ  ٓ فقؿن بقـف وبقـ ار نعنلك9 ٕكف ٓ ينارا،

 .3/335، وكقؾ إوطنر 2/367، والؿغـل 1/143الؿحونج 

 (.215 )ص: لطن ػ الؿعنرء (2)
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، أل  يؼضدل يف ذلدؽ يقمدف مطقيدنت ألو ألندرطةل الخقدر كوقزيدع يـدبف لشل  مـ ألفعن

يف وربؿدن نؽدق  سدنكـة  -نؼقل لف: ين ولدك كدذاب إلدك خنلودؽ ف كدة  ف قدوألمكؾف، 

 ف،ألكددوؿ نعققددقكـل أددـ نحصددقؾبطؾددب العؾددؿ، و قؼددقل: ألكددن مشددغقلف، - فكػمدد الحددل

 .(3)«ممللة ففؿت لؿن بصؾة نرا  ُكؾاػُت  لق: »$ الشنفعلويحوج بؿؼقلة اإلمنى 

أؾقف أل  يعقد الـظر يف طريؼوف وممدؾؽف ومعنمؾودف لؿدـ و ،ينارخؾؾ فذا أـدص ف

  اؿ.ي ب أؾقف برُّ 

ي ب أؾدك الؿمدؾؿ أل  يخدنء والشر  ألخػك مـ دبقب الـؿؾ، أل   :والخ صة

الؾفدؿ إ  »يعؾدؿ، وإذا خشدل مدـ ذلدؽ فؽػنرندف أل  يؼدقل:  ٓ أل  يؼع يف الشر  واق

 .(2)«ألأؾؿ ٓ ألأؾؿ، وألسوغػر  لؿن كنوألألأقذ بؽ أل  ألنر  بؽ 

فدؾ يماخدذ فيشدعر،  ٓ إذا كن  الشر  خػًقن وقد يؼع اإلكمن  فقف وادق فن  ققؾ:

  ٓ؟ ألو بف

 
 (.63نذكرة المنمع والؿوؽؾؿ )ص:  (3)

 أخػـك فـقؽؿ ركُ ؾشِّ لَ  كؽر، أكا يا: »ڤ الصديؼ بؽر بلٕقنل  ملسو هيلع هللا ىلصأل  رسقل ار  بـ يمنر معؼؾ إننرة إلك اديث (2)

 كقـضه، غـلكػ والـذي: »ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل فؼنل آخر؟ إلفن ار مع جعؾ مـ إٓ الشر  واؾ: بؽر ألبق فؼنل ،«الـؿؾ دكقب مـ

 كـؽ أعـقذ إين الؾفـؿ: قـؾ: قال وكثقره  قؾقؾف عـؽ ذهب قؾتف إذا ئلء عؾك أدلؽ أٓ الـؿؾ، دكقب مـ أخػك لؾشرك

(، وألبق يعؾك يف الؿمدـد 635ألخرجف ال خنرك يف إدب الؿػرد ) «.أعؾؿ ٓ لؿا وأستغػرك أعؾؿ، وأكا كؽ أئرك أن

: 337/ 31الؿطنلب العنلقدة بزوا دد الؿمدنكقد الثؿنكقدة ابـ ا ر يف قنل  ،(873اإلبنكة الؽنأ ) يف ابـ بطة(، و50)

، ألاؿددد (28436) فمصددـػيف ابددـ ألبددل نددق ة وألخرجددف «. لقددث  ددعقػ9 لمددق  اػظددف واخو طددف، ونددقخف مدد فؿ»

م ؿع الزوا دد ومـ دع ، قنل الفقثؿل يف ڤ مقسك إنعرك لألبأـ  ،(1368إوسط ) (، والطنا  يف38505)

وألخرجدف بـحدقص ألبدق يعؾدك يف «. ورجنل ألاؿد رجنل الصحقح غقر ألبل أؾل، وو ؼف ابدـ ا دن : »223/ 30الػقا د 

: 30/223، قدنل يف م ؿدع الزوا دد ڤ، أدـ اذيػدة (240أؿؾ الققى والؾقؾة )ص: يف  ابـ المـل(، و47الؿمـد )

 ادق كدن  إ  محؿدد وألبدق مددلس، ولقث اذيػة، أـ محؿد، ألبل أـ سؾقؿ، ألبلبـ  لقث رواية مـ يعؾك ألبق رواص»

 ألأرفدف، فؾؿ غقراؿن كن  وإ  ا ن ، ابـ و ؼف فؼد أػن ،بـ  أثؿن  أـ روأ الذك ألو ممعقد، ابـ أـ روأ الذك

. والحدديث ڤمقققفدن أؾدك ابدـ ممدعقد  (3368المدـة )يف  الخد ل . وألخرجدف«الصدحقح رجدنل رجنلف وبؼقة

ذكدر أل   432/5، ويف 247/ 3 د الؿمنكقد العشدرة إنحنء الخقرة الؿفرة بزواامـف ال قصقرك بؿ ؿقع الطرم يف 

 مدار الحديث أؾك لقث بـ ألبل سؾقؿ، وأل  ال ؿفقر أؾك نضعقػف.
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ــض وإن»يؽددق  مددـ ق قددؾ:  ال ددقاب: ألكددفو ــتؽؾؿ الع   اهلل، ســخط مـــ كالؽؾؿــة لق

ًٓ  لفا يؾؼل ٓ  ؟ (3)«جفـؿ يف كفا يفقي ،كا

فدنذا قدنل أل  يعدرء إ در الؿرتندب أؾقدف، يؾدزى  ٓ مـ أرء أل  الشل  محدرىو

ًٓ  ٓ كؾؿة يعدرء  لدؿ يماخدذ وإ  - اق يعدرء أل  ادذص الؽؾؿدة ادراىو -يؾؼل لفن بن

 أل ران الؿرنب أؾقفن.

ؿدـ يؽثدر الؾعدـ، فدنذا بدف ك ،ؽد ى الؿحدرىالبعض الـنس ي نلس مدـ يؼدع يف و

بد   ،هبدذا الؾعدـيماخدذ  قفدفيشعر،  ٓ مـ اقث فقفأل روا  ؿيشعر9 ٕم ٓ يؾعـ واق

يدددرك9  ٓ فعؾدك اإلكمدن  أل  يحدذر مدـ الققددقع يف الشدر  الخػدل مدـ اقدثندؽ، 

 عػك أـف.مخنفة أل  يماخذ بف، ولقؾفج بنلؽػنرة أمك أل  يُ 

ألدكدك ندل 9  : وادذا يعـدل«ومـ لؼقف يشرك كف ئق،ًا دخـؾ الــار»أيت:  ويف الحديث

أل  يدذبح  ألو  يؾزى أل  يم د لصـؿ، فكؽرة يف سقنم الشرط، فوعؿ ألك نل ،  «ئق،ًا»ٕ  

ألندر  بدؾ إذا مـ إمدقر الؽ قدرة، يػعؾ نقيفًن  ألو ،لغقراؿ كنلشقنطقـ ألو إلكس، ألو ل ـ

 اصؾ لف اذا القأقد الشديد. - كملل ار العنفقة -ولق كن  بلدكك نل  

يف  كدن  الـدنسوالقأقرة، وقد فقف نل  مـ الصعقبة  اذا آاوقنط يف أصركنو

ومطدنل فؿ  يمدقرة،اقدن؛ؿ واكضد نط، ادرص وو أؾك ألكػمدفؿ، اك ؿنع ألاؾ المنبؼ

وكثددرة  ،بؾؼؿددة العددقش أددـ الؼقددؾ والؼددنل قؾقددؾ، يـشددغؾق محدددودة، وك مفددؿ 

الؿيفقكدة بؿدن فدوح  ؼد كػل الؽثقدرؾفأ  ألمن الخؾطة، ووفضقل الؽ ى  ،آجوؿنأنت

  يعـقفؿ. ٓ ومن ار أؾك الؿمؾؿقـ مـ الدكقن، فوػرغقا لؾػضقل

 
(، مدددـ ادددديث 1860(، وابدددـ منجدددف )5367ألخرجدددف ال خدددنرك، كودددنب الرقدددنم، بدددنب اػدددظ الؾمدددن ، ) (3)

 .ڤ اريرة ألبل
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لف  فوؿر، ٓبـف ابـوف ةخط يف  ألخنصيحونج إلك أل  يؽؾؿ وقد كن  الرجؾ يف المنبؼ 

ألمدن  ، منرص يف ألر ف، ولقؾف لع ندنف ورااوف،قذاب إلقف9 ٕكف ف حل فراًغني د  ٓ مدة

الؽ ى القاجب، مـ ، يـوفل ن   ً  ألو الؿ ؾس سنأوقـيف أ  فو د اإلكمن  ي ؾس 

 .يشعر ٓ يف الؿحظقر واقخنض كوفل الؿ نح فنذا احب، يـوفل الؽ ى الؿمو ؿ 

 .فضقل إكؾ، فضقل الخؾطة، فضقل الؽ ى فنل    مـ فضقل اذص الث ث:

 طعاقب١ ايشسى تباهلل تعاىلص 

مـ مات وهق يضعق هلل كـًضا دخـؾ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤوعـ اكـ مغعقد »

  .«دخؾ الـار»، وجقابف «مات»فعؾ الشرط ونرطقة،  «مـ» :«رواه ال خاري ،«الـار

ق ؾ مقنف مـ اذا الشر  انل كقكدف  وبي ولؿ منت أؾك الشر ، :يعـل ،«مات»

، ويشر  مع ار غقرص.  يدأق الـدأ

فدنذا دأدن ار ودأدن معدف  9يشر  بنر معف، ويددأقص مدـ دوكدف «يضعق هلل كًضاوهق »

 فذا ألأظؿ.فار ألبًدا، يدأق  وٓ إذا كن  يدأق غقر اروغقرص يفرت صقرة الشر ، 

ٕ  م رد 9 يخؾد فقفن ألو يخرج مـفن، ٓ لقس فقف من يدل أؾك ألكف «دخؾ الـار»

يغػر لف مـ  ولؿ الدخقل يشرت  فقف مـ دأن مـ دو  ار كًدا، ومـ أصك ار 

 ۇئ وئ وئ﴿ 9ؼطعقةالـصقص ؾليخرج مـفن  ٓ ، إٓ أل  الؿشر أصنة الؿقاديـ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿، [37]الـمن : ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿، [37]الح ر: ﴾ۇئ

نحوؿؾ الولويؾ، فؿـ منت مشرًكن  ٓ واذص كصقص ،[62]الؿن دة: ﴾ڌ ڍ

 .فن  ال ـة أؾقف اراى، واق يف الـنر خنلد مخؾد، واق مـ الذيـ نؼقا  بنر

 طايتشسٜو يف ايعباد٠ص 

 ،«يشــرك كــف ئــق،ًا ٓ مـــ لؼــل اهلل»قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســقل اهلل  ڤولؿغــؾؿ عـــ جــاكر »

 : كؽرة يف سقنم الشرط فوعؿ ألك نل .«ئق،ًا»يف نقاقدص9 ٕ  ومخؾًصن يف ديـف،  :يعـل
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كدص الؿنلؽقدة  مدثً :والوشريؽ يف الع ندات لدف مراندب م قـدة أـدد ألادؾ العؾدؿ، 

ن دقز  وٓ   يف الع دندة،أؾك أل  اإلمنى إذا ألطنل الركدقع مدـ ألجدؾ الدداخؾ فؼدد ندرأ 

 . (3)كص أؾك اذا الؼرط ل وغقرص ،اذا نشريؽإطنلة الركقع مـ ألجؾ الداخؾ9 ٕ  

ألطدنل مدـ  9 ٕكفيشر  بف نقيًفنواق ار  كؾؼاإلمنى إذا منت سقل: إ  اذا نؼيفؾ ف

  ؟ألجؾ الداخؾ

اصددؾ مـددف نددل  مددـ اإلطنلددة ونددل  مددـ  ملسو هيلع هللا ىلصكؼددقل: إ  الـ ددل  أل  :وال ددقاب

، وألطدنل المد قد (2)خػػ لؿن سؿع صقت الصد ل9 فؼد الوخػقػ مـ ألجؾ مخؾقم

 .(1)ن ارنحؾف الحمـلؿ

 معصقى، واذا لقس بوشريؽ، فنذا اصؾ مثؾف مـ غقرص يحؽؿ أؾقدف ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل و

 هبذا الحؽؿ.

 
 ركقأدف يخدرج ٕكدف 9يـوظدرص لؿ إمنى واق كقعالر يف بداخؾ الرجؾ ألاس إذا»: 4/370قنل الؼرط ل يف نػمقرص  (3)

 «.نعنلك ر نخنلًص  كقكف أـ بنكوظنرص

 كؽاء فلسؿع إطالتفا، أريض وأكا ال الة يف ٕدخؾ إين»: قنل ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أل ، ڤ منلؽبـ  ألكسإننرة إلك اديث  (2)

، كودنب إذا لدف، . ألخرجف ال خدنرك والؾػدظ «كؽائف مـ أمف وجض ئضة مـ أعؾؿ مؿا صالتل يف فلتجقز ال  ل،

، الصد ل ل ؽدن  الصد ة نخقدػ بدنب(، وممؾؿ كودنب الصد ة، 608، )الص ل بؽن  أـد الص ة ألخػ مـ بنب

 فقؼـرأ ال ـالة، يف وهق أمف مع ال  ل كؽاء يغؿع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كان»(، ولػظ ممؾؿ: 878، وابـ منجف )(360)

 .«الؼ قرة كالغقرة أو الخػقػة، كالغقرة

 انمدؾ وادق العشدن  صد يت إاددأ يف ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل أؾقـدن خرج: قنل ڤالفند بـ  نداديث إننرة إلك اد (1)

 سد دة صد نف يفدرا  بدقـ فمد د فصدؾك لؾصد ة كدن  دؿ فق دعف، ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل فوؼددى امدقـن، ألو امـن

 فؾؿدن سد قدك، إلدك فرجعدت سدنجد وادق ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل يفر أؾك الص ل وإذا رألسل فرفعت: قنل ألطنلفن،

 اودك ألطؾوفدن سد دة ص نؽ يفرا  بقـ س دت إكؽ ار، رسقل ين: الـنس قنل الص ة ملسو هيلع هللا ىلص ار لرسق قضك

 حتـك أعجؾـف أن فؽرهت ارتحؾـل اكـل ولؽـ يؽـ لؿ ذلؽ كؾ»: قنل إلقؽ، يقاك ألكف ألو ألمر ادث قد ألكف يــن

(، 3333، )ةسد د مدـ ألطدقل سد دة نؽق  أل  ي قز اؾ بنب. ألخرجف الـمن ل، كونب الوط قؼ، «حاجتف يؼضل

 (، وصححف أؾك نرط الشقخقـ، ووافؼف الذا ل.3664(، والحنكؿ )35011وألاؿد )
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ا9 كدل  ٕ  بقـدف وبقـدف ود   9مـ ألجدؾ فد  يف الركقع يطقؾ اإلمنى  ؿثً : إذا كن ف

فذا ف أداوة،ٕ  بقـف وبقـف  9صر مـ ألجؾ ف  خويبنلؿؼنبؾ و أرفف مـ كحـحوف مثً ،

  ٕ 9أـ اذص آأو دنرات فد  بدلس بدفالصقرة نذا خؾت في قز بحنل،  وٓ ؽنشري

ألطددنل المدد قد،  ملسو هيلع هللا ىلص، والـ ددل اوددك يدددر  الددداخؾ الركعددة اددذا مددـ بددنب اإلامددن 

 .(3)موعددة وخػػ مـ الص ة، ٓأو نرات

كدن  ي فدز  ألكدف ڤجن  أـ أؿر  9مـ ممن ؾ الوشريؽ: نشريؽ أ ندة بع ندةو

يدم ر يف الصد ة، لؽدـ  ٓ ادذاوبع دندة،    أ ندةً رأ فذا َن ف، (2)ال قش واق يف الص ة

 ؟ألكؿؾ أدى الوشريؽ ألو اؾ اذا ألكؿؾ

ٓ نددؽ أل  اإلق ددنل أؾددك مددن اددق بصددددص مددـ الع ددندة ألفضددؾ، ولددق كنكددت كػددً ، 

ألفضدؾ مدـ ن فقدز ال دقش  يؽدق  نإلق نل أؾك صد نفف، نن فقز ال قش واج ً  كن و

 . (1)الص ة يف

 
ذاب إلك كرااة آكوظنر مطؾؼن: الحـػقدة، والشدنفعقة يف قدقل، والؿنلؽقدة، والحـنبؾدة، وققددص الحـنبؾدة بؿدن إذا  (3)

ا الؿدذاب أؾدك الؽراادة كنكت يمقرة ويشؼ أؾقفؿ آكوظنر9 واسودل ألصدحنب ادذ ألو كنكت ال ؿنأة كثقرة،

، وٕ  اإلمنى ملمقر بنلوخػقػ، وٕكف نطقيؾ $بؿخنفة الشر  الذك اق الرين ، واق من كص أؾقف ألبق اـقػة 

 أؾك الحن ريـ ٕجؾ مم قم، والحن رو  ألولك مـف.

وذاددب إلددك أدددى الؽرااددة سددحـق  والؼن ددل أقددنض مددـ الؿنلؽقددة، والشددنفعقة يف قددقل9 والحـنبؾددة، وققدددص  

ألطدنل الصد ة  ملسو هيلع هللا ىلصيشؼ أؾقفؿ آكوظنر9 لإلامدن ، وٕ  الرسدقل  وٓ نبؾة بؿن إذا كنكت ال ؿنأة يمقرة،الحـ

 ٕجؾ الحمـ، وخػػفن ٕجؾ بؽن  الص ل، وقنل بعض الشنفعقة بنٓسوح نب بشرط ألٓ ي نلغ يف اإلطنلة.

 . ن قز اإلطنلة، ون طؾ الص ة بف9 لؾوشريؽ ٓ وذاب الشنفعقة يف ققل: إلك ألكف 

، 2/335، والشددرح الؽ قددر لؾرافعددل 3/311، إى 2/77، ومقااددب ال ؾقددؾ 3/113يـظددر: ال حددر الرا ددؼ  

 .2/361والؿغـل 

، وألخرجدف ابدـ ألبدل الصد ة يف الشل  الرجؾ يػؽر بنبأؾؼف ال خنرك بصقغة ال زى، كونب العؿؾ يف الص ة،  (2)

 .2/337ؼ (، وذكرص ابـ ا ر يف نغؾقؼ الوعؾق6843نق ة يف مصـػف )

ـ يف وقدت واادد، وادق ألكؿدؾ، و22/508ٓيـظر: الػونوأ (1) ـ أ دندنق ـ ال ؿع بق ـ الؼقؿ أل  اذا م ٓ  ، ويرأ اب يؼددر أؾقدف إ

ظر: مدارج المنلؽـق  ٓـب رجب 3/231، زاد الؿعند 3/252الخّؾص، ـي    .167-8/166، فوح ال نرك 
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يصدؾل يف الددور  ٓسدقؿن مدـ ،يف الؿمد د الحدراى اكثقدًر  َاظُن  ،أخـة عو أللع

يف المددطح واددق يطددؾ أؾددك الؿطددنء يف لقددنلل العشددر واإلمددنى يؼددرأل يف  ألو الثددن 

 لودل رص بدنلؿـظر العظدقؿ لؾطدن ػقـ، وربؿدن ندذكر يدقى الحشدر، ق ؽدلفالوف د،  ص ة

الوػؽددر يف ، ووالؿصدؾق  ي ؽدق  مددـ ندل راؿ بددنلؼرا ة، وال ؽدن  مدـ خشددقة ار أ دندة

اإلق دنل لؽدـ  الص ة،ي طؾ  ٓ ففقنشريؽ أ ندة بع ندة،  أل ـن  الص ة الحشر واقلف

  أ ندة. تأؾك الص ة ألفضؾ مـ آلوػنت إلك غقران ولق كنك

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

غػدر، وخنفدف يُ  ٓ الشدر  وذلدؽ ٕ : «فقف مغائؾ: إولك: الخقف مــ الشـرك»

ومـ لؼل اهلل يشـرك كـف »، «هلل كًضا دخؾ الـارمات وهق يضعق ومـ »كػمف،  إبرااقؿ أؾك

 .«ئقً،ا دخؾ الـار

، وآخدر ؼطدع الصد ةف اؾدع وفدزع إذا رألأ ألدكدك اشدرةالـدنس  نذا كدن  بعدضف

ظـدف اشدرة فأؾدك رجؾدف  كل  يؽق  ألاسأ بشل  ،مـ ألجؾ نل  خػقػ جًدا فنؼطعي

 ؾؿدنذاف ،إلدك ادذا الحددب عضدـن خدقء يصدؾ الكن  ، فنذا فنذا بف خقط يودلك مـ  قبف

خمدر فقمآل مـ يػعؾف الخؾدقد يف الـدنر، يؽق  كخنء مـ اذا إمر العظقؿ، الذك  ٓ

  ؟!واق الخنسر الحؼقؼل ،كػمف وألاؾف

 ٕكؽ صرفت نقيفًن مـ اذص الع ندة لػ   مـ الـنس. 9«الثاكقة: أن الرياء مـ الشرك»

  .ؾـص القارد يف ال نبل 9«الثالثة: أكف مـ الشرك إصغر»

ٕمؿ اؿ الذيـ نوطؾع إلدقفؿ  9«الراكعة: أكف أخقف ما يخاف مـف عؾك ال الحقـ»

 إكظددنر، واددؿ الددذيـ يؽثددر ذكددراؿ أؾددك أللمددـة الـددنس، ويؽثددر  ـددن  الـددنس أؾددقفؿ،

فنكف  ،يول ر ٓ يف يقى مـ إينى، والؿدح لف أل رص، مفؿن قؾـن: إ  ف ًكن وابد أل  يول ر وٓ

 - وار -ألدركـدن كنًسدن فؼدد كؽقدر،  وٓ ل ر، ومع إسػ الققى ابوؾل الـنس بنلؿدح،يو
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، واق نقخ ك قر يف العؾدؿ والعؿدؾ، «شقخال»قر ك وااد مـفؿ أل  يؼنل لف: ل يؽـ لؿ

 قجدددل ،الدددكوقر فدد   ألو يؼددؾ: الشددقخ فدد  ، لددؿ لددقو سددن غة، ددؿ صددنرت الؿمددللة 

  .ألمقر يرقؼ بعضفن بعًضنشل  اد ت يف اذا ال، ونقيفنيف كػمف  بعضفؿ

نلدراسدنت الـظنمقدة بـقدت ف 9بعض ال فنت يف نغذية اذص إمقر سناؿْت قد و

 9مدـ مددح غنل دننمدؾؿ  ٓ -مثً   - الرسن ؾ العؾؿقة أؾك اذا يف الغنلب، فؿـنقشنت

الؿشدرء يؿددح يؿدح الؿـنقشقـ،  دؿ و، مدًان أظقًؿن و د الطنلب يؿدح الؿشرءف

 .وار الؿموعن  ، ؿ كؾ مـنقش يدلل بؿن أـدص مـ كقؾ ومدح ،قـالؿـنقشوالطنلب 

فقجددد اددذا  ،محن ددرة ألو درسإللؼددن  ذاددب  فإلددك ألكددإمددر ب عضددفؿ صددؾ وو

مؿدن  فؾؿ يؾدِؼ ندقيفنا، ا ومػقدً ن كثقًر يـقك أل  يؼقل ك مً ا، وكن  بنردً  الوؼديؿَ  الؿحن ُر 

 مـ ألجؾ اذا الوؼديؿ ال نرد.وذلؽ 9 كن  يـقك إلؼن ص

الؿؼددى مدـ  ؿدن اكوفدكفؾ، طنولدةرتجؿودف إلدك الؿؼددى مدـ نحدت الب خر يدسوآ

 أـددؼ صددنا ؽ، ألكددن قطعددَت  ،ادددا  ار»: اددذا الؿحن ددر قددنلالرتجؿددة،  قددرا ة كددص

 .!«ألر ك بؿثؾ اذا الؽ ى ٓ

: أؾقدف قدن ً   الؿؼددى يدردأ  بدل يمدوحؼ الػضدقحة،  الؿرا ل كن  ألققل: مثؾ اذاو

غقدرص  وٓ يعدقد ادق ٓ ، اودك«  ألأرفدؽف ،ألكننان، ألمن إياذص ورقوؽ الول ألأطقوـل »

 ؿثؾ اذا الؽ ى، كملل ار الم مة والعنفقة.ل

 . الخامغة: قرب الجـة والـار»

 :«عؾـك عؿـؾ متؼـارب يف ال ـقرة الغادسة: الجؿع كقـ قركفؿا يف حـضيث واحـض

ف ئـقً،ا دخـؾ يشرك كف ئقً،ا دخؾ الجـة، ومـ لؼقف يشرك ك ٓ مـ لؼل اهلل»اديث: واق 

نلػنصؾ رققؼ، بقـ أل  نخؾد يف ال ـة وبقـ أل  نخؾد يف الـنر، كؾؿة مـ الشدر  ف «الـار

 نخرج مـفن. وٓ ؛قك هبن يف الـنر
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مـ لؼقف يشرك كف ئقً،ا دخـؾ و يشرك كف ئق،ا دخؾ الجـة، ٓ أكف مـ لؼقفالغاكعة: »

وار ادذا لدف ألأؿدنل  يؼدنل: وٓ   م نمؾدة اـدن،فد :«الـار، ولـق كـان مــ أع ـض الــاس

 .غػر لفنلشر  يُ فصنلحة، 

 ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿و ،[37]الـمن : ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ بؾ ٓ،

 .فنأؾف ألًين كن  [54]الزمر:

يف ققلف  :«الثامـة: الؿغللة العظقؿة: سمال الخؾقؾ لف ول ـقف وقاية ع ادة إصـام»

 .[14]إبرااقؿ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ نعنلك:

 وػضقؾ،لؾ وال «إفعؾ»إكثر: صقغة  :«كثرالتاسعة: اعت اره كحال إ»

، [15]إبرااقؿ: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: نعنلك ققلفنرد اـن، بؾ القارد  ولؿ

ػ كثقر، وإربعؿن ة كثقر، لؽـ إلػ فنٕلْ  9، والؽثقر غقر إكثر«اكثقًر »نلـص ف

اذص يؿـع أل  إكثر يف   ل، ولؽـ لقس بدٓلة  ٓ إٓ أل  اذا 9ألكثر مـ إربعؿن ة

 .[335]إكعنى: ﴾...ۈ ٴۇ ۋ ۈ ۆ ۆ﴿بؾ بؼقلف نعنلك  ،أية

ٕ  فقدف الخدقء مدـ  9«إلـف إٓ اهلل، كؿـا ذكـره ال خـاري ٓ العائرة: فقف تػغـقر»

يوؿ إٓ بوحؼقدؼ الوقاقدد،  ٓ الشر ، والخقء مـ الشر  يؼوضل كػقف، وكػل الشر 

 ال نب يدل أؾك ذلؽ. ؿ ؿقعف، إلف إٓ ار ٓ دأن  الـد مـ دو  ار يـنيفو

ف يـ دق مدـ أدذاب ار كقكد لواد :«الحادية عشرة: فضقؾة مـ سؾؿ مــ الشـرك»

 ويدخؾ ال ـة.
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 ابــة

 هللا إال ال إلًادج أن ـــاء إىل شيـــالذع

 

 [307]يقسػ: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وققل اهلل تعالك: 

 .أية

إكـؽ »ًذا إلـك الـقؿـ قـال لـف: ، لؿا كعث معاملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤعـ اكـ ع اس 

ويف ، إلـف إٓ اهلل ٓ ئـفادة أن :فؾقؽـ أول مـا تـضعقهؿ إلقـف ،تلتل ققًما مـ أهؾ الؽتاب

فنن هؿ أطاعقك لـذلؽ، فـلعؾؿفؿ أن اهلل افتـرض عؾـقفؿ  ،«إلك أن يقحضوا اهلل»: رواية

فـلعؾؿفؿ أن اهلل افتـرض  ،خؿس صؾقات يف كـؾ يـقم ولقؾـة، فـنن هـؿ أطـاعقك لـذلؽ

فنيـاك  ،ؾقفؿ صضقة تمخذ مـ أغـقائفؿ فترد عؾـك فؼـرائفؿ، فـنن هـؿ أطـاعقك لـذلؽع

 .(3)أخرجاه« وكرائؿ أمقالفؿ، واتؼ دعقة الؿظؾقم، فنكف لقس كقـفا وكقـ اهلل حجاب

ٕعطـقـ الرايـة »قال يقم خق ـر:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤسعض كـ  ولفؿا عـ سفؾ

 «. قلف، يػتح اهلل عؾك يضيفغًضا رجاًل يحب اهلل ورسقلف، ويح ف اهلل ورس

 ،ملسو هيلع هللا ىلص فؾؿـا أصـ حقا غـضوا عؾـك رسـقل اهلل ،ف ات الـاس يضوكقن لقؾتفؿ أي فـؿ يعطاهـا

 فؿ يرجق أن يعطاها. كؾ  

 .«أكل طالب كـ  أيـ عؾل»فؼال: 

 
 إلددك الدددأن  بددنب(، وممددؾؿ، كوددنب اإليؿددن ، 3184ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الزكددنة، بددنب وجددقب الزكددنة ) (3)

(، وابددـ منجددف 2314(، والـمددن ل )524(، والرتمددذك )3473(، وألبددق داود )38، )اإلسدد ى ونددرا ع الشددفندنقـ

(3671.) 
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 ف  ؼ يف عقـقف، ودعا لف، ف رأ كلن ،فؼقؾ: هق يشتؽل عقـقف، فلرسؾقا إلقف، فلتل كف

اكػـذ عؾـك رسـؾؽ حتـك تــزل كغـاحتفؿ، ،ـؿ »فؼـال:  ،لرايـةلعطاه افيؽـ كف وجع،  لؿ

وأخ رهؿ كؿا يجب عؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك فقف، فقاهلل ٕن يفضي  ،ادعفؿ إلك اإلسالم

 . (3)«عؿر الـَّ ؿْ اهلل كؽ رجاًل واحًضا، خقر لؽ مـ ُح 

 يضوكقن: أي: يخقضقن.

 ل:ـائـــه وســـفي
  :ملسو هيلع هللا ىلصف عالضعقة إلك اهلل طريؼ مـ ات أن إولك. 

 لق دعا إلك الحؼ ففق يضعق إلك كػغف. مـ الـاس الثاكقة: التـ قف عؾك اإلخالص؛ ٕن كثقًرا 

 .الثالثة: أن ال  قرة مـ الػرائض 

  :تعالك عـ الؿغ ة.لف تـزيف أكف حغـ التقحقض:  دٓئؾ مـالراكعة 

  ِالشرك كقكف مغ ة هلل.  ِح ـ قُ الخامغة: أن م 

  :اد الؿغؾؿ عــ الؿشـركقـ؛ لـ،ال ي ـقر مــفؿ ولـقإكع - وهل مـ أهؿفا -الغادسة 

 يشرك. لؿ

 .الغاكعة: كقن التقحقض أول واجب 

 .الثامـة: أكف ي ضأ كف ق ؾ كؾ ئلء، حتك ال الة 

  :إلف إٓ اهلل. ٓ ، معـك ئفادة: أن«يقحضوا اهللأن »التاسعة: أن معـك 

 ــق ــاب، وه ــؾ الؽت ـــ أه ــقن م ــض يؽ ــان ق ــا، ٓ العائــرة: أن اإلكغ ــا أو يعرفف  يعرفف

 يعؿؾ كفا. وٓ

 
(، وممددؾؿ، 1008، )رجددؾ يديددف أؾددك ألسددؾؿ مددـ فضددؾ بددنبألخرجددف ال خددنرك، كوددنب ال فددند والمددقر،  (3)

ألبدل وقدنص، بدـ  ، وجن  مـ ادديث سدعد(2305)، ڤ طنلب ألبلبـ  أؾل فضن ؾ مـ بنبالػضن ؾ،  كونب

 .ڤأ نس، وبريدة إسؾؿل  وابـ
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 .الحادية عشرة: التـ قف عؾك التعؾقؿ كالتضريج 

 .الثاكقة عشرة: ال ضاءة كإهؿ فإهؿ 

 .الثالثة عشرة: م رف الزكاة 

 .الراكعة عشرة: كشػ العالؿ الش فة عـ الؿتعؾؿ 

 .الخامغة عشرة: الـفل عـ كرائؿ إمقال 

 .الغادسة عشرة: اتؼاء دعقة الؿظؾقم 

 تحجب. ٓ ة: اإلخ ار كلكفاالغاكعة عشر 

  وسـادات إولقـاء  ملسو هيلع هللا ىلصالثامـة عشرة: مـ أدلة التقحقض ما جرى عؾك سقض الؿرسـؾقـ

 مـ الؿشؼة والجقع والقكاء.

  :إلك آخره. عؾؿ مـ أعالم الـ قة.« ٕعطقـ الراية»التاسعة عشرة: ققلف 

 .العشرون: تػؾف يف عقـقف عؾؿ مـ أعالمفا أيًضا 

 ڤضقؾة عؾل الحاديُة والعشرون: ف. 

 ؾ ال حاكة يف دوكفؿ تؾؽ الؾقؾة وئغؾفؿ عـ كشارة الػتح.ائالثاكقة والعشرون: فض 

 يغع لفا ومـعفا عؿـ سعك. لؿ لح قلفا لؿـ ؛الثالثة والعشرون: اإليؿان كالؼضر 

  :عؾك رسؾؽ»الراكعة والعشرون: إدب يف ققلف.» 

 .الخامغة والعشرون: الضعقة إلك اإلسالم ق ؾ الؼتال 

 غادسة والعشرون: أكف مشروع لؿـ دعقا ق ؾ ذلؽ وققتؾقا.ال 

  :أخ رهؿ كؿا يجب»الغاكعة والعشرون: الضعقة كالحؽؿة؛ لؼقلف.» 

 .الثامـة والعشرون: الؿعرفة كحؼ اهلل يف اإلسالم 

 ف رجؾ واحض.يالتاسعة والعشرون: ،قاب مـ اهتضى عؾك يض 

 .الثال،قن: الحؾػ عؾك الػتقا 
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l 

 تبايدع٠ٛ إيٝٗاص طشهس ْع١ُ ايتٛسٝد 

ــك ئــفادة أن» ــضعاء إل ــاب ال ــف ٓ ك الوقاقددد  $ذكددر الؿملددػ  لؿددن، «اهلل إٓ إل

ـ ألكدف مدـ ألأظدؿ والخقء مؿن يضدندص، وبدقأ  ،ونحؼقؼ الوقاقد ،كؾؿة الوقاقد ومعـك

  نؽر. إلك نحونج الـعؿة اذص أل  ي قـ أل  ألراد ،أؾك أ ندص  كعؿ ار

ادل  ، ددص مدـ والدنا ة الوقاقدد وحؼقدؼب أ ددص أؾدك  ار مـدة أل  نؼدرر فنذا

 ندؽرِ  ـفدن  مِد ندؽر، إلدك نحودنج كعؿدة كؾ وأل  أ دص، أؾك ار هبن يؿوـ كعؿة ألأظؿ

يوحدث هبن، وأل  يػرح هبدن، وألٓ يػدرح بشدل  مثدؾ مدن يػدرح هبدن، وإ   أل  الـعؿة اذص

ـ ندؽر ادذص الـعؿدة نحصك، لؽـ اذص ال ألأظؿ الدـعؿ، ومِد وٓ نعد ٓ كنكت الـعؿ

 دأق؛ؿ إلقفن.وح الخؾؼ كص

واذا اق  -ألمقر الديـ  مـكن   سقا ٌ  نل  كنفع،اإلكمن  إذا اطؾع أؾك إ  أؾك 

أل  يـصدح لغقدرص،  ،مدـ ألمدقر الددكقن ألو ،- مـ ألجؾف خؾؼ اإلكس وال ـالذك إصؾ 

 ،فدنذا امدوـ أؾقدف هبدذص الـعؿدة ،(3)«ٓ يممـ أحضكؿ حتك يحب ٕخقف ما يح ف لـػغـف»

  فؿـ نؽر اذص الـعؿة الدأن  إلقفن. ،وبرئ مـ  دان

 طايطبٌٝ إىل اهلل ٚاسدص 

اذص  ،ين محؿد قؾ :، ألك«[307]يقسػ: ﴾ڍ ڇ ڇ﴿وققل اهلل تعالك: »

، بقـؿن طرم الض ل طريؼل، وألفرد الم قؾ واق الصراط الؿموؼقؿ9 ٕكف س قؾ وااد

  .[341]إكعنى: ﴾ڍ ڇ ڇ﴿ :قنل نعنلك موعددة9

 
(، وممدؾؿ، كودنب 31، )لـػمدف يحدب مدن ٕخقدف يحدب أل  اإليؿدن  مدـألخرجف ال خنرك، كونب اإليؿن ، بدنب  (3)

(، 34، )خقدرال مدـ لـػمدف يحدب مدن الؿمدؾؿ ٕخقدف يحب أل  اإليؿن  خصنل مـ أل  أؾك الدلقؾ بنباإليؿن ، 

 .ڤ(، مـ اديث ألكس 4035(، والـمن ل )2434والرتمذك )
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  سدد قؾ يقصددؾ إلددك ار وٓ طريددؼ ٓ وااددد9 ٕكددفنلمدد قؾ إصددؾ فقددف ألكددف ف
  .س قؾ واادففق ، ملسو هيلع هللا ىلصوان نع الـ ل  ،وااد، واق من يؽق  بنٓأوصنى بنلقاققـ إٓ

 ،[35]الؿن دة: ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ : ققلفوألمن 

ف ؿقع من نرأف ار س ؾ بنأو نر  ،القسن ؾ الؿقصؾة إلك ار  :م ؾفنلؿؼصقد بنل

، مقصؾة إلك ار وكؾفن الزكنة س قؾ والص ة س قؾ، وس قؾ، نلوقاقد ف 9ألفرادص
  وكؾفن س ؾ لؾم ى، وطرم لؾم مة.

وإذا  ،سد قؾففدق  ،بنأو نر ال ـسفنذا كظركن إلك الطريؼ الؿقصؾ إلك ار نعنلك 

 .الم ؾ بنأو نر القسن ؾونلم قؾ بنأو نر الغنية، ف ،كظركن إلك القسن ؾ ففل س ؾ

نإلننرة يف إصؾ إكؿن ف: إلك ألمر معـقك، ﴾ڍ ڇ ڇ﴿ يف ققلف:اإلننرة و

بنأو نر س قؾ ار  اـن إلك صحت اإلننرةنؽق  إلك إمر الؿحمقس، لؽـ 

 . كلمن محمقسةفصنرت  ،و قافن، وكقمن كنلشؿس يف رابعة الـفنر

 ال تهٕٛ إال ع٢ً تبصري٠ص ايصشٝش١ طايدع٠ٛ 

فقؿن يدأك  و قٍح ، وأؾك أؾؿٍ ألك:  ،«[307]يقسػ: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿»

 عض الـنس ف 9صحقح الؼصدوإ  كن   ،جفؾ ؾكأإلقف، بخ ء مـ يدأق إلك ار 

 ،لؾـنس، لؽـف يدأق الـنس أؾك غقر بصقرةلـػمف ويؽق  أـدص ارص أؾك الخقر 

يف أؼؾف وكثقًرا من كمؿع مـ يوؽؾؿ وأؾؿف كنقص، وقد يؽق  مـ العنمة، وقد يؽق  

ؾ الؿماأ  - مع إسػ الشديد -  يف الؽ ى، بقـؿن يرتددو ٓ ل امٓ نمثوأل، خؾؾ!

أـ  الشقطن ف لُ ذا خَ يُ و 9قد يرتدد ويـظر ويقاز ، ويحمب لؾؽؾؿة أللػ امنب

الؽ ى، ويقاؿف أل  يف ك مف  رًرا أؾك الـنس، وألمؿ ٓ يموػقدو  مـف، وأل  اذا 

  لقس مق عف، وكحق اذا!

كمدؿع مدـ وذلؽ مـ لدقس بؽدػٍ ، ،  ؿ يوصدأ ل َ ْػ ل الؽُ ذا خَ و د الشقطن  يُ ف

لوؼصدقر الؽدػ ،  9ملل اذا الشخص الذك لقس بلادؾيُ  إكؿنويػول واق لقس بلاؾ، 
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كؿدن ألكدف  9يوؽؾؿ ويعدظ ألو ؿن ااو ـن إلك مثؾ اذا أل  يػول،ل ،ألدأ من أؾقف ؾق أل  ك   ف

والغش يف الؿعنم ت، لؽدـ لؿدن  ،لق ألديت الزكنة أؾك وجففن لؿن وجدت المرقنت

فوحت ألبقاب الشدرور، فعؾدك  ،قؾأت الؿـنفذ الشرأقة ألو ٕبقاب الشرأقة،وصدت األ

ي قز لف أل  يدرأ مدن  وٓ يـؽر، وٓ ي قز لف أل  يرأ الؿعصقة وٓ الؽػ  ألٓ يولخر،

  .قاؿقثنم أل  ي قـالعفد وال ؿذ أؾقفِخ ألُ مؿـ ي قـ9 ٕكف  وٓ يحونج إلك بقن 

كق  الدأقة9 ٕ  مـ نعؾؿ يرت وٓ يدأق  إلك ار، ملسو هيلع هللا ىلص: فلن نأف ﴾ژ ژ ڈ﴿

 أؾقف أل  يدأق، كؿن جن  يف الؿمن ؾ إربع الول ذكران اإلمنى الؿ دد ،وأؾؿ وأؿؾ

ف عد أل  يوعؾؿ اإلكمن  يصقر  (3)«إلقف ]أي: العؾؿ[ الؿغللة الثالثة: الضعقة»يف ققلف: 

 ؿ  ،يعؿؾ أؾقف أل وعؾؿ يوبعد أل   ،يؽـ إمنًمن محقًطن ب ؿقع العؾقى لؿ ولق ،أنلًؿن

من يـؽرص9  ألو ؿن يدأق إلقف،ب ةعرفم وأدىي قز لف أل  يدأق أـ جفؾ،  ٓ لؽـ يدأق،

 ومـ ن عف. ملسو هيلع هللا ىلصٕكف اقـيفذ يدأق أؾك غقر بصقرة، فقؽق  سنلًؽن س قؾ غقر الـ ل 

 صاذتدٜج١ ايدع٠ٛ ٚضا٥ٌ سهِط 

الددأقة، ون نيـدت إكظدنر وإادقا ، قسدن ؾ ث فقؿن يوعؾدؼ بادِ ث من ألُ ادِ ألُ قد 

 ٓ؟  ألو ،ملسو هيلع هللا ىلصفؾ يؿؽـ أل  نؽق  مـ س قؾف ف، اؽؿفنوفندات يف وآج

 الؿوشدددد، والقسددن ؾ نخوؾددػ اجوفددندات ألاددؾ العؾددؿ فقفددن، فؿددـفؿ الؿوحددرك

ومـفؿ الؿوقسع، فو د بعض الدأنة يمؾؽ ممنلؽ مموحد ة، ويوقسع فقفدن نقسدًعن 

  .نصلنلدأقة يف ألمنكـ نزاول فقفن الؿعؼقى بيمثؾ أل  غقر مرض،  - يف كظر غقرص -

دأقة يدرأ الد  فدألاؾ العؾؿ يودقرع ويحودنط ألندد آاوقدنط مـ بعض الدأنة و

اجوؿنأدنت الـدنس محدؾ الددأقة، »مـفؿ مـ يوقسع قؾقً  فقؼقل: ويف الؿمنجد،  إٓ

 
 .3/374القانب(  بـ أ د    ة إصقل )مط قع  ؿـ مملػنت الشقخ محؿديـظر:  (3)
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يدأق يف إأراس، رتأ اذا الداأل ف ،«يغشك الـنس يف م نلمفؿكن   ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل ٕ  

  .يف مخقؿن؛ؿوويف ألمنكـ اجوؿنع الـنس، 

ققد، فقغشك ألمنكـ يخشك أؾقف مـ ألكا مـ يوقسع بدو   الدأنة ـمِ يف الؿؼنبؾ و

اودك وصدؾ إمدر إلدك أل  ندزاول الددأقة أدـ طريدؼ  ،الؿعنصدلكدور أل  ُيػوـ هبن، 

 أؾدك -الؼـقات الؿنجـة، فقؽق  ق ؾف امرألة أنرية، وبعدص مقسدقؼك صدنخ ة، ويؼدقل 

نؽؾؿـدن  لق، وخؾؼ كثقر شنادانالول يخ ل اذص الؼـنة  مـ دأقك»: - اجوفندص امب

إذا نؽؾؿـن يف الخطب كذلؽ يحضرو  الص ة، و ٓ ٕمؿ 9امٓ لػنت يف الؿمنجد 

وإذا ، نيشدنادوم فد  9نؽؾؿـدن يف الؼـدقات الؿحنفظدة كدذلؽ إمدر لدقيف ال ؿعة، و

كغشدك ادمٓ  وكغدزواؿ يف 9 ولدذ إلقفدن يموؿعق   ف ، آؿـن مـ خ ل إذاأة الؼرؾنؽ

  .«عر بقق؛ؿ مـ خ ل اذص الؼـقاتق

مؿدن ُيطؾدب هبدن مدن أـدد ادل ُيعؾدؿ أل  الددأقة ألمنى ادذص آن نادنت ي دب أل  و

نلوقسدع يف ، ف(3)«يـال ما عــضه إٓ كطاعتـف ٓ فنن اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ار كؿن قنل و،  ار

اقث إ   9غقر مرض، واإلا نى وأدى اإلقداىنرط  وٓ مـ غقر ققدمثؾ اذص إمقر 

 .غقر مرض أليًضن، ففذا ألصؾ لف نرًأن ٓ يوؽؾؿ خشقة أل  يؼع يف ألمر ٓ اإلكمن 

 قخطددب يف ال ؿعددة والـددنسفألدركـددن مددـ يوددقرع أددـ مؽددن الصددقت، وقددد 

 ف.يمؿعقك ٓ

 
 روك اذا الحديث هبذا الؾػظ أـ أدد مـ الصحنبة9 مـفؿ: (3)

(، 8783يف الشددعب )(، وال قفؼددل 13112، ألخرجددف ابددـ ألبددل نددق ة يف مصددـػف )ڤممددعقد بددـ  ار أ ددد .1

 (.3333وال غقك يف نرح المـة )

 قدامددة،بددـ  زا دددةبددـ  فقددف قدامددة»: 3/63(. قددنل يف م ؿددع الزوا ددد 2833، ألخرجددف ال ددزار )ڤاذيػددة  .2

 .«ألجد مـ نرجؿف، وبؼقة رجنلف  ؼنت ولؿ

زوا دد . قدنل يف م ؿدع ال30/25(، وألبدق كعدقؿ يف الحؾقدة 6583، ألخرجف الطدنا  يف الؽ قدر )ڤألبق ألمنمة  .3

 .«معدا ، واق  عقػبـ  فقف أػقر»: 3/63
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أ ندة، والؿحد نت يف الديـ  ي ننر اقٕ  الؿؽن محدث، ووكن  يػعؾ ذلؽ9 

يف نلؽ ى الصدقاب خ فدف9 فد أل  رغقديثدرب أؾقدف،  وٓ ادذا لدف وجفدة كظدرصوبدأة، 

ولخدذ اؽدؿ الؿمدوؿؾل، فيصدؾ إٓ بقاسدطة ادذص الؿؽدنات،  ٓ الو ؿعنت الؽ قرة

أـددد كثددرة بعدض الؿحددد قـ  وقددد كددن ، (3)الؿمدوؿؾل اددق الددذك ي ؾددغ كد ى الشددقخو

بعدد ؽدن  ف، فؿإسدؿنأ ق يمدوطقع يؽقكدقا لدؿ إمؿ اقث 9ـالؿموؿؾقيوخذ ال ؿقع 

وااددد، واؽددذا إلددك أشددرة  فوااددد، وأددـ يؿقـدد بعددد أشددرة ألو خؿمددة صددػقءكددؾ 

نٕول يمدؿع مدـ الشدقخ فق ؾدغ،  دؿ الدذك بعددص يمدؿع مؿدـ فأشريـ،  ألو مموؿؾقـ

 .فحؾت اذص الؿشؽؾةيمؿع مـف فق ؾغ، 

 ألصدد حولددذلؽ  9بؿؽددن الصددقتويقػددة الؿمددوؿؾل اسددو دلت ؼددد فوألمددن القددقى 

 يزاولفن ألاؾ العؾؿ مـ غقر كؽقر بقـفؿ.

ألولدك، ن دنوزص  ،الذك يققع يف نل  مـ الحدرج الؽ قدر مثدؾ ادذافنٓاوقنط الزا د 

 عؾقف ألٓ يؼدى أؾك نل  إٓ بعد بقـة.فيرتدد يف نل ،  ٓ بحقث 9فقفيوقسع  ٓ لؽـ

  يؾج بعدض إمدقر إٓ ألكف يلمر بف غقرص9 ف 9بعض العؾؿن  قد يوقرع أـ نل و

فؾ ف ،ػقد الـنسيلؼـقات وظفر يف ايدأق غقرص لقيؿـع مـ أل   ٓ ومـفن الؼـقات، لؽـ

 اذا ا طراب يف الؿـفج؟ 

مدـ كػدع الـدنس ا»: ط بدفيؼدقل لد عض  كدن ألكدف  $ أرء أـ الشقخ ابـ بدنز

 .يخوؾػ أـ غقرص وانلف الشقخ ألمر 9 ٕ ظفر فقفني يؽـ لؿ ف، لؽـ«ؼـقاتخ ل ال

 فدمٓ ف ،يحدوج الـدنس هبدؿ - وادؿ قددوات - اأؾؿن  ك نرً   اـنإ  لفذا كؼقل: 

 ددقز بحددنل أل  يظفددروا يف مثددؾ اددذص إمددنكـ9 ٕ  خددروجفؿ يف اددذص الؼـددقات ي ٓ

 
 .2/54يـظر: ال نمع ٔداب الراوك وألخ م المنمع  (3)
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أؾدك يف ادذص الؼـدقات  صُ يفدقرُ  ط القاجَب مؼِ مـ يُ  اـن  نشريع لؾـنس، لؽـ ي ؼك أل 

ألقدقل  ٓ ألكنو، يحوج هبؿ يف اسوح ل اذص الؼـقات ٓ مؿـ اد فوقأ مـ ألفوك بذلؽ

 .لغقرك وٓ لـػمل ٓ :إط ًقن فقف ألنقسع وٓ هبذا،

اذص القسن ؾ9 ٕكف يرجق مدن أـدد ار، يف أل  يوحرأ  أؾك اإلكمن  فنلؿؼصقد أل 

ويددزاول أ ددندة، والع ددندة إصددؾ فقفددن ألمددن نقققػقددة، لؽددـ إذا رجحددت الؿصددؾحة 

ؼدد يؽدق  ، فاـن  ألدكك كؼدص قسألدكك  رر، وليقجد  ٓ بحقث 9وغؿرت الؿػمدة

 يودل ر مؿدن يدرأ، اؾ اق مؿـوفف، كؾ إكمن  ألأرء بـػمف، ويروو ،ل جوفند م نل

 ؟يول ر ٓ ألو

 ے﴿يؾقؼ بف،  ٓ أؿن  نـزيف ر، واذا ﴾ک ڑ﴿ :يف نوؿة أية قنل نعنلك

ففق مـ الؿقاديـ، ويدأق إلك  ،يؽـ مـ الؿشركقـ لؿ ، وإذا﴾ۓ ۓ ے

  ار، يعـل إلك نقاقدص الؿـنيف لؾشر ، الذك كػنص أـ كػمف.

 ملسو هيلع هللا ىلصالـ دل  :«، لؿا كعـث معـاًذا إلـك الـقؿـملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ڤعـ اكـ ع اس »

أؾددك  - (2)يف آخدر سددـة نمددع ألو (3)بعدث معددنًذا إلددك الدقؿـ يف ربقددع إول سددـة أشددر

وبعددث معددف ألبددن مقسددك  ،معؾًؿددن، وقن ددًقن ومقجًفددن (1)- الخدد ء بددقـ ألاددؾ العؾددؿ

 .اذا أؾك كناقة، واذا أؾك كناقة، اذا أؾك صـعن ، واذا أؾك أد  :إنعرك

فؾدؿ يؼددى إٓ  ،واق يف ا ة الدقداع، وألمدن معدنذ ملسو هيلع هللا ىلصسك قدى إلك الـ ل وألبق مق

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفننف 

 
 . 2/188يـظر: ننريخ اإلس ى  (3)

 .3/253، والؿـوظؿ 1/317يـظر: الط ؼنت الؽنأ  (2)

 .3/338، وزاد الؿعند 3/240 9 لؿحؿد إكصنرك،الؿص نح الؿضل يف كونب الـ ل إمليـظر:  (1)

 .(353)ص:  ڤ، وسقليت اديث قدوى ألبل مقسك 1/147يـظر: فوح ال نرك  (3)
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 صُداَطبني يف ايدع٠ٛـَساعا٠ أسٛاٍ ايط 

ألادؾ الؽودنب يخوؾػدق  و :«إكؽ تلتل ققًما مــ أهـؾ الؽتـاب»لؿن بعثف  :«قال لف»

 نلألاؾ الؽونب أـداؿ أؾؿ، وأ دة إو ن  جفد 9 ٕ أـ ألاؾ الشر  وأ ند إو ن 

 أؾؿ أـداؿ. ٓ

الددددأقة يف ألوسدددنط ال فدددنل ألمرادددن ألسدددفؾ بؽثقدددر مدددـ الددددأقة يف ألوسدددنط و

ألمدن أل  يـدنقش، وقؿؽـ أل  ي دندل، فالؿوعؾؿقـ9 ٕ  الؿوعؾؿ أـدص نل  مـ الح ة، 

ول قر الدأقة يف العقاى ألكثر مدـ نل قرادن فولذلؽ  9أـدص نل  مـ ذلؽ فؾقسال ناؾ 

  يف ألكصنء الؿوعؾؿقـ.

 .لقولاب، ويعد العدة لذلؽذلؽ9  ملسو هيلع هللا ىلصـ ل فؼنل لف ال

 :الددذك يشددؿؾ القفددقد والـصددنرأ، والؿددراد بنلؽوددنب ال ددـس «أهـؾ الؽتــاب»و

  .الوقراة واإلك قؾ

 نخصدفؿ،ؾفدؿ ألاؽدنى فوألاؾ الؽونب يخوؾػ اؽؿفؿ أـ ألاؽنى الؿشدركقـ، 

الشر  أؾك ألاؾ الؽونب، اؾ يؼدنل:  وصػ يف إط مخ ًفن بقـ ألاؾ العؾؿ   إك وا

 القفدقدِ ألأـدل كدقَ   9يدأق  مع ار غقرص فؽقمؿ يؼنل: فقفؿ نر ؟ ألو ،شركق اؿ م

يزأؿدق  ألكدف ابدـ ار، والـصدنرأ يددأق  الؿمدقح وألمدف، ويؼقلدق  وأزيدًرا،   دأقي

يؼدنل:  ألو يددخؾق  يف اإلطد م مدع الؿشدركقـ،فذا نر  ألكن، لؽـ ادؾ فبنلوثؾقث، 

 ؟فقفؿ نر  ألو ،ألنركقا

 9(3)اإلطدد م أـددد الؿشددركقـ اسددؿ يف يدددخؾق  ٓ ألمددؿ $ابددـ رجددب قددرر 

، [3]ال قـدددددددددددددة: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿نعدددددددددددددنلك:  فلدددددددددددددقؼل

 
 . 3/332يـظر: فوح ال نرك ٓبـ رجب  (3)
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م  .الؿشركقـو الؽونب ألاؾ بقـ فػرأ

اذا مدـ أطدػ الخدنص بل   ألجنب أـ آسودٓل بنٔيةمؿ مـفؿ، إ :ومـ قنل

 .أؾك العنى

أل  ؿؽدـ مدـ الؿ  إ ألو ،يؼدنل: إ  ادذا يفدقا  مدـ ندلمؿ ٓ أؾك الؼدقل إولو

ادؿ كػدنر بنإلجؿدنع، ومدـ ندؽ يف كػدراؿ بؾ يؼ ؾقا يف اظقرة الـنجقـ يقى الؼقنمة، 

 .كػر إجؿنًأن

 ؟اذا الخ ءفؿن الػن دة مـ  ،إذا كن  إمر كذلؽو

إمؿ لقمقا  :ألكـن إذا قؾـن :مـفنو ،يف بعض الؿمن ؾ نظفرولعؾ الػن دة 

فؿ مـ نحريؿ كمن   ننخصقص كؽنح كم ألو حونج إلك اسوثـن ك  ف ،بؿشركقـ

يف ققلف نعنلك:  االؿشركنت9 ٕمـ لمـ بؿشركنت، وإ  كن  الؿخصص مقجقدً 

نلخ ء ف ،[4]الؿن دة: ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿

  .ب مـ الؾػظلرتيؼاـن 

ألاددؾ الؽوددنب نمخددذ مددـفؿ ال زيددة ويؼددرو  بنٓنػددنم أؾددك ألديددنمؿ، أل   :ومـفددن

، وألمدن بنلـمد ة (3)مدـ م دقس ا در ألخدذان ملسو هيلع هللا ىلصويضنء إلقفؿ الؿ قس9 ٕ  الـ ل 

لغقراؿ فنٓكوػدن  بنل زيدة وإبؼدن فؿ أؾدك ألديدنمؿ محدؾ خد ء معدروء بدقـ ألادؾ 

مخدذ مدـ مشدر  غقدر ن وٓ إ  ال زية خنصة بلاؾ الؽونب، :ؿـفؿ مـ يؼقلفالعؾؿ، 

 . (2)يؼر أؾك ديـف، ومـفؿ مـ يؼقل: الحؽؿ وااد وٓ ،كونبل

 

 (.1346، )بنب ال زية والؿقادأة مع ألاؾ الحربألخرجف ال خنرك، كونب ال زية،  (3)

يدة إذا اخودنروا ال ؼدن  أؾدك : ادؾ نؼ دؾ مدـفؿ ال ز-غقر ألاؾ الؽونب والؿ دقس  -اخوؾػ العؾؿن  يف الؽػنر  (2)

 يؼ ؾ مـفؿ إٓ اإلس ى، أؾك ألربعة ألققال: وٓ ديـفؿ، ألى يؼنَنؾق 

 = يؼ ؾ مـفؿ سقأ اإلس ى، واق مذاب الشنفعقة، وينار مذاب الحـنبؾة. وٓ نؼ ؾ مـفؿ ال زية، ٓ إول: 
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، (يؽددق )وألصددؾف ٕمددر، واددق كددنقص، فعددؾ مضددنرع م ددزوى بدد ى ا :«فؾــقؽـ»

  ذء القاو مـ ألجؾ الوؼن  المنكـقـ.وأ مة جزمف المؽق ، وُا 

ــ»اسددؿ  ي ددقز فقددف الرفددع والـصددب، فددنلرفع أؾددك ألكددف «أول» ، وخناددن «قؽـل

 .«ئفادةُ »خن مؼدى، واسؿفن أؾك ألكف  ـصبالو، «ئفادةَ »

ـًؿـا، يت ـع كفـا يقئؽ أن يؽقن خقـر مـال الؿغـؾؿ غ» :ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلف  «خقر»كظقران 

 .(3)«ئعػ الج ال

اذا اق الشناد مـ الحديث لؾرتجؿة،  «إلف إٓ اهلل ٓ ئفادة أن :ما تضعقهؿ إلقف»

 .«إلف إٓ اهلل ٓ كاب الضعاء إلك ئفادة أن» : ة بقـفؿن ينارة9 ٕ  الرتجؿةوالؿـنَس 

ٓ ار9 ٕ  إلدف إ ٓ والرواية مقافؼة لشفندة أل  :«إلك أن يقحضوا اهلل»: ويف رواية»

بـػدل جؿقدع مدن يع دد مدـ دو  ار وإ  دنت  «:ٓ إلدف إٓ ار»ديؽق  إٓ بد ٓ نقاقد ار

 نريؽ لف. ٓ ،الع ندة ر وادص

 ذا9 ففدمدرة وااددة ال دقاب:مرة وااددة؟  ألو مرنقـ لؿعنذ ملسو هيلع هللا ىلصاؾ قنلف الـ ل و

 مـ أنلؿٍ ق  أل  نؽ ال ؿفقر بشرطجن زة أـد رواية بنلؿعـك، والرواية بنلؿعـك مـ ال

 .(2)خ ًفن لؿـ مـعفن كنبـ سقريـ 9بؿدلقٓت إلػنظ، ومن يحقؾ الؿعن 

 

 قة، ورواية أـ اإلمنى ألاؿد.نؼ ؾ مـ جؿقع الؽػنر، إٓ أ دة إو ن  مـ العرب، واق مذاب الحـػ الثاين:  =

 نؼ ؾ مـ جؿقع الؽػنر، إٓ الؿرنديـ، واق مشفقر مذاب الؿنلؽقة. الثالث: 

 نؼ ؾ مـ جؿقع الؽػنر إٓ مشركل قريش، وال رواية أـد الؿنلؽقة. الراكع: 

 .8/232، والؿغـل 30/103، ورو ة الطنل قـ 1/173، ومقااب ال ؾقؾ 6/232ال ـنية  يـظر: 

(، وابدـ 4015(، والـمدن ل )3256(، وألبدق داود )38ال خنرك، كونب اإليؿن ، بنب الػرار مدـ الػدوـ، )ألخرجف  (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل سعقد الخدرك 1870منجف )

 .3/412يـظر: ندريب الراوك  (2)
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 طشسٚط ايشٗادتني ٌٖٚ ٜشرتط ايٓطل تبُٗا؟ص 

 إلف إٓ ار، ال الغنية الول أـددان يؽدػ أدـ الؼودنل9 ٓ الدأقة إلك نفندة أل و

ــف إٓ ٓ أمــرت أن أقاتــؾ الـــاس حتــك يشــفضوا أن» لؿددن جددن  يف الحددديث:  اهلل، وأن إل

أمرت » :ويف روايةبد أل  نؽق  أؾك يؼقـ ومعرفة،  ٓ والشفندة (3)«محؿًضا رسقل اهلل

 أل  نؽددق بددد  ٓ اددذا يدددل أؾددك ألكددفو (2)«إلــف إٓ اهلل ٓ أن أقاتــؾ الـــاس حتــك يؼقلــقا

  يؽػل أل  يعرتء ويؼر بؼؾ ف دو  أل  إ  كن  قندًرا أؾك الـطؼ9 ف مؾػقًين هبن الشفندة

 نددقخ اإلسدد ى يـؼددؾ اإلجؿددنع أؾددك أل  آأددرتاء يف ال ددنطـ دو  الـطددؼيددوؾػظ، و

وقع الخد ء بدقـ ألادؾ قد وففذا محؾ إجؿنع،  ،يؽػل، ألمن بنلـم ة ٕاؽنى الدكقن ٓ

 .(1)العؾؿ بنلـم ة ٕاؽنى أخرة

زمقددؾ كصددرا ، اقوـددع بنإلسدد ى ووقددر كددن  لددف ألكددف ب، طدد ألاددد الواؽددك لددل 

ن الشفندة، ف فمؾؿ أؾك يديف ويؾؼـقل يف قريوفؿن إلك نقخ بف ذابفاإليؿن  يف قؾ ف،  ؾؿأ

لن فز سدألكدن أ  وبؼل أؾك ص ة الظفر ربدع سدنأة، قد »: لفؿن إلك الشقخ، قنل ألنقن

خرجـدن مدـ بقدت الشدقخ، فدنذا »: الطنلدب ، يؼدقل«بعدد الصد ةوحضدرو  فلؾص ة، 

  .«فؼوؾ الرجؾ ،و ندل إلط م الـنرب

؟ «إلددف إٓ ار، وأل  محؿددًدا رسددقل ار ٓ ألنددفد أل »دوؾػظ بدد: اددؾ سددؿعوف يددمددللُوفف

 

(، 24، )﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: َبدددنبألخرجدددف ال خدددنرك، كودددنب اإليؿدددن ،  (3)

(، مددـ 22، )ار رسددقل محؿددد ار إٓ إلددف ٓ :يؼقلدقا اوددك الـددنس ؼوددنلب إمدر بددنبوممدؾؿ، كوددنب اإليؿددن ، 

ادذا ادديث امدـ صدحقح »(، وقدنل: 2507(، والرتمدذك )2533، وألخرجدف ألبدق داود )ڤاديث ابـ أؿدر 

بدـ  ، وجدن  أدـ ألبدل اريدرة ومعدنذڤمنلدؽ بـ  (، مـ اديث ألكس31045، وألاؿد )«غريب مـ اذا القجف

 .ڤج ؾ 

، ڤمنلددؽ بددـ  (، مددـ اددديث ألكددس182، )بددنب فضددؾ اسددوؼ نل الؼ ؾددةكوددنب الصدد ة،  ألخرجددف ال خددنرك، (2)

(، 20، )ار رسدقل محؿدد ار إٓ إلدف ٓ :يؼقلدقا اودك الـدنس بؼودنل إمر بنبوألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ، 

 . ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 2331(، والـمن ل )2505(، والرتمذك )3445وألبق داود )

 (.310 ؾ وإجقبة )ص: يـظر: الؿمن (1)
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كدنفر، ادذا اؽؿدف قؾدت:  .نركفن اوك يصؾل الشدقخ  دؿ يؾؼـدفبؾ ، هبن وؾػظي لؿ ٓ، قنل:

 . قوقٓص ارفيف ألاؽنى الدكقن، ألمن يف أخرة  اذا. و- العنفقةكملل ار  - نمنت كصراكقً 

 .(3)اذا ممؾؿإ  مثؾ  :ؿ يؼقلق وبعض ألاؾ العؾ «اإلاقن »الغزالل يف و

أـ  ف ذلؽيعطؾ كثقر بحقث وقتإلك نحونج  ٓ نلشفندةف 9وقد ألسن  اذا الشقخ

إلدك ذاب بدف يديوق دل ألمنمدف و ألو ،عؾؿدف الق دق يوفؽدن  إولدك أل  يؾؼـدف ، الص ة

 .نلخر أـ وقت اإلقنمة قؾق لق و ،الص ة

لاؾ العؾؿ يؼقلدق : نلص ة9 فـف ألنك بلفعنل ألاؾ الوقاقد كولؽيـطؼ هبن  لؿ فن 

ويف  9، لؽـدف صدؾك مدع الؿمدؾؿقـجفدرا يدوؾػظ بنلشدفندة لدؿ فٕكد 9ممدؾؿ اؽًؿدناق 

 ، إٓ ألمدؿ9 ٕ  الصد ة نوضدؿـ الشدفندة(2)«الؿ ـؾقـ قتـؾ عـ كفقت إين» :الحديث

أمـرت » :رنب الص ة بعدد الشدفندةالحديث يناًرا9 ٕ   بصحة ص نفيحؽؿق   ٓ

، ويؼقؿقا ال الة، إلف إٓ اهلل، وأن محؿًضا رسقل اهلل ٓ تك يشفضوا أنأن أقاتؾ الـاس ح

  .نصح إٓ بعد الشفندة ٓ - الع ندات كؾفنوكذا  -فنلص ة 9 «ويمتقا الزكاة

اؽًؿدن أـدد ألادؾ العؾدؿ، ألكدف لدق صدؾك  دؿ ألندك بـدنقض يؽدق   نممؾؿ وأل ر كقكف

  .(1)فق كنفر ألصؾلف ،ك بـنقضيصؾا مع أدى كطؼف بنلشفندة  ؿ ألن لؿ مرنًدا، لؽـ لق

  ٕٛايتدززصتبطعسض ايشسا٥ع ٜه 

فنن هؿ أطاعقك لذلؽ، فلعؾؿفؿ أن اهلل افترض عؾـقفؿ خؿـس صـؾقات يف كـؾ »

 ،«فـــلعؾؿفؿ أن اهلل افتـــرض عؾـــقفؿ صـــضقة ،يـــقم ولقؾـــة، فـــنن هـــؿ أطـــاعقك لـــذلؽ

وبـدن  أؾدك ذلدؽ قدنل بعدض ألادؾ 9 الحديث فقف نرنقب ألمقر بعضفن أؾك بعدض اذا

 
 .3/337يـظر: إاقن  أؾقى الديـ  (3)

 ،ڤ(، مددـ اددديث ألبددل اريددرة 3827، )الؿخـثددقـ يف الحؽددؿ يف بددنبألخرجددف ألبددق داود، كوددنب إدب،  (2)

 .(2405، وصححف إل ن  يف صحقح ال نمع )«وٓ يث ت الحديث»: 3/272قنل الدارقطـل يف العؾؾ 

 .3/266، ومطنلب ألولل الـفك 8/22الؿغـل ، و3/336ظر: الؿ ؿقع يـ (1)
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الدأقة إلك  :الم قؾ يف الدأقةاق  ااذوأل  الرتنقب أؾك اذا الؿـفج،  ؾؿ بقجقبالع

 .أؾك الرتنقبالزكنة، واؽذا نلك الص ة، فن  ألطنأقا فنلك ف اشفندة، فن  ألطنأقال

ر بشددرا ع اإلسدد ى جؿؾددة9 ٕكددف قددد يؽددق  يف نددرا ع خَ دديُ  ألكددف :يددرأوبعضددفؿ 

دخؾ و كنكت الؿمللة أؾك الرتنقب نذاف 9فقرفضفيطقؼف  ٓ من ألو يؼ ؾف، ٓ اإلس ى من

 9قحؽؿ أؾقدف بدنلردةسدفنكدف اقـيفدذ  مـ ندل   ؿ اموـعبنلـطؼ بنلشفندنقـ يف اإلس ى 

 .(3)ألاؾ العؾؿققل بعض  كنفًرا ألصؾًقن ألفضؾ مـ أل  يؽق  مرنًدا، اذا فنركولذا كن  

كف أرء قؽبعد الغد يرند9 ل ألو مـ يوؾػظ بنلشفندة  ؿ مـ الغد الققى يقجدولذا 

أل ألكف مـ الشريعةنقيًفن  قنل  فؾذا 9«اخووـ»ن ققؾ لف: عضفؿ رجع لؿأ ف  9وحؿؾفي ٓ يدأ

مدع ألكدف كدن  مدـ  كنفًرا ألصؾًقن ألسفؾ مـ كقكف يمؾؿ  دؿ يرندد. فنرك إ أ بعض العؾؿن : 

اخودوـ  ڠالؿؿؽـ نلخقر ألمرص بنلخون ، مـ بنب سقنسة الدأقة، وإبرااقؿ الخؾقؾ 

 .(2)بعد  ؿنكقـ سـة

ٕ   9لؽـدف لدقس بصدحقح ،مدـ اقدث الـظدر : اذا الؽ ى وإ  كن  لف ادظقؾت

الػدرا ض بعضدفن أؾدك  ونرنقدِب  ،الحديث كص صحقح صريح يف الودرج يف الددأقة

وسدقليت مزيدد بقدن  لفدذص الؿمدللة يف ندرح  «فـنن أطـاعقك لـذلؽ، فـلعؾؿفؿ»بعض، 

 . ڤ سعدبـ  اديث سفؾ

ؾؿفؿ أن اهلل افتــرض عؾــقفؿ خؿــس فــنن هــؿ أطــاعقك لــذلؽ، فــلع» :ملسو هيلع هللا ىلصوققلددف 

يػدرتض غقدر ادذص الصدؾقات الخؿدس،  لدؿ مػفقمدف ألكدف :«صؾقات يف كؾ يـقم ولقؾـة

دلقدددؾ لؾ ؿفدددقر أؾدددك أددددى وجدددقب الدددقنر، وصددد ة العقدددد، والؽمدددقء،  وفقدددف

 
 . 1/148يـظر: فوح ال نرك  (3)

 ســة ،ؿـاكقـ اكــ وهق الغالم عؾقف إكراهقؿ اختتـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل: قنل ،ڤ اريرة ألبلإننرة إلك اديث  (2)

  َقددْقلِ  َبددنُب . ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب ألانديددث إك قددن ، «كالؼــضوم
ِ
، ﴾ڻ ڻ ں ں﴿: َنَعددنَلك ار

 .(2160)، ملسو هيلع هللا ىلص الخؾقؾ إبرااقؿ فضن ؾ مـ بنب(، وممؾؿ، كونب الػضن ؾ، 1145)
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ال ؿعددة داخؾدة يف الصددؾقات الخؿدس، ألمددن مدن أددداان فؾدقس بقاجددب بدٓلدة اددذا  لؽدـ

نٓسودٓل بعددى وجدقب فيف المـة العننرة،  ملسو هيلع هللا ىلصص ٕ  الحديث يف آخر أفدوالحديث9 

 .(3)بفلؿـ يؼقل  ققك هبذا الحديث، مموؿمؽغقر الخؿس نل  مـ الصؾقات 

جدقاز  ذااد يف :«فلعؾؿفؿ أن اهلل افتـرض عؾـقفؿ صـضقة ،فنن هؿ أطاعقك لذلؽ»

يؼددقل: إ  الصدددقة إكؿددن اددل يف خ ًفددن لؿددـ  9أؾددك الزكددنة «الصدددقة: »إطدد م لػددظ

 القاجب.يف لزكنة اوالوطقع، 

نمخذ مـ ألغـقن  ألاؾ الدقؿـ فدرتد أؾدك  :«تمخذ مـ أغـقائفؿ فترد عؾك فؼرائفؿ»

ويمدودل هبدذا مدـ يؼدقل ، فؼرا  ألاؾ القؿـ9 ٕ  الخطنب مقجدف إلدك نؾدؽ ال فدنت

 .بعدى جقاز كؼؾ الزكنة

مدـ ألغـقدن   ، ألك:: نمخدذ مدـ ألغـقدن فؿبنل قاز يػمر الحديث بلكف والذك يؼقل

يف الحددديث لددقس ألكددف فؼددرا  الؿمددؾؿقـ، و ألك: ،فؼددرا فؿ أؾددكرتد فدد ،الؿمددؾؿقـ

  .(2)وـصقص أؾك الؿصرء، واؿ الػؼرا فقف ال بؾالـناقة،  ألو وـصقص أؾك ال فةال

دو  بؼقدة الؿصدنرء بنلزكدنة،  كنلػؼرا  ،وفقف جقاز نخصقص بعض الؿصنرء

 . (1)يؾزى أل  نقزع الزكنة أؾك الؿصنرء كؾفن ٓ الثؿنكقة، وألكف

 
 .1/145، وفوح ال نرك 3/256، والؿغـل 3/20يـظر: الؿ ؿقع  (3)

 اخوؾػ الػؼفن  يف اؽؿ جقاز كؼؾ الزكنة أـ مق ع وجقهبن أؾك ققلقـ: (2)

ومذاب الؿنلؽقة، والحـنبؾدة يف الؿشدفقر  أدى جقاز كؼؾ الزكنة، واذا ققل الشنفعقة يف إيفر، الؼقل إول: 

 أـداؿ. 

جقاز كؼؾ الزكنة، واذا مذاب الحـػقدة، وروايدة أـدد الؿنلؽقدة، ومؼنبدؾ إيفدر أـدد الشدنفعقة،  الؼقل الثاين: 

 وال رواية أـد الحـنبؾة، وققؾ: مع الؽرااة.

 يف مقا عفن. ولؾػؼفن  صقر مموثـنة ي قز فقفن كؼؾ الزكنة وإ  كن  إصؾ الؿـع، نـظر 

 .2/251، وكشنء الؼـنع 5/356، ومنية الؿحونج 3/115، والؿدوكة 2/370يـظر: الؿ مقط  

 اخوؾػ الػؼفن  يف اؽؿ اسوقعنب إصـنء الثؿنكقة بنلزكنة وذلؽ أؾك مذا قـ: (1)

العزيددز،  بددـ أ ددد وجددقب آسددوقعنب: واددق مددذاب الشددنفعقة، وبددف قددنل أؽرمددة، وأؿددر الؿــذهب إول: 

 = زارك، وداود.وال
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الؽدرا ؿ: جؿدع كريؿدة وادل  :«أمـقالفؿ فنياك وكـرائؿَ  ،فنن هؿ أطاعقك لذلؽ»

لخددذ الـػددقس الددذك نعؾؼددت بددف قؾددقب أل  ي عنمددؾفؾددقس لؾ، (3)الـػددقس مددـ إمددقال

لخذ مـ وسط يإكؿن ولخذ الردك  الذك يضر بنلػؼرا  والؿمنكقـ، أل  ي وٓ ألصحنبف،

يفددر  وٓ يفؿدؾ ٓ فنكدف ،ػؼقدرالؿنل، واإلس ى اقـؿن يراأل مصدؾحة الؿحودنج وال

مصؾحة الغـل، فقـظر إلك الوؽنلقػ وإاؽدنى الشدرأقة مدـ ال فودقـ، وكدؾ لدف مدـ 

ظؾددؿ، يُ  ٓ أل لددف عؾقددف أل  يدددفع وفخطددنب الشددرع مددن يخصددف، فددنلغـل لددف مددن يخصددف، 

يحونجدف، وكدذلؽ المدنأل  ٓ والػؼقر لف أل  يـوػع ولقس لف أل  ي ذر ويزيد يف ألخذ مدن

ر مـف.وال نبل لف   اؼ العؿنلة أؾك الزكنة9 ٕكف أنمؾ، وأؾقف أل  يوؼل من ُاذا

 ُعًّٛصـدع٠ٛ اي ١ضتذاتباط 

ٕكؽ إذا ألخذت الؽدرا ؿ يؾؿدت إغـقدن ، وإذا ألخدذت  9«واتؼ دعقة الؿظؾقم»

 .ةالردك  يؾؿت الػؼرا ، فنذا دأن أؾقؽ الؿظؾقى فن  دأقنف م نب

عؾ بقـدؽ وبدقـ ادذص الددأقة وقنيدة اج :يعـل ،«فنكف لقس كقـفا وكقـ اهلل حجاب»

 لؿظؾقى. دأقةٌ   رفع  دوليف  ن 9نؼقؽ مـ أذاب ار

 اوك لدق نؾد س، لقس بقـ دأقنف وبقـ ار ا نب - انلف تن كنكألي   -نلؿظؾقى ف

 حـرام، ومشـركف حـرام، مطعؿـف»كدل  يؽدق  ادذا الؿظؾدقى ؿقاكع مـ ق دقل الددأن ، ب

  .(2)«كالحرام وغذي حرام، ومؾ غف

 

أ دنس فقؿدن ذكدرص بـ  ار أ د أدى وجقب آسوقعنب، ولف صرففن إلك صـػ وااد: وبف قنل الؿذهب الثاين:  =

ج قدر، والضدحن  والشدع ل، والثدقرك، ومنلدؽ، وألبدق بدـ  ابـ الؿـدذر، والحمدـ ال صدرك، وأطدن ، وسدعقد

فصؾ إبرااقؿ الـخعل فؼدنل: إ  كنكدت اـقػة، وألاؿد، وألبق أ قد. وقنل منلؽ: ويصرففن إلك ألممفؿ انجة. و

 قؾقؾة جنز صرففن إلك صـػ وإٓ وجب اسوقعنب إصـنء. 

، وكشدنء 6/306. والشدرح الؽ قدر 5/354، والؿ ؿدقع 3/384. وانندقة الدسدققل، 2/248يـظر: العـنيدة،  

 .2/267الؼـنع، 

 .3/387، ونرح الـقوك أؾك ممؾؿ 32/433يـظر: لمن  العرب  (3)

(، مـ 2878، والرتمذك )(3034)، ونربقوفن الطقب الؽمب مـ الصدقة ق قل بنبمؾؿ، كونب الزكنة، ألخرجف م (2)

 .ڤاديث ألبل اريرة 
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ن للانديث إخرأ الودل فقفدن أل  الؿقاكدع نؿـدع مخصًص  اديث ال نب فقؽق 

 سقؿن من يوعؾؼ بنلؿطعؿ والؿشرب. ٓ ،مـ إجنبة الدأن 

ولقس معـك اذا أل  لؾؿظؾقى أل  يدأق أؾك ينلؿف بؿن نن ، بؾ يـ غدل أل  نؽدق  

 ، ففددذصأؾقددف بددنلردة مددثً   قدأقددف ،ظؾؿددف نددخصفن غقددر محرمددة، كددل  يالدددأقة كػُمدد

ٕ  الـصدقص فن محرمدة9 إٓ أل  الدأقة كػَم  9ٕمن وإ  كنكت دأقة مظؾقى9  ؾنؼ ٓ

 يغــتجاب يــزال ٓ» :قدنل ملسو هيلع هللا ىلصوالرسددقل بددد أل  يـظدر إلقفددن مؽوؿؾدة،  ٓ ال دنب يف ادذا

 مــا اهلل، رســقل يــا: ققــؾ .يغــتعجؾ لــؿ مــا، رحــؿ قطقعــة أو كــن،ؿ، يــضع لــؿ مــا لؾع ــض

 عـض فقغتحغر لل، يغتجقب أر فؾؿ ،دعقُت  وقض ،دعقُت  قض: يؼقل: قال آستعجال 

فؾددؿ  ،قددنل: دأددقتو ،سوحمددرواسددوع ؾ، إذا اؿظؾقى نلفدد ،(3)«الــضعاء ويــضع ،ذلــؽ

 يمو نب لف. ٓ فؼد ، ؿ نر  الدأن أؾك ف  ،  يف دأقيتيمو ب لل 

ألكثر مـ مقاكع  ألو والؿؼصقد أل  الؿظؾقى نرجك اسو نبة دأقنف وإ  نؾ س بؿنكع

 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قنل نعنلك: 9دأن فيظؾؿ يف  لؿ آسو نبة، من

 .(2)ي قز أل  يدأق إٓ بؼدر مظؾؿوف ٓ ، ويوػؼ ألاؾ العؾؿ أؾك أل  مـ ُيؾؿ[337]الـمن :

ــل»وقددنلقا يف الؿؿنطددؾ:  ــف يحــؾ القاجــض ل الوعزيددر،  وددفأؼقبو (1)«وعرضــف عؼقكت

 .(3)أر ففذا من ي نح مـ فيؼقل: مطؾـل ف  ،  ،بؼدر مظؾؿوف فقفأل  يوحدث  ف:وأر 

 
: فقؼدقل يع دؾ لدؿ من لؾداأل يمو نب ألكف بقن  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الذكر والدأن  والوقبة وآسوغػنر،  (3)

ألبل اريرة ر ل ار أـف، وجن  مـ اديث  (، مـ اديث1503، والرتمذك )(2614)، لل يمو ب فؾؿ دأقت

 .ڤالصنمت بـ  جنبر، وأ ندة

 .5/3يـظر: نػمقر الؼرط ل  (2)

أؾؼف ال خنرك يف صحقحف، كونب آسوؼراض وألدا  الديق  والح ر والوػؾقس، بنب لصناب الحؼ مؼدنل، وألسدـدص  (1)

ـ وغقدرص، ). وألخرجدف ألبدق داود، كودنب إقضدقة، 1/138ابـ ا ر يف نغؾقدؼ الوعؾقدؼ  (، 1527بدنب الحد س يف الددي

ـ منجف، كونب الصدقنت، 3578والـمن ل، كونب ال ققع، بنب مطؾ الغـل ) ، والؿ زمدة الدديـ يف الحد س بنب(، واب

 بـ سقيد الثؼػل. (، وصححف ووافؼف الذا ل، مـ اديث الشريد6054(، والحنكؿ )2326)

  .5/3لؼرط ل واذا مروك أـ جؿنأة مـ المؾػ، يـظر: نػمقر ا (3)
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 جدريج لىُّ اذا إصؾ، وقد نمدو نب الددأقة وفقفدن م دنوزة لؿؼددار الظؾدؿ9 فد

الؿقممدنت، ألجدنب ار وجدقص يؿقودف اودك يريدف  ٓ لؿن دأت أؾك ولدان أل  الرااب

وادددق  امودددقفًر  كدددن  سددد ب آسدددو نبةن، لؽدددـ إ ًؿددد ، مدددع كدددق  الددددأقة(3)دأن ادددن

 .(2)القالد دأن 

قوندة يف ندل  وٓيودف، دأدن بـ  أؾقف ألسنمةلؿن كذب  ڤألبل وقنص بـ  وسعد

 . (1)أؾقف بطقل العؿر، وطقل الػؼر، والوعرض لؾػوـ، فلجنب ار دأن ص

 
 جـريج، يـا: قالـت صـقمعة، يف وهـق اكـفـا امـرأة كادت: »ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل: ڤ اريرة لألبإننرة إلك اديث  (3)

 وصالتل، أمل الؾفؿ: قال جريج، يا: قالت وصالتل، أمل الؾفؿ: قال جريج، يا: قالت وصالتل، أمل الؾفؿ: قال

 الغــؿ، ترعـك راعقـة صـقمعتف إلـك تـلوي وكاكـت قس،الؿقـام وجـقه يف يـظـر حتك جريج يؿقت ٓ الؾفؿ: قالت

 أن تـزعؿ التـل هـذه أيــ: جـريج قـال صـقمعتف، مــ كـزل جريج، مـ: قالت القلض  هذا مؿـ: لفا فؼقؾ فقلضت،

 إذا بدنب. ألخرجف ال خدنرك، ألبدقب العؿدؾ يف الصد ة، «الغـؿ راعل: قال أكقك  مـ كاكقس، يا: قال لل  ولضها

 أؾددك القالددديـ بددر نؼددديؿ بددنب ،وأداب والصددؾة الددن(، وممددؾؿ، كوددنب 3205) ةالصدد  يف ولدددان إى دأددت

 (.2440) بنلص ة الوطقع

 دعـقة: فـقفـ ئـؽ ٓ مغـتجاكات دعـقات ،ـالث: »ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل: قنل ڤ اريرة ألبلإننرة إلك اديث  (2)

 والصدؾة، بدنب مدن جدن  يف ، ألخرجدف الرتمدذك، ألبدقاب الدن«ولـضه عؾك القالض ودعقة الؿغافر، ودعقة الؿظؾقم،

 ودأددقة القالددد دأددقة بددنب، وابددـ منجددف، كوددنب الدددأن ، «اددديث امددـ»(، وقددنل: 3804دأددقة القالددديـ، )

 .«ودعقة القالض لقلضه»(، ولػظ ابـ منجف: 30607(، وألاؿد )1752، )الؿظؾقى

 أؾدقفؿ واسدوعؿؾ ،فعزلدف ،ڤ أؿدر إلدك اسدعدً  الؽقفدة ألادؾ ندؽن: »قدنل سؿرة،بـ  جنبرإننرة إلك اديث  (1)

 ألكدؽ يزأؿدق  ادمٓ  إ  إسدحنم ألبدن يدن: فؼدنل إلقدف، فلرسدؾ يصدؾل، يحمدـ ٓ ألكف ذكروا اوك فشؽقا ا،أؿنرً 

 أـفن، ألخرى من ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل ص ة هبؿ ألصؾل كـت فن » وار ألكن ألمن: إسحنم ألبق قنل نصؾل، نحمـ ٓ

 معدف فلرسدؾ إسدحنم، ألبدن ين بؽ الظـ ذا : قنل ،«إخريقـ يف وألخػ إولققـ يف فلركد العشن ، ص ة ألصؾل 

ًٓ  ألو رجً    دخدؾ اوك ن،معروفً  ويثـق  أـف، سلل إٓ امم دً  يدع ولؿ الؽقفة ألاؾ أـف فملل الؽقفة، إلك رجن

 كدن  اسدعدً  فدن  كشددنـن إذ ألمن: قنل سعدة ألبن يؽـك قوندةبـ  ألسنمة لف يؼنل مـفؿ رجؾ فؼنى أ س، ل ـل امم دً 

 كدن  إ  الؾفدؿ: بدث ث ٕدأق  وار ألمن: سعد قنل الؼضقة، يف يعدل وٓ بنلمقية، يؼمؿ وٓ رية،بنلم يمقر ٓ

 ندقخ: يؼدقل سديفؾ إذا بعدد وكن  بنلػوـ، وأر ف فؼرص، وألطؾ أؿرص، فلطؾ وسؿعة، رين  قنى ن،كنذبً  اذا أ د 

 وإكدف الؽدن، مـ أقـقف أؾك  نصانج سؼط قد بعد، رأليوف فلكن: الؿؾؽ أ د قنل سعد، دأقة ألصنبوـل مػوق ، ك قر

 وجدقب بدنب. ألخرجدف ال خدنرك، ألبدقاب صد ة ال ؿنأدة واإلمنمدة، «يغؿدزاـ الطدرم يف لؾ قارك لقوعرض

(، وممدؾؿ، 644، )يخنفدت ومدن فقفن ي فر ومن والمػر، الحضر يف كؾفن، الصؾقات يف والؿلمقى لإلمنى الؼرا ة

 (.341) ،والعصر الظفر يف الؼرا ة بنب ،الص ةكونب 
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الوـ قددف أؾددك أل  الدددأن  نرجددك إجنبوددف إ  نددقفرت ألسدد نبف، واكوػددت  والؿؼ ــقد

مقاكعف، وألكف ي ب الحذر مـ دأدقة الؿظؾدقى، فنمدن قدد نمدو نب ولدق كنكدت زيدندة 

 ؿة. أؾك قدر الؿظؾ

 .نال خنرك وممؾؿً  :يعـل :«أخرجاه» 

 طضبب عدّ ذنس ايصٝاّ ٚاذتر يف اذتدٜحص 

ذكر الصدقنى يد ولدؿ الحديث أؾك ذكدر الشدفندنقـ والصد ة والزكدنة،اقوصر يف 

واق مػروض يف المـة الثنكقة مـ الف رة، ق ؾ اديث معدنذ بثؿدن  سدـقات، والحدج 

ق دؾ بعثدة معدنذ،  :، يعـدل(3)ت، وققدؾ فدرض سدـة سدآخر من ققؾ يف فر دف سدـة نمدع

اج سـة أشر، وقدى إلقدف ألبدق مقسدك مدـ الدقؿـ، وقدد ألادؾأ بؿدن ألادؾأ بدف  ملسو هيلع هللا ىلصوالـ ل 

ألكف  :، ألك(2)فلمرص أل  ي عؾفن أؿرةقنل: ٓ،  «هضي  مـ معؽ هؾ»، فمللف: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

  يذكر الصقنى، والحج؟ لؿ كن  أؾك أؾؿ بقجقب الحج، فؾؿ

كددف إذا دخددؾ يف اإلسدد ى، أل: نمـفددو ،إلددك ذلددؽ الداأقددةَ  د الشددراح إسدد نَب أدددأ 

ونؾػظ بنلشفندنقـ، وألدأ الص ة الول نوؽرر يف القدقى والؾقؾدة خؿدس مدرات، وألدأأ 

بدد أل  ي دقد بنلصدقنى  ٓ إسدـك، فنكدف ؽدن زكنة الؿنل الذك محؾدف مدـ الدـػس بنلؿ

 صقص.الذك اق نفر يف المـة، والحج الذك اق مرة يف العؿر، ف  يحونج إلك نـ

إلـف  ٓ أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلـقا»ومـفن: أل  اذا اق الؿذكقر يف اديث 

فذكرت يف اذا الحدديث دو  سدقاان9 9 والزكنةالص ة، وذكرت الشفندة، ف ،«إٓ اهلل

 9 والصقنى سر بقـ الع د وربف.يؼننؾ أؾقف ٓ ٕمن ال الول يؼننؾ أؾقفن، ومن أداان

 
 .3/313يـظر: فوح ال نرك  (3)

( وممدؾؿ، كودنب الحدج، 3448، )ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل كنا ل ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل زمـ يف ألاؾ مـألخرجف ال خنرك، كونب الحج،  (2)

 (.3223، )بنلوؿنى وإمر اإلاراى مـ الوحؾؾ كمخ يف بنب
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 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :ف يف الؼرآ واذا أليًضن اق الؿؼوصر أؾق

 ﴾ڻ ں ں﴿ويف أية إخرأ:  ،اذص يف الؿشركقـو [4]الوقبة: ﴾ۋ ۋ

 . [33]الوقبة:

وألكثر من يخؾ بف بعدد الشدفندنقـ، ، ألكثر ؾ بفخَ ؿن يُ ب ومـ إس نب: أل  آاوؿنى

الص ة لوؽرران، والزكنة لؽقمن أؾك خ ء ط ع اإلكمن  يف الحدرص أؾدك الؿدنل، 

يدـص  نكؿدنف ،لدق ألسدؾؿ ألادد مدـ ألادؾ الددينكنت المدنبؼةـػس الؿعـدك ولد والشح بف،

 نلـصدرا  يمكدد أؾدك أل  أقمدكفمع كطؼف بنلشفندة أؾك ألبرز من كػر بف،  ويشدد أؾقف

  .بد أل  يعرتء هبذا مع الشفندة وٓ ار ورسقلف، أ د

ؿفن الول يزأ ڠ طؾ دأقأ إلفقة أقمك ، نُ «ٓ إلف إٓ ار»  إقد يؼقل قن ؾ: و

 .الـصنرأ

يعرء  ٓ بد مـ الوـصقص9 ٕكف وجد يف ألاؾ الؽونب مـ ٓ ولؽـ ،كعؿـؼقل: ف

إلف  ٓ يعرء معـك ٓ إلف إٓ ار، وسقليت يف الؿمن ؾ أل  مـ ألاؾ الؽونب مـ ٓ معـك

 .(3)إٓ ار

  ًٞٚايسد ع٢ً أٌٖ ايػًٛ فٝ٘ص ڤطفطٌ ع 

قـال  ملسو هيلع هللا ىلصرسـقل اهلل  أن» المنأدك، إكصدنرك «ڤسعض كـ  ولفؿا عـ سفؾ»

 كؿدن اـدن، فدنلؿراد بدنلققى يف الحدديث، يطؾؼ الققى ويراد بدف أددة أليدنىقد  :«يقم خق ر

  يؾدزى ف، انفًر  ألو    ة ألو يقمقـ ألو نكنكت يقمً  الؿدة الول اصؾ فقفن الؼونل، سقا ٌ 

 أل  يؽق  اذا يف يقى وااد9 ٕ  خقن اقصرت مدة.

 
اقددددص. يـظدددر: وققدددؾ يؽوػدددك مـدددف بنلشدددفندنقـ9 ٕمدددن نددددل أؾدددك الؽػدددر بؽدددؾ مدددن سدددقأ ار نعدددنلك، ونق (3)

 .153 -1/148 ال نرك فوح
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ذا( يحوؿددؾ أل  يؽددق  يقًمددن بددنلؿعـك أل  مثددؾ اددذا الوع قددر )يددقى كدد الؿؼ ــقدو

آصط ال، وأل  يؽق  ألينًمن، كؿن أل  المنأة قدد نؽدق  سدنأة فؾؽقدة سدوقـ دققؼدة، 

 .يف اقز من أل قػ إلقف اذا لؽـ ،ألكثر ألو وقد نؽق  ألقؾ

ال ى لؾولكقد، والـق  أليًضن كق  الوقكقد الثؼقؾة الودل  :«رجاًل  غًضا ٕعطقـ الراية»

ألك:  ،ضنرع أؾك الػدوح، وكدل  ادذا وقدع يف جدقاب قمدؿ مؼددري ـك معفن الػعؾ الؿ

 وار ٕأطقـ.

فدع نذا رُ فد، (3)الراية: العؾؿ والؾدقا  الدذك يرفدع لؾدٓلدة أؾدك مق دع ال دقشو

يف أليدنى  ك ددولدذا  9رء أل  الـنس يف اذا الؿؽن  نحت ادذا الشدل  الؿرفدقعنل  أُ 

لقعرفدف ألن نأدف،  9نل  يرفعف نمعف أصن ويف طرفف ننخًص  -يف الحج مثً   -الؿقاسؿ 

ؾددق ألبعددد إكمددن  فاددذا الشددل  الؿرفددقع، ومثؾددف الرايددة،  أـدددمددـ ألجددؾ أل  ي وؿعددقا 

واسرتسددؾ يف مشددقف لحنجددة مددـ اقا  ددف فقددممـ مددـ  ددقنأف9 ٕ  الرايددة ندلددف أؾددك 

 مق ع آجوؿنع.

يطؾؼ و ،يقمؽ اق الققى الذك يؾل يقمؽ، وإمس الققى الذك س ؼوالغد: 

ويطؾؼ الغد ويراد ، [23]يقكس: ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿بف من نؼدى مطؾًؼن، إمس ويراد 

، لؽـ إصؾ يف إط م اذص [37]الحشر: ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ بف من يليت مطؾًؼن

 الؽؾؿة ألمن لؾققى الذك يؾل يقمؽ.

غًدا: يرء، والرايدة: مػعدقل ألول، ورجدً :  :«رجاًل  ٕعطقـ الراية غًضا» وققلف:

 مػعقل  ن .

أخذ ادق الرجدؾ والرايدة ادل الؿدلخقذ،  9 ٕ «الراية»مـ لوؼديؿ ألولك بن «رجاًل »و

 اق كن ب الػنأؾ، ففق إاؼ بنلوؼديؿ. «رجؾ»يؽق  ؾق بـل الػعؾ لؾؿ فقل ف

 
 (.312يـظر: مخونر الصحنح )ص:  (3)
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 9 ٕمننلرايةفـن آاوؿنى بالشل  يؼدى وإ  كن  اؼف الولخقر ل اوؿنى بف، فلؽـ 

ل الؿؼنندؾ فقدف قدقة، فدنذا دامت قن ؿدة فؿعفدن الـصدر، ويمدودل هبدن أؾدك ألكدف مدن زا من

  فدى يف مثدؾ ادذا الوع قدر ؼددأ  عدان الفزيؿة، فؽقكدف يعوـدك بنلرايدة ونُ فسؼطت الراية 

جن  مقصقًفن بلكف يحب ار ورسدقلف،  «رجً  »وأليًضن فل   ،مرمك وا ًحننؽ أل  لف 

وإٓ فنٕصدؾ أل   9وال جؿؾة طقيؾة، لق قدمت لحصؾ يف الؽ ى نل  مدـ الركنكدة

 .يـ غل أل  يؼدى الرجؾ

يـطدؼ أدـ الفدقأ، لؿدـ ألأطدل ادذص  ٓ اذص ندفندة مؿدـ :«يحب اهلل ورسقلف»

ونفندة لف بلكف يحب ار  ڤألبل طنلب، وال مـؼ ة مـ مـنق ف بـ  الراية، واق أؾل

يؼقـ مؼطقع بدف بدل  ألمقدر الؿدممـقـ بؾ م رد يـ،  ألو ؾقمت اذص دأقأ،فورسقلف، 

بدؾ رابدع إمدة بعدد  ،صدفرص، ورابدع الخؾػدن ألبل طنلب ابدـ أدؿ الرسدقل وبـ  أؾل

  .ك قفن، يحب ار ورسقلف

فقفدن رد  9رد أؾك مـ يـدنل مـدف ناذا أليًضن مـؼ ة لف، وفقفو :«ويح ف اهلل ورسقلف»

أؾك الـقاصب الدذيـ يمد قكف، ولدقس فقفدن مدن يددل والذيـ يؽػروكف،  الخقارجأؾك 

  دت يف اؼدف وص لدقس بؿعصدقى، بؾ اق كغقدر ،ذلؽ عِ يدأ  لؿ واق كػمفأؾك أصؿوف، 

يصدرء لدف ندل  مدـ اودك نقصؾف إلك اد ي نلغ فقف ويغنلك فقدف،  ٓ فضن ؾ ومـنقب

 : ڤ أؾل قنلولؿن غ  فقف بعضفؿ وزأؿ ألكف إلففؿ،  ، اؼقم ار

 لؿدددددن رأليدددددت إمدددددر ألمدددددًرا مـؽدددددًرا
 

 (3)ألج ددددت كددددنرك ودأددددقت قـددددنا 

 

ؿدـ يدزأؿ ألكدف يوشدقع لدف مثدؾ ادذا 9 ٕ  اذا كػر ألكدن، ويؼدع مللؼناؿ يف الـنرف 

 .الشر 

 
 .32/365ألخرجف ابـ أمنكر يف ننريخ دمشؼ  (3)
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مدـ مصدناػ الرافضدة، ويف آخدرص ألكثدر مدـ مدن ول  قػت أؾدك مصدحػقد وو

يؿدت، وألكدف يف  لدؿ يزأؿدق  ألكدف 9 ٕمدؿيف المدحنب ڤأؾل فقفن صػحة، مرسقى 

، ويف كود فؿ (3)، واذا من يمدؿك أـدداؿ بنلرجعدةسقرجعالمحنب يدبر الؽق ، وألكف 

 ، اوك ألوصؾقاؿ إلك اد الربقبقة.ل  الؽثقرالشأل ؿوفؿ  يف مـ الغؾق

ولل مـ ألولقن  ار، ولقس معـك اذا ألكف ألفضؾ مدـ ألبدل بؽدر وأؿدر  ڤوأؾل 

ففؿن ألفضؾ إمة بنجؿنع مـ يعودد بؼقلدف مدـ  ،وأثؿن ، فلمن بنلـم ة ٕبل بؽر وأؿر

، وألمن أثؿن  ف ؿفقر ألاؾ المدـة أؾدك نػضدقؾف أؾدك أؾدل، وفضدؾ (2)ألاؾ اإلس ى

نؽ أل  اذا ققل مرجقح، ومـ فضؾ أؾًقدن  وٓ أؾك أثؿن  ققى مـ ألاؾ المـة، أؾًقن

، لؽـدف (1)«فؼدد ألزرأ بنلؿفدنجريـ وإكصدنر: »- كؿن قنل ألاؾ العؾدؿ - أؾك أثؿن 

ًٓ مرجقًان9 ٕ  لف سؾػً  ٓ ققل  .ني دع صنا ف، وإ  كن  قق

قددة أل  ألمفددنت الؿددممـقـ ألفضددؾ مددـ ألبددل بؽددر وأؿددر وبؼ إلددكابددـ اددزى وذاددب 

 منو ،(3)بم  فكن   درجوف إلك ـفرفعبل   وُردأ أؾقف مـزلوف، يف ملسو هيلع هللا ىلصٕمـ معف 9 العشرة

 فنلمدن ؼ الـدنس، واقدع يف اوك واذا ألصنلًة، إمر لف يث ت كؿن لقس لغقرص ن ًعن يث ت

 ،بقت مـ بققت إ رين  أقشوف ألفضؾ مـ انل كثقر مدـ ألوسدنط الـدنس يف الخندى ألو

ـْ و ، فلمفدنت الؿدممـقـ يعدل مـ يعقش أقشدة ألدو  مـدف ٓ ؿػردصلق كظرت إلقف بلؽ

يف  ؿدنأؾك ج لوفـ وأظؿ مـزلوفـ وقدراـ، لمـ كلبل بؽدر وأؿدر، وإ  كدـ فققف

 يث ت لف لق كن  مـػرًدا. لؿ منغقرص ل ن ًعن الشل  يث ت ٕكف 9ملسو هيلع هللا ىلصالؿـزلة ن ًعن لؾرسقل 

 

 .(35مؼنٓت اإلس مققـ )ص: يـظر:  (3)

 .6/36، وفوح ال نرك 3/337يـظر: نرح ممؾؿ لؾـقوك  (2)

 (.65يـظر: الؿـوؼك مـ مـفنج آأودال )ص:  (1)

 .3/83صؾ يف الؿؾؾ وإاقا  والـحؾ يـظر: الػ (3)
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ألو ؼ أرأ اإليؿن ، مح ة ار فرض مـ فرا ض الديـ، والؿح ة فقف أليًضن مـ و

كشل أـفن مح ة ار  ،كنكت مح وف ر صندقةووإذا كن  الرجؾ يحب ار ورسقلف، 

 .[43]الؿن دة: ﴾ہ ہ﴿ :لؾع د

 َحبؼد يُ فَحب، والعؽس، يُ  وٓ ِحبوقد يؽق  الشخص بنلـم ة لؾؿخؾقققـ يُ 

كنكدت ن فؾدؿ نخدرت زوجفدن مغقًثد ،ِحب، فؿثً  يف قصة بريرة لؿن أُلأوؼت وُخقرتيُ  وٓ

يف انل نح ف، لؽـ  ٓ 9 اق يح فن وال(3)؛رب مـف، ويو عفن يف ألسقام الؿديـة ي ؽل

لؽدـ إذا  ،(2)«ِحدبأل  نُ  ٓ الشل  يف أل  ُنَحب،: »- كؿن قنل ألاؾ العؾؿ -الع د مع ار 

 .مح ة ار لؽألا  ت بصدم وإخ ص ويؼقـ، كشل أـ ذلؽ 

بشدراؿ بدنلػوح ق دؾ وققأدف،  9ملسو هيلع هللا ىلص ادذص بشدرأ مدـ الـ دل :«يػتح اهلل عؾك يضيف»

 .ملسو هيلع هللا ىلصواذا أَؾؿ مـ ألأ ى ك قنف 

  صيًُٓاصب ٚايٛظا٥فطسهِ االضتشساف 

مـ ٓزى  لقسبنلؾقؾ، و :يعـل ،بنت :«ف ات الـاس يضوكقن لقؾتفؿ أي فؿ يعطاها»

 تؿغـفؿا ٓ عقــان»: ملسو هيلع هللا ىلص كؼقلدفالعؿدؾ يف الؾقدؾ،  «بنت»إصؾ يف بؾ الؿ قت الـقى، 

  .(1)«اهلل س قؾ يف تحرس كاتت وعقـ اهلل، شقةخ مـ كؽت عقـ: الـار

   يخق ق . :- $كؿن فمران الؿملػ  - يدوكق و

 
 خؾػفدن يطدقء إلقدف ألكظدر كدل  مغقدث، :لدف يؼدنل أ ددا كن  بريرة زوج أل » :ڤ أ نس ابـإننرة إلك اديث  (3)

 ومــ كريـرة، مغقـث حـب مــ تعجـب أٓ ع ـاس، يـا»: لع نس ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل فؼنل لحقوف، أؾك نمقؾ ودمقأف ي ؽل

 :قنلدت ،«ألندػع ألكدن إكؿدن»: قدنل ندلمر ؟ ار رسدقل يدن: قنلت «اجعوفر لق»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل فؼنل ،«امغقثً  كريرة كغض

(، وألبدق داود 4271، )بريدرة زوج يف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل نػنأة بنب. ألخرجف ال خنرك، كونب الط م، «فقف لل انجة ٓ

 (.2064(، وابـ منجف )4336(، والـمن ل )2213)

 .8/338الؾدكقة  ، ونرح الزرقن  أؾك الؿقااب1/35يـظر: نػمقر ابـ كثقر  (2)

امدـ »(، وقدنل: 3518، )ار سد قؾ يف الحدرس فضدؾ يف جن  من بنبألخرجف الرتمذك، كونب فضن ؾ ال فند،  (1)

 .«غريب
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لع دددد  ملسو هيلع هللا ىلص ل رسدددقل ارقؼددد9 لمـفدددل أـدددف واإلمدددنرة ء لؾؼقدددندة،اسوشدددرآو

تغـلل اإلمـارة، فنكـؽ إن أعطقتفـا عــ  ٓ الـرحؿـ ع ـض يـا»: ڤ سدؿرةبـ  الراؿـ

وجدد مدن اـدن ، لؽدـ (3)«غـللة أعــت عؾقفـامغللة ُوكِْؾت إلقفا، وإن أعطقتفا مـ غقـر م

يحددب ار ورسددقلف، ويح ددف ار  اددذا الرجددؾ ي عددث أؾددك ذلددؽ واددق القصددػ بؽددق 

ادذا أل  يؽق  كؾ مـفؿ صدناَب  طؿًعن لذات الر نسة، وإكؿنقا يموشرففؾؿ ورسقلف، 

 يـطؼ أـ الفقأ. ٓ ـالقصػ الذك قنلف مَ 

 ، وقدد نؽدق  ر نسدة كدنأواؾ يـط ؼ الـفل أؾدك الوؼدديؿ لؾقيدن ػ الشدنغرة

 صغرأ؟  ألو

إكؽـــؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصمدددذمقى9 لؼقلدددف آسوشدددراء لؾؿـنصدددب والقيدددن ػ إصدددؾ أل  

ــة ــقم الؼقام ــة ي ــارة، وســتؽقن كضام ــك اإلم ـــعؿ الؿرضــعة، ستحرصــقن عؾ ، وك،غــت ف

لدف إجرة نعـل  ٓ واـن  مـيريد إجرة لحنجوف إلقفن، اـن  مـ لؽـ  ،(2)«الػاطؿة

اـددن  مددـ يريددد سددد نددر  مددـ جددنص ومـصددب، و نحصددقؾ إلددك وددقمي فن، لؽـددنددقيفً 

ديؼقل: لق نركوفن ويقػوف و خ ل ولدذا قدنل  9إمدقر بؿؼنصددانو ،لندرارل دتُّ وسأ

 .[44]يقسػ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: ڠ يقسػ

يػدرو  مدـ و ،إأؿدنلنقلل مثؾ ادذص إمة وأل ؿوفن يؽراق   اذص كن  سؾػو

دة قددى، ففدق الؿـنصب9   فقفدن، والمدؽقت أدـ الظؾدؿ الوعدرض لؾػدوـ ااوؿدنلومزلأ

 نؽ أل  الػرار مـف اق ال  ؼ بطنلب العؾؿ. ٓ مثؾ اذاو، والػوـ موـقأة، وارد

 
(، وممددؾؿ، كوددنب 6335يمددلل اإلمددنرة ألأنكددف ار أؾقفددن، ) لددؿ ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب إاؽددنى، بددنب مددـ (3)

(، 3428(، والرتمدذك )3542، )ا مـفن أل  يليت الذك اق خقربنب كدب مـ اؾػ يؿقـن فرألأ غقران خقر ،إيؿن 

 (.4173والـمن ل )

 (.3233(، والـمن ل )6337ألخرجف ال خنرك، كونب إاؽنى، بنب من يؽرص مـ الحرص أؾك اإلمنرة، ) (2)
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، (3)ويف نراجؿ العؾؿن  مـ  دربقا واموحـدقا ٕجدؾ ندقلل الؼضدن ، وادؿ يدلبق 

يؽدق   ٓ يـًن مـفؿ أل  الدرزم ،الـنس يطؾ ق  اذص القٓينتإمر أ  إلك أل  وصنر 

 . لرزم بقد ارإٓ بم  فن، وا

 اصؾ ، عد أل  نعؾؼقا بقين ػفؿ وروان فؿفٓ نؽ أل  ألو نع الـنس نغقرت، و

 .نل  مـ الخؾؾ لفؿ

يـظر إلك الؿخؾقققـ إٓ أؾك  ٓ ، وأل  فعؾك اإلكمن  أل  يعؾؼ رجن ص بنر

، [11]الـقر: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :والؿنل منل ار اأو نر ألمؿ س ب،

 . (2)«واهلل يعطل ،وإكؿا أكا قاسؿ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل اإلكمن  لقس بقدص نل ، وو

 يف ألول الـفنر.، غدوة جن وص :يعـل ،«ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا أص حقا غضوا عؾك رسقل اهلل »

 يرجدددق أل  يعطنادددن، - الصدددحنبة :يعـدددل -كؾفدددؿ  :«كؾفـــؿ يرجـــق أن يعطاهـــا»

ن لُقدرأ مؽنكدف، وإكؿد وٓ اً ن لؾومدؾط أؾدك الـدنس، وٓ اً ن لؾر نسة، وٓ لذا؛ن، ٓ

، وكؿ مـ نخص نحؼؼ فقف «يحب اهلل ورسقلف، ويح ف اهلل ورسقلف»لؾقصػ إاؿ، 

 يعرفقكف. ٓ اذا القصػ وأؿقى الـنس

 .ولل إمر يوػؼد إن نعفقف أل  : « أكل طالبكـ  أيـ عؾلفؼال: »

 .مـ رمد هبن :«فؼقؾ: هق يشتؽل عقـقف»

  فليت :ألك: «فلتل كف، إلقف قافَلرسؾ»
ُّ
سؾؿة أـ ألبقف أل  بـ  ـ إينس، وأبف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

 الؿؼصقد ألكف أليت بف.، و(1)ڤ إكقعبـ  الذك جن  بف سؾؿة

 

  .27- 3/21يـظر: ألخ نر الؼضنة  (3)

(، وممدؾؿ كودنب الزكدنة، بدنب 63، )يف الدديـ بنب مدـ يدرد ار بدف خقدرا يػؼفدفألخرجف ال خنرك، كونب العؾؿ،  (2)

 .ڤ(، مـ اديث معنوية 1335الـفل أـ الؿمللة، )

 (.3706ألخرجف ممؾؿ، كونب ال فند والمقر، بنب غزوة ذك قرد وغقران، ) (1)
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 :«يؽـ كـف وجـع لؿ ف رأ كلن» ،نػؾ يف أقـقف، ودأن لف :«ف  ؼ يف عقـقف، ودعا لف»

إدوية قد يؽق  لفن أل ر وس ب ينار يف الـػع، لؽـفن لقمت فقريدة، بقـؿدن وبرأل فقًرا، 

يؽدـ بدف وجدع، وادذا مدـ  لدؿ فقًرا كل مـف ؾًقن يف أقـقف، برأل اذا إمر الذك ألصنب أ

  .ملسو هيلع هللا ىلصألأ ى ك قنف 

 ملسو هيلع هللا ىلصلـ ل فدن، (2)ْت غدنرَ ، وممقؾؿة بصؼ يف بيفر فَ (3)ْت نرَ ػَ فَ  بصؼ يف بيفرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل و

 .ملسو هيلع هللا ىلصومن ي بمف نحؾ فقف النكة لقس كغقرص، 

 9ورفدٍؼ  امِض أؾدك رسدؾؽ، بلكدنةٍ ألك:  ،«اكػذ عؾك رسؾؽ»لعطاه الراية فؼال: ف»

الع ؾددة مددـ فؾددذا ألرنددد إلقفددن، و 9ألكددنةإلددك وجفددند، ويحوددنج ٕ  الؿددقطـ اددرب 

 .(3)نل  إٓ زاكف كن  يفوالرفؼ من  ،(1)الشقطن 

 .بنٕكنة قد يؼقل قن ؾ: إ  اـن  ألنقن  نػقتو

 ﴾ے ھ ھ ھ﴿: إذا اقوضك إمر ذلؽ ف  منكع، ن لفجقابً  لنؼقف

 .[73]طف:

 
 الػدوح كعدد وكحدـ فوحدن، مؽدة فوح كن  وقد مؽة، فوح الػوح ألكوؿ نعدو : »قنل ،ڤ النا إننرة إلك اديث  (3)

 قطدرة، فقفدن كدرت  فؾدؿ فـزاـنان بيفر، والحدي قة من ة، أشرة ألربع ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل مع كـن الحدي قة، يقى لر قا ا بقعة

 فقفدن، صد ف  دؿ ودأن مضؿض  ؿ فوق ل، من  مـ بنكن  دأن  ؿ نػقران أؾك ف ؾس فلننان، ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل ذلؽ ف ؾغ

نرك، كودنب الؿغدنزك، بدنب غدزوة . ألخرجدف ال خدوركنبـدن كحدـ نديفـن مدن ألصددرنـن إمدن  دؿ بعقد، غقر فرتكـنان

 فنمدن الركقدة، ج ن أؾك ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل فؼعد»إكقع المنبؼ يف ممؾؿ: بـ  (. ويف اديث سؾؿة3340الحدي قة، )

 .«واسوؼقـن فمؼقـن ف ننت،: قنل فقفن، بصؼ وإمن دأن،

 .5/148يـظر: ال داية والـفنية  (2)

ألخرجف الرتمذك، كونب الن  .«الشقطان مـ والعجؾة اهلل ـم إكاة»قنل:  ڤإننرة إلك اديث سفؾ المنأدك  (1)

منلدؽ، وقدنل بدـ  ، وجن  مـ اديث ألكدس«غريب اديث اذا»وقنل:  ،والع ؾة الول  يف جن  من بنبوالصؾة، 

 .«الصحقح رجنل ورجنلف يعؾك، ألبق رواص»أـف الفقثؿل: 

 إٓ ئـلء مـ يـزع وٓ زاكف، إٓ ئلء يف نيؽق ٓ الرفؼ إن»: قنل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أـ ،ڤ أن شةإننرة إلك اديث  (3)

 (.2367، وألبق داود )(2483). ألخرجف ممؾؿ، كونب الن والصؾة وأداب، بنب فضؾ الرفؼ، «ئاكف
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، فدد  مددنكع أل  حوددنج إلددك إسددعنء فددقًرايصدددموف سددقنرة،  إكمددن ٌ  :ومثددؾ ذلددؽ

 مـ يمعػف، فنٕمقر نؼدر بؼدران.إلك يصنلف إلنموع ؾ 

اكددزل يف الؿؽددن  مددن قددرب مددـ الدددور، يعـددل  :المددناة ،«تـــزل كغــاحتفؿحتــك »

 ق ؾ اصق  خقن.القاسع 

الددأن  إلدك اإلسد ى 9 ٕ  واذا اق الشناد لؾرتجؿدة :«،ؿ ادعفؿ إلك اإلسالم»

 يؽق  إٓ هبن. ٓ إذإلف إٓ ار9  ٓ أل  دأن  إلك نفندة

يف اددديث ابددـ أ ددنس يف بعددث معددنذ: و ،«،ــؿ ادعفــؿ إلــك اإلســالم»اـددن ووقددع 

وأخ رهؿ كؿا »واـن قدنل:  ،«إلف إٓ اهلل، وأن محؿًضا رسقل اهلل ٓ ادعفؿ إلك ئفادة أن»

أن اهلل فنن هؿ أجـاكقك لـذلؽ فـلخ رهؿ »اـن : ، و«فقف يجب عؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك

دؾ يف الحددديث فنلحدديث اـدن فقددف إلددك آخدرص،  «قـض افتـرض عؾـقفؿ إجؿدنل ُبدقاـ وُفصا

 ،إٓ ألمدن مطؾقبدة 9ندذكر لدؿ ندرا ع اإلسد ى وإ  ، وبؼقةُ والزكنةِ  المنبؼ، مـ الص ةِ 

 .«فقف وأخ رهؿ كؿا يجب عؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك»ويشؿؾفن ققلف اـن: 

لؾقاج ددنت لقػعؾقاددن، وبقددن  لؾؿحرمددنت  يف اإلسدد ى مددـ بقددن  :يعـددل «فقــف»و

غقدددر ألركدددن ، وكدددذلؽ  ألو ق وـ قادددن، والقاج دددنت ألندددؿؾ مدددـ أل  نؽدددق  ألركنًكدددنل

 .ال دع ألو الؿحرمنت ألأؿ مـ أل  نؽق  الشر َ 

 يف اإلسددد ى  يددددخؾق 9لقؽدددق  بقدددداؿ الخقدددنرإكؿدددن ادددق  وإمدددر بنخ دددنراؿ

رارص أؾك ديـف بنل زية، يؿؽـ إق مـ ألاؾ الؽونب 9 ٕ  الؽنفر إصؾل يدخؾق ٓ ألو

لؽددـ لددق دخؾددقا يف اإلسدد ى،  ددؿ أُلخددنوا بؿددن ي ددب أؾددقفؿ مددـ اددؼ ار نعددنلك،  ددؿ 

ققلدف:  اؽؿ الؿرنديـ، واذا مؼوضك القاو الول لؿطؾؼ ال ؿدع يف وا يفصنر رجعقا،

لؽدـ يف  ،«فقـف وأخ رهؿ كؿا يجب عؾـقفؿ مــ حـؼ اهلل تعـالك ،،ؿ ادعفؿ إلك اإلسالم»

إلــف إٓ اهلل، وأن محؿــًضا  ٓ ادعفــؿ إلــك ئــفادة أن»المددنبؼ:  ڤاددديث ابددـ أ ددنس 
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نرا ع اإلسد ى ك ندأفؿ إل ٓ ،مرن ةً  األمقرً فذكر « فنن هؿ أطاعقك لذلؽ ،رسقل اهلل

 .فقوؾػظقا بنلشفندة ،إٓ بعد أل  يمو ق قا

س ؼ ذكر الخ ء يف اؾ يدأق  إلك نرا ع اإلس ى جؿؾة، واق من يميددص قد و

ًٓ إلدك اإلسد ى،  دؿ إذا ألقدروا ُدأدقا إلدك بـ  ؾينار اديث سف سدعد، ألى يددأق  ألو

 ؟ڤ ي قـف اديث ابـ أ نس واذا من ،بنقل الشرا ع

سدعد9 بدـ  اديث ابـ أ نس يف بعث معنذ إلك القؿـ مولخر أـ اديث سدفؾو

نمع، وادق أليًضدن  ألو ٕ  اديث سفؾ سـة س ع مـ الف رة، واديث معنذ سـة أشر

فنلعؿؾ أؾقف، بل  يخنوا بنلشرا ع بنلودريج، إاؿ فدنٕاؿ،  9مػمر لؿن جن  م ؿً  

 .إأظؿ فنٕأظؿ مـ نعن ر اإلس ى

قـ غل أل  يؽدق  اـدن  فؼدف يف دأدقة غقدر الؿمدؾؿقـ إلدك اإلسد ى، ف ،وأؾك كؾ  

ؿ الوؽدددنلقػ الشدددرأقة9 ٕ  اإليؿدددن  قيمدددؾؽ معفدددؿ ألسدددؾقب الوددددرج يف نعؾددد وأل 

ن ددص يف ندخص  ٓ ب ألمنمدف الصدعقبنت، وادذانخنلط بشننوف الؼؾدقَب ندذو اقـ

 اديث أفد بنس ى.

ولقس معـك اذا أل  الؽػنر غقر مطنل قـ بػروع الشريعة، بؾ مطنل ق  أؾدك رألك 

يطنل ق  بؼضن  من فدن؛ؿ يف  ٓ خ ًفن لؾحـػقة، وال ؿقع موػؼق  أؾك ألمؿ 9ال ؿفقر

  ؟فؿ واؿ كػنرقػنؽؾ الػن دة مـؿن ف ،ا كن  إمر كذلؽإذو .(3)انل الؽػر

جؾ زيندة أذاهبؿ يف ٕإكؿن أؾك ققل ال ؿفقر،  الوؽؾقػوال قاب: أل  

 جح مج﴿أخرة، فقعذبق  أؾك ألصؾ اإليؿن ، ويعذبق  أليًضن أؾك فروع الديـ، 

نلذك جعؾفؿ ف، [33-32: ]الؿد ر ﴾خض حض جض مص  حص مس خس حس جس مخ  حخ جخ مح

 إ نفة إلك إصؾ. 9يعذبق  نركفؿ لفذص الػروع

 
 .3/263، ومطنلب ألولل الـفك 2/323، وال حر الؿحقط9 لؾزركشل 3/235يـظر: بدا ع الصـن ع  (3)
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 ُٛاش١ْ تبني أقطاَٗاصـإٔ احملسَات، ٚايطتععِٝ ش 

يعـددل مددـ ألدا   :«فقــف وأخ ــرهؿ كؿــا يجــب عؾــقفؿ مـــ حــؼ اهلل تعــالك»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلددف 

الػرا ض بقاج ن؛دن وندروطفن وألركنمدن، واجوـدنب الـدقاال جؿؾدة ونػصدقً ، فدنٕوامر 

 وإذا ـ قه،فـاجت ئـلء عـ كفقتؽؿ فنذا»ن، قَ ـْ نلؿموطنع، والـقاال نرت  مـ غقر  ُ بيمنك مـفن 

 .يوصقر الع ز أـ نركفن ٓ ٕ  الـقاالوذلؽ 9 (3)«استطعتؿ ما مـف فلتقا كلمر أمرتؽؿ

قـنزع كػمف ونقطنكف،  ؿ قد نغؾ ف فقؽق  غقر مموطقع ف ،قد نؽق  الـػس غنل ةو

، نذا غؾ ودف كػمدف والشدقطن فد، «فاجتـ قه»لؿؼنومة الـػس والشقطن ، لؽـ ومع ذلؽ 

 .اقـيفذ عذريُ  ٓ فنكف

، ويف الوؼقأ وم ؿقع إمريـ مـ اجوـنب الـقاال، وفعؾ إوامر، اق الوؼقأ

وبـن  أؾقف فرت  الـقاال مـقط أليًضن  9[35]الوغنبـ: ﴾ھ ہ ہ ہ﴿قنل ار نعنلك: 

 بنٓسوطنأة كػعؾ إوامر، ففؾ اـن  نعنرض؟

 ڎ ڌ ڌ ڍ﴿نلؿؽرص أؾك فعؾ الؿحرى غقر مماخذ9 ٓ، فوال قاب: 

يموطع واق بصدد نر  محظقر9 ٕكف مؽرص،  لؿ فذاف، [305]الـحؾ: ﴾ڈ ڎ

 اإلكراص.  فنلؿؼصقد بنٓسوطنأة يف نر  الـقاال أدىُ 

، يددل أؾدك أظدؿ ندل  ارنؽدنب «فـاجتـ قه ئـلء عــ كفقـتؽؿ فنذا» :ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

9 ٕ  (2)الؿحرمنت، وألكف ألأظؿ مـ نر  الؿلمقرات، وهبذا قنل اإلمنى ألاؿد صرااة

إٓ مـ اقدث  9نقَ ـْ  دو   ُ فنر  الؿحظقرات ألمن ط بنٓسوطنأة، فعؾ الؿلمقرات مربق

 اإلجؿنل يف الوؼقأ، ألمن مـ اقث الوػصقؾ فنلؿـفل أـف ي ب نركف جؿؾة ونػصقً .

 
 .(67)ص:  س ؼ نخري ف (3)

 .2/553، وألصقل الػؼف ٓبـ مػؾح 3/336، والوؿفقد يف ألصقل الػؼف 3/227قل الػؼف العدة يف ألصيـظر:  (2)
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نقخ اإلس ى يرأ أل  نر  الؿلمقر ألأظؿ مدـ فعدؾ الؿحظدقر، ويمدودل أؾدك و

 دى،فغػددر ٔذلددؽ بددل  معصددقة آدى فعددؾ محظددقر، ومعصددقة إبؾددقس نددر  مددلمقر، 

ورجح بعض ألاؾ العؾدؿ مدـ الؿعنصدريـ قدقل ندقخ اإلسد ى ، (3)يغػر إلبؾقس ولؿ

  .واكوصر لف

ألخدػ  -واق فنأؾ لؿحظقر - أل  انلؼ الؾحقة اذا الؼقلإط م يرتنب أؾك و

 هـذا غقـروا» :ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلدف ، -وادق ندنر  لؿدلمقر - مـ ننر  نغققر بقنض لحقوف الؽثة

إ ًؿن ألأظؿفؿن ل نقخ اإلس ى وققل مـ يـصرص عؾك قق، ف(2)«الغقاد واجتـ قا كشلء،

 .ٕكف نر  ملمقًرا 9مـ ألأػنان دو  أل  يغقران

يف الؼددقل  ٓ إطدد م الؼقاأددد هبددذص الطريؼددة غقددر سددن غ،9 ٕ  يمددوؼقؿ ٓ واددذا

ومدـ اذا الؿلمقر ومن يؼنبؾف مـ محظدقر، إلك يف الؼقل الثن 9 ٕكـن كـظر  وٓ إول،

كؿدن أل  الـدقاال  ،إوامدر موػنوندةبنإلجؿدنل9 ٕ   ٓ قؾ ؿ يؽدق  الوػضدقؾ بنلوػصد

أ ددنر  وذلددؽ مددـ اقددثموػنونددة بحمددب الؼددقة يف الؿددلمقر والؼددقة يف الؿحظددقر، 

زكنة بإمر  لقسو .إمر بنلص ة مثؾ إمر بزكنة الػطر مثً   ؾقسفالؿرتن ة وأ نى، 

 .أـد مدـ يؼدقل بقجقهبدنإمر بنلصؾقات الخؿس مثؾ إمر بص ة العقد  ألو الػطر،

 .إلك إجـ قة كنلزكن الـظُر  وٓ ،نر  الص ة كلكؾ الربن لقسو

اذص الؿمن ؾ نزااؿ نر  الؿلمقر مع فعؾ الؿحظقر، وأـد نرد والؿمللة 

ألكثر  ٓ خمن ر9 ولذلؽ بعض الـنس يؼقل: ألكنالؿؽنسب وبقـ ال نحونج إلك مقازكة

ـظر إلك مثؾ الالؿحظقرات بعض  تٕ  إذا اأوؿرت ارنؽ مـ العؿرة9 

 
 (.338، والػقا د ٓبـ الؼقؿ )ص: 20/74يـظر: م ؿقع الػونوأ  (3)

. والحدديث ألخرجدف نبقنً د كنلثغنمدة ولحقودف ورألسدف مؽة فوح يقى قحنفة بلبل أليتاقـ  ملسو هيلع هللا ىلصقنل اذا رسقل ار  (2)

(، والـمددن ل 3203، وألبددق داود )(2302)، الشددقب ونغققددر الشددعر صدد غ يف بددنبزيـددة، ممددؾؿ، كوددنب الؾ ددنس وال

 .ڤ(، مـ اديث جنبر 1523(، وابـ منجف )4065)
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 نفنرتكأل  يؿؽـ  ٓ الػريضة ، لؽـاذا مؿؽـ يف الوطقع :لف لنؼقفؿونجنت، ال

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :، فؼد أنب ار ققًمن فؼنلؼع يف محظقرنقد  معوذًرا بلكؽ

عذروا، وإ  كنكت الػوـة قد نؼع ل عض الـنس، لؽـ يف ي ؾؿف [38]الوقبة: ﴾ٹ ٹ

  يف الطريؼ إلك قؽيإ  وقع محظقر أظقؿ9 كل   إٓ يعذر ألاد، الؾفؿ ٓ الػرض

 ص ة ال ؿنأة 
ّ
 فذاأؾقفن، فوأؾك رألسفن ينلؿ ي ن الـنس أؾك القققع  بغل

 يذاب إلك ال ؿنأة9 ٕ  فعؾ اذا الؿحظقر ألأظؿ مـ نر  الؿلمقر. ٓ

، وفقف جقاز الحؾػ مـ غقر اسوح ء أؾك إمقر الؿفؿة، ؿٌ َم قَ اذا : «فقاهلل»

 ﴾ېئ ىئحت ۈئ ېئ ﴿: فن  فقفن الـفل بؼقلف نعنلك ر الؿفؿةوألمن غق

 .[223]ال ؼرة:

أل  يؼمؿ أؾك ال عث يف    ة مقا ع مـ كونبف، يف  ملسو هيلع هللا ىلصك قف   وقد ألمر ار

، [41]يقكس: ﴾ىت مت خت حت جت يب ىب﴿سقرة يقكس يف أية الثنلثة والخؿمقـ: 

 ،[1]س ل: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ويف سقرة س ل يف أية الثنلثة: 

، فنذا وجدت [6]الوغنبـ: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ويف الوغنبـ يف أية المنبعة: 

 فنكف ُيحؾػ أؾك الؽ ى، لؽـ شؽالو الحقرة والؿخنطب لديف نل  مـ ،الحنجة

 .بد أل  يؽق  اذا إمر مفًؿن، فنلحؾػ أؾك إمقر الؿفؿة مشروع ٓ

بنسؽن  الؿقؿ، اؿر:  ،«ـعؿٕن يفضي اهلل كؽ رجاًل واحًضا، خقر لؽ مـ حؿر ال»

 .اإلبؾ الودل ادل ألكػدس إمدقال أـدد ألاؾفدن - بػوح الـق  - عؿالـأ و ،(3)جؿع اؿرا 

ـا »بعض الـدنس: ألمن ققل و جؿدع  «ُاُؿدر»ٕ  فدذا خطدل يف الؽؾؿودقـ، ف، «ؿعَ ُاُؿدر الد

ـا    عؿ جؿع كعؿة.اؿنر، وال

 
 (.70، ومخونر الصحنح )ص: 3/207يـظر: لمن  العرب  (3)
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وأدددندة ادددذا نػمدددقر كؾؿدددة وردت يف الحدددديث،  :«يـــضوكقن: أي: يخقضـــقن»

قددد يػمددر كؾؿددة غري ددة يف الحددديث، وقددد يػمددر كؾؿددة يف الؼددرآ ، ألكددف  $ال خددنرك 

يف اديث،  ألو يف أل ر، ألو لقمت يف الحديث ٕدكك مـنس ة9 ٕكف مر كظقران يف نرجؿة،

  .(3)نرد يف ال نب لؿ فقػمر اذص الؽؾؿة ولق

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 ملسو هيلع هللا ىلصبؾ ال طريؼف اق  ،«ملسو هيلع هللا ىلصف اهلل طريؼ مـ ات ع فقف مغائؾ: إولك: الضعقة إلك»

، [307]يقسػ: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ 9مـ ان عف ؿ 

الدأقة إلك ار أؾك بصقرة، وال أليًضن طريؼة مـ ان عف  ملسو هيلع هللا ىلصطريؼوف وجندنف وأندنف ف

لك من إمـ الصحنبة والونبعقـ، ومـ اقوػك أل راؿ إلك يقى الديـ، يدأق  الـنس 

إلف إٓ ار،  ٓ وال نفندة أل  ،الـعؿة الول ال ألأظؿ الـعؿ نؾ مقا بف مـ اذص

  .بف ق إلك من يعؿؾ  قدأقف

يعؿدؾ، وانندن   وٓ يددأق، ومدـ الـدنس مدـ يددأق وٓ ومـ الـدنس مدـ يعؿدؾ

بددد مددـ ال ؿددع بددقـ  ٓ ، لؽددـ اددؾ كؼددقل:ملسو هيلع هللا ىلصأؾددك طريؼوددف وسدد قؾف  نالطن ػوددن  لقمددو

  ؟الثن  يـػع لؿ واادٌ  دَ ؼِ فُ إمريـ، فنذا 

يف أمدر والـدنال أل  يؽدق  معصدقًمن،  وٓ يشدرتطق  يف الدداأل ٓ ألاؾ العؾدؿ

 يعؿدؾ بدف وٓ جن  الوحذير وجن  الوشديد فقؿـ يدأق الـدنس إلدك الخقدر وإ  كن  قد

 كفـا فقضور كطـف، أقتاب فتـضلؼ الـار، يف فقؾؼك الؼقامة، يقم كالرجؾ يمتك» :ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلدف 

 تؽــ ألـؿ لـؽ  ما فالن يا: فقؼقلقن الـار، أهؾ إلقف تؿعفقج كالرحك، الحؿار يضور كؿا

 آتقـف، وٓ كـالؿعروف آمـر كــت قـض كؾك،: فقؼقل الؿـؽر  عـ وتـفك كالؿعروف، تلمر

 
 .155/ 5فوح ال نرك ٓبـ ا ر يـظر:  (3)
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 اـدن أل  يدأق بغقر أؿؾ، لؽـ ال فدة ملسو هيلع هللا ىلصفؾقس مـ اديف  ،(3)«وآتقف الؿـؽر عـ وأكفك

يؾزى  لؿ خؾػ ألاداؿنفق مطنلب بنٕمريـ، فنذا نف ،-كؿن يؼقل ألاؾ العؾؿ  - مـػؽة

يؽـ  لؿ من فقف، قصر ألو ،نخؾػ الثن ، ويمجر أؾك ألجر دأقنف ولق نخؾػ أؿؾف فمـ

 عض الـنس يلمر لؽـف إلك آسدوفزا  ألقدرب مـدف إلدك ال دد، ف، (2)يف دأقنف مموفزً ن

 !أـ اذص الؿعصقةكناًقن انل مزاولوف لؾؿعصقة  كل  يؽق 

 :كؾ مـفؿن يزاول ادذص الؿعصدقةي وؿع نخصن  أؾك كرسل ا م، وأل  مثؾ 

إ  اؾدؼ الؾحقدة »يؼدقل: ولك زمقؾدف إقؾوػت فُنحؾؼ لحقوف بر نص وبطقأف واخوقنرص، 

فذا مموفزئ ب  نؽ، لؽـ قد يوصقر مدـ مرنؽدب الدذكب ف، «اراى، انؼ ار ين ف  

 عض فديعدّد ممدوفزً ن يف الؿعنصدل الودل لفدن  درر، مثدؾ الددخن ،  وٓ أل  يـفك أـدف

 ؿؾددف، انولددت مددراًرا وجنادددت نركددف ألسددوطقع ٓ ألكددن»: لغقددرص ـ ويؼددقلالـددنس يدددخ

 .«ندخـ ٓ لؽـ ألكت ين ألخل انؼ ار ع،ألسوط

ففق يـضعق  ،لق دعا إلك الحؼمـ الـاس الثاكقة: التـ قف عؾك اإلخالص؛ ٕن كثقًرا »

ف أل  بعض الـنس يزأؿ ألكإٓ  9فق يدأق إلك ارف ،ٕكف إذا كن  أؾك بصقرة 9«إلك كػغف

 ڤروك أل  أؾًقدن قدد ويف قرارة كػمدف يددأق الـدنس إلدك كػمدف،  واقيدأق إلك ار، 

 .(1)«اأرفق  قبأل. فؼنل: ألكت يحقك قبألَمـ ألكت؟ فؼنل:  قبأل»واأًظن فؼنل لف:  رألأ

الؿْػدرط9 الطدرء إول:  وممللة الظفدقر والخؿدقل يو نذهبدن إفدراط ونػدريط،

مددـ  نددخصويف الطددرء أخددر:  ف،نخُصدد عددرَء لقُ  مددـ يمددوغؾ كددؾ مـنسدد ةواددق 

 

(، وممددؾؿ، كوددنب الزاددد 8907ؿددقج ال حددر، )ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الػددوـ، بددنب الػوـددة الوددل نؿددقج ك (3)

(، مددـ اددديث 2878، )ويػعؾددف الؿـؽددر أددـ ويـفددك يػعؾددف، وٓ بددنلؿعروء يددلمر مددـ أؼقبددة بددنبوالرقددن ؼ، 

 .ڤزيد بـ  ألسنمة

 .31/41يـظر: فوح ال نرك  (2)

الؼدرآ  ٓبدـ  ... وذكدرص. ويـظدر: كقاسدخن مر بؼدنص، أـ معؿر قنل: بؾغـل أل  أؾقً ( 4306الرزام ) أ د ألخرج (1)

 .7/34(، ومـفنج المـة 24ال قزك )ص: 
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، ألادد مدـفؿ يعرفدف وٓ ،ندفًرا كدنمً  يصؾل مع جؿنأدة ك قدرة يف ممد د  العؾؿ ألاؾ

9 ٕ  ك اؿن مدذمقىو، ، فؾؿ يؼدى لفؿ نقيًفنفذا دلقؾ أؾك ألكف قصر يف م نل الدأقةف

 .مدـ أؾدؿ صمدن أـددإلدك ادمٓ  يحودنجق   إٓ أل  9يدأق إلدك كػمدف ٓ وإ  كن الثن  

 .بقـ اذا واذا وسط -  -وديـ ار ، نكـ يوعقـ فقفن ال قن واـن  ألم

، فنلذك يدأق أؾك غقدر ملسو هيلع هللا ىلصٕمن س قؾ الـ ل  9«الثالثة: أن ال  قرة مـ الػرائض»

 .ملسو هيلع هللا ىلصوغقر اديف  ،بصقرة وأؾك غقر أؾؿ، فنكف أؾك غقر س قؾف

 غقدرص نلدذك يددأق مدع ارف 9«تعالك عـ الؿغ ةلف تـزيف أكف حغـ التقحقض: مـ الراكعة: »

 مـ يصؾح أل  يؽق  كًدا لف.وألكف يقجد يف القجقد مـ يمنويف، بندأن  ،  موـؼص ر

أـ الؿم ة  نلوقاقد نـزيف ر ف :«الخامغة: أن مـ ق ح الشرك كقكف مغ ة هلل»

 ﴾ک ڑ﴿ ققلف نعنلك: والؿمللون  يدل أؾقفؿن الول اقرت  هبن اذا الشر .

 .[307]يقسػ:

 الؿغؾؿ عـ الؿشركقـ؛ ل،ال ي قر مـفؿ ولق إكعاد - ؿفاأهوهل مـ  -الغادسة: »

قعؾـ النا ة مـ الشر  وألاؾف، ف، [307]يقسػ: ﴾گ ک ک ک﴿ :«يشرك لؿ

ولذا  9ر سقاَداؿ ُأدأ مـفؿإذا كثّ ٕكف  9ويػنرقفؿ ب دكف وقؾ ف9 ليف  يحمب مـفؿ

 وج ت الف رة أؾك الؿمؾؿ مـ ب د الشر  إلك ب د اإلس ى.

فؾـقؽـ أول مـا تـضعقهؿ إلقـف »: ملسو هيلع هللا ىلص9 لؼقلدف «قن التقحقض أول واجبالغاكعة: ك»

 إلك آخرص. :«إلف إٓ اهلل.. ٓ ئفادة أن

 ،: الودل ادل ألوجدب القاج دنت«الثامـة: أكف ي ضأ كف ق ؾ كؾ ئـلء حتـك ال ـالة»

 وألأظؿ فرا ض الديـ بعد الشفندنقـ.
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بددلقؾ أل   :«ف إٓ اهللإلـ ٓ معـك ئفادة: أنهق ، «يقحضوا اهلل»التاسعة: أن معـك: »

 مؿن يدل أؾك أل  معـناؿن وااد. 9الراوك جن  هبذا مرة، وهبذا مرة

يعدرء  ٓ ، ألك:«يعرففا ٓ وهق، العائرة: أن اإلكغان قض يؽقن مـ أهؾ الؽتاب»

لؽقكف مؿدـ أدنش أؾدك الوحريدػ لؽودنب ار ولؽ مدف، ودأدن معدف  9«ٓ إلف إٓ ار»

يعدرء  ٓ ألك:مدـ اقدث الوط قدؼ،  ىأل ،ـ اقدث الـظدريعرففدن مد ٓ كدن  غقرص، سدقا ٌ 

وادق فقدأق مع ار غقرص،  9فيط ؼ ٓ يعرء نقيًفن مـ ذلؽ لؽـف ألو ،معـنان ومن نؼوضقف

 فقليت بؿن يـؼضفن. ،«يعؿؾ كفا وٓ أو يعرففا» :ققلف

فــنن هــؿ » :ملسو هيلع هللا ىلص كؿددن يف ققلددف :«الحاديــة عشــرة: التـ قــف عؾــك التعؾــقؿ كالتــضريج»

 اذا ندرج يف الوعؾقؿ.و «عؾؿفؿأطاعقك لذلؽ فل

  ؿ الزكنة. ، ؿ الص ة ،بدأل بنلشفندنقـ :«الثاكقة عشرة: ال ضاءة كإهؿ فإهؿ»

تمخـذ مــ أغـقـائفؿ فتـرد يف » :ملسو هيلع هللا ىلص كؿدن يف ققلدف :«الثالثة عشرة: م رف الزكـاة»

واددذا مصددرء مددـ الؿصددنرء الثؿنكقددة، وي ددقز صددرء الزكددنة لؿصددرء  «فؼــرائفؿ

بدد مدـ أل  نعدؿ جؿقدع الؿصدنرء الثؿنكقدة  ٓ فعقة الذيـ يؼقلدق :خ ًفن لؾشن 9وااد

 .ذكر ذلؽ نؼدىقد و  الؿـصقص أؾقفن يف كونب ار

إكؽ تلتل » :ملسو هيلع هللا ىلص واذا يف ققلف :«الراكعة عشرة: كشػ العالؿ الش فة عـ الؿتعؾؿ»

لقلخذ إا دة لفدؿ، ولقعدرء  9نلوـصقص أؾك ألمؿ ألاؾ كونبف ،«أهؾ كتابمـ ققًما 

 ؿ مـ ن ف لقؽشػفن، واذص فن دة الوـصقص أؾك كقمؿ ألاؾ الؽونب.من أـدا

الزكدنة كؿدن وٕمدن نضدر بنٕغـقدن ،  9«الخامغة عشرة: الـفل عـ كرائؿ إمقال»

ػقفدن أليًضدن أددى إاددار ف ،نرأت دفًعن لحنجة الػؼرا  وم اظة لفؿ مـ ق ؾ الشنرع

 «.فنياك وكرائؿ أمقالفؿ» :اظ إغـقن 

اددن بننؼددن  ؤنددرد، ويؽددق  انؼن ٓ ٕمددن 9«: اتؼــاء دعــقة الؿظؾــقمالغادســة عشــرة»

 الظؾؿ.
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فنكفـا لـقس كقـفـا وكـقـ »: ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلف  :«تحجب ٓ الغاكعة عشرة: اإلخ ار كلكفا»

 «.اهلل حجاب

 وســادات ملسو هيلع هللا ىلصالثامـــة عشــرة: مـــ أدلــة التقحقــض مــا جــرى عؾــك ســقض الؿرســؾقـ »

يف خقدن، ويف  ن،الؿشؼة م ؾًغد ت مـفؿبؾغاقث  :«إولقاء مـ الؿشؼة والجقع والقكاء

وبددرد نددديد، ووبددن ،  ،وجددقع ،يف إاددزاب، مشددؼةوكددذا  ملسو هيلع هللا ىلصن ددق ، ومعفددؿ الـ ددل 

يصن اإلكمن  أؾك اذص إمقر إٓ لؿن يرجق مؿن اق  وٓ ،ومع ذلؽ صنوا وخقء،

 ؿدنل  يؽـ أؾدك ادؼ يف نقاقددص ر لؿ ألأظؿ مـفن، واذص مـ ألدلة الوقاقد9 ٕكف لق

 ك اذص إمقر.صن أؾ

يػـتح » :«عؾؿ مـ أعـالم الـ ـقة ،إلك آخره« ٕعطقـ الراية»التاسعة عشرة: ققلف: »

 .وقد كن  «اهلل عؾك يضيف

 فنكددف بددرئ يف الحددنل، كددل  :«العشــرون: تػؾــف يف عقـقــف عؾــؿ مـــ أعالمفــا أيًضــا»

 يؽـ بف وجع. لؿ

حب اهلل ي: »ملسو هيلع هللا ىلص وذلؽ ملخقذ مـ ققلف :«ڤالحاديُة والعشرون: فضقؾة عؾل »

 «.ورسقلف، ويح ف اهلل ورسقلف

ؾ ال حاكة يف دوكفـؿ تؾـؽ الؾقؾـة وئـغؾفؿ عــ كشـارة ائالثاكقة والعشرون: فض»

هبذا الػوح بؼددر  فوؿقاي ؾؿف ،«يػتح اهلل عؾك يضيف» بلْ : بشراؿ ملسو هيلع هللا ىلصٕ  الـ ل  9«الػتح

 كف يح ف ار ورسقلف.بل الؿقصقء مـ ألخذانااوؿنمفؿ بنأطن  الراية، 

ومـعفـا عؿــ  ،يغـع لفـا لـؿ لح ـقلفا لؿــ ؛ثة والعشرون: اإليؿان كالؼضرالثال»

أل  يعطنادن، ففدمٓ  يرجدق كؾ وااد مـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿن ألص حقا ارأقا إلك الـ ل  ،«سعك

يمدع وألأطدل، ففدذا إيؿدن  بنلؼددر، ففدل مؼددرة  لدؿ ڤيعطدقا، وأؾدل  ولؿ سعقا

 .ڤألبل طنلب بـ  لعؾل



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 580

نقجقف ك قك ل ؿقدع الؼدقاد ففق  :«عؾك رسؾؽ»الراكعة والعشرون: إدب يف ققلف: »

سدقؿن يف مثدؾ ادذص الؿدقاطـ  ٓ ،أل  يؾزمقا الومدة وإكدنة، وأل  يرتكدقا الطدقش والع ؾدة

 يف انل المعة. أؾقفؿنكن   ـذيؾالول قد يغػؾ فقفن اإلكمن  أـ نػؽقرص وأؿؾف ال

،ـؿ » :ملسو هيلع هللا ىلص لؿدن يف ققلدف :«الخامغة والعشرون: الـضعقة إلـك اإلسـالم ق ـؾ الؼتـال»

أخ ـرهؿ كؿـا »فددفؼدننؾفؿ، وإ  ألجدنبق   :ألكيمدو ق قا  لدؿ ، فدن «ادعفؿ إلك اإلسالم

 ،ألخددناؿ بشددرا ع اإلسدد ى مددـ الصدد ةألك:  ،«فقــف يجــب عؾــقفؿ مـــ حــؼ اهلل تعــالك

 وغقران. ،والزكنة

دأقة الد أل  :ألك :«الغادسة والعشرون: أكف مشروع لؿـ دعقا ق ؾ ذلـؽ وققتؾـقا»

ألغدنر أؾدك بـدل  ملسو هيلع هللا ىلص9 ٕ  الـ دل وققندؾ لؿدـ دأدل ق دؾ ذلدؽ ةمشدروأ إلك اإلسد ى

و   س ؼ أل  دأناؿ إلك اإلس ى. ، وقد(3)الؿصطؾؼ واؿ غنرُّ

 :«أخ ــرهؿ كؿــا يجــب عؾــقفؿ»الغــاكعة والعشــرون: الــضعقة كالحؽؿــة؛ لؼقلــف: »

نخناؿ بؽؾ نل  مـ فدرا ض وسدــ،  ٓ ، ألك:بنلحؽؿة راؿ بؿن ي بنخ فؾقؽـ إ

الـقافؾ إلك و بنقل القاج نت اإلخ نر أـ، وانر  أ ؾقفؿ أ لؽـ ألخناؿ بؿن ي ب

 وقت مـنسب.

بؼقلدف: ادذا مـصدقص أؾقدف  :«الثامـة والعشرون: الؿعرفة كحـؼ اهلل يف اإلسـالم»

مددـ ألدا  لؾػددرا ض واجوـددنب « فقــف أخ ــرهؿ كؿــا يجــب عؾــقفؿ مـــ حــؼ اهلل تعــالكو»

 لؾـقاال.

 
 تغـؼك وأكعـامفؿ غـارون، وهـؿ الؿ ـطؾؼ كــل عؾـك أغـار ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل إن» قنل: ڤأؿر  ابـإننرة إلك اديث  (3)

ــــذ وأصــــاب ذراريفــــؿ، وســــ ك مؼــــاتؾتفؿ، فؼتــــؾ الؿــــاء، عؾــــك  ألخرجددددف ال خددددنرك، .«جقيريــــة يقم،

(، وممدؾؿ، 2433، )الذريدة وسد ك وفددأ وجدنمع وبدنع قادبف رققؼدن، العدرب مـ مؾؽ مـ بنبكونب العوؼ، 

 اإلأد ى نؼددى غقدر مدـ اإلسد ى، دأدقة بؾغدوفؿ الدذيـ الؽػدنر أؾدك اإلغنرة جقاز بنبكونب ال فند والمقر، 

 (. 2511(، وألبق داود )3610، )بنإلغنرة
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: ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلدف  :«رجـؾ واحـض فيـالتاسعة والعشـرون: ،ـقاب مــ اهتـضى عؾـك يض»

 «.فقاهلل ٕن يفضي اهلل كؽ رجاًل واحًضا خقر لؽ مـ حؿر الـعؿ»

اذا يشؿؾ الػوقن وغقران و ،«فقاهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصيف ققلف  :«الثال،قن: الحؾػ عؾك الػتقا»

 يموحؾػ. لؿ قحؾػ أؾقفن ولقف ،مـ إمقر الؿفؿة
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 ابــة

 هللا ادج أن ال إلً إالـــيذ ٌشيــري التٍحــتفس

 

 ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿وققل اهلل تعالك: 

 أية. [46]اإلسرا :

 ﴾ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿وققلف: 

 أية. [26-25 :]الزخرء

 أية. [13]الوقبة: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وققلف: 

 [354]ال ؼرة: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿وققلف: 

 .أية

وكػـر كؿـا ُيع ـض مــ  ،إلـف إٓ اهلل ٓ مـ قال:»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف ال حقح عـ الـ ل 

 .-»(3)-ف، وحغاكف عؾك اهلل ف ودمُ مالُ  مَ رُ دون اهلل، َح 
 الترجؿة: ما كعضها مـ إكقاب. ههذ ُح رْ وَئ 

فقف أك ر الؿغائؾ وأهؿفا: وهل تػغقر التقحقـض، وتػغـقر الشـفادة، وكقـفـا كـلمقر 

 واضحة.

كقـ الـذيـ يـضعقن ال ـالحقـ، فػقفـا كقَّـ فقفا الرد عؾك الؿشر: مـفا: آية اإلسراء

 كقان أن هذا هق الشرك إك ر.

 
(، مدـ 21، )ار رسقل محؿد را إٓ إلف ٓ :يؼقلقا اوك الـنس بؼونل إمر بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (3)

 .ڤألنقؿ بـ  اديث طنرم
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 ۆ ۆ ۇ﴿ومـفا: آية كراءة، كقَّـ فقفا أن أهؾ الؽتاب 

يممروا إٓ كلن يع ضوا إلًفا واحًضا،  لؿ وكقـ أكفؿ ،[13]الوقبة: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 الؿع قة،غقر إئؽال فقف: طاعة العؾؿاء والع اد يف  ٓ أن تػغقرها الذي مع

 إياهؿ. عاؤهؿد ٓ

 ﴾ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿لؾؽػار:  ڠققل الخؾقؾ  :ومـفا

، فاستثـك مـ الؿع قديـ ركف، وذكر س حاكف أن هذه ال راءة وهذه [25-25: ]الزخرف

 ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿فؼال:  ،إلف إٓ اهلل ٓ الؿقآة هل ئفادة أن

 .[27]الزخرء:

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ ومـفا: آية ال ؼرة يف الؽػار الذيـ قال اهلل فقفؿ:

، ذكر أكفؿ يح قن أكضادهؿ كحب اهلل، فضل عؾك أكفؿ يح قن اهلل ح ًا [356]ال ؼرة:

ؽقػ فر مـ حب اهلل ! ثيضخؾفؿ يف اإلسالم، فؽقػ كؿـ أحب الـض أك ولؿ ،عظقًؿا

 يحبَّ اهلل ! ولؿ يحب إٓ الـض وحضه لؿ كؿـ

م مالـف مــ دون اهلل حـرُ  وكػـر كؿـا يع ـض ،إلـف إٓ اهلل ٓ مـ قـال:: »ملسو هيلع هللا ىلصومـفا ققلف 

يجعـؾ  لـؿ ؛ فنكـف«ٓ إلـف إٓ اهلل»وهذا مـ أعظؿ ما ي قِّـ معـك  ،«وحغاكف عؾك اهلل ودمف

اإلقرار كذلؽ،  وٓ معرفة معـاها مع لػظفا، كؾ وٓ التؾػظ كفا عاصًؿا لؾضم والؿال، كؾ

تـك يضـقػ يحـرم مالـف ودمـف ح ٓ ئريؽ لف، كؾ ٓ يضعق إٓ اهلل وحضه ٓ كقكف وٓ كؾ

 .دمف وٓ يحرم مالف لؿ تققػ أو إلك ذلؽ الؽػر كؿا يع ض مـ دون اهلل، فنن ئؽ

وحجـة مـا  !مـا أوضـحف ،ويالـف مــ كقـان !أجؾفـاو أعظؿفـا مـا ،فقالفا مــ مغـللة

 !أقطعفا لؾؿـازع
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l 

  صتبٝــإ َعٓــ٢ تسمجــ١ ايبــابط 

ذلدؽ كودب ، ومدـ (3)وال قدن الوػمدقر مدـ الػمدر وادق الؽشدػ  :«كاب تػغـقر»

فقؼدنل لدف: ومدن أدداص  ،الوػمقر لؽ ى ار نعدنلك، مدع أل  العدرء خدص ذلدؽ بدنلؼرآ 

ندرح الؼدرآ ، وإ  كدن  الؿعـدك  يؼدنل: ٓ كؿدنيؼدنل: نػمدقر ال خدنرك،   فدالشرح، 

 ن، ولعؾفؿ رألوا أل  يػرد الؼرآ  ومن يوعؾؼ بف هبذا الؾػظ دو  غقرص.موؼنربً 

ال مـ كد ى ار  «ٓ إلف إٓ ار»ة الوقاقد: كؾؿة الوقاقد، وكؾؿ ألك: «التقحقض»

إلف إٓ ار، وإذا ألريد الؽ ى أـفن أؾك ألمن  ٓ يف كونبف، فؿـ اذص الحقثقة يؼنل: نػمقر

وندرح  ،قؼنل: بقن  معـدك ادذص الؽؾؿدةفأـقا  لؾدخقل يف اإلس ى و ،جؿؾة مموؼؾة

الشددرح وال قددن  ؽؾؿددة نػمددقر، واددل لاددذص الؽؾؿددة9 بـددنً  أؾددك الؿعـددك إصددؾل 

 والوق قح.

إلدف إٓ ار أؾددك  ٓ الدقاو أنطػددة نعطدػ نددفندة أل  :«إلــف إٓ اهلل ٓ أن وئـفادة»

مـ أطدػ  ىالعطػ اـن لؾؿغنيرة ألفؾ الوقاقد، والوقاقد إكؿن يؽق  ب  إلف إٓ ار، ف

 الشل  أؾك كػمف؟

يف الؾغددة مددـ الؿوددقانر إلددف إٓ ار اددل الوقاقددد، و ٓ نددفندة أل وال ددقاب: أل  

 :ققل الشنأر ، مثؾأؾك بعض بعضفن أطػ إلػنظ الؿرتادفة

ْمِت إديدددددددددَؿ لِراِاَشدددددددددْقفِ   َفَؼددددددددددأ

 

 (2)وأَللػدددددك ققلفدددددن كدددددذب  وَمْقـدددددن 

 .فق مـ أطػ الشل  أؾك كػمفف ،(1)والؽذب اق الؿقـ 

 
 .4/44يـظر: لمن  العرب  (3)

 .31/324، ولمن  العرب 2/881جؿفرة الؾغة  زيد9 كؿن يفبـ  اذا ال قت لعدك (2)

 المنبؼ. (1)



 

 

ع ف ــريعالتٕحــٗ عٔشّـــ   عأُعيعإلْعإيعاه  بع 581

9 (2)، وكػدنص بعضدفؿ(3)ػدقا فقدفالرتادء يف الؾغة أل  وف كثقر مدـ ألادؾ العؾدؿ، وأللأ و

كؾؿنت يف لغة العدرب بؿعـدًك واادد مدـ كدؾ وجدف،  ألو قجد كؾؿون ن ٓ قا ألكفوزأؿ

: فقفؿدن ؾقد، فؿدثً  ال ؾدقس والؼعدقد ق(1)بعدض الػدروم بقـفؿن قجدنبد أل   ٓ وألكف

مدـ ققدنى، والؼعدقد  يؽدق  نل ؾقسفدل: بقـفؿدن فدرم، نمرتادفن ، ومـفؿ مدـ قدإمؿن 

 ولق مـ ا ط نع. ،يؽق  مـ ألك و ع

ل: إ  نؼددد يؼددف، «إلددف إٓ ار ٓ أل »الوقاقددد، ونددفندة  لددك أطددػفددنذا كظركددن إ

وإسدددؿن   ،وإلقاقدددة ،نقاقدددد الربقبقدددة :الوقاقدددد لػدددظ يشدددؿؾ إكدددقاع الث  دددة

 دل بنلوضؿـ والؾزوى إلف إٓ ار، فقفن نقاقد إلقاقة وإ  ٓ والصػنت، ونفندة أل 

 .، فقؽق  مـ أطػ الخنص أؾك العنىأؾك الـقأقـ أخريـ

 طايتكدٜس يف ن١ًُ اإلخالصص 

 :ملسو هيلع هللا ىلصكؿدن يف ققلدف  كؾؿة اإلخ ص الول ال الغنية لؾؽػ أـ قودنل الؿخدنلػقـ،

مع قد بحدؼ إٓ ار،  ٓ :معـنان ،(3)«إلف إٓ اهلل ٓ أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلقا:»

  .إلف مقجقد إٓ ار، لؽـ القاقع يرد اذا الوؼدير ٓ وبعض الؿوؽؾؿقـ يؼدر:

 ليت بؿعـك مػعقل.يليت بؿعـك فنأؾ، وي ق، وافَِعنل أؾك وز  :«لفإ»و

اسؿ الػنأؾ، وي عؾق  ذلؽ يف إ  نت  أؾك ألكف« إلف» يحؿؾق بعض الؿوؽؾؿقـ 

  .«صنكع إٓ ار وٓ رازم وٓ خنلؼٓ »د: نقاقد الربقبقة، ويػمرومن ب

 
« الؿعـدكالؿوؼنربدة  إلػنظ الؿرتادفة»اد(، و235) للصؿعل «من اخوؾػت أللػنيف وانػؼت معنكقف» مثؾ كونب: (3)

ادد(، 736) لؾػقروزآبدندك «الدروض الؿمدؾقء فقؿدن لدف اسدؿن  إلدك أللدقء»اد(، و173ٕبل الحمـ الرمن  )

 اد(.3137مصطػك الؾ نبقدك )بـ  ٕاؿد« الؾطن ػ»و

اد(. يـظدر: الدرتادء يف 184اد(، وألبق ا ل العمؽرك )166اد(، وابـ أؾل الػنرسل )150مـفؿ: ابـ فنرس ) (2)

 (.5-4لقلقد إبرااقؿ )ص: الؾغة العربقة 

 .31/133يـظر: م ؿقع الػونوأ  (1)

 .(343)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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 فقؽدق  الؿعـدك:، الؿع دقد :ألك ،الؿدللقصؿعـك: ب نليت ويراد هبن اسؿ الؿػعقل،و

 .، فـػت جؿقع من يع د مـ ودو  ار مللقص، بحؼ إٓ ار وٓ مع قد، ٓ

 اسوحؼنقف إلقاقة؟ ألو كػت وجقدصواؾ 

وإٓ فنٕربنب  9اإللف وجقد ٓ ،لؾع قدية كػت آسوحؼنمألمن إكؿن  وال قاب:

 ڈ ڎ ڎ﴿، [18]يقسػ: ﴾ڦ ڦ﴿ :الول نع د مـ دو  ار مقجقدة

 .[25]الزخرء: ﴾ڈ

ٓ »دنلـػل بدفدإلك ققنى المدنأة،  سوظؾمقجقدة، وبغقر اؼ فنلؿع قدات  ،وأؾقف

الؿوػدرد   اق ار :«إٓ»دوالؿث ت ب .يقجد ٓ ممؾط أؾك الؿع قد بحؼ، واذا «إلف

 بنسوحؼنم اذص الع قدية.

 ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿اهلل تعالك: وققل »

فؿـفؿ مـ يع د إن نر،  9كقـالؿشر نـقأت مع قداتلؼد  :«أية [46]اإلسرا :

ومـفؿ مـ يع د إا نر، ومـفؿ مـ يع د إصـنى، ومـفؿ مـ يع د الؿ  ؽة، 

ومـفؿ مـ يع د بعض الرسؾ، ومـفؿ مـ يع د بعض إولقن ، ومـفؿ مـ يع د ال ـ، 

ًٓ كنلؿمقح،  ألو نلؿع قدات موـقأة، فنذا أ دوا مؾًؽنف اذا الؿع قد يؿؾؽ ففؾ رسق

  !ن؟لـػمف نقيفً 

مـ دو   امٓ  الؿع قدو  :ألك ﴾ې ې ې﴿ اق مع د مذلؾ ر نعنلك،

بلكقاع الع ندة، فنذا كن  امٓ    يوؼربق  إلك ار ﴾ائ ائ ى ى﴿ار 

 وئ وئ﴿ ألوامرص، ونر  كقااقف، بػعؾ 9  ي وغق  إلقف القسقؾةوالؿع قد

وكػك  مـ ق ؾ الؿشركقـ، فل  ت الع ندة لؾؿدأقيـ، [46]اإلسرا : ﴾ۇئ ۇئ

نقاقدص وإفرادص  :أـفؿ الشر ، وألمؿ يوؼربق  إلك ار بؿن يحب، ومـ ألأظؿ ذلؽ

 !؟انلفؿ صواذ فؽقػ ُيع دو  مـ دو  ارإمر كذلؽ كن  وإذا بنٕلقاقة، 
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ألك ألوليفؽ »: «قرة أقق  الؿقاديـ»امـ يف بـ  الراؿـ أ د يؼقل الشقخ

 ،مـ الؿ  ؽة 9قيؾفنح وٓ يؿؾؽ كشػ الضر ٓ مؿـ ،الذيـ يدأقاؿ ألاؾ الشر 

كنلؿمقح، وألمف، والُعزير، ففمٓ  ديـفؿ الوقاقد، واق  9والصنلحقـ ،وإك قن 

 ەئ ائ ائ ى ى﴿دأناؿ مـ دو  ار، ووصػفؿ بؼقلف:  ـْ بخ ء مَ 

ي وغق  إلك رهبؿ بؿن يوقسؾق  بف مؿن يؼرهبؿ إلقف، ويوـنفمق  يف ذلؽ، أليفؿ  ﴾ەئ

ر بنإلخ ص لف، وطنأوف فقؿن ألمر، ونر  من فقطؾ ق  الؼرب مـ ا . ألقرب إلك ار

مناؿ أـف، وألأظؿ الُؼَرب الوقاقد، الذك بعث ار بف ألك قن ص ورسؾف، وألوجب أؾقفؿ 

إلك أػقص ور نص، ووصػ  :العؿؾ بف والدأقة إلقف، واذا الذك يؼرهبؿ إلك ار، ألك

 .(3)«[46]اإلسرا : ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ذلؽ بؼقلف: 

 الدذكو !فؽقدػ ُيع ددو  مدـ دو  ار؟ ،  الؿع دقديـنذا كن  ادذا واقدع ادمٓف

 نذا كدن فد !؟لغقدرص  ؾب الـػعي ألو ؽشػ الضريكقػ  نكػعً  وٓ ايؿؾؽ لـػمف  ر   ٓ

ب إلددك ار بوقاقدددص وإخدد ص الع ددندة لددف، فؽقددػ ُيوؼددرب إلقددف دو   اددق كػمددف َيوؼددرأ

 ريب أل  اذا غنية المػف والض ل. ٓ !؟ ار

9 ٕكف ﴾ائ ى﴿ قدى الؿعؿقل ﴾ائ ائ ى ى﴿ ويف ققلف نعنلك:

 ﴾ٿ ٿ﴿يف سقرة الػننحة:   يع دو  غقرص، كؿن يف ققلف ٓ :يػقد الحصر، يعـل

 .[4]الػننحة:

ٕمددؿ 9 ؾرتجؿددة أل  صددـقع اددمٓ  الؿدددأقيـ اددق الوقاقدددلٔيددة اوجددف مطنبؼددة 

  ويوـنفمددق  يف أ ندنددف، وألأظددؿ مددن يوع ددد بددف الددرب، يع دوكددفألك: يدددأق  ار، 
، فنلؿطنبؼة والؿـنس ة مـ ادذص «ٓ إلف إٓ ار»قاقد، الؿرتجؿ أـف بؽؾؿة الوقاقد الو

 وإ  اسوشؽؾ بعضفؿ إيراد أية نحت اذص الرتجؿة. ،الحقثقة

 
 (.33قرة أقق  الؿقاديـ )ص:  (3)
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: آزر، كؿن اق مـصقص أؾقف ألبل إبرااقؿ اسؿ :«﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وققلف: »

جؿفقر الؿمرخقـ يؼقلق : و، [63]إكعنى: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿9 يف الؼرآ 

 .(3)فؾؼ ف ،«آزر»ألمن ، وننرخ ألو ننرح،بـ  رااقؿإب

يؼقل ٕبقف وققمف،  ملسو هيلع هللا ىلصألفضؾ الخؾؼ بعد محؿد واق إبرااقؿ الخؾقؾ و

ٕ  9 يونأل مـفؿ ومـ مع قدا؛ؿ :﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :ي نمؾفؿ وٓ يصنرافؿ،و

 ؿن يحوؿؾفيحوؿؾ الؿ نمؾة، ال نب بنب نقاقد ونر ، إس ى وكػر،  ٓ اذا بنب

 مـ إأ   النا ة مـ الشر  وألاؾف.بد  وٓ ،مداراة

، فؽؾ الؿع قدات مـػقة، «ٓ إلف»نػمقر لد ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿: نعنلك يف ققلفو

خؾؼـل وابودأل ، ألك:  ،﴾ڑ ڑ ژ﴿ : إٓ من اسوثـل، واق ار 9ومونأل مـفن

ػقفن ف،  فـػك الع ندة وننأل مـ جؿقع الؿع قدات،  ؿ أل  وفن لؾذك فطرص واق ار

يؿؾؽ  وٓ ﴾ک ک﴿ سقفديف والذك فطرصؽؾؿة الوقاقد، نػمقر مطنبؼ ل

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قنل لـ قف  ، الفداية ألاد إٓ ار

 . ، فنلفداية بقدص[45]الؼصص: ﴾ڳ

كؾؿة، ال ، [27]الزخرء: ﴾گ گ گ گ ک﴿والؽؾؿة يف ققلف نعنلك: 

 :، وقنل ابـ منلؽ عؾفن كؾؿةف ،﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

ــــَممْ   .............................. ــــْض ُي ــــالٌَم َق ــــا َك ــــة كَف  (2)َوكِْؾَؿ

 ألك: وكؾؿة قد ُيْؼَصُد هبن ك ٌى. 

 
 .3/63، والؽنمؾ ٓبـ إ قر 2/15، وننريخ ابـ خؾدو  )العن( 3/4يـظر: الونريخ الؽ قر لؾ خنرك  (3)

، ويـظدر: م ؿدقع فودنوأ 3/31أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلدؽ اذا نطر بقت مـ أللػقة ابـ منلؽ. يـظر: نرح ابـ  (2)

 .32/304ابـ نقؿقة 
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وأصـضق كؾؿـة قالفـا الشـاعر »ويف الصدحقح: نلؽؾؿة نطؾؼ ويدراد هبدن الؽد ى، ف

  ل قض:كؾؿة 

ــا َخــاَل  ــٌؾ َأَٓ ُكــؾ  َئــْلٍء َم  (3)« اهللَ َكاطِ

 

 .................................. 

ألك: » :[27]الزخرء: ﴾گ گ گ گ ک﴿يؼقل ابـ كثقر يف ققلف نعنلك: 

 :نريؽ لف، وخؾع من سقاص مـ إو ن ، وال ٓ اذص الؽؾؿة، وال أ ندة ار وادص

جعؾفن دا ؿة يف ذريوف يؼودك بف فقفن مـ اداص ار مـ ذرية ألك:  «ٓ إلف إٓ ار»

 .(2)«إلقفن يعـل ﴾ڳ ڳ﴿إبرااقؿ، 

لؽدـ مدـفؿ مدـ وإلك ققدنى المدنأة،  «ٓ إلف إٓ ار»ذريوف مـ يؼقل:  وٓ يزال يف

 .اجونلوف الشقنطقـ، وأ د مع ار غقرص

 صَع٢ٓ اختاذ شسنا٤ هلل يف اذتهِ ٚايتشسٜعط 

 [13]الوقبة: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وققلف: »

 ما يحرمقن ألقس»: فؼنل كع داؿ، لمـن إكن :اننؿ، قنلبـ  أدك سؿعفنن لؿأ  :«أية

 فتؾؽ»: قنل بؾك،: قؾت ،«فتغتحؾقكف  اهلل حرم ما ويحؾقن فتحرمقكف، اهلل حؾأ

 . (1)«ع ادتفؿ

اؾ يف ادذا نػمدقر وجعؾقاؿ نركن  ر يف الحؽؿ والوشريع،  فؿعـك أية: ألمؿ

 ؟آلفة :ؼؾي ولؿ 9 ٕكف قنل: ألربنًبن،نقاقد الربقبقة مـ بنب ألكف ألو «ٓ إلف إٓ ار»لد

 
(، 2245(، وممددؾؿ، كوددنب الشددعر، )1733ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب مـنقددب إكصددنر، بددنب أليددنى ال ناؾقددة، ) (3)

 (.1646(، وابـ منجف )2738والرتمذك )

 .1/224نػمقر ابـ كثقر  (2)

(، وألخرجدف الرتمدذك، كودنب نػمدقر الؼدرآ ، بدنب سدقرة الوقبدة، 237ؽ قدر )ألخرجف هبدذا الؾػدظ الطدنا  يف ال (1)

 لدقس ألأدقـبدـ  وغطقدػ ارب،بـ  الم ى أ د اديث مـ إٓ كعرفف ٓ غريب، اديث اذا»(، وقنل: 1084)

 .«الحديث يف بؿعروء
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ريؽ يف الحؽددؿ وشددنلف، لفددن ملسو هيلع هللا ىلصأيددة، ونػمددقر الـ ددل يف ظ ؾػددالمددـ اقددث ألمددن  

يف الربقبقة9 ولذا يمودر  بعضفؿ أؾك الشدقخ إيدراد ادذص أيدة يف  نشريٌؽ  والوشريع

كقاؿ يف الوشريع. ٕ  أية 9«ٓ إلف إٓ ار»نػمقر    إكؿن ندل أؾك ألمؿ نرأ

 ديـ. مع ق :﴾ڇ﴿ر الرب بنإللف9 فقؽق  معـك ػمأ يُ أل   ؽـ يصحُّ ول

أل  الطنأددة يف  :ومددراد الؿصددـػ راؿددف ار بددنيراد أيددة اـددن»وقددنل يف الوقمددقر: 

ولفذا فمرت  9نحريؿ الح ل، ونحؾقؾ الحراى، مـ الع ندة الؿـػقة مـ غقر ار نعنلك

 9الع ندة بنلطنأة، وفمر اإللف بنلؿع قد الؿطنع، فؿـ ألطنع مخؾقًقن يف ذلؽ فؼدد أ ددص

إلف إٓ ار يؼوضل إفراد ار بنلطنأة، وإفراد الرسقل  ٓ دة أل إذ معـك الوقاقد، ونفن

فؼدد ألطدنع ار، وادذا ألأظدؿ مدن ي دقـ الوقاقدد  ملسو هيلع هللا ىلصبنلؿونبعة، فن  مدـ ألطدنع الرسدقل 

ٕمددن نؼوضددل كػددل الشددر  يف الطنأددة، فؿددن يـددؽ بشددر   9إلددف إٓ ار ٓ ونددفندة أل 

وغقر ذلؽ مـ ألكقاع الشر   ،ػنأةوسمال الش ،والوقبة ،وآسوغن ة ،الع ندة، كنلدأن 

 . (3)؟«يف الع ندة

لوقاقدد  مدوؾزىونقاقدد الربقبقدة م ،: إ  أية نـػل الوشريؽ يف الربقبقةلنؼيألو 

يؿؽددـ أل  يشددر  يف  ٓ إلقاقددة، فؿددـ ألنددر  يف الربقبقددة ألنددر  يف إلقاقددة9 ٕكددف

نقاقددد الربقبقددة ويعددرتء بوقاقددد إلقاقددة، لؽددـ العؽددس مقجددقد، قددد يشددر  يف 

 إلقاقة ويعوؼد نقاقد الربقبقة كؿن كن  أؾقف مشركق قريش.

وانخذوا الؿمقح ابـ مريؿ  :يعـل ،﴾ۅ ۅ ۋ﴿ ؿ قنل نعنلك: 

نحونج إلك كشػ، ولقس مـ بنب من  ٓ رًبن يع دوكف مـ دو  ار، وانل الـصنرأ

ص نلرب أـداؿ يمقع، واإلنؽنل يف اسوخدامفؿ اذفيوؼك بف أـداؿ،  ألو يمورت بف

يدرك أل  ورا ان من ورا ان9  وٓ ، وبعض الؿمؾؿقـ يوؾؼػفن ويرددان«الرب»الؽؾؿة 

 

 (.333نقمقر العزيز الحؿقد )ص: (3)
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، ويف كونب مـ كو فؿ «يمقع الرب»، إكؿن يؼقلق : «اإللف يمقع»يؼقلق :  ٓ ٕمؿ

كذا ط ع سـة أللػ وسوؿن ة و»مط قع مـذ ألربعؿن ة سـة، يف ألوروبن قنلقا يف خننؿوف: 

 ار العنفقة، نعنلك ار أؿن يؼقلق  أؾًقا ك قًرا. ، كملل«مـ وقت الو مد اإللفل

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :فنلـصنرأ انخذوا الؿمقح إلًفن مـ دو  ار، وجن 

 ڑ ڑ ژ﴿، مـصقص أؾقف يف كونبـن، [62]الؿن دة: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[61]الؿن دة: ﴾گ گ ک ک ک ک

أل  نددر  الـصددنرأ يف الربقبقددة ويف إلقاقددة نظددنفرت أؾددك كؼؾددف  فالؿؼ ــقد

ؽؾفؿ كػنر، ومـ نؽ يف كػدراؿ كػدر، ففؿ كػنر، وكذلؽ القفقد، فولذا  9الـصقُص 

 .(3)بؾ بعضفؿ يـؼؾ اإلجؿنع أؾك ذلؽ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ اذص أية:أل   قرر أل ؿة الدأقةو

 د مـ يحرى الح ل، ويو عف فـوقع فقفن كثقر مـ مولخرك اذص إمة،  ﴾ۋ ٴۇ

وإ  طنأة وٓة إمر ففيفنى مـ الـنس،  د مـ يحؾ الحراى ويو عف كفيفنى مـ الـنس، و

يؿؽـ  ٓ يف الشرع، وجن ت هبن كصقص قطعقة يف الؽونب والمـة امؼررً  األمًر كن  

  ي قز أل  يطنأقا فقؿن يحرمف ار مؿن فالطنأة بنلؿعروء، إٓ أل   9ردان وٓ نلويؾفن

 العؽس. ألو يحؾقكف

كدن  مدـ وٓة إمدقر  ومـ ألطنأفؿ يف اذا كن  لف كصقب مـ اذص أية، وسقا ٌ 

 العؾؿن . ىأل ،الذيـ اؿ الحؽنى

سمال ألادؾ العؾدؿ، لؽدـ إذا أدرء أل  ادذا العدنلؿ إكؿدن وفرض العنمل الوؼؾقد و

  ندؽ ألكدف فد ،لطنأدف بعدد ذلدؽفى من ألاؾ ار، ويحؾ من ادرى ار، يو ع اقاص، ويحرا 

يظفدر لدف  وٓ العؾدؿ،مدـ ألادؾ  ولمالؿمأـ جفؾ، واذا داخؾ يف أية، ألمن إذا كن  

 
 .7/350، الدرر المـقة يف إجقبة الـ دية 26/353(، م ؿقع الػونوأ 338يـظر: مرانب اإلجؿنع )ص:  (3)
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 .غقر ذلؽ، فقزرص وإ ؿف أؾك مـ ألفونص، وأل ؾف

يموطقع أل  يؿقز بقـ ألاؾ العؾؿ، ولق بطريؼ آسوػن ة،  إصؾ أل  العنمل لؽـ

  ي دقز فدمومدناؾ بػودقاص،  ألو نذا اسوػنض بقـ الـنس أل  اذا العنلؿ مو ع لؾفدقأ،ف

 لؾعنمل أل  يؼؾدص.

 ولددددددقس يف فوددددددقاص مػددددددت مو ددددددع

 

 (3)ؾددؿ والددديـ الددقرعيضددػ لؾع لددؿ مددن 

ٕمن نقافؼ من يف ألكػمفؿ، فو ددص مدرة  الؿرسؾة9 بعض العنمة يوو عق  الػونوأو 

ذادب : أؾقدؽ دى، يف الـمدؽ ، فنذا ققدؾ لدفألخرأ يو ع آخريو ع العنلؿ الػ  ، ومرة 

 نل  أؾقؽ. ٓ عؾف ي د مـ يؼقل لف:ليملل غقرص، 

  ي دقز الؿمدناؿة فدبؿحرمدنت   اذص الشركة مخوؾطدة نوعنمدؾ إوإذا ققؾ لف: 

ندؽ أل  مثدؾ ادذا ن أدب  وٓ ذادب إلدك مدـ يدرخص لدف يف ندل  مدـ ذلدؽ، ،فقفن

 بنلديـ، ودخقل يف اذص أية.

 ص-تعاىل -إال هلل َٓٗا ٛش جي َٚا الُشب١ ـايأْٛاع ط 

 [354]ال ؼرة: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ وققلف:»

يوخذو  مـ دو  ار ألكداًدا،  لقس جؿقع الـنس :ن عقضقة، يعـل «ـمِ » :«أية

 .فؿبعض إكؿن

 صؿـ صرء نقيًفن مـ الع ندة لغقر ار، فؼد انخذ، ف(2)إمثنل والـظرا  :وإكداد

 .(1)«هلل كًضا  ـلأجعؾت»ولذا لؿن قنل الصحنبل: من نن  ار ونيفت، قنل:  9ا ركد  

 
إبرااقؿ العؾقك الشـؼقطل. يـظر: كشر بـ  مـ ألرجقزة مراقل المعقد يف ألصقل الػؼف، لع د ار 848ال قت رقؿ  (3)

 .2/117ال ـقد أؾك مراقل المعقد 

 (.106يـظر: مخونر الصحنح )ص:  (2)

(، والـمددن ل يف أؿددؾ القددقى والؾقؾددة 3718اإلمددنى ألاؿددد ) (. وأـددد671ألخرجددف ال خددنرك يف إدب الؿػددرد ) (1)

(876 :)« ًٓ ًٓ »( بؾػظ: 30648، وأـد الـمن ل يف الؽنأ )«أجعؾتـل واهلل عض   .«أجعؾتـل هلل عض
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الودل وادل  أ دندة، مح دة فدلف ،بنلوعظقؿ والذل والخضقع إذا اقرتكت الؿح ةو

 . إٓ ار ن قز وٓ نحر  الؼؾقب لؾعؿؾ،
كدل  وذلدؽ كنلحدب يف ار، ، الوعظقؿ، وكنكدت ٕجدؾ ار وديـدفإذا خؾت أـ و

يحب ار ورسقلف، ففذص الؿح ة نرأقة، لؽـفن غقر مؼروكة بوعظدقؿ  فٕك9 نحب ألاًدا

 . يـ غل إٓ ر ٓ مؿنوذل وخضقع 
يحب والزوج قالد يحب القلد، والقلد يحب القالد، نلك 9ةٌ قأ ؾا  ِ اـن  مح ة جِ و

اذص و، [33]آل أؿرا : ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿يحب ألكقاًأن مـ الؿنل،  ن اإلكمالزوجة، و

 ؿن يح ف ار ورسقلف.فقإٓ إذا نرنب أؾقفن الوػريط  9  ؾقة يف إصؾ م ناةالؿح ة ال

ر الؿؼـطدرة مدـ والؼـدنطق ،وال ـدقـ ،الشفقات مدـ الـمدن  ـ لف ابُّ يا فنإلكمن  زُ 

ى اددذص إنددقن  أؾددك مددن ألمددرص ار بددف قؾـددن: إ  مح وددف الددذاب والػضددة، لؽددـ إذا قدددأ 

9 كؿدن لدق اؿؾدف ا دف ل ؿدع الشرأقة أقر ت بنلؿح ة ال  ؾقة، ف  ي دقز لدف ذلدؽ

 ي قز. ٓ الوػريط يف اؼقم القالديـ، فؽؾ اذا ألو الؿنل أؾك نر  ال ؿنأنت،

أك ألكفو إٓ ألكف يدمول إلدك معنر دوف لؾؿح دة  9ُيحبُّ نرًأن قد يؽق  اـن  من ُيدأ

ونػقنف ص ة ال ؿنأة ألاقنًكن بم ب اكشدغنلف  مثؾ طنلب أؾؿ يحب الؽوبالشرأقة، 

 الؽودب9 ص أـد بدن عاريأـ مـؽر  مؽتقد ي ألو ،ط عنتالؽوب والبنل حث أـ بعض 

ؾ مدـ ي قعفدن بلقد ألادد مدـسدقنرة ندرا  ريدد مؿـ ي ف عضفؿ، ااذا يحصؾ كثقًر ومثؾ 

 كؽدر أؾقدفأل لدق فألكمـ خنء قد ييشغؾ الؿقسقؼك،  ألو راص يدخـ،ويسعران يف المقم 

فقفن صراع كػمل، وكثقر مدـ الـدنس يومدناؾ، يحدث فذص ألمقر ف، فالمقنرة ل ي قع لـ

مدـ و، ندؽ وٓ ؾ من ألراد مدـ ألمدقر الددكقن، وادذا خؾدؾقحصنرجن   القاجب يرت و

مـدف ، وأؾدك اإلكمدن  أل  نؽدق  مثدؾ ادذص إمدقر (3)نر  نقيًفن ر أق ف ار خقًرا مـدف

 
، مدـ 2/385اذص الؿؼقلة مشفقر أؾك إلمـ وردت يف بعض إانديث، مـفن من ألخرجف ألبق كعدقؿ يف الحؾقدة  (3)

 = يرتكف إٓ لف إٓ أق ف ار مـف ٓ نقيفن ر أ د من نر »قنل:  ملسو هيلع هللا ىلص، أل  رسقل ار ڤ ؿرأبـ  ار أ د اديث



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 591

 قؼدى من يح ف ار أؾك من نح ف كػمف، واقاص.ف، ركْ أؾك ذِ 

نلذيـ ألنركقا ف ﴾ڎ ڎ ڌ﴿ :والؿشركق  يف ا فؿ لؿع قديفؿ

، فدل  ، لؽـفؿ يح ق  ألكداداؿ مثؾ من يح ق  ار وانخذوا إكداد يح ق  ار

كقا يف اذص الؿح ة، فؽقػ بؿـ يحب مع قدص ، لؽـفؿ ألنرلديفؿ اً ن ر أؾك أل 

 !وادص دو  ار؟مع قدص فؽقػ بؿـ يحب  !ألكثر مـ ا ف ر؟

يعـل  ٓ ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿وققلف نعنلك: 

 مثقؾقـ. :ألك ـِ يْ دأ كِ  -نعنلك ار- واريم دو  لفؿ، لؽـفؿ جعؾقاؿ  ألو ألمؿ يع دومؿ

زاد نرًكن فؼد  ،من يلمرص ار بف أؾك  ارلؽـ إذا كن  يرجح من يممر بف مـ غقر 

 أؾك مـ يشر  يف مح وف.

وققؾ: ألند اً ن ر مـ  الؿشركقـ ٕكداداؿ، ـ ابا مِ  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 .(3)كؾ نل 

 مــ إلقـف أحـب أكـقن حتـك أحـضكؿ، يممـ ٓ»، ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  ار مح ةُ  ـ مح ةِ مِ و

 مدـ إلدل ألادب ٕكت ار، قلرس ين9 ولؿن قنل أؿر: (2)«أجؿعقـ والـاس وولضه والضه

 أحـب أكـقن حتـك كقـضه، كػغـل والـذي ٓ،»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل قدنل كػمدل، مـ إٓ نل  كؾ

 

كؽو دف إٓ مدـ ادذا  لدؿ ،ادذا ادديث غريدب مدـ ادديث الزادرك»وقدنل أؼ دف:  «من اق خقر لدف يف ديـدف ودكقدنص  =

 قودندة، ألبل (. ويدل أؾك معـنان من جن  أـ838(، والؿؼنصد الحمـة )4033ويـظر:  عقػ ال نمع )«. القجف

 يعؾؿـدل ف عؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل بقدك ألخذ: ال دوك فؼنل ال ندية، ألاؾ مـ رجؾ أؾك ألنقـن: »قنٓ الداؿن ، وألبل

 (.20618. ألخرجف ألاؿد )«مـف اخقرً  اهلل أعطاك إٓ اهلل اتؼاء ائق،ً  تضع لـ إكؽ: »وقنل ار أؾؿف مؿن

 (.338يـظر: ج   إففنى )ص:  (3)

 بدنب ،اإليؿدن  كودنب ،ممدؾؿ(، و34، )اإليؿدن  مدـ ملسو هيلع هللا ىلص الرسدقل ادب بدنب، كونب اإليؿن ، ألخرجف ال خنرك (2)

(، مدـ 56(، وابدـ منجدف )4031(، والـمن ل )33) ،والقالد والقلد إاؾ مـ ألكثر ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل مح ة وجقب

 .ڤاديث ألكس 
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 فؼدنل كػمدل، مدـ إلدل ألادب ٕكدت وار، أ ، فنكف: أؿر لف فؼنل ،«كػغؽ مـ إلقؽ

 9ألكثر مؿن يحب كػمدف ملسو هيلع هللا ىلص  بد أل  يحب الؿمؾؿ الـ ل ف .(3)«عؿر يا أن»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

 .والدصفضً  أـ ولدص و

 ؟ انالؿح ة، ومن آ نراذص لؽـ من معـك 

ي دب كؿدن ، ال لقجب أؾقف أل  يػديف بـػمدف ملسو هيلع هللا ىلصلق نصقر اإلكمن  أل  الرسقل 

اـدن  مدن  انػدؼ أل و ملسو هيلع هللا ىلصأؾقف أل  يدافع أـ سـوف بؼددر اسدوطنأوف، وإذا ألمدرص الرسدقل 

أؾدك مدرادص، ولدقس معـدك ادذا أل  يؽدق   ملسو هيلع هللا ىلصيعنرض إمر الـ قك، قدى مراد الـ دل 

  فد،  ي دقز إٓ ر ٓ نلوعظقؿ والذل والخضدقع الدذكب نمؼروكً  ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل اب ا

ٕكدف  9بُّ َحد9 ٕ  الرسدقل إكؿدن يُ   بنلؿح ة الؿخوصة بنر ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل  مح ة شَر ن

 .ملسو هيلع هللا ىلص وار ألمركن بح ف،  يدل أؾك ار

نذا كن  مح قبف ال  ؾل يعنرض إمر فو ؾك أـد الوعنرض، اق الذك ي ملسو هيلع هللا ىلص فح ف

الرسقل ألكثر مـ  ألا  َت قد اـن نؽق  ويؾوػت لغقرص،  وٓ قؼدى إمر الـ قكالـ قك ف

، [13أؿرا : ]آل ﴾ڄ ڄ﴿الؿحؽ، اق اذا و ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿كػمؽ، 

  مثؾ: ، ڠفقف  ؼرأل قصقدة فقفن مديح، وغؾقكؿثؾ مـ ي 9ؾقمت دأنوأف

ـْ أَلُلدقُذ بِدفِ   َين أَلْكَرَى الَخْؾدؼ َمدنلِل َمد

 

 الَعَؿددؿِ  الحددندث لِ قُؾددِسددَقاَ  ِأـْددَد ُا  

َنَفن  ْكَقن َوَ ددرأ ـْ ُجددقِدَ  الدددُّ  َفددن أ مِدد

 

ـْ ُأُؾقمِددؽ ِأْؾددؿ الؾددقِح َوالَؼَؾددؿِ   َومِدد
(2) 

نؽدرص الرسدقل9 ٕ   وكحدـ كؼدقل: كدذبت، بدؾ، ملسو هيلع هللا ىلصؼقل: إ  ألاب الرسدقل يو 

  !أ مة الحب آن نع، وأ مة الؽرص الؿخنلػة، وألك مخنلػة ألأظؿ مـ الشر ؟

 
بدـ  ار أ دد مـ ادديث (،5512، )ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل يؿقـ كنكت كقػألخرجف ال خنرك، كونب إيؿن  والـذور، بنب  (3)

 اشنى.

 .(37)ص: مـ بردة ال قصقرك. ويـظر: الغـقة أـ الؽ ى وألاؾف  343، 342ال قون   (2)
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 ،﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصل أـ ك قف يؼق  وار

لقس  ص إبقنتاذفؿثؾ  ،(2)«إياكؿ والغؾق»و ،(3)«ٓ تطروين»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص الرسقلو

  ن، اذص دأقأ، إكؿن الحب بنٓن نع.ا   

الؽودنب  وقدد يؼصدد:: الحدديث الصدحقح، واذا قد يؼصدد بدف :«ويف ال حقح»

 .ففق مرتدد بقـ الصحقحقـ الؿخصص لؾصحقح،

، «يف الصدحقح»صط ح وا ح مدـ صدـقع الؿملدػ، فؼدد يؼدقل: ولقس اـن  ا

يف  :ومدرادص بدذلؽ ،«يف الصدحقح» :يف الحديث الصحقح، وقدد يؼدقل :ومرادص بذلؽ

 ،صددحقح ممددؾؿيف  :ومددرادص بددذلؽ ،«يف الصددحقح»صددحقح ال خددنرك، وقددد يؼددقل: 

 اـن. كؿن

  فد :«دون اهلل إلف إٓ اهلل وكػر كؿـا ُيع ـض مــ ٓ مـ قال:»أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل »

غقر مشر  بف، اوك يونأل مـ الؽػر، ويؽػر ب ؿقع   يؽػل أل  يؽق  أنبًدا بـػمف ر

 .من يع د مـ دو  ار

فعصدؿة  ،أصؿ مـ ألخذ الؿنل، وأصدؿ مدـ سدػؽ الددى :، ألك«حرم مالف ودمف»

أدـ أؾدؿ ويؼدقـ وإخد ص،  «ٓ إلدف إٓ ار»: ققلِ  :الؿنل والدى إكؿن نؽق  بنٕمريـ

 كؿن يف اديث ال نب. ،بؿن يع د مـ دو  ار لؽػرِ وا

وكطؼ بؾمنكف بؽؾؿة الوقاقدد، وندنأل  اإلس ىنذا أليفر ف :«وحغاكف عؾك اهلل »

9 ٕكدف قدد  معصقى الدى والؿنل، وامنبف أؾك ار صنرحقـيفذ ف ،مـ الشر  وألاؾف

 

  َقدْقلِ  َبنُب ألخرجف ال خنرك، كونب ألانديث إك قن ،  (3)
ِ
(، 1334، )﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ار

 .ڤمـ اديث أؿر 

(، وابـ منجف كودنب الؿـنسدؽ، بدنب قددر 1046الحصك، )ألخرجف الـمن ل، كونب مـنسؽ الحج، بنب الوؼنط  (2)

(، 1763(، وابددددـ ا ددددن  )2756(، وصددددححف ابددددـ خزيؿددددة )1237(، وألاؿددددد )1028اصددددك الرمددددل، )

 .ڤ(، مـ اديث ابـ أ نس 3633) والحنكؿ
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ك آطد ع سد قؾ إلد ٓ ن، وادذص ألمدقر خػقدةيؽق  صندًقن يف دأقاص، وقد يؽدق  كنذًبد

إلدف إٓ ار، ويودنؤو   ٓ يؼقلدق :يف الظنار   قالؿـنفؼو،  أؾقفن، فؿردان إلك ار

ومع ذلدؽ  ،ؿلقمقا صندققـ يف ققلف فعصؿت ألمقالفؿ ودمنؤاؿ، لؽـفؿ ،مـ الؽػنر

 . لقس لـن إٓ الظنار، وكؽؾ ال نطـ إلك ار

 امحؿـًض  وأن اهلل إٓ إلـف ٓ أن يشـفضوا حتك الـاس أقاتؾ أن أمرت»ويف الحديث: 

 دمـاءهؿ، مــل ع ـؿقا ،ذلـؽ فعؾـقا فـنذا الزكـاة، ويمتـقا ال الة، ويؼقؿقا اهلل، رسقل

قودؾ  ألو فدنذا ألندك بؿدن يقجدب الؼودؾ كنلزكدن بعدد اإلاصدن ، .(3)«كحؼفا إٓ وأمقالفؿ

 .نالـػس الؿعصقمة أؿًدا، فن  اذا مـ اؼف

أؾقف مدع ألكدف ر، لؽـ الوـصقص الؽػر بؿن يع د مـ دو  ا :مـ مؼوضك الشفندةو

ؼد يـمك اذا الؼقد وإ  كنكت الشفندة نوضؿـف، مثؾ مدن ف ،ٕاؿقوف 9معؾقى بنلؿؼوضك

نؽق   وٓ قؾـن سنبًؼن يف نروط الؼ قل لؾعؿؾ، وألمؿن نرطن : اإلخ ص والؿونبعة،

ألفدرد اإلخد ص مدـ بدقـ مدن نؼوضدقف الؿونبعة إٓ بنإلخ ص فقؽوػك بنلؿونبعة، لؽـ 

  .  أل  ُيغػؾ أـفنمؽإلٕاؿقوف، و 9لؿونبعةا

إلف إٓ ار، ومع ذلؽ  ٓ ٕكف قد يؼقل: 9فـن ُكصأ أؾك كػر بؿن يع د مـ دو  ارف

، بؼدن ؼدد يطدقءففضً  أـ كقكف يؽػر بؿدن يع دد مدـ دو  ار،  9يزاول أ ندة غقر ار

يف بعددض بدد د  إلددف إٓ ار، واددنل بعددض الؿمددؾؿقـ ٓ ، واددق يؼددقل:فقددد يمدد د لددو

  الؿمؾؿقـ نناد أؾك ذلؽ.

كلكدف قدنل: وندرح ادذص الرتجؿدة  :«الترجؿة: ما كعضها مـ إكقاب هوئرح هذ»

 بؿن ذكركن يف اذا ال نب، ومن بعدان مـ إبقاب.

 
 .(343)ص:  س ؼ نخري ف (3)



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 598

 ُطا٥ٌ يف ٖرا ايهتابصـطأععِ اي 

فقف أك ر الؿغائؾ وأهؿفا: وهل تػغقر التقحقض، وتػغقر الشفادة، وكقـفا كلمقر »

 ائ ى ى ې ې ې﴿ يؼصد ققلف نعنلك: :«اضحة. مـفا: آية اإلسراءو

 .[46]اإلسرا : ﴾ەئ ەئ ائ

داى اددمٓ   بلكدف مدن :«كـقَّـ فقفـا الـرد عؾــك الؿشـركقـ الـذيـ يـضعقن ال ــالحقـ»

الصنلحق  أنبديـ ر مخؾصقـ لف موؼربقـ إلقف بوقاقدص، كنفقـ من أداص مؿن يع د مدـ 

 !دو  ار، فؽقػ نع دومؿ؟

كدن  دأدن   فنإلندرا  يف الددأن  سدقا ٌ  :«فـا كقـان أن هـذا هـق الشـرك إك ـرفػق»

 دأن  الؿمنلة، كؾف مـ الشر  إكن. ىالع ندة، أل

 ۆ ۆ ۇ﴿ :ومـفا: آية كراءة، كقَّـ فقفا أن أهؾ الؽتاب»

والطنأة مـ ألفراد نقاقد الع قدية،  ،ألطنأقاؿألك:  :«[13]الوقبة: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 .إاؽنى، واذا نر  يف الربقبقةن مـ جعؾقا لفؿ كصق ً و

إئـؽال  ٓ يممروا إٓ كلن يع ضوا إلًفا واحًضا، مع أن تػغقرها الذي لؿ وكقـ أكفؿ»

 .نػمقر أية :ألك ،«فقف

، نيف الؿعصددقة، بنرنؽنهبدد طددنأوفؿٕ   9«طاعــة العؾؿــاء والع ــاد يف الؿع ــقة»

طنأدة لؽدنكقا مطقعدقـ لؽدـ لدق ألطدنأقاؿ يف ال ،أ دندة ،بوحريؿ الطنأة ألو ،فننحؾقؾو

  .لُع أنداؿ، وأؾؿن فؿ ٓ  ر

 قرر ملسو هيلع هللا ىلصأل  يؽقكقا يع دومؿ، لؽـ الـ ل أدك ولذلؽ كػك  :«ٓ دعاؤهؿ إياهؿ»

نمد دوا  لدؿ وإ  :يعـدل ،«فتؾـؽ ع ـادتفؿ» بؼقلدف: اذا الـقع مدـ الطنأدة ندر ، أل 

درو  أؾقدف، يؼد ٓ نطؾ دقا مدـفؿ ندقيًفن مؿدن لدؿ نطؾ قا مـفؿ الؿددد، وإ  لؿ لفؿ، وإ 
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، ارمدقا أؾدقفؿ الؿ نادنت وألبدناقا لفدؿ الؿحرمدنت 9ألطدنأقاؿ يف الؿعصدقة وإكؿن

 «.فتؾؽ ع ادتفؿ»

نددر   ألو لؽددـ إ  ألطددنأقاؿ بنرنؽددنب الؿعصددقة مددع اأوؼددنداؿ ألمددن معصددقة،

لؽـددف طنأددة لؾؿخؾددقم يف معصددقة  ،ؾددقس بشددر 9 فالقاجددب مددع اأوؼددند ألكددف واجددب

مدع  فدرم بدقـ أل  يطدل الرجدؾ زوجدة ألبقدفـدن  فف، نندركً  ولقسمعصقة  واذا ،الخنلؼ

ددن ولددذلؽ  9اسددوح لٍ  نلعؼددد كػددُر 9 ف، وبددقـ أل  يعؼددد أؾقفددناأوؼددندص ارموددف بؾددغ لؿأ

 مرند. ف9 ٕك(3)نزوج امرألة ألبقف، ألرسؾ إلقف مـ يؼوؾف ويخؿس منلف رجً   أل  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿لؾؽػار:  ڠققل الخؾقؾ  :ومـفا»

استثـك مـ الؿع قديـ ركف، وذكر س حاكف أن هذه ال راءة وهذه ، ف[25-25: ]الزخرف

كؾؿة  :يعـل ،«[27]الزخرء: ﴾گ ک﴿إلف إٓ اهلل. فؼال:  ٓ الؿقآة هل ئفادة أن

  . الوقاقد الول معـنان يف النا ة مؿن يع د إٓ ار

 إلقفن.يرجعق   :يعـل، «﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿»

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ال اهلل فقفؿ: يف الؽػار الذيـ ق ومـفا: آية ال ؼرة»

، ذكر أكفؿ يح قن أكضادهؿ كحب اهلل، فضل عؾك أكفؿ يح قن اهلل ح ًا [356]ال ؼرة:

، واؿ يح ق  آلفوفؿ ﴾ڎ ڎ ڌ﴿ :«يضخؾفؿ يف اإلسالم ولؿ ،عظقًؿا

 .يـػعفؿ ٓ إذ : يح ق  ار اً ن أظقًؿن، لؽـ اذاو 9وألكداداؿ اً ن أظقًؿن

 
 إلـك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل كعثـل»: نلق نريد؟ أليـ: لف فؼؾت راية، ومعف أؿل لؼقت: قنل ڤإننرة إلك اديث النا   (3)

 الرجدؾ يف بدنب. ألخرجدف ألبدق داود، كودنب الحددود، «مالـف وآخـذ عـؼف، أضرب أن فلمرين أكقف، امرأة كؽح رجؾ

امددـ »(، وقددنل: 3152(، والرتمددذك، كوددنب إاؽددنى، بددنب مددـ نددزوج امددرألة ألبقددف، )3346، )بحريؿددف يددز 

 ندزوج مدـ بنب(، وابـ منجف، كونب الحدود، 1113، )ن أب كؽح من كؽنح، والـمن ل، كونب الـؽنح، «غريب

 (.3332(، وصححف ابـ ا ن  )37446(، وألاؿد )2506، )بعدص ألبقف امرألة



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 100

 يحـب إٓ الــض وحـضه لـؿ ؽقػ كؿـفـ حب اهلل ! ر م فؽقػ كؿـ أحب الـض أك»

 نلثن  ألند، والثنلث: ألأظؿ وألند.ف: «يحبَّ اهلل ! ولؿ

وكػـر كؿـا يع ـض مــ دون اهلل حـرم مالـف  ،إلف إٓ اهلل ٓ مـ قال:: »ملسو هيلع هللا ىلصومـفا ققلف »

يجعـؾ الـتؾػظ كفـا  لـؿ ؛ فنكـف«ٓ إلـف إٓ اهلل»وهذا مــ أعظـؿ مـا ي ـقِّـ معــك « ...ودمف

 اإلقــرار كــذلؽ، كــؾ وٓ معرفــة معـاهــا مــع لػظفــا، كــؾ وٓ لؾــضم والؿــال، كــؾ عاصــًؿا

يحرم مالف ودمف حتـك يضـقػ إلـك  ٓ ئريؽ لف، كؾ ٓ يضعق إٓ اهلل وحضه ٓ كقكف وٓ

 :الؼقد الؿذكقر، واق :«ذلؽ

 :يعـدل ،«دمـف وٓ يحرم مالـف لؿ تققػ أو الؽػر كؿا يع ض مـ دون اهلل، فنن ئؽ»

 ـددن  مع ددقًدا مددـ دو  ار، ونققددػ يف نؽػقددر مددـ يع دددص مددـ دو  ار،إذا رألأ أل  ا

نققددػ، ففددمٓ  الددذيـ يع دددو  الؿمددقح  ألو دمددف، اددذا إذا نددؽ وٓ يحددرى منلددف لددؿ

 دمف. وٓ يحرى منلف، لؿ ،نققػ فقفؿ ألو والذيـ يع دو  العزير، مـ نؽ يف كػراؿ

اذا إمدر، مدـ ل  نُيفقا  مـ  اإلأ ى حدث يف وسن ؾووكحـ كرأ بعض مـ ي

كمدلل ار المد مة  -إيثدنًرا لؾددكقن أؾدك أخدرة  9- بزأؿدف - ألجؾ الوعنيش المدؾؿل

 لقمت مـ الؿمن ؾ المفؾة.ومـ العظن ؿ،  فنلؿمللة - والعنفقة

 طدرمقدد ن ، وقوألكثر الـنس أـفدن غدنفؾ: !«أجؾفاو أعظؿفا فقالفا مـ مغللة ما»

يف قؾدقب  الدقٓ  والدنا و عػ الـنس، د ن ؾ، اوك بؽثرة ؿق قع الوعنيشل الـنس

  . رر محضواذا ، الؽثقريـ

ألكػمـن كقارث بم ب بعض الوصرفنت، فنذا  إلك يعـل ألكـن ك رُّ  ٓ اذا لؽـو

ؼقل ف - بؼقل ال نطؾ ٓ يؿـع أل  كوؼل بعض الشر، ٓ ففذا ،كـن يف انل  عػ

 ۓ ے ے ھ ھ﴿لؽـ بنرجن  بعض ال قن  إلك وقوف9  -ي قز  ٓ ال نطؾ

 ،كشفر المققء يف وجقص الؿخنلػقـ ف ، [307]إكعنى: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
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 لـ ر أؾك ألكػمـن وأؾك م وؿعننـن 9وكثقر يف وجقافؿ ،وكـنبذاؿ العدا  أؾـًن

أل   اذا يعـل ٓ ويف الققت كػمف، قخقؿةالؽ قرة والأ نر  مـ طنقة لـن بف أ  ٓ من

، لؽـ يؿؽـ أل  يمخر [8الؼؾؿ:] ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿كوـنزل أـ نل  مـ ديــن، 

 .بعض الحؼ إلك وقوفبقن  

 ممدن َؾ  ـبدقأ  $فنلشدقخ  «ويالف مـ كقان ما أوضحف، وحجة ما أقطعفا لؾؿـازع»

 فقفدن خؾدً ،الـنس يف غػؾة أـفن، اوك بعض مـ يـومدب إلدك العؾدؿ ن دد أـددص  ألكثُر 

ؿ دد الذك اكدنأ لفذص إمة يف ألواخر إزمن  اذا اإلمنى الؿصؾح ال  فؼقض ار

د دقأ ف9 ل قن  ألأظدؿ القاج دنت ـ صدقرص، ومدن يخددش ح الشدر ، وبدقأ ـ الوقاقدد وو أ

 الوقاقد، فراؿف ار راؿة واسعة.
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 ابــة

ٌالخيط ٌنحٍىمـــشك لتس الحلقـــمن الش  اـــح 

 .ًـــشفع التالء أٌ دفعـــل

 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿وققل اهلل تعالك: 

 أية. [17زمر:]ال ﴾﮻

رأى رجاًل يف يضه حؾؼة مـ ُصػر، فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ ل  ڤح قـ كـ  عـ عؿران

 .«ما هذه »

 .قال: مـ القاهـة

وهـل عؾقـؽ مـا أفؾحـت  تَّ تزيـضك إٓ وهـًـا، فنكـؽ لـق ُمـ ٓ اكزعفا فنكفـا»فؼال: 

 .(3)كلس كف ٓ رواه أحؿض كغـض ،«أكًضا

فال أتؿ اهلل لـف، ومــ تعؾـؼ  ،ؼ تؿقؿةمـ تعؾ»مرفقًعا:  ڤعامركـ  ولف عـ عؼ ة

 .(2)«اهلل لف عَ دَ فال وَ  ،ودعة

 .(1)«فؼض أئرك ،مـ تعؾؼ تؿقؿة»ويف رواية: 

 
(، 5074(، وصححف ابدـ ا دن  )20000(، وألاؿد )1413ألخرجف ابـ منجف، كونب الطب، بنب نعؾقؼ الوؿن ؿ، ) (3)

 (، ووافؼف الذا ل.6402والحنكؿ )

(، وصدححف ووافؼدف الدذا ل، وقدنل يف م ؿدع 6403(، والحدنكؿ )5075(، وابـ ا ن  )36303ألخرجف ألاؿد ) (2)

 .« ؼنت ألاؿد ورجنل والطنا ، ألاؿد، رواص»: 4/301الزوا د 

 .«مـ عؾؼ»(، ولػظفؿن 6431(، والحنكؿ )36322ألخرجف ألاؿد ) (1)



 

 

علةفععال الءعأٔع فيْعمكلعٔاخلٗ عٔوحِٕى   بعوَعالصةكعل سعاحل 101

ك فؼطعف، أكف رأى رجاًل يف يضه خقط مـ الحؿَّ  ڤ وٓكـ أكل حاتؿ عـ حذيػة

 .(3)[305]يقسػ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: تعالك وتال ققلف

 ل:ـائـــه وســـفي
 يف ل س الحؾؼة والخقط وكحقهؿا لؿثؾ ذلؽ. إولك: التغؾقظ 

  الثاكقة: أن ال حاكل لق مات وهل عؾقف ما أفؾح، فقف ئاهض لؽالم ال حاكة أن الشرك

 إصغر أك ر مـ الؽ ائر.

 يعذر كالجفالة. لؿ الثالثة: أكف 

 تزيضك إٓ وهـًا»تـػع يف العاجؾة كؾ تضر؛ لؼقلف:  ٓ الراكعة: أكفا ٓ.» 

 ار كالتغؾقظ عؾك مـ فعؾ مثؾ ذلؽ.الخامغة: اإلكؽ 

 .الغادسة: الت ريح كلن مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقف 

 .الغاكعة: الت ريح كلن مـ تعؾؼ تؿقؿة فؼض أئرك 

 مـ ذلؽ. الثامـة: أن تعؾقؼ الخقط مـ الحؿك 

  التاسعة: تالوة حذيػة أية دلقؾ عؾك أن ال حاكة يغتضلقن كأيـات التـل يف إك ـر

 يف آية ال ؼرة. ڤذكر اكـ ع اس  عؾك إصغر، كؿا

  ـ العقـ مـ ذلؽ.عالعائرة: أن تعؾقؼ القدع 

 فـال  ،ومـ تعؾـؼ ودعـة»يتؿ لف،  ٓ الحادية عشرة: الضعاء عؾك مـ تعؾؼ تؿقؿة أن اهلل

 .ترك اهلل لف :أي« ودع اهلل لف

 

 
 (.32030ألخرجف ابـ ألبل اننؿ يف نػمقرص ) (3)
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l 

وفضؾ الوقاقد ومن يؽػرص مدـ  ،اؼقؼة الوقاقد $بعد أل  بقـ اإلمنى الؿ دد 

ب، والوحذير والخقء مؿن يضندص أؾدك سد قؾ اإلجؿدنل، ألخدذ ي دقـ مدن يوعؾدؼ الذكق

بنلضددد أؾددك جفددة الوػصددقؾ، فدٓلددة إبددقاب ال اؼددة أؾددك  ددد الوقاقددد يددنارة، 

، صمـ بنب معرفة الشل  بؿعرفة  دد فودٓٓ؛ن أؾك ألاؿقة الوقاقد ووجقب نحؼقؼ

 وبضدان نوؿقز إنقن .

 يعرء الشر . ٓ ولذا يخؾ بنلوقاقد مـ 9دفنذا أرفـن الشر  أرفـن الوقاق

موك ؛ؾدؽ العدرب. فؼدنى إلقدف  - وربا الؽع ة -قد أؾؿُت »جن  أـ أؿر: وقد  

يدن ألمقدر الؿدممـقـ؟ قدنل: ادقـ يمدقس  ،فؼدنل: مودك يفؾؽدق  ،رجٌؾ مدـ الؿمدؾؿقـ

 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصيصحب الرسقل  ولؿ ،يعنلج ألمر ال ناؾقة لؿ ألمَراؿ مـ

نؽ ألكدف يعدّض أؾدك الوقاقدد بنلـقاجدذ، والدذيـ  ٓ فنلذك يعرء خطر الشر 

 فن.يعنيش لؿ نؽ أل  خقففؿ مـ آبوداع ألكثر مؿـ ٓ أنيشقا ال دع والؿ ودأة

من يخؾ بنلوقاقد مـف من يـنقض ألصدؾف، وادق الشدر  إكدن، ومـدف مدن يـدنقض و

 كؿنلف القاجب، واق الشر  إصغر، وكذلؽ ال دع.

اديث:  ـحقف ،يف الو عقض كقع بقن وضقة، ن عق: «ـْ مِ »فد ،«كاب مـ الشرك»

 ائ ائ ى﴿وققلف نعنلك:  ،(2)«حضيض مـ اخاتؿً  ولق فالتؿس اذهب»

 
 (.12362مصـػف )ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف  (3)

(، وممدؾؿ، كودنب 4323، )الصدنلح الرجدؾ أؾدك كػمدفن الؿدرألة أدرض بدنبألخرجف ال خنرك، كودنب الـؽدنح،  (2)

 كقكدف واسدوح نب وكثقدر، قؾقدؾ مـ ذلؽ وغقر اديد، وخننؿ قرآ ، نعؾقؿ كقكف وجقاز الصدام، بنبالـؽنح، 

(، وابدـ 1200(، والـمدن ل )3333لرتمدذك )(، وا2333(، وألبق داود )3324، )بف ي حػ ٓ لؿـ دراؿ خؿمؿن ة

 .ڤسعد بـ  (، مـ اديث سفؾ3778منجف )
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  الرجس بعض ٕ 9فقفن نقب ن عقضلؽـ بقنكقة، فقفؿن  «مـ»، [10]الحج: ﴾ەئ

ف قـفؿن  اديد، إٓ ألكف بعض 9ـ بؽقكف مـ اديدقأ  َ مُ  ، فنكفخننؿوكذلؽ ال ،إو ن 

ونل  مـ الو نيـ، لؽـ يف بعض المقنم يؽق  الو عقض ألو ح، نل  مـ الوداخؾ، 

 يؽق  ال قن  ألو ح.آخر ويف 

 - س نلؾأ ف9 - بػوحفن - يخوؾػ أـ َلْ س - بضؿ ال ى - ُلْ س :«ل س الحؾؼة»

 ألك:، [72]إكعنى: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الخؾط،  -بػوح ال ى 

الؾ نس، وقد يطؾؼ أؾك  فقف -بضؿ ال ى  -ألمن الُؾ س  إيؿنمؿ بظؾؿ. يخؾطقا لؿ

فؼؿت إلك اصقر لـن قد اسقّد مـ »ألكس:  كؿن يف ققل ،ال ؾقس أؾك الشل  ل ٌس 

 . (3)«طقل من ل س

 الشل  الؿمودير، ويف الغنلب ألمن ن عؾ يف الذراع. الحؾؼة:و

معروء، ويؽق  يف الذراع، وأؾك ال مد، والرق دة، ورق دة الدابدة،  :«والخقط»

ففدق  ،نل قرص ربط اذا الخقط يف مؽن  يعوؼد فقف ألو كف إذا أؾؼوبنب الدار، الؿؼصقد أل

 .نر 

، كػمدف، ألخدذ الحؽدؿ آخدر قيًفنند أؾدؼؾدق فكحدق الحؾؼدة والخدقط،  :«وكحقهؿا»

دامت مؾصؼة، فدلك  منيول را  لـ بنأوؼند ألمؿنجدار، أؾك  ألو ؾصؼة يف كونبمقرقة ك

 .الشر ، ففق مـ دفعف ألو رفع ال   ؼصد ب لف  سنل  يؽق  الؾُّ 

ندروح، ومودق ، وسدـة، وأؼن د، ونػنسقر،  9ليت كوب أؾؿ مـ إقطنروكنكت ن

قددد يخوؾػددق  يف اددذا و، «يددن كددل كدد ج، ااػددظ الددقرم»مؽوددقب أؾقفددن اددذص الع ددنرة: 

ؿـفؿ مـ يؼقل: إكدف ك دنت إذا و دع يف الدقرم اػظفدن، وادذا فالؿدأق مـ دو  ار، 

 

(، وممددؾؿ كوددنب الؿمددنجد ومقا ددع 170ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الصدد ة، بددنب الصدد ة أؾددك الحصددقر، ) (3)

 .ڤ(، أـ ألكس 547الص ة، بنب جقاز ال ؿنأة، )
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ـّ  ،سلؾمدققننؾة مندة طنردة فقف الـ نت قد يؽق    فقؽدق  مدـ إسد نب الحمدقة، لؽد

  .ان اق الشر  ان وكدا دأن

وجدرب كقمدن سد ً ن لددفع مدن لق و عت اذص القرقة مـ الـ نت يف الؽونب،  ألمن

 .بلس بف ٓ فذاف يعوؼد فقفن غقر ذلؽ، ولؿ ،بنطراد نؼدى

يدر ادذص الع دنرة9 ٕمدن مـوشدرة يف الؽودب الؼديؿدة  لدؿ وكثقر مدـ طد ب العؾدؿ

 ؿؾة، الؿ ؾقبة مـ إقطنر اإلس مقة الول نؼؾ فقفن العـنية بنلوقاقد.الؿموع

: يدن فد   خدذ الؽودنب ااػظدف قدن  نخًصن خنط ت ؾق واذا بخ ء الؼندر، ف

 .لقس بشر 9 ٕكف يؼدر أؾقففذا فأـد  مـ الشؿس والؿطر والعقادك، 

مدـ بدنب ويؽدق   اًقدن، أل  يؽدق  9 فد  يخؾدق مدـيؼددر أؾقدف ٓ ألمن نؽؾقػدف بؿدن

 لؾوع قدز،ففدق لدق قؾدت: يدن فد   ااؿدؾ ادذص الصدخرة، كؿن يطنم،  ٓ الوؽؾقػ بؿن

9 ٕكدؽ كدذلؽ ندر فدذا مقًون، فوخنط ف ينًكن قدرندف أؾدك ذلدؽ، ف ألو يؽق  غن ً ن، ألو

 يؼدر أؾقف. ٓ ندأقص مـ دو  ار فقؿن

 طسهِ ايطًب َٔ ادتٔص 

  لبددق  ب ـددل آدى، الطؾددب مددـ الشددقنطقـ ومددـ ال ددـ الددذيـ يوؾ مددومددـ ذلددؽ 

 .بشل  ألو نل أـ  صوخني ألو ،ف نقيفنل واحضري

ولدذا  9، لقس ٕادد أل  يمدوعؿؾفڠإصؾ أل  مثؾ اذا مـ خقاص سؾقؿن  و

يف نلوقسدع ف .(3)«سـؾقؿان أخـل ققل ذكرتف»أل  يق ؼ ال ـل قنل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  لؿن ألراد

 ،ؽكقعقـقسددٕمددؿ وذلددؽ بددد مددـ امددؿ اددذص الؿددندة9  وٓ مثددؾ اددذا غقددر مر ددل،

 
(، وممددؾؿ، كوددنب 353، )الؿمدد د يف يددربط - ؿالغددري ألو - إسددقر بددنبألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الصدد ة،  (3)

 يف الؼؾقدؾ العؿدؾ وجدقاز مـدف والوعدقذ الصد ة، أل ـدن  يف الشدقطن  لعـ جقاز بنبالؿمنجد ومقا ع الص ة، 

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 433، )الص ة
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إذا لؽدـ ، يف ال دايدة يعقـق  مـ غقر أل  نؼدى لفؿ ندقيًفنأل  أـداؿ اسوعداد يؽق   قدو

  .نموطقع أل  نرجع فؾـمـؽ أل  نشر ،   طؾ قسقيف مـوصػ الطريؼ  كـت

 9نققػدقا مػؼقدا؛ؿ،  ؿ إذا نقرطَت ؿؽن  نذا كـت نخن الـنس بقاسطة ال ـ بف

إيدنص اددكن ألبؾ ٓ نذبح9 ٕ  الذبح نر ، »يؼقلق : وك ًشن،  ألو إٓ أل  ؛دك لفؿ ديًؽن

، بمد ب ادذا إمدر وصدرت ك قدًرا مطنًأدن يف ققمدؽ، ،  ؿ بعد ذلدؽ إذا ألوغؾدت«اًقن

معفؿ اودك  سقرأل»ولقس بنمؽنكؽ أل  نؼقل:  ،واقعبنلشر  إكن، واذا  ألمر  ال ـ

 .9 ٕ  اذص مـ وسن ؾ الشر «ألصؾ إلك الؿحظقر

مـ خصن ص واذا  ،نلشقنطقـببًدا9 ٕكف اكوػنع معفؿ ألوأؾقف9 ف  ي قز الوعنمؾ 

ألجنب ار دأن ص، ف  يـ غل ٕاد مـ قد ، و[14]ص: ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: سؾقؿن 

بعدص أل  يموعؿؾ الشقنطقـ بقجف مـ القجقص، والؿمللة جد خطقرة، وكؿ مـ قدى زلت 

لؽ نمؿمـ  مؿؾؽة ألارم س عقـرجؾ يزأؿ ألكف جن كن ادث أل  قد ويف اذا ال نب، 

 ويومناؾ يف ليرق شقنطقـ، وألكف مشك أؾك يدص س عق  ُمؼعًدا، وكن  يف ألول ألمرصال

  مر ل، فنلحذر الحذر.نسودرجقص إلك أل  وصؾ إلك اد غقر فالوحدث مع ال ـ، 

 $، والشقخ شرعووجقب سد الذرا ع واؿنية جـنب الوقاقد ألمر مؼرر يف ال

 يف كونب الوقاقد.ألكثر مـف قد 

 ق ؾ كزولف. «أو دفعف» ولفبعد كز «لرفع ال الء»

 ٕ  9أل  الدفع ق ؾ الرفع مدـ اقدث القجدقدمع  ،رفعف ألو ؼؾ: لدفع ال   لؿ يو

 لؾدفع. وفعؾفؿ إينص فعؾفؿ إينص لؾرفع ألكثر مـ انجوفؿانجة الـنس و

ففدق  ،ن  كدن  نؼؾقدًدافدمدـ الشدر ، ف  يؽدق  لشل ،  ٓ نلق ل س اؾؼة وخقطً و

 بؿؼنصدان. إمقرو، لف اؽؿ الوش ف نؼؾقد
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 ألخنو ، :يعـل ،«[17]الزمر: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿وققل اهلل تعالك: »

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ كؿن يف ققلف نعنلك: يعن أـ الخن بنلرؤية يف كثقر مـ الـصقص،و

 ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ﴿من فعؾ ار بعند، يَر  لؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل و، [5]الػ ر: ﴾ٹ

إلفندنف من لخن الؼطعل بنلرؤية9 ، كذلؽ9 ٕكف ولد أنى الػقؾ، فقعن أـ ا[3]الػقؾ:

 .الـؼقضوأدى ااوؿنل ، نػقد الرؤية مـ القؼقـ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴﴿»ألخنو  أؿن ندأقكف مـ دو  ار، ومعـك أية اـن: 

 رص ار؟قدأ  اؾ نؼدر أؾك كشػ  ر  ألك:  «[17]الزمر: ﴾﮻ ﮺

 ﴾﮺﴿بد ؿقر الؿمكث، و ﴾﮹﴿دب ﴾ڇ﴿وي اظ اـن اإلخ نر أـ 

فؿـ ألصـنمفؿ العزأ، أل  من يدأق  مـ دو  ار فقف الؿذكر، والؿمكث،  الؿمكثة، مع

، ويف اذا إننرة إلك  عػ من يدأق 9 ال ت وا ؾ، بعضفن مذكر، وبعضفن ممكثو

فنذا كن  الذك ندأقكف هبذص الؿثنبة يف ٕ  إصؾ يف الؿمكث ألكف أل عػ مـ الؿذكر9 

 ، ندأقكف الضر الذك ألرادص ارفؾ يؽشػ من فالضعػ والؿفنكة بنلـم ة لؿؼنبؾف، 
 ـَ لْم  ،ٓ [17]الزمر: ﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿ !العؽس؟ ألو

 .راؿوف مؿمؽنِت 

ي قز أل  و ،م ودأل وخنص لػظ ال  لة ام ل يؽق  ي قز أل  :«﴾ې ې ې﴿»

كنيفّ  :ار ام ل، ألك والوؼدير:، ممخًرا ولػظ ال  لة م ودأل نمؼدمً  اخًن يؽق 

 : [17]الزمر: ﴾ائ ائ ى﴿وادص، 

 صٚد٘ االضتدالٍ َٔ اآل١ٜ ع٢ً ايرتمج١ط 

يعوؼددو  ذلدؽ فقفدن،  ٓ 9 ٕمدؿ(3)«: فمدؽوقاملسو هيلع هللا ىلصفمدللفؿ الـ دل »يؼقل مؼننؾ: 

ع ددوان لوؼدرهبؿ إلدك ار زلػدك، فكدنكقا يعوؼددومن وسدن ط،  ٕمدؿ 9أ دوان ولؽـفؿ

 
 .3/80نػمقر ال غقك  (3)
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 كددن  الؽػددنر الددذيـ يع دددو  اددذص إصددـنى واددؿ مشددركق  الشددر  إكددن، وإذا

ألمن نـػع بـػمفن ونضر بـػمفن، وإكؿن نؼرهبؿ إلدك ار زلػدك،  ألصـنمفؿؼدو  يف يعو ٓ

مدن ألند ف  ألو اؾؼدنت، ألو ودًأدن، ألو يوخدذ خدرًزا ألو فؽقػ بؿـ يربط أؾك يدص خقًطن،

أل اإلس ىواق  دفعف ألو لرفع ال    9ذلؽ  ؟!يدأ

 قك،الؿمد د الـ د ألو عض الـنس يليت إلدك الحؾؼدة يف بدنب الؿمد د الحدراىوب

لقددؾ ، فامؽددن  فقددف نددل  مددـ الددنوز ويددربط بددف ادد ً ، يعوؼددد أل  لفددذا العؼددد أل ددًر  ألو

إاقال أل  يؽق  اذا مـ بنب الون  الؿ وددع الؿؿـدقع، وإ  اكضدنء إلدك ذلدؽ أل  

9 ٕكدف جعؾدف سد ً ن، وادق لدقس يف الشدر اذا العؼد دفع ندل  أـدف دخدؾ يف  يف يعوؼد

 .نالحؼقؼة س  ً 

ادذا الرجدؾ الؿد فؿ يف  :«رأى رجـاًل  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـ ـل  ڤح ـقـ كـ  عـ عؿران»

قدنل: ألكدف اصدقـ بدـ  أدـ أؿدرا فروأ بنسـندص  ،اذص الرواية م قـ يف رواية الحنكؿ

 .(3)«ويف أضدك اْؾؼة صػر ملسو هيلع هللا ىلصدخؾت أؾك رسقل ار »

والصدػر:  .(2)فدن ندذوذؽبنسدؽن  الد ى ونحري :َاْؾؼدة :«يف يضه حؾؼة مـ صػر»

 الـحنس إصػر.

 ادذا أؾدك سد قؾ اإلكؽدنر،سدمالف ادؾ  :اـدن الشدراحاختؾػ  :«ما هذه »فؼال: »

 ؟ألكف يموخنص أـ س ب الؾ س ألو

الرفع  ألو ن  كنكت مـ ألجؾ الدفعفال مؿـقأة أؾك كؾ انل بنلـم ة لؾرجؾ، و

 :دخؾت يف الشر ، وإ  كنكت مـ بنب الوزيـ دخؾت يف الوش ف بنلـمن  واق مؿـقع

 لؽـف:، [37]الزخرء: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 
 .(202يـظر: نخريج الحديث يف الؿوـ )ص:  (3)

 (.67ح )ص: يـظر: مخونر الصحن (2)
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أدرم مدملؿ يؽدق  يف يدد ويراد بف اـن: اق الضعػ،  :القاـ: «قال: مـ القاهـة»

العضد فؼدط، أؾدك خد ء بقدـفؿ يف  ألو الرجؾ دو  الؿرألة، مـ الؿـؽب إلك آخران،

 . (3)يف نػمقرص

ــال: » ــا»فؼ ــا ؛اكزعف ــا ٓ فنكف ــضك إٓ وهـً وعؾددؼ هبددذص الحؾؼددة يقر ددف ال  ٕ 9«تزي

 نـػددع ٓ كنكددت يف إصددؾوإ   ي عؾددف معرً ددن لإلصددنبة الضددعػ الـػمددل الددذك

 .نضر وٓ

ـؼدقل: ادل فنزيد الدقاـ، بلمن  9لفن الضر أل  ت ملسو هيلع هللا ىلصقد يؼقل قن ؾ: إ  الرسقل و

نضر، لؽدـ الدذك يوعؾدؼ هبدن يخقدؾ إلقدف ألمدن نـػعدف، فقضدعػ أدـ  وٓ نـػع ٓ بذا؛ن

مقر اق ققة الوقكؾ بنلضعػ، والذك يدفع مثؾ اذص إ فقعنقب ، الوقكؾ أؾك ار

مـ العقـ، ألكثدر الـدنس إصدنبة بدنلعقـ، وبعدض  الذك يشود خقففنإلكمن  فأؾك ار، 

،   نؾ دث أل  نؽدق  اؼدن َؼ فد ،يمرتسدؾ معفدنويف ألول إمدر،  الـنس يصدنب بلوادنى

 .(2)«مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقف» ،أضقيةيمو قب لفن فوص ح كػمقة،  نألمراً  و

أكواكوشر الققى ل س سقار يُ  صدر ذبذبنت نـػذ إلك داخؾ يُ  بلكف أل  فقف أ ًجن دأ

 ، فوـػع الؿريض.ال د  وإأصنب

كدقع مدـ  ق، ففدالؿدلمقكق  قدرر ذلدؽ إط دن آدأدن  بدل   صح ادذاإذا قؼنل: ف

، بددؾ نزيددد نـػددع ٓ مددـ إواددنى الوددل انٕصددؾ أل  الوعؾددؼ بؿثددؾ اددذفوإٓ  9العدد ج

 
 .343-31/341يـظر: لمن  العرب  (3)

(، والحددنكؿ 37673(، وألاؿددد )2062، )الوعؾقددؼ كرااقددة يف جددن  مددن بددنبألخرجددف الرتمددذك، كوددنب الطددب،  (2)

يمدؿع  لؿ أؽقؿبـ  . وأ د ارڤ، وجن  مـ اديث ألبل اريرة ڤأؽقؿ بـ  ار أ د (، مـ اديث6401)

أدـ روايدة  4/301، وقدنل يف م ؿدع الزوا دد 3/483ؾدؾ ابدـ ألبدل ادننؿ إكؿن كودب إلقدف كؿدن يف أ ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـ ل 

 أؽدقؿ،بدـ  ار أ د إكف: ققؾ وقد: قنل الؽـك يف ال فـل مع د ألبل نرجؿة يف الطنا  رواص»الطنا  لؾحديث: 

 وبؼقدة الحػدظ، سدقئ واق لقؾك ألبلبـ  محؿد إسـندص ويف سؿعت،: بؼقلف صح وف   وت فؼد اق كن  فن : قؾت

 .« ؼنت نلفرج
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 .صنا فن واـًن

كؿدن - لصدحنبل جؾقدؾ ققدؾوادذا  ،«ؽ مـا أفؾحـت أكـًضافنكؽ لق مت وهل عؾق»

 صدحنبل،ل ٓ يغػر، وٓ يعذر فقف ألاد، ٓ ، فؿن الظـ بؿـ دوكف؟! ٕ  الشر -نؼدى

 إٓ بنلوقبة. 9غقرصل وٓ

ألخن أـف ألكف لق منت أؾك اذا آأوؼند  ملسو هيلع هللا ىلصنلـ ل ف ،العنة بنلخقانقؿويف اذا أل  

الؿ  ؽدة نمدؾؿ أؾقدف يف مر دف  كنكدتـ اصدقبدـ  عؿرا ف ، ومع ذلؽلؿن ألفؾح ألبًدا

 .(3)أقنًكن

 ألصغر؟ ىأل ألكُن ، نر ٌ مـ ألجؾ دفع العقـ غقران ألو ل س الحؾؼةاؾ و

 ألصدغر،ففدق ندر   ،أرًفن وٓ مـ اأوؼد الم  قة فقؿن لقس س  ًن نرًأنوال قاب: أل  

 .بحمب من يؼر يف قؾ فففق نر  ألكن، ففل  ،ومـ اأوؼد فقفن الـػع والضر بذا؛ن

أؾددك أل  العددنة  دلقددٌؾ  :«وهــل عؾقــؽ مــا أفؾحــت أكــًضا فنكــؽ لــق مــت» وققلددف:

يغػر، وإ  كدن   ٓ فنكف ،فنكف يماخذ، إ  كن  نرًكن ،بنلخقانقؿ، فن  منت مـ غقر نقبة

 ففق نحت الؿشقيفة.  ،ذكً ن

 .(2)وامـف جؿع مـ ألاؾ العؾؿ ،«كلس كف ٓ رواه أحؿض كغـض»

 طسهِ تعًٝل ايتُا٥ِص 

 ڤ عامركـ  عـ عؼ ة» ،مذكقر ألقرَب ؽقكف ل 9قر يعقد أؾك ألاؿدالضؿ :«ولف»

أؾدك  مدـ الحدروز والخقدقط وكحقادن مدن يعؾدؼ :الوؿقؿة :«مـ تعؾؼ تؿقؿة» :مرفقًعا

 
 .(306إننرة إلك اديث س ؼ نخري ف )ص:  (3)

 .(202)ص:  س ؼت اإلننرة إلقف (2)
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مدـ ألجدؾ دفدع  :لؾحؿنية مـ العقـ، وال داخؾدة يف الرتجؿدة 9أؾك الدابة ألو الص ل،

  .ال   ، وقد نموعؿؾ لرفعف

إكن، بحمدب مدن عضفن يصؾ إلك اد الشر   عضفن بدأة، وبفموػنونة، ال و

 يؼقى بؼؾب الؿعؾؼ.

نلودذكرة كالط سدؿ، و الوؿدن ؿ ومع إسػ أل  بعض كوب الطدب نقصدل هبدذص

ألرقنى، 9 اروء، وػقفن ط سؿف، (1)لؾمققطل الؿـمقب (2)الراؿة ألو ،(3)للكطنكل

 غري ة. ورمقز

 طارتًط تبني اذتكٝك١ ايشسع١ٝ ٚايعسف١ٝ ٚأثسٙص 

اؼقؼوفددن الشددرأقة غقددر اؼقؼوفددن العرفقددة9 ٕمددن يف العددرء نطؾددؼ أؾددك الوؿقؿددة 

الخؾط بقـ و، فن أؾك ُأرففبعض الـنس يمؿع بعض اذص الـصقص ويط ؼوالعؼقؼة، 

الحؼن ؼ صنر س ً ن يف   ل مـ  ؾ مـ الؿ ودأة، ويف خطدل مدـ ألخطدل مدـ العنمدة، 

  .ؿيف نل  مـ اذا بعض مـ يـومب إلك العؾ ألو وقد يؼع يف اذا

مدع مدن جدن  قدد يوعدنرض والعدرء الخدنص أـدد ألادؾ العؾدؿ  ،آصط انتو

، (3)«محـتؾؿ كـؾ عؾـك واجـب الجؿعـة يـقم الغغـؾ» :ملسو هيلع هللا ىلصققلدف  ؿدثً  ف9 الـصقص يف

 

ندذكرة ألولدل »ادد، واسدؿ كونبدف: 3007اد، وققؾ: 3004، الط قب، نقيف سـة إكطنكل الصقرك أؿربـ  داوداق:  (3)

يـظدر: كشدػ الظـدق   .اد يف    دة م ؾددات3283، ط ع يف الؼنارة سـة «إل نب، وال نمع لؾع ب الع نب

 (.227، واكوػن  الؼـقع بؿن اق مط قع )ص:3/175

، مط قع، ويف ال نب الثنمـ مـف: يف وجع الرألس، قنل: نؽوب اذص إادرء: «الراؿة يف الطب والحؽؿة»اق:  (2)

 ( ط: دار الؽوب العربقة الؽنأ، بؿصر.33، 30ح ا ى ا اد. ويـظر مـف )ص:  اح ا     ح ع

 ، كؿددن«امددـ الؿحن ددرة»، و«الوحدددث بـعؿددة ار»، و«ففرسددة مملػددنيت»المددققطل كػمددف يف كو ددف:  لددؿ يددذكرص (1)

نددذرات »، وابددـ العؿددند الحـ ؾددل يف «الضددق  ال مددع»كنلمددخنوك يف يددذكرص مددـ مملػننددف مددـ نددرجؿ لددف،  لددؿ

 (.202 :ص) مؽو ة ال  ل المققطلويـظر: «. الؽقاكب المن رة»، والغزك يف «الذاب

 والمقا  الطقب بنب ،ال ؿعة، كونب ممؾؿ(، و770ف ال خنرك، كونب ال ؿعة، بنب الطقب لؾ ؿعة، )ألخرج (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل سعقد الخدرك 133(، والـمن ل )133(، وألبق داود )735) ال ؿعة يقى
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يل ؿ برتكف  ٓاؼقؼوف العرفقة الخنصة أـد ألاؾ العؾؿ مـ ألكف اـن  نلقجقبالؿراد ب اؾ

 ؟(3)ويثنب أؾك فعؾف

 حج يث ىث مث جث يت﴿ :يف سقرة اإلسرا ٓ، كؿن أل  الؿؽروص ال قاب: 

يقافؼ الحؼقؼة آصط اقة  ٓ اذاو، انك ن رو، أظن ؿ إمقر، [17]اإلسرا : ﴾مج

 .إصقل أـد ألاؾيف نعريػ الؿؽروص 

ألكدددف ي دددب الدددوػطـ إلدددك معدددن  إلػدددنظ، وألمدددن مـقطدددة بؿؼدددنى  :الؿؼ ـــقدو

 اسوخدامفن.

  ٔدصصصُـاي ٚايًعٔطعُّٛ ايًع 

كؿن ألكف يددأك  9ُيدأك أؾقف هبذافؾ من يريدص، ف ف  ألنؿ ار لف :ألك «فال أتؿ اهلل لف»

، «ٓ رد ار أؾقدؽ  دنلوؽ» بدد: بنع يف الؿم د ألو أؾك مـ كشد الضنلة يف الؿم د،

جدـس مدـ قددأك أؾدك أؾك سد قؾ العؿدقى ف ف جن ألك ألو (2)؟«ٓ ألربح ار ن نرنؽ»و

 أؾك أقـف؟  ٓ اذافعؾ 

  ،(1)يف لعدددددـ الؿونجدددددنتؿدددددن ك 9ؿدددددقىادددددق أؾدددددك سددددد قؾ الع الجـــــقاب:

 
 .3/86يـظر: رو ة الـنير  (3)

 :فؾقؼـؾ الؿغـجض يف ضـالة يـشـض جـاًل ر سؿع مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل: قنل ،ڤ اريرةإننرة إلك اديث ألبل  (2)

 يف الضدنلة كشدد أـ الـفل بنب. ألخرجف ممؾؿ، كونب الؿمنجد، «لفذا ت ـ لؿ الؿغاجض فنن ؛عؾقؽ اهلل ردها ٓ

 (.656(، وابـ منجف )457، )الـنند سؿع مـ يؼقلف ومن الؿم د

 يـشـض مــ رأيـتؿ وإذا تجارتـؽ، اهلل أركح ٓ :فؼقلقا الؿغجض، يف ي تاع أو ي قع مـ رأيتؿ إذا»ويف رواية الرتمذك:  

. ألخرجددف الرتمددذك، كوددنب ال قددقع، بددنب الـفددل أددـ ال قددع يف الؿمدد د، «عؾقــؽ اهلل رد ٓ :فؼقلــقا ضــالة، فقــف

 ( ووافؼف الذا ل.2118(، والحنكؿ )3540(، وابـ ا ن  )3104(، وصححف ابـ خزيؿة )3123)

 رجـال أمتـل آخـر يف سـقؽقن: »يؼدقل ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل ؿعتسد: قنل ،ڤ أؿروبـ  ار أ د إننرة إلك اديث (1)

 رءوسـفؿ عؾـك عاريـات، كاسـقات كغاؤهؿ الؿغجض، أكقاب عؾك يـزلقن الرحال، كلئ اه سروج، عؾك يرك قن

 كغـاءهؿ، كغـاؤكؿ لخضمـ إمؿ مـ أمة وراءكؿ كاكت لق مؾعقكات، فنكفـ العـقهـ، العجاف، ال خت كلسـؿة

(، 7135(، والحدنكؿ )4641(، وصححف ابـ ا دن  )6071. ألخرجف ألاؿد )«ؽؿق ؾ إمؿ كغاء يخضمـؽؿ كؿا

 .«الصحقح رجنل ألاؿد ورجنل الث  ة، يف والطنا  ألاؿد، رواص»: 4/316وقنل يف م ؿع الزوا د 
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فؾعدـ الؿعدقـ يف ادذا  ،(2)9 مـفؿ ندنرهبنلعـ ار يف الخؿرة أشرةو ،(3)لعـ المنرمو

 ،(1)ملسو هيلع هللا ىلص ، مدناؿ الـ دلنخًصدن بعقـدف بعض الصحنبة ؿن لعـذلؽ للو 9ي قز ٓ وألن ناف

 لعـ الؿعقـ. ٓ ،لعـ ار الؿونجنتمثؾ: ، فػل اذا إكؿن ي قز لعـ ال ـس

كؿدن يؾزى جقازص أؾك الؿعقـ،  ٓ نز إط قف أؾك وجف العؿقى والقصػ،فؿن ج

مـ فعؾ كدذا ففدق يؽػر بعقـف9 فقؼنل:  وٓ أل  مـ ارنؽب مؽػًرا ُيؽػر بصقغة العؿقى،

يحدط أؾًؿدن  لدؿ الؿطؾِدؼ يؼدنل: إ  ف ًكدن الدذك ارنؽدب كدذا كدنفر9 ٕ  ٓ كنفر، لؽـ

 عقـ معفن.بنلشروط والؿقاكع9 الول يدور الحؽؿ أؾك الؿ

فق دقز  ص9فدرد مدـ ألفدرادٕكدف  9اذا داخؾ يف العؿدقى  أ إ :وقنل بعض ألاؾ العؾؿ

لعددـ يؾددزى مـددف  ٓ لعـددف بؿددن فعددؾ، ولؽددـ ال ؿفددقر يؼقلددق : إ  الؾعددـ اإلجؿددنلل

 إمددؿ: يؼقلددق  نققًمدد إ : ٕبددل قؾددت» :اـ ددؾبددـ  ألاؿدددبددـ  صددنلح قددنل ،(3)إفددراد

  ين: قنل. يزيدَ  يح ق 
ّ
 يدن: فؼؾدت أخدر؟ والقدقى بدنر يممـ ألاد زيدي يحب واؾ بـل

 ، ويف الحدديث:(4)«؟!األاددً  يؾعـ ألبن  رأليت وموك بـل ين: قنل نؾعـف؟ ٓ فؾؿنذا ألبت

 
 الح ـؾ ويغـرق يـضه، فتؼطـع ال قضة يغرق الغارق، اهلل لعـ»: قنل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أـ اريرة، ألبلإننرة إلك اديث  (3)

 كوددنب ،ممددؾؿ(، و5671يمددؿ، ) لدؿ . ألخرجددف ال خدنرك، كوددنب الحدددود، بدنب لعددـ المددنرم إذا«يــضه فتؼطـع

 (.2471(، وابـ منجف )3761(، والـمن ل )3576) ،وكصنهبن المرقة اد بنب ،الحدود

 وئـاركفا، ومعت ـرها، عاصـرها،: عشـرة الخؿـر يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل لعـ: »قنل منلؽبـ  ألكس إننرة إلك اديث (2)

. ألخرجدف الرتمدذك، «لـف والؿشـتراة لفـا، والؿشـتري ،ؿـفا، وآكؾ وكائعفا، وساققفا، إلقف، والؿحؿقلة ا،وحامؾف

 روك وقدد ألكس اديث مـ غريب اديث اذا»(، وقنل: 3284، )خ  الخؿر يوخذ أل  الـفل بنبكونب ال ققع، 

 أشدرة أؾك الخؿر لعـت بنب، وابـ منجف، كونب إنربة، «أؿر وابـ ممعقد، وابـ أ نس، ابـ أـ اذا كحق

 .7/600(، وصححف ابـ الؿؾؼـ يف ال در الؿـقر 1173، )ألوجف

 ا،اؿدنرً  يؾؼدب وكدن  ار، أ دد اسدؿف كدن  ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل أفد أؾك رج  أل الخطنب، بـ  إننرة إلك اديث أؿر (1)

 مدـ رجدؾ فؼنل ف ؾد، بف فلمر يقمن بف فليت الشراب، يف جؾدص قد ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل وكن  ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل يضحؽ وكن 

. «ورسـقلف اهلل يحـب إكـف عؾؿـت مـا فـقاهلل تؾعــقه، ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل فؼنل بف؟ يمنك من ألكثر من العـف، الؾفؿ: الؼقى

 (.5670، )الؿؾة مـ بخنرج لقس وإكف الخؿر، ننرب لعـ مـ يؽرص من بنبألخرجف ال خنرك، كونب الحدود، 

 .32/65نـظر الؿمللة بنلوػصقؾ يف: فوح ال نرك  (3)

 .1/332 ؿقع الػونوأ م (4)
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 .(3)«ال ذيء وٓ ،الػاحش وٓ ،الؾعان وٓ ،كالطعان الؿممـ لقس»

 : كمددن  آل فدد   مونجددنت،لددق ققددؾ مددثً  وقريددب مددـ اددذا أيددُؾ إلددك الوعقددقـ 

فدؾ يددخؾ ف، والوعققـ قمول إلك الحصرفسنت الؿدرسة الػ كقة مونجنت، مدرا  ألو

 ؟«العـقهـ»اموثنل ألمر  ألو يف اقز الؿـع

ؽؾؿن كثر العدد قرب مـ ال ـس، وكؾؿن قدؾ العددد قدرب مدـ فاذا محؾ نردد، 

 .الوخصقص

ادذا و :«فـال ودع اهلل لـف» القدع معروء يموخرج مـ ال حدر :«ومـ تعؾؼ ودعة»

 سؽق . وٓ ن  أؾقف ألٓ ي عؾف يف دأةأليًضن دأ

 :قددرا ةألمددن و، (2)ألمقددت فعددؾ يؼددقل ألاددؾ العؾددؿ: إكددف «وَدعَ »الؿن ددل الػعددؾ و

9 كنلؿصددر يف ، بقـؿن بنقل انوؼنقننف مموعؿؾة(1)شنذةف ،[1]الضحك:  ﴾وَدَعك ربك ما﴿

ـــقام عــــ ودعفـــؿ الجؿعـــات» :ملسو هيلع هللا ىلص ققلدددف   :ملسو هيلع هللا ىلصوإمدددر يف ققلدددف  ،(3)«لقـتفـــقـ أق

 .(5)«يضع ققل الزور لؿ مـ» :ملسو هيلع هللا ىلصوالؿضنرع يف ققلف  ،(4)« ؽما يري دعْ »

ًٓ وإ  كن   قفف، «فال ودع اهلل لف»اـن: ققلف ألمن و  9لؾؿن دل الدذك ألمقدت اسدوعؿن

غػدر ار لػد  ،  ٓ الذك ألريَد بف آسدوؼ نل، كؿدن يف ققلـدن:اسوعؿنل لؾؿن ل إٓ ألكف 

 
(، 1718، )«غريدب امدـ»(، وقدنل: 3866، )الؾعـدة يف جدن  مدن بدنبألخرجف الرتمدذك، كودنب الدن والصدؾة،  (3)

 .ڤممعقد بـ  ار أ د (، مـ اديث28(، والحنكؿ )382وصححف ابـ ا ن  )

 .7/173، ولمن  العرب 1/3285يـظر: الؼنمقس الؿحقط  (2)

 .3/346يـظر: زاد الؿمقر  (1)

(، 683(، وابدـ منجدف )3160(، والـمدن ل )754ألخرجف ممؾؿ، كونب ال ؿعة، بنب الوغؾقظ يف نر  ال ؿعة، ) (3)

 .ڤابـ أؿر، وابـ أ نس، وألبل اريرة  أ د مـ اديث

(، والـمن ل، كونب إنربة، بدنب الحدث أؾدك 2437ألخرجف الرتمذك، كونب صػة الؼقنمة والرقن ؼ والقرع، ) (4)

( ووافؼف الذا ل، 2358(، والحنكؿ )622(، وابـ ا ن  )2137(، وصححف ابـ خزيؿة )4633)نر  الش فنت، 

 .ڤأؾل بـ  مـ اديث الحمـ

(، وألبدق داود 3801، )الصدقى يف بدف والعؿدؾ الدزور، قدقل يددع لدؿ مدـ بدنبألخرجف ال خدنرك، كودنب الصدقى،  (5)

 .ڤ (، مـ اديث ألبل اريرة3578(، وابـ منجف )606(، والرتمذك )2152)
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 .كف ار يف دأة وسؽق يرت ٓ ومثنلـن كظقرص:، يغػر ار لف ٓ والوؼدير:

وادذا ادق الددلقؾ الصدريح أؾدك أل   :«فؼـض أئـرك ،مـ تعؾؼ تؿقؿة»ويف رواية: »

مـ الشر ، فقددخؾ يف الرتجؿدة، وسدقليت بدنب خدنص  - واق ل مفن - نعؾقؼ الوؿن ؿ

  بنلوؿن ؿ، ونعؾقؼفن.

 :«أكف رأى رجاًل يف يضه خقط مـ الحؿك فؼطعف ڤوٓكـ أكل حاتؿ عـ حذيػة »

 رأى مــ» :ملسو هيلع هللا ىلصققلدف  ، واق مـ اإلكؽنر بنلقدد، وإصدؾ فقدفمقققء أؾك اذيػةاذا 

 أضعػ وذلؽ ف ؼؾ ف، يغتطع لؿ فنن ف ؾغاكف، يغتطع لؿ فنن كقضه، فؾقغقره امـؽرً  مـؽؿ

 .  (3)«اإليؿان

يرتنددب أؾقددف مـؽددر ألكددن مـددف،  ددؿ  ولددؿ فنٕصددؾ اإلكؽددنر بنلقددد لؿددـ اسددوطنأف،

 الؾمن ،  ؿ الؼؾب.

قنلقا: : «[305]يقسػ: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: عالكت وتال ققلف»

 فؿف ،الشر  مع اإليؿن  فقف ي وؿع 9 ٕكفالؿراد بف نقاقد الربقبقةاـن اإليؿن  

 .مشركق  يف إلقاقة، واذا اق واقع مشركل العرب مممـق  بنلربقبقة، لؽـفؿ

أيددة يف الشددر  إكددن، والصددحنبل اسددوعؿؾفن يف الشددر  إصددغر9 لعؿددقى و

  ر.اذا أؾك افرتاض صحة إ ؽؾف نر .فرتا  يف الؿمؿك، آن

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 :«فقف مغائؾ: إولـك: التغؾـقظ يف لـ س الحؾؼـة والخـقط وكحقهؿـا لؿثـؾ ذلـؽ»

 نغؾقظ نديد. دفعف، والـصقص فقفن ألو لرفع ال    :يعـل

 
 وأل  ويدـؼص، يزيدد اإليؿدن  وأل  اإليؿدن ، مدـ الؿـؽر أـ الـفل كق  بقن  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (3)

(، وابددـ منجددف 4007(، والـمددن ل )3330(، وألبددق داود )38، )واج ددن  الؿـؽددر أددـ والـفددل بددنلؿعروء إمددر

 .ڤ(، مـ اديث ألبل سعقد الخدرك 3264)
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فقـف » !بؿدـ دوكدف؟فؽقدػ  :«الثاكقة: أن ال حاكل لـق مـات وهـل عؾقـف مـا أفؾـح»

لدخقلدف يف أؿدقى الشدر   :«ئاهض لؽالم ال حاكة أن الشرك إصغر أك ر مـ الؽ ـائر

 .ٕكف كػك أـف الػ ح 9وأدى الؿغػرة

دخقلف يف 9 لمف قر ألو لقس بؼقل  عقػيغػر  ٓ الؼقل بل  الشر  إصغرو

، (3)اق ققل نقخ اإلس ى ابـ نقؿقةو، [37]الـمن : ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿أؿقى: 

 . (2)ل ابـ الؼقؿنوإلقف م ،$واإلمنى الؿ دد 

ومدع ذلدؽ قدنل  ،ٕ  أؿرا  فعؾفن مـ غقر أؾدؿ 9«يعذر كالجفالة لؿ الثالثة: أكف»

 «.لق مت وهل عؾقؽ ما أفؾحت أكًضا»لف: 

وممللة العذر بنل فؾ ممللة ك قرة، وفقفن مملػدنت، وكد ى كثقدر ٕادؾ العؾدؿ، 

يف  ألو يعذر يف بعض إبقاب دو  بعض؟ ألو ؾًؼن؟اؾ يعذر مط فقخوؾػق  يف ال ناؾ

 نحونج إلك نػصقؾ طقيؾ.ال و بعض إاقال دو  بعض؟

ل مفن  فنذا :«ٓ تزيضك إٓ وهـًا»تـػع يف العاجؾة كؾ تضر؛ لؼقلف:  ٓ الراكعة: أكفا»

   يػؾح ألبًدا.ف ،يف أخرةألمن والدكقن، يف اذا ونزيدص إٓ واـًن،  ٓ مـ القااـة،

 :ملسو هيلع هللا ىلصققلدف  :يف الوغؾدقظو :«خامغة: اإلكؽار كالتغؾقظ عؾك مـ فعـؾ مثـؾ ذلـؽال»

ـــا»  ملسو هيلع هللا ىلص وبدددقـ ققلدددف ،نضدددند بدددقـ ادددذا ألو نـدددنفر ألو ادددؾ اـدددن  نـدددنقضو، «اكزعف

ن زجروا إأرابل الذك بنل يف الؿم د و (1)«دعقه: »ڤ لؾصحنبة الذك يمودل لؿأ

 
 .381/ 1ع الػونوأ الؿمودر  أؾك م ؿقيـظر:  (3)

 (.127يـظر: ال قاب الؽنيف )ص:  (2)

: ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل لفدؿ فؼدنل الـدنس، فوـنولدف الؿمد د، يف ف دنل ألأرابل قنى: قنل ،ڤ اريرة ألبل إننرة إلك اديث (1)

. ألخرجدف «معغـريـ ت عثـقا ولـؿ مقغـريـ، كعثتؿ فنكؿا ماء، مـ ذكقكا أو ماء، مـ سجال كقلف عؾك وهريؼقا دعقه»

 .ڤ(، وجن  مـ اديث ألكس 220، )الؿم د يف ال قل أؾك الؿن  صب بنبكونب الق ق ،  ال خنرك،
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلص بف أؾك امـ خؾؼف وامـ نعؾقؿف وامـ نربقوف

 :ٕمريـ 9لقس بقـفؿن مـ ذلؽ نل  ،ٓوال قاب: 

 .بخ ء فعؾ إأرابل 9نوعؾؼ بنلشر فذص فالؿخنلػة مخوؾػة، أل   :إول

جناؾ يحونج إلدك مدـ يرفدؼ بدف، وادذا  فنٕأرابلػ مخوؾػ، أل  الؿخنلِ  الثاين:

يدوؽؾؿ  ٓ بؿدن قريدب ندخص مدعولذلؽ يؿؽـ أل  يوؽؾؿ  9ملسو هيلع هللا ىلصصحنبل م زى لؾـ ل 

 غقرص. معبف 

 ہ﴿مـ أؾؼ قؾ ف بنر كػنص،  :«الت ريح كلن مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقفالغادسة: »

 مؿـ يعؼؾ - ص، لؽـ مـ نعؾؼ بشل  سقا[1]الط م: ﴾ھ ھ ھ ہ ہ

فنكف يقكؾ إلقف، وإذا وكؾ إلقف، فنكف يقكؾ إلك أنجز أـ نحؼقؼ  ،- يعؼؾ ٓ ألو

 مصنلحف.

الشدر   الؿدراد أل إصدؾ  :«الغاكعة: الت ريح كلن مـ تعؾؼ تؿقؿـة فؼـض أئـرك»

إٓ إذا قدنل: إكدف سد ب  9يصدؾ إلدك ادد الشدر  إكدن ٓ إصغر9 ٕ  جعؾفدن سد ً ن

 بـػمف. مم ر

 مـ الشر  إصغر. :يعـل ،«الثامـة: أن تعؾقؼ الخقط مـ الحؿك مـ ذلؽ»

التاسعة: تالوة حذيػة أية دلقؾ عؾك أن ال حاكة يغتضلقن كأيات التل يف »

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :«كـ ع اس يف آية ال ؼرةاكؿا ذكر إك ر عؾك إصغر، 

 .(3)ڤ ، إلك آخر أية، هبن اسودل ابـ أ نس[354]ال ؼرة: ﴾ڌ ڍ

فدق داخدؾ يف فمـ الشر ،  :يعـل ،«العائرة: أن تعؾقؼ القدع مـ العقـ مـ ذلؽ»

 الرتجؿة.

 
 .3/52يـظر: نػمقر ألبل اننؿ  (3)
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قدف مدـ ك أؾأَ دْ ُيد :«يتؿ لـف ٓ أن اهلل :الحادية عشرة: الضعاء عؾك مـ تعؾؼ تؿقؿة»

ك أؾقدف دأَ ُقد، فَ ولدف ألمدرص رجدن  أل  يدوؿ ار أؾقدف 9فق نعؾؼ اذص الوؿقؿةفجـس أؿؾف، 

 بـؼقض قصدص9 ٕكف وقع يف الؿخنلػة.

وخؾك بقـدف وبقـدف فؾدؿ يؽدـ  :«ترك اهلل لف :أي ،«ومـ تعؾؼ ودعة، فال ودع اهلل لف»

  ألأؾؿ.سؽق ، بؾ يف قؾؼ وا طراب، وألزمنت كػمقة، وغقران، وار وٓ يف دأة
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 ابــة

ٌالتمـــاء يف الـــا جـــم  مـــائــشقى 
 

يف كعــض  ملسو هيلع هللا ىلصأكــف كــان مــع رســقل اهلل  ڤيف ال ــحقح عـــ أكــل كشــقر إك ــاري 

 ًٓ ـّ  ٓ أن» :أسػاره، فلرسؾ رسق  .(3)«قالدة إٓ قطعت أو ،رٍ تَ يف رق ة كعقر قالدة مـ وَ  ي ؼق

 ،والتؿـائؿ ،إن الرقـك»يؼـقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت رسقل اهلل  ڤوعـ اكـ مغعقد 

 .(2)رواه أحؿض وأكق داود ؛«والتقلة ئرك

ـــ ــض وع ـــ  اهلل ع  ــعُ ك ــا:  ؿٍ قْ َؽ ــف»مرفقًع ــؾ إلق ــقً،ا وك ــؼ ئ ـــ تعؾ ــض  ؛«م رواه أحؿ

 .(1)والترمذي

التؿــائؿ: ئــلء يعؾــؼ عؾــك إوٓد يتؼــقن كــف العــقـ، لؽـــ إذا كـــان الؿعؾـــؼ مـــ 

قف، ويجعؾف مـ الؿـفل عــف، يرخص ف لؿ الؼرآن، فرخص فقف كعض الغؾػ، وكعضفؿ

 .ڤمـفؿ اكـ مغعقد 

الـضلقؾ مـا خـال مــ الشـرك، فؼـض  امـفـ والرقك: هل التل تغؿك العـزائؿ، وخـصَّ 

 والحؿة. ،مـ العقـ ملسو هيلع هللا ىلصرخص فقف رسقل اهلل 

 يزعؿـقن أكـف يح ـب الؿـرأة إلـك زوجفـا، والرجـَؾ  ،ئـلء ي ــعقكفهـق والتقلة: 

 امرأتف. إلك

 
(، وممؾؿ كودنب 1004، )اإلبؾ ألأـنم يف وكحقص ال رس يف ققؾ من بنبألخرجف ال خنرك كونب ال فند والمقر،  (3)

 (.2442(، وألبق داود )2334) رال عق رق ة يف القنر ق دة كرااة بنب ،والزيـة الؾ نس

(، وابـ منجف، كونب الطب، بدنب نعؾقدؼ الوؿدن ؿ، 1771ألخرجف ألبق داود، كونب الطب، بنب نعؾقؼ الوؿن ؿ، ) (2)

 ( ووافؼف الذا ل.6404(، والحنكؿ )5080(، وصححف ابـ ا ن  )1534(، وألاؿد )1410)

 .(230)ص:  س ؼ نخري ف (1)
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لعـؾ  ،يـا رويػـع: »ملسو هيلع هللا ىلصقـال: قـال لـل رسـقل اهلل  عٍ ِػـيْ وَ أحؿـض عــ رُ اإلمام وروى 

اسـتـجك كرجقـع  أو تؼؾـض وتـًرا، أو الحقاة تطقل كؽ، فلخ ر الـاس أن مـ عؼـض لحقتـف،

 .(3)«عظؿ، فنن محؿًضا كريء مـف أو داكة

رواه « مــ قطـع تؿقؿـة مــ إكغـان كـان كعـضل رق ـة»ج قـر قـال: كــ  وعـ سعقض

 .(2)وكقع

 .(1)«كقا يؽرهقن التؿائؿ كؾفا، مـ الؼرآن وغقر الؼرآنكا»ولف عـ إكراهقؿ قال: 

 ل:ـائـــه وســـفي
 والتؿائؿ. كإولك: تػغقر الرق 

 .الثاكقة: تػغقر التقلة 

 .الثالثة: أن هذه الثال،ة كؾفا مـ الشرك مـ غقر استثـاء 

 .الراكعة: أن الرققة كالؽالم الحؼ مـ العقـ والحؿة لقس مـ ذلؽ 

 هؾ هل مـ ذلؽ أم :فؼض اختؾػ العؾؿاء ،إذا كاكت مـ الؼرآن الخامغة: أن التؿقؿة  ٓ 

 .الغادسة: أن تعؾقؼ إوتار عؾك الضواب مـ العقـ، مـ ذلؽ 

 .الغاكعة: القعقض الشضيض عؾك مـ تعؾؼ وتًرا 

 .الثامـة: فضؾ ،قاب مـ قطع تؿقؿة مـ إكغان 

 اده أصــحابٕن مــر ؛يخــالػ مــا تؼــضم مـــ آخــتالف ٓ التاســعة: كــالم إكــراهقؿ 

 اهلل. ع ض

 
(، كودنب الزيـدة، بدنب أؼدد الؾحقدة 15نرة، بدنب مدن يـفدك أـدف أل  يمدوـ ك بدف، )ألخرجف ألبق داود، كونب الطفد (3)

 (.35884(، وألاؿد )4056)

 (.21818ال راح، ألخرجف أـف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف )بـ  اق وكقع (2)

 (.21811ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف ) (1)
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l 

 ،نعؾقدؼ الحؾؼدة والخدقطيف  ،يف ال دنب المدنبؼ: «كاب ما جاء يف الرقك والتؿائؿ»

ــة والخــقط »بلكددف مددـ الشددر  فؼددنل: الؿصددـػ صددرح  ــ س الحؾؼ ــاب مـــ الشــرك ل ك

كـاب مـا جـاء يف » قدنل: ، ف زى بلمن مدـ الشدر ، واـدن«دفعف أو وكحقهؿا لرفع ال الء

9 ٕ  مـفدن مدن ادق ندر ، ومـفدن مدن لدقس $  دزى بدنلحؽؿي ولدؿ ،«الرقك والتؿائؿ

ألاقنًكدن يدليت يف الرتجؿدة بحؽدؿ م دزوى بدف،  :$بشر ، واذص ال طريؼة ال خنرك 

 9وألاقنًكدن يددذكر الؿمدللة دو  اؽددؿ ،وآسددوػفنى وألاقنًكدن يددقردص أؾدك سدد قؾ الدرتدد

 .(3)نل، ف  ي زى إٓ بؿن يدل أؾقف الدلقؾ مـ غقر ااوؿؽق  إدلة موؽنفيفةل

 .(2)ال الؼرا ة مع الـْػث أؾك الؿريضو ،جؿع رققة :«الرقك»و

رفدع و ،نوؿدقؿ الصدحة ألو ووؿقؿ الخقر،ل ال من يعؾؼ، وجؿع نؿقؿة :«التؿائؿ»و

 .(1)مرض ألو من فقفن مـ ب  ،

يؽثددر مددـ اددذا،  $أل  الشددقخ  ، وسدد ؼيف الصددحقحقـ :، يريددد«يف ال ــحقح»

 د.معفق ، وأرٌء مطردة ولقمت لف قنأدةٌ 

ؿدـفؿ مدـ ف ،خوؾدػ يف اسدؿف اخو ًفدن ك قدًراا :«ڤعـ أكـل كشـقر إك ـاري »

الدن:  أ دد قدنل ابدـ يققػ لف أؾك اسؿ صدحقح، لؿ :وققؾأ قد، بـ  يؼقل: إكف ققس

، مددع ألكددف (3)«بؽـقوددف مشددفقر واددق ،صددحة أؾددك اسددؿف أؾددك يققددػ ٓ رجددؾ واددق»

رملسو هيلع هللا ىلصصحنبل، نفد مشناد مع الـ ل  ، وُأؿا
(4).  

 
 (.36يـظر: ادك المنرك )ص:  (3)

 .33/112يـظر: لمن  العرب  (2)

 (.35يـظر: مخونر الصحنح )ص:  (1)

 .36/348الوؿفقد  (3)

 .3/3530، آسوقعنب 4/2714يـظر: معرفة الصحنبة  (4)
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مدـ  كدذلؽيضدقع اسدؿف، و أل  الؽـقدةغؾ ت أؾقف لعندة الغنل ة فقؿـ واذص ال ا

 مدـ جدرت العدندةوأؾك اذا ، صعب معرفة كـقوفنانوفر بنلؾؼب،  ألو انوفر بنٓسؿ،

 .من أداص اكمق قيًفنأل  الـنس إذا نداولقا ن

اادوؿ العؾؿدن  قدد المدػر مد فؿ، و :«يف كعض أسـػاره ملسو هيلع هللا ىلصأكف كان مع رسقل اهلل »

ن مددـ ألنددد الـددنس نو ًعددففددق  9ابددـ ا ددرومؿددـ ااددوؿ هبددن ؿددنت، ب قددن  اددذص الؿ ف

 يف الؿوق . ىكنكت يف إسنكقد أل لؾؿ فؿنت، سقا ٌ 

« ًٓ هبدذص  ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل ألرسدؾف ،- ِا دف - انر دة مدقٓصبدـ  اق زيدو :«فلرسؾ رسق

  :كص الرسنلةو ،الرسنلة إلك جؿقع مـ معف مـ ال قش

َـّ  ٓ أن»  .«قالدة إٓ قطعت أو ،قالدة مـ وتر يف رق ة كعقرٍ  ي ؼق

نؼوضل بـن  الؿضنرع أؾدك و: مل ممكد بـق  الوقكقد الثؼقؾة، «ٓ ي ؼقـ»وققلف: 

 نلوقاقد.بإصؾ يف الـفل الوحريؿ، واق يف اذا ال نب ينار9 ٕكف مخؾ ، والػوح

 ةأليد ألو رق ة اؿدنر، ألو رق ة فرس،ك 9يف اؽؿفمؿن اق غقرص،  ألو :«يف رق ة كعقر»

 دابة كنكت.

من يعؾؼ يف العـؼ، ويف اؽؿفدن مدن يدربط أؾدك ألك جدز  مدـ ألجدزا  ال  :«الدةق»

 مـف من يراد هبذص الؼ دة.إذا ألريد ال د ، 

كؼقلف نعنلك: ففق جـس إوننر9  ، والؿراد:بقنكقة اـن« مـ» :«مـ وتر»

 ن كنكت.اجوـ قا جـس إو ن  أليً ألك: ، [10]الحج: ﴾ەئ ائ ائ ى﴿

9 ويـ غل أل  يؽق  ققًينؾ بف من بقـ طريف الؼقس، ققصل 9القنر يمخذ مـ ال ؾدو

ٕكددف كؾؿددن قددقك صددنر المددفؿ مددـ خ لددف ألقددقأ وألكػددذ وألبعددد، وإذا  ددعػ  ددعػ 

 بف. الرمل
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ألخدذوص مدـ وبؾل وصنر  دعقًػن، جرت أند؛ؿ يف ال ناؾقة ألكف إذا اخؾقلؼ قد و

 الؼقس وأؾؼقص يف أـؼ الدابة9 يوؼق  بف العقـ.

نؾوػدت إلقدف كػدقس  ٓ قديؿ، لكف ونر بنلٍ ب ر وبقـ العقـالرابط بقـ اذا القناؾ و

  ادذا الدقنر الدذك كثدر بدل، ؿأل  ادذا م درد ندل  ألوادنص الشدقطن  إلدقف ألو ،ن ـقـالع

 اسوعؿنلف واسوخدامف لف أل ر يف دفع العقـ؟ 

ؿضددل مددـ الؿؿؽددـ أل  يؽددق  الؿعـددك: أل  اددذا الددقنر كنكددت نوال ددقاب: ألكددف 

م درد وادذا ن يشد ف المدفؿ مؿدن يؼدنوى ادذص العدقـ، يصدر مفؽلكف ، إسفؿ بقاسطوف

وسقؾة دفنع بنلـم ة للأدا  الذيـ أداو؛ؿ ينارة بنلقنر  الؼقس ؽؿن كن ف 9ااوؿنل

مـ  غقر محمقسة - مـ وجفة كظراؿ -وسقؾة دفنع  كذلؽ كن محمقسة مشنادة، 

، أندك مطرد، ففل إلك الخرافدة ألقدرب وٓ لقمت بم ب نرأل وال اؼقؼةً  العقـ،

 وال قنداة يف الوقاقد9 ٕمؿ يظـق  الـػع بؿن لقس فقف كػع.

 بمدد ب نددرأل تلقمدد نبلمدد رَ را ؽؿددن ُقددفمددـ الشددر 9 لؽقمددن  :«إٓ قطعــت»

يؽق  مـ بنب الودقاؿ الدذك ادق أدقـ  -اقـيفذ  -ذلؽ ن  ط قعل أندك مطرد، ف وٓ

  الشر .

الرقدك  :«إن الرقـك»يؼـقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سـؿعت رسـقل اهلل  ڤوعـ اكـ مغعقد »

قدنل قدد و ،شدر بلقس  اذاؿن ورد يف المـة، ومالؼرآ ، ومـ ، ومـفن من اق س ؼ بقنمن

ــاكؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصفقددف الـ ددل  ــلَّ رق ــا وٓ ،اعرضــقا عؾ ــالرقك م ــلس ك ــؿ ك ــرًكا ل ، (3)«تؽـــ ئ

 ل.وُرق كَرق ملسو هيلع هللا ىلص الـ لو

 9ؾؿخؾدقملنقس ت وألدأقدة  ألو يعرء معـنان، ٓ بللػنظمن يؽق  رقك، ال ومـ

ادذا ونقسدؾ ونؼدرب إلدك الشدقنطقـ،  من يؽق  فقف ألو ،ألاًدايشػل  أل يطؾب مـف  ل ب

 
 .(87)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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 .«تؽـ ئرًكا لؿ ما»: ملسو هيلع هللا ىلصواق داخؾ يف ققلف مـ الشر ،  الـقع

 صايشسع١ٝايسق١ٝ  شسٚطط 

، واـددن  قشددرتط لفددن مددن يشددرتط لؾدددأن ففددرع مـددف، وكددقع مددـ الدددأن ،  :الرققددة

 نروط خنصة هبن، مـفن:

 أقة الـ قيةوإد ،أل  نؽق  بنٔينت الؼرآكقة. 

  سدد ب، وأل  الشددػن  بقددد ار إكؿددن اددل أل  يعوؼددد الراقددل، والؿرقددل أل  اددذص الرققددة

 نعنلك.

 ،بلس  وٓ 9 ليف  نؽق  وسقؾة إلك اراى.من يػفؿ معـنص ألو أل  نؽق  بنلؽ ى العربل

9 لديف  ةأل  يؽدق   ؼدالؿدرتجؿ يشدرتط يف  أل  يؽق  اـن  مـ يدرتجؿ الؽد ى ولؽدـ

 ن بنلؾغة الؿـؼقل أـفن، والؿـؼقل إلقفن.جؿة، وأل  يؽق  أنرفً يحرء الؽ ى يف الرت

قدرأل أؾقدف إذا  دـ، مـ ال نمم  ؼري ف بمـ طنلب فؾ قـل يؼقل: إ  سيفؾـن قديًؿن قد و

ففدؾ ن دقز  .يددرك مدن يؼدنل وٓ يػفؿ، ٓ : إكفالػؾ قـل بؾمنكف ال ـل يؼقل ،بنلعربقة

 ؟الػؾ قـقة ةؾغنلرققوف ب

ؾفدن ف ،الرتجؿدةألمدن مدـ الؽد ى الؿػفدقى،  الرققدة ؽدق نبدد أل   ٓ وكن  ال قاب: ألكدف

 . ؼة كقكف غقَر  ألو بم ب جفؾ الؿرتجؿ، 9يدخؾفن الخؾؾوقد اؽؿفن أـد ألاؾ العؾؿ، 

 ،يف إلػدنظ ت ونحدرٍ  ُّدثَ طنلب أؾؿ  ؼة أؾك أؼقدة المدؾػ، وأـددص نَ بنذا ألنقـن ف

: ملسو هيلع هللا ىلصومؼوضدك ققلدف صدحوف،  ؿؼوضدك الشدرطف ،ونرجؿ الرققة بؿن يػفؿف الؿخنطب

 ،يوع دد هبدن ٓ أللػدنظ الرققدةٕ  و9 كذلؽ ال قاز «تؽـ ئرًكا لؿ وٓ كلس كالرقك ما»

 .الؿؼصقد مـفن اكوػنع الؿرقلبؾ 

 9إذا ندرجؿ معـنادن فدؾ ي ؼدك أل رادن، فأينت الؼرآكقدةإذا انوؿؾت الرققة أؾك و

  وؽق  نػنً  كؿن كنكت قرآًكن بللػنيف واروفف؟ف
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قؼددرأل الؼددرآ  فلػددنظ، إل ر كدد لددقس أل ددر الؿعددن لظددنار أل  وا، محددؾ كظددراددذا 

 بلس مـ نرجؿوف. ٓ بحروفف، بؾغة العرب، ومن أداص

الحصـ الحصقـ الذك يؼدل مدـ  9 ٕ  مـفن من اقمـ اـن كعرء ألاؿقة إذكنرو

نرور نقنطقـ اإلكس وال ـ، فعؾك الؿمؾؿ أل  يد زى ادذص إذكدنر الودل جدن ت يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف كونب ار وسـة ك ق

 يعؾؼفن اإلكمن  أؾدك كػمدف لؾددفع، ألو ال الول نعؾؼ أؾك الؿريض :«والتؿائؿ»

دفعدف مدع مدن  ألو نؼنرب بقـ من جن  يف ال نب المنبؼ لرفع الد   أؾقف فَثّؿ و 9لؾرفع ألو

 يف اذا ال نب.

مـفدن مدن ادق مدـ و 9أؾدك إطػدنلنؽدق  اذص الؿعؾؼنت الودل يعؾؼقمدن وغنلب 

ادق مدـ أؾدك الؿدريض نؿدن ؿ مدـ الؼدرآ ، ومـفدن مدن  ألو طػدؾقعؾدؼ أؾدك الف 9الؼرآ 

نقس ت نركقة إلك نقنطقـ، ومـفن من يق ع فقف ألجزا  من فقف الؽ ى العندك، ومـفن 

 وألبعنض مـ بعض الحشرات، ففؾ اؽؿفن وااد وكؾفن مـ الشر ؟

 شر .ففق مـ الالشر  الوؿن ؿ الؿشوؿؾة أؾك ؼ قنعؾ منأل

فؿدـفؿ مددـ  :فقفدن ألادؾ العؾدؿ اخوؾدػؼدد ف ،الؼدرآ  إذا كنكدت الوؿدن ؿ مدـألمدن و

ومدـفؿ مدـ قدنل:  .ألبنافن9 ٕ  الؼرآ  نػن ، واذا كقع مـ ألكقاع آسوشدػن  بدنلؼرآ 

نخرج مـ أؿقى الوؿن ؿ الؿـصقص أؾقفن يف الحديث، فوعؾقؼ الوؿدن ؿ ندر   ٓ إمن

 سقليت الوػصقؾ يف ك ى ابـ ممعقد إ  نن  ار نعنلك.، وأؾك ألك انل

ومـ اـن يعؾؿ أل  الرقك مـفن من ادق ندر ، ومـفدن مدن لدقس ندرًكن، وألمدن الوؿدن ؿ 

 الثن : ألمن كؾفن نر .و .كنلرقكألمن إول:  :فعؾك ققلقـ

نددل  يصددـعقكف يزأؿددق  ألكددف  الوقلددة: :«رواه أحؿــض وأكــق داود ؛«ة ئــركَلــقَ والتِّ »
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لمددحر يمددؿك ، واددق كددقع مددـ ا(3)إلددك زوجفددن يح ددب الددزوج إلددك زوجوددف والزوجددةَ 

ومـدف »ؼدنل: فالعطػ، والشقخ اإلمنى الؿ دد لؿن ذكدر الـدقاقض ذكدر مـفدن المدحر، 

 .(2)«الصرء والعطػ

يف يخوؾدػ ألادؾ العؾدؿ  لدؿ ، بؾؿنخوؾػ فقفالؿلقمت كنلوؿن ؿ والرقك الوقلة و

 .كقمن مـ الشر 

ت اسدوؿر يف يد الزوج من داى فيزأؿق  ألك ذكالدبؾة، والخننؿ ال :مـ هذا الـقعو

يف الؿح دة والؿددقدة  ايظـدق  أل  لدف أل دًر  قاإذا كدنكوذلدؽ  ،، وإذا خؾعدف ندل رتالع قدة

 .وأدمفن

لؿ درد آقدرتا ، ففدذا  أ مدة ي عؾقمدنيزأؿق  ذلؽ، وإكؿن  ٓ إ  كنكقاوألمن 

يدزداد إمدر ارمدة يف اؽؿف ألكف مـ بنب الوش ف9 ٕكف لقس مـ أدندات الؿمدؾؿقـ، و

جؾ   .مـ ذابمصـقًأن الخننؿ إ  كن  اؼ الرأ

، (3)ط ؼدة ك دنر الودنبعقـمدـ  (1)مخضدرى ادق :«عؽقؿ مرفقًعاكـ  اهلل ع ض وعـ»

، وادؾ مدـ ملسو هيلع هللا ىلصيقجدد ندنبعل لدف روايدة م نندرة أدـ الـ دل  ٓ فنلحديث مرسؾ9 ٕكدف

 الونبعقـ مـ يؽق  اديثف موصً ؟

غقددر ممددؾؿ،  ددؿ ألسددؾؿ بعددد واددق  ملسو هيلع هللا ىلصاـددن  مددـ الوددنبعقـ مددـ لؼددل رسددقل ار 

ندنبعل ففدق ، (4)ممـد اإلمنى ألاؿدديف ص وخُن ،ارقَؾ  رسقلِ مثؾ الوـقخل ، ملسو هيلع هللا ىلص وفننف

 .اديثف موصؾ

 
 .33/73يـظر: لمن  العرب  (3)

 القانب. بـ أ د (، مط قأة  ؿـ مملػنت اإلمنى محؿد175رسنلة كقاقض اإلس ى )ص:  :يـظر (2)

 مؿدـ ملسو هيلع هللا ىلصرا، يف اقدنة رسدقل ار قدك  ألو را كدن قبعددان، صدغ ألو  ناؾقدة ق دؾ ال عثدةلؾلؿددر  االؿخضرى اق:  (1)

 .3/346فوح الؿغقث  .بعدص ألو رآص لؽـ غقر ممؾؿ، وألسؾؿ يف اقننف ألو يرص بعد ال عثة، لؿ

 .3/343، واإلصنبة 1/430يـظر: سقر ألأ ى الـ     (3)

 (.34544ممـد ألاؿد ) (4)
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ألكثدر مدن يؼدقل فقدف ابدـ اوك ققدؾ: إ  كثقر، واـن  صحنبل اديثف مرسؾ، واق 

مدـ ندلخر إسد مف،  ألو ،، ومثؾف صدغنر الصدحنبةمرسٌؾ  «ملسو هيلع هللا ىلصقنل رسقل ار » :أ نس

وكؼدؾ أؾقدف  ،نمدة ألادؾ العؾدؿمراسقؾ الصحنبة اؽؿفدن اؽدؿ الؿقصدقٓت أـدد أو

، قددنل خوؾددػ ألاددؾ العؾددؿ يف آاو ددنج بددفا الوددنبعل، فؼددد مرسددؾألمددن و ،(3)اإلجؿددنع

  :$العراقل 

 َواْاددددَوجأ َمنلِددددٌؽ َكددددَذا الـُّْعَؿددددن ُ 

 

 َوَننبُِعقُاَؿدددددددددن بِدددددددددِف َوَداُكدددددددددق 

ددددددددددددددندِ   ُص َجَؿددددددددددددددنِاُر الـُّؼأ  َوَردأ

 

ْسددـَندِ   ددنِقِط فِددل اإْلِ لِْؾَ ْفددِؾ بِنلمأ
(2) 

وألكثر ألاؾ العؾدؿ ردوادن9 ٕ   .وااو قا هبن ،فؿنلؽ وألبق اـقػة ق   الؿراسقؾ 

أل  يؽدق  مدـ الودنبعقـ، وإذا يحوؿدؾ قحوؿؾ أل  يؽدق  صدحنبًقن، وفالمنقط م فقل، 

غقددر  ؼددة، ومددن دامددت اددذص آاوؿددنٓت  ألو كددن  مددـ الوددنبعقـ يحوؿددؾ أل  يؽددق   ؼددة

 مقجقدة ف  س قؾ إلك الؼقل بؼ قلف.

 .(1)ةرسنلكونبف النروًطن، نراجع يف  ؼ قلففننرتط ل ،اإلمنى الشنفعلوألمن 

رواه » ،ندل ٍ  فدوعؿ ألكأ  ،كؽرة يف سقنم الشرط «ئقً،ا» :«مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقف»

 .«أحؿض والترمذي

التؿائؿ: ئـلء يعؾـؼ عؾـك إوٓد يتؼـقن كـف العـقـ، لؽــ إذا كــان الؿعؾــؼ مــ »

نخرجدف  ٓ ٕ  الؼرآ  نػن ، وكقػقة آسدوعؿنل 9«الؼرآن، فرخص فقف كعض الغؾػ

بنلرققددة، بنلـػددث  ملسو هيلع هللا ىلصاسددوعؿؾ يف أفددد الـ ددل  وإ  كددن  إصددؾ ألكددفأددـ كقكددف نددػن ، 

 
 .3/213، وندريب الراوك 3/382 يـظر: فوح الؿغقث (3)

 .3/364فوح الؿغقث بشرح أللػقة الحديث . ويـظر: 321-322أللػقة العراقل ال قون   (2)

 (.353يـظر: الرسنلة )ص:  (1)
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سدؾػ ادذص إمدة  ـْ مِد جؿعٌ اسوعؿؾف و ،(3)اسوعؿؾوف أن شةو ،الؿ ننر أؾك الؿريض

 م، ومددـفؿ مددـ اسددوعؿؾف يف الؽونبددة أؾددك ور(2)لقشددربف الؿددريض 9بنلـػددث يف الؿددن 

 .، لؽـ إصؾ يف الرققة ألمن الـػث الؿ ننر أؾك الؿريض(1)كحقص ألو

ألمددن إذا كنكددت بدنلؼرآ  وإدأقدة الـ قيدة ومدن ألند ففن،  لمرادن سدفؾفوأؾدك كدؾ ادنل 

ادذا و، ولقمت برققدة، وإكؿدن قدرآ  مؽودقب، يعؾدؼ أؾدك الؿدريض، ثؾقمت بـػف ،الوؿن ؿ

 لول جن ت يف الخن المنبؼ.رخص فقف بعض المؾػ، وألخرجقص مـ أؿقى الوؿن ؿ ا

 :«ڤيرخص فقف، ويجعؾـف مــ الؿـفـل عــف، مــفؿ اكــ مغـعقد  لؿ وكعضفؿ»

يخرجفدن  وٓ ،«إن الرقـك والتؿـائؿ» :ملسو هيلع هللا ىلصققلدف  يف ةداخؾأل  الوؿقؿة مـ الؼرآ   :يعـل

 بنلرققددة والـػددث، إكؿددن يؽددق العدد ج بددنلؼرآ   9 ٕ كقمددن مددـ الؼددرآ  مددـ الددـص

، ومؿدددـ قدددنل بدددذلؽ (3)وددددخؾ يف أؿدددقى الحدددديثفف وبـدددن  أؾقددد 9بدددنلوعؾقؼ ٓ

 .(4)ڤ ممعقد ابـ

 

 
 كقضه، عـف ومغح كالؿعقذات، كػغف عؾك كػث ائتؽك إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن»: ڤإننرة إلك اديث أن شة  (3)

 ملسو هيلع هللا ىلص الـ ـل كقـض وأمغـح يـػـث، كـان التـل كـالؿعقذات كػغف عؾك أكػث طػؼت فقف، تقيف الذي وجعف ائتؽك فؾؿا

 .(86)ص:  . س ؼ نخري ف«عـف

 .2/345يـظر: أداب الشرأقة  (2)

 قنل. يشرهبن  ؿ الؼرآ ، مـ أينت لف نؽوب أل  المؾػ مـ جؿنأة ورألأ»: 3/345قنل ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعند  (1)

: أ دنس ابدـ أدـ ويدذكر. ق بة ألبل أـ ومثؾف ،«الؿريض ويمؼقف ويغمؾف، ؼرآ ،ال يؽوب أل  بلس ٓ: »م ناد

 ق بدة ألبدن رأليدت»: أليدقب وقدنل ،«ونمؼك يغمؾ  ؿ الؼرآ  مـ أل ر وٓدان أؾقفن نعمر ٓمرألة يؽوب أل  ألمر ألكف»

 .«وجع بف كن  رج  وسؼنص بؿن  غمؾف  ؿ الؼرآ ، مـ كونبن كوب

 (.313)ص: يـظر: نقمقر العزيز الحؿقد  (3)

أـ إبرااقؿ، قنل: رألأ ابـ ممعقد أؾدك بعدض ( بنسـندص 21348إننرة إلك من ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف ) (4)

 .«إ  آل ابـ ممعقد ألغـقن  أـ الشر »ألاؾف نقيفن قد نعؾؼف، فـزأف مـف كزأن أـقػن وقنل: 
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 ُٗذٛز٠صـطٌٖ ٖٓاى فا٥د٠ يف ايتصٓٝف يف األيفاظ ايعا١َٝ ٚاي 

ــزائؿ» ــل تغــؿك الع ــك: هــل الت اددق ، اددذا (3)العزيؿددة خدد ء الرخصددة :«والرق

 .فقفن إصؾ

 لغقك؟ ألو فؾ لفذا آسوعؿنل ألصؾ نرألفعزا ؿ، نلبالقٓ ؿ  كمؿنو

 شدددة، ومعـددنص يدددور أؾددك الىَ َز الث  ددل َأددالػعددؾ مددـ  :العزيؿددةاب: أل  وال ددق

اسددوعؿنلفن يف القلقؿددة و »(1) ركـــا عزمــات مـــ عزمــة» :ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلددف ، (2)والصددرامة

يمددؿقمن أددزا ؿ، وقددد و، عددروءاسددوعؿنل أددريف اددندث، واسددوعؿنلفن يف الرقددك م

ألك: معدزوى أؾقفدن، يطؾؼقمن أؾك الرقك الؿؽوقبة أؾك القرم، ويؼقلق : اذص ورقدة 

 .مؽوقب فقفن رققة

نمدوعؿؾ يف ادذص يف كؾؿدنت كنكدت  مملدػ كنصر الع دقدك،بـ  لؾشقخ محؿدو 

أـد مـ ألدر  بعض  خنصة 9الؽونب طريػو،  ؿ اكؼر ت، - سقؿن ك د ٓ -ال  د 

  .(3)ناذص الؽؾؿنت وإط قن؛

قـ العدقاى كؾؿنت درجدت بدٕمن  9فن دة فقف ٓ اذا الؽونب  ّ أل  عضوقد يظـ ال

 .واكوفت

فؿدثً  ن دد يف ألوقدنء الؿوؼددمقـ بدزمـ يمدقر  خؾق مـ فن ددة،ي ٓ والحؼقؼة ألكف

 جددؾ نـػقددذ اددذا الققددػٕدرسددت، فددنذا أر ددت أؾددك قددنض،  نأللػنًيددووصددنيناؿ 

 
9 راجدح لؿعدنرض ندرأل دلقدؾ خد ء كأؾد   دت مدن: والرخصدة .نعدنلك ار بني دنب الع ند لزى من: العزيؿة (3)

ألمن ألبقحت رخصة لؾؿعنرض الراجح واق اػظ الـػس. يـظدر:  كنبناة ألكؾ الؿقوة لؾؿضطر: ألصؾفن اراى9 إٓ

 .3/378رو ة الـنير 

 .3/107يـظر: مؼنيقس الؾغة  (2)

ب أؼقبدة مدنكع الزكدنة، (، والـمن ل، كونب الزكنة، بدن3464ألخرجف ألبق داود، كونب الزكنة، بنب زكنة المن ؿة ) (1)

 . ڤاقدة بـ  (، مـ اديث معنوية3337(، والحنكؿ )2255(، وصححف ابـ خزيؿة )2333)

 مط قع.« مع ؿ الؽؾؿنت الدخقؾة يف لغوـن الدارجة»واسؿ كونبف  (3)
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لقمددت يف دواويددـ فمقمددنأدص مثددؾ اددذا الؿصددـػ9 ٕ  اددذص إلػددنظ القصددقة،  ألو

يقجدد أ  مدـ ك دنر  وإ  كدن ، مدنتن يرجع إلقفن، ومدـ كدن  يمدوعؿؾفاوك العرب 

 .يؽقكقا مقجقديـ لـ يموطقع أل  يػمر بعض الؽؾؿنت، لؽـ بعد مدةقد المـ مـ 

 كلس ٓ ،رقاكؿ عؾل اعرضقا» كحديث: :«وخص مـف الضلقؾ ما خال مـ الشرك»

 .(3)«ائركً  تؽـ لؿ ما كالرقك

ٓ رققـة » :ملسو هيلع هللا ىلصكؿدن يف ققلدف  :«مــ العـقـ والحؿـة ملسو هيلع هللا ىلصفؼض رخص فقف رسقل اهلل »

، فؽدل  الشدقخ (1)اصدرألسدؾقب أؾك من نؼدى، وإسؾقب  (2)«حؿة أو ،مـ عقـ إٓ

يرأ الوخصقص بنلعقـ والحؿة، لؽـ الـصقص إخرأ نددل أؾدك أل  الرققدة كنفعدة 

فؾؼدقة  غقدرص مدـ إمدراض9العقـ والحؿدة دو  أؾك صقص ـمـ كؾ مرض، وألمن الو

يف سدن ر إمدراض، كول قرادن يف قر لؾرققدة ندل  ٓ فؽلكف ققدؾ:أل ران يف العقـ والحؿة، 

ا رة ألجران أظقؿ  ٓ ألك:، (3)«ٓ هجرة كعض الػتح»: حديثكوذلؽ العقـ والُحؿة، 

 كعظؿ ألجر الف رة ق ؾ الػوح.

، (4)اؼقؼددل وإ ددنيف :الؼصددر كؿددن اددق معددروء أـددد ألاددؾ العؾددؿ يـؼمددؿ إلددكو

 الحؼقؼل. ٓ مـ الـقع اإل نيف واذا

 
 .(87)ص:  س ؼ نخري ف (3)

 .(63)ص:  س ؼ نخري ف (2)

 :ويؼدنل أليضدن ،نخصدقص ألمدر بدآخر بطريدؼ مخصدقصففدق  - ويؼنل لف الؼصدر -ألمن الحصر»قنل المققطل:  (1)

 .355/ 1اإلنؼن  يف أؾقى الؼرآ   «.إ  نت الحؽؿ لؾؿذكقر وكػقف أؿن أداص

 بدنب(، وممدؾؿ، كودنب اإلمدنرة، 2671ألخرجف ال خنرك، كونب ال فند والمقر، بنب فضؾ ال فدند والمدقر، ) (3)

، وألبدق داود (3141)، الػدوح بعدد ا درة ٓ معـدك  وبقدن والخقر، وال فند اإلس ى أؾك مؽة فوح بعد الؿ نيعة

، وجددن  مددـ اددديث أن شددة، ڤ(، مددـ اددديث ابددـ أ ددنس 3360(، والـمددن ل )3480(، والرتمددذك )2370)

 .ڤأؿرو وغقراؿن بـ  ار وأ د

 .1/6يـظر: اإليضنح يف أؾقى ال  غة  (4)
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يزعؿقن أكـف يح ـب الؿـرأة إلـك زوجفـا، والرجـؾ إلـك  ،فوالتقلة: ئلء ي ـعقك»

ألكددف يمددؿك العطددػ، واددق كددقع مددـ المددحر، وكددنقض مددـ كددقاقض  سدد ؼو :«امرأتــف

 .اإلس ى، كملل ار العنفقة

لعـؾ الحقـاة  ،يا رويػـع: »ملسو هيلع هللا ىلصقال لل رسقل اهلل  :أحؿض عـ رويػع قالاإلمام وروى »

وء، ولدل بعدض كدقاال إفريؼقدة،  نبت إكصنرك، صحنبل معربـ  رويػع :«تطقل كؽ

ر كؿن جن  يف الخن،   .ؾؿ مـ ألأ ى الـ قةأَ الحديث ، ويف (3)طنلت بف الحقنةفوُأؿا

  نؽددوؿ أـددل9 ويحوددنج إلقددؽ، فددبددؽ الحقددنة، ٕمددن سددوطقل  9«فــلخ ر الـــاس»

يددخؾ  ٓ نلع ندلدة مدـ الصدحنبةفولدذا  9الحنجة نعظؿ إلك العنلؿ إذا اكؼرض جقؾفو

، بعددص منت سـة ا ـوقـ و   دقـ، وأؿدر ألصدحنبففؼد  9وفننف وؼدىعقد9 لفقفؿ ابـ مم

 ع ندلة.فعرفقا بدنل

 وققدؾ: يف ال ناؾقدة يعؼددومن ِكْ دًرا، قاكدنك  العدرب إققؾ:  :«أن مـ عؼض لحقتف»

مـنسدب لؿدن كحدـ  ادذا ولعؾ الحمند، ألأقـ إلقف نو ف ف  مـظرص9 لقوشقص لحقوف يعؼد

 بصددص.

برت  ن ن، بنأو نرص نعؾؼً نركً  يـ غل فعؾف وإ  كن  ٓ مؿنالعقـ،  نر  الوزيـ خشقةو

 .الرت  فعؾنل  يظـ الونر  فقف كػًعن، و

 ـ قعددددددكن والـ دددددل يعؿدددددؾيفلددددد

 

 (2)فددددذا  مـددددن العؿددددؾ الؿضددددؾؾ 

 .فمؿقا الؼعقد أؿً   

 سدقنرنف، ىأؾدك بقودف، أل ىأؾدك دابودف، أل ىأل ،كن  أؾدك كػمدف سقا ٌ  :«أو تؼؾض وتًرا»

 ذلؽ. من ألن ف ألو

 
 .2/335، 3/75، واإلصنبة 1/15سقر ألأ ى الـ     (3)

 .3/385بعض الؿمؾؿقـ أل ـن  بـن  مم د الؿديـة. يـظر: سقرة ابـ اشنى اذا ققل  (2)
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ٕ  العظدددؿ زاد ال دددـ،  9«أو عظـــؿ» روث الدابدددة :«أو اســـتـجك كرجقـــع داكـــة»

 .(3)والرجقع زاد هبن ؿ ال ـ

 واذا يدل أؾك أل  اذص إمقر الؿذكقرة مـ الؽ ن ر9 :«فنن محؿًضا كريء مـف»

وقد كص ار يف كونبف  .مـ الؽ ن رففق  ،ألاؾ العؾؿ يؼررو  أل  من قر  بنلنا ة ٕ 

 ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ ورسقلف قد بر ن مـ الؿشركقـ، أؾك أل  ار

 ، ففمٓ  يشنركق  الؿشركقـ يف اذص النا ة9 ٓرنؽنهبؿ ألمًرا محرًمن.[1]الوقبة:

مدـ  فدنلنا ة فرم بقـفؿدن اـدن9 وٓ مـ الػنأؾ، ألو إمن مـ الػعؾ، نؽق  والنا ة

 فػـل اإلزار مــ الؽع ـقـ مــ أسـػؾ مـا»ادديث: ؿدن يف كفنأؾدف، برا ة مدـ  اـن الػعؾ

 .الؿراد الػنأؾ، وإ  كن  الؿذكقر فعً  ، (2)«الـار

9 ٕمدؿ يؼصددو  بوعؾقؼدف يدنارة مطنبؼودف لؾرتجؿدةو ،«أو تؼؾض وتًرا»والشناد مـف: 

 واددـمدـ  هبدنرفدع مددن  ألو دفددع العدقـ، 9أؾدك بقدق؛ؿ ألو أؾدك دواهبددؿ، ألو أؾدك ألكػمدفؿ،

 بلمن نشقيف الؿـظر لدفع العقـ. أؾك نػمقران «أن مـ عؼض لحقتف»، وأليًضن مرض ألو

 نعؾؼفدن إكمدن قطدع نؿقؿدة  :يعـدل ،«مـ قطع تؿقؿـة»ج قر قال: كـ  وعـ سعقض»

 أؾك سقنرنف. ألو أؾك بقوف، ألو أؾك دابوف، ألو أؾك ولدص، ألو أؾك كػمف،

 
 إوديدة يف فنلوؿمدـنص فػؼددكنص لقؾدة ذات ار رسدقل مدع كـدنقدنل:  ڤممدعقد بدـ  ار أ د إننرة إلك اديث (3)

. ادرا  ق دؾ مدـ جدن  ادق إذا ألص حـن فؾؿن ،ققى هبن بنت لقؾة بشر ف وـن: قنل. اغوقؾ ألو اسوطقر: فؼؾـن. والشعنب

 الجــ داعـل أتـاين»: فؼدنل. قدقى هبدن بدنت لقؾدة بشدر ف وـن ،ك د  فؾؿ فطؾ ـن  فؼدكن  ،ار رسقل ين :فؼؾـن: قنل

 كـؾ لؽـؿ: »فؼدنل الدزاد وسدللقص ،كقرامؿ وآ نر آ نراؿ فلراكن بـن فنكطؾؼ: قنل «الؼرآن عؾقفؿ فؼرأت معف فذه ت

: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل فؼدنل ،«لـضواكؽؿ عؾـػ كعـرة وكـؾ ،الحًؿـ يؽقن ام أوفر أيضيؽؿ يف يؼع عؾقف اهلل اسؿ ذكر عظؿ

 الصد ح يف بدنلؼرا ة ال فدر بدنب. ألخرجدف ممدؾؿ، كودنب الصد ة، «إخـقاكؽؿ طعـام فنكفؿـا ؛كفؿا تغتـجقا فال»

 (.1247(، والرتمذك )340، )ال ـ أؾك والؼرا ة

(، مدـ 4113(، والـمدن ل )4676ـدنر، )ألخرجف ال خنرك، كونب الؾ نس، بنب من ألسػؾ مدـ الؽع دقـ ففدق يف ال (2)

 .ڤاديث ألبل اريرة 
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إذا كدن  مدـ ال دـس ققدؾ: فنكف  فقف وجفن : «كعضل»ققلف: و: «كان كعضل رق ة»

كلكف فعؾ من  :وإذا كن  مـ غقر ال ـس ققؾ: َأدل، يعـلرق ة، كلكف ألأوؼ  :يعـلِأدل، 

، مـ الرم فؽؿن أل  العوؼ نحرير 9كلكف ألأوؼ رق ةفؿـ قطع نؿقؿة  ،(3)أوؼ رق ة يعندل

 العوؼ.الشر  ألفضؾ مـ والوحرير مـ الشر ،  ففذا نحرير مـ

فدؾ ادق ف وإذا كدن  كدذلؽ،اذا الؽ ى ينارص ألكف مـ كد ى سدعقد ابدـ ج قدر، و

  ؟مؼطقع صحقح ألو مرفقع مرسؾ،

ـؼقل: إكف مرفقع، كؿدن قدرر ذلدؽ فإذا قؾـن: لقس لؾرألك فقف م نل وال قاب: ألكن 

ففدق مرفدقع مرسدؾ،  ملسو هيلع هللا ىلصيددر  الـ دل  لؿ ، لؽـف غقر موصؾ9 ٕ  سعقًدا(2)ألاؾ العؾؿ

بـ ج قدر، ورألأ ألكدف لؿدن ادررص مدـ الشدر  يؿؽـ أل  يؽق  مـ اجوفند ا فوإذا قؾـن: إك

  يحوج فكن  مؼطقًأن وإذا اوؿنل قن ؿ، ٓاففق مؼطقع، وأوؼف مـ الرم، كن  كؿـ أل

 نؼدى.قد كن  مرفقًأن مرسً ، فنلؽ ى يف الؿرسؾ إ  بف، و 

ابدـ يزيدد الـخعدل، الؽدقيف، مدـ  وإبدرااقؿ ادق: لقكقع، :ألك ،«ولف عـ إكراهقؿ»

 .(1)ك نر الػؼفن ، ومنت يف سـة سوة ونمعقـ

ألصددحنب ابددـ  :ألك ،«كؾفــا، مـــ الؼــرآن وغقــر الؼــرآنكــاكقا يؽرهــقن التؿــائؿ »

وقدو؛ؿ يف اذا نقخفؿ ابـ ممعقد، وقدد نؼددى ك مدف ممعقد، وأؾك اذا الشراح، 

 أؿقًمن مـ الؼرآ  وغقرص، وألكف يؿـع مـ ذلؽ كؾف. الوؿن ؿيف 

  

 
 (.202يـظر: مخونر الصحنح )ص:  (3)

 .3/348يـظر: فوح الؿغقث  (2)

ـ يزيد إبرااقؿاق:  (1) سقد ب ـ ٕا ـ أؿرو ب ة خؿدس ألوالـخعل، ألبق أؿرا ،  ب ، كدن  فؼقدف العدرام، سدت ونمدعـق مدنت سـد

ٓـب ا ن  ؿنوكن  مػول ألاؾ الؽقفة اق والشع ل يف زمنم  .3/420، وسقر ألأ ى الـ    3/7، يـظر: الثؼنت 
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 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 .وقد نؼدى :«تػغقر التقلة الثاكقة:. فقف مغائؾ: إولك: تػغقر الرقل والتؿائؿ»

 وقدد اسدوثـك الؿملدػ :«الثالثة: أن هذه الثال،ة كؾفا مـ الشرك مـ غقـر اسـتثـاء»

الوؿقؿة إذا كنكدت مدـ الؼدرآ  أـدد مدـ وكذلؽ  الرققة بنلحؼ مـ العقـ والحؿة، مـفن

  .يؼقل ب قازان نموثـك

 فقفن.   اسوثـن فالوقلة وألمن 

ٕمددن يف  :«لحـؼ مــ العـقـ والحؿـة لـقس مــ ذلـؽالراكعـة: أن الرققـة كـالؽالم ا»

 الشػن  مـفؿن ألرجك.

هـؾ هـل مــ  :فؼـض اختؾـػ العؾؿـاء ،الخامغة: أن التؿقؿة إذا كاكت مــ الؼـرآن»

قد نؼدى الؽ ى فقفن، فلجنزان جؿع مـ ألاؾ العؾؿ9 ٕ  الؼدرآ  ندػن ،  :«ذلؽ أم ٓ 

 ومـعفن ابـ ممعقد وألصحنبف.

  :وفأللػققنل ابـ منلؽ يف  ،ؿز الومقيةيعطػ هبن إ ر ا: «ىْ ألَ »و

 وألى هبدددن اأطدددػ إ دددر اؿدددز الومدددقية

 

 

 (3)ألو اؿدددددزة أدددددـ لػدددددظ ألك مغـقدددددة 

 

 

لؽدـ جدن  يف ال خدنرك يف قصدة  ،«ٓ؟ ألو اؾ ال مدـ ذلدؽ»فنٕصؾ أل  يؼقل: 

والخ ء يف آاو دنج واذا يدل أؾك ال قاز،  (2)«هؾ تزوجت كؽًرا أم ،قً ا»جنبر: 

، فؿدـ ألجدنزص طقيدؾ - وقدد أؾدؿ ألكدف يدروأ بدنلؿعـك - د الـحدقبنلحديث أؾك ققاأ

 
 .1/228(. ويـظر: نرح ابـ أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلؽ 36ال قت مـ أللػقة ابـ منلؽ )ص:  (3)

(، ويـظر: نقااد الوق قح ٓبدـ 2856ألخرجف ال خنرك، كونب ال فند والمقر، بنب اسويفذا  الرجؾ اإلمنى، ) (2)

 (.254منلؽ)ص:
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مدـ و. ملسو هيلع هللا ىلصكضؿـ أل  اذا ك ى الـ ل  ٓ قنل: اق ك ى ألفصح العرب، ومـ مـعف قنل:

 .(3)لؾ غدادك 9«خزاكة إدب نرح نقااد الؽنفقة»مؼدمة  :فؾقـظر ،وػصقؾالألراد 

مددـ  :يعـددل ،«الغادســة: أن تعؾقــؼ إوتــار عؾــك الــضواب مـــ العــقـ، مـــ ذلــؽ»

 . الشر 9 ٕكف نعؾؼ بغقر ار

 رويػع. اديثيمخذ مـ  :«الغاكعة: القعقض الشضيض عؾك مـ تعؾؼ وتًرا»

 .«كان كعضل رق ة» :«الثامـة: فضؾ ،قاب مـ قطع تؿقؿة مـ إكغان»

 يخالػ مـا تؼـضم مــ آخـتالف، ٕن مـراده أصـحاب ٓ التاسعة: كالم إكراهقؿ»

 فنلخ ء بقـفؿ مقجقد. ،وألمن مـ أدااؿ :«اهلل ع ض

 

 

 

 

 .اد(3081أؿر ال غدادك )الؿوق : بـ  ع د الؼندر9 ل34-3/8، خزاكة إدب ولب ل نب لمن  العرب (3)
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 ةــاب

 اـــش، ٌنحٍىمـــشج، أٌ حجـــن تربك ةشجـــم  

 

 .أيات [38]الـ ؿ: ﴾ے ے ھ﴿وققل اهلل تعالك: 

إلك حـقـ وكحـ حض،اء عفـض  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرجـا مع رسقل اهلل  ،عـ أكل واقض الؾقثل

فـا: ذات ويـقطـقن كفـا أسـؾحتفؿ، يؼـال ل ،كؽػر، ولؾؿشركقـ سـضرة يعؽػـقن عــضها

  .اجعؾ لـا ذات أكقاط كؿا لفؿ ذات أكقاط ،فؼؾـا: يا رسقل اهلل ،أكقاط، فؿرركا كغضرة

كؿا  - والذي كػغل كقضه -اهلل أك ر! إكفا الغــ، قؾتؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ قالت كـق إسرائقؾ لؿقسك:

 .(3)مذي وصححفرواه التر «لترك ـ ســ مـ كان ق ؾؽؿ [317]إأراء:

 ائل:ـــه وســـفي
 .إولك: تػغقر آية الـجؿ 

 .الثاكقة: معرفة صقرة إمر الذي طؾ قا 

 يػعؾقا. لؿ الثالثة: كقكفؿ 

 لظـفؿ أكف يح ف. ؛الراكعة: كقكفؿ ق ضوا التؼرب إلك اهلل كذلؽ 

 فغقرهؿ أولك كالجفؾ. ،الخامغة: أكفؿ إذا جفؾقا هذا 

 القعض كالؿغػرة ما لقس لغقرهؿ.الغادسة: أن لفؿ مـ الحغـات و 

 
(، وابدـ 23786(، وألاؿدد )2370، )قد ؾؽؿ كدن  مدـ سدــ لرتكد ـ جدن  منألخرجف الرتمذك، كونب الػوـ، بنب  (3)

 ويف ،أدقءبدـ  نرثالحد اسدؿف الؾقثدل واقدد وألبق ،صحقح امـ اديث اذا»(، وقنل الرتمذك: 5602ا ن  )

 .«اريرة وألبل سعقد، ألبل أـ ال نب



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 118

  اهلل أك ر! إكفا الغـــ، »، كؾ رد عؾقفؿ كؼقلف: إمر يعذرهؿ لؿ ملسو هيلع هللا ىلصالغاكعة: أن الـ ل

 فغؾظ إمر كفذه الثالث. «ســ مـ كان ق ؾؽؿلتت عـ 

 كــل إسـرائقؾ ةفــؿ كطؾ ـت: أكف أخ ر أن طؾ - وهق الؿؼ قد - الثامـة: إمر الؽ قر، 

 .عؾ لـا إلًفالؿا قالقا لؿقسك: اج

 مع دقتف وخػائف عؾك أول،ؽ.«ٓ إلف إٓ اهلل» :التاسعة: أن كػل هذا مـ معـك ، 

 يحؾػ إٓ لؿ ؾحة. ٓ العائرة: أكف حؾػ عؾك الػتقا، وهق 

 وا كفذا.يرتض   لؿ الحادية عشرة: أن الشرك فقف أك ر وأصغر؛ ٕكفؿ 

  :يجفؾ ذلؽ. ٓ رهؿفقف أن غق «وكحـ حض،اء عفض كؽػر»الثاكقة عشرة: ققلفؿ 

 خالًفا لؿـ كرهف. ؛الثالثة عشرة: التؽ قر عـض التعجب 

 .الراكعة عشرة: سض الذرائع 

 .الخامغة عشرة: الـفل عـ التش ف كلهؾ الجاهؾقة 

 .الغادسة عشرة: الغضب عـض التعؾقؿ 

  :إكفا الغــ»الغاكعة عشرة: الؼاعضة الؽؾقة لؼقلف». 

 لؽقكف وقع كؿا أخ ر. ؛الـ قة الثامـة عشرة: أن هذا َعؾؿ مـ أعالم 

  كف لـا.أالتاسعة عشرة: أن ما ذم اهلل كف القفقد والـ ارى يف الؼرآن  

 ؼرر عـضهؿ أن الع ادات م ـاها عؾك إمــر، ف ــار فقـف التـ قـف عؾـك تالعشرون: أكف م

فؿــ إخ ـاره كلك ـاء  ،« مــ ك قـؽ»فقاضـح، وأمـا  ،« مــ ركـؽ»مغائؾ الؼ ـر، أمـا 

 إلك آخره. «اْجَعؾ لَّـَا»فؿـ ققلفؿ:  ،« ما ديـؽ»الغقب، وأما 

 .الحادية والعشرون: أن سـة أهؾ الؽتاب مذمقمة كغـة الؿشركقـ 

 ُيممـ أن يؽـقن يف قؾ ـف  ٓ الثاكقة والعشرون: أن الؿـتؼؾ مـ ال اطؾ الذي اعتاده قؾ ف

 .«وكحـ حض،اء عفض كؽػر»كؼقة مـ تؾؽ العادة؛ لؼقلفؿ: 
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l 

 فعدؾ الشدرطواذص نرطقة،  «ـْ مَ » :«وكحقهؿا ،حجر أو ،جرةمـ ت رك كش كاب»

فؼدد » :قفامدـ يف ندرَا بـ  الراؿـ أ د وجقابف غقر مقجقد، قدرص الشقخ ،«ت رك»

ال خدنرك مر أل  قد ، والشرط وجقابف مضنء إلك جؿؾة «بنب»ػظ ، ول(3)«ألنر  بنر

 ص.يذكر ٓ وألاقنًكن ،لاقنًكن يذكر الحؽؿفيػعؾ اذا، 

 ذتذس األضٛدصطايتربى تبا  

وقددد يعددرتض أؾددك اددذا الو قيددب بؿشددروأقة ممددح الح ددر إسددقد، فقؼددنل يف 

وألمركدن  ،(2)كزل مـ ال ـة ٕكف 9مؿقزإسقد ح ر ال  ال قاب أـ اذا آأرتاض: إ

طؾً دن  9كدوؿؽـ مدـ ذلدؽ لدؿ اإلندنرة إلقدف إذا ألو وبوؼ قؾدف، ملسو هيلع هللا ىلصاقوداً  بنلـ ل  9بؿمحف

ًٓ للمر ففذا اق معـك الون  بنلح ر  مزية أؾك سن ر إا نر، فؾف ،لؾثقاب، واموثن

مدـ ار الدذك جعدؾ  فدن ؾكطوإكؿدن  ،عـك ألكـن كطؾب النكة مـدفي ٓ إسقد، فنلون  بف

  مقافؼة المـة اقنلف. فقف اذص النكة، والنكة بنلثقاب الؿرنب أؾك

ـف مدن م ألو ،ألصغر ألو ،ألكن مخرج مـ الؿؾة نر  ا ر ألو ،ون  بش رةال اؾو

 يؽق  ألكن، ومـف من يؽق  ألصغر؟ 

أل  اذص اأوؼد ؼؾب الؿون ، فن  ب قىيخوؾػ بنخو ء من يؼاذا ال قاب: أل  

يؼربف إلك  ألو ،يضرص لذانف ألو ذلؽ الح ر يـػعف أل  ألو ،لذا؛ن نضرص ألو الش رة نـػعف

 .[1]الزمر: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ :فن  اذا نر  مشركل قريش ، ار

يف لقس و ،نخذص س ً نفنم رد س ب،  ،اذا الح ر ألو ،اذا الش رأل   اأوؼد  وإ

 
 (51(، وقرة أقق  الؿقاديـ )ص: 311يـظر: فوح الؿ قد )ص:  (3)

( أـ ابـ أ دنس، وصدححف ابدـ 2814(، والـمن ل برقؿ )766(، والرتمذك برقؿ )2684ألخرجف ألاؿد برقؿ ) (2)

 .1/352ا ر لشقاادص، يـظر: الػوح 
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ولدذا  9مدـ كدقع الشدر  إصدغر، ففدق أدندك مطدرد وٓ بمد ب ندرأل اؼقؼة إمر

 مددـ بددنب»كؼقلددف: يؼقدددان، بقـؿددن ققددد بعددض الددرتاجؿ،  ولددؿ ألطؾددؼ اإلمددنى الرتجؿددة

أليًضدن يحوؿدؾ  ، مع ألكدف«دفعف ألو ال    لرفع 9وكحقاؿن والخقط الحؾؼة ل س: الشر 

 مثؾ اذا الوػصقؾ.

 ﴾ھ﴿ ققلف: :«أيات [38]الـ ؿ: ﴾ے ے ھ﴿وققل اهلل تعالك: »

يؼدر بقـ  ،، وإذا دخؾ آسوػفنى أؾك جؿؾة مؼروكة بنلػن  العنطػةإكؽنرك اسوػفنى

ألخنو   :الؿعـك يف اذا وكظن رصوآسوػفنى والػن  جؿؾة يعطػ أؾقفن من بعد الػن ، 

نضركؿ مـ دو   ألو ت الول نع دومن مـ دو  ار، اؾ نـػعؽؿأـ اذص الؿع قدا

 .﴾ے ے ھ﴿ !؟ار

الوشدديد روك أدـ و، وقدرئ بوشدديدان، «الد َت » :ال ت: قرئ بوخػقػ الودن 

ويطعؿفؿ ُقرب  ،يؾت المقيؼ لؾح نجكن   رجؾ يف الطن ػ، واق: ڤ ابـ أ نس

 لدك ادذص الصدخرة،وصدنروا يوؼربدق  إ ،فؾؿدن مدنت أؽػدقا أؾدك قدنص ،صخرة اـدن 

 يوؼربق  إلك الؼن. ألو

: إمددن مددلخقذة مددـ اإللددف، كؿددن أل  العددزأ مددلخقذة مددـ قددؾالدد ت بددنلوخػقػ قو

 .(3)العزيز، وك اؿن أؾك صقغة الؿمكث، وال قرا ة إكثر

 مـ العزيز، وال مع قد قريش. ةذقلخالؿنلكقث إأز،  ﴾الُْعزَّى﴿

يرام  :لؽثرة من يؿـك ألك 9سؿقت بذلؽقنلقا:  ا ل. صـؿ ل ـل ﴾﮲ ۓ﴿

لؽثرة من يؿـك فقف  9ومـ ذلؽ ققؾ لؿـك الؿشعر الؿعروء مـك الدمن ،أؾقفن مـ 

 .(2)الدمن  مـ

 
 .6/344، ونػمقر ابـ كثقر 3/107، ونػمقر ال غقك 37-22/36يـظر: نػمقر الطنك  (3)

 .2/345يـظر: الؿ ؿقع  (2)
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، (3)الحؼقر، ففل اؼقرة :إَِخر ألو نلكقث أخر، ألك الؿولخر، ﴾﮳﴿

 ا ولق اؼر. ر   ندفع أـ كػمفن ٓ كؾفن اؼقرة9 ٕمن والث  ة إصـنى

نموطقع أل  ندفع أـ كػمفن، فؽقػ  وٓ ،(2)ن قل أؾقفن وقد كنكت الثعنلب

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ندفع أـ غقران؟! ولذا جن  اإلكؽنر أؾقفؿ: 

 .﴾﮳

 9اذص الث  ة إو ن  قنلقا: ادل ألأظدؿ ألو دن  ألادؾ ال ناؾقدة مدـ ألادؾ الح دنز

 ادقل كدن مؽدة  ملسو هيلع هللا ىلصلؿدن فدوح الـ دل وكر، وإٓ فؾفدؿ ألصدـنى كثقدرة، ولذا خصت بنلذا 

 .(1)ن، وكن  أؾك الصػن صـؿ وأؾك الؿروة صـؿ  صـؿً ق ؿن ة وسوالؽع ة   

 

 .27/236يـظر: نػمقر الرازك  (3)

 الشنأر: جن  يف اذا ققل (2)

ــــــــــــــقُل الث عُؾ ــــــــــــــاُن كرأســــــــــــــفِ   أربٌّ ي 

 

ــــُب   ــــِف الثعال ــــْت عؾق ـــــ كاَل ــــاَن م ــــْض ه  لؼ

ألاددد القفددقد الددذيـ قدددمقا أؾددك  ،ربددف أ دددبددـ  إلددك رانددد 3/107كمدد ف ابددـ سددعد يف الط ؼددنت الؽددنأ   

. ويـظددر: فصددؾ الؿؼددنل يف نددرح كوددنب بؿؽددة، وققددؾ: إ  قن ؾددف اددق ألبددق ذر الغػددنرك  ملسو هيلع هللا ىلص ار رسددقل

 (.373)ص ،إمثنل

 .2/73 والثُّعُؾ ن  ذكر الثعؾب. يـظر: مع ؿ ديقا  إدبن  

 و د ث سدوق  ال قت واقل الػوح، قىي مؽة ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل دخؾ: قنل ،ڤممعقد بـ  ار أ د إننرة إلك اديث (1)

 ومـا ال اطـؾ ي ـضئ ومـا الحـؼ جـاء ال اطـؾ، وزهـؼ الحـؼ جـاء»: ويؼقل يدص، يف بعقد يطعـفن ف عؾ كصب من ة

(، وممدؾؿ، كودنب 3276) الػدوح؟ يقى الراية ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل ركز أليـ بنب. ألخرجف ال خنرك، كونب الؿغنزك، «يعقض

 (.1317، والرتمذك )(3673)، الؽع ة قلا مـ إصـنى إزالة بنبال فند والمقر، 

 ،الؿـؽددربدـ  ومحؿدد ،الوقؿدل طؾحدةبدـ  زيددبدـ  يعؼقبوألمن إصـنى أؾك الصػن والؿروة، ف ن  فقفن أـ  

 ،كإو،ـان محػـقف كقـفؿـا ومـا ،صــؿ الؿـروة وعؾـك ،ال ـػا عؾـك ،و،ـ و،ال،ؿائة ستقن يقم،ذ كفا وكان: »قنٓ

 كصدب» (، وادق مرسدؾ. وقدنل ابدـ إسدحنم:15820رجدف ابدـ ألبدل ندق ة ). ألخ«كإو،ـان أحقطـت قـض والؽع ـة

 أؾقفدن ويص ق  والحـطة، الشعقر إلقفن ويفدو  الؼ  د، يؾ مقمن فؽنكقا مؽة، بلسػؾ الخؾصة لحلبـ  أؿرو

 الدريح، م دنود مقدؽ :لدف يؼدنل نصدـؿً  الصدػن أؾدك وكصب الـعنى، بقض أؾقفن ويعؾؼق  لفن، ويذبحق  الؾ ـ،

 .3/323. ألخرجف إزرقل يف ألخ نر مؽة «الطقر مطعؿ :لف يؼنل نصـؿً  الؿروة أؾك وكصب
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وألصـنمفؿ ومع قدا؛ؿ أؾك ألنؽنل مخوؾػة ومو نيـة، مـفن من اق مـ إا دنر، 

ألمدقر  ففل 9ومـفن من اق مـ إن نر، ومـفن من يصـعقكف مـ الطقـ وغقرص مـ الؿقاد

 .مضحؽة، نع ب مـ أؼقل مـ يع دان

اذص إمة لؿن ُكمل العؾؿ ونؼندى العفد أ دوا إند نر ػل ف ،ولؽؾ ققى وارث

 وإا نر.

ؼ ؾ الدأقة الؿ نركة الول قنى هبن اإلمنى الؿ دد كثدر ادذا الشدر  يف ألادؾ ادذص ف

، وكددذلؽ ألصددـنى (3)لفددؿ ألندد نر يع دددومن ويدددأقمن مددـ دو  ار تووجددد ،الدد  د

زالدت مظدنار   ، ومدنهبذص الدأقة الؿ نركدة واخوػدك ادذا الشدر $وألا نر، فؼنى 

فضً  أـ إقطدنر الودل  9الشر  ينارة يف كثقر مـ إقطنر الول نـومب إلك اإلس ى

 قنمت أؾك الق ـقة مـ ب د الشرم وغقران.

 ولؽــ العـرب، جزيرة يف الؿ ؾقن يع ضه أن أيس قض الشقطان إن»يف الحديث: و

 ،أليس مـ أل  يع دد ص،وامودادلؿن رألأ اكوصنر اإلس ى ألكف  :ألك ،(2)«كقـفؿ التحريش يف

 كؿن يقلس اإلكمن  مـ الو نرة إذا نعرض لخمن ر موونبعة.

يعدنود مدن  ٓ ادذا أل  القدن س قدد يعـل ٓ فعؿد إلك الوحريش بقـ الـنس، ولؽـ

ألخرأ فؽرة فدوح فنكف قد يطرأل لف مرة  دكن كؿن أل  الونجر إذا ييفس وألغؾؼ ال ييفس مـف،

  . ؿ يعقد إلك إمر مـ جديد ،مدةنػرت اؿوف ألك: ألكف قد ، دكن ال

 .نلشر  إكن أند إلك اذص ال زيرةوقع العقد بعد القلس، ففؼد 

 
امدـ )ص: بـ  الراؿـ أ د يـظر: رسن ؾ وفونوأ الشقخ. ن رة ٕاؾ الطرفقةومـفن ن رة فحؾ الػحقل و (3)

 .(142الؽؾؿنت الـنفعة يف الؿؽػرات القاقعة )ص:  ،3/337(، الدرر المـقة 41

 كدؾ مدع وأل  الـنس لػوـة سراينص وبعثف الشقطن  نحريش بنبػة الؼقنمة وال ـة والـنر، ألخرجف ممؾؿ، كونب ص (2)

 (.2732، )قريـن إكمن 
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يزأؿق  أل  الؿ  ؽة بـنت ار، وإذا ابوؾقا بشل   :[23]الـ ؿ: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ﴿

 اذا لقس مـ العدلو، نتلفؿ بـ تكف ولدٕ 9مـ اإلكنث غض قا واسوحققا مـ غقراؿ

 أل  الؿ  ؽة بـنت ار.ا نروا الذكقر ٕكػمفؿ ويدأقمـ اإلكصنء أل  يخو وٓ

إكصنء، واذا أؾك  وٓ لقس فقفن ألدكك أدل :[22]الـ ؿ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿

 ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ألكثك،  وٓ ذكر ٓ وإٓ فؾقس ر ولد، 9س قؾ الوـزل

 .[1]اإلخ ص:

خرجددقا مددع  :«إلــك حـــقـ ملسو هيلع هللا ىلصقــال: خرجـــا مــع رســقل اهلل  ،عـــ أكــل واقــض الؾقثــل»

ٓء، آإلك اـقـ بعد أل  فوح مؽة، جن  ب قش ك قر لػوح مؽدة ققامدف أشدرة  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

بعد الػدوح خدرج هبدؿ إلدك اـدقـ، مدع أللػدقـ اكضدؿقا إلدقفؿ مدـ ممدؾؿة الػدوح، فصدنر و

ب مدـ قؾدة، غَؾدكُ  لدـ أدداؿ ا ـل أشر أللًػن، اوك غدراؿ كثدرة ادذا العددد فؼدنل قدن ؾفؿ:

ي دؼ  ولدؿ ت لفؿ فػقجيفقا هبؿ، فػر مدـ فدرفصنر من صنر يف ألول إمر مـ أل  اقاز  كؿـ

  ؿ بعد ذلؽ اجوؿعقا مرة ألخرأ فحصؾ الـصر. ،إٓ الـػر القمقر ملسو هيلع هللا ىلصمع الـ ل 

قدنل ولؾؼونل يف نرم مؽة، ق ؾ الطن ػ،  ةألرض مـ مطة مموقية مـنس  :اـقـو

 .(3)الشرا ع : البعضفؿ

عدد الػدوح، قريب أفدكن بنلؽػر9 ٕمؿ ألسؾؿقا بألك:  ،«وكحـ حض،اء عفض كؽػر»

فحددديث العفددد  ،عظقؿددةالزلددة ال مددـوالػددوح قريددب، واددذا اأوددذار أؿددن وقددع مددـفؿ 

يعذر فقف قديؿ العفد بنإلس ى، ومـ أنش  ٓ بنإلس ى يو نوز أـف، ويعذر ب فؾف من

 بقـ الؿمؾؿقـ.

 
 (.306، ومع ؿ الؿعنلؿ ال غرافقة يف المقرة الـ قية )ص: 2/131يـظر: مع ؿ ال ؾدا   (3)
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ند رة مدـ ند ر المددر الدذك ادق  :وااددة المددر، ألك :«ولؾؿشركقـ سضرة»

 .(3)الـ ؼ

 سددؿقتولددذا  9يؼقؿددق  أـدددان وي زمقمددن م زمددة طقيؾددة :«يعؽػــقن عـــضها»

 ن.الذكر والو وة والص ة: اأوؽنفً وم زمة الؿم د مـ ألجؾ الطنأة 

 طخطٛز٠ االعتهاف ع٢ً ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ اذتدٜج١ص 

وقد يؽق  العؽقء أؾك ندل  وم زمودف غقدر محدرى يف ذاندف9 لؽقكدف م نادن يف 

 عض الـدنس ان لؿن يؼرت  بف مدـ الؼدرا ـ، فدمؽرو ألو إصؾ، ولؽـف يؽق  مـفًقن أـف

، نخؿًمد ألو نألربًعد ألو ،  د ث سدنأنت- كؿدن يعدنو  -أؾك إجفزة الذكقدة يعؽػ 

 اذا خطر أظقؿ.و

ادؿ مدـ ذلدؽ أليشغؾف أؿدن ادق  ف  نؽ ألكف ،م نح يموعؿؾف يف كن   إ مثؾ اذاو

يمدوثـك  ٓ وطؿدت،واذص فوـة أؿت  ،صؾة إرانىو بر القالديـ،و ،مـ ذكر ار 

  .مـ ذلؽ إٓ الؼؾقؾ الـندر

  .رأليـن بعض إ ؿة م رد من يـصرء مـ الص ة يخرج ال قالبؾ 

سدفؾ و ،اإللحدند والزكدقدة يف كثرة الؽد ى : نران وكونجفن يف ألفراد الـنسومـ آ

، يف  دقا ٍ  نلخن أ  يصؾ إلدك الـدنس كؾفدؿفالش نب أؾك ألخ نر العنلؿ كؾف،  اط ع

قدد يخػدك أؾقـدن ندل  مدـ الخقدر وكعرء اذص إمقر،  ٓ أنفقة وس مة بقـؿن كـن يف

 غقر ملسقء أؾقف يف مؼنبؾ اذص الشرور الول ابوؾقـن هبن.  فلؽـ ،الذك فقفن

الؿددراد مددـ نعؾقددؼ  لددقسويعؾؼددق  هبددن إسددؾحة،  :«ويـقطــقن كفــا أســؾحتفؿ»

 إكؿدنووغقدرص، إرض9 لديف  نوؾدقث بدنلرتاب مـ أل  نرفع  :الم ح أؾك اذص المدرة

 العدو.وألكؽك يف لوؽق  ألمضك  9اذص المدرةمـ ؾنكة ل نطؾ ً  9يعؾؼقمن

 
 (.824، 304يـظر: الؼنمقس الؿحقط )ص:  (3)
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ــقاط» ــا: ذات أك ــال لف ألكددقاط مددلخقذ مددـ ققلددف:  9 ٕ ذات نعؾقؼددنتألك:  ،«يؼ

 .يـقطق 

نشد ًفن  9هبدن نعؾقدؼ إسدؾحةوألرادوا ، ادنؽلكف ألأ د فؿ مـظرف ،«فؿرركا كغضرة»

 .بنلؽػنر

كدقمؿ بمد ب  :«ؾ لـا ذات أكقاط كؿـا لفـؿ ذات أكـقاطجعا ،يا رسقل اهلل: فؼؾـا»

فضدً  أدـ  9يعؾؿدقا أل  مشدنهبة الؿشدر  ولدق يف الظدنار ادراى لدؿ اد ن  أفد بؽػدر

 العؿؾ.ويف آأوؼند،  9يف ال نطـالؿشنهبة 

 .مـؽًرا أؾقفؿ، مموعظًؿن مؼنلوفؿ :«ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسقل اهلل »

 .«!س حان اهلل»لرتمذك: اويف رواية  :«!اهلل أك ر»

 طاتباع ضٓٔ ايٝٗٛد ٚايٓصاز٣ تبني املاضٞ ٚاذتاضسص 

 : الطرم.بػوح المقـ و ؿفن :«إكفا الغــ»

أؾك اذا إمر9 ٕكدف ألمدر مفدؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصاؾػ الـ ل  :«- والذي كػغل كقضه -قؾتؿ »

 مـ غقر اسوح ء، واق الصندم الؿصدوم. ملسو هيلع هللا ىلصوكثقًرا من يحؾػ الـ ل 

لؿن ك قا مـ  :«﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ لؿقسك:كؿا قالت كـق إسرائقؾ »

س حن  ار، بعد  ،﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ ال حر ووجدوا مـ يع د ألفة قنلقا:

كذلؽ ، و﴾ٺ ٺ ٺ﴿: ؿفاذص الـعؿة بؼقل قافؼنبؾ الفؾؽة، واالـ نة وقد رأل

 .ينارة : اجعؾ لـن ذات ألكقاط، فنلؿشنهبةالقنامٓ  بعد أل  ك ناؿ ار مـ الشر  ق

 جفؾ ألأظؿ مـ اذا ال فؾ ألكُّ و :«[317]إأراء: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿»

  !؟بنلؿع قد
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قددنلقا:  «ٓت عتؿــقهؿ ،حتــك لــق دخؾــقا جحــر ضــب» قددنل: ويف بعددض الروايددنت

، يعـل مـ الؼدقى الؿؼوددأ هبدؿ إٓ (3)«!فؿـ »رسقل ار القفقد والـصنرأ؟ قنل:  ين

زال فدقفؿ بؼنيدن مدم رة  امٓ  منوٕ  غقراؿ مـ إمؿ اكؼطعت ألخ نراؿ،  !ألوليفؽ؟

 أمتـل يف لؽـان ،عالكقـة أمف أتك مـ مـفؿ كان إن حتك»ويف بعض الرواينت: ، الـنسيف 

 .(2)«ذلؽ ي ـع مـ

ٕصدحنبف، فؽقدػ بؿدـ جدن  بعدداؿ مدـ الؼدرو   ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كن  اذا يؼقلف الـ ل 

 !الؿوطنولة؟

بشل ، ومع ذلدؽ فقفن يػقققا الـنس  لؿ نذا كن  القفقد والـصنرأ يف أصقروأؾقف ف

أصدر آك فدنر  -يف أصدركن ؽقػ يؽق  الحنل ف،  ف هبؿ بعض الؿمؾؿقـيوش ألو يشنهبفؿ

جعدؾ بعدض  دعنء الؿمدؾؿقـ يـظدر إلدك مؿدن  - بحضنر؛ؿ، وصـنأن؛ؿ ومخرتأن؛ؿ

 الغنلب، وار الؿموعن .ٕ  الـػقس ج ؾت أؾك نؼؾقد  ألكف مثؾفؿ9 اذا ال فرج ويوؿـك

ؽؾ يقى كرأ مـ فلخرو ،   نؽ ألكـن موف ،إذا أدت إمؿ بنلؿؼنيقس الؿنديةو

اذص إمؿ من يدل أؾك ألمؿ ألكنس جندو ، يعؿؾق  لدكقناؿ، لؽـفؿ مفؿن أؿؾقا 

، اوك [6]الروى: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿فنكؿن أؿؾفؿ م ـل أؾك العؾؿ الظنارك، 

لقس بحؼقؼل وإكؿن اق آسوػندة مـفن الدكقن الول برأقا فقؿن يعقـفؿ أؾك أؾؿفؿ أـ 

 .الدكقن لؼنداؿ اذا العؾؿ إلك اإلس ى ؾق أؾؿقا اؼقؼةف 9ينارك

 
، «قد ؾؽؿ كدن  مدـ سدــ لوود عـ»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل قدقل بدنبنلؽودنب والمدـة، ألخرجف ال خنرك، كودنب آأوصدنى ب (3)

(، مددـ اددديث ألبددل سددعقد 2558) والـصددنرأ القفددقد سددــ ان ددنع بددنب ،العؾددؿكوددنب  ،ممددؾؿ(، و6120)

 .ڤ، وجن  مـ اديث ألبل اريرة ڤ الخدرك

 غريدب مػمدر اديث اذا»(، وقنل: 2533ألخرجف الرتمذك، كونب اإليؿن ، بنب من جن  يف افرتام اذص إمة، ) (2)

، وألأؾدف الحدنكؿ ڤأؿدرو بدـ  ار أ دد (، مـ ادديث333، والحنكؿ )«القجف اذا مـ إٓ اذا مثؾ كعرفف ٓ

 زيند اإلفريؼل.بـ  بع د الراؿـ
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الدذك ادق  ، والؼؾدُب الظدنارةِ  وقؾ مثؾ ادذا يف الؿمدؾؿ الدذك يوع دد بدنل قارِح 

يموػد مدـ  لؿ كصقب لف مـ اذص الع ندات، فنذا قرأل الؼرآ  ٓ ،ال نطـ والؿعقل أؾقف

 رتندب أؾدكن لدؿ إذا صدنىوـفف ص نف أـ الػحشن  والؿـؽر، ن لؿ إذا صؾكوقرا نف، 

ؾدقس لدف مدـ أ نداندف إٓ إمدر الظدنار ف 9نصددم ألو صقنمف الوؼقأ، وكذلؽ إذا اج

 ممددؼطة لؾطؾددب وم ز ددة وإ  كنكددتيوحددر  بحركددنت يددنارة جقفددن ، فددق فؼددط، ف

 يممر بنأند؛ن، لؽـ إ ر الؿرنب أؾقفن معدوى. ٓ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ قنل نعنلك: عؾك اإلكمن  أل  يعـك ب نطـف وإص ح قؾ ف،ف

أٓ إن يف الجغض مضغة إذا » :ملسو هيلع هللا ىلص، وقنل [78-77: ]الشعرا  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

، (3)«أٓ وهل الؼؾب ،صؾحت صؾح الجغض كؾف، وإذا فغضت فغض الجغض كؾف

 ،الؼؾب، وخطنب الشريعة كؾف مو ف إلك الؼؾب، فعؾك الؿمؾؿاق  قفل أؾقأ عَ فنلؿُ 

 سقؿن طنلب العؾؿ أل  ُيعـك بنص ح قؾ ف، وار الؿموعن . وٓ

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 ،﴾ے ے ھ﴿ ألك: ققلف نعنلك: :«فقف مغائؾ: إولك: تػغقر آية الـجؿ»

أؾقؽ أل  نراجع نػمقر آية الـ ؿ9 ٕ  اذص  : أل فؿعـنص ،إذا قنل الشقخ مثؾ اذاو

 .لودرس اذص الؿمن ؾ 9وخطقط أريضة ،رؤوس ألق ى

لقع ددوان مدـ  9طؾ دقا ذات ألكدقاطاؾ  :«الثاكقة: معرفة صقرة إمر الذي طؾ قا»

 مدـ يؾزى ٓ فهبن؟ ٕك ايونكقدو  أل  لقعؾؼقا أؾقفن ألسؾحوفؿ  ألو ،بنلون  هبن دو  ار

لـعؾدؼ  9ؼدد يؼدنل: إمدؿ قدنلقا: اجعدؾ لـدن ذات ألكدقاطفمـ كدؾ وجدف،  الوش قفُ  الوش قفِ 

ذص لوؽدق  اد 9أؾقفن إسدؾحة فؼدط مدـ دو  ندن ، وقدد يؽدق  الوعؾقدؼ ادذا لؾودن 

 
 ألخدذ بدنب ،الؿمدنقنةكودنب  ،ممدؾؿ(، و42ألخرجف ال خنرك، كودنب اإليؿدن ، بدنب فضدؾ مدـ اسدونأل لديـدف، ) (3)

 .ڤبشقر بـ  (، مـ اديث الـعؿن 1873(، وابـ منجف )3488) رقؿ الش فنت ونر  الح ل
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وألكؽدك يف العددو، وادذا ألندد مدـ  ،إسؾحة بحؾقل اذص النكة ألمضك مدـ ذك ق دؾ

فدذا نشد ف، فم درد نعؾقدؼ إمدر نذا كن  ففـن  نعؾقؼ، واـن  نعؾؼ، فم رد الوعؾقؼ، 

ألند9 ٕ  الوعؾدؼ فعدؾ الؼؾدب، ففدق ألندد مدـ فذا فإذا كن  اـن  نعؾؼ، وألمن واراى، 

 م رد الوعؾقؼ.

يعؾؼدق  ؼدد ق كن  نعؾقًؼن فػقدف ذريعدة لؾشدر  بعدد ذلدؽ9 فألكف لفقف نؽ  ٓ مؿنو

 ؿ يؼقداؿ إلدك أ دندة  ،أؾقفن إسؾحة،  ؿ بعد ذلؽ قد يؼقداؿ الشقطن  إلك الون 

 يف ألبقاب ٓاؼة.بقنكف اذص إن نر كؿن سقليت 

 ،أل  ي عدؾ لفدؿ ذات ألكدقاط ملسو هيلع هللا ىلصاؿ اسولذكقا الـ دل  :«يػعؾقا لؿ الثالثة: كقكفؿ»

 فؾؿ يحصؾ الػعؾ. ،لذ  لفؿفؾؿ ي

يحب ادذا  ، ألك:«لظـفؿ أكف يح ف ؛الراكعة: كقكفؿ ق ضوا التؼرب إلك اهلل كذلؽ»

 آ نر ادا وفؿ بنلؽػر.العؿؾ، واذا مـ 

بدقـ  ملسو هيلع هللا ىلصٕ  الرسدقل  9«الخامغة: أكفؿ إذا جفؾـقا هـذا فغقـرهؿ أولـك كالجفـؾ»

الول يؼؾ فقفن ولذا ن دو  ال ؾدا  الول يؽثر فقفن ألاؾ العؾؿ يؼؾ ال فؾ، و 9أليفراؿ

 ألاؾ العؾؿ يؽثر ال فؾ.

جدن ت قدد و :«الغادسة: أن لفؿ مـ الحغـات والقعض كالؿغػرة ما لقس لغقرهؿ»

 ـصقص نخصفؿ مـ بقـ سن ر إمة، وندل أؾك فضؾفؿ، ومـنق فؿ.ال

اهلل »كـؾ رد عؾـقفؿ كؼقلـف: » ،مدؽتيؿ ؾدف :«يعـذرهؿ لـؿ ملسو هيلع هللا ىلصالغاكعة: أن الـ ـل »

نلوؽ قر، بد :«فغؾـظ إمـر كفـذه الـثالث« ســ مـ كان قـ ؾؽؿ لتت عـأك ر! إكفا الغــ، 

الوغؾدقظ يف الوعؾدقؿ ، و«لتتـ عـ ســـ مــ كـان قـ ؾؽؿ»وبؼقلدف:  «إكفا الغــ»وبؼقلف: 

 .هبذص الث  ة سقليت مـ  ؿـ الؿمن ؾ، فغؾظ إمَر ومؼصقٌد 
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كـل  ةفـؿ كطؾ ت: أكف أخ ر أن طؾ - وهق الؿؼ قد - الثامـة: إمر الؽ قر»

الذك طؾ ف ممؾؿة اذا و :«[317]إأراء: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿لؿا قالقا لؿقسك:  ،إسرائقؾ

مـ جؿقع  ٓ ،ـ وجفم ڠن طؾ ف بـق إسرا قؾ مـ مقسك كظقر م ملسو هيلع هللا ىلصالػوح مـ الـ ل 

 القجقص.

كػددل ادذا الشددر  الددذك ألك:  :«ٓ إلـف إٓ اهلل» :التاسـعة: أن كػــل هـذا مـــ معـــك»

  إلدف إٓ ار9 ٕ  ٓ طؾ قص مدـ معـدك
َ
مـع » جؿقدع الؿع دقدات مدـ دو  ار. فقفدن كػدل

إلف إٓ ار، لؽـ اذا إمدر  ٓ فؿ يػفؿق  ويعرفق  معـكف :«دقتف وخػائف عؾك أول،ؽ

 الو س وخػل أؾقفؿ.

ف  ُيحؾػ أؾك  :«يحؾػ إٓ لؿ ؾحة ٓ العائرة: أكف حؾػ عؾك الػتقا، وهق»

 كُيحؾػ أؾن ، وإكؿ[223: ]ال ؼرة ﴾ېئ ىئحت ۈئ ېئ ﴿إمقر الونففة9 

كؿن قنل ، نإمقر الؿفؿة ولق مـ غقر اسوح ء، واذا   ت يف ألكثر مـ  ؿنكقـ اديثً 

 .(3)$ابـ الؼقؿ 

حؽدؿ يؿ ؾدف :«يرتضوا كفـذا لؿ الحادية عشرة: أن الشرك فقف أك ر وأصغر؛ ٕكفؿ»

 أؾك ألكف نر  ألصغر.ذلؽ أؾقفؿ بنلردة، فدل 

 :«يجفؾ ذلؽ ٓ فقف أن غقرهؿ :«ؽػروكحـ حض،اء عفض ك»الثاكقة عشرة: ققلفؿ: »

مدـ جؿقدع الصدحنبة الدذيـ  ٓ وأل  اذا الطؾب مـ الحد ن  فؼط مدـ ممدؾؿة الػدوح،

 مؿـ ألسؾؿ ق ؾ ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصخرجقا مع الـ ل 

ففدذا ألمدر  ،ألمدن الومد قح :«خالًفا لؿـ كرهف ؛الثالثة عشرة: التؽ قر عـض التعجب»

 ودل بف لف اذا الحديث.معروء أـد الوع ب، لؽـ الوؽ قر قؾقؾ، ومؿن يم

 
 .3/325يـظر: إأ ى الؿققعقـ  (3)
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الؿقصؾة إلك الشر ، فؿ رد انخنذ ن رة لقعؾدؼ  :«الراكعة عشرة: سض الذرائع»

سقؿن ألمدؿ طؾ قادن بعددمن  ٓ ،إلك الشر  أؾقفن الم ح لقس فقف إنؽنل، لؽـف ذريعة

 .ويمؿقمن ذات ألكقاط ،رألوا الؿشركقـ يعؾؼق  أؾك المدرة

 ؾؿ والديـ9 ٕ  كثقًرا مـ الؿحرمنت قدممللة سد الذرا ع ممللة كنأ يف العو

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ كؿن يف ققلف نعنلك: لذا؛ن، وإكؿن لغقران، حرىن ٓ

، فؿـع  ارُ  بأ َم نوم  قا يف أل  يُ  ٓ :، يعـل[307]إكعنى: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 .سب ألفة، وإ  كن  يف إصؾ مطؾقًبن

نر الحد ل مخنفدة أل  والمؾػ كنكقا يرتكق  نمدعة ألأشد ،سد الذرا ع مطؾقبو

، فعؾدك اإلكمدن  ألخودلألخول  :، والؿمللة اسودراج، والمقيفة نؼقل(3)يؼعقا يف الحراى

 ت.يمرتسؾ يف الؿ نان وٓ ،أل  يحونط لـػمف

يػودك  مـرخص وو ع  دأل بفقا، يولٕ كقرً  فوجفمـ عؾؿ الب  طمـ و د إكؽ لو

 ،  دؿ ن ددص بعدد ذلدؽ يمد ؾيلخذ إلك أل  نـوفدليزال  ٓ ،  ؿمـ الؾحقة  قاز إخذب

 -ذلدؽ الـدقر مدـ وجفدف  إلدك أل  يـوفدل المػفن ، ،  ؿ ن دص ي ؾس يف م نلسإزارص

 .- كملل ار العنفقة

يف طؾد فؿ أل  يؽدق  وذلدؽ  :«الخامغة عشرة: الـفل عـ التش ف كلهـؾ الجاهؾقـة»

 .لفؿ ن رة كنلؽػنر

ــقؿ» ــض التعؾ ؼ بددف أـددد إصددؾ أل  ال ناددؾ يرفدد :«الغادســة عشــرة: الغضــب عـ

بنٕندقن   غؾدظ ملسو هيلع هللا ىلصالوعؾقؿ، لؽـ اـن  ألمقر أظقؿة نثقر الغقرة أـدد الؿمدؾؿ، فدنلـ ل 

 .أؾك ألكف غضب أؾقفؿ مـ خ ل طؾ فؿذلؽ دل فالث  ة، 

 
 (.33571الرزام ) أ د ، ألخرجف«نركـن نمعة ألأشنر الح ل مخنفة الربن»: ڤإننرة إلك ققل أؿر  (3)



 

 

ع  بعَوـــَع ربكع صحـــة ،عأٔعححـــة،عٔوحِٕىـــ  115

نٕصؾ يف الوعؾقؿ أل  يؽق  بنلرفؼ9 ٕكف ألدأدك إلدك الؼ دقل، لؽدـ قدد يطدرأل مدن ف

 يؼوضل اذا الغضب.

 المدــ اإللفقدة الودل :يعـدل ،«إكفا الغـــ»ف: الغاكعة عشرة: الؼاعضة الؽؾقة لؼقل»

 .نو دل، ولؽؾ ققى وارث وٓ نوغقر، ٓ

 دَ ِجدوُ ألك:  :«لؽقكـف وقـع كؿـا أخ ـر ؛الثامـة عشرة: أن هذا َعؾؿ مـ أعالم الـ ـقة»

فضددً  أددـ أددندا؛ؿ،  9مددـ يوشدد ف بددنلقفقد والـصددنرأ ويؼؾددداؿ اوددك يف أ ددندا؛ؿ

 .(3)«مـفؿ ففق ،مـ تش ف كؼقم»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص والـ ل

 :يعـل ،«كف لـاأالتاسعة عشرة: أن كؾ ما ذم اهلل كف القفقد والـ ارى يف الؼرآن »

 .[333]يقسػ: ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ إلقـن، نمقجف

 نندروا ي لدؿ ؿنمفد :«ؼرر عـضهؿ أن الع ادات م ـاها عؾك إمـرتالعشرون: أكف م»

 فؿ من قنل.فؼنل ل ،ملسو هيلع هللا ىلصطؾ قا اإلذ  مـ الـ ل بؾ ألكػمفؿ، مـ نؾؼن  الػعؾ 

الؿمن ؾ الول يملل فقفن الؿقت: مـ  :يعـل ،«ف ـار فقف التـ قف عؾك مغائؾ الؼ ر»

 ومن ديـؽ؟ ؟ومـ ك قؽ ؟ربؽ

كدنكقا يعوؼددو  الـػدع والضدر هبدذص الشد رة، وأل   :«فقاضـح ،« مـ ركؽ»أما »

حصؾ فقفن أل ر مـ اذص النكة الودل يف ادذص الشد رة، يإسؾحة الؿعؾؼة هبذص المدرة 

 كددنفع ٓ ألكددفكددن  نـ قفددن أؾددك  مددـ طؾددب كظقددر اددذص الشدد رةأؾددك  ملسو هيلع هللا ىلصكؽددنر الـ ددل لف

 .  نر إٓ ار وادص وٓ

بعد  وٓ يؽق  الققى يؾزى أل  وٓ :«فؿـ إخ اره كلك اء الغقب ،« مـ ك قؽ»وأما »

 بد أل  يؼع. ٓ إكؿنوبعد سـة،  وٓ غد،

 
 .ڤث ابـ أؿر (، مـ ادي4334(، وألاؿد )3013ألخرجف ألبق داود، كونب الؾ نس، بنب ل س الشفرة، ) (3)
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 .قفنأؾ ودلقؾ ملسو هيلع هللا ىلصقنف ؿ مـ ألأ ى ك ؾَ وقعت، ففذا أَ  بلمقر ملسو هيلع هللا ىلصوقد ألخن الـ ل 

أؾدك  فقدف دلدق ألك: أل   :«إلـك آخـره «اْجَعؾ لَّـَا»فؿـ ققلفؿ:  ،« ما ديـؽ»وأما »

غقدر  وٓ نعؾدؼ بح در، وٓ أل  الديـ الحؼ اق اإلس ى الذك لقس فقف ندن  بشد ر،

 ذلؽ.

 يؾقح لد عض الؼدرا  ٓ يف غنية الدقة، وقد $الؿمن ؾ الول يموـ طفن الشقخ و

 واؾة.وجففن مـ ألول 

ٕمددؿ  9«الحاديــة والعشــرون: أن ســـة أهــؾ الؽتــاب مذمقمــة كغـــة الؿشــركقـ»

أؾك  نوقعقا يف الشر ، وارفقا وبدلقا، فديـفؿ غقر صحقح، وإ  كن  يف إصؾ م ـقً 

 . كونب مـزل، وديـفؿ كديـ الؿشركقـ9 ٕكف وقع فقفؿ الشر  وكػروا بنر

ـ أن يؽـقن يف ُيـممَ  ٓ ،الذي اعتاده قؾ ف الثاكقة والعشرون: أن الؿـتؼؾ مـ ال اطؾ»

ألسؾؿقا ودخؾقا يف ديدـ  :«وكحـ حض،اء عفض كؽػر»قؾ ف كؼقة مـ تؾؽ العادة؛ لؼقلفؿ: 

إلف إٓ ار، ومع ذلؽ بؼقت معفؿ اذص ال ؼقة الودل ادل يف إصدؾ  ٓ ار، ونفدوا أل 

 موؾؼنة مـ ديـفؿ المنبؼ.

 ٓأوزال، بؼل يف ألققالدف بعدد الوقبدةإنعرك لؿن ننب مـ مذاب األبق الحمـ و

 .نقب مـ الؿذاب إول
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 ابــة

 ري هللاـــزةح لغـــاء يف الـــا جـــم

 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿وققل اهلل تعالك: 

  أية. [452-452 ]إكعام: ﴾ۋ

  .[2]الؽق ر: ﴾ڑ ژ ژ﴿وققلف 

مــ ذكـح لغقـر  لعــ اهلل»كلركع كؾؿات  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حض،ـل رسقل اهلل  ڤعـ عؾل 

« لعــ اهلل مــ غقـر مــار إرض ،لعـ اهلل مـ آوى محـض،ا ،لعـ اهلل مـ لعـ والضيف ،اهلل

  .(3)رواه مغؾؿ

ودخؾ  ،دخؾ الجـة رجؾ يف ذكاب» :قال ملسو هيلع هللا ىلصئفاب أن رسقل اهلل كـ  وعـ طارق

 « الـار رجؾ يف ذكاب

 وكقػ ذلؽ يا رسقل اهلل   :قالقا

فؼـالقا  ،ايجقزه أحض حتك يؼرب لـف ئـق،ً  ٓ ،ـؿمر رجالن عؾك ققم لفؿ ص» :قال

 ،افؼـرب ذكاًكـ ،قرب ولـق ذكاكـا :قالقا لف ،قال لقس عـضي ئلء أقرب ،قرب :ٕحضهؿا

ب :وقالقا لمَخر ،فضخؾ الـار ،فخؾقا س قؾف ا دون فؼال ما كـت ٕقرب ٕحـض ئـق،ً  ،قرِّ

 .(2)رواه أحؿض« فضخؾ الجـة ،فضركقا عـؼف ،اهلل 

 
 (.3322) (، والـمن ل3867، )فنأؾف ولعـ نعنلك ار لغقر الذبح نحريؿ بنبألخرجف ممؾؿ، كونب إ نال،  (3)

(، والخطقدب 3/201(، وألبق كعدقؿ يف الحؾقدة )11608(، وابـ ألبل نق ة )35 -34ألخرجف ألاؿد يف الزاد )ص:  (2)

 .ڤأـ سؾؿن  (، 5852(، وال قفؼل يف الشعب )374يف الؽػنية )ص: 
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 ل:ـائـــه وســـفي

 [352]إكعنى: ﴾ڭ ڭ ڭ﴿ :تػغقر :إولك. 

 [2]الؽق ر: ﴾ڑ ژ ژ﴿ :الثاكقة: تػغقر.  

  .الثالثة: ال ضاءة كؾعـة مـ ذكح لغقر اهلل 

  ي الرجؾ فقؾعـ والضيؽ. الراكعة: لْعـ مـ لَعـ والضيف، ومـف أن تؾعـ والَض 

  ً،فقؾتجـ   ،ؼ اهللا يجب فقف حالخامغة: لْعـ مـ آوى محضً،ا، وهق الرجؾ يْحِضث ئق

 إلك مـ يجقره مـ ذلؽ. 

  الغادســة: لْعـــ مـــ غقَّــر مـــار إرض، وهــل الؿراســقؿ التــل تػــرق كــقـ حؼــؽ مـــ

 تلخقر.  أو فتغقرها كتؼضيؿ ،إرض وحؼ جارك

 ولعـ أهؾ الؿع قة عؾك س قؾ العؿقم.  ،الغاكعة: الػرق كقـ لعـ الؿعقَّـ 

 اب. وهل ق ة الذك ،هذه الؼ ة العظقؿة :الثامـة 

 ا كـؾ فعؾـف تخؾً ـ ،يؼ ـضه لـؿ التاسعة: كقكف دخؾ الـار كغ ب ذلـؽ الـذكاب الـذي

 ئرهؿ.  مـ

 كقــػ صــ ر ذلــؽ عؾــك الؼتــؾ ،العائــرة: معرفــة قــضر الشــرك يف قؾــقب الؿــممـقـ، 

 يطؾ قا إٓ العؿؾ الظاهر.  لؿ مع كقكفؿ ،يقافؼفؿ عؾك طِْؾَ تِفؿ ولؿ

 دخؾ الــار يف » :يؼؾ لؿ كف لق كان كافًرإ ؛الحادية عشرة: أن الذي دخؾ الـار مغؾؿ

 . «ذكاب

 الجــة أقـرب إلـك أحـضكؿ مــ ئـراك » :الثاكقة عشرة: فقف ئاهض لؾحضيث ال ـحقح

  .«والـار مثؾ ذلؽ ،كعؾف

 .الثالثة عشرة: معرفة أن عؿؾ الؼؾب هق الؿؼ قد إعظؿ حتك عـض ع ضة إو،ان 
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l 

 لق قاف ويفقرص. 9 بنلحؽؿ $ح يصرا  لؿ :«كاب ما جاء يف الذكح لغقر اهلل»

قد يػفؿ مـدف بعدض مدـ يؼدرأل الؽودنب أل  ادذا يشدؿؾ مدن ُذبِدح مدـ ألجدؾ إكدراى و

اموثددنل ال ددنر  ألو ، ولددقس إمددر كددذلؽ، وإكؿددن الددذبح إكراًمددن لؾضددقػالضددقػ مددثً  

 .، فقؽق  ذبًحن بلمر ار«مـ كان يممـ كاهلل والققم أخر فؾقؽرم ضقػف» :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلف

 ،فنكدف ادراى ،الؼصد بذلؽ الوعظقؿ لفذا الشدخص د مـف من يؽق وإكؿن الؿؼصق

م بقـ من ُيدذَبح لإلكدراى وبدقـ مدن أؾقفن، ولق ذِكر اسؿ ار  بف الذبقحة،نحؾ  وٓ فؾقػرأ

 يذبح لؾوعظقؿ لؾؿخؾقم. 

وإٓ فؽؾ مدن  9والذبح اـن خرج مخرج الغنلب9 ٕ  غنلب من يؼرب مـ الذبن ح

كددن  مددـ  ألو يددذبح، ٓ داخددؾ يف الشددر ، ولددق كددن  مؿددن يوؼددرب بددف لغقددر ار نعددنلك

وادص، ومدن صدرء مـفدن  الؿنلقة، فنلؿموحؼ لؾع ندة اق ار  ألو الع ندات ال دكقة،

 لغقر ار نعنلك نر  ألكن مخرج مـ الؿؾة، مقجب لؾخؾقد يف الـنر.

 صدؾوفنالودل ادل والؿقصدقلة  (من)معطقء أؾك الؼقل اذا  :«تعالكوققل اهلل »

يف  : ادذا بدنُب مدن جدن الؽد ى نؼدديرو ،لؿ ودأل محذوء خٌن «بنب»ء إلقف9 ٕ  مضن

مضدنء  وصدؾوفن «مدن»و ،مضدنء «بدنب»دفد إلخ،الذبح لغقر ار ويف ققِل ار نعنلك...

  .مثؾف معطقء أؾك الؿضنء إلقف م رور :«ققل ار»إلقف، و

-352 ]إكعنى: ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿»

الحؼقؼة ال الص ة يف إصؾ الدأن ، و ﴾ڭ ڭ﴿ ،ين محؿد ﴾ڭ﴿ :«أية [351

من يؼنل يف الص ة ومن يؼنل يشؿؾ نلدأن  ف 9ألأؿ مـ الحؼقؼة الشرأقة ، والالؾغقية

مػووحة بنلوؽ قر،  ،ألفعنل وألققال مخصقصة يف آصط ح ال: يف غقران، لؽـ
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أؾك الحؼقؼة الؾغقية، وي قز أل  ُيحَؿؾ  ،اذص اؼقؼوفن الشرأقةو ،ومخووؿة بنلومؾقؿ

نلص ة  بلؽـ إكثر أؾك أل  الؿراد  ،ي قز صرفف لغقرص وٓ  وال أل  الدأن  ر

  .اؼقؼوفن الشرأقة

وغقر ذلؽ مؿن  ،والعؼقؼة ،وإ حقة ،الذبح لؾفدك :الؿراد بف ﴾ڭ﴿

  .جن ت بف الـصقص

 ي ب أل  نصرء فقؿن ير ل فجؿقع اقنة اإلكمن  ونصرفنن ﴾ۇ ۇ﴿

ـاَعؿ وكف اق الذك خؾؼؽ، ٕ 9 ار ألوجد  مـ العدى، ورزقؽ وألس غ أؾقؽ ال

 .الظنارة وال نطـة، فؾوؽـ جؿقع ألفعنلؽ مر قة ر 

 .سقأ ار  نكؾ مواق  :العنَلؿجؿع العنلؿق :  :﴾ۈ ۆ ۆ﴿

 وكحق ذلؽ. ،ُيذَبح إٓ ر وٓ ،ف  ُيصؾأك إٓ ر ﴾ۋ ۋ ٴۇ﴿

وإكؿا لؽـؾ امـرئ مـا  ،كؿا إعؿال كالـقاتإ» :الع ندات اذا يشؿؾ جؿقع ألكقاعو

  بدد أل  يـدقك هبدن الوؼدرب إلدك فد ،وألمدن العدندات فؿدـ ألراد الثدقاب أؾقفدن ،(3)«كقى

  الثقاب. ُاِرىفؼد  ،نيـِق هبن نقيفً  لؿ و -إمقر العندية :ألأـل-، ألمن إذا فعؾفن  ار

 عددنىويشددرتك مددن يحونجددف ألاؾددف مددـ ط ،ؿددـ يددذاب إلددك الؿحدد ت الو نريددةف

يوؼدرب بدذلؽ ولقعػفؿ ويغـدقفؿ أدـ نؽػدػ الـدنس وسدمالفؿ،  9كمقة ألو ،ونراب

ومدـ  ،(2)امرألندف اوك مدن يضدعف يف يف ،أل نبف ار مـ كن  اذا قصدص وكقوف، ، إلك ار

 لقس لف فقف نل  مـ الثقاب. ،ؿ نحف ،نيؼصد نقيفً  ٓ ألكف فعؾ مثؾ فعؾف إٓ

 
 .(73)ص:  س ؼ نخري ف (3)

 ار وجدف هبدن ن وغدل كػؼدة نـػدؼ لـ إكؽ»: قنل ڤ ار رسقل أل ، ڤألبل وقنص بـ  إننرة إلك اديث سعد (2)

 إأؿدنل إ  جدن  مدن: بدنب. ألخرجف ال خنرك، كونب اإليؿدن ، «امرألنؽ فؿ يف ن عؾ من اوك أؾقفن، ألجرت إٓ

 (.3527) ،بنلثؾث القصقة بنب ،القصقة، كونب ممؾؿ(، و45، )قأك من امرئ ولؽؾ والحم ة، بنلـقة
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 ،فددناددؾ لـنسددخ الؽوددنب أل  ُيؽِؿؾؤيددَة، ألكؿددؾ ا ألو اقددرأل أيددَة، :يعـددل ،«أيــة»

 إصؾ؟ صناب ػ أؾقف قَ يؼػ أؾك من وَ ي ب أل   ألو

مددـ بددنب  صددـع ذلددؽ 9 ٕ  الؿملددػاإلكؿددنلمددنكع مددـ  ٓ :بعضددفؿ يؼددقل

ح أـدد وادق  -وققؾ غقر ذلؽ مـ إس نب،  ألو ،القرم شحل ألو ،آخوصنر الؿصدحأ

 ُيـَؼص. وٓ يزاد فقف ٓ :- ألاؾ الوحؼقؼ

وُاِذء لؾعؾؿ   وأمر ار ،ألمرُت م ـل لؾؿ فقل ﴾ۉ ۅ﴿ نلك:قنل نع

 .[27]الـمن : ﴾ٹ ٹ ٿ﴿ 9 كؼقلف نعنلك:بف

وغقر ذلؽ مـ إس نب  9كؿن يؼنل ُسِرم الؿونع 9قد ُيحَذء الػنأؾ لؾ فؾ بفو 

 .الول مـ ألجؾفن ُيحَذء الػنأؾ

وفقفؿ  وإٓ فؼد نؼدمف ألمؿ فقفؿ الرسؾ، 9مـ اذص إمة :يعـل، ﴾ې ې ۉ﴿

 .مـ اسو نب لفمٓ  الرسؾ

 .خنلصة لقجفف  جؿقع الصؾقات صؾفن ر :«﴾ژ ژ﴿ وققلف»

كددؾ مددن نـحددرص ونذبحددف اذكددر أؾقددف اسددؿ ار، واجعؾددف ر  «[2]الؽددق ر: ﴾ڑ﴿»

 .لغقرص لقس

الفددك يف وقودف يف  ألو ومـفؿ مـ يؼقل: صؾ لربدؽ صد ة العقدد، واكحدر إ دحقة

 أطقدة، ألى عدـفة العقد ملمقر هبدن يف ادذص أيدة ويف غقرادن، ومعؾقى أل  ص  ،(3)يقى العقد

ــا» :قنلددت ــؼ، وإضــحك، الػطــر يف كخــرجفـ أن ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســقل أمرك  والحــقض، العقات

   .(2)«الؿغؾؿقـ ودعقة الخقر، ويشفضن ال الة، فقعتزلـ الحقض فلما الخضور، وذوات

 
 .7/401، ونػمقر ابـ كثقر 20/237يـظر: نػمقر الؼرط ل  (3)

(، 123، )الؿصؾك ويعوزلـ الؿمؾؿقـ، ودأقة العقديـ الحن ض نفقد بنبألخرجف ال خنرك، كونب الحقض،  (2)

(، 3315(، وألبدق داود )780، )الؿصدؾك إلدك العقدديـ يف الـمن  خروج إبناة ذكر بنب ،العقديـكونب  ،ممؾؿو

 .ڤ(، مـ اديث ألى أطقة 3107(، وابـ منجف )180(، والـمن ل )418والرتمذك )
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 ادؾ ادق لؾقجدقب :إمدر اـدنفصد ة العقدد مدلمقر هبدن، والعؾؿدن  يخوؾػدق  يف 

، فؿددـفؿ مددـ ُيطؾِدؼ المددـقة واددذا قدقل معددروء أـددد جؿدع مددـ ألاددؾ آسدوح نب ألو

واج دة أؾدك إأقدن ، وادذا  :فرض كػنية، ومـفؿ مـ يؼقل :العؾؿ، ومـفؿ مـ يؼقل

  .(3)ويرجحف نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة ،مذاب ألبل اـقػة

 ،ك وجقهبددننل ؿفقر أؾددك ألمددن سددـة، وذاددب الحـػقددة إلددفدد ،وكددذلؽ إ ددحقة

 .(2)$ ووافؼفؿ نقخ اإلس ى

 ﴾ڭ﴿ :ويف أية إولك ،﴾ڑ﴿ :يف ققلفأؾك نرجؿة الشقخ والشناد  

  .أل  الؿراد بف الذبح

  َٔ ٘صأضباب ايًعٔطٚقا١ٜ اإلْطإ ْفط 

الؽؾؿدنت: جؿدع  :«كـلركع كؾؿـات ملسو هيلع هللا ىلصقـال: حـض،ـل رسـقل اهلل  ڤعـ عؾل »

 :ُنطَؾؼ ويراد هبن الؽ ىقد ؿػردة، لؽـ الألمن : أـد الـحنة كؾؿة، وإصؾ يف الؽؾؿة

........................... 

 

 (1)وِكْؾؿددددة هبددددن كدددد ى قددددد ُيددددَمى 

 قد يؼصد. :يعـل 

 أصضق كؾؿة قالفا ئاعر:»: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  ومـفن

ــؾ   (3)« اهللَ كاطــُؾ مــا خــالئــلء أٓ ك
 

 .............................   
 

 
، وم ؿددددقع 2/262، والؿغـددددل 4/2، والؿ ؿددددقع 2/336، والددددذخقرة لؾؼددددرايف 2/16يـظددددر: الؿ مددددقط  (3)

 .352-21/353 الػونوأ

، وم ؿددددددقع 314، والؿغـددددددل /7/174، والؿ ؿددددددقع 3/436، والؿدوكددددددة 32/7يـظددددددر: الؿ مددددددقط  (2)

 .352-21/353 الػونوأ

 .3/31(، ويـظر: نرح ابـ أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلؽ 8نطر بقت مـ أللػقة ابـ منلؽ )ص:  (1)

 .(378)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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 إولك مـ اذص إربع: و

لقوؼل نرص، يذبح لصدناب  9يذبح ل ـلكؿـ  :«لعـ اهلل مـ ذكح لغقر اهلل»ققلف: 

 .- كملل ار العنفقة - وصنا ف مؾعق  ،اذا اق الشر  إكنوقن يرجق خقرص وبرص، 

  .واذا اق الشناد مـ الحديث لؾرتجؿة

ويطؾدؼ  ،  ارالطدرد واإلبعدند مدـ راؿدة  :والؾعـ ،«لعـ اهلل مـ لعـ والضيف»

 الرجـؾ أن يؾعــ الؽ ـائر أك ـر مــإن » :المب والشدوؿ9 ويف الحدديث مطؾؼ ويراد بف

يغـب الرجـؾ أكـا » :قدنل والديدف؟ الرجدؾ وكقدػ يؾعدـ ار، سدقلر يدن: قؾق ،«والضيف

  .(3)«الرجؾ، فقغب أكاه، ويغب أمف

م نندرة، يؾعدـ ألبدن كػمدف  لدؿ وإ  كدن يؽق  سد ً ن يف الؾعدـ، فنلؿؾعق  اـن: مـ 

: إذا يف الحدددود ، مددع ألمددؿ يؼقلددق لؽـددف لؿددن كددن  سدد ً ن يف ذلددؽ كددزل مـزلددة الؿ ننددر

ألمن لق بننر الؾعـ بـػمف فؾعـ والددك ، (2)لؿ ننرةا قدمتاقرتكت الؿ ننرة والم ب 

 كػمف9 ففق ألأظؿ إ ًؿن، وألفحش فعً .

 ُشدخ ٚيٛ نإ َٔ األٌٖصـطإٜٛا٤ اي 

نموأر أؾقف وألدخؾف يف مؽن  يلمـ فقف مدـ  :يعـل ،آواص :«لعـ اهلل مـ آوى ُمْحِضً،ا»

يـ، ألكن  ُمْحِدً ن يف ابودا العؼقبة الؿرتن ة أؾك اد ف، سقا ٌ  ُمْحِد ن يف إيصنل  ىع يف الدا

الحددث الؿعدروء يف بدنب  ٓ واذا اق الحددث الؿؼصدقد اـدن،الضرر لؾؿمؾؿقـ، 

 الطفنرة يف الػؼف.

 
 ،يؿدن اإل(، والؾػظ لدف، وممدؾؿ، كودنب 4861يمب الرجؾ والديف، ) ٓ ألخرجف ال خنرك، كونب إدب، بنب (3)

 .ڤأؿرو بـ  ار أ د (، مـ اديث80) وألكنان الؽ ن ر بقن  بنب

 (.230يـظر: ققاأد ابـ رجب )ص:  (2)
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صددناب : بنلؽمددر نلؿحددِدثفبددنلػوح والؽمددر،  :«نمحددد ً »الدددال مددـ و دد ط 

صدنا فن،  :والؿدراد اقـيفدذ .ؾحدث كػمدفلاسؿ مػعقل : بنلػوح والؿحَدثالحدث، 

 الؿراد بذلؽ صنا فن.فن   (3)«وكؾ ضاللة يف الـار ،كؾ كضعة ضاللة» كحديث:

كمدلل  - ونمد ب يف اإلخد ل بدلمـفؿ ،َؿـ آذأ الؿمؾؿقـ وخرج أؾك وٓ؛ؿف

ندنر  الصد ة كدذلؽ وخؾ يف الحديث، افذا َمـ يمويف ويومرت أؾقف دف ،- ار العنفقة

رص سؽـًن واق يعرء ألكف9 ُمْحِدث ر الؿحد ت و لف، مموٍ  يصؾل ٓ فنلذك يمجا مـ ُيَمجا

 فؼد - واق يعؾؿ بذلؽ -ال ققت الول ُنصـَع فقفن الؿحرمنت والول ن قع الؿحرمنت، 

 .فقدخؾ يف أؿقى الحديثمحد قـ9 وأ آ

واؾ أؾقف أل   يصؾل، اؾ اق مؾعق  ٓ ص الذكفن  ققؾ: فنٕب الذك يموك ولدَ 

 ؟«امـ آوى محض،ً لعـ اهلل »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص9 ٕ  الرسقل يطُردص مـ ال قت

كدن  و، يصدؾل ٓ ومدـفؿ مدـ ،ابوؾدقا بدلوٓداؿالقدقى قدد الـدنس أل  نل قاب: ف

ف رجدع ندطردإذا  يف ذلدؽ الدزمـ كدن  بطرداؿ مـ ال قت9 ٕكدفيؼقلق  قديؿن العؾؿن  

 .ي د من يمويف، فقؽق  الطرد كنجًعن معف ٓ كفؽقل 9بعد سنأة

 ،مخددرات، فدقااش، وجدرا ؿ 9أللدػ ندقطن يوؾؼػدف فؼدد نذا طردنف ف ققىالألمن 

آسدوؿرار يف كصدحف، مدع  القالدد ونخطقط ٕمقر مـؽرة ونـقعة، فؽقكف نحدت كظدر

ألمدر وادق  ،ارنؽدنب ألخدػ الضدرريـمـ بنب ، ، اق الؿوعقـ أ والدأن  لف بنلفداية

ر يف الشرع  .مؼرأ

ا، معناددً  ألو نالؽػر مـ ألأظؿ الؿحد نت، كملل ار العنفقة، لؽدـ إذا كدن  ذمق دو

 .ن قز إقنموف ٓ الؽ ى فقؿـإكؿن ن قز إقنموف يف ب د اإلس ى، وقخوؾػ اؽؿف، ف

 
(، والؾػدظ لدف مدـ 3467(، والـمدن ل )756ألخرجف ممؾؿ، كونب ال ؿعدة، بدنب نخػقدػ الصد ة والخط دة، ) (3)

 .ڤاديث جنبر 
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 والحددود الؿراسدقؿمـدنر إرض:  :«رواه مغؾؿ. لعـ اهلل مـ غقر مـار إرض»

 ســ ع مـــ طققــف ،إرض مـــ ئــ ر ققــض ظؾــؿ مـــ» :ويف ال ددنبالوددل ُنَؿقاددز الحؼددقم، 

صب الؿمنانت الشنسدعة الودل نصدؾ إلدك ، فؽقػ بؿـ يغاذا يف الشن ،(3)«أرضقـ

  ؟!ق مرتاتكقؾ

9 ٕ  ألأظددؿ فن ددة مددـ فدنمـ يقفدؼ ل سددوػندة ٓ ألرً ددن ويف الغنلدب أل  مددـ يغصدب

إلدك هبدن  دؿ ي دندر ، ن دد مدـ يغوصدب ألرً دني عد أل  و ، الؿنل أل  ُنـَػؼ فقؿن ير ل ار

 .(2)«يؼ ؾ إٓ طق ا ٓ بإن اهلل طق» وإذا وجد مـ ي ندر فػل الحديث: الؿشنريع الخقرية،

فؽقػ ي رؤ اإلكمن  أؾدك أل  يوحؿدؾ  ،(1)نز  أـد ار جـنح بعق ة ٓ والدكقن

 !بشل  سقػنرقف رغؿ ألكػف؟ الؾعـ

يمدوؾزى لعدـ  ٓ ولعدـ ال دـس ،..«لعـ اهللُ َمـ»جن  بصقغة العؿقى  اـنالؾعـ و

  س ؼ بقنكف.قد أقن ، واذا إ

 ادذا الخدن $الؿملدػ  سدنم :«قال ملسو هيلع هللا ىلصئفاب أن رسقل اهلل كـ  وعـ طارق»

مدع أل  يقَقدػ أؾقدف مرفقًأدن،  لدؿ مدع ألكدف يف الؿصدندر ملسو هيلع هللا ىلصأؾك ألكف مرفقع إلدك الـ دل 

ففددق مققددقء، وإٓ  ،فؽددل  اإلمددنى قؾأدددص يف ذلددؽ ،(3)ملسو هيلع هللا ىلصالؼددقؿ رفعددف إلددك الـ ددل  ابددـ

  لف اؽؿ الرفع؟ اؾ لؽـ

 
 .(56)ص:  س ؼ نخري ف (3)

(، مدـ 2878( والرتمدذك )3034، )ونربقوفن الطقب الؽمب مـ الصدقة ق قل بنب، ألخرجف ممؾؿ، كونب الزكنة (2)

 .ڤاديث ألبل اريرة 

لـق كاكـت الـضكقا تعـضل عــض اهلل جــاح كعقضـة مـا »: ملسو هيلع هللا ىلصسعد، قنل: قنل رسدقل ار بـ  سفؾإننرة إلك اديث  (1)

( ،2120 )الددكقن أؾدك ار ألخرجف الرتمذك، كونب الزاد، بدنب مدن جدن  يف ادقا   «سؼك كافرا مـفا ئركة ماء

(، 3330، وابدـ منجدف، كودنب الزادد، بدنب مثدؾ الددكقن، )«اذا ادديث صدحقح غريدب مدـ ادذا القجدف»وقنل: 

مـظقر، وجدن  مدـ ادديث ألبدل اريدرة، وابدـ أؿدر، بـ  (، وصححف، و عػف الذا ل بزكرين6736والحنكؿ )

 .ڤوابـ أ نس 

 (.14ال قاب الؽنيف )ص:  (3)
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كؿدن جدن  يف  -يؽق  نؾؼنص  ألو نؾؼنص مـ ألاؾ الؽونب؟ طنرم يؿؽـ أل  يؽق اؾ 

 واق أليًضن مـ ألاؾ الؽونب يف إصؾ؟  ،أـ سؾؿن  - بعض الطرم

 .اؽؿف اؽؿ الرفع أـد ألاؾ العؾؿ أل  :ُح الؿرجأ 

 .(3)نفنب مخوؾػ يف صح وفبـ  وطنرم

 ، ألك:يف اـدن سد  قة :«ودخـؾ الــار رجـؾ يف ذكـاب ،دخؾ الجــة رجـؾ يف ذكـاب»

 .واذا دخؾ ال ـة، بم ب ذبنب، اذا دخؾ الـنر

يجـقزه  ٓ ،مر رجالن عؾك ققم لفؿ صـؿ» :قالقا وكقػ ذلؽ يا رسقل اهلل  قال»

 قربنًكن لؾصـؿ.ألك:  ،«اأحض حتك يؼرب لف ئق،ً 

مدن ألك  ،«لقس عــضي ئـلء أقـرب :قال» ،اذبح :يعـل ،«قرب :فؼالقا ٕحضهؿا»

 .ألقربف أـدك نل 

 «كدن »لددخدن  «اًكـذكا»فددن، ولدق كدن  الؿؼدرب ذبنًبديعـل:  ،«اقالقا قرب ولق ذكاكً »

 .الؿحذوفة مع اسؿفن

خدنء أؾدك  9 لؽقكفُمْؽَرص اؾ اقلؽـ  ،«فضخؾ الـار ،فخؾقا س قؾف ،افؼرب ذكاكً »

  ؟مـ الؼوؾ كػمف

ب» :لػظينار  ولدق ، دخدؾ الـدنرولدذا  9واكشراح الصدر بػعؾدف آسو نبةُ  «فؼرَّ

 ؿن دخؾ الـنر.لف مطؿيفـ بنإليؿن  وقؾ ُ ًان، مؽَر  كن 

ب :َخروقالقا لم» فضـركقا  ،ا دون اهلل مـا كــت ٕقـرب ٕحـض ئـق،ً  :فؼـال ،قرِّ

ألكددف رواص يف إذا ألطؾددؼ ألاؿددد ن ددندر إلددك الددذاـ  :«رواه أحؿــض .«فــضخؾ الجـــة ،عـؼــف

 
 .1/375، وسقر ألأ ى الـ    1/333بة يـظر: اإلصن (3)
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أـدد ابدـ اق ألاؿد، ومنى إللكونب الزاد يف اق فقف، بؾ  اذا الحديث الؿمـد، ولقس

 .ألبل نق ة وغقرص

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

  .[352]إكعنى: ﴾ڭ ڭ ڭ﴿تػغقر  :فقف مغائؾ: إولك»

 نؼدى الؽ ى أؾقفؿن.وقد  :«[2]الؽق ر: ﴾ڑ ژ ژ﴿الثاكقة: تػغقر 

 الدذك ادق ٕ  ادذا ادق الشدر  إكدن 9«الثالثة: ال ضاءة كؾعـة مـ ذكـح لغقـر اهلل»

 . - كملل ار العنفقة -ألأظؿ الذكقب 

قدد و :«ف أن تؾعـ والضي الرجؾ فقؾعـ والضيؽالراكعة: لْعـ مـ لَعـ والضيف، ومـ»

 .الؽ ى أؾك اذا نؼدى

 ،ا يجـب فقـف حـؼ اهللالخامغة: لْعـ مـ آوى محـضً،ا، وهـق الرجـؾ يْحـِضث ئـق،ً »

 -أليضددن  -ونؼدددمت  ،نؼدددى بقنكددفقددد والحدددث  :«فقؾتجــ  إلــك مـــ يجقــره مـــ ذلــؽ

لؿؽدن  الدذك آواص واق يعؾؿ ألكدف يعصدل يف ادذا ا ،اإلننرة إلك أل  مـ يموك العنصل

 يشؿؾف.فن  الحديث فقف 

الغادسة: لْعـ مـ غقَّر مـار إرض، وهل الؿراسـقؿ التـل تػـرق كـقـ حؼـؽ مــ »

كنكددت مؿؾقكددة إ  واددذص إرض  :«تــلخقر أو فتغقرهــا كتؼــضيؿ ،إرض وحــؼ جــارك

فوقسددع هبددن مددـ غقددر وجددقد الشددرط  9غقددر مؿؾقكددةإ  كنكددت و ،فددذا يددنارف ،ٕاددد

  ، فؽذلؽ.الذك اق اإلاقن الشرأل لؾوؿؾؽ 

 :«ولعــ أهـؾ الؿع ـقة عؾـك سـ قؾ العؿـقم ،الغاكعة: الػـرق كـقـ لعــ الؿعـقَّـ»

سد ؼ قد أؾك س قؾ الخصقص، و ٓ فق قز لعـ الؿؾعق  نرًأن أؾك س قؾ العؿقى،

 بقن  الخ ء فقف.
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يددل مدن  يف إيدراد الشدقخ لفدن :«وهل ق ـة الـذكاب ،هذه الؼ ة العظقؿة :الثامـة»

 .يرأ ألمن  نبوة $ الشقخ أل أؾك 

ا كؾ فعؾـف تخؾً ـ ،يؼ ضه لؿ التاسعة: كقكف دخؾ الـار كغ ب ذلؽ الذكاب الذي»

، لؽدـ مدـ 9 ٕكف يوعنرض مع آية اإلكدراصُمشؽِؾ الوؼرير مـ الشقخ واذا :«مـ ئرهؿ

 نلؼقلاإلذ  بدنٔية نؽق  يف الػعؾل، ف ٓ يرأ اإلذ  يف اإلكراص الؼقللألاؾ العؾؿ مـ 

، ومدن الؿؽدرص أؾقدف ، واذا الحديث يدل أؾدك نحدريؿ الػعدؾٕجؾ اإلكراص 9ػركالؽ

وألمدن يف  ،  اذا نرع مـ ق ؾـدنخرجف بلوبعض الشراح  مـ نؼرير أليفر، نذكركنص سنبؼً 

ن يػعدددؾ مدددن ألكدددرص أؾقدددف إذا كدددن  قؾ دددف مطؿيفـًددد ألو ندددرأـن فق دددقز لؾؿؽدددرص أل  يؼدددقل

 .(3)بنإليؿن 

 ؟صملٔ أنسٙ ع٢ً ايباطٌ طأُٜٗا أفطٌ ايعصمي١ أّ ايسخص١ 

الصحنبة  ملسو هيلع هللا ىلصكؿن ألمر الـ ل  ،اؾ إفضؾ أل  يرنؽب العزيؿة ويصن ويحومبو

 ًٓ يدرتخص  ألو ؟(2)يف الصدن مـ إمؿ الؿن دقة لؿن آذااؿ الؿشركق ، وذكر لفؿ مثن

 برخصة ار؟ 

بؿػدردص، فؿدـفؿ مدـ يدممر بنلصدن  ك الشدخصيـ غل أل  يـظدر إلدوال قاب: ألكف 

ـَ وألادَؾ الدديـ  دررٌ لة9 ٕكف لق نرخص وارنؽنب العزيؿ ، ولدق ألدأ أظدقؿ ـدنل الددي

 
 ، 3/226، والؼقل الؿػقد 2/523يـظر: فوح الحؿقد  (3)

 الؽع ة، يؾ يف لف بردة موقسد واق ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل إلك نؽقكن: قنل ،ڤ إرتبـ  خ نبإننرة إلك اديث  (2)

 فقجـاء فقف، فقجعؾ إرض، يف لف ريحػ ق ؾؽؿ فقؿـ الرجؾ كان»: قنل لـن؟ ار ندأق ألٓ لـن، نموـصر ألٓ: لف قؾـن

 مــ لحؿـف دون مـا الحضيـض كلمشـاط ويؿشط ديـف، عـ ذلؽ ي ضه وما كا،ـتقـ، فقشؼ رأسف عؾك فققضع كالؿـشار

 حضـرمقت، إلك صـعاء مـ الراكب يغقر حتك إمر، هذا لقتؿـ واهلل ديـف، عـ ذلؽ ي ضه وما ع ب، أو عظؿ

 أ مدنت بدنب. ألخرجف ال خنرك، كونب الؿـنقب، «تغتعجؾقن ولؽـؽؿ ،غـؿف عؾك الذئب أو اهلل، إٓ يخاف ٓ

 (.2538(، وألبق داود )1532، )اإلس ى يف الـ قة
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، وكؿدن (3)والراادب مصؾحة أظقؿة، كؿن يف قصة الغ ى ٕ  يف صنص 9ذلؽ إلك قوؾف

 ،ألجنهبؿ إلدك الؼدقل بخؾدؼ الؼدرآ كن  لق نكف ف، فعؾ اإلمنى ألاؿد يف فوـة خؾؼ الؼرآ 

 .يف اك    اذص الغؿة ً ن كن  س $ إلك يقمـن اذا، لؽـ صنص و  ننف توؼررل

 .ؿثؾ اذا يرتخصفيث ت لؾػوـة والؿحـة،  ٓ يحوؿؾ، وقد ٓ بعض الـنسو

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :يف ققلف كؿن  ،ن اإلكراص يو عف كقع مقافؼةألاقنكً و 

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

  .[11]الـقر:

ؼدد فة ػناشدلدة لؾامٓ  الؿؽَرانت يف ال داية مؽَرانت، لؽدـ إذا بددألت الؿزاو

ن  ار مدـ بعدد فلذا  9نؿؾؽف ال ألاقنكن ٓ ، وقد نوؾذذ بعد اذا اإلكراص، مؿنلفن نرننح

 .- كملل ار العنفقة - نهب راقؿ لفن إكراافـ غػقر

 ،كقـػ صـ ر ذلـؽ عؾـك الؼتـؾ ،العائرة: معرفة قضر الشرك يف قؾـقب الؿـممـقـ»

افعؾ ققؾ لف: ألك:  ،« قا إٓ العؿؾ الظاهريطؾ لؿ مع كقكفؿ ،يقافؼفؿ عؾك طِْؾَ تِفؿ ولؿ

لؽـدف الحدرص أؾدك الوقاقدد، و ،ولدق كدن  فعدؾ لمدؾؿ ،ُؼوِؾؾؿ يػعؾ فف ٓ قوؾـن ،إو

ؼددد ف ،يعددرء مثددؾ اددذص إمددقر ٓ اإلكمددن  وإذا كددن ومعرفددة قدددر الشددر  وخطددرص، 

راؿددة ار أؾددك - يمددو قب ٕدكددك سدد ب، ومددـ اـددن نددليت ألاؿقددة مثددؾ اددذا الؽوددنب

  .-الشقخ

دخؾ الــار »يؼؾ  لؿ ٕكف لق كان كافًرا ؛الحادية عشرة: أن الذي دخؾ الـار مغؾؿ»

يف مـ إصؾ، لؿن كدن  المد ب  الق كن  كنفًر وألنر  فدخؾ الـنر، ألك: ألكف  ،«يف ذكاب

  الذبنب.دخقلف الـنر اق 

 

 .ڤ (، مـ اديث صفقب1004ألخرص ممؾؿ، كونب الزاد والرقن ؼ، بنب قصة ألصحنب إخدود، ) (3)
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 الجـة أقرب إلك أحضكؿ مـ ئـراك» :الثاكقة عشرة: فقف ئاهض لؾحضيث ال حقح»

 . (3)كؿن جن  يف الخن الصحقح «والـار مثؾ ذلؽ» ،دخؾ ال ـةوفذا قوؾ ف :«كعؾف

الثالثــة عشــرة: معرفــة أن عؿــؾ الؼؾــب هــق الؿؼ ــقد إعظــؿ حتــك عـــض ع ــضة »

وؼريدب فقؽق  مؼصقًدا، وإكؿن ر قا مـف ب ،ٕ  الذبنب لقس بشل  ذك بنل9 «إو،ان

 .الؼؾبنعظقؿ أؾك  االذبنب الحؼقر9 ٕ  لف أل ًر 

 

 

 

 

 
(، 5377، )«ذلدؽ مثدؾ والـدنر ؾف،كع نرا  مـ ألادكؿ إلك ألقرب ال ـة» بنبألخرجف ال خنرك، كونب الرقنم،  (3)

 .ڤممعقد بـ  ار أ د مـ اديث
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 اب  ــة

 ً لغري هللاـــزةح فيـــان ي  ـــزةح هلل مبمــال ي  
 

 أية. [307]الوقبة: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وققل اهلل تعالك: 

ــتو ـــ  عـــ ،اك ــال ڤالضــحاك ك ــاًل  :ق ــذر رجــؾ أن يـحــر إك ــةك فغــلل  ، ك قاك

ـٌ مـ أو،ان الجاهؾقة ُيعَ ض» :فؼال ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل   ففـؾ » :ٓ، قـال :قالقا ،« هؾ كان فقفا و،

 فنكــف ؛أوِف كـــذرك» :ملسو هيلع هللا ىلصٓ، فؼــال رســقل اهلل  :قــالقا ،« فقفــا عقــٌض مـــ أعقــادهؿكــان 

رواه أكـق داود وإســاده عؾـك  .«يؿؾـؽ اكــ آدم ٓ فقؿـا وٓ ،وفاء لـذٍر يف مع قة اهلل ٓ

 . (3)ئرطفؿا

 ل:ـائـــه وســـفي

  [307]الوقبة: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿إولك: تػغقر ققلف.  

 وكذلؽ الطاعة.  ،يف إرض الثاكقة: أن الؿع قة قض تم،ِّر 

 لقزول اإلئؽال.  ؛الثالثة: رد  الؿغللة الؿشؽؾة إلك الؿغللة ال قـة 

 الراكعة: استػ ال الؿػتل إذا احتاج إلك ذلؽ.  

 كلس كف إذا خال مـ الؿقاكع.  ٓ أن تخ قص ال ؼعة كالـذر :الخامغة 

 كعض زوالف.  ولق ،الغادسة: الؿـع مـف إذا كان فقف و،ـ مـ أو،ان الجاهؾقة 

 ولق كعض زوالف.  ،الغاكعة: الؿـع مـف إذا كان فقف عقض مـ أعقادهؿ 

 
(، ويف ال دنب أدـ ابدـ 1131، )بنلـدذر القفدن  مدـ بدف يدممر مدن بدنبألخرجف ألبق داود، كونب إيؿن  والـدذور،  (3)

 سػقن . وصدححف ابدـبـ  سػقن ، واق صناب اذا الـذر، ومقؿقكة بـت كردىبـ  أ نس، وابـ أؿرو، وكردى

 .8/437(، وابـ الؿؾؼـ يف ال در الؿـقر 108دك يف الصنرى الؿـؽل )ص: الفن أ د
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 يجقز القفاء كؿا كذر يف تؾؽ ال ؼعة؛ ٕكف كذر مع قة.  ٓ الثامـة: أكف 

 يؼ ضه.  لؿ ولق ،التاسعة: الحذر مـ مشاكفة الؿشركقـ يف أعقادهؿ 

 :كذر يف مع قة.  ٓ العائرة 

 :يؿؾؽ. ٓ ـ آدم فقؿاكذر ٓك ٓ الحادية عشرة 

l 

ص مـ الشر  ووسن ؾف،  كونب الوقاقد م ـل أؾك نحؼقؼ الوقاقد، وكػل من يضندُّ

واؿنية جـنب الوقاقد وسد جؿقع الذرا ع الؿقصدؾة إلقدف، وإذا كدن  ال دنب المدنبؼ 

 9روإ  كدن  الذبح ٕ   9فػل اذا ال نب مـع من اق وسقؾة إلك الشر  ،فقؿن اق نر 

 .يؽق  وسقؾة إلك الشر قد  الؿؽن  إٓ أل 

بنلؿؽدن  الدذك   لدق ُذبِدح رفنكدف  :«ُيذكح هلل كؿؽان ُيذكح فقف لغقـر اهلل ٓ كاٌب »

مدـ    ي دقز أل  ُيدذَبح فقدففد ،لو س أؾقف إمراوٓقودأ بف غقرص،  ،ُيذَبح فقف لغقر ار

لؽددـ  ،فيشددر  يف ذبحد ولدؿ ك ارإلدد نموؼرًبدوإ  كددن   بدنب سدد الذريعددة9 ٕ  الدذابح

 أدـ الصد ة أـدد ب الوشنبف ، وقد يؽق بنلؿشركقـ فٌ  َ فقف َن  الؿؽن 
َ
نلزمدن ، كؿدن ُكِفدل

 أدـ الصد ة يف ادذا (3)طؾقع الشؿس وأـد غروهبن9 ٕ  الؽػنر يم دو  لفن
َ
، فـُِفدل

  .يف اذا الققت س د لؾشؿس  يظـ الرا ل أل  المنجد ر ٓ اوكالزمن 9 

أل  ال ؼدنع ف لغقدر ار، يددل أؾدك فقدلذك كن  يذبح الؿـع مـ الذبح يف الؿؽن  او

  .بقنكف ومن يعؿؾ فقفن مـ معصقة، أؾك من سقليت ،نول ر بؿن ُيعَؿؾ فقفن مـ طنأة

 
 عــ أق ـر ،ـؿ ال ـ ح، صـالة صؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصقنل: قنل رسقل ار  ڤأ مة المؾؿل بـ  إننرة إلك اديث أؿرو (3)

 «الؽػـار لفـا يغـجض وحقـ،ـذ ئـقطان، قـرين كـقـ تطؾـع حـقـ تطؾـع فنكفـا ترتػع، حتك الشؿس تطؾع حتك ال الة

(، وألبدق داود 712، )أ مدةبدـ  أؿدرو إسد ى بنبألخرجف ممؾؿ، كونب ص ة الؿمنفريـ وقصران، الحديث. 

 (.462(، والـمن ل )3266)
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خ فدف يف ال دنب المدنبؼ9 ٕ  أؾدك  مرفدقعٌ اـدن  «قدقُل »لػظ  :«وققل اهلل تعالك»

ؿؼطددقع أددـ ف ،ألمددن اـددنلؿددن بعدددص،  نمضددنفً  كددن  ةالمددنبؼيف الرتجؿددة  «ال ددنب»لػددظ 

  ة.اإل نف

ألراد لؿن  ،يف مم د الضراراذص أية كزلت  :«[307]الوقبة: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿»

ملوأ لؿـ انرب ار ورسقلف، فطؾ قا ص نخذوفن ،بعض الؿـنفؼقـ أل  يػرققا الصػ

غزوة ن ق ، ويف  اوك يعقد مـ لخر الص ة فقفأل  يصؾل فقف، ف ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـ ل 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ن مـ غزوة ن ق  كزل آي ً  ملسو هيلع هللا ىلص طريؼف

 .(3)[307]الوقبة: ﴾چ چ ڃ ڃ

 ُطذد ايرٟ أضظ ع٢ً ايتك٣ٛصـطحتكٝل ايكٍٛ يف تبٝإ اي 

دس أؾدك الوؼدقأ مدـ ألول يددقىيخوؾدػ  العؾؿدن  يف الؿدراد بنلؿمد د الؿمسأ
(2): 

ممدد د ق ددن  ألسمددف وإولقددة اـددن ألولقددة مطؾؼددة، : ممدد د ق ددن ، واددذا إذا قؾـددن فؼقددؾ:

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وققؾ: اق مم د الـ ل ملسو هيلع هللا ىلصق ؾ مم دص  ،ف لؾؿديـةألول قدوم ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

لدقٓ مدن جدن  يف الحدديث الصدحقح أل   ،أيدة أؾدك ممد د ق دن  يدنارةودٓلة 

ددَس أؾددك الوؼددقأ ُسدديِفؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل دد فلخددذ 9أددـ الؿمدد د الددذك أُلسا  اصدد ن ، مددـ نكػ 

  .(1)الؿديـة دِ  ِ ْم ؿَ لِ  «هذا مغجضكؿ هق»: قنل  ؿ إرض، بف فضرب

لق ألسس ممد د أ  وألسس أؾك الوؼقأ مـ ألول يقى،  فؽ اؿن 9نعنرضوٓ 

  والؿراد ألول يقى بـل فقف. ،مـ ألول يقى ألسس أؾك الوؼقأقؾ: ق ،أؾك الوؼقأ

 
 . 3/230، ونػمقر ابـ كثقر 33/357يـظر: نػمقر الطنك  (3)

 .7/348يـظر: نػمقر الؼرط ل  (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل ممدد د اددق الوؼددقأ أؾددك ألسددس الددذك الؿمدد د أل  بقددن  بددنبألخرجددف ممددؾؿ، كوددنب الحددج،  (1)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل سعقد الخدرك 3187) ،بنلؿديـة
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 ، الضدرار ممد د لؿن كزلت ادذص أيدنت يف ندل و
ُّ
فُفدِدى،  هبدمدف ملسو هيلع هللا ىلصألمدر الـ دل

 .(3)وسؿل مم د الضرار

واإلرصددند لؿددـ اددنرب ار  كددن  الؼصددد فقددف الؿضددنّرة ونػريددؼ الؽؾؿددة كؾؿددنو

 .اؽؿف اؽؿ مم د الضرار ،- مـ مم د وغقرص - ورسقلف

إذا وقػ أؾك نل  بنطؾ9 كل  يؽق  مـ ألجؾ نػريدؼ كؾؿدة اـن ممللة، وال: و

كؼقل بوصحقحف وإكػنذص يف  ألو الؿمؾؿقـ، ففؾ ك طؾ الققػ وكعقد الؿنل إلك القر ة،

 الن؟ ااوؿنل.

كدذر رجدؾ أل   :« ك قاكـةر رجؾ أن يـحر إكاًل كذ :قال ڤالضحاك كـ  عـ ،اكت»

  .(2)واادص بعقرو ،وااد لف مـ لػظف ٓ اسؿ :بـحر إبؾ، واإلبؾ  يوؼرب إلك ار

أل در لدف يف  ٓ نحديد الؿؽن و، (1)اض ة يف يـ ع: مق ع قرب يؾؿؾؿ، ألو :ُبقاكةو

 .الحؽؿ، وإكؿن الؿؼصقد من جن  مـ آسوػصنل يف الحديث

 9بنلؿمد د، يؼدنل: جؾمدت لغدة صدحقحة وادل ،اؾظرفقة كثقدًر ال ن  نموعؿؾ لو

 .(3)ألك: يف الؿم د

والؽد ى أؾدك . يقج دف الشدرع ابوددا ً  لدؿ بقاجدب فُ كػَمد الؿؽؾأِػ  الـذر: إلزاىُ و

 الـذر سقليت يف ال نب أيت. 

 
. «امدنر ادقـ الضدرار ممد د مدـ الددخن  رأليت»بناراقف، فعـ جنبر ر ل ار أـف قنل:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ألمر الرسقل  (3)

 (، وصححف ووافؼف الذا ل.7651ألخرجف الحنكؿ )

 (.848يـظر: الؼنمقس الؿحقط )ص:  (2)

 .3/404ا  يـظر: مع ؿ ال ؾد (1)

 (.36)ص: ٓبـ قنسؿ 9يـظر: اننقة أجرومقة (3)
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  فميفؾ»الـمخ يف كثقر مـ  :«ملسو هيلع هللا ىلص فغلل الـ ل  »
ُّ
وألبؼنان الؿحؼدؼ أؾدك  ،«ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل

ويحوؿدؾ أل  يؽدق   .يغقدر اركدة مدن بعددص لدؿ «سدلل»إلدك ؾؿن غقرص فؾ، أل  الػعؾ ُسيفِ 

 وبـن  أؾقف ف  إنؽنل يف الرفع. 9اق المن ؾ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

ـٌ مـ أو،ان الجاهؾقة ُيعَ ض» :فؼال» من يوخذ ويع د مـ  :ق ـال :« هؾ كان فقفا و،

ر ،ألا دنر ألو دو  ار مـ ألند نر ر صدنر صد 9والغنلدب ألكدف غقدر مصدقأ ـًؿن، فدنذا ُصدقا

 .وُيطَؾؼ اذا أؾك اذا والعؽس

، ف  يؽػل اإلجؿنل9 فؾدؿ ٕ  آسوػصنل موعقاـ اـن9 ملسو هيلع هللا ىلصاسوػصؾ الـ ل إكؿن و

مددـ وإكؿددن سددلل سددمالف اددذا9 ٕ  لؿددنذا خصصددت اددذص ال ؼعددة؟  :ملسو هيلع هللا ىلصيؼددؾ لددف الـ ددل 

يعؾدؿ بدف، فد  يؽػدل اإلجؿدنل يف مثدؾ ادذا9  ولدؿ أل  يؽق  اـن  و ـ ُيعَ د الؿحوؿؾ

ادؾ كدن  يف ادذا الؿؽدن   :فحدد من يريد أل  يملل أـدف وادق ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل فنسوػصؾ ال

 ٓ؟ ألو و ـ يع د

ٓ،  :ؾق أل  الرجؾ وادص قدنلف 9ٓ، واذا مفؿ : والحن ر ألك: قنل :«ٓ :قالقا»

لؽدـفؿ كؾفدؿ  ،يف ادذا الؿؽدن  و دـ يع دد كدن  بلكدف ؿٌ ْؾدأِ غقرص يؽق  أـد أل   ؾاوؿٓ

 .اذا الؿم ار يف الحؽؿ مـ اكوػن  ملسو هيلع هللا ىلصٓ، فولكد الـ ل  :قنلقا

يدرتددو  أؾقدف يف ألوقدنت كدنكقا بدل   :«ففؾ كان فقفا عقـٌض مــ أعقـادهؿ » :قال»

 .(3)اسؿ لؿن يعقد ويوؽرر العقد:9 ٕ  مقسؿقة

ــالقا» فددنكوػك اددذا  9ا ٕاددؾ ال ناؾقددةولقمددت مؼصدددً  ،لددقس فقفددن أقددد :«ٓ :ق

 .الؿحظقر

يؾزمدف آسوػصدنل يف  وٓ عدقاـ،وآسوػصنل يف اذص إمقر مـ ِقَ ؾ الؿػودل مو

 .كؾ ممللة

 
 (.102يـظر: الؼنمقس الؿحقط )ص:  (3)
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، ويريدد أل  يمدلل أدـ اؽدؿ بقعفدن أدن أرض سقنرنف لؾ قدع رجً  لق أل   ؿثً :ف

 أدـو ،فدذص المدقنرةل فمؾؽد قدةكقػ مدللف أدـيأل   ؾؿػودلفؾدقس ل الؿعنرض الو نرية،

 أدـ إجرا دف الػحدص الدذكن؟ ومعؾقًمداذص المقنرة: اؾ كدن  بف  أالثؿـ الذك انرت

 اكوػدن  ندرط، فلؽدـ إذا غؾدب أؾدك يـد ،داأدل لدف ٓ ؽدؾ ادذاف؟ أـفن ال فنلة يرفع

 .أـف مللعؾقف أل  يمنكع9 ف جقدو ألو

 ،مــ كـذر أن يطقـع اهلل»وٕكدف كدذر طنأدة  9«أوِف كــذرك» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال رسـقل اهلل »

ــف ويددقزع لحؿفددن أؾددك    يوؼددرب هبددن إلددك اركددذر أل  يـحددر إبددً  وقددد  (3)«فؾقطع

 ،فؼدط سدػؽ الددى مـ ألجؾ لؽـ لق كذر أل  يـحر اذص اإلبؾنأة، ففذص طالؿحونجقـ، 

ادذا بؾ  ،لقس بؼربة، ففذا وعػـ ونوؾػيرتكفن ل ألو ،وُيَمقاب لحؿفن لؾدواب والم نع

  .مـ إ نأة الؿنل، فقؽق  اقـيفذ كذر معصقة ولقس بـذر طنأة

  .صقة فقفمع ٓ اكؼؾف إلك مؽن : اقـيفذ لنؼق: ف«وفاء لـذر يف مع قة اهلل ٓ فنكف»

 إ  ك حددت يف آموحددن  ألأوؼددت مثددؾ أل  يؼددقل: :«يؿؾــؽ اكـــ آدم ٓ وٓ فقؿــا»

 9 جنز.فمؾؽك لؽـ إذا كن  يف غؾ ة يـف ألكف يمول إل ،يؿؾؽف ٓ فذاف، ف  ٍ  أ د

 ُبني، ٚايعاّ ع٢ً ارتاصصـُذٌُ ع٢ً ايـطفك٘ محٌ اي 

وجدن  مدن يددل يؿؾدؽ،  ٓ فقؿدن وٓ ،لؿ يـص اـن أؾك الؽػنرة يف كذر الؿعصدقة

وفقدف  (2)«القؿـقـ كػـارة الـذر كػارة» :ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ يف ققلف  كػنرة يؿقـ، نفأؾك أل  كػنر

  ، فو ب فقف الؽػنرة.ي قز القفن  بف9 ٕكف معصقة ٓ لؽـف ،دلقؾ أؾك ألكف يـعؼد

 
(، 1278(، وألبددددق داود )5585ألخرجددددف ال خددددنرك، كوددددنب إيؿددددن  والـددددذور، بددددنب الـددددذر يف الطنأددددة، ) (3)

 .ڤ(، مـ اديث أن شة 2325(، وابـ منجف )1705(، والـمن ل )3425) والرتمذك

(، والـمدن ل 3427(، والرتمدذك )1121(، وألبق داود )3534، )الـذر كػنرة يف بنبممؾؿ، كونب الـذر،  ألخرجف (2)

 إذا الــذر كػارة»، ويف الرتمذك وابـ منجف بؾػظ ڤأنمر بـ  (، مـ اديث أؼ ة2326(، وابـ منجف )1712)

 .«يؿقـ كػارة يغؿ لؿ
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 9يـعؼدد ألصدً   ٓ مثدؾ ادذا الـدذرإ  وقنل آخرو :  .وهبذا قنل بعض ألاؾ العؾؿ

 .(3)س فقف كػنرةف  ي قز القفن  بف ولق

 فد  يعوؿدد زا د، وققدٌ  ويليت يف ألاد نؼقفن بقن ٌ اـن  ممن ؾ مموقية الطرفقـ، و

  .ويعوؿدص آخرو  ،بعض ألاؾ العؾؿ اذا الؼقد

والثقـب كالثقـب جؾـض مائـة »قدنل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـ دل أدـ اديث أ دندة ومـ ألمثؾة ذلؽ: 

لدقس فقفدن والرجؿ، من ُذكر فقفن إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالؼضنين الول اصؾت يف أفدص و ،(2)«والرجؿ

 . َجؾد

الؿ ؿدؾ  :فدؾ كؼدقلفيف اديث أ ندة، والؼضنين فقفدن إجؿدنل،  والزيندة  قن فنل

 ؟نفقؽدق  مـمدقًخ  ،ن لدـُصأ أؾقدفمطؾقًبد ال ؾدد لق كن  :كؼقل ألو ؟يحؿؾ أؾك الؿ قأـ

 .(1)هبذا قنل كثقر مـ ألاؾ العؾؿو

 :بنلؿديـة قدنل ملسو هيلع هللا ىلصي د الـعؾ، يف اديثف  لؿ وكظقر ذلؽ إمر بؼطع الخػ لؿـ

ويف  ،(3)«ولقؼطعفؿــا أســػؾ مـــ الؽع ــقـ ،يجــض الـعؾــقـ فؾقؾــ س الخػــقـ لــؿ ومـــ»

يؼدقل  ٓ نلدذكففؾقؼطعفؿدن،  :ؼؾي ولؿ ،(4)«فؾقؾ س الخػقـ»بعرفة قنل:  ملسو هيلع هللا ىلص خط وف

 
، 5/302، والػدددروع 7/315، والؿ ؿدددقع 5/204، إى 475، 3/456، والؿدوكدددة 7/318يـظدددر: الؿ مدددقط  (3)

 .258، 5/233، والؿحؾك 30/3والؿغـل 

(، 3313(، والرتمدذك )3334(، وألبدق داود )3580، )الزكدك يف الثقدب رجدؿ بدنبألخرجف ممؾؿ، كونب الحدود،  (2)

 .ڤالصنمت بـ  (، مـ اديث أ ندة2440وابـ منجف )

والشنفعقة، والحـنبؾة يف روايدة. ويف روايدة  نكقدة لؾحـنبؾدة ي ؿدع اق مذاب ال ؿفقر مـ الحـػقة، والؿنلؽقة،  (1)

، ومنيدة الؿحودنج 3/403، والؿدوكدة 8/15بقـ ال ؾد والرجؿ9 لؾحديث، وبف قنل الظنارية. يـظر: الؿ مقط 

 .32/361، والؿحؾك 8/14، والؿغـل 6/325

 بدنب(، وممدؾؿ، كودنب الحدج، 3431)، الثقدنب مدـ الؿحدرى يؾد س ٓ من بنبألخرجف ال خنرك، كونب الحج،  (3)

(، 3721(، وألبددق داود )3366، )أؾقددف الطقددب نحددريؿ وبقددن  ي ددنح ٓ ومددن أؿددرة، ألو بحددج لؾؿحددرى ي ددنح مددن

 .ڤ(، مـ اديث ابـ أؿر 2828(، وابـ منجف )2556(، والـمن ل )711) والرتمذك

 = ،ممؾؿ(، و3731، )المراويؾ فؾقؾ س اإلزار، ي د لؿ إذا بنبألخرجف ال خنرك، كونب جزا  الصقد،  (4)
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 ،«فؾقؼطعفؿــا»اضددر يف الؿققددػ أل ددعنء أل ددعنء مددـ اضددر الؼقددد بددنلؼطع قددنل: 

 .(3)الحنجة ندأق إلك ال قن ن لـُصأ أؾقف9 ٕ  كن  مطؾقبً  ؾقف

 طدخٍٛ ايهٓا٥ظ ٚايصال٠ فٝٗاص 

الع دندة يف الؿق دع الدذك ُندَزاَول فقدف مدـ يف اذا الحديث مدن يددل أؾدك الؿـدع 

 ڤلؽدـ جدن  أدـ أؿدر  9ٓسقؿن إذا كنكت الؿعصقة مـ الشر  ووسن ؾف ،الؿعصقة

قفدن الشدر ، ُيدزاَول ف ، وادل(2)الؽـدن سالصد ة يف مـ الصحنبة الرتخقص يف ص وغقر

بح يف ذمدـ الدأل  يؿـدع أـفدن ألولدك  ت ادلأللقمدفقدف؟!   شدَر ييف مؽدن   كصؾأ يؽقػ ف

 مؽن  يشر  فقف بنر؟

الددذبح يمددوقك فقددف الؿمددؾؿ والؽددنفر، ، واددق: أل  ناـددن  فرًقدد أل  ال ددقاب:و

صدـقعف وأؿؾدف يشد ف فنلؿمدؾؿ إذا ذبدح يف ادذا الؿؽدن  ف، والطريؼة يف الذبح وااددة

والرا ددل  ،الصددػة واادددةٕ   9الصدد ة يف الؿؼددنةف الـفددل أددـ ومثؾددأؿددؾ الؽػددنر، 

 9صؾل ٕاؾ اذص الؼ قر كؿن يػعؾف بعض الغ ةي فلؾؿصؾل يف اذص الؿؼنة قد يظـ ألك

 .(1)«إلقفا ت ؾقا وٓ الؼ قر، عؾك تجؾغقا ٓ» :الؿـعفؽن  

فد  يؿؽدـ أل   ،نخوؾػ أدـ صد ة الـصدنرأ يف الؽـن س لؽـ ص ة الؿمؾؿقـ

  صؾك يف اذص الؽـقمة ألن ف الـصنرأ يف ذلؽ. مـإ   :يؼنل

 

(، 3728(، وألبدددق داود )3367) ،ي دددنح ٓ ومدددن أؿدددرة ألو بحدددج لؾؿحدددرى ي دددنح مدددن بدددنب ،الحدددجكودددنب   =

، إٓ أل  الـمدن ل زاد ڤ(، مـ اديث ابدـ أ دنس 2813(، وابـ منجف )2568(، والـمن ل )713) والرتمذك

 فقف الؼطع ألسػؾ مـ الؽع قـ.

 .4/55، والؿحؾك 1/273، والؿغـل 2/350، وإى 3/204الونج واإلكؾقؾ ، و2/371يـظر: بدا ع الصـن ع  (3)

 (.3763-3753، أ نر )وال قع الؽـن س يف الص ةيـظر: مصـػ ابـ ألبل نق ة، كونب الصؾقات، بنب  (2)

(، 1228) داود (، وألبق862، )أؾقف والص ة الؼن أؾك ال ؾقس أـ الـفل بنبألخرجف ممؾؿ، كونب ال ـن ز،  (1)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل مر د الغـقك، وجن  مـ اديث ألبل اريرة وغقرص 3040(، والـمن ل )3040والرتمذك )
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، فؽقدػ بؿؽدن  ألسدس أؾدك ألسدس أؾدك غقدر نؼدقأفن  ققؾ: لؼد ُادى ممد د 

   الشر  ألصً  كنلؽـن س؟

واإلرصدند  ،نػريدؼ كؾؿدة الؿمدؾؿقـ وٓ ،هبدن الضدرار يؼصدد لؿ وال قاب: ألكف

  .الضرار ، بخ ء مم دلؿـ انرب ار

بددنب الصدد ة يف مقا ددع الخمددػ والعددذاب، » :$ نددرجؿ اإلمددنى ال خددنركو

 ،  ددؿ ألورد بنسددـندص الؿوصددؾ أددـ«كددرص الصدد ة بخمددػ بنبددؾ ڤوُيددذَكر أل  أؾق ددن 

 أن إٓ ؛الؿعـذكقـ همٓء عؾك تضخؾقا ٓ» :قنل ملسو هيلع هللا ىلصأل  رسقل ار  ڤ أؿربـ  ار أ د

 .(3)«أصاكفؿ ما ي ق ؽؿ ٓ عؾقفؿ، تضخؾقا فال ،كاكقـ تؽقكقا لؿ فنن كاكقـ، تؽقكقا

 مدـ كـن مدؽؿ كددخؾ ٓ إكدن»: ڤ أؿدر وقنلبنب الص ة يف ال قعة، » ؿ قنل:  

 فقفدن بقعدة إٓ 9ال قعدة يف يصدؾل»: أ دنس ابدـ وكدن  ،«الصقر فقفن الول الوؿن قؾ ألجؾ

 .(2)«اُجعؾت لل إرض مغجضا وطفقرً » :ملسو هيلع هللا ىلصبنب ققل الـ ل » ؿ قنل:  ،«نؿن قؾ

أل  يؽددق  ألراد أل  الؽرااددة يف  وإيددرادص لددف اـددن يحوؿددؾ» :$ابددـ ا ددر يؼددقل 

 ،(1)«اُجعؾـت لـل إرض مغـجًض » :إبقاب الؿوؼدمة لقمت لؾوحدريؿ9 لعؿدقى ققلدف

يصددؾح أل  ي ـددك فقددف مؽددن   ألو ن لؾمدد قد،كددؾ جددز  مـفددن يصددؾح أل  يؽددق  مؽنًكدد :كأل

لؾصدد ة، ويحوؿددؾ أل  يؽددق  ألراد أل  الؽرااددة فقفددن لؾوحددريؿ وأؿددقى اددديث جددنبر 

ل ألولدكاديث الخصن ص أدنى مخصد ٕ  الحدديث سدقؼ يف مؼدنى  9قص هبدن، وإوأ

 
 الزاددكودنب  ،ممدؾؿ(، و311ألخرجف ال خنرك، كونب الص ة، بنب الص ة يف مقا ع الخمدػ والعدذاب، ) (3)

 (.2870) ،ألكػمفؿ يؾؿقا الذيـ ممنكـ ندخؾقا ٓ بنب ،والرقن ؼ

 .84-3/83ال خنرك يـظر: صحقح  (2)

(، وممؾؿ، 317) «جعؾت لل إرض مم ًدا وطفقًرا» :ملسو هيلع هللا ىلصألخرجف ال خنرك، كونب الص ة، بنب ققل الـ ل  (1)

مدـ  ،(312) (، والـمدن ل423/1كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة، بنب جعؾت لل إرض مم ًدا وطفقًرا )

 .ڤ أ نس وابـ ذر وألبل اريرة ألبل اديث مـ وجن . ڤار إكصنرك  بـ أ د اديث جنبر
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 يددرد أؾقددف أل  الصدد ة يف إرض الؿوـ مددة وٓ فدد  يـ غددل نخصقصددف، ،آموـددن 

 .(3)«نصح9 ٕ  الوـ س وصػ طنرئ وآأو نر بؿن ق ؾ ذلؽ ٓ

قػوـ بصدقراؿ ويخشدك أؾقدف مدـ سد ؿصؾلنذا كن  الف ،ألمن الص ة يف الؽـن س

مدـ  نوغقراؿد ڤ وابدـ أ دنس ڤمثدؾ أؿدر ادق لدقس إذ يصؾل فقفن9  ، ف ذلؽ

ر فدقفؿ ادذ ٓ ٕمؿ 9الذيـ صؾقا يف الؽـن س فدذا ف ،9 ٕ  بعدض الـدنس يػدوـايوصقأ

  .يول أر وٓ ، وبعض الـنس يم اريؿـع

 ُساد تبشسط ايشٝدنيصـطاي 

يف اقوضدن   $نقخ اإلس ى واق ققل  :«رواه أكق داود وإسـاده عؾك ئرطفؿا»

  .(2)ؿموؼقؿالصراط ال

، فإذا قول: )هذاا (1)أؾك نرط ال خنرك وممؾؿ، والؿراد بشرطفؿن روا؛ؿن :ألك

جذذل الذذ     -البعذذل و س مذذ ً  -احلذذث ع  ذذ  لش ال(ذذوعنا،  أنذذلش: ني  ال(ذذوعن  خرَّ

 .«صحوحوه »الرساة ك هم يف 

صددحقح أؾددك نددرط »يؼددقل: فؽثقددًرا مددن ألول مددـ نددفر اددذص الؽؾؿددة الحددنكؿ، و

  .«أؾك نرط ال خنركصحقح » ألو ،«أؾك نرط ممؾؿصحقح » ألو ،«الشقخقـ

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

يف  :يعـل ،«[307]الوقبة: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿إولك: تػغقر ققلف  :مغائؾفقف »

وادأقا  وقنلقا ،بعد ادمف ولق ألأندوا بـنيوف ،فقف ألبًدا نصّؾ  ٓ ألك:مم د الضرار، 

 .ألبًدا ؽـ أل  ُيصؾأك فقف  يؿف ،ألمؿ ألسمقص أؾك الوؼقأ

 
 .3/411فوح ال نرك  (3)

 .3/380يـظر: اقوضن  الصراط الؿموؼقؿ  (2)

 . 3/76يـظر: فوح الؿغقث  (1)
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 :قدنل ملسو هيلع هللا ىلصٕ  الـ دل  9«وكـذلؽ الطاعـة ،الثاكقة: أن الؿع قة قض تـم،ِّر يف إرض»

إ در بدنٍم،  فدن  ،لدق أُلِزْيدؾاوك و ،«؟هؾ كان فقفا و،ـ ُيعَ ض مـ أو،ان الجاهؾقة ُيعَ ض»

 ،مغـاجضها اهلل إلـك الـ الد أحـب» ،ونمى الؿعصدقة بدنٍم، كؿدن أل  بركدة الطنأدة بنققدة

 ،مددـ ألجددؾ الطنأددة الدد  دخقددر نلؿمددنجد ف .(3)«أســقاقفا اهلل إلــك الــ الد وأكغــض

  مـ ألجؾ من يزاَول فقفن. نران إسقامو

 ق ددقرٌ  اددذص إرض ق ددؾ أل  ُنشددَورأ ملسو هيلع هللا ىلصممدد د الرسددقل  يف ألرضكددن  وقددد 

ب لدف،  قدنادذص الؼ دقر  يؽدـ بدقـ لؿ ، لؽـ(2)ألزيؾت  ؿ ،ؿشركقـلؾ ُيعَوَؼدد فقدف وُيؼدرأ

ونددزاول أـدددص الؿـؽددرات  ،ويوددن  بددف ،قددن يع ددد مددـ دو  ار القددقى وجدددلؽددـ لددق 

 بف 9ٓ ٕ  نعؾؼ الؼؾقب :ؼؾـنل ،اكريد أل  مدمف وك ـل مؽنكف مم دً : ؾقالشركقة،  ؿ ق

 أؾدك ألكؼن دفن ممد دص مقجقدا زال من
َ
  ألادد فد ،ملسو هيلع هللا ىلص، ألمن ق قر الؿشركقـ الول ُبـِدل

 يوؼرب إلقفؿ. 

فدنلؿـع مدـ  :«لقـزول اإلئـؽال ؛الؿشؽؾة إلك الؿغـللة ال قــةالثالثة: رد  الؿغللة »

ًٓ الذبح يف مؽن  بعقـف   زال اإلنؽنل بنٓسوػصنل. لؽـ ومشؽؾ،  ألمٌر إجؿن

 نؽدـ اـدن  لدؿ إذاوذلدؽ ألكدف  :«الراكعة: استػ ال الؿػتل إذا احتـاج إلـك ذلـؽ»

وػصدنل كؿدن داأل لف، لؽـ إذا دأت الحنجة إلك آس ٓ فنكف إلك آسوػصنل انجة

 فقموػصؾ. ،يف اذا الحديث

 
(، أددـ 563، )ممددنجدان ار إلددك الدد  د ألاددب بددنبألخرجددف ممددؾؿ، كوددنب الؿمددنجد ومقا ددع الصدد ة،  (3)

 .ڤ اريرة ألبل

 ويوخدذ ال ناؾقدة، مشركل ق قر نـ ش اؾك، كونب الص ة، ألخرجف ال خنر منلؽ،بـ  ألكسإننرة إلك اديث  (2)

(، وألبدق 423) ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل مم د ابوـن  بنب ،الص ة ومقا ع الؿمنجدكونب  ،ممؾؿ(، و327، )ممنجد مؽنمن

 (.602(، والـمن ل )341داود )
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ؼقلدف: ل :«كـلس كـف إذا خـال مــ الؿقاكـع ٓ الخامغة أن تخ قص ال ؼعـة كالــذر»

لؽدـ  ،ولف مدـ إدلدة غقدر مدن ُذِكدر ،القفن  بنلـذر فقف وجقُب  ٌر مْ ألَ اذا  9«أوِف كـذرك»

 9 فقذبحف اقث ألراد؟يؾَزى ٓ ألو نمأ  ؿؽن ٍ بنلـذر بقفن  ال يؾَزىاؾ 

، ندل  ألفضدؾ مـدف وٓ خصقصدة ندرأقة لؾؿؽدن  إذا كنكتيؾزى اب: ألكف وال ق

يف  ، ألك:(3)«هاهـــا صــؾ» :ملسو هيلع هللا ىلصؼددنل الـ ددل ف ،نلددذك كددذر أل  يصددؾل يف بقددت الؿؼدددسك

 ،إٓ لػضدؾف 9ـذر أل  يصؾل يف بقدت الؿؼددسي لؿ فذافٕكف ألفضؾ، الؿم د الحراى9 

ح أؾقف   .فنذا ُوِجد من اق ألفضؾ مـف ُرجا

ألك:  :«ولـق كعـض زوالـف ،مـف إذا كان فقف و،ـ مـ أو،ـان الجاهؾقـة الغادسة: الؿـع»

 يزول بمرأة. ٓ نلؼ قربٕ  الوعؾُّؼ  9ولق كن  بعد زوال اذا الق ـاوك 

يعـدل: ولدق  ،«ولـق كعـض زوالـف ،الغاكعة: الؿـع مـف إذا كان فقف عقض مــ أعقـادهؿ»

 .أُلْلِغل اذا العقد

لحدديث:  9«ر يف تؾؽ ال ؼعة؛ ٕكف كـذر مع ـقةيجقز القفاء كؿا كذ ٓ الثامـة: أكف»

  فدوادذص معصدقة  ،«فال يع ف ،ومـ كذر أن يع ل اهلل ،فؾقطعف ،مـ كذر أن يطقع اهلل»

 .وجقب الؽػنرة س ؼ ذكر الخ ء يفقد و .ي قز القفن  هبن

والوشد ف فقدف  :«يؼ ـضه لـؿ ولـق ،التاسعة: الحذر مـ مشاكفة الؿشركقـ يف أعقـادهؿ»

ــقم ففــق مـــفؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص، مـفددن ققلددف رةألانديددث كثقدد ـــ تشــ ف كؼ  -كمددلل ار العنفقددة- (2)«م

 .«اقوضن  الصراط الؿموؼقؿ»بنفن ة يف كونبف  $والؿمللة نؽؾأؿ أؾقفن نقخ اإلس ى 

 
(، 1104، )الؿؼددددس بقدددت يف يصدددؾل أل  كدددذر مدددـ بدددنبألخرجدددف ألبدددق داود، كودددنب إيؿدددن  والـدددذور،  (3)

، وصددححف يف ال دددر ڤار  بددـ أ ددد (، وصددححف، مددـ اددديث جددنبر6718(، والحددنكؿ )33838) وألاؿددد

 .8/408الؿـقر 

، ڤ(، مدـ ادديث ابدـ أؿدر 4333(، وألاؿدد )3013، )الشفرة ل س يف بنبألخرجف ألبق داود، كونب الؾ نس،  (2)

 بنبـ  قبن . 3/186و عػف ابـ ا ر يف كصب الراية 
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وفـاء لــذٍر يف  ٓ فنكـف»: بؼقلدف يف الحدديث فـصدل :«كـذر يف مع ـقة ٓ العائرة:»

  .«يؿؾؽ اكـ آدم ٓ فقؿا وٓ مع قة اهلل

 ،مؾؽ غقدرصكل  يؽق  الـذر يف  :«يؿؾؽ ٓ كذر ٓكـ آدم فقؿا ٓ لحادية عشرة:ا»

إذا كدذر  وألمن ،فنكف ي ؼك ديـًن يف ذموف ،إذا كن  اـن  ااوؿنل ٕ  يؿؾؽف فقؿن بعدولؽـ 

 .يدخؾ يف الحديثفذا مـ بنب ألولك ف ،ن يموحقؾ أل  يؿؾؽفنقيفً 
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 اب  ــة

 هللا ريـــنزس لغـــشك الـــن الشـــم
 

  .[6]اإلكمن : ﴾ڀ پ﴿وققل اهلل تعالك: 

  .[260]ال ؼرة: ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف: 

 ،مـــ كــذر أن يطقــع اهلل»قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســقل اهلل  ڤويف ال ــحقح عـــ عائشــة 

  .(3)«فال يع ف ،ومـ كذر أن يع ل اهلل ،فؾقطعف

 ل:ـائـــه وســـفي
  .إولك: وجقب القفاء كالـذر 

 ف رفف إلك غقره ئرك.  ،ذا ، ت كقكف ع ادة هللالثاكقة: إ 

 يجقز القفاء كف. ٓ الثالثة: أن كذر الؿع قة 

l 

س ؼ بقن  أل  الع ندة ادل الفددء مدـ خؾدؼ لؼد  ،«كاٌب مـ الشرك الـذر لغقر اهلل»

ال اسؿ جنمع لؽؾ مدن يح دف ار وير دنص مدـ إقدقال  :الع ندةأل  وال ـ، واإلكس، 

  . نطـةوإأؿنل الظنارة وال

ويف غقرادن مدـ  ،ذكر بعَضفن اإلمنى الؿ ددد يف إصدقل الث  دة 9الع ندة ألكقاعو

ى، ومـفن الـذر أ دندة  كدن  الـدذرؿدن ؾنؼدى نعريػدف، فقد و كو ف، ومـفن الذبح الذك نؼدأ

  .ال نباذا اق مق قع و ،صرفف لغقر ار نعنلك نرًكن كن 

 
 .(262)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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 ايٓرزصـــطسه ِ 

واذا صريح يف كق  الـذر أ ندة،  :«[6اإلكمن :] ﴾ڀ پ﴿وققل اهلل تعالك: »

 ،ال ى ٓى إمرو ،[28]الحج: ﴾ۓ ے﴿ إمر يف ققلف نعنلك: وألصرح مـف

  .أ ندةففق  ،ا بفداى ملمقرً  وإصؾ يف إمر القجقب، ومن

مـ صػنت  -ألك: القفن  بنلـذر  -وجعؾف  ،الذيـ يقفق  بنلـذر ارُ  َح دَ واـن مَ 

 ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ﴿ 9 اقث قنل:إبرار

 .نلمقنم سقنم مدحف [6-4]اإلكمن : ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

  ؟فؾ يخوص هبؿف ،إكف مـ صػة إبرار :إذا قؾـنو

 سددقا ٌ  ،ففدق مؿدددوح بنلـمدد ة لؽددؾ ممددؾؿ ،ف سددقؼ ممددنم الؿدددحوال دقاب: ألكدد

ن ر دومؿ مـ سكن  مؿـ  ىأل ،نعدااؿ إلك مرن ة الؿؼربقـ ىأل ،وصؾ إلك مرن ة إبرار

ن ُمدح صنر مطؾقبً    .ن مـ كؾ ممؾؿالؿمؾؿقـ9 ٕكف لؿأ

 [28]الحج: ﴾﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ققلف نعنلك:  كذلؽو

 القفن  بنلـذر؟  ألو اؾ الؿلمقر بف الـذر

القفدن  بدف،  يف مددحإكؿدن و ،الـدذر لقمدت يف مددحاذص الـصدقص وال قاب: أل  

مف أؾك الؽرااة، ومـفؿ مـ ة ألاؾ العؾؿعنمف ،  الـذروألمن ابودا ، ويؿقؾ إلقف ندقخ ارأ

 .(3)لؽـ إذا اكعؼد وجب القفن  بف 9ٕكف جن  الـفل أـف 9اإلس ى

ندنمؾ  بؾ اق ،بـذر الؿعصقة نخنص  لقس دا ر بقـ الؽرااة والوحريؿ الالحؽؿ و

مدـ  وكدذر الؿعصدقةبقـ كذر الطنأدة  تفرقالـصقص  وإ  كنكت كذلؽ9لـذر الطنأة 

 
، 5/184، والػددروع 7/311، والؿ ؿددقع 1/303، ومددـح ال ؾقددؾ 3/66يـظددر: آخوقددنر لوعؾقددؾ الؿخوددنر  (3)

 .4/441والػونوأ الؽنأ ٓبـ نقؿقة 
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9 (3)«ومــ كـذر أن يع ـل اهلل فـال يع ـف ،اهلل فؾقطـع مـ كذر أن يطقع» :اقث القفن  بف

  .(2)يموخرج بف مـ ال خقؾ لؿن ورد ألكف 9مـفل أـف كذر الطنأة وذلؽ ٕ 

والغنيدة  ،القسدقؾة مؿـقأدة9 ٕ  - يؼدقل ألادؾ العؾدؿكؿدن  -غريب  الـذر بنبو

 ومدع ذلدؽ ادق يف إصدؾ مـفدل أدـ ،إذا كدن  طنأدة ي دب القفدن  بدف نلـذرف 9واج ة

، واذا أؾك خ ء من قدررص ألادؾ العؾدؿ مدـ أل  القسدن ؾ لفدن ألاؽدنى الغنيدنت ،صأؼد

 محرمة. -وال إكشن  الـذر  -فقؽق  القفن  واجً ن والقسقؾة إلقف 

لحثفدن  9ؿدـ أللدزى كػمدف بػعدؾ طنأدةف 9نأـفد نلقس كدؾ ألكدقاع الـدذر مـفًقدلؽـ و

   مل فقف.ف، طؾب جزا  دكققك أؾقفنوالولكقد أؾقفن وآلوزاى هبن مـ غقر 

 أل  ألصقى :لق قنل نخص كؿن
أ
 ،مؼن دنة ألو مدـ دو  كظدر إلدك م دنزاة ،ر أؾل

: جعؾدت أؾدك ألكدف قدنل مدؾػالبعض أل ر أـ قد وففق أ ندة،  لوزاى هبنفذا نلكقد ل ف

 يقىٍ  ن صقنىَ إكمنكً  تكػمل كؾؿن اغو 
ّ
 ن، ف عؾدت أؾقفدن كؾؿدن اغو دت إكمدنكً ، ففن  أؾل

يددخؾ يف الـفدل9 ٕ   ٓ ـدذرؿثؾ اذا ال. ف(1) ةت الغقصدقة دراؿ، فثؼؾ أؾل ونرك

 .كػ كػمف أـ الؿعصقة ادفف

إ  قدى غن  ل ألو: إ  نػك ار مريضل صؿت    ة ألينى، واذا بخ ء مـ قنل: 

 .نصدقت بؿن ة ريدنل

 
 .(262)ص:  س ؼ نخري ف (3)

 مــ كـف يغـتخرج وإكؿا ئق،ا، يرد ٓ إكف»: وقنل الـذر، أـ ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل مك: قنل ،ڤ أؿر ابـإننرة إلك اديث  (2)

 ،الـدذر كودنب ،ممدؾؿ(، و5507، )الؼددر إلدك الع دد الـدذر إلؼن  بنب. ألخرجف ال خنرك، كونب الؼدر، «قؾال خ

 .ڤ اريرة (، وجن  مـ اديث ألبل1276(، وألبق داود )3518) ،نقيفن يرد ٓ وألكف الـذر أـ الـفل بنب

 الحؾػ بنر صندًقن. يـظر: أـ ابـ واٍب. وُذكر كحقص أـ ألبل اـقػة يف 1/230كؼؾف أقنض يف نرنقب الؿدار   (1)

 (.11الط ؼنت المـقة )ص:
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اذا الؿؾَحظ لَحَظف مـ ألفوك الخؾقػة الذك وقدع أؾدك امرألندف يف مدنر رمضدن ، و

ٕ  العوددؼ أـددد  9(3)ف بنأوددنم الرق ددةقدديػو دو  أل ، م ننددرة ى نددفريـ مووددنبعقـقنصددب

  بخ ء الصقنى. 9الخؾقػة اقـ9 لؽثرة ألمقالف، ف  يوحؼؼ بف الردع

مـ اقدث الؿؾَحدظ والؿعـدك لفدن ادظ  ، لؽـفنمخنلػة لؾـأص الػوقأمثؾ اذص و

 . مـ الـظر

ظفدنر، كػنرة ال ؿنع يف منر رمضن  ال كػنرة ال ومخنلػوفن لؾـص مـ اقث إ 

، فؿثؾ اذص الؿعن  (2)كؿن يف اديث إأرابلوقرة الؿ نَدلة، سكؿن يف  ،مرنأ ةال و

  .فق الَحَؽؿف -كؿن اق إمر اـن  -ن َاظ إذا ُأِدى الـص، ألمن إذا ُوِجد الـص 

 9مقافدؼ لؾشدرع ، فنكدف غقدركؿن يف مثنل الغق ة ،الرت  ألو الحث أؾك الػعؾ، كذلؽو

 :يؼدنل وٓ ا لمد ؼقكن إلقدف،لق كن  خقًر و ،ػعؾف صحنبوفي ولؿ ملسو هيلع هللا ىلصقل الرسأـ  يردْ  لؿ ٕكف

فؾدقس مدـ جدن  بعدداؿ  بخد ء 9أـد ألوليفؽ مدـ اإليؿدن  مدن يؽػفدؿ أدـ الؿعنصدلإ  

   .فإٓ بنلزاى الـػس ب 9ويؽػفؿ أـفن ،مـ اإليؿن  من يزأفؿ أـ الؿعنصلأـداؿ 

مددن كددؾ مددـ ألراد و ،ؿ ددردة أددـ آن ددنع مذمقمددةالإرادة الخقددر ولؽدـ يؼددنل: إ  

 الخقر يصق ف.

 
 .1/151يـظر: الونج واإلكؾقؾ  (3)

 ار رسدقل ين: فؼنل رجؾ جن ص إذ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أـد جؾقس كحـ بقـؿن: »قنل ،ڤ اريرةإننرة إلك اديث ألبل  (2)

 «تعتؼفـا  رق ـة ضتجـ هـؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل فؼدنل صدن ؿ، وألكدن امدرأليت أؾك وقعت: قنل «لؽ  ما»: قنل. اؾؽت

. «امغـؽقـً  سـتقـ إطعـام تجـض ففـؾ»: فؼدنل ٓ،: قدنل ،«؟متتـاكعقـ ئفريـ ت قم أن تغتطقع ففؾ»: قنل ٓ،: قنل

: قدنل - الؿؽودؾ والعدرم - نؿدر فقفدن بعرم ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أليت ذلؽ أؾك كحـ ف قـن ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل فؿؽث: قنل ٓ،: قنل

 بدقـ مدن فدقار ار؟ رسدقل يدن مـدل ألفؼدر ألأؾك: الرجؾ ؼنلف «كف فت ضق خذها،»: قنل ألكن،: فؼنل «الغائؾ  أيـ»

 أطعؿـف»: قدنل  دؿ ألكقنبدف، بددت اوك ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل فضحؽ بقول، ألاؾ مـ ألفؼر بقت ألاؾ - الحرنقـ يريد - ٓبوقفن

، فؾقؽػدر أؾقف فوصدم نل ، لف يؽـ ولؿ رمضن ، يف جنمع. ألخرجف ال خنرك، كونب الصقى، بنب مـ «أهؾؽ

(، 2180(، وألبدق داود )3333) ،رمضدن  مدنر يف ال ؿدنع نحدريؿ نغؾدقظ بدنب ،الصدقنىنب كو ،ممؾؿ(، و3815)

 (.3563(، وابـ منجف )623والرتمذك )
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مــ عؿـؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصالؿوؿثدؾ يف ققلدف  الع دندة ؼ دقلل الثن  شرطال  بد مـ نحؼؼ ف

يضدقع ألجدر مدـ  ٓ ، وارملسو هيلع هللا ىلصوكدؾ خقدر يف ان نأدف  ،(3)«ففـق رد ،عؿال لقس عؾقف أمركا

 .ألامـ أؿً  

 :«[260]ال ؼرة: ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وققلف: »

 .فق نزك أؾقف

 ذى؟ وٓ مدح ٓ :ألسؾقب نؼريرك ألو ،ذى ألو ،ب مدحاؾ اذا ألسؾقو

 ن لفمدًا كن  ذلؽ أية أؾك ألمن يف مدح الـذر، وإذا  منسوال قاب: أل  الشقخ 

 .اذا من يريد الشقخ نؼريرصو ،يف الشرع صنر أ ندة

ار يعؾؿ كؾ كػؼة، والوؼدير: إ  فودل أؾك العؿقى،  ،يف أية كؽرة مـػقة« كذر»و

ومـفن  ،نؿـ الـػؼنت من ُيؿَدح صنا فا، فنر   ألو أؾقفن، خقًرا كنكتوكذر، وي نزك 

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ ، كؿن يف ققلف نعنلك:نمن ُيَذى صنا ف

وكذلؽ الـذر مـف من ُيؿَدح صنا ف ومـف من ُيَذى، فنٔية ألأؿ مـ أل  نؽق   [15]إكػنل:

بدلقؾ أطػ  9يف سقنم الؿدح، لؽـ الؿؿدوح مـ الـػؼة والؿؿدوح مـ الـذر أ ندة

ر أل  ارألاقـؿن ذكر اذص أية  $ الؿؼصقد أل  الشقخوالـذر أؾك الـػؼة،  د أل  يؼرا

وإذا ُصِرء لغقر  ، ي قز صرفف لغقر ار ٓ الـذر أ ندة، وإذا كن  أ ندة فنكف اقـيفذ

 .الشر اق  نلـذُر لغقر ارفن، فنكف يؽق  نركً  ،ار

 ،مـــ كــذر أن يطقــع اهلل»قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رســقل اهلل  ڤويف ال ــحقح عـــ عائشــة »

الطنأدة الؿطؾقبدة  قأمدـ كديعـدل: أل   :«فـال يع ـف ،ومــ كـذر أن يع ـل اهلل ،فؾقطعف

َدت يف اؼف ،بلصؾ الشرع َدان بـذرص نلكأ   .وأل ؿ برتكفن ،الطنأة نؾؽولزموف  ،وألكأ

 
(، مدـ ادديث 3637، )إمدقر محدد نت ورد ال نطؾدة، إاؽدنى كؼدض بدنبألخرجف ممدؾؿ، كودنب إقضدقة،  (3)

 .ڤأن شة 
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نذا خنلػ ادذا الخطدنب بـدذرص ف ،الؿعصقة مؿـقأة يف إصؾ بخطنب الشرعو

وإ  كن  إصؾ يف القفدن  بنلـدذر ألكدف واجدب، لؽدـ قة9 ف  وفن  فقف، أل  يػعؾ الؿعص

ومــ »يؼنِوى الحؽؿ إصؾل الذك اق الؿعصقة9 ولدذا قدنل:  ٓ وجقب القفن  بنلـذر

 .«كذر أن يع ل اهلل فال يع ف

 اّ ايٓرزصـــطأقط 

 ومن دمـن قد نعر ـن لحؽؿ الـذر، فؾـوعرض ٕقمنمف.

 خؿمة ألقمنى:  - مـ الـذر :ألك - حقح مـفوالص»قنل يف الروض الؿربع: 

 كذر :أحضها
أ
فقؾزمف كػنرة  9نيمؿا نقيفً  ولؿ ،الـذر الؿطؾؼ، مثؾ أل  يؼقل: ر أؾل

يغؿَّ كػارة  لؿ كػارة الـذر إذا» ملسو هيلع هللا ىلصقنل رسقل ار  :أنمر قنلبـ  لؿن روأ أؼ ة 9يؿقـ

 .(3)امـ صحقح غريب :وقنل ،رواص ابـ منجف والرتمذك ،«القؿقـ

نعؾقؼ كذرص بشرط يؼصد الؿـع مـف، ألك مدـ  :واق ،كذر الؾ نج والغضب ثاين:ال

 ،الوؽذيب، كؼقلدف: إ  كؾؿُودؽ ألو الوصديؼ ألو ،الحؿؾ أؾقف ألو الشرط الؿعؾأؼ أؾقف

 الحدجكدذبً  ألو نيؽـ اذا الخدن صددقً  لؿ إ  ألو ،أل رْبؽ لؿ إ  ألو
أ
العودؼ  ألو ،ن فعؾدل

 سدؿعت :اصدقـ قدنلبدـ  قـ9 لحدديث أؿدرا وكحقص، فقخقأر بقـ فعؾف وكػنرة القؿد

  .رواص سعقد يف ســف ،(2)«يؿقـكػارة  وكػارتف غضب، يف كذر ٓ»يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصار  رسقل

كُؾْ س الثقب وركقب دابوف، فن  كذر ذلؽ فحؽؿف كنلؼمؿ  9كذر الؿ نح الثالث:

ُوحب لف غقرص اس ألو ن مـ ط ميخقأر بقـ فعؾف وكػنرة القؿقـ، وإ  كذر مؽرواً  :الثن 

 
 .(262)ص:  س ؼ نخري ف (3)

(، و دعػف الـمدن ل 38777(، وألاؿدد )1732إيؿدن  والـدذور، بدنب كػدنرة الـدذر، ) ألخرجف الـمن ل، كونب (2)

 .«الحديث اذا يف أؾقف اخوؾػ وقد ا ة، بؿثؾف يؼقى ٓ  عقػ الزبقربـ  محؿد»فؼنل: 



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 186

ددر كػددنرة يؿددقـ  ،يػعؾددف9 ٕ  نددر  الؿؽددروص ألولددك مددـ فعؾددف، وإ  فعؾددف وٓ أل  يؽػا

 .كػنرة ف 

ويددقى  ،وكددذر صددقى يددقى الحددقض ،كددذر الؿعصددقة، كـددذر نددرب الخؿددر الراكــع:

فـال  ،مــ كـذر أن يع ـل اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلدف  9ف  ي قز القفدن  بدف ،وألينى الوشريؼ ،الـحر

ر مـ ،«يع ف بدـ  وأؿدرا  ،وابدـ أ دنس ،ُرِوَك اذا أـ ابـ ممدعقد ،يػعؾف لؿ ويؽػا

 .ويؼضل مـ كذر صقًمن مـ ذلؽ غقر يقى اقض ڤ (3)جـدببـ  وسؿرة ،ُاَصْقـ

  :فؿثدنل الؿطؾدؼ 9معؾأًؼن ألو غقر معؾأؼ، :كذر الونر مطؾؼن، ألك الخامس:
أ
ر أؾدل

ؾؿ مددنلل سدد ألو ،كؼقلددف إ  نددػك ار مريضددل :ألصددؾل، ومثددنل الؿعؾأددؼ ألو أل  ألصددقى

 كذا
أ
القفدن  بدف ألك  ففُقِجد الشرط َلِزم ،كحقص ألو صقى ألو مـ ص ة ،الغن ب فؾؾف أؾل

إٓ إذا كدذر الصددقة  9رواص ال خدنرك« فؾقطعـف ،مـ كـذر أن يطقـع اهلل»بـذرص9 لحديث: 

 .(2)«كػنرة وٓ بؿنلف كؾاف مـ ُيَمـ لف فق ز ف قدر  ؾثف

ُيَمددـ لددف ذلددؽ،  ٓ أؿددـ «مددـ ُيَمددـ» :لعؾددف ااددرتز بؼقلددف: »قددنل يف الحننددقة

يؽدـ بقددص مدن ادق م دنح بؼددر  لدؿ كنلؿح قر أؾقف يف منلدف، لحدؼ الغرمدن ، وكدذا إذا

 .(1)«انجوف

م بشل  يمقرألمن و، ُنَمـ لف الصدقة ألصً   ٓ نلؿديـوك يؼ ؾف الددا ـ  ٓ لق نصدأ

لأطدنص من دة ف ف سدن ؾ دؿ سدلل ،كؿن لق كن  اـن  مديـ بؿ يقـ 9ق قزف ،لق ألأطنص إينص

 .مـف فنيؼ ؾ لؿ لدا ـإلك اهبن وذاب الؿن ة لق ألخذ اذص ففذا ي قز9 ٕكف  ريدنل،

 

 . 30/322(، والمــ الؽنأ لؾ قفؼل 32341(، )32336، برقؿ )1/55يـظر: مصـػ ابـ ألبل نق ة  (3)

 .401-6/386الروض الؿربع  (2)

 .6/402اننقة الروض الؿربع  (1)
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والـددنس يف الصدددقة بنلؿددنل مرانددب، وإمددر مرنددب أؾددك امددـ القؼددقـ بددنر، 

 العزيدز بدـ أ دد أؿدرو، (3)نصددم ب ؿقدع منلدف ڤ لبق بؽدرفدالوقكؾ أؾقف،  ونؿنى

الوصددم ب ؿقدع ألمقالدف  ؾدكض معنرفف ومح قدف أٓمف بعولؿن ، لقر وف نقيًفنرت  ي لؿ

 9فؾدـ يضدقعف ربدف، وبدقـ فنسدؼ 9القر دة مدن بدقـ صدنلح»وإخراجفن مـ ق ضوف، قنل: 

 .(2)«ألأقـف أؾك فمؼف فؾـ

 ءتـذر ور،تـؽ أغـقـاأن إكـؽ » :لمدعد ملسو هيلع هللا ىلصؿن قنلف الـ ل ل مخنلػ يف الظناراذا و

الـدنس يوػدنونق  يف   ل: إ، ولدذا قدد يؼدن(1)«مـ أن تذرهؿ عالة يتؽػػـقن الــاس خقرٌ 

 اددذايصددن، فؿثددؾ  ٓ مددـ يعددرء مددـ كػمددف ألكددفنذا نصدددم ب ؿقددع منلددف فددالقؼددقـ، 

 .يوصدم إٓ بؼدر القاجب وكػك ٓ

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 ﴾ۓ ے﴿ 9 لؼقلف نعنلك:«فقف مغائؾ: إولك: وجقب القفاء كالـذر»

 ال ى ٓى إمر.و« فؾقطعفمـ كذر أن يطقع اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلف ، [28]الحج:

وقد   ت بؿدن سدنقف مدـ  :«ف رفف إلك غقره ئرك ،الثاكقة: إذا ، ت كقكف ع ادة هلل»

 إصغر؟  ألو اق مـ الشر  إكن واؾنر 9 ار  فصرفف إلك غقر ألكف أ ندة، إدلة

 
 ألبدق وألندك: قنل»وفقف: « كوصدم أل  يقمن ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل ألمركن: »يؼقل ڤ الخطنببـ  أؿرإننرة إلك اديث  (3)

. ألخرجدف «ورسدقلف ار لفدؿ ألبؼقدت: قدنل «ٕهؾـؽ  أكؼقت ما»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل لف فؼنل أـدص، من بؽؾ ڤ بؽر

(، والرتمدذك، كودنب الؿـنقدب، بدنب 3567لرخصة يف خروج الرجؾ مدـ منلدف، )ألبق داود، كونب الزكنة، بنب ا

 (، وصححف.3430، والحنكؿ )«امـ صحقح»(، وقنل: 1564مـنقب ألبل بؽر الصديؼ )

 (.303ألأقـ )ص: بـ  الحؽؿبـ  العزيز لع د ار بـ أ د يـظر: سقرة أؿر (2)

(، وممدؾؿ كودنب القصدقة، بدنب 3284خقلدة، )بدـ  عدسد ملسو هيلع هللا ىلصألخرجف ال خنرك، كونب ال ـن ز، بنب ر ن  الـ ل  (1)

(، 2607(، وابدـ منجدف )1525(، والـمدن ل )2335(، والرتمدذك )2753(، وألبدق داود )3527القصقة بنلثؾث، )

 .ڤألبل وقنص بـ  مـ اديث سعد
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ألكدن مدـ غقدر نػصدقؾ،  الـدذر لغقدر ار ندر  ألكثراؿ أؾدك أل  ألو الشراح جؾفؿ

بدـ  الشدقخ سدؾقؿن إصغر، ومـفؿ ـ ألننر إلك ألكف قد يؽق  مـ الشر  لؽـ مـفؿ م

 .(3)الـضقداؿدا  يف نرح الدر 

ب بددف لؿخؾددقم فدد  ،حددثأ كددذرص الإذا كددن  الؼصددد مددـ ألكددن، وكددن  نددرًكن نذا نؼددرأ

 .ففق اؾػ بغقر ار واق نر  ألصغر إ  ن رد أـ نعظقؿ ،الؿـعَ  ألو

 .ڤلحديث أن شة : «فاء كفيجقز الق ٓ الثالثة: أن كذر الؿع قة»

 

 

 

 

 
 (.82يـظر: الدر الـضقد )ص:  (3)
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 اب  ــة

 ري هللاـــارج ةغـــشك االستعـــن الشـــم

 

  .[5]ال ـ: ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :وققلف تعالك

مـــ كــزل » :يؼــقل ملسو هيلع هللا ىلصســؿعت رســقل اهلل  :قالــت ڤوعـــ خقلــة كـــت حؽــقؿ 

 ًٓ حتـك يرحـؾ يضـره ئـلء  لـؿ ،ما خؾؼ ات مـ ئرِّ امَّ أعقذ كؽؾؿات اهلل التَّ  :فؼال ،مـز

 . (3)رواه مغؾؿ ،«مـ مـزلف ذلؽ

 ل:ـائـــه وســـفي
 الجـ إولك: تػغقر آية . 

  .الثاكقة: كقكف مـ الشرك 

  كف عؾك أن كؾؿات اهلل  نغتضلقيالثالثة: آستضٓل عؾك ذلؽ كالحضيث؛ ٕن العؾؿاء

 ٕن آستعاذة كالؿخؾقق ئرك.  :غقر مخؾققة، قالقا

 ء مع اخت اره.الراكعة: فضقؾة هذا الضعا 

 جؾـب كػـع أو ،ئـر ـ كـػِّ ِمـ ،أن كـقن الشـلء يح ـؾ كـف مـػعـة دكققيـة :الخامغة 

 يضل عؾك أكف لقس مـ الشرك. ٓ

 

 
، وغقدرص الشؼن  ودر  الؼضن  سق  مـ الوعقذ يف بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الذكر والدأن  والوقبة وآسوغػنر،  (3)

 (.1436(، وابـ منجف )1316(، والرتمذك )2607)
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l 

ن غنلً دذكركدن ألمدن قدد ن عقضدقة، و «مِدـ»و :«كاٌب مــ الشـرك آسـتعاذة كغقـر اهلل»

 .جز  مـ الشر بغقر ار نؽ أل  آسوعنذة  وٓ فقفن نقب بقن 9 يؽق 

 مـ إصغر؟  ال ألو ،إكنالشر  مـ  نح ألمقق ب قـ من ياؾ اـن   لؽـ

جـمدقة نشدؿؾ الـدقأقـ يف إصدؾ، لؽدـ  «الشدر مدـ » ققل الؿملػ يف «ال»و

يدل أؾك أل  آسوعنذة بغقر ار  - فقؿن سنقف الؿملػ مـ إدلة -بقنمن يف إانديث 

  .- العنفقةكملل ار  - يؼدر أؾقف إٓ ار نر  ألكن ٓ فقؿن

نٓسوشدػن  طؾدب كطؾدب الَعدْقذ،  ػقفدنفلؾطؾب، فقفن المقـ والون   :آسوعنذةو

 .آسومؼن  طؾب المؼقنوالشػن ، 

الدذك  :بخ ء الؾقدنذ ،(3)آلو ن  لؿـ ُيموعنذ بف لدفع مؽروصال  :وآسوعنذة

 .(2)ُيموعؿؾ يف جؾب الؿح قب

 - مدـ الشدر  إكدن إٓ ار ادذا يؼدر أؾقدف ٓ بغقر ار فقؿن ة الشخصنسوعنذف

اسوعنذ بشدخص يمدوطقع أل   كؿن لق 9قد نؽق  آسوعنذة م ناةو ،- كملل ار العنفقة

يدفع أـدف، بؿعـدك ألكدف اسدوعن  بدف واقـيفدذ ندليت بؿعـدك آسدوعنكة واؿدن موؼنربدن  يف 

 .الؿعـك

 طتعًل ايكًب تبايطببص 

قؿن يؼدر فؿخؾقم نلب نفسوعنذوا وفاسوعنك انل يف فراجع قؾ أل  ي لؾؿمؾؿ يـ غل

فذا فقف ف ،نذا اسوعـت بؿخؾقم فقؿن يؼدر أؾقف وركـت إلقف بؼؾ ؽ ومؾت إلقففأؾقف، 

 
 .3/114يـظر: الؼنمقس الؿحقط  (3)

 .3/333يـظر: نػمقر ابـ كثقر  (2)
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  بد أل  نعؾؿ أل  الؿنل منل فقؼضل أـؽ ديـؽ لبونجر فنذا اسوعـت نقب نر ، 

 .اق الؿعطل والؿنكع  نرف ،[11]الـقر: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :ار

كقكف   ألبد أل  نعؾؿ  ٓ ، كؿن(3)«واهلل يعطل ،أكا قاسؿوإكؿا » :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصوالرسقل 

 بنلػعؾ، يعـل ألكف يموؼؾ ٓ مظـق ،م رد س ب اذا  ،يعقـؽ ويؼضل ديـؽ

اق اذا و ، اق ار ،ويغقث الؿؾفقء ،يؾ ل رغ وؽ، فنلذك يؼضل الديق  ٓ قدو

 .إصؾ

 9بيموحضدر إٓ المد  ٓ بعدض الـدنسـ لؽدوقؾ مثؾ اذا يف جؿقع إس نب، 

ك فقػزع ألبقص وألمدف إلدك الؿموشدػك ويفرأدق  إلد ،ُقصنب الطػؾ يف وسط الؾقؾ مثً  ف

ويـمق   ،وألكف اق الذك بقدص الـػع والضر  ويغػؾق  أـ أل  الشنيف اق ار الط قب،

 . ويرتكق  ار ،فقوعؾؼق  بنلم بدأن ص وآلو ن  إلقف، 

 طاختالف ايفسم يف تأثري األضبابص 

لدت ال نيدة نؼفيف ندل قر إسد نب، ا ػ الؿـومد ة إلدك الؼ ؾدة الطق تخوؾػالؼد 

ٓ،  ألو عنلجوؽقكؽ نفهبن،  ٓ إ ر أـدان ، وإكؿن يقَجدنم ر ٓ إس نب :ٕنعريةوا

الشد ع أـدد  حصدؾبف، كؿن ي ٓ الشػن  أـد اسوعؿنل اذا الم ب حصؾوإكؿن ي، سقن 

ي دقز أل   :بدنلحرء  كود فؿمؿدن ذكدروص يفو بدف، ٓ بف، والرك أـدد الشدرب ٓ إكؾ

 .(2)إكدلس - بعق ة - ةيرأ ألأؿك الصقـ بؼّ 

  .(1)إس نب مم ارة بذا؛ن :ؼنلقاف ،الؿعوزلةوقنبؾفؿ 

 
(، وممدؾؿ كودنب الزكدنة، بدنب 63، )بنب: مـ يرد ار بدف خقدرا يػؼفدف يف الدديـألخرجف ال خنرك، كونب العؾؿ،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث معنوية 1335الؿمللة، ) الـفل أـ

 .3/308يـظر: نرح الؿقاقػ9 لإلي ل  (2)

 .8/10يـظر: در  نعنرض العؼؾ والـؼؾ  (1)
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وقسطقا وأؿؾقا بنلـصقص كؾفن، وقنلقا: إ  الم ب ف ،ألاؾ المـة وال ؿنأةألمن 

ؾب الـنر كؿن سولق نن  لمؾ ف إينص، ف، اق الذك جعؾ إ ر فق  لف أل ر لؽـ ار

 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ اإلارام اقـ أللؼل فقفن خؾقؾف إبرااقؿ،

  .[58]إك قن :

يعقذو  ويؾقذو   :«﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :تعالكوققلف »

ن اسوعنذ ؽن  القااد مـ ألاؾ ال ناؾقة إذا كزل واديً فويموعقـق  برجنل مـ ال ـ، 

  .(3)ـ المػفن بمقد القادك مـ سػفن  ققمف، وقد يمو قب المقد ويعقذص م

ولدذا قدنل  9مدـ دا درة الشدر  آسدوعنذة يخدرج ٓ لؾؿمدوعقذ ػن ددةال واصقل

مــ كـػ  ،أن كقن الشلء يح ـؾ كـف مـػعـة دكققيـة»: الخنممةيف الػن دة  $ اإلمنى

فدنلعنة بؿدن جدن  أدـ ار وأدـ  «يضل عؾك أكف لـقس مــ الشـرك ٓ ،جؾب كػع أو ،ئر

 ٓ. ألو أنة بؽقكؽ نـوػع وٓ رسقلف،

وي دنلغ يف غددم أؾقدف إمدقال ألص ونأطأل الؿؿدوح إذايؿدح  وقريب مـ اذا مـ

ى ٕكدف اسدوػند؟  9ادذا اد ل :كؼدقلفدؾ ف ،مداف إلك أل  يخرج إلك اد الغؾق الؿحدرأ

 .ٓال قاب: 

ويـ غدل الحدذر مـدف9 ٕمدؿ قدقى  ،الوقاقددنلوعنمؾ مع ال ـ فقف خطقرة أؾدك ف

  . ؼوفؿ وٓ ُيعَرء أدالوفؿ وٓ م فقلق 

ُـّ اإلكَس راؼً  :«[5]ال ـ: ﴾ک ک﴿» ن و عًػن، ن واؾعً خقفً  :يعـل ،نزاد ال 

ا فكؿن اق نل  الؿراؼ الؿوَعب، وبعضفؿ يعؽس،  قؼقل: زاد اإلكُس ال ـ أوق 

 .نؽ ألكف سقء يدخؾ ال ـ الؿموعنذ بف مـ الغرور من يدخؾف وٓ ا،وجنوًنن وأـندً 

 
 . 7/218يـظر: نػمقر ابـ كثقر  (3)
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اؿزة  :يعـل] َح وَ فؿـ فَ  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿» :يؼقل $ يف نػمقر الؼرط لو

ومـ كمر ، [3]ال ـ: ﴾ٻ ٻ﴿ :ردان إلك ققلف ،وجعؾف مـ ققل ال ـ [﴾ڎ﴿

 ققل مـ يػعؾقكف من كنكقا بف: والؿراد ،- نعنلك -مـ ققل ار  جؿؾة ابودا قةجعؾفن 

 جقارص يف فق قت ،«ققمف سػفن  نر مـ القادك اذا بمقد ألأقذ»: بقاد كزل إذا الرجؾ

 .راؿنوغق (3)زيد وابـ الحمـ، قنلف ،يص ح اوك

: كن  ألول مـ نعقذ بنل ـ ققى مـ ألاؾ القؿـ،  ؿ مـ بـل اـقػدة، (2)قنل مؼننؾ 

  . ؿ فشن ذلؽ يف العرب، فؾؿن جن  اإلس ى أنذوا بنر ونركقاؿ

خرجت مع ألبل إلك الؿديـة ألول من ُذِكر  :(1)ألبل المن ببـ  وقنل كردى

 فؾؿن اكوصػ الؾقؾ جن  الذ ب فحؿؾ اؿً   ،راأل غـؿ فآواكن الؿ قت إلك ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

ين سران  ألرسؾف  :فـندأ مـندٍ  ،مـ الغـؿ، فؼنل الراأل: ين أنمر القادك ألكن جنر 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :، وألكزل ار نعنلك أؾك رسقلف بؿؽةفلنك الحؿُؾ يشودّ 

ُـّ اإلكَس راؼً  :ألك [5]ال ـ: ﴾ک ک ک ک ڑ قنلف  ،خطقيفة وإ ًؿن :ألك ،نزاد ال 

  .وقوندة ،وم ناد، ابـ أ نس

 ،إذا كن  كذلؽ :اإل ؿ يف ك ى العرب وغشقن  الؿحنرى، ورجؾ رِاؼ :والراؼ

 .(3)«[26]يقكس: ﴾ڤ ڤ﴿ومـف ققلف 

 
 الـنسدخ»و ،«الوػمدقر»: الؿد ، مدـ ألن دنع الودنبعقـ، مدـ مصدـػننف العدوّك  ألسؾؿبـ  زيدبـ  الراؿـ أ د اق: (3)

 .3/263، وط ؼنت الؿػمريـ لؾداوودك 7/138سقر ألأ ى الـ    . يـظر: 372نقيف سـة  ،«والؿـمقخ

كدقادر »: ، مدـ مصدـػننفك قدر الؿػمدريـ، ألجؿدع أؾدك نضدعقػف، سدؾقؿن  ال ؾخدل ألبدق الحمدـبدـ  مؼنندؾاق:  (2)

سدقر ألأد ى ظدر: . يـ340، ندقيف سدـة «والؿـمقخ الـنسخ»و ،«موشنبف الؼرآ »و ،«الرد أؾك الؼدرية»و ،«الوػمقر

 .50/308ننريخ دمشؼ ٓبـ أمنكر ، 203/ 6الـ    

ألبدل المدن ب إكصدنرك، لدف صدح ة، وسدؽـ الؿديـدة، وققدؾ: بدؾ كدن  ننبعقدن. يـظدر: اإلصدنبة بدـ  اق: كدردى (1)

 .4/2305، ومعرفة الصحنبة 4/313

 .33-38/30نػمقر الؼرط ل  (3)
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ـأ طغقنكن  :ألك ،ن: فزادواؿوقنل م ناد أليًض »قنل الؼرط ل:  إ  اإلكَس زادوا ال 

ذ ُـّ  ،هبذا الوعقُّ   .(3)«ـسدكن اإلكَس وال  :اوك قنلت ال 

مــ كـزل » :يؼـقل ملسو هيلع هللا ىلصسـؿعت رسـقل اهلل  :قالـت ڤوعـ خقلة كــت حؽـقؿ »

 ًٓ ه ئلء حتك يرحؾ مــ يضرّ  لؿ ،أعقذ كؽؾؿات اهلل التامات مـ ئر ما خؾؼ : فؼالمـز

ًٓ  :«مـزلف ذلؽ وادذص  ،يؼدقل مثدؾ ادذا الدذكرقنطـًدن9  ىألن كن  طنرً د  سقا ٌ مـ كزل مـز

 .آسوعنذة

  . أللو ئ بنر :«أعقذ»

الؼدرآ  أؾدك وجدف الخصدقص، وهبدذا اسدودل  ألو ،أؿقى ك مف :«اهلل كؽؾؿات»

ن لؿدن ألاؾ المـة وال ؿنأة أؾك أل  الؼرآ  ك ى ار غقر مخؾقم9 ٕكف لق كدن  مخؾقًقد

  .جنزت آسوعنذة بف9 ٕ  آسوعنذة بنلؿخؾقم نر 

ع مو ددد ك ى ار قدديؿ الـدقو كؼص فقفن بقجف مـ القجقص، ٓ : الول«التامات»

  .يزال يوؽؾؿ ٓ  أاند، يوؽؾؿ موك نن  وإذا نن ، فنر

نلديـ ف [1]الؿن دة: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿قنل ار نعنلك: 

 .والـعؿة قنبؾة لؾزيندة ،غقر قنبؾ لؾزيندة

فوؽدق   ،وإذا افرتقن اجوؿعن ،إ  الؽنمؾ والونى إذا اجوؿعن افرتقنوقد يؼقل قن ؾ: 

 . مثؾ اإليؿن  واإلس ى ،ي عد ٓ وااد، واذا الونمنت والؽنم ت بؿعـك

 ألك: ،مصددرية ألو ،مدـ ندر الدذك خؾدؼألك:  ،مقصدقلة «من» :«مـ ئر ما خؾؼ»

 .مـ نر خؾؼف

 
 .32-38/33نػمقر الؼرط ل  (3)



 

 

ع  ْبعوـــَعالصـــةكعايستيـــ ذ ع غـــريعاه 191

إٓ ألكف مـ العؿدقى الدذك ألريدد بدف الخصدقص،  9واذا وإ  كن  لػظف لػظ أؿقى

خؾ يدد ٓ نلخقر الؿحدضفمن فقف نر مـ خؾؼف،  ألو ،مـ نر من ج ؾ أؾك الشر :يعـل

فد  نددخؾ يف  ،يشدقهبن ندر ٓ ،يف الـص، فنٕك قن  والرسؾ وال ـة كؾفن خقر محدض

 .اذا الحديث

ه ئلء»  أكـا إٓ عؾقـؽ، كـرده لؿ إكا»يف صحقح ممؾؿ يف كونب الحج : و«لؿ يضرَّ

 الحديث اذا يف الؿحد قـ رواية :$ أقنض الؼن ل قنل»: الـقوكقنل ، (3)«حرم

 غؾدط اذا :وقنلقا ،العربقة ألاؾ مـ نققخـن محؼؼق كؽرصوأل :قنل ،الدال بػوح كردص لؿ

 واق ،الدال بضؿ إنقنخ بعض بخط ووجدنف :قنل ،الدال  ؿ وصقابف ،الرواة مـ

 .(2)«سق قيف مذاب أؾك أـداؿ الصقاب

وذكر الـقوك أل  إمدر مـدقط بنلضدؿقر الؿوصدؾ بنلػعدؾ الؿضدعػ، فدن  كدن   

 موعقـ بنٓنػنم مراأنة لللػ يف آخران. ان( فنلػوحان، يضرأ )يردأ  : ؿقر إكنث

 كؿدن الضؿ وجقب :ألفصحفن 9ألوجف    ة فػقف)يردص، يضرص(  :ألمن لق كن  مذكًرا

  .(1)مـف أل عػ واق الػوح :والثنلث ، عقػ واق الؽمر :والثن  ،الؼن ل ذكرص

ه»الػوح مرجح يف و ٕ  الػعدؾ م دزوى، فدن   دؿؿـنص فؽلكـدن أللغقـدن  9«لـؿ يضـرَّ

يصح، فـوخؾص مـ الوؼن  المنكـقـ بحركة ألخرأ غقر الضؿ، وال  ٓ ؾ، واذاالعنم

 الػوح.

  «.اوك يرنحؾ»يف بعض كمخ ممؾؿ : «مـ مـزلف ذلؽ حتك يرحؾ»

 
(، وممدؾؿ، 3724، )يؼ دؾ لؿ اقن واشقن اؿنرا لؾؿحرى ألادأ إذا: بنبرك، كونب جزا  الصقد، ألخرجف ال خن (3)

بدـ  ( مـ اديث ابـ أ نس أـ الصدعب2738(، والـمن ل )3381، )لؾؿحرى الصقد نحريؿ بنبكونب الحج، 

 .ڤجثنمة 

 .7/303نرح الـقوك أؾك ممؾؿ  (2)

 المنبؼ. (1)
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الؿػِفؿ لؿن ألنؽؾ مدـ نؾخدقص كودنب »صناب  (3)الؼرط ليؼقل  «رواه مغؾؿ»

 مـدذ اذا خدن صدحقح، وقدقل صدندم، أؾؿـدن صددقف دلدقً  ون ربدة، فدن »: «ممؾؿ

سؿعت اذا الخن أؿؾت أؾقدف، فؾدؿ يضدر  ندل  إلدك أل  نركودف، فؾددغوـل أؼدرب 

 ،(2)«بنلؿفدية لًق ، فوػؽرت يف كػمدل فدنذا بدل قدد كمدقت أل  ألنعدقذ بوؾدؽ الؽؾؿدنت

 خؾك بقـ الع د وكػمف فـمل. نوإذا ألراد ار نقيفً 

ادذا مدن اسوحضدر غقدر وليف  يوضدرر،  فن سؿع اذا الحديث، فؼنللق أل  نخًص و

 ففؾ يعد نشريًؽن، ويؼدح يف إخ صف؟ فؼط، 

  ا لؿن ُكصأ أؾقف يف الخن.ٕكف لق كن  مم ًر 9ٓ ال قاب: 

لقؽدق  يف  9إذا ألراد أل  يمدنفر يف جؿنأدة يحرص أؾك ص ة الص حوكظقرص مـ  

مــ صـؾك ال ـرديـ » :مثؾ ،غقر مموحضر لـصقص ألخرأ وألجقر ألخرأ ،(1)ذمة ار

 يم ر أليًضن لؾـص أؾقف.، ف  (3)«دخؾ الجـة

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

س ؼ الؽ ى فقفن وكؼؾ ك ى الؿػمر قد و :«الجـ إولك: تػغقر آية :فقف مغائؾ»

  .$ الؼرط ل

 
، ادد 545اد، وندقيف بنإلسدؽـدرية 467 سـة بؼرط ة ولد، الؼرط ل الع نس، قألب إبرااقؿ،بـ  أؿربـ  ألاؿداق:  (3)

كشدػ »، و«الؿػفؿ لؿن ألنؽؾ مـ نؾخدقص صدحقح ممدؾؿ»، لف: بنلحديث أنرفن والعربقة، الػؼف يف بنرأن كن 

 .31/236، وال داية والـفنية 33/684يـظر: ننريخ اإلس ى لؾذا ل «. الؼـنع أـ القجد والمؿنع

 .6/15 الؿػفؿ (2)

 فـال اهلل، ذمـة يف ففـق ،ال ـ ح صـؾك مـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل قنل: ، قنلڤار  بـ أ د إننرة إلك اديث جـدب (1)

. ألخرجدف ممدؾؿ، كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة، «جفــؿ كـار يف فقؽ ف ،فقضركف كشلء ذمتف مـ اهلل يطؾ ـؽؿ

 .ڤبـ أؿر، وغقراؿ (، وجن  مـ اديث ألبل بؽر، وا1835(، وابـ منجف )222والرتمذك )

 ومقا دع الؿمنجدكونب  ،ممؾؿ(، و463ألخرجف ال خنرك، كونب مقاققت الص ة، بنب فضؾ ص ة الػ ر، ) (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل مقسك إنعرك 514) ،والعصر الص ح ص يت فضؾ بنب ،الص ة
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 نر .   كص ألاؾ العؾؿ أؾك أل  آسوعنذة بغقر ارقد و :«الثاكقة: كقكف مـ الشرك»

ن العؾؿاء استضلقا كف عؾك أن كؾؿـات ٕ ؛الثالثة: آستضٓل عؾك ذلؽ كالحضيث»

: ققلدف ووجدف آسدودٓل :«ٕن آسـتعاذة كـالؿخؾقق ئـرك :اهلل غقـر مخؾققـة، قـالقا

وكؾؿننف صػة مـ صدػننف ي دقز آسدوعنذة هبدن وي دقز الحؾدػ  ،«أعقذ كؽؾؿات اهلل»

، فؾدق كنكدت بغقدر ار ندر  -أؾدك الولصدقؾ المدنبؼ-وآسوعنذة هبن، مع أل  الحؾػ 

وادذا مدـ إدلدة الودل اسدودل هبدن ألادؾ المدـة يف  .ؾققة لؿن جنزت آسدوعنذة هبدنمخ

 .أل  الؼرآ  ك ى ار غقر مخؾقمرداؿ أؾك ال فؿقة أؾك 

ا، واـدن  ألذكدنر ُرنادب ففدق  :«الراكعة: فضقؾة هذا الضعاء مع اخت ـاره» مخوصدر جدد 

اأظقؿة، أؾقفن مـنفع ديـقة ودكققية  ؽ ادل  ؼقؾدة أؾدك كثقدر مدـ ومع ذلد ،وال يمقرة جد 

وادذا يؿؽدـ أل  يؼقلدف  ،«مائـة مـرةيف يـقم وكحؿـضه  ،سـ حان اهلل :مــ قـال» مثدؾ: ،الـنس

ــض  ،حطــت خطايــاه»ن، دققؼددة وكصددػ ألاقنًكدد ألو ،يف دققؼوددقـنددخص  وإن كاكــت مثــؾ زك

 ُيَحّد. ٓ فضؾ ارو  بد فقفن مـ الوقبة، ف ،الؽ ن ر منيف الصغن ر، وأل اذا، و(3)«ال حر

 لددق سدديفؾ الـددنس الددرتاب ٕونددؽقاو

 

 

 (2)إذا ققددؾ اددننقا أل  يؿؾددقا ويؿـعددقا 

 

 

نغقضددفن  ٓ مـددذ خؾددؼ الخؾددؼ واددق يددـعؿ أؾددقفؿ ويددرزقفؿ، يدددص سددّحن   وار

فقؼدقس واـدن  مدـ الـدنس للسدػ مدـ يـؽدر ادذا، ـػؼدة، نـؼصفن ال ٓ :، يعـل(1)كػؼة

ـُ     .-كملل ار العنفقة-أؾك من أـد الؿخؾقم  فِ ص وكرمِ جقدِ  وسعةَ   ار فضَؾ  الؿمؽق

 
 فضدؾ بدنب ،والوقبدة والددأن  رالذككونب  ،ممؾؿ(، و5304ألخرجف ال خنرك، كونب الدأقات، بنب فضؾ الوم قح، ) (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 1732(، وابـ منجف )1355(، والرتمذك )2583) والدأن  والوم قح الوفؾقؾ

، ونددرح 3/267يـمددب إلددك قن ددؾ معددقـ. يـظددر: نددرح إنددؿق  أؾددك أللػقددة ابددـ منلددؽ  لددؿ اددذا ال قددت (2)

 .3/112 أؼقؾ ابـ

 والـفار، الؾقؾ سحاء كػؼة، يغقضفا ٓ مألى اهلل يض: »قنل ،ملسو هيلع هللا ىلص ار قلرس أل : ڤ اريرة ألبلإننرة إلك اديث  (1)

 إخـرى وكقـضه الؿـاء، عؾـك عرئـف: وقـال يـضه، يف مـا يغض لؿ فنكف وإرض، الغؿقات خؾؼ مـذ أكػؼ ما أرأيتؿ: وقال

  َقْقلِ  بَنُب . ألخرجف ال خنرك، كونب الوقاقد، «ويرفع يخػض الؿقزان،
ِ
 (.6333، )﴾ېۉ ۉ ﴿: َنَعنَلك ار
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جعؾقا مدـ أ مدنت الق دع يف الحدديث أل  ُنرندب إجدقر وإ  كنكقا العؾؿن  و

بدف الخدن،  خدرج مدـ ادذا الضدنبط مدن صدحي إٓ ألكدف 9العظقؿة أؾك إأؿنل القمدقرة

 يف الصحقحقـ. «س حن  ار وبحؿدص»فضؾ اديث و

 جؾـب كػـع أو ،مــ كـػ ئـر ،أن كقن الشلء يح ؾ كف مـػعة دكققية :الخامغة»

جن  يف اديث الذبنب الدذك قدمدف لؾصدـؿ،  مثؾ من :«يضل عؾك أكف لقس مـ الشرك ٓ

خرجدف ن ٓ ادذص الؿـػعدةادذص مـػعدة، لؽدـ و ،ؼوؾقصي ولؿ ،رتكقصف ،حصؾ لف مـػعةف

 .نأـ كقكف نركً 
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 اب  ــة

ٍ  غــأٌ ي ،شك أن يستغيث ةغري هللاـــن الشــم  ريهـــذع

 

 حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ :وققل اهلل تعالك

  .أية [306-305 ]يقكس: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خت

  .أية [36]العـؽ قت: ﴾ڇ چ چ چ چ﴿ :وققلف

 [4]إاؼنء: ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ :وققلف

  .أيتقـ

  .[52]الـؿؾ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وققلف 

فؼـال  ،مــافؼ يـمذي الؿـممـقـ ملسو هيلع هللا ىلصأكف كان يف زمـ الـ ـل  :وروى الط راين كنسـاده

 إكـف» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼـال الـ ـل  ،مــ هـذا الؿــافؼ ملسو هيلع هللا ىلصققمـقا كــا كغـتغقث كرسـقل اهلل  :كعضفؿ

  .(3)«وإكؿا ُيغتغاث كاهلل ،ُيغتغاث كل ٓ

 
 امدـد واددق لفقعددة، ابدـد غقددر الصددحقح رجددنل ورجنلددف الطددنا ، رواص»، وقددنل: 30/348ذكددرص الفقثؿددل يف الؿ ؿددع  (3)

ـ كثقددر يف جددنمع الؿمددنكقد )«المددقنم اددذا بغقددر ألاؿددد رواص وقددد .الحددديث (، 4670، وقددد سددنقف بنسددـند الطددنا  ابدد

 .3/337(، والرد أؾك ال ؽرك 243ؾقؾة يف الوقسؾ والقسقؾة )ص: واسودل بف ابـ نقؿقة يف بعض كو ف كؿن يف قنأدة ج

 الصددنمتبددـ  أ ددندة سددؿع، رجدد  أل  ربددنح،بددـ  أؾددل أددـ( بؾػددظ: 22605وجددن  يف ممددـد اإلمددنى ألاؿددد ) 

 فؼددنل الؿـددنفؼ، اددذا مددـ ملسو هيلع هللا ىلص ار برسددقل كمددوغقث ققمددقا بؽددر ألبددق فؼددنل ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسددقل أؾقـددن خددرج :يؼددقل

 .«هلل يؼام إكؿا ،لل يؼام ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل
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 ل:ـائـــه وســـيف
  .إولك: أن عْطػ الضعاء عؾك آستغا،ة مـ عطػ العام عؾك الخاص 

 [305]يقكس: ﴾جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ :الثاكقة: تػغقر ققلف.  

  .الثالثة: أن هذا هق الشرك إك ر 

  .الراكعة: أن أصؾح الـاس لق يػعؾف إرضاء لغقره صار مـ الظالؿقـ 

 كعضها.  الخامغة: تػغقر أية التل 

 يـػع يف الضكقا مع كقكف كػرا.  ٓ الغادسة: كقن ذلؽ 

  .الغاكعة: تػغقر أية الثالثة 

 ُتطَؾب إٓ مـف.  ٓ كؿا أن الجـة ،يـ غل إٓ مـ اهلل ٓ الثامـة: أن طؾب الرزق 

  .التاسعة: تػغقر أية الراكعة 

 أضؾ مؿـ دعا غقر اهلل.  ٓ العائرة: ذكره أكف 

  :يضري عـف.  ٓ أكف غافؾ عـ دعاء الضاعلالحادية عشرة 

  ض الؿضعقِّ لؾضاعل وعضاوتف لف. غل  الثاكقة عشرة: أن تؾؽ الضعقة س ٌب 

  .الثالثة عشرة: تغؿقة تؾؽ الضعقة ع ادة لؾؿضعق 

  .الراكعة عشرة: كػر الؿضعق كتؾؽ الع ادة 

  .الخامغة عشرة: هل س ب كقكف أضؾ الـاس 

 لخامغة. الغادسة عشرة: تػغقر أية ا 

 ب الؿضـطر إٓ قـيج ٓ وهق إقرار ع ـضة إو،ـان أكـف :الغاكعة عشرة: إمر العجقب

 وٕجؾ هذا يضعقكف يف الشضائض مخؾ قـ لف الضيـ.  ؛اهلل

  حؿك التقحقض والتلدب مع اهلل. ملسو هيلع هللا ىلصالثامـة عشرة. حؿاية الؿ طػك 
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l 

  طَع٢ٓ االضتػاث١، ٚايفسم تبٝٓٗا ٚتبني ايدعا٤ص 

ألصدغر، مدع أل   ألو ألأؿ مـ أل  يؽدق  ألكدن «مـ الشرك»ققلف:  :«كاٌب مـ الشرك»

 . كص أؾك ألكف ألكن $ الشقخ

ل بنلؿصددر،  «أل ْ » :«يضعق غقره أو ،أن يغتغقث» بدنٌب ألك: ومن دخؾت أؾقف نموأ

9 ولدذا يؼدر بعدان نؽرار العنمؾ «ألو»مـ الشر  آسوغن ة بغقر ار ودأقة غقرص9 ٕ  

  .أؾك من ق ؾفنبعدان لؿن طػة نَ ت9 ٕمن أَص كَ 

  لؾطؾددب، ففددل طؾددب الغددقث مددـ غقددر ارفقفددن المددقـ والوددن   :آسددوغن ةو
عطدػ الددأن  أؾدك آسدوغن ة مدـ بدنب أطدػ فوطؾب الغقث ألخص مدـ الددأن 9 

العنى أؾك الخنص، فؽؾ اسوغن ة دأن  ولقس كؾ دأن  اسدوغن ة9 ٕ  آسدوغن ة كؿدن 

 ،دأددن  خددنص بؽشددػ الشدددا د والؽربددنتل ففددنؽددق  إٓ يف الشدددا د،  ٓ :قددنلقا

والدأن  يؽق  يف الشدا د وغقران، اوك لق اكؼطدع َنْمدع كعؾدف يددأق ار أل  يقمدر لدف 

ادذا كد ى و ،  يؾزى أل  يؽق  يف الشدا د، بخد ء آسدوغن ةفاذا إمر واق يمقر، 

  .(3)ألاؾ العؾؿ

 ،(2)«أســتغقث كرحؿتــؽ» :ملسو هيلع هللا ىلصققلددف  فؿددنذا أددـ ،إ  آسددوغن ة دأددن  :نذا قؾـددنفدد

فدؾ يؽدق  مدـ بدنب الوقسدؾ إلدك ف ؟(1)ونقخ اإلسد ى يؼدرر أل  دأدن  الصدػة ندر 

 بصػوف؟  ار

 
 (.364يـظر: نقمقر العزيز الحؿقد )ص:  (3)

منلؽ، وجدن  مدـ بـ  ( وصححف، مـ اديث ألكس2000(، والحنكؿ )1423ألخرجف الرتمذك، كونب الدأقات ) (2)

 .ڤاديث ابـ ممعقد 

 (. 333يـظر: الرد أؾك ال ؽرك )ص:  (1)
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 لكت نطؾب آسوغن ة براؿة ار،فنلمقـ والون  لؾطؾب، بالصقغة فنل قاب: أل  

دنطؾ فن مـ راؿدة ار9  ٓ أعـقذ » :مثدؾ ،الصدػة دأدن ُ  ٓ ر بصدػننفاإلدك  ٌؾ ففدق نقسُّ

 . فنلؿموعنذ بف اق ار والؿموغنث اق ار ،(3)«طؽكرضاك مـ سخ

 وغقرص بنسدـندص ،من ألخرجف ابـ سعد ،يشؽؾ أؾك الؼقل بل  دأن  الصػة نر واؾ 

خؿددت  ألو قصددت» :أدـ ألبقدف قدنل ،مدـ طريدؼ ابدـ الؿمدقب -(2)صححف ابـ ا ر-

كصدر يدن  :يؼدقل ،إٓ صدقت الرجدؾ 9والؿمؾؿق  يؼننؾق  الروى ،إصقات يقى القرمق 

 .(1)«ارببـ  فرفعت رألسل فنذا اق ألبق سػقن  ،ين كصر ار اقرتب ،ار اقرتب

كصر ار فعؾ مـ ألفعنلف نعدنلك، ولؽدـ الـددا  يخدرج أدـ بنبدف يف ال قاب: أل  و

 مقاطـ معروفة يف ال  غة، فوؽق  الصقرة كدا  والؿراد الوؿـل.

بدؾ صد ح الدديـ،  لقس الؿؼصقد ذاتو ،: ين ص ح الديـ مثً  و وأ  يؽرر

فوؽدق  كدبدة لؿدـ يوصدػ هبددذا  ،بدف صدد ح الدديـ ػالؿؼصدقد القصدػ الدذك انصد

 اق الؿوعقـ. لؾشر  القصػ، مع أل  ال عد أـ إلػنظ الؿحوؿؾة 

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ :وققل اهلل تعالك»

 ٺ ٺ﴿الدأن  اـن اق دأن  الؿمللة الذك اق أ ندة  :«[305]يقكس: ﴾حت

غقر ؼقد الاذا و .يضر  وٓ يـػعؽ ٓ ندع غقر ار من ٓ ، والؿعـك:[50نفر:]غ ﴾ٺ

 فذص صػة كننػةف 9مـ يـػع ويضراوك ي قز أل  يدأك  ٓ ألكفبؿعـك:  ،مم ار

  .مػفقى لفن ٓ

 
(، 768، وألبددددق داود )(375)، المدددد قدو الركددددقع يف يؼددددنل مددددن بددددنبألخرجددددف ممددددؾؿ، كوددددنب الدددددأن ،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث أن شة 1733(، وابـ منجف )358(، والـمن ل )1381) والرتمذك

 .1/113يـظر: اإلصنبة  (2)

(، وال لؽن ل يف نرح ألصقل اأوؼدند ألادؾ المدـة 37ألخرجف ابـ سعد يف الط ؼنت )ال ز  الؿوؿؿ لؾصحنبة(، ) (1)

 (.2681وال ؿنأة )
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 :9 لؼقلف نعنلكالظؾؿ اـن الشر  :«[305]يقكس: ﴾حت جت يب ىب مب خب﴿»

 .[31]لؼؿن : ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

فمق وإ  كن  الخطنباذا و الؿراد بف ألموف9 إٓ أل   9الؿعصقى ملسو هيلع هللا ىلصلؾرسقل  نجأ

فنلؿراد  ملسو هيلع هللا ىلصواق معصقى مـ الشر   [54]الزمر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :كؿن قنل

  .بذلؽ ألموف الؿؼودو  بف

ف لؾـ ل و ي عدؾ الؿمدؾؿ  ،هبذا إسدؾقب وهبدذص الؼدقة ملسو هيلع هللا ىلصاذا الخطنب الؿقجأ

 .يغػؾ أـ مثؾ اذا إمر ٓ ،أؾك وجؾ وأؾك خقء واسوحضنر

 ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :ڠيف نػمقر دأن  إبرااقؿ  رااقؿ الوقؿلإب قنل

عؾك اإلكمن  أل  ف، (3)«؟مـ يلمـ ال    بعد  ين إبرااقؿ: »[14]إبرااقؿ: ﴾ڦ

كػر، فقؽق  اإلكمن  ألارص  قاوإكؿن  ،زلة ألو ن9 ٕمن لقمت ممللة اػقةيؽق  خن ػً 

  .ووسن ؾف ،وال عد أـ الشر  ،من يؽق  أؾك نحؼقؼ الوقاقد

 :يف سقرة يقكسو :«[36]إكعنى: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿»

 ؟ «يؿممؽ»و «يرد »ؿن الػرم بقـ ف ،[306]يقكس: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿

 ،يـمددب إلقددف إٓ الخقددر ٓ   ار ٕ أيددة إولددك فقفددن الوؾطددػ يف الع ددنرة9

يف مػعقٓنددف إنددنرة إلدك ألكددف واقدع  9أدن أـددف بدنلؿس لؽ9 ولددذيـمدب إلقددف الشدر وٓ

ففق  ،خقر أليًضن بنلـم ة إلقف، ألمن بنلـم ة لؿـ ألصنبف الضر مـ الؿخؾقققـواق نعنلك، 

يعدذب لؿدن كدن   لؿ ـ كػر بف نعنلك، اق بنلـم ة ر نعنلك خقر9 ٕكف لقمَ  نر، كعذاِب 

وبـن  أؾك ادذا كنكدت كمد وف إلدك ار خقدًرا،  9كن  لإليؿن  جزا  وٓ لؾوؽؾقػ معـك،

 بخ ء كم وف إلك الؿخؾقم.

 
 .(310)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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يـمدب إلقدؽ  ٓ :يعـل ،(3)«والشر لقس إلقؽ»جن  يف الحديث الصحقح: ولفذا 

  الشر، وإ  كن  ار خنلؼ الخقر والشر.

 يؼرر ألكف [36]إكعنى: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿فؼقلف نعنلك: 

 وإذا كن  إمر كذلؽ فؽقػ ندأق مـ دوكف مـ ، يؽشػ الضر إٓ ار ٓ

 ؟! يموطقع أل  يضر وٓ ،يموطقع أل  يـػعؽ ٓ

 :يعـل ،«ابوغقا» :«أية [36]العـؽ قت: ﴾ڇ چ چ چ چ﴿ :وققلف»

نلؿػعقل كألكثر مـ معؿقل،  إذا كن  لؾػعؾكف وإصؾ ألاطؾ قا، والطؾب اق الدأن ، 

واق الظرء  اـنؼدى ف ،«فنبوغقا الرزم أـد ار» :نٕصؾف الؿػعقل،يؼدى والظرء، 

 ٿ ٿ﴿ :مثؾ ،ألجؾ آخوصنص مـ ﴾چ﴿أؾك الؿػعقل بف واق  ﴾چ چ﴿

قص بطؾب » فوؼدير أية: ،[4]الػننحة: ﴾ٿ ٿ ف  نطؾ قص مـ غقرص، فخصُّ

فؽؿن  ،«نع دوا غقرص وٓ واأ دوص ،ندأقا غقرص لحصقل الرزم وٓ ادأقصو ،الرزم

  .فطؾب الرزم مـ غقرص نر  ،أل  صرء الع ندة لغقرص نر 

من يصدؾح أل  يؽدق  يؼدى مـفن صؾ أل  فنٕ ،ألكثر مـ مػعقللؾؿعؿقل إذا اجوؿع ألمن 

 9«ديـددنرا»أؾددك  «زيدددا»ف ددن  اـددن نؼددديؿ  ،«األأطقددُت زيددًدا ديـددنرً »كؿددن يف ققلددؽ: ، فددنأً  

ألأطقدُت » :أـدداؿ أل  نؼدقل  دقزيو ،بـدن  أؾدك إصدؾ ؽؽقكف فنأ  يف الؿعـدك9 وذلدل

 لة:وف يف مثؾ اذص الؿملأللػققنل ابـ منلؽ يف ، أؾك خ ء إصؾ «اا زيدً ديـنرً 

ـْ   وإصُؾ سد ؼ فنأدٍؾ معـًدك كَؿد
  

ـْ زاركدؿ كمدَج الدقؿـ  ـْ َم ـْ ألل م
 .(2)مِ

 

 
(، وألبددق داود 663، )وققنمددف الؾقددؾ صدد ة يف الدددأن  بددنبألخرجددف ممددؾؿ، كوددنب صدد ة الؿمددنفريـ وقصددران،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث أؾل 786(، والـمن ل )1322(، والرتمذك )650)

 (.27أللػقة ابـ منلؽ )ص:  (2)
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 طضالٍ َٔ دعا غري اهلل شسعا ٚعكالص 

 [4]إاؼنء: ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ :وققلف»

 ِص ؿن أُ ، فألاد أل ؾ ٓ ألك: ،«أيتقـ
َ
ـفنية فبذكب ألأظؿ مـ الشر ،   ار ل

 ۆئ﴿ ،ار غقَر  يدأقمؿـ ألك:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ؾ   ألاد أل ف 9الض ل الشر 

فق ف ،ا يف الديـ ك قًر إلك كقكف خؾً  يمو قب ألبًدا إ نفة  ٓ فدأن  مـ ،﴾ۈئ ۈئ ۆئ

 .ن خؾؾ يف العؼؾأليًض 

اذا » :لفن ؼؾت، فامرألة نوؿمح بنلحديد الؿق قع أؾك مؼنى إبرااقؿ رأليُت وقد 

ذا ادو ،«لؽدـ أـددكن يـػدع ،يـػدع ٓ ادذا أـددكؿ» :، فؼنلت«يضر وٓ يـػع ٓ ،اديد

 .نلحرءب كن  جقاهبن

 ؾـ يمو ق قا لفؿ ألبًدا.ف9 وصػ كننػ لفن، ففل مػفقى ٓ غنية ﴾ېئ ېئ ېئ﴿

اذا سمال  :«[52:]الـؿؾ ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وققلف »

يزأؿق   ٓ ففؿ، فنمؿ يؼقلق : ار اذا الممال، إذا سللوفؿ كػنر قريشو .اسوـؽنر

ؿن نؼرهبؿ إلك ار9 ولذا كنكقا يف الرخن  يع دو  اذص وإك ،الدأن  أل  آلفوفؿ ن قب

ف   ،إصـنى ويمللقمن ويطؾ ق  مـفن ويموغقثق  هبن، فنذا جن ت الشدا د ألخؾصقا

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :يدأق  إٓ ار

  .[54]العـؽ قت: ﴾ڄ ڦ ڦ﴿إمن  ألنناؿ  [54]العـؽ قت:

  إ»أدددة الرابعددة مددـ الؼقاأددد إربددع: يف الؼن $ ولددذا يؼددقل اإلمددنى الؿ دددد

ٕ  إولقـ يشركق  يف الرخدن  ويخؾصدق   9ن مـ إولقـمشركل زمنكـن ألأظؿ نركً 

 .(3)«مشركق زمنكـن نركفؿ دا ؿ يف الرخن  والشدةويف الشدة، 

 
 (.202الؼقاأد إربع، مط قع  ؿـ مملػنت اإلمنى )ص:  (3)
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فشركفؿ  ،ين بدوك ،ين جق   ،ين امقـ ،ين أؾل :يؼقلادى  ألو و دص يف اريؼف

يعـددل: - ار أ ددد يؼددقل: يددن ألبددنمددـ ع يف الؿطددنء مددؿَ يُ ، وةدا ددؿ يف الرخددن  والشددد

  .- كملل ار العنفقة -كرجق مغػرنؽ  ،وقصدكن ارمؽ ،جيفـن بقوؽ ،-الحمقـ

 ُدًٛمصـطسهِ االضتػاث١ تباي 

ــراين كنســـاده» بددـ  بنسددـندص الؿوصددؾ مددـ نددقخف إلددك أ ددندة :ألك ،«وروى الط 

 ٓسدؿ الؿصدـػ بقض وقد»ر يؼقل: ار يف الوقمق بـ أ د الشقخ سؾقؿن والصنمت، 

 أددـ والحددديث اػظددف، مددـ كو ددف ألو غقددرص أددـ كؼؾددف - ألأؾددؿ وار - وكلكددف الددراوك،

9 يذكرص الؿملػ لؿ بعض مـ أؾأؼ أؾك الوقاقد قنل9و ،(3)«ڤ الصنمتبـ  أ ندة

  .يصح لؿ ٕ  إسـندص

ـدك ففدؾ مع ،روأ ال خدنرك بنسدـندص :إذا قؾـدناذا الؽ ى لقس بصحقح9 ٕكـن و

ًٓ فإكؿددن اددذا مددـ بددنب آخوصددنر، ويصددح؟ ٓ،  ٓ ألكددف اددذا روأ  : مددـ أل  يؼددقل ددد

بنسدـندص، والدذك يريدد الوحؼقدؼ  : روأؼدقليالطنا  أـ ف   أدـ فد   أدـ فد   

 .يرجع إلك إصؾ وي د اإلسـند

9 (2)ويف إسـندص ابدـ لفقعدة ملسو هيلع هللا ىلصالصنمت أـ الـ ل بـ  الحديث مـ رواية أ ندةو

 .(1)«الحديث امـ واق لفقعة، ابـ غقر الصحقح رجنل رجنلف»: ؿلولذا قنل الفقث

نبـ ا ر  عػف يف مقا ع، و عػ ألانديث ف 9ابـ لفقعة مضعػ أـد إكثرو

فؿققددػ الحددنفظ ابددـ ا ددر فقددف كددقع  ،(4)«صدددوم»وقددنل يف الوؼريددب:  ،(3)بمدد  ف

 
 (.388ز الحؿقد )ص: نقمقر العزي (3)

الددراؿـ، الؿصددرك الػؼقددف الؼن ددل، مددنت بؿصددر  أ ددد ، ألبددقلفقعددة الحضددرمل إأدددوللبددـ  ار أ ددد اددق: (2)

 .7/331، وإكؿنل ؛ذيب الؽؿنل 6/147يـظر: الط ؼنت الؽنأ  .، لؼل ا ـقـ وس عقـ ننبعقن363 سـة

 .30/384م ؿع الزوا د  (1)

 .7/602. وفوح ال نرك 143، 2/76يـظر: نؾخقص الح قر  (3)

 (.417الوؼريب )ص:  (4)
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ط مدـ ا طراب إٓ إذا كن  اؽؿ الحدنفظ أؾدك ابدـ لفقعدة ندنبع لؿرويدف، إذ ٓ ُيشدرت

، (3)إكثر أؾدك نضدعقػف مطؾًؼدنفن   لراوك  عػ جؿقع مرويننف، وأؾك كؾ   عػ ا

 نضعقػف. :والراجح ،(2)وبعضفؿ يؼقك روايوف أـ الع ندلة

، الؿـدنفؼ ذااد يدرد اسدؿ لدؿ :«مـافؼ يـمذي الؿـممـقـ ملسو هيلع هللا ىلصأكف كان يف زمـ الـ ل »

9 ٕكف كن  معروفً بـ  ار أ د قنل بعضفؿ: لعؾفو
ّ
 . ذية الؿممـقـن بلأُلَبل

  .(1)كؿن جن  يف بعض الرواينت ڤ بف ألبق بؽر الؼن ؾ إ  :ققؾ :«فؼال كعضفؿ»

ــا كغــتغقث كرســقل اهلل » ــقا كـ ــافؼ ملسو هيلع هللا ىلصققم ـــ هــذا الؿـ ــل  ،م ــال الـ  ــف» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼ  إك

ألبق بؽر ألفضؾ إمة بعد ك قفن، لؽـ قدد يخػدك و :«وإكؿا ُيغتغاث كاهلل ،ُيغتغاث كل ٓ

 ،فقؿدن يؼددر أؾقدف ملسو هيلع هللا ىلصبدف  وفمع اسدوغن  ،ن قز إٓ بنر ٓ ةأؾقف الحؽؿ، وأل  آسوغن 

أل  يؽػ نر اذا الؿـنفؼ، ولق ألدأ إمر إلك أل  يلمر بؼوؾف9 ٕكدف يد طـ  ملسو هيلع هللا ىلصقموطقع ف

 .فقف آينت توكزل ،وكػنقف مشفقر ،الؽػر

يغـتغاث  ٓ إكـف» :يف ققلدف ملسو هيلع هللا ىلصفقؿن يؼدر أؾقف، لؽدـ جقابدف  ملسو هيلع هللا ىلصففل اسوغن ة بف 

فقؿدن إكؿدن نؽدق  آسوغن ة وآسدوعنكة بدنلؿخؾقم أل   :يعـل« وإكؿا يغتغاث كاهلل ،كل

 ففذا جن ز. 9غريؼ يموغقث بؿـ اقلف أؾك الشنطئك يؼدر أؾقف،

يغتغاث كل  ٓ إكف» :قنلمع ذلؽ يموطقع أل  يؽػ نر اذا الؿـنفؼ و ملسو هيلع هللا ىلصوالـ ل 

وألغن ف  [34]الؼصص: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ويف قصة مقسك  ،«وإكؿا يغتغاث كاهلل

  .إلك آخرصمقسك فقكزص 

 
 .7/331يـظر: إكؿنل ؛ذيب الؽؿنل  (3)

، وإكؿدددددنل ؛دددددذيب 3/16يـظددددر: الؿـثدددددقر مدددددـ الحؽنيدددددنت والمدددددمآت9 ٓبددددـ طدددددنار الؿؼدسدددددل  (2)

 .334 ،7/333 الؽؿنل

 .(288)ص:  يـظر نخريج الحديث يف مق عف مـ الؿوـ (1)



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 108

أل  آسوغن ة وآسوعنكة فقؿن يؼدر أؾقف الؿخؾقم جن زة، لؽـ أؾدك  الؿؼ قدو

  .واذا إكؿن اق س ب ، الؿموغقث أل  يموحضر أل  الؿغقث يف الحؼقؼة اق ار

وإ  كنكت آسوغن ة بف يف اذا الؿ نل « اهللإكؿا يغتغاث ك» :ملسو هيلع هللا ىلصقنل الـ ل وإكؿن 

ويمددد ال ددنب والددذرا ع  ،قحؿددل جـددنب الوقاقدددل 9نددل  فقفددن وٓ مؿددن يؼدددر أؾقددف

بعددض إلػددنظ ألاقنًكددن يؽددق  فقفددن قددقة ندددل أؾددك أل   9 ٕ الؿقصددؾة إلددك الشددر 

أل  يحمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالشخص الذك ُيموغنث بف لف نل  وأـدص قدرة واسوطنأة، فلراد الـ ل 

  .ويمد الذريعة الؿقصؾة إلك الشر  ،ال نب

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

أن عطــػ الــضعاء عؾــك آســتغا،ة مـــ عطــػ العــام عؾــك : إولــكمغــائؾ: فقــف »

ــر اهلل» :$ يف الرتجؿددة قددنل :«الخــاص ــاٌب مـــ الشــرك أن يغــتغقث كغق يــضعَق  أو ك

  آسوغن ة كقع خنص مـ الدأن ، والدأن  ألأؿ9 فعطدػ الددأن  أؾدك إ :قؾـن ،«غقره

َؿؾ يف الؼددرآ  واددق ألسددؾقب ممددوع ،آسددوغن ة مددـ بددنب أطددػ العددنى أؾددك الخددنص

أؽمدف العـنيدة بشدل   ألو الخدنصأؾدك العدنى وفن ددة أطدػ  ،والمـة ويف لغة العرب

الخنص وآاوؿنى بف9 ٕ  إفرادص  ؿ دخقلف يف لػظ العنى يؼوضل ذكرص مرنقـ، وذكرص 

 .مرنقـ بنلخنص والعنى يدل أؾك أل  لف مزية

قد و :«[305]يقكس: ﴾جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ :الثاكقة: تػغقر ققلف»

وخطنبف بؿثؾ اذا الـفل9 لقوـ ف ألن نأف9 ومـفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصنؼدى أل  الؿخنَطب هبن اق الـ ل 

را بضؿقرصإ :مـ يؼقل إٓ أل  الؿؼصقد بف  9ن إلقفمقجفً  ألو   الخطنب وإ  كن  ُمصدأ

 .(3)غقرص ولقس اق الؿؼصقد

 
 .2/357، ونػمقر الخنز  33/114دك يـظر: الوػمقر ال مقط لؾقاا (3)



 

 

َٕعغـــريٓ 109 ع  ْبعوــَعالصـــةكعأُعٖ تغٗثع غريعاه،عأٔعٖــ  

 ﴾حت جت يب ىب مب خب﴿ :ٕكف قنل 9«الثالثة: أن هذا هق الشرك إك ر»

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ : كؿن يف ققلف ،الظؾؿ اق الشر و ،[305]يقكس:

 .[31]لؼؿن :

ومـ ألصؾح  :«الراكعة: أن أصؾح الـاس لق يػعؾف إرضاء لغقره صار مـ الظالؿقـ»

ق ؼك ل 9[305]يقكس: ﴾حت جت يب ىب مب خب﴿ :يؼقل  ؟! وارملسو هيلع هللا ىلصمـ الـ ل 

 .يشعر ٓ  مـ أل  يؼع يف الشر  واقن وجً  اإلكمن  خن ػً 

 ُدازا٠صـ١ ٚايُدآٖـطايفسم تبني اي 

 ،ن قز، وفرم بقـ أل  ي نمِؾ بنرنؽنب محظقر ٓ نلؿ نمؾة يف ديـ ارفولذا 

فرم بقـ الؿدااـة والؿداراة، ونر  ملمقر وبقـ أل  ي نمؾ بؿن دو  ذلؽ،  ألو

 الوـنزل مع مـ يراد مدااـوف برت  واجبال لؽـ الؿدااـة  ،ن م نمؾةؿاونؽؾف

  يرتنب ف 9بخ ء الؿداراة ،[8]الؼؾؿ: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :فعؾ محظقر ألو

واذص جن زة ٓسقؿن إذا نرنب  ،معنمؾة امـة يف إسؾقبال إكؿن وأؾقفن محظقر، 

، فؾؿن دخؾ ألٓ  لف الؽ ى، «ك،س أخق العشقرة» :لؿن قنل ملسو هيلع هللا ىلصأؾقفن مصؾحة، والـ ل 

أي »: ين رسقل ار، قؾت الذك قؾت،  ؿ أللـت لف الؽ ى؟ قنل: ڤفؼنلت أن شة 

 .(3)«ودعف الـاس، اتؼاء فحشف أو ئر الـاس مـ تركف الـاس، عائشة، إن

يرتندب  لدؿ و  مـ ألجؾ انؼن  نراؿ، فؿثدؾ ادذا إذابعض الـنس ي نَرو  ويدارَ 

ن إذا دأدت   نل  فقف، وقد يؽدق  مشدروأً ف ،ارنؽنب محظقر وٓ أؾقف نر  واجب

  .ملسو هيلع هللا ىلصالحنجة إلقف كؿن فعؾ الـ ل 

 
(، وممدؾؿ، كودنب الدن 5043ألخرجف ال خنرك، كونب إدب، بنب من ي قز مـ اغوقنب ألاؾ الػمند والريدب، ) (3)

 (.3885(، والرتمذك )3683(، وألبق داود )2483والصؾة وأداب، بنب مداراة مـ يوؼك فحشف )
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ وادل: :«الخامغة: تػغقر أية التل كعضها»

 .[306 ]يقكس: ﴾ېئ ېئ

 اذا الدذك الو دل إلدك قدن: «ايـػع يف الضكقا مع كقكف كػرً  ٓ الغادسة: كقن ذلؽ»

نؽ أل  اذا نر  ألكن، ومدع كقكدف  ٓ ،غقر ذلؽ يطؾب مـف كشػ الضر ألو ،ولل ألو

  .يـػع صناَ ف ٓن ألكن نركً 

 [36]العـؽ قت: ﴾ڇ چ چ چ چ﴿ وال: :«الغاكعة: تػغقر أية الثالثة»

اطؾ قا بنلدأن ، والدأن  كقع مـ  ﴾چ﴿، مـ غقرص ٓ  اطؾ قا الرزم مـ ارألك: 

مـ بنب أطػ العنى أؾك الخنص9 ٕ  الدأن  كقع مـ  ﴾ڇ﴿ألكقاع الع ندة 

 ألكقاأفن، وأطػت أؾقف. 

: «ُتطَؾب إٓ مـف ٓ كؿا أن الجـة ،يـ غل إٓ مـ اهلل ٓ الثامـة: أن طؾب الرزق»

 .نؼديؿ الظرء يدل أؾك آخوصنصو [36]العـؽ قت: ﴾چ چ چ چ﴿

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ وال: :«التاسعة: تػغقر أية الراكعة»

 وال قاب يف الؿمللة العننرة. [4]إاؼنء: ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 مـف.يقجد أل ؾ  ٓ ، ألك:«أضؾ مؿـ دعا غقر اهلل ٓ العائرة: ذكره أكف»

 ٕكددف إمددن مقددت،9 «يــضري عـــف ٓ ف غافــؾ عـــ دعــاء الــضاعلالحاديــة عشــرة: أكــ»

ا لؽن  اؽؿف كحؽؿ الغن ب9 ٕ  إ ر الؿرتنب أؾك اذا غن ب، ولق كن  ان ًر  ألو

 يمو قب لف. لـ وجقد لف، فغقنبف واضقرص واقننف ومقنف سقا 9 ٕكف ٓ الدأن 

 طٌٖ ٜعرز تبادتٌٗ فُٝٔ دعا أٚ اضتػاخ داٖال؟ص 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ قنلو [34]اإلسرا : ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿ : ارقنل 

صنر اؽؿف اؽؿ ألاؾ ويمؿع ك ى ار ُيعَذر،  ولؿ ن ؾغف الدأقة لؿ فؿـ [38]إكعنى:

 .الػرتة يؿوحـ يف الؼقنمة



 

 

َٕعغـــريٓ 155 ع  ْبعوــَعالصـــةكعأُعٖ تغٗثع غريعاه،عأٔعٖــ  

وادؿ يػفؿدق   ،ناـن  ألكدنس يؼدرؤو  كودنب ار ويوؾقكدف وقدد يؽقكدق  اػنًيدو

 قاـت الح ة.وبُ  الدأقةفمٓ  بؾغوفؿ ف ،يزاولق  اذص الشركقنتمع ذلؽ و الخطنب،

 ق يحمددـ ٓ ـكنٕأددنجؿ الددذي ،يػفؿددق  الخطددنب ٓ اـددن  فيفددنى مددـ الـددنسو

 ؾغدف ن لدؿ فذا يف اؽؿ مـفيعرء الؿعـك  ٓ يؼرأل الؼرآ  واق ألاداؿ ؽق فالعربقة، 

 قددع بقددد  كوددنب بغقددر لغوددؽولددق  حنلددؽكوذلددؽ أل  انلددف يف أدددى الػفددؿ ، الدددأقة

  .نقيفن مـف ػفؿن ولؿ

نذا كن  فوزوال الؿنكع مـ ق قل الح ة،  ،وففؿ الح ة ،ؾقغ دأقةب :فـن ف

 ملسو هيلع هللا ىلصويقػة الرسقل و  بد مـ ال قن  لف، ف ،مثؾ إأ ؿل يػفؿ الح ة ٓ الؿخنَطب

ف  بد مـ لؽـ أـدص منكع مـ ق قل الح ة، و، ال ال قن ، لؽـ إذا كن  يػفؿ العربقة

ـنس يف إقطنر الول نـومب إلك ؽثقر مـ الإزالة الش فة، ولقس كؾ منكع معونًا، ف

ن دص  ،أؾقف مـ كصقص الؽونب والمـة إذا ألوردَت و ،اإلس ى يزاول الشر  إكن

مؿـ   قد يؽقكقو -سق  ؼدأ منققخـن أل ؿة وأؾؿن  واؿ »قؼقل: فيحوج بشققخف، 

 لؽـ ،، ففذا منكع مـ ق قل الح ة«ا لم ؼقكن إلقف، ولق كن  خقًر -ك لفؿ القٓية أَ دأ نُ 

يعذر  وٓ يعػقف ٓ ؽقكف اقودأ هبذا العنلؿفولق قنل من قنل،  ،بؿعوناذا الؿنكع قس ل

 ،[56]إازاب: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: نعنلك أـ المنبؼقـ 9 لؼقلفبف

 .اذابؼقلفؿ عذروا ي فؾؿ

كؾق دن يـ ار عرض أـ دِ أل  الؿك ف أؾقف ألاؾ العؾؿ، واق  قيًفنلؽـ ي ؼك أل  اـن  ن

مددـ يعوددن  إأرا ددف اددذاأل   :نيرفددع بددف رألًسدد وٓيعؿددؾ بددف،  وٓ ،يوعؾؿددف ٓبحقددث 

 .(3)مـ ألاؾ العذرصنا ف ، ولقس الـقاقض

 
 القانب. بـ أ د ة  ؿـ مملػنت اإلمنى محؿد(، مط قأ176يـظر رسنلة كقاقض اإلس ى )ص:  (3)
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 :«ض الؿضعقِّ لؾضاعل وعضاوتف لفغالثاكقة عشرة: أن تؾؽ الضعقة س ب ل »

 پ پ پ ٻ ٻ﴿ :فنلؿدأق مـ دو  ار أدو لؿـ دأنص، كنفر هبذص الدأقة

 :لذا قنلو 9سؿك اذص الدأقة أ ندة .[5]إاؼنء: ﴾پ

ووجددت العدداوة بمد  فن  :«الثالثة عشـرة: تغـؿقة تؾـؽ الـضعقة ع ـادة لؾؿـضعق»

 :$هبؿ. واق ققلف وكػر الؿدأق 

 .الراكعة عشرة: كػر الؿضعق كتؾؽ الع ادة»

 ەئ ەئ ائ﴿ :«الخامغة عشرة: أن هذه إمقر هل س ب كقكف أضؾ الـاس»

ة يف أيوقـ كؾفن كنكت فذص إمقر القاردأيوقـ، ف [4]إاؼنء: ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ

ألاد أل ؾ مؿـ انصػ  ٓ يعـل ﴾ەئ ائ﴿ن لؽقكف أل ؾ الـنس9 ٕ  ققلف: س  ً 

 هبذص إوصنء. 

 ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :وال ققلف نعنلك :«الغادسة عشرة: تػغقر أية الخامغة»

 ي قب الؿضطر إذا دأنص ويؽشػ المق    ألادف [52]الـؿؾ: ﴾ۋ ٴۇ ۈ

 :$ ؽ9 ولذا قنلبذلاأرتفقا ووقد ألقروا   ار سقأ

ب الؿضـطر قـيج ٓ وهق إقرار ع ضة إو،ـان أكـف :الغاكعة عشرة: إمر العجقب»

فؽؿدن  ،ألمن مشدركق زمنكـدن :«وٕجؾ هذا يضعقكف يف الشضائض مخؾ قـ لف الضيـ ؛إٓ اهلل

 .أل  نركفؿ دا ؿ يف الرخن  والشدة $ قرر الشقخ

كؿدن  :«لدب مـع اهلل حؿـك التقحقـض والتـ ملسو هيلع هللا ىلصحؿاية الؿ طػك  :الثامـة عشرة»

ألراد أل  يحمدؿ ألكدف « يغتغاث كـل وإكؿـا يغـتغاث كـاهلل ٓ إكف»: ملسو هيلع هللا ىلصنؼدى يف نرح ققلف 

 .القسن ؾ الؿقصؾة إلك الشر والؿندة ويمد جؿقع الذرا ع 
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 اىل:ـٍل هللا تعـق ابــة

 اآليح.  [191-191]األعشاف: ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿

 

 .أية [31]فنطر: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :وققلف

 :ض وُكِغرت َركاعقتفُح يقم أُ  ملسو هيلع هللا ىلصُئج الـ ل  :قال ڤويف ال حقح عـ أكس  

 ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿فـزلت « ك قفؿ ! قاج  كقػ يػؾح ققم َئ » :فؼال

 .(3)[327أؿرا : ]آل

يؼقل إذا رفع رأسف مـ الركقع يف  ملسو هيلع هللا ىلصأكف سؿع رسقل اهلل  ڤ وفقف عـ اكـ عؿر

سؿع اهلل لؿـ » :كعضما يؼقل« اا وفالكً ؿ العـ فالكً الؾف» :الركعة إخقرة مـ الػجر

 .(2)[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿فلكزل اهلل تعالك « ركـا ولؽ الحؿض ،حؿضه

 ،هشامكـ  والحارث ،عؿروكـ  وسفقؾ ،أمقةكـ  يضعق عؾك صػقان» :ويف رواية

 .(1)[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿فـزلت 

 
 بدنب: الؿغدنزككودنب  يف ال خدنرك وأؾؼدف(، 3683ألخرجف ممؾؿ، كونب ال فدند والمدقر، بدنب غدزوة ألادد، ) (3)

 .3/306، وألسـدص ابـ ا ر يف نغؾقؼ الوعؾقؼ ﴾﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ بدددددددنبألخرجدددددددف ال خدددددددنرك، كودددددددنب الؿغدددددددنزك،  (2)

 (.3058) ،﴾﮲

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ بدنبألخرجف ال خنرك مرس  أـ سنلؿ، كونب الؿغدنزك،  (1)

 ادذا»(، وقدنل: 1003(، والرتمذك مقصقٓ، كونب نػمدقر الؼدرآ ، بدنب سدقرة آل أؿدرا ، )3060، )﴾﮲

ابدـ (، وقدنل 4563، وألاؿدد )«ألبقدف أدـ سنلؿ، أـ اؿزة،بـ  أؿر اديث مـ يموغرب غريب، امـ اديث

 .«امـ إسـندص»أـ رواية اإلمنى ألاؿد:  3/330ا ر يف نغؾقؼ الوعؾقؼ 
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 ڇ ڇ﴿حقـ أكزل عؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل قام رسق :قال ڤوفقف عـ أكل هريرة 

 ،ائتروا أكػغؽؿ - كؾؿة كحقها أو -يا معشر قريش » :قال [233]الشعرا : ﴾ڇ

 ،اأغـل عـؽ مـ اهلل ئق،ً  ٓ ،الؿطؾب كـ ع ض يا ع اس ،اأغـل عـؽؿ مـ اهلل ئق،ً  ٓ

ويا فاطؿة كـت محؿض سؾقـل مـ  ،اأغـل عـِؽ مـ اهلل ئق،ً  ٓ ،صػقة عؿة رسقل اهلل يا

 .(3)«اأغـل عـِؽ مـ اهلل ئق،ً  ٓ لل ما ئ،ِت ما

 ل:ـائـــه وســـفي
  .إولك: تػغقر أيتقـ 

  .الثاكقة: ق ة أحض 

 قن يف ال الة. ـُ مِّ وخؾػف سادات إولقاء يمَ  ،الثالثة: قـقت سقض الؿرسؾقـ 

  .الراكعة: أن الؿضعق عؾقفؿ كػار 

  وحرصـفؿ  ،مـفا: ئجفؿ ك ـقفؿا فعؾفا غالب الؽػار، مالخامغة: أكفؿ فعؾقا أئقاء

 عؾك قتؾف، ومـفا: التؿثقؾ كالؼتؾك مع أكفؿ كـق عؿفؿ. 

 [327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :الغادسة: أكزل اهلل عؾقف يف ذلؽ.  

  فتاب عؾقفؿ وآمـقا.  [327]آل أؿرا : ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿الغاكعة: ققلف 

  .الثامـة: الؼـقت يف الـقازل 

  يف ال الة كلسؿائفؿ وأسؿاء آكائفؿ. التاسعة: تغؿقة الؿضعق عؾقفؿ 

  .العائرة: لعـ الؿعقَّـ يف الؼـقت 

 [233]الشعرا : ﴾ڇ ڇ ڇ﴿لؿا كزل  ملسو هيلع هللا ىلص الحادية عشرة: ق تف.  

 
(، وممدؾؿ، كودنب 2641، )إقدنرب؟ يف والقلدد الـمدن  يددخؾ ادؾ: بدنبألخرجف ال خنرك، كودنب القصدنين،  (3)

 (.1537، والـمن ل )﴾ڇ ڇ ڇ﴿اإليؿن ، بنب يف ققلف نعنلك: 
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  ه وكـذلؽ لـق يػعؾـف  ،كحقث فعؾ ما ُكغب كغ  ف إلك الجـقن ؛ملسو هيلع هللا ىلصالثاكقة عشرة: ِجض 

 مغؾؿ أن. 

  حتـك قـال:  ،«اؽ مــ اهلل ئـق،ً ٓ أغـل عــ» :لألكعض وإقرب ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة عشرة: ققلف

وهــق ســقض  ملسو هيلع هللا ىلصح فــنذا صــرَّ « اأغـــل عـــِؽ مـــ اهلل ئــق،ً  ٓ يــا فاطؿــة كـــت محؿــض»

 ملسو هيلع هللا ىلصوآمـــ اإلكغــان أكــف  ،ا عـــ ســقضة كغــاء العــالؿقـيغـــل ئــق،ً  ٓ كلكــفالؿرســؾقـ 

ت ـقـ لـف التقحقـض  ققم،ؿ كظر فقؿا وقع يف قؾقب خقاص الـاس ال ،يؼقل إٓ الحؼ ٓ

 وغركة الضيـ.

l 

  طشٗاد٠ ايعكٌ ع٢ً َكتط٢ ايٓكٌ َٔ أْ٘ ال جيٛش إٔ ٜعبد غري اهلل تعاىلص 

  ذكدر أل  ادمٓ  الدذيـ ألندركقاؿ مدع ار ،بعض ألكدقاع الشدر  $لؿن ذكر 
كونب اقث إ    9 بنلدلقؾ العؼؾل الؿموؿد مـ كونب اريضرو ،  وٓ يـػعق ، ٓ

، انوؿؾت أليًضن أؾدك  ردةالؿ ـؼؾقةالكؿن انوؿؾت أؾك الـصقص  ملسو هيلع هللا ىلصار وسـة ك قف 

 .كصقص كؼؾقة أؼؾقة يف الققت كػمف

 :يعـل «[383]إأراء: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :كاب ققل اهلل تعالك»

لق ون، ذبنبً  اوك ولق كن  ،نيموطقع أل  يخؾؼ نقيفً  ٓ اذا الذك كقػ يع دو  ويدأق 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿اجوؿعقا كؾفؿ من اسوطنأقا 

، مع اؼنرنف :﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :وأليًضن ،﴾ٿ ٿ

  .[61]الحج: ﴾ڦ ڦ ڤ﴿

هبن    الذبنب يف لعنبف مندة يموطقعألمـ لف أـنية بنلعؾؿ الو ري ل  ذكر بعضوقد 

ؿن ل لقموـؼذوا من ألخذصبحقث لق اجوؿع الـنس كؾفؿ  9بمرأة يؿوصفإذابة من 
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 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :ولمؾ اإلأ نز الؼرآ ف ،اسوطنأقا

بؾ  نيموطقعق  خؾؼ نل  ولق ذبنبً  ٓ   مـ دو  ار إذا كنكقاؽقػ ُيعَ دوف [61]الحج:

 ؟! وٓ يوؿؽـق  مـ اسرتجنع من ألخذص الذبنب مـفؿ

لؿن جن   ڤ مطعؿبـ  ج قرإ   .[383]إأراء: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :يؼرأل يف سقرة الطقر ملسو هيلع هللا ىلصيف فدا  ألسرأ بدر وسؿع الـ ل 

9 (3)فآمـ ،ذلؽ ألول من وقر اإليؿن  يف قؾ ف، وكند قؾ ف يطقر [14]الطقر: ﴾ڦ

، لؽـ مـ ألراد ار لف ألمنمفن يؿؾؽ اإلكمن  إٓ أل  يمومؾؿ ٓ ٕمن ا ج مؾِزمة،

 ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ : وإٓ ف  ألصرح مـ ققلف 9أينت والـذر أـفؿن نغـل ف ،الشؼنوة

  .[383]إأراء: ﴾ۀ ۀ

  أل  يـصروا مـ يموطقعق ٓ ألك: ،«أية [382]إأراء: ﴾ھ ہ ہ ہ﴿»

9 ٕ  الرجؾ قد يع ز أـ يـصرو  ألكػمفؿ وٓ ﴾ھ ھ ھ﴿يموـصر هبؿ، 

 ولؽـف يموطقع كصر كػمف9 ففق نـزل مـ إأؾك للدكك. ،كصر غقرص

 [31]فنطر: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :تعالكوققلف »

 .(2)الؾػنفة الول أؾك كقاة الوؿر :ؼطؿقرال :«أية

 ولديفؿ إمقال؟ [31فنطر:] ﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿ : كقػقد يؼقل قن ؾو

 
 :أيدة ادذص بؾدغ فؾؿن بنلطقر، الؿغرب يف يؼرأل ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل عتسؿ»قنل:  ڤمطعؿ بـ  إننرة إلك اديث ج قر (3)

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

: َقْقلِددفِ  َبددنُب . ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب نػمددقر الؼددرآ ، «يطقددر أل  قؾ ددل كددند: قددنل [16-14]الطدقر:  ﴾ڍ

 (.712(، وابـ منجف )3743، )﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

 .20/342نػمقر الطنك ، 2/408الؿـقر  الؿص نحيـظر:  (2)
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ـُدقا مدـ ادذص إمدقال مدـ بدنب آبدو     ؽ الحؼقؼل رؾْ الؿُ  قؼنل:ف واؿ ُمؽا

يوصرء فقفدن  ومـ ،ن ٕمرصان نأً   وآموحن 9 لُقـَظر مـ يوصرء فقفن أؾك مراد ار

 . ن لفقاص وفقؿن يمخط ارن عً 

قن  مـ إصـنى وإول :يعـل ،﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿نعنلك: فؼقلف 

 ﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿ :غقراؿ ىأل ،م  ؽة ىأل ،كنكقا ألك قن  والصنلحقـ، وسقا ٌ 

 ڇ چ چ﴿والؿنل منل ار   الؿؾؽ روؿؾؽ، ن ٓ نتمخؾقق ففل ،[31]فنطر:

  .[11]الـقر: ﴾ڇ

زا دة لولكقد الـػل، وإ  كن  بعضفؿ يوحػظ أؾك  ﴾ڑ﴿و ،كنفقةيف أية  ﴾ژ﴿و

ألك: نلكقد كػل  ؿـ اقث الؿعـك معـنان الولكقد،، ف(3)ازا دً  يف الؼرآ  نقيًفن الؼقل بل 

كؿن يؼقل ألاؾ  -زا دة ف ،ألمن مـ اقث اإلأراب مؾؽفؿ ٕك نل  ولق كن  اؼقًرا،

 .ى الؽ ىنسوؼا9 ٕمن إذا اذفت - العؾؿ

 كقػ يؿد  وادقو ،يؿؾؽ الؼطؿقر ٓ ؽقػ ُيطَؾب الؿدد والَغْقث مـ نخصف

فؽقػ بنلؿقدت، وإذا كدن  ذلدؽ  ،ك لف كقع قدرةيؿؾؽ، وإذا كن  اذا يف الحل الذ ٓ

 ؟!من ألن ففؿن ألو الش ر ألو فؽقػ بنلح ر اقنة،لف  تيف الؿقت الذك كنك

ويمقر ورا اؿن  ،فيوي عؾ الؽونب والمـة قن د 9عؾك اإلكمن  أل  يحونط لـػمفف

  .صنأليـؿن وجف

 :«يـقم أحـض وُكِغـرت َركاعقتـف ملسو هيلع هللا ىلصُئـج الـ ـل  :قال ڤويف ال حقح عـ أكس »

اكوصددر بدددر،  الؿشددركقـ يف بعددد ازيؿددة يف ألاددد لؿددن الوؼددك الؿمددؾؿق  بنلؿشددركقـ

مدـ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل كنلو ،اصؾت الفزيؿة ملسو هيلع هللا ىلصؾؿن خنلػقا ألمرص فيف ألول إمر، الؿمؾؿق  

 
 ،الولكقدد ويمدؿقكف ار كودنب يف الع دنرة ادذص إطد م يـؽرو  وإكثرو »قنل الزركشل أـ الزيندة يف الؼرآ :  (3)

 .1/60يـظر: النان  يف أؾقى الؼرآ   «.الؿؼحؿ يمؿقف مـ ومـفؿ ،بنلصؾة يمؿقف مـ ومـفؿ
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 ،(3)والشددج يؽددق  يف الددرألس ملسو هيلع هللا ىلص جأ رألسددفُندداقددث  9الؽثقددر إذأ يف اددذص الغددزوة

   .(2)ولؽؾ إكمن  ألربع َربنأقنتإسـن  الول نؾل الثـنين،  ألك: ،وكمرت َربنأقوف

 ؿرألأ مـ ندة أداو؛بعد من يعـل: ألكف  :«كقػ يػؾح ققم ئجقا ك قفؿ » فؼال:»

  .(1)اسو عد أل  يػؾحقا، لؽـ الؼؾقب بقـ ألص عقـ مـ ألصنبع الراؿـ 9لف ولديـف

ألكت لؽ أل  ندأق ون ؾاغ ونلمر  :«[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ فـزلت»

  . ـ ارلكت رسقل مف، كونـف
 فؿوألكرم ،ألنرء الخؾؼبؾ اق ، ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل  مـزلة يـؼص نقيًفن مـ ٓ واذا

  .[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ : أؾك اإلط م، ومع ذلؽ يؼقل ار

ؿدن الدذك ف فؽقدػ بؿدـ دوكدف؟ ،مدـ إمدر ندل  فلقس لد ملسو هيلع هللا ىلصإذا كن  الرسقل و

كقددػ و !ؾددؼ؟لؾ ددق  ، وال دددوك، وكػقمددة، والحمددقـ، وأؾددل، وغقددراؿ مددـ الخ

كنكدت الؿدرألة ندليت إلدك الشد رة ونحوضدـفن ونؼدقل: يدن قد و !بنٕن نر وإا نر؟

  .- كملل ار العنفقة - (3)ن ق ؾ الحقلفحؾ الػحقل ألريد زوًج 

 طايكٓٛت يف ايٓٛاشٍص 

 .«ويف الصحقح»وس ؼ الؽ ى أـ ققلف: ، يف الصحقح :يعـل ،«وفقف»

قل إذا رفـع رأسـف مــ الركـقع يف يؼـ ملسو هيلع هللا ىلصأكف سـؿع رسـقل اهلل  ڤعـ اكـ عؿر »

  جدنق دؾ الركدقع، ويؽدق   الؼـدقتجن  من يدل أؾدك أل   :«الركعة إخقرة مـ الػجر

 
 .3/104يـظر: الؿص نح الؿـقر  (3)

 .3/235يـظر: المنبؼ  (2)

(، 2543إننرة إلك من ألخرجف ممؾؿ يف صحقحف، كودنب الؼددر، بدنب نصدريػ ار نعدنلك الؼؾدقب كقدػ ندن  ) (1)

 .ڤالعنص بـ  أؿروبـ  ار أ د مـ اديث ،(5458وألاؿد يف ممـدص )

 .(22مشناقر أؾؿن  ك د وغقراؿ )ص: يـظر:  (3)
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يف ادذا الحدديث، وادذا قـدقت كدقازل، قـدت ، كؿدن (3)يددل أؾدك ألكدف بعدد الركدقع من

، فددنلؼـقت يف الـددقازل يف (2) ددؿ نددر  ،نددفًرا يدددأق أؾددك بعددض الؼ ن ددؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل

جدن  يف صد ة الصد ح كصدقص خنصدة يف الركعدة إخقدرة مدـ قدد الػرا ض كؾفن، و

   كفذا الحديث. الػ ر

  .جن ت نمؿقوفؿ يف الرواية ال اؼة :«اا وفالكً الؾفؿ العـ فالكً »

 :بؿعـدك ،«سدؿع ار» :«ركــا ولـؽ الحؿـض ،سؿع اهلل لؿـ حؿـضه» :كعض ما يؼقل»

 ؾمؿنع.اإلجنبة موضؿـة ل ٕ   9 فقف إ  نت المؿع رو 9ألجنب

 طصٝؼ ذنس ايسفع َٔ ايسنٛعص 

 ،(1)«ركـا ولؽ الحؿض» :مـفن ،نعددت الصقغ الؿروية يف صقغ الرفع مـ الركقع

الؾفــؿ ركـــا لــؽ » :، ومددـ الصددقغ(3)«ركـــا لــؽ الحؿــض» :حددذء الددقاوب اـددن  روايددةو

نل ؿع بدقـ الؾفدؿ والدقاو بد «الؾفـؿ ركــا ولـؽ الحؿـض»، والصقغة الرابعة: (4)«الحؿض

 
 ق دؾ ألوقـدت: لدف فؼقدؾ« كعدؿ: قدنل» الصد ح؟ يف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل ألقـت: ڤ منلؽـ ب ألكس سيفؾإننرة إلك ألانديث9 مـفن:  (3)

 (،3003ألخرجف ال خنرك، كونب القنر، بنب الؼـقت بعد الركقع وبعدص، ) .«يمقرا الركقع بعد: »قنل الركقع؟

(، 3333(، وألبددق داود )566) ،الصدد ة جؿقددع يف الؼـددقت اسددوح نب بددنب ،الصدد ة ومقا ددع الؿمددنجد كوددنب ،ممددؾؿو 

 (.3373(، واـب منجف )3058والـمن ل )

. ألخرجدف «العـرب مــ أحقـاء عؾـك يـضعق الركـقع كعـض ئفرا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قـت»: قنل ،ڤ ألكسإننرة إلك اديث  (2)

ـ  وأنصدؿ والؼدنرة، أضدؾ، وادديث معقكة، وبيفر وذكقا ، ورأؾ، الرجقع، غزوة بنبال خنرك، كونب الؿغنزك،  بد

 جؿقدع يف الؼـدقت اسدوح نب بدنبوممؾؿ، كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة، (، 3078، )وألصحنبف وخ قب  نبت،

 (.3231(، وابـ منجف )3058(، والـمن ل )3334(، وألبق داود )566، )كنزلة بنلؿمؾؿقـ كزلت إذا الص ة

(، وممدؾؿ، كودنب 578ألخرجف ال خنرك، ألبقاب ص ة ال ؿنأة واإلمنمة، بنب إكؿدن جعدؾ اإلمدنى لقدمنؿ بدف، ) (1)

(، مددـ 765(، وابددـ منجددف )153(، والرتمددذك )503، وألبددق داود )(333)ة، بددنب ا وؿددنى الؿددلمقى بنإلمددنى الصدد 

 .ڤاديث ألكس 

(، 622ألخرجدددف ال خدددنرك، ألبدددقاب صددد ة ال ؿنأدددة واإلمنمدددة، بدددنب إقنمدددة الصدددػ مدددـ نؿدددنى الصددد ة، ) (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 3218) منجف وابـ

(، وممدؾؿ، كودنب 685ة ال ؿنأة واإلمنمة، بنب فضؾ الؾفؿ ربـن لؽ الحؿدد، )ألخرجف ال خنرك، ألبقاب ص  (4)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 737، وألبق داود )(308)الص ة، بنب الومؿقع والوحؿقد والولمقـ 
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 ال ؿدع وألمدن» :يف زاد الؿعدند وقدنل $ ابـ الؼدقؿوذاؾ  ،(3)ت يف ال خنركواق  نب

 .(2)«يصح فؾؿ ،والقاو الؾفؿ بقـ

ويف الحديث من يدل أؾك أل  اإلمنى ي ؿدع بدقـ الومدؿقع والوحؿقدد، والؿدلمقى  

 :فؼقلـقا ،سـؿع اهلل لؿــ حؿـضه :إذا قـال اإلمـام» :ملسو هيلع هللا ىلص9 لؼقلدف ربـن ولؽ الحؿد :يؼقل

 .غقران مـ الصقغ ألو (1)«لحؿضالؾفؿ ركـا لؽ ا

ويف الؼصة المنبؼة يف  :«[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :فلكزل اهلل تعالك»

 ھ ہ ہ ہ﴿ فن:كػمأية غزوة ألاد لؿن نج رألسف وكمرت ربنأقوف كزلت 

  .﴾ھ

 9قد يوعدد الم ب لـنزل وااد، وقد نـدزل أيدة ألكثدر مدـ مدرة :يؼقل ألاؾ العؾؿ

  .(3)لوعدد إس نب

 ،هشامكـ  والحارث ،عؿروكـ  وسفقؾ ،أمقةكـ  يضعق عؾك صػقان» :يف روايةو»

  .امٓ  الث  ة كؾفؿ ألسؾؿقاو: «[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :فـزلت

  .يف ال خنرك وممؾؿ :اق يف الصحقحقـويف الصحقح،  :يعـل ،«وفقف»

 ڇ ڇ﴿ :أكزل عؾقفحقـ  ملسو هيلع هللا ىلصقام رسقل اهلل  :قال ڤعـ أكل هريرة »

 ؿ  ،ي دأل بـػمف :أؾك اإلكمن  أل  ي دأل بنٕقرب يف الدأقة :«[233شعرا :]ال ﴾ڇ

يف خط ة ا ة القداع لؿن اذر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصف  ؿ يعؿؿ، ويف اديث ،ي دأل بؿـ نحت يدص

 
 مددـ رألسددف رفددع إذا خؾػددف ومددـ اإلمددنى يؼددقل مددن بددنبألخرجددف ال خددنرك، ألبددقاب صدد ة ال ؿنأددة واإلمنمددة،  (3)

 .ڤ، مـ اديث ألبل اريرة (684) ،الركقع

 .3/232زاد الؿعند  (2)

 .(138)ص:  س ؼ نخري ف (1)

 .3/28يـظر: النان  يف أؾقى الؼرآ   (3)
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 مقضقع، قضمل تحت الجاهؾقة أمر مـ ئلء كؾ أٓ» :قنل الؼوؾ والربن وو عفؿن

 كان الحارث،كـ  ركقعة اكـ دم دمائـا مـ أضع دم أول وإن مقضقعة، الجاهؾقة ودماء

 ركا ركاكا أضع ركا وأول مقضقع، الجاهؾقة وركا هذيؾ، فؼتؾتف سعض كـل يف امغترضعً 

ذ ف (3)«كؾف مقضقع فنكف الؿطؾب، كـ ع ض ع اس فؽذا يؽق  الػعؾ، إذا ألراد أل  يـػأ

ي دأل  9القالل إذا ألراد أل  ُيؿَوثؾ ألمرص ويطنع فقؿن يلمر بف ويـفكوإمر ي دأل بـػمف، 

يؾزى الـنس بلنقن  ويرت  مـ اقلف يع ثق ،  ٓ اوك ؿ بنٕقرب فنٕقرب،  ،بـػمف

 .فف فعؾَ ققلُ  مع أل  طنأة ولل إمر واج ة، ولق خنلػ ،ن يخنلػ من يلمر بفواق أليًض 

واؿ  :«يا معشر قريش»قال: » [233]الشعرا : ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ :فؾؿن كزلت

  .ق قؾوف

بدد أل   ٓ ٕكدف 9فدن وادذا مدـ ااوقدنط الدرواةقري دة مـ :يعـدل ،«أو كؾؿة كحقهـا»

 .نؽق  الؽؾؿة مقافؼة لفن يف الؿعـك لؽـ الرواة يحونطق 

 9ألأوؼقا ألكػمؽؿ9 لق عؾ الؿر  كػمف كنلؿؽنَنب يدفع :يعـل ،«ائتروا أكػغؽؿ»

فقؽق  الشرا  اـن بؿعـك  9انرتأ مـ الؿممـقـ ألكػمفؿ  وار ،لؽل يعوؼ كػمف

نخوؾػ أـ الؿونجرة مع غقرص   مؽؿ ر، والؿونجرة مع اربقعقا ألكػ :ألك ،ال قع

  بعت كػمؽ إلك ار ألو فلكت إذا انرتيت [28]فنطر: ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿
 .فلكت الرابح

  . ؿ بدأل يخصص :«آ أغـل عـؽؿ مـ اهلل ئق،ً »

 مػدردٌ َأَؾدٌؿ  «ع ـاس» :«اأغــل عــؽ مــ اهلل ئـق،ً  ٓ الؿطؾـب كــ ع ـض يا ع اُس »

يف محؾ كصب9  بـل أؾك الضؿإذا كقدك  9 ٕ  الؿػرد العؾؿؾك الضؿأ ل ـم ،مـندأ

ـَ »واددق ققلددف: ف بدُلددولددذلؽ ُكصددب  بددـ  يددن :9 ٕكددؽ لددق قؾددت«الؿطؾددِب  أ ددد بدد

 
(، مددـ 1063(، وابددـ منجددف )3804(، وألبددق داود )3237، )ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل ا ددة بددنبألخرجددف ممددؾؿ، كوددنب الحددج،  (3)

 .ڤاديث جنبر 
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بخد ء الؿػدرد  9، والؿـدندأ الؿضدنء ُيـَصدبنكدف مضدنفؽقلـص وف9 لالؿطؾب  أ د

  .الؿؼطقع أـ اإل نفة

ن ألمنى ار نعنلك، مع ألكف أؿف، وأدؿ يغـل أـف نقيفً  لـ ف ألكفأؿأ  ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل افقخن 

  .مثؾ ألبقف :ألك ،(3)«صـق أكقف»: - ملسو هيلع هللا ىلصكؿن قنل  -الرجؾ 

يغـدل أـفؿدن  ٓ (2)«الــار يف وأكـاك أكـل إن» :وألمدف منندن ق دؾ ادذص الددأقة ملسو هيلع هللا ىلصألبقص و

ألاقناؿن لف وآمـقا بف، ولؾمدققطل  ؿدن    وإ  كن  كثقر مـ الؿ ودأة يرو  أل  ار يفًن،نق

، وأنمة ألاؾ العؾؿ مـ ألاؾ الوحؼقؼ ألمؿ مدننقا يف ال ناؾقدة يف (1)الؿمللة اذصرسن ؾ يف 

 9 يخودنو  يف العرصدنت،إ  اؽؿفؿ اؽؿ ألادؾ الػدرتة :الـص لؼؾـن ٓ زمـ الػرتة، ولق

: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسددقل قددنل: قددنل اريددرة، ألبددل أددـو، ألخددن أل  ألبددنص يف الـددنر ملسو هيلع هللا ىلصلؽددـ الـ ددل 

   .(3)«لل فلذن ق رها أزور أن واستلذكتف ل،ل يلذن فؾؿ ٕمل أستغػر أن ركل استلذكت»

واذص أؿوف،  دؿ  ،أؿف  ذا :«اأغـل عـِؽ مـ اهلل ئق،ً  ٓ ،يا صػقة عؿة رسقل اهلل»

 .ڤ بـوف9  ضعةال

لؽـ مدن  ،اطؾ ل من نيفتألك:  ،«مـ مالل ما ئ،تسؾقـل  ،ويا فاطؿة كـت محؿض»

  .«اعـِؽ مـ اهلل ئق،ً ٓ أغـل »فد الـ نة يقى الؼقنمةو ،يوعؾؼ بنإليؿن  والؽػر

 
 (.1653(، والرتمذك )3521(، وألبق داود )871، )ومـعفن لزكنةا نؼديؿ يفألخرجف ممؾؿ، كونب الزكنة، بنب  (3)

 قرابة نـػعف وٓ نػنأة، نـنلف وٓ الـنر، يف ففق الؽػر أؾك منت مـ أل  بقن  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب اإليؿن ،  (2)

 .ڤ(، مـ اديث ألكس 3637(، وألبق داود )201، )الؿؼربقـ

ممنلؽ الحـػدن »، و«الدرج الؿـقػة يف أبن  الشريػة»، و« ال ـةالوعظقؿ والؿـة يف أل  ألبقك الؿصطػك يف»ال:  (1)

الؿؼنمدة المـدسدقة يف »، و«كشر العؾؿدقـ الؿـقػدقـ يف إاقدن  إبدقيـ الشدريػقـ»، و«والدك الؿصطػكك نة يف 

بدقك آصدطػن يف إيؿدن  أل»، و«الم ؾ ال ؾقؾة يف أبن  العؾقة»، و«س قؾ الـ نة»، و«أبن  الشريػة الؿصطػقية

 .«الؿصطػك

(، 1213(، وألبدق داود )865، )ألمدف قدن زيدنرة يف  ربف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل اسويفذا  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب ال ـن ز،  (3)

 (.3462(، وابـ منجف )2011والـمن ل )
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  .(3)واق الذكر ،فقجففن إلك خقر مـف، نسللوف خندمً وقد 

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

  وقد نؼدى. :«إولك: تػغقر أيتقـ :فقف مغائؾ»

 .وال معروفة مشفقرة :«الثاكقة: ق ة أحض»

 :يعـدل ،«ةالثالثة: قـقت سقض الؿرسـؾقـ وخؾػـف سـادات إولقـاء يممــقن يف ال ـال»

إذا كزلدت بنلؿمدؾؿقـ وذلدؽ ألكدف ، (2)قـقت الـدقازل، ومعدروء اؽؿدف أـدد ألادؾ العؾدؿ

وألكدف قـدت  ،ت يف الػرا ض كؾفن، لؽـ ألكثر من جدن  يف الصد حؼـَ فنكف يُ  ،كنزلة غقر الطنأق 

 .فػل اذا مشروأقة قـقت الـقازل ،(1)ا يدأق أؾك ِرْأؾ وذكقا ،  ؿ بعد ذلؽ نر نفًر 

شقخ مـ اذص الػن دة إ  نت مشروأقة الؼـقت، وإكؿن لق قـ9 ولقس مراد ال

قـقت سقد الؿرسؾقـ وخؾػف سندات إولقن  ألك: سقد، وسندات،  :ولذلؽ قنل

 ہ ہ ہ﴿ :نوف كً  نوف كً  نيممـق  يف الص ة،  ؿ كنكت الـوق ة بعد أل  لعـ ف كً 

 ؟!ملسو هيلع هللا ىلصواق سقد، واؿ سندات، فؽقػ بؿـ دوكف  [327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ

 
 عؾـك أدلؽؿـا أٓ»: خندمدن فنطؿدة لؿن سللوف ڤقنل لعؾل وفنطؿة  ملسو هيلع هللا ىلص: أل  الـ ل ڤإننرة إلك اديث أؾل  (3)

 و،ال،قـ، ،ال،ا وس حا و،ال،قـ، ،ال،ا واحؿضا و،ال،قـ، أركعا اهلل فؽ را مضاجعؽؿا أخذتؿا إذا ه،سللتؿا مؿا خقر

 الخؿدس أل  أؾدك الددلقؾ بدنب. ألخرجدف ال خدنرك، كودنب فدرض الخؿدس، «سـللتؿاه مؿـا لؽؿـا خقر ذلؽ فنن 

 ألول الومد قح نببد ،والوقبدة والددأن  الدذكر(، وممدؾؿ، كودنب 1331...، )والؿمدنكقـ ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل لـقا ب

 (.1307(، والرتمذك )2877(، وألبق داود )2626) ،الـقى وأـد الـفنر

 يشرع يف الـقازل. ٓ ذاب الؿنلؽقة إلك أل  الؼـقت (2)

 وذاب الشنفعقة إلك أل  لإلمنى أل  يؼـت يف جؿقع الصؾقات أـد الـقازل. 

 الص ح فؼط.  وذاب الحـػقة، والحـنبؾة إلك أل  قـقت الـقازل إكؿن يؽق  يف ص ة 

 وذاب ألبق الخطنب مـ الحـنبؾة إلك ألكف يؽق  يف ص يت الص ح والؿغرب. 

 وذاب بعض الحـػقة والحـنبؾة إلك أل  قـقت الـقازل يؽق  يف الصؾقات ال فرية. 

، 7/541، 3/215، وإى 3/248، ومدـح ال ؾقدؾ 3/238، وانندقة الدسدققل 2/33يـظر: اننقة ابـ أنبديـ  

  .2/334والؿغـل 

 .(138)ص:  س ؼت اإلننرة إلقف (1)
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أؿرو، بـ  ألمقة، وسفقؾبـ  واؿ صػقا  :«الراكعة: أن الؿضعق عؾقفؿ كػار»

 ىئ ىئ ىئ﴿ يف لعـفؿ: إنؽنل وٓ بنلقصػ، اشنى، والؽنفر ُيؾَعـبـ  والحنرث

يف ال ؿؾة،  ، واذالعـ ار المنرم، لعـ ار ننرب الخؿر ،[37]اقد: ﴾ی ی

 ہ﴿ :ٕأقن  ققؾ لفا ملسو هيلع هللا ىلصلؿن لعـ الـ ل وألأقنمؿ اق الذك فقف الخ ء، لعـ لؽـ 

يدرك منذا يخوؿ بف  ٓ خػقة، ملسو هيلع هللا ىلصبنلـم ة لف امٓ  ٕ  أقاقب  9﴾ھ ھ ہ ہ

   منكع مـ لعـف. ف ،منت أؾك كػرص ف ًكن أؾقفؿ، لؽـ إذا جزمـن بل 

 ،يػعؾفا غالب الؽػار، مـفا: ئجفؿ ك قفؿ ٓ الخامغة: أكفؿ فعؾقا أئقاء»

بـ  حؿزةفؼد مثؾقا ب :«مع أكفؿ كـق عؿفؿ وحرصفؿ عؾك قتؾف، ومـفا: التؿثقؾ كالؼتؾك

ػعؾ اذا، مـفؿ مـ اقوصر ألذاص أؾك ي لؿ وغنلب الؽػنر، الؿطؾب ومثؾقا بغقرص أ د

يوعرض ٕذأ  لؿ زاد يف ألذاص، ومـفؿ مـ كؼص، ومـفؿ مـمـ الصحنبة، ومـفؿ 

 ،واصؾ مـفؿ من اصؾ ،فمٓ  نعر قا ٕنرء الخؾؼفالؿمؾؿقـ، ومع ذلؽ 

 ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلصقـت أؾقفؿ، ومع ذلؽ ققؾ لف فدأن أؾقفؿ و

  ؟!فؽقػ بؿـ دوكف ،[327أؿرا : ]آل

يعـل  :«[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿الغادسة: أكزل اهلل عؾقف يف ذلؽ »

مماـ أؾك الدأن  سندات إمة، الؿو ،مع وجقد الداأل، والداأل ألنرء الخؾؼ

 .[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :ال قابكن  ومع ذلؽ 

ٕمن  9«فتاب عؾقفؿ وآمـقا [327]آل أؿرا : ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿الغاكعة: ققلف »

ؽؾ فدامت الروح يف ال مد  ومن [327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :نػمقر لؼقلف

 إن»9 ننب أؾقفؿ وآمـقا، يعـل الث  ة الذيـ لعـقا يف الؼـقتوقد  ،نل  مؿؽـ

 عؾقف فقغ ؼ ذراع، إٓ قـفاوك كقـف يؽقن ما حتك الجـة أهؾ كعؿؾ لقعؿؾ أحضكؿ
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 حتك الـار، أهؾ كعؿؾ لقعؿؾ أحضكؿ وإن فقضخؾفا، الـار، أهؾ كعؿؾ فقعؿؾ الؽتاب،

« فقضخؾفا الجـة، أهؾ كعؿؾ فقعؿؾ الؽتاب، عؾقف فقغ ؼ ذراع، إٓ وكقـفا كقـف يؽقن ما

 .(3)«فقؿا ي ضو لؾـاس» :يف بعض الرواينتو

ليددك بألادؾ العؾدؿ بدقـ مدن كدن  فقفدن ازل يػرم والـق: «الثامـة: الؼـقت يف الـقازل»

يؾحؼقكدف  افدذف كحقاؿدن ألو زٓزل ألو ؾق اصدؾ خمدػف  9 ومن كن  مـ ار ،الؽػنر

الؽ ى فقؿن و، (2)يمؿقمن ص ة أينت، وصؾك ابـ أ نس لؾزلزلةوبص ة الؽمقء، 

ادؾ أل بعض فذا يؼـت لف، ويموثـلف ،يحصؾ أؾك الؿمؾؿقـ مـ ندة وألذأ مـ الؽػنر

الطددنأق ،  :ؿخؾددقمال ألو خددنلؼاليػرقددق  بددقـ مددن يحصددؾ مددـ  ٓ الددذيـ مددـ العؾددؿ

كدف اصدؾ ألكثدر ، وٕ(1)يطؾدب رفعفدن ٓ ٕكف نفندة، والشدفندة 9يؼـت لف ٓ نلطنأق ف

واـدن  ألكثدر مدـ طدنأق  ، وذا ت بؽثقر مـ الـدنس ڤمـ طنأق  يف أفد الصحنبة 

خ بددف،   يف الطددنأق الؿددقنك  كثددرة س، ومددعمددنت يف طددنأق  أَؿددقافقؼددنل مددثً : يددمرأ

 إذا زال الم ب يزول الؼـقت ولق بلقؾ مـ نفر. و ؼـوقا.ي لؿ

أل   :يعـدل ،«التاسعة: تغؿقة الؿضعق عؾقفؿ يف ال الة كلسؿائفؿ وأسـؿاء آكـائفؿ»

  . اذا لقس مـ ك ى الـنس الذك ي طؾ الص ة9 ٕكف دأن  والدأن  مخنط ة ر

 
 .(324)ص:  س ؼ نخري ف (3)

  دؿ ركدع،  دؿ الؼـدقت فلطدنل بنل صدرة الزلزلة يف صؾك ألكف» :أ نس ابـالحنرث أـ بـ  ار أ د إننرة إلك أل ر (2)

 ركعدنت  د ث ص نف فصنرت كذلؽ، الثنكقة صؾك  ؿ س د،  ؿ ركع،  ؿ ركع،  ؿ الؼـقت، فلطنل رألسف رفع

 الركعدة يف قدرأل أ دنس ابدـ أل  ألصحنبـن بعض ألخن : معؿر وقنل «أينت ص ة اؽذا: وقنل س دات، بعوألر

(، وال قفؼدل يف 7338(، وابدـ ألبدل ندق ة )3828الدرزام ) أ دد . ألخرجدفأؿدرا  بآل أخرة ويف بنل ؼرة إولك

 (.5508المــ الؽنأ )

 الطنأق 9 ٕكف مـ ألأظؿ الـقازل. ذاب الحـػقة والشنفعقة إلك مشروأقة الؼـقت لرفع (1)

 يؼـت لف. لؿ قـقت فقف9 ٕ  أؿر ٓ وذاب إذرأل مـ الشنفعقة، وبعض الحـنبؾة إلك ألكف 

 وذاب الؿنلؽقة إلك ألكف نشرع الص ة9 لدفع القبن  كنلطنأق . 

 .2/364، واإلكصنء 3/407، ومنية الؿحونج 3/107، واننقة الدسققل 2/33يـظر: اننقة ابـ أنبديـ  
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كــ  الؾفـؿ أكـِج القلقـض»ن: كؿدن ألكدف قدنل أليًضد :«يف الؼــقتالعائرة: لعـف الؿعقَّـ »

 ،  بدلس، وإذا دأدن أؾدك قدقى وسدؿناؿفد ،إذا دأن لؼقى وسدؿناؿألكف  :، يعـل«القلقض

 ،ل قدددن  ألكدددف اددددث 9وإكؿدددن ذكدددرص الشدددقخ ،ي دددقز ٓ ولعدددـ الؿعدددقـبدددلس.  فددد 

 جقازص. ل قن  ٓ

صعد  :«[233]الشعرا : ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ :الحادية عشرة: ق تف لؿا كزل»

الؿطؾب، ين صػقة أؿة رسقل  بـ أ د ؼنل: ين معشر قريش، ين أ نسفأؾك الصػن 

قد ألغـل أـؽ مـ ار نقيفن، و ٓ ،سؾقـل مـ منلل من نيفت ،ار، ين فنطؿة بـت محؿد

 . ذكر اذا نؼدى

ه » لؿن كزل أؾقف إمدر بدنلو ؾقغ بنندر، ف دندر  :«يف هذا إمر ملسو هيلع هللا ىلصالثاكقة عشرة: ِجض 

بدندر بدؾ بعدد غدد،  ألو غدد فؾدؿ يمجدؾ إمدر إلدك ،، وادق جدند يف ادذا إمدربنلـذارة

  .م ننرة

وبددأل يصدرخ بدلأؾك  ،صدعد الصدػن :«كحقث فعؾ مـا ُكغـب كغـ  ف إلـك الجــقن»

ن مـ الدأنة جدن  إلدك مؽدن  مرنػدع نخًص  الققى لق أل لؽـ  ،«يا معشر قريش» :صقنف

  .ـمب إلك ال ـق لقا، يف وسط الـنس وقنل: ين أليفن الـنس افعؾقا وانرك

ألدركـن ق ؾ ألربعقـ سـة مـ يليت إلك المقم، وقد إاقال والظروء نخوؾػ، و

 .قصعد أؾك نل  ويوؽؾؿ ويـصحف

، فدنذا كظنًمدنن قد يؽق  مثدؾ ادذا إمدر مؿـقًأدو :«وكذلؽ لق يػعؾف مغؾؿ أن»

  يشرع اقـيفذ. ٓ فنكف ،نرنب أؾقف مػمدة

 :ٕبعددا :«آ أغـل عــؽؿ مــ اهلل ئـق،ً »ض وإقرب لألكع ملسو هيلع هللا ىلصالثالثة عشرة: ققلف »

  .أؿف وأؿوف وبـوف :ٕقرباقريش، و
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ٓ يؿؾؽ  ملسو هيلع هللا ىلص فقف :«اأغـل عـِؽ مـ اهلل ئق،ً  ٓ ،يا فاطؿة كـت محؿض»حتك قال: »

ا وٓ كػًعن.  لغقرص  ر 

ا عـــ ســقضة كغــاء يغـــل ئــق،ً  ٓ -وهــق ســقض الؿرســؾقـ  -أكــف  ملسو هيلع هللا ىلصفــنذا صــرح »

،ؿ كظر فقؿا وقع يف قؾـقب خـقاص  ،يؼقل إٓ الحؼ ٓ ملسو هيلع هللا ىلصاإلكغان أكف وآمـ  ،العالؿقـ

مدـ ألراد أل  و 9وادذا يدنار ولدقس بخػدل ،«ت قـ لف التقحقض وغركة الضيـ ،الـاس أن

ومن كو ف بعدض  ،من ي رك أـد الؼ قر والؿشنادإلك قـظر فؾ ،َيـُظر اؼقؼة اذا الؽ ى

مـ يـمدب إلدك العؾدؿ لدف  وبعض .اؿ ـ وغقرنلالغ ة مـ آسوغن نت وآسوعنكة ب

ندقااد الحدؼ يف آسدوغن ة بمدقد » :نبلدف كود (3)نلـ فدن ف 9نآلقػ يف نحؾقدؾ الشدر 

مط دقع والرد  ،$ ألجنب فقف أـ جؿقع ن فننفو (2)ٕلقسلأؾقف ا وردأ  ملسو هيلع هللا ىلص «الخؾؼ

 .يف م ؾديـ

 

 

 

 

 

 .7/237اد، يـظر: ألأ ى الزركؾل 3140، الؿوق  سـة يقسػ الـ فن بـ  إسؿنأقؾبـ  يقسػ اق: (3)

، واسدؿ ادد(3132ألبدل الثـدن  إلقسدل )الؿودق : بدـ  محؿددبدـ  ار بـ أ د ألبق الؿعنلل محؿقد نؽركاق:  (2)

 «.غنية إمن  يف الرد أؾك الـ فن »كونبف: 
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 اىلـٍل هللا تعـق ابــة

 .[21]س ل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 

إذا قضك اهلل إمر يف » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل  ڤيف ال حقح عـ أكل هريرة 

ؿ هُ ُذ ػُ ـْ يَ  ،سؾغؾة عؾك صػقان فكلكَّ  ،ا لؼقلفاكً عَ َض ضركت الؿالئؽة كلجـحتفا َخ  ،الغؿاء

 ،[21]س ل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :ذلؽ

وصػف سػقان  -كعض  كعضف فقق :ومغترق الغؿع هؽذا ،الغؿع ُق رِ تَ ْغ فقغؿعفا مُ 

،ؿ يؾؼقفا  ،فقغؿع الؽؾؿة فقؾؼقفا إلك مـ تحتف، - كؽػف فحّرففا وكضد كقـ أصاكعف

فركؿا أدركف الشفاب  ،الؽاهـ أو ،الغاحر حتك يؾؼقفا عؾك لغان ،أخر إلك مـ تحتف

ألقس قض  :فقؼال ،ذكةفقؽذب معفا مائة كِ  ،وركؿا ألؼاها ق ؾ أن يضركف ،ق ؾ أن يؾؼقفا

 .(3)«مـ الغؿاء ْت عَ ؿِ فق ضق كتؾؽ الؽؾؿة التل ُس   كذا وكذا ،كذا وكذا ـا يقمقال ل

إذا أراد اهلل تعـالك أن » :ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـقل اهلل  :قـال ڤسـؿعان كــ  وعـ الــقاس

 ؛ئـضيضة ةٌ َض ْعـرِ  -قـال أو - ،ةٌ َػـْج مــف رَ  الغـؿقاِت  أخذِت  ،يقحل كإمر تؽؾؿ كالقحل

فقؽـقن أوَل  ،اوا هلل سجًض ؼقا وخر  عِ الغؿقات َص فنذا سؿع ذلؽ أهؾ  ، ا مـ اهللخقفً 

،ــؿ يؿــر ج ريــؾ عؾــك  ،فقؽؾؿــف اهلل مـــ وحقــف كؿــا أراد ،ڠمـــ يرفــع رأســف ج ريــُؾ 

قـال  :فقؼـقل ج ريـؾ  ماذا قال ركـا يا ج ريؾ :كؾؿا مر كغؿاء سللف مالئؽتفا ،الؿالئؽة

فقـتفـل ج ريـؾ  ،مـا قـال ج ريـؾ فقؼقلـقن كؾفـؿ مثـؾ :قـال ،وهـق العؾـل الؽ قـر الحؼَّ 

  .»(2)كالقحل إلك حقث أمره اهلل 
 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ َبددنُب وددنب نػمددقر الؼددرآ ، ألخرجددف ال خددنرك، ك (3)

 (.383(، وابـ منجف )1221(، والرتمذك )3700، )﴾ٹ

 = وابـ خزيؿة (،235(، والؿروزك يف نعظقؿ قدر الص ة )434ألخرجف ابـ ألبل أنصؿ يف المـة ) (2)
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 ل:ـائـــه وســـفي
  .إولك: تػغقر أية 

 ا مــ تعؾـؼ عؾـك ال ـالحقـخ قًص  ،الثاكقة: ما فقفا مـ الحجة عؾك إكطال الشرك، 

 إكفا تؼطع عروق ئجرة الشرك مـ الؼؾب.  :وهل أية التل ققؾ

  [21]س ل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿الثالثة: تػغقر ققلف.  

  .الراكعة: س ب سمالفؿ عـ ذلؽ 

 كذا وكذا. قال  :كؼقلف كعض ذلؽ الخامغة: أن ج ريؾ يجق فؿ 

  .الغادسة: ذكر أن أول مـ يرفع رأسف ج ريؾ 

 ٕكفؿ يغللقكف.  ؛الغاكعة: أكف يؼقل ٕهؾ الغؿقات كؾفؿ 

  .الثامـة: أن الغشل يعؿ أهؾ الغؿقات كؾفؿ 

  تعالك. ؽالم اهللكالتاسعة. ارتجاف الغؿقات  

  .العائرة: أن ج ريؾ هق الذي يـتفل كالقحل إلك حقث أمره اهلل 

  .الحادية عشرة: ذكر استراق الشقاطقـ 

  ا. الثاكقة عشرة: صػة ركقب كعضفؿ كعًض 

  .الثالثة عشرة: س ب إرسال الشفب 

 وتـارة يؾؼقفـا يف أذن ولقـف مــ  ،الراكعة عشرة: أكف تارة يضركف الشفاب ق ـؾ أن يؾؼقفـا

 كس ق ؾ أن يضركف. إ

  .الخامغة عشرة: كقن الؽاهـ ي ضق كعض إحقان 

 

كؿدن يف ندنريخ ألبدل زرأدة  «صؾ لفٓ أل»وقنل داقؿ:  (،483، والطنا  يف ممـد الشنمققـ )3/137 يف الوقاقد  =

 (، والحديث صححف ابـ خزيؿة والحديث المنبؼ يشفد لف.523الدمشؼل )ص: 



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 110

  .الغادسة عشرة: كقكف يؽذب معفا مائة كذكة 

 إٓ كتؾؽ الؽؾؿة التل ُسؿعت مـ الغؿاء.  ؛كذكف ْق ضَّ َ  يُ  لؿ أكف :الغاكعة عشرة 

 يعت رون كؿائة وٓ كقػ يتعؾؼقن كقاحضة ؛الثامـة عشرة: ق قل الـػقس لؾ اطؾ  

 ــعة عشــرةالتا ـــكعضــفؿ  كؾؼــتكــقكفؿ ي :س ويحػظقكفــا  ،كعــض تؾــؽ الؽؾؿــة م

 كفا.  ويغتضلقن

 ؿعطِّؾة. ئعرية الخالفا لأل ؛العشرون: إ، ات ال ػات 

 خقفا مـ اهلل  ؛أن تؾؽ الرجػَة والغشلَ العشرون: الحادية و . 

 الثاكقة والعشرون: أكفؿ يخرون هلل سجضا. 

l 

واؿ إك قن   ألفضؾ الؿخؾققنت أل  يؼرر أل يف اذا ال نب الشقخ يريد 

قد و ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد ك قـن  ، فؽن  ال نب المنبؼ يفيف غنية آاوقنج إلك ار  والؿ  ؽة

ٓ أغـل عـؽؿ : »أـ كػمف يؼقل، و[327]آل أؿرا : ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿قنل ار لف: 

 .«امـ اهلل ئق،ً 

والؿ  ؽدة وإك قدن   بنلـمد ة لؾؿ  ؽدة، كػمدف ويف اذا ال نب ي قـ الشقخ إمر

ادنلفؿ، فؽقدػ ُيددأق  مدـ  لادص ادذ تألفضؾ الؿخؾققنت أؾك اإلط م، فنذا كنكد

ك مددددـ دومددددؿ مددددـ إولقددددن ، وإا ددددنر وإندددد نر دأَ كقددددػ ُيددددو ؟!دو  ار

 نعنلك ار أؿن يؼقلق  أؾًقا ك قًرا.  ؟!وال ؿندات

 :ألاؾ العؾؿ يف الؿػن ؾة بقـ الؿ  ؽة وبقـ بـل آدىاخوؾػ قد و

ًٓ بؼقلف نعنلك: 9عض إلك ألفضؾقة الؿ  ؽةفذاب ال   ې ۉ ۉ ۅ﴿ ممود
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فؽنكت غقاية الشقطن  ٔدى  [20]إأراء: ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

بنغرا ف بلكف سقؽق  مؾًؽن إ  ألكؾ مـ الش رة9 ولقٓ ألكف موؼرر كق  الؿؾؽ ألفضؾ 

 لؿن طؾ فن آدى.

 ،ر  الؿخنلػددةكددق  الؿ  ؽددة ُج ِؾددقا أؾددك ندد واسددودل الؿخددنلػ بلدلددة ألاؿفددن:

بخد ء مدـ ُندر  لدف  9ندفقة لفدؿ ٓ ففدؿيػدرتو ،  ٓ وألمؿ يم حق  الؾقدؾ والـفدنر

 .الص ح مع وجقد الؿعنرض آخوقنر فنخونر

الؿ  ؽة ألفضدؾ و ،أل  خقاص بـل آدى كنٕك قن  ألفضؾ مـ الؿ  ؽة :الؿرجحو

نؼدع  ٓ ةمدـفؿ الؿخنلػدة، والؿ  ؽد توقعدفؼدد مـ أنمة الـنس9 ٕمدؿ وإ  خقدروا 

 .(3)مـفؿ الؿخنلػة، والؿمللة م مقطة أـد ألاؾ العؾؿ

 يؿؾؽددددق  ٕكػمددددفؿ وٓ والؿؼصدددقد أل  اددددمٓ  ادددؿ ألفضددددؾ الؿخؾققدددنت،

  ؟!لغقراؿ نقيًفن، فؽقػ يع دو  مـ دو  ار نعنلك وٓ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ققل اهلل تعالك: كاب »

 الوؼدير: اوك إذا، والؿ  ؽةيرجع إلك  ﴾ٺ ڀ﴿ الضؿقر يف :«[21]س ل: ﴾ٹ

 نلؿ  ؽة يصق فؿ الغشل مـ ندة الخقء إذا نؽؾؿ ارفكشػ أـ قؾقهبؿ الػزع، 

،  فنذا كنكقا يغَشق  إذا سؿعقا ك ى ار،  ،أـفؿ اذا الػزع يذاب ؿ بعد ذلؽ

 ؟! ن مـ الع ندة مع ار يموحؼق  نقيفً ففؾ 

 ؟!فؽقػ بؿـ دومؿ ،ار واذا يف الؿ  ؽة واؿ ألخص مـ ُيدَأك مـ دو 

 .أـفؿ الػزع ذاب قنلقا اذا بعدمن ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 
، وكشددددػ إسددددرار نددددرح ألصددددقل 1/3002، والصددددقاأؼ الؿرسددددؾة 3/131يـظددددر: م ؿددددقع الػوددددنوأ  (3)

 .2/338 ال زدوك



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 111

 ھ ھ ھ﴿يؼقل إٓ الحؼ  ٓ قنل الحؼ، والحؼ :يعـل ،﴾ٿ ٿ﴿

  .واذا اق الحؼ [334]إكعنى: ﴾ے ھ

 أؾق الذات والصػنت9و، أؾق الؿؽن  والؿؽنكةـ مِ العؾل  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿

أل  نرن ػ لعظؿوف الؼؾقب،  واذا العنلل يـ غلفقم أرنف بن ـ مـ خؾؼف، ففق 

 ونعون أـد آيننف العؼقل وإبصنر. 

 ألك: يف صحقح ال خنرك. «يف ال حقح»

ضـركت  ،إذا قضك اهلل إمر يف الغؿاء» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعـ الـ ل  ،ڤعـ أكل هريرة » 

 . فخن عقـ لؼقل :يعـل 9«ا لؼقلفخضعاكً  ؛الؿالئؽة كلجـحتفا

ب در المؾمدؾة أؾدك قت الؿمدؿقع لؾصداق نشد قف  :«كلكف سؾغؾة عؾك صػقان»

 مثـؾ يـلتقـل أحقاكـا» :يف صدقت الدقال ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  فوحدث صقًنن، كؿن قنلالصػقا ، 

 .(3)«قال ما عـف وعقت وقض عـل فقػ ؿ عؾل، أئضه وهق الجرس، صؾ ؾة

 ذلؽ الصقت اوك يػزأقا ويغشقا.  ي ؾغفؿ :«هؿ ذلؽُذ يـػُ »

  .كوؿنل ققااؿورجعقا إلك ا ،كشػ الػزع أـفؿ :«﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿»

 .يدرو  ٓ كنكقاوقت الػزع  ؿٕم 9«﴾ٿ ٺ ٺ ٺ﴿»

  .واق العؾل الؽ قر ،الحؼأ ن ربـُّ قنل  :ألك ،«﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿»

أؾدك  والؼؾب محؾ العؼؾ، وهبدذا ُيدَردُّ  ،أية ندل أؾك أل  الؿ  ؽة لفؿ قؾقبو

ف برسدنلة وُرد أؾقد، ومدـفؿ الشدقخ انمدد الػؼدل، الؿ  ؽة لقمدقا أؼد  إ   :مـ قنل

 
 ،الػضدن ؾ، كونب ممؾؿ(، و2) ؟ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل إلك القال بد  كن  كقػألخرجف ال خنرك، كونب بد  القال،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث أن شة 812(، والـمن ل )2111) ،القال يلنقف واقـ الند يف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أرم طقب بنب
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، (3)«الؿ  ؽة لقمقا أؼد   إ  إلك ققل انمد الػؼل مـ العؾؿن  نـ قف الـ   » :اسؿفن

9 سدؾب العؼدؾ كؼدصفقف إندؽنل9 ٕ  و ،يفرألواذا  ،انمد مـ ألاؾ الوحؼقؼالشقخ و

   .يعؿؾ رأليف يف الؿغق نت وٓ ،عؾك اإلكمن  أل  يؼػف

يركدب  :«قق كعـضكعضـف فـ :ومغـترق الغـؿع هؽـذا ،فقغؿعفا مغترق الغؿع»

 .بعضفؿ أؾك بعض اوك يصؾقا إلك المؿن ،  ؿ يمرتقق  الؽؾؿة

أققـدة الف لدل الؿؽدل الثؼدة بدـ  سدػقن  الحديث، وادق: راوك «وصػف سػقان»

كؽػـف فحّرففـا » وصػ نراكب الشدقنطقـ بعضدفؿ أؾدك بعدض ،(2)ال ؾقؾ الؿعروء

الشدقنطقـ ون، عًضديركدب بعضدفؿ ب ألك ،فدرم بدقـ ألصدنبعف :يعـل ،«وكضد كقـ أصاكعف

 و .، وقد يطقراركةأـداؿ خػة 

كدؾ واادد  :«،ؿ يؾؼقفا أخر إلك مـ تحتـف ،فقغؿع الؽؾؿة فقؾؼقفا إلك مـ تحتف»

، اوددك نصددؾ إلددك (1)كؿددن جددن  يف بعددض الروايددنت ،يؼددر يف ألذ  الثددن  قددر الدجنجددة

لك مـ نحودف  ؿ يؾؼقفن أخر إ ،إلك مـ نحوف ، يؾؼقفننلذك يوؾؼنان ويوؾؼػفنف 9اإلكمل

  .«الؽاهـ أو ،حتك يؾؼقفا عؾك لغان الغاحر»

فقؽـذب معفـا  ،وركؿا ألؼاها ق ؾ أن يضركـف ،فركؿا أدركف الشفاب ق ؾ أن يؾؼقفا»

فق ـضق كتؾـؽ الؽؾؿـة   كـذا وكـذا :كذا وكـذا ألقس قض قال لـا يقم :فقؼال ،مائة كذكة

 

اددد، يـظددر: اإلأدد ى9 3162لؾشددقخ ألاؿددد نددقيؾ الؿصددرك إصددؾ، الؿددد  الؿمددؽـ والقفددنة، الؿوددق  سددـة  (3)

 .6/363لؾزركؾل 

 .7/343يـظر: سقر ألأ ى الـ     (2)

: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل لفدؿ فؼدنل الؽفدن ، أدـ ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل ألكدنس سدلل: »قنلدت ڤإننرة إلدك ادديث أن شدة  (1)

 تؾـؽ»: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل فؼدنل اؼدن؟ يؽدق  بنلشدل  ألاقنكدن يحدد ق  فدنمؿ ار، رسدقل يدن: قنلقا «كشلء لقغقا»

. ألخرجدف «كذكـة مائـة مـ أكثر فقفا فقخؾطقن الضجاجة، قر ولقف أذن يف فقؼرها الجـل، يخطػفا الحؼ، مـ الؽؾؿة

(، وممدؾؿ، 5231، )بحدؼ لدقس ألكدف يـدقك واق بشل ، لقس: لؾشل  الرجؾ ققل بنبال خنرك، كونب إدب، 

 (.2227) ،الؽفن  وإنقن  الؽفنكة نحريؿ بنب ،الم ىكونب 
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مدع ؾؼنادن مدـ المدؿن ، ذص الؽؾؿة الؿطنبؼة الول نهبيصدم : «التل سؿعت مـ الغؿاء

الؼؾقب نمدرع إلدك نصدديؼ و (3)«صضقؽ وهق كذوب» :ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  ألكف كذوب، كؼقل

 .مثؾ اذص إمقر

ال عثة ارست المؿن  بنلشفب،  وبعد ملسو هيلع هللا ىلصكن  ق ؾ بعثة محؿد واسرتام المؿع 

 اؾ أندوا إلك صـقعفؿ؟  :واكؼطنع القال ملسو هيلع هللا ىلصالخ ء فقؿن بعد وفننف و

ـن كرأ الشفب نرمك وقد نؽثر يف بعدض إوقدنت 9 ٕك(2)العؾؿخ ء بقـ ألاؾ 

  .ويف بعض إمنكـ

هبدذص الؽؾؿدة الودل ألصدنهبن ادذا ال ـدل ق دؾ أل  يرمدك بنلشدفب  الؽناـ قَصدمف

مدـ  قففد ،وطدنبؼ القاقدع ،يدقى كدذاكدذا، ؼنل: أللدقس قدد قدنل لـدن فقوطنبؼت القاقع، 

 العمؾ الذك يقَ ع فقف المؿ.

  .- العنفقةار  كملل - الؿمنكقـابو   لفمٓ  الؿػوقكقـ واذا 

ـــقاس» ــــ  وعــــ الـ ـــال ڤســـؿعان ك خنلدددد بدددـ  سدددؿعن بدددـ  الـدددقاس :«ق

 ،صدح ة ألبقدف تنذا   ودفد ڤ  ةحٕبقدف أليضدن صد :صحنبل معروء، وققدؾ الؽ بل

فػقدف إندنرة  ،«ققدؾ» :ؼ بصقغة الوؿريضقس ذا الؼقلا ، لؽـنؿر ل ار أـف :قؼنلف

 .(1)إلك  عػ اذا الرألك

 ١ اإلزاد٠صطإثبات صف 

ــال رســقل اهلل » ــإمر» :ملسو هيلع هللا ىلصق ــقحل ك ــالك أن ي إ  ددنت صددػة فقددف  :«إذا أراد اهلل تع

  .أؾك من يؾقؼ ب  لف وأظؿوف، خ فن لؾؿعطؾة الذيـ يـػق  الصػنت  اإلرادة ر

 
 وإ  جدن ز، ففدق الؿقكدؾ فلجدنزص ندقيفن القكقدؾ فدرت  رجد ، وكدؾ إذا بدنبألخرجف ال خدنرك، كودنب القكنلدة،  (3)

 (.2133، )جنز ممؿك ألجؾ إلك ألقر ف

 .38/32يـظر: نػمقر الؼرط ل  (2)

 .5/116، واإلصنبة 3/3413يـظر: آسوقعنب  (1)
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  طإثبات صف١ ايهالّ هللص 

أؾدك مدن يؾقدؼ ب  لدف وأظؿودف،   فقف إ  نت صػة الؽ ى ر :«تؽؾؿ كالقحل»

 إ  مـ ألادؾ ال ددع: ن لؿـ يؼقلخ فً  9موك نن  إذا نن يزال يوؽؾؿ  وٓ نؽؾؿ  فنر

  .(3)يوؽؾؿ إذا نن  وٓ قديؿ، ارك ى 

  ورقةُ  لؿن سؿعو
أ
 ،(2)«أؾك مقسكار اذا الـنمقس الذك ألكزل »قنل:  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

 الول ألكزلت أؾك مقسك لؽـ بؾغة العرب؟ ألراد أل  اذص ال الوقراة كػمفن لؽـ اؾ

يؽوب الؽونب كن  ورقة  9 ٕ القاليؼصد جنيؾ انمؾ كن  بؾ ٓ، ال قاب: 

بنلعربقدة  ُأ ادر أـدففنذا كن  ك مفؿ صحقًحن يف أل  الؽ ى قديؿ كؾف وألكدف إ  العنا ، 

  .قرقةل بنلـم ةجديد   ؿةيؽـ  لؿ بنلعنية ففق نقراة، ُأ ار أـفإ  ففق قرآ ، و

نؽؾؿ يف إزل ويوؽؾؿ مودك ندن    أاند، ففقاندث  ،ؽ ى ار قديؿ الـقعف

 إذا نن .

 بف مػعقل :«أخذت الغؿقاِت  ،تؽؾؿ كالقحل ،إذا أراد اهلل تعالك أن يقحل كإمر»

 :« مـ اهلل» نوفزًأد «ارعضة ئضيضة خقفً  :أو قال»الػنأؾ  لا «رجػة»و :«مـف رجػة»
 م ددرد مددـ لغشددلوالؿ  ؽددة يصددق فؿ ا ،فدنذا كنكددت المددؿقات نخددنء اددذا الخددقء

 !دوكف؟ألاد  ُيعَ د الؿوؽؾؿ س حنكف، فؽقػعظؿة ب فؽقػ الصقت9

 ،إذا ألفدنققا :يعـدل :«اوخـروا هلل سـجًض  ،فنذا سؿع ذلؽ أهـؾ الغـؿقات صـعؼقا»

 .ننؼوضل نرنق ً  ٓ نلقاوفا  ؿ صعؼقا، خروا ر س دً  ألو

 
 .5/283، وم ؿقع الػونوأ 1/201يـظر: نرح الؿقاقػ لإلي ل  (3)

، كونب اإليؿن ، (، وممؾؿ1، )؟ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل إلك القال بد  كن  كقػألخرجف ال خنرك، كونب بد  القال،  (2)

 .ڤ(، مـ اديث أن شة 350، )ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل إلك القال بد  بنب
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 نمً مؼددأ  (كدن )خدن  «أول» عدربإمدن أل  ك :«ج ريـؾ فقؽقن أول مــ يرفـع رأسـف»

 .العؽس ألو ،ؿمخرالاسؿفن  «ج ريُؾ »و

ففدق يدوؽؾؿ  ،نلؽ ى مربقط بنإلرادة والؿشدقيفةف :«فقؽؾؿف اهلل مـ وحقف كؿا أراد»

  .موك نن 

مـاذا قـال ركــا يـا  :كؾؿا مر كغؿاء سـللف مالئؽتفـا ،،ؿ يؿر ج ريؾ عؾك الؿالئؽة»

ــؾ ــؾ  ج ري ــر ،قــال الحــؼ :فقؼــقل ج ري ذا ال ددقاب ي قدد فؿ هبدد :«وهــق العؾــل الؽ ق

  .ن9 ٕكف ألمقـ أؾك القاليذكر مؿن ألوال إلقف نقيفً  وٓ الؿ ؿؾ،

قددنل الحددؼ واددق »يددرددو  ققلددف:  :«مــا قــال ج ريــؾ فقؼقلــقن كؾفــؿ مثــؾ :قــال»

  «.الؽ قر العؾل

بو ؾقغددف  َر مِددإلددك مدـ ألُ  :يعـدل :«فقـتفـل ج ريــؾ كـالقحل إلــك حقـث أمــره اهلل »

  اذا
َ
  .القال

 ممددؾؿ واددق مدددلاس وقدددبددـ  ػقددف القلقدددف دص مؼددنل9يف سددـوالحددديث وإ  كددن  

 .الحديث المنبؼ يشفد لف إٓ أل ّ  9(3)أـعـ

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ وال ققلف نعنلك: :«إولك: تػغقر أية :فقف مغائؾ»

 . أؾقفن وقد س ؼ الؽ ى [21]س ل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 
 ألوأقدة مدـ كدن »، قدنل الدذا ل: 383ادد، وندقيف سدـة 338، ولد سـة الدمشؼل الع نس ألبق ممؾؿبـ  القلقداق:  (3)

، وط ؼدنت 8/233سدقر ألأد ى الـد     «.ا دة ففدق اد ـن،: قنل فنذا الودلقس، ردك  لؽـ انفظن،  ؼة، العؾؿ،

 (.43الؿدلمقـ )ص: 
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ـــ الح» ــا م ــا فقف ــة: م ــك إكطــال الشــركالثاكق ــ ؛جــة عؾ ــك خ قًص ــؼ عؾ ـــ تعؾ ا م

ــؾ ،ال ــالحقـ ــة التــل قق  :«إكفــا تؼطــع عــروق ئــجرة الشــرك مـــ الؼؾــب :وهــل أي

يؼددر أؾقدف غقدراؿ، فػدقفؿ أظؿدة يف  ٓ أؾدك مدننقددار ار لفدؿ نلؿ  ؽة يؼددرو  بف

 ،الخقء والػزع والغشدلكؾ اذا نذا كن  امٓ  الؿخؾققق  يصق فؿ فالَخْؾؼ وققة، 

 ؟!كقػ بؿـ دومؿو قػ ُيع دو  مـ دو  ار؟!فؽ

 .«[21]س ل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿تػغقر ققلف الثالثة: »

واق من يمؿعقكف مـ صقت، ومدن يروكدف مدـ  :«الراكعة: س ب سمالفؿ عـ ذلؽ»

 . رجػة يف المؿنوات

ن إذا كدن  ك ًمدوذلدؽ  ،«كذا وكذا :كؼقلف الخامغة: أن ج ريؾ يجق فؿ كعض ذلؽ»

ًٓ  اؿ طرء فقف،  فنكف ممنَؿـ أؾقف.،  مـ رسؾفألمن إذا ألوال إلقف بشل  ي ؾغف رسق

ٕكف ألنرء الؿ  ؽة، وألفضؾفؿ  9«الغادسة: ذكر أن أول مـ يرفع رأسف ج ريؾ»

  أؾك اإلط م.

قدنل » :يؼدقل لفدؿ :«ٕكفـؿ يغـللقكف ؛الغاكعة: أكف يؼقل ٕهـؾ الغـؿقات كؾفـؿ»

  .«الحؼ واق العؾل الؽ قر

أؾك كثر؛ؿ كؿن جن  يف اديث: : «لغشل يعؿ أهؾ الغؿقات كؾفؿالثامـة: أن ا»

 ج فتف واضع ومؾؽ إٓ أصاكع أركع مقضع فقفا ما ،ت،ط أن لفا وحؼ الغؿاء، أطت»

 نل قت الؿعؿقر الذك يدخؾف كؾ يقى س عق  أللػً ان أليًض  نوفقف (3)«هلل ساجضا

 
(، وقدنل: 2132، )«قؾق  لضحؽوؿ ألأؾؿ من نعؾؿق  لق»: ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل ققل يف بنبألخرجف الرتمذك، كونب الزاد،  (3)

(، والحددنكؿ 23435(، وألاؿددد )3380، وابددـ منجددف، كوددنب الزاددد، بددنب الحددز  وال ؽددن ، )«امددـ غريددب»

 .ڤ(، وصححف، مـ اديث ألبل ذر 1771)
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 .[13]الؿد ر: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :(3)إلقف يعقدو  ٓ

، وكحـ كمؿع ن ووجً  خقفً  :«رتجاف الغؿقات لؽالم اهلل تعالكا :التاسعة»

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :يًفنفقـن نق ذلؽ حدثيُ  وٓ ك ى ار

 .[23]الحشر: ﴾گ گ گ

بـ  ذكروا يف نرجؿة زرارةرء يف جقؾ الونبعقـ، والغشل أـد سؿنع الؼرآ  أُ 

 ،[7]الؿد ر: ﴾ې ې ې ۉ﴿ يوؾق ققلف نعنلك: يف ص ة الص ح اإلمنى ألو  ألكف سؿع

  .(1)ڤأـ الصحنبة اذا يعرء  ولؿ ، (2)فصعؼ ومنت

، لؽددـ الؼؾددقب الصددحنبة نسوشددعنر أظؿددة الؼددرآ  اسددوؿرت فددقؿـ جددن  بعدددف

  .(3)ةالغشق تالؿـزول أؾقف، فحصؾ ِء َر طأ نقاز  بقـ الـنزل والف   عػت، 

لحصددك إلزالددة ا أؿؾقددة ؽ نحوددنجقـ إلددكإكدد»: ألمقددة ققددؾ لفددن اأ ددقزً يددذكر ألّ  و

ن مددـ مددن  زمددزى وقددرألت فقددف الػننحددة فلخددذت كلًسدد ،«الؿقجددقدة يف الؽؾددك أـددد 

 :قددنلقا ،ونػوددت الحصددك وكددزل، فددذا ت إلددك الؿموشددػك ف،نددربوو ،والؿعددقذنقـ

، الؼددرآ  الددذك لددق ألكددزل أؾددك ج ددؾ فووددفإ  اددذا  :ؼنلددتفالحصددك؟ ذاددب  أليددـ

  !صغقرة اصك يػوت ألٓ

 
 ج ريـؾ، فغـللت الؿعؿـقر، ال قـت لـل فرفـع»، وفقدف: ملسو هيلع هللا ىلصالطقيؾ، أـ رسقل ار  ڤلك اديث ألكس إننرة إ (3)

. «عؾـقفؿ مـا آخـر إلقـف يعـقدوا لـؿ خرجـقا إذا مؾـؽ، ألـػ سـ عقن يقم كؾ فقف ي ؾل الؿعؿقر ال قت هذا: فؼال

 اإلسدرا  ببدن ،اإليؿدن ، كودنب ممدؾؿ(، و1206ألخرجف ال خنرك، كودنب بدد  الخؾدؼ، بدنب ذكدر الؿ  ؽدة، )

 (.336(، والـمن ل )353، )ملسو هيلع هللا ىلص ار برسقل

 .3/435وصحح الذا ل اذص الرواية يف سقر ألأ ى الـ     (2)

ولفذا غنلب من يحؽدك مدـ الؿ نلغدة يف ادذا ال دنب إكؿدن ادق أدـ : »7-33/6يف م ؿقع الػونوأ قنل ابـ نقؿقة (1)

 «.يؽـ يف الصحنبة مـ اذا انلف ولؿ ،أ ند ألاؾ ال صرة9 وكن  فقفؿ طقا ػ يصعؼق  أـد سؿنع الؼرآ 

 .30/220يـظر: م ؿقع الػونوأ  (3)
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وادق الؿقكدؾ  :«القحل إلك حقث أمـره اهللالعائرة: أن ج ريؾ هق الذي يـتفل ك»

 أؾك إك قن  والرسؾ.  فبنلقال، ويـزل ب

  الحادية عشرة: ذكر استراق الشقاطقـ.»

 . االثاكقة عشرة: صػة ركقب كعضفؿ كعًض 

   وال إارام الشقنطقـ الول نمرتم المؿع. :«الثالثة عشرة: س ب إرسال الشُفب

وتارة يؾؼقفا يف أذن ولقف مـ  ،ب ق ؾ أن يؾؼقفاالراكعة عشرة: أكف تارة يضركف الشفا»

وادذا يؽدق  مؿدن  ق دؾ أل  يدركدف الشدفنبننرة يؾؼقفدن ألك: ألكف  ،«إكس ق ؾ أن يضركف

ق دؾ أل  يؾؼدل ادذص  ، وننرة يدركدف الشدفنبألذ  ار فقف إذًكن كقكق ن9 لقؽق  ابو ً  لؾع ند

 الؽؾؿة. 

بم ب اذص الؽؾؿدة الودل  :«الخامغة عشرة: كقن الؽاهـ ي ضق كعض إحقان»

 الوؼطفن الشقطن . 

  الغادسة عشرة: كقكف يؽذب معفا مائة كذكة.»

ْق  لؿ أكف :الغاكعة عشرة  9«كذكف إٓ كتؾؽ الؽؾؿـة التـل ُسـؿعت مــ الغـؿاءُيَ ضَّ

 .ٕ  دس المؿ يف العمؾ اق الذك ي عؾ اإلكمن  يوقرط

 :«يعت رون كؿائة وٓ قاحضةكقػ يتعؾؼقن ك ؛الثامـة عشرة: ق قل الـػقس لؾ اطؾ»

مددـ المددقؾ يف إلددك أؼددقل الـددنس ألسددرع  ، ففددلٓسددقؿن ال دددع الوددل يزيـفددن الشددقطن 

ومدع ذلدؽ ي دد  !؟إلدك الؿن دةالول صدم فقفدن اذص القاادة إٓ فؿن كم ة و ،مـحدرص

 نزويرص وندلقمف فقؼ ؾ ك مف.  يف يمنيرصمـ 

ويحػظقكفــا  ،لؽؾؿــةكعــض تؾــؽ ا مـــكعضــفؿ  كؾؼــتكــقكفؿ ي :التاســعة عشــرة»

  غروًرا. يقال بعضفؿ إلك بعض زخرء الؼقلألك:  ،«ويغتضلقن كفا
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 والؽ ى.، : كنلصقت«ؿعطِّؾةئاعرة الخالفا لأل ؛العشرون: إ، ات ال ػات»

 .ا مـ اهلل الحادية والعشرون: الت ريح كلن تؾؽ الرجػَة والغشَل خقفً »

ا الؿمدؾؿ إذا ألصدنبف مدن يغقدر واؽدذ :«االثاكقة والعشرون: أكفؿ يخـرون هلل سـجًض 

بمد قد  ألو سرا  إذا ألصنبوف ن مـ ممنر اقننف يـ غل أل  يؾ ل إلك ار بم قد نؽرنقيفً 

 .آية الم دةم د أـد ي وكذا لق قرأل الؼرآ  ،ا  رأ  ألصنبوفخضقع ول ق  إذا 
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 ابــة

 حـــــاعـــالشف

 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :وققل اهلل 

  .[04كعام:]إ ﴾وئ ەئ

  .[33]الزمر: ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ وققلف:

  .[244]ال ؼرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿وققلف: 

 مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب﴿وققلف: 

 .[25]الـ ؿ: ﴾جح

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿وققلف: 

 .أيتقـ [22]س ل: ﴾ی ی ی

فـػك أن يؽقن  كػك اهلل عؿا سقاه كؾ ما يتعؾؼ كف الؿشركقن،»قال أكق الع اس: 

تـػع إٓ  ٓ ف ّقـ أكفا ،ي ؼ إٓ الشػاعة ولؿ يؽقن عقًكا هلل، أو غٌط مـف،قِ  أو ،ؾٌؽ لغقره مِ 

ففذه الشػاعة ، [27]إك قن : ﴾چ چ چ چ ڃ﴿كؿا قال:  ؛لؿـ أذن لف الرب

 يلتل أكف ملسو هيلع هللا ىلصوأخ ر الـ ل التل يظـفا الؿشركقن هل مـتػقة يقم الؼقامة كؿا كػاها الؼرآن، 

ًٓ  ي ضأ ٓ ويحؿضه، لركف جضفقغ  ،وقؾ ُيغَؿع ،ارفع رأسؽ»،ؿ يؼال لف:  ،كالشػاعة أو

ع ،وسؾ ُتعطَ    .(3)«وائػع تَشػَّ

 
 ،ممدؾؿ(، و6430، )وغقدراؿ إك قدن  مدع الؼقنمدة يدقى  الدرب كد ى بدنبألخرجف ال خنرك، كونب الوقاقدد،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألكس 3132(، وابـ منجف )381، )فقفن مـزلة ال ـة ألاؾ ألدكك بنب اإليؿن كونب 
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إلـف إٓ اهلل  ٓ مــ قـال» قـال:  : مـ أسعض الـاس كشػاعتؽملسو هيلع هللا ىلص لف وقال أكق هريرة

ــف ـــ قؾ  ــا م ــنذن اهلل ،(3)«خالً  ــؾ اإلخــالص ك ــػاعة ٕه ــؽ الش ـــ  وٓ ،فتؾ ــقن لؿ تؽ

  .اهللك أئرك

وحؼقؼتــف: أن اهلل ســ حاكف هــق الــذي يتػضــؾ عؾــك أهــؾ اإلخــالص، فقغػــر لفــؿ 

  .لقؽرمف ويـال الؿؼام الؿحؿقد ؛كقاسطة دعاء مـ أذن لف أن يشػع

ولفـذا أ، ـت الشـػاعة كنذكـف يف  ؛مـا كـان فقفـا ئـرك :فالشػاعة التل كػاهـا الؼـرآن

اكتفـك  .(2)«واإلخـالص قـضالتقح ٕهـؾ إٓ تؽـقن ٓ أكفـا ملسو هيلع هللا ىلصوقض كقـ الـ ـل  ،مقاضع

 .كالمف

 ل:ـائـــه وســـفي
 تػغقر أيات :إولك. 

 صػة الشػاعة الؿـػقة: الثاكقة. 

 صػة الشػاعة الؿث تة :الثالثة. 

 وهل الؿؼام الؿحؿقد ،ذكر الشػاعة الؽ رى :الراكعة. 

 ئػع. لف أذن فنذا يغجض، كؾ كالشػاعة، ي ضأ ٓ وأكف ،ملسو هيلع هللا ىلصصػة ما يػعؾف  :الخامغة 

 مـ أسعض الـاس كفا :ادسةالغ  

 تؽقن لؿـ أئرك كاهلل ٓ أكفا :الغاكعة. 

 كقان حؼقؼتفا :الثامـة. 

 
 (.88ال خنرك، كونب العؾؿ، بنب الحرص أؾك الحديث، ) ألخرجف (3)

 .67-6/66يـظر: م ؿقع الػونوأ  (2)
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l 

  طضبب ذنس ايشفاع١ يف نتاب ايتٛسٝدص 

من ا ة الؿشركقـ يف أ ند؛ؿ ؽقل 9الشػنأة يف كونب الوقاقد الؿملػ دخؾأل

 ،[1زمر:]ال ﴾ڳ گ گ﴿ لقؼربقاؿ 9يزأؿق  ألمؿ يع دومؿاقث إمؿ   9 لغقر ار

 ، واذا اق الشر  الذككثقًرا ار زلًػن يعـل قرًبن إلكقطؾ ق  مـفؿ أل  يؼربقاؿ ف

  .يؼ ؾ معف أؿؾ ٓ

وسددؿقت الشددػنأة  ،واددق  ددد الددقنر ،الشددػنأة: مددـ الشددػع :«كــاب الشــػاعة»

سؿقت  ،وكذلؽ ،فقمـدص ويعضدص ،ٕ  الشنفع يضؿ صقنف إلك الؿشػقع لف 9نػنأةً 

ػعةُ   .(3)كف يريد أل  يشػع اذا الـصقب إلك كصق فٕ 9ػعةً يف الػؼف ُن  الشُّ

 ومـفن الؿـػل.الؿث ت  اذص الشػنأة مـفنو

أددـ  نصذ  ار لؾشددنفع، ور ددإ 9مددن نضددؿـ نددرطقـ :فددلألمددن الشددػنأة الؿث وددة ف

 .الؿشػقع لف

 مــ مـا» :ملسو هيلع هللا ىلص9 لؼقلدف فلد يشػعق  ؿقتالذيـ يصؾق  أؾك الإ  قد يؼقل قن ؾ: و

 إٓ ا،ئــق،ً  كــاهلل يشــركقن ٓ ،رجــاًل  أركعــقن جـازتــف ؾــكع فقؼــقم يؿــقت، مغــؾؿ رجــؾ

فقفدن لفدؿ حصدؾ ي لدؿ ومدع ذلدؽ ،أؾك الؿقدت ندػنأة ؛ؿفص  ،(2)«فقف اهلل ئػعفؿ

قد يؽق  غقر  -أليضن  - لف أل  الؿشػقعو، العظؿك الشػنأة يفاإلذ  وآسويفذا  كؿن 

  ؟، ففؾ اذا لقس مـ الشػنأة الؿث وة- مثً   -مر ل أـف9 لشركف 

 
 .3/136الؿص نح الؿـقر  (3)

(، مـ ادديث 1360(، وألبق داود )837، )فقف نػعقا ألربعق  أؾقف صؾك مـ بنبألخرجف ممؾؿ، كونب ال ـن ز،  (2)

 .ڤابـ أ نس 
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وألمدن إذا كدن   ذ ، وقدد ألمدروا هبدن،ص ة ال ـنزة ال اإلإ  أل  يؼنل:  :وال قاب

  .فؾـ نرتنب أؾك اذص الشػنأة آ نرانغقر مر ل أـف،  لف الؿشػقع

 الؽدد ى: نؼددديرو ،خددن لؿ ودددأل محددذوء :«بددنب»لػددظ إأرابددف: أل   :«وقـقل اهلل»

طددقء أؾددك مع :«قددقل»مضددنء إلقددف، و :الشددػنأةو ،بددنب: مضددنءو ،«بددنُب  اددذا»

 .مضنء إلقف :ولػظ ال  لة ،مضنء اقم رور مثؾف، و 9الؿضنء إلقف

  :ٍطٌٖ ٜكا يػري اهلل تعاىلص 

«» : الص ة»: ملسو هيلع هللا ىلص أـ الص ة أؾك الـ ل يف ج   إففنى $ابـ الؼقؿ قنل 

 صدنر كؿدن ،اسدؿف ذكدر مدع ندذكر ،ملسو هيلع هللا ىلص بدنلـ ل إمدة لمدن  يف مخصقصدة صدنرت قد

«»، و«» بنر مخصقصن ، ذلدؽ يموعؿؾ أل  يمقغ وٓ ،اسؿف ذكر مع يذكر 

 ففؽدذا ،الخدنلؼ مرن دة الؿخؾدقم يعطدك فد  ، وٓ ، محؿدد :يؼدنل ف  ،لغقرص

 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلص ف   قنل :فقؼنل ،مرن وف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل غقر يعطك أل  يـ غل ٓ

 بنلصدد ة ملسو هيلع هللا ىلصكؿددن خصددف  ،نلعرء أـددد ألاددؾ العؾددؿ خددص اددذا الؾػددظ بددنر فد

 ،ملسو هيلع هللا ىلصفدد  كؼددقل ألبددق بؽددر  ،ص أؾددك سدد قؾ آسددوؼ لفدد  يصددؾك أؾددك غقددر ،والمدد ى

 .لف ن ًعن وألصحنبف آلف وأؾك أؾقف وكصؾل ملسو هيلع هللا ىلص لف الو عقة س قؾ أؾك إٓ ملسو هيلع هللا ىلصأؿر  وٓ

 طال شفاع١ ألسد إال تبإذٕ اهلل ٚزضاٙص 

يلمر ار نعنلك ك قف أل  يـذر  :«﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿»

قا بنلذكر مع أل  بنلؼرآ ـ قـ الؿوؼقالؿممـ ٕمؿ اؿ  لؾ ؿقع9 ملسو هيلع هللا ىلص كذارنف، وُخصُّ

 بنكذاراؿ وإمر ممو ق ق ، إصؾ يف اؿ بؾ اإلكذار، اذا لؿثؾ يمو ق ق  الذيـ

  .[315]الـمن : ﴾ڇ چ چ چ﴿:  ققلف يف كؿن الولكقد بنب مـ

 
 (.356ج   إففنى )ص:  (3)
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، بخ ء مـ سقااؿ دو  ار  :يعـل ،«﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى﴿»

ؿ مزأؿق  ألمؿ يؼربقوي ،ويوخذو  الشػعن  مـ دو  ار ،يؼعق  يف الؿخنلػنت مؿـ

 إلك ار زلػك.

 نعنلك لقس ٕاد فقفن كصقب، ففق :«[33]الزمر: ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ :وققلف»

يشػع ٕاد إٓ لؿـ  وٓ ،يموطقع أل  يشػع أـدص ألاد إٓ بنذكف ٓ ،منلؽفن الؿوػرد هبن

 .ر ل أـف

 :ألك ،اسوػفنى إكؽنرك :«[244]ال ؼرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿: وققلف»

آسوػفنى اإلكؽنرك يوضؿـ  ومثؾ اذاإٓ إذا ألذ  لف،  أـد ار ألاد يشػع  ٓ

  .س حنكف دو  إذ  ار الوقبقخ، والرد أؾك مـ يزأؿ أل  اـن  مـ يشػع

 مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب﴿وققلف: »

ير ك أل  لؾشنفع و ار يلذ أل  ـ: قنقفر الشرطإٓ مـ بعد  :ألك: «[25]الـ ؿ: ﴾جح

 . أـ الؿشػقع لف

يف اديث كؿن نؼدى ، يحصقفؿ إٓ ار  ٓ الؿ  ؽة خؾؼو، : لؾوؽثقر﴾حب﴿و

 .إطقط

يف إرض أليًضدن مدع ألكدف  لؿنذا آقوصنر أؾدك المدؿقات دو  إرضفن  ققؾ: 

 ؟ (3)«يتعاق قن فقؽؿ مالئؽة كالؾقؾ ومالئؽة كالـفار»: ملسو هيلع هللا ىلصل نقكؿن 9 م  ؽة

لؽـ و، لؼرهبؿ مـ ار  9نواتالوـصقص أؾك مـ يف المؿ  بل أـ اذا ألجقَب 

 ،بذكر ألاداؿن أـ أخر مـ بنب آكوػن  ﴾يب ىب﴿أل  ققلف:  :الذك يظفر

 
 ومقا دع الؿمنجد(، وممؾؿ، كونب 444ل خنرك، كونب مقاققت الص ة، بنب فضؾ ص ة العصر، )ألخرجف ا (3)

 (.373(، والـمن ل )512) والعصر الص ح ص يت فضؾ بنب ،الص ة
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 [73]الـحؾ: ﴾چ چ ڃ﴿ :9 كؼقلف نعنلكوإرضوالوؼدير: يف المؿنوات 

 .والندالحرأ  :يعـل

 إٓ بدنذ  ار ور دنص، نغـدل ٓ واتنوإذا كنكت الشػنأة مدـ الؿ  ؽدة يف المدؿ

 .يف إرض كذلؽ فشػنأة مـ

فوعؿ كؾ نل  يؿؽـ  9كؽرة يف سقنم الـػل ﴾مت خت حت جت﴿ وققلف نعنلك:

 .أل  يشػع بف ولق قؾ

 ار   ُ إذْ  ؿن:وا قـ،بعد نحؼؼ الشرط ﴾جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت﴿
 .لؾشنفع، ور نص أـ الؿشػقع لف

ألمؿ زأؿوؿ ا الذيـ ادأق :، ألك«﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿وققلف: »

  ؟ؿكاؾ يموطقعق  أل  يـػعق :جربقاو ،يؿؾؽق  لؽؿ الـػع والضر

امٓ  الذيـ  «[22]س ل: ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿»

 ،كػًعنلفن يؿؾؽق   وٓ مثؼنل ذرة،يؿؾؽق  ٕكػمفؿ  ٓ يدأق  مـ دو  ار

 ففؿ !؟ذلؽ فؽقػ يؿؾؽق  لغقراؿكذلؽ  قاوإذا كنك ا،يدفعق  أـفن  ًر  وٓ

،  ؿ ٓ ًٓ ، اذا ألوأ ًٓ ألانل الشقخ إلك بؼقة أينت الول يريدان  يؿؾؽق  نقيًفن اسوؼ 

 بؼقلف: 

ألك: ولقمقا  [22]س ل: ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ﴿ونػمقر بنقل أيوقـ:  «أيتقـ»

ؽق  لف يد ول 9مـفؿ معقـ ر ألك: لقس  ﴾ىب مب خب حب جب﴿نركن ، واذا  نكًقن، 

 ٻ ٻ ٱ﴿نعنلك، أـدص  يضر، واذا  نلًثن، فؾؿ ن ؼ إٓ الشػنأة، وال ألو فقـػع

 ف  نـػع إٓ بنذكف. [21]س ل: ﴾پ پ پ ٻ ٻ

 .بـ نقؿقةنقخ اإلس ى ا :«قال أكق الع اس»
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 «كػك اهلل عؿا سقاه كؾ ما يتعؾؼ كف الؿشركقن، فـػك أن يؽقن لغقره مؾٌؽ »

لقس لف نركة يف اذا الؿؾؽ، ألك:  :«أو قغٌط مـف» ،﴾ىئ ىئ ېئ ېئ﴿

 .يفقًرا لؾؿنلؽ :، ألك«يؽقن عقًكا هلل أو»

، يؿؾدؽ ٓ إذا كن  الشخصو ًٓ يعدـ  ولدؿ ،ولدقس لدف ندركة يف الؿؾدؽ اسدوؼ 

  !فؾ لف أل  يوصرء يف نل  مـ اذا الؿؾؽ؟ف، صُ َر ناَ يَ  وٓ ،صناب الؿؾؽ

كؿا  تـػع إٓ لؿـ أذن لف الرب ٓ ف ّقـ أكفا ،ي ؼ إٓ الشػاعةولؿ » ٓ،ال قاب: 

أل  فؿثً : لق أل  اـن  رجً  يريد  :«[27]إك قن : ﴾چ چ چ چ ڃ﴿قال: 

اكوػت قد اذا الشنفع فن  معقـ،  لقخػض كم ة الربح لؿشرٍت 9ن نرةٍ  ِؽ يشػع أـد منلِ 

أؾقفن ألأن   وٓ نريؽ فقفن، وٓ اق بؿنلؽ لؾمؾعة،  ف 9إوصنء الث  ةأـف 

أمك أل  ي ق ف الؿشػقع أـدص يف نخػقض  ذاب لقشػعَ نذا ف ص،َر ناَ يَ  وٓ الؿنلؽ

قري ة مـ الؿعدومة، مع اسوح نب نؽق    اإلذ  آ نر اذص الشػنأة بدو فن ، الربح

 .(3)«تمجروا اائػعق» :ؾحديثاذا الػعؾ9 ل

طؾً دن لؾشدػنأة  9فؿألصدـنم يع ددو ألك:  ،«ففذه الشػاعة التل يظـفا الؿشـركقن»

 ملسو هيلع هللا ىلصوأخ ـر الـ ـل ، كؿا كػاها الؼرآن ،هل مـتػقة يقم الؼقامة» ،مـفؿ والؼربك مـ ار 

بؿحنمدد  :«ويحؿـضه لركـف فقغـجض» ،نأة العظؿك يف الؿققػيف الشػ :يعـل ،«يلتل أكف

ًٓ  ي ضأ ٓ» ألك: ألكف ،يحؿدصو ،قم د لربفهبن فيػوح ار أؾقف  ،ـؿ يؼـال لـف: ، كالشػاعة أو

ع ،وسؾ ُتعطَ  ،وقؾ ُيغَؿع ،ارفع رأسؽ» يدممر  اودك ملسو هيلع هللا ىلص رألسف   يرفعف :«وائػع تَشػَّ

جدقاب  يف م دزوى مضدنرع «يمدؿعْ »وققلدف:  يشػع اوك يمذ  لف بدذلؽ، وٓ بذلؽ،

 .الطؾب ألو إمر

 
(، مـ اديث ألبدل مقسدك 3312، )فقفن والشػنأة الصدقة أؾك الوحريض بنبألخرجف ال خنرك، كونب الزكنة،  (3)

 .ڤث معنوية وجن  مـ ادي ڤإنعرك 
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إلـف إٓ اهلل  ٓ مـ قـال»قال:   : مـ أسعض الـاس كشػاعتؽملسو هيلع هللا ىلص لف وقال أكق هريرة»

تؽـقن لؿــ أئـرك  وٓ ،فتؾـؽ الشـػاعة ٕهـؾ اإلخـالص كـنذن اهلل ،«خالً ا مــ قؾ ـف

لثدن  ف الشرط اقد نقفر لو ،يوقفر فقف نرط اإلخ ص ٓ أل  الذك ذا:اك معـو: «كاهلل

 نـنلف. ٓ فن  الشػنأةالذك اق الؿونبعة، 

 ملسو هيلع هللا ىلص بشدػنأوف ألسعد اق كػمف، ق ؾ مـ لفن الؿخؾص أل  بقـ»قنل نقخ اإلس ى: 

 .(3)«وألأؿنلف ألققالف ونؽذهبن بؾمنكف، يؼقلفن مؿـ غقرص مـ

يف إصؾ أـد ألاؾ العؾؿ  ك اذص الصقغةمؼوضو ،ألفعؾ نػضقؾ: «أسعض» :وققلف

وال اـن  فن،ػنم ألاداؿن أخر فقف، المعندة يف وصػ أل  اـن  ألمريـ انرتكن

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿: مموعؿؾة أؾك غقر بنهبن كؿن يف ققلف 

وإكؿن  ،فؾقس بقـ ألاؾ ال ـة والـنر نػن ؾ يف الؿموؼر والؿؼقؾ [23]الػرقن : ﴾ڍ

ـٍ ال ـة  الؿراد أل  ألصحنَب   وألصحنَب الـنر أؽس ذلؽ9 ،يف مموؼرا خقٍر ومؼقٍؾ ام

 ـنل الشػنأة إٓ الؿقاد الؿخؾص. ن، ف  لقس أؾك بنبفاـن فعؾ الوػضقؾ لفوأؾقف 

أؾدك اكوػدنع بف  مودللق طنلب9 ٕبل ملسو هيلع هللا ىلصيقرد بعضفؿ اديث نػنأة الـ ل قد و

 .الؽنفر بنلشػنأة والدأن  لف

إكؿن اق  بل طنلبيف اديث نػنأوف ٕ ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل والحؼقؼة أل  من وقع مـ 

 «[45]الؼصص: ﴾گ گ ک ک ک﴿كاب: »وسقليت يف  أؿف.أؾك إيؿن   فحرصل

لؽـ الذك يخصـن  آاوضنر، وقت يف أؾقف اإلس ى وأرُض وفنة ألبل طنلب  قصةُ 

 ل ب ملسو هيلع هللا ىلص نػنأوفؾؿ نؽـ ف أـف، فخػػ ملسو هيلع هللا ىلصونػع لف الـ ل ، اـن ألكف منت أؾك الؽػر

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :يػعؾف وٓ بذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص لف يمذ  ٓ 9 إذالـنر مـ يخرج

 
 .3/330م ؿقع الػونوأ  (3)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ [5]الؿـنفؼق : ﴾ٹ ٹ ٿ

 مخؾدٌ  مـ منت أؾك الؽػر خنلدٌ  اذا ألمر مؼطقع وم زوى بف أل أ و ،[70]الوقبة: ﴾ٺ ٺ

  .يف الـنر

 الؼقامـة، يـقم ئـػاعتل تـػعـف لعؾـف» :كؿن قنل ،لؾوخػقػ كنكت ملسو هيلع هللا ىلصنػنأوف لؽـ 

لؼدن  مدن واذص الشدػنأة  ،(3)«دماغف مـف يغؾل كع قف، ي ؾغ الـار مـ ضحضاح يف فقجعؾ

 مدنأؾدك  الؿ دنزاة بدنب مدـ أـدف، فُخػدػ دأقندف كصدرة ويف ،ملسو هيلع هللا ىلصيف الدفنع أـف بذل 

ى وُاد بخؾدقدص، اؽؿ ذكلا الؽنفر أؾك ُارمت الول الشػنأةال  اذص ولقمت قدى، را

 ف  إنؽنل. وأؾقف  ،أؾقف دخقل ال ـة

 (2)«الــار مـ إسػؾ الضرك يف لؽان أكا لقٓ كار، مـ ضحضاح يف هق»: ملسو هيلع هللا ىلصوقنل 

 9جعؾودددف مدددع الؽػدددنر ملسو هيلع هللا ىلصولؽدددـ ندددػنأوف  ،سدددػؾ مدددـ الـدددنر لؾؿـدددنفؼقـنلدددر  إف

 .أـف نخػقًػن

وحؼقؼتـف: أن اهلل ســ حاكف هــق الــذي يتػضــؾ عؾــك أهــؾ اإلخــالص، فقغػــر لفــؿ »

: ، ألك«واؼقؼودف»: «كقاسطة دعاء مـ أذن لف أن يشػع، لقؽرمف ويــال الؿؼـام الؿحؿـقد

أل  ار  :ؼقؼددة اددذص الشددػنأةا :يعـددل ،«اؼقؼوفددنو»ويف بعددض الـمددخ  ،اؼقؼددة إمددر

إلـف إٓ اهلل  ٓ مــ قـال»ولدذا قدنل:  9س حنكف اق الدذك يوػضدؾ أؾدك ألادؾ اإلخد ص

 مقادددٌ شددخٌص ففقغػددر لددف بقاسددطة دأددن  مددـ ألذ  لددف أل  يشددػع،  ،«خالً ــا مـــ قؾ ــف

لقؽرمف  9مـ ألذ  لف أل  يشػع يغػر لف بقاسطة دأن ِ  ،ك ن رومخؾص لؽـ أـدص معنص 

 ؿحؿقد. ويـنل الؿؼنى ال

 
 بددنب ،اإليؿدن كودنب  ،ممدؾؿ(، و1774ألخرجدف ال خدنرك، كودنب مـنقدب إكصدنر، بدنب قصدة ألبدل طنلدب، ) (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل سعقد الخدرك 230) ،طنلب ٕبل ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل نػنأة

 بدنب ،اإليؿدن كودنب  ،ممدؾؿ(، و1771ألخرجف ال خدنرك، كودنب مـنقدب إكصدنر، بدنب قصدة ألبدل طنلدب، ) (2)

 (.208) ،طنلب ٕبل ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل نػنأة
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يف  ملسو هيلع هللا ىلصلؾـ ل  -بعد كؾ ألذا   -والؿؼنى الؿحؿقد: اق الذك يمللف الؿمؾؿق  

 ڇ چ﴿ ، وجن  ذكرص يف الؼرآ :(3)«ا محؿقًدا الذي وعضتفمؼامً  اكعثفو» ققلفؿ:

 .[68]اإلسرا : ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ،وإٓ فؽؾ ممؾؿ يوف د بنلؾقدؾ 9(2)مؼنى فققف ٓ الؿؼنى الؿحؿقد الذكاق اذا 

 الؿؼنى يقى يؼقى الـنس لرب العنلؿقـ.  ق محؿقدفف

ٕ  الشددر  مـددنقض ذلددؽ  9«مــا كــان فقفــا ئــرك :فالشــػاعة التــل كػاهــا الؼــرآن»

 إٓ تؽقن ٓ أكفا ملسو هيلع هللا ىلصوقض كقـ الـ ل  ،ولفذا أ، ت الشػاعة كنذكف يف مقاضع» 9لإلخ ص

 . يف اديث ألبل اريرة :يعـل ،«اكتفك كالمف« واإلخالص التقحقض ٕهؾ

 ١صـــاّ ايشفاعـــططأق 

قدنل الـدقوك ن ًعدن و» وقد بقـ الحنفظ ابـ ا ر يف فوح ال نرك ألقمنى الشػنأة فؼنل:

وادل  الشدػنأة العظؿدكوادل  «الشػنأة خؿس: يف اإلرااة مـ ادقل الؿققدػ :لعقنض

يف إدخدنل قدقى و» :الثنلثدةو «يف إدخدنل قدقٍى ال ـدة بغقدر امدنبو»: الثنكقةو ،موػؼ أؾقفن

يف إخددراج مددـ ألدخددؾ الـددنر مددـ و» :الرابعددة «يعددذبقا ٓ ؼقا العددذاب أل اقسدد قا فنسددوح

لقمدقا مدـ وواسوحؼقا العدذاب وألدخؾدقا الـدنر ، واؿ مـ العصنة، ققى اقس قا «العصنة

   ...يف رفع الدرجنتو» :الخنممة ،ن  مـفخرجققشػع فقفؿ فقف ،ألاؾ الخؾقد

 
 هـذه رب الؾفـؿ: الــضاء يغـؿع حقـ قال مـ» :قنل ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل أل : ڤ ار بـ أ د جنبر إننرة إلك اديث (3)

 لـف حؾـت وعضتـف، الـذي امحؿـقدً  امؼاًمـ واكعثـف والػضـقؾة، القسـقؾة محؿضا آت الؼائؿة، وال الة التامة، الضعقة

، ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: َقْقلِدفِ  َبدنُب . ألخرجف ال خنرك، كونب نػمقر الؼدرآ ، «الؼقامة يقم ئػاعتل

 (.622(، وابـ منجف )568(، والـمن ل )233(، والرتمذك )428(، وألبق داود )3638)

أـد نػنأوف9 لقؼضك بقـ الخؾؼ، وقد ورد ذكرص يف ألانديث مـفدن:  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؼنى الؿحؿقد اق الذك يـنلف الرسقل  (2)

 يـا ائـػع، فـالن يـا: يؼقلقن ك قفا تت ع أمة كؾ جثا، الؼقامة يقم ي قرون الـاس إن: »يؼقل ،ڤ أؿر ابـث ادي

. ألخرجدف ال خدنرك، كودنب «الؿحؿقد الؿؼام اهلل ي عثف يقم فذلؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل إلك الشػاعة تـتفل حتك ائػع، فالن

 (.3637، )﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: َقْقلِفِ  َبنُب نػمقر الؼرآ ، 
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بدل طنلدب يف وال الوخػقدػ أدـ أل :وألننر أقنض إلك اسودرا  نػنأة سندسة

  ...العذاب

 :لحدديث سدعٍد رفعدف 9وال الشػنأة ٕاؾ الؿديـة :وزاد بعضفؿ نػنأة سنبعة

ولحدديث  9ألخرجدف ممدؾؿ (3)«ئػقًعا لف أو ٓ يث ت عؾك ٕوائفا أحٌض إٓ كـت ئفقًضا»

فـنين أئـػع لؿــ  ؛فؾقػعـؾ ،مــ اسـتطاع أن يؿـقت يف الؿضيــة» :رفعف ڤ ألبل اريرة

 . (2)مذكخرجف الرتأل« مات كفا

يخرج أـ وااددة مدـ  ٓ ٕ  موعؾؼفن 9: واذص غقر واردة[ابـ ا ر :ألك]قؾت 

أ ددند، سددؿعت بددـ  الؿؾددؽ أ ددد الخؿددس إول، ولددق أددد مثددؾ ذلددؽ لعددد اددديث

 (1)«،ـؿ أهـؾ الطـائػ ،،ـؿ أهـؾ مؽـة ،أول مـ أئػع لف أهـؾ الؿضيــة»يؼقل  ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل

أول مـ أئـػع » :أؿر رفعفابـ وألخرج الطنا  مـ اديث  ،ألخرجف ال زار والطنا 

 .(4)«(3)«،ؿ إعاجؿ ،،ؿ سائر العرب ،،ؿ إقرب فإقرب ،لف أهؾ كقتل

 .كؿن اق معؾقى ،واذا  الحديثن  فقفؿن  عػ

 
 نحريؿفددن، وبقددن  بنلنكددة، فقفددن ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل ودأددن  الؿديـددة، فضددؾ بددنبف ممددؾؿ، كوددنب اإليؿددن ، ألخرجدد (3)

(، وجددن  مددـ اددديث ابددـ أؿددر، وألبددل سددعقد، 3151، )ارمفددن ادددود وبقددن  وندد ران، صددقدان ونحددريؿ

 .ڤاريرة  وألبل

منجدف، كودنب  ، وابدـ«غريدب صدحقح امدـ»(، وقدنل: 1836، )الؿديـة فضؾ يف جن  من بنبكونب الؿـنقب،  (2)

(، مـ اديث ابـ أؿر، ولقس مـ اديث ألبل اريرة كؿن ذكر ابـ ا در، 1332، )الؿديـة فضؾ بنبالؿـنسؽ، 

 وجن  مـ اديث س قعة إسؾؿقة.

(، 348(، والضدقن  يف الؿخودنرة )3726(، والطدنا  يف إوسدط )1360ألخرجف ال زار كؿن يف كشدػ إسدونر ) (1)

 الؽ قر يف والطنا  ال زار، رواص»: 30/43جعػر، وقنل الفقثؿل يف الؿ ؿع بـ  أ ندبـ  الؿؾؽ أ د مـ اديث

 .«ألأرففؿ لؿ مـ وفقف وإوسط،

أل  ال دزار  30/170، والفقثؿدل يف الؿ ؿدع 1/261(، وابـ أدك يف الؽنمؾ 31440ألخرجف الطنا  يف الؽ قر ) (3)

، واؽؿ أؾقف إل ن  بنلق دع 1/240لؿق قأنت ، وذكرص ابـ ال قزك يف ا«ألأرففؿ لؿ فقف مـ»رواص، وقنل: 

 (.612يف الضعقػة )

 .33/327فوح ال نرك  (4)
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 :فدقؿـ قدنل وفوال نػنأونػنأة ألخرأ، » ؿ ذكر الحنفظ نػنأة ننسعة فؼنل: 

مدـ أدـ ألكدس كؿدن سدقليت يعؿؾ خقًرا قط، وممدوـدان روايدة الح ولؿ «ٓ إلف إٓ ار»

لـقس ذلـؽ » :يؿـدع مدـ أددان قدقل ار نعدنلك لدف وٓ ،بقنكف يف نرح ال نب الذك يؾقف

 ،ـػس الشػنأة مـدف قدد صددرتفوإٓ  9ٕ  الـػل يوعؾؼ بؿ ننرة اإلخراج 9(3)«إلقؽ

فدنلقارد يعـدل: « ةفدنلقارد أؾدك الخؿدس ألربعد ،وق قلفن قد وقع ونرنب أؾقفدن أل رادن

َيددرد، كؿددن نددِرد الشددػنأة يف  ٓ ومددن أددداص»ول إربعددة الؿوددلخرة، أؾددك الخؿمددة إ

 :يعـدل (2)«لؽقكف مـ جؿؾة ألاقال الددكقن 9وغقر ذلؽ ،الوخػقػ أـ صنا ل الؼنيـ

الحددديث أددـ و ،يف الددنزخالؼددنيـ  لنددػع لصددنا ففددق  ،يف الدددكقن وفرد نددػنأندد ٓ

 .يف أخرة نػنأوف

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 الول ذكران الشقخ.: «تػغقر أيات :ف مغائؾ: إولكفق»

أددى ر دنص أدـ  ألو  الودل نؽدق  بغقدر إذكدف :«صـػة الشـػاعة الؿـػقـة: الثاكقة»

 الؿشػقع لف.

 وال من نقفر فقفن الشرطن . :«صػة الشػاعة الؿث تة :الثالثة»

الودل أ الشدػنأة الؽدنألك:  ،«وهل الؿؼام الؿحؿـقد ،ذكر الشػاعة الؽ رى :الراكعة»

أل   ال ـدة ٕادؾ ملسو هيلع هللا ىلص أليًضدن بقدـفؿ، ويشدػع لقػصدؾ 9الؿققدػ ٕادؾ ملسو هيلع هللا ىلصيشػع فقفن الـ ل 

 دخؾدقا لؼدقى ويشدػع يددخؾقمن، فد  9الـنر دخقل اسوقج قا لؼقى ويشػع ال ـة، ُيدخؾقا

   الـصقص. هبن ونقانرت ملسو هيلع هللا ىلصخنصة بف  لقمت واذص مـفن، يخرجقا أل  الـنر

 
(، وممدؾؿ 6430، )وغقدراؿ إك قدن  مدع الؼقنمدة يدقى  الدرب كد ى بدنبألخرجف ال خنرك، كودنب الوقاقدد،  (3)

 .ڤمنلؽ بـ  (، مـ اديث ألكس381) ،فقفن مـزلة ال ـة ألاؾ ألدكك بنب ،اإليؿن والؾػظ لف، كونب 

 .33/328فوح ال نرك  (2)
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 رأليفدؿ مدـ الدذيـ والؿعوزلدة لخدقارجا ٓسدقؿن 9الؿ ودأدة مـ طقا ػ وألكؽران

 الـنر. يف الؽ ن ر ألاؾ خؾقد

 لـف اهلل أذن فـنذا يغـجض، كـؾ كالشػاعة، ي ضأ ٓ وأكف ،ملسو هيلع هللا ىلصصػة ما يػعؾف  :الخامغة»

ًٓ ق ؾ الم قد ٓ ملسو هيلع هللا ىلصألك: ألكف : «ئػع  .ي دأل بنلشػنأة ألو

مــ أسـعض الــاس »كؿن يف اديث ألبل اريدرة  :« مـ أسعض الـاس كفا :الغادسة»

ــا رســقل اهلل ،اعتؽكشــػ ــف ٓ مـــ قــال»قــال:   ي واددذا  (3)«إلــف إٓ اهلل خالً ــا مـــ قؾ 

 .اإلخ ص يـنيف كؾ من يضند كؾؿة الوقاقد

ٕ  مدـ ألندر  بدنر غقدر مر دل أـدد 9 «تؽقن لؿـ أئرك كاهلل ٓ أكفا :الغاكعة»

 واقـيفٍذ يؽق  الشرط الثن  قد نخؾػ.  ، ار

ؼة الشػنأة وال الول مرت يف ك ى نقخ اإلس ى اؼقو: «كقان حؼقؼتفا :الثامـة»

أل  ار س حنكف اق الذك يوػضؾ أؾك ألاؾ اإلخ ص فقغػر لفؿ بقاسدطة دأدن   :$

 وار ألأؾؿ. ،لقؽرمف ويـنل الؿؼنى الؿحؿقد 9مـ ألذ  لف أل  يشػع

 

 

 

 

 
 . (132يف مق عف مـ الؿوـ )ص:  س ؼ نخري ف (3)
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 قـٍل هللا تعـاىل ةــاب

 .١ـــاآلٜ ﴾گ گ ک ک ک﴿

 

جـاءه  ،طالب القفـاة الؿا حضرت أك :قال ،أكقف عـ ،يف ال حقح عـ اكـ الؿغقِّب

إلـف  ٓ :قـؾ ،يـا عـؿ»فؼال لـف:  ،وأكق جفؾ ،اهلل اكـ أكل أمقة ع ض وعـضه ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

  .«كؾؿة أحاج لؽ كفا عـض اهلل ،إٓ اهلل

 الؿطؾب   ع ض ؼآ لف: أترغب عـ مؾةف

 وأكـك الؿطؾب، ضع  مؾة عؾك هق: قال ما آخر فؽان فلعادا، ،ملسو هيلع هللا ىلصفلعاد عؾقف الـ ل 

  .هللا إٓ إلف ٓ :يؼقل أن

 ٿ ٿ ٿ﴿: فلكزل اهلل  ،«عـؽ فَ كْ أُ  لؿ ٕستغػرن لؽ ما» :ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـ ل 

 ک ک﴿ :وأكزل اهلل يف أكل طالب ،[331]الوقبة: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .(3)[45]الؼصص: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ل:ـائـــه وســـفي

 أية. [45]الؼصص: ﴾گ گ ک ک ک﴿تػغقر ققلف:  :إولك 

 أية. [331]الوقبة: ﴾ٿ ٿ ٿ﴿تػغقر ققلف:  :الثاكقة 

 كخـالف مـا عؾقـف  «إلـف إٓ اهلل ٓ :قـؾ: »ملسو هيلع هللا ىلصوهل الؿغللة الؽ قرة تػغقر ققلف  :الثالثة

 .مـ يضعل العؾؿ

 
(، وممدؾؿ، كودنب 3150، )ار إٓ إلدف ٓ :الؿدقت أـدد الؿشدر  قدنل إذا بنبألخرجف ال خنرك، كونب ال ـن ز،  (3)

 (.2013(، والـمن ل )23، )ار إٓ إلف ٓ ققل اإليؿن  ألول بنباإليؿن ، 
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 إلف إٓ  ٓ :قؾ» :إذ قال لؾرجؾ ؛ملسو هيلع هللا ىلصجفؾ ومـ معف يعرفقن مراد الـ ل  اأن أك :الراكعة

 مـف كلصؾ اإلسالم. جفؾ أعؾؿُ  ـ أكقمَ  ح اهللُ فؼ َّ  ،«اهلل

 عؿف إسالم يف فوم الغتُ  ملسو هيلع هللا ىلصه ِجض  : الخامغة. 

 الؿطؾب وأسالفف. ع ض الرد عؾك مـ زعؿ إسالم :الغادسة 

 ذلؽ عـ كفل كؾ لف، فؾؿ يغػر لف، استغػر ملسو هيلع هللا ىلصكقكف  :الغاكعة. 

 مضرة أصحاب الغقء عؾك اإلكغان. :الثامـة 

 مضرة تعظقؿ إسالف وإكاكر. :التاسعة 

 ذلؽ.الجاهؾقة كاستضٓل  :عائرةال 

 ٕكف لق قالفا كػعتف. ؛ؽقن إعؿال كالخقاتقؿلالشاهض  :الحادية عشرة 

 ٕن يف الؼ ــة أكفــؿ ؛التلمــؾ يف ك ــر هــذه الشــ فة يف قؾــقب الضــالقـ :الثاكقــة عشــرة 

عــضهؿ ووضـقحفا فألجـؾ عظؿتفـا  ؛وتؽريـره ملسو هيلع هللا ىلصمع م الغتـف  ،يجادلقه إٓ كفا لؿ

 اقت روا عؾقفا.

l 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالخطنب لؾـ ل اذا : «أية ﴾گ گ ک ک ک﴿كاب ققل اهلل تعالك: »

يف ققلف  وممكدة مث وة جن ت ألمن مع ملسو هيلع هللا ىلصأية نـػل الفداية أـف واذص  .يفدك ٓ ففق

ؿمكدات نؾؽ بوكؾفن ممكدة،  ،[42]الشقرأ: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ نعنلك:

 .ؿمكدات لإل  نتب اذصو ،لؾـػل

اداية أؾك  ﴾ک ک ک﴿ ف نعنلك:وال ؿع بقـ أيوقـ يؽق  بحؿؾ ققل

 ،اداية الدٓلة واإلرنندأؾك  ﴾ڤ ٹ﴿اؿؾ ققلف نعنلك: و 9الوقفقؼ والؼ قل

 رنداؿ إلك الصراط الؿموؼقؿ.يدل الـنس وففق ي ملسو هيلع هللا ىلصففذص ويقػوف 
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نؽق  لؿـ ألامـ كنلول  9مح ة ج ؾقة ط قعقةاذص  ﴾گ گ﴿وققلف نعنلك: 

بحقث  9الؿح ة الشرأقة مؼدمة أؾقفن لؽـ ،ؾقالد ولق خنلػف يف الديـلونؽق   ،إلقؽ

ى ألوامراؿنل ملسو هيلع هللا ىلصلق ألمرص ألبقص بؿن يخنلػ ألوامر ار وألوامر الرسقل  أؾك ألوامر  ؼدأ

  .(3)«ٓ طاعة لؿخؾقق يف مع قة الخالؼ»ٕكف  ألبقف9

ى  لؽـ إذا قدى اذص الؿح ة ال  ؾقة أؾك الشرأقة أؾك طنأة ار  طنأة والدصوقدأ

 ڇ چ چ چ﴿ :نضرص قالدص: الؿح ة ال  ؾقةوف لمح ألص حت  ملسو هيلع هللا ىلصورسقلف 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 . [23]الوقبة: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :الزوجة الؽنفرة مـ ألاؾ الؽونبومثؾ اذا يؼنل يف 

 .[23]الروى: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک

ـــ الؿغــقَّب» واددق ، (ؿمددقأبلا)يف ال ؿفددقر يػوحددق  القددن   :«يف ال ــحقح عـــ اك

يوقرأدق   ـ، فنلدذي(2)«ألبدل يمدقبسقأب ار مدـ »: قنلسعقد روك أـ لؽـ والؿشفقر، 

 .بنلؽمر مـ دخقلفؿ يف اذص الدأقة مـ اذا الع د الصنلح يؼقلق  الؿمقاب

   :الؿذكقريـ يف ال قت الونلل واق ألاد فؼفن  الؿديـة الم عة

 أددددْرَوُة َقنِسدددددؿٌ 
ِ
 َفُخددددذُاْؿ ُأَ قددددُد ار

  
(1)َسددِعقٌد ألُبددق َبْؽددٍر ُسددَؾْقَؿنُ  َخنِرَجددف

 

   
 

 
 .ڤاصقـ بـ  (، مـ اديث أؿرا 761(، والؼضنأل )173ذا الؾػظ الطنا  يف الؽ قر )ألخرجف هب (3)

 .2/167وفقنت إأقن   (2)

يـظدر: ال دقاار  .ادد533قن ؾ اذا ال قت اق محؿد بـ يقسػ بـ الخضدر الشدفقر بدنبـ إبدقض الؿودق  سدـة  (1)

 .2/335الؿضقة يف ط ؼنت الحـػقة 
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الول منت فقفدن ألكثدر الػؼفدن ، مدـفؿ  سـة الػؼفن  :وال ،ألربع ونمعقـسـة منت 

اد سـة العؾؿن 9 منت فقفن جؿع غػقر 3320، واذا كؿن كحـ كعد سـة (3)الػؼفن  الم عة

ل ن ، لؽػك9 إٓ أل  معفؿ مـ ألاؾ العؾؿ، ولق لؿ يؽـ فقفن إٓ اإلمنمن : ابـ بنز، وإ

  ؾة مـ ألاؾ العؾؿ يف اذص المـة، فـعدان سـة العؾؿن .

 ،اَز  الؿخزومل وألبقص ألسؾؿ بعد ادذص الؼصدة ألو اْز بـ  الؿمّقب :«عـ أكقف»

 المدفؾ» فؼدنل: سدفؾ،إلدك  ادْز مـ  اسؿف قرقبوغ ملسو هيلع هللا ىلصوألمر الـ ل  ،وجدص ممؾؿ أليًضن

 بشدمى 9(2)«الحزوكة بعد فقـن زالت فؿن: »دسعق يؼقل اسؿف، يغقر أل  ؼ ؾي ؿؾف ،«يقطل

  .ملسو هيلع هللا ىلص نقجقفف مخنلػة

 اضرت أ من؛نألك:  ،«طالب القفاة اعـ أكقف قال: لؿا حضرت أك»

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :ٕكف إذا اضرت القفنة اكوفت الؿفؾة 9مؼدمن؛ن ألو

، وأؾك اذا يؽق  الؿؼدمنت ٓ وققؾ: بؾ اضرص الؿقت، [37]الـمن : ﴾ڱ ڱ ڱ

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصطنلب لؿن لف مـ يد يف الدفع أـ رسقل ار خنًصن بلبل 

وقبودف صدحقحة ف ،ألمؾ يف بؼن ف وأؼؾف ننى ٓ لق أل  نخًصن قرر إط ن  ألكفولؽـ 

وقبوددف ف ن9مظـقًكددي ؼددك رألك إط ددن    أل وذلددؽ9 بؿقنددف الؼريددب نوًمددزوإ  كددن  م 

  .نـػع الوقبة ٓ حقـيفذٍ ف ،نحضر القفنة كػمفن ويغرغر لؿ صحقحة من

ؿـدع مدـ يُ  نمخقًفدمرً دن ض يؿدرا بخد ء بعدض إاؽدنى الؿوعديدة9 إذ الواذ

  .يـػذ ط قف ٓ كذلؽو ،بعض الوصرفنت الول نضر بنلقارث

 
 .8/86يـظر: ال داية والـفنية  (3)

 (.5381، )مـف ألامـ اسؿ إلك آسؿ نحقيؾ بنبألخرجف ال خنرك، كونب إدب،  (2)

 .3/233نرح الـقوك أؾك ممؾؿ يـظر:  (1)
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بددـ  أؿددرو :«وأكــق جفــؾ ،اهلل اكـــ أكــل أمقــة ع ــض وعـــضه ،ملسو هيلع هللا ىلصجــاءه رســقل اهلل »

 بـل مـ واؿن ولديـف، وٕصحنبف ملسو هيلع هللا ىلصرألس الؽػر والض ل والعداوة لؿحؿد  اشنى،

يحوؿؾ أل  الؿمقب اضر أليًضن مع آ ـقـ مع أل  الذك خنط ف  :قنل بعضفؿ ،ىمخزو

 ،أدـ غقدرص فكؼؾدول قـدف  ،واسدطةاـن   تولق كنك ،وصػ الؼصة مـ قرب فٕك9 ا ـن 

 .واق أليًضن مـ بـل مخزوى كنٓ ـقـ

يمدوثقر فقدف  9 ٕكدف يريدد أل مدع ألكدف كدنفر ،ين ألبن طنلدب :ؼؾي لؿ :«فؼال لف: يا عؿ»

 .رابة ويموؿقؾف هبناذص الؼ

 :«كؾؿة أحاج لؽ كفا عـض اهلل» ،مع قد بحؼ إٓ ار ٓ ألك: :«إلف إٓ اهلل ٓ :قؾ»

 ولقس مؼدمن؛ن9 ٕمن من كنكتاضرنف القفنة يمودل هبن بعضفؿ أؾك ألكف و ،ألخنصؿ

 ،ن عؾف يحنج ومـزلوف أـد ربف  ،ومؼنى ألبل طنلب مـف ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ مؼنمف  ،كػعوف

 ڇ﴿ [304]الـمن : ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿ :يف سقرة الـمن وي ندل لؽـ جن  

 [308]الـمن : ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ي ندل أـف،  لؿ ٕكف 9ذلؽ أؾك يعننب ألمن اق فؾؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصاذا لق كن  الؽ ى مـ غقرص و

 .بؾ أقنب أؾك آسوغػنر فقؿن بعد

  .ألبل ألمقة وألبق جفؾبـ  ار أ د ألك: :«فؼآ لف»

  .ديـ الؽنا  وإنقنخ ،أـ مؾة ألبقؽ :« طؾبالؿ ع ض أترغب عـ مؾة»

 واق :«الؿطؾب ع ض مؾة عؾك هق: قال ما آخر فؽان فلعادا، ملسو هيلع هللا ىلصفلعاد عؾقف الـ ل »

 نمدع مدن يؼدرب مدـ معدف وأدنش أنصدرصقدد و ،ملسو هيلع هللا ىلصأؾؿ ويؼقـ مدـ صدحة ديـدف أؾك 

 خدي دة ومنندت وألندفر، أنًمدن وألربعق  نمعة ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل وأؿر منت وزيندة، سـقات

 ألينى. نكقةبثؿ بعدص
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 مؾدة أؾدك ادق وقدنل: ار، إٓ إلدف ٓ :يؼدقل أل  ألبك 9 إٓ ألكفوالؿعرفة القؼقـ فؿع

 .الؿطؾب أ د

كدل  ل القؼقـ وآأرتاء والؿعرفة الونمة بنلحؼ أـ الـطؼ بنلشدفندة؟ يؽػ ففؾ

فدذاب إلدك ندقخ  ،يف قؾ ف ولدقس أـددص ألدكدك ندردد اإليؿن ُ  َر قَ وَ  نخٌص يؽق  اـن  

 .وق ؾ أل  يـطؼ هبن منت ،ةلقؾؼـف الشفند

 ملسو هيلع هللا ىلص 9 ٕ  الـ دلػل ألاؽدنى الددكقن ادق أؾدك كػدرصف ،يؽػقف ذلؽ ٓ ال قاب: ألكف

 إٓ إلف ٓ» يؼؾ: لؿ واذا ،(3)«اهلل إٓ إلف ٓ يؼقلقا: حتك الـاس أقاتؾ أن أمرت»: يؼقل

 ،نر يوددقٓص، وإ  كددن  بعضددفؿ ي ددزى بلكددف دخددؾ يف اإلسدد ىفددوألمددن يف أخددرة  ،«ار

 .(2)اذا مممـ ممؾؿ :لغزالل يف اإلاقن  وبعض ألاؾ العؾؿ يؼقلق نف

، فد  يددخؾ يف ادذص ؿن يـنقضفن واذا يدنار ووا دحب كطؼاـن طنلب  نألبولؽـ 

 .الؿمللة

مػوددل  (1)ألاؿددد زيـددل دادد  مددـفؿ  ،إيؿددن  ألبددل طنلددبيف أللددػ بعضددفؿ قددد و

قدنل مؿدـ و .القادنب بدـ أ دد الشنفعقة بؿؽة وادق مدـ ألأددا  دأدقة الشدقخ محؿدد

مدـ فققدف مدـ إيؿن  وأليضن الؿطؾب  أ د الرافضة، بؾ قنلقا بنيؿن ألبل طنلب  بنيؿن 

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلص سؾمؾة كمب الـ ل

 
(، وممدؾؿ، كودنب اإليؿدن ، بدنب إمدر بؼودنل 3188ألخرجف ال خنرك، كودنب الزكدنة، بدنب وجدقب الزكدنة، ) (3)

(، 3445(، وألبدددق داود، )23، 20ويؼقؿدددقا الصددد ة، ) ،إلدددف إٓ ار محؿدددد رسدددقل ار ٓ الـدددنس اودددك يؼقلدددقا:

 (.56(، وألاؿد يف ممـدص )1080والـمن ل، ) ،(2506، 2505والرتمذك، )

 .3/337يـظر: إاقن  أؾقى الديـ  (2)

 مط عدة ألول ألكشديفت ألينمدف ويف. والودريس اإلفون  فقفن ونقلك بؿؽة ولد. ممرخ مؽل فؼقف: دا   زيـلبـ  ألاؿد: اق (1)

 ال دداول»و ،«اإلسد مقة الػوقادنت»: نصدنكقػف مـد. ادد3103 أدنى الؿديـدة يف ومدنت. كو دف بعدض فقفدن فط ع، بؿؽة

 لؾزركؾدل إأد ى9يـظدر: . وغقرادن، «الحدراى ال ؾدد ألمرا  يف الؽ ى خ صة»و ،«اإلس مقة الدول ننريخ يف الؿر قة

 .371 -3/373 الؿقدا  ال قطنر لرزاما لع د أشر9 الثنلث الؼر  ننريخ يف ال شر واؾقة، 310، 3/328

 .3/125يـظر: م ؿقع الػونوأ  (3)
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 طاألدب يف عدّ ْطب١ ايفشش إىل ايٓفظ ٚإٕ نإ ْكًًا إال يع١ًص 

 ألكددن أؾددك مؾددة» الؿمددودر جددن  يف  :«الؿطؾــب ع ــض هــق عؾــك مؾــة» وققلددف:

مدع غقدراؿ  ألو ،نب إدب يف الع نرة مع ألكػمدفؿلؽـ الرواة مـ ب ،(3)«الؿطؾب أ د

 .يغقر الؿعـك ٓ الحنل يغقرو  من صيف مثؾ اذ

يف جؿقدع  ادذا ويـ غل أل  يؽدق  ،وٓ نؽ أل  اذا مـ امـ الوع قر وإسؾقب

إلدك  ألو ف،نذا كدن  اـدن  ندل  يـمدب إلدك كػمدف 9أـ الغقر ألو الخطنبنت أـ الـػس

إٓ إذا كدن  ادذا الؾػدظ يرتندب  9يغقدر الؿعـدك ٓ ؿدنفنكف يغقدرص ب ،يؾقؼ بف ٓ غقرص مؿن

 إ  ،ار رسددقل يددن»: كؿددن يف قصددة مددنأز قددنل أؾقددف اؽددؿ نددرأل يوغقددر بددف الحؽددؿ،

 يدن» الدرواة: تقنلد فؾدق ،الوصدريح مـ ف بد بنلزكن، اإلقرارمعرض  يف ٕكف 9(2)«زكقت

 غقرص. إلك الزكن منأًزا يـمب أل  بعضفؿ لظـ ،«زكك إكفار،  رسقل

ونـػددل  ،ٕكددف يعددرء ألمددن نث ددت إلقاقددة ر  9«إلــف إٓ اهلل ٓ وأكــك أن يؼــقل»

 .أللقاقة من أداص

ألبدق جفدؾ ألأؾدؿ مـدف بلصدؾ  ـْ ار َمد فؼد ح» الشدقخ: قدقليف  الؿمن ؾ يف وسقليت

 9واذا مدع إسدػ مقجدقد يف كثقدر مدـ ألقطدنر الؿمدؾؿقـ ،«كؾؿة الوقاقد :اإلس ى

  إلف إٓ ار، كملل ار العنفقة. ٓ :ويؼقل ،ر  الشر  إكنويش ،نوف كً  نيدأق ف كً 

 طايٓٗٞ عٔ االضتػفاز يًُشسننيص 

 ٿ ٿ ٿ﴿: فلكزل اهلل  ،«أكف عـؽ لؿ ٕستغػرن لؽ ما» ملسو هيلع هللا ىلصفؼال الـ ل »

بنلػن  يػفؿ مـف  «ألكزل ار»ف وأطػُ  :«[331]الوقبة: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

، أؾك سنبٍؼ   اٍؼ ل: نرنقب «فلكزل»ف ؼقلوأؾقف ف9 كزلت بم ب اذص الؼصةأية أل  

 
 ، وصححف ووافؼف الذا ل.ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 1283ألخرجف الحنكؿ ) (3)

 بدنب، الحددودكونب  ،ممؾؿ(، و5734ة، )والؿ ـقك الؿ ـق  يرجؿ ٓ بنبألخرجف ال خنرك، كونب الحدود،  (2)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 3583) ،بنلزكن كػمف أؾك اأرتء مـ
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 ،(3)من كزلت ٕكثر مـ س بولذا يؼنل: إ 9وأية مدكقة، يف مؽةوقعت الؼصة لؽـ 

  .(2)قصة الؾعن  كؿن يف  يوعدد الم ب والـنزل وااد، ألوالعؾؿن  ي قزو  

 ،يمذ  فؾؿ ،ٕمف يموغػر أل اسولذ   ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل لذلؽ ورد يف س ب كزولفن أل  و

 أـ ٕبقف اسوغػر ڠإبرااقؿ كذلؽ أل  ، و(1)فُلذ  لف، وزاران ،يزوران واسولذ  أل 

 لؿـ آسوغػنر وأل  كؾف آسوغػنر لوحمؿ أية كزلت ولؽـ ،(3)إينص وأدان مقأدة

 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ الدأن ، يف اأودا  يموحؼ ٓ

 .[331]الوقبة:

ـُ إِٓ الُحبُّ َوالدُ ْغُض َوالدَقٓ ي  َوَمن الدا

 

ـْ ُكددؾا َغددنٍو  الَ ددَراْ َكددذاَ     (4)ومعودددمِدد

وادؿ يظـدق  أل  يؼوضدقف الدنا ،  ٓ نٓأوددا القٓ  والنا  آأودا 9 فوٓ يعـل  

مدـ ألجدؾ الوعدنيش  ادنربقصولدذلؽ  9العدوا  وال غض والوـنار س  ف القٓ  والدنا 

 .المؾؿل أؾك من يزأؿق 

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿أكل طالب وأكزل اهلل يف »

  .«[45ؼصص:]ال

 
 واؿدن ٕبقيدؽ ألنموغػر: لف فؼؾت مشركن ، واؿن ٕبقيف يموغػر رج  سؿعت»قنل:  ڤومـفن اديث أؾل  (3)

 ٿ ٿ ٿ﴿ فـزلدت ملسو هيلع هللا ىلص لؾـ دل ذلدؽ فدذكرت مشدر ، وادق ٕبقدف إبرااقؿ اسوغػر ألولقس: فؼنل مشركن ؟

ؼرآ ، بنب سقرة الوقبة، . ألخرجف الرتمذك، كونب نػمقر ال«[442]التقكة: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

(، 2015، والـمن ل، كونب ال ـدن ز، بدنب الـفدل أدـ آسدوغػنر لؾؿشدركقـ، )«اديث امـ»(، وقنل: 1303)

 (، ووافؼف الذا ل.1278(، وصححف الحنكؿ )3074وألاؿد )

 .32/371يـظر: نػمقر الؼرط ل  (2)

 .(122س ؼ نخري ف )ص:  (1)

 .2/184يـظر: نػمقر ال غقك  (3)

يـظدر: الددرر «. آأوؼدند مدـ ك دد ألادؾ أؾقف من بقن  يف»مـ مـظقموف:  $سحؿن  بـ  ل قت لؾشقخ سؾقؿن ا (4)

 .3/471المـقة يف إجقبة الـ دية 
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 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

: «أية [45]الؼصص: ﴾گ گ ک ک ک﴿ققلف: تػغقر  :إولك فقف مغائؾ:»

 أل  الؿراد بنلفداية اداية الوقفقؼ والؼ قل. نؼدىقد و

 [331]الوقبة: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿تػغقر ققلف:  :الثاكقة»

 .ف ن  الـفل ،«أكف عـؽ لؿ ما»نقكقد،  «ٕستغػرن لؽ» :قنل ملسو هيلع هللا ىلصٕ  الـ ل  9«أية

كؾؿدة الوقاقدد، ٓبدد مدـ  ،ألصدؾ اإلسد ىهـل  :«وهل الؿغللة الؽ قـرة :الثالثة»

   .والعؿؾ بؿؼوضنان ،ومعرفة من يـنقضفن ،معرفوفن

 لفدذص الؽؾؿدة: الوػمقر الصدحقح : أل يعـل ،«إلف إٓ اهلل ٓ قؾ: »ملسو هيلع هللا ىلصتػغقر ققلف »

 .إٓ ار  - اؼ ألو -مع قد بحؼ  ٓ

 ،صدنكع إٓ ار ٓ :ؿـ الؿوؽؾؿقـ مـ يؼدقلف :«خالف ما عؾقف مـ يضعل العؾؿك»

 .قػمرومن بوقاقد الربقبقةفرازم إٓ ار،  ٓ ألو خنلؼ ٓ ألو

 بمد ب ندركفؿ يف ملسو هيلع هللا ىلصقدننؾفؿ الـ دل إكؿدن و ،نقاقد الربقبقة يؼر بف الؿشدركق و

 إلقاقة. نقاقد

إلـف  ٓ قـؾ» :إذ قال لؾرجـؾ ملسو هيلع هللا ىلصـ ل جفؾ ومـ معف يعرفقن مراد ال اأن أك :الراكعة»

 ولذلؽ اموـعقا أـ ققلفن. 9«إٓ اهلل

: وخص ألبن جفدؾ بنلدذكر9 ٕكدف «أكق جفؾ أعؾؿ مـف كلصؾ اإلسالم ـْ فؼ ح اهلل مَ »

 لسؾؿن.فوالؿمقب  ،ألمقةبـ  ار أ د وألمن ،منت أؾك كػرص

ـدنس ألكدف يحدب إسد ى ال وذلدؽ: «عؿـف إسـالم يف وم الغتـف ملسو هيلع هللا ىلصه ِجض  : الخامغة»

ادذا خؾدؼ ، ويـ غل أل  يؽدق  (3)«ومـ دل عؾك خقر فؾف مثؾ أجر فاعؾف» :وٕ  ،كؾفؿ

 
 .(80)ص:  س ؼ نخري ف (3)



 

 

عاآلٖلع﴾گ گ ک ک ک﴿قـٕهعاهع يـ ىلع ــ بع 161

  إلامن  أؿف إلقف. كذلؽو 9الؿمؾؿ

ؼدد ف ،ألمن ألبق طنلب :«الؿطؾب وأسالفف ع ض الرد عؾك مـ زعؿ إسالم :الغادسة»

ادق أؾدك ؼقلدف: ب يف ادذا قرد أؾقفؿففف، وألس  الؿطؾب أ د إس ى وألمنأرفـن انلف، 

 لؽن  ألبق طنلب ممؾًؿن.الؿطؾب ممؾًؿن  أ د ولق كن  ،الؿطؾب أ د مؾة

 ۀ ڻ ڻ﴿ 9 ٕكف منت أؾك الشر :«فؾؿ يغػر لف لف استغػر ملسو هيلع هللا ىلصكقكف  :الغاكعة»

 ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: يف ققلف  «كؾ كفل عـ ذلؽ» ،[37]الـمن : ﴾ہ ہ ہ ۀ

 .ملسو هيلع هللا ىلصمل أـ آسوغػنر ٕمف كؿن  ،[331]الوقبة: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ

 ط٤ٛصطَطس٠ أصشاب اي 

أل   ألبن طنلدب لذك مـعا وذلؽ أل : «مضرة أصحاب الغقء عؾك اإلكغان :الثامـة»

 .ألبق جفؾ ومـ معف اق إلف إٓ ار ٓ :يؼقل

 الؽقـر، وكـاف  الؿغـؽ كحامـؾ والغـقء، ال ـالح الجؾـقس مثؾ»ويف الحدديث: 

 طق ـة، ريحـا مــف تجـض أن وإمـا مــف، ت تـاع أن وإمـا ،(3)يحذيؽ أن إما: الؿغؽ فحامؾ

 .(2)«خ قثة اريًح  تجض أن وإما ،قاكؽ، يحرق أن إما: الؽقر وكاف 

 ؾمدن  المدق  وصدؾت مضدر؛ؿ إلدك الؿمدؾؿقـ مدـ فأؾدك ممدوقأ إمدؿ ألمن 

 :فؽنكدت الـوق دة ،لؾؿدلمق  نجؾقًمدكدن   (1)ألبل دؤادبـ  لاؿدفأؾؿن فؿ ونعقهبؿ، 

وقودؾ  ،وحدـفؿوام ،وآذأ مـ آذأ مـ العؾؿن  ،اؿؾ الـنس أؾك الؼقل بخؾؼ الؼرآ 

 
 .3/147ألك: يعطقؽ مـ الؿمؽ الذك معف. يـظر: الـفنية ٓبـ إ قر  (3)

 بدنب ،وأداب والصدؾة الدنكونب  ،ممؾؿ(، و4413نب الؿمؽ، )ألخرجف ال خنرك، كونب الذبن ح والصقد، ب (2)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل مقسك إنعرك 2527) ،الصنلحقـ م نلمة اسوح نب

 ولدك. الَػَرج: ألبقف واسؿ. الَ ْغدادكُّ   ؿ اْلَ ْصِركُّ  إيندّك  ار أ د ألبق الؼن ل َاِريز،بـ  دؤاد ألبلبـ  ألاؿداق:  (1)

ًان وكن  بنر، ؼولؾقا  لؾؿعوصؿ الؼضن  يـظدر: ندنريخ . الؼرآ  بخْؾؼ الؼقل إلك داأقةً  اْلَ ْفؿّقة، بؿذاب مصرا

 .3/154، وننريخ بغداد وذيقلف9 لؾخطقب ال غدادك 4/647اإلس ى9 لؾذا ل 
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  .جؾمن  المق  ف وبم ب مـ اق مثؾف مـبم   9مـ قوؾ

الرافضدل الخ قدث اقـؿدن انخدذص الخؾقػدة الع نسدل يف بطنكودف  (3)ابـ العؾؼؿدلو

وميفدة  نوقوؾقا يف بغداد وادان يف    ة ألينى مؾققك ،ب د الؿمؾؿقـ اغزوف ،الوونر َب كننَ 

  .بم ب جؾقس المق  اذا 9أللػ

 ال طنكدةَ اُر مدـ الددأن  لؾدقٓة بدل  يدرزقفؿ  وايؽثر قـ أل ؾؿؾؿميـ غل لولذلؽ 

  ؿ.إ ر ال نلغ أؾقفمـ لؿن لفؿ  9الصنلحة الـنصحة

 إَِذا ُكـْددَت فِددل َقددْقٍى َفَصددنِاْب َخَقددنَرُاؿْ 

  
ِدك  (2)وٓ َنْصَحِب إَْرَدأ َفَوْرَدأ َمَع الرأ

 .، وار الؿموعن سناٌب  نلصناُب ف

 ٛب ٚايرّصطايتكًٝد تبني ايٛد 

 ألنرغب أـ مؾة»واذا يف ققلفؿ:  :«مضرة تعظقؿ إسالف وإكاكر :التاسعة»

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ ، واذا دألب إولقـ:«الؿطؾب؟ أ د

ـ إلك مَ  صِ كظرِ  بم ِب   ؾأ  نخصٍ مـ كؿ و 9ا وفؿ صاذ [22]الزخرء: ﴾يئ

 .[56]إازاب: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :ؿفيعظا 

وٓ ي دقز » :يف اننقوف أؾك ال  لدقـالصنوك ومـ ذلؽ نؼؾقد العؾؿن ، يؼقل 

نؼؾقد من أدا الؿذااب إربعة، ولق وافؼ ققل الصحنبة والحديث الصحقح وأيدة، 

 
 ال غددادك إسددك الديـ مميد طنلب، ألبق أؾل،بـ  - ألاؿد ابـ محؿدبـ  محؿد ألو - ألاؿدبـ  محؿداق:  (3)

 «اقٓكددق» مؿددنٕة يف الـؽددرا ، ال ريؿددة وصددناب. الع نسددل الؿموعصددؿ وزيددر: العؾؼؿددّل  نبـبدد الؿعددروء

 (532 سـة) القزارة رن ة إلك وارنؼك. بنٕدب ص نص يف انوغؾ. الؿمرخقـ ألكثر رواية يف بغداد، غزو أؾك

 -2/242ادنرو   بدـفقات القفقنت9 ٓ .ألمقرص زمنى إلقف فللؼك «الؿموعصؿ» بف وو ؼ. أنمن أشر ألربعة فقلقفن 

 .123، 4/120، وإأ ى9 لؾزركؾل 244

(، وأداب الشددددرأقة 355زيددددد، كؿددددن يف ألدب الدددددكقن والددددديـ )ص: بددددـ  اددددذا ال قددددت مـمددددقب لعدددددك (2)

 .1/455 مػؾح ٓبـ
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ٕ  إخددذ  9فنلخدنرج أددـ الؿدذااب إربعددة،  ددنل مضدؾ وربؿددن ألداص ذلدؽ لؾؽػددر

 .كملل ار العنفقة (3)«بظقاار الؽونب والمـة مـ ألصقل الؽػر

 ظَ ِػدن اإلجؿدنع أؾدك أل  الؿؼؾدد لدقس مدـ ألادؾ العؾدؿ ولدق َا الد أ دد وكؼؾ ابـ

، لؽـدف يف طريؼدف إلدك العؾدؿ إذا اسدوؿر ووجدد مدـ يقجفدف ويلخدذ بقددص يف (2)الؿوق 

 طريؼ العؾؿ اوك يولاؾ. 

 ملسو هيلع هللا ىلصيؼددنوى كدد ى الـ ددل  كددن  لبق جفددؾفدد :«ذلؽكــ الجاهؾقــةاســتضٓل  :العائــرة»

 .«الؿطؾب؟ أ د ألنرغب أـ مؾة» :وال ن فوفؿ إس ء بوعظقؿ

 أحـضكؿ إن» ويف الحدديث: :«ؽقن إعؿـال كـالخقاتقؿلالشاهض  :الحادية عشرة»

 فقعؿؾ الؽتاب، عؾقف فقغ ؼ ذراع، إٓ وكقـفا كقـف يؽقن ما حتك الجـة أهؾ كعؿؾ لقعؿؾ

 كقــف يؽـقن مـا حتـك الــار، أهـؾ كعؿـؾ لقعؿـؾ أحضكؿ وإن فقضخؾفا، الـار، أهؾ كعؿؾ

 .(1)«فقضخؾفا الجـة، أهؾ كعؿؾ فقعؿؾ الؽتاب، عؾقف غ ؼفق ذراع، إٓ وكقـفا

 وإكؿن اضرنف مؼدمنندف، بعد يحضرص الؿقت لؿ كفؽقإمن ل :«ٕكف لق قالفا كػعتف»

 ويؽق  اذا خنًصن بف. ملسو هيلع هللا ىلصبشػنأة الـ ل  ألو

  قنلؿو قأف :«التلمؾ يف ك ر هذه الش فة يف قؾقب الضالقـ :الثاكقة عشرة»

آك فنر مـفن و، نؽ أل  اذص الش فة ك قرة وٓ ،قب ألن نأفؿيف قؾ افؿ أل ًر ل نؽ أل  ٓ

 9مـ الػطـة واإلبداع يف بعض إمقر قيًفنن ألو ،ب عض الشخصقنت الول ألأطقت ذكن 

نؽ ألمن  نرة جًدا بنلونبع  ٓ واذص ،و د بعض الـنس يـمنم ورا ص مـ غقر رويةف

 
 .2/153اننقة الصنوك أؾك ال  لقـ  (3)

 .3/5، وإأ ى الؿققعقـ 2/882يـظر: جنمع بقن  العؾؿ وفضؾف:  (2)

 .(324)ص:  ؼ نخري فس  (1)
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ومنذا  [355 ؼرة:]ال ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿: ويف الـفنية يونأل مـف يف الؼقنمة

 .لؽـ فنت إوا  ،[356]ال ؼرة: ﴾﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿ يؼقل إن نع؟

 :لقا لف إٓ اذص الؽؾؿةقؼي لؿ ألك: ،«يجادلقه إٓ كفا لؿ ٕن يف الؼ ة أكفؿ»

 «.الؿطؾب؟ أ د ألنرغب أـ مؾة»

 وبصدحة ملسو هيلع هللا ىلصمع معرفة ألبدل طنلدب بصددم محؿدد و :«وتؽريره ملسو هيلع هللا ىلصمع م الغتف »

 إلقف. يدأق ومن ديـف

ند فوفؿ وكؾؿدوفؿ،  :يعـل ،«عـضهؿ اقت روا عؾقفاووضقحفا فألجؾ عظؿتفا »

 .«الؿطؾب؟ أ د ألنرغب أـ مؾة» :الول ال
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 ابــة

 اء أن ستث لفش ةني آدم ٌتشليم دينيمــا جــم

 ىٍ الغلٍ يف الصالحني

 

 .[363]الـمن : ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وققل اهلل 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿قل اهلل تعالك: يف ق ڤيف ال حقح عـ اكـ ع اس  

هذه أسؿاء رجال صالحقـ مـ ققم »قال:  ،[21]كقح: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

أن اك  قا إلك مجالغفؿ التل كاكقا  :فؾؿا هؾؽقا أوحك الشقطان إلك ققمفؿ ،كقح

 ،فػعؾقا، فؾؿ تع ض حتك إذا هؾؽ أول،ؽ ،وسؿقها كلسؿائفؿ ،يجؾغقن فقفا أك اًكا

  .(3)«وكغل العؾؿ ع ضت

عؾـك ق ـقرهؿ ،ـؿ  قالؿـا مـاتقا عؽػـ :قال غقر واحض مـ الغـؾػ»وقال اكـ الؼقؿ: 

 .(2)«،ؿ طال عؾقفؿ إمض فع ضوهؿ ،صقروا تؿا،قؾفؿ

إكؿا  ،ٓ تطروين كؿا أطرت الـ ارى اكـ مريؿ: »قال ملسو هيلع هللا ىلصوعـ عؿر أن رسقل اهلل 

   .(1)أخرجاه« اهلل ورسقلف ع ض :فؼقلقا ،أكا ع ض

ــال ــقل اهلل :[ ] ق ــال رس ــق» :ملسو هيلع هللا ىلص ق ــاكؿ والغؾ ــافنك ،إي ــ ؾؽؿ  ؿ ــان ق ـــ ك ــؽ م أهؾ

  .(3)«الغؾق

 

 (.3820، )﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ َبنُب ألخرجف ال خنرك، كونب الوػمقر،  (3)

 .3/373إغن ة الؾفػن  مـ مصنيد الشقطن   (2)

 .(385)ص:  س ؼ نخري ف (1)

 .(385)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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قالفـا  ،«عـقنهؾـؽ الؿتـطِّ : »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ڤ ولؿغؾؿ عـ اكـ مغعقد

 .(3)،الً،ا

 ل:ـائـــه وســـفي
 ورأى مــ قـضرة  ،وكاكقـ كعضه ت قـ لـف غركـة اإلسـالم ،هذا ال ابأن مـ ففؿ  :إولك

 اهلل وتؼؾق ف لؾؼؾقب العجب.

 إرض أكف كش فة ال الحقـ. يفمعرفة أول ئرك حضث  :الثاكقة  

 مع معرفة أن اهلل أرسؾفؿ. ؛س ب ذلؽ ماو ،أول ئلء ُغقر كف ديـ إك قاء :الثالثة 

 والػطر تردها. ،ق قل ال ضع مع كقن الشرائع :الراكعة 

 والثاين ،مح ة ال الحقـ :فإول ؛أن س ب ذلؽ كؾف مزج الحؼ كال اطؾ :الخامغة: 

 فظـ مـ كعضهؿ أكفؿ أرادوا كف غقره. ،أرادوا كف خقًرا ،ئقً،افعؾ أكاٍس مـ أهؾ العؾؿ 

 تػغقر أية التل يف سقرة كقح. :الغادسة 

 وال اطؾ يزيض. ،ج ؾة أدمل يف كقن الحؼ يـؼص يف قؾ ف :الغاكعة 

 فقف ئاهض لؿا كؼؾ عـ الغؾػ أن ال ضعة س ب الؽػر. :الثامـة 

 ولق حغـ ق ض الػاعؾ. ،شقطان كؿا تمول إلقف ال ضعةمعرفة ال :التاسعة 

 ومعرفة ما يمول إلقف. ،الـفل عـ الغؾق :وهل ،معرفة الؼاعضة الؽؾقة :العائرة 

 ٕجؾ عؿؾ صالح. ؛مضرة العؽقف عؾك الؼ ر :الحادية عشرة 

 والحؽؿة يف إزالتفا.، ؾقمعرفة الـفل عـ التؿا، :الثاكقة عشرة 

 وئضة الحاجة إلقفا مع الغػؾة عـفا. ،هذه الؼ ةمعرفة ئلن  :الثالثة عشرة 

 
 (.3507(، وألبق داود )2560ألخرجف ممؾؿ، كونب العؾؿ، بنب اؾؽ الؿوـطعق ، ) (3)
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 قراءتفؿ إياها يف كتب التػغقر والحضيث،  - وهل أعجب وأعجب - :الراكعة عشرة

حتـك اعتؼـضوا أن فعـؾ  ،وكقن اهلل حال كقـف وكـقـ قؾـقكفؿ ،ومعرفتفؿ كؿعـك الؽالم

ػـر الؿ ـقح فـق الؽفاهلل ورسـقلف عــف  ككفـما واعتؼضوا أن  ،ققِم كقح أفضؾ الع ادات

 لؾضم والؿال.

 إٓ الشػاعة. ايريضو لؿ لكفؿكالت ريح  :الخامغة عشرة 

 ظـفؿ أن العؾؿاء الذيـ صقروا ال قر أرادوا ذلؽ. :الغادسة عشرة 

 تطــروين كؿــا أطــرت الـ ــارى» :ملسو هيلع هللا ىلصال قــان العظــقؿ يف ققلــف  :الغــاكعة عشــرة ٓ» ،

 الؿ قـ. غالف ؾقات اهلل وسالمف عؾك مـ كؾغ ال 

  ك قحتف إياكا كفالك الؿتـطعقـ. :عشرةالثامـة 

 تع ـض حتـك كغـل العؾـؿ، فػقفـا كقـان معرفـة قـضر  لـؿ لكفـاكالت ـريح  :التاسعة عشرة

 ومضرة فؼضه. ،وجقده

 أن س ب فؼض العؾؿ مقت العؾؿاء. :العشرون 

l 

  أضباب نفس تبين آدّص تبعضط 

 قدقىِ  ُؾ ْعدفِ  ادقكؿن  ،الغؾق يف الصنلحقـاق  لم ب إول، وااـن  ألس نب لؾؽػر

 إسد نب ألول ذا المد باد لؽدق  لؽدـ ،الحصدر ذص الرتجؿدةؾدقس الؿدراد هبدفكقح، 

ندؽ أل  اإلكمدن  يوددرج يف  وٓ ،يف الرتجؿدة إلك مثؾ اذا إسؾقب الؿملػ ااونج

  .فقف الغؾق اوك يصؾ إلك أل  يع د مـ غ 

ؿؾدق ة م ،ومـ يعوؼد يف إولقن  ،ومملػنت الروافض وأ ند الؼ قر ،وكوب الصقفقة

لفدذا الشدخص الدذك  فقف إلك صرء جؿقدع اؼدقم ار  قابؿثؾ اذا الغؾق الذك وصؾ

 زيـ الشقطن  الغؾق فقف. وإذا كن  اذا الشخص أ ًدا صنلًحن ،فقف اقغؾَ 
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وأل   ،أؾدك مدن ألكعدؿ أؾقدف مدـ نحؼقدؼ الوقاقدد عؾك اإلكمدن  أل  يحؿدد ار ف

ويـؽمر بدقـ يديدف أل   ،وضرع إلقفوي وأل  يؾ ل إلك ار  ،مـف وأل  يقجؾ ،مـف يخنء

وكددؿ مددـ  ،(3)ٕ  الؼؾددقب بددقـ ألصدد عقـ مددـ ألصددنبع الددراؿـ 9يحػددظ اددذا الوقاقددد

  .وبم ب يمقر اكؼؾب رألًسن أؾك أؼب ،أؾك ال ندة نخص كن 

قصدرء ف ،ويؼرب مـفؿ ،لقوؼرب إلقفؿ 9: اإلأ نب بنلؽنا ألس نب الػوـة مـو

وأؾددك ألمددر  ،ٕوامددر أؾددك ألمددر ار ونؼددديؿ ا ،لفددؿ بعددض اؼددقم ار مددـ الوعظددقؿ

  .ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف 

 الـدنس كن فؼد  إرض كن  بم ب الغؾق، وجف أؾك الشر  مـ اصؾ من وألول

 اصؾ  ؿ ،(2)أ نس ابـ اديث يف جن  كؿن قرو 9 أشرة لؿدة الوقاقد أؾك آدى بعد

 الشر .

 :«هـق الغؾـق يف ال ـالحقـ فؿ ديــفؿوتـركِ  ،كاب ما جـاء أن سـ ب كػـر كــل آدم»

مػعدقل  «ديـفؿ»و، الؿ رور بنإل نفة ،«كػر»أؾك  نمعطقف 9 لؽقكفم رور «تركفؿ»

  إذا أل قػ. ٕ  الؿصدر يعؿؾ أؿؾ فعؾف 9لؾؿصدر

صؾ إلك اد يخرج ي ٓ ؼد يؽق  الغؾقف 9واق مرانب ،م نوزة الحد :«الغؾق»و

قى، فدنذا نلغؾق مدذمفديف ال ؿؾدة و ،يؽق  ألمًرا نديًدا يذى بف ذًمدن بنلًغدن قدو ،مـ الؿؾة

  .وصؾ إلك اد الؽػر ،لغقرص ن نوز بف إلك أل  صرء نقيًفن مـ اؼقم ار 

 ،واؼقم أ دندص ،ألدأ اؼقم ار  أ د واق كؾ ،جؿع صنلح :«ال الحقـ»و

 9ل  يؽدق  مدـ الصدنلحقـبد 9وأؾك اإلكمن  أل  يمعك جناًدا يف نحؼقؼ اذا القصػ

المد ى أؾقـدن » :يؼقل يف صد نففؽؾ مصٍؾ  ،لقـ ق ولوزداد امـننف بدأن  الؿمؾؿقـ

 
(، 2543إلك من ألخرجف ممؾؿ يف صحقحف، كودنب الؼددر، بدنب نصدريػ ار نعدنلك الؼؾدقب كقدػ ندن  )إننرة  (3)

 .ڤالعنص بـ  أؿروبـ  ار أ د مـ اديث ،(5458وألاؿد يف ممـدص )

كن  بقـ آدى وكقح أشرة قدرو  كؾفدؿ أؾدك ندريعة مدـ الحدؼ فؾؿدن اخوؾػدقا : »ڤإننرة إلك ققل ابـ أ نس  (2)

ادذا ادديث »(، وقدنل: 1543ألخرجدف الحدنكؿ )«. الؿرسؾقـ، وألكزل كونبف فؽنكقا ألمة وااددةبعث ار الـ ققـ و

 .ووافؼف الذا ل«. صحقح أؾك نرط ال خنرك ولؿ يخرجنص
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  .فنلصنلح داخؾ يف دأقات الؿمؾؿقـ قنط ة ،«وأؾك أ ند ار الصنلحقـ

ألاؾ الؽونب  :«[66]الؿن دة: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :وققل اهلل »

 كػمف يف الققت واق كذلؽ 9إلقفؿ مقجف نلخطنب يف إصؾف 9اؿ القفقد والـصنرأ

 يف الؼرآ  أنة لـن اوك ب وغقراؿألاؾ الؽون لؿمؾؿقـ9 ٕ  قصصإلك امقجف 

 كؼع فقؿن وقعقا فقف. ٓ

فددنذا اصددؾ مددـ غقددراؿ  ،ألاؾددؽ ألاددؾ الؽوددنبقددد مددن داى الغؾددق يف الددديـ و

 .كذلؽ ألاؾؽفؿ

 :«تعـالكيف قـقل اهلل  ڤعـ اكـ ع ـاس »صحقح ال خنرك  :، ألك«يف ال حقح»

لدقس مدـ كف 9 ٕ«جؾ وأ » ألو ،«أز وجؾ»إلك  «نعنلك» ققل الؿملػ: ي قز نغققرو

 الصد ة أؾقدف» ألو ،«وسدؾؿ أؾقدف ار صدؾك» :ؿدن نؼدقلك،  ـدن بنب الرواية وإكؿن ادق 

 أـددف، الؿوحدددث الشددخص الؿؼصددقد وإكؿددن الؾػددظ، لددقس الؿؼصددقد ٕ  9«والمدد ى

  بنلؿعـك. الرواية واق الوغققر، بنب مـ اذا يؽق  وٓ

 الدذك ورسدقلؽ» قنل النا : :الـقى ذكر اديث يف جن وقد يشؽؾ أؾك اذا من 

ادذا  . ولؽدـ ي دنب أدـ ادذا: بدل (3)«أرسؾت الذي وك قؽ ،ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص قنل ،«ألرسؾت

لؽددـ إذا ألردكددن أل  كـؼددؾ أددـ  ،كددقع نغددنير بددقـ الـ ددقة والرسددنلة ففـددن  ،يغقددر الؿعـددك

  ف  فرم. ،ملسو هيلع هللا ىلصنخصف 

 ھ ھ ہ﴿»نرتكقا آلفوؽؿ  ٓ :، ألك«﴾ہ ہ ہ ۀ﴿يف ققل اهلل تعالك: »

امٓ  بعد ألفة مـ ذكر الخنص بعد  ُر كْ ذِ  :«[21]كقح: ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 
 والددأن  الدذكركودنب  ،ممدؾؿ(، و236ألخرجف ال خنرك، كونب الق ق ، بنب فضؾ مـ منت أؾك الق دق ، ) (3)

(، وابدـ 1183(، والرتمدذك )4035(، وألبدق داود )2630) ،لؿضد عا وألخدذ الـدقى أـدد يؼدقل مدن بدنب ،والوقبة

 (.1765منجف )
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كؿن اق معروء يف أطػ الخنص أؾك  ،العنى، لؾعـنية بشلمؿ وآاوؿنى بلمراؿ

  س.العؽ ألو العنى

 طَها١ْ تفطري ايصشاتبٞص 

فؾؿا هؾؽقا أوحك الشقطان إلـك  ،هذه أسؿاء رجال صالحقـ مـ ققم كقح»قال: »

يرفعددف إلددك  لددؿ ،إمددة ونرجؿددن  الؼددرآ  اددذا مددـ نػمددقر ابددـ أ ددنس اددن :«قــقمفؿ

 الؼددرآ  نػمددقر: الؿعوؿدددة الوػمددقر وجددقص ٕ  ا ددة9 الصددحنبل ونػمددقر ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل

 مؿدـ بعدداؿ ومدـ الصدحنبة، بلققال الؼرآ  نػمقرو بنلمـة، الؼرآ  نػمقرو بنلؼرآ ،

 (2)كثقدر وابدـ (3)نقؿقدة ابدـ اإلسد ى ندقخ مـفؿ:و، العؾؿ ألاؾ قنل اؽذا ،أـفؿ ألخذ

 الؿرفقع؟مـ نػمقر الصحنبل لؽـ اؾ يعد  ،ؿالعؾ ألاؾ مـ جؿعو

مدن  ، وال ؿفقر اؿؾقا ذلؽ أؾك(1)زأؿ الحنكؿ يف ممودركف أل  لف اؽؿ الرفع

  :ألس نب الـزول كن  مـف يف

دددددَحنبِل دددددَرُص الصأ  َوَأددددددددددددُّ َمدددددن َفمأ

  
(3)َرْفًعدددن َفَؿْحُؿدددقٌل َأَؾدددك إْسدددَ نِب 

 

   

كثقدًرا مدـ مػدردات  يعددُّ مرفقًأدن9 وذلدؽ ٕ  وٓ ققلففؿـ  ،إس نب ومن أدا

ف لدقس معـدك ادذا ألكدو ،الرفع اذا اؽؿُ ؿثؾ الؼرآ  ندر  مـ لغة العرب، ف  يؽق  ل

ففدذا يـط دؼ أؾقدف  ،بؿدن ندن  صويػمدر ،ي وفد يف معدن  الؼدرآ نخص أل  ك ٕي قز

 .(4)«فؾقت قأ مؼعضه مـ الـار ،مـ قال يف الؼرآن كغقر عؾؿ» :اديث

 
 .31/153يـظر: م ؿقع الػونوأ  (3)

 .3/6يـظر: نػمقر ابـ كثقر  (2)

 ندفد الدذك الصدحنبل نػمدقر أل  العؾدؿ ادذا طنلدب لدقعؾؿ»: ( يف ممدودركف1023قنل الحدنكؿ بعدد الحدديث ) (1)

 (.7635(، )322(، )61، ويـظر: )«مـدم اديث الشقخقـ أـد والوـزيؾ القال

 .3/345مـ أللػقة العراقل. يـظر: فوح الؿغقث  332اذا اق ال قت  (3)

 .(81)ص:  س ؼ نخري ف (4)
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 وقددنل ،مؿددـ آمددـ بـددقح :«مـــ قــقم كــقح هــذه أســؿاء رجــال صــالحقـ»قــال: »

كنكقا  وسقا ٌ  اؿ،وأل  ققى كقح اؿ الذيـ أ دو ،يحوؿؾ أل  يؽقكقا ق ؾ كقح بعضفؿ:

 يوغقر.  ٓ ققى كقح، والحؽؿ اؿأ داؿ  ص، فؿـبعد ىق ؾ كقح أل

 قرآكددفو :ؾؾشددقطن  وادل، وقددرآ ف :«فؾؿـا هؾؽــقا أوحـك الشــقطان إلــك قـقمفؿ»

 . (3)ير ل ار ٓ الشعر الذك

 :«وسؿقها كلسـؿائفؿ، أن اك  قا إلك مجالغفؿ التل كاكقا يجؾغقن فقفا أك اًكا»

 ؾ.الوؿن ق: وإكصنب، بُص كُ جؿع إكصنب: 

يف زمدن  مدـ و دعقا ادذص الوؿن قدؾ وسدؿقان بلسدؿن   :ألك ،«فػعؾقا، فؾؿ تع ض»

 بنلصنلحقـ فقـشطق  لؾع ندة! وال نذكراؿ ،ا ينار والعؾؿ ٕ  الديـ الصنلحقـ9

  .واذا مـ نمقيؾ الشقطن  لفؿ وخطقانف

 طأ١ُٖٝ ايعًِ ٚايعًُا٤ص 

 .ال قؾ الذك صقر اذص الوؿن قؾ :، ألك«حتك إذا هؾؽ أول،ؽ»

الرفدع  :والـمخ يف إصؾ (2)«العؾؿ َخ مأ ـَ نَ »يف ال خنرك  :«ع ضت ،غل العؾؿوكُ »

 الوؿن قؾ مـ دو  ار.أ دت اذص كمل وزال العؾؿ  ؾؿنف ،واإلزالة

 طأ١ُٖٝ ايعًِ يإلميإص 

عؾـك ق ـقرهؿ ،ـؿ  قالؿا مـاتقا عؽػـ ،قال غقر واحض مـ الغؾػ»وقال اكـ الؼقؿ: »

 طددقل إمدد أل ددر بدنلغ، ومددـؾف :«،ـؿ طــال عؾـقفؿ إمــض فع ـضوهؿ ،صـقروا تؿــا،قؾفؿ

 .يوـ ف يف ألاؽنمف لؿمللة الزمن  أيت  ؾأ  لؿ

 

 .3/243يـظر: إغن ة الؾفػن   (3)

 .(156)ص:  س ؼ نخري ف (2)
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 سدػر يف خرجـدن: قدنل ڤ جدنبر أـبل داود اديث صناب الش ة أـد أل يفو

 اددؾ: فؼددنل ،ألصددحنبف فمددلل ،ااددوؾؿ  ددؿ رألسددف، يف فشدد ف ا ددر مـددن رجدد  فلصددنب

 ،الؿدن  أؾدك نؼددر وألكدت رخصدة لدؽ ك دد مدن: فؼنلقا الوقؿؿ؟ يف رخصة لل ن دو 

 أٓ ؛اهلل قـتؾفؿ ،قتؾـقه»: فؼدنل ،بذلؽ ألخن ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أؾك ـنقدمْ  فؾؿن فؿنت، فنغومؾ

 :. واذا يدل أؾك ألمريـ(3)«الغمال العل ئػاء فنكؿا ،يعؾؿقا لؿ إذ سللقا

  لق قـقا للمة 9إول: ألاؿقة العؾؿ والعؾؿن. 

 يؼعقا يف الخطل الذك يضراؿ، ويضر غقراؿ. ٓ اوك 9الثن : ألاؿقة نعؾؿ العؾؿ لؾعقاى   

  ٍٛصملسو هيلع هللا ىلصطايػًٛ يف ايسض 

 ،لؿ نلغدة يف الؿددحا :اإلطدرا  :«ٓ تطـروين: »قـال ملسو هيلع هللا ىلصوعـ عؿر أن رسـقل اهلل »

فددنبـ اددن  ، مددـ اؼددقم ار  قيًفنؾؿؿدددوح نددليصددؾ إمددر إلددك أل  يصددرء وقددد 

 :الخ قث (1)الؿعز الع قدكيؼقل يف  الشنأر (2)إكدلمل

 َمددددن ِندددديْفَت ٓ َمددددن َنددددنَ ْت إَْقددددَدارُ 

  
ددددنرُ  (3)َفددددنْاُؽْؿ َفَلْكددددَت الَقاِاددددُد الَؼفأ

 

   

   العنفقة.واذص مـ ألوصنء ار نعنلك، كملل ار

 
(، وقدنل 628يف ســف ) (، و عػف الدار قطـل115ألخرجف ألبق داود، كونب الطفنرة، بنب يف الؿ روح يوقؿؿ، ) (3)

، وصححف ابدـ المدؽـ، كؿدن يف « لن ال نب اذا يف ملسو هيلع هللا ىلص لالـ  أـ يث ت وٓ»: 3/227ال قفؼل يف ســف الؽنأ

 . 2/435ال در الؿـقر 

، وكدن  موفؿن بؿذاب الػ سدػة ،كن  كثقر آمؿن  يف الؿ ذ، إكدلمل الؿفؾ ل إزدك ان بـ  محؿداق:  (2)

. وأؿدرص سدت و   دق  سدـة، وققدؾ ا ـودن  وألربعدق ادد، 152 ل أـد الؿشنرقة، نقيف سـة أـد الؿغنربة كنلؿوـ

 .3/323يـظر: وفقنت إأقن  

، مـ بـقت الؼدنارة لدف اودك سدؿقت بؼدنارة الؿعدز، الطنار ألبل الؿـصقربـ  معد نؿقؿ ألبق ار لديـ الؿعزاق:  (1)

 .3/81، وانعنظ الحـػن  34/348أ ى الـ    اد. يـظر: سقر أل 154كن  رافضق ن بنطـق ن، نقيف سـة 

د»، وقدنل يف ابدـ ادن : 33/133كم ف لف ابـ كثقر يف ال داية والـفنيدة  (3)  يف م نلغودف يف العؾؿدن  مدـ واادد غقدر رصكػأ

 .«الؽػر إلك بف نػضل مدا ح وفقف ك قر، وديقاكف»: 35/312، وقنل الذا ل يف المقر «الخؾؼ مداف
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 .«اهلل ورســقلف ع ــض :فؼقلــقا ،إكؿــا أكــا ع ــض ،كؿــا أطــرت الـ ــارى اكـــ مــريؿ»

  .يف الصحقحقـ :يعـل ،«أخرجاه

 :والقفدقد قدنلقا ، نلدث    دة ألو ،إكف ابدـ ار :وقنلقا ،والـصنرأ أ دوا الؿمقح

 فواصؾ مـ بعض الغ ة مؿـ يـومب إلك اإلس ى كظقر من وقعدت فقد ،أزير ابـ ار

 : يؼقليف بردنف  (3)نل قصقركف 9الـصنرأ

ـْ أَلُلدقُذ بِدفِ   َين أَلْكَرَى الَخْؾدؼ َمدنلِل َمد

 

 الَعَؿددؿِ  الحددندث ِسددَقاَ  ِأـْددَد ُاددُدوِث  

َنَفن  ْكَقن َوَ ددرأ ـْ ُجددقِدَ  الدددُّ  َفددن أ مِدد

 

ـْ ُأُؾقمِددؽ ِأْؾددؿ الؾددقِح َوالَؼَؾددؿِ   َومِدد
(2) 

-بعضدفن :ألك- أؾقمف ومـ ،ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  الدكقن وأخرة كؾفن مـ جقديؼقل: إّ   

  !ؿنذا ألبؼك ر العظقؿ؟فوالعنفقة،  الم مة ار والؼؾِؿ. كملل الؾقِح  أؾؿ :

ــال»  والشددقخ إصددؾ، يف الؿعؾددؼ كؿددن يؼددقل كؾؿوددقـ بؼدددر بقددنض اـددن :[  ] ق

 غقدر أليًضن وذكرص الؿصـػ، ألصؾ يف ال قنض اذا   ت اؽذا»قنل: سؾقؿن  يف نراف 

  .(1)«معزو

 «يف الصدحقحقـ» :ويف بعضدفن ،(3)«ولؿمؾؿ أـ ابـ أ نس» :بعض الـمخ ويف

 9والحدديث أدـ ابدـ أ دنس (4)«وأـ ابـ أ دنس» :ويف كمخة ،أـ ابـ أ نس :يعـل

 
 ننأر،: ار أ د ألبق الديـ، نرء الؿصرك، ال قصقرك الصـفنجل ار بـ أ د اؿندبـ  عقدسبـ  محؿداق:  (3)

 مدـ وألصدؾف. مـفدن ألّمدف( بؿصدر سدقيػ، بـدل ألأؿدنل مدـ) بقصدقر إلدك كمد وف. الؿعدن  مؾدقح الدي نجة، امـ

 ندعرص فروألند «ندعر ديدقا » لدف. بنإلسدؽـدرية ووفنندف. ا ـق  ب ـل يعرفق  ق قؾ مـ اؿند قؾعة مـ الؿغرب

 ابدـ الدديـ لصد ح القفقدنت9 فدقاتيـظر: . اد 585 أنى نقيف. «سؾؿ بذك جقرا  نذّكر ألمـ»: ومطؾعفن الندة،

 .5/318 لؾزركؾل وإأ ى9، بعدان ومن 1/152 انرو 

 مـ بردة ال قصقرك. 343، 342ال قون   (2)

 (.254نقمقر العزيز الحؿقد )ص:  (1)

 .3/222كونب الوقاقد  نحؼقؼ الو ريد يف نرحيـظر:  (3)

 (، بوحؼقؼ د. دغش الع ؿل.377يـظر: كونب الوقاقد )ص:  (4)
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ؿدن، وغقرا ـمدن لالوإكؿن اق أـدد ألاؿدد وألاداؿن،  وٓ ألكف لقس يف الصحقحقـ إٓ

   ودت الصدحقحقـوإصؾ من   ت يف كمخة الؿصدـػ دو  أدزو، ألمدن الـمدخ الودل أل

بعددض مددـ  ألو نددؽ ألمددن خطددل، ولعؾددف مددـ نصددرء بعددض الـمددنخ، ألادداؿن، فدد  ألو

  الؽونب. مؾؽ

 طايتشرٜس َٔ ايػًٛص 

اادذروا  :كلكدف قدنل ،ادذا ألسدؾقب نحدذير :«إيـاكؿ والغؾـقَ  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل »

 .نلغؾق مـصقب أؾك الوحذيرف ،الغؾق

 اصدك مثدؾ ال ؿدنر كاصد ملسو هيلع هللا ىلصابـ أ نس الوؼط لؾـ ل وس ب اذا الوحذير أل  

 كلمثـال هـمٓء، كلمثـال» فؼدنل: ورفعفن، كػف يف وو عفن ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل فلخذان الخذء،

نلغؾق كؿددن يؽددق  يف فدد .«فنكؿــا أهؾـؽ مـــ كــان قــ ؾؽؿ الغؾـق ،وإيــاكؿ والغؾــق ،هـمٓء

وبعضددفؿ  ،مددـ يرمددل ال ؿددنر بحصددك ك ددنر فـددن ف ،آأوؼددند يؽددق  يف العؿددؾ أليًضددن

ويريدددو  أل   ،الشددقطن  ؿ يرمددق يوصددقرو  ألمدد ،خددرأأل نددقن وبعضددفؿ بل ،بنلـعددنل

 .وم نوزة لؾحد ،واذا جفؾ ،يـوؼؿقا مـف

جدن  يف كصدقص كثقدرة ذكدر مدـ اؾدؽ قدد و «فنكؿا أهؾؽ مـ كان ق ؾؽؿ الغؾـق»

 .ـ ق ؾـنبم  ف مِ 

 فؾؽقا إٓ بنلغؾق؟ ي لؿ ففؾ معـك اذا ألمؿ ،ألسؾقب اصراذا  «فنكؿا»

 :ڤ سػقن  ألبلبـ  ؿعنويةيف غقر الغؾق9 ف ورد اذا إسؾقب يف أدة ألانديث

 ،(3)ارسددل يدددك يف وكنكددت ندعر، مددـ قصددة فوـددنول الؿـدن، أؾددك اددج أددنىخطدب 

 ،اددذص مثددؾ أددـ يـفددك ملسو هيلع هللا ىلص الـ ددل سددؿعت أؾؿددنؤكؿ؟ أليددـ الؿديـددة، ألاددؾ يددن» :فؼددنل

 
 .5/37لمن  العرب  .واراسوف لحػظف الؿرن ق  المؾطن  خدى واؿ الحرسالحرسل: وااد  (3)
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 إكؿـا»، ويف الصدحقحقـ (3)«كغـاؤهؿ اتخـذها حـقـ إسرائقؾ كـق هؾؽت إكؿا»: ويؼقل

 .(2)«أك قائفؿ عؾك واختالففؿ ،كغمالفؿ ؿق ؾؽ كان مـ هؾؽ

فدددنلغؾق مدددـ ألأظدددؿ  ،(1)«الحـــج عرفـــة» :اصدددر إ دددنيف مثدددؾوالحصدددر اـدددن 

 الف  . ألس نب

  .مذمقى ومحذر مـف زيندة أؾك من نرع ار ال :واق ،فنلغؾق ب ؿقع ألكقاأف

، ويف ركعدة، وادق وخدوؿ الؼدرآ  يف يدقى ،أـ المؾػ اإلكثنر مـ الوع ددأل ر وقد 

 كدؾ يف يصؾل ألبل كن »: اـ ؾبـ  ألاؿدبـ  ار أ د قنلو، (3)ڤأـ أثؿن  مل قر 

 كؾ يصؾل فؽن  أل عػوف، إسقاط، نؾؽ مـ مرض فؾؿن ركعة، من ة   ث ولقؾة يقى

 كدؾ يصدؾل كدن الغـدل الؿؼدسدل  أ دد والحنفظ ،(4)«ركعة وخؿمقـ من ة ولقؾة يقى

 .(5)ركعة من ة   ث ولقؾة يقى

 
 بدنب ،والزيـدة الؾ دنسكودنب  ،ممؾؿ(، و1357ألخرجف ال خنرك، كونب ألانديث إك قن ، بنب اديث الغنر، ) (3)

 (.4234(، والـمن ل )2673(، والرتمذك )3356(، وألبق داود )2326، )والؿموقصؾة القاصؾة فعؾ يؿنحر

(، وممدؾؿ، 6277، )ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل بمدــ آقوددا  بدنبألخرجف ال خنرك، كونب آأوصنى بنلؽونب والمدـة،  (2)

(، وابدـ منجدف 2538(، والـمدن ل )2568(، والرتمدذك )3116، )العؿدر يف مرة الحج فرض بنبكونب الحج، 

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 2)

 جدن  مدن بدنب(، والرتمدذك، كودنب الحدج، 3838يدر  أرفدة، ) لؿ ألخرجف ألبق داود، كونب الؿـنسؽ، بنب مـ (1)

(، والـمدن ل، كودنب مـنسدؽ الحدج، بدنب فدرض الققدقء 778، )الحدج ألدر  فؼدد ب ؿدع اإلمدنى ألدر  فقؿـ

(، وألاؿدد 1034ؿـنسدؽ، بدنب مدـ ألندك أرفدة ق دؾ الػ در لقؾدة جؿدع، )(، وابـ منجدف، كودنب ال1035بعرفة، )

 (، مددددـ اددددديث3601(، والحددددنكؿ )1782(، وابددددـ ا ددددن  )2722(، وصددددححف ابددددـ خزيؿددددة )37661)

 .ڤيعؿر الديؾل بـ  الراؿـ أ د

 كدن  فنكدف نرتكدقص ألو نؼوؾدقص إ »: قوؾدف يريددو  بدف ألطدنفقا ادقـ أػن بـ  أثؿن  امرألة قنلتإننرة إلك أل ر ابـ سقريـ،  (3)

ـ ألبدل ندق ة يف الؿصدـػ )310. ألخرجف الطنا  يف الؽ قر )«الؼرآ  فقفن ي ؿع ركعة يف كؾف الؾقؾ يحقل (، 5736(، واب

 «.امـ وإسـندص الطنا ، رواص»: 8/83، وقنل الفقثؿل يف الؿ ؿع 3/46وألبق كعقؿ يف الحؾقة 

 .33/232سقر ألأ ى الـ     (4)

 .23/353الـ     يـظر: سقر ألأ ى (5)
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أؾددك أل  اإلكثددنر مددـ إقنمدة الح ددة » :بعـددقا مط ددقع  (3)لؾؽـددقكواـدن  كوددنب 

  .نلع ندة نل  الصنلحقـ مـ المؾػ ومـ جن  بعداؿف، «الوع د لقس ب دأة

لؽـ  ف  اد لف، ،اإلكثنر مـفأؾك وجن  الحث  ،بف املمقرً كن  مـ الع ندات فؿن 

ألفضدؾ أؿدن ادق  - وادق كػدؾ - اإلكثنر فؼد يعققف ،ي ؼك أل  الؿمللة مقازكة ومػن ؾة

 .مـف9 ٕكف قد يعوؿد أ ندة ويؽق  غقران ألفضؾ مـفن

 ،(2)ذلؽ نقخ اإلس ى وغقدرص رقرقد و ،والوـقع يف الع ندات مطؾقب يف الشرع

لؽدـ إذا فدوح لدف بدنب مدـ ألبدقاب  ،نف  يؾوزى اإلكمن  أ ندة وااددة ويدرت  مدن أدداا

يػدوح  كؿـ 9فوح لفقؾزى اذا ال نب الذك فؾ ،و ؼؾ أؾقف غقرص ،الديـ والخقر والػضؾ

ؽثددر مددـ ي ؿثددؾ اددذا أؾقددف أل ف ،لددف بددنب اإلكػددنم ويصددعب أؾقددف بددنب الوع ددد بنل ددد 

 ،ففقؿدن سدفؾ لد فمدوغؾ وقودفعؾقدف أل  ي ،لـنس يصعب أؾقف اإلكػنماوبعض  ،اإلكػنم

 .خقنر وٓ ،فقف مـدواةَ ف   ،ألوجب ار من من أل ،اذا يف غقر القاجبو

وادذا  :«هؾؽ الؿتـطعقن: »قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أن ڤولؿغؾؿ عـ اكـ مغعقد »

 .دأن أؾقفؿ بنلف  ف ،خن ٓ دأن 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص أندندف ٕ  ادذص إمدن :، ونؽريدرص   ً دنملسو هيلع هللا ىلصكرران   ً دن ألك:  ،«قالفا ،الً،ا»

 عــف، تػفـؿ حتـك ا،،الً،ـ أعادهـا كؽؾؿـة تؽؾؿ إذا»ك مف ودأن ف، كؿن جن  يف إخ نر: 

 ا،،الً،ـ دعـا ،دعـا إذا كـان»و ،(1)«ا،الً،ـ ؾـقفؿع سـؾؿ عؾـقفؿ، فغـؾؿ قـقم عؾك أتك وإذا

 
، مدددـ ادددد 3103 ، ألبدددق الحمدددـنت، ندددقيف سدددـةالفـددددك الؾؽـدددقك محؿددددبدددـ  الَحدددّل  أ دددد محؿددددادددق:  (3)

، وغقراددن. «والوعددديؾ ال ددرح يف والوؽؿقددؾ الرفددع»و ،«الؿق ددقأة إخ ددنر يف الؿرفقأددة أ ددنر» مصددـػننف

 .5/376 إأ ى يـظر:

 .22/114يـظر: م ؿقع الػونوأ  (2)

(، مدـ 2621(، والرتمدذك )84، )أـدف لدقػفؿ 9   دن الحدديث ألأدند مدـ بدنب خدنرك، كودنب العؾدؿ، ألخرجف ال (1)

 .ڤاديث ألكس 
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اودك  «أٓ وئـفادة الـزور» :كؿن كرر ،ٕاؿقوف 9كررصكف أل ألو ،(3)«ا،ال،ً  سلل ،سلل وإذا

  .(2)لقوف سؽت :قؾـن

يؼوصدر أؾدك  ٓ الوـطدعو: الؿوؼعدرو  الؿوشددقق  الؿوشدددو ، «الؿتـطعقن»و

مدـ العربقدة  قيًفنليت ندخص نعؾدؿ نديدكل   9ؼد يؽق  يف ألمقر الدكقنف إمقر الشرأقة،

 .ويوؽؾػ يف ذلؽ ويدخؾ المقم ويخنط فؿ بنلؾغة العربقة الػصحك

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 ،وكاكقـ كعضه ت ـقـ لـف غركـة اإلسـالم ،هذا ال ابأن مـ ففؿ  :فقف مغائؾ: إولك»

وادذا  ،ويفدقرٍ ؽثدرة ب ٕ  اذا مقجدقد 9«ورأى مـ قضرة اهلل وتؼؾق ف لؾؼؾقب العجب

 .ؿ؛قخػقة يػعؾفن بعض الـنس يف بق ؿن ال بؿعنصٍ ف ،يدل أؾك أل  الغربة مموحؽؿة

 .ويـنفح أـفن ،لف أل  بعض مـ يـومب إلك العؾؿ والػوقأ يـوصر لفن َػ مَس مؿن يُ إ أ و

 مـ ٍج رِ خْ مُ  اوك نصؾ إلك اد   ، ؿ نزداد ونوطقر ،الش فة نعؾؼ بؼؾب الشخصو

 ،فقفدن ق دقر نع ددفؼدد كدن   ،نخوؾدػ أدـ غقرادن ٓ   د يف ك دوكنكت اذص ال ،الؿؾة

لؽدـ لؿدن جدن  ادذا  ،ونطؾب مـفن الحدقا ج ،ويوعؾؼ هبن ،وألن نر ندأك مـ دو  ار

 ور الحؿد والؿـة. ،وزالت آ نرص ومعنلؿف ،اكؿحك الشر  ،اإلمنى الؿ نر 

فقؿدن  :عـدلي ،«إرض أكـف كشـ فة ال ـالحقـ يفمعرفة أول ئرك حـضث  :الثاكقة»

 ذكرص ابـ أ نس أـ ققى كقح. 

 
(، مدـ 3683، )والؿـدنفؼقـ الؿشدركقـ ألذأ مدـ ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل لؼدل مدن بدنبألخرجف ممؾؿ، كونب ال فند والمدقر،  (3)

 .ڤاديث ابـ ممعقد 

 الددكقن يف وأؼقبودف بدنر، ألندر  مدـ إ دؿ بدنبوقدوؾفؿ،  ألخرجف ال خنرك، كونب اسوونب الؿرنديـ والؿعنكديـ (2)

(، مدـ ادديث 3803(، والرتمذك )76(، وممؾؿ، كونب اإليؿن ، بنب بقن  الؽ ن ر وألكنان، )5838، )وأخرة

 .ڤألبل بؽرة 
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ــة» ــاء :الثالث ـــ إك ق ــف دي ــر ك ــ ،أول ئــلء ُغق ــؽا وم ــة أن اهلل  ؛ســ ب ذل ــع معرف م

وكددؾ مددـ جددن  إلقددف رسددقل  ن،ؼددقى كددقح يعرفددق  أل  ار ألرسددؾ كقًاددف :«أرســؾفؿ

الغؾق يف الصنلحقـ واق  الؿنكع وجد لؽـ ،بنلؿع زات يذأـ بلكف مرسؾ مـ ق ؾ ار

 أؾك ق قراؿ. وال ـنية

: ووصدقل ال دأدة إلدك «والػطـر تردهـا ،ق قل ال ـضع مـع كـقن الشـرائع :الراكعة»

وبمد ب الؼـدقات صدنرت الشد ف نعدرض لقدؾ  ،مـحددرص إلدكمـ المقؾ الؼؾب ألسرع 

 ن د مـ يرد أؾقفن، وإ  وجد الرد كن   عقًػن، وار الؿموعن . وٓ منر،

ووجقد الحؼ يف ال دأة، ادق  :«طؾأن س ب ذلؽ كؾف مزج الحؼ كال ا :الخامغة»

 س ب ق قلفن، ونشرب الؼؾقب هبن.

 ،فك دأقُندرَجدرجدؾ صدنلح نُ  :نؽ أل  اذص ند فة ٓ :«فإول مح ة ال الحقـ»

 إلك أ ندنف. إمر يـوفل ؿ  ،فك نػنأوُ رَج نَ و

مثدؾ مدن فعدؾ  :يعـدل ،«أرادوا كـف خقـًرا ائـق،ً فعؾ أكـاٍس مــ أهـؾ العؾـؿ  :والثاين»

  لؾع ندة. ـشطقافق ،اؿلقوذكرو 9ل إمر صقرواؿألوليفؽ يف ألو

 .وألمؿ يع دومؿ مـ دو  ار: «فظـ مـ كعضهؿ أكفؿ أرادوا كف غقره»

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :سقرة كقحتػغقر أية التل يف  :الغادسة»

 .الؽ ى أـفن وقد نؼدى :«[21]كقح: ﴾ۓ ۓ ے

ــاكعة» ــف :الغ ـــؼص يف قؾ  ــقن الحــؼ ي ــل يف ك ــة أدم ــض ،ج ؾ ــؾ يزي مددع  :«وال اط

 يزيد.وال نطؾ  ،نؽ أل  الحؼ يـؼص  ف ،يف طؾب العؾؿآسرتخن  

 ڃ﴿: قنل نعنلك :«فقف ئاهض لؿا كؼؾ عـ الغؾػ أن ال ضعة س ب الؽػر :الثامـة»

 ؿ  ،نٕصؾ الؿعصقة والعدوا ، فنلمؾ من ق ؾفن [67]الؿن دة: ﴾چ ڃ ڃ

 .الؽػر يوطقرو  إلك
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ففدق  :«ولـق حغــ ق ـض الػاعـؾ ،ؿا تمول إلقف ال ضعةمعرفة الشقطان ك :التاسعة»

 ،ف  يودقب ،ٕ  الؿ ودع يظـ ألكف أؾك الحؼ 9يحرص أؾك ال دأة ألكثر مـ الؿعصقة

  .بخ ء العنصل الذك يعرء ألكف أؾك بنطؾ

لؽـ الغنلب أل  ال دأة  ،وردص ار إلك الصقاب ،مـ ننب وقد وجد مـ الؿ ودأة

 نركفن. صعب أؾقف ا فنالؼؾب إذا ألنرب 

 :«ومعرفـة مـا يـمول إلقـف ،الـفل عـ الغؾـق :معرفة الؼاعضة الؽؾقة وهل :العائرة»

كؿن يف اديث ابـ  9يف العؿؾ ىأل ،كن  يف آأوؼند سقا ٌ  ،بدو  نػصقؾ «إياكؿ والغؾق»

  .أ نس يف ال ؿرات

العؽدقء: ادق  :«ٕجؾ عؿؾ صـالح ؛مضرة العؽقف عؾك الؼ ر :الحادية عشرة»

مدـ دو   دُ عُ دنذا كدن  يَ ف 9الشر ممن ؾ ممللة العؽقء أؾك الؼن مـ و ،لزوى الشل 

مدـ وسدن ؾ ففدق  ،الؼدن أـدد ، ويعؽدػار فذا الشر  إكن، وإذا كن  يع د فار 

  .ومـ ألأظؿ ال دع ،الشر 

فددذص مددـ وسددن ؾ فر ويددذكر ار ايصددؾل ر ويدددأق  ،أـددد قددن ار  أ ددد نذافدد

 ألمددؿ أؽػدقا أؾددك ق ددقر :يف قدقى كددقحاددذا وألول مدن بدددأل  ،الشدر ، ومضددر؛ن أظقؿددة

 . ؿ صقرواؿ بعد ذلؽ ،فؿألولقن 

يحصددؾ   لديف ؛«والحؽؿـة يف إزالتفـا، ؾقـمعرفـة الـفـل عـــ التؿا، :الثاكقـة عشـرة»

ففل مـ كقع من مـ وسن ؾ الشر ، ٕ 9، ف  بد مـ إزالوفنهبن، فقحصؾ الوعظقؿ الغؾق

 دؿ  ،أ دند؛ؿ نكودذكر هبد :وقدنلقا ،اؿومثؾدقألولقن فؿ  مقنككقح لؿن صقروا  ققىِ  ؾِ عْ فِ 

 ِم بعد ذلؽ كُ 
َ
  .فع دواؿ ،َس رَ ودَ  العؾؿُ  ل

ادذص قددد  ،الصدقر الؽ قدرة الودل نعؾددؼ يف الؿ دنلس وغقرادن لؾؽ ددنر والعظؿدن و

مع أل  ألصؾ الوصدقير ادذا  9ك مـ أل  يوطقر ألمران إلك أل  نعظؿ الوعظقؿ الؿحرىخَش يُ 
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 ،يؾ لدف ٓ منألمن و ك إزالوفن،ؿ ؿع أؾف ،نتالؿ مؿو الوؿن قؾألمن  .معروء اؽؿف

يف  ةداخؾد مدـ ألمدنوالؿدرجح مدن دلدت أؾقدف الـصدقص  ،فق محؾ ك ى ٕاؾ العؾدؿف

 لؽـ ممللة الوعظقؿ نل  آخر. ،(3)الوحريؿ

قصة ققى كقح مع ألصدـنمفؿ  :يعـل ،«معرفة عظؿ ئلن هذه الؼ ة :الثالثة عشرة»

  .ونؿن قؾفؿ

يف كظقرادن  ألو ،ٕ  اإلكمدن  قدد يؼدع فقفدن 9«ا مع الغػؾة عـفاوئضة الحاجة إلقف»

يشعر، وقد وقع كثقدر مدـ الـدنس يف كثقدر مدـ ألقطدنر الؿمدؾؿقـ مدع إسدػ  ٓ واق

 .اق ألند مـففقؿن و ،الشديد يف مثؾ اذا

قــراءتفؿ إياهــا يف كتــب التػغــقر  :- وهــل أعجــب وأعجــب - :الراكعــة عشــرة»

قدرؤوا  قدد ،اإلسد مقة ققخ الدذيـ ادؿ يف إقطدنرادمٓ  الشد : أل يعـدل ،«والحضيث

يف كودب الودقاريخ،  ألو ،بـ كثقدرنػمقر ا ألو ابـ جرير كوػمقر 9وػمقركوب الالؼصة يف 

مـ الـصقص الصحقحة يف ال خنرك وغقرص، ولفؿ نغػ ب عض الؽوب مثؾ قرؤوا و

يف نؾؽ أ ألرإذا و ،ؽثقر مـفؿ يؼرؤوكف لؾنكةف يـوػعق  بؼرا ؛ؿ، ٓ فؿلؽـ ،ال خنرك

 !نققخـن ألأرء :لنق ،من يـنقض من اق أؾقفالؽوب 

 ،فدددل مقجدددقدة يف كودددب الوػمدددقر والحدددديثف :«ومعـــرفتفؿ كؿعــــك الؽـــالم»

   معنكقفن. ، ويػفؿق ويعرفقمن

 .والؿـؽر معروًفن ،مر إلك أل  يؽق  الؿعروء مـؽًراواؽذا يصؾ إ

ؾ قـقِم كـقح هـق أفضـؾ حتـك اعتؼـضوا أن فعـ وكقن اهلل حال كقـفؿ وكقـ قؾـقكفؿ»

 وإذا قؾدَت  ؟يخوؾػ أـ فعؾ ققى كدقح ـنفقؼقل: فعؾُ  ،قد يوؽنيس اإلكمن  :«الع ادات

 
، والػروع 6/272، والؿغـل 1/223، وألسـك الؿطنلب 2/403، واننقة الصنوك 4/325يـظر: بدا ع الصـن ع  (3)

3/141. 
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واذص  .نققخـن يعرفق ألأرء، ولؽـ  ٓ ل:قن ؟بقـ الصقرنقـ لف: من وجف آخو ء

 إانلة أؾك غقر مؾل .

كؼؾ دت ا: «الؿ ـقح لؾـضم والؿـال واعتؼضوا أن ما كفك اهلل ورسقلف عـف ففـق الؽػـر»

فصدنروا يؽػدرو  مدـ يددأق إلدك نحؼقدؼ الوقاقدد ونـؼقودف ونصدػقوف مدـ مػناقؿفؿ9 

 .القانب بـ أ د نقا ب الشر ، كؿن كػروا نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة والشقخ محؿد

 ڑ ڑ ژ﴿ :«يريضون إٓ الشػاعة ٓ الت ريح أكفؿ :الخامغة عشرة»

 ،ـن ذكقبـنلقغػروا ل :لقاقؼي فؾؿ [1]الزمر: ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .لقؼربقكن إلك ار الذك يغػر الذكقب :قنلقابؾ 

إكؽ لومدؿع و ،لؽـ بعض الطقا ػ يوؽؾؿق  أؾك الؿل بؿن اق ألأظؿ مـ ذلؽ

 ،جيفـدن بقودؽ -الحمدقـ  :يعـدل -ار  أ دد ؼدقل: يدن ألبدنمدـ ي الؽع دة أـدديف الؿطنء 

  .كرجق مغػرنؽ ،وقصدكن ارمؽ

  !مثؾ اذا منذا نر  ر؟و

 ألاًدا أل ار  أ د هبؿ إمر إلك أل  قنل قن ؾفؿ: وأـدك أفد مـ ألبلاوك وصؾ 

نعددنلك ار أؿددن  .بؽقوددفار لددق كددزل ال  ددنر ٕ أ ددد ف ددلبل ،ٓ بؽددكإيمددؿع ك مددل  ٓ

 .كملل ار العنفقة، ويؼقلق  أؾًقا ك قًرا

ألك:  ،«ظـــفؿ أن العؾؿــاء الــذيـ صــقروا ال ــقر أرادوا ذلــؽ :الغادســة عشــرة»

 .لقع دواؿ 9مؿ صقرواؿإ :قنل لفؿ الشقطن  ،ند؛ؿألرادوا أ 

إلك « ٓ تطروين كؿا أطرت الـ ارى» :ملسو هيلع هللا ىلصال قان العظقؿ يف ققلف  :الغاكعة عشرة»

 ال قصقرك:يؼقل  :«آخره
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َأْودددُف الـأَصدددنَرأ فِدددل َك ِدددقاِفؿ  َدْع َمدددن ادأ

 

 (3)وؽؿفقدف واْاد َمددًان يفَت بؿن ِن  ؿْ ؽُ واْا  

 نلدث    دة،  ألو ،ابدـ ار ألو ،ألكدف ار صدنرأ يف أقمدك:إذا سؾؿت مؿن ادأوف الـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصؽؾ ألكقاع الغؾق قؾفن يف اؼف ف، بلس بف ٓ فؿن دوكف

عق ه:عثي

 نأظًؿددددد آينندددددف قددددددرص كنسددددد ت لدددددق

  

 

 (2)الّرمؿ دارس يدأك اقـ اسؿف ألاقن 

فنلدذك يـنسدب نـنسب قددرص،  لؿ ملسو هيلع هللا ىلصأل  الؿع زات الول ن ؾت أؾك يديف  :ألك 

 اقل.رك ألكف إذا ذكر اسؿف أؾك مقت قدرص أـد ال قصق

وادؾ اـدن  بقدن  ألو دح مدـ  «ف ؾقات اهلل وسالمف عؾك مـ كؾغ ال قـان الؿ ـقـ»

 ،ويدزأؿ ا دف ،ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلؽ كدققض مـنقضدة ننمدة مؿدـ يـومدب إلقدف اذا الحديث، 

9 ؾدقسجبعدد  فقفدن ويؼقمدق  ،المدفرات الودل يمدؿقمن الحضدرةوالؿقالدد فلققؿت 

 .أؾقفؿ دخؾي ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل أل   ٓأوؼنداؿ

هؾـــؽ » :ملسو هيلع هللا ىلصٕكدددف قدددنل  9«ك ـــقحتف إياكـــا كفـــالك الؿتـطعـــقـ :الثامــــة عشـــرة»

 واذا خن يراد بف الدأن  أؾقفؿ بنلف  .  ،«الؿتـطعقن

واكؼدراض  بعدد ألمددٍ ألك:  ،«تع ـض حتـك كغـل العؾـؿ لـؿ الت ـريح أكفـا :التاسعة عشرة»

 .«صقرواؿ لقع دواؿ إكؿن ،من صقرواؿ لقوذكرواؿ» :قنل لفؿ الشقطن  إول، ال قؾ

ـــضر وجـــقده» ـــة ق ـــان معرف  العؾدددؿ، وجدددقديعـدددل:  ،«ومضـــرة فؼـــضه ،فػقفـــا كق

 .ومضرة فؼدص

 
 (.30(، يـظر: العؿدة يف إأراب الندة )ص:31الندة ال قت ) (3)

 مـ بردة ال قصقرك. 35اذا اق ال قت  (2)



 

 

عِٕعالغمٕعيفعالص حلنيعٍّيو عج ءعأُعس بع فةع ينعآ ًعٔ ة ّيع ٖ  بع 181

 يف 9ػددل الحددديث الصددحقحف :«أن ســ ب فؼــض العؾــؿ مــقت العؾؿــاء :العشــرون»

يـوزأدف ألك: « الع اد مـ يـتزعف ااكتزاعً  العؾؿ يؼ ض ٓ اهلل إن» :ال خنرك وغقرص صحقح

والشدقخ يؼدقل: إ  سد ب  .«العؾؿـاء كؼـ ض العؾـؿ يؼ ض ـولؽ» ،مـ صدور الرجنل

 :الؿدراد يف الحدديثقد ض العؾؿدن  ادق ادذا وبم ب مقت العؾؿن ، يؽق  فؼد العؾؿ 

ًٓ  اوًس ؤر الـاس اتخذ اعالؿً  ي ِؼ  لؿ إذا حتك»  فضـؾقا عؾـؿ، كغقـر فـلفتقا ،فغـ،ؾقا ،جفـا

ا المددفؾ والددقادك، مددلوفؾؼددد  ،- كثددراؿ ار ٓ - !ومددن ألكثددراؿ أ  (3)«وأضــؾقا

 .الؿـنصب ؼؾدواون ،نصدروا الؿ نلسو

 

 

 

 
 ،وق ضدف العؾؿ رفع بنب ،العؾؿكونب  ،ممؾؿ(، و300ألخرجف ال خنرك، كونب العؾؿ، بنب كقػ يؼ ض العؾؿ، ) (3)

 .ڤالعنص بـ  أؿروبـ  ار أ د (، مـ اديث42(، وابـ منجف )2542(، والرتمذك )2561)
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 ابــة

 ،ا جاء من التغليظ فيمن عتذ هللا عنذ قرب سجل صالحــم

  ؟!فميف إرا عتذه
 

كـقغـة رأتفـا  ملسو هيلع هللا ىلصأن أم سـؾؿة ذكـرت لرسـقل اهلل  :ڤيف ال حقح عــ عائشـة 

 ،رجـؾ ال ـالحأول،ـؽ إذا مـات فـقفؿ ال» :فؼـال ،وما فقفا مــ ال ـقر ،كلرض الح شة

أول،ـؽ ئـرار  ،وصـقروا فقـف تؾـؽ ال ـقر ،كــقا عؾـك ق ـره مغـجًضا ،الع ض ال ـالح أو

  .(3)«الخؾؼ عـض اهلل

 .وفتـة التؿا،قؾ ،فتـة الؼ قر :ففمٓء جؿعقا كقـ فتـتقـ

 وجفـف، عؾـك لـف خؿق ـة يطـرح طػـؼ ملسو هيلع هللا ىلصولفؿا عـفا قالت: لؿا كزل كرسقل اهلل 

اتخذوا ق ـقر  ،لعـة اهلل عؾك القفقد والـ ارى»: كذلؽ وهق فؼال كشػفا، كفا اغتؿَّ  فنذا

غقـر أكـف خشـل أن يتخـذ  ،كـرز ق ـرهولـقٓ ذلـؽ أُ  ،ر مـا صــعقايحّذ  ،«أك قائفؿ مغاجض

 .(2)أخرجاه .مغجًضا

 كخؿـس، يؿـقت أن ق ـؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـ ـل سؿعت: قالاهلل  كـ ع ض ولؿغؾؿ عـ جـضب

كؿـا  ،فنن اهلل قـض اتخـذين خؾـقاًل  ،ؾإين أكرأ إلك اهلل أن يؽقن لل مـؽؿ خؾق: »يؼقل وهق

أٓ وإن  ،تخذُت أكا كؽرٍ خؾقاًل ٓ ،ولق كـت متخًذا مـ أمتل خؾقاًل  ،تخذ إكراهقؿ خؾقاًل ا

 
(، وممؾؿ، كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة، 313ألخرجف ال خنرك، كونب الص ة، بنب الص ة يف ال قعة، ) (3)

(، 427، )ممدنجد الؼ دقر انخدنذ أدـ والـفدل فقفدن الصدقر وانخدنذ الؼ دقر أؾدك الؿمدنجد، بـن  أـ الـفل بنب

 (.603والـمن ل )

(، وممدؾؿ، 3180، )ڤ وأؿدر بؽدر، وألبدل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل قدن يف جدن  مدن بدنب ز، ألخرجف ال خنرك، كونب ال ـن (2)

 والـفدل فقفدن الصدقر وانخدنذ الؼ دقر أؾدك الؿمدنجد، بـدن  أدـ الـفدل بدنبكونب الؿمنجد ومقا ع الص ة، 

بددـ  (، وجدن  مددـ ادديث ألبدل اريدرة وابددـ أ دنس وزيدد601(، والـمدن ل )428، )ممددنجد الؼ دقر انخدنذ أدـ

 .ڤ  نبت
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إين  ،أٓ فال تتخذوا الؼ قر مغاجض ،مـ كان ق ؾؽؿ كاكقا يتخذون ق قر أك قائفؿ مغاجض

 .(3)«أكفاكؿ عـ ذلؽ

وال ـالة  ،مــ فعؾـف - وهـق يف الغـقاق - ،ؿ إكف لعــ ،فؼض كفك عـف يف آخر حقاتف 

 .«تخذ مغجًضاخشل أن يُ » :وهق معـك ققلفا ،مغجض ـَ  ْ يُ  لؿ وإن ،عـضها مـ ذلؽ

يؽقكـقا لق ــقا حـقل ق ـره مغـجًضا، وكـؾ مقضـع ق ـضت  لؿ ڤفنن ال حاكة 

 :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قـال  ،ؼض اتخذ مغجًضا، كؾ كؾ مقضع ي ؾك فقف يغؿك مغجًضاف ،ال الة فقف

 .(2)«ض مغجًضا وطفقًراجعؾت لل إر»

إن مــ ئــرار الــاس مـــ » :مرفقًعـا ڤ عــ اكــ مغــعقد ،غــض جقــضكوٕحؿـض 

ورواه أكــق حــاتٍؿ يف « والــذيـ يتخــذون الؼ ــقر مغــاجض ،تــضركفؿ الغــاعة وهــؿ أحقــاء

 .(1)صحقحف

 ل:ـائـــه وســـفي
 صـالح، رجـؾ ق ـر عؾـك فقـف اهلل يع ض مغجًضا كـك فقؿـ ملسو هيلع هللا ىلصما ذكر الرسقل  :إولك 

 .الػاعؾ كقة صحت ولق

 يف ذلؽ إمروغؾظ  ،الـفل عـ التؿا،قؾ :الثاكقة. 

 ؛يف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصالع رة يف م الغتف  :الثالثة  ًٓ ، ،ؿ ق ـؾ مقتـف كخؿـٍس كقػ كقـ لفؿ هذا أو

 يؽتػ كؿا تؼضم. لؿ غقاق،ؿ لؿا كان يف ال ،قال ما قال

 
 الصدقر وانخدنذ الؼ دقر أؾدك الؿمدنجد، بـدن  أـ الـفل بنبرجف ممؾؿ، كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة، ألخ (3)

 (.412، )ممنجد الؼ قر انخنذ أـ والـفل فقفن

 .(264)ص:  س ؼ نخري ف (2)

: 2/26(، وقدنل يف م ؿدع الزوا دد 5736(، وابـ ا دن  )677(، وصححف ابـ خزيؿة )1733ألخرجف ألاؿد ) (1)

 .«امـ وإسـندص الؽ قر يف نا الط رواص»

كودنب  ،ممدؾؿ(، و6056وال ؿؾة إولك أؾؼفن ال خنرك بصقغة ال دزى يف كودنب الػدوـ، بدنب يفدقر الػدوـ، ) 

 (.2838) ،المنأة قرب بنب ،المنأة وألنراط الػوـ
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 كفقف عـ فعؾف عـض ق ره ق ؾ أن يقجض الؼ ر. :الراكعة 

 كف مـ ســ القفقد والـ ارى يف ق قر أك قائفؿ.أ :الخامغة 

 لعـف إياهؿ عؾك ذلؽ. :الغادسة 

 ق ره عـ كاه إياتحذير ملسو هيلع هللا ىلصأن مراده  :الغاكعة. 

 العؾة يف عضم إكراز ق ره. :الثامـة 

 يف معـك اتخاذه مغجًضا. :التاسعة 

 وكـقـ مــ تؼـقم عؾـقفؿ الغـاعة، فـذكر  ،أكف قرن كـقـ مــ اتخـذها مغـجًضا :العائرة

 لك الشرك ق ؾ وققعف مع خاتؿتف.إيعة الذر

 تقـ هؿا ئر ؾالردَّ عؾك الطائػتقـ ال :ذكره يف خط تف ق ؾ مقتف كخؿس :الحادية عشرة

 ،وهؿ الرافضة ،،ـتقـ وس عقـ فرقةمـ آ عؾؿالأهؾ أهؾ ال ضع، كؾ أخرجفؿ كعض 

 وهؿ أول مــ كــك عؾقفـا ،وع ادة الؼ قر ،وكغ ب الرافضة حضث الشرك ؛والجفؿقة

 الؿغاجض.

 الـزع ئضة مـ ملسو هيلع هللا ىلصما كؾل كف  :الثاكقة عشرة. 

 الخؾة مـ ملسو هيلع هللا ىلصما أكرم كف  :الثالثة عشرة. 

 كفا أعؾك مـ الؿح ة.لالت ريح ك :الراكعة عشرة 

 ڤ ال حاكة أفضؾ ڤالت ريح كلن ال ضيؼ  :الخامغة عشرة.  

 ڤاإلئارة إلك خالفتف  :الغادسة عشرة. 

l 

د وذكدر الـصدقص الدالدة أؾدك ذلدؽ يف واق الوشددي :«كاب ما جاء مـ التغؾقظ»

 .الصحقحقـ وغقراؿن، وفقفن الؾعـ وبقن  ألمؿ نرار الخؾؼ
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يوخدذ الع دندة لؽـدف  ،يع دد ار ألك: ألكدف  ،«اهلل عـض ق ر رجؾ صالح ع ض فقؿـ»

 .قرأ أل  اذص ال ؼعة نـػعف ونزكل أؿؾففاذا الؼن وسقؾة، أـد 

فدذا ف ،ودأدنص مدـ دو  ار ،الؼدنصناب  أ د إذاألكف ألك:  ،« !فؽقػ إذا ع ضه»

 اق الشر  إكن. 

 ،ؿحرمددةاليف اددذا الؿؽددن  مدـ وسددن ؾ الشددر   نذا كنكددت م ددرد أ دندة ار فد

 ة9يع ددد صددناب الؼددن بصددريح الع ددنر وكددن  !لفددذا الؼددن؟ فؽقددػ إذا كنكددت الع ددندة

 !؟انػ مريضل ،، ين ف  الؿدد الؿدد ،ين ف   :قؼقلف

، ادل ديدـفؿ بدؾ ،يف الروافض وغ ة الصدقفقة نن عةاة وأ ندة الؼ قر وإ ر

يحد ـن ك نر المـ الدذيـ ذا دقا إلدك بعدض ال فدنت لطؾدب الدرزم أدـ ألندقن  كن  و

ورأليـن بلأقــن مدـ نصدرفن؛ؿ  ،اوك قرألكن يف كو فؿ ن يػعؾفن،أل  ممؾؿً  يوصقر ٓ رألوان

 نلَ ! ٓ يعونكن بف ْر  ِ ْخ من ألُ أل أ من صنر معف  - مـ خ ل قـقا؛ؿ -

 ذكركددن سددنبًؼن أل  الصددحقح ألأددؿ مددـ أل  يؽددق  ال خددنركقددد  :«يف ال ــحقح»

 .والخن يف الصحقحقـ .اؿن مًعن ألو ن،ممؾؿً  ألو

يف روايدة ألخدرأ أل  ألى ا ق دة وألى سدؾؿة ذكرندن و :«أن أم سؾؿة ڤعـ عائشة »

 ونقفقت سؾؿة، ألبل بعد ملسو هيلع هللا ىلصألى سؾؿة ألى الؿممـقـ نزوجفن الـ ل و ،(3)ملسو هيلع هللا ىلصلرسقل ار 

 الؿددممـقـ، ألى كددذلؽ سدػقن  ألبددل بـدت ا ق ددة وألى ،(2)وسددوقـ ا ـودقـ ، سددـةملسو هيلع هللا ىلص بعددص

وألرض الح شددة ألرض  ،ملسو هيلع هللا ىلص لؾـ ددل ذكرنددنص مؿددن رألنددن مددن ورألنددن الح شددة إلددك انجرنددن

  .كصنرأ

 
 .(175)ص:  الؿوـمق عف مـ يـظر: نخريج الحديث يف  (3)

 .7/306يـظر: اإلصنبة  (2)
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مدن و :«كـقغة رأتفا كلرض الح شـة ومـا فقفـا مــ ال ـقر ملسو هيلع هللا ىلصذكرت لرسقل اهلل »

 ،وأقمك ومـ بعدداؿ ،أؾقفن الم ىبدً ا مـ صقرة مريؿ  ،يف الؽـن سالصقر زالت 

  .الؿقسقؼك أل ـن  نلديوفؿ لع ندا؛ؿ إ نفة إلك وجقد

 القدقى بعض كغؿنت ال قآتإ  و ،ؿقسقؼك الؽـمقة بـغؿنت خنصةالنوؿقز و

 .مؼنطع مـ مقسقؼك كـمقةلفل 

كــقا عؾـك ق ـره  ،الع ـض ال ـالح أو ،إذا مات فقفؿ الرجؾ ال الح أول،ِؽ » :فؼال»

 قدنل ألو ،«الرجدؾ» ملسو هيلع هللا ىلصادؾ قدنل الرسدقل  :ندؽ الدراوك ،اذص لؾشؽ «ألو» :«مغجًضا

 .ف  فرم وإٓ 9الـؼؾ يف ودقوفؿ الرواة، نحرك مـ واذا ،«الع د»

 اؾ إذا مننت الؿرألة الصنلحة بـقا أؾقفن؟و

لؽـ الغنلدب أل  الدذك ي ـدك أؾدقفؿ  امرألة، ألو برجؾذلؽ الـص ألأؿ مـ أل  يخوص 

 .فنلؿرألة ندخؾ ن ًعن لف ،ذا جن  الخطنب لؾرجؾإألكف  ىمـ الؿعؾقو ،ؿ الذكقرا

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :يف سقرة الؽفػو

 .سـة مل قرة أـد امٓ  الؿشركقـ الؿػوقكقـففل  ،[23]الؽفػ:

وصقروا فقف نؾدؽ  ا،أؾك اذا الؼن مم دً  ابـقألك:  ،«وصقروا فقف تؾؽ ال قر»

اكوشدر بدقـ مدـ قدد  دقر القدقى الشديد فن  بـن  الؿمنجد أؾدك الؼ سِػ ْل لَ وين  ،الصقر

 حتـك كـذراع، اوذراعً  ،ائ رً  ائ رً  ق ؾؽؿ، كان مـ ســ لتت عـ» يدأل اإلس ى كذلؽ:

: قددنل والـصددنرأ؟ القفددقد ار، رسددقل يددن: قؾـددن ،«ت عتؿــقهؿ ضــب جحــر دخؾــقا لــق

  .فؿـ الؼقى إٓ ألوليفؽ :يعـل ،(3)« !فؿـ»

 
ة، ألخرجف ال (3) أوصدنى بنلؽودنب والمـد ـ دل قدقل بدنب خدنرك، كودنب ٓا  (،6120) ،«قد ؾؽؿ كدن  مـد سدــ لوود عـ»: ملسو هيلع هللا ىلص ال

، ويف ال دنب ڤ (، مـ اديث ألبل سدعقد الخددرك2558) ،والـصنرأ القفقد ســ ان نع بنب ،العؾؿكونب  ،ممؾؿو

 .ڤأـ ابـ أؿر، وألبل اريرة، وغقراؿن 
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ونخطقادن  ،ص القسن ؾ الشدركقةٕمؿ انخذوا اذ9 «أول،ؽ ئرار الخؾؼ عـض اهلل»

 .الشر م ننرة إلك 

نؼدى وقد  ،فوـة الؼ قر :«وفتـة التؿا،قؾ ،فتـة الؼ قر ؛ففمٓء جؿعقا كقـ الػتـتقـ»

يف قصدة قدقى  -كدذلؽ  - ذكرادن نؼدىوقد ، وفوـة الوؿن قؾ الـصقصذكر من فقفن مـ 

   ؾ.وأليًضن الوصنوير الؿذكقرة يف الحديث نشؿؾ الوؿن ق ،كقح

، وقدد نؼددى أل  «يف ال ـحقح» ق ؾف: قنل لؾ خنرك وممؾؿ، مع ألكف :، ألك«لفؿاو»

 .الحديث إول يف الصحقحقـ

 ،يف الؿخوصدرات نموخدى كثقدًراإأندة الضؿقر و ،ڤأـ أن شة  :ألك ،«عـفا»

 ...«.وأـف: »لق ؿ يؼ ،...«أـ ألبل اريرة» أل  يؼقل الؿملػ: مثؾ

أ مننددف  ، واضددرنفزل بددف الؿددقتكدد :يعـددل ،«ملسو هيلع هللا ىلصقالــت: لؿــا كــزل كرســقل اهلل »

  .ومؼدمننف

  .ونرع ،ألخذ وجعؾ :يعـل ،«طػؼ»

 ي عؾفن أؾك وجفف مـ الحؿك. :ألك ،«وجفف عؾك لف (3)خؿق ة يطرح»

 كَػَمف كشػفن. إذا كظؿت الخؿقصةُ ألك:  ،«كشػفا كفا اغتؿ فنذا»

  .ملسو هيلع هللا ىلصيف اذا الظرء يف آخر اقننف  ، ألك:«وهق كذلؽ فؼال»

دأدن  .الطرد واإلبعند مدـ راؿدة ار الؾعـ اـن: «فقد والـ ارىلعـة اهلل عؾك الق»

 .أؾك القفقد والـصنرأبف 

 
 .6/13. يـظر: لمن  العرب بخؿقصة فؾقس نمعؾؿً  يؽـ لؿ فن  أؾؿن  لف مربع ألسقد كمن : الخؿقصة (3)
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القفدقد لفدؿ إٓ أل   9ادذا سد ب الؾعدـ، وأؾودف :«اتخذوا ق قر أك قـائفؿ مغـاجض»

فؽقدػ  ،ؼدني ولدؿ ؿدتي لدؿ ،ڠـ دقفؿ أقمدك فالـصدنرأ  ، ألمدنألك قن  مننقا ودفـقا

 ؟«خذوا ق قر أك قائفؿ مغاجضات» :القفقد ويؼنلأؾك يعطػ الـصنرأ 

 9(3)«مغاجض أك قائفؿ وصالحقفؿاتخذوا ق قر » :جن  يف روايةوال قاب: ألكف قد  

الؿددراد أؿددقى ألك قددن  يؽددق   ألو ،الصددنلحق  لؾـصددنرأو ،فقؽددق  إك قددن  لؾقفددقد

وي دب أؾدقفؿ  ،دينكة الؿمدقح مؽؿؾدةف 9ٕ  ألك قن  القفقد ألك قن  لؾـصنرأ الطن ػوقـ9

  .ؿ كمن ر إك قن  والؿرسؾقـاإليؿن  هب

 مـ انخنذ الؼ قر ممنجد. ، ألك: يحذر ألموف«يحذر ما صـعقا»

اذا إمدر الدذك ولقٓ  :«شل أن يتخذ مغجًضاغقر أكف ُخ  ،أكرز ق ره ،ولقٓ ذلؽ»

سًدا  لؽـف دفـ يف بقوف ،دفـ يف ال ؼقع مع الصحنبة، فملسو هيلع هللا ىلصٕبرز قنص  ،اصؾ مـ القفقد

 ِشدُخ »و .والػعدؾ لفذص الذريعدة،
َ
 ِشدَخ  :يعـدل أؾدك ال ـدن  لؾؿ فدقل، «ل

َ
 ،الصدحنبة ل

 » : طوُ  
َ
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل :، بػوح الحن  ألك«َخشل

 . نال خنرك وممؾؿً  :يعـل ،«أخرجاه»

 :«كخؿـس يؿـقت أن ق ـؾ ملسو هيلع هللا ىلص الـ ـل سـؿعت: قـالاهلل  كـ ع ض ولؿغؾؿ عـ جـضب»

مـ صـام رمضـان » :ملسو هيلع هللا ىلصف كؿن يف ققل ،(1)يذكر الؿؿقز جنز الوذكقر والولكقث لؿ لقنل، وإذا

 ر الؿؿقز.ذكُ يَ  لؿ 9 ٕكف«سو ن» ّكرذَ و ،سوة ألينى :الؿراد (3)«وأت عف ستًا مـ ئقال

 
 الصدقر وانخدنذ الؼ دقر أؾدك الؿمدنجد، بـدن  أـ الـفل بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة،  (3)

 .ڤار  بـ أ د (، مـ اديث جـدب412، )ممنجد الؼ قر انخنذ أـ والـفل فقفن

 .(175ؿوـ )ص: مق عف مـ ال نخريج الحديث يف :يـظر (2)

 .21/335يـظر: أؿدة الؼنرك  (1)

(، مدـ ادديث 3353، )لرمضدن  إن نأدن ندقال مدـ ألينى سوة صقى اسوح نب بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الصقنى،  (3)

 .ڤألبل أليقب إكصنرك 
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مؿددن يدددل أؾددك ااوؿددنى  9ويف اددذا الحددديث يؽددرر الوحددذير ق قددؾ مقنددف بخؿددس

 هبذص الؿمللة.  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

لـق كــت و، فـنن اهلل قـض اتخـذين خؾـقاًل  ؛إين أكرأ إلك اهلل أن يؽقن لل مـؽؿ خؾقؾ»

ح ة وألأ ادن ؿالخؾة: ال خنلص ال :«تخذُت أكا كؽر خؾقاًل ٓ ،متخًذا مـ أمتل خؾقاًل 

  :كؿن قنل الشنأر ،(3)ومنيوفن

ـادددل وِح مِ َؾدددْت َمْمدددَؾَؽ الدددرُّ  َقدددْد َنَخؾأ

  
 اَلخؾِقددددددُؾ َخؾِددددددقً  

َ
ل َوبددددددف ُسددددددؿا

(2)
 

   

 ،« ار مددـ الخؾددة ڠالؿح ددة، وإلبددرااقؿ  ملسو هيلع هللا ىلصلؿحؿددد » :وبعضددفؿ يؼددقل
ٕ  الخؾددة ألأؾددك ألكددقاع  9ملسو هيلع هللا ىلص لؾـ ددل نددـؼص وفقددف لؾحددديث، مخددنلػ اددذا وكؼددقل:

وألمددن  ،- أؾقفؿددن الصدد ة والمدد ى -ومحؿددد  ،نؽددق  إٓ إلبددرااقؿ وٓ ،الؿح ددة

 .(1)فنلخؾة ألخصوغقراؿ، الؿوطفريـ وؾوقابقـ ل 9ففل لؽثقر ،الؿح ة

بددذلؽ  :عـدلي ،«أٓ وإن مــ كـان قـ ؾؽؿ كـاكقا يتخـذون ق ـقر أك قـائفؿ مغـاجض»

لؽـ الحديث المنبؼ فقدف  ،القفقد والـصنرأ وغقراؿ مـ إمؿ الذيـ فعؾقا كػعؾفؿ

  .الوـصقص أؾك القفقد والـصنرأ

 ُكرب٠صـطسهِ ايصال٠ يف اي 

الدددخقل يف يؾددزى  وٓ :«إين أكفــاكؿ عـــ ذلــؽ ،أٓ فــال تتخــذوا الؼ ــقر مغــاجض»

 9إذا صؾل فقف صنر ممد ًدابؾ  ،مـنرنفومحرابف وي ـك أؾقف مم د بؿعنلؿف أل   الـفل

 
 .6/21، وفوح ال نرك (3274الؼنمقس الؿحقط )ص: و، 33/233لمن  العرب يـظر:  (3)

 برد.بـ  9 ل شنر4/300، والؼرط ل 3/53حر كم ف ألبق اقن  يف ال  (2)

 فوؽدق  9بنلؿح دة ملسو هيلع هللا ىلص ومحؿدد بنلخؾدة ڠ إبدرااقؿ انصدنء ادذا أؾك يعؽر وٓ»: 6/21قنل يف فوح ال نرك  (1)

 مدـ رجحنكدف فقؽق  ،نمعً  إمرا  لف   ت قد ملسو هيلع هللا ىلص امحؿدً  بل  ذلؽ أـ ي نب ٕكف 9الخؾة مـ رن ة ألرفع الؿح ة

 .«ألأؾؿ وار ،ال فوقـ
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 :ملسو هيلع هللا ىلص9 لؼقلدف لؽـدف مـفدل أـدف يف الؿؼدنبر ،(3)«جعؾت لل إرض مغـجًضا»: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف 

 .«إين أكفاكؿ عـ ذلؽ»

ت ـؾقا  وٓ تجؾغـقا عؾـك الؼ ـقرٓ » :ألبدل مر دد ويف الص ة يف الؿؼدنة ادديث

 9ةالصدد ة يف الؿؼددناخوؾددػ ألاددؾ العؾددؿ يف قددد و ،ممددؾؿصددحقح يف واددق  (2)«إلقفــا

إكؿدن ادق ٕمدر خدنرج أدـ ذات  اـدن   الـفلٕ 9مـ يرأ الصحة مع الوحريؿ :ؿـفؿف

ال ؼعدة ندرط ٕ   9مع أدى صحة الص ة مـ قنل بنلوحريؿ :ومـفؿ ،فنالع ندة ونرطِ 

 :ؿنصح، ومـف ٓ فنلص ة اقـيفذٍ  9اذص ال ؼعة لخصقصلصحة الص ة، واذا الـفل 

 ،وبدقـ الؿؼدنة الؿـ قندة وغقدر الؿـ قندة ،مـ يػرم بقـ الؿؼنة الؼديؿدة وال ديددة

  .(1)أؾة الـفل الـ نسةأل  اذا بـن  أؾك و 9الول اخوؾط نراهبن بصديد الؿقنك

 إكؿدن أؾدة الؿـدع مدـ، وأدمل طنار أؾك كدؾ ادنلٕ   9لؽـ اذا غقر صحقح

 .وسقؾة إلك الشر  ذلؽ أل الص ة يف الؿؼنة 

 ،(3)«قا لـف التث قـتؾسـ» :لحدديثجدن  اقدد و ،صد ة ال ـدنزةيموثـك مدـ ادذا و

نؼصدد بدذلؽ أل  ادذص  لدؿ لكدتف ،والػن دة مـ زينرة الؼ قر كػع إمقات بنلدأن  لفؿ

 الؿدفق  فقفن. ندأق لؾؿقت بؾ ال ؼعة ألفضؾ مـ غقران يف الدأن  والع ندة، 

 نعؾقؼن أؾك اذيـ الحديثقـ: $قنل الشقخ 

وال ـالة  ،ـ فعؾـفَمـ - يف الغـقاقوهـق  - ،ؿ إكف لعـ، فؼض كفك عـف يف آخر حقاتف»

 .«مغجض ـَ  ْ يُ  لؿ وإن ،عـضها مـ ذلؽ

 
 .(264)ص:  ؼ نخري فس  (3)

 .(263)ص:  س ؼ نخري ف (2)

، 2/43، والؿغـدددددل 1/351، والؿ ؿدددددقع 3/332، إى 3/372، والؿدوكدددددة 2/14يـظدددددر: ال حدددددر الرا دددددؼ  (1)

 .2/133 والؿحؾك

(، 1223، )آكصدددراء وقدددت يف لؾؿقدددت الؼدددن أـدددد آسدددوغػنر بدددنبألخرجدددف ألبدددق داود، كودددنب ال ـدددن ز،  (3)

 .ڤمـ اديث أثؿن   (، وصححف3162) والحنكؿ
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ت َض ِ ـيؽقكقا لق ـقا حـقل ق ـره مغـجًضا، وكـؾ مقضـع قُ  لؿ ڤفنن ال حاكة »

 :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قـال  ،ؼض اتخذ مغجًضا، كؾ كؾ مقضع ي ؾك فقف يغؿك مغجًضاف ،ال الة فقف

 - ومن زالقا - ق يصؾُّ كقا كنٕ  إمؿ المنبؼة  9«جعؾت لل إرض مغجًضا وطفقًرا»

 تصدنر ملسو هيلع هللا ىلصؾشدرء ك قفدن ف ،وألمن اذص إمدة ،يف كـن مفؿ وبقعفؿ :يف ألمنكـ أ ندا؛ؿ

جعؾت لـل إرض » :لفن الخصن ص الخؿس الول جن  هبن الحديث الصحقح، ومـفن

ٕكف يم د فقف  ا9فؿؽن  الص ة ومق ع الم قد يمؿك مم دً  ،(3)«مغجًضا وطفقًرا

بصدقغوف اقدث جؿدع بدقـ الـفدل  ا9نلكقددً  الـفدل أدـ ذلدؽ ملسو هيلع هللا ىلصقل وكرر الرس، ر 

 .«إين أكفاكؿ» :ولػظة ،«فال تتخذوا» :إصقلقة

 ألادؾ أنمدة أـدد نػعؾدقا ٓ بؿـزلدة ففدق ،ملسو هيلع هللا ىلصمنكن رسقل ار  :لق قنل الصحنبلو

ٕ   الـ دقك9 الؾػدظ يـؼؾ اوك )ٓ( بؿـزلة يؽق  ٓ قنلقا: الؿوؽؾؿقـ وبعُض  .العؾؿ

 .(2)يف الحؼقؼة لقس بـفل واق مًقن يظـف الؽ ى مؿعي قد الصحنبل

يعرفدق  مددلقٓت إلػدنظ  ٓ نذا كدن  الصدحنبةفدالؼقل ينار الد ط  ، واذا 

   !ؿـ يعرففن؟ف ،الـ قية

 طقٍٛ أٌٖ ايعًِ يف ايسٚافض ٚادت١ُٝٗص 

سدقليت يف كدد ى الشدقخ فقؿددن بعددد أل  ادديث جـدددب فقددف الدرد أؾددك الددروافض و

 ابـددقو ،افض ألول مددـ انخددذ الؿمددنجد أؾددك الؼ ددقر والؿشددنادوال فؿقددة، فددنلرو

 مددع ألكددف ،يوخددذ إبددرااقؿ خؾددقً   لددؿ   ارإ :وال فؿقددة قددنلقا ،إ ددراة ونددقدوان

  .مـصقص أؾقف يف الؼرآ 

 
 .(264)ص:  س ؼ نخري ف (3)

، إرندددند 5/288، وال حدددر الؿحدددقط9 لؾزركشدددل 2/86يـظدددر: اإلاؽدددنى يف ألصدددقل إاؽدددنى9 لممددددك  (2)

 .3/351 الػحقل
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كدنلول لفدؿ  نـقعة بم ب ألققال 9والروافَض  ال فؿقةَ ألاؾ العؾؿ  ر بعُض وقد كػأ 

ففدل  9(3)مد عقـالو ـوقـفدن بدنلثقلإألندقر  الودلالضدنلة مـ الػرم  يعدواؿ ولؿ ذكركن،

  خنرجة أـ ألاؾ اإلس ى.

 ،يؽؾدؿ مقسدك نؽؾقًؿددن ولدؿ ،يوخدذ إبددرااقؿ خؾدقً   لدؿ   ارإ :ال فؿقدة قدنلقاو

ددقددد و ،نؽددذيب صددريح لؾؼددرآ واددذا  راؿ بمدد ب الؼددقل بخؾددؼ الؼددرآ  ألكثددر مددـ كػأ

 خؿمؿن ة أنلؿ مـ أؾؿن  المؾػ، يؼقل ابـ الؼقؿ: 

ـَ  َؼّؾَد ُكْػُرُاْؿ َخُؿُمق  فِلَوَلَؼْد نَ   (2)الُعَؾَؿنِ  فِل الٌ ْؾَدا ِ  َأْشٍر مِ

دالروافض و  فدؿف 9اسدوـ نط خػدل كرات مدنٓ يحودنج فقدف إلدأـدداؿ مدـ الؿؽػا

بقا الؼرآ  صرااة بؼذء أن شة الول برألادن ار يعؾـق  أؾك الؿل الشر  إكن، وكذأ 

واػظدف  ،الدذك ألجؿدع أؾقدف الصدحنبة مـ فقم س ع سؿنوات، وقنلقا بـؼص الؼدرآ 

مدن يؽػدل بعضدف  وقنلقا بخقنكدة جنيدؾ، ولفدؿ مدـ الطدقاىا  ،ار مـ الزيندة والـؼصن 

  .وؽػقراؿؾ زى بل

وكنزأف يف ذلؽ الؼنسؿل  ،بآية الػوح أؾك كػراؿ $منلؽ  اإلمنى اسودلقد و

  الحؽؿدددن ندددل  مدددـ لدددقس الؿ نادددث يف والغؾدددقّ  الوطدددرء إ » :وقدددنليف نػمدددقرص 

 . (1)«نبرًص  صنر ال قنض انود وإذا. الؿـصػقـ

 
أـ  ڤألبل سػقن  بـ  معنوية. والػرم الؿشنر إلقفن ال الؿذكقرة يف اديث 1/140يـظر: م ؿقع الػونوأ  (3)

إمدة سدوػرتم أؾدك    ألاؾ الؽونبقـ افرتققا يف ديـفؿ أؾك  ـوقـ وس عقـ مؾدة، وإ  ادذصإ»قنل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل ار 

. ألخرجف ألبق داود، كونب المـة، بنب نرح المـة، «  ث وس عقـ مؾة، كؾفن يف الـنر إٓ واادة، وال ال ؿنأة

ؽ، منلددبددـ  (، وجددن  مددـ اددديث ألبددل اريددرة، وألكددس331(، وصددححف الحددنكؿ )35816(، وألاؿددد )3486)

  .ڤمنلؽ بـ  أؿرو، وأقءبـ  ار وأ د

 (.32اذا بقت مـ كقكقوف )ص:  (2)

 .7/431محنسـ الولويؾ  (1)



 

 

ع   وــ عج ءعوَعالتغمٗظعفٗىَع   عاهع ٍ عقربعحجنعص حل  بع 197

ألمدن أدقامفؿ  ،الح دة أؾدقفؿالؿؼصدقد بدف العؾؿدن  الدذيـ قنمدت الحؽدؿ واذا 

  .ؾفؿ اؽؿ آخرف ،يػفؿق  وٓ يعرفق  ٓ الذيـ

إن مــ ئـرار الــاس مــ » :مرفقًعـا ڤعــ اكــ مغـعقد  ،غـض جقـضكوٕحؿض »

 إٓ الغـاعة، تؼـقم ٓ» :ديث الصدحقحكؿدن جدن  يف الحد :«تضركفؿ الغاعة وهؿ أحقـاء

ــاس ئــرار عؾــك ــك الغــاعة تؼــقم ٓ»والحددديث: ، (3)«الـ  اهلل،: إرض يف يؼــال ٓ حت

 .إٓ إنرار كي ؼ وٓ يرنػع الديـ والوديـ :يعـل ،(2)«اهلل

ألوليفدؽ ادؿ  :ولدذلؽ قدنل 9أؾدك الؼ دقرألك:  ،«والذيـ يتخذون الؼ قر مغـاجض»

 .نرار الـنس

 .ألبق اننؿ ابـ ا ن  :«ٍؿ يف صحقحفورواه أكق حات»

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 ق ـر عؾـك فقف اهلل يع ض مغجًضا كـك فقؿـ ملسو هيلع هللا ىلصما ذكر الرسقل  :فقف مغائؾ: إولك»

 ،هلل تعـالكمـ كـك مغجًضا » :ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل الرسقل  :«الػاعؾ كقة صحت ولق صالح، رجؾ

أل  يحؼدؼ ادذا القأدد د ال نادؾ ارؾدق ألف (1)«كـك اهلل لف كقًتا يف الجــة ،ي تغل كف وجف اهلل

وألدأدق الـدنس  ،ألكدن ألصدؾل ر :لنوقد ،رجن  بركودف مم ًدا أؾك قن رجؾ صنلح كف ـ

 ولق صحت كقوف. ،يـػعف ذلؽ ٓ فنكف، ر ايصؾقإلك أل  

 
(، وألخرجف ممؾؿ، كونب الػدوـ وألندراط 6056أؾؼف ال خنرك بصقغة ال زى، كونب الػوـ، بنب يفقر الػوـ، ) (3)

 .ڤ(، مـ اديث ابـ ممعقد 313المنأة، بنب قرب المنأة، )

(، مددـ اددديث 2206(، والرتمددذك )213ؾؿ، كوددنب اإليؿددن ، بددنب ذاددنب اإليؿددن  آخددر الزمددن ، )ألخرجددف ممدد (2)

 .ڤ ألكس

(، مددـ 411، )أؾقفددن والحددث الؿمدنجد بـددن  فضددؾ بدنبألخرجدف ممددؾؿ، كوددنب الؿمدنجد ومقا ددع الصدد ة،  (1)

 .ڤ، وجن  مـ اديث أؿر وأؾل وجنبر وغقراؿ ڤأػن  بـ  اديث أثؿن 



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 198

ويف ادديث أن شدة يف  ،كؿن نؼدى يف قصة ققى كدقح 9«الـفل عـ التؿا،قؾ :الثاكقة»

 . ر ل ار أـفـ ةخن ألى ا ق ة وألى سؾؿ

ا نؾدؽ الصدقر، ووصدقر ،الؼن وصؾقا أـد الؿم د ابـق :«وغؾظ إمر يف ذلؽ»

ر» :ال خدنركصدحقح يف جن  قد و ،يعـل كؾ واادة مـفؿن محرمة ـَ الُؿَ ـقِّ  ،(3)«وَلَعـ

 فؽقػ إذا كن  يف مم د. ،فنذا كن  م رد الوصقير فقف الؾعـ

قددد يقصددؾ إلددك مق ددقع خطقددر واددق  :«يف ذلــؽ ملسو هيلع هللا ىلصالع ــرة يف م الغتــف  :الثالثــة»

 مثؾ اذا الؿق قع بحنجدةو ،نحرى بم  ف ال ـة ويخؾد صنا ف يف الـنر الذك الشر 

ونـشدر فقدف الؿملػددنت  ،وأل  نؽثددػ فقدف الددروس ،ندَعدأل فقدف ويُ  ددَ الؿ نلغدة وأل  يُ إلدك 

 .ٕكف ألصؾ إصقل 9ويؼرر أؾك العنمة والخنصة ،الـنفعة

 غقاق،ؿ لؿا كان يف ال ،ق ؾ مقتف كخؿٍس قال ما قالكقػ كقـ لفؿ هذا أوٓ، ،ؿ »

 ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :ار ألكزل من بقن  ويقػوف ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل  :«يؽتػ كؿا تؼضم لؿ

وإكؿن ، يؾزمف ال قن  يف كؾ مـنس ة وٓ فؼد نؿ بقنكف،وإذا بقـ يف مق ع  [33]الـحؾ: ﴾ٹ

كنلشر  ومن  اخطقًر  نمق قأً إٓ أل أ  9يحنل إلك ذلؽ الؿق ع الذك اصؾ فقف ال قن 

 لخطرص وأظؿ نلكف. 9نؽ ألكف يحونج إلك أل  ي قـ يف كؾ مـنس ة ٓ ،يقصؾ إلقف

 .ملسو هيلع هللا ىلصق ؾ أل  يؿقت  :يعـل ،«كفقف عـ فعؾف عـض ق ره ق ؾ أن يقجض الؼ ر :الراكعة»

قاتـؾ اهلل القفـقد »: «أكف مــ ســـ القفـقد والـ ـارى يف ق ـقر أك قـائفؿ :الخامغة»

أـددد  «لعددـ» :بؿعـددك «قننددؾ»و ،(1)«لعـــة اهلل» إخددرأويف الروايددة  ،(2)«والـ ــارى

 .العؾؿ ألاؾ

 
 .ڤ (، مـ اديث ألبل جحقػة37645(، وألاؿد )2075ب ال ققع، بنب مقكؾ الربن... )ألخرجف ال خنرك، كون (3)

 الصدقر وانخدنذ الؼ دقر أؾدك الؿمدنجد، بـدن  أـ الـفل بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة،  (2)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 1226(، وألبق داود )410، )ممنجد الؼ قر انخنذ أـ والـفل فقفن

 نخري ف.س ؼ  (1)
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 .س ب الؾعـ انخنذاؿ ق قر ألك قن فؿ ممنجدو :«لعـف إياهؿ عؾك ذلؽ :الغادسة»

 9ؽقكدف يؾعدـ القفدقد والـصدنرأف :«ق ره عـ كاه إياتحذير ملسو هيلع هللا ىلصأن مراده  :الغاكعة»

 كػعؾ مثؾفؿ. ٓ أل ْ اذا الػعؾ، اق نحذير لـن ٕمؿ فعؾقا 

 وي ـك أؾقف ويصؾك أـدص. ا،  يوخذ مم دً يفل :«العؾة يف عضم إكراز ق ره :الثامـة»

 ،بؿعنلؿدف أؾقدف ممد دٌ  كألأؿ مـ أل  ي ـواق  «يف معـك اتخاذه مغجًضا :التاسعة»

 .رص مم ًدام رد الص ة أـدص نصقا ولق بؾ 

وادؿ  «وكقـ مــ تؼـقم عؾـقفؿ الغـاعة ،قرن كقـ مـ اتخذها مغجًضا العائرة: أكف»

 ،وال بـن  الؿمنجد وانخنذ الؼ دقر ممدنجد «لك الشركإفذكر الذريعة » نرار الخؾؼ

  اذر مـفن ق ؾ مقنف. :«مع خاتؿتف ق ؾ وققعف»

 :«ذكرص» :«الردَّ عؾك الطائػتقـ :كره يف خط تف ق ؾ مقتف كخؿسذِ  :الحادية عشرة»

الؿصددر يعؿدؾ ٕ   9مػعقل لؾؿصددر :«الرد»و، أل قػ إلك فنأؾف واق الفن  مصدر

  إذا أل قػ. أؿؾ فعؾف

مــ الثـتـقـ وسـ عقـ  أهـؾ العؾـؿتقـ هؿا ئر أهؾ ال ضع، كؾ أخرجفؿ كعـض ؾال»

وأل  الرافضدة  9ـن وجف آسوـ نط مدـ الحدديثبقأ قد و :«وهؿ الرافضة والجفؿقة ،فرقة

  .الذيـ كػقا أل  يوخذ ار خؾقً  اؿ وال فؿقة  ،اؿ ألاؾ ال ـن  أؾك الؼ قر

ــقر ،لرافضــة حــضث الشــركوكغــ ب ا» ــادة الؼ  ــا  ،وع  ــك عؾقف ـــ كـ ــؿ أول م وه

 .ڤ لملمة الؿ قسل الذك قوؾ أؿر ٕبل اأـداؿ  ريح ك قر جدً و :«الؿغاجض

يقأددؽ كؿدن يقأددؽ  ملسو هيلع هللا ىلصوكدن   :«الـــزع ئـضة مـــ ملسو هيلع هللا ىلصمـا كؾــل كـف  :الثاكقـة عشــرة»

 ؟ذلدؽ أل  لدؽ ألجدريـ :ققدؾ لدف ،«إين ٕوعؽ كؿا يقعـؽ الـرجالن مــؽؿ» :الرج  
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 كعؿ. :يعـل ،(3)«أجؾ: »قنل

  إ :يؼدقل مدـ أؾك ارد   ڠكنبرااقؿ  :«الخؾة مـ ملسو هيلع هللا ىلصما أكرم كف  :الثالثة عشرة»

إٓ  نؽدـ لؿ الخؾة لؽـ الؿمؾؿقـ، مـ ولؽثقر ولغقرص لف فنلؿح ة ،ملسو هيلع هللا ىلص الؿح ة كصق ف

 .- والم ى الص ة أؾقفؿن -ومحؿد  ،إبرااقؿ 9ٓ ـقـ

يشدؽ يف ا دف  ٓ ملسو هيلع هللا ىلصنلرسقل ف :«الؿح ة كفا أعؾك مـلالت ريح ك :الراكعة عشرة»

 انخدذص ار خؾدقً 9 ٕ  ألمودف مدـ يوخدذ لدؿ لؽدـ الصدحنبة، مدـ واب غقدرص بؽر، ألبن

 .خؾقً ، ففل اقـيفذ ألأؾك مـ الؿح ة

ـــة عشـــرة» ـــضيؼ  :الخامغ ـــريح كـــلن ال   :«ڤ ال ـــحاكة أفضـــؾ ڤالت 

 .اذا صريح يف« كؽر خؾقاًل  اولق كـت متخًذا خؾقاًل ٓتخذت أك» :ملسو هيلع هللا ىلص وققلف

قدمدف  فٕك 9إننرة ولقمت صرااة :«ڤاإلئارة إلك خالفتف  :الغادسة عشرة»

 .فدل أؾك ألكف ألولك مـ غقرص لق كنكت، أؾك غقرص يف الخؾة

 

 

 

 
(، وممدؾؿ، 4537، )فنٕمثدؾ إمثدؾ  دؿ إك قدن ، بد   الـدنس ألندد: بدنبألخرجف ال خنرك، كودنب الؿر دك،  (3)

 .ڤ(، مـ اديث ابـ ممعقد 2463كونب الن والصؾة وأداب، )
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 ابــة

 ىا أٌاانااٍس الصالحني يصريِ ــا جاء أن الغلٍ يف قتــم

 تعتذ من دٌن هللا

 

 ،تجعـؾ ق ـري و،ـًـا يع ـض ٓ ؿالؾف: »قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  :روى مالٌؽ يف الؿقطل

  .(3)«ائتض غضب اهلل عؾك ققم اتخذوا ق قر أك قائفؿ مغاجض

 ﴾ے ے ھ﴿ :عـ مجاهض ،عـ مـ قر ،وٓكـ جرير كغـضه عـ سػقان

 .(2)«قيؼ، فؿات فعؽػقا عؾك ق رهلفؿ الغَّ  ت  ؾُ كان يَ »قال:  [38]الـ ؿ:

 .(3)«غقيؼ لؾحاجالكان يؾت » :ڤ عـ اكـ ع اس (1)وكذا قال أكق الجقزاء

 والؿتخـذيـ الؼ ـقر، زائـرات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسـقل لعــ»: قـال ڤ ع ـاس اكــ وعـ 

 .(4)الغــ أهؾ رواه «والغرج الؿغاجض عؾقفا

 
يمدنر مرسد . ولؾحدديث ندناد بدـ  (، مـ اديث أطن 373سعقد )بـ  ألخرجف منلؽ يف الؿقطل برواية سقيد (3)

 ققمن ار لعـ و ـن، قنك ن عؾ ٓ الؾفؿ» :قنل ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أـ ،ڤ اريرة ألبلاديث  (، مـ6147لؿمـد )يف ا

 .ڤ، وجن  مـ اديث أؿر وألبل سعقد «ممنجد ألك قن فؿ ق قر انخذوا

 (.3748، )﴾ے ے ھ﴿ َبنُب ألخرجف ال خنرك، كونب الوػمقر،  (2)

 إكدف: ققدؾ، ڤ أؿدروبدـ  ار وأ دد أ نس، وابـ شة،أن : أـ ادث، ال صرك الربعل ار بـ أ د ألوساق:  (1)

اد، ودير ال ؿدنجؿ ادق الؿؽدن  الدذك الوؼدك فقدف الح دنج إندعث وقودؾ الؼدرا . 71سـة  ال ؿنجؿ يقى قوؾ

 .3/163، وسقر ألأ ى الـ    1/181يـظر: ؛ذيب الؽؿنل 

 .22/421ألخرجف ابـ جرير يف نػمقرص  (3)

 جدن  من بنب(، والرتمذك، كونب الص ة، 1215، )الؼ قر الـمن  زينرة يف بنبز، ألخرجف ألبق داود، كونب ال ـن  (4)

 يف الوغؾدقظ، والـمدن ل، كودنب ال ـدن ز، «اديث امدـ»(، وقنل: 120، )مم دا الؼن أؾك يوخذ أل  كرااقة يف

، الؼ دقر ـمدن ال زينرة أـ الـفل يف جن  من بنب(، وابـ منجف، كونب ال ـن ز، 2031، )الؼ قر أؾك المرج انخنذ

 = إ ؿة، بقـ فقؿن موداول اديث»(، وقنل: 3173(، والحنكؿ )1368(، وابـ ا ن  )2010(، وألاؿد )3464)
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 ل:ـائـــه وســـفي
 تػغقر إو،ان. :إولك 

 تػغقر الع ادة. :الثاكقة 

 يغتعذ إٓ مؿا يخاف وققعف. لؿ ملسو هيلع هللا ىلصأكف : الثالثة 

 قر إك قاء مغاجض.قركف كفذا اتخاذ ق  :الراكعة 

 ذكر ئضة الغضب مـ اهلل. :الخامغة 

 معرفة صػة ع ادة الالت التل هل أك ر إو،ان. - وهل مـ أهؿفا - :الغادسة 

 معرفة أكف ق ر رجؾ صالح. :الغاكعة 

 وذكر معـك التغؿقة. ،معرفة أكف اسؿ صاحب الؼ ر :الثامـة 

 ارات الؼ قر. :التاسعة  لعـف زوَّ

 أسرجفا.لعـف مـ  :العائرة 

l 

الدذى، والؿدراد بدف اـدن  ألو الغؾدق: ادق الزيدندة يف الؿددح :«كاب ما جاء أن الغؾق»

  .رفع اإلكمن  فقم قدرص الذك يموحؼف نرًأنالؿقصؾ لالؿدح واإلطرا  يف الؿ نلغة 

ــقر ال ــالحقـ» كؿددن نؼدددى يف ال ددنب  ،الغؾددق فقفددن والوع ددد أـدددانألك:  ،«يف ق 

 .المنبؼ

نمددوحؼ  ٓ كؼددراض ال قددؾ الددذك يعددرء أل  اددذصاع مددع الققددت ومدد «ي ــقرها»

 .الع ندة

 

، وصدححف ابدـ نقؿقدة يف م ؿدقع «فخرجودف الحدديث مدوـ يف الثدقرك سدػقن  ادديث مدـ مونبعدن لف ووجدت  =

 .23/138الػونوأ 
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 ىأل ،كدن  أؾدك صدقرة سدقا ٌ  ،و دـ :يؼدنل لدف مدـ دو  ار كؾ مدن يع ددو «أو،اًكا»

 .من ألن ف ذلؽ كؾف ألو ،قن ىأل ،خشب ىأل ،ا ر

ٕ  الع ندة أـددان كؿدن نؼددى يف ال دنب المدنبؼ وسدقؾة إلدك  9«تع ض مـ دون اهلل»

  . ؾ قد نقصؾ إلك الغنينت، والؿعنصل نقصؾ إلك الشر القسنو، كػمفن أ ند؛ن

 طايتعسٜف تبهتاب املٛطأ ٚزد شب١ٗ ايتديٝظ يف َصٓفات ايصدز األٍٚص 

ألبدل أدنمر إصد حل بدـ  ألكدسبدـ  اإلمنى منلؽ :«روى اإلمام مالؽ يف الؿقطل»

ل ولذا يؼدق 9ملل أـ مثؾفيُ  ٓ وك ؿ المــ الذك ،وإمنى ألاؾ المـة ،إمنى دار الف رة

 : أـف $الحنفظ العراقل 

ـْ  ْفَرِة َأ ُحقا اْسوِْغـَنَ  ِذك الشُّ ـْ  َنزِكَقدددددةٍ    َوَصحا دددددـَ  (3)َكَؿنلدددددٍؽ َكْ دددددِؿ المُّ

 .(2)منلؽ أـ كنفع أـ ابـ أؿر :وألصح إسنكقد أـد اإلمنى ال خنرك 

ومدـ ألوفنادن  ،وروك أـف برواينت موعدددة ،الؿقطل: كونب صـػف اإلمنى منلؽو

 .(1)عب الزاركرواية ألبل مص

 نالحمدـ الودل ألودع فقفدبـ  كرواية محؿد ،وكؾ رواية نصط غ بشل  مؿن أؾقف راويفن

 .الحمـ الراوك أـ منلؽ اخوقنرات نخوؾػ أؿن اخونرص اإلمنى منلؽبـ  اإلمنى محؿد

فق ددأل اإلسدـند  ذكرو  يف ادذص الروايدنت،وي در الوـ قف أؾك أل  امٓ  الدرواة ُيد

ندذكر ألسدؿنؤاؿ يف  ة ؿقدع الدرواف ...يحقك قنل ألخنكن منلؽبـ  اد ـن يحقك بؿثؾ:

 
 .2/8مـ أللػقة العراقل. يـظر: فوح الؿغقث  253ال قت  (3)

 (.187يـظر: الؽػنية )ص:  (2)

 ألكدس،بدـ  منلدؽ: ٓزى، ومن دة خؿمقـ سـة: ولد، الؿديـة قن ل، الزارك الحنرثبـ  الؼنسؿبـ  ألاؿداق:  (1)

 سدـة مصعب ألبق منت، وروايوف مـ آخر من روك أـ منلؽ، وألوفنص، أـف وألنؼـف ،«الؿقطل» مـف وسؿع بف، ونػؼف

 . 5/356، والقايف بنلقفقنت 33/315ر ألأ ى الـ    يـظر: سق .ومن وقـ وألربعقـ إادأ
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وبعضدفؿ يمدوغرب ويمدوـؽر وجدقد مثدؾ ادذا  .الرواية والؽونب ي ؼك لإلمنى منلدؽ

قدنل  :ٕ  فقفن 9وقد اصؾ بنلػعؾ مـ ألكؽر أل  نؽق  إى لإلمنى الشنفعل ،إسؾقب

ؿدـ ل : إكدفؼدقلوقدد يوؽدنيس بعضدفؿ فق ،بقعـمب الؽونب لؾرالربقع قنل الشنفعل، ف

صد ح ألندـع خطدل يف إ» ُصدـػ يف الؿق دقع كودنب ألسدؿنص مملػدف وقدد .دو  الربقع

ألدكدك  لفذا الؿملدػلقس ، و«الشنفعل لؿ يملػفإى  ، كونبننريخ الوشريع اإلس مل

ادق يف الـػقر ولقس مـ ألاؾ العؾدؿ ألصد ً وإكؿدن  وٓ كظر يف اذا العؾؿ ولقس يف العقر

ولدق ان عـدن ادذا المد قؾ ادظ أؾدك سدؾقكفؿ بعدض الشدل ، مـ إدبن  الذيـ قدد ي 

وقؾ  ،«قنل اد ـن ألبل ،ار أ د اد ـن» 9 ٕ  فقف:الؿمـد لقس لإلمنى ألاؿد لؼؾـن: إ 

يف الؼددرو  الؿػضددؾة  ، فنلؿصددـػنتمثددؾ اددذا يف جؿقددع الؿملػددنت يف الصدددر إول

  .الث  ة كؾفن أؾك اذص الطريؼة

وك أـف بروايدنت موعدددة، ويف كدؾ روايدة صـػ الؿقطل ور $نإلمنى منلؽ ف

رواص أـدف نمدعق  أللًػدن إذ ال خنرك،  ف صحقح اإلمنىكؼص أـ غقران ومثؾ ألو زيندات

بدـ  روايدة اؿدندفالرواينت الؿشفقرة الؿوداولدة مدـ الزيدندة والدـؼص مدن فقفدن،  ويف

 .(3)اديث بؿيفولننكر نـؼص أـ غقران 

ل د ط الروايدنت أـدد اإلمدنى وبعض روا؛ن ألو ؼ مدـ بعدض وأل د ط وألنؼدـ، ف

وادؿ الؽشدؿقفـل والؿمدوؿؾل  الحنفظ ابـ ا ر روايدة ألبدل ذر أدـ ندققخف الث  دة

 ا، كدؾ ادذ(2)الؽشؿقفـل: لدقس مدـ الحػدنظ ألكف قنل أـ ألبل الفقثؿمع  ،والمرخمل

 .عـل أل  صحقح ال خنرك محؾ نصرء وزيندة وكؼصي ٓ

 
ألك: نـؼص أـ رواية الػربرك، وال ألنفر الروايدنت، وروايدة إبدرااقؿ بدـ معؼدؾ ألكؼصدفن، اقدث ندـؼص أدـ  (3)

 .283/ 3(، الـؽت أؾك ابـ الص ح 26رواية الػربرك بث  ؿن ة اديث. يـظر: الوؼققد واإليضنح )ص: 

 .3/474يـظر: فوح ال نرك    (2)
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كؿن أل  نى ال خنرك، محػقظ بنلمـد الصحقح أـ اإلم  نؾؽ الرواينتألو 

ٕمؿ  9الـؼص يعرتك اإلكمن و ،محػقظ بنلمـد الصحقح أـ اإلمنى ال خنركألدكنان 

  مـ اػظفؿ أـ اإلمنى ال خنرك ف عضفؿ يمؼط بعض إانديث وبعضفؿ ويرو

نلمـة محػقية ور الحؿد بحػظ ار فأؾك كؾ انل ويػقنف رواية بعض إانديث، 

وإذا وجد مـ إانديث  [8الح ر:] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :لؽونبف

 .و عفن وكذهبن ق ي قـ الذيـش لفن ال فنبذة نأ نل ، الؿق قأة ألو الؿؽذوبة

رواص اإلمدنى منلدؽ أدـ أطدن  مرسدً ، واإلمدنى منلدؽ : «قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل » 

 يحوج بنلؿراسقؾ، يؼقل الحنفظ العراقل:

 َواْادددددَوجأ َمنلِدددددٌؽ َكدددددَذا الـُّْعَؿدددددن ُ 

 

 ُاَؿدددددددددددددن بدددددددددددددف َوَداُكدددددددددددددقاَوَننبُِعقُ  

 .بنلؿرسؾ :كأل 

  ؿ قنل:

دددددددددددددندِ  صَوَردأ   َجَؿدددددددددددددنِاُر الـُّؼأ

 

 (3)لِْؾَ ْفددددددِؾ بنلمددددددنقط يف اإلْسددددددـِندِ  

 .يحوج بنلؿراسقؾ نالؿؼصقد أل  اإلمنى منلؽً  

 $الدن  أ دد والحنفظ ابـ. (2)أـ أطنٍ  أـ ألبل سعقد بعضفؿوصؾف الخن و

يف جدز   إربعة وصؾفن ابـ الص حذص اوصؾ جؿقع اذص إانديث سقأ ألربعة، و

 .(1)ف ؿقع من يف الؿقطل مقصقل ،«نت الؿقطلغوصؾ ب » :خنص ط ع بنسؿ

 

 
 .321-322أللػقة العراقل ال قون   (3)

 .4/33يـظر: الوؿفقد  (2)

 . 3/232يـظر: ندريب الراوك  (1)
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 طمحا١ٜ اهلل يكرب زضٛي٘ َٔ إٔ ٜهٕٛ ٚثٓا ٜعبدص 

ندؽ أل  ادذا  وٓ ،اذا الدأن  ق ؾ أل  يؿدقت :«تجعؾ ق ري و،ـًا يع ض ٓ الؾفؿ»

نؼدع فقؿدن  ٓ وارصف أؾك ألموف أل  ،مـ ااوقنطف وارصف أؾك اؿنية جـنب الوقاقد

اهلل القفـقد  لعــ» :ملسو هيلع هللا ىلص، كؿدن نؼددى يف ققلدف وقعت فقف إمؿ المدنبؼة الدذيـ لعدـفؿ ار

 يؼقل ابـ الؼقؿ: (3)«اتخذوا ق قر أك قائفؿ مغاجض ،والـ ارى

 ي عددؾ الؼددن الددذك ٓ دأددن بددل و

  

 ن مدددددـ إو دددددن قدددددد  دددددؿف و ـًددددد  

 فلجدددددنب رب العدددددنلؿقـ دأدددددن ص 

 

 (2)بث  دددددددة ال ددددددددرا  وألانطدددددددف 

يف أفدد   دؿ لؿدن اصدؾت الزيدندة ،خنرج الؿم د يف بقت أن شة ملسو هيلع هللا ىلصوكن  قنص  

ندؽ  وٓ ،وألكؽدرص بعضدفؿ يف الؿمد د، ت الح دراتألدخؾالؿؾؽ،  بـ أ د القلقد

وصؾقا  ،لؽـ نقاطل الـنس أؾك اذا الق ع ،إصؾ ألٓ يدخؾأل  و ،غل إكؽنرصـ ألكف ي

الؿم د بـدل  ٕ  9لؿمنجد الول بـقت أؾك الؼ قريعونوص مـ ا ولؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصيف مم دص 

  .والؼن يف ال قت ،ق ؾ الؼن

  طإثبات صف١ ايػطب هللص 

  دنت صدػة إيف الخدن  :«ائتض غضب اهلل عؾك ققم اتخذوا ق قر أك قائفؿ مغاجض»

 ، نبوددة يف الؽوددنب والمددـةواددل أؾددك مددن يؾقددؼ ب  لددف وأظؿوددف،  الغضددب ر 

  .يشنبف غضب الؿخؾقم وٓ

جريددر بددـ  ألبددق جعػددر محؿددد :اإلمددنى الؿػمددر الؿددمرخ الػؼقددف :«وٓكـــ جريــر»

   .الطنك صناب الوػمقر والونريخ

  .الؿذكقر يف نػمقرص :يعـل ،«كغـضه»

 
 .(175)ص:  س ؼ نخري ف (3)

 (.242كقكقة ابـ الؼقؿ )ص: (2)
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 ،ف  كدرك اؾ اق سدػقن  الثدقرك 9يذكر من يؿقزص لؿ ،اذا مفؿؾ :«عـ سػقان»

 .يليت يف إسنكقد مفؿً  وكثقًرا من  ،ابـ أققـف ألو ،الذك فمرص بف جؿع مـ الشراح

وذكددر الحددنفظ الددذا ل يف آخددر ال ددز  المددنبع مددـ سددقر ألأدد ى الـدد    قنأدددة 

 :قددنل ،وطريؼددة ألغؾ قددة ولقمددت كؾقددة يف الوؿققددز بددقـ المددػقنكقـ وبددقـ الحؿددنديـ

 يدددركقا لددؿ صددغنر، أققـددة ابددـ وألصددحنب قدددمن ، ك ددنر الثددقرك سددػقن  ألصددحنب»

 وألهبددؿ، سددػقن ، اددد ـن: فؼددنل روأ قددد لؼددديؿا رأليددت فؿوددك ألبددقـ، وذلددؽ الثددقرك،

 واادد روأ فدن ، كعدقؿ وألبدل والػريدنبل، مفددك، وابدـ كقكقدع، وادؿ الثقرك، ففق

 يحودنج فد  أققـدة، ابدـ وألدر  الثقرك، يؾحؼ لؿ الذك فلمن ـف،بقّ  أققـة ابـ أـ مـفؿ

 .(3)«الـنس ط ؼنت بؿعرفة فعؾقؽ اإلل نس، لعدى 9يـم ف أل 

فنلغنلب ألكف ابـ  ،واادوبقـ سػقن  ـ اإلمنى مـ إ ؿة الموة إذا كن  بقوكذلؽ 

و ادذص قنأددة  ،ٕكدف موؼددى 9ففدق الثدقرك ،ا ـدن  ؿدنوإذا كن  بقـف ،ٕكف مولخر 9أققـف

 .كذلؽ ألغؾ قة

 اد.312ر المؾؿل الؽقيف، ُنقيف سـة واق ابـ الؿعوؿ :«عـ مـ قر»

 اذص أية.نػمقر يف  :يعـل، «[38]الـ ؿ: ﴾ے ے ھ﴿مجاهض: عـ »

ويف خدن  ،يؾدت لفدؿ المدقيؼ :«كان يؾت لفؿ الغقيؼ، فؿات فعؽػقا عؾك ق ره»

 .«كان يؾت الغقيؼ لؾحاج» :أيتابـ أ نس 

نحؿددص ونطحددـ  الحـطددة،والمددقيؼ مددـ  ،يؾددت: يعـددل يصددـع لفددؿ المددقيؼو

 .(2)ويخؾط معفن نل  مـ الداـ

 
 .6/355سقر ألأ ى الـ     (3)

ـَْطدة ققممد مـ يوأخذ َطَعنى، والمقيؼ: والمحؼ والػت، واإليثنم، والشد، الدم،: الؾت (2)  سدؿل ،َوالشدِعقر اْلِح

 .3/354(، الؿع ؿ القسقط 348. يـظر: الؼنمقس الؿحقط )ص: اْلحؾؼ فِل ٓكمقنقف بذلؽ
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وادذا  :«ؼ لؾحـاجالغـقيكان يؾت » :ڤوكذا قال أكق الجقزاء عـ اكـ ع اس »

 .يف ال خنرك

 طسهِ شٜاز٠ ايٓطا٤ يًكبٛزص 

 والؿتخـذيـ الؼ ـقر، زائـرات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسـقل لعــ»: قـال ڤ ع ـاس اكـ وعـ»

يوعؼ دقص  لدؿ وألاؾ المــ ،اإلمنى ألاؿد: و«الغــ أهؾ رواه «والغرج الؿغاجض عؾقفا

 نوذكدر لدف طرًقد ،مؿـ صححف نقخ اإلسد ى ابدـ نقؿقدةالحديث صحقح، وو ،بشل 

 :جددن  بؾػددظقددد و ،(3)وإٓ فؼددد  ددعػف بعددض العؾؿددن  9ونددقااد يصددح بؿ ؿقأفددن

 .«زوارات» :وجن  بؾػظ «زا رات»

 ،لث دقت الؾعدـ 9بدؾ ك قدرة مدـ الؽ دن ر ،فنلزينرة لؾـمن  بنلـمد ة لؾؼ دقر محرمدة

ولددق نددفدنف لؿددن  ،نشددفدص لددؿ اأوددذرت بلمددنو ،أن شددة زارت قددن ألخقفددن وروك أل 

 .(2)زارنف

 ،فدد  كدد ى ٕاددد ،داى   ددت الؾعددـ ومددن ،(1)فقفددن ألقددقال ٕاددؾ العؾددؿوالؿمددللة 

والعؾة يف ذلؽ أل  الـمن  أـداـ مـ ال زع من يحؿؾفدـ أؾدك ارنؽدنب الؿحدرى أـدد 

 امدرألة ملسو هيلع هللا ىلصولدذلؽ رألأ الـ دل  9ي دقز فعؾدف ٓ وفعؾ مدن ،مـ الـقناة والـدب ،الؼ قر

 
 .(303)ص:  الؿوـ مق عف مـ يـظر نخريج الحديث يف (3)

 :قدنل بح شدل بؽدر ألبدلبدـ  الدراؿـ أ دد ندقيف: قدنل مؾقؽدة، ألبدلبـ  ار أ د إننرة إلك من رواص الرتمذك أـ (2)

 :فؼنلت بؽر، ألبلبـ  الراؿـ أ د قن ألنت أن شة قدمت فؾؿن فقفن، فدفـ مؽة، إلك فحؿؾ

 حؼ ــــــــــة جذيؿــــــــــة كـــــــــــضماين وكـــــــــــا

 

ـــــ  ــــضهر م ــــك ال ــــؾ حت ـــــ قق  يت ــــضعا ل

 ومالؽــــــــــــا كــــــــــــلين تػرقـــــــــــــا فؾؿــــــــــــا 

 

 معــــا لقؾــــة ك ــــت لــــؿ اجتؿــــاع لطــــقل 

ألخرجدف الرتمدذك، كوددنب  .«زرندؽ مدن ندفدنؽ ولدق مدت، اقدث إٓ دفـدت مدن اضدرنؽ لدق وار»: قنلدت  دؿ  

 (.3044، )الؼ قر زينرة يف الرخصة يف جن  من بنبال ـن ز، 

، 2/288، والػددروع 2/323، والؿغـددل 2/216، ومقااددب ال ؾقددؾ 1/253، وال ـنيددة 23/30يـظددر: الؿ مددقط  (1)

 .1/177والؿحؾك 



 

 

ٌّ   بع 109 ع   وــ عج ءعأُعالغمٕعيفعق ــٕحعالص حلنيعٖصِّةِ عأٔث 

 ،نصدب بؿصدق ول لدؿ ؽنكدف : إلقدؽ أـدل9فؼنلدت «اصـ ري»: لفن فؼنل ن ؽل قٍن أـد

ــض ال ــضمة » :نعوددذر، فؼددنل ف ددن ت ملسو هيلع هللا ىلصفلخنواددن ألكددف رسددقل ار  ــا ال ــ ر عـ إكؿ

   .(3)«إولك

 .ـ يف الرو ةقيصؾألمن وجقد الـمن  يف الؿم د الـ قك فؾقس زينرة، فنمـ 

لق دفدـ يف لقؾدة ألمن  ،المرج الثنبوة :، يعـل«والؿتخذيـ عؾقفا الؿغاجض والغرج»

 .الؾعـيدخؾ يف  ٓ فذاف ،بؼدر الحنجةالضق  إلك وااونجقا  ،مظؾؿة

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 .مـ دو  ار أؾك ألك نؽؾ كن  أ د ألمن من :«تػغقر إو،ان :إولك فقف مغائؾ:»

مدن يح دف ار وير دنص ؽؾ اسؿ جنمع ل الع ندة يف إصؾ :«تػغقر الع ادة :الثاكقة»

 .ة وال نطـةمـ إققال وإفعنل الظنار

 أؾدك ملسو هيلع هللا ىلصوادذا مدـ ارصدف  :«يغتعذ إٓ مؿـا يخـاف وققعـف لؿ ملسو هيلع هللا ىلصأكف : الثالثة»

  .الوقاقد ل ـنب واؿنيوف الشر ، إلك الؿقصؾة لؾذرا ع وسدص ألموف،

 .«اتخاذ ق قر إك قاء مغاجض» بننخنذ قنص و ـًن :«قركف كفذا :الراكعة»

 ،ة معددروء معـناددنالغضدب صددػة  نبود :«ذكــر ئـضة الغضــب مـــ اهلل :الخامغـة»

 .كغقران مـ الصػنت الثنبوة ر  ،ةفن م فقلقووكقػ

 ،«معرفـة صـػة ع ـادة الـالت التـل هـل أك ـر إو،ـان -وهل مــ أهؿفـا- :الغادسة»

 .العرب دـ ألاؿ الؿمن ؾ معرفة صػة أ ندة ال ت الول ال ألكن إو ن  أـمِ أل   :يعـل

 
 الصدن يف بنبكونب ال ـن ز، (، وممؾؿ مخوصرا، 3271ألخرجف ال خنرك، كونب ال ـن ز، بنب زينرة الؼ قر، ) (3)

(، وابددـ 3758(، والـمددن ل )876(، والرتمددذك )1323(، وألبددق داود )825، )الصدددمة ألول أـددد الؿصددق ة أؾدك

 .ڤ(، مـ اديث ألكس 3485منجف )
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مدـ كقكدف يحمدـ إلدك  لصد حوا األخدذ :«معرفة أكـف ق ـر رجـؾ صـالح :الغاكعة»

 .فرألوص صنلًحن مـ اذص الحقثقة 9الـنس

وألكدف كدن   ،الد ت :«وذكر معــك التغـؿقة ،معرفة أكف اسؿ صاحب الؼ ر :الثامـة»

ندؽ أل  اإلامدن  إلدك  وٓ ،لؾحنج أؾدك وجدف الخصدقص ألو ،يؾت المقيؼ لؾـنس

 . ققء الراؿـ فقف ألجر أظقؿ

ارات الؼ قر :التاسعة» كـت كفقـتؽؿ عــ » :ملسو هيلع هللا ىلصيـمخ الـفل بؼقلف  لؿو :«لعـف زوَّ

ٕ  إدخدنل الـمدن   9خدنص بنلرجدنل «زوروان»أل  وذلؽ  9(3)«زيارة الؼ قر فزوروها

مؼددى وادق  يرد خ فف9 وقدد ورد لعدـ زا را؛دن، لؿ إذا اق إصؾ يف خطنب الرجنل

 .دخقلفـ يف أؿقى إمراإلذ  الؿػفقى مـ أؾك 

 .وكذلؽ الؿمنجد ،انخذ أؾقفن المرج :ـليع ،«لعـف مـ أسرجفا :العائرة»

 

 

 

 
(، 1214(، وألبدق داود )866، )ألمدف قدن زيدنرة يف  ربف ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل اسويفذا  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب ال ـن ز،  (3)

 (، مـ اديث بريدة إسؾؿل.2012(، والـمن ل )3043والرتمذك )
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ع   جٍـــ بعالتٕحـــٗ عملسو هيلع هللا ىلصوـــ عجـــ ءعيفعمح ٖـــلعالـىصطفملع  بع

 

 ابــة

 ،يذـــاب التٍحـــجن ملسو هيلع هللا ىلصمصطفى ـح الـــاء يف حاميـــا جـــم

 شكـــطشيق يٍصل إىل الش و للَّ ذِ ـــٌس

 

 ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :وققلف تعالك

 أية. [420]التقكة:

ـــ أكــل هريــرة  ــال رســقل اهلل  :قــال ڤع  ،آ تجعؾــقا كقــقتؽؿ ق ــقرً » :ملسو هيلع هللا ىلصق

رواه أكـق داود  .«فنن صالتؽؿ ت ؾغـل حقث كـتؿ ؛وصؾقا عؾلّ  ،تجعؾقا ق ري عقًضا وٓ

 . (3)ورواتف ،ؼات ،كنسـاد حغـ

فرجـة كاكـت عــض ق ـر إلـك أكـف رأى رجـاًل يجـلء  :ڤالحغـقـ كــ  وعـ عؾل

 ،أٓ أحــض،ؽؿ حــضيًثا ســؿعتف مـــ أكــل :وقــال ،فـفــاه ،فقــضخؾ فقفــا فقــضعق ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ــل

ــال ملسو هيلع هللا ىلصرســقل اهلل عـــ  ،جــضي عـــ ــًضا» :ق ــري عق ــقًرا وٓ ،ٓ تتخــذوا ق  ــقتؽؿ ق   ،كق

 . (2)رواه يف الؿختارة .«كـتؿ ؿاتغؾقؿؽؿ ي ؾغـل أيـ فنن

 ل:ـائـــه وســـفي
  .إولك: تػغقر آية كراءة 

 
(، وامـف ابـ نقؿقة يف آقوضدن  7703(، وألاؿد )2032ألخرجف ألبق داود، كونب الؿـنسؽ، بنب زينرة الؼ قر، ) (3)

  .3/383، وابـ الؼقؿ يف إغن ة الؾفػن ، 2/360

 إٓ أؾدل أدـ يدروأ كعؾؿدف ٓ الحديث ذاوا»(، وقنل: 408(، وال زار )6523ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف ) (2)

 ٕكدف الحدديث9 ادذا فدذكركن مـدنكقر، فقفدن صنلحة ألانديث اإلسـند هبذا روك وقد اإلسـند، هبذا القجف اذا مـ

، وامدـف ابدـ ا در يف 2/362(، وقدنل بث قندف ابدـ نقؿقدة يف آقوضدن  327، والضقن  يف الؿخودنرة )«مـؽر غقر

 . 3/22كون ج إفؽنر 



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 151

 إكعاده أمتف عـ هذا الحؿك غاية ال عض. :الثاكقة 

 ورأفتف ورحؿتف. ،الثالثة: ذكر حرصف عؾقـا 

 مع أن زيارتف مـ أفضؾ إعؿال.  ،عـ زيارة ق ره عؾك وجف مخ قص الراكعة: كفقف 

  .الخامغة: كفقف عـ اإلكثار مـ الزيارة 

  .الغادسة: حثف عؾك الـافؾة يف ال قت 

 ر عـضهؿ أكف  ي ؾك يف الؿؼ رة.  ٓ الغاكعة: أكف متؼرِّ

 إلـك مـا فال حاجة  ،الثامـة: تعؾقؾ ذلؽ أن صالة الرجؾ وسالمف عؾقف ي ؾغف وإن كعض

 يتقهؿف مـ أراد الؼرب. 

  يف ال رزخ تعرض عؾقف أعؿال أمتف يف ال الة والغالم عؾقف. ملسو هيلع هللا ىلصالتاسعة: كقكف 

l 

 اؿنيددةً ألك: اؿنيوددف  :«جـــاب التقحقــض ملسو هيلع هللا ىلصكــاب مــا جــاء يف حؿايــة الؿ ــطػك »

أؾك اذا ال ـنب، وأؾك نحؼقؼدف ونخؾقصدف ونـؼقودف  انديدً  نوارًص  ورأنيةً  وصقنكةً 

 .وال دعمـ نقا ب الشر  

ألمودف9 ٕ   أؾك ملسو هيلع هللا ىلصواذا مـ نؿنى نػؼوف  :«وسضه كؾ طريؼ يقِصؾ إلك الشرك»

 .موفٕ كؾ خقر أؾك ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل  بحرصنؿنى العـنية إكؿن يؽق  

مدةو  كؿدن أل  مدن ،قسدن ؾ الؿحرمدنت محرمدةف ،كؾ وسقؾة إلك الشر  ففل محرأ

 .ففق واجب ،يوؿ القاجب إٓ بف ٓ

ٌـّ ذا ا :«﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿ :تعالكوققلف » أؾك اذص  َم

ًٓ مـفؿ يعرفق  صدقف ومخرجف  9وكقكف مـفؿ مزية ،إمة أل  بعث فقفن رسق

 .ألمرص يشؽؾ أؾقفؿ نل  مـ ٓ ،وألصؾف وكم ف ولغوف ،ومدخؾف



 

 

151 
ع   جٍـــ بعالتٕحـــٗ عملسو هيلع هللا ىلصلعالـىصطفملعوـــ عجـــ ءعيفعمح ٖـــ  بع

 :فقف ألققال ﴾ۓ ے﴿ :وققلف نعنلك

 .العربمـ ألكف أل  الؿراد بف  :الؼقل إول

 ،العدرب وغقدراؿمدـ فقفدن مؿدن  :9 ألكمدـ ادذص إمدةألكدف أل  الؿدراد بدف  والثن :

 ،إكؿدن جؿقدع مدـ يو عدفو ،ويؽق  الؿراد بنلـػس ألأؿ مـ أل  نؽدق  العشدقرة والؼ قؾدة

  .ففق مـفؿ

نفَ ﴿ :واـن  قرا ة
َ
ْن أ واذا وإ  كن  لف  ،مـ ألنرفؽؿ بػوح الػن ، ألك: ،﴾ِسُكمْ مِّ

 . (3)فن  الؼرا ة بف لقمت موقانرة 9وجف مـ الؿعـك

 .من يعـوؽؿ ويشؼ أؾقؽؿ نديد أؾقف :«أية [327]الوقبة: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ﴿»

 ٿ﴿ :ذاب كػمف امراتياوك كند  ﴾﮶ ﮵﴿ ونوؿة أية:

 ملسو هيلع هللا ىلصواذا مـ نؿنى ارصف كػمؽ امرة أؾقفؿ، قننؾ  :ألك ،[5]الؽفػ: ﴾ٹ ٿ

 .أؾك اداية ألموف

 :ألك ،«ٓ تجعؾـقا كقـقتؽؿ ق ـقًرا» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـقل اهلل  :قال ڤعـ أكل هريرة »

نلوشد قف ب كويمدؿ ،ندفألداة ؿحذوفدال فذا مدـ بدنب الوشد قف9 فنصؾق  فقفن ٓ كنلؼ قر9

أليفدر ألكدقاع و 9فوخؾقادن مدـ الع دندة ،ن عؾدقا بقدقنؽؿ كدنلؼ قر ٓ :والوؼددير ،ال ؾقغ

 9(2)والؿراد مـ ذلؽ الحث أؾدك الصد ة يف ال قدقت ٓسدقؿن الـنفؾدة ،الع ندة الص ة

 .(1)«الؿؽتقكة إٓ ؛كقتف يف الؿرء صالة ال الة أفضؾ فنن» :ولذا جن 

 
 .7/103ظر: نػمقر الؼرط ل يـ (3)

 .3/142، ونرح ألبل داوود9 لؾ در العقـل 3/377، وأؿدة الؼنرك 3/258يـظر: فوح ال نرك  (2)

 الؿمنفريـ ص ةكونب  ،ممؾؿ(، و613ألخرجف ال خنرك، ألبقاب ص ة ال ؿنأة واإلمنمة، بنب ص ة الؾقؾ، ) (1)

(، والـمددن ل 340(، والرتمددذك )3033وألبددق داود )(، 673، )بقوددف يف الـنفؾددة صدد ة اسددوح نب بددنب ،وقصددران

 .ڤ نبت بـ  (، مـ اديث زيد3488)
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 طاضتشباب صال٠ ايٓاف١ً يف ايبٝتص 

يصؾ يف ال ققت الـقافدؾ  لؿ فنذا ،يصؾأك فقفن ٓ ومـ الؿوؼرر أـداؿ أل  الؿؼنبر

 .م نلغة يف الوش قفويف اذا  ،وكل  ال ققت صنرت ق قًرا ،صنرت كنلؼ قر

  يف ، وقد ُكدصأ أؾدك أل  الـنفؾدة نؽدقٓسقؿن بنلؾقؾالـنفؾة فنل قت ألفضؾ لص ة 

 مدـ ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل صد ة أدـ أن شدة سدللت :قدنل ندؼقؼ،بدـ  ار أ دد عـف ال قت،

 ،ـؿ كالــاس، فق ـؾل يخـرج ،ؿ ا،أركعً  الظفر ق ؾ كقتل يف ي ؾل كان»: فؼنلت الوطقع،

 ركعتـقـ، فق ـؾل يـضخؾ ،ـؿ الؿغـرب، كالــاس ي ـؾل وكـان ركعتـقـ، فق ؾل يضخؾ

 تغـع الؾقـؾ مــ ي ـؾل وكـان تـقـ،ركع فق ـؾل كقتـل ويضخؾ العشاء، كالـاس وي ؾل

 قـرأ إذا وكـان ا،قاعـًض  طـقياًل  ولـقاًل  ا،قائؿً  طقياًل  لقاًل  ي ؾل وكان القتر، فقفـ ركعات

 طؾع إذا وكان قاعض، وهق وسجض ركع اقاعًض  قرأ وإذا قائؿ، وهق وسجض ركع قائؿ وهق

  .(3)«ركعتقـ صؾك الػجر

 .(2)ألرجق :قنل ؟م داؾ ن زئ ران ة الؿغرب يف الؿ :اإلمنى ألاؿدسيفؾ و

فقدف و، ألبعد أدـ الريدن ال قت9 واق أليًضن يدل أؾك ألاؿقة ص ة الـقافؾ يف واذا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص بف اقودا 

بدل  ندرتددوا أؾقدف يف 9 نخصصقا وقًون لزيدنريت ٓ ، ألك:«اوٓ تجعؾقا ق ري عقًض »

أؾدك  ملسو هيلع هللا ىلصواذا أليًضن مـ ارصف  ،مـ العنى ألو مـ الشفر ألو وقت محدد مـ إس قع

 ـنب الوقاقد. اؿنية ج

 
 قن ؿدن الركعدة بعدض وفعدؾ وقنأددا، قن ؿدن الـنفؾة جقاز بنبألخرجف ممؾؿ، كونب ص ة الؿمنفريـ وقصران،  (3)

  (.3353(، وابـ منجف )164(، والرتمذك )3243(، وألبق داود )610، )قنأدا وبعضفن

 .3/102اد الؿعند يـظر: ز (2)
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 ٍصملسو هيلع هللا ىلصٚسهِ شٜاز٠ قرب ايٓيب  ،طاضتشباب شٜاز٠ ايكبٛز يًسدا 

 كــت قـض» :داخؾة يف زينرة الؼ قر الول جن  الحث أؾقفن وإمر هبن ملسو هيلع هللا ىلصوزينرنف 

 تــذكر فنكفــا فزوروهــا أمــف، ق ــر زيــارة يف لؿحؿــض أذن فؼــض الؼ ــقر، زيــارة عـــ كفقــتؽؿ

لؽددـ الؿ َاددظ يف إوقددنت  9خددرةألمددن نددذكر أ اددذا اددق إصددؾ فقفددن (3)«أخــرة

وَمدـ جدن  معدف مدـ ألاؾدف  ،والؿقت يددفـ ،َمـ يوحدث يف الؿؼنة أل  اـن ، الؿولخرة

 مـ مقت الؼؾقب. إٓ اذا  منو ،ي قع ويشرتك الثن و ،اذا يضحؽو ،ي ؽل

: [2-3]الوؽن ر: ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ ققلف:يف نػمقر  الؼرط ل قنل ولذا

 ذكر مـ يؽثر أل  ربف، طنأة إلك الؼفر بم سؾ واكؼقندص ،قؾ ف أ ج ألراد لؿـ يـ غل»

 مشنادة أؾك ويقايب وال ـنت، ال ـقـ ؿِ نِ قْ ومُ  ال ؿنأنت، ومػرم الؾذات، انذى

 قؾ ف، قمن لؿـ يـ غل ألمقر،    ة ففذص. الؿمؾؿقـ ألمقات ق قر وزينرة الؿحوضريـ،

 وألأقاكف، الشقطن  فوـ ؾكأ هبن ويموصرخ دا ف، دوا  أؾك هبن يموعقـ أل  ذك ف، ولزمف

 را  أؾقف أظؿ وإ  فذا ، قؾ ف قمنوة بف واك ؾت الؿقت، ذكر مـ بنإلكثنر اكوػع فن 

 ق قر وزينرة الؿحوضريـ، مشنادة فن  الذكب، دواأل فقف واسوحؽؿت قؾ ف،

 إخ نر الؿقت ذكر ٕ  9إول ي ؾغف ٓ من ذلؽ دفع يف ن ؾغ الؿمؾؿقـ، ألمقات

 ااوضر، مـ مشنادة ويف ،والوحذير الوخقيػ مؼنى لف وقن ؿ صقر،الؿ إلقف بؿن لؾؼؾب

 .(2)«إول مـ ألبؾغ كن  فؾذلؽ 9ومشنادة معنيـة الؿمؾؿقـ مـ منت مـ قن وزينرة

إذا جدن  مدـ المدػر كن   ڤنبـ أؿر اد ووقت، ف ملسو هيلع هللا ىلصلزينرة قن الـ ل لقس و

 
ألذ   فؼد(: »3043، كؿن س ؼ نخري ف، وزاد الرتمذك )ڤالحديث ألصؾف يف صحقح ممؾؿ، مـ اديث بريدة  (3)

 ڤ (، وجن ت اذص الؾػظة مدـ ادديث ابدـ ممدعقد36375، وال قفؼل يف الؽنأ )«لؿحؿد يف زينرة قن ألمف

 (.132يف مصـػ ابـ ألبل نق ة )

 .20/363نػمقر الؼرط ل  (2)
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 ص مـ الصحنبة.يـؼؾ أـ غقر ولؿ ،(3)وأؾك ألبل بؽر وأؾك ألبقف ملسو هيلع هللا ىلصسؾؿ أؾك الـ ل 

الحمدقـ ألكدف بدـ  جن  أدـ أؾدل «فنن صالتؽؿ ت ؾغـل حقث كـتؿ ؛وصؾقا عؾل»

 .(2)«من ألكت ومـ يف إكدلس إٓ سقا » :قنل

 أمتــل مـــ ي ؾغــقين إرض يف ســقاحقـ مالئؽــة هلل إن» :والو ؾقددغ جددن  يف اددديث

 .(1)«الغالم

  .ألكف ألفضؾ مؿـ سؾؿ واق بعقديظـ مـ يمؾؿ أـد الؼن ف  

ؾدق مدر ف قدفوأؾ ،ورا  ال درا  الث  دة نمدؿك زيدنرة وإ  كنكت مـ ملسو هيلع هللا ىلصوزينرنف 

 ،يمدؾاؿ اودك يددخؾ ٓ :ومـفؿ مدـ يؼدقل ن،يؽق  ممؾاؿً  ،إكمن  بمقر الؿؼنة وسؾؿ

إنقنمؿ إلدك و 9صـقع ابـ أؿر وغقرص مـ المؾػ، لؽـ ويؼقس اذا أؾك بققت الـنس

وادق مقجدقد موَ دع ل أؾك ألكف سد ى، يد ،قرب الؼن وس مفؿ أؾقف مـ ورا  الحن ط

 .ملسو هيلع هللا ىلصيمؾؿ أؾقف مـ الخنرج  9إلك أ 

جدن  يف لؿدن  فد  ن دقز9 ،ملسو هيلع هللا ىلصند الراؾ مدـ بؾددص إلدك الؿديـدة لزيدنرة قدنص ألمن 

 ومغـجض الحـرام، مغـجض: مغـاجض ،ال،ـة إلـك إٓ الرحال تشض ٓ» :الحديث الصحقح

 .الرانل إلقفننشد  ٓ مـ ال ؼنع ومن أدا ذلؽ (3)«هذا ومغجضي إق ك،

 
 ار، رسدقل يدن أؾقدؽ المد ى»: فؼدنل ملسو هيلع هللا ىلص الـ دل قن ألنك سػر مـ قدى إذا أؿر ابـ كن : قنل كنفعإننرة إلك أل ر  (3)

 (.5623الرزام ) أ د . ألخرجف«ألبونص ين أؾقؽ الم ى بؽر، ألبن ين أؾقؽ الم ى

 أؿدربدـ  ار أ دد ترأليد: »قنل ألكف ديـنر،بـ  ار أ د أـ منلؽ، أـ( 348يحقك )بـ  ويف الؿقطل برواية يحقك 

 «.وأؿر بؽر، ألبل وأؾك ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل أؾك فقصؾل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل قن أؾك يؼػ

(، ومقا دع 347الرد أؾك اإلخـدن ل )ص:  ألو مـصقر يف اإلخـن قةبـ  اذص الؾػظة كم فن ابـ نقؿقة لمــ سعقد (2)

 .5/364ويـظر: نػمقر ابـ كثقر  .7/217مـ الػونوأ 

. وصدححف ڤ(، مـ اديث ابـ ممدعقد 3272، )ملسو هيلع هللا ىلص، بنب الم ى أؾك الـ ل ألخرجف الـمن ل، كونب المفق (1)

 ( ووافؼف الذا ل.1465( والحنكؿ )833ابـ ا ن  )

، والؿديـدة مؽدة ممد د يف الصد ة فضدؾ بنب، والؿديـة مؽة مم د يف الص ة فضؾ كونبألخرجف ال خنرك،  (3)

(، 2011(، وألبددق داود )3186) ،مددنجدم لث  ددة إٓ الراددنل نشددد ٓ بددنب ،الحددج كوددنب ،ممددؾؿ(، و3378)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 3308(، وابـ منجف )3536والـمن ل )
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 .ألسفؾ مـ أل  نؽق  الـقة خنلصة لزينرة الؼناذا يؽ يف مثؾ روالوش

فدرم بقـدف وبدقـ أل   ٓ مم د ،وألكت يف  ،وكقكؽ ندأق لقالد  وألكت يف بقوؽ

مدـ بدنب إ دنفة الزيدنرة الودل جدن  الحدث أؾقفدن مدع  وإكؿن الػرم ،ندأق لف أـد قنص

 الدأن . 

ندنبعل  ،ألبدل طنلدب زيدـ العنبدديـبدـ  بـ أؾدلا :«ڤالحغقـ كـ  وعـ عؾل»

 . (3)مـ خقنر آاؾ ال قت، جؾقؾ

ة ألو ،كنفذة :«ملسو هيلع هللا ىلصفرجة كاكت عـض ق ر الـ ل إلك أكف رأى رجاًل يجلء »  .ُكقأ

يف يظـ أل  الدأن  أل   ألو ،ٕكف خشل أؾقف مـ الغؾق 9«فـفاه ،فقضخؾ فقفا فقضعق»

 اذا الؿؽن  ألفضؾ مـ غقرص. 

ـــل أٓ أحـــض،ؽؿ حـــضيًثا :وقـــال» أؾدددل سددد ط بدددـ  الحمدددقـ :«ســـؿعتف مــــ أك

 ألبل طنلب. بـ  أؾل «عـ جضي» ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل

ـــ رســقل اهلل » ــري عقــًضا» :قــال ملسو هيلع هللا ىلصع فــنن  ،كقــقتؽؿ ق ــقًرا وٓ ،ٓ تتخــذوا ق 

 واق بؿعـك الحديث المنبؼ. :«كـتؿ ؿاتغؾقؿؽؿ ي ؾغـل أيـ

، مؼ دقلنصدحقحف يف ال ؿؾدة ، و(2)الؿؼدسل الضقن  :يعـل ،«رواه يف الؿختارة»

 ،إٓ ألكددف كغقددرص مددـ إ ؿددة يددليت بددنلراجح 9واددق ألقددقأ مددـ ابددـ ا ددن  والحددنكؿ

 بنلؿرجقح. ويليت

 
 .3/175، وسقر ألأ ى الـ    33/150يـظر: ننريخ دمشؼ  (3)

، ولدد سدـة الصدنلحل الدمشدؼل  ؿ الؿؼدسل، ار أ د ألبق الديـ،  قن  ،ألاؿدبـ  القااد بـ أ د محؿداق:  (2)

إاؽدنى، وفضدن ؾ »، و«الؿخودنرة»اب أؾدؿ وأ دندة وفضدؾ، لدف مصدـػنت كثقدرة، مـفدن: اد، وكن  صدن 458

يـظر: ندنريخ اإلسد ى لؾدذا ل  اد. 531، نقيف سـة «الـفل أـ سب إصحنب»، و«سقر الؿؼندسة»، و«الؼرآ 

 .3/360، وذيؾ الوؼققد 362/ 33
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 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 يف صدر ال نب.  أؾقفننؼدى الؽ ى قد و :«فقف مغائؾ: إولك: تػغقر آية كراءة»

الشر ، والغؾدق  :كؿَ بنلحِ  ؼصدي ،«إكعاده أمتف عـ هذا الحؿك غاية ال عض :الثاكقة»

ــف ،أٓ وإن لؽــؾ مؾــؽ حؿــك» :الؿػضددل إلقددف وألأظددؿ  ،(3)«أٓ وإن حؿــك اهلل محارم

 محنرمف الشر . 

 ھ﴿ يف ققلف نعنلك: كؿن جن : «ورأفتف ورحؿتف ،الثالثة: ذكر حرصف عؾقـا»

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

 .مـ إى أؾك ولدانأؾقـن ألارص ففق  ،[327]الوقبة: ﴾﮹ ﮸

مـع أن زيارتـف مــ أفضـؾ  ،كفقـف عــ زيـارة ق ـره عؾـك وجـف مخ ـقص الراكعة:»

فؽقدػ بزيددنرة  ،هبدن وجدن  الحددث أؾقفدن انذا كنكددت زيدنرة الؼ دقر مددلمقرً فد :«إعؿـال

 ص أقًدا.قن ومع ذلؽ اذركن مـ انخنذ ؟ملسو هيلع هللا ىلص قنص

مدـ الـفدل أدـ  ادذا اسدوـ طف الشدقخ :«الخامغة: كفقف عــ اإلكثـار مــ الزيـارة»

 قًدا.أ ملسو هيلع هللا ىلصقنص  انخنذ

أددى مدـ ادديث ال دنب  يف يػفدؿ ذلدؽ :«الغادسة: حثـف عؾـك الـافؾـة يف ال قـت»

 صؾك فقفن. ي ٓ نلؼ قر الولبت قنش قف ال ق

ر عــضهؿ أكــف» ٓ تجعؾــقا » :ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلدف  :«ي ـؾك يف الؿؼ ــرة ٓ الغـاكعة: أكـف متؼــرِّ

 .يصؾ فقفن صنرت كنلؿؼنة لؿ نذاف« اكققتؽؿ ق قرً 

 
 ألخدذ بدنب ،الؿمدنقنةكودنب  ،ممدؾؿ(، و42ألخرجف ال خنرك، كودنب اإليؿدن ، بدنب فضدؾ مدـ اسدونأل لديـدف، ) (3)

(، وابددـ منجددف 3341(، والـمددن ل )3204(، والرتمددذك )1128(، وألبددق داود )3488) الشدد فنت ونددر  الحدد ل

 .ڤبشقر بـ  (، مـ اديث الـعؿن 1873)



 

 

159 
ع   جٍـــ بعالتٕحـــٗ عملسو هيلع هللا ىلصلعالـىصطفملعوـــ عجـــ ءعيفعمح ٖـــ  بع

ــف ذلــؽ أ» ــة: تعؾقؾ ــف ي ؾغــف وإن كعــضالثامـ كددممِـ  :«ن صــالة الرجــؾ وســالمف عؾق

  .وكعرتء وك زى بلمن ن ؾغف

ي ؾغدف إ   ٓ إ  كن  يدزأؿ ألكدفوذلؽ  :«فال حاجة إلك ما يتقهؿف مـ أراد الؼرب»

 ،وإ  كن  يعرء ألكف ي ؾغف لؽـ الؼرب ألفضؾ ،فنلحديث كص يف الرد أؾقف ،كن  بعقًدا

  بدٓلة اذا الحديث. ،ؼربف  انجة إلك من يوقاؿف مـ ألراد ال

 :«يف ال رزخ تعرض عؾقف أعؿال أمتف يف ال الة والغالم عؾقـف ملسو هيلع هللا ىلصالتاسعة: كقكف »

 الص ة والم ى خنصة.بنب نعرض أؾقف ألأؿنل ألموف يف 
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 ابــة

 انــــتذ األٌاــح يعـــاء أن ةعض ىزه األمـــا جـــم

 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :وققلف تعالك

  .[43:]الـمن  ﴾ی

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :وققلف تعالك

 .[50]الؿن دة: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[23]الؽفػ: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :وققلف

مــ كـان قـ ؾؽؿ حـذو  ـَ ـَ لتت عـ َسـ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ،ڤعـ أكل سعقض 

د القفـق ،يـا رسـقل اهلل :قـالقا ،«لـضخؾتؿقه ،حتـك لـق دخؾـقا جحـر ضـبٍّ  ،الؼذة كالؼذة

 . (3)أخرجاه .«فؿـ !»والـ ارى  قال 

فرأيت  ،ى لل إرضإن اهلل زوَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ،ڤولؿغؾؿ عـ ،قكان 

 :وأعطقــت الؽـــزيـ ،وإن أمتــل ســق ؾغ مؾؽفــا مــا زوي لــل مـفــا ،مشــارقفا ومغاركفــا

ـكة ـَ وإين سللت ركل ٕمتـل أٓ يفؾؽفـا كَغـ ،إحؿر وإكقض ؿ ط عؾـقفوأٓ يغـؾِّ ، ةعامَّ

 ،قضـاء إذا قضقُت  ،يا محؿض :وإن ركل قال ،فقغت قح كقضتفؿ ،ا مـ سقى أكػغفؿعضو  

ا مــ ط عؾـقفؿ عـضو  وأٓ أسؾَّ  ،عامةكوإين أعطقتؽ ٕمتؽ أٓ أهؾؽفؿ كغـة  ،د  رَ يُ  ٓ فنكف

حتك يؽقن كعضـفؿ  ،ولق اجتؿع عؾقفؿ َمـ كلقطارها ،فقغت قح كقضتفؿ ،سقى أكػغفؿ

  .(2)«عضفؿ كعًضاويغ ل ك ،يفؾؽ كعًضا

 
 .(235)ص:  س ؼ نخري ف (3)

(، وألبدق داود 2778) ألخرجف ممدؾؿ، كودنب الػدوـ وألندراط المدنأة، بدنب اد   ادذص إمدة بعضدفؿ بد عض، (2)

 (.1842(، وابـ منجف )2365(، والرتمذك )3242)
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وإذا  ،وإكؿا أخاف عؾك أمتـل إئؿـة الؿضـؾقـ» :وزاد ،يف صحقحف ورواه ال رقاين

تؼـقم الغـاعة حتـك يؾحـؼ حـل مــ  وٓ ،يرفع إلك يـقم الؼقامـة لؿ ،وقع عؾقفؿ الغقػ

وإكـف سـقؽقن مــ أمتـل كـذاكقن  ،وحتك تع ض ف،ام مـ أمتـل إو،ـان ،أمتل كالؿشركقـ

  .كعضي ك لَّ  ٓ ،ؿ الـ ققـوأكا خاتَ  ،كف ك لكؾفؿ يزعؿ أ ،،ال،قن

يضـرهؿ مــ خـذلفؿ حتـك يـلتل  ٓ ،وٓ تزال طائػة مـ أمتل عؾك الحؼ مـ قرة

 . »(3)أمر اهلل 

 ل:ـائـــه وســـفي
  .إولك: تػغقر آية الـغاء 

  .الثاكقة: تػغقر آية الؿائضة 

  .الثالثة: تػغقر آية الؽفػ 

  ا معـك اإليؿان كالج ت والطـاغقت  هـؾ هـق اعتؼـاد م :- وهل مـ أهؿفا -الراكعة

   هق مقافؼة أصحاكفا مع كغضفا ومعرفة كطالكفا أو ،قؾب

 إن الؽػار الذيـ يعرفقن كػرهؿ أهضى س قاًل مـ الؿممـقـ.  :الخامغة: ققلفؿ 

  كؿـا  ،كض أن يقَجـض يف هـذه إمـة ٓ أن هذا :- وهل الؿؼ قدة كالترجؿة -الغادسة

 أكل سعقض. تؼرر يف حضيث 

 أعـل ع ادة إو،ان يف هذه إمة يف جؿقع كثقرة.  ؛الغاكعة: الت ريح كقققعفا 

 ــب العجــاب ــة: الَعَج ــار ،الثامـ ــؾ الؿخت ــقة مث ــضعل الـ  ـــ ي ــف  ،خــروج م ــع تؽؾؿ م

وفقـف أن  ،والؼرآن حـؼ ،وأن الرسقل حؼ ،لكف مـ هذه إمةكوت ريحف  ،كالشفادتقـ

 
(، والرتمذك، كونب الػوـ، بدنب مدن 3242ألخرجف ألبق داود، كونب الػوـ والؿ اؿ، بنب ذكر الػوـ ودٓ ؾفن، ) (3)

(، 7180(، والحددنكؿ )5633(، وصددححف ابددـ ا ددن  )22184(، وألاؿددد )2228جددن  يف إ ؿددة الؿضددؾقـ، )

 الذا ل.ووافؼف 
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ق يف هذا كؾـف مـع التضـاد القاضـحومع هذا ي ،خاتؿ الـ ققـ امحؿًض  وقـض خـرج  . ضَّ

 . ةوت عف ف،ام كثقر ،الؿختار يف آخر ع ر ال حاكة

 تـزال عؾقـف  ٓ كـؾ ،كؿا زال فقؿـا مضـك ،يزول كالؽؾقة ٓ التاسعة: ال شارة كلن الحؼ

 طائػة. 

 مـ خالػفؿ. وٓ ،يضرهؿ مـ خذلفؿ ٓ أكفؿ مع قؾتفؿ :كالعائرة: أية العظؿ 

 الغاعة. ققام إلك شرط الرة: أن ذلؽ الحادية عش 

 مـ أيات العظقؿة مـفا:  ـالثاكقة عشرة: ما فقف 

 فققـع كؿـا  ،وأخ ـر كؿعــك ذلـؽ ،إخ اره كلن اهلل زوى لف الؿشـارق والؿغـارب

ؿال ،أخ ر  .كخالف الجـقب والشَّ

 وإخ اره كلكف أعطل الؽـزيـ. 

  آ،ـتقـيف وإخ اره كنجاكة دعقتف ٕمتف. 

 كف مـع الثالثةوإخ اره كل.  

 يرفع إذا وقع ٓ وإخ اره كقققع الغقػ وأكف.  

 وس ل كعضفؿ كعًضا ،وإخ اره كنهالك كعضفؿ كعًضا.  

 وخقفف عؾك أمتف مـ إئؿة الؿضؾقـ.  

 وإخ اره كظفقر الؿتـ ،قـ يف هذه إمة.  

 وإخ اره ك ؼاء الطائػة الؿـ قرة. 

 ـ أكعض ما يؽقن يف العؼقل. مع أن كؾ واحضة مـفا م ،وكؾ هذا وقع كؿا أخ ر

  .الثالثة عشرة: ح ره الخقف عؾك أمتف مـ إئؿة الؿضؾقـ 

 .الراكعة عشرة: التـ قف عؾك معـك ع ادة إو،ان 



 

 

111 
عوـــ عجـــ ءعأُع يضعِذٓعاألوـــلعٖيــ  عاألٔثــــ ُ  بع

l 

اددذص  $سددنم الؿملددػ  :«كــاب مــا جــاء أن كعــض هــذه إمــة يع ــض إو،ــان»

ًٓ  ،يؼع يف ادذص إمدة ٓ   الشر إ :ؾرد أؾك مـ يؼقلل الرتجؿة  إن» :ديث بحدممدود

 .(3)«كقـفؿ التحريش يف ولؽـ العرب، جزيرة يف الؿ ؾقن يع ضه أن أيس قض الشقطان

ٕكدف رألأ  9لؿن يفر يف جزيرة العرب دأن إلدك الوقاقدد الخدنلص $والشقخ  

خدت لددأقة  ،مـ يع د غقدر ار يف جزيدرة العدرب وَمدـ اطؾدع أؾدك الودقاريخ الودل ألرأ

ودأدقة  ،وجدد الشدر  الصدريح ،بدأقندف فنمدوذكرت واقع ألاؾ ك د اقـ قق ،الشقخ

نيراد ادذص بد $فدلراد  ،يف كشدػ الشد فنتذلدؽ  $بقأـ الشدقخ قد و ،غقر ار 

بنلحديث المنبؼ أؾك أدى وققع الشر   مـ يمودلأؾك  أل  يردأ  ،الرتجؿة ومن نحوفن

 يف إمة.

ٕ   9لدقس فقدف دٓلدة أؾدك أددى الققدقعوقد س ؼت اإلندنرة إلدك أل  الحدديث 

نلشقطن  مع ارصدف ف إلخ نر أؿن يف كػس الشقطن  لقس خنًا أـ القاقع الخنرجل،ا

لؿن رألأ مدـ قدقة  9أؾك إ  ل الـنس أليس مـ أل  ُيعَ د مـ دو  ار يف جزيرة العرب

  .وإ  كن  خ ء القاقع ،الديـ

 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ ومـ ذلؽ ققلف نعنلك:

 ؿ.ومع ذلؽ كصراؿ ار وكشر دأق؛ ،[330]يقسػ:

ون ًعدن  ،وقننؾفؿ أؾدك ذلدؽ ،والشقخ اؽؿ أؾك بعض معنصريف بلمؿ مشركق 

والؽودب الودل أللػدت  ،ويحؽؿ أؾقفؿ بنلشدر  ،لذلؽ رألوا أل  الشقخ يؽػر الؿمؾؿقـ

أل ؿدة  ندقلكقدد ويمدقر، ولؽـ الرد أؾقفن سدفؾ  ،يف اذا الؿعـك مقجقدة قفيف الرد أؾ

 لرد أؾك اذص الؽوب. وألاػندص ون مقذاؿ ا ،الدأقة مـ ألوٓد الشقخ

 
 .(232)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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يؾ اس فقفدن أؾدك الـدنس أل  الشدقخ  9أللأػ رسنلة (3)جرجقس ال غدادكبـ  داودف

ر الؿمؾؿقـ $ ، بدؾ ُيدرَت لدؿ ادذاف كونب ولؽـ ،يؽػا  ،نعدددت الدردود أؾقدف  بد  رد 

نلسقس الوؼديس »، و(2)«جرجقسبـ  الؼقل الػصؾ الـػقس يف الرد أؾك داود»مثؾ: 

 .(1)«جرجقسبـ  يف كشػ نؾ قس داود

ففدؿ أؾدك إصدؾ  ،وألمدن ألمدة الددأقة ،ألمدة اإلجنبدةيف الرتجؿة: الؿراد بنٕمة و

لقدرد أؾدك  9واؿ محط الحديث أـددص ،يركز أؾك اذص إمة $نلشقخ ف ،مشركق 

لؾحددديث  9وٓسددقؿن يف جزيددرة العددرب ،يؼددع الشددر  يف اددذص إمددة ٓ مددـ يددرأ ألكددف

 .الصحقح

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :تعالكوققلف »

 ،والطنغقت الشقطن  ،واق مـ الشر  (3)المحر :ال  ت :«[43]الـمن : ﴾ی

أل  مـ ، والشناد وآمـقا بنل  ت والطنغقت ،فمٓ  خنلػقا من جن اؿ مـ الؽونبف

 يخنلػ من جن  يف كونبف.  قدألكزل إلقف الؽونب 

 إنرءبـ  كعب قدى لؿن: قنل أ نس، ابـ وجن  يف س ب كزول أية اديث

 ألى خقر فـحـ يثرب، ألاؾ سقد وألكت والمداكة، المؼنية ألاؾ كحـ: »فؼنلقا ألنقص، ؽةم

 أؾك فـزل مـف، خقر ألكوؿ: فؼنل مـن، خقر ألكف يزأؿ ققمف، مـ (4)الؿـ رت الصـق قر اذا

 
ادد، 3288ادد، وندقيف هبدن  3213، ولد ب غداد سدـة الشنفعّل  الخنلدّك  الـؼش ـدك ال غدادك سؾقؿن بـ  داوداق:  (3)

 يف ال فدند ألندد» :مـفدن صدغقرة، نكو ً  وصـػ. سـقات أشر كحق بؿؽة وألقنى والشنى الح نز إلك برا ت قنى

« إلقسددل محؿددقد أؾددك الددرد يف رسددنلة»و ،«اإليؿددن  ألاددؾ مددـ اإلخددقا  حصددؾ»و ،«آجوفددند دأددقأ إبطددنل

 (.530، واؾقة ال شر )ص: 2/113وغقران. يـظر: إأ ى 

 امـ آل الشقخ.بـ  لع د الراؿـ (2)

 «.ألبنبطقـ»العزيز الؿؾؼب بد بـ أ د الراؿـ بـ أ د ع د ارل (1)

 .354 -7/353يـظر: نػمقر الطنك  (3)

 = والصـ قر يف إصؾ الـخؾة الضعقػة الدققؼة، الؿـػردة أـ الـخؾ، الؼؾقؾة الحؿؾ، نصغقر صـ قر:الصـق قر  (4)
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 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿: َوَكَزَلْت  ،[1]الؽق ر: ﴾ک ک ک ک﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 .(3)«[43]الـمن : ﴾مب خب

 الؾد ـ وكمدؼل ،(2)الؽقمدن  كـحدر فدـحـ محؿد؟ ألى ألادأ كحـ: قنلقاويف رواية: 

 راؿدف، قطدع ومحؿد ال قت، هبذا وكطقء الضقػ، وكؼرك الراؿ، وكصؾ الؿن ، أؾك

وفقفن: ألمؿ خنفقص9 ٕكف مـ ألاؾ الؽودنب،  !وألادأ خقر ألكوؿ بؾ: قنل .بؾدص مـ وخرج

 .(1)فلمروص بنلم قد لصـؿقـ فم د ملسو هيلع هللا ىلصفػل اإلمؽن  أل  يؽق  اؾقًػن لؾرسقل 

 ،[43]الـمن : ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿فؼقلف نعنلك: 

نفندة نفدوا  ،إنرء ومـ جن  معف مـ القفقد إلك قريش يف مؽةبـ  كعب اق

رسقل مـ  ملسو هيلع هللا ىلص األ  محؿدً  :ؿكػمفألبؾ يف قرارة  ،ؿيف كونهب ؿوإٓ فنلذك أـدا 9زور

 ملسو هيلع هللا ىلصلؽـ ا  فؿ أـ ان نأف  ،رفق  ألمنكوفبؾ اؿ يعرفق  صدقف ويع ،أـد ار صندم

  الوؼؾقد لمبن  وإجداد.

ألند  :كأل ،اؾ ألخنكؿ بشر :«﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿تعالك وققلف »

ا  چ﴿ كؼقلف نعنلك: ،ألفعؾ نػضقؾ اذفت مـف الفؿزة «نّر »و «خقر»ٕ   9نر 

واـن الوػضقؾ أؾك غقر بنبف فؾقس  [23]الػرقن : ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

  الؿػن ؾة بقـ نريـ.الؿؼصقد مـف 

 

 ألادؾ بد  الدذلقؾ الضدعقػ الػدرد الرجدؾونطؾؼ أليضن أؾك المعػنت يخرجـ يف ألصؾ الـخؾة، وألطؾؼت أؾدك   =

 ، واذا مراد الؿشركقـ اـن ألخزااؿ ار.وكنصر وأؼب

 (134، 326: الؼنمقس الؿحقط )ص: ولد لف. يـظر ٓ مـ والؿـ تر: 

 (.5462ألخرجف ابـ ا ن  يف صحقحف ) (3)

 .4/337الؽقمن : الـنقة العظقؿة، طقيؾة المـنى. العقـ لؾػرااقدك  (2)

 .7/355ألخرجف الطنك يف نػمقرص  (1)
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ٻ پ ﴿ كؼقلف نعنلك: ،يعـل جزا ً  [50]الؿن دة: ﴾چ چ چ﴿وققلف نعنلك: 

إكؿن اق  ،جرإ  يعـل الثقاب دا ًؿن ف ،اؾ جقزوا :يعـل ،[15]الؿطػػقـ: ﴾پ

واذص الؿثقبة  .لؽـ كثر اسوعؿنلف يف الخقر، فشر ،اوإ  نر   ،فخقر ،إ  خقًرا 9 زا ال

 ال ققلف نعنلك:

 :«[50]الؿن دة: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿»

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿فنلؾعـ جن  يف ققلف نعنلك:  ،امٓ  مـ القفقدو

 فنن» :ملسو هيلع هللا ىلص، والغضب يف ققلف [67]الؿن دة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .(3)«ضالل الـ ارى وإن عؾقفؿ، مغضقب القفقد

كوعدرض  وٓ ،أؾك من يؾقؼ ب  لف وأظؿودف ،يقَصػ بنلغضب والر ن ار و

 فددنيمولالؿ ودأددة،  يث ددت الصددػة مددـ ٓ مددـلؽددـ و ،وردتكؿددن  اددنؿروك ،فلولويؾدد

 .الصػة بنٓكوؼنى القوأ أل ،ٓزى الغضب آكوؼنى، ولؿن كن  ب زمفن

ؿمخقا قردة ف ،مـ القفقد ألصحنب الم ت :ألك ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

اؿ الذيـ ممخقا قردة  :ومـفؿ مـ يؼقل ،فش نهبؿ قردة ونققخفؿ خـنزير :وخـنزير

مـ ققى  ألصحنب الؿن دة اؿ والذيـ ممخقا خـنزير ،م ت مـ القفقدألصحنب ال

 .(2)أقمك

 كاكــت وقــض ا،عؼً ــ وٓ كغـاًل  لؿغــ  يجعــؾ لـؿ اهلل إن» :كمددؾ لددف ٓ الؿؿمدقخو

نلؼردة والخـنزير الؿقجقدة لقمت مـ كمدؾ ألوليفدؽ ف ،(1)«ذلؽ ق ؾ والخـازير الؼردة

 
(، 6205)(، وابـ ا ن  38173(، وألاؿد )2841ألخرجف الرتمذك، كونب الوػمقر، بنب سقرة فننحة الؽونب، ) (3)

 .ڤاننؿ بـ  مـ اديث أدك

 .4/336، 3/278يـظر: نػمقر ابـ كثقر  (2)

، الؼددر بدف سد ؼ أؿدن ندـؼص وٓ نزيدد ٓ وغقرادن وإرزام أجدنل أل  بقن  بنبألخرجف ممؾؿ، كونب الؼدر،  (1)

 .ڤ( مـ اديث ابـ ممعقد 1600وألاؿد )
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 الؼددردة والخـددنزير، إخددقا  :يؼددنل فؾددذا 9كمددؾ لددف ٓ الؿؿمددقخ9 ٕ  الؿؿمددقخقـ

  .اؿألاػند ٓ

ا  قرا ة  :﴾ڈ ڎ﴿ وفوح الون  مـ  ،«َأَ دَ »مـ  ال ن بػوح جؿفقر الُؼرأ

فعٌؾ منض أنمؾ يف الطنغقت الـصب أؾك  «َأَ دَ »أؾك اأو نر أل   «الطنغقت»

 والوؼدير: مـ لعـف ار ومـ ،﴾ڇ ڇ﴿وال ؿؾة معطقفة أؾك جؿؾة  ،الؿػعقلقة

اق  ألو ،«أنبد»جؿع واق  «ُعُبد» :ال ن العقـ و ضؿبُقرئ نذوًذا الطنغقَت، و أ د

  .(3)ننؤص إلقف فُوؽَمر نؽق  اقـيفذ الطنغقت مضنفً يو ،بؿعـك: خندى لفن ،«َأْ د»جؿع 

انخذوا  :«[23]الؽفػ: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :وققلف»

  مـ ألجؾ نعظقؿ امٓ  الذيـ يفر مـ كراموفؿ من يفر. امم دً 

وار ذمفدؿ9 ٕ  انخدنذ الؿمدنجد أؾدك  ،اذا إصدؾو ،شركق الذيـ غؾ قا مو

 اػنًين أؾك ديـفؿ. 9لصحنب الؽفػ فروا مـ امٓ ف الؼ قر مـ وسن ؾ الشر ،

لق قـ أل  اذص إمة سوػعؾ مدن فعؾودف  9بل سعقدٕبحديث  $ ؿ جن  الؿملػ 

ملددػ مددـ ندددل أؾددك مددن يريدددص الؿ ٓ   أيددنت المددنبؼةإ :لدديف  يؼددنل 9إمددؿ المددنبؼة

 : $قنل  .الرتجؿة

واقعدة يف جدقاب  :الد ى :«لتتـ عـ» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ،ڤعـ أكل سعقض »

ر  لوودد عـ ، والوؼدددير:قمددؿ مؼدددأ
ِ
ودخؾددت أؾددك الػعددؾ  ،كددق  الوقكقددد :والـددق  ،وار

 ،إٓ إذا دخؾدت أؾقدف كدق  الـمدقة 9والػعؾ الؿضنرع إصؾ فقف اإلأراب ،الؿضنرع

 :قنل ابـ منلؽ يف أللػقوف ، نِنرةكق  الوقكقد الؿ ألو

 بـقدددددددنل ومضددددددد ألمدددددددر وفعدددددددؾ

 

 وألأربدددددددقا مضدددددددنرًأن إ  أريدددددددن 

  
 .(244:يـظر: إنحنء فض   ال شر يف الؼرا ات إربعة أشر )ص (3)
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 أددددـ كددددق  نقكقددددد م ننددددر وأددددـ

 

 (3)كدددق  إكدددنث كقدددرأـ مدددـ فدددوـ 

ؾدق كدن  ف ،ػعؾ والـدق  واو ال ؿنأدةوالحن ؾ بقـ ال ،لقمت م ننرةاـن الـق  و 

ـأ »كحق:  نط ً مخن امػردً   ،فق ـدك أؾدك الػدوح 9الـدق  م نندرة ترنصدل «يدن محؿدد لوو َع

  .واـن الـق  غقر م ننرة فلأرب

ـة الطريؼةو ن،وُســً  نَســً نض ط  «ســ» ــ كذلؽ ،المُّ الؿدـفج ال أليضدن و ،والمأ

 .والم قؾ

 ديث بلمؿ القفقد والـصنرأ كؿن سقليت. جن  بقنمؿ يف الح «مـ كان ق ؾؽؿ»

فنلمفؿ يق ع يف آخرص ريشة لُوث ت  ،(2)ريشة المفؿ :الؼذة :«حذو الؼذة كالؼذة»

 بد أل  نؽق  موطنبؼة.  ٓ والؼذذ ،يف ممخرة الطن ر يشةنقازكف كنلر

حتـك إن كـان » :ويف بعدض الروايدنت :«لـضخؾتؿقه ،حتك لق دخؾقا جحر ضـبٍّ »

ندقااد إادقال كنفقدة و (1)«لؽان يف أمتـل مــ ي ــع ذلـؽ ،عالكقةمـفؿ مـ أتك أمف 

 لوػمقر مثؾ اذا الحديث، وار الؿموعن . 

ألمن من كن  مـ ألمقر العؾؿ الو ري ل، ومن يرتنب أؾقف مـ صـنأنت، ونطقير يف 

واإلفندة  نبننخنذا فـحـ ملمقرو  ،الـنفعةو  الدكقن مالزراأنت، وغقران مـ ن

 ﴾ۆ ۇ﴿ :مـ وسن ؾ الؼونل والحرب ففل مـ بنب اإلأدادإ  كنكت و ،نمـف

 وإ  كنكت مـ ألمقر الدكقن الؿحضة. [50]إكػنل:

)القفقد( ُ  ط بنلػوح أؾك ألكف مػعدقل بدف  :«القفقد والـ ارى  ،يا رسقل اهلل :قالقا»

 ،خن لؿ وددأل محدذوء (القفقد)أؾك أل   بنلضؿ طَ  ِ وُ   لػعؾ محذوء نؼديرص: )ألنعـل(،

 ألاؿ القفقُد والـصنرأ؟  :والوؼدير ،معطقء أؾك القفقد أوالـصنر

 
 .3/15يـظر: نرح ابـ أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلؽ  (3)

 .2/457يـظر: الصحنح  (2)

 .(235)ص:  س ؼ نخري ف (1)
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 إٓ ألوليفؽ.  ـ الؼقىُ مَ  :يعـل :«فَؿـ !»قال »

بدددـ  الشدددقخ سدددؾقؿن و .ال خدددنرك وممدددؾؿ يف صدددحقحقفؿنألك:  ،«أخرجـــاه»

إكددف  :وقدنلقا ،وادق مدـ ألادؾ الحدديث - $ القادنب بدـ أ دد محؿددبدـ  ار أ دد

نقمدقر العزيدز الحؿقدد »يف  ألننر - نل بؾدصيعرء رجنل الحديث ألكثر مـ معرفوف برج

لدقس يف الصدحقحقـ  فإلدك ألكد ،الذك اق ألصدؾ فدوح الؿ قدد «يف نرح كونب الوقاقد

 .(3)لػظف ٓ وأل  الؿملػ ألراد ألصؾف ،هبذا الؾػظاديث 

، الؿؼصددقد أل  الؾػددظ الؿقجددقد يف الؽوددنب لددقس اددق لػددظ ال خددنرك وممددؾؿو

 ائـ رً  قـ ؾؽؿ، مــ الـذيـ ســـ لتتـ عـ» :- لؿمدؾؿ والمدقنُم  -ولػظف يف الصحقحقـ 

 .(2)«ٓت عتؿقهؿ ضب جحر يف دخؾقا لق حتك ،كذراعٍ  اوذراعً  كش ر

 نل قفؼلفدألصدؾ الحدديث،  ألاقنًكدن بدذلؽ نلؿرادف ،إلك كونب الحديث ألمن كم ةو

وأؿد؛ؿ  ،ابـ إ قر يف جنمع إصقل يعزو لؾ خنرك وممؾؿو ،يعزو لؾ خنرك مثً  

لفؿ الؿموخ  يؼقل الحنفظ العراقل: ،رجنتومعقأ

 أدددزا وإصدددؾ يعـدددل ال قفؼدددل ومدددـ

 

 (1)ولقدددددت إذ زاد الحؿقددددددك مقأدددددزا 

 ألادد نذا ألرادفد ،واذا مـ فقا دان ،ٕ  الؿموخرجنت نزيد أؾك من يف الصحقح 

يف اإلطدد م  وقددد ألخددذ الحددديث بقاسددطة مددـ يومددناؾ ،لددك الصددحقحأل  يعددزو إ

 .وذكر الػرم ، ف  بد مـ الوحرك،نل قفؼلك

 :، ألك«إن اهلل زوى لل إرض» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ،$ولؿغؾؿ عـ ،قكان »

ادذص  يف زاوية واادة، ؿؽـِ مشناد؛ني كوؾة واادة، اوك صنرت ،بقـ ألطراففن عَ ؿَ َج 

 
 (.133يـظر: نقمقر العزيز الحؿقد )ص:  (3)

 .(235)ص:  س ؼ نخري ف (2)

 ( مـ أللػقة العراقل.15اذا اق ال قت ) (1)
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 .الول ُنؼَطع يف نفقر، إطراءرتامقة الؿ ،إرض الشنسعة

ددـ مددـ  9مددـ قددقة ال صددر ألأطددل ملسو هيلع هللا ىلصإ  الرسددقل  :بعضددفؿ يؼددقلو بحقددث نؿؽأ

َرت يف كظدرص  ،وال أؾك انلفن ،رؤيوفن  ملسو هيلع هللا ىلصوبعضدفؿ يمدرتوح ويؿقدؾ إلدك ألمدن ُصدغا

نؿؽدـ مشدناد؛ن  ،الؽدرة إر دقة نيمدؿقم كنلولنلؿ مؿنت ك 9ألمؽـ رؤيوفن اوك

يؾغدل ٕ  ادذا  9وادذا لدقس بصدحقح ،(3)ر مصدغرة لدلرضٕمدن صدق 9بؽؾ بمدنطة

 . ملسو هيلع هللا ىلصمزية لؾرسقل كقمن 

إصدؾ أل   :«وإن أمتل سق ؾغ مؾؽفا ما زوي لل مـفا ،فرأيت مشارقفا ومغاركفا»

يؿودد كظدرص  ولدؿ ،يدر إٓ الؿشدنرم والؿغدنرب لؿ لؽـف ،زوأ لف إرض كؾفن ار 

 ،ول سق ؾغ مؾؽفن من زوك لل مـفنوإ  ألم :ولذلؽ قنل 9إلك جفول الشؿنل وال ـقب

 ألقصك الؿغرب. ونمود مؾؽ إمة وسؾطنمن إلك ألقصك الؿشرم ف

ويف ادذا الحدديث أَؾدؿ  ،ألمن بنلـم ة لؾشؿنل وال ـقب فؿؾؽ إمة فقف محدود

 .وصؾ إلك اذص إقطنر قدٕ  مؾؽ إمة  9ملسو هيلع هللا ىلصمـ ألأ ى ك قنف 

 ،كـقز كمدرأ وققصدر 9ضةالذاب والػ :«إحؿر وإكقض ؛وأعطقت الؽـزيـ»

 ققصر الذاب.  كـقزو ،كـقز كمرأ الػضة أؾكوالغنلب 

يف ألصددؾ كددذا الروايددة بنل ددن   :«وإين ســللت ركــل ٕمتــل أٓ يفؾؽفــا كغـــة كعامــة»

سـة »ويف بعض الرواينت بدومن ، (2)الؿصـػ كؿن ذكر صناب نقمقر العزيز الحؿقد

ألمن  ،والؼحط وال قع دب بم ب ال قضن  منًمن ك ألموف كؾفنيؼضل أؾ :يعـل ،«عامة

  مـة أنمة.بدو  بعض9 فؾقمت  بعض ال ؾدا  وإقطنروجقدص يف 

 
 (.133يـظر: نقمقر العزيز الحؿقد )ص:  (3)

 (.134قر العزيز الحؿقد )ص: نقم (2)
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9 فؾدؿ يمدؾط ار أؾدك ادذص إمدة سدـة أنمدة أؾك الؿطنبؼدةالدأقة  تألجق وقد 

 ؛ؾؽفن جؿقًعن، ور نعنلك الحؿد والؿـة.

يـا  :قـال وإن ركـل ،ا مـ سقى أكػغفؿ فقغـت قح كقضـتفؿوأٓ يغؾط عؾقفؿ عضوً »

 راد لؿن قضنص.  ٓ ألك: ،«يرد ٓ إذا قضقت قضاء فنكف ،محؿض

وأٓ أسؾط عؾقفؿ عـضًوا مــ سـقى  ،وإين أعطقتؽ ٕمتؽ أٓ أهؾؽفؿ كغـة عامة»

حتك يؽقن كعضـفؿ يفؾـؽ  ،ولق اجتؿع عؾقفؿ َمـ كلقطارها ،أكػغفؿ فقغت قح كقضتفؿ

أؾدك أؿدقى الؿمدؾؿقـ، بدؾ  يمدؾط ٓ : فنلعددو الؽدنفر«ويغ ل كعضفؿ كعًضا ،كعًضا

 يؽق  يف كناقة دو  ألخرأ.

 ُطتدسداتصـطايتعسٜف تباي 

 ،الؿمددددوخَرج أؾددددك الصددددحقحقـ :يعـددددل ،«يف صــــحقحف (3)ورواه ال رقــــاين»

 والؿمددوخَرج: أل  يددليت الؿمددوخِرج صددناب الؽوددنب الؿمددوخَرج إلددك الصددحقحقـ

 ذا الؽودنباد فقدروك ألانديدث ،إلك غقراؿن مـ الؽوب الؿمـدة ألو ،إلك ألاداؿن ألو

ذكدر مـفدن العؾؿدن  يف كودب  ،كثقدرة انوفقا دد ،الؿموخرجنت كثقرةو .بلسنكقد لـػمف

  .(2)لؾزيندةقنبؾة وال  ،مصطؾح الحديث أشر فقا د

 ،والعؾؿدن  ،واذا يشؿؾ الدقٓة :«إكؿا أخاف عؾك أمتل إئؿة الؿضؾقـ» :وزاد»

فدنذا كدنكقا أؾدك غقدر  ،ندٕ  العنمدة لفدؿ ندغػ بوؼؾقدد الع د 9ومـ يغرت بف مـ الع دند

 

غنلب ألبق بؽر الخقارزمل الؿعروء بنلنقن ، بؽمر ال ن ، الحنفظ الػؼقدف، بـ  ألاؿدبـ  محؿدبـ  اق: ألاؿد (3)

اد. لدف مصدـػنت، مـفدن:  324اد ونقيف يف بغداد سـة  115كن  اريصن أؾك العؾؿ مـصرء الفؿة إلقف، ولد سـة 

 ،أؿدربـ  وأ قد ار ،ونع ة ،ال خنرك وممؾؿ، وصـػ اديث الثقرك ؿـف من انوؿؾ أؾقف صحقح « ممـد»

ط ؼدنت و، 4/384ندنريخ دمشدؼ ٓبدـ أمدنكر يـظدر: ومطدر الدقرام.  ،بشدربدـ  وبقدن  ،أؿقربـ  وأ د الؿؾؽ

 .1/373لؾذا ل  9نذكرة الحػنظو، 3/151الػؼفن  الشنفعقة 

 .3/123يـظر: الـؽت أؾك ابـ الص ح ٓبـ ا ر (2)
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كؿدن أل  إ ؿدة الؿضدؾقـ مدـ  ،كنكقا سد ً ن يف إ د لفؿ ،واقودأ هبؿ ال فنل ،ال ندة

كملل  - واذا ينار ،وكذلؽ العؾؿن  ،يحؿؾق  الـنس أؾك من يخنلػ الشرع ،القٓة

  .- ار العنفقة

 ،(3)«الؾغان عؾقؿ ـافؼكؾ م ك أمتلعؾ أخاف ما أخقفإن » :ويف الحديث أخر

 -ووسدن ؾ اإلأد ى طنفحدة بلمثدنل ادمٓ   ،مـ يخنء مـدف أؾدك إمدة واذا مـ نرا 

  .- كملل ار العنفقة

العؾؿن  أل  المقػ وقدع يذكر  :«يرفع إلك يقم الؼقامة لؿ وإذا وقع عؾقفؿ الغقػ»

خ ء بقـ  بم  ف حصؾي لؿ فٕك9 ڤبؿؼوؾ أؿر  :يؼقلقا ولؿ ،ڤبؿؼوؾ أثؿن  

 .وصنر يؼوؾ بعضفؿ بعًضن ،طنر الشر يف إمةف ،وؾ أثؿن ألمن بعد مؼ ،إمة

واذا الؾحدقم يحوؿدؾ  :«مـ أمتل كالؿشركقـ وٓ تؼقم الغاعة حتك يؾحؼ حلّ »

ويدذوبق   ،ألكف يـوؼؾ بعدض الؿمدؾؿقـ إلدك بد د الؿشدركقـ :بؿعـك ،نأل  يؽق  امق  

ى ال ؼدن لؾؼ دقلنـفض  ٓ فقفؿ بؿنرات   بدقـ أليفدر يف مؼنومدة الـصدقص الودل نحدرا

اصددؾ الوضدققؼ يف بعدض ال ؾدددا  اإلسد مقة بمد ب بعددض  وإ  كدن ، (2)الؿشدركقـ

ويزاولدق   ،مدؿ يعقشدق  بحريدةٕ 9إلدك بد د الؽػدرة بعدض الصدنلحقـ فػر ،الظؾؿة

والدراسة أؾدك مـدناج الؽػدنر وأؾدك  ية،لؽـ من مصقر الـمن  والذر بلمن ، ألأؿنلفؿ

 أليدك الؽػنر؟! 

 
اصددقـ، قددنل يف م ؿددع بددـ  ، وجددن  مددـ اددديث أؿددرا ڤ(، مددـ اددديث أؿددر 331ألاؿددد ) ألخرجددف (3)

 .«مق ؼق  ورجنلف يعؾك، وألبق وألاؿد ال زار رواص»: 3/376 الزوا د

ـ أ د إننرة إلك اديث جرير (2) ـ الـ ل  ب . ألخرجدف «الؿشـركقـ أظفـر كـقـ يؼـقؿ مغـؾؿ كؾ مـ كريء أكا»قنل:  ملسو هيلع هللا ىلصار أ

 يف جدن  مدن بدنب(، والرتمذك، كونب المقر، 2534، )بنلم قد اأوصؿ مـ قوؾ أـ الـفل بنبألبق داود، كونب ال فند، 

ادنزى مرسدً ، وكؼدؾ  بـد ألبدل (، أـد قدقس3670(، وألخرجدف الـمدن ل )3503، )الؿشدركقـ أليفدر بدقـ الؿؼنى كرااقة

 (.775) الرتمذك أـ ال خنرك نرجقح إرسنل الحديث، ورجح ابـ دققؼ العقد إسـندص يف اإللؿنى
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  .ملالؾحقم الحاق اذا و

يؼددع فقددف بعددض مددـ يعددقش بددقـ يفددرا  و ،واـددن  لحددقم معـددقك بنلؿشددركقـ

والعؾؿنكقة الؿقجقدة يف ب د الؿمؾؿقـ  ،الؾقنالقة ألو ،لزمقا الـػنمالؿمؾؿقـ، مؿـ 

 .وخطراؿ أظقؿ ،فلمثنل امٓ   رراؿ أؾك اإلس ى ك قر ،بؽثرة

، ويف ث لؾرتجؿدةوادذا الشدناد مدـ الحددي :«وحتك تع ض ف،ام مـ أمتل إو،ان»

 ،(3)«الخؾ ـة ذي عؾـك دوس كغـاء ألقـات تضـطرب حتـك الغاعة تؼقم ٓ» :الصحقح

  ، فع ندة إو ن  واقعة يف إمة.يطػـ أؾقف :يعـل

ك ـل  ٓ وأكـا خـاتؿ الـ قـقـ، كؾفؿ يزعؿ أكف ك ل، وإكف سقؽقن يف أمتل كذاكقن ،ال،قن»

ولدذا  9الث  دقـألكثدر مدـ  ، قدر جدًداأددد كمؿـ ادأدك الـ دقة يف كوب الوقاريخ و :«كعضي

واسدوؿروا  ،ألن دنعو لفدؿ ندقكةت يف الحدديث محؿدقل أؾدك الدذيـ صدنر فنلعدد القارد

 .دُّ عَ يُ  ٓ كثقراذا و ،قرجعف ألمن الذك يدأل الـ قة فقمدأب ،وطنل ألمداؿ

لفدؿ  الؿملدػ وذكدر، (2)الؿوـ يفدقـفصدؾ يف  «منية إَرب»مـ  الرابعيف ال ز  و

ألادداؿ أل   :مدـ ألكددر مدن وقػدت أؾقدفو ،وألنقن  مزأ ة ،مضحؽة ناقادث وقصًص 

ادذص العصدن  :ؼدنل لدف، فومعدف أصدن ،أؿدرا بدـ  إكف مقسك :لف خؾقػة، فؼنلجن  إلك 

اقة، أ  اقؾ فن  قؾ لف:ؼفاذص اكؼؾ ت اقة أؾك فرأق ، كعؿ،  :نـؼؾب اقة؟ قنل ولال

 .(1)ونـؼؾب اقة كؿن قنل فرأق  قؾ ألكن ربؽؿ إأؾك :ؼنلف

 .وقع ملسو هيلع هللا ىلصؿن ألخن بف الصندم الؿصدوم فأؾك كؾ انل و

 
 وألندراط الػدوـ(، وممدؾؿ، كودنب 6335ألخرجف ال خنرك، كونب الػوـ، بنب نغققر الزمن  اوك نع د إو ن ، ) (3)

 .ڤ(، مـ اديث ألبل اريرة 2805ذا الخؾصة، ) دوس نع د اوك المنأة نؼقى ٓ بنب، المنأة

 .3/34منية إرب  (2)

 (.305وألخ نر الظراء والؿوؿنجـقـ )ص: ، 2/335، ومحن رات إدبن  3/33يـظر: منية إرب  (1)
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خقيؾددد بددـ  وطؾقحددة ،(2)وإسددقد العـمددل ،(3)يفدر يف أصددرص ممددقؾؿة الؽددذابو

والع دب مدـ انلدف ألكدف مدع  ،(3)ألبدل أ قدد الثؼػدلبدـ  ويفر بعدص الؿخودنر ،(1)إسدك

إٓ ار وأل  محؿدًدا  إلف ٓ ألكف يشفد أل  ،ويقال إلقف ،جنيؾ يـزل أؾقف وأل  ،ادأن ف الـ قة

ون عدف  ،وفقدف مدن يدرد أؾقدف ويؽدذب دأدقاص ،ويؼدرأل الؼدرآ  ،وأل  اإلس ى اؼ ،رسقل ار

 .(4)فو عف كثقر مـ الـنس 9اب آل ال قت ويطنلب بدى الحمقـيدأل ٕكف خرج  9كنس

 ُٓصٛز٠صـطصف١ ايطا٥ف١ اي 

قِرث يدف قدد ٕ  الحديث برواينن 9«وٓ تزال طائػة مـ أمتل عؾك الحؼ مـ قرة»

 
اق: ممقؾؿة بـ  ؿنمة بـ ك قر بـ ا قدب الحـػدل الدقا ؾل، ألبدق  ؿنمدة، وُأدرء يف ال ناؾقدة براؿدن  القؿنمدة،  (3)

جقًشدن  ڤ، َجدقأش لدف ألبدق بؽدر الصدديؼ ملسو هيلع هللا ىلص : ممقؾؿة الؽذاب. ادأك الـ دقة يف اقدنة الـ دلملسو هيلع هللا ىلصوسؿنص الـ ل 

 ، وال دايدة والـفنيدة3/143يـظدر: الدروض إكدػ لؾمدفقؾل  .ادد(32أؾقدف سدـة )بؼقندة خنلد بـ القلقد فؼضك 

 .6/245ٓبـ كثقر 

بـ كعب بـ الحنرث بـ أؿرو بدـ أ ددار بدـ سدعد بدـ أدـس بدـ مدذاج، وكدن   -وققؾ: أقفؾة-اق: أ فؾة  (2)

موـ دئ  .فق ثدق يدأك ذا الحؿنر، لحؿنر كن  معف قد را ف وأؾؿف يؼقل لف: اس د، فقم د ويؼدقل لدف: اجدث،

ارندد يف اإلسد ى،  ، فؽدن  ألول مدـملسو هيلع هللا ىلصمشعقذ مـ ألاؾ القؿـ، ألسؾؿ كؿن ألسؾؿت الدقؿـ، وارندد يف أليدنى الـ دل 

ادأك الـ قة، ونغؾأب أؾك ك درا  وصدـعن ، وانمدع سدؾطنكف اودك غؾدب أؾدك مدن بدقـ مػدنزة اضدرمقت إلدك 

ن دص يف ذلؽ داذويف، وقدقس بدـ مؽشدقح الطن ػ إلك ال حريـ وإامن  إلك أد . قوؾف فقروز الديؾؿّل، وأ

، 1/55(، ووفقددنت إأقددن  27، وسددقر ألأد ى الـدد    )راندددو /3/230الؿدرادك. ُيـظددر: الوـ قددف واإلنددراء 

 .2/113واإلصنبة يف نؿققز الصحنبة 

 ، ُيضرب بشد نأوف الؿثدؾ، ألسدؾؿ سدـة نمدع،ملسو هيلع هللا ىلصاق: طؾقحة بـ خقيؾد بـ كقفؾ إسدك، صناب رسقل ار  (1)

 رند، ونـ ل بـ د، ونؿت لف اروب مع الؿمؾؿقـ،  ؿ امزى، وخذل، ولحدؼ بدآل جػـدة الغمدنكققـ بنلشدنى، ؿ ا

  ؿ ارأقأ، وألسؾؿ، وامـ إسد مف لؿدن ندقيف الصدديؼ،  دؿ ندفد الؼندسدقة ومنوكدد، وكودب أؿدر إلدك سدعد

، 2/661آسددوقعنب اددد. ُيـظددر: 23ألْ  نددنور طؾقحددة يف ألمددر الحددرب وٓ نقلددف نددقيًفن. اسوشددفد بـفنوكددد سددـة: 

 .2/325وننريخ اإلس ى 

اق: الؿخونر بـ ألبل أ قد بـ ممعقد الثؼػل، ألبق إسحنم، ُولد أنى الف رة، ولقمت لف صح ة، كن  مؿـ خرج  (3)

أؾك الحمـ بـ أؾل بـ ألبل طنلب يف الؿدا ـ،  ؿ صنر مع ابـ الزبقر بؿؽة فقٓص الؽقفة فغؾب أؾقفن  ؿ خؾع 

يـدزل أؾقدف، ُيؼدنل: إكدف  ڠالطؾب بدى الحمقـ فنلوػ أؾقف الشقعة. كن  يزأؿ أل  جنيؾ  ابـ الزبقر ودأن إلك

(، ُقودؾ يف 2434ألخرجدف ممدؾؿ )«. يخدرج مدـ  ؼقدػ كدذاب وم قدر»بؼقلدف:  ملسو هيلع هللا ىلصالؽذاب الذك ألننر إلقف الـ دل 

 .7/32، ولمن  الؿقزا  2/605، وننريخ اإلس ى 3/3354رمضن  سـة س ع وسوقـ. ُيـظر: آسوقعنب 

 .120-7/138يـظر: ال داية والـفنية  (4)



 

 

111 
عوـــ عجـــ ءعأُع يضعِذٓعاألوـــلعٖيــ  عاألٔثــــ ُ  بع

لؽدـ قدنل  ،ال ؿدؾ المدنبؼة كؾفدن مخقػدة اقث إ أـد بعض الـنس القلس والؼـقط9 

 .دفًعن لفذا القلس وذا  الؼـقطاذا الؽ ى  ملسو هيلع هللا ىلصالـ ل 

فد   ،نؽـ اذص الطن ػة الؿـصقرة ألصحنب الحديث لؿ إ »يؼقل اإلمنى ألاؿد: 

الؿؼدرر ألمدؿ مدـ و، (2)«ادؿ ألادؾ العؾدؿ» :ال خنرك يؼدقلواإلمنى ، (3)«ألدرك مـ اؿ

 ،ي ددلقا ولؿ ،يغقروا لؿ ،وأؾك طريؼوفؿ ومـف فؿ ،أؾك س قؾ المؾػ الصنلحكن  

ر ،مـ ألاؾ فـ وااد ألو ،يؾزى أل  يؽقكقا مـ بؾد وااد وٓ  ،بؾ قد يؽق  مـفؿ الؿػما

 ،ومدـفؿ الػؼقدف الدذك يعدقل يف فؼفدف أؾدك الدـص الؽودنب والمدـة ،ومـفؿ الؿحدث

  .ؿة ار ومـفؿ الؿ ناد إلأ   كؾ

ألكف قد يقجدد مدـ ادذص إمدة مدـ يخدذل  ذاا يػفؿ مـ :«ٓ يضرهؿ مـ خذلفؿ»

 .ؿـ يث طف ويخذلفب يصطدىؿـ كن  أؾك الحؼ ف ،واذا مقجقد أ  ،اذص الطن ػة

العنمددة ل ؿقددع  ألو ،واددق ققددنى المددنأة الخنصددة هبددؿ :«حتــك يــلتل أمــر اهلل »

ادؿ نليت نؼد ض ألرواح ادمٓ  الدذيـ فريح  ،ويخص إخقنر ،ألمن من يخصفؿ ،الـنس

ة نؼدقى  ٓ ألكدفذكر س ؼ قد و ،(1)ف  ي ؼك يف إرض بعداؿ ألاد فقف خقر ،أؾك ال ندأ

 ار. ،ار :يؼنل يف إرض ٓ اوك ،المنأة إٓ أؾك نرار الـنس

 
 (.2رواص الحنكؿ يف معرفة أؾقى الحديث )ص: (3)

 .31/55يـظر: نرح ممؾؿ لؾـقوك  (2)

 أؾك ي ؼك ف  الشلى، ق ؾ مـ بنردة نريحً  ار يرسؾ ؿ  ...»أؿرو الطقيؾ، وفقف: بـ  ار أ د إننرة إلك اديث (1)

. ألخرجدف ممدؾؿ، كودنب الػدوـ وألندراط «...ق ضدوف إٓ إيؿدن  ألو خقدر مدـ ذرة مثؼنل قؾ ف يف ألاد إرض وجف

 واإليؿدن ، الخقدر ألادؾ وذادنب إيدنص، وقوؾدف أقمدك وكزول إرض، يف ومؽثف الدجنل خروج يف بنبالمنأة، 

 (.2830، )الؼ قر يف مـ وبعث الصقر، يف والـػخ إو ن ، وأ ند؛ؿ الـنس نرار وبؼن 
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 :القاسطقةقنل ابـ نقؿقة يف قد ، وففق كنج ،مـ كن  أؾك مـفج المؾػ الصنلحو

 .(3)«وال ؿنأة المـة ألاؾ :المنأة ققنى إلك الؿـصقرة الـنجقة لػرقةا اأوؼندففذا »

 مػفدقى ك مدؽ أل  مدـ :قدنلقا لدف ،فؾؿن كقير مـ ق ؾ خصقمف مدـ أؾؿدن  وقودف

ادذص أؼقددة المدؾػ  :قؾدُت  بدؾ ،ادذا ألقدْؾ  لدؿ :قدنل ،يعوؼد اذص العؼقدة لقس بـنج ٓ

ويليت بؿدن يددخؾ  ،ؿن يخؾ هبنٕكف قد يليت ب 9والذك يعوؼدان نرجك لف الـ نة ،الصنلح

 .(2)ؾقس اذا أؾك س قؾ الحصرف ،الـنر بم  ف

ألكف قد يقَجد مـ الؿخنلػقـ يف نل  مدـ ممدن ؾ ادذص  $يرأ نقخ اإلس ى و

 ،براؿة ألراؿ الرااؿقـ ألو ،إمن بحمـنت كثقرة مناقة ،يـ ق بم ب آخر َمـ العؼقدة

فؾدقس ققلدف أؼقددة  ،اإلسد ى داى يف دا درة ومدن ألند ف ذلدؽ مدن ،بشػنأة الشدنفعقـ ألو

 . $أؾك خصقمف هبذا  ففق ردأ ، الػرقة الـنجقة أؾك س قؾ الحصر

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :«فقف مغائؾ: إولك: تػغقر آية الـغاء»

 س ؼ الؽ ى فقفن. قد و [43]الـمن : ﴾ی ی ی ی

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :«الثاكقة: تػغقر آية الؿائضة»

 .[50]الؿن دة: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :«الثالثة: تػغقر آية الؽفػ»

 .[23]الؽفػ:

، بؿعقدة بعض اذص إمة يع د إو دن يف نرجؿة كق  واذص أينت كؾفن مـنس ة 

 
 (.43 العؼقدة القاسطقة )ص: (3)

 .1/368يـظر: م ؿقع الػونوأ  (2)
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 كؿن نؼدى. « لتت عـ ســ مـ كان ق ؾؽؿ»لفن الحديث ال اؼ 

يف ادذا  :«مـا معــك اإليؿـان كالج ـت والطـاغقت  :- وهل مـ أهؿفا - الراكعة»

مدـ دو   ألو ،كؿدن يممـدق  بدنر ا،يممـق  بف اأوؼدندً  :« هؾ هق اعتؼاد قؾب»الؿق ع 

الشقخ يدليت بؿثدؾ  :« أو هق مقافؼة أصحاكفا مع كغضفا ومعرفة كطالكفا»اإليؿن  بنر 

 .اذص آسوػفنمنت لقثقر ذاـ الؼنرئ والمنمع لق حث

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :ؼقلف نعنلكالؿؼصقد بو

 ،لؿن ذا قا إلك مؽة ،ألاؾ الؽونب مـ القفقدألك: أل   :[43]الـمن : ﴾ی ی

وافؼقاؿ يف  - واؿ يعؾؿق  أل  مشركل قريش أؾك بنطؾ -والوؼقا بؿشركل قريش 

 س ؼ بقنكف.قد ؿن ك ،ققلفؿ

مدـ  ،ومعرفدة بط مدن ،مع بغضفنال نطؾة وافؼ ألصحنب العؼقدة  ـْ مَ اؽؿ فؾ ف

ن بف يؽق  مممـً  ٓ ألكف ألو ،بنل  ت والطنغقت نقعون إيؿنكً ف ،الؽنفرِ  غقر إكراص لف اؽؿُ 

 اوك يعوؼد؟ 

وألصدحنبف  ملسو هيلع هللا ىلصيعوؼدو  أل  الؿشركقـ ألادأ مدـ الرسدقل  ٓ كنكقاؿ وال قاب: ألم

الشدقخ يريدد و ،يممـق  بنل  ت والطدنغقتاؽؿت أية أؾقفؿ بلمؿ ومع ذلؽ  ،س قً  

 .لفن اؽؿ الؽػر - غقر إكراصمـ نلؾمن  بولق  -افؼة الؽػنر يف الظنار أل  يؼرر أل  مق

 يمللف يف ققلف نعنلك: ملسو هيلع هللا ىلصاننؿ لؿن جن  إلك الـ ل بـ  أدكويف اديث 

 ،ار رسقل ين :قنل [13]الوقبة: ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 ،فقغتحؾقكف ،اهلل حرم ما لفؿ يحؾقن ولؽـ ،أجؾ» :قنل. يع دومؿ يؽقكقا لؿ إمؿ

 .(3)«لفؿ ع ادتفؿ فتؾؽ ،فقحرمقكف ،اهلل أحؾ ما عؾقفؿ نويحرمق

 
 .(378)ص:  س ؼ نخري ف (3)
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 يخرج مـ الديـ بنلؽؾقة؟مـفؿ، وألكف لؽـ اؾ يؼوضل اذا ألكف 

 ذاب كثقر مـ الشراح إلقفلكف يؿقؾ إلك اذا، وبيـ ئ ك ى الشقخ وال قاب: أل  

  م رد الؿقافؼة الظنارة أؾك الطنغقت، ولق مع أدى إقرار الؼؾب نقجدب إ فؼنلقا:

 ؽ بعض ألققالفؿ:إلق9 و$الشقخ ابـ أثقؿقـ يف ذلؽ حؽؿ بنلشر ، وفصؾ ال

نـ قف ذوك إل دنب المدؾقؿة أدـ الققدقع يف »سحؿن  يف بـ  قنل الشقخ سؾقؿن 

 م درد ذلدؽ يف يؽػدل ٓ ،بنلطدنغقت الؽػدر وكدذلؽ» :«إلػنظ الؿ وَدأة القخقؿدة

 :الوقاقد كونب يف انبالق بـ أ د محؿد اإلس ى نقخ قنل كؿن ،فؼط الؼؾب اأوؼند

 ېئ ېئ ۈئ﴿: نعنلك ار وققل إو ن ، يع د إمة اذص بعض أل  جن  من بنب

 معـك يف الؿمن ؾ يف قنل ،﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 اؾ والطنغقت؟ بنل  ت اإليؿن  معـك من: - ألاؿفن مـ وال - الرابعة: الطنغقت

 .اكوفك من؟بط  ومعرفة بغضفن مع ألصحنهبن مقافؼة اق ألو ،الؼؾب اأوؼند اق

 الـ ددنة يف يؽػددل ٓ ار غقددر أ ددندة بطدد   اأوؼدند أل  فددنأؾؿ اددذا لددؽ ن ددقـ فدنذا

 لفدؿ والوصدريح ،ديدـفؿ ومدـ مدـفؿ والدنا  ،نؽػقدراؿ مـ ذلؽ مع بد ٓ بؾ ،وادص

  .(3)«لفؿ وال غضن  العداوة وإيفنر ،بذلؽ

 معرفدة :وفقدف» :«اننقة كونب الوقاقدد»قنسؿ يف بـ  الراؿـ أ د وقنل الشقخ

 مقافؼدة ادق ألو قؾدب، اأوؼدند ادق ادؾ الؿق دع، اذا يف والطنغقت بنل  ت اإليؿن 

 اددذا يف والطددنغقت بنل  ددت فنإليؿددن  :ألك بط مددن؟ ومعرفددة بغضددفن مددع ألصددحنهبن

 مدع المدق  أؾؿدن  كػعدؾ بط مدن، ومعرفدة بغضفن، مع ألصحنهبن مقافؼة اق الؿق ع

 .غض قة وورا ة يفقدية، ارفة الحؼ، ألاؾ

 
 (.63نـ قف ذوك إل نب المؾقؿة )ص:  (3)
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 يممـددق  الؽوددنب مددـ نكصدق ً  ألونددقا الددذيـ كددن  إذا ألكدف :لؾرتجؿددة أيددة مطنبؼدةو

 نع دد أل  يمدو عد وٓ يمدوـؽر ٓ الؼدرآ  ألونقت الول إمة ففذص والطنغقت، بنل  ت

 فعؾدت مدن مثدؾ سدوػعؾ إمدة ادذص أل  ألخدن قد ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل فن  والطنغقت9 ال  ت

 . (3)«ق ؾفن إمؿ

يف  «الوق قح الؿػقدد لؿمدن ؾ كودنب الوقاقدد»ش يف ار الدوي أ د قنل الشقخو

ٕمددؿ يعرفقكددف كؿددن يعرفددق   9ألكددف لددقس اأوؼددند قؾددب :ألك» نددرح الؿمددللة الرابعددة:

ن بنل  دت فؾؿدن وافؼدقاؿ أؾقدف جعؾدف ار إيؿنًكد ،وإكؿن اق مقافؼدة ألصدحنهبن ،ألبـن اؿ

   .(2)«والطنغقت

 ندؽ ٓ ففذا ،واأوؼندص بالؼؾ إيؿن  ألمن» يف نرافن:يؼقل الشقخ ابـ أثقؿقـ و

 ففدذا ،بط مدن ومعرفدة بغضفن مع العؿؾ يف ألصحنهبن مقافؼة وألمن ،أية يف دخقلف يف

 كػدر، ففدذا ،صدحقحة ألمدن أؾدك بـن ً  ن9ألصحنهب وافؼقد  كن  فن  نػصقؾ، إلك يحونج

 - ندؽ ٓ - لؽـدف يؽػر، ٓ فنكف ،صحقحة ألمن يعوؼد وٓ ألصحنهبن وافؼقد  كن  وإ 

 .(1)«بنر والعقنذ الؽػر إلك الحنل بف يمدك أل  يخشك أظقؿ رخط أؾك

أل  إوا ؾ ألطؾؼقا الؿمللة9 فؿـ وافؼ ولق يدناًرا بد  اأوؼدند، فؾدف  :والخ صة

  ؾ.فػصأ  ،اؽؿ الؽػر، وألمن الشقخ ابـ أثقؿقـ

 :«إن الؽػـار الـذيـ يعرفـقن كػـرهؿ أهـضى سـ قاًل مــ الؿـممـقـ :قـقلفؿ الخامغة:»

ًٓ مدـ الؿمدؾؿقـ؟ اودك سدؿعكمؿ والققى  ـنع مـ بعض الؿمؾؿقـ أل  الؽػنر ألامـ ادن

 كملل ار العنفقة.  .ألك سعندة أـد الؿمؾؿقـ؟! المعندة كؾفن يف الغرب :مـ يؼقل

 
 (.365اننقة كونب الوقاقد )ص:  (3)

 (.315الوق قح الؿػقد )ص:  (2)

 .3/371الؼقل الؿػقد  (1)
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كؿـا  ،كض أن يقَجـض يف هـذه إمـة ٓ أن هذا :الغادسة: وهل الؿؼ قدة كالترجؿة»

وإ  كدن   ،والقاقع يشفد لدف« ؾؽؿلتت عـ ســ مـ كان ق » :«تؼرر يف حضيث أكل سعقض

 .بؽثرة أ  وجقدصإٓ أل   9وجقدص بؼؾة يف إزمـة الؿن قة

يف هـذه إمـة يف جؿـقع  - ع ـادة إو،ـان :أعــل -الغاكعة: الت ـريح كقققعفـا »

 . القمقا ألفرادً و ،فيفنى مـ الـنس يؾحؼق  بنلؿشركقـ ويع دو  إو ن ففـن  : «كثقرة

ألبدل بدـ  الؿخودنر :«مثؾ الؿختار ،خروج مـ يضعل الـ قة ،عجابالثامـة: الَعَجب ال»

 .(3)أؿربـ  ار أ د ألخوف صػقة بـت ألبل أ قد زوجة الع د الصنلح الـنسؽو ،أ قد

والؼـرآن  ،وأن الرسقل حؼ ،لكف مـ هذه إمةكوت ريحف  ،مع تؽؾؿف كالشفادتقـ»

أن محؿـًضا خـاتؿ » كدف ادؼيف الؼرآ  الدذك يوؾدقص ويؼدرؤص ويعوؼدد أل :يعـل ،«وفقف ،حؼ

وقـض خـرج الؿختـار يف آخـر  ،القاضـح ومع هذا ُي ضق يف هذا كؾف مع التضـاد ،الـ ققـ

 ٕكف نغطك ونمربؾ بدأقأ الؿطنل ة بدى الحمقـ.  9«ع ر ال حاكة وت عف ف،ام كثقرة

ال شنرة ففـن  مع كؾ من نؼدى مؿن يدأق إلك الؼؾؼ ألكأف  :يعـل ،«التاسعة: ال شارة»

 .طن ػة مـصقرة إلك ققنى المنأةأؾقف ن ؼك و ،ي ؼكبؾ  ،«يزول كالؽؾقة ٓ الحؼ كلن»

تزال عؾقف  ٓ كؾ» ،يف إمؿ المنبؼةزال بنلؽؾقة ألكف  :يعـل ،«كؿا زال فقؿا مضك»

 ،(2)الؿؼددسيف بقت  :مـ قنل :ؿـفؿف: واذص الطن ػة نؽق  يف ألمنكـ موعددة9 «طائػة

القاقع يشفد بلمدن مقجدقدة قت الؿؼدس مـ الشنى، ووب (1)الشنىيف  :مـ قنل :ومـفؿ

 
 .7/138يـظر: ال داية والـفنية  (3)

 ،ظـاهريـ الـضيـ عؾـك أمتـل مــ طائػـة تـزال ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل قدنل :قدنل ڤ ألمنمدة ألبدلاسودٓٓ بحدديث  (2)

: قدنلقا« كـذلؽ وهـؿ اهلل أمـر يـلتقفؿ حتـك ،ٕواء مــ أصـاكفؿ مـا إٓ ؛خـالػفؿ مـ يضرهؿ ٓ ،قاهريـ لعضوهؿ

(، وقدنل يف م ؿدع 22120. رواص ألاؿدد )«الؿؼضس كقت وأكـاف ،الؿؼضس ك قت: »قنل اؿ؟ وأليـ ار رسقل ين

 .« ؼنت ورجنلف والطنا  ألبقف، خط أـ وجندة ار أ د رواص»: 6/277الزوا د 

 يضـرهؿ ٓ اهلل، كـلمر قائؿـة أمـة أمتل مـ يزال ٓ»: يؼقل ،ملسو هيلع هللا ىلص الـ ل سؿعتقنل:  ڤاسودٓٓ اديث معنوية  (1)

 = :يخنمربـ  منلؽ فؼنل: أؿقر قنل «ذلؽ عؾك وهؿ اهلل أمر يلتقفؿ حتك خالػفؿ، مـ وٓ خذلفؿ، مـ
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 .يف ألقطنر الؿمؾؿقـ

ــة العظؿــ» ــ :كالعائــرة: أي ــع قؾَّ ــؿ م ـــ خــذلفؿ ٓ فؿتِ أكف ـــ  وٓ ،يضــرهؿ م م

 .نلث نت أؾك الحؼبالعنة وإكؿن  ،ٕكف لقمت العنة بنلؽثرة 9«خالػفؿ

ؿق  أؾدك الحدؼ ألمؿ قدن  :ألك ،«الغاعة ققام إلكشرط الالحادية عشرة: أن ذلؽ »

ذكدر  سد ؼقدد ، و«أئـراط الغـاعة مــأن ذلـؽ » :يف بعدض الـمدخوإلك ققنى المنأة، 

 وال الريح. ،اديث سنأوفؿ الخنصة

مددن يف ال ددنب مددـ أيددنت كددؾ  :«مـــ أيــات العظقؿــة ـالثاكقــة عشــرة: مــا فــقف»

 ٕكدف فصدؾ مدن 9قدفيعقد أؾ اـننلضؿقر ف ،اديث  قبن ، إٓ أل  الؿملػ يريد العظقؿة

 فؼنل:فقف مـ أينت العظقؿة 

نٕرض فداذص آية أظقؿة، و :«إخ اره كلن اهلل زوى لف الؿشارق والؿغاربمـفا: »

 .مـ رؤيوفن ملسو هيلع هللا ىلصأؾك سعوفن وامودادان نؿؽـ الـ ل 

ـؿال ،فققـع كؿـا أخ ـر ،وأخ ر كؿعـك ذلؽ» أل  وذلدؽ  :«كخـالف الجــقب والشَّ

 .ء ال ـقب والشؿنلبخ  ،مؾؽ ألموف سق ؾغ من زوك لف مـ الشرم والغرب

  .فؽن  كذلؽ ،إاؿر وإبقض :«وإخ اره كلكف أعطل الؽـزيـ»

أٓ يجعـؾ » :«وإخ ـاره كلكـف مــع الثالثـة ،آ،ـتـقـيف وإخ اره كنجاكة دعقتف ٕمتف »

  ُنَ ْب. لؿ الولفذص ف ،«كلسفؿ كقـفؿ

ث ادق مدـ ألأد ى ك قندف9 اقدو :«يرفـع إذا وقـع ٓ وإخ اره كقققع الغـقػ وأكـف»

 . ادث من ألخن بف

 

. ألخرجددف «بنلشدلى وادؿ: يؼدقل معدنذا سدؿع ألكدف يدزأؿ منلددؽ ادذا: »معنويدة فؼدنل ،«بنلشدلى وادؿ :معدنذ قدنل»  =

 (.1533ال خنرك، كونب الؿـنقب، )
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 ن بف يف الحديث.واذا كؾف جن  مصرًا  :«وإخ اره ك ؼاء الطائػة الؿـ قرة»

 :«مع أن كؾ واحضة مـفا مـ أكعـض مـا يؽـقن يف العؼـقل ،وكؾ هذا وقع كؿا أخ ر»

يف  ألمددن بعقدددةمددع وقعددت كؿددن ألخددن، اددذص إمددقر الوددل ذكددرت يف الحددديث ألك: أل  

 ٓ ار، ولؽـف س حنكف ألطؾع ك قف أؾك ذلؽ.9 ٕمن غقب ٓ يعؾؿف إالعؼقل

وذلدؽ لِعَظدؿ  :«الثالثة عشـرة: ح ـره الخـقف عؾـك أمتـف مــ إئؿـة الؿضـؾقـ»

 ،والعؾؿدن  بنلوضدؾقؾ ،فنلقٓة يحؿؾقمؿ أؾك مخنلػة الشرع بنلؼقة ،أل راؿ يف الـنس

 وكذلؽ الع ند الذيـ يوع دو  أؾك غقر ادأ. 

 نؼدى.قد و :«ك ع ادة إو،انالراكعة عشرة: التـ قف عؾك معـ»
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 ابــة

 شــــحـاء يف الســــا جــــم

 

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿وققل اهلل تعالك: 

 . [302]ال ؼرة:

 .[43]الـمن : ﴾ی ی ی﴿وققلف: 

 .(3)«الشقطان :والطاغقت ،الغحر :الج ت» :ڤقال عؿر 

 .(2)«حل واحضالطقاغقت كفان كان يـزل عؾقفؿ الشقطان يف كؾ »وقال جاكر: 

يـا  :قالقا ،«اجتـ قا الغ ع الؿقكؼات» :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ،ڤعـ أكل هريرة 

وقتــؾ الـــػس التــل حــرم اهلل إٓ  ،والغــحر ،الشــرك كــاهلل» :ومــا هـــ  قــال ،رســقل اهلل

وقــذف الؿح ـــات  ،والتــقلل يــقم الزحــػ ،وأكــؾ مــال القتــقؿ ،وأكــؾ الركــا ،كــالحؼ

   .(1)«الغافالت الؿممـات

 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: َقْقلِدفِ  َبدنُب أؾؼف ال خنرك يف صحقحف بصقغة ال زى، كونب نػمقر الؼرآ ،  (3)

مـصددقر يف سددــف بددـ  وألخرجددف سددعقد ،3/385، وذكددرص ابددـ ا ددر يف نغؾقددؼ الوعؾقددؼ ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

 ،نػمدقرص يف اؿقدد بدـ أ دد وصدؾف»: 7/242(، قنل ابدـ ا در يف الػدوح 8655(، والطنك يف نػمقرص )2413)

 فن ددبدـ  امدن  أدـ إسدحنم ألبل طريؼ مـ كؾفؿ اإليؿن  كونب يف رسوةبـ  الراؿـ وأ د ،ممـدص يف وممدد

 .«ققك وإسـندص ،مثؾف أؿر أـ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿: َقْقلِدفِ  َبدنُب يف صحقحف بصقغة ال زى، كونب نػمقر الؼرآ ، أؾؼف ال خنرك  (2)

 (.4734، وألخرجف الطنك يف نػمقرص )3/384، وذكرص ابـ ا ر يف نغؾقؼ الوعؾقؼ ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿: نعدنلك ار قدقل بدنبألخرجدف ال خدنرك، كودنب القصدنين،  (1)

(، وألبدق 78) ،وألكنان الؽ ن ر بقن  بنب ،اإليؿن ونب (، وممؾؿ، ك2655، )﴾ڑ ک ک ک ک

 (.1563(، والـمن ل )2763داود )
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ـــ ــا وع ــضب مرفقًع ــاحر ضــرك» :جـ ــض الغ ــقػ ةح ــذي« كالغ ــال  ،رواه الترم وق

 .  (3)«ال حقح أكف مقققف»

 :ڤالخطـاب كــ  كتـب عؿـر :قـال ،ع ضةكـ  عـ َكَجالة ،ويف صحقح ال خاري

 . (2)فؼتؾـا ،الث سقاحر :قال ،«أن اقتؾقا كؾ ساحر وساحرة»

 .(1)فؼتؾت ،أكفا أمرت كؼتؾ جارية لفا سحرتفا :ڤوصح عـ حػ ة 

  .(3)ڤ وكذلؽ صح عـ جـضب

 . (4)«ملسو هيلع هللا ىلصعـ ،ال،ة مـ أصحاب الـ ل » :قال أحؿض

 ل:ـائـــه وســـفي
  .إولك: تػغقر آية ال ؼرة 

  .الثاكقة: تػغقر آية الـغاء 

 
(، وقدنل 7061(، وصدححف الحدنكؿ )3350ألخرجف الرتمذك، كودنب الحددود، بدنب مدن جدن  يف ادد المدنار، ) (3)

 حدديثال يف يضدعػ الؿؽدل ممدؾؿبدـ  وإسؿنأقؾ القجف اذا مـ إٓ مرفقأن كعرفف ٓ اديث اذا»الرتمذك: 

 أليضددن، الحمددـ أددـ ويددروك ، ؼددة اددق وكقددع: قددنل ال صددرك الع دددك ممددؾؿبددـ  وإسددؿنأقؾ ،اػظددف ق ددؾ مددـ

 الحمدـ، أدـ: ممدؾؿبدـ  إسدؿنأقؾ رواص»: 1/3233، وقنل يف ذخقرة الحػدنظ «مقققفن جـدب أـ والصحقح

 .«مقققء ألكف والصحقح»: 3/50، وقنل ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعند «الحديث مرتو  وإسؿنأقؾ ،جـدب أـ

(، وألاؿددد 1031ألخرجددف ألبددق داود، كوددنب الخددراج واإلمددنرة والػددل ، بددنب يف ألخددذ ال زيددة مددـ الؿ ددقس، ) (2)

 يذكر اذا الؾػظ. لؿ (، إٓ ألكف1345(، والحديث يف ال خنرك كؿن ذكر الؿصـػ برقؿ )3546)

(، وابدـ ألبدل ندق ة 27383م )الرزا أ د (، ووصؾف2441يحقك )بـ  ألخرجف منلؽ يف مقطيفف ب ًغن برواية يحقك (1)

، وابدـ كثقدر يف 4/46، وابدـ الؼدقؿ يف زاد الؿعدند 2/420(، وصححف ابدـ نقؿقدة يف الصدنرى الؿمدؾقل 27383)

 .3/317نػمقرص 

 جـددبن، ف ؾدغ الـدنس، يددك بدقـ يؾعدب سدنارا دأدن الؽقفدة ألمدرا  مـ ألمقرا أل »واق اديث الحمـ ال صرك:  (3)

 ألردت إكؿدن نراأدقا لدـ الـدنس، أليفدن: فؼدنل أـف، الـنس فوػرم بمقػف  ربف رآص فؾؿن أؾقف وانوؿؾ بمقػف فلق ؾ

 بدف يدمنؿ إمدنى وادق لفذا يـ غل يؽـ لؿ صـعن من بيفس»: فؼنل سؾؿن ، ذلؽ ف ؾغ فح مف إمقر فلخذص المنار،

، والحدنكؿ (1204. ألخرجف الدارقطـل )«بنلمقػ ألمقرص يعننب أل  لفذا يـ غل وٓ يديف، بقـ يؾعب اسناًر  يدأق

( أل  إمقدر 37637الدرزام ) أ دد (، ويف مصدـػ35831( وصححف، وال قفؼدل يف الؽدنأ )7064والؾػظ لف )

 أؼ ة، وأل  المنار اسؿف ألبق بمون .بـ  القلقد

 (.354، 325ألاؽنى ألاؾ الؿؾؾ مـ ال نمع لؿمن ؾ ألاؿد9 لؾخ ل )ص:  (4)
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 والػرق كقـفؿا.  ،الثالثة: تػغقر الج ت والطاغقت 

 وقض يؽقن مـ اإلكس.  ،الراكعة: أن الطاغقت قض يؽقن مـ الجـ 

 :كالـفل.  اتمعرفة الغ ع الؿقكؼات الؿخ قص الخامغة 

 أن الغاحر يؽػر.  :الغادسة 

 يغتتاب.  وٓ ُيؼتؾ أكف :الغاكعة 

 فؽقػ كعضه  ،وجقد هذا يف الؿغؾؿقـ عؾك عفض عؿر :الثامـة! 

l 

  طسهِ ايطشس ٚأْٛاع٘ص 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصمدـ كودنب ار وسدـة ك قدف  9مؿن يدل أؾك نحريؿف :«كاب ما جاء يف الغحر»

  .وألكف نر قف والوغؾقظ ف

ٕ  إأؿنل الول  ا9آخر الؾقؾ سحًر سؿل  ولذا 9والمحر: من لطػ وخػل س  ف

ومدن يمكدؾ يف  ،وقدت كدقى الـدنس وراادوفؿففدق  9نؼع فقف نخػك أؾك كثقر مـ الـنس

  .(3)اآخر الؾقؾ يمؿك سحقرً 

ٕكف يعؿؾ أؿدؾ  9(2)«إن مـ ال قان لغحًرا» :ملسو هيلع هللا ىلصومـف سؿل ال قن  سحًرا يف ققلف 

وأل  يؽدق   ،وإ  كن  الحديث يحوؿؾ أل  يؽدق  مددًان ،محر مـ الول قر يف الـػقسال

فدذا ف 9والرد أؾك مخنلػقف ومـنو قدف ،وإيفنرص ،الحؼ ةفنذا كن  اذا ال قن  لـصر 9ذًمن

ن.  ،لؾ نطؾ وإخػن  لؾحؼ اوإذا كن  كصًر  ،مدح  فن  اذا يؽق  ذم 

 
 (، 304يـظر: الؼنمقس الؿحقط )ص:  (3)

(، مدـ ادديث 2027(، والرتمدذك )4006(، وألبدق داود )4335 خنرك، كونب الـؽنح، بدنب الخط دة، )ألخرجف ال (2)

 .ڤابـ أؿر 
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عع:ٔال ِِّ ةعإٌٔاة

 ونؼريدب  بدنل ـ، اسدوعنكةواق من كدن  فقدف  9إكن من اق م ـل أؾك الشر  :ىٍْف

 9ٕصدؾ الوقاقدد نومـنقًضد ،ألكدن نندركً  كقكدفإنؽنل يف  ٓ ففذا9 ؾشقنطقـلالؼرابقـ 

  .ولذا ذكر اإلمنى الؿ دد اذا ال نب يف كونب الوقاقد

 ٍْيمدوعؿؾفن مدـ يريدد إيؼدنع الضدر  ،وألدويدة وألدخـدة ،من يؽق  برقك ونعنويذ :ٔو

والؼدقل بؽػدرص  ،كػدرألكدف  وأؿقى الـصقص ندل أؾدك ،مخوؾػ يف كػرصاذا و ،بغقرص

وألمدن ، والحـػقدة ،والؿنلؽقدة ،ووجقب قوؾف اق ققل جؿفقر ألاؾ العؾؿ مـ الحـنبؾدة

 ويمدللفد ،  ،وإٓ 9بدف قصنًصدن َؾ وِدبمدحرص قُ  َؾ وَ يف قوؾف: فن  قَ  الشنفعقة ففؿ يػصؾق 

 كدنفًرا كدن  اأوؼدد إبنادة المدحر، ألو ،دمدف وإبنادة كػدرص يقجب بؿن اأرتء فن  أـف،

 .(3)يموونب أل  بعد ص،بمحر ٓ بؿعوؼدص

 سز ايطشسصـــطض 

عٔذلكعألوةَٖ:ع،ضةحعال  ةعٔال  ة عخطريعج ًّا

  .مـنفننف ومـنقضوف ٕصؾ الوقاقد :األٔه

٘ع  ،بدكدفو ،أؼؾدفو ،يف ديـدف 9لضررص ال نلغ أؾك الؿمحقر يف جؿقع جفننف :الثـ ٌ

ولدذا  9كمدلل ار العنفقدة ،ف  يقَجد أل ر مـ المحر ،نس إلقفيف نعنمؾف مع ألقرب الـو

 جن  قوؾف أـ    ة مـ الصحنبة.

 ،ويعظدؿ  درراؿ ،ويـوشدر وجدقداؿ ،يومناؾ مع امٓ اق: يف أل  اإلنؽنل و

  .وألداك مـ ذلؽ وألمر اقـؿن ُيموعَؿؾق  فقؿن يظـ ألكف يـػع

 
، والؿحؾددك 8/10، والؿغـددل 3/218، وإى 7/160، والوددنج واإلكؾقددؾ 3/230يـظددر: اننددقة ابددـ أنبددديـ  (3)

32/330. 
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فنلضدرر  ،لـشدرة أـدداؿ ؿ اكوػع بن ،كن  ممحقًرابل  لق اكوػع ألاد بقجقداؿ و

نمدنوك  ٓ والددكقن ،يؼنرب الضرر الحنصؾ يف ألخدراص وٓ يؼنوى ٓ الحنصؾ يف دكقنص

 .بنلـم ة لمخرة يفننق

  صملسو هيلع هللا ىلصطضشس ايٓيب 

  ٕ 9وألكؽدرص الؿعوزلدة ،(3)يف ال خدنرك وغقدرص ، واذا  نبتملسو هيلع هللا ىلصحر الـ ل ُس وقد 

يدليت الشدل  ألكدف  ملسو هيلع هللا ىلص يخقدؾ إلقدف ألكدف كدن  ٕ  مـ آ دنرص9 يـنيف العصؿة المحر أـداؿ

  .(2)يلنقف ٓ واق

يوعؾدؼ بدنلقال مدن من أل واذا الؽ ى مردود أؾقفؿ9 ٕ  ذلؽ كن  يف نل  الدكقن،

ومدـ ألجدؾ ادذا  ،يحصدؾ فقدف خؾدؾ لدؿ ،بنإلجؿنع نمعصقمً ؾؿ يزل ف ،ون ؾقغ الدأقة

نـدنيف و ،وعؾدؼ بدنلو ؾقغن نٕمد9 بلمدن مق دقأة (1)اؽؿ العؾؿدن  أؾدك قصدة الغراكقدؼ

كصدب الؿ دنكقؼ لـمدػ قصدة » :$ وقد أللػ إل دن  ،ضك العصؿة يف الو ؾقغمؼو

  .«الغراكقؼ

 
بدـ  ل قدد: لدف يؼدنل زريدؼ، بـدل ديفدق مدـ يفدقدك ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل سحر»قنلت:  ڤإننرة إلك اديث أن شة  (3)

 يدقى، ذات كدن  إذا اودك يػعؾدف، ومدن الشدل ، يػعدؾ ألكدف إلقدف يخقدؾ ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل كدن  اودك قنلت: إأصؿ

 فقـف  اسـتػتقتف فقؿـا أفتـاين اهلل أن أئـعرت عائشـة يا: »قنل  ؿ دأن،  ؿ دأن،  ؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل دأن لقؾة، ذات ألو

 الـذي أو رجؾـل، عــض لؾـذي رأسـل عـض الذي فؼال رجؾل، عـض وأخر رأسل عـض أحضهؿا فؼعض رجالن جاءين

 أي يف: قـال إع ـؿ،كــ  ل قض: قال ط ف  مـ: قال مط قب،: قال الرجؾ  وجع ما: رأسل عـض لؾذي رجؾل عـض

 فلننادن: قنلدت« أروان ذي ك،ـر يف: قـال هـق  فـليـ: قـال ذكـر، طؾعـة وجـػ: قـال ومشاطة، مشط يف: قال ئلء 

 وسؤر كخؾفـا ولؽـلن الحــاء، كؼاعـة ماءهـا لؽـلن واهلل عائشـة يا»: قنل  ؿ ألصحنبف، مـ ألكنس يف ملسو هيلع هللا ىلص ار رسقل

 الــاس عؾـك أ،قـر أن وكرهت اهلل، عافاين فؼض أكا أما ٓ»: قنل ألارقوف؟ ألف  ار رسقل ين: فؼؾت قنلت «الشقاطقـ

 ممددؾؿ(، و4654ج المددحر، ). ألخرجددف ال خددنرك، كوددنب الطددب، بددنب اددؾ يمددوخر«فــضفـت كفــا فــلمرُت  ئـرا،

 (.1434(، وابـ منجف )2378) ،المحر بنب ،الم ىوالؾػظ لف، كونب 

 .12/157يـظر: نػمقر الرازك  (2)

 .(30كصب الؿ نكقؼ لـمػ قصة الغراكقؼ )ص: نـظر الؼصة مع الرواينت والؽ ى أؾقفن:  (1)



 

 

 

عــــةحع ت بعالتٕحٗ حمٗلعالـى تفٗ عش 118

 طايهالّ يف ايساشٟ صاسب َفاتٝض ايػٝبص 

ار الدرازك يف نػمدقرص  أ دد كؼدً  أدـ ألبدل ،ذكر الحنفظ ابـ كثقر ألكقاًأن لؾمدحر

المدر »يمدؿك مب إلك الرازك كودنب وذكر ألكف قد كُ  ،«مػننقح الغقب»الؽ قر الؿمؿك 

ن    ودت فد اسوؼصك فقف بعض ألكدقاع المدحر، «الـ قىو الشؿس يف مخنط ة الؿؽوقى

  .(3)وبعض العؾؿن  يشؽؽ يف كم وف إلقف ،كم وف إلك الرازك ففق أؾك خطر أظقؿ

 أل  وروك»فؼدنل:  ،وقد ألننر ألقسل يف نػمقرص إلك فمند بضنأوف يف الحدديث

 :فمدللفن  فرآادن ،ملسو هيلع هللا ىلص ار رسدقل ؾكأ دلق  :الؿديـة سؽؽ يف نصقح كنكت امرألة

 ،الزكدن مدـ ولدد ف دن   فزكقدت ،غدنب زوجدل إ  ار رسدقل يدن: فؼنلت ادث؟ منذا

: ملسو هيلع هللا ىلص فؼدنل نقبدة؟ مدـ لدل ففدؾ ،الخؾ ذلؽ تبع  ؿ ،فؿنت خؾ    ّ دَ  يف القلد فللؼقت

 فؼدد ،الخدؾ بقدع وألمدن جفدـؿ، ف دزاؤص ،الؼودؾ وألمدن بمد  ف، الدرجؿ فعؾقدؽ ،الزكن ألمن

 .العصر ص ة نركت ألكؽ يــت لؽـ ،اك قًر  ارنؽ ت

 يعدقل ٓ مؿدن ذلدؽ مثدؾ كؼدؾ يف إمدنى لعؿدرك وادق ،[الرازك :ألك] اإلمنى ذكرص

  .م نلغة يف الذىواذا  .(2)«بف وآقودا  فنين  ،الحديث أل ؿة أـد أؾقف

لمرص مدع ذلدؽ فدو ،نػمقرص فقف فقا د وكؽنت ولطن ػ م ـقة أؾدك العؼدؾ :ألققلو

 أدـوقدنل  ،وكظأدر لؾ دأدة ودافدع أـفدن ،يف ألاؾ المـة وققًأن ندديًداوقع فؼد  ،أظقؿ

بعد أل  ذكر اأرتا ف أؾك طريؼوف يف إ  دنت الصدػنت ر:  كونب الوقاقد ٓبـ خزيؿة

 يف أيددة هبددذص ألصددحنبـن اسددودٓل ألورد خزيؿددةبددـ  إسددحنمبددـ  محؿددد أل  واأؾددؿ»

  .(1)«شر ال كونب الحؼقؼة يف واق ،«بنلوقاقد» سؿنص الذك الؽونب

 
ـ جنزًمدن، وكدذا الدذا ل يف (3) ـ نقؿقدة يف غقدر مدن مدقط لدف المدر الؿؽودقى يف مخنط دة »وقدنل:  2/407الؿغـدل  كم ف لدف ابد

وألكؽر كم وف لدف المد ؽل يف ط ؼدنت الشدنفعقة «. فؾعؾف ننب مـف ،فنكف سحر صريح 9الـ قى يدل أؾ   لف وقؾة إيؿنكف

 «.إكف مخوؾؼ أؾقف :بؾ ققؾ ،فؾؿ يصح ألكف لف ،وألمن كونب المر الؿؽوقى يف مخنط ة الـ قى» فؼنل: 7/76

 .34/346ٔلقسل نػمقر ا (2)

 .26/472نػمقر الرازك  (1)
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ومع ، (3)إمنى إ ؿة :يمؿقف نقخ اإلس ى ذكابـ خزيؿة ال يؼقل اذا الؽ ى يف

 بدف يمدل  مـ الـنس ومـ» :فؼنل أـف الرازك، ذلؽ سيفؾ نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة أـ

 مدـ م ؾغدف بحمدب نؽؾدؿ بدؾ كدذلؽ ولدقس ال نطدؾ9 الؽد ى يوعؿدد ألكف :واق ،الظـ

 .(2)«لف يظفر ؿنب مؼنى كؾ يف وال حث والـظر العؾؿ

 فنر يوقٓان. ،كنأل إلك ار أل  كحؽؿ أؾك من يف الؼؾقبوكحـ 

كؼؾ نقخ اإلس ى يف الحؿقية ألبقنًنن ندل أؾك ألكف رجع أـ ألققالف المدقيفة يف قد و

فراؿدة ألرادؿ  صدح ادذان  فد ،(1)ف بعؾؿ الؽ ى واطراح الدقاققـوااوؿنمِ  ،آأوؼند

 الرااؿقـ وسعت كؾ نل .

 يطشس ٚصٛزٙ قدميا ٚسدٜجاص١ اــطسكٝك 

ألكددقاع ار الددرازك  أ ددد لألبدد كؼددؾ ابددـ كثقددر أددـ أددقًدا إلددك مق ددقأـن كؼددقل:و

 فؼنل:  المحر

  :ار الرازك أل  ألكقاع المحر  ؿنكقة أ د  ؿ قد ذكر ألبق»

الذيـ كنكقا يع دو  الؽقاكب الم عة  ،(3)إول: سحر الؽؾداكققـ والؽشداكققـ

وادؿ الدذيـ ، وكدنكقا يعوؼددو  ألمدن مددبارة لؾعدنَلؿ ،المدقنرة :وادل ،الم عة الؿوحقرة

ا لؿدذا فؿ وقدد اسوؼصدك يف  ،بعث ار إلقفؿ إبدرااقؿ الخؾقدؾ مد طً  لؿؼدنلوفؿ وراد 

 
 .4/317، 4/42، 1/382لؼ ف هبذا يف كثقر مـ مصـػننف يـظر أؾك س قؾ الؿثنل: م ؿقع الػونوأ  (3)

 .4/152م ؿقع الػونوأ  (2)

 (.382يـظر: الػوقأ الحؿقية )ص:  (1)

شدداكقق ، والؽُ  .ؾؽدة الػدرس بدنلعرامجقؾ مـ الـنس اكؼر دقا، كدلمؿ كمد قا إلدك كؾددا  دار مؿ: ؾداكقق الؽُ  (3)

واؿ الذيـ بعث إلدقفؿ ، كـعن  ال نبؾلبـ  كؿرود بنلضؿ: طن ػة مـ أ دة الؽقاكب مـ ألاؾ بنبِؾ وغقراؿ ألن نع

الدرد أؾدك الؿـطؼقدقـ )ص: ، و45/ 1بقن  نؾ قس ال فؿقدة يف نلسدقس بددأفؿ الؽ مقدة . يـظر: ڠ الخؾقؾ

 .15/46و 330/ 8ننج العروس ، و(275
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الؿـمددقب إلقددف فقؿددن ذكددرص  «المددر الؿؽوددقى يف مخنط ددة الشددؿس والـ ددقى» :كوددنب

ؾدك وجدف إيفدنر بدؾ صدـأػف أ :وققؾ ،إكف ننب مـف :ويؼنل ،الؼن ل ابـ َخؾاؽن  وغقرص

إٓ ألكدف ذكدر فقدف طدرا ؼفؿ يف  9واذا اق الؿظـدق  بدف ،أؾك س قؾ آأوؼند ٓ الػضقؾة

ومددن  ،ومددن يؾ امددقكف ،وكقػقددة مددن يػعؾددق  ،مخنط ددة كددؾ مددـ اددذص الؽقاكددب المدد عة

 . (3)«يوؿمؽق  بف

بمددعة أؾقمددف  9إيفددنر فضددقؾوف: «أؾددك وجددف إيفددنر الػضددقؾة» ققلددف: ومعـددك

 9 ٕكف سحر.أؾؿف بدقن ؼ اذا إمر ونػنصقؾ من أـداؿ مْشؽِؾغقر أل   9واكوشنرص

إٓ أل  اذا اإلنؽنل يزول أـدمن نعرء رأليف يف أؾؿ المحر، والذك كؼؾف أـف 

انػؼ الؿحؼؼق  أؾك  ،محظقر وٓ العؾؿ بنلمحر لقس بؼ قح»ابـ كثقر9 قنل الرازك: 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿لعؿقى ققلف نعنلك: أليًضن و ،ٕ  العؾؿ لذانف نريػ 9ذلؽ

 .(2)«[8]الزمر: ﴾ىئ ىئ ېئ

 9ؿدذمقىب وٓ لدقس بؼ دقح ،س حن  ار! أؾؿ يمداك ويقِصؾ إلك الشدر  إكدن

ًٓ بعؿقى من جن  يف فضؾ العؾؿ وألاؾ العؾؿ؟!   اسودٓ

 جناً   الؿمؾؿ يعقش  ٕ ،فقار» :يف الؿقزا  إذ قنل الحنفظ الذا لوراؿ ار 

 ،الصدؾقات هبدن يصدؾك ،الؼدرآ  مدـ سقر سقأ ننقيفً  العؾؿ مـ يعرء ٓ ،ال ؼر خؾػ

 قدرأل ولدق الحؼدن ؼ، وادذص، العرفدن  اذا مـ بؽثقر لف خقر ،أخر وبنلققى بنر ويممـ

 .(1)«خؾقة من ة أؿؾ ألو ،كونب من ة

 ومثؾ اذا يؼنل أـ أؾؿ كنلمحر9 فنكف ق قح ومذمقى.

 
 .3/156نػمقر ابـ كثقر  (3)

 .3/155نػمقر ابـ كثقر  (2)

 .1/550مقزا  آأودال  (1)
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 فؼنل:ألكؿؾ الحنفظ ابـ كثقر كؼؾف أـ الػخر الرازك يف ألكقاع المحر و

 دؿ اسدودل أؾدك  ،الـقع الثن : سحر ألصحنب إوانى والـػقس الؼقيةقنل: و»

بل  اإلكمن  يؿؽـدف أل  يؿشدل أؾدك ال مدر الؿق دقع أؾدك وجدف  ،أل  القاؿ لف نل قر

 .(3)«كحقص ألو إٓ إذا كن  مؿدوًدا أؾك مر 9يؿؽـف الؿشل أؾقف وٓ ،إرض

خ ًفددن لؾػ سددػة  9واددؿ ال ددـ ،آسددوعنكة بددنٕرواح إر ددقة :الـددقع الثنلددث»

وانصدنل الـػدقس  ،وكػدنر وادؿ الشدقنطقـ ،مممـدق  :واؿ أؾدك قمدؿقـ ،والؿعوزلة

  .ن مـ الؿـنس ة والؼربؿلؿن بقـف 9بنٕرواح المؿنوية نالـنطؼة هبن ألسفؾ مـ انصنلف

وم ـدنص أؾدك أل   ،الـقع الرابع مـ المحر: الوخق ت وإخذ بنلعقق  والشدع ذة

  .خطئ ويشوغؾ بنلشل  الؿعقأـ دو  غقرصال صر قد ي

  سحر المحرة بقـ يدك إ :وقد قنل بعض الؿػمريـ :[ابـ كثقر]ألك:  قؾت

 ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ولفذا قنل نعنلك:  9فرأق  إكؿن كن  مـ بنب الشع ذة

 ٹ ٹ ٿ ٿ﴿قنل نعنلك: و ،[335]إأراء: ﴾ى ې ې ې ې

 . (2)« ألأؾؿوار ،نؽـ نمعك يف كػس إمر ولؿ :قنلقا [55]طف: ﴾ٹ ٹ

نخققددؾ وإكؿددن اددق  ،يف القاقددع اؼقؼددة لددف ٓ   المددحرإ :اددذص ا ددة مددـ يؼددقلو

 ونؿقيف.

 :الوددل ذكراددن ابددـ كثقددر كؼددً  أددـ الددرازكو: الشددعقذة، لفددن والشددع ذة، ويؼددنل

ُيدزاَول ٓسدقؿن يف زال ادذا الـدقع مدن الول نمؿك يف ادذص إأصدنر بخػدة القدد، و ال

وبعددض الـددنس لديددف مددـ بددنب الو ربددة  ،نت وغقراددنالُعَطددؾ الصددقػقة يف الؿوـزادد

 
 .3/156نػمقر ابـ كثقر  (3)

 .3/158نػمقر ابـ كثقر  (2)
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يؽدـ فقدف ندل  مدـ  لدؿ ولدق ،لؽـ مثؾ اذا ي ب مـعف فن،الِؿَرا  نل  مـ بنب ومـ

وكؾ نل  مدقِاؿ  ،ُيدرأ المحر مـ غقرص ٓ واقـيفذٍ  ،ٕكف يؾ اس أؾك الـنس 9المحر

ف يصدقر ٕكد 9ي دب مـعدف 9مدـ إفعدنل ألو ،كن  مـ إقدقال سقا ٌ  ،ب نطؾ نيخؾط اؼً 

 يؽؿؾ ابـ كثقر كؼً  أـ الرازك:و. ذريعة لؾؿ طؾقـ

الخنمس مـ المدحر: إأؿدنل الع ق دة الودل نظفدر مدـ نركقدب أٓت الـقع »

ـاَمب الفـدسقة كؾؿن مضت سنأة مدـ  ،كػنرس أؾك فرس يف يدص بقم 9الؿركأ ة مـ ال

  .(3)«الـفنر  رب بنل قم مـ غقر أل  يؿمف ألاد

ـػ كودنب صدغقر وقدد ُصد ،من مـ اذا الـقعإ :من يفرت َل وأ ققؾ يف المنأنت ألو

 ؟ صـنأة ألو اؾ ال سحر :قرألنف قديًؿن يف المنأة

يػرم الـنير بقـفن وبقـ  ٓ اوك ،والفـد نصقران الروىومـفن الصقر الول » قنل:

  .(2)«ن  ناؽة وبنكقةماوك يصقرو ،اإلكمن 

دؿة نضدحؽ  ،لؿمؾؿقـالول ن نع يف ألسقام ا 9يمؿقكف العرا س مثؾ من أرا س م مأ

 ،غؿضدت أقـقفدنألوإذا أُل د عت  ،وإذا أُلجؾمت فوحت أقـقفدن ،ونرقص ونغـل ،ون ؽل

   .واذص ألند مضنانة لخؾؼ ار مـ م رد الوصقير ،مـ اذا الـقعوال 

يف  :يعـدل ،قنل الرازك: الـقع المندس مـ المحر: آسوعنكة بخقاص إدوية»

  .إطعؿة والدانكنت

واق أل  يدأل المنار ألكف أرء آسدؿ  ،المنبع مـ المحر: نعؾقؼ الؼؾب الـقع

فنذا انػؼ أل  يؽدق  المدنمع  ،وأل  ال ـ يطقعقكف ويـؼندو  لف يف ألكثر إمقر ،إأظؿ

 
 .3/158نػمقر ابـ كثقر  (3)

 المنبؼ. (2)
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ونعؾأؼ قؾ ف بذلؽ واصدؾ يف كػمدف  ،لذلؽ  عقػ العؼؾ قؾقؾ الوؿققز اأوؼد ألكف اؼ

ُعػت الؼدقأ الحمنسدة فحقـيفدٍذ فدنذا اصدؾ الخدقء َ د ،ب والؿخنفدةادكقع مـ الر

   .يوؿؽـ المنار أل  يػعؾ من يشن 

 ،الـقع الثنمـ مـ المحر: المعل بنلـؿقؿة والوضريب مدـ وجدقص خػقػدة لطقػدة

 وذلؽ نن ع يف الـنس. 

 فددـ يف الؿددذكقرة إكددقاع اددذص مددـ اكثقددًر  َؾ َخدددْ ألَ  وإكؿددن: [ابددـ كثقددر]ألك:  قؾددت

 .(3)«س  ف وخػل لطػ أؿن أ نرة: لؾغةا يف المحر ٕ  مداركفن9 لؾطنفة 9المحر

ولدف اؼقؼدة يخؾدؼ ار  ،ادؼ فوأـددكن ألكد: »أـ المدحر ار الؼرط ل أ د قنل ألبق

 .(2)«أـدص من يشن 

أل  يددرو  ففددؿ اددذا كدد ى إنددنأرة الددذك سدد ؼ الوـ قددف أؾقددف يف نددل قر المدد ب، 

 .هبن ٓ ،غقر مم رة، وإكؿن يقَجد الؿم أب أـدانففل  9ققؿة لفن ٓ إس نب

 ،يشرتك المحر بنلوقاقدألك:  ،«﴾گ ک ک ک﴿ :تعالكوققل اهلل »

 .بوؼديؿ نل  لؾشقنطقـإٓ   يؿؽـ أل  يوقصؾ إلقف ف ،ٕ  المحر نر  9برألس منلف

 ،لقس لف كصقب يف أخرة، ألك: «[302]ال ؼرة: ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿»

 فقة. كملل ار العن ،والذك لقس لف كصقب يف أخرة اق الؿػؾس الحؼقؼل

 . تنؼدمقد أية  :«[43]الـمن : ﴾ی ی ی﴿وققلف: »

ــال عؿــر » ــت الغــحر» :ڤق واددذا مددـ نػمددقر  :«والطــاغقت الشــقطان ،الج 

 ذكركن الخ ء فقف.قد لف اؽؿ الرفع، وو ،الصحنبل

 
 .3/163نػمقر ابـ كثقر  (3)

 .2/33نػمقر الؼرط ل  (2)
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وكذلؽ الطنغقت ألأؿ مـ  ،نلمحر بعض ألفرادصف ،ألأؿ مـ المحر :ال  تو

 ،ر الصحنبة فقفن كثقر مـ الوػمقر بنلؿثنلونػنسق ،نلشقطن  بعض ألفرادصف ،الشقطن 

مؿن يدخؾ ويـدرج نحت  9ويػمرص غقرص بشل  آخر ،بنلمحر وقد يػمر أؿر ال  َت 

ع خ َء الخ ء فقؽق   ،اذا الؾػظ  ڤ ڤ﴿ :كؿن يف ققلف  9نضند ٓ نـقُّ

ر الؿؼوصدَ  [12]فنطر: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ بنلذك  بعضفؿ فمأ

يمخران أـ  ألو نلذك يخؾ بنلصؾقاتبلـػمف  ظنلؿَ وال ،يوـػأؾ وٓ يليت بنلػرا ض

 نلذك يضقػ لؾػرا ض الـػؾ. ببنلخقرات  والمنبَؼ  ،وقوفن

 ،فد  يخرجفدن أؾدك وجففدن ،نلدذك يخدؾ بنلزكدنةبوفمر بعضفؿ الظنلؿ لـػمدف 

ددؾ  يزكددلنلددذك بوالمدنبؼ بددنلخقرات  ،نلددذك يخددرج القاجددب فؼددطبوالؿؼوصدد  ويوـػأ

 . (3)واؽذا ،ض أؾقفبنلصدقنت زيندة أؾك من افرت

 لؽـفن ألفراد نـدرج نحت أية.  ،اذص إققال صحقحةوكؾ 

زَ كؾ من  :وإصؾ يف الطنغقت ألكف كؿدن  ،مطدنع ألو مو دقع ألو مـ مع قد بف الحدُّ  ُنُ قا

رألسدفؿ  9وذكر اإلمنى الؿ دد أل  رؤوس الطقاغقدت خؿمدة ،(2)$قنل نقخ اإلس ى 

 بخدد ء مددـ ،مددـ دو  ار واددق راض أ ددد الشددقطن  إكددن إبؾددقس، وذكددر مددـفؿ مددـ

 .(1)نيمؿك طنغقنً  ٓ فذاف 9وألكؽر يرَض  ولؿ أؾؿ ألو ،يعؾؿ ٓ مـ دو  ار واق أ د

 :«الطقاغقت كفـان كـان يــزل عؾـقفؿ الشـقطان يف كـؾ حـل واحـض»وقال جاكر: »

الدذيـ يددأق  معرفدة مدن يف  ،يعـل يف ال ناؾقة يف كؾ ال واادد مدـ ادمٓ  الؽفدن 

وغقددر ذلددؽ مؿددن ُأددرء بددف الؽفددن  يف  ،يخددنو  الـددنس أددـ الؿػؼددقداتو ،الغقددب

 :اؽؿفدؿ معدروءو ،يقجددو  أؾدك مدر الودنريخ بدقـ الؿمدؾؿقـامٓ  و ،ال ناؾقة

 
 .ومن بعدان 20/364يـظر: نػمقر الطنك  (3)

 .27/203يـظر: م ؿقع الػونوأ  (2)

 .3/353يـظر: الدرر المـقة يف إجقبة الـ دية  (1)
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 ٕ  الذك يدأل معرفة أؾؿ الغقب يؽػر. 9 - كؿن نؼدى - ربة بنلمقػ 

 :، ألك«اجتـ ـقا الغـ ع الؿقكؼـات» :قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـقل اهلل  ،ڤعـ أكل هريرة »

ومـا هــ   ،يا رسقل اهلل :قالقا»، فدلق وـ قان 9اسوػصؾقاومللقص أـ الم ع، فابوعدوا 

أن تجعــؾ هلل كــًضا وهــق » :ألك الددذكب ألأظددؿ؟ قددنلويف اددديٍث:  :«الشــرك كــاهلل» :قــال

 الشر . اق اذا  (3)«خؾؼؽ

دؾ  وٓ ،ٕكف كقع مدـ الشدر  9واق مـ أطػ الخنص أؾك العنى :«والغحر» ُيوقصأ

 فقؽق  نرًكن.  ،ي قز صرفف إٓ ر  ٓ إٓ بوؼديؿ نل  مؿن إلك المحر

 يزال لـ» ، وجن :مـ أظن ؿ إمقراذا  :«وقتؾ الـػس التل حرم اهلل إٓ كالحؼ»

 إلك ألكفابـ أ نس  ذابو ،(2)«احرامً  ادمً  ي ب لؿ ما ديـف، مـ فغحة يف الؿممـ

 :الػرقن  نتآي ولؽـ، (1)يف الـنروألكف ُيخؾأد  مثؾفوُيذَكر أـ ألبل اريرة نقبة لف،  ٓ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

كذا و ،ُنحَؿؾ آية الـمن  أؾك الوغؾقظ والزجرلذا و 9أل  وت لف الوقبة [60-57 الػرقن :]

د أل  يردأف ارلف ،واق يريد أل  يؼوؾ ففوقأ ابـ أ نس محؿقلة أؾك نخص سلل

 أـ الؼوؾ.  ويردص ويؽػف يزجرصو

 ،وارب ر ورسقلف ،مـ أظن ؿ إمقراق و واق معروء، :«وأكؾ الركا»

 ٻ ٻ ٱ﴿ :(3)م ـقًكن - كؿن قنل جؿع مـ ألاؾ العؾؿ - الؿرابل وُي َعث

 

(، وممدؾؿ، 3366) ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ألخرجف ال خنرك، كونب الؼرآ ، بنب ققلف نعنلك:  (3)

(، والرتمدذك 2133(، وألبدق داود )333كونب اإليؿدن ، بدنب كدق  الشدر  ألقد ح الدذكقب وبقدن  ألأظؿفدن بعددص )

 .ڤ (، مـ اديث أ دار بـ ممعقد3031(، والـمن ل )1372)

  َقدْقلِ ألخرجف ال خنرك، كونب الدينت، بدنب  (2)
ِ
 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿: َنَعدنَلك ار

 .ڤ(، مـ اديث ابـ أؿر 5752، )[81: الـمن ]

 س ؼت اإلننرة إلقف. (1)

 .2/371يـظر: نػمقر ابـ كثقر  (3)
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  كملل ار العنفقة. [264]ال ؼرة: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ى ألكؾ ألمقال الـدنس بنل نطدؾ كؾدف :«وأكؾ مال القتقؿ» لؽدـ يزيدد نددة إذا  ،محدرأ

ولدذلؽ ألكدد أؾدك القودقؿ وجدن ت فقدف  9ي دد مدـ يددافع أـدف ٓ ٕكدف 9كن  مدنل يودقؿ

 الـصقص الؽثقرة. 

 .بنلؿنلٕكف ألأظؿ وجقص آكوػنع  9بنٕكؾأـف وأـ الربن وُأ ار 

 إذا اضر الؼونل نقلك وفر انرًبن.ألك:  :«والتقلل يقم الزحػ»

جن  يف قد و ،والؼذء نلكف أظقؿ :«الؿممـات وقذف الؿح ـات الغافالت»

قذء أؾك  َب نا رُ  ، وقدمن جن  يف الؼرآ يف القأقد أؾقف ويؽػل  ،أداد الؿقبؼنت

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :ال ،الؿحصـنت    ة ألاؽنى

 ڻ ڻ ڻ﴿ ،  ؿ قنل نعنلك:نلػمؼالحؽؿ بال ؾد، ورد الشفندة، و :[3]الـقر: ﴾ں

 .مـ ننب كنسوثـف [4ر:]الـق ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ؟ مـ بعضفن ألو مـ إاؽنى كؾفن الون ب اؾ ُيموثـكو

ألكف يرنػع أـف نٓنػنم أؾك ألمن وصػف بنلػمؼ فو ،انػنًقن ف  ُيعػك مـألمن ال ؾد، ف

 ألاداؿن ،مرتدد بقـ ألمريـ موػؼ أؾقفؿن ذااو نف،ق قل نفندبنلوقبة، واخوؾػ يف 

خوؾػ ألاؾ العؾؿ اولذلؽ  9واق الػمؼ أـف ػكوالثن  ُيع واق ال ؾد، أـف ُيعػك ٓ

 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: ار  مـ اسودل بؼقل :فؿـفؿ 9يف ق قل نفندة الؼنذء إذا ننب

مـ يرأ ألكف نؼ ؾ نفندنف9 ٕ   :مـ ألاؾ العؾؿو دل أؾك الولبقد،واذا ي [3]الـقر: ﴾ڱ

أؾقف القصػ بنلوقبة ارنػع من نرنب اذا وإذا ارنػع  ،بم ب الػمؼ كن  رد الشفندة

 .(3)الشفندةرد واق 

 
ولق ننب، وذاب الؿنلؽقة والشنفعقة والحـنبؾة إلك ق دقل ندفندة الؼدنذء ذاب الحـػقة إلك رد نفندة الؼنذء  (3)

 .30/367، والؿغـل 5/224، وإى 30/236، والذخقرة لؾؼرايف 35/326إذا ننب. يـظر: الؿ مقط 
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يغػر كنلشر  والمحر إذا وصؾ  ٓ ومـفن من ،الؿؼصقد أل  اذص الم ع مقبؼنتو

ولؽـفن  ،مـ أظن ؿ إمقروففل ك ن ر  ،بعدان وألمن إمقر الخؿمة ،إلك مرن ة الؽػر

  .[37]الـمن : ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :نحت الؿشقيفة

ــح»والشددناد مددـ الحددديث ققلددف:  فددؾ ُيمددودل بنلحددديث أؾددك أل  ف ،«روالغ

 كػر؟  المحر

 الـصقص ندل أؾك أل فقؽق  الشر  غقر المحر، و ،إصؾ الؿغنيرة بنلعطػ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ ، كؿن يف ققلف نعنلك:مـف من اق نر 

 .سحر العؼد والوؿن ؿاق اذا و [302]ال ؼرة: ﴾ڄ

د نخؾدق مدـ الشدر  قد ،وألمقر ألخرأ ونعنويذ ،واـن  سحر بنٕدوية والودخقـ

م ٓ وبعدض العؾؿدن  ،شدلكف خطقدرمدع ذلدؽ فو ،ُقرتدد يف الحؽؿ أؾقفن بنلؽػرف  ،يػدرا

 . ا أـداؿكػًر و ننركً  يؽق  ،اسحًر  لسؿفؽؾ من 

مدر كد ى الدرازك قدد و (3)ٕ  نعؾؿف يوقصؾ بف إلك نط قؼف 9ونعؾُّؿ المحر اراى

  والرد أؾقف.

ويف  ،(2)وء ب ـددب الخقدركعب الؿعربـ  جـدبواق:  ،«ڤوعـ جـضب »

بدؾ الصدقاب  ،ولقس بصحقح ،(1)ار الَ َ ؾل بـ أ د بعض مصندر الوخريج جـدب

 ألكف مـ اديث جـدب الخقر. 

 . ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـ ل  :يعـل، «مرفقًعا»

 
 .8/27، والؿغـل 8/52، ونحػة الؿحونج، 3/103، والشرح الؽ قر مع اننقة الدسققل 5/87يـظر: فوح الؼدير  (3)

ار، الصحنبل، وققؾ: لقمت لف صح ة، قوؾ يدقى  أ د ار، ويؼنل: ابـ كعب، إزدك، ألبق بـ أ د : جـدباق (2)

 .1/236، وإكؿنل ؛ذيب الؽؿنل 1/366. يـظر: سقر ألأ ى الـ    ڤصػقـ مع أؾل 

، وبؼدل ال صدرة إلدك صدنر  ؿ ،بنلؽقفة كن ار، لف صح ة،  أ د ، ألبقال  ؾل سػقن بـ  ار بـ أ د جـدباق:  (1)

 .1/363، وسقر ألأ ى الـ    3/245يـظر: آسوقعنب  إلك ادود سـة س عقـ.
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 .«كالغقػ فُ ضركُ » ألو :«كالغقػ ةحض الغاحر ضرك»

 .بأؾك الصحنبل جـد :يعـل ،«ال حقح أكف مقققف» :وقال ،رواه الترمذي»

 اؾ يؿؽـ أل  يؼنل مثؾ اذا بنلرألك؟ و

 . اجوفند فقفن ٓ ،مـ أـد ارنقققػقة الحدود كؾفن 9ٓ ٕ  وال قاب: 

 :ڤالخطـاب كــ  كتب عؿـر :قال ،ع ضةكـ  عـ َكَجالة ،ويف صحقح ال خاري»

 المدنار فحددوأؾدك ادذا  :«فؼتؾـا ،الث سـقاحر :قال« أن اقتؾقا كؾ ساحر وساحرة»

 . ڤ واػصة ،جـدب، وأؿر :مـ الصحنبة    ة دالؼوؾ أـ

وكـذلؽ . أكفا أمرت كؼتؾ جاريـة لفـا سـحرتفا فؼتؾـت :ڤوصح عـ حػ ة »

 . «اد المنار  ربة بنلمقػ» :جـدب الخقر الذك قنلألك:  :«صح عـ جـضب

أل  المنار ُيؼَوؾ وادؿ ألك: صح  ،«ملسو هيلع هللا ىلصعـ ،ال،ة مـ أصحاب الـ ل » :قال أحؿض»

ى ذكراؿ  . ڤ وجـدب ،واػصة ،أؿر :مـ نؼدأ

 ُطتفاد٠ َٔ ايبابصـٌ ايـُطا٥ـطاي 

 گ گ گ گ ک ک ک﴿وال:  :«فقف مغائؾ: إولك: تػغقر آية ال ؼرة»

 ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الول مطؾعفن  [302]ال ؼرة: ﴾ڳ ڳ ڳ

 وقد نؼدى الؽ ى فقفن. 

 . [43]الـمن : ﴾ی ی ی﴿وال:  :«الثاكقة: تػغقر آية الـغاء»

والطنغقت  ،فنل  ت المحر :«والػرق كقـفؿا غقتالثالثة: تػغقر الج ت والطا»

ددحرٕ   9وبقـفؿددن ارن ددنط ،الشددقطن  يؽددق  إٓ أـددد طريددؼ  ٓ ال  ددت الددذك اددق الما

 طنغقت واق الشقطن . 

قدد يؽدق  ألك: ألكدف  :«الراكعة: أن الطاغقت قض يؽقن مـ الجـ وقض يؽقن مـ اإلكـس»

 مؿ كفن  مـ اإلكس. أل :ؾطقاغقتل جنبر ونػمقُر  ،ڤمـ ال ـ يف نػمقر أؿر 
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محدؾ  ،ومـفدن المدحر :«كـالـفل الخامغة: معرفة الغ ع الؿقكؼات الؿخ قصـة»

 الشناد بنل نب. 

 .الغادسة: أن الغاحر يؽػر»

ظفر نقبة واق غقر صندم قد يُ و ،ٕ  ألمرص خػل 9«يغتتاب وٓ ُيؼتؾ أكف :الغاكعة

  لخػن  ألمرص. 9فقفن

ُيؼَوددؾ إٓ إذا َقَوددؾ  ٓ :وإذا قؾـددن ،ردةو اادددً فقؼوددؾ  ،يؽػددر : إ  المددنارإذا قؾـددنو

إذا قودؾ ألكدف  ، كؿدنفؼد كؼض أفددص ،إذا سحر ممؾًؿنن، والذمل قصنًص  ؼوؾقُ ف ،بمحرص

 .(3)لق ف ر بؿمؾؿة فؼد كؼض أفدصو ،ممؾًؿن فؼد كؼض أفدص

يليت زمن   وٓ :« !فؽقػ كعضه ،الثامـة: وجقد هذا يف الؿغؾؿقـ عؾك عفض عؿر»

 .(2)دص نر مـفإٓ والذك بع

 ُتأخس٠ ٚطسٜل ايٛقا١ٜ َٓ٘صـطاشدٜاد ايطشس٠ يف ايعصٛز اي 

كثدروا قد و ،- كثراؿ ار ٓ -والؿ َاظ أؾك مر العصقر أل  المحرة يزدادو  

طنلب كن  و ،وألأرء نخًصن كن  مـ ط بـن يف ال نمعة أظقؿة، يف أصركن اذا كْثرة

مدراًرا قودؾ كدن  يحدنول و ،كؾدف فدرت  ذلدؽ حر،، فُمديزاول الددأقةكن  و ،أؾؿ جقد

 كملل ار العنفقة. ،ونحقل ألمفؿ دوكف ،ألوٓدص الصغنر

 ،كددؿ مددـ إكمددن  اصددؾ لددف بمدد ب المددحر اكوؽنسددة يف اقننددف ونغقُّددر نددديدو

ض لقالديددف ،وبعضددفؿ نددر  الصدد ة  ،يؿؽددـ اصددران ٓ ألمددقريف  ،وبعضددفؿ نعددرأ

 
 يؼوؾ9 ٓ ذاب الحـػقة إلك أل  سنار ألاؾ الؽونب يؼوؾ9 لعؿقى إدلة. وذاب الؿنلؽقة، والحـنبؾة إلك ألكف (3)

ؿمدؾؿقـ بنلمدحر9 ٕكدف كؼدض اددا، وأـدد الؿنلؽقدة يؽدق  قوؾدف إذا آذأ ال ٓ إٓ إ  قوؾ بف، فقؼودؾ9 قصنصدن، 

 .8/11، والؿغـل 7/165، والونج واإلكؾقؾ 3/230العفد. يـظر: اننقة ابـ أنبديـ 

 الح نج، مـ كؾؼك من إلقف فشؽقكن منلؽ،بـ  ألكس ألنقـن: »قنل أدك،بـ  الزبقرإننرة إلك اديث  (2)

. «ملسو هيلع هللا ىلص ك دقؽؿ مدـ سدؿعوف «ركؽـؿ ؼـقاتؾ حتـك مــف، ئـر كعـضه الـذي إٓ زمان عؾقؽؿ يلتل ٓ فنكف اص روا،»: فؼنل 

 (.2205(، والرتمذك )6057، )مـف نر بعدص الذك إٓ زمن  يليت ٓ بنبألخرجف ال خنرك، كونب الػوـ، 
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 والحديث أـفن يشقب الذوا ب.

فؼد ارنؽب مقبًؼن، وقد يصؾ إلدك ادد الؽػدر9  ،ؿنلومـ انرتأ اذا المحر بنل

 ٕ  اإلقرار بنلؽػر كػر.

ـ مـ سحر المحرة و رراؿو جن  ندخص إلدك فؼد  9إذكنرال  الذك يحصا

  ألكظددر فؼددنل: ،لقمددحر امددرألة خط فددن ورفضددت ن9مغرًيدد نم ؾًغدد وأددرض أؾقددفسددنار 

 مدرات نول المدنارادو آخدر، نألس قأً  طؾبف ،يفننق نهبؾؿ يموطع أل  يعؿؾ ف ن،ألس قأً 

  المنار. ع زف ،فلكظرص ،ألس قًأن  نلًثن طؾب ؿ  ،وأ ز

ولقدت  ،وألذكدنر الـدقى ،الم ب ألمن كنكت م زمة للذكنر يف الصد نح والؿمدن و

ٕخدت ادذا وقدع  ،لؽدـ المدحر الؿعؼدقد لفدذص الؿدرألة الصدنلحةو اـدن، إمر اكوفدك

طدة يف إذكدنر كنكدت نٕمد 9الرجؾ الذك طؾب المحر مـ المنار لوؾؽ الؿرألة ، مػرا

 ألذكنر فقف. ٓ الولالشقنطقـ نحقى اقل اذص ال ققت و

طدقا يف إسد نب الودل نؼدقفؿ  9لشقنطقـ أؾك الؿمؾؿقـانمؾطت لذا و ٕمؿ فرأ

فو د إذكنر وقدرا ة الؼدرآ   ،بنلؿقاكع الول نؿـع مـ دخقلفؿ فقفؿ يلنقا ولؿ ،مـفؿ

  .والدأن  بنخ ص قؾقً  

بعدض كؿدن ألصد ح  ،ون د الصقر يف كؾ مؽن ، قا بنٔٓت والؼـقاتاكشغؾكؿن 

 .يف بقق؛ؿ نالـنس يؼوـق  ك بً 
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 ]305 ..................................................... ]الصػة الثنكقة: نر  الؽل 

 ]307 .................................................... ]الصػة الثنلثة: نر  الطقرة 

 ]307 ............................................... ]الصػة الرابعة: الوقكؾ أؾك ار 

  308 ..................................... [ڤ]فضؾ الصحنبل أؽننة بـ محصـ 

 334 ............................................... []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 320 ....................................................... الخدددقء مـ الشدددر  ةــاب

  323 ............................................................. []ألقمدددنى الشدددر 
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 ]322 ........................ ]من يؼ ؾ الغػرا  مـ الذكقب، ومن يح ط إأؿنل مـفن 

 327 .................................................. قء مـ الشر []وجقب الخ 

 ]310................................................... ]الخقء مـ الشر  الخػل 

 ]315 ..................................................... ]أنق ة الشر  بنر نعنلك 

 ]315 .......................................................... ]الوشريؽ يف الع ندة 

 318 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 332 ......................................... ارإٓ الدأدددن  إلك نفدددندة أل  ٓ إلف  ةــاب

 ]334 ............................................ ]نؽر كعؿة الوقاقد بنلدأقة إلقفن 

 ]334 ........................................................ ]الم قؾ إلك ار وااد 

 335 .................................. الصحقحة ٓ نؽق  إٓ أؾك بصقرة[ ]الدأقة 

 ]336 ................................................ ]اؽؿ وسن ؾ الدأقة الحديثة 

 ]343 .......................................... ]مراأنة ألاقال الؿخنَط قـ يف الدأقة 

 ]343 ................................. ]نروط الشفندنقـ واؾ يشرتط الـطؼ هبؿن؟ 

 ]344 ................................................ ]أرض الشرا ع يؽق  بنلودرج 

 347 ..................................................... قة الدؿظؾقى[]اسو نبة دأ 

 ]353 ................................... ]س ب أدى ذكر الصقنى والحج يف الحديث 

  352 ................................... والرد أؾك ألاؾ الغؾق فقف[ ڤ]فضؾ أؾل 

 ]355 .................................... ]اؽؿ آسوشراء لؾؿـنصب والقين ػ 

 ]362 ............................. ]نعظقؿ نل  الؿحرمنت، والدؿقازكة بقـ ألقمنمفن 

  364 .............................................. [دؾ الدؿموػندة مـ ال نب]الدؿمن 

 372 ................................... نػمددقر الوقاددقد ونفدددندة أل  ٓ إلف إٓ ار ةــاب

 [بقن  معـك نرجؿة ال نب] ..................................................... 373 

 ]374 .................................................. ]الوؼدير يف كؾؿة اإلخ ص 

 ]378 ................................... ]معـك انخنذ نركن  ر يف الحؽؿ والوشريع 

 382 ............................. [-نعنلك -الدؿح ة ومن ٓ ي قز مـفن إٓ ر  ]ألكقاع 

 ]387 .............................................. ]ألأظؿ الدؿمن ؾ يف اذا الؽونب 
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 202 ....... لدددرفع ال    ألو دفعدددف. ن9مـ الشدددر  ل س الحؾؼدددة والخقط وكحقاؿددد ةــاب

 ]205 ....................................................... ]اؽؿ الطؾب مـ ال ـ 

 ]207 ...................................... ]وجف آسودٓل مـ أية أؾك الرتجؿة 

 ]233 .......................................................... ]اؽؿ نعؾقؼ الوؿن ؿ 

 ]232 .................................. ]الخؾط بقـ الحؼقؼة الشرأقة والعرفقة وأل رص 

 231 ............................................ ؿخصص[]أؿقى الؾعـ والؾعـ الد 

 235 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 220 ............................................. مدددن جدددن  يف الدددرقك والوؿددن دددؿ ةــاب

 ]224 ...................................................... ]نروط الرققة الشرأقة 

 ]210 .................. ]اؾ اـن  فن دة يف الوصـقػ يف إلػنظ العنمقة والدؿف قرة 

 214 .............................................. [لدؿموػندة مـ ال نب]الدؿمن دؾ ا 

 216 ................................. َمدددـ نن  بش دددرة، ألو ا دددر، وكحقاؿدددن ةــاب

 ]218 ...................................................... ]الون  بنلح ر إسقد 

 ]233 ............................ ]خطقرة آأوؽنء أؾك وسن ؾ الوقاصؾ الحديثة 

 ]234 ......................... ]ان نع ســ القفقد والـصنرأ بقـ الؿن ل والحن ر 

 236 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 241 .............................................. مدددن جدددن  يف الدددذبح لغدددقر ار ةــاب

 247 ........................................ الؾعـ[ ألس نب ]وقنية اإلكمن  كػمف مـ 

 ]248 .......................................... ]إيقا  الدؿحدث ولق كن  مـ إاؾ 

 251 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 ]253 ..................... ]أليفؿن ألفضؾ العزيؿة ألى الرخصة لؿـ ألكرص أؾك ال نطؾ؟ 

 256 .................................... ٓ ُيددذبح ر بؿؽدددن  ُيدددذبح فقدددف لغقر ار ةــاب  

 []258 ...................... نحؼقؼ الؼقل يف بقن  الؿم د الذك ألسس أؾك الوؼقأ 

 ]262 ....................... ]فؼف اؿؾ الدؿ ؿؾ أؾك الدؿ قـ، والعنى أؾك الخنص 

 263 ............................................... فن[]دخقل الؽـن س والص ة فق 
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 ]265 ..................................................... ]الدؿراد بشرط الشقخقـ 

 265 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 270 ............................................... مدددـ الشدددر  الدددـذر لغدددقر ار ةــاب  

 ]273 ................................................................ ]اؽدددؿ الـذر 

 ]274 ............................................................... ]ألقمدددنى الـذر 

 276 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 278 ......................................... مدددـ الشدددر  آسوعدددنذة بغدددقر ار ةــاب  

 280......................................................... نلم ب[]نعؾؼ الؼؾب ب 

 ]283 ............................................ ]اخو ء الػرم يف نل قر إس نب 

 285 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 288 .......................... مددـ الشدددر  أل  يموغقث بغقر ار، ألو يدددأَق غدددقرص ةــاب  

 ] 103................................... ]معـك آسوغن ة، والػرم بقـفن وبقـ الدأن 

 ] 104 ......................................... ]  ل مـ دأن غقر ار نرأن وأؼ 

 ]105 ................................................. ]اؽؿ آسوغن ة بنلدؿخؾقم 

 107 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 ]108 .............................................. ]الػرم بقـ الدؿدااـة والدؿداراة 

 ]130.............................. ]اؾ يعذر بنل فؾ فقؿـ دأن ألو اسوغنث جنا ؟ 

 131 أية. [382-383]إأراء: ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ دقل ار نعدنلك:ق ابة

 ]134 ...... ]نفندة العؼؾ أؾك مؼوضك الـؼؾ مـ ألكف ٓ ي قز أل  يع د غقر ار نعنلك 

 ]137 .......................................................... ]الؼـقت يف الـقازل 

 ]138 .................................................. ]صقغ ذكر الرفع مـ الركقع 

 121 ............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 127 .. [21]س ل: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :قدقل ار نعدنلك ابة

 ]113 ....................................................... ]إ  نت صػة اإلرادة 

 إ  نت صػة الؽ ى ر[ ] ................................................... 114 
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 115 ............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 133 ................................................................. الشػدددنأدددددة ةــاب

 ]131 ....................................... ]س ب ذكر الشػنأة يف كونب الوقاقد 

  :اؾ يؼنل[ ]133 ................................................ لغقر ار نعنلك 

   133 ..........................................ار ور نص[]ٓ نػنأة ٕاد إٓ بنذ 

 ]140 ........................................................... ]ألقمدددنى الشػنأدددة 

 142 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 143 ............................. .أيدددة﴾  گ گ ک ک ک ﴿: قدقل ار نعدنلك ةــاب

 ]150 ................]إدب يف أدى كم ة الػحش إلك الـػس وإ  كن  كؼً  إٓ لعؾة 

 []150 ............................................. الـفل أـ آسوغػنر لؾؿشركقـ 

 152 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 ] 151 ..................................................... ]مضرة ألصحنب المق 

 ]153 .................................................. ]الوؼؾقد بقـ القجقب والذى 

 156 ......... مددن جددن  أل  س ب كػر بـل آدى ونركفؿ ديـفؿ اق الغؾق يف الصنلحقـ ةــاب

  158................................................... كػر بـل آدى[ألس نب ]بعض 

 ]162 ...................................................... ]مؽنكة نػمقر الصحنبل 

 ] 161 ...................................................... ]ألاؿقة العؾؿ والعؾؿن 

 ] 161 ....................................................... ]ألاؿقة العؾؿ لإليؿن 

  163 ....................................................... ملسو هيلع هللا ىلص[]الغؾق يف الرسقل 

 ]165 .......................................................... ]الوحذير مـ الغؾق 

 168 ............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 175 .....مددن جن  مـ الوغؾقظ فقؿـ أ د ار أـد قن رجؾ صنلح، فؽقػ إذا أ دص؟! ةــاب

 ]181 ................................................... ]اؽؿ الص ة يف الدؿؼنة 

 ]184 ...................................... ]ققل ألاؾ العؾؿ يف الروافض وال فؿقة 

 186 ............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 
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 303 ........... مددن جن  أل  الغؾق يف ق ددقر الصنلحقـ يصقاران ألو نًكن نع د مـ دو  ار ةــاب

 301 ....... ل[]الوعريػ بؽونب الؿقطل ورد ن فة الودلقس يف مصـػنت الصدر إو 

 ]305 ................................ ]اؿنية ار لؼن رسقلف مـ أل  يؽق  و ـن يع د 

  إ  نت صػة الغضب ر[] .................................................. 305 

 ]307 ................................................... ]اؽؿ زينرة الـمن  لؾؼ قر 

 308 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

ص كؾأ طريؼ يقصدؾ  دددنب الوقادددقد،جـملسو هيلع هللا ىلص مدددن جدددن  يف اؿنيدددة الدؿصطػك  ةــاب وسددددا

 333 ....................................................................... إلك الشدددر 

 [ اسوح نب]333 ............................................ ص ة الـنفؾة يف ال قت 

 [ؽؿ زينرة قن الـ ل زينرة الؼ قر لؾرجنل، وا اسوح نب]334 .................. ملسو هيلع هللا ىلص 

 337 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 320 .............................. مدددن جدددن  أل  بعض اذص إمدددة يعدد د إو ددددن  ةــاب

 ]313 ................................................... ]الوعريػ بنلدؿموخرجنت 

 ]313 ..................................................... ]صػة الطن ػة الدؿـصقرة 

 315 .............................................. [موػندة مـ ال نب]الدؿمن دؾ الدؿ 

 331 ..................................................... مددددن جددددن  يف المدحددددر ةــاب

 ]334 ....................................................... ]اؽؿ المحر وألكقاأف 

 ]335 .............................................................. ] دددرر المحر 

  336 ............................................................. ملسو هيلع هللا ىلص[]سحر الـ ل 

 ]337 .................................... ]الؽ ى يف الرازك صناب مػننقح الغقب 

 ]338 ....................................... ]اؼقؼددة المحر وصقرص قديؿن واديثن 

 347 .............................................. []الدؿمن دؾ الدؿموػندة مـ ال نب 

 348 ...................... صقر الدؿولخرة وطريؼ الققنية مـف[]ازديند المحرة يف الع 

  353 ........................................................................ الفيــشس


